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علي الدراجي

وزيرا خارجية العراق واجلزائر يعلنان هناية أزمة «اهلتافات»

ص2

الفتح وسائرون :اتفاق عىل «االشرتاك» بإدارة احلكومة

ً
التحالفان يبحثان عن رئيس وزراء «توافقي» ..والكرد :ننتظر عرضا لالنضمام
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
يقترب تحالف�ي الفت�ح وس�ائرون من
االلتئام أو االتفاق عىل االشرتاك بتشكيل
الكتل�ة األكبر ،وذل�ك بعد االتف�اق عىل
اختي�ار رئي�س وزراء توافق�ي ال ينتمي
إىل أي م�ن الكتلتين ،وبينم�ا يتح� ّدث
تحالف الفتح عن هذه االتفاقات بشكل
ّ
يظل تحالف س�ائرون منزويا ً عن
علني،
األضواء.
واك�د الناط�ق باس�م تحال�ف الفت�ح
النائب احمد االس�دي ،أن تحالفي الفتح
وس�ائرون اتفق�ا عىل االشتراك ب�ادارة

الحكومة املقبلة ،مبينا ً انه سيتم الذهاب
اىل مرش�ح توافقي غري محسوب عىل أي
طرف ومقب�ول من جمي�ع االطراف من
اجل رئاسة الحكومة.
وق�ال االس�دي يف ترصي�ح صحف�ي ان
«تحالف�ي الفت�ح وس�ائرون اتفقا عىل
االشرتاك يف ادارة الحكومة املقبلة” ،الفتا ً
اىل ان «الكتل السياس�ية ستذهب ملرشح
توافقي غري محسوب عىل طرف ومقبول
من الجميع من اجل رئاسة الحكومة».
واض�اف ان «الخالف بني دول�ة القانون
وس�ائرون ل�ن يس�تمر اذا ه�دد ببق�اء
العملي�ة السياس�ية” ،مشيرا إىل أن

الكهرباء :قرب االتفاق مع سيمنز األملانية
إلضافة « »11ألف ميكاواط

3

“الس�يد مقت�دى الصدر س�يحرص عىل
مقاربة الخلاف بينه وبني دولة القانون
بما يتناس�ب م�ع مصلح�ة الجماهري”.
واوض�ح االس�دي ،ان “هن�اك انس�دادا
يف االف�ق الس�يايس بني جمي�ع املحاور،
خاصة ان كل من كتلة الفتح وس�ائرون
متمس�ك بتحالفه ،كم�ا ان الكتلة االكرب
ال يمكن اتمامه�ا اال بموافقة الكرد عىل
طرف دون االخ�ر” ،مؤكدا أن “الحكومة
القادمة ستكون حكومة ازمات ورئيسها
لن يكون محظوظاً”.

التفاصيل ص2

اجلبهة الرتكامنية تطالب ( )3شخصيات سياسية
باالعتذار من اهايل كركوك

2

مطالبات لالحتاد األوريب بالتحرك كـ «قوة عاملية»

رئيس جنايات بابل يعلن اكامل ( )1500قضية إرهاب
ويصف مافيات الفساد بـالـ «أكثر خطر ًا»
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد رئيس محكمة جناي�ات بابل القايض
نارص ذياب الشمري ،أمس األربعاء ،اكمال
 1500قضية إرهاب ،مشريا اىل ان مافيات
الفس�اد اكث�ر خط�را من االره�اب .وقال
الش�مري يف حوار مع صحيفة «القضاء»،
إن «عرشات العملي�ات اإلرهابية التي راح
ضحيته�ا آالف األبرياء رضب�ت محافظة
بابل ،وه�ذا ما انعكس يف حج�م الدعاوى
واإلرهابيين أمام منصات املحاكمة ،ففي
الس�نوات العرش األخيرة أكملت محكمة
جناي�ات بابل النظ�ر يف نحو  1500دعوى
ذات طاب�ع إرهاب�ي» .واض�اف انه «عىل
الرغم من التحس�ن األمني الذي تش�هده

املدين�ة ،إال أن مل�ف اإلره�اب ال يمك�ن
إغالق�ه بوجود الخالي�ا النائمة ووس�ائل
اإلعلام الت�ي تب�ث الكراهي�ة وعملي�ات
غسيل األموال» .وتابع أن «املحاكم تواجه
اليوم مافيات الفس�اد املايل واإلداري التي
ال تقل خطورة ع�ن اإلرهاب» ،الفتا إىل أن
«اس�تخدام نفوذ الوظيفة العامة ملصالح
خاصة من أهم صور هذا الفساد يف بابل».
واستعرض رئيس الجنايات «ملفات كثرية
تتعل�ق بالفس�اد امل�ايل واإلداري وتهريب
النف�ط وجرائم املتاج�رة باملخدرات وأهم
جرائ�م القت�ل التي حدث�ت يف املحافظة»،
محذرا ً من «إرهاصات للرصاع القبيل الذي
يحاول أن ينمو يف مدينة عرفت بالوسطية
والتحرض بسبب فوضوية امتالك األسلحة

من دون ترخيص» .وردا ً عىل سؤال يتعلق
باألمن الش�خيص للقضاة ال�ذي ينظرون
القضاي�ا اإلرهابي�ة ق�ال «نح�ن كس�ائر
رشائ�ح املجتمع لس�نا بمن�أى عن خطر
اإلرهاب ،حتى أن القس�م األكرب من قضاة
الجزاء تعرض لتهديد اإلرهاب واس�تهدف
الكثري منهم بالسيارات املفخخة والعبوات
الناس�فة واملتابعة واالستهداف الشخيص
ودورهم وعائالتهم» .وع�ن أهم الدعاوى
اإلرهابية التي حسمت مؤخرا ً أكد الشمري
ب�أن «املحكمة أص�درت أحكام�ا بتجريم
متهمني عدة عن تفجري سيارات مفخخة
يف س�يطرة اآلث�ار ومطعم ف�دك يف ناحية
الشوميل عىل الطريق الرسيع.

التفاصيل ص2

بغداد  /المستقبل العراقي

قال رئيس املفوضية األوروبية جان كلود يونكر
أمس األربعاء إن عىل االتحاد األوروبي أن يظهر
قدرات�ه الكامن�ة كق�وة عاملية ،وذل�ك يف وقت
تنس�حب فيه الوالي�ات املتحدة م�ن ارتباطات
دولي�ة .وق�ال يونك�ر يف خطاب حال�ة االتحاد
السنوي أمام الربملان األوروبي يف سرتاسبورج
إن االتح�اد األوروب�ي عندم�ا كان متحدا كان
قوة ال يس�تهان به�ا .وتابع ”عندم�ا تتحدث
أوروب�ا بصوت واحد يمكننا فرض وضعنا عىل

اآلخرين“ .وردا عىل تساؤالت العديد من الدول
عن دور واش�نطن كزعيم اقتصادي عاملي قال
يونك�ر أيضا إن�ه يجب الرتويج بش�كل أفضل
للي�ورو كعمل�ة عاملية ،متس�ائال مل�اذا يجري
تس�عري معظ�م واردات االتح�اد األوروبي من
الطاقة بالدوالر رغم أن كلها تقريبا ال تأتي من
الوالي�ات املتحدة .وقال إن املفوضية األوروبية
تري�د االنته�اء من اتف�اق تجاري م�ع اليابان
بحل�ول أيار كم�ا أعلن عن ب�دء عالقة تجارية
جدي�دة مع أفريقيا .وق�ال ”أفريقيا ال تحتاج
إلعان�ة وإنم�ا لرشاك�ة حقيقي�ة ومتوازن�ة“

مقرتح�ا تحالف�ا جديدا س�يتيح عرشة ماليني
فرص�ة عم�ل يف أفريقيا خالل خمس س�نوات
وسيس�اعد الطلب�ة والباحثين األفارق�ة عىل
االلتحاق بربامج تبادل يف أوروبا.
واقرتح أيضا تعزيز دفاعات أوروبا يف مواجهة
األفارقة الفقراء الذين يتجهون ش�ماال ،وذلك
م�ن خلال تش�كيل ح�رس أوروب�ي للح�دود
والس�واحل يخضع إلرشاف بروكس�ل بالكامل
ويبل�غ قوام�ه عشرة آالف فرد للمس�اعدة يف
إيقاف املهاجرين الفقراء الذين أجج وصولوهم
النزعات القومية املناهضة لالتحاد األوروبي.

حمافظ بغداد يبحث مع امللحق التجاري االيراين آلية تنفيذ املشاريع اخلدمية يف العاصمة

عمليات بغداد تلقي القبض عىل ( )5متهمني بالرسقة وباكستاين خمالف لإلقامة

املحكمة االحتادية تنظر طعونا بمواد يف قانون رشكة النفط الوطنية العراقية
العمل تعلن عن
توفـيـر ( )500فرصـة عمـل
لتشغيل العاطلني
ص2

املنافذ احلدودية تبحث
التشديد عىل منع دخول األدوية
املهربة وجتريمها
ص3

الرافدين يرصف وجبة
جديدة من السلف للمتقاعدين
املدنيني والعسكريني

ص3

ص2

ص2

مـيـالن
يتلقى صــدمـة خــالل
التوقف الدويل

ص3

وزيــر الزراعــة يــوافــق عـلـى متـلـيـــك الـبـسـاتـيــن لـغـارسـيـهــا

ص7

ص3

العمل تعلن عن توفري ( )500فرصة عمل لتشغيل العاطلني
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية ،أمس األربع�اء ،عن توفري 500
فرص�ة عمل يف القط�اع الخاص لتش�غيل العاطلني عن العمل املس�جلني يف
قاعدة بياناته�ا .ونقلت وكالة «املعلومة» عن املتحدث باس�م الوزارة عمار
منع�م القول إن «ف�رق االس�تقصاء يف وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية
اجرت خلال النصف االول من العام الحايل  993زيارة ميدانية اس�تحصلت
خاللها نحو  500فرصة عمل” .وأضاف عمار أن «الوظائف التي تتوفر لدى
ال�وزارة ويتم نرشها عرب املوقع االلكرتوني تكون ضمن القطاعات الخاص
واملختلط والتعاوني ومن يتم قبوله للعمل فيها يتم شموله بامتيازات قانون
التقاعد والضمان االجتماعي للعمال» .واشار منعم إىل ان «هذه الخطوة تعد
من الس�ياقات التي تتبعها الوزارة لتقليص حجم البطالة وسعيها لتشغيل
الباحثني عن العمل».
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الفتح وسائرون :اتفاق عىل «االشرتاك» بإدارة احلكومة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

يقرتب تحالفي الفتح وسائرون من االلتئام
أو االتف�اق على االشتراك بتش�كيل الكتلة
األكبر ،وذلك بعد االتفاق على اختيار رئيس
وزراء توافق�ي ال ينتم�ي إىل أي من الكتلتني،
وبينم�ا يتح� ّدث تحال�ف الفت�ح ع�ن هذه
ّ
يظل تحالف سائرون
االتفاقات بشكل علني،
منزويا ً عن األضواء.
واكد الناطق باسم تحالف الفتح النائب احمد
االس�دي ،أن تحالفي الفتح وسائرون اتفقا
عىل االشتراك بادارة الحكومة املقبلة ،مبينا ً
ان�ه س�يتم الذه�اب اىل مرش�ح توافقي غري
محس�وب عىل أي ط�رف ومقبول من جميع
االطراف من اجل رئاسة الحكومة.
وقال االسدي يف ترصيح صحفي ان «تحالفي
الفت�ح وس�ائرون اتفق�ا على االشتراك يف
ً
الفت�ا اىل ان «الكتل
ادارة الحكوم�ة املقبلة”،
السياس�ية س�تذهب ملرش�ح توافق�ي غير
محسوب عىل طرف ومقبول من الجميع من
اجل رئاسة الحكومة».
واض�اف ان «الخلاف بين دول�ة القان�ون
وس�ائرون لن يس�تمر اذا هدد ببقاء العملية
السياس�ية” ،مشيرا إىل أن “الس�يد مقتدى
الصدر س�يحرص عىل مقارب�ة الخالف بينه
وبني دولة القانون بما يتناس�ب مع مصلحة

الجماهير” .واوض�ح االس�دي ،ان “هن�اك
انسدادا يف االفق السيايس بني جميع املحاور،
خاص�ة ان كل م�ن كتل�ة الفتح وس�ائرون
متمس�ك بتحالفه ،كم�ا ان الكتل�ة االكرب ال
يمكن اتمامه�ا اال بموافقة الكرد عىل طرف
دون االخ�ر” ،مؤكدا أن “الحكوم�ة القادمة
س�تكون حكومة ازمات ورئيس�ها لن يكون
محظوظاً”.
بدوره ،أك�د النائب عن تحال�ف الفتح نعيم
العبودي وج�ود تفاهم وتق�ارب مع تحالف
س�ائرون بش�أن ش�خص رئي�س ال�وزراء
املقبل.
وق�ال العب�ودي يف ترصي�ح صحف�ي «حتى
ه�ذه اللحظة ،ف�إن التق�ارب والتفاهم بني
(الفتح) و(سائرون) ليس تحالف ،وإنما هو
تفاهم وتقارب حول شخص رئيس الوزراء،
وكذل�ك دعم م�ن س�يكون رئيس�ا ً للربملان،
وكذلك رئاس�ة الجمهورية ،وبالتايل هو ليس
تحالف”.
وأضاف أن «التقارب والتفاهم بني (سائرون)
و(الفتح) ،لم يعد هناك ضري يف من س�يكون
هو الكتلة األكثر عدداً ،وس�وف ننتظر أيضا ً
قرار املحكمة االتحادية».
ولفت العبودي إىل أن «املس�اعي بني (الفتح)
و(س�ائرون) اآلن ه�ي التنس�يق والتفاهم،
واالتفاق عىل شخص رئيس الوزراء ،برصف

النظر عمن ستكون هي الكتلة األكثر عدداً”.
من جانبه ،كش�ف القي�ادي يف تحالف الفتح
حنني الق�دو ع�ن مفاوضات مرك�زة لدمج
جمي�ع الكتل املنضوية تح�ت تحالفي البناء

واإلصلاح بقائم�ة موح�دة .ونقل�ت وكالة
«املعلومة» عن الق�دو القول إن «املفاوضات
السياس�ية بني تحالفي البناء برئاسة الفتح
وتحال�ف االصالح واالعمار بقيادة س�ائرون

والكتل األخرى وصلت إىل مراحلها النهائية”.
وأض�اف ،أن “التوقي�ت الدس�تورية تل�زم
الكتلتين بإعلان موقفهم�ا النهائ�ي خالل
الس�اعات املقبلة قبيل بدء جلس�ة الربملان”،

مشريا إىل ان “التحالف الجديد سينتظر الكتل
السنية بشأن حسم موقفها وترشيح رئيس
مجلس النواب بالتوافق مع الكتل األخرى”.
يف غض�ون ذل�ك ،اك�د النائب ع�ن الجماعة
اإلسالمية الكردس�تانية حسني اسماعيل ان
تحالفي البناء واالصلاح لم يفاتحا االحزاب
الكردية املعارضة بش�أن االنضمام اىل احدى
الكتلتني االكرب.
وق�ال اس�ماعيل ان “الجماع�ة االسلامية
وباق�ي االح�زاب املعارضة يف كردس�تان لم
تتف�ق م�ع الحزبين الديمقراط�ي واالتحاد
الوطن�ي عىل صيغ�ة معين�ة لالنضم�ام اىل
احدى الكتل الكبرية يف بغداد”.
واضاف ان “الحزبين الكرديني املذكورين لم
يعلن�ا موقفهما بش�أن االنضم�ام اىل الكتلة
االكرب ،بس�بب التناحر السيايس بني الكتل يف
بغداد” ،مبينا أن “اح�زاب املعارضة الكردية
لديهم مؤاخذات عىل االنتخابات التي شهدت
تزوي�را ً كبيراً ،وبالت�ايل فهم ل�م يتفقوا مع
االتحاد الوطني والديمقراطي الكردس�تاني،
بشأن االنضمام اىل الكتلة االكرب”.
واوض�ح اس�ماعيل ،أن “االح�زاب املعارضة
يف كردستان لم تشترك مع اي تحالف سواء
البناء ام االصالح ،كم�ا انهما لم يفاتحوا اي
طرف من االحزاب املذكورة بش�أن االنضمام
اىل احدهما”.

رئيس جنايات بابل يعلن اكامل ( )1500قضية إرهاب ويصف مافيات الفساد بـالـ «أكثر خطر ًا»
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د رئي�س محكم�ة جناي�ات باب�ل
الق�ايض ن�ارص ذياب الش�مري ،أمس
األربع�اء ،اكم�ال  1500قضية إرهاب،
مشيرا اىل ان مافي�ات الفس�اد اكث�ر
خط�را م�ن االره�اب .وقال الش�مري
يف ح�وار م�ع صحيفة «القض�اء» ،إن

«عرشات العملي�ات اإلرهابية التي راح
ضحيتها آالف األبرياء رضبت محافظة
بابل ،وهذا ما انعكس يف حجم الدعاوى
واإلرهابيين أمام منص�ات املحاكمة،
ففي الس�نوات العرش األخيرة أكملت
محكم�ة جناي�ات بابل النظ�ر يف نحو
 1500دع�وى ذات طاب�ع إرهاب�ي».
واضاف ان�ه «عىل الرغم من التحس�ن

األمن�ي ال�ذي تش�هده املدين�ة ،إال أن
مل�ف اإلرهاب ال يمك�ن إغالقه بوجود
الخالي�ا النائم�ة ووس�ائل اإلعلام
الت�ي تب�ث الكراهية وعمليات غس�يل
األم�وال» .وتاب�ع أن «املحاك�م تواجه
الي�وم مافيات الفس�اد امل�ايل واإلداري
الت�ي ال تق�ل خط�ورة ع�ن اإلرهاب»،
الفتا إىل أن «اس�تخدام نف�وذ الوظيفة

العام�ة ملصالح خاصة م�ن أهم صور
هذا الفساد يف بابل» .واستعرض رئيس
الجنايات «ملفات كثرية تتعلق بالفساد
املايل واإلداري وتهري�ب النفط وجرائم
املتاجرة باملخ�درات وأهم جرائم القتل
الت�ي حدثت يف املحافظ�ة» ،محذرا ً من
«إرهاصات للرصاع القبيل الذي يحاول
أن ينم�و يف مدين�ة عرفت بالوس�طية

والتحضر بس�بب فوضوي�ة امتلاك
األس�لحة من دون ترخيص» .وردا ً عىل
س�ؤال يتعلق باألمن الشخيص للقضاة
ال�ذي ينظرون القضاي�ا اإلرهابية قال
«نح�ن كس�ائر رشائح املجتمع لس�نا
بمن�أى ع�ن خط�ر اإلره�اب ،حتى أن
القسم األكرب من قضاة الجزاء تعرض
لتهدي�د اإلره�اب واس�تهدف الكثير

وزيرا خارجية العراق واجلزائر يعلنان هناية أزمة «اهلتافات»
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د وزي�ر الخارجي�ة الجزائري عب�د القادر
مس�اهل ،أمس االربعاء ،أنه ال يمكن املساس
بالعالق�ات الجزائري�ة العراقي�ة ،فيم�ا ابدى
ترحيب�ه بدع�وة وجهه�ا وزي�ر الخارجي�ة
ابراهي�م الجعف�ري لزي�ارة بغ�داد .وقال�ت
وزارة الخارجية الجزائرية يف بيان ،إن وزيري

