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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

ال تـحـّدث بـمـا تـخـاف تـكـذيبـه العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

جلنـة برملـانيـة: لـن يتـم صــرف مستحقــات كـردستـان بمـوازنـة 2020
االستخبارات تعلن ضبط )600( كغم من مادة الـ)TNT( داخل خمبأ جنوب بغداد 
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      بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت خلية اإلعالم الحكوم�ي، أمس الثالثاء، 
بياناً بش�أن التظاه�رات التي انطلق�ت يف بغداد 
واملحافظ�ات، مؤك�دة أس�فها ملا رافق�ت هذه 
اإلحتجاج�ات م�ن أعم�ال عن�ف ص�درت م�ن 
مجموع�ة من »مثريي الش�غب«، فيما كش�فت 
وزارة الصح�ة عن وف�اة ش�خص واصابة 200 

آخرين بينهم 40 من القوات االمنية. 
وقالت الخلية يف بيان مش�رك لوزارتي الداخلية 
والصح�ة، تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن »العاصمة بغداد وع�دداً من املحافظات 
ش�هدت إنط�الق تظاه�رات احتجاجي�ة تطالب 
بتوفري الخدمات العامة وفرص العمل«. واعربت 
الخلية عن »أس�فها ملا رافقت هذه اإلحتجاجات 
من أعمال عنف، صدرت من مجموعة من مثريي 
الشغب إلسقاط املحتوى الحقيقي لتلك املطالب 
وتجريده�ا من الس�لمية التي خرج�ت ألجلها«، 
مش�ددة بالقول »أننا يف الوقت الذي نتضامن مع 
حرية التعبري التي كفلها الدستور، وانطالقا من 
مبدأ املسؤولية الوطنية، ندعو املواطنني كافة اىل 
التهدئة وضبط النفس، ونؤكد إستمرار األجهزة 
األمني�ة يف تأدية مهماتها حرص�ا منها عىل أمن 

وسالمة املتظاهرين«.
وكش�فت وزارة الصح�ة، بحس�ب البي�ان ع�ن 
»إس�تمرار مالكاتها الطبية يف تقدي�م العالج اىل 
الجرحى الذين اس�تقبلتهم املؤسسات الصحية، 
حيث س�جلت حال�ة وفاة واحدة، فيم�ا بلغ عدد 
الجرحى )200( مصاب�اً بينهم )40( مصاباً من 

منتسبي األجهزة األمنية«.
التفاصيل ص2

أول يوم تظاهرات: حالة وفاة و »200« جريح 
اإلعالم احلكومي حتدث عن »مثريي شغب« وإصابات بني صفوف األمن.. وامنية العاصمة: احملتجون افشلوا »خمطط خارجي«

رئيس اجلمهورية يؤكد 
ضـرورة تأمني عودة مجيـع النازحيـن.. 

ويشدد عىل تعزيز جهود إعادة االعامر 
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أبو الغيط يعلن
 تبني العـراق ملوضـوع إعـادة 

سوريا للجامعة العربية

صادقون.. عن ثبوت تورط
 الكيان الصهيونـي بقصف احلشد: 

الرد أصبح واجبًا 

استثامر البرصة متنح
 إجازة ملستشفى استثامري بسعـة 

»158« رسيرًا يف املحافظة
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واشنطن وبيونغ يانغ: اتفاق عىل استئناف التفاوض

مكافحة اإلجرام: اعتقال رجل وامرأة بتهمة االجتار بالبرش يف البرصة
الرتبيـة حتدد أعمـار قبـول الطلبــة فـي املـدارس الصبــاحيــة

احلكومة تنظم »سوق العمل« وتعد اخلرجيني بالوظائف
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معاون حمافظ البرصة:
 عـام 2019 سيشـهـد تثبـيـت 

العقود الرتبوية كافة

حمافظ بغداد يؤكد 
عىل دعم ورعاية املسنني ومجيع 

دورر االحتياجات اخلاصة

حمافظ نينوى يفتتح جرس 
»سنحاريب« ويؤكد عىل االستعداد 

جيدًا ملوسم االمطار

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال دبلومايس كوري ش�مايل بارز، أمس الثالث�اء، إن كوريا 
الش�مالية والواليات املتحدة اتفقتا عىل استئناف املفاوضات 
النووية يف 5 أكتوبر، بعد الجمود املس�تمر منذ ش�هور بسبب 
س�حب العقوب�ات مقابل نزع الس�الح. وأوض�ح نائب وزير 
الخارجية الكوري الش�مايل تش�وي س�ون ه�وي يف بيان إن 
بيونغ يانغ وواش�نطن ستجريان اتصاالت أولية يف 4 أكتوبر، 
قب�ل إجراء محادث�ات عىل مس�توى العم�ل يف 5 أكتوبر. ويف 
بيان نرشته وكالة األنباء الكورية املركزية، أعرب تش�وي عن 
تفاؤله بنتيجة االجتماع، لكنه لم يتحدث عن مكان انعقاده. 
وأض�اف »أتوق�ع أن ت�ؤدي املفاوض�ات عىل مس�توى العمل 
إىل ترسي�ع التطور اإليجاب�ي للعالقات ب�ني جمهورية كوريا 
الديمقراطية الشعبية والواليات املتحدة.« وتوقفت املفاوضات 

النووية منذ أشهر بعد قمة فرباير املايض التي جمعت الزعيم 
الكوري الش�مايل كي�م جونغ أون، والرئي�س دونالد ترامب يف 
فيتن�ام، والتي انهارت بعد أن رفض الجانب األمريكي مطالب 
كوريا الش�مالية تخفيف العقوبات عىل نطاق واس�ع مقابل 
التخفيف الجزئي لقدراتها النووية. وصعدت كوريا الشمالية 
بعد ذلك م�ن خطابها، وأجرت عدة تجارب صاروخية قصرية 
امل�دى، والت�ي اعُتربت ع�ىل نطاق واس�ع محاول�ة للحصول 
عىل نف�وذ قبل اس�تئناف محتم�ل للمفاوضات. ج�اء إعالن 
تش�وي بعد أن مدحت كوريا الش�مالية ترامب الشهر املايض 
لقوله إن واش�نطن قد تتب�ع »طريقة جدي�دة« - لم يحددها 
- يف املفاوض�ات النووي�ة مع بيونغ يانغ. كم�ا رحبت كوريا 
الش�مالية بقرار ترامب إقالة مستشار األمن القومي السابق 
ج�ون بولتون، الذي داف�ع عن تطبيق »نم�وذج ليبيا« يف نزع 

السالح النووي بشكل أحادي الجانب عىل كوريا الشمالية.

         المستقبل العراقي / عادل الالمي

أصدر مجلس الوزراء، أمس الثالثاء، عدد 
م�ن الق�رارات تخ�ّص مش�اريع االعمار 
واالس�تثمار، فيم�ا أصدر رئي�س الوزراء 
بيان�ات منفصل�ة بخص�وص اس�تيعاب 
حملة الشهادات العليا يف الوظائف، فضالً 
عن تحديد نس�بة م�ن العمال�ة العراقية 
يف املش�اريع االس�تمثارية األجنبي�ة عىل 
األرايض العراقي�ة. وعق�د مجلس الوزراء 
جلسته االسبوعية برئاسة رئيس مجلس 
ال�وزراء ع�ادل عب�د امله�دي، ويف بداي�ة 
الجلسة قدم رئيس عبد املهدي ايجازاً عن 
آخر التطورات، وناق�ش املجلس القضايا 
املطروحة عىل جدول أعماله، واصدر عددا 

من القرارات والتوجيهات.
وق�رر املجل�س املوافق�ة عىل آلي�ة تنفيذ 
الفقرة )1( من قرار مجلس الوزراء: )93 
لس�نة 2019( بشأن مش�اكل ومعوقات 

رشيح�ة املقاول�ني، كم�ا ق�رر املوافق�ة 
ع�ىل تعديل ن�ص امل�ادة )1( من مرشوع 
قانون تعديل قان�ون الرعاية االجتماعية 
رقم )126( لس�نة 1980. ووافق مجلس 
الوزراء عىل اولويات مش�اريع القوانني /

وعىل ما يأتي:

1.التوصي�ة اىل مجل�س الن�واب بس�حب 
مرشوع قانون تنظيم إنش�اء عالوي بيع 

الفواكه والخرض والحيوانات.
2. التوصي�ة اىل مجل�س الن�واب بالريث 
بش�أن اقرار مرشوع قانون النفط والغاز 
لح�ني انجاز مرشوع قانون تعديل قانون 

رشك�ة النف�ط الوطنية وانج�از مرشوع 
قانون النفط والغاز املعروض عىل مجلس 
الدولة. وق�رر املجلس املوافقة عىل تعديل 
تس�مية )الرشك�ة العام�ة لنق�ل الطاقة 
الكهربائي�ة / الفرات االعىل واالوس�ط (، 
لتصب�ح )الرشك�ة العام�ة لنق�ل الطاقة 
الكهربائي�ة / الفرات االوس�ط( يف وزارة 
الكهرباء، استناداً اىل احكام املادة )3( من 
قانون الرشكات العامة رقم )22( لس�نة 
1997 املعدل، كما وافق عىل تعديل الفقرة 
)1( م�ن ق�رار مجلس الوزراء: )9 لس�نة 
2019( بشأن التعاقد مع عدد من الخرباء 
من االيات�ا أو االيكاو، اىل جان�ب املوافقة 
ع�ىل تعديل الفقرة )2( م�ن قرار مجلس 
ال�وزراء رق�م )267( لس�نة 2018، وذلك 
بإضاف�ة وزير الثقافة اىل لجن�ة العلماء. 
وقرر مجلس ال�وزراء املوافقة عىل تأليف 

الفريق الرئايس ملتابعة املشاريع. 
التفاصيل ص2
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لــويـز: 
أظهـرنــا نضجــًا أمـــام

 مانشسرت يونايتد
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إلزام الشركات االستثمارية مبنح العراقيني )50( باملئة من عقود العمل..  واملوافقة على تأليف »الفريق الرئاسي« ملتابعة املشاريع
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الرتبية حتدد أعامر قبول الطلبة يف املدارس الصباحية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أص�درت وزارة الرتبي�ة، أمس الثالثاء، التعليمات الخاصة بأعمار الطلبة الذين س�يتم قبولهم يف الدراس�ة 
بالنس�بة للم�دارس الصباحي�ة للعام ال�درايس 2019 – 2020.  وقال�ت الوزارة يف بي�ان إن املديرية العامة 
للتعليم العام واألهيل واألجنبي وجهت املديريات العامة للرتبية يف املحافظات كافة / أقس�ام التعليم العام 
وامل�الك بقب�ول الطالب يف الصف األول املتوس�ط إذا كان من تولد 2004 بالنس�بة للذك�ور و2002 لإلناث، 
وكذل�ك الحال يف الصف الثاني املتوس�ط، فيتم قب�ول الطالب من مواليد 2003 من جن�س الذكور و 2001 
بالنس�بة لإلن�اث. واضاف البيان أن التعليمات الوزارية تش�ر إىل أن الطالب الذي يك�ون من مواليد 2002 
يكون يف الصف الثالث املتوسط، اما االناث فرشط ان تكون من مواليد 2000، وكذلك الحال بالنسبة لقبول 
الطال�ب يف الصف الرابع االعدادي يكون م�ن مواليد 1999 للذكور، اما االناث فيتم قبولهن من تولد 1997. 
ون�وه البيان »بقبول الطالب يف الص�ف الخامس ذو مواليد 1998 للذكور وم�ن تولد 1996 لإلناث، وتنص 
التوجيه�ات ب�أن يقبل الطالب يف الصف الس�ادس االعدادي من وصل اىل تول�د 1997 للذكور، وكذلك الحال 

لإلناث من مواليد 1995، موضحة أن »كل هذا يتم يف حالة عدم تركهم او رسوبهم لسنتني يف صفوفهم«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت خلي�ة اإلعالم الحكوم�ي، أمس الثالث�اء، بياناً 
بش�أن التظاهرات التي انطلقت يف بغ�داد واملحافظات، 
مؤكدة أس�فها ملا رافقت ه�ذه اإلحتجاجات من أعمال 
عن�ف صدرت من مجموعة من »مثري الش�غب«، فيما 
كش�فت وزارة الصح�ة عن وفاة ش�خص واصابة 200 

آخرين بينهم 40 من القوات االمنية. 
وقالت الخلية يف بيان مشرتك لوزارتي الداخلية والصحة، 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، إن »العاصمة 
بغداد وع�دداً من املحافظات ش�هدت إنطالق تظاهرات 
احتجاجي�ة تطال�ب بتوف�ر الخدم�ات العام�ة وفرص 
العم�ل«. واعرب�ت الخلية عن »أس�فها مل�ا رافقت هذه 
اإلحتجاج�ات من أعمال عنف، صدرت من مجموعة من 
مثري الش�غب إلسقاط املحتوى الحقيقي لتلك املطالب 
وتجريدها من الس�لمية التي خرجت ألجلها«، مش�ددة 
بالق�ول »أننا يف الوقت الذي نتضام�ن مع حرية التعبر 
الت�ي كفله�ا الدس�تور، وانطالقا م�ن مبدأ املس�ؤولية 
الوطنية، ندعو املواطنني كافة اىل التهدئة وضبط النفس، 
ونؤكد إستمرار األجهزة األمنية يف تأدية مهماتها حرصا 

منها عىل أمن وسالمة املتظاهرين«.
وكش�فت وزارة الصحة، بحس�ب البيان عن »إس�تمرار 
مالكاته�ا الطبي�ة يف تقدي�م الع�الج اىل الجرح�ى الذين 
استقبلتهم املؤسسات الصحية، حيث سجلت حالة وفاة 
واح�دة، فيم�ا بلغ ع�دد الجرحى )200( مصاب�اً بينهم 
)40( مصاباً من منتس�بي األجه�زة األمنية«، موضحة 
أن »ع�دداً خرج منهم بع�د تلقيهم اإلس�عافات األولية، 
مع إس�تمرار املالكات الطبية يف تقديم الرعاية الصحية 

للمتبق�ي م�ن للراقدين وعدده�م )50(«. م�ن جانبها، 
أكدت املفوضية العليا لحقوق اإلنس�ان يف العراق، أمس 
الثالث�اء، تلقيها معلومات تفيد بس�قوط ضحايا خالل 
التظاهرات التي ش�هدتها العاصمة بغداد، ومحافظات 
جنوبية، فيما أش�ارت إىل تس�جيل اعتداء من قبل بعض 

املتظاهرين عىل القوات االمنية.
وقال عضو املفوضية، فاضل الغراوي يف ترصيح صحفي 
إن  »فرق املفوضية العليا لحقوق اإلنسان ال زالت تراقب 
لهذه اللحظ�ة يف كافة املحافظات وترصد وتراقب كافة 
التظاهرات«، مضيفاً: »وببالغ االسف وصلتنا العديد من 
املش�اهدات التي قد تؤثر عىل التظاهرات الس�لمية، من 

اس�تخدام القوات االمنية يف قس�م من هذه التظاهرات، 
الغ�ازات املس�يلة للدم�وع واملي�اه الس�اخنة واط�الق 
الرص�اص الح�ي«. وأضاف الغ�راوي، ان »هن�اك ايضاً 
متظاهري�ن رضبوا القوات االمنية بالحجارة وتحديداً يف 
البرصة، ويف املقابل شنت القوات األمنية حملة اعتقاالت 
ما استدعى تدخل املفوضية ونجاحها باطالق رساحهم 
بعد س�اعة من اعتقالهم«. وبشأن وقوع ضحايا خالل 
التظاه�رات، ق�ال الغ�راوي: »وصلتنا معلومات بش�أن 
تس�جيل ضحاي�ا ووفي�ات ونح�ن االن يف ط�ور تدقيق 
هذه املعلومات، وقمنا بإرس�ال فرٍق لتقيص الحقائق يف 
مستشفى الشيخ زايد ومستشفى مدينة الطب«، مؤكداً 

انه »بعد ان تكمل هذه الفرق تدقيق املعلومات س�تقوم 
املفوضية بإصدار بيان رسمي بكل ما يتعلق بالتظاهرات 
يف بغ�داد وباقي املحافظات اذا كانت هناك اي معلومات 
تتعل�ق بوجود وفي�ات اصاب�ات واعت�داءات متبادلة«.  
وش�دد، عىل ان »حرية الرأي والتعبر والتظاهر السلمي 
حق مكفول وفق الدس�تور وتظاهرات اليوم اس�تكماالً 
له�ذا الحق«، الفت�اً إىل ان »املفوضية طالبت قبل انطالق 
التظاه�رات بعدم اس�تخدام الق�وة املفرط�ة والغازات 
املس�يلة للدموع واملاء الحار تجاه املتظاهرين، وطالبت 
االخر بالتظاهر الس�لمي والحفاظ عىل االماكن العامة 

واملطالب السلمية وعدم املساس بالقوات االمنية«.
وانطلق�ت، أم�س الثالث�اء، تظاه�رات ش�عبية يف عدة 
محافظات عراقية مطالبة بتحس�ني الوضع العام الذي 
يش�هده البالد. بدورها، اك�دت اللجنة االمنية يف مجلس 
محافظة بغ�داد ان املتظاهرين يف محافظة بغداد قدموا 
اىل مق�ر املجل�س وابلغونا بانهم س�يخرجون بتظاهرة 
سلمية. وقال عضو اللجنة س�عد املطلبي إن “العرشات 
من املتظاهرين تجمعوا امام مجلس املحافظة وابلغونا 
بانه�م س�يقومون بتظاه�رة س�لمية كم�ا يف كل م�رة 
وانه�م لن يلجأوا اىل العنف او اثارة املش�اكل”، مبينا أن 
“املجلس رحب به�م وطلب من االجه�زة االمنية القيام  

بحمايتهم”.
وأض�اف املطلب�ي أن “التهويل والرتوي�ج عرب صفحات 
التواصل االجتماعي التي منشأها خارج البالد واملدعومة 
م�ن جه�ات خارجي�ة فش�لت بالرتوي�ج وذل�ك لوع�ي 
مواطنينا من املتظاهرين”، مؤكدا أن “مخططهم فش�ل 
فش�ال ذريعا بحكمة ووع�ي املتظاهرين الذين يطالبون 

بحقوق مرشوعة من تقديم الخدمات والتعينيات”.

اإلعالم احلكومي حتدث عن »مثريي شغب« وإصابات بني صفوف األمن.. وامنية العاصمة: احملتجون افشلوا »خمطط خارجي«

إلزام الشركات االستثمارية مبنح العراقيني )50( باملئة من عقود العمل..  واملوافقة على تأليف »الفريق الرئاسي« ملتابعة املشاريع

أول يوم تظاهرات: حالة وفاة و »200« جريح 
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احلكومة تنظم »سوق العمل« وتعد اخلرجيني بالوظائف
         المستقبل العراقي / عادل الالمي

أصدر مجلس الوزراء، أمس الثالثاء، عدد من 
القرارات تخّص مشاريع االعمار واالستثمار، 
فيما أصدر رئيس ال�وزراء بيانات منفصلة 
بخصوص اس�تيعاب حملة الشهادات العليا 
يف الوظائ�ف، فض�اًل ع�ن تحديد نس�بة من 
العمالة العراقية يف املش�اريع االس�تمثارية 
وعق�د  العراقي�ة.  األرايض  ع�ىل  األجنبي�ة 
مجلس الوزراء جلس�ته االسبوعية برئاسة 
رئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي، ويف 
بداية الجلس�ة قدم رئيس عبد املهدي ايجازاً 
عن آخر التطورات، وناقش املجلس القضايا 
املطروح�ة عىل جدول أعمال�ه، واصدر عددا 

من القرارات والتوجيهات.
وقرر املجلس املوافقة عىل آلية تنفيذ الفقرة 
)1( م�ن قرار مجل�س الوزراء: )93 لس�نة 
2019( بش�أن مش�اكل ومعوق�ات رشيحة 
املقاول�ني، كما قرر املوافقة عىل تعديل نص 
املادة )1( من م�رشوع قانون تعديل قانون 
لس�نة   )126( رق�م  االجتماعي�ة  الرعاي�ة 
1980. ووافق مجل�س الوزراء عىل اولويات 

مشاريع القوانني /وعىل ما يأتي:
بس�حب  الن�واب  مجل�س  اىل  1.التوصي�ة 
م�رشوع قانون تنظيم إنش�اء ع�الوي بيع 

الفواكه والخرض والحيوانات.
2. التوصية اىل مجلس النواب بالرتيث بشأن 

اق�رار مرشوع قان�ون النف�ط والغاز لحني 
انج�از مرشوع قانون تعدي�ل قانون رشكة 
النف�ط الوطني�ة وانج�از م�رشوع قان�ون 

النفط والغاز املعروض عىل مجلس الدولة.
وق�رر املجل�س املوافقة عىل تعديل تس�مية 
)الرشكة العامة لنق�ل الطاقة الكهربائية / 
الفرات االعىل واالوس�ط (، لتصبح )الرشكة 
العام�ة لنق�ل الطاقة الكهربائي�ة / الفرات 
اىل  الكهرب�اء، اس�تناداً  االوس�ط( يف وزارة 
احكام املادة )3( من قانون الرشكات العامة 
رق�م )22( لس�نة 1997 املع�دل، كما وافق 
ع�ىل تعدي�ل الفق�رة )1( من ق�رار مجلس 
ال�وزراء: )9 لس�نة 2019( بش�أن التعاق�د 
م�ع عدد من الخ�رباء من االيات�ا أو االيكاو، 
اىل جان�ب املوافق�ة عىل تعدي�ل الفقرة )2( 
م�ن قرار مجلس الوزراء رقم )267( لس�نة 
2018، وذلك بإضافة وزير الثقافة اىل لجنة 
العلماء. وقرر مجلس ال�وزراء املوافقة عىل 

