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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

ينبغي للعاقل أن يقدم آلخرته 

ويعمر دار إقامته

ص2رئيس اجلمهورية يؤكد لسفري االحتاد األوريب: العراق ينتج سياسة واضحة ومبدئية 

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

رئيس الربملان »يتعهد« بإعادة إطالق منحة الصحفيني والفنانني واألدباء

املهندس يلوح بـ »عمليات كربى« يف الصحراء لتنظيفها من االرهاب 

العراق يوسع خارطة تصدير النفط 
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د رئي�س مجلس ال�وزراء ع�ادل عبد 
املهدي، أمس الثالثاء، أن املجلس قرر عدة 
توصي�ات منها تصدير النف�ط إىل األردن 
وس�وريا، وفيم�ا أعل�ن بدء تنفي�ذ األمر 
الديواني بشأن الحشد الشعبي، أشار إىل 
وضع آلية إلدارة املناصب بالوكالة.  وقال 
عبد امله�دي، خ�الل مؤتم�ره الصحفي 
االسبوعي، إن »العراق فقد منافذ تصدير 
النف�ط وهو بحاج�ة اىل تنوي�ع خطوط 

التصدير«.
وأض�اف أنه »تم إص�دار ع�دة توصيات 

خ�الل جلس�ة مجل�س ال�وزراء، منه�ا 
تصدير النفط اىل االردن وسوريا«.

وأعل�ن رئيس مجلس ال�وزراء بدء تنفيذ 
األمر الديواني بش�أن الحش�د الش�عبي، 
فيما أش�ار إىل وضع آلية إلدارة املناصب 

بالوكالة. 
وقال عب�د املهدي إن »الحش�د الش�عبي 
قوة مضحية ودماؤها س�اعدت بتحرير 
الع�راق«. وأض�اف »بدأن�ا بتنفي�ذ االمر 

الديواني بشأن الحشد الشعبي«.
وأوضح أنه »تم وضع آلية كاملة لالنتهاء 
من مل�ف املناصب بالوكالة«، مش�راً إىل 
»تش�كيل لجن�ة مهني�ة لتدقيق اس�ماء 

املناص�ب الخاص�ة واملديري�ة العامني«. 
وب�نينّ رئي�س ال�وزراء، »لدينا ع�دد كبر 
من الشواغر باالدارات والعمل عىل ايجاد 
ت�وازن يف الدرج�ات الخاص�ة«، الفتاً إىل 
»حس�م أكثر م�ن نصف أع�داد املناصب 
بالوكال�ة وس�يتم تثبيته�م«. وتابع عبد 
املهدي، أنه »س�يتم اإلعالن عن األس�ماء 
النهائية للدرج�ات الخاصة بعد تثبيتهم 
ووسائل االعالم لم تكن دقيقة باعالنها«.  
وأش�ار إىل أن »مجلس مكافحة الفس�اد 
لدي�ه ملف�ات س�يفتحها بينه�ا تهريب 

النفط ومكافحة املخدرات«.
التفاصيل ص2

وزير الكهرباء يوجه مديريات 
التوزيع بصيانة ومتابعة انارة الطرق 

الرئيسة واجلسور ببغداد

حمافظ واسط: بلديات 
واسط تستنفر جهودهـا رغم 

ارتفاع درجات احلرارة

اخلطوط اجلوية تعلن 
جاهزية صالة كربالء لتفويـج 

احلجاج اىل الديار املقدسة
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وفد فلسطيني يزور بغداد األسبوع املقبل لفتح »آفاق االقتصاد«واسط: توزيع أكثر من )7( آالف قطعة ارض سكنية لذوي الشهداء واملصابني 
نـائـب يصـف تأجيـل اختيـار وزيــر الرتبيـة بـ  »كارثـة« 

رئيس يوفنتوس
 يتحـرك إلهنـاء صفقـة 

إيكـاردي
ص3 ص3 ص3

ظريف يكشف عن »الفريق باء« الذي حيرض ترامب ضد إيران
      بغداد / المستقبل العراقي

دعا وزي�ر الخارجي�ة اإليراني املجتم�ع الدويل 
الس�تخالص الع�ر م�ن تقوي�ض االتفاق�ات 
النووية الدولية مع إي�ران عىل أيدي العضوين 
اإلرسائي�ي واألمريك�ي يف م�ا يصف�ه ظري�ف 
ب�«الفريق باء«.  وكتب ظريف عر تويرت، أمس 
الثالثاء، »)مستشار الرئيس األمريكي لشؤون 
األمن القومي ج�ون( بولتون و)رئيس الوزراء 
اإلرسائيي بنيامني( نتنياهو قتال اتفاق باريس 
ب�ني الرتوي�كا األوروبي�ة وإي�ران ع�ام 2005 
عر إرصارهما عىل وق�ف تخصيب اليورانيوم 
تماما. م�اذا يف النتيجة؟ زادت إيران التخصيب 

ب�100 ضعف بحلول عام 2012«.
وكان�ت طه�ران، ق�د وافقت بمقت�ى اتفاق 
باريس نهاي�ة عام 2004، ع�ىل وقف عمليات 
التخصيب يف منش�آتها النووي�ة طوعا إىل حني 
التوص�ل م�ع الرتويكا األوروبي�ة إىل حل كامل 
لألزمة، بما يف ذلك مس�اعدة إيران يف برنامجها 
الن�ووي املدني. وتابع ظريف: »واآلن، )بولتون 
ونتنياهو( استماال )الرئيس األمريكي( دونالد 
ترام�ب لقت�ل االتفاق النووي لهث�ا وراء نفس 
الوهم. إن »الفريق باء« لم يستخلص أي عرة، 

لكن عىل املجتمع أن يفعل ذلك«.
جاءت هذه الترصيحات متابعة ملا أش�ار إليه 
ظريف يف تغريدة س�ابقة، حيث كتب: »الفريق 

ب�اء« قد أوهم ترامب بأن إنهاء االتفاق النووي 
عن طريق اإلره�اب االقتصادي يمكن أن يمهد 
األرضي�ة للتوص�ل إىل اتف�اق أفض�ل. وعندما 
اتضح أنه ال إمكانية للتوصل إىل صفقة أفضل، 
فإنه�م باتوا يطالبون بش�كل مثر للس�خرية 

بالتزام ايران الكامل باالتفاق النووي«.
وأضاف: »هناك سبيل للخروج من هذا الوضع، 
ولك�ن ليس عندم�ا يكون »الفريق ب�اء« بيده 
زمام األمور« . وأطلق ظريف تس�مية »الفريق 
باء« عىل أربعة ساس�ة، يعترهم رموز القوى 
املعادي�ة إليران، وه�م بولت�ون ونتنياهو وويل 
العهد الس�عودي محمد بن س�لمان، وويل عهد 

اإلمارات محمد بن زايد.

وزير الداخلية يشدد عىل تطويق جرائم املخدرات 
باعتامد خطط علمية جديدة

حمافظ بغداد يوجه بإزالة التجاوزات عىل االرايض 
3الزراعية يف هور رجب وكويريش 2

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت رئاس�ة مجل�س الن�واب، الثالثاء، 
مع رؤس�اء الكتل النيابية تعديالت قانون 
انتخاب�ات مجال�س املحافظ�ات، معترة 
ان القان�ون »امل�رآة الحقيقي�ة لفلس�فة 
النظ�ام الس�يايس«.  وق�ال مكت�ب نائب 
رئي�س املجل�س حس�ن الكعب�ي يف بي�ان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »هيئ�ة رئاس�ة مجلس الن�واب عقدت 
الي�وم الثالثاء-9-تم�وز 2019 اجتماع�ا 
موس�عا مع رؤساء الكتل النيابية ملناقشة 

التعدي�ل االول لقان�ون انتخابات مجالس 
املحافظات غر املنتظمة يف اقليم واالقضية 
رقم 12 لس�نة 2018«. واضاف املكتب، أن 
»الكعب�ي ع�زى اهمي�ة قان�ون انتخابات 
امل�رآة  كون�ه  اىل  املحافظ�ات  مجال�س 
الحقيقية لفلسفة النظام السيايس وتبوء 
ابناء املحافظة ش�ؤون ادارة محافظاتهم 
ونقل تطلع�ات ابنائه�ا واحتياجات املدن 
ملرحل�ة التطبيق ع�ىل ارض الواقع، فضال 
عن انهم سيكونون احد اهم وسائل تنفيذ 
االس�رتاتيجيات املركزي�ة والخط�ط التي 
تس�عى اليها الدولة بش�كل ع�ام لتطوير 

االقتص�اد والقطاع�ات االخ�رى«. ونق�ل 
املكتب تشديد الكعبي عىل »رضورة احتواء 
القان�ون بن�ود تضمن ترش�ح ش�خوص 
أكفاء يتمتعون بمقومات النجاح ويدينون 
بال�والء للع�راق ومحافظاته�م ويمثل�ون 
ابناء مدنهم ويحققون مطالبهم الخاصة 
بتامني الخدم�ات وتحقيق تنمية حقيقية 
ملناطقهم، كما يجب ترشيع قانون رصني 
وواض�ح وغر مبهم وال يحت�اج اىل تعديل 
بني ف�رتة واخ�رى لوج�ود ثغ�رات ضمن 

بنوده«.
التفاصيل ص2

رئاسة الربملان تبحث مع رؤساء الكتل تعديالت قانون انتخابات 
جمالس املحافظات 

حمافظ البرصة يعلن املوافقة
 عىل افتتاح دائرة ثانية للجوازات 

يف منطقة اجلبيلة
ص3
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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واسط: توزيع أكثر من )7( آالف قطعة ارض سكنية لذوي الشهداء واملصابني 
     بغداد / المستقبل العراقي 

كشف مدير مديرية شهداء واسط، أمس الثالثاء، ان قطع االرايض املوزعة لذوي الشهداء يف 
الرشائح الثالث واملصابني يف محافظة واسط بلغ عددها )7011( قطعة سكنية.

واكد مدير مديرية الشهداء يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »التنسيق جار 
م�ع الحكومة املحلية يف املحافظة الكمال توزيع قطع االرايض الس�كنية للمس�تحقني لعام 

.»2019
وثمنت رئيس�ة مؤسس�ة الش�هداء ناجحة عبد االمري الش�مري جهود مدير مديرية شهداء 
واس�ط والجهات املعنية التي حرصت عىل تطبيق قانون املؤسسة وتخصيص قطع االرايض 

السكنية لتلك العوائل املضحية من اجل وحدة العراق.
ونص قانون مؤسس�ة الش�هداء عىل ان لذوي الشهداء االولوية يف تخصيص االرايض وكذلك 
بناء املجمعات الس�كنية لهم عىل باقي الوزارات ومن ضمنها االرايض املرشحة الستخدامها 

كفرص استثمارية من الهيئة الوطنية لالستثمار.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د رئيس مجلس ال�وزراء عادل عبد 
املهدي، أمس الثالثاء، أن املجلس قرر 
عدة توصيات منه�ا تصدير النفط إىل 
األردن وسوريا، وفيما أعلن بدء تنفيذ 
األمر الديواني بشأن الحشد الشعبي، 
أش�ار إىل وض�ع آلي�ة إلدارة املناصب 
بالوكال�ة.  وق�ال عبد امله�دي، خالل 
إن  االس�بوعي،  الصحف�ي  مؤتم�ره 
»العراق فقد منافذ تصدير النفط وهو 

بحاجة اىل تنويع خطوط التصدير«.
وأضاف أنه »ت�م إصدار عدة توصيات 
خالل جلس�ة مجل�س ال�وزراء، منها 

تصدير النفط اىل االردن وسوريا«.
وأعل�ن رئي�س مجل�س ال�وزراء بدء 
تنفي�ذ األمر الديواني بش�أن الحش�د 
الش�عبي، فيم�ا أش�ار إىل وض�ع آلية 

إلدارة املناصب بالوكالة. 
وقال عبد املهدي إن »الحش�د الشعبي 
قوة مضحية ودماؤها ساعدت بتحرير 
العراق«. وأضاف »بدأن�ا بتنفيذ االمر 

الديواني بشأن الحشد الشعبي«.
وأوض�ح أن�ه »تم وض�ع آلي�ة كاملة 
لالنتهاء من ملف املناصب بالوكالة«، 
مشرياً إىل »تشكيل لجنة مهنية لتدقيق 
اس�ماء املناص�ب الخاص�ة واملديرية 

العام�ني«. وبنينّ رئيس الوزراء، »لدينا 
ع�دد كب�ري م�ن الش�واغر ب�االدارات 
والعمل عىل ايجاد ت�وازن يف الدرجات 
الخاص�ة«، الفتاً إىل »حس�م أكثر من 
نصف أعداد املناصب بالوكالة وسيتم 
تثبيتهم«. وتابع عبد املهدي، أنه »سيتم 
اإلعالن عن األسماء النهائية للدرجات 
الخاصة بعد تثبيتهم ووس�ائل االعالم 

لم تكن دقيقة باعالنها«. 
وأشار إىل أن »مجلس مكافحة الفساد 
لدي�ه ملفات س�يفتحها بينها تهريب 

النفط ومكافحة املخدرات«.
ولفت عبد املهدي، إىل أن »وزارة الرتبية 
�رت 100 مليار دينار م�ن املوازنة  وفنّ

املالية بطباعة الكتب املدرسية«.
وأم�س الثالثاء، عقد مجل�س الوزراء 
جلس�ته االعتيادي�ة برئاس�ة رئي�س 

مجلس الوزراء عادل عبد املهدي .
واقرنّ مجلس الوزراء توصيات املجلس 

الوزاري للطاقة بشأن ما يأتي:
أ - مرشوع انبوب تصدير النفط الخام 
م�رشوع  ب -   . االردن�ي   � العراق�ي 
إنشاء جزيرة صناعية لتصدير النفط 
الخ�ام يف املي�اه االقليمي�ة العراقية. 
وواف�ق مجل�س ال�وزراء ع�ىل تثبيت 
املديرين العامني يف مؤسس�ات الدولة 
بحس�ب أحكام املادة )58( من قانون 

للس�نة  االتحادي�ة  العام�ة  املوازن�ة 
املوافق�ة  وتم�ت   .  2019  / املالي�ة 
ع�ىل طل�ب وزارة اإلعمار واالس�كان 
املتضمن إنش�اء جرس مش�اة ثابت يف 
منطق�ة الكريعات يف ج�داول الخطة 

االستثمارية للوزارة. 
وواف�ق املجلس ع�ىل إس�تثناء وزارة 
الرتبي�ة م�ن كت�اب مجلس ال�وزراء 
لالقتصاد والس�ماح له�ا بإحالة عقد 
توفري املس�تلزمات الرتبوي�ة للرشكة 

العامة النتاج املستلزمات الرتبوية.
وتم�ت املوافق�ة عىل م�رشوع قانون 
التعديل الثان�ي لقانون الطرق العامة 
رق�م )35( لس�نة 2002 مج�دًدا عىل 
مجل�س ال�وزراء. وش�هدت الجلس�ة 
املوافقة ع�ىل موضوع تحس�ني بيئة 
األعمال واالس�تثمار. وصونّت املجلس 
عىل مرشوع قانون انضمام جمهورية 
 1997 ع�ام  بروتوك�ول  اىل  الع�راق 
لتعديل االتفاقي�ة الدولية ملنع التلوث 
م�ن الس�فن لع�ام 1973 يف صيغتها 
املعدنّل�ة بربوتوكول عام 1978 املتعلق 
بها. كم�ا واف�ق مجل�س الوزراءعىل 
ق�رض  بش�أن  املتخ�ذة  االج�راءات 
امل�رف العراق�ي للتج�ارة لغ�رض 
اكمال تمويل مرشوَعي السماوة وذي 

قار – الدورة البسيطة.
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العراق يوسع خارطة تصدير النفط 

رئاسة الربملان تبحث مع رؤساء الكتل تعديالت قانون انتخابات جمالس املحافظات 
        بغداد / المستقبل العراقي

بحثت رئاسة مجلس النواب، الثالثاء، مع رؤساء 
الكتل النيابية تعديالت قانون انتخابات مجالس 
املحافظات، معتربة ان القانون »املرآة الحقيقية 

لفلس�فة النظام الس�يايس«.  وقال مكتب نائب 
رئي�س املجل�س حس�ن الكعب�ي يف بي�ان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »هيئة رئاسة 
مجلس الن�واب عق�دت الي�وم الثالثاء-9-تموز 
2019 اجتماعا موسعا مع رؤساء الكتل النيابية 

ملناقشة التعديل االول لقانون انتخابات مجالس 
املحافظ�ات غري املنتظمة يف اقليم واالقضية رقم 
12 لس�نة 2018«. واضاف املكت�ب، أن »الكعبي 
عزى اهمية قانون انتخابات مجالس املحافظات 
اىل كونه املرآة الحقيقية لفلسفة النظام السيايس 

وتبوء ابناء املحافظة ش�ؤون ادارة محافظاتهم 
ونق�ل تطلعات ابنائها واحتياج�ات املدن ملرحلة 
التطبي�ق ع�ىل ارض الواق�ع، فض�ال ع�ن انه�م 
سيكونون احد اهم وسائل تنفيذ االسرتاتيجيات 
املركزية والخطط التي تسعى اليها الدولة بشكل 

ع�ام لتطوي�ر االقتص�اد والقطاع�ات االخرى«. 
ونقل املكتب تشديد الكعبي عىل »رضورة احتواء 
القان�ون بن�ود تضمن ترش�ح ش�خوص أكفاء 
يتمتع�ون بمقوم�ات النج�اح ويدين�ون بالوالء 
للع�راق ومحافظاته�م ويمثل�ون ابن�اء مدنهم 

ويحقق�ون مطالبهم الخاص�ة بتامني الخدمات 
وتحقي�ق تنمي�ة حقيقية ملناطقه�م، كما يجب 
ترشي�ع قانون رص�ني وواضح وغ�ري مبهم وال 
يحتاج اىل تعديل ب�ني فرتة واخرى لوجود ثغرات 

ضمن بنوده«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، 
االتح�اد  لس�فري  الثالث�اء،  أم�س 
األوروبي لدى العراق رامون بيلكوا، 

أهمي�ة تعزي�ز العالق�ات م�ن اجل 
تحقيق االستقرار يف املنطقة. وذكر 
مكتب صال�ح يف بيان تلق�ت »الغد 
ب�رس«، نس�خة من�ه، ان »رئي�س 
الجمهورية برهم صالح استقبل يف 

قر الس�الم ببغداد سفري االتحاد 
االوروبي ل�دى العراق رامون بيلكوا 

بمناسبة انتهاء مهام عمله«.
وأش�ار صالح إىل ان »العراق ينتهج 
سياس�ة واضح�ة ومبدئي�ة حي�ال 

القضاي�ا االقليمي�ة والدولي�ة م�ن 
اج�ل تحقي�ق األمن واالس�تقرار يف 
املنطقة«، مش�يدا بجهود »الس�فري 
بيلك�وا يف تطوي�ر وت�رية العالقات 
واالتح�اد  الع�راق  ب�ني  الثنائي�ة 

األوروب�ي«. م�ن جانبه أك�د بيلكوا 
م�ع  العم�ل  يعت�رب  »االتح�اد  إن 
العراق أولوية رئيسية نظراً ملكانته 
اإلقليمية والدولية وقدرته عىل لعب 

دور مؤثر يف حل ازمات املنطقة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت نقاب�ة الصحفي�ني، أم�س الثالث�اء، 
أن رئي�س مجلس الن�واب محم�د الحلبويس 

»تعهد« لنقيب الصحفيني مؤيد الالمي بإعادة 
إطالق منح�ة الصحفيني والفنان�ني واألدباء 
»املتوقف�ة منذ أربعة أع�وام«.  وقالت النقابة 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 

إن »رئي�س مجلس النواب محم�د الحلبويس 
تعهد لنقي�ب الصحفيني مؤيد الالمي بإطالق 
منح�ة الصحفي�ني والفنان�ني واألدب�اء التي 
توقف�ت منذ أربع س�نوات«. وأض�اف البيان، 

أن الحلب�ويس »أك�د أنه س�يعمل ع�ىل زيادة 
مبلغه�ا )املنحة( تقديرا لعطائه�م وابداعهم 
وتضحياته�م الوطنية، وعرب عن دعم الربملان 

للنخب العراقية يف مختلف املجاالت«.

