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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

مـا مـزح امـرٌؤ مزحـة إالَّ مـجَّ

ة  من عقله مجَّ

ص2الدفاع الربملانية تكشف عن مؤامرة »أمريكية بعثية« الغتيال رموز احلشد الشعبي

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الداخلية تعلن فتح »استامرة الكرتونية« لغرض اكامل بيانات املفصولني من املالك

رئيس الوزراء يصدر أمرا ديوانيا برتقية ضباط وزارة الدفاع مستحقي الرتقية 

إقليم كردستان يشكل حكومة الـ)23( وزيرا
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

منح برملان إقليم كردستان العراق، أمس 
األربعاء، حكومة مسرور بارزاني الثقة 
كتاسسع تشسكيلة وزارية يف عمر اإلقليم، 
وضمت أربعة أحسزاب وممثلني اثنني عن 
املسيحيني والرتكمان، حيث أدى وزراؤها 

فوًرا اليمني الدستورية. 
ويف جلسسة خاصسة عقدها برملسان إقليم 
كردسستان يف مدينسة اربيل مقسر الربملان 
وعاصمة االقليم، صّوت النواب بالغالبية 
السساحقة بالثقة عسى حكومسة جديدة 
شكلها مرور بارزاني رئيس جهاز أمن 

االقليم نجسل زعيم الحسزب الديمقراطي 
الكردسستاني مسسعود بارزانسي، حيسث 
حصلست عى تأييسد 88 نائبا من مجموع 
عدد نسواب الربملسان البالسغ 111 عضوا.  
وتضم تشسكيلة حكومة اقليم كردستان 
الجديدة 9 وزراء من الحزب الديمقراطي 
الكردسستاني و7 مسن االتحساد الوطنسي 
الكردستاني و4 من حركة التغيري ووزيرا 
واحسدا للحزب االشسرتاكي الكردسستاني 
ووزيرا يمثل الرتكمان وآخر املسسيحيني 

بينهم ثالث وزيرات.. وكما ييل:
للحكومسة  رئيسساً  بارزانسي  مسرور 

)الديمقراطي الكردستاني(.

قوبساد طالبانسي نائباً لرئيسس الحكومة 
)االتحاد الوطني الكردستاني(.

فرسست احمد وزيراً للعدل )الديمقراطي 
الكردستاني(.

شورش اسماعيل عبدالله وزيراً لشؤون 
البيشمركة )التغيري(.

للداخليسة  وزيسراً  خالسد  احمسد  ريسرب 
)الديمقراطي الكردستاني(.

آوات جنساب نوري صالسح  وزيراً للمالية 
واالقتصاد )التغيري(.

سسامان حسسني برزنجي وزيسراً للصحة 
)الديمقراطي الكوردستاني(.

التفاصيل ص2

وزير املالية يلتقي نقيب 
الصحفيني العراقيني ويعلن عن تفعيـل 

رصف املكافآت التشجيعية للصحفيني

وزير الداخلية يوجه
 باستبدال مدير موقع املرور 

يف التاجي والكاظمية

حمافظ واسط حيمل وزارة 
املالية مسؤولية أي »انفالت« 

يف املحافظات

ضمت وزراء من اربعة أحزاب وحظيت بأغلبية أصوات الربملان.. ونيجرفان بارزاني يعد بتوفري الدعم البن عمه
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نائبة عن نينوى يف ذكرى حتريرها: املوازنات ال تتناسب وحجم الدماراخلارجية تكشف عن اجتامع امني عراقي تركي لبحث التعاون االمني 
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مـيـسـي 
خارج التشكيلة املثالية 

لكوبا أمريكا
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روحاين: إيران تركت باب الدبلوماسية مفتوحا
      بغداد / المستقبل العراقي

أكسد الرئيسس اإليراني حسسن روحانسي، أمس 
األربعساء، أن هدف طهران هسو االلتزام الكامل 
مسن قبل كافة أطسراف االتفاق النسووي، وأنها 

تركت باب الدبلوماسية مفتوحا.
وقال روحانسي، خالل لقاءه مبعسوث الرئيس 
الفرنسي، إمانويل بسون، يف ترصيحات نقلتها 
وكالة »فارس«، »إيران تركت باب الدبلوماسية 
مفتوحا بشكل كامل وهدف طهران هو تنفيذ 
جميع األطراف لتعهداتهم يف االتفاق النووي وأن 
يتم االستفادة من الفرصة الحالية للوصول إىل 
ما نطلبه باالتفساق النووي وهو تنفيذ االتفاق 
بشسكل كامل«. وأمس األربعساء، دعت الواليات 

املتحسدة األمريكية إيران مجسددا إىل العدول عن 
الخطوات التسي اتخذتها مؤخسرا لتقليل بعض 
التزاماتهسا الواردة يف االتفاق بشسأن برنامجها 
النووي خاصة رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، 
وأكدت استعدادها للحوار مع طهران من دون 
رشوط مسسبقة. وقالست السسفرية األمريكيسة 
جاكسي جاكسي ولكسوت، يف بيان أمسام مجلس 
محافظسي الوكالة الدولية للطاقسة الذرية، »ال 
يوجد سسبب معقول إليران لتمديسد برنامجها 
النووي، ليس هنساك طريقة أخرى لقراءة ذلك 
بعيدا عسن كونه محاولة فظة وواضحة البتزاز 
املجتمع الدويل للحصول عى األموال«. وأضافت 
»ندعسو إيسران للعدول عسن خطواتهسا النووية 
األخسرية، ووقف أي خطط ملزيد مسن التقدم يف 

هذا األمر«. وتابعت السسفرية جاكي »الواليات 
املتحسدة أوضحت ذلك سسابقا، أننسا منفتحون 
ونحسن  مسسبقة،  رشوط  أي  دون  للتفساوض 
نقسدك إليران فرصة لتطبيسع كامل للعالقات«. 
كما دعت ولكوت كل الدول األعضاء يف الوكالة 
لحث إيران عى الدخسول يف مفاوضات. وقالت 
»كل أعضاء هذه املنظمة يجب أن يحثوا إيران 
عى الدخول فسورا يف مفاوضات من أجل الحل 
السسلمي والدبلومسايس لألزمة، نحن سسنبقى 
مسستعدين ومنتظريسن مثل هسذه املفاوضات 
الدبلوماسسية«. كمسا أضساف »سسنبقى أيضا 
ملتزمسني بمنع إيران مسن الحصول عى منافع 
سسعت إليها مسن وراء اسستفزازاتها األخرية«، 

بحسب زعمها.

العيداين يعلن مناقلة أكثر من »100« مليار دينار للبرصة 
من موازنة البرتو دوالر إىل التشغيلية

حمافظة بغداد تعلن موعد صـرف اجور 
3املحارضين باملجان 3

        بغداد / المستقبل العراقي

اكسد النائب عن كتلة النهسج الوطني، أمس 
االربعاء، ان اعتماد نظام سانت ليغو املعدل 
باالنتخابات يغلق فرص االصالح السيايس.

وقسال طعمسة يف بيسان تلقست »املسستقبل 
العراقسي« نسسخة منسه، إنه »نحسذر الكتل 
الكبسرية مسن املسي بإقسرار نظام سسانت 
ليغسو املعسدل )1,9( او حتسى )1,7( ومسا 
سسينتج عنه من جمود يف املشهد السيايس 
واغالق فسرص التغيري واالصالح السسيايس 
الشسعبية  والنقمسة  السسخط  ومضاعفسة 

وتزايسد عسزوف الناخبسني عن املشساركة يف 
االنتخابسات ومسا يرتتسب عسى كل ذلك من 
اضعاف للنظام السسيايس وتعرضه لهزات 
شسديدة ال تحمسد عقباهسا ». وأضساف أن 
»اوىل الواجبات املفرتضة للقوى السياسية 
النافسذة والكبسرية العدد ان تؤسسس لنظام 
انتخابسي عسادل ومنصسف يتضمسن فرص 
متكافئة للمتنافسني ويحفظ ارادة وصوت 
الناخسب وال يحول ارادة الناخب ملرشسح لم 
تتجه ارادته للتصويت عليه ». ولفت طعمة 
إىل أن »مسا تسسوقه تلك الكتسل الكبرية من 
مربرات تعطيل تشسكيل الحكومات واعاقة 

املنفرديسن  االعضساء  بواسسطة  قراراتهسا 
يخالف حقائق تاريخية نذكر اثنتني منها : 
1. انتخابسات برملان عام 2010 اذ ان اصغر 
الكتل الفائزة هسي تحالف مكون من )60( 
مقعد عى االقل والقوائم االخرى هي )70( 
مقعد واخرى )89( و اخرى )91( و لم تكن 
غريهسا من القوائم قد حصلست عى مقاعد 
اخرى ومع تلك الحجوم الكبرية لهذ القوائم 
فأنها عطلت تشسكيل الحكومسة الكثر من 
سسبعة اشسهر بسل جعلست جلسسة الربملان 

مفتوحة الشهر عديدة.
التفاصيل ص2

النهج الربملانية تصف اعتامد نظام سانت ليغو املعدل
 بأنه »يغلق« فرص االصالح 

البزوين: االستقرار االمني
 يساعد عىل دخول املستثمرين واصحاب 

رؤوس االموال اىل املحافظة
ص3
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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الداخلية تعلن فتح »استامرة الكرتونية« لغرض اكامل بيانات املفصولني من املالك
     بغداد / المستقبل العراقي 

اص�درت وزارة الداخلية، أمس األربعاء، تنويهاً بش�أن 
تقديم املفصولني والهاربني عىل االستمارة االلكرتونية. 
وذكر بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، »تهديك�م مديري�ة ادارة التط�وع اطي�ب تحية، 
وحس�ب توجيه�ات وزي�ر الداخلي�ة ياس�ني اليارسي 
والوكي�ل االق�دم عقي�ل محم�ود الخزع�ي وبمتابع�ة 
مب�ارشة من مدي�ر عام امل�وارد البرشية اللواء ياس�ني 
سيتم فتح اس�تمارة الكرتونية عىل موقعنا االلكرتوني 
www.moi-jobs.iq يف الس�اعات املقبل�ة لغرض اكمال 
قاع�دة معلومات و بيانات املفصول�ني من مالك وزارة 

الداخلية من تاريخ 2014-6-10«

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

منح برمل�ان إقليم كردس�تان العراق، 
أمس األربعاء، حكومة مرسور بارزاني 
الثقة كتاس�ع تشكيلة وزارية يف عمر 
اإلقليم، وضمت أربعة أحزاب وممثلني 
اثنني عن املسيحيني والرتكمان، حيث 
أدى وزراؤها فوًرا اليمني الدستورية. 

ويف جلسة خاصة عقدها برملان إقليم 
كردستان يف مدينة اربيل مقر الربملان 
الن�واب  ص�وّت  االقلي�م،  وعاصم�ة 
بالغالبية الساحقة بالثقة عىل حكومة 
جديدة شكلها مرسور بارزاني رئيس 
جه�از أمن االقليم نج�ل زعيم الحزب 
الكردس�تاني مس�عود  الديمقراط�ي 
بارزاني، حيث حصل�ت عىل تأييد 88 
نائب�ا من مجموع عدد ن�واب الربملان 
البال�غ 111 عض�وا.  وتضم تش�كيلة 
حكوم�ة اقلي�م كردس�تان الجدي�دة 
الديمقراط�ي  الح�زب  م�ن  وزراء   9
الكردس�تاني و7 من االتحاد الوطني 
الكردس�تاني و4 م�ن حرك�ة التغيري 
االش�رتاكي  للح�زب  واح�دا  ووزي�را 
الكردس�تاني ووزيرا يمث�ل الرتكمان 
وآخر املسيحيني بينهم ثالث وزيرات.. 

وكما يي:
م�رسور بارزان�ي رئيس�اً للحكوم�ة 

)الديمقراطي الكردستاني(.
قوباد طالباني نائباً لرئيس الحكومة 

)االتحاد الوطني الكردستاني(.
فرست احمد وزيراً للعدل )الديمقراطي 

الكردستاني(.

وزي�راً  عبدالل�ه  اس�ماعيل  ش�ورش 
لشؤون البيشمركة )التغيري(.

ري�رب احم�د خال�د وزي�راً للداخلي�ة 
)الديمقراطي الكردستاني(.

آوات جناب نوري صالح  وزيراً للمالية 
واالقتصاد )التغيري(.

سامان حسني برزنجي وزيراً للصحة 
)الديمقراطي الكوردستاني(.

آالن حمه س�عيد صال�ح محمد وزيراً 
للرتبية )الديمقراطي الكردستاني(.

دان�ا عب�د الكري�م حم�ه صال�ح عبد 
الرحم�ن وزي�راً لإلعم�ار واإلس�كان 

)التغيري(.
ساس�ان عثم�ان عوني حبي�ب وزيراً 
)الديمقراط�ي  والس�ياحة  للبلدي�ات 

الكردستاني(.
آرام محم�د قادر أمني وزي�راً للتعليم 
العايل والبحث العلمي )االتحاد الوطني 

الكردستاني(.
دارا رش�يد محم�ود وزي�راً للتخطيط 

)االتحاد الوطني الكردستاني(.
كويس�تان محم�د عبدالل�ه مع�روف 
وزيرًة للشؤون االجتماعية )التغيري(.

محم�د س�عيد ع�ي وزي�راً للثقاف�ة 
الوطن�ي  )االتح�اد  والش�باب 

الكردستاني(.
عب�د الله محمد احمد وزيراً للش�هداء 

واملؤنفلني )الحزب االشرتاكي(.
بيكرد دلش�اد شكرالله وزيرًة للزراعة 
الوطن�ي  )االتح�اد  املائي�ة  وامل�وارد 

الكردستاني(.
كمال مسلم سعيد قرني وزيراً للتجارة 

والصناعة )التغيري(.
آنو جوهر عبد املس�يح عبدوكا وزيراً 

للنقل واالتصاالت )عن املسيحيني(.
بيشتوان صادق عبد الله وزيراً لالوقاف 
)الديمقراط�ي  الديني�ة  والش�ؤون 

الكردستاني(.

ك���م�ال مح����م�د صال�ح خليل 
)الديمقراط�ي  لل،،،كهرب�اء  وزي�راً 

الكردستاني(.
خالد سالم سعيد شواني وزيراً لالقليم 

)االتحاد الوطني الكردستاني(.
آيدن معروف سليم وزيراً لالقليم )عن 

الرتكمان(.
ف�اال فري�د ابراهي�م وزي�رًة لالقلي�م 

)الديمقراطي الكردستاني(.
واث�ر التصويت بالثقة عىل التش�كيلة 
ونائب�ه  رئيس�ها  ادى  الحكومي�ة، 
وال�وزراء اليم�ني الدس�تورية، ثم تم 

لربنام�ج  العام�ة  الخط�وط  ع�رض 
وزراء  رئي�س  قب�ل  م�ن  الحكوم�ة 

االقليم. 
الديمقراط�ي  الح�زب  رش�ح  وق�د 
بزعام�ة مس�عود بارزان�ي الفائ�ز يف 
االنتخاب�ات الربملاني�ة الت�ي جرت يف 
س�بتمرب عام 2018 مرسور بارزاني، 
ال�ذي كان يش�غل رئيس جه�از أمن 
االقليم لتش�كيل الحكومة التاسعة يف 

كردستان العراق.
ب�دوره، وجه رئيس اقليم كردس�تان 
تهنئ�ة  رس�الة  بارزان�ي  نيجريف�ان 
اىل رئي�س حكوم�ة االقلي�م م�رسور 
بارزاني، بمناسبة حصول االخري عىل 

ثقة برملان كردستان.
وع�رب رئي�س االقلي�م يف رس�الته اىل 
م�رسور بارزاني عن رسوره وتهنئته 
البالغ�ة لحصول�ه ع�ىل ثق�ة برمل�ان 
كردس�تان كرئيس للوزراء وللكابينة 
ع�ادا  االقلي�م،  لحكوم�ة  التاس�عة 
اي�اه منج�زا اخ�ر الس�تمرار عملية 
يف  الديمقراطي�ة  وتعمي�ق  االزده�ار 
لرغب�ة  ونتيج�ة  كردس�تان،  اقلي�م 
وصمود وتع�اون املواطنني واالطراف 
ومس�اندي  واصدق�اء  الكردس�تانية 

الشعب الكردستاني. 
وخاط�ب بارزان�ي رئي�س الحكوم�ة 
بالق�ول ان�ه اه�ل له�ذه املس�ؤولية 
والثق�ة، معرب�ا ع�ن اطمئنان�ه ان�ه 
سيس�تثمر قدرات�ه وق�درات فريق�ه 

لخدمة اقليم كردستان.
واش�ار بارزاني اىل ان تجربة السنوات 

العدي�دة املاضي�ة يف العم�ل لحماي�ة 
وتق�دم قضية الش�عب الكردس�تاني 
وتحقي�ق الحقوق الدس�تورية القليم 
كردس�تان مرت بالبعديد من املراجل 
الصعبة، معربا عن امله اال تتكرر تلك 
الصعوبات وتوجه كل القدرات العادة 

اعمار وتطور كردستان بشكل اكرب.
كم�ا ع�رب رئي�س االقلي�م ع�ن ثقته 
ب�ان رئي�س الحكومة س�يتمكن من 
السيطرة عىل املش�كالت بشكل مبدع 
ونش�ط وفعال وس�يتمكن م�ن رفع 
الروح املعنوية لفريقه الحكومي ازاء 
التحديات وس�يحصلون ع�ىل النتائج 
الجي�دة واملطلوب�ة. واك�د ان رئي�س 
الحكوم�ة وفريق�ه العام�ل مع�ه لن 
يقرصوا اب�دا يف اداء الواجبات املناطة 
بهم وتنفيذ االعم�ال اليومية وطويلة 
املدى لتوفري الهدوء واالمان واالزدهار 
االقتصادي واالجتماعي والسيايس يف 

اقليم كردستان.
واضاف نيجريفان بارزاني انه يطمنئ 
الشعب الكردستاني ورئيس حكومته 
كرئي�س  ان�ه  التاس�عة  وكابينته�ا 
لالقليم سيقدم اقىص الدعم واالسناد 
والتعاون لرئي�س الحكومة وكابينته 
الحكومي�ة التاس�عة ليتمكن�وا م�ن 

النجاح يف اداء اعمالهم.
واختتم رس�الته بالق�ول ان نجاحكم 
وجمي�ع  الحكوم�ة  رئي�س  ونائ�ب 
الوزراء يف خدمة اقليم كردس�تان هو 
نجاح للجميع ونجاح للش�عب واقليم 

كردستان.