تأليف الفريق الرئايس ملتابعة املشاريع. 
ب�دوره، أص�در رئي�س ال�وزراء توجيهات 
إلس�تيعاب حملة الش�هادات العلي�ا وايجاد 
ف�رص عمل له�م.  وجاء يف بي�ان صدر عن 
مكتبه، وتلقت »املس�تقبل العراقي«، نسخة 
منه، إنه بغية اس�تيعاب مؤسس�ات الدولة 
والكلي�ات والجامعات االهلي�ة كافة لحملة 
الش�هادات العلي�ا واالنتف�اع م�ن قدراتهم 
العلمية والبحثية والنهوض بمستوى ادائها 

خدم�ة ملس�رة البن�اء واإلص�الح، ولغرض 
إيج�اد ف�رص عم�ل له�م واالس�تفادة من 

خرباتهم، وجهنا بمايأتي:
1. اط�الق الدرجات الوظيفي�ة للتعيني عىل 
حرك�ة امل�الك للس�نوات )2017 و 2018 و 
2019( ضمن م�الك الوزارات والجهات غر 

املرتبطة بوزارة واملحافظات.
2. تعيني حملة الش�هادات العليا وتوزيعهم 
ع�ىل الوزارات كافة حس�ب قانون تش�غيل 
حمل�ة الش�هادات العلي�ا رقم )59( لس�نة 
2017، وتكون بنس�بة )15%( من املجموع 
ال�كيل للدرج�ات الوظيفية الش�اغرة املعلن 

عنها يف كل دائرة من دوائر الدولة.
3. زي�ادة نس�بة تعيني أصحاب الش�هادات 
العلي�ا لتصب�ح بم�ا ال تقل ع�ن )30%( من 
الدرج�ات الوظيفي�ة االجمالي�ة املخصصة 

للجامعات والكليات الحكومية .
4. ال�زام الجامعات والكليات االهلية بتعيني 
حمل�ة الش�هادات العلي�ا ضم�ن امل�الكات 
التدريس�ية واإلدارية اس�تنادا ألحكام املادة 
)4( من القانون رقم )59( لسنة 2017 بما ال 
يقل عن نسبة )60%( من املالكات آنفاً، عىل 
ان تقوم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
ب�اإلرشاف واملتابعة عىل ما تقدم، اس�تناداً 
ألحكام امل�ادة )10/أوالً( من احكام قانون 
التعليم العام األهيل رقم )25( لسنة 2016، 
ويتم تحديد عدد املحارضين من املعينني عىل 

املالك الدائ�م يف الجامعات الحكومية ودوائر 
الدولة كافة بما ال يزيد عن نسبة )20%( من 
أعضاء الهيئة التدريس�ية ع�ىل مالك الكلية 
أو الجامع�ة االهلية املؤسس�ة وفقاً ألحكام 

القانون آنفاً.
5. قيام وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
بإعداد عق�ود نموذجية تلتزم به�ا الكليات 
م�ع  تعاقده�ا  عن�د  االهلي�ة  والجامع�ات 
حملة الش�هادات العليا وبما يضمن حقوق 

أصحاب الشهادات.
كما اصدر رئي�س مجلس الوزراء توجيهات 
بش�أن نس�بة األي�دي العاملة يف املش�اريع 
االس�تثمارية، موجه�ا بقي�ام دائ�رة العمل 
والتدري�ب املهني يف وزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعية بحس�ب االختصاص باستيعاب 

املهندسني حديثي التخرج. 
وق�ال املكت�ب االعالمي لرئاس�ة ال�وزراء يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه 
إن »رئيس مجلس ال�وزراء اصدر توجيهات 
ح�ول نس�بة األي�دي العامل�ة يف املش�اريع 
االس�تثمارية واحتساب خدمة املهندسني يف 

القطاع الخاص«.
واض�اف املكت�ب، أن »عب�د امله�دي وج�ه 
بالتأكي�د عىل تنفيذ أحكام امل�ادة )30( من 
نظام االس�تثمار رقم )2( لسنة 2009 الذي 
حدد حجم االيدي العاملة املحلية بما ال يقل 
عن نس�بة )50%( من اجمايل االيدي العاملة 

يف املرشوع االستثماري« .
وتابع املكتب، أن »رئيس املجلس وجه بقيام 
ال�وزارات والجه�ات غ�ر املرتبط�ة بوزارة 
واملحافظات بأخذ اإلجراءات املالئمة بش�أن 
زيادة عدد العاملني من املهندس�ني والفنيني 
وأصحاب االختصاص العراقيني يف الرشكات 
األجنبي�ة املتعاق�دة م�ع الجه�ات املذكورة 

آنفاً«.
واك�د املكتب، أن »عب�د املهدي وج�ه وزارة 
النفط والجهات الحكومية االخرى بتضمني 
العقود التي س�تربم مع ال�رشكات االجنبية 
نصوص�اً تضم�ن تحدي�د نس�بة ال تقل عن 
)50%( من كوادرها الهندس�ية واملخصصة 

للمهندسني واصحاب املهن املتخصصة« .
واوض�ح أن »عب�د امله�دي وجه باحتس�اب 
خدمة املهندسني العاملني يف القطاع الخاص 
يف ح�ال ج�رى تعيينه�م ع�ىل امل�الك الدائم 
اس�تناداً ألحكام املادة )5( من قانون العمل 
رقم )37( لسنة 2015 وفق اآلليات االصولية 
الحتسابها، عىل ان يكون املذكورون آنفاً من 

العمال املضمونني« .
ولف�ت املكتب اىل ان »عبد املهدي وجه بقيام 
دائرة العمل والتدريب املهني يف وزارة العمل 
االختصاص  االجتماعية بحسب  والش�ؤون 
التخ�رج  حديث�ي  املهندس�ني  باس�تيعاب 
وتدريبه�م اس�تناداً اىل املهم�ات املكلفة بها 

بموجب القانون« .

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، 
أمس الثالثاء، رضورة تأمني عودة 
جمي�ع النازح�ني اىل ديارهم، فيما 
جه�ود  تعزي�ز  رضورة  اىل  اش�ار 
إع�ادة إعم�ار امل�دن يف محافظ�ة 

صالح الدين. 
وق�ال مكتب رئي�س الجمهورية يف 
بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »رئيس الجمهورية 
بره�م صال�ح اس�تقبل، يف ق�رص 
الس�الم ب بغ�داد محاف�ظ ورئي�س 
وأعض�اء مجل�س محافظة صالح 

الدي�ن«. وأكد رئي�س الجمهورية، 
العم�ل  »أهمي�ة  البي�ان  بحس�ب 
الجه�ود  أق�ى  وب�ذل  املش�رتك 
من أج�ل تقدي�م أفض�ل الخدمات 
للمواطن�ني وتوفر مقومات س�بل 
العي�ش الكري�م له�م«، مش�راً اىل 
»رضورة تعزيز جهود إعادة إعمار 
امل�دن يف املحافظ�ة، وتأم�ني عودة 

جميع النازحني اىل ديارهم«.
م�ن جانبه، ق�دم محاف�ظ صالح 
الدين، وفقاً للبيان »رشحاً مفصالً 
والخط�ط  العام�ة  األوض�اع  ع�ن 
بواق�ع  للنه�وض  املس�تقبلية 

املحافظة يف مختلف املجاالت«.

رئيس اجلمهورية يؤكد رضورة 
تأمني عودة مجيع النازحني.. ويشدد عىل 

تعزيز جهود إعادة االعامر 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن املتحدث باس�م وزارة الخارجية أحمد الصّح�اف، أمس الثالثاء، عن 
توجيه الوزير محمد عيل الحكيم بتعليق عمل القنصلية العراقية يف مشهد 

االيرانية.
وق�ال الصحاف يف بي�ان صحفي تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
إن »وزي�ر الخارجي�ة محمد عيل الحكي�م وّجه بتعليق العم�ل يف قنصلية 
جمهورية العراق بمدينة مشهد عىل خلفية االعتداء الذي طال دبلوماسيني 

عراقيني«.

وزير اخلارجية 
يوّجه بتعليق العمل يف قنصلية العراق بمدينة 

مشهد االيرانية

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت اللجن�ة املالية النيابية، أمس 
الثالث�اء، أن مجل�س النواب مرص 
عىل عدم رصف مس�تحقات إقليم 
االتحادي�ة  باملوازن�ة  كردس�تان 
لع�د  األم�ر  عازي�ة   ،2020 لع�ام 
التزام حكوم�ة اإلقليم بدفع أموال 

الصادرات النفطية لعام 2019.
وقالت عضو اللجنة سهام العقييل 
يف ترصي�ح صحف�ي إن “مجل�س 
الن�واب س�يمتنع ع�ن التصوي�ت 
عىل ميزانية إقليم كردس�تان لعدم 
التزام�ه بدف�ع أم�وال الص�ادرات 
النفطي�ة لع�ام 2019، الفتة إىل إن 
“الحكومة االتحادية لم تتس�لم أي 
أموال من إقليم كردستان إطالقا”.

الن�واب  “مجل�س  أن  وأضاف�ت 

س�يمتنع ع�ن رصف املس�تحقات 
إلقلي�م   2020 بموازن�ة  املالي�ة 
كردس�تان”، مبين�ة أن “حكوم�ة 
اإلقليم أرسلت وفدا لبغداد ملناقشة 

استحقاقها املايل بموازنة 2020”.
وبين�ت أن “رصف حص�ة اإلقلي�م 
س�تكون مرهونة بتس�ديد الديون 
املرتتب�ة ع�ىل حكوم�ة اربي�ل من 
واملناف�ذ  النفطي�ة  الص�ادرات 
الحدودية”. وكش�فت لجنة العمل 
والش�ؤون االجتماعي�ة، أول أمس 
األحد، ع�ن وجود 90 مليون برميل 
م�ن النف�ط بذم�ة حكوم�ة إقليم 
للحكوم�ة  تدف�ع  ل�م  كردس�تان 
االتحادي�ة، فيما بين�ت أن مجلس 
النواب س�يمتنع عن إدراج ميزانية 
قان�ون  م�رشوع  ضم�ن  اإلقلي�م 

املوازنة االتحادية لعام 2020.

        بغداد / المستقبل العراقي

القت مفارز قسم مكافحة االجرام 
بالب�رصة القبض عىل عصابة رجل 

وامرأة بتهمة االتجار بالبرش .
وذكر بيان لقيادة رشطة املحافظة 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه ، ان »عملية القاء القبض تمت 

بعد متابع�ة دقيقة من قبل مفارز 
قسم مكافحة االجرام ».

واضاف انه »وجد لدى الرجل واملرأة 
طفلة تبلغ من العمر )5( سنوات ، 
ليس لديها اي مستمسك رسمي »، 
الفتا اىل ان »الطفلة التعرف عنوان 
ذويه�ا او أس�ماءهم ويحتم�ل ان 

تكون من سكنة محافظة بغداد.

        بغداد / المستقبل العراقي

صدق�ت محكم�ة تحقي�ق الش�عب، اعرتافات عصاب�ة مكونة م�ن ثالثة 
متهمني قامت باختطاف طفل يف منطقة الشعب ومساومة ذويه.

وأوض�ح بي�ان ص�ادر عن املرك�ز اإلعالم�ي ملجل�س القضاء األع�ىل ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، أن »املتهمني اعرتفوا أمام قايض التحقيق بخطف 
طفل لم يتجاوز عمره 4 س�نوات ومساومة ذويه عىل دفع فدية مقدارها 

خمسون الف دوالر«.
وأش�ار البيان إىل أن »عملية إلقاء القبض عىل املتهمني تمت من قبل خلية 
الصق�ور وبإرشاف مبارش من قبل القايض املختص بعدما تم اعتقال احد 
املتهم�ني يف بغ�داد واثنني يف البرصة«، مبينا أن »م�ن بني املعتقلني هو ابن 

خال الضحية الذي قام باستدراج الضحية )الطفل(«.
وتابع أن »املحكمة صدقت أقوالهم استنادا ألحكام املادة الرابعة من قانون 

مكافحة اإلرهاب وبصدد إحالتهم عىل املحكمة املختصة.

جلنة برملانية: لن يتم رصف مستحقات 
كردستان بموازنة 2020

مكافحة اإلجرام: اعتقال رجل وامرأة 
بتهمة االجتار بالبرش يف البرصة

حمكمة حتقيق الشعب تصدق اعرتافات 
عصابة خطفت طفاًل 

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد األم�ني الع�ام لجامعة ال�دول العربية أحمد أب�و الغيط، 
أم�س الثالثاء، أن موضوع إع�ادة س�وريا اىل الجامعة يأتي 
اساس�ا من العراق، مشرا إىل وجود اطراف عربية تطرح هذا 

املوضوع منذ ثالث سنوات.
وق�ال اب�و الغيط يف ح�وار م�ع صحيفة “الرشق األوس�ط” 
السعودية، إن “هناك طرح من بعض األطراف العربية يسأل 
متى تعود س�وريا وينبغي أن تعود سوريا إىل مقعدها… هذا 

الطرح الذي يأتي أساس�اً من العراق، وأحياناً من لبنان. كان 
رد الفع�ل دائماً أن األمور ليس�ت ناضجة بع�د. هذا القول ال 
يزال س�ائداً يف اإلط�ار العربي، عىل الرغم م�ن أن دوالً عربية 

أعادت العالقات، وأعادت فتح السفارات مع سوريا”.
وأضاف، أن “اإلرادة الجماعية العربية لم تصل بعد إىل اللحظة 
الت�ي تفيد بأنه ليس�ت لدينا مش�كلة مع الحكم يف س�وريا. 
وبالت�ايل إذا رغبت يف العودة ندعوه�ا إىل مقعدها. هناك نزاع 
سوري – سوري داخيل: حكم يصف جماعات بأنها إرهابية، 
ومعارضة تقول إن هذا الحكم يطبق فلسفة ال نقبلها. هناك 

اتهامات متبادلة”.
وتاب�ع، أنه “حصلت ح�رب أهلية، وتدخلت روس�يا، واقرتب 
الحك�م من تحقي�ق نجاحات عس�كرية رئيس�ية حتى بات 
يس�يطر عىل أربع�ة أخماس أرايض س�وريا، هن�اك مناطق 

كاملة غر خاضعة لتأثر الحكم. 
لكن هذه ليست أيضاً املشكلة”، معتربا أن “املشكلة الحقيقية 
هي أن السوريني لم يتوافقوا بعد عىل شكل الدستور الجديد؛ 
الحكم؛ أسلوب جديد لالقرتاب من االنتخابات، وكيف تجرى، 

ومن يشارك فيها”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعت�رب النائب عن كتلة صادقون حس�ن 
س�الم، أم�س الثالث�اء، أن ال�رد أصب�ح 
»واجب�اً« بع�د ثب�وت ت�ورط إرسائي�ل 
بقصف مواقع الحش�د الش�عبي، مشراً 
املس�رة  اإلرسائيلي�ة  الطائ�رات  أن  إىل 

كان�ت »تنطلق من القواعد األمركية« يف 
العراق. 

وق�ال س�الم يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، إن�ه »بعد ثبوت 
تورط الكي�ان الصهيوني بقصف مواقع 
الحش�د الش�عبي ص�ار ال�رد واجب�اً«، 
مضيفاً: »أحيي رئيس الوزراء لرصاحته 

نتائ�ج  حقيق�ة  بكش�ف  الش�جاعة 
التحقيق«.

ودعا س�الم إىل »إلغ�اء االتفاقية األمنية 
مع الواليات املتحدة األمركية ألنها أخلت 
باالتفاقي�ة ولم تحمي األج�واء العراقية 
بل أن الطائرات الصهيونية املسرة كانت 
تنطلق من القواعد األمركية يف العراق«.

وكان رئي�س ال�وزراء عادل عب�د املهدي 
أك�د، أم�س االثنني، ع�ىل وج�وب إبعاد 
ش�بح الحرب عن املنطقة، وفيما رأى أن 
إرسائيل هي فقط من تريد اندالع الحرب، 
اس�تهداف  يف  التحقيق�ات  أن  إىل  لف�ت 
بعض مواقع الحشد الشعبي تشر إىل أن 

إرسائيل هي من قامت بذلك.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، 
أمس الثالثاء، ضبط 600 كغم من مادة 
ال� »TNT« شديدة االنفجار داخل مخبأ 
جن�وب بغ�داد. وقالت املديري�ة يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إنه »اس�تناداً إىل معلومات اس�تخبارية 
دقيق�ة داهم�ت قوة من مفارز ش�عبة 
 25 ل�واء  يف  العس�كرية  االس�تخبارات 
الفرق�ة 17 وبالتع�اون م�ع ق�وة م�ن 
جه�از مكافح�ة اإلرهاب أح�د املخابئ 
يف اللطيفي�ة بقض�اء املحمودية جنوب 
بغ�داد«. وأضاف�ت املديري�ة، أن الق�وة 
»ضبط بداخل املخبأ 600 كغم من مادة 
ال�TNT ش�ديدة االنفجار، حيث تم نقل 
امل�ادة والتعام�ل معها وف�ق الضوابط 
املعم�ول به�ا، يف ح�ني تكفل�ت مفارز 
الجه�د الهنديس للفرق�ة بتدمر املوقع 

بشكل نهائي«.

أبو الغيط يعلن تبني العراق ملوضوع إعادة سوريا للجامعة العربية

صادقون.. عن ثبوت تورط الكيان الصهيوين بقصف احلشد:
 الرد أصبح واجبًا 

االستخبارات تعلن ضبط 
 )TNT(كغم من مادة الـ )600(

داخل خمبأ جنوب بغداد 
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العامة للس�كك الحديد العراقية احدى تش�كيالت 
وزارة النق�ل ع�ن »نقل اكث�ر من )1000( حوض م�ن مادة زيت 
الغاز من مصفى الشعيبة اىل مستودعات نفط الحلة عرب خطوط 

السكك الحديد العراقية .
واوضح�ت الرشكة يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، انه »تم 
تحميل وتس�فري مادة زيت الغاز من مصفى الش�عيبة يف البرصة 
 KZB اىل مس�تودعات نفط الحلة بواسطة األحواض التخصصية
ليك�ون ع�دد األح�واض املنقول�ة )1112(حوض خالل االش�هر 

الخمسة املاضية والعمل جاري عىل قدم وساق«.
وبينت الرشكة انه »تمت متابعة عملية تحميل املادة بواقع )10( 
اح�واض يوميا حس�ب بن�ود العقد ب�ن الرشكة العامة للس�كك 
ورشك�ة توزيع املنتجات النفطية وبواس�طة لج�ان مرشفة من 
الطرف�ن عىل عملية التفري�غ والتحميل لضم�ان عملية التكييل 

وإيصال املادة باوقاتها املحددة.

    بغداد / المستقبل العراقي

عقد املجلس ال�وزاري للخدمات االجتماعية، جلس�ته االعتيادية 
الرابع�ة برئاس�ة وزير التخطي�ط نوري صب�اح الدليمي، وجرى 
خالل الجلس�ة بحث الواق�ع الخدمي يف عم�وم املحافظات وابرز 

التحديات التي تحتاج إىل معالجات عاجلة لها«.
واف�اد بي�ان تلقخت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان » املجل�س اق�ر 
تخصي�ص 7 ملي�ارات و500 ملي�ون دينار ملديري�ات املجاري يف 
عم�وم املحافظ�ات م�ن تخصيصات الط�وارئ؛ ملعالج�ة حاالت 
الفيضانات والسيول الناتجة عن االمطار، بواقع 500 مليون دينار 
ل�كل محافظة، كما واف�ق املجلس عىل تخصي�ص ملياري دينار 
مناصفة بن ناديي ال�زوراء وامليناء الرياضين من التخصيصات 

املالية املمنوحة من الرشكة العامة ملوانئ العراق«.
فيما واف�ق املجلس الوزاري للخدمات عىل اعادة العمل بمش�فى 
سعة 100 رسير يف ناحية سفوان بمحافظة البرصة، خالفاً لقرار 
سحب العمل استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية؛ وذلك 

للحاجة املاسة ملثل هذا املرشوع الحيوي ألبناء الناحية.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزي�ر النق�ل عبد الل�ه لعيبي، حص�ول النقل عىل ش�هادة 
املواصف�ة الدولي�ة iso 9001:2015 باصداره�ا الخام�س بع�د 
تحقي�ق انج�از كافة املتطلب�ات لعملي�ة التدقي�ق الخارجي من 
قب�ل رشكة ) TQCSI ( وباعتماد اس�رايل .واوضح لعيبي يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان الوزارة تسعى لالرتقاء 
بتقدي�م االفضل م�ن خالل اعتم�اد املعايري واملواصف�ات الدولية 
ومنها ادارة الجودة للوص�ول اىل ماتوصلت اليه الدول املتقدمة«.

ووج�ه »باعتم�اد املعاي�ري واملواصف�ات التخصصي�ة يف مج�ال 
االعاش�ة الخاصة بالخطوط الجوي�ة العراقية اضافة اىل خدمات 

الزبون والعمل وفق معايري البيئة السليمة واملتطلبات الدولية .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، عن رفع كتل كونكريتية 
من زقاق مغلق منذ سنة 2006، جنوبي بغداد.

وقالت االمانة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي«، نسخة منه ، ان 
»الجهد الهنديس واآليل الخاص بأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد 
بارش برفع الكتل الكونكريتية من محيط الزقاقن 12 و67 ضمن 

حي زبيدة )أبو دشري(، املحلة 828 والتي وضعت سنة 2006 .