رئيس اجلمهورية يؤكد لسفري االحتاد األوريب: العراق ينتج سياسة واضحة ومبدئية 

رئيس الربملان »يتعهد« بإعادة إطالق منحة الصحفيني والفنانني واألدباء 

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د نائ�ب رئي�س هيئة الحش�د الش�عبي 
أب�و مه�دي املهن�دس، أم�س الثالث�اء، ان 
قوات الحش�د س�تعود اىل صحراء الجزيرة 
ب�«عمليات ك�ربى« لتنظيفها بالكامل من 
االرهاب. وقال املهندس بحسب بيان إلعالم 
الحشد الش�عبي تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان�ه »قدمنا تقري�را اىل القائد 
الع�ام للقوات املس�لحة عادل عب�د املهدي 

اقرتحن�ا علي�ه قي�ام عملي�ات يف املناط�ق 
التي تش�هد مح�اوالت تس�لل لداعش غرب 
املوصل وغ�رب صالح الدين وش�مال غرب 
نين�وى«. وأضاف ان »عبد املهدي وافق عىل 
هذا االقرتاح ورشع الحشد والقوات االمنية 
بتنفيذ العملية«، مبينا ان »العملية يف يومها 
الثالث توفقت ونعده�ا تمرينا لقواتنا، ألن 
هذه املنطق�ة حررت س�ابقا ويفرتض ان 
تبقى نظيفة وسنعود لها بعمليات كربى يف 

املستقبل القريب لتنظيفها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

وص�ف رئيس ائت�الف الكل�دان يف مجلس 
الن�واب هوش�يار ق�رداغ، أم�س الثالثاء، 
تأجي�ل اختيار مرش�ح ل�وزارة الرتبية اىل 
الفص�ل الترشيع�ي الق�ادم بال�«كارثة«، 
معت�ربا ان ت�رك ال�وزارة ع�ىل ه�ذا الحال 

يعرقل الكثري من الخطط. 
وق�ال ق�رداغ يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
»التوافق�ات  ان  من�ه  نس�خة  العراق�ي« 
السياس�ية منعت خالل امل�دة املاضية من 
اختيار وزير مناس�ب للرتبي�ة، فضالً عن 
الرف�ض املتكرر ملرش�حي اح�د االحزاب، 
سعياً منها النتزاع الحصة من هذا الحزب 
وتحويلها اىل اخر، ليكون الواقع السيايس 
بدي�اًل عن مصلح�ة البلد يف ف�رض االرادة 

عىل جميع الوزارات«.
واض�اف ان »م�ن املؤم�ل حس�م اختي�ار 
مرش�ح ل�وزارة الرتبي�ة خالل الجلس�ات 
الربملاني�ة املتبقية من الفص�ل الترشيعي 
الح�ايل بع�د تمدي�ده«، مؤك�داً ان »الكتل 
السياس�ية ان لم تنجح يف ذلك فس�يؤجل 
عىل الفصل الترشيعي املقبل بالتزامن مع 

اختيار مرشحي الدرجات الخاصة«.
يف  املتك�رر  »التأجي�ل  ق�رداغ  ووص�ف 
اختي�ار مرش�ح مناس�ب ل�وزارة الرتبية 
بال�«كارثة«، مش�ريا اىل ان »ت�رك الوزارة 
ع�ىل هذا الحال التي ه�ي عليه االن يعرقل 
الكث�ري من الخطط الت�ي يمكن ان توضع 
م�ن قبل الوزي�ر للنهوض بواق�ع التالميذ 
والطلب�ة واالس�اتذة وامل�دارس واملناه�ج 

وغريها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

وضع�ت وزارة العدل، أمس الثالثاء، خطة 
عمل لتأمني استقبال الخرباء والعاملني يف 

االمم املتحدة الراغبني بزيارة العراق.
وذك�ر الوزارة فس بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان »اللجنة املركزية 
يف ال�وزارة اتفق�ت عىل وض�ع  خطة عمل 
الخ�واص  املقرري�ن  اس�تقبال  لتأم�ني 

والخ�رباء العامل�ني  ل�دى االم�م املتح�دة 
الراغب�ني بزي�ارة الع�راق ووض�ع جدول 
اعم�ال  ومقرتحات بش�أن مالئمة مواعيد 
الزيارات من عدمها« .   واضاف اىل انه »تم 
 خ�الل االجتماع مناقش�ة رس�الة املقررة 
الخاص�ة بحقوق املرشدي�ن داخلياً والتي 
 تطل�ب فيها زيارة العراق يف النصف الثاني 
من العام الحايل   2019 حيث تمت املوافقة 

عليها من قبل اعضاء اللجنة«.  

املهندس يلوح بـ »عمليات كربى« يف الصحراء 
لتنظيفها من االرهاب 

نائب يصف تأجيل اختيار وزير الرتبية بـ  »كارثة« 

العدل تضع خطة الستقبال خرباء االمم املتحدة الراغبني بزيارة العراق 
        بغداد / المستقبل العراقي

زار وزي�ر الداخلية ياس�ني طاه�ر اليارسي 
املديرية العام�ة ملكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقلي�ة وعق�د اجتماعا بحضور مستش�ار 
الوزي�ر وم�����دراء املخ�درات ومكافح�ة 
االجرام ورشط�ة بغداد والعالق�ات واالعالم 

والكمارك ». 
وشدد  الوزير، بحسب بيان تلقت »املستقبل 

العراقي« نس�خة منه، ع�ىل »أهمية تصعيد 
جه�ود مكافح�ة آف�ة املخ�درات الخط�رية 
ع�ىل املجتم�ع واالتجاه بإلق�اء القبض عىل 
ه�ذه  يدخل�ون  والذي�������ن  املتاجري�ن 
الس�موم إىل البل�د وتفعي�ل الخط�ط األمنية 

الخاصة بذلك ».
كما أكد اليارسي عىل »رضورة تكثيف حمالت 
التوعي�ة اإلعالمي�ة والتوعوي�ة والتثقيفي�ة 
إلنقاذ وإصالح من وقعوا يف الخطأ الن هدفنا 

هو اإلصالح والتقويم.

        بغداد / المستقبل العراقي

قتلت قوات الحشد الشعبي، أمس الثالثاء، ما يسمى 
ب�«وايل الجزيرة« يف تنظيم »داعش« اإلرهابي خالل 
عمليات »إرادة النر«. وقال اعالم الحش�د يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »قوة من 
الحش�د الش�عبي تمكنت من قبل ما يسمى ب�«وايل 
الجزي�رة« يف تنظيم )داعش( اإلرهابي املدعو حامد 
عب�د محل«. كما دمرت قطعات الحش�د الش�عبي، 
معسكرا لداعش يضم مواد طبية وأجهزة الكرتونية 
وس�الح ومتفجرات جن�وب غرب نين�وى«. وقالت 
مديرية الحش�د، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »قطع�ات الحش�د الش�عبي التي 

انطلق�ت م�ن محافظة نين�وى قب�ل يومني ضمن 
عمليات إرادة النر عثرت اليوم عىل معسكر للعدو 
يحتوي ع�ىل مواد طبية وأجهزة الكرتونية متطورة 
وبدالت عسكرية، فضال عن أسلحة وعبوات ناسفة 
ومتفج�رات ش�مال بحرية سنس�ول جن�وب غرب 
نينوى«. وأضاف البيان، أن »الحش�د دمر املعس�كر 
بالكامل. يذكر ان قوات الحش�د الش�عبي والجيش 
انطلق�ت صباح االح�د 7/ 7/ 2019 بعملية »إرادة 
الن�ر« ملالحقة عن�ارص داعش يف الصح�راء التي 
ترب�ط محافظ�ات األنب�ار واملوصل وص�الح الدين 
بمس�احة تزي�د عىل 30 ال�ف كم2 وص�وال للحدود 
العراقية الس�ورية اذا انهت القطعات التي انطلقت 

من محافظة صالح الدين مهامها بصفحتني .

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، 
أمس الثالث�اء، ان وفد من بالده س�يزور العراق 
االثنني املقبل.  ونقلت صحيفة عربية عن أش�تية 
قول�ه ان »هناك وفداً وزارياً س�يتوجه إىل العراق 

ي�وم االثنني املقبل من أجل فت�ح آفاق اقتصادية 
وتعزي�ز التع�اون«. وأض�اف أن »الزي�ارة تأت�ي 
بتوجيه من الرئيس محم�ود عباس لفتح كل ما 
هو ممكن من آفاق للتعاون وتعزيز العمق العربي 
يف االسرتاتيجية الرامية لالنفكاك من التبعية التي 

فرضها علينا واقع االحتالل اإلرسائييل«.

وزير الداخلية يشدد عىل تطويق جرائم املخدرات 
باعتامد خطط علمية جديدة

احلشد الشعبي يعلن قتل وايل اجلزيرة لدى »داعش« 
وتدمري معسكرًا يضم سالح ومتفجرات 

وفد فلسطيني يزور بغداد األسبوع املقبل لفتح »آفاق االقتصاد«
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   بغداد / المستقبل العراقي

زار مدي�ر عام الرشكة العامة لألنظمة االلكرتونية احمد عبد الله 
الكعب�ي مديرية انتاج الوس�ط التابع�ة اىل وزارة الكهرباء لبحث 
افاق التعاون املستقبيل بني الطرفني« .وافاد بيان تلقته »املستقبل 
العراق�ي« ان »الكعبي اس�تعرض خالل لقائه مدي�ر عام مديرية 
انتاج الوس�ط امكاني�ات الرشكة العامة لالنظم�ة االلكرتونية يف 
مجاالت املحط�ات ومنظومات الس�يطرة واملوازي�ن واالتصاالت 
وانظمة املراقبة واالمان والصناعات الربمجية الحديثة ».واضاف 
ان�ه »تمخ�ض عن الزي�ارة االتفاق عىل تش�كيل لجنة مش�رتكة 

لتفعيل ومتابعة املواضيع املشرتكة الحالية منها واملستقبلية .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العام�ة لتصني�ع الحب�وب يف وزارة التج�ارة عن 
االنته�اء م�ن انت�اج وتجهيز كمي�ة )11( ال�ف طنا م�ن الحبوب 
بمطحنة الس�ماوة الحكومية لصالح البطاقة التموينية ».وأضاف 
مدير الرشكة حسني سامي يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان 
»الكمية املذكورة تم طحنها ضمن مخصص املحافظة من الحصة 
التمويني�ة مل�ادة الطحني والحص�ص التعويضية ملطاح�ن املقداد 
والعمارة«.واش�ار اىل ان »الجه�ود االس�تثنائية الت�ي بذله�ا كادر 
املطحن�ة والعمل الوقات متأخرة الكمال اعمال الصيانة والتنظيف 
يف املعمل اس�تعدادا للمبارشة بانتاج الحص�ة الالحقة ».من جانب 
اخر زارت لجنة فنية مش�كلة من ف�رع الرشكة يف كركوك مطحنة 
الحويج�ة االهلية للوقوف عىل اعمال التأهيل واعمار املطحنة التي 
تعرضت الرضار جس�يمة نتيجة العمليات العسكرية التي شهدها 
القض�اء ابان فرتة احتالل عصابات داعش االرهابية ، فيما حققت 
اللجان الرقابية بالفرع زيارة ميدانية ملطحنة امليثاق الجراء فحص 

الخبازة وسحب النماذج الغراض الفحص املختربي.

   بغداد / المستقبل العراقي

انجزت مالكات الخطوط الجوية العراقية 
ورشكة تنفيذ مشاريع النقل بالتنسيق مع 
س�لطة الطريان املدني كافة األستعدادات 
الالزمة لتفويج حجاج بيت الله الحرام اىل 

الديار املقدسة«.
وذك�رت ادارة الرشك�ة يف بي�ان، تلقت�ه، 
»املستقبل العراقي«، انه« تم نصب اجهزة 
سونار أضافية لتس�هيل انسيابية دخول 
الحج�اج الكرام واجه�زة تكييف إضافية 
املرك�زي  التكيي�ف  منظوم�ة  وتش�غيل 
بع�د ادامته�ا واالهتمام بنظاف�ة الصالة 
ومحيطه�ا الخارجي كما تم جلب عربات 
لذوي االحتياج�ات الخاصة وكذلك تأهيل 

أحزمة الحقائب وأجهزة البوردنك«.
من جانبه تقدم وزير النقل عبدالله لعيبي 
بالش�كر والثن�اء ع�ىل الجه�ود املخلصة 
للرشكة العامة للخطوط الجوية العراقية 
وكذل�ك رشك�ة تنفي�ذ مش�اريع النق�ل 
املس�ؤولة عن تأهيل الصالة خالل الفرتة 

الزمنية املحددة خدمة لضيوف الرحمن.

   بغداد / المستقبل العراقي

الكرتي�ك«  »جن�رال  رشك�ة  أعلن�ت 
 125 س�تضيف  انه�ا  األمريكي�ة، 
ميغ�اواط إىل الش�بكة الكهربائية يف 

العراق يف غضون ثالثة أشهر.
وق�ال مس�ؤول الرشك�ة يف ال�رشق 
األوس�ط مدح�ت املرعب�ي يف بي�ان ، 
إن »الرشك�ة أضاف�ت 125 ميغاواط 
الع�راق  يف  الكهربائي�ة  الش�بكة  اىل 
الطاق�ة يف وق�ت قي�ايس مق�در ب�3 
أش�هر«، مبينا انه »تم شحن املحرك 
واستبداله وتركيبه يف محطة العمارة 
التي تعمل ع�ىل تقنيات F9 املتطورة 
والخاصة بالرشك�ة والتي تنتج 5٠٠ 

ميغاواط«.
وأض�اف املرعب�ي أن »فري�ق عم�ل 
الرشك�ة عمل م�ع نظرائ�ه يف وزارة 
الكهرب�اء بأوق�ات إضافي�ة من أجل 
وزي�ادة  ملس�اندة  التش�غيل  إع�ادة 
االنتاجية يف الطاقة الكهربائية والتي 
وصلت إىل أرقام قياس�ية«، مؤكداً أن 
»الجهود مس�تمرة لصيانة املحركات 
والتأك�د م�ن تش�غيلها وخاص�ة يف 
أوقات الذروة من فصل الصيف والذي 

يشهد ارتفاعاً يف درجات الحرارة«.
وتابع أن »مالكات الرشكة مس�تمرة 
بالعم�ل وإدام�ة وزي�ادة الكفاءة يف 
االنت�اج، ملتزم�ني بتوجيهات رئيس 
ال�وزراء ع�ادل عب�د امله�دي ووزارة 
الكهرب�اء لزيادة االنتاجي�ة والرتكيز 
عىل املشاريع االس�رتاتيجية من أجل 
النه�وض بواقع الطاق�ة الكهربائية 
يف الع�راق، بع�د أن تمكن�ت مالكات 
الرشكة من ضمان تش�غيل أكثر من 
1٨٠٠ ميغاواط خالل الفصل الحايل.

اخلطوط اجلوية تعلن 
جاهزية صالة كربالء لتفويج 

احلجاج اىل الديار املقدسة

»جنرال الكرتيك« تضيف 
»125« ميغاواط للطاقة 

الكهربائية خالل ثالثة أشهر

    البصرة/ المستقبل العراقي

أك�د معاون محافظ البرصة لش�ؤون األقضي�ة والنواحي ودوائر 
الزراع�ة »ع�رب الجزائ�رّي«، إن املوازنة االتحادّية لس�نة 2٠19 
تضمن�ت تخصي�ص أكثر م�ن 45٠ م�رشوع يف املحافظ�ة، كان 
لألقضي�ة والنواح�ي الحص�ة األك�رب منها.وقال خ�الل ترصيٍح 
صحايفٍّ خ�ص بِه إعالم دي�وان محافظة البرصة : إن “مش�اريع 
املحافظة واألقضي�ة والنواحي توقفت بعد ق�رار مجلس الوزراء 
رقم )347( لس�نة 2٠15 الخ�اص بإيقاف املش�اريع يف البرصة، 
وذل�ك لع�دم وج�ود التخصي�ص امل�ايلّ” مؤك�داً إن “املحافظ�ة 
استأنفت مشاريعها وفق التخصيصات املالّية للموازنة االتحادّية 
لسنة 2٠19”.وتابع الجزائرّي، إن “مع بداية عام 2٠19 خصص 
للب�رصة أكثر من 45٠ مرشوع، أحي�ل منها 25٠ مرشوعاً أغلبها 
لألقضي�ة والنواح�ي يف املحافظ�ة”، مؤك�داً أن “املش�اريع  التي 
أحيلت، هي بحوزة رشكات رصينة وذات كفاءة عالية ورسعة يف 
اإلنجاز ،  واس�تبعاد الرشكات املتلكئة، وإن أغلب هذه املش�اريع 

لبناء وتأهيل املدارس ولقطاعي الصحة والبلديات”.

