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فاطمة الزهراء )عليها السالم(

  ان كنت تعمل

 مبا أمرناك وتنتهي عما زجرناك عنه، 

فأنت من شيعتنا، واال فال

ص3املساءلة تنتهي من تدقيق »سري املرشحني« وتبعد العرشات النتامئهم لـ »البعث املنحل«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 سجل فضائح ترامب: خيانة زوجية و »هتديد بالتصفية«

بعـد نيودهلـي.. نتنياهـو »يـأمـل بخط مباشـر« من مـومبـاي عبـر السعوديـة

القوات االحتادية تنترش يف »سنجار« وتتخذ مواقع لتأمني احلدود

جلسة الربملان »األخرية«: 24 قانونا بانتظار التصويت
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يعق�د الربمل�ان، الي�وم الثالث�اء، جلس�ة 
توصف ب�«األخرية« كون الكتل السياسية 
ستنش�غل يف الف�رة املقبل�ة بالتحض�ري 
للتحش�يد االنتخاب�ات الربملاني�ة املق�رر 
إجراؤه�ا يف أي�ار املقبل، فيم�ا تتضارب 
أع�داد القوان�ن الت�ي يجب ع�ى النواب 

إقرارها بن 15 و23 قانوناً.
وأك��د التحالف الوطني أن جلسة الربملان 
التي ستعقد الثالثاء ستتضمن التصويت 
عى عدد من القوانن من بينه��ا قانون 

املوازنة املالية.

وقال النائب عن التحالف عامر الفايز، أن 
جلسة الثالثاء، ستتضمن التصويت عى 
م�ا يق�ارب 23 قانون مهي�أة للتصويت 
لكن ع�دم اكتمال النصاب يف الجلس�ات 
املاضي�ة ل�م يص�وت عليه�ا يف ح�ال تم 
القانون�ي«, مضيف�اً  النص�اب  أكتم�ال 
أن »الجلس�ة س�تتضمن أيضاً مناقش�ة 
قانون املوازنة املالية لعام 2018 الذي تم 
ارجاعه م�ن قبل رئيس الجمهورية فؤاد 

معصوم دون حق دستوري”.
ورجح الفايز بان »تقاطع الكتل الكردية 
الجلس�ة اذا ل�م يتم مناقش�تة مطالبهم 
األمر الذي سيؤدي إىل االخالل بالجلسة«، 

الن�واب  م�ن  الكث�ري  »هن�اك  أن  مبين�اً 
منشغلن بالحمالت االنتخابية مما يؤدي 
إىل ع�دم حضوره�م للربمل�ان وه�ذا أمراً 
معي�ب ان تك�ون حملتهم عى حس�اب 

الربملان وتمرير القوانن«.
وتوق�ع الفاي�ز ان تكون جلس�ة الثالثاء 
ه�ي الجلس�ة األخ�رية يف عم�ر ال�دورة 

الحالية للربملان.
ب�دوره، اك�د النائ�ب عن ح�زب الدعوة، 
تنظي�م الداخل ع�ي البديري ان جلس�ة 
مجل�س الن�واب ه�ي االخرية م�ن عمر 

الدورة الترشيعية الحالية.
التفاصيل ص3

اإلمارات
 مولت »طالبان«: املال اخرت 

زار ديب »18« مرة

البيت التشريعي سيناقش »املوازنة« املرفوضة من رئيس اجلمهورية.. ونواب يتخوفون من عدم اكتمال النصاب
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تـحـالـف »الـفـتـح« عـن »مـيـثـاق الشـرف«: ال نعلـم عـنـه شـيـئـا  رئيس الربملان: أمن املنطقة بأمجعها يبدأ من استقرار العراق
السفري املرصي حلمودي: سواعد مقاتيل العراق ازاحت حقبة سوداء عن املنطقة احلكيم والكربويل يبحثان االستحقاق االنتخايب واألغلبية الوطنية

افغانستان: 
لــن نسمــح باستخـدام 

اراضينا ضد ايران
ص4

جاريث بيل يزيد 
الغموض حول مستقبله 

مع ريال مدريد
ص4

حمافظ بغداد يعلن
 انطالق اخلطوة األوىل لتنفيذ 

مرشوع اجلهد الوطني
ص6

»حرب دبلوماسية« مستعرة بني روسيا والغرب
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت كل من أملانيا والواليات املتحدة وفرنسا 
وبولن�دا وهولن�دا وأوكرانيا والتفي�ا وليتوانيا 
وجمهوري�ة التش�يك وايطالي�ا وكن�دا ط�رد 
دبلوماس�ين روس عى خلفية قضية تسميم 
الجاس�وس الرويس السابق سريغي سكريبال 
بط�رد  موس�كو  ردت  فيم�ا  بريطاني�ا،  يف 

دبلوماسين أمريكين.

وأك�دت وزارة الخارجي�ة األملاني�ة طرده�ا 4 
دبلوماس�ين روس، بينما طردت واشنطن 60 
روس�يا وصفتهم بأنهم »جواس�يس« يف إطار 
قضية س�كريبال.  كما أم�ر الرئيس األمريكي 
دونال�د ترامب بإغ�الق القنصلية الروس�ية يف 
س�ياتل. وقالت فرنس�ا، إنها »س�تطرد أربعة 
دبلوماسين روس يف أعقاب هجوم سالزبري«، 
حي�ث تعرض س�كريبال وابنت�ه يوليا لهجوم 
بغ�از أعصاب يس�تخدم يف أغراض عس�كرية 

يعود للحقبة الس�وفيتية يوم 4 آذار. كما أعلن 
وزير خارجية بولندا طرد دبلوماسين روس.

بدورها، رّدت عن قرب طرد نحو 60 من أفراد 
البعث�ة الدبلوماس�ية األمريكي�ة ردا عى قرار 

واشنطن االخري.
وق�ال عض�و يف مجل�س اإلتح�اد ال�رويس إن 
»موس�كو س�تطرد ما ال يقل عن 60 من أفراد 
البعث�ة الدبلوماس�ية األمريكي�ة ردا عى قرار 

واشنطن طرد دبلوماسين روس«.

حمافظ البرصة ينـاقش مـع السفيـر الفرنسـي 
املشاريع اخلدمية واخلطط العمرانية

القايض زيدان يبحث مع املدعي اهلولندي مكافحة 
6اإلرهاب وتعزيز التعاون بني البلدين 2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

انطلقت، أمس اإلثنن، ولليوم الثاني عى 
التوايل، ُتظاهرات يف مختلف مدن وبلدات 
إقليم كردس�تان للمطالب�ة بالغاء نظام 
االدخار اإلجباري لرواتب املوظفن، فيما 
تحّولت التظاهرات إىل اعتصامات ونصب 
الخيام يف بعض املناطق. وشهدت مدينة 

أربيل تظاه�رات حاول فيها املتظاهرون 
التوجه إىل برملان كردستان، فيما انترشت 
الق�وات األمني�ة بش�كل كب�ري. وتظاهر 
املعلمون يف قضاء س�وران شمال أربيل، 
أم�ام مديري�ة الربي�ة رافعن ش�عارات 
طالبوا فيها رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
بالوف�اء بوع�وده، وأك�دوا أنه�م فقدوا 
الثق�ة يف الحكوم�ة العراقي�ة. واعتقلت 

الق�وات األمنية رئيس فرع اتحاد معلمي 
كردس�تان يف قضاء س�وران، وعدداً من 
املعلم�ن اآلخري�ن أثناء التظاه�رة. ولم 
تص�در الجه�ات الرس�مية واألمني�ة أي 
توضيح عن اعتقال املتظاهرين. وشهدت 
العديد من املدن وبلدات إقليم كردس�تان 

منذ أمس األول األحد.
التفاصيل ص3

تظـاهرات كردستـان تنتقـل إىل »نصـب اخليـام«: 
ال تراجع حتى إلغاء »االدخار االجباري«
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         بغداد / المستقبل العراقي

انترشت قوة من الجي�ش العراقي يف مناطق مختلفة 
من قض�اء س�نجار يف محافظ�ة نينوى، بعد انس�حاب 
عنارص ال�PKK من القضاء، وفيما وصفت حركة حركة 
التغيري اعالن تركيا العمليات العسكرية يف سنجار غربي 
نين�وى بالع�دوان الرببري، كش�ف الرئي�س الرتكي عن 
زيارة يقوم بها »مسؤول عراقي« اىل تركيا لبحث مسألة 
الوضع يف س�نجار، فيما اكد أن تركيا »ستقوم بما يلزم« 

يف حال فشل عملية الحكومة العراقية يف سنجار.
وقالت مصادر عس�كرية إن »قوات كبرية من الجيش 
العراق�ي الفرق�ة ال�15 انت�رشت يف مناطق م�ن قضاء 

.»PKK �سنجار بعد إنسحاب عنارص ال
وأضاف�ت املص�ادر، أن »القوات انت�رشت يف مواضع 
عنارص ال� PKK بعد انس�حابهم منه�ا، كما تمركزت يف 

قرى مختلفة من ناحية سنوني«.
وأك�دت أن »ه�ذه الخط�وة تأت�ي لتأم�ن الح�دود 

العراقية«.
بدورها، وصفت حركة حرك�ة التغيري الكردية اعالن 
تركي�ا العملي�ات العس�كرية يف س�نجار غرب�ي نين�وى 

بالعدوان الرببري.
وق�ال القي�ادي يف الحرك�ة عدنان عثم�ان إن »إعالن 
الرئيس الرتكي رجب طيب اردوغان بدأ عمليات عسكرية 
يف س�نجار بأنه�ا تكملة لهجمات )داعش( عىل الش�عب 
العراق�ي«. وأضاف أن »اإلعالن يمث�ل اعتداء صارخ عىل 
سيادة العراق وإقليم كردستان وينبغي لحكومتي اربيل 
وبغ�داد ان يك�ون لهم�ا موق�ف واضح ورصي�ح تجاه 
ه�ذا التعدي«، داعي�ا الجماهري والحكوم�ة إىل »التصدي 
للهجوم الرببري الرتكي ومنعه من احتالل شمايل العراق 
ومحافظات أخرى«. يذكر أن الرئيس الرتكي، رجب طيب 
أردوغان، أعلن أن بالده أطلقت اليوم عملية عسكرية يف 

قضاء سنجار شمال العراق ضد مسلحي »حزب العمال 
الكردستاني«.

هذ وأك�د قائممقام قضاء س�نجار، فه�د حامو، أن 
قوات حزب العمال الكردس�تاني بدأت باإلنس�حاب من 
القضاء وأطرافه، فيما أش�ار إىل أن قوات الحزب تخطط 

لنقل املعركة اىل األرايض الرتكية.
يف غض�ون ذلك، كش�ف الرئيس الرتك�ي رجب طيب 
أردوغ�ان عن زي�ارة يق�وم بها »مس�ؤول عراق�ي« اىل 
تركيا لبحث مس�ألة الوضع يف قضاء سنجار بمحافظة 

نينوى.
وق�ال أردوغان، يف ترصيحات ادىل به�ا قبل مغادرته 
لحض�ور قم�ة م�ع زعم�اء ال�دول األعض�اء باالتح�اد 
األوروب�ي، إنه »تلق�ى معلومات من املخاب�رات الرتكية 
حول ب�دء الحكومة العراقية عملية يف س�نجار«، معرباً 

عن أمله يف »أن تنجح«.
وأضاف أردوغان، أن تركيا س�تتخذ »كل ما يلزم« إذا 
فش�لت عملية الحكومة العراقية يف س�نجار، وذلك وفقاً 

لوكالة »األناضول« الرتكية.
وكش�ف الرئيس الرتكي أن »مدي�ر املخابرات الرتكي 
سيجتمع مع مس�ؤول عراقي لبحث العملية العسكرية 
العراقي�ة يف منطقة س�نجار الش�مالية، وإنه�اء وجود 

املتمردين الذي أسسوا قاعدة هناك«.
وبالنس�بة لالتحاد األوروبي، أكد الرئيس الرتكي، إن 
بالده تعت�رب العضوية التامة يف االتح�اد األوروبي هدفا 
اس�رتاتيجيا له�ا، وأنها لن تس�مح بعرقل�ة تحقيق هذا 

الهدف.
وق�ال: »س�نواصل مباحثاتن�ا مع االتح�اد األوروبي 
بالش�كل الذي يتالئ�م مع موقع تركي�ا وقوتها، ودورها 
الفاعل يف املنطقة والعالم«. وأضاف أردوغان »العضوية 
التام�ة يف االتح�اد األوروب�ي هدفن�ا االس�رتاتيجي ولن 

نسمح بعرقلة تحقيق هذا الهدف«. 

السلطان الرتكي يعاود »التهديد«.. وكتل سياسية تطالب برد »العدوان الرببري«

القوات االحتادية تنترش يف »سنجار« وتتخذ مواقع لتأمني احلدود

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن اللواء 26 بالحش�د الشعبي، أمس االثنن، 
ع�ن انته�اء العم�ل يف م�رشوع إزالة األلغ�ام من 
األرض املحاذية للطريق املؤدي إىل منفذ الش�المجة 
الح�دودي يف قض�اء ش�ط الع�رب رشق محافظة 
البرصة. وقال مسؤول حملة الوفاء للبرصة املنبثقة 
من اللواء يمن عبد السادة كاظم يف ترصيح اورده 
موقع الحش�د الشعبي، إن “العمل يف مرشوع إزالة 
األلغام من األرض املحاذية للطريق املؤدي إىل منفذ 
الش�المجة الح�دودي يف قضاء ش�ط العرب رشق 
محافظ�ة الب�رصة انتهى وج�رت وتهيئته لغرض 
إنش�اء مسار اإلياب لهذا الطريق”. واضاف كاظم، 
أن “اإلحصائي�ة الخاص�ة بع�دد األلغ�ام وأنواعها 
سيتم اإلعالن عنها خالل حفل رسمي قريبا”، مبينا 
ان “اللواء عثر عىل ألغام ودروع وصفها بالخطرية 
إضاف�ة إىل ألغ�ام ش�خصية وضع�ت إب�ان حقبة 
النظام الس�ابق خالل الحرب مع إيران يف ثمانينات 
القرن املايض”. ووصلت إىل محافظة البرصة يف 12 
ش�باط املايض فالقة األلغام العمالقة إحدى آليات 
الل�واء 26 التابع للحش�د الش�عبي لتطهري طريق 

منفذ الشالمجة من املخلفات الحربية.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الدف�اع، أم�س االثن�ن، الق�اء 
القبض ع�ىل 5 مطلوبين وفق املادة 4/1 ارهاب 

خالل تواجدهم يف محافظة السليمانية.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
مديري�ة  »مف�ارز  ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
استخبارات وأمن السليمانية امليدانية التابعة الی 
املديرية العامة لالس�تخبارات واألمن وبالتنسيق 
مع األجه�زة األمني�ة القليم كردس�تان، تمكنت 
م�ن إلق�اء القب�ض ع�ىل5 مطلوبن وف�ق املادة 
4/1 اره�اب اىل محاكم )بل�د واملقدادية و بيجي 
وداقوق وبغداد(«. واشارات الوزارة اىل ان »عملية 
االعتقال تمت وذلك من خالل تواجد املطلوبين يف 

محافظة السليمانية«.

الدفاع تعلن اعتقال )5( مطلوبيني وفق 
املادة »4 ارهاب« يف السليامنية

احلشد الشعبي ينهي
 إزالة االلغام من الطريق املؤدي 

ملنفذ الشالجمة
        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س التحال�ف الوطني، الس�يد عمار 
الحكي�م مع رئي�س حزب الح�ل جم�ال الكربويل 
مستجداِت الوضع السيايّس واالستحقاَق االنتخابِي 
القادم. وذكر بيان ملكتب رئاس�ة التحالف الوطني 

تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أن السيد 
عم�ار الحكي�م والكربويل بحثا »م�رشوَع األغلبية 
الوطني�ة، فضالً عن التنس�يِق املش�رتك بن الحلِّ 
والحكمِة سياسياً ونيابياً، والواقِع يف مدينِة األنبار 
وإع�ادِة النازح�ن«. ودعا الس�يد عم�ار الحكيم، 
إىل »اإلرساِع بإع�ادِة جمي�ع النازح�ن إىل دياِرهم 

وتأمِن مش�اركتهم يف االنتخاباِت، كما تمَّ التأكيُد 
عىل أنَّ االنتخاباِت املقبلة فرصٌة للذهاِب إىل مرحلِة 

االستقرار والبناء«.
وأكد أنَّ »االنتصاراِت التي تحققْت تلزُم الجميع 
بالحف�اِظ عليها والذهاِب نحو تحقيق االنتصار يف 

بناِء الدولة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئيس مجلس القضاء األعىل القايض فائق زيدان، مع 
املدع�ي الع�ام الهولندي ليزتي�ه فوس، أمس االثن�ن، مكافحة 

اإلرهاب وتعزيز التعاون ملرحلة ما بعد داعش.
وقال القايض عبد الس�تار بريقدار املتحدث الرسمي ملجلس 
القضاء األعىل يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »القايض فائق زيدان اس�تقبل املدعي العام الهولندي ليزتيه 
ف�وس األق�دم و بصحب�ة الس�فري الهولن�دي ببغ�داد ماتيس 

فولرتس«. 
وأض�اف أن »الجانب�ن بحثا امللفات املش�رتكة ب�ن البلدين 
بم�ا يتعل�ق بموضوع�ات مكافحة اإلره�اب وتعزي�ز التعاون 
ملرحلة ما بعد تحرير األرايض العراقية التي كان يس�يطر عليها 
التنظي�م اإلرهاب�ي«. وذكر الق�ايض بريق�دار أن »املدعي العام 
الهولن�دي عرب عن اهتم�ام وإعجاب القض�اء الهولندي بالدور 
املتميز للقضاء يف الع�راق بمحاكمة أفراد التنظيمات اإلرهابية 

وبمكافحة اإلرهاب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيأة املنافذ الحدودية، أمس االثنن، عن القاء القبض 
عىل مس�افر ايراني قادم للعراق بحوزته مادة مخدرة، من قبل 
مف�ارز رشط�ة كمرك املنف�ذ يف منفذ الش�يب املتاخ�م للحدود 

اإليرانية.
وقالت الهيأة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 

انه »تم اتخاذ االجراءات القانونية بحقه واحالته للقضاء«.

القايض زيدان يبحث
 مع املدعي اهلولندي مكافحة اإلرهاب 

وتعزيز التعاون بني البلدين

املنافذ احلدودية تعلن القبض عىل مسافر 
بحوزته مواد خمدرة يف منفذ الشيب

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئيس مجل�س النواب س�ليم 
إدراك  إن  االثن�ن،  أم�س  الجب�وري، 
الع�راق  اس�تقرار  ل�رورة  الكوي�ت 
وأهمية وقوفه عىل أقدامه بعد خوضه 
املعارك الرشس�ة ضد اإلرهاب يعرب عن 
فه�م عميق لفلس�فة األم�ن اإلقليمي 
املش�رتك وأولويات�ه ومعرف�ة دقيق�ة 

بطرق حمايت�ه وتعزيزه. وذكر املكتب 
تلق�ت  بي�ان  يف  للجب�وري  اإلعالم�ي 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه 
ق�ال خالل حضوره احتفالية س�فارة 
دولة الكويت ببغداد بمناس�بة تس�ليم 
املقدم�ة  املتنقل�ة  الصحي�ة  املراك�ز 
من جمعي�ة اله�الل االحم�ر الكويتي 
ضمن حمل�ة )الكوي�ت بجانبكم(، ان 
»استقرار وأمن وس�المة العراق يعني 

بال�رورة اس�تقرار وأم�ن وس�المة 
ف�إن  وبالعك�س  بأجمعه�ا  املنطق�ة 
أي خ�رق او تده�ور يف الحال�ة األمنية 
س�ينعكس بش�كل  أو بآخر عىل جميع 
أن  الجب�وري  وع�ّد  املنطق�ة«.  دول 
»إطالق الحملة خالل هذه املرحلة وما 
س�تقدمه من خدمات صحية للمناطق 
املحررة تعد مبادرة معربة، تس�فر  عن 
ني�ات صادق�ة م�ن االش�قاء يف دول�ة 

الكويت لتعزيز العالقات بن البلدين«. 
وثمن، بحس�ب البيان، موقف الس�فري 
الكويتي والجهد االستثنائي ألمري دولة 
الكوي�ت وتضامنهم م�ع العراق خالل 
فرتة مواجهة اإلرهاب والدعم اإلنساني 
الذي قدمته الكويت خالل فرتة النزوح 
من خالل الربامج اإلنس�انية املنتظمة 
الت�ي كان له�ا األثر الكب�ري يف  تخفيف 

معاناة اآلالف ابناء الشعب العراقي.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة العم�ل والش�ؤون 
االجتماعية، أم�س االثنن، عن وجود 
الداخلي�ة  ب�وزارة  منتس�ب   164٧
الحماي�ة  اعان�ات  ع�ىل  متج�اوز 

اتخ�اذ  ع�ىل  مؤك�دة  االجتماعي�ة، 
اإلجراءات القانونية واسرتداد األموال 
املتج�اوز عليها منه�م. وقال املفتش 
العام لوزارة حس�ن البلداوي يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »ال�وزارة اكتش�فت وج�ود 

الداخلي�ة  وزارة  يف  منتس�ب   164٧
ه�م متجاوزين عىل إعان�ات الحماية 
التخفي�ف  وق�روض  االجتماعي�ة 
م�ن الفق�ر«. واض�اف البل�داوي، ان 
»الكشف عن املتجاوزين من منتسبي 
وزارة الداخلي�ة جاء نتيج�ة التعاون 

والجهود املشرتكة مع مكتب املفتش 
وتاب�ع  الداخلي�ة«.  وزارة  يف  الع�ام 
البل�داوي، ان »املتجاوزي�ن س�تتخذ 
بحقهم اإلجراءات القانونية واسرتداد 
األم�وال املتجاوز عليه�ا منهم والتي 

تقدر بعرشات املليارات من الدنانري.

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى تحالف “الفتح” االنتخاب�ي، أمس االثنن، 
علمه بما يس�مى “ميثاق ال�رشف” االنتخابي الذي 
تم الكش�ف عن�ه مؤخرا، مؤك�دا أنه س�يكون أول 
العاملن بأية “وثيقة” رشيطة أن تكون “حقيقية”. 
وقال املتحدث باس�م االئتالف النائب أحمد األس�دي 

“لي�س لدين�ا أي�ة معلومات بش�أن ميث�اق الرشف 
االنتخابي الذي جرى الحدي�ث عنه مؤخرا”، مؤكدا 
أن�ه “لم يحر اجتماعات التوقيع عليها”. وأضاف 
األس�دي، أن “أية وثيقة رشف انتخابية ال تتعارض 
م�ع تحالفنا الذي ه�و قائم باالس�اس عىل احرتام 
كافة السلوكيات والقوانن التي تعتمدها مفوضية 
االنتخابات”، مؤك�دا أنه “عندما تكون هناك وثيقة 

رشف حقيقية فسنكون أول العاملن بها وليس اول 
املوقعن عليها”. وكانت صحيفة “الرشق األوسط” 
الس�عودية أف�ادت يف وقت س�ابق ب�أن ممثيل قادة 
الكت�ل والقوى السياس�ية توصلوا بع�د مفاوضات 
ش�اقة، بوس�اطة من األمم املتحدة وخرباء غربين، 
إىل »ميثاق رشف انتخابي« نصت عىل 24 بنداً تحكم 

االنتخابات الترشيعية املقررة يف ايار املقبل.

رئيس الربملان: أمن املنطقة بأمجعها يبدأ من استقرار العراق

وزارة العمل تتحدث عن »منتسبني بالداخلية«: متجاوزون عىل االعانات االجتامعية

حتالف »الفتح« عن »ميثاق الرشف«: ال نعلم عنه شيئًا  

احلكيم والكربويل يبحثان االستحقاق االنتخايب 
واألغلبية الوطنية

      بغداد / المستقبل العراقي

إبراهي�م  الخارجي�ة  وزي�ر  تس�لم 
الجعف�رّي، الي�وم االثن�ن، نس�خة م�ن 
أوراق اعتم�اد س�فرية أس�رتاليا الجديدة 
ل�دى بغ�داد، ج�وان اليزابي�ث، مبين�ا ان 
العراق يتطل�َّع الس�تمرار ُمساَندة الدول 
الصديق�ة، والعمل عىل إعادة إعمار مدنه 
املح�ررة. وذك�ر بي�ان ملكت�ب الجعفري 
وتلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »وزير الخارجي�ة، إبراهيم الجعفرّي، 
تس�لم نس�خة من أوراق اعتماد س�فرية 
أس�رتاليا الجديدة لدى بغداد«، مش�ريا اىل 
انه »جرى يف اللقاء بحث العالقات الثنائيَّة 
بن العراق وأسرتاليا، وُسُبل تطويرها بما 

ُيحق�ِّق مصالح البلدين الصديقن«.
واوضح الجعفري بحس�ب البيان، ان 

»الع�راق يف املرحل�ة املاضية واج�ه حرباً 
عامليَّ�ة ضّد عصاب�ات داع�ش اإلرهابيَّة، 
�ه ع�ىل االنتص�ارات 

ُّ
وش�هد العال�م كل�

التي حققه�ا العراق�يُّ�ون، نتيجة وحدة 
 ، ، والص�فِّ الس�يايسِّ الص�فِّ العس�كريِّ
وُمس�اَعدة ال�دول الصديقة الت�ي قدَّمت 
»تفعي�ل  اىل  ودع�ا  املُس�اَعدات«.  ل�ه 
االتفاق�يَّات املُوق�َّع�ة بن البلدين، وفتح 
املزيد من آفاق التعاون املُش�رَتك، وزيادة 
، واالس�تثمار بن  حجم التب�اُدل التجاريِّ
البلدي�ن، ودخ�ول ال�رشكات االس�رتاليَّة 
للعم�ل يف الع�راق«، معرب�ا عن »ش�كره 
ملواقف أسرتاليا الداعمة للعراق من خالل 
املُساَعدات اإلنسانيَّة، والعسكريَّة، وتبادل 
املعلومات االس�تخباريَّة، وتدريب القوات 
العراق�يَّ�ة«. وبن الجعف�ري ان »العراق 
يتطل�َّع اليوم الس�تمرار ُمس�اَندة الدول 

الصديق�ة، واملنظم�ات الدوليَّ�ة، والعمل 
عىل إعادة إعمار املُُدن العراق�يَّة«.