الخارجي�ة الجزائ�ري والعراقي ،عب�د القادر
مساهل ،و إبراهيم الجعفري التقيا عىل هامش
الدورة العادية ال�ـ 150ملجلس جامعة الدول
العربية .واش�ار البيان اىل أن الوزيرين أش�ادا
خلال لقائهما يف القاه�رة بـ»عمق العالقات
التاريخي�ة بين البلدين الش�قيقني» ،وتناوال
سبل تعزيز وتطوير العالقات الثنائية ،مؤكدا
أنه ال يمك�ن املس�اس بالعالق�ات الجزائرية

العراقي�ة .ولفت البي�ان إىل أن الوزير العراقي
الجعف�ري دعا نظريه مس�اهل لزيارة بغداد،
ورح�ب الوزي�ر الجزائ�ري بالدع�وة «تعزيزا
للعالقات املتميزة القائمة بني البلدين ،وبالتايل
أغلق الطريق أمام كل من يحاول تعكري صفو
هذه العالقات» .ولم يتط�رق بيان الخارجية
الجزائري�ة إىل خبر اس�تدعاء بغداد للس�فري
الجزائري ،مثلما تداولته وسائل إعالم سابقا،

املحكمة االحتادية تنظر طعون ًا بمواد يف قانون رشكة النفط
الوطنية العراقية
بغداد  /المستقبل العراقي
نظرت املحكم�ة االتحادية العليا
طعون�ا ً بعدم دس�تورية مواد يف
قان�ون رشك�ة النف�ط الوطنية
العراقية رقم ( )4لس�نة ،2018
فيم�ا ق�ررت تأجي�ل املرافعة إىل
الثالث من الشهر املقبل.
وقال املتحدث الرسمي للمحكمة
إي�اس الس�اموك يف بي�ان تلقت

«املس�تقبل العراقي» نسخة منه
إن «املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا
عقدت جلستها برئاسة القايض
مدحت املحمود وحضور القضاة
االعض�اء كـــــاف�ة ،ونظرت
طعونا على قانون رشكة النفط
الوطنية العراقية رقم ( )4لسنة
.»2018
واضاف أن «هذه الطعون شملت
امل�واد ()17 ،16 ،12 ،8 ،6 ،4 ،3

من القانون املشار اليه انفاً».
وأش�ار إىل أن «املحكم�ة ق�ررت
ادخال رئي�س مجلس ال�وزراء،
ووزي�ر النف�ط /اضاف�ة
لوظيفتيهم�ا ،ك�ون موض�وع
الدع�وى يمس�هما لغ�رض
االس�تيضاح منهم�ا م�ا يل�زم
لحس�مها ،وبن�اء علي�ه تق�رر
تأجيل املرافع�ة إىل يوم /10 /3
.»2018

فيما ذكرت مجلة «جون أفريك» الفرنسية ،يف
وقت سابق ،أن الخرب ليس صحيحا.
ويعترب بيان الخارجية الجزائرية ،أول رد عىل
التطورات التي أحدثها انس�حاب فريق القوة
الجوي�ة العراقي م�ن مباراة لك�رة القدم مع
االتحاد الجزائ�ري ،األحد املايض ،بعد أن أقدم
مش�جعون جزائري�ون على إطلاق هتافات
تمجد رئيس النظام السابق صدام حسني.

عمليات بغداد تلقي القبض عىل ( )5متهمني
بالرسقة وباكستاين خمالف لإلقامة
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت قيادة عمليات بغ�داد  ،االربعاء،
ع�ن القاء القبض عىل خمس�ة متهمني
بالرسقة و اعتقال باكس�تاني الجنسية
لالنتهاء م�دة اقامتة يف مناطق متفرقة
من العاصمة.
وذك�ر بي�ان للقي�ادة تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،انه ”ت�م القاء
القب�ض عىل مته�م يف منطقة الش�عب

باكستاني الجنسية النتهاء مدة اقامته،
كما تم اعتقال خمسة متهمني بالرسقة
يف مناط�ق مختلفة من العاصمة بغداد،
بضمنهم متهمني اثنني لقيامهم برسقة
أعم�دة الكهرب�اء يف منطق�ة النهروان،
جنوب رشقي بغداد”.
واض�اف البيان انه ”ت�م احالة املتهمني
اىل مرك�ز امني للتحقيق معهم ،فيما تم
نقل االجنبي اىل الجهات املختصة التخاذ
االجراءات االزمة بحقه”.

اجلبهة الرتكامنية تطالب ( )3شخصيات سياسية باالعتذار من اهايل كركوك
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت الجبهة الرتكمانية يف كركوك ،االربعاء،
ان نج�م الدين كري�م ورزكار وعلي وريبوار
طلبان�ي ملزمون باالعتذار م�ن اهايل كركوك
كونه�م ل�م يقدم�وا اي خدمات تذك�ر ،فيما
اشارت اىل انه اليمكن ان تدار كركوك بيد طرف
واحد دون االخرين .ونقلت وكالة «السومرية
نيوز» عن مس�ؤول تنظيم�ات الجبهة محمد
س�معان الق�ول ان «كرك�وك تختلف وضعها
الح�ايل عن م�ا كانت علي�ه قب�ل  ١٦ترشين

االول» ،مبينا ان «فرض سياس�ة األمر الواقع
اصبح�ت يف املايض وان املك�ون الرتكماني لن
يقبل ملئ رشوط ومساومات عىل حسابها».
واضاف ان «اسماء كنجم الدين كريم ورزكار
وعيل وريبوار طلبان�ي ملزمون باالعتذار من
اه�ايل كرك�وك كونهم لم يقدم�وا اي خدمات
تذك�ر ملكون�ات املحافظ�زة بش�كل ع�ادل»،
مشيرا اىل ان «املناط�ق الرتكماني�ة والعربية
اهملت ولم تقدم لها غري الخراب والدمار».
وتاب�ع ان «ق�رى عربي�ة هدم�ت ومناط�ق
تركماني�ة كانت تفتقر ألبس�ط الخدمات من

تبليط الش�وارع وبناء األرصف�ة» ،معتربا ان
«حرص منصب املحافظ ورئاس�ة املجلس بيد
املكون الكردي امر غري مقبول».
واك�د س�معان ان «ل�كل املكون�ات االخ�رى
الح�ق باملطالبة بهذه املناص�ب كون كركوك
تتمت�ع بوض�ع خ�اص اليمكن االعتم�اد بها
على نتائج االنتخاب�ات وانم�ا باتفاق يجمع
كاف�ة مكون�ات املحافظ�ة حس�ب توصيات
األمم املتح�دة وبالجلوس عىل الطاولة» ،الفتا
اىل ان «التاري�خ القري�ب اثب�ت للجمي�ع ان�ه
اليمك�ن ان تدار كركوك بي�د طرف واحد دون

االخرين وعىل الكرد ان ياخذوا الدروس والعرب
بتجاربه�م القديمة التي اس�تمرت  ١٤س�نة
من فرض االس�تفتاء الباطل والس�يطرة عىل
النف�ط واالمور االدارية والسياس�ية واالمنية
الت�ي لم تنجح ،الن االمر اليح�ل بالقوة وانما
بالحوار واالتفاقات» .ودعا س�معان الجميع
اىل «ان يدرك�وا حقيق�ة التقاس�م املشترك
والحفاظ عىل الس�لم املجتمع�ي وابعاد ورقة
كركوك من املس�اومات يف بغداد ألجل تشكيل
الحكوم�ة ألنه�ا ل�ن تنج�ح دون الرجوع اىل
املمثلني الحقيقني ملدينة كركوك».

منهم بالس�يارات املفخخ�ة والعبوات
الناس�فة واملتابع�ة واالس�تهداف
الش�خيص ودوره�م وعائالتهم» .وعن
أهم الدع�اوى اإلرهابية التي حس�مت
مؤخ�را ً أك�د الش�مري ب�أن «املحكمة
أصدرت أحكام�ا بتجريم متهمني عدة
عن تفجري سيارات مفخخة يف سيطرة
اآلث�ار ومطعم فدك يف ناحية الش�وميل

على الطري�ق الرسي�ع ،اذ اس�تهدف
التفجري زائ�ري العتبات املقدس�ة من
العراقيين واألجان�ب ،وأح�كام أخرى
طالت متهمني بقضايا تخص استهداف
دوري�ات األجهزة األمنية والعس�كرية
بالعب�وات الناس�فة يف ش�مايل باب�ل
وهجومات مسلحة عىل دور املواطنني
وقتل أصحابها ألسباب طائفية».

احلشد يصدر بيان ًا بشأن إغالق احلساب الرسمي لنائب رئيس اهليئة
ابومهدي املهندس عىل تويرت
بغداد  /المستقبل العراقي
أبدى إعالم هيئة الحشد الشعبي ،األربعاء،
اس�تغرابه من قيام إدارة موق�ع «تويرت»
بشكل مفاجئ عىل غلق الحساب الرسمي
لنائ�ب رئيس الهيئ�ة ابومه�دي املهندس
بزعم انه يخالف لوائح النرش.
وقال�ت مديري�ة إعالم الحش�د يف بيان له،
ام�س ،إن�ه «يف الوقت الذي نس�تغرب فيه
ترصف إدارة تويرت تجاه شخصية قيادية
تعم�ل ضمن إطار الدولة العراقية بش�كل
رس�مي ،نحمل هيئة االعلام واالتصاالت
مس�ؤولية حماية حسابات املنتمني لهيئة
الحش�د الش�عبي فه�ي الجه�ة املخول�ة
حكومي�ا يف تزكي�ة وتعري�ف الجه�ات
الرس�مية ل�دى املس�ؤولني على رشكات
التواصل االجتماعي».
وأك�د البي�ان ان «منص�ات هيئة الحش�د
الشعبي الرس�مية واألخرى املس�اندة لها
تتعرض لحرب واضح�ة من قبل القائمني
عىل ادارة هذه الرشكات ومنذ مدة ليس�ت
بالقليلة ،وهي كما نعتقد حربا تقع ضمن
حملة التشويه االعالمية التي يتعرض لها
الحش�د الش�عبي بدفع من جهات داخلية
وخارجية معروفة».
وكان�ت إدارة موقع التواص�ل االجتماعي
العامل�ي <>تويرت>> ،قامت اليوم ،بإيقاف

حساب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي،
أب�و مه�دي املهن�دس ،وال�ذي كان تحت
اس�م <>جمال جعفر محم�د عيل» ،وذلك
بدع�وى مخالفت�ه للقوانين ،حي�ث أك�د
ناش�طون من خلال متابعته�م لعرشات
الحس�ابات العائ�دة لهيئات ومؤسس�ات
حكومية عراقية وش�خصيات سياس�ية،
إغالق حس�اب املهندس،وعن�د فتح رابط
الحساب تظهر عبارة الحساب موقوف..
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية األمريكية
وصف�ت املهن�دس ،على لس�ان املتحدثة
باس�مها هيذر ناورت ،العام املايض ،بأنه
«شخص إرهابي وهذا كل ما يمكننا قوله
يف الوقت الحايل.

يعي قائد ًا جديد ًا يف العراق وسوريا
التحالف الدويل نّ
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الدفاع ،االربعاء ،عن تس�مية
التحال�ف ال�دويل للجن�رال الكام�را قائ�دا
جديدا له يف العراق وسوريا.وقالت الوزارة
يف بيان نقله موقعه�ا االلكرتوني وتابعته
السومرية نيوز ،إن «رئيس أركان الجيش
الفري�ق أول الرك�ن عثم�ان الغانم�ي،
استقبل ،اليوم ،قائد قوات التحالف الدويل

الجديد يف العراق وس�وريا الجنرال الكامرا
وس�لفه الجن�رال ب�ول فانك».وأضاف�ت
ال�وزارة ،أنه «ج�رى خالل اللق�اء التأكيد
عىل دعم وإسناد التحالف الدويل للعراق يف
حربه ضد اإلرهاب» ،مبينة أن «الغاني اثنى
عىل عم�ل فانك خالل فرتة عمله يف العراق
والتي أثم�رت التعاون والتنس�يق وتقديم
كل أش�كال الدع�م ،كم�ا تمن�ى لالكامرا
النجاح واملوفقية يف عمله الجديد».
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الكهرباء :قرب االتفاق مع سيمنز األملانية إلضافة « »11ألف ميكاواط
بغداد  /المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الكهرب�اء عن ق�رب توقيع
إتفاقية مهمة مع رشكة سيمنز األملانية.
وق�ال وكي�ل ال�وزارة ،عبد الحم�زة هادي
عب�ود ،يف ترصي�ح صحفي اطلع�ت عليه
«املس�تقبل العراق�ي»،ان ال�وزارة «تقرتب
من توقي�ع اتفاقية مع رشكة {س�يمنز}،
إلضافة  11الف ميغاواط من خالل انش�اء
محطات توليدية جدي�دة وصيانة وتأهيل
املحطات العاملة للرشكة نفسها».
وأض�اف كم�ا أج�رت ال�وزارة «مباحثات
مع تركي�ا والكوي�ت والس�عودية لتفعيل
مل�ف الربط الكهربائي املشترك» مشيرا ً
اىل انها «تس�عى للحصول عىل اس�تثناءات
م�ن العقوبات الدولية املفروضة عىل ايران
لتفعيل ملف الطاقة بني البلدين».
وأوضح عبود ان «الوزارة وقعت منذ العام
 2016مذكرة تفاهم مع رشكة {س�يمنز}
االملاني�ة تقيض باع�داد الدراس�ات الفنية
املشرتكة بشأن منظومة الكهرباء الوطنية
وآلي�ات النهوض به�ا» مبين�ا ان «الوزارة
قيد اكمال الدراس�ة حاليا لتوقيع اتفاقية

م�ع ه�ذه الرشكة».واض�اف ان «توقي�ع
االتفاقية مع رشكة {سيمنز} التي تعد من
ابرز الرشكات العاملية يف صناعة الكهرباء،
سيس�هم باضاف�ة  11ال�ف ميغ�اواط
للمنظوم�ة الوطني�ة م�ن خلال انش�اء
محطات توليدية جدي�دة وصيانة وتاهيل

بعض الوحدات العاملة من نوع {سيمنز}،
فضال عن تحويل الدورات الغازية البسيطة
اىل دورات مركب�ة أس�وة باملحط�ات الت�ي
تعاقدت عليها الرشكة مع مرص».
واش�ار عبود اىل ان «ال�وزارة اعتمدت اكثر
من اتجاه لتحسني واقع الكهرباء يف عموم

البلاد بش�كل رسي�ع ،دون االقتصار عىل
التعاق�د م�ع رشك�ة {س�يمنز} ،وذلك من
خلال تكثيف املباحثات م�ع كل من تركيا
والكوي�ت والس�عودية لتفعي�ل عملي�ات
الربط الكهربائي املشترك وتوريد طاقات
اضافية للعراق من هذه البلدان».
وتاب�ع ان «ال�وزارة اتفق�ت م�ع الجان�ب
الرتك�ي خالل زي�ارة رئيس ال�وزراء اليها
مؤخ�را على اكمال خ�ط الرب�ط الرتكي ـ
العراق�ي {موصل ـ جزي�رة} { 400كي يف}
وت�م االتف�اق املبدئ�ي عىل اس�ترياد طاقة
بمقدار { }300ميغاواط وفعال تم ارس�ال
دعوة اىل الجانب الرتكي مؤخرا لغرض عقد
اجتماع فني مشترك بين وزارة الكهرباء
ووزارة الطاق�ة واملي�اه الرتكي�ة على ان
يكون االجتماع يف العراق الكمال املناقشات
الفنية ليتس�نى توريد الطاقة املتفق عليها
اىل العراق».ولفت وكيل وزارة الكهرباء ،اىل
«وجود نقاشات فنية مع الجانب الكويتي
لتفعي�ل موض�وع رب�ط { }acعلى امل�دى
القريب السترياد الطاقة من خالل محافظة
البرصة ،اضافة اىل اجراء مفاوضات معها
عىل الربط من خالل منظومة الـ { }dcعىل

امل�دى البعيد لرب�ط دول الخلي�ج مع دول
االتحاد االوربي من خالل تركيا »،كاش�فا
عن «وج�ود مباحثات مبدئية تجري حاليا
مع السعودية للمبارشة بالربط املشرتك».
وبش�أن الرب�ط الثنائ�ي م�ع الجان�ب
االيران�ي وموق�ف ال�وزارة م�ن العقوبات
االمريكي�ة على اي�ران ،اكد وكي�ل الوزارة
«وج�ود اتفاقي�ة بين الجانبني الس�ترياد
طاق�ة بمقدار { }1200ميغ�اواط ،لكن تم
خالل ه�ذا الصي�ف اطفاء ثالث�ة خطوط
من اص�ل اربعة من قب�ل الجانب االيراني،
وحالي�ا هن�اك خطان عاملان هما برصة
ـ خرمش�هر ودياىل ـ مريس�اد تس�اهم يف
رف�د العراق بطاق�ة { }300ميغ�اواط من
اص�ل الكمية املتفق عليها البالغة {}1200
ميغاواط».وتابع ان العراق لديه اتفاق مع
الجانب االيراني السترياد الغاز اىل املحطات
الكهربائية يف املنطقة الوسطى والجنوبية
وهو مس�تمر حاليا باسترياد كمية {}750
مقمق  /يوميا »،مؤكدا ان «الوزارة تحاول
جاه�دة الحصول على اس�تثناء ملوضوع
تب�ادل الطاقة م�ع اي�ران م�ن العقوبات
االمريكية.

االعالم احلكومي :وضع خارطة طريق لتأهيل البرصة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت خلي�ة االعلام الحكوم�ي ،وض�ع
الحكومتين االتحادي�ة واملحلي�ة خارط�ة
طري�ق للمب�ارشة باالعم�ال الخدمي�ة يف
محافظة البرصة.
وذكر بيان للخلية تلقته «املستقبل العراقي»
ان “اجتماعا ً عقد بين الحكومة االتحادية
واملحلي�ة يف البرصة ،بحض�ور رئيس هيئة
املستش�ارين وعدد من املستشارين ووكالء
ال�وزرات وامل�دراء العامين يف ال�وزارات
املعنية ورئي�س مجلس محافظ�ة البرصة

الرافدين يرصف وجبة
جديدة من السلف للمتقاعدين
املدنيني والعسكريني

بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن مصرف الرافدي�ن  ،ع�ن رصف
وجبة جديدة من س�لفة ضعف وضعفني
للمتقاعدي�ن املدنيين والعس�كريني عن
طريق أدوات الدفع االلكرتوني.
وقال املكت�ب االعالمي للمصرف يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
ان�ه «تم رصف دفع�ة جديدة من س�لفة
ضع�ف وضعفين للمتقاعدي�ن املدنيين
والعسكريني لنحو  5725متقاعداً».
وأشار اىل ان سلفة ضعف وضعفني تكون
حس�ب تقدير راتب املتقاع�د وترتاوح ما
بني  3ماليني و  7ماليني».
وأوض�ح البي�ان ان «رصف تلك الس�لفة
تم ع�ن طريق ابالغ املتقاعد عرب إرس�اله
رس�الة نصي�ة تخط�ره بمنحه الس�لفة
وذلك بع�د ان اس�تكمل كاف�ة اإلجراءات
القانونية ملنحه اياها ورصفها عن طريق
أدوات الدفع االلكرتوني والتي تمت تعبئة
الرصيد املايل اليها.

