الثالثاء

السنة السادسة

العدد (  18 )1750ايلول 2018

معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ( ) 967

Issue No ( 1750 ) September 18 Tue 2018

املركزي يعلن ارتفاع االحتياطي إىل حدود ( )60مليار دوالر ويؤكد الرتيث بطرح فئة الـ( )100الف
العراقي

آفـة الـعـمــل تــرك
اإلخالص فيه
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علي الدراجي

الرافدين يطلق ( )598سلفة جديدة ملوظفي الدولة بواسطة املاسرت كارد

ص2

األحزاب الكردية بمرحلة «التفاضل» الختيار رئيس اجلمهورية

حتديد ( )4مرشحني أقربهم للمنصب مال خبتيار ..و «سائرون» حياول انتزاع اسم مرشح لرئاسة الوزراء من املرجعية
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
دخل�ت الكتل الكردية يف مرحلة التفاضل بني
الشخصيّات التي حددتها لتنصيبها بمنصب
رئي�س الجمهوري�ة ،ويأتي ذل�ك بالرغم من
الخالف بني الحزبني الرس�ميني عىل املنصب،
ويتزام�ن ه�ذا ،مع ع�دم توص�ل التحالفات
ّ
مرشح توافقي ملنصب رئيس
الشيعية إىل أي
الوزراء ،بالرغم من توارد بعض األسماء.
واعلن االتحاد الوطني الكردستاني عن حسم
ترش�يح رئي�س جمهوري�ة الع�راق الجدي�د
خلال اليومين املقبلني.وقال عض�و الحزب
عبد العزيز حس�ن ،ان «االتحاد حسم قضية

مرش�حي لرئاس�ة الجمهورية ،وت�م اختيار
ملا بختي�ار ،لطيف رش�يد ،له�ذا املنصب»،
مبين�ا ان «الحزب الديمقراطي الكردس�تاني
يسعى ايضا للحصول عىل هذا املنصب ولديه
مرشحني وهم هوش�يار زيباري ،روز نوري
شاويس».
وأض�اف حس�ن ان «منص�ب رئاس�ة
الجمهورية من حصة الوطني الكردس�تاني،
حس�ب التواف�ق الس�يايس ،وهو ل�ن يتنازل
عن حصته ابدا» ،مبين�ا ان «اليومني املقبلني
س�يكون هناك اجتماع حاس�م بين الوطني
والديمقراط�ي ،لحس�م هذا الخلاف القائم
عىل املنصب ،والذهاب اىل قبة الربملان بش�كل

جملس القضاء االعىل يناقش عددا من القضايا ويؤكد
عىل رضورة رسعة انجاز الدعاوى وحسمها
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موحد ،دون اي اختالف» .واس�تبعد القيادي
يف االتحاد الوطني الكردس�تاني بختيار جبار
عودة رئيس التحالف م�ن اجل الديمقراطية
والعدالة برهم صالح اىل االتحاد الوطني.
وقال جبار إن «االتفاق الس�يايس بني االتحاد
الوطن�ي والديمقراطي الكردس�تاني بش�أن
تس�مية رئيس الجمهورية للبارتي بات امرا
واقعا بعد ان تم تسمية النائب الثاني لرئيس
مجل�س الن�واب م�ن الح�زب الديمقراط�ي
الكردستاني” ,مؤكدا ان “الحزب الديمقراطي
سيدعم مرشح االتحاد الوطني ملنصب رئيس
الجمهورية”.

التفاصيل ص2

رئيس هيأة النزاهة يرشف عىل عمل الفريق التحقيقي املكلف
بالوقوف عىل املشاريع املتلكئة يف البرصة
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كـوريـا الـجـنـوبـيـة تـقـدم مـنـحـة لـلـعـراق:
سنساند أكثر الناس احتياج ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت بعث�ة االم�م املتح�دة يف الع�راق
(يونام�ي) ،أم�س االثنين ،ع�ن تقدي�م
كوري�ا الجنوبية منحة بقيمة  1.2مليون
دوالر أمريك�ي لدعم الع�راق .وقالت بعثة
االمم املتح�دة يف العراق (يونامي) يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
إن «حكوم�ة جمهورية كوري�ا الجنوبية
تواص�ل دعمه�ا لألنش�طة اإلنس�انية
للمفوضي�ة يف العراق بمنحة جديده تبلغ
 1.2ملي�ون دوالر أمريك�ي» .وأضاف�ت

ان�ه «على الرغم م�ن عالم�ات االنتعاش
الواع�دة يف أج�زاء م�ن البلاد  ،ال ي�زال
ماليين العراقيين بحاجة إىل مس�اعدات
إنسانية وحماية شاملة فهنالك نحو 1.9
مليون ن�ازح يعيش مئات اآلالف منهم يف
املخيمات ولن يتمكن الكثري منهم العودة
إىل دياره�م يف الوق�ت قري�ب» .وأكدت ان
«مهمة إعادة بناء العراق ليس�ت باملهمة
اليسرية» ،مبينة انه «مع وقوف البالد عىل
قدميه�ا يصبح م�ن الرضوري اس�تمرار
تقدي�م املس�اعدات الطارئ�ة للمحتاجني
طامل�ا انهم يف حاج�ة إليه�ا» .وتابعت ان

«املجتمع�ات املحلي�ة املتأث�رة بالصراع
األخير تعاني م�ن املصاع�ب حيث يصل
كل ش�هر اآلف األش�خاص املحتاجني إىل
املخيم�ات التي تديرها املفوضية بس�بب
صعوب�ة العث�ور عىل عم�ل أو دفع إيجار
منزل يف مناطقهم األصلية مع بطء عملية
إزالة مخاط�ر املتفجرات وكذلك الخدمات
االخرى املعطلة مثل املاء والكهرباء .ففي
ش�هر تموز وحده وصل�ت  1،700عائلة
أي أكثر من  10،000شخص إىل املخيمات
يف جميع أنحاء العراق .

التفاصيل ص2

مفوضية حقوق اإلنسان :العراق أصبح سوقا رائجا لبيع وتعاطي املخدرات

ص3

سوريا واألردن :اتفاق عىل إعادة فتح احلدود

بغداد  /المستقبل العراقي

أك�دت الناطق�ة الرس�مية باس�م الحكوم�ة
األردني�ة جمان�ه غنيم�ات ،أمس االثنين ،أن
الجانبني األردني والسوري اتفقا عىل استكمال
اإلجراءات الفنية لفتح الحدود بني البلدين.
ونفت الناطقة الرس�مية أن يكون هناك موعد
محدد إلع�ادة افتت�اح املعرب املغلق من�ذ العام

 ،2015موضح�ه أنه ت�م االتف�اق يف االجتماع
األخري بني الجانبني عىل «اس�تكمال اإلجراءات
الفني�ة لفت�ح الح�دود» .ويرتب�ط األردن م�ع
س�وريا بح�دود طوله�ا  375ك�م ،وعليه�ا
معبران حدوديان مغلقان من�ذ أكثر من ثالثة
أع�وام ،هم�ا معبر «نصي�ب – جاب�ر» ال�ذي
افتت�ح ع�ام  1997ويش�تمل عىل  3مس�ارات
منفصل�ة ،واح�د للمس�افرين القادمني وآخر

للمغادري�ن بمركباته�م الخاصة أو بوس�ائط
النق�ل العمومية ،وثالث مخصص للش�احنات
القادم�ة واملغادرة ،كما يش�تمل على منطقة
حرة س�ورية  -أردنية مشرتكة ومرافق أخرى
لخدمة املسافرين .أما املعرب الثاني فهو ،معرب
«درع�ا  -الرمثا» نس�بة للمدينتني الحدوديتني
املتالصقتين ،ومخص�ص لحركة املس�افرين
فقط ،وأغلق منذ بداية األزمة السورية.

االحتادية تنفذ عمليات تفتيش يف ( )6قرى بكركوك وتضبط ( )17عبوة ناسفة

العدل تصادق عىل تعليامت خمصصـات بـدل اطعـام احلـراس االصالحيني

التخطيط تعمل مع البنك الدويل عىل «عقد» وتؤكد :سيغري كل مفاصل اإلدارة املالية
جتهيز حمطة مياه البدعة
بـ « »56ألف لرت من الوقود لتخفيف
ازمة البرصة
ص3

ابن النفيس يعلن
نــجــاح عـمـلـيـة نـــادرة
عىل مستوى العالـم
ص3

املنتجات النفطية
يف كربالء تضع خطة متكـاملة
لزيارة عاشوراء
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ص2
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دي بروين
يصـارع الزمن من أجل
الديريب
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العـراق يستعيـن بخبـرات دوليـة إلهنـاء «ملـف األلغـام» عىل حـدود إيـران
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الرافدين يطلق ( )598سلفة جديدة ملوظفي الدولة بواسطة املاسرت كارد
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعل�ن مصرف الرافدين ،أم�س االثنني ،ع�ن اطالق
وجبة جديدة من س�لفة موظفي دوائر الدولة بواقع
 598س�لفة والتي تراوحت مابني الخمسة والعرشة
ماليين دين�ار ،وذلك بواس�طة بطاقة املاستر كارد
الدولي�ة .وق�ال املكت�ب االعالمي للمصرف يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،ان «رصف
تلك الس�لفة تم عن طريق ابالغ املوظف عرب إرس�اله
رس�الة نصية تخطره بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان
اس�تكمل كاف�ة اإلج�راءات القانوني�ة ملنح�ه اياها
ورصفها ع�ن طريق أدوات الدف�ع االلكرتوني والتي
تمت تعبئة الرصيد املايل اليها».
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حتديد ( )4مرشحني أقربهم للمنصب مال خبتيار ..و «سائرون» حياول انتزاع اسم مرشح لرئاسة الوزراء من املرجعية

األحزاب الكردية بمرحلة «التفاضل» الختيار رئيس اجلمهورية

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

دخل�ت الكتل الكردية يف مرحلة التفاضل بني
الشخصيّات التي حددتها لتنصيبها بمنصب
رئي�س الجمهوري�ة ،ويأتي ذل�ك بالرغم من
الخالف بني الحزبني الرس�ميني عىل املنصب،
ويتزامن ه�ذا ،مع ع�دم توص�ل التحالفات
ّ
مرشح توافقي ملنصب رئيس
الشيعية إىل أي
الوزراء ،بالرغم من توارد بعض األسماء.
واعلن االتحاد الوطني الكردستاني عن حسم
ترشيح رئيس جمهورية العراق الجديد خالل
اليومني املقبلني.
وقال عض�و الحزب عب�د العزيز حس�ن ،ان
«االتح�اد حس�م قضي�ة مرش�حي لرئاس�ة
الجمهورية ،وتم اختي�ار مال بختيار ،لطيف
رش�يد ،له�ذا املنص�ب» ،مبين�ا ان «الح�زب
الديمقراط�ي الكردس�تاني يس�عى ايض�ا
للحصول على هذا املنصب ولديه مرش�حني
وهم هوشيار زيباري ،روز نوري شاويس».
وأض�اف حس�ن ان «منص�ب رئاس�ة
الجمهورية من حصة الوطني الكردستاني،
حس�ب التوافق الس�يايس ،وهو ل�ن يتنازل
عن حصته اب�دا» ،مبينا ان «اليومني املقبلني
س�يكون هناك اجتماع حاس�م بين الوطني
والديمقراط�ي ،لحس�م هذا الخلاف القائم
عىل املنصب ،والذهاب اىل قبة الربملان بش�كل
موحد ،دون اي اختالف» .واس�تبعد القيادي

يف االتحاد الوطني الكردستاني بختيار جبار
عودة رئيس التحالف م�ن اجل الديمقراطية
والعدالة برهم صالح اىل االتحاد الوطني.
وقال جبار إن «االتفاق السيايس بني االتحاد
الوطني والديمقراطي الكردس�تاني بش�أن
تس�مية رئيس الجمهورية للبارتي بات امرا
واقعا بعد ان تم تسمية النائب الثاني لرئيس
مجل�س الن�واب م�ن الح�زب الديمقراط�ي
الكردستاني” ,مؤكدا ان “الحزب الديمقراطي
سيدعم مرشح االتحاد الوطني ملنصب رئيس
الجمهورية”.
واض�اف ان “االتح�اد الوطن�ي يج�ري االن
ح�وارات داخلية لتس�مية مرش�حه ملنصب
رئي�س الجمهوري�ة ول�م يت�م التواف�ق لحد
االن” ،مشيرا إىل أن “االتف�اق على مرش�ح
الرئاس�ة س�يتم خالل امل�دة القانوني�ة التي
حددها الدستور”.
زاس�تبعد جب�ار “اقناع رئي�س التحالف من
اج�ل الديمقراطي�ة برهم صال�ح للعودة اىل
االتحاد الوطن�ي” ,مشيرا اىل ان “الحوارات
مع صالح مازالت مس�تمرة لغ�رض اقناعه
بالعودة”.
عىل الجانب اآلخر ،كشف القيادي يف منظمة
بدر حنين الق�دو أن األمني الع�ام للمنظمة
ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ابلغهم
بعدم وجود شخصية مرشحة لرئاسة الوزراء
لغاي�ة االن .وقال الق�دو إن “العامري ابلغنا

يف لق�اء عقد ،األح�د ،بعدم وجود ش�خصية
مرش�حة ملنصب رئيس الوزراء لغاية االن”،
مبين�ا أنه “لم تصلنا اية معلومات يف منظمة
بدر او تحالف البناء بش�أن ترشح عادل عبد
املهدي”.
وأضاف القدو ،أنه “ماتزال هناك رغبة بتويل
ه�ادي العام�ري رئاس�ة الحكوم�ة املقبل�ة
باعتب�ار تحالف البن�اء هو الكتل�ة األكرب”،

معتبرا أن “الكتل�ة األكبر حس�م لصال�ح
تحال�ف البن�اء وال نحتاج اىل ق�رار املحكمة
االتحادية”.
يف غضون ذلك ،اكدت النائبة الس�ابقة رسوة
عب�د الواحد أن زعيم التي�ار الصدري مقتدى
الصدر يريد ان تخت�ار النجف رئيس الوزراء
املقبل.
وقال�ت عبد الواحد ،يف تغريدة عىل حس�ابها

بتويتر ،إن�ه «س�واء اختلفن�ا م�ع س�يد
مقت�دى ام أتفقنا مع�ه اال انه يعي�د للعراق
ق�راره الس�يايس ،فمحاوالت�ه م�ن النجف
الختيار رئيس ال�وزراء اول خطوة باالتجاه
الصحيح».
وأضاف�ت «وإذا نج�ح يف مرشوع�ه الختيار
الحكوم�ة يعني الحكومة القادمة س�تكون
عراقي�ة ،لك�ن ه�ل س�يؤثر عليه�ا الق�رار

الخارج�ي يعتمد على السياس�ة الخارجية
للعراق».
وأك�د رئيس تحالف س�ائرون يف دياىل برهان
املعم�وري أن انق�اذ الع�راق يحت�م اختي�ار
رئيس وزراء وف�ق رشوط املرجع األعىل عيل
السيس�تاني وزعيم التيار الص�دري مقتدى
الصدر.
وق�ال املعم�وري يف بي�ان أن «الدس�تور يعد
الركيزة األساسية التي تس�تند عليها الدولة
خالل مسريتها السياسية ،لذا يجب احرتامه
وتنفي�ذ م�واده بم�ا يزي�د م�ن ق�وة الدولة
ويسهم يف االرتقاء بعملها وفرض هيبتها».
وأض�اف ،أن «املرحل�ة الحالي�ة تحت�م علينا
أكثر م�ن أي وقت آخر االلت�زام بتنفيذ املواد
الدس�تورية إكرام�ا ً للتضحي�ات الغالي�ة
التي بذله�ا أبناء ش�عبنا الصاب�ر» ،الفتا ً إىل
«رضورة أن تض�ع القوى السياس�ية نصب
عينها مصلحة الع�راق اوالً وأخريا ً بعيدا ً عن
الحسابات الحزبية الضيقة».
ورأى رئي�س تحال�ف س�ائرون يف دي�اىل ،أن
«التفاهمات السياسية تشري إىل قرب االتفاق
عىل طرح اسم مرشح مستقل لشغل منصب
رئيس الحكوم�ة املقبلة»  ،مؤكدا ً عىل أهمية
«ان يكون الرئيس املقبل ضمن الرشوط التي
وضعتها املرجعية والتي شدد عليها سماحة
السيد مقتدى الصدر لينقذ العراق ويرسو به
إىل بر األمان».