معاون حمافظ البرصة يؤكد إحالة أكثر من 250 مرشوعًا 
مهاًم يف املحافظة إىل رشكات رصينة

   البصرة/ المستقبل العراقي

احتضن�ت قاعة االجتماع�ات يف ديوان املحافظ�ة، صباح اليوم 
الورش�ة الثالثة لتطوير كوادر قس�م تقوي�م األداء .وقال مدير 
قسم تقويم األداء يف ديوان املحافظة »محمد قاسم« : إن الهدف 
من إقامة هذه الورشة،  هو للتنسيق بني مرشوع تكامل وقسم 
تقويم االداء وبالتعاون مع الهيئة التنسيقية بني املحافظات، من 
اج�ل وضع برنامج والية جديدة، تحدد من خاللها نس�ب نجاح 
الخدم�ات املقدم�ة للمواطن الب�رصي، ومن ثم اق�رتاح الحلول 
والعالج�ات لتطوير تلك الخدمات وتقديمه�ا للحكومة املحلية، 
من أجل اتخاذ القرارات االدارية أو املالية مما سينعكس بصورة  

ايجابية عىل االرتقاء بتلك الخدمات  ويف شتى املجاالت .وأضاف 
قاس�م، إن برنام�ج العمل الجديد يتضمن ع�دة أبواب  تمأل من 
خالله عدد من االستمارات واملؤرشات والقيم،  وصوال إىل  تحليل 
املعلومات،  موضحا ان كوادره اصبحوا عىل معرفة ودراية تامة 
بالربنام�ج .من جانبه قال املستش�ار القانوني لربنامج تكامل 
املحام�ي« محمد الخالدي » إن قس�م تقويم األداء يعنى بتقييم 
وتقوي�م الخدمات املقدم�ة يف املحافظة، حيث عم�ل منذ بداية 
تش�كيله عىل تقييم خدمة املاء وخدم�ة ادارة النفايات الصلبة 
نظ�را الهمي�ة تلك الخدمات، وتماس�ها املبارش بحي�اة املواطن 
اليومي�ة،  لذا تم وض�ع معايري للتقييم تس�تند إىل  أمور علمية 
وفني�ة حديثة، تتطاب�ق مع املعاي�ري الدولية ومن ث�م املبارشة 

باجراءات تقويم تلك الخدمات، موضحا إن الورشة التي اقيمت 
الي�وم،  تهدف إىل  تدريب كوادر قس�م تقوي�م االداء، عىل العمل 
بتل�ك املعاي�ري والتي تتضم�ن عمل مؤرشات قياس واحتس�اب 
مس�توى الخدم�ة، وم�دى رض�ا املواط�ن وتحدي�د الفج�وات 
واملش�اكل، ومن ثم وضع الحلول واملعالجات التي من املمكن ان 
تعتمده�ا الحكومة املحلية، اذا كانت من صالحياتها أو حكومة 
املرك�ز ممثلة برئاس�ة ال�وزراء أو مجلس النواب  .يش�ار اىل ان 
مرشوع تكام�ل انجز العديد من الورش الت�ي تهدف اىل تطوير 
الواق�ع الخدمي،من خالل تطوير الكف�اءات البرشية العاملة يف 
الدوائ�ر الحكومية فضال عن اصداره نرشات توعوية وتثقيفية 

تهدف إىل  االرتقاء بوعي املواطن البرصي .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزي�ر العم�ل والش�ؤون االجتماعية 
باسم عبد الزمان استحصال موافقة وزارة 
الصح�ة ع�ىل طل�ب وزارة العم�ل باعف�اء 
م�رىض الثالس�يميا م�ن رس�وم مراجعات 
جمي�ع املستش�فيات فض�ال عن ش�مولهم 
بمس�تحقات املع�ني املتف�رغ وف�ق قانون 

رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة«.
وق�ال بيان لوزارة العمل تلقته، »املس�تقبل 
وجه�ت  العم�ل  وزارة   « ان  العراق�ي«، 
طلب�ا اىل وزارة الصح�ة ت�روم فيه ش�مول 
م�رىض الثالس�يميا بامتي�ازات واعف�اءات 
ت�م تش�خيص الحاجة لها من خ�الل زيارة 
فريق الرصد امليداني اىل مستش�فى الكرامة 
التعليم�ي ببغ�داد لالطالع ع�ىل احتياجات 

مرىض الثالسيميا فيها«.
واض�اف البي�ان ان »وزارة الصح�ة وافقت 
عىل طلب وزارة العمل املتضمن الغاء رسوم 
مراجعات املستش�فيات وااليعاز اىل الرشكة 
العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية 
الكرام�ة  مستش�فى  احتياج�ات  لتوف�ري 
التعليم�ي مل�ا يحتاج�ه مرىض الثالس�يميا 
فضال عن فتح منفذ يف املستشفى لشمولهم 

براتب املعني املتفرغ.
اج�رى  امليدان�ي  الرص�د  فري�ق  ان  يذك�ر 
وبتوجيه م�ن وزي�ر العمل الدكتور باس�م 
عبدالزمان زي�ارات ميداني�ة اىل محافظات 
)النجف االرشف والب�رصة ودياىل واملوصل( 
لالط�الع ع�ىل اوض�اع م�رىض الثالس�يميا 
والوقوف ع�ىل احتياجاتهم فيما فتح منافذ 

لشمولهم براتب املعني املتفرغ.

    كربالء /  المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة صحة كربالء املقدس�ة ، عن ضب�ط وإتالف أكثر 
م�ن )25( طن م�ن مادة بيض املائدة ، كان�ت مَوردة من إحدى 
دول الج�وار املوب�وءة بأنفلون�زا الطي�ور لحس�اب أح�د تجار 
الجملة باملحافظة«.وقال مدير ش�عبة الرقابة الصحية يف قسم 
الصح�ة العامة ، كرار جواد العبايس يف بيان تلقته، »املس�تقبل 
العراق�ي«، إن »إحدى فرقن�ا الرقابية الصحي�ة ، وأثناء قيامها 
بجولة تفتيش�ية ، ش�ملت عدداً م�ن املحال التجارية وأس�واق 
البي�ع بالجمل�ة ، ملتابعة املواد الغذائي�ة املعروضة فيها ، ومدى 
إلت�زام أصحابه�ا بال�رشوط الصحي�ة الواجب توفره�ا فيها ، 
تمكن�ت من ضبط كمية كب�رية تقدر بأكثر م�ن )25( طن من 
م�ادة بي�ض املائدة ، وبع�د التأكد م�ن األوراق الثبوتية للمادة ، 
تب�ني إنها » موردة م�ن إحدى دول الج�وار املوب�وءة بأنفلونزا 

الطيور ، التي وحس�ب املوقف الوبائي مل�رض انفلونزا الطيور ، 
يمنع منها وقرابة 3٠ دولة ، إسترياد الدواجن والطيور بأنواعها 
الحي�ة واملجم�ده والجارح�ة والزين�ه » ، فضالً ع�ن » البيض 
بنوعي�ه املائدة والتفقي�س وريش الطيور ، وجمي�ع املواد التي 
تدخ�ل الدواجن اومنتوجاته�ا يف تركيبتها«.واضاف العبايس ان 
»الش�حنة ، كان�ت معب�أة يف ) 1156( كارتون ، س�عة ) 36٠ ( 
بيض�ة يف الكارت�ون الواح�د » ، الفت�اً اىل إن » صاح�ب املخزن ، 
قام بتغيري بعض الكراتني ألصل املادة وإعتبارها محلية املنش�أ 
، ومن ثم تس�ويقها للبيع يف األس�واق املحلي�ة » .وبني العبايس 
»قمنا بحجز الكمية ومصادرتها ، وفقاً لقرار صادر من اللجنة 
العلي�ا ملرض إنفلونزا يف مجل�س الوزراء ، والقايض بمنع دخول 
البيض وجميع منتجات الدواجن والطيور الحية من جميع دول 
الجوار اىل املحافظات العراقية ، بسبب وجود بؤر للمرض يف تلك 
املناط�ق ، وإتالفها حال ضبطها حفاظاً عىل صحة املواطنني »، 

موك�دا إنه » تم إتالف املادة املصادرة يف مناطق الطمر الصحي ، 
وفق محرض رسمي بموجب نظام األغذية رقم )4( لسنة 2٠11 
وحسب قانون الصحة العامة رقم )٨9( لسنة 19٨1، وبحضور 
صاح�ب العالق�ة » ، عالوة ع�ىل » ف�رض غرامة مالي�ة بحقه 
وإغ�الق مخزنه » .وطالب » التجار وأصحاب املعامل واملنتجات 
الغذائي�ة ومورديه�ا باإللت�زام بالقوان�ني واألنظم�ة الصحية ، 
لتجنب املس�اءلة القانونية والخس�ائر املالية » ، داعيا املواطنني 
اىل » رضورة التأك�د من صالحية امل�واد الغذائية قبل رشائها » ، 
واإلب�الغ عن » املخالفني إىل ش�عبة الرقابة الصحية حفاظاً عىل 
الصح�ة العامة » .ُيش�ار اىل« أن فرق الرقاب�ة الصحية ومفارز 
الرشط�ة واألمن االقتص�ادي يف محافظة كربالء ، تقوم بجوالت 
مستمرة للكشف عن صالحية املواد الغذائية يف األسواق واملحال 
التجاري�ة وأماكن الباعة الجوالني ، وتجري فحوصات مختربية 
عىل مختلف املواد الغذائية وتصادر غري الصالح منها وتتلفها .

    المستقبل العراقي / منى خضير عباس 

بحض�ور الوكيل اإلداري واملايل لرئيس ديوان الوقف الش�يعي 
املهندس حس�ني التميمي , اختتمت الدائ�رة اإلدارية واملالية 
التدريبي�ة الحتمي�ة ل��)7٠ ( موظف�اً  يف الدي�وان ال�دورة 
من منتس�بي الدي�وان ومن مختل�ف الوزارات واملؤسس�ات 
الحكومي�ة من اجل الرتقي�ة الوظيفية« .واك�د املدير اإلعالم 
والعالق�ات العامة بالديوان عيل الربيعي , ان »قس�م التدريب 
والتطوي�ر بالدائرة اإلدارية واملالية يف الوقف الش�يعي اختتم 
الدورة التدريبية الحتمية ل 7٠ متدرب من منتس�بي الديوان 
وم�ن ع�دد م�ن ال�وزارات واملؤسس�ات الحكومي�ة من اجل 
الرتقي�ة الوظيفية تنفيذاً لتوجيه�ات وزارة املالية« .وأضاف 
الربيع�ي ان »الوكيل اإلداري وامل�ايل نقل خالل فعالية اختتام 
ال�دورة تحي�ات مع�ايل رئيس ديوان الوقف الش�يعي الس�يد 

عالء املوس�وي معرب�ا فيها عن ترحيبه باملش�اركني بالدورة 
وعن أمله يف أن يكونوا قد اس�تفادوا من الربنامج املقدم عيل 
كافة املس�تويات، وأش�اد التميمي ب�دور املدربني واملرشفني 
ع�ىل ال�دورة، مؤكدا اهتمام دي�وان الوقف الش�يعي بتطوير 
املالكات اإلدارية والفنية بالديوان ولكل املؤسسات الحكومية 
الت�ي ترغب بمش�اركة منتس�بيها بهذه ال�دورات التدريبية 
التي ينظمها قس�م التدريب والتطوير بالديوان خالل خطته 
التدريبية الس�نوية لعام 2٠19 ».وب�ني الربيعي , ان »الدورة 
الحتمي�ة الت�ي اس�تمرت فعالياتها ملدة 3٠ يوم�ا تلقى فيها 
املش�اركني سلس�لة محارضات يف موضوعات اإلدارة واملوارد 
البرشي�ة و التخطي�ط وإع�داد الخط�ة الس�نوية و قان�ون 
انضباط موظفي الدولة قدمها فريق من األس�اتذة املختصني 
من ديوان الوقف الشيعي ومن عدد من الوزارات واملؤسسات 
الحكومي�ة وه�م كل من مدير ع�ام الدائرة اإلداري�ة واملالية 

يف الوقف الش�يعي حي�در محمد عبد الله ومدي�ر عام الدائرة 
اإلدارية واملالية يف مؤسس�ة الس�جناء زيدان خلف جرب ومن 
وزارة اإلسكان سعيد حميد رشيد واألستاذ سامر فالح حسن 
والخب�ري اإلداري بالديوان محمد س�عيد ناجي ومعاون مدير 
عام الدائرة اإلدارية واملالية هش�ام عبد النبي حمزة ومعاون 
مدي�ر ع�ام دائرة البح�وث ماهر خليل ن�ارص ومعاون مدير 
ع�ام التخطيط واملتابعة عالء قاس�م الدهلك�ي باإلضافة اىل 
احمد محمد جاس�م من دائرة املحافظات من الدائرة اإلدارية 
واملالية احمد فاضل ناجي و مدير قس�م الحسابات بالديوان 
صادق جعفر موىل«.من جانب أخر، أعرب املشاركون بالدورة 
عن شكرهم العميق لقس�م التدريب والتطوير التابع للدائرة 
اإلدارية واملالية عىل حس�ن التنظيم وعىل إتاحة الفرصة لهم 
للمشاركة يف مثل هذه الدورات القيمة التي تساهم يف تطوير 

وتنمية قدراتهم الوظيفية خدمة للصالح العام .

مرشوع تكامل يقيم  الورشة الثالثة لتطوير قسم تقويم االداء يف ديوان حمافظة البرصة

العمل تعلن موافقة الصحة عىل اعفاء مرضى الثالسيميا من رسوم املراجعات

صحة كربالء تضبط وتتلف أكثر من »25« طن من بيض املائدة املحظور

الوقف الشيعي خيتتم الدورة احلتمية لـ » 70« موظفًا من املؤسسات احلكومية من اجل الرتقية الوظيفية

     بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت الرشك�ة العامة لصناعة الس�يارات 
الصناع�ة  واملع�دات اح�دى رشكات وزارة 
واملع�ادن م�ع ممثل رشك�ة كي�ا يف العراق 
والوفد املرافق له عدد من املواضيع التي تهم 

مصلحة الطرفني«.

واف�اد مدي�ر ع�ام الرشك�ة مظه�ر صادق 
س�بع التميم�ي يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، بأن »ممثل رشك�ة كيا يف العراق 
قام بزي�ارة اىل مقر الرشكة العامة لصناعة 
الس�يارات واملعدات جرى خاللها مناقش�ة 
عدد من القضايا املشرتكة لتطوير الخطوط 
االنتاجية الخاصة بتجميع س�يارات الحمل 

وسيارات الصالون الكورية ».
واكد خ�الل اجتماع�ه بالوف�د الضيف عىل 
رضورة توس�يع وزي�ادة االنت�اج من خالل 
العمل عىل ادخال سيارات سبورتج وسورنتو 
وس�رياتو م�ع اضافة نس�بة تصنيع بعض 
االجزاء داخل الرشكة ، مشريا اىل ان رشكته 
لديه�ا كادر هن�ديس وفن�ي متق�دم وايدي 

عاملة ماهرة يؤهلها لبناء صناعة حقيقية 
رصينة متقدمة تكنولوجيا ومواكبة للتطور 

الحاصل يف املجال الصناعي«.
ولفت املدي�ر العام اىل ان الوف�د الضيف اكد 
حرصه ورغبته بالتع�اون والدخول يف عمل 
مشرتك مع الرشكة لتلبية متطلبات الشارع 

واملواطن العراقي.

الرشكة العامة للسيارات تبحث مع »كيا« زيادة التعاون لتجميع سيارات احلمل والصالون الكورية

   بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزي�ر الكهرباء لؤي الخطي�ب، مديري�ات التوزيع بصيانة 
ومتابعة إنارة الطرق الرئيسة والجسور يف بغداد. 

وق�ال الخطي�ب يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن » مديريات توزيع الصدر والكرخ والرصافة، تش�كيالت وزارة 
الكهرباء، بارشت االربع�اء )2- 7- 2٠19 ( عىل صيانة  ومتابعة 

إنارة الطرق الرئيسة والجسور يف بغداد«.
واض�اف، انه »ت�م اصالح وصيانة انارة الخ�ط الرسيع من جرس 
الغزالي�ة وصوال اىل قضاء ابو غري�ب ، باالضافة اىل اصالح وانارة 
طريق معس�كر الرش�يد وطريق مستش�فى الكن�دي , فضال عن 
صيان�ة ان�ارة مداخ�ل مدين�ة الصدر وبع�ض الش�وارع وطريق 

الشعب الرئييس«،
وب�ني الخطي�ب، ان »اغلب هذه الط�رق لم يتم إنارته�ا منذ عام 
2٠٠4 ، ه�ذا واس�تمرت اللج�ان املرشف�ة ع�ىل العم�ل باملتابعة 

الشديدة مع مسؤويل االنارة لحني االنجاز الكيل .

   المستقبل العراقي/ الغانم

ق�ال محافظ واس�ط محمد جمي�ل املياحي ان »م�الكات بلديات 
واس�ط يحول�ون املحافظة اىل ورش�ة عمل رغم ارتف�اع درجات 

الحرارة و يواصلون الليل بالنهار.
وب�ني املياحي  ، ان »ه�ذه لقطات العمل من لي�ل البارحة ونهار 
اليوم يف بلدي�ة الصويرة والعزيزية الحفري�ة والدبوني والزبيدية 
والنعمانية والحي واملوفقية والبش�ائر وش�يخ س�عد«، مبينا ان 
»البلدي�ات عمل�ت عىل إكس�اء وتبلي�ط وحدل وتس�وية وتعديل 
الطرق واعمال تأهيل األرصفة بالكامل وصيانة وصناعة الحدائق 

واملساحات الخرضاء«.
واض�اف املياحي ان »البلديات يف واس�ط قامت بتطوير وإنش�اء 
املش�اتل الحكومي�ة واعم�ال الص�ب واملقرنص ورف�ع األنقاض 
والنفايات من الساحات وأكتاف الطرق اعمال التنظيف والتطوير 

والتأهيل لألحياء املخدومة .

