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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أطلق�ت القوّات األمنية حمل�ة أمنية يف محافظة 
االنب�ار ملالحق�ة فلول »داعش« وبس�ط األمن يف 
املحافظة بشكل كامل، وذلك بالتزامن مع حمالت 
إلعمار املدينة وإعادة االستقرار إليها، عالوة عىل 

عودة جميع النازحني إىل مناطق سكناهم.
وقد وّجه رئي�س أركان الجيش الفريق اول ركن 
عثم�ان الغانمي خالل لقائه قائد عمليات االنبار 
الجديد اللواء الركن نارص الغنام برضورة تحقيق 

األمن واالستقرار يف محافظة االنبار. 
وذك�ر بي�ان ل�وزارة الدف�اع تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان »رئيس اركان الجيش 
اس�تقبل بمكتب�ه الل�واء الرك�ن ن�ارص الغن�ام 
بمناسبة تسنمه منصب قيادة عمليات محافظة 
االنبار«. ووجه الغانمي خالل اللقاء، ب� »رضورة 
تكثيف الجهود من اجل تحقيق االمن واالستقرار 

يف محافظة االنبار وجميع املحافظات«.
بدوره�ا، أعلن�ت وزارة الدف�اع تفاصي�ل عملية 
اس�تخبارية وصفتها ب� “الجريئة” يف محافظة 
األنبار، وذكرت الوزارة يف بيان تلقت “املس�تقبل 
ش�عبة  “مف�ارز  إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي” 
استخبارات الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات 
لوائي املشاة ٣٩ و٤٠، تمكنت بعملية استخبارية 
جريئة نفذت وفق معلومات اس�تخبارية دقيقة 
ومتابعة مس�تمرة وبكمني محك�م، من اخرتاق 
وتفكي�ك خلي�ة إرهابي�ة تعمل ضم�ن منطقتي 
جزيرة الرمادي والكرمة باألنبار”. وأضاف البيان 
أن “الخلي�ة كان�ت تخطط الس�تقطاب عنارص 

جديدة وتنفيذ عمليات ارهابية يف املحافظة”.
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       بغداد / المستقبل العراقي

ظهر الرئيس الس�وداني السابق عمر البش�ر، أمس االثنني، 
ألول م�رة، وه�و داخ�ل قف�ص االته�ام، أثن�اء أول جلس�ة 
ملحاكمته عقدت يف العاصمة الخرطوم تتعلق بتهم بالفس�اد 
وإساءة اس�تخدام املال العام. وارتدى البشر الزي السوداني 
التقلي�دي، وب�دا يف بعض الص�ور مبتس�ما، ويف أخرى يحيي 
بعض الحارضين داخل قاعة املحكمة، ويف ثالثة وهو يتحدث 
ع�ىل م�ا يبدو مع أح�د محاميه. وبع�د االس�تماع إىل أقواله، 
قضت املحكمة بتأجيل محاكمة الرئيس الس�وداني الس�ابق 
إىل الس�بت املقب�ل، يف تهم تتعلق بالفس�اد خالل فرتة حكمه 
التي اس�تمرت ٣٠ عاما. ووصل الرئيس السوداني السابق إىل 
مقر املحكمة يف الخرطوم محاطاً بحراسة مشددة، ورصدت 
كامرا الكامرات الصحفية لحظة وصول البش�ر من سجن 

كوب�ر إىل مق�ر املحكم�ة يف الخرطوم. وكان ع�الء الدين عبد 
الله، وكي�ل نيابة مكافحة الفس�اد والتحقيق�ات املالية، قد 
قال يف حزيران املايض إن البشر متهم »بحيازة املال األجنبي 
واس�تالم هدايا بصورة غر رس�مية«. ووجهت للبشر أيضا 
يف ش�هر أيار املنرصم اتهامات بالتحريض عىل قتل املحتجني 
والضلوع فيه، ويريد املدعون كذلك اس�تجوابه بشأن مزاعم 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وكانت صحف س�ودانية ق�د ذكرت أن خزن�ة رسية ضخمة 
تخص البشر وأشقاءه تم ضبطها يف أحد مكاتبه، يف نيسان 

املايض، وذلك بعد أيام من العثور عىل مبالغ كبرة يف منزله.
ويف حوار س�ابق، أكد رئيس املجلس العس�كري االنتقايل عبد 
الفت�اح الربهان، أنه تم العثور يف منزل الرئيس الس�ابق عىل 
مبل�غ نق�دي بثالث عم�الت، تص�ل قيمته إىل أكث�ر من ١١٣ 

مليون دوالر.

        المستقبل العراقي / فرح حمادي

دعا عضو لجنة األمن والدفاع الربملانية 
كريم علي�وي، أمس االثنني، الحكومة 
والتعاق�د  االنفت�اح ع�ىل روس�يا  إىل 
معها لتزوي�د العراق بمنظومة الدفاع 
الج�وي »اس ٤٠٠«، فيم�ا اعت�رب أن 
العراق يتع�رض ل�«هجمة إرسائيلية 
بغط�اء أمرك�ي« م�ن أج�ل تدم�ر 
مخ�زون الس�الح العراق�ي.  ونقل�ت 
وكالة »الس�ومرية ني�وز« عن عليوي 
القول إن »أم�ركا مصلحتها الوحيدة 

هي اإلرضار ب العراق وتمرير أجنداتها 
باملنطقة عىل حس�اب العراق وشعبه، 
بالت�ايل فإن حديثها عن االلتزام بقرار 
رئيس الوزراء إلغاء املوافقات الخاصة 
بالط�ران هي لعبة جدي�دة منهم وال 
ينبغي االنخداع بها«، مبيناً أن »أمركا 
ومن�ذ ع�ام 2٠٠٣ منعت الع�راق من 
تطوير قدراته العس�كرية س�واء عىل 

الرب أو الجو أو البحر«. 
إىل  بحاج�ة  »الع�راق  أن  وأض�اف، 
منظومة دفاع جوي متكاملة للحفاظ 
عىل أجوائنا من أية اعتداءات خارجية 

وهي جزء من حفظ الس�يادة«، الفتاً 
إىل أن »جمي�ع م�ا يعاني�ه العراق من 
إره�اب وخروق أمنية س�ببها أمركا 
وإرسائي�ل، بالت�ايل فع�ىل الحكوم�ة 
االنفت�اح ع�ىل روس�يا الت�ي تمتل�ك 
منظومة دف�اع جوي متط�ورة وهي 
اس ٤٠٠، وأيض�اً إي�ران التي ضاهت 
أم�ركا واس�قطت طائ�رة تجس�س 
أمركي�ة متقدم�ة ويمك�ن التع�اون 

معها بهذا الشأن«.
وتاب�ع، أن »الع�راق يتع�رض لهجمة 
إرسائيلي�ة بغط�اء أمركي م�ن أجل 

تدم�ر مخ�زون الس�الح العراق�ي«، 
مش�دداً عىل أن »لجنة األم�ن والدفاع 
تفصي�ي  بش�كل  س�تناق�����ش 
م�ا حص�ل بقاع�دة الصق�ر وباق�ي 
الخ�روق األمني�ة الت�ي ثب�ت ت�ورط 
إرسائي�ل وأم�ركا فيها، وس�نضغط 
ع�ىل الحكوم�ة م�ن أجل اتخ�اذ قرار 
باالنفتاح ع�ىل دول أخرى غر أمركا 
ك روس�يا وإيران والصني ودول أخرى 
لتس�ليح  التكنلوجي�ا  به�ذه  قوي�ة 

وتقوية دفاعاتنا الجوية«.
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مؤسسة الشهداء تعلن اسامء املستحقني للمنحة العقارية يف كربالء
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت دائرة شهداء الحشد الشعبي يف مؤسسة الشهداء، اسماء 
املس�تحقني للمنحة العقارية يف محافظة كربالء املقدس�ة من 

ذوي الشهداء.
وق�ال مدي�ر عام الدائرة ع�ي املربقع  يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، ان »االيام املقبلة ستش�هد توزيع املنح 
العقارية الخاصة بذوي ش�هداء الحش�د الش�عبي يف محافظة 
كرب�الء«. واكد املربقع ان »مؤسس�ة الش�هداء متمثل�ة بدائرة 
ش�هداء الحشد الش�عبي ماضية يف بذل اقىص الجهود من أجل 
اكمال االجراءات االدارية واملالية وتسليم الصكوك للمستحقني 
من ذوي الشهداء«. واشار اىل ان »أسماء املستحقني ادرجت  يف 

قوائم واعلن عنها«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أطلق�ت القوّات األمنية حملة أمني�ة يف محافظة االنبار 
ملالحقة فلول »داعش« وبسط األمن يف املحافظة بشكل 
كامل، وذل�ك بالتزامن مع حمالت إلعمار املدينة وإعادة 
االس�تقرار إليها، عالوة ع�ى عودة جمي�ع النازحني إىل 

مناطق سكناهم.
وقد وّجه رئي�س أركان الجيش الفريق اول ركن عثمان 
الغانم�ي خالل لقائه قائد عملي�ات االنبار الجديد اللواء 
الرك�ن نارص الغنام برضورة تحقيق األمن واالس�تقرار 

يف محافظة االنبار. 
وذك�ر بيان ل�وزارة الدفاع تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »رئيس اركان الجيش اس�تقبل بمكتبه 
اللواء الركن نارص الغنام بمناسبة تسنمه منصب قيادة 

عمليات محافظة االنبار«.
ووجه الغانمي خالل اللقاء، ب� »رضورة تكثيف الجهود 
م�ن اجل تحقيق االم�ن واالس�تقرار يف محافظة االنبار 

وجميع املحافظات«.
بدورها، أعلنت وزارة الدفاع تفاصيل عملية استخبارية 
وصفته�ا ب�� “الجريئ�ة” يف محافظة األنب�ار، وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقت “املس�تقبل العراقي” نس�خة منه، 
إن “مفارز ش�عبة اس�تخبارات الفرق�ة ١٠ وبالتعاون 
مع اس�تخبارات لوائي املش�اة ٣٩ و٤٠، تمكنت بعملية 
اس�تخبارية جريئة نف�ذت وفق معلومات اس�تخبارية 
دقيق�ة ومتابعة مس�تمرة وبكمني محك�م، من اخرتاق 
وتفكي�ك خلي�ة إرهابية تعم�ل ضمن منطقت�ي جزيرة 

الرمادي والكرمة باألنبار”.
وأض�اف البي�ان أن “الخلي�ة كانت تخطط الس�تقطاب 
عن�ارص جديدة وتنفيذ عمليات ارهابي�ة يف املحافظة”، 
مشرياً إىل أن القوة تمكنت من “اعتقال الرؤوس الخمسة 
األساسية يف الخلية والذين يعدون من املطلوبني املهمني 

للقض�اء بموج�ب مذكرات قب�ض وفق اح�كام املادة ٤ 
إرهاب”. بدوره، أعلن القيادي يف حشد محافظة األنبار 
قط�ري العبي�دي أن ق�وة أمنية اقتحم�ت منطقة وادي 
حوران بع�د ورود معلومات تفيد بوج�ود عدد كبري من 

عنارص »داعش« يف املنطقة. 
وقال العبي�دي، يف ترصيح صحف�ي، إن »قوة أمنية من 
قيادة عمليات الجزيرة والحش�د الش�عبي والعش�ائري 
وبدعم من طريان الجيش، اقتحمت منطقة وادي حوران 
غ�رب ناحية البغ�دادي بقضاء هيت غرب�ي األنبار، عى 
خلفية معلومات استخباراتية تفيد بوجود عدد كبري من 

خاليا إرهابي داعش يختبئون يف تلك املنطقة«.

وأش�ار العبي�دي إىل أن »عملي�ة االقتح�ام والتفتيش يف 
صح�راء وادي حوران مس�تمرة للتأكد من خلو املنطقة 
من إرهابي�ي داعش«، مضيفاً أن »منطقة وادي حوران 
ذات مساحة كبرية وتتميز بتضاريس معقدة يستخدمها 
مجرم�و داع�ش يف عمليات االختفاء ع�ن أنظار القوات 

األمنية عرب أنفاق رسية تحت األرض«.
ويف الواق�ع، يبدو أن هذه العمليات رسعان ما أس�فرت 
ع�ن القب�ض ع�ى مطلوب�ني للعدال�ة، إذ أعلن�ت وزارة 
الدفاع االطاحة باحد املقربني من زعيم عصابات داعش 

االرهابية املدعو ابو بكر البغدادي.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 

من�ه، أن�ه »بعملية اس�تخبارية نوعية تمي�زت بالجرأة 
والتخطيط الس�ليم نف�ذت وفق معلومات اس�تخبارية 
دقيقة وبكمني محكم تمكنت مفارز شعبة االستخبارات 
العسكرية يف الفرقة ٧ وبالتعاون مع استخبارات الفوج 
االول ل�واء املش�اة ٢٩ تمكنت م�ن اإلطاح�ة بأحد أبرز 

االرهابيني يف هيت باألنبار«.
وأض�اف البي�ان أن »اإلرهاب�ي يش�غل منص�ب األم�ري 
العسكري لقاطع هيت قبل التحرير ويعد احد االرهابيني 
املقرب�ني للمجرم اب�و بكر البغدادي وه�و والد لعدد من 
اإلرهابي�ني حيث تم قتل ابنائه م�ن قبل االجهزة االمنية 
فيم�ا قام اآلخر بتفجري نفس�ه بعملي�ة انتحارية بينما 
ه�رب اآلخر إىل خ�ارج البلد بع�د إصابته بأح�د معارك 

التحرير«.
وأش�ار البيان، إىل أن »اإلرهاب قد ق�ام بتهجري عدد من 
العوائ�ل واجبار منتس�بي األجهزة األمني�ة يف هيت عى 
اعالن التوبة وس�حب اسلحتهم كما قام بتجنيد الشباب 
عنوة لداعش اإلرهابي«، مبيناً أنه »يعد من أهم املطلوبني 
للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق احكام املادة ٤ إرهاب 
. إىل ذلك، افاد مصدر امني يف حش�د محافظة االنبار بان 
الق�وات االمنية تمكنت من اعتقال قيادي بارز يف تنظيم 

»داعش« بكمني غربي املحافظة. 
وقال املصدر إن »القوات االمنية نصبت كمني ملا للمدعو 
الغس�اني ال�ذي يع�د من اب�رز قيادات مجرم�ي داعش 
واس�تدراجه لح�ني وصول�ه اىل منطق�ة برئ املراس�مة 
بالقرب من الرشيط الحدودي مع س�وريا غربي االنبار، 

ومن ثم اعتقاله من دون وقوع أي مواجهة مسلحة«.
واضاف املصدر، الذي طلب عدم الكش�ف عن هويته، ان 
»الغس�اني كان متنكرا بزي النس�اء لحظة اعتقاله من 
قب�ل القوات االمنية«، موضحا ان »القوات االمنية نقلت 
املعتقل وس�ط اجراءات امنية مش�ددة اىل احدى املراكز 

االمنية للتحقيق معه«.

 تعيني الغنام مبنصب قائد عمليات احملافظة وتوجيهه بالقضاء على فلول »داعش«.. و »اخرتاقات جريئة« تطيح بقيادات االرهاب

ضوء اخرض لبسط األمن يف االنبار

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د النائب عن تي�ار الحكمة املعارض فرات 
التميمي، أمس االثنني، أن حكومة الظل تعترب 
أحد الخيارات للنظم الديمقراطية وتتألف من 
رئيس وزراء ووزراء ومن خرباء متخصصني 
بهدف مراقبة األداء وتقييم لعمل كل وزارة يف 
إطار الربنام�ج الحكومي الذي أعلنا تقييمنا 
ل�ه كوننا كتل�ة معارضة. وذك�ر التميمي يف 
ترصيح صحفي إن »تشكيل جبهة املعارضة 
يأتي يف سياق تفسري املحكمة االتحادية بأن 
كل من هو ليس ضمن الكتلة األكرب فإن من 
حق�ه أن يكون يف صفوف املعارضة، وبالتايل 
تبلورت رغبة من عدد كبري من أعضاء الربملان 
يف لع�ب دور املعارض�ة وهذا الغط�اء وفرته 

كتل�ة الحكم�ة النيابية املعارض�ة بعد طلب 
تس�ميتها وبعد تفس�ري املحكم�ة االتحادية 
بشأن ذلك«.واضاف أن« تشكيل حكومة ظل 
ال يعترب مقدمة لس�حب الثق�ة حيث ما زلنا 
ضم�ن الخط�وة األوىل يف عملن�ا كمعارضة، 
وبالت�ايل يمك�ن أن ينت�ج عنه س�حب الثقة 
إذا م�ا تمكنت جبهة امل�واالة التي هي الكتلة 
األكث�ر عددا يف الدف�اع ع�ن الحكومة، حيث 
تجعل م�ن عملية س�حب الثقة أم�را صعبا 
ألنه يبق�ى مرهونا بتغيري قناع�ات الكتلتني 
الرئيسيتني الداعمتني للحكومة وهما الفتح 
وس�ائرون(«. وأوضح التميمي أنه »يجب أن 
نمي�ز ب�ني من هو ج�زء من الكتل�ة النيابية 
األكرب التي تش�كل الحكومة وبني من هو يف 

جبهة املعارضة«.