كوريا اجلنوبية تقدم منحة للعراق :سنساند أكثر الناس احتياج ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت بعثة االم�م املتح�دة يف العراق
(يونام�ي) ،أم�س االثنني ،ع�ن تقديم
كوري�ا الجنوبي�ة منح�ة بقيم�ة 1.2
ملي�ون دوالر أمريك�ي لدع�م العراق.
وقال�ت بعثة االم�م املتح�دة يف العراق
(يونام�ي) يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن «حكومة
جمهوري�ة كوري�ا الجنوبي�ة تواص�ل

دعمها لألنشطة اإلنسانية للمفوضية
يف الع�راق بمنح�ة جدي�ده تبل�غ 1.2
ملي�ون دوالر أمريك�ي» .وأضافت انه
«على الرغ�م م�ن عالم�ات االنتعاش
الواع�دة يف أج�زاء من البلاد  ،ال يزال
ماليني العراقيني بحاجة إىل مساعدات
إنسانية وحماية ش�املة فهنالك نحو
 1.9ملي�ون نازح يعي�ش مئات اآلالف
منه�م يف املخيمات ول�ن يتمكن الكثري
منه�م الع�ودة إىل دياره�م يف الوق�ت

قريب» .وأك�دت ان «مهمة إعادة بناء
العراق ليست باملهمة اليسرية» ،مبينة
ان�ه «مع وق�وف البلاد على قدميها
يصبح من الرضوري اس�تمرار تقديم
املس�اعدات الطارئة للمحتاجني طاملا
انه�م يف حاج�ة إليه�ا» .وتابع�ت ان
«املجتمع�ات املحلية املتأث�رة بالرصاع
األخير تعاني من املصاعب حيث يصل
كل شهر اآلف األشخاص املحتاجني إىل
املخيمات التي تديرها املفوضية بسبب

صعوبة العثور عىل عمل أو دفع إيجار
من�زل يف مناطقهم األصلي�ة مع بطء
عملية إزالة مخاطر املتفجرات وكذلك
الخدم�ات االخ�رى املعطلة مث�ل املاء
والكهرب�اء .ففي ش�هر تم�وز وحده
وصل�ت  1،700عائل�ة أي أكث�ر م�ن
 10،000شخص إىل املخيمات يف جميع
أنحاء العراق حيث ان غالبية القادمني
الجدد هم اصال نازحني كانوا قد نزحوا
يف الس�ابق مرة واحدة عىل األقل حيث

يصبح الناس أكثر ضعفا مع كل موجة
نزوح».وقال السفري الكوري يف العراق
س�ونغ وونغ-ي�وب ،إن «جمهوري�ة
كوري�ا ملتزم�ة التزاما كاملا يف دعم
األنشطة اإلنس�انية يف العراق وستظل
تق�ف إىل جان�ب العراقيين املحتاجني
للمساعدة اإلنس�انية» .واضاف «انني
أعتق�د اعتق�ادا راس�خا أن اس�تمرار
دع�م كوريا لهذه االنش�طة من خالل
الحكومة العراقي�ة واملنظمات الدولية

جملس القضاء االعىل يناقش عدد ًا من القضايا ويؤكد عىل رضورة رسعة انجاز الدعاوى وحسمها
بغداد  /المستقبل العراقي
عقد مجلس القضاء األعىل ،جلس�ته الدورية
الحادية عرش من العام الحايل ،برئاسة القايض
فائق زيدان وحضور جميع أعضائه ،ملناقشة

ع�دد من القضاي�ا ،مؤكدا عىل رسع�ة انجاز
الدع�اوى وحس�مها .وق�ال املرك�ز اإلعالمي
للمجل�س يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نسخة منه ،إن «جلسة ملجلس القضاء األعىل
عقدت برئاس�ة الق�ايض فائق زي�دان رئيس

املجلس وحضور نائب رئيس املجلس ورؤساء
املناط�ق االس�تئنافية كافة ورئيسي االدعاء
العام وهي�أة اإلرشاف القضائي» .وأضاف أن
«املجلس ناقش عددا ً من القضايا املدرجة عىل
جدول أعماله تضمنت ترقية عدد من صنوف

التخطيط تعمل مع البنك الدويل عىل «عقد» وتؤكد:
سيغري كل مفاصل اإلدارة املالية
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد وكيل وزير املالية والتخطيط
ماه�ر جوه�ان ،أم�س االثنني،
الع�راق يعم�ل مع البن�ك الدويل
للتعاقد عىل قرض لتعزيز إدارته
املالية.
ونقل�ت وكالة «الغ�د برس» عن
جوهان القول ،إن «العراق يعمل
م�ع البن�ك ال�دويل للتعاق�د عىل
ق�رض لتنفي�ذ مهمة اساس�ية
وهي تعزيز االدارة املالية» ،مبينا
ان «الربنام�ج وص�ل اىل مراحل
جي�دة بالتعاق�د وه�و مح�ور

اسايس الصالح االقتصادي».
وأض�اف ان «الع�راق يعمل عىل
حوكم�ة االنظم�ة للس�يطرة
على حرك�ة االم�وال وايج�اد
اليات الس�تخدام االكث�ر كفاءة
على املس�توى االس�تثماري او
التشغييل».
واش�ار اىل ان «هن�اك نم�وذج
تجريبي يتعل�ق بخمس وزارات
اضاف�ة اىل املحافظات ووزارتي
املالية والتخطيط».
وأوض�ح ان «االتح�اد االوروبي
رشيك اس�ايس يف كل املهام لذلك
عندم�ا وج�د املشروع يصب يف

توجهات�ه لدع�م الحوكمة كان
رشي�ك اس�ايس لتعزي�ز الرقابة
يف املؤسس�ات» ،مش�ددا على
رضورة «املضي باملشروع
رسيعا النه مهم جدا يف تغيري كل
مفاصل الحياة باالدارة املالية يف
العراق».
يذكر ان بعث�ة االتحاد االوروبي
وممث�ل البن�ك ال�دويل يف العراق
وقع�وا م�ع الع�راق اتفاقي�ة
التموي�ل لحزم�ة (  15,6مليون
ي�ورو) ،املخصص�ة لـ»تقوي�ة
مؤسس�ات رقاب�ة ومحاس�بة
ادارة املالية العامة يف العراق».

السادة القضاة واملدعني العامني» .وأكد البيان
أن «محاكم االس�تئناف كافة تقوم بواجباتها
عىل اكمل وجه» ،مبينا ان «الجلس�ة تضمنت
تأكيد مجلس القضاء االعىل عىل رسعة انجاز
الدعاوى وحسمها».

االحتادية تنفذ عمليات تفتيش يف ( )6قرى بكركوك
وتضبط ( )17عبوة ناسفة
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت عملي�ات كرك�وك للرشط�ة
االتحادي�ة ،أم�س األثنين ،ان قواته�ا
نفذت عمليات تفتيش شملت ست قرى
يف محافظة كركوك ،وعثرت خاللها عىل
 17عبوة ناسفة واعتقلت ارهابيا.
وق�ال اعلام املق�ر املس�يطر بعمليات
كرك�وك للرشط�ة االتحادي�ة ،يف بي�ان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه،
إن «قطع�ات الرشط�ة االتحادية ضمن
عمليات محافظة كركوك أجرت تفتيشا
ملناط�ق وق�رى ( العوس�جة ،الجديدة،
كوديلة ،شحل ،ربيضة ،العوادية ) ،ادت

اىل رفع  6عبوات ناسفة».
واوض�ح البي�ان ،أن «معلوم�ات وردت
للقوات عن تحرك ش�خص ارهابي تولد
الحويجة  1989ومطلوب وفق املادة /4
ارهاب ،حيث تم عىل الفور نصب كمني
له يف س�يطرة الجرس مدخل الدبس وتم
القاء القبض عليه».
واك�د بي�ان الرشط�ة االتحادي�ة ،أن
«العملية أس�فرت كذلك عن العثور عىل
عبوتني ناسفتني مزدوج نوع اللغم ضد
الدروع ،وتم رفع العبوات واتالفها».
كما تم ايضا العثور عىل  7عبوات ناسفة
اخ�رى محلي�ة الصن�ع ت�م معالجته�ا
وتفجريها ،بحسب البيان.

مث�ل مفوضية األمم املتحدة الس�امية
لش�ؤون الالجئين س�وف يس�اعد
العراقيين املحتاجين على التع�ايف و
إع�ادة بن�اء مجتمعاته�م ع�ن طريق
بث األمل يف مس�تقبل جديد» .وأوضح
برون�و جي�دو  ،ممث�ل مفوضية االمم
املتحدة الس�امية لش�ؤون الالجئني يف
الع�راق «ال يوج�د حل رسي�ع للعراق»
 ،مبين�ا «لك�ي يرى الناس تحس�ينات
ملموس�ة يف حياتهم  ،يجب أن نستمر

يف االستجابة لهذا الظرف والوقوف إىل
جانب الش�عب العراق�ي حتى يتمكنوا
م�ن الع�ودة إىل دياره�م بأم�ان حيث
تعترب العودة املس�تدامة ركنا اساس�يا
للسالم واالستقرار عىل املدى الطويل ،
وبفضل املانحني مثل جمهورية كوريا
 ،تس�تطيع املفوضي�ة دع�م مسيرة
الع�راق نحو االنتع�اش» .واك�د قائال
«سنس�اند أكثر الناس احتياجا يف البلد
طاملا أنهم بحاجة إلينا «.

املركزي يعلن ارتفاع االحتياطي
إىل حدود ( )60مليار دوالر ويؤكد الرتيث بطرح
فئة الـ( )100الف
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د محافظ البن�ك املركزي علي العالق،
أم�س االثنين ،ان حج�م االحتياط�ي من
العمل�ة الصعبة يص�ل اىل  60مليار دوالر،
ويغط�ي  170باملئ�ة م�ن حج�م الكتل�ة
النقدي�ة للعملة املحلية ،فيما اش�ار اىل ان
هناك تريث بطرح فئة الـ 100الف.
وق�ال العالق يف مقابلة صحفية ان «حجم
االحتياط�ي النق�دي من العمل�ة االجنبية
يق�اس دائم�ا اىل حج�م الكتل�ة النقدي�ة
م�ن العملة املحلي�ة املوجودة يف الس�وق،
اضافة اىل معايري دولية اخرى ،ال سيما ان
صن�دوق النقد الدويل ط�ور مؤخرا معيارا
جدي�دا أضاف فيه قدرة الدولة عىل تغطية
التجارة وتسديد الديون».
واضاف ان «البنك املركزي يمتلك احتياطيا
م�ن العمل�ة االجنبي�ة مريحا ج�دا ضمن
التصنيفات الدولية ويعد متقدما بالنسبة
لل�دول االخ�رى ،مقارنة بالكتل�ة النقدية
املطروح�ة م�ن العمل�ة املحلية» ،مشيرا
اىل ان «االحتياط�ي يقترب م�ن  60مليار
دوالر ،مقاب�ل  43تريليون دينار ،ما يعني

ان�ه يغط�ي  170باملئ�ة من حج�م الكتلة
النقدية ،ال سيما ان صندوق النقد العربي
يعترب العراق من ال�دول التي تبالغ بحجم
االحتياطي من العملة االجنبية».
وبش�أن طرح عملة فئ�ة  100الف دينار،
اكد العالق ان «هذه االفكار يتداولها البنك
املركزي ،ولكن�ه يف الوقت الحارض مرتيث
به�ا» ،الفتا اىل انه «يوج�د توجه يف بعض
ال�دول لتخفي�ض فئ�ات العملات لكي ال
يصار اىل تخزينها او تزييفها».
وتابع ان «العملات ذات الفئات الصغرية،
ق�د تدفع املواط�ن اىل توديعها يف املصارف
لصعوبة خزنه�ا» ،موضحا ان «لدى البنك
املرك�زي خطة مس�تقبلية الع�ادة هيكلة
العمل�ة العراقي�ة وم�ن ضمنه�ا ح�ذف
االصف�ار ،لك�ن ه�ذه الخطة تحت�اج اىل
خطوات مدروس�ة ،ووضع مستقر بشكل
كامل لكي ال يتم اس�تغالل ذل�ك يف اعمال
التزوير وغريها».
واعل�ن البنك املركزي العراقي ،يف  12تموز
 ،2018ان احتياطي�ات الع�راق من العملة
الصعب�ة بلغت  55.7مليار دوالر ،مبينا ان
العراق يمتلك  89طن من الذهب.

العراق يستعني بخربات دولية إلهناء «ملف األلغام» عىل حدود إيران
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن الوكيل الفني لشؤون البيئة يف وزارة
الصحة والبيئة جاس�م الفالحي ،أمس
االثنني ،عن اتف�اق الوزارة مع رشكات
دولي�ة مختصة الجراء مس�وحات عىل

املناطق املحررة الزالة االلغام ومعالجة
االشعاعات التي خلفتها الحروب ،فيما
أكد االس�تعانة بخبرات دولي�ة مهمة
إلجراء مسوحات عىل املناطق الحدودية
مع إيران إلغالق امللف .وقال الفالحي يف
ترصيح صحف�ي ،إن “القط�اع البيئي

اكتس�ب اهميته خالل االع�وام االخرية
نظرا ملا تواجهه البالد من تحديات عدة
السيما بمجال الحصول عىل مساحات
مؤمن�ة م�ن االلغ�ام واالش�عاعات”،
مبين�ا أن “مس�ؤولية ال�وزارة تكم�ن
باج�راء املس�وحات وازال�ة االلغ�ام

الس�يما ان االحص�اءات املوج�ودة”.
وأض�اف الفالحي ،أن “الع�راق يعد من
اكث�ر ال�دول انتش�ارا لاللغام الس�يما
املزروع�ة عىل ط�ول الح�دود العراقية
االيراني�ة وتمتد من الش�مال وصوال اىل
البرصة ،وهي بحاج�ة اىل مبالغ طائلة

ج�دا الجراء املس�وحات عليه�ا” .وبني
ان “هذه املس�احات الشاسعة امللغمة
يض�اف لها تل�وث املناطق الت�ي كانت
تح�ت س�طوة داع�ش” ،مفصح�ا عن
“االتف�اق م�ع منظمات دولي�ة الجراء
مس�وحات باملناطق املحررة ومعالجة

االش�عاعات فيها وبتمويل من الواليات
املتح�دة وبريطانيا ،مؤك�دا مبارشتها
بذلك ملناطق هيت والفلوجة والس�احل
االيم�ن للموص�ل وجامع�ة املوص�ل”.
وأكد الفالحي ،أن “االستعدادات تجري
لالستعانة بخربات دولية مهمة الجراء

مس�وحات عىل املناط�ق الحدودية مع
اي�ران الغلاق ذل�ك امللف الذي اس�تمر
ألعوام عدة ،نتيجة لكثرة الحروب التي
ش�هدتها البالد وظهور ملف�ات اخرى
جدي�دة نتيجة س�طوة “داع�ش” عىل
بعض املناطق”.
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كربالء  /المستقبل العراقي
وضعت رشك�ة توزيع املش�تقات النفطية
ف�رع كربلاء خط�ة لتوزيعي�ة للمنتجات
النفطية عىل املواكب والهيئات الحسينية.
وقال مدير الفرع حسين مجيد الخرس�ان
يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي» ،أن
«الخط�ة تتضمن تش�كيل غرف�ة عمليات
خاص�ة بالف�رع وبتوجي�ه م�ن ال�وزارة
والرشك�ة ملتابع�ة عملي�ة التوزي�ع وتتوىل
الغرفة إصدار األوامر والتوجيهات وحسب

يكون بواقع بواقع ( )400طن يوميا طيلة
مدة الزيارة».
وبني الخرس�ان انه «تمت مفاتحة الرشكة
ملن�ح فرعن�ا الصالحي�ة لتجهي�ز املواكب
والهي�أت الحس�ينية وحس�ب الحاجة من
من�وج النف�ط االبي�ض لالف�ران واملخابز
وكذل�ك زي�ت الغ�از للمول�دات الكهربائية
واالف�ران العامل�ة بزي�ت الغاز وبالس�عر
الرسمي وأيضا مفاتحة رشكة تعبئة الغاز
لغرض تخصيص سيارات عدد ( )10تنسب
لفرعنا خالل الزيارة.