نقل اكثر من ألف حوض من مادة زيت الغاز تم 
    البصرة / المستقبل العراقينقلها اىل مستودعات نفط احللة عرب خطوط السكك

منح�ت هيئ�ة اس�تثمار الب�رصة، إج�ازة 
جدي�دة إلنش�اء مستش�فى بس�عة 158 
رسي�را بكلفة تبلغ 33 ملي�ون و 741 ألف 

دوالر يف مركز محافظة البرصة.
وق�ال رئي�س الهيئ�ة ع�الء عبد الحس�ن 
يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، إن 
»امل�رشوع يتك�ون م�ن 15 طابق�ا تبل�غ 
مس�احته البنائية اإلجمالي�ة 20280 مرا 

مربع�ا فيما يحت�وي عىل قس�م الطوارئ 
و 20عي�ادة استش�ارية و مراكز للرنن و 
املفراس و األشعة و السونار و النواظري و 
املختربات و م�رصف الدم إضافة إىل وحدة 
العناي�ة باألطفال حديثي ال�والدة و غرف 

رق�ود األمهات و قس�م العناي�ة املركزة و 
قس�م لعملي�ات القلب املفت�وح و صالتن 

للقسطرة و ثمان صاالت عمليات«.
وأش�ار إىل ان »ه�ذا امل�رشوع يعت�رب م�ن 
املش�اريع املهم�ة الت�ي س�تضيف نقل�ة 

نوعي�ة وكمي�ة لقط�اع الصح�ة ويتوف�ر 
في�ه اختصاص�ات مختلفة غ�ري متوفرة 
يف املستش�فيات األخ�رى مث�ل الجراح�ة 
م�ن  وغريه�ا  املتط�ورة  التنظريي�ة 

االختصاصات األخرى .

استثامر البرصة متنح إجازة ملستشفى استثامري بسعة »158« رسيرًا يف املحافظة

    المستقبل العراقي / منى خضير عباس

كثفت الهيأة العامة للمياه الجوفية جهودها تلبية الحتياجات 
املواطن�ن للمي�اه وتأكيداً منها عىل توف�ري الحصص املائية 
املطلوب�ة للمواطن�ن واس�تغالل املي�اه الجوفي�ة لالغراض 
اليومي�ة املختلفة وارواء الحيوانات وكذلك س�قي املزروعات 
يف العدي�د من الق�رى واملناطق البعيدة عن املياه الس�طحية 
».و ق�ال مصدر اعالمي يف الهيئة انه »أنجزت الهيأة )5( آبار 
يف محافظة واس�ط خالل ش�هر آب عام 2019 باالضافة اىل 
فح�ص )5( آب�ار بجهود فرقة حف�ر )74( وباعماق تراوح 
ماب�ن )18� 30(م وم�ن اه�م ه�ذه االب�ار برئ معم�ل غاز 
الكوت وبرئي الحش�د الشعبي الدعم اللوجستي رقم 3 ورقم 
4 0.واضاف »كذلك س�عت الهيأة العام�ة للمياه الجوفية يف 

محافظة ميس�ان عىل التأكيد عىل النهوض بالواقع االروائي 
يف املحافظ�ة اىل انج�از ) 5 ( آب�ار يف مناط�ق متع�ددة م�ن 
املحافظة خالل ش�هر آب  وباعماق مختلفة تراوح مابن ) 
40 � 75( م بجهود فرقة حفر )113( وذلك لتوفري الحصص 
املائية للقرى وس�د االحتياجات االني�ة للمواطنن من املياه 
واس�تخدامه لالغراض الزراعية واملنزلي�ة باالضافة اىل ارواء 
الحيوان�ات« .و ب�ن ان » الهيأة تس�تمر بجه�ود عامليها يف 
محافظة دياىل عىل توفري املياه للمحافظة لس�د االحتياجات 
اآلني�ة  لخدمة املواطنن و لتوفري الحص�ص املائية املطلوبة 
ل�الرايض الزراعية يف مناطق متفرقة حيث تم انجاز )3( آبار 
خ�الل ش�هر آب  يف املحافظ�ة باعم���اق مختلف�ة بجهود 
فرقت�ي ح���ف�ر )73( وم�ن اهم ه�ذه االبار برئ معس�كر 

الشهيد القائد ابومنتظر املحمداوي بعمق )90(م .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مفتش�ية املنافذ الحدودية عن ضبط 13 ش�خصاً 
يف منفذ طريبيل الحدودي يمارسون التخليص الكمركي 

دون موافقات رسمية
وق�ال مكت�ب املفتش الع�ام يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراقي« ، إن »مفرزة مش�ركة من مكتب املفتش العام 
لهي�أة املناف�ذ الحدودي�ة ومركز رشطة كم�رك طريبيل 
تمكن�ت م�ن ضب�ط 13 مخلص�اً كمركياً غ�ري مجازين 
يمارس�ون مهام التخلي�ص الكمركي يف منف�ذ طريبيل 

الحدودي يف محافظة األنبار خالفاً للضوابط«.
واض�اف ان »العملية جاءت وف�ق معلومات من مصادر 
مفتش�ية املنافذ الحدودية الخاصة، والتي، أكدت وجود 

تواط�ؤ ب�ن العاملن يف منف�ذ طريبي�ل واملخلصن غري 
املجازي�ن من أجل ممارس�ة عملهم بعي�داً عن املالحقة 

واملساءلة القانونية«.
وتابع: »ق�د اثبتت التحقيق�ات االداري�ة االبتدائية التي 
أجراه�ا مكتب املفتش العام صدور أوامر قبض قضائية 
منذ مطل�ع العام الجاري 2019 بح�ق املخلصن ال� 13 
وف�ق املادة 240 م�ن ق ع ع صادرة من ق�ايض تحقيق 
الرطب�ة إال أن أي جهة أمنية مس�ؤولة يف املنفذ لم تنفذ 
الق�رارات القضائي�ة، األم�ر ال�ذي يؤك�د وج�ود تواطؤ 

وتسويف يف إنفاذ القانون وتطبيقه«.
وبن أن »املفرزة الضابطة نظمت محرض ضبط ودونت 
افادات املخلصن ، وس�لمتهم اىل مرك�ز رشطة طريبيل 

بغية استكمال االجراءات القانونية بحقهم .

املياه اجلوفية تنجز »13« بئرًا يف ثالث 
حمافظات خالل شهر

ضبط »13« شخصًا يف منفذ طريبيل يامرسون 
التخليص الكمركي دون موافقات رسمية

املجلس الوزاري للخدمات يقر ختصيص 500 مليون 
دينار لكل حمافظة ملعاجلة السيول واألمطار

خالل انعقاد جلسته االعتيادية برئاسة وزير التخطيط

النقل تعلن احلصول عىل شهادة 
االيزو باصدارها اخلامس

امانة بغداد تعلن رفع كتل كونكريتية 
عن زقاقني جنويب العاصمة

    المستقبل العراقي / جاسم كريم الطائي

ألتق�ت مدير عام دائرة األعمار الهنديس آس�يا 
محمد حس�ن بمحافظ نينوى منصور املرعيد 
لغرض تعزيز التعاون املشرك يف عملية أألعمار 
والبن�اء يف املحافظة  .وقالت مديرة عام الدائرة 
انه » تنفيذا لتوجيهات لوزير االعمار واالسكان 
والبلدي�ات واالش�غال العام�ة بنك�ن ريكاني 
أنه ت�م التباحث م�ع محافظ نين�وى منصور 

املرعيد لغرض أس�تدراج عدد من املش�اريع اىل 
الدائرة عن طريق تنمية االقاليم.مبينة ان هذه 
الزيارة جاءت من أجل تعزيز التعاون املش�رك 
يف عملي�ة البن�اء واالعمار والس�عي بالحصول 
عىل عقود جدي�دة )أرشاف هنديس وتصاميم( 
للمش�اريع التي تنف�ذ يف محافظة نينوى كون 
ان الدائرة لديها ش�عبة مبان�ي وكادر هنديس 
متكام�ل. فيم�ا أضاف مدير قس�م املش�اريع 
يف الدائ�رة عادل حم�دي أن الس�يدة مدير عام 

الدائرة التق�ت خالل زيارته�ا ملحافظة نينوى 
بمدير ش�عبة مباني نينوى املهندس عبد ذياب 
حس�ن والكادر الهنديس والوظيفي يف الشعبة 
وناقش�ت معه�م آلية عمل الش�عبة وأس�لوب 
أدارته�ا فض�ال ع�ن أطالعه�ا ع�ىل املعوق�ات 
واملش�اكل الت�ي تواج�ه عمل الش�عبة لغرض 
تذليلها هذه املشاكل واملعوقات وايجاد الحلول 
لها.وأشارة مدير قس�م املشاريع ان مدير عام 
الدائ�رة قام�ت بجول�ة ميداني�ة عىل ع�دد من 

املش�اريع التي توقف العم�ل بها نتيجة تدهور 
الوض�ع االمني بع�د دخول داع�ش للمحافظة 
والتي كانت الدائرة ترشف عليها وهي مرشوع 
مستش�فى أم�راض الدم ) الثالس�يميا( والذي 
يس�ع ل�)70( رسير ومرشوع ومرشوع ملعب 
باب س�نجار الذي يس�ع ل�)20( ال�ف متفرج 
وهي من املش�اريع الت�ي تعاق�دت الدائرة مع 
محافظة نين�وى ضمن خطة تنمي�ة االقاليم.

وتابع مدير قسم املشاريع انه تم زيارة مرشوع 

جامع املوصل الكبري املوقع مع الوقف الس�ني 
باالضاف�ة اىل زي�ارة مرشوع مجم�ع الرحاب 
السياحي ومرشوع مطعم السفينة املوقعة مع 
هيئة استثمار نينوى التي ترشف عليها الدائرة 
كفري�ق استش�اري.وأكد مدير عام املش�اريع 
ان زي�ارة مديرة ع�ام الدائرة ج�اءت أيضا من 
اجل التنس�يق يف أعادة العمل يف هذه املشاريع 
خاص�ة بع�د االس�تقرار االمني الذي تش�هده 

املحافظة بعد طرد عنارص داعش منها.

مديرة عام دائرة االعامر اهلنديس تلتقي حمافظ نينوى وتطلع ميدانيًا عىل املشاريع التي ترشف عليها الدائرة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات وااليرادات 
املتحقق�ة لش�هر أيلول امل�ايض، بحس�ب اإلحصائية 
األولي�ة الصادرة عن رشكة تس�ويق النف�ط العراقية 

)سومو(.
وقال املتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد يف بيان 
تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان »مجم�وع الكميات 
املص�درة من النف�ط الخام لش�هر أيل�ول املايض من 
الحقول النفطية يف وس�ط وجنوب العراق بلغت 103 
مالين و10 اآلف و306 براميل، أما من حقول كركوك 
ع�رب ميناء جيه�ان بلغت الكميات املص�درة 3 مالين 
و166 الفاً و848 برميالً، فيما بلغت الكميات املصدرة 
من حقل القيارة 877 الف�اً و196 برميالً، فيما بلغت 

الكميات املصدرة اىل االردن 221 الفاً و977 برميالً«.
وبن ان »اإليرادات املتحققة بلغت أكثر من 6 مليارات 
و345 مليوناً و289 الف دوالر«.وأش�ار اىل ان »املعدل 
اليوم�ي ال�كيل للص�ادرات بل�غ 3 مالي�ن و576 ألف 
برميل، حيث كان املع�دل اليومي للتصدير من موانئ 
الب�رصة 3 مالين و434 الف برميل، ومن جيهان كان 
املع�دل اليومي 106 اآلف الف برميل، فيما كان املعدل 
اليومي من حقل القي�ارة 29 الف برميل، وبلغ املعدل 
اليوم�ي للتصدي�ر اىل االردن 7 اآلف برميل«.وأض�اف 
جهاد ان »معدل س�عر الربميل الواحد بلغ )59.149( 
دوالراً« منوه�ا اىل ان »ال�وزارة وم�ن خ�الل ايمانه�ا 
باط�الع الش�عب ع�ىل عملي�ات التصدير واالي�رادات 

املتحققة منه اتخذت هذا االجراء الشهري .

النفط تعلن جمموع الكميات 
املصدرة وااليرادات 
املتحققة لشهر أيلول

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعليم العايل والبح�ث العلمي، عن ضوابط 
اس�تيفاء األجور الدراس�ية عن�د اس�تضافة الطلبة التي 

سيعمل بها من السنة الدراسة 2019/2020.

وقال املدير الع�ام لدائرة الدراس�ات والتخطيط واملتابعة 
إيه�اب ناجي عباس يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »الضوابط نصت ان تكون األجور الدراسية 
لالس�تضافة ب�ن الكلي�ات الحكومية واالهلي�ة 40% من 
األجور الدراسية للكلية األهلية و60% للجامعة الحكومية 

من األجور الدراسية املقرة«.
الكليت�ن  ب�ن  االس�تضافة %150  »أج�ور  ان  وأض�اف 
متناظرتن يف جامعتن مختلفتن اي 75% للكلية األصلية 
و75% للكلية املس�تضيفة واس�تحصال املبال�غ املذكورة 

ابتداًء من السنة الدراسية 2019/2020 .

    نينوى / المستقبل العراقي

افتت�ح محافظ نين�وى منص�ور املرعيد، 
جرس سنحاريب الواقع عىل نهر الخورص 
واملنفذ م�ن قبل اح�دى رشكات املقاوالت 

املحلية.وقال املرعيد عىل هامش االفتتاح، 
ان خطة االعمار املتبعة يف تنفيذ مش�اريع 
تأهي�ل الجس�ور اع�دت برنامج�ا عمليا 
إلكم�ال العديد من مش�اريع االعمار قبيل 
مواجهة موسم االمطار ومنع االختناقات 

املرورية.
 ولف�ت املرعي�د اىل ان نهاية الع�ام الحايل 
س�يتضمن اكمال م�رشوع تأهيل الجرس 
الثان�ي يف مدين�ة املوصل وجس�ور اخرى 

سيتم اكمالها يف وقت اخر.

 مؤك�دا ان هن�اك الكث�ري م�ن املش�اريع 
املتعلقة بالطرق والجس�ور سيتم االنتهاء 
منها يف فرة قياسية بعد توجيه الرشكات 
املنف�ذة له�ا بزي�ادة وت�رية العم�ل يف تلك 

املرشيع.

    بغداد / المستقبل العراقي

النحاس�ية  للصناع�ات  العام�ة  الرشك�ة  كش�فت 
وامليكانيكي�ة أح�دى رشكات وزارة الصناع�ة واملعادن 
عن س�عيها النتاج )500( طن من االس�الك النحاسية 

خالل هذا العام« .
وذكر مدير عام الرشكة اكرم ش�اكر عبدالفتاح يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »الرشك�ة انته�ت من 
تهيئ�ة املواد االولية للرشوع باملرحل�ة الثانية من إنتاج 
أس�الك النحاس بعد ان نجحت يف املرحلة االوىل وانتجت 

اكثر من )200( طن من االس�الك النحاس�ية قطر )8( 
ملم وس�وقت )100( طن منها لصالح الشقيقة رشكة 

أور العامة ».
واكد عىل »س�عي الرشكة للوصول اىل الطاقة اإلنتاجية 
املخط�ط له�ا يف مصان�ع الش�هيد النحاس�ية بأنت�اج 
)500( ط�ن خالل هذا العام ، مش�دداً ع�ىل »بذل املزيد 
م�ن الجهود لغ�رض النهوض بواق�ع الرشكة االنتاجي 
وبالش�كل الذي يليق بسمعتها ، مجدداً دعوته اىل وزارة 
الكهرب�اء بش�كل خ�اص وكاف�ة وزارات ومؤسس�ات 
الدولة األخرى لالستفادة من منتجات الرشكة املتنوعة 

ودع�م الصناعة الوطنية ». يف س�ياق اخ�ر أعلن املدير 
العام عن تس�ويق دفعة جديدة من ملحقات اسطوانة 
غاز الطبخ لصالح الرشكة العامة لتعبئة الغاز وبكمية 
بلغت )6000( سيت من الواقية والقاعدة لتبلغ الكمية 
املس�وقة )68000( س�يت من اجمايل الكمي�ة املتعاقد 

عليها والبالغة )73000( سيت«.
واش�ار اىل ان »الكمية املتبقية والبالغة )5( االف سيت 
س�يتم تجهيزها خالل اليومن القادمن الكمال العقد ، 
مؤكداً عزم الرشكة عىل توقيع عقود جديدة مع الرشكة 

املذكورة وبكميات أكرب من العقود السابقة .

التعليم تعلن ضوابط استيفاء األجور الدراسية عند استضافة الطلبة

حمافظ نينوى يفتتح جرس »سنحاريب« ويؤكد عىل االستعداد جيدًا ملوسم االمطار

الصناعـات النحاسيـة وامليكانيكيـة تسعى إلنتاج »500« طن من االسالك النحاسية خالل العام اجلاري

حمافظ بغداد يؤكد عىل دعم ورعاية املسنني 
ومجيع دورر االحتياجات اخلاصة

خالل رعايته احتفالية يوم املسن العاملي

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اك�د محافظ بغداد ف�الح الجزائ�ري عىل دعم 
ورعاية رشيحة املس�نن وجميع الدور التابعة 
اىل دائ�رة ذوي االحتياج�ات الخاصة ملحافظة 
بغداد.واوعز املحافظ خالل رعايته االحتفالية 
الت�ي أقيم�ت يف دار مس�نن صلي�خ اىل توفري 
جميع متطلبات رعاية املس�نن، مش�ريا اىل ان 
املحافظ�ة وضمن حملة خدمة بغداد رشف لنا 
وضعت يف أولياتها تقديم جميع أش�كال الدعم 
للنهوض بعمل دور رعاية االحتياجات الخاصة.
من جانبه اش�ار مدير دائرة ذوي االحتياجات 
الخاصة صالح الطائي اىل ان املحافظ قدم دعم 
المحدود م�ن اجل تذليل جمي�ع العقبات التي 
تواجه عم�ل الدائرة، الفت�ا اىل ان الدائرة لديها 
العدي�د من املش�اريع والخط�ط لتقديم افضل 
الخدمات للمستفيدين واملستفيدات من الدور.
بدوره�ا ثمن�ت مدي�رة دار رعاي�ة املس�نن / 
صليخ رشوق رحيم الساعدي رعاية الجزائري 

وحض�وره لالحتفالي�ة، مؤك�دة ان تواصل�ه 
الدائ�م منحنا داف�ع معنوي لتقدي�م األفضل.
هذا وش�هدت االحتفالية حضور النائب كاظم 

فنج�ان الحمام�ي واعضاء مجل�س محافظة 
بغ�داد الش�يخ ع�ادل الس�اعدي و جس�ومة 

االيزرجاوي.

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلن معاون محافظ البرصة حسن 
النج�ار، إن الع�ام الحايل سيش�هد 
تثبي�ت كاف�ة موظف�ي العق�ود يف 

مديرّية تربية البرصة ».
وقال النجار يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »الخطوة 
القادم�ة ستش�هد تثبي�ت عق�ود 
الربية وفق ق�رار مجلس الوزراء، 
وخالل ه�ذا العام س�يجري تثبيت 
كافة العقود ضمن درجات الحذف 

واالستحداث لعام 2019«.
واك�د أن »الدرج�ات كافية لجميع 
ع�ىل  وتزي�د  العق�ود  موظف�ي 
أعدادهم، وس�يعلن عن تلك الزيادة 

يف حينها«.
االعراض�ات  »لجن�ة  أن  وأض�اف 

الخاصة باألس�ماء املعلنة مؤخ�راً لتثبيت 

63 موظف�اً ع�ىل م�الك مديرّي�ة الربية، 
وبصفة )م.مالحظ، م.مدقق، م.محاسب، 

م.مربمج، كاتب(، قد بارشت أعمالها منذ 
يوم األحد املايض .

