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االمام الكاظم )عليه السالم(

إذا كان اإلمام عادال كان له األجر 

وعليك الشكر وإذا كان جائرا كان عليه 

الوزر وعليك الصبر

ص3العراق يرفض وجود »القوات األجنبية« بالتزامن مع ترصحيات غربية »مستفزة«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 سباق دول اخلليج يف أفريقيا يزيد األزمات املتفاقمة

القوات األمنية يف »حالة إنذار« حتى انتهاء االنتخابات
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أم�س الس�بت، 
ع�ن انط�اق الخط�ة االمني�ة الخاص�ة 
بانتخاب�ات مجلس الن�واب، فيما اكدت 
نقابة املحامني ن�ر اكثر من ثاثة االف 
محام ملراقبة االنتاخبات  املقرر اجراؤها 
يوم 12 ايار. وقال املتحدث باس�م وزارة 
الداخلية اللواء س�عد مع�ن يف مؤتمر انه 
»ت�م االنتهاء م�ن وضع الخط�ة االمنية 
الخاص�ة باالنتخابات والت�ي تنطلق يوم 
)5 ايار 2018(  وان القوة الجوية وطريان 
الجيش س�يكونان عىل اهبة االس�تعداد 

للحماية بيوم االقرتاع وس�تكون القوات 
االمنية جاهزة التمام االنتخابات«.

واض�اف، ان »الخط�ة وضع�ت بإرشاف 
لجن�ة امني�ة عليا بعضوي�ة كل االجهزة 
االمني�ة واالس�تخبارية وبالتنس�يق مع 
مفوضي�ة االنتخاب�ات«. ب�دوره، اف�اد 
مصدر امني ب�ان القوات األمنية بارشت 
بدخ�ول جمي�ع قطعاته�ا حال�ة االنذار 
القصوى لحني انته�اء االنتخابات. وقال 
ب�ارشت  األمني�ة  »الق�وات  ان  املص�در 
بدخ�ول جمي�ع قطعاته�ا حال�ة االنذار 
القصوى«، مشريا اىل ان »وزارة الداخلية 
وجهت جميع املنتسبني بااللتحاق فورا«. 

وأضاف ان »املجازي�ن وجهوا بااللتحاق 
االنتخاب�ات«. ويف  انته�اء  أيض�ا لح�ني 
تطور ذي صل�ة، اعلنت نقاب�ة املحامني 
العراقي�ني، ن�ر اكث�ر م�ن ثاث�ة االف 
مح�ام ملراقب�ة االنتخاب�ات الربملاني�ة يف 
جميع انحاء العراق. من جانب آخر، قال 
املتحدث باس�م املكت�ب اإلعامي لرئيس 
ال�وزراء س�عد الحديثي إنه »تم تش�كيل 
لجن�ة خاصة يف وزارة الداخلية برئاس�ة 
اح�د وكائها مهمتها اإلرشاف عىل خطة 
تأمني يوم االنتخابات يف الثاني عر من 

أيار الجاري«.
التفاصيل ص3

الداخلية أطلقت »خطة خاصة« لتأمني االقرتاع.. واملفوضية تعلن وصول نسبة التحديث البايومرتي إىل 50 باملئة
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جنايات بغداد حتكم باملؤبد لثامين إرهابيات أجنبيات حيملن جنسيات خمتلفة

العراق يعلن نجاح اجلهود بـ »التصدي« لرتشح ارسائيل لشغل مقعد بمجلس األمن

رئيسة وزراء بريطانيا »تتنفس الصعداء« بعد فوز حزهبا باالنتخابات املحلية
العراق وتركيا يبحثان فتح »آفاق تعاون جديدة« وحيييان اتفاقية تعود إىل عام 2009

السلطة الفلسطينيـة تعلـق االعرتاف بإرسائيل وتلغي التزامات يف أوسلو
رئيس الوزراء حيث مواطني كردستان بعدم االستجابة البتزاز األحزاب يف االنتخابات

املنافذ احلدودية تؤكد عدم تدخل املرشحني واالحزاب يف عملها

أمريكا حتذر الصني من »عواقب« يف »البحر اجلنويب«
      بغداد / المستقبل العراقي

حذرت الوالي�ات املتحدة الصني من أنه س�تكون 
هن�اك »عواقب« بس�بب ما وصفتها »العس�كرة 
املتزاي�دة للج�زر املتن�ازع عليه�ا يف بح�ر الصني 
الجنوبي«، وذلك بعد أنباء عن نقل بكني صواريخ 

إىل املنطقة.
ويأتي ه�ذا التهديد بعدم�ا قدم�ت وزارة الدفاع 
األمريكية، الخميس، ش�كوى رسمية وطلبت من 
الصني التحقيق يف واقعة إصابة طيارين أمريكيني 
بأش�عة اللي�زر، أثن�اء التحلي�ق ف�وق قاعدته�ا 

العس�كرية يف جيبوت�ي. وتنفي بك�ني االتهامات 
األمريكية وتصفها بأنها »اعتباطية«.

ه�ذا وذكرت س�ارة هاكاب�ي س�اندرز، املتحدثة 
باس�م البي�ت األبي�ض يف مؤتم�ر صحف�ي، إن 
واشنطن »تدرك جيدا« الوجود العسكري الصيني 

املتزايد يف بحر الصني الجنوبي.
وكانت هاكابي س�اندرز ت�رد عىل تقرير »يس إن 
بي يس« حول قيام الصني بنقل صواريخ مضادة 
للس�فن وأنظم�ة صواري�خ أرض ج�و إىل ثاث�ة 
م�ن املواقع املتنازع عليها يف جزر س�رباتيل غرب 
الفلبني. وتابعت س�اندرز »إق�دام الصينيني عىل 

ه�ذا األمر س�يكون له عواقب ع�ىل املدى القريب 
والبعيد ». وقد يؤدي تأكيد هذه األنباء إىل توترات 
جدي�دة يف املنطقة، عىل اعتب�ار أن هذه هي املرة 
األوىل الت�ي تنر فيه�ا الصني صواري�خ يف جزر 
سرباتيل، التي تقول عدة دول آسيوية أخرى منها 

فيتنام وتايوان إن لها حقوق فيها.
ه�ذا ولم تنف الصني هذه التقرير، حيث رصحت 
متحدث�ة باس�م وزارة الخارجي�ة للصحفيني أن 
س�يادة بك�ني ع�ىل س�رباتيل »ال تقب�ل الجدل«، 
مضيفة »نر منشآت عسكرية يهدف إىل حماية 

الدولة، وال يستهدف أي باد أخرى«.

املحكمة االحتادية ترد دعوى للطعن بعدم دستورية 
اوامر صادرة عن وزارة الشباب

حمافظ البصـرة يبحـث مـع السفيـر الرتكـي 
6ملف املياه وزيادة التبادل التجاري  6

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د املرج�ع الدين�ي االع�ىل الس�يد ع�يل 
السيس�تاني حياده يف االنتخابات العامة 
التصوي�ت  م�ن  ح�ذر  وفيم�ا  املقبل�ة، 
للفاس�دين وم�ن التدخ�ل الخارجي فيها 
ونبه إىل خطورة وقوف الطبقات الحاكمة 

بوجه االصاح�ات، داعا املواطنني إىل عدم 
االقرتاع للفاسدين املجربني وانما للكفوئني 
النزيه�ني. وق�ال ممث�ل املرج�ع االعىل يف 
الع�راق آي�ة الله الس�يد عيل السيس�تاني 
خطي�ب جمعة كرباء الش�يخ عبد املهدي 
الكربائي انه مع اقرتاب موعد االنتخابات 
يف 12 من الش�هر الحايل يس�أل الكثريون 

ع�ن موق�ف املرجعي�ة م�ن ه�ذا الحدث 
الس�يايس املهم، ولذلك وجب التوضيح انه 
بعد س�قوط النظام االس�تبدادي الس�ابق 
ع�ام 2003 فإنه�ا قد ارصت ع�ىل اعتماد 
نظام س�يايس يعتمد التعددية السياسية 

يف الحكم.
التفاصيل ص3

»                           « تنرش توصيات املرجعية الرشيدة للناخبني العراقيني
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         بغداد / المستقبل العراقي

العراقـية  اللجنة املشرتكة  عقدت 
الرتكية للتعـاون االقتصادي والفني، 
الـدورة  اجتماعـات  السـبت،  أمـس 
الثامنـة عـرة يف العاصمـة الرتكية 
أنقـرة. وذكر بيان لـوزارة الخارجية 
تلقـت »املسـتقبل العراقي« نسـخة 
منـه، ان »وزيـر الخارجيـة ابراهيم 
الجعفـري، تـرأس الوفـد العراقي يف 
اجتماعـات الـدورة الثامنـة عـرة 
العراقـية-الرتكية  املشـرتكة  للجنـة 
للتعاون االقتصادي، وعقد اجتماعات 
مشـرتكة ومكثفة مع رئيس الجانب 
الكمـارك  بوزيـر  املتمثـل  الرتكـي 
والتجارة بولنت توفنكجي«، مبينا انه 
»بعـد االجتماعات تـم توقيع محرض 
اتفاقيـات مشـرتكة بـن البلديـن يف 

مجاالت عدة«.
واضـاف البيـان ان »االتفاقيـات 
تفعيـل  تشـمل  التوقيـع  تـم  التـي 
الشـاملة  االقتصاديـة  الراكـة 
وتشـجيع   ،2009 عـام  املوقـعـة 
وحماية االستثمارات املتبادلة، إقامة 
املعـارض، التعـاون بشـأن املناطـق 
الحرة، إضافة إىل مناقشة ملف املياه 
والطاقة، الصناعة، الزراعة، الصحة، 
البيئـة، الثقافـة، السـياحة، الرتبية، 

التعليم، العلوم والتكنولوجيا«.
اشـاد  »الجعفـري  ان  اىل  واشـار 
بالجهـود التي بذلتها اللجـان الفنية 
لتحقيـق، وتفعيل املصالح املشـرتكة 

بن تركيا والعراق«، موكد أن »العراق 
ال يزال يتطلـع لدعـم املجتمع الدويل 
إعـادة اإلعمـار، والبنـاء،  يف مجـال 
ومساهمة بلدان العالم يف االستثمار، 

ودعم املجال االقتصادي«.
مـن جانبـه، اكـد وزيـر الكمارك 
والتجـارة الرتكي بولنـت توفنكجي، 
أن »اجتماعـات الدورة الثامنة عرة 
العراقـية-الرتكية  املشـرتكة  للجنـة 
للتعـاون االقتصـادي، والفني كانت 
مهمة وإيجابية، وستسـاهم يف فتح 
آفاق جديدة للتعاون املشرتك«، مشددا 
عىل أن »وحـدة واسـتقرار ورفاهية 

العراق من استقرار تركيا«.
ان  الرتكـي  الوزيـر  واوضـح 
»العـراق رشيك اقتصادي قوي لرتكيا 
نسـبة  تمثـل  الرتكيـة  والـركات 
كبـرة تصـل إىل 50% مـن الركات 
األجنبية العاملـة يف العراق، متطلـعا 
والتبادل  االسـتثمارات،  لزيادة حجم 
أن  وبـن  البلديـن«.  بـن  التجـاري 
»تركيا ستحتضن يف هذا العام منتدى 
إلعمـار العـراق، ودعـم االسـتثمار، 
التجاريـة  الغـرف  اتحـاد  واجتمـاع 
العراقـيـة، وهيئة العالقات التجارية 
الخارجيـة الرتكية، واجتمـاع البنوك 
العراقـيـة مع البنـوك الرتكية لزيادة 
حجم التعاون االقتصادي، فضال عن 
رغبة بالده يف توسـعة معرب إبراهيم 
الخليـل، إضافة إىل فتـح بوابة أخرى 
يف فيشـخابور، وتوسـيع التعاون يف 

مجالت مختلفة«.

العراق وتركيا يبحثان فتح »آفاق تعاون جديدة« وحيييان اتفاقية تعود إىل عام 2009

        بغداد / المستقبل العراقي

أكـدت الهيـأة العامة للمنافـذ الحدودية عدم 
تدخل املرشحن واالحزاب يف عملها .

وذكر بيان للهيأة تلقت »املسـتقبل العراقي« 
نسخة منه، ان »رئيس الهيأة كاظم العقابي قام 
بزيارة منفذ سـفوان الحدودي الواقع بن العراق 
والكويت يف محافظة البرصة والتقى بمدير املنفذ 
وعدد من الضباط والدوائر واملراتب العاملة هناك 
وتـم عقد اجتمـاع نتج عنه توصيـات منها عدم 
السـماح للدخالء بالعبث باملـال العام ، وأكد فيه 
عدم تتدخل املرشـحن واالحـزاب يف عمل املنافذ 
الحدوديـة«. واضاف »وكذلك التقى رئيس الهيأة 
مـع مديـر الكمرك املدنـي يف املنفـذ ، مؤكدا عىل 
التعاون الجاد املشرتك بن هيأة املنافذ والكمارك 

للحد من الخروقات التي تحصل يف املنفذ«.
وحث العقابي، بحسـب البيان، عىل »تفتيش 
البضائع للكشـف عن أية مخالفات واحالتها اىل 

القضاء وعدم دخول البضائع بدون سمات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اصـدرت محكمـة جنايـات النجـف حكمـا 
باإلعدام شـنقاً ضـد مدان قـام بقتـل والديه يف 
ناحيـة العباسـية التابعـة إىل محافظـة النجف 

االرشف.
وقـال القايض عبد السـتار برقـدار املتحدث 
الرسـمي ملجلـس القضـاء األعىل يف بيـان تلقت 
»املسـتقبل العراقي« نسـخة منـه، ان »محكمة 
جنايات النجف نظرت قضية متهم اقدم عىل قتل 

والديه لعدم سماحهم له بقيادة السيارة«.
وأشـار برقدار اىل أن »هـذه الجريمة وقعت 
ليـال ويف وقت نـوم الوالديـن وبعـد إتمامها قام 
املجـرم بإيقاظ إخوته الصغار وافهامهم بدخول 
عصابـة اىل املنـزل »حراميـة« وهـم مـن نفذوا 
هـذه الجريمة«. واضـاف املتحدث الرسـمي ان 
»املجرم نفذ جريمته ببندقية كالشـنكوف عائدة 
اىل والـده«. وتابع برقـدار ان »املحكمة أصدرت 
قرارهـا وفقا الحكام املادة 406 /1/أ من قانون 

العقوبات خاضعا للطعن والتمييز الوجوبي.

 جنايات النجف حتكم باإلعدام
 بحق جمرم قتل والديه 

املنافذ احلدودية تؤكد عدم تدخل 
املرشحني واالحزاب يف عملها

         بغداد / المستقبل العراقي

قضت املحكمة الجنائية املركزية يف بغداد بالسجن املؤبد بحق 
ثماني إرهابيات أجنبيات ينتمن اىل تنظيم داعش اإلرهابي.

وذكر القايض عبد السـتار برقدار املتحدث الرسمي ملجلس 
القضاء األعىل يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، أن 
»املحكمـة الجنائية املركزية قضت بالسـجن املؤبد بحق ثماني 
إرهابيـات أجنبيات مـن دول مختلفـة ثالثة منهن مـن تركيا 
ومثلهمـا مـن أذربيجان وواحـدة من أوزبكسـتان واخرى من 
سـوريا«. واضاف برقدار ان »األحـكام عىل اإلرهابيات صدرت 
وفق املـادة الثانية من قانـون مكافحة اإلرهـاب مع إبعادهن 
خـارج العراق عـن طريـق مديرية اإلقامـة بعد انقضـاء مدة 

محكومياتهن.

        بغداد / المستقبل العراقي

اسـقطت قوات اللواء 52 بالحشـد الشـعبي، أمس السبت، 
عنارص داعش بكمن بالقرب من الطوز.

وقال إعالم الحشد الشعبي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه ان »قوة اللواء 52 نصبت كمينا لعنارص داعش بناًء 
عىل معلومات اسـتخباراتية تفيد بمرورهم عىل دراجات نارية 
عـىل جرس رسحة قرب قضاء طوزخرماتو، وفتحت القوة النار 
عليهم ما ادى اىل وقوع خسـائر بصفـوف داعش فيما الذ عدد 

منهم بالهروب اىل جهة مجهولة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أفاد الناطق باسم مركز اإلعالم األمني العميد يحيى رسول، 
أمس السـبت، بالعثور عـىل عىل 38 عبوة ناسـفة وصاروخن 

بعملية تفتيش بمناطق مختلفة يف نينوى.
وقال رسـول يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن«القـوات األمنية يف قيادة عمليات نينوى عثرت عىل 30 عبوة 
ناسفة محلية الصنع و21 مسطرة تفجر خالل واجب تفتيش 

قرية شندوخة التابعة لناحية زمار«.