وزير الكهرباء يوجه مديريات التوزيع بصيانة 
ومتابعة انارة الطرق الرئيسة واجلسور ببغداد

حمافظ واسط: بلديات واسط تستنفر 
جهودها رغم ارتفاع درجات احلرارة

الرشكة العامة لألنظمة االلكرتونية تبحث 
سبل التعاون املشرتك مع وزارة الكهرباء 

التجارة: مطحنة الساموة تنجز طحن »11« الف طنًا 
من احلبوب لصالح البطاقة التموينية     المستقبل العراقي / طالب ضاحي

وج�ه محافظ بغ�داد فالح الجزائ�ري، بإزالة 
التج�اوزات املوجودة عىل االرايض الزراعية يف 
منطقتي هور رجب وكويريش التابعة لناحية 
الرش�يد.وقال الجزائ�ري يف بي�ان ص�در عىل 
هامش استقباله عضو مجلس النواب وحدة 

الجمييل برفق�ة وفد يمثل اتح�اد الجمعيات 
الفالحي�ة، ان�ه »تم بحث موضوع ش�ح املاء 
الصالح لل�رشب يف الناحية وكذلك التجاوزات 
عىل بح�ريات ال�ري وع�دم وصول املي�اه اىل 
االرايض الزراعية والبساتني«.وشدد الجزائري 
عىل »رضورة »إزالة هذه التجاوزات بالتعاون 
مع االجهزة االمنية ووزارتي الزراعة واملوارد 

املائية«.م�ن جهتها، اش�ادت النائب الجمييل 
»ب�دور املحاف�ظ وحرص�ه الكبري ع�ىل دعم 
جمي�ع الجوانب س�يما الخدمي�ة والزراعية 
واالقتصادية ضمن حملة خدمة بغداد رشف 
لنا«، مش�رية اىل »رضورة تواص�ل الحكومة 
املركزي�ة مع محافظة بغ�داد من اجل خدمة 

الصالح العام .

حمافظ بغداد يوجه بإزالة التجاوزات عىل االرايض 
الزراعية يف هور رجب وكويريش

    البصرة / المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ الب�رصة اس�عد العيدان�ي ان وزير 
الداخلية واف�ق عىل افتتاح دائرة ثانية للجوازات يف 
منطقة الجبيلة بمركز مدينة البرصة وان االفتتاح 
سيتم خالل ايام، مبيناً ان ديوان املحافظة سيرشف 

عىل تاثيثها«.
وق�ال العيدان�ي ان�ه »تم االتص�ال بقائ�د رشطة 
املحافظة الفريق رش�يد فليح لرفد دوائر الجوازات 
بمنتس�بني، فيما وافق االخري عىل نقل 2٠ من ذوي 

الخربة بمجال العمل عىل الحاس�وب لس�د النقص 
الحاصل فيها ».

كم�ا اعلن العيدان�ي عن املوافقة ع�ىل رشاء )5٠( 
جهاز حاس�وب للج�وازات ، فضالً ع�ن تخصيص 
اجهزة تربيد خالل زيارة دائ�رة الجوازات بحضور 
مدي�ر عام الجنس�ية والجوازات يف الع�راق ويدعوا  
اغلب املواطنني ملراجعة الجوازات الستالم جوازاتهم 
. كم�ا أعلن محاف�ظ البرصة املهندس أس�عد عبد 
االم�ري العيدان�ي عن أس�تئناف العم�ل بمرشوعي 
أنش�اء كليتني يف قضائي الزبري وأبي الخصيب بعد 
توق�ف العمل بهما يف الس�نوات املاضي�ة . وذكر » 

العيداني يف بيان صحفي صدر عن مكتبه االعالمي 
الخ�اص ان�ه ت�م املوافق�ة ع�ىل اس�تئناف العمل 
بمرشوع�ي انش�اء كليتني يف قض�اء الزبري وقضاء 
أب�ي الخصيب  والت�ي تعترب ذو فائ�دة من الجانب 
التعليم�ي يف هذي�ن القضائني ، مش�رياً اىل أن هذه 
املش�اريع أعيدت للعمل بع�د التوقف بها يف األعوام 
الس�ابقة . وكان محاف�ظ البرصة املهندس أس�عد 
العيداني قد وجه قس�م العقود الحكومية يف ديوان 
املحافظ�ة  بإع�الن مناقص�ات مختلف املش�اريع 
الخدمي�ة ومن بينها مش�اريع التعليم العايل ضمن 

خطة موازنة تنمية األقاليم لعام 2٠19 .

حمافظ البرصة يعلن املوافقة عىل افتتاح دائرة ثانية للجوازات يف منطقة اجلبيلة
اعلن أستئناف العمل بمشروعي أنشاء كليتين في قضائي الزبير و أبي الخصيب 
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ العباسية 
رقم االضبارة : 57/ت/2019

التاريخ : 2019/7/9
اعالن 

تبي�ع مديري�ة تفي�ذ العباس�ية امل�ال املنقول 
)السيارة املرقمة 10565 أ قادسية( نوع سمند 
اج�رة صالون ل�ون برتقايل مصف�ر اللون نوع 
سمند املبينة تفاصيلها ادناه  والعائدة للمدين 
)قيص جرب عبد الكاظ�م( املحجوزة لقاء طلب 
الدائ�ن ) رايض حات�م راه�ي( البال�غ مليونني 
دين�ار عراقي فع�ى الراغب بال�راء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة س�بعة اي�ام تبدء من 
اليوم التايل للنر مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة ع�رة باملائة م�ن القيمة 
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقي�ة ورس�م 

التسجيل والداللية عى املشرتي 
املواصفات ونوع املال :

مال منقول )س�يارة( تحمل الرق�م )10595( 
قادس�ية / اجرة / صال�ون  موديل 2010 لون 
برتق�ايل )مصفر( حالة املحرك وس�ط وتحتاج  
اىل صيان�ة وتحتاج اىل تخ�م عجالت فيها رضر 
بس�يط يف الجه�ة الي�رى االمامي�ة القيم�ة 
التقديري�ة للس�يارة ه�ي )3250,000( ثالثة 

ماليني ومائتان وخمسون  دينار عراقي
املنفذ العدل 

قاسم جرب كاظم الجميالوي
��������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 562/ 2013

التاريخ : 2019/7/7 
اىل  /املنفذ عليه / نورية حسن محمد

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن خ�الل رشح 
املبلغ القضائي لهذه املديرية   واش�عار مختار 
محل�ة الرباق حس�ني عيل الح�داد  انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا 
للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمسة 
عر يوم�ا تبدأ من اليوم الت�ايل للنر ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم 
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر:

ق�رار محكمة ب�داءة النج�ف بالع�دد 2707/
ب2012/3 يف 2012/12/9 واملتضمن تس�ديد 
مبلغ مائتان وس�تة عر ملي�ون دينار للدائن 
حي�در هادي توم�ان وهو كتعوي�ض عن فرق 
البدل�ني الخ�اص بالعقار تسلس�ل 819 محلة 
ال�رباق وتحميلك الرس�وم واملصاري�ف واتعاب 
املحام�اة وكذل�ك ق�رار محكمة ب�داءة النجف 
 2012/12/10 يف  2739/ب2012/1  بالع�دد 
املتضمن الزام املدعى عليها نورية حسن محمد 
بتأديتها للمدعي حيدر هادي تومان مبلغ قدره 
ملي�ون دينار وهو بدل بي�ع العقار املرقم 819 
محل�ة الرباق وتحميلها الرس�وم واملصاريف يف 

الدعوى 
��������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 2019/887

التاريخ : 2019/7/7
اعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفيذ النج�ف العقار تسلس�ل 
96276  / م4 حي النداء الواقع يف النداء العائد 
للمدين ه�ادي رحيم هادي املحجوز لقاء طلب 
الدائن فاطمة عبد الحس�ن ص�رب البالغ عرة  
ماليني دين�ار فع�ى الراغب بال�راء مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل مدة ثالثني يوم�ا تبدا من 
اليوم التايل للنر مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة عرة من املائة م�ن القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عى املشرتي
املنفذ العدل 
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 3/96276 حي النداء
2 � جنسه ونوعه : عرصة

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 � مش�تمالته : عرص�ة خالي�ة م�ن البن�اء 

والشواغل اثناء الكشف تقع عى شارع 12 م
5 � مساحته : 200م مرت 

6 � درجة العمران : عرصة خالية 
7 � الشاغل : اليوجد

8 � القيمة املقدرة : خمسة ماليني دينار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 317/ 2019

التاريخ : 2019/7/9 
اىل  /املنف�ذ علي�ه / خالد حس�ن مريبط املدير 
املفوض لركة ارض انكيدو للتجارة واملقاوالت 

العامة املحدودة /اضافة لوظيفته 
لق�د تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ 
القضائي ملديرية تنفيذ كربالء ومختار منطقة 
الجمعي�ة يف كربالء حس�ن احمد حس�ني    انك 
مجه�ول محل االقام�ة وليس ل�ك موطن دائم 
او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ  عليه 
واس�تنادا للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف 
االرشف خ�الل خمس�ة ع�ر يوم�ا تب�دأ من 
اليوم التايل للنر ملب�ارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 

املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر:

ق�رار محكمة ب�داءة النج�ف بالع�دد 1508/
ب2018/3 يف 2018/12/30 واملتضمن الزامك 
بتأدية مبل�غ اربعمائة مليون دين�ار اىل الدائن 

حسن محمود رمضان 
��������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 2688/ب2019/2

التاريخ : 2019/7/9
اعالن

اىل  /املدعى عليه )محمد عادل عبيس( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة مصطف�ى حي�در خليف�ة  اضاف�ة 
لوظيفته الدع�وى املرقمة اع�اله ضدك والذي 
يطلب فيها الحكم بالزامك بتأديتك له وبالتكافل 
والتضام�ن مع املدع�ى عليه الثان�ي نجم عبد 
ابراهيم مبلغا ق�دره 750$ عن القرض املؤرخ 
2017/12/27 ونظ�را لثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار 
مختار س�الم صكبان الخالدي حي الحوراء/2 
لذا تق�رر تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة 2019/7/21 الساعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 
م�ن ينوب عنك س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
��������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 2688/ب2019/2

التاريخ : 2019/7/9
اعالن

اىل  /املدعى عليه )نجم عبد ابراهيم( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة مصطف�ى حي�در خليف�ة  اضاف�ة 
لوظيفته الدع�وى املرقمة اع�اله ضدك والذي 
يطلب فيها الحكم بالزامك بتأديتك له وبالتكافل 
والتضام�ن مع املدعى عليه الثاني محمد عادل 
عبي�س مبلغا قدره 750$ ع�ن القرض املؤرخ 
2017/12/27 ونظ�را لثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار 
مختار عيل كاظم الحس�ناوي حي الس�الم /4  
لذا تق�رر تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة 2019/7/21 الساعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 
م�ن ينوب عنك س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
��������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد / الك�رخ 

االتحادية 
محكمة بداءة املحمودية 

العدد : 379 / ب / 2019 
التاريخ : 30 / 6 / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليه / احمد حامد فرحان 

اقام املدعي / رائد اموري عبد الدعوى البدائية 
املرقم�ة 379 / ب / 2019 طل�ب فيها دعوتك 
للمرافعة والحكم بالزامك بتسديد مبلغ قدره ) 
000 ، 000 ، 88 ( ثمانية وثمانون مليون دينار 
عراق�ي بموجب الصك املؤرخ يف 7 / 5 / 2015 
والزام�ك بالتعويض ع�ن الرضر ال�ذي اصابه 
ويق�دره ب ) 000 ، 000 ، 10 ( دين�ار ولع�دم 
ثبوت محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
عليه قررت املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني وعند عدم حض�ورك او من 
ينوب عنك قانونا يف موعد املرافعة املوافق 11 / 
7 / 2019 س�تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق االصول .
القايض 

محمد عبد الله سهيل

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن 
تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف ع�ن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه 
والعائدة اىل بلدية )الحرية( وملدة   )سنة واحدة ( فعى من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الروط املطلوبة  مراجعة 
بلدية الحرية او اللجنة خالل )15( يوما  تبدء من اليوم التايل لنر االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم 
دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا 
وكتاب محافظ النجف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن 
البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرة صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية 

ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النر واملصاريف املرتتبة عى ذلك 

الروط املطلوبة :
1 � عى املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 � عى املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار والرسوم 
االخرى

3 � عى املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف 

والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عى االمالك التي تؤجر لهم

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوين العام

اعالن منقوضاملحكمة العسكرية االوىل
رزمة )2019/9( 

1� حكمت املحكمة العسكرية االوىل عى املدانني املدرجة اسمائهم ادناه غيابيا بما ييل:
أ � الحبس الشديد ملدة )ستة اشهر( وفق املادة )33/اوال( و )ثالثة اشهر ( وفق املادة و )62/ثانيا/ثالثا/أ( من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 املعدل

ب � تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما مع مراعاة احكام املادة )243(  من )ق أ م ج( رقم 23 لسنة 1971 وتعديالته 
ج � منح الحق للموظفني العموميني بالقاء القبض عليه  اينما وجد والزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة  )80/ثالثا /رابعا( 

من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016 
2 � لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل 90 يوما من تاريخ نر هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم 

الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية  اعاله واملنصوص عليها باملادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وتعديالته

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت
الحرية 19,5م2 32/3 حانوت 1
الحرية 18م2 18/2 حانوت 2
الحرية 6,25م2 19/2 ـ 20/2 اكشاك 3
الحرية 16,5م2 7/3 حانوت 4

مدخل ناحية الحرية 1,720م2 259/22 كورنيش 5
داخل السوق العصري 5م2 6/1 حانوت  6

الشارع العام  7,5م2 332 ـ 334 حوانيت 7
السوق ذو الطابقين /الطابق االول 16,5م2 6/3 حانوت  8
السوق ذو الطابقين /الطابق االول 25م2 19/3 حانوت  9
السوق ذو الطابقين /الطابق االول 8,75م2 30/3 حانوت  10
السوق  ذو الطابقين /الطابق االول 19,5م2 32/3 حانوت  11
مجاور الجامع الشارع الفرعي  8,75م2 12/2 كشك 12
سوق القصابين داخل السوق  13م2 11/5 حانوت 13

جزء من القطعة 275 مجاور مدرسة امنة بنت وهب  400م2 بال كوفي شوب 14
السوق العصري / الشارع الفرعي ـ 24/1 ـ 25/1 حوانيت 15
السوق ذو الطابقين / الطابق االول ـ 12/3 حانوت 16

السوق العصري /داخل السوق 6م2 14/1 حانوت )نكول( 17

العدد /125
التاريخ 2019/6/25

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية االوىل



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1942( االربعاء  10  تموز  2019 اعالنات5

رقم االضبارة 2009/673 
التاريخ 2019/5/8

رقم االضبارة 2009/673 
التاريخ 2019/5/8

مجهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرصافة

اىل/ املنفذ عليه )فوزي يوسف محيد( عنوانة – البرصة شارع االستقالل بناية يوسف 
االمي

لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مديرية تنفيذ املعقل العدد 105 يف 2019/4/2 وختم مجلس 
محافظ�ة البرصة انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار ، يمكن 
اجراء التبليغ عليه، واس�تنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ الرصافة خالل خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون

اوصاف املحرر:
قرار محكمة استئناف منطقة البرصة االتحادية العدد 46/س/2006 يف 2007/1/8 املتضمن 
الزام املدين فوزي يوس�ف حميد بتسديد مبلغ وقدره خمسة وسبعون الف دوالر امريكي اي 
م�ا يعادل مبلغ ق�دره )80,300,000( ثمانون مليون وثالثمائة ال�ف دينار اىل الجهة الدائنه 
مدي�ر عام الرشكة العامة للتصاميم واالستش�ارات الصناعية اضاف�ة لوظيفتة وكذلك ورقة 

التكليف بالحضور العدد 2009/673 يف 2019/3/27 املتظمنه الزام املدين بتسوية الدين

اعالن للمرة الثالثة
تعل�ن جامع�ة املثنى / كلية العل�وم  عن اجراء مزايدة علنية لبيع املواد املوجودة يف مخازنها واملدرجه يف القائم�ة ادناه  وفق  قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لس�نة 2013 وتعديالته فعىل الراغبني بالرشاء املراجعة ودفع تأمينات ال تقل  عن )20%( من القيمة املقدرة للمال والبالغ )1019250( 
مليون وتس�عة عرش الف ومائتان وخمس�ون دينار عراقي بعد )15( يوم من اليوم التايل للنرش ويتحمل من تر س�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن  

واملصاريف القانونية  االخرى علما ان املزايدة ستجري يف الساعة الثانية عرش ظهرا يف بناية الكلية

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة املنصورية 
العدد : 80 / ب / 2019 
التاريخ : 4 / 7 / 2019 

اعالن 
تنفيذا للق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة يف 
الدعوى اع�اله والقايض بازالة ش�يوع امللك 
املوص�وف ادناه بيعا والعائد للس�يدة نضال 
ابراهي�م صقر ورشكائها والكتس�اب القرار 
الدرج�ة القطعية تقرر االع�الن عن بيعه يف 
الصح�ف املحلية ملدة 15 خمس�ة عرش يوما 
اعتب�ارا من الي�وم التايل للن�رش فعىل من له 
الرغب�ة مراجع�ة هذه املحكمة مس�تصحبا 
مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة 10 % من 
القيم�ة املق�درة ل�ه البالغ�ة ) 000 / 000 
/ 100  ( مائ�ة ملي�ون دين�ار بصك مصدق 
لحس�اب هذه املحكم�ة ان لم يك�ن رشيكا 
وس�تجري االحالة القطعية بعه�دة الراغب 
االخ�ر بعد الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا من 
يوم املزايدة وان الداللية ورس�وم التس�جيل 

عىل املشرتي .
االوصاف : 

1 – ن�وع امللك ورقمه / دار س�كن 1 / 413 
مقاطعة ) 1 ( رشويت .