معاون حمافظ البرصة: عام 2019 سيشهد تثبيت 
العقود الرتبوية كافة
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

العدد : 16944
التاريخ : 2019/9/29

املهندس
منصور مرعيد عطية

حمافظ نينوى

حمافظة نينوى
قسم العقود

A 2019/11 م/اعالن مناقصة عامة رقم
يعلن ديوان حمافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ مشروع )تبليط شوارع 
متفرقة يف ناحية القيارة ضمن ختصيص�ات مبالغ خطة تنمية االقاليم 
2019 حملافظ�ة نينوى( وبكلفة ختمينية مقدارها 443,455,000 
دينار )اربعمائة وثالث واربعون مليون و اربعمائة ومخس�ة ومخسون 

الف دينار( 
ومبدة تنفيذ )180ي�وم( على مقدمي العط�اءات الراغبني بدخول 
املناقصة مراجعة قس�م العقود يف ديوان احملافظة )خالل اوقات الدوام 
الرمسي وابتداءا من تاريخ نش�ر االع�الن ولغاية نهاية الدوام الرمسي 
ليوم 2019/10/14( للحصول على نس�خة من الوثائق لقاء مبلغ 
مقطوع قدره 150000 دينار فقط ) مائة ومخسون الف دينار ( غري 

قابلة للرد
تس�لم العطاءات من قبل صاحب العط�اء او من خيوله بظرف مغلق 
وخمتوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه ويودع 
يف صن�دوق العطاءات املوجود يف قس�م العقود مرفق�ا معه الوثائق 
واملستمس�كات املذكورة يف الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ الغلق 
يوم الثالثاء املوافق 2019/10/15 الساعة الثانية عشر ظهرا وسوف 

ترفض العطاءات بعد هذا املوعد
يكون مؤمتر ما قبل الغلق يف الس�اعة العاش�رة من صباح يوم االحد 
املوافق 2019/10/6 لالجابة على االستفسارات يف العنوان املذكور 

يف وثيقة العطاء
مع التقدير

حمافظة نينوى
قسم العقود

A 2019 /10 م/اعالن مناقصة عامة رقم
يعلن ديوان حمافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ مشروع )انشاء بناية 
ش�عبة زراعة يف ناحية فايدة مع االجهزة واالثاث  ضمن ختصيصات 
مبالغ خطة تنمي�ة االقاليم 2019 حملافظة نين�وى( وبكلفة ختمينية 
مقدارها 756,850,000 دينار )س�بعمائة وستة ومخسون مليون 

ومثامنائة ومخسون الف دينار( 
ومبدة تنفيذ )240ي�وم( على مقدمي العط�اءات الراغبني بدخول 
املناقصة مراجعة قس�م العقود يف ديوان احملافظة )خالل اوقات الدوام 
الرمسي وابتداءا من تاريخ نش�ر االع�الن ولغاية نهاية الدوام الرمسي 
ليوم 2019/10/14( للحصول على نس�خة من الوثائق لقاء مبلغ 
مقطوع قدره 150000 دينار فقط ) مائة ومخسون الف دينار ( غري 

قابلة للرد
تس�لم العطاءات من قبل صاحب العط�اء او من خيوله بظرف مغلق 
وخمتوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه ويودع 
يف صن�دوق العطاءات املوجود يف قس�م العقود مرفق�ا معه الوثائق 
واملستمس�كات املذكورة يف الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ الغلق 
يوم الثالثاء املوافق 2019/10/15 الساعة الثانية عشر ظهرا وسوف 

ترفض العطاءات بعد هذا املوعد
يكون مؤمتر ما قبل الغلق يف الس�اعة العاش�رة من صباح يوم االحد 
املوافق 2019/10/6 لالجابة على االستفسارات يف العنوان املذكور 

يف وثيقة العطاء
مع التقدير

العدد : 16947
التاريخ : 2019/9/29

املهندس
منصور مرعيد عطية

حمافظ نينوى
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املشخاب

العدد: 3330
التاريخ 2019/10/1

اعالن
اىل املفقود / تحسني صالح عطيه

قدمت املدعوه احالم عبد االمري عبد السادة 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة تطلب في�ه اصدار 
حجة الحجر والقيمومة عىل زوجها تحسني 
صالح عطيه كون�ه خرج من داره ولم يعد 
لحد االن فعىل من تتوفر لديه معلومات عن 
املقود املذكور اعاله مراجعة هذه املحكمة 
خ�الل مدة خمس�ة عرش يوم�ا اعتبارا من 
اليوم التايل للنرش ويف حال عدم حضورك او 
من ين�وب عنك قانونا س�وف تصدر بحقك 

حجة الحجر والقيمومة وفق القانون
القايض

احمد عبد مسلم
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 929/ج /2019
التاريخ : 2019/8/29

اىل املته�م اله�ارب / زه�ري كام�ل احم�د 
الساعاتي

اعالن غيابي
حيث ان�ك مته�م بالدعوى املرقم�ة 929/

ج/2019 واملشتكية فيها امنة كامل محمد 
وف�ق احكام امل�ادة 432 عقوب�ات وبداللة 
مواد االشرتاك 47 /49/48 منه وملجهولية 
مح�ل اقامتك تق�رر تبليغ�ك للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة بموع�د املحاكم�ة املوافق 
حض�ورك  ع�دم  حال�ة  ويف   2019/10/3

ستجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 952/ج /2019
التاريخ : 2019/9/17

اىل املته�م اله�ارب / حس�ني طال�ب كاظم 
عباس 

اعالن غيابي
حي�ث انك متهم بالدع�وى املرقمة 952/ج 
فاض�ل  عب�اس  فيه�ا  واملش�تكي   2019/
محم�د عيل الس�عيدي وف�ق اح�كام املادة 
453 عقوبات وملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك للحضور امام هذه املحكمة بموعد 
املحاكمة املواف�ق 2019/10/20 ويف حالة 
عدم حض�ورك س�تجري املحاكم�ة غيابيا 

وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 607/ج /ب/2019

التاريخ : 2019/8/29
اىل املته�م اله�ارب / س�الم عب�د العظي�م 

سلمان جرب البديري
اعالن غيابي

املرقم�ة  بالدع�وى  متهم�ة  ان�ك  حي�ث 
607/ج/ب/2019 واملش�تكي فيها رش�يد 
توي�ك ب�ردان الكعب�ي وف�ق اح�كام املادة 
432 عقوب�ات وبدالل�ة مواد االش�رتاك 47 
/49/48 منه وملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك للحضور امام هذه املحكمة بموعد 
املحاكم�ة املواف�ق 2019/9/29 ويف حالة 
عدم حض�ورك س�تجري املحاكم�ة غيابيا 

وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد :2019/736

التاريخ 2019/8/29
اعالن

اىل املتهم�ني الهاربني / عاصم ترتيب كريم 
الغزايل واكرم صباح مريي الغزايل

اقت�ى حضوركم�ا ام�ام ه�ذه املحكمة 
الج�راء محاكمتكما حول التهمة املس�ندة 
اليكما وفق احكام املادة  421 / من قانون 
العقوب�ات وبداللة مواد االش�رتاك 47 , 49 
منه وملجهولية محل اقامتكما تقرر تبليغك 
اعالن�ا يف محل اقامتكما وش�عبة مكافحة 
اج�رام الخطف وهذه املحكم�ة  بالحضور 

امامها صباح يوم 2020/3/29
الرئيس

حليم نعمة حسني
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 548/ج /2019
التاريخ : 2019/9/11

اىل املته�م اله�ارب / ن�ارص كاظم حس�ني 
القرييش

اعالن غيابي
حيث ان�ك مته�م بالدعوى املرقم�ة 548/
ج/2019 واملش�تكي فيه�ا رح�اب طعمه 
هادي وفق احكام امل�ادة 1/433  عقوبات 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك 
بموع�د  املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  للحض�ور 
املحاكمة املواف�ق 2019/10/13 ويف حالة 
عدم حض�ورك س�تجري املحاكم�ة غيابيا 

وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

حمافظة ميسان 
دائرة صحة ميسان

قسم االمور االدارية واملالية والقانونية 
الشعبة القانونية 

اعالن متديد مزايدات ملدة مخسة عرش يوم رقم )5 ، 6 ، 7( لسنة 2019
نظ�را لعدم حضور املزايدي�ن يف الزمان واملكان املحدد املعلن عنها 
يف جري�دة الصباح الرس�مية تعلن لجنة االيجار املش�كلة يف دائرة 
صحة ميسان وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 
2013 عن تمديد مزايدات لتأجري االكشاك العائدة لدائرتنا رقم )5 
، 6 ، 7( مل�دة )15( خمس عرش يوم وكما مدرج  تفاصيلها ادناه 
فعىل الراغبني باالش�رتاك مراجعة الدائرة اعاله الشعبة القانونية 
خالل فرتة االعالن مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
20% م�ن القيمة التقديرية وس�تجري املزايدات يوم 15 , 16 , 17  
2019/9/10 ويعترب قرار االحالة قطعيا بعد فوات خمس�ة ايام 
من تاريخ االحالة وعىل املؤجر تس�ديد مبل�غ االيجار خالل )30(

يوم�ا من تاريخ تبليغه باالحال�ة القطعية مع مبلغ 2% من قيمة 
االيجار وبعكسه يتحمل غرامة تأخريية بمبلغ )25000(  خمسة 
وعرشون الف دينار عن كل يوم تأخري وبعدها يعترب  ناكل وتصادر 
تأمينات�ه ويتحمل ف�رق البدلني ويتم اعادة املزايدة عىل حس�ابه 

وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة( 
اعالن مناقصة عامة خارجية )للمرة الثانية(

اىل : السادة
م / 524 /2019/ خارجية     تجهيز:  كيلة حجمية

يرس رشك�ة مصايف الجنوب/رشكة عامة/قس�م العقود واملش�رتيات بدعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني 
وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز  : “كيلة حجمية عدد2  » موقع  البرصة / ميس�ان  مع مالحظة 

ما يأتي:

 عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال )رشكة مصايف الجنوب/ 
رشكة عامة( )من األحد إىل الخميس /من الس�اعة الثامنة صباحا إىل الس�اعة الثانية بعد الظهر حس�ب 

توقيت مدينة البرصة املحيل(  وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
س�يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود 

الحكومية والصادرة من وزارة التخطيط رقم )2( لسنة 2014.
 متطلب�ات التأهي�ل املطلوبة :) أ ( القدرة املالية : عىل مقدم العطاء أن يق�دم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل 
القيام باملتطلبات املالية اآلتية : 1- الحسابات الختامية معدل ربح آلخر سنتني متتالية مصادقة ومدققة 
من قبل محاس�ب قانوني معتمد .2- معدل ايراد س�نوي يعادل )260,000 $(مئتان ,وس�تون  ألف دوالر 

للسنوات الخمس السابقة 3- سيولة نقدية تعادل )260,000$(  مئتان وستون  ألف دوالر فقط
الخربة والقدرة الفنية؛  )ب( 

ع�ىل مقدم  العطاء أن يق�دم دليالً موثقاً يوض�ح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخ�ربة الفنية املطلوبة يف 
القسم السادس و تنفيذ عقد )1( عىل االقل خالل السنوات )10(  السابقة.

)ج(عىل مقدم  العطاء أن يقدم دليالً موثقا يوضح أن السلع التي يعرضها تفي بمتطلبات االستخدامات 
بإم�كان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقدي�م طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة 

بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق , و غري قابلة للرد , البالغة )200,000( ألف دينار.
 املبلغ التخميني للمناقصة )$520,000  ( خمسمائة  وعرشون الف دوالر أمريكي فقط.

يج�ب تقديم ضمان العطاء بقيمة  )10,400 ( عرشة االف واربعمائة دوالر أمريكي فقط عىل ش�كل صك 
مصدق أو خطاب ضمان أو سفتجة نافذ ملدة )28( يوما من تأريخ انتهاء نفاذ العطاء عن طريق مرصف 

عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي .  
تقديم الوثيقة كاملة أو ملئ القسم الرابع من الوثيقة باملواصفات الفنية ومىل جداول االسعار وحسب ما 

موضح يف الوثيقة ويجب ان تكون موقعة ومختومة بالختم الحي .
يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن.

يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي )غرفة استالم وفتح العطاءات/ االستعالمات الرئيسية/ رشكة مصايف 
الجنوب/رشكة عامة-الش�عيبة- محافظة البرصة/ جمهورية-العراق(يف املوعد املحدد      2019/11/17 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة البرصة املحيل(. العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم 

فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان اآلتي:
)غرفة استالم وفتح العطاءات/ االس�تعالمات الرئيسية/ رشكة مصايف الجنوب/رشكة عامة-الشعيبة- 
محافظ�ة الب�رصة/ جمهورية الع�راق( يف    2019/11/17   الس�اعة الواحدة بعد الظهر حس�ب توقيت 

مدينة البرصة املحيل أو اليوم الذي يليه.
 يج�ب عىل مقدم العطاء االلتزام بكافة الرشوط واملواصفات املذكورة يف الوثيقة القياس�ية املرفقة بكافة 

اقسامها.

العدد / 6907
التاريخ : 2019/9/30

العدد  :خ26864/1/126/6
التاريخ : 2019/10/1

الدكتور الصيدالين / عيل حممد العالق
املدير العام

تفاصيل الكشك تاريخ ومكان 
المزايدة اليوم اسم المزايدة  ت

الكشك عبارة عن كرفان 
ذو ابعاد طول 5م 

وعرض 2,5 الكشك يقع 
داخل المستشفى يفتح 
الساعة السابعة صباحا 
الى الساعة الثانية عشر 

مساءا 

 2019/10/15
قاعة مستشفى 
المجر الكبير

الثالثاء

مزايدة رقم )5( 
لسنة 2019 
تأجير كشك 

مستشفى المجر 
الكبير

1

البناء عبارة عن كافتريا 
ذو ابعاد العرض 5 م 
والطول 6م يقع داخل 
مبنى المعهد يحتوي 

على سبالت يحتوي على 
طاوله وكرسي عدد 

)16(

 2019/10/16
قاعة معهد 

المهن الصحية 
العالي

االربعاء

مزايدة رقم )6( 
لسنة 2019 
تأجير كافتريا 
معهد  المهن 
الصحية  

2

الكافتريا عبارة عن بناء 
يتكون من مطبخ وصالة 
ذو ابعاد 8م طول و4م 
عرض الكافتريا مغلف 
بالسيراميك واالرضية 
مرمر وجود مروحة 

سقفية عدد )2( يقع داخل 
المستشفى

 2019/10/17
قاعة مستشفى 
علي الغربي 

الخميس
مزايدة رقم )7( 
لسنة 2019 

كشك مستشفى 
علي الغربي

3

PRICEDESCRIPTIONREQ NOITEM

 200.000
IQD

 SUPPLYING TWO MOBILE TANK PROVER
FOR )BASRAH & MESSAN( LOCATIONS

المبلغ التخميني للمناقصة )520,000( $ خمسمائة وعشرون 
الف دوالر امريكي  فقط تاريخ الغلق 2019/11/17 

524/ 2019/ E

للمرة الثانية
1

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب/ وكالة
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 960/ج /2019
التاريخ : 2019/9/17

س�لمان  عي�ى  نص�ر   / اله�ارب  املته�م  اىل 
شعوبي

اعالن غيابي
حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة 960/ج 
/2019 واملش�تكي فيها دنيا كاظم سعيد عمار 
وفق احكام املادة 434 عقوبات وملجهولية محل 
اقامتك تقرر تبليغك للحضور امام هذه املحكمة 
بموع�د املحاكم�ة املواف�ق 2019/10/20 ويف 
حالة ع�دم حضورك س�تجري املحاكمة غيابيا 

وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 839/ج /2019
التاريخ : 2019/8/29

اىل املتهم الهارب / كرار كوثر اموري الشكري
اعالن غيابي

حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة 839/ج 
/2019 واملش�تكي فيه�ا كوثر احس�ان كاظم 
وفق احكام امل�ادة 1/413 عقوبات وملجهولية 
مح�ل اقامتك تقرر تبليغ�ك للحضور امام هذه 
املحكمة بموعد املحاكمة املوافق 2019/10/6 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�تجري املحاكم�ة 

غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 645/ج /2019
التاريخ : 2019/9/2

اىل املتهم الهارب / عيل حسني صاحب عكايش
اعالن غيابي

حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة 645/ج 
/2019 واملش�تكي فيها لؤي ع�ادل عبد االمر 
وف�ق اح�كام امل�ادة 446 عقوب�ات وملجهولية 
مح�ل اقامتك تقرر تبليغ�ك للحضور امام هذه 
املحكمة بموعد املحاكمة املوافق 2019/10/6 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�تجري املحاكم�ة 

غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 839/ج /2019
التاريخ : 2019/8/27

اىل املتهم الهارب / خالد نارص سلمان التميمي
اعالن غيابي

حيث انك متهم بالدعوى املرقمة 839/ج/2019 
واملش�تكي فيها حس�ني عيل نارص وفق احكام 
املادة 415/ عقوبات وبداللة مواد االشرتاك 47 
/49/48 من�ه وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة بموعد 
حال�ة  ويف   2019/9/29 املواف�ق  املحاكم�ة 
ع�دم حضورك س�تجري املحاكم�ة غيابيا وفق 

القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 842/ج /2019
التاريخ : 2019/9/11

اىل املته�م الهارب / محمد عبد العباس حس�ني 
الفتالوي

اعالن غيابي
حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة 842/ج 
/2019 واملش�تكيان فيها  حس�ن يحيى محمد 
ومنال هادي عبد الجاسم وفق احكام املادة 434 
عقوب�ات  وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
للحضور ام�ام هذه املحكم�ة بموعد املحاكمة 
املواف�ق 2019/10/7 ويف حال�ة عدم حضورك 

ستجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد :2019/768

التاريخ 2019/9/9
اعالن

اىل املتهم�ني الهارب�ني كل من / م�روان فيصل 
حمود أل س�ويد وغزوان فيصل حمود أل سويد 
ومعني شمران حمود أل سويد واحسان عزاوي 

سلمان أل سويد
اقت�ى حضوركم ام�ام هذه املحكم�ة الجراء 
محاكمتك�م حول التهم�ة املس�ندة اليكم وفق 
احكام املادة  1/406/أ  / من قانون العقوبات 
وبداللة مواد االشرتاك 47 , 49 منه وبداللة امر 
سلطة االئتالف رقم 7 لسنة 2003 القسم 1/3/

منه  وملجهولي�ة محل اقامتكم تق�رر تبليغكم 
اعالنا يف محل اقامتكم وش�عبة الكرار ملكافحة 
االجرام وهذه املحكمة  بالحضور امامها صباح 

يوم 2020/5/10
الرئيس

حليم نعمة حسني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 3714/ش2019/2

التاريخ : 2019/10/1
اعالن

اىل / املدعى عليه ) عباس فاضل رضا(
اصدرت هذه املحكمة قرارها بالدعوى املرقمة 
غيابي�ا   2019/7/10 يف  3714/ش2019/2 
بحقك والق�ايض بتصديق الط�الق الخلعي من 
املدعية )رس�ل فيص�ل هاني( والواق�ع بينكما 
بتاري�خ 2019/3/12 وملجهولية محل اقامتك 
وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار 
حي الجمهوري�ة / النجف قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك بالقرار بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميتني ول�ك حق االعرتاض عىل القرار الغيابي 
خالل املدة القانونية وبعكس�ه يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية
القايض

صفاء ناجي املوىل
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 917/ج /2019
التاريخ : 2019/9/11

اىل املته�م اله�ارب / جواه�ر رحيم حاش�وش 
جويد التميمي

اعالن غيابي
حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة 917/ج 
/2019 واملشتكي فيها  الحق العام وفق احكام 
املادة 1/390  عقوبات  وملجهولية محل اقامتك 
تق�رر تبليغ�ك للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة 
بموع�د املحاكم�ة املواف�ق 2019/10/13 ويف 
حالة ع�دم حضورك س�تجري املحاكمة غيابيا 

وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 500/ج /2019
التاريخ : 2019/9/19

اىل املتهم الهارب / ثائر رعد عبد املهدي
نرش حكم غيابي

حيث ان�ك مته�م بالدع�وى الجزائي�ة  املرقمة 
500/ج /2019 فيه�ا وملجهولية محل اقامتك 
قد تم اج�راء املحاكمة بحقك غيابيا وتم الحكم 
علي�ك من قب�ل ه�ذه املحكمة غيابيا وحس�ب 
قرار الحك�م بالعقوبة املرقم 500/ج/2019 يف 
2019/6/27 واملتضم�ن الحبس البس�يط مدة 
س�تة اشهر استنادا الحكام املادة 384 عقوبات 
حكم�ا غيابيا قابال لالع�رتاض والتمييز وصدر 
اس�تنادا الحكام املواد 245 و 182/ أ من قانون 
اصول املحاكمات االصولية الجزائية وملجهولية 
مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك بالق�رار املذكور يف 

صحيفتني محليتني وفق القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 864/ج /2019
التاريخ : 2019/8/29

اىل املته�م اله�ارب / ف�الح حس�ن حمي�د نادر 
الطفييل

اعالن غيابي
حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة 864/ج 
/2019 واملش�تكي فيها  محم�د عليوي كاظم 
ع�يل الخفاج�ي  وف�ق اح�كام امل�ادة 1/459  
عقوب�ات  وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
للحضور ام�ام هذه املحكم�ة بموعد املحاكمة 
املواف�ق 2019/9/29 ويف حال�ة عدم حضورك 

ستجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 970/ج /2019
التاريخ : 2019/9/17

اىل املتهم الهارب / عيل حسني شاهر كاطع
اعالن غيابي

حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة 970/ج 
/2019 واملش�تكي فيها  الح�ق العام / مديرية 
بلدي�ة الكوف�ة وفق الق�رار 154 لس�نة 2001  
وملجهولية محل اقامت�ك تقرر تبليغك للحضور 
ام�ام ه�ذه املحكمة بموع�د املحاكم�ة املوافق 
2019/10/20 ويف حالة عدم حضورك ستجري 

املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 665/ج /2019
التاريخ : 2019/9/2

اىل املتهم الهارب / عيل حسني صاحب عكايش
اعالن غيابي

حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة 665/ج 
/2019 واملش�تكي فيها  محمد عز الدين جواد 
وف�ق اح�كام امل�ادة 446 عقوب�ات  وملجهولية 
مح�ل اقامتك تقرر تبليغ�ك للحضور امام هذه 
املحكمة بموعد املحاكمة املوافق 2019/10/6 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�تجري املحاكم�ة 

غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3554/ب2019/3

التاريخ : 2019/10/1
اعالن

اىل املدعى عليه )قاسم سنيد حمزة(
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 3554/
ب2019/3 يف 2019/9/15 واملتضم�ن الحكم 
)بابطال قيد العقار املرقم 7648 /1 م3 جزيرة 
النجف حي القادس�ية املس�جل بالع�دد 122/
ك2002/1 مجل�د 968 بأس�م )قاس�م س�نيد 
حم�زة( ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائي ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بالق�رار املذكور بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
ول�ك حق الطعن عىل الق�رار املذكور خالل املدة 
املقررة  بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه 
سيكتس�ب الق�رار املذك�ور درجة البت�ات وفق 

