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البنك الدويل يؤرش ارتفاع لـ «البطالة والفقر» يف العراق ويتحدث عن مؤرشات إجيابية لعام 2018
العراقي

عـونـك لـلـضـعـيــف
من أفضل الصدقة

االمام الكاظم (عليه السالم)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص3

علي الدراجي

حراك داخل السعودية إلنقاذ «املعالـم املقدسة» من الطمس

ص4

إجراء «عملية حماكاة» لالنتخابات :األمور حتت السيطرة

استكمال االحتياطات حتسبا لـ «العقبات» ..وعمليات بغداد حتظر سري «الدراجات» وتنتظر تعليمات بشأن «حظر التجوال»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
ب� ّددت مفوضية االنتخاب�ات املخاوف من
االجه�زة االلكرتوني�ة التي ُ
ستس�تخدم يف
عملي�ة االنتخ�اب ،بع�د أن ش�هد الربملان
عملي�ة محاكاة الكرتوني�ة اخرية لالجهزة
الخاصة بعملية االقرتاع االنتخابي بحضور
رؤساء وممثيل الكتل والكيانات السياسية
وب�إرشاف اعض�اء مجل�س مفوضي�ة
االنتخاب�ات .وتأت�ي عملي�ة املح�اكاة يف
الوق�ت ال�ذي أكد في�ه الربملان اس�تكمال
االحتياط�ات الالزم�ة لجميع املس�تجدات
والعقبات املحتملة لعملي�ة االقرتاع .وقال

هم�ام حم�ودي ،نائب رئي�س الربملان ،أن
«التجربة جميل�ة مطمئنة وواضحة وهذا
الصندوق يقرأ بشكل دقيق الورقة التي لم
يتم أخذها بش�كل صحيح م�ن البصمة».
وبحس�ب املحاكاة االنتخابية التي أجراها
الربمل�ان ،ف�إن ترصيح�ات ق�ادة الكت�ل
أش�ارت اىل ان االجه�زة االلكرتونية تعمل
بدقة ومخرجاتها مطابقة للعمل الورقي،
فيم�ا أكدت املفوضي�ة انها اع�دت جميع
االحتياط�ات الالزمة ملواجه�ة أية عقبات
يف عملي�ة املطابقة والوس�ط الناقل وعدة
التحق�ق .ب�دوره ،ق�ال رياض الب�دران،
رئي�س االدارة االنتخابي�ة يف املفوضي�ة،

رئيس جملس القضاء االعىل يبحث مع السفري
الربيطاين سبل تطوير العمل القضائي
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أن «هن�اك أكث�ر من  22أل�ف و 500جهاز
س�تكتمل عملية االختبارات عىل مس�توى
الع�راق وكل التج�ارب العملي�ة أثبت�ت
موثوقي�ة ودقة عمل املنظومة االلكرتونية
سواء عىل مستوى جهاز املحطة من حيث
مطابق�ة التأشيرات ،ع�دد أوراق االقرتاع
وأع�داد املصوّتين» .وكش�فت رئاس�ة
مجلس النواب عن انها س�تعقد يف غضون
اليومين املقبلني اجتماعا اخريا يف رئاس�ة
الجمهورية بحضور قادة الكتل والرئاسات
ومجلس مفوضية االنتخابات.

التفاصيل ص3

حمافـظ البصـرة :املحـافظـة بـحـاجـة
الـى مـشـاريـع عـمـالقـة
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إصبع على اجلرح

األغـلـبـيـة الـسـيـاسـيـة الـحـل والـوسـيـلـة ..
م�ع اقرتابن�ا م�ن س�اعة الصف�ر ويوم
الحس�م عند صناديق األقتراع يف األنتخابات
الربملانية التي تمثل عصب الحياة ألس�تمرار
التجرب�ة الديمقراطية يف البالد وما يتمخض
عنها من تش�كيل حكومة وطنية وما يرتتب

عىل اساس�ها من آث�ار عىل مجم�ل العملية
السياس�ية يف الع�راق  .ال نأت�ي بجديد اذا ما
قلنا ان نظرة بس�يطة على الغالب األعم من
برام�ج معلن�ه يف الحملات األنتخابي�ة ويف
ق�راءة رسيع�ة ملا بني س�طور تل�ك الربامج

نجد انها أما بعيدة عن واقع التطبيق او إنها
تكرس ملبدأ املحاصصة تحت مس�ميات عدة
فتارة انصاف املهمشني وأخرى تحقيق مبدأ
الرشاكة اىل ما غري ذلك .

التفاصيل ص2

الصدر :عازمون عىل التغيري ونحذر من التالعب باالنتخابات

احلكيم :لن نسمح بإستمرار التوافقية السياسية والنيل من سيادة العراق حتى لو كلفنا حياتنا

االمانة العامة ملجلس الوزراء تؤكد عزم احلكومة نقل الصالحيات اىل املحافظات كافة

ص2

ص2

ص6

زعماء أوربا والدميقراطيون يف الكونغرس االمريكي يرفضون قرار االنسحاب
ترامب يعلن االنسحاب من االتفاق النووي مع ايران
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن الرئي�س االمريكي دونالد ترامب مس�اء
امس انس�حاب الواليات املتحدة االمريكية من

االتفاق النووي مع ايران مؤكدا ً توقيعه مذكرة
عقوبات ض�د طهران .عىل صعي�د متصل ويف
ردود عاجل�ة ،اعل�ن زعم�اء كل م�ن فرنس�ا
واملاني�ا وبريطانيا رفضهم لقرار االنس�حاب

االمريكي من االتفاق النووي مع ايران .
يذكر ان القرار جوبه برفض شديد من اعضاء
الكونغ�رس االمريك�ي الديمقراطيين الذي�ن
وصفوا ترامب بانه «انعزايل».

مدير االستخبارات بالداخلية :لـم أحدد «املكان املحتمل» الختباء البغدادي

الرئيس االيراين :جیب االعتمـاد عىل الذات مـع احلظـر او بدونـه

رئيس حمكمة استئناف الرصافة يفتتح رابع دار قضاء يف جنوب بغداد منذ بداية 2018
إقليم كردستان حيدد موعد االنتخابات الربملانية املحلية يف أيلول وسط بروز أحزاب جديدة
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احلزب الشيوعي يدعو اىل «املشاركة الواسعة» يف االقرتاع
لكرس «احتكار السلطة»
بغداد  /المستقبل العراقي
دعا الحزب الش�يوعي العراقي ،أمس
الثالث�اء ،العراقيين وباالخ�ص الجالي�ة
العراقية خارج البلد اىل املشاركة الواسعة
يف االنتخابات لكرس «احتكار السلطة».
وقال سكرتري اللجنة املركزة يف الحزب
رائ�د فهم�ي ،يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن�ه «يف اي�ام
معدودات س�تفتح مراك�ز االنتخابات يف
بل�دان املهجر ابوابها لتس�تقبل الناخبني
م�ن ابن�اء ش�عبنا» ،مؤك�دا أن «ه�ذه
االنتخابات ملجلس النواب تحظى باهتمام
كبير ،وم�ن املتوقع له�ا ان تكون لحظة
سياس�ية فارقة يمكن ان تفتح بابا ً نحو
التغيير واالصلاح ،وم�ن ارهاصات ذلك
ش�دة ورضاوة املنافس�ة االنتخابية التي

اتخذت اش�كاالً عنفية متع�ددة بدءا ً من
تمزيق ص�ور املرش�حني وملصقاتهم اىل
التس�قيط الس�يايس واالجتماعي وصوالً
اىل حاالت التهديد واالغتيال».
واش�ار فهم�ي اىل أن «امكاني�ة كرس
احتكار الس�لطة وتغيير موازين القوى
ال تتحقق اال باملش�اركة الواس�عة لدعاة
التغيير ومنارصي�ه وه�ذا يسري على
املواط�ن – الناخب يف داخل الوطن كما يف
خارجه».
وتابع أنه «من الهام اآلن تتويج كافة
النش�اطات والفعاليات عرب التوجه نحو
صنادي�ق االقتراع والتغل�ب على حاالت
الع�زوف الت�ي غالب�ا ً م�ا يك�ون مبعثها
االحب�اط» ،مضيف�ا «يف ه�ذه اللحظات
الحاس�مة نتوجه اىل بنات وابناء جاليتنا
العراقية يف الخارج بان يحس�موا قرارهم

لجهة املش�اركة الواس�عة يف االنتخابات،
خصوص�ا ً بع�د ان س�هلت املفوضية أمر
التصويت يف بلدان عدة».
وش�دد فهم�ي على رضورة «اختيار
القوائ�م الداعم�ة واملطالب�ة بالتغيير
وتحمل برامج واضحة وملموسة وتوجها ً
صادقا ً نح�و بناء دولة املواطن�ة ،املدنية
الديمقراطية ،وتحقيق العدالة االجتماعية
وتتبن�ى منهج�ا ً حازما ً يف اصلاح الدولة
ومحاربة الفساد ووضع البالد عىل طريق
التنمية املستدامة ،وتعزيز مكانة العراق،
اقليمي�ا ً ودولياً ،عرب عالقات متوازنة عىل
اساس املصالح املشرتكة ».ومن املقرر أن
تجرى عملي�ة التصوي�ت الخاصة بأبناء
الجالي�ة العراقية يف عدد من بلدان العالم،
يومي الخميس والجمعة املقبلني ،العارش
والحادي عرش من أيار الحايل.
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رئيس اهليئة الثانية يف احملكمة يكشف أوراق اخلالفات داخل التنظيم اإلرهابي

جنايات نينوى« :داعش» باع الكثري من اآلثار
لتمويل عملياته

نينوى /حيدر زوير

كشف رئيس الهيئة الثانية يف محكمة
جناي�ات نينوى القايض يون�س الجمييل
أوراق�ا ً ع�ن الخالف�ات بني أف�راد تنظيم
داع�ش اإلرهاب�ي أثن�اء احتلال املوصل
الس�يما تلك الت�ي تندلع بين اإلرهابيني
املحليني واألجانب ،مؤكدا أن تلك الخالفات
بدأت تتعمق مع تقدم القوات العراقية يف
تحرير املدن.
وأج�رت صحيف�ة «القض�اء» ح�وارا ً
موس�عا مع الق�ايض الجميلي يف عددها
األخري تحدث فيه ع�ن «إقدام األهايل عىل
اإلبلاغ ضد اإلرهابيني بع�د تاليش حاجز
الخ�وف» ،مؤك�دا أن «التنظي�م االرهابي

االحتادية تصدر حك ً
ام بشأن قرارات جلنة الطعن
للمفصولني السياسيني

مدير االستخبارات بالداخلية:
لـم أحـدد «املـكـان املـحـتـمـل»
الختباء البغدادي
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي

نف�ي مدي�ر االس�تخبارات يف وزارة الداخلية،
أم�س الثالث�اء ،م�ا اوردت�ه قن�اة «»Fox News
األمريكية بش�أن تحديد امل�كان املحتمل الختباء
زعيم تنظي�م «داعش» ابو بكر البغ�دادي .وقال
مدي�ر االس�تخبارات يف بي�ان مقتض�ب تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه« ،ننفي االنباء
الت�ي اوردته�ا الفوك�س ني�وز بش�أن اختب�اء
البغدادي».
وكان�ت قن�اة « »Fox Newsاألمريكية نقلت
عن مدي�ر االس�تخبارات ،اليوم الثالثاء ،كش�فه
عن امل�كان املحتمل الختباء البغ�دادي ،مؤكدا ً ان
«اح�دث املعلومات التي تتوفر لدينا تشير إىل أن
البغدادي موجود يف بلدة حجني الواقعة بس�وريا
عىل بعد  18ميال عن الحدود (السورية العراقية)
داخل محافظة دير الزور».

رئي�س مجلس النواب إضاف�ة لوظيفته بداعي أن
املادة املطعون بعدم دس�توريتها جاءت خالية من
تحديد املحكمة املختص�ة بالطعن يف قرارات لجنة
التحق�ق ،ويطلب إلزام املدع�ي عليه بمعالجة ذلك
ترشيعيا».
وتاب�ع أن «املدعي خاص�م كذلك رئيس مجلس
ال�وزراء إضاف�ة لوظيفت�ه كون�ه اص�در األم�ر
الديوان�ي رق�م  79يف  ،2006 /11 /29الذي ينص
عىل أن قرارات لجن�ة التحقق التي تدقق معامالت
املفصولني السياسني التي ترد من اللجان املشكلة
يف الوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة باتة».
وأشار البيان إىل أن «املحكمة وجدت أن الطعن
املتعل�ق بخلو املادة الثامنة م�ن قانون املفصولني

أك�دت املحكمة االتحادية العلي�ا ،أمس الثالثاء
أن األم�ر الديواني الذي جعل قرارات لجنة التحقق
ّ
يع�د قرارا
املتعلق�ة باملفصولني السياس�يني باتة
إداري�ا والنظ�ر بالطع�ن ال�وارد علي�ه يخرج عن
اختصاصها.
وذكر بيان صادر عن املحكمة تلقت «املستقبل
العراقي» نسخة منه أن «املحكمة االتحادية العليا
عقدت جلس�تها برئاس�ة القايض مدحت املحمود
ونظ�رت دع�وى للطع�ن بع�دم دس�تورية املادة
(لثامنة) من قانون املفصولني السياسيني رقم 24
لسنة  .»2005وأضاف أن «املدعي خاصم يف دعواه

السياسين من تحديد جهة تتوىل النظر يف الطعون
املقدم�ة عىل قرارات لجنة التحقق ،خيار ترشيعي
ملجلس الن�واب وفق اختصاصه املنصوص عليه يف
امل�ادة  /61اوال من الدس�تور وان م�ا طلبه بإلزام
مجل�س الن�واب بإصدار تعدي�ل للم�ادة املذكورة
يخرج عن اختصاصات املحكم�ة االتحادية العليا
املنصوص عليها يف املادة  93من الدستور واملادة 4
من قانونها رقم  30لسنة .»2005
وخلص إىل القول «أما بخصوص األمر الديواني
املش�ار إلي�ه يف الدعوى ،فق�د أكد الحك�م أن ذلك
يعد ق�رارا ً إداريا وأن القانون ح�دد طريقا ً للطعن
بالق�رارات اإلداري�ة وهو غري طري�ق الطعن أمام
املحكمة االتحادية العليا».

الصدر :عازمون عىل التغيري ونحذر من التالعب باالنتخابات

االعالم االمني ينفي استهداف منزل
مرشح لالنتخابات يف صالح الدين

بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي

اكد زعي�م التي�ار الصدري الس�يد
مقتدى الصدر ،امس الثالثاء ،أن ائتالفه
عازم على «التغيري واالصلاح» ،فيما
حذر من «تزوير» نتائج االنتخابات.
وقال الصدر يف كلمة متلفزة تابعتها

نف�ى مرك�ز اإلعلام األمن�ي ،أم�س الثالثاء،
اس�تهداف منزل مرش�ح لالنتخابات قرب ناحية
االس�حاق يف محافظ�ة صالح الدي�ن ،كذلك نفى
إصاب�ة ثالثة عنارص من الرشطة ش�مايل ناحية
املقدادية بمحافظة دياىل.
وقال املركز يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه ،إن «بعض وس�ائل اإلعالم املغرضة
تداولت نبأ اس�تهداف منزل مرش�ح لالنتخابات
يف منطق�ة الفرحاتي�ة ق�رب اإلس�حاقي ،وآخر
ع�ن إصابة  3عنارص م�ن الرشطة بينهم ضابط
برتب�ة عقيد وتدمير عربة رباعية الدفع ش�مايل
املقدادية».
وأضاف البيان ،أن «مركز اإلعالم األمني ينفي
نفي�ا قاطعا هذين املوضوعني أعاله ،وما هما إال
أكاذيب ال تستند إىل أي معلومات ويراد منها خلق
حالة من الفوىض ونرش الرعب يف وقت نؤكد فيه
عىل وسائل اإلعالم استسقاء األخبار من املصادر
الرسمية».

السومرية نيوز« ،عازمون عىل التغيري
واالصلاح وقل�ع الفاس�دين فاملجرب
ال يج�رب ش�لع قلع» ،مؤكدا «سيروا
فنح�ن عازم�ون عىل بن�اء دولة قوية
تعطي للجميع حقوقه�م وتريد منهم
واجباتهم».واض�اف الس�يد الص�در،
«سيروا بزحف مليوني يرهب الفساد

والفاسدين ،واياكم والتخاذل والخذالن
فلا مجال لتقديم االع�ذار واملربرات»،
مبين�ا «ال يلوم�ن املقصر اال نفس�ه
الن�ه س�يكون س�ببا يف ضي�اع العراق
وتس�ليمه للفاسدين من جديد».وحذر
الصدر الجميع من «التالعب باالجهزة
الحديث�ة واللج�وء اىل التزوير» ،مهددا

حتى لو كلفنا حياتنا

بغداد  /المستقبل العراقي

العراق�ي» نس�خة منه�ا ،إن «املعادلة السياس�ية
التي ال تحقق تطلعات الش�عب وال تصون س�يادة
الع�راق وأمن�ه القوم�ي ،ه�ي معادلة فاش�لة ال
تستحق التجديد» ،مبينا انه «لن نسمح بالنيل من
س�يادة العراق وقراره الس�يايس املستقل حتى لو
كلفنا ذلك حياتن�ا» .واضاف الس�يد الحكيم« ،لن
نسمح باستمرار التوافقية السياسية عىل حساب

اك�د رئيس تي�ار الحكمة عم�ار الحكيم ،أكس
الثالث�اء ،عىل عدم الس�ماح باس�تمرار التوافقية
السياسية ،فيما حذر من «النيل» من سيادة العراق
«حت�ى لو كلفن�ا حياتنا» .وقال الس�يد الحكيم يف
كلمة له نقلها مكتبه االعالمي وتلقت «املس�تقبل

الخدمات وفرص العمل الحقيقية للشباب ،وحالة
الس�خط والتذم�ر الت�ي يعانيه�ا املجتم�ع اليوم
سببها التهاون يف محاسبة الفاسدين» ،محذرا من
«انتخاب أصحاب األجندات الخارجية».
وتابع الحكيم ،انه «زمن الحس�م ال زمن الرتدد
زمن الت�وكل ال زمن االتكال زم�ن التفاؤل ال زمن
اإلحباط».

بارتكاب�ه جريم�ة القت�ل» .وأضاف «س�يتم إكمال
بقي�ة اإلجراءات القانونية بح�ق الجاني وإحالته اىل
املحكم�ة املختص�ة لينال جزائ�ه الع�ادل» .يذكر ان
مصادر أمنية يف محافظة نينوى ،أفادت االثنني ،بأن
املرش�ح يف االنتخابات ف�اروق محمد زرزور قتل بعد
أن اقتح�م منزله عدد من املس�لحني يف قرية اللزاكة
التابعة لناحية القيارة جنوب املوصل.
وأعلن مجل�س القضاء األعلى ،ان جريمة مقتل
زرزور هي جنائية وال تتصل بالجرائم اإلرهابية.
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمجلس عبد الس�تار
بريقدار يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه
ان «التحقيق�ات األولي�ة للجريمة الت�ي اودت بحياة
املرش�ح عن تحالف الوطنية {فاروق محمد زرزور}
املرشح والعضو يف التجمع املدني كشفت عدم صلتها

بالجرائ�م اإلرهابية» .وأض�اف أن «الجريمة حصلت
نتيج�ة خالف�ات عائلي�ة» مؤكدا أن «نج�ل الضحية
اعرتف بقتله أباه ألسباب تتعلق بخالفات عائلية».
وف�اروق محــــمد زرزور مرش�ح عن القائمة
الوطني�ة التي يتزعمها إياد عالوي ،وقام املهاجمون
بقتله ليالً بالسكاكني قبل أن يلوذوا بالفرار ،بحسب
م�ا أعلن�ت املص�ادر .وأدان علاوي بش�دة الجريمة
وطالب الس�لطات بفتح تحقيق عاجل فيها وكشف
مالبس�اتها .وقال يف بيان ان «هذه الجريمة النكراء
تأتـــ�ي ضم�ن مسلس�ل ممنه�ج ,وان العملي�ة
االنتخابية والسياس�ية بوجود هذه الفوىض وصلت
اىل مس�توى متدني من االبتذال والحمالت املشبوهة
الت�ي تقوم عىل الري�اء والكذب ,وص�وال اىل عمليات
االستهداف املتكررة».

رئيس حمكمة استئناف الرصافة يفتتح رابع
دار قضاء يف جنوب بغداد منذ بداية 2018
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن مجلس القضاء األعلى عن افتت�اح دار قضاء جديدة
جنوب العاصمة بغداد هو الرابع هناك .وقال املتحدث الرس�مي
ملجلس القضاء األعىل القايض عبد الستار بريقدار يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،إنه «جرى افتتاح دار القضاء
يف حي الوحدة بحضور رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة
القايض ماجد االعرجي» .وأضاف بريقدار أن «املحكمة الجديدة
تابعة لرئاس�ة محكمة اس�تئناف الرصافة ،وتس�تقبل دعاوى
املواطنين من جمي�ع مناطق جنوب بغ�داد التابع�ة إىل قضاء
املدائن وتحوي مجموعة محاكم هي البداءة والجنح والتحقيق
واألح�وال الش�خصية ب�كادر قضائ�ي متكام�ل» .وتاب�ع أن
«املحكمة الجديدة تأتي ضمن سعي القضاء للتوسع يف خدماته
ورفع الجهد والتكاليف عن كاهل املواطنني بفتح محاكم قريبة
من محل س�كناهم» .يذكر أن مجل�س القضاء األعىل قد افتتح
أربع دور للقضاء منذ بداية العام الحايل  2018يف العاصمة منها
دار القضاء يف ال�دورة ودار القضاء يف اللطيفية ودار القضاء يف
اليوسيفية ومؤخرا ً دار القضاء يف ناحية الوحدة.

وزير الدفاع يستقبل نظريته
االيطالية

بغداد  /المستقبل العراقي
أس�تقبل وزي�ر الدفاع الس�يد عرف�ان محمود الحي�ايل ،يف مقر
ال�وزارة ،وزيرة الدفاع االيطالية الس�يدة روبرتا بينوتي والوفد
املرافق لها.
وجرى خلال اللقاء الذي حرضه الس�فري االيطايل يف بغداد
وعدد كبري م�ن قادة الجيش االيطايل ،وكبار قادة وزارة الدفاع،
بح�ث العالقات العس�كرية بني البلدين وس�بل تعزيزها ملراحل
أعىل.
حيث قدمت وزيرة الدفاع االيطالية التهاني اىل الس�يد وزير
الدفاع بمناسبة االنتصارات الكبرية التي حققتها قواتنا املسلحة
على العصابات اإلرهابي�ة ،وأبدت إعجابه�ا وتقديرها العاليني
للشجاعة والتي يتحىل بها املقاتل العراقي يف مواجهة اإلرهاب،
كم�ا بارك�ت الجه�ود املبذول�ة إلنج�اح االنتخاب�ات الربملانية.
م�ن جانب�ه أك�د الس�يد وزي�ر الدف�اع« :ب�ان معركتن�ا م�ع
الفك�ر الظالم�ي (عصاب�ات داع�ش) وانتصارن�ا عليه�ا
سيؤس�س لبن�اء قواع�د سلام يف املنطق�ة والعال�م».
وعن االنتخابات الربملانية ،أكد السيد الوزير أيضا« :بان الجيش
العراقي وباقي القوات األمنية البطلة قدمت استعداداتها لتأمني
سري العملية االنتخابية».