جنايات بغداد حتكم باملؤبد لثامين إرهابيات 
أجنبيات حيملن جنسيات خمتلفة

احلشد الشعبي يسقط عنارص لـ »داعش« 
بكمني قرب الطوز

القوات األمنية تعثرعىل )38( عبوة 
ناسفة وصاروخني يف نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنـت املفوضيـة العليـا لحقوق 
االنسان، أمس السبت، تسجيل 1114 
حالـة انتهـاك خـالل االربعـة أشـهر 
املاضيـة من العـام الجـاري يف عموم 
البـالد عـدا إقليـم كردسـتان، فيمـا 
اسـتقبلت 255 طلبـاً عـرب مكاتبهـا. 
وقـال عضـو مجلـس املفوضـن عيل 
“املسـتقبل  تلقـت  بيـان  يف  البياتـي 

العراقـي” نسـخة منـه، إن “مكاتب 
املفوضية يف بغداد واملحافظات سجلت 
1114 حالـة انتهاك لحقوق االنسـان 
خاصة يف املناطق املحـررة التي كانت 
ترزح تحت سيطرة داعش االرهابي”. 
وأضـاف البياتي، أن “محافظة نينوى 
كانـت هي صاحبـة النسـبة االكرب يف 
تسـجيل الشـكاوى بمجموع )451( 
شكوى انتهاك تليها محافظة كركوك 
بمجموع )449( فيما كانت املحافظات 

األقل تسـجيالً هي السـماوة وذي قار 
واحـدة”.  شـكوى  بمعـدل  وواسـط 
وبـن البياتـي إن ”أعـداد االنتهاكات 
والشكاوى املسـجلة وحسب أهميتها 
وعددها نسـبة اىل املحافظات كانت ) 
نينـوى 451 / كركـوك 449 / بغـداد 
138 / صـالح الديـن 19 / ديـاىل 15 
كربـالء   /  9 بابـل   /11 البـرصة   /
املقدسـة 5 / االنبـار 4/ املثنـى 1 / 
ذي قار 1 / واسـط 1(. وأشـار عضو 

املفوضية، اىل أن “الطلبات والشكاوى 
السياسـية  الحقـوق  بـن  توزعـت 
واملدنيـة واالقتصاديـة واالجتماعيـة 
والثقافيـة وقـد تـم احالـة أغلبها اىل 
الوزارات والجهات املختصة”، الفتا اىل 
“استمرار مفوضية حقوق االنسان يف 
رصـد وتوثيق شـكاوى االنتهاكات يف 
عموم املحافظات واحالتها اىل الجهات 
املختصة باإلضافـة اىل تدوينها ضمن 

التقارير السنوية”.

        بغداد / المستقبل العراقي

تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
أمـس السـبت، بمحاسـبة أي حزب 
يف كردسـتان بحـال تورطـه بارغام 
منتسـبي القوات األمنيـة واملوظفن 
التصويت باتجاه معن. وقال املتحدث 

باسم املكتب اإلعالمي سعد الحديثي 
يف بيـان تلقـت »املسـتقبل العراقي« 
نسـخة منه، “تتوارد أنباء عن وجود 
ضغوط يتعرض لها منتسبو القوات 
األمنيـة وموظفـو الدولـة يف إقليـم 
كردستان من قبل أطراف يف األحزاب 
بإنزال عقوبات  الحاكمة وتخويفهم 

بحقهـم، كالنقـل والفصـل، و ذلـك 
إلرغامهـم عـىل التصويـت باتجـاه 
معـن”.  وأكـد الحديثـي، أن “هذه 
اإلجـراءات ان صحـت فإنها مخالفة 
خطـرة للقوانن وان القائمن عليها 
سيتعرضون اىل املسـاءلة القانونية، 
فواجب اجهزة الدولـة ضمان نزاهة 

االنتخابـات واحرتام حريـة و رسية 
“ندعو  الناخبـن”، مضيفـاً  اقـرتاع 
ملثـل  االكـرتاث  عـدم  إىل  املواطنـن 
هـذه التهديدات واننا سـنقف معهم 
حقهـم  ممارسـة  يف  ونسـاندهم 
االنتخابي بكل حرية وحسـب قناعة 

كل منهم”.

        بغداد / المستقبل العراقي

بحـث وزيـر الداخلية قاسـم األعرجـي، أمس 
السبت، مع وفد أمني من محافظة املثنى الحد من 
تجارة وتهريب املخـدرات، موجها اياه بمضاعفة 
الجهـود للحـد مـن تجـارة وتهريب املخـدرات يف 

املحافظة. وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املسـتقبل 
العراقــــــي« نسـخة منه، إن »وزيـر الداخلية 
قاسم االعرجي التقى بوفد امني يضم قائد رشطة 
املثنـى ومديـري مكافحة اإلجـرام واملخـدرات يف 
املحافظـة«، مبينـة أن »اللقاء جـرى خالله بحث 

الواقع األمني يف املحافظة«.

وأكد األعرجي، بحسـب البيـان، عىل »رضورة 
العمل الجـاد ومضاعفة الجهود للحـد من تجارة 
وتهريب املخـدرات وعدم التهاون والتسـامح مع 
عصابـات املخـدرات«، موجها بـ«تنسـيق العمل 
مع املحافظات املجـاورة للحد والقضاء عىل هذه 

العصابات وتقديمهم للعدالة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

الثالثـة  البـرصة  تحقيـق  محكمـة  صدقـت 
اعرتافات أربعة متهمن يتاجـرون باملواد املخدرة 

ضبط بحوزتهم أيضا أسلحة متنوعة«.
وقـال القـايض عبد السـتار برقـدار املتحدث 

الرسـمي ملجلـس القضـاء األعـىل يف بيـان تلقت 
»املسـتقبل العراقـي« نسـخة منـه، ان »محكمة 
تحقيـق البـرصة الثالثة صدقـت أقـوال متهمن 
بتجارة املخدرات بعد اعرتافهم بعملية املتاجرة وقد 
ضبط بحوزتهم 1250 غراما من مادة الكريستال 
املخدرة«. وأضاف برقدار أن »املتهمن ضبط أيضا 

بحوزتهم اسلحة متنوعة وهي بندقية كالشنكوف 
وبندقية كالشنكوف نصف أخمص وبندقية قناص 
وبندقية صيد ومسـدس ورمانـة يدوية وعدد من 
املخازن ألسـلحة متنوعة«. وبـن أن »املتهمن تم 
تصديق اعرتافاتهم قضائيا وفقاً ألحكام املادة 28 

من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية.

وزير الداخلية يوجه رشطة املثنى بمضاعفة جهود احلرب عىل املخدرات

تصديق اعرتافات )4( متاجرين باملواد املخدرة يف البرصة

مفوضية حقوق اإلنسان تسجل أكثر من »ألف انتهاك«خالل أشهر الـ)4( املاضية

رئيس الوزراء حيث مواطني كردستان بعدم االستجابة 
البتزاز األحزاب يف االنتخابات

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد الخبـر االقتصادي باسـم جميل 
انطـوان ان الجامعـات واملعاهد العراقية 
تخرج سـنوياً 600 الف شاب، ال يجدون 
أي فرصـة للعمل يف الدولة، وفيما اشـار 
اىل ان القطـاع الخـاص هو الحـل االمثل 
السـتيعابه ، بـن ان قرابـة الــ30 الـف 
مـروع شـبه متوقـف يف هـذا القطاع. 
ونقلـت وكالـة »املعلومـة« عـن انطوان 
القـول ان “الجامعـات واملعاهد العراقية 
تخرج سـنوياً 600 الف شـاب، اىل سوق 
العمـل مـن دون توفـر أي فرصـة عمل 
يف الدولـة، اال ان املفهـوم الخطـأ غـرس 
العمـل  ان  العراقـي  املجتمـع  يف ثقافـة 
الحكومـي يضمـن التقاعـد لالنسـان”.

واضاف ان “القطاع الخاص يبلغ تعداده 

ع  ما يقارب الــ7 مالين ، ويجب ان يررّ
له قانون ضمان اجتماعي مجزي وليس 
قانون فقـر بائس بتقاعـد ال يبلغ 250 
الف دينار بعد خدمة 30 سـنة”.واوضح 
“هنـاك 30 الـف مـروع شـبه متوقف 
للقطاع الخاص، االمـر الذي خلرّف الكثر 

من البطالـة، اال ان االمر يمكن معالجته 
بإسـتثمار القطاع السـياحي الذي يعترب 
اكرب مشغل لاليادي العاملة، وبالتايل يجب 
ان يدعـم السـتيعاب الخريجـن، خاصة 
ان القطـاع الخـاص فقـر يف العـراق”.
واكـد ان “الخطة الخمسـية من 2018-

2022 تضمنت تشـغيل 50% من العمالة 
يف العـراق، اال ان القطاع الخاص بحاجة 
للدعم من اجل تشغيل هذه النسبة، حيث 
ان انعاش القطاع املذكور بحاجة اىل ارادة 
سياسية وفهم سوق العمل، اذ يتوجب ان 
تعرف الحكومة ما يحتاج سوق العمل”.

وبن ان “نظام وقانون العقود موجود 
ولكـن ال يوجد احد يلتزم به، وعىل الدولة 
ان تكون قوية وتجرب القطاع الخاص عىل 
ابرام عقود مع العاملن لضمان حقوقهم 

الوظيفية والتقاعدية”.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الخارجية، أمس السبت، 
عـن »نجـاح جهـود« وزيرهـا إبراهيـم 
الجعفـري بـ«التصدي« ملوضوع ترشـح 

ارسائيـل لشـغل مقعـد ب مجلس 
األمن الدويل. وقال املتحدث باسـم 
الـوزارة أحمـد محجـوب يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منـه، إن »جهود وزيـر الخارجية 
إبراهيـم الجعفـري رئيـس لجنة 
التصدي لرتشـح ارسائيل لشـغل 
مقعـد يف مجلس االمـن لالعضاء 
غر الدائمين املنبثقة عن الجامعة 

العربية تكللت بالنجاح«.
أن  محجـوب،  وأضـاف 
»الجعفـري قام بتوجيه خطابات 

عـىل  واألجانـب  العـرب  مـن  لنظرائـه 
الصعيـد االقليمـي والـدويل يحثهـم عىل 
التصدي لرتشـح القوة القائمة باالحتالل 
لشـغل مقعـد مهـم يف مؤسسـة دوليـة 
تعنـي بحفـظ االمـن والسـلم الدولين، 

مما يعـرض مصداقيتها للخطر بسـبب 
املمارسـات واالنتهـاكات الخطـرة التي 
ينتهجها الكيان االرسائييل بحق الشـعب 
الفلسطيني واملقدسات الدينية للمسلمن 

واملسيحين«.
أنبـاء »رويرتز«  وكانت وكالة 
نقلت عن مصـدر يف األمم املتحدة 
أن إرسائيل انسحبت من املنافسة 
مـع أملانيا وبلجيـكا عىل مقعدين 
بمجلس األمن التابع لألمم املتحدة 

للعامن املقبلن.
الجمعيـة  أن تصويـت  يذكـر 
العامـة لألمم املتحـدة، التي يبلغ 
عدد أعضائها 193 عضوا، سيقام 
الشـهر املقبـل الختيـار خمسـة 
أعضـاء جدد لفـرتة عامن تبدأ يف 

األول من كانون الثاني 2019.

خبري اقتصادي: )600( ألف شاب يتخرج سنويا 
واحلل يف القطاع اخلاص

العراق يعلن نجاح اجلهود بـ »التصدي« لرتشح ارسائيل 
لشغل مقعد بمجلس األمن

أنقرة ستحتضن هذا العام منتدى ملساعدة بغداد يف اإلعمار واالستثمار
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     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت هيئ�ة التقاع�د العام�ة، أم�س الس�بت، عن 
املب�ارشة بدفع رواتب املتقاعدين العس�كريني لوجبة 

ايار الحايل.
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، انه »بالتنس�يق م�ع م�ريف الرافدين 
والرش�يد وامل�رف العراق�ي للتج�ارة Tbi والرشكة 
العاملي�ة للبطاقة الذكية، تمت املب�ارشة بدفع رواتب 

املتقاعدين العسكريني لوجبة ايار الحايل«.
واضاف�ت الهيئة انه »بإم�كان املتقاعدين من حاميل 
البطاقة الذكية ك�ي كارد ومتقاعدي الرف اليدوي 

مراجعة مراكز الرف إلستالم رواتبهم.

التقاعد تعلن املبارشة بدفع رواتب املتقاعدين العسكريني لوجبة آيار

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أم�س الس�بت، ع�ن 
انط�الق الخط�ة االمني�ة الخاص�ة بانتخابات 
مجلس النواب، فيما اكدت نقابة املحامني نرش 
اكث�ر من ثالثة االف مح�ام ملراقبة االنتاخبات  

املقرر اجراؤها يوم 12 ايار.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة الداخلي�ة اللواء 
سعد معن يف مؤتمر انه »تم االنتهاء من وضع 
الخط�ة االمني�ة الخاص�ة باالنتخاب�ات والتي 
تنطلق يوم )5 اي�ار 2018(  وان القوة الجوية 
وطريان الجيش سيكونان عىل اهبة االستعداد 
للحماية بيوم االقرتاع وستكون القوات االمنية 

جاهزة التمام االنتخابات«.
واض�اف، ان »الخط�ة وضعت ب�إرشاف لجنة 
امني�ة علي�ا بعضوي�ة كل االجه�زة االمني�ة 
مفوضي�ة  م�ع  وبالتنس�يق  واالس�تخبارية 

االنتخابات«.
ب�دوره، افاد مصدر امني ب�ان القوات األمنية 
بارشت بدخ�ول جميع قطعاته�ا حالة االنذار 

القصوى لحني انتهاء االنتخابات.
وقال املصدر ان »القوات األمنية بارشت بدخول 
جميع قطعاتها حالة االنذار القصوى«، مشريا 
اىل ان »وزارة الداخلية وجهت جميع املنتسبني 

بااللتحاق فورا«.
وأض�اف ان »املجازين وجه�وا بااللتحاق أيضا 

لحني انتهاء االنتخابات«.
ويف تط�ور ذي صل�ة، اعلن�ت نقاب�ة املحامني 
العراقي�ني، ن�رش اكثر م�ن ثالث�ة االف محام 
ملراقب�ة االنتخاب�ات الربملاني�ة يف جميع انحاء 

العراق.
م�ن جانب آخ�ر، ق�ال املتحدث باس�م املكتب 
اإلعالمي لرئيس الوزراء سعد الحديثي إنه »تم 
تشكيل لجنة خاصة يف وزارة الداخلية برئاسة 
اح�د وكالئه�ا مهمته�ا اإلرشاف ع�ىل خط�ة 
تأم�ني يوم االنتخاب�ات يف الثاني عرش من أيار 

الجاري«.
وأوضح ان »يوم االقرتاع سيصادف يوم السبت 

املقبل وال حاجة إىل إعالنه عطلة رسمية«.

وأمس الس�بت، اعلن�ت مفوضي�ة االنتخابات 
عن تج�اوز عدد الناخبني املحدث�ني لبطاقتهم 

االنتخابية ال�50 باملئة.
وقال عضو مجلس املفوضني حازم الرديني ان 
“نسبة الناخبني املحدثني لبطاقتهم االنتخابية 

بلغت ال� 50 % يف عموم العراق”.
وب�ني الردين�ي ان “75% من مجم�ل املحدثني 
اس�تلموا بطاقاته�م االنتخابي�ة”، الفتا اىل ان 
“يوم غدا االحد املصادف يوم 5/6 /2018 أخر 
موعد الس�تالم البطاق�ة البايومرتية يف عموم 

البالد”.
وتاب�ع اىل ان “اع�داد املراقب�ني الدوليني مازال 
قليال ما اضطر املفوضية لتوزيعهم عىل مراكز 

مختارة بدقة لالستفادة من خرباتهم”.
ب�دوره، اعلن رئي�س االدارة االنتخابية رياض 
الب�دران عدم وجود اية عوائق تمنع مش�اركة 
ش�بكات املراقب�ة املحلية من مراقب�ة العملية 

االنتخابية يف يوم االقرتاع .
وقال البدران يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »م�ا تناولت�ه بعض وس�ائل 
االع�الم من بيانات او اش�ارات لف�رق املراقبة 
ع�ن بعض االجراءات املتخ�ذة بخصوص جلب 
املراق�ب املح�يل لبطاق�ة الناخ�ب االلكرتونية 
طويل�ة االمد الت�ي تحمل صورة ش�خصية له 
او قصرية االمد الت�ي ال تحمل صورة هو كالم 
غري دقي�ق«. واضاف ان »مجلس املفوضني قد 
قرر اعتماد املراقبني ضمن فرق املراقبة بغض 
النظ�ر عن امتالكه تلك الوثائ�ق ويتم االعتماد 
وف�ق اآلليات التي اتخذتها املفوضية من خالل 
نظ�ام املراقبني املحليني رقم )3( لس�نة 2018 
واج�راءات االعتم�اد الفت�اً اىل ان املفوضية قد 
اتخذت جملة تس�هيالت لفرق املراقبة الدولية 
واملحلية »، مؤكداً ان » اخر يوم لتقديم طلبات 

الفرق املحلية هو يوم 2018/5/8«.
يذكر ان مفوضي�ة االنتخابات دعت املنظمات 
الدولية واملحلية اىل املشاركة الفاعلة يف مراقبة 
الت�ي س�تجري يف 2018/5/12  االنتخاب�ات 
وقدم�ت التس�هيالت الكب�رية له�ا بأعتبارها 

رشيكاً مهماً من رشكاء العملية االنتخابية.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد املرجع الديني االعىل الس�يد عيل 
السيس�تاني حي�اده يف االنتخاب�ات 
العام�ة املقبل�ة، وفيم�ا ح�ذر م�ن 
التصوي�ت للفاس�دين وم�ن التدخل 
الخارج�ي فيه�ا ونب�ه إىل خط�ورة 
وق�وف الطبق�ات الحاكم�ة بوج�ه 
االصالحات، داع�ا املواطنني إىل عدم 
االق�رتاع للفاس�دين املجرب�ني وانما 

للكفوئني النزيهني.
وق�ال ممثل املرجع االع�ىل يف العراق 
آي�ة الل�ه الس�يد ع�يل السيس�تاني 
خطي�ب جمع�ة كربالء الش�يخ عبد 
امله�دي الكربالئ�ي ان�ه م�ع اقرتاب 
موع�د االنتخابات يف 12 من الش�هر 
الح�ايل يس�أل الكثريون ع�ن موقف 
املرجعي�ة من هذا الحدث الس�يايس 
امله�م، ولذل�ك وج�ب التوضي�ح انه 
النظ�ام االس�تبدادي  بع�د س�قوط 
الس�ابق عام 2003 فإنها قد ارصت 
ع�ىل اعتم�اد نظ�ام س�يايس يعتمد 
الحك�م  يف  السياس�ية  التعددي�ة 
ع�ن طري�ق صناديق االق�رتاع ومن 
خ�الل انتخاب�ات نزيهة وح�رة من 
اجل مس�تقبل ينعم في�ه العراقيون 
بالحرية والكرامة والتقدم واالزدهار 

ويحافظ عىل مصالح البالد العليا.
ارصت  فق�د  لذل�ك  أّن�ه  إىل  وأش�ار 
االحت�الل  س�لطة  ع�ىل  املرجعي�ة 
واالم�م املتح�دة ان�ذاك ب�االرساع يف 
اج�راء االنتخابات ليق�رر العراقيون 
بأنفس�هم ممثليهم لكتابة الدستور 

الجديد وتشكيل مجلس الحكم.
وق�ال انه بعد 15 عاًما من ذلك، فإن 
املرجعي�ة ت�رى ان ه�ذا املس�ار هو 
الخي�ار الصحيح واملناس�ب لحارض 
ع�ن  واالبتع�اد  الع�راق  ومس�تقبل 
النظام الفردي االس�تبدادي تحت أي 

ذريعة كانت.