ضمت وزراء من اربعة أحزاب وحظيت بأغلبية أصوات الربملان.. ونيجرفان بارزاني يعد بتوفري الدعم البن عمه

إقليم كردستان يشكل حكومة الـ)23( وزيرا

النهج الربملانية تصف اعتامد نظام سانت ليغو املعدل بأنه »يغلق« فرص االصالح 
        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د النائ�ب عن كتل�ة النه�ج الوطن�ي، أمس 
االربع�اء، ان اعتم�اد نظام س�انت ليغو املعدل 

باالنتخابات يغلق فرص االصالح السيايس.
وقال طعمة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن�ه »نح�ذر الكت�ل الكب�رية من 

امل�ي بإقرار نظام س�انت ليغ�و املعدل )1,9( 
او حت�ى )1,7( وم�ا س�ينتج عن�ه م�ن جمود 
يف املش�هد الس�يايس واغ�الق ف�رص التغي�ري 
واالصالح السيايس ومضاعفة السخط والنقمة 
الشعبية وتزايد عزوف الناخبني عن املشاركة يف 
االنتخاب�ات وما يرتتب عىل كل ذلك من اضعاف 
للنظ�ام الس�يايس وتعرض�ه لهزات ش�ديدة ال 

تحم�د عقباه�ا ». وأض�اف أن »اوىل الواجبات 
املفرتض�ة للقوى السياس�ية الناف�ذة والكبرية 
العدد ان تؤسس لنظام انتخابي عادل ومنصف 
يتضمن ف�رص متكافئة للمتنافس�ني ويحفظ 
ارادة وص�وت الناخب وال يح�ول ارادة الناخب 
ملرش�ح لم تتجه ارادته للتصويت عليه ». ولفت 
طعم�ة إىل أن »م�ا تس�وقه تلك الكت�ل الكبرية 

من مربرات تعطيل تش�كيل الحكومات واعاقة 
قراراته�ا بواس�طة االعض�اء املنفردين يخالف 
حقائق تاريخية نذكر اثنتني منها : 1. انتخابات 
برمل�ان ع�ام 2010 اذ ان اصغ�ر الكت�ل الفائزة 
ه�ي تحالف مك�ون من )60( مقع�د عىل االقل 
والقوائم االخرى هي )70( مقعد واخرى )89( 
و اخ�رى )91( و لم تك�ن غريها من القوائم قد 

حصل�ت عىل مقاع�د اخرى ومع تل�ك الحجوم 
الكب�رية له�ذ القوائ�م فأنه�ا عطل�ت تش�كيل 
الحكوم�ة الكثر من س�بعة اش�هر ب�ل جعلت 
جلسة الربملان مفتوحة الشهر عديدة و لم ترفع 
تلك الجلس�ة اال بقرار من املحكمة االتحادية و 
هو شاهد عىل تحكم منهج االستئثار واالقصاء 
وكونه س�بب التعطي�ل واالعاق�ة. 2.انتخابات 

عام 2013 اذ ان القوائ�م الفائزة الكبرية كانت 
تش�كل بمجموعه�ا يف بع�ض املحافظات 3/2 
مقاع�د تلك املحافظ�ة ومع ذلك ل�م تتفق عىل 
تش�كيل الحكوم�ة بس�بب املنهج االس�تئثاري 
والتهمي�ش واالقص�اء و لو انه�ا اتفقت بينها 
لتشكيل الحكومات ملا استطاع عضو منفرد او 

اثنني من التأثري او التعطيل.

        بغداد / المستقبل العراقي

بره�م  الجمهوري�ة  رئي�س  ش�دد 
صالح، أم�س األربعاء، ع�ىل توفري 
ل�ذوي  والخدم�ات  االحتياج�ات 

الشهداء مهمة وطنية وإنسانية.

لرئي�س  اإلعالم�ي  املكت�ب  وذك�ر 
الجمهورية يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أن األخري 
»واش�ار خالل اس�تقباله، يف قرص 
ببغداد، رئيس�ة مؤسس�ة  الس�الم 
الش�هداء السياس�يني ناجح�ة عبد 

االم�ري الش�مري، اىل ان كل مايقدم 
تضحياته�م  الي�وازي  للش�هداء 
ان  مبين�اً  وامواله�م«،  بأنفس�هم 
والخدم�ات  االحتياج�ات  »توف�ري 
لذويهم هي مهمة نبيلة من النواحي 

الوطنية واإلنسانية«.

واب�دى صال�ح »اس�تعداده الكامل 
لدعم املؤسسة وتمكينها من انجاز 

مهامها واالرتقاء بعملها«.
ولف�ت البي�ان اىل انه »ت�م التباحث 
ح�ول س�ياقات التع�اون وتوحي�د 
الجه�ود لخدمة عوائل الش�هداء يف 

جمي�ع انح�اء الع�راق بم�ا يف ذلك 
اقلي�م كردس�تان«. م�ن جانبه�ا، 
اس�تعرضت ناجحة الشمري »عمل 
وانش�طة املؤسس�ة، مثمن�ة دع�م 
س�يادة الرئي�س وتوجيهاته لتذليل 

العقبات امام عملها«.

رئيس اجلمهورية: كل ما يقدم للشهداء اليوازي تضحياهتم بأنفسهم وامواهلم 

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدر رئيس مجلس ال�وزراء القائد العام 
للقوات املس�لحة عادل عب�د املهدي، أمس 
األربع�اء، أمراً ديوانياً برتقية ضباط وزارة 
الدفاع مس�تحقي الرتقية. وقال س�كرتري 

عب�د امله�دي، الفريق الرك�ن محمد حميد 
البيات�ي، بحس�ب عاجل نقل�ه التلفزيون 
الرسمي، إن »القائد العام للقوات املسلحة 
ع�ادل عب�د امله�دي، أص�در أم�راً ديوانياً 
برتقية ضباط وزارة الدفاع، من مستحقي 

الرتقية لجدول 14 تموز«

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الخارجي�ة، أم�س االربعاء، عن 
انعق�اد اجتم�اع امن�ي عراقي ترك�ي، مؤكدة 
أن�ه بحث قضاي�ا عدة منه�ا التع�اون االمني 
ومكافح�ة االره�اب.  وقالت ال�وزارة يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، إن 
»وزير الخارجّية محمد عي الحكيم ترأس وفد 
العراق يف االجتماع األمنّي العسكرّي التنسيقّي 
»ه�ذا  أن  وأضاف�ت   .» الرتك�يِّ الجان�ب  م�ع 
االجتم�اع يعترب ذا أهمية كب�رية للبلدين إذ تم 

التباحث يف عدد م�ن القضايا، ومنها: التعاون 
األمنّي، ومكافحة اإلرهاب، والرغبة املُش�رَتكة 
يف العمل نحو االرتقاء بالعالقات بشكل يتوافق 
مع تطلعات الش�عبني الصديقني«. ولفت بيان 
ال�وزارة اىل ان »الجانب�ني دع�ا إىل املزي�د م�ن 
التع�اون األمنيِّ ب�ني البلدين؛ ألن�ه مهم ألمن 
ة يف  املنطقة كلها؛ وألنه يش�كل ركيزة أساس�يَّ
ية تنفيذ  تحقيق التنمية، م�ع التأكيد عىل أهمِّ
ُمخرَج�ات ه�ذا االجتم�اع املُهّم، واالس�تمرار 
يف عق�د اللق�اءات، كما ت�م االتف�اق عىل عقد 

االجتماع القادم يف بغداد«.

        بغداد / المستقبل العراقي

وقعت حكومة النرويج، أمس االربعاء، مع 
برنام�ج االمم املتح�دة االنمائي يف العراق، 
اتفاقي�ة رشاك�ة بمبل�غ 9 ملي�ون دوالر، 
لتعزيز االس�تقرار واالنتع�اش بمرحلة ما 

بعد داعش.
وق�ال بي�ان للربنام�ج تلقت »املس�تقبل 

العراق�ي« نس�خة منه، ان »ام�وال املنحة 
النرويجي�ة،  الحكوم�ة  م�ن  املقدم�ة 
س�تخصص الع�ادة االس�تقرار للمناطق 

املحررة«.
وتابع »بن�اء عىل االولوي�ات التي حددتها 
الحكومة،  سيس�اعد الربنامج عىل اصالح 
املناط�ق  يف  االساس�ية  التحتي�ة  البن�ى 

املحررة«.

رئيس الوزراء يصدر أمرًا ديوانيًا برتقية ضباط وزارة 
الدفاع مستحقي الرتقية 

اخلارجية تكشف عن اجتامع امني عراقي تركي 
لبحث التعاون االمني 

النرويج تتفق مع األمم املتحدة عىل رشاكة بـ »9 مليون دوالر« لتحقيق االستقرار يف العراق 
        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت النائ�ب عن محافظ�ة نينوى أخالص 
الدليم�ي، أم�س االربعاء، ان اكث�ر من ثالثة 
آالف مفقود و 120 ألف منزل مدمر بش�كل 
كام�ل. وقال�ت الدليم�ي يف بي�ان بمناس�بة 
الذك�رى الثانية لتحرير املحافظة من داعش 
االرهابي، وتلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن«االرق�ام تفي�د بتع�رض 120 ألف 
منزل يف نينوى للدمار الكي والجزئي بس�بب 
الحرب ع�ىل داعش وفق�دان 3 االف مواطن 

دون اي معلومات تذكر عنهم«.

واضاف�ت الدليمي ان »املوازن�ات خجولة ال 
تتناسب وحجم الدمار، السيما وجود خمسة 
جسور اسرتاتيجية خارج الخدمة، والقطاع 
الصح�ي وبن�اه التحتية م�ا زال�ت مدمرة، 
مس�ؤولية  االتحادي�ة  الحكوم�ة  محمل�ة 
غي�اب اإلعم�ار يف مختلف قطاع�ات الحياة 
الت�ي تعرضت للتدم�ري«. وطالب�ت الدليمي 
ب�«االرساع يف عملية أع�ادة اعمار املحافظة 
وتعويض املترضرين و حسم ملف املفقودين 
واملختطفني لدى داعش«. ودعت الدليمي إىل 
»عقد مؤتمر دويل يف املوصل لإلعمار كي يرى 

العالم حجم الدمار الذي لحق باملحافظة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

حس�ني  ف�ؤاد  الدكت�ور  املالي�ة  وزي�ر  أعل�ن 
اس�تعداده لتفعي�ل وإع�ادة رصف املكاف�آت 
التش�جيعية للصحفيني وذلك تثمين�ا لدورهم 
 وجهودهم يف تأدية واجبهم ورسالتهم املهنية .
وأبدى وزير املالية خالل لقائه نقيب الصحفيني 
العراقيني مؤيد الالمي اس�تعداده لدعم مبادرة 
رئيس مجل�س النواب لتفعي�ل وإطالق رصف 
واألدب�اء  للصحفي�ني  التش�جيعية  املكاف�آت 
والفنانني وزيادة مبلغها تقديراً منه للصحفيني 
وعطائهم وتضحياته�م الوطنية واملهنية وعرب 

نقيب الصحفيني العراقيني عن شكره وامتنانه 
لوزير املالي�ة وموقفه الداعم لألرسة الصحفية 
العراقية وما قدمته من تضحيات جس�ام عىل 

طريق الكلمة الحرة الصادقة.

نائبة عن نينوى يف ذكرى حتريرها: املوازنات
 ال تتناسب وحجم الدمار

وزير املالية يلتقي نقيب الصحفيني العراقيني ويعلن عن 
تفعيل رصف املكافآت التشجيعية للصحفيني

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت لجنة األمن والدفاع النيابية، أمس األربعاء، 
ع�ن مؤامرة تقوده�ا الواليات املتح�دة األمريكية 
بالتعاون م�ع ضباط النظ�ام الس�ابق )البعثني( 

الغتيال رموز الحشد الشعبي.
وق�ال عض�و اللجن�ة كري�م علي�وي يف ترصي�ح 

صحف�ي إن “واش�نطن تق�ود مخط�ط ومؤامرة 
كبرية بالتعاون مع ضباط الجيش السابق الغتيال 
رم�وز الحش�د الش�عبي”، الفت�ا إىل إن “القص�ف 
األمريكي بذريع�ة الخطأ هو احد عمليات تصفية 
قيادات الحش�د الشعبي، فضال عن دفع عصابات 
إرهابي�ة مدعومة أمريكيا الغتيال بعض القيادات 
بش�كل مب�ارش”. وأض�اف أن “الحش�د الش�عبي 

يع�د املع�وق الوحيد أم�ام املخطط�ات األمريكية 
الرامية لف�رض الهيمنة عىل الحكوم�ة العراقية، 
اذ يؤث�ر وج�وده عىل مصالح واش�نطن يف العراق 
واملنطقة”، مبينا أن “واش�نطن تس�عى للخالص 
من الحش�د للحفاظ عىل مصالحها ولديها الكثري 
م�ن املخطط�ات الس�تهدافه”. وب�ني أن “أمريكا 
تس�تهدف الحش�د الش�عبي من خ�الل معلومات 

وإحداثي�ات دقيق�ة تمنح لهم من قب�ل ضباط يف 
املؤسسة العس�كرية”. وكان قائد عمليات الحشد 
الش�عبي يف األنبار، قاسم املصلح، قد أكد ، يف وقت 
س�ابق، أن أمريكا وإرسائيل تقفان وراء محاوالت 
تصفي�ة قي�ادات الحش�د بع�د أن أصب�ح ضم�ن 
املؤسسة العس�كرية التابعة للدولة العراقية بدأتا 

بتتبع قياداته ومحاولة تصفيتهم.

الدفاع الربملانية تكشف عن مؤامرة »أمريكية بعثية« الغتيال رموز احلشد الشعبي
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   بغداد / المستقبل العراقي

االعم�ار  ل�وزارة  الع�ام  املفت�ش  أعل�ن 
ماج�د  العام�ة  والبلدي�ات  واالس�كان 
الصالح�ي، أمس  االربع�اء، عن منع هدر 
١٤ ملي�ار دينار عراقي قيم�ة ١٠٩ عقار 

يف بلدية بابل.
»كوادرن�ا  إن  بي�ان  الصالح�ي يف  وق�ال 
الرقابي�ة يف مديرية تفتي�ش بابل تمكنت 
م�ن منع هدر مبلغ ١٤مليار دينار عراقي 
قيم�ة قط�ع ارايض يبل�غ عدده�ا ١٠٩ 
عقار ملخالفتها الضواب�ط والتعليمات يف 
التخصيص والتوزيع والتي تعود ملكيتها 

اىل بلدية بابل«.

   بغداد / المستقبل العراقي

اكد وكي�ل وزارة الثقاف�ة طاهر الحمود، 
أم�س االربعاء، اس�تعداد ال�وزارة للقيام 
الوطن�ي  املتح�ف  اىل  لاليت�ام  بس�فرات 
واملواق�ع االثرية لتعريف ه�ذه الرشيحة 

بتاريخ العراق وحضارته.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة، ان »وكي�ل وزارة 
الثقاف�ة طاه�ر الحم�ود اس�تقبل وف�د 
منظم�ة }نبض العراق{ اح�دى منظمات 
املجتم�ع املدن�ي الراعية لحق�وق االيتام 

وكفالتهم«.
وأض�اف البي�ان ان »الوف�د أطل�ع وكي�ل 
ال�وزارة ع�ى االنش�طة الت�ي تق�وم بها 
املنظمة يف س�بيل رعاي�ة االيتام وجعلهم 
املجتم�ع  اف�رادا منتج�ن وصالح�ن يف 
وتعزي�ز قيم الش�عور باملس�ؤولية تجاه 
الوط�ن واملجتمع«. وبن ان »وفد املنظمة 
ع�رض جملة م�ن التحدي�ات التي تواجه 
عمله�م م�ن بينها انتش�ار املخ�درات يف 
املجتم�ع وتف�ي ظاه�رة التس�ول ع�ن 
االطفال ومس�اوئ استخدام التكنولوجيا 
الحديث�ة ومواق�ع التواص�ل االجتماع�ي 

الثارة الفاحشة باملجتمع«. 
وكش�ف الوفد بحس�ب البيان عن »خطة 
طموح�ة خالل العطل�ة الصيفية الحالية 
تس�تهدف رشيحة االيتام خصوصا الفئة 
العمرية من 6 - ١8 سنة ، وكذلك استمرار 
الدعم للطلبة االيتام يف الجامعات واملعاهد 
بغي�ة تحفيزه�م لني�ل أرفع الش�هادات 

واعى املراتب«. 
م�ن جهت�ه ثم�ن وكي�ل ال�وزارة »جهود 
املنظم�ة التي تعمل بجه�ود ذاتية لرعاية 
ه�ذه الرشيح�ة املهمة«، مبدياً اس�تعداد 
ال�وزارة ل�� »تقدي�م كل اش�كال الدع�م 
للمنظم�ة ومنها القيام بس�فرات لاليتام 
اىل املتح�ف الوطن�ي واملواق�ع االثري�ة يف 
الع�راق لتعريف ه�ذه الرشيح�ة بتاريخ 
الع�راق وحضارت�ه ، وكذل�ك حضور عدد 
من العروض املرسحية التي تقيمها دائرة 

السينما واملرسح«.

مفتش عام االعامر واالسكان 
يعلن منع هدر ١٤ مليار دينار 

يف بلدية بابل

وكيل وزارة الثقافة: 
متاحفنا ومواقعنا األثرية 

مفتوحة أمام األيتام

   المستقبل العراقي/ الغانم

حمل محافظ واس�ط محمد جميل املياحي، 
االربع�اء، وزارة املالي�ة مس�وؤلية “زعزعة 
وعدم استقرار” وخروج األمور عن سيطرة 
بانف�الت  والتس�بب  املحلي�ة  الحكوم�ات 
األوضاع األمنية يف املحافظات.وقال املياحي، 
يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
إنه “بالرغم من مرور اكثر من شهرين عى 
اصدار الهيئة العليا للتنسيق بن املحافظات 

كتابه�ا املرق�م 7١٣/٤ بتأريخ )7 نيس�ان 
2٠١٩(، الخ�اص بتش�كيل قس�م تعظي�م 
امل�وارد املالي�ة املحلي�ة، وتوجيهه�ا لوزارة 
املالية/ دائرة املوازنة/ دائرة املحاسبة حول 
تنفيذ ذلك، والرشوع بتشكيل قسم واختيار 
كوادره االدارية وموافقة مجلس املحافظة 
عى ترشيع قانون لتعظيم االيرادات املحلية 
واكم�ال كافة املتطلب�ات له، اال اننا ملس�نا 
هن�اك تعمد واضح من قب�ل وزارة املالية يف 
تاخ�ر وتجميد اجراء حس�اب املوارد املالية 

وعدم املوافقة عى مصادقة موازنة االيرادات 
املحلية التي تم تقديمها لها من قبلنا ،حيث 
ب�ات جاليا لنا التعم�د يف تعطيل اجراءاته”.
وب�ن، أن “تاخر حس�م هذا االمر تتس�بب 
بخل�ق مش�اكل قانوني�ة وإداري�ة يف عم�ل 
املحافظ�ة ما يس�تدعي من األمان�ة العامة 
ملجلس ال�وزراء بالتدخ�ل العاجل الجل حل 
االش�كاالت التي تخلقها بعض الوزارات مع 
املحافظات عرب تعطيل االجراءات والس�عي 
لتهميش دور الس�لطات املحلية وتعجيزها 

عن تقديم الخدم�ات املطلوبة للمواطنن”، 
محذراً م�ن “تداعيات خطرة قد تنتجم عن 
عدم االس�هام بتحس�ن الخدمات وتعطيل 
االعمال باثر االخالل يف منح االلتزامات املالية 
املرتتبة بذم�ة املحافظات لبع�ض الجهات، 
ماقد يول�د ازدياد حدة التوت�ر والتذمر لدى 
الش�ارع  ويؤدي اىل زعزعة وعدم االستقرار 
وخ�روج االم�ور ع�ن س�يطرة الحكومات 
املحلية والتسبب بانفالت االوضاع االمنية يف 

املحافظات”.