جملس الوزراء يصوت عىل إضافة الدرجات املتبقية إلكامل التعيينات
يف وزارة الصحة وضوابط اعارة املوظف للعمل بالقطاع اخلاص

الداخلية تلقي القبض عىل قاتل «زرزور» ..والقضاء« :دوافع جنائية» وراء اجلريمة
اعلنت وزارة الداخلية ،أمس الثالثاء ،إلقاء القبض
عىل قاتل املرش�ح عن ائتالف الوطنية فاروق زرزور
يف محافظ�ة نين�وى .وق�ال الناطق باس�م الداخلية
اللواء س�عد معن يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه «نود أن نبني ان قوات الرشطة يف نينوى
وبعد أن ش�كلت فريق عم�ل برئاس�ة العميد الركن
حمد نامس الجبوري وعدد من املحققني االكفاء من
نخبة ضباط رشطة نينوى ملعرفة مالبس�ات حادث
قت�ل املرش�ح لالنتخابات املجني علي�ه وبعد التعمق
يف التحقي�ق تبين ب�أن الح�ادث هو ح�ادث جنائي
بسبب مشاكل واختالف عائيل كما أن قوات الرشطة
أوقف�ت القات�ل وتم تدوي�ن أقواله ابتدائي�ا ً واعرتف

عنده�ا «س�نزلزل االرض تح�ت اقدام
الفاس�دين واملزورين».يذك�ر أن�ه من
املق�رر أن ُتج�ري االنتخاب�ات النيابية
الختيار أعض�اء مجلس النواب لدورته
الرابع�ة يف الثاني عرش من ش�هر ايار
الحايل ،فيما سيكون التصويت الخاص
يوم الخميس املقبل.

احلكيم :لن نسمح بإستمرار التوافقية السياسية والنيل من سيادة العراق

قتله ابنه بسبب «خالفات عائلية»

بغداد  /المستقبل العراقي

يف هذه املرحلة يعي�ش حالة من االنهيار
واالنكس�ار غري مس�بوقة ،ولم يعد يملك
أي قدرة ملواجهة القوات األمنية العراقية
بأي مكان من األرض العراقية».
وع�رج رئي�س الجناي�ات على الدعم
الخارج�ي للتنظي�م ،م�ؤرشا أن «أكث�ر
أصن�اف هذا الدعم وضوحا هو الس�ماح
ألفراد م�ن التنظي�م للوص�ول إىل العراق
م�ن قب�ل دول لم تك�ن تقوم بم�ا عليها
ملنعهم».
ويف ش�أن آخ�ر أف�اد الجميلي ب�أن
«التنظي�م اإلرهاب�ي ل�م يكت�ف بجريمة
تخري�ب امل�دن واملـــــواق�ع األثرية يف
املدينة عرب تفجريه�ا وتهـــــديمها بل
كان باإلضاف�ة إىل ه�ذه الجريم�ة يقوم

بتهريب وبيع الكثري من القطع االثارية،
وكان ه�ذا العم�ل أح�د أب�رز مص�ادر
تمويله».
وبش�أن املختطف�ات م�ن املك�ون
اإليزيدي ذك�ر أن «التحقيقات القضائية
أثبتت ش�كلني من االتجار بالبرش خاصة
ما يرتب�ط بالنس�اء االيزيديات والش�بك
وغريهن ،فهنال�ك عمليات البيع التي تتم
بني أفراد التنظـــــيم نفسه ،حيث كان
هؤالء اإلرهــــابيون يشترون الفتيات
مل�دة مح�ددة ومن ث�م يقوم�ون ببيعها،
وهنال�ك عمليــ�ات البيـــ�ع الت�ي تتم
م�ن قبل أف�راد أو جماعات م�ن التنظيم
إىل جه�ات مخـــتلف�ة أبرزه�ا ذوي
املخطوفات».

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزي�رة الصحة عديلة حمود ،امس الثالثاء ،عن
موافقة مجل�س الوزراء إلضافة الدرجات املتبقية إلكمال
التعيينات.
وقال�ت حمود« ،اس�تحصلنا موافقة مجل�س الوزراء
إلضافة الدرجات املتبقية إلكمال التعيينات خالل جلسته
املنعقدة ه�ذا اليوم الثالثاء حيث ت�م املوافقة عىل اضافة
الدرجات املتبقية إلكمال التعيينات».
وأضاف�ت أن�ه «تم تش�كيل لجن�ة من االمان�ة العامة
ملجلس ال�وزراء ووزارتي املالية والصحة لتقديم التوصية
بتحويل جمي�ع الدرجات عىل املــــــالك الدائم بدال من

العقود وتأمني التخصيصات املالية عن طريق املناقلة من
قبل اللجنة املش�كلة» ،مشيرة اىل انه «س�يتم عرضها يف
اجتماع مجلس الوزراء املقبل الصدار قرار بذلك».
كم�ا ص�وت مجلس ال�وزراء عىل ضــــواب�ط إعارة
املوظف للعمل بالقطاع الخاص استنادا اىل أحكام املادة 16
من قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية.2018/
وواف�ق مجل�س ال�وزراء على اتفاقــية م�ع رشكة
س�يمنس االملـــــاني�ة للعمل يف العراق لتحسين قطاع
الكهرب�اء  ،باالضاف�ة اىل اتفــــاقي�ة مش�ابهة م�ع
الوكــــالة الفرنس�ية للتنمية وه�ي وكالة حكـــومية
تقدم تس�هيالت مرصفية للدول ضم�ن ضمانة الحكومة
الفرنسية .

إصبع على اجلرح

األغـلـبـيـة الـسـيـاسـيـة الـحـل والـوسـيـلـة ..
م�ع اقرتابن�ا م�ن س�اعة الصفر وي�وم الحس�م عند
صناديق األقرتاع يف األنتخابات الربملانية التي تمثل عصب
الحي�اة ألس�تمرار التجرب�ة الديمقراطي�ة يف البلاد وم�ا
يتمخ�ض عنها م�ن تش�كيل حكومة وطني�ة وما يرتتب
عىل اساس�ها من آثار على مجمل العملية السياس�ية يف
الع�راق  .ال نأت�ي بجديد اذا ما قلنا ان نظرة بس�يطة عىل
الغالب األعم من برامج معلن�ه يف الحمالت األنتخابية ويف
ق�راءة رسيعة ملا بني س�طور تل�ك الربامج نج�د انها أما
بعيدة ع�ن واقع التطبيق او إنها تك�رس ملبدأ املحاصصة
تح�ت مس�ميات عدة فت�ارة انص�اف املهمشين وأخرى
تحقي�ق مب�دأ الرشاكة اىل ما غري ذلك  .م�ن وجهة نظري
الش�خصية وبناء عىل اكثر من استطالع للرأي يف الشارع
العراق�ي نجد ان مرشوع األغلبية السياس�ية الذي يتبناه
إئتالف دولة القان�ون هو األكثر واقعية واألقرب ألمكانية

التطبي�ق واألرسع ألنتش�ال الع�راق من ف�وىض الضعف
ورسطان املحاصصة وآفة الفساد  .فاألغلبية السياسة ال
تعني األغلبية الطائفية إنما هي يف ابس�ط دالالتها اغلبية
جامعة لجميع املذاهب واألطي�اف وهو ما نراه يف إئتالف
دولة القانون الذي يجمع بني مرش�حيه الس�نة والشيعة
والع�رب والك�ورد وبقية الطوائ�ف  .ربما يق�ول قائل ان
الكثير من الكتل واألئتالفات تنادي بالعبور فوق الطائفة
او القومي�ة نق�ول انها اصوات ل�م تع�زز مصدقايتها يف
برامجه�ا األنتخابي�ة فضلا عن انه�ا أك�دت يف اكثر من
مناس�بة ان الغاية هي التس�ابق والتناف�س عىل املناصب
بما فيها رئاس�ة الحكومة  .ان كل ذي عقل وبصرية يدرك
جي�دا ان رئيس إئتالف دولة القانون الس�يد نوري املالكي
والذي يتبنى مشروع األغلبية السياس�ية واجه تحديات
كبرية خالل سنني ترأسه الحكومة ومنها عىل سبيل املثال

ال الحصر العداء األمريكي املعلن والتآم�ر الخليجي الذي
يتقدمه الدور السعودي ومن ثم القطري واألماراتي فضال
عن أطراف محلية ترتبط بأجندة اقليمية معروفة ،ناهيك
ع�ن دواع�ش السياس�ة والبعثيين الذين ضي�ق الخناق
عليه�م حيث كان�ت رشارة املواجه�ة بأمضائه عىل اعدام
الطاغي�ة املقبور عىل خالف ما ارادت امريكا والس�عودية
واط�راف محلية  .كلنا يتذكر مشروع البنى التحية الذي
تم اجهاضه داخل قبة الربمل�ان من اطراف تفاخرت بذلك
خش�ية ان يحس�ب انجازا لش�خص املالكي علما ان ذلك
املشروع لو ت�م تنفيذه ألنتق�ل بالبلاد اىل مرحلة جيدة
على مس�توى األعم�ار والقضاء على البطال�ة وألرتقاء
بالش�أن الخدمي والصناعي  .وهو ما حصل مع مرشوع
بس�ماية الس�كني اال ان الس�يد املالكي تدخل شخصيا يف
التفاوض مع الشركات املنفذه للميض يف اقامة املرشوع

الذي يمث�ل األنجاز األكرب منذ س�قوط الصنم حتى اليوم
 .كل ذلك ال ليشء اال خش�ية ان يحس�ب األنجاز لشخص
املالك�ي  .أخيرا وليس آخ�را اقول ان األغلبية السياس�ية
هي الحل وهي الوس�يلة التي تؤدي بن�ا اىل حكومة قوية
وق�رار قوي وإقتصاد متني يمكن من خاللها القضاء عىل
رسطان املحاصصة املقيت وافة الفساد التي نخرت جسد
الدولة العراقية كما انها تؤس�س لنظري�ة العمل الوطني
والربنام�ج الوطني ال�ذي يذكي روح املواطن�ه بإعتبارها
الهوي�ة الجامع�ة بعيدا ع�ن األنزواء للطائف�ة او العرق .
العق�ل واملنطق يوح�ي باملعاني التي تؤط�ر عمل املالكي
وتوجهاته من خالل هوية اعدائه س�واء اكان يف الس�احة
املحلي�ة او املحيط األقليم�ي فالعداء الس�عودي املعلن له
خري دليل عىل ذلك بما تتبناه الس�عودية من نهج طائفي
واجندة امريكي�ة وصهيونية يف املنطق�ة عىل العكس من

الكثريي�ن غريه م�ن يتلقون الدعم والتاييد واألش�ادة من
بقي�ة ادوات امريكا يف املنطق�ة  .بقي أن نقول ان خطاب
املرجعي�ة األخير اعطى الحري�ة للناخ�ب يف األختيار بما
يؤم�ن مصلح�ة البالد والعب�اد من خالل اختي�ار األصلح
واألق�وى والقادر عىل العطاء بما في�ه مواجهة التحديات
والقصاص من املجرمني والفاس�دين بعيد عن املراوحة يف
القول والخط�اب الذي ال يجدي نفعا حي�ث اتخمنا خالل
الفترة املاضية بخطابات القضاء عىل الفس�اد ومطاردة
الفاس�دين وها هم يعيثون يف األرض فسادا من دون رادع
فنح�ن بحاجة اىل قائد ق�وي وقرار مس�تقل ودولة قوية
بالقانون والنظام فالعراق اوال والعراق اخريا وال يشء غري
العراق .

هيئة مستشارين ائتالف دولة القانون

التجارة تعلن االستمرار ببيع السيارات للمواطنني
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلنت وزارة التجارة ،أمس الثالثاء ،عن استمرار الرشكة العامة لتجارة السيارات
واملكائن ببيع وتس�ويق س�يارات الصال�ون واالليات واملعدات واملكائ�ن اىل دوائر
الدولة واملواطنني.
واكد بيان الوزارة نقالً عن مدير عام الرشكة عيل بداي ،بان الرشكة قامت بتسويق
 52س�يارة اىل دوائر الدولة من س�يارات الصالون والبيك اب واللوريات والسيارات
الحقلي�ة وبقيمة مالي�ة بلغ�ت ( )1.776.118.000دينار اضافة اىل اس�تمرارها
بتس�ويق س�يارات الصالون (خصويص  -اجرة) للمواطنين املصنعة يف الرشكة
العامة لصناعة الس�يارات او املستوردة من قبل رشكات القطاع الخاص املتعاقدة
مع رشكة تجارة الس�يارات وف�ق مذكرات التفاهم حيث بلغ مجموع الس�يارات
املباعة اىل املواطنني بش�كل اجمايل ( )188سيارة مختلفة االنواع واملناشئ وبلغت
اقيامها املالية ( )2.343.767.278دينار عراقي.
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استكمال االحتياطات حتسبا لـ «العقبات» ..وعمليات بغداد حتظر سري «الدراجات» وتنتظر تعليمات بشأن «حظر التجوال»

إجراء «عملية حماكاة» لالنتخابات :األمور حتت السيطرة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

ب� ّددت مفوضي�ة االنتخاب�ات املخ�اوف من
االجه�زة االلكرتوني�ة الت�ي ُ
ستس�تخدم يف
عملية االنتخاب ،بعد أن شهد الربملان عملية
مح�اكاة الكرتونية اخيرة لالجهزة الخاصة
بعملية االقتراع االنتخابي بحضور رؤس�اء
وممثيل الكتل والكيانات السياسية وبإرشاف
اعضاء مجلس مفوضية االنتخابات.
وتأت�ي عملي�ة املح�اكاة يف الوقت ال�ذي أكد
فيه الربملان اس�تكمال االحتياط�ات الالزمة
لجمي�ع املس�تجدات والعقب�ات املحتمل�ة
لعملي�ة االقرتاع .وقال هم�ام حمودي ،نائب
رئي�س الربملان ،أن «التجربة جميلة مطمئنة
وواضح�ة وهذا الصندوق يقرأ بش�كل دقيق
الورقة التي لم يتم أخذها بشكل صحيح من
البصمة» .وبحسب املحاكاة االنتخابية التي
أجراها الربملان ،ف�إن ترصيحات قادة الكتل
أشارت اىل ان االجهزة االلكرتونية تعمل بدقة
ومخرجاته�ا مطابقة للعم�ل الورقي ،فيما
أكدت املفوضية انها اعدت جميع االحتياطات
الالزمة ملواجهة أية عقبات يف عملية املطابقة
والوسط الناقل وعدة التحقق.
ب�دوره ،ق�ال رياض الب�دران ،رئيس االدارة
االنتخابي�ة يف املفوضي�ة ،أن «هن�اك أكث�ر
م�ن  22أل�ف و 500جهاز س�تكتمل عملية
االختبارات عىل مستوى العراق وكل التجارب
العملي�ة أثبتت موثوقية ودقة عمل املنظومة
االلكرتونية سواء عىل مستوى جهاز املحطة
من حي�ث مطابقة التأشيرات ،ع�دد أوراق
االقرتاع وأعداد املصوّتني».
وكش�فت رئاس�ة مجل�س النواب ع�ن انها
س�تعقد يف غضون اليومني املقبلني اجتماعا
اخيرا يف رئاس�ة الجمهورية بحض�ور قادة
الكت�ل والرئاس�ات ومجل�س مفوضي�ة
االنتخاب�ات الس�تعراض تفاصي�ل العملي�ة
االنتخابية وتقييم االجراءات واالس�تعدادات
الفنية كافة .بدوره�ا ،أعلنت قيادة عمليات
بغ�داد أن جمي�ع مناط�ق العاصم�ة بغ�داد
مؤمنة بنسبة  ، %100فيما قررت منع دخول
عجلات الحمل وتج�وال الدراج�ات النارية
اعتب�ارا م�ن يوم غ�د االربع�اء .وق�ال قائد
عمليات بغداد الفري�ق الركن جليل الربيعي،
يف مؤتم�ر صحفي ،إن «هناك خطة متكاملة
لتأمني جميع مراكز االقرتاع يف بغداد» ،مشريا
اىل أن «جميع مناطق العاصمة مؤمنة بنسبة
 %100خالل فرتة االنتخابات».
واض�اف الربيع�ي ،أن «القي�ادات االمني�ة
وضعت خطة دقيقة لتأمني املراكز االنتخابية
وحماية االهايل وتأمني وصول الناخبني إىل تلك
املراك�ز» ،موضحا أن «الخط�ة تضمنت منع
دخ�ول عجالت الحم�ل اىل العاصمة بدءا من

ي�وم غد االربعاء ،مع من�ع الدراجات النارية
م�ن التجوال» .ودعا الربيع�ي «املواطنني اىل
التعاون مع القوات االمنية» ،الفتا اىل صدور
توجيه�ات اىل جمي�ع القطع�ات بالتع�اون
والتنس�يق مع وس�ائل االعالم» .واشار قائد
عمليات بغداد اىل أن «قواتنا نفذت خالل االيام

القليلة املاضية عمليات اس�تباقية بمشاركة
جمي�ع القطع�ات العس�كرية يف كل مناطق
العاصمة ،اس�فرت عن القبض عىل عدد من
االرهابيني» .كما اعلنت قيادة عمليات بغداد
انه لغاية االن لم يرد شيئا بشأن فرض حظر
لتج�وال املركبات بيوم االنتخاب�ات ،مطمأنا

املواطنين ان االنتخابات س�تنتهي بدون اي
خرق .وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن
جليل الربيعي ان «قرار فرض حظر للتجوال
على املركب�ات يف ي�وم االنتخاب�ات من�اط
ملفوضية االنتخاب�ات» ،مبينا ان «ذلك يكون
بع�د موافقة القائد العام للقوات املس�لحة».

واضاف الربيع�ي انه «لغاية االن لم يردنا اي
يش بهذا الخصوص» ،مشريا اىل «اننا نطمأن
املواطنين ان االنتخابات س�تنتهي من دون
وق�وع اية خروقات» .يف غض�ون ذلك ،أكدت
هيئة املنافذ الحدودية ع�دم صدور قرار من
رئي�س ال�وزراء بإيق�اف العم�ل يف املطارات

واملوانئ واملناف�ذ الحدودية خالل االنتخابات
«لغاي�ة االن» .وقال�ت الهيئة يف بي�ان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،إنه «لغاية
اآلن ل�م تص�در موافق�ة رئيس ال�وزراء عىل
إيق�اف املنافذ الحدودية واملط�ارات واملوانئ
خالل االنتخابات».

كشف عن ارتفاع عدد السكان إىل حوالي  38.5مليون نسمة

البنك الدويل يؤرش ارتفاع لـ «البطالة والفقر» يف العراق ويتحدث عن مؤرشات إجيابية لعام 2018
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

نرش البنك ال�دويل توقعاته وتقديراته
لالقتصاد العراقي خلال عام ،2018
حيث طغ�ت امل�ؤرشات االيجابية عىل
املش�هد رغ�م تحذيرات من هشاش�ة
الوضع بسبب مخاطر محدقة بالحالة
العراقية.
ويبلغ عدد سكان العراق  38.5نسمة
واجم�ايل الناتج املحلي  197.7مليار
دوالر .معدل الفق�ر وفقا لخط الفقر
املح�دد ب�ـ  3.2دوالر يف الي�وم ه�و
 ٪17.9فيما ترتفع النسبة باحتساب
 5.5دوالر دخ�ل يف الي�وم اىل ،57.3
لكن خ�ط الفقر الوطن�ي تم تحديده
ب�ـ  .٪22.5فيما يبل�غ معدل العمر يف
العراق .69.6
وتوق�ع التقرير تس�ارع وتيرة النمو
لالقتص�اد العراق�ي بف�ض تحس�ن
األوض�اع األمني�ة حيث س�جل %4.4
يف القط�اع غير النفط�ي يف ،2017
رغم البطء يف انش�طة اع�ادة االعمار
بس�بب تداعي�ات الح�رب وانخفاض
اس�عار النفط ،وس�ط ام�ال معقودة
على عمليات اصالح هي�كل االقتصاد
ومعالجة مشكلة النزوح حيث مازال
 %10من العراقيني يعانون من النزوح.

وأش�ار التقري�ر إىل احتياجات العراق
العادة االعمار التي تقدر بـ  88مليار
دوالر ،وق�ال أن امل�ؤرشات االيجابي�ة
س�يدة املوقف بش�كل طفيف .ووفق

حيث س�جل التضخم معدالً منخفضا
يف  2017بنس�بة  ٪0.1والعج�ز الكيل
للموازن�ة انخف�ض اىل  %2.2يف العام
ُ
وتحسن النواتج املالية ساعدت
املايض.