واس�تدرك ممثل الس�يد السيستاني 
منوًها إىل أّن ذلك املسار االنتخابي لم 
يؤِد إىل النتائج املستهدفة النه بحاجة 
إىل قان�ون انتخابي عادل ال يس�مح 
بااللتف�اف عىل العملي�ة االنتخابية، 
وانما عىل تنافس الربامج االقتصادية 
والسياس�ية واالجتماعية والخدمية 
بعيداً عن الشحن الطائفي والقومي 
واالعالم�ي.  وش�دد ع�ىل رف�ض أي 
او غ�ريه يف  تدخ�ل خارج�ي م�ايل 
مس�ار االنتخابات داعًيا الناخبني إىل 
عدم منح اصواته�م إىل غري املؤهلني 
مقابل ثمن بخس او رغبة مصلحية 

شخصية او نزعة قبلية. 
وأش�ار إىل أّن اخفاق�ات ق�د رافقت 
االنتخابات الس�ابقة تمثلت يف سوء 
اس�تخدام الس�لطة مم�ن تس�لموا 
مناص�ب علي�ا يف الدول�ة العراقي�ة 
الفس�اد  عملي�ات  يف  فس�اهموا 
واالستيالء عىل املال العام بشكل غري 
مسبوق، كما فشلوا يف خدمة الشعب 

وتوفري الحياة الكريمة له.
وح�ذر م�ن تك�رار تل�ك االختيارات 
وقال ان االمل مازال متاًحا لتصحيح 
مس�ار الحك�م واصالح مؤسس�ات 
الدول�ة م�ن خ�الل تضاف�ر جه�ود 

الغي�ارى واالعتماد ع�ىل القوانني يف 
ذلك. وقال إن املشاركة يف االنتخابات 
حق لكل مواطن تتوفر فيه الرشوط 
القانونية منوًها إىل أّن تخيل املواطن 
عن هذا الحق يضيف سببا آخر لفوز 
فاس�دين وتقلدهم ملناص�ب مؤثرة، 
ولذل�ك فإن خي�ار املش�اركة مرتوك 

للمواطن وهو يتحمل نتائج قراره.
وأك�د وق�وف املرجعي�ة العلي�ا عىل 
مس�افة واحدة من جميع املرشحني 
والقوائ�م االنتخابية وانها ال تس�اند 
أي جهة او تحالف او مرش�ح بعينه 
وانما ترتك الخيار للناخبني مع عدم 

املرجعية  السماح بإس�تخدام اس�م 
للحصول عىل مكاسب انتخابية.

وش�دد يف ه�ذا الصدد ع�ىل رضورة 
بالنزاه�ة  يتصف�ون  م�ن  اختي�ار 
والكفاءة ويلتزمون بالقيم واملبادئ 
الصحيح�ة ويبتع�دون ع�ن االجندة 
الخارجية واملستعدين للتضحية من 
اجل انق�اذ الوطن وخدم�ة املواطن 
وتنفي�ذ برام�ج تكف�ل ح�ل جميع 
االزم�ات الحالية الت�ي تواجه البالد 
منذ س�نوات وخاصة من املسؤولني 
الس�ابقني الذين كان�وا من املجربني 
وعدم الوقوع يف شباك املخادعني من 

الفاسدين من املجربني سابقا.
السيس�تاني  الس�يد  ممث�ل  ونب�ه 
إىل خط�ر الق�ادة الذي�ن يواجه�ون 
تحقي�ق االصالح الس�يايس والثقايف 
واالقتص�ادي م�ن خ�الل فس�ادهم 
لي�س  أّن�ه  إىل  وانحرافه�م، وأش�ار 
كل م�ن يدع�ي االص�الح ق�ادرا عىل 
تحقيق�ه، وه�و م�ا يتطل�ب وعي�ا 
مجتمعي�ا قادًرا عىل دعم ومس�اندة 

االصالحيني الحقيقيني.
وح�ذر من خط�ورة الطبقة املتنفذة 
يف املجتمع وتس�لطها ع�ىل مقدرات 
الن�اس من خالل موقعها الس�يايس 

او امل�ايل او االعالم�ي م�ا يتي�ح لها 
التس�لط ولتك�ون اك�رب تم�رد عىل 
الحركة االصالحية خش�ية خرسانها 
ملصالحها تلك. كم�ا اوضح خطورة 
الطبق�ة الجاهل�ة التي تتب�ع اولئك 
الق�ادة وتنع�ق م�ع كل ناع�ق لقلة 

وعيها ونضجها.
وأضاف ان الطبقة املتنفذة املتسلطة 
ع�ىل ش�ؤون املجتمع تس�عى لثني 
الن�اس وابعادهم ع�ن قادة االصالح 
وهو امر يش�هده املجتم�ع العراقي 

حالًيا.
ب�دور  الكربالئ�ي  الش�يخ  ون�وه 
وض�ع  يف   2003 ع�ام  يف  املرجعي�ة 
برنامج ش�امل للنظام الس�يايس يف 
الع�راق م�ن خ�الل وعيه�ا برتكيبة 
املجتمع املذهبية واالجتماعية بعيدا 
ع�ن أي تأث�ري خارجي كم�ا لم ترتك 
العملية السياس�ية وما ش�ابها من 
اخطاء وعثرات حيث كانت تشخص 
تل�ك االخفاق�ات من خ�الل بياناتها 
وخطب الجمعة وتوجيهاتها تمسكا 
منها بوحدة العراق وأوضاع املنطقة، 
وخاصة بعد ان سيطر تنظيم داعش 
عىل ثلث البالد وس�ط ذه�ول الناس 
حني اصدرت فتوى التطوع يف يونيو 
ع�ام 2014 بمواجهة ه�ذا التنظيم 
االرهابي حت�ى تمكن العراقيون من 

القضاء عىل هذا الوباء.
يشار إىل أّنه 6898 مرشًحا عيل 329 
مقع�دا برملاني�ا يف االنتخابات بينهم 
4972 مرش�حا من الذكور و 2014 
من االناث، فيما بلغ عدد املش�مولني 
بإجراءات هيئ�ة املس�اءلة والعدالة 
الجتثاث البعث 374 مرش�حا منعوا 
من خوض التنافس االنتخابي، وعدد 
الذين تم اس�تبدالهم 220 مرش�حا. 
وق�د ت�م تخصي�ص 8 آالف مرك�ز 
انتخاب�ي يف أرج�اء البالد الس�تقبال 

الناخبني.

الداخلية أطلقت »خطة خاصة« لتأمني االقرتاع.. واملفوضية تعلن وصول نسبة التحديث البايومرتي إىل 50 باملئة

القوات األمنية يف »حالة إنذار« حتى انتهاء االنتخابات

حذرت من التصويت للفاسدين ودعت إىل منح األصوات للكفوئني النزيهني

»                           « تنرش توصيات املرجعية الرشيدة للناخبني العراقيني

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

بالتزامن مع تريحات غربّية مستفزة، جدد 
وزي�ر الخارجي�ة إبراهي�م الجعف�ري تأكيده 
رف�ض وج�ود أي ق�وات أجنبي�ة ع�ىل أرايض 

العراق.
وق�ال وزي�ر الخارجي�ة ابراهي�م الجعفري يف 
بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
عقب لق�اءه وزي�ر الخارجية الرتك�ي مولود 
جاوي�ش أوغلو، يف أنقرة إن “العراق متمس�ك 
بإقام�ة أفضل العالقات مع تركيا عىل أس�اس 
ُحس�ن الجوار، ورف�ض تواج�د أي قوات عىل 
أراضيه تقوم بزعزعة أمن واس�تقرار البلدين، 

واملنطقة”.
وأعرب الجعفري عن “شكره وتقديره ملواقف 
تركي�ا الداعم�ة للع�راق يف تقديم املُس�اَعدات 
ُمؤتَم�ر  يف  الفاعل�ة  واملس�اهمة  اإلنس�انية، 
الكويت ال�دويلِّ إلعادة إعمار العراق”، موضحا 
“ال ي�زال العراق يتطلع لوقوف الدول الصديقة 

االقتص�ادي،  التع�اون  وتعزي�ز  جانب�ه،  إىل 
واالس�تثماري؛ مل�ا له م�ن أثر كب�ري يف تعميق 

العالقات، وتفعيل املصالح املُشرتَكة”.
وقال جاويش أوغلو إن بالده “تس�عى لتعزيز 
واس�تمرار  الع�راق،  م�ع  املش�رتك  التع�اون 
الح�وارات؛ ملا فيه مصلحة البلدين خصوصا يف 
مجال مكافحة اإلرهاب”، متابعا “يهمنا أمن، 
واستقرار العراق، وشاركنا يف اجتماع الكويت 
الدويل إلعادة إعمار العراق، وساهمنا بخمسة 

مليارات دوالر”.
وتأت�ي تريح�ات الجعف�ري بالتزام�ن م�ع 
تأكيد التحالف الدويل بقي�ادة الواليات املتحدة 
إن ع�ددا صغريا من قواته قد تغادر العراق بعد 
قرار اغالق مقر قيادة القوات الربية واملعروف 

باسم قيادة القوات املشرتكة. 
ونقل موقع فويس اوف امريكا عن الكولونيل 
يف الجي�ش االمريك�ي توماس في�ال القول إن 
“الفعالية التي اكتس�بها توحيد املقر ستسمح 
بتقلي�ل ضئي�ل يف ع�دد العامل�ني يف م�رسح 

العملي�ات”.  واضاف أن “التغيري سيس�هم يف 
تعزي�ز مهام ق�وات التحالف لتقديم املش�ورة 
واملساعدة للقوات العراقية يف مقر واحد ، وهذا 
يعك�س التزام التحالف بالقض�اء عىل الهياكل 
غري الرضورية ألن طبيعة دعمها لقوات األمن 
العراقي�ة تتطور م�ن دعم وتمك�ني العمليات 
القتالي�ة إىل تدري�ب وتطوي�ر ق�درات أمني�ة 

عراقية ذات اكتفاء ذاتي”. بحسب زعمه. 
يذك�ر أن العدد الحقيقي لق�وات التحالف غري 
معروف لك�ن الواليات املتحدة قال�ت ان لديها 
اكث�ر من 5000 عس�كري يف الع�راق فيما قال 
فيال إن “هذا الرقم سينخفض تدريجيا بمرور 
الوقت مع اظهار الق�وات العراق املزيد واملزيد 

من القدرات”.
بدوره، كش�ف وزي�ر الدف�اع النيوزلندي رون 
م�ارك أن جيش ب�الده س�يبقى يف العراق بعد 
انته�اء امل�دة املح�ددة يف ترشي�ن الثان�ي من 
العام الع�ايل.  ونقل موقع صحيفة س�تف كو 
النيوزلندية عن وزير الدف�اع النيوزلندي قوله 

إن ”نيوزلندا لن ت�رتك العراق يف وضع صعب ، 
لكن شكل املهمة سوف يتغري”. 

واض�اف أن “الحكوم�ة النيوزلندي�ة لم تؤكد 
بع�د ما اذا كانت القوات س�تواصل انتش�ارها 
يف الع�راق لكن نيولندا لن ت�رتك البالد يف وضع 

صعب” بحسب قوله. 
وتاب�ع أن�ه “لم يق�دم املقرتح بع�د اىل مجلس 
الوزراء وهو الذي سيقرر فيما اذا سيتم تمديد 
املهمة املقررة رس�ميا اىل ما بعد ترشين الثاني 
م�ن هذا الع�ام ، واذا وافق فما الذي س�يكون 

عليه شكل املهمة املقبلة”. 
واش�ار اىل أن�ه “ال يوج�د ش�ك يف ان حكوم�ة 
العراق تريد بقاء القوات النيوزلندية كما فعلت 

قوات الدفاع االسرتالية”بحسب تعبريه. 
وكانت الحكوم�ة النيوزلندية قد قررت يف عام 
2016 تمدي�د املهم�ة حتى ترشي�ن الثاني من 
ع�ام 2018 ، فيم�ا كان آخ�ر انتش�ار للقوات 
تحت هذه الحكومة قد تم�ت املصادقة عليها 

وقد غارت اىل اسرتاليا منذ شهر.

التحالف يعلن مغادرة »عدد صغري« من قواته.. ووزير الدفاع النيوزلندي: سنبقى

العراق يرفض وجود »القوات األجنبية« بالتزامن مع ترصحيات غربية »مستفزة«
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مـصـر: لـن نـرسـل قـواتــنـا الـى سـوريــا

رئيسة وزراء بريطانيا »تتنفس الصعداء« بعد فوز حزهبا باالنتخابات املحلية

       بغداد / المستقبل العراقي

نقلت وكالة اإلعالم الروس�ية ع�ن وزارة الدفاع 
قولها إن مفتشي منظمة حظر األسلحة الكيميائية 
أنه�وا عملهم ف�ي الموقع الذي يش�تبه بأنه تعرض 

لهجوم بالغاز في مدينة دوما السورية.
وتحق�ق المنظمة في مقتل العش�رات في دوما، 
الجيب الواقع في ضواحي دمش�ق، يوم السابع من 
أبريل نيس�ان لتحدي�د إن كانوا قتل�وا بفعل ذخيرة 

محظورة.
ونقل�ت وكاالت أنب�اء روس�ية، ع�ن المتح�دث 
باس�م وزارة الدفاع إيجور كوناش�ينكوف قوله إن 

المفتشين أنهوا جولتهم في مواقع بدوما.
وكان مصدر دبلوماس�ي طلب عدم نش�ر اسمه 
قال، إن فريق الخبراء التابع لمنظمة حظر األسلحة 
الكيميائي�ة ع�اد إلى هولندا مس�اء الخميس بعد أن 

توجه لدمشق يوم 14 نيسان.
وتحقق المنظمة في موت عش�رات األش�خاص 
ف�ي الجيب ال�ذي كان خاضعا لس�يطرة المعارضة 
المسلحة خارج العاصمة الس�ورية في السابع من 
نيسان. وكان وفد المفتشين قد زار السبت الماضي 
ألول مدين�ة دوما قرب دمش�ق التي اس�تهدفت في 

السابع من نيسان بهجوم يشتبه بأنه كيميائي.
ووصلت بعثة منظمة حظر األس�لحة الكيميائية 

وصلت إلى سوريا في الرابع عشر من نيسان.
وش�نت الواليات المتح�دة وبريطانيا وفرنس�ا 
ضربة ثالثية اس�تهدفت مواق�ع تابعة لقوات نظام 
الرئيس الس�وري بشار األس�د على خلفية اتهامها 
باس�تخدام أس�لحة كيميائي�ة ف�ي دوم�ا بالغوطة 

الشرقية.
وه�دد التدخل ال�ذي تق�وده الوالي�ات المتحدة 
بتصعي�د المواجه�ة بين الغ�رب وروس�يا، لكن لم 
يكن ل�ه تأثير على القتال الدائ�ر على األرض، حيث 
استمرت القوات الموالية للحكومة في حملة لسحق 

المعارضين.
واألسد حاليا في أقوى موقف منذ األشهر األولى 
م�ن الح�رب األهلية الت�ي أودت بحياة م�ا يزيد عن 
500 ألف ش�خص ودفعت أكثر من نصف السوريين 

للنزوح من بلدهم.
واتهم�ت ال�دول الغربية روس�يا م�رارا بعرقلة 
وصول المفتشين إلى مكان الهجوم في دوما األمر 

الذي تنفيه موسكو على الدوام.
وكانت روس�يا اتهمت مع الس�لطات الس�ورية 
الخوذ البيض�اء بإعداد ش�ريط الفيديو عن الهجوم 
المفترض بالس�الح الكيميائي، وان األمر تم حسب 
موس�كو ودمش�ق بن�اء عل�ى طل�ب م�ن الواليات 

المتحدة وحلفائها.