م�ن جانبها، بينت س�فرية أس�رتاليا 
الجدي�دة لدى بغ�داد ج�وان اليزابيث، ان 
الكب�رية  لالنتص�ارات  س�عيدة  »بالده�ا 
الت�ي حققها العراق�يُّ�ون يف حربهم ضّد 
عصابات داعش اإلرهابيَّة، وُمس�اَهمتها 
يف تقديم املُس�اَعدات إىل العراق«، الفتة اىل 
انها »مستعدة للعمل والتنسيق مع وزارة 
الخارجيَّ�ة العراق�يَّ�ة؛ لتعزي�ز العالقات 
الثنائيَّ�ة، وتعمي�ق التع�اون املُش�رَتك يف 

املجاالت كافة«.
واضافت اليزابيث ان »مشاركة بالدها 
يف ُمؤتَم�ر الكويت ال�دويلِّ ج�اءت تأكيداً 
الس�تمرار دعمن�ا للع�راق يف املس�تقبل، 
وُمس�اَهمة الرشكات األسرتاليَّة يف إعادة 

إعمار الُبنى التحتيَّة للُمُدن العراق�يَّة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد النائ�ب االول لرئي�س مجل�س 
النواب الشيخ د. همام حمودي ان شعب 
العراق لن يسمح ألية دولة بإنتهاك سيادة 

البلد تحت اي ظ�رف او عنوان، مؤكدا ان 
الع�راق ومرص يمكن ان يؤديا دورا فاعال 

يف امن املنطقة واستقرارها.
ج�اء ذل�ك خ�الل اس�تقبال حمودي 
للس�فري امل�رصي عالء م�وىس يف مكتبه، 

الش�يخ حم�ودي  االثن�ن. واك�د  أم�س 
حرص العراق عىل تمتن عالقاته العربية 
واالقليمي�ة والدولي�ة، وتفعي�ل الجه�ود 
واالره�اب،  التط�رف  ملكافح�ة  الرامي�ة 
مش�ريا إىل رضورة تعزي�ز اط�ر التعاون 
يف كل م�ا يحق�ق بس�ط االم�ن وإرس�اء 
اإلس�تقرار للبلدين.  بدوره، اشاد السفري 
موىس بوحدة وش�جاعة ابناء العراق ضد 
االره�اب وبطوالتهم الت�ي ازاحت حقبة 
س�وداء ع�ن املنطق�ة برمته�ا، موضحاً 
ان الصورة الس�يئة التي كانت تعكس�ها 
وس�ائل اإلع�الم عن الع�راق تبدل�ت لدي 
ش�خصياً، فقط حن عمل�ت داخل هذه 
الب�الد، الفتاً إىل ان التواصل األزهري الذي 
بدأ يف اآلونة األخرية مع القيادات الدينية يف 
النجف سيكون له دورا مميزا يف التقارب 

املرصي العراقي.

وزير اخلارجية يتسلم اوراق اعتامد سفرية أسرتاليا: 
نتطلع ملساندتكم

السفري املرصي حلمودي: سواعد مقاتيل العراق ازاحت 
حقبة سوداء عن املنطقة برمتها



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 1643 )  March  27  Tue 2018    العدد ) 1643 ( 27 آذار 2018          السنة السادسة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

     بغداد / المستقبل العراقي 

اجرت وزارة الرتبية، أمس االثنني، تعديال عىل جدول امتحانات السادس االعدادي، مبينة 
ان ذلك جاء استجابًة ملناشدات الطلبة وعوائلهم وتقديراً لظروفهم االستثنائية.

وقال وزير الرتبية محمد اقبال يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه انه »وجه 
بتغي�ر باعتم�اد جدول جدي�د لالمتحانات ملرحلة الس�ادس االعدادي تقدي�راً لظروفهم 
االس�تثنائية«، مبين�ا ان »ذل�ك جاء بعد مناش�دات م�ن الطلبة الس�ادس بكافة فروعه 

وعوائلهم«.
واكد اقبال »حرصه الكبر عىل دعم الطلبة وتوفر كافة األجواء املناسبة الداء االمتحانات 
النهائية«، مشراً اىل ان »سيبدأ من تاريخ 21 حزيران املقبل وينتهي يوم ال�12 من تموز 

املقبل، عىل أن يكون بني كل مادة واخرى فاصل ال يقل عن يومني«.
ودع�ا اقبال الطلبة اىل »االس�تفادة م�ن هذه الفرصة من أجل تحقي�ق النجاح املطلوب، 

باستثمار الوقت املتاح وبذل الجهود والطاقات لرفعة البلد وبنائه«.

الرتبية تدخل تعديال عىل امتحانات السادس االعدادي

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يعقد الربملان، اليوم الثالثاء، جلس�ة توصف 
ب�«األخرة« كون الكتل السياسية ستنشغل يف 
الفرتة املقبلة بالتحضر للتحشيد االنتخابات 
الربملانية املق�رر إجراؤها يف أيار املقبل، فيما 
تتضارب أعداد القوانني التي يجب عىل النواب 

إقرارها بني 15 و23 قانوناً.
وأك���د التحالف الوطني أن جلس�ة الربملان 
التي ستعقد الثالثاء ستتضمن التصويت عىل 
عدد م�ن القوانني من بينه��ا قانون املوازنة 

املالية.
وق�ال النائب ع�ن التحالف عام�ر الفايز، أن 
جلسة الثالثاء، س�تتضمن التصويت عىل ما 
يق�ارب 23 قانون مهيأة للتصويت لكن عدم 
اكتمال النصاب يف الجلسات املاضية لم يصوت 
عليه�ا يف حال تم أكتمال النصاب القانوني«, 
مضيفاً أن »الجلسة ستتضمن أيضاً مناقشة 
قان�ون املوازنة املالي�ة لع�ام 2018 الذي تم 
ارجاع�ه م�ن قبل رئي�س الجمهوري�ة فؤاد 

معصوم دون حق دستوري”.
ورج�ح الفايز ب�ان »تقاطع الكت�ل الكردية 
الجلسة اذا لم يتم مناقش�تة مطالبهم األمر 
الذي سيؤدي إىل االخالل بالجلسة«، مبيناً أن 
»هناك الكثر من النواب منشغلني بالحمالت 
االنتخابي�ة مم�ا ي�ؤدي إىل ع�دم حضورهم 
للربمل�ان وهذا أمراً معي�ب ان تكون حملتهم 

عىل حساب الربملان وتمرير القوانني«.
وتوقع الفاي�ز ان تكون جلس�ة الثالثاء هي 
الجلس�ة األخ�رة يف عم�ر ال�دورة الحالي�ة 

للربملان.
بدوره، اك�د النائب عن حزب الدعوة، تنظيم 
الداخل عيل البديري ان جلسة مجلس النواب 
ه�ي االخ�رة م�ن عم�ر ال�دورة الترشيعية 

الحالية.
وق�ال البديري ان »جلس�ة مجلس النواب اذا 
حصل فيه�ا نصاب ومررت بع�ض القوانني 
ال�دورة  عم�ر  م�ن  االخ�رة  تعت�رب  فانه�ا 

الترشيعية الحالية«.
وتاب�ع انه »وف�ق املعطيات املوج�ودة، فيما 
يتعلق بأنشغال النواب بحمالتهم االنتخابية 
فانه�م لن يح�روا غ�دا اىل الربمل�ان، حتى 
ولو كان االمر يتعل�ق بالتصويت عىل قوانني 

رضورية ومهمة«.
يف الغض�ون، أكدت عض�و القانونية النيابية 
ابتس�ام اله�اليل أن جلس�ة مجل�س الن�واب 
س�تكون مهمة للش�ارع العراقي، مبينة ان 
هن�اك 15 قانون�ا وص�ل ملرحل�ة التصوي�ت 
وجمي�ع ه�ذه القوان�ني ال يحت�اج اال لربع 

س�اعة للتصويت. ونقلت وكالة »الغد برس« 
عن الهاليل القول إن »جلس�ة مجلس النواب 
س�تكون مهمة للش�ارع العراق�ي ويرتقبها 
بش�كل كب�ر لوج�ود 15 قانون�اً وصلت اىل 
مرحل�ة التصوي�ت وينتظ�ر وج�ود الن�واب 

لتشكيل الجلسة والتصويت عىل لقوانني«.

وأضافت »لدينا قانون املهن الصحية وقانون 
التمري�ض وقانون التجاوز ال�ذي يعترب جداً 
مه�م لح�ل مش�كلة لم تح�ل منذ 20 س�نة 
وتمليكه�م االرايض لش�اغليها بثم�ن زهي�د 
او بالتقس�يط وي�رتك هذا املوض�وع للجهة 
التنفيذي�ة الختي�ار االلية، وقان�ون االرايض 

والبس�اتني والسيطرة عىل الزراعة والخضار 
يف الش�ارع العراقي وقان�ون الطعن ملصلحة 
الدول�ة وقان�ون هيئ�ة املنازع�ات وقوان�ني 
اخ�رى«. وأك�دت ان »جميع ه�ذه القوانني 
فقراته�ا ال تتجاوز 5 مواد وال تحتاج س�وى 
ربع س�اعة للتصوي�ت عليه�ا«. وتابعت انه 

»يف حال ل�م نصوت عىل ه�ذه القوانني التي 
وصل�ت مرحل�ة التصوي�ت النهائي�ة وكم�ا 
معروف فان الدورة القادمة ستكون برئيس 
وزراء وبن�واب ورئي�س مجلس ج�دد، االمر 
ال�ذي س�يؤدي اىل قراءة القوان�ني قراءة اوىل 
وثانية وم�ن ثم التصويت ، حي�ث نتمنى ان 

تم�ي هذه القوانني خالل ه�ذه الدورة اما 
القوان�ني التي وصلت ق�راءة ثانية تؤجل اىل 
ال�دورة القادم�ة«. وكان مدير ع�ام الدائرة 
االعالمي�ة يف مجل�س الن�واب أعلن، الس�بت 
املايض، عن تحديد موعد عقد جلسته املقبلة 

بعد ان تم تأجيلها اىل اشعار اخر.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

انته�ت هيئ�ة املس�اءلة والعدالة من 
االنتخاب�ات  تدقي�ق س�ر مرش�حي 
الربملاني�ة املقبلة واس�تبعاد العرشات 
منهم لشمولهم باجتثاث البعث، فيما 
أك�دت مفوضية االنتخابات تس�لمها 
قوائم املرشحني النهائية بعد استكمال 
عملي�ة الفحص والتدقيق لها من قبل 

هيئة املساءلة والعدالة. 
والعدال�ة،  املس�اءلة  هيئ�ة  وأعلن�ت 
يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، االنته�اء م�ن تدقي�ق 
أس�ماء جميع املرش�حني لالنتخابات 
وارس�الها إىل مفوضي�ة االنتخاب�ات 
املرش�حني م�ن  مس�تبعدة ع�رشات 
السباق االنتخابي فيما استدعت أكثر 
من 600 مرش�ح للتحق�ق من صحة 

بياناتهم.
وق�د حدد مجلس مف�ويض املفوضية 
العلي�ا لالنتخاب�ات نهاي�ة األس�بوع 
املقبل موع�داً للمصادقة عىل أس�ماء 
املرش�حني الذين س�يحق لهم خوض 
تمهي�دا  وذل�ك  االنتخاب�ي،  الس�باق 
يف  له�م  الدعائي�ة  الحمل�ة  النط�الق 

العارش من الشهر املقبل.
وكشف املتحدث باسم هيئة املساءلة 
والعدالة فارس البكوع عن »استكمال 
عملي�ات التدقي�ق والفحص ألس�ماء 
جميع املرشحني لالنتخابات الربملانية 

املقبلة من قبل اللجان الفرعية لهيئة 
املس�اءلة«، مؤكداً »إرسال االسماء إىل 
مفوضية االنتخابات عىل ش�كل ثالث 

قوائم مختلفة«.
واض�اف البك�وع إن »هيئة املس�اءلة 
والعدال�ة أرس�لت قوائ�م املرش�حني 
إىل مفوضي�ة االنتخاب�ات عىل ش�كل 

ثالث دفع�ات ضمت األوىل املرش�حني 
غر املش�مولني بإجراءاته�ا، والثانية 
املس�تبعدين، والثالثة املرشحني الذين 
سيتم اس�تدعاؤهم من قبلها للتحقق 
ومواليده�م  أس�مائهم  صح�ة  م�ن 

وبعض القيود األخرى«.
واشار اىل ان »قائمة االستدعاء ضمت 

أكث�ر م�ن 600 ش�خص نظم�وا عىل 
ش�كل دفعات من قب�ل الهيئة لتدقيق 
معلوماته�م وتقاطعها م�ع البيانات 
واألرش�يف املوجود يف اللجان الفرعية 
قبل البّت بحس�مها م�ن قبل مجلس 

الهيئة«.
واوض�ح أّن »هن�اك 11 مرش�حاً من 

طعن�اً  قدم�وا  املس�تبعدين  قائم�ة 
أم�ام الهيئ�ة التمييزية التي س�تنظر 
إبعاده�م  إىل  أدت  الت�ي  باألس�باب 
والتحقق م�ن تطابقها مع القانون«، 
رافضاً ذكر األعداد النهائية للمبعدين 
القانوني�ة  باإلج�راءات  واملش�مولني 
لهيئة املساءلة والعدالة لكن معلومات 

تشر اىل انهم بالعرشات.
مفوضي�ة  أك�دت  جابنه�ا،  م�ن 
املرشحني  االنتخابات تس�لمها قوائم 
عملي�ة  اس�تكمال  بع�د  النهائ��ي�ة 
الفح�ص والتدقيق له�ا من قبل هيئة 
املس�اءلة والعدال�ة، كاش�فة ع�ن أن 
املصادقة عىل املرش�حني س�تكون يف 

نهاية األسبوع املقبل.
ق�د  االنتخاب�ات  مفوضي�ة  وكان�ت 
جمي�ع  مرش�حي  أس�ماء  أرس�لت 
الكيان�ات والقوائ�م االنتخابية البالغ 
هيئ�ة  إىل  مرش�حاً   7132 عدده�م 
املساءلة والعدالة التي أحالتها بشكل 
مبارش إىل لجانه�ا الفرعية للتأكد من 
ع�دم ش�مول املرش�حني بإجراءاتها 
حيث يفرض قانون انتخابات مجلس 
الن�واب لع�ام 2018 يف مادت�ه )45( 
إرس�ال قوائم املرش�حني لالنتخابات 
النيابي�ة م�ن وزارات الرتبية والتعليم 
إىل  الع�ايل والدف�اع واألم�ن الوطن�ي 
هيئة املس�اءلة والعدال�ة للتحقق من 
ع�دم ش�مولهم بإج�راءات قانونه�ا 
رق�م 10 لس�نة 2008 وال�ذي يمن�ع 
السماح للبعثتني باملشاركة يف الحياة 
السياس�ية اس�تناداً إىل أح�كام املادة 
)135( من الدس�تور التي تلزم الهيئة 
باجتثاث البعث بالتنسيق مع السلطة 

القضائية واألجهزة التنفيذية.
ويسمح قانون هيئة املساءلة والعدالة 
لكل ش�خص يصدر يف حّق�ه قرار من 
هيئة املس�اءلة والعدالة بالطعن أمام 
الهيئ�ة القضائي�ة املختصة خالل 30 
يوم�اً، للنظ�ر بالطع�ون املقّدمة عىل 
قرارات هيئة املس�اءلة التي س�يكون 
أمامه�ا خي�اران؛ إم�ا املصادق�ة عىل 
ق�رارات الهيئة، أو رفضه�ا وإبطالها 

من خالل األدلة املتوافرة لديها.

البيت التشريعي سيناقش »املوازنة« املرفوضة من رئيس اجلمهورية.. ونواب يتخوفون من عدم اكتمال النصاب

جلسة الربملان »األخرية«: 24 قانونا بانتظار التصويت

مفوضية االنتخابات تلقت األمساء على )3( دفعات واألسبوع املقبل تعلن املصادقة

املساءلة تنتهي من تدقيق »سري املرشحني« وتبعد العرشات النتامئهم لـ »البعث املنحل«

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

انطلق�ت، أم�س اإلثن�ني، وللي�وم الثاني عىل 
الت�وايل، ُتظاه�رات يف مختل�ف م�دن وبل�دات 
إقليم كردستان للمطالبة بالغاء نظام االدخار 
اإلجب�اري لروات�ب املوظف�ني، فيم�ا تحّول�ت 
التظاه�رات إىل اعتصام�ات ونص�ب الخيام يف 

بعض املناطق.
وش�هدت مدينة أربي�ل تظاهرات ح�اول فيها 
املتظاهرون التوجه إىل برملان كردس�تان، فيما 

انترشت القوات األمنية بشكل كبر.
وتظاه�ر املعلم�ون يف قضاء س�وران ش�مال 
أربي�ل، أم�ام مديرية الرتبية رافعني ش�عارات 
طالب�وا فيه�ا رئيس ال�وزراء حي�در العبادي، 
بالوف�اء بوعوده، وأكدوا أنه�م فقدوا الثقة يف 

الحكوم�ة العراقية. واعتقلت الق�وات األمنية 
رئي�س فرع اتحاد معلمي كردس�تان يف قضاء 
س�وران، وع�دداً م�ن املعلم�ني اآلخري�ن أثناء 
الرس�مية  الجه�ات  ول�م تص�در  التظاه�رة. 

واألمنية أي توضيح عن اعتقال املتظاهرين.
وشهدت العديد من املدن وبلدات إقليم كردستان 
منذ أم�س األول األحد، احتجاج�ات ضد نظام 
االدخ�ار الحكومي للروات�ب، ونصبوا خياماً يف 

ساحات االعتصام يف مدينة السليمانية.
وما زالت االعتصامات مس�تمرة يف املدينة، ويف 

عدد من املدن األخرى.
واعلن�ت حكومة اقليم كردس�تان ع�ن تعديل 
نظام ادخار املوظفني وفق نظام جديد، يف حال 
التزمت بغداد بارس�ال مبلغ 317 مليار و540 

مليون و465 ألف دينار عراقي اىل االقليم. 

حكومي�ون  وموظف�ون  تدريس�يون  ونظ�م 
تظاه�رات يف عدة مدن بكردس�تان لالحتجاج 
عىل اج�راءات التقش�ف التي تتبعه�ا حكومة 
االقلي�م من�ذ 2016 بخاص�ة ب�رف الرواتب 
عق�ب ازم�ة مالي�ة رضب�ت االقلي�م يف 2014 
نتيج�ة انهي�ار اس�عار النف�ط وقط�ع بغداد 

للرواتب املرسلة ملوظفي كردستان.
وكان العبادي اعلن مؤخرا ان حكومته س�تبدأ 
قبل عطلة اعياد نوروز بدفع مرتبات موظفي 
اقليم كردستان الشهرية املستقطعة منذ عدة 

سنوات؛ بسبب الخالفات بني بغداد وأربيل.
وتش�كل مس�ألة رواتب موظف�ي اإلقليم أحد 
امللفات العالقة بني الحكومة االتحادية وإقليم 
كردس�تان. وتصاعدت حدة األزم�ة بني بغداد 
وأربيل بع�د إجراء إقليم كردس�تان اس�تفتاء 

انفص�ايل من طرف واح�د يف أيلول املايض، وما 
تبعه من إج�راءات اتخذتها الحكومة العراقية 
ودول مج�اورة بح�ق االقليم م�ن بينها إغالق 

املنافذ الحدودية ومنع حركة الطران.
إال ان هذه امللف�ات وجدت طريقا للحل تباعا، 
اث�ر ع�دة اتص�االت واجتماع�ات ب�ني رئيس 
الحكوم�ة العراقي�ة حي�در العب�ادي ورئي�س 

الحكومة بكردستان نيجرفان بارزاني.
وبحس�ب مصادر متطابقة، ف�أن قوات االمن 
الكردية اعت�دت عىل النائب عيل حمه يف قضاء 

زاخو، التابع ملحافظة دهوك.
وقالت املصادر إن »قوات االمن الكردية اعتدت 
عىل النائ�ب عن حركة التغي�ر يف برملان اقليم 
كردس�تان عيل حم�ه صالح اثن�اء تواجده يف 

تظاهرات قضاء زاخو يف محافظة دهوك«.

اعتقال متظاهرين واالعتداء على نائب وتوجيه رسالة إىل رئيس الوزراء

تظاهرات كردستان تنتقل إىل »نصب اخليام«: ال تراجع حتى إلغاء »االدخار االجباري«
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بعد نيودهلي.. نتنياهو »يأمل بخط مبارش« من مومباي عرب السعودية

اإلمارات مولت »طالبان«: املال اخرت زار ديب »18« مرة

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت ممثلة االفالم االباحية س�تورمي دانيالز 
يف مقابل�ة تلفزيونية بثت مس�اء االح�د أن الرئيس 
االمريك�ي دونال�د ترام�ب م�ارس الجن�س معها يف 
2006 م�ع ان�ه كان متزوجا، مش�رية اىل انها وبعد 
خمس س�نوات م�ن ذلك تلقت تهديدا جس�ديا حني 

ارادت الحديث لالعالم عن تفاصيل هذه العالقة.
ويف مقابلتها مع الصحايف اندرسون كوبر ضمن 
برنام�ج »60 دقيقة« عىل ش�بكة »يس بي اس« لم 
تكش�ف املمثلة االباحية البالغ�ة من العمر 39 عاما 
الكثري م�ن االرسار عن عالقتها العاب�رة بامللياردير 
املث�ري للجدل، لك�ن التفاصيل التي كش�فتها تكفي 
ألن تس�بب مزيدا من االرباك ملن اصبح اليوم رئيسا 
للواليات املتحدة والذي ينفي ان يكون قد اقام معها 

اي عالقة جنسية.
وقالت ستيفاني كليفورد، وهو االسم الحقيقي 
للممثل�ة واملخرج�ة االباحي�ة، يف اول مقابلة تجرى 
معها منذ كشفت صحيفة وول سرتيت جورنال عن 
عالقتها بالرئيس وإبرام محاميه عقدا معها لرشاء 

صمتها قبل االنتخابات الرئاس�ية، ان ترامب مارس 
الجنس معها مرة واحدة فقط يف تموز/يوليو 2006 
ولم يك�ن قد مىض ع�ىل زواجه من ميالني�ا ترامب 
س�وى عام ونص�ف العام وع�ىل والدة ابن�ه بارون 

سوى اربعة اشهر.
واك�دت املمثل�ة االباحي�ة ان العالقة الجنس�ية 
العابرة الت�ي جمعتها باملطّور العقاري النيويوركي 
والتي لم يس�تخدم خالله�ا ترامب الواق�ي الذكري 
ج�رت عىل هام�ش دورة يف الغول�ف يف اليك تاهوي 
الواقعة يف منتصف الطريق بني نيفادا وكاليفورنيا.

واضاف�ت انها وترامب ظال ع�ىل اتصال بعد ذلك 
لفرتة ع�ام كامل حاول خاللها امللياردير ممارس�ة 
الجنس مجددا مع املمثلة الش�ابة التي كان عمرها 
يومئ�ذ 27 عاما، وذل�ك بعدما وعده�ا بإرشاكها يف 
برنامج�ه التلفزيون�ي »ذي س�يليربيتي أبرنتيس« 
ولكن�ه لم ي�ف بوع�ده وال ه�ي س�ايرته يف رغبته 

بتكرار العالقة الجنسية.
ومع ان الحس�ناء الش�قراء التي بدأت مسريتها 
املهنية عارضة تعرٍّ أوردت يف املقابلة بعض تفاصيل 
العالقة الجنس�ية التي جمعته�ا برتامب، إال ان أبرز 

م�ا قالته ه�و تعرضه�ا، بع�د خمس س�نوات من 
الواقعة، لتهديد جس�دي حني ارادت الحديث لالعالم 

عن مغامرتها مع امللياردير.
وقالت كليفورد انه يف 2011 اي بعد اربع سنوات 
من آخر اتصال لها برتامب وافقت عىل عرض قّدمته 
لها مجلة »إن تاتش« لبيع قصتها مع ترامب مقابل 
15 أل�ف دوالر، ولكن، بحس�ب »يس ب�ي اس«، فإن 
املجل�ة رسع�ان م�ا عدلت عن ه�ذا الع�رض بعدما 
هدده�ا املحام�ي ماي�كل كوه�ني، وكي�ل ترام�ب، 

بمقاضاتها إن هي نرشت اي يشء عن موكله.
وقالت املمثلة إنها بعد بضعة أسابيع من اتصال 
املجلة بها كانت مع طفلتها البالغة يومئذ عامني يف 
موقف للسيارات يف الس فيغاس حني توقف امامهما 
رجل ال تعرفه قائال لها »دعي ترامب وش�أنه. انيس 

هذه القصة«.
وأضاف�ت ان الرجل راح يح�ّدق يف عيني الطفلة 
قائ�ال المه�ا »انها فت�اة جميلة جدا، س�يكون امرا 

مؤسفا للغاية ان تتعرض امها ملكروه«، ثم غادر.
وردا ع�ىل س�ؤال عم�ا اذا كان�ت قد أخ�ذت هذا 
الكالم عىل انه تهديد مبارش لس�المتها قالت املمثلة 

االباحي�ة »حتما. يداي كانت�ا ترتجفان لدرجة انني 
خفت ان تقع مني طفلتي«، مشرية اىل انها لم تبلغ 

الرشطة بما حصل ألنها كانت »خائفة«.
وأصبحت قضية دانيالز الش�غل الشاغل لالعالم 
من�ذ كش�فت صحيفة وول س�رتيت جورن�ال قبل 
ش�هرين قصة عالقتها برتامب والعق�د الذي ابرمه 
معها محاميه قبيل االنتخابات الرئاس�ية ملنعها من 
الكالم مقابل 130 ال�ف دوالر دفعها لها »من جيبه 

الخاص« عىل حد قوله.
واك�دت س�تورمي دانيالز انها ليس�ت من رسب 
ه�ذه املعلومات للصحيف�ة، لكنها لج�أت يف آذار/

م�ارس اىل القضاء ليحررها رس�ميا من عقد التزام 
الرسية.

