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الـعـلــم أفـضـل هـدايـة العراقي
رئيس جملس االدارة
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علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص2العمليات املشرتكة عن طائرات »F16«: مستمرة بتنفيذ الواجبات

العراق يطالب العرب واملسلمني بدعم الفلسطينيني إلقامة دولتهم املستقلة
االحتـاد االوربـي يـرفـع حظـر الطيـران عـن االجـواء العـراقيـة
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أمه�ل الرئي�س العراق�ي الكت�ل السياس�ية 
حتى الس�بت املقبل لرتشيح رئيس للحكومة 
الجديدة وبعكسه سيقوم بممارسة صالحياته 
األكث�ر  يج�ده  م�ن  تكلي�ف  يف  الدس�تورية 
مقبولي�ة نيابياً وش�عبياً يف إط�ار مخرجات 
املش�اورات التي أجراها خالل الفرتة املاضية 
مع القوى السياس�ية والفعاليات الش�عبية. 
وقال صالح، يف رسالة للكتل السياسية تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه�ا إن »العراق 
يمر بمنعطفات سياسية خطرية تحّتم علينا 
جميعاً أن نتصدى بمسؤولية لها، لتاليف مزيٍد 
م�ن التعقيدات يف املش�هد العراقي، ولتحقيق 
مطالب الش�عب املرشوعة لتش�كيل حكومة 
جديدة تمّه�د لالنتخابات املقبل�ة”. وأَضاف، 
انه “من�ذ أن قدم رئيس مجلس الوزراء عادل 
عب�د امله�دي اس�تقالته الرس�مية اىل مجلس 
الن�واب، انطلق�ت مداوالت سياس�ية ونيابية 
لغرض اختيار مرشح لتويل رئاسة الحكومة، 
و بسبب مساجالت وتوترات سياسية لألسف، 
ل�م تؤِد تل�ك امل�داوالت حتى الي�وم إىل تفاهم 
ع�ى مرش�ح “غ�ري ج�ديل” لرئاس�ة مجلس 
الوزراء قادر ع�ى التصدي ملقتضيات املرحلة 
وتحقيق التوافق السيايس والشعبي املطلوب 
للعب�ور بالبلد اىل بر األمان واس�تعادة النظام 
والتحض�ري لالنتخاب�ات املقبل�ة، األم�ر الذي 
دعا املرجعية الدينية العلي�ا والقوى الوطنية 
واملتظاهرين اىل مطالب�ة املعنيني باإلرساع يف 

حسم ملف تشكيل الحكومة”.
 التفاصيل ص2

»مهلة السبت«: من ُيرشح رئيس الوزراء؟
رئيس اجلمهورية حتدث عن »منعطفات خطرية« وطالب القوى السياسية بـ »تقديم مرشح« وهدد مبمارسة صالحياته الدستورية حمافظ البرصة يشكل جلنة 

خمتصة باستالم كشوفات رواتب )٣٠( ألف 
من األجراء اليوميني

حمافظ نينوى يكشف
 موعـد إعـمـار مطـار املـوصـل 

و »٣٠« مرشوعًا يف سنجار

حمافظ كربالء يوجه برضورة
 توسيع اخلارطة الزراعة وتوزيع 

االرايض الصحراوية
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الكعبي: ترامب استغل تفرقة العرب ليعلن عن صفقته املشبوهةالبنتاغون تعلن ارتفاع عدد اجلنود املصابني بقصف عني األسد
ممثلة االمم املتحدة تؤكد استعداد املنظمة األممية ملساعدة مفوضية االنتخابات
املالية حتدد السن القانوين لإلحالة اىل التقاعد واالستثناءات

جملس مكافحة الفساد يكشف عن أموال العراق املهّربة: 
تساوي 17 ميزانية استثامرية
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النقل: االحتاد االوريب يمنح الباخرتني 
املثنى واحلدباء شهادة امتثال متطلبات 

املنظمة البحرية الدولية

الزراعة تصدر تعليامت
 جديدة حول تسهيل إجراءات استرياد 

األدوية واللقاحات البيطرية

العتبة احلسينية تعلن حتقيق 
نسب انجاز متقدمة يف اكرب جممع 

تعليمي جماين خمصص لأليتام

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الدفاع األمريكية »البنتاغون«، أمس األربعاء، 
إن�ه تم تش�خيص إصابة 50 عس�كريا بإصابات دماغية 
عق�ب الهجوم الصاروخي الذي ش�نته إي�ران عى قاعدة 
عس�كرية يف العراق هذا الش�هر. ويعد هذا الرقم أكرب من 
ال�ذي أعل�ن عنه الجي�ش األمريكي يف وقت س�ابق، حيث 
ق�ال الرئي�س دونال�د ترام�ب يف البداية إن الهج�وم الذي 
ش�نته إيران يف الثامن من كانون الثاني الحايل، لم يتسبب 
يف قت�ل أو إصابة أي عس�كري أمريكي. وق�ال اللفتاننت 

كولونيل توماس كامبل املتحدث باس�م البنتاغون يف بيان 
بخصوص اإلصابات الناجمة عن الهجوم عى قاعدة عني 
األس�د بغرب الع�راق »حتى الي�وم، تم تش�خيص إصابة 
50 عس�كريا أمريكيا بإصابات دماغية«، حس�بما نقلت 
»روي�رتز«. وأوضح كامب�ل أن »31 من بني العس�كريني 
الخمس�ني، تلقوا العالج يف العراق، وعادوا للخدمة، بينهم 

15 جرى تشخيصهم يف اآلونة األخرية«.
وأضاف أن »18 من العس�كريني املصابني نقلوا إىل أملانيا، 
إلجراء املزي�د من التقييم والعالج، ونق�ل آخر إىل الكويت 

وعاد إىل الخدمة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ّدَر املجل�س األع�ى ملكافحة الفس�اد، 
األربع�اء، قيمة األم�وال املنهوبة املهربة 
املوازن�ات  ت�وازي  بأنه�ا  الع�راق  م�ن 
االس�تثمارية التي أُق�رت منذ عام 2003 

وحتى اآلن.
الرس�مية  الصب�اح  صحيف�ة  ونقل�ت 
ترصيح�ًا عن العضو املراق�ب يف املجلس 
س�عيد ياس�ني موىس، إن “املجلس اتخذ 
ع�دداً هائ�اًل م�ن االج�راءات، بعضه�ا 
يخص الس�لطة التنفيذي�ة واآلخر يتعلق 
“األح�داث  أن  موضح�اً  بالترشيعي�ة”، 

األخرية التي جرت يف البلد لم تؤثر يف سري 
قرارات املجلس الت�ي ال تزال قيد املتابعة 

والتنفيذ”.
وأكد م�وىس أن “االجراءات تجرى خارج 
العراق بخصوص ملف االسرتداد، وهناك 
عدد كب�ري من القضايا تحتاج اىل تحقيق 
إداري”، مبيناً أن “ملف اس�رتداد األموال 
املهرب�ة يحت�اج اىل ن�وع م�ن الحنك�ة 

والحكمة والصرب”.
وأضاف أن “سهولة إيداع األموال املنهوبة 
يف مصارف خارج الع�راق تخلق صعوبة 
كبرية يف اسرتدادها، إذ قد يحتاج بعضها 
اىل م�دة قد تص�ل اىل 15 عام�ا”، ضارباً 

املثل يف دول�ة الجزائر “التي لديها تجربة 
يف اس�رتداد أموالها بعد أن رصفت أمواالً 
القانوني�ة والس�فر  ع�ى االستش�ارات 
تع�ادل قيمة االم�وال املنهوب�ة منها، اال 
انها أرادت ترسيخ سيادة الدولة واحرتام 

األموال العامة فقط”.
وقدر موىس قيمة األموال املنهوبة، بأنها 
“ت�وازي مجم�ل املوازنات االس�تثمارية 
الت�ي أق�رت يف العراق من�ذ 2003 وحتى 
اآلن”، مش�رياً اىل أن “الع�راق س�بق وأن 
ش�ارك بورش�ة عم�ل م�ع س�بع دول 
تخص مش�كلة غسيل األموال وتهريبها، 
كونه إح�دى تلك الدول، الت�ي تعاني من 

املش�كلتني والتي عى أثرها صدر قانون 
مكافحة غس�يل األموال يف البنك املركزي 
للمص�ارف  الدولي�ة  املتطلب�ات  لتلبي�ة 

واإلدارة املالية”.
ولفت اىل “وجود تعاون إماراتي وفرنيس 
الس�رتداد األموال املنهوبة م�ن العراق”، 
مضيف�ا أن “لق�اًء جرى ب�ني مدير عام 
دائرة االس�رتداد ورئيس ديوان املحاسبة 
وأبل�غ  املؤتم�رات،  أح�د  يف  االمارات�ي 
االخ�ري اس�تعداد ب�الده للتع�اون يف هذا 

املوضوع”.

التفاصيل ص2

ص3

الـقـضـاء يفتتـح
 املبنى اجلديد ملحكمة حتقيق 

اخلفر يف الرصافة
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العراق حيّقق االكتفاء الذايت من )20( حمصوال زراعيا و)4( منتجات حيوانية 
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت وزارة الزراعة توفر 24 مادة زراعية نباتية وحيوانية من اإلنتاج املحيل، بعد منع استريادها من الخارج. 
وقال املتحدث باس�م الوزارة حمي�د النايف ان »هذه الوفرة جاءت نتيجة للدعم ال�ذي قدمته الوزارة للفالحني 
واملزارع�ني من خ�الل توفري البذور واالس�مدة واملبي�دات والتقنيات الحديث�ة واللقاح�ات البيطرية«. وأضاف 
»كذل�ك من خالل منع االس�ترياد لحماية املنتج املحيل، وتوفر الحصة املائي�ة، فضال عن االدارة العلمية والفنية 
الصحيح�ة، وكذلك جهود الوزارة بتس�ليم مس�تحقات الفالح�ني واملزارعني من قب�ل وزارة التجارة من جانب 
اخ�ر«. وبني ان »هذه العوامل س�اهمت يف تش�جيع الفالحني واملزارعني عىل زيادة االنت�اج الزراعي كماً ونوعاً 
والت�ي أفضت نتائجها اىل توف�ري 20 محصوالً نباتياً طوال العام، وهذا يحدث الول مرة يف العراق«. وعدد النايف 
املحاصي�ل التي حققت وفرة وهي »الطماطم والخي�ار والباذنجان واللهانة والقرنابيط والجزر والنبق والخس 
والذرة الصفراء والتمر والرقي والبطيخ والثوم والبصل االخرض والش�جر والرمان والشونذر والشلغم والعسل، 
فض�اًل عن بيض املائدة والدجاج الحي والدجاج املجزور الكامل واالس�ماك«. وتابع »اضافة اىل االكتفاء الذاتي 

من محصويل الحنطة والشعري، اىل جانب الكميات املنتجة من الرز«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أمه�ل الرئي�س العراق�ي الكت�ل السياس�ية 
حتى الس�بت املقبل لرتشيح رئيس للحكومة 
بممارس�ة  س�يقوم  وبعكس�ه  الجدي�دة 
صالحيات�ه الدس�تورية يف تكلي�ف من يجده 
إط�ار  يف  وش�عبياً  نيابي�اً  األكث�ر مقبولي�ة 
مخرجات املشاورات التي أجراها خالل الفرتة 
املاضية م�ع الق�وى السياس�ية والفعاليات 

الشعبية.
وقال صالح، يف رسالة للكتل السياسية تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه�ا إن »العراق 
يمر بمنعطفات سياسية خطرية تحّتم علينا 
جميعاً أن نتصدى بمسؤولية لها، لتاليف مزيٍد 
من التعقيدات يف املش�هد العراقي، ولتحقيق 
مطالب الش�عب املرشوعة لتش�كيل حكومة 

جديدة تمّهد لالنتخابات املقبلة”.
وأَض�اف، ان�ه “من�ذ أن قدم رئي�س مجلس 
الوزراء عادل عبد املهدي اس�تقالته الرسمية 
اىل مجلس النواب، انطلقت مداوالت سياسية 
ونيابية لغرض اختيار مرش�ح لتويل رئاس�ة 
الحكوم�ة، و بس�بب مس�اجالت وتوت�رات 
سياس�ية لألس�ف، لم تؤِد تلك املداوالت حتى 
الي�وم إىل تفاه�م عىل مرش�ح “غ�ري جديل” 
لرئاس�ة مجلس ال�وزراء قادر ع�ىل التصدي 
ملقتضيات املرحلة وتحقيق التوافق السيايس 
والش�عبي املطلوب للعبور بالبلد اىل بر األمان 

واس�تعادة النظام والتحضري لالنتخاب�ات املقبلة، 
األمر ال�ذي دع�ا املرجعي�ة الدينية العلي�ا والقوى 
الوطني�ة واملتظاهرين اىل مطالبة املعنيني باإلرساع 

يف حسم ملف تشكيل الحكومة”.
وأوض�ح رئي�س الجمهوري�ة أن “األح�داث أخذت 
تتس�ارع واملش�هد ي�زداد تعقي�داً عىل املس�تويني 
الرس�مي والش�عبي، فهن�اك أع�داد متزاي�دة م�ن 

الش�هداء والضحاي�ا م�ن املتظاهري�ن الس�لميني 
والقوى األمنية، ونعتق�د أن العقدة االكرب تكمن يف 
الوص�ول اىل الحدود املعقولة لالتفاق عىل املرش�ح 
الجدي�د لرئاس�ة مجل�س ال�وزراء، وبالتأكي�د ان 
االس�تمرار بالوضع الحايل أمر محال وينذر بخطر 
كبري وتعقيد اكرب”. وأش�ار بالق�ول “إنني ادعوكم 
ككتل نيابية معنية برتشيح رئيس مجلس الوزراء، 
اىل استئناف الحوار السيايس البّناء والجاد من أجل 

االتفاق عىل مرش�ح جديد لرئاس�ة مجلس الوزراء 
يحظى برىًض شعبّي ورفعه اىل رئاسة الجمهورية 
م�ن اجل إصدار أم�ر التكليف. وحتم�ا تقّدرون أن 
رئي�س الجمهوري�ة لديه واجب وطني ودس�توري 

للدفع باتجاه حل األزمة”.
ونب�ه رئي�س الجمهورية انه “اذا ل�م تتمكن الكتل 
املعني�ة من حس�م أمر الرتش�يح يف موع�د اقصاه 
الس�بت، ١ ش�باط 20١٩، ارى لزاماً عيل ممارسة 

صالحياتي الدس�تورية من خالل تكليف من 
أج�ده األكث�ر مقبولي�ة نيابياً وش�عبياً، ويف 
إط�ار مخرج�ات املش�اورات الت�ي أجريتها 
خالل الف�رتة املاضية مع القوى السياس�ية 

والفعاليات الشعبية”.
إىل ذل�ك، ع�د تحال�ف الن�ر اع�الن الكت�ل 
السياس�ية ترش�يح ش�خصية مس�تقلة وال 
تمتلك جنسية مزدوجة ملنصب رئيس الوزراء 

بانها “كذبة”.
وقالت النائب عن تحالف النر ندى ش�اكر 
ان “جميع الكتل السياس�ية أعلنت إرصارها 
م�ن  ولي�س  مس�تقلة  ش�خصية  ترش�يح 
مزدوجي الجنس�ية ملنصب رئيس الوزراء اال 

انها تمارس الكذب عىل الشعب”.
وأضافت ان “األسماء التي تر االحزاب عىل 
ترش�يحها يف املفاوض�ات جميعه�ا متحزبة 
ومن مزدوجي الجنس�ية وتس�لمت مناصب 

سابقة وزارية وفشلت يف ادارتها”.
ألي  الرافض�ني  اول  “الك�رد  ان  وأوضح�ت 
ش�خصية ترتش�ح ملنصب رئاس�ة ال�وزراء 
كونه�م يعت�ربون حكومة ع�ادل عبد املهدي 
العر الذهب�ي لهم وحصلوا ع�ىل امتيازات 
لم يحصلوا عليها س�ابقا والزالت الصفقات 

مستمرة”.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد املهدي قد قدم 
اس�تقالته وحكومته يف الثالث�ني من ترشين 
الثان�ي املايض مؤك�داً ع�ىل رضورة االرساع 
باختي�ار بدي�ل ل�ه نظ�راً لألوض�اع الصعب�ة التي 
يش�هدها العراق وذلك استجابة ملطالب متظاهري 

االحتجاجات الشعبية واملرجعية الشيعية العليا.
ويطالب املحتجون برتشيح رئيس حكومة مستقل 
وغري جديل وال ينتمي إىل األحزاب السياسية الحالية 
وغري متورط بحاالت فس�اد، يعّد إلجراء انتخابات 

عامة مبكرة نزيهة وحرة.

