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التغيري تتهم احلزبني الرئيسيني بـ «ممارسة ضغوط» عىل البيشمركة أثناء التصويت اخلاص
العراقي

ص2

فـقـد البصـر أهـون مـن فـقـد
الـبـصـيـرة

االمام علي (عليه السالم)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
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علي الدراجي

لقاءات األحزاب الكردية :جدل بال نتيجة

الدميقراطي واالحتاد يتمسكان مبنصب رئيس اجلمهورية ..وحوار بارزاني وصاحل مل ينه األزمة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
ال يمكن وصف حوارات األحزاب الكردية
ّ
ّ
مرش�ح وحيد ملنصب
التوصل إىل
بش�أن
رئي�س الجمهوري�ة س�وى أن�ه ج�دل
بيزنطي ،إذ يطالب الجميع باملنصب ،وكل
منها يعد نفس�ه األفضل لشغل املنصب،
وعلى ه�ذا األس�اس تت�واىل ترصيحات
الن�واب األك�راد املتش�نجة عىل وس�ائل
اإلعالم.ول�م يثمر لق�اء بارزاني وصالح
ع�ن أي نتيجة ،وه�و ال�ذي كان متوقع
منه أن ينتج الكثري ،إذ فيما طالب رئيس
الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود

بارزاني بأن يتم اختيار رئيس جمهورية
العراق من قب�ل النواب األكراد ،خالفه يف
ذلك املرش�ح الرئايس عن ح�زب االتحاد
الوطني الكردستاني برهم صالح ،مؤك ًدا
أن ه�ذا االختي�ار يج�ب أن يت�م من قبل
جميع النواب العراقيني.
وق�ال بارزني ،يف رس�الة إىل الرأي العام،
إن�ه اجتمع مع مرش�ح االتحاد لرئاس�ة
الجمهوري�ة برهم صالح بناء عىل طلبه،
حي�ث بحث�ا موض�وع منص�ب رئي�س
الجمهوري�ة .وأض�اف «م�ع احرتامن�ا
للأخ د .برهم صالح ،لكن منصب رئيس
الجمهوري�ة مرتب�ط باالس�تحقاقات

حمافظ البرصة :غلق القنصلية االمريكية نتاج رصاعات
اقليمية وسيؤثر سلبـ ًا عىل املحافظة
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السياس�ية لش�عب كردس�تان ،ولي�س
بش�خص أو طرف معينّ  ،وه�ذا املنصب
متعلق بجميع مكونات الشعب العراقي،
بما فيهم شعب كردستان».
وأش�ار إىل أن�ه كان يفض�ل «ل�و اتفقت
جمي�ع األط�راف الكردس�تانية على
مرش�ح واح�د ،لك�ن األخ�وة يف االتحاد
الوطني الكردس�تاني حددوا مرش�حهم
بش�كل أحادي ،ومن ثم ح�ددت األطراف
الكردس�تانية األخ�رى مرش�حها له�ذا
املنصب ،ومن ضمنها الحزب الديمقراطي
الكردستاني».

التفاصيل ص2

وزير الداخلية يعد بإعادة ( )15الف
منتسب اىل وزارة الداخلية

3
وزير اخلارجية السوري :التحالف الدويل يدعم اإلرهاب

اخلارجية تعلق عىل قرارات واشنطن بسحب موظفيها:
حماولة لتعكري األجواء
بغداد  /المستقبل العراقي
اتهم�ت الخارجي�ة األمريكي�ة ،الس�لطات
اإليراني�ة وق�وات الح�رس الث�وري اإليراني
بتهدي�د أم�ن وسلامة الدبلوماس�يني
األمريكيين يف العراق ،فيما ح�ذرت طهران
من إمكانية اتخاذ إج�راءات انتقامية ،فيما
ر ّدت وزارة الخارجي�ة العراقيّ�ة ببي�ان عىل
االتهامات األمريكية .وق�ال وزير الخارجية
ماي�ك بومبي�و يف ترصي�ح تناقلته وس�ائل
اعالمية ،ان�ه «منذ بضعة أس�ابيع ،ازدادت
التهدي�دات ملوظفينا ومرافقن�ا يف العراق»،

مبين�ا ان «مص�در ه�ذه التهدي�دات ه�ي
الحكوم�ة اإليراني�ة وق�وة الق�دس التابعة
للح�رس الث�وري ومليش�يات يس�اعدها
ويس�يطر عليها ويديرها قائ�د قوة القدس
قاسم س�ليماني» ،بحس�ب زعمه .واضاف
«لقد حصلت حوادث متكررة إلطالق نار غري
مب�ارش ّ
باتجاه قنصليّتنا العامة يف البرصة،
وخاص�ة يف الس�اعات األرب�ع والعرشي�ن
املاضي�ة» ،متوعدا بـ»الرد املناس�ب عىل أي
هجوم يستهدف منشآت أمريكية يف العراق».
وتاب�ع «لق�د أوضح�ت لإي�ران أن الواليات
املتحدة ستر ّد فورا وبشكل مناسب عىل ّ
أي

بغداد  /المستقبل العراقي

هجوم يس�تهدف منش�آت أمريكية» ،الفتا
اىل «انني أبلغت حكومة إي�ران بأن الواليات
ُ
س�تحمل إيران مس�ؤولية مبارشة
املتح�دة
عن أي رضر يلحق باألمريكيني أو بمنشآتنا
الدبلوماس�ية يف الع�راق أو يف أي مكان آخر،
س�واء أكان ذلك (الرضر) مرتكبا من جانب
ق�وات إيرانية بش�كل مب�ارش أو من جانب
مليش�يات مرتبطة بها» .وأعلن�ت الواليات
املتح�دة الجمع�ة ع�ن إغلاق قنصليتها يف
البرصة ،ويف هذا الصدد قالت املتحدثة باسم
وزارة الخارجية األمريكية .

التفاصيل ص2

الـقـبـض عـلـى ارهـابـي نـفـذ عـدة عـمـلـيـات فـي املـدائـن

ص4

قال وزي�ر الخارجية الس�وري ولي�د املعلم إن
التحال�ف ال�ذي تقوده واش�نطن دم�ر مدينة
الرقة الس�ورية وارتكب مج�ازر بحق املدنيني،
وأنسب تسمية له هي «تحالف دعم اإلرهاب».
وأش�ار وزي�ر الخارجي�ة إىل أن التحال�ف غري
الرشع�ي بقي�ادة واش�نطن ح�ارب كل يشء
إال اإلره�اب «وأهداف�ه تتماه�ى م�ع أه�داف
املجموع�ات اإلرهابية يف نشر الفوىض والقتل
والدمار» .وأكد الوزير املعلم إن س�وريا عازمة
عىل مواصلة املعركة املقدس�ة حتى تطهري كل
األرايض الس�ورية من رجس اإلرهاب بمختلف

مسمياته .وقال الوزير يف كلمته أمام الجمعية
العامة لألمم املتح�دة يف نيويورك :إن عودة كل
س�وري تشكل أولوية بالنسبة للدولة السورية
واألب�واب مفتوح�ة أم�ام جميع الس�وريني يف
الخارج للعودة الطوعية واآلمنة.
مؤك�دا أن الس�وريني عازم�ون على التكاتف
إلزال�ة آثار الح�رب اإلرهابي�ة وإع�ادة إعمار
بلدهم بأيديهم وبكل كوادرهم وخرباتهم.
وأض�اف الوزير الس�وري :انخرطن�ا بإيجابية
وانفت�اح يف محادثات جنيف ومس�ار أس�تانا
ومؤتمر الحوار الوطني الس�وري الس�وري يف
س�وتيش ولك�ن العرقلة كانت تأت�ي دائما من
األط�راف األخ�رى .وأك�د املعل�م أن اس�تخدام

األس�لحة الكيميائي�ة تح�ت أي ظ�رف كان،
ويف أي م�كان أو زم�ان ،وض�د أي كان «مدان
ومرف�وض كلي�ا» .ومىض الوزي�ر املعلم قائال:
هناك تهم جاهزة وسيناريوهات معدة مسبقا
للع�دوان عىل س�وريا كما ج�رى عندما نفذت
الواليات املتح�دة وفرنس�ا وبريطانيا عدوانها
الثالثي الغاش�م يف ش�هر نيس�انؤاملايض تحت
ذريعة اس�تخدام األس�لحة الكيميائية دون أي
تحقي�ق أو دليل.كم�ا طال�ب الوزير الس�وري
األم�م املتحدة بالتحرك الفعلي لوضع حد لكل
ممارس�ات إرسائيل يف الجوالن السوري املحتل
وفلسطني املحتلة وإلزامها بتنفيذ قرارات األمم
املتحدة ذات الصلة.

ائتـالف النـصـر يطالـب بـ «حسـم» الكتلـة االكبـر قبـل تكليـف مرشحهـا

احلكيم لوفد الديمقراطي الكردستاين :جيب أن يكون رئيس اجلمهورية لـ «كل العراقيني»

عرب كركوك يدعون إىل «تفتيش» سجون كردستان :وجود آالف «املغيبني» داخلها
الرتبية حتدد موعد
امتحانات الدور الثالث لطلبة السادس
االعدادي والثالث املتوسط
ص2

ص2

حمافظ بغداد يعيد تكليف
العاملني بصفة حمارض باملجان
يف املدارس املحتاجة هلم
ص3

النفط تعلن املبارشة بانتاج
واستثامر الغاز املصاحب للنفط
يف حقل النارصية

ص2

ص2

هاري كيـن
األكـثــر غـزو ًا لـشـبـاك
أصحاب األرض

ص3

مفوضية حقوق اإلنسان تطالب احلكومة بكشف تفاصيل اجلرائم األخرية يف العراق

ص7

ص2

الرتبية حتدد موعد امتحانات الدور الثالث لطلبة السادس االعدادي والثالث املتوسط
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

ح�ددت وزارة الرتبية ،أمس الس�بت،
موعد امتحانات ال�دور الثالث لطلبة
السادس االعدادي والثالث املتوسط .
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه،
ان «امتحان�ات ال�دور الثال�ث لطلبة
الس�ادس االعدادي والثالث املتوسط
س�تنطلق يف الراب�ع عرش من ش�هر
ترشين األول املقبل».
ونشرت ال�وزارة ج�دول أمتحانات
الدور الثالث للطلبة.

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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القبض عىل ارهايب نفذ عدة عمليات يف املدائن
بغداد  /المستقبل العراقي

ألق�ت ق�وة امني�ة ،القب�ض على ارهابي
يف قض�اء املدائ�ن جن�وب رشق العاصم�ة
بغداد.
وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه أن «مف�ارز مديرية
االس�تخبارات العس�كريـــــة يف الفوج
االول لواء  42الفرقة الحادية عرش التابعة
لقي�ادة عملي�ات بغ�داد وبعــــــملي�ة
نوعية نف�ذت اس�تـــــنادا اىل معلومات

www.almustakbalpaper.net

استخبارية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض
عىل اح�د االرهـــــابيين بكمني محكم
نص�ب ل�ه يف منطق�ة املشروع _ كصيبة
التابعة لقضاء املدائن جنوبي بغداد».
وأوض�ح ان االرهاب�ي «هو م�ن العاملني
ضمن ما يسمى بـ (كتيبة سلمان املحمدي)
وشارك بتنفيـــــذ عدة عمليات إرهابية
ضد قواتنا االمنــــية واملواطنني األبرياء
وهو من املطلوبني للقضاء بموجب مذكرة
قب�ض وفق احكام امل�ادة  4/1إرهاب وتم
تسليمه لجهة الطلب.
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المستقبل العراقي  /عادل الالمي

لقاءات األحزاب الكردية :جدل بال نتيجة

ال يمك�ن وصف ح�وارات األح�زاب الكردية
ّ
ّ
مرش�ح وحي�د ملنص�ب
التوص�ل إىل
بش�أن
رئيس الجمهورية س�وى أنه جدل بيزنطي،
إذ يطال�ب الجميع باملنص�ب ،وكل منها يعد
نفس�ه األفض�ل لش�غل املنصب ،وعلى هذا
األس�اس تت�واىل ترصيح�ات الن�واب األكراد
املتشنجة عىل وسائل اإلعالم.
ولم يثمر لقاء بارزاني وصالح عن أي نتيجة،
وه�و الذي كان متوقع من�ه أن ينتج الكثري،
إذ فيم�ا طالب رئي�س الح�زب الديمقراطي
الكردستاني مسعود بارزاني بأن يتم اختيار
رئي�س جمهوري�ة العراق م�ن قب�ل النواب
األكراد ،خالف�ه يف ذلك املرش�ح الرئايس عن
حزب االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني برهم
صال�ح ،مؤك ًدا أن هذا االختي�ار يجب أن يتم
من قبل جميع النواب العراقيني.
وقال بارزني ،يف رس�الة إىل ال�رأي العام ،إنه
اجتمع مع مرشح االتحاد لرئاسة الجمهورية
بره�م صال�ح بن�اء على طلبه ،حي�ث بحثا
موضوع منصب رئيس الجمهورية.
وأضاف «مع احرتامن�ا لألخ د .برهم صالح،
لك�ن منص�ب رئي�س الجمهوري�ة مرتب�ط
باالستحقاقات السياسية لشعب كردستان،
وليس بشخص أو طرف معينّ  ،وهذا املنصب
متعلق بجميع مكونات الشعب العراقي ،بما
فيهم شعب كردستان».
وأش�ار إىل أنه كان يفضل «لو اتفقت جميع
األطراف الكردستانية عىل مرشح واحد ،لكن

بغداد  /المستقبل العراقي

األخوة يف االتحاد الوطني الكردستاني حددوا
مرش�حهم بش�كل أح�ادي ،ومن ث�م حددت
األطراف الكردستانية األخرى مرشحها لهذا
املنصب ،وم�ن ضمنها الح�زب الديمقراطي
الكردستاني».
وأوض�ح أنه لحس�م هذه املس�ألة «يجب أن
تبقى آلية تحديد مرش�ح رئيس الجمهورية
بي�د األط�راف الكردس�تانية ،واحترام آراء
غالبية ش�عب كردس�تان ،كما نستحسن أن
يتم تحديد (س�يد) لرئاسة جمهورية العراق
من قب�ل الكتل الكردس�تانية يف بغ�داد ،وأن
يصبح كل من يحص�د أكثرية أصوات ممثيل
األط�راف الكردس�تانية مرش�ح كردس�تان
لرئاسة الجمهورية ،وأطالب جميع األطراف
باحترام رأي غالبي�ة الكتل الكردس�تانية يف
بغ�داد» .ب�دوره ،أكد برهم صالح ،مرش�ح
االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني ،عقب لقائه
مس�عود بارزاني ،عىل إرصاره عىل الرتش�ح
ملنصب رئيس الجمهورية ،وعدم االنس�حاب
من السباق عىل الرئاسة.
وقال صالح يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه إنه بح�ث مع بارزان�ي يف أربيل
موضوع الرتشيح ملنصب رئيس الجمهورية.
وأوضح له س�بب تمس�كه بالرتشيح ملنصب
ً
اس�تحقاقا لحزب
رئيس الجمهورية ،لكونه
االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني ،يف إش�ارة
إىل ت�ويل القياديين يف الح�زب منصب رئيس
الجمهوري�ة خلال األع�وام الثالث�ة عشر
املاضية ،وهما الراحل جالل طالباني والحايل
فؤاد معصوم .وأش�ار إىل أن «القرار النهائي

بش�أن منصب رئي�س الجمهوري�ة يجب أن
يصدر من قبل الربملان االتحادي ،وهذه خطوة
باتج�اه القضاء عىل املحاصص�ة الحزبية».
وأوض�ح أن�ه «على الرغم من ك�ون منصب
رئيس الجمهورية من اس�تحقاقات ش�عب
كردس�تان ،لكن حسم هذا املنصب يكون بيد
القوى الكردس�تانية فقط إذا كانت األوضاع
السياسية يف كردستان طبيعية ،لكن لألسف
فإن جز ًءا مهمً ا من القوى الكردستانية غري
ً
الفتا إىل
مس�تعد حال ًيا حتى للجل�وس م ًعا»،
أن «املرشحني يف هذه االنتخابات ليسوا فقط
م�ن االتحاد الوطن�ي الكردس�تاني والحزب

الديمقراطي الكردس�تاني ،بل هناك عدد من
الش�خصيات األخ�رى غري الحزبي�ة ،وإذا ما
كان رئيس الجمهورية يمثل جميع الش�عب
العراقي ،وضمنه شعب كردستان ،فيجب أن
يصدر الربملان العراقي القرار النهائي بشأنه،
وه�ذه خطوة م�ن أج�ل إنه�اء املحاصصة
الحزبية ،ومن اآلن فصاع ًدا فإن الديمقراطية
هي املطلب العام».
وأك�د صال�ح أن�ه يتمت�ع بمقبولي�ة كبرية
بني بقية الشركاء والكتل السياس�ية ،التي
ق�ال إنها أب�دت دعمها لرتش�يحه وترحيبها
ً
رئيس�ا الجمهوري�ة لقناعته�م
باختي�اره

اخلارجية تعلق عىل قرارات واشنطن بسحب موظفيها :حماولة لتعكري األجواء

اتهم�ت الخارجية األمريكية ،الس�لطات
اإليرانية وق�وات الحرس الثوري اإليراني
بتهدي�د أم�ن وسلامة الدبلوماس�يني
األمريكيين يف الع�راق ،فيم�ا ح�ذرت
طه�ران م�ن إمكاني�ة اتخ�اذ إج�راءات
انتقامي�ة ،فيم�ا ر ّدت وزارة الخارجي�ة
العراقيّة ببيان عىل االتهامات األمريكية.

وق�ال وزي�ر الخارجية ماي�ك بومبيو يف
ترصي�ح تناقلت�ه وس�ائل اعالمي�ة ،انه
«منذ بضعة أس�ابيع ،ازدادت التهديدات
ملوظفينا ومرافقن�ا يف العراق» ،مبينا ان
«مصدر ه�ذه التهديدات ه�ي الحكومة
اإليراني�ة وق�وة الق�دس التابعة للحرس
الثوري ومليش�يات يس�اعدها ويسيطر
عليه�ا ويديرها قائد قوة القدس قاس�م
س�ليماني» ،بحس�ب زعم�ه .واض�اف

«لق�د حصلت ح�وادث متك�ررة إلطالق
ن�ار غري مبارش ّ
باتجاه قنصليّتنا العامة
يف البصرة ،وخاصة يف الس�اعات األربع
والعرشي�ن املاضي�ة» ،متوع�دا بـ»ال�رد
املناسب عىل أي هجوم يستهدف منشآت
أمريكية يف العراق» .وتابع «لقد أوضحت
لإي�ران أن الوالي�ات املتحدة ستر ّد فورا
وبشكل مناسب عىل ّ
أي هجوم يستهدف
منش�آت أمريكية» ،الفتا اىل «انني أبلغت

حكوم�ة إي�ران ب�أن الوالي�ات املتح�دة
ُ
س�تحمل إيران مس�ؤولية مب�ارشة عن
أي رضر يلحق باألمريكيني أو بمنش�آتنا
الدبلوماس�ية يف الع�راق أو يف أي م�كان
آخر ،سواء أكان ذلك (الرضر) مرتكبا من
جانب قوات إيرانية بشكل مبارش أو من
جانب مليش�يات مرتبطة بها» .وأعلنت
الوالي�ات املتح�دة الجمع�ة ع�ن إغلاق
قنصليته�ا يف البصرة ،ويف ه�ذا الص�دد

قال�ت املتحدث�ة باس�م وزارة الخارجية
األمريكي�ة هي�ذر ن�اورت إن «وزي�ر
الخارجي�ة ماي�ك بومبيو أم�ر باملغادرة
املنظم�ة لجمي�ع املوظفين األمريكيني
م�ن البصرة» ،موضح�ة أن «الخدمات
القنصلية ستؤمّ نها السفارة األمريكية يف
بغداد» .بدورها ،اصدرت وزارة الخارجية
العراقية بيانا بشان قرار واشنطن سحب
موظفي القنصلية االمريكية يف البرصة.