عىل استقرار الدين العام يف  2017بعد
زيادة نسبته جراء عمليات االقرتاض
واص�دار ضمان�ات الدي�ون حي�ث
استقرت نس�بة الدين قياسا ً باجمايل

النتاج املحيل يف  2016عىل سبيل املثال
عن�د  ،%64وب�دأت احتياط�ات النقد
االجنب�ي باالزدي�اد يف  2017ملواجهة
الصدمات الخارجية .احصاءات سوق

العمل ،بحسب التقرير ،تشري اىل مزيد
م�ن التده�ور يف اوض�اع الفقر حيث
سجل معدل مشاركة الشباب بني 15
_  24عاما ً تراجعا ً ملحوظا ً وزاد معدل

املقاعد االحتادية ستحدد نفوذ القوى الكردية

إقليم كردستان حيدد موعد االنتخابات الربملانية املحلية يف أيلول وسط بروز أحزاب جديدة
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
ق�ال رئي�س حكومة إقلي�م كردس�تان العراق
نيجريف�ان برزاني ،أم�س الثالث�اء ،إن اإلقليم
سيجري انتخابات يف  30أيلول.
ونقلت ترصيح�ات بارزاني ش�بكة «رووداو»
اإلعالمي�ة املقربة من حكوم�ة اإلقليم وعائلة
بارزاني والتي تتخذ من مدينة أربيل مقرا ً لها.
ومن املقرر أن تجرى انتخابات يف العراق ،بما يف
ذلك منطقة كردستان السبت املقبل ،وستعطي
نتائج هذه االنتخابات ملحة عن أهمية مختلف
األحزاب السياسية الكردية.
ويعيش اإلقليم حالة فوىض وانقساما سياسيا
قد يخسر جراءه األكراد عشرات املقاعد ،ما

يحد من قدرتهم عىل العمل لصالح قضاياهم.
وربما يدفع األكراد يف االنتخابات املقررة يف 12
أيار ثمنا باهظا لالستفتاء عىل االستقالل الذي
أج�روه يف أيلول املايض ،وال�ذي حظي برفض
محيل وإقليمي ودويل.
وس�تؤدي انتخاب�ات كردس�تان الع�راق إىل
اختي�ار برملان ورئيس للمناط�ق الكردية التي
حصلت على الحكم الذاتي ع�ام  1991عندما
أجبر تحالف تقوده الوالي�ات املتحدة الجيش
العراق�ي يف ظل الرئيس املقبور صدام حسين
عىل االنسحاب منها يف أعقاب احتالله للكويت
ملدة ثمانية أشهر.
وتنحى مس�عود بارزاني عن رئاسة كردستان
العراق يف أول ترشين الثاني بعد فشل استفتاء

عىل استقالل اإلقليم عن بغداد أجري يف أيلول.
وعل�ت أص�وات املعارضة للمؤسس�ة الكردية
الحاكم�ة ،املمثل�ة يف عشيرتي برزان�ي
والطالباني ،خالل السنوات املنرصمة وخاصة
بعد االستفتاء.
وط�ردت ق�وات عراقي�ة الق�وات الكردية من
منطق�ة كرك�وك النفطية ردا عىل االس�تفتاء
فتقلص�ت عائ�دات حكومة كردس�تان العراق
النفطي�ة مم�ا أدى إىل أزم�ة اقتصادي�ة يف
املنطقة.
ويخرج موظفون ل�م يحصلوا عىل رواتبهم يف
مظاهرات بانتظام يف املدن الكردية وتش�كلت
أح�زاب جديدة ملنافس�ة الح�زب الديمقراطي
الكردس�تاني بزعام�ة برزاني وح�زب االتحاد

الوطني الكردستاني بزعامة الطالباني.
بع�د أيام قليلة ،س�يكون عىل ح�وايل  940ألف
ناخ�ب يف محافظ�ة كرك�وك من�ح أصواته�م
ل 291مرش�حا موزعين على  31الئح�ة.
وسيسعى هؤالء املرشحون ،و 80يف املئة منهم
وجوه جديدة ،لني�ل  13مقعدا ،أحدها لألقلية
املسيحية.
ويف انتخاب�ات الع�ام  ،2014حص�ل االتح�اد
الوطني الكردس�تاني ،أح�د الحزبني الكرديني
التاريخيني ،عىل ستة مقاعد يف مقابل مقعدين
ملنافسه ،الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي
أسس�ه مهندس االس�تفتاء مس�عود بارزاني.
حينها ،حصل الع�رب والرتكمان عىل مقعدين
لكل منهما.

البطالة نح�و الضعفني يف املحافظات
املتضررة من العن�ف املرتبط بداعش
والن�زوح حي�ث س�جل  %21مقارنة
بباقي املحافظات .%11
وتوق�ع البن�ك ال�دويل ان تتحس�ن
اف�اق النم�و يف الع�راق بفض�ل بيئة
امني�ة مواتي�ة واالنتع�اش التدريجي
لالس�تثمار الع�ادة االعم�ار وس�ط
تنبؤات بنمو الناتج املحيل رغم اتفاق
خفض االنت�اج لـمنظم�ة اوبك الذي
يلزم العراق بااللتزام.
وتح�دث البن�ك ال�دويل ع�ن مخاطر،
وق�ال أن املخاطر التي ته�دد النمو يف
العراق عىل احتم�ال تصاعد التوترات
السياس�ية واحتمال وق�وع هجمات
ارهابية قد تفس�د االفاق املس�تقبلية
على امل�دى املتوس�ط .اما على املدى
البعيد ثمة مخاطر تلوح يف االفق مثل
احتمال تقلب أسعار النفط ،والفشل
يف تحسين البيئة االمنية ،وعدم تنفيذ
التدابري الكبرية املتوقعة الصالح املالية
العام�ة واحت�واء النفق�ات الجارية،
وع�دم اعط�اء االولوية لالس�تثمار يف
اعادة االعمار .كما ال يزال الدين العام
عرضة للتأثر بصدمة حدوث تراجع يف
اس�عار النفط او هبوط سعر الرصف
الحقيقي للدينار.
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السجون البحرينية تضم ( )179سجني
رأي من منطقة «الدراز»

السلطات تسعى إىل هدم «مكة التارخيية»

حراك داخل السعودية إلنقاذ «املعالـم املقدسة» من الطمس

بغداد  /المستقبل العراقي
ذك�رت إحصائية محدثة أن عدد س�جناء الرأي في منطقة
الدراز المحاصرة في البحري�ن وصل إلى  179معتقالً بما في
س�جن عسكري إضافة إلى فرض اإلقامة
ذلك  3يعتقلون في
ٍ
الجبرية على أعلى مرجعية دينية في البحرين آية الله الش�يخ
عيسى قاسم منذ  23مايو/أيار .2017
وقال حس�اب “األح�رار” -وهو يمثل لجنة س�جناء الرأي
بالتع�اون م�ع حرك�ة ش�باب ال�دراز -إن الس�لطات األمنية
البحرينية ال تزال تعتق�ل  6مواطنين اعتقلتهم أثناء هجومها
الدم�وي على س�احة اعتصام الدراز ،كما ُيعتقل  3في س�جن
القري�ن العس�كري وهم المحكوم�ان باإلعدام ف�ي المحاكم
العس�كرية الس�يد علوي حس�ين العلوي ومحمد عبدالحسن
المتغوي ،إضافة إلى محمد عبدالحس�ين الش�هابي المحكوم
بالسجن  7سنوات.
وتف�رض الس�لطات األمنية حص�ارا ً مش�ددا ً على منطقة
الدراز منذ  20يونيو  2016حيث س�حبت السلطات البحرينية
الجنسية من س�ماحة آية الله قاسم ومنعت إقامة أكبر صالة
جمعة للمواطنين الشيعة ،كما أغلقت كبرى الجمعيات الثقافية
الشيعية جمعية التوعية اإلسالمية ومكتب البيان للمراجعات
الدينية في أكبر حملة تشنها على الوجود الشيعي.

الكونغرس األمريكي يكشف عن رشوطه
لتزويد تركيا بـاألسلحة
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
قال وزير الشؤون البلدية والقروية السعودية،
عب�د اللطيف آل الش�يخ ،إن هن�اك مقاومة للتغيير
والتح�وّالت الحاصل�ة ف�ي ال�وزارة ،الفت�ا ً إلى أن
أي عملي�ة تغيي�ر تصاحبه�ا مقاوم�ة ف�ي جميع
القطاع�ات والجه�ات ولي�س في وزارة الش�ؤون
البلدية فقط.
وأوضح آل الش�يخ ،خالل الجلسة الرئيسية في
منتدى مكة االقتص�ادي الذي أُقيم في مدينة جدة،
أن�ه واجه ش� ّدا ً وجذبا ً من “مقاوم�ي التغيير” في
ّ
“خفت إلى
الوزارة ،مشيرا ً إلى أن عملية المقاومة
ح ٍّد كبير”.
ّ
وبسؤاله عمّ ا إذا كان جميع المقاومين “سلموا
أس�لحتهم” ،أجاب آل ش�يخ“ :ليس جميعهم ،لكن
معظمهم .ما زال هن�اك بعض الجيوب لكنها قليلة
وس�نتجاوزها قريب�اً” ،وف�ق م�ا نقلت�ه صحيفة
“عكاظ”.
ولم يوضح الوزير الس�عودي معنى حديثه عن
“تس�ليم األس�لحة” ،لكنه لف�ت إلى أهمي�ة إقناع
الرافضي�ن للتغيي�ر بأن ذل�ك في مصلح�ة الوطن

والمس�تثمر ،مش�يرا ً إل�ى أن البعض “يق�اوم ألن
لديه�م أنظمة قائمة ويش�عرون بصعوب�ة التخلّي
عنها”.
وتقوم الوزارة على وض�ع التخطيط العمراني
والبن�ى التحتي�ة لمدن المملكة م�ن طرق وتجميل
ومرافق ،ويبدو أنها تواجه معارضة في مس�عاها
الجدي�د الرام�ي إل�ى تغيير ش�كل وطبيع�ة بعض
األماكن التاريخية بل والمق ّدسة بالمملكة؛ بذريعة
التطوي�ر ومواكب�ة العص�ر ،وال س�يما ف�ي مك�ة
المكرمة والمدينة المنورة.
وأثارت عمليات التطوير التي س�تطول المدينة
المق ّدس�ة مخاوف كثيرين ،حتى إن وس�ائل إعالم
غربية تح ّدث�ت عن خطورة طم�س معالم المدينة
بعدما ش�رعت الحكوم�ة بهدم ما ّ
تبق�ى من مكة
التاريخي�ة ،ف�ي عه�د المل�ك الراح�ل عب�د الله بن
عب�د العزيز؛ بحجّ ة التوس�عة ،وت�م ذلك عن طريق
شركات بريطانية.
وس�بق أن نش�رت صحيف�ة “صن�داي تايم�ز”
البريطاني�ة مقاالً للكاتب كريس ج�ورالي ،تح ّدث
فيه عن المش�هد الجديد للمدينة األكثر قداس�ة في
اإلسالم ،بعد أن أصبحت محاطة بالفنادق واألبراج

حفرت يطلق عمليات العسكريـة
يف درنة بعد تعافيه من املرض

بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن قائد الجي�ش الليبي اللواء خليف�ة حفتر بدء
عمليات تحرير مدينة درنة شرق ليبيا من المسلحين.
وق�ال حفت�ر “إن الس�اعة الصف�ر لتحري�ر درن�ة
حانت” ،مش�يرا ً إلى أن قوات الجيش الليبي ت ّدك حاليا ً
معاقل اإلرهابيين في المدينة.
وأكد حفتر أن�ه أعطى تعليمات لتف�ادي المدنيين،
موضحا ً أن جهود السلام في درنة وصلت إلى طريق
مسدود.
وكان الغياب المفاجئ لحفتر ،والذي اس�تمر لمدة
أكث�ر من  20يوما ً منذ آخ�ر ظهور مصور له في لقائه
م�ع أعيان منطق�ة المرج أواخ�ر ش�هر أذار /مارس
الماضي ،كان قد شكل حالة من الجدل والتوتر أصابت
المناخ السياسي والميداني الليبي.
وخالل فترة غياب حفتر خارج ليبيا ،تعرضت مدينة
بنغازي لعدة هزات أمنية ،كان أهمها محاولة االغتيال
الفاشلة لرئيس األركان العامة للجيش الوطني الليبي
ف�ي منطق�ة س�يدي خليفة ،وكذل�ك المصاع�ب التي
تظه�ر من حين آلخر أمام محاوالت ضبط األمن داخل
المدين�ة ،والت�ي كان من أبرز معالمها االش�تباك الذي
حدث بي�ن وحدات البح�ث الجنائي وأف�راد من كتيبة
شهداء الزاوية في حي فينيسيا.
واش�تعلت في الجنوب الليبي االشتباكات وخاصة
في س�بها ودرنة ،واس�تمرت االش�تباكات على الرغم
من مبادرات وقف إطالق النار التي أعلنتها كل من لواء
المشاة السادس المنضوي تحت قيادة الجيش الوطني،
ومجلس قبائ�ل التبو ،وعل�ى الرغم م�ن االجتماعات
التشاورية التي تتم في العاصمة النيجرية بين وجهاء
من قبائل التبو وأوالد س�ليمان والطوارق ،بدعوة من
حكومتي فرنسا والنيجر.
كذلك شهد الوضع السياسي العام في ليبيا تطورات
الفتة خلال فترة غياب حفتر ،حيث ّ
ت�م تعيين رئيس
جدي�د للمجل�س األعلى للدول�ة ،وهو خالد المش�ري،
أحد األعضاء المؤسسين لحزب العدالة والبناء ،الذراع
الرئيسية لجماعة اإلخوان المسلمين في ليبيا.

التجاري�ة والمطاعم األجنبية ،بما يش�به نموذجا ً
ّ
مصغرا ً من مدينة دبي اإلماراتية.
ويعتقد معارضو تغيي�ر روح مكة وهويّتها أن
 20عام�ا ً م�ن برنامج التوس�عة س�يحيل مكة إلى
ّ
المصغ�رة) ،اإلمارة الش�رق أوس�طية التي
(دب�ي
أصبحت نموذجا ً للنزعة االستهالكية.
ّ
المتوق�ع إزالة الكثير من المباني القائمة،
ومن
ومن ضمن ذلك الجب�ال العتيقة؛ حتى يمكن إقامة
ومبان س�كنية تناطح الس�حاب
فن�ادق  7نج�وم
ٍ
تحتوي على شقق فاخرة.
ويق�ول مس�ؤولون س�عوديون إن برنام�ج
التطوير الذي يمت ّد لعش�رين عاما ً سيجعل المدينة
تضاهي أحدث المدن العصرية.
وف�ي تش�رين األول  ،2017أعل�ن صن�دوق
االس�تثمارات العام�ة ف�ي الس�عودية أن�ه بص�دد
تأس�يس ش�ركتي “رؤى الح�رم المك�ي” و”رؤى
المدين�ة” به�دف “تطوي�ر” منطقت�ي الحرمي�ن
الش�ريفين ،لتعزيز الس�ياحة الدينية ضمن “رؤية
 .”2030ودمّ رت السعودية الجزء األكبر من الشكل
التاريخ�ي لمكة؛ به�دف رفع الطاقة االس�تيعابية
للمس�جد الحرام ،وهو ما يعني مزيدا ً من اإليرادات

التي تستهدفها رؤية تنويع االقتصاد.
ولم يعد المس�جد الحرام حيث الكعبة المشرفة
ّ
ومح�ط أنظ�ار
الموق�ع المهيم�ن عل�ى المدين�ة
المس�لمين ،لكن ما يهيمن على المش�هد هو فندق
مك�ة الملكي وبرج س�اعتها الذي يرتف�ع إلى علو
 1972قدما ً فوق األرض ،ما جعل الكعبة الش�ريفة
تب�دو كق�زم أم�ام الهي�اكل المحيطة به�ا ،وجعل
المش�هد ش�بيها ً بم�ا تج�ده ف�ي ديزن�ي أو الس
فيغاس.
ويسعى عدد من الكتاب والمثقفين إلى مساندة
الحكوم�ة ف�ي حربها ض�د رافضي التغيي�ر ،ومن
بينهم الكاتب محمد سالم الغامدي ،الذي كتب مقاالً
في صحيف�ة “المدين�ة” وصف فيه ه�ؤالء بأنهم
“يتحجّ ج�ون بالدين لعرقلة مس�يرة التط�وّر التي
ولي العهد الس�عودي،
بدأتها المملكة” .كما وصف ّ
ّ
الفذ”.
محمد بن سلمان ،بـ “القائد الشاب
ومن�ذ ظهوره على الس�طح ع�ام  ،2015يقود
بن س�لمان حركة تغيير ش�املة لش�كل السعودية
وعاداته�ا تحت مس�مّ ى اإلصالح ،ال�ذي جرف في
طريقه أمورا ً كان مجرد االقتراب منها ممنوعا ً في
سنوات مضت.

نش�ر مجلس الن�واب األمريك�ي مش�روع وثيقة تش�ير إلى
أن الميزاني�ة األمريكي�ة لع�ام  2019تربط مس�ألة تزويد تركيا
باألس�لحة األمريكي�ة بنيته�ا ش�راء منظوم�ات “إس”-400
الصاروخية الروس�ية .وج�اء في الوثيقة ال يح�ق لوزير الدفاع
اتخاذ أي قرارات في مجال توريد األس�لحة التي قد تم بيعها إلى
الخارج وخاصة األس�لحة الدفاعية التي يج�ب إبالغ الكونغرس
بها ،إل�ى تركيا قبل أن يق ّدم الوزير تقريرا ً وفقا ً للنقطة “ ”Bإلى
اللجان المناس�بة للكونغرس األمريكي .وتنص النقطة “ ”Bعلى
أن وزي�ر الدفاع يج�ب أن يق ّدم بعد إجراء المش�اورات مع وزير
الخارجي�ة وذل�ك خلال فترة ال تتج�اوز  60يوما ً م�ن الموافقة
عل�ى الميزاني�ة ،تقريرا ً حول الحال�ة الراهنة للعالق�ات التركية
األمريكي�ة .وم�ن المتوقع أن يضم ه�ذا التقرير تقييما ً للش�راء
المحتمل لمنظومات “إس ”-400الصاروخية الروس�ية من قبل
الحكومة التركية وكذلك العواقب المحتملة لهذا الش�راء بالنسبة
للعالق�ات األمريكي�ة التركية ،بما ف�ي ذلك تقييم م�دى تأثيرها
على أنظمة السلاح األخ�رى التي تس�تخدمها الواليات المتحدة
بالتع�اون مع تركيا .وتقضي الوثيقة أيضا ً بأنه يتعين على وزير
الدف�اع اقتراح األنظمة الصاروخي�ة البديلة ألنظمة “إس”-400
والت�ي يمكن أن تش�تريها تركيا م�ن الواليات المتح�دة أو بلدان
الناتو .وكانت الواليات المتحدة األمريكية عبّرت أكثر من مرة عن
قلقها من الخطط التركية لش�راء األنظمة الصاروخية الروسية.
وقال مس�اعد وزي�ر الخارجي�ة األمريكي ويس ميتش�ل إن هذا
الشراء قد يؤثر سلبا ً على توريد طائرات “إف ”-35األمريكية إلى
تركيا .وردا ً على ذلك ،صرح مستشار الصناعات الدفاعية التركي
إس�ماعيل دمير بأن الحديث يدور عن موضوعين غير مرتبطين،
مش�يرا ً إلى أن االتفاق مع روسيا حول توريد أنظمة “إس”-400
ُي ّ
نفذ وفق الخطة وبدون أي مشاكل وأن تركيا تتوقع بداية توريد
هذه األنظمة في يوليو عام .2019

الرئيس االيراين :جیب االعتامد عىل الذات مع احلظر او بدونه
بغداد  /المستقبل العراقي
خلال زيارت�ه التفقدي�ة للمع�رض
الدول�ي ال�ـ  23للنفط والغ�از والتكرير
والبتروكيمياوي�ات ف�ي طه�ران أم�س
الثالث�اء ،ق�ال الرئي�س روحان�ي ،ان
النفط ومش�تقاته تاتي في اطار صناعة
استراتيجية تماما لنا وللمنطقة وللعالم
الصناعي.
واعتب�ر الرئي�س روحان�ي العم�ل
المشترك مع التكنولوجيا االجنبية ومن
ثم الوصول الى االستقالل الكامل طريقا
مختص�را للنمو والتقدم ،وقال ،ليس من
الصحي�ح ان نقول بانن�ا مضطرون الن

نعمل ش�يئا ف�ي الداخل النن�ا معرضون
للحظ�ر ،ب�ل ينبغ�ي علين�ا التوج�ه في
مس�ار الوق�وف عل�ى اقدامن�ا ،تعرضنا
للحظر ام لم نتع�رض وان نحمل االعباء
على اكتافنا ،فه�ذا االمر ضروري ومهم
لبالدنا.
واعتب�ر الرئي�س االيران�ي منتج�ات
الصناعة النفطية بانها تش�كل انجازات
قيم�ة مث�ل االنابي�ب ذات الج�ودة
والمنص�ات النفطي�ة ومراح�ل “بارس
الجنوب�ي” باالعتماد عل�ى التكنولوجيا
الوطني�ة والمكاب�س المصنع�ة بقدرات
مقبولة ومنشآت الحقول النفطية.
واكد ض�رورة االس�تفادة المثلى من

االمكاني�ات وتحدي�ث التكنولوجي�ا
وادارتها بصورة صحيحة واضاف ،ان
احدى ممــــــي�زات النفط انه قادر
على اس�تقطاب االستثمارات اكثر من
غيره م�ن المجاالت ،فمن المحتمل ان
تك�ون المجاالت االخرى ق�ادرة ايضا
عل�ى اس�تقطاب االس�تثمارات اال ان
النفط ق�ادر على ذلك بصورة اس�هل،
ولي�س من المهم ان تكون الرس�اميل
داخلية او خارجية.
واكد ض�رورة العالقات الجيدة مع
الجيران والعالم .
واض�اف ،ان�ه ان لم تك�ن عالقاتنا
مع الجيران جيدة ولم تكن لنا عالقات

مدروس�ة م�ع العال�م فم�ا عس�انا
ان نفع�ل حت�ى ل�و كان لدين�ا المال
والتكنولوجيا.
واكد بان برنامــج الحكومة منذ
البداية مبني عل�ى التعاطي الصحيح
والبناء والمؤثر وعلى اس�اس قاعدة
“الجميع رابح” اي ان يكون مفيدا لنا
ولالخرين واض�اف ،انه من المحتمل
ان تح�دث ظروف اس�تئنائية في اي
وق�ت ،اي ان يات�ي ش�خص م�ا الى
س�دة الحكم في دولة ويخلق ظروفا
معين�ة؛ وم�ن المحتم�ل ان نواج�ه
مش�اكل لفترة شهرين او ثالثة لكننا
سنعبر منها على اي حال.

ترامب لن حيرض افتتاح السفارة يف القدس املحتلة :سأرسل إيفانكا
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن البيت االبيض ان الرئيس
دونال�د ترام�ب ل�ن يتوج�ه الى
اسرائيل االسبوع المقبل لحضور
افتتاح السفارة االميركية الجديدة
في الق�دس المحتلة ،الفتا الى ان
الوفد االميركي سيترأسه مساعد
وزير الخارجية جون سوليفان.
ونش�ر البي�ت االبي�ض قائمة
باس�ماء الوف�د الرئاس�ي ال�ذي
سيتوجه الى القدس وفي مقدمته
ابن�ة ترام�ب ايفان�كا وصه�ره
ومستش�اره لش�ؤون الش�رق
االوس�ط جاريد كوش�نر اضافة
ال�ى المبع�وث الخ�اص لترام�ب
ال�ى الش�رق االوس�ط جيس�ون
غرينبالت ووزير الخزانة ستيفن
منوتشين.
وكان ترامب أعلن في السادس
من كان�ون االول قراره االعتراف
بالقدس عاصمة السرائيل ولمح
ف�ي االي�ام االخي�رة الى ان�ه قد
يتوج�ه بنفس�ه لحض�ور افتتاح
السفارة.
وتدشين السفارة مقرر في 14
ايار تزامنا مع الذكرى الس�بعين
للنكبة الفلسطينية.
وكان اعلان ترام�ب ف�ي 6

كان�ون االول  2017االعت�راف
بالقدس عاصمة الس�رائيل ونقل
س�فارة بالده من تل ابي�ب اليها،
اثار غبطة االس�رائيليين وغضب
الفلسطينيين والمجتمع الدولي.