      بغداد / المستقبل العراقي

عّد حس�ن كريم الكعبي عضو هيأة رئاسة مجلس 
الن�واب اعالن الرئيس االمريك�ي دونالد ترامب مع 
رئي�س الكي�ان االرسائي�يل الغاص�ب نتنياهو عن 
تفاصي�ل صفقة ترام�ب يف هذا التوقيت املش�بوه 
سيؤدي اىل اندالع تصعيد جديد وانهيار كل مؤرشات 
الس�الم واالمن يف املنطقة، مؤكدا ان ترامب استغل 

ضعف الحكوم�ات العربية وعدم وح�دة املوقف يف 
شتى ارجاء الوطن العربي واالسالمي ازاء القضايا 

املصريية التي تعصف باملنطقة.
واب�دى الكعب�ي يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه بالغ اسفه لحضور سفراء دول االمارات 
وعمان والبحرين اىل مراس�يم الكشف عن تفاصيل 
صفقة » ارسائيل - امريكا » يف البيت االبيض، داعيا 
جميع القادة العرب واملس�لمني والجامعة العربية 

ومنظم�ة التع�اون االس�المي ليكون له�م موقف 
ح�ازم وموحد ازاء هذه الصفق�ة وعدم القبول اال 
بنيل اس�تقالل فلس�طني بالكامل واقام�ة دولتها 

وعاصمتها » القدس الرشيف«.
وقال النائب االول لرئي�س املجلس: »نجدد تاكيدنا 
الدائ�م بوجوب الوق�وف ضد التح�ركات الصهيو-
امريكي�ة كم�ا أكدنا ذلك خ�الل تمثيلن�ا العراق يف 
مؤتمر اتحاد مجلس التعاون االس�المي يف املغرب، 

وقبل ذل�ك يف م����ؤتم�ر االتح�اد الربملاني الدويل 
بدورته ال� ١٣٩ يف جنيف حيث شددنا عىل رضورة 
العمل بخطوات عملية مش�رتكة ل�ردع التجاوزات 
املس�تمرة للكيان االرسائييل والوق�وف بوجه هذه 
الصف�����ق�ة، وتوحي�د الكلم�ة واملوق�ف لح�ل 
االزمة الفلس�طينية حال عادال يتضمن قيام الدولة 
الفلسطينية بعاصمت���ها القدس وعودة الالجئني 

اىل ديارهم.

رئيس اجلمهورية حتدث عن »منعطفات خطرية« وطالب القوى السياسية بـ«تقديم مرشح« وهدد مبمارسة صالحياته الدستورية

»مهلة السبت«: من ُيرشح رئيس الوزراء؟
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الكعبي: ترامب استغل تفرقة العرب ليعلن عن صفقته املشبوهة
أعلن أسفه حلضور سفراء دول عربية يوم االعالن املشؤوم

أعلن القبض على جمهز أسلحة »داعش« 

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الخارجي�ة،  وزارة  أك�دت 
األربع�اء، أن الق�دس واألقىص ما 
يزاالن تحت االحتالل، داعيًة العرب 
واملس�لمني إىل الوق�وف إىل جانب 
الفلس�طينيني يف دع�م حقوقه�م 
املرشوعة وإقامة دولتهم املستقلة 
وكذل�ك  الق�دس،  وعاصمته�ا 
اسرتجاع األرايض املحتلة كافة إىل 

سوريا ولبنان.
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
نس�خة  العراق�ي  املس�تقبل 
من�ه: »يقف الع�راق م�ع أخوانه 

حقوقه�م  يف  الفلس�طينيني 
املرشوعة الت�ي ضمنتها الرشعية 
الدولي�ة، وق�رارات مجلس األمن، 
بيوته�م  إىل  الع�ودة  يف  وحقه�م 
وأراضيهم، ويشدد عىل أن القدس 
الرشي�ف، واملس�جد األق�ىص م�ا 

يزاالن تحت االحتالل«.
أن  ال�وزارة يف بيانه�ا،  وأضاف�ت 
الوقوف  الع�رب واملس�لمني  »عىل 
حقوقه�م  دع�م  يف  جانبه�م  إىل 
دولته�م  وإقام�ة  املرشوع�ة، 
الق�دس  وعاصمته�ا  املس�تقلة 
األرايض  واس�رتجاع  الرشي�ف، 

املحتلة كافة إىل سوريا ولبنان«.

العراق يطالب العرب واملسلمني بدعم 
الفلسطينيني إلقامة دولتهم املستقلة

        بغداد / المستقبل العراقي

الفس�اد،  ملكافح�ة  األع�ىل  املجل�س  ق�ّدَر 
األربعاء، قيمة األم�وال املنهوبة املهربة من 
الع�راق بأنها توازي املوازنات االس�تثمارية 

التي أُقرت منذ عام 200٣ وحتى اآلن.
ونقلت صحيفة الصباح الرس�مية تريحاً 
عن العضو املراقب يف املجلس س�عيد ياسني 
م�وىس، إن “املجل�س اتخذ ع�دداً هائالً من 
االجراءات، بعضها يخص السلطة التنفيذية 
واآلخ�ر يتعل�ق بالترشيعي�ة”، موضحاً أن 
“األحداث األخرية التي جرت يف البلد لم تؤثر 
يف س�ري ق�رارات املجل�س التي ال ت�زال قيد 

املتابعة والتنفيذ”.
وأك�د م�وىس أن “االجراءات تج�رى خارج 
العراق بخص�وص ملف االس�رتداد، وهناك 
ع�دد كبري م�ن القضايا تحت�اج اىل تحقيق 
إداري”، مبين�اً أن “مل�ف اس�رتداد األموال 
املهربة يحتاج اىل نوع من الحنكة والحكمة 

والصرب”.
وأضاف أن “س�هولة إي�داع األموال املنهوبة 
يف مص�ارف خ�ارج الع�راق تخل�ق صعوبة 
كبرية يف اس�رتدادها، إذ ق�د يحتاج بعضها 
اىل م�دة ق�د تص�ل اىل ١5 عام�ا”، ضارب�اً 
املث�ل يف دولة الجزائر “الت�ي لديها تجربة يف 
اس�رتداد أموالها بعد أن رصف�ت أمواالً عىل 

االستشارات القانونية والسفر تعادل قيمة 
االموال املنهوبة منها، اال انها أرادت ترسيخ 
س�يادة الدول�ة واح�رتام األم�وال العام�ة 

فقط”.
وق�در موىس قيم�ة األموال املنهوب�ة، بأنها 
“توازي مجمل املوازنات االس�تثمارية التي 
أق�رت يف الع�راق من�ذ 200٣ وحت�ى اآلن”، 
اىل أن “الع�راق س�بق وأن ش�ارك  مش�رياً 
بورش�ة عمل مع س�بع دول تخص مشكلة 
غس�يل األموال وتهريبها، كون�ه إحدى تلك 
الدول، التي تعاني من املش�كلتني والتي عىل 
أثرها صدر قانون مكافحة غس�يل األموال 
يف البن�ك املرك�زي لتلبية املتطلب�ات الدولية 

للمصارف واإلدارة املالية”.
ولفت اىل “وج�ود تع�اون إماراتي وفرنيس 
الس�رتداد األم�وال املنهوب�ة من الع�راق”، 
مضيف�ا أن “لقاًء جرى بني مدير عام دائرة 
االسرتداد ورئيس ديوان املحاسبة االماراتي 
يف أح�د املؤتم�رات، وأبل�غ االخري اس�تعداد 

بالده للتعاون يف هذا املوضوع”.
وتابع موىس أن “مس�ؤولني يف وزارة العدل 
اجتمع�وا بنظرائه�م من الجان�ب االماراتي 
لبحث ه�ذا امللف”، كاش�فاً ع�ن “خطوات 
ج�ادة م�ن االدع�اء الع�ام الفرن�يس الذي 
أبدى اس�تعداده التام ملس�اعدة العراق عىل 

استعادة أمواله املنهوبة”.

        بغداد / المستقبل العراقي

العس�كرية،  االس�تخبارات  أعلن�ت مديري�ة 
أمس األربعاء، االس�تيالء عىل ك�دس لالعتدة 
يف القائ�م. وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن مفارز 
شعبة االس�تخبارات العس�كرية يف الفرقة ٨ 
وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء 
املش�اة ٣2) قيادة عمليات الجزيرة ( تمكنت 
م�ن الوص�ول إىل مخب�أ لالعت�دة يف منطق�ة 
الكرابلة بالقائم - االنبار وتضبط ما بداخله«. 
واضافت أن امل�واد التي تم ضبطها هي: »١١ 
قذيف�ة عيار ١55ملم ، و٦ قنابر ١20 ملم، و 
خراطيش كاتيوش�ا باالضافة اىل قنابر هاون 
عيار ٨2 و٦0 مل�م«، مبينة أن »هذه االعتدة 

م�ن مخلفات داعش االرهاب�ي حيث تكفلت 
مفارز هندس�ة الفرقة بتدم�ري املواد موقعيا 

دون حدوث ارضار .
كما، أعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، 
القب�ض ع�ىل مجه�ز األس�لحة لداع�ش يف 
القائ�م. وقال�ت املديري�ة إن »مفارز ش�عبة 
 ٨ الفرق�ة  يف  العس�كرية  االس�تخبارات 
وبالتع�اون مع اس�تخبارات لواء املش�اة ٣0 
القت القبض عىل أحد اإلرهابيني يف ناحية تل 

الرمانة بقضاء القائم _ االنبار«.
واضاف�ت أن »اإلرهاب�ي كان أح�د املجهزين 
داع�ش  عصاب�ات  الس�لحة  األساس�يني 
اإلرهابية«، مبينة أنه »من املطلوبني للقضاء 
بموج�ب مذك�رة قبض وف�ق أح�كام املادة 

4إرهاب.

        بغداد / المستقبل العراقي

زارت ممثل�ة االم�ني الع�ام لالم�م 
املتحدة يف العراق جنني بال سخارت 
مق�ر املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة 
لالنتخاب�ات يف بغ�داد، حيث كان يف 
استقبالها رئيس مجلس املفوضني 
القايض جليل عدنان خلف ورئيس 
املستش�ار  االنتخابي�ة  االدارة 

الدكتورة احالم عدنان الجابري.
وتح�دث رئي�س واعض�اء مجلس 
املفوضني عن التحديات التي تواجه 
املفوضي�ة يف الوق�ت الح�ارض بعد 
القانون الجدي�د الخاص بها والذي 
يتطل�ب العمل عليه جه�وداً كبرية 

من قبل الجميع.
وابدت بالس�خارت كامل االستعداد 
يف تقدي�م املس�اعدة االممي�ة التي 
ستس�هم بال شك يف ارس�اء قواعد 
وف�ق  وتطبيقه�ا  الديمقراطي�ة 
االم�م  له�ا  تدع�و  الت�ي  االس�س 

املتحدة
واكدت ع�ىل ان مجل�س املفوضني 
الجديد سيكون امام انظار الجميع 
وعلي�ه ف�ان االمم املتحدة س�تبدي 
كامل اس�تعدادها من اج�ل تعزيز 
ق�درات املفوضي�ة وكوادره�ا بعد 
تطبيق قانون رقم ٣١ لسنة 20١٩ 
وترتي�ب هيكليته�ا بم�ا ينس�جم 

وتطوير العمل يف االيام املقبلة.

جملس مكافحة الفساد يكشف عن أموال العراق املهّربة: تساوي 17 ميزانية استثامرية

االستخبارات العسكرية تستويل عىل كدس لالعتدة يف القائم

ممثلة االمم املتحدة 
تؤكد استعداد املنظمة 

األممية ملساعدة مفوضية 
االنتخابات

        بغداد / المستقبل العراقي

رفع�ت وكالة االتحاد األوروبي ألمن الطريان، أمس األربعاء، الحظر 
املف�روض ع�ىل الط�ريان ال�ذي فرضته أوائل الش�هر الج�اري عىل 

الطريان يف األجواء العراقية واإليرانية.
وذك�رت الوكالة يف بيان لها، ان »اجتماع مجموعة االتحاد األوروبي 
املتكاملة لتقييم مخاطر الطريان يف 2٨ من الش�هر الجاري، لتقييم 
آخ�ر املعلوم�ات املتعلقة بس�المة الرح�الت التجارية ف�وق العراق 
وإيران، خلص إىل س�حب التوصيات الص�ادرة بتاريخي ٨ و١١ من 
الشهر بتجنب جميع أنواع الطريان فوق األجواء العراقية واإليرانية 

كإجراء احرتازي«.
وكان�ت طائرة ركاب من طراز »بوينغ7٣7« تابعة لرشكة »خطوط 
الط�ريان ال�دويل األوكرانية«، أس�قطت فجر يوم ٨ كان�ون الثاني، 
بص�اروخ إيران�ي بالخط�أ، بعد إقالعه�ا بدقائق من مط�ار اإلمام 
الخميني الدويل يف طهران، وكانت متوجهة إىل كييف، ما أس�فر عن 

مرع ١7٦ شخصا من جنسيات مختلفة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الواليات املتحدة، أمس األربعاء، عن نيتها تش�ييد سور أمني 
لحماية مرقد النبي يونس يف املوصل.

الخارجي�ة  وقال�ت الس�فارة االمريكي�ة يف بي�ان: »تعم�ل وزارة 
األمريكي�ة بالتعاون مع كل من جامعة بنس�لفانيا والهيئة العامة 
لآلث�ار وال�رتاث ومديرية نينوى لآلثار عىل حماي�ة موقع قرب النبي 
يون�س يف املوصل«. واضافت: »كان الق�رب عرضة لعمليات التنقيب 
غ�ري القانوني�ة من�ذ تعرض�ه للتدمري بش�كل كبري عىل ي�د تنظيم 
داع�ش يف عام 20١4«. وتابعت: »س�يحيط الس�ور األمني الجديد، 
الذي س�يخضع للحراسة من قبل حراس من سكان املنطقة، املوقع 
ليحمي�ه من اعت�داء الس�كان والحفريات غري القانوني�ة حتى يتم 
وضع خطة أكث�ر تفصيال لحمايته«. وبين�ت أن »هذا املرشوع هو 
ج�زء من التزام الوالي�ات املتحدة بالعمل مع الع�راق لحماية تراثه 

الوطني والعاملي الثمني والحفاظ عليه«.

االحتاد االوريب يرفع حظر الطريان
 عن االجواء العراقية

السفارة األمريكية تعلن تشييد »سور أمني« 
حول مرقد النبي يونس يف املوصل

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت قيادة العمليات املشرتكة، 
أمس األربعاء، استمرار طائرات 
واجباته�ا،  بتنفي�ذ   »١٦ »اف 
مبينًة أن فنيني عراقيني هم من 
يقوم�ون بتجهيز تلك الطائرات 

وتسليحها.
وقال�ت القي�ادة لوكال�ة األنباء 
 ١٦ F �الرسمية، إن »طائرات ال
مس�تمرة بتنفيذ الواجبات ضد 

عصابات داعش«.
وأضافت، أن »الفنيني العراقيني 
هم من يقومون بتجهيز طائرات 
ال� F ١٦ وتسليحها«، مؤكدًة أن 
»الحديث عن توقف طائرات ال� 

F ١٦ عاٍر عن الصحة«.
ب�أن  إع�الم  وس�ائل  وأف�ادت 
العراقي�ة   »١٦ »إف  طائ�رات 
توقفت عن طلعاتها الجوية بعد 
انسحاب الخرباء األمريكيني من 

قاعدة بلد الجوية.

        بغداد / المستقبل العراقي

محافظ�ة  رشط�ة  مديري�ة  نف�ت 
االربع�اء، وص�ول  أم�س  ق�ار،  ذي 
ق�وة أمني�ة م�ن محافظت�ي املثنى 
والديواني�ة لف�ض االعتصام�ات يف 
س�احة الحبوبي. وقال�ت املديرية يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه إنها »تنفي االخبار التي تداولتها 
صفح�ات التواص�ل االجتماعي عن 
وص�ول قوة م�ن محافظت�ي املثنى 
والديوانية لفض االعتصامات »، الفتا 
إىل أن »ه�ذه االخب�ار ال صحة لها«. 

واض�اف البي�ان أن »املديري�ة تدعو 
املواطنني الكرام اىل متابعة املنصات 
االعالمية واملصادر املوثوقة، واالبتعاد 
ع�ن االخبار غري الدقيق�ة التي تربك 
وتبث الرع�ب لدى املواط�ن من قبل 
الصفح�ات الوهمي�ة واملغرضة عىل 
شبكات التواصل االجتماعي«. وتابع 
أن »قي�ادة الرشطة تؤكد ليس لديها 
اي نوايا لف�ض اعتصام املتظاهرين 
السلميني يف س�احة الحبوبي وتبدي 
اس�تعدادها للتع�اون والتواصل مع 
املتظاهري�ن، حتى تحقيق مطالبهم 

املرشوعة«.

 :»F16« العمليات املشرتكة عن طائرات
مستمرة بتنفيذ الواجبات

رشطة ذي قار تنفي وصول قوة من خارج 
املحافظة لفض االعتصامات
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    بغداد/ المستقبل العراقي

أجرت مستشفى جراحة الجملة العصبية 
التعليمي أكثر من 2031 عملية جراحية 
خالل العام املايض بينها عمليات معقدة 
ونادرة تخص رف�ع اورام ونزف بالدماغ 
والفقرات ورفع غ�دد نخامية ورصاص 

بال�راس وغريها. وقال مدير املستش�فى 
الدكت�ور وليد خال�د الحي�ايل، يف بيان إن 
»ص�االت املستش�فى تجري وع�ى مدار 
مراجع�ن  للم�رىض  عملي�ات  الس�اعة 
استش�ارية املستش�فى وآخرين محالن 
من مستشفيات أخرى فضال عن الحاالت 
الحرج�ة ال�واردة إىل طوارئ املستش�فى 

والتي ترد بشكل يومي«.
وأض�اف أن »املستش�فى أج�رى خ�الل 
النص�ف األول م�ن الع�ام امل�ايض 1000 
عملي�ة فيما أجرى خ�الل النصف الثاني 
1031 عملي�ة جراحي�ة«، مش�ريا اىل ان 
»شهر تموز تصدر بعدد العمليات بواقع 
214 عملية فيما كان ش�هر حزيران هو 

االقل بواقع 145 عملية جراحية«.
تل�ك  ب�ن  أن »م�ن  إىل  الحي�ايل  وأش�ار 
العملي�ات الت�ي أجري�ت ح�االت اخراج 
رصاصه يف الدم�اغ وايقاف نزف دماغي 
عظ�م  وترقي�ع  س�حائية  اورام  ورف�ع 
فت�ح  الجمجم�ة فض�ال ع�ن عملي�ات 
تضي�ق غ�رويف وتثبيت فق�رات ورفع 

غ�دة نخامي�ة ملختل�ف الحاالت ال�واردة 
واغلبه�ا عمليات ف�وق الكربى وعمليات 
خاصة ونادرة »، مبينا أن »تلك العمليات 
تج�رى عى يد فرق طبية يرأس�ها أطباء 
متخصصن وبمشاركة مقيمن دورين 
وأطب�اء تخدي�ر وممرضن ومس�اعدي 

مخدرين.