التغيري تتهم احلزبني الرئيسيني بـ «ممارسة ضغوط» عىل البيشمركة أثناء التصويت اخلاص
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت حركة التغيري الكردية ،أمس السبت،
ع�ن تعرض منتس�بي ق�وات البيش�مركة اىل
ضغوط�ات ومراقبة صارمة م�ن قبل اجهزة

الحزبين “االتحاد والديمقراطي” اثناء االدالء
باصواتهم يف التصويت الخاص.
وق�ال القي�ادي بالحرك�ة وعض�و برمل�ان
كردستان بيس�تون فائق يف ترصيح صحفي
إن “الحزبيني الرئيسني مارسا ضغوطا كبرية

عىل املصوتني يف االقرتاع الخاص للبيش�مركة
وباق�ي الق�وات االمني�ة الج�ل التصوي�ت
لصالحهما” .
واضاف فائق ،ان “الحزبيني شكال فرقا رقابية
للتأك�د م�ن تصوي�ت منتس�بي البيش�مركة

احلكيم لوفد الديمقراطي الكردستاين :جيب أن يكون
رئيس اجلمهورية لـ»كل العراقيني»
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د رئي�س تي�ار الحكم�ة عمار
الحكيم ،أمس السبت ،عىل أهمية
أن يح�رص رئي�س الجمهوري�ة
املقب�ل عىل الع�راق أرضا ً وش�عبا ً
وأن يكون «لكل العراقيني» ،داعيا ً
القوى السياس�ية الكرد إىل توحيد
موقفها وترشيح شخصية واحدة
لرئاس�ة الجمهورية .وقال مكتب
الحكي�م يف بيان تلقت «املس�تقبل

بخربت�ه السياس�ية والحكومي�ة «وعالقاتي
املتين�ة م�ع جمي�ع املكون�ات والطوائ�ف
العراقية».
وش�دد صالح عىل تمسكه بالرتشيح ملنصب
رئي�س الجمهوري�ة إليمان�ه «بأهمي�ة هذا
املنصب لخدمة العراق وش�عبة من دهوك إىل
البرصة وللظروف الحساس�ة الت�ي يمر بها
ً
وحفاظ�ا عىل وحدة البالد والش�عب
الع�راق
العراقي».
يش�ار إىل أن املادة  70من الدس�تور العراقي
تنص عىل ما ييل:
باملقابل ،ما تزال ترصيحات أعضاء الحزبني
الرئيس�يني املتش�نجة تت�واىل على وس�ائل
اإلعالم.
ودع�ا عض�و االتح�اد الوطني الكردس�تاني
س�االر محم�ود الح�زب الديمقراط�ي
الكردس�تاني اىل «س�حب» مرشحهم ملنصب
رئي�س الجمهورية م�ن أجل ضم�ان وحدة
الصوت الكردي.
وقال محمود يف ترصيح صحفي إن «االتحاد
م�ازال متمس�كا بمرش�حه ملنص�ب رئيس
الجمهوري�ة بره�م صالح الذي لم ينس�حب
من الرتشح كما تحاول بعض وسائل االعالم
تش�ويه الحقائ�ق» ،مشيرا اىل أن «املنصب
م�ن اس�تحقاق االتح�اد وعلى الديمقراطي
الكردستاني سحب مرش�حهم للحفاظ عىل
وحدة الصوت الكردي».
ور ّد عضو الحزب الديمقراطي الكردس�تاني
ش�اخوان عبد الله بالق�ول أن «الديمقراطي
الكردس�تاني يس�عى م�ن خلال تمس�كه

بمنصب رئيس الجمهورية إىل املجيء برئيس
قوي ويك�ون محل الثقة بين جميع القوى
السياس�ية» ،مبين�ا أن «املواط�ن الس�ني يف
املناطق التي دخلها داعش كان يتس�اءل عن
دور رئي�س الجمهورية يف تقلي�ل معاناتهم
وكذلك املواطن الشيعي كان يسأل عن دوره
يف توفير الخدم�ات وأيضا الح�ال للمواطن
الك�ردي الذي لم يعلم ماه�و دور الرئيس يف
حل الخالفات بني بغداد وأربيل».
وأضاف عبد الله ،أن «دور رئاسة الجمهورية
بالفترة الس�ابقة كان غير معل�وم ،بالتايل
فنح�ن نبحث ع�ن تفعيل ه�ذا املنصب املهم
والستراتيجي» ،الفتا إىل أن «مرشح االتحاد
بره�م صال�ح باالص�ل ل�م يحص�ل اال على
مقعدي�ن يف االقلي�م بالتايل فهو لم يس�تطع
تمثيل شعب كردس�تان فكيف يريد اليوم أن
يمثل الش�عب العراقي كل�ه ويجمع األطراف
العراقية جميعا».
ويأت�ي كل ه�ذا الجدل وس�ط تبخ�ر الوقت
أم�ام األحزاب ،أذ ح ّدد رئي�س الربملان محمد
الحلب�ويس ي�وم الثالث�اء الثاني من الش�هر
ً
موع�دا نهائ ًيا النتخ�اب رئيس للبالد،
املقبل
حي�ث إن�ه وبحس�ب التوقيت�ات املنصوص
عليها يف الدس�تور ،فإن انتخاب رئيس للبالد
يج�ب أن يت�م قب�ل مدة ش�هر على انعقاد
أول جلس�ة للربمل�ان ،وهي تنته�ي يف الثالث
من الش�هر املقب�ل .وأوض�ح أن�ه إذا لم يتم
االتف�اق عىل مرش�ح واح�د للمنص�ب ،فإن
الربملان س�يضطر للتصويت عىل اختيار أحد
املرشحني املتقدمني.

العراقي» نس�خة من�ه ،إن األخري
استقبل «وفد الحزب الديمقراطي
الكردستاني برئاسة رئيس ديوان
إقليم كردستان فؤاد حسني والوفد
املراف�ق ل�ه ،وبح�ث معه�م ملف
تش�كيل الحكومة واالستحقاقات
الدستورية املتبقية ومنها منصب
رئيس الجمهورية» .وشدد الحكيم،
بحس�ب البي�ان ،على «أهمية أن
يح�رص رئي�س الجمهوري�ة عىل
وح�دة الع�راق أرضا ً وش�عبا ً وأن

يكون ل�كل العراقيين» ،مبينا ً أن
«منصب رئي�س الجمهورية يمثل
واجهة العراق للعالم باإلضافة إىل
أهمي�ة املنصب لحماية الدس�تور
والعم�ل وااللت�زام ب�ه» .ولف�ت
الحكي�م ،إىل «أهمي�ة العم�ل لكل
العراق» ،داعيا القوى السياس�ية
الكردي�ة إىل «توحي�د موقفها إزاء
مرشح واحد والتنسيق مع القوى
السياس�ية يف بغداد الختيار األكفأ
واألفضل».

لصالحهم�ا” ,مبين�ا ان “االتح�اد الوطن�ي
حرص التصويت الخاص لصالحة يف محافظة
الس�ليمانية ومناط�ق اخ�رى ،فيم�ا كان�ت
اربيل وده�وك لصال�ح الح�زب الديمقراطي
الكردستاني باتفاق مسبق بني الحزبيني” .

مفوضية حقوق اإلنسان تطالب احلكومة بكشف
تفاصيل اجلرائم األخرية يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي

طال�ب عض�و املفوضية العلي�ا لحقوق
اإلنس�ان علي البيات�ي ،أمس الس�بت،
الحكوم�ة العراقي�ة بكش�ف تفاصي�ل
الح�وادث اإلجرامية التي تطال النس�اء
والفتيات العاملات يف مجاالت مختلفة
«ويف وضح النهار».
وق�ال البياتي يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن «مفوضية
حقوق االنسان تتابع إجراءات التحقيق

يف كل ه�ذه الجرائ�م وفق�ا للتخوي�ل
القانون�ي املذك�ور يف قان�ون املفوضية
رقم  53لسنة  2008الذي يعطي لها كل
الحق بطلب أية وثيقة أو أوراق رس�مية
للتأك�د م�ن الت�زام جمي�ع مؤسس�ات
الدولة بجميع املعاهدات وبنود الدستور
والقوانين ،ولك�ن يف ه�ذا املوض�وع
خصوص�ا ً أي قضية االغتي�ال لم تلمس
املفوضي�ة أي تع�اون من قب�ل الجهات
املعني�ة لتزويده�ا بالوثائ�ق ملتابع�ة
إجراءات التحقيق والقضاء».

وق�ال املتح�دث باس�م الس�فارة احم�د
محجوب يف بيان تلقت الس�ومرية نيوز،
نس�خة منه ان «وزارة الخارجية تأسف
لق�رار وزير الخارجية االمريكي س�حب
موظفي القنصلي�ة االمريكية يف البرصة
وتحذير املواطنني األمريكيني من الس�فر
اىل الع�راق» .واضاف ان «الع�راق ملتزم
بحماي�ة البعثات الدبلوماس�ية األجنبية
املقيمة على أراضيه وتأمينها» ،مشيرا

اىل ان «الحكوم�ة العراقي�ة عازم�ة عىل
مواجهة اي تهديدات تس�تهدف البعثات
الدبلوماس�ية أو أي زائ�ر واف�د باعتبار
أمنه�م جزءا م�ن أم�ن الع�راق والتزاما
قانونيا واخالقيا».
ودعا محجوب «البعثات الدبلوماسية اىل
أن ال تلتف�ت ملا يتم ترويج�ه لتعكري جو
األمن واالس�تقرار واالس�اءة اىل عالقات
العراق مع دول العالم».

ائتالف النرص يطالب بـ»حسم» الكتلة االكرب قبل تكليف مرشحها
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د ائتلاف النرص ال�ذي يتزعم�ه رئيس
الوزراء حيدر العبادي ،أمس الس�بت ،عىل
رضورة حس�م موضوع الكتلة األكرب قبل
تكليف مرش�حها بتشكيل الحكومة ،الفتا
اىل أن ما يتأس�س عىل ذلك ال يمكن قبوله
أو بناء الحكومة املقبلة عىل أساسه.
وق�ال االئتالف يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،إن�ه «يجب االلتزام
بالنص�وص الدس�تورية القاضية بتحديد
الكتلة األكرب قبل رشوع رئيس الجمهورية

بتكليف مرشحها لتشكيل الحكومة».
وأض�اف االئتلاف ،أن «أي تكلي�ف ألي
مرش�ح دون حس�م الكتل�ة األكبر يع�د
مخالفة دس�تورية رصيحة ،وما يتأسس
عليه�ا ال يمتل�ك الرشعي�ة الدس�تورية
والقانوني�ة وال يمك�ن قبول�ه أو بن�اء
الحكوم�ة املقبل�ة على أساس�ه» .وتابع
االئتلاف ،أن «االلتزام بالدس�تور يجب أن
يكون فوق االعتب�ارات واملصالح أيا ً كانت
لضمان رشعية بناءات الدولة وس�لطاتها
ومهامه�ا ولضم�ان سلامة الس�ياقات
الدستورية والديمقراطية يف البالد».

االعالم االمني يعلن اعتقال «داعيش» يعمل مقاوالً يف جامعة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن مرك�ز اإلعالم األمن�ي ،أمس الس�بت،
ع�ن اعتق�ال «داعشي» يعم�ل مق�اوال يف
اح�دى الجامعات .وق�ال املركز يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ان «مفارز
جه�از األم�ن الوطن�ي يف نينوى وبن�ا ًء عىل
معلومات استخبارية دقيقة تتمكن من القاء

القبض عىل داعيش يعمل يف احدى الجامعات
بصفة مق�اول» .واضاف انه «جرى تس�ليم
املتهم إىل الجهات القضائية املختصة لتدوين
أقوال�ه واتخ�اذ اإلج�راءات القانونية الالزمة
بحق�ه» .يذك�ر ان القوات االمني�ة تقوم بني
فرتة واخ�رى بتنفيذ عملي�ات دهم وتفتيش
يف نين�وى ،تتمكن خاللها من اعتقال عنارص
بـ»داعش» متخفني بني املواطنني العزل.

عرب كركوك يدعون إىل «تفتيش» سجون كردستان :وجود آالف «املغيبني» داخلها
بغداد  /المستقبل العراقي
أب�دى املجلس العربي يف كركوك ،أمس
الس�بت ،احتجاجه بس�بب «تجاهل»
إج�راء أي تحقيق تجاه «االنتهاكات»
الت�ي حصل�ت يف املحافظة قبل فرض
القان�ون ،داعي�ا ً إىل تش�كيل لجن�ة
خاصة تتوىل التحقيق يف «االنتهاكات»
وتعق�ب مرتكبيه�ا وإج�راء تفتيش
للسجون املوجودة يف كردستان ملعرفة

مصري «آالف املغيبني».
وجاء يف بيان للمجلس تلقت «املستقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،أن «املجلس
العربي يف محافظة كركوك يعرب عن
اس�تغرابه تجاه املذك�رة التي قدمها
أعض�اء مجل�س الن�واب العراقي عن
حزب االتحاد الوطني الكردستاني إىل
رئيس مجلس الن�واب العراقي ،حيث
تضمنت املذكرة مغالطات ومعلومات
غري دقيقة».

وأوض�ح البي�ان ،أن «اإلج�راءات
الت�ي يعترض عليها أعض�اء مجلس
الن�واب ع�ن ح�زب االتح�اد الوطني
الكردستاني يف مذكرتهم هي إجراءات
رسمية صادرة من الحكومة العراقية
االتحادية وليس من إدارة كركوك ،وأن
إجراءات الحكومة العراقية االتحادية
وإدارة كركوك تج�ري وفق مطالبات
متكررة من مكون�ات كركوك التي تم
س�لب حقوقها منذ ع�ام  2003ولحد

االن م�ن قبل األحزاب املس�يطرة عىل
كركوك قبل ف�رض القانون» ،مضيفا ً
أن «اإلجراءات الخاصة بإعادة التوازن
الوطني ملؤسس�ات الدول�ة يف كركوك
تج�ري وف�ق االس�تحقاق القوم�ي
والوطن�ي واملهن�ي بص�ورة منظم�ة
وليس�ت عش�وائية او وفق انتماءات
سياسية».
وأض�اف البيان�ه ،أن�ه «كان يفرتض
بن�واب ح�زب االتح�اد الوطن�ي

الكردس�تاني أن يكون�وا ممثلين
حقيقيين ل�كل أه�ايل كرك�وك وأن
يراجعوا أنفسهم ويساعدوا الحكومة
العراقي�ة االتحادي�ة وإدارة محافظة
كركوك يف كش�ف مصري آالف املغيبني
من أه�ايل كركوك املجه�ول مصريهم
منذ سنوات وأن يقدموا اعتذارا ً تجاه
آالف األبري�اء الذي�ن س�جنوا ونهبت
ممتلكاتهم وهدمت منازلهم و قراهم
ورشدوا يف جريمة العرص تهديم 116

قرية عربية ،بسبب إجراءات تعسفية
عنرصي�ة ش�وفينية أق�دم عليه�ا
اشخاص يعلمون انتماءهم السيايس
وادعاءهم القومي».
وتابع ،أن «املجلس العربي يف محافظة
كرك�وك يق�دم احتجاج�ه الكامل إىل
رئيس مجل�س ال�وزراء العراقي وإىل
محافظ كركوك وكالة بس�بب تجاهل
إج�راء أي تحقي�ق تج�اه االنتهاكات
الت�ي حصل�ت يف كركوك قب�ل فرض

القانون ويطالب بتشكيل لجنة خاصة
تتوىل التحقي�ق يف االنتهاكات وتعقب
مرتكبيه�ا وإجراء تفتيش للس�جون
املوج�ودة يف االقليم ألج�ل البحث عن
مصير آالف املواطنني املغيبني ووضع
حد ملعان�اة ذويهم املس�تمرة منذ 15
سنة ولحد االن» ،مشريا ً إىل أن «ممثيل
الع�رب والرتكمان يطالب�ون املحافظ
باس�تخدام صالحياته إلعادة التوازن
يف دوائر ومؤسسات املحافظة».

3

حمليات

العدد ( )1757االحد  30ايلول 2018

www.almustakbalpaper.net

حمافظ البرصة :غلق القنصلية االمريكية نتاج حمافظ بغداد يعيد تكليف العاملني بصفة
رصاعات اقليمية وسيؤثر سلب ًا عىل املحافظة حمارض باملجان يف املدارس املحتاجة هلم
البصرة  /المستقبل العراقي

المستقبل العراقي  /طالب ضاحي

اعتبر محاف�ظ البصرة اس�عد العيدان�ي ،بان
اغلاق القنصلي�ة االمريكي�ة يف البصرة ،ناتجا
عن رصاع�ات اقليمية ،مؤكدا ً ان ق�رار الغلق له
تأثريات سلبية عىل البرصة.
وقال العيداني للمربد وتابعته «املستقبل العراقي»
إن تداعيات ما يجري بني الدول االقليمية س�يما
بني ايران واالمارات من تهديدات متبادلة رافقها
تهدي�دات اخرى من قبل الواليات املتحدة للجانب
االيران�ي وبالعك�س ،أدت اىل اغلاق واش�نطن
لقنصليته�ا يف البصرة وتحذي�ر مواطنيه�ا من
البقاء يف املحافظة.واعرب العيداني عن امله بان
تنتهي تل�ك االزمات دون حص�ول اي يشء يؤثر
عىل البرصة واملنطقة.

وج�ه محاف�ظ بغ�داد ،عط�وان
العطوان�ي ،بإع�ادة تكلي�ف العاملني
بصف�ة محارض باملج�ان ،يف املدارس
املحتاجة لهم ،والت�ي تعاني نقصا ً يف
كوادرها.
وأظه�رت وثيقة صادرة ع�ن معاون
املحاف�ظ ،صب�ار م�دب ع�ذاب ،أن
التوجيه يشمل «املستمرين بالتكليف
لغاية انتهاء الع�ام الدرايس املايض»،
وبحسب «احتياج املدارس لهم».
وأش�ارت الوثيق�ة اىل «ش�مولهم
بالضواب�ط واآللي�ة ،واكماله�م
االستمارة الخاصة بهم.