وإذ اعرتفت دانيالز يف مقابلتها مع »يس بي أس« 
بأنه�ا لم تكن منجذبة لرتام�ب الذي يكربها بثالثني 
عاما ونيف ش�ددت عىل أن رجل االعمال لم يرغمها 
عىل ممارسة الجنس معه، مؤكدة ان العالقة بينهما 
كان�ت برضا الطرف�ني وذلك خالفا لنس�اء اخريات 
اتهم�ن ترامب قبيل االنتخابات الرئاس�ية باالعتداء 

عليهن او التحرش بهن جنسيا.

الرئيس األمريكي قام بعالقات عابرة وأرسل »بلطجية« لتهديد النساء

سجل فضائح ترامب: خيانة زوجية و »هتديد بالتصفية«

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الخارجي�ة االفغاني صالح الدين رباني بان 
حكومة بالده لن تس�مح باس�تخدام االرايض االفغانية 

للقيام باجراء ما ضد الجمهورية االسالمية االيرانية. 
ج�اء ذل�ك خ�الل لق�اء ربان�ي م�ع رئي�س املجلس 
االس�رتاتيجي للعالقات الخارجية االيرانية كمال خرازي 
يف كاب�ول، حيث ج�رى البحث ح�ول العالق�ات الثنائية 

واالمن يف افغانستان والتعاون االقتصادي.
واكد وزي�ر الخارجية االفغاني ع�ىل العالقات الودية 
واالخوي�ة بني ب�الده والجمهوري�ة االس�المية االيرانية 
ولفت اىل املشرتكات الدينية والثقافية بني البلدين وقال، 

ان افغانستان بحاجة اىل دعم جريانها.
وق�دم ايضاحات حول عملية الس�الم يف افغانس�تان 
واض�اف، ان الحكوم�ة االفغاني�ة ل�ن تس�مح اب�دا بان 
يت�م اس�تخدام االرايض االفغانية للقي�ام باجراء ما ضد 

الجمهورية االسالمية االيرانية.
من جانبه، اكد رئيس املجلس االسرتاتيجي للعالقات 
الخارجي�ة االيراني�ة خ�الل اللق�اء دعم اي�ران لحكومة 
الوح�دة الوطنية االفغانية واش�ار اىل االخطار التي تهدد 
افغانس�تان وقال، انه ينبغي التفكري بتمهيدات ملواجهة 

انتشار االفكار التكفريية يف افغانستان.
واعترب خرازي ان احدى املشاكل االساسية الفغانستان 
هي املصالح املتناقضة ملختلف الدول والتي ال تسمح بان 

يصل الشعب االفغاني اىل السالم عرب الحوار.
وكان رئيس املجلس االسرتاتيجي للعالقات الخارجية 
االيراني�ة ق�د التق�ى يوم ام�س الس�بت ایض�ا الرئيس 

االفغاني ارشف غني.

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف الناش�ط الحقوقي البحريني البارز نبي�ل رجب عن 
تعرض املعتقلة البحرينية مدينة عيل اىل تفتيش مهني يف س�جن 
مدين�ة عيىس بلغ حد التعرية والرمي عىل االرض، متهما مديرة 

السجن بالوقوف وراء ذلك. 
وق�ال رجب يف تغريدة عىل موقع التواصل االجتماعي تويرت؛ 
بش�ع ما تعرضت له املعتقلة مدينة عيل من تفتيش مهني وصل 

لحد نزع مالبسها ورميها يف االرض.
هذا االنتقام يعترب غري مس�بوق من قبل ادارة س�جن مدينة 

عيىس وتصعيد جدا خطري يف حق املعتقالت السياسيات.
مريم الربدويل رئيس�ة س�جن مدينة عيىس تقف خلف هذه 

االجراءات االنتقامية.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت وزارة الداخلية املرصية إنه�ا قتلت 6 من املتورطني يف 
محاول�ة اغتيال مدير أمن اإلس�كندرية، وذلك إثر تبادل إلطالق 

النار، يف إحدى بنايات محافظة البحرية )شمايل البالد(.
وأشارت الوزارة، يف بيان نرشته عىل حسابها الرسمي بموقع 
»فيس�بوك«، إىل أن املقتولني الس�ّتة ينتمون إىل حركة »حسم«، 

التي صّنفتها السلطات املرصية مؤخراً »جماعة إرهابية«.
ولق�ي الضحاي�ا مرصعهم بع�د مواجهة مس�لحة، وتبادل 
إلطالق النار وقع يف مكان وجودهم بإحدى العمارات الس�كنية 

يف محافظة البحرية، وفق البيان. 
وأك�دت الوزارة تحديد هوية ثالثة م�ن الضحايا؛ وهم: إمام 
فتحى إمام خريبة، ومحمود محمد حس�ن عبد الحميد مربوك، 

وأحمد مجدي إبراهيم محمد زهرة. 
وقالت إن الضحايا مطلوبون عىل ذمة القضية رقم )1074/ 
2017-ح�رص أمن دولة عليا(، وإنه ُعثر بحوزتهم عىل 4 بنادق 
آلية، وبندقية خرطوش، وكمية متنوعة من الذخائر، و6 عبوات 

متفجرة.
ولفت البيان إىل أن قطاع األمن الوطني تلقى معلومات تفيد 
بمس�ؤولية »البؤرة« املش�ار إليها، عن التفجري الذي اس�تهدف 
مدير أمن اإلس�كندرية، اللواء مصطفى النمر، أمس )السبت(، 

والذي أسفر عن مقتل رشطيَّني اثنني وإصابة 5 آخرين.
واتهم البي�ان املجموعة التي تمت مهاجمته�ا، باالنتماء إىل 
جماعة اإلخوان املس�لمني، وقالت إنها حاولت اغتيال مدير أمن 
اإلس�كندرية، بتخطيط ودعم من شخص يدعى محمد إبراهيم 

جاد، وهو هارب بإحدى الدول العربية.
وأك�دت ال�وزارة أنه ت�م إخط�ار الجهات املس�ؤولة ملبارشة 
التحقيق�ات، وقالت إنها ما زالت تطارد بقي�ة عنارص »الخلية 

اإلرهابية« الهاربني.
وتأتي العملية قبل س�اعات من بدء التصويت يف االنتخابات 
الرئاس�ية، التي يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح الس�ييس مع 
م�وىس مصطفى موىس، رئي�س حزب الغد، والتي س�تجرى يف 

الفرتة ما بني 26 و28 مارس الجاري.

افغانستان: لن نسمح باستخدام 
اراضينا ضد ايران

املعتقل البحريني نبيل رجب
 يكشف عن تفاصيل »تفتيش مهني« 

إلحدى املعتقالت 

الرشطـة املرصيـة:
 تصفيــة )6( متـورطني فـي تفجيـر 

اإلسكندريـة

       بغداد / المستقبل العراقي

أع�رب رئيس الوزراء اإلرسائي�يل بنيامني نتنياهو 
عن أمله يف تطوير خط مبارش بني بومباي، العاصمة 
االقتصادية للهند، و)تل أبيب(، يس�تفيد من موافقة 
اململك�ة ع�ىل م�رور الطائ�رات الهندي�ة املتجه�ة إىل 

)إرسائيل( يف أجوائها.
ووصف نتيناهو موافقة الس�عودية عىل استخدام 
أجوائه�ا لعبور طائ�رات ال�ركاب إىل )إرسائيل( بأنه 
»تغيري كبري واخرتاق ألسواق ضخمة«، بحسب وكالة 

األنباء الفرنسية »أ ف ب«.
ويقول مراقبون إن »نتنياهو« س�يحقق مصلحة 
كب�رية، ح�ال وافقت الس�عودية عىل اس�تخدام خط 
)بومب�اي – ت�ل أبيب( ملجاله�ا الجوي، حيث س�يتم 
اختص�ار زم�ن الرحل�ة إىل خمس س�اعات ب�دال من 

ثماني�ة، حينم�ا كانت طائ�رات ال�ركاب اإلرسائيلية 
تضطر إىل االنحراف فوق البحر األحمر، لتجنب املرور 

باملجال الجوي السعودي.
وتشغل رشكة الطريان اإلرسائيلية »العال«، الناقلة 
الوطنية للكيان الصهيوني، أربع رحالت أس�بوعيا إىل 
مومب�اي، لكن هذه الرحالت تس�لك طريق�ا باتجاه 
الجن�وب نحو إثيوبيا ثم رشقا إىل الهند لتفادي املجال 

الجوي السعودي.
وتطالب »العال«، الس�عودية بمنحها إذنا مساويا 
لذل�ك ال�ذي منحت�ه للخط�وط الجوية الهندي�ة »إير 
إندي�ا«. ووف�ق اإلذاع�ة العربية، فإن مبع�وث رئيس 
الحكومة »بنيامني نتنياهو« الس�ابق للمهام الرسية، 
»يتس�حاك مولخو«، هو من رشع إلقناع الس�عوديني 
باملوافق�ة ع�ىل فتح مجاله�م الجوي أم�ام الرحالت 

املتجهة ل�)إرسائيل(.

وينه�ي س�ماح الس�عودية باس�تخدام مجاله�ا 
الج�وي، يف رح�الت بني نيودلهي و)ت�ل أبيب(، حظرا 

استمر 70 عاما، ويمثل تحوال دبلوماسيا.
وأعل�ن رئيس ال�وزراء الهندي »نارين�درا مودي«، 
عن املس�ار الجديد يف يوليو/تموز املايض، فيما اقرتح 
نظ�ريه اإلرسائي�يل »نتنياهو« للم�رة األوىل يف يناير/

كانون الثاني 2017، فكرة املرور فوق السعودية.
ومنذ س�بعني عاما، أغلق املجال الجوي السعودي 
لي�س فقط أمام الطائ�رات اإلرسائيلية، بل أغلق أمام 

الدول األخرى التي لها طريق طريان إىل )إرسائيل(.
ورف�ع الحظ�ر ع�ن اس�تخدام رشكات الط�ريان 
املتجهة إىل )إرسائيل( األجواء الس�عودية يعكس فيما 
يب�دو ذوبان�ا للجليد ب�ني الجانب�ني، وكالهما حليف 
للوالي�ات املتحدة، ويتش�اركان يف القلق بش�أن نفوذ 

إيران يف املنطقة.

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت صحيفة »واش�نطن بوست« 
األمريكية أن زعيم حركة طالبان السابق، 
املال أخرت منصور، زار دبي 18 مرة؛ لجمع 
امل�ال لحركت�ه، وآخرها كان قب�ل اغتياله 
يف ماي�و 2016 بش�هر؛ ما أثار تس�اؤالت 
ع�ن دور اإلم�ارات يف توظي�ف الح�ركات 

الجهادية.
وقال�ت الصحيف�ة يف تحقي�ق مطول، 
إنه كان يمكن القب�ض عىل زعيم طالبان 
الس�ابق باإلمارات، التي كان يزورها رساً 
باستخدام جواز سفر باكستاني مزور، يف 

ربيع 2016.
وبيَّن�ت أن مناقش�ات دارت يف البي�ت 
األبيض بش�أن كيفية الطلب من اإلمارات 
القبض عىل املال أخرت، دون إعالم مسؤويل 
دب�ي املحلي�ني، الذي�ن ق�د يس�محون له 
بالف�رار، لك�ن زعي�م طالبان غ�ادر قبل 

الوقت املتوقع.
وأضافت أن رحلته لدبي جاءت بعد بدء 
مفاوضات رسية ب�ني طالبان وحكومتي 
الواليات املتحدة وأفغانستان؛ ما دفع إدارة 
الرئيس الس�ابق، ب�اراك أوباما، للرتيث يف 
القبض عىل املال أخرت، لكن طائرة أمريكية 

مسرّية استهدفته بعد شهر وقتلته.
ووفقاً لقناة الجزيرة، قال من بوسطن، 
الضاب�ط الس�ابق بوكال�ة االس�تخبارات 

املركزي�ة األمريكية ال�)يس آي إيه(، غلني 
كارل، إنه كانت هناك حس�ابات سياسية 
وراء عدم اعتقال املال أخرت، ففي واشنطن 
كان هن�اك ج�دل ب�ني م�ن يري�دون حالً 
عسكرياً يف أفغانستان ومن يرون أن الحل 

يجب أن يكون سياسياً.
ورأى أن امل�ال أخرت خاطر بانخراطه يف 
املفاوض�ات مع الجان�ب األمريكي، حيث 
كانت هناك مراقب�ة لتحركاته، وتم اتخاذ 

قرار يف آخر زياراته إىل دبي بتصفيته. 

وذكرت »واش�نطن بوس�ت« أن بعض 
البي�ت  يلوم�ون  األمريكي�ني  املس�ؤولني 
األبيض يف عهد أوبام�ا بأنه أطال النقاش 
يف هذا الس�ياق، يف حني جادل آخرون بأن 
لوا فرار املال أخرت قبل اتخاذ  اإلماراتيني سهَّ

قرار باعتقاله.
وقال الباحث يف قضايا العالَمني العربي 
واإلس�المي ص�الح الق�ادري، إن طالبان 
كانت قد أصدرت بياناً قبل س�نة، عىل أثر 
تفجري ُقت�ل في�ه مس�ؤولون إماراتيون، 

اإلم�ارات  م�ع  العالق�ة  في�ه  وصف�ت 
ب�«الودية«.

مس�ؤول  أن  الق�ادري  وأض�اف 
االس�تخبارات األمريكي�ة يف زم�ن أوباما، 
ق�ال حينه�ا: »إن اإلم�ارات كان�ت تمول 

طالبان التي تقتل الجنود األمريكيني«.
ونقلت »الجزيرة« عن الباحث يف شؤون 
الجماعات اإلسالمية نبيل البكريي، قوله: 
»إن اإلمارات تقوم بدوٍر بارز منذ سنوات، 
يتمثل يف نش�اط مركز املسبار بدبي، الذي 

يق�دم تقارير مخابراتية ترس�م سياس�ة 
اإلمارات تجاه تيارين سياسيَّني إسالميَّني؛ 
األول هو التيار الديمقراطي الذي تحاربه، 
والثاني هو التيار السلفي )املدخيل( الذي 

ُيستخدم لتحقيق مصالح البالد«.
واس�تبعد أن يك�ون املال أخ�رت قد زار 
اإلم�ارات 18 م�رة دون عل�م واش�نطن، 
ورأى أن�ه تم اتخاذ ق�رار قتله بعد الزيارة 
األخرية؛ لوقف محاوالت التمويل التي كان 

يسعى إليها.
ونسبت »واشنطن بوست« إىل املسؤول 
السابق يف وكالة االس�تخبارات األمريكية 
بروس ريدل -الذي أرشف عىل سياسة إدارة 
أوبام�ا يف أفغانس�تان- أن أس�وأ أمر كان 
يمكن أن يح�دث لإلماراتي�ني هو القبض 
ع�ىل امل�ال أخرت ع�ىل أراضيهم، والكش�ف 
علناً أنهم كانوا يمّولون األش�خاص الذين 

يقتلون الجنود األمريكيني.
وأضاف�ت الصحيفة أن االس�تخبارات 
األمريكي�ة رص�دت خروج امل�ال أخرت من 
دب�ي إىل طه�ران ث�م باكس�تان، واغتالته 
ي�وم 21 مايو 2016 بصاروخ عند عبوره 

الحدود.
التعليق  ورفض مس�ؤولون باإلمارات 
ع�ىل وجود امل�ال أخ�رت يف بالده�م أو عىل 
جه�ود القب�ض عليه، م�ا يرتك األس�ئلة 
مفتوح�ة ح�ول دور اإلم�ارات املحتمل يف 

اللعب بورقة طالبان لتحقيق مصالحها.
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   بغداد / المستقبل العراقي

العامة للمنتوجات  ش�اركت الرشكة 
وزارة  رشكات  اح�دى  الغذائي�ة 
الصناعة واملعادن يف الدورة »الحادية 
والخمس�ن » ملعرض القاهرة الدويل 
ال�ذي اقيم للفرتة م�ن )14-23( من 
ش�هر اذار الج�اري بمش�اركة اكثر 
م�ن 22 دولة عربي�ة واجنبية بهدف 
تب�ادل الخربات ونق�ل التكنولوجيات 
الحديثة وعقد  املتط�ورة والتقني�ات 

الصفق�ات التجاري�ة والبح�ث ع�ن 
ال�رشكات  م�ع  حقيقي�ة  رشاكات 

املشاركة« .
وق�ال مع�اون مدي�ر ع�ام الرشك�ة 
عبدالرحي�م عاي�د يف بي�ان لل�وزارة 
تلقته »املستقبل العراقي«، ان الهدف 
من املش�اركة يف املعرض هو لتعريف 
دول العالم بمنتجات الرشكة املحلية 
من الزيوت النباتية وااللبان والس�كر 
والس�كائر ومختلف ان�واع الصوابن 
تمت�از  والت�ي  وغريه�ا  واملنظف�ات 

بالنوعي�ة والجودة واملواصفة العالية 
.«

واش�ار اىل » ان املع�رض يمثل فرصة 
للتع�رف واالطالع  ومناس�بة كب�رية 
ع�ى ال�رشكات العربي�ة واالجنبي�ة 
الغذائي�ة  بالصناع�ات  املتخصص�ة 
والبح�ث عن فرص للتع�اون والعمل 
املش�رتك معها من خ�الل الرشاكة او 
االس�تثمار وفق الفرص االستثمارية 
املتاح�ة ل�دى الرشك�ة، مؤك�دا »ان 
جن�اح الرشك�ة القى اهتمام واس�ع 

وح�ي بزيارة للعدي�د من الرشكات 
والصناعين والزائرين ».

ولف�ت اىل » ان�ه ق�د ج�رى التباحث 
مع عدد من ال�رشكات املرصية حول 
امكاني�ة التعاون وتب�ادل الخربات يف 
مجال انت�اج وتجهيز الزيوت النباتية 
وانتاج املنظفات ، مؤكدا » ان الرشكة 
ابدت االس�تعداد والرغبة للتعاون مع 
الرصينة والج�ادة للدخول  الرشكات 
معه�ا يف مش�اريع صناعي�ة تخ�دم 

الطرفن .

الرشكة العامة للمنتوجات الغذائية تشارك يف معرض القاهرة الدويل

   البصرة / المستقبل العراقي

تمكنت مالكات مديرية توزيع كهرباء شمال 
الب�رصة م�ن رف�ع )33٥( حالة تج�اوز عى 
الش�بكة الكهربائي�ة يف منطق�ة َكرم�ة عيل 

مرك�ز ناحي�ة الهارثة ش�مال مدينة البرصة 
.وق�ال مدير توزي�ع كهرباء ش�مال البرصة 
عب�د الكريم النّجار يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، إن اللجان املكلفة برفع التجاوزات 
الحاصلة تواصل تنفيذ الحملة الوطنية لرفع 

التج�اوزات يف عموم مناطق َكرمة عيل مركز 
ناحي�ة الهارثة والتي أس�فرت عن رفع 33٥ 
حال�ة تجاوز يف محال تجارية ومدارس أهلية 
ومجمع�ات طبّي�ة وكذلك تم رف�ع الخطوط 
الثانية« .وأشار النجار اىل انه »أثناء الحملة تم 

إدخال العديد من املش�رتكن املستفيدين من 
الطاقة الكهربائية من خالل تنظيم معامالت 
لهم لغ�رض رب�ط املقي�اس الكهربائي لهم. 
الفتا اىل ان التجاوزات التي تمت إزالتها نفذت 
يف مناط�ق س�وق الَكرمة الكبري باس�تخدام 

الربط املبارش من دون وجود املقياس وتبادل 
التغذية بن منطقة وأخرى فضالً عن السحب 
العش�وائي للطاقة بعيداً ع�ن إجراءات الربط 
الفني األصولية وقيام بعض املحال التجارية 

بالسحب من اتجاهن.

كهرباء البرصة ترفع التجاوزات عىل الشبكة يف ناحية اهلارثة

الرافدين يعلن استعداده للمشاركة 
يف معرض بغداد الدويل للكتاب

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين، عن إس�تكمال اس�تعداداته للمش�اركة يف 
مع�رض بغداد ال�دوىل للكت�اب يف الفرتة من 29 م�ن آذار الجاري 

وحتى الثامن من الشهر املقبل.
وأكد بيان للمرصف تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، »تهيئة 
جميع مستلزمات االقامة واملشاركة فيه من خالل عرض لوحات 
ارش�ادية وصور تجسد انجازات املرصف«.وأشار اىل ان »املرصف 
عمد ايضا اىل تجهيز كراس�ات وفولدرات تعريفية تتعلق بطبيعة 
الخدمات التي يقدمها املرصف من قروض وس�لف واصدار ادوات 

الدفع االلكرتوني اضافة اىل تسهيالت مالية اخرى.

غدًا االربعاء.. انطالق مؤمتر 
الطاقة بنسخته الثالثة 

صحة الكرخ تواصل محالهتا الرقابية 
عىل الباعة املتجولني يف الكاظمية

   بغداد / المستقبل العراقي

ينطلق يوم غد االربعاء مؤتمر الطاقة بنس�خته الثالثة وبحضور 
رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وذكر بيان للجنة التنسيقية للمؤتمر تلقته »املستقبل العراقي« ان 
»املؤتمر الذي يعد االكرب يف العراق بمجال الطاقة س�يقام االربعاء 
والخمي�س املقبل�ن ومن الس�اعة الثامنة صباحا اىل الس�اعة 4 
عرصا وبمش�اركة عدد كبري من ممثيل الرشكات النفطية الكربى 

يف العراق والعالم«.
واضاف ان »املؤتمر س�يحرضه كل من وزي�ري النفط جبار عيل 
اللعيبي والكهرباء قاس�م الفهداوي واالم�ن العام ملنظمة االوبك 
محمد باركيندو، والسفري االمريكي يف العراق دوغالس سيليمان، 
ورئي�س الجامع�ة االمريكي�ة يف العراق بروس ووكر فريغس�ون 

ومدير مكتب الطاقة يف اسيا والرشق االوسط.

   بغداد / المستقبل العراقي

تواص�ل ش�عبة الرقاب�ة الصحي�ة يف قط�اع الكاظمي�ة للرعاية 
الصحي�ة األولي�ة التابعة لدائرة صح�ة بغداد / الك�رخ حمالتها 

الرقابية الصحية ».
واف�اد بيان لدائرة صحة بغداد الكرخ تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان�ه »م�ن اجل ضم�ان وس�المة املواط�ن ، قامت 
بحمل�ة صحية مش�رتكة وبالتعاون م�ع قائمقامي�ة الكاظمية 
املقدس�ة وبلدية الكاظمية وقوات الرشطة االتحادية اس�تهدفت 
الباعة املتجولن واصحاب االكش�اك املتواجدين قرب مستش�فى 

الكاظمية ». 
واض�اف البي�ان »حيث ت�م وخاللها ات�الف امل�واد الغذائية الغري 
صالحة لالس�تهالك البرشي واملعرضة لالتربة والغازات واش�عة 

الشمس وتم ازالة كافة االكشاك« .
واش�ار البيان اىل أن »مالكات الش�عب الرقابي�ة وفرقها الصحية 
متواصل�ة يف عملها الرقابي ويف جميع مناطق بغداد وعى املعامل 

واملطاعم واملحالت واألسواق كافة لضمان وصحة املواطن.

   ذي قار / المستقبل العراقي

اعلن النائب االول ملحافظ ذي قار عادل 
الدخي�يل عن »اط�الق حمل�ة خدمية 
ك�ربى تش�مل كاف�ة اه�وار ذي ق�ار 
بمش�اركة مديريات البلدية والبلديات 
واملج�اري  والرياض�ة  والش�باب 
لتنظيفها ومعالجة الحاالت الس�لبية 
فيها . وافاد مص�در اعالمي يف مكتبه 
االعالم�ي ل�«املس�تقبل العراقي«، ان 
اوضح الدخي�يل » ان الخميس القادم 
يش�هد اجراء حملة خدمية موس�عة 
تش�مل االه�وار لتنظيفه�ا ومعالجة 

الح�االت الظواهر الس�لبية هن�اك بهدف 
تحس�ن البيئة واعطاء انطباع حسن لدى 

السواح من داخل وخارج العراق« . 
وبن الدخييل » اهمي�ة االلتزام بالقرارات 
الص�ادرة م�ن الحكوم�ة املحلي�ة تاج�ه 
مناطق االهوار وع�دم مخالفتها للحفاظ 

ع�ى املحمي�ة الطبي�ة وفرح�ة العراقين 
بها الذين اس�رتدوا خمس�ة آالف سنة من 

الحضارة وهي عمر األهوار العراقية.
وشدد الدخييل » عى رضورة تكثيف الجهد 
االمني والتفتيش يف الس�يطرات الرئيسية 
والداخلي�ة لقضاء الجباي�ش ومنع دخول 
الكهربائية املستخدمة  االسلحة واالجهزة 

يف الصي�د خصوصا وان ه�ذه الفرتة 
 . والطي�ور  االس�ماك  تكاث�ر  تش�هد 
واض�اف نائ�ب محافظ ذي ق�ار » ان 
الحكومة املحلي�ة بصدد وضع خطط 
 21 ي�وم  الس�تقبال  جدي�دة  امني�ة 
آذار )عي�د ن�وروز( لضم�ان س�المة 
الس�ائحن الوافدين اىل مناطق اهوار 
الجباي�ش . يذكر ان » االهوار انضمت 
مؤخ�را اىل الئح�ة ال�رتاث العامل�ي يف 
اليونس�كو و ه�ي أك�رب نظ�ام بيئي 
المثيل ل�ه يف الرشق األوس�ط وغربي 
آسيا بمسطحاته املائية العذبة املمتدة 
عى ث�الث محافظ�ات عراقية جنوب 
العراق هي ميسان، ذي قار، والبرصة، بن 
نهري دجل�ة والفرات عى مس�احة تقدر 
بنح�و 16 ألف كيلو مرت مرب�ع كما تعترب 
محطة توق�ف مهمة للطيور املهاجرة بن 
سيبرييا وأفريقيا باإلضافة إىل أنواع نادرة 

من أسماك.

ذي قار تعلن اطالق محلة خدمية كربى يف اهوار املحافظة

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عملي�ات بغداد، العثور 
ع�ى م�واد متفجرة والق�اء القبض 
ع�ى عدد م�ن املطلوبن وف�ق مواد 

قانونية مختلفة يف العاصمة«.
تلق�ت  بي�ان  يف  القي�ادة  وذك�رت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»القوات االمنية نفذت واجب تفتيش 
ضمن منطقة الخضري جنوبي بغداد 
تمكن�ت من خالله العث�ور عى )٥( 
عبوات ناس�فة وقنربة ه�اون عيار 
)60( مل�م، وه�ي مخلف�ات حربية 
لعصابات داع�ش االرهابية«، مبينة 
انه »تم رفعها بدون حادث«.واشارت 

اىل ان »القوات تمكنت ايضا من القاء 
القبض ع�ى عدد من املطلوبن وفق 

مذكرات قضائية مختلفة.