مستشفى اجلملة العصبية جتري »2031« عملية فوق الكربى وخاصة ونادرة خالل 2019

مدير عام صحة الرصافة يستقبل عدد من احلاالت االنسانية واملواطنني لغرض معاجلتها والنظر يف طلباهتم
    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي مدير 
ع�ام دائرة صح�ة بغداد / الرصافة ع�دد من حاالت 
االنس�انية وع�دد م�ن املواطن�ن واملوظف�ن لنظ�ر 
يف طلباته�م، وب�ن املدي�ر الع�ام ان الدائ�رة اتخذت 

وضمن برامجها االنسانية استقبال الحاالت املرضية 
وإكمال العالج وإجراءات العمليات وبش�كل مجاني 
اىل العوائل املتعففة والحاالت االنسانية يف املؤسسات 
الصحي�ة التابع�ة للدائرة ووجه الس�اعدي بارس�ال 
س�يارة اس�عاف اىل منازله�م ونقلهم للمستش�فى 

لتلقي العالج .

فض�ال ع�ن اتباع سياس�ة الب�اب املفت�وح للنظر يف 
طلبات املواطنن واملوظفن.. مؤكدا ان ابواب الدائرة 
مفتوحة الس�تقبال اي حال�ة مرضية. او أي مواطن 
من اجل تس�هيل اإلجراءات الخاصة ب�ه وان الدائرة 
تعمل ع�ى خدمة املواطنن وكل اقس�امها مفتوحة 

الستقبالهم.
    بغداد / المستقبل العراقي

ح�ددت وزارة املالي�ة، الس�ن القانون�ي لإلحال�ة عى 
التقاعد واالستثناءات منها.

وبحس�ب وثيقة للوزارة حصلت »املستقبل العراقي« 
ع�ى نس�خة منها، فان�ه »تتحت�م إحال�ة املوظف اىل 
التقاعد عند إكماله 60 س�تن س�نة م�ن العمر وهي 
الس�ن القانونية لإلحال�ة اىل التقاعد بغض النظر عن 

خدمته.
واستثنت املالية من أحكام السن القانوني لالحالة اىل 

التقاعد، ما يأتي:
1 – املش�مولون بقانون الخدم�ة الجامعية من حملة 

اللقب العلمي }استاذ واستاذ مساعد{.
2 – األطب�اء العدليون وأطب�اء التخدير وأطباء الطب 

النفيس.
3- املستشارون واملستش�ارون املساعدون يف مجلس 

الدولة.
4 – املش�مولون بقان�ون الفص�ل الس�يايس رقم 24 
لس�نة 2005 املعدل وذوي الش�هداء من الدرجة األوىل 
والثانية املش�مولن بقانون مؤسس�ة الشهداء رقم 2 
لس�نة 2016 وقانون رق�م 20 لس�نة 2009 وقانون 

مؤسسة السجناء السياسين رقم 35 لسنة 2013.
5- الطي�ارون املدني�ون مم�ن يعم�ل منه�م بقي�ادة 
الطائرات وبش�كل عميل ولدي�ه ترخيص عمل نافذ يف 

حينه.
ولفت�ت الوثيق�ة اىل ان الس�ن القانون�ي لالحال�ة اىل 
التقاعد للمشمويل باالستثناءات أعاله يكون 63 سنة 
من العمر ما عدا الفقرة الرابعة يكون السن التقاعدي 

لهم ال يزيد عن 65 سنة من العمر.
وأش�ارت اىل ان »م�ن كان تولده�م يف االع�وام 1957 
و1958 و1959 سنة مش�مولون باالحالة اىل التقاعد 

اعتباراً من 12/31/ 2019.

املالية حتدد السن 
القانوين لإلحالة 

اىل التقاعد واالستثناءات

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت وزارة الزراع�ة، تعليم�ات مهمة 
حول تس�هيل إج�راءات اس�ترياد األدوية 
واللقاح�ات البيطري�ة من أج�ل تطابقها 
للمواصفات العاملية وحفاظاً عى س�المة 
الدواجن والوقاية من األمراض.وذكر بيان 

لدائرة البيطرة ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
توجي�ه  وبحس�ب  اص�درت  »الدائ�رة  ان 
ال�وزارة التوصي�ات الالزم�ة والرورية 
التي تسهم بتسهيل عملية أسترياد األدوية 
واللقاح�ات البيطري�ة م�ن قب�ل أصحاب 
املس�توردة  البيطرية  الرشكات واملكات�ب 
لألدوي�ة وضم�ان تطابقه�ا للموصف�ات 

البيطرية والصحة الحيوانية املعتمدة ومن 
مناشئ رصينة«.وأضاف البيان أن »وزارة 
الزراع�ة وم�ن خ�الل دوائره�ا املختصة 
تس�عى إىل وض�ع تعليمات أصولي�ة وفقاً 
للضوابط القانونية من أجل ضمان عملية 
األس�ترياد بش�كل أنس�يابي وحفاظاً عى 

سالمة مشاريع تربية الدواجن.

    كربالء / المستقبل العراقي

تعلن الكوادر الهندسية والفنية يف قسم املشاريع الهندسية 
التابع للعتبة الحس�ينية املقدس�ة عن تحقيق نس�ب انجاز 
متقدمة جدا خالل فرتة قياس�ية يف مرشوع مجمع مدارس 
االيتام يف منطقة حي الس�الم يف كربالء املقدسة.وقال مدير 
امل�رشوع املهندس زيد عزام »حق�ق املرشوع الكبري الخاص 

بااليتام نس�ب انجاز متقدمة خالل فرتة قياس�ية، الفتا اىل 
ان نس�بة االنجاز للمرشوع بشكل عام بلغت 20%.«واضاف 
»تبلغ مس�احة املرشوع 25 الف مرت مربع ويضم مجموعة 
من امل�دارس )االبتدائي�ة واملتوس�طة والثانوية( املخصصة 
لرشيح�ة االيت�ام للبنن واخ�رى للبنات، فض�ال عن روضة 
ومركز صحي متكامل«.وتابع ان »املجمع الخاص باملدارس 
وال�ذي س�يقدم خدماته )مجان�ا( لرشيحة االيت�ام يتكون 

م�ن )150( صف درايس س�يتم تجهيزها بأحدث الوس�ائل 
التعليمي�ة فض�ال ع�ن توف�ري حضان�ة وروض�ة لألطف�ال 
وس�احات ترفيهي�ة وقاع�ات رياضي�ة مغلق�ة ومكتب�ة 
ومختربات احيائية وكيميائية«.وأشار عزام اىل ان »املرشوع 
صمم وفق أحدث الطرق وبتصاميم بريطانية حديثة تتوافق 
م�ع حاجة ورغبة الطلبة«.واكد ان »املجمع يضم اول مركز 

صحي يف املنطقة وسيكون بخدمة املواطنن بشكل عام .

الزراعة تصدر تعليامت جديدة حول تسهيل إجراءات استرياد األدوية واللقاحات البيطرية

العتبة احلسينية تعلن حتقيق نسب انجاز متقدمة يف اكرب جممع 
تعليمي جماين خمصص لأليتام

    البصرة / صفاء الفريجي

اص�در محاف�ظ البرصة املهن�دس »أس�عد عبد األمري 
العيدانّي«، أمراً إدارياً بتشكيل لجنة مختصة باستالم 
الكش�وفات الخاص�ة بروات�ب  األج�راء اليومين ال� 
30 أل�ف درجة وظيفي�ة، يف دوائ�ر محافظة البرصة 
والوحدات االدارية كافة«. وكان »العيدانّي«، قد اعلن يف 
ترشين االول املايض عن توفر )30( الف درجة وظيفية 
لتش�غيل العاطلن ، واكد ان التقديم بطريقة مبارشة 
حتى تكون أقرب إىل املواطن من الطريقة اإللكرتونّية 
».وشملت الدرجات الوظيفية كافة الرشائح من حملة 
الش�هادات العليا وصوالً إىل يق�رأ ويكتب”،  من جهة 
اخرى وبتوجيٍه من محافظ البرصة املهندس »أس�عد 

عبد األمري العيدانّي، حر معاون املحافظ للش�ؤون 
اإلداري�ة والفني�ة الحقوق�ي« معن الحس�ن »، حفل 
افتت�اح بناية املعهد التقني الجدي�د يف ناحية الرشش 
التابعة لقض�اء القرنة. وعى هام�ش االحتفال قال«  
الحس�ن »: إن هذا املرشوع يأتي حرصاً من الحكومة 
املحلية،  لالهتمام باملؤسسة التعليمية والنهوض بها 
نح�و األفضل، إضاف�ة اىل كونه يدخل ضمن سلس�لة 
املش�اريع الت�ي وضعت بخط�ة إعم�ار املحافظة، إىل 
جانب إنش�اء العديد م�ن املدارس،  وص�والً إىل تنفيذ 
م�رشوع مج�اري القرن�ة الكب�ري.  وح�ر االفتتاح 
رئي�س الجامع�ة التقني�ة الجنوبية األس�تاذ الدكتور 
ربيع هاش�م العبايس،  وعدد من األساتذة الجامعين 

ووجهاء وشيوخ عشائر ناحية الرشش.

حمافظ البرصة يشكل جلنة خمتصة باستالم كشوفات رواتب
 )30( ألف من األجراء اليوميني

معاون احملافظ يفتتح بناية املعهد التقين يف قضاء القرنة

     المستقبل العراقي / زهراء علي

كش�َف محافظ نينوى نجم الجبوري، عن موعد انطالق إعمار 
مطار املوصل بالكامل سيكون خالل شباط املقبل، يف حن اعلن 
مدي�ر بلديات املحافظ�ة، افتتاح 30 مرشوع�ا حيويا يف قضاء 
سنجار. وذكر الجبوري، يف ترصيح صحفي، ان “منتصف شهر 

شباط سيشهد انطالق العمل باعمار 
مطار املوصل من قبل الرشكات الرتكية 
الجب�وري،  واض�اف  االس�تثمارية”. 
ان “االتف�اق عى موع�د االعمار جاء 
بعد تايي�د الحكوم�ة االتحادية للبدء 
بإعم�ار املطار بالكام�ل”. يف غضون 
ذل�ك، نف�ى محاف�ظ نين�وى، األنباء 
الت�ي تحدثت عن وج�ود فكرة لطرح 
مرشوع الواجهة النهرية لالس�تثمار 
كمناط�ق س�ياحية وترفيهي�ة. وقال 

الجب�وري، »ال صح�ة لوجود فك�رة انش�اء الواجه�ة النهرية  
لالستثمار كمناطق سياحية وترفيهية يف اغلب املناطق الرتاثية 
واالثري�ة الواقعة عى نهر دجل�ة يف مدينة املوصل القديمة”. اىل 
ذلك، اعل�ن مدير بلدي�ات محافظة نينوى رضوان الش�هواني، 
افتت�اح عدد م�ن املش�اريع الحيوي�ة يف قضاء س�نجار. وذكر 
الش�هواني يف ترصيح صحفي، ان »بلديات نينوى افتتحت نحو 
30 مرشوعا بن خدمي وصحي وتربوي وسياحي وسط مدينة 
س�نجار الت�ي تعرض�ت للدم�ار ابان 
س�يطرة عصابات داعش االرهابية”. 
وأض�اف، ان “من بن هذه املش�اريع 
الت�ي انج�زت؛ 19 مدرس�ة ابتدائي�ة 
واقساما تابعة ملديرية بلديات نينوى، 
وع�رشة مراكز صحي�ة موزعة داخل 
القض�اء والنواح�ي التابعة ل�ه، وتم 
افتتاح موقعن سياحين بالقرب من 

جبل سنجار ومدينة العاب كبرية .

حمافظ نينوى يكشف موعد إعامر مطار املوصل
 و »30« مرشوعًا يف سنجار

    بغداد / المستقبل العراقي

من�ح االتح�اد االورب�ي الباخرت�ن املثن�ى 
والحدباء ش�هادة امتثال متطلبات املنظمة 
البحرية الدولية لتطبيقها اس�تخدام الوقود 
االتح�اد  ومتطلب�ات  ملواصف�ات  املطاب�ق 
االوربي بارشاف هيئة التصنيف الفرنس�ية 

واملنظمة البحرية العاملية.
وبن مدي�ر عام النقل البح�ري محي الدين 
عبد الرزاق االمارة يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »وزير النقل عب�د الله لعيبي 
يعم�ل جاهدا من خالل توجيهاته الس�ديدة 
االلت�زام باملعايري الدولية وتطبيقها بش�كل 
دقي�ق يؤدي اىل نتائج متمي�زة يف بناء الثقة 
بالعم�ل ب�ن ال�دول االوربي�ة الذي نس�عى 
م�ن خالل�ه الوص�ول اىل مص�اف الرشكات 
العاملي�ة . وتابع االمارة حصل�ت الباخرتن 
عى ش�هادة االمتثال بناء عى قرارة االتحاد 
االوربي املرقم )Regulation/ Eu)757 الذي 
اوىص عى جميع السفن التي تسعى لدخول 
املوانئ االوربية ب�أن تتزود بوقود منخفض 
بنس�بة الكربيت للتقليل من نس�بة انبعاث 
ثاني اوكسيد الكربون يف الهواء للحفاظ عى 

البيئة البحرية.
فيم�ا اك�د مدي�ر االدارة االمن�ة يف الرشك�ة 
العامة للنق�ل البحري عبداالمري عمران بأن 
جمي�ع بواخر وزارة النقل تس�تخدم الوقود 
االتح�اد  ومتطلب�ات  ملواصف�ات  املطاب�ق 
االوربي وهذا ماجعلنا بصدارة البواخر التي 

تدخل جمي�ع موانئ العالم. من جانب آخر، 
اعلنت الرشكة العامة للخطوط الجوية عن 
»اس�تحداث معدات جديدة يف مجال خدمات 
تموين الطائ�رات ضمن خطة عمل الرشكة 
». واوضح مدير عام الرشكة كفاح حسن يف 
بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، انه »ضمن 
مس�اعي وزير النقل عبدالله لعيبي لالرتقاء 
بالخط�وط الجوي�ة ت�م اس�تقدام املع�دات 
الجديدة التي زود بها قس�م خدمات تموين 
الطائ�رات م�ن مناش�ئ رصين�ة ستس�هم 
بش�كل كب�ري يف زيادة حج�م االنت�اج وفق 
املواصفات العاملية بم�ا يتالئم مع الكميات 
الت�ي يجهزه�ا القس�م للرح�الت املحلي�ة 

واالقليمية والدولية«.
واشار حس�ن اىل ان »هذه الخطوة تعد من 
الخط�وات املهمة التي تس�عى م�ن خاللها 
الخطوط الجوية العراقية اىل مواكبة التطور 
الحاص�ل يف رشكات الطريان الرصينة فضالً 
ع�ن تطبيقه�ا برنامج�ا صارم�ا لضم�ان 

الجودة يف مجال تموين الطائرات.

