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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

رأس الـجـهـل ُمـعــاداة

 الـّنـاس

ص2تركيا تطلق محلة عسكرية »جوية وبرية« داخل اقليم كردستان

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الـثـقـافة تـعـتـزم اسـتـعـادة )16( ألـف قـطـعـة أثـريـة مـن امـيـركـا

املحكمة االحتادية العليا تكشف عن معلومات ختص االعرتاضات عىل صحة عضوية النواب

رئيس الوزراء إىل واشنطن وطهران: العراق يتدخل لـ »هتدئة األزمة«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن رئي�س ال�وزراء عادل عب�د املهدي، 
أمس الثالثاء، أنه س�يتوجه إىل واش�نطن 
وطهران قريباً لبحث األوضاع يف املنطقة، 
يف إش�ارة إىل تصاع�د ال�راع األمريك�ي 
اإليران�ي ومخ�اوف الع�راق م�ن تفجره 
حرب�اً، فيم�ا وص�ل رئي�س الجمهوري�ة 
بره�م صالح إىل تركي�ا يف »زيارة خاصة« 
يلتق�ي خالله�ا نظ�ريه الرتك�ي. وأعلن 
رئيس ال�وزراء، خالل مؤتم�ره الصحايف 
إىل  قريب�اً  س�يتوجه  أن�ه  االس�بوعي، 
واش�نطن وطهران يف زيارتني رس�ميتني 

س�يجري خاللهم�ا مباحث�ات تتعلق بني 
األزم�ة املتفجرة ب�ني البلدي�ن وتداعيات 
أي ح�رب بينهم�ا ع�ى الع�راق، اضاف�ة 
إىل مناقش�ة اوض�اع املنطقة بش�كل عام 
حيث سيشارك العراق يف القمتني العربية 
واالسالمية، اللتني ستعقدان يف مكة يف 30 
من الشهر الحايل. وأشار عبد املهدي إىل أن 
حكومته قد تحركت بالفعل نحو التهدئة 
لتجنيب الع�راق تداعي�ات العقوبات عى 
إي�ران وتهدئة ال�راع، لكنه ل�م يرش إىل 
وس�اطة س�يقوم بها بني البلدين، إال أنه 
يف الوقت نفس�ه، من املالح�ظ ان االعالن 
عن الزيارة ج�اء بعد يومني من اجتماعه 

يف بغ�داد االحد املايض مع وزير الخارجية 
اإليران�ي محم�د ج�واد ظري�ف، حيث تم 
بحث »االوضاع االقليمية والدولية وكيفية 
تجنيب البلدين واملنطقة ارضار العقوبات 
و مخاط�ر الح�رب«، كم�ا ق�ال مكتب�ه 
االعالمي. واعترب عبد املهدي التريحات 
االخرية للرئيس األمريكي دونالد ترمب عن 
عدم رغبة ب�الده بحرب مع إي�ران وانها 
مستعدة للدخول بمفاوضات معها، بأنها 
تريح�ات تهدئة. وأض�اف أن »تريح 
الرئيس األمريكي دونالد ترمب األخري كان 

تريح تهدئة«.
التفاصيل ص2
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 ريال مدريد
ص3 ص3 ص3

مريكل حتذر من »األحزاب الشعبوية«: تذكروا النازية
      بغداد / المستقبل العراقي

قالت املستش�ارة األملاني�ة أنغيال مريكل، أمس 
الثالث�اء، إن عى أملاني�ا أن تك�ون أكثر يقظة 
فيما يتعلق بالحركات القومية يف أنحاء أوروبا 

بسبب املايض النازي للبالد.
وأضاف�ت يف مقابل�ة مع اإلعالمي�ة األمريكية، 

كريستيان أمانبور، بقناة »يس إن إن« يف برلني 
يف مقتطفات صدرت، الثالثاء، أن عى أملانيا أن 
تقف يف وجه الش�عبويني الذي�ن يجدون دعما 

من العامة وأن يعيدوا »ما جلبه التاريخ«.
ويف إشارة إىل األحزاب الشعبوية يف القارة التي 
منحتها انتخابات الربملان األوروبي دفعة خالل 
نهاية األسبوع قالت مريكل: »من الواضح أنه 

كان ينظ�ر إليهم عى ال�دوام يف أملانيا يف نطاق 
مع�ني، يف نطاق ماضينا، مم�ا يعني أنه يتعني 

علينا أن نكون أكثر يقظة من غرينا«.
ويف مقابلة، دانت م�ريكل أيضا صعود معاداة 
الس�امية يف البالد، ق�����ائل�ة إن أملانيا »كان 
بها لألس�ف دائما عدد من م���عادي السامية 

من بيننا«.

حمافظ البرصة يستبعد الرشكات املتلكئة من تنفيذ اي مرشوع 
يف املستقبل اال بعد اكامل املشاريع غري املنجزة

حمافظ بغداد يزور أبو غريب ويعلن ادراج مرشوع 
3جماري القضاء ضمن خطة املحافظة 3

        بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس الوزراء جلس�ته االعتيادية، 
أم�س الثالثاء، برئاس�ة رئي�س مجلس 
الوزراء الس�يد عادل عبداملهدي، وناقش 
لج�دول  املع�ّدة  املواضي�ع  العدي�د م�ن 

اعماله.
وق�رر مجل�س ال�وزراء بدء عطل�ة عيد 
الفط�ر املبارك اعتب�ارا من ي�وم الثالثاء 

املقبل .
وواف�ق مجل�س ال�وزراء ع�ى التقري�ر 
الس�نوي الثاني ملجلس مكافحة غس�يل 

االم�وال وتموي�ل االرهاب لع�ام ٢0١٨ . 
وقرر مجلس الوزراء املوافقة عى مرشوع 
قانون الهيئ�ة الوطنية للرقاب�ة النووية 
واالش�عاعية والكيميائي�ة والبايلوجي�ة 
، كما ق�رر مجلس ال�وزراء الغ�اء لجنة 
التعاون والتنس�يق بني مجل�ي الوزراء 
والن�واب املؤلف�ة بموجب ق�رار مجلس 

الوزراء رقم ٢٨٧ لسنة ٢.١٧.
وواف�ق املجلس عى إقرار سياس�ة دمج 
الخاص�ة  واالحتياج�ات  االعاق�ة  ذوي 

باملجتمع .
وناقش املجلس حماية عدد من املنتجات 

املحلي�ة والخي�ارات املطروح�ة بني منع 
بعض املس�تورد مل�دد زمنية مح�ددة او 
فرض الرس�وم. ووافق مجل�س الوزراء 
ع�ى م�رشوع قان�ون تصدي�ق اتفاقية 
تش�جيع وحماية االستثمار بني حكومة 
اململك�ة  وحكوم�ة  الع�راق  جمهوري�ة 
العربية السعودية، واملوافقة عى مرشوع 
اتفاقي�ة تجن�ب االزدواج الرضيبي ومنه 
التهرب من دفع الرضائب املفروضة عى 
الدخ�ل ورأس امل�ال بني حكوم�ة العراق 

وحكومة جمهورية باكستان . 
التفاصيل ص2

مـجـلـس الـوزراء يـحـدد عـطـلـة عـيـد الـفـطـر 
ويتخذ قرارًا خيص السعودية
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الرافدين يمنح قروضا بـ)50( مليون دينار ألصحاب املختربات واملذاخر الطبية
     بغداد / المستقبل العراقي 

ق�رر مرصف الرافدين، أمس الثالثاء، منح قروض لتمويل 
اصحاب املختربات واملذاخر الطبية.

وق�ال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، انه »تقرر منح قروض تصل اىل 50 
مليون دينار لتمويل اصحاب املختربات واملذاخر الطبية«. 
مش�را اىل ان »منح هذا املبلغ يك�ون بضمان رهن العقار 

املقدم من قبل املقرتض لصالح املرصف«.
كما اوضح البيان ان »املرصف يمنح ايضا مبلغ 25 مليون 
دين�ار ألصحاب املختربات واملذاخ�ر الطبية بضمان كفيل 
موظ�ف مدني من موظفي دوائر الدولة واملوطنة رواتبهم 

لدى املرصف«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، 
أمس الثالثاء، أنه سيتوجه إىل واشنطن 
وطه�ران قريب�اً لبح�ث األوض�اع يف 
املنطقة، يف إش�ارة إىل تصاعد الرصاع 
األمرك�ي اإليران�ي ومخ�اوف العراق 
م�ن تفجره حرباً، فيم�ا وصل رئيس 
الجمهوري�ة برهم صال�ح إىل تركيا يف 
»زيارة خاصة« يلتقي خاللها نظره 

الرتكي.
وأعلن رئيس ال�وزراء، خالل مؤتمره 
الصح�ايف االس�بوعي، أن�ه س�يتوجه 
قريباً إىل واشنطن وطهران يف زيارتني 
رسميتني سيجري خاللهما مباحثات 
تتعلق بني األزمة املتفجرة بني البلدين 
وتداعيات أي حرب بينهما عىل العراق، 
اضاف�ة إىل مناقش�ة اوض�اع املنطقة 
بشكل عام حيث سيش�ارك العراق يف 
القمت�ني العربي�ة واالس�المية، اللتني 
س�تعقدان يف مك�ة يف 30 من الش�هر 

الحايل.
وأش�ار عبد املهدي إىل أن حكومته قد 

تحرك�ت بالفعل نحو التهدئة لتجنيب 
العراق تداعي�ات العقوبات عىل إيران 
وتهدئ�ة ال�رصاع، لكن�ه ل�م ي�ر إىل 
وس�اطة س�يقوم بها بني البلدين، إال 
أنه يف الوقت نفس�ه، م�ن املالحظ ان 
االع�الن عن الزي�ارة جاء بع�د يومني 
م�ن اجتماع�ه يف بغداد االح�د املايض 
م�ع وزي�ر الخارجية اإليران�ي محمد 
جواد ظريف، حيث تم بحث »االوضاع 
االقليمي�ة والدولي�ة وكيفي�ة تجنيب 
البلدي�ن واملنطق�ة ارضار العقوب�ات 
و مخاط�ر الحرب«، كما ق�ال مكتبه 

االعالمي.
واعترب عبد املهدي الترصيحات االخرة 
للرئي�س األمرك�ي دونال�د ترمب عن 
عدم رغبة بالده بحرب مع إيران وانها 
مس�تعدة للدخول بمفاوضات معها، 
بأنه�ا ترصيحات تهدئ�ة. وأضاف أن 
»ترصي�ح الرئي�س األمرك�ي دونالد 

ترمب األخر كان ترصيح تهدئة«.
وأوض�ح عب�د امله�دي أن الحكوم�ة 
العراقية تحركت نحو التهدئة لتجنيب 
العراق تداعي�ات العقوبات عىل إيران 

ان  واضح�ا  منه�ا  موقفه�ا  وكان 
استمرارها س�يؤدي إىل تصعيد خطر 

يرض بالجميع.
بدوره، وصل رئيس الجمهورية برهم 
صالح إىل تركيا يف زيارة خاصة يلتقي 

خاللها أردوغان.
وقال بيان تلقت “املس�تقبل العراقي” 
نس�خة منه، أن »صالح س�يجري مع 
الرئي�س الرتكي رج�ب طيب أردوغان 
مباحث�ات ح�ول تط�ورات األوض�اع 
اإلقليمية والدولية، والعالقات الثنائية 

بني البلدين الجارين«.
ويرافق صالح – وفقا للبيان – زوجته 
الس�يدة األوىل الدكتورة رسباغ صالح 
ووزي�ر الخارجي�ة ومستش�ار األمن 

الوطني.
واالثنني، أنهى وزير الخارجية اإليراني 
محمد ج�واد ظريف زي�ارة إىل العراق 
اس�تمرت ثالث�ة اي�ام اج�رى خاللها 
العراقي�ني  الرؤس�اء  مباحث�ات م�ع 
الثالثة رئيس الجمهورية برهم صالح 
ورئي�س الربمل�ان محم�د الحلب�ويس 
اضافة إىل عبد املهدي ووزير الخارجية 

محمد ع�ي الحكيم، حي�ث اكد خالل 
مؤتمر صحايف مش�رتك معه أن بالده 
س�تتصدى ويف وقت واح�د ألي حرب 
عس�كرية أو اقتصادي�ة ضد الش�عب 

اإليراني.
وق�ال ظري�ف إن »ام�ركا وبخرقه�ا 
الدولية  الق�رارات  للقواع�د وانته�اك 
تحاول وعن طريق البلطجة جر الدول 
األخرى للعمل باجراءاتها االنفرادية«. 
وأض�اف أن اج�راءات إي�ران األخرة 
بخص�وص املوض�وع النووي ليس�ت 
انس�حابا م�ن االتف�اق الن�ووي، ب�ل 
ه�ي للدفاع عن حقوقه�ا يف إطار هذا 

االتفاق الدويل.
وكان عب�د امله�دي قد اعلن االس�بوع 
املايض ان وفودا لبالده ستتوجه قريبا 
ج�دا إىل واش�نطن وطه�ران من اجل 
دفع االم�ور للتهدئة مل�ا فيه مصلحة 
العراق وش�عبه اوال واملنطقة بش�كل 
عام من خالل رسائل عراقية للطرفني 
برضورة التهدئة وعدم فس�ح املجال 
الطراف اخرى لتأجيج املوقف والسر 

نحو الحرب. 

عبد املهدي ملس استعدادًا لدى ترامب لـ »جتاوز احلرب«.. وصاحل يف أنقرة لبحث »قضايا املنطقة« مع اردوغان
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        بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس الوزراء جلسته االعتيادية، أمس 
الثالثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد 
عادل عبداملهدي، وناقش العديد من املواضيع 

املعّدة لجدول اعماله .
وق�رر مجلس الوزراء ب�دء عطلة عيد الفطر 

املبارك اعتبارا من يوم الثالثاء املقبل .
ووافق مجلس الوزراء عىل التقرير الس�نوي 
الثاني ملجلس مكافحة غسيل االموال وتمويل 

االره�اب لعام 20١٨ . وق�رر مجلس الوزراء 
املوافقة عىل م�روع قانون الهيئة الوطنية 
للرقاب�ة النووي�ة واالش�عاعية والكيميائية 
والبايلوجية ، كم�ا قرر مجلس الوزراء الغاء 
لجنة التعاون والتنس�يق بني مجليس الوزراء 

والنواب املؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء 
رقم 2٨٧ لسنة ١٧.2.

ووافق املجلس عىل إقرار سياس�ة دمج ذوي 
االعاقة واالحتياجات الخاصة باملجتمع .

وناق�ش املجلس حماي�ة عدد م�ن املنتجات 

املحلي�ة والخيارات املطروحة بني منع بعض 
املستورد ملدد زمنية محددة او فرض الرسوم. 
وواف�ق مجلس الوزراء عىل م�روع قانون 
تصديق اتفاقية تش�جيع وحماية االستثمار 
ب�ني حكوم�ة جمهوري�ة الع�راق وحكومة 

اململك�ة العربي�ة الس�عودية، واملوافقة عىل 
مروع اتفاقي�ة تجن�ب االزدواج الرضيبي 
ومنه الته�رب من دفع الرضائ�ب املفروضة 
ع�ىل الدخ�ل ورأس املال بني حكوم�ة العراق 

وحكومة جمهورية باكستان . 

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت املحكمة االتحادية العليا، أمس الثالثاء، 
أن اختصاصه�ا يف النظ�ر بصح�ة عضوي�ة 
النواب يكون من خالل االعرتاض عىل قرارات 
مجل�س الن�واب، مبين�ة أن االعرتاضات عىل 
ق�رارات مجل�س املفوضني التاب�ع ملفوضية 
اختصاصها.وق�ال  م�ن  لي�س  االنتخاب�ات 

املتحدث الرس�مي للمحكمة إياس الساموك 
يف ترصي�ح ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، إن 
»املحكم�ة االتحادي�ة العليا عندم�ا أصدرت 
أحكاماً بش�أن دعوى تخ�ص االعرتاض عىل 
عضوي�ة أربعة نواب، فأن ذل�ك كان تطبيقاً 
لن�ص امل�ادة )52/ ثاني�اً( م�ن الدس�تور«. 
وأض�اف الس�اموك أن »املحكم�ة كان�ت قد 
حس�مت دعاواهم س�ابقاً بالرد شكالً ألنها 

كان�ت موجهة ضد قرارات مجلس املفوضية 
العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات، وأن مثل هذه 
الطعون تنظرها الهيئة القضائية يف محكمة 
التمييز االتحادية ولي�س املحكمة االتحادية 
العلي�ا، ل�ذا ردتها م�ن جه�ة االختصاص«. 
وأوض�ح أن »ه�ؤالء املدع�ني أقام�وا الحق�اً 
دعاوى أمام املحكم�ة االتحادية العليا ولكن 
ليس للطع�ن بقرار مجل�س املفوضني، إنما 

كان الطع�ن ه�ذه امل�رة ع�ىل ق�رار مجلس 
الن�واب الذي رف�ض اعرتاضاتهم عىل مقاعد 
نيابية يجدونها من حقهم وفقاً ألحكام املادة 
52/ أوالً من الدس�تور«. وأشار الساموك إىل 
أن »املوضوع وبعد لجوء املرش�ح إىل مجلس 
الن�واب لالعرتاض عىل صح�ة املقعد النيابي 
وص�دور قرار بش�أنه يصبح النظ�ر فيه من 
اختص�اص املحكم�ة االتحادي�ة العليا وفق 

امل�ادة )52/ثاني�اً( من الدس�تور«. وبني، أن 
»املادة )52( من الدس�تور، تنص عىل )أوال:- 
يبت مجلس النواب يف صحة عضوية أعضائه 
خالل ثالثني يوماً من تاريخ تسجيل االعرتاض 
بأغلبية ثلثي أعضائ�ه. ثانياً:- يجوز الطعن 
بق�رار املجلس أمام املحكمة االتحادية العليا 
خالل ثالثني يوماً من تاريخ صدوره(«. وأكد 
أن »املحكم�ة االتحادية العليا ال تتوىل الطعن 

يف ق�رار مجلس النواب من تلقاء نفس�ها إال 
م�ن خ�الل دعوى يقدمه�ا املرش�ح الذي رد 
مجل�س النواب طلبه، وما لم تقدم مثل هذه 
الدع�وى ال ينه�ض دور املحكم�ة االتحادية 
العلي�ا بالنظ�ر في�ه، وحامل�ا تق�دم الدعوى 
وتكمل مراحل التبليغ�ات تجري التحقيقات 
بمعرفة خ�رباء مختصني، وتص�در املحكمة 

حكمها املوافق للدستور والقانون والنظام.