ومحافظه�ا ورؤس�اء الدوائ�ر الخدمية يف
املحافظ�ة ،ملناقش�ة تنفيذ الق�رارات التي
اصدره�ا رئي�س مجل�س ال�وزراء حي�در
العبادي”.
واوضح ان “الحكومتني املحلية واالتحادية
وضعت�ا خارط�ة طريق للمب�ارشة بأعمال
تاهي�ل مش�اريع املاء والصرف الصحي يف
محافظ�ة البرصة ،والتي ح�ددت بموجبها
التوقيت�ات الزمني�ة والجه�ات القطاعي�ة
املعني�ة بالتنفي�ذ ،بعد تخصي�ص التمويل
اللازم إلنجازها م�ن املبالغ الت�ي رصدتها
الحكوم�ة االتحادي�ة ملعالج�ة املش�اكل

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت دائ�رة التخطي�ط واملتابع�ة بوزارة
التج�ارة عن االنته�اء من مطابق�ة بيانات
 ٣٢٥٧٩٠١ف�رد م�ن املش�مولني بش�بكة
الحماي�ة االجتماعي�ة وتزويده�ا اىل الهيئة
املذكورة بحسب طلبهم
ج�اء ذلك يف البيان اص�دره املكتب االعالمي
لل�وزارة نقال ع�ن مدير عام الدائ�رة ابتهال
هاشم صابط .
واش�ار البيان ب�ان مالكات الدائ�رة انهت

حمافظ بغداد يبحث مع امللحق التجاري االيراين آلية تنفيذ
املشاريع اخلدمية يف العاصمة
بغداد  /المستقبل العراقي

تواصل الرشكة العامة لصناعة األدوية
واملستلزمات الطبية يف سامراء إحدى
تش�كيالت وزارة الصناع�ة واملع�ادن
العم�ل بخط�ة الربنام�ج إالنتاج�ي
لش�هر تم�وز لع�ام  2018إلنت�اج
الحبوب واملضادات الحياتية واالرشبة
والقطرات واملراهم
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة لي�ث عبد
الرحمن جاسم يف بيان ورد لـ»املستقبل
العراقي» ،إن القيمة اإلنتاجية لش�هر
تموز وصلت إىل مليارين و  324مليون
و  544إلف دينار  ،مضيفا» بعد نجاح
الرشكة بإتباع نظام الربنامج اإلنتاجي
الش�هري الذي يعتمد عىل س�د حاجة
السوق املحلية من املستحرضات التي
تنتجها الرشكة وبعد استقراء حاجاته
منه�ا فضال عن تنفي�ذ العقود املربمة
م�ع وزارة الصحة والذي اس�تطاعت

املحاف�ظ اىل انه كان هناك لقاء س�ابق مع
س�عادة الس�فري االيراني ت�م خاللة طرح
مجموعة من املش�اريع والت�ي تبلورت من
االجتماع واهمها مشاريع محطات املعالجة
وتدوير ومعالجة النفايات وكذالك مشاريع
البن�ى التحتي�ة خاص�ة مشروع مجاري
النهروان وابو غريب وسبع البور يف التاجي.
مضيف�ا بانن�ا ش�عرنا ان هن�اك رغب�ة
صادق�ة ل�دى الشركات االيراني�ة
ب�ان تعم�ل وتنف�ذ ه�ذه املش�اريع.
ويف خت�ام اللق�اء اتف�ق الجانب�ان عىل ان
تكون هن�اك اجتماعات متواصلة للتباحث
مع الشركات االيرانية ألختي�ار مجموعة
من هذه املشاريع.

بح�ث محاف�ظ بغ�داد املهن�دس عط�وان
العطوان�ي مع امللحق التج�اري االيراني يف
س�فارة الجمهورية االسلامية االيرانية يف
الع�راق الي�ة تنفي�ذ املش�اريع الخدمية يف
العاصمة س�واء ع�ن طريق االس�تثمار او
الدف�ع باألجل  .العطوان�ي ويف بيان اورده
مكتبه االعالمي «اوضح ان بغداد اليوم ارض
خصب�ة لتنفي�ذ مثل هكذا مش�اريع ولكن
بسبب الوضع االقتصادي الضاغط توقفت
العديد من املش�اريع الجديدة واملس�تمرة.
مبينا بانه تم طرح مجموعة من املش�اريع
املهمة عىل امللحق التجاري .واش�ار الس�يد

الرشكة م�ن خالله توفير الكثري من
األموال وتقليص الهدر بالطاقة واملواد
وتحقيق نس�بة مبيع�ات جيدة وأيضا
أش�ار جاس�م إىل الجهود الكبرية التي
يبذلها معايل وزي�ر الصناعة واملعادن
والسيد املستشار العلمي من اجل رفع
مس�توى أداء الرشكات بصورة عامة
ورشكة أدوية سامراء بصورة خاصة
لغرض توفري الدواء لكافة املواطنني
وم�ن جهة أخ�رى أوضح جاس�م عن
زي�ارة مصن�ع املحالي�ل الوريدي�ة يف
نينوى التابعة للرشكة لالطالع ميدانيا
عىل املصنع وتوثيق حجم الدمار الذي
لحق ب�ه س�عيا م�ن الرشك�ة إلعادة
الحي�اة إليه وإع�ادة تش�غيله ملا لهذا
املصن�ع م�ن أهمي�ة كبيرة يف إنت�اج
مستحرضات املحاليل الوريدية والتي
يحتاجه�ا املواط�ن العراقي والس�وق
املحلي ال�ذي يعاني من ش�حه وجود
هذه املستحرضات الحيوية .

النزاهة تضبط خمالفات بقرابة ملياري دينار
ونصف املليار يف دائرة عقارات املثنى
أعلن�ت دائرة التحقيقات يف هيأة النزاهة ،
َّ
أن مالكات مكت�ب تحقيق املثنى يف الهيأة
َّ
تمكنت من ضب�ط مخالفات مالية ملبالغ
مس�تحقة للدولة بأكثر من ملياري دينار
يف ( )68إضب�ارة يف دائرة عق�ارات الدولة

ناقش�ت هي�أة املناف�ذ الحدودية ،آلي�ات دخول األدوي�ة اىل البالد
والتشديد عىل محاربة املهربة منها.
وذكر بيان العالم الهيأة تلقته «املستقبل العراقي»ان «رئيس هيأة
املناف�ذ الحدودية كاظ�م العقابي ترأس الي�وم االجتماع الخاص
للس�يطرة عىل حرك�ة األدوية وفق األمر الديوان�ي بالرقم ()147
بحضور ممثيل الوزارات والهيئات والدوائر األمنية املعنية».
وناقش املجتمعون بحسب البيان «جدول األعمال وفقراته والذي
تضمن عدة محاور ومنها التأكيد عىل أن تهريب األدوية الفاسدة
جريم�ة يجب أن تتكاتف الجهود ملحارب�ة مروجيها باتخاذ كافة
االجراءات التي من شأنها ضمان صحة املواطن العراقي من هذه
اآلفة الخطرية».
وأضاف «كما تم مناقشة آلية دخول األدوية من املنافذ الحدودية
ودور األجه�زة الرقابي�ة والفاحص�ة وفق�ا ضم�ن اختصاصها
ومهامها وكذلك وضعت عدة توصيات فيما يتعلق بالهدايا واملنح
من األدوية املمنوحة إىل املستشفيات الحكومية واألهلية وتقليص
االجراءات االدارية واألمنية ملستورديها.

بغداد  /المستقبل العراقي

مطابق�ة بيان�ات () ٥٧٦٠٥٦عائل�ه بواقع
(  ) ٣٢٥٧٩٠١ف�رد وذل�ك باعتماد البيانات
املتوف�ره لدى الدائ�رة عن االف�راد املتوفني
واملحجوبني واملسافرين و من خالل تحديث
البيانات بصورة مستمرة .
مشيرا ان ذلك االجراء ج�اء طلبا من هيئة
الحماي�ة االجتماعية من اجل حرص االعداد
املش�مولة فعال بشبكة الحماية االجتماعية
اذ ت�م تزوي�د الهيئة املذكورة به�ذه االعداد
بعد حذف االش�خاص غري املشمولني بنظام
البطاقه التموينيه .

بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي

وزير الزراعة يوافق عىل متليك
البساتني لغارسيها

التجارة :االنتهاء من مطابقة اكثر من « »3ماليني فرد مشمولني بشبكة احلامية االجتامعية

االدوية واملستلزمات تواصل العمل
بخطة الربنامج اإلنتاجي
بغداد  /المستقبل العراقي

الخدمي�ة يف البرصة” ،موك�دا ان “املبارشة
باملشاريع املذكورة سيكون بشكل وفوري”.
من جانبه أكد رئيس هيئة املستش�ارين ان
“مجل�س ال�وزراء منح صالحيات واس�عة
للارساع بانج�از املش�اريع” ،مبين�ا ان ”
ان حص�ة املحافظ�ة م�ن واردات املناف�ذ
الحدودية قد بلغت  ٣٢٥مليار دينار س�يتم
رصفها إلنجاز تلك املشاريع”.
ولف�ت اىل ان “توجيه�ا العب�ادي تقضي
باس�تمرار عمل الفريق لحني معالجة كافة
االش�كاالت املتعلق�ة بالخدمات االساس�ية
للمواطن البرصي.

املنافذ احلدودية تبحث التشديد عىل منع دخول
األدوية املهربة وجتريمها

باملحافظ�ة ،مبينة أن عملية الضبط تمت
بنا ًء عىل مذكر ٍة قضائي ٍة.وأوضحت الدائرة
يف بيان تلقته «عياملستقبل العراقني العراق
نيوز»َّ ،
أن» فري�ق عم ٍل من مكتب تحقيق
املثنى كشف وجود مخالفات مالية ملبالغ
مس�تحقة وغري مس� َّددة للدول�ة يف ()68
إضبارة تعود ملعامل الطابوق واألسفلت يف

ً
مشيرة إىل مجموع تلك املبالغ
املحافظة،
دينار.
يصل إىل ( )2,400,137,000مليار
ٍ
ضب�ط أص�ويلٍّ
َّ
وأك�دت» تنظي�م محضر
ٍ
ً
بجمي�ع املبرزات املضبوط�ة ،فضلا عن
األوراق التحقيقي�ة ،وعرض�ه عىل قايض
التحقي�ق املخت�ص؛ التخ�اذ اإلج�راءات
القانونية املناسبة.

ذي قار :محلة واسعة لرفع التجاوزات عىل شط آل ابراهيم
ذي قار  /المستقبل العراقي
اعلنت مديرية املوارد املائية يف محافظة ذي قار ،عن تنفيذ حملة
واس�عة لرفع التجاوزات عىل عمود شط ال ابراهيم ضمن قاطع
قضاء الغراف بالتنسيق مع قيادة الرشطة ودائرة توزيع الكهرباء
وش�عبة ري الغراف ،وذلك لتامني الحصص املائية للمس�تفيدين

وتغذية محطات االس�الة وفق نظام املراش�نة.وقال بيان للدائرة
تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي» ،ان «الحملة تضمن�ت ايقاف عمل
املضخ�ات املتجاوزة وغري امللتزمة بجدول املراش�نة» ،مشيرا اىل
«اس�تمرار كوادر ش�عبة النواظ�م بحملة الصيانة على عدد من
النواظ�م من اجل تنظي�م وضبط االطالقات املائي�ة اثناء تطبيق
نظام املراشنة وايصال املياه لجميع املناطق يف ذنائب الجداول.

أعلن�ت وزارة الزراع�ة ،ام�س االربع�اء ،موافق�ة وزيرها فالح
حس�ن زي�دان ،على تملي�ك البس�اتني املغروس�ة لغارس�يها،
فيم�ا بينت انها س�تتعاقد مع فالح�ي االقضية ب�دون مزايدة.
وذك�رت ال�وزارة يف بيان ان «وزي�ر الزراعة فالح حس�ن زيدان
اللهيب�ي ،واف�ق على اع�ادة العم�ل بقان�ون رق�م  117لس�نة
 1970وال�ذي ين�ص على التعاق�د م�ع الفالحني الس�اكنني يف
الق�رى واالري�اف ب�دون مزاي�دة وكذل�ك التعاقد وفق ش�هادة
التوزي�ع م�ن خلال اللجان املش�كلة وف�ق القان�ون املذكور».
واش�ارت اىل ان�ه «تم�ت املوافق�ة ايض�ا ً على تمليك البس�اتني
املغروسة لغارس�يها وفق االلية املرس�ومة يف القانون والتعاقد
مع الفالحني بعد تطبيق القانون  42لسنة  1987والقانون 117
لس�نة  1970بدال من القانون  35لس�نة  ،1983لدعم الفالحني
واملزارعني وتوفري االمن الغذائي للمواطن».

هتيئة « »3معابر حدودية مع ايران
لدخول زوار األربعني
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن مس�اعد مؤسس�ة الطرق والنقل الربي لش�ؤون التخطيط
االيراني�ة ( ،خداداد مقبيل ) عن توفري االمكانيات و البني التحتية
الالزم�ة يف ثالث�ة معابر حدودية مع العراق ( الشلامجة وجذابه
ومهران ) لتقديم الخدمات لزوار مراسم االربعني.
وق�ال مقبيل خالل تفقده معرب الشلامجة مع محافظة البرصة
ان�ه «تم إتخاذ كافة التحضريات الالزم�ة لتنقل زوار االربعني من
هذه املعابر الحدودية الثالثة».
وتوقع «زيادة عدد الزوار بنس�بة عرشة يف املئة يف مراسم االربعني
له�ذا الع�ام مقارن�ة بالعام امل�ايض» مؤك�دا ً عىل «تعبئ�ة كافة
االمكانيات لتقديم الخدمات للزوار بما فيها النقل الربي».
وبلغ عدد الزوار االيرانيية يف مراس�م االربعين للعام املايض أكثر
من مليوني زائر.

استثناء حمافظة كربالء املقدسة
من القطع املربمج
بغداد  /المستقبل العراقي
تنفيذا ً لتوجيهات وكيل وزارة الكهرباء لش�ؤون النقل عبد
الحمزة ه�ادي ،يتواصل العم�ل يف غرفة عملي�ات الوزارة،
لتأمين متطلب�ات زيارة العارش م�ن مح�رم الحـــــرام
ذكرى استش�هاد االمـــــــام الحسين ( عليه السالم)،
حي�ث ت�م اس�تنفار الجه�ود يف الرشك�ة العام�ة لتوزي�ع
كهرباء بغداد والوس�ط والفرات األوسط والجنوب ،لتأمني
احتياج�ات املواك�ب الحس�ينية من خالل التجهي�ز بالتيار
الكهربائ�ي وإن�ارة الطرق التي يس�لكها الزائرون ،وإجراء
الصيانة لإلنارة وش�بكات التوزي�ع ،من اجل إنجاح الخطة
الخدمية التي وضعتها الوزارة.
كما تم اس�تثناء مدينة كربالء املقدس�ة والطرق الرئيس�ة
املؤدية لها من القطع املربمج للتيار الكهربائي ،ووضع آلية
عمل مشتركة وبالتنس�يق والتعاون مع كاف�ة القطاعات
واألقس�ام والشعب الفنية من اجل دعم الشبكة الكهربائية
باملواد الرضوري�ة الالزمة إلدامة وإصلاح كافة العوارض
الفني�ة ،فضلا عن تخصيص مف�ارز صيان�ة جوالة تعمل
عىل مدار اليوم يف املناطق والطرق واملس�الك الرئيسة تكون
مستعدة ومتأهبة ملعالجة اي طارئ او عارض فني.
ووجهت الوزارة مسؤويل املخازن برضورة توفري كافة مواد
الش�بكة ورصفها بالرسعة املمكنة ألغ�راض الصيانة ،كما
تعمل غرف�ة العمليات بإس�ناد الجهات األمني�ة والخدمية
األخرى من اجل إنجاح زيارة العارش من محرم الحرام.
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اعالنات

العدد ( )1747الخميس  13ايلول 2018

جلنة البيع واإلجيار

الثانية يف حمافظة نينوى

إعالن ثاين كرس قرار (2018/8/20 )102

اش�ارة اىل اعالنن�ا االول داخلي ( )77لس�نة  2018الصادر
2018/6/12
تعلن اللجنة أعاله عن تأجير العقارات املدرجة تفاصيلها يف أدناه
والعائدة ملكيتها إىل مديرية بلدي�ة احلمدانية وفقا إلحكام القانون
( )21لسنة  2013وبطريقة املزايدة العلنية .فعلى الراغبني باإلجيار
مراجع�ة مديرية بلدية احلمدانية وخالل مدة ( )7س�بعة ايام تبدأ
من اليوم التايل لنشر اإلعالن بالصحف مستصحبني معهم التأمينات
القانونية البالغة ( )%50من القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم
األخري من مدة اإلعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة أجور نشر
اإلعالن واملصاريف األخرى على إن يقوم بتسديد باقي بدل اإلجيار
والرس�وم األخرى وإبرام العقد خالل م�دة ثالثون يوم من تاريخ
تصدي�ق قرار اإلحالة وخبالفه يعترب املس�تأجر ناكال ويعاد اإلعالن
عن تأجر امللك وعلى حس�اب الن�اكل وحتمله فرق البدلني وكافة
املصاريف األخرى املرتتبة على ذلك إضافة إىل مصادرة أماناته وعدم
السماح له بالدخول باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية
بلدية احلمدانية.
مالحظة /مدة اإلجيار سنة واحدة فقط
 -1تأجري الكشك املرقم ( )3املشيد على القطعة املرقمة 5/520
قرة قوش
احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

اعالن

اىل  /املدعى عليه  /ليث سامي محمود
اق�ام املدعي ( مدي�ر بلدية البرصة اضافة لوظيفت�ه ) الدعوى البدائية
املرقمة  / 1566ب  2018 /امام هذه املحكمة ضدك والتي يطلب فيها
الحكم بالتعويض عما لحق دائرته من رضر نتيجة تجاوزك عىل املشتل
املرقم (  ) 10تسلسل العقار  5 / 178الفريس ويقدر قيمة االرضار بمبلغ
مليون وس�بعمائة وخمسون الف دينار ويحتفظ بالزيادة التي يقدرها
الخرباء بدعوى منضمة او مستقلة وتحميلك كافة الرسوم واملصاريف
واتع�اب املحاماة وملجهولية مح�ل اقامتك – عليه تق�رر تبليغك اعالنا
بصحيفتين محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم
املرافعة املوافق  2018 / 9 / 17وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب
عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض
حممد قاسم عبود