االصول
القايض

���������������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الخرض

العدد : 2/خ/2014
التاريخ2019/9/22

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الخ�رض بامل�زاد العلن�ي 
الس�يارة املرقمة 635528 بغداد فحص مؤقت  
س�مند صالون اجرة موديل 2011 اللون اصفر 
والعائ�دة اىل املدين وائل نعي�م دخيل واملوجودة 
يف ك�راج ه�ذه املديري�ة وس�تجري املزاي�دة يف 
الك�راج اعاله يف الس�اعة الثانية ع�رشة ظهرا 
القيمة املق�درة بمبلغ 3,900,000 ثالثة ماليني 
وتس�عمائة الف دين�ار مدة الن�رش يف الصحف 
املحلي�ة عرشة ايام من الي�وم التايل للنرش وعىل 
املش�رتي التأمين�ات القانونية البال�غ 10% من 
القيم�ة املدرجة اعاله لق�اء طلب الدائن خران 
ب�ردان ف�رج البال�غ 4,000,000 اربعة ماليني 

دينار والسيارة كاملة االوصاف 
املنفذ العدل

غانم زيرج محمد
���������������������������������������

تنويه
نرش يف صحيفة العراق االخبارية  بالعدد ) 1031 
( اعالن تنفيذ النج�ف رقم االضبارة 2019/50 
ذكر اس�م املدين عالوي حس�ن خطأ والصحيح 

عالوي حسن مناتي لذا اقتى التنويه
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة /3561

التاريخ : 2019/9/25
اىل املدعو/ ابراهيم عبود ادريس اليارسي

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة عيل ابراهيم عبود طلبا 
اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة 
بح�ق املدع�و ) ابراهي�م عبود ادري�س( قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك 
الحض�ور امامها خ�الل عرشة اي�ام من تاريخ 
نرش االعالن  وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق 

القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة /3687

التاريخ : 2019/9/30
اىل املدعوه/ قسمة عزيز عبد الكريم

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة محمد عزيز عبد الكريم 
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة 
وفاة بحق املدعوه ) قس�مة عزيز عبد الكريم( 
قررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك 
الحض�ور امامها خ�الل عرشة اي�ام من تاريخ 
نرش االعالن  وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق 

القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة /3689

التاريخ : 2019/9/30
اىل املدعوه/ صبيحة عزيز محمد

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة محمد عزيز عبد الكريم 
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة 
وف�اة بح�ق املدع�وه ) صبيحة عزي�ز محمد( 
قررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك 
الحض�ور امامها خ�الل عرشة اي�ام من تاريخ 
نرش االعالن  وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق 

القانون
القايض

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

فقدان 
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن 
جامع�ة بغداد كلي�ة الطب بأس�م / 
محمد عادل مناتي – فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة /3686

التاريخ : 2019/9/30
اىل املدعوه/ رزيقه عيل عباس

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة محم�د عزيز عبد الكريم 
طلب�ا اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة 
وف�اة بحق املدع�وه ) رزيقه عيل عب�اس ( قررت 
املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامه�ا خالل عرشة ايام م�ن تاريخ نرش االعالن  

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة / 2019/2075

التاريخ 2019/9/30
املدين / هاشمية يوسف نارص

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ النجف سهام بالعقار تسلسل 
5/1357 الواق�ع يف ب�راق جدي�دة العائ�د للمدين 
هاش�مية يوسف نارص املحجوز لقاء طلب الدائن 
جواد صادق سلمان البالغ اربعون مليون دينار عىل 
الراغب بالرشاء مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة 
ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانوني�ة عرشة م�ن املائة من 
القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

نصر حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه / 5/1357 حويش جديدة
2 � جنسه ونوعه : دار

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف
4  �مشتمالته / العقار مفرز بصورة غر رسمية 
اىل دار وفن�دق وال�دار تحت�وي ع�ىل اربع�ة غرف 
واس�تقبال ومطب�خ وكليدور ومراف�ق عدد اثنان 
واربعة غرف نوم ومجموعة صحية فوقاني علما 

بان سهم املدينة املراد بيعها يف الدار
5 � مس�احته : 58,75 باعتبار الكيل 3042س�هم 

وان سهم املدينة 145 سهم
6 � درجة العمران : متوسطة

7 � الشاغل : مليحة عبد املنعم عبد املحسن يرغب 
بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجرة

8 � القيم�ة املق�درة : خمس�ة وخمس�ون مليون 
وتسعمائة واربعون الف

���������������������������������������
وزارة العدل

دائرة الكاتب العدل يف النجف
العدد : 1106

التاريخ 2019/9/29
اعالن
انذار

بواسطة السيد الكاتب العدل يف النجف االرشف
وج�ه الس�يد مدي�ر بلدي�ة النج�ف االرشف وكيلته 
الحقوقي�ة )ح�ال رؤوف حم�زة( بموج�ب وكالتها 
املرقم�ة ) 26199(( يف 2015/12/20 االنذار املرقم 
بالعدد العموم ) 15735( يف 2019/5/3 ويف س�جل 
االن�ذارات ) 1214( اىل الس�يد )املس�تثمر / املدي�ر 
املف�وض لرشكة في�ض املروة / مه�دي محمد رضا 

السهالوي( عنوانه النجف االرشف / حي االمر
بالنظ�ر لقيام�ك بمخال�ة بن�ود العق�د امل�رم معك 
النش�اء )مرأب وقوف الس�يارات متع�دد الطوابق ( 
وعدم التزامك باملبارشة بالعمل لذلك ننذرك بااللتزام 
بالعقد وخالل مدة )7( ايام من تاريخ تبليغك باالنذار 
وبخالفه س�وف يت�م فس�خ العقد مع�ك ومراجعة 

املحاكم وتحميلك كافة التبعات القانونية
ارس�ل االنذار بيد مبلغ دائرتنا الس�يد )كاظم مسلم 
كاظم( لغ�رض تبليغك باالنذار اعي�د الينا مرشوحا 
علي�ه بان�ه مرتح�ل اىل جه�ة مجهولة وب�دون علم 
مختار منطقة حي االمر /2 وكما مدون باالش�عار 
املختار الس�يد  )عيل مجبل الدجييل( لذا قررنا النرش 
بالصحيفت�ني الرس�ميتني لغ�رض تبليغ�ك باالنذار 
ويعت�ر التبليغ نافذ م�ن تاريخ النرش وملدة س�بعة 

ايام
ع الكاتب العدل االول يف النجف االرشف

لقاء طالب مجيد

���������������������������������������
فقدان 

فقد الوص�ل الصادر م�ن بلدي�ة النعمانية املرقم 
 / 000 ( 1011729 يف 30 / 4 / 2018 بمبل�غ 
000 / 3 ( ثالثة ماليني دينار باسم / سجاد نعيم 
كاط�ع – فع�ىل من يعث�ر عليه تس�ليمه اىل جهة 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الرطبة 
العدد : 1 / ش / 2019 

التاريخ : 24 / 4 / 2019 
تشكلت محكمة االحوال الشخصية يف الرطبة من 
قاضيها الس�يد احمد حسن دحام بتاريخ 24 / 4 
/ 2019 املأذون بالقضاء باس�م الشعب واصدرت 

املحكمة قرارها االتي : 
ق�ررت املحكمة الحكم بايق�اع التفريق القضائي 
بني املدعية ) س�اره وليد شاكر ( وزوجها املدعى 
عليه ) عالء س�الم عبود ( واعتباره طالقا رجعيا 
يحل لهما بموجبه العودة اىل الحياة الزوجية بدون 
عقد او مه�ر جديدين خالل ف�رتة العدة الرشعية 
وع�ىل املدعية االلت�زام بالع�دة الرشعي�ة البالغة 
ثالث�ة قروء واعتبارا من تاري�خ صدور هذا القرار 
وتحمي�ل املدعى علي�ه الرس�وم واملصاريف كافة 
وصدر القرار استنادا الحكام قرار ) م ق ش املنحل 
واملرقم 1529 يف 31 / 12 / 1985 واملواد 38 و 40 
و 47 اح�وال ش�خصية و 22 و 25 و 76 اثبات و 
161 و 166 و 177 و 203 و 300 مرافعات مدنية 
حكما غيابيا قابال لالعرتاض والتمييز وافهم علنا 

يف 24 / 4 / 2019 . 
القايض 

احمد حسن دحام

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 4218 / ش3 / 2019 

التاريخ : 1 / 10 / 2019 
اىل / املدعى عليه / سعيد صالح عبد منصور 

م / اعالن 
اقام�ت املدعي�ة زوجتك ) هبة فاض�ل عباس ( 
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة بالعدد اع�اله امام 
ه�ذه املحكم�ة ومضمونها تطل�ب فيها نفقة 
مس�تمرة لها والطفالها كل م�ن ) ادم وفاطمة 
وضي�ف ( ولكونك مجهول مح�ل االقامة وعدم 
توفر املعلومات عنك حس�ب كتاب مركز رشطة 
قزاني�ة / قس�م رشط�ة منديل واش�عار مختار 
منطق�ة الحي العرصي يف قزاني�ة تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليت�ني بالحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم 14 / 10 / 2019 
ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال ماينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق 

القانون االصول.
القايض 

عبد املطلب حمدان جر 
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 4219 / ش3 / 2019 

التاريخ : 1 / 10 / 2019 
اىل / املدعى عليه / سعيد صالح عبد منصور 

م / اعالن 
اقام�ت املدعي�ة زوجتك ) هبة فاض�ل عباس ( 
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة بالعدد اع�اله امام 
ط�الق  تصدي�ق  ومضمونه�ا  املحكم�ة  ه�ذه 
خارج�ي ولكون�ك مجهول مح�ل االقامة وعدم 
توفر املعلومات عنك حس�ب كتاب مركز رشطة 
قزاني�ة / قس�م رشط�ة منديل واش�عار مختار 
منطق�ة الحي العرصي يف قزاني�ة تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليت�ني بالحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم 14 / 10 / 2019 
ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال ماينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق 

القانون االصول.
القايض 

عبد املطلب حمدان جر 
���������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بغداد الجديدة 
العدد : 1069 / 2017 

التاريخ : 29 / 9 / 2019 
املدين : وعد يوس�ف كام�ل / عنوانه – مجهول 

االقامة.
بالنظ�ر لتع�ذر تبليغ�ك ع�ىل العن�وان اعاله – 
الك�رادة ح�ي الوح�دة – اس�واق البي�داء وذلك 
ملجهولي�ة محل اقامت�ك وحس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ يف مركز رشطة االث�اث العلوية وتاييد 
مديري�ة ناحية الك�رادة الرشقية . ولعدم وجود 
موطن دائم او مختار غر العنوان اعاله – عليه 
تق�رر تبليغ�ك ن�رشا بالصحف املحلي�ة لغرض 
الحضور امام هذه املديرية وخالل 15 خمس�ة 
ع�رش يوم�ا اعتب�ارا م�ن الي�وم الثان�ي للنرش 
وتسديد دين االضبارة اعاله للدائن ) سيف توما 
ججو ( والبالغ مقداره ) 39400000 ( تس�عة 
وثالثون مليون واربعمائة الف دينار وبعكس�ه 
س�يصار اىل االس�تمرار باالجراءات التنفيذية يف 
حال وبخصوص س�هامك املحج�وزة يف العقار 
املرقم 2 / 2988 م4 وزيرية غزالية وبيعها وفق 

القانون . 
منفذ العدل 

صالح عبد سلومي 
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة تحقيق الرطبة 
العدد : 1262 

التاريخ : 24 / 9 / 2019 
م / اعالن 

اش�ارة اىل االوراق التحقيقية الخاصة باملدعية 
بالح�ق الش�خيص ) ربيع�ه محم�ود جاس�م ( 
وتنفي�ذا لق�رار ه�ذه املحكمة امل�ؤرخ يف 22 / 
9 / 2019 املتضم�ن تعميم اوص�اف املفقود ) 
قيص س�عد حمي�د عبد العيس�اوي ( ونرشه يف 
صحيفت�ني رس�ميتني محليت�ني لديك�م يرجى 

التفضل باالطالع ونرشه لديكم .
املرفقات : 

نسخة من قرار السيد قايض املحكمة .
نسخة من افادات املخر والشهود .

القايض 
احمد حسن دحام 

���������������������������������������
اعالن دعوة دائنني 

اني املصفي خلي�ل ابراهيم جعفر لرشكة خليل 
ابراهي�م جعفر لتجارة قطع غيار الس�يارات / 
م�رشوع ف�ردي – ادعو كل من له ح�ق او دين 
ع�ىل الرشك�ة مراجعتي ع�ىل العن�وان التايل – 

بغداد شارع فلسطني م 550 ز 41 د 61 .
املصفي 

خليل ابراهيم جعفر 
���������������������������������������

فقدان 
فق�د وص�ل قب�ض حكومي ص�ادر م�ن بلدية 
الب�رصة رقم�ه 479145 مبلغ�ه ) 000 ، 600 
، 1 ( بتاري�خ 4 / 12 / 2018 باس�م / كريم�ه 
مزعل غضب – فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار .
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

فقدان
فقدت اجازة املضخة الزراعية املرقمة 
 / بأس�م   2009/8/4 يف   )4623  (
مش�يع علوان محم�د و محمد مايح 
محمد الص�ادرة من مديري�ة املوارد 
املائية يف النجف ناحية العباسية عىل 
من يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار
������������������������������

 فقدان
فقد مني الوصل الصادر من مديرية 
بلدي�ة  الحيدرية املرق�م ) 123355( 
يف 2017/7/15 باس�م / مسلم عبد 
الزه�رة مه�دي فعىل م�ن يعثر عليه 

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

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2019/529

مقتبس حكم غيابي
1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
2 � اس�م املتهم الغائب : الرشطي قيص جواد كاظم 

عبد الله اللعيبي
3 � رقم الدعوى : 2019/529

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2017/10/7
5 � تاريخ الحكم : 2019/7/10

6 � امل�ادة القانوي�ة )5( م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املعدل

7 � املنسوب اىل : قيادة حدود املنطقة الرابعة 
8 � خالص�ة الحك�م :الحبس الش�ديد مل�دة )خمس 
س�نوات( وفق احكام امل�ادة )5( من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008  وبداللة امل�واد 61/اوال و 69/اوال من 
ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 وذل�ك لغيابه من تاريخ 

2017/10/7 ولحد االن 
9 �  ط�رده  م�ن الخدم�ة يف ق�وى االم�ن الداخ�يل 
وتنحيه ع�ن الوظيفه نهائيا اس�تنادا الحكام املادة 
)38/ثانيا(   من ق ع د رقم 14 لسنة 2008  املعدل 
بداللة املادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
10 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء 
القبض عليه اينما وجد لتنفيذالحكم الصادر بحقه 
والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه استنادا 
الح�كام امل�ادة 69/ثاني�ا وثالثا م�ن ق أ د رقم 17 

لسنة 2008
11 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69/ رابع�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 

2008
12 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )جبار 
عات�ي جرب ( البالغ�ة )25,000( خمس�ة وعرشين 
ال�ف دينار عراقي ترصف له م�ن خزينة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا ص�ادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60 / سادس�ا  من ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 
قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/

اوال وثاني�ا من نف�س القانون وافه�م علنا بتاريخ 
2019/7/10

اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

������������������������������
محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة

للمنطقة )الثالثة( 
رقم القضية / 2019/517

التاريخ 2019/7/31
قرار حكم

عق�دت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل الثال�ةث � 
للمنطق�ة الثالث�ة جلس�تها العلني�ة لي�وم االربعاء 
املواف�ق 2019/7/31 برئاس�ة الل�واء الدكتور عبد 
ال�رزاق حس�ني كاظ�م وعضوي�ة كل م�ن العمي�د 
الحقوقي قحطان عبد الله سلمان العميد الحقوقي 
سلمان مزبان ش�ناوة واصدرت بحق املتهم الهارب 
ش.م )احم�د علوان س�عدون مونس( املنس�وب اىل 
قيادة حدود املنطقة الثالثة باسم الشعب )قرارها( 

االتي:
1 � تعديل مادة االحالة من املادة )5( من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 املع�دل اىل امل�ادة 5/اوال من نفس 
القانون اس�تنادا الحكام املادة 31 من ق أ د رقم 17 

لسنة 2008 لكونها اكثر انطباقا وفعل املدان
2 � الحبس الشديد ملدة )خمس سنوات( وق احكام 
امل�ادة )5/اوال( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 

لغيابه من 2016/8/28 ولحد االن
3 � يع�د املحكوم عليه مطرود م�ن الخدمة يف قوى 
االمن الداخيل اس�تنادا الحكام املادة 38/ثالثا من ق 
ع د  رقم 14 لسنة 2008 املعدل بعد اكتساب الحكم 

الدرجة القطعية
4 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة الق�اء 
القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه 

والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه
5 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة

6 � الحك�م باتعاب محاماة للمحامي املنتدب )ثامر 
سلمان جاسم( البالغة )25,000( خمسة وعرشون 
الف تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية 
7 � ق�رارا غيابيا علنيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا 
الحكام املادة )60/سادس�ا( وبداللة املادة 61/اوال  
من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 وبداللة املادة 69/ اوال 
وثاني�ا وثالثا ورابعا منه قابال لالع�رتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام املادة 71 وبداللة امل�ادة 72/رابعا 

من القانون نفسه وافهم بتاريخ 2019/7/31
االواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم 
رئيس املحكمة

اىل الرشكاء
1 � طالب جواد كاظم
2 � عزت خضري جبار

اقتىض حضوركم اىل صندوق االسكان العراقي 
/ ف�رع النج�ف االرشف وذلك لتثبي�ت اقراركم 
باملوافق�ة ع�ىل قي�ام رشيكك�م )خت�ام ع�يل 
صاحب( بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة 
املرقم�ة 86075/3 ح�ي النداء رق�م املقاطعة 
)4( جزي�رة النج�ف لغ�رض تس�ليفه ق�رض 
االس�كان خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم 
داخ�ل العراق وش�هر خارج الع�راق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعرتاض مستقبال

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 10801
التاريخ 2019/10/1 

بن�اء عىل ما ج�اء بطلب املواط�ن ) عبد االمري 
كري�م بره�ان( لغرض تبدي�ل لقب�ه وجعله ) 
التميمي( بدال من )اليميمي( من لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل م�ده اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من 
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 
اللواء

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 10734
التاريخ 2019/9/30 

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل  املواطن ) كرار 
نوري حميد عيل( الذي يروم  تبديل لقبه وجعله 
) معله( بدل من )الربمكي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل م�ده اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من 
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 
اللواء

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2019/587
مقتبس حكم غيابي

1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
2 � اس�م املته�م الغائ�ب : ر.ع حبي�ب فطيس�ة عب�د الس�ادة حاج�م 

الدراجي)مطرود من الخدمة(  
3 � رقم الدعوى : 2019/587

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2017/6/1
5 � تاريخ الحكم : 2019/7/29

6 � املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل
 7 � املنسوب اىل : قيادة حدود املنطقة الرابعة 

8 � خالصة الحكم : عدم ش�مول املتهم اع�اله بقانون العو العام رقم 27 
لسنة 2016 لصدور امر طرده من الخدمة بتاريخ 2018/7/24 بعد نفاذ 

قانون العفو
9�  الحبس الش�ديد ملدة )خمس سنوات( وفق احكام املادة )5( من ق ع د 
رقم 14 لس�نة 2008  وبداللة امل�واد 61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 17 
لسنة 2008 وذلك لغيابه من تاريخ 2017/6/1 ولغاية طرده من الخدمة 
بتاري�خ 2018/7/24 بموجب االم�ر االداري والصادر م�ن مديرية ادارة 

املوارد البرشية / التقاعد املرقم 64764 يف 2018/7/24   
10 �  ط�رده  من الخدمة اس�تنادا الحكام امل�ادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008  املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية  بداللة املادة 

89/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
11 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحية الق�اء القبض عليه اينما وجد 
لتنفيذالحكم الص�ادر بحقه والزام املواطنني باالخب�ار عن محل اختفائه 

استنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
12 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  استنادا الحكام املادة 69/ رابعا 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
13 � تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب )جبارعات�ي جرب ( البالغة 
)25,000( خمسة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 / سادسا  من 
ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 

71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 2019/7/29
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2019/160
مقتبس حكم غيابي

1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
2 � اسم املتهم الغائب : ن ع وليد جنفاص عيل عليوي  

3 � رقم الدعوى : 2019/160
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2017/6/17

5 � تاريخ الحكم : 2019/2/24
6 � املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل

7 � املنسوب اىل : قيادة حدود املنطقة الرابعة 
8 � خالص�ة الحك�م :الحبس الش�ديد مل�دة )خمس س�نوات( وفق احكام 
امل�ادة )5( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008  وبدالل�ة املواد 61/اوال و 69/

اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 وذلك لغياب�ه من تاريخ 2017/6/17 
ولحد االن 

9 �  ط�رده  من الخدمة يف قوى االمن الداخيل وتنحيه عن الوظيفه نهائيا 
اس�تنادا الحكام املادة )38/ثانيا(   من ق ع د رقم 14 لسنة 2008  املعدل 
بداللة املادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية 
10 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحية الق�اء القبض عليه اينما وجد 
لتنفيذالحكم الص�ادر بحقه والزام املواطنني باالخب�ار عن محل اختفائه 

استنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
11 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  استنادا الحكام املادة 69/ رابعا 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
12 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب )حس�ني عب�د االمري جابر 
( البالغ�ة )25,000( خمس�ة وعرشي�ن الف دينار عراق�ي ترصف له من 

خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 / سادسا  من 
ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 