وقط�ع الق�رار م�ع موق�ف
مس�تمر لعقود من الدبلوماسية
االميركي�ة واالجماع الدولي على
ان مس�الة الق�دس ،وه�ي م�ن
اه�م قضاي�ا النزاع الفلس�طيني

االس�رائيلي ،يج�ب ان تح�ل عبر
التفاوض.
وس�يتم تدش�ين الس�فارة
االميركي�ة في احتفال االس�بوع
المقب�ل ،يتزام�ن م�ع الذك�رى

الس�بعين لالحتلال اإلس�رائيلي
لفلس�طين .وفي البداية ،ستكون
الس�فارة ف�ي مبن�ى القنصلي�ة
االميركي�ة ف�ي الق�دس ،لحي�ن
تخطي�ط وبن�اء موق�ع دائ�م
للسفارة ،بحسب وزارة الخارجية
االميركية.
وشهدت العالقات الفلسطينية
االميركية توترا ش�ديدا بعد قرار
ترامب ،ويتزامن افتتاح السفارة
م�ع الذك�رى الس�بعين للنكب�ة،
ذك�رى تهجير أكثر م�ن  760ألف
فلسطيني في حرب .1948
زظهرت الفتات مكتوب عليها
“الس�فارة األميركية” في مدينة
القدس.
ويق�ول ترامب إن�ه ينفذ بذلك
قانون�ا أميركيا ووع�ودا قطعها
رؤس�اء س�ابقون منذ عش�رات
الس�نين .ول�م تح�ذ ق�وى دولية
أخ�رى ح�ذو الوالي�ات المتحدة،
ب�ل تجنبت إح�دى أكث�ر القضايا
الشائكة في الصراع بين إسرائيل
والفلس�طينيين ،الذي�ن يري�دون
القدس الشرقية عاصمة لدولتهم
المستقبلية.
واحتل�ت إس�رائيل الق�دس
الش�رقية في حرب  1967بعد أن
كانت تحت إدارة األردن ،وضمتها

ف�ي خط�وة ل�م تح�ظ باعتراف
دول�ي .وانهارت في ع�ام 2014
آخ�ر جولة من محادثات السلام
بش�أن قيام دولة فلس�طينية في
الضفة الغربية وقطاع غزة.
ورغ�م ق�رار ترام�ب ،ترك�ت
إدارته الباب الدبلوماسي مفتوحا
أم�ام تس�وية تتف�اوض عليه�ا
إس�رائيل والفلس�طينيون لرسم
حدود القدس.
وق�ال وزي�ر الخارجي�ة
األميرك�ي ماي�ك بومبي�و خلال
زيارة إلسرائيل األسبوع الماضي
“باالعت�راف بالق�دس عاصم�ة
إلسرائيل ومقرا لحكومتها فإننا
نقر بالواقع”.
وأضاف “أش�دد أيض�ا على ما
قاله الرئي�س دونال�د ترامب في
ديس�مبر ،ع�ن أن حدود س�يادة
إس�رائيل في القدس تظل مسألة
مح�ل تف�اوض بي�ن األط�راف،
وس�نظل ملتزمي�ن بتحقي�ق
سلام دائ�م وش�امل يحق�ق
مس�تقبال أكثر إش�راقا إلسرائيل
والفلسطينيين”.
وأعلن�ت باراغ�واي اعتزامها
نقل سفارتها إلى القدس لتصبح
ثال�ث بلد بع�د الوالي�ات المتحدة
وغواتيماال تفعل ذلك.
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العدد 61:
التاريخ 2018/5/7:

اعالن

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبين�ة تفاصيلها ادناه والعائد اىل
بلدي�ة (املن�اذرة) وللم�دد املبينة تفاصيلها يف ادناه وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (  )21لس�نة  2013فعىل من يرغب
االشتراك باملزايدة مراجعة بلدية املناذرة مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية من القيمة املق�درة بموجب صك مصدق وفقا للقانون
وستجري املزايدة يف البلدية املذكورة الساعة ( 10صباحا) وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل
الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة كافة املصاريف واجور االعالن وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها .

عبد اخلالق حممد عبيد امليايل
قائممقام قضاء املشخاب
رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

الرشوط :
 1ـ تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 2ـ تبدأ مدة العقد من تاريخ االحوال القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل ( )30يوم من صدور االحالة مع
تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفة يعترب ناكال بالتزاماته.
 3ـ يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل
املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
 4ـ اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
 5ـ تك�ون امان�ات دخ�ول املزايدة الش�اغلني العق�ار ( )%50من القيم�ة التقديرية تنفي�ذا لكاتب مكتب الس�يد املحاف�ظ املرقم ( )30يف
2016/1/3
 6ـ للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة
قائمة االمالك العائدة اىل بلدية (املناذرة)
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

نوع الملك والموقع واالستعمال
حانوت /سوق المناذرة الجديد
حانوت /سوق المناذرة الجديد
حانوت /سوق المناذرة الجديد
حانوت /سوق المناذرة الجديد
حانوت /سوق المناذرة الجديد
حانوت /سوق المناذرة الجديد
حانوت /سوق المناذرة الجديد
حانوت /سوق المناذرة الجديد
حانوت /سوق المناذرة الجديد
حانوت /سوق المناذرة الجديد
حانوت /سوق المناذرة الجديد
حانوت /سوق المناذرة الجديد
حانوت /سوق المناذرة الجديد
حانوت /سوق المناذرة الجديد
حانوت /سوق المناذرة الجديد
حانوت /سوق المناذرة الجديد
حانوت /سوق المناذرة الجديد
حانوت /سوق المناذرة الجديد
حانوت /سوق المناذرة الجديد
حانوت /سوق المناذرة الجديد
حانوت /سوق المناذرة الجديد
حانوت /شارع الحسينية
حانوت /شارع الحسينية
حانوت /سوق المطاط
حانوت /سوق المطاط
مكتبة /مركز المدينة
مكتبة /سوق المناذرة الجديد
مخزن عام  /سوق المناذرة الجديد
جمعية تعاونية  /مجاور البلدية
جمعية تعاونية  /مجاور البلدية
ساحة وقوف ومبيت السيارات /الحي العسكري
علوة مخضرات/طريق مناذرة ـ نجف
كشك  /قرب المحكمة
كشك  /قرب مستشفى المناذرة
كشك  /قرب مستشفى المناذرة
كشك  /قرب المحكمة
كشك  /قرب المحكمة
كشك  /قرب المحكمة
كشك  /قرب المحكمة
قطعة صناعية /الحي الصناعي
قطعة صناعية /الحي الصناعي
قطعة صناعية /الحي الصناعي
قطعة صناعية /الحي الصناعي
متنزه  /طريق اعدادية الصناعة
مكتب /سوق الجديد
معرض /لبيع المواد االنشائية

رقم الملك
8
10
11
12
13
14
16
17
21
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
74
76
157
162
1
4
2
1
2
177
178
26
28
29
54
58
87
90
3097/1
2847/1
2812/1
2818/1
182
8
5295/1م 3الحصوة

مساحة الملك
13م2
13م2
13م2
13م2
13م2
13م2
13م2
19م2
13م2
13م2
12م2
12م2
13م2
13م2
13م2
10م2
23م2
27م2
12م2
29م2
29م2
12م2
12م2
20م2
12م2
55م2
42م2
300م2
168م2
85م2
1800م2
940م2
9م2
9م2
9م2
9م2
9م2
9م2
9م2
600م2
100م2
50م2
50م2
5136
47م2
150*25م

مدة االيجار
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
ثالث سنوات

مبلغ االيجار الحالي
3035000
1535000
1785000
2935000
1735000
1735000
3610000
1290000
1285000
1535000
1930000
1535000
1610000
3035000
1045000
530000
730000
780000
580000
680000
530000
760000
765000
550000
545000
920000
520000
1785000
925000
920000
950000
6605000
540000
1295000
1295000
655000
645000
710000
2205000
2555000
780000
530000
525000
1065000
705000
 2250000للسنة الواحدة

المالحظات

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد/600 :ج2018/1
التاريخ 2018/4/30 :
اىل املتهم املحكوم  /ذياب خزعل جعفر
اص�درت محكم�ة جنح النج�ف حكما
غيابيا بحق�ك يف الدعوى املرقمة (/600
ج )2018/1يف  2018/4/30واملتضم�ن
الحك�م علي�ك بالحب�س البس�يط مل�دة
س�تة اش�هر اس�تنادا للمادة 47/ 457
و 49عقوب�ات مع االحتفاظ للمش�تكي
(محمد جاسم محمد) بالحق يف مراجعة
املحاكم املدنية واملطالبة بالتعويض عند
اكتس�اب القرار الدرجة القطعية وكذلك
اصدار امر قبض وتجري بحقك ولك حق
االعتراض عىل الق�رار بع�د تبليغك عن
طري�ق االعالن والنرش ويف ويف حالة عدم
االعتراض يعترب الحك�م الغيابي بمثابة
الحك�م الوجاهي بعد مرور ثالثة اش�هر
من نرش االعالن
القايض
حسن عبد االمري الحدراوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة املشخاب
العدد/63 :ب2018/
التاريخ 2018/5/7 :
اعالن
اىل  /املدعى عليها  /رقية عمران موىس
اق�ام املدع�ي عبد العباس حس�ن ظاهر
الدع�وى املرقم�ة /63ب 2018/ض�دك
ام�ام ه�ذه املحكمة طالب�ا الحكم فيها
بإزالة ش�يوع العقار املرقم  61مقاطعة
 9املش�خاب وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك
حس�ب ما جاء بشرح املبل�غ القضائي
رحم�ن علي�وي س�عيد وكت�اب مديرية
االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة يف
النجف  /قس�م الج�وازات بالعدد 6185
يف  2018/4/23وكتاب دائرة التخطيط
واملتابع�ة  /فرع تموين النج�ف بالعدد
ت 3812/13يف  2018/4/15وكت�اب
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقام�ة يف النج�ف  /قس�م معلومات
النج�ف بالع�دد  1450يف 2018/4/22
وكتاب املجلس املحيل يف قضاء املشخاب
 796يف  2018/4/16واق�وال الش�خص
الثالث املختار س�عيد عيل هادي املدونة
ام�ام ه�ذه املحكم�ة ل�ذا تق�رر تبليغك
بواس�طة صحيفتني محليتين يوميتني
رسميتني للحضور الس�اعة الثامنة من
يوم املرافعة املص�ادف  2018/5/16او
ارس�ال من ين�وب عنك قانون�ا وبخالفه
س�تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا
وفق القانون
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة املشخاب
العدد/62 :ب2018/
التاريخ 2018/5/7 :
اعالن
اىل  /املدع�ى عليه�ا  /س�كينة صليب�ي
حسن
اق�ام املدع�ي عبد العباس حس�ن ظاهر
الدعوى املرقمة /62ب 2018/ضدك امام
ه�ذه املحكمة طالبا الحك�م فيها بإزالة
ش�يوع العق�ار املرق�م  3/60مقاطع�ة
 9املش�خاب وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك
حس�ب ما جاء بشرح املبل�غ القضائي
رحم�ن علي�وي س�عيد وكت�اب مديرية
االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة يف
النجف  /قس�م الج�وازات بالعدد 3881
يف  2018/3/6وكت�اب دائ�رة التخطيط
واملتابع�ة  /فرع تموين النج�ف بالعدد
ت 2291/13يف  2018/3/6وكت�اب
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقام�ة يف النج�ف  /قس�م معلومات
النج�ف بالع�دد  8916يف 2018/3/8
وكتاب املجلس املحيل يف قضاء املشخاب
 518يف  2018/3/7واق�وال الش�خص
الثالث املختار س�عيد عيل هادي املدونة
ام�ام ه�ذه املحكم�ة ل�ذا تق�رر تبليغك
بواس�طة صحيفتني محليتين يوميتني
رسميتني للحضور الس�اعة الثامنة من
يوم املرافعة املص�ادف  2018/5/16او
ارس�ال من ين�وب عنك قانون�ا وبخالفه
س�تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا
وفق القانون
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة املشخاب
العدد/63 :ب2018/
التاريخ 2018/5/7 :
اعالن
اىل  /املدع�ى عليه�ا  /س�كينة صليب�ي
حسن
اق�ام املدع�ي عبد العباس حس�ن ظاهر
الدع�وى املرقم�ة /63ب 2018/ض�دك
ام�ام ه�ذه املحكمة طالب�ا الحكم فيها
بإزالة ش�يوع العقار املرقم  61مقاطعة
 9املش�خاب وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك
حس�ب ما جاء بشرح املبل�غ القضائي
رحم�ن علي�وي س�عيد وكت�اب مديرية
االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة يف
النجف  /قس�م الج�وازات بالعدد 3881
يف  2018/3/6وكت�اب دائ�رة التخطيط
واملتابع�ة  /فرع تموين النج�ف بالعدد
ت 2290/13يف  2018/3/6وكت�اب
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقام�ة يف النج�ف  /قس�م معلومات
النج�ف بالع�دد  8926يف 2018/3/8
وكتاب املجلس املحيل يف قضاء املشخاب
 519يف  2018/3/7واق�وال الش�خص
الثالث املختار س�عيد عيل هادي املدونة
ام�ام ه�ذه املحكم�ة ل�ذا تق�رر تبليغك
بواس�طة صحيفتني محليتين يوميتني
رسميتني للحضور الس�اعة الثامنة من
يوم املرافعة املص�ادف  2018/5/16او
ارس�ال من ين�وب عنك قانون�ا وبخالفه
س�تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا
وفق القانون
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري
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حمافظ البرصة :املحافظة بحاجة اىل مشاريع عمالقة
البصرة  /المستقبل العراقي
كش�ف محاف�ظ البصرة اس�عد
العيدان�ي ،أم�س الثالث�اء ،ع�ن
مصادق�ة مجل�س املحافظ�ة يف
الفرتة املاضية عىل دراسة خاصة
ألنشاء مرشوع املرتو يف املحافظة،
مبين�ا ً ان “هن�اك رشكات عديدة
س�تقدم عروض مختلف�ة لتنفيذ
املرشوع يف املرحلة املقبلة “.
وذكر بي�ان ملحافظ البرصة تلقت
«املس�تقبل العراقي» نسخة منه،
ان «مجل�س محافظ�ة البصرة

ضبط « »23مادة دوائية
مهربة يف عدد من الصيدليات
واملذاخر يف كربالء

كربالء  /المستقبل العراقي
ضب�ط مكت�ب تحقي�ق هي�أة النزاهة يف
محافظ�ة كربلاء ،بالتع�اون م�ع جهاز
الوطني ودائ�رة صحَّ ة كربالء
املخاب�رات
ِّ
أدوي� ٍة مُ هرَّب� ٍة ومغشوش� ٍة يف ع�د ٍد م�ن
الصيدليَّات واملذاخر يف املُحافظة».
وذك�ر بي�ان للهي�أة تلقت�ه «املس�تقبل
العراق�ي» ،ان�ه ” ت�م تألّ َي�ف فريقني من
إضاف�ة إىل مُ ِّ
ً
مثلني ع�ن ٍّ
كل من
مالكات�ه،
الوطن�ي ودائرة ِّ
الصحَّ ة
جه�از املُخابرات
ِّ
يف املُحافظة ،وقاما بتنفيذ عمليَّة الضبط
بنا ًء عىل مُ َّ
ضبط قضائ َّي ٍة” ،مُ ب ِّينا ً َّ
أنه
ذكرة
ٍ
“ت َّم ضبط ( )564علبة دوا ٍء تش�تمل عىل
( )23م�ا َّد ًة دوائي ًَّة ،حيث ج�رى التحرِّي
عن مصادر تلك األدوية وتتبُّعها عرب قوائم
الرشاء واالنتقال للمذاخر املُ ِّجهزة لها».
أوضح�ت الهي�أة بحس�ب البي�ان َّ
أن
“التحقيق�ات األوليَّ�ة َّ
أك�دت َّ
أن تلك املوا َّد
التي ت� ُّم تداوله�ا يف عد ٍد م�ن الصيدليَّات
ٌ
واملذاخ�ر املحليَّ�ة مُ هر ٌ
ومغشوش�ة”،
َّبة
ضبط أصويلٍّ
مُ ِّ
ؤكدا ً انه “تنظي�م محرض
ٍ
ً
ُ
بجمي�ع املبرزات املضبوط�ة ،فضال عن
األوراق التحقيقيَّ�ة ،وعرض�ه عىل قايض
التحقي�ق املُ
خت�ص؛ ِّ
ِّ
التخ�اذ اإلج�راءات
القانونيَّة املُناسبة.

ص�ادق يف الفترة املاضي�ة على
دراس�ة تخ�ص أنش�اء مشروع
مرتو البرصة” ،الفتا ً اىل ان “رشكة
الستروم الفرنسية قدمت دراسة
إلنش�اء مشروع مترو البصرة
و ان كلف�ة الدراس�ة والتصامي�م
للمشروع ق�د تص�ل بح�دود ٣٧
مليون دوالر».
وأش�ار العيداني ان «قضية تنفيد
مشروع مترو البرصة س�يكون
بع�د أن تق�دم مختل�ف الرشكات
عروضه�ا “ ،موضح�ا ً انه “خالل
االنتهاء من أكمال تقديم الدراسة

والتصامي�م س�يتم النظر بقضية
أفضل العروض التي س�تقدم من
مختلف الرشكات لتنفيذ املرشوع
«.
ولف�ت اىل ان «املحافظ�ة بأم�س
الحاج�ة لتنفي�ذ هكذا مش�اريع
حيوية ومهمة ومنذ تس�لم مهام
منص�ب املحافظ نحرص بش�كل
كبير على السير باتج�اه تنفيذ
مش�اريع عمالقة للبرصة بعد ان
تتوف�ر االموال من قب�ل الحكومة
االتحادية لتنفيذ مختلف املشاريع
التي يحتاجها املواطن.

النفط توضح تفاصيل عقدها مع «يب يب» الربيطانية لتطوير حقول كركوك
ميسان  /المستقبل العراقي
أوضح�ت وزارة النفط ،التوقيع مع رشكة (
بي بي) العاملية الربيطانية عىل عقد تطوير
حقول محافظة كركوك».
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم
جهاد يف بي�ان تلقته «املس�تقبل العراقي»،
ان «اله�دف م�ن ه�ذا العق�د ه�و تطوي�ر
حق�ول محافظ�ة كركوك ووض�ع الخطط
الالزم�ة لزي�ادة االنت�اج منه�ا ،وان رشكة
( )Bpس�تقوم بإج�راء املس�وحات الفني�ة
والجيولوجي�ة و تقييم فني وعلمي ش�امل
للحقول واآلبار واملنشاءات واآلبار واالنابيب
النفطية وذلك به�دف وضع الحلول الالزمة
ملعالجة املش�اكل الفنية والعمل عىل تطوير
وزي�ادة االنت�اج واالس�تثمار االمث�ل للغاز
املصاحب».

وأك�د ان «وزارة النفط حريصة عىل تطوير
الصناع�ة النفطي�ة يف كرك�وك وأس�تئناف
نش�اطها بقوة  ،وأنها تعم�ل عىل النهوض

بها وتطوير منشاءاتها التي ترضرت بفعل
الظروف والتحديات األمنية وعدم أس�تقرار
األوض�اع يف املحافظ�ة خلال الس�نوات

املاضية».
فيم�ا أكد وزير النف�ط جب�ار اللعيبي أثناء
التوقيع عىل العقد حرص الوزارة عىل تطوير
حقول كرك�وك والنهوض بواق�ع الصناعة
النفطية يف هذه املحافظة».
وأشار اىل ان «تراجع االنتاج النفطي لحقول
كركوك بس�بب الظ�روف والتحدي�ات التي
ش�هدتها املحافظة طيلة الس�نوات املاضية
ما حت�م علينا اعادة تقييم ش�امل للحقول
واملنش�اءات النفطي�ة وإيج�اد املعالج�ات
الفني�ة املطلوب�ة وف�ق رؤي�ة مس�تقبلية
حديثة باس�تخدام التكنلوجيا الحديثة وهذا
ماستقوم به رشكة  Bpالعاملية».
وأضاف اللعيبي ان «الرشكة س�تقوم ايضا
بوض�ع الحل�ول املناس�بة الس�تثمار الغاز
املصاحب للعمليات النفطية وزيادة االنتاج
وبما يدعم الحاجة املحلية.

الرافدين يشارك بتدقيق ميزانيات تشكيالت منظمة التعاون االسالمي
بغداد  /المستقبل العراقي
يش�ارك مصرف الرافدي�ن ،يف تدقي�ق امليزاني�ات املالي�ة
لتشكيالت منظمة التعاون االسالمي لعام .2017

وذك�ر بي�ان للمصرف تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ،ان «مدي�رة عام املصرف خولة طالب جب�ار وعضو
هيئ�ة الرقابة املالي�ة ملنظمة التعاون اإلسلامي ممثلة عن
العراق ش�اركت يف تدقيق ميزانيات تشكيالت املنظمة للعام

بحث رئيس مجلس القضاء األعىل القايض فائق
زيدان خلال لقائه الس�فري الربيطاني يف بغداد
جون ويلك�س ،س�بل تطوير العم�ل القضائي
ودعم س�يادة القانون.وقال املتحدث الرس�مي
باسم مجلس القضاء األعىل القايض عبد الستار
بريق�دار يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي» ،إن

بغداد /المستقبل العراقي
أعلنت هيأة املنافذ الحدودية ،أمس الثالثاء ،ضبط ثالث شاحنات
مخالفة يف منفذ الشيب» .
وذك�ر بيان للهي�أة ،تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،ان
«منف�ذ الش�يب الحدودي بني الع�راق وأيران ،ضبط  3ش�احنات
مع س�ائقيها محملة بماده السرياميك خارج الحرم الكمركي يف
البوابة الخارجية للمنفذ من قبل شعبة البحث والتحري».
واضاف « حيث كان الفارق واس�تيفاء الرس�م الكمركي يقدر بـ
 1850متر مربع ،ت�م احاله العجلات املضبوط�ة وعرضها عىل
القضاء لوجود هدر يف املال العام من قبل لجنة كشف مركز كمرك
الشيب.

جملس الوزراء يوافق عىل إكامل عدد
من املشاريع املتوقفة يف ذي قار
ذي قار  /المستقبل العراقي

املايض».وأش�ار البي�ان إىل إن «ه�ذه الخط�وة ت�دل عىل إن
الع�راق فيه من الخربات املهني�ة والوطنية الذي يعتمد عليه
يف رسم السياس�ات املالية واملرصفية ليس يف البالد فحسب
وإنما امتد إىل العديد من دول العالم.

اعلن محافظ ذي قار يحيى النارصي ،عن موافقة رئيس الوزراء
حي�در العبادي عىل اكم�ال متطلبات عدد من املش�اريع الخدمية
خلال زيارته االخرية للمحافظة.وق�ال النارصي يف بيان صحفي
تلقت�ه «املس�تقبل العراقي» ،ان «الحكوم�ة املحلية قدمت رشحا ً
ً
مفصلا الحتياجاتها يف القطاعات الخدمي�ة والكهرباء والصحة
واملاء ،باإلضافة اىل مش�اريع اخرى طارئة تحتاجها املحافظة يف
الوقت الحايل».واش�ار اىل «موافقة رئيس ال�وزراء عىل بعض تلك
االحتياج�ات ،منها اكمال مستش�فى الح�روق ،ومتابعة ترسيع
العم�ل يف املستش�فى الرتك�ي ،ورفد قط�اع الكهرب�اء باملحوالت
املختلف�ة لفك االختناقات ،باالضافة اىل اكمال عدد من مش�اريع
املاء يف بعض االقضية والنواحي ومركز املحافظة».واكد النارصي
عىل ان «املوافقات شملت عددا من املشاريع الطارئة ذات املساس
املبارش بحياة املواطنني» ،الفت�ا اىل ان «ذي قار تنتظر اقرار هذه
املش�اريع يف مجلس الوزراء واطالق تخصيصاتها املالية للرشوع
بإكمالها وادخالها الخدمة.