منظمة حظر األسلحة الكيميائية
 تنهي عملها يف دمشق

       بغداد / المستقبل العراقي

نفت وزارة الخارجية المصرية ما تردد حول 
إمكانية إرس�ال مصر قوات إلى سوريا، مشيرة 
إلى أنه ال ُترس�ل قوات خ�ارج أراضيها إال وفق 

معايير محددة.
وقال المتحدث باس�م وزير الخارجية، أحمد 
أب�و زي�د، في بي�ان، إن “التصريح المش�ار إليه 
ج�اء رداً على س�ؤال حول صحة م�ا يتردد في 
بعض الدوائر اإلعالمية الدولية والعربية بش�أن 
طل�ب الوالي�ات المتحدة إرس�ال ق�وات عربية 
إلى س�وريا، ولم يكن يتعلق م�ن قريب أو بعيد 

بإمكانية إرسال قوات مصرية إلّي سوريا”.
وأض�اف: “المبادئ الحاكمة إلرس�ال قوات 

مصرية خ�ارج أراضيها معروف�ه للجميع، وال 
تتم إال وفقاً آلليات دس�تورية وضوابط وقواعد 
ت�م التأكي�د عليها أكث�ر من مرة، مث�ل الحاالت 
الخاص�ة بعملي�ات حفظ الس�الم التابعة لألمم 
المتحدة”. وكان وزير الخارجية سامح شكري 
أش�ار، األربع�اء الماض�ي، خ�الل ن�دوة إلى أن 

إرسال قوات عربية إلى سوريا أمر وارد.
كان  ش�كري  الوزي�ر  أن  المتح�دث  وأك�د 
“يتح�دث في إط�ار تناوله له�ذا الموضوع عن 
م�دى صحة ت�داول فكرة إرس�ال ق�وات عربية 
في الدوائر السياسية الرسمية واإلعالمي����ة 
بش�كل عام، وأن تفس�ير ت��ل�ك التصريحات ال 
يجب إخراجه من هذا الس�ياق أو إس�قاطه بأي 

شكل من األشكال على مصر”.

       بغداد / المستقبل العراقي

برئاس�ة  المحافظي�ن  ح�زب  يتج�ه 
رئيس�ة الوزراء البريطاني�ة تيريزا ماي 
إلى تحقيق نتائج أفضل مما كان متوقعا 
ف�ي االنتخاب�ات المحلي�ة ف�ي انكلت�را 
الخمي�س وتعتب�ر اختب�ارا وتظهر أيضا 

فوزا محدودا للمعارضة العمالية.
لتجدي�د  االنتخاب�ات  ه�ذه  وتعتب�ر 
المجالس المحلية عادة معقدة بالنس�بة 
تيري�زا م�اي  الحاك�م وكان�ت  للح�زب 
تواج�ه مخاطر ش�ديدة بع�د االنتخابات 
الت�ي ج�رت ف�ي حزي�ران  التش�ريعية 
2017 وخس�رت فيها غالبيتها المطلقة 
ونظرا لالنقس�امات ف�ي صفوف حزب 

المحافظين حول بريكست.
وبحس�ب النتائج الجزئي�ة المتوافرة 
نحو الس�اعة 17:30 بتوقي�ت غرينيتش 
والتي ش�ملت كل المجالس تقريبا )149 
من 150( ، فإن حزب العمال فاز ب�2299 
مقعدا ف�ي المجالس المحلية )57 مقعدا 
زيادة( وح�زب المحافظي�ن على 1329 

مقعدا مقلصا خسائره الى 29 مقعدا.
لكن المحافظين تمكنوا خصوصا من 
االحتفاظ بمعاقله�م التاريخية في لندن 
الت�ي صوت�ت ضد بريكس�ت ف�ي 2016 
وانتخب�ت رئيس البلدي�ة العمالي صادق 
خان عام 2016 وكانت تبدو على استعداد 

لتقديم المزيد من المكاسب للعماليين.

واحتف�ظ المحافظ�ون أيض�ا بدوائر 
ويستمنس�تر وواندس�وورث، لكن أيضا 
ف�ي كينزنغتون وتشلس�ي حي�ث كانت 
التوقعات تش�ير إلى احتم�ال أن يدفعوا 
ثم�ن حري�ق ب�رج غرينف�ل ال�ذي أوقع 
71 قتي�ال ف�ي حزي�ران 2017 وحملهم 

الناجون مسؤوليته.
كما احتفظ المحافظون بمجالس�هم 
في بارنت في شمال العاصمة حيث كان 

يأمل العماليون الفوز بها. 
وقد يك�ون ناخبو ه�ذه الدائرة حيث 
تقي�م مجموع�ة يهودي�ة كب�رى قرروا 
معاقبة العماليين إثر اتهامات مفادها أن 
جيريمي كوربن قد يكون سمح بانتشار 

معاداة السامية داخل صفوف الحزب.
المحافظي�ن  ح�زب  رئي�س  وق�ال 
براندون لويس لشبكة سكاي نيوز “لقد 
كان أداؤن�ا أفض�ل مم�ا كان متوقع�ا”، 

مضيف�ا “حزب العمال الذي كان يظن أن 
بإمكانه الفوز بكل شيء في لندن لم يفز 

إال بدائرة واحدة إضافية”.
وزارت تيريزا ماي ظهرا واندسوورث 
لتهنئة أنصاره�ا إثر “هزيمة” العماليين 

في هذه المنطقة جنوب شرق لندن.
وبدت م�اي مش�رقة وس�عيدة لهذه 
النت������ائج ف�ي حين تخوض معركة 
في بروكس�ل ولندن إلنج���از بريكست 
عل�ى أكم�ل وجه والمق�رر ف�ي 29 آذار 

المقبل 2019.
المحافظ�ون  خس�ر  المقاب�ل  وف�ي 
مجلس�هم في ترافورد قرب مانشس�تر 
)ش�مال غ�رب انكلت�را( وباليم�وث في 
جنوب غرب البالد حيث وصل كوربن في 

وقت مبكر الجمعة.
وق�ال للصحافيي�ن “ان أمل�ي خ�اب 
بالطب�ع لتراجعنا في بع�ض المناطق”، 
مضيف�ا “لك�ن اذا نظرت�م إل�ى الصورة 
الش�املة ف�از العمالي�ون بالكثي�ر م�ن 

المقاعد في كافة أنحاء البالد”.
وحقق ح�زب العم�ال فوزين مهمين 
في ش�يفيلد ش�مال انكلت�را وبرمنغهام 

وسطها.
وأك�دت النتائج انهيار ح�زب يوكيب 
)خس�ر 123 مقعدا(، المناهض ألوروبا 
والمعارض للهجرة والذي يواجه تراجعا 
من�ذ ق�رار البريطانيين مغ�ادرة االتحاد 
األوروبي خالل اس�تفتاء العام 2016 ما 

يحرمه من أبرز أسباب وجوده.
وق�ال أمين�ه الع�ام بول اوكل�ي على 
البي بي س�ي “لم ننت�ه بعد هل تتذكرون 
الطاعون في القرون الوس�طى؟. يظهر 
ويس�بب مش�اكل ث�م يختفي. وه�ذا ما 

سنفعله تماما”.
وتمك�ن الليبرالي�ون الديمقراطي�ون 
ألوروب�ا  والمؤي�دون  والوس�طيون 
ريتش�موند  ف�ي  بمقاع�د  الف�وز  م�ن 
وكينغس�تون يوبن تامي�ز )جنوب غرب 
لندن( وس�اوث كامبريدش�ير وذلك على 

حساب المحافظين.
الديمقراطيين  الليبراليين  وقال زعيم 

فينسي كيبل “حقا لقد عدنا”.
أكث�ر  عل�ى  التناف�س  يج�ري  وكان 
م�ن 4300 مقع�د في نح�و 150 مجلس 
محلي في بريطاني�ا خصوصا في المدن 
الرئيس�ية مث�ل لندن ومانشس�تر وليدز 

ونيوكاسل.
وبعض المجال�س المكلفة خصوصا 
مس�ائل التعلي�م وادارة النفاي�ات يجري 
تجديده�ا بكامله�ا وأخ�رى يج�دد ثلث 

أعضائها أو نصفها فقط.
وجرت ه�ذه االنتخابات الخميس بعد 
أي�ام فقط على اس�تقالة وزيرة الداخلية 
امبر راد المفاجئة اثر فضيحة بخصوص 
معامل�ة المهاجري�ن م�ن أص�ل كاريبي 
الذي�ن وصلوا إل�ى بريطاني�ا بعد الحرب 

العالمية الثانية.

       بغداد / المستقبل العراقي

كل�ف المجلس المركزي الفلس�طيني لمنظمة التحرير في 
خت�ام أعماله ب�رام الله “اللجن�ة التنفيذية بتعلي�ق االعتراف 
بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع 
م�ن حزي�ران ع�ام 1967 والغاء ق�رار ضم القدس الش�رقية 
ووقف االس�تيطان” ورفض “الحل�ول المرحلية والدولة ذات 
الح�دود المؤقتة ودول�ة غزة”. كما أعل�ن أن التزامات الفترة 
االنتقالي�ة التي نصت عليه�ا االتفاقيات الموقعة في أوس�لو 
والقاه�رة وواش�نطن “لم تعد قائم�ة”، مج�ددا رفضه قرار 

الرئيس األميركي االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
وحث على تنفيذ القرار الذي أكد عليه في دورتيه االخيرتين 
“بوقف التنس�يق األمني بكافة أش�كاله” مع إسرائيل. ونص 
اتفاق أوس�لو على فت�رة انتقالية يتم خالله�ا التفاوض على 
قضاي�ا القدس والالجئين والمس�توطنات والترتيبات األمنية 
والحدود والعالقات والتعاون مع جيران آخرين. وبدأ المجلس 
المرك�زي الفلس�طيني أعماله االثنين في مدين�ة رام الله في 
الضف�ة الغربي�ة وانته�ى فجر الجمع�ة بانتخ�اب 15 عضوا 
في اللجن�ة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس�طينية من أصل 
18 عضوا.  وق�ام أعضاء اللجنة التنفيذي�ة بدورهم بانتخاب 
الرئي�س محمود عب�اس )82 عاما( رئيس�ا للجن�ة التنفيذية 
باإلجم�اع. ويعتب�ر المجل�س الذي يضم أكثر م�ن 700 عضو 
بمثاب�ة برلمان لمنظمة التحرير الفلس�طينية. ويأتي اجتماع 
المجل�س المركزي للمرة األولى منذ العام 1996، بينما تعتزم 
الوالي�ات المتح�دة نقل الس�فارة األميركية من ت�ل أبيب إلى 
القدس المحتلة وافتتاحها في الرابع عش�ر من الشهر الحالي 
في مراس�م م�ن المتوق�ع أن يحضرها عدد من الش�خصيات 
االميركية من صمنها ايفانكا ترامب )ابنة الرئيس األميركي( 
وزوجها جاريد كوش�نر صهر ترامب وكبير مستشاريه. كما 
ألمح ترامب ذاته إلى امكانية مش�اركته في افتتاح الس�فارة 
التي ستقام بشكل مؤقت في مبنى القنصلية األميركية العامة 
بالق�دس المحتلة في انتظ�ار اختيار موقع له�ا لبناء مقّرها 
بش�كل دائ�م. وطالب المجل�س بالعم�ل على “إس�قاط قرار 
ترامب”، مجددا موقف الس�لطة الفلسطينية لجهة أن االدارة 
األميركية “فقدت أهليتها كوس�يط وراع لعملية الس�الم ولن 
تكون شريكا في هذه العملية إال بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب 
بش�أن القدس”. كم�ا طالب المجلس بإلغاء ق�رار الكونغرس 
باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ العام 
1987 وقرار االدارة األميركية إغالق مكتب مفوضية منظمة 
التحرير الفلسطينية في واشنطن في 17 تشرين الثاني 2017. 
وتبن�ى المجلس المركزي حركة مقاطعة إس�رائيل وس�حب 
االس�تثمارات منها ودعا دول العالم إلى فرض العقوبات على 
الكي�ان المحت�ل “لردع انتهاكات�ه الصارخة للقان�ون الدولي 

ولجم عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني”.

السلطة الفلسطينيـة تعلـق االعرتاف 
بإرسائيل وتلغي التزامات يف أوسلو

         بغداد / المستقبل العراقي

تع�د الرواب�ط الثقافي�ة والتجاري�ة 
ألفريقيا مع الش�رق األوس�ط الحديث 
عميق�ة، ويرجع ذلك إلى ح�د كبير إلى 
الجزي�رة  ولش�به  الجغراف�ي.  الق�رب 
للق�ارة، ويفصلهما  المتاخمة  العربية، 
البح�ر األحمر فقط، تأثير قوي بش�كل 
خاص ف�ي أفريقي�ا، التي تأم�ل العديد 
من الدول ف�ي المنطقة التوس�ع فيها. 
ولق�د زادت ال�دول الغني�ة التي تش�كل 
مجلس التع�اون الخليجي من روابطها 
االقتصادي�ة والسياس�ية عب�ر الق�ارة 
خالل العقد الماضي. وبالنسبة ألعضاء 
الكتل�ة، وخاص�ة الدول الث�الث األقوى 
ف�ي المجلس، وه�ي المملك�ة العربية 
الس�عودية، واإلمارات العربية المتحدة 
وقط�ر، ف�إن أفريقي�ا عنصر أساس�ي 
ف�ي مب�ادرة لتبن�ي سياس�ة خارجي�ة 
أكثر وضوحا. وس�يؤدي تزايد نفوذهم 
ف�ي الق�ارة إل�ى تمكي�ن دول الخلي�ج 
م�ن تحقيق مكانة بارزة على الس�احة 
الدولي�ة واكتس�اب ش�ركاء تجاريين، 
في الوق�ت الذي يب�رزون أيضا كحماة 
ألفريقي�ا بي�ن االقتص�ادات الصاع�دة 
والقادمة. وبالطبع فهم ليسوا وحدهم 
الذين يمتلكون هذه الفكرة. وباعتبارها 
سوقا نامية، تزخر أفريقيا بالمنافسة، 
لي�س فق�ط من قب�ل الق�وى اإلقليمية 
األخ�رى، مثل تركيا وإيران، ولكن أيضا 
بي�ن دول مجل�س التع�اون الخليج�ي 
نفس�ها. وتكمن أس�اس عالقة مجلس 
التع�اون الخليجي مع أفريقيا اليوم في 
التجارة. وق�د قامت الدول األعضاء في 
المجل�س بض�خ نح�و 30 ملي�ار دوالر 
ف�ي الش�ركات األفريقي�ة بي�ن عام�ي 
تج�ارة  لغرف�ة  وفق�ا  و2017،   2007
دبي. وتعد اإلمارات وحدها موطنا اآلن 
ألكثر من 10 آالف ش�ركة أفريقية، وقد 
أقام�ت دول مجلس التع�اون الخليجي، 
الس�عودية وقط�ر وعم�ان والكوي�ت 
والبحري�ن، عالق�ات تجاري�ة أيضا مع 
القارة. واستفادت الش�ركات التجارية 
األفريقي�ة م�ن البنية التحتية للش�حن 
والموان�ئ ف�ي دول المجلس، إلرس�ال 
بضائعه�ا إل�ى األس�واق ف�ي الخارج. 
وبالمث�ل، اس�تفادت دول الخلي�ج م�ن 
عل�ى  أفريقي�ا  ف�ي  المرتف�ع  الطل�ب 
السلع االس�تهالكية التي يمكن شحنها 
بس�هولة من الموانئ العديدة في ش�به 
الجزيرة العربية. وفي جهودها لتنويع 
اقتصاداته�ا الت�ي تعتمد عل�ى الطاقة، 
كان�ت الس�وق األفريقي�ة بمثابة نعمة 
لدول المجلس. وقد اتخذت كل دولة من 

دول الخليج نهجا مختلفا تجاه الس�وق 
األفريقي�ة. وأنش�أت الس�عودية عقود 
اتص�االت م�ع دول جن�وب الصح�راء 
األفريقي�ة، وذل�ك بالتع�اون أحيانا مع 
الش�ركات الصينية. وعلى الرغم من أن 
قطر لديها أيضا شركة اتصاالت نشطة 
ف�ي أفريقي�ا، باإلضاف�ة إلى نش�اطها 
ف�ي قطاع المص�ارف والتموي�ل، وهو 
قطاع ذو أولوية عالي�ة لدول المجلس، 
فق�د حقق�ت الدوحة بعضا م�ن أعظم 
انتصاراته�ا االقتصادية ف�ي القارة في 
المش�اريع الثقافي�ة والس�ياحية، ف�ي 
دول مث�ل الس�ودان. واس�تغلت عم�ان 
روابطه�ا التاريخية مع ش�رق أفريقيا 
لتعزيز استثماراتها في تنزانيا والتجارة 
معها، وتأمل في استخدام االستثمارات 
لدع�م قطاع�ات مهم�ة مثل الس�ياحة 
والس�فر الج�وي. وفي الوقت نفس�ه، 
اس�تخدمت اإلم�ارات العربي�ة قدراتها 
على تطوير الموانئ وس�معتها كمحور 
إلع�ادة التصدير لبناء عالقات قيمة مع 
الحكوم�ات في ال�دول األفريقي�ة التي 
تتوق إلى ش�حن المزيد م�ن بضائعها. 
وقد اس�تغلت كل م�ن روان�دا وإريتريا 
وجيبوت�ي والس�نغال الفرص�ة لتعزيز 
البني�ة التحتية الخاصة بهم بمس�اعدة 
إل�ى ذل�ك، يع�د  اإلم�ارات. باإلضاف�ة 
الوصول إلى السلع الزراعية عامال آخر 
يدفع دول المجلس نحو أفريقيا. وتفتقر 
البلدان التي تش�كل التكتل الخليجي إلى 
المي�اه واألراض�ي الصالح�ة للزراع�ة. 
ويعتب�ر تحقي�ق األمن الغذائ�ي أولوية 
قص�وى لكل دول�ة م�ن دول المجلس، 
الت�ي تس�تورد م�ا بي�ن 80 و%90 من 
الغ�ذاء ال�ذي يس�تهلكه س�كانها الذين 
ينمون بس�رعة. ومنذ عام 2008، أبرم 

