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املحكمة االحتادية العليا تصدر حكام بشأن االعرتاف بشهادات التعليم االهيل 

العامري من دياىل: اتربأ ممن يعيد الطائفية واعتقلوا املسيئني
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الربملان يعد جداول اجللسات »املزدمحة« بالقوانني
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

نرشت الدائرة االعالمية ملجلس النواب، أمس 
االح�د، جداول االعمال الخاصة بالجلس�ات 
الث�الث املقبل�ة، والت�ي س�تعقد األس�بوع 
املقب�ل، فيما خلت م�ن اس�تكمال الكابينة 

الحكومية.
واظه�رت وثائ�ق اطلعت عليها “املس�تقبل 
العراقي” جداول اعمال “حافلة بالفقرات” 
تص�ل اىل 25 فقرة خالل الجلس�ات الثالث، 
أبرزها قانون املحكمة االتحادية وانهاء عمل 
مجلس املفوضني يف شبكة اإلعالم العراقي. 
ويف الجلس�ة رقم )22( التي ستعقد يوم 11 

حزي�ران، س�يصوّت الربمل�ان ع�ى مرشوع 
قانون التعديل األول لقانون املطابع األهلية 
رقم )5( لس�نة 1999 املق�دم من قبل لجنة 
الثقافة واإلعالم والس�ياحة واآلثار، ولجنة 

األمن والدفاع.
وس�يناقش الربملان مرشوع قانون املحكمة 
االتحادي�ة، كما س�يناقش م�رشوع قانون 
التعدي�ل األول لقان�ون انتخاب�ات مجالس 
املحافظات واألقضية رقم )12( لعام 2018، 
واملقدم من قبل لجن�ة األقاليم واملحافظات 

غري املنتظمة بإقليم واللجنة القانونية.
وس�يناقش أيض�اً م�رشوع قان�ون حقوق 
ش�هداء جريم�ة القاع�دة الجوي�ة املق�دم 

م�ن لجن�ة الش�هداء والضحايا والس�جناء 
والسياسيني، ولجنة حقوق اإلنسان واملرأة، 

واألرسة والطفولة.
وسيناقش يف الجلسة ذاتها، مرشوع قانون 
تجنب االزدواج الرضيبي ومنع التهرب املايل 
بما يخت�ص بالرضيب�ة عى الدخ�ل ورأس 
املال بني حكومة جمهورية العراق وحكومة 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وس�يقرأ الربمل�ان الق�راءة األوىل لش�مروع 
قانون انضمام جمهورية العراق إىل اتفاقية 

تجارة الحبوب لعام 1995.

التفاصيل ص2

طاولة البيت التشريعي خلت من التصويت على إكمال الكابنية الوزارية.. ومسؤول حيذر عبد املهدي من »إجراءات«

االمم املتحدة: )70( باملئة من املتفجرات ما زالت حتت األنقاض يف العراق 

      بغداد / المستقبل العراقي

تص�در ج�و باي�دن نائ�ب الرئي�س األمريكي 
السابق قائمة املتنافس�ني الديمقراطيني عى 
ترش�يح الحزب لرئاس�ة الوالي�ات املتحدة يف 
اس�تطالع ل�رأي الناخب�ني بوالية أي�وا، فيما 
يتناف�س كل م�ن برين�ي س�اندرز وإليزابيث 
وارن وبيت بوتيجيج عى املركز الثاني. وأظهر 
اس�تطالع لل�رأي أجرته دي موين ريجيس�ر 
ويس.إن.إن وميدي�ا كوم أي�وا أن 24 باملئة من 

الناخب�ني الديمقراطي�ني املحتمل�ني يف والي�ة 
أيوا يفضلون بايدن كخيار أول بالنس�بة لهم.

وتدش�ن أيوا سباق الرش�يحات الرئاسية  يف 
شباط املقبل. ويفضل 16 باملئة ممن شملهم 
االستطالع السناتور األمريكي، بريني ساندرز، 
يف حني حصلت الس�ناتور األمريكية وارن عى 
15 يف املئة وبوتيجيج رئيس بلدية س�اوث بند 
بوالي�ة إنديانا عى 14 باملئة، ولم يصل أي من 
املرش�حني اآلخرين إىل نس�بة الع�رشة باملئة. 
ويتنافس أكثر من 20 مرشحا ديمقراطيا عى 

فرصة منافس�ة الرئيس الجمه�وري، دونالد 
ترام�ب، الذي س�يعلن رس�ميا تدش�ني حملة 
انتخابه لفرة جدي�دة يف 18 حزيران. وبايدن 
مستمر يف تصدر معظم االستطالعات الوطنية 
واس�تطالعات الوالي�ات منذ دخوله الس�باق 
أواخر نيس�ان املايض. وحل س�اندرز يف املركز 
الثاني خل�ف بايدن يف معظم االس�تطالعات. 
يذكر أن االستطالع األخري تم إجراءه يف الفرة 
من الثان�ي إىل الخامس م�ن حزيران بهامش 

خطأ نسبته 4 نقاط مئوية.

الديمقراطي يدفع ببايدن ملنافسة ترامب بسباق الرئاسة
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هيئة احلج حتدد األحد املقبل آخر موعد الستالم جوازات الفائزين بقرعة العام احلايل
     بغداد / المستقبل العراقي 

حددت الهيئة العليا للحج والعمرة، املقبل آخر موعد الس�تالم جوازات الفائزين 
بقرعة الحج للعام الحايل.

وذكر املتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »الهيئة حددت يوم األحد املوافق 16 / 6 / 2019 آخر 
موعد الس�تالم مكاتبها يف بغ�داد واملحافظات ملعام�الت الفائزين بقرعة الحج 
لهذا العام التي تتضمن تسديد الدفعة الثانية من الحج وتسليم جوازات السفر، 
وغريها من اإلجراءات اإلدارية«. وأش�ار إىل أنه »يف حالة عدم مراجعة الفائزين 
بالقرع�ة لع�ام 2019 إىل مكاتب الهيئة وعدم تس�ليم جوازاته�م ضمن الفرتة 
املحددة، سيعتربون مؤجلني للعام املقبل«. وكانت الهيئة قد دعت يف وقت سابق 
الفائزي�ن بالقرع�ة اإللكرتونية له�ذا العام 2019 إىل تس�ديد الدفعة الثانية من 

تكلفة الحج وتسليم جوازاتهم الستحصال تأشرية الحج.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

نرشت الدائ�رة االعالمية ملجل�س النواب، 
أم�س االح�د، ج�داول االعم�ال الخاصة 
بالجلس�ات الثالث املقبلة، والتي س�تعقد 
األس�بوع املقبل، فيما خلت من استكمال 

الكابينة الحكومية.
واظهرت وثائق اطلعت عليها “املس�تقبل 
“حافل�ة  اعم�ال  ج�داول  العراق�ي” 
خ�الل  فق�رة   25 اىل  تص�ل  بالفق�رات” 
الجلس�ات الثالث، أبرزها قانون املحكمة 
االتحادية وانهاء عم�ل مجلس املفوضني 

يف شبكة اإلعالم العراقي.
ويف الجلسة رقم )22( التي ستعقد يوم 11 
حزيران، س�يصوّت الربمل�ان عىل مرشوع 
قان�ون التعدي�ل األول لقان�ون املطاب�ع 
األهلي�ة رقم )5( لس�نة 1999 املقدم من 
قب�ل لجن�ة الثقاف�ة واإلعالم والس�ياحة 

واآلثار، ولجنة األمن والدفاع.
قان�ون  م�رشوع  الربمل�ان  وس�يناقش 
املحكمة االتحادية، كما سيناقش مرشوع 
قان�ون التعدي�ل األول لقان�ون انتخابات 
مجال�س املحافظات واألقضية رقم )12( 
لعام 2018، واملقدم من قبل لجنة األقاليم 

واملحافظات غري املنتظمة بإقليم واللجنة 
القانونية. وسيناقش أيضاً مرشوع قانون 
حق�وق ش�هداء جريمة القاع�دة الجوية 
املق�دم م�ن لجن�ة الش�هداء والضحاي�ا 
والس�جناء والسياس�يني، ولجنة حقوق 

اإلنسان واملرأة، واألرسة والطفولة.
وس�يناقش يف الجلس�ة ذاته�ا، م�رشوع 
قان�ون تجن�ب االزدواج الرضيب�ي ومنع 
الته�رب املايل بما يخت�ص بالرضيبة عىل 
الدخ�ل ورأس املال بني حكومة جمهورية 
العراق وحكوم�ة دولة اإلم�ارات العربية 
املتح�دة. وس�يقرأ الربملان الق�راءة األوىل 
لشمروع قانون انضمام جمهورية العراق 

إىل اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995.
ويف الجلس�ة رقم )23( التي س�تعقد يوم 
13 حزيران، سيؤدي بعض النواب البدالء 
اليم�ني الدس�تورية. وس�يصوت الربملان 
عىل ق�رار بخصوص إنه�اء عمل مجلس 
مف�ويض هي�أة اإلعالم واالتص�االت، كما 
سيصوت عىل القراءة األوىل ملرشوع قانون 
انضم�ام جمهوري�ة الع�راق إىل اتفاقي�ة 
ميناماتا بشأن الزئبق. كما سيقرأ الربملان 
الق�راءة األوىل مل�رشوع قان�ون انضم�ام 
العراق إىل اتفاقية اليونسكو بشأن حماية 

الرتاث الثقايف املغمور باملياه، وعىل املنوال 
ذاته، سيقرأ الربملان القراءة األوىل ملرشوع 
قان�ون انضمام العراق إىل اتفاقية باريس 
امللح�ق باتفاقي�ة األمم املتح�دة اإلطارية 
لتغري املناخ لعام 1999. وس�يتم الربملان، 
بحس�ب الج�دول، الق�راءة األوىل لقانون 
تصدي�ق اتفاقي�ة اعفاء حام�ي جوازات 
الس�فر الدبلوماس�ية والخدمة الرسمية 
م�ن س�مة الدخول ب�ني حكوم�ة العراق 
وحكومة رصبي�ا. إضافة إىل ذلك س�يقرأ 
الربملان الق�راءة األوىل لقان�ون الالجئني، 
والقراءة األوىل ملرشوع قانون رسم طابع 
الحمل�ة الوطني�ة لبناء امل�دارس ورياض 
األطفال. وس�يعرض الربملان تقرير حول 

معالجة أزمة السكن يف العراق.
ويف الجلس�ة رقم )24( التي س�تعقد يوم 
الق�راءة  الربمل�ان  س�يقرأ  حزي�ران،   15
األوىل مل�رشوع قان�ون انضم�ام الع�راق 
إىل اتفاقي�ة حماي�ة واس�تخدام املجاري 
املائية العابرة للح�دود والبحريات الدولية 
هلسنكي 1992. وس�يتم الربملان القراءة 
األوىل مل�رشوع قانون انضم�ام العراق إىل 
االتفاقي�ة الدولي�ة لالنق�اذ املوقع�ة عام 
1989، كما س�يتم الق�راءة األوىل ملرشوع 

قانون انضمام العراق إىل االتفاقية الدولية 
لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواس�ب 

للسفن لعام 2004.
كما س�يتم القراءة األوىل مل�رشوع قانون 
العفو من العقوب�ات الرضيبية، والقراءة 

األوىل ملرشوع قانون نقابة التمريض. 
إضاف�ة إىل ذلك، س�يقرأ الربمل�ان القراءة 
األوىل مل�رشوع قان�ون وزارة الرتبي�ة رقم 
22 لس�نة 2011، فضالً عن القراءة األوىل 
مل�رشوع قان�ون التعدي�ل األول لقان�ون 

الحجر الزراعي رقم 67 لسنة 2012.
إىل ذلك، أك�د النائب الثاني لرئيس الربملان 
بشري الحداد انه حتى اآلن لم يرسل رئيس 
الوزراء عادل عبد املهدي أسماء مرشحيه 

للوزارات األربع الشاغرة.
وذك�ر الح�داد يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان »رئاسة الربملان 
بانتظ�ار وص�ول تلك أس�ماء املرش�حني 
من عب�د امله�دي إلدراجها ضم�ن جدول 
أعمال جلس�ات املجلس«.  وح�ذر الحداد 
من »اتخاذ الربملان والكتل السياسية فيه 
موقف�اً لم يكش�ف عنه تج�اه تأخر عبد 
املهدي بإرس�ال أسماء مرشحيه  ملا تبقى 

من الوزارات الشاغرة«.

طاولة البيت التشريعي خلت من التصويت على إكمال الكابنية الوزارية.. ومسؤول حيذر عبد املهدي من »إجراءات«

الربملان يعد جداول اجللسات »املزدمحة« بالقوانني

االمم املتحدة: )70( باملئة من املتفجرات ما زالت حتت األنقاض يف العراق 

املحكمة االحتادية العليا تصدر حكاًم بشأن االعرتاف بشهادات التعليم االهيل 

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام 
يف العراق، أمس االحد، ان 70% من العبوات الناس�فة 
واملخلف�ات الحربي�ة غ�ري املنفلق�ة ما زال�ت تحت 
االنقاض يف املناطق املحررة من تنظيم داعش. وقالت 

الدائرة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه 
»بعد مرور أكثر من عامني عىل استعادة قوات األمن 
العراقي�ة املناطق التي كانت س�ابقاً تحت س�يطرة 
داع�ش، ال يزال وجود املخاط�ر املتفجرة إحدى اكرب 
املثبطات الرئيسية التي تحول دون عودة النازحني إىل 
ديارهم بأمان وكرامة«. واضافت ان »حجم وكثافة 

وتعقي�د املخاطر املتفجرة غري مس�بوق، مما يجعل 
العراق من أكثر البلدان تلوًثا بها يف العالم«.  واشارت 
اىل ان »الدعم املقدم من اململكة املتحدة له تأثري كبري 
ع�ىل جه�ود اإلزالة يف الب�الد، مما يس�مح بمواصلة 
وتعزيز أنش�طة دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة 
باأللغ�ام يف املناط�ق املحررة م�ن الع�راق بالتعاون 

م�ع رشكائها املنفذي�ن وحكومة الع�راق«. وتابعت 
»نسقت دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام 
إطاراً لالستجابة اإلنسانية يهدف اىل معالجة التلوث 
باملخاط�ر املتفج�رة ع�رب ثالث�ة مجاالت رئيس�ية: 
اإلدارة املب�ارشة للمخاطر املتفجرة من خالل اإلزالة، 
وتعزيز قدرة الحكومة من خالل التدريبات املتقدمة، 

النامي�ة  وتوف�ري التوعي�ة باملخاط�ر للمجتمع�ات 
والنازح�ة«. واك�دت االمم املتحدة ع�ىل انَّ »التوعية 
باملخاطر هو نش�اط رئييس تدعم�ه اململكة املتحدة 
منذ نشأتها. حيث يتم إيصال الرسائل املنقذة للحياة 
إىل املجتمع�ات املترضرة عرب جلس�ات يتم تنظيمها 
يف الغال�ب يف مخيم�ات النازحني وامل�دارس واملراكز 

املجتمعي�ة«. ونوه�ت بأنه »من اجل توس�يع نطاق 
رس�ائل التوعية باملخاطر، تم أيضاً اس�تخدام أدوات 
مبتكرة وحديث�ة مثل مقاط�ع التليفزيون وطباعة 
الرس�ائل املنق�ذة للحياة عىل س�يارات األجرة وعلب 
التم�ر وزجاج�ات املي�اه والقف�ازات باإلضاف�ة إىل 

استخدام نظارات الواقع اإلفرتايض. 