النفط تعلن املبارشة بانتاج واستثامر الغاز املصاحب للنفط يف حقل النارصية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن وزي�ر النف�ط جب�ار اللعيب�ي،
عن املب�ارشة بإنت�اج واس�تثمار الغاز
املصاح�ب م�ن حق�ل النارصي�ة يف
محافظة ذي قار بمعدل  50مليون قدم
مكعب قيايس باليوم (مقمق)».
وق�ال اللعيب�ي يف برقي�ة إىل رئي�س
مجل�س الوزراء ،بحس�ب بي�ان لوزارة
النف�ط تلقته «املس�تقبل العراقي» ،إنه
«بعزيم�ة وهمة األبطال واملخلصني من
أبناء العراق الغيارى ،يف رشكة نفط ذي
قار نزف لك�م ولحكومتنا الوطنية وإىل
ش�عبنا املجاهد الصاب�ر العظيم إنجازا ً
جديدا ً يتمثل املبارشة بإنتاج واستثمار
الغاز املصاحب للعملي�ات النفطية من
حق�ل النارصي�ة النفط�ي يف محافظة

ضبط « »13شاحنة
خمالفة للضوابط
يف منفذ زرباطية

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودية ،عن
ضبط  13ش�احنة يف منف�ذ زرباطية
الحدودي
وقال بيان مقتض�ب للهيئة ان عملية
الضب�ط تمت من قبل لجنة موس�عة
مشرتكة تم تشكيلها بحق الشاحنات
.
ولفت اىل ان الش�احنات كانت محملة
بمادة «حب القط�ن « املمنوع دخوله
إىل البلد.
وامد البيان انه «ت�م اتخاذ اإلجراءات
القانوني�ة بحقه�ا وإحالتها إىل مركز
رشطة زرباطي�ة لعرضها أمام قايض
التحقيق يف بدرة.

ذي ق�ار بطاقة  50ملي�ون قدم مكعب
قي�ايس بالي�وم وبالجه�د الوطن�ي من
أبط�ال رشكة نفط ذي ق�ار والرشكات
الوطنية املساندة لها حرصاً».
وأضاف اللعيب�ي ،أن «هذا اإلنجاز يمثل
خ�ط الرشوع لتحقي�ق الهدف املخطط
له يف اس�تثمار  200مليون قدم مكعب
قي�ايس بالي�وم م�ن حق�ول محافظة
ذي ق�ار ،الذي س�يتحقق خلال الفرتة
القليل�ة املقبلة بفضل الجه�د الوطني،
وبمس�اهمة التعاق�دات الجدي�دة م�ع
أحدى الشركات العاملية الرصينة ،التي
ب�ارشت لتحقيق هدف اس�تثمار الغاز
املصاحب م�ن حقيل النارصية والغراف
يف املحافظة».
وأشار اىل ،أن «استثمار الغاز املصاحب
م�ن حق�ول ذي ق�ار يمث�ل إضاف�ة

مهم�ة لإلنت�اج الوطن�ي م�ن الغ�از
بش�كل عام وعلى إنت�اج محافظة ذي

أعلن�ت دائرة التحقيقات يف هيأة النزاهة عن قيامها بضبط
مخالف�اتٍ يف أح�د العق�ود املربمة بين إدارة مط�ار النجف
األرشف الدويلِّ السابقة وإحدى الرشكات األجنبيَّة ،والخاص
بمنظومة التربيد لبناية الـ ( )vipيف املطار.
وذك�ر بيان للنزاهة تلقته «املس�تقبل العراقي» ،ان «الدائرة
أن الفري�ق املُ َّ
َّ
أك�دت َّ
ؤل�ف يف مكتب تحقيق النج�ف لتدقيق
َّ
أعمال مشاريع املطار تمكن من ضبط أصل معاملة التنفيذ
املبارش لتجهيز صالة املط�ار بأجهزة تربي ٍد يف عق ٍد ِّ
وُق َع مع
ً
فضلا عن ضبط س�لفتي معاملتني للعقد؛
رشك�ة أجنبي ٍة،
ٍ
بمبلغ إجمايلٍّ مقدارُهُ
الـ()vip
لبناية
التربي�د
أعمال
لتنفيذ
ٍ

 667ألف�ا ً و 360دوالراً».وأض�اف البي�ان ان «التحقيق�ات
األوليَّ�ة التي أجراها الفريق كش�فت ع�ن رصف مبلغ 483
كسلف للرشكة منذ عام  ،2007عىل الرغم
ألفا ً و 576دوالراً،
ٍ
ُّ
م�ن عدم االلتزام بتنفيذ بنود العقد ،والتلكؤ يف تجهيز كامل
املواد بالنوعيَّات واملواصفات املنصوص عليها يف العقد».
أن هيأة النزاهة كش�فت عن ُّ
تمكن الفريق املُ َّ
ُيش�ا ُر إىل َّ
ؤلف
يف مكت�ب تحقيق النجف لتدقيق أعمال مش�اريع املطار من
أمريكي
دوالر
ضبط خروقاتٍ وتجاوزاتٍ بستة عرش مليون
ٍّ
ٍ
يف العقود التي أبرمتها اإلدارة الس�ابقة للمطار مع عد ٍد من
الشركات؛ لتوفري الحماي�ة األمنيَّة وتجهيز املُع َّدات لقس�م
ُّ
تخصصي ٍة لقسم العمليَّات
اإلطفاء واإلنقاذ ،وتجهيز مُ ع َّداتٍ
األرضيَّة يف املطار.

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت دائرة تس�جيل الشركات يف وزارة
التج�ارة ،ان ملاكات الدائ�رة انج�زت
معاملات تأس�يس ( )188رشك�ة وطنية
وتس�جيل ( )6ف�رع لرشك�ة اجنبية خالل
شهر اب املايض .
وق�ال مدير ع�ام الدائرة عب�د العزيز جبار
يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي»  ،ان

«الدائرة اصدرت عدة قرارات تتعلق بتعديل
عقود الرشكات توزع�ت مابني زيادة راس
م�ال ودم�ج حس�ابات رشك�ة وتصفي�ة
حسابات رشكة».
واضاف ان�ه «تم كذلك توثي�ق  198رشكة
مس�جلة وتاشير املحارض واحالة ()273
رشكة عراقية اىل املحق�ق العديل ملخالفتها
الضواب�ط والتعليم�ات» .واوضح جبار ان
«الدائرة قامت بدراسة الحسابات الختامية

كش�فت وزارة املالي�ة ،ان العج�ز
الحقيقي املخطط يف املوازنة العامة
للع�ام الحايل  ٢٠١٨بلغ اكثر من ١٩
ترلي�ون دينار  ،ولي�س  ١٢ترليون،
مبين�ة ان زي�ادة اس�عار النف�ط
اسهمت بعدم االقرتاض.وقال وكيل
وزارة املالي�ة ماهر حم�اد جوهان
يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي»،
ان «العجز املش�ار الي�ه جاء نتيجة
زيادة حجم النفقات وتقليل ايرادات
الرضائ�ب بنحو  ٣٠٠ملي�ار دينار،
فضال انفاق ترليون�ي دينار لتأمني
ايق�اف نس�بة االس�تقطاع البالغة
 ٪٣،٨م�ن روات�ب موظف�ي الدولة
التي كان معموال بها خالل السنوات
املاضي�ة» ،الفت�ا اىل ان «النفق�ات
االمني�ة البالغ�ة  ١،٤ترلي�ون دينار
لم يتم تخفيضه�ا ،فضال عن زيادة
حص�ص املحافظ�ات م�ن املناف�ذ
الحدودية اىل اكثر من ترليون دينار».
واضاف ان «هناك مبالغ لم تظهر يف

املوازنة وهي االمانات والبالغة اكثر
من  ٥٠٠مليار دينار وهذه االمانات
يجب تس�ديدها الصحابها» ،مشريا
اىل ان «هناك تخصيصات للطواريء
بلغ�ت ٣ترليونات دين�ار كان يجب
اطالقه�ا يف االول من ترشين االول ،
ولكنها أُطلقت قبل تاريخها لتأمني
متطلبات الخدم�ات يف املحافظات»
.واوضح جوه�ان ان «وزارة املالية
تق�وم بس�داد مس�تحقات الديون
وفوائدها الت�ي اقرتضتها الحكومة
اب�ان االزمة املالي�ة لتوفير رواتب
موظف�ي الدولة وبلغ مق�دار ما تم
تسديده خالل هذا العام  ١٢ترليون
دينار نتيجة زيادة مدفوعات الديون
ومس�تحقاتها».ولفت اىل ان «حجم
ص�ادرات النفط يبل�غ  ١٠٠مليون
برميل ش�هريا وبمعدل انتاج يومي
 ٣،٢ماليني برميل يوميا وبسعر ٦٤
دوالر للربمي�ل وهذه االس�عار هي
اقل بمق�دار  ٧دوالرات من اس�عار
خ�ام برنت القيايس وتحدد حس�ب
التعاق�دات الش�هرية الت�ي تتأث�ر

باالسعار العاملية ،كما انتا لم نتسلم
ش�يئا من نف�ط اقليم كردس�تان»
.وتاب�ع جوه�ان ان «مس�تحقات
الرشكات النفطية يتم سدادها عينيا
من النف�ط وليس من خالل نس�بة
العج�ز املخطط يف املوازن�ة» ،مبينا
ان «الزيادة يف اس�عار النفط بمعدل
 ٦٤دوالر للربمي�ل س�اعد الحكومة
يف عدم الذه�اب اىل االقرتاض».واكد
ان «وزارته تقوم بتأمني مبلغ اليقل
عن  ٦ترليونات دينار تحس�با السوأ
الظروف وهذا املبلغ من شأنه تأمني
روات�ب موظف�ي الدول�ة والنفقات
املهمة االخرى ملدة ثالثة اشهر يف حال
الط�واريء» ،داعيا اللجان الربملانية
املختص�ة او الرقابي�ة او التدقيقية
اىل «تدقيق جميع االرقام التي تعلن
عنها الوزارة بشفافية عالية».وبني
جوهان ان «توجه الدولة االن يسري
نحو اع�ادة الدعم للقط�اع الخاص
وتحريك ال�دورة االقتصادية بهدف
تغيري مسار عمليات االسترياد التي
تستنزف الكثري من االموال.

بغداد  /المستقبل العراقي
أطلق مصرف الرافدين ،وجبة جديدة من س�لفة موظفي دوائر
الدول�ة التي تراوحت مابني الخمس�ة والعشرة ماليني دينار عن
طريق أدوات الدفع االلكرتوني (املاسرت كارد)».
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه انه «تم رصف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر
الدولة بواسطة البطاقة االلكرتونية لنحو  560موظفاً».
وأوضح البيان ان «رصف تلك الس�لفة تم عن طريق إبالغ املوظف
عرب إرس�اله رس�الة نصية تخطره بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان
استكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه اياها ورصفها عن طريق
أدوات الدفع االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها.

املنافذ :ضبط عجلتني حمملتني بمواد
غري مرصح هبا يف ميناء ام قرص
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت هيئة املنافذ الحدودية ،ضبط عجلتني محملتني بمواد غري
مرصح بها يف ميناء ام قرص.
وذكر بيان للهيئة تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،انه «تم
ضبط عجلتني محملتني «بالطباخات « واثناء التفتيش والتدقيق
م�ن قبل ش�عبة البحث والتح�ري وجدت ثالجات مع ش�افطات
زيتيه غير مرصح بها يف إصل الترصيح�ة الجمركية يف ميناء ام
قرص الشمايل يف محافظة البرصة «.
واضاف ،انه «تم احالة العجلتني اىل مركز جمرك ام قرص الشمايل
لع�رض االوراق التحقيق�ه ام�ام انظ�ار قايض التحقي�ق التخاذ
االجراءات القانونيه بحقها.

الدفاع تعلن قبول «مجيع االختصاصات»
من خرجيي الكليات للدورة «»82
بغداد  /المستقبل العراقي

تسجيل « »188رشكة وطنية و « »6فروع لرشكات اجنبية
خالل الشهر املايض

املالية تكشف مقدار العجز احلقيقي بموازنة :٢٠١٨
اسعار النفط اسهمت بعدم االقرتاض
بغداد  /المستقبل العراقي

ق�ار بش�كل خ�اص ،مل�ا تش�كله هذه
املش�اريع م�ن أهمية يف رف�د محطات

الطاقة الكهربائية ومصانع اإلس�منت
والبرتوكيمياوي�ات ،وغريه�ا بوق�ود
الغاز ،فضالً عن زي�ادة االنتاج الوطني
من الغاز السائل واملكثفات ،والكربيت،
وتحقيق اإلي�رادات املالية وتوفري فرص
العمل البناءاملحافظ�ة ،كذلك تحد هذه
املش�اريع من التل�وث البيئ�ي ،وتحول
الطاقة التي تحرق إىل طاقة مفيدة».
يش�ار اىل ان العراق يحت�ل املركز الثاني
بني ال�دول العربي�ة يف احتياطي النفط
الخام املؤك�د بنحو  143.4مليار برميل
وباملرتب�ة الخامس�ة يف إحتياطي الغاز
بح�وايل  3.69تريلي�ون متر مكع�ب،
وبنس�بة  %1.89عاملياً ،حس�ب التقرير
اإلحصائ�ي الس�نوي ملنظم�ة األقط�ار
العربية املصدرة للبرتول (أوابك) الصادر
يف  14أيلول الجاري.

النزاهة تضبط خمالفات يف عقد منظومة تربيد مطار النجف الدويل
بغداد  /المستقبل العراقي

الرافدين يرصف وجبة جديدة من السلف

للشركات الوطنية البال�غ عددها ()1592
رشكة وطنية باالضافة اىل دمج حس�ابات
 11رشك�ة وزيادة راس م�ال ( )16رشكة
وتصفي�ة حس�ابات ( )14رشك�ة وتعديل
عق�د رشك�ة واح�دة ودراس�ة حس�ابات
مكات�ب وف�روع الشركات االجنبي�ة ل�ـ
( )113رشكة وتاشير الحج�وزات والتاكد
من االس�ماء املحج�وزة اموالهم لـ ()264
وتدقيق وصوالت لـ( ) 3224واجراء ()105

كشف عن الرشكات يف بغداد واملحافظات».
وتاب�ع ان «الدائرة قامت بتصديق محارض
االجتماعات التاسيسية للرشكات املحدودة
والبالغ عددها ( )155محرض باالضافة اىل
تصدي�ق ( )55محرض خ�اص باجتماعات
الهيئ�ة العامة للرشكات املس�اهمة فضال
عن تصديق قرارات الهيئة العامة لرشكات
االشخاص املحدودة والبالغ عددها ()756
قرار.

سيمنس تستعرض باقة حلوهلا املتكاملة لتوفري
الطاقة يف العراق خالل يوم الطاقة العراقي

أعلن�ت وزارة الدفاع عن قبول جميع االختصاصات للعس�كريني
من خريجي الكليات يف التقديم للدورة التأهيلية (.»)82
وكانت وزارة الدفاع ،أعلنت األربعاء املايض ،عن فتح باب التقديم
للدورة التأهيلي�ة ()82لحملة ش�هادة البكلوريوس من خريجي
الكليات املدنية (املدنيني والعس�كريني) للفترة من  5 -1ترشين
االول املقبل .2018
وح�ددت ال�وزارة رشوط التقديم التي يمك�ن متابعتها عىل رابط
الوزارة.

وزير الداخلية يعد بإعادة « »15الف
منتسب اىل وزارة الداخلية
بغداد  /المستقبل العراقي
وعد وزير الداخلية ،قاس�م االعرجي رئيس مجلس النواب محمد
الحلب�ويس ،بإعادة باع�ادة نحو  ١٥ألف منتس�ب من املفصولني
التابعني للوزارة ،اىل وظائفهم».
وذك�رت الوزارة يف بيان له�ا ،أن «االعرجي وعد الحلبويس وقيادة
عملي�ات نين�وى باع�ادة نح�و  ١٥ألف منتس�ب م�ن املفصولني
التابعني لوزارة الداخلية».
وكان املتحدث باس�م الداخلية ،اللواء س�عد معن ،قال يف بيان له،
إن «رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس ،ووزير الداخلية قاسم
األعرجي والوفدين املرافقني لهما وصال اىل محافظة نينوى لبحث
جملة من القضايا التي تهم املدينة.

صحة الكرخ تضبط معملني لصنع
االجبان وامللح املغشوش جنويب بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
نظم�ت س�يمنس مؤتم�را ً للطاق�ة تحت عن�وان «يوم
الطاق�ة العراقي :خارطة الطريق من أجل املس�تقبل»،
وهو مؤتم�ر أقيم يف بغداد وخالل املؤتمر ،اس�تعرضت
سيمنس باقة حلولها املتكاملة يف مجاالت توليد وإدارة
الطاقة والحل�ول التمويلية للمرشوع�ات ،لدعم خطط

توفير الطاق�ة يف العراق الجديد .ش�ارك يف املؤتمر أكثر
من  100شخصية من كبار الشخصيات املعنية بقضايا
الطاق�ة يف الع�راق ،باإلضافة لعدد من كبار املس�ئولني
التنفيذيين يف س�يمنس والذي�ن ناقش�وا العدي�د م�ن
املوضوعات التي كان من بينها توليد الطاقة والخدمات
وحل�ول التحول الرقم�ي ،وامكانات تنفي�ذ مرشوعات
الطاقة املتجددة يف العراق ،وحلول معالجة الوقود.