النقل: االحتاد االوريب يمنح الباخرتني املثنى واحلدباء 
شهادة امتثال متطلبات املنظمة البحرية الدولية

   بغداد / المستقبل العراقي

عقدت وزارة الصناعة واملعادن اجتماعاً يف مقر الوزارة ملناقش�ة 
إلي�ة تس�ويق إنتاج رشكة كربي�ت املرشاق بحض�ور منعم احمد 
حس�ن مدير ع�ام الدائ�رة االقتصادية يف ال�وزارة  ومعاون مدير 
ع�ام الرشكة العام�ة لكربيت املرشاق ومعاون مدي�ر عام الدائرة 
االقتصادية يف الوزارة وعدد من مس�ؤويل االقسام املعنية«. وافاد 
بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان�ه »جرى خ�ال االجتماع 
مناقش�ة عدد من املواضيع والفقرات التي تهم عملية  التس�ويق 
ومعالجة املش�اكل واملعوقات التي تواجهها من خال تش�خيص 
مواطن الخلل , بعد تحول اقتصاد الس�وق املفاجىء من الس�وق 
املغلق اىل الس�وق املفتوح وصعوبة تس�ويق منتج�ات الرشكات 
العام�ة نتيجة املمارس�ات التجاري�ة الضارة يف التج�ارة الدولية 
ال�ذي تس�بب يف اغراق او تزايد يف االس�واق العراقي�ة مما ادى اىل 
إح�داث رضر جس�يم يف بع�ض ال�رشكات العامة منه�ا الرشكة 

املذكورة , إضافة إىل ذلك املنافسة الغري مرشوعة بني املنتج املحيل 
واملس�توردات ذات املواصف�ات املتدنية وغ�ري الخاضعة للفحص 
والس�يطرة النوعية وغي�اب املحددات يف االس�واق املحلية نتيجة 
عدم تفعي�ل الجهاز املركزي للس�يطرة النوعي�ة وقانون حماية 
املستهلك للسيطرة ومراقبة االسواق عىل نوعيه وجودة املنتجات 
التي تدخل األس�واق املحلي�ة وعدم التزام دوائ�ر الدولة يف معظم 
االحيان بالتعليمات بفرض املنتج املحيل يف املشرتيات الحكومية. 
وج�رى خ�ال االجتماع ايض�ا مناقش�ة اهمية توجي�ه كتب إىل 
الوزارات املعنية من اجل تس�ويق منتجات الرشكة وبيع املرتاكم 
منها يف املخازن بسعر السوق او ادنى لغرض ترصيف ما مخزون 
لديها دون االعتماد باحتس�اب كلف االجور والرواتب عىل املنتج , 
وأيضا تش�كيل لجان تنس�يقية من قبل الرشكات لزيارة الجهات 
املس�تفيدة وكافة الوزارات وتوزيع رس�ائل تعريفي�ة بمنتجات 
الرشكة ومواصفات واسعار وطريقة التواصل بغية الحصول عىل 

عقود التجهيز وتقديم كافة التسهيات اىل الجهات املستفيدة .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التجارة عن تحقيق مالكات 
الرشك�ة العام�ة لتصنيع الحبوب نس�ب 
متقدمة يف تجهري ال�وكالء بالوجبة االوىل 
م�ن مادة الطح�ن لهذا الع�ام ».واضاف 
مدير عام الرشكة حس�ن سامي يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، بان »رشكته 
تعم�ل جاهدة ع�ى تنفيذ خط�ة الوزارة 
لتجهي�ز كام�ل الحص�ص املق�ررة م�ن 

م�ادة الطحن له�ذا العام حي�ث يتواصل 
العم�ل يف جميع املطاحن العاملة وبعموم 
املحافظات بمخص�ص الوجبة االوىل منذ 
مطلع هذا الشهر محققن نسب متقدمة 
حسب بيانات املوقف التسويقي االجمايل« 
.وش�دد عى »تزامن عمل اللجان الرقابية 
مع مراح�ل االنتاج والتوزي�ع منوها عن 
رص�د )39( مخالفة للمطاح�ن والوكالء 
خالل الفرتة املاضية«.واش�ار س�امي اىل 
»تحقي�ق )122( زيارة للمطاحن يف بغداد 

جرى خاللها سحب )351( نموذج حبوب 
وطحن لغ�رض الفحص املخت�ربي فيما 
حقق�ت لجان رقابة الوكالء )135( زيارة 
لوكالء الطح�ن تم خاللها س�حب )99( 
نم�وذج طحن للفح�ص املختربي ، حيث 
اس�فرت تلك الزي�ارات عن تأش�ري )19( 
مخالفة لل�وكالء و)6( مخالفات للناقلن 
.وأش�ار إىل انه تم احالة جميع املخالفات 
اىل االقس�ام واللج�ان املختص�ة لتطبي�ق 

الرشوط الجزائية بحق املخالفن .

الصناعة واملعادن تعقد اجتامعًا ملناقشة آلية تسويق انتاج رشكة كربيت املرشاق

التجارة تعلن حتقيق نسب متقدمة يف جتهيز الوجبة االوىل 
من الطحني ورصد »39« خمالفة للمطاحن والوكالء

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل وزي�ر الصح�ة والبيئ�ة جعف�ر ص�ادق عالوي س�فري 
جمهورية مرص العربية لدى جمهورية العراق عالء موىس«.

واف�اد بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، انه »ج�رى خالل اللقاء 
مناقش�ة اف�اق التعاون املش�رتك الصح�ي بن البلدي�ن يف مجال 
الصناع�ة الدوائية والتس�جيل الدوائي ومتابع�ة مرشوع تدريب 
اطباء االرسة وتدريب التمريضين يف مجال عالج االورام والتنسيق 
فيما يخ�ص الدراس�ات العليا باملجل�س العرب�ي لالختصاصات 
الطبية وتبادل االفكار والرؤى حول موضوع االخالء الطبي وعالج 
املرىض والتدريب وتبادل الخربات الطبية والتعاون مع مستشفى 

57357 واملعهد القومي لالورام«.
من جانبه اكد الس�فري املرصي عى تاريخية العالقات بن البلدين 

يف املجال الصحي
كم�ا وت�م االتفاق عى املزيد م�ن لقاءات التش�اور والتواصل بما 

يسهم يف االرتقاء بالقطاع الصحي يف العراق.

وزير الصحة يبحث مع السفري املرصي 
تعزيز التعاون املشرتك بني البلدين

    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

التق�ى محافظ كربالء املقدس�ة نصيف جاس�م الخطابي يلتقي 
مدي�ر زراع�ة كرب�الء ومدي�ر قس�م املس�احة يف مديري�ة زراعة 

كربالء«.
وج�رى خ�الل اللقاء مناقش�ة خط�ط مديرية الزراعة بتوس�يع 

الخارطة الزراعة للمحافظة
حيث وجه املحافظ عى رضورة توسيع الخارطة الزراعة وتوزيع 
اكرب عدد ممكن من االرايض الصحراوية ورضورة استخدامها مع 
التش�ديد عى س�حب كافة العقود العقود الزراعية غري املستغلة 

واعادة توزيعها
ويأت�ي هذا العم�ل ضمن خط�ة املحافظ العادة انع�اش القطاع 
الزراع�ي وحمايت�ه م�ن اج�ل الوص�ول اىل االكتف�اء الذاتي من 

املنتجات الزراعية واملحاصيل االسرتاتيجية.

    بغداد / المستقبل العراقي

افتتح مجلس القضاء االعى، املبنى الجديد ملحكمة تحقيق  الخفر 
يف الرصافة،الفتا إىل أن«املحكمة تابعة لرئاس�ة محكمة استئناف 
بغداد الرصافة االتحادية. وكش�ف بيان صادر عن املركز االعالمي 
ملجل�س القضاء االعى ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، عن »افتتاح 
املبن�ى الجديد ملحكم�ة تحقيق الخفر يف الرصاف�ة اليوم من قبل 
الس�يد رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية القايض 
عماد الجابري ومجموعة من الس�ادة نواب رئيس االس�تئناف«.

وأض�اف البي�ان أن »املبنى الجدي�د يحوي ثالث قاع�ات وموقف 
للمتهم�ن، فيم�ا اش�اد الس�يد رئيس محكم�ة اس�تئناف بغداد 
الرصاف�ة االتحادية القايض  عم�اد الجابري بهذا العمل الذي جاء 
بناء عى توجيهات الس�يد رئيس مجل�س  القضاء االعى القايض 
فائ�ق زيدان وحرصه عى إظه�ار بنايات املحاك�م ودور القضاء 

بمكانة تتناسب وهيبة القضاء  العراقي .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئة العام�ة للكمارك، عن تمكن الس�لطة الكمركية يف 
كم�رك ام قرص الش�مايل رصيف ) 20 ( و بالتع�اون مع الجهات 
الس�اندة العامل�ة يف املنف�ذ من ضب�ط حاوية تحت�وي عى ) 3 ( 
س�يارات دون املوديل املس�موح بأس�ترياده يف محاولة لتهريبها 
خالفاً للضواب�ط والتعليمات النافذة .وأكدت الهيئة يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، عى »اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بح�ق الس�يارات املخالفة حس�ب قانون الكمارك رقم 23 لس�نة 

1984 النافذ.

حمافظ كربالء يوجه برضورة توسيع اخلارطة
 الزراعة وتوزيع االرايض الصحراوية

القضاء يفتتح املبنى اجلديد 
ملحكمة حتقيق اخلفر يف الرصافة

احباط هتريب »3« سيارات خمالفة لرشوط 
االسترياد يف كمرك ام قرص الشاميل
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رزمه / )2019/2( 
1ـ حكمت املحكمة العسكرية لجهاز مكافحة االرهاب  عىل املدانني املدرجة اسمائهم ادناه غيابيا بما ييل:

أـ  الحبس الشـديد ملدة )سـتة اشـهر( وفق املادة )33/اوال( و )ثالثة اشـهر ( وفق املادة و )62/ثانيا/ثالثا/أ( من ق ع ع رقم 19 لسـنة 
2007 املعدل

ب ـ تنفـذ بحقـه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسـليم نفسـه نادما مع مراعاة احكام املـادة )81(  من قانون اصول 
املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016  

ج ـ منـح الحق للموظفني العموميني بالقاء القبض عليـه  اينما وجد والزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفائه 
استنادا الحكام املادة  )80/ثالثا /رابعا( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016 

2 ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسـكرية و تسـليم نفسـك اىل اقرب جهة عسـكرية رسـمية خـالل 90 يوما من تاريخ نـر هذا االعالن 
وبعكسـه يصبـح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املـدة القانونية  اعاله واملنصوص عليها باملادة )81( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016 وتعديالته
اللواء احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية جلهاز مكافحة االرهاب

)اعالن( 
رزمه / )2019/4( 

1ـ حكمت املحكمة العسكرية لجهاز مكافحة االرهاب  عىل املدانني املدرجة اسمائهم ادناه غيابيا بما ييل:
أـ  الحبس الشـديد ملدة )سـتة اشـهر( وفق املادة )33/اوال( و )ثالثة اشـهر ( وفق املادة و )62/ثانيا/ثالثا/أ( من ق ع ع رقم 19 لسـنة 

2007 املعدل
ب ـ تنفـذ بحقـه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسـليم نفسـه نادما مع مراعاة احكام املـادة )81(  من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016  
ج ـ منـح الحق للموظفني العموميني بالقاء القبض عليـه  اينما وجد والزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفائه 

استنادا الحكام املادة  )80/ثالثا /رابعا( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016 
2 ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسـكرية و تسـليم نفسـك اىل اقرب جهة عسـكرية رسـمية خـالل 90 يوما من تاريخ نـر هذا االعالن 
وبعكسـه يصبـح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املـدة القانونية  اعاله واملنصوص عليها باملادة )81( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016 وتعديالته
اللواء احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية جلهاز مكافحة االرهاب

)اعالن( 
رزمه / )2019/1( 

1ـ حكمت املحكمة العسكرية لجهاز مكافحة االرهاب  عىل املدانني املدرجة اسمائهم ادناه غيابيا بما ييل:
أـ  الحبس الشـديد ملدة )سـتة اشـهر( وفق املادة )33/اوال( و )ثالثة اشـهر ( وفق املادة و )62/ثانيا/ثالثا/أ( من ق ع ع رقم 19 لسـنة 

2007 املعدل
ب ـ تنفـذ بحقـه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسـليم نفسـه نادما مع مراعاة احكام املـادة )81(  من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016  
ج ـ منـح الحق للموظفني العموميني بالقاء القبض عليـه  اينما وجد والزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفائه 

استنادا الحكام املادة  )80/ثالثا /رابعا( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016 
2 ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسـكرية و تسـليم نفسـك اىل اقرب جهة عسـكرية رسـمية خـالل 90 يوما من تاريخ نـر هذا االعالن 
وبعكسـه يصبـح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املـدة القانونية  اعاله واملنصوص عليها باملادة )81( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016 وتعديالته
اللواء احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية جلهاز مكافحة االرهاب

)اعالن( 
رزمه / )2019/3( 

1ـ حكمت املحكمة العسكرية لجهاز مكافحة االرهاب  عىل املدانني املدرجة اسمائهم ادناه غيابيا بما ييل:
أـ  الحبس الشـديد ملدة )سـتة اشـهر( وفق املادة )33/اوال( و )ثالثة اشـهر ( وفق املادة و )62/ثانيا/ثالثا/أ( من ق ع ع رقم 19 لسـنة 

2007 املعدل
ب ـ تنفـذ بحقـه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسـليم نفسـه نادما مع مراعاة احكام املـادة )81(  من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016  
ج ـ منـح الحق للموظفني العموميني بالقاء القبض عليـه  اينما وجد والزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفائه 

استنادا الحكام املادة  )80/ثالثا /رابعا( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016 
2 ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسـكرية و تسـليم نفسـك اىل اقرب جهة عسـكرية رسـمية خـالل 90 يوما من تاريخ نـر هذا االعالن 
وبعكسـه يصبـح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املـدة القانونية  اعاله واملنصوص عليها باملادة )81( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016 وتعديالته
اللواء احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية جلهاز مكافحة االرهاب
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رزمه / )2019/6( 
1ـ حكمت املحكمة العسكرية لجهاز مكافحة االرهاب  عىل املدانني املدرجة اسمائهم ادناه غيابيا بما ييل:

أ ـ الحبس الشـديد ملدة )ستة اشـهر( وفق املادة )33/اوال( و )ثالثة اشهر ( وفق املادة و )62/ثانيا/ثالثا/أ( من ق 
ع ع رقم 19 لسنة 2007 املعدل

ب ـ تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسـليم نفسـه نادما مع مراعاة احكام املادة )81(  
من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016  

ج ـ منح الحق للموظفني العموميني بالقاء القبض عليه  اينما وجد والزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار 
عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة  )80/ثالثا /رابعا( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 

لسنة 2016 
2 ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسـكرية و تسـليم نفسك اىل اقرب جهة عسـكرية رسمية خالل 90 يوما من تاريخ 
نرش هذا االعالن وبعكسـه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية  اعاله واملنصوص 

عليها باملادة )81( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016 وتعديالته
اللواء احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية جلهاز مكافحة االرهاب

)اعالن(
رزمة )2019/8( 

اىل املتهمـني الغائبني املدرجة اسـمائهم وعناوين سـكنهم ادناه  ملـا كنتم متهمني وفق املـواد املؤرشة ازاء 
اسـمائكم يف القضايـا املبينة ادنـاه لذا اقتـى تبليغكم بالصحف املحليـة عىل ان تحرضوا امـام املحكمة 
العسكرية لجهاز مكافحة االرهاب خالل مدة ثالثني يوما من نرش هذا االعالن يف الصحف وعند عدم حضوركم 
سوف تجري محاكمتكم غيابيا وتحجز اموالكم املنقولة وغري املنقولة ويطلب من كافة املوظفني العموميني 
القاء القبض عليكم وتسـليمكم اىل اقرب جهة عسـكرية او مركز رشطة ويلزم االهليني الذين يعلمون محل 

اختفائكم باخبار الجهات املسؤولة بذلك 
اللواء احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية جلهاز مكافحة االرهاب

)اعالن( 
رزمه / )2019/5( 

1ـ حكمت املحكمة العسكرية لجهاز مكافحة االرهاب  عىل املدانني املدرجة اسمائهم ادناه غيابيا بما ييل:
أ ـ الحبس الشـديد ملدة )ستة اشـهر( وفق املادة )33/اوال( و )ثالثة اشهر ( وفق املادة و )62/ثانيا/ثالثا/أ( من ق 

ع ع رقم 19 لسنة 2007 املعدل
ب ـ تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسـليم نفسـه نادما مع مراعاة احكام املادة )81(  

من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016  
ج ـ منح الحق للموظفني العموميني بالقاء القبض عليه  اينما وجد والزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار 
عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة  )80/ثالثا /رابعا( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 

لسنة 2016 
2 ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسـكرية و تسـليم نفسك اىل اقرب جهة عسـكرية رسمية خالل 90 يوما من تاريخ 
نرش هذا االعالن وبعكسـه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية  اعاله واملنصوص 

عليها باملادة )81( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016 وتعديالته
اللواء احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية جلهاز مكافحة االرهاب

)اعالن(
رزمة )2019/7( 

اىل املتهمـني الغائبني املدرجة اسـمائهم وعناوين سـكنهم ادناه  ملـا كنتم متهمني وفق املـواد املؤرشة ازاء 
اسـمائكم يف القضايـا املبينة ادنـاه لذا اقتـى تبليغكم بالصحف املحليـة عىل ان تحرضوا امـام املحكمة 
العسكرية لجهاز مكافحة االرهاب خالل مدة ثالثني يوما من نرش هذا االعالن يف الصحف وعند عدم حضوركم 
سوف تجري محاكمتكم غيابيا وتحجز اموالكم املنقولة وغري املنقولة ويطلب من كافة املوظفني العموميني 
القاء القبض عليكم وتسـليمكم اىل اقرب جهة عسـكرية او مركز رشطة ويلزم االهليني الذين يعلمون محل 

اختفائكم باخبار الجهات املسؤولة بذلك 
اللواء احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية جلهاز مكافحة االرهاب
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حمافظة نينوى
قسم العقود

E 2020/24 م/ اعالن مناقصة عامة رقم
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ 

هدم وأعادة بناء روضة اطفال )روضة القادسية( يف قضاء تلعفر
 ضم�ن تخصيص�ات خط�ة الرتبية املبال�غ االضافية لع�ام 2019 
ملحافظ�ة نين�وى(  وبكلف�ة تخميني�ة )534,403,000 دين�ار ( 
خمس�مائة واربعة  وثالث�ون مليون واربعمائة وثالث�ة الف دينار 

