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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

من عظم صغار املصائب ابتاله اهلل 

بكبارها 

ص2الربملان يمدد فصله الترشيعي ملدة شهر واحد.. ونائب: سنرشع )4( قوانني مهمة 

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

حقوق االنسان الربملانية تعتزم  إجراء »زيارات مفاجئة« لدوائر )3( وزارات دون اجراء »خماطبات رسمية«
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احلكومة ترسل »تطمينات« باجلملة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أرس�ل رئيس الوزراء تطمينات بالجملة 
إىل املواطنني والحش�د الشعبي ورشكات 
النف�ط، فيما اتخذ مجلس ال�وزراء عدداً 
من القرارات املهمة التي تخّص مشاريع 
اإلعم�ار يف نين�وى وبغ�داد، فض�ًا ع�ن 
ق�رار يخ�ص قط�اع اإلس�كان والطاقة 

الكهربائية.
وأك�د رئيس مجل�س الوزراء ع�ادل عبد 
امله�دي، خال مؤتم�ره االس�بوعي، أن 
إنه�اء العم�ل يف إدارة مناص�ب الدول�ة 
بالوكال�ة »اليعني تطهري الدول�ة، وإنما 

ضبط اداءها«.
وكان�ت األمان�ة العامة ملجل�س الوزراء 
ق�د وجه�ت، االثن�ني، املس�ؤولني الذين 
بالوكالة باالس�تمرار  يديرون مناصبهم 
يف مهامه�م، بع�د تمديد الف�رة الزمنية 
الخاصة بحس�م هذا امللف إىل 24 ترشين 
األول 2019؛ ويأت�ي ذل�ك بع�د أن أنه�ى 
الربمل�ان القراءة األوىل م�ن تعديل قانون 
املوازنة الذي يضمن بعض الوقت لتمديد 
لعبد املهدي الختيار املرش�حني للدرجات 
الخاص�ة الت�ي تث�ري حساس�ية اآلن بني 

الكتل السياسية.
وحص�ل عب�د املهدي ع�ى دع�م التمديد 

أثن�اء اجتماع للرئاس�ات الثاث، إذ تقرر 
تأجيل حس�م ملف إدارة الدولة بالوكالة 
إىل نهاي�ة ترشين األول املقب�ل »من اجل 
مؤسس�ات  إلدارة  ش�خصيات  اختي�ار 
الدول�ة، وانه�اء مل�ف اإلدارة بالوكال�ة، 
ودع�م الحكومة يف اختي�ار االفضل وفق 
مبدأ الكفاءة والنزاه�ة وتحقيق التوازن 

الوطني بعيدا عن املحاصصة.
م�ن جان�ب آخر، أك�د رئيس ال�وزراء أن 
جميع ال�رشكات النفطية تعمل بش�كل 
آمن، فيما نفى حصول خرق أمني يعرقل 

عملها.
التفاصيل ص2

العمل توافق
 عىل رصف رواتب جلرحى 

احلشد الشعبي

الرافدين حيدد مدة
 تسديد قروض السيارات بالتقسيط 

للموظفني واملتقاعدين

البنك املركزي يدعو املصارف 
ورشكات الدفع اإللكرتوين لوضع اخلطط 

واالسرتاتيجيات لنرش أدوات التحصيل

جملس الوزراء يتخذ قرارات ختص اعمار نينوى وقطاع اإلسكان وحتسني الكهرباء واتفاقيات التسليح
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للدوري املمتاز
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انقسام بسبب تسمية وزيرة الدفاع األملانية رئيسة للمفوضية األوربية
      بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر رؤس�اء دول وحكوم�ات االتح�اد األوروبي 
تس�مية وزيرة الدف�اع األملاني�ة أورزوال فون دير 

الين، رئيسة جديدة للمفوضية األوروبية. 
وأعلن رئي�س املفوضية دونالد توس�ك عى توير 
أن هذا الق�رار جاء خال القم�ة الطارئة لاتحاد 

األوروبي املنعقدة يف بروكسل أمس الثاثاء. 
وم�ن املقرر أن يص�وت الربملان األوروبي رس�ميا 

عى تعيينها اليوم األربعاء.
وكان رئي�س املجل�س األوروبي دونالد توس�ك قد 
اق�رح  عى قادة دول االتحاد األوروبي اس�م فون 
دي�ر الين لت�ويل رئاس�ة املفوضي�ة األوروبية بعد 
تعثر املقرحات السابقة وخصوصا رفض إيطاليا 

االش�راكي  اختي�ار  أوروب�ا  رشق  دول  وبع�ض 
الهولندي فرانز تيمرمانز للمنصب.

السياس�ية  الي�ن،  دي�ر  ف�ون  تس�مية  وتعت�رب 
املحافظة، التي تنتمي إىل حزب املستشارة مريكل، 
املس�يحي الديمقراط�ي، جزءا من حزمة تش�مل 
رئيس الوزراء البلجيكي ش�ارل ميش�يل )ليربايل( 
لخافة توسك يف رئاس�ة املجلس األوروبي ووزير 
الخارجي�ة اإلس�باني جوزيب بوريل )اش�راكي( 
كمف�وض لاتح�اد األوروبي لش�ؤون السياس�ة 

الخارجية واألمن.
وحسب املقرح أيضا سيتوىل رئيس وزراء بلغاريا 
السابق س�ريغي ستانيشيف )اش�راكي( رئاسة 
الربملان األوروبي يف الجزء األول من الوالية )سنتان 
ونصف( ث�م تذهب الرئاس�ة للس�يايس البافاري 

مانفريد فيرب يف النصف الثاني من الوالية.
يف غضون ذلك وجه نواب اشراكيون ديمقراطيون 
ونواب من حزب الخرض يف الربملان األوروبي انتقادا 
الذعا لرش�يح ف�ون دير الين، لرئاس�ة املفوضية 
األوروبية. وق�ال أودو بوملان، العضو االش�راكي 
يف الربمل�ان: »ه�ذه الصفق�ة ليس�ت مقبولة من 
وجهة نظر االش�راكيني الديمقراطيني يف الربملان 

األوروبي«.
كم�ا قال س�فن غيغولد، عضو ح�زب الخرض، يف 
الربملان األوروبي، منتقدا االقراح عى حسابه عى 
موقع توي�ر: »إنه اقراح مرير، ليس�ت فون دير 
الين مرش�حة بارزة، وال تزال هناك يف أملانيا لجنة 
تحقيقات بس�بب منح عقود استش�ارية بش�كل 

مخالف للقواعد، أوروبا تستحق شيئا أفضل«.

العتبة احلسينية املقدسة تشكر حمافظ البرصة لدعم 
مشاريع املاء يف املحافظة

حمافظ بغداد: اكملنا قوائم تعيينات الرتبية وننتظر 
3قرار جملس الوزراء للمبارشة 3

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت اللجنة املالية النيابية، أمس الثاثاء، 
عدم وجود أي تخفيض يف رواتب املوظفني 
بقان�ون الخدم�ة املدنية االتح�ادي، فيما 
أش�ارت إىل أن اللجنة قامت برصني املواد 
التي تحف�ظ رواتب املوظفني ب�كل دوائر 
الدول�ة.  وذك�رت اللجن�ة يف بي�ان تلق�ت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه ان »رئيس 
اللجنة املالية النيابية هيثم الجبوري عقد 
اجتماعاً بحضور عدد من اعضاء اللجنة«. 
وأوض�ح الجب�وري خ�ال االجتم�اع، أن 

»مواق�ع التواصل والفيس ب�وك تصل بها 
استفس�ارات ع�ن قانون الخدم�ة املدنية 
االتحادي والكثري منا سمع ان هنالك إلغاء 
المتيازات القضاة او االس�اتذة الجامعيني 
للمتاج�رة  املوض�وع  أصب�ح  ولألس�ف 
والبع�ض يلف�ق ويدع�ي ان�ه ضغط عى 
اللجن�ة واملجلس لحل اش�كالية او اخرى 
ونحن لس�نا بحاجة لتوصية من ش�خص 
النصاف شعبنا واي رشيحة ولدينا حرص 
عى حفظ املال العام بما فيهم املوظفني«. 
وأكد أن »قان�ون الخدمة املدنية ليس فيه 
انتقاص من رات�ب او مخصصات اي احد 

وقمنا برص�ني املواد الت�ي تحفظ رواتب 
املوظفني ب�كل دوائر الدول�ة ووضع مواد 
لرف�ع الروات�ب الدني�ا ولي�س تخفي�ض 
الرواتب العليا واي تخوف من القانون غري 
صحي�ح«. وتابع الجب�وري، أن »القانون 
يتضم�ن 100 م�ادة، ومنه�ا واحدة فقط 
تتكلم عن الرواتب ومنح صاحية ل مجلس 
الوزراء العادة كتابة الراتب االسمي وليس 
ال�كيل وهي املادة ٣٣ املعدل�ة بعد اقرارها 
م�ن اللجن�ة املالي�ة والتي ت�م دمجها مع 

املادة الرابعة من القانون .
التفاصيل ص2

املالية الربملانية تؤكد عدم وجود ختفيض برواتب املوظفني 
بقانون اخلدمة املدنية 

البزوين: جملس البرصة 
عىل استعداد الكامل كليات جامعة 

البرصة للنفط والغاز يف القرنة
ص3
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وزير الداخلية يأمر بفتح مراكز استقبال املفسوخة عقودهم منذ تاريخ ١٠ حزيران ٢٠١٤
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت وزارة الداخلي�ة، امس 
مراك�ز  فت�ح  ع�ن  الثالث�اء، 
اس�تقبال املفسوخة عقودهم 
منذ تاريخ ١٠ حزيران ٢٠١٤.

وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت 
العراقي« نس�خة  »املس�تقبل 
ي�ارس  »الوزي�ر   ان  من�ه، 
الي�ارسي، أم�ر بفت�ح مراكز 
اس�تقبال املفسوخة عقودهم 
حزي�ران   ١٠ تاري�خ  من�ذ 

.»٢٠١٤

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تطمين�ات  ال�وزراء  رئي�س  أرس�ل 
بالجملة إىل املواطنني والحشد الشعبي 
ورشكات النف�ط، فيم�ا اتخذ مجلس 
الوزراء عدداً من القرارات املهمة التي 
تخ�ّص مش�اريع اإلعم�ار يف نين�وى 
وبغداد، فضالً ع�ن قرار يخص قطاع 

اإلسكان والطاقة الكهربائية.
وأك�د رئيس مجلس الوزراء عادل عبد 
املهدي، خالل مؤتمره االس�بوعي، أن 
إنه�اء العم�ل يف إدارة مناصب الدولة 
بالوكالة »اليعني تطهري الدولة، وإنما 

ضبط اداءها«.
وكانت األمان�ة العامة ملجلس الوزراء 
قد وجه�ت، االثنني، املس�ؤولني الذين 
يديرون مناصبهم بالوكالة باالستمرار 
يف مهامه�م، بعد تمديد الفرتة الزمنية 
الخاص�ة بحس�م ه�ذا املل�ف إىل ٢٤ 
ترشين األول ٢٠١9؛ ويأتي ذلك بعد أن 
أنه�ى الربملان القراءة األوىل من تعديل 
قان�ون املوازن�ة ال�ذي يضم�ن بعض 
الوق�ت لتمديد لعب�د امله�دي الختيار 
املرشحني للدرجات الخاصة التي تثري 

حساسية اآلن بني الكتل السياسية.
وحصل عبد املهدي ع�ى دعم التمديد 

أثن�اء اجتم�اع للرئاس�ات الث�الث، إذ 
تقرر تأجيل حس�م مل�ف إدارة الدولة 
بالوكالة إىل نهاية ترشين األول املقبل 
»م�ن اجل اختي�ار ش�خصيات إلدارة 
مؤسسات الدولة، وانهاء ملف اإلدارة 
بالوكال�ة، ودعم الحكوم�ة يف اختيار 
االفض�ل وفق مبدأ الكف�اءة والنزاهة 
وتحقي�ق الت�وازن الوطن�ي بعيدا عن 

املحاصصة.
من جانب آخ�ر، أكد رئيس الوزراء أن 
جميع الرشكات النفطية تعمل بشكل 
آم�ن، فيم�ا نفى حصول خ�رق أمني 

يعرقل عملها.
وقال عبد املهدي إن »جميع الرشكات 
النفطية تعمل بشكل آمن، ولم يحصل 
خرق أمن�ي حقيقي يعرق�ل عملها«، 
فيما كش�ف ع�ن »اتفاق الع�راق مع 
السعودية عى توحيد املوقف يف أوبك، 
والحفاظ عى استقرار السوق النفط، 
واالستمرار بسياسة خفض اإلنتاج«.

وكان مجم�ع ال�رشكات النفطي�ة يف 
محافظة الب�رة، قد تعرض يوم ١9 
حزي�ران إىل هجوم صاروخي، أس�فر 

عن وقوع إصابات وأرضار مادية.
وبش�أن القرارات التي اتخذها، والتي 
تخ�ص هيكلة الحش�د الش�عبي، أكد 

رئي�س مجلس ال�وزراء أنه يعمل عى 
إص�دار تعليمات الحق�ة لتنظيم عمل 
مؤسس�ات الحشد الش�عبي. وقال إن 
»الحشد الش�عبي من الفعاليات التي 
حققت النر ض�د داعش وان االوان 
لضم�ان حقوق�ه وتنظي�م االوض�اع 

االمنية«.
وأض�اف أنه »لن يت�م نقل اىل صفوف 
الق�وات االمنية والجي�ش من ضباط 
رتب�ة  ع�ى  حص�ل  م�ن  اال  الحش�د 

عسكرية رسمية«.
وأشار رئيس الوزراء، إىل أن »السياقات 
العس�كرية الرسمية ستكون الفيصل 
يف تنظي�م انتق�ال ضباط الحش�د اىل 

صفوف الجيش والرشطة«.
وأم�س الثالثاء، عقد مجل�س الوزراء 
جلسته االعتيادية االسبوعية  برئاسة 
رئيس مجلس الوزراء عادل عبداملهدي، 
وناقش العديد من القضايا واملواضيع 
املعّدة لج�دول أعماله واتخذ عددا من 

القرارات. 
ووافق املجلس ع�ى توصيات املجلس 
ال�وزاري لالقتص�اد بش�أن صناع�ة 

اإلسمنت يف العراق.
وأقّر مجل�س ال�وزراء اتفاقية قرض 
الخدمات  )مرشوع تطوير وتحس�ني 

الكهربائي�ة( بني حكوم�ة جمهورية 
لإلعم�ار  ال�دويل  والبن�ك  الع�راق 

والتنمية. 
كما وافق املجلس عى توصيات تقرير 
الزيارة التفقدي�ة اىل محافظة نينوى 
املتضم�ن الوقوف عى الواقع الخدمي 
وتذليل الصعوبات الت�ي تواجه تنفيذ 

املشاريع.
ويف قطاع الس�كن تم إق�رار توصيات 
محرض االجتماع التش�اوري املختص 
انج�از  بتحدي�د نس�بة معّين�ة م�ن 
املشاريع السكنية قبل تمليك االرايض 
اىل املس�تثمرين وبم�ا يضم�ن جدي�ة 
ع�ى  امل�رشوع  انج�از  يف  املس�تثمر 

عاتقه.
ويف املج�ال الخدم�ي واف�ق مجل�س 
ال�وزراء عى اس�تالم ش�بكة املجاري 
يف منطقتي بوب الش�ام والثعالبة من 

قبل امانة بغداد. 
وواف�ق مجل�س ال�وزراء ع�ى تعديل 
قراره رقم ٢١٣ لس�نة ٢٠١9 بش�أن 
العباس�ية  للعتبتني  املنحة املخصصة 

والحسينية.
وق�رر املجل�س ايض�ا املوافق�ة ع�ى 
مقرتح وزارة التخطيط بشأن اللجان 

املشرتكة الخاصة بعقود التسليح.

جملس الوزراء يتخذ قرارات ختص اعمار نينوى وقطاع اإلسكان وحتسني الكهرباء واتفاقيات التسليح

احلكومة ترسل »تطمينات« باجلملة

املالية الربملانية تؤكد عدم وجود ختفيض برواتب املوظفني بقانون اخلدمة املدنية 

الربملان يمدد فصله الترشيعي ملدة شهر واحد.. ونائب: سنرشع )٤( قوانني مهمة 

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت اللجن�ة املالية النيابية، أم�س الثالثاء، 
ع�دم وج�ود أي تخفيض يف روات�ب املوظفني 
بقانون الخدمة املدنية االتحادي، فيما أشارت 
إىل أن اللجنة قامت برتصني املواد التي تحفظ 

روات�ب املوظفني بكل دوائ�ر الدولة.  وذكرت 
اللجن�ة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه ان »رئيس اللجنة املالية النيابية 
هيث�م الجب�وري عقد اجتماع�اً بحضور عدد 
من اعضاء اللجن�ة«. وأوضح الجبوري خالل 
االجتم�اع، أن »مواقع التواص�ل والفيس بوك 

تص�ل به�ا استفس�ارات عن قان�ون الخدمة 
ان  س�مع  من�ا  والكث�ري  االتح�ادي  املدني�ة 
هنال�ك إلغاء المتي�ازات القضاة او االس�اتذة 
الجامعيني ولألسف أصبح املوضوع للمتاجرة 
والبعض يلفق ويدع�ي انه ضغط عى اللجنة 
واملجلس لحل اش�كالية او اخرى ونحن لسنا 

بحاجة لتوصية من ش�خص النصاف شعبنا 
واي رشيح�ة ولدين�ا حرص ع�ى حفظ املال 
العام بم�ا فيهم املوظفني«. وأك�د أن »قانون 
الخدمة املدني�ة ليس فيه انتق�اص من راتب 
او مخصص�ات اي احد وقمن�ا برتصني املواد 
الت�ي تحف�ظ روات�ب املوظف�ني ب�كل دوائر 

الدول�ة ووض�ع م�واد لرف�ع الروات�ب الدنيا 
ولي�س تخفي�ض الرواتب العلي�ا واي تخوف 
م�ن القانون غري صحي�ح«. وتابع الجبوري، 
أن »القانون يتضمن ١٠٠ مادة، ومنها واحدة 
فق�ط تتكل�م ع�ن الروات�ب ومن�ح صالحية 
ل مجلس الوزراء العادة كتابة الراتب االس�مي 

وليس الكيل وهي املادة ٣٣ املعدلة بعد اقرارها 
م�ن اللجنة املالية والتي ت�م دمجها مع املادة 
الرابعة م�ن القانون وهي تنص عى :)ترسي 
احكام هذا القانون عى جميع موظفي الدولة 
ع�دا مايتعلق باملخصص�ات االضافية منحت 

بموجب قرارات وقوانني خاصة(«.