   بغداد / المستقبل العراقي

كشفت رشكة توزيع املنتجات النفطية عن تجهيزها للقطاع 
الخ�اص )اإلس�تثماري( يف كافة محافظ�ات العراق بكميات 
كب�رة من مادة زي�ت الوقود بلغت )86( ملي�ون لرت ، ويأتي 
ذلك ضمن خطة وزارة النفط ومس�اعي رشكة التوزيع لدعم 
كافة القطاعات ومنها القطاع اإلستثماري حرصاً عى تقديم 
الدعم الكايف له للنهوض بواقعه وللمساهمة يف زيادة املشاريع 
اإلستثمارية التي تخدم املواطنن يف عموم املحافظات . أعلن 

عن ذلك مدير عام الرشكة املهندس كاظم مسر موضحاً بأن 
تجهيز الكمية املذكورة يتم من خالل هيأة التجهيز يف الرشكة 
ووفق الضوابط والتعليمات وإستناداً اىل التوجيهات الوزارية 
حي�ث خصصت الرشكة كمي�ة )86( مليون لرت ش�هرياً من 
زي�ت الوق�ود لدعم القط�اع الخاص يف الب�الد واإلرتقاء به ملا 
يمثل�ه من دور حيوي يتماىش م�ع متطلبات الحياة وليكون 
عون�اً للقطاعات األخرى للمس�اهمة معاً للنه�وض بالواقع 
اإلقتص�ادي .وع�ن الس�عر ال�ذي س�يتم وفقه تجهي�ز زيت 
الوقود لهذا القط�اع فقد أوضح مدير هيأة التجهيز املهندس 

إحس�ان موىس بأنها تس�تند بذلك اىل توجيهات وزارة النفط 
التي تح�رص بدورها عى تجهيز القطاع الخاص باألس�عار 
املدعومة والرس�مية لتقديم التس�هيالت قدر اإلمكان إضافًة 
اىل نهجه�ا ال�ذي إنتهجته بتوفر أن�واع املش�تقات النفطية 
بالكمي�ات الكافية وتس�هيل إج�راءات تجهيزه�ا بكل يرس 
وإنس�يابية . يذك�ر ب�أن وزارة النف�ط وعرب رشك�ة التوزيع 
تواضب عى تجه�ز كافة القطاع�ات بإحتياجاتها من أنواع 
الوق�ود لتس�ير العجل�ة اإلقتصادية ووفق خط�ط منتظمة 

لضمان حقوق جميع الرشكات والجهات اإلستثمارية .

    بغداد / جاسم كريم الطائي

قامت مديرة عام دائ�رة االعمار الهنديس 
وكالة املهندسة آسيا محمد حسن بزيارة 
ميداني�ة لألطالع عى س�ر العم�ل لثالثة 
مش�اريع لصال�ح رشكة تس�ويق النفط 

سومو تقوم الدائرة باالرشاف عليها.
وقال�ت مدي�رة ع�ام الدائ�رة ان الدائ�رة 
تق�وم بعملي�ة االرشاف الهن�ديس لثالثة 
مش�اريع لصال�ح رشكة تس�ويق النفط 
) س�ومو ( والتي تش�مل مرشوع املجمع 
الس�كني لرشكة تس�ويق النفط ) سومو 
النف�ط  وزارة  ملنتس�بي  واملخص�ص   )
ومرشوع امللحق االداري للرشكة ومرشوع 

الدفاع املدني.
وأضاف�ت مدي�رة عام الدائ�رة ان كوادرنا 
الهندس�ية والفني�ة تعم�ل ب�كل كف�اءة 
ونش�اط ومثابرة لتنفي�ذ االعمال املناطة 

بهم وف�ق املخط�ط وحس�ب املواصفات 
حظي�ت  كوادرن�ا  ان  مبين�ة  املطلوب�ة. 
بأعج�اب وتقدي�ر القي�ادات العلي�ا لدى 
رشكة تس�ويق النفط )الجهة املستفيدة( 
ملا تملك�ه كوادرن�ا من كف�اءة وخربة يف 
ان  الهنديس.موجه�ة  االرشاف  أعم�ال 
يس�تمر العم�ل بالروحية العالي�ة والدقة 
وب�رورة أنجاز العمل وف�ق املواصفات 

الفنية املطلوبة.
وش�ارت مدي�رة ع�ام الدائ�رة ان الدائرة 
تمتل�ك طاق�ات هندس�ية كفوءة س�واء 
أع�داد  يف  او  الهن�ديس  االرشاف  بعملي�ة 
التصاميم مما عزز رشكة تس�ويق النفط 
س�ومواىل توقي�ع ثالثة عق�ود معنا ومن 
املؤم�ل توقيع عقد راب�ع لغرض االرشاف 

الهنديس عى أنشاء فندق كبر.
فيما بن مدير قس�م املش�اريع يف الدائرة 
املهندس ع�ادل حمدي ان املش�اريع التي 

ت�رشف عليها كوادرنا الهندس�ية والفنية 
هي مرشوع مجمع سومو السكني والبالغ 
كلفت�ه أكثر من )52( ملي�ار دينار وينفذ 
عى مس�احة )6٤( الف مرت مربع وبمدة 
أنجاز )٣6( شهرا. مبينا أن املرشوع يقع 
مج�اور نصب الش�هيد يف محافظة بغداد 
وينفذ من قب�ل أئتالف رشكتي فورم ويل 

وبيسان للمقاوالت العامة. 
وتاب�ع ان املرشوع يتكون من )٣١( بناية 
عمودية ذات اربع وخمسة طوابق وبواقع 
)٤5٣( ش�قة ترتاوح مس�احاتها ما بن 
2٠٠م2  ١75م2,  ١5٠م2,   , م2   ١25(
(..كم�ا يحت�وي امل�رشوع ع�ى قاعت�ن 
للمناس�بات ومحالت للتس�وق وس�احة 
لوق�وف الس�يارات وملجأين.أما املرشوع 
الثاني فهو م�رشوع بناية امللحق االداري 
للرشك�ة وينف�ذ م�ن قب�ل رشك�ة الرباق 
للمق�اوالت والخدم�ات العام�ة املحدودة 

ويتك�ون من ثالثة طوابق وممرات رابطة 
م�ع البناي�ة الرئيس�ية لرشك�ة تس�ويق 
النفط س�ومو وتبلغ املس�احة االجمالية 
للبناي�ة )٣7٩٠(م2 ومصاع�د ع�دد )2( 
.وامل�رشوع الثال�ث ه�و م�رشوع الدفاع 
املدن�ي والذي ينف�ذ من قب�ل رشكة نجم 
العام�ة  والتج�ارة  للمق�اوالت  الهداي�ة 
املحدودة وتتك�ون البناية م�ن طابقن ) 
طاب�ق اريض وطابق اول( وكراج بأرتفاع 
تس�عة امت�ار يتس�ع لس�يارات أطف�اء 
ع�دد )2( ومكات�ب ادارة وصالة رياضية 
ومصى وصالة استقبال عدد )2( ومخزن 
عدد)2( ومجموعة حمامات عدد)2( مع 

حمامات منفردة عدد)٤( .
وأك�د مدير قس�م املش�اريع وان العمل يف 
املش�اريع الثالثة تجري بوترة متصاعدة 
املواصف�ات  وحس�ب  يج�ري  والعم�ل 

الهندسية املعتمدة.

حمافظ واسط حيمل وزارة املالية مسؤولية أي »انفالت« يف املحافظات

املنتجات النفطية جتهز القطاع اخلاص االستثامري يف كافة املحافظات
بـ »86« مليون لرت من زيت الوقود

مديرة عام دائرة االعامر اهلنديس تطلع ميدانيًا عىل سري العمل بمشاريع حتت إرشاف الدائرة
جتري لصاحل شركة تسويق النفط »سومو«

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اعلنت محافظة بغداد، أمس األربعاء، املبارشة برصف اجور 
املحارضين باملجان يف لرتبية الكرخ الثالثة، اليوم الخميس.

وذك�رت املحافظ�ة يف بي�ان، أن »عملية ال�رصف تأتي بعد 
مخاطب�ة محاف�ظ بغداد ف�الح الجزائ�ري، اىل وزارة املالية 
واس�تحصال موافقته�ا يف ض�وء تأكيدات�ه املس�تمرة عى 
ضم�ان حقوقه�م وعرفاناً مل�ا قدموه من جه�ود تطوعية 
طيلة سنوات خدمتهم«، موضحا ان »الكرخ الثالثة ستبارش 
بتوزيع اجور املحارضين ) باملجان ( يف قسم الشؤون املالية 

التابع اىل املديرية يف منطقة الكاظمية املقدسة«.

ودع�ا البيان، جمي�ع املحارضين الذين وردت اس�ماؤهم يف 
القوائ�م املرفقة م�ن وزارة املالية ومحافظة بغ�داد والبالغ 
عددهم )الف و ٣٤١ ( محارض ومحارضة من الذين  صدرت 
اوامر التعين واملبارشة لعام�ي 2٠١7 و2٠١8 إىل »مراجعة 
القسم املذكور مع احضار املستمسكات الثبوتية الشخصية 
م�ع تأيي�د م�ن ادارة املدرس�ة الت�ي يعم�ل به�ا املح�ارض 

معززبصورته الشخصية«.
وبن، ان »املحارضين الذين لم تظهر اس�ماؤهم س�وف يتم 
اعادة احتس�اب كلفة رواتبهم واعتب�ارا من تاريخ مبارشة 
كال منه�م«، مؤك�داً ان »عملي�ة رصف باق�ي املحارضي�ن 

للمديريات املتبقية ستتم تباعاً«.

حمافظة بغداد تعلن موعد رصف اجور املحارضين باملجان

    البصرة / المستقبل العراقي

العيدان�ي  اس�عد  الب�رصة  محاف�ظ  أعل�ن 
املتواجد حاليا يف وزارة التخطيط بالعاصمة 
بغ�داد، عن موافقة الوزارة عى مناقلة مبلغ 
أكثر م�ن ١٠٠ مليار دينار من التخصيصات 
الس�نوية للمش�اريع م�ن الب�رتو دوالر اىل 
املوازنة التشغيلية. وقال العيداني يف ترصيح 

صحف�ي انه حصل ع�ى تخويل م�ن وزارة 
التخطي�ط لغ�رض رصف تلك األم�وال وفق 
جداول قدمتها املحافظ�ة اىل الوزارة لغرض 

تنفيذها كمشاريع باملحافظة.
وزارة  إىل  زيارته�م  أن  العيدان�ي  وأوض�ح 
التخطي�ط ته�دف ملتابعة مصادق�ة الوزارة 
ع�ى خط�ة مش�اريع املحافظة للمش�اريع 

الجديدة.

دي�وان  يف  التخطي�ط  قس�م  مدي�ر  وأعل�ن 
محافظ�ة الب�رصة والء عب�د الكريم يف وقت 
س�ابق للمربد إن املحافظة أرس�لت خطتها 
يف  التخطي�ط  ل�وزارة  الجدي�ة  للمش�اريع 
شهري الخامس والسادس املاضين منتقداً 
ترصيح�ات املتحدث باس�م وزارة التخطيط 
عبد الزه�رة الهن�داوي التي ب�ن فيها عدم 

إرسال البرصة لخطة مشاريعها.

العيداين يعلن مناقلة أكثر من »١00« مليار دينار للبرصة 
من موازنة البرتو دوالر إىل التشغيلية

    البصرة/ المستقبل العراقي

اك�د رئيس مجلس محافظة البرصة الحقوقي 
صب�اح حس�ن البزون�ي ان االس�تقرار االمني 
مرتب�ط مع تقديم الخدمات وتنفيذ املش�اريع 

يف املحافظة.
وقال البزوني خالل كلمته يف الندوة الجماهرية 
بقض�اء ابي الخصي�ب، ان الحكومة املحلية يف 
البرصة تسعى اىل تقديم الخدمات اىل املواطنن 

عرب تنفيذ املشاريع الخدمية يف املحافظة مشرا 
اىل ان االس�تقرار االمن�ي يس�اعد ع�ى دخول 
املس�تثمر واصحاب رؤوس االموال للمساهمة 
يف بناء واعمار املدينة.واضاف ان جميع الدول 
املتط�ورة بنيت عرب االس�تثمار واملس�تثمرين 
واصفا يف ذات الوقت صاحب رأس املال بالجبان 
كونه اليدخل املناطق غر االمنة وغر املستقرة 
امنيا.وأوض�ح البزوني ان الع�ام املايض حرق 
عدد م�ن دوائر ومؤسس�ات املحافظة اليصال 

رسالة بعدم االستقرار يف املحافظة مبينا اىل ان 
هناك من يراهن عى حرقها مرة اخرى اليصال 
رسالة سياس�ية  عى الرغم ان البرصة افضل 
بكثر م�ن املحافظات االخ�رى . واكد البزوني 
قائال ان البرصين يعرفون ذلك حيث استشهد 
2٠ من رجالها بسبب الرسائل السياسية لذلك 
نح�ن كبرصين يجب علين�ا ان النكون ادوات 
سياس�ية بيد الجهات الخبيث�ة التي تحاول ان 

تقف يف عجلة اعمار املحافظة .

خالل حضوره الندوة اجلماهريية يف قضاء ابي اخلصيب

البزوين: االستقرار االمني يساعد عىل دخول املستثمرين 
واصحاب رؤوس االموال اىل املحافظة

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئة املناف�ذ الحدودية، أم�س االربعاء، إحب�اط محاولة 
تهريب ١٠ عجالت دون املوديل بميناء أم قرصالشمايل.

وقالت الهيئة يف بي�ان، إن »مفارزها، تمكنت من احباط محاولة 
تهريب ١٠ عجالت دون املوديل يف ميناء ام قرص الشمايل«.  

واضافت، ان »ذلك جاء بناءا عى معلومات من ش�عبة الرتاخيص 
واس�تخبارات ام ق�رص الش�مايل وتنفي�ذا لق�رار ق�ايض تحقيق 
محكم�ة ام ق�رص، املتضمن تش�كيل لجنة مش�رتكة م�ن مركز 
جم�رك ام ق�رص ومرك�ز رشط�ة الجمارك وش�عبة اس�تخبارت 
وضابط قسم البحث والتحري منفذنا، وبعد الكشف عى حاويات 
ع�دد )٣( حجم ٤٠ ق�دم، تبن انها تحت�وي بداخلها عى عجالت 

دون املوديل عدد )١٠(«.
واش�ارت اىل، انه »تم احالة ما تم ضبطه اىل مركز رشطة الجمرك 

التخاذ االجراءات القانونيه بحقها«.

   بغداد / المستقبل العراقي

اك�د مستش�ار وزارة الزراعة مهدي ضمد القي�ي ان الوزارة 
منعت إستراد ١6 محصوال لحد االن لوفرتها محليا.

وذك�ر القيي إن »م�ن اهم املحاصي�ل التي يحتاجه�ا الفرد 
العراق�ي تتوف�ر محلي�ا وال حاج�ة الس�ترادها م�ن خ�ارج 

العراق«.
واض�اف، أن« من بن املحاصيل الزراعي�ة املتوفرة، الطماطم، 
البطاط�س ،الثوم ،البصل ،الرق�ي ،البطيخ ،الخي�ار ،اللهانة، 
الباذنجان، الخس، التمر، الجزر، الش�جر، القرنابيط، اللهانة، 

الخيار، والذرة الصفراء«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغداد ،عن رفع ١٠٣2 كتلة كونكريتية خالل ش�هر 
حزيران املايض.

وذك�رت االمان�ة يف بيان إنه »بجهد مش�رتك ضم قي�ادة عمليات 
بغداد ومتابعة مكتب ام�ن بغداد ودوائر امانة بغداد املختلفة تم 
رف�ع ١٠٣2 كتلة كونكريتية ع�ن مواقع مختلفة م�ن العاصمة 
بغ�داد وبواقع ٣2 موقعاً حكومي�اً وتباينت بن االمنية والخدمية 

واملرصفية وغرها من املواقع ».
واضافت، ان »عملية رفع الكتل الكونكريتية انعكست إيجاباً عى 
حركة الس�ر واملرور وأظه�رت فضاءات املدينة كم�ا وان عملية 
رف�ع الكت�ل الكونكريتية مس�تمرة بالتعاون مع قي�ادة عمليات 

بغداد والفرقة الخاصة التابعة ملكتب رئيس الوزراء.

امانة بغداد تعلن رفع »١032« 
كتلة كونكريتية خالل شهر

   بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت هيئ�ة التقاع�د العامة، اس�تمرار دفع روات�ب املتقاعدين 
ببطاقة كي كارد وعدم استبدالها اال برغبة املتقاعد، مبينا اعتماد 

املاسرت كارد يف دفع رواتب املتقاعدين الجدد.
وقالت الهيئة يف بيان » انه »بناءا عى االجتماع التداويل املنعقد مع 
البنك املركزي العراقي لحصول موافقة البنك املركزي عى اعتماد 
منتج ماس�رت كارد يف دفع رواتب املتقاعدين فانه تقرر اس�تمرار 
دف�ع رواتب املتقاعدي�ن ببطاقة الدف�ع االلكرتون�ي« كي كارد« 
وعدم استبدالها ببطاقة اخرى اال بناءا عى رغبة املتقاعد وبطلب 

تحريري منه وعدم اجبار اي متقاعد عى استبدال البطاقة«.
واضافت الهيئ�ة انه »تقرر ايضا اعتماد بطاقة الدفع االلكرتوني 
ماس�رت كارد ) بصم�ة م�ع رق�م رسي ( الص�ادرة م�ن مرصف 
الرافدي�ن م�ع الرشك�ة العاملي�ة للبطاق�ة الذكية يف دف�ع رواتب 

املتقاعدين الجدد املحالن اىل التقاعد«.

   بغداد / المستقبل العراقي

أص�در وزي�ر الداخلية، يارس الي�ارسي، توجيها باس�تبدال مدير 
موقع املرور يف التاجي والكاظمية وتمديد ساعات العمل.

وقالت الوزارة يف بيان إنه »اس�تمرارا باهتمام الوزير بكل ما من 
ش�أنه تقديم الخدمات للمواطنن والتخفي�ف عن كاهلهم وبناء 
عى ما تم تناقله حول الزحام الش�ديد يف مديرية مرور التاجيات 
أصدر وزير الداخلية ياسن طاهر اليارسي توجيهاته ملدير املرور 
العام ومدي�ر مرور الرصافة وكافة املعني�ن بالتوجه الفوري اىل 

موقع التاجيات ووضع الحلول واملعالجات الرسيعة«.
وأضاف�ت، أن »الوزي�ر وج�ه باس�تبدال مدي�ر املوق�ع يف التاجي 
والكاظمية وارس�ال عدد إضايف من الضباط إىل املوقع الستيعاب 

الزخم الحاصل وإنجاز معامالت املواطنن«.
ووجه اليارسي، ب�«تمديد س�اعات الدوام الرس�مي إىل الس�ابعة 

مساءا الستقبال الطلبات«. بحسب البيان.