2 – الصنف : ملك رصف .
3 – املشتمالت : دار سكن .

القايض 
ثامر حسني وهاب 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بني سعد 

العدد : 1951 
التاريخ : 16 / 4 / 2019 

م / نرش مفقود 
تقدم�ت املواطن�ة – س�مره جه�اد كاظم 
بطل�ب اىل محكمتن�ا لغ�رض نصبه�ا قيمة 
ع�ىل املفقود فيصل حميد س�لمان الذي فقد 
بتاري�خ 23 / 10 / 2016 ل�ذا تق�رر تبليغك 
بواس�طة صحيفة محلية بوجوب حضورك 
ام�ام محكمتنا خالل عرشة ايام ويعترب هذا 
التبلي�غ قانوني�ا وعند عدم حض�ورك خالل 
الفرتة املذكورة س�وف نمنح صاحبة الطلب 
ح�ق ان تك�ون قيم�ة علي�ك واص�دار حجة 

قيمومة لها .
القايض 

احمد خضر عباس 
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
العدد : 312 

التاريخ : 9 / 7 / 2019 
اعالن فقدان 

قدم�ت الس�يدة نوفه ذي�اب خل�ف اىل هذه 
املحكمة بتنصيب نفس�ها قيمة عىل زوجها 
املفق�ود خضر عباس ع�وده وذلك لفقدانه 
نتيج�ة خطف�ه من قب�ل مجاميع مس�لحة 
بتاريخ 15 / 6 / 2014 فمن لديه االعرتاض 
الحض�ور امام ه�ذه املحكمة خالل س�بعة 
ايام من اليوم التايل للن�رش لتقديم اعرتاضه 
واعالمنا وبخالفه س�وف تنظ�ر املحكمة يف 

الطلب وفق القانون .
القايض 

خضر عباس التميمي 

فقدان 
فق�د ) الختم ( الصادر م�ن دائرة مديرية توزيع 
كهرباء الجنوب فرع ش�مال الب�رصة – الجباية 
املرق�م 437 بذم�ة العامل / عيل ن�ارص خليل – 

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

اعالن 
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم م�ن الس�يدة ) جواهر 
عجم�ي فهد ( ال�ذي تطلب فيه تبديل ) اس�مها 
املج�رد ( م�ن ) جواه�ر ( اىل ) جوه�ره ( فم�ن 
لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
������������������������������������������

اعالن 
بن�اء عىل الطلب املق�دم من الس�يد ) لؤي احمد 
حس�ن ( ال�ذي يطلب في�ه تبدي�ل ) اللقب ( من 
) العام�ري ( اىل ) البطاط ( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق اح�كام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
������������������������������������������

اعالن
اىل املتهم الغائب / )ن ع عقيل حسني عيل( 

املنس�وب اىل / قي�ادة ح�رس ح�دود املنطق�ة 
الرابعة

العنوان / محافظة البرصة 
بم�ا ان�ك متهم وفق امل�ادة /5/ م�ن ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 لغياب�ك عن مق�ر عملك  وعدم 

التحاقك لحد االن 
وملجهولي�ة اقامت�ك اقتىض تبليغ�ك بهذا االعالن 
عىل ان تحرض ام�ام محكمة قوى االمن الداخيل 
االوىل / املنطق�ة الخامس�ة الب�رصة خ�الل مدة 
ثالث�ون يوم�ا م�ن تاري�خ ن�رش ه�ذا االعالن يف 
صحيفة محلية يومي�ة وتعليقه يف محل اقامتك 
ومق�ر دائرت�ك وتجيب عن التهم�ة املوجه ضدك 
وعن�د عدم حض�ورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد  )65 و 68 و 69( 
م�ن قانون اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد / الرصاف�ة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة 
العدد : 518 / ش / 2019 

التاريخ : 8 / 7 / 2019 
اىل / املدعى عليها / جميله ماجد بدران 

اعالن 
للدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة اع�اله واملقامة من 
قب�ل زوجك املدعي ) مصطف�ى عيل عبد ( والذي 
يطلب فيها الحك�م بالطالق بينكم�ا وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
للحض�ور عىل موعد املرافعة القادم املصادف 22 
/ 7 / 2019 ام�ام هذه املحكم�ة ويف حالة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا فس�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

احمد نعمة مطر 
نائ�ب رئيس محكمة اس�تئناف بغ�داد الرصافة 

االتحادية

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
العدد : 263 / ش / 2019 

التاريخ : 2 / 7 / 2019 
اىل / املدعى عليه / رضوان احمد جزالن 

م / تبليغ 
اقامت املدعية ام�ال ابراهيم محمد الدعوى 
املرقم�ة 263 / ش / 2019 والت�ي تطل�ب 
فيه�ا التفري�ق للهجر وقد تق�رر تعيني يوم 
23 / 7 / 2019 موع�د املرافع�ة امام مكتب 
الباحث االجتماع�ي وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وكتاب مركز 
رشط�ة حمرين بالع�دد 3590 وتاريخ 19 / 
6 / 2019 واش�عار مخت�ار قرية بني ويس 
املصدق من املجلس املحيل ناحية السعدية لذا 
قررت املحكمة تبليغك يف صحيفتني محليتني 
رس�ميتني ويف حالة عدم حضورك س�تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

عدي فاضل احمد
������������������������������������������

تنويه
ورد يف صحيفة املس�تقبل بالعدد / 1937 يف 
2019/7/3 االع�الن الخاص بمديرية تنفيذ 

الكوفة 
1 �   رق�م الس�يارة  5518/ ف بغ�داد خطأ 

والصحيح 75518/ ف/ بغداد 
2 � ذك�ر يف اوص�اف الس�يارة بالفق�رة )2( 
الس�يارة ذات )بدن�ة( خط�أ والصحيح ذات 

)بدن(
3 � ذك�ر يف اوص�اف الس�يارة بالفق�رة )2( 
وج�ود خ�دش يف الجامل�غ خط�أ           و 
الصحيح وج�ود خدش )ع�ىل ( الجاملغ لذا 

اقتىض التنويه
������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

 مديرية تنفيذ البرصة 
رقم االضبارة : 2019/851

التاريخ 2019/7/9
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ البرصة العقار تسلس�ل 
العائ�د  الس�يمر  يف  الواق�ع  الس�يمر    /15
للمدين هيام حم�ادي عبعوب املحجوز لقاء 
طل�ب الدائن عيل عدن�ان عبد الرض�ا البالغ 
268,340,000 دينار فع�ىل الراغب بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما 
تبدا م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل

فردوس حسني الشاوي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 15/ السيمر
2 � جنس�ه ونوع�ه: دكان م�ع ش�قة طابق 

واحد
3 � ح�دوده واوصاف�ه : الش�مال الرشق�ي 

طريق عام الشمال الغربي طريق عام
4 � مش�تمالته : الجن�وب الغرب�ي عقار 16 

الجنوب الرشقي العقار 19
5 � مساحته : 55م2

6 � درجة العمران : متوسطة
7 � الشاغل : احمد جبار لفتة يرغب بالبقاء 

كمستأجر 
8 � القيم�ة املق�درة : 155,000,000 مائ�ة 

وخمسة وخمسون مليون دينار

محكم��ة ق�وى األم��ن الداخ�يل األوىل / 
املنطق�ة الخامسة 

إعالن
إىل/ املته�م الغائ�ب )الرشط�ي نائل احمد 

كريم فنجان( 
محافظ�ة  رشط�ة  مديري�ة  إىل  املنس�وب 

البرصة واملنشات.       
العنوان / محافظة البرصة – ام قرص.

بم�ا إنك مته�م وفق امل�ادة / 37 من ق.ع. 
د رقم 14 لس�نة 2008 لتسبب�ك بحص�ول 
)أض��رار بالبندقي��ة الحكومي��ة وع�دم 

تطاب�ق أجزاء البندقي�ة التي بذمتك(. 
وملجهولي�ة اقامت�ك اقت�ىض تبليغ�ك بهذا 
اإلع�الن عىل أن تحرض أم�ام محكمة قوى 
األم�ن الداخ�يل األوىل/ املنطقة الخامس�ة 
الب�رصة، خالل مدة ثالثون يوماً من تاريخ 
تعلي�ق ه��ذا اإلع��الن يف مح��ل اقامت�ك 
وتجي�ب عن التهم�ة املوج�ه ض�دك وعن�د 
ع�دم حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك 
غيابي�اً استن�اداً ألحك�ام امل�واد )65 و68 
و69( م�ن قان��ون أص��ول املحاكم��ات 
الجزائي�ة لق�وى األم�ن الداخل�ي رقم 17 

لسن�ة 2008. 
اللواء الحقوقي 

رئي�س محكم�ة قوى االمن الداخيل األوىل 
/ املنطقة الخامسة

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

تنويه
اش�ارة  اىل االع�الن املنش�ور يف  صحيف�ة 

املستقبل العدد 1932 يف 2019/6/26
ورد سهوا  يف  اعالن جامعة دياىل ويف الفقرة 
رق�م) 1( من االع�الن الخ�اص  بمناقصة 
رق�م ) 2019/1( م�رشوع اكم�ال بناي�ة 
االقس�ام الداخلي�ة املرحلة الثاني�ة   بناية 
رق�م) 1(  هوي�ة   التصني�ف الثالث�ة كحد 
ادن�ى  والصحي�ح ه�و  رشكات املقاوالت 
واملقاولني من الدرجة السادسة كحد ادنى
������������������������������������������

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء 
– مديرية مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية 
بأس�م / عبر ياس�ني كاظ�م – فمن يعثر 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بني سعد 

العدد : 1945 
التاريخ : 16 / 4 / 2019 

م / نرش مفقود 
تقدمت املواطنة / زينه سعد جاسم بطلب 
اىل محكمتن�ا لغ�رض نصبه�ا قيم�ة عىل 
املفقود داود س�ليم حميد الذي فقد بتاريخ 
23 / 10/ 2016 لذا تقرر تبليغك بواسطة 
صحيف�ة محلية بوج�وب حض�ورك امام 
محكمتن�ا خ�الل ع�رشة اي�ام ويعترب هذا 
التبلي�غ قانونيا وعند ع�دم حضورك خالل 
الفرتة املذكورة سوف نمنح صاحبة الطلب 
ح�ق ان تكون قيم�ة عليك واص�دار حجة 

قيمومة لها .
القايض 

احمد خضر عباس

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

االتحادية 
محكمة بداءة املحمودية 

العدد : 378 / ب / 2019 
التاريخ : 30 / 6 / 2019 

اعالن 
اىل املدع�ى عليهم�ا / 1 – هان�ي فيصل ش�اكر 

كوردي .
2 – عمر فيصل شاكر كوردي .

اق�ام املدعي / رائد اموري عب�د الدعوى البدائية 
املرقم�ة 378 / ب / 2019 طل�ب فيها دعوتكما 
للمرافعة والحكم بالزامك بتس�ديد مبلغ قدره ) 
000 ، 000 ، 39 ( تس�عة وثالث�ون مليون دينار 
عراق�ي بموجب الصك املؤرخ يف 25 / 1 / 2015 
والزام�ك بالتعوي�ض ع�ن ال�رضر ال�ذي اصابه 
ويق�دره ب ) 000 ، 000 ، 10 ( دين�ار ولع�دم 
ثبوت محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
عليه قررت املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني وعن�د عدم حض�ورك او من 
ينوب عنك قانون�ا يف موعد املرافعة املوافق 11 / 
7 / 2019 س�تجري املرافعة بحق�ك غيابا وعلنا 

وفق االصول .
القايض 

محمد عبد الله سهيل 
������������������������������������������

فقدان
فق�دت اج�ازة فرن الصم�ون املرقمة 
3068 وال�ذي يحمل االس�م التجاري) 
افران املصطفى ( بأسم )حميد منشد 
له�و( والصادرة م�ن وزارة التجارة / 
الرشك�ة العامة لتصنيع الحبوب فعىل 
م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

اصدارها
������������������������������������������

فقدان 
فق�دت هوي�ة الطال�ب الص�ادرة من 
معهد التدريب النفطي يف البرصة قسم 
امليكانيك بأس�م / كرار عامر يوس�ف 
– فم�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة املحمودية 
العدد : 341 / ب / 2018 
التاريخ : 13 / 6 / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليه / باسل شهاب احمد 

اق�ام املدعي / محس�ن ياس منيس الدع�وى البدائية 
املرقمة 341 / ب / 2018 التي صدر فيها قرار الحكم 
امل�ؤرخ يف 28 / 6 / 2018 واملتضم�ن قررت املحكمة 
الحكم بالزام املدعى عليه باسل شهاب احمد بتاديته 
للمدعي محس�ن ياس منيس مبلغا مجموعه ) 000 ، 
340 ، 20 ( ع�رشون ملي�ون وثالثمائة واربعون الف 
دين�ار عن الكمبياالت املرقمة 4649 س�جل 25 يف 21 
/ 5 / 2018 و 4713 س�جل 24 يف 22 / 5 / 2018 
و 4766 س�جل 24 يف 23 / 5 / 2018 و 4765 سجل 
24 يف 23 / 5 / 2018 حكم�ا غيابي�ا والحكم بالزامه 
بمبلغ قدره ) 000 ، 100 ، 6 ( ستة ماليني ومائة الف 
دين�ار حكما غيابيا معلقا عىل النكول عن اليمني عند 
االع�رتاض واالنكار قدر تعلق االمر بالكمبيالة ) طبق 
االص�ل ( املرقمة 4647 س�جل 25 يف 21 / 5 / 2018 
املصدقات ام�ام الكاتب الع�دل يف املحمودية وتحميل 
املدعى عليه الرسوم واملصاريف واتعاب محاماة وكيل 
املدع�ي املحام�ي محمد حفظ�ي االم�ني مبلغا قدره 
خمس�مائة الف دينار ورد الدعوى بالزيادة وتحميله 
الرسوم واملصاريف بقدر الجزء املردود استنادا للمواد 
) 22 و 118 ( اثبات و ) 56 / 1 و 156 و 161 و 166 
و 177 و 185 و 203 ( مرافع�ات و 63 محاماة قابال 
لالعرتاض واالس�تئناف والتميي�ز وافهم علنا يف 28 / 

. 2018 / 6
القايض 

محمد عبد الله سهيل

املنفذ العدل
مصطفى قاسم ماجد

 أ . د حسني جابر عبد احلسني 
العميد /وكالة

السعر الكلي سعر المفرد  العدد اسم المادة  ت
250000 1000 250م2 الكاربت 1

2500 250 10 كرسي ثابت  2
5800 100 58 كرسي حاسبة  3
1100 100 11 كرسي دوار 4
9500 500 19 استول فايبر كالس 5
2800 1000 28 ماطور ماء  6
800 100 8 فانوس نفطي 7
4200 200 21 صندوق خشب رايكر  8
2300 100 23 مفرغة هواء  9
1650 150 11 ميز حاسبة 10
900 100 9 ميز خشب 11
2000 2000 1 ميز مكتب رئاسي 12
1000 1000 1 ماطور غسل 13
750 250 3 ساعة جدارية 14

17500 2500 مروحة جدارية  7 15
1000 1000 2 ميز تلفزيون 16
5000 2500 ميز نصف دائري 2 17
2000 2000 1 سرير نوم حديد 18
3750 250 15 رحلة 19
16000 1000 16 بينج مختبري 20
2500 500 5 مصطبة ستيل 21
11000 1000 11 مصطبة فايبر كالس 22
400 100 4 منصة ارضية  23
1500 500 3 مروحة عمودية 24
22500 1500 15 مروحة سقفية  25
250 250 1 كاميرا قديمة متحركة 26
2000 1000 خزان ماء بالستك 2 27
3400 200 17 اشجار زينة 28
24000 2000 12 استول حديد               29
1250 250 5 حاوية نفايات معدنية 30
33000 3000 11 استيج مختبري 31
20000 10000 2 سبلت 1 طن 32
2000 1000 2 خزان ماء 33
500 500 1 صورة تعليمية  34
1200 100 12 دلو دفاع مدني 35
5000 5000 1 جهاز اسبايرول 36

السعر الكلي السعر للمفرد العدد اسم المادة ت
600 100 6 شمعة مالبس 1

80000 2000 40 كرسي حاسبة  2
17000 1000 17 كرسي ظهر عالي 3
2400 200 22 كرسي ثابت 4
6000 1000 6 مصطبة جلوس )ستيل(  5
3000 100 30 استول فايبر كالس 6
50000 5000 10 لوكر حديد للطالب 7
35000 5000 7 لوكر حديد ثنائي االبواب 8
2000 1000 2 قنفة جلد 9
17500 2500 7 ميز حاسبة 10
30000 2000 15 مكتبة مزججة خشب 11
60000 250 300م2 كاربت مستعمل 12
1000 1000 1 سارية علم 13
6000 1000 6 خزان ماء 14
19000 1000 19 ميز مكتب 15
6000 30000 2 ميز طاولة  16
10000 5000 2 سرير نوم 17
20000 2000 10 طبلة خشب 18
2000 2000 1 درج 19
10000 2500 4 ميز ملحق خشب 20
25000 25000 1 ميز مكتب ئاسي 21
15000 500 30 ستائر نوع مسرح 22

السعر الكلي السعر المفرد العدد اسم المادة ت
120000 1000 12 dell حاسبة بانتيوم4 من نوع 1

السعر الكلي السعر المفرد العدد اسم المادة ت
8000 2000 4 Canon-LBP 1120 1
9000 3000 3 Canon-LBP 810 2
5000 5000 1 Canon-LBP 2600 3
2500 25000 1 1 ـ SENSYS MF 5000 ملونة 4
1000 10000 1 2 ـ SENSYS MF 3080 ملونة 5
5000 5000 1 3 ـ SENSYS MF 3010 ملونة 6

27000 3000 9 HB in 1)3( طابعة ملونة 7
7500 2500 3 Plxma طابعة 8
8000 8000 1 Brother 7055 9 طابعة
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يعت�ر تطبيق خرائط غوغل م�ن أهم التطبيقات 
التي يعتمد عليها املاليني من املس�تخدمني بشكل 
يوم�ي، ولكن اإلش�عارات الخاص�ة بالتطبيق قد 
تشكل إزعاجاً ملعظم املستخدمني، حيث إن معظم 
هذه اإلش�عارات مضبوطة يف إع�دادات التطبيق 

لتعمل بشكل افرتايض.
توج�د 10 فئ�ات رئيس�ية لإلش�عارات يف تطبيق 
)خرائط غوغل( Google Maps وفقاً آلخر تحديث 
أطلقته غوغل للتطبي�ق، وتضم كل فئة من هذه 
الفئ�ات إش�عارات خاصة بها، فمث�اًل: توجد فئة 
 Your Contributions )ملس�اهماتك(  إش�عارات 
الت�ي تض�م إش�عارات مثل: الت�ي تظه�ر تلقائياً 
لس�ؤالك ع�ن م�كان ما قم�ت بزيارت�ه منذ فرتة 

قصرية.
يذك�ر أن بع�ض ه�ذه الفئات ق�د ال تحتوي عىل 
عدد كب�ري م�ن اإلش�عارات، فمثالً عندم�ا تفتح 
فئ�ة Traffic س�تجد فيها نوعني من اإلش�عارات 
فقط، بينم�ا فئات مثل: )املس�اهمات( و)الناس 
واألماك�ن( People & Places؛ تج�د فيه�ا أنواعاً 

كثرية من اإلشعارات.
بالطب�ع توجد بعض اإلش�عارات املهم�ة التي قد 
تحتاجه�ا إىل عدم إيقافها، ولك�ن معظمها قد ال 
يكون رضورياً بالنس�بة ل�ك، لذلك من األفضل أن 
تق�وم بإيقافه�ا، ويمكنك القي�ام بذلك من خالل 
الدخ�ول إىل كل فئ�ة وإيقاف أي إش�عارات تراها 

غري مهمة بالنسبة لك.
إيقاف اإلشعارات يف تطبيق خرائط غوغل:

فيما ييل طريقتان إليقاف أي إشعارات غري مهمة 
يف تطبي�ق خرائ�ط غوغل ع�ىل هوات�ف أندرويد، 
إحداهم�ا طريق�ة عام�ة ألي إص�دار م�ن نظام 

)أندرويد( قب�ل اإلصدار التاس�ع )أندرويد باي(، 
واألخ�رى به�ا مي�زة إضافي�ة مخصص�ة لنظام 

.Pie 9 Android )أندرويد 9 باي(
أواًل: إيقاف اإلشعارات يف الهواتف التي تعمل بأي 

بإصدار قديم من نظام أندرويد:
• انتقل إىل التطبيق عىل هاتفك.