نائب: تيار احلكمة يستعد لتشكيل »جبهة معارضة« 
و»حكومة ظل« من اخلرباء

ارتفاع أعداد حوادث السري.. ومفوضية حقوق 
اإلنسان تطالب بـ »عقوبات رادعة«

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت إحصائي�ة رس�مية، أمس 
االثن�ني، ع�ن ارتف�اع ع�دد ضحايا 
حوادث الس�ري يف الع�راق يف النصف 

األول من العام الجاري ٢٠١٩.
حق�وق  مفوضي�ة  عض�و  وق�ال 
االنس�ان فاض�ل الغ�راوي يف بي�ان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق« نس�خة 
من�ه، ان »عدد ح�وادث الس�يارات 
للنص�ف األول م�ن ع�ام ٢٠١٩ بلغ 

٢5١8 حادثاً«.
وأض�اف، ان ه�ذه الح�وادث »نتج 
عنه�ا وف�اة ٢6١٣ وج�رح ٢١٩5٣ 

مواطنا«. وطالب الغراوي »بش�كل 
عاجل مديرية املرور العامة بتطبيق 
الس�يارات  يف  الس�المة  متطلب�ات 
يف  الس�المة  معاي�ري  ومطابق�ة 
السيارات املستوردة ومتابعة اعمار 
الس�ائقني ووض�ع غرام�ات مالية 
عالي�ة وعقوب�ات رادع�ة للحد من 
رسعة الس�ياقة، كما نطالب امانة 
بغ�داد ووزارة اإلس�كان واالعم�ار 
والبلديات العامة وكافة املحافظات 
بإع�ادة تأهي�ل الط�رق الخارجي�ة 
والداخلية وتأمني متطلبات السالمة 
فيها بما يحافظ عى حياة املواطنني 

ويقلل الحوادث املرورية فيها«.
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نائب يدعو إىل مفاحتة روسيا لتزويد العراق بمنظومة »اس 400« الدفاعية

الديمقراطي الكردستاين: االيام املقبلة ستشهد حلحة للمشاكل مع بغداد ضمنها املوازنة 

        المستقبل العراقي / فرح حمادي

دع�ا عضو لجن�ة األم�ن والدف�اع الربملانية 
كريم علي�وي، أم�س االثن�ني، الحكومة إىل 
االنفتاح عى روس�يا والتعاق�د معها لتزويد 
العراق بمنظومة الدفاع الجوي »اس ٤٠٠«، 
فيم�ا اعترب أن الع�راق يتع�رض ل�«هجمة 
إرسائيلي�ة بغطاء أمريكي« م�ن أجل تدمري 

مخ�زون الس�الح العراق�ي.  ونقل�ت وكالة 
»الس�ومرية ني�وز« ع�ن عليوي الق�ول إن 
»أم�ريكا مصلحته�ا الوحيدة ه�ي اإلرضار 
ب الع�راق وتمري�ر أجنداته�ا باملنطق�ة عى 
حساب العراق وش�عبه، بالتايل فإن حديثها 
ع�ن االلت�زام بق�رار رئي�س ال�وزراء إلغاء 
املوافقات الخاصة بالطريان هي لعبة جديدة 
منه�م وال ينبغ�ي االنخ�داع به�ا«، مبيناً أن 

»أمريكا ومنذ ع�ام ٢٠٠٣ منعت العراق من 
تطوير قدراته العس�كرية سواء عى الرب أو 
الجو أو البحر«. وأضاف، أن »العراق بحاجة 
إىل منظوم�ة دفاع ج�وي متكاملة للحفاظ 
ع�ى أجوائن�ا م�ن أي�ة اعت�داءات خارجية 
وه�ي جزء من حفظ الس�يادة«، الفتاً إىل أن 
»جميع ما يعانيه العراق من إرهاب وخروق 
أمنية س�ببها أمريكا وإرسائيل، بالتايل فعى 

الحكوم�ة االنفتاح عى روس�يا التي تمتلك 
منظوم�ة دف�اع ج�وي متط�ورة وهي اس 
٤٠٠، وأيض�اً إي�ران الت�ي ضاه�ت أم�ريكا 
واس�قطت طائرة تجسس أمريكية متقدمة 

ويمكن التعاون معها بهذا الشأن«.
وتابع، أن »العراق يتعرض لهجمة إرسائيلية 
بغط�اء أمريك�ي م�ن أج�ل تدم�ري مخزون 
الس�الح العراق�ي«، مش�دداً ع�ى أن »لجنة 

األمن والدفاع س�تناقش بش�كل تفصيي ما 
حصل بقاعدة الصقر وباقي الخروق األمنية 
الت�ي ثبت ت�ورط إرسائي�ل وأم�ريكا فيها، 
وس�نضغط عى الحكوم�ة من أج�ل اتخاذ 
ق�رار باالنفتاح عى دول أخ�رى غري أمريكا 
ك روس�يا وإيران والص�ني ودول أخرى قوية 
بهذه التكنلوجيا لتس�ليح وتقوية دفاعاتنا 

الجوية«.

        المستقبل العراقي / فرح حمادي

اك�دت رئي�س كتلة الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني فيان 
صربي، أمس االثنني، ان زيارة وفد اقليم كردستان املرتقبة اىل 
بغداد ستكون استمرارا للوفود والزيارات املتبادلة التي حصلت 

س�ابقا بني بغداد واربيل، مش�رية اىل ان االي�ام القليلة املقبلة 
ستشهد »حلحة« للمشاكل وخاصة املتعلقة باملوازنة.  وقالت 
ص�ربي يف حديث ل� الس�ومرية نيوز، إن »الوف�د الكردي الذي 
س�يأتي قريبا اىل بغداد هو استمرار للوفود والزيارات املتبادلة 
التي حصلت س�ابقا بني بغ�داد واربيل«، مبينة ان »اس�تمرار 

جو التنس�يق الع�ايل وتبادل الحوارات بعيدا ع�ن لغة التصعيد 
هي الخيار الصحيح يف ظل التحديات الداخلية واالقليمية التي 
نعيش�ها«. واضافت ص�ربي، ان »اللجنة العليا املش�كلة لحل 
املشاكل بني االقليم واملركز اضافة اىل جهود اللجان الربملانية يف 
برملاني االقليم واالتحادي جميعها تعمل بشكل مستمر اليجاد 

حلول للمشاكل العالقة وفق اولويات يتم االتفاق عليها«، الفتا 
اىل انه »طرحت خالل اللقاءات الس�ابقة ب�ني الطرفني قضية 
تش�كيل لجان فنية لحل املش�اكل العالقة وامللف�ات الخالفية 
واح�دا تلو االخر كمل�ف املناط�ق املتنازع عليه�ا واملادة ١٤٠ 

والنفط والغاز وصادرات النفط واملوازنة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا نائ�ب رئي�س مجل�س النواب حس�ن 
الكعب�ي، أمس اإلثنني، الحكومة إىل حس�م 
ملف ضحاي�ا رشك�ة “ماريو” الفرنس�ية 
التي وردت دواًء ملوثاً بمرض اإليدز يف زمن 
النظام السابق أدى إىل إصابة ٢86 شخصاً. 
وقال بيان ملكتب الكعبي تلقت “املس�تقبل 
العراقي” نس�خة منه، إن األخري استقبل يف 

مكتب�ه، “ممثلني ع�ن ذوي ضحايا العقار 
الفرن�ي الذي اس�تورده النظ�ام املباد يف 
الع�ام ١٩86 وال�ذي  تس�بب بإصابة ٢٣8 

مواطن عراقي بمرض اإليدز”. 
وق�ال الكعب�ي بحس�ب البي�ان، إن “ع�ى 
الحكوم�ة والجهات ذات العالقة أن تتعامل 
مع ه�ذا املل�ف بجدية كونه خل�ف ضحايا 
عراقي�ني به�ذا الع�دد الكبري أغلبه�م فقد 
حيات�ه جراء ه�ذا العقار املل�وث، وهنا من 

واجب الحكوم�ة والوزارات املعنية وخاصة 
القضي�ة  متابع�ة  والخارجي�ة،  الصح�ة 
وع�دم تس�ويفها، س�ي����ما وأن أغل�ب 
الدول التي اس�توردت العق�ار، قامت برفع 
دعاوى قضائي�ة والحصول عى تعويضات 
مناسبة للضحايا وذويهم” وتعهد الكعبي، 
الجه�ات  م�ع  املل�ف  “متاب�����ع�ة  ب�� 
املذك���ورة”، داعي�ا الحكومة اىل “التحرك 
الرسيع ع�رب القنوات الدبلوماس�ية بهدف 

الحصول ع�ى حقوق الضحاي�ا، و متابعة 
تنفي�ذ قانون ٣6 الخاص بتخصيص منحة 
مالي�ة لذويه�م وتس�ليمها له�م بمواعي�د 

محددة”. 
كان النظام السابق قد تكتم عى “فضيحة” 
ال�دواء املل�وث ط�وال عقود حكم�ه ومنع 
الجه�ات املس�ؤولة من اتخ�اذ أي إجراءات 
ض�د الرشكة الفرنس�ية فيما ج�رى حجر 

الضحايا الذي تويف غالبيتهم.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت قيادة العمليات املش�رتكة، 
أم�س االثنني، أن نتائ�ج التحقيق 
بش�أن تفجري مقر الصقر جنوبي 
بش�كل  قريب�ا  س�تعلن  بغ�داد 

رسمي.
وق�ال املتح�دث باس�م العملي�ات 
املش�رتكة العميد يحيى رسول إن 
“اللجن�ة التحقيقية التي ش�كلت 
بأمر القائد العام للقوات املسلحة 
عادل عبد املهدي ضمت خرباء من 
وزارت�ي الداخلية والدف�اع وهيئة 
الحشد الش�عبي لكشف مالبسات 
تفجري مقر الصقر جنوبي بغداد”، 
الفتا إىل إن “نتائج التحقيق ستعلن 

قريبا بشكل رسمي”.
وأض�اف أن “كل االحتماالت واردة 
يف تفج�ري مقر الصق�ر وقد يكون 
استهداف من قبل طائرة مسرية”، 
مبينا أن “نتائج التحقيق ستكون 

الفيصل يف معرفة الحقيقة”.
وأكدت لجنة األمن والدفاع النيابية، 
األح�د، أن نتائج التحقي�ق األولية 
أثبتت ت�ورط الط�ريان اإلرسائيي 
واألمريك�ي املس�ري بقص�ف مقر 

الصقر جنوبي بغداد.

الربملان يدعو احلكومة اىل رفع دعاوى ضد رشكة فرنسية تسببت باصابة عراقيني بااليدز العمليات املشرتكة تعتزم 
إطالق نتائج التحقيق بتفجري 

مقر الصقر قـريبـًا

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئي�س الجمهورية برهم 
صالح، مع س�فري روس�يا لدى 
الع�راق مكس�يم مكس�يموف، 
ال�����عالق�ات ب�ني ال��بلدين 
واملستجدات السياسية واألمنية 

يف املنطقة.
وذك�ر ب���ي�ان رئ�ايس تلق�ت 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
من�ه، أن »رئي�س الجمهوري�ة 
بره�م صالح اس�تقبل يف قرص 
السالم ببغداد، سفري جمهورية 
روس�يا ل�دى الع�راق مكس�يم 
مكس�يموف«. وأض�اف البيان، 

مس�تجدات  بح�ث  »اللق�اء  أن 
األحداث السياس�ية واألمنية يف 
املنطق�ة، فض�اًل ع�ن العالقات 

بني البلدين«.
وأك�د صال�ح، بحس�ب البي�ان 
»رضورة توطيد عالقات الصداقة 
والتعاون مع جمهورية روس�يا 
االتحادي�ة وبما يخ�دم املصالح 
للس�فري  متمني�ًا  املش�رتكة«، 
»النجاح يف مهام عمله«. بدوره 
السفري مكس�يموف، عى  شدد 
»عمق العالق�ات التاريخية بني 
البلدين، وح�رص حكومته عى 
تطويره�ا بما يحق�ق تطلعات 

الشعبني الصديقني«.

رئيس اجلمهورية يؤكد 
لسفري روسيا أمهيـة تطـوير العالقـات

 بني بغداد وموسكو

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أم�س 
االثن�ني، تدم�ري ٣ اوكار وضبط 

انفاق لداعش يف كركوك.
وق�ال الناط�ق باس�م الداخلية 
اللواء س�عد معن، يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »مفارز استخبارات الرشطة 
االتحادي�ة العاملة ضمن وكالة 
االس�تخبارات يف وزارة الداخلية 
واستناداً ملعلومات استخباراتية 
تمكنت من تدم�ري  ثالثة اوكار 

لالرهابيني بالتعاون مع مفرزة 
االتحادي�ة«.  الرشط�ة  م�ن 
واض�اف مع�ن، انه�ا »ضبطت 
انفاق تسخدم من قبل عصابات 
داع�ش يف وادي ش�يبجه وقريه 
دلس الكربى بمحافظة كركوك 
احتوت، ١5 عبوة ناس�فة، و١٣ 
مس�طره معدة للتفجري، ومواد 
غذائية جاف�ة متنوعة، وعلبتني 
عت�اد Bks ومالب�س عس�كرية 
واوان�ي طبخ«،مبين�ا ان�ه »تم 
رف�ع امل�واد وردم اإلنفاق، دون 

حادث يذكر«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت اللجن�ة القانونية النيابي�ة، أمس االثن�ني، أن مجلس النواب 
س�يرشع برف�ع الحصان�ة عن ٢١ م�ن أعضاءه املتهم�ني بقضايا 

جنائية وفساد مايل بداية الفصل الترشيعي الثالث.
ونقل�ت وكال�ة »املعلومة« عن عضو اللجنة حس�ني ع�ي القول إن 
“مجل�س االدعاء العام اصدر أوامر قبض بحق ٢١ نائبا يف وأرس�ل 
قائمة بأس�مائهم لرئاس�ة مجلس النواب لغرض لرفع الحصانة”، 

الفتا إىل أن “القضايا تنقسم بني الجنائية والفساد املايل”.
وأض�اف ع�ي، أن “مجل�س الن�واب س�يرشع برف�ع الحصانة عن 
أعضاءه بداية الفصل الترشيعي الثالث إلجراء التحقيقات معهم”، 
مش�ريا إىل أن “رف�ع الحصانة ليس�ت إدانة ألعض�اء الربملان الذين 

وردت أسمائهم يف قائمة االدعاء العام إنما إجراء قانوني”.

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزير العدل ف�اروق امني الش�واني  مع رئي�س دائرة حقوق 
اإلنسان يف وزارة الخارجية به ري خان شوقي،  التعاون املشرتك بني 
الجانبني يف اليه تقديم التقارير الوطنية الخاصة بحقوق  االنس�ان. 
وقال بي�ان لوزارة العدل، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »الوزي�ر اكد اهمية التواصل مع دائرة حقوق االنس�ان يف وزارة 
الخارجي�ة  لس�هولة  الوص�ول اىل املعلومة لغرض إط�الق التقارير 
املعنية بحقوق اإلنس�ان ليتس�نى  رفع التقاري�ر واملالحظات حول 

التزامات العراق الدولية«. 
واض�اف، البيان، انه »ت�م التباحث حول نش�اط جمهورية العراق 
يف  مجلس حقوق االنس�ان لكونه عضواً  فيها والذي س�وف يرشح 
لتجدي�د عضويت�ه  يف مجل�س حقوق االنس�ان يف االنتخاب�ات التي 

ستجري يف ايلول القادم يف  نيويورك .

الداخلية تعلن تدمري )3( اوكار وضبط 
انفاق لـ »داعش« يف كركوك

القانونية الربملانية حتدد موعدًا لـ »رفع 
احلصانة« عن )21( نائبًا

وزير العدل يبحث مع اخلارجية التزامات 
العراق الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان
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    بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الزراعة، صالح الحسني، التزام الوزارة بتنفيذ املادة 60 
م�ن قانون املوازنة االتحادية رقم 1 لس�نة 2019 بإيقاف فس�خ 
العق�ود الزراعي�ة يف مناطق )بغداد، ش�مال بابل، ص�اح الدين، 
االنبار، نينوى، ودياىل(«.وأضاف الحسني يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان »الوزارة وجهت كافة مديريات الزراعة 
يف املحافظات املحررة منذ عام 2016 بإيقاف فس�خ العقود لحني 
اس�تقرار األوضاع األمنية إس�تناداً لنص القانون املذكور«.وشدد 
ع�ى »اس�تمرار ال�وزارة بتقديم الدعم ال�ازم للفاح�ني وتذليل 
املعوقات التي تواجههم بهدف إنش�اء املشاريع الزراعية النباتية 
والحيوانية من اج�ل النهوض بالقطاع الزراعي يف البلد والوصول 
اىل االكتفاء الذاتي من املحاصيل واملنتجات الزراعية وتأمني األمن 

الغذائي للمواطن ودعم االقتصاد الوطني.

    بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر مرصف الرافدين، املواطنني من عدم تس�ديد مابذمتهم من 
اقس�اط ش�هرية متأخرة لق�روض الوحدات الس�كنية يف مجمع 
بسماية الس�كني«.وقال املكتب االعامي للمرصف يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »املرصف س�يتخذ خطوات 
قانونية بحق بعض املواطنني الذين يتعمدون التاخري يف عدم دفع 
االقساط الش�هرية املتعلقة بقروض بسماية«.وأضاف البيان أن 
»بعض املواطنني يماطلون يف تسديد تلك املبالغ بحجج واهية وان 
املرصف س�يقوم بتطبيق اإلجراءات القانونية بحق هؤالء يف حال 

التخلف عن تسديد املبالغ املستحقة بذمتهم .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت أمان�ة بغ�داد وقي�ادة عملي�ات العاصم�ة، رف�ع الكت�ل 
الكونكريتي�ة ع�ن موقع�ني غرب وجن�وب غرب بغ�داد .وذكرت 
األمانة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، أنه »بجهد 
مشرتك ضم قيادة عمليات بغداد، ومكتب أمني بغداد والجهد اآليل 
والهن�ديس يف األمانة تمت املبارشة برفع الكت�ل الكونكريتية من 
محيط مركز رشطة حي العامل ضمن ش�قق حي السام جنوب 
غرب بغداد باإلضافة إىل رفع الكتل الكونكريتية من محيط مبنى 
ناحي�ة املنص�ور ضم�ن ش�ارع األردن يف املنصور غ�رب بغداد«.

وأض�اف أن »الك�وادر ب�ارشت بعدها بحمل�ة لتنظي�ف وتأهيل 
املواقع املذكورة .

وزير الزراعة: ملتزمون بإيقاف 
فسخ العقود الزراعية

    بغداد / المستقبل العراقي

النق�ل ع�ن نق�ل )266960(  اعلن�ت وزارة 
الف مس�افر عى متن قطارات الس�كك خال 

السبعة أشهر املاضية من السنة الحالية.
الحدي�د  للس�كك  العام�ة  الرشك�ة  وذك�رت 
تلق�ت  بي�ان  يف  لل�وزارة  التابع�ة  العراقي�ة 
»املس�تقبل العراقي«نس�خة من�ه، ان »وترية 

العمل تتصاعد من قبل كوادر الرشكة بتوفري 
اهم وسائل الراحة عى متن القطارات املكيفة 
الحديث�ة الت�ي تنطلق م�ن بغ�داد إىل البرصة 

وبالعكس مرورا باملناطق الجنوبية ».