        بغداد / المستقبل العراقي

م�دد مجلس الن�واب، أم�س الثالث�اء، فصله 
الترشيعي الثاني ملدة شهر واحد من أجل إنجاز 
القوان�ني املهم�ة، فيم�ا أكد نائ�ب أن الربملان 

س�يمرر ٤ قوانني مهم�ة خالل ه�ذا التمديد. 
وق�ال مصدر مطلع إن رئاس�ة مجلس النواب 
قررت تمديد الفصل الترشيعي ملدة شهر واحد 
من أج�ل إنجاز القوان�ني املهمة التي تس�هم 
بتعزيز الواقع الخاص باملواطنني. وأضاف، أن 

الرئاسة أكدت اس�تمرار الدور الرقابي للنواب 
يف لجانهم النيابية ومحافظاتهم. يش�ار إىل أن 
العطل�ة الترشيعي�ة ل مجلس الن�واب كان من 
املفرتض أن اليوم األربعاء وتس�تمر لشهرين. 
ب�دوره، أك�د النائب عن تحال�ف البناء فاضل 

جابر أن الربملان س�يرشع أربعة قوانني مهمة 
بعد تمديد عمل فصله الترشيعي الثاني لشهر 
واحد. وقال جابر إن “تمديد الفصل الترشيعي 
الثاني لشهر واحد حصل لتمرير بعض القوانني 
املهم�ة التي ل�م تقر من�ذ الفص�ل الترشيعي 

األول”، الفت�ا إىل إن “الفصل الترشيعي الثاني 
س�يرشع قانون املحكمة االتحادية ومرشوع 
تعدي�ل قانون املوازنة االتحادي�ة لعام ٢٠١9، 
فض�ال عن ترشيع قانون التقاعد واالنتخابات 
املحلية”. وأضاف أن “مجلس النواب س�يكمل 

القراءة األوىل والثاني�ة ومن ثم التصويت عى 
تل�ك القوانني قب�ل انته�اء مدة التمدي�د التي 
وضعها املجل�س لفصله الترشيع�ي الثاني”، 
مبين�ا أن “ترشي�ع تل�ك القوان�ني أم�ر مه�م 

وتعطيلها ليس بصالح القوى السياسية”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت لجنة حقوق االنسان يف الربملان، 
أم�س الثالثاء، أنه�ا س�تجري زيارات 
مفاجئة لدوائر العدل والداخلية والدفاع 

دون اجراء مخاطبات رسمية.

ودعت اللجنة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
“أعضاءه�ا  من�ه  نس�خة  العراق�ي« 
باستعدادهم الكامل يف زيارة املؤسسات 
التابع�ة ل�وزارات )الدف�اع، الداخلي�ة، 
الع�دل(، فدوائر االصالح التابعة لوزارة 
التابع�ة  التحقيق�ات  ومراك�ز  الع�دل 

للداخلي�ة والدف�اع ه�ي أه�داف للجنة 
يف أي وق�ت أو أي�ة س�اعة دون اج�راء 

املخاطبات الرسمية”.
السياس�ية  “الكت�ل  اللجن�ة  وطالب�ت 
جميعاً بعدم ممارسة الضغوطات عى 
وزي�ر العدل ال�ذي يتمتع باس�تقاللية 

وزارة  باعتباره�ا  أعمال�ه  يف  مهني�ة 
س�يادية بخص�وص اطعام الس�جناء 
ودور املتعهدي�ن ح�ول كمي�ة املبال�غ 

املروفة لكل سجني”.
وأردفت قائل�ة: “أما بخصوص وزارتي 
الداخلي�ة والدفاع ف�أن أس�رتاتيجيتنا 

هي ايقاف أي انتهاك لحقوق االنس�ان 
وس�يتم زيارة الس�جون فجأة للوقوف 
ع�ى االوض�اع يف عم�وم دور االص�الح 
وعى مدراء حقوق االنس�ان يف وزارتي 
الداخلي�ة والدف�اع متابع�ة أي انتهاك 

يحصل داخل املراكز التحقيقية”.

حقوق االنسان الربملانية تعتزم  إجراء »زيارات مفاجئة« لدوائر )3( وزارات دون اجراء »خماطبات رسمية«
        بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزي�ر الداخلية ياس�ني 
اليارسي، أمس الثالثاء، دعم 
فرق�ة الرد الرسي�ع وتوفري 
أس�باب النج�اح يف العم�ل.
وذك�ر بيان لوزارة  الداخلية 
العراقي«  »املس�تقبل  تلقت 
نس�خة منه ان اليارسي زار 
فرقة ال�رد الرسيع، وكان يف 
استقباله قائد الفرقة وكبار 

مجم�ل  ويف  الضب�اط، 
الوزي�ر  أش�اد  حديث�ه 
بجه�ود عن�ارص الفرقة 
بتضحياته�م  واالعت�زاز 
يف تحري�ر األرض وفرض 
األم�ن والنظ�ام.. وتعهد 
ع�ى  بالعم�ل  الي�ارسي 
دع�م تش�كيالت الفرقة، 
النجاح  وتوف�ري أس�باب 
يف العم�ل وع�ى مختلف 

األصعدة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن ائتالف الن�ر الذي تزعم�ه رئيس 
ال�وزراء الس�ابق حي�در العب�ادي، أم�س 
الثالث�اء، تأيي�ده لق�رار رئي�س ال�وزراء 
مؤسس�ة  بتنظي�م  امله�دي  عب�د  ع�ادل 
الحش�د الش�عبي، داعي�ا يف ذات الوقت اىل 
اص�دار اوامر وتعليمات لتنظيم مؤسس�ة 
البيش�مركة وجميع الوجودات العسكرية 

وشبه العسكرية يف البالد. 
وق�ال املكتب االعالم�ي لالئت�الف يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه إن 
»ائتالف النر يعلن تاييده لالمر الديواني 
٢٣7 الخ�اص بتنظي�م مؤسس�ة الحش�د 
الشعبي، ويؤكد دعمه الي مسار يعزز من 

قوة وسيادة الدولة«.

واض�اف أن »ائت�الف النر يحي�ط الراي 
الع�ام، باّن حكوم�ة العب�ادي ومن خالل 
لجنة مختصة برئاس�ته كانت قد اصدرت 
نظاما بتاري�خ 7.٣.٢٠١8 باالمر الديواني 
57 وال�ذي نّظم قانوني�ا وكّيف بالضوابط 
هيئة الحشد الشعبي ضمن هيكلية الدولة 
ومؤسس�اتها املعني�ة، بم�ا فيه�ا ضمان 
حقوق املقاتلني االبطال ورعاية الش�هداء 

والجرحى«.
واضاف أن�ه »تم بالفعل الب�دأ بتنفيذ هذا 
)النظام( يف فرتة الحكومة السابقة وفصل 
الجهات السياس�ية عن منظومة الحشد، 
وكان االوىل االستمرار بتنفيذ هذا )النظام( 
ال�ذي له قوة القانون وليس اهماله والبدء 
بالعمل م�ن جديد، فعم�ل الدولة تراكمي 

وليس صفريا«.

وزير الداخلية يؤكد دعم فرقة الرد الرسيع
 وتوفري أسباب نجاحها يف العمل

ائتالف النرص يدعو إىل إصدار اوامر وتعليامت 
تنظم مؤسسة البيشمركة 

        بغداد / المستقبل العراقي

نظم مجل�س القضاء األع�ى لقاء تش�اوريا ضم 
ع�ددا م�ن املختص�ني يف القان�ون للتداول بش�أن 
االف�كار املقدمة من املجل�س بخصوص محاكمة 
اإلرهابيني من تنظي�م داعش وفق املعايري الدولية  

. وذك�ر بي�ان صادر ع�ن املرك�ز اإلعالمي ملجلس 
القضاء األعى وتلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، أن »اللقاء التش�اوري حرضه كل من رئيس 
مجلس القضاء االعى القايض الس�يد فائق زيدان 
ورئي�س هي�أة االرشاف القضائي القايض الس�يد 
جاس�م محمد العمريي والس�ادة أعض�اء اللجنة 

القانونية يف مجلس النواب كل من حسني العقابي 
و صائب خدر نايف«.

ولف�ت اىل ان »اللق�اء ح�رضه أيض�اً مستش�ار 
رئيس الجمهورية الس�يد امري الكناني ومستشار 
رئي�س مجل�س الن�واب الس�يد قاس�م العب�ودي 
ومديرع�ام  الدائ�رة القانونية يف مجل�س الوزراء 

وبحض�ور  فريق التحقيق الدويل برئاس�ة الس�يد 
كري�م خان والدكتورة س�المة الخفاجي والس�يد 
جونث�ن ابكار«. واك�د ان »اللقاء تضم�ن التداول 
بش�أن االفكار املقدمة م�ن مجلس القضاء االعى 
بخصوص محاكم�ة االرهابيني املنتمني اىل تنظيم 

داعش االرهابي وفق املعايري الدولية«.

القضاء ينظم لقاًء تشاوريًا مع خمتصني بشأن األفكار املقدمة  ملحاكمة إرهابيي »داعش« 

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى القيادي البارز يف الح�زب الديمقراطي 
الكردس�تاني ريبوار باببك�ي، أمس الثالثاء، 
االتف�اق بش�كل نهائي بش�أن أزمة منصب 
محافظ كرك�وك خالل اجتماع الس�ليمانية 

الذي جرى )االثنني(.
ونقلت وكالة »املعلوم�ة« عن بابكيي القول 
إن “الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني لم 

يتفق نهائيا مع االتحاد الوطني الكردستاني 
يف السليمانية بشان منصب محافظ كركوك 

بل كان تفاهما ضمنيا”.
وأضاف، أن “االتفاق نص عى أن كتلة التأخي 
هي التي ترش�ح كرديا يت�م التصويت عليه 
من كركوك حرا ملنصب املحافظ”، مش�ريا 
أن “الجميع ينتظر االتفاق عى مرشح واحد 
لش�غل منصب محافظ كرك�وك ولكن توجد 

تفاهمات مستقبلية يف قابل االيام”.

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت املحكم�ة االتحادية العلي�ا رد دعوى 
بع�دم دس�تورية قان�ون مجل�س  الطع�ن 

القضاء األعى.
وقال مصدر يف املحكم�ة االتحادية العليا ان 
»املحكمة  عقدت جلس�تها برئاسة القايض 
مدحت املحم�ود وحضور القض�اء االعضاء 
كاف�ة وق�ررت بموج�ب الق�رار املرقم ٣٤/

اتحادية/٢٠١9 رد دعوى املدعي الذي طعن 
بع�دم دس�تورية قان�ون مجل�س القض�اء 
االعى رقم ٤5 لس�نة ٢٠١9 لكونها بال س�ند 
م�ن الدس�تور ، وأي�دت املحكم�ة االتحادية 

دستورية القانون.
وكان املدع�ي ق�د ق�دم طعن�ا اىل املحكم�ة 
االتحادي�ة بجلس�ة نص�اب انعقاد جلس�ة 
مجلس النواب التي تم خاللها التصويت عى 

القانون املذكور.

الديمقراطي الكردستاين ينفي التوصل إىل حل ألزمة 
منصب حمافظ كركوك 

املحكمة االحتادية ترد دعوى الطعن بعدم دستورية 
قانون جملس القضاء األعىل
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   المستقبل العراقي / الغانم 

اعلن محافظ واس�ط محمد جميل املياحي، امس الثالثاء، اطالق 
مس�تحقات املحارضين املجانيني ومخصص�ات الخطورة لذوي 

املهن الصحية.
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان مقتض�ب  يف  وق�ال محاف�ظ واس�ط 
العراقي«نسخة منه، انه »تم اطالق الوجبة الثانية من مستحقات 
املحارضين املجانيني »، مبيناً انه »تم اطالق مخصصات الخطورة 

لالحبة من ذوي املهن الصحية ».
وأض�اف مخاطباً اياه�م ان »كل ما يقدم لكم ه�و اقل بكثري من 

عطاءكم وماتبذلوه من خدمة عظيمة.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
موافقته�ا ع�ى رصف روات�ب لجرح�ى 

الحشد الشعبي.
وذك�رت هيئ�ة الحش�د الش�عبي يف بيان 
تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان » مدير 
طبابة هيئة الحشد الشعبي يف بابل حيدر 
مك�ي الجناب�ي التقى م�ع وزي�ر العمل 
وشؤون االجتماعية وبحث معه موضوع 
اس�تحصال موافق�ة ع�ى رصف رات�ب 
معني اىل جرحى الحشد الشعبي من ذوي 

االعاقة بنسبة ٥٠% فما فوق«.
وأضاف�ت ان، » الوزي�ر ابدى اس�تعداده 
الكامل لتعاونه مع هيئة الحش�د الشعبي 
مديرية بابل وبالخصوص الجرحى ألنهم 

الشهداء .

   بغداد / المستقبل العراقي

نظمت رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية 
ندوة تثقيفي�ة تعريفية ملوظفات الرشكة 
وأس�بابه  الث�دي  رسط�ان  م�رض  ع�ن 
وأعراضه وطرق معالجته كونه األمراض 
الخبيث�ة والرسيعة اإلنتش�اريف النس�اء ، 
باإلضاف�ة اىل التطرق اىل مرض الربو وكل 
م�ا يتعل�ق بأس�بابه ومعالجت�ه ، وتمت 
إج�راءات تنظيم الندوة من خالل ش�عبة 
الصحة املهنية يف رشكة التوزيع بالتعاون 
الصح�ي  املرك�ز   / الصح�ة  وزارة  م�ع 
لعوائ�ل مصف�ى ال�دورة« . واف�اد بي�ان 
ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان » الندوة 
ش�هدت حضوراً واسعاً من قبل موظفات 
م�ن كافة هيئ�ات وأقس�ام الرشكة فيما 
ألق�ت الدكت�ورة مروة ص�ادق محارضة 
موس�عة عن مريض الربو ورسطان الثدي 
إس�تعرضت فيه�ا معلومات ش�املة عن 
املرض�ني وأعط�اء النصائح واالرش�ادات 
حولهم�ا ». وأب�دى الحضور مش�اركتهم 
األس�ئلة  ط�رح  خ�الل  م�ن  الفعال�ة 
واإلستفس�ارات ومناقشتها مع الدكتورة 
املح�ارضة الت�ي بدوره�ا قدم�ت رشحاً 
مفص�اًل ألدق تفاصيل املرض�ني داعيًة يف 
الوقت ذاته املوظفات الحارضات اىل إجراء 
الفحص الفيزيائي والتصوير اإلش�عاعي 
أو حت�ى إجراء الفحص ال�دوري يف املنزل 
ومراقب�ة أية أعراض ممك�ن أن تحدث يف 
ش�كل الثدي واإلرساع بأخ�ذ اإلحتياطات 
الطبي�ة الالزم�ة . يذك�ر ان رشكة توزيع 
املنتج�ات النفطي�ة حريص�ة ع�ى إقامة 
ن�دوات تثقيفي�ة مختلف�ة املواضيع بني 
ف�رٍة وأخ�رى والتي ته�م املوظف حرصاً 
منها عى اإلرتقاء بعمله وتطوير مداركه 
وإعالم�ه بآخر التط�ورات واملس�تجدات 
حول املواضيع املطروحة وتقديم املعلومة 
واإلجابة الصحيحة عى تساؤالتهم يف تلك 

الندوات .

العمل توافق عىل رصف 
رواتب جلرحى احلشد 

الشعبي

املنتجات النفطية تنظم ندوة 
تثقيفة ملنتسبيها للتعريف عن 
أمراض رسطان الثدي والربو

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امان�ة بغ�داد، املب�ارشة بحملة ك�ربى إلزالة إح�دى أكرب 
االسواق الشعبية املتجاوزة بمدينة الصدر رشقي العاصمة  .

وقالت االمانة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»م�الكات دائرة بلدية الصدر األوىل  بالتنس�يق مع قيادة عمليات 
بغ�داد بارشت تنفي�ذ حملة كربى إلزالة س�وق ش�عبي متجاوز  
بمنطقة الحبيبية )سوق الدجاج( ضمن شارع زين القوس جهة 

محلة )٥٥٥( » .
واضاف�ت ان »الحمل�ة تضمن�ت ازال�ة اكش�اك الباع�ة واملح�ال 
املتجاوزة لتس�هيل حركة الس�ري وامل�رور يف الش�ارع الرابط بني 
منطقت�ي الحبيبية واالورفه يل وانفاذ القانون البلدي يف املحافظة 
عى التصميم االساس ورفع املشوهات عن هذا الشارع الرئيس .

امانة بغداد تعلن عن »محلة كربى« إلزالة إحدى 
أكرب االسواق الشعبية املتجاوزة بمدينة الصدر

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه مدي�ر عام الرشك�ة العامة لتوزيع 
كهرباء الجنوب نش�أت كاظم ياس�ني ، 
بدعم املش�اريع املنف�ذة يف محافظة ذي 
قار بك�وادر والي�ات تخصصية س�اندة 
من ف�روع الرشك�ة يف محافظة البرصة 

واس�تكمال  إنجازه�ا  رسع�ة  لضم�ان 
مش�اريع الخطة الطارئ�ة لخلية االزمة 
لعامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ والتي ستساهم يف 
تحسني الشبكة الكهربائية يف املحافظة. 
وق�ال ياس�ني يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، إن�ه« وج�ه بتعزي�ز مالكات 
الف�رع املكلفة بتنفيذ اعم�ال مرشوعي 

تش�ييد خطي 33 ك. ف، والخارجان من 
محط�ة الخرض الرئيس�ية ١3٢ ك.ف اىل 
محطتي الفه�ود والجباي�ش الثانويتني 
الي�ات  م�ع  س�اندة  فني�ة  بم�الكات 
تخصصية من فرع توزيع كهرباء شمال 
البرصة لضم�ان انجاز العم�ل يف الوقت 

املحدد«. 

واضاف،  ان«املالكات الهندسية والفنية 
املنفذة للمرشوعني والكوادر الساندة لها 
من ف�رع توزيع كهرباء ش�مال البرصة 
تب�ذل جهود اس�تثنائية تواص�ل خاللها 
العمل عى مدار )٢٤( ساعة وتمكنت من 
تحقيق نسبة انجاز متقدمة تجاوزت ال 

. % ٨٠

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئ�ة املناف�ذ الحدودية، ضبط 6 ش�احنات محملة 
بمواد متنوعة تم التالعب باوزانها يف منفذ الشيب الحدودي 
يف محافظة ميس�ان. وقالت الهيئة يف بيان تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، انه »ضب�اط ش�عبة البحث والتح�ري يف الهيئة 

وخارج الحرم الكمركي بعد اس�تكمال اإلجراءات الجمركية 
م�ن قبل مركز جم�رك املنفذ والدوائ�ر ذات العالقة ضبطت 
6 ش�احنات محملة بمواد متنوعة )بصل/فاكهة/بسكت/
جكلي�ت( تم التالع�ب باوزانها يف منفذ الش�يب الحدودي يف 
محافظ�ة ميس�ان«. واضافت، ان�ه »بعد تدقي�ق املعامالت 
الكمركية تبني أن هناك فارق باالوزان مقارنة باملرصح بها 

يف املعامل�ة الكمركية، حيث كان الفارق يف مادة البصل أكثر 
م�ن ٢٠ طن ويف فاكهة ألو بفارق ١١ طن والجكليت بفارق 
١٥ طن والبس�كت بفارق وزن ١٤ طن مما س�ببت هدرا يف 
املال العام والتهرب من دفع الرس�وم الكمركية ».واش�ارت 
الهيئ�ة اىل ان�ه »تم إحالة املخالفات وف�ق محرض اصويل إىل 
قايض التحقيق التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها .

    بغداد / المستقبل العراقي

خصص مدير عام دائرة صحة بغداد / الكرخ جاسب لطيف 
الحجامي، مبلغ مليارين و خمس�مائة ملي�ون دينار لدعم 
املستش�فيات و قطاع�ات الرعاية الصحي�ة االولية التابعة 

للدائرة«.وذكر إعالم صحة الكرخ يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، ان » الحجامي خصص مبلغ ملياران و خمسمائة 
مليون دينار لدعم املستشفيات و قطاعات الرعاية الصحية 
االولي�ة التابعة للدائ�رة اضافة اىل تخصيصاته�ا االعتيادية 
بهدف االرتقاء بالواقع الصحي و تحس�ني الخدمات الطبية 

و الصحية خدمة للمواطن ».
واك�د الحجام�ي ان » الدائ�رة تس�عى جاه�دة لدع�م كافة 
املؤسس�ات الصحي�ة و تطوي�ر عمله�ا و زي�ادة الطاق�ة 
االس�تيعابية للمؤسس�ات الصحي�ة و تجهيزه�ا بأح�دث 

االجهزة و املعدات و املستلزمات الطبية و االدوية .