اإلرهابية».وأض�اف أن «الس�فري الربطاني أكد
م�ن جانب�ه اس�تعداد بريطانيا لتقدي�م الدعم
إىل القض�اء العراقي يف مج�ال التدريب وتطوير
القض�اة العراقيين يف املجاالت كاف�ة وبخاصة
مكافح�ة اإلرهاب».وتاب�ع أن «ويلك�س أك�د
استمرار دعم الحكومة الربيطانية للجهود التي
يبذلها العراق عىل املس�تويات كافة وعىل رأسها
الجهود القضائية بمكافحة اإلرهاب.

البنك املركزي يزيد احلصة النقدية
للمصارف ورشكات الرصافة

رئيس جملس القضاء االعىل يبحث مع السفري الربيطاين سبل تطوير العمل القضائي
بغداد  /المستقبل العراقي

املنافذ احلدودية تعلن ضبط ثالث
شاحنات خمالفة يف منفذ الشيب

“القايض فائ�ق زيدان اس�تقبل بمكتبه يف مقر
مجل�س القض�اء األعلى الس�فري الربيطان�ي
ببغ�داد جون ويلكس «.وأوضح بحس�ب البيان
أن «الجانبين بحث�ا خالل اللقاء س�بل التعاون
بني الع�راق واململك�ة املتحدة يف تطوي�ر العمل
القضائ�ي ودعم س�يادة القان�ون ،والتعاون يف
مجاالت مكافح�ة اإلرهاب والجريم�ة املنظمة
فضال عن تبادل املعلومات بما يخص التنظيمات

سوق االوراق يتداول « »700مليون سهم بمشاركة « »24رشكة
بغداد  /المستقبل العراقي
س�جل س�وق العراق لالوراق املالية ،تداول اكثر من 700
مليون س�هم بمش�اركة  24رشكة من اصل  102رشكة
مدرجة يف السوق.
وق�ال املدير التنفيذي للس�وق طه احمد عبد السلام يف
بي�ان تلقته «املس�تقبل العراق�ي»إن «الس�وق تداول يف
جلسة اليوم اسهم بلغ حجمها ( )766,659,265سهم،

بقيمة بلغ�ت ( )415,481,318دينار ،حيث اغلق مؤرش
االس�عار  60 ISXيف جلس�ة اليوم عىل ( )605.39نقطة
منخفضا بنسبة ( )0.46عن اغالقه يف الجلسة السابقة
البالغ ( )608.17نقطة».
وبني عبد السلام ،أن «جلس�ة اليوم تداول فيها اس�هم
( )24رشكة م�ن اصل ( )102رشكة مدرجة يف الس�وق
ليصب�ح عدد الرشكات املتوقفة بق�رار من هيئة االوراق
املالي�ة لع�دم التزامه�ا بتعليم�ات االفصاح امل�ايل ()22

رشكة».
وأش�ار إىل ،أن «عدد االس�هم املشتراة من املس�تثمرين
غري العراقيني بل�غ ( )5,410مليون س�هم بقيمة بلغت
( )44,520ملي�ون دين�ار من خالل تنفي�ذ ( )19صفقة
عىل اس�هم ثالث رشكات ،فيما بلغ عدد االس�هم املباعة
م�ن املس�تثمرين غير العراقيين ( )115مليون س�هم
بقيم�ة بلغ�ت ( )57,550مليون دينار م�ن خالل تنفيذ
( )33صفقة عىل اسهم رشكة واحدة فقط.

التجارة جتري عملية طحن « »٥٠طن ًا من احلنطة
املعدات اهلندسية الثقيلة توقع عقد ًا
وتؤكد استعدادها الفتتاح سايلو خممور
مع رشكة انكليزية لتنفيذ االعامل واملشاريع
بغداد  /المستقبل العراقي
وقعت الرشك�ة العامة للمعدات الهندس�ية الثقيلة عقد
مش�اركة م�ع رشك�ةWeir Engineering Services
 Limitedاالنكليزي�ة الت�ي تمتلك الق�درة واالمكانية يف

صناع�ة وصيانة املعدات الدوارة وامللحقات املس�تخدمة
يف صناعة النفط والغاز والبرتوكيمياويات».
وافاد بيان للرشكة تلقت « املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ،ان « توقي�ع ه�ذا العق�د يأت�ي لتنفي�ذ االعم�ال
واملشاريع داخل العراق .

االمانة العامة ملجلس الوزراء تؤكد عزم
احلكومة نقل الصالحيات اىل املحافظات كافة
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د األمين الع�ام ملجل�س ال�وزراء،
مه�دي العلاق ،ع�زم الحكوم�ة على
نق�ل الصالحي�ات اىل املحافظ�ات كافة،
وإع�ادة النظ�ر يف الهيكلي�ات اإلداري�ة
للتشكيالت املرتبطة باملحافظات».وذكر
بي�ان لالمانة العام�ة تلقته «املس�تقبل
العراق�ي» ان «العلاق اك�د خلال خالل
ترأس�ه االجتماع األول للجنة التوجيهية
للربنام�ج التجريب�ي ،بش�أن الفيدرالية

والالمركزي�ة املالي�ة وبن�اء الق�درة عىل
الصم�ود يف الع�راق ع�زم الحكومة بنقل
الصالحيات اىل املحافظات كافة ،وإعادة
النظ�ر يف الهيكليات اإلدارية للتش�كيالت
واملؤسسات املرتبطة باملحافظات».واشار
اىل ان «االجتم�اع تناول مناقش�ة تطبيق
املادة  45من قان�ون املحافظات رقم 21
لس�نة  2008وتعديالت�ه والخاصة بنقل
الوظائ�ف والتخصيص�ات والصالحيات
اىل املحافظتني بش�كل كام�ل ،فضالً عن
خط�ة معه�د الحوكم�ة لتنفي�ذ برنامج

بن�اء قدرات الك�وادر القيادي�ة واإلدارية
يف املحافظات ومجالسها ،لتفعيل تقديم
الخدم�ات اىل املواطنين خلال األش�هر
الس�تة القادمة».يذك�ر ان رئي�س هيئة
املستش�ارين يف مجلس الوزراء وسكرتري
الهيئة العليا للتنسيق بني املحافظات ،قد
حرض االجتماع باإلضاف�ة اىل محافظي
(الديواني�ة وميس�ان) ،ووكالء الوزارات
املعني�ة ومدير وأعضاء معه�د الحوكمة
الكندي لتنفيذا لربنامج التعاون املشرتك
بني الحكومتني العراقية والكندية.

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة التجارة ،عن اجراء
عملي�ة تجريبي�ة لطح�ن كمية
 50طن�ا ً م�ن الحنط�ة املحلي�ة
املس�وقة له�ذا الع�ام ،مؤك�دة
مواصلتها االس�تعدادات الفتتاح
س�ايلو مخمور باملوصل كمركز
تسويقي».
وق�ال املكت�ب االعالمي لل�وزارة
نقال عن مدير عام الرشكة العامة
لتجارة الحبوب نعيم املكصويص
يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل
العراق�ي» ،إن «ف�رع الرشك�ة يف

محافظ�ة ذي ق�ار جهز مطحنة
س�ومر الحكومي�ة يف املحافظ�ة
بكمي�ة ( )50ط�ن م�ن الحنطة
املس�وقة الج�راء عملي�ة طح�ن
تجريب�ي للكمي�ة بع�د خلطه�ا
بنس�بة  %25مع الحنطة الكندية
املس�توردة حيث اثبت�ت العملية
نجاحه�ا وان الطحين املنت�ج
مطابق للمواصفات املطلوبة».
واض�اف البي�ان اىل «مواصل�ة
االس�تعادات الفتت�اح س�ايلو
مخمور يف محافظة نينوى كمركز
تس�ويقي خلال موس�م 2018
حيث تم تهيئ�ة وحدات االدارة و

الحس�ابات و التدقيق و املخازن
والوحدة الفنية ووحدة السيطرة
النوعية يف الس�ايلومن اجل س�د
النق�ص الحاص�ل باالضاف�ة اىل
تذليل جميع العقبات واملش�اكل
الت�ي تواجه العملية التس�ويقية
ووضع الحلول املناس�بة لها من
اجل انجاح املوسم التسويقي».
م�ن جان�ب اخ�ر اش�ار البي�ان
اىل «اس�تمرار ف�رع الرشك�ة يف
محافظة كربالء املقدسة بتجهيز
املطاح�ن الحكومي�ة واالهلي�ة
بالحنطة املس�توردة الواردة من
مين�اء ام قصر لدع�م البطاق�ة
التموينية كما بارش الفرع كذلك
بتجهي�ز وكالء املحافظ�ة بمادة
ال�رز املس�تورد ضم�ن الحص�ة
التموينية ولش�هر ش�باط حيث
بلغت الكمي�ات املجهزة اكثر من
( )3663طن».
ولفت اىل «قي�ام املالكات العاملة
يف مرك�ز تس�ويق النعماني�ة
يف محافظ�ة واس�ط بصيان�ة
املي�زان الجرسي بع�د توقفه عن
العمل حي�ث قام فري�ق هنديس
متخصص باعادته للعمل وبوقت
قيايس وجهود استثنائية.

بغداد  /المستقبل العراقي
ق�رر البنك املركزي العراقي ،زيادة الحص�ة النقدية للمصارف إىل
 300ألف دوالر اسبوعيا».
وق�ال البنك يف بيان ،تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،إنه
«بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك تقرر زيادة الحصة النقدية
للمصارف إىل  300ألف دوالر اسبوعيا بدال من  270ألف دوالر».
وأضاف بحس�ب البيان أنه «تمت زيادة رشكات الرصافة إىل 130
ألف دوالر اس�بوعيا بدال من  100ألف دوالر ،مشريا ً إىل أنه «تقرر
أيضا بيع مبلغ  300الف دوالر اسبوعيا لرشكات التحويل نقدا.

استئناف العمل يف منفذ طريبيل
بعد توقفه لسوء األحوال اجلوية

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت هي�أة املنافذ الحدودي�ة ،أمس الثالثاء ،اس�تئناف العمل يف
منف�ذ طريبيل الحدودي بعد توقفه مؤقتا لس�وء االحوال الجوية.
وقالت الهيأة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،إنه
«تم�ت املب�ارشة بالعم�ل يف املنفذ يف الس�اعة الس�ابعة صباحاً».
وأضاف انه «توقف العمل فيه ليلة أمس مؤقتا بسبب سوء األحوال
الجوية وغزارة االمطار الهاطلة هناك وبعد أبالغنا من قبل الجانب
األردن�ي يف منف�ذ الكرامة بغلقه».وكانت الهيئ�ة العامة للجمارك
أعلنت أمس االثنني ،توقف العمل يف منفذ طريبيل الحدودي بسبب
سوء األحوال الجوية وغزارة االمطار الهاطلة هناك.
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حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلديات كربالء املقدسة

العدد 50 :
التاريخ 2018/4/26

اعالن

تعلن مديرية بلديات كربالء املقدس�ة  /لجنة البيع وااليجار عن تاجري العقارات املدرجه يف ادناه والعائدة
اىل مديري�ة بلدية الهندية يف املزاي�دة العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( 21لس�نة 2013
املع�دل) فعىل الراغبني باالشتراك الحضور يف ديوان البلدية اعاله يف الس�اعة العارشة صباحا بعد مرور (
 )30ثالثون يوم تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم وصل التامينات القانونية البالغة  %20من
القيمة التقديرية ونس�خة من هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن
واملصاريف االخرى وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( 21لسنة  2013املعدل)
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

التفاصيل
حانوت مجاور كراج الرجيبة
حانوت مجاور كراج الرجيبة
حانوت مجاور كراج الرجيبة
حانوت مجاور كراج الرجيبة
حانوت سوق القصابين
حانوت الطنبي
حانوت سوق القصابين
حانوت مجاور المستشفى
حانوت مجاور المستشفى
حانوت مجاور المستشفى
حانوت مجاور المستشفى
حانوت مجاور المستشفى
حانوت كراج البلدية
حانوت كراج البلدية
حانوت كراج البلدية
حانوت كراج البلدية
حانوت كراج البلدية
حانوت كراج البلدية
حانوت كراج البلدية
حانوت مقابل كراج البلدية
حانوت مقابل كراج البلدية
حانوت مقابل كراج البلدية
حانوت مقابل كراج البلدية

رقم العقار
71
73
74
75
90
199
103
58
61
67
68
69
14
17
18
19
20
24
25
26
31
32
33

المساحة
12م2
12م2
12م2
12م2
6م2
6م2
19,5م2
36م2
6,25م2
5,18م2
9,45م2
8,75م2
12م2
10م2
9,25م2
12م2
12م2
12م2
15م2
15م2
31,27م2
14,25م2
14,25م2

مدة االيجار
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات

القيمة التقديرية رقما
( )1325000مليون وثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنويا
( )1325000مليون وثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنويا
( )1325000مليون وثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنويا
( )1325000مليون وثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنويا
()800000ثمانمائة الف دينار سنويا
()1525000مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنويا
()800000ثمانمائة الف دينار سنويا
( )2250000مليونان ومائتان وخمسون الف دينار سنويا
()1700000مليون وسبعمائة الف دينار سنويا
()1700000مليون وسبعمائة الف دينار سنويا
()1800000مليون وثمانمائة الف دينار سنويا
()1800000مليون وثمانمائة الف دينار سنويا
()1650000مليون وستمائة وخمسون الف دينار سنويا
( )1550000مليون وخمسمائة وخمسون الف دينار سنويا
()1450000مليون واربعمائة وخمسون الف دينار سنويا
( )1550000مليون وخمسمائة وخمسون الف دينار سنويا
()1650000مليون وستمائة وخمسون الف دينار سنويا
()1650000مليون وستمائة وخمسون الف دينار سنويا
( )1675000مليون وستمائة وخمسة وسبعون الف دينار سنويا
( )1675000مليون وستمائة وخمسة وسبعون الف دينار سنويا
()1750000مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار سنويا
( )1675000مليون وستمائة وخمسة وسبعون الف دينار سنويا
( )1675000مليون وستمائة وخمسة وسبعون الف دينار سنويا

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي
مدير بلديات كربالء املقدسة

مديرية زراعة صالح الدين

اعالن مزايدة

تعل�ن مديري�ة زراعه صلاح الدين ع�ن تأجري املس�احات املدرجه
تفاصيله�ا ادناه وفق احكام القانون (  35لس�نة  ) 1983وقانون
بي�ع وايج�ار ام�وال الدولة رق�م ( /21لس�نة  ) 2013املعدل فعىل
الراغبين بالتاجير الحض�ور اىل مق�ر مديرية الزراع�ة ( يف مركز
قضاء تكريت) الساعة ( )10صباحا مستصحبني معهم التامينات
القانونية البالغة ( ) %20من القيمة التقديرية ويتحمل من ترس�و
عليه املزايدة مصاريف واجور النرش وستجري املزايدة يوم الثالثني
اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة الرسمية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املشخاب
العدد/62 :ب2018/
التاريخ 2018/5/7 :
اعالن
اىل  /املدعى عليها  /حيدر ناظم مرهون
اق�ام املدعي عبد العباس حس�ن ظاهر الدع�وى املرقمة /62ب 2018/ض�دك امام هذه
املحكم�ة طالب�ا الحك�م فيها بإزالة ش�يوع العق�ار املرق�م  3/60مقاطعة  9املش�خاب
وملجهولية محل اقامتك حسب ما جاء برشح املبلغ القضائي رحمن عليوي سعيد وكتاب
مديري�ة االحوال املدنية والجوازات واالقامة يف النجف  /قس�م الج�وازات بالعدد  3881يف
 2018/3/6وكتاب دائرة التخطيط واملتابعة  /فرع تموين النجف بالعدد ت 2291/13يف
 2018/3/6وكتاب مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة يف النجف  /قسم معلومات
النج�ف بالع�دد  8916يف  2018/3/8وكت�اب املجل�س املحيل يف قضاء املش�خاب  518يف
 2018/3/7واقوال الش�خص الثالث املختار س�عيد عيل هادي املدونة امام هذه املحكمة
لذا تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني رسميتني للحضور الساعة الثامنة
من يوم املرافعة املصادف  2018/5/16او ارسال من ينوب عنك قانونا وبخالفه ستجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املشخاب
العدد/62 :ب2018/
التاريخ 2018/5/7 :
اعالن
اىل  /املدعى عليها  /رقية عمران موىس
اق�ام املدعي عبد العباس حس�ن ظاهر الدع�وى املرقمة /62ب 2018/ض�دك امام هذه
املحكم�ة طالب�ا الحك�م فيها بإزالة ش�يوع العق�ار املرق�م  3/60مقاطعة  9املش�خاب
وملجهولية محل اقامتك حسب ما جاء برشح املبلغ القضائي رحمن عليوي سعيد وكتاب
مديري�ة االحوال املدنية والجوازات واالقامة يف النجف  /قس�م الج�وازات بالعدد  6184يف
 2018/4/23وكت�اب دائرة التخطيط واملتابعة  /فرع تموين النجف بالعدد ت3813/13
يف  2018/4/15وكت�اب مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة يف النجف  /قس�م
معلوم�ات النجف بالعدد  1451يف  2018/4/22وكتاب املجلس املحيل يف قضاء املش�خاب
 797يف  2018/4/16واقوال الش�خص الثالث املختار س�عيد عيل هادي املدونة امام هذه
املحكمة لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني رسميتني للحضور الساعة
الثامنة من يوم املرافعة املصادف  2018/5/16او ارس�ال من ينوب عنك قانونا وبخالفه
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض عيل عبد الهادي هاني الشمري

تنويه

ورد سهوا يف جريدة املستقبل بالعدد  1658يف / 23نيسان 2018/لم يذكر
املواصف�ات موقع العق�ار ورقمه وجنس�ه ونوعه وحدوده ومش�تمالته
وكما مبني ادناه يف االعالن الصادر من مديرية تنفيذ الكوفة بالعدد /176
ش 2018/يف 2018/4/18
املواصفات :
ـ موقعه ورقمه كوفة  /حي ميسان 22924/3
ـ جنسه ونوعه :عقار دار
ـ حدوده واوصافه  :بلدية الكوفة
ـ مش�تمالته  :العق�ار عبارة ع�ن مدخل صغري وحديق�ة جانبيه ومرافق
خارجية واستقبال وهول وغرف عدد اثنني ومطبخ وحمام ودرج يؤدي اىل
السطح وغرفة يف الطابق الثاني ومكشوفة يف الطابق االول ومخزن صغري
واالرضي�ة مبلطة بال�كايش والجدران ملبوخ�ة بالبويه عدى االس�تقبال
والهول ملبوخة بالبورك والسرياميك بارتفاع واحد مرت
ـ مساحته 200 :م 2حسب السند املربوط يف االضبارة
ـ درجة العمران  :دون املتوسط
ـ الشاغل  :زوجة املدين (نجاة يعقوب عنون وترغب بالبقاء بعد البيع
ـ القيمة املقدرة  ) 90,000,000 ( :تسعون مليون دينار عراقي
لذا اقتىض التنويه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1590 :ب2018/1
التاريخ 2018/5/8
اىل  /املدعى عليه (يعرب عبد الحسني يوسف)
اقام�ت املدعي�ة (انع�ام رحيم حسين) الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله ض�دك والتي
تطلب الحكم فيه بتمديد مبلغ مقداره ( )30400دوالر امريكي مع املرتتب بذمتك مع
الرس�وم واملصاريف القضائية واتعاب املحاماة ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب
رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي الحسني  1 /خالد خليل ابراهيم عليه قررت
هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف
يوم  2018/5/16وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض عيل حميد الحيدري