العثور عىل مواد متفجرة واعتقال 
عدد من املطلوبني يف بغداد

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط، تنظيمها 
مؤتم�راً إلعالن جول�ة جديدة 
لتطوي�ر وتأهي�ل )11( رقعة 
 ، حدودي�ة  استكش�افية 

الخميس املقبل.
وقال املتحدث الرس�مي باسم 
ال�وزارة عاصم جهاد، يف بيان 
تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، 
إن »الجولة الجديدة ستش�مل 
استكش�افية  رقع�ة   )11(
تقع ع�ى الحدود ب�ن العراق 
وايران والعراق والكويت فيها 
الخليج«،  رقع�ة بحرية ع�ى 
ال�ذي  »املؤتم�ر  ان  مضيف�ا 

تنظم�ه ال�وزارة س�تحرضه 
الرشكات العاملية التي اشرتت 
حقائ�ب املعلوم�ات وعدده�ا 
اىل  باالضاف�ة  رشك�ة   )13(
رشكت�ن اعلنت�ا ع�ن نيتهما 
املعلوم�ات  حقيب�ة  ب�رشاء 
لتصب�ح )1٥( رشكة تتنافس 
الرقع  ع�ى تطوي�ر وتاهي�ل 
االستكش�افية من اصل )26( 
رشك�ة مؤهلة للمش�اركة يف 

التنافس«.
واش�ار جه�اد، اىل ان »دائ�رة 
العق�ود والرتاخيص البرتولية 
س�تقوم خالل املؤتمر بتقديم 
رشح ع�ن املالمح االساس�ية 
للعق�د والتعديالت التي طرأت 

علي�ه بن�اًء ع�ى مالحظ�ات 
مقدم�ه م�ن ال�وزارة وع�دد 
م�ن اعض�اء مجل�س النواب 
والحكومة وبع�ض الخرباء«، 
موضح�ا ان صيغ�ة العق�ود 
س�تكون »عق�د خدم�ة م�ع 

تعديالت بسيطة عليه«.
 الجدي�ر بالذك�ر، ان مجموع 
الت�ي  االستكش�افية  الرق�ع 
للتطوي�ر  ال�وزارة  حددته�ا 
واضاف�ت  رق�ع،   )9( بلغ�ت 
الوزارة رقعتن استكشافيتن 
لتصب�ح  دي�اىل  محافظ�ة  يف 
مجموعه�ا )11( رقعة، وهي 
)انجان�ة وخش�م االحم�ر( و 

)كالبات وكمر(.

النفط تعرض »11« رقعة استكشافية حدودية عىل رشكات عاملية ألغراض التطوير

    المستقبل العراقي/ الغانم

ضمن أعمال حملة )الوفاء لواس�ط(، 
والتي يقودها محافظ واسط محمود 
عب�د الرضا مال ط�الل، قامت مديرية 
بلدية النعمانية بتنظيف الشارع املمتد 
م�ن تقاطع الك�راج باتج�اه املجمع 

الطبي؛ تمهيدا ملرحلة االكساء«.
كما بارشت »هندسة املرور يف مديرية 
بلدية الكوت بتحديد املسارات لشارع 
الهورة، الذي أعيد تأهيله مجددا، وتم 
إنج�ازه بوق�ت اس�تثنائي، من خالل 

املتابعة املستمرة من قبل املحافظ ».
كما اسفرت الجهود املبذولة »بتفعيل 
العمل يف منطقة حي امليمون، من قبل 
الرشكة التي أحيل لها املرشوع سابقا 
وهي رشك�ة )نات( األم�ر يكية، وتم 
الب�دء باعمال صب الش�وارع من قبل 
الرشكة ذاتها يف املنطقة القريبة ملركز 

البلسم الصحي والعمل سيستمر ».
و تنفي�ذا لتوجيهات محافظ واس�ط  
بتطوي�ر مدخ�ل مدين�ة الك�وت من 
الس�يطرة وصوال إىل مج�ر املتنبي؛ 
بلدية الك�وت بارشت بتنظيف الجزرة 
الثي�ل  لزراع�ة  وتهيئته�ا  الوس�طية 
واألشجار متوسطة الحجم مع نصب 
منظوم�ة للري بالتنقي�ط. بعد ان تم 
أمس االنتهاء من زراعة املقطع املمتد 

من تقاطع بدرة باتجاه الكراج.

محلة الوفاء يف واسط
تنفذ عددا من األعامل

يف أحياء املحافظة

   المستقبل العراقي / طالب ضاحي

أعل�ن محافظ بغداد عط�وان العطواني عن »انطالق 
الخط�وة االوىل لتنفيذ مرشوع الجه�د الوطني، جاء 
ذال�ك »خ�الل ترأس�ه اجتماع�ا طارئ�ا ض�م ممثيل 
ال�رشكات الفعال�ة والعامل�ة يف وزارت�ي الصناع�ة 
واملعادن واالعمار واالس�كان وبحض�ور ممثل هيئة 
املستشارين يف رئاسة الوزراء ومدراء الدوائر الخدمية 
يف املحافظة«.وأف�اد مكتبه اإلعالم�ي إن »العطواني 
قال ان »هذا االجتماع جاء بسلس�لة من االجتماعات 
التي عقدت يف هيئة املستش�ارين يف رئاس�ة الوزراء 
ومتابع�ة قرار دولة رئي�س الوزراء بتش�كيل الجهد 
الوطني كما ت�م الحديث عن قرار 96 ملجلس الوزراء 
برضورة تنفي�ذ وانطالق هذا الجهد«.وتابع املحافظ 

ان »هذا االجتماع هو االول بعد صدور القرار لدراسة 
امكاني�ة التنفي�ذ ووضع الي�ة دفع املبال�غ للجهات 
املعنية بهذا الجهد«.واضاف »س�يتم املبارشة بعملية 
تنفي�ذ الخطوة االوىل من الجهد الوطني  بمس�اهمة 
م�ن رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن  م�ن خ�الل 
تجهيز مادة الس�بيس بعد ماتق�وم املحافظة بفتح 
البوكس الرتابي واالنتق�ال للمرحلة الثانية باالتفاق 
مع وزارة املالي�ة«.ويف ختام االجتماع نوه العطواني 
اىل انه »س�يتم مناقلة جزء من مبالغ )البرتو دوالر( 
م�ن خالل ق�رار س�يتم اتخ�اذه يف اجتم�اع ملجلس 
املحافظة لتعزي�ز الجهد الوطن�ي بأعتبارة مرشوع 
جدي�د والتوج�د هنال�ك الية لدف�ع املبال�غ الخاصة 
بتنفيذ مثل هكذا مش�اريع، موجها رسالة اطمئنان 

الهايل بغداد بتنفيذ هذا الجهد.

حمافظ بغداد يعلن انطالق اخلطوة األوىل لتنفيذ مرشوع اجلهد الوطني

    النجف / المستقبل العراقي

نفى محافظ النجف االرشف  لؤي اليارسي بان »املحافظة تطالب 
ايق�اف الزي�ارات املليونية وانما طالب الس�يد املحاف�ظ بتنظيم 

الزيارات املليونية«.
واف�اد مص�در يف مكتب�ه االعالم�ي ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان 
» الي�ارسي اك�د ع�ى ان »محافظة النج�ف املتمثل�ة بحكومتها 
وابناءه�ا الكرام قدموا خدمات كب�رية للزائرين الوافدين للمدينة 
املقدس�ة بدون مقابل وهذا ما ملسه كل الزائرين الكرام من داخل 

العراق وخارجه«.
واضاف اليارسي ان »مدين�ة النجف االرشف هي للجميع و ليس 
م�ن حق احد ان يمنع الزائرون عنه�ا و ابوابها مفتوحة لكل من 

يريد زيارتها يف الزيارات املليونية و يف االيام االعتيادية ».
وتاب�ع اليارسي »نأس�ف مل�ا عرضته بع�ض وس�ائل االعالم من 
حديث مجتزأ من ترصيح طالبنا فيه الحكومة االتحادية بتنظيم 
الزي�ارات املليونية واعطاء مبالغ ودعم للمحافظات التي يوؤمها 

املالين من اجل تقديم افضل الخدمات للزائرين الكرام.

حمافظ النجف ينفي ماتناقلته بعض وسائل االعالم 
بأن املحافظة تطالب بايقاف الزيارات املليونية

   البصرة / المستقبل العراقي

ناقش محافظ البرصة املهندس أسعد العيداني مع السفري 
الفرنيس برونو أوبري والذي يقوم بزيارة املحافظة، جملة 
من املواضيع واملش�اريع الخدمية والعمرانية، والتي من 
شأنها أن تنهض بواقع املحافظة وفق خطط استثمارية 

مثمرة مع الجانب الفرنيس.
وتباح�ث الجانب�ان أه�م املح�اور الخدمية الت�ي ترتقي 
بواقع البنى التحتية يف املحافظة ومنها مش�اريع الطرق 
و الجس�ور و م�رشوع الطاق�ة الكهربائي�ة و م�رشوع 
تحلية املاء واملشاريع السكنية لحل أزمة السكن؛ اضافة 
ملرشوع مرتو البرصة الذي خطط له منذ فرتة بالتنس�يق 
مع وزارة التخطيط حسب قول املحافظ.واعرب املحافظ 
ع�ن أمله م�ن الجان�ب الفرن�يس أن يس�اهموا يف إقامة 

مؤتم�رات اس�تثمارية ع�ى أرض الب�رصة تس�تعرض 
به�ا الرشكات الفرنس�ية طاقاتها وامكانيته�ا يف إقامة 

املشاريع العمرانية والخدمية يف املحافظة.
ومن جانبه أعرب السفري الفرنيس عن رسوره وسعادته 
يف لق�اءه األول م�ع محاف�ظ البرصة وزيارت�ه األوىل إىل 
املحافظة، وعن تعاونه التام والفعال يف ش�تى املش�اريع 
الت�ي تطرق إليها املحاف�ظ وأردف إليها التعاون الرتبوي 
والجامع�ي والثقايف وتب�ادل الخربات والعم�ل عى إعداد 
طاقات شابة متدربة من شأنها أن تقّوم وتطّور األعمال 

القائمة يف املحافظة.
سيما أن املحافظة تعد من أكثر املحافظات العراقية أمًنا 
واس�تقراًرا خصوصا ونحن يف أيام إقامة مباريات دولية 
عى أرض البرصة ويف ملعبها الدويل وبحضور جماهريي 

كبري شارك به مواطنون من جميع محافظات العراق.

حمافظ البرصة يناقش مع السفري الفرنيس املشاريع اخلدمية واخلطط العمرانية
ً
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تعلن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة  تفاصيلها ادناه والعائد  اىل بلدية )املشخاب(  وملدة ) سنة واحدة ( وفقا الحكام  قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم ) 21( لسنة 2013 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة البلدية خالل )30( ثالثون يوم من اليوم التايل لنرش االعالن لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبني معهم التامينات القانونية   بموجب 
صك مصدق وفقا للقانون  وستجري املزايدة يف البلدية املذكورة   من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادقة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة  كافة املصاريف  واجور االعالن يف الصحف الرسمية  وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط :
1 ـ تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن

2 ـ تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املسـتاجر تسـديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه 
يعترب ناكال بالتزاماته

3 ـ يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
4 ـ اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5  ـ تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3
6 ـ للبلدية اضافة اي رشوط اخرى تضمن املصلحه العامة وحماية املال العام وقبل موعد املزايده

حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار الثالثة

العدد :40
التاريخ :2018/3/25

عبد اخلالق حممد عبيد امليايل
قائممقام قضاء املشخاب

رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

قائمة االمالك العائدة اىل بلدية )املشخاب(
المالحظاتالقيمة التقديريةمدة االيجارمساحة الملكرقم الملكنوع الملك والموقع واالستعمالت
بيع دجاج 620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م12كشك /الكورنيش1
بيع دجاج 620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م22كشك /الكورنيش2
بيع دجاج 620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م32كشك /الكورنيش3
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م42كشك /الكورنيش4
بيع دجاج 620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م72كشك /الكورنيش5
صناعية وحرفية وتجارية520000 خمسمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م112كشك /الكورنيش6
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م122كشك /الكورنيش7
غذائية670000 ستمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م132كشك /الكورنيش8
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م202كشك /الكورنيش9

غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م212كشك /الكورنيش10
حرفية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م222كشك /الكورنيش11
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م232كشك /الكورنيش12
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م242كشك /الكورنيش13
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م252كشك /الكورنيش14
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م262كشك /الكورنيش15
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م282كشك /الكورنيش16
صناعية وحرفية وتجارية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م292كشك /الكورنيش17
غذائية670000 ستمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م302كشك /الكورنيش18
غذائية670000 ستمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م312كشك /الكورنيش19
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م322كشك /الكورنيش20
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م332كشك /الكورنيش21
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م342كشك /الكورنيش22
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م352كشك /الكورنيش23
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م362كشك /الكورنيش24
غذائية670000 ستمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م372كشك /الكورنيش25
غذائية670000 ستمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م382كشك /الكورنيش26
غذائية670000 ستمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م392كشك /الكورنيش27
غذائية670000 ستمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م402كشك /الكورنيش28
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م412كشك /الكورنيش29
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م422كشك /الكورنيش30
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م432كشك /الكورنيش31
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م442كشك /الكورنيش32
مخازن صغيرة620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م452كشك /الكورنيش33
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م462كشك /الكورنيش34
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م472كشك /الكورنيش35
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م482كشك /الكورنيش36
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م492كشك /الكورنيش37
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م502كشك /الكورنيش38
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م512كشك /الكورنيش39
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م522كشك /الكورنيش40
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م532كشك /الكورنيش41
حالق620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م542كشك /الكورنيش42
حالق620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م552كشك /الكورنيش43
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م562كشك /الكورنيش44
غذائية670000 ستمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م572كشك /الكورنيش45
غذائية670000 ستمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م582كشك /الكورنيش46
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م592كشك /الكورنيش47
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م602كشك /الكورنيش48
غذائية670000 ستمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م612كشك /الكورنيش49
غذائية670000 ستمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م622كشك /الكورنيش50
غذائية585000 خمسمائة وخمسة وثمانون الف دينارسنة واحدة3*4م2/102كشك/مدخل المدينة 51
غذائية885000 ثمانمائة وخمسة وثمانون الف دينارسنة واحدة3*4م1/62كشك/شارع مشخاب قادسية52
غذائية620000 ستمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م33/62كشك/الكورنيش53
بيع الفواكة والخضر520000 خمسمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م12كشك/شارع مشخاب قادسية54
غذائية1545000 مليون وخمسمائة وخمسة واربعون الف دينارسنة واحدة3*4م1082كشك/شارع مشخاب قادسية55
تحفيات وزهور870000ثمانمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م962حانوت /شارع النهر 56
تحفيات وزهور870000ثمانمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م992حانوت /شارع النهر 57
غذائية1070000 مليون وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م1002حانوت /شارع النهر 58
غذائية820000 ثمانمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م1/1202حانوت/السراي59
غذائية830000 ثمانمائة وثالثون الف دينارسنة واحدة3*4م3/1222حانوت/السراي60
مخازن صغيرة830000 ثمانمائة وثالثون الف دينارسنة واحدة3*4م4/1232حانوت/السراي61
حالق845000ثمانمائة وخمسة واربعون الف دينارسنة واحدة3*4م5/1242حانوت/السراي62
غذائية830000 ثمانمائة وثالثون الف دينارسنة واحدة3*4م6/1252حانوت/السراي63
غذائية870000ثمانمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م7/1262حانوت/السراي64
علوة870000ثمانمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م8/1272حانوت/السراي65
غذائية870000ثمانمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م9/1282حانوت/السراي66
علوة870000ثمانمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م10/1292حانوت/السراي67
علوة870000ثمانمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م11/1302حانوت/السراي68
حالق870000ثمانمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م12/1312حانوت/السراي69
مخزن صغير870000ثمانمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م13/1322حانوت/السراي70
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ن�ر اع�ان مزايدة للعق�ارات الواقعة يف منطق�ة املعقل مقاطع�ة )39( ك�وت االفرنك�ي )2018/7/3( و )2018/9/3( و 
)2018/11/3( و )2018/13/3( و )2018/17/3( و )2018/19/3( و )2018/21/3(

تعل�ن الرك�ة العامة ملوانئ العراق احدى تش�كيات وزارة النقل عن اجراء املزايدة العلنية لبي�ع العقارات البالغ عددها )25( 
عقار واملبينة ارقامها واوصافها ادناه  وللمرة الثالثة  لعموم املواطنني لعدم تقدم راغب  من موظفي الدولة  وفقا لقانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل وخال  خمسة عر  يوما تبدا من اليوم التايل لنر االعان يف الجريدة الرسمية 
التي ستجري يف تمام الساعة العارشة صباحا من يوم االربعاء 2018/4/11 يف شعبة الخدمات السكنية فعىل الراغبني  االشرتاك 
يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل ش�عبة الخدمات الس�كنية بهذه الركة واالطاع عىل رشوط املزايدة مس�تصحبني معهم 
املستمس�كات التالية هوية االحوال املدنية ) مصورة ( ش�هادة الجنس�ية ) مصورة ( بطاقة السكن )مصورة( ودفع تامينات 
بنس�بة 5% خمس�ة باملائة من القيمة املقدرة للعقار بصك مصدق المر الركة العامة ملوانئ العراق او نقدا ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة اجور نر االعان %2 .

ومزايدة 2018/2/16 ومزايدة 2018/2/29
لبيع عقارات واقعة يف محافظة البرصة

تعل�ن الركة العامة ملوان�ئ العراق احدى تش�كيات وزارة النقل عن 
اجراء املزايدة العلني�ة لبيع العقارات البالغ عددها )12( عقار واملبينة 
ارقامه�ا واوصافه�ا ادناه لعم�وم املواطنني بصورة اصولي�ة  وللمرة 
الثانية لعدم تقدم راغب وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 
لسنة 2013 املعدل وخال  خمسة عر  يوما تبدا من اليوم التايل لنر 
االع�ان يف الجريدة الرس�مية التي س�تجري يف تمام الس�اعة العارشة 
صباحا يوم االربعاء 2018/4/11  يف ش�عبة الخدمات الس�كنية فعىل 
الراغبني  االش�رتاك يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل دائرة الخدمات 
الس�كنية به�ذه الرك�ة واالطاع ع�ىل رشوط املزايدة مس�تصحبني 
معهم املستمس�كات التالية هوية االحوال املدنية ) مصورة ( ش�هادة 
الجنس�ية ) مصورة ( بطاقة الس�كن )مصورة (ودفع تامينات بنسبة 
5% خمسة باملائة من القيمة املقدرة للعقار بصك مصدق المر الركة 
العامة ملوانئ العراق او نقدا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نر 

االعان %2 .

وزارة النقل 
الرشكة العامة ملوانئ العراق

القسم القانوين
شعبة اخلدمات السكنية

عزيز هاشم العبيدي
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق

عزيز هاشم العبيدي
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق

نرش اعالن

العدد 7020/21/12/1
التاريخ 2018/3/25

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

القسم القانوين
نرش اعالن مزايدة رقم 2018/2/14شعبة اخلدمات السكنية

العدد/7021/21/12/1
التاريخ 2018/3/25

المساحةالمقاطعةرقم العقارت
200م392 كوت االفرنكي11603/1
200م392 كوت االفرنكي21606/1
200م392 كوت االفرنكي31737/1
200م392 كوت االفرنكي41596/1
200م392 كوت االفرنكي51541/1
200م392 كوت االفرنكي61599/1
200م392 كوت االفرنكي71726/1
200م392 كوت االفرنكي81457/1
200م392 كوت االفرنكي91536/1

200م392 كوت االفرنكي101512/1
200م392 كوت االفرنكي111620/1
200م392 كوت االفرنكي121489/1

المساحةالمقاطعةرقم العقارت
200م392 كوت االفرنكي131724/1
200م392 كوت االفرنكي141444/1
200م392 كوت االفرنكي151615/1
200م392 كوت االفرنكي161538/1
200م392 كوت االفرنكي171609/1
200م392 كوت االفرنكي181614/1
200م392 كوت االفرنكي191640/1
200م392 كوت االفرنكي201647/1
200م392 كوت االفرنكي211546/1
200م392 كوت االفرنكي221471/1
200م392 كوت االفرنكي231708/1
200م392 كوت االفرنكي241631/1
200م392 كوت االفرنكي251652/1

المساحة المقاطعةالقطعةت
200م392 كوت االفرنكي11468/1
200م392 كوت االفرنكي21462/1
200م392 كوت االفرنكي31458/1
279م452 المعقل الجنوبي4436/8
159,6م392 كوت االفرنكي51126/1
300م452 المعقل الجنوبي6280/8
235م402 المعقل والميناء716/31
245م392 كوت االفرنكي8751/1
256م402 المعقل الجنوبي912/15
159م2 1 الجبيلة10375/5
159م392 كوت االفرنكي11959/1
159م392 كوت االفرنكي12113/1

المالحظاتالقيمة التقديريةمدة االيجارمساحة الملكرقم الملكنوع الملك والموقع واالستعمالت
علوة870000ثمانمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م14/1332حانوت/السراي71
غذائية870000ثمانمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م15/1342حانوت/السراي72
بيع سكائر870000ثمانمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م16/1352حانوت/السراي73
غذائية870000ثمانمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م17/1362حانوت/السراي74
مخازن صغيرة845000ثمانمائة وخمسة واربعون الف دينارسنة واحدة3*4م17/1372حانوت/السراي75
علوة870000ثمانمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م18/1382حانوت/السراي76
غذائية655000 ستمائة وخمسة وخمسون الف دينارسنة واحدة3*4م19/1392حانوت/السراي77
غذائية870000ثمانمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م20/1402حانوت/السراي78
غذائية1120000 مليون ومائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م2ب/11حانوت/السراي79
غذائية1320000 مليون وثالثمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م2ج/11حانوت/السراي80
غذائية970000 تسعمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م11/52حانوت/السراي81
علوة1830000 مليون وثمانمائة وثالثون الف دينارسنة واحدة3*4م114/12حانوت/شارع النهر82
غذائية760000 سبعمائة وستون الف دينارسنة واحدة3*4م1/32حانوت /شهيد المحراب83
غير مؤجر 570000 خمسمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م1/52حانوت /شهيد المحراب84
غير مؤجر 620000 ستمائة وعشرون الف دينار سنة واحدة3*4م1/72حانوت /شهيد المحراب85
بيع المالبس620000 ستمائة وعشرون الف دينار سنة واحدة3*4م1/102حانوت /شهيد المحراب86
غذائية820000 ثمانمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة3*4م2د/11حانوت/السراي87
ساحة وقوف ومبيت السيارات4305000  اربعة ماليين وثالثمائة وخمسة الف دينارسنة واحدة300م1612ساحة وقوف ومبيت السيارات /السوارية ام عرده88
ساحة وقوف السيارات610000 ستمائة وعشرة الف دينارسنة واحدة400م21/533/12ساحة وقوف ومبيت السيارات /شارع مشخاب قادسية89
ساحة ترفيهية1280000 مليون ومائتان وثمانون الف دينارسنة واحدة400م30/3982ساحة ترفيهية /شهيد المحراب90
ساحة مواد انشائية520000 خمسمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة500م472ساحة مواد انشائية/شارع مشخاب قادسية91
ساحة مواد انشائية520000 خمسمائة وعشرون الف دينارسنة واحدة500م482ساحة مواد انشائية/شارع مشخاب قادسية92
متنزه620000 ستمائة وعشرون الف دينار سنة واحدة1500م1012متنزه/حي الشهداء93
كازينو1130000 مليون ومائة وثالثون الف دينارسنة واحدة400م1452كازينو/مدخل المدينة94
غير مؤجر3005000 ثالثة ماليين وخمسة الف دينارسنة واحدة3*4م3/62كشك/شارع قادسية مشخاب95
غير مؤجر793000 سبعمائة وثالثة وتسعون الف دينارسنة واحدة3*4م4/62كشك/شارع قادسية مشخاب96
غير مؤجر1200000مليون ومائتان الف دينارسنة واحدة3*4م10/62كشك/كراج القديم97
غير مؤجر580000خمسمائة وثمانون الف دينارسنة واحدة3*4م14/62كشك/الكورنيش98
غير مؤجر580000خمسمائة وثمانون الف دينارسنة واحدة3*4م20/62كشك/الكورنيش99

غير مؤجر600000ستمائة الف دينارسنة واحدة3*4م25/62كشك/الكورنيش100
غير مؤجر610000ستمائة وعشرة الف دينارسنة واحدة3*4م29/62كشك/الكورنيش101
غير مؤجر785000 سبعمائة وخمسة وثمانون الف دينارسنة واحدة3*4م1/72كشك/مسقفات الكورنيش102
غير مؤجر795000 سبعمائة وخمسة وتسعون الف دينارسنة واحدة3*4م24/1432حانوت /السراي103
غير مؤجر1185000مليون ومائة وخمسة وثمانون الف دينارسنة واحدة3*4م1/12حانوت/شهيد المحراب104
مخزن صغير650000 ستمائة وخمسون الف دينار سنة واحدة3*4م1/92حانوت/شهيد المحراب105
غير مؤجر560000 خمسمائة وستون الف دينار سنة واحدة3*4م1/162حانوت/شهيد المحراب106
غير مؤجر535000 خمسمائة وخمسة وثالثون الف دينارسنة واحدة3*4م1/182حانوت/شهيد المحراب107
غير مؤجر510000 خمسمائة وعشرة الف دينارسنة واحدة3*4م1/192حانوت/شهيد المحراب108
غير مؤجر560000 خمسمائة وستون الف دينارسنة واحدة3*4م1/202حانوت/شهيد المحراب109
غير مؤجر560000 خمسمائة وستون الف دينارسنة واحدة3*4م1/212حانوت/شهيد المحراب110
ساحة وقوف السيارات3054000  ثالثة ماليين واربعة وخمسون الف دينارسنة واحدة500م10/292ساحة وقوف السيارات/مقابل االطفاء111
ساحة مواد انشائية 765000 سبعمائة وخمسة وستون الف دينارسنة واحدة500م502ساحة مواد انشائية/شارع مشخاب قادسية112
ساحة مواد انشائية 1815000 مليون وثمانمائة وخمسة عشرة الف دينارسنة واحدة500م50/12ساحة مواد انشائية/شارع مشخاب قادسية113
ساحة مواد انشائية 510000 خمسمائة وعشرة الف دينارسنة واحدة500م542ساحة مواد انشائية/شارع مشخاب قادسية114
ساحة مواد انشائية 510000 خمسمائة وعشرة الف دينارسنة واحدة300م552ساحة مواد انشائية/شارع مشخاب قادسية115
ساحة مواد انشائية 505000 خمسمائة وخمسة الف دينارسنة واحدة300م562ساحة مواد انشائية/شارع مشخاب قادسية116
ساحة مواد انشائية 510000 خمسمائة وعشرة الف دينارسنة واحدة500م94/32ساحة مواد انشائية/شارع مشخاب قادسية117
غير مؤجر3005000 ثالثة ماليين وخمسة الف دينارسنة واحدة400م122بناية المحكمة/شارع النهر118
صالة االلعاب579000 خمسمائة وتسعة وسبعون الف دينار سنة واحدة120م24/22صالة االلعاب/ايسر السوارية119
متنزة1875000 مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون الف دينار سنة واحدة3000م30/992متنزه/حي الشهداء120



مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1757/ش2018/1 

التاريخ : 2018/3/26
اعالن

اىل  /املدعى عليه / فاضل جبوري كاظم
اقام�ت املدعية )نور اله�دى فاضل جبوري( 
ام�ام  بالع�دد 1757/ش2018/1  الدع�وى 
هذه املحكمة تطلب فيها نفقة مستمرة لها 
وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم 
بالتبليغ واشعار مختار حي الوفاء / النجف 
ق�ررت املحكم�ة تبليغك بخص�وص الدعوى 
وبموع�د املرافعة اعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني وعليك الحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 
2018/4/4 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف 
حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1758/ش2018/1 

التاريخ : 2018/3/26
اعالن

اىل  /املدعى عليه / فاضل جبوري كاظم
اقام�ت املدعي�ة )س�لوى عب�اس ط�ارش( 
الدعوى بالعدد 1758/ش2018/1 امام هذه 
املحكمة تطلب فيها نفقة ماضية ومستمرة 
لها ونفقة مس�تمرة ألوالدها كل من )سجاد 
ومصطفى( وملجهولية محل اقامتك وحسب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مختار حي 
الوف�اء / النج�ف ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك 
بخصوص الدع�وى وبموع�د املرافعة اعالنا 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني وعليك 
الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
الق�ادم املواف�ق ي�وم 2018/4/4 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حال�ة عدم حضورك او 
ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 3946/ش2017/4 

التاريخ : 2018/3/20
اعالن

اىل / املدع�ى علي�ه / اوهام عب�د االمري عبد 
الهادي

بتاريخ 2018/3/15 اصدرت هذه املحكمة 
قرارها بالعدد 3946/ش2017/4 الصادره 
م�ن هذه املحكم�ة والذي يتضم�ن  التفريق 
القضائ�ي بينك وب�ني املدعي�ة زوجتك )ملياء 
مسلم مجيد(  وقد صدر القرار بحقك غيابيا 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار مختار مجمع حي الس�الم 
الس�كني / النج�ف ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بالقرار بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
ولك حق االع�راض عىل القرار الغيابي خالل 
امل�دة القانوني�ة وبعكس�ه يكتس�ب الق�رار 

الدرجة القطعية 
القايض

طالل سلمان مهدي 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1199/ ب5 /2018 

التاريخ : 2018/3/26
اىل / املدعى عليه )موحان رايض عبد الواحد( 

اقام املدعي )عيل سعيد ابراهيم( الدعوى البدائية 
املرقمة اع�اله والتي يطلب  الحك�م فيها بأبطال 
كاف�ة القي�ود املس�جلة بأس�م املدع�ى عليهم�ا 
الثال�ث والرابع كل من )موحان رايض عبد الواحد 
وع�يل عباس جاس�م( والخاصني بالعق�ار املرقم 
3/77927 ح�ي الن�ر واعتبار قي�د املدعي عيل 
س�عيد ابراهي�م ثابت الحك�م ولثب�وت مجهولية 
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مختار حي الش�هيد الصدر الرشيط املدعو حسني 
ريس�ان الس�المي علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة 
تبليغك اعالنا بصحيفتني يوميتني بموعد املرافعة 
املصادف يف ي�وم 2018/4/3 وعند عدم حضورك 
او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
����������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد:  2055

التاريخ : 2018/3/26
اعالن 

تسجيل عقار مجدد
بن�اءا عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 
2013/3/3 لتس�جيل تمام العقار املرقم )260( 
محلة )الرش�ادية( يف الكوفة اىل طالبة التس�جيل 
املج�دد )علي�ه حس�ن جب�ار( لتس�جيله مجددا 
بأس�مها بصفتها املالك والحائزة للمدة القانونية 
ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة املذك�ورة له�ا تمهي�دا 
للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل العقاري 
)43( لس�نة 1971 قررنا اعالن ه�ذا الطلب فعىل 
كل م�ن يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة عىل 
ه�ذا العق�ار تقديم ما لدي�ه من بيان�ات اىل هذه 
الدائرة خ�الل مدة ثالثون يوما اعتب�ارا من اليوم 
التايل النتهاء مدة ه�ذا االعالن وكذلك الحضور اىل 
موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا من اليوم 
التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه 
موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف اليوم املذكور 

لهذا الغرض .
 املدير 

عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

����������������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2017/2067

التاريخ : 2018/3/14
اىل / املنفذ عليه / حيدر يوسف جواد

لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املبلغ 
القضائ�ي  له�ذه املديري�ة واش�عار مختار )حي 
الجامعة /3 س�عد حميد الرماح�ي( انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ واستنادا للمادة )27( 
م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور 
يف مديري�ة تنفيذ النج�ف خالل ع�رشة يوما تبدأ 
من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي  وفق القانون .

املنفذ العدل
بالنظ�ر لإلحال�ة القطعي�ة لس�هامكم يف العقار 
3/30309 حي الجامعة العائد لكم عىل املش�ري 
باسم حس�ن نارص بمبلغ س�تة وتسعون مليون 
دينار وتطبيق  ألحكام املادة )97( ثالثا من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغكم بهذه االحالة وتسديد الدين  
البالغ ستة وتسعون مليون دينار خالل عرشة ايام 
تبدأ من اليوم لهذه االش�عار وعند عدم التس�ديد 

يسجل العقار بأسم املشري وفق القانون

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد  :482/ش2018/2

التاريخ: 2018/3/25
اعالن 

اىل املدعى عليه  /مثنى عبد الزهرة نوري
بناءا عىل الق�رار الصادر من هذه املحكمة بالعدد 
املتضم�ن   2018/3/18 يف  482/ش2018/2 
تصديق الطالق الخلعي بح�ق املدعية هدى حمزة 
خني�اب طالق�ا خلعي�ا واقع�ا الول م�رة بتاري�خ 
2018/2/7 وال يح�ق للطرفني اس�تئناف الحياة 
الزوجية اال بعق�د ومهر جديدي�ن وافهام املدعية 
االل�زام بالع�دة الرشعي�ة البالغة ثالثة ق�روء وال 
يحق له�ا االقران برجل اخر اال بع�د انهاء عدتها 
واكتس�اب القرار الدرجة القطعي�ة وتبلغك بقرار 
الحكم الغيابي بتاريخ 2018/3/19 حسب رشح 
املبلغ س�الم عباس واش�عار املختار حي ميس�ان 
الس�يد ع�يل ج�اوز جب�ار بتاري�خ 2018/3/19 
املتضم�ن ارتحال�ك اىل جه�ة مجهول�ة عليه تقرر 
تبليغ�ك بصحيفتني محليت�ني يوميتني لالعراض 
عىل الحكم الغيابي وعند عدم اعراضك عىل القرار 
املذكور س�وف يكتس�ب القرار 3 الدرجة القطعية 

وفق القانون
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد
�������������������������������������

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 2391/ب/2013

التاريخ : 2018/3/26
اىل / املزايد املشري حيدر صرب كاظم

تبليغ
قررت هذه املحكمة تبليغك لغرض تسديد املتبقي 
من بدل ازالة ش�يوع العقار الرق�م 1009املرشاق 
يف النج�ف الخاص بالدع�وى املرقمة 231 /2013 
واملتمثل برس�م التس�جيل واملصاريف وملجهولية 
محل اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغك يف صحيفتني 
يوميتني لغرض تسديد الرسوم واملصاريف اعاله 

القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

�������������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم اإلضبارة : 2016/479

التاريخ 2018/3/19
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ الس�ماوة س�هام املدين كزار 
عبد الله محسن العقار تسلسل 2/8 م23 بساتني 
الغربي الرببوتي الواقع يف الس�ماوة العائد للمدين 
كزار عبد الله محس�ن املحجوز لق�اء طلب الدائن 
منع�م جبار منش�د البالغ س�تة واربع�ون مليون 
دين�ار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة ثالثني يوما تبدا م�ن اليوم التايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية عرشة من 
املائة  من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري 
املنفذ العدل االول

جعفر حسني دخيل أل شرب
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه : 2/8/ م23 بس�اتني الغربي 
الرببوت�ي / مقابل حي الحس�ني )ممل�وك للدولة 

حق الترف(  
2 � جنس�ه ونوع�ه : ارض زراعية مش�يدة عليها 

دور سكنية
3 � حدوده واوصافه : 

4 ، مش�تمالته : ارض زراعي�ة مش�يد عليها دور 
سكنية 

5 � مساحته : 75 مر مربع / 9 اولك / 11 دونم
6 � درجة العمران : 

7  �الشاغل : الرشكاء
8 �  القيم�ة املق�درة : حصة املدين ك�زار عبد الله 

محسن بالعقار اعاله مبلغ ثالثمائة الف دينار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم اإلضبارة : 2016/479

التاريخ 2018/3/19
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الس�ماوة س�هام املدين 
كزار عبد الله محس�ن العقار تسلسل 2/8 م4 
بس�اتني الس�ماوة  الغربية  الواقع يف السماوة 
العائ�د للمدين كزار عبد الله محس�ن املحجوز 
لقاء طلب الدائن منعم جبار منشد البالغ ستة 
واربع�ون ملي�ون دينار فعىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجع�ة هذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما 
تب�دا م�ن اليوم الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائ�ة  من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشري 
املنفذ العدل االول

جعفر حسني دخيل أل شرب
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 2/8/ م4 بساتني السماوة  
الغربية /سماوة يقع خلف مستشفى الحسني 

التعليمي          
2 � جنس�ه ونوعه : بس�تان تسقى بالواسطة 

)مملوك للدولة /حق الترف(
3 � حدوده واوصافه : 

4 ، مش�تمالته : بس�تان تس�قى بالواس�طة  
ومجموعة دور سكنية ومنها اشجار النخيل

5 � مساحته :  17 دونم
6 � درجة العمران : 

7  �الشاغل : الرشكاء
8 �  القيمة املقدرة : حصة املدين كزار عبد الله 
محس�ن بالعقار اعاله مبلغ خمس�ون مليون 

دينار
���������������������������������

لجنة االرايض واالستيالء االوىل
يف محافظة النجف االرشف

العدد : 2
التاريخ 2018/3/26

)اعالن(
بتاري�خ 2018/4/15 س�تقوم لجنة االرايض 
واالس�تيالء االوىل يف محافظ�ة النجف االرشف 
بتثبيت عائدية القطعة 1 مقاطعة 1/الش�بكة 
التابع�ة اىل مركز النجف وفقا لقانون االصالح 
الزراع�ي رق�م 117 لس�نة 1970 وتعليماتهم 
وعىل من لديه ادعاء بحق الترف او اعراض 
الحض�ور يف الزمان وامل�كان املحددين باإلعالن 
وبخالفه ستقوم اللجنة بإجراءاتها لذا اقتىض 

التنويه
املشاور القانوني 

عون حسني عبادي
رئيس لجنة االرايض واالستيالء االوىل

���������������������������������
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 1838
التاريخ 2018/3/25

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي حس�ن 
صالح مهدي جوده الذي يطلب لقبه من باش 
اغ�ا اىل الكويف فمن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل مده اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وف�ق اح�كام امل�ادة 22 م�ن قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
 مديرية الجنسية العام وكالة

���������������������������������
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 1835
التاريخ 2018/3/25

بن�اء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي فاضل 
صالح مهدي جوده   الذي يطلب لقبه من باش 
اغ�ا اىل الكويف فمن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل مده اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وف�ق اح�كام امل�ادة 22 م�ن قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
 مديرية الجنسية العام وكالة

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

اىل الرشي�ك رغ�د عب�د الرس�ول كري�م تق�رر 
االرشف  النج�ف  بلدي�ة  مق�ر  اىل  حضورك�م 
لغرض اكمال معاملة انجاز اجازة بناء العقار 
املرقم )3/18940 حي النر( وبخالفه سيتم 
اكمال اجراءات منح االجازة وبدون حضوركم 

الرشيك احمد كاظم ابو الدوف
���������������������������������

فقدان
الوثيق�ة  من�ي  فق�دت   2018/2/1 بتاري�خ 
املرقمة / 706152 بالعدد 21 يف 2015/8/25 
والصادرة من ثانوية الريموك يف غماس بأس�م 
حيدر صباح كريم عىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار
���������������������������������

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية 

اق�ام املدع�ي جت�ور صبي�ح بربوت�ي دع�وى 
قضائي�ة لتبديل لقبه وجعله )حبتور( بدال من 
)جتور( فمن لديه حق االعراض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل خمس�ة عرش يوما م�ن تاريخ 
النرش وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وفق 
احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم )3( لسنة 2016 املعدل
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العامة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية  تنفيذ النجف 
رقم اإلضبارة : 2017/1050

التاريخ 2018/3/25
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف س�هام م�ن ح�ق 
الترف يف العقار تسلس�ل 77/5 شواطيء بحر 
النجف الواقع يف النجف العائد للمدين محمد عيل 
محمد س�لطان البالغة 13140 س�هم من االصل 
االعتبار الكيل  13200س�هم املحجوزة لقاء طلب 
الدائن توفيق بن عبد املحس�ن بن حس�ني البالغ 
274,333,333 مائتان واربعة وس�بعون مليون 
وثالثمائة وثالثة وثالث�ون  الف وثالثمائة وثالثة 
وثالث�ون  دينار فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل م�دة ثالثني يوم�ا  تبدا من 
الي�وم الت�ايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانوني�ة ع�رشة من املائ�ة من القيم�ة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشري.
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
   املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه : نج�ف / ش�واطيء بح�ر 
النجف 77/5

2 � جنسه ونوعه : زراعية
3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف

4 � مش�تمالته : وه�ي عبارة ع�ن ارض زراعية 
مجاورة لج�دول االمري غازي من جهة ومواجهة 
لجه�ة البح�ر ومدفونة باالنق�اض وتحتوي عىل 
خمس�ة ع�رش نخلة تم�ام االرض ل�وزارة املالية 

وفيها حق الترف
5 � مس�احته : 6/45 س�تة دون�م واربعمائ�ة 

وخمسون مر
6 � درجة العمران : ال يوجد

7 � الشاغل : ال يوجد
8  �القيم�ة املق�درة : قيمة  الس�هام املدين املراد 
بيعها ثمان�ون مليون ومائت�ان وثالثة وثمانون 
ال�ف واربعمائة وتس�عون دين�ار 80,283,490 

مليون
�����������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية  تنفيذ النجف 
رقم اإلضبارة : 2017/1051

التاريخ 2018/3/25
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف س�هام م�ن ح�ق 
الترف يف العقار تسلس�ل 76/5 شواطيء بحر 
النجف الواقع يف النجف العائد للمدين محمد عيل 
محمد س�لطان البالغة 184800 سهم من االصل 
االعتبار الكيل 369600 سهم املحجوزة لقاء طلب 
الدائن ادم بن حسن بن عيل البالغ 308,699,700 
ثالثمائ�ة وثماني�ة ملي�ون وس�تمائة وتس�عة 
وتس�عون الف وس�بعمائة دين�ار     فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثني 
يوما  تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التأمينات القانونية عرشة م�ن املائة من القيمة 
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشري.
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
   املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه : نج�ف / ش�واطيء بح�ر 
النجف 76/5

2 � جنسه ونوعه : بستان
3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف

4 � مش�تمالته : وه�ي عبارة ع�ن ارض زراعية 
ممل�وءة باالنق�اض وتحتوي عىل خمس�ة عرش 
نخل�ة ويحي�ط به�ا ج�دول االمري غ�ازي وتمام 

االرض ملك لوازرة املالية      
واول�ك  دون�م  ثالث�ة   3,2150  : مس�احته   �  5

وخمسون مر 
6 � درجة العمران : ال يوجد

7 � الشاغل : ال يوجد
8  �القيمة املقدرة : اربعون مليون وثلثمائة وثالثة 

وثمانون الف واحد عرش دينار  40,383,011
�����������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية  تنفيذ النجف 
رقم اإلضبارة : 2017/1052

التاريخ 2018/3/25
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ النجف سهام من حق الترف 
يف العقار تسلسل 2/607    محلة الحويش الواقع 
يف النجف العائد للمدين محمد عيل محمد سلطان  
املحج�وزة لقاء طلب الدائن حس�ني بن احمد بن 
م�وىس البال�غ 352,500,000 ثالثمائة ومائتان 
وخمس�ون مليون وخمس�مائة الف دينار    فعىل 
الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
ثالثني يوما  تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 
رسم التسجيل والداللية عىل املشري عدد السهام 
املراد بيعها 218031688 سهم من اصل االعتبار 

الكيل 758891200 سهم.
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
   املواصفات :

1 � موقع�ه ورقمه : نجف / محلة الحويش 607 
2/

2 � جنسه ونوعه : خربة
3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف

4 � مش�تمالته : العق�ار يقع عىل ش�ارع فرعي 
ي�ؤدي  م�ن ش�ارع الس�ور اىل س�وق الحوي�ش 
وبعرض مرين قرب رضيح بنات الحس�ن � ع � 
)السيدة امنة بنت االمام الحسن - ع( وهو عبارة 
عن خربة ايلة للس�قوط السقف من جذع النخيل 
ويحت�وي عىل غرف�ة يف الطابق االريض وس�احة 

وغرفتني يف الطابق االول 
5 � مساحته :  133م 

6 � درجة العمران : خربة
7 � الشاغل : ال يوجد

8  � القيم�ة املقدرة : قيمة  الس�هام املدين املراد 
بيعه�ا  85,975,410 خمس�ة وثمان�ون  مليون 
وتس�عمائة وخمس�ة وس�بعون الف وأربعمائة 

وعرشة االف دينار.

اىل الرشيك / عمار عبد الرؤوف رايض
اقت�ىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ة النج�ف 
لغرض اصدار اجازة بناء لرشيكك بشار مهدي 
هادي للقطع�ة املرقمة 3/35779 حي العدالة 

يف النجف مقاطعة /4 جزيرة النجف
������������������������������������

اىل الرشيكة / سهيلة حميد كاظم
اقت�ىض حض�ورك اىل مديرية بلدية العباس�ية 
لغرض اصدار اجازة بناء لرشيكك باسم حسني 
كاظم يف القطعة املرقمة 316/16 حي العدالة 
مقاطعة 32 االغا حي املنتظر ناحية العباسية

������������������������������������ 
فقدان

فقدت مني الهوية الصادرة من مديرية توزيع 
كهرب�اء النج�ف واملرقم�ة / 759318075 يف 
2011/7/4 باس�م )عماد عدن�ان فرج( فعىل 
من يعثر عليها تس�ليمها اىل جه�ة االصدار او 
اىل مكتب الخياط للنرش واالعالن عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف غماس
العدد 59/ش/2018

اعالن
املدعية  /زهراء قاسم محمد

الشخص الثالث املنظم اىل جانب املدعيه .رجاة 
ناجي عبد الحسني

املدع�ى عليه�م / عادل ناجي عبد الحس�ني  � 
فاطمة فرحان رطان

اىل الش�خص الثالث  املنظم اىل جانب املدعيه / 
قاسم محمد جابرعيل

اقام�ت املدعية زهراء قاس�م محم�د الدعوى 
املرقم�ة 59/ش/2018 ام�ام ه�ذه املحكمة 
تطل�ب فيه�ا ابط�ال حج�ة ال�والدة املرقم�ة 
فيه�ا  الثاب�ت   1993/8/21 يف   1993/332
نس�ب املدعية اعاله من املدعى عليهم انفا لها 
واالشعار بذلك اىل الجهات املختصة بتسجيلها 
يف السجالت الرس�مية وملجهولية محل اقامتك 
قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا يف صحيفتني 
محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة 
يف موع�د املرافع�ة املواف�ق ي�وم 2018/4/2 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم الحضور 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

احمد كردي خطل
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      مجلس القضاء االعىل
 رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد:  2671/ب2017/2

التاريخ: 2018/3/15
اعالن

بن�اءا ع�ىل القرار الص�ادر من ه�ذه املحكمة 
بآزال�ه ش�يوع العق�ار املرق�م 3/26421 حي 
الجامع�ة  يف النجف عليه تعل�ن هذه املحكمة 
عن بيع العق�ار املذكور أعاله واملبينة أوصافه 
وقيمته أدناه فع�ىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
هذه املحكمة خالل )ثالث�ون ( يوما من اليوم 
الثاني لنرش اإلعالن مستصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة  
بموج�ب ص�ك مص�دق ألم�ر محكمة ب�داءة 
النجف وصادر من م�رف الرافدين رقم )7( 
يف النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة 
الثاني�ة ع�رش م�ن الي�وم االخري م�ن االعالن 
يف ه�ذه املحكم�ة وعىل املش�ري جل�ب هوية 

االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول

عبد الرضا عبد  نور الجنابي
االوصاف :

العق�ار املرق�م 26421 /3 ح�ي الجامع�ة يف 
النج�ف عبارة عن دار س�كن مف�رزة اىل ثالث 
اج�زاء يقع عىل ش�ارع عرض 10 م�ر الجزء 
االول يتك�ون من طابقني الطابق االول يحتوي 
ع�ىل مطبخ وصال�ة وغرفتني ن�وم ومجموعة 
ام�ا  الطاب�ق االريض  اثن�ان يف  صحي�ة ع�دد 
الطابق العلوي يتكون من س�طح  وغرفة نوم 
مسقفة بالش�يلمان ومخزن مشغول من قبل 
محمد عبد ال�رؤوف  باقر وه�و املدعي الثاني 
وهو يرغب بالبقاء يف العقار بصفة مس�تاجر 
مبن�ي م�ن الطاب�وق مس�قف بالكونكري�ت 
مبلط بال�كايش مجهز باملاء والكهرباء ودرجة 
عمران�ه جي�د  ام�ا الج�زء الثاني يتك�ون من 
اس�تقبال امامي وغرفة ن�وم وصحيات عدد 1 
مبل�ط بالكايش وجدرانه مغلف�ة يف الصحيات 
وغري مشغول من احد لحظة الكشف ومسقف 
بالكونكريت عدى الصالة املسقفة بالشيلمان 
مجهز باملاء والكهرباء درجة عمران هذا الجزء 
جيدة ام�ا الجزء الثالث يتك�ون من غرفة نوم 
ومطب�خ باالم�ام مبلط بال�كايش مجهز باملاء 
والكهرب�اء مش�غول م�ن قب�ل املدع�و محمد 
عب�د عيل ال�ذي يرغب بالبق�اء يف العقار صفة 
مس�تاجر بعد البيع مسقف بالكونكريت عدى 
املطبخ  مسقف بالش�يلمان درجة عمران هذا 
الجزء جيدة مساحة العقار االجمالية 300 مر 
فق�ط وان القيمة املقدرة للعقار مبلغ مقداره 
281,000,000 مائتان وواحد وثمانون مليون 

دينار ال غريها 
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فقدان
1 � فق�دت التريحة اع�ادة االعمار الصادرة 
الح�رة خ�ور  املنطق�ة  م�ن مديري�ة كم�رك 
الزب�ري رقم منف�ذ الكمرك 31   رقم التسلس�ل 
االيل)  التريح�ة  ورق�م    2084 الح�دودي 
بأس�م محمد  (املس�تورد   1608213170030
عبد  اللطيف ش�بيب من يعثر عليها تس�ليمها 

لجهة االصدار
2 �  فقد رقم منفذ الكمارك 31   رقم التسلسل 
الح�دودي) 2. 1869  (ورق�م التريحة االيل) 
عب�د  محم�د  (بأس�م     1608103170079

اللطيف شبيب
من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
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مديرية بلديات ميسان

لجنة البيع وااليجار
اعالن

لعدم حصول راغب والحاقا باعالننا املرقم )52( يف 13/ 2/ 2018 تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات 
ميس�ان عن تأجري )3( ملك املدرجة مواصفاته ادناه العائد اىل مديرية بلدية املرشح باملزايدة العلنية اس�تنادا 
لقان�ون بي�ع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013 املعدل فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة العلنية 
مراجع�ة مديري�ة بلديات ميس�ان – س�كرتري اللجنة وخالل مدة 15 يوم�ا تبدأ من اليوم الت�ايل لنرش االعالن 
مستصحبا معه التأمينات القانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة وستجرى املزايدة خالل الدوام الرسمي 
من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر بلدية املرشح ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة 
اج�ور خدم�ة 2 % واية اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي 

يليه من ايام العمل الرسمي.