التقاعد تعلن استمرارها بدفع رواتب املتقاعدين 
ببطاقة كي كارد واستبداهلا اختياريًا

وزير الداخلية يوجه باستبدال مدير 
موقع املرور يف التاجي والكاظمية

املنافذ احلدودية تعلن إحباط حماولة هتريب 
»١0« عجالت دون املوديل بأم قرصالشاميل

لوفرهتا حمليًا.. الزراعة متنع 
إسترياد ١6حمصوال حلد االن
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف كركوك االتحادية

محكمة بداءة الدبس
العدد: د3/اعالم/87596

التاريخ : 2019/7/9
31/تأييد امللكية /2019

اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار تأييدا

بن�اء عىل ص�دور ق�رار بتأييد ملكي�ة )تمام العق�ار( املرقم 
)4/34 مقاطعة 3 بيوك قوطان ( اىل )لرشكة نفط الشمال( 
امل�ؤرخ يف 2019/6/24 الص�ادر  م�ن لجن�ة تثبي�ت امللكية 
واس�تنادا اىل اح�كام امل�ادة )58 و 59 و61 و62(  من قانون 
التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 تعلن هذا القرار وعىل 
من لديه اعرتاض عىل القرار املذكور الطعن فيه لدى محكمة 
االس�تئناف خالل مدة ثالثون واعتبارا م�ن اليوم التايل لنرش 
هذا االعالن وعند انتهاء املده وعدم ورود اش�عار من رئاس�ة 
محكمة االس�تئناف بوق�وع  الطعن عىل الق�رار لديها خالل 
املدة املذكورة س�تبارش دائرة التس�جيل العقاري بالتسجيل 

وفقا لقرار تأييد العائدية

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

اعالنمديرية تنفيذ النجف
استنادا للمادة 71 من قانون التنفيذ وبناءا عىل طلب الدائن كرار ثائر فاضل تبيع مديرية تنفيذ النجف املواد املدرجة ادناه والعائدة للمدين محمد 
نفروس درويس املدير املفوض لرشكة نس�يم الربيع اضافة لوظيفته فعىل الراغب يف الرشاء الحضور يف الزمان واملكان املذكور ادناه خالل عرشة 
اي�ام اعتب�ارا من اليوم التايل للنرش يف الصحف مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 10% ع�رشة باملئة من القيمة املقدرة بصك مصدق مع 

بطاقة االحوال املدنية وشهادة الجنسية ويتحمل املشرتي اجور التسجيل والداللية

املواصفات /
1.املواد 

2 . القيمة املقدرة )118670000 مائة وثمانية عرش مليون وستمائة وسبعون الف( 
3. مكان تواجد املواد )حي الفرات قرب جامع اسعد ابو الكلل(

4. زمان املزايدة الساعة الخامسة عرصا من اليوم االخري لالعالن
5. تقدم التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة بصك مصدق 

ينرش يف صحيفتني محليتني يوميتني واسعة االنتشار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة  استئناف  املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد :2007/ش/2019

التاريخ : 2019/7/9
اعالن

اىل املدعى عليه  )ماهر جابر فنجان(
اقام�ت زوجت�ك املدعي�ة )اس�يل عب�د طحيور( 
الدع�وى بالع�دد 2007/ش/2019 طلب�ت فيها 
الحك�م بالتفري�ق القضائ�ي للهج�ر وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وكتاب 
محكمة االح�وال الش�خصية يف الخ�ر بالعدد 
منطق�ة  مخت�ار  واش�عار   2019/7/4 يف   415
الج�وال / املهوس قضاء الخر � الصوب الكبري 
عليه قررت املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني لذا اقتىض حضورك او من ينوب 
عن�ك او م�ن تتوفر لديه معلوم�ات عنك اىل هذه 
املحكمة يف يوم املرافع�ة املصادف 2019/7/22 
وبعكس�ه س�تجري املحاكمة بحقك غيابيا وفق 

احكام القانون
القايض

فارس نجم ابو حسنة
����������������������������������������

اعالن 
فق�دت هوية االقام�ة للمواطنني 
 )0027088( املرقم�ة  الع�رب 
وصادرة بتاريخ 2006/4/26 من 
مديرية االحوال املدنية والجوازات 
واالقامة يف املثنى بأس�م )مربوكة 
عيل يوس�ف مرصية الجنس�ية ( 
صادرة من مديرية  االحوال املدنية 
والج�وازات يف املثن�ى  م�ن يعث�ر 

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

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل يف النجف

العدد : 950/انذار
التاريخ 2019/7/3

اعالن 
انذار

بواسطة السيد الكاتب العدل يف النجف االرشف
وجه السيد )مدير بلدية النجف اضافة اىل وظيفته 
وكيل�ه الحقوقية ح�ال رؤوف حم�زة  ( بموجب   
 2015/12/20 يف   )26199( املرقم�ة  وكالته�ا 
والص�ادرة من بلدي�ة النجف االرشف اىل الس�يد 
)املدين / حي�در ابراهيم عباس( وعنوانه النجف 
االرشف / ح�ي الريم�وك د/4566( االنذار املرقم 
يف   )61( س�جل   )12263( العموم�ي  بالع�دد 

2019/4/17 ويف سجل االنذارات )950( 
بالنظ�ر لقيام�ك بمخالف�ة بن�ود العق�د امل�ربم 
مع�ك ولتحق�ق مبال�غ دي�ن بذمت�ك والبالغ�ة 
قدرها )79853562 / تس�عة وس�بعون مليون 
وثمانمائة وثالثة وخمس�ون وخمسمائة واثنان 
وس�تون دينار عراقي( النش�اء )متن�زه ومدينة 
العاب( لذا ان�ذرك بمراجعة مديرية بلدية النجف 
وتس�ديد الدين خ�الل فرتة )7(  اي�ام من  تاريخ 
تبليغ�ك باالن�ذار وبخالفه س�وف يت�م مراجعة 

املحاكم وتحميلك كافة التبعات القانونية 
ارس�ل االنذار مع ورقتي تبليغ بي�د مبلغ دائرتنا 
الس�يد )اكرم كرميل زغري( لغرض تبليغ الس�يد 
)حيدر ابراهيم عباس( واعيد الينا مرشوحا عليه 
بانه مرتحل اىل جهة مجهولة وبدون علم املختار 
وحسب اشعار مختار منطقة حي الريموك السيد 
)عب�اس يحيى الكرع�اوي( بتاريخ 2019/5/5 
لذا قررنا النرش يف الصحيفتني الرسميتني لغرض 
تبليغ املنذر الي�ه ويعترب التبليغ من تاريخ النرش 

وقد اعذر من انذر 
الكاتب العدل االول يف النجف االرشف

عماد محمد عيل الشبيل 

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل يف النجف

العدد : 717/انذار
التاريخ 2019/7/3

اعالن 
انذار

بواس�طة الس�يد الكات�ب الع�دل يف النجف 
االرشف

وجه الس�يد )مدير بلدي�ة النجف اضافة اىل 
وظيفت�ه وكيله الحقوقية حال رؤوف حمزة  
( بموج�ب   وكالته�ا املرقم�ة )26199( يف 
2015/12/20 والص�ادرة من بلدية النجف 
االرشف اىل السيد )املس�تأجر  / عباس عبد 
السادة حس�ون( وعنوانه النجف االرشف / 
حي الريموك ز/95/د/5224( االنذار املرقم 
بالع�دد العموم�ي )9284( س�جل )46( يف 

2019/3/24 ويف سجل االنذارات )717( 
بالنظ�ر لقيامك بمخالفة بن�ود العقد املربم 
مع�ك ولتحقق مبال�غ دين بذمت�ك والبالغة 
قدرها )1600000 / مليون وس�تمائة الف 
دين�ار عراق�ي( ع�ن ايج�ار )س�احة للبيع 
املب�ارش للس�يارات (  ل�ذا ان�ذرك بمراجعة 
مديرية بلدي�ة النجف وتس�ديد الدين خالل 
ف�رتة )7(  اي�ام من  تاريخ تبليغ�ك باالنذار 
املحاك�م  مراجع�ة  يت�م  س�وف  وبخالف�ه 

وتحميلك كافة التبعات القانونية 
ارس�ل االن�ذار مع ورقت�ي تبليغ بي�د مبلغ 
دائرتنا الس�يد )اكرم كرم�يل زغري( لغرض 
تبليغ الس�يد )عباس عبد الس�ادة حسون( 
واعيد الين�ا مرشوحا عليه بان�ه مرتحل اىل 
جه�ة مجهولة وبدون علم املختار وحس�ب 
اش�عار مخت�ار منطق�ة حي الريم�وك  / 3  
الس�يد )س�عيد حس�ن الكريط�ي( بتاريخ 
2019/5/5 ل�ذا قررنا النرش يف الصحيفتني 
الرس�ميتني لغرض تبليغ املن�ذر اليه ويعترب 

التبليغ من تاريخ النرش وقد اعذر من انذر 
الكاتب العدل االول يف النجف االرشف

عماد محمد عيل الشبيل 
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد  / 2885/ب2018/5

التاريخ 2019/7/10
اعالن

بن�اءا عىل القرار الصادر م�ن هذه املحكمة 
بازالة شيوع العقار املرقم )3/55296 حي 
الن�داء يف النجف ( علي�ه تعلن هذه املحكمة 
ع�ن بي�ع العق�ار املذك�ور اع�اله واملبين�ة  
اوصاف�ه وقيمت�ه ادن�اه  فع�ىل الراغب�ني 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة خ�الل 
)خمس�ة عرش( يوما من اليوم الثاني لنرش 
االعالن  مستصحبا معه التامينات  القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب صك 
مص�دق المر محكمة ب�داءة النجف وصادر 
من م�رصف الرافدي�ن رق�م )7(  يف النجف 
وستجري املزايدة واالحالة  يف الساعة الثانية 
عرش م�ن اليوم االخري من االع�الن  يف هذه 
املحكمة وعىل املش�رتي جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : 

يف  الن�داء  ح�ي   3/55296 املرق�م  العق�ار 
النج�ف عب�ارة عن عرصة فارغ�ة تقع عىل 
ش�ارع بعرض 10 مرت يف حي النداء املنطقة 
مأهولة بالسكان املساحة االجمالية للعقار 
200 م�رت مربع وان القيمة املق�درة للعقار 
)34,000,000( اربعة وثالثون مليون دينار 

فقط ال غريها

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد : 2391/ب2019/3

التاريخ 2019/7/10
اعالن

اىل /املدعى عليه )عيل خلف مشجل(
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 2391/
ب2019/3 يف 2019/7/7 واملتضمن الحكم 
ب�� )ال�زام املدع�ى عليه عيل خلف مش�جل 
بتأدية مبلغ مقداره سبعة وعرشون مليون 
دينار للمدعي جاس�م جبار جاس�م ولثبوت 
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
الكوف�ة  الب�داءة يف  القضائ�ي يف محكم�ة 
واشعار مختار علوة الفحل الشمالية الثانية 
س�الم جاس�م الحدراوي ل�ذا تق�رر تبليغك 
اعالنا بالقرار املذك�ور بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني ولك حق الطعن عىل القرار املذكور 
خ�الل امل�دة املق�ررة بكاف�ة ط�رق الطعن 
القانونية وبعكسه سيكتسب القرار املذكور 

درجة البتات وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
����������������������������������������

فقدان وصوالت 
املرقم�ة  الوص�والت  من�ي  فق�دت 
 2011  /  11  /  18 يف   446075
 /  11  /  20 يف   446117 والوص�ل 
2012 والص�ادرة م�ن بلدي�ة عن�ه 
بأس�م / حارث شالل سعيد مجيد – 
فمن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل يف النجف

العدد : 438/انذار
التاريخ 2019/7/3

اعالن 
انذار

بواس�طة الس�يد الكات�ب الع�دل يف النجف 
االرشف

وجه الس�يد )مدير بلدي�ة النجف اضافة اىل 
وظيفت�ه وكيله الحقوقية حال رؤوف حمزة  
( بموج�ب   وكالته�ا املرقم�ة )26199( يف 
2015/12/20 والص�ادرة من بلدية النجف 
االرشف اىل الس�يد )املستأجر / سعد عباس 
كصاد( وعنوانه النجف االرشف / حي النرص  
د/17776/3( االنذار املرقم بالعدد العمومي 
)5604( س�جل )29( يف 2019/2/20 ويف 

سجل االنذارات )438( 
بالنظ�ر لقيامك بمخالفة بن�ود العقد املربم 
مع�ك ولتحقق مبال�غ دين بذمت�ك والبالغة 
قدره�ا )1600000 ملي�ون وس�تمائة الف 
دين�ار عراق�ي( عن ايج�ار  )س�احة للبيع 
املب�ارش للس�يارات ( ل�ذا ان�ذرك بمراجع�ة 
مديرية بلدي�ة النجف وتس�ديد الدين خالل 
ف�رتة )7(  اي�ام من  تاريخ تبليغ�ك باالنذار 
املحاك�م  مراجع�ة  يت�م  س�وف  وبخالف�ه 

وتحميلك كافة التبعات القانونية 
ارس�ل االن�ذار مع ورقت�ي تبليغ بي�د مبلغ 
دائرتنا الس�يد )اكرم كرم�يل زغري( لغرض 
تبليغ السيد )سعد عباس كصاد( واعيد الينا 
مرشوحا عليه بانه مرتحل اىل جهة مجهولة 
وبدون علم املختار وحس�ب اش�عار مختار 
منطقت�ه ح�ي الن�رص الس�يد )ن�وري عبد 
اله�ادي النوين�ي ( حي الجه�اد /4 بتاريخ 
2019/4/18 لذا قررنا النرش يف الصحيفتني 
الرس�ميتني لغرض تبليغ املن�ذر اليه ويعترب 

التبليغ من تاريخ النرش وقد اعذر من انذر 
الكاتب العدل االول يف النجف االرشف

عماد محمد عيل الشبيل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2018/2339

التاريخ : 2019/3/24
اىل / املنفذ عليه / قيس محمد صالح

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل اشعار مختار 
منطقة الجديدة / املختار محمود شاكر الكالبي 

ورشح القائم بالتبليغ  
 انك مجه�ول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ عليه 

واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ
تق�رر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ 
النج�ف خالل خمس�ة عرش يوما تب�دأ من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

حسنني عبد الزهرة عرس
اوصاف املحرر :

ق�رار محكم�ة ب�داءة النج�ف بالع�دد 3276/
ال�زام  املتضم�ن   2017/12/14 يف  ب2019/3 
يتأديت�ه  صال�ح  محم�د  قي�س  علي�ه  املدع�ى 
مبل�غ )35564000( خمس�ة وثالث�ون ملي�ون 
وخمس�مائة واربعة وستون الف دينار اىل املدعي 

مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته 
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد / 1727/ج/2019

التاريخ 2019/7/10
اعالن

اىل املتهم الهارب / عامر نعمة متعب
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة 1727/
ج2019/1 والخاصة باملش�تكي )صفاء شمران 
يوس�ف( وفق املادة 1/459 من قانون العقوبات 
وملجهولي�ة عليه ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا 
بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم 
2019/8/20 وعند عدم حضورك س�وف تجري 

محاكمتك غيابيا وحسب االصول
القايض

سجاد محمد اسماعيل
����������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل يف النجف

العدد : 716/انذار
التاريخ 2019/7/3

اعالن 
انذار

بواسطة السيد الكاتب العدل يف النجف االرشف
وجه السيد )مدير بلدية النجف اضافة اىل وظيفته 
وكيل�ه الحقوقية ح�ال رؤوف حم�زة  ( بموجب   
 2015/12/20 يف   )26199( املرقم�ة  وكالته�ا 
والص�ادرة من بلدي�ة النجف االرشف اىل الس�يد 
)املستأجر / عالء عباس عليوي( وعنوانه النجف 
االرشف / محل�ة الجديدة الثاني�ة د/170/47( 
االن�ذار املرقم بالع�دد العمومي )9283( س�جل 
االن�ذارات  س�جل  ويف   2019/3/24 يف   )46(

 )716(
بالنظ�ر لقيامك بمخالفة بن�ود العقد املربم معك 
ولتحق�ق مبال�غ دي�ن بذمت�ك والبالغ�ة قدره�ا 
)16460500 / س�تة ع�رش ملي�ون واربعمائ�ة 
وس�تون الف وخمسمائة  دينار عراقي (  النشاء 
)فرن صمون (  واملتحققة بعد دراس�ة الكش�ف 
التخمين�ي الخاص بالنواق�ص وترميم الفرن لذا 
ان�ذرك بمراجع�ة مديرية بلدية النجف وتس�ديد 
الدي�ن خ�الل ف�رتة )7(  ايام من  تاري�خ تبليغك 
باالن�ذار وبخالفه س�وف يت�م مراجع�ة املحاكم 

وتحميلك كافة التبعات القانونية 
ارس�ل االنذار مع ورقتي تبليغ بي�د مبلغ دائرتنا 
الس�يد )اكرم كرميل زغري( لغرض تبليغ الس�يد 
)ع�الء عب�اس علي�وي ( واعي�د الين�ا مرشوحا 
علي�ه بان�ه ال يس�كن  ضم�ن محل�ة الجدي�دة 
الثاني�ة  وحس�ب اش�عار املختار الس�يد )حيدر 
عداي العيس�اوي( لذا قررنا النرش يف الصحيفتني 
الرسميتني لغرض تبليغ املنذر اليه ويعترب التبليغ 

من تاريخ النرش وقد اعذر من انذر 
الكاتب العدل االول يف النجف االرشف

عماد محمد عيل الشبيل 

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل يف النجف

العدد : 432/انذار
التاريخ 2019/7/3

اعالن 
انذار

بواسطة السيد الكاتب العدل يف النجف االرشف
وجه السيد )مدير بلدية النجف اضافة اىل وظيفته 
وكيل�ه الحقوقية ح�ال رؤوف حم�زة  ( بموجب   
 2015/12/20 يف   )26199( املرقم�ة  وكالته�ا 
والص�ادرة من بلدي�ة النجف االرشف اىل الس�يد 
)املستأجر / حيدر جاسم كاظم( وعنوانه النجف 
االرشف / ح�ي ابو طال�ب د/3/78023( االنذار 
املرق�م بالعدد العمومي )5606( س�جل )29( يف 

2019/2/20 ويف سجل االنذارات )432( 
بالنظ�ر لقيامك بمخالفة بن�ود العقد املربم معك 
ولتحق�ق مبال�غ دي�ن بذمت�ك والبالغ�ة قدره�ا 
)1700000 / مليون وسبعمائة الف دينار عراقي 
(  عن ايجار  )س�احة للبيع املبارش للس�يارات ( 
لذا انذرك بمراجعة مديرية بلدية النجف وتسديد 
الدي�ن خ�الل ف�رتة )7(  ايام من  تاري�خ تبليغك 
باالن�ذار وبخالفه س�وف يت�م مراجع�ة املحاكم 

وتحميلك كافة التبعات القانونية 
ارس�ل االنذار مع ورقتي تبليغ بي�د مبلغ دائرتنا 
الس�يد )اكرم كرميل زغري( لغرض تبليغ الس�يد 
)حيدر جاس�م كاظم( واعيد الينا مرشوحا عليه 
بان�ه  مرتح�ل اىل جه�ة مجهول�ة و ب�دون  علم 
املختار   وحس�ب اش�عار مختار منطقة حي ابو 
طالب السيد ) حس�ني حريجه البديري(  بتاريخ 
2019/4/18 ل�ذا قررن�ا الن�رش يف الصحيفت�ني 
الرسميتني لغرض تبليغ املنذر اليه ويعترب التبليغ 

من تاريخ النرش وقد اعذر من انذر 
الكاتب العدل االول يف النجف االرشف

عماد محمد عيل الشبيل 
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
رقم الدعوى : 1301/ب/2019

التاريخ 2019/7/7
اعالن

علي�وي  مجه�ول  س�الم   / علي�ه   املدع�ى  اىل 
الفتالوي

بتاري�خ 2019/6/20 اقام املدع�ي )املدير العام 
لرشكة التأم�ني الوطنية اضاف�ة لوظيفته( ضد 
الدعوى البدائي�ة املرقمة 1301/ب/2019 طلب 
الحكم فيه�ا بالزامه بالتكاف�ل والتضامن بدفع 
مبال�غ التعويض�ات البالغ�ة  مجموعها تس�عة 
ماليني ومائتان وخمس�ون الف دينار وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مخت�ار واختياري�ة منطق�ة حي الحس�ن /2 / 
القادس�ية املدع�و / حس�ام س�لطان امليايل فقد 
تقرر  تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة 
املوافق 2019/7/21 الس�اعة التاس�عة صباحا 
وعند ع�دم حضورك او ارس�الك م�ن ينوب عنك 
قانونا او تقديمك ملعذرة مرشوعة فسوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

احمد كاظم املوسوي
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 3246 / ش1 / 2019 