• اضغ�ط عىل عالمة القائم�ة املوجودة يف الزاوية 
العلوية اليرسى من الشاشة.

• م�رر ألس�فل حت�ى تص�ل إىل خيار اإلع�دادات 
.Settings

 ،Notifications )اضغط عىل خيار )اإلش�عارات •
س�تظهر أمام�ك جمي�ع فئ�ات اإلش�عارات، قم 
بالدخ�ول إىل كل فئ�ة إليق�اف أي إش�عارات غري 
مهمة بالنس�بة لك. ثاني�اًَ: إيقاف اإلش�عارات يف 

الهواتف التي تعمل بإصدار )أندرويد 9 باي(:
• ق�م بالضغط لفرتة عىل أيقون�ة تطبيق خرائط 

جوجل املوجودة عىل هاتفك.
• اضغط عىل عالمة )!(، والتي س�تقوم بتوجيهك 

مبارشة إىل صفحة معلومات التطبيق.
 ،Notifications )اضغط عىل خيار )اإلش�عارات •
س�تظهر أمام�ك جميع فئ�ات اإلش�عارات حيث 

يمكنك إيقاف أي إشعار غري مهم.
• يمكن�ك أيض�اً القي�ام بإيق�اف فئ�ة كاملة بما 
تحتوي�ه م�ن إش�عارات بضغطة واح�دة عىل زر 
التبدي�ل املوج�ود بجوار اس�م كل فئ�ة من فئات 
اإلش�عارات، وه�ذا الخي�ار متاح فق�ط يف أجهزة 
أندروي�د التي تعم�ل باإلصدار التاس�ع من نظام 

التشغيل ) أندرويد 9 باي(.

أعرب مخ�رتع »الف�الش ميموري«، 
العال�م الهن�دي، أج�اي به�ات، عن 

الت�ي  الصعوب�ات  إزاء  اعت�ذاره 
يواجهه�ا الكث�ريون عن�د محاول�ة 

اس�تخدام اخرتاعه الذي أبرص النور 
قبل نحو عقدين من الزمن.

وق�ال بهات إنه يدرك تماما االنزعاج 
الذي يش�عر به الجمه�ور من خالل 
اس�تخدام ه�ذه األداة التي صممها، 
خ�الل محاول�ة وضعه�ا يف املدخ�ل 
املخصص لها بالحواس�يب، وفق ما 
أوردت اإلذاعة األمريكية العامة » أن. 

بي .أر«.
ويش�ري العالم الهندي إىل االنتقادات 
الكثرية ع�ىل ش�بكات التواصل التي 
تتح�دث ع�ن الفش�ل املتت�ايل ال�ذي 
يواجه املستخدمني قبل إتمام عملية 
إدخال »الفالشة« يف املكان املخصص 

لها يف الحاسوب.
وق�اد به�ات الفري�ق العلم�ي الذي 
اخرتع هذه الفالش�ة يف تس�عينيات 

القرن املايض، وتحديدا عام 1996.
وتعرف »الفالش ميموري« اختصارا 
التسلس�يل  الناق�ل  أي   »USB ب��« 
العام، الذي يس�مح بنقل امللفات من 
حاس�وب إىل آخر عر قطعة معدنية 

صغرية.
وعىل الرغم م�ن تصميمها الذي أخذ 
ش�كل املس�تطيل، الذي تم اعتماده 
م�ن قبل جمي�ع مصنع�ي الحوايس 
تقريب�ا، إال أن العال�م الهندي اعرتف 

أنه ربما كان هناك طريقة أفضل.
أيضا  املس�تخدمني يتحدث�ون  لك�ن 
عن مش�كالت أخرى لم يتطرق إليها 
مخرتع ه�ذه األداة، مثل عدم تعرف 
الحواسيب عليها، والعجز عن إضافة 
ملف�ات جدي�دة إليه�ا، فض�ال ع�ن 

احتمال نقلها للفريوسات الضارة.

هكذا تتعامل مع اإلشعارات »املزعجة«

خمرتع »الفالش ميموري« يعتذر للعالـم

الحاقا بكتبن�ا  الخاصة بإع������الن  مناقصات  
قط�اع املاء وقطاع املجاري ن�ود ان ننوة اىل اعتماد 
االنابيب املنتجة محلياً يف معامل البرصة للمشاريع 
املنف�ذة والتي تتضمن انابيب بويل اثلني لنقل مياه 
املج�اري واملياه الب�اردة HDPE  PE  100 عىل ان 
يكون املنتج من النوعية الجيدة وحائز عىل شهادة 
الج�ودة )االي�زو( وش�هادة التقييس والس�يطرة 
النوعية ويكون ذلك رشطاً رئيس�ياً يف استخدامها 
وضمن املواصفات املعتمدة  لدى الدوائر املستفيدة 
استناداً اىل قرار مجلس محافظة البرصة املرقم 639 
يف 2019/4/1 واملبلغ الينا بكتاب قس�م التخطيط  

واملتابعة ذي العدد 2933 يف 2019/7/4 .

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

Contracts Dept Announcement

م/ تنويه
التاريخ: 9 /2019/7العدد:3475

احلقوقي
اياد كاظم مبارك 

مدير العقود احلكومية

الحاق�ا بكتابن�ا  ذي الع�دد 3444 يف 8/ 7/ 
2019 والخاص بإع�����الن اول للمناقصة 
30/بلديات /2019 مرشوع )تنفيذ مرشوع 
تأهي�ل وتوس�يع وتطوي�ر وتش�جري وانارة 
مدخ�ل البرصة من جهة الزب�ري من الطريق 

الرسيع اىل بوابة الزبري (
ن�ود ان نن�وه اىل تعدي�ل  كلف�ة  امل�رشوع  
كتابتاً ليك�ون   )24،880،000،000 ( اربعة  
وعرشون  مليار  وثمانمائة وثمانون مليون 
دين�ار عراقي  بدال من )24.880.000,000( 
عرشون  مليار  وثمانمائ�ة وثمانون مليون 

دينار عراقي.

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

Contracts Dept Announcement

م/ تنويه

احلقوقي
اياد كاظم مبارك 

مدير العقود احلكومية

 الحاق�ا بكتابن�ا  ذي الع�دد ) 2991  يف  
2019/6/19( الخاصة  بإع�����الن اول 
للمناقص�ة 11/ بلدي�ات  2019 م�رشوع 
)انشاء شارع حويل من املنفذ الحدودي اىل 

الطريق الرسيع بطول 7,5 كم   (
نود ان ننوه اىل تمديد  موعد غلق املناقصة  
اع�اله  ليك�ون ي�وم االربع�اء املص�ادف  
2019/7/17 الساعة 1:00 ظهراً بدال من 
يوم االربعاء 2019/7/10 الساعة 12:00 

ظهراً.
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مسابقات احتاد الكرة حتدد آلية املوسم املقبل
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن�ت لجن�ة املس�ابقات يف اتحاد الك�رة، عددا م�ن القرارات 
الرس�مية الت�ي س�تكون خارطة الطري�ق للموس�م املقبل يف 

الدوري املمتاز.
وق�ال يحيى كري�م نائب رئيس لجن�ة املس�ابقات، إن اللجنة 
ح�ددت أب�رز فق�رات الئح�ة املس�ابقات للموس�م الك�روي 
2019\2020، الفتا أن الدوري س�ينطلق يف الخامس عرش من 
سبتمرب/ أيلول املقبل وينتهي يف الخامس والعرشين من مايو 
/ أي�ار من الع�ام املقبل.وبني أن اللجنة أك�دت أن عدد األندية 

املش�اركة 20 فريق�ا، أي س�يهبط فريقان من املوس�م الحايل 
ويتأهل مثلهما من دوري الدرجة األوىل.

وأش�ار إىل أن اللجن�ة ق�ررت ع�دم تأجي�ل أي مب�اراة لألندية 
باس�تثناء فرتات مباري�ات املنتخب يف أيام الفيف�ا واملنتخبات 

الوطنية األخرى »اوملبي، شباب«.
وأوضح أن بطولة كأس العراق ستنطلق يف العارش من سبتمرب 
/ أيلول بمش�اركة أندية الدرجة األوىل بدوره�ا األول، الفتا أن 
االنتق�االت الصيفي�ة تب�دأ يف األول من أغس�طس / أب املقبل 
لغاية العرشين من س�بتمرب/ أيلول ويحق لكل ناد تس�جيل 4 

العبني محرتفني يف القائمة.

البحري يواصل صحوته املتأخرة.. والتعادل يعقد مهمة احلسني

»3« عوامل تبعد صالح عن عقدة مييس التارخيية
            المستقبل العراقي/ وكاالت

فش�ل النجم امل�ري محمد ص�اح، يف 
قي�ادة منتخب باده إلح�راز لقب كأس 
أم�م أفريقي�ا 2019 ع�ى أرض�ه وب�ني 
جماهريه، بعد الخروج من ثمن النهائي 
عى ي�د جن�وب أفريقيا، وه�و اآلن أمام 
مرم�ى الن�ريان، بعدم�ا اتهم�ه البعض 
بع�دم تقديم املس�توى ذاته ال�ذي اعتاد 
تقديمه عى مدار املوسمني املاضيني مع 
ليفرب�ول.وكان صاح قريب�ا للغاية من 
الف�وز باللق�ب القاري خال مش�اركته 
األوىل بالبطولة عام 2017، قبل الخسارة 
النهائي�ة،  املب�اراة  الكام�ريون يف  أم�ام 
ورغم اآلم�ال املعقودة عليه للتعويض يف 
النس�خة الحالية، خيب املهاجم املري 
اآلمال كغريه من زمائه وس�ط س�خط 

شعبي يف الشارع الريايض املري.
أكث�ر م�ا يت�م تناول�ه عن�د الحديث عن 
مش�وار ص�اح يف النهائي�ات األفريقية، 
ه�ي املقارن�ة م�ع نج�م الك�رة العاملية 
ليوني�ل مييس، الذي ش�اء القدر أن يودع 
ه�و اآلخ�ر م�ع املنتخ�ب األرجنتين�ي، 

منافس�ات كوبا أمريكا 2019 من الدور 
نص�ف النهائ�ي يف الف�رتة ذاتها.يخ�ى 
جمهور الكرة املرية، من التش�ابه بني 
مش�واري ص�اح ومي�يس ع�ى الصعيد 
الدويل، لكن ووفقا للدالئل والرباهني، فإن 
األول يعي�ش ظروفا مختلف�ة تجعل من 
هذه املقارنات أمرا ظاملا بالنس�بة إليه، 
يف وق�ت يم�ر فيه مييس بالقس�م األخري 

من مسريته االحرتافية.
هناك 3 أس�باب تبعد صاح عن املقارنة 
م�ع مي�يس فيم�ا يتعل�ق باملش�اركات 
الدولية، الس�بب األول هو عامل الس�ن، 
حي�ث يبلغ صاح م�ن العم�ر 27 عاما، 
وماي�زال أمامه س�نوات عدي�دة لقيادة 
منتخ�ب ب�اده للصع�ود ع�ى منص�ة 
التتوي�ج القارية.أم�ا مي�يس فيبلغ من 
العمر 32 عاما، وربما تكون بطولة كوبا 
أمري�كا يف األرجنت�ني وكولومبي�ا الع�ام 
املقب�ل، الفرصة األخرية لتحقيق األمجاد 
يف ه�ذه البطولة، قبل عامني من انطاق 

نهائيات كأس العالم 2022 يف قطر.
وال يوج�د داع للقل�ق بالنس�بة لجمهور 
املنتخ�ب امل�ري، فص�اح ع�ى عكس 

مي�يس، ال يعاني من نح�س مع منتخب 
باده، فقد ش�ارك يف بطولتني أفريقيتني 
فق�ط عام�ي 2017 و2019، أم�ا مييس 
فكانت مش�اركته األخرية يف كوبا أمريكا 
هي الخامس�ة، بع�د 4 مح�اوالت باءت 
بالفشل يف األعوام 2007 و2011 و2015 
و2016، علم�ا بأن�ه خ�ر يف النهائي 3 
مرات.وهناك أمر ال يتوجب التغايض عنه 

عند املقارنة بني اإلثنني، فمييس دائما ما 
يتلقى مس�اندة من العبني عظماء خال 
مش�واره م�ع منتخ�ب األرجنت�ني، عى 
شاكلة أنخيل دي مايا وسريجيو أجويرو 
وغريهم�ا، لكن يف املقابل ال يس�تغل هذا 
الدعم، معت�ربا أن املهمة تقع عى عاتقه 
وحده، علما بأن زم�اءه يرمون الحمل 

عى كتفيه كثريا بطريقة غري مربرة.

أما املنتخب املري، فا يملك يف صفوفه 
الاع�ب الق�ادر عى إحداث الف�ارق كما 
يفع�ل ص�اح، وتف�اءل الجمه�ور خريا 
بحصول�ه عى هذه املس�اندة يف البطولة 
الحالية م�ن قبل زميل�ه تريزيجيه الذي 
تأل�ق يف أول مبارات�ني بالبطولة، قبل أن 
يخيب اآلمال يف ثمن النهائي أمام جنوب 
أفريقيا عندما أه�در فرصتني محققتني 

من صنع العب ليفربول.
صاح يمل�ك فرصة تحقي�ق إنجاز دويل 
يف الس�نوات املقبلة، ال س�يما يف البطولة 
األفريقية التي س�تقام يف الكامريون بعد 
عام�ني م�ن اآلن، وال يوجد س�بب فعيل 
للق�ول إن هن�اك لعنة ق�د أصابت�ه، أما 

مييس فقد خر 4 مباريات نهائية 
بحس�اب  ب�اده  منتخ�ب  م�ع 

 ،2014 العال�م  كأس  نهائ�ي 
ومع اق�رتاب مس�ريته الدويل 
من االنتهاء، فإنه بات مهددا 
األس�طورة  ظ�ل  يف  بالبق�اء 
ال�ذي قاد  دييج�و مارادون�ا 
األرجنت�ني إىل قم�ة اله�رم يف 

كأس العالم 1986.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

حقق البح�ري فوًزا مهًما عى مضيف�ه الديوانية بهدفني 
مقابل ه�دف، يف املباراة التي أقيمت ع�ى ملعب الديوانية 
لحساب الجولة الخامسة والثاثني من الدوري.ويف مباراة 
أخرى تعادل الحس�ني مع ضيفه نفط الوسط بهدف لكا 
الفريق�ني يف املب�اراة التي أقيمت ل�ذات الجولة عى ملعب 

مدينة الصدر.
صحوة البحري

وواص�ل البح�ري صحوت�ه املتأخ�رة يف ال�دوري وفاج�أ 
الديوانية يف مباراة اليوم، حيث حقق بداية مميزة وحصل 
عى ركلة جزاء يف الدقيقة الحادية عرش من املباراة، سجل 
منها املهاجم عادل حس�ني هدف التقدم.وحاول الديوانية 
عرب العب�ه أحم�د عبدالرزاق، لك�ن حارس البح�ري أبعد 

الك�رة، ويف الدقيق�ة  36 تمكن من خطف ه�دف التعادل 
ع�رب الاعب أنور مه�دي، لينتهي الش�وط األول بالتعادل 
اإليجاب�ي به�دف ل�كا الفريق�ني.يف الش�وط الثاني لعب 
البحري من أجل نقاط املباراة، ألنه ال يملك يشء ليخره 

فريقه بحاجة إىل النقاط النتشال الفريق وإنقاذ موسمهم 
م�ن الهب�وط، وح�اول عادل حس�ني مج�دًدا لك�ن الكرة 
افتقدت للدقة فيما مرت بجوار القائم تسديدة أحمد داود.
وه�دد فاح عبدالكريم مرمى البح�ري بكرة خطرية، قبل 
أن يخط�ف عيل ش�وقي هدًفا متأخرًا للبح�ري يف الدقيقة 
87 ليخط�ف ثاث نق�اط مهمة قبل نهاية املوس�م بثاثة 
أدوار.ورفع البحري رصيده إىل النقطة 26 وتقدم للمركز 
التاس�ع عرش وهو موقع يرش�حه للهبوط للدرجة األوىل، 
ما يجعل�ه بحاجة إىل تحقي�ق نتائج أخ�رى، بينما تجمد 

رصيد الديوانية عند النقطة 40 يف املركز الرابع عرش.
تعادل مخيب

وتعق�دت مهم�ة الحس�ني إىل درجة كبرية بع�د تعادله 
اليوم يف ملعبه أمام نفط الوس�ط بهدف لكا الفريقني 
يف املب�اراة التي أقيمت يف ملع�ب الصدر.رغم أن املباراة 

كانت رسيعة من طرف الحسني الذي 
س�جل هدًفا مبكرًا يف الدقيقة األوىل 
من املب�اراة بواس�طة الاعب أمجد 
عب�اس، إال أن�ه لجأ لغل�ق مناطقه 

والعودة إىل الخل�ف، ما أعطى 
السيطرة لنفط الوسط الذي 
تمك�ن من تعدي�ل النتيجة 
لاع�ب  عك�يس  به�دف 
إبراهي�م خل�ف يف الدقيق�ة 

14 من املباراة.واس�تمر نفط 
الوس�ط يف املحاوالت عرب تسديدة مصطفى 

حس�ني، لكنها علت العارضة ورأسية ملحمد 
قاس�م ردها الح�ارس لينتهي الش�وط األول 

بالتعادل بهدف لكا الفريقني.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

سيطر التعادل الس�لبي عى مجريات 
مب�اراة فري�ق النجف وضيف�ه نادي 
اقيم�ت  الت�ي  املب�اراة  يف  الرشط�ة، 
عى ملع�ب النج�ف االوملب�ي يف إطار 
منافسات االسبوع السادس عرش من 
املرحلة الثانية للدوري العراقي املمتاز 

لك�رة الق�دم. وكان الح�ذر عى اغلب 
مجري�ات املب�اراة، حي�ث ظ�ل اللعب 
محصوراً يف وسط امللعب مع هجمات 
قليلة ل�كا الفريقني لتنتهي املواجهة 

سلبياً من دون اهداف.
وعزز نادي الرشط�ة صدارته برصيد 
86 نقط�ة، فيما بلغ النج�ف النقطة 

39 يف املركز الخامس عرش. 