فقدان وصل قبض
فقد وص�ل القب�ض املرق�م  494059والصادر من
مديري�ة بلدية الصويرة امل�ؤرخ يف 2016 / 6 / 15
املبل�غ (  ) 325000اس�م الحس�اب مدينون قطاع
خ�اص رق�م الدلي�ل  / 1614التفاصي�ل  :امان�ات
مزاي�دة حان�وت املرق�م  142س�ند القي�د املرق�م
 2016 / 6 / 15 / 256015اس�تلمت املبل�غ اعاله
وقدره (  ) 325000دينار الغريها من الس�يد باقر
طالب مناف نقدا .
توقيع امني الصندوق
ابتسام محمد عزال م مدير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت بطاق�ة التامين الصح�ي التابع�ة لرشكة
اسياس�يل باس�م املوظف حس�ام عيل جاسم فمن
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت مني براءة الذمة الصادرة من الهيئة العامة
للرضائب فرع النج�ف االرشف ذي العدد ( )3046
بتاريخ  2015/2/12واملعنونة اىل الوحدة التخمينية
يف مرور النجف بأس�م ( ظافر ابراهيم مالك) فعىل
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

اعالن مزايدة
تعلن نقابة املعلمني العراقيني  /فرع دياىل

ع�ن اج�راء مزايدة علني�ة إليج�ار الش�قتني التابعة لها
يف مق�ر النقابة الكائ�ن يف بعقوبة قرب س�احة الفالحة
حس�ب قانون بيع وإيجار اموال الدولة رقم ( )21لس�نة
 2013املعدل تصلح ان تكون ش�قق سكنية او مكاتب او
عيادات طبية وس�يكون موعد املزايدة ي�وم االحد املوافق
 2018/10/14يف قاع�ة نقاب�ة املعلمين يف بعقوب�ة يف
تمام الس�اعة التاس�عة صباحا فعىل الراغبين باملزايدة
الحضور يف الزمان واملكان املحددين مس�تصحبني معهم
املستمسكات الثبوتية ومبلغ التأمينات القانونية البالغة
 %20م�ن القيمة التقديرية البالغ�ة ( )400000اربعمائة
الف دينار ش�هريا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور
االعالن واملزايدة
اعالم
نقابة املعلمني فرع دياىل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرصافة
رقم االضبارة 815/1418 :
التاريخ 2018/9/10
اىل  /املنفذ عليه
حممد سليم جبار
لقد تحقق لهذه املديرية من اش�عار القائ�م بالتبليغ وتأييد املجلس
املحيل حي الكاظمية انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم
او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة ()27
م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف املديرية تنفيذ
الرصافة خالل خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
تقدي�م كفيل ضامن لدى اخباره وبعكس�ه س�وف يت�م منعك من
السفر وفق املادة ( )30من قانون التنفيذ
السادة مسامهي رشكة اخلليج للتأمني – مسامهة خاصة – املحرتمني
املوضوع  /اجتامع اهليئة العامة السنوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد  / 1566 :ب 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 5 :

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2018/480
إعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ الكوت العق�ار تسلس�ل 2450/1م39
اله�ورة الواق�ع يف الك�وت العائد للمدين محمد كامل كش�مر
املحج�وز لق�اء طلب الدائن م�وارد مظهر عبدالكري�م البالغ
مئتان وخمس�ة وعرشون مليون دين�ار فعىل الراغب بالرشاء
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة ثالثون يوما تبدءا من اليوم
التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية عرشة من
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم
التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات
 -1موقع�ة ورقم�ه  /ك�وت  14 /تم�وز مقاب�ل نه�ر دجلة
2450/1م 39الهورة
 -2ح�دودة واوصافه /دار س�كن مكون م�ن طارمة امامية
وحديق�ة امامي�ة وصحيات خارجية مل�ك رصف وغرف نوم
عدد3 /واس�تقبال وهول داخيل ومطبخ ع�دد 2 /حار وبارد
ومجموعة صحية داخلية ويف الطابق العلوي غرف نوم عدد/
 2ومخزن وس�لم وبن�اء من الطابوق واالس�منت وس�قوف
ع�كادة ارضي�ة داخلية مبلط�ة بالرساميك وال�كايش القديم
وحالة العقار جيدة
 -3مساحته 575 /م2
 -4الشاغل  /محمد كامل كشمر
 -5القيم�ة التقديري�ه  /خمس�مائة وثالث�ون ملي�ون دينار
عراقي
املنفذ العدل
كريم ابراهيم عنكود
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اس�تنادا الح�كام املادة  87 – 86ثاني�ا من قانون الشركات رقم  21لس�نة  . 1997وتنفيذا لقرار
مجلس ادارة الرشكة املتخذ جلسته ( الخامسة ) املؤرخ يف  2018 / 5 / 30يرسنا دعوتكم لحضور
اجتماع الهيئة العامة لرشكة الخليج للتأمني ( مساهمة خاصة ) الذي سيعقد يف الساعة العارشة
م�ن صب�اح يوم االربعاء املواف�ق  2018 / 10 / 3يف قاعة املركز الثق�ايف النفطي الكائن يف منطقة
بارك السعدون للنظر يف جدول اعمال االجتماع املدرج يف ادناه وكما ييل :
 – 1مناقش�ة تقري�ر مجلس ادارة الرشكة للس�نة املالية املنتهي�ة يف  2017 / 12 / 31واملصادقة
عليه.
 – 2مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات والحسابات الختامية للرشكة للسنة املنتهية يف / 12 / 31
 2017واملصادقة عليهما .
 – 3مناقشة مقسوم االرباح املتحققة .
 – 4مناقش�ة مقترح زيادة راس�مال الرشكة وفق احكام امل�ادة (  ) 55اوال م�ن قانون الرشكات
وحس�ب طلب ديوان التامني بزيادة راس�مال الرشكة اىل (  ) 7مليار بكتابهم املرقم  357يف / 4 / 9
 2018الفقرة (  ) 1واتخاذ القرار املناسب .
 – 5ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافئتهم .
 – 6تعيني مراقب حسابات لرشكة لعام  2018وتحديد اجوره وفق الضوابط .
راجني من جميع االعضاء الحضور اصالة او من ينوب عنهم من املساهمني بموجب سند االنابة او
توكيل الغري بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل وفق تعليمات دائرة تس�جيل الرشكات وبموجب
املادة (  ) 91من قانون الرشكات املذكور اعاله يف الزمان واملكان املعينني مع ابراز ش�هادة االسهم
بما ينسجم واحكام املادة (  ) 94من القانون املذكور ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل
االجتم�اع اىل نفس اليوم من االس�بوع الالحق ويف نفس الزمان وامل�كان املعينني وذلك يوم االربعاء
املصادف . 2018 / 10 / 10
مع التقدير
منري عبد الرزاق الوكيل
رئيس جملس االدارة

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الصويرة
العدد 2018 / 613
اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ الصويرة س�هام املدي�ن ( فيصل عبد
الحمي�د فيص�ل ) يف العق�ار تسلس�ل 2 / 25م 21بدع�ة
حمد الواق�ع يف الصويرة املحجوزة لقاء طلب الدائن فالح
محم�ود كاظ�م البال�غ (  ) 50000000خمس�ون مليون
دين�ار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل
مدة ثالثون يوم تب�دا من اليوم التايل للنرش وفق املادة 95
من قانون التنفيذ مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية
 % 10من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املواصفات :
 – 1موقعه ورقمه 2 / 25 :م 21بدعة حمد  /الصويرة .
 – 2جنسه ونوعه  :ارض زراعية .
 – 3حدوده واوصافه  :تبعد عن الشارع العام  600م جزء
مستصلح وجزء اخر غري مستصلح تروى بالواسطة .
 – 4مشتمالته  :اليوجد .
 – 5مساحته  153 :دونم .
 – 6درجة العمران  :اليوجد .
 – 7الشاغل  :غري مشغولة .
 – 8القيم�ة املق�درة لس�هام املدي�ن ( ) 765000000
سبعمائة وخمسة وستون مليون دينار .
املنفذ العدل
عيل عبد الحسن شياع العجياوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الصويرة
العدد  / 893 :ب 2018 /
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه ( مصطف�ى كام�ل كاظم )
مجهول محل االقامة
م  /تبليغ
ادع�ى املدع�ي ( مصطف�ى س�عد ه�ادي ) يف
عريض�ة دعواه املس�جلة لدى ه�ذه املحكمة
بالع�دد  / 893ب  2018 /يطل�ب فيها اصدار
الحك�م بالزام�ك بدف�ع مبلغ مق�داره ( 000
 ) 12 / 100 /اثن�ا عشر ملي�ون ومائة الف
دينار عراقي وبالنظ�ر ملجهولية محل اقامتك
يف الوق�ت الح�ارض تق�رر تبليغ�ك بواس�طة
صحيفتين محليتني بالحض�ور امام محكمة
بداءة الصوي�رة يف موعد املرافعة املوافق / 23
 2018 / 9الس�اعة التاسعة صباحا وبخالفه
س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وفق
القانون .
القايض
عبيد صالح محيميد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العـدد٢٠١٨/٦٤٥٢:
التاريخ٢٠١٨/٩/١٢ :
نرش اعالن
قدمت املس�تدعية (نضال كريم محم�ود) طلب اىل
ه�ذه املحكمة تطلب في�ه اصدار حج�ر وقيمومة
لزوجه�ا املفقود (نجم جاس�م محم�د) والذي فقد
بتاري�خ  ٢٠١٧/٦/٧عليه واس�تنادا لقانون رعاية
القارصي�ن ق�ررت املحكم�ة نشره بصحيفتين
محليتني لغرض التثبت من حياة املفقود
مـع التــقـــديــر...
القايض
احمد إبراهيم رمضان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت مني براءة الذمة الصادرة من الهيئة العامة
للرضائب فرع النجف ذي الع�دد ( )11586بتاريخ
 2016 /8/3واملعنونة اىل مكت تسجيل املركبات /
مرور محافظة النجف باسم ( زيد عامر عبد عيل )
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مديرية تنفيذ بعقوبه
رقم االضبارة2018 /1470/
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ بعقوبة س�هام املدين
يف العقار تسلس�ل 108/3م 21املهرداريف
بعقوبةالعائ�د للمدي�ن نه�اد كم�ال عيل
املحج�وز لقاء طلب الدائ�ن احمد محمد
طهالبالغ() 10000عرشة االف دوالر فعىل
الراغ�ب بالشراء مراجعة ه�ذه املديرية
خلال مدة ثالثين يوم�ا تبدا م�ن اليوم
التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات
القانوني�ة عرشة م�ن املائة م�ن القيمة
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي..
املنفذ العدل
وفاء جليل أدهم
املواصفات
-1موقعه ورقمه -:بعقوبة  - /امام كلية
بالد الرافدين 108/3م 21املهردار
-2جنسه ونوعه -:بستان مملوكة للدولة
مفوضة بالطابو
-3حدوده واوصافه  -:حسب املرتسم
-4مشتمالته------ -:
-5مساحته 5 -:دونم
 --6درجة العمران  -:اليوجد
-7الشاغل الرشكاء
-8القيمة املق�درة -:القيم�ة العمومية (
 )250000مائتان وخمسون مليون دينار
( حصة املدي�ن (  )110930مائة وعرشة
مليون وتسعمائة وثالثون دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
رقم الدعوى  / 1113ب 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 12
اعالن
اىل املدعى عليهم املدرجة اس�مائهم ادناه
 .بتاري�خ  2018 / 8 / 7اقام�ت املدعي�ة
س�يناء ضي�اء صال�ح الدع�وى البدائي�ة
املرقم�ة  / 1113ب  2018 /طلب الحكم
فيها ازالة شيوع العقار املرقم  6 / 30م7
السهيلية وملجهولية محل اقامتك حسب
رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار
واختياري�ة منطقة الكوف�ة حي املعلمني
املدع�و عب�اس كاظ�م فقد تق�رر تبليغك
اعالن�ا بصحيفتين محليتين يوميتين
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موعد
املرافعة املوافق  2018 / 9 / 23الس�اعة
التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك او
ارس�ال من ينوب عنك قانون�ا او تقديمك
ملعذرة مرشوعة فس�وف تج�ري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض
احمد كاظم املوسوي
االسماء :
 – 1بدرية محمد جواد عباس .
 – 2عبد العظيم صالح مهدي محسن .
 – 3نادرة صالح مهدي محسن .
 – 4عبد املهدي صالح مهدي محسن .
 – 5محمد جعفر مهدي محسن .
 – 6صادق جعفر مهدي محسن .
 – 7صفية جعفر مهدي محسن .
 – 8رجاء صالح مهدي محسن .
 – 9فاكهه صالح مهدي محسن .
 – 10محمد حسن صالح مهدي محسن.
 – 11رحمة عبد الحسني حسن محمد .
 – 12محمد رضا جعفر مهدي محسن .
 – 13مليحة جعفر مهدي محسن .
 – 14عب�د الصاح�ب صال�ح مه�دي
محسن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
رقم الدعوى  / 1109ب 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 12
اعالن
اىل املدعى عليهم املدرجة اس�مائهم ادناه
 .بتاري�خ  2018 / 8 / 7اقام�ت املدعي�ة
س�يناء ضي�اء صال�ح الدع�وى البدائي�ة
املرقم�ة  /1109ب  2018 /طل�ب الحكم
فيها ازالة شيوع العقار املرقم  6 / 29م7
الس�هيلية وملجهولية محل اقامتك حسب
رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار
واختيارية حي العامرية املدعو سعد عبد
الرزاق واشعار مختار واختيارية منطقة
الكوف�ة – ح�ي املعلمين املدع�و عب�اس
كاظم فقد تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني
محليتين يوميتين للحضور ام�ام هذه
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املوافق / 23
 2018 / 9الس�اعة التاسعة صباحا وعند
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك
قانونا او تقديمك ملعذرة مرشوعة فسوف
تج�ري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق
القانون .
القايض
احمد كاظم املوسوي
االسماء :
 – 1بدرية محمد جواد عباس .
 – 2عبد العظيم صالح مهدي محسن .
 – 3نادرة صالح مهدي محسن .
 – 4عبد املهدي صالح مهدي محسن .
 – 5محمد جعفر مهدي محسن .
 – 6صادق جعفر مهدي محسن .
 – 7صفية جعفر مهدي محسن .
 – 8رجاء صالح مهدي محسن .
 – 9فاكهه صالح مهدي محسن .
 – 10محمد حسن صالح مهدي محسن.
 – 11رحمة عبد الحسني حسن محمد .
 – 12محمد رضا جعفر مهدي محسن .
 – 13مليحة جعفر مهدي محسن .
 – 14عب�د الصاح�ب صال�ح مه�دي
محسن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
ق�دم املواطن (مثن�ى جبار طرف�ه) طلبا ً
يروم فيه تسجيل لقبه وجعله (الحسني)
بدال من الفراغ واس�تنادا ً اىل احكام املاده
( )24م�ن قان�ون البطاق�ه الوطنيه رقم
 3لس�نه  2016املعدل ولغ�رض نرش هذا
االعالن يف الجريدة الرسمية فمن لديه حق
االعتراض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل
عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

5

اعالنات

العدد ( )1747الخميس  13ايلول 2018

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اىل مسامهي رشكة اللؤلؤ للتحويل املايل  /مسامهة خاصة
م  /اعالن دعوة للهيئة العامة

اس�تنادا الحكام املادة  / 87ثانيا من قانون الرشكات رقم  21لس�نة  1997املعدل وبناء عىل الدعوة
املوجهة من قبل رئيس مجلس االدارة بتاريخ  2018 / 6 / 7يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة
العامة الذي س�يعقد بتاريخ  2018 / 10 / 10يف مقر الرشكة الكائن يف الكرادة  /س�احة الواثق يف
تمام الساعة العارشة صباحا يف يوم املصادف االربعاء ويف حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل
االجتماع اىل نفس اليوم االربعاء والس�اعة من االسبوع القادم املصادف يوم  2018 / 10 / 17وذلك
لغرض مناقش�ة فقرات جدول االعمال املدرج يف ادناه واتخاذ القرارات الالزمة بش�انها واملصادقة
عليها كما ياتي :
 – 1مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنة املنتهية يف  2016 / 12 / 31واملصادقة عليه .
 – 2مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات ح�ول امليزانية للس�نة املالية املنتهي�ة يف 2016 / 12 / 31
واملصادقة عليه .
 – 3مناقشة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف  2016 / 12 / 31واملصادقة عليها .
 – 4اق�رار تعيني الس�يدة جن�ان عيل حمودي مراقب الحس�ابات لتدقيق الحس�ابات الختامية لعام
 2016وتحديد اجورها وفق ضوابط مجلس مراقبة املهنة .
 – 5تعيني مراقب حسابات لسنة  2017وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس مراقبة املهنة .
 – 6ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة .
 – 7مناقشة موضوع دمج رشكة االسوار للتحويل املايل ورشكة عطاء الغري للتحويل املايل ( م خ )
برشكتنا وذلك حسب موافقة البنك املركزي واتخاذ القرار املناسب .
 – 8انتخاب مجلس ادارة جديد يتالف من خمسة اعضاء اصليني ومثلهم احتياط .
راجني الحضور اصالة او من ينوب عنكم من املس�اهمني بسند انابة او توكيل الغري بوكالة مصدقة
م�ن كاتب العدل عىل ان يتم اي�داع االنابات والوكاالت لدى ادارة الرشكة قبل ثالثة ايام عىل االقل من
موعد االجتماع مع مراعاة احكام املادة  91من قانون الرشكات النافذ.
رئيس جملس االدارة
امحد حمسن حسني