التاريخ : 3 / 7 / 2019 
املدعى عليه / وسام حسني علوان 

م / تبليغ 
اقام املدعي زوجتك ) نضال عيل صالح ( الدعوى 
الرشعية املرقمة اعاله ومضمونها التفريق منك 
كون�ك ه�ارب اىل جان�ب العدو ولكون�ك مجهول 
مح�ل االقامة وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف 
مركز رشطة املف�رق واملصدق من املجلس املحيل 
لقضاء بعقوبة قرر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة صباح 
ي�وم 25 / 7 / 2019 ويف حال�ة عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا ووفق القانون واالصول .
القايض 

عمر حميد محمود 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة السالم 
العدد : 57 / ب / 2019 

املوضوع / اعالن تبليغ غيابي 
اىل املدعى عليهم / رش�دي وكمال وجالل ونبيهه 

– اوالد عبد املجيد حسن .
اقام املدعي عدنان ثام�ر مطني الدعوى البدائية 
مح�ل  وملجهولي�ة   2019  / ب   /  57 املرقم�ة 
اقامتكم وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ بموجب 
كت�اب مركز رشطة الصلي�خ 7926 يف 26 / 6 / 
2019 واملؤيد باش�عار مخت�ار املنطقة واملجلس 
املح�يل يف ح�ي الش�عب وحي�ث تق�رر تبليغك�م 
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني عىل موعد 
املرافعة املوافق 15 / 7 / 2019 الساعة التاسعة 
صباح�ا ويف حال ع�دم حضوركم او ارس�ال من 
ينوب عنكم قانونا سوف تجري املرافعة بحقكم 

غيابيا وعلنيا وفق القانون .
القايض 

بشري احمد محمد 
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1214 / ب3 / 2019 

التاريخ : 10 / 7 / 2019 
اعالن تبليغ غيابي 

اىل املدعى عليه / مؤيد خضري عباس 
اقام املدعي / رائد عمران رش�يد الدعوى البدائية 
املرقم�ة 1214 / ب3 / 2019 والت�ي موضوعها 
دي�ن وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح 
املبلغ القضائي يف هذه املحكمة س�ليمان جاسم 
محم�د ومرفق�ه اش�عار مخت�ار قري�ة ش�فته 
الجدي�دة املدعو وليد حميد ج�واد عزيز واملصدق 
م�ن املجلس املحيل لقضاء بعقوب�ة تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني عىل موعد 
املرافع�ة املواف�ق 23 / 7 / 2019 ويف ح�ال عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

شيماء عباس عيل 
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 4 / 7 / 2019 
اعالن مفقود 

اسم املفقود / فيحاء ظاهر حبيب 
بتاري�خ 9 / 5 / 2007 قدم ) ش�قيقها ( املدعو 
) حس�ن ظاهر حبي�ب ( يطلب في�ه نصبه قيما 
علي�ك لكونك خرجت بتاري�خ 9 / 5 / 2007 ولم 
تعد لح�د االن لذا تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية 
ويف حال�ة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم 
من اليوم الثاني من تاريخ النرش س�وف ينصب ) 

حسن ظاهر حبيب ( قيما عليك الدارة شؤونك 
القايض 

عمر حميد محمود 
����������������������������������������

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

العدد : 2870 
التاريخ : 4 / 7 / 2019 

اعالن 
اىل / املفقود ) محمد فالح صالح ( 

قدمت زوجتك املدعوة ) نداء غازي صالح ( طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة تطلب فيه نصبه�ا قيمة عليك 
وعىل اوالدك القارصين الدارة شؤونهم وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب االوراق التحقيقية الصادرة 
ع�ن مركز رشط�ة الوزيرية وللبينة الش�خصية 
املس�تمعة من قي�ب هذه املحكمة تق�رر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليتني رسميتني يوميتني 
وعند عدم حضورك او اعرتاضك خالل ) 15 ( يوم 

تصدر حجة الحجر والقيمومة حسب االصول .
القايض 

يارس لطيف كاظم

القايض
كامران فروت فريق

رئيس جلنة تثبيت امللكية
قايض حمكمة بداءة الدبس

رقم االضبارة / 2017/1574
التاريخ 2019/7/10

سعر الجملة سعر المفرد اسم المادة ت
35000000 119 تك طابوق نهروان 1
17010000 27طن شيش حديد تسليح 2/1 انج 2
1474000 21 طن + واحد كيس سمنت 3
500000 85 شيش شيش تسليح حجم ½ انج 4
2875000 23 شباك شباك حديد كبير + صغير 5
3000000 1 رافعة شوكية Kamotsu عاطلة 6
9600000 22 دائري + 3 مشبك + 3 انارة  اعمدة كهرباء غير مستخدمة +اعمدة انارة 7
200000 1 جهاز دفع هواء مع ماطور 8
4500000 2 براميل + 1 كرفان براميل فارغة +كرفان 9
7168000 14 سكيبة سيراميك 10
10500000 8 سكيبة كاشي موزائيك 11
1750000 2 و 2/1 سكيبة كرانيت سلم 12
800000 23 كارتون سيراميك 13
400000 3 شباك حديد  14
420000 21 حوض مرافق صحية+حوض حمام 15
600000 1 خزان كبير 16
170000 3 خزان صغير 17
1300000 1 مولدة صغيرة محرك كيا 18
12000000 6 كرفان 19
9600000 3 مولدة كهربائية كبير 20

118670000 21

املنفذ العدل 
نصري حسن عبد زيد الكاليب
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مديرية زراعة صالح الدين
اعادة اعالن

تعل�ن مديرية زراع�ة صالح الدين  للمرة الثانية عن تاجري املس�احات  
املدرج�ة تفاصيله�ا ادناه وفق اح�كام   القانون ) 35 لس�نة 1983 ( 
وقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21 لسنة 2013 / املعدل ( فعىل 
الراغبني بالتأجري الحضور اىل مقر مديرية زراعة صالح الدين الساعة 
)10( صباحا  مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة ) %20( 
من القيمة التقديرية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف واجور 
الن�رش وس�تجري املزايدة يوم الخام�س عرش اعتبارا م�ن اليوم التايل 

لنرش االعالن يف الصحيفة 

مديرية  زراعة صالح الدين

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الكرخ االتحادية 

الهياة االستئنافية االوىل
العدد : 805/س/2019

التاريخ 2019/6/27 

اعالن
اىل /املستانف عليه /حيدر عباس كميل

بناءا عىل الطعن االس�تئنايف املقدم من قبل  املستأنف 
/ام�ني بغ�داد / اضاف�ة لوظيفت�ه وملجهولي�ة محل 
اقامتك وفق رشح املبلغ القضائي قررت هذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني واس�عتي 
االنتشار للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة  
2019/7/15 الس�اعة الثامنة والنصف صباحا وعند 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا فس�وف تجري 

املرافعة بحقك وفق االصول
مع فائق التقدير

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة م�ن غرفة تجارة البرصة 
بأس�م / ع�الء قيص س�عدون – املدي�ر املفوض 
لرشكة ضفاف الجنوب للتجارة واملقاوالت العامة 

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

فقدان 
فق�دت هوي�ة املوظ�ف الوزارية والص�ادرة من 
وزارة الكهرب�اء – املديري�ة العام�ة لنقل الطاقة 
الكهربائي�ة – الجنوب – بأس�م / عصام س�الم 
عبد الخرض - فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء 

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد: 2019/5318 
التاريخ :2019/7/4

نرش اعالن
قدم�ت الس�يدة )رابعة احم�د يوس�ف( طلباً اىل 
ه�ذه املحكم�ة تطل�ب في�ه اصدار حج�ة حجر 
وقيمومة عىل املفقود )طلب احمد صالح( والذي 
فق�د يف تاري�خ 2015/11/5 وعلي�ه واس�تناداً 
لقان�ون رعاية القارصين ق�ررت املحكمة نرشه 
يف صحيفت�ني محليتني لغرض التثب�ت من حياة 

املفقود.
مع التقدير

القايض 
طالل خليل محمود

���������������������������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف سامراء 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد: 2019/5620 
التاريخ :2019/7/10

نرش اعالن
قدم�ت الس�يدة )عيدة محم�د كص�ري( طلباً اىل 
ه�ذه املحكم�ة تطل�ب في�ه اصدار حج�ة حجر 
وقيمومة لولدها املفق�ود )محمد بديوي محمد( 
والذي فقد يف تاريخ 2017/5/7 وعليه واستناداً 
لقان�ون رعاية القارصين ق�ررت املحكمة نرشه 
يف صحيفت�ني محليتني لغرض التثب�ت من حياة 

املفقود.
مع التقدير

القايض 
طالل خليل محمود

���������������������������������������
محافظة النجف االرشف

مديرية الزراعة
قسم االرايض واملساحة

العدد :1056
التاريخ2019/7/9

انذار
اىل ورثة ش�كرية مجهول س�عد املتعاقدة بالعقد 
املرقم 1229يف 2001/1/10 واملربم وفق  القانون 
35 لس�نة 1983 وع�ىل مس�احة 4 دون�م ضمن 
القطع�ة املرقم�ة 194 و195  و196 يف املقاطعة 
43 اب�و ضب�اع نظرا لعدم اس�تغاللكم املس�احة 
ومخالفتكم لل�رشوط القانونية املنصوص عليها 
ضم�ن  القان�ون اع�اله وت�رك املس�احة عرضة 
للتج�اوزات م�ن قبل الغري ل�ذا ننذرك�م بوجوب 
التقيد بالقانون واستغاللكم للمساحة ومراجعة 
مديريتن�ا خالل ف�رة 90 ي�وم م ن تاريخ النرش 

وبخالفه سنقوم بفسخ العقد وفق االصول
د  . مجيد جاسم جياد

مدير زراعة النجف االرشف
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة جنح الشامية
العدد 542/ج/2019
التاريخ 2019/6/26

اعالن
اىل املتهم الهارب / احمد عبد الكاظم جاسم 

542/ج/2019   املرقم�ة  بالدع�وى  التهام�ك 
وف�ق احكام امل�ادة )428/عقوب�ات(   ولهروبك 
ومجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتني يوميتني  وعني يوم 2019/7/15 موعدا 
للمحاكم�ة  ويف ح�ال ع�دم حض�ورك س�تجري 

املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفقا للقانون 
القايض

محمد تكليف خشان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة  جنح الديوانية 
العدد  :820/ج/2019

التاريخ 2019/7/2
اعالن

اىل املجرم  الهارب ) بشري سعيد رشيد( 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة وبالدع�وى املرقم�ة 
820/ج/2019 قراره�ا امل�ؤرخ 2019/5/30 
واملتضمن تجريمك وفق احكام املادة 1/456/أ 
عقوبات وحكمت عليك املحكمة غيابيا بالحبس 
البس�يط ملدة س�نة واحدة عن شكوى املشتكي 
)محم�د ع�ي مؤن�س( اس�تنادا الح�كام املادة 
1/456/أ عقوب�ات ول�ك ح�ق االع�راض عىل 
الحكم املذكور خالل ثالثة اشهر من اليوم التايل 
للن�رش ويف حالة عدم اعراض�ك رغم مرور املدة 
القانوني�ة يعترب الحكم الغياب�ي بمنزلة الحكم 

الوجاهي 
القايض

زمان عبد االمري محمود
قايض محكمة جنح الديوانية 

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

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة  جنح الديوانية 
العدد  :1534/ج/2019

التاريخ 2019/7/2
اعالن

اىل املجرم  الهارب ) حميد يوسف زيدان( 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة وبالدع�وى املرقم�ة 
1534/ج/2019 قراره�ا املؤرخ 2019/6/20 
واملتضم�ن تجريمك وفق اح�كام املادة 1/453 
عقوبات وحكمت عليك املحكمة غيابيا بالحبس 
البس�يط ملدة س�نة واحدة عن شكوى املشتكي 
)عالء ثائر كريم( استنادا الحكام املادة 1/453  
عقوب�ات ولك حق االعراض عىل الحكم املذكور 
خ�الل ثالثة اش�هر من الي�وم الت�ايل للنرش ويف 
حال�ة عدم اعراضك رغم م�رور املدة القانونية 

يعترب الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي 
القايض

زمان عبد االمري محمود
قايض محكمة جنح الديوانية 

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

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 
محكمة جنح الشامية
العدد : 451/ج/2019

التاريخ 2019/7/2
اعالن

اىل /املتهم الهارب )فرحان نعمه عذاب حربي( 
بتاري�خ 2019/6/26 اص�درت ه�ذه املحكمة 
حكم�ا غيابي�ا بحق�ك يقيض بحبس�ك حبس�ا 
بس�يطا ملدة س�تة اشهر اس�تنادا الحكام املادة 
)1/456 /ب عقوب�ات واص�درت ام�ر القبض 
والتج�ري بحق�ك وفق اح�كام امل�ادة املذكورة 
اعاله للقبض عليك ولك حق االعراض والتمييز 
عىل الحكم الغيابي وملدة ثالثة اشهر اعتبارا من 
تاريخ ص�دور الحكم اعاله وبعكس ذلك يصبح 
الحك�م الغياب�ي بمثابة الحك�م الوجاهي وفقا 

للقانون 
القايض

محمد تكليف خشان
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف الديوانية االتحادية 

محكمة جنايات الديوانية / الهيئة الثانية 
العدد / 336/ج/2019

التاريخ 2019/7/1
اىل / املحكوم الهارب

محمد عبد الجبار احمد حبيب الحشماوي
اص�درت محكم�ة جناي�ات القادس�ية قرارها 
املرقم 336/ج/2019 وامل�ؤرخ يف 2019/6/5 
واملتضم�ن الحكم علي�ك غيابيا بالس�جن مدى 
الحياة اس�تنادا الح�كام امل�ادة 1/441و2  من 
قانون العقوبات عن ش�كوى املش�تكي )شاكر 
جلي�ب نذير ( ولهروبك ومجهولية محل اقامتك 
قرر تبليغك اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميتني واس�عتي االنتشار استنادا للمادة 143 
االصولية ولك حق االعراض عىل الحكم الغيابي 

عن تسليم نفسك او القاء القبض عليك 
الرئيس 

حسون عبادي حسان
رئيس محكمة جنايات القادسية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة جنح الديوانية 
العدد / 1360/ج/2019

التاريخ 2017/7/1
اعالن

اىل / املجرم الهارب )ثامر عباس حمود حسن(
اصدرت هذه املحكمة بالدعوى املرقمة 1360/

 2019/6/20 يف  امل�ؤرخ  قراره�ا  ج/2019 
املتضم�ن تجريمك وف�ق احكام امل�ادة 1/459 
عقوب�ات وحكم�ت عليك بالحبس الش�ديد ملدة 
س�نتني وذلك عن شكوى املش�تكي  مكي جبري 
عبد ولك حق االعرتاض عىل الحكم املذكور خالل 
ثالثة اشهر من اليوم التايل للنرش ويف حالة عدم 
اعراضك رغم مرور املدة القانونية يعترب الحكم 

الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي 
القايض

خالد عي مطلك
قايض محكمة جنح الديوانية 

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

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 
محكمة جنح الديوانية

العدد /1340/ج/2019
التاريخ 2019/7/1

اىل املتهم الهارب )عي شيال كسار(
اعالن

التهام�ك بالدع�وى الجزائي�ة املرقم�ة 1340/
ج/2019 املش�تكي فيه�ا )عم�اد  عبد مس�لم 
وجماعته( وف�ق احكام امل�ادة 459/ عقوبات 
واملقامة امام هذه املحكمة ولهروبك ومجهولية 
مح�ل اقامتك تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بجريدتني 
ي�وم  وع�ني  االنتش�ار  واس�عتي  رس�ميتني  
2019/8/20 موعدا الجراء محاكمتك ويف حالة 
عدم حضورك باملوعد املحدد س�تجري املحاكمة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون واالصول
القايض

خالد عي مطلك
قايض محكمة جنح الديوانية

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

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 
محكمة عمل الديوانية 
العدد /8/عمل/ 2019

التاريخ 2019/7/4
اىل املتهم الهارب / نافع عباس فاهم

تبليغ
قررت محكمة تحقيق الديوانية احالتك اىل هذه 
املحكم�ة ملحاكمت�ك وفق احكام امل�ادة 64 من 
قانون العمل رقم 37 لس�نة 2015 عن ش�كوى 
املش�تكني مس�لم كتاب حم�زة وقاس�م عيدان 
غضب�ان ورامي كت�اب حمزة وق�د عينت هذه 
املحكم�ة ي�وم 2019/7/23 موع�دا ملحاكمتك 
ولهروب�ك ومجهولي�ة محل اقامت�ك عليه تقرر 
تبليغ�ك ن�رشا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
بالحض�ور يف موع�د املحاكمة اع�اله وبخالفه 
س�تجرى املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحس�ب 

االصول
القايض

مؤيد رياح غازي 
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة جنح الديوانية 
العدد / 827/ج/2019

التاريخ 2017/7/1
اعالن

اىل / املجرم الهارب )رافد عدنان صربي(
اصدرت هذه املحكم�ة بالدعوى املرقمة 827/

 2019/6/20 يف  امل�ؤرخ  قراره�ا  ج/2019 
املتضم�ن تجريم�ك وفق اح�كام امل�ادة 456/

عقوب�ات وحكم�ت عليك بالحبس الش�ديد ملدة 
اربعة اش�هر  وذلك عن ش�كوى املش�تكية امال 
مه�دي غ�ايل   ولك ح�ق االعراض ع�ىل الحكم 
املذك�ور خ�الل ثالث�ة اش�هر م�ن الي�وم التايل 
للن�رش ويف حالة عدم اعراض�ك رغم مرور املدة 
القانوني�ة يعترب الحكم الغياب�ي بمنزلة الحكم 

الوجاهي 
القايض

خالد عي مطلك
قايض محكمة جنح الديوانية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة جنح الديوانية 
العدد / 1433/ج/2019

التاريخ 2017/7/2
قرار حكم غيابي

اىل / املتهم الهارب )امري س�امي عب�د االمري فرحان 
الحمداوي(

اص�درت هذه املحكم�ة بالدعوى الجزائي�ة  املرقمة 
1433/ج/2019 قراره�ا املرق�م  1365/ج/2019 
يف 2019/6/18 واملتضم�ن ادانت�ك وف�ق املادة 457 
من قانون العقوبات والحكم عليك بالحبس البس�يط 
ملدة ستة اشهر ولك حق االعراض عىل الحكم غيابيا 
خ�الل مدة ثالثة اش�هر م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه  

يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي 
القايض

حسن عي فارس 
قايض محكمة جنح الديوانية 

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

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 
محكمة جنح الشامية
العدد 533/ج/2019
التاريخ 2019/6/24

اعالن
اىل املتهمة الهاربة / نهاية حمزة صالح الغرابي

التهام�ك بالدع�وى املرقم�ة 533/ج/2019  وف�ق 
أ عقوب�ات(   ولهروب�ك  اح�كام امل�ادة )1/456 / 
ومجهولي�ة محل اقامت�ك تقرر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني  وعني ي�وم 2019/7/15 موعدا 
للمحاكمة  ويف حال عدم حضورك ستجري املحاكمة 

بحقك غيابيا وعلنا وفقا للقانون 
القايض

محمد تكليف خشان
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة جنح الشامية
العدد 575/ج/2019
التاريخ 2019/7/3

اعالن
اىل املتهم الهارب / احمد جاهل عبد جبار 

التهام�ك بالدع�وى املرقم�ة 575/ج/2019  وف�ق 
احكام امل�ادة )446/عقوبات(   ولهروبك ومجهولية 
مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني  وعني ي�وم 2019/7/23 موعدا للمحاكمة  
ويف ح�ال ع�دم حضورك س�تجري املحاكم�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفقا للقانون 
القايض