اعلن�ت دائ�رة صحة بغ�داد /الك�رخ ،ع�ن ضبط معم�ل لصنع
االجب�ان غري حاصل عىل اإلجازة الصحية واملواد فيه غري صالحة
لالس�تهالك البرشي يف منطقة عويريج جنوبي بغداد.وقال مدير
عام الدائرة جاس�ب لطي�ف الحجامي يف بيان ورد لـ «املس�تقبل
العراق�ي» ،أن «مالكات الش�عبة قامت بحمل�ة رقابية صحية تم
خاللها ضبط معمل لصنع االجبان يف منطقة عويريج غري حاصل
على اإلج�ازة الصحية وتم اتلاف  5طن من الجب�ن الغري صالح
لالس�تهالك البرشي وبحض�ور صاحب العالقة وت�م غلق املعمل
وتغريم صاحبه وف�ق قانون الصحية العامة  89لس�نة .»1981
وأض�اف ان «امللاكات قامت بضبط معمل مل�ح غري خاصل عىل
اإلج�ازة الصحية يف املنطق�ة ذاتها وتم أتالف  4أطن�ان من امللح
املغش�وش الغري صال�ح لالس�تهالك البرشي وبحض�ور صاحب
العالق�ة وتم غلق املعم�ل وتغريم صاحبة حس�ب قانون الصحة
العامة».وتاب�ع أن «مالكات الرقابية متواصل�ة يف عملها ولكافة
محالت بيع املواد الغذائية واملطاعم واملعامل يف جانب الكرخ وذلك
لضمان سالمة وصحة املواطن.
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اعالنات

العدد ( )1757االحد  30ايلول 2018

جلنة البيع واإلجيار

www.almustakbalpaper.net

جلنة البيع واإلجيار

الثانية يف حمافظة نينوى

إعالن ثاين ( )100التاريخ 2018/8/15
تعلن اللجنة أعاله عن تأجير العقارات املدرجة تفاصيلها يف أدناه
والعائدة ملكيتها إىل مديرية ربيعة وفقا إلحكام القانون ( )21لسنة
 2013وبطريقة املزايدة العلنية  .فعل�ى الراغبني باإلجيار مراجعة
مديري�ة بلدية ربيعة وخالل مدة ( )15ي�وم تبدأ من اليوم التايل
لنشر اإلعالن بالصحف مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة
( )%50من القيمة املقدرة وس�تجري املزاي�دة يف اليوم األخري من
مدة اإلعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة أجور نش�ر اإلعالن
واملصاريف األخرى على إن يقوم بتسديد باقي بدل اإلجيار والرسوم
األخ�رى وإبرام العق�د خالل مدة ثالثون يوم م�ن تاريخ تصديق
قرار اإلحالة وخبالفه يعترب املس�تأجر ناكال ويعاد اإلعالن عن تأجر
امللك وعلى حس�اب الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف
األخرى املرتتبة على ذلك إضافة إىل مصادرة أماناته وعدم السماح
له بالدخول باملزايدة جمددا وس�تكون املزايدة يف مبنى حمافظة نينوى
(قاعة احلدباء)
مالحظة /مدة اإلجيار سنة واحدة فقط
 / 1تأجري العرصات املرقمة (2و4و5و7و 9و )10الختاذها معارض
سيارات على القطعة 2966/5م66السعدة

الثانية يف حمافظة نينوى

إعالن اول ( )124الصادر 2018 /9/24

تعلن اللجنة أعلاه عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيله�ا يف أدناه والعائدة
ملكيته�ا إىل مديرية بلدية تلكيف وفقاً ألحكام القانون ( )21لس�نة 2013
وبطرق�ة املزايدة العلنية .فعلى الراغبني باإلجيار مراجع�ة مديرية بلدية تلكيف
وخالل مدة ( )30يوم تبدأ من اليوم التايل لنشر اإلعالن بالصحف مستصحبني
معهم التأمينات القانونية البالغة ( )%50من القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف
اليوم األخري من مدة اإلعالن يف مقر البلدية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة
أجور نش�ر اإلعالن واملصاريف األخرى على إن يقوم بتسديد باقي بدل اإلجيار
والرس�وم األخرى وإبرام العقد خالل م�دة ثالثون يوم من تاريخ تصديق قرار
اإلحالة وخبالفه يعترب املستأجر ناكال ويعاد اإلعالن عن تأجر امللك وعلى حساب
الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف األخرى املرتتبة على ذلك إضافة إىل
مصادرة أماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف
مقر مديرية بلدية تلكيف.
مالحظة /مدة اإلجيار سنة واحدة فقط
ت

نوع امللك ورقمه

املشيد على القطعة املرقمة

1

كشك18/

 1100تلكيف

2

كشك 12/و 13و 21و22

 1676تلكيف

3

دكان  134 /و135

 3/1519تلكيف

4

مشتل

 140/26قرب مريم

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

اعالن
قدم املدعي ( عبد الله محس�ن جايد ) والذي
يطل�ب من خالل�ه اضافة لقب م�ن (فراغ )
اىل ( الساعدي ) واس�تنادا الحكام املادة 22
م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم  3لس�نة
 2016تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرس�مية
فم�ن له حق االعرتاض عىل طلبه يف الجريدة
الرس�مية فمن له حق االعرتاض عىل الطلب
مراجعة املديرية خالل  15خمسة عرش يوم
من تاريخ النرش وبعكسه سينظر يف الطلب
وفق القانون .
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام  /وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
ق�دم املدع�ي ( س�عد محمد جلاب ) والذي
يطل�ب من خالل�ه اضافة لقب م�ن (فراغ )
اىل ( الساعدي ) واس�تنادا الحكام املادة 22
م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم  3لس�نة
 2016تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرس�مية
فم�ن له حق االعرتاض عىل طلبه يف الجريدة
الرس�مية فمن له حق االعرتاض عىل الطلب
مراجعة املديرية خالل  15خمسة عرش يوم
من تاريخ النرش وبعكسه سينظر يف الطلب
وفق القانون .
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام  /وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
ق�دم املدع�ي ( عب�د جلاب جاي�د ) وال�ذي
يطل�ب من خالل�ه اضافة لقب م�ن (فراغ )
اىل ( الساعدي ) واس�تنادا الحكام املادة 22
م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم  3لس�نة
 2016تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرس�مية
فم�ن له حق االعرتاض عىل طلبه يف الجريدة
الرس�مية فمن له حق االعرتاض عىل الطلب
مراجعة املديرية خالل  15خمسة عرش يوم
من تاريخ النرش وبعكسه سينظر يف الطلب
وفق القانون .
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام  /وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
قدم املدعي ( قاس�م محس�ن جايد ) والذي
يطل�ب من خالل�ه اضافة لقب م�ن (فراغ )
اىل ( الساعدي ) واس�تنادا الحكام املادة 22
م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم  3لس�نة
 2016تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرس�مية
فم�ن له حق االعرتاض عىل طلبه يف الجريدة
الرس�مية فمن له حق االعرتاض عىل الطلب
مراجعة املديرية خالل  15خمسة عرش يوم
من تاريخ النرش وبعكسه سينظر يف الطلب
وفق القانون .
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام  /وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف كنعان
العدد  / 217ش 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 26
اىل  /املدعى عليه  /ساهر قاسم محمد عيل
الربيعي
اعالن
بن�اءا عىل الدع�وى املرقمة اعلاه واملقامة
ام�ام ه�ذه املحكمة من قب�ل املدعية ( مها
رشيد زيدان ) ولثبوت مجهولية محل اقامتك
حسب رشح القائم بالتبليغ يف مركز رشطة
كنع�ان واش�عار مخت�ار ح�ي العروب�ة لذا
قررت املحكم�ة تبليغك بصحيفتني يوميتني
محليتين للحضور اىل ه�ذه املحكمة صباح
ي�وم  2018 / 10 / 7وعن�د ع�دم الحضور
او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض
فالح حسن محمود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة كنعان
العدد  / 113ب 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 26
اعالن
تنفي�ذا للق�رار الص�ادر من ه�ذه املحكمة
يف الدع�وى اعلاه والق�ايض بازالة ش�يوع
العقار املوصوف ادناه بيعا والعائدة للس�يد
( ص�ادق ناهد ياسين ) والكتس�اب القرار
الدرج�ة القطعية تقرر االعلان عن بيعه يف
الصحف املحلية ( ملدة ثالثون يوما ) اعتبارا
م�ن اليوم الت�ايل للنرش فعىل من ل�ه الرغبة
مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة مس�تصحبا معه
التامينات القانونية البالغة  % 10من القيمة
املقدرة له البالغة (  ) 305000000ثالثمائة
وخمسة مليون دينار بصك مصدق لحساب
ه�ذه املحكمة ان لم يكن رشيكا وس�تجري
االحال�ة القطعية بعه�دة الراغب االخري بعد
الس�اعة الثانية عرش ظه�را من يوم املزايدة
وان رسوم التسجيل عىل املشرتي .
القايض
فالح حسن محمود
االوصاف :
 – 1العق�ار املرق�م  368 / 10م 3اب�و غرب
يقع يف كنعان  /مساحته (  425م ) 2عبارة
عن قطعة ارض مش�يد عىل جزء منها محل
لبيع املواد الغذائية .
 – 2قيمته�ا ( القطع�ة م�ع املش�يدات ) (
 ) 305000000ثالثة مائة وخمس�ة مليون
دينار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة املدرس�ية املرقم�ة (
 )00115325_29العدد  15يف 2018/9/23
الص�ادرة م�ن مدرس�ة الن�ور االبتدائي�ة
واملعنونة اىل متوسطة الرشيف الريض بأسم
( مقتدى حميد حمن�د) عىل من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
لجنة تثبيت امللكية يف بلدروز
العدد  / 1 :تسجيل مجدد 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 25 :
اعالن قرار تثبيت عائدية عقار مجددا
بتاري�خ  2018 / 7 / 19اص�درت لجن�ة تثبي�ت
امللكية يف بل�دروز قرارها بتثبي�ت عائدية العقار
املرقم  89محل�ة الصدرانية يف قضاء بلدروز رقم
االب�واب  1 / 178بأس�م طالب التس�جيل املجدد
ثامر منعم عيل وعىل من لديه اعرتاض عىل القرار
املذك�ور اقامة الدع�وى امام املحكم�ة املختصة
خلال مدة ثالثين يوما اعتب�ارا من الي�وم التايل
لنرش هذا االعالن اس�تنادا الح�كام املادة  49من
قانون التس�جيل العقاري رقم  43لس�نة 1971
وعند انتهاء املدة وعدم ورود اش�عار من املحكمة
باقامة الدعوى لديها خالل املدة املذكورة س�وف
تستكمل اجراءات التسجيل وفق القانون .
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف بلدروز
قايض محكمة بداءة بلدروز
القايض
صالح سعيد محمود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
لجنة تثبيت امللكية يف بلدروز
العدد  / 2 :تسجيل مجدد 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 25 :
اعالن قرار تثبيت عائدية عقار مجددا
بتاري�خ  2018 / 7 / 19اص�درت لجن�ة تثبي�ت
امللكية يف بل�دروز قرارها بتثبي�ت عائدية العقار
املرقم  74محل�ة الصدرانية يف قضاء بلدروز رقم
االب�واب  1 /148بأس�م طالب التس�جيل املجدد
احم�د اس�ماعيل لفته وعلى من لدي�ه اعرتاض
على القرار املذكور اقامة الدع�وى امام املحكمة
املختص�ة خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لنرش هذا االعالن اس�تنادا الحكام املادة 49
من قانون التسجيل العقاري رقم  43لسنة 1971
وعند انتهاء املدة وعدم ورود اش�عار من املحكمة
باقامة الدعوى لديها خالل املدة املذكورة س�وف
تستكمل اجراءات التسجيل وفق القانون .
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف بلدروز
قايض محكمة بداءة بلدروز
القايض
صالح سعيد محمود
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مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد  /الك�رخ
االتحادية
محكمة بداءة الكرخ
العدد /3920ب 2018/
اىل املدع�ى علي�ه  ( /برشى كاظ�م محمد رضا )
مجهول محل اقامته حاليا
أق�ام املدعيان ( اس�عد عبداله�ادي عبدالرزاق و
احم�د عبد باي�ش ) الدعوى املرقم�ة أعاله لدى
هذه املحكمة يطالبك فيها بازالة ش�يوع العقار
املرق�م  939/407كرادة مري�م وملجهولية محل
إقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس
البل�دي انتقال�ك اىل جه�ة مجهولة ق�رر تبليغك
بصحيفتين محليتين يوميتني بموع�د املرافعة
يوم  2018/10/7الساعة التاسعة ويف حال عدم
حضورك أومن ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
كفاح صادق رسن

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكرخ
العدد /4002ب 2017/
املدعيه  /سهام اسماعيل ابراهيم
اىل املدعى عليه  /فاضل داوود سلمان
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرق�م (/4002
ب )2017/ق�رار يقيض فيه الحك�م بالزام املدعى
علي�ه ( فاضل داوود س�لمان ) بتأديته اىل املدعيه
( س�هام اس�ماعيل ابراهي�م ) مبل�غ ق�دره ثالثة
ماليين وثلثمائ�ة وثالثون ال�ف دين�ار كأجر مثل
العق�ار املرق�م 364/1م 20ال�داودي للفترة من
 2017/8/5ولغاي�ة  2017/10/12وتحميل�ه
الرس�وم واملصاريف القضائية النسبيةوملجهولية
محل إقامتك حسب رشح املبلغ القضائي املؤيد من
الجهة الرس�مية تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني
بق�رار الحكم اعاله ولك حق الطعن به وفق الطرق
املق�ررة قانون�ا وخالل امل�دة القانونية وبعكس�ه
سيكتسب الحكم الدرجة القطعية وفق االصول
القايض
عقيل طارق محمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكرخ
العدد /2810ب 2018/
املدعي  /فارس عبداالمري حمادي
املدعيعليه  /حميد صبحي محمد
اصدرت هذه املحكمة بحقك حكما غيابيا يف الدعوى
البدائية املرقمة اعاله بتاريخ 2018/8/30يقيض
فيه بتأدية مبل�غ ثالثة ماليني دينار عن بدل ايجار
املح�ل املرقم ( )2م�ن الطابق االريض م�ن البناية
مشيد عىل القطعة املرقمة  393راس الجرس للفرتة
م�ن  2015/2/1ولغاي�ة  2018/7/31وتحمبلك
ااملصاريف واتعاب املحاماة مبلغ مقداره ثالثمائة
ال�ف دينار وملجهولي�ة محل إقامتك حس�ب رشح
القائم بالتبليغ وتاييد املجل�س البلدي وانتقالك اىل
جهة مجهول�ة لذاتقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني
محليتني بقرار الحكم اعاله ويف حال عدم حضورك
أو االعرتاض سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية
وفق االصول
القايض
عيل محمد هاشم الناجي
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مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكرخ
العدد /2811ب2018/
ورقة تبليغ قرار الحكم الغيابي
املدعي  /فارس عبداالمري حمادي
املدعي عليه  /حميد صبحي محمد
اص�درت ه�ذه املحكم�ة بحق�ك حكم�ا غيابيا يف
الدعوى البدائية املرقمة اعاله بتاريخ 2018/8/30
يقيض في�ه بتخلية املح�ل املرقم ( )2م�ن الطابق
االريض من البناية مشيد عىل القطعة املرقمة 393
راس الجرس وتسليمه اىل املدعي خاليا من الشواغل
وتحمبلك ااملصاريف واتعاب املحاماة مبلغ مقداره
مائة وعرشون الف دين�ار وملجهولية محل إقامتك
حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي
وانتقال�ك اىل جهة مجهولة ل�ذا تقرر تبليغك اعالنا
بصحيفتين محليتني بق�رار الحكم اعاله ويف حال
عدم حضورك أو االعرتاض س�وف يكتس�ب القرار
الدرجة القطعية وفق االصول
القايض
عيل محمد هاشم الناجي

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكرخ
العدد /2808ب 2018/
املدعي  /فارس عبداالمري حمادي
املدعى عليه  /عواد عبدالعزيز موىس
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرق�م ( /2808
ب ) 2018/ق�رار يقيض في�ه الحكم بالزام املدعى
عليه ( ع�واد عبدالعزيز م�وىس ) بتخلية املحليني
املرقمين 1و15/2م 212حي الكرخ واملش�يد عىل
العقار املرقم  392راس الجرس وتس�ليمه للمدعي
( ف�ارس عبداالمير حمادي ) خاليا من الش�واغل
واالشغال وتحميله الرس�وم واملصاريف وبضمنها
مبلغ خمس�مائة الف دينار اتعاب محاماة الوكيل
املدعي وملجهولية محل إقامتك حس�ب رشح املبلغ
القضائ�ي املؤيد من الجهة الرس�مية تقرر تبليغك
بصحيفتين محليتني بق�رار الحكم اعاله ولك حق
الطع�ن به وفق الطرق املق�ررة قانونا وخالل املدة
القانوني�ة وبعكس�ه سيكتس�ب الحك�م الدرج�ة
القطعية وفق االصول
القايض
عقيل طارق محمد
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مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكرخ
العدد /2809ب 2018/
املدعي  /فارس عبداالمري حمادي
اىل املدعى عليه  /عواد عبدالعزيز موىس
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرق�م ( /2809
ب ) 2018/ق�رار يقيض في�ه الحكم بالزام املدعى
عليه ( عواد عبدالعزي�ز موىس ) بتأديته اىل املدعي
( ف�ارس عبداالمري حم�ادي ) مبلغ قدره تس�عة
ماليين دينار عن ب�دالت االيجار املحليني املرقمني
1و15/2م 212ح�ي الك�رخ واملش�يد على العقار
املرق�م  392راس الجسر للفرتة م�ن 2015/1/1
ولغاية  2018/7/31وتحميله الرسوم واملصاريف
وملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ
القضائ�ي املؤيد من الجهة الرس�مية تقرر تبليغك
بصحيفتين محليتني بق�رار الحكم اعاله ولك حق
الطع�ن به وفق الطرق املق�ررة قانونا وخالل املدة
القانوني�ة وبعكس�ه سيكتس�ب الحك�م الدرج�ة
القطعية وفق االصول
القايض
عقيل طارق محمد
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البياع
العدد 2018 / 700 /
التاريخ 2018 / 9 / 26
اىل  /املنفذ عليه  /عالء تحسين عالوي  /مجهول
محل االقامة
لق�د تحقق له�ذه املديرية من خلال رشح القائم
بالتبليغ بموجب كتاب مركز رشطة الغزالية بالعدد
 10181يف  2018 / 9 / 16وتايي�د املجل�س املحيل
لح�ي الغزالية انك مجهول مح�ل االقامة وليس لك
مودن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ
عليه ل�ذا تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية
تنفيذ البياع خالل ثالثة ايام اعتبارا من اليوم التايل
للنرش لغ�رض تقديم كفيل ضام�ن لدين االضبارة
وبخالف�ه س�وف يص�ار اىل منع س�فرك اس�تنادا
الحكام املادة (  ) 30من قانون التنفيذ .
منفذ العدل
جعفر مالح مهدي

اعالن دعوة دائنني
نحن املصفيان املحاميان نبيل ش�مخي جرب
وحيدر عيل حسين لرشك�ة النجوم الذهبية
الس�ترياد وبيع االجهزة الكهربائية واملنزلية
محدودة املسؤولية – ادعو كل من له حق او
دين عىل الرشكة مراجعته عىل العنوان التايل
– بغداد الحرية م  428ز  21د . 68
املصفيان املحاميان
نبيل شمخي جرب وحيدر عيل حسني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف جديدة الشط
العدد  / 220ش 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 26
املدعى عليه ( قاسم راسم محي )
م  /اعالن
تقرر تبليغ�ك عن طريق النرش يف صحيفتني
محليتين كونك مرتح�ل اىل جه�ة مجهولة
وحسب اشعار مختار منطقة الغالبية االوىل
وذلك لوجود دعوى مقامة ضدك يف محكمة
االحوال الش�خصية يف جديدة الش�ط بالعدد
 / 220ش  2018 /م�ن قبل املدعية ( خلود
احم�د تاي�ه ) واعالمك ع�ن موع�د املرافعة
املص�ادف  2018 / 10 / 10وخلال عرشة
ايام من اليوم التايل للنرش فمن لديه اعرتاض
مراجعة هذه املحكمة وبعكسه سوف تقوم
املحكم�ة باكم�ال االج�راءات القانونية مع
فائق التقدير .
القايض
عبد املطلب حمدان جرب
قايض محكمة االحوال الشخصية يف جديدة
الشط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة ابي صيدا
العدد  / 112ب 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 25
اعالن
اىل  /املدع�ى عليه ( أوربطه أدبيس خليفه )
مجهول محل االقامة
اق�ام املدعين ( رائ�د ولي�د س�بع ومحم�د
س�عيد س�بع ) الدع�وى املرقم�ة  / 112ب
 2018 /ام�ام ه�ذه املحكم�ة والتي يطلب
فيها نقل ملكي�ة – وملجهولية محل اقامتك
حس�ب اش�عار القائم بالتبليغ ق�رر تبليغك
نرشا بصحيفتني محليتين يوميتني لغرض
الحض�ور صباح ي�وم املرافع�ة املصادف 4
 2018 / 10 /وبعكس�ه س�تجري املرافع�ة
بحقك غيابا وعلنا وفقا للقانون .
القايض
عباس منعم صالح

5

اعالنات

العدد ( )1757االحد  30ايلول 2018

اعالن للمرة االوىل

振华石油控股有限公司

تعلن الجامع�ة التكنولوجية عن اج�راء مزايدة علنية
للم�رة االوىل ع�ن مس�اطحة بناء كش�ك لبي�ع رصيد
املوبايل حرصا وفقا الح�كام قانون بيع وايجار اموال
الدول�ة رق�م ( )21لس�نة ( 2013املع�دل) والرشوط
الخاص�ة باملزايدة للموقع والتي تعد جزء ال يتجزء من
العقد وذلك يف الساعة العارشة من صباح يوم (االثنني)
املص�ادف  2018/11/5فعلى الراغبين باالشتراك
باملزايدة رضورة مراجعة قس�م الش�ؤون القانونية يف
الجامع�ة من اليوم الت�ايل لنرش االعلان لالطالع عىل
رشوط املزاي�دة مس�تصحبني معهم يف موع�د املزايدة
مبلغ التأمينات القانونية مع املستمسكات الشخصية
املذك�ورة يف الشروط اعلاه وكت�اب ب�راءة ذمة من
الرضيبة لعام  2018ويف حالة حصول عطلة رس�مية
غري متوقعة بتاريخ املزايدة يكون اليوم التايل للمزايدة
هو موعد املزايدة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور
نشر االعالن والداللية البالغة (  )0,02اثنان باملئة من
بدل االيجار

ZhenHua Oil Co.,Ltd.
Prequalification Announcements for Tender No: 039-SC-18
Living water and sewage water hauling and trash removal service
Tender by: ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company,

Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) signed on May
24th, 2018. At present, oilfield exploration and development, production and surface engineering construction are
carried out in Iraq.