    بغداد / المستقبل العراقي

املص�ارف  العراق�ي،  املرك�زي  البن�ك  دع�ا 
ورشكات الدفع اإللكروني العاملة يف العراق 
كاف�ًة إل�ى وضع الخطط واالس�راتيجيات 

لنرش أدوات التحصيل.
املرك�زي  للبن�ك  اإلعالم�ي  املكت�ب  وذك�ر 
العراقي يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
ان« املركزي يدعو املصارف ورشكات الدفع 
الخطط واالسراتيجيات  اإللكروني لوضع 

لنرش أدوات التحصيل ع�ى أجهزة الرّصاف 
اآليل ATM، ونقاط البيع POS بما يتناس�ب 
مع عدد بطاق�ات الدفع اإللكرونية، بهدف 
التح�ول نح�و الدف�ع اإللكروني وتس�هيل 

هذه الخدمة عى املستفيدين منها«.

وأك�د البن�ك أّن�ه » ال مان�ع م�ن اس�تمرار 
املصارف ورشكات الدفع بالعمل من طريق 
الوكالء/ منافذ الس�حب النقدي لحني توافر 

االنتشار الكايف ألدوات التحصيل .

كهرباء اجلنوب توجه بدعم املشاريع يف ذي قار بمالكات وآليات ساندة من البرصة

ضبط اكثر من »60« طنًا من املواد الغذائية غري مرصح هبا يف منفذ الشيب

مدير صحة الكرخ خيصص مليارين و مخسمئة مليون دينار 
لدعم املستشفيات و قطاعات الرعاية الصحية

البنك املركزي يدعو املصارف ورشكات الدفع اإللكرتوين لوضع اخلطط 
واالسرتاتيجيات لنرش أدوات التحصيل

     المستقبل العراقي / طالب ضاحي

أعلن محافظ بغ�داد فالح الجزائري، إنجاز القوائم الخاصة 
بأس�ماء املتقدم�ني ع�ى تعيين�ات الربي�ة، مش�رياً إىل أن 
»حكومة بغ�داد املحلي�ة بانتظار قرار من مجل�س الوزراء 

للمبارشة بإعالنها«.
وق�ال الجزائ�ري إن »محافظ�ة بغ�داد هي ج�زء من هذه 
املنظومة ومعنية بمل�ف التعيينات الخاصة بالربيات، وإن 
املحافظ�ة ومديري�ات الربية عكف�ت عى اس�تالم طلبات 
املتقدم�ني وتنظيمه�ا فض�اًل ع�ن املخاطب�ات املس�تمرة 
للحكومة املركزية من أجل اإلرساع بإطالق تلك التعيينات«.

وأش�ار إىل »اكتمال القوائم الخاصة بأس�ماء املتقدمني عى 
تعيينات الربية«، متابعاً أن »حكومة بغداد املحلية بانتظار 

قرار من مجلس الوزراء للمبارشة بإعالنها«.
ورج�ح الجزائ�ري، »إع�الن التعيينات خالل تم�وز الجاري 
بعد إص�دار قرار من رئاس�ة ال�وزراء بذلك«، عازي�اً تأخري 

اإلع�الن إىل »إصدار تعليمات »تنص�ف« املتقدمني إضافة إىل 
التخصيصات املالية وآلية توفريها«.

م�ن جهة اخ�رى اعلن محاف�ظ بغ�داد تفعي�ل قانونا ضد 
املتجاوزين عى امالك الدولة .

وذك�ر بيان ملجل�س املحافظة ان »الجزائ�ري خالل اجتماع 
عقده مع رؤس�اء الوحدات اإلداري�ة واألقضية والنواحي يف 
مبنى محافظة بغداد, شدد عى رضورة بذل الجهود لتقديم 
الخدم�ات اىل املواطن�ني وتفعي�ل املحاس�بة القانونية ضد 
املتجاوزي�ن عى ام�الك الدولة دون اي اس�تثناء وبعيدا عن 

اي انتماء«.
واض�اف، ان »اهمي�ة العم�ل ع�ى تفعي�ل الجان�ب البلدي 
وتج�اوز املعوق�ات الت�ي تواج�ه الوح�دات االداري�ة, بغية 
تقدي�م افض�ل الخدمات للمواط�ن البغ�دادي, ضمن حملة 
خدمة بغداد رشف لنا«.واشار الجزائري, اىل »املعوقات التي 
تواجه عمل الدوائر يف االقضية والنواحي واهمها التجاوزات 
الحاصل�ة عى االرايض, ومش�اكل املول�دات والتخصيصات 
املالية وقلة املوظفني واالنقطاع املستمر يف التيار الكهربائي 
وحمالت التنظيف«, مؤكدا »التزام الحكومة املحلية التزامها 
بمعالجة هذه املعوقات عرب التنسيق مع الحكومة االتحادية 

والوزارات املعنية .

حمافظ بغداد: اكملنا قوائم تعيينات الرتبية وننتظر قرار جملس الوزراء للمبارشة
وجه بتطبيق القانون حبق املتجاوزين على أمالك الدولة

حمافظ واسط يعلن اطالق مستحقات املحارضين 
املجانيني وخمصصات اخلطورة لذوي املهن الصحية

   بغداد / المستقبل العراقي

ح�ددت وزارة الربي�ة / املديري�ة العام�ة للتعليم الع�ام واألهيل 
واألجنبي / مديرية االدارة املدرس�ية رشوط اختيار معاون مدير 

املدرسة . 
مديري�ة العالق�ات العامة واإلع�الم يف ال�وزارة اوضحت الرشوط 
الواج�ب توفرها يف املرش�ح هي ان يكون حاصالً عى ش�هادة ال 
تقل عن البكالوريوس بالنس�بة اىل معاون مدير املدرسة الثانوية 
، وش�هادة الدبلوم كحد ادنى ملعاون املدرس�ة االبتدائية او رياض 
االطف�ال ويفضل ان يكون من حملة اللش�هادة الجامعية االولية 
البكالوريوس ، وان تكون لديه خدمة يف مجال التعليم االبتدائي او 
الثانوي ال تقل عن ثالث سنوات ويفضل من لديه خدمة اكثر ، ان 
ال يقل تقييمه الس�نوي عن ) جيد جدا ( للسنتني االخريتني اللتني 
تس�بقان الرشيح اذا كانت املدرس�ة يف مراكز املدن وعن ) جيد ( 
يف النواحي واألرياف ، وان ال يكون معاقباً بأي عقوبة انضباطية 
خالل الس�نتني االخريتني اللتني تس�بقان الرش�يح وان ال تكون 
تلك العقوبة ألس�باب تتعلق بالنزاه�ة او االمانة او جريمة مخلة 

بالرشف او تتعلق بحسن سري العملية االمتحانية .
كما ح�ددت وزارة الربية / هيأة رعاية املوهوبني موعد االختبار 
التمهيدي للرش�يح لدخول االختب�ار النهائي للطلب�ة املوهوبني 
.مديري�ة العالق�ات العامة واإلعالم يف ال�وزارة اوضحت ان الهيأة 
حددت موعد االختبار يوم السبت املوافق ٢٠ تموز ٢٠١٩ الساعة 
الثامن�ة صباحاً يف مدارس املوهوبني ) بغ�داد ، البرصة ، نينوى ، 
االنب�ار ، ذي قار ، ميس�ان ، النج�ف االرشف ( . وأضافت انه عى 
الطلب�ة املتقدمني لالختب�ار للتواجد يف الزمان وامل�كان املحددين 

وإحضار ما يثبت هوية الطالب .

وزارة الرتبية حتدد رشوط اختيار 
معاون مدير املدرسة وموعد اختبار 

التمهيدي للطلبة املوهوبني

   بغداد / المستقبل العراقي

حدد مرصف الرافدين، مدة تس�ديد قروض الس�يارات للموظفني 
واملتقاعدين بالتقس�يط ولفرة تصل اىل خمس سنوات وبضمنها 

ثالثة اشهر فرة امهال.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »منح ق�روض الس�يارات للموظ�ف أو املتقاعد 
يك�ون من الذين ت�م توطني رواتبه�م لدى امل�رصف ومن حاميل 

البطاقة االلكرونية«.
وأش�ار إىل، أن »عى املوظف أو املتقاعد املوطن راتبه لدى املرصف 
والراغب برشاء السيارة  االطالع عى الرشوط ومواصفات السيارة 

التي ينبغي ان تكون ذات منايشء عاملية رصينة .

الرافدين حيدد مدة تسديد قروض 
السيارات بالتقسيط للموظفني واملتقاعدين

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية املرور العام�ة، وصول الوجبة الثانية من اللوحات 
املرورية، مش�رية اىل توزيعها عى مواقع التس�جيل بعد ١٠ ايام.

وقال الرائد فادي عماد من اع�الم املديرية، إن »اللوحات املرورية 
من الوجبة الثانية من العقد املربم مع الرشكة املجهزة لنا وصلت 
الي�وم بجهود ومتابع�ة مدير امل�رور العام، وتم ارس�ال النماذج 
اىل جه�از التقييس والس�يطرة النوعية وخالل ف�رة ١٠ ايام يتم 

توزيعها اىل كافة مواقع التسجيل عموم العراق«.
واض�اف عماد، ان »اللوحات تضم مركب�ات الحمل والخصويص، 
وستس�د حاجة كافة املواقع«، مستدركا أن »التأخري كان بسبب 

اجراءات التعاقد وليس بسبب املرور العامة«.

املرور تعلن وصول الوجبة الثانية 
من اللوحات املرورية

  البصرة / المستقبل العراقي

الحس�ينية  للعتب�ة  الع�ام  األم�ني  ثم�ن 
املقدس�ة الس�يد جعفر املوس�وي جهود 
متمثل�ة  الب�رصة  يف  املحلي�ة  الحكوم�ة 
بمحافظ البرصة اس�عد العيداني للجهود 
املبذولة يف دعم مش�اريع تصفية املياه يف 

قضاء الفاو ، سيحان وسفوان« .
صفح�ات  تداولته�ا  وثيق�ة  وبحس�ب 

التواصل االجتماعي فان امني عام العتبة 
الحسينية املقدسة السيد جعفر املوسوي 
ثم�ن جه�ود الحكومة املحلي�ة ومحافظ 
البرصة اسعد العيداني للجهود املبذولة يف 

دعم مشاريع تصفية املاء يف املحافظة .
واش�اد » ام�ني الع�ام للعتبة الحس�ينية 
بكل الجهود الت�ي تبذلها حكومة البرصة 
املحلي�ة يف تقديم الخدمة الهايل البرصة ال 

سيما مشاريع املياه .

العتبة احلسينية املقدسة تشكر حمافظ 
البرصة لدعم مشاريع املاء يف املحافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزي�ر النقل عب�د الله لعيب�ي ، مبارشة 
مالكات الرشكة العام�ة ملوانئ العراق بتفريغ 

معدات ثقيلة من نحو اربع بواخر كبرية.
واوض�ح لعيب�ي يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي«، انه »تم تفريغ الحمولة بعد وصول 
١٠3 قطع�ة م�ن املع�دات الثقيل�ة الخاص�ة 
بمحطة كهرباء الهارثة االس�تثمارية التابعة 

لرشكة بريكوال انرييجي االماراتية اىل ميناء ام 
قرص الشمايل«.

من جانبها بينت الرشك�ة ان »املعدات التابعة 
لكهرب�اء الهارث�ة التي وصلت املين�اء تعد من 
املع�دات الثقيلة التي يتطل�ب نقلها وتفريغها 
ع�رب اصح�اب الخ�ربة وذوي التجرب�ة يف هذا 
املجال«.يذك�ر ان عملي�ة التفري�غ تمت وفق 
الس�ياقات االصولي�ة املعتربة ونق�ل البضاعه 

بانسيابية وأمان .

وزير النقل يعلن تفريغ معدات ثقيلة 
يف املوانئ تابعة اىل كهرباء اهلارثة

    البصرة/ المستقبل العراقي

ابدى رئيس مجلس محافظة البرصة صباح حسن البزوني 
اس�تعداده لفت�ح كلي�ات تابع�ة لجامعة النف�ط والغاز يف 
قض�اء القرن�ة جاء ذلك خ�الل لقاءه مع رئي�س الجامعة 

والوفد املرافق له يف قاعة اجتماعات مجلس املحافظة.
وقال البزوني ان مجلس املحافظة عى اس�تعداد باملصادقة 
ع�ى مرشوع افتتاح كليات تابع�ة لجامعة للنفط والغاز يف 
قض�اء القرنة / منطقة الرشش فضال عن اي مرشوع اخر 

يخدم الجامعة ويقدم منها.
واوض�ح ان وزارة التعلي�م العايل والبح�ث العلمي قررت يف 
وقت س�ابق خصم ١٠ درجات لطلبة محافظة البرصة من 
املع�دل القانوني للوزارة لغرض قب�ول اكرب عدد ممكن من 
املحافظ�ة االمر الذي يدعو اىل فتح جامعة اخرى يف البرصة 

الستيعاب الطلبة وتحديدا يف شمال املحافظة.
من جانب�ه قدم رئيس جامع�ة النفط والغ�از محمد هليل 
الكعبي ش�كره وتقدي�ره لرئيس املجلس صب�اح البزوني 

الهتمامه باملوضوع.

البزوين: جملس البرصة عىل استعداد الكامل 
كليات جامعة البرصة للنفط والغاز يف القرنة
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الحاقا بكتابنا ذي العدد 2952 
يف 2019/6/18 والخ����اص 
بأس�تئناف اعالن املناقصة 2/ 
مجاري 2019 مرشوع )تجهيز 
الي��ات تخصصي�ة ملديري���ة 
املج�اري( ضمن برنامج تنمية 

االقاليم لسنة 2019 
ن�ود اعالمك�م بايق�اف اعالن 

املناقصة اعاله .

الحاق�ا بكتابن�ا ذي الع�دد )2953 يف 
اول  بتمدي�د  الخ�اص   )2019/6/18
للمناقص��ة 1/ صحة  2019 مرشوع 
) االعمال الغري منجزة ملرشوع انش�اء 
مستش�فى 100 رسير يف قضاء ش�ط 

العرب (
نود ان نن�وه اىل تمديد ثاني ملوعد غلق 
املناقص�ة اع�اله  ليكون ي�وم األربعاء 
املصادف 2019/7/17 الساعة الواحدة 
ظهراً ب�دال من يوم االربع�اء املصادف  

.2019/7/10

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
 Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

ايقاف اعالن

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
 Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

اعالن متديد ثاين

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

العدد:3320العدد:3243 التاريخ:2019/7/2التاريخ :2019/7/1

فقدان 
فق�د ب�دل ضاي�ع رق�م العق�ار 5625 ممنوحة 
لالج�ازة املرقم�ة 365 يف 8 / 8 / 2017 – فم�ن 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
����������������������������������������

مديرية تنفيذ بعقوبة
العدد/2019/1608

اىل/ املنفذ عليه  / املدين  عماد كامل زيدان
لق�د تحقق لهذه املديرية من  تبليغ مركز رشطة 
املف�رق  واش�عارمختار منطق�ة ح�ي املعلم�ن 
ان�ك مجهول مح�ل االقامة وليس ل�ك موطندائم 
او موق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ  عليه  
واس�تنادا  للمادة) 27( من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة  التنفيذ  يف 
بعقوب�ة  خ�الل  خمس�ة ع�رش يوما تب�داء من 
الي�وم التايل للن�رش  ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي فوق القانون
املنفذ العدل  االقدم

وفاء جليل ادهم
اوصاف املحرر

ق�رار  محكم�ة  ب�داءة  بعقوب�ة املرق�م 629/
ب2018/2 يف 2018/6/5

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

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد : 1120 

التاريخ : 2 / 7 / 2019 
م / نرش فقدان 

للطلب املقدم من قبل املدعوة ) الهام خليف ابراهيم 
( الت�ي تروم فيه نصبها قيمة عىل زوجها املفقود 
) انصي�ف جاس�م محمد ( قررت ه�ذه املحكمة 
نرش فقدان املدعو ) انصيف جاسم محمد ( الذي 
فقد يف محافظة صالح الدين / ناحية االس�حاقي 
بتاري�خ 26 / 6 / 2015 ول�م يعرف مصريه لحد 
االن وع�ىل من يعثر عليه وتتوف�ر لديه معلومات 
عنه االتصال بذويه الساكنن يف ناحية االسحاقي 
او مركز رشطة االس�حاقي خالل شهر من اليوم 

التايل لنرش االعالن .
القايض 

حردان خليفة جاسم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف جديدة الشط 
العدد : 167 / ش / 2019 

التاريخ : 1 / 7 / 2019 
اعالن 

اىل املدعو ) وائل يونس ابراهيم ( تقرر تبليغك عن 
طريق النرش يف صحيفتن محليتن كونك مرتحل 
اىل جهة مجهولة وحسب اشعار املختار ) حسن 
حس�ن ام�ن العبيدي ( مختار حي س�يف س�عد 
وتاييد املجل�س املحيل لناحية هبهب وذلك لوجود 
دعوى مقامة بالعدد 167 / ش / 2019 لذا تقرر 
حض�ورك او م�ن ينوب عن�ك قانون�ا يف محكمة 
االحوال الشخصية يف جديدة الشط وذلك يف موعد 
املرافع�ة املص�ادف 14 / 7 / 2019 ويف حال عدم 

حضورك سوف تجري املرافعة غيابيا بحقك .
القايض 

مصطفى حفظي رزوقي 
ق�ايض محكم�ة االح�وال الش�خصية يف جدي�دة 

الشط 
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف هبهب 
محكمة االحوال الشخصية يف هبهب 

العدد : 136 / ش / 2019 
التاريخ : 1 / 7 / 2019 

م / اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه / صب�اح حميد محل / يس�كن 

ناحية السد العظيم – قرية الطالعة .
بتاري�خ 16 / 6 / 2019 اصدرت محكمة االحوال 
الش�خصية يف هبهب قرار حك�م غيابي بالدعوى 
املرقمة 136 / ش / 2019 قرارا يقيض برد دعوى 
املدعي�ة س�لوى حس�ن مغ�ري بالتفري�ق للهجر 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار مختار 
قضاء الخالص / ناحية السد العظيم قررت هذه 
املحكمة تبليغ�ك بصحيفتن محليتن ومن حقك 
االع�راض او التمييز عىل الحك�م الصادر بحقك 
خ�الل مدة 30 يوم�ا تبدا من الي�وم الثاني للنرش 
ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 

قانونا يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 

غازي جليل عبد

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف هبهب 
محكمة بداءة هبهب 

العدد : 97 / ب / 2019 
التاريخ : 1 / 7 / 2019 

م / اعالن 
اىل / املدعى عليه / محمد شكر نعمة / يسكن – 

بغداد – الشيخ عمر .
اق�ام املدعي عم�ر ثاير غفوري الدع�وى البدائية 
املرقم�ة 97 / ب / 2019 مطالب بمبلغ مقداره 
) 000 ، 530 ، 10 ( ع�رشة مالي�ن وخمس�مائة 
وثالثون الف دينار عن قيمة رشاء زيوت سيارات 
م�ن محل املدعي ) عمر ثاير غف�وري ( الواقع يف 
اللقمانية مقابل محطة عن الش�مس وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب اش�عار املخت�ار قررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتن محليت�ن يوميتن 
للحض�ور بموع�د املرافع�ة املص�ادف 16 / 7 / 
2019 ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 
وفقا الحكام املادة 21 من قانون املرافعات املدنية 