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت املحكمة االتحادية العليا حكماً دستوريا بشأن 
االعرتاف بالتعليم االهي يف العراق، مؤكدة أن موضوع 
تعادل الشهادات بني القطاعني العام والخاص تختص 
ب�ه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. وقال املتحدث 
الرس�مي للمحكم�ة إي�اس الس�اموك، إن »املحكم�ة 

االتحادي�ة العلي�ا عق�دت جلس�تها برئاس�ة القايض 
مدح�ت املحم�ود وحض�ور القض�اة االعض�اء كافة، 
ونظ�رت طعناً بامل�ادة )42/ أوالً( من قان�ون التعليم 
الع�ايل االه�ي رق�م )25( لس�نة 2016«. واضاف، أن 
»املدع�ي ذهب إىل أن امل�ادة املطعون بها تس�اوي بني 
الش�هادات التي تمنحها الجامعات والكليات واملعاهد 
واملعاه�د  والكلي�ات  الجامع�ات  ونظريته�ا  االهلي�ة 

الرس�مية«. وب�ني، أن »املدعي ي�رى أن النص املذكور 
الذي يق�ي باملس�اواة يخالف اح�كام املادتني )14( 
و )16( من الدس�تور التي تقي باملس�اواة وبتكافؤ 
الف�رص ويعتمد يف رأيه أن مع�دالت القبول ورشوطه 
يف الجامع�ات والكليات املعاهد االهلية تختلف عن تلك 
يف الجامع�ات والكليات واملعاهد الرس�مية، وال يجوز 
ان تك�ون الش�هادات متعادلة يف القطاعني الرس�مي 

وااله�ي«. وأش�ار، إىل أن »املحكمة االتحادي�ة العليا، 
وجدت أن موضوع تعادل الش�هادات تختص به وزارة 
التعلي�م العايل والبح�ث العلمي، واذا م�ا وجدت هناك 
جامع�ة أو كلي�ة أو معه�د غ�ري مس�توفية للرشوط 
العلمي�ة فبإمكانه�ا ع�دم اجازتها او س�حب االجازة 
عنها وعدم االعرتاف بالش�هادة التي تمنحها«. وتابع 
املتح�دث الرس�مي، أن »املحكم�ة ذك�رت أن مس�الة 

تف�اوت املع�دالت يف القبول ب�ني الجامع�ات والكليات 
واملعاه�د االهلية عنها يف الرس�مي امر ق�د نجده بني 
الجامعات والكليات واملعاهد الرسمية، بحسب املكان 
والزم�ان«. ولف�ت، إىل أن »املحكم�ة االتحادي�ة العليا 
أكدت أن الس�ند الذي ذكره املدعي وهي املادتني )14( 
و )16( من الدس�تور، فأن مدلولهما املساواة وتكافؤ 
الف�رص يك�ون بخالف م�ا عرضه املدع�ي يف دعواه؛ 

ألن�ه يدع�و إىل اتاحة الفرص مل�ن لم يس�عفه معدله 
بالقبول يف الجامعات والكلي�ات واملعاهد االهلية، وأن 
الجهة املسؤولة عن رقابة مستواها العلمي هي وزارة 
التعلي�م الع�ايل والبحث العلمي، ويمكن لذوي الش�أن 
واملنظم�ات التع�اون يف س�بيل ذل�ك«. وم�ى، إىل ان 
»املحكمة االتحادية العليا وبناء عىل ما تقدم قررت رد 

الدعوى لعدم استنادها إىل سند من الدستور«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا مجلس محافظ�ة بغداد، أمس 
االس�تعانة  إىل  الحكوم�ة  األح�د، 
والجه�د  الش�عبي  بالحش������د 

االستخباري يف حماية مناطق حزام 
بغداد من الخاليا اإلرهابية، مشريا إىل 
ان تجفيف منابع اإلرهاب سيس�هم 
يف من�ع الهجم�ات ع�ىل العاصمة. 
وقال عضو املجلس عي الكرعاوي يف 

ترصيح صحفي إن “اللجنة األمنية 
يف مجلس محافظة بغداد مس�تمرة 
يف التواص�ل مع قي�ادة عمليات بداد 
ملعرف�ة مالبس�ات اإلح�داث األمنية 
األخ�رية”. وأض�اف الكرع�اوي، أن 

“االس�تعانة بقوات الحشد الشعبي 
والجيش وزيادة الجهد االستخباري 
يسهم يف القضاء عىل الخاليا النائمة 
وعدم تهديد الوضع االمني يف بغداد”. 
وأوض�ح ان “مناط�ق ح�زام بغداد 

وتأمينها باتت رضورة ملحة سيما 
مع تزاي�د النش�اط االرهاب�ي فيها 
وقيام العنارص اإلجرامية باستهداف 
الق�وات االمنية واتخاذه�ا منطلقا 

للعمليات اإلرهابية ببغداد”.

        بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت الرئاس�ات الثالث، ام�س األحد يف قرص 
الس�الم ببغداد، اجتماعاً بحضور سيادة رئيس 
الجمهورية الدكتور برهم صالح ورئيس مجلس 
الوزراء عادل عبد املهدي ورئيس مجلس النواب 
محمد الحلب�ويس. وتدارس االجتم�اع األوضاع 
السياسية واالقتصادية واألمنية والترشيعية يف 
البالد، ومسألة إكمال تشكيل الكابينة الوزارية 
ومناقش�ة م�ا نف�ذ م�ن الربنام�ج الحكوم�ي 
وأهمي�ة انج�ازه لتحقيق تطلع�ات املواطنني، 
فضالً عن بحث األوضاع يف كركوك ودياىل حيث 
ج�رى التأكيد ع�ىل رضورة تضافر الجهود من 
أج�ل أن تنعم�ا باألم�ن واإلس�تقرار من خالل 
اعتماد اسلوب الحوار البناء وبث روح التعايش 

الس�لمي ب�ني مكوناتهم�ا وإرشاك الجمي�ع يف 
إدارتهما. وبخصوص السياسة الخارجية، اتفق 
املجتمعون عىل رضورة التنسيق بني الرئاسات 
الثالث من أجل توحيد الخطاب الرسمي واعتماد 
املس�ار املعتدل يف عالقات العراق. وجرى خالل 
االجتماع اس�تعراض آخر التطورات السياسية 
عىل الصعيدين االقليمي والدويل، وبحث الس�بل 
األزم�ات  الب�الد واملنطق�ة  لتجني�ب  الكفيل�ة 
والرصاعات، كما تم التطرق إىل مشاركة العراق 
يف مؤتمري القمة العربية الطارئة واإلس�المية 
اللت�ني عقدتا يف مك�ة املكرمة وموق�ف العراق 
م�ن األزمة الحالية والتأكيد عىل أنه مّثل موقف 
الدولة العراقية وترج�م مصالحها العليا، وعرب 
عىل الصعيد ذاته عن إجماع عراقي فيما يتعلق 

بالسياسة الخارجية.

جملس بغداد يدعو لالستعانة باحلشد لتأمني حزام العاصمة من »داعش«

الرئاسات الثالث تؤكد عىل رضورة اكامل تشكيل الكابينة احلكومية وتوحيد اخلطاب الرسمي اخلارجي

        بغداد / المستقبل العراقي

من�ح زعيم منظمة ب�در ه�ادي العامري 
أم�س األح�د، القوات األمني�ة يف محافظة 
دي�اىل باعتق�ال اي ش�خص يف املنظم�ة 
قب�ض.  إلق�اء  مذك�رة  بحق�ه  ص�درت 
وقالت وكالة “ن�اس” أن “العامري خالل 
اجتماعه مع الق�ادة االمنيني واملحافظ يف 
بعقوب�ة، أعلن براءته م�ن كل من يحاول 

إع�ادة الطائفي�ة إىل املحافظ�ة”, داعي�اً 
“السياسيني إىل الخطاب الوطني واالبتعاد 
عن إث�ارة الفتنة”. وأض�اف أن “العامري 
اعط�ى صالحي�اٍت كاملة للق�وات األمنية 
ب�در،  منظم�ة  يف  ش�خص  أي  باعتق�ال 
صدرت بحق�ه مذكرة الق�اء قبض ولديه 
ارتب�اط بالجماع�ات املس�لحة”, مؤك�داً 
للق�وات األمنية “رفض املظاهر املس�لحة 

خارج إطار الدولة واعتقالهم”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أس�تقبل رئي�س مجل�س القض�اء األعىل 
الق�ايض فائق زي�دان املستش�ار الخاص 
لالم�ني العام لألم�م املتح�دة رئيس فريق 
التحقي�ق ال�دويل يف جرائ�م داع�ش كريم 
خ�ان«. وذك�ر بي�ان ص�ادر ع�ن املرك�ز 

اإلعالم�ي ملجل�س القض�اء األع�ىل تلقت 
أن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
»السيد رئيس مجلس القضاء االعىل فائق 
زيدان بحث مع  خان اخر مستجدات عمل 
فريق التحقيق الدويل ومناقشة املقرتحات 
املطروح�ة بخص�وص محاكم�ة املتهمني 

باالرهاب .

        بغداد / المستقبل العراقي

خفف�ت محكم�ة عس�كرية أمريكي�ة، حكم�ا 
يواجهه ضاب�ط يف القوات الخاص�ة األمريكية، 
يدع�ى إدوارد غاالغ�ر، واملتهم بارت�كاب جرائم 
ح�رب يف العراق.  وبحس�ب وكال�ة »األناضول« 
الرتكي�ة، رف�ض الق�ايض الكابت�ن آرون روغ 
إس�قاط تهم�ة القت�ل ع�ن ضاب�ط العملي�ات 
الخاصة يف قوات »نايف س�يلز«، وذلك عىل خلفية 
فضيح�ة محاولة طرف االدعاء التجس�س عىل 
رس�ائل محامي غاالغ�ر، م�ا أدى إىل طرد كبري 

املدعني م�ن املحاكم�ة مؤخرا. وق�ال روغ، إنه 
»سيس�مح ملحام�ي غاالغ�ر برفض ش�خصني 
إضافيني أثناء عملية تش�كيل هيئة املحلفني يف 
بداية املحاكمة«، دون ذكر السبب، بحسب وكالة 
»أسوش�يتد ب�رس«. نتيجة لهذا الق�رار، يواجه 
الضابط، يف أسوأ سيناريو، الحكم بالسجن املؤبد 
لكن مع إمكانية اإلفراج املبكر، بحس�ب املصدر 
نفس�ه. وكانت العقوبة القصوى، السجن مدى 
الحياة دون إمكانية اإلفراج املبكر، يف حال إدانة 
الضابط بتهمة القتل عمدا يف إحدى أبرز قضايا 

جرائم الحرب يف تاريخ الواليات املتحدة.

رئيس جملس القضاء يبحث حماكمة املتهمني باالرهاب 
مع فريق التحقيق الدويل

واشنطن ختفف عقوبة ضابط متهم بجرائم حرب يف العراق 

العامري من دياىل: اتربأ ممن يعيد الطائفية
 واعتقلوا املسيئني

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئة الحش�د الش�عبي، أمس االحد، 
تعيني متحدثا رسميا باسمها.

وقال�ت الهيئ�ة يف كت�اب رس�مي ان الهيئة 
قررت »تعيني الش�يخ عب�د الهادي الدراجي، 
متحدثا رسميا باسمها، حيث سيقوم بمهام 

توضي�ح ورشح السياس�ات العام�ة لالعالم 
واج�راء املقاب�الت الصحفي�ة والتلفزيونية 
واب�داء وجهة نظ�ر عما يصدر م�ن بيانات 

واخبار عن الحشد الشعبي«.
اعالمي�ة  واجه�ة  الش�يخ  »اعتب�ار  وتاب�ع 
رسمية تمثل هيئة الحش�د الشعبي يف كافة 

املجاالت«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة االس�تخبارات العس�كرية، 
ضب�ط اعت�دة وعب�وات بمداهم�ة إلح�دى 
املضاف�ات يف محافظ�ة دي�اىل. وذك�ر بيان 
للمديرية تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، انه »بناًء ع�ىل معلومات اس�تخبارية 
دقيق�ة تمكن�ت مف�ارز املديري�ة يف الفرقة 
الخامس�ة وبالتع�اون مع اس�تخبارات لواء 

املش�اة 19 م�ن مداهمة إح�دى املضافات يف 
قري�ة الحوم بني زيد جنوب بهرز بمحافظة 
دياىل«. وأض�اف البي�ان ان »املفارز ضبطت 
بداخل املضافة 940 اطالقة عيار 14،5 معبأة 
ب20 علية، و27 عبوة ناس�فة مختلفة، و4 
س�بحة تفجري، باإلضافة اىل أغذية وافرش�ة 
منام تس�ع ل�3 ارهابيني«، مبيناً ان »املفرزة 
الهندس�ية التابع�ة للفرق�ة تكفل�ت بتدمري 

املضافة .

احلشد الشعبي يعلن تعيني الشيخ الدراجي متحدثًا رسميًا 
بأسم اهليئة 

االستخبارات العسكرية تداهم مضافة وتضبط أعتدة وعبوات يف دياىل
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   كربالء / المستقبل العراقي

اعلن�ت العتبة الحس�ينية املقدس�ة ع�ن انجاز مرشوع توس�عة 
مستش�فى س�فري االم�ام الحس�ن الجراحي املخص�ص الجراء 

العمليات الجراحية )مجانا(.
وتأس�س مستش�فى الس�فري عام 2010 ويقع بج�وار الصحن 

الحسيني الرشيف وسط مدينة كربالء املقدسة.
وقال املعاون االداري للمستش�فى خضري ياس للموقع الرس�مي 
ان »التوسعة الجديدة شهدت انجاز اعمال نصب االرسة واالجهزة 

الطبية الخاصة بغرف الرقود بالكامل«.
واضاف ان اليومن القادمن سيش�هدان االفتتتاح الرسمي لهذه 

التوسعة.
الس�عة الرسيري�ة يف  التوس�عة وزي�ادة  ان م�رشوع  واوض�ح 
املستش�فى جاء خدمة للصالح العام وايجاد حل ملشكلة النقص 
وضي�ق املس�احة الحالية خصوصا يف ظل زي�ادة اعداد املراجعن 

بشكل كبري خالل السنوات االخرية.
وبن ياس »بلغ عدد االرسة املضافة 40 رسيرا للنساء والرجال«.

وتاب�ع »تم تجهز الردهات بأحدث التقنيات الطبية لتقديم افضل 
الخدم�ات العالجي�ة للمراجعن«. واش�ار املع�اون اإلداري اىل ان 
»جميع الخدم�ات الطبية من عمليات وعالج واستش�ارية تقدم 
بأجور رمزية، مبينا ان كلفة العملية الجراحية 5000 دينار فقط 
يت�م تس�ليمها اىل دائرة الصح�ة«. الجدير بالذكر ان مستش�فى 
الس�فري اس�تقبل خالل ع�ام 2018 اكثر م�ن )152.275( حالة 

مرضية من بينها )11039( عملية جراحية.

   بغداد / المستقبل العراقي

أكملت رشكة دياىل العامة احدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن 
عق�دا اخ�ر م�ن عقودها م�ع الرشك�ة العام�ة لتوزي�ع كهرباء 

الوسط.
وق�ال مدي�ر عام الرشكة عبدالرس�ول محمد ع�ارف يف بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، أن »الرشكة جه�زت الدفعة األخرية من 
العق�د املربم م�ع كهرباء الوس�ط والبالغة ثالث�ن محولة توزيع 

.»)11KVA/400( سعة
وبن انه »بهذا تكون الرشكة قد أتمت التزامها مع الرشكة العامة 
لتوزي�ع كهرباء الوس�ط بموجب هذا العق�د واملتضمن تجهيزها 
ب�)525( خمس�مائة وخمس�ة وعرشون محولة توزيع مختلفة 
 )11KVA/400( محولة توزيع س�عة ) الس�عات ش�ملت ) 400
 )11KVA/250( مائ�ة وع�رشون محولة توزيع س�عة )و)120
مع خمس�ة محوالت توزيع س�عة )11KVA/630( وضمن املدة 

املحددة«.

   بغداد / المستقبل العراقي

حملت املنظمة العراقية لقياس جودة 
اإلتصاالت، وزارة اإلتصاالت مسؤولية 
ضع�ف اإلنرتن�ت يف الب�الد، وأكدت أن 
الوزارة ل�م ُتطور الُبني�ة التحتية منذ 

عرش سنوات تقريباً.
وذكر بيان للمنظمة أن »األيام املاضية 
شهدت تراجعاً يف حصول املستخدمن 
عىل خدمة اإلنرتنت، يف وقت تستحصل 
وزارة اإلتص�االت مبالغ مضاعفة عن 
الخدم�ة  الت�ي ُتقدمه�ا، إال أن واق�ع 
الخدم�ة يف العراق هو األقل واألضعف 
يف العالم بحس�ب التصنيفات الدولية 

وبحسب وحدات قياس السعات«.
وأضاف أن »الس�بب اآلخر الذي ينتج 
خدمة إنرتنت سيئة، هو تهريب سعات 
اإلنرتنت، ف�وزارة اإلتص�االت لم تقم 
حت�ى اآلن بمحاس�بة ال�رشكات التي 
ُته�رب اإلنرتن�ت والتي عليه�ا قضايا 
عدي�دة يف املحاك�م العراقية«.وأش�ار 
بيان املنظمة العراقي�ة لقياس جودة 
اإلتص�االت إىل أن »امليزاني�ات الهائلة 
الت�ي ُخصص�ت لقط�اع اإلتصاالت يف 
العراق، ذهبت دون أن يس�تفيد منها 
البني�ة  املواط�ن العراق�ي، ومازال�ت 
التحتية لقطاع اإلتصاالت بشكل عام 
واإلنرتن�ت بش�كل خ�اص، متهالكة 
وُتنذر بخدمة مرتدية خالل الس�نوات 

املقبلة«.