Tender Title: living water and sewage water haulling and trash removal service
Tender No.: 039-SC-18
1.Clean water supply service, 3 tank trucks with capacity of 20 cubic meters hauling drinking water to all rigs / EBS base camps
and necessary site, duration for 1 year.
2.domestic sewage removal service, 3 tank truck with suction pump with capacity of 20 cubic meters, hauling sewage waste
water from septic tanks at EBS camps to safe and healthy disposal place, duration for 1 year.
3.Trash removal service, 2 garbage trucks with capacity of 10 cubic meter, hauling garbage from EBS base camp / rigs’ locations
and necessary site, duration for 1 year.

Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following
requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH:
1． General introduction of the participants
Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of

Professional qualification documents of the participants
Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications

اىل املدعى عليه  /عبد القادر محمد خلف يسكن حي العامل
اقامت املدعية مثيله س�لمان فهد الدعوى املرقمة اعاله تطالب
فيه�ا تصحيح القس�ام الرشعي املرق�م  613يف 2015 / 4 / 28
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ قرر تبليغك
اعالنا ً يف صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة
يف يوم  2018 / 10 / 7ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك
قانونا ً سوف تجري املرافعة غيابيا ً وعلنا ً وفق القانون
القايض  /حممد حميسن عيل



4． Historical performance of participants company service in recent 5 years
5． Audit reports and financial statements audited by a third party professional audit agency in recent three
years and Bank credit certificates

6． Other materials should be supplemented if needed
7． According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And It will
be deducted from the contract payment directly.

Part 2: Prequalification document submitted time and address:
 All prequalification documents should be submitted before 8th Oct, 2018, AM 11:00
 Prequalification document submission format:
; (1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS
”(2) ONE DIGITAL DISC OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE
Important Notice: All participants shall submit one (1) original in sealed envelopes and MUST clearly marked
Tender Name and contact method including the mobile phone number and E-mail address and Tender No.
Prequalification document submission address:



ZhenHua Oil Co,. Ltd.,
Bagdad International Airport near Al-Burhan Hotel, Bagdad, Iraq
Mr. Wang Shaoayu 00964-7818356928 E-Mail: ebscp@zhenhuaoil.com

اعالن

تق�رر تمدي�د فترة التقدي�م لغرض
الحصول على ارض يف مقبرة وادي
السلام للفترة م�ن 2018/10/2
ولغاية  2018/10/3من نهاية الدوام
الرس�مي لي�وم االربع�اء املقبل فعىل
املتقدمين جلب صك مص�دق بمبلغ
 1000000ملي�ون دين�ار عراقي مع
املستمس�كات املطلوبة عىل ان يكون
التقديم من قبل صاحب بطاقة السكن
حرصا

اجلامعة التكنولوجية

اعالن

2.

3． Introduction to the service capacity of the participants

اعالن للمرة االوىل

تعلن الجامع�ة التكنولوجية عن اج�راء مزايدة علنية
للمرة االوىل عن مس�اطحة لبي�ع رصيد املوبايل حرصا
وفق�ا الحكام قان�ون بيع وايج�ار ام�وال الدولة رقم
( )21لسنة ( 2013املعدل) والرشوط الخاصة باملزايدة
للموق�ع والتي تعد ج�زء ال يتجزء م�ن العقد وذلك يف
الس�اعة العارشة م�ن صباح يوم (الثالث�اء) املصادف
 2018/11/6فعلى الراغبين باالشتراك باملزاي�دة
رضورة مراجعة قسم الش�ؤون القانونية يف الجامعة
من اليوم التايل لنرش االعالن لالطالع عىل رشوط املزايدة
مس�تصحبني معهم يف موعد املزايدة مبل�غ التأمينات
القانوني�ة م�ع املستمس�كات الش�خصية املذكورة يف
الرشوط اعلاه وكتاب براءة ذمة م�ن الرضيبة لعام
 2018ويف حال�ة حص�ول عطلة رس�مية غري متوقعة
بتاري�خ املزاي�دة يكون اليوم الت�ايل للمزايدة هو موعد
املزاي�دة ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور نرش
االعالن والداللية البالغ�ة (  )0,02اثنان باملئة من بدل
االيجار



business etc.) and Qualification certificate

اجلامعة التكنولوجية

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 3917ش 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 27
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3428 :ب2018/4
التاريخ 2018/9/27
اىل املدعى عليه مشتاق كريم جاسم عايص
اقام عليك املدعي مدي�ر عام مرصف الرافدين اضافة
لوظيفته الدعوى البدائية املرقمة /3428ب2018/4
وال�ذي يطلب فيه�ا الحكم بتأديتك ل�ه واملدعى عليه
الثاني صالح مه�دي حامد بالتكافل والتضامن مبلغا
مقداره اثنا عرش ملي�ون واربعمائة واربعة واربعون
ال�ف واربعمائ�ة واربعون دين�ار اضاف�ة اىل الفوائد
املرصفي�ة م�ن تاري�خ االس�تحقاق ولغاي�ة التأدي�ة
الفعلية كذلك الفوائ�د التاخريية للقرض والبالغة %2
بموج�ب عقد القرض امل�ؤرخ  2010/3/24ولثبوت
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي
واشعار مختار حي الجزائر  2/ب املدعو عبد الشهيد
غانم الخزعيل عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا
بصحيفتني يوميتني بموع�د املرافعة املصادف يف يوم
 2018/10/7وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

م .رئيس مهندسني
انامر صالح ابراهيم الرفيعي
مدير بلدية كربالء املقدسة /وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3426 :ب2018/4
التاريخ 2018/9/27
اىل املدعى عليه  /فليح عطشان ظايف
اقام عليك املدعي مدي�ر عام مرصف الرافدين اضافة
لوظيفته الدعوى البدائية املرقمة /3426ب2018/4
وال�ذي يطلب فيه�ا الحكم بتأديتك ل�ه واملدعى عليه
الثاني ج�واد كاظم غازي بالتكافل والتضامن مبلغا
مق�داره ثالثة ماليني ومائة وس�بعة وخمس�ون الف
واربعمائة وتسعة دينار اضافة اىل الفوائد املرصفية
من تاريخ االس�تحقاق ولغاية التأدي�ة الفعلية كذلك
الفوائ�د التاخريية للق�رض والبالغة  %2بموجب عقد
القرض املؤرخ  2009/8/11ولثبوت مجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار
ح�ي الجزائر  5/املدعو خميل عيسى الغانمي عليه
قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني يوميتني
بموع�د املرافعة املصادف يف يوم  2018/10/10وعند
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

اعالن
العدد 92 /
التاريخ 2018/9/23
اىل اصحاب الحق�وق املرصفية او من ينوب
عنهم قانونا بالقطعة  242مقاطعة /29أم
الخثايا
اس�تنادا اىل القرار  611لس�نة  1977وبناء
عىل طل�ب تصحيح االس�م املق�دم من قبل
املواط�ن عدن�ان وايل س�لمان ال�ذي يطلب
تصحي�ح اس�م مورث�ه وال�د الج�د يف قرار
تس�وية للقطع�ة اعلاه وس�تقوم لجن�ة
االرايض واالستيالء العاملة يف مديرية زراعة
املثنى باجراء الكش�ف املوقع�ي عىل العقار
واالس�تماع اىل البين�ة الش�خصية موقعي�ا
بتاري�خ  2018/10/10الس�اعة الع�ارشة
صباحا فم�ن لديه حق االعتراض مراجعة
هذه املديري�ة خالل عرشة ايم�ا من تاريخ
النشر ويعكس�ه س�ينظر يف الطل�ب وفق
القانون
غياب عبد النبي حسن
رئيس لجنة االرايض واالستيالء

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
الهيئة االستئنافية
العدد /301 :س2018/
التاريخ 2018/9/27
اىل عالهن حسني جعبول
تبليغ
لالس�تئناف املق�دم امام ه�ذه املحكمة
من قب�ل املس�تأنف مدير بلدي�ة النجف
اضاف�ة اىل وظيفته على القرار الصادر
م�ن محكمة بداءة النج�ف املرقم /510
ب 2017/3وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م
وحس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي ثائ�ر
طعمة جرب واشعار مختار حي الريموك
السادس يف النجف لذا تقرر تبليغك اعالنا
بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور
ام�ام هذه املحكمة صب�اح يوم املرافعة
املص�ادف  2018/10/10الس�اعة
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف
تج�ري املرافع�ة بحقك حضوري�ا وعلنا
وفق االصول
القايض
خضري سابط البدري
رئي�س الهيئ�ة االس�تئنافية بصفته�ا
االصلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد / 36 :كشف2018/
التاريخ 2018/9/27
اىل املطل�وب الكش�ف ض�ده  /املدي�ر
املف�وض لرشكة ب�رج االعايل /حسين
رزاق حسن  /اضافة لوظيفته
اق�ام طالب الكش�ف املس�تعجل رئيس
جامعة الكوفة اضافة لوظيفته الدعوى
البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب الحكم
فيها تثبيت ذرعة واقع الحال بخصوص
مرشوع انش�اء دور س�كنية لألس�اتذة
بواق�ع  40دار ولثب�وت مجهولي�ة محل
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي
واش�عار مخت�ار ح�ي الس�عدون حيدر
س�الم عب�ود عليه قررت ه�ذه املحكمة
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتين محليتين
يوميتين بموع�د املرافع�ة املص�ادف يف
ي�وم  2018/10/8وعن�د عدم حضورك
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافع�ة بحقك غيابيا وعلنا وفق
االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /344/ب2017/
التاريخ 2018/9/3
اعالن تمديد مزايدة
تبيع ه�ذه املحاكم�ة باملزاي�دة العلنية
العق�ار املرق�م  75مقاطع�ة  17الحرية
فعىل الراغبني بالرشاء الحضور اىل هذه
املحكم�ة يف الي�وم الخام�س عشر من
اليوم الت�ايل لنرش االعالن مس�تصحبني
معهم التأمين�ات القانونية البالغة %10
م�ن القيمة املق�درة ويتحمل املشتري
اجور االعالن والداللية
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف /
القطعة عبارة عن بستان مساحته حوايل
 3دون�م و 18اول�ك و 50م 2ويق�ع عىل
الطريق الع�ام الحرية ـ الصنني مزروعة
بمحص�ول الحنط�ة يف الوق�ت الحارض
ويوج�د في�ه ح�وايل  18نخل�ة القيم�ة
التقديرية الكلية للعقار ()117450000
مائة وس�بعة عشر ملي�ون واربعمائة
وخمسون الف دينار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /691 :ب2017/1
التاريخ 2018/9/2
اعالن
بالنظ�ر لحص�ول الض�م على املزاي�دة
املؤرخة يف  2018/8/27والتي بموجبها
تم احال�ة العقار املرق�م 17م 15بعهدة
املشرتي قاس�م عبد االمري جابر وعباس
فاضل سعيد ببدل قدره 418,000,000
اربعمائ�ة وثماني�ة عرش ملي�ون دينار
تعل�ن ه�ذه املحكم�ة ع�ن بي�ع العقار
املذك�ور اعاله واملبين�ة اوصافه وقيمته
ادن�اه فعلى الراغبني بالشراء مراجعة
ه�ذه املحكم�ة خلال ثالث�ة اي�ام من
الي�وم الت�ايل لنشر االعالن مس�تصحبا
معه التامين�ات القانوني�ة البالغة %10
م�ن القيمة الكلي�ة بعد الض�م والبالغة
 26,120,000س�تة وعشرون ملي�ون
ومائ�ة وعشرون ال�ف دين�ار بموجب
صك مصدق الم�ر محكمة بداءة الكوفة
وصادر من مرصف الرافدين فرع مسلم
بن عقيل (ع) وستجري املزايدة واالحالة
يف الثاني�ة عشر م�ن الي�وم االخري من
االعلان يف املحكمة وعىل املشتري جلب
هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنسية
العراقية
القايض
احمد كاظم املوسوي
االوص�اف :العقار املرق�م 17م 15علوة
الفح�ل عب�ارة عن قطعة ارض بس�تان
املرق�م 17م 15عل�وة الفح�ل مزروع�ة
باش�جار النخيل ومساحته  3دونم 125
م 2تسقى بالواسطة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقد من�ي الس�ند االصيل للعق�ار املرقم
 2/1الكزاره يف البرصة واملسجل بالقيد
 32ت 1967 1مجل�د  651واملس�جل
باعتب�ار ثمانية واربعون س�هم موزعه
عىل الشركاء املذكورين في�ه فمن يعثر
عليه تسليمه اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقد من�ي الس�ند االصيل للعق�ار املرقم
 238/2الك�زاره يف البصرة واملس�جل
بالقي�د  34ت 1967 1مجل�د 651
واملسجل باعتبار اربعة وعرشون سهما
موزعة عىل الرشكاء املذكورين فيه فمن
يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
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حقائق عن «الزهايمر» والوقاية منه
يحتف�ل العال�م الي�وم الجمعة بالي�وم العاملي
للزهايم�ر ال�ذي يصادف يوم  21س�بتمرب من
كل ع�ام ،ويرك�ز االحتفال على التعريف أكثر
بامل�رض والتحديات والصعوبات التي يواجهها
مرىض الزهايم�ر وذووهم.وهناك أكثر من 46
مليون ش�خص مصابون بالخرف ،وسيرتفع
ه�ذا العدد بحلول عام 2050م ليصل إىل 131.5
ملي�ون ش�خص ،بمع�دل إصابة واح�دة كل 3

ثوان.و ُيع�د م�رض الزهايم�ر م�ن أكث�ر أنواع
ٍ
ً
شيوعا ،وهو تلف يصيب أجزاء التفكري
الخرف
والذاك�رة وال�كالم يف امل�خ ،وهو لي�س مرحلة
طبيعية من مراحل تق�دم العمر ،كما أنه ليس
كل نس�يان بالضرورة يعني الزهايم�ر ،إذ إن
الزهايم�ر أخط�ر بكثري من النس�يان.ويصيب
الزهايم�ر النس�اء بنس�بة أعلى م�ن الرجال،
ويس�هم التعلي�م يف خف�ض فرص�ة اإلصاب�ة

سودوكو

باملرض ،وقد تزيد مس�ببات أمراض القلب من
فرص اإلصابة بمرض الزهايمر.ولتقليل خطر
اإلصاب�ة بم�رض الزهايم�ر يج�ب تغيري نمط
الحياة واتباع أس�لوب صحي ،إذ يوفر النشاط
البدن�ي والتمارين الرياضي�ة املنتظمة حماية
تصل إىل  50%من املرض نتيجة تحسن الدورة
الدموي�ة ،والتواصل االجتماع�ي مع األصدقاء
واألقارب.

رسقة عمالت رقمية بقيمة « »62مليون دوالر
قال�ت رشكة تك بيرو ك�ورب اليابانية
املتخصص�ة يف العملات الرقمي�ة ي�وم
الجمعة إنه�ا تقدر حالي�ا قيمة عمالت
رُسق�ت من بورصة تابع�ة لها يف عملية
قرصنة األسبوع املايض بنحو  62مليون
دوالر.
لكن الرشكة أش�ارت إىل أن املبلغ مرشح
للزي�ادة نظرا ألن�ه من املنتظ�ر معرفة
األرق�ام الدقيق�ة فق�ط فور اس�تعادة

الس�يطرة الكامل�ة على خ�ادم أجهزة
الكمبيوتر الخاص بالرشكة.
وقدرت الرشكة يف البداية املبلغ املرسوق
بنح�و  6.7ملي�ار ي�ن ( 59.48ملي�ون
دوالر) حني أعلن�ت عن حادث القرصنة
ال�ذي تعرضت له بورص�ة زايف التابعة
له�ا ي�وم الخمي�س.ويف بي�ان صحفي
ُنشر ي�وم الجمعة ،قال�ت الرشكة التي
تتخذ من أوس�اكا مق�را إنها ُ
خلصت إىل

وزارة النفط
رشكة احلفر العراقية (رشكة عامة)

أنه ج�رت رسقة خمس�ة آالف و966.1
بتكوي�ن وس�تة ماليين و 236ألف�ا و
 810.1موناكوي�ن و 42ألف�ا و327.1
بتكوي�ن كاش.أضاف�ت أنه اس�تنادا إىل
أس�عار اإلغلاق يف الثامن من س�بتمرب
أيلول لكل عملة ،تصل القيمة اإلجمالية
إىل نح�و س�بعة ملي�ارات ي�ن (62.10
مليون دوالر) مضيفة أن نحو  4.5مليار
ين هي أصول لعمالئها.