        بغداد / المستقبل العراقي

والس�ياحة  الثقاف�ة  تعت�زم وزارة 
واآلثار، اس�تعادة أكث�ر من ١6 ألف 
قطع�ة أثرية من الوالي�ات املتحدة، 
وعقد اتفاقات تع�اون ورشاكة مع 

دول أخرى.
وقال الوزير عبد األم�ر الحمداني، 
يف بيان تلقت “املس�تقبل العراقي” 
إىل  “س�يذهب  إن�ه  من�ه،  نس�خة 
واش�نطن من أجل اس�رتداد 5500 

قطعة أثرية من رشكة هوبي لوبي 
و١0 االف رقي�م طين�ي من جامعة 
كورنيل، إضاف�ة إىل قطع أثرية من 

جامعة بنسلفانيا”.
وأك�د، أن “العراق ماٍض يف االنفتاح 
عىل االشقاء العرب من خالل توقيع 
مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي 
يف مجال الثقافة والسياحة والفنون 
واآلداب والشؤون الدينية”، مضيفاً 
أن “الجانب الس�عودي أبدى رغبته 
بالعم�ل عىل م�روع إدراج طريق 

الحج القديم املمتد من مدينة الكوفة 
العراقية إىل مدينة حائل الس�عودية 
عىل الئحة ال�رتاث العاملي باعتباره 
ملفا مشرتكا، وكذلك ترميم وتعمر 
ش�ارع الرش�يد وترمي�م وصيان�ة 

شاطئ دجلة القديم”.
اإليران�ي  “الجان�ب  أن  اىل  ولف�ت 
س�يبعث وف�داً هندس�ياً إىل العراق 
لصيان�ة طاق كرسى مل�ا يمتلكونه 
م�ن خ�ربة يف مجال صيان�ة األبنية 
الطينية املشيدة بالطابوق واللبان”، 

مبيناً أن “وفداً من الوزارة برئاس�ة 
مدي�ر ع�ام دائ�رة العالق�ات فالح 
العان�ي س�افر إىل قط�ر للتفاوض 
بش�أن صن�دوق تنمية قط�ر لدعم 
مروع املس�ارح، ومروع النر 
املش�رتك مع اتحاد األدباء والكتاب 
العراقي�ني ودار الش�ؤون الثقافي�ة 
ودار الثقافة والنر الكردية والعمل 
ع�ىل تزويدهم�ا بمطاب�ع، فض�اًل 
ع�ن مش�اريع متع�ددة أخ�رى مع 
القطريني”. وأكمل، أن خالل زيارته 

للكوي�ت “تم توقي�ع مذكرة تفاهم 
مع وزير اإلعالم الكويتي الس�رتداد 
املمتل�كات الثقافية والتفاوض عىل 
العديد من املش�اريع ومنه�ا إقامة 
نشاط مشرتك مثل مؤتمر األسبوع 
الثقايف العراقي خالل ش�هر ترين 
األول الق�ادم وتوقيع مذكرة تفاهم 
مع تركيا الس�رتداد اآلثار املوجودة 
يف متحف تاهاي الرتكي، وكذلك مع 
لبنان ومتحف ناب�و المتالكه قطعاً 

أثرية ولوحات فنية”.

الثقافة تعتزم استعادة )16( ألف قطعة أثرية من امريكا
        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ّذر االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني، أمس 
الثالث�اء، م�ن احتم�ال انش�قاق اإلقلي�م إىل 
إدارتني، وبقاء الحقائ�ب الوزارية فارغة إىل 

نهاية الدورة االنتخابية.
الوطن�ي  االتح�اد  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
الكردستاني، فريد أسرسد إنه “إذا إراد الحزب 
الدیمقراط�ي الکردس�تاني تکوی�ن حکومة 
م�ن ط�رف واح�د ويف حال بق�اء ال�وزارات 
املخصص�ة لالتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني 
فارغ�ة لحزب مع�ني، فإنها س�تبقى فارغة 
إىل النهاي�ة”، مح�ذرا من “احتم�ال حصول 

إدارتین فی االقلیم”.
وأضاف أس�رسد أن “الح�زب الدیموقراطي 
بش�أن  اتفاق�ە  تراج�ع ع�ن  الکردس�تاني 
منصب محافظ کرکوك ومنصب وزیر العدل 

العراقي، ولم يعمل حسب االتفاق”.
وأكم�ل أن “س�بب عدم االتزام به�ذا االتفاق 
ووجود مشاكل داخلية للحزب الديمقراطي؛ 
ألن قس�ماً م�ن ق�اده الح�زب أرادوا ف�وز 

نيجرف�ان بارزاني باملنصب بع�دد قليل من 
املقاعد لكي تك�ون صورته ضعيفة، ومثرة 

لإلشكالت”.
وح�ول احتم�ال تکوی�ن الحکوم�ة الجدیدة 
وإبقاء مناصب االتحاد الوطني الكردستاني 
فارغة لحین التوصل إىل اتفاق، قال أس�رسد 
إن “مناص�ب االتحاد الوطني الكردس�تاني 
ستبقى فارغة وسيتم ملؤها من قبل الحزب 
الديمقراطي الكردس�تاني؛ ألن حزبنا سوف 

يقاطع العملية السياسيه يف اإلقليم”.
الیکیت�ی  بی�ن  “االتص�االت  أن  إىل  مش�را 
إىل  وأرشت  الجم�ود،  إىل  وصل�ت  والبارت�ي 
تراج�ع االتفاق�ات إىل نقطة الصفر بس�بب 
مخالف�ة االتف�اق الذي ت�م قبل أكث�ر من 6 
أشهر حول منصب محافظ کرکوك ومنصب 

وزیر العدل يف الحكومة االتحادية”.
وقاطع جلسة التصويت نواب عدد من الكتل 
أبرزه�م حزب االتحاد الوطني الكردس�تاني 
وحزب الجی�ل الجدید، و قد ح�از نیجیرڤان 
برزان�ی عىل منصب رئي�س اإلقليم بحصوله 

عىل 6٨ صوتاً من أصل ٨١ صوتا.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت خلي�ة االعالم االمني، أم�س الثالثاء، 
تمكن قوة من االستخبارات يف وزارة الداخلية، 
م�ن القاء القبض عىل مطل�وب من املنتمني 
لتنظيم داعش االرهاب�ي. وذكر بيان للخلية 

تلقت »الغد برس«، نس�خة من�ه، ان »القوة 
القت القبض عىل االرهاب�ي، واملنتمي اىل ما 
يس�مى املف�ارز االمنية لداع�ش، يف منطقة 
الت�ون كوبري  ضم�ن محافظ�ة كركوك«. 
وتاب�ع »تم اتخاذ االج�راءات القانونية بحق 

املطلوب واحالة ملفه اىل القضاء«.

االحتاد الكردستاين يلوح بـ »اإلدارتني« ويعلن 
مقاطعة العملية السياسية يف اإلقليم

االستخبارات تلقي القبض عىل عنرص امن تابع 
لـ »داعش« يف كركوك

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت تركيا، أمس الثالثاء، انطالق حملة عسكرية 
يف منط����قة هاكورك باقليم كردستان.

وذك�رت وزارة الدف�اع يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه أن الحملة العس�كرية بدأت 
االثن�ني بقصف ج�وي ومدفعي اس�تهدف مواقع 

من وصفتهم باإلرهابيني يف هاكورك.
وأضاف البيان وفق ما أوردته وكالة أنباء األناضول 
أن »القصف اس�تمر حتى الساعة الثامنة مساء، 
وأن »حمل�ة بري�ة انطلق�ت بعده تنفذه�ا ألوية 

الكوماندوز«.
وج�اء يف البي�ان أن »الحمل�ة مس�تمرة كم�ا ت�م 
التخطي�ط لها مس�بقا«، وأنها ته�دف إىل »تحييد 

اإلرهابيني وتدمر مواقعهم يف هاكورك«.

تركيا تطلق 
محلة عسكرية »جوية وبرية« 

داخل اقليم كردستان
        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث النائ�ب األول لرئيس مجلس النواب حس�ن 
الكعبي، أمس الثالثاء، مع وفد من العتبة العسكرية 
املقدس�ة، الثالثاء، تفعيل قانون س�امراء عاصمة 
للحضارة اإلسالمية. وذكر املكتب االعالمي للنائب 
األول لرئي�س الربمل�ان، يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أن »الكعبي، اس�تقبل يف 
مكتبه، وفدا من العتبة العسكرية املقدسة برئاسة 
ناف�ع جميل«، مبيناً ان »اللقاء بحث جملة ملفات 

بينها تفعي�ل قانون س�امراء عاصم�ة للحضارة 
االس�المية، ومل�ف زي�ادة التخصيص�ات املالي�ة، 
فضال ع�ن الحديث عن النه�وض بواقع الخدمات 
وتفعي�ل خط�ة اإلس�تثمار الزراع�ي للقض�اء«. 
التخصيص�ات  زي�ادة  »رضورة  الكعب�ي،  واك�د 
املالي�ة لقض�اء س�امراء، ودع�م اعم�ار املرقدين 
العس�كريني الريفني«، مش�را إىل ان »س�امراء 
لها عم�ق ديني وقيم�ة تاريخية ثقافي�ة كبرة«.

ون�وه، إىل أن »صموده�ا ام�ام اإلره�اب يجعلن�ا 
امام مس�ؤولية الحف�اظ عىل امنها واس�تقرارها 

والحف�اظ عىل التعايش الس�لمي فيه�ا وتصويت 
جميع القرارات التي تس�اهم يف تمتني وحدة ابناء 
القضاء واملحافظة بش�كل ع�ام«، مؤعزاً اىل »عقد 
اجتم�اع بعد عي�د الفطر مع اللجن�ة املرفة عىل 
تنفيذ قانون سامراء عاصمة للحضارة اإلسالمية 
بحضور االمانة العامة للعتبة العس�كرية واللجان 
والجه�ات ذات العالق�ة ، لوض�ع خارط�ة عم�ل 
متكامل�ة بخص�وص القان�ون و االرساع باعم�ار 
املرقدي�ن الطاهرين والوقوف عىل احتياجات اهايل 

القضاء واملساهمة يف حلها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلية اإلعالم األمن�ي، أمس الثالثاء، 
ع�ن قت�ل ١0 إرهابي�ني وتدم�ر عجلت�ني 
احدهم�ا مفخخ�ة برضبة جوي�ة يف قاطع 

عملي�ات ص�الح الدي�ن. وقال�ت الخلية يف 
بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه إن »ط�ران الجي�ش وبالتنس�يق مع 
قي�ادة عملي�ات ص�الح الدي�ن تمك�ن من 
قت�ل ١0 إرهابي�ني يف منطقة عالس رشقي 

املحافظ�ة«. وأضافت الخلي�ة أن »الرضبة 
أسفرت ايضا عن تدمر عجلتني لإلرهابيني 
نوع “بي�ك اب” أحدهما مفخخة فضال عن 
صهريجني محمل�ني بمادة البنزي�ن لبقايا 

عصابات داعش اإلرهابية«.

الكعبي يبحث مع العتبة العسكرية تفعيل قانون سامراء عاصمة للحضارة اإلسالمية

اإلعالم األمني يعلن قتل )10( إرهابيني وتدمري مفخخة برضبة جوية يف عمليات صالح
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   بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت وزارة الزراع�ة من خالل رشك�ة مابني النهري�ن العامة 
للبذور رصف مس�تحقات مزارعي الش�عري العلف�ي يف محافظة 
نين�وى وذل�ك بناًء عىل توجيه�ات وزير الزراعة صالح الحس�ني 
وبواق�ع ث�الث ملي�ارات ومائت�ان وخمس�ون مليون دين�ار وتم 

ارسالها اىل املرصف الزراعي فرع املحافظة«.
واكدت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي«نسخة منه، انه 
»تم تحويل مبالغ مس�تحقات مزارعي محصول الش�عري العلفي 
اىل كاف�ة مراكز املحافظة لغرض رصفه�ا كدفعة اوىل«.واضافت 
»كما تم تحويل مبالغ دفعتني لغرض تسديد مستحقات املسوقني 
لبذور الحنطة ملواقع )االحرار، العزيزية ، الديوانية ، جرف النداف 
، ال�دور( بواق�ع )4( مليارات دين�ار كدفع�ة اوىل و )3.5( مليار 
دينار كدفعة ثانية وتأتي هذه الخطوات لتشجيع منتجي البذور 

لإلرساع يف تسويق محاصيلهم اىل املواقع ومراكز االستالم .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العامة للس�كك الحديد العراقية احدى تش�كيالت 
وزارة النق�ل »نق�ل 300 حوض من مادة زي�ت الغاز من مصفى 
الشعيبة اىل مستودعات نفط الحلة بواسطة األحواض التخصصية 

KZB خالل شهر ».
واوضحت الرشكة يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان »الكوادر 
الهندس�ية والفنية والتش�غيلية تتاب�ع عملية تحمي�ل املادة من 
مص�ايف الش�عيبة وتفريغه�ا يف مس�تودعات نفط الحل�ة بواقع 
)10( احواض يوميا حسب بنود العقد بني السكك ورشكة توزيع 
املنتج�ات النفطي�ة وبواس�طة لج�ان مرشفة م�ن الطرفني عىل 

عملية التفريغ والتحميل لضمان عملية التكييل«.
واكدت الرشكة انها تقوم بتامني القاطرات الجيدة واصالح بعض 
مفاصل الخط�وط يف املحطات لغرض انس�يابية التحميل للمادة 

اليصالها باوقاتها املحددة.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير العمل والش�ؤون االجتماعية، 
 114 ش�مول  ع�ن  عبدالزم�ان،  باس�م 
الف مع�اق بمنح�ة )العيدية( م�ن الذين 

يتقاضون اعانة الحماية االجتماعية.
وقال عبد الزمان يف بيان تلقته »املستقبل 
العراقي«، إن »الوزارة تمتلك قاعدة بيانات 
للمش�مولني بإعانة الحماي�ة االجتماعية 
مصنف�ة بحس�ب الفئات لكال الجنس�ني 
)رجال ونس�اء( الفتا اىل ان من بني الذين 
يتقاضون االعانة هنالك 114 الف من فئة 
املعاق�ني ونح�و ٢3٩ الف م�ن العاجزين 
وجميعهم تم ش�مولهم بمنحة)العيدية( 
اضاف�ة اىل الفئ�ات االخ�رى املش�مولني 

بمبلغ االعانة«.
واض�اف ان »اعانة الحماي�ة االجتماعية 
املمنوح�ة للمعاق�ني وذوي االحتياج�ات 
الخاص�ة ال تتعارض م�ع االمتيازات التي 
تمنح لهم ضمن هيئة ذوي اإلعاقة كراتب 
املعني املتفرغ وبقية االمتيازات مشريا اىل 
ان الوزارة تويل رشيح�ة املعاقني اهتماما 
خاصا يندرج ضمن مس�اعيها لرعايتهم 

ودمجهم يف املجتمع.

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مديريَّ�ة تحقي�ق هيئ�ة النزاهة 
يف محافظ�ة نين�وى عن ضبطه�ا حاالت 
تجاوٍز ع�ىل عقاٍر تعود ملكيَّت�ه إىل وزارة 
املاليَّ�ة، ُمبيِّن�ًة أنَّ قيمت�ه اإلجماليَّة تبلغ 
عرشة مليارات ديناٍر.املديريَّة، أوضحت يف 
بيان صحفي تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
أنها رصدت حاالت تجاوٍز عىل عقاٍر تعود 
ف فيه  ملكيَّته إىل وزارة املاليَّة وحق الترصُّ
ملجموع�ٍة م�ن الورثة، ُمبيِّنًة أنَّ مس�احة 
العق�ار تناه�ز س�تة دوانم وخمس�مائة 
ُر قيمُتُه بعرشة مليارات ديناٍر. مرٍت، وُتق�دَّ

وأف�ادت املديريَّ�ة بأنَّ تحرِّياته�ا قادت إىل 
إقدام املُتَّهمني عىل تقطي�ع العقار وبيعه 
عىل شكل قطٍع إىل املواطنني بسعر )600( 
إىل )750( ألف ديناٍر للمرت الواحد، وأنَّ هناك 
مس�احة منه ُتقدَُّرب�)800( م�رٍت مازالت 
معروض�ًة للبيع يف أحد مكاتب بيع ورشاء 
�ي من  �ا املُتبقِّ العق�ارات يف املحافظ�ة، أمَّ
العقار فقد لوحظ إنش�اء العديد من الدور 
والهي�اكل علي�ه، ُمبيِّنًة ضبطه�ا  أضابري 
ف يف  شخصيَّة لورثة صاحبة الحقِّ بالترصُّ
العقار يف املكتب الذي تمَّ عرض بيع قطعٍة 
في�ه، فيما ضبط�ت ُمتَّهمني اثن�ني ادَّعى 
األول أنَّ�ه وكي�ل صاحب املكت�ب، والثاني 
يعمل بإدارته يف موقع العقار.وأشارت إىل 
ة  أنَّ الهي�أة التحقيقيَّ�ة القضائيَّة املُختصَّ
بالنظر بقضاي�ا النزاهة باملحافظة قرَّرت 
إج�راء التحقيق اس�تناداً إىل أح�كام املادَّة 
)11/444( عقوب�ات، وتوقي�ف املُتَّهمني 

ة التحقيق. عىل ذمَّ

وزير العمل يعلن شمول 
»١١٤« ألف معاق بمنحة 

عيد الفطر املبارك

يف نينوى.. هيئة النزاهة 
تضبط جتاوزا عىل عقار 

قيمته عرشة مليارات دينار

    بغداد / المستقبل العراقي

افتتح مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور جاس�ب لطيف 
الحجام�ي مركز صحي قرية الذهب يف قضاء ابي غريب بحضور 
مدير قس�م الصحة العامة و مدير القسم الهنديس و مدير قطاع 

ابي غريب للرعاية الصحية و شيوخ و و جهاء املنطقة«.
و بني الحجامي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »افتت�اح املرك�ز الصح�ي يف قرية الذهب االبي�ض جاء لخدمة 
ابن�اء املنطقة و تقديم افضل الخدم�ات الطبية و الصحية الهايل 

املنطقة ».
وب�ني »حيث ت�م رفد املركز الصح�ي بكافة االحتياج�ات الالزمة 
واالث�اث واالجه�زة و امل�الكات الطبي�ة والصحي�ة والتمريضية 
واالداري�ة مضيفا ان املركز س�وف يقدم كاف�ة انواع الفحوصات 
الطبي�ة والصحي�ة واللقاح�ات والخدم�ات الصحي�ة وفعاليات 

التضبيب ورش املبيدات.