محمد تكليف خشان
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة جنح الشامية
العدد 485/ج/2019
التاريخ 2019/6/26

اعالن
اىل املتهم الهارب / رحيم عبد الرضا جابر

التهام�ك بالدع�وى املرقم�ة 485/ج/2019  وف�ق 
ولهروب�ك  عقوب�ات(    )1/456/أ  امل�ادة  اح�كام 
ومجهولي�ة محل اقامت�ك تقرر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني  وعني ي�وم 2019/7/15 موعدا 
للمحاكمة  ويف حال عدم حضورك ستجري املحاكمة 

بحقك غيابيا وعلنا وفقا للقانون 
القايض

محمد تكليف خشان
�������������������������������������������

فقدان
املرق�م  العق�ار  س�ند  من�ي  فق�د 
3/70619 حي امليالد باسم ) سلمان 
محمد حس�ني ( عىل من يعثرال عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة جنح الديوانية 
العدد / 562/ج/2019

التاريخ 2017/7/1
اعالن

اىل / املجرم الهارب )جبار موجد شعالن(
اصدرت ه�ذه املحكمة بالدعوى املرقم�ة 562/ج/2019 
قراره�ا امل�ؤرخ يف 2019/6/20 املتضم�ن تجريمك وفق 
اح�كام امل�ادة 1/459 عقوب�ات وحكمت علي�ك بالحبس 
البسيط  ملدة اربعة اشهر وذلك عن شكوى املشتكي  حيدر 
عب�د الواحد حبيب ولك ح�ق االعرتاض عىل الحكم املذكور 
خ�الل ثالثة اش�هر من الي�وم التايل للن�رش ويف حالة عدم 
اعراض�ك رغم مرور املدة القانوني�ة يعترب الحكم الغيابي 

بمنزلة الحكم الوجاهي 
القايض

خالد عي مطلك
قايض محكمة جنح الديوانية

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

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 
محكمة جنح الحمزة
التاريخ 2019/7/7

اىل املتهم الهارب /وليد مجيد عبد كزار
اعالن

املش�تكي  722/ج/2019  املرقم�ة  بالدع�وى  التهام�ك 
فيه�ا فاخ�ر نج�م رويعي وف�ق اح�كام امل�ادة 456  من 
قان�ون العقوبات واملقام�ة امام هذه املحكم�ة ولهروبك 
ومجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
واسعتي االنتشار وتعيني يوم 2019/8/20 موعدا الجراء 
محاكمتك ويف حالة عدم حضورك باملوعد املحدد س�تجري 

املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون واالصول
القايض

احمد كردي خطل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة جنح الديوانية 
العدد: 2108/ج/2019

التاريخ 2019/7/3
اعالن

جردكري�ف  دروي�ش  )عثم�ان  اله�ارب  املته�م  اىل 
الحميدي(

/2108( املرقم�ة  الجزائي�ة  بالدع�وى  التهام�ك 
ج/2019( وف�ق اح�كام 453  من قان�ون العقوبات  
عن ش�كوى املش�تكي ) نوال محمد كاظم( ولهروبك 
ومجهولية محل  اقامتك قرر تبليغك اعالنا بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة 
صب�اح يوم 2019/8/26 الجراء محاكمتك ويف حالة 
عدم حضورك  ستجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

حسن عي فارس
قايض محكمة جنح الديوانية

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

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 
محكمة جنح الديوانية 
العدد: 1459/ج/2019

التاريخ 2019/7/3
اعالن

اىل املتهم الهارب )احمد حسني جاسم نعمة الزامي(
/1459( املرقم�ة  الجزائي�ة  بالدع�وى  التهام�ك 

ج/2019( وف�ق اح�كام 453  من قان�ون العقوبات  
عن ش�كوى املشتكي ) عي ش�اكر رايض ( ولهروبك 
ومجهولية محل  اقامتك قرر تبليغك اعالنا بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة 
صب�اح يوم 2019/8/19 الجراء محاكمتك ويف حالة 
عدم حضورك  ستجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

حسن عي فارس
قايض محكمة جنح الديوانية

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

اىل املته�م الغائ�ب / )العري�ف فاضل س�الم س�اري 
خليفة الغانمي ( 

املنسوب اىل / مديرية رشطة نفط الجنوب
العنوان / محافظة ميسان � القرنة � الثغر  

بم�ا انك مته�م وفق امل�ادة /5/ م�ن ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 لغيابك عن مقر عمل�ك  وعدم التحاقك 

لحد االن 
وملجهولي�ة اقامت�ك اقتىض تبليغك به�ذا االعالن عىل 
ان تح�رض امام محكمة قوى االم�ن الداخي االوىل / 
املنطقة الخامس�ة الب�رصة خالل م�دة ثالثون يوما 
م�ن تاريخ نرش هذا االعالن يف صحيفة محلية يومية 
وتعليق�ه يف مح�ل اقامتك ومقر دائرت�ك وتجيب عن 
التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام املواد  )65 و 68 و 
69( م�ن قان�ون اص�ول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

االمن الداخي رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل 
املنطقة الخامسة

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة البرصة 

العدد: 1122/ب/2019
التاريخ 2019/7/7

اعالن
اىل / املدعى عليه  / محمود ناهي سباهي

اق�ام املدعي نصري صادق عاش�ور الدع�وى البدائية 
املرقم�ة 1122/ب/2019 ضدك وال�ذي يطلب فيها 
مبلغ ق�دره )46,500000( س�تة واربع�ون مليون 
وخمس�مائة الف دين�ار املثبته بالكمبي�االت االربعة 
الص�ادرة م�ن كات�ب ع�دل ش�ط الع�رب يف االرقام 
العمومية 439 و440  و441  و442 يف 2018/1/18 
عىل س�بيل القرضة الحسنة ولتعذر تبليغك ملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح مبل�غ مرك�ز رشط�ة 
الحسني )ع( واملجلس البلدي ملنطقة الجمعيات عليه 
تقرر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة 
املوافق 2019/7/17 وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا وبعكس�ه سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض

علوان بربوت البزوني
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد 170/ب/2019

التاريخ 2019/7/9
اعالن

اىل املدعى عليه / مصطفى كامل رشي
مجهول محل االقامة

اق�ام املدعيان )اي�اد احمد عبد الكري�م وهيثم احمد 
عبد الكريم ( الدعوى املرقمة )170/ب/2019( لدى 
ه�ذه املحكم�ة يطالبك واملدع�ى علي�ه الثاني حيدر 
كامل رشي بتس�ديد مبلغ مقداره تس�عة وخمسون 
مليون وخمس�مائة الف دينار وبالتكافل والتضامن 
وق�د صدر فيها قرارا غيابيا بحقك يقيض اوال الحكم 
بالزام�ك واملدع�ى علي�ه الثان�ي حي�در كامل رشي 
بتأديتكما بالتكاف�ل والتضامن للمدعي الثاني هيثم 
احم�د عب�د الكريم مبلغ مقداره تس�عة وخمس�ون 
مليون وخمس�مائة الف دينار ثانيا رد دعوى املدعي 

االول اياد احمد عبد الكريم لعدم توجه  الخصومه
وملجهولية محل اقامتك حسب شحر القائم بالتبليغ 
وتأييد املجلس البل�دي ملنطقة حي الخليج والنتقالك 
اىل جهة مجهول�ة قرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
يوميتني رسميتني ويف حال عدم تقديمك طعنا بالقرار 

فانه سوف يكتسب الدرجة القطعية بحقك
القايض

عالء حسني صيهود

اوصاف 
االرض

التخمين 
بالدينار

المساحة 
بالدونم   مقاطعة القطعة ت

زراعية   1000 500 /دونم 9/الجزيرة 510/1 1
زراعية 800 2,5 دونم 8 / الخنك 16 2

زراعية 1000 500 /دونم 9/الجزيرة 510/1 3
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العدد )1943( الخميس  11  تموز  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. عاطفياً: تختار 

الوقت املناسب لتعرب للرشيك عن مدى تعلقك به

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 

الشعبي أو تحسني االنطباع عنك 
عاطفياً: ال تكن كثر العتاب واال ابتعد الحبيب عنك

مهنياً: أنّبهك إىل بعض املماطلة أو التأخر يف املعامالت، فال 
تراهن عىل الّدقة أو الخرب اليقني .عاطفياً: ينتقل فينوس 
اىل البيت 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

حل اخرتاق حسابك عىل إنستغرام
 ال ش�ك أن اخرتاق الحس�ابات ع�ىل منصات 
التواصل االجتماعي يعترب أمرا ش�ائعا، لذلك 
تعمل هذه املنصات عىل تعزيز ميزات األمان، 
الت�ي تجعل م�ن الصعب اخ�رتاق أو ورسقة 
حس�ابات املس�تخدمني، وفيم�ا س�بق كان 
اسرتداد حساب إنستغرام مخرتق أمر صعب، 
فق�د كان يتطل�ب من�ك التواصل م�ع خدمة 
دع�م العم�الء بالرشك�ة، أو طلب املس�اعدة 

 White-Hat )من )قراصنة القبع�ة البيضاء
Hackers.يف الس�نوات األخرة، كانت منصة 
إنس�تغرام تواج�ه مش�كلة كب�رة تتمثل يف 
املحاوالت الناجحة لالس�تيالء عىل حس�ابات 
 ،ESET املستخدمني، كما كشف تقرير رشكة
عن مجموعة م�ن تطبيقات أندرويد ُصممت 
لرسقة بيانات اعتماد إنستغرام.تجدر اإلشارة 
إىل أن منصة إنستغرام قد عملت عىل تحديث 

ميزة املصادقة الثنائية يف نهاية العام املايض، 
 ،SMS )بحيث ال تعتمد عىل )الرسائل النصية
وال تتطلب رقم هاتف املستخدم، إلرسال رمز 
تس�جيل الدخول.وبصف�ة عام�ة كان تأمني 
حسابات إنستغرام يعترب ضعيفا نوعا ما، ألن 
التطبيق لم يكن يقدم س�وى مصادقة ثنائية 
من خالل الرس�ائل النصية SMS، التي توفر 

إعادة تعيني كلمة املرور، أو رمز الدخول.

أم تنقذ حياة ابنتها بتطبيق هاتفي!
 اس�تطاعت أم أمريكة أن تنقذ حياة 
ابنتها من موت محقق بفضل تطبيق 
هاتف�ي، وذل�ك كما ذك�رت صحيفة 

»مرور« الربيطانية.
يف  عائل�ة  أن  الصحيف�ة  وأضاف�ت 
األمركي�ة  كارولين�ا  ن�ورث  والي�ة 
فوجئت ب�أن ابنتها البالغة من العمر 
17 عام�اً هاتفه�ا املحم�ول مغل�ق 

كم�ا أنها تأخ�رت عن مع�اد عودتها 
إىل املن�زل، م�ا دف�ع األم إىل اللج�وء 
إىل تطبي�ق »اعُث�ر ع�ىل أصدقائ�ي«، 
يتي�ح  ال�ذي   ،»Find My Friends«
ملس�تخدميه تحديد املكان الذي يوجد 
فيه أصدقائه، لكن رشيطة أن يكونوا 

موافقني عىل ذلك.
وح�ني اطلعت األم عىل موق�ع ابنتها 

انتقل�ت عىل الف�ور إىل امل�كان، حيث 
وجدت ابنتها يف س�يارة محطمة من 
جراء حادث انزالق عىل الطريق بسبب 
األمطار، حيث أدت األمطار إىل انزالق 
الس�يارة إىل ش�ارع مظل�م، وظل�ت 
االبنة عالقة يف املركبة، ولم تس�تطع 
أن تمس�ك بهاتفها حتى تتواصل مع 

ذويها.

سودوكو

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن الذب�اب ينقل العدي�د من األمراض 
لإلنس�ان وأهم ه�ذه األم�راض: م�رض الرمد 
الصديدي وم�رض الرتاخوما ومرض اإلس�هال 

وغرها. 
ولذلك تجب مكافحة الذباب ومنع تواجده وذلك 
بالتداب�ر التالية: التخلص من القمامة بش�كل 
جيد، وضع س�لك ش�بك عىل النوافذ، رش بعض 
املبيدات يف أماكن تواجد الذباب للقضاء عليها. 

أما م�رض املالريا فهو ينتقل بواس�طة بعوض 
خاص يسمى األنوفيل. 

ه�ل تعل�م أن الوقاية م�ن األم�راض أهم بكثر 
م�ن العالج منها وذلك م�ن عدة نواحي وقد قال 
املثل: »درهم وقاية خر من قنطار عالج« وأهم 
متطلب�ات الوقاي�ة وأولها ه�ي النظافة بكافة 

أشكالها وأنواعها. 
ويعترب مبدأ الطهارة اإلسالمي من أعظم مبادىء 

الصحة الوقائية يف العالم. 

المتاهات

اطعمة رضورية لصحة الشعر
إن الحص�ول ع�ىل ش�عر صّح�ي والمع 
اختي�ار  بُحس�ن  فق�ط  يرتب�ط  ال 
املس�تحرضات التي نس�تعملها للعناية 
به، ولك�ن أيضاً باألطعمة التي نتناولها 
بش�كل يومي، فالنظ�ام الغذائي الغني 
بالحدي�د وفيتام�ني C يق�ّوي الش�عر، 
كما أن الفاكه�ة الحمراء تعّزز مظهره 

املثايل.
ويس�اعد تناول املوز، واملانغا، والكيوي 
الغنّي�ة بالربوتين�ات يف تغذي�ة الش�عر 
بالعمق، أما الزبادي فُينصح باستهالكه 
بش�كل يوم�ّي وباس�تعماله يف تحضر 
أقنع�ة العناية بالش�عر إلكس�ابه ملعاناً 
ممي�زاً. تعرّف�وا فيما ييل ع�ىل 15 نوعا 
م�ن األطعمة الرضورية لصحة الش�عر 

وحيويته.

- أسماك الساملون والرسدين
يتمّيز سمك الساملون بغناه بالحوامض 

الدهنّية، والربوتينات، وفيتامني D، وهي 
عن�ارص تؤخ�ر الش�يخوخة الطبيعّي�ة 

للشعر، وتعّزز متانته وليونته.
وم�ن األس�ماك املفي�دة لصحة الش�عر 
أيضا نذكر الرسدين، والرنجة واملاكاريل 
التي تعتني بصحة الش�عر وتجعله أكثر 

حيوّية.
- البيض

م�ن  كب�رة  بنس�بة  ش�عرنا  يتألّ�ف 
الكراتني، أحد الربوتين�ات التي ينتجها 
جسمنا. ولتعزيز إفرازه بشكل طبيعي 
نح�ن بحاج�ة إىل تن�اول أطعم�ة غنّية 
بالربوتين�ات مثل البيض الذي ال يكتفي 
بتغذي�ة جريب�ات الش�عر ولكن�ه يعّزز 
نمّوه ويزيد ملعان�ه ولذلك ينصح خرباء 
العناية يف هذا املجال، بإدراجه يف نظامنا 
الغذائي واستعماله يف األقنعة الطبيعّية 

املغذية للشعر.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 2 معلقة كبرة زيت عباد شمس

x 1 كوب أرز بسمتى
x 1 رشة جوزة الطيب

x 1 عدد بصلة مفرومة
x 1 معلقة صغرة ملح )أو حسب الرغبة(

x 1 رشة زعرت مجفف
x 1 معلقة كبرة زبدة

½ x معلقة صغرة فلفل اسود مطحون )أو حسب الرغبه(
¼ x كيلو مرشوم )طازج مقطع(

الخطوات:
ىف وعاء عىل النار نقلب البصل مع الزيت والزبد حتى يذبل تماما.

ثم نضيف املرشوم ونقلب حتى يصفر لونة.
ثم نضيف األرز ونقلب حتى يذبل قليال.

يغط�ى األرز بامل�اء الس�اخن ويتبل باملل�ح والفلفل وج�وز الطيب 
ويرتك حتى يغىل ثم نهدى النار ويغطى بإحكام و يرتك حتى ينضج 

األرز.
يزين باللوز املحمر أو بالصنوبر و يقدم ساخنا.. بالهنا و الشفا

أرز باملرشوم
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حكيم شاكر هيدي فوز الزوراء 
اىل الرشطة

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اهدى مدرب نادي الزوراء حكيم شاكر فوز فريقه 
ع�ى نادي القوة الجوي�ة اىل متصدر الدوري نادي 

الرشطة.
وق�ال حك��يم ش�اكر بع�د انت�����ه�اء مباراة 
الكالسيكو ان »فوزن����ا عى الجوية اه����ديه 
لفريق الرشطة ل�����كي يتمكنوا من ح����صد 

لقب الدوري«.
و خ�ر فريق الق�وة الجوية مبارات�ه امام فريق 
ال�زوراء به�دف دون رد يف املب�اراة التي جرت عى 
ملع�ب الش�عب ال�دويل، يف خت�ام الجول�ة 35 من 

الدوري العراقي املمتاز.
واصبح الفارق بني املتصدر فريق الرشطة والقوة 
الجوي�ة ثماني�ة نق�اط ليبتع�د االخر كث�را عن 

صدارة الدوري .

حقبة يوفنتوس وانقالب ميالن يتصدران صحف إيطاليا

صالح وزياش يمنحان حمرز قبلة احلياة
            المستقبل العراقي/ وكاالت

كثرًا ما تذهب الجوائ�ز الفردية يف عالم 
ك�رة الق�دم، إىل الالعبني الذي�ن يقودون 
األلق�اب  إلح�راز  بالده�م  منتخب�ات 

القارية.
ولن تخ�رج كأس أمم إفريقيا 2019 عن 
هذا السياق، وُيتوقع أن تشتعل املنافسة 
ع�ى جائ�زة أفضل الع�ب إفريق�ي، بني 
مجموعة كب�رة من النجوم الذين قدموا 
مس�تويات ممي�زة، س�واء م�ع أنديتهم 

األوروبية، أو منتخبات بالدهم.
وسرتس�م البطولة الحالية بش�كل كبر 
معالم املنافس�ة، خصوص�ا أن اثنني من 
أبرز املرشحني لنيل الجائزة، خرجا مبكرا 
من ثمن النهائي. فقبل انطالق البطولة، 
كانت الرتش�يحات تصب يف صالح ثنائي 
ليفرب�ول، محمد صالح وس�اديو ماني، 
بعدما س�اهما يف فوز الفريق اإلنجليزي 
بلق�ب دوري أبط�ال أوروب�ا، إضافة إىل 
ظفرهم�ا بجائ�زة ه�داف الربيمرليج، 

باالش�رتاك م�ع مهاج�م آرس�نال بي�ر 
إيمريك أوباميانج، برصيد 22 هدفا.

انتكاسة
لك�ن آم�ال ص�الح يف الف�وز بالجائ�زة 
اإلفريقي�ة، للم�رة الثالث�ة ع�ى التوايل، 
تعرضت النتكاس�ة حقيقية، بعدما ودع 
البطول�ة القاري�ة من ثم�ن النهائي، إثر 
خس�ارة املنتخب امل�ري املضيف أمام 

جنوب إفريقيا )0-1(.
مرحل�ة  يف  هدف�ني  ص�الح  وس�جل 
دورا  مان�ي  لع�ب  بينم�ا  املجموع�ات، 
كب�را يف تأهل املنتخب الس�نغايل إىل ربع 
النهائي، بعدم�ا أحرز 3 أهداف، متصدرا 
ترتيب الهدافني باالش�رتاك مع النيجري 
أوديون إيجالو، والجزائ�ري آدم أوناس، 

والكونغويل سيدريك باكامبو.
مرش�ح آخر فقد فرصته عى األرجح، يف 
الفوز بجائ�زة أفضل الع�ب إفريقي، أال 
وه�و النجم املغربي حكي�م زياش، الذي 
أض�اع ركلة جزاء يف الوق�ت بدل الضائع 
أمام بنني، لحس�اب ال�دور ثمن النهائي، 

ليخ�رج »أس�ود األطل�س« م�ن البطولة 
ب�ركالت الرتجيح، رغم ترش�يحهم بقوة 
لرف�ع الكأس.وب�رز زياش بش�كل الفت 
مع أياكس الهولندي يف املوس�م املنقيض، 
وس�اهم يف تأهل الفريق إىل نصف نهائي 
دوري أبط�ال أوروبا، قب�ل الخروج عى 
يد توتنهام، وهو اآلن عى رادار آرس�نال 
املهتم بخدماته، رغم اإلخفاق االفريقي.