   كربالء / المستقبل العراقي

يف  املائي�ة  امل�وارد  مديري�ة  اعلن�ت 
محافظة كربالء، عن ارتفاع مناسيب 
نهر الفرات، معتربة ان هذه املناسيب 

طبيعية وال تشكل اي فيضان.
تلقت�ه  بي�ان،  يف  املديري�ة  وذك�رت 
»املس�تقبل العراق�ي«، إن »مناس�يب 
نه�ر الف�رات ارتفع�ت نتيج�ة زيادة 
االطالق�ات م�ن مؤخر س�دة الهندية 
وبتصاريف تق�در 390م3/ثا لغرض 
تأمن مياه االرواء وان هذه املناسيب 

تعترب طبيعية«.
هذا وأعلنت وزارة امل�وارد املائية، عن 
ارتفاع الخزين املائي يف العراق إىل أكثر 
م�ن 58 مليار مرت مكعب، مش�ريًة إىل 
أن هذا الخزي�ن يجعل العراق مطمأن 
من ناحية إيصال املي�اه إىل محافظة 
البرصة الس�يما باتجاه ش�ط العرب 

فضال عن مناطق االهوار.

املنظمة العراقية لقياس جودة 
اإلتصاالت: وزارة اإلتصاالت 

تتحمل ضعف اإلنرتنت

املوارد املائية تعلن 
ارتفاع مناسيب هنر 

الفرات يف كربالء

    البصرة / المستقبل العراقي

انطلق�ت صب�اح الي�وم األحد، م�ن دي�وان محافظ�ة البرصة إىل 
الجمهورّية اإلس�المّية اإليرانّي�ة، الرحلة العالجّي�ة الرابعة، وإىل 
تركي�ا الرحلة الثالثة، لعالج الحاالت املرضّية املس�تعصية، ضمن 
م�رشوع ع�الج املرىض خ�ارج الع�راق ، وع�ىل نفق�ة الحكومة 

املحلية. 
وق�ال رئي�س لجنة ع�الج املرىض »مصع�ب مهيوب قاس�م » يف 
ترصي�ٍح صح�ايفٍّ خَص بِه إع�الم دي�وان محافظة الب�رصة، إنُه 
“انطلقت اليوم الوجبة الرابعة إىل الجمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية، 
بع�د أن أكمل�ت اللجنة ملف�ات 19 مريضاً، ضم�ن  عالج حاالت 
أم�راض العيون”.وأض�اف مهيوب، إن “الرحل�ة العالجّية الثالثة 
والخاصة بأمراض القلب والجراحة العامة، انطلقت هي األخرى 
صب�اح اليوم،  يف طريقها إىل الجمهوري�ة الرتكية ، بعد أن أكملت 
اللجنة ملفات 10 م�رىض، ملرشوع العالج خارج العراق واملدعوم 

من قبل الحكومة املحلّية”.

الرحالت العالجية لألمراض املستعصية تواصل 
انطالقها من ديوان حمافظة البرصة 

   بغداد/  المستقبل العراقي

التابع�ة  التس�ويقية  املراك�ز  ب�ارشت 
يف  الحب�وب  لتج�ارة  العام�ة  للرشك�ة 
محافظة نين�وى باس�تالم اوىل كميات 
الحنط�ة املحلية املس�وقة من الفالحن 

واملزارعن ملوسم تسويق 2019.

وقال مدي�ر عام الرشكة نعيم محس�ن 
جرب يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
ان »املراكز التس�ويقية يف نينوى فتحت 
واملس�وقن  الفالح�ن  ام�ام  ابوابه�ا 
الستقبال الحنطة املحلية لهذا املوسم«.

واضاف جرب ان »توجيهات وزير التجارة 
محمد هاشم العاني قد حددت يوم امس 

االحد املوافق 9-6-2019 موعدا الستالم 
الحنطة من الفالحن«.

التس�ويقية  »املراك�ز  ان  اىل  واش�ار 
االس�تعدادات  كاف�ة  انه�ت  نين�وى  يف 
واالجراءات ليكون املوس�م التس�ويقي 

متميزا وناجحا«. 
محافظ�ة  ان  اىل  التقدي�رات  وتش�ري 

نينوى ستش�هد تس�ويق اكث�ر من كل 
املواسم السابقة حسب الخطة الزراعية 

الصادرة من وزارة الزراعة«.
هذا وب�ارشت م�الكات س�ايلو بازوايا 
باستالم اول سيارة مسوقة من الحنطة 
املحلي�ة وكان�ت حنط�ة ناعم�ة درجه 

اوىل.

   البصرة / المستقبل العراقي

نت مديريَّة تحقيق البرصة يف هيأة النزاهة من تنفيذ  تمكَّ
عمليَّ�ت�ي ضبٍط لحاالت تجاوٍز ع�ىل أراٍض عائدٍة  للدولة 
باملحافظة، ُمبيِّنًة أن مساحة هذه األرايض تبلغ )5450( 

مرتاً.
واشار بيان لدائرة التحقيقات يف الهيأة ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، إىل أنَّ »فريق عمل من مديريَّة تحقيق البرصة 
ق�ام بضبط ُمتَّهمن اثنن بالتجاوزعىل أرٍض مس�احتها 

)2500( مرٍت، دون موافقاٍت أصوليٍَّة واس�تغاللها إلنشاء 
گراٍج مل�رور الس�يَّارات والش�احنات من خالل�ه لدخول 
ميناء خور العمية، الفت�ًة إىل »قيامهما بجباية مبلٍغ من 

املال عن مرور الشاحنات التي ُيقدَُّرعددها باملئات«.  
ن يف عمليٍَّة ُمنفصلٍة  وأضافت إنَّ »فريقاً من املديريَّة تمكَّ
م�ن ضبط ُمتَّه�ٍم بالتجاوزع�ىل أرٍض تع�ود ملكيَّتها إىل 
دائ�رة عق�ارات الدولة، واس�تغلها ب�دون س�نٍد قانونيٍّ 
بإنش�اء محالٍت وگراٍج لوقوف الس�يَّارات دون موافقاٍت 
رسميٍَّة، ُموضحًة أنَّ األرض التي تبلغ مساحتها )2950( 

مرتاً تقع يف مركز املحافظة«.
دت تنظيم محرضي ضبٍط أصولّيٍن بالعمليَّتن  املديريَّة أكَّ
رت�ن قضائيَّ�ت�ن،  اللت�ن ت�مَّ تنفيذهم�ا بموج�ب ُمذكَّ
؛ التخاذ اإلجراءات  وعرضهما عىل قايض التحقيق املُختصِّ

هما. القانونيَّ�ة املناسبة بحقِّ
ا تجدر اإلش�ارة إلي�ه أنَّ الهيأة أعلنت الش�هر املايض  ممَّ
نه�ا م�ن إع�ادة عق�اراٍت  يف الب�رصة بقيم�ة  ع�ن تمكُّ
س�بعة مليارات ديناٍر إىل الدولة، وإحال�ة املُتَّهم بالتزوير 

للقضاء.

    بغداد / المستقبل العراقي

اصدرت دائ�رة صحة بغداد الك�رخ مجموعة 
من االرش�ادات للمواطن�ن للوقاية من االثار 
الضارة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة يف البالد. 
و تضمنت االرشادات بحسب بيان للدائرة ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، »االبتعاد عن التعرض 
املبارش للشمس يف األيام ذات درجات الحرارة 
العالية و يفضل البقاء يف املنزل و عدم الخروج 

اىل الشارع اما بخصوص املوظفن و اصحاب 
امله�ن و املح�الت تجن�ب التع�رض املب�ارش 
للش�مس ما بن الساعة )10( صباح و لغاية 
الس�اعة الثالثة مس�اءا اما بالنسبة لالطفال 
يج�ب ان يك�ون بقائهم يف االماك�ن الباردة و 
بعي�دا عن الح�رارة مهما كانت االس�باب و و 
ع�دم خروجهم خالل اوق�ات الذروة و االكثار 
م�ن رشب املياه و الحرص عىل عدم تش�غيل 
الس�خانات وع�دم وضع اس�طوانات الغاز يف 

الش�مس«. وتضمنت التعليم�ات ايضا ارتداء 
املالب�س القطني�ة الخفيف�ة و الفضفاضة و 
االبتعاد ع�ن املالب�س املصنوعة م�ن االلياف 
الصناعي�ة والبوليس�رت كم�ا ويج�ب ارت�داء 
االلوان الفاتحة واالبيض النها تعكس اش�عة 
ارت�داء غط�اء  الش�مس وحرارته�ا ويج�ب 
الرأس لغري املحجبات لتجنب اإلصابة برضبة 
الشمس أما بالنسبة للمحجبات ومن األفضل 
ارت�داء القبعات أو حمل املظل�ة و يعترب أكثر 

س�الماً.  ام�ا بخص�وص اصحاب الس�يارات 
و اصح�اب التك�ي يج�ب اخالء الس�يارات 
م�ن القداحات و امل�واد الغازي�ة و العطور و 
املرشوبات الغازية و بطاريات االجهزة بشكل 
عام و يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط 
)تنس�يم( و عدم مىلء خ�زان الوقود بالكامل 
و رضورة م�ىلء خزان الس�يارة خالل الفرتة 
املس�ائية و عدم تعبئة اطارات السيارات اكثر 

من الالزم و باالخص اثناء السفر.

   المستقبل العراقي/ الغانم

توعد محافظ واس�ط، محمد جميل املياحي، برضب رؤوس 
الفس�اد واملفس�دين واملبتزين لل�رشكات واملقاول�ن الذين 

يعملون داخل املحافظة.
وفيم�ا وص�ف املياح�ي »املق�اول ال�ذي يعط�ي رش�وة ب� 
»الجبان«، أكد رفضه القاطع للواس�طة من أية جهة كانت 
أو تدخل بشأن املشاريع واملقاوالت، عاداً ذلك باباً من أبواب 
الفس�اد واملحس�وبية وعدم النزاهة، وقال إنه يدعم الناجح 

والكفوء والنزيه بعمله دون أية تأثريات أخرى.
وقال املياحي يف االجتماع املوسع الذي اقيم عىل قاعة االدارة 
املحلية بمدين�ة الكوت، اليوم الس�بت، للمقاولن وأصحاب 
الرشكات كافة يف املحافظة بحضور عدد من أعضاء مجلس 
املحافظة واملعاونن واملستشارين ورؤساء الوحدات االدارية 
إضاف�ة اىل مدراء الدوائ�ر. وقال املياحي »من املؤس�ف جداً 
نس�مع عن وجود حاالت ابتزاز أو طلب رشوة من املقاولن 
وأصحاب ال�رشكات من قبل البعض لقاء تمش�ية أعمالهم 
ومش�اريعهم لك�ن م�ا يؤس�فنا أكثر ه�و قب�ول املقاولن 
دون  الضغ�وط  له�ذه  ورضوخه�م  ال�رشكات  وأصح�اب 

إش�عارنا مبارشة » وأضاف » إذا ما ثب�ت يل بالدليل القاطع 
وجود مثل هذه الحاالت سيكون يل موقف برضب الفاسدين 

واملفسدين واملبتزين مهما كانت عناوينهم وانتماءاتهم.«
وأكد أن » اللجوء اىل الواس�طة أو محاولة الضغط عىل إدارة 
املحافظة وعىل املهندسن واللجان املختصة بتنفيذ املشاريع 
من بعض االطراف س�واء كانت يف الس�لطات الترشيعية أم 
التنفيذية أم ضمن سلطات االحزاب وحتى التأثري العشائري 
أم�ر مرف�وض تمام�اً وال يمكن القب�ول ب�ه واالنصياع له، 
ب�ل س�نعمل عىل كش�ف مثل ه�ذه الحاالت إذا م�ا حصلت 
وتكررت مس�تقبالً، ألننا نري�د العمل أن يميض وفق املعايري 
العملي�ة الصحيحة وضمن االس�تحقاقات الطبيعية وليس 
بالواس�طات.« ووصف محافظ واس�ط املقاول الذي يعطي 
رشوة اىل أي شخص كان بقصد تمشية عمله ب� » الجبان » 
وأن مثل هذا الش�خص الذي يعطي الرشوة فمن غري املمكن 
الوث�وق به وال بعمله ولس�نا بحاجة اىل مث�ل هذا النوع من 

املقاولن .«
وج�دد »دعمه للش�خص الكف�وء والنزي�ه واملخلص بعمله 
س�واء كان مق�اول أم صاح�ب رشكة أو ش�خص تنفيذي 
ضمن كل املس�تويات التنفيذية باملحافظة، ذلك الن النزاهة 

والدق�ة واالخ�الص يف العمل هي املعايري االساس�ية للنجاح 
والتميز وهذا ما نسعى اليه ونريده.«

كذلك أكد عىل أن »إدارة املحافظة س�تبذل ما بوسعها لدعم 
املقاول�ن وأصحاب الرشكات ممن تس�ري اعمالهم وفق ما 
مخطط له�ا وضمن املعاي�ري املعتمدة وس�تكون املحافظة 
املق�اول  مس�تحقات  رصف  ع�ىل  الح�رص  كل  حريص�ة 
وصاح�ب الرشكة تبعاً لنس�ب االنجاز ونوعي�ة التنفيذ وال 
يك�ون هناك تأخ�ري أو عرقله من غري مس�وغات قانونية.« 
واس�تمع املحافظ اىل جملة من املالحظات واالفكار التي تم 
طرحه�ا خالل االجتماع املذكور من قبل قس�م من املقاولن 
وأصحاب الرشكات واملختصن سواء يف الوحدات االدارية أم 
الدوائر الخدمية وتمت مناقش�ة ذلك بجدية ووضوح خدمة 

للمصلحة العامة.
وح�رض االجتماع عدد من أعضاء مجلس محافظة واس�ط 
إضاف�ة اىل املع�اون الفن�ي رحم�ن ي�رس ناه�ي واملع�اون 
القانوني جاس�م االعرح�ي ومعاون ش�ؤون الخدمات عيل 
صبيح الالمي واملعاون االداري حيدر جاس�م محمد إضافة 
اىل رؤس�اء الوحدات االدارية كافة ومدراء الدوائر وقس�مي 

التخطيط وإدارة املشاريع يف املحافظة.

حبوب التجارة: املراكز التسويقية التابعة للرشكة يف نينوى تفتح ابواهبا امام الفالحني واملسوقني

النزاهة تعيد ملكية أراٍض متجاوز عليها للدولة يف البرصة

صحة الكرخ تصدر ارشادات للمواطنني للوقاية من ارتفاع درجات احلرارة

حمافظ واسط يتوعد برضب الفاسدين واملبتزين للرشكات واملقاولني

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امان�ة بغ�داد، ع�ن تع�رض كوادره�ا العتداء 
بع�د ازال�ة التج�اوزات يف قاطع بلدية الرش�يد جنوبي 

العاصمة.

وذك�ر بي�ان لالمانة تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان« 
كوادر االمانة تعرضت لالعتداء يف قاطع بلدية الرش�يد 
م�ن قبل املتجاوزي�ن اثناء قي�ام الدائرة بحمل�ة ليلية 
الزال�ة التجاوزات عن ش�ارع بغ�داد باب�ل، اضافة اىل 
تعرض احدى االليات إلطالق نار ما تطلب نقل املوظف 

املصاب اىل املستشفى لتلقي العناية الطبية«.
واض�اف البي�ان، انه« ت�م تس�يري الجن�اة اىل الجهات 
املختص�ة مع االس�تمرار بالحملة الت�ي تضمنت ازالة 
الكثري م�ن التجاوزات املتمثلة باالكش�اك والس�قائف 

وعربات الخضار والفواكه وغريها .