مدير صحة الكرخ يفتتح مركز صحي 
قرية الذهب االبيض يف قضاء ايب غريب

    المستقبل العراقي/ الغانم

أعل�ن محافظ واس�ط، محم�د جميل املياح�ي, اإلتفاق مع 
وزي�ر الكهرباء لؤي الخطي�ب، عىل ان تكون زيادة يف حصة 

واسط.
وق�ال املياحي عقب لقائه والوفد املراف�ق له وزير الكهرباء 
االتفاق يك�ون »الحد االدنى 700 مي�كا واط بمعدل تجهيز 
٢0 س�اعة عىل مدار اليوم وبش�كل مس�تمر وتزداد بزيادة 
االنتاج الكيل مع بداية تش�غل والوحدات املتوقفة يف محطة 

كهرباء الزبيدية« مشرياً اىل ان »التجهيز يبدأ من اليوم«.
وبني انه »وبناًء عىل طلبنا شكل رئيس مجلس الوزراء لجنة 

خاصة لواس�ط تبحث أزم�ة الكهرباء أداري�اً وفنياً وأعطاء 
حص�ة اضافية للمحافظات املنتج�ة ونحمل وزير الكهرباء 
ش�خصياً نتائج أي ازمة تحدث باملحافظة وسنلجأ للقضاء 
ألخذ حق واسط، ولن نسكت ولن نتهاون امام معاناة اهلنا 

جراء تردي واقع الكهرباء«.
وثم�ن املياح�ي »دور رئي�س ال�وزراء إلهتمام�ه ومتابعته 
اليومية ونشكر نواب املحافظة ومجلس املحافظة لوقفتهم 

املرشفة وتوحيد مواقفهم لخدمة واسط«.
كما قدم »شكره ألهلنا لصربهم ووعيهم وإدراكهم ان أزمة 
الكهرب�اء هي يف عموم العراق وهي ليس�ت وليدة هذا العام 
فالبلد يعاني منها من�ذ 16 عام دون حل حقيقي وال يمكن 

الي ش�خص يملك عىص الساحر ويحل هكذا أزمة يف اشهر 
قليل�ة بعد ان عجز عن وضع حل لها من كانت بيدهم زمام 

األمور ألعوام طويلة«.
كما ثمن محافظ واسط »موقف مالكات التوزيع والشبكات 
لعملهم ال�دؤوب ونتمنى منه�م مضاعفة الجه�ود لخدمة 
أهلهم واالستجابة الرسيعة إلصالح حاالت األعطال الناتجة 

عن زيادة األحمال او عطب املحوالت واألسالك«.
وانتق�د م�ن وصفه�ا ب�«اإلح�زاب املفلس�ة التي جيش�ت 
جيوش�ها االلكرتونية خفافيش الظالم الذين يعتاشون عىل 
االزمات نق�ول لهم ما عادت أس�اليبكم الرخيصة واملبتذلة 

تنطيل عىل الناس.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيأة املناف�ذ الحدودية، عن ضبط 
)4( ش�احنات محمل�ة بانابي�ب حديدية 
وفايرب كالس مس�تعملة مخافة لضوابط 
االس�ترياد يف منف�ذ أم ق�رص الش�مايل يف 

محافظة البرصة.
وأوضح�ت هي�أة املناف�ذ يف بي�ان تلقت�ه 
»املس�تقبل العراق�ي«، إن�ه »ت�م تنفي�ذ 
الواج�ب باش�رتاك محقق هيئ�ة النزاهة 
وقس�م بحث والتح�ري منفذنا اس�تنادا 

لقرار الس�يد قايض محكم�ه النزاهة وتم 
ضب�ط 4 عج�الت محمل�ة بم�اده فايرب 
اكالس مع أنابي�ب حديد يف بوابه رقم 11 
خارج الح�رم الكمركي«.وأض�اف البيان 
أن »العملية نفذت بعد ورود معلومات اىل 
هيئه النزاهه بان املواد مستعمله مخالفة 
دخوله�ا  وممن�وع  االس�ترياد  لضواب�ط 
اىل البل�د ت�م اي�داع املضبوط�ات اىل مركز 
رشط�ه مين�اء ام ق�رص بموجب محرض 
ضبط مشرتك بني محققني هيئه النزاهة 

وضباط قسم البحث التحري منفذنا.

   بغداد / المستقبل العراقي

النفطي�ة،  املنتج�ات  توزي�ع  رشك�ة  أعلن�ت 
ع�ن تخصيصه�ا مليون�ي لرت ش�هرياً لتغطية 
إحتياجات املؤسس�ات الصحية التابعة لوزارة 
الصحة يف كاف�ة محافظات العراق ومس�اندة 
أعمالها اإلنس�انية والخدمية.وق�ال مدير عام 
الرشكة كاظم مس�ري يف بيان ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، ان »الرشكة خصصت كميات كبرية 
من املنتجات النفطية لتشغيل اآلليات واملولدات 
والبويلرات«.وأضاف ان »هناك حصص إضافية 

مخصص�ة للمول�دات يت�م تجهيزه�ا حس�ب 
الضواب�ط لغ�رض تأم�ني الطاق�ة الكهربائية 
للمؤسس�ات الصحية«.م�ن جهته ق�ال مدير 
هي�أة التجهي�ز إحس�ان م�وىس ان »الرشك�ة 
جهزت حصة إس�تثنائية مضافة اىل الحصص 
املخصصة للمراك�ز الصحية ألغراض فعاليات 
التنضي�ب املس�ائي والت�ي ُتس�اهم يف أعم�ال 
مكافحة نواقل األم�راض والكثافات الحرشية 
والت�ي تنترش مع حل�ول فصل الصي�ف والتي 
تؤثر عىل الصحة العامة«، مؤكداً عىل »تش�ديد 

وزارة النفط لدعم جميع املشاريع الخدمية.

املنتجات النفطية جتهز املؤسسات الصحية 
بمليوين لرت من املشتقات

املنافذ احلدودية تضبط »٤« شاحنات حمملة 
بانابيب خمالفة للرشوط يف ميناء أم قرص

حمافظ واسط يعلن اتفاقًا مهاًم مع الكهرباء لزيادة حصة املحافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النقل ، عن انجاز تحويل 
مس�ار الس�كة الحديدي�ة الرئييس اىل 
خ�ط جدي�د، بدال م�ن القدي�م يف خط 

»حلة – محاويل«.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي«، نس�خة من�ه، ان »املرشوع 
املنج�ز م�ن املش�اريع الحيوي�ة الذي 

تعول عليها الرشكة وهو خط مزدوج 
انش�ا حديثا بم�وازاة القدي�م، وضمن 
املواصفات العاملية بطول 17 كيلومرت، 
حيث يضم�ن زيادة رسق�ة القطارات 

وبدقة  وامان«.
العم�ل  وت�رية  »تصاع�دت  وتابع�ت  
بم�رشوع خط س�كة حديد يوس�فية 
حلة س�ماوة، بع�د ان انج�ز املرشوع 

االخري.

النقل حتول مسارات قطارات خط 
حلة حماويل بسبب كثرة احلوادث

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الهيئة العامة للكمارك، اتالف ش�حنة 
أدوية برشية ومواد تجميل لكونها تالفة وغري 

صالحة لألستهالك .
وذكر بيان للهيأة تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
كم�رك  بمديري�ة  الكمركي�ة  »الس�لطات  ان 
الش�حن الجوي يف بغداد قامت بعملية اإلتالف 
وفق�ا ألحكام امل�ادة )68 / ثاني�اً( من قانون 

الكمارك رقم ٢3 لسنة 1٩84 املعدل«.
وأضاف ان »ألعملية تمت بأرشاف لجنة اتالف 
مختصة ش�كلت لهذا الغرض بعد اصدار قرار 

قضائي بحقها«.
يش�ار اىل أن هيئ�ة الكم�ارك تعل�ن يوميا عن 
ضبطه�ا للعدي�د م�ن األرس�اليات املخالف�ة 
لضوابط األس�ترياد تقوم مراكزه�ا الكمركية 
بأعادة اصدارها او اتالفها بناءا عىل التعليمات 

والقوانني النافذة.

الكامرك تعلن اتالف أدوية برشية 
ومواد جتميل غري صاحلة لالستهالك

     المستقبل العراقي / طالب ضاحي

ضمن حمل�ة بغداد رشف لنا، ويف اطار جوالته امليدانية، زار 
محافظ بغداد املهندس فالح الجزائري، اليوم االثنني، قضاء 
اب�و غريب، برفق�ة وفد نيابي من كتلة بغ�داد، لالطالع عىل 

واقعها الخدمي واالعالن عن مشاريع خدمية فيها.
والتقى محافظ بغداد بش�يوخ ووجه�اء منطقة ابو غريب 
واملس�ؤولني املحلي�ني فيها، حي�ث اس�تمع اىل احتياجاتهم 
واطلع عىل تفاصيل الخدمات املقدمة لهم، وقدم لنخبة من 
سكان القضاء رشحا حول مش�اريع حكومته املحلية التي 

تعمل املحافظة عىل تنفيذها يف أبو غريب.
وأك�د الجزائ�ري خ�الل كلمة ل�ه عىل هام�ش الزي�ارة، ان 
الحكومة املحلية عىل أتم االس�تعداد لتنفيذ مرشوع مجاري 
ابو غري�ب بعد موافقة وزارة التخطي�ط عىل إدراجه ضمن 
خط�ة املحافظة للع�ام الجاري، وبعد اس�تكمال التصاميم 

املطلوب�ة للعم�ل، وبكلفة تخمين�ه تقدر بنح�و 303 مليار 
دين�ار، فيم�ا ب�ني ان املحافظ�ة تعمل ع�ىل تخصيص نحو 
18 ملي�ار دينار ألكس�اء الش�وارع داخ�ل الح�دود البلدية 

وخارجها، فضال عن أدراج اكثر من ٢0 مدرسة ضمن خطة 
بناء واعادة تأهيل املدارس االبتدائية والثانوية.

وشدد الجزائري عىل ان محافظة بغداد حريصة يف تنفيذ كل 
ما تس�تطيع من مش�اريع خدمية خالل الفرتة الحالية بعد 
االس�تقرار االمني يف عموم العاصمة، مش�ريا اىل ان ; امليدان 
هو الحك�م يف تنفيذ واجبات ومخط�ط محافظة بغداد من 
خ�الل العمل عىل اعادة الثقة بني الحكومة املحلية واملواطن 
البغ�دادي. واش�ار محاف�ظ بغ�داد يف ذات املؤتم�ر ، اىل ان 
حكومته املحلية جادة يف حس�م ملف املش�اريع املتلكئة من 
خ�الل العمل مع ال�رشكات واملقاولني إلط�الق االموال التي 
كان�ت متوقفة س�ابقا.كما التقى محافظ بغ�داد املهندس 
ف�الح الجزائري باللواء الركن س�عد محس�ن عريبي يف مقر 
قيادة فرقة املش�اة السادسة واملس�ؤول عن توفري االمن يف 
قضاء ابو غريب وبحث معه س�بل توفري االس�تقرار إلدامة 

الزخم الخدمي للكوادر الفنية ملحافظة بغداد.

حمافظ بغداد يزور أبو غريب ويعلن ادراج مرشوع جماري القضاء ضمن خطة املحافظة
استمرارًا جلوالته امليدانية

   بغداد / المستقبل العراقي

بحث الس�فري العراق�ي يف الهند فالح الس�اعدي، مع اتحاد 
مختل�ف  يف  االس�تثمارية  الف�رص  الهن�دي،  الصناع�ات 

القطاعات العراقية.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي ل�وزارة الخارجية يف بي�ان تلقته 
، ان »الس�اعدي اس�تقبل يف مق�ر  العراق�ي«  »املس�تقبل 
الس�فارة بالعاصم�ة الهندية ينودلهي، نائ�ب رئيس اتحاد 
الصناعات الهندي )CII( س�اجي ماثي�و والوفد املرافق له، 
وحث الس�اعدي ال�رشكات الهندي�ة وخاص�ة الطبية عىل 

االستثمار يف العراق«.
م�ن جانبه، أكد ماثيو رغبة الهند أرس�ال وفود تمثل كربى 
ال�رشكات الهندي�ة الطبية يف والية ك�رياال، اىل العراق خالل 
الفرتة املقبلة، لبحث الفرص االس�تثمارية مع نظرائها من 

الرشكات العراقية، بما يخدم مصالح الشعبني الصديقني.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، عن »اتالف ارسالية من مادة التمر 
غري صالحة يف منفذ سفوان الحدودي.

وقال�ت الهيئة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »الس�لطات الكمركية يف منفذ س�فوان الح�دودي يف محافظة 
البرصة، اعلنت عن اتالفها الرس�الية من مادة التمر لكونها تالفة 

وغري صالحة لالستهالك  فضأل عىل انها ممنوعة االسترياد«.   
واضاف�ت، ان »عملي�ة  االت�الف تمت وفقا ألحكام امل�ادة  )68 / 
ثانياً ( من قانون الكمارك رقم ٢3 لس�نة 1٩84 املعدل وبارشاف 
لجنة اتالف مختصة شكلت لهذا الغرض بعد اصدار قرار قضائي 

بحقها«. 
يذكر ان »هيئة الكمارك كانت قد اعلنت يف وقت سابق من صباح 
الي�وم عن اتالف ش�حنة أدوي�ة برشية و مواد تجمي�ل يف جمرك 

الشحن الجوي كونها تالفة وغري صالحة لالستهالك .

السفري العراقي يف اهلند يبحث مع احتاد 
الصناعات اهلندي الفرص االستثامرية

الكامرك: اتالف ارسالية من مادة 
التمر غري صاحلة بمنفذ سفوان

الزراعة ترصف مستحقات مزارعي الشعري 
العلفي يف حمافظة نينوى

السكك تعلن نقل »300« حوض من مادة زيت الغاز 
من مصفى الشعيبة اىل مستودعات نفط احللة     البصرة/ المستقبل العراقي

ق�رر محاف�ظ الب�رصة املهن�دس اس�عد عبد 
االمري  العيداني استبعاد جميع الرشكات التي 
تلكئت باملشاريع السابقة يف محافظة البرصة 
، مش�رياً اىل انه سيتم اس�تبعاد تلك الرشكات 
م�ن االش�رتاك يف تنفي�ذ املش�اريع الجدي�دة 
التي يت�م االعالن عنه�ا مس�تقبالً لحني قيام 
تلك ال�رشكات باكمال املش�اريع  غري املنجزة 
.وق�ال » العيدان�ي يف بيان صحف�ي صدر عن 

مكتب�ه االعالمي الخ�اص ان قرار االس�تبعاد 
يأتي عىل ضوء املطالعة املقدمة من قبل مدير 
العق�ود الحكومية يف دي�وان محافظة البرصة 
والت�ي تضمنت انه س�بق وان ت�م التعاقد مع 
رشكات لتنفي�ذ املش�اريع يف املحافظة ونظراً 
بايق�اف  لع�ام ٢015  لص�دور ق�رار )347( 
كافة املش�اريع فقد اخت�ارت بعض الرشكات 
استمارة التسوية الرضائية.واضاف« محافظ 
العق�ود  م�ن  ال�واردة  املطالع�ة  ان  الب�رصة 
الحكومية ش�عبة اعالن املشاريع تضمنت انه 

بع�د توقيع مالحق التصفي�ة وقد اعلنت هذه 
املش�اريع فيما بع�د االعمال غ�ري املنجزة ولم 
يت�م التقديم عليها وتوجد مش�اريع اخرى قد 
اختارت رشكات اس�تمارة التسوية الرضائية 
ولكنه لم يت�م توقيع ملحق العق�د بها ونظراً 
لتوف�ري الس�يولة املالي�ة للمش�اريع حيث تم 
إبالغ الرشكات باستئناف العمل لكنها رفضت 
، مبين�اً اىل انه عىل ضوء املطالعة تم اس�تبعاد 
ال�رشكات املتلكئ�ة م�ن تنفي�ذ اي مرشوع يف 
املستقبل اال بعد اكمال املشاريع غري املنجزة .

حمافظ البرصة يستبعد الرشكات املتلكئة من تنفيذ اي مرشوع 
يف املستقبل اال بعد اكامل املشاريع غري املنجزة

    البصرة/ المستقبل العراقي

أعلنت رئاسة مجلس البرصة، أن جميع مطالب متظاهرين 
قض�اء الهارث�ة بما فيه�ا إقالة مجل�س القضاء، س�تلبى 

وبالطرق القانونية.
وق�ال رئيس مجلس محافظة البرصة صباح البزوني عقب 
اس�تقباله عدد من متظاهري قضاء الهارثة الواقع ش�مايل 
الب�رصة، ق�ال ان عىل املجل�س املحيل يف الهارثة اس�تيعاب 

مواطني�ه واملتظاهري�ن ، وان ال يك�ون هن�اك رد ق�اس 
تجاههم، ألن لديهم مطال�ب مرشوعة، مؤكداً عىل رضورة 
تقديم العناية والرعاية للمواطنني وتلبية مطالبهم، حسب 
قوله. يشار اىل أن عدد من املواطنني قد نظموا تظاهرة امام 
مجل�س محافظة الب�رصة للمطالبة بإقال�ة مجلس قضاء 
الهارث�ة واملطالب�ة بطرد العمال�ة األجنبي�ة وتوفري فرص 
العم�ل، فيما أش�اروا إىل ع�دم تقديم الخدم�ات للمواطنني 

وإهمال املشاريع يف القضاء.

جملس البرصة ملتظاهري اهلارثة: مجيع مطالبكم 
ستلبى بالطرق القانونية
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م/ اعالن فرصة استثامر  رقم ) 2019/2 (
يس��ر الرشكة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة احدى تش�كيالت وزارة الصناعة واملعادن واس�تنادا ألحكام 
املادة 15/ ثالثا من قانون الرشكات العامة رقم 22 لس�نة 1997 املعدل , ان تعلن عن توفر فرصة اس�تثمار 
بمبدأ املشاركة لتطوير ورشة )اصالح وتأهيل وتجميع املحوالت الكهربائية(وحسب املواصفات املعتمدة لدى 
وزارة الكهرب�اء العراقي�ة ..  وتدعو ال�رشكات العراقية والعربية واالجنبية م�ن ذوي الخربة واالختصاص يف 
هذا املجال للمشاركة يف فرصة االستثمار اعاله ومراجعة قسم االستثمار يف مقر الرشكة الكائن يف محافظة 
صالح الدين/قضاء الدور/املجمع السكني للحصول عىل الرشوط والوثائق املطلوبة وامللف الخاص باملرشوع 
لقاء مبلغ قدره )150000( مائة وخمسون الف دينار غري قابل للرد .. ويتم تقديم العروض الفنية والتجارية 

بظرف مغلق يف صندوق العطاءات/ قسم االستثمار...
الرشوط والوثائق املطلوبة :

1-تك�ون االفضلية لل�رشكات العاملية املصنع�ة واملتخصصة يف هذا املج�ال , وكذلك يتم قب�ول العروض من 
الرشكات االخرى او املؤسسات املالية او التجارية او املستثمرين او اصحاب االموال عىل أن ترفق معها وثائق 
تعاقده�ا وتعاونه�ا ) تخويل او وكالة او مش�اركة ( مع رشكات مصنعة متخصصة س�اندة يف املجال املعلن 

عنه .
2-ان يكون قد مىض عىل تأسيس الرشكة مدة ال تقل عن ) 2 ( سنة .

3-تقديم الرشكة وثائقها من ش�هادة التأس�يس والبيانات املالية ) باللغة االنكليزية للرشكات غري العربية ( 
آلخر سنتني .