االع�داد جائ�ت  أن »ه�ذه  البي�ان  وأض�اف 
بالتنس�يق م�ع املناط�ق الجنوبي�ة يف تأمني 
الحجوزات املناس�بة للمس�افرين م�ن أهايل 
)الب�رصة والنارصي�ة والس�ماوة والديوانية 

وبجه�ود  بغ�داد  ملنطق�ة  اضاف�ة  والحل�ة( 
السيطرة املركزية ملراقبة حركة ودقة مواعيد 
انط�اق قطارات املس�افرين يوميا بواس�طة 

. )GPS( منظومة التتبع

النقل: نقل اكثر من »266« الف مسافر عىل متن قطارات السكك احلديد

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العام�ة لكربيت امل�رشاق احدى رشكات 
وزارة الصناعة واملعادن عن »تسويق منتجاتها من مادة 
الش�ب بنوعيه الف�ل واملكيس والكربي�ت الزراعي خال 
ش�هر تموز املايض«. وقال مدير عام الرشكة سعد امني 
فيص�ل يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »رشكته 
جهزت خال ش�هر تموز املايض مديري�ة ماء محافظة 
كرباء بكمية )80( طن من مادة الشب املكيس ومديرية 
ماء محافظة دياىل ب�)40( طن من مادة الش�ب املكيس 
فيما جه�زت الرشكة العامة ملع�دات االتصاالت والقدرة 

بكمية )11( طن من مادة الشب املكيس ».
واض�اف بأن »الرشك�ة جهزت ايضا عدد م�ن املواطنني 
بكمية )5( طن من مادة الشب املكيس وكمية )3,200( 
ط�ن م�ن م�ادة الكربي�ت الزراع�ي متوس�ط النعوم�ة 

و)4,730( طن من مادة الفوم املطحون ».
واك�د فيصل ان »الرشكة تمتل�ك املعمل الوحيد يف العراق 
النتاج مادة الش�ب بنوعية عالي�ة وبمواصفات مطابقة 
للمواصف�ات العراقية ويعم�ل بطاق�ات انتاجية عالية 

بمايلبي االحتياج املحيل لهذه املادة.

    النجف / المستقبل العراقي

رشع الل�واء الثان�ي يف الحش�د الش�عبي، بخط�ة تأمني 
حماي�ة للزائرين ملناس�بة عي�د الغدير يف النجف 
األرشف.وقال آمر اللواء طاهر الخاقاني يف بيان 
تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان »قطعات اللواء 
الثاني بارشت صباح اليوم بخطة تأمني الزائرين 
ملناسبة عيد الغدير يف محافظة النجف », الفتا اىل 
ان« »قوات اللواء وبمشاركة الرشطة انترشت يف 
ثاثة محاور لتأمني الزائرين«.وأضاف الخاقاني 
ان »الق�وات أمنت الخط الس�رتاتيجي والطريق 
الحويل ومقربة وادي السام، فضاً عن انتشارها 
يف مح�ور البادية والخن�دق األمني وقاطع ابراج 
املراقب�ة املحي�ط بمدينة النج�ف االرشف بعمق 
35 ك�م وبامتداد يصل اكثر من 100 كم يف عمق 

الصحراء«.يش�ار إىل أن آالف الزائري�ن يتواف�دون يف 18 
ذو الحج�ة من كل عام عى محافظة النجف لزيارة أمري 
املؤمنني ) عليه الس�ام( بمناس�بة عيد الل�ه األكرب عيد 

الغدير األغر .

كربيت املرشاق تسوق منتجاهتا من الشب 
والكربيت الزراعي اىل دوائر الدولة واملواطنني

احلشد يرشع بخطة تأمني محاية الزائرين 
ملناسبة عيد الغدير يف النجف األرشف

الرافدين حيذر املواطنني 
من عدم تسديد قروض بسامية

أمانة بغداد تعلن رفع كتل كونكريتية 
من موقعني غرب وجنوب العاصمة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة صحة بغ�داد الرصاف�ة، عن إتاف أكث�ر من 23 
طناً من املواد الغذائية الصلبة والس�ائلة وذلك لعدم صاحيتها 
لاس�تهاك الب�رشي خ�ال ش�هر تم�وز املايض.وق�ال مدير 
ش�عبة الرقابة الصحية بالدائ�رة عيل حبيب عيل, يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، إن »الدائ�رة قام�ت بحم�ات منف�ردة 
ومش�رتكة بالتع�اون م�ع جه�از األم�ن الوطني ع�ى املحال 
املعروضة يف األسواق املحلية ومخازن الجملة يف جانب الرصافة 
أس�فرت عن إتاف 13389 كغم من املواد الصلبة و10269 لرت 

م�ن املواد الس�ائلة«.وأضاف ع�يل، أن »الف�رق الرقابية قامت 
بس�حب 330 م�ن امل�واد الغذائي�ة املحلية واملس�توردة لغرض 
فحصه�ا مختربي�ا لبي�ان س�امتها م�ن الناحية االس�تهاك 
الب�رشي، وأن 30 من ه�ذه النماذج كان غري صال�ح«, منوهاً 
بأ، »ش�عبة الرقابة قامت بإج�راء 54 حملة صحية خال املدة 
املذكورة«.وتاب�ع، أن »هذه الحمات تأت�ي بالتزامن مع خطة 
دائرة صحة بغداد الرصافة يف الحفاظ عى األسواق من األغذية 
الفاس�دة واملواد التالفة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق املخالفني 
لضم�ان عدم تكرار هذه املخالفات«، مؤكدا أن »عملية اإلتاف 

تتم يف أماكن الطمر الصحي.

صحة الرصافة تعلن إتالف »23« طنًا من املواد الغذائية غري الصاحلة لالستهالك
    ديالى / المستقبل العراقي

طالبت دائرة صحة دياىل، بتخصيصات مالية لعاج الحاالت املرضية 
املس�تعصية خارج الب�اد ولتدري�ب الك�وادر الطبية.وق�ال املركز 
االعام�ي يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، إن »دائرة صحة دياىل 
طالبت بتخصيصات مالية لعاج الحاالت املرضية املستعصية خارج 
الباد ولتدريب الكوادر الطبية«.واضاف املركز، »نظرا للظروف التي 
مرت بها محافظة دياىل ولقلة التخصيصات املالية اىل دائرة الصحة، 
تم املطالبة وبعدد من الكتب الرسمية بتخصيص مبلغ سنوي لعاج 
الح�االت املرضية خارج الباد والت�ي يتعذر عاجها يف الداخل ووفق 

ضواب�ط وتعليمات وزارة الصحة والبيئ�ة العراقية وضمن ميزانية 
املحافظة«.وب�ني، ان�ه »لعدم كفاي�ة التخصيصات املالي�ة املقررة 
لدائرة صحة دياىل نظرا الحتياجاتها الكبرية والتي تس�تغل يف رشاء 
االدوية واملس�تلزمات الطبية واعادة التاهيل والرتميم وامور كثرية 
اخرى تحتاجها املؤسسات الصحية«، مبينا انه » تم مخاطبة ديوان 
املحافظة بكتب رس�مية يف حال امكاني�ة املناقلة من تخصيصاتها 
واألخرية ترد بانه اليمكن مفاتحة وزارة املالية باضافة تخصيصات 
مالية اضافي�ة دون قرار من االمانة العامة ملجلس الوزراء حس�ب 
تعليم�ات تنفيذ املوازن�ة االتحادية والتي تؤكد بع�دم جواز اضافة 

تخصيصات مالية بعد اقرار املوازنة .

صحة دياىل تطالب بتخصيصات مالية لعالج احلاالت املرضية املستعصية خارج البالد

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الزراعة، عن  فتح أسترياد محصول البطاطا 
من كافة املنافذ الحدودية لشحة املنتج املحيل ».

وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي«، 
نس�خة من�ه، ان�ه » أس�تنادا اىل كت�اب وزارة الزراعة/ 
دائرة التخطيط واملتابعة/ قسم مراقبة اسعار املنتجات 
الزراعية املرقم 24837 يف 5/8/2019   تم فتح أس�ترياد 
محص�ول البطاطا م�ن كاف�ة املنافذ الحدودية لش�حة 

املنتج املحيل .

الزراعة تفتتح 
استرياد حمصول 

البطاطا
    بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث العلم�ي، تخفيض 
األجور الدراس�ية يف الدراس�ات العليا واألولية بالجامعات 

والكليات الحكومية واألهلية«.وقال وكيل الوزارة لشؤون 
البحث العلمي فؤاد قاس�م محمد خال ترؤس�ه اجتماعا 
بهذا الخص�وص إن »وزارة التعليم بحثت آليات تخفيض 
أج�ور الدراس�ات العليا واألولي�ة يف الجامع�ات والكليات 

املش�كلة  »اللجن�ة  أن  واألهلية«.وأض�اف  الحكومي�ة 
لبح�ث التخفيض تعم�ل عى وفق أولوي�ة مراعاة الحالة 
االقتصادي�ة لعوائل الطلبة، فضا عن إع�داد آلية خاصة 

باإلعفاء الكيل أو النسبي لألجور الدراسية.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الرتبي�ة/ املديري�ة العام�ة 
للتعلي�م العام وااله�يل واالجنبي/ مديرية 
التعليم الثانوي ضوابط تأس�يس مدارس 
املتفوق�ني واملتفوق�ات )م�دارس التحدي 

سابقاً («.
العام�ة  العاق�ات  مديري�ة  وأوضح�ت 
واالعام يف الوزارة يف بيان تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، إن »املدير الع�ام للتعليم العام 

وااله�يل واالجنب�ي عيل حمي�د مخلف بني 
ان ضواب�ط تأس�يس م�دارس املتفوق�ني 
واملتفوق�ات تنص ع�ى ان تك�ون ادارات 
املدارس من حملة الشهادات العليا وممن 
لدي�ه خ�ربة يف ادارة املدرس�ة ، وان التقل 
خدمة املدرس املنسب اىل مدارس املتفوقني 
خمس س�نوات فعلية يف مج�ال التدريس 
ومن حملة الش�هادات العليا ، وان اليكون 
وان   ، انضابطي�ة  ب�اي عقوب�ة  معاقب�اً 
التقل نس�ب نجاح�ه للس�نتني االخريتني 

ع�ن جيد ج�داً ، اما يف م�ا يخص االرشاف 
االختص�ايص فيج�ب ان يك�ون املرشفني 
االختصاصني ملدارس املتفوقني واملتفوقات 
م�ن حملة الش�هادات العليا ليس�هل لهم 
متابعة العملية الرتبوية والتعليمية يف تلك 

املدارس«.
وتاب�ع مخلف ان�ه »يفضل قب�ول الطلبة 
من الذين لم يتج�اوزا اختبارات املتميزين 
وثانوي�ات كلي�ات بغ�داد للع�ام الدرايس 
2017-2018 ، ويقبل يف مدارس املتفوقني 

م�ن حص�ل ع�ى مع�دل )90%( صع�وداً 
يف االمتحان�ات الوزاري�ة للع�ام ال�درايس 
2017-2018 ، وتفتح م�دارس املتفوقني 
ملرحلة الصف االول املتوسط فقط واليقبل 
فيها الطلبة من املراحل الدراس�ية االخرى 
العطاء مرونة يف توفري املاكات التدريسية 
، ويكون معدل البقاء للطلبة فيها كما هو 
الحال بالنسبة ملدارس املتميزين ، وتدرس 
يف م�دارس املتفوق�ني املناه�ج الدراس�ية 

للمواد الثانوية العامة .

التعليم تبحث ختفيض األجور الدراسية يف اجلامعات 
والكليات احلكومية واألهلية

الرتبية تعلن ضوابط تأسيس مدارس املتفوقني واملتفوقات

وزير التجارة يتفقد خزين احلبوب بسايلو الدورة 
ويطلع عىل النوعيات املوزعة عىل املطاحن

    بغداد/ المستقبل العراقي

تفق�د وزي�ر التج�ارة محم�د هاش�م العاني، 
سايلو الدورة واطلع عى خزين الحبوب املوزع 
اىل املطاح�ن االهلي�ة والحكومي�ة النتاج مادة 
الطح�ني وتجهيزه�ا اىل املواطنني ع�رب وكاء 
املواد الغذائية.وقال الوزير العاني اثناء الزيارة 
اىل سايلو الدورة بحسب بيان ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، إن«ماتحق�ق هذا الع�ام يف الحملة 
التس�ويقية ه�و الوصول اىل مرحل�ة االكتفاء 
الذات�ي م�ن الحنطة، بعد ان تج�اوزت الحملة 
عتب�ة االربع ماي�ن ونصف طن م�ن الحنطة 
املس�وقة م�ن الفاح�ني واملزارع�ني وه�ذا لم 
يحص�ل اال بتضافر الجهود املش�رتكة والدعم 
ال�ذي اواله الس�يد رئيس الوزراء ل�كل مراحل 
الحملة التسويقية ومارافقها من بناء مخازن 
الس�تيعاب الكميات املس�وقة من الفاحيني«.
واضاف، أن«وزارة التجارة تسعى الياء خزين 
الحنطة االهتمام الكبري من خال توفري مخازن 
مائمة واج�راء مناقات بني املحافظات فضا 
عن استمرار عمليات تجهيز املواطنيني وجبات 
جديدة من مادة الطحني بعد قرار زيادة وجبات 
التجهيز اىل ع�رش او اكثر كذلك تجهيز العوائل 
املشمولة بالرعاية االجتماعية عى مدى اشهر 
العام باالس�تفادة من الزيادة الكبرية يف عملية 

تس�ويق محصول الحنطة هذا املوسم«.وتفقد 
الوزير العاني خال الزيارة مختربات الفحص 
املختربى ومخازن الس�ايلو الت�ي تضم خزين 
الحنط�ة، وأك�د عى«اهمي�ة تلبي�ة حاج�ات 
املواطن�ني م�ن خ�ال توف�ري الطح�ني الجيد 
للمواطن�ني وتجهيز املطاحن بش�كل مس�تمر 
دون انقطاع او تفاوت يف الفرتات الزمنية فضا 
عن الدقة يف املواعيد وعدم تجزئة املفردات من 
خطة تضعه�ا رشكات ال�وزارة بمتابعة دائرة 
الرقاب�ة التجاري�ة واملالية«.واش�ار اىل«نجاح 

عمليات فح�ص الحنطة املحلي�ة التي اجريت 
يف عدة محافظات ومطابقته�ا النتاج الخبازة 
العم�ودي وع�دم وج�ود مش�اكل يف عملي�ات 
الطحن والخبازة وهذا ما يحدث الول مرة دون 
خلطة مع الحنطة االجنبية التي كانت الوزارة 
تلج�أ لها لضم�ان خلطة م�ن الطحني تصلح 
للخب�ازة يف التنور العم�ودي«.وكان الوزير قد 
التقى ع�دد من املواطنني واملوظفني واس�تمع 
اىل مش�اكلهم فيما اوعز بمعالجة تلك املشاكل 

من خال وضح الحلول االدارية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اص�درت دائرة صح�ة بغداد/الك�رخ، توضيحا 
ح�ول عط�ات بجه�از الناظ�ور خ�ال عملية 
جراحية.وق�ال مدير عام صحة بغ�داد/ الكرخ 
جاس�ب لطيف ع�يل، يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، إن »بعض وسائل التواصل االجتماعي 
تداول�ت تصوي�ر فيديو الحد االطب�اء الجراحني 
وه�و يجري عملي�ة جراحية باس�تعمال جهاز 
الناظ�ور يف مستش�فى الكرام�ة التعليم�ي مع 
وج�ود بعض العط�ات يف الجهاز«.وأضاف عيل 
»به�ذا الخص�وص اود ان اوضح بع�ض االمور، 
كن�ت صباح يف إجتم�اع مع الوزي�ر والذي اوعز 
لتأهي�ل  مالي�ة  تخصيص�ات  بإج�راء  ب�دوره 
مستش�فى الكرامة التعليمي، وكذلك تخصيص 
مبالغ مالية لرشاء االدوية واملس�تلزمات الطبية 
لدائرة صحة الكرخ«. ولفت إىل »التعاقد قبل اكثر 
من ش�هر ل�رشاء اجهزة طبية حديث�ة بضمنها 
النواظ�ري التش�خيصية والجراحي�ة ل�كل دائرة 
صح�ة وبمبلغ عرشي�ن مليار دينار ل�كل دائرة 
وه�ي االن يف طور الوصول، علم�ا ان جزء كبري 
منه�ا خصص ملستش�فى الكرام�ة التعليمي«.

وتابع مدير عام الصحة »لم يدِّع اي مس�ؤول يف 
وزارة الصحة ان املستش�فيات يف حال جيد جدا 
االن وقد اشار الوزير اىل ذلك بشكل واضح وجيل 

يف وثيقة تحديث النظام الصحي يف العراق واشار 
بشكل مركز اىل السلبيات والتحديات التي نتجت 
عن اهمال الواقع الصح�ي لفرتة اكثر من ثاثة 
عقود من الزم�ن ووضع الحل�ول الناجعة لذلك 
وسوف نجني ثمارها يف االشهر القليلة القادمة 
وسوف تنعكس بشكل كبري عى الواقع الصحي 
يف البل�د«، مردفا: »ما كان يج�در بالطبيب الذي 
ظهر يف تسجيل الفيديو اجراء العملية الجراحية 
الصحي�ح  بالش�كل  اليعم�ل  الجه�از  كان  اذا 
وتعري�ض حي�اة املريض�ة للخطر«. واس�تدرك 

قائا »كان يفرتض االلتزام باالخاقيات الطبية 
والحف�اظ ع�ى ارسار املري�ض وع�دم تصوي�ر 
املريض�ة به�ذا الش�كل وب�دون علمها«.وخت�م 
حديث�ه بالقول »اهيب بزمائ�ي االطباء جميعا 
اىل االلت�زام بمهنية العم�ل واالخاقيات الطبية 
والقسم الذي اقسموا عليه بحفظ ارسار املريض 
وكرامته والتعاون مع دوائرهم ووزارتهم بتذليل 
العقبات التي تعرقل العمل وحل املش�اكل بروح 
الفري�ق الواح�د واالبتع�اد عن كل م�ا ييسء اىل 

مهنة الطب وقدسيتها .