بدل التقدير مدة االيجارموقعة ورقمةنوع العقارت
السنوي السابق

بدل التقدير 
السنوي الحالي

سنة واحدة / 63كشك1
300000250000غير مشيد

سنة واحدة / 64كشك2
300000250000غير مشيد

سنة واحدة / 74كشك3
300000250000غير مشيد

المهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

العدد: 123
التاريخ: 25/ 3/ 2018
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بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجري 
تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليج�ار يف مديرية بلدي�ات واس�ط وللم�رة الثانية 
ع�ن تأجري االم�اك املدرجة اوصافه�ا يف ادناه والعائ�دة اىل مديرية بلدية 
العزيزي�ة وف�ق قانون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013. 
فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية  العزيزية 
خال فرتة )15( خمسة عرش  يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف 
اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30 %( من القيمة 
التقديري�ة بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف 
الي�وم االخري من مدة االع�ان يف مديرية اعاه يف تمام الس�اعة )العارشة 
صباح�ا( ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور الن�رش واالعان وكافة 
املصاري�ف االخ�رى وعىل املس�تأجر جلب هوي�ة االح�وال املدنية مصورة 
واصلي�ة ويتم االلتزام بكاف�ة التعليمات والضوابط الص�ادرة من البلدية 

بهذا الصدد.

بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجري 
تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط وللم�رة الثانية عن تأجري 
االم�اك املدرج�ة اوصافه�ا يف ادناه والعائ�دة اىل مديرية بلدي�ة الصويرة وفق 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013. فعىل الراغبني باالشرتاك 
يف املزاي�دة العلني�ة مراجعة مديري�ة بلدية  الصويرة خال فرتة )15( خمس�ة 
عرش  يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية  مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30 %( من القيمة التقديرية بصك مصدق  او نقدا 
ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان يف مديرية  
اعاه يف تمام الساعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 
النرش واالع�ان وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جل�ب هوية االحوال 
املدني�ة مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من 

البلدية بهذا الصدد.

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االتحادية
محكمة بداءة  الكوت
العدد 465/ب/2018

اىل املدع�ى عليه  / س�عيد فالح 
حسون

اعان
اص�درت   2018/3/8 بتاري�خ 
ه�ذة املحكم�ة وبالع�دد اعاه 
ق�رارا غيابي�ا يق�ي بالحك�م 
بالزام  املدعى عليه س�عيد فالح 
حس�ون بتاديت�ه للمدعي عاء 
عبد الحسني عودة مبلغا وقدره 
اربع�ة مايني وس�تمائة واربعة 
وس�تون ال�ف وملجهولي�ة محل 
القائ�م  رشح  حس�ب  اقامت�ك 
بالتبليغ  فقد تق�رر  نرشالقرار  
بصحيفت�ني محليت�ني ولك حق 
االع�رتاض عىل الحك�م الغيابي 
خال امل�دة القانونية   ويف حاله 
عدم حضوركم س�وف يكتسب 

القرار الدرجه القطعيه 
القايض 

عمار حسن عبد عيل
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مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االتحادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد 1844 /ب /2017 
اىل االشخاص الثالثه / 1- هاله 

طال ابراهيم عبد الحسن 
2- حس�ان ط�ال ابراهيم عبد 

الحسن   
أقام املدعي  عدنان سلمان جابر 
الدع�وى املرقم�ه اع�اه والتي 
يطل�ب فيها دع�وة املدعى عليه 
للمرافعة والحكم بازاله ش�يوع 
العقار املرق�م 12/422 الرساي 
وادخالك�م املحكم�ة اش�خاص 
وملجهولي�ة  الدع�وى  يف  ثالث�ه 
محل إقامتك حسب رشح القائم 
بالتبليغ وإش�عار املختار محله 
دور املعلم�ني  واملرف�ق  بكت�اب 
مرك�ز رشطةالك�وت   3232يف 
2018/3/12 عليه تقرر تبليغك 
محليت�ني  بصحيفت�ني  اعان�ا  
رسميتني لحضورك او من يمثلك 
قانون�ا إم��ام ه�ذه املحكم�ة 
املص�ادف  املرافع�ة  موع�د  يف 
تاس�عة  الس�اعة    2018/4/2
صباح�ا وعند ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ين�وب عنك س�وف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق القانون 
القايض 

عمار حسن عبد عيل

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صاح الدين 

االتحادية 
محكمة احوال االسحاقي 

العدد 255
م / نرش فقدان 

قررت هذه املحكمة ن�رش فقدان املدعو 
) عبد الق�ادر خلف عطي�ه احمد ( الذي 
فق�د يف محافظة صاح الدين بتاريخ 28 
/ 5 / 2015 ولم يعرف يشء عن مصريه 
لحد االن وعىل من يعثر عليه وتتوفر لديه 
معلومات عنه االتصال بذويه الس�اكنني 
يف ناحي�ة االس�حاقي او مرك�ز رشط�ة 
االس�حاقي خال ش�هر من الي�وم التايل 
لنرش االع�ان . للتفضل باالطاع واتخاذ 

مايلزم من قبلكم مع التقدير 
القايض 

حردان خليفة جاسم 
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مجلس القضاء األعىل
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة  الكوت

العدد  2523/ب/2017
اىل املدعى عليه  / محمد شمال داير

اعان
اق�ام املدعى  ع�اوي الزم كاظم الدعوى 
املرقمة اعاه والت�ي يطلب فيها دعوتك 
للمرافع�ة والزامك باعادة حال الس�يارة 
  MG ن�وع  اربي�ل   /  76150 املرقم�ة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك  فق�د اصدرت 
محكم�ة بداءة الك�وت حكم�ا غيابيا يف 
الدعوى املرقمة اع�اه واملؤرخ يف 3/4/ 
2018 املتضم�ن الحك�م الغياب�ي ونرش 
بصحيفت�ني محليتني ولك حق االعرتاض 
عىل الحك�م الغيابي خال املدة القانونية 
البالغة عرشة ايام اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ النرش ويف حاله ع�دم حضوركم 

سوف يكتسب القرار الدرجه القطعيه 
القايض 

مرتىض كاظم ال شغيدل

فقدان 
 – التالي�ة  املستمس�كات  من�ي  فق�دت 
هوي�ة جامعة بغ�داد العلوم االس�امية 
قس�م العقيدة مرحلة ثانية وكذلك هوية 
الناخ�ب بأس�م / وس�ام ولي�د ص�ري 
ع�يل فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .
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فقدان 
فقدت من�ي هوية االقامة املرقمة 2303 
الصادرة م�ن مديرية االقام�ة يف النجف 
االرشف باسم املواطنة الهندية الجنسية 
) كنيز فاطمة قاس�م عيل ( والتي تحمل 
 )  l4601838  ( املرق�م  الس�فر  ج�واز 
الص�ادر م�ن دولة الهن�د وكذل�ك هوية 
االقام�ة املرقم�ة 5865 العائ�دة لول�دي 
املدعو ) كيان عيل حس�ن عيل ( الصادرة 
من مديري�ة االقامة يف النجف االرشف يف 

املدينة القديمة – قضاء وقدر .
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جمهوري�ة الع�راق / مجل�س القض�اء 
االعىل

رئاسة محكمة اس�تئناف بغداد/الكرخ 
االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 643 / ش / 2018
التاريخ 26 / 3 / 2018 

اعان
املدعية / طلبة جعفر صادق 

املدعى عليه / سعد عبد الله صالح
اص�درت محكمة االحوال الش�خصية يف 
الكاظمي�ة حكم�اً غيابياً بحق�ك بالرقم 
643 / ش / 2018 والذي يقي بتأديته 
نفقة ماضية ومس�تمرة للزوجة ونفقة 
مس�تمرة للولد يوس�ف وملجهولية محل 
اقامتك تقرر تبليغك بالنرش يف صحيفتني 
اعرتاض�ك  وع�دم  محليت�ني  يوميت�ني 
ع�ىل الحكم الص�ادر بحقك ضم�ن املدة 
القانوني�ة البالغ�ة ثاثون يوم�اً اعتباراً 
من تاريخ النرش فس�وف يكتسب الحكم 

الدرجة القطعية . 
القايض / محمد محيسن عيل

فقدان 
وزارة  م�ن  الص�ادرة  الهوي�ة  فق�دت 
كهرب�اء  توزي�ع  مديري�ة   – الكهرب�اء 
الب�رة، بإس�م / الح�ارث عبداملجي�د 
عبدالحمي�د ابراهي�م. فمن يعث�ر عليها 

يسلمها اىل جهة اإلصدار.
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فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من الرشكة العامة 
إلدارة النق�ل الخ�اص – قس�م البرة. 
بإسم / صاح الدين حمزه عطيه. فمن 

يعثر عليها يسلمها اىل جهة اإلصدار.
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اعان دعوة دائنني 
اني املصفية املحامية رغد س�عد ياس�ني 
و  للتج�ارة  الدولي�ة  االعتم�اد  لرشك�ة 
املق�اوالت العامة املح�دودة ادعو كل من 
له حق أو دين عىل الرشكة مراجعتي عىل 
عن�وان املصفية بغداد ال�داودي م 611 ز 

1 د 81
املصفية املحامية
رغد سعد ياسني
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مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صاح الدين 

االتحادية 
محكمة احوال االسحاقي 

العدد 256 
م / نرش فقدان 

قررت هذه املحكمة نرش فقدان املدعو ) 
خلف عطيه احمد ( الذي فقد يف محافظة 
صاح الدين بتاريخ 28 / 5 / 2015 ولم 
يع�رف يشء عن مصريه لح�د االن وعىل 
م�ن يعثر علي�ه وتتوفر لدي�ه معلومات 
عن�ه االتصال بذويه الس�اكنني يف ناحية 
االس�حاقي او مركز رشطة االس�حاقي 
خال ش�هر من اليوم التايل لنرش االعان 
. للتفض�ل باالط�اع واتخ�اذ مايلزم من 

قبلكم مع التقدير 
القايض 

حردان خليفة جاسم

إعان
بن�اًء ع�ىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي 
مه�دي نايف خلف ال�ذي يطل�ب تبديل لقبه 
م�ن )الزوبع�ي (  إىل )الخال�دي( مم�ن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديري�ة خال مدة 
أقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق أح�كام املادة 
)24( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم )1( 

لسنة 2016.
املدير العام

اللواء
مهدي نعمة الوائيل

�������������������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف  بعقوبة

  اعان مفقود
اسم املفقود // أسماعيل  مجيد خلف

حج�ر   ( قدم�ت   2018/3   /12 بتاري�خ 
وقيمومة ( املدعوة )تغريد خليفة أسماعيل( 
تطلب فية نصبها  قيمة عليك  لكونك خرجت 
بتاريخ2016/11/15 ول�م تعد لحد االن لذا 
تق�رر  تبليغك بالصح�ف املحلي�ة ويف  حالة  
ع�دم حضورك  خال خمس�ة عرش  يوم من 
اليوم الثاني من تاريخ  النرش  س�وف تنصب 
)تغريد خليفة أسماعيل  (  قيمة عليك  الدارة 

شؤونك 
القايض

مصباح مهدي  صالح
�������������������������������������

محكمة االحوال الشخصية يف هبهب
 العدد/ 146 

 اعان 
اسم املفقود // سامي فيصل جميل

زوجت�ك)  قدم�ت   2018/3 بتاري�خ26/ 
خميس�ة ش�هاب نصي�ف (طلبا ت�روم  فيه 
نصبه�ا   قيم�ة علي�ك  لخروج�ك  م�ن الدار   
بتاريخ 11/2//2017  ولعدم معرفة حياتك 
م�ن مماتك  علي�ه قررت  تبليغ�ك بالصحف 
املحلية خال خمس�ة عرش  يوم  اعتبارا من 
اليوم التاليللنرش فمن لدية اعرتاض مراجعة 
هذة املحكمة وبعكسة  سوف  تقوم املحكمة  
بنصب املس�تدعية زوجتك )خميس�ة شهاب 

نصيف  (  قيمة عليك  .
  القايض

فالح   حسن محمود

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة 53 /2018 
إعان

الك�وت  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع 
معم�ل طابوق النرج�س الواقع 
يف الواقع يف الكوت / طريق بدرة  
العائد للمدين جعفر حسن زبني  
املحج�وز لقاء طل�ب الدائن عبد 
ع�يل كاظم مقب�ول  البالغ مائة 
وس�تون  ملي�ون دين�ار فع�ىل 
الراغ�ب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديرية خ�ال مدة عرشة  يوما 
تب�دءا م�ن الي�وم الت�ايل للنرش 
التأمين�ات  مع�ه  مس�تصحبا 
القانوني�ة عرشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل 

والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقع�ة ورقم�ه  / ك�وت / 
طريق ب�درة - - كوت / مجمع 

معامل الطابوق  
2- جنس�ة ونوع�ه / اوص�اف 
ذو  ف�رن  م�ن  يتك�ون  املعم�ل 
اتجاهني وم�زود بانابيب الهواء 
والنفط االس�ود للوصول للفرن 
ومدخنه حدي�د بطول حوال 35 
مرت وس�احبه دخ�ان من الفرن 
تحت�وي ع�ىل مروح�ة حديديه 
ومحرك كهربائي ومضخة وقود 
مرتب�ط معها مح�رك كهربائي 
تس�تخدم لضخ النفط االس�ود 
مح�ركات  وثاث�ة  الف�رن  اىل 
دي�زل كل واح�د منهم ذو س�ته 
س�لندر وضاغط�ه ه�واء ع�دد 
2 وهوب�ر متكام�ل م�ن حي�ث 
املعتدات الكهربائية وحزام ناقل 
ميكانيكية  القاعدة  وكاصوصه 
لق�ص اللب�ن وحزام ناق�ل للبن 
وكذلك وجود لبن ع�دد مليونني 
لبن�ه جاه�زة يف س�احة املعمل 
وكذلك وج�ود مواد اخرى خزان 
االس�ود  لنف�ط  حدي�د   2 ع�دد 
وخزان حديد صفر لنفط االسود 
وخزان باس�تيك عدد 5 ووجود 
خزان حديد يستخدم للماء عدد 
1 وجهاز لحام وعربه نقل اللبن 

عدد 15    
3- القيم�ة املق�درة / س�تمائة 

مليون دينار 
املنفذ العدل

كريم ابراهيم عنكود

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار 

اعالن

اعالن

العدد: 865 
التاريخ:   2018/3/8

العدد: 866 
التاريخ:   2018/3/8 
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عمار مجعة: الكاظمية ناٍد عريق وسيكون ضمن أندية املتقدمة

اخلطوط أفضل حمطايت وظروف خاصة منعتني من الصليخ
            حاوره: أحمد عبدالكريم حميد

            تصوير: كرار ميمي

العراقي(  التق�ت صحيف�ة )الُمس�تقبل 
بالِعب خط وسط فريق نادي “الكاظمية” 
بُك�َرة الق�دم عم�ار جمعة ال�ذي تحّدث 
لنا ع�ن وضع فريقه ف�ي دوري الدرجة 
األّول�ى َوعن مس�يرته َومواضيع أخرى 
في هذا الحوار الصحفي الذي تطالعونه 

في السطور االتي�ة.
* كيف س�يكون وضع “الكاظمية” في 

المرحلة الثانية ِمن الدوري؟
- بس�م الل�ه الرحم�ن الرحي�م، موقفنا 
الحال�ي جّيد نمتلك عش�ر نق�اط َونقف 
في المرك�ز الخامس ضم�ن المجموعة 
الرابع�ة َوف�ارق النق�اط بي�ن فريقن�ا 
َونادي “شباب العدل” ست نقاط. ستبدأ 
المرحلة الثانية األسبوع الُمقبل َوثماني 
ُمباريات كافية للتقدم في س�لم الترتيب 
َوالتأه�ل لمرحل�ة التأهي�ل الثاني ضمن 

ُمنافسات َبغداد.
* كيف ت�رى الفرق بين عم�ل الُمدربين 

عصام عجيل َوعباس عبدالحسين؟
- الُمدرب الجدي�د عصام عجيل – ُمدرب 
طموح َواستطاع تحقيق ست نقاط ِمن 
ثالث ُمباريات. َوإن ش�اء الله، س�تكون 
المرحلة الُمقبلة أفضل َوسيتحس�ن اداء 
الفري�ق بش�كل أكب�ر. فريقنا س�يكون 
ضم�ن الف�رق الُمتقدم�ة في ال�دوري. 
كم�ا تعرفون، ان االع�داد االّولي لم يكن 
صحيح�اً وكما يع�رف الُجمه�ور أيضاً، 
ان الُم�درب عباس عبدالحس�ين لم يكن 
متفرغ�اً ُكلياً للفريق َوكن�ا نفقد اللياقة 
البدني�ة ف�ي الش�وط الثان�ي َول�و كان 
اإلع�داد صحيحاً لما تراج�ع الفريق في 
الدقائ�ق األخي�رة َوكنا س�رنا في الخط 
الصحي�ح ف�ي ال�دوري َوفقدن�ا نق�اط 
مع فرق أقّل ُمس�توى ِم�ن فريقنا، لكن 
اآلن وضع الفريق أفضل َوس�نعوض ما 
فقدناه في المرحل�ة الثانية ِمن الدوري 
َوالُمدرب الشاب عصام عجيل قادر َعلَى 

تغيير وضع الفريق نحو األفضل َونتمّنى 
له التوفيق َوالنجاح مع “الكاظمية”.

* ما سبب تباين ُمستوى الفريق ال سيما 
انك�م ف�ي الش�وط األّول تقّدم�ون اداء 

مميزاً َوفي الشوط الثاني تتنازلون؟
- بالب�دء االصابات الت�ي تعرض لها أهم 
عناصر الفريق س�ببت نوع�اً ِمن االرباك 
َوالخلل الواضح في المراكز ال س�يما ان 
االصاب�ات ابعدت أه�م عناص�ر الفريق 
الُمدافع زيد جمي�ل، الُمهاجم زياد خلف 
َوالمدافع اياد حس�ين. َوزياد خلف الِعب 
مه�م للغاي�ة فُهَو عنص�ر فاعل في خط 
الهجوم َوكذلك المدافع اياد حس�ين في 

خ�ط الدفاع، فضالً عن انخفاض الجانب 
البدن�ي ف�ي الش�وط الثاني ل�دى بعض 

الالِعبين.
* الغري�ب، ان “الكاظمي�ة” حصد نقاط 
كاملة ِمن فريقي “المصلحة” َو“مصافي 
الوس�ط” ِوهم�ا ِمن الف�رق الصعبة، ما 

تعليقك؟
ش�خصية  يمتل�ك  فريقن�ا  بالتأكي�د،   -
المنتص�ر َوُه�َو فري�ق عري�ق َوالجميع 
َوف�ي  حس�اب.  أل�ف  ل�ه  يحس�بون 
الفري�ق الِعبي�ن مميزين َوال ننس�ى ان 
“الكاظمية” في هذا الموسم ُيعّد الفريق 
الوحي�د الذي يعتمد َعلَ�ى ثمانية الِعبين 

العزيزية:  ُمحافظاتنا  ِمن 
الح�ارس مصطفى ط�ارق، عل�ي نجم، 
أحمد مهدي “عنون”، أيمن إبراهيم، زياد 
خلف ِمن األنبار؛ الُمدافع حس�ين شميل 
ِم�ن البصرة؛ س�عيد خالد ِمن الس�ماوة 
َوالمدافع اياد حسين ِمن واسط َوهم في 
الحقيقة اضافة كبيرة للفريق َونتمّنى ان 

يسهموا بشكل أكبر في نتائج الفريق.
ف�ي  الفري�ق  حظ�وظ  ت�رى  كي�ف   *

الدوري؟
- أن�ا متفائ�ل جداً ف�ي المرحل�ة الثانية 
َويتحت�م َعلَى الِعبين�ا ان يلعبوا إلى اخر 
لحظة في ال�دوري َوان يكون طموحهم 

واس�ع في تحقيق الف�وز َوالوصول إلى 
أبعد ُنقطة َواللعب في دوري كهذا فرصة 
ل�ُكّل الِعب لتحقي�ق أمنياته ف�ي تمثيل 
أفضل األندية َوعلين�ا ان نفكر بمصلحة 
الفريق قبل المصلحة الشخصية، فنجاح 

الفريق ُهَو نجاح لُكّل فرد فيه.
* كيف تكّونت مسيرتك مع ُكَرة القدم؟

- ب�دأُت اللعب م�ع ناش�ئة “الكاظمية” 
َولعب�ُت لش�باب الن�ادي َومعهم خضت 
ُمباريات الدوري. َوبعدها تمَّ اس�تدعائي 
َولعب�ُت ثالث�ة مواس�م،  األّول  للفري�ق 
َوبعده�ا انتقل�ت إلى ن�ادي “الخطوط” 
َوبعده�ا وقع�ت لنادي “الصلي�خ”، لكن 

لظروف خاّص�ة عدت إل�ى “الكاظمية” 
في هذا الموسم.

* َم�ن ه�م الُمدرب�ون الذي�ن اش�رفوا 
َعليك؟

- عبداالله عبدالحميد، عبدالحسين جواد، 
عباس عبدالحس�ين، سعد يونس، كاظم 

يوسف َوحالياً الُمدرب عصام عجيل.
* أفضل ُمباَراة َوأفضل هدف.

- أفض�ل ُمَباَراة م�ع “الكاظمي�ة” أمام 
“الجي�ش” انته�ت به�دف س�ّجلته ف�ي 

مرمى الفريق العسكري.
أم  “الكاظمي�ة”  ل�ك  أفض�ل محط�ة   *

“الخطوط”؟

ق�ّوي  فري�ق  “الخط�وط”  بالتأكي�د،   -
َويمتل�ك الِعبين مميزي�ن َوفريق يتلقى 

الدعم.
* ما العروض التي قّدمتها األندية لك؟

- ف�ي المواس�م الس�ابقة حصل�ت َعلَى 
عرضين ِمن “الح�دود” َو“الكرخ”، لكن 
النادي تمس�ك بي َعلَى الّرغم ِمن رغبتي 

باالنتقال.
* م�ا الجوائز َواالنج�ازات التي حصلت 

عليها؟
- كن�ُت هّداف�اً ل�دوري الدرج�ة األّولى 
َوحصلُت َعلَى أفضل الِعب لش�هر شباط 

ضمن تشكيلة نادي “الكاظمية”.

الشباب تطلق منحة الرياضيني االبطال والرواد
لشباط وآذار

جاريث بيل يزيد الغموض حول مستقبله
مع ريال مدريد

             بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الش�باب والرياض�ة، انه�ا 
االبط�ال  الرياضيي�ن  منح�ة  س�تطلق 

والرواد لشهري شباط واذار 2018 خالل 
االي�ام المقبلة.وأكدت الدائرة المالية في 
الوزارة، بحس�ب بيان تلقت “المس�تقبل 
العراق�ي” نس�خة من�ه، “انها س�تطلق 

خالل االيام المقبلة المنحة المالية 
لش�هري ش�باط واذار لحاملي 

بطاق�ة الماس�تر كارد، بع�د 
اكمال االجراءات االدارية.

             المستقبل العراقي / متابعة

يس�يطر الغموض على مس�تقبل الويلزي جاري�ث بيل، مع 
ريال مدريد اإلس�باني، وس�ط عدة تقارير، تربطه بالرحيل 
ع�ن الملكي، عقب نهاية الموس�م الجاري.ويتواجد جاريث 
بي�ل، حالي�ا في الصي�ن، مع منتخ�ب بالده، حي�ث يخوض 
، المب�اراة النهائي�ة لبطول�ة كأس الصي�ن الدولية.وقال�ت 
صحيفة “الديلي ميل”، إن األجواء في الصين، يبدو أنها نالت 

إعجاب واستحس�ان جاريث بيل.ونقلت عن الالعب قوله 
“إنه بلد عظيم وش�عب عظيم أيضا، كلما جئت إلى الصين، 

أحظى باس�تقبال رائع ومدهش من المعجبين، رحبوا كثيرا 
بنا جميعا، وليس أنا فقط”.وواصل “إنهم يعتنون بنا جيدا، 
وأن�ا متأكد من أنني إذا جئت إلى هنا، فس�وف يتم االهتمام 
بي جيدا، وس�أصبح أحسن حاال”.وحول مستقبله مع ريال 
مدري�د، تابع “لس�ت متأكدا من ذلك، لم أنظ�ر بعيدا إلى هذا 

الحد”.

           المستقبل العراقي / وكاالت
 

أك�د خورخ�ي س�امباولي، المدير الفن�ي للمنتخب 
األرجنتيني األول لك�رة القدم، أن قائد ونجم فريقه 
ليونيل ميس�ي، هو من س�يحدد هوية الالعب الذي 
س�يجاوره في الخط الهجوم�ي، خالل بطولة كأس 
العال�م 2018 بروس�يا، وذل�ك طبقا لطريق�ة األداء 
الت�ي س�ينتهجها مهاج�م برش�لونة اإلس�باني”.

وق�ال س�امباولي في كتاب�ه “ميس التي�دوس” أو 
“نبضات�ي”، الذي ي�روي فيه س�يرته الذاتية والذي 
س�يصدر في أبريل المقبل: “شريك ميسي سيحدده 
ه�و، فهو من س�يقرر ألن�ه يلعب دائما، ش�ريك أي 
العب آخر يمكن أن يكون أي ش�خص، بما أنه يلعب 
بش�كل دائم فأس�لوبه س�يحدد ما يحتاجه بش�كل 
أكبر”.وأش�ار س�امباولي إل�ى أن�ه كم�درب يتولى 
مهمة تحديد أفضل العب يمكنه التواصل مع ميسي 
خ�الل لحظات مختلفة في المباراة من أجل إضافته 

لتشكيلة المنتخب األرجنتيني.

سامباويل: مييس هو من سيحدد رشيكه 
يف هجوم األرجنتني

           المستقبل العراقي / متابعة
 

أشارت العديد من التقارير الصحفية، أن ميالن اإليطالي، 
يقترب بش�كل كبير م�ن تجديد عقد مدي�ره الفني إيفان 

جاتوزو.
وحس�ب صحيفة “كوريري ديلو سبورت”، فإن جاتوزو 
س�وف يحصل على مليوني يورو، كراتب سنوي، إضافة 
إلى المكافآت، وأنه س�وف يوقع، األربع�اء المقبل، على 

عقد لمدة 3 سنوات.
وذكرت الصحيفة، ما أكد عليه المدير الفني للروسونيري، 
م�راًرا وتك�راًرا، وهو تعه�ده ببذل كل ما ه�و ضروري، 

إلعادة الفريق إلى القمة مرة أخرى.
وكان جات�وزو، ق�د تولى تدري�ب الفري�ق األول لميالن، 
ت�ارًكا خلفه، مهمة تدري�ب فريق الش�باب بالنادي، بعد 
إقالة المدرب الس�ابق، مونتيال في نوفمبر/تش�رين ثان 

الماضي.
ونج�ح جاتوزو، في الفوز ب� 13 مب�اراة من إجمالي 23 

مواجهة، قاد فيها الروسونيري هذا الموسم.