... مع التقدير 
القايض 

غازي جليل عبد 
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية السد العظيم 

العدد : 162 / 2019 
التاريخ : 7 / 4 / 2019 

م / اعالن 
اىل املفق�ودة ) س�ناء عيل محمد ( تس�كن ناحية 
العظي�م / الرشقي�ة بتاري�خ 7 / 4 / 2019 قدم 
ش�قيقك ) محمد عيل محم�د ( طلب حجة حجر 
وقيمومة ي�روم فيها حجرك كون�ك مفقودة منذ 
تاري�خ 12 / 6 / 2014 ل�ذا اقت�ى حضورك او 
م�ن ينوب عنك اىل ه�ذه املحكمة خالل ثالثة ايام 
اذا كنت حية وبخالف ذلك سوف تصدر الحجة لذا 

قرر تبليغك بواسطة الصحف املحلية .
القايض 

هيثم حسن طراد

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف جديدة الشط 
العدد : 168 / ش / 2019 

التاريخ : 1 / 7 / 2019 
اعالن 

اىل املدع�و ) وائ�ل يون�س ابراهيم ( تق�رر تبليغك عن 
طري�ق النرش يف صحيفتن محليت�ن كونك مرتحل اىل 
جهة مجهولة وحس�ب اش�عار املختار ) حسن حسن 
امن العبيدي ( مختار حي س�يف سعد وتاييد املجلس 
املحيل لناحية هبهب وذلك لوجود دعوى مقامة بالعدد 
167 / ش / 2019 ل�ذا تق�رر حض�ورك او م�ن ينوب 
عن�ك قانون�ا يف محكمة االحوال الش�خصية يف جديدة 
الشط وذلك يف موعد املرافعة املصادف 14 / 7 / 2019 
ويف ح�ال عدم حضورك س�وف تج�ري املرافعة غيابيا 

بحقك.
القايض 

مصطفى حفظي رزوقي 
قايض محكمة االحوال الشخصية يف جديدة الشط 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة بعقوبة 

العدد : 390 / ب2 / 2019 
التاريخ : 1 / 7 / 2019 

اعالن 
تنفي�ذا للق�رار الصادر م�ن هذه املحكم�ة يف الدعوى 
اعاله والقايض بازالة ش�يوع العق�ار املوصوف ادناه 
بيع�ا والعائ�د للس�يد ) رواد ط�ارق عب�د ( ورشكائه 
والكتس�اب القرار الدرجة القطعية تق�رر االعالن عن 
بيع�ه يف الصحف املحلية ملدة ثالث�ون يوما اعتبارا من 
الي�وم التايل للن�رش فعىل من له الرغب�ة مراجعة هذه 
املحكمة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
10 % من القيمة املقدرة له البالغة ) 000 ، 000 ، 167 
( مائة وس�بعة وس�تون ملي�ون دينار بص�ك مصدق 
لحس�اب هذه املحكم�ة ان لم يكن رشيكا وس�تجري 
االحال�ة القطعية بعه�دة الراغب االخري بعد الس�اعة 
الثانية عرش ظهرا من يوم املزايدة وان الداللية ورسوم 

التسجيل عىل املشري .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
االوصاف : 

1 – ان العقار املرقم 5 / 7 تكية املساحة 1 أولك و 96 
م2 و 25 سم دار سكن ملك رصف يف بعقوبة بالشارع 
املقاب�ل لالس�واق املركزي�ة يتك�ون من مدخ�ل هول 
اس�تقبال مس�لك داخيل غرفة وباحة خلف الدار الدار 
خالية من الشاغلن االبواب والكهربائيات غري صالحة 

مشيدة طابوق مسقفة شيلمان . 
2 – قيم�ة العق�ار ارض�ا ) 000 ، 000 ، 157 ( مائ�ة 

وسبعة وخمسون مليون دينار . 
3 – قيم�ة العق�ار بن�اءا ) 000 ، 000 ، 10 ( ع�رشة 

مليون دينار .
4 – القيم�ة الكلية للعق�ار ) 000 ، 000 ، 167 ( مائة 

وسبعة وستون مليون دينار . 

فقدان 
فق�دت هوي�ة املوظ�ف ) كري�م خل�ف هاش�م ( 
الص�ادرة م�ن املديري�ة العام�ة النت�اج الطاق�ة 
الكهربائية بالبرصة / محطة كهرباء النجيبية – 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
����������������������������������������

فقدان 
فق�دت هوي�ة املوظ�ف ) عقي�ل مجي�د عب�ود ( 
الص�ادرة م�ن املديري�ة العام�ة النت�اج كهرب�اء 
الجنوب – محطة خور الزبري الغازية – فمن يعثر 

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

فقدان
فق�د من�ي س�ند العق�ار املرق�م 2311 /3 ح�ي 
العروبه باس�م ) نور محمد مساعد سلمان ( عىل 

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

فقدان
فق�د من�ي س�ند العق�ار املرق�م 1249 /3 ح�ي 
العروبه باس�م ) نور محمد مساعد سلمان ( عىل 

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

اعالن
اىل الرشي�ك ) عبد الرزاق خلف عبد عون(  اقتى 
يف  العراق�ي  االس�كان  صن�دوق  اىل  حض�ورك 
محافظ�ه النجف خلف مديري�ه ماء النجف وذلك 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك الس�يد 
) مصطفى عيل نعمة ياسن(  بالبناء عىل حصته 
املش�اعه يف القطعه املرقمه 3/66898 حي النداء 
لغرض تسليفه قرض االسكان خالل مده اقصاها 
عرشه ايام داخل العراق وشهر خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن ويعكسه سوف يسقك حقك يف 

االعراض مستقبال .
����������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة ن رشك�ة توزيع 
املنتجات النفطية هيئة توزيع الفرات االوس�ط/ 
فرع املثنى بأس�م ) حس�ن مشعل عكرود دخيل( 
واملرقمة ) 13520( العنوان الوظيفي م.ر. حراس 

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
����������������������������������������

فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة م�ن املديرية العامة 
للتنمية الصناعية اس�م املرشوع ) معمل الس�الم 
للطاب�وق( واملرقم�ة )67606( يف 2005/9/27 
مالك املرشوع ) عن الورثة س�الم يوس�ف جاسم 
لطي�ف( منطوق االجازة )طاب�وق( عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
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)) اعالن مزايدة علنية ((
تعل�ن رئاس�ة جامعة الكوف�ة / قس�م القانونية  عن اج�راء املزايدة 
العلنية لتأجري االموال العائدة لجامعتنا واملدرجة ادناه  فعىل الراغبني 
يف االش�راك باملزاي�دة   مراجعة ديوان الجامعة / الش�ؤون القانونية 
الواقع يف املدينة الجامعية طريق كوفة / نجف لالطالع عىل التفاصيل 
والعق�ار املعلن عنه موقعيا وخالل مدة خمس�ة عرش يوما ابتداء من 
اليوم التايل لنرش االعالن اذ ستجري املزايدة يف الساعة العارشة صباحا 
م�ن اليوم االخ�ري  للمدة اعاله بدي�وان الجامعة مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانونية البالغ�ة 50% من القيمة املق�درة وبصك مصدق 
معنون اىل رئاسة جامعة الكوفة / صندوق التعليم العايل وكتاب براءة 
ذم�ة  من دوائر الرضيب�ة  املختصة تتضمن ع�دم املمانعة يف الدخول 
باملزايدات لنفس س�نة املزايدة وكتاب يتضمن الرقم الرضيبي للمزايد 
اضاف�ة اىل بطاق�ة الس�كن وهوية االح�وال املدنية ع�ىل ان يتم جلب  
جل�ب عدم املحكومي�ة والترصيح االمني  للمتقدم للمزايدة وبحس�ب 
محافظته عىل ان يقوم املس�تاجر بايداع تأمين�ات مقدارها 10% من 
قيم�ة عقد االيجار الس�نوي  يت�م ارجاعها بعد انتهاء م�دة العقد  يف 
حالة عدم ترتب مبالغ بذمته نتيجة مخالفة رشوط العقد او ارضاره 
باملأجور وال يجوز اش�راك املوظفني الذي�ن ذكرتهم احكام املادة )4( 
من قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وسيتحمل 
من ترس�و عليه  اجور الخدمة وكافة املصاريف وفق القانون املش�ار 

اليه اعاله 
اوال / مكتب استنساخ /كلية الفقه 

مالي�ني  تس�عة   )9,500,000(  : الس�نوية  التقديري�ة  القيم�ة   �  1
وخمسمائة الف دينار

ثانيا  / اجازة التصوير الفوتغرايف /كلية االثار
1 � القيمة التقديرية الس�نوية )1,500,000( مليون وخمسمائة الف 

دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3922/ب2018/5

التاريخ : 2019/6/19
اعالن

اىل املدعى عليهما )رائد جاسم محمد وحيدر جاسم محمد(
يف  3922/ب2018/5  املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
2018/12/30 واملتضم�ن الحك�م ب�)الزام املدع�ى عليهم يرسى 
حس�ني يارس ورائد وحي�در والعباس ورغد وس�حر وكوثر وزينب 
وارساء وام البن�ني اوالد جاس�م محم�د بتأديته�م للمدع�ني حازم 
ومنى وبتول اوالد محمد يارس مبلغا قدره ثمانية وعرشون مليون 
ومائتي واربعة وتس�عون الف دينار ومائتي وثمانية وستون دينار 
يدف�ع من قب�ل املدعى عليه�م بواقع مليونان وس�تمائة وتس�عة 
وس�تون الف ومائتي وس�بعون دينار من قبل املدع�ى عليها االول 
يرسى حس�ني يارس ومبل�غ قدره اربعة ماليني ومائتي وس�بعون 
الف وثمانمائة وثالثة وثالثون دينار عىل كل واحد من املدعى عليهم 
الثاني رائد جاس�م محمد واملدعى عليه الثالث حيدر جاسم محمد 
واملدع�ى عليه الرابع العباس جاس�م محمد ومبل�غ قدره مليونان 
ومائة وخمس�ة وثالثون الف واربعمائة وستة عرش الف دينار عىل 
كل واحدة من املدعى عليهن الخامسة رغد جاسم محمد والسادسة 
س�حر جاسم محمد والسابعة كوثر جاس�م محمد والثامنة زينب 
جاس�م محمد والتاس�عة ارساء جاس�م محمد والعارشة ام البنني 
جاس�م محمد ويوزع مجموع مبلغ التعوي�ض عىل املدعني بواقع 
اربع�ة ع�رشة مليون ومائ�ة وس�بعة واربعون الف ومائ�ة وثالثة 
واربعون دينار للمدعي االول حازم محمد يارس ومبلغ قدره سبعة 
مالي�ني وثالثة وس�بعون الف وخمس�مائة وس�بعة وس�تون الف 
ل�كل واحدة من املدعيت�ان الثانية منى محمد ي�ارس والثالثة بتول 
محمد يارس تعويضا للمدعني عن قيمة س�هامهم يف العقار املرقم 
3375/1 مقاطعة 3 جزيرة النجف حي )قادس�ية صدام( ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك  حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
حي الحسن /1 كاظم خادم الخالدي لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار 
املذك�ور بصحيفتني محليتني يوميتني ولك ح�ق الطعن عىل القرار 
املذك�ور خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه 

سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

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

اىل املته�م الغائ�ب / )الرشط�ي س�عد ع�يل جاب�ر 
جودة( 

املنس�وب اىل / مديري�ة رشط�ة محافظ�ة البرصة 
واملنشات

العنوان / محافظة البرصة � قضاء املدينة � ناحية 
االمام الصادق ع

بم�ا ان�ك متهم وف�ق امل�ادة /32/ م�ن ق ع د رقم 
الحكوم�ي  املس�دس  لس�نة 2008 الختالس�ك   14
ال�ذي بذمتك وملحقاته ولم تق�وم باعادته لحد االن  
وملجهولي�ة اقامتك اقتىض تبليغ�ك بهذا االعالن عىل 
ان تحرض ام�ام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل / 
املنطقة الخامس�ة البرصة خالل م�دة ثالثون يوما 
من تاريخ نرش هذا االعالن يف صحيفة محلية يومية 
وتعليق�ه يف محل اقامتك ومق�ر دائرتك وتجيب عن 
التهم�ة املوج�ه ضدك وعن�د عدم حضورك س�وف 
تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام املواد  )65 
و 68 و 69( م�ن قانون اص�ول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

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

م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل الخامس�ة 
بالبرصة

اىل املتهم الهارب / )الرشطي ازهر محمد عيل( 
املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة

كم�ا كن�ت متهما وفق امل�ادة /5/ م�ن ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 لغياب�ك ع�ن مق�ر عمل�ك بتاريخ 
2014/5/16  ولح�د االن وبم�ا ان مح�ل اختفائك 
مجه�ول اقتىض تبليغك به�ذا االعالن عىل ان تحرض 
ام�ام محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل / الخامس�ة 
بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نرش هذا 
االع�الن يف محل اقامتك  وتجيب ع�ن التهمة املوجه 
ض�دك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 
غيابي�ا وتحج�ز اموال�ك املنقول�ة والغ�ري املنقولة 
ويطلب من املوظفني العموميني القاء القبض عليك 
اينم�ا وجدت وتس�ليمك اىل اقرب  س�لطة حكومية 
وال�زام املواطن�ني الذي�ن يعلم�ون بمح�ل اختفائك 
باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للم�ادة 69/اوال 
وثاني�ا وثالثا ورابع�ا من قانون اص�ول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
رئيس محكمة 

  ������������������������������������������

فقدان
 )2860( املرق�م  الص�ك  من�ي  فق�د 
مق�داره  بمبل�غ   2019/6/3 يف  
)4,140,000( اربع�ة مالي�ني ومائ�ة 
واربع�ون ال�ف دين�ار والص�ادر م�ن 
م�رصف الرافدي�ن � ف�رع االس�منت 
الجنوبية )388( بأس�م )فارس حميد 
حبيب( فعىل من يعثر عليه تسليمه اىل 

جهة االصدار

تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل العراق�ي بالعدد )1935( 
يف  الربي�ة  مديري�ة  اع�الن   2019/7/2 وتاري�خ 
محافظ�ة النج�ف االرشف حي�ث ورد 1  / رشك�ة 
املقاوالت النش�ائية خطأ والصحيح رشكة املقاوالت 
االنش�ائية واملقاولني العراقني 2/ ش�هادة تأسيس 
الرشكة عن�د تقديم العطاء ويراع�ى للرشكات غري 
العراقي�ة مصادقته�ا م�ن الجه�ات املعني�ة خط�أ 
والصحي�ح ش�هادة تأس�يس الرشك�ة عن�د تقديم 
العط�اء ومصادقتها  من الجه�ات املعنية 3/ تفتح 
العطائات يوم الغلق الس�اعة الحادية عرش صباحا 
خط�أ والصحي�ح الثانية ع�رش ظه�را 4 / خياطة 
خطأ والصحيح خباطة 5/ يتحمل من ترس�و عليه 
املناقصة اج�ور نرش االعالن خط�أ والصحيح الخر 
اعالن من املناقصة تدفع نقدا اىل املديرية لذا اقتىض 

التنويه 
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 26340/ب2019/4

التاريخ : 2019/7/2
اىل / املدعى عليه )فاروق راهي  حلو( 

اق�ام املدعي )مدير بلدية النج�ف اضافة لوظيفته(  
الدع�وى البدائية املرقم�ة اعاله والت�ي يطلب فيها 
الحك�م بابط�ال كاف�ة القيود ال�واردة ع�ىل العقار 
املرق�م )3/80005 ح�ي العروبة واعادة تس�جيله 
بأسم مديرية بلدية النجف( ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
ح�ي العروبة 1 جمعة عبد الل�ه العنزي عليه قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفت�ني  يوميتني 
بموع�د املرافعة املصادف يف يوم 2019/7/14 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
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 2882/ب2019/4

التاريخ : 2019/7/2
اىل / املدعى عليه )عيل هادي ساجت( 

اق�ام املدعي )مدير بلدية النج�ف اضافة لوظيفته(  
الدع�وى البدائية املرقم�ة اعاله والت�ي يطلب فيها 
الحك�م بابط�ال كاف�ة القيود ال�واردة ع�ىل العقار 
املرقم )3/17570 حي النرص واعادة تسجيله بأسم 
مديرية بلدية النجف( ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار حي 
الجهاد /4 ن�وري عبد الهادي النوين�ي عليه قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفت�ني  يوميتني 
بموع�د املرافعة املصادف يف يوم 2019/7/14 وعند 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 1650/ 2019

التاريخ : 2019/7/1 
اىل  /املنفذ عليه / عالء عبد الحسني سودان

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن ورق�ت التكلي�ف 
بالحض�ور ورشح مختار منطق�ة )النجف / املركز 
ع�يل مجبل الدجي�يل    � االمري/2  انك مجهول محل 
االقام�ة وليس ل�ك موطن دائم او مؤق�ت او مختار 
يمك�ن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 من 
قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحضور يف 
مديري�ة تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوما تبدا 
من الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر :

قرار الحكم الصادر من محكمة بداءة النجف بالعدد 
897/ب2018/5

يف 2018/12/12 واملتضم�ن ال�زام املدع�ى علي�ه 
)ع�الء عب�د الحس�ني س�ودان( بتأديت�ه اىل املدعي 
)حيدر حمودي ه�ادي( مبلغ وقدره مائة وثمانون 
ملي�ون دينار وذلك عن املبل�غ املثبت يف الصك املؤرخ 
الخلي�ج   م�رصف  ع�ىل  املس�حوب   2017/11/1

التجاري فرع الفرات االوسط /بابل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 670

التاريخ : 2019/6/12
اىل املدعوه/ غدير فراس عبد الكاظم

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة فراس عبد الكاظم س�لمان 
طلب�ا اىل هذه املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حجة 
وفاة بحق املدعوه ) غدير فراس عبد الكاظم( قررت 
املحكمة تبليغ�ك يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامه�ا خ�الل عرشة اي�ام من تاريخ ن�رش االعالن  

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 665

التاريخ : 2019/6/12
اىل املدعوه/ هديل فراس عبد الكاظم

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة فراس عبد الكاظم س�لمان 
طلب�ا اىل هذه املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حجة 
وف�اة بحق املدع�وه ) هديل ف�راس عب�د الكاظم( 
ق�ررت املحكمة تبليغ�ك يف الصحف املحلي�ة فعليك 
الحض�ور امامها خالل عرشة ايام م�ن تاريخ نرش 
االعالن  وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون

القايض
عمار هادي املوسوي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة جنح النجف

العدد : 1431/ج2019/2
التاريخ : 2019/7/2

اعالن
اىل املتهم الهارب / عالء عبد الحسني سوادن

/1431( املرقم�ة  الدع�وى  يف  مته�م  ان�ك  حي�ث 
ج2019/2( والخاصة باملش�تكي )م�رصف املتحد 
لالستثمار( وفق املادة 1/459 من قانون العقوبات 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب االش�عار املرفق يف 
ثنايا ه�ذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
اعالنا   بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف 
يوم 2019/8/14 وعند عد م حضورك سوف تجري 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019 / 2018