تنويه

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكرخ
رقم االضبارة 2018 / 2092
اىل املنفذ عليه  /عامر حسوني مورو )
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من خالل كت�اب مركز
رشط�ة الصالحية املرق�م  3308يف 2018 / 9 / 10
وتايي�د املجلس املحيل لح�ي الصالحية انك مجهول
مح�ل االقام�ة وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او
مختار يمك�ن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة
 27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور
يف مديرية تنفيذ الكرخ خالل خمسة عرش يوما تبدا
م�ن اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية
بحض�ور ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش هذه
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون .
املنفذ العدل
شذى هاشم عبد الحميد
اوص�اف املحرر  :نف�ذ وكيل الدائن�ة ( كلطان امني
الياس ) وكيلها املحامي ( احمد مهدي نارص ) قرار
محكمة ب�داءة الكرخ املرقم  / 2623ب  2018 /يف
 2018 / 8 / 14واملتضم�ن تخلي�ة الش�قة املرقمة
 10ط  3عم�ارة  3املش�يدة عىل العق�ار املرقم / 2
 1085م كرادة مريم وتسليمها خالية من الشواغل
اىل املدعية وتحميلك الرس�وم واملصاريف القضائية
واتعاب املحاماة البالغة خمسمائة الف دينار حكم
غيابيا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة املختص�ة بنظر الدعاوى التجارية
يف النجف
العدد / 37 :تجارية 2018/
التاريخ 2018 /9 / 12 :
اعالن
اىل  /املدعى عليها ( مريم هاشم محمد )
اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم /37تجارية/
 2018يف  2018/8/12واملتضمن الحكم ( بفس�خ
اتفاق الصلح والرتايض املؤرخ يف  2013/3/1املربم
بين الط�رف االول ( حليم تركي خضر اصالة عن
نفسه وعن موكله (هاش�م محمد تركي) والطرف
الثاني فيه ( يوس�ف يعقوب عبد اصالة عن نفس�ه
وبصفت�ه مدير مف�وض لرشك�ة السراج املتحدة
للتج�ارة واملق�اوالت املح�دودة واملتضم�ن اتف�اق
الطرفني عىل الغاء العقد املوقع بني الطرفني بتاريخ
 2011/3/13وملحق�ه امل�ؤرخ يف 2012/6/11
والعق�د الخ�اص باعتبارات هيئة اس�تثمار النجف
االرشف واالتف�اق عىل البنود ال�واردة فيه واملؤلف
من خمس بن�ود ) ولثبوت مجهولي�ة محل اقامتك
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار املجلس املحيل
لح�ي العامري�ة ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالقرار
املذك�ور بصحيفتين محليتين يوميتين ولك حق
الطع�ن عىل القرار املذكور خالل املدة املقررة بكافة
طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتسب القرار
املذكور درجة البتات وفق االصول.
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الصويرة
العدد  / 752ب 2018 /
اعالن
اىل املدع�ى عليهن  /هند فاض�ل عباس  /مريم فاضل
عباس  /مجهوالت محل االقامة
م  /تبليغ بالحكم الغيابي
بتاريخ  2018 / 8 / 27اصدرت هذه املحكمة بحقكما
قراره�ا املرق�م  / 752ب  2018 /حكما غيابيا يقيض
بالزامك�ن بالتكافل والتضامن بدف�ع مبلغ مقداره (
 10499250عرشة ماليني واربعمائة وتسعة وتسعون
الف ومائتان وخمس�ون دينار اىل املدعي ( املدير العام
ملصرف الرافدين اضافة اىل وظيفته ) والذي يش�تمل
عىل اقس�اط مبلغ القرض مع الفوائد الش�هرية لغاية
انتهاء العقد والفوائ�د التاخريية لحني التادية الفعلية
وتحميلك�ن الرس�وم واملصاري�ف واتع�اب املحام�اة
وملجهولي�ة محل اقامتك�ن فقد تق�رر تبليغكن بقرار
الحكم اعلاه بصحيفتني محليتني يوميتني لالعرتاض
علي�ه خلال امل�دة القانونية وبخالف�ه يك�ون القرار
مكتسبا للدرجة القطعية .
القايض
عبيد صالح محيميد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنويه
ورد سهوا يف جريدة املس�تقبل العراقي يف العدد 1738
يف /30ب 2018/خط�أ يف االعالن الصادر من محكمة
بداءة املس�يب بالعدد /362ب 2018/يف 2018/8/27
الخاص باملدعى عليه مظف�ر عبد الواحد عباس حيث
ورد خطأ ( انك كنت تسكن منطقة هور حسني صفاء
حسن جواد وملجهولية محل اقامتك ) والصحيح هو (
انك كنت تسكن منطقة هور حسني وارتحلت اىل جهة
مجهولة حس�ب اش�عار مختار منطقة هور حسين
(صف�اء حس�ن ج�واد) وملجهولية مح�ل اقامتك ) لذا
اقتىض التنويه

العدد405 :
التاريخ2018 /9 /10 :

اعالن

لع�دم حصول راغب والحاق�ا باعالننا املرق�م (  354يف  ) 2018/8/5تعلن لجنة البيع
وااليج�ار يف مديري�ة بلديات ميس�ان عن تأجير ( )1ملك واملدرج�ة مواصفاته ادناه
والعائدة اىل مديرية بلدية قلعة صالح استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم
( )21لس�نة  .2013فعىل من يرغب االشتراك باملزايدة العلني�ة مراجعة مديرية بلدية
قلع�ة صالح س�كرتري اللجنة وخالل م�دة  15يوما تبدأ من اليوم الت�ايل لنرش االعالن
بالجري�دة الرس�مية مس�تصحبا معه تأمين�ات قانونية ال تقل ع�ن  % 20من القيمة
املقدرة لبدل االيجار لكامل مدته وس�تجري املزايدة الس�اعة العارشة والنصف صباحا
م�ن الي�وم التايل من م�دة االعالن ويكون م�كان اجراءها يف مقر مديري�ة بلدية قلعة
صالح ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واجور اللجان البالغة %2
واي اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه
من ايام العمل الرسمي
ت

نوع الملك

رقم العقار
وموقعه

المساحة

مدة االيجار

القيمة التقديرية سنويا

1

ساحة مبيت
سيارات

جزء من القطعة
2634/10

750م2

ثالث سنوات

 400000اربعمائة
الف دينار

املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

مديرية زراعة صالح الدين

ورد سهوا بالعدد 1596
التاريخ 2018/9/4
الحاق�ا باإلعلان الخ�اص بمناقصة /نقل منتس�بي
مصانع الرشكة يف بغداد ـ الرشيد ـ املأمون ـ الفارابي
االمني ـ االدارة العامة ) نود العلم بان الكلفة التخمينية
للمناقصة اعاله هو ( ( ) 72000000اثنان وس�بعون
ملي�ون دينار ش�هريا) اي ما يع�ادل ()432000000
اربعمائة واثنان وثالثون مليون دينار ملدة ستة اشهر
وبذلك تكون التأمينات االولية بقيمة
(  )12960000اثنا عرش مليون وتس�عمائة وس�تون
الف دينار اي بنس�بة  %3من قيم�ة الكلفة التخمينية
االجمالية ب�دال ما مذكور يف االعلان اعاله لذا اقتىض
التنويه
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد /5111 :ش2018/7
التاريخ 2018/9/9 :
اىل املدعى عليه (مكي جليل محمد )
اقامت املدعية ( ساهرة جاسم فليح ) الدعوى املرقمة
/5111ش 2018/7ام�ام هذه املحكم�ة والتي تطلب
فيه�ا تأيي�د حضانة الطفاله�ا كل م�ن ( جليل ورضا
وليايل اوالد مكي جليل محمد) وملجهولية محل اقامتكم
وحس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار حي
الشهداء ـ النجف لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني
يوميتني محليتني رسميتني فعليك الحضور امام هذه
املحكمة يف موع�د املرافعة املوافق ي�وم 2018/9/23
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض
حسني عباس سمني

www.almustakbalpaper.net

اعالن مزايدة

تعل�ن محافظ�ة صالح الدين لجنة البي�ع وااليجار واالملاك واالدارة املحلية عن
اجراء املزايدة العلنية للعقارات املبينة اوصافها ادناه والواقعة يف ناحية االسحاقي
يف مركز الناحية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013فعىل
الراغبني باالشتراك باملزايدة مراجعة ديوان املحافظة قس�م الحس�ابات بعد 30
ثالثون يوم ابتداء من اليوم الثاني لنرش االعالن بالجريدة الرس�مية مستصحبني
معهم املستمس�كات االصلية ومبلغ التأمينات القانوني�ة قدره  %20من القيمة
املقدرة للعقار وسيكون موعد املزايدة الساعة العارشة صباحا يف موقع العقارات
املذك�ورة ادن�اه واذا صادف عطلة رس�مية ي�وم املزايدة فتؤج�ل اىل اليوم الذي
بعده
ت
1
2
3
4
5
6

القطعة
938/43
937/43
935/43
931/43
941/43
942/43

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف الضلوعية
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية
العدد  / 221ش 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 10
اىل  /املدعى عليه  /حارث عايد صالح
م  /تبليغ
اقامت زوجتك املدعوة ( رنني موفق رشيد ) الدعوى
الرشعي�ة املرقم�ة  / 221ش  2018 /طالب�ة فيها
التفريق منك وملجهولية محل اقامتك حس�ب كتاب
مرك�ز رشط�ة الضلوعي�ة الش�مايل  2664يف / 5
 2018 / 8واش�عار املخت�ار قرر تبليغك بواس�طة
صحيفتني محليتني واس�عتي االنتش�ار عىل موعد
املرافع�ة املص�ادف  2018 / 10 / 5ويف ح�ال عدم
حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض
احمد حميد حسان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
ق�دم املواطن (محمود جبار طرفه) طلبا ً يروم فيه
تس�جيل لقب�ه وجعله (الحس�ني) بدال م�ن الفراغ
واس�تنادا ً اىل احكام املاده ( )24من قانون البطاقه
الوطني�ه رقم  3لس�نه  2016املع�دل ولغرض نرش
ه�ذا االعلان يف الجريدة الرس�مية فم�ن لديه حق
االعتراض مراجعة هذه املديري�ة خالل عرشة ايام
من تاريخ النرش .
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أق�ام املدع�ي (وايل جابر س�باهي) دعوى قضائية
لتبدي�ل لقبه وجعل�ه (البديري) بدال م�ن (البدري)
فم�ن لديه ح�ق االعتراض مراجعة ه�ذه املديرية
خالل خمس�ة عرش يوما ً من تاريخ النرش وبعكسه
سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام املاده ( )22من
قانون البطاقه الوطنيه رقم  3لسنه . 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت مني براءة الذمة الصادرة من الهيئة العامة
للرضائب فرع النجف االرشف ذي العدد ( )12019
بتاري�خ  2018/6/12واملعنون�ة اىل الهيئة العامة
للرضائ�ب /مدين�ة الصدر بأس�م ( قحطان عدنان
لفت�ه) فعلى م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة
االصدار

المقاطعة
15
15
15
15
15
15

نوع العقار
دار
دار
دار
دار
دار
دار

اوصافه
بناء قديم
بناء قديم
بناء قديم
بناء قديم
بناء قديم
بناء قديم

مساحة العقار
480م2
510م2
480م2
480م2
444م2
466,66م2
رئيس اللجنة

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
قدم املواطن (س�جاد جبار طرف�ه) طلبا ً يروم فيه
تس�جيل لقب�ه وجعله (الحس�ني) بدال م�ن الفراغ
واس�تنادا ً اىل احكام املاده ( )24من قانون البطاقه
الوطني�ه رقم  3لس�نه  2016املع�دل ولغرض نرش
ه�ذا االعلان يف الجريدة الرس�مية فم�ن لديه حق
االعتراض مراجعة هذه املديري�ة خالل عرشة ايام
من تاريخ النرش.
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
قدم املواط�ن (محمد جبار طرف�ه) طلبا ً يروم فيه
تس�جيل لقب�ه وجعله (الحس�ني) بدال م�ن الفراغ
واس�تنادا ً اىل احكام املاده ( )24من قانون البطاقه
الوطني�ه رقم  3لس�نه  2016املع�دل ولغرض نرش
ه�ذا االعلان يف الجريدة الرس�مية فم�ن لديه حق
االعتراض مراجعة هذه املديري�ة خالل عرشة ايام
من تاريخ النرش.
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة املختصة
بنظر الدعاوى التجارية يف النجف
العدد  /37 :تجارية 2018
التاريخ 2018/9/12
اعالن
اىل  /املدعى عليها ( انتصار حمدي مجيد)
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م /37
تجاري�ة 2018/يف  2018/8/12واملتضم�ن
الحك�م بفس�خ اتف�اق الصلح والترايض املؤرخ يف
 2013/3/1املبرم بين الط�رف االول حليم تركي
خرض اصالة عن نفس�ه وعن موكله هاشم محمد
ترك�ي والط�رف الثان�ي فيه يوس�ف يعق�وب عبد
اصال�ة عن نفس�ه وبصفته مدي�ر مفوض لرشكة
السراج املتح�دة للتج�ارة واملق�اوالت املح�دودة
واملتضم�ن اتفاق الطرفني عىل الغ�اء العقد املوقع
بني الطرفني بتاريخ  2011/3/13وملحقه املؤرخ
يف  2012/6/11والعق�د الخ�اص باعتبارات هيئة
استثمار النجف االرشف واالتفاق عىل البنود الواردة
في�ه واملؤلف م�ن خمس بن�ود ولثب�وت مجهولية
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار
املجلس املحيل لحي العامرية لذا تقرر تبليغك اعالنا
بالق�رار املذكور بصحيفتين محليتني يوميتني ولك
ح�ق الطعن على القرار املذكور خلال املدة املقررة
بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتسب
القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة املختصة
بنظر الدعاوى التجارية يف النجف
العدد  /37 :تجارية 2018
التاريخ 2018/9/12
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( عيل هاشم محمد)
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم /37تجارية2018/
يف  2018/8/12واملتضم�ن الحك�م بفس�خ اتف�اق
الصل�ح والترايض امل�ؤرخ يف  2013/3/1املبرم بين
الطرف االول حليم تركي خرض اصالة عن نفسه وعن
موكله هاشم محمد تركي والطرف الثاني فيه يوسف
يعقوب عبد اصالة عن نفس�ه وبصفته مدير مفوض
لرشك�ة الرساج املتح�دة للتجارة واملق�اوالت املحدودة
واملتضم�ن اتف�اق الطرفين عىل الغ�اء العق�د املوقع
بني الطرفين بتاري�خ  2011/3/13وملحقه املؤرخ
يف  2012/6/11والعق�د الخ�اص باعتب�ارات هيئ�ة
اس�تثمار النجف االرشف واالتفاق على البنود الواردة
فيه واملؤل�ف من خمس بنود ولثب�وت مجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار املجلس
املحلي لحي العامرية ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بالقرار
املذك�ور بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق الطعن
عىل الق�رار املذك�ور خالل امل�دة املق�ررة بكافة طرق
الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور
درجة البتات وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة املختصة
بنظر الدعاوى التجارية يف النجف
العدد  /37 :تجارية 2018
التاريخ 2018/9/12
اعالن
اىل  /املدعى عليها ( سارة هاشم محمد)
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم /37تجارية2018/
يف  2018/8/12واملتضم�ن الحك�م بفس�خ اتف�اق
الصل�ح والترايض امل�ؤرخ يف  2013/3/1املبرم بين
الطرف االول حليم تركي خرض اصالة عن نفسه وعن
موكله هاشم محمد تركي والطرف الثاني فيه يوسف
يعقوب عبد اصالة عن نفس�ه وبصفته مدير مفوض
لرشك�ة الرساج املتح�دة للتجارة واملق�اوالت املحدودة
واملتضم�ن اتف�اق الطرفين عىل الغ�اء العق�د املوقع
بني الطرفين بتاري�خ  2011/3/13وملحقه املؤرخ
يف  2012/6/11والعق�د الخ�اص باعتب�ارات هيئ�ة
اس�تثمار النجف االرشف واالتفاق على البنود الواردة
فيه واملؤل�ف من خمس بنود ولثب�وت مجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار املجلس
املحلي لحي العامرية ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بالقرار
املذك�ور بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق الطعن
عىل الق�رار املذك�ور خالل امل�دة املق�ررة بكافة طرق
الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور
درجة البتات وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
بعقوبة
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
العدد  /3235 :ش2018/3
التاريخ 2018/8/20
اىل /املدعى عليه  /ش�هاب احمد عبد
الله
اعالن
ملقتضي�ات حس�م الدع�وى الرشعية
املرقم�ة اعلاه واملقام�ة م�ن قب�ل
املدعية (س�ندس احم�د رزج) والتي
موضوعها تفريق للخالف وملجهولية
مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار مختار
ح�ي الحري�ة  1واملص�دق م�ن قب�ل
املجل�س املحيل وكت�اب مركز رشطة
العروبة بالعدد  7947يف 2018/8/1
واملتضمن ارتحال�ك اىل جهة مجهولة
عليه قررت املحكمة تبليغك بواس�طة
صحيفتين يوميتني بموع�د املرافعة
املواف�ق  2018/9/24ويف حالة عدم
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك
س�تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
حسب االصول
القايض
ذاكر صالح حسني
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
دار القضاء يف منديل
محكمة بداءة منديل
العدد  /231 :ب2018 /
التاريخ 2018/9/10
اعالن
اىل املدعى عليهما  1 /ـ حسين غايب
محمد
 2ـ حسن غايب محمد
 3ـ نجاة غايب محمد
 4ـ شهاب احمد محمد
 5ـ محمد فيصل عبد الفتاح
 6ـ براء فيصل عبد الفتاح
 7ـ محمد خورشيد شوكة
 8ـ سعد خورشيد شوكة
 9ـ سعاد خورشيد شوكة
 10ـ بثينة خورشيد شوكة
 11ـ خولة خورشيد شوكة
 12ـ هدى خورشيد شوكة
تحية طيبة
اق�ام املدع�ي ع�ادل محم�د احم�د
الدع�وى املرقم�ة اعلاه ام�ام هذه
املحكم�ة مدعيا انه رشي�ك يف العقار
بالعدد  29مقاطعة  1فش�لت الغربية
ولع�دم اس�تفادته م�ن البق�اء على
الشيوع طلب دعوتكم وبقية الرشكاء
للمرافعة والحكم بإزالة شيوع العقار
اعاله وملجهولية محل اقامتكم حسب
اش�عار مختار بوياق�ي ـ منديل تقرر
تبليغكم بواسطة صحيفتني محليتني
يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة
يف موع�د املرافعة ي�وم 2018/9/20
ويف حالة عدم حضوركم او ارسال من
ينوب عنكم ستجري املرافعة بحقكم
غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
قحطان خلف خالد
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف باب�ل
االتحادية
محكمة البداءة يف املرشوع
العدد  /380 :ب2018 /
التاريخ 2018/9/12
اعالن
اىل املدعى عليه ( حمد حميد عبد)
اق�ام املدع�ي ( عيل ش�هاب فرحان)
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة /380
ب 2018/ال�ذي يطلب فيه�ا بتأدية
مبل�غ ق�دره ثالث�ة ماليين دين�ار
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
القائم بالتبليغ واالشعار املربوط تقرر
تبليغكم بواسطة صحيفتني محليتني
يوميتني للحضور امام هذه املحكمة
يف موعد املرافعة املوافق 2018/9/23
الساعة التاسعة صباحا ويف حال عدم
حضوركم او من يمثلكم قانونا سوف
تجري املرافعة بحقكم غيابا وعلنا
القايض
موىس عمران كاظم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف باب�ل
االتحادية
محكمة بداءة االسكندرية
العدد  /429 :ب2018 /
التاريخ 2018/9/9
اعالن
اىل /املدع�ى عليه�م  /علي�ه حس�ن
عل�وان وصالح س�لمان عب�اس عيل
ومالك س�لمان عباس علي وابراهيم
س�لمان عباس عيل ومحمد س�لمان
عباس عيل ويوس�ف س�لمان عباس
عيل ونهلة س�لمان عباس عيل وهدى
س�لمان عب�اس علي ومها س�لمان
عباس عيل وعيل عبد الكريم س�لمان
عب�اس وعب�اس عبد الكريم س�لمان
عب�اس وش�هد عب�د الكريم س�لمان
عب�اس وارساء عب�د الكريم س�لمان
عباس
ق�د اقام املدعي ( وزي�ر املالية اضافة
لوظيفت�ه ) الدع�وى البدائية املرقمة
/429ب 2018/والت�ي يطل�ب فيه�ا
الحك�م بأبط�ال قي�د العق�ار املرق�م
 13/69مقاطع�ة  17الجيالوي�ة
والت�ي يص�ادف موعد املرافع�ة فيها
ي�وم  2018/9/20الس�اعة الثامن�ة
والنص�ف وملجهولية مح�ل اقامتكم
حس�ب رشح القائم بالتبليغ ومختار
املنطق�ة علي�ه اقتضى تبليغك�م
بصحيفتين محليتين ويف حالة عدم
حضوركم او ارس�ال من ينوب عنكم
س�وف تجري املرافع�ة بحقكم غيابا
وعلنا وفق االصول
القايض
نبيل عبد الله عبيد ياس
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منتجات األلبان ليست خميفة
كش�فت أبحاث جديدة أن منتجات األلبان
ليست مخيفة كما يعتقد البعض ،مشرية
إىل أنه�ا يمك�ن أن تك�ون مفي�دة لصحة
القلب.
وحس�ب م�ا ذك�رت صحيف�ة “املريور”
الربيطاني�ة ،فإن دراس�ة حديثة توصلت
إىل أن تن�اول الجبن ورشب الحليب الكامل
الدسم يمكن أن يحسن صحة القلب.