جاتوزو يقرتب
من التجديد مليالن

مجلس القضاء االعلى
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد:  4096/ب2017/3
التاريخ: 2018/3/19

اعالن
بن�اءا عل�ى الق�رار الص�ادر م�ن هذه 
المحكمة بآزاله ش�يوع العقار المرقم 
3/398 حي العروب�ة  في النجف عليه 
تعلن ه�ذه المحكم�ة عن بي�ع العقار 
أوصاف�ه  والمبين�ة  أع�اله  المذك�ور 
وقيمته أدناه فعلى الراغبين بالش�راء 
مراجعة هذه المحكمة خالل )خمس�ة 
عش�ر ( يوم�ا من الي�وم الثاني لنش�ر 
اإلع�الن مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات 
القانوني�ة البالغ�ة %10 م�ن القيم�ة 
المق�درة  بموج�ب ص�ك مص�دق ألمر 
محكم�ة ب�داءة النج�ف وص�ادر م�ن 
مص�رف الرافدين رق�م )7( في النجف 
ف�ي  واالحال�ة  المزاي�دة  وس�تجري 
الس�اعة الثانية عش�ر من اليوم االخير 
من االع�الن في ه�ذه المحكمة وعلى 
المش�تري جلب هوية االحوال المدنية 

وشهادة الجنسية العراقية
القاضي االول

عبد الرضا عبد  نور الجنابي
االوصاف :

العقار المرقم 3/398 حي العروبة في 
النجف عبارة عن دار مفرزة الى جزئين 
بصورة غير رسمية الجزء االول يتكون 
من غرفة نوم عدد 2 وصالة وصحيات 
ومكش�وفة ع�دد 2 وحم�ام ومطب�خ 
خارجي الجزء المذكور مبلط بالكاشي 
مسقف بالكونكريت مبني من الطابوق 
مجهز بالماء والكهرباء درجة عمرانه 
متوس�طة مش�غول م�ن قب�ل المدعى 
عليه الثاني عطية عباس مجيد وهو ال 
يرغب بالبقاء ف�ي العقار بعد البيع اما 
الجزء الثاني من مساحة امامية وغرف 
ن�وم ع�دد 2 وصالة ومطب�خ خارجي 
ف�ي الطاب�ق االرضي وغرف�ة نوم في 
بالس�يراميك  مبل�ط  العل�وي  الطاب�ق 
مسقفة بالشيلمان اما الطابق االرضي 
مس�قف بالكونكريت ومبلط بالكاشي 
مجهز بالماء والكهرباء درجة عمرانه 
متوس�طة الج�زء المذك�ور مش�غول 
م�ن قبل ورث�ة زمان عب�اس مجيد كل 
م�ن عل�ي وحس�ن ومرتض�ى وافراد 
عائلته�م وه�م ال يرغب�ون ف�ي البقاء 
في العق�ار بعد البيع المس�احة الكلية 
للعق�ار 198,7 متر مرب�ع وان القيمة 
الكلي�ة للعقار مبل�غ )166,355,500( 
مائة وستة وس�تون مليون وثالثمائة 
وخمس�ة وخمس�ون الف وخمسمائة 

دينار فقط ال غيرها .

فقدان  
1 � فقدت تصريحة رسم اعادة االعمار 
الص�ادرة م�ن مديرية كم�رك ام قصر  
رقم منفذ الكمارك )9)   رقم التسلس�ل 
122177(ورقم التصريحة  الحدودي ) 
االل�ي) 161030960022( المس�تورد 
بأس�م  محمد عبد  اللطيف ش�بيب من 

يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
2 � فق�د رقم منف�ذ الكمارك 9( (  رقم 
التسلس�ل الحدودي) 5452 ب ( ورقم 
  )1610180910054 االلي)  التصريحة 
بتاريخ 10/8/ 2016بأسم  المستورد 

محمد عبد اللطيف شبيب
من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
��������������������������������

مجلس القضاء االعلى
البص�رة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية في الزبير

العدد : 2463/ش/2017
التاريخ: 2018/3/6

ال�ى المدع�ى عليه  / حس�ن موس�ى 
كاظم
اعالن

اص�درت محكم�ة األحوال الش�خصية 
ف�ي الزبير ق�رار الحكم  بالع�دد اعاله 
2017/12/28 المتضم�ن الحكم  ف�ي 
بالتفري�ق للهج�ر بينك وبي�ن المدعية 
ذكري�ات ف�اروق جميل ول�دى تبليغك 
بموج�ب كت�اب مرك�ز ش�رطة االمام 
عل�ي بالع�دد 1846 ف�ي 2018/2/22 
تبي�ن ان�ك مرتح�ل الى جه�ة مجهولة 
ل�ذا تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتين 
يوميتين وفي حال عدم اعتراضك على 
الحكم المذكور خالل عشرة ايام سوف 

يكتسب الدرجة القطعية 
القاضي

فاضل حسين خضير
��������������������������������

مجلس القضاء االعلى
البص�رة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة البصرة

العدد : 319/ب/2017
التاريخ 2018/3/19

اعالن
الى المدعى عليهم / 1� نعيمة محسن 

ساجت
2 � ناجي دبش مدهوش

اقام�ت المدعي�ة س�عده حمي�د بداي 
غريب الدع�وى البدائية المرقمة 319/

ب/2018 امام ه�ذه المحكمة ضدكم 
والت�ي  تطل�ب فيه�ا الحك�م بالزامكم 
بتملي�ك العق�ار تسلس�ل 2071 /188 
الرباط الكبير ولمجهولية محل اقامتكم 
حس�ب ش�رح القائ�م بالتبلي�غ وتاييد 
المجل�س البليد في منطقة حي الخليج 
العرب�ي الرابع�ة علي�ه تق�رر تبليغكم 
اعالن�ا بصحيفتين محليتي�ن يوميتين 
بالحض�ور امام ه�ذه المحكمة صباح 
 2018/4/4 ي�وم المرافع�ة المواف�ق 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا ستجري المرافعة بحقكما 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القاضي

محمد نزار هاشم البعاج

مجلس القضاء االعلى
البص�رة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة البصرة

العدد : 489/ب/2006
التاريخ 2018/3/25

اعالن
ال�ى المدعى عليه / عب�د العزيز صالح 

محمد
اص�درت ه�ذه المحكمة ق�رار الحكم 
البدائي المرقم 489/ب/2006 المؤرخ 
ف�ي 2006/6/11 والذي يقضي بتاييد 
الصل�ح الواق�ع بين�ك وبي�ن المدع�ي 
المتضم�ن تس�جيل العق�ار العائد الى 
المدعى عليه عب�د العزيز صالح محمد 
بأس�م المدعي عل�ي عبد الس�تار دفار 
والزامك بتسجيل العقار تسلسل 1/14 
مقاطعة 49 البراضعية باس�م المدعي 
عل�ى عب�د الس�تار دف�ار وقد ارس�لت 
الدعوى ال�ى محكمة التمييز االتحادية 
الجراء التوقيعات التمييزية عليها وقد 
اصدرت محكمة التمييز قرارها بالعدد 
ف�ي   2017  / المدني�ة  الهيئ�ة   /536
2017/10/23 المتضمن نقض الحكم 
واعتبار الحكم البدائي معدوما واعادة 
الدع�وى ال�ى محاكمته�ا للس�ير فيها 
ولمجهولية محل اقامتك حس�ب شرح 
القائم بالتبليغ عليه  تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتين محليتين يوميتين للحضور  
الى ه�ذه المحكمة في موعد المرافعة  
المصادف ي�وم 2018/4/8 وفي حالة 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا فس�وف تجري المرافعة بحقك 

غيابا وعلنا
القاضي

علوان بربوت البزوني 
��������������������������������

مجلس القضاء االعلى
البص�رة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة البداءة  في ابي الخصيب

العدد : 99/ب/2018
التاريخ 2018/3/26

ال�ى المدع�ى عليهم�ا /صال�ح عل�ي 
راضي

هيام فيصل عبد الكريم
اعالن

اق�ام المدعي�ن ف�وزي ج�ري يوس�ف 
وش�ركائه الدع�وى البدائي�ة المرقمة 
99/ب/2018 ام�ام محكمة بداءة ابي 
الخصيب والتي يطلبون بها الحكم رفع 
تج�اوز على العق�ار المرق�م 93 م 14 
الس�راجي وميتان ولثب�وت مجهولية 
مح�ل اقامتكم  وحس�ب ش�رح القائم 
المجل�س  رئي�س  وش�هادة  بالتبلي�غ 
البل�دي لمنطقة حم�دان تقرر تبليغكم 
بالحضور الى هذه المحكمة في موعد 
2018/4/9 الساعة  المرافعة الموافق 
التاس�عة صباحا نشرا وفي صحيفتين 
يوميتين وف�ي حالة عدم حضوركم او 
حض�ور من ينوب عنكم قانونا س�وف 
تج�ري المرافعة بحقك�م غيابيا وعلنا 
وف�ق القان�ون وف�ي حال�ة مصادف�ة 
موع�د المرافعة عطلة رس�مية يؤجل 

الموعد لليوم الذي يليه
القاضي
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الرشكة العامة للصناعات البرتوكياموية
اعالن متديد مزايدة

تعلن الرشكة العامة للصناعات البرتوكيماوية/ البرصة/ خور الزبري عن تمديد 
املزاي�دة العلنية لتأجري املحالت الواقعة يف الحي الس�كني للرشكة، وفق قانون 
بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل، فعىل الراغبني باالشرتاك 
يف املزايدة العلنية مراجعة الرشكة خالل فرتة )15( خمسة عرش يوماً تبدأ من 
اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة )20%( من القيمة التقديرية واجور الخدمة البالغة )2%( بصك مصدق 
او نق�داً، وس�تجرى املزايدة يف الي�وم األخري من مدة اإلع�الن يف موقع املحالت 
أع�اله يف تمام الس�اعة الثاني�ة عرش ظه�راً ، واذا صادف ي�وم املزايدة عطلة 
رس�مية فيؤجل اىل يوم الدوام الرس�مي الذي يليه ، ويحتمل من ترس�و عليه 
املزاي�دة كافة املصاريف األخرى، وعىل املش�رتك باملزايدة جل�ب هوية األحوال 
املدني�ة ) اصلية ومصورة ( ويلتزم بكافة التعليم�ات والضوابط الصادرة من 

الرشكة بهذا الصدد.

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 525 / 2018  
التاريخ 25 / 3 / 2018 

اىل املنفذ عليه / فراس كاظم حممد من كنة احلرية حملة 418 زقاق 25 دار 40  
لق�د تحقق لهذه املديرية من كتاب مرك�ز رشطة الحرية املرقم 
1461 يف 11 / 3 / 2018 ان املدين اعاله كان يس�كن يف العنوان 
اعاله وقد ارتحل اىل جهة مجهولة قبل حوايل اربعة اش�هر ومن 
قب�ل املجلس املح�ي انك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ عليه اس�تناداً 
للمادة )27( م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالناً بالحضور يف 
مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة عرش يوماً تبدأ من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / مي زهري نوري 
ق�رار محكمة بداءة الكاظمي�ة املرقم 1954 / ب / 2017 يف 18 
/ 12 / 2017 واملتضم�ن تأدي�ة املدين فراس كاظم محمد مبلغ 
س�بعني الف دوالر امريكي اىل الدائن هاني كاظم سيد عن سهام 

املدين يف العقار املرقم 20 / 837 م 21 السالم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

محكمة بداءة الكوت
العدد 225 / ب/ 2010 

املوض�وع / اع�الن بي�ع عق�ار باملزاي�دة 
العلنية

املدع�ني )الدائ�ن(/ صادق جعف�ر عباس 
وجماعته

املدعى عليه )املدين(/ بلديه الكوت
تنفي�ذا لق�رار الحك�م الص�ادر م�ن هذة 
املحكمة بالعدد 225/ب/2010   واملتضمن 
ازالة ش�يوع العقار املرق�م 1979/2م38 
الخاجية وتوزيع صايف الثمن بني الرشكاء 
كال حس�ب س�هامة فقد تقرر االعالن عن 
بيع�ه باملزاي�دة العلنية خ�الل ثالثني يوما 
اعتبارا  م�ن اليوم التايل للنرش بصحيفتني 
محليت�ني   فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
هذة املحكمة مستصحبني معهم التامينات 
التقديري�ة  القيم�ة  القانوني�ة 10% م�ن 
للعقار بص�ك مصدق معن�ون اىل محكمة 
ب�داءة الك�وت وس�وف تج�ري املزايدة يف 
الي�وم االخري الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا 
واذا ص�ادف الي�وم االخري عطله رس�ميه 
فيعترب اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي 
موعداً للمزايده ويتحمل من ترس�و عليه 

املزايده اجور االعالن واملزايدة..
مواصفات العقار 

جنس العقار /قطعة ارض تقع يف منطقه 
الخاجيه شارع 40 الجزء الغري معبد  

املساحة  / 200 مرت مربع 
الشاغل / ال يوجد 

القيمة التقديرية /  تسعون مليون دينار
القايض 

عدنان نهري راهي الزامي
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الفلوجة 
العدد 277 / ش / 2018 

م / نرش 
تنفي�ذا لق�رار ق�ايض محكم�ة االح�وال 
الش�خصية يف الفلوجة امل�ؤرخ يف 13 / 3 
/ 2018 قررت ه�ذه املحكمة مفاتحتكم 
لغ�رض ن�رش اس�م املدعى علي�ه مجهول 
االقامة ) ماجد عب�د الحميد درع الجميي 
( لغ�رض حض�ور املرافعة املص�ادف 2 / 
4 / 2018 ق�ررت ه�ذه تبليغك عن طريق 
جريدت�ني رس�ميتني وذلك لدع�وة تفريق 

للهجر للمدعية ايمان درع صالح .
القايض 

وائل داغر ياسني
�����������������������������������

فقدان 
فقدت مني براءة الذمة ذي العدد / 6982 
بتاريخ 2011/4/10 والصادرة من الهيئة 
العام�ة للرضائب / ف�رع النجف االرشف 
واملعنون�ة اىل / مديري�ة م�رور محافظة 
البرصة بأس�م / حس�ني جودة عبد جرب. 
فع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليها اىل جهة 

االصدار.
�����������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد 682 /ب /2018 

اىل املدعى عليه / عباس حيال سعد 
أق�ام املدعي  احمد نعيم خض�ري  الدعوى 
املرقم�ه اع�اله والت�ي يطلب فيه�ا دعوة 
املدعى عليه للمرافعة والحكم بالزامه بدفع 
مبلغ قدره ثمانيه ماليني وخمسمائة الف 
دينار وملجهولية محل إقامتك حسب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ وإش�عار املخت�ار محله 
حي الح�وراء االوىل   واملرفق  بكتاب مركز 
رشطةالعزة   4036يف 2018/3/14 عليه 
تقرر تبليغك اعالن�ا  بصحيفتني محليتني 
رس�ميتني لحضورك او م�ن يمثلك قانونا 
إم��ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 
املص�ادف 2018/4/2  الس�اعة تاس�عة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون 
القايض 

عمار حسن عبد عي

مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات 
واالقام�ة يف النج�ف االرشف/ قس�م 

شؤون االحوال املدنية/ الواقعات
العدد: 1883

التاريخ: 2018/3/26
اعالن

بن�اء ع�ىل الدع�وة املقام�ة م�ن قبل 
املدع�ي  )جاس�م عج�ة نعم�ة رايض 
 ( لقب�ه م�ن  تبدي�ل  يطل�ب  ال�ذي   )
الخالدي ( اىل ) العيس�اوي ( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاه�ا ) خمس�ة ع�رش يوم ( 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية 
بالدع�وى وفق احكام املادة )22(  من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نه 
2016 واالمر االداري املرقم ) 24195( 

يف 2016/6/12 .
مهدي نعمه الوائي

مدير الجنسية العام
�����������������������������������

فقدان
فقدت من�ي الهوية الصادرة من هيأة 
التقاعد العامة / محافظة بابل الرقم 
 ( التقاع�دي ) 132372100( باس�م 
محس�ن راهي توان( مع بطاقة الكي 
كارد الخاصة باس�تالم الراتب عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
�����������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة:  2018/727
اىل/ املنف�ذ علي�ه ع�ي عبد الحس�ني 

حميد
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من خالل 
رشح املبل�غ له�ذه املديري�ة واش�عار 
مخت�ار ) امل�رشاق والعم�ارة حس�ن 
مؤم�ن محم�د( ان�ك مجه�ول مح�ل 
االقام�ة ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م او 
مؤقت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ 
واس�تنادا للم�ادة ) 27( م�ن قان�ون 
التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ النجف خالل ) خمسة 
ع�رش يوما( تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستيارش هذه 
املديري�ة باج�راءات التنفي�ذ الج�ربي 

وفق القانون.
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
أوصاف املحرر:

يف   )36704  ( املرقم�ة  الكمبيال�ة 
2017/11/14 واملتضمنة تسديد مبلغ 
ثمانية وثالث�ون مليون وخمس�مائة 
ألف دين�ار عراق�ي إىل الدائ�ن ) عزيز 

مدلول سعدون(.
�����������������������������������

انذار
اىل ورث�ة املوزع عليه املت�ويف ) بعيوي 
بتوزي�ع  املش�مول  ع�ودة(  خش�ان 
املس�احة البالغ�ة )10( دون�م ضمن 
القطع�ة املرقم�ة 2/70 مقاطعة 1/ 
املويه�ي بموجب ق�رار التوزيع املرقم 

)1( يف 1962/11/19.
بالنظر الرتحالكم ع�ن املنطقة وعدم 
ع�ىل  املوزع�ة  املس�احة  اس�تغاللكم 
مورثك�م انفاً بموجب الق�رار املذكور 
وتركها عرضة للتجاوزات والستغاللها 
م�ن قبل الغ�ري ل�ذا ننذرك�م بموجب 
لتنفيذ بما اوجبه القانون واستغاللكم 
املس�احة يف مديريتنا خالل )10( ايام 
من تاريخ النرش يف الجريدة ومراجعة 
قس�م االرايض واملس�احة يف مديريتنا 
وبخالفه س�نقوم بالغاء التوزيع وفق 

االصول .
د.مجيد جاسم جياد

مدي�ر الزراع�ة يف محافظ�ة النج�ف 
االرشف

اعالن
اىل الرشي�ك ) اركان ارفيعان ش�بيب ( 
تق�رر حضوركم اىل مق�ر بلدية النجف 
االرشف لغ�رض اكم�ال معاملة انجاز 
اجازة بناء للعقار املرقم ) 50749 حي 
النداء ( وبخالفه سيتم اكمال اجراءات 

منح االجازة وبدون حضوركم 
الرشيك زينب حسني جمعة

�����������������������������������
فقدان

الص�ادرة م�ن  الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
وزارة دائ�رة االص�الح العراقي املرقمة 
) 4249( باس�م املوظف ) ماهر احمد 
س�لمان( عىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار
�����������������������������������

فقدان
فقدت من�ي الهوية الصادرة من وزارة 
 ( املرقم�ة  العراق�ي  االص�الح  دائ�رة 
4161( باس�م املوظف ) عباس س�ليم 
كريم ( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار
�����������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد 1842 /ب /2017 
   اىل االشخاص الثالثه / 1- هاله طالل 

ابراهيم عبد الحسن 
2- حسان طالل ابراهيم عبد الحسن   

أق�ام املدع�ي  عدن�ان س�لمان جاب�ر 
الدعوى املرقمه اعاله والتي يطلب فيها 
دعوة املدع�ى عليه للمرافع�ة والحكم 
بازاله ش�يوع العقار املرق�م 31/422 
ال�راي وادخالكم املحكمة اش�خاص 
مح�ل  وملجهولي�ة  الدع�وى  يف  ثالث�ه 
إقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وإش�عار املخت�ار محل�ه دور املعلمني  
واملرف�ق  بكت�اب مرك�ز رشطةالكوت   
تق�رر  علي�ه   2018/3/12 3232يف 
تبليغ�ك اعالن�ا  بصحيفت�ني محليتني 
رسميتني لحضورك او من يمثلك قانونا 
إم��ام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
املصادف 2018/4/2  الس�اعة تاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون 
القايض 

عمار حسن عبد عي
�����������������������������������

اخطار 
م�ن / محكمة ق�وى االم�ن الداخي / 

املنطقة الثانية 
إىل / املته�م اله�ارب / ش م 1 احم�د 

سمري ناجي 
الساكن / مجهول االقامة 

اقت�ى حض�ورك امام ه�ذه املحكمة 
خ�الل م�دة ) 30 ( يوم�ا م�ن تاري�خ  
ن�رشه اذا كنت داخل العراق او خارجه 
لالجاب�ة ع�ن الجريم�ة املس�ندة اليك 
وف�ق املادة ) 4 / 1 ( ارهاب وبعكس�ه 
سوف تتخذ االجراءات القانونية ضدك 
وتطبق بحقك احكام املادة ) 69 ( ق أ د 

املتضمنة مايي : 
1 – الحك�م علي�ك بالعقوب�ة املق�ررة 

لجريمتك .
العمومي�ني  املوظف�ني  اعط�اء   –  2
صالحي�ة الق�اء القب�ض علي�ك اينما 

وجدت .
3 – الزام املواطن�ني باالخبار عن محل 

اختفائك .
والغ�ري  املنقول�ة  اموال�ك  حج�ز   –  4

املنقولة .
لواء الرشطة الحقوقي 

حسن حسني احمد 
رئيس محكمة قوى االمن الداخي 

املنطقة الثانية

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 946 / 2018  
التاريخ 26 / 3 / 2018 

اىل املنفذ عليه / وليد عيسى خلف يسكن التاجي – شاطئ التاجي 
لق�د تحقق له�ذه املديرية من كتاب مركز رشطة ش�اطئ 
املبل�غ  املرق�م 4905 يف 25 / 3 / 2018 ورشح  التاج�ي 
القضائ�ي وتأييد املجلس املحي لحي ش�مال الكاظمية انك 
مجه�ول محل االقام�ة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه اس�تناداً للمادة )27( من 
قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالن�اً بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ الكاظمية خالل خمسة عرش يوماً تبدأ من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / نضال درويش كاظم 
 / ب   /  1058 املرق�م  الكاظمي�ة  ب�داءة  محكم�ة  ق�رار 
2017 يف 28 / 1 / 2018 واملتضم�ن الزام�ك بتأدي�ة مبلغ 
750,000,000 سبعمائة وخمسون مليون دينار اىل املدعي 

ماهر منهاج عبد الحميد

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل
العدد 960 / ش / 2018  

التاريخ 25 / 3 / 2018 

اعالن
املدعي / باسم عبد الواحد فالح 

املدعى عليها / ايمان صباح حمد
اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف ذات السالس�ل 
حكم�اً غيابياً بتاري�خ 26 / 2 / 2018 يقيض بفقرته 
الحكمية قررت املحكمة الحكم بقطع النفقة املفروضة 
بموجب قرار الحكم املرقم بالعدد 2287 / ش / 2014 
يف 2 / 8 / 2014 املتعل�ق بنفق�ة البال�غ مرتى فقط 
واعتب�اراً من تاري�خ صدور الق�رار يف 26 / 2 / 2018 
وملجهولية محل س�كن املدعى عليها ايمان صباح حمد 
وتأييد الجهة املسؤولة تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
وعن�د تبلغك وع�دم اعرتاضك بامل�دة القانونية املحددة 

سيكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول  
القايض / اياد كاظم رشاد

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية االوىل

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 3842/3

املحلة  او رقم واسم املقاطعة : 21 السالم 
الجنس دار 

النوع : ملك رصف
رقم الباب 

رقم الطابق 
رقم الشقة 

املساحة : 225 مرت مربع
املش�تمالت : العقار عبارة عن دار سكن يحتوي عىل استقبال ومطبخ  
وغرفتني وحويل وحمام يف الطابق االريض واربعة غرف فوقانية وحمام 

والدار مشيدة من الكونكريت املسلح االعتيادي 
املزروعات واملغروسات 
واردات املبيع السنوية 

الشاغل : املالك
مقدار املبيع : تمام العقار

س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الكاظمية االوىل باملزاي�دة العلنية 
العقار املوصوف العائد للراهن ابراهيم عفوت جار الله لقاء طلب الدائن 
املرته�ن  م�رصف الرافدين البال�غ ) 54,976,395( اربعة وخمس�ون 
مليون وتس�عمائة وس�تة وس�بعون الف وثالثمائة وخمسة وتسعون 
دينار فعىل الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة هذه الدائرة خالل )30( 
يوما اعتب�ارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه 
تامين�ات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة 270000000 مئتان وسبعون مليون دينار  وان 

املزايدة ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية االوىل 
سهري حسني صباح

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية االوىل

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 538/18

املحلة  او رقم واسم املقاطعة : عطيفية
الجنس: عمارة تجارية 

النوع : ملك رصف
رقم الباب 

رقم الطابق 
رقم الشقة 

املساحة : 468 اربعمائة وثمانية وستون مرت مربع
املش�تمالت : العقار عب�ارة عن عم�ارة تجارية بث�الث طوابق الطابق 
االريض يحت�وي ع�ىل مجمع الك�وخ التج�اري وصيدلي�ة ومحل لبيع 
املالبس الطابق االول/ يحتوي عىل سقف اما الطابق الثاني فهو يف دور 
التش�ييد وان العقار بصورة غري رسمية مع حصة الرشيك  من العقار 

18/539 عطيفية البناء من الكونكريت املسلح حديث 
املزروعات واملغروسات 
واردات املبيع السنوية 
الشاغل :  مستاجرين

مقدار املبيع : تمام العقار
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الكاظمية االوىل باملزاي�دة العلنية 
العق�ار املوصوف العائ�د للراهن عبد الكريم خش�يت لقاء طلب الدائن 
املرتهن  م�رصف الرافدين البالغ ) 447,400,000( اربعمائة وس�بعة 
واربع�ون مليون واربعمائة الف دينار   فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية 
ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 1872000000 مليار 
وثمانمائة واثنان وسبعون مليون دينار وان املزايدة ستجري يف الساعة 

)12( ظهرا من اليوم االخري
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية االوىل 
سهري حسني صباح

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط عن بيع  االمالك )للمرة الثانية(   املدرجة اوصافها 
يف ادن�اه والعائ�دة اىل مديري�ة بلدية النعمانية وفق قان�ون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 
2013. فع�ىل الراغب�ني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجع�ة مديرية بلدية النعماني�ة خالل فرتة 30 
ثالث�ون يوم�ا تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغ�ة )50%( م�ن القيمة القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري 
م�ن م�دة االعالن يف مقر مديري�ة  البلدية اعاله يف تمام الس�اعة العارشة صباحا ويتحمل من ترس�و 
عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال املدنية 
مص�ورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد وفق املادة 
)15( م�ن قان�ون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 والتي تن�ص )يجري االعالن عن بيع 
الدور او الش�قق او االرايض الس�كنية العائدة اىل الدولة بما فيها اموال الدولة العائدة لدواوين االوقاف 
اىل منتسبي الدولة والقطاع العام املتزوجني الذين ال يملكون هم او ازواجهم او اوالدهم القارصين دارا 
او ش�قة او ارضا س�كنية عىل وجه االستقالل ولم يكونوا قد حصلوا عىل وحدة سكنية او قطعة ارض 

سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية.
الرشوط:

يجري البيع بني منتس�بي الوزارة الواحدة مع اعطاء االس�بقية ملنتسبي الدائرة التي تعود لها الدور او 
الشقق او االرايض السكنية لها اوال.