4-يخضع العقد اىل القوانني والترشيعات والتعليمات النافذة .
5-تقديم كتاب تأييد من املصارف الرصينة تؤيد كفاءتها املالية وتعامالتها .. مع كشف تأييد النقود والودائع 
آلخر س�نة مالية مصادق عليها من مراقب حس�ابات ومجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحس�ابات للرشكات 

العراقية داخل العراق .. أو من سفارة جمهورية العراق يف بلد الرشكات غري العراقية .
6-تقديم الرشكة صاحبة العرض امكانياتها الفنية وخطتها لتطوير املنتجات القائمة او الدخول يف منتجات 

جديدة .
7-تقديم كش�وفات تتضمن املكائن واملعدات او الخطوط االنتاجية والعدد واالدوات ووس�ائل النقل واالنتقال 
والخدم�ات املطلوبة واالس�تعداد لنق�ل التكنولوجيا والتدريب مع تفاصيل املبالغ املرص�دة لكل فقرة .... مع 

التأكيد عىل أن تكون املكائن والخطوط والعدد و املعدات جديدة ومن مناشئ معتمدة .
8-يخضع العقد اىل القوانني والترشيعات العراقية لفض النزاع ويكون القضاء العراقي هو املختص يف النظر 

يف ذلك.
9-تقدي�م خطاب ضمان لحس�ن التنفيذ قبل توقي�ع العقد بمبلغ ال يقل ع�ن )100000(مائة الف دوالر يتم 

اطالقه حال اكتمال املتطلبات املرتتبة عىل الرشيك ) الطرف الثاني (.
10- وجوب فتح فرع مسجل يف العراق للرشكات االجنبية عند التعاقد وتسجيل اصوليا لدى مسجل الرشكات 

خالل مدة
)3 ( أشهر من تاريخ توقيع العقد او فرع للرشكات املوصوفة يف )1( أعاله املتعاقدة مع املتخصصة .

11-يتم ش�مول الرشكات واملؤسس�ات املالية والجهات االخرى غري الصناعية واملستثمرين واصحاب رؤوس 
االموال املنوه عنهم يف )1( اعاله لتقديم ما جاء بالفقرات للرشكات املتخصصة الساندة لها .

12-ال يت�م فت�ح العروض اال بعد ميض مدة ال تقل عن )30(يوم من تاريخ نرش االعالن ويف حالة ورود عرض 
او اكث�ر خالل املدة انفة الذكر يتم ايقاف االعالن الغراض الدراس�ة والتحلي�ل ويف حالة عدم االحالة يصار اىل 

االستمرار باالعالن ملدة30 يوم اخرى عىل ان التزيد عن سنة تقويمية من تاريخ اول نرش .
13-استضافة وفد من رشكتنا لالطالع عىل امكانيات الرشكة قبل توقيع العقد.

14-يخضع العقد للرسوم والرضائب وفقا للتعليمات النافذة .

Subject:  Announcement Investment Opportunity No.) 2/2019(
The General Company for Communications Equipment and Power, one of the Ministry of Industry and Minerals 
companies , is pleased to announce an investment opportunity
 to develop the workshop of ( maintenance & assembly of transformers ). according to  Article15/item3 of the 
Public Companies Law No. 22 of 1997 as amended and the instructions attached below ... Those who interested 
of Iraqi , Arab and foreign companies with experience and specialization in this field to participate in the invest-
ment opportunity above to visit the investment department at the company ُs headquarters located in the province 
of Salah al-Din / al-Dour to obtain the conditions , documents required and  the file of the project for the amount 
(150000) one hundred fifty thousand Iraqi dinars do not refundable. The technical and commercial offers are 
placed in a closed envelope in the tender box in the investment department..
Conditions and required documents
1- Preferably to the international companies that are manufactured and specialized in this field, as well as 
accepting offers from other companies, financial or commercial institutions, investors or owners of funds, to be 
accompanied by the documents of their contracting and cooperation (authorization, agency or participation) with 
specialized companies specialized in the field Announced.
2- The company has been established for a period not less than (2) years.
3- The company shall submit its documents of incorporation certificate and financial statements (in English for 
non-Arab companies) for the last two years
4- Submit of publications or bulletins about  the company>s business.
5- Submit a letter of support from the stable banks supports their financial efficiency and transactions  with the 
detection support for money and deposits for the last fiscal year certified by auditor and the Board of the profes-
sion and control and audit of Iraqi companies in Iraq .. or from the Embassy of the Republic of Iraq in the country 
of non-Iraqi companies.
6- Submit  the company>s technical possibilities and plan to develop existing products or enter into new prod-
ucts.
7- Submit statements including machinery , equipment or production lines , tools,  required services, transfer of 
technology and training  .. with details of the amounts allocated to each paragraph .. the machines and equipment 
must be new..
8- The contract is subject to Iraqi laws and legislation to resolve the dispute and the Iraqi judiciary is competent 
to consider it.
9- Provide a letter of guarantee for good execution before signing the contract at a sum of not less than (100000) 
one hundred thousand us dollars is launched once the second party has been done its obligations.
10- A registered branch in Iraq should be opened for foreign companies  within three months from the date of 
signing the contract.. or a branch of the companies described in (1) above that contracting with the specialized 
company.
11- Companies, financial institutions and other non-industrial entities, investors and owners of capital referred to 
in (1) above are included to submit what in the paragraphs of the specialized companies that support them.
12- Offers shall not be opened until  a period of not less than (30) days from the date of publication of announce-
ment.
13-  In the case of non-receipt of offers within 30 days, the declaration shall be extends  another 30 days and 
in case of receiving a single offer acceptable technically and commercially, the necessary procedures shall be 
taken for study and analysis. The declaration shall be deemed to be continuous for one year from the date of 
publication of announcement  if  no bids are received .
14- Hosting a delegation from our company to see the possibilities of the company before signing the contract.
15- The contract shall be subject to Iraqi duties and taxes in accordance with the instructions in force.
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اعالن رقم )17( 
رقم الطلبية 2019/6001

تعلن رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن مناقصة )انشاء مجمع سكني من )200( وحدة سكنية وحسب املخططات الفنية املرفقة يف 
قرص مدمج )CD( البنى التحتية وخدماتها :

1 �  االرصفة والشوارع والتشجري   2 � شبكة املجاري
3 � شبكة الكهرباء        4 � شبكة املاء

5 � االسيجة       6 � ابنية الخدمات )مدرسة ، مسجد ، مركز تسوق ، ملعب خمايس ، مستوصف صحي( 
للم�رة )االوىل( وبكلف�ة تخمينية مقدارها ) 16,000,000,000( دينار عراقي فقط )س�تة عرش ملي�ار  دينار عراقي ال غري( وبمدة تنفيذ 
)540( ي�وم بموج�ب املواصف�ات والرشوط التي يمكن الحص�ول عليها من امانة الصن�دوق لقاء مبلغ ق�دره ) 150,000(  دينار )مائة 
وخمسون الف دينار ال غري ( غري قابل للرد فعىل الراغبني باملشاركة من ذوي االختصاص تقديم العطاءات بالدينار العراقي ) مع مراعاة 
ترقي�م صفح�ات هذه العروض( ويكون  نافذا مل�دة ال تقل عن )120 يوما( مع ارفاق التامينات االولي�ة والبالغة ) 160,000,000( دينار 

عراقي فقط ) مائة وستون مليون دينار عراقي فقط( 
عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية :

رقم املناقصة : موضوعها : تاريخ الغلق
تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم 

تاريخ نفاذ التامينات االولية 
العناوين الرصيحة للرشكة  او املكتب مع تثبيت الربيد االلكرتوني 

وتسلم اىل استعالمات الرشكة باغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها الساعة )الواحدة ( بعد الظهر 
لوم 2019/6/24 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مع التقدير

مالحظة :
1 � يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياس�ية ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياس�ية بكافة اقسامها فأنه سيتم 

استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم 
2 � جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :

أ � كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ
ب � هوية االحوال املدنية او جواز سفر  نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه 

3  �اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة 
4 � تقدم التأمينات االولية بأسم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني يف الرشكة او الرشكات بموجب عقد مشاركة

5 � بأمكان كافة ممثيل الرشكات واملجهزين املشرتكني يف املناقصة التواجد يف مقر الرشكة لحضور ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة 
وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا 

6 � يف حالة وجود مخالفات من قبل املجهزين توجه االنذارات من القسم القانوني يف رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل 
7 � تصادر التامينات االولية للرشكات يف حالة عدم االستجابة  للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات 

8 � تقدم التأمينات االولية  عىل شكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( ومن املصارف املعتمدة املدرجة يف القائمة املرفقة
9 � ال تت�م مطالب�ة رشكتنا بكتاب تس�هيل مهمة  من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة  االس�ترياد الخاصة بامل�ادة اعاله ويتحمل املجهز 

مسؤولية تجهيز وايصال املواد اىل رشكتنا 
10 � ال تتم املطالبة بأي تمديدات لفرتات التجهيز املثبتة اعاله السباب تتعلق بأخراج املواد من املوانىء 

11 � يتم استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة 20% فاكثر من الكلفة التخمينية
12 � يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني :

WWW.mrc.oil.gov.iq
13 � ال يقل تصنيف الرشكات املقدمة للعطاء عن الدرجة الثانية

14 � االعمال املماثلة التي يتم تقديمها من قبل مقدم العطاء قيمتها تعادل ) 60 � 80 %( من مبلغ هذه املناقصة

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

االتحادية 
محكمة بداءة املناذرة 

العدد :46/ب/2019
التاريخ 2019/5/23

اعالن مزايدة
للطل�ب املق�دم من قب�ل طال�ب الضم 
الرشيك ) رعد  ج�واد كاظم( من قيمة 
بدل البيع البالغة مائة واثنان وس�تون 
مليون وخمس�مائة الف دين�ار ليكون 
مائ�ة   )170625000  ( البي�ع  ب�دل 
وس�بعون مليون وس�تمائة وخمس�ة 
وعرشون الف دينار تبيع هذه املحكمة 
املرقم�ة  القطع�ة  العلني�ة  باملزاي�دة 
فع�ىل  الح�رية   36 مقاطع�ة   1/382
الراغب�ني بال�رشاء الحض�ور اىل ه�ذه 
املحكمة خالل مدة ثالثة ايام من اليوم 
التايل لنرش االعالن مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانوني�ة البالغة 10% من 
القيمة املقدرة ويتحمل املش�رتي اجور 

االعالن 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف/  القطعة عبارة عن بس�تان 
مس�احته 5دون�م و1 اولك و77 س�م2 
يقع ع�ىل ش�ارع الرئي�ي الرابط بني 
املن�اذرة الديواني�ة وان ارض القطع�ة 
ب�ور يف الوق�ت الح�ارض وتحتوي عىل 
مجموع�ة م�ن اش�جار النخي�ل املثمر 
تقدر بح�وايل ثمانون نخل�ة اضافة اىل 
مجموعة من اشجار التني والحمضيات 
واشجار العنب الهالك قسم من القطعة 
يقع ع�ىل نهر حطاب وج�زء اخر يقع 
عىل نهر الفرات مسيجة بسياج )بي ار 
يس ( قيمة املغروسات )10,250,000( 
عرشة ماليني ومائتان وخمس�ون الف 
دينار اما قيمة االرض )152,130,000( 
مائة واثنان وخمس�ون ملي�ون ومائة 
وثالث�ون ال�ف دين�ار والقيم�ة الكلية 
للقطعة ) 162,380,000( مائة واثنان 
وستون مليون وخمس�مائة الف دينار 
واصبح�ت قيم�ة العق�ار بع�د الض�م 
)170625000( مائة وس�بعون مليون 
وستمائة وخمسة وعرشون الف دينار
������������������������������

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 7293/ش2018/3
التاريخ 2019/5/27 

اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه / احس�ان محم�د 

عباس 
اصدرت هذه املحكمة قرارها بالدعوى 
يف  7293/ش2018/3  املرقم�ة 
2019/1/31 غيابي�ا بحق�ك والقايض 
بالتفريق القضائي بين�ك وبني املدعية 
) رسى  مه�دي احمد( وملجهولية محل 
اقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مختار حي الق�دس /النجف 
قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواسطة 
صحيفتني محليت�ني يوميتني ولك حق 
االع�رتاض عىل الق�رار الغياب�ي خالل 
املدة القانونية وبعكسه يكتسب القرار 

الدرجة القطعية 
القايض

عامر حسني حمزة
������������������������������

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف  النجف

العدد /3574/ ش2019/7
التاريخ  :2019/5/28

اعالن 
اىل املدعى عليه / سالم عادل جليل

اقام�ت املدعية )وس�ن فرحان لطيف( 
3574/ش2019/7  بالع�دد  الدع�وى 
امام هذه املحكمة تطلب فيها تصديق 
الطالق الخلعي وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار 
مختار حي املهندسني / النجف واقوال 
املخت�ار بتأييد س�كن  ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك بموض�وع الدع�وى وبموع�د 
املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني 
محليتني يوميتني وعليك الحضور امام 
هذه املحكمة يف موع�د املرافعة القادم 
الس�اعة   2019/6/11 ي�وم  املواف�ق 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

اثري فاهم محسن
������������������������������

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

االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد :2450/ب2019/4
التاريخ 2019/5/26 

اىل املدع�ى عليه�ا / )مش�تهاية كاظم 
عب�د الحس�ن اضاف�ة لرتك�ة مورثه�ا 

املتويف نايف خوان جرب(
اق�ام املدع�ي ) رع�د فرح�ان  جحني( 
الدع�وى البدائية املرقمة اع�اله والتي 
يطلب فيها الحكم ) باعادة الحال اىل ما 
كان عليه بخصوص رهن العقار املرقم 
44784 /3 ح�ي املي�الد وتأديتك�م ل�ه 
مبلغا مقداره احد عرش مليون دينار ( 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار 
ح�ي املي�الد نعي�م حس�ون الخاقان�ي 
علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
للحضور يف موع�د املرافعة املصادف يف 
ي�وم 2019/6/3 وعند ع�دم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد :2450/ب2019/4
التاريخ 2019/5/26 

اىل املدع�ى عليه / )حيدر نايف خوان 
اضاف�ة لرتك�ة مورث�ه املت�ويف نايف 

خوان جرب(
اق�ام املدعي ) رعد فرح�ان  جحني( 
اع�اله  املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 
والت�ي يطل�ب فيها الحك�م ) باعادة 
الح�ال اىل م�ا كان علي�ه بخص�وص 
ره�ن العقار املرق�م 44784 /3 حي 
املي�الد وتأديتكم ل�ه مبلغ�ا مقداره 
اح�د ع�رش ملي�ون دين�ار ( ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
مخت�ار  واش�عار  القضائ�ي  املبل�غ 
ح�ي امليالد نعي�م حس�ون الخاقاني 
عليه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف 
يوم 2019/6/3 وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 
تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
������������������������������

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

االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد :2450/ب2019/4
التاريخ 2019/5/26 

اىل املدعى عليه / )عباس نايف خوان 
اضاف�ة لرتك�ة مورث�ه املت�ويف نايف 

خوان جرب(
اق�ام املدعي ) رعد فرح�ان  جحني( 
اع�اله  املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 
والت�ي يطل�ب فيها الحك�م ) باعادة 
الح�ال اىل م�ا كان علي�ه بخص�وص 
ره�ن العقار املرق�م 44784 /3 حي 
املي�الد وتأديتكم ل�ه مبلغ�ا مقداره 
اح�د ع�رش ملي�ون دين�ار ( ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
مخت�ار  واش�عار  القضائ�ي  املبل�غ 
ح�ي امليالد نعي�م حس�ون الخاقاني 
عليه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف 
يوم 2019/6/3 وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 
تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
������������������������������

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

االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد :2450/ب2019/4
التاريخ 2019/5/26 

اىل املدعى عليه / )سجاد نايف خوان 
جرب اضافة لرتكة مورثه املتويف نايف 

خوان جرب(
اق�ام املدعي ) رعد فرح�ان  جحني( 
اع�اله  املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 
والت�ي يطل�ب فيها الحك�م ) باعادة 
الح�ال اىل م�ا كان علي�ه بخص�وص 
ره�ن العقار املرق�م 44784 /3 حي 
املي�الد وتأديتكم ل�ه مبلغ�ا مقداره 
اح�د ع�رش ملي�ون دين�ار ( ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
مخت�ار  واش�عار  القضائ�ي  املبل�غ 
ح�ي امليالد نعي�م حس�ون الخاقاني 
عليه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف 
يوم 2019/6/3 وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 
تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة 
رقم االضبارة 2019/248

التاريخ 2019/5/23
اىل / املنف�ذ عليه / ابتس�ام حس�ني 

حسن
لقد تحقق لهذه املديرية من حس�ب 
رشح املبلغ القائم بالتبليغ  واش�عار 
املخت�ار ص�دام فال�ح الجب�وري انك 
مجه�ول مح�ل االقام�ة ولي�س ل�ك 
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه واس�تنادا  للمادة 
)27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ 
املن�اذرة  خ�الل خمس�ة ع�رش يوما 
تب�دأ من الي�وم التايل للن�رش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف 
حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 
املديري�ة باج�راءات التنفي�ذ الجربي 

وفق القانون 
املنفذ العدل 

كرار عماد كايت 
اوصاف املحرر : قرار محكمة االحوال 
55/ش/2019  املرق�م  الش�خصية 
املتضم�ن   2019/1/20 امل�ؤرخ 
معاه�دة اطف�ال وان الق�رار صادر 
م�ن محكم�ة االحوال الش�خصية يف 

املناذرة

زيد كاظم رشيف
املدير العام وكالة

ورئيس جملس االدارة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1915( االربعاء  29  آيار  2019 اعالنات5

وزارة النفط / رشكة نفط الوسط 
)رشكة عامة( 

اعالن للمرة االوىل للمناقصة املحلية املرقمة )مناقصة عامة( 
)ن و ع /ع/ 2019 /9( 

يرس وزارة النفط  /رشكة نفط الوسط )رشكة عامة / بغداد / الراشدية مجاور محطة كهرباء القدس الحرارية( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للمناقصة املحلية 
املرقمة )ن و ع /ع/ 2019 /9( الخاصة بنقل منتسبي الرشكة يف قسم حقول دياىل مع تأجري سيارات بيك اب عدد )5( 

)www.mdoc.oil.gov.iq( فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة اعاله اطالالع عىل وثائقها املحملة عىل املوقع االلكرتوني للرشكة
ورشاء وثائقها  يف مقر الرشكة / قس�م العقود الكائن يف بغداد / الراش�دية /بوب الش�ام قرب محطة كهرباء القدس الحرارية خالل س�اعات )الدوام الرس�مي يف الرشكة( هم او وكالئهم املخولون 
ع�ن طري�ق دوائ�ر كات�ب العدل لقاء مبلغ قدره ) 200,000( مائتان الف دينار عراقي علم�ا ان هذا املبلغ غري قابل للرد اال اذا الغيت املناقصة من قبل رشكة نفط الوس�ط وتودع العطاءات يف صندوق 
العطاءات رقم )2( الكائن يف مقر الرشكة االس�تعالمات الخارجية وس�يتم عقد مؤتمر فني لالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف الس�اعة العارشة صباحا من يوم االحد املصادف )2019/6/16( يف 
)هيأة العمليات( علما بأن اخر موعد الس�تالم العطاءات )تاريخ الغلق ( الس�اعة الثانية عرش ظهرا من )يوم االحد املصادف 2019/6/23( ويتحمل من تحال عليه املناقصة اجور نرش االعالن ويلتزم 

بأستكمال اجراءات التعاقد خالل )14( يوما من تاريخ التبليغ باالحالة 
مالحظات :

1�يك�ون  تقدي�م الع�روض بثالثة ظروف مغلقة ومنفصلة )فني � تجاري � املستمس�كات(  ويقدم بظرف واحد كبري ويثبت عليها اس�م الرشكة او املكتب ورقم املناقصة والعنوان )مدينة � ش�ارع � 
عمارة  � الربيد االلكرتوني � رقم الهاتف( 