التاريخ  2019/7/1
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ النجف السيارة املرقمة )18484  
خص�ويص صالح الدين( نوع )تويوتا كراون( اللون 
)ابي�ض( املودي�ل )2005( العائ�دة للمدين ) هاتف 
دارم  جالب( لقاء طلب الدائن )مهند حسن  مايش(  
واملدرج�ه اوصافه�ا ادناه فم�ن له رغب�ة بالرشاء 
الحض�ور يف تم�ام الس�اعة ) الخامس�ة والنص�ف 
ع�رصا( يف الي�وم العارش م�ن اليوم الت�ايل للنرش يف 
الصح�ف املحلي�ة يف مع�رض )حس�ام الخويلدي( 
الواقع يف )معارض النجف الجديدة( مستصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة عرشة  باملئة من القيمة  
املقدرة وشهادة الجنسية وهوية االحوال املدنية هذا 

وان الثمن يدفع نقدا والداللية عىل املشري 
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � النوع : تويوتا كراون
2 � املوديل 2005

3 � االطارات بحالة جيدة
4 � البطارية بحالة جيدة

5 � بدن السيارة خايل من االرضار 
6 � زج�اج الس�يارة بحالة جيدة بأس�تثناء الزجاج 

االمامي يوجد فطر
7 � دواخل الس�يارة مستخدمة االستخدام الطبيعي 

الذي يتالئم وسنة صنع السيارة 
8 � القيم�ة املق�درة : 15000000 خمس�ة ع�رش 

مليون 
������������������������������������������

فقدان
فقدت مني براءة الذم�ة الصادرة من الهيئة العامة 
للرضائ�ب / فرع النج�ف االرشف ذي العدد 19690 
بتاري�خ 2014/8/27 واملعنون�ة اىل الهيئ�ة العامة 
للرضائب /فرع القادس�ية بأس�م /ع�كاب ضعيف 
عبد فعىل من يعثر عليها تسليمها  اىل جهة االصدار

فقدان هوية
وزارة  م�ن  الص�ادره  الهوي�ة  فق�دان 
التخطيط بسم رشكة زهرة بلد للمقاوالت 
العام�ه مح�دوده املس�ؤوليه بس�م املدير 
طالب عيل مهدي درجة خامس�ه كهربائي 

ميكانيكي
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 410 / ش / 2019 

التاريخ : 2 / 7 / 2019 
اعالن 

اىل املدع�ى علي�ه / ف�الح صال�ح محمد – مجه�ول محل 
االقامة 

للدع�وى املقامة من قبل املدعية نضال س�عدي عيل والتي 
تطل�ب فيه�ا الحكم بتايي�د حضانتها الطفاله�ا كل من ) 
عب�د الرحم�ن ورهف ابناء ف�الح صال�ح ( وبتاريخ 24 / 
6 / 2019 اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا القايض بتاييد 
حضان�ة املدعية نضال س�عدي عيل الطفاله�ا كل من عبد 
الرحمن ورهف من زوجها املدعى عليه فالح صالح محمد 
عىل ان التس�افر بهم خ�ارج الع�راق اال بموافقة والدهما 
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتك ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني واس�عة االنتش�ار لغرض 
تبليغك بق�رار الحكم ولك الح�ق بالحضور لالعراض عىل 
القرار املذكور وتمييزه ويف حالة عدم حضورك خالل املدة 

القانونية سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 

عيل منديل خريبط 

������������������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
العدد : 80/خ/2019

التاريخ : 2019/6/23
اعالن

اس�تنادا للم�ادة 71 م�ن قان�ون التنفيذ وبن�اء عىل طلب 
الدائن عماد غانم بديد تبيع مديرية تنفيذ الكوفة الس�يارة 
املرقم�ة 75518/بغ�داد اجرة ش�وفرليت افي�و املندرجة 
اوصافها ادناه العائدة للمدين هادي حس�ني حس�ن فعىل 
الراغ�ب بالرشاء الحض�ور يف الزم�ان وامل�كان املذكورين 
ادناه خ�الل عرشة ايام اعتب�ارا من اليوم الت�ايل للنرش يف 
الصحف مستصحبا معه التامينات البالغ 10% من القيمة 
املقدرة م�ع هوية االحوال املدنية ويتحمل املش�ري اجور 

التسجيل والداللية 
املنفذ العدل 

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
االوصاف /

1 � السيارة املرقمة  75518 ف بغداد  اجرة شوفرليت افيو 
صالون طراز 2010 

2 � مواصف�ات الس�يارة / الس�يارات ذات  بدن�ه بحال�ة 
متوس�طة يتالئ�م وس�نة الصن�ع ع�دا وجود خ�دش عن 
الجامل�غ االمام�ي االيرس وخ�دش عىل الجامل�غ الخلفي 

االيرس الغرفة الداخلية للسيارة بحالة جيدة
جمي�ع املصابيح االمامية والخلفية بحالة جيدة وش�غالة 
جمي�ع الزجاج بحال�ة جيدة ال يحتوي ع�ىل فطر او كرس 
ناقل الحركة من النوع العادي املحرك ش�غال االطارات مع 

السبري بحالة متوسطة
3 � امل�كان : معارض الكوفة خلف املس�بح معرض بدران 

وعارف
4 � الزمان : الس�اعة الخامسة عرصا من اليوم االخري من 

االعالن
القيمة املقدرة : 5400000 خمس�ة ماليني واربعمائة الف 

دينار عراقي 
مالحظة : تقدم التأمينات بصك مصدق 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 847/ب2019/3
التاريخ  :2019/7/2

اعالن
بن�اءا عىل الق�رار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العق�ار املرق�م  2/4823 ح�ي االنص�ار  يف النج�ف عليه 
تعلن هذه املحكم�ة عن بيع العقار  املذكور اعاله واملبينه 
اوصاف�ه وقيمت�ه ادناه فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة 
هذه املحكمة خالل )خمس�ة عرش( يوما من اليوم الثاني 
لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
10% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق المر  محكمة 
ب�داءة النج�ف وصادر من م�رصف الرافدين رق�م )7(  يف 
النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش 
من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشري 

جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : 

العق�ار املرقم 2/4823 حي االنص�ار يف النجف عبارة عن 
دار تقع عىل شارع بعرض 12 مقابل شارع بعرض 6 مر 

حيث انها تقع عىل شارعني
 (T)شكل حرف  

  وبمس�احة اجمالي�ة 120 مر وهو يحت�وي عىل مطبخ 
وكل�دور واس�تقبال ومم�ر صغ�ري وغرف�ة ن�وم ع�دد2 
وصحيات داخلية وهو بطابق واحد مبلط بالكايش القديم 
واالشتايكر غري مجهز باملاء والكهرباء مسقف بالشيلمان 
غري مش�غول م�ن احد لحظة الكش�ف وتوج�د فيه بعض 
االرضار درجة عمرانه رديئة بعض جدرانه أيلة للس�قوط 
وان القيم�ة الكلية للعق�ار مبل�غ )100,000,000( مائة 

مليون دينار

اىل الرشيك /
)فارس مهدي جرب(

توجب عليك  الحض�ور اىل صندوق 
النج�ف  ف�رع  العراق�ي  االس�كان 
لغرض سلفه بناء عىل العقار املرقم 
3/86545 ح�ي النداء خالل عرشة 
ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون 

حضورك 
طالب القرض

حيدر علوان حمزة

��������������������������
فقدان هوية طالب 

الص�ادرة   الطال�ب  فق�دت هوي�ة 
من جامع�ة الكوف�ة كلي�ة االدارة 
واالقتص�اد قس�م اقتص�اد بأس�م 
)حس�ني عباس عبد املحم�د( رقم 

adm -160471 الهوية
فع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا االتص�ال 
ع�ىل الرق�م )07816692430( او 

تسليمها اىل جهة االصدار 

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2019/401
مقتبس حكم غيابي

1 � اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل 
املنطقة الخامسة

2 � اس�م املجرم الغائب : الرشطي حيدر عبد الحميد كاظم 
عيل املياحي 

3 � رقم الدعوى : 2019/401
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : عام 2010

5 � تاريخ الحكم : 2019/5/29
6 � امل�ادة القانوي�ة )32( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 

املعدل  
7 � املنس�وب اىل  / مديري�ة رشط�ة محافظ�ة الب�رصة 

واملنشات 
8 � خالص�ة الحكم : تبديل مادة االحالة من املادة 32/اوال 
وثانيا من ق ع  د  رقم 14 لسنة 2008 املعدل اىل املادة 35/
اوال وثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 كون الفعل وقع 
قبل صدور تعديل قانون قوى االمن الداخيل وعمال باحكام 

املادة 31 من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
9 � عدم ش�مول املتهم اعاله بقان�ون العفوالعام  رقم 27 
لس�نة 2016 ع�ن التهمه املس�نده اليه وفق اح�كام املادة 
35/اوال م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 لع�دم اعادة ما 

بذمته او تسديد مبلغ التضمني املرتب بذمته 
 10 �  الس�جن ملدة )س�بع س�نوات( وفق احكام املادة 35  
/اوال م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008   وبداللة املواد 61/
اوال و 69/اوال م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008  الختالس�ه 
املسدس�د الحكومي الذي بذمته واملرق�م )GNY845( نوع 
كل�وك 9 ملم  م�ع 30 ثالثون اطالقه م�ن نوعه وملحقات 
املس�دس وهي مخ�زن ع�دد 3 ثالثة وفرش�ة تنظيف عدد 
1 وم�رود تنظي�ف ع�دد1 واحد ومالي�ة مخزن وبالس�تك 
عدد1 وحافظة مس�دس بالس�تك عدد 1 وذل�ك عام 2010 
بع�د مطالبته باملس�دس وادعاءه فقدانه ال�ذي لم يؤكده 

وارتكابه  جريمة الغياب 
11 � تضمينه مبلغ مقداره ))5,300,000( خمسة ماليني 
وثالثمائة الف دينار اس�تنادا للفقرة ثانيا من املادة 35 من 
ق ع د ع�ن قيمة املس�دس وملحقاته املوصوفة اعاله و30 
ثالثون اطالقه وحسب التسعريه املعتمدة بتاريخ الجريمة 

عام 2010 تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
12 �  ط�رده  م�ن الخدم�ة  وتنحيته ع�ن الوظيفة نهائيا 
عم�ال باح�كام املادة 41/اوال /أ  من ق ع د رقم 14 لس�نة 

2008
13 � اعتب�ار جريمته اعاله مخلة بالرشف اس�تنادا للمادة 

21/أ � 6 ق ع 
14 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء القبض 
عليه اينما وجد لتنفيذالحكم الصادر بحقه والزام املواطنني 
باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69/ثانيا 

وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
15 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
16 � تعمي�م اوص�اف املس�دس املوص�وف اع�اله وف�ق 

القانون
17 � تنزي�ل املس�دس وملحقاته املش�ار الي�ه اعاله و 30 
ثالثون اطالقه من الذمة بعد اكتس�اب قرار الحكم الدرجة 

القطعية 
18  �  تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنتدب )حس�ني 
عبد االمري جابر ( البالغة )25,000( خمس�ة وعرشين الف 
دين�ار عراقي ت�رصف له م�ن خزينة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 
/ سادس�ا  من ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعراض 
والتمييز اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نفس 

القانون وافهم علنا بتاريخ 2019/5/29
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
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مرصف الرافدين 

مكتب من�دوب االدارة العامة للمنطقة 
الجنوبية

شعبة الحقوق
اىل / املدي�ن مهن�د مناض�ل عارف عيل 

الغنام
اسم والدته نجاة صالح

العنوان / الب�رصة � الجمهورية  زقاق 
4 دار 11

انذار
نظرا لعدم قيامكم بتس�ديد مبلغ الدين 
املستحق بذمتك والبالغ )17829676( 
دينار س�بعة ع�رش مليون�ا وثمانمائة 
وتس�عة وعرشون الف وستمائة وستة 
وس�بعون ال�ف دين�ار ع�دا الفوائد اىل 
مرصفنا استنادا اىل قرار محكمة بداءة 
البرصة املكتسب الدرجة بالعدد 785/
واس�تنادا   2012/6/28 يف  ب/2012 
اىل امل�ادة االوىل الفق�رة س�ابعا واملادة 
الثالث�ة م�ن قان�ون تحصي�ل الدي�ون 
الحكومي�ة رقم 56 لس�نة 1977 فاني 
وحس�ب الصالحية املخول�ة يل بموجب 
املادة الثانية من القانون اعاله انذركم 
بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املشار اليه  
اعاله وخالل مدة عرشة ايام اعتبارا من 
اليوم التايل لتبليغكم باالنذار  وبعكس�ه 
القانوني�ة  االج�راءات  تتخ�ذ  فس�وف 
الالزمة وفق�ا الحكام املادة الخامس�ة 
الفق�رة اوال من القان�ون املذكور وذلك 
بوض�ع اش�ارة الحج�ز التنفي�ذي عىل 
اموالك�م املنقول�ة وذل�ك لتحصيل دين 

املرصف وتحميلكم كافة املصاريف 

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

الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة بداءة املعقل
العدد : 363/ب/2019

التاريخ 2019/7/2
اعالن

اىل املدع�ى عليه )عيل عباس محس�ن( 
املدع�ي ) حي�در كري�م عبي�د(  اق�ام 
/363( املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 
ب/2019( لدى ه�ذه املحكمة يطالبك 
ال�ذي بذمت�ك  املبل�غ  فيه�ا )بتس�ديد 
مق�داره خمس�ة ماليني وخمس�مائة 
الف دينار عن مبل�غ الكمبيالة املرقمة 
7171 يف 2019/3/10 الص�ادرة م�ن 
كات�ب ع�دل البرصة املس�ائي وقد عني 
للمرافع�ة  ي�وم 2019/7/15 موع�دا 
وملجهولية محل اقامتكم حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ وتأيي�د املجلس البلدي 
يف منطق�ة ح�ي الس�الم انتقالك�م اىل 
جهة مجهولة قرر تبليغكم بصحيفتني 
ع�دم  حال�ة  ويف  يوميت�ني  محليت�ني 
حضوركم  اىل املرافعة فانه س�وف يتم 
اج�راء املرافع�ة بحقكم غيابي�ا وعلنا 

وفق القانون
القايض

عالء حسني صيهود

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / )امل�الزم  ل�ؤي محم�د 

جاسم محمد( 
االس�تخبارات  مديري�ة   / اىل  املنس�وب 

ومكافحة االرهاب 
العنوان /اليوجد

بم�ا ان�ك متهم وف�ق املادة /5/ م�ن ق ع د 
رقم 14 لس�نة 2008 لغيابك عن مقر عملك 
وعدم التحاقك لح�د االن  وملجهولية اقامتك 
اقت�ىض تبليغك بهذا االع�الن عىل ان تحرض 
ام�ام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل االوىل / 
املنطقة الخامسة البرصة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا من تاريخ نرش هذا االعالن يف صحيفة 
محلية يومية وتعليقه يف محل اقامتك ومقر 
دائرت�ك وتجي�ب ع�ن التهم�ة املوجه ضدك 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 
غيابي�ا اس�تنادا الحكام امل�واد  )65 و 68 و 
69( من قانون اص�ول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة
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وزارة الداخلية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2019/412
مقتبس حكم غيابي

1 � اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل 
املنطقة الخامسة

2 � اسم املجرم الغائب : الرشطي عيل منصور شليه علوان 
الفيايض )مطرود من الخدمة( 
3 � رقم الدعوى : 2019/412

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : عام 2015
5 � تاريخ الحكم : 2019/6/3

6 � امل�ادة القانوي�ة )32( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
املعدل  

7 � املنسوب اىل  / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة
8 � خالص�ة الحكم : تبديل مادة االحالة من املادة 32/اوال 
وثانيا من ق ع  د  رقم 14 لسنة 2008 املعدل اىل املادة 35/

اوال وثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 كون الفعل وقع 
قبل صدور تعديل قانون قوى االمن الداخيل وعمال باحكام 

املادة 31 من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
9 � عدم ش�مول املتهم اعاله بقان�ون العفوالعام  رقم 27 
لس�نة 2016 ع�ن التهمه املس�نده اليه وفق اح�كام املادة 
35/اوال م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 لع�دم اعادة ما 

بذمته او تسديد مبلغ التضمني املرتب بذمته 
 10 �  الس�جن ملدة )س�بع س�نوات( وفق احكام املادة 35  
/اوال م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008   وبداللة املواد 61/

اوال و 69/اوال م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008  الختالس�ه 
البندقية  الحكومية الت�ي بذمته واملرقمة )525855( نوع 
كالش�نكوف اخمص معدني وملحقاته�ا مخزن عتاد عدد 
4 اربع�ة و120 مائ�ة وعرشون اطالقه م�ن نوعها وجعبة 
مخ�ازن عدد 1 واح�د والتي اس�تصحبها معه ع�ن غيابه 

بتاريخ 2015/6/30   
11 � تضمين�ه مبلغ مق�داره )4,490,000( اربعة ماليني 
واربعمائ�ة وتس�عون  ال�ف دين�ار اس�تنادا للفق�رة ثانيا 
م�ن امل�ادة 35 م�ن ق ع د عن قيم�ة البندقي�ة الحكومية  
وملحقاتها املوصوفة اعاله وحسب االسعار السائدة وقت 

الحادث  تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
12 �  ط�رده  م�ن الخدم�ة  وتنحيته ع�ن الوظيفة نهائيا 
عم�ال باح�كام املادة 41/اوال /أ  من ق ع د رقم 14 لس�نة 

2008
13 � اعتب�ار جريمته اعاله مخلة بالرشف اس�تنادا للمادة 

21/أ � 6 ق ع  
14 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء القبض 
عليه اينما وجد لتنفيذالحكم الصادر بحقه والزام املواطنني 
باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69/ثانيا 

وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
15 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
16 � تعميم اوصاف البندقية  املختلس�ة املشار اليها اعاله  

وفق القانون
17 � تنزيل البندقية املوصوفة اعاله مع  ملحقاتها املش�ار 
الي�ه اع�اله من الذم�ة بعد اكتس�اب قرار الحك�م الدرجة 

القطعية 
18  �  تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنت�دب )جبار 
عاتي جرب ( البالغة )25,000( خمسة وعرشين الف دينار 
عراق�ي ترصف له م�ن خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 
/ سادس�ا  من ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعراض 
والتمييز اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نفس 

القانون وافهم بتاريخ 2019/6/3
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2019/410
مقتبس حكم غيابي

1 � اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل 
املنطقة الخامسة

2 � اس�م املجرم الغائب : م .اول قيرص عبد الكاظم سلمان 
الطعمة )مطرود من الخدمة( 
3 � رقم الدعوى : 2019/410

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : عام 2006
5 � تاريخ الحكم : 2019/6/3

6 � امل�ادة القانوي�ة )32( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
املعدل  

7 � املنسوب اىل  / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة
8 � خالص�ة الحكم : تبديل مادة االحالة من املادة 32/اوال 
وثانيا من ق ع  د  رقم 14 لسنة 2008 املعدل اىل املادة 35/

اوال وثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 كون الفعل وقع 
قبل صدور تعديل قانون قوى االمن الداخيل وعمال باحكام 

املادة 31 من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
9 � عدم ش�مول املتهم اعاله بقان�ون العفوالعام  رقم 27 
لس�نة 2016 ع�ن التهمه املس�نده اليه وفق اح�كام املادة 
35/اوال م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 لع�دم اعادة ما 

بذمته او تسديد مبلغ التضمني املرتب بذمته 
 10 �  الس�جن ملدة )س�بع س�نوات( وفق احكام املادة 35  
/اوال م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008   وبداللة املواد 61/

اوال و 69/اوال م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008  الختالس�ه 
 )X08268Z( املس�دس  الحكوم�ي الت�ي بذمت�ه واملرق�م
ن�وع برتا مع مخزن عتاد عدد 2 اثنان ومحفظة مس�دس 
ع�دد1 واح�د والتي اس�تصحبها مع�ه عند غياب�ه بتاريخ 