أعضاء المجلس اتفاقيات اس�تراتيجية 
عديدة م�ع دول أفريقية مثل الس�ودان 
والمغرب ومال�ي وموزمبي�ق وتنزانيا 
وموريتاني�ا. وت�زود ه�ذه ال�دول دول 
المجل�س بالمحاصيل مقاب�ل التمويل. 
وتح�اول ش�ركة إماراتية، على س�بيل 
المثال، أن تش�تري ما يقرب من مليون 
هكت�ار )2.5 مليون فدان( من األراضي 
الزراعي�ة ف�ي الس�ودان، لتض�اف إلى 
م�ا يقرب م�ن 160 ألف هكت�ار تملكها 
بالفع�ل. وف�ي الوق�ت ال�ذي تعمل فيه 
االقتصادي�ة  عالقاته�ا  توس�يع  عل�ى 
الخلي�ج  دول  تواج�ه  أفريقي�ا،  م�ع 
بع�ض المنافس�ة ف�ي الق�ارة، خاصة 
من تركي�ا التي وس�عت بش�كل مطرد 
شبكة مش�اريعها الخاصة في أفريقيا، 
باس�تخدام خبرتها في البن�اء، وتمويل 
التنمي�ة والتعلي�م، كما اس�تثمرت في 
الزراعة السودانية. وقد منحت المدارس 
والمؤسس�ات الت�ي تموله�ا تركيا عبر 
الق�ارة أداة قيم�ة للق�وة الناعمة، على 
الرغم من أن قمع المنظمات المنتس�بة 
إلى جماعة »فتح الل�ه كولن« وحركته 

الدينية واالجتماعية قد تغير الوضع.
عالوة على ذلك، بسبب الغزوات التي 
حققتها عبر مجال التعليم، تعتبر تركيا 
منافسا في السباق على النفوذ السياسي 
ف�ي أفريقي�ا. ويع�د معظم المس�لمين 
األفارقة من الس�نة، ويحترمون القوى 
الس�نية ف�ي الخلي�ج، مثل الس�عودية، 
وهو ما يمنحه�ا فرصة إلقامة عالقات 
م�ع ال�دول األفريقي�ة وتقديم نفس�ها 
كحلي�ف وقائ�د. وباعتباره�ا موطن�ا 
وأرض�ا  اإلس�المية  المواق�ع  ألق�دس 
لشعيرة الحج، فإن السعودية على وجه 
الخص�وص لديها أس�اس طبيعي لبناء 

عالقات مع ال�دول األفريقية التي لديها 
س�كان مس�لمون. ومع وج�ود العديد 
من المشاريع والمؤسسات في القارة، 
تتنافس أنقرة م�ع الرياض على مكانة 

الزعيم السني. 
وتختلف دول المجلس في مناهجها 
ف�ي  السياس�ي  نفوذه�ا  لممارس�ة 
أفريقي�ا. ويعتبر دعم قط�ر للجماعات 
اإلس�المية ف�ي الق�ارة نقطة ش�ائكة 
جيرانه�ا،  م�ع  العالق�ة  ف�ي  كب�رى 
الس�عودية واإلم�ارات، اللذي�ن قطع�ا 
الدبلوماس�ية واالقتصادي�ة  العالق�ات 
معها بسبب تلك القضية العام الماضي. 
وأصب�ح التوت�ر النات�ج ع�ن ذل�ك ف�ي 
مقدمة المواقف السياسية التي حكمت 
سياس�ة دول الخليج ف�ي تونس وليبيا 
ومصر، حيث عمل�ت الرياض وأبوظبي 
ضد جه�ود قطر في قضي�ة الجماعات 
اإلسالمية. كما أثارت زيارات أمير قطر 
للس�نغال وغينيا وغانا وك�وت ديفوار 
ف�ي كان�ون األول ع�ام 2017، توترات 
لدى الق�ادة الس�عوديين واإلماراتيين. 
وعل�ى كل ح�ال، قدم�ت تل�ك الزيارات 
دليال ال لبس في�ه على أن الدوحة كانت 
تح�اول زيادة اس�تثماراتها المباش�رة 
عب�ر أفريقي�ا لتحدي الس�عودية. ومع 
استمرار النزاع بين السعودية واإلمارات 
من جهة وقطر من جهة أخرى، يواصل 
كل طرف اس�تخدام صالته مع أفريقيا 

لتقويض الطرف اآلخر.
االقتصادي�ة  الف�رص  وبعي�دا ع�ن 
والسياس�ية التي تقدمها أفريقيا، تهتم 
دول الخلي�ج بالق�ارة م�ن وجهة نظر 
أمني�ة. وتلت�زم دول الخلي�ج، خاص�ة 
اإلمارات والس�عودية وقطر والبحرين، 
المتطرف�ة  الجماع�ات  بمحارب�ة 

ف�ي الخ�ارج، خش�ية أن تتس�لل ه�ذه 
الجماعات إلى حدودها. وش�ارك جميع 
أعض�اء الكتلة ف�ي القتال ال�ذي تقوده 
الواليات المتحدة ض�د تنظيم “داعش” 
ف�ي بالد الش�ام. وف�ي أفريقي�ا، دبرت 
البلدان خططا إلدارة واحتواء التهديدات 

المتطرفة الصاعدة.
ويأتي التأكيد على األمن والصفقات 
م�ن  كج�زء  الق�ارة  ف�ي  العس�كرية 
االس�تراتيجية. وقد أسفرت المحادثات 
بي�ن االتحاد األفريقي ومجلس التعاون 
الخليج�ي، التي ب�دأت ع�ام 2013، عن 
اتفاق�ات لتعميق التع�اون األمني. لكن 
االتفاق�ات  تج�اوزت  المجل�س  دول 
الش�املة لصالح الترتيبات الثنائية بين 
كل دولة منفردة وبين الدول األفريقية. 
فقد عرضت اإلمارات، على سبيل المثال، 
دعما للقوات المس�لحة ف�ي الصومال، 
وهو مس�عى يوض�ح قيم�ة وصعوبة 
تنمي�ة ه�ذه األنواع م�ن العالقات. كما 
تق�دم الس�عودية دعم�ا لق�وة جدي�دة 
لمكافحة اإلرهاب في منطقة الساحل، 
وتعه�دت بتقديم 30 مليون يورو )نحو 
36 مليون دوالر( إضافية فوق تعهدها 
الس�ابق ال�ذي بل�غ 100 ملي�ون يورو. 
ويس�اعد التمويل والتدري�ب على إثبات 
يعتم�د  الخلي�ج ش�ريكتان  دولت�ي  أن 
عليهما في مكافحة اإلرهاب. وبالنسبة 
التهدي�د  تس�تخدم  الت�ي  للس�عودية، 
المش�ترك لإلرهاب لتوحي�د البلدان في 
تحالف�ات إقليمي�ة تح�ت قيادتها، فإن 
مكافح�ة  بمب�ادرات  التزامه�ا  إثب�ات 
اإلرهاب الدولية سيقطع شوطا طويال 
في دع�م طموحاتها. ع�الوة على ذلك، 
فإن التدخل في منطقة الساحل سيعطي 
دول الخليج فرص�ة أفضل لإلبقاء على 

الجماعات المسلحة بعيدا عن وطنها.
ولك�ن على الرغ�م م�ن كل أهدافها 
المشتركة في أفريقيا، إال أن دول الخليج 
تركز على مصالحه�ا الخاصة الفردية. 
وتركز اإلمارات والسعودية، على الرغم 
من توحدهما إلى حد كبير في أهدافهما 
في أفريقيا، عل�ى أولوياتهما الخاصة، 
األمر ال�ذي يقودهما إل�ى التنافس في 

القارة. 
واألكث�ر من ذل�ك، يتس�بب نزاعهما 
الدائ�م مع قط�ر في دف�ع كال الجانبين 
لمحاولة التفوق ض�د بعضهما البعض 
ف�ي عالقاتهم االقتصادية والسياس�ية 
م�ع أفريقي�ا. وس�وف تس�تمر حرارة 
التنافس في االرتف�اع، في الوقت الذي 
تتس�ابق في�ه دول الخلي�ج وجيرانه�ا 
للوصول إلى فرص التجارة واالستثمار 

في القارة المجاورة.

من بوابة اقتصادية إىل أرض للمنافسة السياسية

سباق دول اخلليج يف أفريقيا يزيد األزمات املتفاقمة
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رئاسة جامعة القادسية / كلية التقانات االحيائية

اعالن
تعلن رئاسة جامعة القادسية / كلية التقانات االحيائية 
عن اجراء املزايدة العلنية الخاصة بايجار كش�ك االكالت 
الرسيع�ة لكلي�ة التقان�ات االحيائية وفق�ا لقانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل وتجري 
املزايدة يف مقر  كلية التقانات االحيائية يف تمام الس�اعة 
الثانية ع�ر ظهرا وتكون قائمة املزاي�دة مفتوحة ملدة 
)30( ثالث�ون يوم تبدا م�ن اليوم التايل لن�ر االعالن يف 
الصحيفة وان صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فتمدد 
اىل الي�وم ال�ذي يليه من اي�ام العمل الرس�مي فعىل من 
يرغب باالشرتاك يف املزايدة ممن له حق االشرتاك باملزايدة 
مراجعة الشعبة املالية يف مقر الكلية  للحصول عىل رشوط 
املزايدة لقاء مبلغ قدره )25000( خمسة وعرون الف 
دين�ار من القيم�ة التقديرية علما ان القيم�ة التقديرية 
للكش�ك )1000000( ملي�ون دينار ويتحمل من ترس�و 

عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار.

اعالن
تعلن هيئة ادارة واس�تثمار اموال الوقف الس�ني 
/ مالحظية امالك الوقف الس�ني يف القادسية عن 
اج�راء مزايدة علينة اليجار القطعة املدرجة ادناه 
الواقعة يف ح�ي النهضة ويكون موعد املزايدة بعد 
س�بعة ايام من تاريخ النر يف الجريدة يف الساعة 
الع�ارشة  يف مقر املالحظية مقابل بناية املحافظة 
علم�ا ان اجور نر االعالن ع�ىل املزايد االخري مع 
جل�ب املستمس�كات الرس�مية للمزاي�د ويك�ون 
دفع االيجار عىل من ترس�و علي�ه املزايدة صفقة 
واحدة مع مالحظة امل�ادة الثامنة عر من نظام 
املزايدات الخاصة باالوقاف لس�نة )1969( املعدل 
التي منعت املسؤولني يف االوقاف واقرباءهم حتى 

الدرجة الرابعة من دخول املزايدة

تعلن رئاس�ة جامعة القادسية / شعبة العقود الحكومية عن اعالن 
ببيع املواد املش�طوبة التابعة لقسم االقس�ام الداخلية وفقا لقانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل وتجري املزايدة 
يف قس�م االقس�ام الداخلية يف تمام الس�اعة العارشة صباحا وتكون 
قائمة املزايدة مفتوحة ملدة )30( ثالثون يوم تبدا من اليوم التايل لنر 
االعالن يف الصحيفة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فتمدد اىل 
اليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي فعىل من يرغب باالشرتاك يف 
املزايدة ممن له حق االش�رتاك باملزايدة مراجعة قسم الشؤون املالية 
يف رئاس�ة الجامع�ة للحصول ع�ىل رشوط املزايدة وكاف�ة تفاصيل 
امل�واد املراد بيعها لقاء مبلغ قدره )25000( خمس�ة وعرون الف 
دينار غري قابل للرد مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)20%( م�ن القيمة التقديرية  علما ان القيمة التقديرية لكافة املواد 
املش�طوبة )12413000( اثن�ا عر ملي�ون واربعمائة وثالثة عر 
الف دينار ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة )%2( 

من بدل البيع

محافظة بغداد 
مديري�ة الزراع�ة يف محافظ�ة بغداد / 

الرصافة
لجنة املزايدات العلنية لتاجري االرايض 

الزراعية

تنويه
ن�ر يف عددن�ا 1653 يف 2018/4/16 
اع�الن رق�م )20( لس�نة 2018 للجنة 
املزايدات العلنية يف مديرية زراعة بغداد 
/ الرصاف�ة وج�ود داري�ن م�ن البلوك 
والصحيح دار من البلوك والجله اقتىض 

التنويه 
عبد االله قاسم حممد

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد / الرصافة

وزارة الكهرباء
املديرية العامة إلنت�اج الطاقة الكهربائية يف 

النارصية 
الشؤون التجارية

تنويه
م/اعادة اعالن املناقصة املرقمة

اش�ارة اىل كتابنا املرقم 3282 يف 2018/4/4 
والخاص بإع�ادة اعالن املناقصة اعاله تقرر 
تمديد ف�رتة االعالن ليكون تاري�خ الغلق هو 
يوم الثالث�اء املصادف 2018/5/22 بدال من 

يوم الثالثاء 2018/5/8 .
مالحظ�ة : ألي استفس�ار او توضيح يرجى 
nass_comm@ االتصال عىل الربيد االلكرتوني

yahoo.com

املهندس
مجال غالم عيل

فقدان
فق�دت مني االجازة املرقمة 3991 بأس�م / غ�زوان فيصل 
خلف والصادرة من الركة العامة لتصنيع الحبوب عىل من 

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

تنويه
أش�ارة  اىل االع�الن املنش�ور يف صحيفة املس�تقبل العراقي 

العدد 1652 يف 2018/4/29
ورد يف اعالن تنفيذ بعقوبة املرقم 245 اسم املدير املفوض ) 
عبد الصاحب عبد الحس�ني ضاري( خطاء والصحيح هو ) 

عبد الصاحب عبد الحسني خسارة (
�������������������������������������������������

اعالن
قدم املدعي ) ناجي حس�ني حوجي ( طلب�ا يروم فيه تبديل 
لقب من ) الس�اعدي ( اىل ) الب�زاز ( فمن لديه اعرتاض عىل 
الدعوى مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة 
عر يوم وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة ) 

22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016.
الفريق

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام / وكالة 

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

فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة الصحة – دائرة مدينة 
الطب بأسم / خلدون عبد الحليم مصطفى فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
�������������������������������������������������

اعالن
قدم املدعي ) فاضل عباس اسماعيل ( طلبا يروم فيه تبديل 
لقب من ) الساعدي ( اىل ) العقابي ( فمن لديه اعرتاض عىل 
الدعوى مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة 
عر يوم وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة ) 

22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
الفريق

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام / وكالة 

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

قدم املدعي ) قاسم عباس اسماعيل ( طلبا يروم فيه تبديل 
لقب من ) الساعدي ( اىل ) العقابي ( فمن لديه اعرتاض عىل 
الدعوى مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة 
عر يوم وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة ) 

22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
الفريق 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام / وكالة 

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

قدم املدعي ) جاسم عباس اسماعيل ( طلبا يروم فيه تبديل 
لقب من ) الساعدي ( اىل ) العقابي ( فمن لديه اعرتاض عىل 
الدعوى مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة 
عر يوم وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة ) 

22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
الفريق

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام / وكالة 

�������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 591/ج2018/1
التاريخ 2018/3/26

اعالن
اىل / املتهم الهارب/ عبد زيد عطيوي وادي

حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )591/ج2018/1(  
والخاص�ة  باملش�تكي )ع�يل عدن�ان ضاحي(  وف�ق املادة 
)432( عقوب�ات وملجهولية محل اقامتك حس�ب االش�عار 
املرف�ق يف ثناي�ا هذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بوج�وب الحضور يف موع�د املحاكمة املص�ادف يوم 
2018/5/30 وعن�د عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك  

غيابيا وعلنا حسب االصول 
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي

اعالن
قدم املدعي ) جمعه اس�ماعيل عيل ( طلب�ا يروم فيه تبديل 
لقب من ) الس�عدي ( اىل ) العقابي ( فمن لديه اعرتاض عىل 
الدعوى مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة 
عر يوم وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة ) 

22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016.
الفريق

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام / وكالة 

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

قدم املدعي ) خضري عباس اسماعيل ( طلبا يروم فيه تبديل 
لقب من ) الساعدي ( اىل ) العقابي ( فمن لديه اعرتاض عىل 
الدعوى مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة 
عر يوم وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة ) 

22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
الفريق 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام / وكالة 

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

قدم املدعي ) عيل عباس اس�ماعيل ( طلب�ا يروم فيه تبديل 
لقب من ) الساعدي ( اىل ) العقابي ( فمن لديه اعرتاض عىل 
الدعوى مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة 
عر يوم وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة ) 

22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016.
الفريق

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام / وكالة 

�������������������������������������������������
جمهورية العراق 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بلد 
رقم االضبارة 170 / ت / 2011 

اىل / املنفذ عليه / عقيل ناجي مرهون 
لقد تحقق لهذه املديرية من انك مجهول محل االقامة وليس 
لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
واستنادا للمادة ) 27 ( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ بلد خالل خمس�ة عر يوما تبدا 
من اليوم التايل للنر ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل 

حميد دليل حبرت 
اوصاف املحرر :

ق�رار حكم صادر م�ن محكمة بداءة بلد بالع�دد 21 / ب / 
2011 يف 15 / 3 / 2011 واملتضم�ن بالزام املدين دفع مبلغ 
ق�دره ) 000000 238 ( مئت�ان وثماني�ة وثالث�ون مليون 

دينار .
�������������������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املدائن 

العدد/ 710 
التاريخ/ 18/ 4/ 2018

اعالن
اىل املفق�ود رش�يد جاس�م محمد ق�دم املدعو حامد رش�يد 
جاس�م طلبا يطلب في�ه نصبه قيما علي�ك لفقدانك بتاريخ 
2 /4/ 2007 حس�ب ماه�و ثاب�ت م�ن االوراق التحقيقية 
علي�ه قررت املحكم�ة تبليغك اعالن�ا يف صحيفتني محليتني 
يوميتني للحضور امام املحكمة خالل خمس�ة عر يوما اذا 
كنت داخل العراق وخالل ثالثون يوما  اذا كنت خارج العراق 
كما تطلب  هذه املحكمة من كل مواطن لديه معلومات عن 
مصري املفقود مراجعتها خالل املدة املذكورة وبعكسه سوف 