أمانة بغداد: كوادرنا تعرضت العتداء بعد ازالة جتاوزات جنويب العاصمة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت رشكة توزي�ع املنتج�ات النفطية، عن تجهي�ز محافظة 
نينوى ب�)1500( طن من مادة اإلس�فلت نوع 50/40 عن طريق 

اآلجل وذلك لغرض تبليط وإكساء شوارع املحافظة.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة كاظ�م مس�ري ياس�ن يف بي�ان ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، ان »الرشكة تسعى لدعم املشاريع الخدمية 
يف كاف�ة املحافظ�ات وم�ن بينها محافظ�ة نينوى التي ش�هدت 
إنهي�ار لبناها التحتية أبان فرتة احت�الل داعش لها«. وأضاف ان 
»املحافظ�ة تش�هد اآلن الحملة الكربى التي أطلقتها املؤسس�ات 
البلدي�ة التابعة ملديري�ة البلديات يف املحافظة إلص�الح الخدمات 
األساسية التي تخدم املواطنن«، مبيناً ان »توجهات وزارة النفط 
تتطل�ع دائم�اً اىل تقديم الدعم التام اىل جمي�ع املديريات الخدمية 
يف إطارالجهد الوطن�ي للنهوض بالواقع الخدمي ملحافظة نينوى 
وباقي املحافظات األخرى«. م�ن جانبه لفت مدير هيأة التجهيز 
يف الرشكة اىل أن »هنالك إس�تثناءات خاصة للمش�اريع الخدمية 
يف توف�ري الكمي�ات املطلوبة وتقدي�م الدعم الالزم له�م«، مؤكداً 
ان »تجهي�ز منتوج االس�فلت 50/40 مس�تمر لكاف�ة مديريات 
البلدية إلس�نادها لوجس�تياً وكل ذلك يصب يف مصلحة املواطن«. 
ويف س�ياق متصل كش�فت رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية عن 
»تجهي�ز املضخ�ات الزراعي�ة العائ�دة ملزراعي محافظ�ة املثنى 
وقضاء الصويرة يف محافظة واس�ط ب� )1.250.000( مليون لرت 
من وقود الديزل وبالس�عر املدعوم«، موضح�ة أن »املزارع مخري 
لتحديد حصته حس�ب املس�احة املزروعة أو إعتماداً عىل اآلليات 
واملضخات والس�احبات الزراعي�ة«. وبين�ت ان »تجهيزهم يأتي 
تماشياً مع الخطة الزراعية املعتمدة من قبل مديريات الزراعة يف 
املحافظتن لتحديد الكمية املطلوبة ، ويأتي دعم الرشكة للقطاع 

الزراعي سعياً للنهوض بواقعه وتطويره .

املنتجات النفطية جتهز نينوى 
بـ »1500« طن من اإلسفلت باآلجل

العتبة احلسينية حتدد موعد افتتاح »التوسعة اجلديدة« 
يف املستشفى املخصص الجراء العمليات اجلراحية جمانًا

رشكة دياىل العامة تنهي عقدها لتجهيز كهرباء 
الوسط بـ »525 » حمولة توزيع خمتلفة السعات

  المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

ف�الح  املهن�دس  بغ�داد  محاف�ظ  ح�ثَّ 
الجزائ�ري ال�كادر املتق�دم يف املحافظ�ة 
واملوظف�ن فيها عىل وضع خدمة املواطن 

فوق كل يشء.
وق�ال محافظ بغداد خ�الل جولة تفقدية 
بن دوائر وأقس�ام ديوان محافظة بغداد 

قدم أثناءها التهاني بمناس�بة عيد الفطر 
املب�ارك: إن »توجهنا ينص�بُّ ويرتكز عىل 
خدمة املواطن وتذليل العقبات التي تحول 

دون تقديم الخدمة له«.
وأضاف الجزائري قائاًل: إن »خدمة املواطن 
تمثل أساس عملنا، ويجب أن نبذل كل ما 
بوسعنا ملواجهة البريوقراطية التي تبعدنا 

عن املواطن وتبعد املواطن عنَّا«، 

معتربا »خدمَة املواطن مسؤوليًة أخالقيًة 
ودينيًة قبل أن تكون وطنية ودستورية«.

كما أثن�ى الجزائري ع�ىل الجهات األمنية 
الت�ي ش�اركت بإنجاح خطة عي�د الفطر 
املب�ارك، مؤكدا أن خط�ة العيد جرت وفق 
املرس�وم له�ا وأس�همت يف تأم�ن أجواء 
البغدادي�ة وللمواطنن  للعوائ�ل  س�عيدة 

الذين زاروا العاصمة خالل األيام املقبلة.

حمافظ بغداد يشدد: خدمة املواطن وجتاوز 
البريوقراطية أساس عملنا يف املحافظة

    البصرة/ المستقبل العراقي

أمهل محافظ البرصة املهندس اسعد العيداني مدير دائرة 
صحة الب�رصة مدة أربعة اي�ام الكمال كاف�ة االجراءات 
اإلداري�ة املتعلق�ة بتحوي�ل كاف�ة االج�راء اليومي�ن اىل 

عقود.
وق�ال » محافظ البرصة يف بيان صحفي صدر عن مكتبه 
االعالم�ي الخاص انه وج�ه مدير املكتب عم�اد العيداني 
بمتابعة اكم�ال كافة االجراءات الخاصة بتحويل االجراء 
اليومين العاملن  يف كافة املؤسسات الصحية يف البرصة 

اىل عقود . 
واض�اف » العيدان�ي انه ت�م إعط�اء مدير دائ�رة صحة 
الب�رصة م�دة أربع�ة ايام لغ�رض القيام برسع�ة اكمال 
الكشوفات واالجراءات الخاصة بتحويل االجراء اليومين 
الذين يعملون يف املراكز الصحية واملستش�فيات اىل عقود 

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
يش�ار اىل ان محافظ البرصة املهندس اس�عد العيداني قد 
اعلن يف الفرتة املاضية عن تش�كيل لجنة خاصة يف دوائر 
الدول�ة التي انتقل�ت صالحياتها للمحافظ�ة تتوىل مهام 

تحويل االجراء اليومين اىل عقود .

حمافظ البرصة يمهل مدير صحة البرصة »4« ايام الكامل اجراءات 
حتويل االجراء اليوميني اىل عقود يف املؤسسات الصحية
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Public Tender Announcements for Tender No: 005/PC/19 2nd Announcement 
Provision of Lab Equipment and Material for Crude Oil Analysis  

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

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

 
Tender Title: Provision of Lab Equipment and Material for Crude Oil Analysis 

Tender No.: 005/PC/19 2nd Announcement 

Tender Information:  

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

To seek a company who has the qualified professional experience and can Provide Lab Equipment and Material for Crude 
Oil Analysis, including salinometer for crude oil, densitometer for crude oil, watercut analyser for crude oil, crude oil and 
fuel oil precipitate analyzer, H2S analyser for crude oil, chemical agent and lab consumables. 
 
Part Two:  

1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 
04:00 PM on 15th June 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 

Part Three:  

1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 
4:00 PM on 27th June 2019 based on the ITB documents. 

2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 
Camp before the deadline of tender. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
B. Commercial proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
C. Bid Bond with value of 1% of Commercial proposal value. 

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

4.  In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. before the date of 24th May 2019 by Email: yangguang@ebspetroleum.com / 
wangshaoyu@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com , for the purpose of answering as soon as possible before 
the bidding date. 

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

جلنة البيع واالجيار
 الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )65( الصادر/ 2019/5/26 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه  والعائدة ملكيتها 
اىل مديرية بلدية  ربيعة وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( وبطريقة املزايدة 
العلني�ة  فعلى الراغبني باالجيار مراجعة مديرية بلدية ربيعة وخالل مدة )30(  يوم 
تبدأ من اليوم التايل لنش�ر االعالن  بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة )50%( من القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن  
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نش�ر االعالن و املصاريف اخرى  على ان 
يقوم بتس�ديد باقي بدل االجيار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون 
ي�وم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وخبالفه يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن 
عن تأجري امللك وعلى حساب الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى 
املرتتب�ة على ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة 
جمددا وس�تكون املزايدة يف مبنى حمافظة نينوى )قاعة احلدباء( علما ان مدة االجيار 

سنة واحدة فقط ما عدا االراضي الزراعية ملوسم زراعي واحد فقط
مبساحة 

5و15و15و45و46و46و48و50و52 دومن
قطع زراعية من مفرزات م66 السعدة 1

5/2966م66 السعدة  مبساحة 300م2 
لكل ساحة

ساحات بيع املواد االنشائية 
1و2و3و4و5و6

2

1551/ 5م66 السعدة معمل ثلج 3

على جزء من القطعة املرقمة 5/2966م66 
السعدة مبساحة )61177م2( 

ساحة وقوف السيارات الكبرية 4

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة  
رقم االضبارة / 447 /ت/2017

التاريخ 2019/5/13
اىل / رضا ليث عبد الحسن / نجف

لقد تحق�ق لهذه املديرية من خالل رشح 
املبل�غ القضائي واش�عار مختار منطقة 
حي الجزائر الرابعة يف النجف انك مجهول 
مح�ل االقامة ولي�س لك موط�ن دائم او 
مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ 
عليه واس�تنادا  للم�ادة )27( من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمس�ة عرش 
يوما تب�دأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر :
ق�رار محكمة بداءة الكوفة بالعدد 364/

واملتضم�ن   2017/3/26 يف  ب2017/2 
الزام�ك بتأديته مبلغ مقداره س�تة االف 
وخمسمائة دوالر امريكي للدائن عبد الله 
خالد عبد الحسني واملثبتة يف وصل االمانة 
املربز يف الدعوى وتحميلك كافة الرس�وم 

واملصاريف واتعاب املحاماة
����������������������������������

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

االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 2456/ب2019/4
التاريخ 2019/6/9

اىل  /املدعى عليه ) حيدر حسني لفته(
اق�ام املدع�ي ) ع�ي عبد االمري خش�ان( 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والتي 
يطل�ب فيها الحك�م ب� )الزام�ك بتأديتك 
له مبلغ�ا مق�داره ثمانية مالي�ني دينار 
عراقي بموج�ب الكمبيالة املرقمة 6720 
يف 2018/6/2 املصدق�ة م�ن كاتب عدل 
النجف( ولثبوت مجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار 
مخت�ار حي الجهاد 4 ن�وري عبد الهادي 
النوين�ي لذا قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
للحض�ور يف موع�د املرافع�ة املصادف يف 
يوم 2019/6/20 وعند عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

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

االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 1757/ب2019/3
التاريخ 2019/6/9

اعالن
اىل  /املدعى عليه ) كرار نسوم بخيت( 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 
 2019/6/3 يف  1757/ب2019/3 
واملتضم�ن الحكم ب� )ال�زام املدعى عليه 
كرار نس�وم بخيت بتأدي�ة مبلغ مقداره 
ثمانية ماليني وس�تة وثالث�ون الف دينار 
للمدع�ي س�لمان كاظ�م عني�د( ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائ�ي واش�عار مختار حي ميس�ان 
/2 طال�ب خض�ري الخفاج�ي ل�ذا تقرر 
تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني 
الطع�ن  ح�ق  ول�ك  يوميت�ني  محليت�ني 
عىل الق�رار املذك�ور  خالل امل�دة املقررة 
بكافة ط�رق الطعن القانونية وبعكس�ه 
سيكتس�ب الق�رار املذكور درج�ة البتات 

وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

اعالن 
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن الس�يد ) 
كاظم عبد الرس�ول كاظ�م ( الذي يطلب 
في�ه تبديل ) لق�ب ( من ) الحم�اد ( اىل ) 
النجار ( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الطلب وفق احكام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 . 
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة 

العامة

اعالن للمرة االوىل 
تحية طيبة ...

تعل�ن الجامع�ة التكنولوجية عن اجراء مزايدة علنية للمرة االوىل اليج�ار املواقع املدرجة ادنها 
وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 )املعدل( والرشوط الخاصة 
باملزايدة للموقع والتي تعترب جزء ال يتجزء من العقد وذلك يف الساعة )العارشة صباحا( من صباح 
ي�وم )االربعاء( املص�ادف )2019/7/10( فعىل الراغبني باالش�رتاك باملزايدة رضورة مراجعة 
ش�عبة العقود الحكومية يف الجامعة من اليوم التايل لن�رش االعالن لالطالع عىل رشوط املزايدة 
مس�تصحبني معه�م يف موعد املزايدة مبلغ التأمينات القانونية مع املستمس�كات الش�خصية 
املذك�ورة يف الرشوط اع�اله وكتاب براءة ذمة من الرضيبة لعام 2019 ويف حالة حصول عطلة 
رس�مية غري متوقعة بتاريخ املزايدة يكون اليوم الت�ايل للمزايدة هو موعد املزايدة ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن والداللية البالغة )0,02( اثنان باملئة من بدل االيجار

اجلامعة التكنولوجية

اعالن 
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن الس�يد ) 
محمد عبد الرس�ول كاظ�م ( الذي يطلب 
في�ه تبديل ) لق�ب ( من ) الحم�اد ( اىل ) 
النجار ( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الطلب وفق احكام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 . 
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة 

العامة

اسم الموقع ت

موقع االستنساخ في قسم هندسة االنتاج والمعادن 1

موقع االستنساخ في قسم تكنولوجيا النفط 2

موقع ونادي الطلبة 3

غرفة ومنفعة التصوير 4
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السادة مسامهي رشكة الصناعات اخلفيفة ) ش . م ( خمتلط 
م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 

اس�تنادا الح�كام قانون ال�ركات النافذ رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وتنفيذا لق�رار مجلس االدارة 
املنعقد بجلس�ته السادس�ة بتاري�خ 24 / 7 / 2018 يرسنا دعوتكم لحض�ور اجتماع الهيئة العامة 
الس�نوي الذي س�يعقد يف الس�اعة العارشة من صباح يوم الخميس املصادف 4 / 7 / 2019 يف مقر 
الركة الكائن يف الزعفرانية املنطقة الصناعية ) شارع البطل ( يرجى حضوركم او من ينوب عنكم 
بموج�ب س�ند انابة او توكيل الغري بوكالة مصدقة من كاتب الع�دل عىل ان تودع االنابات والوكاالت 
يف مركز الركة قبل ثالثة ايام يف االقل من املوعد املحدد لالجتماع اس�تنادا الحكام املادة ) 91 ( من 
قانون الركات ويف حالة عدم اكمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل يوم الخميس املصادف 11 

/ 7 / 2019 يف نفس الزمان واملكان وذلك للنظر بجدول االعمال ادناه : 
1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة حول نشاط الركة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2014 ويف 

31 / 12 / 2015 ويف 31 / 12 / 2016 واملصادقة عليها . 
2 – مناقش�ة تقرير ديوان الرقابة املالية حول الحس�ابات الختامية للركة للسنة املالية املنتهية يف 
31 / 12 / 2014 ويف 31 / 12 / 2015 ويف 31 / 12 / 2016 واجابة االدارة عىل املالحظات الواردة 

فيه واقرارها واملصادقة عليها . 
3 – مناقشة امليزانية العمومية والحسابات الختامية للركة للسنة املنتهية يف 31 / 12 / 2014 ويف 

31 / 12 / 2015 ويف 31 / 12 / 2016 واقرارها واملصادقة عليها . 
4 – اس�تحصال املوافق�ة عىل بيع القطعة املرقم�ة ) 1 / 89 ( وذلك لراء خطوط انتاج جديدة بما 

يساعد يف تطور وتحسني منتوج الركة وينافس السوق املحيل من املواد املستوردة .
5 – مناقشة العجز املرتاكم للركة واتخاذ القرار املناسب . 

6 – مناقشة عقد الركة مع رشكة متاتة التصنيع لتصنيع السيارات وادواتها االحتياطية واملكائن 
واملعدات والتجارة العامة محدودة املسؤولية لتشغيل معامل الركة واتخاذ القرار.

7 – مناقش�ة عقد رشاكة مع رشكة مباني الرصوح للمقاوالت العامة والتجارة والخدمات النفطية 
وخدمات التنظيف محدودة املسؤولية واتخاذ القرار املناسب . 

8 – تعديل املادة االوىل والثالثة من عقد التاس�يس ) باضافة نش�اط وانتاج الربيم كوت واالس�فلت 
والهيدروليك والوايت اسربت والفالنكوت والطالء القريي ( . 

9 – انتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد اربعة اصليني ومثلهم احتياط يمثلون القطاع الخاص.
10 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة . 

سيتم ايداع عدد من كراس امليزانية العمومية والحسابات الختامية لسنة 2014 ولسنة 2015 ولسنة 
2016 يف املرصف الصناعي وسوق العراق لالوراق املالية .