صحة الكرخ تعلن عن »أجهزة طبية« 
يف طور الوصول
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نموذج االعالن / كتاب الدعوة 
وزارة النفط

رشكة توزيع املنتجات النفطية / فرع االنبار
م/ مرشوع اكامل انشاء بناية شعبة توزيع الفلوجة 

1 ي يير رشكية توزيع املنتجات النفطيية /  فرع االنبار  دعوة مقدمي العطاءات املؤهلين وذوي الخربة  لتقديم عطاءاتهم 
للعميل  مليروع اكمال انشياء بناية توزييع الفلوجة يف قضاء الفلوجة وهيذه البناية تتكون من طابقن وقد وصلت نسيبة 
االنجياز سيابقا اىل 27% قبل احتالل داعش ملدينة الفلوجة واملطلوب حاليا بعد تحريير مدينة الفلوجة اكمال االعمال املتبقية 

للبناية 
2 ي الكلف التخمينية لهذا املروع )450472000(

3 ي ان املناقصة لهذا املروع نرت يف الصحف الوطنية / )الصباح ،الرق ،العراق( 
4 ي عيىل مقدميي العطاءات املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافيية االتصال رشكة توزيع املنتجات النفطية /

فرع االنبار / الشيعبة القانونية من الساعة السابعة وخمسية واربعون دقيقة صباحا اىل الساعة الواحدة وخمسة واربعون 
دقيقة مساءا  وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات  

5  ي  متطلبات التأهيل املطلوبة :
أ ي تقدم شهادة تأسيس الركة مصدقة قانونيا

ب ي هوية تصنيف املقاولن نافذة لعام 2019 الدرجة السادسة كحد ادنى  
ت ي املتطلبات املالية وتشمل السيولة النقدية البالغة )   ( وخالل )6( اشهر التي تسبق االعالن 

ث ي كتاب عدم ممانعة من االشيراك باملناقصة صادر من الهيأة العامة للرضائب / فرع االنبار نافذ ولسينة االعالن )نسخة 
اصلية ( معنونة اىل رشكة توزيع املنتجات النفطية /فرع االنبار وتقديم الهوية الرضيبية واستخدام الرقم الرضيبي 

ج ي كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية بموجب التعليمات 
ح ي توضيح الخربة العامة وقائمة باالعمال املماثلة املنجزة )بتفاصيلها ومبالغها ( 

خ ي وصل رشاء املناقصة )نسخة اصلية( 
د ي قائمة باسماء ومؤهالت الكادر الفني واالختصاصين العاملن لدى مقدم العطاء

ذ ي بيان عدد املناقصات بعهدة مقدم العطاء وتفاصيلها 
ر ي املنهجية املقرحة لتنفيذ املناقصة بموجب املدة املقررة 

ز ي نسيخة من املستمسيكات الشيخصية )هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسيية العراقية ( او )البطاقة الوطنية املوحدة ، 
بطاقة السكن (

س ي املتطلبات والوثائق االخرى الواردة يف الوثيقة القياسية لهذه املناقصة 
ش ي يلتزم املناقص بمىلء البيانات الخاصة بالقسم الرابع عند تقديم العطاءات وبخالفه يتم استبعاد العطاء وكذلك االلتزام 

بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها لهذه املناقصة 
ص ي تقديم ) شهادة التأسيس ، عقد التأسيس ، النظام الداخيل للركة ، وكالة قانونية مصدقة ، اجازة ممارسة املهنة( 

6 ي باميكان مقدميي العطاء املهتمين رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنيوان التايل ادخل العنوان  رشكة 
توزيع املنتجات النفطية / فرع االنبار  الواقعة يف محافظة االنبار /الرمادي قرب مركز رشطة القطانة  وبعد دفع قيمة البيع 
للوثائق البالغة )100,000( فقط مائة الف  دينار ال غري من خالل الدفع النقدي ) غري قابل للرد( واسيتالم الوثيقة القياسيية 
بكافة اقسيامها بهذه املناقصة ورقيا باليد واسيتالم قرص مدمج )cd( يحتوي نسيخة الكرونية من الوثيقة كاملة بصيغة   

 )word(والذي يمىلء من قبل مقدم العطاء  )pdf( الخاصة باستمارات العطاء بصيغة
7 ي يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل  )رشكة توزيع املنتجات النفطية /فرع االنبار الواقعة يف محافظة االنبار / الرمادي 
قرب مركز رشطة القطانة ( ويف املوعد املحدد / السياعة الثانية عر ظهرا من يوم 2019/10/5 العطاءات املتأخرة سيوف 
ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف العنوان التايل / مقر رشكة توزيع 
املنتجات النفطية /فرع االنبار /الواقعة يف محافظة االنبار /الرمادي قرب مركز رشطة القطانة مقرر لجنة  فتح العطاءات 
يف املوعد املحدد قبل الساعة الثانية عر صباحا من  تاريخ غلق املناقصة يف يوم 2019/10/6 ويكون تقديم العطاء يف ظرف 
كبري مغلق ومختوم يحتوي الوثيقة القياسيية من قبل مقدم العطاء وضمان العطاء ووصل الراء والقسم الرابع ورقيا من 
الوثيقة القياسيية بعد ملئيه بمعلومات بمقدمي العطاء وختمه بالختم الحي واملتضمن ازالية تقديم العطاء وملحق العطاء 

وجداول الكميات املسعرة ومنهاج تقدم العمل واملستمسكات واالوراق االصولية ملقدم العطاء ومكونات العطاء االخرى( 
 ويثبت عىل الظرف )اسيم مقدم العطاء وعنوانه ، واسيم وعنوان صاحب العمل ، اسيم ورقم املناقصة تثبيت مالحظة فتح 
الظيرف قبيل املوعد املحيدد لفتح العطياءات ( علما ان التقدييم يف الربيد االلكروني غري مسيموح والعطائيات املتأخرة عن 
موعيد غلق املناقصة سيوف ترفض وسييتم فتح العطاءات بحضور مقدميي العطاءات او ممثليهيم الراغبن بالحضور عىل 
العنيوان االتيي رشكة توزيع املنتجات النفطية / فرع االنبار / لجنة فتح العطاءات السياعة التاسيعة صباحا 2019/10/5 
كل العطاءات يحب ان تتضمن ضمان للعطاء خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق وبمبلغ )9000000 دينار( فقط تسيعة 

مالين دينار ال غري
8 ي رشكة توزيع املنتجات النفطية غري ملزمة بقبول اوطأ العطائات

9 ي العناويين املشيار اليها انفا هي رشكية توزيع املنتجات النفطية /فرع االنبار الواقعية يف محافظة االنبار /الرمادي قرب 
مركز رشطة القطانة 

مالحظية ) باميكان جهية التعاقد اضافية بيانات اخرى تتالئيم مع طبيعة املناقصية برط ان ال يتعارض ميع التريعات 
القانونية املنظمة الجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق

فقدان بطاقة
فقدت مني بطاقة وقود بأسم /حال 
نارص حسين الصادرة مين مديرية 
واملنتجيات  النفطيية  املشيتقات 
النفطيية يف املثنيى من يعثير عليها 

تسليمها لجهة االصدار
يييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان وثيقة مدرسية 
فقدت مني الوثيقة املدرسية املرقمة 
 2019/8/7 يف   17/119970
الصيادرة مين مدرسية  ابين الهيثم  
االبتدائية املعنونة اىل محافظة املثنى 
بأسيم )حسين محمد محمد جواد( 
مين يعثير عليهيا تسيليمها لجهية 

االصدار
يييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن
اىل الرييك عبيد الحر جيواد كاظم 
عيالوي اقتىض حضيورك اىل مديرية 
بلدية النجف وذلك الصدار اجازة بناء 
والخاصية بالعقار املرقيم 966/78 
يف القادسيية نجف مناذرة مناصفة 
بينيك وبن رشيكك يف العقار املواطن 
عبيد االميري هادي غيايل وعنيد عدم 
حضورك سيوف تصدر االجازة وفق 

القانون والضوابط الالزمة
يييييييييييييييييييييييييييييي
محكمة االحوال الشخصية يف الحي

العدد : 546/ش/2019
التاريخ 2019/8/7

اعالن
اىل املدعيى عليه / محميد نعيم عبد 

العزيز
اقامية املدعيية سيارة راشيد دويش 
الدعيوى املرقمة اعياله تطلب فيها 
مين  كل  اطفالهيا  حضانية  تأيييد 
)فاطمية ويوسيف( واصيدار حجة 
اذن بالسفر واسيتخراج جواز سفر 
فيراش  مين  املولوديين  الطفالهيا 
الزوجيية ومن صليب والدهم املدعى 
عليه اعياله وملجهوليية محل اقامة 
املدعى عليه قيررت املحكمة تبليغك 
بصحيفتن محليتن بالحضور امام 
هيذه املحكمية او مين ينيوب عنك 
قانونيا يف موعيد املرافعية املصادف 
التاسيعة  السياعة   2019/8/25
صباحيا وعند عدم حضورك سيوف 

تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 
القايض

تحسن علوان الخيكاني

العدد :2
التاريخ 2019/8/8

التوقيع 
سامر عباس حممد

مدير هيأة توزيع املنطقة الغربية
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املقدمة 
لق�د تم اع�داد )وثائق العطاء القياس�ية لتجهيز الس�لع باس�لوب تنافيس عام ( 
للمش�اريع املمولة من املوازنة االتحادي�ة لجمهورية العراق تفرتض هذه الوثائق 

عدم حدوث اي تأهيل مسبق ملقدمي العطاءات قبل طرح العطاء 
وثائق العطاء القياسية :

صادرة من : وزارة الصناعة واملعادن  ، رشكة اور العامة
تجهيز السلع 

العطاءات التنافسية العامة : 
املناقصة العامة رقم ) 5/م/أ/2019( 

)اعالن للمرة االوىل( 
تجهي�ز : 400 ط�ن قضب�ان نحاس 8 ملم عىل ش�كل دفعتني حس�ب املواصفات  

الفنية املطلوبة املوضحة يف جدول املواصفات الفنية 
� طريقة الدفع  : يكون دفع املستحقات املالية نقدا بالدينار العراقي بموجب صك 

بما يعادل الدوالر باعتماد نرشة البنك املركزي العراقي يف يوم توقيع العقد
املرشوع : مناقصة عامة رقم )5/م/أ/2019( عىل املوازنة التشغيلية 2019 

جهة التعاقد ) وزارة الصناعة واملعادن / رشكة اور العامة( 
املشرتي : )رشكة اور العامة( 

اىل :   السادة 
املناقصة املرقمة 5/م/أ/2019 

يرس )رشكة اور العامة ( احدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن ( بدعوة مقدمي 
العط�اءات املؤهل�ني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهي�ز ) 400 طن قضبان 
نحاس 8 ملم عىل ش�كل دفعتني حس�ب املواصفات الفني�ة املطلوبة املوضحة يف 

جدول املواصفات الفنية 
فرتة التجهيز : عىل شكل دفعتني وبفرتة تجهيز 45 يوم لكل دفعة تبدأ الدفعة االوىل 

من تاريخ توقيع العقد وتبدأ الدفعة التالية من تاريخ كتاب االشعار بالشحن 
مع مالحظة ما يأتي :

1 � ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهل�ني والراغبني يف الحصول ع�ىل معلومات اضافية 
urscoe@ur.industry.  االتص�ال ب� )رشك�ة اور العامة( )عرب الربيد االلكرتون�ي

gov.iq  urcoe@gmail.com
خالل  ايام الدوام الرسمي من االحد اىل الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى 

الساعة الثانية بعد الظهر وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
2 � مبل�غ الكلف�ة التخميني�ة : للط�ن الواح�د LME + 850دوالر DDP واص�ل 
مخازن الرشكة ويتم احتس�اب مبلغ LME ليوم فتح العطاءات الحتس�اب املبلغ 
ال�كيل للمناقصة ويتم اعادة احتس�اب مبلغ  )LME( لغرض تحديد املس�تحقات 
املالية باعتماد معدل اس�عار املعادن لثالثة ايام التي تسبق الشحن ويتم استبعاد 

العطاءات التي تزيد عن الكلفة التخمينية باي نسبة كانت 
3 � مق�دار مبلغ التامينات االولي�ة للمناقصة  املطلوب تقديمها مع العطاء )%1( 

من مبلغ العطاء 
4 � س�عر بيع مس�تندات املناقصة ه�و 500000 دينار )خمس�مائة الف دينار ال 
غره�ا ( غ�ر قابلة لل�رد اال يف حالة الغ�اء املناقصة من قبل رشكتن�ا حيث تعاد 
ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاء ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 

اجور النرش واالعالن االخر
5 � بأمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري 
اىل رشك�ة اور العامة يف مقرها الرئييس الكائن يف مدينة النارصية او مكتب بغداد 
العائ�د اىل رشكتن�ا يف منطقة الك�رادة � البو جمعة � رقم الدار 139 � ش�ارع ابو 
نؤاس � مجاور فندق ديانا السياحي )رقم املوبايل 09701299181 للحصول عىل 

اوراق املناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق املوضح يف الفقرة )4( اعاله
6 � عىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسم الرابع 
) نم�اذج العطاء( ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل باملعلومات املطلوبة دون 

تغير يف شكله ولن تقبل اي بدائل (
7 �  متطلب�ات التأهي�ل املطلوب�ة : )كما مبين�ة يف وثائق العط�اء( ورشكتنا غر 

ملزمة بقبول اوطىء االسعار
8 � يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي )رشكة اور العامة / القسم التجاري ، 
العنوان / محافظة ذي قار � النارصية � تقاطع س�وق الش�يوخ( يف املوعد املحدد 
)لغاية الس�اعة الواح�دة بعد الظهر حس�ب التوقيت املحيل ملدين�ة النارصية من  

تاريخ غلق املناقصة يف 2019/9/10(
وان العط�اءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي 
العط�اءات او ممثليهم الراغبني  بالحضور يف العنوان االتي )املقر الرئييس لرشكة 
اور العام�ة يف النارصية / غرفة لجنة فتح العروض( يف الزمان والتاريخ الذي ييل 

يوم الغلق )الساعة التاسعة صباحا ليوم 2019/9/11( 
9 � س�يعقد مؤتمر خاص لالجابة عن االستفسارات بتاريخ 2019/9/3 يف تمام 
الساعة التاسعة صباحا بتوقيت املحيل ملدينة النارصية وذلك عىل قاعة االجتماعات 
وان كل االستفس�ارات املتعلق�ة بوثائق املناقصة يجب ان تق�دم يف موعد اقصاه 
سبعة ايام تس�بق تاريخ انعقاد املؤتمر واذا صادف موعد انعقاد املؤتمر او موعد 
غل�ق املناقصة عطلة رس�مية فان موع�د انعقاد  املؤتمر او موع�د غلق املناقصة 
حس�ب الحال سيكون يف اليوم الذي ييل العطلة وبتمام الساعة املحددة يف التاريخ 

االساس لعقد املؤتمر وساعة الغلق 
مع التقدير 

املدير العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 460/ب2019/1

التاريخ 2019/8/19
اعالن

اىل املدعى عليه / مصطفى حسني طالب
بتاري�خ 2019/2/18 اق�ام املدعي س�يف جاس�م محمد 
ضدك الدعوى البدائية املرقمة  460/ب2019/1 طلب فيها 
الزام�ك بتأديتك مبل�غ ق�دره 30,000,000 ثالثون مليون 
دين�ار عراقي وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار مختار واختياري�ة منطقة كندة /2 فقد 
ق�رر تبليغك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني للحضور 
امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة املوافق 2019/8/27 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسالك من 
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 النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : حجة وفاة /2582

التاريخ : 2019/8/19
اىل املدعوة / نعيمة صاحب ناجي

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة هيفاء صاحب ناجي طلبا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعو )نعيمة 
صاح�ب ناجي محيميد( قررت املحكمة تبليغك يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور اماماه خالل عرشة ايام من تاريخ 

نرش االعالن وبخالفه سيتم  النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

عمار هادي املوسوي

رئاسة اجلامعة العراقية / شعبة العقود احلكومية 
م / اعالن مناقصة ) 1 / 2019 ( مرشوع انشاء قاعة متعددة االغراض / كلية االداب 

تعلن رئاسة الجامعة العراقية عن وجود املناقصة املرقمة ) 1 / 2019 ( مرشوع انشاء قاعة متعددة االغراض تابعة لكلية 
االداب / يف موقع الجامعة يف السبع ابكار . وبكلفة تخمينية مقدارها ) 000 ، 965 ، 465 ( اربعمائة وخمسة وستون مليون 

وتسعمائة وخمسة وستون الف دينار عراقي الغرها . 
فعىل الرشكات العراقية املسجلة ذات التصنيف التاسع انشائي فما دون والتي لها القدرة عىل التنفيذ مراجعة شعبة العقود 
الحكومية / الجامعة العراقية للحصول عىل كافة مس�تندات املناقصة لقاء مبلغ ) 000 ، 150 ( مائة وخمس�ون الف دينار 
عراقي الغرها غر قابل للرد وستفتح العطاءات الساعة الثانية عرش صباحا من يوم ) االثنني ( املوافق 30 / 9 / 2019 او 
اليوم الذي يليه اذا تعذر فتحها يف نفس اليوم وتوضع العطاءات داخل ظرف مغلق مختوم ومؤرش عليه اسم املناقصة واسم 
عنوان الرشكة يف صندوق العطاءات او تس�لم اىل س�كرتر لجنة فتح العطاءات لقاء وصل يؤيد االستالم وسوف يستبعد كل 
عطاء غر مستويف للرشوط الواردة يف االعالن وان موعد عقد املؤتمر الخاص باالجابة عن استفسارات املناقصني هو الساعة 
العارشة من صباح يوم ) االثنني ( املوافق 24 / 9 / 2019 يف مقر ش�عبة العقود الحكومية يف الجامعة العراقية / االعظمية 
– علم�ا ان الجامع�ة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اج�ور نرش االعالن ولالطالع عىل 
WWW.IUbaghdad. ( . املزيد من املعلومات حول مستمس�كات ورشوط املناقصة يمكن زيارة موق�ع الجامعة االلكرتوني

 ) edu.iq
املستمسكات املطلوبة ورشوط التقديم 
1 – تقديم هوية تصنيف رشكة نافذة .

2 – تقديم التامينات االولية بمبلغ ) 1 % ( من مبلغ العطاء معنونة اىل رئاسة الجامعة العراقية / النفقات االستثمارية نافذ 
ملدة ) 90 ( يوم . 

3 – كتاب تسجيل الرشكات صادر من وزارة التجارة / مسجل الرشكات . 
4 – املستمسكات الثبوتية ملدير الرشكة ) هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية ، بطاقة السكن ( . 

5 – تقديم كتاب براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل الجامعة العراقية . 
6 – شهادة وعقد تاسيس الرشكة .

7 – سيتم اعتماد نسب الرتجيح الغراض الرتسية .
8 – الحسابات الختامية للسنوات الثالث االخرة واملصادق عليها من قبل نقابة املحاسبني . 