تتخذ املحكمة القرار املناسب وفقا الحكام القانون .
القايض 

احمد عبد االمري هليل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد : 270/ج/2018
التاريخ 2018/3/29

اىل / املتهم الهارب / ضياء ناظم 
جاسم

اعالن غيابي 
حيث انك متهم بالدعوى املرقمة 
270/ج/2018 واملش�تكي فيها 
احمد رضا اس�ماعيل وفق احكم 
امل�ادة 1/459 ق ع وملجهولي�ة 
اش�عار  حس�ب  اقامت�ك  مح�ل 
املختار املرفق يف اضبارة الدعوى 
تق�رر تبليغ�ك بموع�د املحاكمة 
املواف�ق 2018/4/29 ويف حالة 
ع�دم حضورك تج�ري املحاكمة 

غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
���������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد : 235/ج/2018
التاريخ:  2018/3/28

اىل / املتهم الهارب/ حس�ني عبد 
عيل سوادي 

اعالن غيابي 
حيث انك متهم بالدعوى املرقمة 
235/ج/2018 واملش�تكي فيها 
ناج�ح عليوي طاهر  وفق احكم 
امل�ادة 435 ق ع وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب اش�عار املختار 
املرف�ق يف اضب�ارة الدعوى تقرر 
تبليغك بموع�د املحاكمة املوافق 
ع�دم  حال�ة  ويف   2018/4/17
حضورك تجري املحاكمة غيابيا 

وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
���������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد : 367/ج/2018
التاريخ 2018/2/28

اىل / املتهم الهارب اديب عبد زيد 
نبهان

اعالن غيابي 
حيث انك متهم بالدعوى املرقمة 
367/ج/2018 واملش�تكي فيها 
ضياء س�وادي كاظم وفق احكم 
امل�ادة 1/457 ق ع وملجهولي�ة 
اش�عار  حس�ب  اقامت�ك  مح�ل 
املختار املرفق يف اضبارة الدعوى 
تق�رر تبليغ�ك بموع�د املحاكمة 
املواف�ق 2018/3/29 ويف حالة 
ع�دم حضورك تج�ري املحاكمة 

غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
���������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد : 367/ج/2018
التاريخ 2018/3/12

اىل / املتهم الهارب اديب عبد زيد 
نبهان

اعالن غيابي 
حيث انك متهم بالدعوى املرقمة 
367/ج/2018 واملش�تكي فيها 
ضياء س�وادي كاظم وفق احكم 
املادة 457  ق ع وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب اش�عار املختار 
املرف�ق يف اضب�ارة الدعوى تقرر 
تبليغك بموع�د املحاكمة املوافق 
ع�دم  حال�ة  ويف   2018/3/29
حضورك تجري املحاكمة غيابيا 

وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
���������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد : 140/ج/2018
التاريخ 2018/2/27

اىل / املته�م اله�ارب اباذر مجيد 
عبود

اعالن غيابي 
حيث انك متهم بالدعوى املرقمة 
140/ج/2018 واملش�تكي فيها 
من�ى غالب ش�نان وف�ق احكم 
امل�ادة 453 ق ع وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب اش�عار املختار 
املرف�ق يف اضب�ارة الدعوى تقرر 
تبليغك بموع�د املحاكمة املوافق 
ع�دم  حال�ة  ويف   2018/3/29
حضورك تجري املحاكمة غيابيا 

وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

رقم القطعة ت

أ.م.د قحطان عدنان يوسف4608/22م18 صدر اليوسفية1
وكيل العميد

أ.د. فردوس عباس جابر الطرحيي
رئيس جامعة القادسية وكاله

جامعة القادسية
شعبة العقود احلكومية 

اعالنالوحدة القانونية

العدداسم المادة ت
190 قطعةثالجة1
179 قطعةغسالة2
53 قطعةكيزر3
 1860 قطعةسرير4
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت ادارة مرصف الرش�يد، ع�ن زيادة 
س�لف الزواج االول أو الثاني اىل 10 ماليني 
اكمل�و توط�ني  للموظف�ني مم�ن  دين�ار 

رواتبهم.
وق�ال املكت�ب االعالمي ملرصف الرش�يد يف 

بيان صحفي، إن »املرصف قرر زيادة مبلغ 
س�لفة الزواج لتصبح 10 ماليني دينار بدال 

من ٥ ماليني دينار«.
واضاف املكتب، أن »السلفة تمنح ملوظفي 
الدوائ�ر الحكومي�ة الت�ي قام�ت بتوطني 
الرش�يد ح�رصا،  رواتبه�ا ل�دى م�رصف 
وبغض النظ�ر إْن كان ال�زواج للمرة االوىل 

او الثانية برشط ان ال يكون اس�تلم سلفة 
زواج سابقة هو او زوجته«.

وكان م�رصف الرش�يد اعل�ن، االثنني )22 
زواج  س�لف  منحه�ا  ع�ن   ،)2017 اي�ار 
للموظف�ني بمبلغ ٥ مليون دينار، مبينا ان 
صالحي�ة عقد ال�زواج يج�ب ان ال تتجاوز 

السنة الواحدة.

مرصف الرشيد يعلن زيادة سلف الزواج االول أو الثاين 
اىل »10« ماليني للموظفني

   بغداد / المستقبل العراقي

ناقشت لجنة الطاقة الوزارية يف اجتماع 
عق�د برئاس�ة رئي�س ال�وزراء حي�در 
العب�ادي خط�ة وزارة الكهرباء لصيف 

. 2018
ال�وزراء تلقت�ه  وذك�ر بي�ان لرئاس�ة 
»املس�تقبل العراقي« ان�ه » جرى خالل 
لخط�ة  موس�عة  مناقش�ة  االجتم�اع 
وزارة الكهرب�اء لصي�ف 2018 وإكمال 
استعداداتها لتجهيز املواطنني بالطاقة 
الكهربائي�ة واضافة ع�دد من الوحدات 
التي س�تدخل للعمل خالل االيام املقبلة 
مم�ا سيحس�ن م�ن تزوي�د املواطن�ني 

بالكهرباء«.
واض�اف » كما جرى مناقش�ة مرشوع 
وحدة الهدرجة وتحس�ني وقود البنزين 

يف محافظة كركوك ».
وتاب�ع البي�ان« وناقش�ت اللجنة كذلك 
اس�تكمال مرشوع محطة صالح الدين 
الحراري�ة وتموي�ل باقي امل�رشوع من 
موارد اتفاق اط�ار التعاون مع الجانب 

الحكومي الصيني ».
وب�ني » كما ق�ررت اللجنة قي�ام وزارة 

املالي�ة بمناقلة مبلغ تخصيص وتمويل 
س�داد  فق�رة  م�ن  دين�ار  ملي�ار   6٥
املستحقات للكهرباء املجهزة اىل الدوائر 
الحكومي�ة مديري�ات انت�اج )الب�رصة 
والنارصي�ة والوس�طى وص�الح الدين 
والفرات االوس�ط والشمالية( لديمومة 

تشغيل املنظومة الكهربائية« .
ووجهت اللجنة بحس�ب البيان » وزارة 
النف�ط بتجهي�ز وزارة الكهرباء بكمية 
4000 م�ر مكع�ب يومي�ا م�ن م�ادة 
زي�ت الغاز لتش�غيل املحط�ات يف فصل 

الصيف«.
واوض�ح » كم�ا وافق�ت اللجن�ة ع�ى 
تخصي�ص وتموي�ل مبل�غ ٥ ملي�ارات 
دين�ار ملرشوع الس�ابلة وإكم�ال باقي 
االعمال مل�رشوع القن�اة املبطنة إلرواء 
90 ال�ف دون�م بني محافظتي ميس�ان 

وذي قار وتسديد الديون ».
واش�ار البي�ان اىل ان » اللجنة ناقش�ت 
االخ�رى  املواضي�ع  م�ن  ع�دداً  ايض�ا 
املدرج�ة عى ج�دول االعم�ال واتخذت 
ع�دداً من الق�رارات ، اضافة اىل متابعة 
التوجيه�ات والقرارات التي تم اتخاذها 

يف االجتماعات السابقة .

الطاقة الوزارية تناقش خطة 
وزارة الكهرباء لصيف 2018

   المستقبل العراقي/ الغانم

عقد محافظ واس�ط محمود عبد الرضا م�ال طالل اجتماعا مع 
الجه�ات املعنية واملختص�ة لوضع آلية لرصف الس�لف الخاصة 
باملعلمني واملدرس�ني وموظفي الربية«.واف�اد مصدر يف مكتبه 
االعالمي ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »مال ط�الل ترأس إجتماعاً 

للدائرة الحس�ابية يف املديري�ة العامة للربية ومديرية الش�ؤون 
املالي�ة يف ديوان املحافظ�ة ومدير مرصف الرافدي�ن لوضع آلية 
لرصف السلف الخاصة باملعلمني واملدرسني وموظفي الربية ».

واضاف انه »تم التوصل اىل اتفاق أن يكون تس�ديد الس�لفة عى 
مدى 60 ش�هر وبدون كفيل ب�رشط حصول املوظف عى بطاقة 

املاسر كارد.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التجارة، ع�ن القاء القبض 
عى سائق شاحنة يقوم بتفريغ كمية من 
الحنطة املستوردة يف احد الكراجات قرب 
الس�دة الرابي�ة يف منطقة كرسة وعطش 

رشقي بغداد.
ونقلت ال�وزارة يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ع�ن ع�ن مدي�ر ع�ام دائ�رة 
التخطيط واملتابعة ابتهال هاشم صابط، 
 « »الش�احنة ت�م ضبطه�ا  ان  تأكيده�ا 

الجمع�ة، ميداني�ا م�ن خالل مدي�ر عام 
التخطيط وبالتنسيق مع الجهات االمنية 
وباالتصال املبارش م�ع الوكيل الذي تابع 
كاف�ة مجري�ات االم�ور حي�ث كانت تلك 
بتفري�ع حمولته�ا يف  الش�احنة  تق�وم 
س�يارات حمل عدد اثن�ان يف تلك املنطقة 
م�ن قبل س�ائقها والواردة م�ن ميناء ام 
قرص اىل سايلو التاجي بعد ان غري االخري 
وجهتها اىل منطق�ة كرسة وعطش حيث 
تم القبض عى الس�ائق بالجرم املش�هود 
وبجه�ود  بالكام�ل  الحمول�ة  واع�ادة 

اس�تثنائية ومتابع�ة حثيث�ة حفاظا عى 
املال العام وقوت الشعب«.

واش�ارت ابته�ال اىل »اتخ�اذ االج�راءات 
الالزم�ة من قبل الجهات االمنية بتس�ليم 
االج�رام  ملكافح�ة  والش�احنة  الس�ائق 
واحال�ة املوضوع اىل مفتش ع�ام الوزارة 
الجراء التحقيق االداري املشرك«، مشددة 
عى ان »الوزارة حريصة عى التعاون مع 
الجه�ات االمني�ة والرقابية ملحاس�بة كل 
من تس�ول نفس�ه التالع�ب بامل�ال العام 

وتقديمه للعدالة الخذ الجزاء العادل.

حمافظ واسط يعقد اجتامعًا لوضع آلية لرصف السلف اخلاصة 
باملعلمني واملدرسني وموظفي الرتبية

التجارة: القبض عىل سائق شاحنة هيرب كميات من احلنطة املستوردة

املحكمة االحتادية ترد دعوى للطعن
بعدم دستورية اوامر صادرة عن وزارة الشباب

ذي قار تعلن تسويق »28« الف طن
من احلنطة والشعري لسايلوات املحافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

ردت املحكمة االتحادية العليا دعوى الحكم بعدم دستورية أوامر 
وزارية صادرة عن وزارة الشباب والرياضة.

وق�ال املتحدث الرس�مي للمحكم�ة إياس الس�اموك يف بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«،إن »املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا عقدت 
جلس�تها برئاس�ة الق�ايض مدح�ت املحم�ود وحض�ور جمي�ع 
األعض�اء، ونظ�رت دعوى بطل�ب الحك�م بعدم دس�تورية األمر 
الصادر عن وزارة الش�باب والرياضة املرق�م )21666( و املؤرخ 

.»2016 /12 /6
واض�اف أن »املدع�ي خاصم يف دع�واه وزير الش�باب والرياضة 
إضاف�ة لوظيفت�ه، وطلب إدخ�ال رئيس مجلس القض�اء األعى، 
ورئي�س مجل�س الن�واب إضاف�ة لوظيفتهما أش�خاص ثالثة يف 

الدعوى«.
وتاب�ع أن »الحكم اش�ار إىل أن املحكمة االتحادي�ة العليا تختص 
بالنظ�ر يف الترشيع�ات املتعارض�ة مع أح�كام الدس�تور وليس 
األوام�ر الوزارية ألنها قرارات إدارية ح�دد القانون طريق للطعن 
بها غري املحكمة االتحادية العليا وبناء عليه قررت رد الدعوى من 

جهة االختصاص.

    ذي قار / المستقبل العراقي

اعلن محافظ ذي قار يحيى النارصي، عن تسويق 28 الف طن من 
محصويل الحنطة والشعري اىل سايلوات املحافظة، فيما توقع بلوغ 
الكميات املسوقة مستويات قياسية هذا العام«.وقال النارصي يف 
بيان نرش عى موقع ديوان املحافظة » ان »عملية التسويق تجري 
بوت�رية جي�دة حيث تم تس�ويق نحو 28 الف طن م�ن محاصيل 
الحبوب بواقع 18 الف طن يف سايلو النارصية ونحو 10 الف طن 
يف س�ايلو الرفاعي«، متوقعاً »بلوغ الكميات املس�وقة مستويات 
قياسية هذا العام«.واش�ار اىل ان »عملية التسويق تسري بصورة 
جيدة رغم الظروف الجوية التي ارضت باملحاصيل وش�حة املياه 
التي ش�هدتها املحافظة اثناء موسم الش�توي«.وبني ان »الدوائر 
املعنية بتس�ويق الحبوب استنفرت كل طاقاتها الستكمال عملية 
التسويق«، الفتاً اىل »قدرة سايلوات املحافظة عى استيعاب كافة 
الكميات املقررة للتسويق بعد توسعتها مؤخراً«.واضاف النارصي 
ان »االهتمام بإنتاج وتس�ويق املحاصيل الزراعية ودعم الفالحني 
من ش�أنه أن يس�هم بتحقيق االمن الغذائي ويسد حاجة العراق 
من الحبوب ويغنيه عن االس�ترياد يف ظ�ل االزمة املالية الراهنة«.

ودعا النارصي اىل »دعم الفالح ورصف مستحقاته املالية بصورة 
مبارشة من اجل النهوض بالقطاع الزراعي يف العراق وما يحققه 

هذا القطاع من دعم للقطاع االقتصادي وتشغيل اليد العاملة.

   البصرة / المستقبل العراقي

بح�ث محاف�ظ البرصة اس�عد عب�د االمري 
العيداني مع الس�فري الركي يف العراق فاتح 
يل�دز ع�دد من امللف�ات التي ته�م الجانبني 
ومنها ملف املياه وزيادة التبادتل التجاري«.

وافاد بيان لديوان املحافظة تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، ان�ه »عق�ب لقاء جم�ع بينهما 
، عق�د محاف�ظ الب�رصة املهن�دس أس�عد 
عبداالمري العيداني وضيفه الس�فري الركي 
املعتمد ل�دى جمهورية الع�راق فاتح يلدز، 
مؤتم�را صحافيا مش�ركا، بحضور العديد 

من وسائل اإلعالم املحلية، وتناول الجانبان 
خالل املؤتمر العديد من امللفات، كان أبرزها 
املياه واع�ادة افتتاح القنصلي�ة الركية يف 
الب�رصة، كذلك زيادة حجم التبادل التجاري 
بني البلدين من بوابة الب�رصة االقتصادية، 
إضاف�ة اىل مل�ف التنظي�ف، وامكانية نقل 
التجرب�ة الركية املعمول به�ا يف هذا املجال  
إىل البرصة«.وقال محافظ البرصة بحس�ب 
البي�ان » لقد كان لقاء ايجابيا مع س�عادة 
الس�فري، وملس�نا من�ه الرغبة الج�ادة من 
أج�ل تطوي�ر العالقات ب�ني البلدي�ن وعى 
جمي�ع الصعد، وذل�ك من خ�الل العاصمة 

املقبل�ة  الف�رة  وان  للع�راق،  االقتصادي�ة 
ستش�هد تطورا ملموسا ورؤى واضحة من 
الجانبني بخصوص جميع امللفات العالقة«.

م�ن جانبه عرب الس�فري »يل�دز«، عن رغبة 
حكومت�ه يف تطوير آف�اق العالقة بني بغداد 
وأنق�رة وع�ى جمي�ع املس�تويات، مضيفا 
ان الف�رة القادمة ستش�هد اع�ادة افتتاح 
القنصلية الركية يف البرصة، وهذا بحد ذاته 
دلي�ل آخر ع�ى عمق العالقات بني ش�عبينا  
الل�ذان تربطهما عالقات تاريخية وقواس�م 
مشركة وعلينا أن نستثمر هذه املشركات 

خدمة للشعبني الصديقني.