سفيان سليامن املالح 
رئيس جملس االدارة

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

اعالنجلنة البيع واالجيار
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل

بالنظر لعدم تقدم راغب واستنادا اىل قراري النكول بالعدد 15481 يف 2019/5/19 و16233 يف 2019/5/26 
 تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة  عن ايجار )العقارات ( املدرج�ة اوصافها ادناه وذلك بعد مرور ) 15( ي�وم تبدأ من اليوم التايل 
لنر االعالن يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالش�رتاك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الس�اعة العارشة صباحا مستصحبني معهم وصل 
التامينات القانونية البالغة 30% من القيمة املقدرة و100% للتسلسالت من 6 � 8  ولكامل فرتة االيجار ونسخة من هوية االحوال املدنية  وبطاقة السكن عىل 
ان تبقى امانات الضم ضمانا لسالمة املاجور ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة 2% من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رسمية 
ستجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة  وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني وفقا لقانون بيع وايجار 
اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 املعدل عىل ان يتم تسديد كامل بدل االيجار ولكامل فرتة االيجار مع املصاريف  وخالل 30 يوما من تاريخ االحالة القطعية 
ويف حالة رغبة املس�تأجر بتقس�يط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة عىل ان تكون املوافقات ضمن املدة القانونية وعىل الراغبني مراجعة البلدية 

لالطالع عىل رشوط املزايدة

وزارة الصحة /البيئة
دائرة صحة بغداد / الكرخ

اعالنشعبة االعالم
للمرة الثالثة 

مزايدة علنية رقم )8( لسنة 2018
بالنظ�ر ملتطلبات العمل تعلن دائرة صحة بغداد /الكرخ عن اجراء املزايدة 
العلنية الخاصة ببيع املس�تهلكات  العائدة لقطاع الكرخ للرعاية الصحية 
االولية ملدة خمسة عر يوما تبدأ من اليوم التايل لنر االعالن يف الصحيفة 
املحلية وفقا الح�كام املادة )31/اوال( من قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رق�م 21 لس�نة 2013 املعدل ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور نر 

االعالن والداللية البالغة 2% من قيمة االحالة 
رشوط االشرتاك يف املزايدة :

1 � تقديم التأمينات القانونية البالغة )20%( من القيمة التقديرية 
2 � تقدي�م ب�راءة ذم�ة اصلية م�ن الرضيبة معنون�ة اىل دائرتن�ا ونافذة 

املفعول 
3 � تق�دم كافة االوراق والوثائ�ق الثبوتية الخاصة باملزايد ) هوية االحوال 

املدنية / بطاقة السكن( 
4 � بام�كان الراغب�ني يف املزاي�دة مراجع�ة القط�اع اع�اله لالط�الع عىل 

مستهلكات موضوع املزايدة 
5 � يف حال مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية تؤجل اىل اليوم الذي يليه 

الربيد االلكرتوني :
Ialam_alkarkh@yahoo.com

alaamoh28@yahoo.com

العدد : 17014
التاريخ 2019/6/9

م . ر مهندسني
انامر صالح ابراهيم الرفيعي

مدير بلدية كربالء املقدسة

مدة االيجار بدل التقدير السنوي المساحة رقم العقار موقعه ت
ثالث سنوات 12م2 1100000 مليون ومائة الف دينار سنويا  حانوت حي الغدير المرقم 25 1
ثالث سنوات 4000000 اربعة مليون دينار سنويا 800م2 معرض سيارات في الحي الصناعي المرقم 3/5جزء من 600هـ 2

سنة واحدة 5250000 خمسة مليون ومائتان وخمسون  الف دينار 
سنويا 2600م2 ساحة وقوف سيارات في حي المعلمين قرب مستشفى الوالدة 

والمرقمة 21/35305/1 حيدرية   3

ثالث سنوات 1625000 مليون وستمائة وخمسة وعشرون  الف 
دينار سنويا 1200م2 ساحة غاز الميسلون في المعملجي والمرقمة 21/22/226 حيدرية  4

سنة واحدة 13600000 ثالثة عشر مليون وستمائة  الف دينار 
سنويا 8,122م2 كشك مؤقت في متنزه الحسين الكبير والمرقم 57 5

سنة واحدة 500000 مليون الف دينار سنويا 38م2 عرصة رقم 105 في الحي الصناعي 6

سنة واحدة 700000 سبعمائة الف دينار سنويا 38م2 عرصة رقم 106 في الحي الصناعي 7

سنة واحدة 1000000 مليون دينار سنويا 75م2 عرصة رقم 110 في الحي الصناعي 8

ثالث سنوات 1500000 مليون وخمسمائة  الف دينار سنويا 10,75م2 حانوت عباسية شرقية المرقم 137/136/5 9

ثالث سنوات 3500000 ثالثة مليون وخمسمائة  الف دينار سنويا 12,30م2 حانوت عباسية شرقية المرقم 3/2 10
ثالث سنوات 2000000 مليوني دينار سنويا 13,85م2 سلم شارع العباس المرقم 8 11

ثالث سنوات 400000 اربعمائة الف دينار سنويا 12م2 حانوت في دور واطئة الكلفة المرقم 3  12

ثالث سنوات 400000 اربعمائة الف دينار سنويا 12م2 حانوت في دور واطئة الكلفة المرقم 9  13
ثالث سنوات 280000 مائتان وثمانون الف دينار سنويا 12م2 حانوت في دور واطئة الكلفة المرقم 14  14
سنة واحدة 3000000 ثالثة مليون دينار سنويا 48م2 ارض لنصب كشك مؤقت / فريحة ـ طريق النجف والمرقمة هـ  15

ثالث سنوات 600000 ستمائة الف دينار سنويا 15م2 حانوت حي االسكان المرقم 10  16
ثالث سنوات 600000 ستمائة الف دينار سنويا 15م2 حانوت حي االسكان المرقم 9  17
ثالث سنوات 600000 ستمائة الف دينار سنويا 15م2 حانوت حي االسكان المرقم 3  18

ثالث سنوات 3250000 ثالثة مليون ومائتان وخمسون الف دينار 
سنويا 700م2 مخزن في الحي الصناعي المرقم 3 جزء من 521أ 19

ثالث سنوات 3250000 ثالثة مليون ومائتان وخمسون الف دينار 
سنويا 700م2 مخزن في الحي الصناعي المرقم 4 جزء من 521أ 20

سنة واحدة  1000000 مليون ينار سنويا 450م2 مخزن في الحي الصناعي المرقم 15/م جزء من 600 هـ 21

ثالث سنوات 2000000 مليونا دينار سنويا 800م2 مخزن في الحي الصناعي المرقم 61/12543/3  22

ثالث سنوات 6000000 ستة مليون دينار سنويا  778,75م2 مخزن في الحي الصناعي المرقم 1 جزء من 61/9644/3 23

سنة واحدة 5525000 خمسة مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون 
الف دينار سنويا 300م2 مخزن في الحي الصناعي المرقم 61/9620/3  24

العدد : 41991
التاريخ 2019/6/9

الدكتور 
جاسب لطيف عيل

مدير عام دائرة صحة بغداد /الكرخ

اعالن 
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد ) حمد عبد 
الرسول كاظم ( الذي يطلب فيه تبديل ) لقب ( 
من ) الحماد ( اىل ) النجار ( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
خمس�ة عر يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام امل�ادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 . 
اللواء 

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

العامة 
��������������������������������������

اعالن 
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) حازم عبد 
الرسول كاظم ( الذي يطلب فيه تبديل ) لقب ( 
من ) الحماد ( اىل ) النجار ( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
خمس�ة عر يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام امل�ادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 . 
اللواء 

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

العامة 
��������������������������������������

اعالن 
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) منعم عبد 
الرسول كاظم ( الذي يطلب فيه تبديل ) لقب ( 
من ) الحماد ( اىل ) النجار ( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
خمس�ة عر يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام امل�ادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 . 
اللواء 

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

العامة 
��������������������������������������

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) عبد محمد 
محمد حس�ن كاظم ( الذي يطلب فيه تبديل ) 
لق�ب ( من ) الحم�اد ( اىل ) النجار ( فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاه�ا خمس�ة عر يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

 . 2016
اللواء 

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

العامة

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

االتحادية 
دار القضاء يف الضلوعية 

محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 
العدد : 135 / ش / 2019 
التاريخ : 29 / 5 / 2019 

اىل / املدعى عليه / غانم نصيف جاسم 
م / تبليغ 

اقام�ت زوجت�ك املدع�وة ) بان لطيف جاس�م 
 / ش   /  135 املرقم�ة  الرعي�ة  الدع�وى   )
2019 طالب�ة فيها التفري�ق القضائي للرضر 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب كتاب محكمة 
االح�وال الش�خصية يف يث�رب بالع�دد 617 يف 
28 / 5 / 2019 واش�عار املخت�ار قرر تبليغك 
بواسطة صحيفتني محليتني واسعتي االنتشار 
ع�ىل موعد املرافعة املص�ادف 17 / 6 / 2019 
ويف حال عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابا وعلنا وفق 

القانون .
القايض 

احمد حميد حسان 
��������������������������������������

فقدان 
فق�دت مني الهوية الصادرة من كلية الرافدين 
الجامعة قس�م الصيدل�ة بأس�م الطالبة ) ايه 
هاش�م حس�ن ( فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
العدد : 504 / ش / 2019 

التاريخ : 3 / 6 / 2019 
اىل املدعى عليه / طه كريم صلبي 

م / تبليغ بقرار حكم 
اص�درت هذه املحكمة بالدع�وى املرقمة 504 
/ ش / 2019 حكم�ا غيابي�ا يقيض بالتفريق 
القضائ�ي للهجر بين�ك وبني املدعي�ة ) امريه 
 2019  /  6  /  3 بتاري�خ   ) محم�ود  وهي�ب 
وملجهولي�ة محل اقامتك ق�ررت هذه املحكمة 
الطع�ن  لغ�رض  املحلي�ة  بالصح�ف  تبليغ�ك 
بالحك�م خالل م�دة ثالث�ون يوما م�ن تاريخ 
التبليغ وبعكس�ه سوف يكتس�ب قرار الحكم 

درجة البتات .
املرفقات : 

1 – قرار حكم 
القايض 

محمد مطلب عبد 
��������������������������������������

فقدان 
فق�دت هوية اح�وال مدنية بأس�م / نبأ احمد 
عيل والصادرة من دائرة احوال الفلوجة – فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل وزارة الثقافة .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد /2885/ب2018/5

التاريخ  :2019/6/9
اعالن

بن�اءا ع�ىل القرار الص�ادر من ه�ذه املحكمة 
بازالة ش�يوع العقار املرق�م  )3/55296 حي 
الن�داء يف النجف( عليه تعلن هذه املحكمة عن 
بي�ع العق�ار  املذكور اع�اله واملبين�ه اوصافه 
وقيمته ادناه فع�ىل الراغبني بالراء مراجعة 
ه�ذه املحكمة خالل )ثالث�ون( يوما من اليوم 
الثاني لنر االعالن مستصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة 
بموج�ب ص�ك مص�دق الم�ر  محكمة ب�داءة 
النجف وصادر من م�رصف الرافدين رقم )7(  
يف النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة 
الثانية عر من اليوم االخري من االعالن يف هذه 
املحكم�ة وعىل املش�رتي جلب هوي�ة االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العق�ار املرقم 3/55296 ح�ي النداء يف النجف 
عبارة عن عرصة فارغة تقع عىل شارع بعرض 
10 مرت يف حي النداء املنطقة مأهولة بالسكان 
املس�احة االجمالية للعقار 200 مرت مربع وان 
القيمة املقدرة للعق�ار ) 34,000,000( اربعة 

وثالثون مليون دينار فقط ال غريها 
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة القرنة
العدد / 168/ب/2019

التاريخ 2019/5/29
اعالن

املدع�ني / احمد عب�د الصاحب هاش�م محمد 
ع�يل  2 � حس�ني عبد الصاحب هاش�م محمد  
ع�يل /اضافة لرتكة مورثهم محمد عيل خنجر 

وهاشم محمد عيل
املدعى عليها / سليمة جواد طاهر

اق�ام املدعون اع�اله الدع�وى البدائية املرقمة 
168/ب/2019  ض�د املدع�ى عليه�ا اع�اله 
يطالب�ون فيها ابطال الحك�م الغيابي الصادر 
بدع�وى ازال�ة الش�يوع املرقم�ة 1983/109 
والخاصة بالعقار 119 /السوق القرنة الصادر 
فيه�ا حك�م غياب�ي يف 1984/1/8 وملجهولة 
مح�ل اقام�ة املدع�ى عليه�ا ق�ررت املحكمة 
تبلغها بواسطة صحيفتني محليتني بالحضور 
اىل ه�ذه املحكم�ة بموع�د املرافع�ة املصادف 
2019/6/16 او ارس�ال من ينوب عنها قانونا 
وبعكس�ه س�وف تجري املرافعات غيابا وعلنا 

حسب القانون
القايض

عباس خوام عريبي



www.almustakbalpaper.net

العدد )1920( االثنين  10  حزيران  2019
اعداد: ايهاب فاضلا�سرتاحة6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

طائرة مسرية إلدخال حشيش إىل السجن!
اعتقلت الس�لطات يف مدين�ة لنكولن بوالية 
إدخ�ال  محاول�ة  بتهم�ة  رج�ا  نرباس�كا 
مخدرات إىل أحد السجون يف املدينة بواسطة 

طائرة مسرية صغرية.
وتق�ول الس�لطات إن روب�رت كين�ر )37 
عام�ا( متهم بمحاولة إدخال نحو 17 غراما 
من مادة املاريوانا املخدرة باستخدام طائرة 
مس�رية خ�ال الف�رة م�ن كان�ون األول/

ديسمرب 2017 و شباط/فرباير 2018.
واكتش�ف أمر الطائرة املس�رية بع�د أن عثر 
عليها أحد الس�جناء يف باح�ة مركز لنكولن 
اإلصاح�ي وكانت تحم�ل رزمة تحتوي عىل 

املاريوانا وسجائر وورق للف التبغ.
وبع�د مراجع�ة مقاط�ع الفيدي�و والصور 
تمك�ن  املس�رية،  الطائ�رة  يف  املوج�ودة 
املحقق�ون من الوصول إىل املكان الذي يعمل 

في�ه كينر.وتق�ول إحدى وثائ�ق املحكمة 
إن كين�ر أقر بتش�غيل الطائ�رة لكنه نفى 
يشء  أي  لتس�ليم  اس�تخدامها  محاول�ة 
لش�خص م�ا يف الس�جن.وخرج كينر من 
الس�جن يف عام 2010 بع�د أن قىض عقوبة 
طويلة بتهم تتعلق باالعتداء وحيازة الساح 
واملخدرات، ويواجه حاليا عقوبة قد تصل إىل 

السجن 20 عاما يف حال إدانته.

التذكرة اىل الفضاء بـ58 مليون دوالر
أعلنت ناس�ا الجمعة أنها س�تفتح 
محطة الفض�اء الدولي�ة أمام رواد 
الفض�اء املس�تقلني، ع�ىل أن تكون 
الع�ام املقب�ل. أول زي�ارة بحل�ول 

التذكرة ذهابا وإيابا س�تكلف نحو 
58 ملي�ون دوالر. وس�تكون تكلفة 
اإلقامات عىل مت�ن املحطة املدارية 
نحو 35 أل�ف دوالر لليلة، يف رحات 

تص�ل إىل 30 يوما. وأوضحت وكالة 
الفضاء أنه سيس�مح بزائرين فقط 
يف الع�ام، حتى اآلن. وس�يتعني عىل 
يف�وا  أن  املس�تقلني  الفض�اء  رواد 
باملعايري الطبية والتدريب والخضوع 
إلجراءات الحصول عىل شهادة مثل 
أف�راد الطاق�م. وقال جي�ف ديويت 
املدير امل�ايل للوكال�ة يف نيويورك إن 

»ناسا تفتح محطة الفضاء الدولية 
أم�ام الفرص التجارية والتس�ويق، 
بش�كل لم نقم به أبدا يف الس�ابق«. 
وأوضحت روبن غاتنس املسؤولة يف 
ناسا التي تش�غل املحطة أن »ناسا 
ستس�مح بم�ا يص�ل اىل مهمت�ني 
قصريت�ني ل�رواد فض�اء يقوم�ان 

برحلة بشكل خاص، سنويا«.