مقتضيات العمل».
وأض�اف ان «خطة الزي�ارة تتضمن تأمني
حاج�ة املحافظ�ة م�ن كاف�ة املنتج�ات
النفطي�ة ،م�ن خلال مفاتح�ة الرشك�ة
لتخصيص خزين خاص باملحافظة كحصة
اضافي�ة للوراد اليوم�ي وبالكميات التالية
بنزي�ن (5000م )3نفط أبيض (3000م)3
زي�ت الغ�از (5000م )3بمس�تودع كربالء
الجديد ،ومس�تودع النجف الجديد لضمان
رسع�ة وصوله�ا خلال م�دة الزي�ارة
وبخصوص زيادة الوارد من الغاز الس�ائل

بغداد  /المستقبل العراقي
بارشت الرشكة العامة للمنتجات النفطية،
بتجهي�ز محطة مي�اه البدع�ة بمحافظة
ذي قار ،بالوقود بمعدل ش�هري وبالس�عر
املدع�وم للتخفي�ف م�ن أزمة املي�اه التي
تشهدها محافظة البرصة.
وذك�ر بي�ان للرشك�ة تلقت�ه «املس�تقبل
العراق�ي» ،ان «مدي�ر ع�ام الرشكة كاظم
مسير ياسين ،اوعز بتجهيز محطة ضخ
مي�اه البدع�ة (ناظ�م ص�در املشروع)
الواقع�ة على نه�ر الغ�راف ش�مال رشق

ابن النفيس
يعلن نجاح عملية نادرة
عىل مستوى العالـم

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن مستش�فى اب�ن النفي�س التعليمي
 ،ع�ن نج�اح عملي�ة نادرة عىل مس�توى
العراق والعالم لشاب من محافظة النجف
يعاني من انس�داد ش�به ت�ام يف القصبة
الهوائية.
وقال مدير املستش�فى الدكتور عيل محي
الش�مري  ،ان فريقا طبيا برئاسة الجراح
عقيل س�لمان يرس املتخص�ص بجراحة
الص�در واالوعية الدموية ,اس�تقبل هذه
الحال�ة ,حي�ث كان الش�اب يعان�ي م�ن
فقدان ش�به تام للوعي وصعوبة كبرية يف
التنف�س ,وتم اج�راء الفحوصات الالزمة
له وادخل صالة العمليات.
ب�دوره قال رئي�س الفريق الطب�ي  ،انه»
وبعد اجراء الفحوص�ات تبني ان املريض
يعان�ي م�ن انس�داد بنس�بة  95باملئة يف
القصب�ة الهوائي�ة ,ادخ�ل على اثرها اىل
صالة العمليات ,واجريت له عملية اعادة
تصنيع القصب�ة الهوائية  ,مشيرا ً اىل ان
االنس�داد كان صعب�ا للغاي�ة لوجوده يف
الجزء الصدري من القصبة الهوائية .
واك�د يسر ،ان « العملي�ة نجح�ت وعاد
املري�ض اىل وضع�ه الطبيع�ي م�ن حيث
التنف�س والوعي ,مبينا ان ه�ذه العملية
تع�د ن�ادرة ج�دا على مس�توى الع�راق
والعالم ,وال تتعدى نس�بة نجاحها الـ20
باملئة حتى يف البلدان املتطورة.

مدينة البصرة نظرا للظروف التي تعانيها
املحافظة يف الفرتة االخرية».
يش�ار اىل أن حص�ة محافظ�ة ذي قار من
املنتج�ات النفطية تبلغ ما يقارب خمس�ة
ماليني لرت موزعة حسب املنتجات املجهزة
لها م�ن البنزي�ن ,والنفط االبي�ض ,وزيت
الغاز ,عالوة عىل ان رشكة التوزيع مستمرة
بتجهيز جميع الدوائر الخدمية دعما ً منها
لتل�ك الدوائر بغية اس�نادها بصورة نوعية
يف س�د احتياجه�ا الكام�ل للوق�ود لغرض
توفري مستوى خدمي عايل يلتمسه املواطن
البرصي عىل أرض الواقع.

اعلن�ت وزارة الع�دل ،أم�س االثنين ،ع�ن
املصادقة عىل تعليمات تنفيذ قانون اصالح
الن�زالء واملودعني رقم ( )14لس�نة ،2018
فيما بين�ت أنها تتضم�ن مخصصات بدل
اطعام الحراس االصالحيني.
وقالت ال�وزارة يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن�ه ت�م «اكمال
اجراءات اللجن�ة املكلفة بإع�داد تعليمات
القان�ون رق�م ( )14لس�نة  2018الخاص
باصلاح الن�زالء واملودعين وحص�ول

رئيس هيأة النزاهة يرشف عىل عمل الفريق
التحقيقي املكلف بالوقوف عىل املشاريع
املتلكئة يف البرصة

صحة كربالء تبدأ تنفيذ خطة طوارئ خاصة بزيارة عاشوراء
كربالء /المستقبل العراقي
أعلن�ت دائرة صحة كربلاء ،بتنفيذ خطة
الط�وارئ الخاص�ة بزي�ارة الع�ارش م�ن
محرم الحرام .
وقال مدير عام الدائرة ،صباح املوس�وي،
يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي» ،ان
«دائرته رشع�ت ،إعتبارا ً من اليوم ،بتنفيذ
خط�ة الط�وارئ الخاصة بزي�ارة العارش
م�ن محرم الحرام ،وتس�تمر لغاية إنتهاء
مراس�يمها ،كما تم تهيئة مالكات الدائرة
بما يتناس�ب وحجم هذه املناسبة الكبرية
بغي�ة تقدي�م أفض�ل الخدم�ات الطبي�ة
والصحية إىل املواطنني والزائرين «.
وأض�اف أن «الدائ�رة ،أع�دت الخط�ة
املناس�بة واملبنية عىل التج�ارب الناجحة
للمناسبات املليونية الس�ابقة ،وتم تهيئة
املستش�فيات واملراك�ز الصحي�ة واملفارز
التي سيتم إدارتها من خالل غرفة عمليات
الدائ�رة والت�ي س�تقوم أيضا ً بالتنس�يق
م�ع وزارة الصح�ة والحكوم�ة املحلي�ة
وقيادت�ي العملي�ات والرشط�ة والعتبتني
الحس�ينية والعباس�ية والدوائ�ر الصحية

يف املحافظ�ات املجاورة ،وغرف�ة عمليات
املحافظ�ة ودوائره�ا الخدمية والس�اندة
لغ�رض تبادل املعلوم�ات وتأمني الحماية
لسيارات اإلسعاف والشاحنات التي تحمل
مساعدات طبية».
نَ
وبَي� املوس�وي ،أن «الخط�ة تضمن�ت
توزي�ع ( )٩٢عجلة إس�عاف ،م�ع تهيئة

( )29مف�رزة طبي�ة و ( )7مستش�فيات
ً
إضافة اىل مستشفى اإلمام زين
حكومية،
العابدين (ع) الجراحي التخصيص التابعة
للعتبة الحسينية املقدسة ،ألهمية موقعه
بالنسبة لحركة الزائرين «.
وأش�ار اىل «تهيئ�ة مرك�ز الس�يدة زينب
الكربى (ع) الجراحي التخصيص اىل جانب

تهيئ�ة ( )٢٣فرق�ة صحية ملراقب�ة مياه
الرشب واألغذية املقدمة للزائرين».
وتاب�ع انن�ا «قررنا فتح مراك�ز طوارئ يف
مركز املدين�ة القديمة وتحدي�دا ً يف املراكز
الصحي�ة (العباس�ية الغربي�ة والرشقي�ة
وباب بغداد) ،وتحتوي عىل ردهة للطوارئ
وصال�ة للعملي�ات الصغ�رى وتجهيزه�ا
باألدوية واملس�تلزمات الطبية الرضورية
الخاصة بالط�وارئ ورفدها باملالك الطبي
والصح�ي م�ن املؤسس�ات الصحي�ة يف
املحافظة».
وأوض�ح املوس�وي ،أن « تطبي�ق خط�ة
العمل س�يتم بمس�ارين يعملان جنبا ً إىل
جن�ب ،أولهم�ا تقدي�م أفض�ل الخدم�ات
الطبي�ة والصحي�ة والعالجي�ة ملواطن�ي
املدينة وزائريه�ا ،وثانيهما تعزيز التدابري
واإلج�راءات الوقائي�ة لتجن�ب اإلصاب�ة
باألمراض املنقولة عن طريق املاء والغذاء
ورصد أي حاالت للتس�مم الغذائي واإلبالغ
عنها وذلك بالتنس�يق مع أصحاب املواكب
الحسينية ،التي تصاحبها حمالت تثقيفية
إرش�ادية للمواطنين والزائري�ن ،لضمان
سالمتهم من تلك األمراض.

التجهيزات الزراعية تعلن استئناف إنتاج سامد اليوريا بعد التغلب
عىل املعوقات
المستقبل العراقي  /منى خضير عباس

يف ختام زيارته اىل املحافظ�ات الجنوبية أنهى مدير عام
الرشكة العامة للتجهي�زات الزراعية جولته يف محافظة
البرصة بزيارة مقر الرشكة العامة لالسمدة الجنوبية».
وبحث املهندس محمد حسن علوان مع معاون مدير عام
االس�مدة الجنوبية س�لفانه زكي ومدراء أقسام الرشكة
م�دى امكاني�ة تجهي�ز س�ماد اليوريا من قب�ل الرشكة
العامة لألسمدة الجنوبية وفق العقد املربم معها».
حيث ت�م االتفاق عىل أس�تئناف االنتاج والب�دء بتجهيز
س�ماد اليوريا بعد التغلب عىل ملوحة مياه ش�ط العرب
من خلال حفر االب�ار االرتوازية ونص�ب محاطات RO
وبأمكاني�ات ذاتية وتأمني االس�مدة الكيمياوية للخطة

العدل تصادق عىل تعليامت خمصصات
بدل اطعام احلراس االصالحيني
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت هيأة املنافذ الحدودية ،ضبط  130مولدة كهرباء ديزل غري
مرسمة يف منفذ ميناء أم قرص الشمايل يف محافظة البرصة.
وذكر بيان للهيأة تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ان الضبط
تم «من قبل شعبة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي ،اذ تبني
وجود اختلاف يف إعداد البضاعة املذك�ورة يف املعاملة الكمركية،
حي�ث كان املثبت خمس�ة مولدات يف املعاملة وه�ذا يعترب هدر يف
املال العام».
وأض�اف «تم إحالة املخالفة وف�ق محرض أصويل إىل مركز رشطة
كمرك ام قرص الشمايل لعرضها أمام أنظار السيد قايض التحقيق
إلتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

جتهيز حمطة مياه البدعة بـ « »56ألف لرت
من الوقود لتخفيف ازمة البرصة
مدين�ة النارصي�ة ،واملس�ؤولة ع�ن تغذية
سبع محطات تحلية فرعية اخرى ،بكمية
 56الف لرت م�ن منتوج زيت الغاز وبمعدل
شهري وبالسعر الرسمي املدعوم من خالل
نظام الدفع باألجل».
واض�اف «وكذل�ك االس�تمرار بتجهي�ز
الحص�ص املق�ررة للهيأة العامة لتش�غيل
مش�اريع الري والب�زل يف محافظة ذي قار
والبالغ�ة  338أل�ف لرت من املنت�ج املذكور
لضمان س�د احتي�اج املش�اريع املائية من
الوقود املستخدم يف تشغيل وعمل املضخات
املسؤولة عن توصيل املاء الصالح ملواطني

ضبط « »130مولدة ديزل غري مرسمة
يف ميناء أم قرص

مصادقة وزير العدل عليها».
واضاف�ت ال�وزارة ،أن «ه�ذه التعليم�ات
تضمنت مخصصات بدل االطعام الخاصة
بالح�راس االصالحيين بع�د احتس�ابها
مقارنة بمنتسبي وزارة الداخلية» ،مشرية
اىل أن�ه «س�يتم احتس�اب املخصصات من
تاريخ نرش القانون ودخوله حيز النفاذ».
وكان�ت وزارة العدل اعلنت ،االثنني ( 7ايار
 ،)2018ع�ن رفضه�ا اي ارضار بمصلحة
املوظ�ف البس�يط ،فيما اش�ارت اىل انه تم
احال�ة مدير ع�ام دائرة االصلاح العراقية
للتحقيق.

الزراعية للموسم الشتوي
ويع�د ه�ذا االتفاق أنج�از كبير توفرة الرشك�ة العامة
للتجهيزات الزراعية متمثلة بالسيد املدير العام املهندس
محم�د حس�ن عل�وان خدم�ة للفالحين واملزارعني بل
للقطاع الزراعي بصورة عامة ملا تمتلكة الرشكة العامة
لألس�مدة الجنوبي�ة من امكانية لس�د الحاج�ة املحلية
للقط�اع الزراع�ي من س�ماد اليوري�ا دون األعتماد عىل
االسترياد الخارجي
يذك�ر ان مدير عام الرشكة العام�ة للتجهيزات الزراعية
قام بجولة ميدانية خالل االيام املاضية شملت محافظات
( املثن�ى  -ذي ق�ار  -ميس�ان  -البصرة ) للوقوف عىل
املعوقات وحل املشاكل ايل تعيق توفري الخدمات الزراعية
للفالحني واملزارعني وتطوير االنتاج الزراعي .

تراجع أسعار النفط مع عودة التخوفات
بشأن احلرب التجارية
بغداد  /المستقبل العراقي
أفتتحت أسعار النفط يف بداية تعامالت
األسبوع ،عىل تراجع ،بفعل التخوفات
م�ن تصاع�د الح�رب التجاري�ة ،بني
الواليات املتحدة والصني.
كان الرئيس األمريكي دونالد ترامب،
الذي فرض رس�وما بنسبة  25باملائة
عىل س�لع صينية بـ  50مليار دوالر،
قال األس�بوع امل�ايض إنه س�يضيف
رسوما عىل سلع صينية أخرى بقيمة
 200ملي�ار دوالر.وبحل�ول الس�اعة

( 35 :05ت�غ) تراجع�ت أس�عار خ�ام
القي�اس العامل�ي مزي�ج برنت تس�ليم

نوفمبر /ترشي�ن ثاني بنس�بة 0.14
باملائ�ة أو  12س�نتا ،إىل  77.97دوالرا
للربميل.
وهبطت عقود الخام األمريكي تسليم
أكتوب�ر ،ترشي�ن أول بنس�بة 0.12
باملائة أو  8س�نتات ،إىل  68.69دوالرا
للربميل.
وتتأثر أس�عار النف�ط هبوطا ،بعودة
التوت�رات التجاري�ة بين الوالي�ات
املتحدة والصني ،ألن من شأنه خفض
الطل�ب على الخ�ام ،الذي يع�د وقود
التصنيع الرئيس.