عراقي وبمدة تنفيذ )330( يوم .
عىل مقدم�ي العطاءات من ال�ركات الراغبني بدخ�ول املناقصة 
مراجع�ة قس�م العق�ود يف ديوان املحافظ�ة )خالل اوق�ات الدوام 
الرس�مي وابت�داءا من تاري�خ نر االع�الن ولغاية نهاي�ة الدوام 
الرس�مي ليوم 2020/2/9( للحصول عىل نسخة من الوثائق لقاء 
مبلغ مقطوع قدره 250,000 دينار فقط ) مائتان وخمسون الف 

دينار ( غري قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله, بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واس�م مقدم العطاء وعنوانه 
ويودع يف صن�دوق العطاءات املوجود يف قس�م العقود مرفقا معه 
الوثائق واملستمسكات املذكورة يف الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ 
الغلق يوم املوافق 2020/2/10 الساعة الثانية عر ظهرا وسوف 

ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الساعة العارشة من صباح يوم االثنني 
املوافق 2020/2/3 لالجابة عىل االستفس�ارات يف العنوان املذكور 

يف وثيقة العطاء
مع التقدير

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

جلنة البيع واالجيار الثانية
يف حمافظة نينوى

تنويه
كنا قد نرنا اع�الن ثاني ) 139( والصادر 
يف 2019/11/26 والعائ�د اىل مديرية بلدية 
ربيع�ة يف جريدة املس�تقبل العراقي بالعدد 
) 2071( يف 2020/1/28 ب�أن مدة االيجار 
للقط�ع الزراعية العائ�ده اىل مديرية بلدية 
ربيعة للموسم الزراعي 2019 / 2022 خطأ 
والصحيح ه�و 2019 /2020 كما وذكر ان 
م�كان املزايدة يكون يف مق�ر مديرية بلدية 
ربيعة خطأ والصحيح تكون املزايدة يف مقر 

مديرية بلديات نينوى لذا اقتىض التنويه

اعالن
اىل / مسامهي رشكة النبال العربية للتحويل املايل ) مسامهة خاصة ( 

دعوة اجتامع اهليئة العامة 
اس�تنادا الح�كام املادة ) 87 / ثانيا ( م�ن قانون الركات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 املعدل 
وبن�اءا عىل الدع�وة املوجهة من قبل رئيس مجل�س االدارة وتنفيذا لق�راري مجلس االدارة 

واملؤرخني يف 29 / 8 / 2019 و 2 / 5 / 2019 .
يرسن�ا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئ�ة العامة يف مقرها الكائن بغداد – عرصات الهندية – 
محلة 929 زقاق 25 مبنى 101 / 1 يف الساعة العارشة صباحا من يوم الثالثاء املصادف 25 
/ 2 / 2020 ويف حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل نفس اليوم والساعة 
من االس�بوع القادم املص�ادف الثالثاء 3 / 3 / 2020 وذلك لغرض مناقش�ة فقرات جدول 

االعمال املدرجة ادناه واتخاذ القرارات الالزمة بشانها واملصادقة عليها وكما ياتي : 
1 – مناقش�ة تقرير مجلس االدارة عن نش�اط الركة للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 

2018 واملصادقة عليه .
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحسابات للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة 

عليه . 
3 – مناقش�ة الحس�ابات الختامي�ة للس�نة املالي�ة املنتهي�ة 31 / 12 / 2018 واملصادق�ة 

عليها.
4 – تس�ديد الفروقات الحاصلة بني مايس�دد اىل الرضيبة واملثبت يف ميزانية السنوات 2016 

– 2017 – 2018 والسنة الالحقة من حساب الفائض املرتاكم . 
5 – مناقشة مقسوم االرباح واتخاذ الالزم بشانه .

6 – مناقش�ة تعيني مراقب حس�ابات لس�نة 2019 وتحديد اجوره حس�ب ضوابط مجلس 
مراقبي املهنة .

7 – انتخاب خمسة اعضاء اصليني ملجلس االدارة ومثلهم احتياط النتهاء دورة املجلس .
8 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الركة .

9 – مناقشة تعديل املادة اوال من عقد تاسيس الركة وذلك بتغيري اسم الركة من رشكة 
النب�ال العربية للتحويل امل�ايل اىل رشكة النبال للرصافة فئة A مس�اهمة خاصة واملصادقة 

عليها . 
10 – مناقش�ة تعديل املادة ثالثا من عقد تاسيس الركة وتغيري نشاط الركة من تحويل 
م�ايل اىل رصاف�ة فئة A اش�ارة اىل كتاب البنك املرك�زي العراقي املرق�م 9 / 5 س / 29442 

واملؤرخ يف 31 / 12 / 2019 .
11 – مناقش�ة تعدي�ل املادة الرابع�ة من عقد تاس�يس الركة وذلك بتخفي�ض راس مال 
الركة من خمس�ة واربعون مليار دينار اىل خمس�ة مليارات دينار واس�تنادا الحكام املادة 

59 / اوال من قانون الركات وحسب متطلبات البنك املركزي العراقي .
12 – مناقشة موضوع املبالغ املرسوقة .

راجني حضوركم او من ينوب عنكم من املساهمني بصك انابة او غريهم بوكالة مصدقة من 
كات�ب العدل عىل ان يتم ايداع االنابات والوكاالت لدى هيئة االوراق املالية قبل ثالثة ايام عىل 

االقل من موعد االجتماع مع مراعاة احكام املادة 91 من قانون الركات.
رئيس جملس االدارة 
امحد شوكت امحد

حمافظة نينوى
قسم العقود

E 2020/25 م/ اعالن مناقصة عامة رقم
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ 

بناء مدرسة ذات 12 صف )تصميم خاص( يف قرية العوسجة التابعة لناحية القيارة 
 ضم�ن تخصيص�ات خط�ة الرتبية املبال�غ االضافية لع�ام 2019 
ملحافظة نينوى(  وبكلفة تخمينية )655,735,000 دينار ( ستمائة 
وخمسة وخمسون مليون وسبعمائة وخمسة وثالثون الف دينار 

عراقي  وبمدة تنفيذ )330( يوم .
عىل مقدم�ي العطاءات من ال�ركات الراغبني بدخ�ول املناقصة 
مراجع�ة قس�م العق�ود يف ديوان املحافظ�ة )خالل اوق�ات الدوام 
الرس�مي وابت�داءا من تاري�خ نر االع�الن ولغاية نهاي�ة الدوام 
الرس�مي ليوم 2020/2/9( للحصول عىل نسخة من الوثائق لقاء 
مبلغ مقطوع قدره 250,000 دينار فقط ) مائتان وخمسون الف 

دينار ( غري قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله, بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واس�م مقدم العطاء وعنوانه 
ويودع يف صن�دوق العطاءات املوجود يف قس�م العقود مرفقا معه 
الوثائق واملستمسكات املذكورة يف الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ 
الغلق يوم املوافق 2020/2/10 الساعة الثانية عر ظهرا وسوف 

ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الساعة العارشة من صباح يوم االثنني 
املوافق 2020/2/3 لالجابة عىل االستفس�ارات يف العنوان املذكور 

يف وثيقة العطاء
مع التقدير

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

اعالن
اىل املتهم�ني الهاربني ) تكلي�ف دزام جيجان ويارس 

عطية غازي( 
احالكما قايض محكم�ة تحقيق الرميثة اىل محكمة 
جنايات  املثنى بموجب قرار االحالة املرقم 2020/3 
يف 2020/1/22 غيابي�ا الجراء محاكمتكما  بدعوى 
غ�ري موج�زه وفق اح�كام امل�ادة 444 م�ن قانون 
العقوب�ات ولعدم حضوركما  اىل هذه املحكمة تقرر 
تبليغكم�ا عن طري�ق صحيفتني محليت�ني وتحديد 
ي�وم 2020/3/29 موع�دا للمحاكمة ويف حالة عدم 
حضوركما س�يتم اجراء  محاكمتكم�ا غيابيا وعلنا 

وحسب  االصول
القايض

عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

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

اىل املتهم الهارب ) نعيم مسري شعويل( 
احالك ق�ايض محكمة تحقيق الس�ماوة اىل محكمة 
املرق�م  االحال�ة  ق�رار  بموج�ب  املثن�ى  جناي�ات  
2020/32 يف 2020/1/13 غيابيا الجراء محاكمتك  
بدع�وى غ�ري موج�زه وفق اح�كام امل�ادة 406 من 
قان�ون العقوبات ولعدم حض�ورك اىل هذه املحكمة 
تق�رر تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني وتحديد 
ي�وم 2020/3/22 موع�دا للمحاكمة ويف حالة عدم 
حض�ورك س�يتم اج�راء  محاكمت�ك غيابي�ا وعلن�ا 

وحسب  االصول
القايض

عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

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

محكمة استئناف دياىل 
محكمة االحوال الشخصية يف كنعان 

العدد : بال 
التاريخ : 29 / 1 / رئاسة 

م / اعالن مفقود 
اسم املفقود ) ابراهيم عيل جاسم محمد ( 

بتاري�خ 11 / 3 / 2014 قدمت ) زوجته ( املدعوة ) 
ثورة س�لمان داود ( تطلب فيه�ا نصبها قيمة عليك 
لكون�ك خرجت بتاريخ 11 / 3 / 2014 ولم تعد لحد 
االن لذا قرر تبليغ�ك بالصحف املحلية ويف حالة عدم 
حض�ورك خالل خمس�ة عر يوم من الي�وم الثاني 
لتاري�خ النر س�وف تنصب حجة حج�ر وقيمومة 

قيمة عليك الدارة شؤونك .
القايض 

عبد املطلب حمدان جرب 
�������������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة 
الثقافة واالثار والس�ياحة بأسم / اخالص 
صالل يازع – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .

فقدان 
فقدت مني اجازة بناء ص�ادرة من مديرية بلدية 
النجف باسم )عماد جاسب صالح( واملرقمة 269 
يف 2019/4/14 م�ن يعثر عليها تس�ليمها لجهة 

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

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2014/668

مقتبس حكم غيابي
1 � اسم املحكمة  : محكمة قوى االمن الداخلية االوىل املنطقة الخامسة 
2 � اسم املتهم الغائب : النقيب ستار رزاق جياد عزيز )منهي خدماته( 

3 � رقم الدعوى 2014/668
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 

5 � تاريخ الحكم : 2018/11/7
6 � املادة القانونية ) 289 و298( من ق ع د رقم 111 لسنة 1969 املعدل 

7 � املنسوب اىل /مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 
8 � خالصة الحكم :   عدم شمول املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016  عن التهمه املسنده اليه وفق احكام 
املاديتن  )289 و298 ( من ق ع  رقم 111 لس�نة 1969 املعدل كونه مش�مول بقانون العفو العام رقم 19 لس�نة 2008 وفق 
املادة 405 /31 من ق ع رقم 111 لس�نة 1969 املعدل بموجب قرار اللجنة القضائية يف محكمة اس�تئناف البرصة االتحادية 

محكمة تحقيق الدير املرقم 2271 يف 2017/12/19 
9 �  السجن  ملدة سبع سنوات وفق احكام املادة 289/ اوال من ق ع رقم 111 لسنة 1969املعدل  وبداللة املواد 61/اوال و 69 

/اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 لقيامه بتزوير الوثيقة الدراسية بالعدد 1373 يف 2006/9/3 واملرقمة  215480   
10 � الس�جن ملدة س�تة سنوات وفق احكام املادة 298 اوال من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل وبداللة املواد )16/اوال ( و 

)69//اوال ( من ق ا د   رقم17 لسنة 2008 لقيامه باستعمال املحرر املزور املشار اليه اعاله 
11 � تنفذ العقوبة االشد الواردة يف الفقرة 9 اعاله عمال باحكام املادة 142 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل 

12 � اتالف الوثيقة املزورة املشار اليها اعاله بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية 
13  � ط�رده م�ن الخدم�ة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام املادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بعد 

اكتساب الحكم  الدرجة القطعية بداللة املادة 89/اوال من ق ا د رقم رقم 17 لسنة 2008 
14 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية الق�اء القبض عليه اينم�ا وجد لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه وال�زام املواطنني 

باالخبارعن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
15 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008

16 � تحدي�د  اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب ) حس�ني عب�د االمري جابر( البالغة ) 25,000( خمس�ة وعرون الف دينار 
عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

 قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/ سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
استنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم  بتاريخ 2018/11/7

اللواء الحقوقي 
عمران جسام محمد الطائي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
 املنطقة الخامسة

اعالن
اىل الريك/ )نمري غانم عليوي( 

توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ة النج�ف 
لغرض انجاز معاملة اجازة البناء للعقار املرقم ) 
3/58743( حي النداء خالل عرة ايام من تاريخ 

النر وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك  
طالب االجازة 

احمد جاسم جواد
�����������������������������������������

اعالن
اىل الريك/ )جليل حسان عوده( 

توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ة النج�ف 
لغرض انجاز معاملة اجازة البناء للعقار املرقم ) 
3/83794( حي النداء خالل عرة ايام من تاريخ 

النر وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك  
طالب االجازة 

رحيمه حمزه مرزه

العدد : 2214
التاريخ : 2020/1/27

العدد : 2213
التاريخ : 2020/1/27
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف بغداد /الكرخ االتحادية 
الهياة االستئنافية بصفتها االصلية /الهيئة الثانية 

العدد : 804/س/2019

اعالنالتاريخ 2020/1/27
اىل املستأنف عليهم : 1 ـ عيل نوري نعمة

2 ـ باسم محمد عيل خلف 
3 ـ وحيدة محمد ادهام 

4 ـ جبار حسني يونس
5 ـ عيل عبد العباس عبد الحسني  

لوقوع الطعن االسـتئنايف عىل قرار الحكم البدائي بالعدد 
412 /ب/2009 واملؤرخ يف 2019/4/21 القايض بالحكم 
برد دعوى املدعي امني بغداد / اضافة لوظيفته وتحميله 
الرسـوم واملصاريف واتعاب محاماة لوكيله املدعي عليه 
االول اضافـة لوظيفتـه وملجهوليـة محـل اقامتك قررت 
املحكمة تبليغكم بصحيفتني محليتني يوميتني واسـعتي 
االنتشـار للحضور امـام هذه املحكمـة يف موعد املرافعة 
املوافق 2020/2/11 الساعة الثامنة والنصف صباحا ويف 
حالة عدم حضورك يف املوعد املحدد سـوف تجري املرافعة 

بحقكم وفق القانون

ملحق اعالن
املوضـوع ) مـروع االعمال التكميليـة لكلية 
الفقـه والجـزء الثاني من القاعات الدراسـية( 

)اعالن للمرة الثانية ( 
ننـوه اىل ان اعـالن املناقصة اعاله واملنشـورة 
يف الصحـف التاليـة )املسـتقبل العـدد / 2055 
يف   1096 العـدد  )والعـراق    )2020/1/5 يف 
يف   3266  / العـدد  )املواطـن  و   )2020/1/5
2020/1/5 ( ان تاريخ غلق العطاءات تم تمديده 
ليكون يـوم الثالثاء املصـادف )2020/2/11( 
السـاعة العـارشة صباحـا وان مبلـغ الكلفـة 
التخمينية للمروع اصبح )8,020,253,000( 
ثمان مليارات وعـرون مليون ومائتان وثالث 

وخمسون الف دينار فقط 
أ .د يارس لفته حسون 
رئيس اجلامعة وكالة

اعالن دعوة دائنني 
انـي املصفـي املحامي فـالح حسـن جميل لركـة الزرقاء 
للسـفر والسـياحة املحـدودة – ادعو كل من لـه حق او دين 
عـىل الركة مراجعتـي عىل العنوان التايل – واسـط – كوت 
– قضاء الصويرة – ناحية الزبيدية – قرب مدرسـة البحرين 

االبتدائية .
املصفي املحامي 

فالح حسن جميل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الوجيهية 
العدد : 6 / ب / 2020 

التاريخ : 29 / 1 / 2020 
م / اعالن 

بنـاء عـىل قرار السـيد قـايض محكمـة بـداءة الوجيهية يف 
26 / 1 / 2020 قـررت هـذه املحكمة تبليـغ املدعى عليه ) 
سـامر صالح مهدي ( بصحيفتني محليتـني بعد ورود ورقة 
التبليغ عن طريق مركز رشطة السـادة بالعدد 305 يف 20 / 
1 / 2020 مـع مرفقها اشـعار مختار ناحيـة املعرب / الحي 
العسـكري واملتضمن ان املدعو ) سـامر صالح مهدي ( كان 
يسكن منطقتنا سـابقا وقد ارتحل اىل جهة مجهولة – عليه 
تقـرر تبليغـه بموعد املرافعـة املوافق يـوم 16 / 2 / 2020 
السـاعة التاسـعة صباحـا ويف حالـة عدم حضورك سـوف 

تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا ووفقا للقانون .
القايض 

حسني يارس عويد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف بني سعد 
العدد : 105 / ب / 2019 
التاريخ : 28 / 1 / 2020 