   2006/11/17
ملي�ون   )1,315,000( مق�داره  مبل�غ  تضمين�ه   �  11
وثالثمائة وخمس�ة عرش الف   دينار اس�تنادا للفقرة ثانيا 
م�ن امل�ادة 35 م�ن ق ع د ع�ن قيم�ة املس�دس الحكومي  
وملحقاته املوصوفة اعاله وحس�ب االسعار السائدة وقت 

الحادث  تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
12 �  ط�رده  م�ن الخدم�ة  وتنحيته ع�ن الوظيفة نهائيا 
عم�ال باح�كام املادة 41/اوال /أ  من ق ع د رقم 14 لس�نة 

2008
13 � اعتب�ار جريمته اعاله مخلة بالرشف اس�تنادا للمادة 

21/أ � 6 ق ع 
14 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء القبض 
عليه اينما وجد لتنفيذالحكم الصادر بحقه والزام املواطنني 
باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69/ثانيا 

وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
15 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
16 � تعمي�م اوصاف املس�د  املختلس�ة املش�ار اليها اعاله  

وفق القانون
17 � تنزيل املس�دس املوصوف اعاله مع  ملحقاته املش�ار 
الي�ه اع�اله من الذم�ة بعد اكتس�اب قرار الحك�م الدرجة 

القطعية 
18  �  تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنتدب )حس�ني 
عبد االمري جابر ( البالغة )25,000( خمس�ة وعرشين الف 
دين�ار عراقي ت�رصف له م�ن خزينة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 
/ سادس�ا  من ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعراض 
والتمييز اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نفس 

القانون وافهم بتاريخ 2019/6/3
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

��������������������������
اعالن فقدان

نقاب�ة  هوي�ة  من�ي  فق�دت 
املهندس�ني ف�رع النجف بأس�م 
املواط�ن ) مه�دي صالح مهدي 
عليه�ا  يعث�ر  فم�ن  حس�ن( 

تسليمها لجهة االصدار
��������������������������

تنويه
ورد يف صحيف�ة  الع�راق خطأ مادي يف 
الع�دد )968( الخمي�س 2019/6/20 
صحيف�ة  يف  وكذل�ك  الثامن�ة  الس�نة 
املس�تقبل بالع�دد 1928 يف 20 حزيران 
الخميس 2019/6/20 السنة السادسة 
ب�دل ان يكت�ب )ي�ؤدي اىل املدعي وجد 
مكتوب ان يؤدي اىل املدعى عليه وكذلك 
يف رق�م الكمبيالة ال�واردة يف الصحيفة 
)34464( وان الصحيح هو ) 25464( 

لذا اقتىض التنويه
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العدد )1937( االربعاء  3  حزيران  2019
اعداد: ايهاب فاضلا�سرتاحة6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: س�اير األوضاع وال تعرتض، وابتع�د عن املواجهة 
حالياً، وانتظر ريثما تتضح األمور 

عاطفي�اً: عليك التنبه من بعض األخبار الكاذبة التي تؤثر 
سلباً يف أوضاعك العاطفية 

مهنياً: يش�ر هذا الي�وم اىل عملية ترويجي�ة ناجحة وإىل 
ع�روض مهمة تتلقاها، ق�د توقع عقداً جدي�داً أو تبارش 

عمالً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير

مهني�اً: ق�د تواج�ه معارضني لخطط�ك، فتح�لَّ بالصرب 
لتتوضح الصورة أكثر، وحاول إقناعهم بوجهة نظرك 

عاطفي�اً: تبح�ث ع�ن جديد يف الح�ب لتخرج م�ن املأزق 
العاطفي الذى تمر به

مهنياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك، وقد 
تجعلك تثر بعض النقاط والتفاصيل وتتعرّض النتقادات 
وتجد نفسك محرجاً .عاطفياً: يساعدك الوحي عىل القيام 

بأعمال إبداعية فتفرض أفكارك عىل الرشيك وتؤثر فيه 

مهنياً: الظروف الحالية مناسبة لتقدم عىل خطوة كبرة، 
ل�ن تكون وحيًدا ولن تتعرق�ل محاوالتك يف زيادة رصيدك 
الش�عبي أو تحس�ني االنطباع عنك . عاطفياً: ال تكن كثر 

العتاب واال ابتعد الحبيب عنك

مهني�اً: أنّبهك إىل بعض املماطل�ة أو التأخر يف املعامالت، 
ف�ال تراهن ع�ىل الّدقة أو الخ�رب اليقني . عاطفي�ًا: ينتقل 
فين�وس اىل البي�ت التاس�ع ليبرّشك بي�وم عاطفي افضل 

بكثر من السابق وتكون عىل موعد مع تغير ايجابي

مهني�اً: تأث�رات إيجابية وجّيدة عىل صعي�د العمل، وهذا 
يرتافق مع مطالبك املالية املحقة وقد تبلغ الهدف قريباً 

عاطفياً: تتحس�ن األوضاع مع الرشيك عىل الصعد كافة، 
بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما

مهني�اً: ينتقل فين�وس اىل البيت الثامن يف اواخر الش�هر، 
ليتح�دث عن رشاك�ة أو عالقة امل�ال بالحي�اة العاطفية، 
انتب�ه من بعض الفضائح . عاطفياً: التس�وية املطروحة 

مع الرشيك، تبدو واقعية ومنطقية لتجاوز الخالفات

مهنياً: ال أنصحك الي�وم باملغامرة وكن حذراً يف الخطوات 
التي تقوم بها تجاه الزمالء 

عاطفياً: تناقش بعض األمور املهمة مع الحبيب فال تفكر 
فيه بطريقة سلبية 

مهنياً: قد ال يكون هذا اليوم هو األفضل عىل صعيد حياتك 
املهنية، وقد تواجه بعض املتاعب والخالفات البسيطة

عاطفي�اً: تصطدم ببعض األس�باب الت�ي تجعلك محبطاً 
وحزينا لكن ساعة الحقيقة مع الرشيك باتت قريبة

مهنياً: من املستحسن عدم املراهنة عىل أّي نجاح، ال ترتدد 
يف طلب املساعدة والنصيحة من األصدقاء واألحّباء 

عاطفي�اً: صحيح أنك تم�ر بيوم عصيب جراء مش�كالت 
عاطفية، لكن حافظ عىل رباطة جأشك

مهنياً: ان فينوس املنتقل اىل البيت الس�ادس اي اىل االس�د 
يرّكز عىل الش�ؤون املالية، ويجعلك مزاجًيا قليالً ومتقلّباً 
وربما تنكّب عىل دراسة مرشوع مهم لكن حاذر من جرح 

املقرّبني.

احلوتالعذراء

أغىل شجرة بالعالـم
تتفاوت األشجار يف قيمتها بحسب أهميتها 
ومدى االس�تفادة منها، اس�تفادة قد تكون 
يف ش�كلها الجمايل، كأش�جار األرز والرسو، 
األراك،  كش�جر  وغذائي�ة  طبي�ة  وفوائ�د 
والنخيل.لكن يبدو أن الش�جرة النادرة التي 
تنت�ج »الراتن�ج«، أو م�ادة العود، س�تبقى 
األغ�ىل يف العالم، بس�بب اإلقب�ال الكبر عىل 
دهن العود، بالخص�وص يف منطقة الخليج 

وش�به الق�ارة الهندية.والع�ود، ه�و راتنج 
قاتم اللون موجود بقلب خشب نبات جنس 
العود، واالسم العلمي له »Aquilaria« وهي 
أش�جار دائم�ة الخرضة ومعم�رة، قد يصل 
ارتفاعه�ا إىل عرشين مرتا، وموطنها األصيل 

جنوب رشق آسيا.
ويحت�وي العود ع�ىل زيوت نف�اذة، تتكون 
بس�بب إصاب�ة الش�جرة بنوع م�ن العفن، 

يصي�ب قلبها ويأتي بلون ش�احب وخفيف 
نس�بيا.وعند تق�دم العدوى تنتج الش�جرة 
الراتن�ج العط�ري القات�م الل�ون، ردا ع�ىل 
الهجوم، مما يجعل هذا الخش�ب كثيف جدا 
وداكن اللون، ويس�مى ه�ذا الراتنج بالعود.
وينبغي ع�دم الخلط بينه وب�ني >البخور«، 
الذي ينتج من لحاء شجر العود املميز، الذي 

تعترب الهند موطنه األصيل.

عرض أكرب طائرة يف العالـم للبيع
األمريكية،  تعرض رشكة “فولكان” 
أك�رب طائ�رة يف العالم للبي�ع، وهي 
الطائرة املس�ماة “س�رتاتوالونتش” 
بمبل�غ يص�ل إىل 400 ملي�ون دوالر 
أمريك�ي، بحس�ب ما أفادت ش�بكة 

“يس إن بي يس” األمريكية.
امللياردي�ر  فول�كان  رشك�ة  وتتب�ع 
الراح�ل ب�ول أل�ني، ويش�مل س�عر 
الطائ�رة قائده�ا، وترب�ض الطائرة 

حالي�اً يف مط�ار بوالي�ة كاليفورنيا، 
بالوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة، بعد 
رحلة تجريبة فوق الوالية، والتحليق 
فوق صح�راء موه�ايف ع�ىل ارتفاع 

177 ألف قدم.
مي�ل”  “دي�يل  صحيف�ة  وكان�ت 
الربيطانية، قد نرشت تقرير يف العام 
املايض عن الطائ�رة العمالقة، قالت 
فيه إنها مجهزة بقمرتي قيادة، و28 

عجلة، و6 محركات من طراز بوينغ 
747، وتس�تطيع نق�ل حمولة بوزن 
1.3 مليون باوند.  وتس�اوي املسافة 
بني جناجي الطائ�رة العمالقة طول 
ملعب كرة قدم أمريكية، ويبلغ طول 
الجن�اح الواحد 117 م�رًتا، علماً بأن 
وزنها هو 500 ألف باوند، وقد كانت 
رحلته�ا األوىل يف أبري�ل املايض ألكثر 

من ساعتني.

سودوكو

؟؟هل تعلم
وقد س�مي هذا املرض بهذا االس�م نس�بة إىل 
ضاب�ط فرن�ي مص�اب بهذا املرض اس�مه 

املركز »دي ساد«. 
هل تعلم أن جسم اإلنسان يحتوي عىل 6 ليرت 

دم. 
ه�ل تعل�م أن عدد نبض�ات قلب اإلنس�ان يف 

الدقيقة بمعدل وسطي 70 نبضة. 
هل تعلم أن عدد عظام جمجمة رأس اإلنسان 
22 عظمة، أما عدد العظام املوجودة يف جسم 

اإلنسان فهي 206 عظمة. 
هل تعلم أن عدد عضالت جسم اإلنسان 639 
عضلة مختلفة وأن أقوى هذه العضالت هي 
العضل�ة املاضغ�ة بني الفك�ني وليس عضلة 

الساعد. 
وأن أكرب هذه العضالت هي عضلة الفخذ. 

المتاهات

فوائد طهي اخلرضاوات بزيت الزيتون
أفادت دراس�ة إسبانية حديثة أن طهي الخرضاوات مثل 
الثوم والبصل والطماطم بزي�ت الزيتون البكر، يزيد من 
قيمتها الغذائية وفوائدها العالجية، وعىل رأسها مكافحة 

أمراض القلب والسكري.
الدراسة أجراها باحثون بكلية الصيدلة والعلوم الغذائية 
يف جامع�ة »برش�لونة« اإلس�بانية، ون�رشوا نتائجها، يف 

العدد األخر من دورية »Molecules« العلمية.
وأجرى الفريق دراس�ته الكتشاف اآلثار الصحية للطهي 
بزيت الزيت�ون البكر، الذي يعد مكوناً أساس�ياً يف حمية 

البحر املتوسط.
ويتميز النظام الغذائي لش�عوب أوروبا املطلة عىل البحر 
األبيض املتوس�ط، باالعتماد عىل زي�ت الزيتون كمصدر 
أس�ايس للده�ون، بجان�ب اإلكث�ار م�ن تن�اول الفواكه 
والخرضاوات والحب�وب الكاملة والبقوليات واملكرسات، 
وتناول األس�ماك والدواجن عىل األقل مرتني يف األسبوع، 
والحد م�ن تناول اللح�وم الحمراء، ويعرف ه�ذا النظام 

الغذائي ب�«حمية البحر املتوسط«.
ويرتبط هذا النظام بفوائد صحية، أبرزها عالج الس�منة 
والوقاي�ة من م�رض الس�كري، كما أن�ه يخفض خطر 

اإلصابة بالنوبات القلبية والرسطان.

ولتحقيق أكرب استفادة من هذه الحمية، حاول الباحثون 
يف دراستهم الجديدة تقييم طريقة الطهي التي يمكن أن 

تحقق فوائد عالجية أكرب.
وج�رب الفري�ق ذلك م�ع صلص�ة »الس�وفريتو«، وهي 
صلص�ة مصنوعة م�ن الطماطم والبص�ل والثوم وزيت 
الزيت�ون ودقي�ق ال�ذرة، وه�ي عنرص أس�ايس يف حمية 
البحر املتوس�ط.ووفقاً للباحثني، تحتوي هذه الصلصة 
عىل حوايل 40 مركباً مختلفاً من املواد املضادة لألكس�دة 
ومركبات الفينول وكمية عالية من الكاروتينات، ويرتبط 
اس�تهالكها بتقلي�ل مخاط�ر أم�راض القل�ب واألوعية 
الدموية وحساس�ية األنسولني.ووجد الباحثون أن طهي 
مكونات »الس�وفريتو«، وهي البص�ل والثوم والطماطم 
بزي�ت الزيتون البكر، يمكن أن يس�اعد الخرضاوات عىل 
إنتاج مزيد من مضادات األكسدة ومركبات الكاروتينات 
الصلص�ة، وكله�ا عن�ارص  والبوليفين�ول يف مكون�ات 

ومضادات أكسدة مفيدة لصحة الجسم.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 4 عدد رشيحة جبنة شيدر

x 2 عدد بطاطس )كبرة(
x 2 رشة ملح

x 2 رشة فلفل اسود مطحون
x 1 علبة قشطة

الخطوات:
تقرش البطاطس وتقطع رشائح سميكة.

تدهن الصينية البايركس بقليل من الزيت ونرص طبقة 
من البطاطس.

نرش امللح والفلفل وعلبة القشطة بحيث تغطي الطبقة 
بالتساوي.

نرص طبق�ة تانية م�ن البطاطس ون�رش ملح وفلفل 
ون�رص الجبنة الش�يدر وندخلها الفرن الس�اخن حتى 

تنضج.

بطاطا بالقشطة
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الرشطة يقلب الطاولة عىل بغداد 
ويعزز صدارته للدوري املمتاز

              المستقبل العراقي/ متابعة

قل�ب فري�ق الرشط�ة تأخ�ره بهدف 
اىل ف�وز بهدف�ن امام امان�ة بغداد يف 
املباراة التي اقيمت عىل ملعب الشعب 
الدويل، ضمن لقاءات االس�بوع ال�15 
من املرحل�ة الثانية لل�دوري العراقي 

املمتاز لكرة القدم.
وباغت بغ�داد، متصدر الرتتيب بهدف 
يف الدقيقة 20 عن طريق الالعب ستار 

ياس�ن، لكن الرشطة اس�تطاع ادراك 
التع�ادل ع�ن طريق الالع�ب معروف 
يوس�ف يف الدقيق�ة 56، ث�م اض�اف 
امجد عطوان اله�دف الثاني للقيثارة 
الخ�راء يف الدقيق�ة 82 م�ن عم�ر 

املباراة.
به�ذا الفوز، ع�زز الرشط�ة صدارته 
للرتتيب برصيد 85 نقطة، فيما توقف 
رصيد بغ�داد عند النقطة 47 يف املركز 

السابع.

الزوراء خيطف نقطة من نفط ميسان يف الوقت القاتل

عقبة ماين وصالح هتدد أحالم كلوب
            المستقبل العراقي/ وكاالت

تذمرت األندية اإلنجليزية يف السابق من إقامة بطولة 
كأس أمم أفريقيا يف ش�هر ) يناير/ كانون الثاني(، 
عندم�ا يكون موس�م الربيمريليج مليئ�ا باملباريات 
املتالحق�ة التي يغي�ب عنها العبو القارة الس�مراء، 
ولم يس�اهم نق�ل البطولة هذ الع�ام إىل الصيف، يف 

التقليل من مخاوف هذه األندية.
بالنس�بة لفريق ليفربول، فإنه يراقب عن كثب أداء 
مهاجميه محمد صالح وساديو ماني مع املنتخبن 
امل�ري والس�نغايل خ�الل كأس أم�م أفريقيا عىل 

األرايض املرية.
 ورغ�م أن امل�درب األملان�ي يورجن كل�وب ال يتمنى 
لالعبيه سوى الخري يف هذه البطولة، فإن جزءا منه 
يحلم بخروجهما من املنافس�ات يف أرسع وقت، كي 
يمضيان يف إجازتهما الس�نوية قب�ل اللحاق ببداية 
املوسم الجديد للربيمريليج الذي ينطلق يوم التاسع 

من أغسطس/ أب املقبل.
س�جل صالح وماني 22 هدفا لكل منهما يف الدوري 
خ�الل املوس�م املايض، ولهذا الس�بب ف�إن مخاوف 

ليفربول م�ربرة، ألن إصاب�ة أي منهم�ا، أو الغياب 
عن بداية املوس�م، أمر س�يضع الفري�ق يف معضلة 
حقيقي�ة، وربما يمنح املناف�س الرئييس عىل اللقب 

مانشسرت سيتي، أفضلية مبكرة يف السباق.
وما يزيد الطن بلة، قيام ليفربول باس�تدعاء العب 
وس�طه الغيني ناب�ي كيتا من البطول�ة بعدما تبن 
أنه مص�اب، ما يرج�ح إمكانية ع�دم خوض العب 
اليبزي�ج الس�ابق للمباري�ات اإلعدادي�ة قب�ل بداية 
املوس�م الجديد.ال يتوقف األمر عند ذلك، ألن الطرف 
الثالث يف هجوم ليفربول، روبرتو فريمينو، يش�ارك 
م�ع املنتخ�ب الربازي�ي يف نهائي�ات كوب�ا أمري�كا 
2019، حيث س�يخوض مباراة مهمة أمام املنتخب 

األرجنتيني فجر األربعاء يف الدور نصف النهائي.
واألمر نفس�ه ينطبق ع�ىل حارس املرمى أليس�ون 
بيكر، الذي س�اعد يف تأهل الربازي�ل إىل دور األربعة، 
بع�د التص�دي لركل�ة ترجيحي�ة أم�ام باراجواي يف 
رب�ع النهائي.4 العب�ن من ليفربول بات�وا مهددين 
بالغياب مع بداية املوس�م لتأخر إجازاتهم، وهو ما 
قد يض�ع الفريق اإلنجليزي يف مأزق، ال س�يما وأنه 
يس�عى للفوز بلقب الدوري املح�ي للمرة األوىل منذ 

عام 1990.يف الجهة املقابلة، يبدو مانشسرت سيتي 
يف وض�ع أفض�ل، فال يش�ارك منه س�وى الجزائري 
ري�اض محرز يف الكان، بيد أن مهاجميه الريحن 
س�ريجيو أجويرو وجابرييل جيس�وس، سيتقابالن 
وجها لوجه فجر األربعاء يف ال�«س�وبر كالسيكو«، 
وه�و املوق�ف الذي س�يتعرض ل�ه أيض�ا الربازيي 
فرنانديني�و واألرجنتيني نيكوالس أوتاميندي، علما 