بغداد  /المستقبل العراقي
أرشف رئيس هيأة النزاه�ة القايض عزت توفيق جعفر عىل عمل
ُّ
التلكؤ الحاصل يف
التحقيقي املكلف بالوقوف عىل أس�باب
الفريق
ِّ
َّ
محطات توليد إنتاج الطاقة الكهربائيَّة
املش�اريع الخدمية وعمل
والنفطية يف البرصة واملحافظات الجنوبيَّة األخرى.
رئيس الهيأة انتقل بصحبة املدير العا ِّم لدائرة التحقيقات يف الهيأة
واملُ ِّ
فتش الع�ا ِّم لوزارة النفط ،إىل محافظ�ة البرصة واملحافظات
ً
َّ
ُ
َّ
الجنوبيَّة األخ�رى ،وتفقدوا عددا من املؤسس�ات الحكوميَّة ذات
كثب
العالقة املب�ارشة بتقديم الخدمات للمواطنين واطلعوا عن ٍ
عىل واقع املنش�آت النفطيَّة واملنافذ الحدوديَّة ،مُ ِّ
شخصني حاالت
ش�خصتها سابقاً،
تجاوز وخروقاتٍ يف تلك املنافذ كانت الهيأة قد َّ
ٍ
مقرتحني الحلول الناجعة لترسيع وترية تبادل الس�لع والبضائع
يف تلك املنافذ.
واطل�ع رئيس الهيأة والوف�د املرافق له عن كثب عىل عمل الفريق
التحقيق�ي ال�ذي ض َّم يف عضويَّت�ه معاون مدي�ر مديريَّة تحقيق
بغ�داد وع�ددا ً من محقق�ي دائ�رة التحقيقات يف الهي�أة وعضوا ً
عن مكتب املُ ِّ
فت�ش العا ِّم لوزارة البلديَّات واألش�غال العامَّ ة الذي
أُ ِن َ
َّ
يطت ب�ه مهمَّة التحرِّي والتحقيق بش�أن محطات توليد إنتاج
الطاق�ة الكهربائيَّ�ة واملش�اريع املُ ِّ
تلكئ�ة املُحالة م�ن قبل وزارة
البلديَّ�ات واألش�غال العامَّ �ة يف محافظ�ة البصرة واملحافظات
الجنوبيَّة األخرى ،وسواها من املشاريع التي يقتيض عمل الفريق
متابعتها.
والتق�ى الوف�د مدير مديريَّ�ة تحقيق الهي�أة يف محافظة البرصة
ومدي�ري مكاتبه�ا يف املحافظ�ات الجنوبيَّ�ة ،واس�تمع إىل أب�رز
العراقي�ل واملُعوِّق�ات التي تعرتي عمله�م ،مُ ق ِّيما ً عم�ل املديريَّة
َّ
الخاصة
ومكات�ب التحقيق األخرى بش�أن القضايا واإلخب�ارات
باملش�اريع املُ ِّ
تلكئ�ة يف تل�ك املحافظات ونس�بة إنجازه�ا؛ بغية
ُ
صرِّ
الوصول إىل الحلول الناجعة ومحاسبة املق ين ،ووضع خارطة
طري�ق عملي�ة م�ن ش�أنها اإلرساع يف إنج�از القضاي�ا املتعلقة
باملشاريع الخدمية املتلكئة وإحالتها عىل القضاء.

مفوضية حقوق اإلنسان :العراق أصبح سوق ًا
رائج ًا لبيع وتعاطي املخدرات
بغداد  /المستقبل العراقي
عزى عضو مفوضية حقوق اإلنس�ان فاضل الغراوي ،أمس
االثنني ،ارتفاع نس�بة تعاطي املخدرات وترويجها وبيعها يف
العراق خالل عامي  2017و 2018إىل ثالثة أس�باب ،مشيرا ً
إىل أن العراق أصبح «س�وقا ً رائج�اً» لبيع وتعاطي املخدرات
بع�د أن كان «طريقا ملرورها فقط» .وق�ال الغراوي يف بيان
تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،إن «املفوضية أرشت
أن الع�راق أصبح س�وقا ً رائجا ً لبيع وتعاط�ي املخدرات بعد
أن كان طريق�ا ً ملروره�ا فقط» .وأض�اف ،أن «عامي 2017
و 2018ش�هدا ارتفاعا ملحوظا ً يف نس�بة تعاطي املخدرات
وترويجه�ا وبيعها وخصوص�ا ً بني فئة الش�باب والبنات»،
عازيا ً ذلك إىل «األس�باب االقتصادي�ة واألمنية واالجتماعية
التي كانت لها تأثريات مبارشة يف ارتفاع تلك النسب».وتابع،
أن «املفوضية أرشت تنوعا ً جديدا ً يف استخدام هذه املخدرات
فبعد أن كانت مقترصة عىل االفيون والحشيش أصبح هناك
العديد من األنواع وبأس�عار متفاوتة والتي بدأت تس�تنزف
الوض�ع االقتصادي للأرسة العراقية وتؤثر بش�كل مبارش
عىل مدخوالتهم» .وأشار إىل أن «العديد من املتعاطني وبغية
ديموم�ة وجود املخدرات تحت أيديهم بدأوا يقومون بأعمال
إجرامية تنايف الس�لوك املجتمعي ومنها االعتداء عىل ذويهم
وكذل�ك قيامهم برسقة األموال بغي�ة رشاء هذه املخدرات».
وبين ،أن «إيداع املتعاطين للمخدرات يف الس�جون ومراكز
االحتجاز ليس هو الحل األمثل كونهم مرىض ،كما ان انعدام
وجود مصحات متخصصة بالتأهيل والدمج قد تكون سببا ً
لتفاقم تعاطي املخدرات بعد خروجه من هذه املراكز».

4

اعالنات

العدد ( )1750الثالثاء  18ايلول 2018

جلنة البيع واإلجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

www.almustakbalpaper.net

إعالن اول (2018/9/5 )114

تعلن اللجنة أعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف أدناه والعائدة ملكيتها إىل مديرية
بلدي�ة برطلة وفقا إلحكام القانون ( )21لس�نة  2013وبطريق�ة املزايدة العلنية  .فعلى
الراغبني باإلجيار مراجعة مديرية بلدية برطلة وخالل مدة ( )30يوما تبدأ من اليوم التايل من
تاريخ اإلعالن مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ( )%50من القيمة املقدرة وستجري
املزايدة يف اليوم األخري من مدة اإلعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة كافة املصاريف املتعلقة
بنش�ر االعالن واية مصاريف اخرى على إن يقوم بتس�ديد املس�تأجر بتسديد بدل اإلجيار
بالكامل والرس�وم األخرى وإبرام العقد وخلال ثالثون يوم من تاريخ تصديق قرار اإلحالة
وخبالفه يعترب املستأجر ناكال ويعاد اإلعالن عن تأجري امللك وعلى حساب الناكل وحتمله فرق
البدلني وكافة املصاريف املرتتبة على ذلك إضافة إىل مصادرة أماناته وعدم السماح له بالدخول
باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية برطلة.
مالحظة /مدة اإلجيار سنة واحدة فقط
ت

نوع العقار ورقمه

املشيد على القطعة املرقمة

1

الدكاكني املرقمة من  63اىل  75و  109وخمزن رق
 3و مرافق صحية نسائية ورجالية

القطعة املرقمة  375برطلة القدمية

2

الدكاكني املرقمة من ( )201اىل ()208

/70/468م75برطلة الغربية

3

مشتل

جزء من القطعة املرقمة  559/6م75
برطلة الغربية

 4ـ تأجري س�احة الغاز على القطعة املرقمة 5/2م 75برطلة الغربية وفقا للشروط املدونه
يف ادناه :
الشـــروط :
 / 1ان يكون حاصل على شهادة االعدادية على االقل
 / 2ان يقدم طالب التأجري مبلغ وقدره ربع مليار دينار عراقي كأمانات للساحة وتسرتد بعد
انتهاء العقد
 / 3يف حال�ة عدم حصول طالب التأجري عل�ى موافقة املنتجات النفطية يعترب ناكال وتطبق
عليه احكام القانون
احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 2135 /
التاريخ 2018 / 9 / 16

م  /نرش اعالن
اق�ام املواطن حم�ود خلف رميزان طلبا ل�دى هذه املحكمة
لتنصيب�ه قيما عىل ولده املفقود رام�ي حمود خلف رميزان
الذي فقد بعد اختطافه م�ن داره من قبل مجموعة ارهابية
مس�لحة يوم  2015 / 1 / 18فعىل م�ن لديه معلومات عنه
اخبار هذه املحكمة مع التقدير
القايض
عيل منديل خريبط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه
ورد س�هوا يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد  1669يف
 2018/5/9اس�م املس�تدعي ( عبري خضري حسين ) خطأ
والصحي�ح هو ( عبيد خضري حسين ) الصادر من محكمة
االح�وال الش�خصية يف االس�كندرية بالع�دد  45ل�ذا اقتىض
التنويه.

العدد 219 :
التاريخ 2018/9/17

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها
ادناه والعائد إىل بلدية (الكوفة) وملدة (س�نة واحدة) فعىل من يرغب باالشتراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط
املطلوبة مراجعة بلدية الكوفة أو اللجنة خالل ( )15يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية
مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة باس�تثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين
يرغب�ون بالدخ�ول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب
البلدي�ة املذكورة اس�تنادا إىل م�ا جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف /مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف
 2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم األخري من مدة اإلعالن البالغة ( )15يوما يف الساعة (الحادية عرشة صباحا)
يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل
من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.
الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

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

جنس الملك

رقم الملك (القديم /الجديد)

المساحة

الموقع

1

مشتل لبيع الزهور

بال660 /

()21×50م

خلف محطة وقود السهلة

2

كشك مع مساحة مضافة

بال656 /

()3×3م )229,55( +م

حي الشرطة  /مجاور اعدادية مسلم بن عقيل(ع)

3

حانوت

33/39

()3×3م

عمارة البلدية /شارع السكة

4

مكاتب

 417/2ـ 420/5

25م2

عمارة البلدية /شارع السهلة

5

مكاتب

 418/3ـ421/6

20م2

عمارة البلدية /شارع السهلة

6

مكتب

419/4

23م2

عمارة البلدية /شارع السهلة

7

حانوت

(159 / )1/65

()1×2م

شارع السكة

8

حانوت

75/97

()6×3م

عمارة البلدية /شارع السكة

9

حوانيت

 415/1ـ 414/2ـ413/3

()2,5×5,85م2

عمارة البلدية /شارع السهلة

10

كشك

379/3

()4×3م 198 +م2

شارع الكورنيش

11

كشك

1أ397/

()3,5×3م2

شارع الكورنيش /مجاور المسقف

12

كشك

1أ375/

()4×3م 185 +م2

شارع الكورنيش

مجلس القضاء االعىل
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه
محكمة بداءة الكوت
العدد  / 782ب2018 /
املوضوع  /اعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي  /خضري هادي غضيب
املدعى عليهم  -1 /كاظم عزيز غضيب  -2شنون غضيب خمون
تنفي�ذا لقرار الحكم الصادر من هذة املحكمة بالعدد /782ب2018/
واملتضمن ازالة ش�يوع العقار املرق�م 31/372الرساي وتوزيع صايف
الثم�ن بني الرشكاء كال حس�ب س�هامة فقد تقرر االعلان عن بيعه
باملزاي�دة العلني�ة خالل ثالثين يوما اعتب�ارا من الي�وم التايل للنرش
بصحيفتين محليتني فعىل الراغبني بالشراء مراجعة هذة املحكمة
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية  %10م�ن القيمة التقديرية
للعق�ار بصك مصدق معنون اىل محكمة بداءة الكوت وس�وف تجري
املزايدة يف اليوم االخري الس�اعة الثانية عرش ظه�را واذا صادف اليوم
االخري عطله رسميه فيعترب اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي موعدا ً
للمزايده ويتحمل من ترسو عليه املزايده اجور االعالن واملزايدة
مواصفات العقار
جن�س العق�ار  /ك�وت  /مرك�ز املدينه  /السراي مقابل االس�واق
املركزيه
جنسه  /عقار مستغل كفندق (فندق الرسول )
اوصافه  /يحتوي عىل اربعة طوابق يف كل طابق عرشة غرف ومحالت
وقيرصيه
الشاغل  /شنون غضيب خمون
املساحة 46 /و13و 3أولك
القيمة التقديرية  /مليار وسبعمائة وثالثه وثالثون مليون وثمنمائة
واربعون الف دينار عراقي
القايض
عمار حسن عبد عيل

حمافظة بغداد
مديرية زراعة بغداد  /الرصافة
قسم االرايض /التعاقد

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد  /الك�رخ
االتحادية
محكمة بداءة البياع
العدد  / 1605ب 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 17
م  /اعالن
املدع�ى عليه  /زهرة طال�ب محمد  /مجهول
محل االقامة
اص�درت املحكمة قرارها امل�ؤرخ يف / 8 / 29
 2018الدع�وى  / 1605ب  2018 /يقضي
ق�ررت املحكمة الحك�م بالزام املدع�ى عليها
زهرة طال�ب محمد بتاديتها للمدعية س�اره
ذي�اب فنجان مبلغا ق�دره ملي�ون وثمنمائة
دين�ار وتحميلها الرس�وم واملصاريف غيابا يف
حقك ولظه�ور كونكم مجهولني محل االقامة
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتاييد املجلس
البلدي – عليه تقرر تبليغ بصحيفتني محليتني
يوميتين ولك حق االعرتاض علي�ه خالل املدة
القانونية وبعكسه سيكتس�ب القرار الدرجة
القطعية .
القايض
عيل عبد الغفور احمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة النعمانيه الكوت
العدد /516ب2018/
اعالن
اىل املدعى عليه  /رافع عبد القادر خليل
بالنظ�ر ملجهوليه محل اقامتك حس�ب كتاب
قائمقاميه قضاء النعمانيه ومكتب معلومات
النعماني�ه عليه تقرر تبليغ�ك بالحضور امام
هذة املحكم�ة بصحيفتني محليتين يوميتني
بالدع�وى املرقم�ة اعلاه واملقام�ه م�ن قبل
املدع�ي حسين كام�ل عب�ود والت�ي موع�د
مرافعتها يوم  2018/9/23التاس�عة صباحا
ويف حال�ه ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
فرقد يوسف طاهر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد /1544ب2018/
اعالن
اىل املدعى عليه  /جمعة مجذاب حمزة
بتاريخ  2018/8/12اص�درت محكمة بداءة
الكوت حكما غيابي�ا يف الدعوى املرقمة اعاله
املتضم�ن الحكم ب�رد دعوى املدعي�ه مديحة
طاهر ن�ارص وبالنظر ملجهوليه محل اقامتك
حس�ب اش�عار القائ�م بالتبلي�غ علي�ه تقرر
تبليغك بمضم�ون الحكم الغياب�ي ونرش ذلك
بصحيفتين محليتني ولك ح�ق االعرتاض عىل
الحك�م الغيابي خلال املدة القانوني�ة اعتبارا
م�ن اليوم الت�ايل م�ن تاريخ النشر ويف حالة
عدم حضورك س�وف يكتس�ب القرار الدرجة
القطعية
القايض
عدنان نهري الزاميل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشيك ( رزاق جبار عبد ) اقتىض حضورك
اىل مديري�ة بلدية النجف االرشف وذلك لغرض
اص�دار اجازة بناء للقطعة املرقمة 3/26178
حي امليالد يف النجف.
الرشيك /حسني عبد الحسن متعب

العدد 1027 :

انذار

اىل الفالح املرحتل (فؤاد مجيل وهيب)
بالنظ�ر لعدم اس�تغالل املس�احة املؤجرة لك بموج�ب عقدك املرق�م ( )717يف
 1983/8/9املبرم على القطعة املرقم�ة ( )2مقاطعة (/4حميض�ه) والبالغ
مس�احتها ( )25دون�م وف�ق اح�كام القان�ون  117لس�نة  1970تعليم�ات 6
وملجهولي�ة محل االقامة والرتحالك عن املنطقة وعدم تبليغك باالنذار املوجه لك
لذا ننذرك بوجوب اس�تغاللك مس�احة عقدك خالل م�دة ( )30ثالثون يوما من
تاريخ النرش وبعكسه تتخذ االجراءات القانونية لفسخ عقدك واسرتداد االرض
منك وفق االصول
بغداد ـ ساحة الفردوس
الربيد االلكرتونيDagb-Net@Moagr.Org :
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد  /الرصافة

العدد420 :
التاريخ2018 /9 /16 :