9 – تقديم قائمة باالعمال املماثلة مصادق عليها من قبل الجهات صاحبة العالقة والواردة يف الحسابات الختامية للرشكة. 
10 – الكادر الفني وااليل للرشكة موثقة باملستمسكات االصولية .

11 – منهاج تقديم العمل .
12 – وصل الرشاء النسخة االصلية .

13 – للجامعة الحق يف الغاء املناقصة دون تعويض الرشكات . 
14 – تكون مدة نفاد العطاء ) 180 ( يوم من تاريخ فتح العطاءات . 

15 – عىل من ترسو عليه املناقصة تقديم تامينات قانونية ) لضمان حسن التنفيذ ( بنسبة 5 % من مبلغ العقد نافذة طيلة 
مدة املقاولة ويستمر اىل مابعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

اعالنمديرية تنفيذ النجف
اس�تنادا للم�ادة 71 من قانون التنفيذ وبناءا عىل طلب الدائن كرار ثائ�ر فاضل تبيع مديرية تنفيذ  النجف 
امل�واد املدرجة ادن�اه والعائدة للمدين محمد نف�روس درويش املدير املفوض لرشكة نس�يم الربيع اضافة 
لوظيفته فعىل الراغب يف الرشاء الحضور يف الزمان واملكان املذكور ادنها خالل عرشة ايام اعتبارا من اليوم 
الت�ايل للنرش يف الصحف مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغ�ة 10% عرشة باملئة من القيمة املقدرة 

بصك مصدق مع بطاقة االحوال املدنية وشهادة الجنسية ويتحمل املشرتي اجور التسجيل والداللية 

املواصفات / 
1 � املواد 

2 � القيمة املقدرة ) 11867000 مائة وثمانية عرش مليون وستمائة وسبعون الف( 
3 � مكان  متواجدة املواد ) حي الفرات قرب جامع اسعد ابو الكلل(

4  �زمان املزايدة الساعة الخامسة عرصا من اليوم االخر لالعالن
5 � تقدم التأمينات البالغة 10% من القيمة املقدرة بصك مصدق 

ينرش يف صحيفتني  محليتني يوميتني واسعة االنتشار

جمهوري�ة الع�راق / مجل�س القض�اء 
االعىل

رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد/الكرخ 
االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 
العدد 2917 / ش / 2019  

التاريخ 7 / 8 / 2019 

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / محم�د محمود 

بنيان     
اقامت املدعية س�امية هادي عطيه 
الدعوى املرقمة اع�اله تطالب فيها 
التفري�ق لع�دم االنف�اق وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
يف  اعالن�اً  تبليغ�ك  ق�رر  بالتبلي�غ 
يوميت�ني  محليت�ني  صحيفت�ني 
للحضور ام�ام هذه املحكمة يف يوم 
ع�دم  حال�ة  ويف   2019  /  8  /  25
حض�ورك او من ينوب عن�ك قانوناً 
س�وف تجري املرافع�ة غيابياً وعلناً 

وفق القانون 
القاضي / محمد محيسن علي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/3106

التاريخ 2019/8/19
اعالن

نظ�را لع�دم بلوغ ب�دل املزايدة ل�رشاء العقار تسلس�ل 
3/52462 الكائن حي النداء العائد للمدين فليحة جبار 
عبد ع�يل لقاء طلب الدائن عبد عيل ه�الل حبيب البالغ 
40,000,000 اربع�ون ملي�ون دين�ارا 80% من القيمة 
املق�درة لذا تق�رر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة عرش يوما 
من اليوم الت�ايل للنرش فعىل الراغ�ب يف الرشاء مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل امل�دة املذك�ورة مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية البالغة عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسوم التسجيل 
والداللي�ة ع�ىل املش�رتي وذلك اس�تنادا للم�ادة 98 من 

قانون التنفيذ
املنفذ العدل 

نصر حسن عبد زيد الكالبي 
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 3/52462 حي النداء
2 � جنسه ونوعه : دارين

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 � مش�تمالته : العقار عبارة عن دارين مفرزة بصورة 
غر رس�مية حيث وجدنا ان العقار الجزء االول منه يتم 
الصع�ود الي�ه خمس باي�ات يتالف من س�احة امامية 
ضمنه�ا تواليت واالرضية م�ن ال�كايش واملوزائيك وان 
عم�وم س�طح العق�ار م�ن الكونكريت املس�لح وممر 
وصالة ومطبخ ومكش�وفة وصحيات مش�رتكة وغرفة 
ن�وم وس�لم يؤدي اىل س�طح العقار وان عم�وم ارضيه 
العق�ار من الكايش املوزائيك والس�قف مغلف بالتغليف 
الثان�وي والج�دران مغلفة بالس�راميك وجميع العقار 
مجهز باملاء والكهرباء وان الجزء الثاني من العقار هو 

نفس الجزء االول 
5 � مساحته : 200م

6 � درجة العمران : فوق املتوسط
7 � الش�اغل : فليح�ة جب�ار عبد عيل ترغ�ب بالبقاء يف 

الدار
8 � القيم�ة املق�درة : 42,000,000 اثن�ان واربع�ون 

مليون

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2019/879

التاريخ 2019/8/19
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ السماوة سهام املدين يوسف 
حسني نارص العقار تسلسل 1/21 م5 ام التلول 
والجالج�ة الواق�ع يف الس�ماوة  العائ�د للمدين 
) يوس�ف حس�ني ن�ارص( املحجوز لق�اء طلب 
الدائ�ن )احمد كاظم صاح�ب( البالغ احد عرش 
مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة ثالث�ني يوما تب�دأ من اليوم 
التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية 
ع�رشة م�ن املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي 
املنفذ العدل

جعفر حسني دخيل أل شرب 
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 1/21 م5 ام التلول والجالجة 
مقابل محطة وقود املهدي 

تس�قى  زراعي�ة  ارض   : ونوع�ه  جنس�ه   �  2
بالواسطة مملوك للدولة حق الترصف

3 � ح�دوده واوصاف�ه : ارض زراعي�ة تس�قى 
بالواسطة ومشيدة عليها دور سكنية من ضمن 
س�هام املدين دار س�كنية تحت االنش�اء والدار 

فارغة 
4 � مشتمالته :

5 � مساحته : 275,9,000 دونم مساحة املدين 
) 144( تعادل سهام )040491( سهم

6 � درجة العمران :
7 � الشاغل : الرشكاء

8 � القيم�ة املق�درة : حصة املدي�ن 8640,000 
دين�ار ثماني�ة ماليني وس�تمائة واربع�ون الف 

دينار

وزارة التجارة
دائرة تسجيل الرشكات 

قسم الرشكات املحدودة واالشخاص
قرار شطب رشكة محدودة 

بالنظر الكتم�ال كافة اج�راءات تصفية رشكة 
ركن التطور للتجارة واملقاوالت العامة واستراد 
امل�واد الكيمياوي�ة املحدودة الداخل�ة يف تصفية 
املياه املحدودة واس�تنادا الح�كام املادة )177( 
م�ن قان�ون الرشكات رق�م )21( لس�نة 1997 

املعدل
اني مسجل الرشكات قررت شطب اسم الرشكة 
م�ن س�جالتنا ع�ىل ان يتم ن�رش الق�رار طبقا 

الحكام املادة املذكورة اعاله 
كتب ببغداد يف اليوم الرابع من ش�هر ذي الحجة 

لسنة 1440 ه� 
املوافق لليوم الخامس من شهر اب لسنة 2019 

م
جمعة عبد الله عريمط
ع� / مسجل الرشكات 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد : حجة وفاة
التاريخ : 2019/1/17

اىل املدعوة / زينة فالح كاظم
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة حس�ن فالح كاظم طلبا 
اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة 
بحق املدعو )زينة ف�الح كاظم( قررت املحكمة 
تبليغ�ك يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك الحض�ور 
اماماه خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن 

وبخالفه سيتم  النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

صفاء ناجي املوىل

وثائق العطاء القياسية 
صادرة يف وزارة الصناعة واملعادن / رشكة اور العامة

لتجهيز السلع 
املناقصة االستريادية املرقمة 5/م/أ/2019 معلنة )للمرة االوىل (

لتجهيز 400 طن قضبان نحاس 8 ملم عىل شكل دفعتني 
تاريخ الغلق : الساعة الواحدة بعد الظهر  حسب التوقيت املحيل ملدينة النارصية ليوم 2019/9/10

وثائق التجهيز القياسية 
جتهيز السلع

رقم االضبارة / 2019/1574
التاريخ / 2019/8/8

سعر الجملة سعر المفرد اسم المادة  ت
35000000 119 تك طابوق نهروان 1
17010000 27 طن شيش حديد تسليح 2/1انج 2
1474000 21 طن+واحد كيس سمنت 3
500000 85 شيش شيش تسليح حجم 2/1 انج 4
2875000 23 شباك شباك حديد كبير + صغير 5
3000000 1 رافعة شوكية Kamotsu عاطلة 6
9600000 22دائري +3 مشبك+3انارة 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 و2/1 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
11867000 21

املنفذ العدل 
نصري حسن عبد زيد الكاليب
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دارة الكاتب العدل يف الباب الرشقي 
العدد العمومي : 21823

اعالن
ادناه االنذار املسير من قبل دائرتنا بواسطة دائرة الكاتب العدل يف الباب الرشقي املحرتم بالعدد 18104 يف 
2019/6/27 واملوجيه اىل السييد املدير املفوض لرشكة الغدق للمقاوالت العامية / اضافة لوظيفته وكيلة 
املحامي / حميد عبد الرزاق بهر والسييد املدير املفوض لرشكة عبد الرزاق العويس للمقاوالت االنشيائية /

اضافة لوظيفته
وكيلة املحامي / حسني حمودي العزاوي

العنوان / بغداد م 143 ز23 د63
وملجهولية محل االقامة تقرر نرشه يف الصحف املحلية 

جهة االنذار :
اشيارة اىل انذاركم بالعدد العمومي 12502 يف 2019/4/23 بخصوص التعاقد مع دائرتنا للتأهيل وتوسيع 

مرشوع ماء الرشيد بموجب امر االحالة رقم )2008/1( يف 2008/12/4
نود البيان ما ييل :

ان رشكتكيم توقفيت عن العميل بتارييخ 2013/11/1 ولم تلتيزم بانذارنا املرقيم 1978 يف 2013/12/8 
املتضمن رضورة مبارشة العمل  وخالل املدة القانونية املبينة يف االنذار عليه فان قرار  سحب العمل الصادر 
مين دائرتنيا بالعدد 3306 يف 2014/2/25 قد جاء موافق للقانون واسيتنادا للبند السيابع من العقد املربم 
بالعدد )789( يف 2008/12/4 واملادة )65( من الرشوط العامة للمقاوالت واحكام املادة )17( من تعليمات 

تنفيذ العقود الحكومية رقم )1( لسنة 2008 
وبهذا فان انذاركم اعاله ال سند له من القانون 

املنذر /امني بغداد / اضافة لوظيفته 
وكيلة املحامي / امحد مظهر بادي 
بموجب الوكالة املرقمة ق/8184/8
يف 2019/6/24

والصادرة من امانة بغداد واملعرف بهوية امانة بغداد املرقمة 
H23216
بغداد / ساحة الخالني

فقدان 
فقيدت الهويية الصيادرة من غرفية التجارة 
البرصة باسم / حسيني كاظم محمد – فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان 
فقيدت هويية املوظيف ) يحيى عبد الحسين 
صاليح ( الصادرة مين وزارة النفط – رشكة 
توزييع املنتجيات النفطيية – هيئية توزييع 
الجنيوب فيرع البيرصة – فمين يعثير عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان 
فقدت شيهادة تكيل للسيارة نوع مارسيدس 
واملرقمية 67038 أ صالح الدين بأسيم / عيل 
صبحي عواد – فمن يعثر عليها تسيليمها اىل 

جهة االصدار .
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان 
فقيدت هويية املوظف ) ناصيح طه خضر ( 
الصيادرة مين الرشكة العامة النتياج الطاقة 
الكهربائية – محطة كهربياء الهارثة – فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان 
فقيد وصيل قبيض ) امانيات ( الصيادر من 
بلدية البرصة املرقيم 692853 مؤرخ 11 / 1 
/ 2017 بمبليغ ) 720000 ( باسيم / برشى 
رسييح فليح – فمين يعثر عليه تسيليمه اىل 

جهة االصدار .
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان 
فقدت شيهادة تكيل عائدة للسيارة 196591 
– اربيل والعائدة ملالكها عبد الصمد سعدون – 
النوع مارسيدس – فمن يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار .
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان 
فقيدت شيهادة تكييل عائيدة للسييارة نوع 
مارسييدس واملرقمية 67036 أ صيالح الدين 
باسم / احمد صبحي عواد – فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن
اىل الرشييك )عدنيان صاحب ظاهير( اقتىض 
حضيورك اىل صندوق االسيكان العراقي فرع 
النجيف شيارع الغدير وذليك لتثبييت اقرارك 
باملوافقيه عيى قيام رشييك السييد عيل عبد 
الرضيا عباس بالبناء عى حصته املشياعه يف 
القطعه املرقمه 83591 /3 حي النداء لغرض 
تسيليفه قرض االسكان وخالل مده اقصاها 
عرشه ايام داخل العراق وشهر خارج العراق 
وبعكسيه سيوف يسيقط حقك يف االعرتاض 

مستقبال .

محكمية قييوى األمين الداخيل األوىل / املنطقية 
الخامسة 

إعالن
إىل/ املتهيم الغائب )م. أول حسيني جعفر زيدان 

خلف الجمييل( 
املنسيوب إىل مديريية رشطية محافظية البرصة 

واملنشات.       
العنوان / محافظة البرصة – الطويسية – شارع 

اللجنة االوملبية.
بميا إنيك متهم وفيق املادة / 5 مين ق.ع. د رقم 
14 لسينة 2008 لغيابيك عن مقير عميلك وعدم 
التحاقيك لحييد اآلن وملجهوليية اقامتيك اقتىض 
تبليغييك بهييذا اإلعييالن عيى أن تحير أمام 
محكميية قيوى األمين الداخييل األوىل/ املنطقة 
الخامسية البرصة، خالل مدة ثالثييون يوماً من 
تارييخ تعلييق هييذا اإلعيالن يف محييل اقامتيك 
وتجييب عن التهمية املوجيه ضيدك وعنيد عيدم 
حضيورك سييوف تجييري محاكمتييك غيابيياً 
اسيتنياداً ألحكييام املييواد )65 و68 و69( مين 
قانييون أصييول املحاكمييات الجزائيية لقيوى 

األمين الداخليي رقم 17 لسنية 2008. 
الليواء الحقوقيي 

رئييس محكمية قوى االمن الداخيل األوىل 
/ املنطقة الخامسة

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مديريية جنسيية البصيرة 
اعالن 

بناء عى الطلب املقدم من السيد )عمير 
حميييد غضبييان( الذي يطليب فييه 
تبديل )االسيم املجرد( مين )عمير( اىل 
)حكييم(. خيالل مدة اقصاها خمسية 
عرش يوماً وبعكسيه سوف تنظر هذه 
املديرييية يف الطليب وفق أحيكام املادة 
22 من قانيون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016.
اللواء الحقوقي

نشيأت إبراهيم شالل
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان
فقدت مني الهويية الصادرة من وزارة 
النفط / رشكة توزيع املنتجات النفطية 
/ فيرع دياىل . مع اجازة سيوق صادرة 
من مديرية مرور دياىل باسيم  ) حسني 
عباس عبيد املهدي ( فمين يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان 
فقيدت الهويية الصيادرة مين غرفية 
التجارة البرصة باسيم / محمد رشييد 
صباح – فمن يعثر عليها تسيليمها اىل 

جهة االصدار .