اىل :السادة اصحاب رشكات

العدد 20774 :
التاريخ 2018/9/26:

م(/اعالن املناقصة  /22جتهيز / 2018/تشغييل ) للمرة االوىل

يرس ( رشكة الحفر العراقية /الهيئة التجارية – قس�م املشتريات املحلية ) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم
لتجهي�ز م�واد  ROTARY DRILING HOSEمختل�ف املواصفات والقياس�ات والكميات ومن منش�ا امريكي ( )USAوامل�واد واصلة اىل محازن
الرشكة يف البرصة ـ الربجسية مع تقديم شهادة منشا مصادق عليها اصوليا مع شهادة فحص من املصنع تتضمن اختبار الضغوط ـ االختبار
الكمياتي للمعدات AISI4130وبفرتة تجهيز ( )90يوم تبدأ من تاريخ توقيع العقد.
مع مالحظة ما ياتي :
 1ـ عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال (رشكة الحفر العراقية /الهيئة التجارية /قسم املشرتيات
املحلية /شعبة عقود التجهيز املحيل الطابق االريض يف مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة ـ الربجسية ) خالل ايام واوقات الدوام الرسمي
 2ـ متطلبات التأهيل املطلوبة ( :هوية غرفة التجارة الصنف الرابع النافذة لسنة )2018
-3بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل الهيئة التجارية –قسم املشرتيات املحلية /
شعبة عقود التجهيز املحيل وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري مسرتد والبالغ ( )150,000مائة وخمسون الف دينار
 -4يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ( رشكة الحفر العراقية ـ البرصة –الربجسية – –مقرر لجنة فتح العطاءات ) يف املوعد املحدد ( تغلق
املناقصة الس�اعة الثانية عرش ـ من يوم االربعاء املصادف  2018/10/24ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون يوم الدوام التايل
للعطلة موعدا للغلق ويكون موعد فتح العطاءات بنفس اليوم املحدد لغلق املناقصة ) العطاءات املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ( مقر الرشكة /لجنة فتح العطاءات /البرصة /الربجسية) يف الزمان
والتاريخ ( الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم االربعاء ) 2018/10/24
 -5اخر موعد لبيع مستدان املناقصة يوم االحد 2018/10/21
 6ـيتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
 7ـ يتم انعقاد املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفسارات املشاركني بتاريخ  2018/10/10من يوم االربعاء ويف حالة وجود اي استفسارات يجب
ان تقدم قبل عرشة ايام من تاريخ غلق املناقصة اعاله
 8ـ مدة نفاذ العطاءات ( 90تسعون يوم) من تاريخ غلق املناقصة
 9ـ يقوم مقدم العطاء بدفع تأمينات اولية قدرها  7400000س�بعة ماليني واربعمائة الف دينار عراقي بموجب صك مصدق او خطاب ضمان
او س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق عىل ان يكون نافذ ملدة  28يوم من انتهاء مدة نفاذ العطاء وس�وف يهمل اي عطاء لم يرفق به
التأمينات االولية
 10ـيتم التقديم عىل املناقصة من قبل املجهز او املدير املفوض للرشكة او احد املؤسسين للرشكة او الوكيل القانوني وبموجب وكالة معتمدة
وتقديم ما يثبت ذلك اىل القسم املعني بيع مستندات املناقصة
 11ـ مبلغ الكلفة التخمينية للطلبية اعاله هو (  )245916050مائتان وخمس�ة واربعون مليون وتس�عمائة وس�تة عرش الف وخمس�ون الف
دينار عراقي
 12ـ يف حالة الرشكات االجنبية الراغبة باالشرتاك باملناقصة تقديم اوراق تسجيلها يف العراق مصادق عليها من الجهات املختصة
 13ـ يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية وبكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطائه
 14ـ املوقع االلكرتوني للرشكة WWW.IDC.gov.iq :
الربيد االلكرتوني للهيأة التجارية contracts.south@idc.gov.iq :

ع.املدير العام
رئيس جملس االدارة
مدير اهلياة التجارية
عبد العزيز جبار كاظم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /346/ب2017/
التاريخ 2018/9/3
اعالن مزايدة
تبي�ع ه�ذه املحاكمة باملزاي�دة العلنية العق�ار املرقم 77
مقاطع�ة  17الحيرة فعىل الراغبني بالشراء الحضور اىل
هذه املحكمة يف اليوم الخامس عرش من اليوم التايل لنرش
االعالن مس�تصحبني معهم التأمين�ات القانونية البالغة
 %10م�ن القيمة املقدرة ويتحمل املشتري اجور االعالن
والداللية
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف /
القطع�ة عبارة عن بس�تان مس�احته ح�وايل  2دونم 20
اول�ك ويق�ع على نهر الضابطي�ة يوجد في�ه حوايل 25
نخلة واالرض مزروعة بالحنطة يف الوقت الحارض القيمة
التقديري�ة الكلية للعقار ( )76925000س�تة وس�بعون
مليون وتسعمائة وخمسة وعرشون الف دينار عراقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2018/3/10
لتس�جيل تمام العقار تسلسل  759محلة البديرية سهما
من اصل دار باس�م (فاضل جاسم سلمان وقاسم محمد
عيل جاس�م له ومس�احته اولكان وتس�عة وسبعون مرت
وخمس�ة س�نتيمات 279,05م مجددا باعتبار حائزا له
بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية تمهيدا
للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم 43
لس�نة  1971قررنا اعالن هذا الطل�ب فعىل كل من يدعي
بوج�ود عالقة او حقوق معينة على هذا العقار تقديم ما
لديه م�ن بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل م�دة ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لنشر هذا االعالن وكذلك الحضور
يف موفع العقار يف الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل
النته�اء مدة ه�ذا االعالن وذلك ألثب�ات حقوقه موقعيا يف
الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
الحقوقي
عامر شاتي ظاهر املحنة
مدير اقدم مالحظية التسجيل العقاري /املناذرة

فقدان
فق�دت الجوازات الص�ادرة من مديري�ة جوازات
البصرة باس�م (  1ـ مرتىض طال�ب نعيم  2 /ـ
لبن�ى احمد قاس�م  3/ـ تيم مرتىض طالب) عىل
من يعثر عليهم تسليمهم اىل جهة االصدار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب /الرشطي محمد عب�د الزهرة
عبود
املنسوب اىل قيادة حدود املنطقة الرابعة
العنوان  /محافظة البرصة ـ الزبري
بما انك متهم وفق املادة  5من ق ع د رقم  14لسنة
 2008لغيابك عن مقر عملك بتاريخ 2017/2/15
ولحد االن واملادة  32منق ع د رقم  14لسنة 2008
الختالس�ك الهوي�ة الوزارية املرقم�ة 1228512
والص�دارة م�ن وازرة الداخلي�ة وملجهولية محل
اقامتك اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان تحرض
ام�ام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل  /املنطقة
الخامس�ة البصرة خالل م�دة ثالث�ون يوما من
تاريخ نرش ه�ذا االعالن يف صحيفة محلية يومية
وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك وتجيب عن
التهم�ة املوجة ضدك وعند عدم حضورك س�وف
تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد 65
و 68و 69م�ن قانون اصول املحاكمات الجزائية
لقوى االمن الداخيل رقم  17لسنة 2008
اللواء الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فق�دت ش�هادة تكي�ل العائ�دة للس�يارة املرقمة
 58047البرصة مالكها طالب جواد هزار ونوعها
س�كانيا الص�ادرة م�ن رشك�ة توزي�ع املنتجات
النفطي�ة  /هي�اة توزي�ع الجنوب على من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة الزبري
العدد /8 :وضع يد2018 /
التاريخ 2018/9/26
اعالن
تبيع محكمة ب�داءة الزبري باملزاي�دة العلنية العقار
تسلس�ل  109/1873الك�وت امل�زال ش�يوعه بيعا
بموجب قرار الحكم املرق�م /233ب 2018/املؤرخ
 2018/7/1الص�ادر ع�ن هذه املحكم�ة الذي هو
عبارة عن دار س�كني تقع يف منطقة حي الش�هداء
على ش�ارع فرع�ي تراب�ي وه�ي منخفض�ة عن
مس�توى الش�ارع ومؤلفه من باحة مكشوفة غري
مبلطة وغرفة اس�تقبال مبنية من الطني ومسقفة
بالجن�دل وغرف نوع ع�دد( )2قديمت�ان مبنية من
البل�وك احداهم�ا مس�قفة بالجينك�و الس�ندويج
واالخرى باالسبس واالرضية من السرياميك ويوجد
مطبخ ومرافق صحية مشرتكة والعقار مجهز باملاء
والكهرباء وهو مش�غول من قبل املدعى عليه خلف
وادي راشد الذي يرغب بالبقاء فيه بعد البيع بصفة
مستأجر فعىل الراغبني بالرشاء الحضور اىل ساحة
ه�ذه املحكم�ة ألج�راء املزاي�دة يف الس�اعة الثانية
عرش م�ن ظهر اليوم الثالثني من الي�وم التايل لنرش
هذا االعلان يف صحيفة يومية مس�تصحبني معهم
التأمين�ات القانونية البالغة  %10من القيمة املقدرة
للعق�ار البالغ�ة  55,625,000خمس�ة وخمس�ون
مليون وس�تمائة وخمس�ة وعرشون ال�ف دينار ما
ل�م يكن من الرشكاء واذا صادف يوم املزايدة عطلة
رسمية يصار لليوم الذي يليه من الدوام الرسمي
القايض االول
مصطفى شاكر عيل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فق�دت هوية املوظ�ف الوزارية باس�م ( وليد حميد
موىس) الصادرة من وزارة النفط رشكة تعبئة الغاز
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد /5702 :ب2015 /
التاريخ 2018/9/27
اعالن
اىل  :املدعى عليه خلدون محمد عبد الله
تبليغ بالحكم الغيابي
بتاري�خ  2015/11/29اص�درت ه�ذه املحكم�ة حكمها
بالع�دد /5702ش 2015/يف  2015/11/29املتضم�ن
تصديق الطلاق الواق�ع بتاري�خ  2015/10/6بينك وبني
املدعية زينب كاظم حمادي وملجهولية محل اقامتك حسب
رشح القائم بالتبليغ وحسب كتاب مركز رشطة الرباضعية
يف البصرة بالع�دد  10011يف  2018/9/27وتأييد املجلس
البل�دي يف مناوي لج�م قررت املحكم�ة تبليغك بصحيفتني
محليتين يوميتني مش�هورتني بالحكم الغياب�ي ولك حق
االعتراض خالل امل�دة القانونية البالغة عشرة ايام وحق
التمييز البالغة ثالثون يوم�ا من اليوم التايل للتبلغ بالحكم
وهي مدد متداخله وبخالفه س�وف يكتسب الحكم الدرجة
القطعية
القايض
كاظم حمود رهيج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقد وصل قبض حكومي امان�ات صادر من بلدية البرصة
املرقم  476591م�ؤرخ  2018/7/31بمبلغ 1,800,000
ملي�ون بأس�م  /كاظم فرج عب�د من يعثر عليه تس�ليمه
لجهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل املتهم الغائب /الرشطي سعد عبد بزون جرو
املنسوب اىل قيادة حدود املنطقة الرابعة
العن�وان  /محافظ�ة ذي قار ـ حي س�ومر /قرب مديرية
التقاعد
بم�ا انك متهم وف�ق املادة  27من قانون االس�لحة رقم 13
لس�نة  1992لحيازتك املس�دس املرق�م ( ) GTW127دون
حصولك على اجازة تؤهل�ك حمله بتاري�خ 2009/1/16
وملجهولي�ة محل اقامتك اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان
تحضر امام محكم�ة قوى االمن الداخلي االوىل  /املنطقة
الخامس�ة البرصة خالل مدة ثالثون يوم�ا من تاريخ نرش
ه�ذا االعلان يف صحيف�ة محلي�ة يومية وتعليق�ه يف محل
اقامت�ك ومق�ر دائرت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجة ضدك
وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا استنادا
الحكام امل�واد  65و 68و 69من قان�ون اصول املحاكمات
الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم  17لسنة 2008
اللواء الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري يف البرصة
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 133/143 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  :الرباط الكبري
الجنس  /ارض الدار مع ابنيتها
النوع ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة
املساحة  1,74مرت مربع /اولك
املش�تمالت /ثالث غ�رف وه�ول ومطبخ وحم�ام ومرفق
صحي تحتاني وغرفتني ومطبخ وصالة فوقاني
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية
الشاغل
مقدار املبيع :
س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف البرصة باملزايدة العلنية
العقار املوصوف العائد للراهن اسعد عادل ولدي عبد االمري
لق�اء طلب الدائن املرتهن املصرف التجاري العراقي البالغ
( )65,000,000دين�ارا فعلى الراغ�ب يف االشتراك فيه�ا
مراجع�ة هذه الدائرة خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل
لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية
نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن  %10من القيمة املقدرة
للمبيع البالغة  140,000,000دينارا وان املزايدة س�تجري
يف الساعة  12ظهرا من اليوم االخري
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف البرصة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكاظمية
العدد /412ب2018/
التاريخ 2018/9/23
اعالن
اىل املدعى عليه  /رياض كطرن شعالن
اقام املدعي امني بغ�داد /اضافة لوظيفته الدعوى البدائية
املرقمة اعاله يطلب فيها ابطال قيد التسجيل للعقار املرقم
 12990/5م 22صابي�ات وملجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح املبل�غ القائ�م بالتبلي�غ وتأييد املجل�س البلدي عليه
تق�رر تبليغ�ك االعنا بصحيفتين محليتني للحض�ور امام
هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف يوم 2018/10/7
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بح�ق غيابيا وعلنا وفق
القانون

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
بداءة البرصة
العدد /1757 :ب2018 /
التاريخ 2018/9/27
اىل املدعى عليه  /وسام طه الزم
تبليغ بالصحف
اق�ام املدعى صالح حمد محمد الذكري الدعوى املرقمة /1757
ب 2018/ض�دك يدع�ي فيها بينك وبني مالك العقار تسلس�ل
 10/34الكزارة مس�احته 900م جنس�ه ارض البس�تان مع
اش�جارها مس�جل بالقيد /113ت 2015/جل�د  1347برصة
وه�و مجاور للعقار تسلس�ل  218/4الك�زارة العائد للمدعي
مس�احته 264م جنس�ه عرصة خالية بالقيد  44ايلول 1948
جل�د  342البصرة وان�ك قد قمت م�ع رشكائك بض�م العقار
العائد للمدعي تسلسل  2018/4اىل عقاركم دون سبب رشعي
او قانون�ي بحجة تصحيح مس�احة العقار بالقيد  18ش�باط
 2016مجل�د  1351فاصبحت مس�احة العق�ار 1184م عليه
اقام ه�ذه الدع�وى ضدكم يطلب فيه�ا بابطال القي�د املرقم
 18ش�باط  2016جلد  1351وارج�اع الحال اىل ما كانت قبل
التصحيح وملجهولية ملح اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي
مهند محس�ن وتايي�د املجلس البل�دي ملنطق�ة الداكري قررت
املحكم�ة تبليغكم بصحيفتني يوميتني محليتني للحضور امام
هذه املحكمة يوم املرافعة املوافق  2018/10/4ويف حالة عدم
حضوركم او من ينوب عنكم س�وف تج�ري املحاكمة بحقكم
غيابا وعلنا
القايض
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اعالن
رقم االخطار
2018/21
من /محكمة قوى االمن الداخيل الثانية /املنطقة الخامسة
اىل املتهم الهارب املطرود من الخدمة ش م املرور وس�ام زوير
علي�وي طالب املنس�وب اىل مديري�ة مرور محافظ�ة املثنى ملا
كن�ت متهما وف�ق املادة  289و  298من ق ع رقم  111لس�نة
 1969املع�دل لتقديم�ك وثيق�ة دراس�ية مزورة وت�م تعيينك
بموجبه�ا على ملاك مديرية م�رور املثن�ى بعنون�ا وظيفي
رشط�ي وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتضى تبليغك بهذا
االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل الثانية
املنطقة الخامس�ة يف ذي قار خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ
تعلي�ق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجي�ب عن التهمة املوجه
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف ترج�ي محاكمت�ك غيابيا
وتحج�ز اموالك املنقولة والغري املنقول�ة ويطلب من املوظفني
العموميني القاء القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب
سلطة حكومية والزام املواطنني الذين يعلمون بمحل اختفائك
باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة /69اوال وثانيا وثالثا
ورابع�ا م�ن قانون اص�ول املحاكم�ات الجزائية لق�وى االمن
الداخيل رقم  17لسنة 2008
رئيس املحكمة
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وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي
القضية املرقمة 2018/625
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اس�م املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة
الخامسة
 2ـ اس�م امل�دان الغائ�ب  :الرشطي ناجي عيسى عيل مريهج
املطرود من الخدمة
 3ـ رقم الدعوى 2018/625 :
 4ـ تاريخ ارتكاب الجريمة عام2014
 5ـ تاريخ الحكم 2018/7/9 :
 6ـ املادة القانونية  32من ق ع د رقم  14لسنة 2008املعدل
 7ـ خالص�ة الحكم  :عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو
العام رقم  27لسنة  2016لعدم تسديد املبلغ املرتتب بذمته عن
قيمة املسدس املختلس الذي بذمته
 8ـ الس�جن ملدة (سبع سنوات) وفق احكام املادة  32اوال من
ق ع د رقم  14لسنة  2008املعدل وبداللة املواد /61اوال و /69
اوال من ق أ د رقم  17لسنة  2008الختالسه املسدس الحكومي
الذي بذمته واملرقم ( )X17852Zنوع برتا عام 2009
 9ـ تضمينه مبلغ مقداره  7,025,000سبعة ماليني وخمسة
وعشرون الف دينار عن قيمة املس�دس املختل�س مع مخزن
عتاد عدد( )1املش�ار اليه اعاله استنادا الحكام املادة  32ثانيا
من ق ع د رقم  14لس�نة  2008املعدل تستحصل منه بالطرق
التنفيذية
 10ـ اعتب�ار جريمت�ه اعاله مخل�ة بالرشف اس�تنادا للمادة
/21أ ـ  6من ق ع رقم  111لسنة  1969املعدل
 11ـ طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام
امل�ادة /38ثاني�ا م�ن ق ع د رقم  14لس�نة  2008املعدل بعد
اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بدلة املادة /89اوال من ق أ د
رقم  17لسنة 2008
 12ـ اعط�اء املوظفين العموميين صالحي�ة الق�اء القب�ض
علي�ه اينما وجد لتنفيذ الحكم الص�ادر بحقه والزام املواطنني
باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة  / 69ثانيا
وثالثا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 13ـ تعميم اوصاف املسدس املوصوف اعاله وفق القانون
 14ـ حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة
/69رابعا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 15ـ�ـ تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب حسين عبد
االمير جابر البالغة ( )25,000خمس�ة وعشرون الف دينار
عراق�ي تصرف له م�ن خزين�ة الدولة بع�د اكتس�اب الحكم
الدرجة القطعية
ق�رارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة /60
سادسا من ق أ د رقم  17لسنة  2008قابال لالعرتاض والتمييز
استنادا الحكام املادة /71اوال وثانيا من نفس القانون وافهم
بتاريخ 2018/7/9
العميد الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

 7رياضة
العدد ( )1757االحد  30ايلول 2018
www.almustakbalpaper.net
www.almustakbalpaper.net

حتديد موعد مغادرة املنتخب
الوطني اىل البطولة الرباعية
المستقبل العراقي /متابعة

يتوج�ه المنتخ�ب الوطن�ي إل�ى الس�عودية ،ف�ي
الثامن من ش�هر تش�رين األول المقبل للمش�اركة
في البطول�ة الدولية الرباعية ،إلى جانب منتخبات
السعودية {البلد المضيف} واألرجنتين والبرازيل.
وق�ال المدرب المس�اعد للمنتخ�ب أحمد خلف في
تصري�ح صحف�ي ،ان “المنتخ�ب س�يتجمع ف�ي
السابع من الش�هر المقبل ويغادر بعدها بيوم إلى
السعودية للمشاركة في البطولة الرباعية”.
وأوضح خلف أن “منتخب العراق سيغادر من بغداد
بالالعبين المحليين فقط ،على أن يلتحق المحترفون
بشكل مباشر بالفريق في السعودية”.
وأش�ار إلى أن “المش�اركة في البطول�ة الرباعية

اجلزيرة يطري إىل العراق استعداد ًا
ملواجهة القوة اجلوية
المستقبل العراقي /وكاالت

س�تكون فرص�ة طيب�ة للجه�از الفن�ي وللمدرب
الس�لوفيني كاتانيت�ش للوق�وف على مس�تويات
الالعبي�ن قبل بطولة أمم آس�يا في اإلمارات مطلع
العام المقبل”.
يشار إلى أن قائمة المنتخب العراقي ضمت كال من
محمد حميد ،جالل حس�ن ،محمد كاصد لحراس�ة
المرم�ى ،وف�ي خ�ط الدفاع أحم�د إبراهي�م ،علي
عدن�ان ،مصطفى ناظم ،حس�ام كاظم ،علي فائز،
عالء مه�اوي ،ريبين س�والقا ،وفي خط الوس�ط
أحم�د ياس�ين ،همام ط�ارق ،مهدي كام�ل ،أمجد
عطوان ،أس�امة رش�يد ،بشار رس�ن ،حسين علي
وفي خط الهجوم جس�تن ميرام ،مازن فياض،
محمد داوود ،مهند علي ،سعد عبد األمير،
علي حصني.