التعادل السلبي يسيطر عىل احداث 
لقاء الرشطة والنجف

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اقرتب العب روما اإليطايل، من الرحيل عن صفوف الفريق خال فرتة االنتقاالت 
الصيفي�ة الجاري�ة، والع�ودة إىل بورت�و الربتغ�ايل. وذك�رت صحيف�ة »أبوال« 
الربتغالي�ة، أن إيفان ماركانو، مدافع روما يبعد خطوة واحدة فقط عن العودة 
إىل بورتو، بعدما توصل الناديان إىل اتفاق بشأن الصفقة. وأضافت أن ماركانو 
مس�تعد للعودة الرتداء قميص بورتو، مش�رية إىل أن الاعب لم يقنع إدارة روما 
بقدراته، مشرية إىل أن النادي مستعد لرحيله. ولفتت إىل أن روما وبورتو توصا 
إىل اتف�اق يق�ي برحيل ماركانو إىل الربتغال، يف صفق�ة تبلغ قيمتها 5 مايني 
ي�ورو. يش�ار إىل أن إيفان ماركان�و، انضم إىل روما يف صي�ف 2018، يف صفقة 
انتقال حر بعد رحيله عن بورتو. وش�ارك ماركانو يف 13 مباراة فقط عى مدار 

املوسم املنرم، تمكن خالها من تسجيل هدف وحيد.

مدافع روما عىل أعتاب العودة لبورتو

           المستقبل العراقي/ وكاالت

ق�ال تقرير صحفي إيط�ايل، اليوم الثاثاء، 
إن أندري�ا أنيييل، رئي�س يوفنتوس، يحاول 
إغاق صفق�ة انضم�ام األرجنتيني ماورو 
إيكاردي، مهاجم إنرت ميان، لضمه لصفوف 

البيانكونريي خال املريكاتو الصيفي الحايل.
وأك�د بيبي ماروت�ا، املدي�ر التنفيذي إلن�رت ميان، أن 
الثنائي إيكاردي ورادجا ناينجوالن، خارج صفوف الفريق 

للموسم الجديد، ومتاح يف سوق االنتقاالت الحالية.
وذك�رت صحيف�ة »كوريري ديلل�و س�بورت«، أن أندريا 
أنيي�يل، رئيس الس�يدة العج�وز، قام برحلة مس�اء األحد 
املايض، إىل جزيرة إيبيزا، ملقابلة جابرييل جيوفريدا، وكيل 
األعمال، والذي كان وسيًطا يف نقل كريستوف بيونتيك من 

جنوى إىل ميان.
وأضاف�ت أن جيوفري�دا ُيعتق�د أنه س�يكون الوس�يط يف 
املفاوض�ات ب�ني يوفنتوس وإن�رت ميان، تمهي�ًدا لرحيل 

إيكاردي.
وختمت ب�أن واندا ن�ارا، زوجة ووكيلة أعم�ال إيكاردي، 
قام�ت بتلميح جدي�د، بعدما قامت بمتابعة الحس�اب 
الرس�مي لجيوفري�دا، بموق�ع التواص�ل االجتماعي 

»إنستجرام«.

رئيس يوفنتوس يتحرك 
إلهناء صفقة إيكاردي

        المستقبل العراقي / وكاالت

كشف تقرير صحفي إسباني، أن نادي باريس سان 
جريمان حدد هدفه األول من صفوف برش�لونة، يف 
حالة عودة الربازييل نيمار دا س�ليفا إىل »كامب نو« 

هذا الصيف.
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن 
هناك العديد من األس�ماء املرش�حة من البارسا لدخول 
صفق�ة نيمار، يف حالة عقد اتفاق تباديل بني الناديني هي 

عثمان ديمبيل وفيليب كوتينيو وصامويل أومتيتي.

وأش�ارت الصحيفة اإلس�بانية إىل أن أومتيتي يظل هو الهدف 
األول لس�ان جريمان، يف حالة التوصل إىل اتفاق مع برش�لونة 
بشأن رحيل نيمار.وسعى سان جريمان إىل ضم أكثر من مدافع 
يف املريكاتو الح�ايل مثل كاليدو كوليبايل )نابويل( وماتياس دي 
ليخت )أياكس( ورافائيل فاران )ريال مدريد(، ولكنه فش�ل يف 
حس�م أي صفقة.وخر أومتيتي مكانه يف التشكيل األسايس 
للبارسا خال املوسم املنتهي لصالح مواطنه كليمنت لينجليت، 
عق�ب التعايف من إصابة يف الركبة.وأفادت الصحيفة بأن نادي 
برشلونة يقدر سعر أومتيتي يف املريكاتو الصيفي الحايل ب�60 

مليون يورو.

سان جريمان خيتار هدفه املفضل 
يف صفقة نيامر

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�فت تقاري�ر إخبارية اليوم الثاث�اء، أنَّ نادي إيفرتون يتف�اوض للتعاقد مع 
الربازييل مالكوم، جناح برشلونة.وذكرت شبكة »آر ام يس سبورت« الفرنسية، 

أنَّ الن�ادي اإلنجليزي، يعرض 41 مليون ي�ورو مقابل الحصول عى خدمات 
الاعب صاحب ال�22 ربيًعا.ولم يقنع أداء مالكوم، مدرب الربس�ا، إرنستو 

فالفريدي، ليفش�ل يف حجز مكانه كأس�ايس يف قوام الفريق الكتالوني.
كان برش�لونة، اش�رتى مالك�وم يف صي�ف 2018 بنف�س القيمة، بعد 
موسمني قضاهما يف صفوف بوردو الفرنيس، أول تجربة احرتافية له 

بأوروبا بعدما تأهل يف صفوف كورينثيانز الربازييل.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

قال تقرير صحفي، إن مدرب ليفربول يورجن كلوب، ال 
ين�وي باملرة التخيل عن نج�م يحمل قميص الفريق منذ 
سنوات.ومر الدويل الكرواتي ديان لوفرين، بموسم صعب 
للغاية مع ليفربول، فقد عانى املدافع الصلب من إصابة 
قوية أبعدته لفرتة طويلة عن املستطيل األخرض، فضاً 
عن جلوسه عى دكة البدالء يف أغلب مباريات »الريدز«.

وم�ع اق�رتاب عودة عجل�ة أغل�ب الدوري�ات األوروبية 
الكب�رية إىل الدوران من جديد، يفتح وضع ديان لوفرين 
الب�اب أمام عدة تكهنات بش�أن مس�تقبله الكروي مع 
ليفربول، ال�ذي يريد مواصلة مس�ريته الناجحة محليا 

وقاري�ا.إالّ أن قائ�د رب�ان 
حس�م  »الري�دز«،  س�فينة 

عى ما يب�دو موقفه بخصوص 
الصل�ب، فق�د  الكروات�ي  مدافع�ه 

أورد موق�ع صحيف�ة »ليفرب�ول إيكو« 
أن كل�وب ال ينوي بامل�رة التفريط يف خدمات 

ديان لوفرين يف فرتة االنتقاالت الصيفية الحالية.
وأضاف نف�س املصدر أن يورجن كلوب، وضع اس�م 

املدافع الكرواتي ضمن قائمة الاعبني، الذين س�يعتمد 
عليهم يف املوس�م القادم، مشريا إىل أن لوفرين بنفسه 
لم يعرب حتى اآلن عن رغبته يف الرحيل عن ليفربول يف 

»املريكاتو« الصيفي.

إيفرتون يستهدف نجم برشلونة

كلوب يقطع الطريق عىل ميالن

             بغداد/ المستقبل العراقي

دافع مينو رايوال وكيل بول بوجبا، نجم مانشسرت يونايتد، 
ع�ن الاع�ب الفرنيس، ضد بع�ض االتهام�ات التي وجهت 
له مؤخرًا.وق�ال رايوال، يف تريح�ات لصحيفة »التايمز« 
الربيطاني�ة: »بوجبا لم يرتكب أي خط�أ. لقد كان محرتًما 
ومحرتًفا يف كل س�لوكياته مع مانشس�رت يونايتد، كما أنَّ 

النادي كان يعرف رغبته منذ فرتة طويلة«.

كان�ت بع�ض التقاري�ر، أش�ارت إىل أنَّ بوجب�ا م�ر عى 
الخ�روج من »أول�د تراف�ورد«، وينوي تقدي�م طلب رحيل 

رسمي إذا لم يوافق النادي عى انتقاله إىل ناٍد آخر.
وأض�اف: »إنه أمر مخ�ٍز أن يوجه البع�ض انتقادات بدون 
امتاك معلومات صحيحة، وأن�ا حزين أيًضا ألن النادي لم 

يتخذ أي موقف ضد هذه األمور«.
وأت�مَّ راي�وال: »نأم�ل يف أن يكون هن�اك حل م�رٍض قريًبا 

لجميع األطراف«.

رايوال: بوجبا لـم يرتكب أي خطأ ضد مانشسرت يونايتد
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
أملح يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إلمكانية 
غي�اب الس�ويري ش�ريدان ش�اكريي ع�ن 
صفوف الفريق يف بداية املوسم الجديد؛ بسبب 
إصابته يف ربلة الس�اق »عضلة الس�مانة« التي 

تعرض لها خال مشاركته مع منتخب باده.

وتعرَّض شاكريي، 27 عاًما، لإلصابة خال مباراة 
منتخب سويرا، أمام إنجلرتا يف دوري أمم أوروبا، 
وال ش�ك يف أنه يخوض س�باًقا مع الزمن من أجل 
العودة؛ حيث ال يتبقى س�وى 4 أسابيع عى بداية 

منافسات املوسم الجديد.
وق�ال كل�وب يف تريح�ات ملوق�ع ليفرب�ول عى 
اإلنرتنت »شاكريي ال يزال يعاني من إصابته خال 

املش�اركة مع منتخ�ب باده، وس�يحتاج إىل فرتة 
قب�ل العودة من جديد. إنه ُيعاني من تمزق يف ربلة 

الساق، لذلك سيغيب لفرتة«.
ويس�تهل ليفرب�ول، املتوج بدوري أبط�ال أوروبا، 
مش�واره يف املوس�م الجدي�د لل�دوري اإلنجلي�زي 
املمتاز بمواجهة نورويتش س�يتي يف التاس�ع من 

آب/أغسطس املقبل.

شاكريي مهدد بالغياب عن ليفربول يف بداية املوسم

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أثبت الفحوصات الطبية الت�ي أجريت لقائد القوة الجوية 
حم�ادي أحمد، س�امة كتف�ه وع�دم احتياج�ه لعملية 
جراحية بعد أن أكدت الفحوصات س�امة الكتف األيمن. 
وتعرض الاع�ب خال مباراة الق�وة الجوية والزوراء، 

الشهر املايض إلصابة بالكتف. 
وقال أحمد إنه أج�رى فحوصات طبية ثانية أثبتت عدم الحاجة 

إلجراء عملية يف الكتف األيمن. 
وأضاف أن ذلك س�يعجل بعملية الش�فاء، وأنه سيخضع للعاج 
الطبيع�ي لثاثة أس�ابيع، للش�فاء تماماً من اإلصاب�ة، الفتا أن 

موسمه انتهى.

أنباء سارة بشأن إصابة محادي
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حمكمة البداءة.. وحمكمة البداءة ! كامريات االخرين، يف بيوتنا !!
القاضي نعمان كريم احمد
عضو محكمة التمييز االتحادية

طالب جاسم االسدي 

نص�ت امل�ادة 32 )املعدل�ة بموج�ب القانون رقم 10 لس�نة 
2016( من قانون املرافعات املدنية رقم 83 لس�نة 1969 عىل 

ما يأتي:
»تختص محكمة البداءة بالنظر يف ما يأتي:

1. الدع�اوى كاف�ة الت�ي تزي�د قيمته�ا ع�ىل ملي�ون دينار، 
والدع�اوى التابعة لرس�م مقط�وع، والدعاوى غ�ر مقدرة 
القيم�ة والدع�اوى كافة التي ال تختص به�ا محكمة البداءة 
بدرجة أخرة او محكمة االحوال الش�خصية ويكون حكمها 
بدرجة أوىل قابال لالستئناف بموجب أحكام املادة )185( من 
هذا القانون، وفيما عدا ذلك يكون بدرجة أخرة قابال للتمييز 

مع مراعاة أحكام القوانني األخرى«.
وتكررت هذه العبارة )محكمة البداءة( يف املواد 204،196،31 
م�ن القانون املذكور اعاله... ويب�دو للقارئ ان هذه العبارة 
املكررة يف املادة الواحدة ال تعني غر معنى واحدا وهو محكمة 
البداءة املعروف�ة يف املحاكم ولكن الحقيق�ة غر ذلك، وألجل 
معرفة الحقيقة البد من ان نرجع اىل سبب التكرار وهو ان هذا 
التك�رار قد حصل بعد الغاء عبارة )محكمة الصلح( بموجب 
الفق�رة اوال م�ن املادة 65 من قانون التنظي�م القضائي رقم 

)160( لسنة 1979 وانيط اختصاصها بمحاكم البداءة.
ل�ذا فأن عبارة محكمة البداءة املك�ررة يف النصوص املذكورة 
اع�اله يعني احدهم�ا محكمة الصلح امللغ�اة أي أنها تعطي 
معنيني وليس معنى واح�دا، احدهما محكمة الصلح واآلخر 
محكمة الب�داءة، فاذا كان هذا التك�رار أصبح مفهوما لدينا 
نحن رجال القانون والقضاء اال انه غر مفهوم لدى اآلخرين 
بل يصعب عليهم اس�تيعابه بس�هولة وه�ذا عكس ما يهدف 

اليه املرشع من اهتمام بالغ بالتوعية القانونية للمواطنني.
 ل�ذا فالوعي القانوني يف�رض ان تكون النصوص القانونية 
مفهومة وصحيحة وس�ليمة يفهمه�ا الناس، فكيف يتحقق 
ه�ذا الوع�ي اذا كان�ت تل�ك النص�وص ال يفهمه�ا اال رجال 
القان�ون كما أس�لفنا، وحي�ث ان لغتنا الجميل�ة لغة القرآن 
وه�ي أفضل اللغ�ات يف العالم، بالتأكي�د ال تحوجنا اىل تكرار 
العب�ارة الواحدة يف النص الواحد بحي�ث يصعب علينا فهمه، 
فبإمكانن�ا، وبكل س�هولة، ان نختار منه�ا عبارة اخرى بدال 
من التكرار... ونقرح اما العودة اىل محكمة الصلح ثانية، وال 
ضر منها، وإما ان نتخذ عبارة محكمة البداءة املحدودة بدال 
م�ن محكمة الصل�ح، وان تعذر هذا وذاك فأن هذه األس�طر 
تك�ون قد حققت ش�يئا م�ن الوع�ي القانوني ل�دى املواطن 

بالنسبة لهذا التكرار.