اعالن 
تنفيذا للقـرار الصادر من هذه املحكمـة يف الدعوى املرقمة 
105 / ب / 2019 والقـايض بازالة شـيوع العقار املوصوف 
ادناه بيعا والعائد للسـيد ) عيل اسـماعيل مطر ورشكائه ( 
والكتسـاب القرار الدرجة القطعية تقرر االعالن عن بيعه يف 
الصحـف املحلية ) ملدة ثالثون يومـا ( اعتبارا من اليوم التايل 
للنـر الفعيل فعـىل الراغب بالراء مراجعـة هذه املحكمة 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 10 % من القيمة 
املقدرة والبالغة ) 000 ، 000 ، 45 ( خمسـة واربعون مليون 
دينار بصك مصدق لحسـاب هذه املحكمة ان لم يكن رشيكا 
وستجري االحالة القطعية بعهدة الراغب االخري بعد الساعة 
الثانيـة عـر ظهرا من يـوم املزايـدة وان الداللية ورسـوم 

التسجيل عىل املشرتي مع فائق التقدير .
القايض 

يارس لطيف كاظم 
اوصاف املحرر : 

1 – ان العقار املرقم ) 25 / 192 ( مقاطعة 13 خيط الفرس 
يقع يف بني سـعد / حي الزهور مسـاحته ) 230 مرت ( وهو 
عبارة عن دار سكن مبني من الطابوق وسقف عكادة ويقع 

يف منطقة سكنية مجهزة باملاء والكهرباء .
2 – قيمـة العقـار االجمـايل ) 000 ، 000 ، 45 ( خمسـة 

واربعون مليون دينار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1276 / ب2 / 2019 

التاريخ : 29 / 1 / 2020 
اعالن 

تنفيـذا للقـرار الصادر من هـذه املحكمـة يف الدعوى اعاله 
والقايض بازالة شـيوع العقار املوصوف ادنـاه بيعا والعائد 
للسـيد ) محمد حسـني عبد الـرزاق ( ورشكائه والكتسـاب 
القـرار الدرجة القطعيـة تقرر االعالن عـن بيعه يف الصحف 
املحليـة ) ملدة خمسـة عر يومـا ( اعتبارا مـن اليوم التايل 
للنر فعىل من له الرغبة مراجعة هذه املحكمة مسـتصحبا 
معـه التامينات القانونية البالغة 10 % من القيمة املقدرة له 
البالغة ) 000 ، 000 ، 37 سبعة وثالثون مليون دينار ( بصك 
مصدق لحسـاب هذه املحكمة ان لم يكن رشيكا وسـتجري 
االحالـة القطعية بعهـدة الراغب االخري بعد السـاعة الثانية 
عـر ظهرا من يوم املزايدة وان الداللية ورسـوم التسـجيل 

عىل املشرتي .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
االوصاف : 

1 – ان العقار املرقم 2 / 3323 مقاطعة 39 كاطون املساحة 
2 أولك دار سـكن بعقوبة كاطون الرازي هيكل غري مشغول 
قرب مـروع املاء يتكون من هول اسـتقبال صالة غرفتني 
مطبخ صحيات الدار غري مبلط الجدران قسم غري ملبوخة . 
2 – قيمة العقار ارضا ) 000 ، 000 ، 25 ( خمسة وعرون 

مليون دينار . 
3 – قيمـة املشـيدات ) 000 ، 000 ، 12 ( اثنـا عـر مليون 

دينار .
4 – القيمة الكلية للعقار ) 000 ، 000 ، 37 ( سبعة وثالثون 

مليون دينار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف بلدروز 
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 

العدد : 15 / ش / 2020 
التاريخ : 29 / 1 / 2019 

اعالن 
اىل / املدعـى عليـه / شـاكر محمـود عبـد الحميد – مجهـول محل 

االقامة. 
بناء عـىل الدعوى الرعية املرقمـة 15 / ش / 2020 والتي اقامتها 
املدعية ) نذيرة عبد الرزاق عبد الستار ( والتي تطلب فيها اثبات نسب 
االطفـال ) ايهاب وحسـني وطيبـة ( وقد حددت املحكمـة يوم 4 / 2 
/ 2020 السـاعة التاسـعة صباحا موعدا للمرافعـة ونظرا ملجهولية 
محل اقامتك حسـب اشـعار مختاري قضاء بلدروز – محافظة دياىل 
تقـرر تبليغك باملوعد اعاله بواسـطة صحيفتـني محليتني وعند عدم 
حضـورك او ارسـال من ينوب عنك قانونا سـوف تسـتكمل املحكمة 

اجراءاتها القانونية بحقك وفقا للقانون .
القايض 

عيل سلمان ابراهيم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1 حجز / ب2 / 2020 

التاريخ : 29 / 1 / 2020 
اعالن تبليغ غيابي 

اىل املدعى عليه / مصطفى فاضل خليل 
اقـام املدعي عيل فاضـل عيل الدعوى البدائيـة املرقمة 1 
حجز / ب2 / 2020 والتي موضوعها حجز عىل السيارة 
العائدة له املرقمة ) 70025 أ دياىل خصويص ( وملجهولية 
محل اقامتكم حسـب رشح املبلـغ مركز رشطة الرقي 
بالعـدد 933 يف 19 / 1 / 2020 ومرفقـة اشـعار مختار 
قضـاء بعقوبة التكية املدعو ) مصطفـى فاضل خليل ( 
تقرر تبليغك بواسـطة صحيفتـني محليتني يوميتني عىل 
موعـد املرافعة املوافق يـوم 6 / 2 / 2020 ويف حال عدم 
حضورك او ارسـال من ينوب عنك سـوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون . 
القايض 

لطيف خليل ابراهيم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 
العدد : 53 / بحث / 2020 

التاريخ : 16 / 1 / 2020 
اعالن 

اىل املدعى عليه / بدر ويل حسن 
اقامـت املدعية ) انتظار نارص حسـني ( الدعوى املرقمة 
اعـاله ضدك تطلـب فيها الحكـم ) تاييـد حضانة ( وقد 
لوحـظ من الرح الـواردة مـن املجلس البلـدي ملنطقة 
) البكـر واالحرار ( انـك مرتحلة اىل جهـة مجهولة وغري 
معلومة – عليه تقرر تبليغـك اعالنا بصحيفتني يوميتني 
بالحضـور امام مكتب البحث االجتماعي صباح يوم 8 / 
2 / 2020 وعند عدم حضورك او من يمثلك قانونا سوف 
تسـتمر جلسـة البحـث االجتماعـي بحقـك غيابيا وفق 

القانون .
القايض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة بداءة بلدروز 

العدد : 124 / ب / 2019 
التاريخ : 29 / 1 / 2020 

م / اعالن بيع عقار 
عطفـا عـىل الحكم الصـادر مـن محكمة بـداءة بلدروز 
 2019  /  6  /  19 واملـؤرخ   2019  / ب   /  124 بالعـدد 
املتضمن ازالة شـيوع العقار املرقـم 1 / 2342 مقاطعة 
14 امام منصور الواقع يف قضاء بلدروز واملوصوف ادناه 
تقرر وضعـه يف املزايدة العلنية ملدة ثالثـون يوما اعتبارا 
من اليـوم التايل للنـر فعىل الراغبني بالـراء الحضور 
يف هـذه املحكمـة يف تمـام السـاعة الثانية عـر ظهرا 
مستصحبني معهم التامينات القانونية وقدره 10 % من 
القيمة املقدرة والبالغة 000000 / 65 خمسـة وسـتون 
مليون دينـار فقط ان لم يكن من الـركاء وعند انتهاء 
املدة املذكورة سـتجري االحالة القطعية وفق االصول مع 
العلم ان الدفع مقدما والداللية عىل املشـرتي واذا صادف 
يوم االحالة عطلة رسـمية يكون اليـوم الذي يليه موعدا 
لذلك وعىل املشرتي ان يسـتصحب معه شهادة الجنسية 

وهوية االحوال املدنية .
القايض 

عيل سلمان ابراهيم 
االوصاف :

1 – القطعـة اعاله تقع ضمـن الحـدود البلدية للقضاء 
ضمن حي سكني . 

2 – القطعة اعاله محاطة بسـياج خارجي بناء بالبلوك 
وتحتوي عىل باب من الحديد من جهة الشارع عرض 10 

م .
3 – االرض مشيد عليها دار بمساحة 72 م2 تحتوي عىل 

غرفة نوم عدد 2 وصالة ومطبخ ودرج داخيل .
4 – مخـزن بمسـاحة 13 م2 مقدمـة الـدار صحيـات 

خارجية بمساحة 6 م 2 .
5 – حالـة الـدار دون املتوسـط – ارضيـة الـدار صب – 
تسـاقط الصبغ الدار – تصدع وظهور شـيش التسـليح 

للسقف – املخزن مرتوك .
6 – االرض غري قابلة للقسمة الصغر حصة .

7 – القيمـة املقدرة للعقـار اعاله مبلغ قدره ) 000000 
65 ( خمسة وستون مليون دينار فقط .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد: 21/ش/2019
التاريخ: 2020/1/28

م/تبليغ 
اىل/ املدعى عليه )زياد ظاهر جاسم( 

ملقتضيات حسم الدعوى الرعية املرقمة 21/ش/2020 
واملقامة من قبل املدعية )بان عادل طالب( واملدعى عليه 
)زيـاد ظاهر جاسـم( واملتضمنـة دعوى تأييـد حضانة 
وبالنظـر ملجهوليـة محـل إقامتك وحسـب رشح القائم 
بالتبليـغ واملؤيـد من قبل مختـار قرية السـالم لذا تقرر 
اجـراء تبليغـك بصحيفتـني يوميتـني يف موعـد املرافعة 
املصادف 2020/2/3 السـاعة التاسعة صباحاً ويف حالة 
عـدم حضـورك او حضور مـن ينوب عنك قانوناً سـوف 

تجري املرافعة بحقك غيابياً وفق القانون...مع التقدير
القايض 

حازم محمد احمد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 1301/ب/2019

التاريخ 2020/1/16
اعالن 

اىل / املدعى عليه / سالم مجهول عليوي
املـؤرخ  قرارهـا  املحكمـة  هـذه  اصـدرت 
2019/10/2  يف الدعوى البدائية املرقمة 1301/
ب/2019 قىض بالزامك بالتكافل والتضامن مع 
املدعـى عليه االول كرار حيدر يوسـف دفع مبلغ 
مقداره تسـعة ماليـني ومئتان وخمسـون الف 

دينار يمثل التعويض للمدعي اضافة لوظيفته  
وملجهوليـة اقامتك حسـب رشح القائم بالتبليغ 
واشعار مختار واختيارية النجف االرشف املختار 
املدعو ) حسام سلطان امليايل( مختار منطقة حي 
الحسـن /2 املتضمن ارتحالـك اىل جهة مجهولة  
فقد تقرر تبلغك اعالنا بصحيفتني يوميتني بقرار 
الحكـم الغيابي ولك حق االعرتاض واالسـتئناف 
التمييـز خالل مـدة القانونية وبعكسـه سـوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

احمد كاظم املوسوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 1960/ب2019/2
التاريخ 2020/1/16

اعالن 
اىل / املدعى عليه / سالم مجهول عليوي

املـؤرخ  قرارهـا  املحكمـة  هـذه  اصـدرت 
املرقمـة  البدائيـة  الدعـوى  يف    2019/12/31
1960/ب2019/2 قـىض بـرد الدعـوى املقامة 
ضدك واملتضمنة اسرتداد مبلغ قدره سبعة عر 
مليون وسـبعمائة وخمسـون الف دينـار بمبلغ 
تعويضـات للمدعي اضافـة لوظيفته وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مختار واختيارية النجف االرشف املختار املدعو) 
حسـام سـلطان امليـايل( مختـار منطقـة حـي 
الحسـن /2  فقد تقرر تبلغـك اعالنا بصحيفتني 
يوميتني بقرار الحكم الغيابي ولك حق االعرتاض 
القانونيـة  مـدة  خـالل  التمييـز  واالسـتئناف 
وبعكسه سـوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 

وفق القانون
القايض

حسام ابراهيم وايل الشافعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد : 199/ت2020/3
التاريخ 2020/1/26

اعالن
اىل / املدعى عليه / احمد كاظم نادر

اقامـة املدعيـة )مريـم طالـب لفتـه ( الدعـوى 
املرقمـة اعـاله امام هـذه املحكمـة تطلب فيها 
تسـليم االثاث الزوجية وملجهوليـة محل اقامتك 
فقـد قرر تبليغـك اعالنـا  بصحيفتـني محليتني 
يوميتـني  للحضور امام هـذه املحكمة يف موعد 
املرافعـة املوافق 2020/2/5 السـاعة التاسـعة 
صباحـا وعنـد عدم حضـورك او مـن ينوب عنك 
قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

عيل لفته جادر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2428/ب2019/5
التاريخ 2020/1/28

اعالن
بنـاءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة 
شـيوع العقار املرقم 85185 /3 حـي الوفاء  يف 
النجف عليه تعلن هـذه املحكمة عن بيع العقار 
املذكـور اعـاله واملبينـه اوصافه وقيمتـه ادناه 
فعـىل الراغبني بالـراء مراجعة هـذه املحكمة  
خـالل )ثالثـون(  يومـا من اليـوم الثانـي لنر 
االعـالن مسـتصحبا معـه التامينـات القانونية 
البالغـة 10% مـن القيمـة املقـدرة بموجب صك 
مصـدق المر محكمة بـداءة النجف وصادرة من 
مرصف الرافديـن رقم )7( يف النجف وسـتجري 
املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عر من اليوم 
االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي 
جلب هويـة االحوال املدنية وشـهادة الجنسـية 

العراقية .
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف / 

العقـار املرقـم 3/85185 حي الوفـاء  يف النجف 
عبـارة عـن دار مفـرزة اىل جزئـني بصـورة غري 
رسـمية يقع عىل شـارع بعرض 10 مـرت الجزء 
خارجيـة  وصحيـات  ممـر  مـن  يتكـون  االول 
واسـتقبال ومطبخ وصالة غرفـة نوم يف الطابق 
االريض ومجموعـة صحيـة وغرفـة وصالـة يف 
الطابق العلوي مشغول من قبل حسن هالل عبد 
الرضـا وهو يرغب بالبقـاء يف العقـار بعد البيع 
بصفـة مسـتأجر اما الجـزء الثانـي يتكون من 
طابقني الطابق االريض يتكون من ممر واستقبال 
وصالـة وصحيات خارجية وصحيـات داخلية يف 
الطابـق االريض امـا الطابق العلـوي يتكون من 
غرفـة وصالة وصحيـات وبلكونة مشـغول من 
قبل مرتىض نعيم املوسـوي وهـو يرغب بالبقاء 
يف العقار بعـد البيع مبني بالطابوق مجهز باملاء 
والكهربـاء مسـقف بالكونكريت املسـلح مبلط 
بالكايش مغلف بعض الجدران بالسرياميك درجة 
عمرانه متوسـطة املسـاحة االجمالية 200 مرت 
مربع وان القيمـة املقدرة للعقار مبلغ مقداره ) 
145,000,000( مائة وخمسـة واربعون مليون 

دينار ال غريها

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
2019/12/16 لتسجيل العقار املرقم )69(  
)البديريـة( بأسـم / املواطن حسـني عزيز 
عبد واملتكـون من محل تجاري  بمسـاحة 
28,48 م2 والكائن يف ناحية الحرية السوق 
القديـم تسـجيال مجـددا باعتبـار  حائـزا 
لـه بصفة املالـك للمدة القانونيـة ولغرض 
تثبيـت امللكية املذكـورة تمهيدا للتسـجيل 
وفق احكام قانون التسـجيل العقاري )43 
( لسـنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل 
كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة 
عىل هـذا العقار تقديم ما لديـه من بيانات 
اىل هـذه الدائـرة خـالل مـدة ثالثـني يوما 
اعتبـارا من اليـوم التايل لنر هـذا االعالن 
وكذلك الحضور اىل موقع العقار يف السـاعة 
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة 
هذا االعالن وذلـك الثبات حقوقه موقعيا يف 
الكشـف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض
الحقوقي

عامر شاني ظاهر املحنه
مديـر اقدم مالحظية التسـجيل العقاري يف 

املناذرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بنـاء عـىل الطلـب املقـدم اىل هـذه الدائرة 
العقـار  بتاريـخ 2019/12/16 لتسـجيل 
املرقـم )67(  )البديريـة( بأسـم / املواطن 
محمـد جـرب حسـني واملتكـون مـن محل 
والكائـن  تجـاري  بمسـاحة 118,21 م2 
يف ناحيـة الحـرية السـوق القديم تسـجيال 
مجددا باعتبار  حائزا له بصفة املالك للمدة 
القانونيـة ولغرض تثبيـت امللكية املذكورة 
قانـون  احـكام  وفـق  للتسـجيل  تمهيـدا 
التسجيل العقاري )43 ( لسنة 1971 قررنا 
اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود 
عالقـة او حقـوق معينـة عىل هـذا العقار 
تقديم مـا لديه من بيانـات اىل هذه الدائرة 
خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لنـر هذا االعالن وكذلك الحضور اىل موقع 
العقار يف الساعة العارشة صباحا من اليوم 
التـايل النتهاء مدة هـذا االعالن وذلك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكشـف الذي سيجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض
الحقوقي

عامر شاني ظاهر املحنه
مديـر اقدم مالحظية التسـجيل العقاري يف 

املناذرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل املتهمـني الهاربني ) تكليف دزام جيجان 