بن�اء عىل ما جاء بكاتب مديرية بلديات ميس�ان /ش�عبة االمالك املرق�م  16751يف  2018/9/4املتضمن
االعالن عن تأجري العقار املرقم (  )2076الرساي املراد انش�اء عليها محالت تجارية عدد ( )18تعلن لجنة
البي�ع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان ع�ن تأجري العقار املرق�م (  )2076الرساي املراد انش�اء عليها
محالت تجارية عدد ( )18والعائد اىل مديرية بلدية املجر الكبري املدرج اوصافها ادناه استنادا لقانون بيع
وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لس�نة  .2013فعىل من يرغب االشتراك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية
بلدية املجر الكبري او سكرتري اللجنة وخالل مدة  30يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه
تأمين�ات قانوني�ة ال تقل عن  % 20من القيمة املقدرة لبدل االيجار لكامل مدته وس�تجري املزايدة يف اليوم
التايل من انتهاء املده اعاله الساعة العارشة والنصف صباحا خالل الدوام الرسمي ويكون مكان اجراءها
يف مقر مديرية بلدية املجر الكبري واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من
ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور الخدمة البالغة  %2واية اجور قانونية اخرى
ت

نوع الملك

رقم العقار وموقعه

المساحة

القيمة التقديرية السنوية (الحالي)

مدة التأجير

1

محالت تجارية ()18

 2076سراي

1415/25م2

 5000000خمسة ماليين دينار

ثالث سنوات

رشوط االشرتاك باملزاد :
 1ـ البناء بمواد ثابتة وحسب املواصفات واملخططات املعده من قبل البلدية
 2ـ عىل املستأجر ان يطلع عىل املواقع قبل الدخول باملزايدة العلنية
 3ـ ت�ؤول كاف�ة املش�يدات اىل البلدية بع�د انتهاء م�دة التأجري او يف حال فس�خ العق�د ودون اللجوء اىل
املحاكم
 4ـ االلتزام بكافة الرشوط حسب قانون  21لسنة 2013
 5ـ ان تكون املحالت ذات واجهة موحدة حسب توجيه البلدية
املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة
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اعالنات

العدد ( )1750الثالثاء  18ايلول 2018

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

www.almustakbalpaper.net

العدد 117:
التاريخ 2018/9/17:

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية
اليج�ار العقارات املبينة تفاصيلها ادناه والعائد اىل بلدية ( املناذرة) وملدة ( س�نة
واحدة ) وفقا ألحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (  )21لسنة  2013فعىل
من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة البلدية خالل ( )30ثالثون يوم من اليوم التايل
لنشر االعالن لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التأمينات القانونية
البالغة (  ) %100من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وس�تجري
املزايدة يف البلدية املذكورة الس�اعة ( 11صباحا) من صباح يوم التايل النتهاء مدة
النشر وعن�د مصادقة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم ال�ذي يليه من ايام
العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة كافة املصاريف واجور االعالن يف
الصحف الرسمية وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تاريخ اجرائها
عبد اخلالق حممد عبيد امليايل
قائممقام قضاء املشخاب
رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

الرشوط :
 1ـ تقدي�م برائ�ة ذمة املزاي�د من البلدية اعلاه مع صورة هوية االح�وال املدنية
وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 2ـ تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد بدل االيجار
وكافة املصاريف خالل  30يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا
للمدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفة يعترب ناكال بالتزاماته
 3ـ يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع
املصلح�ة العامة دون الحاج�ة اىل انذار او اللجوء اىل املحاك�م ووفقا لرشوط العقد
املربم
 4ـ اليجوز اس�تخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املش�يدات اىل
البلدية بعد انتهاء العقد
 5ـ تكون امانات دخول املزايدة الشاغلني العقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا
لكاتب مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف 2016/1/3
 6ـ للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن
املزايدة
قائمة االمالك العائدة اىل بلدية (املشخاب)
المساحة مدة االيجار

مبلغ االيجار
الحالي

1

المناذره

16

سوق المناذره الجديد/حانوت

13م2

سنة واحدة

3610000

2

المناذره

21

سوق المناذره الجديد/حانوت

13م2

سنة واحدة

1285000

3

المناذره

30

سوق المناذره الجديد/حانوت

13م2

سنة واحدة

3035000

4

المناذره

32

سوق المناذره الجديد/حانوت

10م2

سنة واحدة

530000

5

المناذره

74

حانوت/شارع الحسينية

12م2

سنة واحدة

760000

6

المناذره

157

حانوت/سوق المطاط

20م2

سنة واحدة

550000

7

المناذره

162

سوق المطاط/حانوت

12م2

سنة واحدة

545000

8

المناذره

4

سوق المناذرة الجديد/مكتب

42م2

سنة واحدة

520000

9

المناذره

2

مجاور البلدية /جمعية
تعاونية

85م2

سنة واحدة

920000

10

المناذره

90

قرب المحكمة كشك

9م2

سنة واحدة

2205000

11

المناذره

3097/1

600م 2سنة واحدة

1155000

12

المناذره

2812/1

50م2

سنة واحدة

530000

13

المناذره

8

سوق الجديد/مكتب

47م2

سنة واحدة

705000

14

المناذره

92

طريق مناذرة ـ نجف /كشك

9م2

سنة واحدة

230000

15

المناذره

5295/1

طريق نجف ـ مناذرة /كشك

9م2

ثالث سنوات

200000

16

المناذره

16

مجاور سوق الفالحين /كشك

9م2

سنة واحدة

320000

ت المالحظات رقم الملك

موقع الملك ونوعه

الحي الصناعي/قطعة
صناعية
الحي الصناعي/قطعة
صناعية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /691 :ب2017 /1
التاريخ 2018 /9 /2 :
اعالن
بالنظ�ر لحصول الضم عىل املزايدة املؤرخة
يف  2018 /8 /27والتي بموجبها تم احالة
العق�ار املرق�م 17م  15بعه�دة املشتري
(قاس�م عبد الحسني صابر و عباس فاضل
س�عيد ) بب�دل ق�دره ()418,000,000
اربعمائة وثمانية عشر مليون دينار تعلن
ه�ذه املحكم�ة ع�ن بي�ع العق�ار املذكور
اعاله واملبين�ة اوصافه وقيمته ادناه فعىل
الراغبين بالشراء مراجعة ه�ذه املحكمة
خلال (ثالثة ) اي�ام من الي�وم التايل لنرش
االعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية
البالغ�ة  %10من القيمة الكلي�ة بعد الضم
والبالغ�ة ( )26,120,000س�تة وعرشون
مليون ومائ�ة وعرشون الف دينار بموجب
صك مص�دق الم�ر محكمة ب�داءة الكوفة
وصادر من مصرف الرافدين فرع مس�لم
بن عقيل (ع) وستجري املزايدة واالحالة يف
الثاني�ة عرش من اليوم االخري من االعالن يف
املحكمة وعىل املشتري جلب هوية االحوال
املدنية وشهادة الجنسية العراقية .
القايض
احمد كاظم املوسوي
االوصاف
العقار املرقم  17 :م  15علوة الفحل
عب�ارة ع�ن قطع�ة ارض بس�تان املرق�م
 17م 15عل�وة الفح�ل مزروع�ة بأش�جار
النخيل ومساحته  3دونم  1125م 2تسقى
بالواسطة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشيك ( حليم جفات نغماش ) اقتىض
حضورك اىل مديري�ة بلدية النجف االرشف
وذل�ك لغرض اص�دار اجازة بن�اء للقطعة
املرقمة  3/8903حي صدام يف النجف.
الرشيكة /سهاد لطيف ابراهيم

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد/ 1885 :ش2018 /
التاريخ 2018 /9 /12 :
اعالن
اىل /املدعى عليه ( كونه مجيبل علوان
)
اقامت املدعية ( رجيحة نصيف مرزوك
) الدع�وى املرقم�ة اعلاه ام�ام هذه
املحكم�ة تطل�ب فيه�ا نفق�ة ماضية
ونفق�ة مس�تمرة له�ا وملجهولي�ة
مح�ل اقامتك فق�د قرر تبليغ�ك اعالنا
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور
ام�ام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة
املوافق  2018 /9/ 23الساعة التاسعة
صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب
عن�ك قانون�ا فس�وف تج�ري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض
عيل لفتة جادر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعادة اعالن مناقصة تنظيف
تعل�ن عم�ادة املعه�د التقن�ي  /كوفة
احد تش�كيالت جامعة الفرات االوسط
التقني�ة من اعلان مناقص�ة تنظيف
اروقة وممرات وحدائق رئاسة جامعة
الفرات االوسط التقنية واملعهد التقني
 /كوف�ة للمرة الثانية لع�دم تقديم اي
م�ن املتعهدي�ن تقدي�م عطاءاته�م يف
موعد اقص�اه  2018/10/5ويف ظرف
مغلق وس�يتم فتح العط�اءات يف اليوم
التايل ويتحمل من ترسو عليه املناقصة
اج�ور نشر االعلان ولالستفس�ار
مراجعة الوحدة القانونية بمعهدنا

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل
رئاس�ة محكمة استئناف واسط
االتحادي
محكم�ة االح�وال الش�خصيه يف
الكوت
العدد /3289ش2017/
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه  /عبدالل�ه خلف
صالح
بتاري�خ  2017/11/27اص�درت
ه�ذة املحكم�ة حكم�ا غيابي�ا يف
الدع�وى املرقمة اعلاه املتضمن
الحك�م بض�م حضان�ه االطف�ال
القارصي�ن كل دين�ا تول�د 2012
وع�راق تول�د  2011ودالي�ا تول�د
 2008اىل والدته�م املدعي�ه ازهار
قاس�م خضري وبالنظ�ر ملجهوليه
مح�ل اقامت�ك حس�ب اش�عار
القائ�م بالتبليغ عليه تقرر تبليغك
بمضم�ون الحك�م الغيابي ونرش
ذل�ك بصحيفتين محليتين ول�ك
حق االعرتاض عىل الحكم الغيابي
خالل امل�دة القانوني�ة اعتبارا من
الي�وم التايل من تاري�خ النرش ويف
حالة عدم حضورك سوف يكتسب
القرار الدرجة القطعية
القايض
محمد كامل حسن
ــــــــــــــــــــــــــــ
دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء عىل الطل�ب املق�دم اىل هذه
الدائ�رة بتاري�خ 2018/ 5/14
لتسجيل
تم�ام العق�ار تس�لس 41محل�ة
الس�وق بأس�م العراق�ي أزه�ر
انتص�ار بكر مجددا بأعتبار حائزا
له بصف�ة املالك للم�دة القانونية
ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة املذكورة
تمهي�دا للتس�جيل وف�ق اح�كام
قانون التسجيل العقاري رقم(43
) لس�نة  1971قررن�ا اعلان هذا
الطلب فعلى كل من يدعى بوجود
عالق�ه او حقوق معين�ه عىل هذا
العق�ار تقديم مالدية م�ن بينات
اىل ه�ذه الدائرة خلال مدة ثالثني
يوما اعتب�ارا من اليوم التايل لنرش
ه�ذا االعلان وكذل�ك الحضور يف
موقع العقار يف الس�اعة العارشة
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة
ه�ذا االعالن وذل�ك الثبات حقوقه
موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري
يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
عيل فيصل مطرش
مالح�ظ دائرة التس�جيل العقاري
يف بلدروز
ــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف املثنى
االتحادية
محكم�ة األح�وال الش�خصية يف
الوركاء
العدد /201ش2018/
التاريخ 2018/9/16
اعالن
اىل املفقود  /عيل محسن عجه
حرض والدك املدعو (محسن عجه
محم�ود) اىل ه�ذه املحكمة وقدم
طلب يروم فيه الطلب من املحكمة
باصدار حك�م الوف�اة عليك وذلك
كون�ك مفقود من�ذ 2014/6/12
ولم يعرف مصيرك لحد االن ففي
ح�ال كون�ك حي�ا علي�ك مراجعة
ه�ذه املحكم�ة او اق�رب مرك�ز
رشط�ة وكذلك م نلدي�ه معلومات
ع�ن املفقود اعلاه مراجعة هذه
املحكم�ة او اق�رب مرك�ز رشطة
للأدالء به�ا وبخالف ذلك س�وف
تقوم هذه املحكمة بأصدار الحكم
بوفاتك
القايض
عبد االمري عبد الحسني حسن
ــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
تنفيذ30/
رقم االضبارة /938 :ت2018/
التاريخ 2018/9/16
اىل املنف�ذ علي�ه  /كري�م غ�ازي
ساعي
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن
مذك�رة االخبار بالتنفيذ واش�عار
مخت�ار املنطق�ة الرضوي�ة ان�ك
مجهول مح�ل االقام�ة وليس لك
موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار
يمكن ارجاء التبليغ عليه واستنادا
للمادة  27من قانون التنفيذ تقرر
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية
تنفيذ الكوفة خالل خمس�ة عرش
يوما تب�دا من الي�وم التايل للنرش
ملب�ارشة املعاملات التنفيذي�ة
بحضورك ويف حالة عدم حضورك
س�تبارش هذه املديرية باجراءات
التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
حسني عبد الزهرة عرس
اوصاف املحرر :
قرار محكمة ب�داءة الكوفة املرقم
/1102ب 2018/2املتضمن الزام
املدين كريم غازي س�اعي بتأديته
للدائنة س�ليمة كاظم احمد مبلغ
اربعة ماليني دينار
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العدد 116:
التاريخ 2018/9/17:

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة
تفاصيلها ادناه والعائد اىل بلدية ( املشخاب) وملدة ( سنة واحدة ) وفقا ألحكام قانون بيع وايجار اموال
الدولة رقم (  )21لسنة  2013فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة البلدية خالل ( )30ثالثون يوم
م�ن اليوم التايل لنرش االعالن لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة
(  ) %100م�ن القيم�ة املق�درة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وس�تجري املزاي�دة يف البلدية املذكورة
الس�اعة ( 11صباحا) من صباح يوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادقة يوم املزايدة عطلة رس�مية
فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة كافة املصاريف واجور
االعالن يف الصحف الرسمية وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تاريخ اجرائها

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

الرشوط :
 1ـ تقديم برائة ذمة املزايد من البلدية اعاله مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنسية العراقية
وبطاقة السكن
 2ـ تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل
 30ي�وم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للم�دة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفة
يعترب ناكال بالتزاماته
 3ـ يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع املصلحة العامة دون
الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
 4ـ اليج�وز اس�تخدامها لغري الغ�رض املؤجرة من اجله مع ع�ودة كافة املش�يدات اىل البلدية بعد انتهاء
العقد
 5ـ تكون امانات دخول املزايدة الشاغلني العقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا لكاتب مكتب السيد
املحافظ املرقم ( )30يف 2016/1/3
 6ـ للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة
قائمة االمالك العائدة اىل بلدية (املشخاب)
ت

البلدية

نوع الملك

رقم الملك

المساحة

مدة االيجار

بدل االيجار المقدر

1

المشخاب

علوة بيع المواشي

147

300م2

سنة واحدة

29015000

2

المشخاب

علوة بيع المواشي

115

300م2

سنة واحدة

3180000

3

المشخاب

علوة بيع االسماك

143

100م2

سنة واحدة

9330000

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد حجة وصاية
التاريخ 2018/9/17
اعالن
اىل املدعى عليه  /صباح نعمه محمد
بن�اءا عىل الطلب املق�دم من قبل املدع�وه (ترمه عيىس
عبد الحس�ن) امام هذه املحكمة واملتضمنة طلب حجة
وصاي�ا للقارصين كل من (جعف�ر وفاطمة اوالد صدام
صب�اح نعم�ه) وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح
املبلغ القضائي واش�عار مختار ح�ي ابو طالب /النجف
لذا تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتين يوميتني محليتني
رس�ميتني فعلي�ك الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة بعد
تبلغك بثالثة ايام وعند عدم حضورك س�وف يتم السير
باجراءات الحجة وفق القانون
القايض
عباس عيل هادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3359ب2018/5
التاريخ 2018/9/17
اىل /املدعى عليه (عالوي حسن مناتي)
اقام املدعي س�امر نج�م عبيد الدع�وى البدائية املرقمة
اعاله والتي تطلب فيه�ا الحكم بتأديتك له مبلغ الرهان
البالغ س�بعة عرش مليون دينار عن ره�ن العقار املرقم
 3/27507ح�ي الوفاء ولثبوت مجهولي�ة محل اقامتك
حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي الوفاء
جواد حسين الكناني عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك
اعالنا بصحيفتين محليتني يوميتين للحضور يف موعد
املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم  2018/9/27وعن�د ع�دم
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن

اعالن
اىل الرشيك (عدنان سعدون عزيز) اقتىض حضورك
اىل مديري�ة بلدية النجف لغرض اصدار اجازة البناء
للقطعة املرقم�ة  3/313457مقاطعة  4الرشيكة
 /هدى عيل منيس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت مني الهوية املرقم�ة  10الصادرة من الكلية
التقنية االدارية قس�م التقنيات املالية واملحاس�بية
بأسم  /ايمن اياد محمد رشيد فعىل من يعثر عليها
تس�ليمها اىل جه�ة االص�دار او اىل مكت�ب الخياط
للنرش واالعالن قرب بناية املحاكم بالنجف عىل من
يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3277ب2018/5
التاريخ 2018/9/16
اىل  /املدعى عليه ( عالوي حسن مناتي)
اقام�ت املدعي�ة (من�ى فاض�ل جاس�م) الدع�وى
البدائي�ة املرقم�ة اعلاه والتي يطلب فيه�ا الحكم
بتأديتك له مبلغ الره�ان البالغ عرشة مليون دينار
ع�ن ره�ن العق�ار املرق�م  3/27507ح�ي الوفاء
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ
القضائي واش�عار مختار حي الجزائر جواد حسني
الكنان�ي عليه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك اعالنا
بصحيفتين محليتين يوميتني للحض�ور يف موعد
املرافع�ة املصادف يف ي�وم  2018/9/24وعند عدم
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3083ب2018/4
التاريخ 2018/9/16
اىل /املدعى عليه (عالوي حسن مناتي)
اقام املدعي عيل راوي فوير الدعوى البدائية املرقمة اعاله
والت�ي يطلب فيها الحكم (باعادة الحال اىل ما كان عليه
وتأديت�ك له مبلغ الرهان البالغ عشرون مليون دينار
عن رهن العقار املرقم  3/27507حي الوفاء ووع اشارة
عدم الترصف عىل العق�ار اعاله ولثبوت مجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي
الجزائر جواد حسين الكناني عليه قررت هذه املحكمة
تبليغك اعالنا بصحيفتين محليتني يوميتني للحضور يف
موعد املرافعة املص�ادف يف يوم  2018/9/26وعند عدم
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئاسة تثبيت امللكية يف النجف
العدد /9 :مجدد2017/
التاريخ 2018/9/17
اعالن تثبيت عائدية عقار مجددا
بناءا عىل ثب�وت عائدية تمام العقار تسلس�ل ( /1289
محل�ة البراق) البال�غ مس�احته (37,17م) اىل قاس�م
عب�اس جعف�ر بموجب ق�رار تثبي�ت العائدي�ة صادره
بالعدد /9مج�دد 2017/وتاريخ  2018/9/9والصادرة
من رئاس�ة لجنة تثبي�ت امللكية يف النجف ل�ذا نعلن هذا
القرار فعلى من لديه اعرتاض على مضمونة الطعن به
تميي�زا لدى محكمة اس�تئناف منطقة النجف االتحادية
بصفته�ا التمييزية خالل مده ثالثون يوم�ا اعتبارا من
الي�وم الت�ايل لنرش هذا االعلان وعند انته�اء املده وعدم
ورود اش�عار لتقديم طعن س�تبارش مديرية التس�جيل
العقاري يف النجف وفقا لقرار تثبيت العائدية
القايض
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف النجف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3391ب2018/5
التاريخ 2018/9/17
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( /احسان محمد عيل حسون)
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان
التعاوني�ة اضافة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاله
ض�دك والذي يطل�ب فيها الحكم بتأديت�ك له مبلغا
مق�داره ( )$8330دوالر امريكي عن قرض مؤرخ
ي�وم  2017/9/17ونظ�را ملجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب رشح القائم بالتبليغ حيدر مهدي العامري
واش�عار مخت�ار منطق�ة العس�كري  19يف كربالء
ناحي�ة الح�ر مجي�د عبد الس�اده متعب ل�ذا تقرر
تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد
املرافعة  2018/9/30التاس�عة صباحا وعند عدم
حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
يعلن االتح�اد التعاوني يف املثنى ع�ن اجراء مزايدة
علنية اليجار محالت عدد ( )13الكائنة يف منطقة ام
العصافري العمارات الس�كنية يف يوم 2018/10/1
فعلى الراغبني باس�تئجار املحالت اعلاه الحضور
يف الي�وم اعاله عرصا مس�تصحبني معهم  %20من
قيمة االيجار الكيل ويتحمل من ترسو عليه املزايدة
اجور االعالن والداللية
االتحاد التعاوني يف املثنى

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكم�ة األح�وال الش�خصية يف
بعقوبة
العدد بال
التاريخ 2018/9/17
اعالن مفقود
اىل املفق�ود  //رع�د صال�ح عب�د
القادر
بتاريخ  2018/9/17قدمت زوجتك
املدع�وه نرباس عيل عب�اس تطلب
في�ه نصب�اه قيم�ة علي�ه لكون�ك
خرج�ت بتاري�خ 2015/1/22
ول�م تعد لحد االن ل�ذا تقرر تبليغك
بالصح�ف املحلي�ة ويف حال�ة عدم
حض�ورك خالل خمس�ة عرش يوم
م�ن اليوم الثاني م�ن تاريخ النرش
سوف تنصب (زوجتك) قيمة عليك
الدارة شؤونك
القايض
عمار ثامر مصطفى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد /1778ب2018/1
التاريخ 2018/9/17
اعالن حكم غيابي
اىل املدعى عليه  /رافد ثائر احمد
بتاري�خ  2017/3/4اص�درت
ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م
اعلاه واملتضم�ن الزام�ك برف�ع
وازال�ة التج�اوز املحدث م�ن قبلك
على العق�ار املرق�م /675م م18
العثماني�ة واملتمث�ل بانش�ائك دار
س�كنية مس�احته 141,75م2
وتسليمك املس�احة املتجاوز عليها
خالي�ة م�ن الش�واغل اىل املدع�ي
وزي�ر الداخلي�ة اضاف�ة لوظيفته
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب
تبليغك بواسطة كتاب مركز رشطة
بعقوب�ة الجدي�دة املرقم  15727يف
 2018/9/16مشروح علي�ه من
قب�ل املبل�غ يف املرك�ز علاء كاظم
عباس ومرفقه اش�عار مختار حي
املصطفى يف قض�اء بعقوبة املدعو
( عبد الواحد سلمان حسني) قررت
املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني
محليتني يوميتني واس�عتي النطاق
ول�ك ح�ق االعتراض ضم�ن املدة
القانوني�ة وبعكس�ه يعتبر القرار
مكتسب الدرجة القطعية
القايض
مهدي قدوري كريم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكم�ة األح�وال الش�خصية يف
بعقوبة
العدد بال
التاريخ 2017/7/15
اعالن مفقود
اىل املفق�ود  //من�ذر اس�ماعيل
ابراهيم
بتاريخ  2017/7/15قدمت والدتك
املدع�وه حمدي�ة علي اس�ماعيل
تطل�ب في�ه نصب�اه قيم�ة علي�ه
لكونك خرجت بتاريخ 2007/3/1
ول�م تعد لحد االن ل�ذا تقرر تبليغك
بالصح�ف املحلي�ة ويف حال�ة عدم
حض�ورك خالل خمس�ة عرش يوم
م�ن اليوم الثاني م�ن تاريخ النرش
س�وف تنصب (والدتك) قيمة عليك
الدارة شؤونك
القايض
فالح حسن هادي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكمة بداءة بني سعد
العدد /190ب 2018/
التاريخ 2018/9/13
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه /علاء رحم�ن
شاهني
ق�ام املدع�ي محمود س�لمان داود
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة /190
ب 2018/بتاري�خ 2018/7/16
يطلب الزامك بتأدية يل مبلغ والبالغ
( )30,000,000ثالث�ون ملي�ون
دين�ار عراق�ي ع�ن س�ند كمبيالة
امل�ؤرخ  2015/10/11ومس�تحق
األداء حين الطلب ولثبوت ارتحالك
اىل جه�ة مجهول�ة بموج�ب كتاب
مركز رشطة محمد سكران بالعدد
( )4478يف  2018/7/29واش�عار
املخت�ار املؤي�د م�ن مجل�س بلدي
بن�ي س�عد ولكونك مرتح�ل لجهة
مجهول�ة ق�ررت املحكم�ة تبليغك
بواس�طة صحيفتين محليتين
وتعيني موعد املرافعة املصادف يوم
 2018/9/23التاس�عة صباح�ا يف
محكم�ة بداءة بني س�عد ويف حالة
ع�دم حضورك او حضور من ينوب
عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
كاظم هادي الشمري
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رسمي ًا ..العراق يقرر املشاركة
يف «رباعية السعودية»
المستقبل العراقي /متابعة

قرر االتحاد العراقي لكرة القدم ،المشاركة رسميا ً
في البطول�ة الدولية الرباعية المق�رر إقامتها في
الس�عودية خالل تش�رين االول المقبل بمش�اركة
منتخبات البرازيل واألرجنتين والسعودية والعراق.
وم�ن المؤمل أن تقام البطول�ة للفترة من 12-16
تش�رين األول المقب�ل ،حيث س�يخوض المنتخب
الوطني مباراتين أمام الس�عودية في الثاني عشر
م�ن تش�رين األول وأمام األرجنتين في الس�ادس

عبطان يكشف عن خطوة فريدة
من نوعها يف العراق
المستقبل العراقي /وكاالت

عش�ر من الشهر ذاته .واكد مصدر إن اتحاد الكرة
عق�د اجتماعا ً ظهر اليوم ف�ي فندق بغداد من اجل
بحث ومناقشة عدة أمور مهمة.وأوضح أن االتحاد
قرر المش�اركة رس�ميا ً في البطول�ة الرباعية من
اج�ل االحت�كاك بمنتخبات كبيرة وكذلك بس�بب
العوائ�د المالية التي تحققها مش�اركة العراق
في البطولة.وس�يعتذر اتحاد الك�رة التحادي
لبن�ان وعم�ان عن خ�وض مباراتي�ن وديتين
أمامهم�ا ،الن موعد إقام�ة البطولة يتعارض
مع موعد هاتين المباراتين.

أكد وزير الش�باب والرياضة ،عبد الحس�ين
عبط�ان ،الي�وم األح�د ،ان إنج�از المنصات
الش�بابية خطوة رائعة وستكون فريدة من
نوعها ف�ي البالد”.وقال عبطان خالل
اجتم�اع له م�ع ال�كادر المتقدم
لل�وزارة ان “نص�ب المنص�ات
الشبابية المتنوعة في المرحلة
المقبلة س�يكون م�ن اولويات
عملن�ا لم�ا له�ا اهمي�ة واث�ر

دي بروين يصارع الزمن
من أجل الديريب

إنرت ميالن يبعد شبح كونتي
عن سباليتي

المستقبل العراقي /وكاالت

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة ،الي�وم ع�ن أن إدارة إنتر
ميالن ،تواصل دعمها للوتش�يانو س�باليتي ،المدير
الفن�ي للفري�ق ،بالرغم م�ن الس�قوط المتكرر منذ
انطالق الموسم الجديد.
وخس�ر النيرات�زوري مباراتين ،وتع�ادل في مباراة
بينم�ا حقق الفوز في واح�دة ،ليجمع  4نقاط من 4
مباريات في الدوري ،وهي بداية سيئة للفريق.
ونقل موقع “فوتبول إيطاليا” أن إدارة إنتر ،واصلت

بغداد /المستقبل العراقي
س�يطرت حالة م�ن الغضب ،عل�ى األرجنتيني
جونزالو هيجواين ،مهاجم ميالن ،عقب تعادل
فريقه م�ع كالياري ،في إط�ار الجولة الرابعة
من عمر الدوري اإليطالي.
وذك�ر موقع “كالتش�يو ني�وز” ،أن هيجواين
خ�رج م�ن الملع�ب عقب نهاي�ة اللق�اء ،وهو
في حالة ش�ديدة من الغضب ،بع�د التعادل مع
كالياري.
ورفض هيجواين ،اإلدالء بأي تصريحات عقب

المستقبل العراقي /وكاالت

المب�اراة ،بالرغم من اختي�اره إلجراء المقابلة
مع اإلعالم.
وأضاف الموق�ع ،أن هيجواين ل�م يكن راض ًيا
ع�ن مس�تواه وأداء فريقه ،حي�ث أراد الالعب،
تحقيق الفوز والخ�روج بالنقاط الثالث
من المباراة.
وتمك�ن هيجواي�ن من تس�جيل
هدف�ه األول بقمي�ص ميالن،
أم�ام كالياري ،ف�ي المباراة
الت�ي انته�ت بالتع�ادل
اإليجابي .1-1

دوجالس كوستا يعتذر عن واقعة البصق
بغداد /المستقبل العراقي
عل�ق دوجلاس كوس�تا ،نج�م يوفنت�وس
اإليطال�ي ،عل�ى الهج�وم ض�ده ،بع�د واقعة
بصق�ه عل�ى فيديريك�و دي فرانشيس�كو،
العب ساس�ولو ،خالل المباراة التي جمعتهما
أم�س األحد ،ضم�ن منافس�ات الدوري
اإليطالي.
وتعرض كوس�تا للطرد ،بعدما
تدخل�ت تقني�ة الفيدي�و،

نجم توتنهام مرشح خلالفة
ريبريي
المستقبل العراقي  /متابعة
ذكرت تقارير صحفية إيطالية ،أن بايرن ميونخ ،يسعى للتعاقد مع
نجم توتنهام اإلنجليزي ،الصي�ف المقبل ،من أجل تعويض فرانك
ريبيري ،المتوقع رحيله أو اعتزاله بعد نهاية الموسم الجاري.
وقالت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” اإليطالية ،إن النادي البافاري
ي�رى في الك�وري الجنوبي هيونج مين س�ون ،جناح الس�بيرز،
خليفة لريبيري ،نظرًا للمواصفات التي يمتلكها.
وبملك الكوري الجنوبي خبرة س�ابقة في البوندس�ليجا ،إذ لعب
لفريق�ي هامب�ورج وباير ليفركوزن ،قبل االحت�راف في إنجلترا
عبر بوابة توتنهام.
وش�ارك صاحب الـ 26عامً ا في  53مباراة مع توتنهام الموس�م
الماض�ي ،في مختلف المس�ابقات ،وس�جل ً 18
هدفا وصنع 11
أخرى.

أوزيل :لـم أشاهد العب ًا يف حيايت
مثل كريستيانو
المستقبل العراقي  /متابعة

أشاد األلماني مسعود أوزيل ،صانع ألعاب فريق أرسنال
اإلنجلي�زي بالبرتغال�ي كريس�تيانو رونال�دو ،مهاج�م
فريق يوفنت�وس اإليطالي .ولعب أوزيل مع رونالدو في
صفوف ريال مدريد اإلسباني في الفترة من  2010وحتى
.2013وقال أوزيل في تصريحات عبر الموقع الرس�مي
لنادي�ه“ :لم أش�اهد العبا ً في حياتي مث�ل رونالدو ،كان

ذك�رت تقاري�ر صحفي�ة إنجليزي�ة ،أن كيف�ن دي بروي�ن ،نجم
مانشستر سيتي ،قد يلحق بمواجهة ديربي مانشستر ،في نوفمبر/
تش�رن الثان�ي المقبل.وقالت صحيفة “ديلي س�تار” اإلنجليزية ،أن
دي بروين س�يعود للتدريبات عقب إزال�ة الدعامة الواقية من ركبته
اليمن�ى ،وقد يلح�ق بمواجه�ة المانيو ف�ي  11نوفمبر /تش�رين
الثاني.وعان�ى دي بروين ( 27عامً ا) من أض�رار في أربطة الركبة
خالل التدريبات الش�هر الماضي ،ليبتعد عن المالعب لثالثة أش�هر.
وأضاف�ت الصحيف�ة“ :هن�اك آمال متزاي�دة بأن الدول�ي البلجيكي
س�يعود قبل أيام معدودة من موقعة ديربي مانشستر”.وذهب دي
بروين إلى برشلونة في وقت سابق ،من هذا الشهر ،إلجراء فحص
طبي ،وقد تأكد أنه لن يحتاج إلى تدخل جراحي.