يتوج�ه وف�د الجزيرة األردن�ي ،فجر غ ٍد
األح�د ،إلى الع�راق ،اس�تعدا ًدا لمواجهة
مضيقه القوة الجوية الثالثاء المقبل ،في
إياب نهائي منطقة غرب
اس�يا لبطول�ة كأس
االتح�اد اآلس�يوي
لك�رة القدم.وكان
فري�ق الجزيرة قد
خسر لقاء الذهاب
ف�ي العاصم�ة
عم�ان به�دف دون
رد.ويحت�اج الجزي�رة
بف�ارق
للف�وز

كني األكثر غزو ًا لشباك
أصحاب األرض

مورينيـو يتحـسـر علـى غـيـاب
تـقـنـيـة الفيديـو
المستقبل العراقي /وكاالت
ق�ال البرتغ�ال يجوزي�ه موريني�و،
المدي�ر الفن�ي لنادي مانشس�تر يونايتد
اإلنجلي�زي ،إن الهدف األول لوس�ت هام
يونايتد في شباك فريقه جاء من تسلل.
وق�ال مورينيو ف�ي تصريح�ات أبرزتها
صحيفة “مانشستر إيفننج نيوز” ،عقب
الخس�ارة أمام وس�ت هام بثالثة أهداف
له�دف“ :أعتقد أن الفري�ق الذي يأتي مع
تلك الهشاشة العقلية ويبدأ متأخرًا بهدف
فهذه ليست أفضل طريقة للبدء”.
وأض�اف“ :لق�د ج�اء الهدف من تس�لل،
ل�و كان الثالثاء الماضي ،ل�كان قد ألغي

م�ع تقني�ة الفيدي�و ،ولك�ن ال يوج�د
الي�وم فيديو ،كان خطأ م�ن حكم الخط
واحتسب اللعبة هدفا”.وتابع“ :ليس لدي
شكوى من موقف الالعبين ،لدي شكوى
من بعض الجودة والق�وة العقلية ،نحن
بحاجة للقليل من التواضع ،هذا حقيقي،
وطبيعي لمحترفي ك�رة القدم”.وامتدح
الالع�ب الش�اب ماكتومن�اي ،حيث قال
”:لقد كان أفضل مدافع اليوم أمام وست
هام ،كان لديه موقف رائع وهو عدواني،
إنه شجاع وأعتقد أنه مهم بالنسبة لنا”.
وأكمل“ :لديه جودة مع الكرة ،إنه يعرف
كيف يلعب وجيد من الناحية الفنية ،يمكن
أن يدف�ع بالك�رة للمناط�ق الهجومي�ة،

بغداد /المستقبل العراقي
أعلن النجم البريطاني أندي موراي المصنف
األول عالمي�ا س�ابقا نهاي�ة موس�م 2018
مبكرا  ،بعد خس�ارته في ربع نهائي بطولة
شينجن المفتوحة للتنس  ،أمس الجمعة.
فش�ل موراي من بلوغ الدور نصف النهائي
ف�ي ش�ينجن بع�د خس�ارته أم�ام الالعب
اإلس�باني فرناندو فيرداسكو بمجموعتين
دون مقابل بواقع  4-6و .4-6

وكان م�وراي يفكر بالمش�اركة في بطولة
بكي�ن األس�بوع المقب�ل  ،إال أن�ه عانى من
إصاب�ة خفيفة ف�ي الكاح�ل ،ليق�رر إنهاء
ً
وفقا لـ“بي بي سي“.
موسمه مبكرًا،
جدي�ر بالذك�ر أن موراي عان�ى كثيرا
ه�ذا الموس�م بعد خضوع�ه لعملية
جراحي�ة عل�ى مس�توى الفخذ في
ش�هر كانون الثان�ي الماض�ي ولم
يلع�ب على أثرها س�وى  9مباريات
فقط.

إصابة مؤملة لبيرت تشيك أمام واتفورد
المستقبل العراقي  /متابعة
تعرض بيتر تشيك ،حارس مرمى آرسنال ،إلصابة مؤلمة ،خالل مباراة
فريق�ه أمام ضيفه واتفورد ،اليوم الس�بت ،على ملعب اإلمارات ،في
إطار الدوري اإلنجليزي الممتاز.وفي الدقيقة األولى من الوقت بدل
الضائع ،س�قط تش�يك ً
أرضا ،متأثرا بآالم اإلصابة في كاحل القدم
اليس�رى أثناء تسديد ركلة مرمى.وأكد الحارس المخضرم للجهاز
الفن�ي للفريق ،ع�دم قدرته على اس�تكمال اللق�اء ،ليجبر أوناي
إيمري ،المدير الفني للجانرز ،على اس�تبداله ،وإش�راك األلماني
بيرن�د لينو.وس�لم بيتر تش�يك ،ش�ارة قي�ادة آرس�نال ،لزميله
آرون رامس�ي ،بينما خ�اض لينو ،مباراته األول�ى في الدوري
اإلنجليزي هذا الموسم.وس�بق أن ش�ارك لينو ف�ي مباراتين
ب�كأس الرابطة وال�دوري األوروبي ،علما بأن�ه انضم للفريق
اللندني مطلع الموسم الجاري.

تدريبات رونالدو تفاجئ
«املحظوظ» ديباال
بغداد /المستقبل العراقي

عب�ر األرجنتين�ي باول�و ديباال ،نج�م ن�ادي يوفنتوس ،عن
س�عادته باللعب مع كل من كريس�تيانو رونال�دو وليونيل
ميس�ي.وأوضح ديب�اال الف�ارق بي�ن النجمي�ن البرتغال�ي
واألرجنتيني ،في ظل توقعات بتألق صاحب القدم اليسرى
الساحرة مع “الس�يدة العجوز” هذا الموسم.وذكر موقع
صحيفة “إكس�بريس” البريطاني�ة أن النجم األرجنتيني،
اعت�رف بأنه محظ�وظ للغاي�ة ،ألنه اس�تطاع اللعب مع
أحس�ن العبين في عالم الساحرة المستديرة ،كريستيانو
ً
مضيفا أنه يتعل�م منهما كثيرًا.
رونالدو وليونيل ميس�ي،
وعن المقارنات التي ُتعقد دائما بين الفائزين بجائزة أحس�ن
العب في العالم خمس مرات ،قال ديباال “ليست هناك فوارق بين
ميس�ي ورونالدو ،إنهما ظاهرتان”.وأردف صاحب القدم اليسرى
الس�احرة“ :أنا سعيد ألنني الالعب الوحيد في العالم الذي ُيمكنه التعلم من
كل من ميسي ورونالدو”.وأوضح ديباال ( 24عاماً) أنه تفاجأ كثيرا ً بكثافة
التدريبات التي يقوم بها زميله في يوفنتوس رونالدو.

المستقبل العراقي /وكاالت

لذلك أنا س�عيد بما قام به اليوم”.وأشار
موريني�و خالل تصريحات�ه إلى أنه حان
الوق�ت لالتف�اق م�ع المنتقدي�ن ال�ذي
يطالبون بإش�راك أنتوني مارس�يال بدلاً
من أليكس�يس سانش�يز ،وه�و ما حدث
اليوم.وق�ال“ :لعدة أش�هر يس�أل الناس
عن مارسيال ،مارس�يال ،مارسيال ،لقد
ح�ان الوقت لكي أتفق على أن سانش�يز
ال يلع�ب بش�كل جي�د ،ومن�ح الفرص�ة
لغيره”.واعترف البرتغال�ي أن فريقه لم
يك�ن عدوان ًيا بما يكف�ي ،حيث قال“ :لم
نكن عدوانيين بم�ا يكفي للحصول على
النقاط اليوم ،كان الهدف األول من تسلل
وجاء الهدف الثاني بالخطأ في مرمانا”.

موراي ينسحب من بطولة بكني للتنس

هدفين للتأهل مباشرة إلى نهائي بطولة
كأس االتح�اد اآلس�يوي.ويرأس وف�د
الجزيرة رئي�س النادي محمد المحارمة،
ويضم الجهاز الفني بقيادة السوري نزار
محروس إلى جانب “ ”20الع ًبا.وستكون
صفوف فريق الجزيرة مكتملة باستثناء
المداف�ع زي�د جابر ال�ذي يغي�ب بداعي
اإلصاب�ة ،فيم�ا سيش�ارك ف�ي المباراة
المحترف السوري مارديكيان الذي غاب
عن اللقاء السابق بسبب اإليقاف.
ويعي�ش فريق الجزيرة في حالة معنوبة
مرتفع�ة حي�ث يتص�در حالي�ا ال�دوري
المحلي ،ويتطلع للع�ودة ببطاقة التأهل
بحثا ع�ن أول إنجاز آس�يوي بمس�يرته
الكروية.

س�جل هاري كي�ن ،نجم توتنه�ام ،هدفين في ش�باك مضيفه
هيدرس�فيلد ت�اون ،خلال الش�وط األول ،من مب�اراة الجولة
السابعة للبريميرليج ،اليوم السبت.
وفي هذا الصدد ،قالت شبكة “سكاي سبورتس” إن كين أحرز
ً
هدفا ،في آخر  35مب�اراة لعبها خارج ملعبه ،في مختلف
36
ً
البطوالت ،متفوقا على العديد من النجوم.
ً
أهدافا ،خارج الديار ،في
وأوضح�ت أن كين أكثر من س�جل
الخمس�ة دوريات الكبرى ،منذ بداية سبتمبر/أيلول ،2017
بواق�ع ً 19
هدف�ا ،ويأت�ي خلف�ه كل من ،ش�يرو إيموبيلي
ً
ولويس سواريز ،برصيد  15هدفا.
ومن جانبها ،قالت ش�بكة “أوبتا” إنه منذ بداية الموس�م
ً
أهداف�ا لزميله ،ف�ي الدوري
الماض�ي ،لم يصن�ع الع�ب
اإلنجليزي الممت�از ،أكثر مما صنع كي�ران تريبير لهاري
كين ( 7أهداف).

ملعب كربالء جاهز الحتضان هنائي
غرب آسيا بكأس القارة
بغداد /المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الش�باب والرياضة ،اليوم الس�بت ،جاهزي�ة ملعب كربالء الدولي
الحتضان نهائي بطولة غرب اسيا بكأس اسيا.
واكدت دائرة ش�ؤون األقاليم والمحافظات في وزارة الش�باب والرياضة في
بي�ان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نس�خة من�ه اليوم “جاهزي�ة ملعب كربالء
الدول�ي ،ألحتض�ان المب�اراة النهائية لمنطقة غرب آس�يا ف�ي بطولة كأس
األتح�اد األس�يوي  2018بين فريقي الق�وة الجوية والجزي�رة األردني التي
ستقام يوم الثالثاء المقبل”.
وبينت الدائرة بحس�ب البيان أن “الملعب يش�هد حملة واس�عة ألدامته وتأهيله
أس�تعدادا ً للمباراة المهمة ،فضال عن مباريات الدوري ،وان االدمة شملت أرضية
الملع�ب التي أصبح�ت مهيئة تمام�ا ً الس�تقبال الحدث اآلس�يوي ،وكذالك
المدرجات ومنازع الالعبين والبوابات الرئيسية والمرافق المهمة
ف�ي الملعب التي تؤمن س�ير المباريات بأفض�ل صورة ،مما
ينعكس قدرة العراق على تضييف االس�تحقاقات اآلسيوية
بافضل صورة”.

الزوراء يتغلب عىل االمانة والتعادل
حيسم لقاء الطلبة واحلدود
المستقبل العراقي /وكاالت

فاز فريق الزوراء على امانة بغداد ،فيما حس�م
التع�ادل االيجابي لق�اء الطلب�ة بالحدود.وفاز
فريق الزوراء على مستضيفه فريق امانة بغداد
بهدفي�ن مقابل هدف واحد ،حيث س�جل
للزوراء مهند عبد الرحيم في الدقيقة 60
وعالء عب�اس من ركلة جزاء في الدقيقة
 ،92بينم�ا س�جل الهدف الوحي�د المانة
بغداد الالعب جاسم محمد من ركلة جزاء
في الدقيقة .80وتعادل فريق الطلبة امام
فري�ق الحدود به�دف واحد ل�كل منهما،
حيث س�جل للاول م�روان حس�ين في
الدقيقة  ،52بينما س�جل للحدود شريف
عب�د الكاظم في الدقيق�ة .33من جانبه،
حقق فريق الصناع�ات الكهربائية الفوز

على فريق الديوانية بهدفين مقابل هدف واحد.
وتغل�ب فري�ق الس�ماوة بثالثة اه�داف مقابل
هدف واحد على فريق الكرخ ،فيما احرز فريق
نفط الوس�ط فوزه على النجف بهدفين مقابل
هدف واحد.

برشلونة يواصل التعثر بتعادل خميب أمام بيلباو
بغداد /المستقبل العراقي
واصل فريق برش�لونة نتائجه الغير مرضية
ف�ي بطول�ة الليج�ا ،للمب�اراة الثالثة على
التوال�ي ،حي�ث س�قط ف�ي ف�خ التعادل
اإليجابي به�دف لمثله أمام أتلتيك بيلباو،
مساء اليوم السبت ،بالجولة السابعة ،في
معقله “كامب نو”.وسجل دي ماركوس
ه�دف أتلتي�ك بيلب�او ف�ي الدقيقة ،41
بينما س�جل منير الحدادي لبرش�لونة
في الدقيق�ة .84وبهذا التع�ادل يرفع
برش�لونة رصي�ده للنقط�ة  14ف�ي
صدارة الترتيب بشكل مؤقت ،ورفع
أتلتي�ك بيلباو رصي�ده للنقطة  7في
الم�رز الراب�ع عش�ر.البداية كانت
م�ن الجانب الكتالوني ،بتس�ديدة
قوية م�ن األوروجوياني لويس
س�واريز مهاج�م البارس�ا من
خلال ركل�ة حرة ف�ي الدقيقة
.7وأول�ى مح�اوالت بيلب�او
جاء عبر المهاج�م ويليامز في
الدقيقة  ،12والتي مرت تسديدته
بج�اب القائ�م االيس�ر.وواصل
بيلباو محاوالته بتسديدة من راؤول
جارس�يا ف�ي الدقيقة  13تص�دى لها تير
ش�تيجن.واضطر بيريزو المدي�ر الفني لبيلباو،
إلج�راء تغيير اضطراري بالدفع بنوالس�كوين
ب�دال م�ن إينييج�و مارتيني�ز ال�ذي تع�رض
إلصابة.وتأل�ق الحارس س�يمون في التصدي

لتس�ديدة قوية من لويس س�واريز في الدقيقة ،25
بعد تمريرة س�حرية من أرت�ورو فيدال.وافتتح دي
ماركوس مدافع بيلباو التس�جيل للفريق الباس�كي
في الدقيقة  ،41بعد كرة عرضية من زميله ماركيل
سوس�ايتا.وأهدر فيلي�ب كوتينيو فرصة تس�جيل
التعادل بتس�ديدة رأس�ية على يمين مرم�ى بيلباو
في الدقيقة  ،43أمس�ك بها الحارس س�يمون.ومع
انطالق الش�وط الثان�ي ،تعرض س�يرجي ربورتو
لإلصاب�ة ،وق�رر فالفيردي اس�تبداله ف�ي الدقيقة
 50ودف�ع بس�يرجيو بوس�كيتس.وبدأ برش�لونة
س�عيه نحو تس�جيل هدف التعادل بتس�ديدات عبر
عثم�ان ديمبلي وإيفان راكيتيتش وفيليب كوتينيو.
ودف�ع فالفي�ردي باألرجنتيني ليونيل ميس�ي بدال

من التش�يلي أرتورو فيدال في الدقيقة .54ومنعت
العارض�ة البرازيل�ي فيلي�ب كوتينيو من تس�جيل
ه�دف التع�ادل ف�ي الدقيقة  61م�ن المب�اراة ،بعد
تس�ديدة قوية.وحصل ميس�ي على ركل�ة حرة في
الدقيق�ة  ،70تصدى لها دي مارك�وس بالرأس من
خط المرمى.واستمر البلوجرانا في إهدار الفرص،
حيث تصدى القائم لكرة ميسي في الدقيقة  76من
المباراة.ونجح البارس�ا في تس�جيل هدف التعادل
عب�ر منير الحدادي في الدقيقة  83بتمريرة عرضية
من ليونيل ميس�ي.ومنح ميسي تمريرة مميزة في
الدقيق�ة  ،91لكنه س�دد الك�رة بقوة أعل�ى مرمى
بيلباو ،لتنتهي المباراة بوقع هذه النتيجة ،ويواصل
برشلونة تعثره.