ت

القطعة

المقاطعة

المساحة بالدونم

التخمين بالدينار

اوصاف االرض

1

93

/17شويش والعجاجي

/6دونم

800دينار

زراعية

2

162

/32تل البنات

/98دونم

800دينار

زراعية

3

162

/32تل البنات

/40دونم

700دينار

زراعية

4

162

/32تل البنات

/25دونم

800دينار

زراعية

5

162

/32تل البنات

/182دونم

900دينار

زراعية

6

17

/67ابو صبيخ

/56دونم

700دينار

زراعية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املشخاب
العدد/63 :ب2018/
التاريخ 2018/5/7 :
اعالن
اىل  /املدعى عليها  /حيدر ناظم مرهون
اق�ام املدعي عبد العباس حس�ن ظاه�ر الدع�وى املرقمة /63
ب 2018/ض�دك امام ه�ذه املحكمة طالبا الحك�م فيها بإزالة
ش�يوع العقار املرقم  61مقاطعة  9املش�خاب وملجهولية محل
اقامتك حسب ما جاء برشح املبلغ القضائي رحمن عليوي سعيد
وكت�اب مديرية االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة يف النجف
 /قس�م الج�وازات بالع�دد  3881يف  2018/3/6وكت�اب دائرة
التخطيط واملتابعة  /فرع تموين النجف بالعدد ت 2290/13يف
 2018/3/6وكت�اب مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف  /قسم معلومات النجف بالعدد  8926يف 2018/3/8
وكت�اب املجلس املحلي يف قضاء املش�خاب  519يف 2018/3/7
واقوال الش�خص الثالث املختار س�عيد عيل ه�ادي املدونة امام
ه�ذه املحكمة ل�ذا تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتين محليتني
يوميتني رس�ميتني للحضور الس�اعة الثامنة من ي�وم املرافعة
املصادف  2018/5/16او ارسال من ينوب عنك قانونا وبخالفه
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2931 :ب2013/3
التاريخ2018/5/8 :
اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار
املرق�م  1009مشراق يف النج�ف عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن
بيع العق�ار املذكور اعاله واملبينه اوصاف�ه وقيمته ادناه فعىل
الراغبين بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل (خمس�ة عرش)
يوما م�ن اليوم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمينات
القانوني�ة البالغة  %10من القيم�ة املقدرة بموجب صك مصدق
المر محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين رقم ()7
يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من
الي�وم االخري من االعلان يف هذه املحكمة وعىل املشتري جلب
هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف  :العقار املرقم  1009مرشاق يف النجف عبارة عن خربة
فيه�ا بناء قديم تحتوي عىل غرفة واحدة ومطبخ صغري وحمام
ومرافق صحية وان البناء قديم وأيل للس�قوط وفيه ارضار وان
بناءه من الطابوق ومسقف بالشيلمان وال توجد فيه تأسيسات
ماء وكهرباء وال ارضية مبلط باإلس�منت املترضر وان الدار غري
مش�غولة من احد وان عموم مس�احة العق�ار 112,94م 2وان
القيمة املقدرة للعقار هي مبلغ مقداره ( )180,704,000مائة
وثمانون مليون وسبعمائة واربعة االف دينار ال غريها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /419 :ب2018/5
التاريخ 2018/5/8
اىل  /الشخص الثالث (فاهم ارهيف بالل)
اق�ام املدع�ي (مدير بلدي�ة النجف اضاف�ة لوظيفت�ه) الدعوى
البدائي�ة املرقمة اعاله ض�د املدعى عليهما (الس�يد وزير العدل
اضاف�ة لوظيفته وصربية غثيث كاظم) والذي يطلب ابطال قيد
العقار املرقم  3/7942حي صدام واعادة تس�جيل العقار املرقم
اعاله بأسم املدعي املذكور وقد تم ادخالك شخصا ثالثا اىل جانب
املدعى عليهما ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ
القضائ�ي يف محكم�ة بداءة النجف بالعدد بلا يف 2018/4/29
عليه ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني يوميتني
بموع�د املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم  2018/5/21وعن�د ع�دم
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة 2017/1099 :
التاريخ 2018/4/18
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ السماوة العقار تسلسل 340/8م 5ام التلول
والجالج�ة الواقع يف الس�ماوة /الضجرية العائ�د للمدين فليح
حسن حمود املحجوز لقاء طلب الدائن عبد العزيز لطيف البالغ
اربع�ة وعشرون مليون دينارا فعلى الراغب بالشراء مراجعة
ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش
مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة
املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية
عىل املشرتي
املنفذ العدل االول
جعفر حسني دخيل أل شرب
مديرية تنفيذ السماوة
املواصفات :
 1ـ موقع�ه ورقم�ه  :س�ماوة  /الضجري�ة يطل عىل الش�ارع
الفرعي 340/8م 5ام التلول والجالجة
 2ـ جنسه ونوعه  :دار سكن (ملك رصف)
 3ـ حدوده واوصافه :
 4ـ مش�تمالته  :تتكون من اس�تقبال وكلي�دور وغرفتني نوم
وحمام ومرافق صحية ومطبخ الطابق االريض وغرفتني وصالة
ومراف�ق الطاب�ق العل�وي والبن�اء الحدي�د املس�لح والطابوق
ومساحة البناء 140مرت
 5ـ مساحته 1/20/66 :
 6ـ درجة العمران  :دون متوسط
 7ـ الشاغل  :عائلة املدين فليح حسن حمود
 8ـ القيمة املقدرة  48000000 :ثمانية واربعون مليون دينار
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حرضات السيدات والسادة املساهمني املحرتمني
رشكة دار البستان للمقاوالت واالستثمارات العقارية – مساهمة خاصة
بغداد
م  /دعوة اجتماع الهيئة العامة للرشكة
ً
اس�تنادا ً اىل اح�كام املادة  87ثانيا ً من قانون الرشكات رقم  21لس�نة  1997املع�دل وعطفا عىل قرار
مجل�س االدارة بتاري�خ  2018/2/28يرسنا دعوتكم لحض�ور اجتماع الهيئة العام�ة للرشكة والتي
س�يعقد يف مقر الرشكة الكائن يف البناية املرقمة  1/62ط 3يف بغداد – الكاظمية – محلة  415ش�ارع
 16وذل�ك يف تمام الس�اعة العارشة من صب�اح يوم الخميس املص�ادف  2018/5/31للنظر يف جدول
االعمال التايل -:
 -1مناقش�ة تقرير مجلس االدارة عن نش�اط الرشكة للس�نة املنتهي�ة يف  2017/12/31واملصادقة
عليه
 -2مناقش�ة الحسابات الختامية وتقرير مراقب الحس�ابات حولها للسنة املنتهية يف 2017/12/31
واملصادقة عليها
 -3مناقشة صايف الخسارة لهذه السنة واتخاذ القرار بشأنها
 -4ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة
 -5تعيني مراقب حسابات لتدقيق حسابات الرشكة للسنة املالية  2018وتحديد اجوره
ويف حال�ة عدم اكتمال النص�اب يؤجل االجتماع اىل يوم الخميس التايل املصادف  2018/6/7ويف نفس
الزمان واملكان املشار اليهما اعاله ويف حالة تعذر حضوركم يرجى انابة غريكم من املساهمني بموجب
ص�ك االناب�ة او توكيل الغري بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل مع ابراز ش�هادة االس�هم التي
تمثلونه�ا اصالة واناب�ة ووكالة عىل ان تودع االنابات يف مقر الرشكة قبل ثالثة ايام يف االقل من املوعد
املحدد النعقاد االجتماع استنادا ً الحكام املادة  91من قانون الرشكات رقم  21لسنة  1997املعدل
نظام شكري شماس
رئيس املجلس االدارة

اىل  /السيد عيل شايف اسعد
مدير عام الرشكة العامة للتصاميم وتنفيذ املشاريع
(املدمجة) سابقا املستقيل من الوظيفة
تبليغ
اقتضى حضورك ام�ام لجنة التضمين املركزية يف ديوان
وزارة الصناعة واملعادن لتدوين افادتك بشان العقد املرقم
 2012/3املبرم من قبل الرشكة العامة للتصاميم وتنفيذ
املش�اريع (املدمجة) ورشكة دي�اىل العامة وخالل عرشة
ايام م�ن تاريخ نرش هذا االعلان ويف حالة عدم حضورك
ستجري اللجنة تحقيقاتها بغيابك ووفقا لالصول
جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
اعــالن
رقم االضبارة 2018 / 1067
التاريخ 2018 / 5 / 8
تبي�ع مديرية تنفيذ الكاظمية حصة املدين من العقار تسلس�ل
 664 / 23م  21السالم الواقع يف الحرية  /السالم العائد للمدين
سعدون حمود الزم املحجوز لقاء طلب الدائن انوار يوسف عاتي
البالغ  52,015,000مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة
ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما ً تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش
مستصحبا ً معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة
املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية
عىل املشرتي
املنفذ العدل  /مي زهري نوري
املواصفات -:
 -1موقع�ه ورقمه  -:يقع يف الحرية  /السلام محلة  438زقاق
 7دار 40
 -2جنسه ونوعه  -:دارين مفرزة بصورة غري رسمية
 -3ح�دوده واوصاف�ه  -:العقار يقع يف منطق�ة الحرية  /حي
عىل شارع فرعي
السلام ضمن االفرازات القديمة للضباط
سكني
 -4مش�تمالته  -:البناء مس�لح اعتيادي وماحة البناء 173,06
متر مرب�ع يحت�وي على طابقين الطاب�ق االول يحت�وي عىل
استقبال وهول وغرفتني نوم ومطبخ وخدمات صحية والطابق
الثاني يحتوي عىل غرفتني نوم
 -5مساحته  173,06 -:مرت مربع حة املدين فقط
 - 6درجة العمران  -:جيدة
 -7الشاغل  -:املدين ويخيل العقار بعد البيع
 -8القيم�ة املق�درة  ) 216,250,000 ( -:ملي�ون دينار عن حة
املدين اعاله

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغداد/الك�رخ
االتحادية
محكمة بداءة الكاظمية
اعالن
العدد  / 817ب 2018 /
التاريخ 2018 / 5 / 7
اىل املدعى عليه  /مهدي دايش هاشم
اقام املدعي عدنان عبد عواد الدعوى املرقمة
اعاله يطلب فيها الزامك بتس�ديد مبلغ اثنا
عرش مليون وخمسمائة الف دينار عن سند
الكمبيالة عن قرضة حسنة وملجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأييد
املجل�س البلدي علي�ه تقرر تبليغ�ك اعالنا ً
بصحيفتين محليتني للحض�ور امام هذه
املحكم�ة يف موعد املرافعة املصادف يوم 15
 2018 / 5 /الساعة التاسعة صباحا ً وعند
ع�دم حضوركم او من ين�وب عنكم قانونا ً
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غياب�ا ً وعلنا ً
وفق القانون
القايض  /محمود عبد الفتاح

محكمة االحوال الشخصية يف املسيب
العدد/يال
اعالن
فق�د الش�خص املدع�و (كاظ�م نعم�ه
مكط�وف) املبين�ة صورت�ه اعلاه بتاريخ
2014/1/11بعد مغادرته وحدته العسكريه
يف الفلوج�ة ول�م يعد لح�د االن وكان يرتدي
بنطل�ون ازرق وقمصل�ه س�وداء الل�ون وهو
متوس�ط القامه واس�مر البرشة وخايل من العالمات الفارقه فعىل
م�ن يعثر عليه مراجعة هذة املحكمة خلال ثالثون يوما من ثاني
يوم النرش بالصحف املحليه ويف حالة العكس سوف تقوم املحكمة
بتنصي�ب والده املدعو (نعمه مكطوف مس�مه )قيما لغرض ادارة
شوؤنه واملحافظة عليها
القايض امري موىس حميد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة االحوال الشخصية يف االسكندريه
العدد46/
اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من قبل املس�تدعيه(منى احمد حسين )
املتضمن نصبها قيما عىل املفقود(منري خضري حسني )والذي فقد
بتاريخ 2018/3/27لذا قررت املحكمة النرش بصحيفتني محليتني
بغي�ة التحقي�ق من حيات�ه يف حال كون�ه حيا علي�ه مراجعة هذة
املحكمة خالل ( )30ثالثون يوما لالس�تماع اىل دفوعه خالل الفرتة
اعاله وبعكسه سوف تصدر هذة املحكمة الحجة وفق القانون
القايض نبيل عبدالله عبيد ياس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة االحوال الشخصية يف االسكندريه
العدد45/
اعالن
بناء على الطلب املقدم من قبل املس�تدعيه(عبري خضري حسين)
املتضم�ن نصبها قيما عىل املفقود(خضري حسين محمود )والذي
فقد بتاري�خ 2018/3/27لذا ق�ررت املحكمة النشر بصحيفتني
محليتين بغية التحقيق من حياته يف حال كونه حيا عليه مراجعة
هذة املحكم�ة خالل ( )30ثالثون يوما لالس�تماع اىل دفوعه خالل
الفترة اعاله وبعكس�ه س�وف تصدر ه�ذة املحكم�ة الحجة وفق
القانون
القايض نبيل عبدالله عبيد ياس

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
ق�دم املواطن (عباس حمزه جاس�م) طلبا ً يروم فيه تس�جيل
لقبه وجعله (البديري) بدال من الفراغ واستنادا ً اىل احكام املاده
( )24م�ن قانون البطاق�ه الوطنيه رقم  3لس�نه  2016املعدل
ولغ�رض نرش هذا االعلان يف الجريدة الرس�مية فمن لديه حق
االعتراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل عرشة اي�ام من تاريخ
النرش .
الفريق
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أقام املدعي ( صدام حسين عبد ) دعوى قضائية لتبديل لقبه
وجعله (محبوبه) بدال من (الش�باني) فمن لديه حق االعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل خمسة عرش يوما ً من تاريخ النرش
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وفق احكام املاده ( )22من
قانون البطاقه الوطنيه رقم  3لسنه . 2016
الفريق
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
قدم املواطن (عالء عبدالزهره كاظم) طلبا ً يروم فيه تس�جيل
لقب�ه وجعل�ه (الجبوري) بدال م�ن الفراغ واس�تنادا ً اىل احكام
امل�اده ( )24من قان�ون البطاقه الوطنيه رقم  3لس�نه 2016
املعدل ولغرض نرش هذا االعالن يف الجريدة الرس�مية فمن لديه
ح�ق االعتراض مراجع�ة هذه املديري�ة خالل عشرة ايام من
تاريخ النرش .
الفريق
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

اعالنات
وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقام�ة العام�ة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة
واسط
اعالن
بناء على الدع�وى املقامة من قبل املدع�ي ( خليف
حس�ن ديان ) يطلب فيها تبديل لقبه من ( العجييل
) اىل ( العام�ري ) فمن لديه اعتراض مراجعة هذه
املديرية خالل مدة اقصاها  15يوم وبعكس�ه سوف
تنظر ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 22
من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة . 2016
اللواء
هيثم فاضل عباس
مديراالحوالاملدني�ةوالج�وازاتواالقام�ةالعام�ة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
مديرية األحوال املدنية والجوازات واالقام�ة العام�ة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة
واسط
اعالن
بن�اء على الدعوى املقام�ة من قبل املدعي ( باس�م
فطني عبود ) يطلب فيه�ا تبديل لقبه من ( العجييل
) اىل ( العام�ري ) فمن لديه اعتراض مراجعة هذه
املديرية خالل مدة اقصاها  15يوم وبعكس�ه سوف
تنظر ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 22
من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة . 2016
اللواء
هيثم فاضل عباس
مديراالحوالاملدني�ةوالج�وازاتواالقام�ةالعام�ة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقام�ة العام�ة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة
واسط
اعالن
بن�اء على الدع�وى املقامة م�ن قبل املدع�ي ( عيل
حسين عبود ) يطلب فيها تبديل لقبه من ( العجييل
) اىل ( العام�ري ) فمن لديه اعتراض مراجعة هذه
املديرية خالل مدة اقصاها  15يوم وبعكس�ه سوف
تنظر ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 22
من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة . 2016
اللواء
هيثم فاضل عباس
مديراالحوالاملدني�ةوالج�وازاتواالقام�ةالعام�ة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقام�ة العام�ة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة
واسط
اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ( عمر حامد
ع�ودة ) يطلب فيها تبديل اس�مه م�ن ( عمر ) اىل (
عام�ر ) فمن لديه اعتراض مراجعة ه�ذه املديرية
خلال مدة اقصاها  15يوم وبعكس�ه س�وف تنظر
ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة  22من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة . 2016
اللواء
هيثم فاضل عباس
مديراالحوالاملدني�ةوالج�وازاتواالقام�ةالعام�ة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�د الوصل االمان�ات املرق�م  48437يف / 11 / 26
 2012بمبل�غ ق�دره (  ) 56 / 800 / 000س�تمائة
وخمس�ون مليون وثمانمائة ال�ف دينار عن امانات
س�احة وقوف الس�يارات رقم  / 20ق�رب االعدادية
املركزية بأس�م  /هيثم صرب قاس�م فمن يعثر عليه
تسليمه اىل جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة املرقم�ة  626058الع�دد 36
بتاري�خ  2015 / 6 / 11الص�ادرة م�ن مدرس�ة
املس�عوي االبتدائي�ة واملعنون�ة اىل املديري�ة العام�ة
للتقويم واالمتحانات – الشهادات بأسم  /مصطفى
هاش�م نعمه فم�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة
االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ( قلب الدين
عدنان هاش�م ) يطلب فيها تبديل اس�مه من ( قلب
الدين ) اىل ( احمد ) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه
املديرية خالل مدة اقصاها  15يوم وبعكس�ه سوف
تنظر ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 22
من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة . 2016
اللواء
هيثم فاضل عباس
مديراالحوالاملدني�ةوالج�وازاتواالقام�ةالعام�ة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية جنسية البرصة
اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد  /ثامر عيل حمد.
ال�ذي يطلب في�ه تبدي�ل اللقب م�ن (العطب�ي) اىل
(املوسوي) ،من لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما ً وبعكسه سوف
تنظ�ر هذه املديرية يف الطلب وف�ق احكام املادة 22
من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة .2016
الفريق  /مهدي نعمه الوائيل 			
مديراألحوالاملدني�ةوالج�وازاتواإلقام�ةالعام�ة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الزبيدية
العدد /136ب 2018/
اىل املدعى علبهما  /س�جاد حسين ابراهيم و زبون
حسني ابراهيم
تبلي�غ بالحك�م الغياب�ي املرق�م /136ب 2018/يف
 2018/4/18الصادرمن محكمة بداءة الزبيدية
بالنظ�ر ملجهولية محل اقامتكم ولعدم وجود عنوان
دائ�م او مؤقت لكما بالنظ�ر القامة الدعوى املرقمة
/136ب 2018/م�ن قب�ل املدعي ش�اكر عبداالمري
محمود بانه له بذمتكما مبل�غ قدره ثالثون مليون
دين�ار عن فيم�ة دي�ن بالتكافل والتضام�ن بينكما
وق�د صدر قرار الغيابي بالزامك�م يتاديتكم للمدعي
ش�اكر عبداالمري محمود مبلغ ثالث�ون مليون دينار
بالتكافل والتضامن وتحميلكم الرس�وم واملصاريف
واتعاب املحاماة الوكيل املدعي املحامي محمد طالب
مبلغ خمسمائة الف دينار وملجهولية محل إقامتكم
اقتىض تبليغكم بالحكم الغيابي ولك حق االعرتاض
واالس�تئناف والتمييز خالل املدة القانونية وبخالفه
سيكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض
احمد حامد الكالبي
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  :بال
التاريخ 2018/5/7
اعالن مفقود
اىل املفقود /وصفي جاسم سعيد
بتاري�خ  2018/5/7قدم�ت زوجتك املدع�وه ثالثة كاظم
ابراهيم
تطل�ب في�ه ننصبها قيم�ة علي�ك لكونك خرج�ت بتاريخ
 2014/3/7ول�م تع�د لحد االن لذا تق�رر تبليغك بالصحف
املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من
اليوم الثان�ي من تاريخ النرش س�وف تنصب زوجتك قيمة
عليك الدارة شؤونك
القايض
مصباح مهدي صالح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد موحي حمد موىس الذي
يطلب فيه تبديل (اللقب) من (العطبي) اىل (املوسوي) فمن
لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دى اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الطلب وفق اح�كام املادة  22من قان�ون البطاقة الوطنية
رقم  3لسنة 2016
الفريق
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت هوي�ة الطالب (محمد س�امي حلو) الص�ادرة من
املعه�د التقني /البصرة عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت هوي�ة املوظف (عيل نعيم احم�د) الوزارية الصادرة
م�ن وزارة الكهرباء مديرية توزيع كهرباء ش�مال البرصة
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقد وصل امانات صادر من بلدية البرصة واملرقم 489939
يف  2012/3/22ومبلغ�ه ( 900,000باس�م (مهند رياض
عبد معارج) عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�د وص�ل امان�ات ص�ادر م�ن بلدي�ة البصرة واملرق�م
 329,960ومبلغ�ه  1,250,000وم�ؤرخ يف 2013/2/24
بأس�م (احمد حيدر نعمه ) عىل من يعثر عليها تس�ليمها
اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة جنح الديوانية
العدد /1463 :ج2018/
التاريخ 2018/5/2
اعالن
اىل املتهم الهارب ( حيدر سامي عبد العايل)
التهامك بالدعوى املرقمة / 1463ج 2018/املش�تكي فيها
(الح�ق العام) وفق اح�كام املادة /28مرشوب�ات كحولية
واملقام�ة امام ه�ذه املحكم�ة ولهروب�ك ومجهولية محل
اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني واسعتي االنتشار
وعين ي�وم  2018/6/7الج�راء محاكمت�ك ويف حالة عدم
حض�ورك باملوعد املحدد س�تجري املحاكم�ة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
زمان عبد االمري محمود
قايض محكمة جنح الديوانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة جنح الشامية
العدد /326 :ج2018/
التاريخ 2018/5/6
اعالن
اىل املتهم الهارب /حمزة عطية رسول جاسم
التهامك بالدعوى املرقمة /326ج 2018/وفق احكام املادة
( 240عقوب�ات) ولهروب�ك ومجهولية مح�ل اقامتك تقرر
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني وعني يوم 2018/6/6
موعدا للمحاكمة ويف حال عدم حضورك ستجري املحاكمة
بحقك غيابيا وعلنا وفقا للقانون
القايض
محمد تكليف خشان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة جنح غماس
العدد /129 :ج2018/
التاريخ 2018/4/29
اعالن
اىل املتهم الهارب /خالد عبد حايف حامد
التهام�ك يف الدع�وى الجزائي�ة املرقم�ة /129ج2018/
املش�تكي فيها سعد جاسم محمد وفق املادة /1/456أ من
قانون العقوبات وملجهولية محل اقامتك فقد تقرر تبليغك
اعالن�ا يف صحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام هذه
املحكم�ة يف موعد املحاكمة املوافق ي�وم  2018/6/10ويف
حالة عدم حضورك س�وف تج�ري املحاكم�ة بحقك غيابا
وحسب االصول
القايض
عدنان مايح بدر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة جنح الشامية
العدد /325 :ج2018/
التاريخ 2018/5/6
اعالن
اىل املتهم الهارب  /ماجد حمزة عبد الجاسم الجرباوي
التهامك بالدعوى املرقمة /325ج 2018/وفق احكام املادة
( 453عقوب�ات) ولهروب�ك ومجهولية مح�ل اقامتك تقرر
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني وعني يوم 2018/6/3
موعدا للمحاكمة ويف حال عدم حضورك ستجري املحاكمة
بحقك غيابيا وعلنا وفقا للقانون
القايض
محمد تكليف خشان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أق�ام املدعي (صدام حسين عبد) دع�وى قضائية لتبديل
اس�مه وجعل�ه (كرار) ب�دال من (ص�دام) فم�ن لديه حق
االعتراض مراجعة هذه املديرية خالل خمس�ة عرش يوما ً
م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدعوى وفق
احكام املاده ( )22من قانون البطاقه الوطنيه رقم  3لسنه
. 2016
الفريق
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