دعمها لس�باليتي ،مؤكدة أن الن�ادي يقف خلفه في
الفت�رة الحالي�ة ،في ظ�ل التقارير التي أش�ارت إلى
اقتراب أنطونيو كونتي ،مدرب تشيلسي السابق ،من
خالفت�ه .وأضافت أن كونتي ،الذي يعيش بدون عمل
حال ًيا بعد إقالته من تدريب تشيلس�ي ،ارتبط بالعمل
في إنتر ،إال أن النادي لم يفكر في إقالة سباليتي.
ويلتقي إنتر نظي�ره توتنهام هوتس�بير اإلنجليزي،
مس�اء الثالثاء ،في ملعب جوزيب�ي مياتزا ،في إطار
لقاءات الجولة األولى م�ن دور المجموعات بدوري
أبطال أوروبا.

الغضب يسيطر عىل هيجواين
عقب لقاء كالياري

كبير لدى الش�باب العراقي ”،مبينا ان “هذه
المنص�ات الش�بابية س�يتم نصبه�ا خلال
االي�ام المقبل�ة ف�ي العاصمة بغ�داد وكافة
المحافظات”.واوضح ان “المنصة الشبابية
س�تكون متع�ددة االغ�راض لالس�تخدام
الثقافي والرياضي واالجتماعي ،اضافة الى
انها ستش�كل نقلة نوعية للشباب بممارسة
فعالياتهم ومواهبهم في مختلف المجاالت”.
وأوض�ح ان “اله�دف من ه�ذه الخطوة هو
التقدم ب�كل المج�االت وزرع روح السلام
والوئام داخل المجتمع العراقي”.

مجته�دا ً للغاية ،فهو أول الع�ب يأتي للتدريب
وأخر العب يرحل” .وأضاف“ :النجم البرتغالي
ال يحب الخس�ارة أبدا ً حتى ولو ف�ي التدريبات،
وهذا األمر ساعده بالتأكيد على التطور والنمو”.
واسترسل“ :كنت أتابع كريستيانو باستمرار لكي
أتعلم من�ه ،كان يمتلك أس�لوبا ً خاصا ً في التس�ديد
على المرمى”.واس�تطرد“ :وجود الع�ب بإمكانيات
كريس�تيانو يجعل مهمة صانع األلعاب سهلة للغاية”.
واس�تدرك“ :تعلمت من�ه الكثير
وجعلن�ي العب أفض�ل مما
كنت عليه ،وأتمنى التوفيق
له م�ع فريق�ه الجديد
يوفنتوس”.

التي رصدت بصق الدول�ي البرازيلي ،على دي
فرانشيس�كو العب ساس�ولو ،عقب مش�ادة
كالمية بينهما.
وق�ال كوس�تا ،عب�ر حس�ابه عل�ى موق�ع
إنس�تجرام “أنت�م ال تعرفون م�اذا قال لي دي
فرانشيس�كو ،لكن كل ش�يء على ما يرام ،أنا
اعتذرت؛ ألنني مخطئ”.
وقاد كريس�تيانو رونال�دو ،يوفنتوس ،أمس
األحد ،لالنتصار على ساس�ولو ،بنتيجة ،2-1
في رابع جوالت الدوري اإليطالي.

سان جريمان حيصن مدافعه الشاب
المستقبل العراقي /وكاالت
أعلن باريس س�ان جيرمان ،اليوم  ،عن توقيع
أول عق�د احتراف�ي لالعب�ه الش�اب س�تانلي
إنسوكي ،ظهير أيسر الفريق.
ووقع إنس�وكي على عقد مدته ثالثة مواس�م،
ينتهي في صيف .2021
وانضم إنسوكي ( 19عاما) إلى صفوف ناشئي
ب�ي إس ج�ي ف�ي  ،2014وخ�اض أول مباراة
ل�ه م�ع الفري�ق األول في ديس�مبر م�ن العام

الماضي.
وفرض الالعب الش�اب نفس�ه بقوة مع بداية
الموس�م الج�اري تح�ت قي�ادة المدي�ر الفني
األلمان�ي توم�اس توخي�ل ،ال�ذي أش�ركه في
مباراة كأس السوبر الفرنسي ،وساهم خاللها
ف�ي صنع هدفين بالمب�اراة التي انتهت بالفوز
على موناكو  4-0في الصين.
كم�ا اعتمد المدي�ر الفني لس�ان جيرمان على
العب�ه الش�اب ف�ي  3مباري�ات ب�أول خم�س
جوالت من الدوري الفرنسي.

بليجريني :ثالثية إيفرتون أفضل هدية يف عيد ميالدي

بغداد /المستقبل العراقي
ق�ال مانويل بليجريني ،مدرب وس�ت ه�ام ،إن الفوز 3-1
عل�ى إيفرت�ون ،أم�س األحد ،وال�ذي أبعد فريق�ه عن ذيل
ترتيب المس�ابقة ،يمث�ل الطريقة المثالي�ة لالحتفال بعيد
ميالده .65
وقدم الفري�ق الجديد لبليجريني ،بع�ض اللمحات المميزة
واألداء الس�لس ،ليحص�د أول نق�اط ل�ه هذا الموس�م في

مرسيسايد في نفس اليوم الذي احتفل فيه بليجريني بعيد
ميالده في إنجلترا.
وأض�اف بليجريني “لم أكن قلقا بس�بب عيد ميالدي ،كنت
أري�د الفوز بالمباراة فقط .ش�كلت هذه أفضل هدية يمكن
لالعبين ان يقدموها لي”.
وتاب�ع “نؤم�ن بما نقوم به ولن نغي�ره .قلت في آخر مرة
عقب خس�ارتنا ،إنني س�اتقبل النصيحة لكنني لن أغير ما
اقوم به”.

وتق�دم أندريه يارمولنكو لوس�ت هام بع�د  11دقيقة من
هجمة مرتدة ،ثم س�دد المهاجم األوكراني كرة رائعة بعد
 20دقيق�ة ليضاعف التق�دم ،في أول مباراة يش�ارك فيها
كأساسي في الدوري الممتاز.
وقال مدرب وس�ت هام “أعرف طبيعة الدوري اإلنجليزي،
ل�م يصل أندريه إلى هنا وهو على أتم االس�تعداد للعب في
ه�ذه البطول�ة ،يمتلك الكثي�ر من المهارة ،وق�د أثبت ذلك،
لكنه كان يحتاج للمزيد من العمل”.

رونالدو الظاهرة يؤازر بلد الوليد يف أول مباراة
حتت رئاسته

بغداد /المستقبل العراقي

تواج�د رونال�دو دا ليم�ا ،أس�طورة البرازي�ل،
ف�ي المنصة الش�رفية لملعب خوس�يه ثوريا،
لمتابع�ة مب�اراة بل�د الولي�د وديبورتيف�و
أالفي�س ،ف�ي الجول�ة الرابعة م�ن الليجا،
والتي انتهت بف�وز األخير بهدف نظيف.
وذك�رت صحيفة “ماركا” أن نجم ريال
مدريد الس�ابق ،تواجد في أول مباراة

لبل�د الوليد ،بعد اس�تحواذه على  51%من أس�هم
النادي .وأش�ارت الصحيفة بح�رص رونالدو على
التواج�د ف�ي الملعب لم�ؤازرة الالعبي�ن من أجل
تحقيق الفوز ،كما اقترب من الممر المؤدي لغرف
خلع المالبس بين الش�وطين لتحميس�هم.وتلقى
الفائز بالكرة الذهبية مرتين ،تشجيعا حارا بمجرد
دخول�ه للمنص�ة ،من الجمه�ور ال�ذي تواجد في
الملعب ،كتدعيم للرئيس الجديد وكونه أحد نجوم
كرة القدم عبر تاريخها.

صافرة هولندية إلدارة موقعة
ريال مدريد وروما

المستقبل العراقي  /وكاالت

اختي�ر الحك�م الهولن�دي بي�ورن كويب�رس،
إلدارة مباراة ري�ال مدريد وروما ،األربعاء
المقبل ،في إطار الجولة األولى من دور
المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
كم�ا س�يدير األلمان�ي فيليك�س
بريش ،لقاء فالنسيا ويوفنتوس،
ف�ي نف�س ال�دور م�ن البطولة
القارية.
وأدار كويب�رس ،ال�ذي ش�ارك
ف�ي موندي�ال روس�يا ،2018

مباراتي�ن للفري�ق الملك�ي ف�ي دوري األبط�ال
الموس�م الماض�ي ،كان�ت األول�ى م�ن مرحل�ة
المجموع�ات عندم�ا حل ضيف�ا على بوروس�يا
دورتمون�د ( ،)1-3والثاني�ة كان�ت ذهاب نصف
النهائي أمام بايرن ميونخ ( .)2-1وأدار األلماني
بريش ،مباراة لليوفي في الموسم الماضي عندما
اس�تضاف توتنه�ام اإلنجلي�زي في ثم�ن نهائي
البطول�ة ( ،)2-2وأيضا مباراة نصف النهائي بين
ليفربول وروما (.)5-2كما اختار اليويفا ،كل من
اإلسبانيين كارلوس ديل سيرو جراندي وأنطونيو
ماتيو ،إلدارة مباراتي أياك�س وأيك ،وبنفيكا مع
بايرن ميونخ ،على الترتيب.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1750
الثالثاء  18ايلول 2018

ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي
مـفــهــوم اإلصـالح
يف النهضة احلسينية

«عراقي» هي هويتي ..
عمار العامري

ل�كل فع�ل نتيج�ة؛ كبر ه�ذا الفع�ل أم صغر ,على مس�توى اإلفراد
والجماع�ات ,فالنتيجة تك�ون بحجم الديباجة املمه�دة لها ,كلما كانت
األفع�ال جس�يمة والتضحيات كبرية ,كان�ت النتائج موازي�ة للمقدمة,
وأغلب تلك املقدمات التي تعطي اس�تنتاجات فائقة ,قوامها استنهاض
األمم والش�عوب ,وتحري�ك الوعي الجمع�ي للمجتم�ع ,لتحقيق أهداف
الحراك ,الس�يما الذي يسعى لإلصالح .املتتبع لكل الحركات اإلصالحية
العاملي�ة؛ يجده�ا إف�رازات اضطرارية ملا ي�ؤول إليه وض�ع املجتمعات,
بتفيش االضطهاد والقتل بعد تس�لط الظلم�ة والطواغيت عىل املقدرات,
ونه�ب الثروات واس�تنزاف قوت األم�ة ,ما يؤدي إىل انح�راف خط القيم
واألخلاق وس�لوكيات األش�خاص ,األم�ر الذي ينت�ج انح�راف لألفكار
والعقائ�د ,وتغييب للحقائق التي من اجلها نزلت الرس�االت الس�ماوية,
فاإلسالم جاء متتبعا ً األديان السابقة ,والساعي لبناء املجتمع والجماعة
الصالح�ة .حيث وجد األمم تتصارع فيم�ا بينها ,فمنهم يميض إلتمام
م�ا وجدوا عليه ,وفق قوله تعاىلَ :
س�ب َُنا مَ ا و َ
«ق ُالوا َح ْ
َج ْد َن�ا َعلَ ْي ِه آ َبا َء َنا»
ومنهم من يعتنق كل ما هو الجديد ,وهذه حالة الصريورة املس�تمرة يف
كل األمم واملجتمعات ,لذا فأن حركة اإلمام الحسني «عليه السالم» كانت
مبني�ة عىل اس�تكمال خطوات الدين اإلسلامي ,ك�ون اإلمامة هي نص
َج َعلْ َنا مِ ْن ُه ْم أ َ ِئم ًَّة َي ْه ُد َ
ألهي« :و َ
ون ِبأَمْ ِر َنا» .وبما إن اإلمامة؛ هي مقدمة
فع�ل الجعل اإلله�ي ,فأخذ االئمة «عليهم السلام» على عاتقهم مهمة
ً
اساس�ا نص ألهيَ « :وإ ْذ َق َ
ال َرب َ
ُّ�ك لِلْ َملاَ ِئ َك ِة إني َج ِ ٌ
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بالضد من الفساد يف األرض ,الذي توقعته املالئكة بفعل البرش.
واإلصالح ال يتحقق إال عىل أيادي الخلفاء يف األرض ,وهم األئمة «عليهم
السلام» كونهم قادة اإلصالح يف األمة ,كما ج�اء بقوله تعاىل« :و َُن ِري ُد أَن
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ض ِعفوا فيِ ا ر ِ
ْض وَنجْ َعل ُه ْم أ ِئمَّة وَنجْ َعل ُه ُم الو ِ
وهم بأيدهم التغيري لتحقيق أهداف صريورة اإلنس�ان يف األرض ,كقوله
اه ْم أ َ ِئم ًَّة َي ْه ُد َ
َج َعلْ َن ُ
ون ِبأَمْ ِر َنا وَأَو َ
تعاىل« :و َ
ْحي َْنا إِلَي ِْه ْم ِفع َْل الْ َخيرْ َاتِ َوإ ِ َقا َم
َّلاَ
انوا لَ َ
يتا َء ال َّز َكا ِة و ََك ُ
َ
ابد َ
َ
ِين».
ع
ا
ن
الص ِة َوإ ِ
ِ
فنهضة اإلمام الحسين؛ انطلقت بعدما تجاوز السيل الزبى ,من الظلم
والجور واالنحراف واالنحدار ,وبنفس األفعال س�يكون حال األمم يف كل
زمان ومكان ,الس�يما األمة اإلسلام ,لذلك تجد الرصاع بني دعاة الجور,
وبني الس�اعني لبن�اء الدولة العادلة عىل أوجه ,فيش�كل االخالص عامالً
مهما ً يف اس�تنهاض وعي األمة ,مقابل االنحراف بس�بب تغليب العنرص
القبيل والحزبي داخل املجتمع ,وتخيل املجتمع عن القانون اإللهي.
فيحت�م عىل قائد اإلصالح الحقيق�ي اإلمام املهدي؛ التحرك الثوري ضد
الظلم والظاملني ,وفق العوامل املتاحة ,بعد استكمال مقومات االنتصار,
وأهمها؛ ش�عور األمة بضرورة التحرك م�ن اجل إحق�اق الحق ,ودحر
الطغاة ,وزيادة نسبة الوعي املجتمعي باستكمال أدوات النرص البرشية,
املتمثل�ة باملؤمنني بالعقي�دة اإللهية ,وتش�بثهم باملُثل العلي�ا يف تطبيق
الرشيعة عىل األرض.