71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 2019/2/24
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد : 3135/ش/2019

التاريخ 2019/10/1
اىل املدعى عليه / محمد مظفر محمد عيل

املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت   2019/9/15 بتاري�خ 
بالع�دد اع�اله ق�رارا غيابي�ا يقيض باثبات نس�ب 
الطفل�ة )بن�ني( من املدعية )رش�ا ه�ادي مظلوم( 
وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار مختار محلة 
منطق�ة العمارات الس�كنية واملرف�ق بكتاب مركز 
رشط�ة الكوت بالعدد 32 وامل�ؤرخ يف 2019/9/17 
عليه تق�رر تبليغك بالقرار املذكور اعاله بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني يوميتني رس�ميتني وعند عدم 
اعرتاض�ك عىل القرار ضمن املدة القانونية وس�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

غانم عواد نجم البدري

������������������������������
اعالن

اىل املتهم ش م صفاء رشيف جهاد سلطان
محل العمل / قيادة حرس حدود املنطقة الثانية

العنوان / محافظة ذي قار  ، الفضلية
بم�ا انك متهم وف�ق احكام امل�ادة )5( م�ن قانون 
عقوب�ات ق�وى االمن الداخيل رقم 14 لس�نة 2008 
وملجهولي�ة محل اقامت�ك اقتىض تبليغك بواس�طة 
ه�ذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن 
الداخ�يل الثالثة املنطقة الثالثة خ�الل مدة اقصاها 
ثالث�ون يوما اعتب�ارا من تاريخ تعلي�ق هذا االعالن 
يف مح�ل اقامتك وتجيب ع�ىل التهمة املوجهه ضدك 
وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا 
اس�تنادا الحكام املواد ) 65 و66( من قانون اصول 
املحاكم�ات الجزائي�ة لقوى االم�ن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة 

املنطقة الثالثة

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوت

العدد : 3493/ش/2019
التاريخ 2019/10/1

اىل املدعى عليه / اثري شمران هدل
اقام�ت املدعية ) دعاء كريم ب�در ( الدعوى املرقمة 
اعاله والت�ي طلبت فيها دعوت�ك للمرافعة والحكم 
بنفق�ة ماضية م�ن تاريخ ال�رتك والبالغة س�نتني 
واملس�تمرة له�ا والطفاله�ا كل من زه�راء وحوراء 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب اش�عار محلة حي 
الجامع�ة املرفق بكتاب مركز رشطة فالحية بالعدد 
) 16767( يف 2019/9/26 تق�رر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني رس�ميتني يوميت�ني للحضور 
امام هذه املحكمة بتاريخ 2019/10/14 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حض�ورك او من ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وحسب االصول
القايض

غانم عواد نجم البدري
نائب رئيس محكمة استئناف واسط االتحادية 

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2019/511
مقتبس حكم غيابي

1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
2 � اس�م املته�م الغائ�ب : الرشط�ي محمود ش�اكر كريم طال�ب )مطرود من 

الخدمة(  
3 � رقم الدعوى : 2019/511

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2015/3/5
5 � تاريخ الحكم : 2019/7/8

6 � املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008  
7 � املنسوب اىل : قيادة حدود املنطقة الرابعة 

8 � خالصة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العو العام رقم 27 لس�نة 
2016 لص�دور ام�ر طرده م�ن الخدمة بتاري�خ 2018/7/2 بعد نف�اذ قانون 

العفو
9�  الحبس البس�يط ملدة  )س�تة اش�هر ( وفق احكام املادة )5( من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 كون�ه القانون االصلح للمتهم عم�ال باحكام املادة 2/2 من ق 
ع رقم 111 لس�نة 1969 املعدل  وبداللة املواد 61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 
17 لس�نة 2008 وذلك لغيابه من تاريخ 2015/3/5 ولغاية طرده من الخدمة 
بتاري�خ 2018/7/24 بموج�ب االمر االداري والصادر م�ن مديرية ادارة املوارد 

البرشية / التقاعد املرقم 64764 يف 2018/7/24   
10 �  اخراج�ه  من الخدمة اس�تنادا الحكام امل�ادة 42/ثانيا من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008  عم�ال باحكام امل�ادة 2/2 من ق ع رقم 111 لس�نة 1969 املعدل 
كونه القانون االصلح للمتهم  بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية  بداللة املادة 

89/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
11 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة الق�اء القب�ض علي�ه اينما وجد 
لتنفيذالحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه استنادا 

الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
12 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69/ رابعا من 

ق أ د رقم 17 لسنة 2008
13 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنت�دب )جب�ار عاتي ج�رب ( البالغة 
)25,000( خمس�ة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 / سادس�ا  من ق أ 
د  رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/اوال 

وثانيا من نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 2019/7/8
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
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وزارة الداخلية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2019/572
مقتبس حكم غيابي

1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
2 � اس�م املتهم الغائب : الرشطي محمد عيل يعقوب يوسف املنصوري)مطرود 

من الخدمة(  
3 � رقم الدعوى : 2019/572

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2015/5/12
5 � تاريخ الحكم : 2019/7/23

6 � املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008  
7 � املنسوب اىل : قيادة حدود املنطقة الرابعة 

8 � خالصة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العو العام رقم 27 لس�نة 
2016 لص�دور ام�ر طرده من الخدم�ة بتاريخ 2018/7/24 بع�د نفاذ قانون 

العفو
9�  الحبس البس�يط ملدة  )س�تة اش�هر ( وفق احكام املادة )5( من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 كون�ه القانون االصلح للمتهم عم�ال باحكام املادة 2/2 من ق 
ع رقم 111 لس�نة 1969 املعدل  وبداللة املواد 61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 
17 لسنة 2008 وذلك لغيابه من تاريخ 2015/5/12 ولغاية طرده من الخدمة 
بتاري�خ 2018/7/24 بموج�ب االمر االداري والصادر م�ن مديرية ادارة املوارد 

البرشية / التقاعد املرقم 64764 يف 2018/7/24   
10 �  اخراج�ه  من الخدمة اس�تنادا الحكام امل�ادة 42/ثانيا من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008  عم�ال باحكام امل�ادة 2/2 من ق ع رقم 111 لس�نة 1969 املعدل 
كونه القانون االصلح للمتهم  بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية  بداللة املادة 

89/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
11 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة الق�اء القب�ض علي�ه اينما وجد 
لتنفيذالحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه استنادا 

الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
12 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69/ رابعا من 

ق أ د رقم 17 لسنة 2008
13 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )حس�ني عبد االمري جابر ( البالغة 
)25,000( خمس�ة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 / سادس�ا  من ق أ 
د  رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/اوال 

وثانيا من نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 2019/7/23
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

محكمة االحوال الشخصية يف الفاو 
العدد : 117 / ش / 2019 
التاريخ : 25 / 9 / 2019 

م / اعالن 
اىل / املدعى عليها / نرسين محمد حمد 

اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف الفاو بالدعوى 
الرشعية املرقمة 177 / ش / 2019 املقامة من قبل 
املدعي مقداد جياد جاسم ضد املدعى عليها نرسين 
محمد حمد واملتضمن الحكم بمطاوعة املدعى عليها 
للمدع�ي املؤرخ يف 25 / 7 / 2019 وملجهولية محل 
اقامتك يف الوقت الحارض حسب كتاب مركز رشطة 
الس�عدون بالعدد 13129 يف 16 / 9 / 2019 ورشح 
القائم بالتبليغ وتاييد مختار املحلة يف حي السعدون 
لذا تقرر تبليغك نرشا بواس�طة صحيفتني محليتني 
لغ�رض تبليغك مضمون قرار الحكم اعاله ولك حق 

االعرتاض والتمييز عليه ضمن املدة القانونية . 
القايض 

فرات عبد االمري عيل 
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جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الضلوعية
محكمة األحوال الشخصية يف الضلوعية

العدد: 80/ش/2019
التاريخ :2019/10/1 

اىل املدعى عليها/ ايمان احمد رحيم
م/ تبليغ

أص�درت محكم�ة األحوال الش�خصية يف الضلوعية 
 2019/9/5 يف  80/ش/2019  املرق�م  قراره�ا 
الخاص باملدعي )فائق حس�ني علو( واملدعى عليها 
)ايم�ان احمد رحيم( واملتضمن الحكم أوال : بصحة 
زواج املدعي من املدعى عليها أعاله والحاصل خارج 
املحكم�ة بتاري�خ 2004/4/15 ع�ىل مه�ر معجله 
ملي�ون وخمس�مائة ال�ف دين�ار عراق�ي مقبوض 
ومؤجله مليون وخمس�مائة الف دين�ار عند حلول 
احد االجلني ثانياَ : الحكم بثبوت نسب البنت )رغد( 
تول�د 2006/1/1 م�ن والديها أعاله ثالث�اَ : الحكم 
بتصدي�ق الطالق الخارجي ال�ذي اوقعه املدعي عىل 
املدعى عليها أعاله والحاص�ل بتاريخ 2008/1/1 
واعتباره طالقا رجعيا واقعا للمرة األوىل بعد الدخول 
منقل�ب اىل طالق بائن بينونه صغ�رى حكما غيابيا 
قاب�ال لالع�رتاض والتمييز وملجهولة مح�ل اقامتك 
حس�ب كتاب مركز رشطة الحرداني�ة بالعدد 80 يف 
2019/9/25 واش�عار املختار قرر تبليغك بواسطة 
صحفيتني محليتني واسعتي االنتشار ويف حال عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك لالع�رتاض او 
التمييز سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق 

القانون.
القايض 

احمد حميد حسان

������������������������������
فقدان

فقدت مني براءة الذمة الصادرة من الهيئة 
العام�ة للرضائب ف�رع النجف االرشف ذي 
الع�دد ) 26222 ( بتاريخ 23 /12 / 2014 
واملعنون�ة اىل الهيئة العام�ة للرضائب فرع 
املثنى بأسم ) عالوي يارس ساجت ( / فعىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

������������������������������
فقدان

فق�د من�ي الهوية املرقم�ة 77366416  يف 
2014/1/20 باس�م )عدنان عبد الس�ادة 
مزهر ( الصادر من وزارة الكهرباء الرشكة 
العام�ة النتاج الطاق�ة الكهربائية املنطقة 
الجنوبي�ة ف�رع انت�اج النارصي�ة محطة 
كهرباء الس�ماوة من يعثر عليها تسليمها 

لجهة االصدار

������������������������������
فقدان

فقد مني دفرت تجهيز وقود املرقمة )746( 
الصادر من رشكة توزيع املنتجات النفطية 
هي�أة توزيع الفرات االوس�ط ف�رع املثنى 
بأس�م )عذاب خريجان كط�ان  ( من يعثر 

عليه تسليمه لجهة االصدار

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2019/506
مقتبس حكم غيابي

1 � اس�م املحكم�ة : محكمة ق�وى االمن الداخ�يل االوىل املنطقة 
الخامسة

2 � اس�م املته�م الغائب : الرشطي جعفر حس�ن عطية مغامس 
الكناني)مطرود من الخدمة(  
3 � رقم الدعوى : 2019/506

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2016/2/7
5 � تاريخ الحكم : 2019/7/7

6 � املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل 
7 � املنسوب اىل : قيادة حدود املنطقة الرابعة 

8 � خالصة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العو العام 
رق�م 27 لس�نة 2016 لص�دور امر ط�رده من الخدم�ة بتاريخ 

2017/2/27 بعد نفاذ قانون العفو
9�  الحب�س الش�ديد مل�دة )خمس س�نوات( وفق اح�كام املادة 
)5( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008  وبداللة امل�واد 61/اوال و 
69/اوال م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 وذل�ك لغيابه من تاريخ 
2016/2/7 ولغاي�ة طرده م�ن الخدمة بتاري�خ 2017/2/27 
بموجب االمر االداري والص�ادر من مديرية ادارة املوارد البرشية 

/ التقاعد املرقم 64764 يف 2017/2/27   
10 �  ط�رده  م�ن الخدمة اس�تنادا الحكام امل�ادة 38/ثانيا من 
ق ع د رقم 14 لس�نة 2008  املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية  بداللة املادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
11 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية الق�اء القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذالحكم الص�ادر بحقه والزام املواطنني باالخبار 
عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ 

د رقم 17 لسنة 2008
12 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 

69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
13 � تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )جبار عاتي جرب ( 
البالغة )25,000( خمس�ة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له 

من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا ص�ادر باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 60 / 
سادس�ا  من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نف�س القانون وافهم 

علنا بتاريخ 2019/7/7
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

فقدان 
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة م�ن وزارة 
التج�ارة – اس�واق مركزية بأس�م / امني 
مخ�زن اقدم حي�در محمد حس�ني – فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

������������������������������
فقدان 

فقدت شهادة تكييل عائدة للسيارة املرقمة 
) 41263 أ ( مرسيدس اكرتوس صادرة من 
رشك�ة توزيع املنتوجات النفطية باس�م / 
محمد عيل نعيمه البدري – فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

������������������������������
اعالن 

اىل الرشيك / عفات جاسم خليف 
اىل صن�دوق االس�كان  اقت�ىض حض�ورك 
العراق�ي الكائن يف البرصة – كوت الحجاج 
– مجمع وزارة االعمار واالسكان – تقاطع 
حي الرسالة وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة 
عىل قيام الرشيك ) س�عود فرحان جاس�م 
( بالبن�اء ع�ىل حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة 3 / 121 مقاطع�ة م 38 خمس�ة 
ميل لغرض تسليفه قرض االسكان وخالل 
م�دة اقصاه�ا ) 15 ( يوم�ا داخ�ل العراق 
وشهر خارج العراق من تاريخ نرش االعالن 
وبعكسه سوف يس�قط حقك يف االعرتاض 

مستقبال . 

������������������������������
اعالن 

اىل / املدين�ني / فائ�زه حس�ن موىس وص�الح عبد 
الكريم محمد 

لقد تحقق�ت لهذه املديرية انك مجهول محل اقامة 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ ملركز رشط�ة االمام 
مجل�س  ورشح   2018  /  10  /  16 يف   ) ع   ( ع�يل 
البل�دي ملنطقة الجزائر حي عم�ان بعدد 279 يف 25 
/ 8 / 2019 ان�ك مجه�ول محل االقام�ة وليس لك 
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه اس�تنادا للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ فقرر 
تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ البرصة 
خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدا يف الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ 
الج�ربي وف�ق القانون ان�ك مدي�ن اىل الدائنة منوه 
كاظ�م جبارة مبلغ وقدره س�بعة وثالث�ون مليون 

وسبعمائة وخمسون الف دينار كأجر مثل . 
اوصاف املحرر : 

محكم�ة بداءة الب�رصة 397 / ب / 2017 يف 20 / 
 2017 / 11

������������������������������
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ البرصة 

رقم االضبارة : 1238 / 2017 
التاريخ : 26 / 9 / 2019 

اىل / املدين حسنني عبد الجبار موزان . 
لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن انك مجه�ول محل 
االقامة حس�ب رشح القائم بالتبليغ ورشح املجلس 
البل�دي ملنطقة الجنينة واالندل�س وليس لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ 
عليه واس�تنادا للمادة 27 من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ البرصة 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة باجراءات 
التنفي�ذ الجربي وفق القانون : ان�ك مدين اىل الدائن 
معن كاظم جواد مبلغ قدره ) 729245000 ( فقط 
سبعمائة وتسعة وعرشون مليون ومائتان وخمسة 

واربعون الف دينار .
اوصاف املحرر :

1 – محكم�ة بداءة الب�رصة 805 / ب / 2016 يف 4 
 . 2016 / 7 /

2 – محكم�ة بداءة الب�رصة 2530 / ب / 2017 يف 
. 2017 / 12 / 28

املنفذ العدل 
فردوس حسني شاوي 

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2019/582
مقتبس حكم غيابي

1 � اس�م املحكم�ة : محكمة ق�وى االمن الداخ�يل االوىل املنطقة 
الخامسة

2 � اسم املتهم الغائب : ن.ع جاسم علوان مظلوم عبود الساعدي 
)مطرود من الخدمة(  

3 � رقم الدعوى : 2019/582
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2017/5/1

5 � تاريخ الحكم : 2019/7/28
6 � املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل

7 � املنسوب اىل : قيادة حدود املنطقة الرابعة 
8 � خالصة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العو العام 
رق�م 27 لس�نة 2016 لص�دور امر ط�رده من الخدم�ة بتاريخ 

2018/7/24 بعد نفاذ قانون العفو
9�  الحب�س الش�ديد مل�دة )خمس س�نوات( وفق اح�كام املادة 
)5( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008  وبداللة امل�واد 61/اوال و 
69/اوال م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 وذل�ك لغيابه من تاريخ 
2017/5/1 ولغاي�ة طرده م�ن الخدمة بتاري�خ 2018/7/24 
بموجب االمر االداري والص�ادر من مديرية ادارة املوارد البرشية 

/ التقاعد املرقم 64764 يف 2018/7/24   
10 �  ط�رده  م�ن الخدمة اس�تنادا الحكام امل�ادة 38/ثانيا من 
ق ع د رقم 14 لس�نة 2008  املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية  بداللة املادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
11 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية الق�اء القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذالحكم الص�ادر بحقه والزام املواطنني باالخبار 
عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ 

د رقم 17 لسنة 2008
12 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 

69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
13 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنت�دب )حس�ني عبد 
االم�ري جاب�ر ( البالغة )25,000( خمس�ة وعرشي�ن الف دينار 
عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
حكم�ا غيابيا ص�ادر باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 60 / 
سادس�ا  من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نف�س القانون وافهم 

علنا بتاريخ 2019/7/28
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
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فالفريدي يفكر يف حل داخيل لسد ثغرة برشلونة
             المستقبل العراقي/ متابعة

يدرس إرنس�تو فالفريدي، املدير الفني 
لربش�لونة، أكثر م�ن حل لس�د إحدى 
املوس�م  خ�ال  البارس�ا  يف  الثغ�رات 

الحايل.
ووفًقا لصحيفة »مون�دو ديبورتيفو« 
اإلس�بانية، ف�إن برش�لونة يعاني هذا 
املوسم من أزمة يف قلب الدفاع رغم أننا 
ال نزال يف مطلع ش�هر أكتوبر/ ترشين 

أول.
إصاب�ة  إىل  برش�لونة  أزم�ة  وتع�ود 
صاموي�ل أومتيت�ي واحتمالي�ة غيابه 
لفرتة تصل إىل 5 أس�ابيع، باإلضافة إىل 
طرد كليمنت لينجليه يف املباراة األخرية 
أمام خيت�ايف، وبالتايل لن يكون الاعب 

حارًضا ضد إشبيلية.
ويعق�د األزم�ة أن ج�ريارد بيكيه بات 
ع�ى بعد بطاقة واح�دة من اإليقاف يف 

الدوري اإلسباني هذا املوسم.
وس�يعمل فالف�ريدي ع�ى االس�تعانة 
بخدم�ات كل�ري توديب�و يف التش�كيلة 

األساس�ية ضد إش�بيلية، م�ع توجيه 
أنظاره إىل العبي فريق )برشلونة ب(.

أراخو،  ويع�د األوروجوايان�ي رونال�د 
صاحب ال��20 عاًما، من أكثر الاعبني 
املرشحني لانضمام إىل الفريق األول يف 

برشلونة.
ويعرف فالفريدي ق�درات أراخو جيًدا، 
حيث إن األخري يتميز بالرسعة وس�بق 

ل�ه التواجد م�ع الفري�ق األول يف فرتة 
اإلعداد قبل بداية املوسم الحايل.

إدارة برش�لونة دراس�ة كل  وتواص�ل 
الخي�ارات املتاح�ة يف املريكات�و داخل 
وخارج إسبانيا لدعم مركز قلب الدفاع 
يف يناي�ر/ كان�ون ث�ان املقب�ل، ولكن 
سيتم تجربة الاعبني الشباب أواًل لحل 

هذه الثغرة.

عدنان درجال: أمتلك أدلة إدانة الحتاد الكرة
             المستقبل العراقي/ متابعة

لم ينقطع الحديث يف الوسط الريايض بالعراق، عن األزمة 
بني اتحاد الكرة والنجم الدويل السابق عدنان درجال الذي 

أبعد عن االنتخابات األخرية لاتحاد.
وأص�در االتحاد قرارا بمنعه من العمل ملدة 5 س�نوات ما 
دف�ع درجال للذه�اب إىل املحاك�م املحلي�ة وإىل املحكمة 

الرياضية الدولية »كاس« السرتداد حقه.
 حاور النجم الدويل الس�ابق عدن�ان درجال للوقوف عى 

تفاصيل القضية.
كي�ف ترى قرار املحكمة بس�جن موظف�ني اثنني خاصة 

مع التعاطف الكبري معهما لكرب سنهما؟ 
لق�د أك�دت أنني ل�م أكن أتمن�ى أن تصل األم�ور إىل هذا 

املس�توى، وأن يدفع الثمن بعض املوظفني ألنهم يف النهاية 
ينفذون الواجب�ات لكن عملية التزوي�ر حدثت وتم إبعادي 
ع�ن االنتخاب�ات، وكانت هناك مفاوضات لح�ل األزمة مع 
االتحاد للتن�ازل عن القضايا املحلي�ة وملف محكمة كاس 
لكن تمس�ك أعضاء االتح�اد بمواقعهم أجربنا عى امليض يف 

القضية.
وبالتايل أنا مجرب رغم تعاطفي مع الدكتور صباح رضا أمني 
رس االتحاد واألخ ستار زوير بعد حبسهما، وقد تنازلت عن 
حقي الش�خيص يف القضية والحق الع�ام املحكمة هي من 

تقرره.
ملاذا لم تنجح املفاوضات التي سبقت موعد املحكمة؟

ألن أعض�اء االتح�اد ل�م يتعامل�وا م�ع القضي�ة بحجمها 
الحقيق�ي، وطرحوا بع�ض الحلول، منه�ا أن أتوىل منصب 
رئي�س االتح�اد لكن�ي ل�م أبحث ع�ن مصلحة ش�خصية 
وطالبتهم باس�تقالة جماعية وتش�كيل هيئة مؤقتة تدير 
االتح�اد وتراجع وضعه بش�كل عام، ثم نقي�م االنتخابات 

بدون أن تكون هناك مساومات.
لكن كيف سيرتكون مناصبهم بعد انتخابهم؟

يف كل األحوال س�تعاد انتخابات االتحاد إن لم تكن بالتوافق 

فل�دي الكثري من امللف�ات التي تدين االتح�اد يف محكمة 
كاس، ويف املحاك�م املحلية، ألن القضية لم تنته بس�جن 
اثنني من املوظف�ني، وهناك قضية أكرب تتمثل يف التاعب 
بالنظام األسايس لاتحاد، ولدينا وثائق دامغة وتفاصيل 

أخرى ستحسم القضية بشكل نهائي.
االتحاد أدخل وزير الشباب والرياضة للتوسط يف األزمة.. 