وقال الباحثون ،الذين أجروا الدراس�ة عىل
أكثر من  130ألف ش�خص ،إن األشخاص
الذي�ن تناول�وا  3منتج�ات م�ن منتجات
األلبان يف اليوم ،كانوا أقل عرضة لإلصابة
بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
وينصح األطباء بتناول  2أو  4من منتجات
األلبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم
يومي�ا ،لكنه�م يوص�ون باالبتع�اد ق�در

سودوكو

اإلمكان عن املنتجات الكاملة الدسم.
ويقول الخرباء ،من جامعة ماكماستر يف
كندا ،إن تن�اول أو رشب كوب من الحليب
أو ك�وب من الزبادي أو رشيحة من الجبن
أو ملعقة صغرية من الزبدة ،بشكل يومي،
قد يحسن صحة قلبك.
وأضاف�وا أن ه�ؤالء األش�خاص ه�م أقل
عرضة للوفاة بنسبة  40باملئة.

أول لعبة لإلقالع عن التدخني
مل�دة  222يو ًم�ا عىل جزيرة مهج�ورة ،حيث
ال يس�مح له بكش�ف رس “القطة الغاضبة”
وه�ي م�ن تحثه قصته�ا عىل من�ع التدخني
س�وى بعد انقض�اء تلك امل�دة املذكورة وهي
فترة كافي�ة لإلقلاع ع�ن التدخني.وتمن�ع
اللعبة املدخن من السجائر تدريج ًيا ،حيث لن
يس�تطيع التدخني س�وى بعد اجتياز مراحل
صعبة وطويلة ،من صيد األس�ماك واملالكمة
واملوسيقى واليوجا ،فتساعده تلك اآللية عىل

أطل�ق فري�ق م�ن املربمجين الفرنس�يني
باس�توديو  DOWiNOلأللع�اب الهادفة ،أوىل
ألع�اب الفيديو التي تس�اعد على اإلقالع عن
التدخني ،وهي لعبة  Smokittenوالتي تتكون
من ع�دة مراح�ل مبني�ة عىل أس�س علمية
بالتعاون مع منظمة الصحة العامة يف مدينة
ليون الفرنسية.وبفضل تصميم اللعبة الفريد
التي تتي�ح اللغتين اإلنجليزية والفرنس�ية،
ترافق  Smokittenاملدخنني يف رحلة تس�تمر

االندماج مع تلك األش�ياء ونس�يان التدخني.
وتلع�ب “القط�ة الغاضب�ة” دور األيقونة يف
ه�ذه اللعب�ة ،حيث تنش�أ من ج�راء اندماج
املدخن م�ع قصتها عىل الجزي�رة وحرمانها
م�ن التبغ عالق�ة يمألها البغ�ض بينه وبني
التدخني ،وم�ن خالل العملات الذهبية التي
يحص�ل عليه�ا بعد م�روره م�ن كل مرحلة
يس�تطيع أن يح�ول الجزي�رة الصحراوي�ة
القاحلة إىل جنة خرضاء.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

7ـ توصل عالم أسترايل إىل علاج جديد لقرحة
مع�دة اإلنس�ان باس�تخدام م�ادة كيمائي�ة
مس�تخرجة م�ن جس�م الضف�ادع وتل�ك املادة
تمن�ع إف�راز األحمــــاض املس�ببة للقرحة..
وق�د توصل ذلك العالم والفري�ق العامل معه إىل
تل�ك الحقيقة بعد أبحاث أجراه�ا الفريق عقب
مالحظته�م أن الضف�ادع تبتل�ع بيضها ويظل
يف معدتها عدة أس�ابيع قب�ل أن يفقس وتخرج
الصغار من فم األم مما يشري
اىل وجود مادة تمنع االحماض من تدمري البيض
برسعة..
ً
8ـ أح�د الباحثني أنبأ عاملا من علماء النفس أنه
ش�اهد كلبا ً ينقذ آخر من الغرق بأن مد له عصا
طويلة أمسك بطرفها بأسنانه ثم استخدمها يف
جذب الكلب املرشف عىل الغرق.

س�تقرتح املفوضية األوروبي�ة قوانني
جديدة ،األربعاء ،تمنح غوغل وفيسبوك
وتويرت ورشكات أخرى لإلنرتنت «ساعة
واحدة فق�ط» إلزالة املحتوى املتطرف،
وإال واجهت غرامات.
وأبلغ�ت املفوضي�ة هذه الشركات يف
مارس أن أمامها  3أشهر تقدم خاللها
ما يظه�ر أنها تزيل املحت�وى املتطرف
بش�كل أرسع وإال واجه�ت قانون�ا
يرغمها عىل ذلك.
وتري�د املفوضي�ة إزالة املحت�وى ،الذي
يحرض عىل جرائم متطرفة أو يدعو لها
أو يروج لجماع�ات متطرفة أو يرشح
كيفي�ة ارتكاب مثل ه�ذه الجرائم من
عىل الشبكة العنكبوتية خالل «ساعة»
من تلقي أمر بذلك من السلطات.
وس�يطالب االقتراح ،ال�ذي س�يكون
بحاج�ة لدع�م م�ن ال�دول األعض�اء
باالتح�اد األوروب�ي وم�ن الربمل�ان

حتذير لغوغل وفيسبوك وتويرت

األوروب�ي ومنص�ات اإلنرتن�ت ،اتخاذ
إجراءات اس�تباقية مث�ل تطوير أدوات
جدي�دة للتخل�ص م�ن املحت�وى الذي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /2366 :ب2018 /3
التاريخ 2018/9/12
تنويه
ورد س�هوا يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 1743
يف  2018/9/6ان العق�ار (ال�دار) املرقم�ة 2/10151
حي الح�وراء زينب موض�وع الدع�وى املرقمة /2366
ب 2018/3يقع عىل ش�ارع بع�رض  15مرت والصحيح
انه يقع عىل شارع بعرض  25مرت لذا اقتىض التنويه
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف
محكمة بداءة الكوفة
نموذج رقم  30تسجيل عقاري
العدد  /17 :تسجيل مجدد2018 /
التاريخ 2018/8/14
اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
اصدرت لجنة تثبيت العائدية قرارها بتاريخ 2018/8/14
اس�تنادا ملحرض تثبيت العائدية املؤرخ يف 2018/8/14
والذي يقيض بتثبيت عائدي�ة العقار املرقم  2776محلة
(الرش�ادية) جن�س العق�ار (دار) ويف االضبارة املرقمة
( /14تس�جيل مجدد  )2018 /بتس�جيله باسم طالب
التس�جيل املج�دد العراقي (صباح عب�اس كاظم) وفقا
الحكام املادة  49من قانون التس�جيل العقاري رقم 43
لسنة  1971املعدل لذا نعلن القرار اعاله بواسطة نرشه
يف صحيفتين محليتني يوميتني فعلى من لديه اعرتاض
على الق�رار املذكور خالل م�دة االعلان البالغة ثالثون
يوم�ا من اليوم الت�ايل لتاريخ نشره يف الصحف املحلية
تقدي�م اعرتاضه لدى رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف
االتحادي�ة بصفته�ا التمييزية خالل امل�دة املذكورة ويف
حالة عدم ورود اش�عار من رئاس�ة محكمة االستئناف
بوق�وع الطعن على القرار املذكور لديها فس�وف يكون
الق�رار قد اكتس�ب الدرجة القطعية وس�تبارش مديرية
التسجيل العقاري يف الكوفة بتسجيل العقار وفقا لقرار
تثبيت العائدية حسب االصول
القايض
محمد كامل كرماشة
رئيس لجنة تثبيت العائدية يف محكمة بداءة الكوفة

ينطوي عىل انتهاكات.
وسيتحتم عىل الرشكات ،التي تقدم مثل
ه�ذه الخدمات تقديم تقارير ش�فافة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة /654 :ت2018/
التاريخ 2018/9/4
اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ الكوفة س�هام املدين�ة يف العقار
تسلس�ل  436/13مقاطعة  18علوة الفحل الواقع يف
الكوف�ة العائد للمدين غصون قحطان عبد الحسين
املحج�وز لقاء طل�ب الدائن االء جاس�م راهي البالغ
 125,000,000مائة وخمسة وعرشون مليون دينار
فعلى الراغب بالشراء مراجعة ه�ذه املديرية خالل
مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا
مع�ه التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل
والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
املواصفات
 1ـ موقع�ه ورقم�ه  :الكوف�ة علوة الفح�ل 3/436
مقاطعة  18علوة الفحل
 2ـ جنسه ونوعه  :دار
 3ـ حدوده واوصافه ومش�تمالته  :مدخل وغرفتني
وم�رر ومطب�خ وصحي�ات ودرج ي�ؤدي اىل الطاب�ق
الثان�ي ال�ذي يحت�وي عىل غرف�ة يوج�د امامه ممر
ودرج ثاني يؤدي لسطح الدار ارضية كايش وحديقة
خلفية مس�قف بالشيلمان وحديقة امامية ويحتوي
عىل اس�تقبال ويوجد ضمن مساحة استقبال مخزن
ومس�احة متخ�ذة مطب�خ وغرفة ويوج�د مجموعة
صحيات ودرج اىل سطح الدار متخذ اىل جزئني يفصل
من الطابوق طوله 6م واملتبقي سياج من الرصيفة
 4ـ مساحته 6/26م8/اولك
 5ـ درجة العمران  :دون الوسط
 6ـ الش�اغل  :فالح حس�ن علي يرغب بالبق�اء بعد
البيع
 7ـ القيمة املقدرة  :ثمانمائة وستة وعرشون مليون
ومائت�ان وس�تون الف دين�ار وان حص�ة املدينة من
القيمة العمومية مائة وثالثة ماليني واثنان وثمانون
الف وخمسمائة دينار
ينرش يف جريدتني يوميتني واس�عة االنتش�ار يف داخل
الجريدة املزايدة الساعة الثانية عرش ظهرا

امليزان

احلمل
مهنياً :تس�تقطب بعض العروض والفرص املالية ،إن الج ّو
إيجابي ومناسب لبحث الرشوط ولتحسني الوضع الحايل
عاطفياً :تقرر والرشيك اتخاذ قرارات مصريية بشأن العالقة
خوفا ً عىل انهيارها يف أي لحظة

الثور

العقرب

مهنياً :إذا أردت تبديل موقفك يف العمل ،حاول بذل املزيد من
الجهد يف األيام القليلة املقبلة
عاطفي�اً :ق�د يفاجئ�ك الرشي�ك بمواقف ممي�زة ويالطفك
ليكسب رضاك ،وبما انك مطمنئ البال وخفيف الظل ،تبادله
االهتمام فتقوى العالقة بينكما وتشت ّد الروابط

اجلوزاء
س�نوية لتوضيح جهوده�ا يف التعامل
مع املحتوى الذي يتضمن انتهاكات.
والرشكات التي تمتنع بش�كل مستمر
عن إزال�ة املحتوى املتط�رف قد تواجه
غرامات تص�ل إىل  4باملئة من اإليرادات
العاملية الس�نوية ،إال أن هذه الرشكات
س�يكون لها أيضا الح�ق يف الطعن عىل
أوامر إزالة املحتوى.
ويعمل ه�ذا القطاع منذ ديس�مرب عام
 2015عىل رشاكة تطوعية ملنع إس�اءة
اس�تخدام الجماعات املتطرفة الدولية
لإلنرتن�ت ووض�ع قاعدة بيان�ات أكثر
قدرة عىل رصد املحتوى املتطرف.
وس�تبقي املفوضي�ة عىل ميث�اق عمل
تطوع�ي يتعل�ق بخط�اب الكراهي�ة
عىل فيس�بوك ومايكروس�وفت وتويرت
ويوتي�وب ت�م وضع�ه يف ع�ام 2016
وأعلن�ت رشكات أخ�رى اعتزامه�ا
االنضمام له.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد  /1671 :ش2018 /1
التاريخ 2018/9/12
اعالن
اىل املدعى عليه  /حسني عبد الحسني نارص
اقام املدعي عبد الحسين نارص حسين الدعوى املرقمة
اعاله ام�ام هذه املحكم�ة يطلب فيها نفقة مس�تمرة
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك فق�د ق�رر تبليغ�ك اعالن�ا
بصحيفتين محليتين يوميتين للحض�ور ام�ام ه�ذه
املحكمة يف موعد املرافعة املوافق  2018/9/25الس�اعة
التاس�عة صباحا وعند عدم حض�ورك او من ينوب عنك
قانونا فس�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق
القانون
القايض
حميد جخم علوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /36 :كشف2018 /5
التاريخ 2018/9/12
اىل  /املطلوب الكشف ضده /املدير املفوض لرشكة برج
االعايل (حسني رزاق حسن) اضافة لوظيفته )
اقام طالب الكش�ف املس�تعجل (رئي�س جامعة الكوفة
اضاف�ة لوظيفت�ه) الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اعلاه
والت�ي يطل�ب الحك�م فيه�ا تثبي�ت ذرعة واق�ع الحال
بخصوص مرشوع انش�اء دور س�كنية لالساتذة بواقع
 40دار ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح
املبل�غ القضائي واش�عار مخت�ار حي الس�عدون حيدر
س�الم عبود عليه ق�ررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا
بصحيفتني محليتني يوميتني بموع�د املرافعة املصادف
يف ي�وم  2018/9/17وعند عدم حضورك او ارس�ال من
ين�وب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت من�ي براءة الذم�ة الص�ادرة من الهيئ�ة العامة
للرضائب فرع النجف االرشف ذي العدد (  )333بتاريخ
 2017/1/9واملعنون�ة اىل الهيئ�ة العام�ة للرضائ�ب /
الكرادة بأسم ( حسني صالح جرب) فعىل من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار

ً
مهني�اً :تعي�ش ارتباكا ً
وتأجيلا ربما لبع�ض املواعيد ،لكن
ال تخ�ف عىل مس�تقبل مش�اريعك ،فه�ي تسير باالتجاه
الصحيح
عاطفي�اً :البحث يف دفاتر املايض ونبش الذكريات األليمة قد
يسبب لك املتاعب ،فال تدع نفسك أسريا ً له

مهنياً :أنت تحسد كل شخص ناجح ،وهذا ليس من عاداتك،
إذا كان الظ�رف يعاكس�ك ،فالح�ل لي�س بمع�اداة اآلخرين
ّ
وتمني الرش لهم
والتهجم عليهم
ً
عاطفي�اً :العون الذي حظيت به م�ن الرشيك أخريا يتيح لك
التخطيط بشكل أفضل لضمان املستقبل بكل تفاصيله

القوس

مهنياً :أح�د الزمالء يبرشك بأخبار مفرحة ،فتش�عر بمزيد
من االستقرار عىل املدى الطويل
عاطفياً :يرتك فينوس البيت الخامس ليدخل اىل برج العقرب
ّ
فيخف الوهج العاطفي وتدور االتجاهات نحو عالقة غرامية
ً
يف مجال عملك او يف محيط مهنتك ابتداء من اآلن

السرطان

مهنياً :تنقلب طباعك لتصبح متوترة وعدائية بعض اليشء،
ابتعد عن األجواء املشحونة باالنفعاالت السلبية
عاطفي�اً :يتطل�ب من�ك الوضع الدقي�ق بذل جه�ودا ً كبرية
لتس�تحق حنان الرشيك الذي تس�تحقه ،وكل ما عدا ذلك لن
يجديك نفعا ً

اجلدي

مهني�اً :انتب�ه من مغالط�ات واخطاء وتحدي�ات ،ال تص ّدق
الوعود الكاذبة وال تجازف ال ماليا ً وال تجاريا ً
عاطفي�اً :يوم عاطفي للغاية وتفاهم تام مع الرشيك ،وهذا
ما يرتك انعكاسات ايجابية

االسد

مهني�اً :تتر ّدد املراجع املؤث�رة يف دعمك بع�د مراحل طوال،
فتخضع لضغط كبري وتواجه بعض العراقيل
عاطفي�اً :عليك اتخاذ خط�وات مختلفة عن الس�ابق تجاه
الرشيك لتحافظ عليه ،وإال فقدت ثقته وفقدته

الدلو

مهني�اً :قد تتش�ابك األفكار والهواجس وتظه�ر االتهامات،
لكن الوضع غري خطر إىل هذه الدرجة ،وبالتأكيد ال يس�مح
باالستخفاف به أو بمستج ّداته
عاطفياً :األخطاء الكبيرة يمكن أن تؤثر يف العالقة ،وحاول
النهوض مجدداً ،األسلحة الالزمة بني يديك

العذراء

نحومرض مع محيطك ،ويحمل اليك هذا
مهنياً :تتفاعل عىل
ٍ
الي�وم انفتاحا ً عىل مج�االت جديدة ،وق�د تلفت نظر بعض
النافذين وتبدو حيويتك مضاعفة
عاطفي�اً :مصاعب غري محس�وبة النتائج ،وه�ذا قد يدفعك
ربما اىل السفر وتأجيل الحلول مع الرشيك

احلوت

مهني�اً :قد تحصل على عائدات كبرية وغير منتظرة ،وهذا
يزيد من حماستك ويدفعك اىل الرتكيز عىل مرشوع مهم
عاطفي�اً :تحاول تجاوز خالفاتك مع الرشيك ،لكن هذا االمر
يواجه بعض الصعوبات

مهنياً :تكون عىل اس�تعداد ملواجه�ة أي طارئ ،هذا الظرف
الصع�ب يضعك أمام اختبار لتكتش�ف قدراتك عىل املواجهة
وإيجاد الحلول الناجعة
عاطفي�اً :إهم�ال الرشيك س�يكون مكلفا ً جداً ،فس�ارع اىل
تصحيح األوضاع قبل فوات األوان.