سودوكو

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: ترك أث�راً يف كل ما تفعله، ويكون توقيعك عىل أي 
انجاز مميزاً عاطفياً: كن متس�امحاً مع الرشيك ال تردد 
يف تنفي�ذ بع�ض مطالبه، فهو ال يس�ألك م�ن منك الكثري 

صحياً: راهن عىل هذا اليوم

مهني�اً: حيوية كبرية لاقب�ال عىل العم�ل واالنفتاح عىل 
الناس والقيام باملبادرات واملساعي بدون تقاعس أو تردد 
. عاطفي�اً: تك�ون قادراً ع�ىل فرض آرائ�ك وقناعاتك عىل 

الرشيك، ويقنعك بدوره بما يدور يف خلده 

مهني�اً: تق�وم بنش�اط كب�ري ه�ذا الي�وم عىل مس�توى 
االتص�االت وتب�ادل املعلوم�ات والخربات، وتق�وم بعمل 
مش�رك ومثمر مع أحد الزماء عاطفياً: بانتظارك أجواء 

عاطفية مرضية

مهني�اً: التغي�ري املفاجئ يف عمل�ك قد يؤث�ر يف معنوياتك 
ويشري اىل بعض السلبية حولك، لكن ثمة ما يشري أيضاً اىل 
جديد آت اليك.عاطفياً: تستعيد ذكريات املايض والقصص 

القديمة وتصطدم بالرشيك

مهنياً: تمارس سحرًا كبريًا وتتمّتع بكاريزما، فتشع بربيق 
خاص وتستعيد الثقة بالنفس عاطفياً: تبدو أنانياً بعض 

اليشء، وال تريد الخري للرشيك، ال تفكر يف أي مرشوع

مهني�اً: ضغوط العمل محيطة بك اليوم وال تعرف من أين 
تبدأ وتتعثر خطواتك بسبب ضياع تركيزك 

عاطفياً: تناق�ش اليوم الكثري من القضايا املهمة بش�أن 
مستقبل عاقتك بالحبيب وتتوصان إىل نتائج مرضية 

مهني�اً: قد تزعجك األجواء هذا الي�وم ويخّيب ظّنك وتبدو 
مشاكس�اً بع�ض اليشء وتس�ري عك�س التّي�ار عاطفياً: 
تحت�ار بني عاقتك العاطفي�ة وانتمائك املهني، أو تضطر 

إىل حسم عاقتك بالرشيك

مهني�اً: تبدأ مرحل�ة جديدة مليئة بالتحدي�ات فحاول ان 
تكون عىل قدر من هذه املسؤولية 

عاطفياً: ال تتهور اليوم يف ترصفاتك مع الرشيك، بل تقرب 
منه واسأله عما يحب أن تقوما به معاً 

مهنياً: ي�وم غني بااليجابيات، تنكب فيه عىل تس�وية ما 
كان يزعج�ك، فتاح�ق الحلول الحكيمة وتجد نفس�ك يف 
امل�كان الصحيح . عاطفياً: مهمة صعبة واختبار جدّي يف 

انتظارك

مهنياً: عليك أن تحسن أداءك يف العمل فكل األنظار موجهة 
عليك، وقد تواجه بعض العراقيل التي تشعرك باالرتباك 

عاطفياً: تنس�جم م�ع الحبيب وتعيش�ان أجواء عاطفية 
رائعة ترجمانها بتجديد شهر العسل 

مهنياً: كن عىل حذر من بعض أصحاب النيات املبيتة الذين 
يس�عون لإليقاع بينك وبني أرب�اب العمل الراضني عن كل 
ما تقوم به. عاطفياً: تس�تعيد حماس�تك وتتمتع برعة 

بديهة وقدرة عىل االستيعاب وتحليل األمور بذكاء حاد 

مهني�اً: لن تك�ون وحيًدا ولن تتعرق�ل محاوالتك يف زيادة 
رصيدك الشعبي أو تحسني االنطباع عنك 

عاطفياً: تس�مح لك الظروف بتخطي الكثري من الحواجز 
التي أعاقت ماقاة الحبيب أو املصالحة.

احلوتالعذراء

جد الفرق بين الصورتين كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 200 جرام أرز عادى - x 100 جرام جبنة موزريا - x 6 عدد فلفل 

أخرض حلو - x 4 معلقة كبرية زيت زيتون - 
x 3 ع�دد طماطم )مقطع�ة( - x 3 معلقة كب�رية بقدونس طازج 
)ناع�م( - x 2 عدد ف�ص ثوم مهروس - x 1 معلقة صغرية بهارات 
- x 1 عدد بصلة مفرومة - x 1 معلقة صغرية فلفل اسود مطحون 
)أو حسب الرغبة( - x 1 معلقة صغرية ملح )أو حسب الرغبة( - 1 

x معلقة كبرية صلصة طماطم
الخطوات:

هنقطع رأس الفلفل وهننضفه من البذور كويس.
ىف طاس�ة عىل النار هنضيف زيت وهنقلب في�ه البصل والثوم لحد 

ما يتحمروا قليا.
هنضيف الطماطم املقطعة وهنس�يبها عل الن�ار ملدة 5 دقائق مع 

التقليب الخفيف وبعدين نضيف امللح و البهارات.
هنرفع الطاس�ة من عىل الن�ار وهنضيف الجبن�ة املوزاريا واالرز 

ونقلب الخليط كويس.
هنحيش الفلفل بالخليط وهنرش باقي الجبنة عىل الوجه.

هندخل الصينية الفرن لحد ما الجبنة تسيح والوجه يحمر.

حمشى فلفل باجلبنة

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى 2019/2/11
القضية املرقمة 2019/113

مقتبس حكم غيابي
1 � اسم املحكمة  : محكمة قوى االمن الداخلية االوىل املنطقة الخامسة 

2 � اسم املجرم الغائب : ر.ع ماجد عطوان عبد السادة عبد عيل
3 � رقم الدعوى 2019/113

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2009
5 � تاريخ الحكم : 2019/2/11

6 � املادة القانونية ) 32( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل
7 � املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات

8 � خاص�ة الحك�م :  تبديل  مادة االحالة من امل�ادة )32(    من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 املع�دل اىل امل�ادة 35 من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 كون 
االخت�اس وقع ع�ام 2009    قبل صدور  تعديل قان�ون قوى االمن الداخيل   

وعما باحكام املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
9 � عدم ش�مول املتهم اعاه بقانون العفو العام رقم 27 لس�نة 2016  عن 
التهمه املس�ندة اليه وفق احكام املادة  35 من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 

لعدم اعادة ما بذمته او تسديد مبلغ التضمني   
10 �  السجن ملدة )سبع سنوات(   وفق احكام املادة 35/اوال من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008  وبداللة املواد  61/اوال و 69 /اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 
2008 الختاسه البندقية الحكومية املرقمة 7035243 نوع كاشنكوف مع 
3 ثاثة مخازن و 90 تسعون اطاقه من نوعها والتي  استصحبها معه بعد 

صدور امر نقله ولم يقوم باعادتها بتاريخ 2009/2/15 
11 �  تضمين�ة مبل�غ مق�داره ) 4,330,000( اربع�ة ماي�ني  وثاثمائ�ة 
وثاث�ون الف دينار عن قيمة البندقية املختلس�ة اع�اه مع 3 ثاثة مخازن 
نوع كاش�نكوف و 90 تس�عون اطاقه من نوعها استنادا للفقرة ثانيا من 

املادة 35 من ق ع د  تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
12 � ط�رده من الخدمة  وتنحيته عن الوظيف�ه نهائيا عما باحكام املادة 

41/اوال /أ  من   ق ع د رقم 14 لسنة 2008     
13  �اعتبار جريمته  اعاه مخلة بالرشف استنادا للمادة 21/أ � 6 ق ع    

14 � اعط�اء املوظفني العمومي�ني صاحية القاء القبض علي�ه اينما وجد 
لتنفي�ذ الحك�م الصادر بحقه وال�زام املواطنني باالخبارع�ن محل اختفائه 

استنادا الحكام املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
15 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة 69/رابعا 

من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
16 � تعميم اوصاف البندقية املختلسة  املشار اليها  اعاه وفق القانون

17 � تنزي�ل البندقية املش�ار اليها اعاه مع 3 ثاثة مخازن و 90 تس�عون 
اطاقه من نوعها من  الذمة  بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية 

18 � تحدي�د  اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب ) حس�ني عبد االمري جابر( 
البالغة ) 25,000( خمسة وعرشون الف دينار عراقي ترصف له من خزينة 

الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/ سادسا من ق 
أ د رقم 17 لسنة 2008 قابا لاعراض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/

اوال وثانيا من نفس القانون وافهم  بتاريخ 2019/2/11
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة
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قرار الحكم غيابيا

محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة
رقم القضية : 2016/801
تاريخ القرار 2016/4/11

تش�كلت محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة يوم االثنني املصادف 
2016/4/11 برئاس�ة الل�واء الحقوق�ي رزاق عب�د ع�يل محم�د الطائ�ي 
وعضوية كل من العميد الحقوقي خضري عويف هال والعميد الحقوقي جرب 

عتيوي معله واصدرت بأسم الشعب حكمها االتي :
حكم�ت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة بأس�م الش�عب ع�ىل املدان 

الغائب الرشطي ) حيدر عبد الكاظم كزار عطية( غيابيا بما ييل :
1 � بالحبس ملدة )خمس س�نوات( وفق احكام املادة 5/اوال من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 املع�دل وبدالل�ة املادة 69 م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 

لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 2014/2/22 ولحد االن
2 � طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام املادة 38/ثانيا 

من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل
3 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صاحية الق�اء القبض علي�ه اينما وجد 

لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة 69/ثانيا من ق أ د 
4 � الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم اعاه اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ثالثا من ق أ د 
5 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام املادة 69/رابعا من 

ق أ د 
6 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب جبار عاتي ج�رب مبلغ قدره 
خمس�ة وع�رشون ال�ف دين�ار ترصف ل�ه بع�د اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية 
صدر القرار باتفاق االراء قابا لاعراض اس�تنادا الح�كام املادة 71/ثانيا 

من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 وافهم علنا يف   /  / 2016

اعان 
بناء عىل الطلب املقدم من السيد ) جاسم محمد عيل كاظم 
( الذي يطلب فيه تبديل ) لقب ( من ) الحماد ( اىل ) النجار ( 
فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خال مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الطل�ب وفق اح�كام املادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016 . 
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
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اعان 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ ابي الخصيب 
رقم االضبارة : 16 / خ / 2019 

التاريخ : 3 / 6 / 2019 
تبي�ع مديرية تنفيذ ابي الخصيب باملزايدة العلنية االس�هم 
العائدة للمدين س�يف عيل ش�عبان والبالغة 2019 سهم يف 
العقار تسلس�ل 62 مقاطعة 44 يوسفان لقاء طلب الدائن 
رائد رعد كامل والبالغ ) 000 ، 310 ، 216 ( مائتان وس�تة 
ع�رش ملي�ون وثاثمائة وع�رشة االف دينار فع�ىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خال م�دة ثاثني يوما تبدا 
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
البالغة 10 % من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري .
االوصاف :

1 – موقع�ه ورقم�ه : اب�ي الخصي�ب يوس�فان رقم�ه 62 
مقاطعة 44 يوسفان .

2 – جنس�ه ونوعه : بس�تان يس�قى س�يحا بم�اء املد ملك 
رصف . 

3 – ح�دوده واوصاف�ه : الش�مال الرشق�ي طري�ق فرعي 
الش�مال الغربي عقار 64 و 63 من نفس املقاطعة الجنوب 
الرشقي عق�ار 61 الجنوب الغربي عق�ار 63 ونهر الجامع 
اوصاف�ه عقار خايل من املش�يدات وعيل ح�ق املرور للعقار 

رقم 63 .
4 – مشتماته : اليوجد مشتمات وجود عدد 22 من النخيل 

واالشجار وسدرة وغري مزودة باملاء والكهرباء . 
5 – مساحته : 21 أولك و 75 مر مربع . 

6 – القيم�ة العمومية املق�درة : ) 896 ، 806 ، 157 ( مائة 
وسبعة وخمسون مليون وثمانمائة وستة االف وثمانمائة 

وستة وتسعون دينار .

فقدان
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن نقاب�ة املهندس�ني / ف�رع 
النج�ف باس�م املواط�ن )اركان عبد ال�رزاق كاظ�م ( ذات 
الرق�م االنتس�اب 17989 يف 1978/8/29 فمن يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار

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

رئاسة محكمة استئناف بغداد /الكرخ االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املحمودية

العدد : 583
التاريخ 2019/5/26

تنويه
ورد خط�أ يف االعان املنش�ور بصحيفة املس�تقبل العراقي 
بالعدد 1879 يف 2019/4/8 حيث ذكر تاريخ فقدان املدعو 
) ايهاب عب�د الرزاق جميل( يف 2016/2/26 والصحيح انه 
خرج ي�وم )2016/2/26( وفقد ي�وم 2016/2/28 عليه 

قرر التنويه عىل الخطأ الوارد مع التقدير
القايض 

مهند عكار نزلك

اعان 
بناء عىل الطلب املقدم من السيد ) نارص مونس 
كاظ�م ( ال�ذي يطلب فيه تبدي�ل ) لقب ( من ) 
الحم�اد ( اىل ) النج�ار ( فم�ن لدي�ه اع�راض 
مراجعة هذه املديرية خال مدة اقصاها خمسة 
عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 . 
اللواء 

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

العامة 
���������������������������������������

اعان 
بناء عىل الطلب املقدم من السيد ) ازهر مزاحم 
محم�د ع�يل كاظم ( ال�ذي يطلب في�ه تبديل ) 
لق�ب ( من ) الحم�اد ( اىل ) النجار ( فمن لديه 
اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�ال مدة 
اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 . 
اللواء 

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

العامة 
���������������������������������������

اعان 
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) ثامر مونس 
كاظ�م ( ال�ذي يطلب فيه تبدي�ل ) لقب ( من ) 
الحم�اد ( اىل ) النج�ار ( فم�ن لدي�ه اع�راض 
مراجعة هذه املديرية خال مدة اقصاها خمسة 
عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 . 
اللواء 

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

العامة 
���������������������������������������

اعان 
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) ثائر مونس 
كاظ�م ( ال�ذي يطلب فيه تبدي�ل ) لقب ( من ) 
الحم�اد ( اىل ) النج�ار ( فم�ن لدي�ه اع�راض 
مراجعة هذه املديرية خال مدة اقصاها خمسة 
عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 . 
اللواء 

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

العامة
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العراق يصطدم بالسعودية والكويت 
يف غرب آسيا للناشئني

              المستقبل العراقي/ متابعة

اجري�ت قرع�ة بطولة غرب آس�يا للناش�ئني، الي�وم ، يف 
العاصمة االردنية عمان بمش�اركة 9 منتخبات.واوقعت 
القرع�ة منتخ�ب الع�راق يف املجموع�ة الثالث�ة اىل جانب 
منتخب�ي الس�عودية والكويت، يف حني ضم�ت املجموعة 
االوىل منتخب�ات لبن�ان والبحرين وس�وريا، فيما ضمت 
املجموعة الثانية منتخبات االردن وفلسطني وعمان.وتم 

توزيع املنتخبات املشاركة يف الدور األول من البطولة عىل 
ثالث مجموعات تلعب بنظام ال�دوري من مرحلة واحدة 
ويف الدور الثاني يتم توزيع املنتخبات عىل ثالث مجموعات 
جديدة تعتمد عىل ترتيب املنتخبات يف الدور األول.واعتمد 
اتحاد غرب آسيا عىل استاد األمري محمد يف مدينة الزرقاء 
ملعباً رس�مياً للبطولة التي ستقام للفرتة من 1-11 تمز 
املقبل.وق�رر االتحاد األردني اعتماد ك�رة »مولتن« الكرة 

الرسمية لبطولة غرب آسيا للناشئني.