ويارس عطية غازي( 
احالكما قـايض محكمة تحقيق الرميثة اىل 
محكمة جنايات  املثنى بموجب قرار االحالة 
املرقم 2019/381 يف 2019/12/25 غيابيا 
الجـراء محاكمتكما  بدعـوى غري موجزه 
وفق احكام املادة 444 من قانون العقوبات 
ولعـدم حضوركما  اىل هـذه املحكمة تقرر 
تبليغكمـا عـن طريق صحيفتـني محليتني 
وتحديد يوم 2020/3/22 موعدا للمحاكمة 
ويف حالـة عـدم حضوركمـا سـيتم اجراء  

محاكمتكما غيابيا وعلنا وحسب  االصول
القايض

عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 1107
التاريخ 2020/1/29

بنـاء عـىل ما جـاء بطلـب املواطـن )فالح 
جواد جاسـم (  لغرض تبديـل لقبه وجعله   
)العاريض ( بدال من ) النارصي ( فمن لديه 
اعـرتاض مراجعة هـذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمسـة عر يوم وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديريـة يف الدعوى وفق احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 
2 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
اىل املتهـم الهارب ) كاظم عودة 

جبري( 
احالك قـايض مكتـب التحقيق 
القضائي يف الرميثة اىل محكمة 
جنايـات  املثنـى بموجـب قرار 
يف   2020/4 املرقـم  االحالـة 
الجـراء  غيابيـا   2020/1/9
محاكمتك  بدعوى غري موجزه 
وفق احـكام املـادة الرابعة من 
قانون مكافحة االرهاب  ولعدم 
حضورك اىل هذه املحكمة تقرر 
تبليغك عـن طريـق صحيفتني 
يـوم  وتحديـد  محليتـني 
2020/3/22 موعدا للمحاكمة 
ويف حالـة عدم حضورك سـيتم 
اجراء  محاكمتـك غيابيا وعلنا 

وحسب  االصول
القايض

عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

ــــــــــــــــــــــــــ
اعالن

اىل املتهـم الهارب ) عدنان كزار 
جرجيس( 

احالـك قايض محكمـة تحقيق 
السـماوة اىل محكمـة جنايات  
املثنـى بموجـب قـرار االحالـة 
املرقم 2020/6 يف 2020/1/7 
غيابيا الجراء محاكمتك  بدعوى 
غري موجزه وفـق احكام املادة 
الرابعـة  مـن قانـون مكافحة 
االرهاب ولعدم حضورك اىل هذه 
املحكمة تقرر تبليغك عن طريق 
صحيفتني محليتني وتحديد يوم 
2020/3/15 موعدا للمحاكمة 
ويف حالـة عدم حضورك سـيتم 
اجراء  محاكمتـك غيابيا وعلنا 

وحسب  االصول
القايض

عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

ــــــــــــــــــــــــــ
اعالن

اىل املتهمـني الهاربـني ) تكليف 
عطيـة  ويـارس  جيجـان  دزام 

غازي( 
محكمـة  قـايض  احالكمـا 
محكمـة  اىل  الرميثـة  تحقيـق 
جنايـات  املثنـى بموجـب قرار 
االحالـة املرقـم 2019/382 يف 
2019/12/25 غيابيـا الجـراء 
غـري  بدعـوى  محاكمتكمـا  
موجزه وفق احكام املادة 443 
مـن قانـون العقوبـات ولعدم 
حضوركمـا  اىل هـذه املحكمة 
طريـق  عـن  تبليغكمـا  تقـرر 
صحيفتني محليتني وتحديد يوم 
2020/3/22 موعدا للمحاكمة 
ويف حالة عدم حضوركما سيتم 
اجراء  محاكمتكما غيابيا وعلنا 

وحسب  االصول
القايض

عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل املتهم الهارب ) نعيم مسـري 

شعويل( 
احالـك قايض محكمـة تحقيق 
السـماوة اىل محكمـة جنايات  
املثنى بموجب قرار االحالة املرقم 
 2020/1/13 يف   2020/31
غيابيا الجراء محاكمتك  بدعوى 
غري موجزه وفـق احكام املادة 
العقوبـات  قانـون  مـن   406
هـذه  اىل  حضـورك  ولعـدم 
املحكمة تقرر تبليغك عن طريق 
صحيفتني محليتني وتحديد يوم 
2020/3/22 موعدا للمحاكمة 
ويف حالـة عدم حضورك سـيتم 
اجراء  محاكمتـك غيابيا وعلنا 

وحسب  االصول
القايض

عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

ــــــــــــــــــــــــــ
اعالن

) رضغـام  الهـارب  املتهـم  اىل 
حبيب ضيدان( 

احالـك قايض محكمـة تحقيق 
السـماوة اىل محكمـة جنايات  
املثنى بموجب قرار االحالة املرقم 
 2019/12/25 يف   2019/719
غيابيا الجراء محاكمتك  بدعوى 
غري موجزه وفـق احكام املادة 
العقوبـات  قانـون  مـن   396
هـذه  اىل  حضـورك  ولعـدم 
املحكمة تقرر تبليغك عن طريق 
صحيفتني محليتني وتحديد يوم 
2020/3/15 موعدا للمحاكمة 
ويف حالـة عدم حضورك سـيتم 
اجراء  محاكمتـك غيابيا وعلنا 

وحسب  االصول
القايض

عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

ــــــــــــــــــــــــــ
اعالن

اىل املتهم الهارب ) مهند محسن 
عيل( 

احالـك قايض محكمـة تحقيق 
السـماوة اىل محكمـة جنايات  
املثنى بموجب قرار االحالة املرقم 
 2019/12/20 يف   2019/752
غيابيا الجراء محاكمتك  بدعوى 
غري موجزه وفـق احكام املادة 
العقوبـات  قانـون  مـن   281
هـذه  اىل  حضـورك  ولعـدم 
املحكمة تقرر تبليغك عن طريق 
صحيفتني محليتني وتحديد يوم 
2020/3/15 موعدا للمحاكمة 
ويف حالـة عدم حضورك سـيتم 
اجراء  محاكمتـك غيابيا وعلنا 

وحسب  االصول
القايض

عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل املتهمـني الهاربـني ) تكليف 
دزام جيجان واياد هادي عباس 

وحيدر عبد مدلول( 
محكمـة  قـايض  احالكـم 
محكمـة  اىل  الرميثـة  تحقيـق 
جنايـات  املثنـى بموجـب قرار 
االحالـة املرقـم 2019/383 يف 
2019/12/25 غيابيـا الجـراء 
غـري  بدعـوى  محاكمتكمـا  
موجزه وفق احكام املادة 443 
مـن قانـون العقوبـات ولعدم 
حضوركمـا  اىل هـذه املحكمة 
طريـق  عـن  تبليغكمـا  تقـرر 
صحيفتني محليتني وتحديد يوم 
2020/3/22 موعدا للمحاكمة 
ويف حالة عدم حضوركما سيتم 
اجراء  محاكمتكما غيابيا وعلنا 

وحسب  االصول
القايض

عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

ــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف االرشف 
رقم االضبارة : 113/خ/2018

التاريخ 2020/1/29
اعالن

تبيـع مديريـة تنفيـذ النجـف االرشف تمـام العقار 
تسلسـل 1401/1 الحويش الواقـع يف النجف العائد 
للمديـن )  صالـح بجاي زغري ( املحجـوز لقاء طلب 
الدائن  )اياد شـاكر شـفيق  ( البالغ 350,000,000 
ثالثمائـة  وخمسـون مليـون دينـار فعـىل الراغـب 
بالراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما 
تبدأ من اليوم التايل للنر  مستصحبا معه التأمينات 
القانونيـة البالغة عرة من املائة من القيمة املقدرة 
وشـهادة الجنسـية  العراقيـة وان رسـم التسـجيل 

والداللية عىل املشرتي 
املواصفات /

1 ـ موقعه ورقمه  : الحويش 1401/1
2  ـ جنسه ونوعه : فندق 

3  حدوده واصافه : بلدية النجف 
4 ـ مشـتمالته  : العقـار يقـع ركـن عىل شـارعني 
عـرض 10 مـرت ويتم الدخـول اليه عن طريق سـلم 
خمسـة بايات ويحتوي عىل رسداب يتم الدخول اليه 
عـن طريق سـلم يتالف مـن مطبخ يطـل عىل صالة 
التـي تحتوي عىل صحيات مشـرتكة عدد 2 ومصعد 
كهربائـي وارضية الصالـة من الكرانيـت والجدران 
مغلفة بالسرياميك اىل االعىل والسقف من الكونكريت 
املسلح مغلف بالسقف الثانوي وسلم اخر من خمسة 
عـر بايه يـؤدي اىل الطابق االريض للفندق والسـلم 
مطـيل بالكرانيـت ومن ثـم سـلم يـؤدي اىل الطابق 
االول الصالـة تحتـوي عـىل 4 غرف نوم اثنـان منها 
مسـاحتها )4×3م( واثنان )2.5×3م( عدد 5 بسـعة 
13,5 مـرت مـن الزجاج تطـل اىل الشـارعني وارضية 
الصالـة مـن الكونكريت والسـقف كونكريت مغلف 
بالسقف الثانوي اما الطابق االول يحتوي عىل سبعة 
غرف نوم ارضيتهـا من الكرانيـت وجدرانها مطلية 
مـن الفابيون  والسـقف كونكريت مغلف بالسـقف 
الثانوي وكل غرفة فيها صحيات مطلية بالسرياميك 
كما يوجد سـلم يؤدي اىل الطابق الثاني الذي يحتوي 
عىل سـبعة غرف نوم ايضا بنفس مواصفات الطابق 
االول تمامـا جميع ارضيتها من الكرانيت والسـقف 
كونكريـت مغلـف بالسـقف الثانوي والجـدران من 
الفابيـون وصحيات لـكل غرفة من السـرياميك كما 
يوجد سـلم يـؤدي اىل سـطح العقـار املبلـط بمادة 
الكايش االسـمنتي )االشـتايكر( وان جميع الطوابق 

والرسداب مجهزة باملاء والكهرباء 
5 ـ مساحته 150,88 مرت مربع مائة وخمسون مرت 

وثمانية وثمانون سنتمر 
6 ـ درجة العمران : جيدة 

 7ـ  الشاغل : املستاجر عبد الرضا محي عيل مستأجر 
ويرغب بالبقاء بعد البيع بصفته املستاجر 

8 ـ  القيمة املقدرة : 543,168,000 دينار خمسمائة 
وثالثـة واربعون مليون ومائة وثمانية وسـتون الف 

دينار عراقي فقط

تنويه
نـر يف صحيفـه املسـتقبل بالعـدد 
العقـاري  التسـجيل  اعـالن   2056
 637 رقـم    125 العـدد  النجـف  يف 
حويش  ذكر رقم االبواب 18/6 خطا 
والصحيح 18/60 لذا اقتىض التنويه

ــــــــــــــــــــــــــ
تنويه 

نـر يف صحيفـه املسـتقبل بالعـدد 
2066  اعـالن تنفيـذ املشـخاب رقم 
االضبـاره 2017/470 ذكر يف حدود 
واوصـاف العقار بلديـه النجف خطا 
والصحيح بلديه املشـخاب لذا اقتىض 

التنويه

اعالن بيع مستهلكات للمرة الثانية 
تعلن دائرة صحة بغداد الرصافة

عن بيع مسـتهلكات )مواد خدميـة ( العائدة اىل مركز 
الشـهيد الدكتور )نوار موىس مجيد( التخصيص لطب 
االسـنان عن طريـق املزايـدة العلنية وفـق قانون بيع 
وايجار اموال رقم )21( لسنة 2013 املعدل فعىل الراغبني 
باالشـرتاك يف املزايدة الحضـور يف اليوم الخامس عر 
مـن اليوم التايل لنـر اعالن السـاعة العارشة صباحا 
واذا صـادف يـوم املزايدة عطلة رسـمية يكـون اليوم 
التايل موعدا للمزايدة مستصحبني معهم املستمسكات 

التالية :
1ـ  كتاب عدم ممانعة من الدخول يف املزايدة من الهيئة 
العامة للرضائب نافذ لسـنة 2019 بأسـم املشـرتك يف 

املزايدة
2ـ  تأمينات بمبلغ )20%( )104,000( مائة واربعة الف 
دينـار عراقي ال غري ( المـر املركز بصك مصدق او نقد 

يودع لدى محاسب املستشفى بموجب وصل امانات
3 ـ  هويـة االحوال املدنية + بطاقة السـكن + البطاقة 
التموينيـة )اصل مع صورة ( لن يسـمح بدخول قاعة 
املزايدة اال املزايدين حاميل الروط  اعاله ويتحمل من 
ترسـو عليـه املزايدة اجور نر االعالن الذي رسـت به 

املزايدة ونسبة 2% اجور خدمة 
املدير العام
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حتديث من »تلغرام« يطرح ميزات جديدة
أعلن تطبيق الرتاس�ل الفوري املشفر 
»تلغ�رام« عن طرح�ه تحديثا جديدا 
الذكي�ة وس�طح  الهوات�ف  لنس�خة 
املكت�ب، والتي تتيح خي�ارات جديدة 
»ال�ذكاء  تقني�ات  تدع�م  ومي�زات 
الصناعي«. وأشارت صحيفة »تايمز 
ني�وز ن�او« إىل أن »تحدي�ث تلغ�رام 
ت�م تزوي�ده بمي�زة اإلص�دار الثاني 
من اس�تطالعات ال�رأي، والتي تدعم 
تقني�ات التعل�م اآليل ملنح املس�تخدم 
للمش�اركة  الخي�ارات  م�ن  املزي�د 
والتعبري عن آرائهم«.  وتقدم »تلغرام« 
بعد التحديث، 3 خيارات الستطالعات 

الرأي، وهي: »التصويت املرئي«، و«اإلجابات 
املتع�ددة«، و«وض�ع االختب�ار«.  وتهتم تلك 

الخيارات بمنح املستخدم املزيد من الخيارات 
للمش�اركة والتعبري عن رأيه، بدال من مجرد 

االختيار من خيارات محددة له مسبقا.

 ويمك�ن تفعي�ل تل�ك الخاصية عىل 
تطبيق »تلغرام« بخطوات بس�يطة، 

عن طريق اتباع اآلتي:
 - فتح القائمة.

»اس�تطالعات  أيقون�ة  اختي�ار   -
الرأي«. 

الثالث�ة  الخي�ارات  ل�ك  س�تظهر   -
الجديدة.

- اخ�رت أحده�ا ث�م اب�دأ يف وض�ع 
الخيارات والط�����ريقة املالئم���ة 
عمل��ي�ة  تت�م  أن  يف  ترغ�ب  الت�ي 

التصويت بها.
 - كما تس�مح أيض�ا بتحديد الفئات 
املسموح لها بالتصويت، مثل الفئات العمرية 

أو املهنة املحددة.

توصل�ت دراس�ة إىل أن الرجال الذي�ن يتناولون 
عقاق�ري خف�ض الكوليس�رتول )الس�تاتينات( 
ينخف�ض لديه�م خط�ر اإلصاب�ة بن�وع قات�ل 
برسطان الربوس�تات بنسبة 24%.  وتابع علماء 
من جامعة »كوينز« بلفاست حالة أكثر من 44 
ألف بريطان�ي عىل مدار أكثر م�ن عقدين حيث 
تن�اول بعضهم أق�راص خفض الكوليس�رتول.  

وتبني أن الستاتني يحمي من نوع عدواني وغري 
قابل للش�فاء من رسطان الربوس�تات املعروف 
باس�م رسط�ان PTEN-null ال�ذي ينت�ر إىل 
أعض�اء أخرى.  وتدعم الدراس�ة هذه مجموعة 
كب�رية م�ن البح�وث الحالي�ة التي أظه�رت أن 
املرىض الذي يتناولون الس�تاتني هم أقل عرضة 
للوف�اة بالرسط�ان.  ويعتق�د فري�ق البحث أن 

الكوليس�رتول يف الدم يغذي نمو الورم ويش�جع 
الرسط�ان ع�ىل االنتش�ار والع�ودة. ل�ذا ف�إن 
الستاتينات التي تقلل مس�تويات الكوليسرتول 
يف الدم تس�اعد يف منع الرسط�ان من أن يصبح 
أكث�ر فتكا. وهذا أول بح�ث يقيم كيف يمكن أن 
تؤثر العقاقري عىل رسطان الربوس�تات وُنرت 

.Clinical Cancer Research النتائج يف مجلة

منذ أبرمت »فيس�بوك« صفقة رشاء »واتس�اب« يف عام 2014 مقابل 22 
مليار دوالر، ثارت التس�اؤالت بش�أن الكيفية التي سيجني بها »العمالق 
األزرق« األرباح من وراء تطبيق الرتاس�ل. ويف أكثر من مناس�بة، أشارت 
تكهنات إىل أن »فيس�بوك« ينوي إضافة اإلعالنات إىل »واتساب«، ليتمكن 
م�ن تحوي�ل املنص�ة االجتماعية إىل مص�در ربح، وهو بالفع�ل ما كانت 
الرك�ة تن�وي فعل�ه يف 2020، وه�و م�ا كان مص�در قلق ملس�تخدمي 
التطبي�ق، لكن يب�دو أن الخط�ة توقف�ت.  فقد كش�فت صحيفة »وول 
س�رتيت جورنال« األمريكية، أن »فيس�بوك حل الفري�ق الذي كان يدرس 
كيفية توصيل الرس�ائل اإلعالنية إىل مس�تخدمي واتساب، وألغت الفكرة 
ولو لفرتة مؤقتة«.  وقال متحدث باسم »فيسبوك« إن »اإلعالنات قد تكون 

فكرة املستقبل، لكن دون أن يحدد إطارا زمنيا لتطبيقها يف واتساب«.
 لك�ن عىل الجان�ب اآلخر، قالت »فيس�بوك إنها قد تفك�ر يف طرق أخرى 
لجني األرباح عن طريق واتس�اب، مثل جعله قناة لالتصال بني الركات 

وعمالئها بمقابل مادي، أسوة بتطبيق وي تشات الصيني«.