ف�اذا لم يتقدم لها احد من منتس�بي الوزارة او الدائرة املعنية او بقى قس�م منه�ا فتعلن مجددا للبيع 
ملنتسبي الدوائر عامة.

ويف حال�ة عدم حصول راغب بالرشاء منها او بقى قس�م منها فتعلن مج�ددا للبيع اىل املواطنني كافة 
ممن تتوفر فيهم رشوط التمليك.

املستمسكات املطلوبة:-
تعهد خطي وفق قرار 120 لس�نة 1982 وحس�ب التعليمات الخاصة بتوزيع قطع االرايض الس�كنية 

الصادرة من مجلس الوزراء.
مستمسكات للزوج او الزوجة او حجة اعالة اذا كان اعزب.

بيان عدم استفادة.
تأمينات 5 % من القيمة التقديرية بالنسبة ملوظفي وزارة البلديات واالسكان واالشغال العامة.

تأمينات 50 % بالنسبة ملوظفي الوزارات االخرى واملواطنني عامة.

تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن بيع االمالك )للمرة الثالثة(   املدرجة اوصافها 
يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية جصان وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013. 
فع�ىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية جص�ان خالل فرتة 30 ثالثون يوما 
تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )%50( 
م�ن القيم�ة القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخري من مدة االعالن 
يف مقر مديرية  البلدية اعاله يف تمام الس�اعة العارشة صباحا ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور 
الن�رش واالع�الن وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االح�وال املدنية مصورة واصلية 
ويت�م االلتزام بكافة التعليم�ات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد وفق املادة )15( من قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 والتي تنص )يجري االعالن عن بيع الدور او الش�قق او 
االرايض الس�كنية العائدة اىل الدولة بما فيها اموال الدولة العائدة لدواوين االوقاف اىل منتس�بي الدولة 
والقطاع العام املتزوجني الذين ال ويملكون هم او ازواجهم او اوالدهم القارصين دارا او شقة او ارضا 
سكنية عىل وجه االستقالل ولم يكونوا قد حصلوا عىل وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة 

او الجمعيات التعاونية.
الرشوط:

1  � يجري البيع بني منتسبي الوزارة الواحدة مع اعطاء االسبقية ملنتسبي الدائرة التي تعود لها الدور 
او الشقق او االرايض السكنية لها اوال.

2 � فاذا لم يتقدم لها احد من منتسبي الوزارة او الدائرة املعنية او بقى قسم منها فتعلن مجددا للبيع 
ملنتسبي الدوائر عامة.

3 � ويف حالة عدم حصول راغب بالرشاء منها او بقى قسم منها فتعلن مجددا للبيع اىل املواطنني كافة 
ممن تتوفر فيهم رشوط التمليك.

املستمسكات املطلوبة:-
تعهد خطي وفق قرار 120 لس�نة 1982 وحس�ب التعليمات الخاصة بتوزيع قطع االرايض الس�كنية 

الصادرة من مجلس الوزراء.
مستمسكات للزوج او الزوجة او حجة اعالة اذا كان اعزب.

بيان عدم استفادة.
تأمينات 5 % من القيمة التقديرية بالنسبة ملوظفي وزارة البلديات واالسكان واالشغال العامة.

تأمينات 50 % بالنسبة ملوظفي الوزارات االخرى واملواطنني عامة.

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

 خالد كاظم ناجي
املدير العام وكالة

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

اعالناعالن
العدد: 1043 

التاريخ: 2018/3/19
العدد: 926 

التاريخ: 2018/3/15 

الموقعمساحتهرقم الملكنوع الملكت
الحي التجاري200م8411/62م18 البغيلة  قطعة ارض سكنية1
خلف جامع جعفر الطيار198,66م2011/62م18 البغيلة  قطعة ارض سكنية2
خلف جامع جعفر الطيار198,66م2012/62م18 البغيلة  قطعة ارض سكنية3
خلف جامع جعفر الطيار270,66م9091/62م18 البغيلة  قطعة ارض سكنية4
خلف جامع جعفر الطيار250م9072/62م18 البغيلة  قطعة ارض سكنية5

الموقعمساحتهرقم الملكنوع الملكت
جصان الجديدة298,66م19/112م31 الشاكلي والداير  قطعة ارض سكنية1
جصان الجديدة300م338/112م31 الشاكلي والداير  قطعة ارض سكنية2
جصان الجديدة300م368/112م31 الشاكلي والداير  قطعة ارض سكنية3
جصان الجديدة300م383/112م31 الشاكلي والداير  قطعة ارض سكنية4
جصان الجديدة300م400/112م31 الشاكلي والداير  قطعة ارض سكنية5

القيمة التقديرية للمحل الواحد المساحة م2العددنوع للمحلت
لبدل االيجار السنوي

مدة 
الموقعااليجار

سنة 960000 الف دينار3×264بقالة + غذائية1
واحدة

الحي 
السكني

سنة 1260000 الف دينار4×15صيدلية 2
واحدة

الحي 
السكني

سنة 1320000 الف دينار4×25فرن أو مخبز3
واحدة

الحي 
السكني
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ام�ضاءات

تظاهر آالف األسرتاليني يف سيدني سريا عىل األقدام أو ممتطني صهوات 
خيول، للمطالبة بوقف مش�اريع التنقيب ع�ن الفحم والغاز يف املناطق 

النائية، واعتماد مصادر الطاقة املتجددة.
وجاب املش�اة والفرس�ان وسط سيدني، وهو مش�هد لم تألفه املدينة، 
وص�وال إىل مرك�ز التظاه�رة »تايم2 تش�ينج« )حان الوق�ت للتغيري(، 
بمش�اركة آالف نش�طاء البيئ�ة واملتحدري�ن م�ن جماع�ات الس�كان 
األصليني. وتلقى املش�اريع املنجمية قرب املناطق الس�كنية أو الزراعية 

معارضة كبرية يف أسرتاليا.
وقال�ت جورجينا وودز الناش�طة يف مجموعة »ل�وك ذي غايت« البيئية 
لوكال�ة فران�س ب�رس »ال نري�د أن يضّحي بلدن�ا بالزراعة املس�تدامة 
وبالس�كان م�ن أجل مصالح مالية لن تجلب س�وى تده�ور البيئة عىل 

املدى الطويل«.
 وأس�رتاليا من أكرب منتجي الفحم والغ�از يف العالم رغم ما تثريه هذه 

املشاريع من قلق والسيما بسبب الطرق املستخدمة يف التنقيب.

تش�هد س�اراييفو يف هذه االيام انذارات كثرية بوجود قنبلة يف مدارسها 
فيما الرشطة عىل ثقة انها امام وس�يلة يلجأ اليها التالميذ البوس�نيون 
لتجنب االمتحانات. وثمة قاسم مشرتك بني كل االتصاالت فهي ترد قبل 

بداية الصفوف عندما يكون هناك اختبارات.
ويف غضون اسبوعني تلقت السلطات حواىل عرشين اتصاال بوجود قنبلة 
تب�ني الحقا انها غري صحيحة، فيتم اخالء املدارس والجامعات وتفتيش 

االبنية مع كالب مدربة بحثا عن متفجرات.
واوضحت الناطقة باس�م رشطة العاصمة سعدة كولديا ان الوضع غري 
مسبوق. وقالت لوكالة فرانس برس »كلها كانت خاطئة لكن ال يمكننا 

ان نتجاهل ايا منها الن االمر يتعلق بامن اطفال«.
واوضحت ان الدافع االكرب هو »تجنب االمتحانات«.

وقال�ت جمعي�ة ل�ذوي تالمي�ذ »ال نري�د ان يخ�رج اطفالن�ا يوميا من 
صفوفهم مذعورين وان يفوتوا دروسا وان ينتظروا يف الخارج ويف الربد 
الس�تئناف الدروس«. وسيجول عنارص من الرشطة يف االيام املقبلة عىل 

املدارس ليوضحوا للتالميذ مخاطر هذا االمر وكلفته.

طالب يلجأون إىل »القنابل« لتأجيل االمتحاناتمتظاهرون يف اسرتاليا تنديدًا باملشاريع املنجمية  حترير »قردة« كانت تستخدم كحيوانات منزلية

مرض جيني حيول االنفلونزا إىل مرض فتاك

ينظر أوتو بامتنان إىل منقذه فهو أحد 
ق�ردي اورانغ اوتان انق�ذا من قفص 
صغري كانا يحتج�زان فيه كحيوانات 

منزلية يف جزيرة بورنيو.
وانق�ذ اورانغ وات�ان ثال�ث يف بلدة يف 
محافظة كاليمانتان الغربية نفسها، 
حيث كان يطارده السكان الغاضبون 

النه اكل الثمر عن اشجارهم.
وسيتعلم جوي واوتو عىل مدى سنوات 
كيفية تدب�ر امرهما قبل اطالقهما يف 
الطبيع�ة. ووض�ع تومان�غ يف متنزه 

غونونغ بالونغ الوطني.
وتراجع�ت اع�داد االوران�غ اوت�ان يف 
بورني�و بالنصف منذ العام 1999 مع 

نف�وق حواىل 150 الفا منها يف ظاهرة 
عائدة اىل قطع اشجار الغابات عىل ما 

افاد باحثون يف شباط.
ويش�كل صي�د االوران�غ اوت�ان غ�ري 
الرشعي عامال كبريا يف تراجع اعدادها 
عىل ما جاء يف دراس�ة نرشت يف مجلة 

»كارنت بايولودجي«.
واوق�ف اربعة رج�ال يش�تبه يف انهم 
قتل�وا اورانغ اوتان عثر عليه مع 130 
رصاصة من بندقي�ة هواء مضغوط، 
بورني�و  جزي�رة  يف  الش�هر  مطل�ع 
ووضعوا يف الحبس عىل ذمة التحقيق 
عىل ما قالت الرشطة االندونيس�ية يف 

شباط.

أعل�ن باحثون أنه�م اكتش�فوا جينة يمكن 
لتبدالتها أن تحول إصابة بسيطة باالنفلونزا 

إىل مرض فتاك هو التهاب الدماغ.
وأش�ار معهد »ايماجني« للبحوث الجينية يف 
باريس يف بيان إىل »التعرف عىل مرض جيني 

جديد يصيب املناعة«.
وأض�اف »ه�ذا األمر يرتجم عرب مس�تويات 
قص�وى م�ن الضع�ف يف مواجه�ة إصابات 

فريوسية تكون عادة بال خطورة، مع إصابة 
محددة بدقة عىل مستوى جذع الدماغ«.

الجين�ة املذك�ورة املس�ماة »دي ب�ي ار 1« 
تجع�ل الن�اس غ�ري متس�اوين يف مواجهة 
فريوس�ات ش�ائعة يف بيئتنا مث�ل االنفلونزا 
والنوروفريوس )املس�ؤول عن التهاب املعدة 
واالمع�اء( و«ات�ش اس يف 1« )الهربس من 

النوع األول(.

وق�د أظهر الباحث�ون يف معه�د »ايماجني« 
أن  نيوي�ورك  يف  انس�تيتيوت«  و«روكفيل�ر 
سلس�لة تغ�ريات يف هذه الجينة ل�دى أعداد 
قليلة جدا من األطفال تعطل املناعة يف وجه 

هذه الفريوسات.
ول�دى األكثري�ة الس�احقة م�ن األطف�ال، 
الدفاع�ات املناعي�ة تجع�ل ه�ذه األمراض 

حميدة.

محمد عبد الجبار الشبوطإنعام كجه جي 

م�ضاحة للراأي

الـدولـة احلضـاريــة احلديثـة
 كهدف اعىل للمجتمع العراقي

من ألطاف وس�ائل التواص�ل االجتماعي أنها تس�اهم يف نرش ظواهر لم 
تكن مألوفة، مثل الترصيح باسم الوالدة. ويف عيد األم الذي مّر قبل أيام، 
ش�ّمر آالف الفس�ابكة عن أذرعهم، والتقطوا ال�»سيلفي« مع أمهاتهم، 
ونرشوا الص�ور عىل صفحاتهم، مع ذكر األس�ماء كاملة. أما من عربت 
والدت�ه ضف�ة الدنيا إىل الضفة األبع�د، فقد بحث عن ص�ورة قديمة لها 
وزّين به�ا صفحته، مع عبارات عرفان مؤثرة، كأن�ه رّد اعتبار جماعي 
ألولئ�ك اللواتي حملن وولدن ورّبني وس�هرن وقلق�ن وداوين، ثم مضني 

بكل هدوء تاركات يف شهادات الوفاة أسماءهن املُغّيبة واملنسّية.
جرت العادة أن تنادى األم باسم ولدها البكر، أم فالن. تعيش وتموت وال 
يع�رف الجريان كي�ف نوديت وهي طفلة يف بيت والده�ا. وروت يل كاتبة 
كان�ت توّق�ع رواية لها يف معرض للكتاب أن ش�اباً تقدم يطلب أن تهدي 
الكت�اب إىل والدت�ه ألنها من قارئاتها. وملا س�ألته عن اس�م الوالدة، قال 
باستحياء: »اكتبي: إىل أم سامر«، لكنها أرصت عىل معرفة االسم، وتلّفت 
الش�اب حوله ش�اعراً بالحرج من املوجودين، ثم كتب كلمة عىل وريقة 
وطواه�ا وأعطاه�ا للمؤلفة، وخّيم فوقها مثل الخفاش خش�ية أن تقع 
عني عىل االس�م. وقد اعتدنا أن يخاطب الرجل امرأته ب�»أم فالن« وهما 
ب�ني الناس، أو أن يناديها »يا بنت عمي« عىل طريقة مسلس�الت الحارة 
السورية، لكن من الالفت للسمع أن يشري الزوج إىل زوجته ب�»الدكتورة«، 

فهل يكون اللقب العلمي أهم من مفردات األلفة واأُلالف؟
نقرأ مصطلح »اآلنس�ة املصون« كريمة فالن الفالني، يف بطاقات الدعوة 
إىل األع�راس أو يف أعم�دة الصح�ف. نقول إن الحش�مة جميل�ة والَخَفر 
مطل�وب لألوان�س، لكن االس�م لي�س عيب�اً، وتاريخنا لم يغفل أس�ماء 
النس�اء، ال يف الحض�ارات القديمة وال يف عصور االزدهار: س�مرياميس، 
نفرتيت�ي، مريم، بلقيس، خولة، رفيدة، بثينة، عبلة. وهناك قبائل عربية 
منس�وبة إىل إن�اث، ب�كل رجاله�ا وس�يوفها وقصائد فخره�ا. ثم يأتي 
م�ن يتعمد تجريده�ن من هوياته�ن يف عرصنا الحديث. ل�م تقبل هدى 
ش�عراوي، الرائ�دة النس�وية، أن ُتخترص إىل »َحرَم عيل ش�عراوي«. ولن 
يس�تدل أحد عىل رائدة الش�عر الحديث نازك املالئكة يف حال مناداتها »أم 
ب�رّاق«. ولنتخّيل أن ُتس�ّمى املعمارية الفذة زها حدي�د »أم غائب«، كما 
ج�رت العادة مع اللوات�ي لم ينجبن. أيكون الح�ق يف التعريف حكراً عىل 

البارزات واملتفوقات دون عموم النساء؟
يف بغداد، حيث نشأُت، حمل الكثري من شوارع املدينة وخاناتها وتكاياها 
وجوامعها أسماء نس�اء: زبيدة وراغبة وهيبة وصديقة وسارة وعائشة 
ووفية وسعدة. هل هناك يف األعظمية من ال يعرف شارع سعدة يف منطقة 
الس�فينة؟ أقام فيه مصطفى أبو طربة، رسام جريدة »حبزبوز«، أشهر 
صحيفة عراقية ساخرة يف القرن املايض، أيام كان الكاريكاتري فناً جديداً 
يثري الدهش�ة. وسعدة، حسب املرويات، خبازة عذبة اللسان، كانت تبيع 
أرغفتها الس�اخنة يف بس�طة عند باب مقربة الخي�زران، أو تهبها للزوار 
وعابري السبيل. وطغت شهرة الخبازة يف الشارع الذي ال يزيد طوله عىل 
أربعمائ�ة مرت، فصار ُيعرف بها. ثم وضعت البلدية رقعة تحمل اس�مها 
عند مدخله. أسماؤهن َبرَكة. والربكة نعمة. والنعمة ال ُتحرج صاحبها.

1. ال بأس ان ابدأ هذا املنشور بكلمة رائعة لعالم االجتماع 
الفرنيس گوستاف لوبون يقول فيها:

»ان االم�م ال تق�وم ع�ىل الش�ك والريب؛ انم�ا تقوم عىل 
االيم�ان واليقني.وليس المة من االم�م وجود قوي منتج 
اال اذا كان له�ا ايم�ان ق�ري ص�ادق بمثل اع�ىل اتخذته 
لنفس�ها مطمحا. الذي يعنينا ان يوج�د هذا املثل وتلتف 
حول�ه القلوب، فذلك الرشط االس�ايس لوحود الش�عوب 
وخروجها م�ن حياة الهمجية والجهل اىل حياة الحضارة 
و الرقي، فاذا ضعف ه�ذا املثل او ضعف االيمان به، فقد 
بدات وحدة االم�ة تتفكك واخذت قوتهاديف االنحالل؛ ذلك 
الن هذا املثل االعىل يجمع القلوب. فيوجد اشياء مشرتكة 
ه�ي التي تكّون الجماعات وه�ي تذهب بذهاب هذا املثل 

او ضعفه.«
2. ومن بعده قال السيد محمد باقر الصدر:

»كل مسرية واعية لها هدف وكل حركة حضارية لها غاية 
تتجه نحو تحقيقها وكل مس�رية وحركة هادفة تستمد 
وقوده�ا وزخم اندفاعها م�ن الهدف الذي تس�ري نحوه 
وتتح�رك اىل تحقيق�ه. فاله�دف هو وق�ود الحركة وهو 
يف الوقت نفس�ه الق�وة التي تمتصها عن�د تحقق الهدف 
فتتح�ول الحركة اىل س�كون باس�تنفادها لهدفها. )...( 
واليشء نفسه يصدق عىل املجتمعات فانها كلما تبنت يف 
تحركها الحضاري هدفا اكرب استطاعت ان تواصل السري 
وتعي�ش جذوة الهدف ش�وطا اطول، وكلم�ا كان الهدف 
محدودا كانت الحركة محدودة واستنفذ التطور واالبداع 

قدرته عىل االستمرار بعد تحقيق الهدف املحدود.«
3. وع�اش املجتم�ع العراق�ي الحديث من�ذ مطلع القرن 
العرشي�ن اهدافا وضعتها له القوى السياس�ية املختلفة 
الت�ي ظهرت عىل املرسح الس�يايس قبيل وبعد تاس�يس 
الدول�ة العراقية الحديثة. ولم تس�تطع هذه االهداف ان 
تك�ون هدفا اع�ىل او مثال اع�ىل  للمجتم�ع العراقي ولم 
يتخذه�ا هدفا ملس�ريته الحضارية. ب�ل ان هذه االهداف 
لم تس�تطع ان تخلق يف املجتمع العراقي حراكا حضاريا 
يس�تثمر كل قدرات وطاقات املجتمع العراقي. فنشأ بدل 
ذلك رصاع مس�تمر ب�ني القوى السياس�ية املختلفة ذات 
االهداف املتع�ددة. وكان الرصاع يف بعض االحيان دمويا.

م�ا ادى اىل اش�غال املجتمع العراق�ي يف رصاعات داخلية 
اس�تنفدت كل طاقات�ه وقدراته ولم تحق�ق له النهوض 
الحضاري املنش�ود، كما انها ل�م تحقق له الحياة الطيبة 
الكريمة التي يتطلع اليها كل انسان. ولعل السبب يف ذلك 
ان هذه االهداف كانت اهدافا سياس�ية ايديولوجية، ولم 
تكن اهدافا حياتية موضوعية انس�انية قادرة عىل كسب 

كل انسان وجذبه اليها وتحريكه باتجاهها.
4. والي�وم، وبعدما دف�ع العراقيون اثمانا عالية بس�بب 
اه�داف سياس�ية-ايديولوجية غالية الكلف�ة، فقد حان 
الوقت من اجل تش�خيص هدف يعرب عن حاجة االنسان 
العراق�ي وطموحات�ه وهدف�ه بالحياة، هدف انس�اني، 
حيات�ي، موضوعي، غري ايديولوجي، ق�ادر عىل التحريك 
والتوحي�د، بغض النظر ع�ن القومية والدي�ن والطائفة 
واالتج�اه الس�يايس. وهذا اله�دف هو الحياة نفس�ها، 
ان تك�ون الحياة نفس�ها هي الهدف االعىل الذي يس�عى 
الي�ه االنس�ان يف العراق، الحي�اة الطيبة الح�رة الكريمة 
املرفهة امليرسة. وهذا هدف ال يختلف عىل اولويته اثنان، 
وال يضي�ع الجهد من اجل تحقيق�ه يف هاوية الرصاعات 
السياس�ية والعرقية والطائفية املختلف�ة. ويتحقق هذا 
الهدف يف ظل دولة مشتقة يف وصفها وبنائها ووظيفتها  
من�ه، وهي الدول�ة الحضارية الحديث�ة، التي هي االطار 
او املركب الحض�اري الذي يتكفل بتحقيق الحياة الطيبة 
الكريمة للبرش. و لعل املجتمع العراقي لم يصل اىل درجة 
تشخيص هذا الهدف بنفس الدرجة من الوضوح والتبني 
وهنا يتعني عىل من ادرك الهدف من العراقيني ان يقوموا 
بمهمة نرش الوعي والثقافة املتعلقتني به، ليكون بامكان 
املجتمع العراق�ي بمواطنيه الفعال�ني االنطالق بحركته 

الحضارية ومسريته التحديثية نحوه.

ابحرت »س�يمفوني اوف ذي سيز« وهي اكرب 
س�فينة س�ياحية يف العالم صنعت يف حوض 
»اس تي اكس« لبناء الس�فن من مرفأ س�ان 
نازي�ر يف غ�رب فرنس�ا بحض�ور مئ�ات من 

االشخاص.
ويبل�غ ط�ول الس�فينة 362 م�رتا وعرضها 

66 م�رتا وهي بنيت لحس�اب رشكة الس�فن 
السياحية االمريكية »رويال كاريبيني كروزيز 
ملتد« وهي زبون عريق لحوض »اس تي اكس« 

لبناء السفن يف فرنسا.
وبلغت كلفة الس�فينة الضخم�ة مليار يورو 
ويمكنه�ا اس�تيعاب اكث�ر من ثماني�ة االف 

ش�خص م�ن بينه�م 2200 م�ن 
اف�راد الطاقم. وه�ي انتزعت من 
سفينة »هارموني اوف زي سيز« 
الش�بيهة بها واملبني�ة يف الحوض 
نفس�ه الع�ام 2016، لق�ب اك�رب 
سفينة س�ياحية يف العالم اذ تزيد 
عنها بامتار قليل�ة وعدد اكرب من 
االبحار  اجراءات  الحجرات.وبدأت 
صباح�ا تحت ش�مس س�اطعة. 
وغادرت الس�فينة املرف�أ بعد اقل 
م�ن س�اعة متجه�ة اىل ملق�ة يف 
موس�مها  وس�تميض  اس�بانيا. 
ان  قب�ل  املتوس�ط  يف  االفتتاح�ي 
تنتقل يف الخريف اىل املرفأ االساس 
املتح�دة.  الوالي�ات  يف  ميام�ي  يف 
والس�فينة اش�به بمدين�ة عائمة 
مع 66 الف مرت مربع من املطاعم 
ومرافق الرتفيه م�ن بينها متنزه 
»س�نرتال بارك« ش�بيه بالحديقة الشهرية يف 
نيويورك مع 12 الف نوع نباتي. وتضم كذلك 
حلب�ة للتزلج الفن�ي. وهي الس�فينة الثالثة 
ع�رشة التي يبنيه�ا حوض الس�فن الفرنيس 

لحساب الرشكة االمريكية.

نف�ق 135 دلفينا م�ن نوع غلوبيس�يفاال بعد جنوحها اىل ش�واطئ 
أس�رتاليا حي�ث ما زال�ت فرق اإلنقاذ تح�اول دفع ما بق�ي عىل قيد 

الحياة إىل عرض البحر، بحسب ما أفاد مصدر رسمي.
وكان صّي�اد أبل�غ الس�لطات بجنوح كثيف ملئة وخمس�ني من هذه 

الدالفني الكبرية إىل خليج هملني يف غرب أسرتاليا.
وتخىش السلطات من أن تجذب الجيف أسماك القرش.

وقال�ت س�لطات الحدائ�ق الطبيعية واألن�واع الربي�ة يف والية غرب 
أسرتاليا إن الفرق املتخصصة تحاول إنقاذ 15 دلفينا ما زال عىل قيد 
الحياة.وقال جريمي ش�يك املسؤول يف هذه األجهزة »معظم الدالفني 

جنحت إىل اليابسة ليال ولم تنج«.

شواطئ سيدين تلفظ الدالفنياكرب سفينة سياحية يف العالـم تبحر من فرنسا
 إىل اليابسة

ما أسم الوالدة؟