كيف ترى ذلك؟ 
أنا أقدر جهود الوزي�ر ألنه حريص عى إنهاء امللف لكني 
اجتمع�ت مرت�ني مع االتحاد ول�م أر ل�دى بعضهم النية 

الصادقة يف إنهاء القضية.
وطالب�ت الوزي�ر ب�رورة موافق�ة االتح�اد عى رشط 
االس�تقالة الجماعية وتش�كيل هيئة مؤقت�ة وهذا الحل 
هو األمثل لتصحيح مس�ار الك�رة العراقية وإنصاف كل 
م�ن يملك حق الرتش�ح، وس�نواصل املحادثات م�ع الوزير 
ألن الك�رة العراقية تمر بمرحلة مفصلية وعلينا أن نصحح 

املسار.
هل ترى أنك كسبت القضية بشكل تام؟

ال يوج�د هناك رابح وخارس وبكل أمانة الكرة العراقية هي 
الخارس األكرب يف هذه األحداث لكننا وجدنا أنفسنا مجربين 
بعد أن تم تزوير أوراقي ومصادرة حقي يف الرتشح والتاعب 
يف مق�درات الك�رة العراقية وبالتايل كان البد من اس�رتجاع 

حقي وحق كل من يجد يف نفسه القدرة عى الرتشح.

رشاكة قديمة 
تقرب فينجر 

من قيادة ميالن

           المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحف�ي إيطايل، اليوم الثاثاء، 
أن الفرنيس آرس�ني فينج�ر، املدير الفني 
الس�ابق آلرس�نال، مرش�ح لقيادة ميان 

هذا املوسم.
ووفًقا لصحيفة »الجازيتا ديللو سبورت« 
اإليطالي�ة، ف�إن فينج�ر مرش�ح لقيادة 
ميان، بع�د البداية الكارثية للفريق تحت 

قيادة ماركو جيامباولو.
ويحتل ميان حالًي�ا املركز ال�16 بجدول 
ترتي�ب ال�دوري اإليطايل برصي�د 6 نقاط 

فقط عقب خوض أول 6 جوالت.
وأشارت الصحيفة إىل أن إدارة ميان ترى 
أن فينجر قد يك�ون هو املدرب الذي يعيد 
الكث�ري من ق�وة الروس�ونريي الغائبة يف 

السنوات األخرية.
وأوضح�ت أن م�ا يع�زز من�ح الوظيف�ة 
لفينج�ر أن املدي�ر التنفيذي ملي�ان إيفان 
جازيدي�س، س�بق ل�ه أن عمل لس�نوات 

رفقة فينجر يف آرسنال.
يذك�ر أن فينجر لم يتول قي�ادة أي فريق 
من�ذ الرحي�ل عن آرس�نال يف ماي�و/ أيار 

.2018

لويز: أظهرنا نضجًا 
أمام مانشسرت يونايتد

»فض املنازعات« تفشل 
يف حل أزمة فياض

              المستقبل العراقي/ متابعة

بدا قلب دفاع آرس�نال، دافيد لويز، س�عيدا بالنقطة التي 
حص�ل عليه�ا فريقه، م�ن موقعته املهمة أم�ام مضيفه 
مانشس�رت يونايتد )1-1(، مس�اء الي�وم االثنني، يف ختام 

الجولة السابعة من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وقال لويز، يف ترصيحات لهيئة اإلذاعة الربيطانية )بي بي 
يس(: »نحن س�عداء باألداء، يجب أن تحلل أداء كل فريق، 

وأعتقد أننا أدينا بشكل رائع«.
وأض�اف: »حتى عندم�ا تخلفنا يف النتيج�ة 0-1، أظهرنا 
نضج�ا، خصوص�ا م�ن جان�ب الاعب�ني الش�بان الذين 

يستحقون الثناء«.
وتابع العب تشيليس السابق: »إنهم يافعون للغاية، لكنهم 
يعرفون كيف يلعبون ك�رة القدم، إضافة إىل التعايش مع 
الضغوط�ات، إنهم أكث�ر نضجا مما س�بق.. كانت مباراة 
مث�رية للجمه�ور، لكنن�ا أدينا بش�كل جي�د، وكذلك أدى 

الفريق اآلخر«.
وتح�دث لوي�ز عن التأل�ق املتواص�ل لنجم الجان�رز، بيري 
إيمرييك أوباميانج، الذي أحرز هدفه الس�ابع يف املسابقة، 
هذا املوسم، قائا: »آمل أن يستمر عى هذا النحو، بما أنه 

شخص رائع كاعب ومحرتف«.
وخت�م بقول�ه: »إذا كان )أوباميانج( يس�تطيع املواصلة 

بهذا الشكل، فإن األمر سيكون رائعا للجميع«.

سولسكاير: سنتعلم من درس آرسنال
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د مدرب مانشس�رت يونايت�د أويل جونار سولس�كاير، أن فريقه 
س�يتعلم من درس التعادل عى أرضه أمام آرس�نال )1-1( مس�اء 
اإلثنني، يف ختام الجولة السابعة من الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة 
القدم.وأهدر مانشسرت يونايتد تقدمه يف الشوط األول بهدف نظيف، 
عندما تلقت ش�باكه هدفا يف الشوط الثاني أحرزه مهاجم آرسنال 

بي�ري أوباميانج نتيجة خط�أ يف تمريرة 
الكرة من العب يونايتد أكسل توانزيبي.  
وقال سولس�كاير يف ترصيحات لشبكة 
»سكاي س�بورتس« بعد انتهاء املباراة: 
»تقدن�ا 1-0 ث�م لم نتمكن م�ن إضافة 
اله�دف الثاني ال�ذي أردناه، ه�ذا األمر 
الذي س�نتعلم منه ه�ذه املرة، أن نكون 
أكث�ر حس�ما، هن�اك مباري�ات عديدة 
تقدمن�ا فيه�ا بالنتيجة 1-0، س�نتعلم، 

منحناه�م هدفا«.وأضاف: »نحن يف بداية بناء يشء، إنه أمر محبط 
قليا أنن�ا لم نتمكن من إضافة الهدف الثاني، أوباميانج س�جل 7 
أه�داف يف 7 مباريات، هذا ما أعنيه يف أن نكون أكثر حس�ما، ربما 
تعتقد أنه كان بإمكان هاري ماجواير اللحاق به، لكن )أوباميانج( 
كرس مصيدة التس�لل بعدة ياردات وكانت نهاية جيدة منه«.وأشار 
سولس�كاير إىل ملس�ة اليد التي حدثت عى أحد العبي آرسنال داخل 
منطقة جزائهم، وقال: »يف بعض األحيان تس�مع ضجيجا وتجرب 
حظ�ك ألي�س كذل�ك؟ يمكن�ك أن تطلق 
صافرتك ثم تتأكد يف حال راودك الش�ك، 
أنا وبعض أنصار يونايتد كنا متأكدين«.

وختم سولس�كاير قائا: »تقديم الجهد 
ليس مش�كلة بالنس�بة لهؤالء الشبان، 
إنهم يعملون بج�د يف التمارين من أجل 
التط�ور، كانوا س�لبيني بعض اليشء يف 
البداي�ة، كان بإمكاننا املغامرة أكثر من 

خال التقدم لألمام«.

كريستيانو يلمح إىل موعد اعتزاله
              المستقبل العراقي/ متابعة

أملح الربتغايل كريس�تيانو رونال�دو، نجم يوفنتوس، 
إىل أنه قد يعتزل كرة القدم بش�كل نهائي خال عام 

أو اثنني من اآلن.
وق�ال رونالدو، خ�ال ترصيح�ات أبرزتها صحيفة 

»م�ريور« الربيطاني�ة: »أح�ب ك�رة الق�دم وإمتاع 
املشجعني واألشخاص الذين يحبون كريستيانو«.

وأض�اف نجم يوفنتوس: »العم�ر أمر غري مهم.. كل 
يشء يتعلق بالعقلية«.

وتابع: »يف الس�نوات الخمس األخرية بدأت أس�تمتع 
بكون�ي بعي�ًدا ع�ن ك�رة القدم، فم�ن يع�رف ماذا 

سيحدث خال عام أو العامني املقبلني؟«.
وكان رونالدو حصل عى عقد مدى الحياة من إحدى 
رشكات املابس يف 2016 بقيم�ة مليار دوالر، وكان 
ه�ذا هو العق�د الثالث من ه�ذا النوع ال�ذي تقدمه 

الرشكة ألي ريايض.
ولم يس�بق رونالدو إىل هذا اإلنجاز سوى أسطورتي 

كرة السلة ليربون جيمس ومايكل جوردان.
وعل�ق رونالدو عى ذلك، قائ�ًا: »ال أريد تقليد أحد.. 
يج�ب أن تكون نفس�ك ط�وال الوقت، لك�ن يمكنك 
دائًما تعلم بع�ض التفاصيل الصغرية من الناجحني 
ليس فقط يف كرة الق�دم ولكن يف الرياضات األخرى 

أيًضا«.

سانشيز وإنرت ميالن حيلامن بالتخلص من عقدة برشلونة األزلية
              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�تضيف برش�لونة نظريه إنرت ميان، عى ملعب 
»كامب نو«، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات 

دوري أبطال أوروبا.
وفش�ل الطرفان يف تحقيق االنتصار بالجولة األوىل، 
حيث س�قط برش�لونة يف فخ التعادل الس�لبي ضد 
بوروس�يا دورتمون�د، بينم�ا اقتنص س�افيا براج 

نقطة ثمينة من أنياب النرياتزوري )1-1(.
وس�يكون التش�ييل أليكس�يس سانش�يز، مهاجم 

إنرت ميان، الذي لعب بقميص برش�لونة بني 2011 
و2014، أمام مواجهة من نوع خاص.

وش�ارك سانش�يز يف 141 مب�اراة م�ع البلوجران�ا، 
حيث نجح يف تس�جيل 47 هدًفا، وتقديم 35 تمريرة 
حاس�مة، كم�ا ت�وج بالعديد م�ن األلق�اب برفقة 

البارسا.
ول�م يبتس�م الح�ظ لسانش�يز يف أول مبارات�ني له 
بقميص اإلنرت، ضد أودينيزي والتسيو، حيث شارك 
لدقائ�ق مع�دودة، قب�ل أن ينج�ح يف تس�جيل أول 
أهدافه ضد سامبدوريا، ضمن الجولة السادسة من 

الكالتش�يو، خ�ال الفوز )3-1(، يف مباراة ش�هدت 
أيًضا تعرضه للطرد.

عقدة كتالونية
وعى الصعي�د األوروبي، س�يحاول الدويل التش�ييل 
التخلص من عقدته ضد برشلونة، حيث لم ينجح يف 

االنتصار من قبل عى فريقه السابق.
وكان�ت أوىل مواجه�ات سانش�يز ض�د برش�لونة، 
يف موس�م )2015-2016( ب�دور ال��16 من دوري 
األبط�ال، ح�ني كان العًبا يف صفوف آرس�نال، وفاز 

البلوجرانا ذهاًبا )2-0( يف معقل الجانرز.

ويف لق�اء اإلي�اب، خرس آرس�نال أيض�ا )1-3( عى 
ملعب »كام�ب نو«، وصنع سانش�يز حينها الهدف 
الوحيد لفريقه، الذي س�جله ال�دويل املرصي محمد 
النن�ي.ويف موس�م 2018-2019 امل�ايض، اصط�دم 
مانشسرت يونايتد بربشلونة يف ربع النهائي، وحينها 
غاب سانش�يز بداع�ي اإلصابة عن لق�اء الذهاب يف 
»أولد ترافورد«، الذي فاز به البارسا بهدف دون رد.

أم�ا يف لقاء اإلياب، فش�ارك سانش�يز بديا ملدة 10 
دقائ�ق فق�ط، خ�ال انتص�ار البلوجران�ا بثاثي�ة 

نظيفة.

أوباميانج: كنت متأكدًا من عدم 
تسليل

موراي يتقدم للدور الثاين يف الصني املفتوحة للتنس

              المستقبل العراقي/ متابعة

أب�دى مهاج�م آرس�نال، بي�ري إيمريي�ك 
أوباميان�ج، رضاه عن التعادل عى ملعب 
»أول�د ترافورد«، أمام مانشس�رت يونايتد 
)1-1(، الي�وم االثن�ني، يف خت�ام الجول�ة 

السابعة من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وقال أوباميانج، يف ترصيحات نقلتها »بي 
ب�ي يس«: »أعتقد أن الفريق قاتل بش�كل 
جي�د الي�وم، حصدن�ا نقطة، الق�دوم إىل 
هنا دائما صعب، ولهذا س�نقبل بالنقطة 
التي حصدناها«.وأضاف: »ليس سها أن 
تتخلف به�دف قبل نهاية الش�وط األول، 
لكن عدنا يف الش�وط الثاني بروح معنوية 
رائعة، يف األسبوع املايض عدنا يف النتيجة 

أيضا، نحتاج ألن نبدأ املباريات بثقة«.
وع�ن هدف�ه يف مرم�ى اليونايت�د، ق�ال 
الك�رة  »اس�تقبلت  الجابون�ي:  املهاج�م 
وكنت متأكدا أنني لست متسلا، تفاجأت 
عندما أطلق الحكم صافرته، أحاول دائما 
التس�جيل حتى ل�و كانت هن�اك صافرة، 
س�معت الجمهور يقول إنها حالة تسلل، 
لكن�ه كان هدفا صحيحا، ولهذا ش�عرت 

بالسعادة«.
وعم�ا إذا كان�ت تقني�ة الفيدي�و تجع�ل 
من االحتف�ال باألهداف أم�را صعبا، قال 
أوباميانج: »نعم بالطب�ع، دائما ما يتولد 
االحتف�ال  تس�تطيع  ال  غري�ب،  ش�عور 
بنسبة 100%، لكن ال بأس ألنني سعيد يف 

الوقت ذاته«.

            المستقبل العراقي/ متابعة

أظه�ر أندي م�وراي، الق�وة واإلرادة التي 
قادت�ه يوًم�ا العت�اء ص�دارة التصني�ف 
العاملي، ومكنته أيضا م�ن التعايف مؤخرًا 
من جراح�ة يف الفخذ ليتغل�ب عى ماتيو 
بريتين�ي )7-6(، و)7-6( الي�وم الثاثاء، 
ويبل�غ ال�دور الثان�ي يف بطول�ة الص�ني 
حق�ق  ال�ذي  م�وراي،  املفتوحة.وأنق�ذ 

األس�بوع املايض، ف�وزه األول يف بطوالت 
املحرتفني يف 9 أشهر عندما انترص يف الدور 
األول لبطول�ة تش�وهاي، 5 م�ن 7 نقاط 
لكرس إرساله واستفاد من فرصتني لكرس 
إرسال منافس�ه ليهزم بريتيني الذي بلغ 
الدور قبل النهائي يف أمريكا املفتوحة بعد 
نحو س�اعتني من اللعب.ويكثف موراي، 
32 عاًما، مش�اركاته يف الفردي باملوس�م 
اآلسيوي من جدول بطوالت اتحاد الاعبني 
املحرتفني وس�يتقابل املصنف 503 عامليا 
مع مواطنه الربيطاني كامريون نوري يف 
ال�دور الثاني.وتقدم نوري لهذا الدور بعد 
انسحاب منافس�ه كريستيان جارين من 
املواجه�ة والنتيج�ة )7-6(، و)1-0( يوم 
اإلثنني.وودع جايل مونفيس البطولة بعد 
هزيمة الاعب الفرنيس )6-4(، و)7-6(، 
و)6-3( أمام األمريكي غري املصنف جون 
إيس�نر.وأطاح الكن�دي فيلك�س أوجي�ه 
اليازيم بمنافس�ه ألربت راموس بينوالس 
بالف�وز علي�ه )6-3(، و)6-4( لي�رب 
موع�دا م�ع ألكس�ندر زفريي�ف املصنف 

السادس عامليا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

فشلت لجنة فض املنازعات باتحاد الكرة العراقي، يف إنهاء 
األزم�ة بني ن�ادي الرشطة والنف�ط والتي حدثت بس�بب 

الاعب مازن فياض.
وق�ال مصدر من داخ�ل اللجنة: »الناديان ل�م يتوصا إىل 
ح�ل إلنهاء األزمة، وفياض أكد أن عقده انتهى مع النفط 

ولذلك انتقل للرشطة«.
وانضم م�ازن في�اض إىل الرشطة، بينما يؤك�د النفط أن 

بطاقة الاعب الدولية مازالت يف حوزته.
وأش�ار املصدر إىل أن فياض شدد عى وجود تاعب يف فرتة 
العق�د الذي يمتلك�ه النفط، فيما هدد األخ�ري باللجوء إىل 

املحاكم.
يذك�ر أن النف�ط والرشطة ق�ررا عقد جلس�ة أخرى فيما 

بينهما لحسم مصري الاعب.

األرجنتني عىل املحك قبل »السوبر كالسيكو«
            المستقبل العراقي/ متابعة

س�يلعب بوكا جونيورز مع ريفر بليت 
يف قبل نهائي كأس ليربتادوريس لكرة 
الق�دم، وس�ط آمال ب�أن ت�رتك القمة 
املرتقبة آث�ارا إيجابية يف األرجنتني بعد 
أقل م�ن عام واح�د عى مش�اهد غري 
الئق�ة يف نهائ�ي النس�خة املاضية بني 

الغريمني
ونف�دت كل التذاكر البال�غ عددها 70 
أل�ف تذك�رة ملب�اراة الذهاب يف س�تاد 
مونيمونتال، معقل ريفر، الذي شهد يف 
نوفمرب/ ترشي�ن الثاني املايض اعتداء 
املش�جعني عى حافلة ب�وكا وتحطيم 
النواف�ذ ورش ال�رذاذ ليت�م نقل بعض 

أعضاء الفريق إىل املستشفى.
وتس�بب االعت�داء يف ق�رار الس�لطات 
بعدم�ا  املب�اراة  بإلغ�اء  األرجنتيني�ة 
قال�ت الرشط�ة إنها ال تضمن س�امة 
املش�جعني والاعبني.وتقرر يف النهاية 

إقام�ة املباراة بعد أس�بوعني يف مدريد، 
حيث فاز ريفر 3-1 عى غريمه ليحرز 
لقب كأس ليربتادوريس للمرة الرابعة.

ولطخت هذه األحداث سمعة األرجنتني 
لذا يتعامل املس�ؤولون بشكل احرتازي 
لضم�ان عدم تكرار مث�ل هذا األمر مع 
توقع�ات بوجود أكثر م�ن ألف فرد من 
الرشط�ة لتأم�ني املب�اراة يف العاصمة 

األرجنتينية.
إجراءات احرتازية

ويق�ول ح�وايل ثلث�ي مش�جعي ك�رة 
الق�دم يف األرجنت�ني إنه�م يش�جعون 
ب�وكا أو ريف�ر ما يوضح م�دى أهمية 
هذه املواجهة يف الباد.ويتخذ الناديان 
أيض�ا إجراءات احرتازي�ة خاصة بهما 
ويس�تعني ب�وكا بحافل�ة غ�ري قابل�ة 
لكرس نوافذها وسيخوض املباراة دون 
حض�ور مش�جعني يف ظل ق�رار بمنع 
جماهري الفريق الزائر من دعم فريقها 
يف محاول�ة لخفض أعم�ال العنف بني 

املشجعني.وس�يتم إبعاد جماهري ريفر 
بمسافة 150 مرتا عى األقل من حافلة 
امللعب.والتق�ى  إىل  طريقه�ا  يف  ب�وكا 
الفريق�ان يف ال�دوري املح�يل يف مطلع 
س�بتمرب/ أيلول، وألول مرة منذ نهائي 
مدريد، ومرت املواجهة دون مش�اكل.

وس�بق أن التقى الناديان يف ذهاب دور 
الستة عرش بكأس ليربتادوريس 2015 
وح�دث اعتداء من مش�جعي بوكا عى 
العبي ريفر باستخدام رذاذ الفلفل وتم 
اس�تبعاد ناديهم من املس�ابقة وصعد 

ريفر إىل الدور التايل.
تقارب املستوى الفني

وبالنسبة ملس�توى الناديني يبدو األمر 
متقاربا.وأج�رى ب�وكا تعدي�ات ع�ى 
التش�كيلة الت�ي بلغ�ت نهائ�ي الع�ام 
الهج�وم  ثنائ�ي  رحي�ل  م�ع  امل�ايض 
كريس�تيان باف�ون وداري�و بينيديت�و 
واملدافع ليساندرو ماجايان وجويرمو 

باروس سكيلوتو.