ربما س�نحتاج يف قادم االيام أكثر من وسيلة أعالمية رصينة ومؤثرة 
الس�يما هذه )الصح�ف اليومية ( التي تظل بني ي�دي القارىء فرة 
طويل�ة وربما يحتفظ املواطن ببعضه�ا , اذ اليجب أن نرك ) املنرب ( 
وح�ده يكرر ويؤكد ويحذر كل جمعة مما تواجه عوائلنا من مخاطر 
أت�ت للمجتم�ع , واخ�رى قد تأتي الس�امح الل�ه . ان االس�الم يعترب 
العائل�ة امنع حص�ون املجتمع ولذلك فأنه اليدخر وس�عا يف تحصني 
هذا الحصن , لقد صارت بعض مواقع التواصل االجتماعي والهواتف 
وس�يلة للتجس�س عىل الناس وع�ىل حرماتهم وقذفه�م بالتهم , ان 
الرشع يقول وينص ) اذا تلصص أنسان عىل عائلة فرموه بحجر فقا 
عين�ه فال دية له , ولو فقا له عينه اح�د الناس عدوانا لحق له نصف 
دي�ة القتيل ( ,, فالتجس�س عىل الناس والتلص�ص والتنصت عليهم 
حرام ويف اي وس�يلة كانت , فكيف بنا االن ونحن نش�اهد )كامرات 
االجه�زة النقالة ( لالخرين وه�ي يف بيوتنا تتجول وتصور وتس�جل 
ربم�ا , بل ان البعض يذهب ب�ه الهوى حتى ليجرب الفتاة عىل تصوير 
غرف�ة نومه�ا او عائلته�ا ناهيك عن بقي�ة أجزاء البي�ت , قد يصف 
البعض كلماتي )باملبالغة ( بينما نس�مع نحن ونقرأ ونش�اهد يوميا 
ان ه�ذه ) املبالغة ( هي أس املش�كلة التي صار يق�ع فيها االخرون 
فريس�ة سهلة لضعاف النفوس ,فتهدد الفتيات وتهدم البيوت ويهتز 
أس�تقرار املجتمع , ان بعض ضعاف النف�وس واالخالق يتخذون من 
الهات�ف وس�يلة لتنغيص عي�ش االرس وتعكر صفائه�ا , وطبعا ان 
هوالء الفاس�قني اليجدون لدى املرأة املؤمن�ة أذانا صاغية , الن املرأة 
الح�ذرة املثقف�ة الواعية التتج�اوب مع الرق�م الغري�ب أوال , والمع 
االنسان الغريب محط الش�ك والريبة ثانيا , قد يتفاقم الخطر عندما 
يكون رب البيت ضعيف الش�خصية قليل الثقة بنفسه وعياله , لذلك 
فأن�ه ماان يع�رف ان زوجته أو أبنته قد رفعت س�ماعة الهاتف لرد 
عىل مخابرة , ثم عندما س�معت صوت غريب أقفلت التليفون , حتى 
تنتابه الهواجس والوس�اوس , ومثل هذا الشعور والشك والريبة هو 
بداي�ة الحريق الذي س�وف يأتي عىل البيت من أساس�ه , فعىل الزوج 
يف مثل هذه االحوال أن يكون عاقال , فال يقدم أرسته فريس�ة س�هلة 
الولئ�ك الذين ماتت ضمائرهم , فهم اليفت�أون يتدخلون يف العالئالت 
بغ�رض تدمرها من الداخ�ل , يتضاعف هن�ا دور االب واالم يف هذه 
املرحلة , فخطر هذه القضايا املدمرة التي صار يثرها ) الحريصون 
( عىل املجتمع ,تحيط وتهاجم الشباب من كال الجنسني بشكل اخطر 
واكث�ر مما تس�ببه لبقي�ة االعمار , اكث�ر ضحايا االبت�زاز عرب هذه 
الوس�ائل هم املراهق�ون , والطريف املحزن انهم ه�م يأخذون دور ) 
الجاني واملتهم , املذنب والربىء ( أن س�تة االف حالة طالق يف ش�هر 
واحد ) الرقم الذي أش�ارت اليه مصادر موثوقة عرب وس�ائل االعالم ( 
هو أمر مرعب بالش�ك , ويكون أشد رعبا وقلقا اذا ماعرفنا أن نصف 
هذا العدد تأتي أس�بابه من سوء استخدام الهواتف وأستسهال اللعب 
عىل مش�اعر االخرين , والثق�ة املفرطة التي يمنحه�ا بعض للبعض 

االخر , نعم املجتمع بحاجة اىل أعالم طوارىء .

بحث جلامعة اوكسفورد : االطفال يولدون 
وهم مؤمنون باهلل

بح�ث اكاديم�ي علم�ي ن�رشه قس�م )عل�وم االنس�ان والعق�ل / 
ANTHROPOLOGY & MIND( يف جامع�ة أوكس�فورد يف بريطانيا 
نرشع�ام 2008 يف صحيف�ة التلغ�راف TELEGRAPH الربيطاني�ة 
اس�تغرق التوصل إىل نتائجه فرة عرش س�نوات حيث اجريت تجارب 
علمية س�ايكولوجية عىل االطفال بني س�ن اثني عرش شهراً أي عمر 
سنة حتى عمر الست سنوات تم التوصل إىل  نتيجة مفادها أن االطفال 
يولدون وهم معتقدون بوجود الله حتى ولو لم يتم إخبارهم عن هذه 
الحقيقة من قبل عائالتهم او اساتذتهم يف مدارسهم، وتوصل البحث 
إىل ان�ه لو ترك االطفال يف جزيرة نائية بعيداً عن الناس فسينش�ؤون 
وه�م معتقدون بوجود الله؛ ادناه راب�ط جريدة التلغراف بتأريخ 24 
ترشي�ن الثاني عام 2008 التي نرشت ه�ذا البحث االكاديمي العلمي 
البحت، كما تم يف وقتها عمل عدة محارضات اكاديمية علمية يف عدة 
مؤسس�ات ومعاهد ومراكز بحثية يف بريطاني�ا للتعريف بنتائج هذا 
البح�ث املهم كمعهد ف�اراداي التابع لجامعة كم�ربدج، وتولت هيئة 
االذاع�ة الربيطاني�ة البي بي يس BBC نرش ه�ذا التقرير ونتائح هذا 

البحث عىل املستوى العاملي يف ذلك الحني.

كيف تكشف عالمات رسطان اجللد مع تصاعد موجة احلر؟
يعد اكتشاف عالمات وأعراض رسطان الجلد 
يف وقت مبكر أمرا مهما للغاية يف عالج املرض 
القاتل.وبهذا الص�دد، عرض موقع »مرور« 
مجموعة من العالمات التي يجب مالحظتها، 
خاصة م�ع ارتفاع درجات الح�رارة العاملية 

وزيادة خطر اإلصابة بالرسطان:
- بق�ع العمر: تنتج البقع العمرية عن زيادة 
مس�توى الصبغ�ة، أو امليالن�ني، يف الجل�د. 
ويمك�ن أن تظهر بش�كل طبيعي كجزء من 
عملية الش�يخوخة، ولكنها ق�د تظهر أيضا 

بسبب التعرض ألشعة الشمس.
وي�راوح ل�ون ه�ذه البق�ع عموم�ا ب�ني 
البني الفاتح واألس�ود، ولي�س هناك حاجة 

لعالجها.
- التق�ران الش�ميس: تظه�ر كبق�ع صغرة 

متقرشة م�ن الجلد، ويمك�ن أن تكون بلون 
وردي أو بني أو أحمر أو بلون البرشة، وتبدو 
متدلية ويمكن أن تكون مس�طحة أو بارزة 

من سطح الجلد.
وينت�ج التق�ران الش�ميس عن تل�ف الجلد، 
وبالت�ايل تظه�ر البق�ع يف األماك�ن املعرضة 

ألشعة الش�مس: الوجه والكتفني والذراعني 
واليدين وفروة الرأس.

وال تع�د البقع هذه خطرة ولكنها قد تتطور 
إىل رسطان الجلد.

- نم�ش Hutchinson: ه�ي مجموع�ة م�ن 
الخالي�ا الخبيث�ة الت�ي تنمو ببطء. وتش�به 
النمش أو بق�ع العمر، ولكن يمكن أن تنزف 

أو تكون سوداء اللون.
ويمك�ن عالجه�ا م�ن خ�الل إج�راء عملية 

جراحية للتخلص منها.
- مرض »بوين«: إنه شكل مبكر من أشكال 
الرسط�ان يظه�ر كبقعة من الجل�د األحمر 
املتقرش. ع�ادة ما يكون نمو امل�رض بطيئا 
ج�دا، ولكن�ه ق�د يتح�ول إىل رسط�ان أكثر 

خطورة حال ُترك دون عالج.

»سامسونغ« متهمة بخداع املستخدمني!
تواجه رشكة »سامس�ونغ« الكورية الجنوبية 
تضلي�ل  بتهم�ة  جدي�دة  قضائي�ة  دع�اوى 

املستخدمني خالل الرويج لهواتفها الذكية.
وتبعا للمعلوم�ات املتوفرة فإن الجهة املنظمة 
للمنافس�ة يف أس�راليا رفعت دع�وى قضائية 
متهم�ة  إليكرونيك�س«  »سامس�ونغ  ض�د 
إياه�ا بتضلي�ل املس�تخدمني أثن�اء الروي�ج 

لهوات�ف »غاالكيس«. ويش�ر ن�ص االدعاء إىل 
أن »سامس�ونغ يف العديد م�ن إعالنات هواتف 
قابل�ة  الهوات�ف  تل�ك  أن  أظه�رت  غاالك�يس 
لالس�تخدام تحت امل�اء أو يف مي�اه البحر دون 
أن تتأث�ر، لكن الواقع أك�د عكس ذلك«. وقالت 
لجنة املنافس�ة واملس�تهلكني يف أس�راليا »إن 
سامسونغ التي تعترب واحدة من أكرب الرشكات 

املنتج�ة للهواتف يف العالم ل�م تجر االختبارات 
الكافي�ة ملعرف�ة اآلث�ار الفعلي�ة للمي�اه عىل 
هواتفه�ا«. وقال رئي�س اللجنة، رود س�ميث 
» تق�ول اللجنة إن إعالنات سامس�ونغ أعطت 
انطباعا زائف�ا ومضلال ب�أن هواتف غاالكيس 
يمك�ن اس�تخدامها تح�ت كافة أن�واع املياه، 

بينما األمر ليس كذلك.. 

يطل�ق  أن  اإلنس�ان  يمك�ن لجس�م 
إش�ارات حول الصح�ة العامة، قبل 
ف�رة طويل�ة م�ن مالحظ�ة وجود 
مشكلة صحية محددة. ولكن معظم 
الن�اس يتجاهلون مراقب�ة األظافر، 
التي تخفي عالمات ونقاطا يمكن أن 

تخربنا الكثر عن صحتنا، وهي:
1- جفاف وتك�رس األظافر: يقدر أن 
واحدا من بني كل 5 أشخاص بالغني، 
يعان�ي من أظاف�ر ضعيف�ة وجافة 
ورقيق�ة يمك�ن كرسه�ا بس�هولة. 
وعادة ما يرجع األمر إىل عادات رشب 

املاء.
تتك�ون األظافر م�ن زهاء 18% م�ن املياه، 
وعندما تنخفض هذه املس�تويات عن %16، 
يمكن أن تصب�ح جافة وعرضة للتكرس. لذا 

يجب رشب لر من املاء يوميا.
كما ُوجد أن نقص الزنك يساهم يف هشاشة 
األظاف�ر، لذا ُينص�ح بتناول اللح�م البقري 

وبذور اليقطني والعدس.
2- الخ�ط الداك�ن يف األظاف�ر: إذا الحظ�ت 
ظه�ور خط�وط داكنة جدي�دة أو متغرة يف 
األظاف�ر، فقد حان الوق�ت لرؤية الطبيب يف 

أرسع وق�ت ممك�ن، حيث يمك�ن أن يكون 
ذل�ك عالمة ع�ىل اإلصابة بأح�د أخطر أنواع 

رسطان الجلد.
3- تق�رش وتلني األظافر: إذا انحنت أظافرك 
بسهولة، ربما تكون ناعمة جدا: وهي حالة 

.hapalonychia ُتعرف باسم
ونظ�را ألن الربوتينات املوجودة يف مصفوفة 
الظفر هي الت�ي تخلق صالبتها، فإن أفضل 
الحل�ول تناول الربوتني بكمي�ات أكرب. ومن 
امله�م أيض�ا أن تحصل ع�ىل م�ا يكفي من 

.Aو D فيتامني
4- تع�ّرج األظافر: يكمن الس�بب الش�ائع 

لتع�ّرج األظاف�ر يف نق�ص الكربي�ت 
ضمن النظام الغذائي، حيث يوجد يف 

الحليب واملكرسات والتوت.
وبالنس�بة لألم�راض، يمكن لحاالت 
مث�ل الصدفي�ة واألكزيما أن تفس�د 
نس�يج الظفر، لذا يجب التحدث مع 

الطبيب عند الشعور بالقلق.
5- البق�ع البيض�اء: يعتق�د الكث�ر 
م�ن األش�خاص أن البق�ع البيض�اء 
ه�ي عالمة ع�ىل نقص الكالس�يوم، 
ولكن أحد الخرباء يق�ول إنها ناتجة 
فعليا ع�ن فقاعات اله�واء الصغرة 

املحارصة بني خاليا األظافر. 
وأوض�ح الخ�رباء أن هذه الحال�ة قد تكون 
وراثية، كما يمكن أن يكون س�بب ظهورها 
ع�ىل األظاف�ر ناجم عن عوام�ل أخرى، مثل 
سوء تغذية األنسجة والصدمات الناتجة عن 
طالء األظافر.  لذا ُينصح باتباع نظام غذاي 

غني بالجزر والخضار والبيض واألسماك.
6- ضع�ف محيط األظافر: يمكن أن تش�ر 
هذه الحالة إىل نق�ص ترطيب البرشة حول 
األظاف�ر، ل�ذا يجب اس�تخدام زي�وت غنية 

.Fو E :بفيتامينات

فرش�اة  الن�اس  معظ�م  يس�تخدم 
األس�نان واملعجون والخيط لتنظيف 
أسنانهم، ولكن استخدام هذه األدوات 
لي�س عاملي�ا، حي�ث يعتم�د البعض 
تقنيات تقليدية يف تنظيف أس�نانهم. 
ويستخدم الكثرون يف بعض مناطق 
ال�رشق األوس�ط وأجزاء م�ن جنوب 
رشق آس�يا، أغص�ان ش�جرة األراك 
)املعروف�ة باس�م الس�واك( لتنظيف 
أس�نانهم. ويقوم أولئك الناس بنقع 
نهاية غصني األراك باملاء أو ماء الورد 
ثم يفركون أسنانهم بالشعرات التي 

يف نهاي�ة الغصني. ويحتوي خش�ب ش�جرة 
األراك )Salvadora persica( عىل نسبة عالية 
م�ن الفلورايد وغرها م�ن املكونات املضادة 
للميكروب�ات التي تمنع تس�وس األس�نان. 
وتعتمد العديد من الثقافات املختلفة أغصان 
أشجار أخرى، خاصة األشجار العطرية التي 
تنعش رائحة الفم، منذ آالف الس�نني، وكان 
أول استخدام مسجل يف بابل القديمة )3500 
قب�ل املي�الد(، فضال ع�ن أن س�كان الصني 
القديم�ة اس�تخدموا أيض�ا ه�ذه األغصان 
لتنظيف أسنانهم منذ عام 1600 قبل امليالد. 

ويمكن أن يكون الستخدام األغصان تأثرات 
تنظيف مماثلة لفرشاة األس�نان التقليدية، 
كم�ا ه�و موض�ح يف العديد من الدراس�ات، 
لكن الشعرات ال يمكنها الوصول إىل املناطق 
الواقعة بني األسنان، وإذا لم يتم استخدامها 
أن تلح�ق  بش�كل صحي�ح، فإنه�ا يمك�ن 
ال�رر باللث�ة وتآكل األس�نان. وتس�تخدم 
بعض الثقافات، طريقة فرك األسنان بمواد 
مختلفة توضع عىل أصابع اليد، عىل س�بيل 
املث�ال، يف بع�ض البل�دان اإلس�المية، حيث 
يفرك الناس أس�نانهم بلحاء شجرة الجوز. 
ويحتوي لحاء هذه الش�جرة عىل خصائص 

مض�ادة للميكروبات وال عالقة لألمر 
بتبييض لألس�نان. حي�ث لم تجر أي 
دراس�ات للتحق�ق م�ن فعالياتها أو 
آثاره�ا الجانبية. ويس�تخدم البعض 
يف املناط�ق الريفية بالهن�د وإفريقيا 
وجنوب رشق آسيا وأمريكا الجنوبية، 
مسحوقا من الطوب أو الطني أو امللح 
أو الرم�اد لتنظيف أس�نانهم. ورغم 
أن ه�ذه املكون�ات تزي�ل الصبغ�ات 
والرسبات من األسنان بشكل فعال، 
إال أنها تحتوي عىل الفلورايد وغالبا ما 
تكون كاشطة، فينتج عنها حساسية 
األس�نان وانحس�ار اللثة. ويعد الفحم أيضا 
مس�حوقا تقليدي�ا لتنظيف لألس�نان، حيث 
تحتوي بعض معاجني األسنان الحديثة عىل 
هذا املكون، الذي تشر األدلة إىل أنه يمكن أن 
يرتبط بالبكتريا الضارة ويش�لها.  ولكن ال 
تعد جميع املنتجات الطبيعية مفيدة لألسنان 
 )Betel( حي�ث أن  مض�غ اليقطني الهن�دي
والفوفل )areca(، اللذين يس�تخدمان غالبا 
يف جنوب رشق آس�يا، ضارة لألسنان واللثة، 
واألس�وأ من ذلك أنه�ا ترتبط بزي�ادة خطر 

اإلصابة برسطان الفم.

ما مدى فعالية الوسائل البديلة لفرشاة األسنان؟ماذا ختربك أظافرك عن صحتك؟

رح�م الل�ه أن�اس فرح�ت به�م الدني�ا حني 
زينوه�ا، واس�تقبلتهم األرض بالب�رشى من 
الرحمن، تم�ر علينا الذكرى الس�نوية لوفاة 
) الحاج س�عدي عباس محمد عيل الس�عيد( 
نس�أل الله أن يجع�ل قربه نزالً فس�يًحا من 
الجنة يسكنها إىل حني املوعد األكرب. اللهم إّنه 
َن�َزل بك وأنت خر منزول به وأصبح فقر إىل 
رحمت�ك وأنت غني عن عذاب�ه. أعز الله اهله 
وذوي�ه ، وأصربهم ع�ىل فراق�ه، وتقبل منه 
صالح العمل ونجاه وجعل معه النور أنيس�اً 
وصاحباً حتى جنات النعيم. اللهم عامله بما 

أنت أهله، أنت أهل الفضل وأهل املغفرة .
المعزي 

نبيل عامر العزاوي 

تعزية 