بأن إيدرسون حارس السيتي، سيجلس عىل مقاعد 
البدالء.هؤالء الالعبون مرشحون للعودة إىل صفوف 
السيتي قبل بداية املوسم، وربما سيكونون جاهزين 
ألداء مب�اراة درع املجتم�ع قب�ل انط�الق ال�دوري، 
األمر ال�ذي يمنح الفري�ق أفضلية ع�ىل ليفربول يف 
أول جولت�ن عىل أق�ل تقدير.فقدان النق�اط أمر ال 

يمكن تعويضه بس�هولة يف س�باق املنافسة عىل 
لق�ب ال�دوري اإلنجليزي املمت�از، وهو ما 

أثبت�ه املوس�م املايض ال�ذي فاز فيه 
مانشس�رت س�يتي بلقب الدوري 

متفوق�ا ع�ىل ليفرب�ول بفارق 
نقط�ة وحيدة.وله�ذا الس�بب 
ف�إن جاهزية جمي�ع الالعبن 
مطلوبة منذ البداية بالنس�بة 
م�ا  وه�و  الفريق�ن،  كال  إىل 
يضع كلوب أمام الشاش�ة يف 
ثم�ن نهائ�ي كأس أفريقيا، 
ع�ىل أم�ل أن يش�هد خروج 
ص�الح وماني م�ن البطولة 

مبكرا.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

حس�م التعادل اإليجابي مواجهة نفط ميسان 
وضيف�ه ال�زوراء، والت�ي أقيمت مس�اء اليوم 
ع�ىل ملع�ب ميس�ان األوملبي لحس�اب الجولة 
الرابع�ة والثالثن م�ن الدوري، بثالث�ة أهداف 
ل�كل منهما.املب�اراة ش�هدت إث�ارة مثلما كان 
متوقعا لها، ففريق نفط ميس�ان الذي يس�عى 
لالق�رتاب م�ن املرب�ع الذهبي اصط�دم بفريق 
له ش�خصية البطل، وهو حام�ل اللقب.وبدأت 

املباراة مشتعلة حيث تقدم حسن حمود لنفط 
ميسان يف الدقيقة السابعة من املباراة، وواصل 
ميس�ان ب�ذات املعنويات وتمكن من تس�جيل 
هدف مميز عرب الالع�ب أكرم رحيم يف الدقيقة 
يف  النتيج�ة  تقلي�ص  يف  ال�زوراء  ونج�ح   .21
الدقيقة األخرية من الش�وط األول، عرب الالعب 
أحمد جالل لينتهي الشوط بتقدم نفط ميسان 
بهدف�ن مقابل ه�دف واحد.يف الش�وط الثاني 
س�عى الزوراء للتعويض وعادل النتيجة مدافع 
الزوراء محم�د عبد الزه�رة يف الدقيقة 55 من 

املب�اراة، لكن نفط ميس�ان 
ليس�جل  رغبت�ه  اس�تمرت 

هدف ثالث يف الدقيقة 67 عرب 
الالعب أحمد سعيد، لكن أحمد 

ج�الل تخص�ص يف الوق�ت القاتل 
ليعدل الكفة يف الدقيقة 88 لتنتهي املباراة 
بالتع�ادل بثالثة أه�داف ل�كال الفريقن.

ورفع الزوراء رصيده للنقطة 57 يف املركز 
الثال�ث بينم�ا رف�ع نفط ميس�ان رصيده 

للنقطة 51 يف املركز السادس.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اقرتب ن�ادي ميالن اإليطايل، من الحصول 
ع�ىل توقيع الع�ب ري�ال مدري�د، لينضم 
للفري�ق خالل ف�رتة االنتق�االت الصيفية 

الحالية.
وذكر موقع »كالتش�يو مريكاتو«، أن ثيو 
هريناندي�ز، الظهري األي�ر لريال مدريد، 
اجتاز الفحص الطبي بميالن، مش�ريا إىل 
أن الالعب أجرى فحوص�ات أمس اإلثنن 
عق�ب وصول�ه ملدين�ة ميالن�و، وأكم�ل 

الكشف الطبي صباح اليوم الثالثاء.
وأض�اف أن مدافع النادي امللكي س�يعود 
ملكاتب اللجنة األوليمبية اإليطالية، إلجراء 
اختبارات اللياقة البدنية، قبل التوقيع عىل 

عقود انضمامه رسمًيا للروسونريي.
ومن املنتظر أن يوقع هرينانديز عىل عقد 
ملدة 5 س�نوات مع مي�الن، يف صفقة تبلغ 
قيمته�ا ح�وايل 20 مليون ي�ورو، بالرغم 
من أن بعض التقارير الصحفية تش�ري إىل 
أنه سينضم عىل س�بيل اإلعارة مع التزام 

الرشاء.

العب ريال مدريد يتخطى الكشف 
الطبي يف ميالن

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أكد تقرير صحفي إيطايل، اليوم الثالثاء، أن نادي روما 
وضع رشوًطا جديًدا، للس�ماح برحيل مهاجمه 

البوسني إيدين دجيكو إىل إنرت ميالن.
ووفًقا ملوقع »كالتشيو مريكاتو« 
اإليط�ايل، ف�إن روم�ا لي�س يف 
حاج�ة اآلن إىل بي�ع دجيكو 
إىل إن�رت، م�ن أج�ل ضبط 

ميزانيته.
اإليطايل  املوقع  وأش�ار 
إىل روما كان يطلب يف 
البداي��ة 10 مالين 
باإلضافة  ي�ورو، 
إىل الع�ب، م�ن 
أجل الس�ماح 
برحي������ل 

دجيكو.
وتحول موقف 
روم����ا اآلن 
بشأن رحيل 
املهاج��م 
البوسني، 
حي���ث 

ط  يشت��ر
الذئ�اب الحصول عىل 20 مليون 

يورو.
ويفكر مس�ؤولو إن�رت يف عدم 
إبرام الصفقة، ألنه من الصعب 
دفع ه�ذا الرق�م يف العب يبلغ 
33 عاًما، رغم أن التعاقد معه 
أنطوني�و كونتي،  من مطالب 

املدير الفني الجديد.

روما يضع رشطًا جديدًا 
للتخيل عن دجيكو

        المستقبل العراقي / وكاالت

خطف الوت�ارو مارتينيز، مهاجم إن�رت ميالن ومنتخب 
األرجنت�ن، األنظ�ار بعد عروض�ه املميزة منذ املوس�م 

املنرم، سواء برفقة النرياتزوري أو راقيص التانجو. 
وانضم الوت�ارو إىل صفوف إنرت ميالن، يف صيف 2018، 
قادًما من راس�ينج كلوب األرجنتين�ي، يف صفقة بلغت 
قيمته�ا ح�وايل 22.7 ملي�ون ي�ورو، وبعق�د يمتد حتى 

خمس سنوات مقبلة، لعام 2023. 
ويش�ارك مارتيني�ز برفق�ة منتخ�ب ب�الده األرجنتين�ي يف 
منافسات بطولة كوبا أمريكا، املقامة حالًيا يف الربازيل، ويعد 
أفضل العبي التانجو يف البطولة حتى اآلن، بعد تسجيله هدفن 

وتسببه يف حصول التانجو عىل ركلة جزاء.
وم�ع تألقه، صوب العمالق اإلس�باني برش�لونة، أنظاره نحو 
املوهب�ة األرجنتينية، 21 عاًما، حيث تش�ري تقارير صحفية إىل 

أن البارس�ا مس�تعد لدفع قيمة الرشط الجزائي يف عقد الالعب 
مع إنرت ميالن، والذي ُيقدر ب�111 مليون يورو.

ويرص�د  أبرز العوام�ل التي ُتقرب نجم التانج�و من الرحيل إىل 
برشلونة:

صداقة مييس
املنتخ�ب  برفق�ة  للمش�اركة  مارتيني�ز،  الوت�ارو  اس�تدعى 
األرجنتين�ي، ألول م�رة يف 12 م�ارس/ آذار 2018، تحت قيادة 
خورخي سامباويل، املدير الفني السابق للتانجو، وشارك يف أول 
مب�اراة له يف 27 م�ارس/ آذار 2018، يف الهزيمة أمام إس�بانيا 
ودًي�ا )6-1(.ولم ينجح الوت�ارو يف إيجاد م�كان بعد ذلك حتى 

رحل سامباويل، وتوىل ليونيل سكالوني املهمة.
وتمكن الوتارو من التمس�ك بالفرصة بتسجيل 6 أهداف يف آخر 
9 مباريات ش�ارك فيه�ا بقميص األرجنتن، وأصب�ح أكثر من 
أح�رز يف عهد س�كالوني، متفوًقا عىل نجوم كب�ار، مثل ليونيل 

مييس وأجويرو ودي ماريا وغريهم.

»3« عوامل توجه بوصلة مارتينيز نحو برشلونة             المستقبل العراقي / متابعة
 

أك�د الفرن�يس أدري�ان رابي�و، املنض�م حديث�ا 
لصف�وف يوفنتوس، أن�ه مس�تعد اآلن للعب يف 
ال�دوري اإليطايل، مش�ريا إىل أنه س�يكون تحت 
ترف املدرب ماوريس�يو س�اري.وقال رابيو، 
يف تريحاته خالل مؤتمر صحفي: »يوفنتوس 
تواص�ل مع�ي يف امل�ايض، وأنا ق�ررت أن الوقت 
الحايل يمثل اللحظة املناس�بة لكي انضم إليه«.
وأض�اف: »بع�د 7 س�نوات يف باريس، مس�تعد 
للعب يف الدوري اإليطايل، وسأفعل ذلك مع نفس 
اإلرصار املعت�اد، ل�م تك�ن لدي فرص�ة للحديث 
مع س�اري بعد، لكن الجميع هن�ا يف يوفنتوس 
تركوا انطباًعا رائًعا«.وواصل رابيو: »س�أرتدي 
القميص رقم 25 م�ع يوفنتوس. وأفضل اللعب 
يف الجه�ة الي�رى من وس�ط امللع�ب، بجانب 
أنني ألعب أيًضا يف خط وس�ط مكون من اثنن، 

سأكون تحت ترف املدرب«. 
دور بوفون

وتاب�ع الفرن�يس: »جيانلويجي بوف�ون تحدث 
كث�رًيا معي ع�ن يوفنت�وس، ورأي�ه كان مهًما 

يل، ع�ىل املس�توى الش�خيص، 
نح�ن اعتدن�ا الحدي�ث كثريًا«.

أخربن�ي  »بوف�ون  وواص�ل: 
الكثري م�ن األش�ياء املثرية عن 
يوفنت�وس. قال يل إن�ه الطريق 
األفضل بالنس�بة يل ألخذ خطوة 
لألمام يف مس�ريتي. قضاء موسم 
واح�د هن�ا أفضل م�ن الكثري من 
آخر«.وأكم�ل  م�كان  يف  املواس�م 
رابيو: »الش�هور القليل�ة املاضية 
كانت معقدة س�واء عىل املستوى 
الريايض أو الشخيص، لكن اليوم، 
أنا مس�تعد لرتك كل يشء خلفي 
وب�دء مغامرة جدي�دة«. وتابع: 
»لق�د تجم�د األم�ر كل�ه قب�ل 
لكنن�ا توصلنا  ف�رتة وجي�زة، 
التف�اق برعة جًدا، يوفنتوس 

لديه تاريخ عظي�م مع العديد من 
الالعبن الفرنس�ين الكبار الذي لعبوا هنا، 
وآمل أن أتمكن من تحقيق يشء والسري عىل 

هذا النحو«.

رابيو: رونالدو أثر يف قرار 
انضاممي ليوفنتوس

             بغداد/ المستقبل العراقي

طالب�ت رشطة س�او باولو بمنحها لوق�ت إضايف، من أجل 
اس�تكمال التحقيقات قبل تسليم تقريرها يف اتهام مهاجم 

املنتخب الربازيي نيمار باغتصاب عارضة أزياء.
ووفق�ا لصحيف�ة )أو جلوب�و( فإن الرشط�ة تنتظر صور 
رشيط فيديو الفندق الذي أقام فيه الالعب مع املرأة، ولذلك 

طلبت بمنحها 30 يوما إضافيا لتسليم التقرير.
وستس�اعد الص�ور الباحثن ع�ىل توضيح بع�ض النقاط 
بشأن ش�هادات نيمار والعارضة ناجيال تريندادي ميندش 

دي سوزا.
وتم�ت مص�ادرة رشائط تس�جيالت الفيدي�و للفندق الذي 
تؤك�د العارض�ة أن نيمار اغتصبها فيه، م�ن قبل الرشطة 

الفرنس�ية، والت�ي وضعته�ا تح�ت ترف الس�لطات 
الربازيلي�ة، بحس�ب م�ا أعلنت�ه صحيف�ة )ليكي�ب( 
الفرنس�ية الش�هر املايض.واُته�م الالع�ب ال�ذي غاب 

ع�ن كوبا أمري�كا لإلصاب�ة، باغتصاب عارض�ة األزياء، 
الت�ي رفعت دعوى ضده يف الربازيل، بع�د لقائها بالالعب 

يف العاصم�ة الفرنس�ية.وأدىل نيمار بش�هادته 
أيضا أمام القضاء الربازيي، بش�أن 

احتمال ارتكابه جريمة، لنرشه 
عىل حس�اباته بالش�بكات 

االجتماعية املحادثة التي 
أجراه�ا م�ع العارض�ة 
والتي تظهر فيها صورا 

خاصة لها.

تطور جديد يف قضية اهتام نيامر باالغتصاب
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثالثاء، عن 
رشط الجزائري ياسن براهيمي، من أجل االنتقال 

إىل آرسنال يف املوسم املقبل.
ووفًقا لصحيفة »ذا صن« الربيطانية، فإن آرسنال 

يس�عى لتأمن خدم�ات براهيمي، ولك�ن الالعب 
يريد الحصول عىل رس�وم توقيع تبلغ 3.5 مليون 
إس�رتليني. وتحرر براهيمي، من عقده مع بورتو 
ه�ذا الصي�ف، وبالت�ايل ف�إن الالعب س�ينتقل إىل 

آرسنال خالل صفقة مجانية.
وأش�ارت الصحيف�ة الربيطانية إىل أن آرس�نال قد 

يرفض طل�ب براهيمي، بس�بب أن النادي اللندني 
لدي�ه ميزانية محدودة للصفق�ات تبلغ 40 مليون 

إسرتليني فقط.
يذك�ر أن براهيمي انضم إىل صف�وف بورتو قادًما 
م�ن غرناطة اإلس�باني، يف ع�ام 2014، ومنذ ذلك 

الحن، أحرز 53 هدًفا يف 209 مباريات.

رشط براهيمي يفصله عن االنتقال إىل آرسنال

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أك�د تقرير صحفي إس�باني، اليوم الثالث�اء، أن الفرنيس بول 
بوجبا، العب وس�ط مانشس�رت يونايتد، وجه طلًبا للنرويجي 

أويل جونار سولسكاير، املدير الفني للشياطن الحمر.
ووفًقا لربنامج »الرشينجيتو« اإلسباني، فإن بوجبا طلب من 
سولس�كاير أن يس�مح له بالرحيل عن »أول�د ترافورد« قبل 
يوم األح�د املقبل، حت�ى ال يبدأ فرتة اإلعداد مع الش�ياطن 

الحم�ر. وكان�ت العديد من التقارير أش�ارت إىل أن ري�ال مدريد عاد 
لالهتم�ام بصفق�ة بوجبا، ويريد حس�م التعاق�د يف أرسع وقت قبل 
بداية فرتة اإلعداد للموس�م الجدي�د.وكان الفرنيس زين الدين زيدان، 
املدير الفني لريال مدريد، هو من طلب التعاقد مع بوجبا، لدعم خط 
وس�ط الفريق امللكي، بينما يريد فلورنتينو بريي�ز، رئيس املرينجي، 
ضم الدنماركي كريس�تيان إريكسن، العب وسط توتنهام هوتسبري.

يذك�ر أن مانشس�رت يونايتد س�بق أن ح�دد 150 مليون إس�رتليني، 
للتخي عن خدمات بوجبا هذا الصيف.

بوجبا يوجه طلبًا لسولسكاير بشأن الرحيل
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ألبري كامو الصحايف
قرار ضم احلشد للقوات املسلحة.. 

تساؤالت
نجوى بركات  منهل عبد األمير المرشدي 

قب�ل نيله جائزة نوبل لآلداب، بل قب�ل أن يكون كاتبا حتى، عمل ألبري كامو 
قراب�ة عرشي�ن عام�ا يف الصحافة، ال من أج�ل تحصيل الرزق فحس�ب، بل 
خصوصا بوصفها مجاال يتطلّب ش�غفا والتزام�ا وتمرّدا، بمعنى االعرتاض 
ع�ىل ما هو إجحاف وظلم وتع�ّد عىل الحقوق. لقد عم�ل كامو يف عدد كبري 
من الصحف، وترأس تحرير صحيفة »كفاح« )Combat( الرسية التي كانت 
صحيف�ة املقاومة خالل الحرب العاملية الثانية، وش�ارك يف صحٍف جزائرية 
وفرنس�ية، كم�ا كتب يف أن�واع عدة، منه�ا التحقي�ق واالفتتاحي�ة واملقالة 
النقدي�ة، إلخ. عنه تقول الباحثة ماريا س�انتوس س�ينز، يف كتابها الصادر 
أخرياً »ألبري كامو الصحايف«، إن مهنة الصحافة وّفرت لكامو »كل ما ينشده 
شابٌّ ملتزم وواضح الرؤية: البحث عن الحقيقة، وتوفري سبل كشف كل ما 

ُيحاك بشكل خفّي يف كواليس السياسة«.
وبالفع�ل، كان�ت لكامو مقدرات حقيقي�ة، هو الس�اعي إىل فضح املظالم، 
وامل�درك جيدا ألصوله االجتماعية التي لم تعّده ألن يدرس الفلس�فة، يعمل 
يف الصحاف�ة، أو يص�ل الحقاً إىل ما وص�ل إليه. ابن جالية األقدام الس�وداء 
من الفرنس�يني الذين اس�تقروا يف الجزائر. ُولد كامو يف وس�ط فقري من أم 
أّمي�ة وصّم�اء ترّملت باكراً، فراح�ت تخدم يف البيوت إلعال�ة أطفالها. ومع 
ذل�ك، فإن كتابات�ه كلّها، الصحافي�ة منها واألدبية، تنضح بنس�بة االلتزام 
نفس�ها وبرغبة النضال من أجل تغيري العال�م، وجعله مكانا أفضل للفقراء 

واملظلومني واملهّمشني.
والحال أن كامو لم يكن صحافّياً عادياً، فالتحقيقات التي أجراها واملقاالت 
الت�ي كتبها تركت كب�ري األثر يف عرصها، وه�ي ما زالت مث�االً ونموذجاً يف 
النوع، يجري تدريس�هما يف كليات الصحافة، وتتم العودة إليهما يف أكثر من 
مناس�بة. عام 1939، نرش كامو تحقيقاً يف خمس حلقات بعنوان »بؤس يف 
منطقة القبائل«، يف صحيفة الجزائر الجمهورية، حيث فضح رشوط عيش 
الجزائريني الصعبة والبائسة، وجور االستعمار الفرنيس يف حقهم. كما قام 
بتغطية الجرائم والقضايا الس�اخنة، وأحيانا املحاكمات التي كان يكش�ف 
خلفياتها السياسية وتعقيداتها االجتماعية. ويف إحدى افتتاحيات صحيفة 
»كفاح« العائدة لعام 1946، وصف كامو الجاّلدين النازيني كما ييل: »خالل 
أربعة أعوام، س�رّي هؤالء املوظفون إدارتهم، حيث كانت تفربك وجوُه أيتام، 
وُيطل�ق الرصاص عىل رجال يف وجوهه�م، كي ال يتّم التعرّف إليهم، وُتحرش 
جث�ُث األطفال باألقدام، كيفما اتفق، يف صناديق صغ�رية جداً عليها، ُيعذَّب 

ر األرواُح األبّية«.  األخ أمام أخته، تتم قولبة الجبناء، وُتدمَّ
لقد خاض كامو الصحايف معارك فكرية وثقافية وسياس�ية وفلسفية، كان 
أش�هرها وال ريب س�جاله مع فرانس�وا مورياك )صحيف�ة لوفيغارو( عن 
رضورة معاقب�ة املتعاون�ني مع النازي�ني أو العفو عنهم، ث�م مع جان بول 
س�ارتر )مجلة األزمن�ة الحديثة(، وهي املعركة األش�هر التي بدأت مع نرش 
مق�ال يف مجلة س�ارتر عن كت�اب كامو »الرج�ل املتمرّد«، وفي�ه أُِخذ عليه 
ش�جبه وتنديده بمعس�كرات االعتق�ال يف االتحاد الس�وفييتي، األمر النادر 
حدوثه آنذاك يف صفوف اليس�ار. جاء الرد من كامو ضد املجلة التي »تسكت 
ع�ن كل امل�آيس التي ترتكبها االش�رتاكية الش�مولية«، يف ح�ني هاجم أتباع 

سارتر »أخالقيات الصليب األحمر«.. 