مجليس القضياء االعيى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 968 / ب2 / 2019 

التاريخ : 8 / 8 / 2019 
اعيالن تبلييغ غيابيي 

اىل / املدعيى علييه الخاميس  / أقدس سيعدون 
حسن 

املدعى عليه السادس : يوسف سعدون حسن 
اقيام علييك املدعيي : عييل عبيد الصاحب خر 
الدعيوى البدائيية املرقمية 968 / ب2 / 2019 
وملجهوليية محيل اقامتكيم حسيب رشح املبلغ 
محمد ماجد مسعود يف 8 / 5 / 2019 يف مديرية 
رشطة قسيم رشطية البيياع مركيز رشطة حي 
العاميل بكتابهيم 4624 يف 8 / 5 / 2019 وحيث 
تقيرر تبليغكيم بواسيطة صحيفتيني محليتيني 
يوميتني عى موعد املرافعة املوافق 3 / 9 / 2019 
السياعة التاسيعة صباحا والتي موضوعها ازالة 
شييوع القطعة بيعا املرقمة 749 / 67 تكية ويف 
حال عدم حضوركم او ارسيال مين ينوب عنكم 
سيوف تجري املرافعة بحقكيم غيابيا وعلنا وفق 

القانون .
القايض 

لطيف خليل ابراهيم 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان 
فقد سند عقار املرقم 9 / 95 مقاطعة 
) 13 ( كشيك االميري باسيم / احمد 
ابراهييم احميد – فمين يعثير علييه 

تسليمه اىل جهة االصدار.
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان 
فقدت مني الهويية الصادرة من كلية 
التقنيية االداريية باسيم / نور موىس 
خليف – فمن يعثر عليها تسيليمها اىل 

جهة االصدار .
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أعالن 
 تعلين عميادة املعهد التقنيي / كوفة 
وللمرة الثانية عن  اجراء مزايدة علنية 
ألنشياء مكتيب استنسياخ وبطريقة 
املساطحة وذلك يف اليوم  الخامس عرش 
من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة 
ويف تميام السياعة العيارشة صباحيا 
ويتحمل من ترسيو عليه املزايدة أجور 
النيرش واالعالن واملصارييف القانونية 
والتأمينيات البالغية عيرشة باملئة من 
القيمية املقدرة للعقد و مسيتصحبني 

معهم املستمسكات الشخصية

مجلس القضاء االعى
النجيف  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد : حجة وفاة /2460
التاريخ : 2019/8/8

اىل املدعيو/ باسيم عبيد الحسين جمعية 
طريف
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة سليم عبد الحسن 
حيول طلبيا اىل هيذه املحكمة ييروم فيه 
اسيتصدار حجة وفاة بحق املدعو )باسيم 
عبد الحسن جمعه( قررت املحكمة تبليغك 
يف الصحف املحلية فعليك الحضور اماماه 
خالل عيرشة ايام من تارييخ نرش االعالن 
وبخالفيه سييتم  النظير بالطليب وفيق 

القانون 
القايض

عمار هادي املوسوي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 1496 /2014

التاريخ : 2019/8/19 
اىل  /املنفذ عليه  /ضياء حسني مهدي

لقيد تحقق لهيذه املديرية من خالل رشح 
مركيز رشطة الغيري ومختار عييل كامل 
الفيياض الجدييدة 4 د انيك مجهول محل 
االقامية وليس لك موطن دائم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا 
للميادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنيا بالحضور يف مديريية تنفيذ النجف 
االرشف  خيالل خمسية عيرش يوميا تبدأ 
من اليوم التيايل للنرش ملبيارشة املعامالت 
عيدم  حالية  ويف  بحضيورك  التنفيذيية 
حضورك سيتبارش هذه املديريية باجراء 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

نصر حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر:

قيرارات محكمية االحيوال الشيخصية يف 
يف  2211/ش/2003  بالعيدد  النجيف 
2004/1/25 وكذلك القرار بالعدد 6954/

املتضمين   2016/12/25 يف  ش2016/1 
نفقية ايأت واثير وقرار بالعيدد 6493 /

ش2015/7 يف 2016/2/7 متضمين مهر 
مؤجل للدائنه نرسين صبار منذور

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2100 /2019

التاريخ : 2019/8/19 
اىل  /املنفذ عليه  /عباس فاهم حسني 

لقد تحقيق لهيذه املديرية من خيالل رشح املبلغ 
القضائي  ملركز رشطة الحيدرية ومختار الحيدرية 
داخيل كاظم املوسيوي انك مجهيول محل االقامة 
ولييس لك موطين دائم او مؤقيت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة 27 من قانون 
التنفييذ تقيرر تبليغك اعالنا بالحضيور يف مديرية 
تنفيذ النجف االرشف  خالل خمسة عرش يوما تبدأ 
من اليوم التيايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضيورك ويف حالة عدم حضورك سيتبارش هذه 

املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر:

قرار محكمة االحوال الشيخصية يف النجف بالعدد 
بتأديية  الزاميك  املتضمين  3793/ش2019/7 يف 
نفقة مستمرة للدائنة عبر جودة عباس مائة الف 

ومبلغ ثمانون الف اىل الولد ) عيل االكرب( 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييي
قسم رشطة قضاء النجف االرشف الجنوبي

مركز رشطة الغري
الجنائية والحركات 
العدد / ح12532/4
التاريخ 2019/8/7

اىل / قسم رشطة قضاء النجف الجنوبي ي الجنائية 
والحركات 

املوضوع / مفصل قضية وتعميم  املادة لم تنسب 
اساس 2019/1504

بتاريخ 2019/8/5 احال الينا السيد قايض تحقيق 
النجف طلب املخرب سييد غفران عايد رضوي تولد 

1989 هندي الجنسية يحمل جواز السفر املرقم  
 )k3425152(

والصادر من دولة الهند دونت اقواله وافاد بتاريخ 
2019/6/25 فقيدت منيه هوية االقامية املرقمة 
)14557( والعائيدة ليه يف املدينية القديمة قضاء 
وقدر ورغم البحث عنها لم يجدها ويطلب االخبار 
وتعمييم االوصياف تيم ربط كتاب قسيم شيؤون 
االقامية املرقيم 5633 يف 2019/7/25 واملتضمن 
صحة الصيدور هوية االقامة اعاله صدقت اقواله 
قضائييا قيرر السييد القيايض تعمييم االوصياف 
واشعار جهات ذات العالقة ولكون الحادث قضاء 
وقيدر غلق التحقيق مؤقتا اسيتنادا الحكام  املادة 
130/ج االصولية سجلت القضية باساس مركزنا 
)2019/1504( القائيم بالتحقييق النقييب امني 
صايف حسيني للتفضل باالطيالع وتعميم االوصاف 

واعالمنا مع التقدير 
املقدم الحقوقي

عالوي حسني عبد الهادي 
مدير مركز رشطة الغري 

املرفقات :
اوراق تحقيقية اصلية +نسيخ من قيرار التعميم 

عدد2+جواز سفر عدد2

اعالن 
اىل / مسامهي رشكة مرصف اسيا العراق االسالمي لالستثامر والتمويل 

اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 
اسيتنادا الحكام املادة ) 87 / 3 ( من قانون الرشكات رقم 21 لسينة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة املؤرخ يف 
10 / 7 / 2019 يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سييعقد يف السياعة العارشة من صباح يوم االربعاء 
املوافق 4 / 9 / 2019 يف مقر الرشكة الكائن يف بغداد – الرموك – محلة / 608 – زقاق / 35 – شارع / 66 – مبنى رقم 

/ 2 ملناقشة جدول االعمال االتي : 
1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة عليه 

2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة عليه . 
3 – مناقشة البيانات املالية والحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة عليها .

4 – مناقشة التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة عليه.
5 – مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الرشعية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة عليه . 

6 – تجديد تعيني لجنة مراجعة الحسابات لعام 2019 .
7 – مناقشة ومعالجة الخسائر لعام 2018 واتخاذ الالزم بشانها . 

8 – تعيني مراقبي الحسابات لعام 2019 وتحديد اجورهما وفقا لتعليمات مجلس املهنة ومراقبة تدقيق الحسابات. 
9 – ابراء ذمة السيد رئيس واعضاء املجلس . 

10 – مناقشة زيادة راسمال الرشكة من ) 000 ، 000 ، 000 ، 100 ( مليار دينار ) مائة مليار دينار ( اىل ) 000 ، 000 ، 
000 ، 150 ( مليار دينار ) مائة وخمسون مليار دينار ( وفقا الحكام املادة 55 / اوال من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 

1997 املعدل وتعديل عقد تاسيس الرشكة . 
11 – مناقشة زيادة عدد اعضاء مجلس االدارة من )5 (  أعضاء اصليني اىل ) 7 ( اعضاء اصليني ومثلهم احتياط وتعديل 

املادة الخامسة / اوال من عقد تاسيس الرشكة .
12 – مناقشة انتخاب اعضاء مجلس ادارة اصليني واحتياط ) 2 اصليني ( ) 2 احتياط ( واملصادقة عليه . 

13 – مناقشة تخويل مجلس االدارة صالحية تاسيس الرشكات او املساهمة يف الرشكات التي تؤدي نشاطاتها يف تعظيم 
املوارد املالية للمرصف وكذلك االسيتثمار يف االنشيطة االستثمارية املنتجة داخل وخارج العراق وبعد استحصال موافقة 

البنك املركزي العراقي .
راجني الحضور اصالة او انابة احد املساهمني بموجب سند االنابة او توكيل الغر بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل 
عى ان تودع االنابات والوكاالت يف مقر الرشكة قبل ثالثة ايام يف االقل من املوعد املحدد لالجتماع استنادا الحكام املادة ) 
91 ( من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل ويف حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل االسبوع 

التايل ليوم االربعاء املوافق 11 / 9 / 2019 يف ذلك املكان والزمان اعاله ... مع التقدير
وسام عبد السالم جعفر 

رئيس جملس االدارة

السجل 110
التاريخ 2019/7/30



رياضة7
العدد )1965( الثالثاء  20  آب  2019

أمحد إبراهيم يطمح للتتويج 
مع القوة اجلوية

كوتينيو يكشف مركزه املفضل.. وينحاز لبايرن عىل برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

لتدريب�ات  إبراهي�م  انض�م أحم�د 
القوة الجوية، بعد تصديق تعاقده 

مع الن�ادي، بعد انته�اء عقده مع 
العربي القطري.

وقال إبراهيم »املوسم املقبل سيمثل 
تحدًيا جديًدا بالنس�بة يل مع القوة 

الجوية«.
الق�وة  قي�ادة  »أح�اول  وأض�اف 
الجوي�ة للمنافس�ة ع�ى األلق�اب 
املحلي�ة والقارية، من أجل إس�عاد 

الجماهري«.
وأوض�ح أن�ه س�يجتهد لتقديم كل 
م�ا لديه م�ع األزرق الج�وي، الذي 
تنتظره مباراة مهمة أمام الساملية 
العربي�ة  البطول�ة  يف  الكويت�ي 

لألندية.
ون�وه إبراهيم أن عق�ده يمتد مع 
الق�وة الجوية ملوس�م واح�د قابل 

للتجديد.
يش�ار إىل أن أحم�د إبراهي�م قىض 
م�ا يق�ارب 7 مواس�م متواصلة يف 
االح�راف، ويمل�ك خ�رة كب�رية، 
ويقود خط دفاع املنتخب العراقي.

             المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف الرازييل فيليب كوتينيو، املنضم 
حديًث�ا لصف�وف باي�رن ميون�خ، ع�ن 
مركزه املفضل عى أرض امللعب، مشدًدا 
بالوق�ت ذات�ه ع�ى أن نيك�و كوفاتش، 
مدرب البافاري، هو من س�يقرر مكانه 

يف تشكيلة الفريق.
خ�ال  ترصيح�ات  يف  كوتيني�و  وق�ال 
تقديم�ه العًب�ا للباف�اري، أبرزها املوقع 
الرس�مي للباي�رن »أن�ا س�عيد للغاي�ة 
بوج�ودي هن�ا، الن�ادي أظه�ر اهتماما 
كب�ريا بي وب�ذل الكث�ري م�ن الجهد من 
أجل ضمي، لذا يس�عدني أن أكون قادًرا 
عى اللعب لهذا الفري�ق الكبري«.وأضاف 
»املدرب هو من سيقرر أين سألعب، لكن 
مرك�زي املفضل ه�و رق�م 10«.وتابع، 
بش�أن مس�تقبله »األم�ر يعن�ي الكثري 
بالنسبة لك عندما يكون النادي قد وضع 
ثقة كبرية فيك، أتمنى أن أبقى هنا لفرة 
طويلة وأحق�ق الكثري من البطوالت«، يف 

توضيح لتفضيله االستمرار مع البافاري 
عن العودة لرشلونة.وختم كوتينيو »أنا 
شخص طموح، أتمنى الفوز بالبطوالت 
هن�ا، لق�د تحدثت م�ع تياج�و ورافينيا 
ولوس�يو عن البايرن، وجميعهم قالوا يل 
أشياء إيجابية عن النادي«.وأعلن بايرن 

ميون�خ يف بيان رس�مي، الي�وم اإلثنني، 
تعاق�ده م�ع كوتيني�و، بع�د اجتي�ازه 
الفحوص�ات الطبي�ة بنج�اح، لينضم يف 
صفقة عى س�بيل اإلعارة من برش�لونة 
مقابل 8.5 مليون يورو، مع خيار الرشاء 

بنهاية املوسم مقابل 120 مليونا.

نجم ليفربول 
يدافع 

عن أدريان
             المستقبل العراقي/ متابعة

دافع العب وس�ط ليفربول، عن خطأ 
أدري�ان، حارس مرم�ى الريدز، خال 
املب�اراة األخرية أمام س�اوثهامبتون، 
م�ن  الثاني�ة  الجول�ة  بمنافس�ات 

الريمريليج.
ه�دف  يف  وتس�بب  أدري�ان  وأخط�أ 
لس�اوثهامبتون، باملباراة التي انتهت 

بفوز ليفربول بنتيجة )1-2(.
وقال الهولندي جورجينيو فاينالدوم، 
يف ترصيحات أبرزته�ا صحيفة »دييل 
إكس�رس« الريطاني�ة: »ه�ذا النوع 
من األشياء يحدث مع حارس املرمى، 
يف الع�ام املايض، حدث نفس األمر مع 
أليس�ون ضد ليسر س�يتي وكذلك يف 

الفرة التحضريية«.
وأضاف »أعتق�د أن ردة فع�ل أدريان 
س�تكون أه�م م�ن الخط�أ نفس�ه، 
كل ش�خص يمكن�ه أن يخط�ئ حتى 

الحارس«.
وتاب�ع »كل ش�خص يحت�اج إىل وقت 
من أجل التكيف، إنه دخل مع الفريق 
بع�د انضمامه مبارشة، لذلك علينا أن 

نتكيف مع بعضنا البعض«.
وختم »اآلن علينا فقط نستغل الوقت 
ونتدرب س�وًيا لنعرف بعضنا البعض 
بش�كل أفضل، ألن كل شخص يحتاج 
إىل وق�ت للتكي�ف، وهذا ح�دث معي 
عق�ب انضمام�ي، أعتق�د أن الجميع 
كانوا كذلك عندما وقعوا مع ليفربول، 

لذلك سيكون عى ما يرام«. 
وانضم أدريان إىل ليفربول، خال فرة 
االنتقاالت الصيفية، يف صفقة انتقال 
حر، بع�د رحي�ل س�يمون مينيوليه، 
وش�ارك أمام نوريتش بالجولة األوىل 
األس�ايس  الح�ارس  إصاب�ة  عق�ب 
أليسون وخروجه من اللقاء، كما لعب 
دورا ب�ارزا يف تتويج فريقه بالس�وبر 

األوروبي عى تشيليس.

نفط الوسط يتعاقد 
مع موهبة نادي احلسني

أتلتيكو مدريد يستسلم يف صفقة 
برشلونة وجريزمان

سولسكاير: بوجبا مستمر 
يف مانشسرت يونايتد

              المستقبل العراقي/ متابعة

نجحت الهيئة اإلدارية لنادي نفط الوسط، يف إتمام التعاقد 
مع الاعب أس�عد عبد الله قادًما من فريق الحس�ني بعقد 
يمتد ملوس�مني.وقال املدي�ر اإلداري للفري�ق نبيل عباس، 
أن الاع�ب التحق بصف�وف الفريق وش�ارك يف التدريبات 
اليومية تحت إرشاف املدرب رايض شنيش�ل، ويعد الاعب 
من املواهب الش�ابة التي ينتظر أن ترز يف املوس�م املقبل.
وأوض�ح أن الفريق س�يدخل يف معس�كر تدريبي خارجي 
األس�بوع املقبل تحضريًا للموس�م املقب�ل، يتضمن إقامة 
3 مباري�ات تجريبية عى أق�ل تقدير من أجل الوقوف عى 
مس�تويات الاعبني.يش�ار إىل أن مح�رف نفط الوس�ط 
املغ�رب زكرياء إس�ماعيل س�يلتحق بالفريق باملعس�كر 

التدريبي بشكل مبارش.

              المستقبل العراقي/ متابعة

س�حب أتلتيك�و م�دري، الش�كوى املقدم�ة من�ه ض�د 
برش�لونة، فيما يخص انتقال الفرنيس أنطوان جريزمان 
للفري�ق الكتالوني.وقرر الروخيبانكوس تقديم ش�كوى 
ض�د برش�لونة يف 18 يوليو/ تم�وز امل�ايض، طالبوا فيها 
بالحص�ول ع�ى 200 ملي�ون ي�ورو، بدعوى أن البارس�ا 
تفاوض مع جريزمان يف شهر مارس/ آذار، أي قبل تفعيل 
ال�رشط الجزائ�ي يف عقده م�ع األتلتي.وذك�رت صحيفة 
»ليكيب« الفرنس�ية، أن أتلتيك�و مدريد قرر اليوم اإلثنني، 
سحب شكواه ضد برشلونة، لتتأكد بذلك صحة وقانونية 
توقيع البارس�ا مع جريزمان.يشار إىل أن جريزمان انضم 
لرش�لونة، خال فرة االنتقاالت الصيفية الجارية، بعدما 
ق�رر البلوجران�ا دف�ع 120 ملي�ون يورو، قيم�ة الرشط 

الجزائي يف عقد الاعب مع أتلتيكو مدريد.

مهلة جديدة من نابويل إليكاردي
              المستقبل العراقي/ متابعة

طالب نابويل اإليطايل، م�اورو إيكاردي مهاجم 
إنر ميان، بحس�م موقفه ومس�تقبله، يف ظل 
رغب�ة النادي يف ضمه خ�ال املريكاتو الصيفي 

الحايل.
وذكر موق�ع »كالتش�يو مريكات�و«، أن نابويل 
يري�د تدعي�م صفوف�ه بالتعاقد م�ع إيكاردي، 
حيث يرى فريق الجنوب أن املهاجم األرجنتيني 

مناسب تماًما للفريق.
وأضاف أن نابويل عى استعداد لتقديم عرض ما 
بني 50 إىل 60 مليون يورو، باإلضافة إلمكانية 
رحي�ل أركادي�وز ميلي�ك، مهاج�م الفري�ق إىل 

اإلنر.

ولفت املوقع إىل أن العقبة الوحيدة أمام نابويل، 
تتمث�ل يف رغبة إي�كاردي، الس�يما وأنه ال يزال 
ينتظر يوفنتوس، التخاذ خطوة جدية بالنسبة 
ل�ه، حي�ث يرغ�ب املهاج�م يف ارت�داء قميص 

البيانكونريي.
وأش�ارت إىل أن نابويل حدد يوم الس�بت املقبل، 
موع�ًدا نهائًيا أمام إيكاردي، لتحديد ما إذا كان 

مهتًما باالنضمام لفريق الجنوب من عدمه.
وخت�م بأن ناب�ويل ع�ى اس�تعداد لتقديم عقد 
إليكاردي يحصل من خاله عى 8 مايني يورو 

كراتب سنوي يف املوسم الواحد. 
وكان�ت تقارير صحفية قال�ت إن نابويل طالب 
إي�كاردي بحس�م موقفه خال هذا األس�بوع، 

قبل أن يقرر النادي منح الاعب مهلة جديدة.

مييس وإبراهيموفيتش ضمن املتنافسني عىل جائزة بوشكاش
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن االتح�اد الدويل لكرة الق�دم )فيفا(، 
ع�ن األه�داف املرش�حة للف�وز بجائ�زة 

»بوشكاش« ألفضل هدف يف عام 2019.
أن  للفيف�ا،  الرس�مي  املوق�ع  وذك�ر 
األرجنتيني ليونيل مييس، نجم برشلونة، 
يتناف�س مع 9 العبني والعبات عى حصد 
جائزة بوشكاش ألفضل هدف هذا العام.