حمافظ البرصة يبحث مع السفري الرتكي 
ملف املياه وزيادة التبادل التجاري

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث 
العلم�ي عن تعدي�ل موع�د االمتحان 
التناف�ي ملتقدم�ي الدراس�ات العليا 
اىل   2019/2018 ال�درايس  للع�ام 
حزي�ران  م�ن  والعرشي�ن  الخام�س 

املقبل.
لل�وزارة  الرس�مي  املتح�دث  وق�ال 
الدكتور حي�در العبودي يف بيان تلقته 
تعدي�ل  إن  العراق�ي«،  »املس�تقبل 
املوع�د املعل�ن س�ابقا جاء يف س�ياق 
ف�ك تزام�ن االمتح�ان التناف�ي مع 
امتح�ان البكالوري�ا لطلبة الس�ادس 
اإلعدادي الذين س�يؤدون امتحاناتهم 

يف الجامعات ».
وأض�اف أن وزي�ر التعلي�م العايل عبد 
الرزاق العيىس »وافق عى تغيري موعد 
االمتحان التنافي الخاص باملتقدمني 
للدراسات العليا يف الجامعات العراقية 
للعام ال�درايس 2019/2018 من يوم 

6/24 إىل يوم 2018/6/2٥ ».
وكان�ت وزارة التعليم العايل قد اعلنت 
أن آلية التقديم الكرونية وعرب النافذة 
)adm.rdd.edu.iq( وأن التخصصات 
املتاحة للتقديم بلغت 1709 تخصصا 
موزعة بني الدبلوم العايل واملاجس�تري 
والدكت�وراه وأن القب�ول س�يتم عى 
وف�ق الضوابط والتعليمات وبحس�ب 

االستحقاق.

التعليم تعلن تعديل 
موعد االمتحان التنافيس 
ملتقدمي الدراسات العليا

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين افتتاح فرع له يف منطقة الحس�ينية رشق 
بغداد لتقديم الخدمات املرصفية للمواطنني .

وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه ، ان » مدير عام امل�رصف خولة طالب جبار افتتحت 
ف�رع جديد للمرصف يف منطقة الحس�ينية رشق العاصمة والذي 
سيس�هم بش�كل كبري يف إنع�اش الحرك�ة االقتصادي�ة للقضاء 
وس�يخفف عى اعب�اء املوظف�ني واملتقاعدين يف تس�لم رواتبهم 
فض�ال عن أن املرصف سينش�ط التعام�الت املرصفية للمواطنني 

ويقدم أفضل الخدمات املالية لهم«.
وكشف البيان عن »وجود خطة للمرصف الفتتاح عدد من الفروع 

خالل األيام املقبلة.

الرافدين يفتتح فرعًا
يف احلسينية

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

وص�ف محاف�ظ بغ�داد عط�وان العطواني 
الهج�وم ال�ذي اس�تهدف قض�اء الطارمية 
بامل�ؤرش الخطري ع�ى ارت�دادات الجماعات 
املتطرف�ة داعي�ا الق�وات االمني�ة اىل اتخاذ 

الحيطة والحذر ملنع تكراره ».
وذكره مكت�ب-ه االعالم�ي ان« العطواني 
اش�ار انن�ا ومن�ذ الي�وم االول لح�دوث هذا 
الخ�رق االمن�ي تابعنا م�ع قي�ادة عمليات 
بغ�داد واالجه�زة االمنية اس�بابه والجهات 
املتس�ببة فيه ووجهنا بفت�ح تحقيق عاجل 

لكشف مالبساته ».

واض�اف ان » املحاف�ظ عد ه�ذه الهجمات 
املس�لحة الت�ي تات�ي بالتزام�ن م�ع ق�رب 
االنتخابات الربملانية محاولة من الجماعات 
املتطرفة الثب�ات وجودها وملن�ع العراقيني 
م�ن املش�اركة فيها من خ�الل اعتماد نهج 

التصعيد االمني ».
مشريا اىل االجهزة االمنية ومن خالل اطالعه 
عى خططها س�تكون لها اج�راءات رادعة 

للحد من هذه الهجمات 
مردف�ا ان الحكومة املحلية س�تتابع س�ري 
تنفيذ الخطة التي س�ترشع االجهزة االمنية 
بتطبيقه�ا لتام�ني العملي�ة االنتخابي�ة يف 

البالد.

    بغداد / المستقبل العراقي

  60 ISX سجل مؤرش سوق العراق لالوراق املالية
ارتفاعا يف مؤرش الس�وق فيم�ا انخفضت حجم 
وقيمة االس�هم املتداولة خالل جلس�ات االسبوع 

املايض قياسا باالسبوع الذي قبله«.
وق�ال املدي�ر التنفي�ذي للس�وق طه أحم�د عبد 
الس�الم يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان 
»السوق نظم خالل االسبوع املنتهي 3 ايار الحايل 
اربع جلس�ات للتداول يف الس�وق النظامي وثالث 
جلسات يف السوق الثاني وتداولت خالل جلسات 
االس�بوع املايض اس�هم )36( رشكة يف الس�وق 
النظامي وخمس�ة رشكات يف السوق الثاني فيما 
لم تتداول خالل جلس�ات االس�بوع املايض اسهم 
)38( رشك�ة ليبلغ ع�دد ال�رشكات املتوقفة عن 

التداول )23(«.
ويبلغ عدد ال�رشكات املدرجة يف الس�وق )102( 

رشك�ة مس�اهمة ، منها )73( رشك�ة مدرجة يف 
السوق النظامي و)29( رشكة مدرجة يف السوق 

الثاني«.
وب�ني عب�د الس�الم ان »ع�دد االس�هم املتداول�ة 
لالس�بوع املايض بلغ�ت )12.294( مليار س�هم 
مقاب�ل )14.778( ملي�ار س�هم لالس�بوع الذي 
قبل�ه منخفضا بنس�بة 16.8%، فيما بلغت قيمة 
االس�هم املتداولة للس�بوع ذاته )10.6٥4( مليار 
دين�ار مقاب�ل )14.399( مليار دينار لالس�بوع 

الذي قبله منخفضا هو االخر بنسبة %26 ».
وأك�د ان »م�ؤرش الس�وق ISX 60  اقف�ل يف أخر 
جلسة من االس�بوع املايض ب� )607.91( نقطة 
مرتفع�ا بنس�بة )%0.17( عن اغالقه لالس�بوع 
الذي قبل�ه عندما اغل�ق ع�ى )606.8٥( نقطة، 
لتبل�غ ع�دد الصفق�ات املنفذة لالس�بوع املايض 
)1306( صفقة مقابل )1791( صفقة لالسبوع 

الذي قبله.

حمافظ بغداد: ماحصل يف الطارمية مؤرش خطري وجيب عىل القوات االمنية اختاذ احليطة واحلذر

سوق االوراق يرتفع يف مؤرشة )ISX 60( وينخفض يف حجم وقيمة تداوله
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تعللن لجنلة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجلف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االملاك املدرجة تفاصيلها ادناه 
والعائدة إىل بلدية )الكوفة(  وملدة  )حسب ما مؤرش ازاءها( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013. 
فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  الكوفقة أو اللجنة خال )15( يوما تبدأ من 
اليوم التايل لنرش اإلعان يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة باستثناء 
املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب 
صك مصدق  لحسلاب البلدية املذكورة اسلتنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب السيد املحافظ  املرقم 
)30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعان البالغة )15( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف 
ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسلمية سلتكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 ل عىل املستأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن+ شهادة الجنسية العراقية(

2 ل عىل املسلتأجر  مراجعة البلدية خال مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تسلديد بدل اإليجار والرسلوم 
األخرى

3 ل عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خال املدة املقررة قانونا.
4 ل استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف والصناعات 

بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األماك التي تؤجر لهم.

بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسلان/ االماك املرقم 8323 يف 2018/4/23 تعلن 
لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسلان عن تأجري )3( اكشلاك  املدرجة مواصفاتها 
ادناه العائد اىل مديرية بلدية عيل الرشقي باملزايدة العلنية استنادا لقانون بيع وايجار اموال 
الدولة املرقم )21( لسلنة 2013 املعدل فعىل من يرغب االشلرتاك باملزايلدة  العلنية مراجعة 
مديرية بلديات ميسلان  – سلكرتري اللجنة وخلال مدة 30 يوما تبدأ ملن اليوم التايل لنرش 
االعلان مسلتصحبا معه تأمينلات قانونية ال تقل علن 20 % من القيمة املقدرة وسلتجري 
املزايلدة  السلاعة العارشة والنصلف صباحا من اليوم االخري من ملدة االعان ويكون مكان 
اجراءها يف مقر مديرية بلدية عيل الرشقي  ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور خدمة %2 
وايلة اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رسلمية فيؤجل اىل اليوم الذي 

يليه من ايام العمل الرسمي.

مجلس القضاء االعىل
اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

النجف االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 161/ج2018/3
التاريخ 2018/3/12

اعان
اىل / املتهم الهارب/ رحيم عبد 

الرضا جابر
حيلث انلك متهلم يف الدعلوى 
)161/ج2018/3(   املرقملة  
والخاصلة  باملشلتكي )مهنلد 
امللادة  وفلق  فليلح(   سلمري 
عقوبلات  )1/456/أ( 
وملجهولية محل اقامتك حسب 
االشلعار املرفلق يف ثنايلا هذه 
الدعلوى عليه قلررت املحكمة 
تبليغك اعانا بوجوب الحضور 
يف موعلد املحاكملة املصلادف 
وعنلد   2018/4/15 يلوم 
علدم حضلورك سلوف تجري 
محاكمتك  غيابيا وعلنا حسب 

االصول 
القايض

احمد كاظم جبار
للللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

النجف االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 383/ج /2018
التاريخ 2018/2/20

اعان
اىل / املتهم الهارب/ منري جبار 

كريم
حيلث انلك متهلم يف الدعلوى 
  )2018/ )383/ج  املرقملة  
والخاصلة  باملشلتكي )احملد 
حسلني مهلدي(  وفلق امللادة 
)1/459 ( من قانون العقوبات 
وملجهولية محل اقامتك حسب 
االشلعار املرفلق يف ثنايلا هذه 
الدعلوى عليه قلررت املحكمة 
تبليغك اعانا بوجوب الحضور 
يف موعلد املحاكملة املصلادف 
وعنلد   2018/3/25 يلوم 
علدم حضلورك سلوف تجري 
محاكمتك  غيابيا وعلنا حسب 

االصول 
القايض

احمد كاظم جبار

مجلس القضاء االعىل
رئاسلة محكملة اسلتئناف النجلف 

االتحادية
رئاسة محكمة جنايات النجف

املتخصصة بقضايا النزاهة
العدد : 2018/376

التاريخ 2018/4/12
اعان

اىل املتهمة الهاربة / ميعاد عبد االمري 
كريم علوان الجنابي

اقتىض حضورك املام هذه املحكمة 
ألجراء محاكمتك حول التهمة املسندة 
اليلك وفلق امللادة 316 ملن قانلون 
العقوبلات وملجهوليلة محلل اقامتك 
تقلرر تبليغلك اعانا يف محلل اقامتك 
وهيأة النزاهلة / دائرة التحقيقات / 
مكتب  تحقيق النجف االرشف وهذه 
املحكمة بالحضور امامها صباح يوم 

2018/10/14
الرئيس 

حليم نعمة حسني 
للللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسلة محكملة اسلتئناف النجلف 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد   /331/ج/2018
التاريخ 2018/4/17

اىل / املشلتكية هلدى عبلد العبلاس 
صادق

اعان غيابي 
حيث انك مشلتكية بالدعوى املرقمة 
331/ج/2018 واملتهلم فيها سليف 
صادق كشاش وفق احكام املادة 435 
ق ع وملجهوليلة محل اقامتك حسلب 
اضبلارة  يف  املرفلق  املختلار  اشلعار 
الدعوى تقرر تبليغك بموعد املحاكمة 
املوافلق 2018/5/20 ويف حالة عدم 
حضورك تجري املحاكمة غيابيا وفق 

القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
للللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسلة محكملة اسلتئناف النجلف 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد : 367/ج/2017
التاريخ 2018/2/28

اىل / املتهلم الهلارب اديلب عبلد زيد 
نبهان

اعان غيابي 
حيلث انلك متهلم بالدعلوى املرقمة 
367/ج/2017 واملشتكي فيها ضياء 
سلوادي كاظم وفق احكم املادة 457 
ق ع وملجهوليلة محل اقامتك حسلب 
اضبلارة  يف  املرفلق  املختلار  اشلعار 
الدعوى تقرر تبليغك بموعد املحاكمة 
املوافلق 2018/3/29 ويف حالة عدم 
حضورك تجري املحاكمة غيابيا وفق 

القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسلة محكملة اسلتئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح العباسية 
العدد : 103/ج/2018
التاريخ 2018/4/19

اىل / املتهلم الهلارب احمد حسلني 
علوان
اعان

بناء علىل الشلكوى املقاملة ضدك 
العلام   الحلق  املشلتكي  قبلل  ملن 
ولتعلذر تبليغلك ولتعلذر تنفيذ امر 
القبلض الصلادر بحقك ملن هذه 
دارك  يف  تواجلدك  لعلدم  املحكملة 
حسلب االشلعارات الصلادرة ملن 
العباسلية واملؤيدة  مركلز رشطلة 
بختلم مختلار منطقتك حيلدر عبد 
الله الشليباني عليه قررت املحكمة 
تبليغلك اعانا عن طريق صحيفتني 
هلذه  املام  بالحضلور  محليتلني 
املحكمة يف يلوم املحاكمة املصادف 
التاسلعة  السلاعة   2018/5/30
صباحلا ويف حاللة  علدم حضورك 
سلتجري املحاكملة بحقلك غيابيا 
وعلنا وفق احكام املادة 292 بدالله 
امللادة 298 ملن قانلون العقوبات 

وحسب االصول 
القايض

عباس عاشور عكاب
للللللللللللللللللللللللللللل 

مجلس القضاء االعىل
رئاسلة محكملة اسلتئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح العباسية
العدد : 103/ج /2018

التاريخ 2018/4/24
اعان

اىل / املتهلم الهارب/ احمد حسلني 
علوان

حيلث انك متهلم يف الدعوى املرقمة  
والخاصلة     )2018/ )103/ج 
باملشتكي )الحق العام(  وفق املادة 
)292 (  بداللة املادة 298 من قانون 
العقوبات وملجهوليلة محل اقامتك 
ثنايلا  يف  املرفلق  االشلعار  حسلب 
هذه الدعوى عليه قلررت املحكمة 
تبليغلك اعانلا بوجلوب الحضلور 
يف موعلد املحاكملة املصلادف يوم 
2018/5/30 وعنلد عدم حضورك 
سلوف تجلري محاكمتلك  غيابيلا 

وعلنا حسب االصول 
 

القايض
عباس عاشور عكاب

للللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل

رئاسلة محكملة اسلتئناف النجف 
االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 56/ج/2018
التاريخ 2018/3/12

اىل / املتهمة الهاربة )مسلار خيون 
عبيد الجشعمي(

اعان غيابي 
حيلث انك متهلم بالدعلوى املرقمة 
فيهلا  واملشلتكي  56/ج/2018 
الحلق العام وفق احكلم املادة 299 
اقامتلك  محلل  وملجهوليلة  ع  ق 
حسلب اشلعار املختلار املرفلق يف 
اضبارة الدعوى تقرر تبليغك بموعد 
املحاكملة املوافق 2018/4/15 ويف 
حالة عدم حضورك تجري املحاكمة 

غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
للللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسلة محكملة اسلتئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد : 331/ج/2018
التاريخ 2018/4/17

اىل / املتهلم الهلارب سليف صادق 
كشاش

اعان غيابي 
حيلث انك متهلم بالدعلوى املرقمة 
فيهلا  واملشلتكية  331/ج/2018 
هلدى عبلد العبلاس صلادق وفلق 
احكلم امللادة 435 ق ع وملجهوليلة 
محل اقامتك حسلب اشعار املختار 
املرفلق يف اضبلارة الدعلوى تقلرر 
تبليغلك بموعلد املحاكملة املوافلق 
علدم  حاللة  ويف   2018/5/20
حضلورك تجلري املحاكملة غيابيا 

وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
للللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسلة محكملة اسلتئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد : 217/ج/2018
التاريخ 2018/4/10

اىل / املتهلم الهلارب احملد عباس 
كاظم

اعان غيابي 
حيلث انك متهلم بالدعلوى املرقمة 
فيهلا  واملشلتكي  217/ج/2018 
غانم احمد كاظلم وفق احكم املادة 
1/459 ق ع وملجهولية محل اقامتك 
حسلب اشلعار املختلار املرفلق يف 
اضبارة الدعوى تقرر تبليغك بموعد 
املحاكملة املوافق 2018/4/29 ويف 
حالة عدم حضورك تجري املحاكمة 

غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اسلتئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد : 298/ج/2018
التاريخ 2018/3/29

اىل / املتهم الهلارب ميثاق مهدي 
جهادي

اعان غيابي 
حيث انك متهلم بالدعوى املرقمة 
298/ج/2018 واملشلتكي فيهلا  
احملد فاح حسلون وفلق احكم 
وملجهوليلة  ع  ق   1/459 امللادة 
محل اقامتك حسب اشعار املختار 
املرفلق يف اضبلارة الدعلوى تقرر 
تبليغلك بموعد املحاكملة املوافق 
علدم  حاللة  ويف   2018/4/29
حضورك تجلري املحاكمة غيابيا 

وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
للللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اسلتئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد : 363/ج/2018
التاريخ 2018/4/18