العراقـي
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ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي
ُمع ِّل ُ
مة البيانو

الشاكون من الديمقراطية
الحقوقي ماجد الحسناوي
املشروع الديمقراط�ي الج�اري تطبيقه يف الع�راق يجب
أن يك�ون قائم عىل أس�س موضوعية رصين�ة مع دوافع
املجتمع وظروفه وتخليص�ه من موروثات النظام املقبور
الذي كان يقسم الظلم والظالم ومن واجب الحكومة تلبية
رغب�ات وأحتياجات الش�عب فالديمقراطية الحقة تتغنى
بها الش�عوب لرسم مستقبلها فأساس�ها الحرية والعدل
واألنص�اف نحن نبرص بأعيننا ونكاف�ح رشاهة الوحوش
الضاربة فالدول املستكربه هي التي تفرض الظلم والحقد
والخصام وم�ن العجب تتحدث الواليات املتحدة األمريكية
عىل العدوان وتتهم الناس فيه وهي التي تعتدي عىل حقوق
الناس املرشوعة لسلبها ونهبها بكل صالفة وصفاقة ومن
غري خجل وال حياء هذه الدولة املاكرة املاهرة يف أغتصاب
األمم والشعوب والتهام كنوزها وخرياتها وتندفع ألحتالل
الع�راق وأفغانس�تان وتقطيع أوصال الش�يوخ والعجائز
وتجوي�ع البطون وأنتــــهاك الحقوق وتعرية األجس�اد
لتفتك بها األمراض ومن س�وء ح�ظ الديمقراطية ترتدي
ه�ذه الدولة ال�زي الديمقراطي وتح�رص أن يكون جذابا ً
ً
وخالب�ا يف الوقت تتالطم بين أيديهم دم�اء األبرياء تحت
س�مع العال�م وبرصه أهذه ه�ي الديمقراطي�ة يازعيمة
الديمقراطي�ة العرصي�ة وكي�ف تص�دق الش�عوب ه�ذه
األكذوب�ات الت�ي تعم�ل على أش�اعتها يف العال�م املبتىل
بأس�تعمار الديمقراطي�ات الغربي�ة املزعومة وما س�بب
تأيي�د الظلم والع�دوان فأصيبت الديمقراطية بنكس�ة يف
الصميم عىل يد أمريكا .فاالحتالل املدحور والخارس يف أخر
لحضات�ه لم يدع ناحية وال مي�دان اال وزعه الغاما ً وغرس
بذور الفتن والخصومة والش�حناء أضافة اىل تفجيع األمة
بمكافح�ة أخالقها وأدابها وقيمه�ا األجتماعية والروحية
وحرب شعواء عىل األحرار والعمل لتشتيت القوى وبعثرة
الصفوف والسيما يف هذه الظروف مما ينتج الرش األفسد
والعيش األنكد فالشعوب الحرة هي التي تحطم السالسل
واألغلال وتقذف باالحتالل وكش�ف زيف�ه وديمقراطيته
املغشوش�ة وادعاءات�ه الباطـــلة وفض�ح أقزامه الذين
يروج�ون ملرشوع�ه ويسيرون يف مخططات�ه وأصب�ح
الش�اكون م�ن الديمقراطي�ة ألنع�دام الخدم�ات وتفيش
الفس�اد األداري وامل�ايل وأنهيار منظومة القي�م كالدعارة
واملخدرات فأصبح أرتداء الزي الديمقراطي لخنق الشعوب
وأنتهاك الحقوق.

فاطمة ناعوت
كان�ت عيناه�ا مُ علّقتني باألصاب�ع النحيل�ة .تعلوان ،كلم�ا ارتفعتِ
ُ
ُ
ُ
الصغرية ،بحس�اب دقيق ،فوق
األصابع
األصاب�ع ،وتهبطان ،هبطتِ
ً
نغمة أو ُت ِّ
ً
ُ
َ
فالصمت
صمتا.
شك َل
لتصنع
املفاتيح البيضاء والس�وداء؛
ج�ز ٌء م�ن النغم .كان قلبُه�ا يخفق م�ع أناغيم البيانو الت�ي يعزفها
ُّ
َ
الصغ�ارْ .
َ
ضمنت أن َ
س�تظل
روحك
تس�تمع إىل املوس�يقى ،فق�د
أن
َ
ً
ّ
تتعك َر أو تتش�وَّهْ .
تعزف املوسيقى ،فأنت من الطيبني
وأن
صافية لن
َّ
ُ
س�يُ
مَ
نصت إىل
األخيار الذين يس�اهمون يف ارتقاء البرشية .ألن كل ن
ِ
ُ
عز ِفك ،لن تتشوّه ُ
نقي يُش ّي ُد العال َم
يحتفظ
روحه وسوف
بقلب طف ٍل ّ
ٍ
وأن تؤلِّ َ
عىل السلام والرَّغدْ .
ف املوس�يقى ،فأنت من االس�تثنائيني يف
ُ
ص ّن ً
التاريخ بوصفهم ُ
اعا ملجد البرشية ،مثل
هذا العالم الذين يُخلّدهم
َ
مَ
مَ ن شيّد األهرامات ،ومن اخرتع صل البنسلني ،ومن اكتشف قارّات
العال�م ،وم�ن ابتكر نظري�ة الجاذبية والك ّم والنس�بية .أمّ �ا أن ُتعلِّ َم
جمعت َّ
املوس�يقى ،فأنت من ُ
َ
كل ما
النخب�ة املُصطفاة من البرش ألنك
َّ
س�بق من أمجاد ،ووج�بَ علينا االنحنا ُء أمام�ك؛ ذاك أن مَ ن ينرشون
علومَ هم وعصارات أفكارهم ،يش�بهون أصحاب الرس�االت الكربى يف
ُ
أعرف واحدة من أولئك الرس�والت اللواتي حصدن جميع
هذه الحياة.
ُ
ُ
ُ
أتأمل جس�دها
أجلس إىل جوارها
كن�ت
ما س�بق م�ن أمجاد ورشف.
ُ
وأرمق عينيها الب ُِّنيتني تعلوان وتهبطان
النحيل يختلج مع وقع النغم،
م�ع الجوابات والق�رارات املعق�ودة بأصاب�ع الصبيّ�ة الجميلة التي
ُ
تجلس إىل البيانو فوق خشبة املرسح يف متحف سوزان مبارك ،تعزف
الحركة الرابعة من الس�يمفونية الخامس�ة التي استلهمها بيتهوفن
من وقع قرعات يد صاحب البيت عىل باب غرفة بيتهوفن املُستأجرة،
يطلب اإليج�ار ،الذي لم يكن يف حوزة املوس�يقار الفقري العظيم ،مع
ُ
تنهض
بدايات القرن التاس�ع عرش ،فمنحها اس�م «رضبات القدر».
ُ
ُ
الجميلة من مقع�د البيانو ،وتحصد تصفيقنا الحار ،ليجلس
الصبية
ٌ
طفل يف الخامسة من عمره يعزف مقطوعة أخرى ملوتسارت،
محلَّها
ُ
ٌ
ّ
ُ
وقل�ب مُ علمة البيانو
ث�م صبية أخرى تع�زف مقطوعة لعمر خريت،
الجالس�ة إىل ج�واري يف الصف األول من حضور ريس�يتال البيانو ،ال
ُّ
ُ
أنامل تالميذه�ا وتلميذاتها
يكف ع�ن الخفق مع كل نغم�ة تصنعها
الذي�ن علّمته�م كي�ف يتذوّق�ون النغم�ة وكي�ف يعزف�ون عىل هذه
ُ
ُ
علمت أن
ش�عرت بفرحة غام�رة حني
اآلل�ة العمالقة امللكة :البيانو.
طالب مدرس�ة البيانو قد اختاروني باالس�م لكي أُس�لّمهم شهادات
التخرج والتدرّج بني مس�تويات التعلّم من الصف األول وحتى الصف
الراب�ع عرش ،جن ًب�ا إىل جنب م�ع املُعلّمة التي درّبتهم طوال س�نوات
الدراس�ة ،د .تري�زا عبده ،مُ علّم�ة البيانو واملايسترا الجميلة .يف دار
م�ت َ
األوب�را املرصية ،ق ّد ْ
أول مقطوعة من تأليفه�ا بعنوان رومانس،
ٌ
ُ
عىل الفل�وت والبيانو ،وهي بعد صبية يف الص�ف األول الثانوي .وبعد
تخرّجها يف الكونسيرفاتوار قسم التأليف املوسيقى والقيادة ،عزفت
مع أوركسترا الجيش املرصي بالش�ؤون املعنوية بالقوات املسلحة،
وش�اركت يف العديد من الحفلات األوبرالية تحت قيادة أس�تاذتها د.
سمحة الخويل.

كـاريكـاتـير

دواء لعالج «اإليدز» ينجح يف أول اختباراته الرسيرية
اجتاز دواء لعالج م�رض نقص املناعة
«اإلي�دز» بنج�اح أول االختب�ارات
الرسيرية ،حيث ينتج الدواء باستخدام
مزيج من األجسام مضادة.
وج�اء يف نتائج االختب�ار التي نرشت يف
مجلة  ،Natureأن ال�دواء نجح يف كبح
العدوى يف أجسام املتطوعني ملدة أربعة
أش�هر بع�د التخيل ع�ن تن�اول األدوية
املضادة للفريوسات االرتجاعية.
ويق�ول أنتون�ي ف�ويس ،رئي�س معهد
الحساس�ية واألم�راض املعدي�ة يف
الوالي�ات املتح�دة ( ،)NIAIDإن «عالج
اإليدز باستخدام األجسام املضادة يمنح
املصابين األمل يف الش�فاء .لقد حققنا
خطوة مهمة يف اتجاه تحقيق هذا األمل ،فقد
أظهرنا أن الجمع بني أجسام مضادة محددة
يمكن أن يقمع العدوى لفرتة طويلة».
وقب�ل  3أعوام ،اكتش�ف علماء م�ن جامعة
روكفلر يف نيويورك برئاسة ،مارينا كاسكي،
جس�ما مضادا غري اعتي�ادي «،»3BNC117
يمكن�ه كبح تكاثر أنواع مختلفة من فريوس
نق�ص املناعة .ويكمن رس عمل هذا الجس�م
املضاد يف أنه يهاجم الجزء الرئييس للفريوس

ويلتص�ق بـ «ذي�ل» خاليا املناعة ،ويس�اعد
الفريوس يف التوغل داخلها .وقد اخترب العلماء
« »3BNC117ال�ذي حصلوا عليه من جس�م
أح�د املصابين باملرض قبل س�نتني ،واتضح
أن باإلمكان استخدامه يف كبح العدوى لفرتة
طويلة.
ودفع�ت ه�ذه النتائج كاس�كي وفريقها إىل
اس�تخدام « »3BNC117م�ع جس�م مضاد
آخر واس�ع الطي�ف « ،»1074-10يس�تخدم
للحص�ول على مناعة ض�د فيروس نقص

ابتكار رغوة لغلق جروح األعرية النارية
ابتكر علماء كلية الطب يف جامعة بنس�لفانيا األمريكية رغوة خاصة
تغل�ق الج�روح الناتجة عن األعيرة الناري�ة ،ويمكنها إنق�اذ حياة
املصاب عند استخدامها خالل  15دقيقة من إصابته.وابتكرت الرغوة
واختربت يف كلي�ة الطب بجامعة بنس�لفانيا بموجب عقد موقع مع
وزارة الدفاع األمريكية ،مدته ثالث سنوات ،وبكلفة  1.4مليون دوالر،
يتضمن إنتاج رغوة نشطة تغلق الجروح الناتجة عن األعرية النارية،
لوق�ف نزيف الدم ومنع تلوثها.وأث�ارت هذه الرغوة اهتمام الرشطة
والعاملين يف مج�ال الطب أيضا ،ألنه�ا قادرة عىل وق�ف نزيف الدم
وغلق الجرح ملنع تلوثه ،وهي بذلك تقدم خدمة كبرية ألطباء سيارات
اإلس�عاف الذين يواجهون حاالت كثرية يومي�ا ،وعليهم خالل دقائق
مع�دودة إنقاذ حي�اة املصاب .كم�ا أن باإلمكان اس�تخدامها لوقف
نزيف الدم لحني وصول األطباء.
وكشف املبتكرون أن الرغوة من مكونات يمكن إزالتها بعد فرتة لعالج
الجرح إذا تطلب إجراء عملية ،ويمكن للجراح تسخني «الرغوة» ومن
ثم سحبها من الجرح وإجراء العملية.

طريقة ملنع تطور أحد أخطر أنواع الرسطان

املناعة .وقد اخترب الفريق هذه الفكرة
على مجموع�ة ق�رود وكان�ت النتائج
إيجابية ،بحيث تقرر اختبار هذه املزيج
م�ن األجس�ام املضادة على املتطوعني
م�ن البشر .وفعلا اخترب على ثمانية
متطوعين أصيبوا بامل�رض قبل خمس
سنوات ،ويتناولون باستمرار العقاقري
املضادة للفريوس�ات ،حيث وافقوا عىل
التخيل مؤقتا ع�ن تناول هذه العقاقري
واالكتفاء بمزيج األجسام املضادة.
كم�ا اخترب ه�ذا املزي�ج يف نفس الوقت
على مجموعة من  7أش�خاص أصيبوا
قب�ل فرتة بامل�رض ولم يب�ارشوا بأخذ
العالج .وتقول كاسكي ،إن  12متطوعا
من مجموع  15قاوموا بنجاح فريوس نقص
املناعة خالل  20أسبوعا ،أما الثالثة اآلخرين
فقد أعيدوا إىل العالج التقليدي بعد اكتش�اف
أن الفريوس يف دمهم يقاوم مزيج األجس�ام
املضادة.
واس�تنادا إىل ه�ذه النتائ�ج ،تن�وي مارين�ا
كاس�كي وفريـــــقه�ا إج�راء اختب�ار
ه�ذا املزي�ج ملدة  40أس�بوعا على مجموعة
متطوعني أكرب عددا.

اكتش�ف علم�اء جامع�ة نيو
س�اوث ويل�ز األسترالية أن�ه
يمك�ن تجن�ب نس�بة عالي�ة
م�ن حاالت اإلصاب�ة برسطان
األمع�اء من خلال تغيري نمط
الحياة املتبع.
ويفيد موقع ،MedicalXpress
ب�أن رسط�ان األمع�اء ينترش
عىل نطاق واسع ،حيث تسجل
سنويا  600ألف إصابة جديدة
به يف العالم ،وأن خطر تطوره
ي�زداد مع التق�دم بالعمر مثل
أنواع الرسطان األخرى.
ودرس الخبراء وحللوا بيانات
جمعوها خالل س�بع دراسات
ش�ارك فيها  370ألف شخص
م�ن أستراليا ،أعمارهم -18
 100سنة .وقد تمكن الباحثون
من تحدي�د العوام�ل املرتبطة
بتط�ور رسط�ان القول�ون
وانتش�اره حاليا بني س�كان أستراليا .كما
سجلوا توقعاتهم عن املرض خالل السنوات
العرش املقبلة.ووفقا للباحثني ،فإن الس�بب

األس�ايس لرسط�ان القول�ون ه�و التدخني
وال�وزن الزائد والس�منة واإلف�راط يف تناول
املرشوبات الكحولي�ة .وبموجب توقعاتهم،
ستس�بب هذه العوامل م�ا يصل إىل  45ألف

جتنب اجلمع بني هذه املواد الغذائية عند األكل!
ح�ذر خبراء التغذي�ة م�ن أن
تن�اول بع�ض امل�واد الغذائي�ة
م�ع بعضه�ا يفقده�ا قيمتها
الغذائية وخصائصها الصحية.
ويق�ول الخبراء ،على س�بيل
املثال ،إن تن�اول الجبن واللحم
مع�ا يخلق مش�كالت يف عملية
الهض�م ،حي�ث أن هض�م
وامتص�اص كل منهما يحتاج
إىل إنزيم�ات خاص�ة ،وه�ذه
بدورها تحول دون هضم املادة
الثانية .كما ال يحبذ الجمع بني
السمك والبيض لنفس السبب.
ويضيف الخرباء أن تناول الشاي واملعجنات
معا ترصف خاطئ ،ألن الش�اي يحتوي عىل

م�واد دباغية تمن�ع هضم املعجن�ات ،لذلك
يفضل تناول املعجنات مع القهوة.
كما ال ينصح خرباء التغذية الصحية بتناول
فاكهة الكيوي م�ع الزبادي .وللوهلة األوىل،

يبدو الجمع بني املادتني مفيدا
وصحي�ا ،ولكن�ه يف الواقع قد
يضر بالصح�ة ،ألن الكي�وي
تحت�وي على إنزيم يس�اعد يف
تحلل بروتني الحليب ،وهذا قد
يس�بب اضطراب�ات يف الجهاز
الهضم�ي .وهن�اك م�ن يحب
الجمع بني املرشوبات الكحولية
والحلوي�ات .ولك�ن يج�ب أن
يعلم هؤالء أن تناول النبيذ مع
الشوكوالتة أو الكعك ،له تأثري
ض�ار بالبنكري�اس وبعملي�ة
الهضم .ويعود الس�بب يف هذا إىل أن الكحول
والحلويات تس�ببان ارتفاع مستوى السكر
يف الدم فورا وبصورة حادة.

إصابة جديدة برسطان القولون يف أستراليا
وحده�ا ،خاصة بني الرج�ال ،لوجود عالقة
بني الس�منة ورسطان القولون عند الرجال
أمتن منها لدى النساء.

روسيا بصدد تصميم حاسوب كمي خارق

وافق املجلس العلمي ملؤسس�ة البحوث العلمية الواعدة عىل مرشوع تصميم
أول جهاز كمبيوتر كمي يف روسيا.
وأعل�ن رئيس فرع البحوث العلمية املعلوماتية يف مؤسس�ة البحوث العلمية
الواعدة ،سيرغي غاربوك ،أن النموذج األول من جه�از الكمبيوتر الكمي قد
يظهر يف روسيا يف خريف عام .2021
وأشار غاربوك إىل أن مركز املبادرة التكنولوجية القومية يف مجال التكنولوجيا
الكمية ،والذي تم تأسيس�ه يف الكلية الفيزيائية بجامعة موس�كو ،هو الذي
ت�وىل تحقيق هذا املشروع بالتعاون مع رشكة «االقتص�اد الرقمي» ووزارة
العل�م والتعلي�م العايل .ويع�د الكمبيوتر الكمي حاس�وبا يس�تخدم يف عمله
ظواه�ر الك�م امليكانيكي�ة .وله�ذا النوع من الحواس�يب مواصف�ات تفوق
مواصفات أجهزة الكمبيوتر الكالس�يكية من حيث احتس�اب أنظمة معقدة
وحل الشيفرات مهما كان مدى تعقيدها كبريا .وقد تم توقيع اتفاقية تحقيق
مشروع تصميم الحاس�وب الكمي متع�دد الوحدات ،يف فرباي�ر املايض ،عىل
هامش منتدى االس�تثمارات يف مدينة س�وتيش الروسية بني مرصف «فيب»
(االقتص�اد الخارجي) الرويس ورشكة «فيب املبتكرات» ،ومؤسس�ة البحوث
العلمية الواعدة وجامعة موسكو ورشكة «االقتصاد الرقمي».

اكتشاف مدينة عمالقة حلضارة املايا خمفية حتت مظلة غابات!
كش�فت خرائط جديدة مذهل�ة تغطي أكثر من
 2000كم مربع من شمال غواتيماال ،عن موقع
مدين�ة عمالق�ة قديم�ة تابعة للماي�ا مخبأة يف
الغابات االس�توائية الكثيفة .وكشف الباحثون
ع�ن أكث�ر م�ن  61ألفا م�ن املبان�ي القديمة يف
املوقع ،باس�تخدام تقني�ة  ،LiDARالتي تعتمد
عىل نبضات الليزر لرس�م خريط�ة التضاريس.

العراقـي

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

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

وتدعم األدلة التي تعتمد عىل دراسة استقصائية،
الشكوك القديمة بأن أكثر من  11مليون شخص
عاشوا يف  ،Maya Lowlandsيف الفرتة بني عامي
 650و 800ميلادي .ويقول الباحث�ون إن هذا
االكتش�اف يظهر أن الشعب القديم قام بتعديل
األرايض الرطب�ة الحتياجات�ه الزراعية ،وأنش�أ
أيضا ش�بكات طرق بني املدن والبلدات البعيدة.

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

واآلن ،نرش الباحثون نتائ�ج وُصفت بأنها أكرب
اس�تطالع أجري باستخدام تقنية  LiDARحتى
اآلن ،بع�د أش�هر من الكش�ف عن اكتش�افهم
امللحوظ.وتش�مل «املدين�ة الكبرى» مرتامي�ة
األطراف التي توجد تح�ت «مظلة من الغابات»
يف ش�مال  ،Petenاألهرام�ات والقصور واملعابر
التي أنشأتها حضارة ما قبل الكولومبية.
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07709670606
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