اعالن
اىل الرشيك ( اثري باس�ل عباس ) توج�ب عليك الحضور
اىل مق�ر بلديه النجف لغرض اص�دار اجازه بناء للعقار
 3 / 55464ح�ي النداء وبخالفه س�تتم االجراءات دون
حضورك
اسم طالب االجازه حسنه بديوي بطوش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�د مني س�ند العقار املرق�م  3/ 4053ح�ي العروبة
باس�م ( ناظم عب�د الزهره غازي ) عىل م�ن يعثر عليه
تسليمه اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشيك ( شكرية عبد محمد ناجي) اقتىض حضورك
اىل صندوق االس�كان العراق�ي يف محافظة النجف خلف
مديري�ة ماء النجف وذلك لتثبيت اق�راراك باملوافقة عىل
قيام رشيكك السيد ( عيل جليل عيل ) بالبناء عىل حصته
املشاعة يف القطعة املرقمة  3/49905مقاطعة  4/حي
الن�داء جزي�رة النجف لغرض تس�ليفه قرض االس�كان
وخلال مدة اقصاها خمس�ة عشر يوما داخ�ل العراق
وش�هر خارج الع�راق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه
س�وفيس�قطحقكيفاالعرتاضمس�تقبال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنويه
ج�اء س�هوا يف جري�دة املس�تقبل العراقي
بالع�دد  1651يف  2018/5/8للمزاي�دة
املرقمة  2018/25لبيع عقارات يف منطقة
املعقل العائدة للرشكة العامة ملوانئ العراق
تسلسل رقم ( )5رقم العقار  19/71خطأ
والصحيح هو  19/94و  19/95لذا اقتىض
التنويه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ةمحكمةاس�تئنافواس�طاالتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد 1894
اعالن
اىل املفقود ( معد احمد عناد )
قدم�ت املواطن�ة ( س�ليمة هات�ف محمد ) طلب�ا لهذه
املحكمة تطلب في�ه اصدار حجة الحجر والقيمومة عن
املفق�ود ( معد احمد عناد ) والذي فقد بتاريخ 11 / 29
 2017 /يف محافظة واس�ط ولم يعرف من ذلك التاريخ
حياته م�ن مماته ولم ترد أي معلوم�ات عنه ولحد االن
وتطل�ب املواطنة اعاله تنصيبها قيما عىل املفقود اعاله
فم�ن لدي�ه أي معلوم�ات ع�ن املفق�ود مراجع�ة هذه
املحكمة خالل خمسة عرش يوم اعتبارا من تاريخ النرش
يف ه�ذه الصحيف�ة لغ�رض االدالء امام ه�ذه املحكمة
وبعكس�ه س�يتم السير باجراءات اصدار حجة الحجر
والقيموم�ة وتنصيب املواطنة ( س�ليمة هاتف محمد )
قيما عليه .
القايض
تحسني عيل ذيبان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد/51:ب2018/
التاريخ2018/5/8 :
اعالن
اىل املدع�ى عليهما  -1 /نائ�ل عبدالرزاق احمد  -2زمزم
عبدالله العبدالحي
أصدرت محكمة بداءة اب�ي الخصيب قرارها يف الدعوى
البدائية املرقم�ة /51ب 2018/يف  2018/3/27غيابيا ً
بحقكم والذي قىض بإزالة ش�يوع العقار تسلس�ل 398
مقاطع�ة  47الجديدة وحمدان املعاري�ف ،بيعا ً وتوزيع
صايف الثمن عىل املدعية واملدعي عليهم كال حسب حصته
يف القس�ام الرشعي وسهامه يف سند التسجيل العقاري،
ولثب�وت مجهولية محل اقامتكما تق�رر تبليغكما نرشا ً
بواسطة صحيفتني محليتني ويحق لكما مراجعة طرق
الطع�ن املق�رر قانونا ً وخلال املدة القانونية وبعكس�ه
سوف يكتسب الحكم درجة البتات وفق القانون.
القايض  /فيصل سلمان عطار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ةمحكمةاس�تئنافاالنباراالتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الفلوجة
العدد 1793
املوضوع  /نرش مفقود
للطلب املقدم من قبل طال�ب حجة الحجر والقيمومة (
صب�اح دهام صبار ) والذي ي�روم نصبه قيم عىل ( ابنه
) املخط�وف ( احمد صباح دهام صب�ار ) والذي خطف
بتاري�خ  2014 / 5 / 20يف مدينة الفلوجة  /الصقالوية
قري�ة حويوه ومن ل�ه حق االعرتاض على نصبه قيمة
علي�ه له حق االعتراض امام هذه املحكم�ة خالل املدة
القانونية مع التقدير
القايض
جمال خليف رجب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات واالقام�ة يف النجف
االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد3011 :
التاريخ2018/5/8 :
اعالن
ق�دم املواطن ( كاظم جابر حسين ) طلبا لغرض تبديل
لقب�ه وجعل�ه( الذبحاوي) بدال من ( الش�لواطي ) فمن
لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
( خمسة عرش يوم ) وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية
يف الدع�وى وفق احكام املادة ( )22م�ن قانون البطاقة
الوطني�ة رقم (  )3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرقم
 24195يف . 2016/6/12
الفريق
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشي�ك ( ضحى حس�ن خلف) اقتضى حضورك اىل
بلدي�ة النجف لغرض اصدار اجازة البناء وتثبيت الحدود
لرشيكت�ك ( اف�راح غ�ازي مجي�د) يف القطع�ة املرقمة
 3/31096حي العروبة جزيرة النجف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان باج
فق�د الباج الص�ادر من محافظ�ة بغداد قائ�م مقامية
التاجي باس�م ( ذياب مكمل محيبس)فم�ن يعثر عليه
تسليمه اىل جهة االصدار

9

اعالنات

العدد ( )1669االربعاء  9آيار 2018

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

www.almustakbalpaper.net

العدد 97 :
التاريخ 2018/4/4

إعالن

تعل�ن لجن�ة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إج�راء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة
تفاصيلها ادناه والعائدة إىل بلدية (العباس�ية) وملدة (س�نة واحدة) وفقا إلح�كام قانون بيع وإيجار أموال
الدولة رقم  21لسنة  .2013فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية
العباسية أو اللجنة خالل ( )15يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه
التأمينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون
بالدخ�ول إىل املزاي�دة يحق لهم دفع مبل�غ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب
البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف /مكتب السيد املحافظ املرقم ()30
يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم األخري من مدة اإلعالن البالغة ( )15يوما يف الساعة (الحادية عرشة
صباحا) يف ديوان (بلدية العباس�ية) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم
الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.
الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الرشوط املطلوبة:
 1ـ عىل املستأجر جلب صورة (هوية األحوال املدنية  +بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن +شهادة الجنسية
العراقية)
 2ـ عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة (  )30يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة لغرض تس�ديد بدل
اإليجار والرسوم األخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.
 4ـ استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف /مكتب املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم أصحاب
الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عن�د الدخول باملزايدة عىل األمالك
التي تؤجر لهم.
ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

1

حانوت

11/16

18م2

السوق العصري  /خلف كراج النقل الداخلي

2

ساحة ملعب

 121/12م 3عربيات السادة

()50×40م

على القطعة المرقمة 121/12م 3عربيات السادة

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

العدد 118 :
التاريخ 2018/5/2

إعالن

تعل�ن لجن�ة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائد
إىل بلدية (العباس�ية) وملدة (حس�ب ما مؤرش ازاءها ) وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم  21لس�نة  .2013فعىل من
يرغب باالشتراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية العباس�ية أو اللجنة خالل ( )15يوما تبدأ من اليوم التايل
لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين
الش�اغلني للعق�ار الذي�ن يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق له�م دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيم�ة املقدرة بموجب صك مصدق
لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف /مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف 2016/1/3
وستجري املزايدة يف اليوم األخري من مدة اإلعالن البالغة ( )15يوما يف الساعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية العباسية) ويف
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف
املرتتبة عىل ذلك.

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الرشوط املطلوبة:
 1ـ عىل املستأجر جلب صورة (هوية األحوال املدنية  +بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن +شهادة الجنسية العراقية)
 2ـ على املس�تأجر مراجع�ة البلدي�ة خالل م�دة (  )30يوما من تاري�خ تصديق قرار اإلحالة لغرض تس�ديد بدل اإليجار والرس�وم
األخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.
 4ـ اس�تنادا إىل كت�اب محافظة النجف االرشف /مكتب املحافظ املرق�م  10881يف  2014/9/28يلزم أصحاب الحرف والصناعات
بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.
ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

مدة التاجير

1

حانوت

14/52

27,52م2

منتصف السوق القديم

ثالث سنوات

2

حانوت

14/5

14م2

السوق القديم

ثالث سنوات

3

حانوت

14/46

18م2

الشارع الفرعي  /مقابل كراج ال بدير

سنة واحدة

4

حانوت

13/12

10م2

السوق العصري  /مقابل سوق الفواكه والخضر

سنة واحدة

5

حوانيت

 13/23ـ 13/31

10م2

السوق العصري  /مقابل ساحة بيع الفواكه والخضر

سنة واحدة

6

حانوت

11/16

18م2

السوق العصري خلف كراج النقل الداخلي

سنة واحدة

7

كوفي شوب

 3/29م31

738م2

شارع كوفة ـ عباسية  /من المنطقة الخضراء

ثالث سنوات

8

ساحة وقوف ومبيت السيارات

 3/29م31

1058م2

بداية حي الرسالة /مقابل معرض الصادق

سنة واحدة

9

حانوت

11/7

19م2

السوق العصري مقابل كراج الشرمان

سنة واحدة

10

حانوت

70/22

12م2

السوق العصري مقابل محكمة العباسية

ثالث سنوات

جملس القضاء االعلى
رئاسة حمكمة استئناف نينوى االحتادية
حمكمة حتقيق تلكيف
العدد1492 :
التاريخ2018 /5 /8 :

اعالن تبليغ عن مفقود

تنفيذاً لق�رار هذه احملكمة امل�ؤرخ يف 2018 /5 /6
اقتضى نش�ر اوصاف املفقود املدعو (نزار حممد يونس
سليمان) بصحيفتني رمسيتني
وأوصافه كاالتي.
 -1لون الشعر /اسود
 -2لون العيون /نرجس
 -3لون الوجه /حنطاوي
 -4الطول 170 /سم
 -5البدانة :متوسط البدانة  105كغم
علم�ا انه بتاريخ فقدان املذك�ور كان يرتدي (بنطلون
وقميص) وتاريخ فقدانه هو ()2016 /10 /19
القايض
عبد الرمحن يونس التونتجي

اعالن
بناء عىل كتاب االتحاد العام للتعاون
املرق�م  450يف  2018/5/ 2ت�م
تمدي�د فترة الرتش�يح اىل انتخابات
مجال�س ادارات الجمعيات التعاونية
ملدة خمس�ة عشر يوم ويك�ون يوم
 2018/5/15يك�ون اخر مدة لقبول
الرتشيحات .
االتحاد التعاوني يف املثنى
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف املثن�ى
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
السماوة
العدد /1425 :ش2018/
التاريخ 2018/5/7
اعالن
اىل  /املفقود (ناجح غدير عبيد)
اقام�ت زوجت�ك املدعية (ام�ل الحيم
ل�ويف) الدع�وى بالع�دد /1425
ش 2018/امام هذه املحكمة طلبت
فيه�ا الحكم بتأييد وفاتك وذلك كونك
انقطعت اخبارك منذ اربع سنوات ولم
يع�رف مصريك فيما اذا كنت عىل قيد
الحياة من عدمه لذا اقتىض حضورك
او م�ن ينوب عنك او م�ن تتوفر لديه
معلومات عنك اىل هذه املحكمة موعد
املرافعة املوافق الس�اعة التاسعة من
صباح ي�وم  2018/5/24وبعكس�ه
س�وف تق�وم املحكم�ة بالسير يف
اجراءات الدعوى اصوليا
القايض
لطيف مهنة علو النرصاوي
قايض محكمة االحوال الش�خصية يف
السماوة
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البرصة
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
البرصة
شعبة البحث االجتماعي
رقم البحث /1154 /بحث2018/
التاريخ 2018/5/3
اعالن
اىل املدعى عليه  /عدي صابر سلمان
اقامت املدعية ( س�عاد صدام حميد)
الدعوى املرقمة /1154بحث2018/
ض�دك تطل�ب فيه�ا الحكم بتس�ليم
القارص وقد لوحظ من الرشح الواردة
م�ن املجل�س البل�دي ملنطق�ة ح�ي
االصدقاء انك مرتحل اىل جهة مجهولة
وغري معلومة عليه تقرر تبليغك اعالنا
بصحيفتني يوميتين بالحضور امام
مكتب البح�ث االجتماعي صباح يوم
 2018/5/16وعند عدم حضورك او
من يمثلك قانونا سوف تستمر جلسة
البحث االجتماعي بحقك غيابيا وفق
القانون
القايض
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البرصة
االتحادية
محكمة البداءة يف ابي الخصيب
العدد /186:ب2018/
التاريخ 2018/4/26
اعالن
اق�ام املدعي  /نص�ار مطرود بحلوك
ورشكائ�ه الدع�وى البدائي�ة املرقمة
/186ب 2018/ام�ام هذه املحكمة
بحق املدعى عليه رئيس ديوان الوقف
الس�ني اضافة لوظيفته والتي يطلب
فيها الحك�م بتصفية الوق�ف الذري
للعق�ار املرق�م  176مقاطع�ة 30
مناوي لج�م والعق�ار  128مقاطعة
 30مناوي لجم فمن له عالقة بالوقف
املذك�ور مراجع�ة املحكم�ة يف موعد
املرافعة املوافق 2018/5/23
القايض
وسام عبد الحسن عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البرصة
االتحادية
محكم�ة الب�داءة املتخصص�ة بنظر
الدعاوى
التجارية يف البرصة
العدد /53 :ت2018/
التاريخ 2018/5/7 :
اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه  /مدي�ر املكت�ب
التمثييل لرشكة بوسيز بي لالنشاءات
املح�دودة ف�رع البصرة اضاف�ة
لوظيفته
اق�ام املدعي مصطف�ى جمعة هميم
الدعوى املرقمة /53ت 2018/ضدك
يطل�ب فيه�ا الحك�م بفس�خ العقد
املربم بينكما امل�ؤرخ 2013/12/10
الخاص بأنشاء شقة ضمن املرشوع
الس�كني مجم�ع دور بلدي�ة البرصة
واع�ادة الحال اىل ما كان�ت عليه قبل
التعاق�د ويحتفظ بحق اقامة دعوى
مس�تقلة وباملطالب�ة بالتعويض من
االرضار الت�ي لحق�ت ب�ه وتحميل�ك
الرس�وم واملصاريف واتعاب املحاماة
ولثب�وت كون مقر رشكتكم مجهول
عليه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك
اعالنا يف صحيفتني محليتني يوميتني
للحض�ور اىل ه�ذه املحكم�ة صب�اح
يوم املرافعة املوافق  2018/5/20او
ارسال من ينوب عنك قانونا وبعكسه
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابا
وعلنا وفق القانون
القايض
محمد قاسم عبود
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف ابي
صيدا
التاريخ 2018/5/3 :
اعالن
قدم�ت الس�يدة صب�اح جلي�ل عبود
كاظ�م طلبا اىل ه�ذه املحكمة تطلب
في�ه نصبها قيمة على زوجها حيدر
اسماعيل عبود كاظم الذي اختطف يف
الش�ارع العام بقرية بروانة الصغرية
قض�اء املقدادي�ة من قب�ل مجموعة
مس�لحة بتاريخ  2006/6/30اثناء
ذهابه اىل مقر عمله وهو ش�اب تولد
 1973/5/1حنط�ي الل�ون طوي�ل
القام�ة متوس�ط البني�ة ذو ش�عر
اس�ود ويرتدي مالب�س عمله قميص
ابيض وبنطل�ون حربي فمن لديه اي
معلوم�ة مراجع�ة ه�ذه املحكمة او
اي محكم�ة او مركز رشطة لالخبار
عن ذلك وبعدها سوف ينظر بالطلب
حسب القانون
القايض
سعد جزاع حسني

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب (ر.ع حس�ن عب�د
الواحد عبد الحسن عيل)
املنسوب اىل  /مديرية امن االفراد
العن�وان  /محافظ�ة البصرة ـ حي
الحسني
بما انك متهم وفق املادة  5من ق .ع.د
رقم  14لس�نة  2008لغيابك عن مقر
عمل�ك بتاري�خ  2015/5/20ولح�د
االن وملجهولية مح�ل اقامتك اقتىض
تبليغ�ك به�ذا االعالن على ان تحرض
امام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
 /املنطق�ة الخامس�ة البصرة خالل
م�دة ثالثون يوما من تاريخ نرش هذا
االعلان ويف صحيف�ة محلي�ة يومية
وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك
وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند
عدم حضورك سوف تجري محاكمتك
غيابيا استنادا الحكام املواد ( 65و 68
و  )69م�ن قانون اص�ول املحاكمات
الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17
لسنة 2008
اللواء الحقوقي
رئي�س محكمة قوى االم�ن الداخيل
االوىل
املنطقة الخامسة

 10رياضة
العدد ( )1669االربعاء  9آيار 2018
www.almustakbalpaper.net
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بمشاركة العراق ..افتتاح بطولة آسيا
للكيك بوكسنغ يف قرغيزستان
بغداد /المستقبل العراقي
افتتحت في قرغيزس�تان منافسات بطولة اسيا للكيك
بوكسينغ ،بمشاركة منتخبنا الوطني بجانب  20دولة
يمثلون القارة الصفراء.
وقال أمين س�ر اتح�اد الكيك بوكس�نغ المركزي ميثم
حس�ن ،ان ‘البطولة ستش�هد مش�اركة فرق قوية لها
تاريخه�ا الطوي�ل في ه�ذه الرياض�ة’ ،مس�تدركا ان
‘العبين�ا أبدوا اس�تعدادهم لنيل المراك�ز المتقدمة في

عبطان حيدد موعد إفتتاح ملعب
الزوراء
بغداد /المستقبل العراقي

المنافسات’.
واضاف ان ‘تش�كيلة منتخبنا الوطني في هذه البطولة
ً
العب�ا ،هم محمد مط�ر ،تبارك رعد،
تضم ثالثة عش�ر
حس�ين سامي ،حسين كريم ،حيدر جواد ،كارزان طه،
ابراهيم جابر ،جاس�م أحمد ،وسام جعفر ،محمد رائد،
حسن فالح ،مرتضى بش�ير ،علي كريم ،ويرأس الوفد
رئيس االتحاد قاس�م الواسطي ،ويضم ايضا ً الحكمين
الدوليين محمد مساعد وحيدر شهاب ،والمدربين رعد
زاجي واحمد كريم.

ح�دد وزي�ر الش�باب والرياضة ،عبد الحس�ين
عبط�ان ،موع�د افتت�اح ملع�ب ال�زوراء ف�ي
العاصم�ة بغداد.ونق�ل بي�ان لل�وزارة تلق�ت
“المس�تقبل العراقي” ،نس�خة منه عن عبطان
قوله خالل تفقده س�ير
االعمال في مشروع
الملع�ب ان “عل�ى
الش�ركة المنف�ذة

ثورة يف آرسنال
بسبب أوزيل

أتلتيكو مدريد يتحرك بعد اعرتاف
رئيس برشلونة
المستقبل العراقي  /متابعة
انتشرت التقارير الصحفية ،التي تتحدث مؤخرًا،
عن ق�رب رحيل الفرنس�ي أنط�وان جريزمان،
عن صف�وف أتلتيك�و مدري�د الصي�ف المقبل،
واحتمالية انضمامه بشكل كبير ،لبرشلونة.
وقالت صحيفة “ماركا” ،إن إنريكي س�يريزو،
رئيس أتلتيكو مدريد ،التقى الالعب الفرنس�ي،
ف�ي محاول�ة إلقناع�ه بالبق�اء ف�ي صف�وف
الروخي بالنكوس ،الموس�م المقبل ،ونس�يان
فك�رة الرحيل.ويأتي ه�ذا اللقاء بين س�يريزو

بغداد /المستقبل العراقي
اتف�ق رئيس�ا االتحادي�ن العراق�ي
والفلس�طيني لك�رة الق�دم  ,عل�ى اجراء
مباراة دولي�ة ودية بين المنتخبين تجري
بينهما في القدس في الرابع من ش�هر آب
المقبل.

وذكر بيان التحاد الكرة تلقت “المستقبل
العراق�ي” نس�خة من�ه ,إن “االتحادي�ن
العراقي والفلس�طيني اتفق�ا على اجراء
مب�اراة ودية بين منتخباته�م في القدس
وهي مب�اراة تحضي�را ً لكليهم�ا لبطولة
اس�يا المزمع اقامتها في االمارات مطلع
العام المقبل”.وأكد رئيس االتحاد العراقي

االحتاد العراقي حيدد موعد
استئناف الدوري

بغداد /المستقبل العراقي

أعل�ن االتحاد العراق�ي لكرة الق�دم ،أن مباريات
الدوري ستس�تأنف في السابع عش�ر من الشهر
الج�اري ،بع�د فت�رة توق�ف الرتب�اط المنتخب
الوطني بمباراة فلسطين التجريبية ،واالنتخابات
البرلمانية التي ستقام يوم السبت المقبل.
وقال عضو لجنة المسابقات ،صادق عبد الحسين،
ف�ي تصريحات خاصة لموقع كورة الرياضي ،إن

عبد الخالق مس�عود بحس�ب البي�ان ,ان
“اللق�اء الذي س�يجمع المنتخبي�ن اليوم
في البصرة س�يكون اخويا ً صادقا ً
نابع�ا ً م�ن عم�ق العالق�ة بين
البلدي�ن تعكس م�دى اهمية
القدس بالنسبة لنا كعراقيين
تاريخيا ً وروحياً.

تمكن فري�ق القوة الجوية من الفوز على ضيفه
العهد اللبناني بنتيجة ( )1 3-في مباراة الذهاب
الت�ي جمعتهما على ارض ملع�ب كربالء الدولي
لحساب نصف نهائي كأس االتحاد االسيوي».
تمك�ن الصقور من ه�دف مبكر عن�د الدقيقة (
 )5ع�ن طريق الالع�ب امجد راض�ي مما اعطاه
دافع�ا معنويا قويا لالس�تمرار بالتقدم من اجل
الف�وز اال ان محاوالت القوة الجوية لم تفلح في

الشوط االول « .وفي الشوط الثاني وقبل ان
تنتهي دقائقه تمكن مهاجم الصقور حمادي
احم�د من اضافة الهدف الثان�ي في الدقيقة (
 )82وبعد مرور خمس�ة دقائق اضاف صالح
س�دير الهدف الثالث ف�ي الدقيقة ( )87من
ركلة جزاء» .واستطاع الضيوف من تقليص
الفارق في الدقيقة االخيرة من عمر اللقاء
بهدف من توقيع الالعب محمد جالل».
لينته�ي اللق�اء بف�وز الصق�ور وخطف
العالمة الكاملة من ضيفه العهد.

برشلونة يكشف تفاصيل حفل
وداع إنييستا

المستقبل العراقي  /وكاالت

كش�ف نادي برشلونة اإلسباني ،عن تفاصيل
برنامجه لالحتفال بالتتويج بالثنائية المحلية
هذا الموس�م ،باإلضافة إلى وداع األسطورة،
آندريس إنييس�تا.وتوج البارسا هذا الموسم
بلقبي الليجا وكأس الملك ،فيما أعلن إنييستا
صاح�ب ال�ـ 33عام�ا رحيله ع�ن البلوجرانا
بنهاية الموس�م الحالي.وأعلن برش�لونة عن
تفاصيل االحتفالية التي س�تقام في المباراة

ف�ت تقاري�ر صحفية ع�ن أن بعض العب�ي فريق
آرس�نال اإلنجليزي ،قد بدأوا في التذمر من س�لوك
زميلهم األلماني ،مس�عود أوزيل ،في الفترة الماضية.
ووفقا لصحيفة “ذا صن” فإن عددا من نجوم فريق شمال لندن
غير سعداء بأن الدولي األلماني يبدو وكأنه يختار المباريات التي
يرغب في المش�اركة بها ،على الرغ�م من أنه الالعب األعلى أجرا ً
في الجانرز.وغاب أوزيل ( 29عاما) عن آرسنال في آخر  5مباريات
في ال�دوري اإلنجليزي الممتاز ،كما أنه لن يش�ارك في المباراتين
المتبقيتين لفريق المدرب آرس�ين فينجر ،في البريمييرليج بسبب
مش�كلة في الظهر.ولم يش�ارك الالعب كأساسي في  25من أصل
 58مباراة لعبها آرس�نال هذا الموس�م بجميع المس�ابقات.وكان
أوزيل قد جدد عقده مع آرس�نال فبراير الماضي ،براتب أس�بوعي
يقدر بـ 350ألف جنيه إستيرليني.