حذر خرباء أمن اإلنرتنت مس�تخدمي »أندرويد« بش�أن ج�زء من برامج 
ض�ارة »غ�ري قابلة للحذف« ُثبتت مس�بقا ع�ىل هواتف تس�تخدم نظام 
تش�غيل »غوغل« الش�هري. ويمكن أن ي�ؤدي حذف الربنام�ج الخبيث إىل 
تعطي�ل الهاتف، وفق�ا لتحذيرات خرباء األم�ن يف Malwarebytes ضمن 
منش�ور عىل اإلنرتنت. وُيطرح أول جزء م�ن الربمجيات الخبيثة عىل أنه 
محّدث، باسم »التحديث الالسلكي« )Wireless Update(، وهو قادر عىل 
تحدي�ث هاتف »أندرويد«. ويف الواقع، مع وج�ود جهاز »أندرويد« املعني 

بالبحث، فإن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحديث نظام تشغيل الهاتف.
وق�ال ناث�ان كول�ري، كب�ري محل�ي اس�تخبارات الربمجي�ات الخبيثة يف 
 Android / باس�م  التطبي�ق  ه�ذا  اكتش�فنا  »لق�د   :Malwarebytes
ل�دى  مألوف�ا  يب�دو  وربم�ا   ،PUP.Riskware.Autoins.Fota.fbcvd
Malwarebytes بالنسبة ملستخدمي »أندرويد«. وذلك ألن التطبيق هو يف 
الواقع نوع مختلف من Adups، وهي رشكة مقرها الصني تجمع بيانات 

املستخدم وتطور أدوات التثبيت التلقائي. 

عقار شائع حيد من إصابة الرجال بشكل فتاك من رسطان الربوستات

»خرب سار« لـ 300 مليون شخص
 من واتساب

برنامج خبيث »يعّطل« هاتف
 أندرويد أثناء حذفه

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

ختيلوا معنا.. ماذا لو؟!صفعة القرن

زيد شحاثةمنهل عبد األمير المرشدي

منذ أعلن كي�ان دولة ارسائيل يف اربعين�ات القرن املايض 
اىل الي�وم والقضية الفلس�طيني�����ة تتع�رض للهزائم 
والك�وارث والرتاج�ع، خصوص�ا بعد حرب األيام الس�تة 
يف الع�ام 1967 وم�ا آلت إليه األوضاع ع�ىل األرض يف ظل 
انحياز أمريكي تام وكامل للك����������يان الصهيوني 
مع ذل وخنوع للنظام الرس�مي العربي الذي لم يس�تطع 
تجاوز بيانات الشجب واالستنكار عرب مؤسسة الجامعة 

العربية املوؤدة يف ميالدها وكل عملها.
الي�وم ج�اء الرئي�س األمريك�ي ليقدم م�روع تصفية 

للقضية الفلسطينية. 
م�روع تصفية وليس ح�ل عرب ما يطل�ق عليه صفقة 
الق�رن التي تمث�ل تحدي�اً كب�ريا للفلس�طينيني والعرب 
واملس�لمني عموم�ا، فض�اًل عن أنه�ا اس�تقواء وبلطجة 
لم يش�هد التاري�خ مثيالً له�ا يري�دون تصفي��������ة 
وانهاء القضية الفلسطينية ويحولوا الشعب الفلسطيني 
اىل عبيد وس�قاءين للصهاين�ة معتقدي�ن أن بمقدورهم 
تغي�ري التاري�خ والعق�����������ائ�د، فه�م يظنون أن 
الش�عوب وحضارته�ا يمكن أن تش�طب وُتغي�ب بمجرد 
امتالكه�م للق�وة. لق�د كان النظام العربي الرس�مي هو 
صاحب الدور األك�رب يف الخيانة وتمهي�د الطريق لرتامب 
ع�رب التطبيع وحضور مؤتمرات ما يس�مى بالس�الم مع 
الكي�ان الصهيوني بل وحضور بعضه�م مؤتمر الصفقة 

املشؤومة.
ان الفلس�طينني اوال والع�رب ثاني�ا وعم�وم املس�لمني 
مطالبون اليوم أن يقفوا موقفا حاس�ما وجادا يتحملون 
فيه املس�ؤولية بكل م�ا تعني الكلمة ألخذ زم�ام املبادرة 
وعىل الفلس�طينيني الوحدة والتالحم ومغادرة خالفاتهم 
وأوهامهم ليصنعوا مس�تقبلهم ومستقبل شعبهم سوياً 
ويكون�وا اكثر جرأة وأكث�ر اس�تعدادا للتضحية ملواجهة 

هذه املؤامرة بكل ما يملكون من قوة وارصار وتحدي.
اخريا وليس آخرا اقول ان صفقة ترامب س�تقلب الطاولة 
عىل رؤوس اصحابها وتع�ود عليها صفعة تربك اوراقهم 
حي�ث س�ينتج عنه�ا وح�دة وت������وافق فلس�طيني 
فلسطيني فضال عن فضح العمالء المريكا يف املنطقة من 
األنظم�ة العربية التي تمثل ادواته�ا يف تنفيذ مخططاتها 
ابت�داء من النظام املرصي وانت����هاء بمش�ايخ الخليج 

وعىل رأسهم ال سعود.

ي�رسح اإلنس�ان بأحالمه، فيتخيل كل األمور التي لم ولن يس�تطيع 
تحقيقها عىل أرض الواقع، فريسمها ويعيش أحداثها لحظة بلحظة 
وب�كل تفاصيله�ا، وكأنه�ا حقيقة واقعي�ة حدثت.. ب�ل إن بعظهم 
يختل�ط علي�ه األمر، فيظ�ن أنها أو يف األق�ل بعضا م�ن أحداثها قد 
حص�ل فعال! ألن األحالم بال ثمن وال تكلف ش�يئا، وربما تنفس عن 
»االحتقان« الداخي عندنا فال ضري منها، فدعونا نتخيل أموراً نتمنى 
حصولها، لنعيش لحظات جميلة تنسينا واقعنا املزري فهلموا معنا.. 
نقلت مص�ادر أن إرسائيل تعيش لحظات قلق ش�ديد ورعب بعد أن 
أخطأ مستش�ارو الحكومة فورطوها وجيش�ها معها، فأرسل عدة 
طائرات مسرية استباحت بضعة دول عربية، ورضبت مواقع لقوات 
أمني�ة هناك.. فلقد »هب الع�رب جميعا« كأنهم رجل واحد، وجعلوا 
مجل�س األم�ن يف حالة انعق�اد دائم، وي�كاد قرار اإلدان�ة أن يصدر 
وفيه بن�ود ملعاقب�ة إرسائيل اقتصادياً وعس�كرياً ودبلوماس�ياً! لم 
يكتف العرب بذلك، بل إن قواتهم بكافة صنوفها دخلت حالة اإلنذار 
القص�وى، ولم ينتظروا قرار مجل�س األمن فهم يملكون حق الدفاع 
ع�ن النف�س.. فما إن هبطت طائ�رات العدو حتى كان�ت »طائراتنا 
املس�رية« قد قصفته�ا ومرابضها ومعها مواق�ع حيوية لالتصاالت 
ومخازن األس�لحة. ه�ل كان الحل�م مبالغا فيه؟! حس�نا لنخفض 
الس�قف قلي�ال. نقلت وكاالت األنب�اء أن دفاعاتنا الجوية أس�قطت 
معظم األه�داف املعادية املغرية عىل أجوائنا وان بعظها أس�قط من 
قبل دولتي »غربس�تان وجنوبس�تان« الش�قيقة والصديقة، بعد أن 
تب�ني من خالل راداراتها وجهة وهدف األعداء نحو بلدنا، فكانت لها 
استجابة عسكرية محرتفة حقيقة من خالل وحدة الجبهة والعدو.. 
ويأتي هذا ضمن س�ياق معاه�دة الدفاع العربي املش�رتك! هذا وقد 
وج�ه مجل�س الجامع�ة العربية إن�ذارا ش�ديد اللهج�ة اىل الواليات 
املتح�دة وحلف الناتو ودول االتح�اد األوربي، برضورة لجم إرسائيل 
وإال س�يكون لها موقف مختلف بما يخص عقود التسليح وتصدير 
النفط. وسحب الخرباء العرب العاملني يف مختلف قطاعات الصناعة 
والتكنلوجيا الغربية! وال حتى هذا الحلم معقول.. ومبالغ فيه أيضا! 
نقلت وكالة األنباء الوطنية عن مصدر عسكري رفيع أنه وبناء عىل 
معلومات اس�تخباراتية من دولة ش�قيقة تم إحباط هجوم إرهابي 
كان ي�روم تنظيم »الس�فلة املنحرفون« املدع�وم إرسائيلياً تنفيذه، 
لكن رسعة وحسن ترصف أجهزتنا األمنية وحرفيتها العالية، ودعم 
وتعاون أجهزة االس�تخبارات العربية »خلية صقور العرب« كان لها 
األث�ر يف إيصال املعلومات بدقة وبوقت قصري، مما س�اعد يف إحباط 
الهجم�ة واعتق�ال كافة عن�ارص التنظيم اإلرهابي! ه�ل هذا الحلم 

أصعب من سابقاته؟! معقول!

طبيب يشخص »حالة غري عادية« عىل ارتفاع 9 آالف مرت يف اجلو
الطبي�ة  الط�وارئ  ح�االت  تتطل�ب 
أثن�اء رحلة ط�ريان تجاري�ة هبوطا 
اضطراري�ا أحيانا، م�ا يعطل خطط 

السفر وهو أمر مكلف للغاية.
ولذلك، م�ن املهم معرف�ة الفرق بني 
حال�ة الط�وارئ الطبي�ة الحقيقي�ة 
والحاالت الت�ي ال تتطلب هبوطا غري 
مخط�ط له، م�ن ذلك حادث�ة وقعت 
مؤخ�را، بع�د إق�الع طائ�رة تجارية 

بفرتة وجيزة.
واس�تجاب الدكت�ور آالن هانرت لنداء 
مضيف�ة رحلة تجارية أمريكية بحثا 
عن طبي�ب عىل مت�ن الطائ�رة، بعد 
أن اش�تبهت يف إصاب�ة أح�د الركاب 

بجلط�ة دماغية، وهي حالة قد تتطلب هبوطا 
اضطراريا للطائرة.

ومع ذلك، قال هانرت إن الشاب الذي كان وجهه 
يت�دىل من جانب واحد، ل�م يكن مصابا بجلطة 
دماغي�ة كما بدا األم�ر، لكن�ه كان يعاني من 
حالة غ�ري اعتيادية مؤقتة، نتج�ت جزئيا عن 
تغ�ري الضغط يف الطائرة، بع�د بلوغها نحو 30 
أل�ف قدم )9 آالف م�رت(، وبالتايل لم يكن هناك 

داع للهبوط االضطراري.

أوريغ�ون  وبمس�اعدة هان�رت، م�ن جامع�ة 
للصحة والعلوم، وقع تش�خيص حالة الراكب 
الش�اب بشكل صحيح، وقد أصبح عىل ما يرام 

بعد فرتة وجيزة.
وكش�ف هانرت أن الحالة التي لم يس�بق له أن 
واجهها من قبل، يف تقرير ُنر االثنني 27 يناير، 
يف مجل�ة Annals of Internal Medicine، لم 
تكن مش�ابهة لإلصابة بجلطة دماغية، حيث 
أنه عندما سأل املريض أخربه بأنه كان يعاني 
من ص�داع وألم مفاجئني وش�عور باالمتالء يف 

األذنني، فضال عن عدم وضوح الكالم 
وسيل اللعاب.

وأش�ار هان�رت إىل أنه عندم�ا ينحني 
وج�ه املري�ض إىل جانب واح�د أثناء 
الس�كتة الدماغي�ة، عادة م�ا يتأثر 
الجزء العلوي أو الس�في من الوجه، 
لكن�ه يف حال�ة الراكب الش�اب، كان 
الجان�ب األيم�ن بأكمل�ه م�ن وجه 

املريض متدليا.
ش�ابا  املري�ض  كان  هان�رت  وق�ال 
وصحيا، ما يجعل الس�كتة الدماغية 
أق�ل احتم�اال. كما ذك�ر املريض أنه 

تعاىف للتو من نزلة برد.
كان  النهاي�ة،  »يف  هان�رت:  وأوض�ح 
م�ن املنطقي أن تك�ون هذه الحال�ة مرتبطة 

بالضغط، وليس بجلطة دماغية«.
وإذا سافرت بالطائرة من قبل، فقد تكون عىل 
دراية بالشعور الناتج عن تغيري الضغط عندما 
تقلع الطائرة يف الهواء، ويحدث هذا مع ارتفاع 
الطائرة، وينخفض الضغط الجوي والضغط يف 
املقصورة، بينما يبقى الضغط داخل األذن كما 
ه�و، ما يجعله مرتفعا نس�بيا مقارنة باملكان 

من حوله.

ما السبب يف كون األسنان حساسة لأللـم؟
ش�بيهة  أدوات  بمثاب�ة  األس�نان  تب�دو 
بالس�كاكني، لتس�اعدنا عىل قضم ومضغ 
الطعام طوال حياتنا، ولكن قوتها هذه ال 

تجعلها بمنأى عن الشعور باأللم.
وعىل الرغم من أن مينا األسنان هو الجزء 
األكث�ر صالبة يف جس�م اإلنس�ان واألكثر 

تمعدنا، أال أنه يشعر باأللم.
ويسبب ألم األسنان شعورا مزعجا للغاية، 
لكن الخرباء كش�فوا أن هناك سببا وجيها 
لك�ون أس�ناننا حساس�ة للغاي�ة، حي�ث 
ق�ال جوليوس مانز، مدي�ر برنامج صحة 
األسنان يف كلية س�ان خوان بفارمنغتون 
الرس�مي  واملتح�دث  مكس�يكو،  ني�و  يف 

باس�م جمعية طب األس�نان األمريكي�ة: »إن 
ألم األس�نان هو آلية دفاعية تضمن أنه عندما 
تتل�ف املفرم�ة )األس�نان(، س�نالحظ األم�ر 
ونفعل ش�يئا حي�ال ذلك«. وأض�اف: »إذا كنت 
تأكل ش�يئا س�اخنا جدا أو تمضغ شيئا شديد 
الربودة، أو إذا كانت الس�ن تآكلت بشكل كاف 
حيث يتعرض النسيج األس�ايس للتعرية، فإن 
كل ه�ذه األش�ياء تس�بب الش�عور باأللم، ثم 
يتس�بب األلم يف عدم اس�تخدام الشخص لتلك 
الس�ن .. إنها وس�يلة وقائية أكثر من أي يشء 

آخ�ر«. وإذا ل�م تش�عر األس�نان باألل�م، فقد 
نواصل اس�تخدامها يف املواق�ف التي ترض بها، 
وبالنس�بة للب�ر، فإن تل�ف أس�نان البالغني 
يمثل مش�كلة ألننا عىل عكس أس�ماك القرش 

والتماسيح، ال يمكننا استبدالها.
ولألس�نان ثالث طبق�ات، واح�دة منها فقط، 
وه�ي الطبق�ة األعمق من األس�نان، يمكن أن 
تت�أذى. وتس�مى الل�ب، وتحتوي ع�ىل كل من 

األوعية الدموية واألعصاب.
وق�ال مانز، إن األلم هو الش�عور الوحيد الذي 
تس�تجيب ل�ه األعص�اب يف الل�ب. وأوضح أنه 

يف الوقت الذي قد يش�كو فيه األش�خاص 
املصابون بحساس�ية األسنان، عىل سبيل 
املثال، من ألم األسنان الناجم عن الحرارة 
أو الربودة، فإن األعصاب املوجودة يف اللب 
ال تش�عر بالحرارة، وبدال من ذلك، تش�عر 

باأللم.
أم�ا الطبق�ة الثاني�ة يف األس�نان، وه�ي 
الطبقة الوس�طى واملعروفة باسم العاج، 
فهي طبقة حي�ة لكنها من دون أعصاب، 
ومع ذلك، يحتوي العاج عىل سائل يتحرك 
أثن�اء تحرك األس�نان، ويمكن أن يش�عر 

اللب بحركة ذلك السائل.
بينم�ا تتمثل الطبقة الثالث�ة الخارجية يف 
املينا البيضاء الصلبة للس�ن، وهي ليست حية 

وال تشعر بأي يشء.
وع�ىل الرغم من أنه الجزء الوحيد الذي يحتوي 
ع�ىل األعصاب يف الس�ن، ف�إن الل�ب ليس هو 
املصدر الوحيد آلالم األس�نان، ويمكن أيضا أن 
نش�عر بألم اللثة، الذي يربط السن بعظم الفك 

ويستشعر موضع األسنان أثناء مضغها.
وقال مانز: »أي ش�خص يخضع لعالج تقويم 
األسنان س�يخربك أن أس�نانه حساسة، وهذا 

اإلحساس يأتي من الرباط اللثوي«.