2 � يتم فتح العطاءات بذات يوم الغلق او اليوم الذي يليه بموافقة رئيس جهة التعاقد 
3 � يكون العرض التجاري نافذ ملدة )90 يوما( من تاريخ الغلق املشار اليه اعاله ويكون قابل للتمديد

4 � علما ان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
5 � اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية  فيكون اليوم الذي يليه هو يوم الغلق

6 � مىلء وتصديق رسالة تقديم العطاء املرافقة بالقسم الخاص بمقدمي العطاءات يف الوثيقة القياسية 
الوثائق املطلوبة  عند رشاء وثائق املناقصة : 

1� تقديم شهادة تأسيس الرشكة وبنسخة مصورة  ملونة مصدقة من دائرة مسجل الرشكات 
2 � هوية غرفة التجارة صادرة من وزارة التجارة / نافذة لعام /2019

3 � هوية اتحاد الناقلني العراقيني نافذة لعام /2019
4  �الوثائق القياسية الخاصة باملناقصة واملرافقة باالعالن واملحملة عىل املوقع االلكرتوني للرشكة

5 � املستمسكات الخاصة باملدير املفوض ) جنسية � شهادة الجنسية او )البطاقة الوطنية( � بطاقة سكن � بطاقة تموينية( 
6 � عىل ممثل الرشكة تقديم  ما يؤيد تخويلها رشاء اوراق املناقصات وتقديم العرض بأسمها 

الوثائق املطلوبة عند تقديم العطاءات  / توضع يف ظرف الوثائق املطلوبة  ) تقديم الوثائق اعاله اضافة اىل الوثائق املطلوبة ادناه( 
1 � وصل رشاء املناقصة )االصيل( وتهمل العطاءات بخالف ذلك 

2 � الوثائق القياسية الخاصة باملناقصة املرفقة باالعالن  واملحملة عىل املوقع االلكرتوني  للرشكة ويهمل اي عطاء ال يتضمن تلك الوثائق 
3 � تأمين�ات اولي�ة غ�ري مرشوطة )خطاب ضمان او صك مصدق( تقدم من قبل مقدمي العطاءات او املدير املفوض او املؤسس�ني للرشكة املش�اركة يف املناقصة م�ن احد املصارف املعتمدة لدى البنك 
املركزي العراقي لصالح رشكة نفط الوسط وبرقم املناقصة اعاله وبمبلغ ) 7,500,000( سبعة ماليني وخمسمائة الف دينار عراقي فقط ال غري وبظرف مغلق منفصل يرفق مع ظرف  املستمسكات 
ويش�ري بش�كل واضح اىل رقم املناقصة واس�م  املرصف العراقي املصدر لخطاب الضمان او الصك وتصادر هذه التأمينات يف حالة عدم توقيع العقد بعد )14( يوم من تاريخ تبليغ املجهز باالحالة مع 
اتخ�اذ كاف�ة االج�راءات القانونية  واالدارية بحق املجهز ويهم�ل اي عطاء ال يحتوي عىل التأمينات االولية )وتفضل رشكة نفط الوس�ط( التعامل مع املصارف املعتمدة ل�دى البنك املركزي العراقي يف 

محافظة بغداد 
4 � عقد ايجار املكتب او الرشكة باسم صاحب الرشكة او املكتب مذكور فيه العنوان الكامل للرشكة او املكتب او سند ملكية صادرة من مديرية التسجيل العقاري بأسم صاحب الرشكة 

5 � هوية غرفة التجارة صادرة من وزارة التجارة / نافذة لعام /2019
6 � هوية اتحاد الناقلني العراقيني نافذة لعام / 2019

7 � تقديم شهادة تأسيس الرشكة وبنسخة مصورة وملونة مصدقة من مسجل الرشكات لعام /2019
8 � تقديم الهوية الرضيبية صادرة من وزارة املالية  / الهيئة العامة للرضائب نافذة لعام /2019

9 � تقديم كتاب يبني فيها سالمة املوقف الرضيبي من الهيئة العامة للرضائب واملوقف املايل للرشكات املشاركة لعام /2019
10 � تقديم كفاءة املالية والوثائق االخرى الخاصة بالرشكة

11 � تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية عن املشمولني بالحجب لعام
12 � تقديم ملخص لالعمال املماثلة التي  قامت بانجازها الرشكة مؤيدة من جهات التعاقد

13 � تقدم الحسابات الختامية الخر سنتني مصدقة من محاسب قانوني 
14 � تقديم براءة ذمة صادرة  من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي يؤيد شمول العاملني لديهم بالضمان االجتماعي حسب قرار مجلس الوزراء رقم )164( لسنة 2015

15 � تقديم كتاب عدم ممانعة من االشرتاك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب
16 � رسالة تقديم العطاء املرفقة بالقسم الخاص بمقدمي العطاءات يف الوثيقة القياسية 

17 �  تثبيت العنوان الكامل للرشكة املقدمة للعرض ) املدينة  �الشارع � العمارة � العنوان االلكرتوني والربيدي( 
18 �  املستمسكات الخاصة باملدير املفوض واملساهمني يف الرشكة )جنسية � شهادة الجنسية  او )البطاقة الوطنية(  � بطاقة سكن � بطاقة تموينية(

19 � هوية تصنيف خاصة بالرشكات املقاولة نافذة لعام /2019 بالنسبة لرشكات املقاوالت 
20 � يف حالة عدم استجابة مقدمي العطاءات اىل مراسالتنا وعدم االجابة عىل االيميالت الخاصة برشكتنا فانه يتم اتخاذ االجراءات الالزمة بحقهم ومنها استبعاده من املناقصة اثناء التحليل

املدير العام

رشكة نفط الشامل / رشكة عامة
اعالن للمرة االوىل كركوك

تعل�ن رشكة نفط الش�مال /رشكة عامة / كركوك ع�ن اجراء مزايدة علنية 
لتأج�ري العقاري�ن العائدين لها واملدرج�ة تفاصيلها يف الج�دول ادناه وفقا 
الح�كام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 املعدل وذلك 
يف تمام الساعة العارشة من صباح االيام املؤرشة ازاء كل كشك علما ان مدة 

االيجار ) 3(  ثالث سنوات
فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدتني ادنها مراجعة قس�م العقود / عرفة/ 
كركوك لالطالع عىل الرشوط وتقديم املستمس�كات املطلوبة وتس�ديد مبلغ 
التأمينات اىل قسم الحس�ابات العامة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجرو 

خدمة مقدارها )2%( من بدل رسو املزايدة 

املستمسكات املطلوبة : �
1 � هوية االحوال املدنية 

2 � شهادة الجنسية العراقية 
3 � بطاقة السكن 

4 � البطاقة التموينية 
5 � براءة ذمة من الرضيبة 

ء/ املدير العام

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد : 581/ش/2019

التاريخ 2019/5/27
اىل  )املدعى عليها/ ابتس�ام حسني حسن( 

مجهولة محل االقامة
اعالن

قام املدع�ي ) كاظم زغري فرحان( الدعوى 
وموضوعه�ا  581/ش/2019  املرقم�ة 
) ض�م حضان�ة االطف�ال كل م�ن زين�ة 
ومه�دي كاظم زغ�ري( وان موع�د املرافعة 
فيه�ا الس�اعة التاس�عة م�ن صب�اح يوم 
2019/6/9 وملجهولية محل اقامتك  تقرر 
تبليغك  بصحيفتني محليتني رس�ميتني ويف 
حالة ع�دم حضورك او حض�ور من ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وفقا لالصول
القايض

ستار مالك الفتالوي 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف  النجف

العدد /3703/ س2019/2
التاريخ  :2019/5/27

اعالن 
اىل املدعى عليها / هدى توفيق عبد زيد

اقام املدعي )غدير جاس�م مسلم( الدعوى 
بالع�دد 3703/ش2019/12 ام�ام ه�ذه 
طالق�ه  تصدي�ق  فيه�ا  تطل�ب  املحكم�ة 
الخلع�ي بتاري�خ 2018/7/6  وملجهولي�ة 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار ح�ي الس�الم / النج�ف 
واقوال املختار حيدر العراكي بتأييد س�كن   
ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بموضوع الدعوى 
وبموعد املرافعة اعالنا بواسطة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني وعليك الحض�ور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة القادم 
املوافق يوم 2019/6/2 الس�اعة التاسعة 
صباح�ا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

صفاء ناجي املوىل

�����������������������������
فقدان 

فقد الوصل املرقم 330492 بتاريخ 
31 / 11 / 2012 والص�ادر م�ن 
بلدي�ة الوحدة باس�م / رحمن جرب 
عباس القائ�م باالعالن ورثة املتويف 
هي زوجته هدى عبد الحسني جبار 
– فمن يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار .
�����������������������������

فقدان 
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة من 
كلي�ة املنص�ور الجامع�ة املرحل�ة 
الثالث�ة عل�وم حاس�بات بأس�م / 
ف�اروق ف�الح محمد – فم�ن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

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

االتحادية 
محكمة بداءة  النجف 

العدد  /1401/ب2019/5
التاريخ 2019/5/21

اعالن
اىل  /املدعى عليه  )رشيد عيل حمزة( 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 
 2018/12/27 يف  1401/ب2018/5 
واملتضمن الحكم )بال�زام املدعى عليهما 
رش�يد ع�يل حمزه وس�الم عناد حس�ني 
بتأديتهم�ا بالتكاف�ل والتضام�ن فيم�ا 
بينهما للمدعي السيد مدير بلدية النجف 
اضاف�ة لوظيفته م�ع مبلغ ق�دره مائة 
وتس�عة وتس�عون مليون ومائتي وستة 
عرش ال�ف وثمانمائ�ة وواح�د واربعون 
دين�ار وذل�ك ع�ن ب�دالت ايج�ار العقار 
املرق�م 17127/3  مقاطع�ة 4 جزي�رة 
النجف للفرتة م�ن 2016/1/25 ولغاية 
2019/1/24 محتس�بة بضمنه الغرامة 
االتفاقي�ة ع�ن التأخر بتش�ييد الس�وق 
وكذلك الفائدة عن التأخر يف تس�ديد بدل 
االيجار ومحتسبه بضمنه مبلغ ممارسة 
املهنة وللفرتة م�ن 2018/1/20 ولغاية 
عليهم�ا  املدع�ى  وال�زام   2019/1/24
بتأدية الفائدة القانونية البالغة خمس�ة 
باملائ�ة م�ن تاري�خ املطالب�ة القضائية 
بتاري�خ اقامة الدع�وى يف 2018/3/27 
ولحني التأدية الفعلية ( ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مختار حي الش�هداء 4 مشعان 
م�وازي الجبوري لذا تق�رر تبليغك اعالنا  
بالق�رار املذك�ور بصحيفت�ني محليت�ني 
يوميت�ني ول�ك ح�ق الطع�ن ع�ىل القرار 
املذكور خ�الل املدة املق�ررة بكافة طرق 
الطع�ن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب 
القرار املذكور درجة البتات وفق االصول

القايض
خالد جابر عبيد

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

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

محكمة جنح النجف 
العدد  / 1251/ج2019/2

التاريخ 2019/5/27
اعالن

اىل املتهم الهارب / جاسم عبود لفته 
حي�ث ان�ك مته�م  يف الدع�وى املرقمة ) 
باملشتكي  والخاصة  1251/ج2019/2( 
)عادل جابر هاش�م  وم�رصف الوركاء( 
وفق املادة 1/456/أ من قانون العقوبات 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب االشعار 
الدع�وى  علي�ه  ثناي�ا ه�ذه  املرف�ق يف 
ق�ررت املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بوجوب 
الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم 
2019/6/30 وعند عدم حضورك سوف 
تج�ري محاكمت�ك غيابيا وعلنا  حس�ب 

االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
����������������������������������

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

االتحادية 
محكمة بداءة  النجف 

العدد  /1401/ب2019/5
التاريخ 2019/5/21

اعالن
اىل  /املدعى عليه  )سالم عناد حسني( 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 
 2018/12/27 يف  1401/ب2018/5 
واملتضمن الحكم )بال�زام املدعى عليهما 
رش�يد ع�يل حمزه وس�الم عناد حس�ني 
بتأديتهم�ا بالتكاف�ل والتضام�ن فيم�ا 
بينهما للمدعي السيد مدير بلدية النجف 
اضاف�ة لوظيفته م�ع مبلغ ق�دره مائة 
وتس�عة وتس�عون مليون ومائتي وستة 
عرش ال�ف وثمانمائ�ة وواح�د واربعون 
دين�ار وذل�ك ع�ن ب�دالت ايج�ار العقار 
املرق�م 17127/3  مقاطع�ة 4 جزي�رة 
النجف للفرتة م�ن 2016/1/25 ولغاية 
2019/1/24 محتس�بة بضمنه الغرامة 
االتفاقي�ة ع�ن التأخر بتش�ييد الس�وق 
وكذلك الفائدة عن التأخر يف تس�ديد بدل 
االيجار ومحتسبه بضمنه مبلغ ممارسة 
املهنة وللفرتة م�ن 2018/1/20 ولغاية 
عليهم�ا  املدع�ى  وال�زام   2019/1/24
بتأدية الفائدة القانونية البالغة خمس�ة 
باملائ�ة م�ن تاري�خ املطالب�ة القضائية 
بتاري�خ اقامة الدع�وى يف 2018/3/27 
ولحني التأدية الفعلية ( ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مخت�ار امل�زارع 5 ط�ه حي�در 
الحلفي ل�ذا تقرر تبليغك اعالن�ا  بالقرار 
املذك�ور بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
ول�ك حق الطعن عىل القرار املذكور خالل 
املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية 
وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
 / بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

الرصافة االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة 

العدد : 383 / ش / 2019 
التاريخ : 26 / 5 / 2019 

اعالن 
اىل / املدع�ى علي�ه / جابر س�لمان عبد 

الوهاب 
مجهول محل االقامة حاليا . 

اقام�ت زوجتك املدعي�ة ) بان محمد عبد 
الوه�اب ( الدع�وى ل�دى ه�ذه املحكمة 
طالب�ة الحكم بالتفري�ق للهجر وبالنظر 
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك 
بصحيفتني محليتني للحضور امام هذه 
املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 13 / 
6 / 2019 ويف ح�ال عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

احمد نعمة مطر احمد

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد 
)س�مري مال الل�ه عيل( ال�ذي يطلب 
في�ه تس�جيل اللق�ب من)ف�راغ( اىل 
اع�رتاض  لدي�ه  فم�ن  )املوس�وي(. 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه 
س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب 
وف�ق أح�كام امل�ادة 22 م�ن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.

اللواء هيثم فاضل الغرباوي
والج�وازات  املدني�ة  األح�وال  مدي�ر 

واالقامة العامة 
����������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد 
)مه�دي م�ال الله عيل( ال�ذي يطلب 
في�ه تس�جيل اللق�ب من)ف�راغ( اىل 
اع�رتاض  لدي�ه  فم�ن  )املوس�وي(. 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه 
س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب 
وف�ق أح�كام امل�ادة 22 م�ن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.

اللواء هيثم فاضل الغرباوي 
والج�وازات  املدني�ة  األح�وال  مدي�ر 

واالقامة العامة 
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد : 410 / ش / 2019 
التاريخ : 28 / 5 / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليه / فالح صالح محمد 

للدع�وى املقام�ة م�ن قب�ل املدعية 
نضال س�عدي ع�يل املرقم�ة 410 / 
ش / 2019 والت�ي تطلب فيها تاييد 
حضانة اطفاله�ا كل من رهف وعبد 
الرحمن ابناء فالح صالح وملجهولية 
مح�ل اقامتك ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
املرافع�ة  بي�وم  حض�ورك  لغ�رض 
املص�ادف 11 / 6 / 2019 ويف حال�ة 
عدم حضورك�م او حضور من ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض 

محمد صالل حمزة 
����������������������������������

فقدان 
فقدت ش�هادة كيل العائدة للس�يارة 
املرقم�ة 63690 اربي�ل مالكها فواز 
مرس�يدس  ونوعه�ا  مجي�د  جمي�ل 
2007 الص�ادرة م�ن رشك�ة توزيع 
املنتج�ات النفطي�ة / هي�أة توزي�ع 
الجنوب – فمن يعثر عليها تس�ليمها 

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

فقدان 
فق�دت هوي�ة الطال�ب عيل حس�ني 
وس�مي الصادرة من املعه�د التقني 
عليه�ا  يعث�ر  فم�ن   – م�واد  ادارة 

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

فقدان 
فق�دت هوي�ة الطالب الص�ادرة من 
جامعة البرصة – كلية الطب بأسم / 
احمد باسم كامل – فمن يعثر عليها 

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

اعالن 
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد ) 
عمار عبد القادر جابر ( والذي يطلب 
في�ه تبديل ) اللقب ( من ) املنصوري 
( اىل ) املوس�وي ( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه 
س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب 
وف�ق اح�كام امل�ادة 22 م�ن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.

اللواء 
هيثم فاضل الغرباوي 

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 
واالقامة العامة 

����������������������������������

اعالن 
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد ) 
احم�د مه�دي صالح ( وال�ذي يطلب 
في�ه تبديل ) اللق�ب ( من ) العطب ( 
اىل ) املوس�وي ( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه 
س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب 
وف�ق اح�كام امل�ادة 22 م�ن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.

اللواء 
هيثم فاضل الغرباوي 

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 
واالقامة العامة 

����������������������������������

اعالن 
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد 
) م�وىس عبد الق�ادر جاب�ر ( والذي 
يطل�ب في�ه تبدي�ل ) اللق�ب ( من ) 
املنص�وري ( اىل ) املوس�وي ( فم�ن 
لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وفق احكام امل�ادة 22 من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 

. 2016
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 

واالقامة العامة

العدد : د3/اعالم/86814
التاريخ 2019/5/28

مبلغ التأمينات  موقع المزايدة تاريخ 
المزايدة المأجور ت

)555,000( خمسمائة 
وخمسة وخمسون الف 

دينار 
عرفة / 

مجموعة أ  أ  2019/7/2
كشك لبيع المواد 
الغذائية /عرفة 
مجموعة أ أ 

1

)1,950,000( مليون 
وتسعمائة وخمسون الف 

دينار 
عرفة / 

مجموعة ل 2019/7/3
كشك لبيع المواد 
الكهربائية والعدد 
اليدوية / عرفة 
مجموعة ل 

2
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اعداد: ايهاب فاضلا�سرتاحة6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

ميزات جديدة يف إنستغرام
أعلنلت رشكة »فيسلبوك« خلال مؤتمرها 
السلنوي للمطوريلن F8 هلذا العلام، علن 
دعلم تطبيلق إنسلتغرام بمجموعلة كبرية 
من امليلزات الجديدة، والتي َتشلمل تصميم 
جديلد لواجهلة الكاملريا، وإضافلة وضلع 
جديلد ُيسلمى Create Mode؛ ُيسلهل عىل 
املسلتخدمني إنشلاء محتوى بلدون صور، 
أو مقاطلع فيديو، ومشلاركته عرب قصص 

إنستغرام، باإلضافة لتطوير أدوات التسوق 
لتسلمح للمسلتخدمني برشاء املنتجات من 
داخلل التطبيق، ودعم إنشلاء حمات جمع 

التربعات داخل التطبيق.
وقلد بدأ تطبيلق إنسلتغرام بالفعل يف طرح 
امليلزات الجديلدة تدريجيلاً، وإليلك كيفيلة 

استخدامها:
 Create 1- اسلتخدام وضع الكامريا الجديد

:Mode
يتضملن التصميم الجديلد لواجهة الكامريا 
وضلع اإلبلداع Create Mode، والذي َيمنح 
إمكانيلة  إنسلتغرام  قصلص  مسلتخدمي 
املشلاركة دون الحاجلة لصلور، أو مقاطع 
فيديلو، حيلث يمكنك كتابلة النصوص عىل 
خلفية ملونة، أو إضافة امللصقات أو إنشاء 

املسابقات.