تناقلت وسائل اإلعالم قرار السيد عادل عبد املهدي بضم جميع فصائل الحشد 
الش�عبي اىل الجيش العراقي كج�زء ال يتجزأ من القوات املس�لحة العراقية . 
قب�ل الخوض يف ماهية ه�ذا القرار وابعاده وقرائاته البد لنا ان نتس�ائل عن 
الجدي�د يف هذا األمر من حي�ث املبدأ , أوليس الربمل�ان العراقي هو من صوت 
قب�ل اكثر من اربعة اع�وام عىل األعرتاف بقوات الحش�د كجزء من املنظومة 
العسكرية للدولة العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات املسلحة . الم نسمع 
ط�وال الف�رتة املاضي�ة ان الحكومة قررت وألكثر من مرة مس�اواة الحش�د 
بمنتس�بي الجيش العراقي من حيث الرواتب واملخصصات . ألم يرصح قادة 
الحشد بإس�تمرار انهم يأتمروا بأوامر  رئيس الوزراء عىل مستوى الحركات 
العس�كرية والعملياات . ألم تلتزم قوات الحش�د بما قرره  الس�يد عادل عبد 
امله�دي بعدم الس�ماح لقوات الحش�د بالتوغل يف األرايض الس�ورية ملطاردة 
داعش ~. الم يضفي تصويت الربملان عىل احتساب قوات الحشد قوات ضمن 
الق�وات األمني�ة العراقية الرشعية  والصفة الرس�مية عليه�ا . ألم  وثم أكثر 
من ألم لألس�تفهام والتس�اؤل والتعجب ؟؟ بعد هذه التساؤالت لنأتي فنرى 
م�اذا يعن�ي قرار عبد املهدي هذا من حيث التوقي�ت واملعنى والداللة . ال اريد 
ان اتحدث انطالقا من نظرية املؤامرة وال اتمنى ان يكون فحوى األمر ضمن 
ه�ذا اإلطار ولكنه يأتي تزامنا مع حملة مس�عورة تتبناها جهات سياس�ية 
عراقية واطراف اقليمية وبدفع أمريكي ضد الحش�د الشعبي ودوره الفاعل 
يف مط�اردة الدواع�ش والقض�اء عليهم حيثم�ا وجدوا . نحن ندرك ونس�مع 
ون�رى ان هن�اك عملي�ة تس�قيط وطع�ن وافرتاء يتع�رض لها الحش�د من 
دواعش السياس�ة والجهات املدعومة من السعودية وبعض مشايخ الخليج 
وبما يخ�دم األدارة األمريكية التي لم تتوانى يف اإلفصاح عن عدائها لفصائل 
الحشد وتوجيه الرضبات ألكثر من مرة له بل ان امريكا اعلنت اعتبار بعض 
فصائله ضمن قائمة اإلرهاب . يأتي هذا القرار تزامنا مع محاوالت امريكية 
مكش�وفة لتأهيل داعش من جديد وبأسماء جديدة حيث تقوم بتدريب االف 
منهم  يف الصحراء الغربية وقاعدة عني األسد . يأتي هذا القرار يف ظل تسليح 
أمريك�ي معلن لبعض العش�ائر يف املناطق وتش�كيل قوة منه�م خارج اطار 
الدولة العراقية  ويأتي ايضا تزامنا مع مطالبة مجلس محافظة صالح الدين 
بتس�ليح العش�ائر ملواجهة عصابات داع�ش . دالالت كثرية تدع�و اىل الريبة 
وتس�اؤالت تبحث عن اجاب�ة . اذا كان الغرض من القرار حرص الس�الح بيد 
الدولة وهذا ما نؤيده جميعا ونطالب به فمن باب اوىل شمول قوات الصحوة 
ورجال العشائر  وقوات الببشمركة التي ال تأتمر بأمر رئيس الوزراء وال تمت 
بصلة للمنظومة العس�كرية العراقية  وتتلقى التسليح والتدريب من امربكا  
وغريها رغم استالمها روابتهم من الخزينة العراقية األتحادية  .  بقي ان اقول 
ان الحش�د الشعبي بما له من قداسة التضحيات العظيمة واملوقف التأريخي 
املرشف النابع من فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية  العليا والتي  اوصت اكثر 
من مرة برضورة الحفاظ عليه ما دام خطر اإلرهاب الداعيش قائما  من اجل 
حماي�ة العراق كل العراق فهو اكرب ضمان وس�ند للقوات املس�لحة يف حفظ 
وحدة العراق  واس�مى وأجل وأعظم من ان يكون رهنا لصفقات سياسية او 
ضغ�وط خارجية والبد لعبد املهدي ان يتعامل مع األمر بحكمة ودراية  وبما 

يخدم الصالح العام وامن العراق وامانه ووحدته ارضا وشعب .

أكثر اجلثث املكتشفة ترويعًا عرب التاريخ! اكتشاف عالقة غريبة بني أشعة غاما والربق
اعتاد علماء اآلثار التنقيب عن الجثث القديمة، ولكن بعضها يمكن أن 

يكون أكثر إثارة للحرية والصدمة من غريها.
وفيما ي�يل مجموعة اختارها موقع »ذي صن« من اكتش�افات الجثث 
القديمة األكثر بشاعة، بما يف ذلك الفايكينغ مبتوري الرأس واملومياوات 

الصارخة.
- الفايكين�غ مبتوري الرأس: ُعثر عىل هذه الجث�ث يف بلدة »ويماوث« 

الساحلية املشمسة، يف اململكة املتحدة.
واكتشف علماء اآلثار املقربة الجماعية عن طريق الصدفة عام 2009، 

ورسعان ما أدركوا أن جميع الجماجم مفصولة عن الجثث.
وُيعتق�د أن الهي�اكل العظمية التي يعود تاريخه�ا إىل الفرتة بني عامي 
970 و1025 مي�الدي، تع�ود إىل غزاة أرُسوا وأعدموا من قبل الس�كان 

املحليني.
- املومي�اوات الصارخة: لم يكن علماء املرصي�ات األوائل يعرفون ماذا 
ينتظره�م عندما ب�دأوا بفتح التوابي�ت القديمة، حيث ب�دا الكثري من 

املومياوات املكتشفة وكأنها »ترصخ« يف توابيتها.

تمك�ن العلماء، ألول مرة، من اكتش�اف صلة واضح�ة بني نوعني من 
ظواهر أش�عة غاما يف السحب الرعدية ورضبات الربق، ما يشري إىل أن 
توهج أشعة غاما الضعيف قد يسبق ومضات الربق يف ظروف معينة.

وحدد العلماء هاتني الظاهرتني املعنيتني بأنهما »توهج أش�عة غاما« 
)gamma-ray glows(، الذي يس�تغرق نح�و دقيقة واحدة، وومضات 
 terrestrial gamma-ray( أشعة غاما األرضية األقرص واألكثر كثافة

.)flashes
وم�ن املعروف أن كليهما يح�دث داخل الرعد، اعتمادا عىل الش�حنات 
الكهربائية اإليجابية والس�لبية املختلفة املحيطة بهما، والتي يحدثها 

تسارع اإللكرتونات.
لك�ن العلماء لم يفهم�وا تماما كي�ف تعمل ظاهرتا أش�عة غاما معا 
وارتباطهم�ا بال�ربق، إال أن نتائج بحث جديد، فتحت مس�توى جديدا 
تمام�ا من الفهم فيم�ا يتعلق بالفيزي�اء الفائقة الق�درة التي تحدث 

داخل عاصفة رعدية.

ملاذا يشكل جسم »التفاحة« خطرًا عىل النساء؟
كش�فت دراس�ة كب�رية أن النس�اء اللواتي 
منطق�ة  يف  الده�ون  تراك�م  م�ن  يعان�ني 
البط�ن، ذوات »جس�م التفاح�ة«، يواجهن 
خطر اإلصاب�ة بأمراض القلب والس�كتات 

الدماغية.
وقال علماء كلية »ألربت أينش�تاين« للطب 
يف نيوي�ورك، إن الس�بب يع�ود إىل تخزي�ن 
الده�ون حول أعض�اء رئيس�ية، مثل الكبد 
والبنكري�اس، حي�ث تطلق م�واد كيميائية 
ض�ارة يف ال�دم يمك�ن أن تس�بب أم�راض 
القل�ب. وتتبع�ت الدراس�ة، الت�ي ُنرشت يف 
املجل�ة األوروبية للقلب، حال�ة 2683 امرأة 
بع�د انقطاع الطم�ث لديهن، مم�ن تمتعن 
ب�وزن صحي ع�ىل م�دار 18 عام�ا، وحلل 

العلماء توزيع الدهون يف أجسامهن.

ش�كل  حس�ب  النس�اء  برتتي�ب  وقام�وا 
أجس�امهن: ش�كل التفاح�ة أو اإلجاص�ة، 
وتب�ني أن النس�بة األكرب من ذوات أجس�ام 
»التفاح�ة« أكثر عرض�ة لإلصابة بأمراض 
القل�ب والس�كتة الدماغي�ة، م�ن النس�اء 

اللواتي لديهن دهون أقل حول وسطهن.

وق�ال العلم�اء إن وج�ود نس�بة أع�ىل من 
الدهون يف الس�اقني يمكن أن يحمي النساء 
من أمراض القلب، ألن ذلك يعني أن الدهون 
ال يمكن أن تسبب مشكالت يف أماكن أخرى 

من الجسم.
وعندما تصل النساء إىل سن انقطاع الطمث 
)سن اليأس(، فإن التغريات يف شكل الجسم 
والتمثيل الغذائي يمكن أن يتسبب يف تخزين 
املزيد من الدهون حول األعضاء يف الجس�م، 
وليس تحت الجلد. وأوضح العلماء أن توزيع 
الده�ون يف جس�م فرد ما، هو م�ؤرش أكثر 
أهمية ملش�كالت القلب مقارن�ة مع قياس 
ال�وزن. لذا حثوا األطب�اء عىل قياس محيط 
الخرص لدى امل�رىض، لتقييم خطر اإلصابة 

بأمراض القلب.

دراسة تكشف خفايا جتربة »االقرتاب من املوت«!
كشفت دراسة شملت أكثر من ألف فرد، أن 
واحدا من كل 10 أش�خاص يزعم أنه واجه 
تجربة »دنو املوت« أثناء حادث س�يارة أو 
اإلصابة بنوبة قلبية. وتس�بب ذلك يف رؤية 
الكثريي�ن لحياته�م وكأنه�ا »وميض أمام 
أعينهم«، م�ع إبالغ البعض ع�ن تعرضهم 
»للش�لل« أو أن أرواحهم تتنازع »للخروج 

م�ن أجس�امهم«. ورب�ط باحث�و جامعة 
»كوبنهاغ�ن« تجرب�ة االقرتاب م�ن املوت 
)NDEs( ب�� »التدخالت« أثن�اء نوم حركة 
الع�ني الرسيع�ة )REM(، عندم�ا تح�دث 
األح�الم عموم�ا. ويمك�ن ربط ه�ذا األمر 
باضطراب�ات يف األلي�اف العصبية يف القلب 
والرئت�ني، م�ا يمك�ن أن ي�ؤدي إىل إط�الق 

تجارب االقرتاب من املوت. وقال الباحثون 
إن تج�ارب االقرتاب من املوت هي »تجارب 
إدراكية واعية تحدث لدى شخص قريب من 
املوت أو يف حاالت تهديد جسدي أو عاطفي 
وش�يك«. ويش�ري الكثري من »امل�رىض« إىل 
ش�عورهم بأن أفكارهم »تسارعت« وليس 

لديهم أي شعور بمكان وجودهم.

ظه�رت غي�وم غريب�ة كأنه�ا »دوام�ة من 
الياق�وت« يف األف�ق ف�وق القطب الش�مايل 
وغرينالند، أو كأنه�ا حلقة من نار زرقاء يف 
عب السماء. ويطلق عىل هذه الظاهرة اسم 
» الغيوم الرباق�ة« أو »الغيوم املتألقة ليال«، 
ألنها ال تظهر إال بعد غروب الش�مس، حيث 
تنرش ضبابا أزرق ناعما يف الغالف الجوي يف 
فص�يل الربيع والصيف، عندم�ا يبدأ الغالف 
الج�وي العلوي بالربودة بينما تزداد درجات 

حرارة الغالف الجوي املنخفض.
وهن�اك، تحل�ق بل�ورات الجلي�د امللتصق�ة 
الني�زك«  »غب�ار  م�ن  دقيق�ة  بجس�يمات 
املرتف�ع يف الغالف الجوي، ع�ىل بعد 80 كلم 
فوق األرض، ثم تتكثف يف رشائط س�حابية 
دخانية. وتعد الغيوم النقية الرباقة األعىل يف 
الغالف الجوي لألرض، حيث تتشكل يف طبقة 
تعرف باسم الغالف الجليدي أو امليزوسفري، 

وُترى يف األشهر الدافئة من السنة.
وظهرت »الغيوم الرباق�ة« يف غرينالند هذه 
السنة يف 12 يونيو املايض، كما كشف مرصد 
األرض التاب�ع لوكال�ة »ناس�ا« أن الغي�وم 
الليلية الشبيهة بتلك التي ظهرت يف غرينالند 
تس�للت جنوبا يف الفرتة املاضية وش�وهدت 

عند الغسق يف 8 يونيو يف 10 واليات أمريكية 
من بينها أوريغون ومينيس�وتا وميش�يغان 
ونيف�ادا. والح�ظ العلم�اء زي�ادة يف الغيوم 
الرباق�ة بس�بب تغ�ري املن�اخ الناج�م ع�ن 
ممارس�ات البرش، ما تس�بب يف زيادة بخار 

املاء يف الغالف الجوي.

وبحس�ب وكال�ة »ناس�ا«، فإنه يت�م رصد 
الغيوم الرباقة موس�ميا خالل فصيل الربيع 
والصي�ف، يف كل من نصف�ي الكرة األرضية 
الش�مايل والجنوب�ي، عندما يك�ون الغالف 
الجوي أكثر رطوبة، ويرس�ل بخار املاء من 

ارتفاعات متوسطة.

يعيث مخدر الكوكايني فسادا يف الجسم 
من�ذ لحظ�ة استنش�اقه أو تدخينه أو 
حقن�ه يف الوري�د، حيث يدخ�ل مجرى 
الدم يف غض�ون ثوان ويب�دأ بمهاجمة 
درج�ة  الكوكاي�ني  ويخل�ق  الدم�اغ. 
عالية من النش�وة عىل امل�دى القصري، 
تس�تمر م�ا ب�ني 20 إىل 30 دقيقة، ما 
يدفع املتعاطني إىل محاولة الوصول إىل 

املستوى نفسه يف كل مرة.
وكلما زاد استهالكه، يتكيف الدماغ مع 
املخدر بشكل أكرب، ما يعني أنه بحاجة 
إىل جرعة أقوى ليشعر بالنشوة نفسها 

يف املرة القادمة.
يس�بب  أن  يمك�ن  البعي�د،  امل�دى  وع�ىل 
الكوكايني تغي�ريات يف كيمي�اء الدماغ، فما 
ال�ذي يح�دث بالضبط للجس�م من�ذ لحظة 

تناول الكوكايني؟
كجزء م�ن حمل�ة End Of The Line، التي 
تعمل عىل زيادة الوع�ي بالتأثري املدمر الذي 
يمك�ن أن يحدث�ه تعاط�ي الكوكاي�ني عىل 
الصح�ة العقلية، قام الخرباء بتحليل تأثريه 

دقيقة بدقيقة.
- يف غضون 5 دقائق

يعم�ل الكوكايني من خ�الل ترسيع الجهاز 
العصب�ي املركزي، ال�ذي يتحك�م يف معظم 
وظائ�ف الجس�م والعقل. وعند استنش�اقه 
عىل شكل مسحوق، يمكن أن يستغرق األمر 
زهاء 5 دقائق لبدء عمل تأثري املخدر، يف حني 
يك�ون التأثري فوريا عن�د تعاطي الكوكايني 

عرب التدخني.
ويف حديث�ه م�ع »ذي ص�ن«، ق�ال ه�اري 
س�ومينال، وه�و أس�تاذ يف ح�االت تعاطي 
باألوعي�ة  غني�ا  األن�ف  »يع�د  املخ�درات: 
الدموي�ة، ل�ذا عندم�ا ُيستنش�ق الكوكايني 

يج�ري امتصاص�ه برسع�ة يف مجرى 
ال�دم، حي�ث ُيضخ ع�ن طري�ق القلب 
وُينق�ل إىل الدماغ. وع�ىل الرغم من أن 
هذه العملية رسيعة للغاية، وتستغرق 
نح�و 5 دقائ�ق، إال أن تأث�ريات الذروة 
تحدث بعد زه�اء 10 إىل 30 دقيقة من 

تعاطيه«.
- بعد 10 دقائق

دقائ�ق   10 زه�اء  العق�ار  يس�تغرق 
ليس�يطر بش�كل كام�ل عىل الجس�م، 
حيث يق�ول الربوفيس�ور س�ومينال: 
»يتس�بب الكوكاي�ني يف إط�الق الدماغ 
لع�دد من امل�واد الكيميائي�ة العصبية، 
م�ا ينتج اآلث�ار املرجوة للعق�ار، بما يف ذلك 

النشوة والثقة«.
- بعد 30 دقيقة

يف غض�ون 30 دقيق�ة، يس�تمتع املتعاطون 
بالتأثري األعىل للمخدر، حيث يعتمد طول املدة 
عىل نق�اء الكوكايني واس�تيعاب الفرد.ومع 
االس�تخدام املتواصل، يمكن للن�اس التكيف 
م�ع الكوكاي�ني برسع�ة،. وبم�رور الوق�ت، 
يتطلب األمر استهالك كميات أكرب من املخدر 

للحصول عىل نوعية التأثري العالية نفسها.

كيف ينترش تأثري الكوكايني »املميت« يف اجلسم؟رصد غيوم زرقاء غامضة ال تظهر إال يف ليايل الصيف الدافئة