أول حاسب حممول بشاشتني
أطلق�ت لينوف�و أول حاس�ب محم�ول يف العال�م م�زود
بشاش�تني ،يف ظ�ل تطلعه�ا إىل مواصل�ة االس�تفادة م�ن
انتعاش مبيعات أجهزة الحواسب يف اآلونة األخرية.
ويعمل الحاسوب الذي ُيسمى «يوجا بوك يس  »930بنظام
«ويندوز» ويصل س�عره إىل  999يورو ( 1164دوالرا) ،مع
ع�دة مي�زات تتمثل يف شاش�تني مزودتني بلوح�ة مفاتيح
رقمية ،وشاش�ة واح�دة تتحول إىل ق�ارئ إلكرتوني ،وقلم
ً
متاحا من
بلوتوث للكتابة عىل الشاش�ة ،وسيكون الجهاز
نهاية سبتمرب/أيلول يف أوروبا والرشق األوسط وآسيا.
وارتفعت إيرادات أجهزة الحواسب الشخصية من «لينوفو»
بنسبة  %19.8عىل أساس سنوي يف األشهر الثالثة املنتهية
يف الثالثني من يونيو/حزيران.
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شباب العراق يعسكرون يف بلدين خليجيني استعداد ًا لنهائيات آسيا

جايا :اللعب بقميص إسبانيا حلم أصبح حقيقة
المستقبل العراقي /وكاالت

كم�ا يض�م الوفد  ٢٣العب�اً ،هم هافال به�اء الدين
كاكه حمد ووليد عطية عبد السالم ومؤمل محمد
حسن حراسا ً للمرمى ،وعلي قاسم حسين وعلي
محس�ن ناصر وحس�ين حسن جاس�م وعلي
رع�د كاظم وعب�اس بديع وهي�ب ومصطفى
علي حس�ن وليث نجم عبود ومرتضى س�ليم
غ�ازي وعب�اس جاس�م لعيب�ي ومنتظ�ر عبد
االمير هادي ووكاع رمضان جمعة ومؤمل عبد
الرضا جبر واحمد س�رتيب عم�ر ومحمد الباقر
كريم وامير عالء كاظم وعبد الستار مجيد وعلي
صفاء حربي وحس�ن رائد حس�ن وزين العابدين
يحيى وامير علي سلمان.
وتخل�ف الالع�ب حس�ن عب�د الكري�م جبار
ع�ن الوف�د بع�د منعه م�ن الس�فر من
قبل ال�كادر التدريبي لنادي الش�رطة
ألسباب مجهولة.
يذكر ان القرع�ة أوقعت العراق الى

المستقبل العراقي /متابعة
يغادرن�ا الي�وم وفد منتخب ش�باب الع�راق بكرة
القدم الى الدوحة للدخول بمعس�كر تدريبي يمتد
من  ٩-١٢الى  ،٩-٢١وبعدها الى عاصمة االمارات
اب�و ظب�ي لمواجهة منتخب ش�باب االم�ارات في
مباراتين وديتين اس�تعدادا ً لنهائيات اس�يا للشباب
التي س�تقام في اندونسيا في ش�هر تشرين االول
المقبل.
ويتكون الوفد من مالح مهدي رئيسا ،وعبد الجليل
صالح مدي�را ً اداريا وقحطان جثير مدربا ً للمنتخب
للش�بابي ،وغال�ب عب�د الحس�ين ومؤي�د ج�ودي
مس�اعدين ،وحس�ين جبار مدربا لحراس المرمى،
وارش�د الس�اعدي منس�قا ً إعالمي�اً ،وب�دران عبد
ال�رزاق طبيباً ،وعب�د الرحمن جاب�ر وعبد العباس
جبار معالجين ،وعدي جبار ادارياً ،وحميد محسن
مديرا ً للتجهيزات.

أبدى خوس�يه لوي�س جايا،
ظهير المنتخب اإلسباني،
س�عادته بالظهور األول
بقميص الماتادور ،خالل
االنتص�ار العري�ض على
كرواتي�ا ،بسداس�ية دون
رد ،أم�س الثالث�اء ،ف�ي
دوري األم�م األوروبي�ة.
وق�ال جاي�ا ،خلال
تصـريحــــات

ميالن يتلقى
صدمة خالل
التوقف الدويل

عرص أسينسيو ينطلق يف إسبانيا
ومدريد
المستقبل العراقي /وكاالت

أب�رزت الصحافة اإلس�بانية ،الي�وم األربعاء ،تألق
ماركو أسينس�يو ،نجم ريال مدري�د ،خالل انتصار
“الروخ�ا” عل�ى كرواتيا ( ،)6-0أم�س ،في دوري
األمم األوروبية.
وس�جل أسينسيو ً
هدفا ،كما صنع  3أهداف أخرى،
ليقود إسبانيا لفوز كاسح.
وع�ن ذلك ،قال�ت صحيفة “م�اركا” المدريدية ،إن
مرحل�ة النض�وج قد انتهت بالنس�بة ألسينس�يو،
بعدم�ا “دم�ر” كرواتي�ا ،وأصبح “رم� ًزا” ال جدال
علي�ه .وترى الصحيف�ة أن الع�ب الميرينجي ،يعد

بغداد /المستقبل العراقي
أكد مدرب نادي أربيل ،عماد عودة ،أنهم وصلوا
إل�ى بغ�داد ،تحضي�را ً لمواجه�ة النف�ط ،يوم
الجمعة المقبل ،في إطار الدوري الممتاز.
وق�ال ع�ودة ،ف�ي تصري�ح صحف�ي “نح�ن
جاهزون للمب�اراة ،فقط ما يقلقنا هو الجانب
البدني فقط”.
وتاب�ع “أربيل اس�تعد للدوري خلال  18يوما ً

فقط ،وه�ذه الفترة غير كافي�ة إلعداد الفريق
بش�كل مثالي ،خضن�ا مباراتي�ن وديتين أمام
الحدود والنجف”.
وأش�ار عودة إل�ى أن أربي�ل س�يدخل المباراة
بطم�وح الفوز ،رغ�م قوة الخصم ال�ذي تمتع
بتحضي�ر مبك�ر للدوري”.وأوضح ع�ودة ،أن
أربيل فريق كبير ،وس�بق ل�ه التتويج بالدوري
 4مرات ،ورغم الظ�روف التي يتعرض لها،
لكنه يعتزم استعادة مكانته بين الكبار”.

فلورنتينو برييز يرشح نجم التنس
لرئاسة ريال مدريد
المستقبل العراقي  /متابعة

رشح فلورنتينو بيريز ،رئيس ريال مدريد
اإلس�باني ،نجم مالعب التنس ،لرئاس�ة
النادي الملكي ،في المستقبل.
وق�ال بيري�ز ،خلال تصريح�ات نقلتها
صحيفة ذا صن “رافائيل نادال من أفضل
سفراء ريال مدريد في العالم”.
ً
مرش�حا
وأضاف بيريز “نادال س�يكون
عظيمً�ا لرئاس�ة ري�ال مدري�د ف�ي
المستقبل”.
و ُيع�د ن�ادال ،صاح�ب ال�ـ  32عامً ا ،من
أبرز مش�جعي ريال مدريد ،وحصل على
العضوي�ة الفخرية للفري�ق في مارس/
آذار ُ .2011يذك�ر أن�ه من ش�روط تولي

المستقبل العراقي /وكاالت

أح�د نجوم مرحلة التغيير في المنتخب اإلس�باني،
مع س�اؤول ،ورودريج�و ،وآخري�ن .وأضافت أن
العديد في البيرنابيو ،يش�يرون لصاحب الرقم ،20
كبديل لكريستيانو رونالدو.
كم�ا لفتت إلى أن جولين لوبيتيج�ي ،المدير الفني
ً
مكانا بي�ن الثالثي الهجومي ،على
للملك�ي ،أعطاه
حساب العبين مثل لوكاس فاسكيز.
وتابع�ت “م�اركا”“ :صحي�ح أن أسينس�يو ،قلب
ً
ً
أهدافا
س�ابقا ،وس�جل
المباري�ات من دكة البدالء
مهم�ة ،لكن علي�ه اآلن أن يقدم باس�تمرار قدراته
عل�ى خلخل�ة الدفاع�ات ،وأن يظهر جودت�ه التي
ً
مختلفا عن اآلخرين”.
تجعله

فريق أربيل يصل اىل بغداد إلفتتاح
الدوري املمتاز اجلمعة

رئاسة الملكي ،أن يكون الشخص عضوًا
في النادي لم�دة  20عامً ا ،وبحاجة إلى
ضمان ش�خصي بأكثر م�ن  67مليون
جنيه إسترليني من بنك إسباني.
ومن الجان�ب المالي ،فإن ن�ادال تصل
ثروته إلى  124مليون جنيه إسترليني،
ولكن�ه لن يكون مؤهلا لهذا المنصب
حتى عام  ،2031عندما يبلغ من العمر
 45عامً ا.
وكان بيري�ز قد فاز مجد ًدا برئاس�ة
ري�ال مدري�د ف�ي يونيو/حزيران
 ،2017بالتزكي�ة ،حيث لم يتقدم
أي مرش�ح لمنافسته ،وسيظل
في منصب�ه حتى  2021على
األقل.

جوارديوال يفكر يف صخرة فرنسية
المستقبل العراقي  /متابعة
كش�فت تقارير صحفي�ة ،أن
اإلسباني بيب جوارديوال ،المدير
الفني لمانشستر سيتي اإلنجليزي،
يفك�ر ف�ي ترمي�م دفاع�ه بصفق�ة
فرنسية مميزة.
وأوضح�ت صحيف�ة مون�دو
ديبورتيف�و ،أن جواردي�وال
يس�تهدف الحص�ول على جهود
الفرنسي بنيامين بافارد ،مدافع
شتوتجارت األلماني.
وتابعت الصحيفة ،أن جوارديوال يريد ضم الالعب ،البالغ من
العمر  22عامً ا ،لتعزيز خط دفاع الس�ماوي ،بعد المس�توى
الرائع الذي قدمه مدافع الديوك في مونديال روسيا .2018
ونوهت الصحيفة اإلسبانية ،أن بنيامين بافارد ،على قائمة
اهتمامات ناديي بايرن ميونخ ويوفنتوس.

نقلته�ا صحيف�ة م�اركا اإلس�بانية “لقد
كان�ت ليلة رائع�ة ،ظه�رت ألول مرة مع
المنتخب ،إنه حلم أصبح حقيقة ،وحققنا
االنتص�ار بطريقة رائع�ة وقوية ،أظهرنا
أننا لدينا الطموح الكبير”.وعن المنافسة
في مركز الظهير األيسر ،أجاب “ماركوس
ألونس�و يس�عى لتقدي�م أقصى م�ا لديه،
مثل�ي تمامً ا ،ه�و لعب مب�اراة جيدة ضد
إنجلت�را ،وأعتقد أنني ً
أيضا كنت جي ًدا ضد
كرواتيا”.وأتم “مش�اركتي في الهجوم؟
رودريجو يق�ول لي ذلك دائما ،أن أمرر له
الك�رة في األم�ام ،وأنا ودان�ي كارفاخال
تس�ببنا في إلحاق الض�رر بالخصم ،وهو
ما طلبه المدرب لويس إنريكي”.

كشفت تقارير صحفية ،عن تعرض نجم
نادي ميالن ،لإلصابة ،خالل مش�اركته
مع منتخ�ب إيطالي�ا تح�ت  21عامً ا،
في مب�اراة ودي�ة أم�ام ألبانيا.وذكر
موقع “فوتبول إيطالي�ا” ،أن باتريك
كوتروني ،مهاج�م ميالن ،خرج من
مباراة منتخب إيطاليا ،والتي أقيمت
ضد ألبانيا ،بسبب إصابة في الكاحل.
وأمر الطاقم الطبي لألزوري ،بتبديل
باتري�ك كوترون�ي ،بع�د م�رور 37
دقيق�ة فقط من بداي�ة المباراة ،والتي
انتهت بفوز إيطاليا بنتيجة .3-1

النفط :عقوبة انضباطية ثانية
بحق أيمن حسني
بغداد /المستقبل العراقي

مدرب دورمتوند :باكو ألكاسري
يتمتع باملهارة أمام املرمى
المستقبل العراقي /وكاالت

كش�ف نادي النفط الرياض�ي ،اليوم  ،عزمه اتخ�اذ عقوبة انضباطية
ثاني�ة بح�ق مهاجم الفري�ق الكروي أيم�ن حس�ين.وقال مدير فريق
النفط مش�تاق كاظم لـ”عين العراق نيوز” ،ان “الالعب أيمن حس�ين
مرتبط مع النادي بعقد لمدة س�نتين ،لكن�ه متذمر على التدريب حالياً،
ولم نتوصل مع�ه لحل”.واضاف ان “االدارة عاقبته بغرامة خمس�ين
مليون من عقده اضافة الى ش�هر” ،مبينا ان “االدارة س�تجتمع
قريب�ا ً لتحديد عقوبة ثانية بح�ق الالعب”.وتابع كاظم
“س�نطالب االتح�اد باتخ�اذ عقوبة تخ�ص لعبه مع
المنتخب بس�بب تصرفاته م�ع الن�ادي” ،مردفا ان
“الالعب طل�ب اوال االنتقال الى القوة الجوية ،ومن
ثم طل�ب اس�تغناء ح�راً ،وبعدها طل�ب االنضمام
الى الصفاقس�ي التونس�ي”.وبين “نرغب بعودته
لوضعه الطبيع�ي وأن تكون هنالك مصداقية بين
الالعب والنادي ،والسيما انه لعب دورا ً مؤثرا ً في
نتائج النادي”.

أبدى لوس�يان فاف�ر ،المدير الفني لبوروس�يا
دورتموند األلماني ،سعادته بالتواجد مع أسود
الفيس�تيفال ،بعد تولي المهم�ة الفنية للفريق
هذا الموسم.
وق�ال فافر ،ف�ي المؤتمر التقديم�ي لمواجهة
آينتراخ�ت فرانكف�ورت بالبوندس�ليجا “نحن
بحاجة لجميع الالعبين في األس�ابيع المقبلة،
ماريو جوتزه من العناصر التي س�نحتاج إليها
بكل تأكيد”.
وأضاف “يمكن للجميع العمل بش�كل جيد مع
باكو ألكاس�ير ،ألنه يتمت�ع بمهارة كبيرة أمام
المرمى ،فرانكفورت يمتلك تشكيلة خطيرة”.
ً
مريض�ا لمدة
وواص�ل “جاك�وب الرس�ن كان
يومي�ن ،لكنه ع�اد للتدريب�ات أم�س الثالثاء،
س�نرى يوم الجمع�ة المقبل ،إذا كان س�يلعب

أساس ًيا أم ال”.
وأتم “التحدث مع الالعب ،بأنه لن يكون ضمن
تشكيلة الفريق ،أمر صعب ،لكن يجب علينا أن
نكون صادقين”.

رئيس أتلتيكو مدريد :جريزمان تعرض لظلم كبري

بغداد /المستقبل العراقي

أك�د إنريكي س�يريزو ،رئيس
نادي أتلتيكو مدريد اإلس�باني،
أن غياب أنط�وان جريزمان ،عن
القائم�ة النهائية لجائزة األفضل،
المقدم�ة م�ن االتحاد الدول�ي ،ظلم

كبير.
وخرج جريزمان من القائمة النهائية،
والتي ضمت الثالثي لوكا مودريتش
الع�ب ري�ال مدري�د ،وكريس�تيانو
رونال�دو نج�م يوفنت�وس ،ومحمد
صالح محترف ليفربول.
وق�ال س�يريزو ،خلال تصري�ح

رئيس أتلتيكو مدريد:
جريزمان تعرض لظلم كبري
بغداد /المستقبل العراقي
أك�د إنريك�ي س�يريزو ،رئيس
نادي أتلتيكو مدريد اإلس�باني،
أن غياب أنطوان جريزمان ،عن
القائمة النهائية لجائزة األفضل،
المقدمة من االتحاد الدولي ،ظلم
كبير.
وخ�رج جريزم�ان م�ن القائمة
النهائي�ة ،والت�ي ضم�ت الثالثي
ل�وكا مودريت�ش الع�ب ري�ال
مدري�د ،وكريس�تيانو رونال�دو
نج�م يوفنت�وس ،ومحمد صالح
محترف ليفربول.
وق�ال س�يريزو ،خلال تصريح

مقتض�ب إلذاع�ة كادين�ا كوبي
“من الظلم غي�اب جريزمان عن
قائم�ة األفض�ل ،فه�و يس�تحق
التواج�د بها”.وق�دم جريزمان،
موس�ما اس�تثنائ ًيا ،حي�ث ق�اد
المنتخب الفرنسي للتتويج بلقب
موندي�ال روس�يا ه�ذا الصيف،
وساهم في حصد أتلتيكو مدريد،
لقب�ي اليوروب�ا لي�ج والس�وبر
األوروبي.
وص�رح جريزمان مؤخ�رًا ،بأنه
غي�ر راض ع�ن اس�تبعاده م�ن
القائمة النهائية للجائزة ،وأبدى
دهش�ته م�ن غي�اب الالعبي�ن
الفرنسيين عن القائمة.

مقتض�ب إلذاعة كادين�ا كوبي “من
الظل�م غي�اب جريزمان ع�ن قائمة
األفضل ،فهو يس�تحق التواجد بها”.
وقدم جريزمان ،موس�ما استثنائ ًيا،
حي�ث ق�اد المنتخ�ب الفرنس�ي
للتتوي�ج بلقب مونديال روس�يا هذا
الصيف ،وس�اهم في حص�د أتلتيكو

مدريد ،لقبي اليوروبا ليج والس�وبر
األوروبي.
وصرح جريزمان مؤخ�رًا ،بأنه غير
راض ع�ن اس�تبعاده م�ن القائم�ة
النهائي�ة للجائ�زة ،وأب�دى دهش�ته
من غي�اب الالعبين الفرنس�يين عن
القائمة.