بايرن ميونخ يتحرك للتعاقد 
مع أسد ليفربول

وفد ليوث الصاالت يصل طهران استعدادًا لنهائيات آسيا

            المستقبل العراقي/ وكاالت

بدأ ن�ادي بايرن ميونخ األملاني عملي�ة البحث عن خيارات 
أخ�رى لس�وق االنتقاالت، لتعوي�ض رحي�ل الثنائي فرانك 

ريبريي وآريني روبن بنهاية املوسم املنرصم.
وارتب�ط النادي البافاري أخريًا بالتعاقد مع لريوي س�اني، 
جن�اح مانشس�رت س�يتي اإلنجلي�زي، إال أن الصفقة تبدو 

بعيدة املنال بالنسبة للبايرن بسبب قيمتها املرتفعة.
وبحس�ب صحيفة »ليكيب« الفرنس�ية، فإن البايرن يضع 
السنغايل س�اديو ماني، جناح ليفربول اإلنجليزي، وكالوم 
هودس�ون أودوي، الع�ب تش�يليس، ع�ىل رأس املرش�حني 

لتعويض ثنائية »روبريي«.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل ع�ودة الباي�رن لالهتم�ام بالدويل 
الس�نغايل، بعدما رف�ض التعاقد معه خالل ف�رتة تواجده 
م�ع ري�د ب�ول س�الزبورج النمس�اوي، قب�ل انتقال�ه إىل 

ساوثهامبتون اإلنجليزي عام 2014.
كم�ا عاد صاح�ب ال��27 عاًما لدائ�رة اهتمام�ات النادي 
الباف�اري يف الع�ام الت�ايل، لكن�ه رصف النظر ع�ن ضمه، 
للتعاقد مع الربازييل دوجالس كوستا. ومع صعوبة التعاقد 
مع س�اني، قرر البايرن العودة إىل خياره القديم، بالتحرك 
نحو األس�د الس�نغايل، الذي تبلغ قيمته يف سوق االنتقاالت 

حوايل 85 مليون يورو، ويرتبط بعقد حتى صيف 2023.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

وصل وفد منتخب شباب العراق لكرة الصاالت، 
اس�تعداداً  االيراني�ة طه�ران  العاصم�ة  اىل   ،
نهائيات آس�يا التي س�تنطلق منافس�اتها يف 
مدين�ة تربيز االيراني�ة يف ال�14 م�ن حزيران 

الجاري.
منتخب ليوث الصاالت اجرى معس�كراً داخلياً 
قصرياً يف العاصمة بغداد استعداداً للنهائيات، 
حي�ث كان يعاني من قل�ة الدعم املايل، قبل ان 
تتدخل وزارة الشباب والرياضة لترصف منحة 

مالية لدعم منتخب ليوث الصاالت.

القرعة منتخب شباب  واوقعت 
الصاالت يف املجموعة الرابعة اىل جانب منتخبي 

الصني تايبيه واندنوسيا. 
وكان منتخ�ب ش�باب الص�االت، ق�د ح�ل يف 
وصاف�ة ترتي�ب النس�خة املاضي�ة م�ن هذه 

املسابقة.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أف�ادت تقارير صحفية، باق�رتاب مدافع 
املنتخب الوطني لكرة القدم ونادي العربي 
القط�ري، أحمد ابراهيم، م�ن االنتقال اىل 
ال�دوري الكويتي يف االنتق�االت الصيفية 
صف�وف  إىل  إبراهي�م  الجارية.وانتق�ل 
القط�ري قادم�اً م�ن صف�وف  العرب�ي 
االتفاق الس�عودي يف االنتقاالت الصيفية 
املاضي�ة، حي�ث انته�ى عق�د الالعب مع 
فريقه القط�ري ولم تفتح 

عق�ده. تجدي�د  مفاوض�ات  اآلن  حت�ى 
وذكرت صحيف�ة »الع�رب« القطرية، أن 
»املدافع العراقي أحمد إبراهيم، بات قريباً 
من التوقيع مع الن�ادي العربي الكويتي، 
بعد رحيل�ه عن فريق العرب�ي مع انتهاء 
عق�ده يف نهاية املوس�م املايض«.وتابعت 
أنه »ل�م تجر أية مفاوض�ات مع إبراهيم 
لتجديد عقده مع األحالم، بعد موسم جيد 
قّدم�ه يف أول تجربة ل�ه يف دوري النجوم، 
وكان م�ن ب�ني أفضل 3 مدافعني حس�ب 

ترشيحات الرابطة القطرية لالعبني«.

أمحد إبراهيم عىل أعتاب 
الدوري الكويتي

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة فرنس�ية ع�ن ني�ة النجم 
الربازي�يل نيمار دا س�يلفا الرحيل عن صفوف نادي 
باريس س�ان جريمان، مع قرب عودة ليوناردو، 
لتويل منصب املدير الري�ايض للنادي البارييس، 
بديال ألنتريو هنريكي.وفقا لقناة »تيىل فوت« 
الفرنس�ية، فإن الع�ودة املحتمل�ة للربازييل 
ليون�اردو، لإلدارة الرياضية ىف نادي باريس 
س�ان جريم�ان، س�وف تتس�بب ىف رحيل 
مواطنه النجم نيمار، بجانب املدير الريايض 
الح�اىل انت�ريو هنريك�ي. أض�اف التقرير 
الفرن�يس أن رحيل املدي�ر الرياىض الحاىل 
للباس�جى، س�وف يدفع النج�م الربازيىل 
للتفك�ري ىف الرحي�ل عن الفري�ق، خاصة 
وأنه كان صاحب الفضل ىف إتمام صفقة 
انتقاله من برشلونة إىل النادي البارييس.

وأشارت الصحيفة إىل أن تفكري نيمار ىف 
الرحيل عن سان جريمان، سوف يجعل 
عمالقي الكرة اإلس�بانية ريال مدريد 
وبرشلونة ىف حالة تأهب، خاصة وأن 
الالع�ب صاحب ال��26 عاما هدفا 

للناديني.

نيامر خيطط للرحيل عن سان 
جريمان مع عودة ليوناردو

        المستقبل العراقي / وكاالت

يخطط ن�ادي مانشس�رت يونايتد اإلنجلي�زي للحصول عىل 
خدم�ات النجم الويلزي جاريث بيل جن�اح نادي ريال مدريد 
اإلسباني، خالل سوق االنتقاالت الصيفية الحالية، ىف ظل رغبة 
إدارة اليونايتد تعزيز صفوف الفريق اس�تعدادا للموسم الجديد. 
وفق�ا لصحيفة »مريور« اإلنجليزية، فإن نادي مانشس�رت يونايتد 

يس�عى لضم النجم الويلزى جاريث بيل عىل سبيل اإلعارة من ناديه 
ريال مدريد خالل الصيف الحايل، ىف ظل رغبة النادى امللكي ىف التخلص 
من خدمات الالعب صاحب ال��29 عاما. أضافت الصحيفة أن إدارة 
اليونايتد أبدت اس�تعدادها الحصول عىل خدمات النجم الويلزى ملدة 
عام عىل سبيل اإلعارة، مع إمكانية إضافة عام أخر، وهو ما سيمنح 
ري�ال مدريد فرصة تخفيض فاتورة أج�ور نجومه، إذ يحصل النجم 

الويلزي عىل راتب أسبوعي يصل إىل 600 ألف إسرتليني.

مانشسرت يونايتد خيطط لضم بيل بأقل ثمن
            المستقبل العراقي / متابعة

 
يواص�ل ن�ادي يوفنت�وس االيط�ايل تحركاته يف 
ف�رتة االنتقاالت الصيفية الحالية من أجل تعزيز 
صفوف الفريق الس�يما مع اق�رتاب االعالن عن 
وص�ول امل�درب ماوريس�يو س�اري قادم�ا من 

صفوف تشيليس.
وتش�ري التقارير أن يوفنتوس سوف يعلن بشكل 
رس�مي عن وصول س�اري مدرب نابويل السابق 

يوم اإلثنني املقبل.
ويأمل يوفنتوس يف ضم الجوهرة الشابة نيكولو 
زانيولو من صفوف ن�ادي روما مما دفع النادي 
لتقدي�م 40 ملي�ون ي�ورو للتعاقد م�ع الالعب. 

يوفنتوس س�وف يش�مل كذلك يف الصفقة 
انتق�ال الع�ب الوس�ط الكولومب�ي الدويل 
خ�وان كوادرادو لن�ادي العاصمة االيطالية 
مع ذهاب الحارس ماتيا بريين للجيالرويس. 
وكان روم�ا ق�د رف�ض ع�رض رس�مي من 
قب�ل ن�ادي توتنهام بقيم�ة 45 مليون يورو 
للتعاقد مع زانيول�و وهو ما قد يدفع النادي 
االيطايل لرفض التخيل ع�ن العبه ليوفنتوس 
كذل�ك. وي�رص زانيولو من جانب�ه عىل فكرة 
الرحيل عن ملعب االوملبيكو يف فرتة االنتقاالت 
الصيفي�ة الحالي�ة الس�يما مع فش�ل روما يف 
التأهل للمش�اركة يف دوري األبطال األوروبي يف 

املوسم املقبل.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

منح النجم الفرنيس أنطوان جريزمان مهاجم نادى أتلتيكو مدريد اإلس�باني، إش�ارة 
جديدة إىل وجهته املقبلة، بعد إعالنه الرحيل رس�ميا، عن صفوف الروخي بالنكوس، 

بعد 5 سنوات قضاها مع الفريق.
وقال جريزمان ىف ترصيحات جديدة لقناة »تييل فوت« الفرنس�ية،:«أعرف إىل أين 
أنا ذاهب، وسأقدم كل التضحيات، من أجل الوصول إىل هذا املكان، الذى سألعب 
فيه باملوس�م املقبل، أطالب باملزيد من الصرب، وسأكون مرسورا بمجرد اإلعالن 
ع�ن هذا األمر«.من جانبها علقت صحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية عىل 
حديث النجم الفرنيس قائلة:«التضحيات التى أشار إليها جريزمان، تدل عىل أن 
وجهته ستكون إىل نادى برشلونة وليس باريس سان جريمان الفرنيس، ألنه ىف 
العام املايض اتفق مع إدارة البارس�ا، قبل أن يخرج بفيلم القرار الذى أهان فيه 

النادي الكتالونى بتغيري قراره«.

عرض جديد من يوفنتوس 
لضم »زانيولو«

جريزمان يلمح لقرب إنضاممه 
إىل برشلونة

             بغداد/ المستقبل العراقي

اقرتب فالنسيا اإلسباني من حسم التعاقد مع دينيس 
س�واريز الع�ب خط وس�ط برش�لونة، خالل س�وق 

االنتقاالت الصيفية الحالية.
وبحس�ب إذاع�ة »RAC1 » الكتالوني�ة، ف�إن ماتيو 
أليماني الرئيس التنفيذي لفالنس�يا وأوس�كار جراو 
الرئيس التنفيذي لربش�لونة التقي�ا يف مالطا يف إحدى 

املؤتمرات وتحدثا عن الصفقة.
وأشار التقرير، إىل أن مارسيلينو جارسيا املدير الفني 

لفالنس�يا يريد أن ينضم دينيس س�واريز لفريقه، 
وم�ن املتوق�ع إب�رام الصفق�ة مقاب�ل 20 مليون 

يورو.
ولعب دينيس سواريز عىل سبيل اإلعارة يف صفوف 
آرس�نال من�ذ يناي�ر امل�ايض، ولكن�ه ل�م يحظى 
بالفرصة كاملة يف املشاركة، ولم يتم تفعيل خيار 

الرشاء النهائي يف عقده.
وتعرض س�واريز إلصابة يف األس�ابيع األخرية من 
املوس�م، وحالًي�ا يتواج�د يف برش�لونة للتعايف من 

إصابته والتحضري للموسم الجديد.

فالنسيا يقرتب من حسم صفقة سواريز
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
أرسل االتحاد العربي لكرة القدم، خطابا 
رس�ميا إىل االتح�اد العراق�ي، العتماد 
والق�وة  الرشط�ة  نادي�ي 
الجوية، للمشاركة 
النس�خة  يف 

املقبلة من البطولة العربية.
وج�اء يف الخطاب أن االتح�اد العربي حدد 
فريق�ي الرشطة والقوة الجوية من العراق 
للمش�اركة يف منافس�ات البطول�ة، وأن�ه 
ع�ىل النادي�ني أن يح�ددا ملعبيهم�ا خالل 
الف�رتة املقبل�ة، م�ع رضورة خلوهما من 

اإلعالنات.

ويتصدر فري�ق الرشطة ال�دوري العراقي 
املوس�م الح�ايل ويالحقه الق�وة الجوية يف 
املركز الثاني، علما بأن االتحاد العربي أعلن 
بوقت س�ابق أن اختياراته وفق جماهريية 

النادي ونتائجه يف الدوري املحيل.
يش�ار إىل أن النف�ط والق�وة الجوي�ة مثال 

العراق يف النسخة املاضية من البطولة.

رسميًا.. الرشطة والقوة اجلوية يمثالن العراق بالبطولة العربية

      بغداد/ المستقبل العراقي
 

شفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود خالف بني الفرنيس زين 
الدي�ن زيدان املدير الفنى لنادي ري�ال مدريد مع فلورنتينو برييز 
رئيس النادي، حول مس�تقبل النجم الربازييل الشاب فينيسيوس 
جوني�ور م�ع الفري�ق ىف املوس�م املقب�ل. وفقا لصحيف�ة »آس« 

اإلس�بانية، ف�إن الفرن�يس زين الدي�ن زيدان ال يمان�ع ىف خروج 
فينينس�وس عىل س�بيل اإلعارة ىف الصيف املقبل، من أجل خوض 
مزي�د من املباري�ات، وهو الذى اليضمنه م�ع امللكي، خاصة بعد 
وصول النجم البلجيكي إيدن هازارد. أضافت الصحيفة أن رئيس 
الن�ادي امللكى برييز يخالف امل�درب الفرنيس ىف الرأي، ويرص عىل 
بقاء الالعب مع الفري ىف املوسم املقبل، بإعتباره العبا اسرتاتيجيا 
ومهما من الناحية التس�ويقية للنادي. وأشارت الصحيفة إىل أن 
الالع�ب صاحب ال�18 عاما يش�عر بخيبة أمل م�ن تعامل زيدان 
معه، ىف خوض املباريات بعد تعافيه من اإلصابة، خالل املباريات 
األخ�رية ىف املوس�م الحايل، وهو ما تس�بب ىف خروج�ه من قائمة 
منتخ�ب الربازيل يف بطولة كوبا أمري�كا. وأوضحت الصحيفة أن 
وكالء الالع�ب نقل�وا رغبة النج�م الربازيىل ىف الرحيل عىل س�بيل 

اإلعارة إىل رئيس ريال مدريد، والذى رفض هذا األمر.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت تقارير صحفية إنجليزية أن الربتغ�اىل جوزيه مورينيو املدير 
الفن�ي الس�ابق لنادي مانشس�رت يونايتد، يقرتب م�ن العودة مجددا 
للعمل ىف الدوري اإلنجليزي، ىف ظل إهتمام نادي نيوكاس�ل يونايتد 
بالحص�ول ع�ىل خدمات�ه ه�ذا الصيف.وفق�ا لصحيف�ة »مريور« 
اإلنجليزية، فإن الش�يخ خالد بن زاي�د أل نهيان الذي أقرتب من 
رشاء نادي نيوكاسل يونايتد، يفكر جديا ىف تقديم عرضا مغريا 

للم�درب الربتغ�اىل جوزيه موريني�و، من أجل قيادة الفريق ىف املوس�م 
املقبل. أضافت الصحيفة أن الشيخ اإلماراتى الذى سوف يمتلك النادى 
اإلنجليزي من مالكه الحاىل مايك أش�ىل مقابل 350 مليون إس�رتليني، 
يس�تهدف امل�درب الربتغايل لقي�ادة الفريق بدال من اإلس�باني رافائيل 
بينيتيز.وكان مورينيو صاحب ال�56 عاما قد أكد يف ترصيحات سابقة 
عىل رغبته يف العمل مع ناٍد ليس من عمالقة أندية أوروبا، والس�ري عىل 
خطه معلمه املدرب اإلنجليزي الراحل بوبي روبس�ون والذى عمل معه 

يف أندية سبورتنج لشبونة، برشلونة وبورتو.