مشكلة جديدة ملحمد صالح تصب يف صالح ريال مدريد
المستقبل العراقي  /متابعة
تحدثت صحيف�ة اآلس المدريدية عن
إن هن�اك خطر كبير يح�دق بليفربول
قب�ل مب�اراة نهائ�ي دوري أبط�ال
أوروبا ضد ري�ال مدريد يوم  26مايو

األخي�رة بالليجا أم�ام ريال سوس�ييداد على
ملع�ب كامب نو ،يوم  20ماي�و الجاري.وفي
نفس اليوم س�يحصل برشلونة سيتسلم
البارس�ا كأس الليجا ،وسيتم رفعه من
قبل قائد الفريق آندريس إنيس�تا ،كما
س�يقوم “الرس�ام” أيض�ا بتوجيه
بعض الكلمات لتوديع المش�جعين
في مباراته األخيرة بقميص الفريق
الكتالوني ،وس�ينتهي الحفل بإطالق
األلعاب النارية.

الجاري.
الصحيف�ة المدريدي�ة ش�ددت عل�ى
إن محم�د صلاح نجم الفري�ق األول
يعان�ي من إره�اق ش�ديد وظهر ذلك
في المباري�ات الثالثة األخيرة التي لم
يقدم فيها صالح مستويات كبيرة.

الصحيف�ة المدريدي�ة عرجت على إن
ليفربول قد يحتاج للفوز على برايتون
في الجولة االخيرة م�ن البريمير ليج
وهذا س�يجعل كلوب م�درب ليفربول
مجبرا على مشاركة صالح المستنزف
بدنيا وهذا في صالح ريال مدريد .

الشباب والرياضة تؤكد عىل انجاز معامالت
االبطال والرواد وفق القانون
بغداد /المستقبل العراقي

اك�دت وزارة الش�باب والرياضة،عل�ى انج�از
معاملات االبطال وال�رواد ومنح مس�تحقاتهم
وفق القانون.
وقال مدير عام دائ�رة التربية البدنية والرياضة
ف�ي الوزارة عالء عبد الق�ادر إن “الوزارة تقف
م�ع الرواد من اجل الحصول على مس�تحقاتهم
عل�ى الرغم م�ن العراقي�ل التي تقف ف�ي طريق

لجنة المس�ابقات وضعت في حس�اباتها ارتباط
فري�ق الق�وة الجوية بإي�اب نص�ف نهائي كأس
االتحاد اآلس�يوي ،أمام نادي العه�د اللبناني في
بيروت.وأوضح أن اللجنة س�تصدر قائمة تضم
مواعيد الجولة الـ  26بش�كل كامل ،وتتضمن
التوقيت�ات والمالع�ب الت�ي س�تحتضن
مباريات الجولة.
يشار إلى أن الدوري توقف بعد انتهاء
الجولة الـ .25

الصقور حيقـق العـالمة الكاملـة
يف خطوته االوىل لنهائي آسيا
بغداد /المستقبل العراقي

المستقبل العراقي  /متابعة

وجريزم�ان ،بعد التصريح�ات العلنية األخيرة،
لرئيس برش�لونة ،جوس�يب ماري�ا بارتوميو،
والتي اعترف فيها بوجود محادثات بين النادي،
والبيئة المحيطة بالالعب الفرنسي.
وكان مدير العالقات المؤسس�ية في برشلونة،
جييرمو آمور ،ق�د اعترف بوجود محادثات مع
الالعب الفرنس�ي ،وبالتالي قرر أتلتيكو مدريد،
تقديم ش�كوى رس�مية لالتحاد الدولي ،بسبب
االتصاالت بين البلوجرانا وجريزمان ،علمًا بأن
الالع�ب كان قد ج�دد عقده ،الصي�ف الماضي،
حتى عام .2022

االحتادان العراقي والفلسطيني يتفقان
عىل اجراء مباراة دولية يف القدس

للملع�ب ان تلت�زم بالموع�د ال�ذي ت�م تحديده
وان الوزارة س�تبذل كافة جهودها ليتم انتهاء
العمل في الموع�د المحدد”.وأضاف عبطان ان
“االعم�ال الكونكريتية انتهت بالكامل وس�يتم
اليوم البدء بتهيئ�ة االرضية تمهيدا لزراعتها”،
مؤك�دا ً على “أهمي�ة االلت�زام بالموعد المحدد
وان حصل اي تأخير فأن الوزارة ستكون لها رد
فعل مختلف تماما عن الس�ابق”.وحدد عبطان
شهر تشرين األول  2018موعدا ً الفتتاح الملعب
أمام الجماهير.

حصوله�م المنحة منها عدم وجود الوثائق الثبوتية
الكافي�ة للرائد والتي أل�زم قانون من�ح الرياضيين
بتقديمها كأحد الشروط للحصول على المنحة”.
وأض�اف عب�د الق�ادر ،أن “قس�م االتح�ادات ف�ي
دائ�رة التربية البدنية يواص�ل عمله من اجل أن ينال
الرياضيي�ن األبط�ال وال�رواد مس�تحقاتهم وف�ق
الضوابط وفي الوقت ذاته اس�تنفر قسم االتحادات
الرياضي�ة كل جه�وده م�ن اج�ل انج�از معاملات
الرياضيين األبطال والرواد بأسرع وقت.

إيتو يكشف عن مييس اجلديد

المستقبل العراقي  /متابعة
كش�ـــف الكاميرونـــي
المخض�رم ،صاموي�ل إيت�و،
نج�م قونيا س�بور الترك�ي ،عن
الالع�ب ال�ذي يعتق�د أن�ه س�يكون
النسخة الجديدة من أيقونة برشلونة،
األرجنتيني ليونيل ميس�ي.ويعتقد إيتو
أن النج�م الش�اب كيليان مباب�ي ،مهاجم
فري�ق باري�س س�ان جيرمان الفرنس�ي
لديه ما يلزم ليس�ير على خطى أس�طورة

البارسا.
وق�ال إيت�و ،ف�ي تصريح�ات لصحيف�ة
“ليكي�ب”“ :إذا تمك�ن كيلي�ان مبابي من
إدارة نفس�ه بش�كل جي�د ،وكان ق�ادرا
عل�ى فه�م ما ي�دور حول�ه ،فهو ميس�ي
المستقبل”.
وأض�اف“ :هناك الكثير من األش�ياء التي
يجب أن تضعها في اعتبارك إذا كنت ترغب
في الحصول على مس�يرة مهني�ة رائعة،
بغض النظر عن ق�درات الالعب وجودته،
حتى وإن كان جيدا بش�كل غي�ر طبيعي،

آمل أن تتاح ل�ي الفرصة للتحدث معه في
يوم من األيام” .وتابع“ :كيليان يمكن أن
يقود نفس�ه ليحصل على الق�وة الذهنية
الفائقة التي يمتلكها ليو ميسي”.
واختتم“ :لقد رأيت ميس�ي وهو ينمو في
برشلونة ،يجعل المباريات تبدو سهلة من
خالل صناعة أش�ياء رائعة ف�ي كل ثانية،
إن�ه فريد ،لكنه ال يزال مثل الطفل الصغير
ال�ذي رأيته في عام  ،2004رصين ،هادئ،
آخ�رون ق�د يصاب�ون بالجن�ون ،عندم�ا
يحققون شهرة ومجدا عالميا.

زيدان :هنائي التشامبيونزليج ليس بني كريستيانو وصالح
المستقبل العراقي  /وكاالت
تحدث زي�ن الدين زي�دان المدير
الفني لري�ال مدريد ،عن مواجهة
فريق�ه الي�وم األربع�اء ،خ�ارج
الدي�ار ض�د إش�بيلية ف�ي المباراة
المؤجلة م�ن الجولة  34من الدوري
اإلسباني.
وق�ال زي�زو ،ف�ي مؤتم�ر صحف�ي
نقلته صحيف�ة “موندو ديبورتيفو”:
“يتبق�ى لن�ا  3مباريات ف�ي الدوري،
وغدا س�نحاول أن نقدم مباراة جيدة،
اله�دف ه�و إنهاء الموس�م ف�ي أعلى
مرك�ز ممكن ،وس�تكون ه�ذه فرصة
جديدة لحصد  3نقاط أخرى”.
وأض�اف الم�درب الفرنس�ي“ :يجب أن

نكون إيجابيين بشأن إصابة كريستيانو،
هذه هي كرة القدم وال يمكننا السيطرة
عليها ،سوف ألعب بالالعبين الذين أعتقد
أنهم يناس�بون اللقاء ،رونالدو وإيسكو
وكارفاخال في حالة جيدة ،وأس�تطيع
أن أؤكد أنه بحلول نهائي دوري األبطال
سيكون الجميع جاهزون”.
وتاب�ع“ :مواجه�ة ليفربول ف�ي نهائي
دوري األبط�ال؟ نع�رف م�ا لدي�ه م�ن
ممي�زات ،إنه فري�ق إنجلي�زي ويعرف
كي�ف يدافع ويقاتل ،محمد صالح العب
عظيم ،وقدم موسما رائعا”.
وأوض�ح“ :أعتق�د أنها س�تكون مباراة
كبي�رة ورائع�ة ومفتوحة وبه�ا العديد
م�ن الفرص للفريقين ،وأهم ش�يء هو
التخطي�ط ،ومواجهة ه�ذه الصعوبات،

س�نقوم بتحلي�ل ليفرب�ول بمزي�د من
التفصي�ل ،لكنن�ي ال أح�ب التحدث عن
المب�اراة وكأنها فقط بين كريس�تيانو
وصلاح ،س�تكون ري�ال مدري�د ض�د
ليفربول”.
وع�ن ش�ائعات التعاق�د م�ع البرازيلي
نيم�ار دا س�يلفا ،نج�م باري�س س�ان
جيرمان ،علق“ :س�أقول نفس الش�يء
دائمً �ا ،إنه ليس العب�ا بفريقي ألتحدث
عنه ،أنا مهتم فقط اآلن بإنهاء الموسم
الحالي بشكل جيد”.
وع�ن ه�دف ميس�ي المثير للج�دل في
الكالس�يكو األخير ،أض�اف“ :لقد رأينا
الخط�أ ،والحكم لم يره ،لكن في النهاية
تم احتساب الهدف ،يمكن أن يخطئ أي
شخص ،لكنني لن أتعرض للحكم أبدا ً .

ا�سرتاحة
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حصان جيرب مالكته الذهاب للمحاكم
يف واقع�ة نادرة ،رفع حص�ان أمريكي دعوى
قضائية ضد مالكته الس�ابقة ،وطالب بمبلغ
م�ايل ق�دره مئ�ة أل�ف دوالر ،تعويض�ا ع�ن
الرضر»الكبري» الذي ألم به .فما هي تفاصيل
هذه الواقعة غري املسبوقة؟
ذكر موقع شبكة « »ABCاألمريكي أن حصانا
يف والي�ة أوريغون األمريكية ،ق�اىض مالكته
السابقة غويندولني فيرش ( 51عاما) .وبدأت
ه�ذه القص�ة الغريب�ة عندما ترك�ت فيرش

نصائح لالنطوائيني
قدمت دراسة حديثة  6نصائح لالنطوائيني
الراغبني يف إقامة عالقات ناجحة يف دائرة
ً
الفت�ة إىل أن الصبر على نمو
أعماله�م،
العالقات والقضاء عىل التش�تت يس�اعد
عىل تحقق ذلك.
وش�ملت النصائح التي قدمتها الدراس�ة
تهيئ�ة النفس للنجاح عبر اختيار مكان
العم�ل الذي يختل�ف بطبيع�ة الحال من
ش�خص آلخ�ر ،ففي حين يمي�ل بعض

األشخاص للعمل يف الغرف الكبرية ،يرغب
البعض اآلخر ملحاكاة األس�لوب التعليمي
والعمل يف الفصول أو القاعات.
ودعت الدراسة الراغبني يف إقامة عالقات
ناجحة إىل القضاء عىل التش�تت والحرج
م�ن خلال وض�ع هدف ل�كل ح�وار مع
زمالئه�م ،واختيار الصديق الذي يزيد من
فرص نجاحهم.
ّ
وحذرت من قرص التواصل مع الزمالء من

حصانها خارجا خالل فصل الشتاء ،من دون
أن ُتق�دم ل�ه الطعام الكايف وامل�أوى ،وهو ما
أدى إىل تعرض الحص�ان إىل إصابات بليغة يف
أنحاء متفرقة من جسمه.وقال ماتيو ليمان
محامي الحصان ،الذي يحمل اس�م «عدالة»:
«كان شديد الهزالة ،حوايل  300باوند أقل من
الوزن (العادي) للحصان» ،أي ما يعادل 136
كغ .وأض�اف املحامي ع�ن «Animal Legal
 ،»Defense Fundوهي جمعية غري حكومية

ُتدافع عن الحيوان�ات« :كان الحصان ُيعاني
م�ن التقرح�ات يف قضيب�ه ،بس�بب تعرضه
للبرد وع�دم معالج�ة األم�ر لعدة ش�هور»،
فيما س�يتحتم عىل الحصان متوسط الحجم
تلق�ي رعاية طبية خاصة بقي�ة حياته.وأكد
موق�ع جريدة « »The Oregonianأن محامي
الحصان «عدالة» ( 8أعوام) ُيطالب بحصوله
عىل مبلغ مايل قدره  100.000دوالرا أمريكيا
تعويضا عىل الرضر الذي الحقه.

أجل اللج�وء إليهم يف احتياج�ات معينة؛
كون االختالط املهني يكون للحياة وليس
للحظ�ة الراهن�ة ،مبين�ة أهمية توس�يع
دائرة االختالط مع الزمالء ،والجلوس مع
زمالء جدد.
وش�ددت على رضورة اتخ�اذ املنهجي�ة
بعيدة املدى من خلال التدرب عىل الصرب
والس�ماح للعالق�ات أن تنمو م�ع الوقت
بدالً من الرتكيز عىل تطورها برسعة.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

•هل تعل�م أن وضع أحمر الش�فاه ملدة طويلة
وبصفة مستمرة يؤدي لرتاكم الرصاص يف الدم
مما يس�بب تراجع يف قدرات الدماغ والذاكرة يف
املستقبل.
•هل تعلم عن الصح�ة  ..أن الضحك يمحو كليا
التش�نجات العضلي�ة والتقلص�ات الت�ي تكون
يف األص�ل الس�بب الرئيسي لظه�ور آالم الظهر
والرأس ولرقبة.
•ه�ل تعلم أن الزعفران يحت�وي عىل خصائص
مضادة للكآبة حيث يعمل عىل زيادة مستويات
م�واد كيماوي�ة معين�ة يف الدم�اغ ومنه�ا
السريوتونني.
•هل تعلم أن حبوب زيت الس�مك يمكن أن تفيد
يف التخلص من أعراض م�رض التهاب املفاصل
الروماتزمي الذي تشمل الكثري من اآلالم والتعب
وتيبس املفاصل يف الصباح اضافة اىل تورمها.

اهلواتف األكثر مبيع ًا
أظه�ر تقرير جديد أن آخر هاتف طرحته
رشكة «أب�ل» األمريكية «آيف�ون  »Xكان
األكث�ر مبيع�ا خالل الرب�ع األول من عام
 2018الج�اري ،حس�ب م�ا نقل�ه موقع
«يس إن ب�ي يس».وتمكنت «أبل» من بيع
 16ملي�ون وح�دة من «آيف�ون  »Xخالل
األش�هر الثالث�ة املنتهي�ة يف  31م�ارس،
حس�ب دراس�ة أنجزته�ا «ستراتيجي
أناليتيك» بحسب مانرشته سكاي نيوز .
ويأت�ي يف املركز الثاني آيف�ون  8بـ12.5
ماليين وح�دة ،متبوع�ا بآيف�ون  8بلس
ب�ـ 8.3ماليني وحدة ،ثم آيفون  7مع 5.6
ماليني وحدة.أما هاتف رشكة «شاومي»
الصينية جاء باملرك�ز الخامس ،حيث تم
ش�حن  5.4ماليين وحدة.واحت�ل هاتف

رشكة «سامس�ونغ» الكوري�ة الجنوبية،
«غاالكيس إس  9بلس» املركز الس�ادس،
حيث باع�ت  5.3ماليني وحدة خالل املدة

طبق اليوم

ريد فيلفيت كب كيك

سودوكو

املذكورة س�لفا.وذكرت الدراس�ة أن هذا
األمر يعود إىل التاريخ املتأخر ،الذي طرح
فيه الهاتف باألس�واق ،حيث جاء يف آخر

امليزان

احلمل
مهني�اً:ال تق�دم الي�وم على اي مغام�رات مالية ليس�ت
مضمونة عاطفياً:تتمتع برومانسية تجعل الطرف االخر
ينجذب اليك بسهولة.

الثور

العقرب

مهنياً:االحداث تتواىل علي�ك برسعة مما يجعلك غري قادر
على الس�يطرة عاطفياً:تفك�ر جديا بح�ل االرتباط الذى
يجمعك بمن تحب.

اجلوزاء

كلمات متقاطعة

السرطان

مهنياً:تشعر باالحباط يف عملك فالكثري من االمور ال تسري
ً
عاطفي�ا:ان كنت ال تريد هذه العالقة فصارح
يف صالحك
الرشيك و ال تخدعه اكثر.

اجلدي

مهنياً:اعم�ال مس�تعجلة تتطل�ب منك ان تتخ�ذ قرارات
رسيعة بشأنها عاطفياً:تعيش قصة حب جديدة و تجربة
مختلفة تجذبك اليها.

االسد

مهنياً:ال تس�مح ألحد ان ينتقدك و ال تعطهم املجال لذلك
عاطفياً:تتوق اىل بناء عائلة مع من تحب.

الدلو

مهني�اً:ال تتوىل اي�ة اعمال جديدة لس�ت قادرعىل االلتزام
به�ا عاطفياً:عالقتك مع الرشيك تتوتر بس�بب املش�اكل
العائلية.

العذراء
املقادير:
كوب ونصف دقيق أس�مر  1 -كوب س�كر بني  -ربع كوب زيت
عب�اد الش�مس  3 -بيضات  3 -موزة كبيرة  1 -معلقة صغرية
بيكينج صودا  -رشة ملح  -رشة فانيليا  -رشة قرفة
طريقة التحضري:
يسخن الفرن عىل درجة حرارة  180مئوية ،وترص قوالب الكب
كيك الورقية يف الصينية.
يوض�ع الدقيق يف بول�ة ،ويضاف إليه البيكين�ج صودا والقرفة،
ويخلط جيداً.
يقرش املوز ،ويوضع يف بولة ثم يهرس جيداً.
يض�اف إليه البيض والس�كر والزيت والفانيلي�ا وامللح ،ويخلط
جيداً.
يضاف خليط الدقيق ،وتقلب جميع املكونات حتى تتجانس ،مع
مراعاة عدم تقلبيها كثرياً.
يص�ب الخليط يف قوال�ب الكب كيك حتى ثلثيه�ا ،ويدخل الفرن
ملدة من  20إىل  25دقيقة وحتى ينضج.
يخرج من الفرن،ويرتك ليربد.
يرص يف الطبق ،ويقدم مع املرشوب املفضل.

مهنياً:ال تدخل نفس�ك يف مش�اكل انت يف غنى عنها اهتم
فقط بش�ؤونك عاطفياً:تعيش اجم�ل االوقات برفقة من
تحب.

القوس

مهنياً:اخريا تحصد نتائج عملك الش�اق عىل مدى سنوات
طويلة عاطفياً:الحبيب متغري و ال تعرف الس�بب واجهه
بشكوكك.
فرتة من الرب�ع األول من  ،2018متوقعة
ب�أن يس�جل ارتفاع�ا يف املبيع�ات خالل
الربع الثاني والثالث القادمني.
وكان ني�ل كامبلين�غ ،مدي�ر مجموع�ة
«مرياباد» للأوراق املالية ،قال إن الرشكة
ل�ن تنت�ج أي هات�ف «آيف�ون  »Xجديد،
مضيف�ا« :س�يتم إلغ�اء ه�ذا الجهاز من
األسواق بعد جيل واحد فقط».
وتاب�ع« :أبل بالغت بش�كل يسء يف تقدير
الطلب على الهاتف ،وذل�ك بعدما أنتجت
كمية كبرية من األجهزة التي ستبيعها».
وأضاف ،خالل حوار مع قناة «يس.إن.بي.
يس» أن «آيفون  Xيمكن اعتباره يف عداد
املوتى ..املش�كلة الوحيدة مع هذا الهاتف
هو سعره املرتفع جدا».

مهنياً:مكاف�أة مالي�ة تس�تحقها نتيجة تعب�ك و تفانيك
بالعم�ل عاطفياً:عليك ان تعطي املزيد من الثقة ملن تحب
و ان تدعمه بالقرارات التى يتخذها.

مهنياً:يعرض علي�ك احدهم وظيفة جديدة ادرس الوضع
جيدا قب�ل القبول او الرف�ض عاطفياً:التوتر الذى كان يف
عالقتك العاطفية يزول اخريا.

احلوت

مهني�اً:ال تضعف امام اية اغراءات مادية و تجعلك تتخىل
عن مبادئك عاطفياً:حاول ان تكون اكثر مجاملة للحبيب
و ال توجه له املزيد من االنتقادات.

مهنياً:كن ح�ذرا من مكيدة احد االش�خاص الذى يرتصد
اخطائك عاطفياً:تش�عر ان عالقتك مع من تحب تتحسن
و يف طريقك اىل االستقرار.

إنستغرام يتحدى «أمازون»
أضاف موقع إنس�تغرام ميزة جديدة ،قد
تعني أن مس�تخدمي التطبيق سيقضون
أوقات�ا أكثر يف اس�تخدام التطبيق.وطرح
املوق�ع مي�زة تمك�ن املس�تخدمني م�ن
دف�ع ثمن حج�وزات املطاعم وغريها من
الخدمات دون مغادرة التطبيق ،بحس�ب
موقع  Expressالربيطاني.وكان إنستغرام
ق�د أش�ار إىل خط�ط للتوس�ع يف التجارة
اإللكرتونية ،وهذا التطور األخري س�يقود
إىل ش�ائعات بأن الرشكة تأمل يف منافسة
عمالق�ة التجارة اإللكرتوني�ة «أمازون».
وتتي�ح املي�زة الجدي�دة للمس�تخدمني

تس�جيل بطاق�ة دف�ع وتفاصي�ل أمنية
داخ�ل التطبي�ق ،مم�ا يلغ�ي الحاجة إىل

االنتقال بعيدا عن إنستغرام للدفع مقابل
الس�لع والخدمات.وقال إنس�تغرام ملوقع
 TechCrunchاألمريك�ي أنه حاليا يخترب
مي�زة الدفع داخل التطبي�ق ،والتي ال يتم
عرضه�ا إال لشركاء معينين يف الواليات
املتح�دة واململك�ة املتحدة.ويب�دو أن هذا
االبت�كار ج�زء م�ن رغب�ة إنس�تغرام يف
«تعميق العالقة بني الناس واألعمال» التي
تح�دث عنه�ا التطبيق يف م�ارس املايض.
يأت�ي ذلك بعد أن قدم�ت خدمة WeChat
الش�هرية يف الصني للمس�تخدمني القدرة
عىل تحويل األموال إىل بعضهم البعض.
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