أسباب زيادة الوزن رغم قلة األكل
هل تسلتغرب من زيادة وزنك يف شلهر رمضان 
املبارك!؟ إليك عّدة أسلباب قد تلؤّدي إىل حدوث 

ذلك، وهي:
قلة الحركة

الرباملج  املنلزل ومشلاهدة  الجللوس يف  ُيعلد 
وجبتلي  تنلاول  عقلب  املتتاليلة  الرمضانيلة 
اإلفطلار والسلحور ملن أهلم مسلببات زيادة 
اللوزن يف رمضلان، لذللك ينصلح املختّصلون 
بممارسة الرياضة، كامليش والتمارين الرياضية 

الخفيفة.
نوعية الطعام

والحبلوب  املشلويات  تنلاول  قللة  تسلّبب 
كالفاصوليا والشلوفان وتناول الوجبات الغنية 
والسلكريات  والدهلون  الحراريلة  بالسلعرات 
العالية كاملقليات والحلويلات بدياً عنها زيادة 

الوزن يف رمضان.
ترتيب تناول األطعمة

ُيعترب الحسلاء والسلطة الخرضاء من الوجبات 

الخفيفلة ذات السلعرات الحراريلة املنخفضة 
التلي ُينصلح بتناولهلا يف بداية اإلفطلار ألنها 
تسلاعد عىل رسعلة الشلعور باالمتلاء وعدم 

تناول كميات كبرية من األطعمة الدسمة.
املرشوبات الرمضانية

تحتلوي املرشوبلات الرمضانيلة علىل نسلب 
مرتفعلة ملن السلعرات الحراريلة مللا بها من 
سلكريات وفواكله محفوظة، وقد يسلتعيض 

البعض بتلك املرشوبات عن املاء عند العطش.

سودوكو

؟؟هل تعلم
هلل تعلم أن امللرء عدو ما يجهلل لذلك عليك أن 

تعرف شيئا عن كل علم . يحي بن خالد
هل تعلم أن األفكار تشلبه الطائرات كلما كانت 
ثقيلة كلما زاد طول املمر الذي تسلري عليه قبل 

أن تنطلق .
هلل تعلم أن اليتيلم ليس من ملات والده، لكن 
اليتيلم هو يتيم العللم و األدب .  اإلمام عىل ابن 

أبي طالب
هلل تعللم أن القوة تلزول، و امللال يضيع، لكن 
العلم هو اليشء الوحيد الذي يوضع يف العقل، و 

يظل معك للنهاية .
هلل تعلم أن اإلسلم العلمي للجبس املسلتخدم 
يف عمليلات البنلاء هلو كربيتلات الكالسليوم، 
بينملا اإلسلم العلمي للطباشلري هلو كربونات 

الكالسيوم.
هل تعلم أن الجهاز املسلتخدم يف محطات رصد 

الزالزل هو جهاز ريخرت أو السيسموجراف.

المتاهات

صورة »تكشف مؤامرة« غوغل عىل مايكروسوفت
بلدأ موقلع يوتيوب قبل نحو 10 سلنوات عرض رسلالة 
ملسلتخدمي اإلصلدار 6 ملن متصفلح الويلب »إنرتنلت 
إكسلبلورر« التابع لرشكة مايكروسوفت، تحذرهم فيها 

من أن املتصفح سوف »ُيلغى تدريجياً« قريباً.
وكانت تلك الرسلالة تظهر عىل جميع صفحات يوتيوب، 
حني كان مسلتخدمو »إنرتنت إكسلبلورر 6« يشلكلون 

نحو 18% من إجمايل مستخدمي يوتيوب.
وألن ذلك اإلصدار من املتصفح كان قديماً جداً شعر عدد 
من مسلتخدمي يوتيلوب باإلحباط منه، فقلرروا وضع 

خطة للقضاء عليه.
واآلن بعد كل هذه السلنوات، كشلف كريلس زكارياس، 
وهو مهندس سابق يف غوغل ويوتيوب، عما حدث حينئذ 
يف منشلور علىل مدونتله، قائلًا: »بدأنا نتخيلل جميعنا 
الطريقة التي يمكننا بها االنتقام من إنرتنت إكسلبلورر 

6«. وأضاف: »كانت الخطة بسيطة للغاية.
سلنضع الفتة صغرية أعىل مشغل الفيديو الذي سيظهر 

فقط ملستخدمي إنرتنت إكسبلورر 6«.
كروم كان إحدى الخدع

ثم بلدأ املهندسلون تنفيلذ خطتهم، مدركلني أن معظم 
موظفلي يوتيلوب لن يلروا الافتلة ألنهم يسلتخدمون 

متصفح كروم. ويف ذلك الوقت، كان قد مر عىل استحواذ 
رشكة غوغل عىل يوتيوب بضع سلنوات، ولم يكن موقع 
مشلاركة الفيديلو والعاملون فيله يطبقلون تماماً كل 
سياسلات غوغل.وأنشأ مهندسلو يوتيوب يف ذلك الوقت 
مجموعلة خاصلة ملن األذونلات، أطلقلوا عليها اسلم 
OldTuber، وذللك بغيلة تجاوز سياسلات غوغل إلجراء 

تغيريات مبارشة عىل الشفرة املصدرية ليوتيوب.
األمر الذي سلمح لهم بعلرض الافتة الخاصة بمتصفح 

إنرتنت إكسبلورر 6 مع القليل جداً من املراقبة.
وبدأت الافتة الظهور يف شهر يوليو 2009، ولكن رسعان 
ما بدأت وسائل اإلعام التقنية الحديث عن أن غوغل تريد 

إنهاء دعم »إنرتنت إكسبلورر 6« عىل موقع يوتيوب.
وقال زكارياس: »كان الشخص األول الذي أتى إىل مكاتبنا 
هو قائد فريق العاقات العامة«.وكان الجميع يتسلاءل 
وقتئذ عن السلبب وراء إنهاء دعم إنرتنت إكسلبلورر 6، 

مع أن املتصفح كان يحظى بحصة كبرية يف السوق.

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 4 علدد بطاطس )مبشلورة( - x 4 عدد كوسلة )مبشلورة( - 2 
 x 1 - رشلة كركم x 1 - علدد بيضة x 1 - )علدد جلزر )مبشلور x
كوب بقدونس طازج )مفروم( - x 1 رشلة فلفل اسلود مطحون - 
x 1 علدد بصللة مفرومة - x 1 معلقة صغرية  بهارات )او حسلب 
الرغبة( - x 1 معلقة صغرية ملح )او حسلب الرغبة( - x 1 معلقة 
صغلرية باكينلج بودر - x 1 كلوب ماء )للعجلني( - x 1 كوب زيت 
 x 0.33 - )حمص( كلوب دقيق x 0.33 - )قيل )او حسلب الحاجة

كوب دقيق
الخطوات:

يف وعاء، هنخلط البطاطس، الكوسا، الجزر، البقدونس والبصل.
و بعدين هنضع البيضة ونخلط املكّونات كلها .

و بعديلن هنكله بالفلفلل األسلود، و البهلارات املشلّكلة، املللح 
والكركم.

و بعلد كده هنضيلف الدقيق األبيلض ودقيق الحّملص والبايكنج 
باودر واملاء و هنعجن جيداً حتى تتجانس املكوّنات.

و يف طاسلة هنحّملي الزيلت جيداً و نسلكب فيه املزيج بواسلطة 
معلقة.

و نراعلي تقليب العجلة عىل الوجهني حتى تكتسلب اللون الذهبي 
ثم تقدم.

عجة اخلرضوات
اعالن

تعللن رشكة التأملني الوطنية / رشكلة عامة عن 
اجراء مزايلدة علنية لبيع ادوات احتياطية الجهزة 
تكييف مركلزي )تدفأة تربيلد( وادوات احتياطية 
خاصلة للمصاعلد الكهربائيلة وفلق قانلون بيع 

وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
فعلىل الراغبلني باللرشاء مراجعة مركلز الرشكة 
/ قسلم الصيانلة ملشلاهدتها وتسلديد التأمينات 
القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة االشرتاك 
باملزايلدة التي سلتجري بعد ثاثلون يوما تبدأ من 
اليوم التايل لنرش االعان ويتحمل من ترسلو عليه 
املزايلدة اجرو نلرش االعلان واملصاريلف االخرى 
ويتعهد املشلرتي رفعها خال مده اقصاها عرشة 
ايلام ملن تاريخ االحاللة وبخافه يتحملل غرامة 

تأخريية عن كل يوم 
و /  املدير العام

مديرية بلديات واسط 
اعالنجلنة البيع واالجيار

تعللن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسلط  للملرة الثانية عن تاجري االماك 
املدرجلة اوصافها يف ادناه والعائة اىل مديرية بلديلة العزيزية وفق قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم )21(  لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة 
مديرية بلدية العزيزية خال فرتة )15( خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها 
يف الصحف اليومية مسلتصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )%30( من القيمة 
التقديريلة بصك مصدق او نقدا وسلتجري املزايدة يف اليوم االخلري من مدة االعان يف 
مقلر مديريلة  البلدية اعاه يف تمام السلاعة )العارشة صباحا ( ويتحمل من ترسلو 
عليه املزايدة اجور النرش واالعان وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر جلب هوية 
االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من 

البلدية بهذا الصدد

اعان 
الرافديلن / مكتلب منلدوب  ملرف 
االدارة العاملة للمنطقلة الجنوبيلة / 

شعبة الحقوق .
اىل / املديلن : فلوزي عليل كاظم رايض 

العيداني 
العنلوان / البلرة – الكرملة – حلي 
الرسلالة – يعملل – البلرة – شلارع 
االسلتقال – قرب غرفة تجارة البرة 

– معرض الكوثر للموبايات .
م / انذار 

نظرا لعدم قيامكم بتسلديد مبلغ الدين 
املسلتحق بذمتك والبالغ ) 12744032 
( دينلار اثنلا علرش مليونا وسلبعمائة 
واربعة واربعلون الف واثنلان وثاثون 
دينار علذا الفوائد اىل مرفنا اسلتنادا 
اىل قرار محكمة بداءة البرة املكتسب 
الدرجلة بالعلدد 2448 / ب / 2011 يف 
14 / 12 / 2011 واسلتنادا اىل امللادة 
االوىل الفقرة سلابعا وامللادة الثالثة من 
قانون تحصيل الديلون الحكومية رقم 
56 لسنة 1977 فاني وحسب الصاحية 
املخوللة يل بموجلب امللادة الثانيلة من 
القانلون اعاه انذركم بوجوب تسلديد 
مبللغ الدين املشلار اليه اعلاه وخال 
مدة عرشة ايام اعتبلارا من اليوم التايل 
لتبليغكلم باالنلذار وبعكسله فسلوف 
تتخذ االجراءات القانونية الازمة وفقا 
الحكام املادة الخامسلة الفقرة اوال من 
القانلون املذكلور وذلك بوضع اشلارة 
الحجلز التنفيذي علىل اموالكم املنقولة 
وذللك لتحصيل دين املرف وتحميلكم 

كافة املصارف . وقد اعذر من انذر 
املشاور القانوني 

امجد كاظم صالح

تنويه
سقط سلهوا من اعان طرشكة ما بني 
النهرين العامة للبذور املنشور يف جريدة 
املسلتقبل العراقلي بالعلدد )1914( يف 
28 /2019/5 الخلاص باملزايلدة رقلم 
)2019/12( سلقط موقعلي ) بابل و 
كرباء ( من املواقع املتواجد فيه االثاث 

املستهلك لذا اقتىض التنويه
لللللللللللللللللللللللللللللللل

اىل الرشيك عباس حسني بريو 
اقتىض حضوركم اىل صندوق االسلكان 
العراقلي يف النجلف خللف مديرية ماء 
النجف وذللك لتثبيت اقلرارك باملوافقة 
علىل قيام رشيكك السليد امجلد حميد 
عزيلز بالبناء علىل حصته املشلاعة يف 
القطعة املرقملة 3/41634 حي الوفاء 
لغرض تسلليفه قرض االسلكان خال 
مده اقصاها خمسلة عرش يوما داخل 
العراق وشلهر خارج العراق من تاريخ 
نرش االعان وبخافه يسلقط حقكم يف 

االعرتاض مستقبا

اعان 
بناء عىل الطلب املقدم من السليد 
) عيىس عبد القادر جابر ( والذي 
يطللب فيله تبديلل ) اللقب ( من 
املوسلوي   ( اىل   ) املنصلوري   (
( فملن لديله اعلرتاض مراجعلة 
هذه املديرية خلال مدة اقصاها 
خمسة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظلر هلذه املديريلة يف الطللب 
وفق احكام امللادة 22 من قانون 
البطاقلة الوطنيلة رقم 3 لسلنة 

. 2016
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مديلر االحوال املدنيلة والجوازات 

واالقامة العامة 
للللللللللللللللللللللللللللل

اعان 
بناء عىل الطلب املقدم من السليد 
) مالك عبد القلادر جابر ( والذي 
يطللب فيله تبديلل ) اللقب ( من 
املوسلوي   ( اىل   ) املنصلوري   (
( فملن لديله اعلرتاض مراجعلة 
هذه املديرية خلال مدة اقصاها 
خمسة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظلر هلذه املديريلة يف الطللب 
وفق احكام امللادة 22 من قانون 
البطاقلة الوطنيلة رقم 3 لسلنة 

. 2016
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مديلر االحوال املدنيلة والجوازات 

واالقامة العامة 
للللللللللللللللللللللللللللل

اعان 
بناء عىل الطلب املقدم من السليد 
) حيلدر عبد القادر جابر ( والذي 
يطللب فيله تبديلل ) اللقب ( من 
املوسلوي   ( اىل   ) املنصلوري   (
( فملن لديله اعلرتاض مراجعلة 
هذه املديرية خلال مدة اقصاها 
خمسة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظلر هلذه املديريلة يف الطللب 
وفق احكام امللادة 22 من قانون 
البطاقلة الوطنيلة رقم 3 لسلنة 

. 2016
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مديلر االحوال املدنيلة والجوازات 

واالقامة العامة 
للللللللللللللللللللللللللللل

اعان 
بناء عىل الطلب املقدم من السيد ) 
باقر مهلدي صالح( والذي يطلب 
فيه تبديل ) اللقب ( من ) العطب 
لديله  فملن   ) املوسلوي   ( اىل   )
اعلرتاض مراجعة هلذه املديرية 
خال مدة اقصاها خمسلة عرش 
يوم وبعكسله سلوف تنظر هذه 
املديريلة يف الطللب وفلق احكام 
امللادة 22 ملن قانلون البطاقلة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مديلر االحوال املدنيلة والجوازات 

واالقامة العامة 
للللللللللللللللللللللللللللل

اعان 
بناء عىل الطلب املقدم من السليد 
) صكلر عبد الله علكاب ( والذي 
يطللب فيله تبديل ) اسلم ولقب 
( ملن ) صكلر واللقلب ال عكاب 
( اىل ) صقلر واللقلب الجشلعم 
( فملن لديله اعلرتاض مراجعلة 
هذه املديرية خلال مدة اقصاها 
خمسة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظلر هلذه املديريلة يف الطللب 
وفق احكام امللادة 22 من قانون 
البطاقلة الوطنيلة رقم 3 لسلنة 

. 2016
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مديلر االحوال املدنيلة والجوازات 

واالقامة العامة

الجمعية التعاونية 
اعان

لاسلكان  التعاونيلة  الجمعيلة  تعللن 
يف املثنلى علن اجلراء املزايلدة العلنيلة 
لتأجلري محلات علدد )10( يف عمارات 
ام العصافلري فعىل الراغبني باالشلرتاك 
باملزايدة مراجعلة مقر الجمعية الكائن 
قرب مرف الرشليد لدفلع التأمينات 
القيملة  ملن   %20 البالغلة  القانونيلة 
املقلدرة وسلتجري املزايلدة بعلد )15( 
يوملا من تاريخ نرش االعان يف الجريدة 
ويتحمل من ترسلو عليه املزايدة اجور 
نلرش االعان  والدالليلة البالغة 2% واي 

مصاريف اخرى 
مجلس االدارة 

للجمعية التعاونية  لاسكان يف املثنى

الموقع مدة االيجار مساحته م2 رقم الملك نوع الملك ت

حي فدك والغدير سنة واحدة   2000 290 ملعب تارتان 
+ حديقة 1

حي الشباب سنة واحدة  1500 151 ملعب تارتان 2

ماجور جامع االمام الرضا ع سنة واحدة  10,8 234 حانوت 3
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املهندس االقدم
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الرشطة يتغلب عىل فريق احلسني 
ويعزز صدارته للدوري املمتاز

              المستقبل العراقي/ متابعة

فاز فريق الرشطة،امس  الثالثاء، عىل مستضيفه فريق 
الحس�ن، بهدف�ن دون مقاب�ل، يف اللقاء ال�ذي جرى 
بينهم�ا عىل ملعب االخري ضمن منافس�ات الجولة 29 
من ال�دوري العراقي املمتاز لكرة الق�دم. وتقدم فريق 

الرشطة بهدفه األول ع�ر مهاجمه عالء عبدالزهرة يف 
الدقيقة 60، ثم اضاف املهاجم الشاب مهند عيل الهدف 
الثان�ي يف الدقيق�ة 70 . وبهذا االنتص�ار يرتفع رصيد 
فري�ق الرشطة اىل 70 نقط�ة يف صدارة ج�دول ترتيب 
ف�رق الدوري، بينم�ا بقي فريق الحس�ن عىل رصيده 

البالغ 21 نقطة يف املركز 19 قبل االخري.