وم�ع عدم تأه�ل الجاب�ون إىل النهائيات 
اإلفريقية الحالية، خ�رج أوباميانج من 
رصاع الجائ�زة تلقائي�ا، رغ�م موس�مه 

املميز مع آرسنال.
صعود رسيع

لكن نجما آخر من الربيمرليج، ارتفعت 
أسهمه برعة يف ظل املستويات الراقية، 
الت�ي قدمه�ا يف البطول�ة القاري�ة، وهو 

الدويل الجزائري، رياض محرز.
ولن تكفي محرز املس�اهمة البسيطة يف 
حملة مانشسرت سيتي الكتساح املوسم 
اإلنجليزي، من خ�الل الفوز بكل ألقابه، 
ملنافسة ماني وصالح وزياش.لكن العب 

الخرض تألق يف النهائيات اإلفريقية حتى 
اآلن، فس�جل هدفني، وقام بدور مهم يف 
صناع�ة األلعاب، مس�تغال خربت�ه التي 
اكتس�بها من املالعب اإلنجليزية. وعانى 
مح�رز من الجلوس الطوي�ل عى مقاعد 
بدالء سيتي، يف موسمه األول مع الفريق، 
بي�ب  اإلس�باني  امل�درب  يف ظ�ل إرصار 

جوارديوال، عى االس�تعانة برحيم 
سترلينج وبرناردو سيلفا. إال أنه 
إذا واصل تألقه إفريقًيا، وساهم 
الجزائ�ري  املنتخ�ب  ف�وز  يف 
باللقب، سيصبح حينها املرشح 
األبرز لخالف�ة صالح عى عرش 

القارة.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

رك�زت بعض الصح�ف اإليطالية، الص�ادرة، عى 
حقب�ة يوفنت�وس الجدي�دة، حي�ث يس�ر النادي 
يف طري�ق التعاق�د م�ع النجوم الش�باب، من أجل 
مس�تقبل أفضل.ويف س�ياق آخر، عنونت صحيفة 
»الجازيتا ديللو س�بورت«: »مفاوضات س�اخنة: 
نابويل يقدم عرًضا من أج�ل خاميس رودريجيز.. 
وروما يقرتب من مانشيني«.وأضافت: »مقابلة مع 
العب إنرت الجديد.. تيكي تاكا س�ينيس: تشايف هو 
نموذج كرة القدم الكتالونية، نشأت عى مشاهدة 
مقاط�ع فيدي�و للبارس�ا، وأرغ�ب يف مواجهت�ه 

بدوري أبط�ال أوروبا«.وتابعت الصحيفة: »ميالن 
الجدي�د، يا له�ا من عاطف�ة، االاَلف يف أول تدريب 
باملعس�كر التحضري.. وبوبان يقول: س�نحاول 
القيام بانقالب كبر«.وخرجت صحيفة »كوريري 
ديللو سبورت« بعنوان: »رودريجو، هجوم نابويل: 
جيونت�ويل مدير ناب�ويل يبطئ املفاوضات بش�أن 
إيكاردي، ويطر إىل فالنسيا من أجل الرقم 9.. أما 
خامي�س فيأخذ وقًتا: ري�ال مدريد ير عى بيعه 
والالعب يريد أنش�يلوتي«.وواصلت »تشانج االبن 
يف الص�ني من أج�ل املوافق�ة لباريال، إن�رت توصل 
التفاق مع كالياري، فق�ط ينتظر الضوء األخرض 
من س�ونينج«.وأردفت: »مغامرة 

يوفنت�وس تبدأ مع س�اري، ويتوقع 
وص�ول دي ليخ�ت ي�وم الس�بت«.
وعنونت صحيفة »توتو س�بورت«: 
»حقبة يوفنتوس الجديدة.. ديمريل 
21 س�نة، دي ليخ�ت 19، كني 19، 
رابيو 24«.وواصلت: »إس�رتاتيجية 
أفض�ل  تواج�د  البيانكون�ري: 
الالعبني الصغار بهدف االستمرار 
يف الفوز.. باراتييس لديه مجموعة 

نجوم تحت 30 س�نة.. الي�وم يبدأ 
معس�كر يوفنتوس وتم اس�تدعاء 33 

العبا، بينما رونالدو سينضم السبت«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يضع ليفربول، أحد أبرز العبي نادي ريال 
مدري�د، كه�دف لضمه ه�ذا الصيف؛ من 

أجل تدعيم الخط الهجومي.
وقال�ت صحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و« 
اإلس�بانية، الي�وم األربع�اء، إنَّ ليفربول، 
مس�تعٌد لتقديم ع�رض بقيمة 74 مليون 
ي�ورو، م�ن أجل ض�م ماركو أسينس�يو، 

نجم ريال مدريد.
وأضاف�ت »ريال مدري�د ال ُيفكر إطالقا يف 
التفري�ط يف خدمات أسينس�يو حالًيا، إال 

إذا تلق�ى عرًضا مهًما للغاي�ة، أو إذا كان 
ضم�ن صفقة التعاقد مع س�اديو ماني، 
ال�ذي ُيعترب أحد أب�رز أهداف زي�ن الدين 

زيدان، مدرب املرنجي«.
كان أسينس�يو، من أب�رز األوراق البديلة 
التي اعتمد عليها زيدان خالل واليته األوىل 
مع امللكي، لكن أداءه الس�يئ يف املوس�م 
املايض، ُيثر الشكوك حول استمراره مع 
الفريق.ويحظ�ى أسينس�يو بثق�ة كبرة 
م�ن األملاني يورج�ن كلوب املدي�ر الفني 
لليفرب�ول، والذي يس�عى لضم�ه لتدعيم 

الخط الهجومي للريدز.

ريال مدريد حيدد رشطه لتحقيق 
أمنية كلوب

            المستقبل العراقي/ وكاالت

وض�ع نادي ناب�ويل عين�ه عى أح�د نجوم فالنس�يا 
اإلس�باني لضمه، خ�الل فرتة االنتق�االت الصيفية 
الجاري�ة، وف�ق ما أك�ده تقرير صحفي 

إيطايل،.
وقالت شبكة »سبورت ميدياست«، 
إمكاني�ة  ي�درس  ناب�ويل  إن 
التعاق�د م�ع رودريج�و مورينو، 
مهاج�م فالنس�يا، مش�رة إىل أن 
قائم�ة انتق�االت ناب�ويل، ال تضم 
الكولومب�ي خامي�س رودريجيز، 

صانع ألعاب ريال مدريد فقط.
كريس�تيانو  أن  إىل  وأش�ارت 
لنادي  الري�ايض  املدي�ر  جيونت�ويل، 
ناب�ويل، التق�ى بمس�ؤويل فالنس�يا، 
خ�الل وج�وده يف إس�بانيا إلنه�اء 

صفقة خاميس.
ح�اول  جيونت�ويل  أن  وأوضح�ت 
التف�اوض م�ع الخفافي�ش، إال أن 
الع�رض املق�دم لض�م رودريج�و، 
البال�غ قيمت�ه 30 ملي�ون يورو، 
الن�ادي  تطلع�ات  يناس�ب  ل�م 

اإلسباني.
وأضاف�ت أن�ه بالرغ�م م�ن 
ضعف املقاب�ل املادي، إال أن 
مدي�ر نابويل عاد بمش�اعر 
أكث�ر إيجابي�ة، ورغم رغبة 
فالنسيا يف الحصول عى 70 
مليون ي�ورو، إال أن الطرفني 

اقرتبا من التوصل التفاق.
ه�و  رودريج�و  ب�أن  وختم�ت 
املهاجم املثايل الذي يبحث عنه 
أنش�يلوتي، نظرًا لتميزه عى 

املستويني البدني والفني.

نابويل يستغل رحلة مدريد 
برضبة مزدوجة

        المستقبل العراقي / وكاالت

كش�ف كارلو أنش�يلوتي، املدير الفن�ي لنابويل، 
حقيق�ة الصفق�ة التبادلي�ة املحتمل�ة مع إنرت 
ميالن.وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخرًا، 
النرات�زوري،  مهاج�م  إي�كاردي،  م�اورو  أن 

س�ينضم لفريق الجنوب، مقاب�ل رحيل لورينزو 
إنس�يني إىل إنرت ميالن، خ�الل املركاتو الصيفي 
الجاري.ورًدا عى سؤال عن إمكانية حدوث ذلك، 
قال أنش�يلوتي خ�الل تريح�ات أبرزها موقع 
»كالتش�يو مركات�و« اإليط�ايل: »ال ل�ن يحدث، 
إنس�يني هو قائ�د نابويل، ونحن جميًعا س�عداء 
بوج�وده هنا«. وح�ول التعاقد م�ع الكولومبي 
خامي�س رودريجي�ز، ق�ال: »ال أع�رف إذا كان 
س�ينضم لنا، لكننا نأمل يف ذلك.. أعرف خاميس 
جيًدا، يمكنه اللعب يف جميع أنحاء خط الوسط، 
يف ري�ال مدري�د اعتدت ع�ى اس�تخدامه كالعب 
وس�ط أير، ويف اليمني أيًضا بجانب املنتصف«.

وأردف: »مكان�ه ال يمثل يل مش�كلة، ألنه رسيع 

وقابل للتأقلم، إن�ه يلعب يف العديد من األماكن«.
وتابع مدرب ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق: 
»بالنس�بة للقميص رقم 10، اليشء املهم هو أن 
يرت�دي )خاميس( القمي�ص األزرق.. رقمه غر 
مه�م، ومع ذل�ك، األمر يحتاج للص�رب والوقت«.

وواصل: »بالنسبة للوزانو، هو العب مختلف عن 
إي�كاردي، أحدهما مهاجم رصي�ح، بينما الثاني 
يمكنه اللعب يف أي مكان.. نحن مهتمون بالكثر 
م�ن الالعبني، لكن املش�كلة أن العديد من األندية 
األخرى تريدهم أيًضا«.وحول موس�مه األول مع 
البارتينوبي، قال أنش�يلوتي: »وجدت نفيس هنا 
مع الفريق واملدينة، كان عاًما من التكيف.. نريد 

أن نكون قادرين عى حصد أفضل النتائج«.

أنشيلويت يكشف حقيقة الصفقة الكربى مع إنرت ميالن

            المستقبل العراقي / متابعة
 

قلل أويل جونار سولس�كاير املدير الفني 
لفري�ق مانشس�رت يونايت�د م�ن أهمية 
التكهن�ات ح�ول رغب�ة ب�ول بوجب�ا يف 
مغ�ادرة النادي، وقال إن وس�ائل اإلعالم 
لديه�ا »أجن�دة« ض�د الالع�ب الفرن�يس 

الفائز بكأس العالم.
وأبلغ وكي�ل أعمال بوجبا صحيفة تايمز 
أخرا ب�أن الالع�ب البالغ م�ن العمر 26 
عاما ينوي الرحيل عن يونايتد، بينما قال 
الالعب نفس�ه يف طوكيو الش�هر املايض 
إن�ه يعتقد أن الوقت ح�ان »من أجل تحد 

جديد يف مكان آخر«.
وري�ال  يوفنت�وس  أن  تقاري�ر  وذك�رت 
مدري�د يرغب�ان يف ضم بوجب�ا والحقت 
التكهن�ات يونايت�د يف رحلت�ه ألس�رتاليا 
اس�تعدادا للموس�م الجديد، حيث يواجه 

برث جلوري يوم السبت وديا.
ويتبقى عامان يف عق�د بوجبا مع وجود 
بن�د يس�مح بتمديده لع�ام ثالث، ووجه 
سولس�كاير انتقادات إىل وس�ائل اإلعالم 
بسبب إطالق العنان ألحاديث االنتقاالت.

وأبل�غ امل�درب النرويج�ي الصحفيني يف 

ب�رث اليوم األربع�اء: »وكالء الالعبني 
يتحدثون طيل�ة الوقت. مثلما قلت، ال 
يوج�د لدين�ا أي عروض م�ن أي ناد. 
هذا كل ما أس�تطيع قوله بشأن هذا 
األمر«.وأض�اف: »هن�اك أجندة ضد 
ب�ول )بوجب�ا(، إنه ش�خص بارز، 
والعب محرتف رائع ولم يكن هناك 
أي مش�اكل عى اإلط�الق ويمتلك 
قلب�ا م�ن ذهب«.واخت�ر بوجبا، 
الذي انتقل ليونايتد يف أغسطس/ 
آب 2016 قادم�ا م�ن يوفنتوس 
يف صفقة قياس�ية وقتها بلغت 
قيمته�ا 89.3 ملي�ون جني�ه 
ملي�ون   112.43( اس�رتليني 
دوالر(، ضم�ن فري�ق الع�ام 
املمتاز  اإلنجلي�زي  بال�دوري 

املوسم املايض وسجل 31 هدفا 
يف 142 مباراة بجميع املسابقات.

لكن�ه أث�ار إحب�اط املش�جعني باهت�زاز 
مستواه وسلسلة من العروض الضعيفة 
املوس�م املايض توج�ت باش�تباكات مع 
الجماهر الغاضبة خ�الل الهزيمة أمام 
كارديف سيتي الهابط يف الجولة األخرة 

للموسم.

سولسكاير ينتقد تربص اإلعالم 
ضد بوجبا

             بغداد/ المستقبل العراقي

اجتاز املداف�ع الربتغايل إيدير ميليتاو الكش�ف الطبي 
يف ري�ال مدري�د، الي�وم األربع�اء، اس�تعدادا لتقديمه 
للجماه�ر ووس�ائل اإلع�الم يف ملع�ب »س�انتياجو 

برنابيو«.
وكان ري�ال مدريد قد تعاقد م�ع ميليتاو، من صفوف 

بورتو، بعقد مدته 6 مواسم، حتى صيف 2025.
ووفًق�ا للموقع الرس�مي لري�ال مدريد، ف�إن ميليتاو 

سُيقدم لوس�ائل اإلعالم، اليوم األربعاء، يف الساعة 
الواحدة ظهرًا بالتوقيت املحيل.

وأشارت تقارير صحفية إىل أن قيمة صفقة انتقال 
ميليت�او من بورتو إىل صفوف ريال مدريد تبلغ 50 

مليون يورو.
يذكر أن ريال مدريد تعاقد حتى اآلن مع 5 العبني هم 

إيدين هازارد من تش�يليس، ورودريجو من سانتوس، 
وإيدير ميليتاو من بورتو، ولوكا يوفيتش من آينرتاخت 

فرانكفورت، وفرالند ميندي من ليون.

ميليتاو جيتاز الكشف الطبي يف ريال مدريد
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
أعلن اتح�اد أمريكا الجنوبي�ة لكرة القدم، التش�كيلة 
املثالي�ة لبطول�ة كوب�ا أمري�كا 2019 الت�ي ت�وج بها 
منتخ�ب الربازي�ل عق�ب التغلب ع�ى ب�رو، يف املباراة 
النهائي�ة )3-1(. ووفًق�ا للحس�اب الرس�مي لبطولة 
كوب�ا أمريكا عى موقع التواص�ل االجتماعي »تويرت«، 

فإنَّ اللجن�ة الفنية يف اتحاد أمري�كا الجنوبية هي من 
اختارت التش�كيلة املثالية. وغ�اب ليونيل مييس، نجم 
منتخب األرجنتني، عن التشكيلة، بعدما فشل يف قيادة 
راق�ي التانجو لبل�وغ املباراة النهائي�ة، باإلضافة إىل 
ظهوره بأداء باهت خالل بعض اللقاءات. بينما ضمت 

التشكيلة 5 من نجوم منتخب الربازيل املتوج باللقب.
وجاءت التشكيلة املثالية، كالتايل:

حراسة املرمى: أليسون بيكر )الربازيل(
الدفاع: ميجيل تراوكو )برو(، خوسيه ماريا خيمينيز 
)أوروجواي(، تياجو س�يلفا، دان�ي ألفيس )الربازيل(. 
الوس�ط: آرث�ر ميل�و )الربازي�ل(، ليان�درو باريدي�س 
)األرجنتني(، أرتورو فيدال )تشييل(. الهجوم: إيفرتون 
)الربازي�ل(، خامي�س رودريجي�ز )كولومبي�ا(، باولو 

جريرو )برو(.

مييس خارج التشكيلة املثالية لكوبا أمريكا

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

التقى النجم الربازييل، نيمار دا س�ليفا، العب باريس سان 
جرمان، مع الدويل الربتغايل كريستيانو رونالدو، مهاجم 
يوفنتوس، أم�س الثالثاء، يف مدينة تورين�و اإليطالية.

وكش�فت صحيفة »موندو ديبورتيف�و« الكتالونية، 
الي�وم األربع�اء، أن نيم�ار غ�ادر إىل تورين�و، م�ن 
أج�ل تصوير أحد اإلعالنات م�ع نجم ريال مدريد 
السابق.وأوضحت الصحيفة أن الالعبني لديهما 

عق�د رعاية، مع نفس رشك�ة املالبس الرياضي�ة، لكن لم يتأكد 
حت�ى اآلن ارتباط اإلعالن به�ذا األمر.يذكر أن مص�ر نيمار مع 
باريس س�ان جرمان يحي�ط به الكثر من الغموض، ال س�يما 
أن الالعب يس�عى للعودة إىل برش�لونة، خالل املركاتو الصيفي 
الجاري، بعدما لم ترق له تجربته يف فرنسا.وتس�ود حالة غضب 
داخ�ل أروق�ة الن�ادي البارييس، بس�بب عدم انضم�ام نيمار إىل 
تدريبات الفريق اس�تعداًدا للموس�م الجديد، حت�ى اآلن.ويعتزم 
بط�ل الدوري الفرنيس توقي�ع غرامة عى النج�م الربازييل، فور 

عودته.