خالف بني زيدان وبرييز حول مستقبل فينيسيوس

مورينيو يقرتب من العودة للتدريب ىف الدوري اإلنجليزي
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خصومة املتوىف
القاضي عماد عبد الله

األرهاب والطارمية  واحلشد 
واشياء اخرى

منهل عبد األمير المرشدي 
مما ال شلك فيه ان العراقيني انترصوا على داعش والحقوا بهم 
الهزيملة النكلراء  وقدموا التضحيات الجليلة جيشلا  وحشلدا 
ورشطلة  ومعهم كل الرشفاء من ابناء العراق من دون ان نغفل 
علن  الدور األكرب واألسلاس لفتوى املرجعية العليلا  التي قلبت 
املوازين ومهدت أللف باء األنتصار الكبري  . ولكن . كان انتصارا 
عسلكريا بكل املقاييس اال انه لم يكتمل عى مسلتوى معالجة 
الجانلب الفكلري  وما يتفلى من افلكار التطلرف وامتدادات 
العقيلدة الوهابيلة يف مناطق واسلعة من غرب وشلمال العراق  
اضافة ملناطق حيوية تحيط ببغداد العاصمة .  كلنا يتذكر جرف 
الصخر وكيف كانت تشكل خنجرا يف خارصة العاصمة من الجهة 
الجنوبية حتلى كان هناك طريق املوت بقاطلع اللطيفية ولوال 
ارصار قوات الحشد عى البقاء يف تلك املناطق بعد التحرير لعادت 
نفس املأساة . اليوم تعود الطارمية شمال بغداد لتعيدنا اىل مربع 
الخلوف من القادم  حيث تمثل حاضنة كبرية لقيادات الدواعش  
وازالم البعلث املقبور . ان تكرار العمليات األرهابية واسلتهداف 
القوات امسلحة يف منطقة الطارمية تجعلنا ازاء معادلة الحسم 
الواجب لتطهريها من البؤر املتطرفة واضفاء السلطوة الكاملة 
عليها  خصوصا بتواجد بات ملحا لقوات الحشلد الشلعبي  من 
دون األلتفات لألصلوات الناعقة التي تعارض  ذلك فكلنا يتذكر 
كيف كثرت املطالبات السياسلية الطائفية بعلودة النازحني إىل 
منطقة )جرف الصخلر(  من دون التدقيق وفرز األرهاب واهله  
. اليلوم تتكلرر الحالة يف قضلاء الطارمية الذي بلات يهدد امن 
العاصملة بغداد  بعلد أن تحول هذا القضلاء إىل حاضنة مزمنة 
لإلرهللللاب  وبعد أن وصلت القوات األمنية إىل شلبه يأس من 
إيجاد حل ملعضلة اإلرهللللاب يف هذا القضاء . اقول وبإختصار 
البد من تواجد قوات الحشد الشعبي ذات الخربة امليدانية والروح 
الجهاديلة يف محاربة األرهاب وذللك ألن كل األحداث والتجارب 
أثبتلت بلأن اإلرهلللللاب تفى يف تللك املناطق بسلبب وجود 
حاضنة اجتماعيلة لإلرهلللاب واإلرهللللابيلني فيها وهنا ال 
أقصد التعميم إطالقاً، وإنما أقصد أن أغلب التكوين االجتماعي 
يف هلذه املناطلق مؤهل ألن يكون حاضنلة لتجميع  الدواعش . 
ينبغي عى القائد العام للقوات املسللحة األنتقال من التنظري اىل 
التفعيلل والتعامل بحزم وقوة مع امللفات األمنية حتى لو تطلب 
األملر فيما يخلص منطقة الطارميلة  غلق املنطقلة وتعويض 
سلكانها بمنحهم قطع أراض سلكنية ومباللغ مالية لبنائها يف 
مناطق اخرى ليتسنى للقوات األمنية اعتبارها منطقة عسكرية 

مغلقة والقصاص من األرهابني واملتعاونني معهم .

ان الشلخصية القانونيلة تزول بوفاة الشلخص الطبيعي وهذا ما 
أوردته املادة 34ف1 مدني )1- تبدأ شخصية االنسان بتمام والدته 
حيا وتنتهي بموته( لذا فاذا اقيمت دعوى باسلم شخص متوىف او 
يف مواجهة شلخص ميت تكون الخصوملة منعدمة وبالتايل ينعدم 
الحكلم الصلادر فيها فال يحوز حجية االمر املقلي فيه فإذا تويف 
الخصلم بعلد اقامة الدعلوى فان ذلك يلؤدي اىل وقلف  الخصومة 

وانقطاعها لحلني حضلور ملن ينلوب علن املتلوىف ملن ورثتله.
 والقضلاء العراقلي يفلرق بني وفلاة الخصلم قبل رفلع الدعوى  
وبعدها حيث ان وفاة الشلخص قبل اقاملة الدعوى يؤدي اىل عدم 
توجله الخصومة النتفلاء احد اركانها وهو طلرف الخصومة، اما 
وفلاة الخصم بعد رفلع الدعوى فانه يكون توىف بعد نشلوء املركز 
القانونلي للخصم وينتقلل اىل الورثة لذا فلان الخصومة التنقي 
وانملا تسلتمر يف مواجهلة الورثة وهذا مااشلارت اليله املادة 84 
مرافعات بقولها )ينقطع السلري يف الدعلوى بحكم القانون بوفاة 
احلد الخصلوم( وتسلتأنف املحكمة السلري يف الدعلوى اذا حرض 

الجلسة وارث املتوىف.
 ويف بعلض االحيان تتخذ املحكملة قرارها بتأجيل املرافعة ويطلب 
الخصلم التوسلط للدى محكملة االحوال الشلخصية السلتصدار 
القسام الرشعي للمتوىف بغية السري يف الدعوى وهنا نشري اىل املادة 
5 مرافعات مدنية التي اشلارت اىل انه ) يصح ان يكون احد الورثة 
خصملا يف الدعلوى التي تقام عى امليت او له  ولكن الخصم يف عني 

من اعيان الرتكة هو الوارث الحائز لتلك العني(.
 وهنا البد من التفريق بني شلخصية املتوىف وبني الوارث الن الرتكة 
منفصللة عن اشلخاص الورثة واموالهم الخاصلة حيث وكما هو 
معلروف رشعا وقانونا انه ال تركة اال بعد سلداد الديون بمعنى ان 
الدائنني يتقاضون حقوقهم ملن الرتكة قبل انتقالها اىل الورثة لذا 
يجلب اقامة الدعوى اضافة اىل تركلة مورثهم اذا كان الحق يتعلق 
برتكلة املتلوىف حتى يكون التنفيلذ عى أموال امللورث ال عى أموال 
الوريلث الن شلخصية الوريث ليس امتدادا لشلخصية املورث وان 
موت املورث بال تركة هو سلبب من اسلباب انقضلاء االلتزام واذا 
تلويف الخصم دون ان يكون لله وارث فان امواله تلؤول اىل خزينة 
الدوللة ووزيلر املاليلة اضافة لوظيفتله يكون خصملا قانونيا يف 
الدعلوى املقامة عى تركلة  الخصم املتوىف وكذللك الحال اذا حكم 
عى شخص باالعدام وصادرت الدولة امواله املنقولة وغري املنقولة 
فان وزير املالية إضافة لوظيفته يكون هو الخصم القانوني اال انه 
يجلب ان تكون وزارة املالية قد وضعلت يدها عى امواله املصادرة 
حتى يمكلن خصومتها اخلريا فانه تنقطع الخصوملة لوفاة أحد 
أطرافها وذلك بغض النظر عن موقعه القانوني سلواء كان مدعي 
أو مدعلى عليله وسلواء كان طرف أصلي أو متدخلل أو مختصم 
وتنقطلع الخصوملة لوفاة أحلد أطرافها ولو لم يكلن طرفا فيها 

كالويل الذي ينوب عن القارص.

اخلارج ومصالح البالد

كريم النوري

اذا كان معيار الخارج يف التعامل مع العراق املصالح فال يمنعهم 
التواصل مع الفاسلدين  والظاملني  والفاشلني يف العراق اذا كان 

هذا يحقق مصالحهم.
ولذلك فمن الغباء الفادح التصور بان الخارج يريد الخري للعراق 

ويفكر بمصالح البالد ويرفض الفاسدين والفاشلني.
ومن اجل االسلتقواء واالحتماء بالخارج اخذ بعض السياسيني 
يرهن مصريه بالقوى الخارجية لتحقيق هذا الهدف والتخلص 
من املسائلة وقبضة القضاء والنزاهة مادام يشعر بان الخارج 
مهيمن عى اصحاب القرار مما شجع الفاسدين والفاشلني من 
اإلمعان يف االندكاك بالخارج والتمسلك بله باإلضافة اىل ضعف 
الدوللة ومؤسسلاتها الرقابية والقضائيلة وخضوعها لرغبات 

الخارج ونفوذه.
وما تسلعى اليه القوى الخارجية كالواليلات املتحدة االمريكية 
وغريهلا هلو إيجاد حلفلاء وأصدقلاء وال يهمها باعلة الوطن 

مازالوا يحققون لها املصالح والنفوذ واملكاسب.

العثور عىل قطع أثرية قديمة 
من مادة غري متوقعة

عثلر علماء معهد اآلثار يف النمسلا عى قطع أثرية شلبيهة بالحلقات، 
مصنوعة من العجني خالل عمليات الحفر الجارية يف بلدة قديمة.

ويفيلد موقلع Phys.org، بلأن علملاء اآلثلار عثروا عى هلذه القطع 
الدائريلة الشلكل التي قطلر كل منها ثالثة سلنتمرتات يف املسلتوطنة 
القديملة Stillfried an der March التي يعود تاريخها إىل 1000-900 
سلنة قبل امليالد، وكانلت مركزا لتخزين الحبوب يف مسلتودعات تحت 
األرض. أظهرت نتائج تحليل هذه القطع املسلتديرة أنها مصنوعة من 
القمح والشلعري. ويعتقد العلماء أن الدقيق كان عايل الجودة وإن هذه 
القطلع الدائرية تم تجفيفها ملن دون معالجة حرارية. وهذه طريقة 
فريدة لتحضري العجينة، والحلقات نفسلها لم تكلن لألكل. وفقا لرأي 

علماء اآلثار، بل كانت تستخدم يف بعض الطقوس املجهولة.
كملا هلذه القطع شلبيه بالحلقلات الخزفيلة املسلتخدمة يف صناعة 

األنسجة قديما لشد الخيوط املعلقة.

الذكاء الصناعي ينقذ اآلباء اجلدد بفك شيفرات بكاء الرضع
يواجله معظم اآلباء الجدد إحساسلا 
باإلحباط عندما يتعلق األمر بمحاولة 
معرفة سلبب بكاء أطفالهم، إن كان 
بسلبب الجوع أو الرطوبة أو املزاج أو 

األلم.
ولحلل هذه املشلكلة، طلور العلماء 
نظام ذكاء صناعي يمكنه فكر شيفرة 
رصخلات األطفلال، وقد يكلون هذا 
النظلام الذي طلوره فريق من معهد 
واإللكرتونيلات  الكهربلاء  مهنلديس 
)IEEE( والرابطلة الصينية لألتمتة، 
أداة تغيري مطلقلة لآلباء واألمهات يف 
املنزل، وكذلك ملرافق الرعاية الصحية.

وعلى الرغم من أن رصخة كل طفل فريدة 
من نوعها، إال أنها تشرتك يف بعض السمات 

الشائعة والتي اسلتخدمها الباحثون عند 
تدريب الذكاء الصناعي.

مؤللف  ليلو،  ليتشلوان  الدكتلور  وقلال 
الدراسلة: »مثل لغة خاصلة، هناك الكثري 

ملن املعلوملات املتعلقلة بالصحة يف 
أصلوات الرصخات املختلفلة، وهذه 
االختالفلات بلني اإلشلارات الصوتية 
تحملل يف الواقع عدة معلومات. ويتم 
تمثيلل هلذه االختالفلات ملن خالل 

ميزات مختلفة إلشارات البكاء«.
وصملم العلملاء خوارزميلة جديلدة 
يمكنهلا تمييز معاني كل اإلشلارات، 
رصخلة طبيعية أوغري طبيعية، حتى 

يف البيئات الصاخبة.
مختللف  على  الخوارزميلة  وتعملل 
يمكلن  أنله  يعنلي  ملا  األطفلال، 
اسلتخدامها ليس فقط ملن قبل اآلباء، بل 
أيضا من قبلل األطباء لفهلم معاني بكاء 

ورصاخ األطفال املرىض.

عـشـق وصـخــر
حسام عبد الحسين

انزيل عّي بأشد قسوة
أرضبيني بعاطفة ممزقة

تمزق ذلك القلب املتمرد
وتقطع يف ديجور الروح أرساراً

أرشقيني بسهام عينيك الساحرة
وبريق وجهك وخفقان صوتك

آه عى ذاتي املعذبة

أكاد أعدم تعذيباً دون موت
بزمن خالد ما بني الوالدة والقرب
يل عذري ألنجو من بحار هيامك

لكن قهر حبالك يكسو صدأ القدر
أنا وحدي وطن قاحل دون ألم

ومعك مدينة فاضلة تعزف
بخناجرها عى رقيق جلدي

فالسكر ال يباري وطني

الني أمارس حريتي يف حلمي
وأفرس الحلم بالحلم

ومساحات الضعف يف عشقي
هو قدري ارادك يف قلبي
فانزيل عّي بأشد قسوة

ألن يف صغري لدي دمية
رسقها الغضب والجهل
وبقيت ألعب يف الصخر.

احتفللت الكلية امللكية للجراحلني يف إيرلندا 
بتخريلج دفعلة ملن طالبهلا كأطبلاء لعام 
٢019 وكان االحتفال مميلزاً بوجود كوكبة 
ملن ٢3 طالب وطالبلة عراقيلني.. كانوا قد 

وصلوا سنة ٢01٢ كمبتعثني من العراق..

وطيللة أيلام دراسلتهم كانوا مثلاالً للطلبة 
املجديلن.. وقد حلاز الكثري منهلم ميداليات 
تفلوق... وقد أشلاد رئيلس الجامعة بهم يف 
كلمتلِه يف الحفلل .. وقلد شلكرت الجامعة 
إذ نبلارك لهلم  املسلؤولني عنهلم... نحلن 

ولعوائلهم هذا النجاح ندعوا الله العي القدير 
أن يوفقهلم يف حياتهلم العملية واألكاديمية 
ويخلدم بهم أمتهلم ونحن فخلورون بهم.. 
فالطالبلات والطلالب العراقيلون املبتعثون 

أثبتوا تفوقهم...

عادة يظهر حب الشلباب يف مرحلة املراهقة 
حيلث تحصلل خاللهلا تغلريات هرمونية. 
ولكن حتى يف عمر متقدم يزعج ظهور حب 

الشباب الرجال والنساء عى حد سواء.
فملا هي أسلباب ظهلور حب الشلباب بعد 

بلوغ الثالثني من العمر.
الهرمونلات- بعد بلوغ الثالثلني من العمر، 
تحصل عادة اضطرابات يف التوازن الهرموني 
وبالدرجة األوىل الجنسية منها. وفقا لألطباء 
هذه مشلكلة حيويلة يف هذا العملر ال تقل 
أهميتها عما يف مرحلة املراهقة. يظهر حب 
 V الشلباب عادة يف منطقة عى شكل حرف
من الذقن وإىل الخدين. وقد ترتك بعد زوالها 
ندبا عميقة. والسبب الرئيس لظهورها هو 

تغري مستوى الهرمونات.
العلادات الغذائية- إذا كان النظلام الغذائي 
غني بالدهون والسكريات، فإن ظهور حب 
الشلباب أمر ال مفر منه. وقد يكون السبب 
وراثيلا، حيلث يمكلن مالحظتهلا يف سلن 
املراهقلة- إذا ظهر طفح جلدي بعد اإلفراط 
يف تناول الشوكوالتة، فإنه عند بلوغ الثالثني 
من العمر يظهلر ثانية. لذلك يجب االهتمام 
بملا نأكله دائملا. وهذا يعني يجلب التقليل 

من املأكوالت الرسيعة والحلويات واملعجنات 
واألطعملة الدهنية واملقليلة. كما اتضح أن 
تناول الحليب بعد الثالثني من العمر يسلبب 

ظهور حب الشباب لدى البعض.
تأثري الشمس- تعرض الجلد املستمر ألشعة 
الشلمس يسلاعد عى ظهور حب الشلباب 
بعد سلن الثالثلني. ومع أن هنلاك رأي يفيد 
بأن الشمس تسلاعد عى اختفائه، إال أنه يف 

الواقع الحالة تتفاقم أكثر.
التوتر النفيس- هذا أحد أسلباب ظهور حب 

الشباب بعد سلن الثالثني. ألن اإلجهاد يؤثر 
مبارشة يف مستوى الهرمونات، وهذا يعيدنا 
إىل السبب األول. لذلك ينصح األطباء بتجنب 
حاالت اإلجهاد قدر اإلمكان ملنع ظهور حب 

الشباب ثانية.
مؤثلرات جانبيلة- هنلاك عواملل خارجية 
تؤثر يف حالة الجلد بما يف ذلك ظهور البثور. 
عادة يمكن أن تظهر هذه البثور )الدهنية( 
والطفح يف منطقة معينة نتيجة اسلتخدام 

كريم أو زيت غري مالئم.

الكلية امللكية للجراحني يف إيرلندا حتتفل بتخرج دفعة
 من طالهبا العراقيني املتفوقني

أسباب ظهور حب الشباب بعد الثالثني من العمر