مارسيليا يعلن تعاقده مع بواش

منتخب الربازيل يسحب شارة القيادة 
من نيامر

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلن االتحاد الرازييل لك�رة القدم، اليوم 
الثالث�اء، أن دان�ي ألفي�س الع�ب باريس 
س�ان جريم�ان، س�يحمل ش�ارة قي�ادة 
املنتخ�ب الوطن�ي يف كوبا أمريكا الش�هر 
املقب�ل، ب�دال من نيم�ار زميل�ه يف النادي 
الفرن�ي. وقال االتح�اد الرازييل يف بيان 
»ألفيس سيكون قائدا للمنتخب الرازييل 
يف مباراتيه الوديتن أمام قطر وهندوراس 

ويف كوبا أمريكا بالرازيل 2019«.
وت�م إب�الغ الظه�ري األيمن ألفي�س، الذي 
خ�اض 138 مب�اراة دولية م�ع الرازيل، 

بدوره الجديد األحد املايض.
وارت�دى ألفي�س )36 عاما( ش�ارة قيادة 
الرازي�ل يف أربع مناس�بات من قبل، كان 
آخرها خالل الفوز 1-0 عىل أملانيا وديا يف 

.2018
وأشار االتحاد الرازييل إىل أن تيتي مدرب 
منتخ�ب »الس�امبا«، أبلغ نيم�ار بأنه لن 

يكون قائدا للمنتخب يف كوبا أمريكا.
ومنح تيتي، ش�ارة قيادة »السيليس�او« 
لنيمار بعد خروج الفريق من دور الثمانية 
ملوندي�ال روس�يا 2018 ع�ىل ي�د بلجيكا 
العام املايض، لكنه واجه ضغوطا من أجل 
استبدال الالعب البالغ من العمر 27 عاما 

بسبب مشاكله املتعلقة باالنضباط.
وعاقب االتحاد الفرني لكرة القدم، نيمار 
باإليقاف ثالث مباريات يف وقت سابق هذا 
الش�هر بس�بب االعتداء عىل مش�جع بعد 
خس�ارة باريس س�ان جريمان يف نهائي 
كأس فرنس�ا أم�ام رين، وذك�رت تقارير 
أنه دخ�ل أيضا يف مش�احنات مع زمالئه 
يف الن�ادي الفرني.يذك�ر أن بطولة كوبا 
أمري�كا، س�تقام يف الفرتة م�ن 14 يونيو 
حتى الس�ابع من يوليو املقبلن، وتلتقي 
الرازي�ل، التي لم تحرز اللقب منذ 2007، 
م�ع بوليفيا يف املباراة االفتتاحية يف س�او 

باولو، قبل أن تواجه فنزويال وبريو.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعل�ن نادي أوملبيك مارس�يليا، اليوم ، تعاقده 
م�ع الرتغ�ايل أندري�ه في�الس ب�واش، ليتوىل 

مسؤولية املدير الفني للفريق.
ووقع بواش عىل عقد مدته موس�من، ينتهي 
يف صيف 2021، حس�بما أكدت ش�بكة راديو 

مونت كارلو الفرنسية.
وس�يتوىل امل�درب الرتغ�ايل املس�ؤولية خلفا 
لرودي جارس�يا املدير الفني ملارس�يليا، الذي 

أعلن استقالته بانتهاء املوسم الجاري.
واضطرت إدارة مارس�يليا لالس�تعانة بمدير 
فني جديد بعد فشل الفريق يف التأهل للبطوالت 

األوروبية املوسم املقبل.

وذهبت املقاع�د الثالثة لدوري أبط�ال أوروبا 
لكل من باريس س�ان جريم�ان حامل اللقب، 

ووصيفه ليل وأوملبيك ليون.
أم�ا فريق�ا سرتاس�بورج بط�ل كأس رابطة 
املحرتفن، ورين بطل كأس فرنسا سيشاركان 

يف مسابقة الدوري األوروبي »يوروبا ليج«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

انضم نادي مانشسرت يونايتد اإلنجليزي، إىل جاره مانشسرت 
س�يتي يف ال�راع عىل ضم املداف�ع الرتغايل الش�اب جواو 

كانسيلو العب فريق يوفنتوس اإليطايل، يف املريكاتو املقبل.
 وذك�رت ش�بكة »كالتش�يو مريكات�و«، أن مس�ئولو يونايتد 
يرغب�ون يف ض�م املداف�ع الرتغايل الش�اب، لحاج�ة الفريق إىل 

ظهري أيمن، بعد تقدم آشيل يونج يف العمر.
وذك�رت التقاري�ر أن إدارة يوفنتوس ح�دد 60 مليون 
يورو مقابل اإلستغناء عن العبه، وقد وافق السيتي 

عىل رشوطهم.
الظه�ري  مرك�ز  ويش�غل 
األيمن يف السيتي الفرني 
مين�دي  بنجام�ن  ال�دويل 
ولك�ن يغي�ب ع�ن كثري من 

املباريات  بسبب اإلصابات.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ق�ال تقرير صحف�ي إيطايل، الي�وم الثالثاء، إن ماوريس�يو 
س�اري، م�درب تش�يلي الح�ايل، ح�دد احتياجات�ه إلدارة 
يوفنت�وس، حال توليه مهمة تدريب البيانكونريي يف املوس�م 

املقبل.   
ووفًقا لصحيفة »توتو سبورت« اإليطالية، فإن ساري، طلب 
ضم اإلسباني إيسكو، العب وسط ريال مدريد، خالل املريكاتو 

الصيفي.
وأضاف�ت أن يوفنت�وس س�يكون عليه دفع نح�و 60 مليون 

جنيه إسرتليني، إذا أراد ضم إيسكو لصفوفه.
وبرز س�اري كخي�ار أول لتدريب يوفنت�وس، بعد اإلعالن 

عن رحيل املدير الفني الحايل ماسيميليانو أليجري.
ويعان�ي إيس�كو »27 عاًم�ا«، من الغياب عن املش�اركة 
بصفة أساس�ية مع ريال مدريد هذا املوس�م، حيث لعب 

11 مباراة فقط يف الدوري اإلسباني بشكل أسايس.
ويمت�د تعاقد إيس�كو م�ع الريال حت�ى 2022، إال أن 
مش�اركته بصفة أساس�ية غري مضمون�ة حتى بعد 

عودة زين الدين زيدان ملقعد املدير الفني.

مانشسرت يونايتد ينافس السيتي 
عىل ضم مدافع يوفنتوس

ساري يطالب يوفنتوس 
بضم نجم ريال مدريد

              المستقبل العراقي / وكاالت

رد املدي�ر الفن�ي ملنتخ�ب بلجي�كا، روبرت�و مارتينيز، عىل 
التقاري�ر التي ربطته بتدريب برش�لونة يف املوس�م املقبل 

خلًفا إلرنستو فالفريدي.
وق�ال املدرب اإلس�باني يف تريح�ات لصحيفة 
»Het Laatste Nieuws« البلجيكية: »لم أعِط 
موافقت�ي عىل أي يشء حت�ى اآلن، ألن عيل 

التحدث مع االتحاد البلجيكي«.
وأشارت صحيفة »سبورت« الكتالونية، إىل 

أن »عقد مارتينيز مازال س�ارياً مع بلجي�كا حتى حزيران 
2020، بع�د النج�اح ال�ذي حقق�ه مع منتخب الش�ياطن 
الحم�ر يف كأس العال�م االخ�رية يف روس�يا وحصول�ه عىل 
املركز الثالث«.وكان اإلسباني أحد أهداف نادي ريال مدريد 
يف الع�ام املايض بع�د إقالة »جولن لوبيتيج�ي« من تدريب 
الفريق بس�بب النتائج الس�لبية، لك�ن يف النهاية لم تنجح 

املفاوضات معه.
ويعم�ل حالي�اً مارتيني�ز ع�ىل برنام�ج معس�كر املنتخب 
البلجيكي يف نهاية ش�هر مايو اس�تعداًدا لخوض تصفيات 

يورو 2020 ملواجهة منتخبي كازاخستان واسكتلندا.

مدرب بلجيكا يعلق عىل أنباء قيادة برشلونة

            المستقبل العراقي / متابعة
 

الس�ابق  ع�رض باي�رن ميون�خ ع�ىل نجم�ه 
مريوس�الف كلوزه منصًب�ا جديًدا، قب�ل بداية 

املوسم املقبل.
ويتوىل الدويل األملاني األسبق تدريب بايرن تحت 
17 عاًم�ا، لك�ن النادي الباف�اري يخطط ملنحه 

دوًرا أكر هذا الصيف.
من جانبه، قال حس�ن صالح حميديتش، املدير 

 »TZ« لصحيف�ة  للباي�رن،  الري�ايض 
األملاني�ة: »عرضن�ا ع�ىل كل�وزه ت�ويل 

تدريب فريق الشباب تحت 19 عاًما«.
وأكد حميديتش أن إدارة النادي تنتظر رد 

كلوزه عىل العرض، ملعرفة رأيه يف مهمته 
املنتظرة.

ويخط�ط مس�ؤولو باي�رن ميون�خ إلع�ادة 
هيكل�ة اإلدارات الفنية لفرق الش�باب بالنادي 

قبل انطالق املوسم املقبل.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أكدت تقارير صحافية بريطاني�ة أن نادي ليفربول بصدد 
حس�م التعاق�د مع جوه�رة جديدة بناء ع�ىل طلب املدرب 

األملاني يورغن كلوب.
ويق�رتب ليفرب�ول م�ن ض�م 
الش�اب صاموي�ل  النيج�ريي 
ن�ادي  الع�ب  تش�وكويزي 
فياري�ال البالغ م�ن العمر 20 

عاما.
الع�ب مرك�ز الجن�اح األيم�ن 
اللع�ب  كذل�ك  يجي�د  وال�ذي 
كمهاجم وهمي تلقى عروض 
من قبل آرسنال وليسرت سيتي 
وليفرب�ول يف الصي�ف الح�ايل 
لكن�ه أخ�ر ادارة الغواص�ات 

الصفراء باختي�اره اللعب مع وصيف ال�دوري االنجليزي 
يف املوس�م املايض والفري�ق املتأهل لنهائ�ي دوري األبطال 
األوروبي يف املوس�م الحايل. وس�يدفع ليفربول 25 مليون 
ي�ورو لفياريال من أج�ل التعاقد مع الالعب الش�اب وهو 
م�ا يمث�ل قيم�ة ك�ر عق�د 
الالعب الذي أخر ادارة النادي 
األصفر برفضه لفكرة التوقيع 
ع�ىل عق�د جدي�د م�ع النادي 
يف الصي�ف الح�ايل. وس�يوقع 
الالع�ب النيج�ريي ع�ىل عقد 
انضمام�ه لصف�وف ليفربول 
ألربع�ة س�نوات مقبل�ة م�ع 
يف  طب�ي  لفح�ص  الخض�وع 
بداي�ة يونيه املقبل وذلك عقب 
نهائي دوري األبطال األوروبي 

الذي سيلعب السبت القادم.

بايرن ميونخ ينتظر رد كلوزه

ليفربول يقرتب من جوهرة فياريال

             بغداد/ المستقبل العراقي

اق�رتب إن�رت ميالن، م�ن التعاق�د م�ع البلجيكي 
روميلو لوكاكو، مهاجم مانشسرت يونايتد، خالل 

فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وذك�رت صحيف�ة »الجازيتا ديلو س�بورت«، أنه 
م�ع اق�رتاب اإلع�الن عن ت�ويل أنطوني�و كونتي، 
املدي�ر الفني الس�ابق لتش�يلي، منص�ب مدرب 
النريات�زوري، فإن مرشوع إعادة بناء الفريق عىل 

وشك البدء.
وأضاف�ت أن لوكاكو التقى بالفعل مع مس�ؤويل 
إنرت ميالن، وأبدى اس�تعداده لتخفيض مطالبته 

من أجل ارتداء قميص اإلنرت.

وأش�ارت إىل أن إن�رت مي�الن توص�ل التف�اق مع 
الالعب، فيما ينتظر النادي التوصل التفاق مع 

مانشس�رت يونايتد، موضحة أنه لن يكون 
سهالً إيجاد اتفاق مع الشياطن الحمر، 
السيما وأنهم يريدون الحصول عىل 70 

مليون يورو للس�ماح برحيل لوكاكو.
وختم�ت بأن إيدي�ن دجيكو، مهاجم 
روم�ا، بات قريًبا م�ن االنتقال إلنرت، 
حيث واف�ق بالفعل ع�ىل االنضمام، 
بجانب أن روم�ا أيًضا منفتح لفكرة 
رحي�ل الالع�ب، الس�يما وأن النادي 
يتطلع لخفض التكاليف بعد الفش�ل 

يف الوصول لدوري أبطال أوروبا.

إنرت ميالن يقرتب كثريًا من ضم مهاجم 
             بغداد/ المستقبل العراقيمانشسرت يونايتد

 
تعاق�د ن�ادي أتلتيك�و مدريد، م�ع الرازييل 
فيليب�ي أوغوس�تو مونت�ريو مداف�ع بورتو 

الرتغايل، ليحل محل دييغو غودين.
وأعل�ن ن�ادي بورتو، انتق�ال الالعب عىل 
املوق�ع اإللكرتوني للجنة س�وق األوراق 
املالية للرتغال، يف صفقة بلغت قيمتها 

20 مليون يورو. وكان فيليبي قد أكمل عامه 
الثالث�ن يف 16 آي�ار الجاري، وق�د أصبح يف 
املواس�م الثالثة األخرية العبا محوريا يف خط 

دفاع بورتو.
وكان فيليبي قد ترعرع يف صفوف كورينثيانز 
الرازييل، وانض�م إىل بورتو يف صيف 2016، 
وخ�الل ه�ذه املواس�م الثالث�ة كان يحظى 

دائما بمكان يف التشكيلة األساسية.

وش�ارك فيليب�ي للم�رة األوىل م�ع منتخ�ب 
الرازيل يف أيل�ول 2018، وهي املرة الوحيدة 
راق�ي  منتخ�ب  فيه�ا  اس�تدعاه  الت�ي 

السامبا.
ويف املوسم األخري، حافظ فيليبي عىل مكانه 
األس�ايس مع بورت�و رغم وص�ول مدافعن 
مث�ل بيبي وإيدير ميليت�او، علماً بأن األخري 

أعلن كصفقة لريال مدريد للموسم املقبل.

رسميًا.. أتلتيكو مدريد يعزز دفاعه بخليفة غودين

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

اصدرت لجنة االنضباط يف االتحاد العراقي لكرة القدم، اربعة 
ق�رارات مهم�ة تخص اح�داث الج�والت املاضي�ة يف الدوري 
املمتاز. وقررت اللجن�ة حرمان مهاجم القوة الجوية ابراهيم 
بايش ورئيس رابطة مشجعي الصقور »ابو برير« مباراة و 

اح�دة عىل خلفية احداث مباراة الصق�ور والحدود. وقررت اللجنة 
ايضاً معاقبة مدرب نفط ميس�ان احم�د دحام، ثالث مباريات مع 
فرض غرامة خمس�ة مالين عليه بس�بب تواج�ده عىل دكة بدالء 
فريق�ه امام القوة الجوية رغم تعرض�ه لعقوبة الحرمان. وقررت 
اللجنة اس�تدعاء العب الق�وة الجوية حمادي احم�د وعضو ادارة 

الطلبة حيدر عبد الرزاق، للتحقيق معهم يف لجنة االنضباط.

االنضباط تصدر اربعة قرارات مهمة

         بغداد/ المستقبل العراقي
 

ب�دأ نادي باريس س�ان جريمان تحركاته 
الصيفية من أج�ل ضم 8 العبن بناء عىل 
طلب م�ن قب�ل امل�درب األملان�ي توماس 

توخيل.
وذك�رت تقاري�ر صحافي�ة فرنس�ية أن 
توخي�ل يريد ض�م العب وس�ط ليفربول 
جيمس ميلنر وظهري أير أتلتيكو مدريد 
ومنتخ�ب الرازيل فليبي لوي�س وذلك يف 

صفق�ات انتق�االت مجاني�ة يف الصي�ف 
الح�ايل حي�ث يعول امل�درب ع�ىل خرات 
الثنائ�ي. وإىل قل�ب الدف�اع يأم�ل النادي 
الباري�ي ض�م ماتي�اس دي ليخ�ت من 
صفوف أياكس أمسرتدام بينام يف الوسط 
الهدف يتمث�ل يف ضم تانغي ندومبييل من 
صف�وف ليون وإىل الهج�وم الهدف األبرز 
ه�و نيك�والس بيب�ي الالع�ب االيفواري 

الشاب.
وذكرت صحيف�ة »لوباريزيان« أن النادي 

يستهدف كذلك بقوة ضم  الالعب الرازييل 
االن ماركيز لوري�رو، نجم نابويل اإليطايل 
لتعوي�ض  رحيل العبن مث�ل تياجو موتا 
وبليز ماتي�ودي، هذا باإلضافة إىل الرحيل 
املنتظر ألدريان رابي�و هذا الصيف. عقب 

انتهاء عقد الالعب ورفضه تمديد العقد.
ويخط�ط باري�س س�ان جريم�ان لضم 
دافي�د دي خيا حارس مانشس�رت يونايتد 
ومواطن�ه الع�ب الوس�ط أندري�ه هرييرا 

رفيقه يف نفس الفريق.

باريس سان جريمان ينصب شباكه لضم 8 العبني
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جدلية احلياد يف احلرب
أنسنة القانون اجلنائي بني امريكا وايران 

 منهل عبد األمير المرشدي 
تتقاطع اآلراء داخل العراق بشأن املوقف املطلوب اتخاذه ازاء التصعيد 
الحاص�ل بني امريكا وايران . وقبل الخ�وض يف هذا األمر البد ان نقطع 
دابر الظنون واقول اننا اعشق العراق ونتباهى بعراقيتنا وتدمع عيوننا 
خشوعا كلما سمعنا النشيد الوطني او قصيدة تتغنى بالعراق فال يشء 
قبل العراق وال يشء بعد العراق هويتنا ورشفنما وكربيائنا . إن ما نراه 
م�ن تصاعد بعض األص�وات املنادية ملوقف الحي�اد يف األزمة بني ايران 
والع�راق والنأي بالنفس وما يقالها من  أص�وات تطالب بالوقوف مع 
الجارة ايران فأن ذلك يعني ان هناك جدلية ومشكلة يف املوقف  العراقي 
م�ن األزم�ة . البد من األش�ارة اىل الحقيق�ة التي مفاده�ا ان التصعيد 
األمريك�ي ضد اي�ران وبتحريض من األعراب وإرسائي�ل يحتاج منا ان 
نك�ون موضوعيني منصفني بواقعية يف الطرح بش�جاعة واس�تقاللية 
تامة فاملوق�ف ال يحتمل الوقوف عىل التل بعيدا عن الثوابت التي تؤطر 
املعاني الس�امية للجوانب األخالقية والدينية واإلنسانية عىل حد سواء 
. الب�د لنا أن نضع نص�ب اعيننا املوقف الثابت للجارة ايران مع مقارنة 
باملواق�ف املتقلب�ة ألمريكا .  إيران هي من وقفت مع الش�عب العراقي 
أبان س�نني الحصار عىل الرغم من ثمان سنني من الحرب والدمار التي 
تعرض�ت لها من املعتوه اخو هدلة فيما تفرج األعراب علينا ش�امتني 
. إي�ران هي من رفض�ت الغزو األمريك�ي الذي تعرض ل�ه العراق عام 
2003 بينم�ا كان األعراب هم من حرض ومهد ورحب بس�قوط بغداد 
حي�ث فتحت م�ر ام الدنيا قناته�ا للبوارج األمريكي�ة ومثلها فعلت 
الكويت التي انطلق م�ن اراضيها الهجوم الربي وكانت البحرين وقطر 
واألم�ارات منطلق�ا للصواريخ الت�ي دمرت بغداد بينما فتح ال س�عود 
خزائنهم ومطاراتهم لخدمة بوش األبن ليحتل العراق .  ايران هي البلد 
الوحيد الذي لم يغادر س�فريهم بغداد بعد س�قوط الصن�م بينما بقي 
األع�راب يرفضون اإلعرتاف بالتغيري يف الع�راق ويتباكون عىل الطاغية 
املقب�ور. إيران هي البلد األول الذي وقف مع العراق بمواجهة عصابات 
داع�ش وفتح�ت مخ�ازن س�الحها وحرض كب�ار قادتها مستش�ارين 
ولوالها لس�قطت اربيل قبل بغداد بينما تف�رج علينا األمريكان وافتى 
األع�راب بقتلن�ا وتكفرينا كما ارس�لوا املجاهدات بالس�الح والنكاح  . 
الي�وم يأتي ترامب بتحريض من األعراب انفس�هم  مع نتياهوا ليش�ن 
الح�رب عىل ايران فم�اذا ننتظر لنكون منصفني مع الله ومع انفس�نا 
وم�ع ثوابت دينن�ا واخالقنا بل وم�ع مصلحة الع�راق يف املدى املنظور 
وه�ل هناك مج�ال للحياد والوقوف عىل التل .  اي�ران اليوم التي تواجه 
غطرس�ة ترامب بقولهم له أنت وصديقك بولتون  ترسالن لنا املزيد من 
فرص الصيد وأنتم اآلن بقوتكم املحيطة بنا لس�تم سوى أهداف عارية 
ولقمة س�ائغة يف أفواهنا. اال تستحق ويستحق الشعب اإليراني املسلم 
ال�ذي حورص وحورب منذ اربعني عام  ومع ذل�ك ال يزال مقاوما وبكل 
الوسائل وبمنتهى العزة والكرامة ان ننصفه برد الجميل .  اوليس هذه 
ه�ي اخالقنا وثوابتنا التي تربينا عليها ام ان قول الحق وانصاف الجار 
املس�لم املظلوم والوقوف بوجه الباطل املتغطرس  صار تخليا عن روح 