شقيق ديباال ينفجر يف وجه
مدرب األرجنتني
بغداد /المستقبل العراقي
شن جوستافو ،شقيق باولو ديباال ،العب
المنتخ�ب األرجنتيني ،هجوما الذعا على

مدرب التانجو ،ليونيل س�كالوني ،بسبب
ع�دم اعتم�اده على نج�م يوفنتوس ،في
مباري�ات األلبيسيلس�تي الودية.وغ�اب
ديب�اال عن ودي�ة األرجنتي�ن األولى أمام
جواتيماال ،ألسباب شخصية ،فيما يجلس
في الودية الثانية أم�ام كولومبيا ،والتي
تنطل�ق في الس�اعات األولى م�ن صباح
الغد ،على مقاعد البدالء.وقال جوستافو،
عبر حس�ابه الرس�مي بموق�ع “تويتر”:
“إذا ل�م يتمكن�وا م�ن كس�ب الم�ال من
وراءك ،فلن تتمكن من اللعب!!!”.ويعيش
نج�م البيانكوني�ري ،فترة صعب�ة رفقة
ناديه ،منذ وصول البرتغالي كريس�تيانو
رونال�دو ،إذ يبقي�ه مدربه ماس�يميليانو
أليجري ،على مقاعد البدالء ،أيضا.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة
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م�ساحة للر�أي

العدالة االجتامعية

هذيان عريب بفكر إرهايب
واثق الجابري
يب�دو أن بعض العرب ما يزالون يجرتون املايض ،ولم توقظهم صواريخ طائرات
التحالفات الدولية ،وال العبوات الناسفة واإلنتحاريني ،وال عويل األمهات وتناثر
أشلاء الضحايا ورصاخ�ات األطف�ال ،وتوس�دوا الجماجم وتغن�وا بقهقهات
الخنازير املتغنية بهتك األعراض .العرب لم ينتبهوا اىل أنفس�هم وكمن يأكل لحم
بطن�ه ،ويمرغ التاريخ بنزاعات نيابة عن غرية وإدارة هاتك رشفه .لم يتخلص
العرب من عقدة الدكتاتورية والعبودية ،وما ثورات الربيع سوى مؤامرات تحاك
من بعض عىل بعض ،وتخللها املتطرفون والشذاذ ،وتقاذفتها أمزجتهم من حيث
يعلمون أو ال يعلمون ،وأشغلوا العراق منذ عقود بالرصاعات ،والعرب يتفرجون
عىل ثور هائج عىل قطعة قماش يرفعوها له بدماء ش�عب ،حارصته الجغرافية
بالجب�ال الوعرة والصحاري القاحلة ،ومحيط تكالب عليه وكأنه أس�د محارص
بينهم ،ليشغلوه بحروب خارجية وداخلية وحصار طال وأمتد اىل اليوم .هتافات
الجماهري الجزائرية ،عىل نادي القوة الجوية والعراق ،تتناىف مع مفاهيم الرياضة
التي تقارب بني الشعوب ،وحسن ضيافة يدعيها العرب يف كتب التاريخ ،وفعلها
العراقيون بأحسن إس�تقبال والفتات كتب عليها» أهال ببلد املليون شهيد يف بلد
تعداد ش�هداءه وصل املليون» ،يف حني زج العراق بحروب وقدم أكثر من مليون
ش�هيد ،بحروب مسماة نيابة عن العرب ،أو من فعل العرب ودعمهم لها إعالميا ً
ولوجستياً .لم نس�مع عراقيا ً إعرتض عىل طبيعة حكم الجزائر وعىل عبدالعزيز
بوتفليقة لخمس�ة دورات إنتخابية ،وهو مقع�د وجثة هامدة غري مؤهل إلدارة
نفس�ه ،ولم يتدخلوا بس�قوط القذايف والحكم يف تونس ،وال كيف س�قط مبارك
وم�ريس وكيف حكم الس�ييس ،وال ب�األرس الحاكم�ة لبقية املنظوم�ة العربية،
ولكنهم يس�معون العرب كبريهم وصغريهم ،متعلمهم وجاهلهم يتحدثون عن
العراق ،ويتمنون إس�قاط نظامه الس�يايس .تس�تطيع يف الع�راق ،التحدث عن
ّ
أي س�يايس وتنتقد من تش�اء ،ولكل مواطن حق املش�اركة بالقرار بحرية ،وله
ممثل برملاني ومحيل وحكومي ،بينما يف معظم املنظومة العربية ما تزال أصنام
الرؤوساء مرسومة يف غرف املوظفني وعىل أبواب املؤسسات ويف الشوارع ،وعند
مداخل الح�دود الدولية ،وما يزالون يعتقدونهم أنصاف آلهة ال يمكن اإلعرتاض
عليه�م .موقف مرشف لنادي الجوية بإس�تقبال ضيوفه بأحس�ن إس�تقبال يف
كربالء والتصفيق رغم الخس�ارة ،واألرشف باإلنس�حاب من مباراة بعد املساس
بس�يادة العراق وتمجيد الدكتاتورية والشعارات الطائفية .لم يصح العرب من
س�باتهم ،وأحالمهم تمجيد دكتاتوريات لش�عوب عبيد ،ولم يدركوا أن اإلرهاب
والتكفري والكراهية هي من صناعة أنظمة جاثمة عىل صدور ش�عوب خانعة،
والكارثة األكرب أن هذه الش�عوب تقدم القرابني ،بجرائم بش�عة بحق اإلنسانية
نتيج�ة فكر مش�وه ،وما يميز العراقيني أنهم يتعاملون بودية وتناس�وا كل ما
كان بحقهم من ظلم فيستقبلون الضيوف برحابة صدر ،من السعودية واألردن
وفلس�يطن والجزائر ،فيما يعامله�م العرب برفع صور طاغي�ة أذاقهم املرارة،
وينهجون فكر الكراهية املؤدي اىل إستباحة دم اآلخر ،ومثلما كان للعرب شعوبا ً
وق�ادة دور يف صناع�ة الدكتاتوري�ة والعبودي�ة ،فأنهم أدوات آخ�رى لصناعة
التكفير واإلرهاب والكراهية ،ويب�دو أن العراقيني أما أنه�م عجزوا عن إيصال
رس�التهم اإلنسانية إعالميا ً وسياس�ياً ،أو أن العرب يف سبات أصابهم الصم وال
يسمعون رصخات النحر العلني وهتك الرشف ،وعندما يوقضهم صوت إنساني،
يهذون بفكر إرهابي.

القاضي عبد الستار بيرقدار
ُتفه�م العدال�ة االجتماعي�ة بش�كل عام على أنها احد
النظم االجتماعية التي يتم من خاللها تحقيق املساواة
وإزالة الف�وارق االقتصادية الكبرية بين طبقات أفراد
املجتم�ع من حيث املس�اواة يف ف�رص العم�ل وتوزيع
الث�روات واالمتي�ازات والحق�وق السياس�ية وف�رص
التعليم والرعاية الصحية وغري ذلك ،فهي توفر معاملة
عادل�ة وحصة تش�اركية من خريات املجتم�ع بدال من
انحصارها يف عدالة القانون.
وينعك�س وج�ود العدال�ة يف املجتمع�ات على الروابط
اإلنس�انية بني أفراد املجتم�ع الواحد فمن خالل العدالة
يش�عر األفراد باالرتـــــــياح بسبب التوزيع العادل
للث�روات ،بعك�س املجتمع�ات التي ينتشر فيها الظلم
االجتماع�ي وال�ذي ي�ؤدي اىل وجود احتقان بين افراد
املجتم�ع الواحد ،وتولد العديد من الفــــــــجوات يف
املجتمــــــع لوج�ود أكثر من طبقة اجتماعية تملك
املصالح واألموال عىل حساب الطبقات األخرى.
كم�ا يدخل يف مفهوم العدالة املجتمعية حصول األفراد
على وظائ�ف مالئم�ة لــــــــه�م وتناس�ب الدخل
ال�ذي يتلق�اه الف�رد يف عمله مع مق�دار الجه�د الذي
يبذل�ه والخربة التي يمتلكها ،ويتحق�ق مفهوم العدالة
االجتماعية م�ن خالل وجود العديد م�ن العنارص التي
يجس�د وجودها توافر الحد االدنى من الــــــــعدالة
يف املجتمع�ات االنس�انية وم�ن ه�ذه العن�ارص تكافؤ
الفرص حيث يش�عر الف�رد من خاللها بان�ه يعيش يف
مجتمع يتميز بالعدالة.
كم�ا للتوزيع العادل للموارد املالية دور كبري يف تحقيق
العدال�ة يف املجتمع�ات اإلنس�انية م�ن خلال حصول
االفراد على حقوقهم املادية بش�ـــــــكل عادل فال
يكون هناك تـــــــــباين يف توزيع الثروة وال يشعر
اإلنس�ان بالظل�م االقتص�ادي بس�بب إعط�اء حقوقه
االقتصادي�ة لغريه ،وكذلك منع االحت�كار اي أن تكون
الس�لع والخدمات متاحة للجميع وان تكـــــــــون
فرصة الحصول عىل هذه الس�ـــــــــلع والخدمات
متس�اوية ،واحرتام حقوق اإلنس�ان حتى يشعر الفرد
بأن�ه يعي�ش يف مجتم�ع يتمي�ز بالعدال�ة فاضطه�اد
اإلنس�ان وحرمانه من حقوقه يعد من اكرب أنواع الظلم
االجتماعي.

كـاريكـاتـير

دراسة تنفي اعتقاد شائع حول خصوبة الرجال!

وسط اجنازات وإصالحات تشهدها املؤسسة ألول مرة يف تارخيها

أبو اهليل يصدر بيان ًا بمناسبة مرور عام عىل رئاسته لشبكة اإلعالم العراقي
اصدر مجاه�د أبو الهي�ل بيانا
بمناسبة مرور عام عىل رئاسته
لشبكة اإلعالم العراقي.
وح�دد أب�و الهي�ل يف البي�ان،
جمل�ة انج�ازات تحقق�ت،
رغ�م التحديات الت�ي واجهتها
الش�بكة ،كم�ا كش�ف ع�ن
اصالح�ات عدة اجراه�ا اثمرت
ع�ن تربع الش�بكة على عرش
اإلعلام املحلي والدخ�ول يف
املنافسة عربيا وعامليا.
أب�و الهيل وبعد كل م�ا تحقق،
أعلن انه رئيسا مؤقتا ً للشبكة،
وليس متمسكا ً بذلك ،كما يدعي
البع�ض ،الن انتخ�اب الرئي�س
الدائم هو من صالحيات مجلس
االمن�اء املقبل ،مقدما ش�كره
ل�كل من عمل مع�ه من الزمالء
الذين واصلوا اللي�ل بالنهار من
اجل االرتقاء بمؤسستهم .كما شكر الزمالء
الذين وجهوا له س�هام النقد لتجـــــربته

ألنه�م دفعــــ�وه لألم�ام ،م�ا جعل هذه
ال 365يوما زاخرة باالنجازات واإلصالحات.
ويف ما ييل نص بيـــان أبو الـــــــهيل:

البنك املركزي خيصص بنايته
املشيدة حديث ًا يف البرصة لرعاية األطفال
والشباب ذوي االحتياجات اخلاصة
البصرة  /المستقبل العراقي
يف إطار توجهاته الخاصة بدعم الحاالت اإلنس�انية واملجتمعية خصص
البنك املركزي العراقي بنايته املش�يدة حديثا ً يف البرصة لرعاية األطفال
والش�باب ذوي االحتياج�ات الخاص�ة لالعمار من  ١٨-٦س�نة اضافة
اىل التبرع باملبالغ املطلوبة لتجهيز املبنى بكافة املس�تلزمات واالجهزة
الالزم�ة ألداء مهمته وضمن مبادرة تمكني الت�ي يرعاها البنك املركزي
وبتمويل من املصارف العراقية الخاصة.

ش�بكة اإلعالم العراق�ي ..عام
من االنجازات واإلصالحات
بمناسبة مرور عام عىل تسلمنا
رئاس�ة ش�بكة االعالم العراقي
بتاريخ  ،2017 / 9 / 11ورغم
التحديات الت�ي واجهتنا وكثرة
املعوقات التي وضعها اآلخرون
بطريقن�ا وامليزاني�ة الت�ي ال
تزي�د ع�ن روات�ب املوظفين
بدين�ار واحد مع كث�رة الديون
الت�ي ورثناه�ا م�ن اإلدارات
الس�ابقة البالغة اكث�ر من 40
مليار دين�ار ،نس�تطيع القول
ان ش�بكة االعلام العراق�ي
حققت خالل ه�ذا العام ،قفزة
نوعي�ة يف جميع مفاصل العمل
املؤسساتي واالعالمي ،وتمكنت
االدارة الجدي�دة والفري�ق الذي
يعمل معها ويف وقت قيايس من
تحقيق ثورة اصالحي�ة وتحول كبري يف اداء
الشبكة.

نف�ت دراس�ة نيجريي�ة جدي�دة
النظري�ة القائل�ة إن م�ؤرش كتل�ة
الجس�م املرتفع يقل�ل من خصوبة
الرجال.
ويأتي ذل�ك بعد أس�ابيع فقط من
إعالن مجموع�ة Bath and North
 ،East Somersetأنه�ا س�تحرم
النس�اء من التلقي�ح االصطناعي،
مم�ن لديه�ن رشي�ك ذك�ر بمؤرش
كتلة جس�م أكث�ر م�ن  ،30أي أنه
يصنف عىل أنه بدين.
كم�ا تن�ص التوجيهات الرس�مية
الصادرة عن املعهد الوطني للصحة
والرعاي�ة املمت�ازة ( ،)NICEعلى
أن الرجال ذوي مؤرش كتلة جس�م
أعىل من  ،30أقل فرصة ليصبحوا آباء .وحلل
باحث�و جامعة  Beninنح�و  206من الرجال
األصحاء ،ت�راوح مؤرش كتلة الجس�م لديهم
م�ن املع�دل الطبيع�ي ،بين  18.5و ،25إىل
السمنة .وقدم الرجال ،الذي ترتاوح أعمارهم
بين  20و 40س�نة ،عين�ات م�ن الحيوانات
املنوي�ة التي تم تقييمه�ا يف املخترب عىل مدى
 10أش�هر .وأش�ارت النتائ�ج املنش�ورة يف

املجل�ة الدولية للطب الحيوي اإلنجابي ،إىل أن
«مؤرش كتلة الجس�م املرتفع ال يؤثر بش�كل
كبري عىل جودة السائل املنوي» .وقال الدكتور
جيمس أوس�اييوكوموان ،الباح�ث الرئييس،
إن «مقارن�ة الس�ائل املنوي للمش�اركني مع
م�ؤرش كتل�ة الجس�م ،أظه�رت ع�دم وجود
فروق ذات داللة إحصائية يف معايري الس�ائل
املن�وي (ع�دد الحيوان�ات املنوي�ة والحرك�ة
والتش�كل)» .وعىل الرغم من عدم وجود صلة

«أسطورة دراكوال» للعيش بال أمراض!

عكفت عشرات الرشكات املبتدئة عىل تطوير
عمليات نقل الدماء الشابة من البـــــالغني
األصغ�ر س�نا لعلاج األم�راض املرتـــبطة
بالتقدم يف العمر.
ولكن أحد علم�اء الوراثة الرائدين
يف جامع�ة كولي�دج بالعاصم�ة
الربيطانية لندن ،يرص عىل أن هذه
التج�ارب ليس�ت مزح�ة ،وتعتبر
هام�ة وجدي�رة بالثق�ة م�ن قبل
األطب�اء الرائدين ،لتك�ون من أهم
املشاريع الواعدة يف الطب الحديث.
وتق�ول عامل�ة الوراث�ة ،لين�دا
بارتري�دج ،الت�ي نشرت تحليلا
للبيان�ات يف مجل�ة الطبيع�ة ،إن

األبحاث تظهر أن الدم الشاب يمكن أن يسمح
لإلنسان بأن يعيش حياة خالية من األمراض،
مث�ل الرسطان والخرف وأمراض القلب ،حتى
وفات�ه .ويش�كل عملها جزءا م�ن موجة من

األبح�اث واملح�اوالت ،بم�ا يف ذل�ك مجموعة
م�ن التج�ارب البرشي�ة املدعوم�ة م�ن ،بيرت
تيل ،يف الرشكة الناشئة بس�ان فرانسيسكو،
 ،Ambrosiaوالت�ي تقدم لكبار الس�ن الدماء
الش�ابة ،وهو أمر قد يكلف  8آالف
دوالر إذا ُط�رح للجمهور.وأظه�ر
البحث ال�ذي أجرته الربوفيس�ورة
بارتري�دج ،أن الفئران األكبر
س�نا الت�ي مُ نحت دماء ش�ابة ،لم
تصب بأم�راض مرتبط�ة بالعمر،
وحافظ�ت على وظيف�ة إدراكي�ة
ح�ادة ،يف حني أن الفئران األصغر
الت�ي ُعرض�ت لدم�اء غري ش�ابة،
شهدت تأثريا معاكسا.

أسنان لبنية قديمة قد «حتارب» أمراض العرص!
يمك�ن أن تس�اعد األبح�اث الت�ي أجري�ت عىل
الهي�اكل العظمي�ة ألطف�ال أنجل�و سكس�ون
الذي�ن ماتوا منذ أكثر م�ن ألف عام ،يف مكافحة
البدانة وداء الس�كري وأمراض القلب يف العرص
الحديث .وقدم تحليل األسنان اللبنية من هياكل
عظمية ُ
اكتشفت يف موقع Northamptonshire
ال�ذي يعود للقرن العارش ،مؤرشا أكثر موثوقية
للباحثين حول اآلثار الس�لبية للنظ�ام الغذائي

العراقـي

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

تص���در عن مؤسس���ة المس���تقبل العراقي���ة
للصحاف���ة والطباع���ة والنش���ر

والصح�ة ،مقارنة مع التحليل التقليدي لعينات
العظام .وفحص الباحثون العاج ،وهو النسيج
العظمي الصلب تحت مينا األسنان .ومن خالل
ذلك ،تمكنوا من معرفة ما إذا كان الطفل يعاني
من س�وء التغذية خالل األش�هر الثالثة األخرية
م�ن التط�ور داخ�ل الرحم.ويعتق�د الباحثون
أن تحليل أس�نان األطف�ال الحديث�ة بالطريقة
نفسها ،يمكن أن يحمل مفتاح مكافحة أمراض

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

مثل البدانة والسكري وأمراض القلب.
وتشير األدل�ة إىل أن نم�ط هذه األم�راض يتم
تحديده قبل س�ن الثانية ،كما توضح الدراس�ة
الحديث�ة أن الباحثني قاموا بقي�اس الصحة ما
قبل الوالدة بهذه الطريقة.ويقول الباحثون إنه
يمكن لألطباء اس�تخدام هذه الطريقة لتحديد
أكثر األطفال ضعفا ،ما يؤدي إىل اتخاذ إجراءات
وقائية خالل السنوات األوىل من حياتهم.

07801969233
07901463050
07709670606

بين وزن الرج�ل وخصوبته ،إال أن
الدكت�ور أوس�اييوكوموان ي�ويص
بأن يحافظ الذكور عىل وزن صحي
لصال�ح الرفاهي�ة العام�ة .وقال:
«يوج�د جدل حول أن ال�وزن الزائد
والس�منة ،م�ن املخ�اوف الصحية
الرئيس�ية يف جميع أنح�اء العالم،
وال يمكن التأكيد عىل فوائد التحكم
يف ال�وزن» .ويف معرض حديثها عن
النتائج ،قالت هانا فيسنوفا ،مديرة
عي�ادة الخصوبة  ،IVF Cubeبراغ،
التي لم تشارك يف الدراسة« :هناك يف
الواق�ع القليل من األدلة التي تربط
بين الس�منة ونوعي�ة الحيوان�ات
املنوي�ة ل�دى الرج�ال ،وه�ذا األمر
يتطل�ب املزيد من الدراس�ة .وعلى الرغم من
ذل�ك ،يجب مراعاة أمور أخ�رى عندما يتعلق
األم�ر بالرغب�ة الجنس�ية» .وتتناق�ض هذه
املفاهيم مع دراسة صدرت يف يوليو من العام
املايض ،تق�ول إن أعداد الحيوان�ات املنوية يف
الغرب ،قد انخفضت بنس�بة  %60يف السنوات
األربعني املاضية ،حيث ألقى الباحثون باللوم
عىل السمنة ،فضال عن اإلجهاد والتدخني.

تـهـنـئـة

لنوق�د الش�موع وننث�ر الزهور احتف�اال بزف�اف اجمل
عروسين  ،وبه�ذه املناس�بة الس�عيدة اتق�دم اىل ولدي
العزيز ( سجاد عيل سالم الكعبي ) بمناسبة دخوله عش
الزوجية وتهنئة خالصة اىل رشيكة حياته زوجته املصون
( رحاب الدين عالوي جرب الش�مري ) ب�كل الصفا والود
وروعة أريج الورد أب�ارك لكما زواجكما.
ومن قلبي اهنيك  ..وعىل اختيارك
الرائع احيي�ك  ..عريس جميل
وعروس�ة اجم�ل الل�ه يبارك
لكم�ا بهذا ال�زواج  ،ان ش�اء
الله االس�تقرار يف هذا العش
الجميل ومبارك لكما .

علي سالم حاتم

شكر وتقدير

اتق�دم بالش�كر والتقدير اىل الس�يد ( س�لمان محم�د رضا )
صاح�ب وكالة املواد الغذائية ملحل�ة ( )113زقاق ( )51محلة
القش�ل وذلك الخالصه وتفنيه يف العم�ل ومعاملته الجيدة مع
املواطنني .
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