نجم برشلونة يتلقى عرضًا من صديق كريستيانو
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحفي إس�باني، الي�وم الثاثاء، أن أحد نجوم 
برش�لونة تلقى عرًضا لعقد رشاكة م�ع صديق الربتغايل 

كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس.
ووفًقا لربنامج »الش�رينجيتو« اإلسباني، فإن والد أنسو 
فات�ي، نجم برش�لونة الش�اب، تلق�ى اتصااًل م�ن وكيل 

الاعب�ني الربتغ�ايل خورخ�ي ميندي�ز كي يصب�ح ممثًا 
لاعب.ويعد مينديز من أكرب وكاء الاعبني يف العالم، كما 
أنه يمثل كريستيانو ويعد صديًقا مقرًبا للنجم الربتغايل.

يذكر أن فاتي استغل غياب ليونيل مييس ولويس سواريز 
وعثمان ديمبيل يف مطلع املوس�م الح�ايل لإلصابة، وأثبت 
قدراته م�ع الفريق األول لربش�لونة من خال املش�اركة 

وصناعة وإحراز األهداف.
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ما جيب معرفته الكتشاف رسطان الثدي مبكرًا
ال تيدري كل اميرأة من بين كل ثالث 
نسياء ما تبحيث عنيه بالتحديد عند 
فحص ثدييها ملعرفة عالمات اإلصابة 

بالرسطان، وفقا لإلحصاءات.
ويعيد رسطيان الثدي األكثر شييوعا 
لدى النساء وهو مرض يصيب النساء 
عىل وجه الخصوص، لكنه قد يصيب 
الرجيال أيضا ولكين بنسيبة ضئيلة 
األسيباب  أحيد  وباعتبياره  للغايية. 
الرئيسيية للوفيات لدى النساء، فمن 
اليروري تسيليط الضوء عيىل هذا 
امليرض والوعي به ومعرفية عالماته 
وأعراضه املبكرة، ما قد يسياعد عىل 
إنقاذ حيياة الكثريين. ويعمل األطباء 
باستمرار عىل إطالق حمالت توعوية 

برسطان الثدي، ملساعدة النساء عىل 
معرفة الطرق التيي يمكن اعتمادها 
للتشيخيص الذاتيي للميرض، بهدف 
الكشف عنه يف مراحل مبكرة وبالتايل 
تكون فرص الشفاء التام منه كبرية.

وال يمكين اعتبار جمييع الكتل التي 
تكتشيف يف الثدي خبيثية، لكن هذه 
العالمة هي األكثر شيوعا لتشخيص 
رسطيان الثدي لدى الرجال والنسياء 
عىل حد سيواء. وينبغي عىل النسياء 
القييام بفحيص الثدين ميرة واحدة 
عىل األقل شهريا، حيث تجد بعضهن 
أن القيام بهذه الخطوة يكون سيهال 
أثناء االسيتحمام، بينما ترى أخريات 

أن األمر يكون أسهل أمام املرآة.

بدأ موقع »فيسيبوك« باختبار ميزة جديدة إلخفاء 
عيدد اإلعجابات التيي تظهر عىل املنشيورات التي 
يضعها املستخدمون عىل منصته. وتبعا للمعلومات 
املتوفرة فإن »فيسبوك« بدأ يوم الجمعة 27 سبتمرب 
باختبار امليزة الجديدة يف أسيراليا، والتي ستمكن 
صاحب املنشيور فقط مين رؤية عيدد اإلعجابات 
التيي حصيل عليها منشيوره، واألشيخاص الذين 

أعجبيوا باملنشيور، بينما لين يتمكن اآلخيرون أو 
أصدقاء املسيتخدم عىل »فيسيبوك« مين رؤية تلك 
اإلعجابات وأصحابها. ويشيري الخرباء إىل أن امليزة 
الجديدة تهدف إىل تقليص مشاعر »القلق والغرية« 
التي يعانيي منها بعض مسيتخدمي »فيسيبوك« 
عندما يضعون منشيوراتهم عىل منصية التواصل 
االجتماعيي وال تحظيى تليك املنشيورات بالعيدد 

املرجّو مين اإلعجابات. وتجدر اإلشيارة إىل منصة 
»إنسيتغرام« التابعة لي »فيسيبوك« كانت قد بدأت 
باختبار مييزة »إخفاء اإلعجابات« يف أبريل الفائت 
عنيد مسيتخدميها يف كنيدا، ووسيعت اختبارهيا 
ليشيمل بلدانا أخرى كنيوزيلندا وإيرلندا وأسراليا 
عندميا أشيارت اإلحصائييات إىل أن املسيتخدمن 

فضلوا إخفاء اإلعجابات.

أكيدت مواقع مختصة بشيؤون التقنيية أن تطبيق »واتس آب« الشيهري 
للدردشة واملراسلة لن يعمل يف بعض األجهزة الذكية بدءا من فرباير العام 

املقبل.
وتبعا للترسيبات فإن تطبيق »واتس آب« سيتوقف عن العمل يف الهواتف 
 )2.3.7 Android( الذكية التيي تعمل بأنظمة »أندرويد« القديمة كنظام
بدءا من األول من فرباير 2020، وكذلك األمر بالنسيبة لألجهزة والهواتف 

.8 iOS الذكية التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم من نظام
وسيعمل هذا التطبيق يف األجهزة التي تدعم نسخ 4.0.3 والنسخ األحدث 
 KaiOS منهيا مين أنظمة »أندرويد«، وكذليك األجهزة التي تدعيم أنظمة
2.5.1، بميا فيهيا أجهيزة JioPhone و JioPhone 2. وأشيارت تغرييدة 
نرشها موقع WABetainfo إىل أن رشكة »واتس آب« قد تتوقف عن دعم 
تطبيقها يف األجهزة والهواتف الذكية التي تدعم أنظمة iOS 8 أو النسيخ 
األقيدم من أنظمة »آبل«. ويشيري الخرباء إىل أن »واتيس آب« لن يعمل يف 
األجهزة القديمة كونه بات أكثر تعقيدا، ويحمل ميزات ال تسيتطيع هذه 
األجهيزة دعمها، كميزة تشيغيل مقاطيع الفيديو مبيارشة داخل نافذة 
املراسيلة، وكذليك ميزات األميان التي تتعليق بتحميل التحديثيات والتي 

تطلب من املستخدم إدخال بصمة اليد أو الوجه.

حيّذرت رشكية »مايكروسيوفت« من انتشيار برمجييات خبيثة تخرق 
الحواسب وتحولها إىل أدوات الخراق أجهزة الحواسب األخرى.

وتبعيا للخيرباء يف الرشكة فإن برمجيات Nodersok التي اكتشيفت ألول 
ميرة الصيف الفائيت، كانت قد وصليت إىل آالف الحواسيب عرب إعالنات 

ضارة قامت بتحميل ملفات  HTML يف الحواسب.
وعين طريق ملفيات HTML التيي اخرقت أجهيزة الكمبيوتير املصابة 
تمكين قراصنة اإلنرنت مين الوصول إىل ملفيات Excel و JavaScriptو 

PowerShell وتثبيت برمجياتهم الخبيثة بشكل نهاتي.
 Windows Defender يف تعطيل أنظمية Nodersok وتسياهم برمجيات
يف الحواسيب، وكذلك برمجيات Windows Update،واألخطر من ذلك هو 
أنها تسيتخدم الجهاز املصاب كقاعيدة إلكرونية لتنفيذ هجمات جديدة 

وإصابة حواسب أخرى.
ولتجنيب خطر مثل هذه الربمجيات ينصح الخرباء يف »مايكروسيوفت« 
بتجنيب الضغط عيىل أي رابيط إلكروني مجهيول املصيدر موجود عىل 
صفحية أو حتى إعالن عيىل اإلنرنت، وتحميل التطبيقيات والربامج من 
املتاجر اإللكرونية الرسيمية للرشكات الكربى، التي تتحقق من سيالمة 

برمجياتها بشكل دقيق قبل طرحها للمستخدمن.

»فيسبوك« يفاجئ مستخدميه وخيترب ميزة جديدة

برجميات خطرية قد خترتق ماليني احلواسب»واتس آب« سيختفي من هذه األجهزة!

تسمية املواد الغذائية املفيدة لصحة القلبكيف نحد من أعراض نزلة الربد قبل تفاقمها؟
كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

أمهية الوساطة لفض املنازعاتدعاء من الفيس بوك 

الحقوقي ماجد الحسناويمنهل عبد األمير المرشدي 

أصبحت الوساطة عنرصا دائما يف فض املنازعات الدولية وتبقى جزءا 
ال يتجزأ من القانون الدويل . ويف ميثاق االمم املتحدة عدت الوسياطة 
واحيده من الوسيائل السيلمية واىل جانب املفاوضات الدبلوماسييه 
واملسياعي الحميده من أجل توفيق وجهات النظر وتقريبها سيلميا 
لفض النزاعات الدولية والوسياطه تكون عيىل هيئة دولة أو منظمه 
دولييه واألعتماد عيىل االقراحات املقدميه وأن أتفاقيية الهاي لعام 
1907 حيول فيض املنازعات الدولية ذكرت عدة مبيادئ منها الرغبة 
يف التوسيط وأقيراح الوسياطه من حق اليدول التي ليسيت طرفا يف 
النزاع او تنتمي ألحد أطراف النزاع ويوصف الوسييط بأنه استشاري 
يقيدم املسياعده وليس له أليزام وعىل أطيراف النيزاع أن يعلنوا عن 
قبولهم بمبدا اسيتخدام الوسياطه واملسياعي الحميده تتوقف حن 
تبدأ الوسياطه وينحرص دور الوسييط بنقل مواقف طريف النزاع دون 
األعالن عين مقرحات لفض النزاع ومقرحات الوسييط غري ملزمة 
ألطيراف النزاع ويقوم بتقرييب وجهات النظر ويجتميع مع أطراف 
النيزاع سيويه أو عىل أنفراد ونجاح الوسياطة يعتميد بدرجه كبريه 
عيىل املعرفه واليذكاء والفطنيه ومكانية وهيبة الوسييط ومقدرته 
وبراعته السياسيه وأمكانيه عرض الحلول التوفيقيه وأهم الصفات 
املصداقيه واملوضوعيه وثقه أطراف النزاع بالوسيط . ويف لحظة فقد 
احد األطراف الثقه بالوسيط يستطيع االستغناء عن مساعيه ويجب 
املحافظه عىل موقفه الحيادي وعىل الوسيط ال يقترص يف املفاوضات 
التي يرأسها عىل الحنكه الدبلوماسيه واألملعيه واملقدره عىل تخفيف 
التوترات التي تنشيأ أثناء املفاوضات بل علييه أن يضع نصب عينيه 
أن أطراف حساسيون جدا أزاء أي مسياس بحقوقهيم التي يضمنها 
القانون الدويل وخاصة احرام مبدأ السياده وعدم التدخل يف الشؤون 
الداخليه والخارجيه والثقه بالوساطه تضعف أذا ما ترصف الوسيط 
يخل بمهمته كالواليات املتحده االمريكية التي توسطت يف النزاع بن 
األرجنتن وبريطانيا حيول جزر فوكالند ويف لحظة تحول الخالف اىل 
نزاع مسيلح أنسحبت الواليات املتحده االمريكيه من دورها كوسيط 
وأعلنيت وقوفها اىل جانب بريطانيا وهذه الحاليه فريد يتحول فيها 
الوسييط اىل حليف ألحد أطراف النزاع وهو ما زال مسيتمر يف مهمته 
يف التوسيط أن هذا التيرصف يتعارض وروحية الوسياطه وكان هذا 
موضيع أنتقاد مين قبل العديد مين دول امريكا الالتينية كاملكسييك 
وفنزوييال وكولومبييا وكذليك انكشياف اليدور املنحاز اليذي لعبته 
الواليات املتحده أتجاه العيدوان الصهيوني عىل األمة العربيه وهذه 
الترصفات تتعارض نظام فض املنازعات بالطرق السلميه والوسيط 
يعرض نفسه للخطر يف حال فشله بدال من الثناء والشكر عىل خدمته 

للمجتمع الدويل يؤدي اىل سقوط هيبته .

يف الوقيت اليذي انصيح نفيس وأحبتيي وكل من يسيمع يل ان يكون 
التعامل مع صفحية التواصل األجتماعي الفيس بوك مؤطرا بالحذر 
واعتمياد الدقية يف التعامل  , بل انيي ارى مرشوعيية اعتماد نظرية 
املؤامرة ومبدأ الشيك للوصول اىل الحقيقة فال تصدق كل ما تقرأ قبل 
ان تتيقن مما قرأت وال تطمنئ لكل ما ترى قبل ان تتحرى عما رأيت 
, واال سوف تكون بطال ألحدى األفالم الهندية من دون ان تدري حيث 
ينتهي الفلم بمأساة حن يكتشف البطل  انه تزوج من جدته او حن 
تكتشيف الفتاة ان من تعشيق هو ابيها او ربما يكتشف األب واألبن 
انهميا اخوة يف الرضاعة او يف الصناعية او بقلة املناعة ..  هذا فضال 
عن األسيماء التي تحلّق بك بن اوصاف الحواري ومحاسن الجواري 
وغزالن الرباي وبدلة السفاري !!  . ناهيك  عن الصور الشخصية التي 
امىس الغالب األعم منها يسيتعري اصحابها بأنيواع الورد   خصوصا 
)األحمير( منها مين فصيلة الورد الجوري الذي يسيّبح لله ليل نهار 
ويدعوه ان ينصفه من وجوه اخذته صورة شخصية لها وهي تشبه 
بالتمام والكمال اشواك العاكول والخرنوب  والكوكلّه واوراق الخرّوع  
. كميا احّذر من التبسيمر امام الصفحة والوقيوع يف األدمان اىل حد 
الهذيان وزيادة األوزان والتربأ مما كان والركون لخانة النسيان مثلما 
حيّل بصديقي الذي تبدلت احواله وتقطعيت حباله وتناثرت اوصاله 
فهجر زوجته وعياله وتنازل عين طموحه وجّل آماله وتبدلت الوانه 
وتناقضيت اقواله وصار جليس الحاسيوب بكرشيه املقلوب وامره 
املغليوب فكان كذاك الذي يراه الناس فرحا بفوزه باملركز األول رغم 
انيه كان يركيض لوحده !! . . اخريا اعود واقيول رغم نصيحتي التي 
نصحيت وقويل الذي قلت فيال بأس ان نفيد ونسيتفيد حيثما وجدنا 
من األبداع  يشء ومن النوايا الطيبة اشيياء كثرية , وعىل سبيل املثال 
هذا الدعاء من اجل العراق الذي نرشه  الصديق عيل هادي فتسيابق 
األصدقاء يف تناوله باألعحاب واملشياركة يف حالة من الحماس تدعو 
ألن تطمينئ النفس عىل مسيتقبل العيراق رغيم  كل التداعيات التي 
حصلت او التي نعيشها كون الذي اعجب فيه وشارك به هم اصدقاء 
يمثلون خارطة الوطن من اقصاه اىل اقصاه وعذرا للمسيميات فقد 
كانوا سنة وشيعة وعربا واكراد وتركمان ومسلمن ومسيحين ومن 
كل دين ومذهب فيكان للفيس بوك هذه املرة من األنجاز فعال كثريا 
ميا عجز عنه السياسييون . اما الدعاء الذي اتمنيى ان يقول كل من 

يقرأه آمين فجاء فيه : 
اللهيم اني اسيتودعك العيراق وأهله     ..  أمنهيم وأمانهم  ** ليلهم 

ونهارهم
أرضهم وسيمائهم ** دجلتهم وفراتهم  ... احفظهم يا رب  يامن ال 

تضيع عنده الودائع ..

اليربد يف  البالغيون مين نيزالت  يعانيي 
املتوسيط بنحو مرتن أو ثيالث مرات يف 
السينة، بينميا تكيون إصابيات األطفال 
بهيا أكثر.  وميع دخول فصيل الخريف، 
تنخفض درجات حرارة الجو ما يؤدي إىل 
التعرض بكثرة لنيزالت الربد واالنفلونزا، 
إال أنيه يمكين اتبياع بعيض الخطيوات 
للتصدي لهذه الحاالت املرضية مع بداية  
ظهيور األعراض املبكرة مثيل آالم الحلق 

وتدميع العن والقشعريرة، وغريها.
- أعراض نزلة الربد:

نزلية الربد هي عدوى فريوسيية خفيفة 
يف األنيف والحنجيرة والجييوب األنفيية 

واملجرى الهوائي العلوي، وعادة ما يستغرق 
شفاؤها أسيبوعا أو أسيبوعن، حتى أنها ال 

تستدعي زيارة الطبيب يف بعض الحاالت.
وتشيمل األعيراض الرئيسيية لنزلية اليربد، 
التهياب الحلق واحتقيان األنف أو سييالنه، 
والعطس والسعال، ويصبح الشخص معديا 
ملن حوله يف بضعة أيام، قبل أن يبدأ يف التماثل 
للشفاء، وتختفي جميع األعراض يف غضون 

أسبوعن إجماال.
- هل تستطيع إيقاف نزلة الربد؟

إذا أحيس الشيخص أنيه عىل وشيك اإلصابة 
بنيزالت اليربد أو اإلنفلونيزا، فيإن بإمكانيه 
القيام ببعض اإلجيراءات ملنعها من الوصول 

إىل املرحلة املرضية الكاملة.
ووفقا لهيئة الخدمات الصحية يف إسيكتلندا، 
فإن مكمالت فيتامين »يس« والزنك والثوم، 
تحيد من خطير اإلصابية بنزلة اليربد، إال أن 
هناك حاجة إلجراء املزيد من األبحاث إلثبات 
ذلك. ومن أجل إبطاء مفعول الفريوس، يجب 
الحصول عىل قسط كبري من الراحة والبدء يف 
العناية بالجسيم، ويجب أيضا تجنب البيئات 

البياردة والرطبة، والحفاظ عىل الجفاف 
والدفء.

- ميا اليذي يسياعد عيىل التخليص من 
الربد؟

يبدو أن النوم والسوائل هما أهم النصائح 
التيي يقدمها األطبياء للميرىض، عندما 

يتعلق األمر بالتخلص من نزالت الربد.
ولذليك، ينصيح بأخيذ قسيط كبيري من 
الراحة ورشب الكثري من السوائل وتناول 

طعام صحي.
وهذا باإلضافة إىل تناول مسيكنات األلم 
التيي ال تحتياج إىل وصفية طبيية، مثل 
الباراسييتامول أو اإليبوبروفن، لخفض 
الحمى أو الصداع، جنبا إىل جنب مع استخدام 
بخاخات األنيف أو أقراص مزيلية لالحتقان 

لتخفيف انسداد األنف.
كميا ينصح أيضيا بالغرغرة بميياه مالحة، 
وامتصاص حليوى املنثيول لتخفيف التهاب 

الحلق.
- كيف نمنع املرض من االنتشار؟

تنصح هيئة الخدمات الصحية بغسل اليدين 
بانتظيام، وخاصة قبيل ملس األنيف أو الفم 

وقبل تناول الطعام.

بمناسيبة إحياء الييوم العامليي للقلب يف 29 
سيبتمرب، حدد مركيز بحوث الطيب الوقائي 
التابع لوزارة الصحة الروسية، املواد الغذائية 
املفييدة  والنباتيي،  الحيوانيي  املصيدر  ذات 
لصحة القليب. وفقا ملنظمة الصحة العاملية، 
إن السيبب الرئيس للوفييات يف جميع أنحاء 
العالم، هو أميراض القلب واألوعية الدموية، 
ومين غري املرجيح أن يتغيري هيذا الوضع يف 
املسيتقبل القرييب. وتتوقيع املنظمية وفاة 
بسيبب   2030 عيام  إنسيان  ملييون   20.6
هيذه األميراض. واسيتنادا إىل مركيز بحوث 
الطيب الوقائي اليرويس، للحفاظ عىل صحة 
القليب، يجيب التخييل عين تنياول اللحيوم 
الغنية بالدهون والتقليل من السكر، وتناول 
البحريية،  واملأكيوالت  واألسيماك  الدواجين 
وكذليك منتجات األلبان القليلة الدسيم وغري 
املحالة، وتنياول ما ال يقل عن 400 غرام من 
الفواكيه والخيروات يف الييوم، إضافية إىل 
رضورة تناول مواد غذائية غنية بالبوتاسيوم 
واملغنسيوم وخبز النخالة. ألن »املواد الغذائية 
هيي الخطيورة األوىل لضمان صحية القلب، 
فهي تزود الشخص باملواد املغذية الرورية 
لكي تؤدي جميع األجهيزة وظائفها بصورة 

طبيعية والحفاظ عىل وزن الجسم الطبيعي«. 
وينصيح األطباء للحفاظ عيىل صحة القلب، 
بتنياول املنتجيات الغذائيية املحتويية عيىل 
أحمياض أوميغا 3 الدهنية - مثل األسيماك، 
والتقلييل مين امليواد الغذائيية الدهنية مثل 
اللحوم الحمراء والقشطة واألجبان وغريها. 

ووفقيا للدكتور فاديم بوبوف، أخصائي طب 
وجراحية القليب واألوعية الدمويية يف مركز 
فيشنيفسيكي للبحوث الطبية التابع لوزارة 
الصحة الروسية، فإن سوء التغذية والعادات 
السييئة واإلجهاد والعوامل الوراثية تسيبب 

تطور أمراض القلب واألوعية الدموية.