وجاءت األه�داف العرشة كالت�ايل: هدف 
مييس )برش�لونة( يف شباك ريال بيتيس، 
أنجلوس  إبراهيموفيتش )ل�وس  زالت�ان 
فابي�و  تورنت�و،  مرم�ى  يف  جاالك�يس( 
كوالياريا )سامبدوريا( يف مرمى نابويل، 
أندروس تاونسند )كريستال باالس( أمام 

مانشسر سيتي.
كم�ا تواج�د داني�ل زوري )ديريس�ني( 
يف ش�باك فريينكف�اروس، بجان�ب هدف 

خوان فرناندو كوينرو )ريفر بليت( ضد 
راس�ينج كلوب، وهدف ماتي�وس كونها 

مع باير ليفركوزن يف شباك اليبزيج.
وضم�ت القائم�ة الاعب�ة الكامريوني�ة 
أج�ارا نش�وت بهدفه�ا أم�ام نيوزيلن�دا 
واألمريكي�ة  للس�يدات،  العال�م  ب�كأس 
إيم�ي رودريجز يف ش�باك فريق س�كاي 
بلو األمريكي، وهدف بييل سيمبس�ون يف 

مرمى كليفتونفيل.

مبايب خيطط خللع قميص سان جريمان
              المستقبل العراقي/ متابعة

يرى تقري�ر صحفي، أن الفرنيس كيليان مبابي اس�تقر عى 
الرحيل عن صفوف ناديه باريس س�ان جريمان، خال فرة 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وذكرت صحيفة »لو باريزيان« أن كيليان مبابي اختار حمل 

قميص ريال مدريد بداية من املوسم املقبل.
ولفت�ت الصحيف�ة أن مباب�ي يريد قب�ل انتقال�ه املتوقع إىل 
الريال، أن يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، مضيفة أن النجم 

الفرنيس الش�اب ي�درك صعوبة املهمة لكن�ه واثق من قدرته 
عى رفع الكأس ذات األذنني.

ونوه�ت أن طموح�ات مباب�ي، ال تتوق�ف عن�د تحقي�ق كل 
األلق�اب املمكنة م�ع باريس س�ان جريمان، ب�ل أن الهداف 
الش�اب ينوي التتويج مع املنتخب الفرن�يس بلقب اليورو يف 
الصيف املقبل.ويعتقد مبابي أن تتويجه بكل األلقاب املمكنة 
س�واء مع باريس سان جريمان أو املنتخب الفرنيس، سريفع 
من حظوظه بش�كل كبري يف تحقيق حلم�ه بالتتويج بجائزة 

الكرة الذهبية.

سيميوين يطمئن مجاهري أتلتيكو 
عىل فيليكس

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف دييج�و س�يميوني املدي�ر الفن�ي 
ألتلتيكو مدريد، سبب تبديل العبه الرتغايل 
ج�واو فيليك�س يف الدقيق�ة 66 م�ن عمر 
مب�اراة الفري�ق، أم�ام خيت�ايف، يف افتتاح 
الليجا، أمس األحد.وقال سيميوني يف مؤتمر 
صحف�ي عق�ب املب�اراة »قررت اس�تبدال 
ج�واو فيليك�س بعد تعرضه لش�د عضيل، 
لكنه يف حال�ة جيدة«.وكان س�يميوني قد 
دفع بجواو فيليكس يف التشكيلة األساسية 
للفريق بمب�اراة خيتايف الت�ي انتهت بفوز 
اضط�ر  ولكن�ه  رد،  دون  به�دف  األتلت�ي 
لتبديله ليدفع بماركوس يورنتي بداًل منه.

وانض�م فيليك�س لصف�وف األتلتي خال 

سوق االنتقاالت الصيفية قادًما من بنفيكا 
الرتغايل، يف صفقة قياس�ية بلغت قيمتها 
املالي�ة 126 ملي�ون يورو، كأغ�ى صفقة 
يف تاري�خ الن�ادي املدريدي.وأح�رز ألفارو 
موراتا هدف أتلتيكو الوحيد يف الدقيقة 23 

من رضبة رأس رائعة.

             المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف النرويج�ي أويل جونار سولس�كاير، املدي�ر الفني 
ملانشس�ر يونايتد، عن موقف الفرنيس بول بوجبا، العب 
وس�ط الفريق، من مغادرة اليونايتد خال فرة االنتقاالت 

الصيفية الحالية.
وقال سولس�كاير يف ترصيحات أبرزتها ش�بكة »س�كاي 
س�بورتس« الريطاني�ة: »دائًم�ا م�ا يض�ع الصحفيون 
عامات اس�تفهام حول مس�تقبل بول بوجبا، ليست لدي 
أي�ة مخاوف فيما يتعلق ببوجبا، بالنس�بة يل، س�يبقى يف 

مانشسر«.
وأضاف »ال أعتقد أن أمرًا غريًبا أن يقول: أستمتع باللعب، 
أستمتع مع زمائي بالفريق وبما أقوم به، أحب وظيفتي 
وأس�تمتع باللعب�ة.. 80% مما قال�ه بوجبا أنه يس�تمتع 

باللعبة ووقته اآلن«.
وخت�م »ال يوج�د مؤتم�ر صحفي واحد لم أج�ب فيه عى 

سؤال حول موقف بوجبا«.
وارتبط بوجبا بمغادرة مانشسر والرحيل إىل ريال مدريد، 
يف ظ�ل رغبة مواطنه زيدان، املدير الفني للنادي امللكي، يف 

التعاقد معه.
وأرص بوجب�ا ع�ى رغبته يف خ�وض تحٍد جدي�د يف الفرة 
املقبلة، بينما أكد مينو رايوال، وكيل أعماله عى أن الاعب 
يري�د الرحي�ل ع�ن اليونايت�د، فيما يرص مانشس�ر عى 

بقائه.

نادي الرشطة حيتفظ بجهود أجمد عطوان
              المستقبل العراقي/ متابعة

أنه�ى الع�ب منتخبن�ا الوطن�ي، أمجد 
عطوان، الجدل بتجديد تعاقده مع نادي 
الرشطة ملوس�م آخ�ر، ليقط�ع الطريق 
عى الش�ائعات التي انترشت يف وس�ائل 
التواصل االجتماع�ي والتي تحدثت عن 

انتقاله لفريق جديد.
ووق�ع عطوان عى عقد اس�تمراره مع 

الرشط�ة ملوس�م آخر بش�كل رس�مي، 
وانخرط يف تدريبات الفريق تحت إرشاف 

املدرب أليكس ألتيش.
تدريب�ي  معس�كر  يف  الفري�ق  ودخ�ل 
بالب�رصة تحض�رًيا لخوض منافس�ات 

البطولة العربية لألندية.
يش�ار إىل أن فريق الرشط�ة توج بلقب 
املوس�م  يف  املمت�از  العراق�ي  ال�دوري 

املايض.

موراتا حزين بعد إهدار 
ركلة جزاء

              المستقبل العراقي/ متابعة

أبدى مهاج�م أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا، 
حزنه بع�د إهداره ركلة ج�زاء أمام خيتايف، 
كانت لتحس�م ف�وز فريق�ه يف الجولة األوىل 
من الليجا، رغم انتصار الروخي بانكوس يف 
النهاية بهدف نظيف من توقيع نفس الاعب.

ورصح موراتا مساء 
أم�س »لق�د أه�درت 
ركل�ة ج�زاء وجعلت 
أكثر  فريقي يرك�ض 
م�ن ال�ازم. بالتأكيد 
س�جلتها  كن�ت  ل�و 
الوضع مختلفا  لكان 
االخ�رية  الدقائ�ق  يف 
اللقاء«.وأب�رز  م�ن 

موراتا، أهمية أن يس�تهل الفريق املدريدي، 
البطول�ة بانتص�ار والظفر بالث�اث نقاط.

وقال »هذه هي ك�رة القدم، األهم أننا فزنا، 
ألن�ه كان من ال�روري الفوز أم�ام فريق 
صع�ب للغاية مث�ل خيتايف«.وأش�اد موراتا 
ب�األداء الذي قدم�ه زميله املهاج�م الصاعد 
ج�واو فيليكس وال�ذي غادر امللعب بس�بب 
عضلي�ة. مش�كات 

وأض�اف موراتا »إنه 
الع�ب يمتل�ك مهارة 
م�ا  وإذا  مدهش�ة 
واص�ل طريق�ه بهذا 
من  س�يكون  الشكل 
بني األفضل يف العالم، 
نحن سعداء بوجوده 

معنا«.

ديوكوفيتش يف صدارة تصنيف التنس العاملي.. 
وميدفيديف يتقدم

              المستقبل العراقي/ متابعة

حاف�ظ النجم الرصبي نوفاك ديوكوفيتش عى صدارة 
التصني�ف العاملي الصادر صباح الي�وم اإلثنني، والذي 

شهد العديد من التغيريات يف املراكز العرش األوىل.
وتق�دم ال�رويس داني�ل ميدفيدي�ف 3 مراك�ز ليحت�ل 
التصنيف الخامس عاملًيا، مس�تفيًدا من تتويجه أمس 
بلقب بطولة سنس�يناتي لألس�اتذة، وتراحع الياباني 
ك�ي نيش�يكوري مركزين ليحت�ل التصنيف الس�ابع 

عاملًيا.
كما تراجع اليوناني س�تيفانوس تسيتسيباس مركزًا 
واح�دا ليحت�ل التصني�ف الثام�ن عاملًي�ا، فيم�ا ع�اد 
اإلس�باني روبرتو باوتيستا أجوت إىل قائمة التوب 10 

من جديد باحتال املركز العارش.
وارتق�ى البلجيك�ي دافي�د جوف�ني 4 مراك�ز ليحت�ل 

التصني�ف 15 عاملًيا، مس�تفيًدا م�ن وصوله إىل نهائي 
سنس�يناتي، كما قفز الفرنيس ريش�ارد جاسكيه 22 
مركزًا ليحتل التصنيف 34 عاملًيا بعد وصوله إىل نصف 

النهائي.
وفيما ييل املراكز العرش األوىل يف التصنيف العاملي:

1- نوفاك ديوكوفيتش: 11,685 نقطة.
2- رافائيل نادال: 7,945 نقطة.
3- روجر فيدرر: 6,950 نقطة.
4- دومينيك ثيم: 4,925 نقطة.

5- دانيل ميدفيديف: 4,195 نقطة.
6- ألكسندر زفرييف: 4,005 نقطة.

7- كي نيشيكوري: 4,005 نقطة.
8- ستيفانوس تسيتسيباس: 3,455 نقطة.

9- كارين خاشانوف: 2,890 نقطة.
10- روبرتو باوتيستا أجوت: 2,575 نقطة.

فورالن: رونالدو أناين ومغرور
              المستقبل العراقي/ متابعة

منتخ�ب  نج�م  ف�ورالن  دييج�و  ق�ال 
أوروجواي السابق، إن كريستيانو رونالدو 

نج�م يوفنت�وس اإليطايل، ش�خص أناني 
ومغرور.وأض�اف ف�ورالن يف ترصيحات 
لصحيف�ة م�ريور »كريس�تيانو رونالدو 
كان ش�خًصا أنانًي�ا يف غرفة خلع مابس 

مانشس�ر يونايتد، إنه لي�س مثل ديفيد 
بيكهام«.وتاب�ع »رونال�دو أراد دائًم�ا أن 
يك�ون قريًبا من امل�رآة، كان يقيض اليوم 

بأكمله وهو ينظر إىل نفسه يف املرآة«.
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مدى فاعلية أحكام القانون اجلنائي 
ملواجهة اجلرائم االلكرتونية

عيد الغدير األغر مناسبة
 للوحدة األكرب   

القاضي علي كمالمنهل عبد األمير المرشدي  

ملوضوع الجرائم االلكرتونية أهمية خاصة نظرا ألنها وليدة الثورة املعلوماتية 
والتي نجم عنها تح�والت اقتصادية واجتماعية ما ادى اىل بزوغ فجر جديد 
من مجتمع املعلومات, وتزايد اس�تخدام الحاسوب كأداة للتخزين ومعالجة 
واسرتجاع املعلومات وكمعاون هام يف عمليات التصميم والتصنيع والتحكم 
واالدارة وتطور تطبيقاتها من اداء بعض العمليات الحسابية اىل اداء الخدمات 
يف مجاالت عديدة كالتعليم والتشخيص الطبي وتسهيل املعامالت والخدمات 
البنكية والحجز اآليل لنقل االش�خاص والبضائ�ع وبذلك لم يعد هناك مجال 
س�واء كان تجاريا او اقتصاديا او صناعيا اال وتتدخل الحاسبات وتقنياتها 
وتأخذ دورا رئيس�يا يف اعماله وتطوير الخدم�ات التي يقدمها وبذلك أصبح 
العالم اش�به بقرية صغرية تجمعه مجموعة حاس�بات وبمختلف األنظمة 
املعلوماتية واصبح بإمكان الفرد من خالل شاش�ة حاسوبه تخطي الحدود 
والوصول اىل املعلومة او رشاء ما يحتاجه, وبالتايل اصبح اضافة اىل ما جلبه 
م�ن نف�ع للبرشية لكن حصل هناك اخ�رتاق لهذا النظام وارت�كاب الجرائم 
من خالله س�واءا ماكان يخص االفراد وتكون اما باخرتاق خصوصيتهم او 
من خالل املس�اس برسي�ة املعلومات والحياة الخاصة بهم واالس�اءة اليهم 
بها او من خ�الل االعتداء عىل النظام ذاته ورسقة محتوياته وحصلت دوليا 
انتهاكات مختلفة وبعدة صور.  واذا ما رجعنا اىل الترشيعات النافذة سواءا 
ع�ىل املس�توى املحيل او الدويل وم�دى كفاية االنظمة العقابي�ة ملالحقة تلك 
الجرائ�م نجد ان هن�اك صعوبات عدة تواجهنا وذل�ك الن النظام املعلوماتي 
اليزال يكتنف�ه الغموض وبمجاالت مختلفة وخصوصا يف الناحية القانونية 
بس�بب تعدد اس�تخدامات تقنيات الحاس�وب ووس�ائل االتص�ال الحديثة 
وظهور حال�ة الفراغ الترشيع�ي التي تتطلب تدخل امل�رشع للتصدي لهذه 
األنماط املس�تحدثة من الجرائم املعلوماتية الن ذلك ادى اىل ان هذه االفعال 
الت�ي لم تجد نصوص تجرمها او تتصدى لها ما ادى اىل ارتكاب تلك الجرائم 
دون خ�وف من العقاب او رادع س�يما وان مرتكبي تلك الجرائم هم ليس�وا 
ممن يرتكب الجرائم العادية وباالمكان اال يرتك اثرا من خالل التطور الكبري 
الذي واكب تلك االنظمة وس�هولة اس�تخدامها حيث اصب�ح الجاني يتمكن 
م�ن تخزين البيانات املتعلقة بنش�اطه االجرامي يف دولة واس�تخدامها من 
دولة اخرى وبامكانه محو اثار وعالمات تلك الجرائم بسهولة هذا من جهة 
النظ�ام العقابي بل اصبح حتى النظام االجرائي ووس�ائل التحقيق قارصة 
ع�ن تحقيق ماهو مطلوب.  فاالج�راءات التقليدية يف التحقيق من التفتيش 
واستجواب املتهم وانتداب الخرباء ومناقشة الشاهد هي االخرى قارصة عن 
مواكب�ة ه�ذا التطور اذ اصبح لزاما عىل االجه�زة القضائية ان تكون قادرة 
عىل التعامل مع االوس�اط االلكرتونية والفضاء املعلوماتي لتصل من خالل 
جم�ع االدلة التي تس�هم يف الوص�ول اىل الحقيقة واثب�ات او نفي الجريمة 
ع�ن املتهم. ولدى تتبع الجهود الدولية يف مكافحة الجريمة االلكرتونية نجد 
ان املواجه�ة تمت بعدة اتجاه�ات فتارة يقوم املرشع ع�ىل حماية البيانات 
املتعلق�ة بالحي�اة الخاصة وتارة اخ�رى يقوم عىل حماية ح�ق املؤلف عىل 
الربامج التي يبتكرها وقواعد البيان�ات امللكية الفكرية للمصنفات الرقمية 
اال ان النصوص املتناثرة هنا وهناك قد اضعفت من امكانية صياغة نظرية 
عام�ة للحماي�ة الجنائية لتقنية املعلوم�ات بصورة عامة وبالتايل تش�تيت 
الجهود بش�أن ادراك كنه هذه الظاهرة وتوفري االدوات الناجحة ملكافحتها, 
واذا كان املجتمع العربي عامة والعراقي خاصة لم يتأثر بعد بشكل ملموس 
بمخاط�ر هذا النمط من الجرائم فان خطر هذه الجرائم يف هذه املجتمعات 
يك�ون بيئة نش�طة باعتب�ار ع�دم جاهزية االنظم�ة الترشيعي�ة والتقنية 
واالداري�ة كافية ملواجهتها باملس�توى الكايف ان لم تك�ن مغيبة او معدومة 
مقارن�ة بالدول العاملية وامريكا التي تعترب من اخط�ر الجرائم وقد تزايدت 

ونمت خطط والترشيعات يف مكافحتها. 