املواطنه والوالء لغري العراق ؟

القاضي إياد محسن ضمد
تلج�أ اغلب ال�دول اىل إحداث تغيريات يف سياس�اتها الجنائية من خالل 
تغيري املنظور الذي يس�تند الي�ه القانون العقابي م�ن كونه يركز عىل 
اي�الم الجان�ي وإيذائه اىل كونه يهدف اىل إع�ادة تأهيله واصالحه كذلك 
من خالل اش�باع القانون العقابي بالفك�ر العقالني وإضفاء ما يمكن 
إضف�اؤه م�ن البعد االنس�اني علي�ه عرب ما يع�رف بأنس�نة القانون 
الجنائ�ي وتج�اوز املنهج التقلي�دي يف الزج�ر والعق�اب اىل منهجيات 
عقالني�ة واصالحي�ة حديثة تع�ود بفوائد اكثر للمجتم�ع من خالل ما 
تتبناه من عقوبات بديلة واس�تبدال الكثري من العقوبات الحبس�ية اىل 

عقوبات مالية.
والسياس�ة الجنائية بمفهومها التقليدي هي مجموعة وسائل وتدابري 
ينبغ�ي عىل الدولة تس�خريها لزج�ر الجريمة باكرب قدر م�ن الفاعلية 
اال ان ه�ذا املفه�وم تط�ور ليصبح من اولوي�ات السياس�ات الجنائية 
االهتمام بمعرفة ودراس�ة االسباب املؤدية النتشار الظاهرة االجرامية 
وم�ن ث�م وضع خطة وقائية للحد منها، يعني ذلك ان الدولة تس�تند يف 
تعديل سياس�تها الجنائية لبحوث ودراسات من مراكز علمية وبحثية 
متخصص�ة ف�اذا اش�ارت تلك الدراس�ات ان اك�رب عدد م�ن املجرمني 
ينحدرون من مناطق العشوائيات فينبغي عليها ان تضع خطط شاملة 
لالسكان وتمليك الدور واذا اش�ارت اإلحصائيات البحثية اىل ان السبب 
الرئي�س لالجرام ه�و العوز املايل واالقتص�ادي فينبغي ان تضع خطط 

لتوفري فرص عمل وتقليل نسب البطالة بني الشباب.
 وباللجوء اىل مثل هذه السياس�ات الوقائية ستحمي الكثري من األفراد 
من الوقوع يف رشاك الجريمة كونهم ليس�وا مجرم�ني بالفطرة لكنهم 
أصبحوا مجرمني بما صنعته الدولة من ظروف س�يئة وصعبة ادت اىل 

تفيش االمية والفقر والبطالة.
 ويف العراق ال اعتقد ان أي تعديل لقانون العقوبات يس�تند قبل اللجوء 
الي�ه اىل دراس�ات واحصائي�ات علمي�ة وعملي�ة ذات بع�د اجتماع�ي 
وانثربولوج�ي بل ان اكثر التعديالت ارتجالية وبعد فرتة تكون غري ذات 
فائ�دة وبالرغم م�ن ان املنظومة القانوني�ة العقابي�ة يف العراق تزخر 
بالنص�وص الزجرية اال انها ل�م تنجح يف التقليل من الجرائم كذلك فان 
سياس�ة تغليظ العقوب�ات واللجوء اىل الظروف املش�ددة لم تس�هم يف 
تقليل ع�دد الجرائم واملجرمني فاغلب الدول تعاق�ب قوانينها باالعدام 
او الس�جن املؤبد عىل جريمة االتجار باملخ�درات ومع ذلك فان ظاهرة 
انتش�ار املخدرات يف تزايد م�ا يجعل من الرضوري ان تنظر السياس�ة 
الجنائي�ة للجريم�ة عىل انها مش�كلة قانوني�ة واجتماعي�ة واخالقية 
وليس�ت فقط مشكلة قانونية بني جاٍن وضحية وان تتبنى السياسات 
الجنائي�ة النظ�رة االنس�انية للجريم�ة والعق�اب وان تض�ع الخطط 

التنموية للوقاية منها وعدم االكتفاء بالعقوبات الزجرية.

التغريات الصحية املسببة لتساقط الشعر منظمة الصحة العاملية تصنف 
يسبب تساقط الشعر قلقا لدى أي شخص من الجنسني، بيد أنه يزعج اإلعياء مرضًا

النساء أكثر. وقد حدد خرباء من أملانيا التغريات الصحية التي يمكن أن 
ترسع يف تساقط الشعر.

وهذه التغريات الصحية الحاصلة يف جسم املرأة هي:-
الحمل- يف أثناء فرتة الحمل يزداد مستوى اإلجهاد وهذا بدوره ينعكس 
عىل حالة الش�عر. ولكن لحس�ن الح�ظ بعد والدة الطف�ل، تعود حالة 

الشعر إىل سابق عهدها.
انخفاض نش�اط الغدة الدرقية- عندما ينخفض نشاط الغدة الدرقية، 

يسبب انخفاض مستوى الهرمون، ما يؤدي إىل تساقطه.
الذئبة الحمراء- مرض مناعي ذاتي، بسببه تبدأ خاليا منظومة املناعة 
يف مهاجمة خاليا الجس�م السليمة، مسببة التهابا داخليا، الذي بدوره 

قد يسبب تساقط  الشعر.
التوت�ر النف�ي الحاد- يواجه اإلنس�ان بعد كل ح�ادث مؤلم و انفعال 

شديد انخفاض معدل نمو الشعر بصورة طبيعية.
فرط نش�اط الغدة الدرقية- أي أن الغدة الدرقية تفرز الهرمونات أكثر 
م�ن املطلوب، ما ي�ؤدي إىل زيادة ال�وزن، واضطراب الدورة الش�هرية 

وتساقط الشعر.

وافقت منظم�ة الصحة العاملية يف اإلصدار الحادي عرش من التصنيف 
الدويل لألمراض، عىل اعتبار اإلعياء مرضا.

ووفقا لإلصدار الجديد، وصفت منظمة الصحة العاملية أن االضطرابات 
النفسية مثل التعب واإلدمان عىل القمار، بأنها »متالزمة اإلعياء« التي 
تعرب عن »اإلرهاق الجسدي والنفي الناتج عن اإلجهاد املزمن املرتبط 

بالعمل«.
وم�ن أجل االع�رتاف باإلفراط يف اس�تخدام أجه�زة الكمبيوتر وألعاب 
الفيدي�و كمرض، يج�ب أن تالحظ عىل املريض عالم�ات االضطرابات 
الت�ي تؤثر بدورها س�لبا يف حياة األرسة واملجتم�ع والتعليم ومجاالت 

الحياة األخرى«.
سيصبح هذا اإلصدار س�اري املفعول اعتبارا من األول من شهر يناير 

عام 2022.

مراهق خيرتق »آبل« للحصول عىل وظيفة!
غالبا ما يلجأ أي ش�خص طموح إىل التعليم 
عندم�ا يتعلق األمر بالحص�ول عىل وظيفة 
األحالم، لكن ش�ابا أس�رتاليا اعتمد طريقة 
مبتك�رة أم�ال يف االلتحاق برشك�ة عمالقة 

للتكنولوجيا.
ولج�أ طال�ب يبلغ من العم�ر 17 عاما، من 
أديالي�د، عاصمة والية جنوب أس�رتاليا، إىل 
اخرتاق آبل واإلقرار بذنبه معرتفا بأنه يأمل 
أن ي�ؤدي ذل�ك إىل حصول�ه ع�ىل وظيفة يف 
الرشكة العمالقة، عقب س�ماعه أخبارا عن 
حصول ش�اب أوروبي فعل اليشء نفس�ه، 
ع�ىل وظيف�ة يف الرشك�ة املنتج�ة لهواتف 

آيفون.
واف�رتض الطال�ب األس�رتايل أن الوظيف�ة 
س�تكون يف انتظاره عقب اكتشاف الرشكة 

ل�ه، لكن م�ن الواضح أن آب�ل لديها خططا 
أخرى بشأنه.

ولحس�ن الحظ، فإن هذه الفعلة لن تكون 
النهاي�ة املبك�رة لحيات�ه املهني�ة، حيث لن 
يواج�ه إدانة أو عقوبة بالس�جن، وبدال من 

ذلك، س�يحصل عىل مبلغ بقيمة 500 دوالر 
أس�رتايل )نح�و 346 دوالرا أمريكيا( يف حال 
أظهر حس�ن الس�لوك عقب بقائه 9 أشهر 

تحت الرقابة.
وهذه ليست املرة األوىل التي يقوم فيها هذا 
الشاب األسرتايل بمثل هذه الفعلة، حيث بدأ 
اخرتاقه للرشكة عندما كان بعمر 13 عاما، 
ع�ام 2015، ثم أع�اد الكرّة يف ع�ام 2017، 
وق�ام بتنزي�ل مس�تندات وبيان�ات داخلية 

للرشكة.
ولم يعلق املتحدث الرس�مي باس�م آبل عىل 
القضي�ة، وب�دال من ذل�ك، أك�د أن موظفي 
ش�بكاتها،  بح�ذر«  »يحم�ون  الرشك�ة 
و«يكبح�ون« فضول املتس�للني قبل اإلبالغ 

عنهم لدى الرشطة.

العلامء حيددون أخطر املواد الغذائية عىل احلوامل
اس�تنتج األطب�اء أن أخطر امل�واد الغذائية 
للحوام�ل ه�ي رقائ�ق البطاط�ا واملايونيز 
والزي�وت واألطعم�ة املحتوي�ة عىل نس�بة 
عالي�ة من األحماض الدهنية غري املش�بعة 
ألنها قد تسبب اإلجهاض. واكتشف باحثون 
من جامعة غريفيت األس�رتالية، كيف يؤثر 
حمض اللينولينيك )أحد األحماض الدهنية 

غري املش�بعة بأوميجا 6(، يف الصحة. ولقد 
بينت نتائج التجارب التي أجروها عىل إناث 
الج�رذان،  التي كانت تطع�م بمواد غذائية 
تحتوي عىل  أحماض دهنية نسبتها خمسة 
أضع�اف ما تحتويه األطعم�ة العادية. بعد 
ذلك سمحوا للذكور العيش مع هذه اإلناث، 
وب�دأوا يراقب�ون تط�ور األجن�ة والتغريات 

الحاصلة يف الحالة الصحية لإلناث. فاتضح 
للباحث�ني م�ن ه�ذه املتابع�ة ع�دم وجود 
أي تغ�ريات يف وزن األجن�ة ورسعة نموها. 
ولكن يف نفس الوقت ازداد يف جسم األمهات 
تركيز الهرمون الذي يسبب اإلجهاض. كما 
أن هذا النظام الغذائي أس�فر عن انخفاض 

نسبة الذكور يف األجنة بمقدار %16.

يع�د الحفاظ عىل س�المة األطفال أولوية 
قصوى لدى اآلب�اء، لذا من الرضوري جدا 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلبعادهم عما قد 

يشكل خطرا عليهم.
وهناك بعض األدوات املنزلية التي قد تبدو 
غ�ري ضارة، لكنها يف الواقع تش�كل خطرا 
كب�ريا عىل األطف�ال، فال يكف�ي أن تكون 
ع�ىل دراي�ة به�ذه املنتجات املس�تخدمة 
يومي�ا يف منزلك فقط، ب�ل يجب أن تعرف 

كيف تتفاعل معها.
األن�واع  أن  ح�ني  يف  املبلل�ة:  1-املنادي�ل 
املس�تخدمة لتغيري الحفاض�ات أو تعقيم 
الوجه غري ضارة، فإن األنواع املس�تخدمة 
لتنظي�ف الحم�ام أو املطب�خ تحتوي عىل 
م�واد كيميائي�ة مؤذي�ة ترتب�ط بالرب�و 
الوالي�ات  لتقاري�ر  وفق�ا  والحساس�ية، 

املتحدة. وتش�ري التقارير إىل أن هذه املواد الكيميائية 
تسبب تهيج الجلد والعني، لذلك من األفضل أن تبقيها 

بعيدة عن األنظار عقب استخدامها.
2-النبات�ات املنزلي�ة: بينما تضيف النبات�ات املنزلية 
جم�اال عىل التصميم الداخيل، يمكن أن تس�بب بعض 
أصنافها تهديدا س�اما لألطفال، لذل�ك يجدر التحقق 
منه�ا قب�ل جلبه�ا إىل املن�زل. وتع�د الديفينباتش�يا 

 )Philodendron( وش�جرة الحب )Dieffenbachia(
م�ن النبات�ات املنزلي�ة الش�ائعة الت�ي تحت�وي عىل 
األكس�االت )عب�ارة ع�ن أم�الح وإس�رتات حم�ض 
األكس�اليك( البل�ورات املجهري�ة، وعندم�ا يمضغها 

األطفال تسبب األلم الشديد وااللتهابات.
3-األكي�اس البالس�تيكية: تكت�ظ املن�ازل باألكياس 
البالس�تيكية نظ�را الس�تخدامها يف تعبئ�ة البضائع 
من املتاج�ر، لكنها يف الواقع تش�كل خطرا كبريا عىل 

األطف�ال قد يتس�بب باختناقه�م يف حال 
اللعب به�ا، لذا فإنه من ال�رضوري إبقاء 

األكياس بعيدا عن متناول األطفال.
4-األدوية: كش�فت هيئة خدمات الصحة 
الوطني�ة يف اململك�ة املتح�دة، أن األدوي�ة 
تس�بب أكثر م�ن 70% من ح�االت دخول 
املستش�فى جراء التس�مم ل�دى األطفال 

دون سن الخامسة.
وله�ذا يج�ب إبق�اء األدوي�ة بمع�زل عن 
األطفال وعدم وضعها يف حاويات س�هلة 

الفتح.
 :»E-liquid« 5-عبوات السائل اإللكرتوني
يدخ�ن الكث�ريون الس�جائر االلكرتوني�ة 
يف محاول�ة لتقلي�ل خط�ر التدخ�ني ع�ىل 
األطفال، لكن بدائل السجائر التقليدية قد 
تش�كل خطرا آخر، حيث تحت�وي عبوات 
الس�ائل اإللكرتوني عىل كميات كب�رية من النيكوتني 
املرك�ز والت�ي تكون ش�ديدة الس�مية عن�د بلعها أو 

استنشاقها أو ملسها.
5-حبال الستائر: هناك العديد من الحاالت التي يكون 
فيها الطفل متش�ابكا مع حبال الس�تائر ما يؤدي إىل 
الوف�اة، لذا فإن من ال�رضوري إبقاء حبال الس�تائر 

بعيدة عن أرّسة األطفال.

منتجات منزلية يومية بسيطة هتدد حياة األطفال
أظهرت نتائج دراس�ة علمي�ة أجراها علم�اء جامعة 
ال�رشق يف فنلن�دا، أن الكوليس�رتول املوج�ود يف املواد 
الغذائية مثل البيض، ال يرتبط بخطر اإلصابة بالجلطة 
الدماغي�ة. ويش�ري علم�اء جامع�ة ال�رشق الفنلندية 
 The يف مق�ال ع�ن نتائج دراس�تهم ن�رشوه يف مجلة
أن  إىل   ،  .American Journal of Clinical Nutrition
تناول امل�واد الغذائي�ة املحتوية عىل الكوليس�رتول، ال 

يرتبط بزيادة خطر اإلصابة بالجلطة الدماغية.
كما هو معروف، هناك الكثري من املعلومات املتضاربة 
واملتناقضة بشأن العالقة بني الجلطة الدماغية وتناول 
الكوليس�رتول الغذائ�ي. فمث�ال يؤك�د بع�ض العلماء 
عىل أن زيادة نس�بة الكوليس�رتول يف النظام الغذائي، 
تس�اعد عىل زي�ادة خط�ر أم�راض األوعي�ة الدموية 
وباألخ�ص الجلط�ة الدماغي�ة. فيما تاب�ع الباحثون 
التغ�ريات الحاصلة يف دم 1950 رجال، ش�اركوا أعوام 
1984-1989 يف مرشوع »دراسة عوامل الخطر ملرض 
Ischaemic heart diseas يف  القل�ب   نق�ص تروي�ة 
كوبيو«، الذي ضمن إطاره تم تقييم عاداتهم الغذائية. 
خ�الل متابعة اس�تمرت 21 س�نة أصي�ب 217 منهم 
بالجلطة الدماغية. عند دراسة العالقة بني خصوصية 
نظامه�م الغذائي وظ�روف الجلط�ة الدماغية توصل 
الباحثون إىل أن الكوليسرتول الغذائي لم تكن له عالقة 
بخط�ر الجلط�ة الدماغية حت�ى عند الذي�ن يحملون 

الج�ني APOE4 ال�ذي يجعل الجس�م أكثر حساس�ية 
للكوليسرتول الذي يمتصه الجسم من الطعام. ويقول 
الباحثون، »تشهد النتائج التي حصلنا عليها، أن تناول 
الكوليس�رتول الغذائي بمقدار 520 ملغم يف اليوم، بما 
فيه تن�اول البي�ض يومي�ا، ال يرتبط بخط�ر اإلصابة 
بالجلط�ة الدماغية حتى عند األش�خاص الذين لديهم 
اس�تعداد وراثي لإلصابة به�ا«. ويضيف الباحثون، أن 
األش�خاص الذين ش�اركوا يف الدراس�ة، لم يعانوا قبل 
بداية الدراس�ة من أم�راض القلب واألوعي�ة الدموية. 
لذل�ك يجب التأكد م�ن تأثري الكوليس�رتول الغذائي يف 

األشخاص الذين يعانون من هذه األمراض.

كوليسرتول الغذاء بريء من اجللطة الدماغية