ملاذا التقى نيامر وكريستيانو رونالدو يف إيطاليا؟
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ام�ضاءات اإ�ضبع على اجلرح

 الربملان  وسطوة كردستان
منهل عبد األمير المرشدي 

ع�ى الرغم من اتس�اع الهّوة بني املواطنني وممثليه�م يف الربملان العراقي يوما 
بع�د آخر كما هو حال اإلنعدام ش�به الت�ام للثقة بني املواطن واملس�ؤول عى 
مس�توى الوعود و الترصيح الذي يطلقه املسؤلون بعدما غسل الناس ايديهم 
مما يسمعوا او يتأملوا من الكتف حتى الخنرص .  رغم ذلك إال ان ما رايناه من 
مش�هد يندى له الجبني حيث يطلب النائب املس�تقل يوسف الكالبي التصويت 
ع�ى الزام الحكومة بتنفي�ذ الفقرة العارشة من املادة املتعلقة برشط تس�ليم 
اقليم كوردس�تان العراق حصتهم من املوازنة مقابل تسليم ايرادات النفط اىل 
الخزينة األتحادية وتصديره من خالل رشكة س�ومو حرصا . لم يطلب النائب 
الكالبي أمر جديدا او مستحدثا او بدعة انما كان ذلك موجودا باألساس ضمن 
قانون املوازنة وكل ما طلبه النائب  هو التأكيد عى حكومة  عبد املهدي وإزامها 
يف تنفيذ الفقرة املذكورة بعدما ثبت للجميع ان رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
يعط�ي األكراد كل يشء يطلبوه من دون أن يأخذ منهم ش�يئا او يلزمهم بذلك 
.  ما يس�تفز العقل ويدعو لألش�مئزاز اىل حد الذهول هو ذلك املش�هد املخزي 
واملعيب ملوق�ف الغالبية العظمى من اعضاء مجلس الن�واب العراقي الذين لم 
يرفعوا  ايديهم للتصويت عى التعديل امللزم لعبد املهدي بالحفاظ عى يشء من 
ماء الوجه فالرقم 250 ألف برميل نفط يوميا هو ثلث ما يصدره األقليم حيث 
تؤك�د التقارير  قيام اربيل بتصدير ما يعادل 650 الف برميل يوميا من النفط 
العراقي يذهب معظمها للموانئ األرسائيلية فيما تذهب جميع األيرادات املالية 
لصال�ح مس�عود الربزاني وعائلته  وه�و ما تم تأكيده اكثر م�ن مرة من قبل 
األحزاب الكردية بم�ا فيها األتحاد والتغيري . املؤلم وما يندى له الجبني ويدفع 
للش�عور باألىس واألحباط والخيبة والخذالن ان النائب الكالبي وجد نفس�ه يف 
مطلب�ه الوطن�ي املرشوع غريبا وحي�دا غري مرغوب فيه وفيم�ا ينادي به من 
احقاق الحق وتحقيق العدالة واملس�اواة بني جميع مكونات الش�عب العراقي 
ومحافظاته وانصاف اهل البرصة والجنوب التي تنتج النفط وهي مصدر املال 
العراقي اس�وة بم�ا يعطى لألقليم عى اق�ل تقدير ..اليوم لم يع�د يف األمر من 
ش�ك ولو للحظة واحدة ان هناك نكث للعهود وخيانة لألمانة وبيع للذمة عند 
جمي�ع م�ن لم يرفع ي�ده للتصوي�ت  واذا كان هناك احرتام للش�عب العراقي 
ومقدرات�ه واصوات�ه وعه�وده ومواثيقه فع�ى رئيس مجلس الن�واب محمد 
الحلبويس ان يعلن اس�ماء النواب الذين ل�م يصوتوا تأييدا ملقرتح الكالبي لكي 
يع�رف ابناء الش�عب الصال�ح من الطال�ح واألبيض من الس�ود والواضح من 
الغامض والصادق من الكاذب  . تساؤالت كثرية  وردت عى صفحات التواصل 
األجتماعي اكثرها يدور حول ماهية الرس الخطري الذي يلزم السياسيني العرب 
سنة وشيعة بالخضوع ملا يريده مسعود الربزاني وتنفيذ كل ما يبتغي ويتمنى 
ويش�ري ويأمر  . هل هي املصالح املادية واملنافع الرسية التي يمنحها مسعود 
لهم أم هي فضائح يسرتها لهم ويهددهم بكشفها ان لم ينفذوا ما يريد . هل 
ه�ي اوامر تمى عليهم من رؤس�اء الكت�ل  والتحالفات لغاي�ة يف نفس رئيس 
الكتل�ة . ه�ل هو موت الضمري وفق�دان   قطرة الحياء من الجبني  والتس�ليم 
له�وى النفس الفاج�رة . ومهما كان وكيفما كان الس�بب فأن الس�بب األول 
واألك�رب واألهم ان النواب والساس�ة العراقيني اطمأنوا ان الش�عب العراقي لم 
يعد يخيفهم او يهدد مصريهم بعدما استطاعوا ان يجعلوا منه حائرا تائها بني 

البطالة والفقر وسوء الخدمات  حتى صار جل همه قوت العيال ليس اال .

»فيسبوك« تغري املستخدمني املبدعني بكسب املال
أعلنت »فيسبوك« قبل انعقاد VidCon )أكرب 
احتفال عامل�ي بالفيديو الرقمي ومنش�ئي 
املحتوى عرب اإلنرتن�ت(، يف كاليفورنيا، عن 
مجموعة خي�ارات لتحقيق املزي�د من املال 

للمبدعني عى منصاتها.
طرق�ا  س�تقدم  أنه�ا  الرشك�ة  وكش�فت 
إضافية لكس�ب املال عرب موقعها، بدءا من 
منحهم القدرة ع�ى اختيار وضع االعالنات 
ضمن الفيديو إىل بي�ع العنارص االفرتاضية 
كالنج�وم الت�ي يمك�ن رشاؤها أثن�اء البث 

املبارش لصانع املحتوى.
وتحاول »فيس�بوك« جذب منشئي املحتوى 
و يوتي�وب  مث�ل  منافس�يها  ع�ن  بعي�دا 

Patreon، بتوفري خيارات تدر عليهم األموال 
مثل اشرتاكات املعجبني، وهي ميزة أتاحتها 

الرشكة يف وقت سابق من هذا العام، تمكن 
املس�تخدمني م�ن الحص�ول ع�ى محتوى 
حرصي لقاء دفع رس�وم ش�هرية تقدر ب� 

4.99 دوالر شهريا.
وته�دف امليزات املعلن عنها اليوم إىل إضافة 
املزيد من الطرق للمبدعني لكس�ب املال من 

املنص�ة وتخصي�ص تجرب�ة املتابع�ني عند 
زيارة صفحاتهم عى »فيسبوك«.

م�ن  الجدي�دة  املي�زات  مجموع�ة  وتق�دم 
»فيس�بوك« أدوات تس�هل إدارة الصفحات 
الش�خصية، م�ن ذل�ك تحدي�ث  وامللف�ات 
للمبدع�ني  تتي�ح  الت�ي   ،Creator Studio
واألف�كار  املش�اركات  إدارة  والنارشي�ن 
والرس�ائل يف جمي�ع صفحات »فيس�بوك« 
الخاصة باملستخدم )فيس�بوك، إنستغرام، 

IGTV( من مكان واحد.
وه�ذه األدوات الجديدة ستس�مح بمعرفة 
التفاع�ل حتى أن�ه يمكن ملنش�ئي املحتوى 
مش�اركة املعلوم�ات ع�ن متابعيه�م م�ع 
الوكاالت اإلعالنية لتحس�ني اس�تهدافهم يف 

اإلعالنات التي تناسبهم.

»إنستغرام« حيمي مستخدميه من التعليقات املسيئة
أعلن القائم�ون عى تطبيق »إنس�تغرام« 
ع�ن إدخ�ال مي�زة جدي�دة علي�ه لحماية 
والتعليق�ات  التنم�ر  م�ن  مس�تخدميه 

املسيئة.
وتبعا للخ�رباء فإن امليزة املذك�ورة تعتمد 
ع�ى ال�ذكاء الصناع�ي ملعاين�ة تعليقات 
املس�تخدمني أثناء كتابتها، وقبل تحميلها 

عى »إنس�تغرام« ترس�ل إش�عارا تنبيهيا 
أن تعليق�ه  للمس�تخدم يف ح�ال وج�دت 
يحت�وي عى كلم�ات مس�يئة، وتحثه عى 

الرتاجع عما بدر منه يف تلك الكلمات.
وأوضح الخرباء يف »إنستغرام« أنهم وخالل 
اختب�ار هذ امليزة قبل إطالقها الحظوا أنها 
تساعد فعال عى التقليل من الكلمات التي 

تيسء للمستخدمني أو تجرح مشاعرهم.
ويف تعلي�ق ع�ى ه�ذه املي�زة ق�ال مدي�ر 
»إنس�تغرام«، آدم موس�ريي: »إن رشكته 
مس�تعدة التخاذ القرارات الالزمة لحماية 
مس�تخدميها م�ن التنم�ر ع�رب اإلنرتنت، 
حت�ى لو أدى ذل�ك إىل انخفاض اس�تخدام 

تطبيقها«.

البرصة / املستقبل العراقي 
يف مبادرة تقديرية من نوعها كرم رئيس مجلس 
ادارة الرشكة واملدير العام ملوانئ العراق الدكتور 
املهن�دس صفاء عبدالحس�ني واعض�اء مجلس 
االدارة . اقدم عضو ملجلس ادارة الرشكة الس�يد 

احمد كاظم مبارك ب�درع التمّيز واالبداع وكتاب 
شكر وشهادة تقديرية  لجهوده املبذولة وتفانيه 
يف العمل الذي الزال مستمراً به بروح عطاء الشباب

 

مب�ارك الذي اح�رز بف�وزه  دورت�ني متتاليتني 
الول مجل�س ادارة للرشكة منذ عام ١99٧ لغاية 

200٣ يع�د الي�وم الوحي�د م�ن اعض�اء مجلس 
االدارة الس�ابقني متواج�داً  ومس�تمراً يف عمل�ه 
تحت القبة الزرقاء للرشكة العامة ملوانئ العراق  
حي�ث يمارس مه�ام عمله بمس�ؤولية عالية و 

مهنية منقطعة النظري.

 املستقبل العراقي / خاص

برعاية نقي�ب الصحفيني العراقيني احتفت نقابة 
الصحفي�ني العراقيني / رابط�ة املرأة الصحفية يف 
العراق ، ومن ضمن برنامجها الشهري )مبدعات( 
باالعالمية د. فاطمة سلومي ، وبحضور امني رس 
النقابة االستاذ سعد محسن وعضو مجلس نقابة 
الصحفي�ني العراقي�ني االس�تاذ حس�ن العب�ودي 
ورئي�س لجن�ة املراقب�ة االس�تاذ كاظ�م تكلي�ف 
 ورئيس لجنة االنضباط االستاذ فراس الحمداني.

ابتدا االس�تاذ سعد محس�ن جلس�ة الحوار قائال 
)تعتز نقابتنا باملرأة االعالمية وبمنجزها وتاريخها 

اإلبداع�ي ، والي�وم خ�ري دلي�ل بتواجدن�ا لتقديم 
اح�دى املبدعات من خالل رابط�ة املرأة الصحفية 
الت�ي تحتض�ن النخ�ب املثقف�ة م�ن الصحفيات 
واإلعالميات اللواتي لهن مكانة يف االعالم العراقي. 
واش�ادت د. فاطمة س�لومي بالدور ال�ذي لعبته 
امل�رأة االعالمية يف قطاع االعالم يف التقديم االذاعي 
والتلفزيوني والتحرير الصحفي وس�عيها لتقديم 
األفضل ، ولكن مع هذا التزال املرأة االعالمية بعيدة 
ع�ن مراكز الق�رار خاص�ة غيابها عن املش�اركة 
الفعلي�ة يف الربامج السياس�ية ، وهن�اك قلة بهذا 
املج�ال ، ان التمي�ز بهذا الجانب اخذ عى أس�اس 

النوع االجتماعي وعدم اإلنصاف واملساواة .

وتحدثت سلومي عن مسريتها االعالمية والعلمية 
مبين�ة دور امل�رأة الصحفية واالرتقاء باملس�توى 
املهن�ي م�ن خالل اقام�ة ال�دورات الت�ي تجعلها 

بمستوى الطموح .
وبين�ت د. فاطم�ة س�لومي اىل رضورة االلت�زام 
باملعايري املهني�ة التي تحددها نقاب�ة الصحفيني 

العراقيني  وأثريت العديد من النقاشات. 
خ�الل الح�وار ح�ول مس�تقبل االع�الم العراقي 
وآفاق تطوره ويف الختام ابدت د. فاطمة سلومي 
امتنانه�ا وش�كرها لراع�ي مس�رية الصحافة يف 
الع�راق نقيب الصحفيني العراقيني االس�تاذ مؤيد 

الالمي.

تثمينًا جلهوده يف اداء واجبه الوظيفي

جملس ادارة الرشكة العامة ملوانئ العراق يكرم أقدم عضو )مؤسس(
يف جملس االدارة بدرع التمّيز واالبداع

نقابة الصحفيني حتتضن )مبدعات(

األبوة الشعرية
رشا عمران 

ليس مس�تغرباً أنه، يف زمن مجلة ش�عر، الش�هرية، نهاية خمسينيات 
القرن املايض، لم يظهر اس�م أية ش�اعرة عربية بني الرواد املؤسس�ني 
لحرك�ة الحداثة الش�عرية كما أرادته�ا جماعة املجلة. ظل�ت العراقية 
نازك املالئكة والفلس�طينية فدوى طوقان واملرصية جليلة رضا، وهن 
األشهر بني شاعرات تلك املرحلة، بعيداٍت عن هذه التجربة، ربما ألنهن 
كن أقدم يف السن قليالً من مؤّسيس املجلة وحركتها الحداثية، كما أنهن 
لم يك�ن جذرياٍت يف حداثتهن، بل يمكن أن نطلق عليهن »إصالحيات«، 
م�ن حيث اش�تغالهن عى ال�وزن والتفعيل أكثر من الش�غل عى اللغة 
ومجازاته�ا وقدرته�ا عى الدخ�ول يف الرمزية التي مّيزت ش�عراء جيل 
الس�تينيات العرب. أما الشاعرات اللبنانيات األش�هر تلك الفرتة: إيتيل 
عدنان، وأندريه ش�ديد، ونادي�ا تويني، فقد كن خ�ارج العالم العربي، 
ويكتبن بلغات أخرى. وحدها الس�ورية، س�نية صال�ح، كانت متفرّدة 
يف لغتها وحساس�يتها الش�عرية، وكانت لتنافس ش�عراء مجلة شعر، 
م�ن حي�ث لغتها وحداثته�ا املتخلية ع�ن االس�تعراض والتقليد. وعى 
الرغم من أن س�نية زوجة محمد املاغوط وشقيقة خالدة سعيد زوجة 
أدونيس، والثالثة من مؤّس�يس مجلة ش�عر، إال أنها بقيت خارج دائرة 
ه�ذه الحرك�ة، كما لو أن حظراً ُوضع عى وجودها الش�عري. ولم يتم 
إنصاف تجربتها إال بعد سنوات من رحيلها. بينما بقيت شاعرة سورية 
متف�رّدة أخرى، دعد ح�داد، يف الهامش، حتى بع�د رحيلها، قلما ُيكتب 
عنه�ا أو يذكرها أحد، عى الرغ�م من فرادة لغته�ا وتجربتها وحياتها 

التي كانت تشبه فكرة الشعر يف ذلك الزمن.
ش�كلت مجلة ش�عر س�لطًة ش�عريًة أبوية، فقد كان مؤّسس�وها، يف 
أغلبيتهم، ينتمون إىل الحزب الس�وري القومي االجتماعي الذي أسسه 
أنطون س�عادة امللقب بالزعيم. وفكرة الزعامة كانت هي السائدة تلك 
الف�رتة، وهي مالزمة لكل الح�ركات القومية، فجم�ال عبد النارص ما 
زال يلق�ب الزعي�م. وهكذا بحيث يب�دو لقب »الزعيم« مقّدس�ا، إذ فيه 
م�ن الفكر األحادي ما يجع�ل صاحبه يقرتب من مرتب�ة اإلله صاحب 
الس�لطة األوىل والعليا، وهي فكرٌة بطريركيٌة وسلطويٌة يف آن. الشعراء 
العرب الذين أّسسوا مجلة شعر تقّمصوا هذه السلطة. صارت حركتهم 
»زعيمة« ش�عرية، وصار كل منهم »زعيماً« شعرياً، له أتباٌع ومريدون 
كث�ريون، ولكل منهم نقاده الذين ال يرون أحدا س�واه. هذه الس�لطة 
الثقافي�ة الش�عرية البطريركية جعلتهم يتعاملون مع الش�اعرات من 
منط�ق الوصاية األبوية التي تمنح الرضا لالبنة عى ُحس�ن س�لوكها، 
وحس�ن السلوك هنا كان الدوران يف الفلك اللغوي الشعري نفسه. لهذا 
تم تهميش س�نية صال�ح ودعد ح�داد، ألنهما تمرّدتا لغويا وش�عريا. 
حتى محمد املاغوط الذي أعلن العصيان عى حركة مجلة شعر، الحقا، 
ل�م ينُج م�ن أحادّيته، وعمل عى تهميش س�نية صالح )زوجته( حتى 
بعد رحيلها. كانت الفحولة جزءاً من ش�خصيات ش�عراء تلك املرحلة. 
الفحولة الش�عرية والثقافية التي مّيزت الغالبية العظمى من ش�عراء 
الس�تينيات، الفحولة التي اس�تطاعت إقصاء الش�اعرات إىل حد كبري، 

بحيث قلما يتذّكر القراء العرب شاعرة معروفة من ذلك الجيل.

العلامء يوقظون كائنات حية جممدة 
منذ 40 ألف عام

أيقظ العلماء ديدانا قديمة مجمدة تحت الجليد يف القطب الشمايل منذ 
أكث�ر من 40 ألف عام، ما يثري إمكانية عودة األنواع امليتة أو املنقرضة 

إىل الحياة.
وعث�ر عى الديدان األس�طوانية أو كما تع�رف بالخيطيات، مدفونة يف 
الرتب�ة الصقيعية الس�يبريية، وهي املخلوقات األكث�ر تعقيدا التي يتم 

إحياؤها بعد تجميد عميق طويل األمد.
وأعيد إحياء الخيطيات التي يبلغ طولها نصف ملليمرت مع رأس ودماغ 
وجهاز عصبي، ع�ى يد عاملة األحياء الدقيقة تاتيانا فيشنيفتس�كايا 

بجامعة تينييس بالواليات املتحدة.
وق�درت تاتيانا أن يكون عمر ال�دودة الواحدة 4١ ألف عام، وهي أقدم 
كائن حت�ى اآلن. ومن املعروف أن ديدان الخيطي�ات قادرة عى تحمل 
البيئات القاس�ية، حيث يمكنه�ا تعليق حركتها وإنم�اء طبقة واقية 

تحميها من درجات الحرارة املنخفضة والظروف الصعبة.

هل انقرضت حضارة املايا بسبب الذرة؟
وج�دت دراس�ة جدي�دة أن الهوس بنظ�ام غذائي يعتمد ع�ى الذرة بني 
النخبة الحرضية يف املايا، ربما س�اهم يف س�قوط الحضارة القديمة منذ 
١٣00 عام. وأش�ارت األبحاث الس�ابقة إىل أن االختفاء الغامض لثقافة 
وس�ط أمري�كا يف الق�رن الثامن والتاس�ع ميالدي، ربما يرج�ع إىل تغري 
املن�اخ. ووجد الباحثون اآلن، أن س�كان املايا يف املناطق الريفية بأمريكا 
الوس�طى والجنوبية، والذين يعتمدون عى نظام غذائي أكثر ثراء، كانوا 
أفضل حاال من س�كان املدن. وتش�ري الدراسة إىل أن س�كان املايا ركزوا 
ع�ى زراعة محصول واحد، املعروف باس�م زراعة أحادي�ة، ما يعني أن 
الحضارة القديمة كانت أقل قدرة عى تكييف الزراعة يف فرتات الجفاف، 
ما ساهم يف انهيار املجتمع. وأجريت الدراسة عى رفات 50 شخصا من 
مجتم�ع املايا القديم يف كاه�ال بيتش يف بليز، وباالعتم�اد عى الكربون 
املشع AMS، حدد الباحثون عمر املدافن البرشية يف كاهال بيتش، سواء 
يف قلب املوقع أو املس�توطنات املحيطة ب�ه، ووجدوا أن تاريخها يعود إىل 
فرتة ما قبل الكالسيكية، أي ما بني ٧٣5 و400 قبل امليالد، وحتى أواخر 

الفرتة الكالسيكية يف تاريخ املايا، ما بني 800 و850 ميالدي. 