تم�ر علينا ه�ذه األيام مناس�بة جليلة ل�دى املس�لمني اال وهي بيعة 
الغدير واملعروفة بعيد الغدير األغر والتي إقرتنت بآية اإلتمام يف القران 
الكريم�ة إذا قال جّل وع�ال ) الَْيوَْم أَْكَملُْت لَُكْم ِديَنُك�ْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم 
ِنْعَمِت�ي َوَرِضيُت لَُكُم اإْلِْس�اَلَم ِديًنا.(غيد الغدج�ري الذي يمثل محطة 
خطرية وعظيمة وكبرية يف تأريخ الريالة األسالمية والذي كان الواجب 
واملفرتض ان يكون كما اراده الله ورسوله عيد لكل املسلمني حيث لم 
يقف رس�ول الله ص تلك الوقفة يف غدير خم أمام عرشات اآلالف من 
املس�لمني ليعلن والية عيل عليه الس�الم عىل رؤوس االشهاد بقوله : » 
م�ن كنت مواله فهذا عيل مواله اللهم وايل من وااله وعادي من عاداه  
َها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك  « اإل بعد نزول اآلية الكريمة  ) َيا أَيُّ
َوإِن لَّْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَسالََتُه ( ] املائدة : ٦۷ [ ،فكانت خطبة غدير 
خ�م هي امتثال النبي محمد ص  ألم�ر الله تعاىل بالتبليغ . األمر املهم 
ال�ذي ال ادري ملاذا يتجاهل�ه املؤرخون رغم انه موثق مذكور يف جميع 
كتب املس�لمني ان عمر بن الخطاب جاء مبارشة بعد ان انهى الرسول 
ص خطبت�ه اىل اإلم�ام ع�يل وقال له   ب�خ بخ لك ياع�يل لقد اصبحت 
موالي وموىل كل مؤمن .. السؤال الذي يفرض نفسه هو السبب اللذي 
يدعو املس�لمني للفرقة واألختالف حتى يف الثوابت املنصوص عليها يف 
الق�رآن الكري�م . باملخترص املفيد اقول انا لس�ت يف معرض  اثبات ما 
عج�ز عنه كبار  اه�ل العلم من العلماء ط�وال 14 قرنا لكنني ارى إن  
الخالف واألختالف بني املس�لمني وما وصل اليه الحال اىل حد التطرف 
والتكفري واألقتتال منبعه س�يايس بحت .. س�يايس النش�أة وسيايس 
الديموم�ة وس�يايس البق�اء وحتى يومنا ه�ذا فأن من يغ�ذي الفتنة 
الطائفي�ة هم السياس�ني الذي�ن يتاجرون بدماء الن�اس وعذاباتهم .  
فعىل الرغم من اختالف املس�لمني مبارشة بعد انتقال الرسول األعظم 
)ص( اىل الرفي�ق األعىل وهو ما أبلغنا به الله عز وجل يف كتابه الكريم 
اَت  ٌد إاِلَّ َرُس�وٌل َقْد َخلَْت ِمن َقْبلِِه الرُُّس�ُل ۚ أََفإِن مَّ إذ قال )  َوَما ُمَحمَّ
أَْو ُقِت�َل انَقلَْبُت�ْم َع�ىَلٰ أَْعَقاِبُكْم ۚ َوَم�ن َينَقلِْب َعىَلٰ َعِقَبْي�ِه َفلَن َيُضَّ 
�اِكِريَن ) املائدة 144( . وهو ما تجىل  اللََّه َش�ْيًئا ۚ َوَس�َيْجزِي اللَُّه الشَّ
بحادث�ة الس�قيفة التي غاب عنه�ا اإلمام عيل ع مع كب�ار الصحابة 
ورغ�م حصول بوادر الفتنة التي حذر منها الله ورس�وله اال ان عالقة 
الخلفاء ابا بكر وعمر بن الخطاب استمرت يف املشورة والتشاور فيما 
بعد مع اإلمام عيل خصوصا بعدما قال كلمته الش�هرية ) ألس�ّلمن ما 
س�لمت أمور املس�لمني ( وكلنا يعرف قول الخليفة الثاني .. لوال عيل 
لهل�ك عمر ... وقول�ه  .. ما من معضلة اال ولها ابا الحس�ن . واملجال 
هنا ال يتسع لذكر األحداث والوقائع التي لجأ فيها الصحابة والخلفاء 
لإلمام عيل ع  لحس�مها وحل اشكاالتها والتي وثّقها تفصيال أخواننا 
اهل اس�نة اكثر من اهل الشيعة  . ال نأتي بجديد اذا ما قلنا اننا عرفنا 
اهلنا من اهل الس�نة الكرام محبني آلل البيت عليهم السالم بل ال زلت 
اذك�ر ان صديق�ي عيل الدليمي كان اذا اراد ان يقس�م يق�ول  ) والله 
والفح�ل داحي الباب ( وحينها عرفت ان�ه يقصد بكلمة الفحل داحي 
الب�اب هو  اإلمام عيل ع بل ان صديق�ي صبحي الفالحي كان يرافقنا 
كلم�ا ذهبنا لزيارة العتبات املقدس�ة يف النج�ف وكربالء رغم محاذير 
الذه�اب هناك يف زمن الطاغية وهكذا هي مش�اعر كل من عرفت من 
اصدق�اء احبة من حبيبي مؤنس الحديث�ي اىل اخي احمد الجمييل  اىل 
س�الم النعيمي وياس�ني املعاضي�دي والقائمة الت�ي ال تنتهي .  كالم 
خط�ر يف البال ونبض القل�ب كتبته من القلب ال اقصد فيه اال ان اقول 
كلمة يف مس�احة العق�ل التي نتمنى ان تجمعنا يوم�ا وتجمع كلمتنا  

عىل محبة محمد وال محمد ...

ما هي كمية العسل التي يمكن تناوهلا يف اليوم؟
تحدث األطباء وخرباء التغذية عن كمية العسل التي يمكن أن يتناولها 

اإلنسان يف اليوم دون أن تسبب له أي أرضار صحية. و

يوم الغدير يف الثامن عرش من ذي الحجة 
من أش�هر األيام يف حياة رس�ول اإلسالم 
)ص( ولقد وّثقت�ه كل الكتب التاريخية 
عىل اختالف مذاهبها وذكرت العديد من 
تفاصي�ل هذا الي�وم العظي�م.. فما هي 

قصته؟.!
جربائيل يبلّغ الرسول )ص( :

ملا انرصف رس�ول الله )ص�ىل الله عليه 
وآل�ه( من حجة الوداع واملس�لمون معه 
وه�م عىل بع�ض الروايات زه�اء مائتي 
ألف نس�مة، س�ار )صىل الله عليه وآله( 
نح�و املدينة، حت�ى إذا كان اليوم الثامن 
عرش من ذي الحجة وصل � رس�ول الله 
)ص�ىل الل�ه عليه وآل�ه( وم�ن معه من 
املس�لمون � إىل غدي�ر خم م�ن الجحفة 
الت�ي تتش�ّعب فيه�ا ط�رق املدنيني عن 
غريهم، ولم يكن ه�ذا املكان بموضع إذ 
ذاك يصل�ح للنزول، لعدم وجود املاء فيه 
واملرعى، فنزل عليه األمني جربئيل )عليه 
َها  الس�الم( عن الله بقوله تع�اىل: ))يا أَيُّ
الرَُّس�وُل َبلِّْغ ما أُْنِزَل إِلَْيَك ِم�ْن َربَِّك َوإِْن 
لَْم َتْفَعْل َفما َبلَّْغَت ِرسالََتُه َواللُه َيْعِصُمَك 

ِمَن النَّاِس((.
وكان نزول�ه هذا بهذا الش�أن هو للمرة 
الثالث�ة، فقد ن�زل )عليه الس�الم( عليه 
)ص�ىل الل�ه عليه وآل�ه( قبله�ا مرّتني � 
وذلك للتأكيد �: مرة عند وقوفه باملوقف، 
وأخرى عند كونه يف مس�جد الخيف، ويف 
كل منهما يأمره بأن يس�تخلف عيّل بن 
أبي طالب )عليه السالم(، وأن يسلّم إليه 
ما عنده من العلم ومرياث علوم األنبياء 
)عليه�م الس�الم( وجمي�ع م�ا لديه من 
آياتهم، وأن يقيمه علماً للناس، ويبلّغهم 
ما نزل فيه من الوالي�ة، وفرض الطاعة 
ع�ىل كل أح�د، ويأخ�ذ منه�م البيعة له 
عىل ذلك، والس�الم عليه بإمرة املؤمنني، 
ورسول الله )صىل الله عليه وآله( يسأل 
جربئيل أن يأتيه من الله تعاىل بالعصمة، 
ويف ه�ذه امل�رة ن�زل علي�ه به�ذه اآلية 
الكريم�ة التي فيها: ))َواللُه َيْعِصُمَك ِمَن 

النَّاِس((.
الرسول يقوم باملهمة :

فأمر رس�ول الله )صىل الل�ه عليه وآله( 
بالتوّق�ف عن املس�ري وأن ي�رّد من تقّدم 
من القوم ويحبس من تأّخر منهم يف ذلك 
املكان، فنزل )صىل الله عليه وآله( ونزل 
املسلمون حوله، وكان يوماً قايظاً شديد 
الحّر، فأمر بدوحات هناك فقّم ما تحتها 
وأمر بجمع الرحال فيه، ووضع بعضها 

فوق بعض.
ث�م أم�ر )صىل الل�ه عليه وآل�ه( مناديه 
جامع�ة،  الص�الة  الن�اس:  يف  فن�ادى 
فاجتمعوا إلي�ه وإن الرجل منهم ليضع 
بع�ض ردائه عىل رأس�ه وبعض�ه تحت 
قدمي�ه من ش�ّدة الح�ّر، فلم�ا اجتمعوا 
صع�د )ص�ىل الله علي�ه وآله( ع�ىل تلك 
الرحال حتى ص�ار يف ذروتها، ودعا علياً 
)عليه الس�الم( فرقى معه حتى قام عن 
يمينه ث�م خطب )صىل الل�ه عليه وآله( 
الن�اس خطبة بليغ�ة لم يس�مع الناس 
بمثله�ا فحم�د الله وأثن�ى عليه، ووعظ 
فأبلغ املوعظ�ة، ونعى إىل االُّمة نفس�ه، 
وأش�ار إىل أمر اإلس�تخالف فنصب علياً 
)عليه السالم( بأمر من الله تعاىل خليفة 
عليهم بعده )صىل الله عليه وآله(، ومما 

قال )صىل الله عليه وآله( فيها ما ييل:
»مع�ارش الناس، ان الله أوحى إيلّ يقول: 

َها الرَُّس�وُل َبلِّْغ ما أُْن�ِزَل إِلَْيَك ِمْن  ))يا أَيُّ
َربِّ�َك َوإِْن لَ�ْم َتْفَع�ْل َفما َبلَّْغَت ِرس�الََتُه 
َوالل�ُه َيْعِصُم�َك ِم�َن النَّ�اِس((]3[. وأنا 
مب�نّي لكم س�بب ن�زول هذه اآلي�ة: إّن 
جربئيل هبط عيّل مراراً ثالثاً يأمرني عن 
رّبي ج�ّل جالله أن أقوم يف هذا املش�هد، 
فاُعلم كل أبيض وأس�ود، أّن عيل بن أبي 
طالب أخي ووصّيي وخليفتي عىل اُّمتي، 
واإلمام م�ن بعدي، وقد ضم�ن يل تبارك 
وتع�اىل العصم�ة م�ن الناس وه�و الله 

الكايف الكريم.
فاعلموا معارش الناس، أن الله قد نصبه 
لك�م ولي�اً وإماماً مفرتض�اً طاعته عىل 
املهاجري�ن واألنصار، وعىل التابعني لهم 
بإحس�ان، وعىل الب�ادي والحارض وعىل 
األعجمي والعربي، والحر واململوك، وعىل 
كل موّحد. معارش الناس، إنه آخر مقام 
أقومه يف هذا املشهد، فاسمعوا وأطيعوا، 
وانقادوا ألمر رّبكم، فإّن الله هو موالكم 
وإلهك�م، ث�م من بع�ده رس�وله محّمد 
ولّيكم القائم املخاطب لكم، ثم من بعدي 
ع�يل ولّيك�م وإمامك�م بأمر رّبك�م، ثم 
اإلمامة يف ذّريتي من ولده إىل يوم تلقون 
الله ورس�وله، ال حالل إالّ م�ا أحلّه الله، 
وال ح�رام إالّ ما حرّمه الل�ه، عرّفني الله 
الح�الل والحرام وأنا أفضي�ت ملا علّمني 
رّبي من كتابه وحالله وحرامه إليه � إىل 
أم�ري املؤمنني عيل بن أب�ي طالب )عليه 

السالم( �.
وظل رس�ول الله يقول مع�ارش الناس، 

حتى وصل إىل قوله :
معارش الناس، فما تقولون؟ قولوا الّذي 
قلت، وس�لّموا عىل عيلٍّ بإم�رة املؤمنني، 
وقولوا: س�معنا وأطعن�ا، وقولوا: الحمد 
لل�ه الّذي هدانا لهذا وما كّنا لنهتدي لوال 
أن هدانا الله .. معارش الناس، إّن فضائل 
عيّل عن�د الله عّزوجل ال�ذي قد أنزلها يف 

الق�رآن أكثر م�ن أن اُحصيه�ا يف مكان 
واحد، فمن أنبأكم بها فصدِّقوه.

معارش الن�اس، من يطع الله ورس�وله 
وعلياً أمري املؤمنني واألئّمة من ولده فقد 

فاز فوزاً عظيماً«.
فناداه القوم: س�معنا وأطعن�ا أمر الله 

وأمر رسوله بقلوبنا وألسنتنا وأيدينا.
ثم إّن رس�ول الله )صىل الله عليه وآله( 
نادى بأعىل صوته ويده يف يد عيل )عليه 
السالم( وقال: »يا أّيها الناس، ألست أوىل 

بكم من أنفسكم؟ «.
قالوا بأجمعهم: بىل يا رسول الله.

فرفع رس�ول الله )صىل الله عليه وآله( 
بضب�ع ع�يل )عليه الس�الم( حت�ى رأى 
الناس بياض ابطيهما، وقال عىل النسق 
من غ�ري فصل: »فمن كن�ت مواله فهذا 
عيّل مواله، اللهّم واِل من وااله، وعاِد من 
ع�اداه، وانرص من ن�رصه، واخذل من 
خذله، والعن من خالفه، وأدر الحّق معه 
حيثما دار، أال فليبلّغ ذلك منكم الش�اهد 

الغائب، والوالد الولد«.
الصحابة يبايعون علّياً )عليه السالم( :

ثم نزل رسول الله )صىل الله عليه وآله( 
الظه�رية فص�ىّل ركعت�ني  وكان وق�ت 
ث�ّم زالت الش�مس، ف�أّذن مؤّذنه لصالة 
الظه�ر، فلما صىّل به�م جلس يف خيمته 
وأم�ر علّي�اً )عليه الس�الم( أن يجلس يف 
خيمة ل�ه بازائه، ثم أمر )صىل الله عليه 
وآل�ه( املس�لمني أن يدخلوا علي�ه فوجاً 
فوجاً فيهّنؤوه )عليه الس�الم( بالوالية، 
ويسلّموا عليه بإمرة املؤمنني، ويبايعوه 

عىل ذلك.
ففع�ل الناس ذلك كلّه�م يقولون له: بّخ 
بّخ ل�ك يابن أبي طال�ب أصبحت موالي 
وم�وىل كّل مؤم�ن ومؤمن�ة]٦[. ثم أمر 

رسول الله )صىل الله عليه وآله( أزواجه 
وسائر نساء املؤمنني معه أن يدخلن عىل 
عيل )عليه السالم( ويسلّمن عليه بإمرة 
املؤمن�ني، ويبايعن�ه ع�ىل ذل�ك، ففعلن 
وس�لّمن علي�ه )عليه الس�الم( وبايعنه 
بإدخ�ال أيديهّن يف طش�ت فيه ماء كان 
ق�د أدخل ع�يل )عليه الس�الم( يده فيه 

قبل ذلك.
)علي�ه  يب�ارك خالف���ة ع�يل  الق�رآن 

السالم(:
وع�ن اب�ن عب�اس، وحذيف�ة، وأب�ي ذر 
وغريهم، انه�م قالوا: والله ما برحنا من 
مكاننا ذلك حتى نزل جربئيل بهذه اآلية 
عن الله تعاىل: ))الَْيوَْم أَْكَملُْت لَُكْم ِديَنُكْم 
َوأَْتَمْم�ُت َعلَْيُك�ْم ِنْعَمِت�ي َوَرِضي�ُت لَُكُم 

اإلِْسالَم ِديناً((]7[.
فقال رس�ول الله )صىل الله عليه وآله(: 
الل�ه أك�رب ع�ىل إكم�ال الدي�ن، وإتمام 
النعم�ة، ورض�ا ال�رّب س�بحانه وتعاىل 
برس�التي إليك�م، والوالية لع�يّل بن أبي 

طالب بعدي.
يوم الغدير شعرا :

كان ش�اعر الرس�ول )ص( حّس�ان بن 
ثابت موجودا فقال: يا رس�ول الله أتأذن 

يل أن أقول يف هذا املقام ما يرضاه الله؟
فق�ال له )صىل الل�ه عليه وآل�ه(: قل يا 

حّسان عىل اسم الله.
فوق�ف ع�ىل نش�ز م�ن األرض وتطاول 

الناس لسماع كالمه، فأنشأ يقول:
الغدير برواية الشعر :

يناديهم يوم الغدير نبّيهم
بخّم واسمع بالرسول منادياً

فقال: فمن موالكُم ونّبيكم؟ 
فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا

إلهك موالنا وأنت نبّينا
ولم تلق مّنا يف الوالية عاصيا

فقال له: قم يا عيل فإّنني
رضيتك من بعدي إماماً وهادياً

فمن كنُت مواله فهذا ولّيه
فكونوا له أتباع صدق موالياً

هناك دعا اللهّم وال ولّيه
وكن للذي عادى علياً معاديا

بواكري النور والفرح
مادونا عسكر/ لبنان
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هو،

جرٌف عليٌم عطش�ان إىل كأس 
سقيم

غمٌر عاشٌق ظامئ إىل كنف ظّل 
عليل

تباشري الخلق
عاشق ومعشوق
نهر عظيم الّنور

يهدي ويهتدي إىل خزف املاء
أنَت،

إناء الخزّاف
أرجوحة الّنور والّنار

تهتدي إليه
عند بزوع أوىل البواكري

-2-
عينان عىل األزرق املتديل

تجادالن حرفاً
مرّشعاً 

عىل البدء املبتدأ به
عينان معناهما

األكوان تشهُد جريان الزّمِن
الخارج عن الزّمِن

ال دهشة إن
جّمت البرُئ

واس�تفاق الّنب�ّي ع�ىل م�آيس 
الّنبوّة

وغالب املوَت بحروف امللح
املتشّبِث

بكنف املاء
عصف شديٌد

وينتهي إىل لّجة الوصِل
ويغدو الكون حلماً

قديماً
أو شّكاً
محتمالً

أو لحظة عابرة
يف فقه الحياة

-3-
إذا تجىّل الّنور ذات وحٍي

هوى الّدجى 
خاضعاً ذليالً

فكيف رأى الّسانح
بركات الغضب

يف هيئة تقديٍس
ومثال تنزيٍه

كيف طّوع الّظّل

قبل انبالج الّشمس
وجعل رساجاً رضيراً

دليالً
وسبيالً

ملنسحقي القلوب
إذا تراءى الّضياء برهًة

هام القلب يف الغربة الخاشعة
فكيف ارتىض املبارك

فناء الرّتاب 
يف جريمة الّنار املّتقدة

إذا أرشق الّنور
أمعن يف اإلرشاق

ذّر سناه 
حّتى ال ُيسمع أنني

البعيدين
وال يفتخر القريبني