سمير السعد
نح�ن ال ن َّدعي إخرتاع «الهوية العراقية» ،ألنها موجودة طبيعيا ً وحياتيا ً
يف أعم�اق كل عراق�ي ،إنم�ا نحن فق�ط نعيد إكتش�اف وجودها املنيس
واملهم�ل ،ونبلوره�ا بحل�ة جدي�دة واضحة ومع�ارصة إس�مها «االمة
العراقية».
إن حكايتن�ا نحن العراقيني مع هويتنا الوطنية ،مثل حكاية تلك االرسة
التي ورثت قرصا ً مهيبا ً ش�امخا ً من أسالفها النبالء العريقني ،لكن غدر
الزمان واستفحال النسيان وسيطرة عقائد مستوردة شاذة ،جعلت أبناء
تل�ك االرسة يحتقرون قرصه�م ويتجاهلون قيمته ويهج�رون قاعاته
الفخم�ة ويهمل�ون كنوزه الفني�ة الرائعة ويحيلون حدائق�ه الغناء اىل
أدغال عصية ،وينزوون يف أقبية بائس�ة عتيقة ،وينطوون عىل أنفسهم
ً
خجلا من قرصهم ومن مرياثهم ،معتقدين بس�ذاجة ان بيوت الجريان
املتواضعة هي االفضل واالحسن واالكثر أصالة وفخامة من قرصهم!!
العراقي تعوَّد أن يدرس ويقرأ ويش�اهد ويس�مع يف وس�ائل االعالم عن
تواريخ وثقافات الش�عوب العربية أو املسلمة أو االشرتاكية أو الغربية،
أكثر بكثري مما يخص أشقائه يف الوطن.
ان تجرب�ة االع�وام االخيرة أثبتت بص�ورة قاطع�ة ان العراقيني مهما
تناس�وا هويتهم الوطنية وضحّ وا بها من أجل هويات محلية أو قومية
وديني�ة وطائفي�ة ،فأن «حس» الهوية الوطني�ة موجود يف كل تفاصيل
حياتن�ا وعقليتن�ا ،لكنن�ا الندركها بس�بب العم�ى اآليديولوج�ي الذي
فرضت�ه علينا م�ا نطلق عليهم األن «ليس باملطل�ق» (جزء من التيارات
واألحزاب والنخب)....يف سؤال ل «جيل كيبل» الذي يعد اهم املتخصصني
االوربيني يف االسالم السيايس ،يعمل كيبل رئيسا لقسم الدراسات الرشق
أوسطية والبحر متوسطية ،ورئيس برنامج «العقول العربية واملسلمة»
للدراس�ات العليا ،بمركز الدراس�ات السياس�ية بباريس كيف ترون أثر
الرصاع الطائفي السني -الشيعي عىل مستقبل العراق؟
يجي�ب «جيل كيبل» :العراقيون اليوم أمام مفرتق طرق ،ولديهم الخيار
بين نظام طائفي كما يف املثال اللبنان�ي يقوم عىل التمييز الطائفي بني
محافظة س�نية واخرى شيعية لكن هذه االنش�قاقات الكثرية ستؤدي
اىل النهاي�ة أو من املمكن أن يس�تفيد العراقيون م�ن التجربة االوربية،
اذ لدين�ا تعايش بني الفرنس�يني واالمل�ان والبلجيكيين يف نظام متوحد
عىل املس�توى االقتصادي فيه تكافوء وتكامل ،وربما سيشكل هذا رمزا
للعراق الجديد الواقف بني خياري الفدرالية والتوحيد.
ان الس�ؤال عن ع�راق آخر متوحد االقطاب يت�م االتفاق فيه عىل اهمية
العراق كبلد س�واء بنظام فيدرايل او ش�به فيدرايل كنا نتوقع إن نس�مع
جوابه من خالل تجارب صناديق االقرتاع ،التي لم يتضح بأننا أستوعبنا
التجرب�ة بش�كل صحي�ح واعي ول�م نتص�دى بحكمة ملروج�ي الفكر
الطائف�ي وان كن�ا قد ش�اهدنا بعض التغيرات من الس�نوات املاضية
ولكنه�ا لم تنصب يف س�احة الخروج من التخن�دق الفكري واأليدلوجي
والتخ�وف من نف�رض هويتنا الحقيقية التي ضيعناها يف فوىض س�وء
األختيار.
هويتي األكرب هي «عراقي»..

كـاريكـاتـير

اكتشاف يف الدماغ خيلص املاليني من آالم األعصاب املزمنة
اكتش�ف العلماء مرك�زا جديدا لأللم
يف الدماغ ق�د يتمكنون من «إيقافه»
لتخفيف األلم الناتج عن حساس�ية
األعصاب املزمنة.
ويع�د األل�م العصب�ي أح�د أصع�ب
أن�واع األلم املس�تمر يف العلاج ،ألن
معظم مس�كنات األلم ال تس�تهدف
املس�تقبالت الصحيح�ة ل�ه ،وبذلك
تك�ون أخ�ف ملس�ة مؤمل�ة للغاي�ة
بالنس�بة لألش�خاص الذين يعانون
م�ن ه�ذه الحال�ة .وبع�د إصاب�ات
األعص�اب ،تتوقف أدمغة وأجس�ام
بع�ض الناس ع�ن التواصل بش�كل
مناس�ب ،واكتش�ف العلم�اء يف
مستشفى بوس�طن لألطفال حلقة
دماغية عادة ما تميز بني اإلحس�اس باأللم
وأحاس�يس اللمس األخرى ،ولكنها تتعطل
بعد إصابة األعصاب.
ويأمل العلماء أن تؤدي نتائج الدراسة التي
توصلوا إليها إىل فت�ح زاوية جديدة للعالج،
ويمكن أن تس�اهم يف تفسير كيف تساعد
تقني�ات العق�ل والجس�د الن�اس يف بعض
األحيان يف إدارة آالمهم.

والنظ�ام العصب�ي ه�و عب�ارة عن ش�بكة
معق�دة من التواصل املس�تمر م�ع بعضها
البع�ض ،والرضر الذي يلح�ق بأي جزء من
ه�ذا النظام يمكن أن يجعل اإلش�ارات التي
تسري عربه تتدهور.
ويمكن أن يؤدي ه�ذا التلف ،الذي قد يكون
س�ببه اإلصاب�ة بفيروس نق�ص املناع�ة
البرشي�ة أو القوباء املنطقي�ة أو الرسطان،
عىل سبيل املثال ال الحرص ،إىل رسائل شعور

مرتجم غوغل متهم بالتحيز اجلنيس!
وج�د باحثون من الربازيل أن خوارزميات برنامج غوغل للرتجمة «Google
 »Translateمتحيزة مس�بقا عند ترجمتها للجمل ،وتستبعد حالة الجنس
يف النحو(مذكر ومؤنث) يف العديد من اللغات.
واتض�ح للباحثني أن ترجمة برنام�ج « ،»Google Translateلعدة آالف من
الجم�ل م�ن  12لغة إىل اللغ�ة اإلنجليزية ،تس�تبعد حالة التأني�ث النحوية
ملجموعة من املهن التقنية.
ونسب مرتجم غوغل ممثيل املهن التقنية إىل فئة املذكر يف  %71من ترجماته،
وربع الرتجمات فقط أنث فيهاأصحاب هذه املهن.
وكم�ا هو معروف ،ف�إن توزيع ممثيل الجنسين عىل مه�ن دون غريها ال
يتطابق مع اإلحصائيات الوظيفية الحقيقية املوجودة يف عرصناالحايل.
وتالحظ هذه املشكلة والتحيز يف الرتجمة يف مجموعة لغات مثل الهنغارية
والفنلدية والسواحلية واألرمنية واإلستونية.

مزعج�ة ،حيث قد يش�عر املصابون
مثلا ،بالحرق أو الوخز دون س�بب
مبارش أو واضح.
ويمكن لألدوية املض�ادة لاللتهابات
ومض�ادات االكتئاب أن تجلب بعض
الراحة عن طريق إزالة بعض الضغط
من األعص�اب ،وقد تك�ون العقاقري
املض�ادة للنوب�ات مفي�دة لبع�ض
الناس ،ولكن بالنسبة للكثريين ،فإن
آالم األعصاب قد تكون «عنيدة» كما
هي «خطرية».
واكتشف العلماء نظام اتصال يعمل
بمثابة مكرب للص�وت للحصول عىل
املعلومات الحسية ،ويمكن ملجموعة
صغرية من الخاليا العصبية يف الدماغ
تلق�ي معلومات حس�ية من بقية الجس�م،
ورفع مس�توى «الص�وت» لتلك اإلش�ارات
وإرسالها مرة أخرى إىل مكان اللمس ،ولكن
بكثافة أكرب.
وتنتقل اإلش�ارات عرب الحبل الشوكي الذي
يق�وم ببع�ض التفسير لنظامن�ا الحيس،
ويتم تسليم اإلش�ارات مع إحدى رسالتني:
ببساطة «اللمس» أو «األلم».

أجرت مجموع�ة علماء م�ن جامعة
إلينوي يف أوربانا ش�امبني األمريكية
دراس�ة علمية اتضح من نتيجتها أن
حصى ال�كىل تتحلل وتتف�كك وتعود
للرتاكم والنمو ثانية.
وتفي�د مجل�ة Scientific Reports
التي نرشت هذه النتائج ،بأنه إىل اآلن،
هيمن�ت يف الطب نظرية بش�أن عدم
إمكانية تفتي�ت (إذابة) حىص الكىل.
وبموج�ب هذه النظري�ة ،تعد حىص
ال�كىل تكوينات متجانس�ة ال تش�به
أي من األحجار املوجودة يف الطبيعة.
بيد أن الدراس�ة األخرية دحضت هذه
النظرية .فق�د اتضح للعلماء أن بنية
حصى ال�كىل ش�بيهة بالتكوين�ات
املعدنية الطبيعية ،وحتى أنها تتفكك
جزئي�ا وتع�ود لتنمو م�ن جديد.كما
توص�ل الباحث�ون إىل هذا االس�تنتاج
بعد حصولهم عىل نتائج تحاليل اس�تخدمت
فيها أحدث أس�اليب الفحص املجهري ،حيث
ش�اهدوا بني�ة حصى ال�كىل بمقي�اس عدة
مئات من النانومرتات ،ما سمح لهم بمعرفة
كيفي�ة تكونها.ويقول أح�د الباحثني« :تتولد

ن�واة الحىص من التص�اق بلورات أكس�االت
الكالس�يوم  ،CaC2O4التي تبدأ بالنمو طبقة
بعد أخرى م�ن املواد العضوية واألكس�االت.
وم�ع نموها يمكن أن تتفت�ت طبقة أو أكثر،
لتعود للنمو ثانية بعد ذلك».
ويعطي هذا االكتش�اف وفق�ا للعلماء ،األمل

دواء شائع لعالج األمراض املعوية قد يسبب الرسطان
اكتش�ف علماء م�ن جامعتي دندي
وامللكة ماريا ومعهد سينغر ،رضرا
كبريا لدواء ش�ائع لعلاج األمراض
املعوية.ويفي�د موقع ،Eurekalert
بأن العلماء اش�تبهوا منذ فرتة بأن
الدواء املعروف باس�م «آزاثيوبرين»
الذي يس�تخدم عىل نطاق واس�ع يف
علاج التهاب�ات األمع�اء والته�اب
املفاص�ل واألوعي�ة الدموية ،يمكن
أن يس�بب تط�ور رسط�ان الجل�د.
وقد أك�دت نتائج الدراس�ة األخرية

ه�ذا االش�تباه ،وأن اس�تخدام هذا
الدواء ي�ؤدي إىل زيادة الحساس�ية
الضوئية وخطر ح�دوث طفرات يف
خاليا الجل�د ،قد ت�ؤدي إىل اإلصابة
برسط�ان الجلد .ويشير الباحثون
إىل أن امل�رىض الذين عولج�وا بدواء
«آزاثيوبرين» عليهم إجراء فحوص
إضافي�ة ،م�ن ش�أنها أن تكش�ف
وج�ود مضاعفات ناتجة عن تناول
هذا الدواء .كما عليهم عدم التعرض
ألشعة الشمس طوال السنة.

الفطر مفتاح االنتصار يف احلرب عىل البالستيك
قال خبراء إن الفطريات يمكن أن تس�اعد يف
معالجة بعض التحديات الكربى يف العالم مثل
العث�ور عىل وق�ود نظيف ومعالج�ة القمامة
البالستيكية.ويشير بحث جدي�د إىل أن هناك
ح�وايل ثالثة ماليين نوع من الفط�ر ،ولكن ال
يع�رف إال القلي�ل عنه�ا ،وقد تتع�رض العديد
م�ن األن�واع إىل التهدي�د نتيج�ة لفق�دان املاء
وتل�وث النيرتوجين وتغري املن�اخ ،وقد حذرت
الدراس�ات م�ن أن هذا ق�د يكون ل�ه تأثريات
أوسع عىل الحياة الربية والنظم الطبيعية التي
تعتم�د عليها.وأجري البح�ث الجديد من قبل

العراقـي

اكتشاف رس تكون حصى الكىل

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

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

الباحثين يف «الحدائق النباتية امللكية يف كيو»،
بع�د أن عثروا عىل فطري�ات يف مكب للنفايات
يف باكس�تان قادرة عىل تدمري البالستيك ،مثل
الب�ويل يوريثين أو متعدد اليوريث�ان من نوع
البوليستر.وهذا الن�وع م�ن الفطري�ات الذي
يس�مى « »Aspergillus tubingensisق�ادر
على فع�ل ذل�ك يف غضون أس�ابيع ،ب�دال من
مئات الس�نني التي يتطلبه�ا عادة تدمري املواد
البالس�تيكية ،م�ن خلال كسر الروابط بني
جزيئات البالستيك ثم تفتيتها ،ما يرفع اآلمال
حول طرق جديدة ملعالجة التلوث البالستيكي

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

يف حص�ول األطب�اء عىل طريقة م�ا للتأثري يف
حىص الكىل والتخلص منها نهائيا دون تدخل
جراحي.وتجدر اإلشارة إىل أن  %10من سكان
العالم يعانون من حىص الكىل ،وأن أكس�االت
الكالس�يوم ه�ي املادة املكونة مل�ا يقارب من
 %70منها.

غوغل «تقتل» أحد أهم تطبيقاهتا

ق�ررت غوغل إيقاف العمل بتطبيق صندوق الربيد الخاص بها «،»Inbox
وسيتعني عىل املس�تخدمني التحول إىل اعتماد تطبيق وخدمات «»Gmail
التابع للرشكة ،قبل التاريخ املحدد إليقاف التطبيق.
وكت�ب فري�ق « »Inboxعلى تويرت قائلا« :عىل م�دى الس�نوات األربع
املاضية ،س�اعدتمونا عىل تحسين الربيد اإللكرتوني ،لق�د قدمنا ميزات
 Inboxالش�ائعة إىل  Gmailملس�اعدة املس�تخدمني عىل إنج�از املزيد من
املهام ،ش�كرا .س�نركز عىل  Gmailوس�نقول وداع�ا إىل  Inboxيف نهاية
م�ارس  .»2019ويعد فري�ق « »Inboxيف غوغل جزءا من فريق «»Gmail
األوس�ع ،وأش�ار موقع «ذي فريج» املتخصص يف األخب�ار التقنية ،إىل أن
التخيل عن هذا التطبيق لن يفقد أيا من املوظفني عمله.
وطرح تطبيق وخدمات  ،Inboxيف أكتوبر  ،2014للمس�اعدة عىل تحسني
خدمة الربي�د اإللكرتوني  .Gmailكما طرح�ت الرشكة التطبيق كمنصة
تجريبي�ة الختبار امليزات الجديدة التي س�يتم طرحها الحقا عىل .Gmail
ث�م يف ماي  ،2015قدم�ت الرشكة إصدارا محس�نا م�ن التطبيق ،صمم
لجعل تصفح الربيد اإللكرتوني تجربة أكثر إنتاجية وسهولة.

العاملي.وق�ال العلم�اء إن الفطريات يمكن أن
تكون مفتاح الفوز يف الحرب عىل البالس�تيك،
حي�ث يمك�ن تس�خري الخصائ�ص الطبيعية
للفط�ر يف تطوير م�واد خاص�ة ،يمكن إتالف
البالس�تيك بش�كل طبيعي بواس�طتها خالل
أس�ابيع فقط.وأج�ري البحث م�ن قبل فريق
مك�ون م�ن أكثر من  100عالم م�ن  18دولة،
حي�ث توضح النتائج الت�ي توصلوا إليها كيف
يمكن للكائن�ات الحية املختلفة أن تحلل املواد
البالس�تيكية وتنظف املواد املش�عة وتزيد من
رسعة إنتاج الوقود الحيوي.
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