اىل / املتهم الهارب مسللم شلاكر 
حنون

اعان غيابي 
حيث انك متهلم بالدعوى املرقمة 
363/ج/2018 واملشلتكي فيهلا 
علاء حسلني عبيلد وفلق احكم 
وملجهوليلة  ع  ق   1/459 امللادة 
محل اقامتك حسب اشعار املختار 
املرفلق يف اضبلارة الدعلوى تقرر 
تبليغلك بموعد املحاكملة املوافق 
علدم  حاللة  ويف   2018/5/22
حضورك تجلري املحاكمة غيابيا 

وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
للللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اسلتئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد : 250/ج/2018
التاريخ 2018/3/28

اىل / املتهم الهارب فارس ابراهيم 
نعمة

اعان غيابي 
حيث انك متهلم بالدعوى املرقمة 
250/ج/2018 واملشلتكي فيهلا 
سلجاد ناجي ابراهيم  وفق احكم 
امللادة 428 ق ع وملجهوليلة محل 
اقامتلك حسلب اشلعار املختلار 
املرفلق يف اضبلارة الدعلوى تقرر 
تبليغلك بموعد املحاكملة املوافق 
علدم  حاللة  ويف   2018/4/23
حضورك تجلري املحاكمة غيابيا 

وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
للللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اسلتئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد : 238/ج/2018
التاريخ 3/15 /2018

اىل / املتهم الهلارب فارس لطيف 
عبد النارص

اعان غيابي 
حيث انك متهلم بالدعوى املرقمة 
238/ج/2018 واملشلتكي فيهلا 
صكلر نواف حسلني وفلق احكم 
وملجهوليلة  ع  ق   1/459 امللادة 
محل اقامتك حسب اشعار املختار 
املرفلق يف اضبلارة الدعلوى تقرر 
تبليغلك بموعد املحاكملة املوافق 
علدم  حاللة  ويف   2018/4/17
حضورك تجلري املحاكمة غيابيا 

وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
للللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اسلتئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 555/ج2018/2
التاريخ 2018/4/30

اعان
محسلن  الهلارب/  املتهلم   / اىل 

حمزة محسن
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة  
والخاصلة   )555/ج2018/2(  
باملشلتكي )زيلد داخلل حسلني(  
وفلق امللادة )1/459 ( عقوبلات 
وملجهوليلة محلل اقامتك حسلب 
هلذه  ثنايلا  يف  املرفلق  االشلعار 
الدعلوى عليله قلررت املحكملة 
تبليغلك اعانلا بوجلوب الحضور 
يف موعلد املحاكمة املصلادف يوم 
2018/6/14 وعند عدم حضورك 
سلوف تجلري محاكمتلك  غيابيا 

وعلنا حسب االصول 
القايض

عدنان كريم عبد عيل

مجلس القضاء االعىل
النجلف  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة جنح املختصة  بنظر 

قضايا النزاهة يف النجف
العدد : 37/ج نزاهة/2018

التاريخ 2018/4/26
اعان

كاظلم  علادل  الهلارب/  املتهلم   / اىل 
حسني

حيلث انلك متهلم يف الدعلوى املرقملة  
والخاصلة   نزاهلة/2018(   )37/ج 
باملشلتكي )احمد جواد كاظلم واحمد 
حسلني جلواد ودائرة عقلارات الدولة(  
وفلق  املادة )331( عقوبات وملجهولية 
محل اقامتك حسلب االشلعار املرفق يف 
ثنايا هذه الدعوى عليه قررت املحكمة 
تبليغك اعانا بوجوب الحضور يف موعد 
املصادف يلوم 2018/5/30  املحاكمة 
وعنلد علدم حضلورك سلوف تجلري 
محاكمتك  غيابيا وعلنا حسب االصول 

القايض
حسن عبد االمري الحدراوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسلة محكملة اسلتئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 662/ج2018/2
التاريخ 2018/4/30

اعان
اىل / املتهلم الهلارب/ حيلدر عليل 

نارص
حيلث انك متهلم يف الدعوى املرقمة  
والخاصلة   )662/ج2018/2(  
باملشتكي )اياد شاكر شفيق(  وفق 
املادة )1/459( عقوبات وملجهولية 
محل اقامتك حسلب االشعار املرفق 
يف ثنايلا هلذه الدعلوى عليه قررت 
املحكملة تبليغلك اعانلا بوجلوب 
الحضور يف موعد املحاكمة املصادف 
علدم  وعنلد   2018/6/14 يلوم 
حضورك سلوف تجلري محاكمتك  

غيابيا وعلنا حسب االصول 
القايض

عدنان كريم عبد عيل

مجلس القضاء االعىل
النجلف  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 300/ج2018/2
التاريخ 2018/3/14

اعان
اىل / املتهلم الهلارب/ مهلدي صاللح 

يوسف
حيلث انلك متهلم يف الدعلوى املرقملة  
والخاصلة   )300/ج2018/3( 
باملشلتكي )اكرم عز الدين كريم(  وفق 
امللادة )1/459( عقوبلات وملجهوليلة 
محل اقامتك حسلب االشلعار املرفق يف 
ثنايا هذه الدعوى عليه قررت املحكمة 
تبليغك اعانا بوجوب الحضور يف موعد 
املصادف يلوم 2018/4/15  املحاكمة 
وعنلد علدم حضلورك سلوف تجلري 
محاكمتك  غيابيا وعلنا حسب االصول 

القايض
احمد كاظم جبار

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 182 

التاريخ: 29/ 4/ 2018

إعالن
العدد : 117

التاريخ 2018/5/2

مدة التاجيرالموقعالمساحةرقم الملكرقم البلوكجنس الملكت
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة90م172االولقطعة صناعية1
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة90م32  ـ6السادسقطع  صناعية2
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة77م42العاشرقطعة صناعية3
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة78م32  ـ16 ـ10الحادي عشرقطع  صناعية4
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة72م202 ـ22الحادي عشرقطع  صناعية5
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة72م42ب  ـ16 ـ 18  ـ19الثاني عشر قطع  صناعية6
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة78م112الثاني عشر قطعة صناعية7
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة84م92الثاني عشر قطعة صناعية8
سنة واحدة حي ميسان /على القطعة  3/14265)3×4(م5 ـ 18  ـ21  ـ23حوانيت9

سنة واحدة حي ميسان / على القطعة 3/31411)3×4(م18 ـ 17 ـ 23حوانيت10

سنة واحدة حي ميسان / على القطعة 3/31409)3×4(م13 ـ 15 ـ 26 ـ 30 ـ 32 ـ 52 ـ 55 ـ 58حوانيت11

نوع ت
العقار

رقمه 
بدل التقدير السنوي مساحتهمدة االيجاروموقعة

)السابق( 
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العدد )1666( االحد  6  آيار  2018
ا�سرتاحة8

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

عطل يف حواسيب فحص رسطان الثدي
يف بريطاني�ا، توص�ل أح�د مراك�ز الخدم�ة 
الطبية الهاتفي�ة آالف املكاملات، عقب إعالن 
الحكوم�ة عن احتم�ال وفاة 270 س�يدة يف 
األع�وام املاضية نتيجة عط�ل أصاب أجهزة 
كمبيوتر مخصص�ة لفحص رسطان الثدي.

وق�ال وزي�ر الصح�ة العام�ة الربيطان�ي، 
جرييمي هانت، »تشري أعىل تقديراتنا الحالية 
املرفوقة ببع�ض التحفظ إىل أنه ربما ما بني 
135 امرأة و270 قد توفني نتيجة ملا حدث«.

وانتاب�ت حال�ة من الهل�ع آالفا من النس�اء 
املرتواحة أعمارهن بني الخمسني والسبعني 
س�نة يف بريطانيا، حيث قصدن مراكز طبية 
لالستفسار عن ما يمكن فعله بعد أن ظهرت 
معلوم�ات ع�ن أخطاء يف منظومة الكش�ف 
عن رسط�ان الثدي لدى هذه الفئة العمرية.
ه�ذا وتتعرض وزارة الصحة يف البالد لضغط 
ش�ديد م�ن املعارض�ة، لتقدي�م تفس�ريات 
واضحة عن حقيقة ما حصل.كما أن أقارب 

الضحاي�ا رأوا أن جواب الحكومة ال يش�في 
غليلهم، حيث قال ابن سيدة توفيت برسطان 
الث�دي، يل تاوزي »أنا أريد أن تتم معاقبة من 
تس�ببوا يف ذلك، بطردهم من عملهم أو إلغاء 
عقوده�م، هذا ما نريد س�ماعه وليس رسد 
أرق�ام علينا«.ونف�ى بعض األطب�اء حدوث 
أي أعطال بمنظوم�ة الكمبيوتر عام 2009، 
وهو العام الذي ترص الحكومة عىل أنه شهد 

بداية املشكلة.

أرضار جديدة ألدوية االكتئاب
أك�د علم�اء من جامعتي إيس�ت 
الربيطانيت�ني  وأس�تون  أنجلي�ا 
أن االس�تعمال الطوي�ل ملضادات 

االكتئاب يتسبب بالخرف.
وتوص�ل العلماء إىل تل�ك النتائج 
بعد دراسات اس�تمرت 9 سنوات 
عاين�وا خالله�ا امللف�ات الطبية 
لنح�و 350 أل�ف ش�خص تزي�د 
أعماره�م عن 65 س�نة، 40 ألفا 

منه�م كان�وا مصاب�ني بأعراض 
أدوي�ة  ويتناول�ون  االكتئ�اب 

لتحسني حالتهم النفسية.
وبع�د أن الحظ العلماء أن نس�بة 
املصاب�ني بالخ�رف كان�ت أع�ىل 
يتعاط�ون  الذي�ن  عن�د  بكث�ري 
يف  دقق�وا  االكتئ�اب،  مض�ادات 
نوعية األدوية، فتبني أن ما يدعى 
بمض�ادات الكولني ه�ي أكثر ما 

يزي�د احتم�ال اإلصاب�ة بالخرف 
عند تعاطيها عىل املدى الطويل.

يذك�ر أن مض�ادات الكول�ني هي 
أدوية تستخدم يف عالج العديد من 
الحاالت الطبية، كبعض األمراض 
باركنس�ون  وم�رض  النفس�ية 
ح�االت  ويف  ومضاعفات�ه، 
األرق واالكتئ�اب، وحت�ى بع�ض 

اضطرابات الجهاز التنفيس.

سودوكو

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

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 108/ج /2018
التاريخ 3/13 /2018

اعالن
اىل / املتهم الهارب/ عيل جواد كاظم

حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقمة  
والخاص�ة     )2018/ )108/ج 
باملش�تكي )مرصف املتحد لالستثمار(  
وفق املادة )453 ( عقوبات وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب االشعار املرفق يف 
ثنايا هذه الدعوى عليه قررت املحكمة 
تبليغك اعالنا بوجوب الحضور يف موعد 
املحاكمة املص�ادف يوم 2018/5/17 
وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تج�ري 
محاكمتك  غيابيا وعلنا حسب االصول 

القايض
حسن عبد االمري الحدراوي

��������������������������������
مجلس القضاء االعىل

النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 367/ج /2018

التاريخ 2018/2/21
اعالن

اىل / املته�م اله�ارب/ محم�د طال�ب 
عودة

حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقمة  
)367/ج/2018(  والخاصة  باملشتكي 
)عقيل عبد مس�لم حسني (وفق املادة 
العقوب�ات  قان�ون  م�ن   )  1/459(
وملجهولية محل اقامتك حسب االشعار 
املرف�ق يف ثناي�ا ه�ذه الدع�وى علي�ه 
قررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بوجوب 
الحض�ور يف موع�د املحاكمة املصادف 
يوم 2018/5/28 وعند عدم حضورك 
س�وف تجري محاكمتك  غيابيا وعلنا 

حسب االصول 
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي
��������������������������������

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

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 858/ج /2018
التاريخ 2018/4/18

اعالن
اىل / املتهمني الهاربني/ حس�ن عدنان 

حرتوش
الدع�وى  يف  متهم�ني  انك�م  حي�ث 
املرقم�ة  )858/ج /2018(  والخاصة  
باملشتكية )ايناس عبد الله عبد(  وفق 
امل�ادة )384 ( م�ن قان�ون العقوبات 
حس�ب  اقامتك�م  مح�ل  وملجهولي�ة 
االش�عار املرفق يف ثنايا ه�ذه الدعوى 
علي�ه ق�ررت املحكمة تبليغك�م اعالنا 
بوج�وب الحض�ور يف موع�د املحاكمة 
وعن�د   2018/5/20 ي�وم  املص�ادف 
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك  

غيابيا وعلنا حسب االصول 
القايض

احمد كاظم جبار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 286/ج /2018

التاريخ 2018/3/14
اعالن

اىل / املته�م  اله�ارب / مرت�ى مجيد محمد 
سعيد  

حي�ث انك مته�م  يف الدع�وى املرقمة  )286/
ج3 /2018(  والخاصة  باملشتكي  )عيل كريم 
خنف�ور(  وفق امل�ادة )1/459 (    وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثنايا 
ه�ذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكم�ة تبليغك  
اعالن�ا بوجوب الحض�ور يف موع�د املحاكمة 
ع�دم  وعن�د   2018/4/15 ي�وم  املص�ادف 
حضورك سوف تجري محاكمتك  غيابيا وعلنا 

حسب االصول 
القايض

احمد كاظم جبار

��������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 737/ج3 /2018
التاريخ 2018/4/15

اعالن
اىل / املتهم  الهارب / محمد عيل كاظم حميد  
حي�ث انك مته�م  يف الدع�وى املرقمة  )737/

ج3 /2018(  والخاص�ة  باملش�تكي  )معت�ز 
جلي�ل حمي�د (  وفق امل�ادة )459 (  عقوبات  
وملجهولية محل اقامتك حسب االشعار املرفق 
يف ثناي�ا ه�ذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك  اعالن�ا بوج�وب الحض�ور يف موع�د 
املحاكمة املص�ادف ي�وم 2018/5/15 وعند 
عدم حضورك سوف تجري محاكمتك  غيابيا 

وعلنا حسب االصول 
القايض

احمد كاظم جبار

��������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 785/ج3 /2018
التاريخ 2018/4/16

اعالن
اىل / املتهم  الهارب / عيل هادي عبد االمري  

حي�ث انك مته�م  يف الدع�وى املرقمة  )785/
ج3 /2018(  والخاصة  باملش�تكي  )يوس�ف 
   )  1/459( امل�ادة  وف�ق    ) خلي�ل  ابراهي�م 
عقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب 
االش�عار املرف�ق يف ثناي�ا هذه الدع�وى عليه 
قررت املحكمة تبليغك  اعالنا بوجوب الحضور 
يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2018/5/16 
وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك  

غيابيا وعلنا حسب االصول 
القايض

احمد كاظم جبار

��������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف 

العدد / 3946/ش2017/4
التاريخ 2018/3/20

اعالن
اىل / املدع�ى علي�ه / اوه�ام عب�د االمري عبد 

الهادي
بتاريخ 2018/3/15 اص�درت هذه املحكمة 
قراره�ا بالع�دد 3946/ش2017/4 الصادرة 

من هذه املحكمة والذ
ي يتضم�ن التفري�ق القضائ�ي بين�ك وب�ني 
املدعية زوجتك )ملياء مس�لم مجيد( وقد صدر 
القرار بحقك غيابي�ا وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار 
مجمع حي الس�الم الس�كني / النجف قررت 
املحكم�ة تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ول�ك حق االع�رتاض عىل 
القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكس�ه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

طالل سلمان مهدي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف يثرب
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب

العدد: 29/ ش/ 2018 
التاريخ: 2/ 5/ 2018 

اىل/ املدعى عليه/ ميثاق شاهر حميد
تبليغ

اصدرت هذه املحكمة حكما غيابيا بحقك بتاريخ 
30/ 4/ 2018 بالدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة 29/ 
ش/ 2018 يق�ي بالتفري�ق القضائي بينك وبني 
زوجت�ك املدعية )روي�دة رحيم كري�م( وملجهولية 
املذك�ور  بالحك�م  تبليغ�ك  اقامت�ك تق�رر  مح�ل 
بصحيفتني محليتني رسميتني ولك حق االعرتاض 
عىل القرار املذك�ور.. ويف حالة عدم تقديمك طعنا 
بالق�رار خ�الل امل�دة القانونية فان القرار س�وف 

يكتسب الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض

فائق مشعل صالح

��������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد: 3215/ ب2/ 2017 
التاريخ: 2/ 5/ 2018 

اعالن
بن�اءا عىل القرار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة 
ش�يوع العقار املرقم 5305 براق جديدة يف النجف 
عليه تعل�ن هذه املحكمة عن بي�ع العقار املذكور 
اع�اله واملبين�ة اوصاف�ه وقيمت�ه ادن�اه. فع�ىل 
الراغب�ني بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكمة خالل 
)ثالث�ون( يوم�ا م�ن الي�وم الثاني لن�رش االعالن 
مس�تصحبا معه التأمينات القانوني�ة البالغة 10 
% م�ن القيمة املق�درة بموجب ص�ك مصدق المر 
محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين 
رق�م )7( يف النجف، وس�تجري املزايدة واالحالة يف 
الس�اعة الثانية عرش من الي�وم االخري من االعالن 
يف هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية.
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف: العق�ار املرق�م 5305 ب�راق جديدة يف 
النج�ف عب�ارة عن دار س�كن ركن بش�ارعني كل 
شارع بعرض 12 مرت وبمس�احة اجمالية للعقار 
62 م�رت مربع بواجهة 6 مرت ونزال 10.3 ويحتوي 
ع�ىل مطبخ صغ�ري ومطب�خ بمس�احة 2.5×3.5 
ن�وم  وغرف�ة  وحم�ام   4×4 وصال�ة  وصحي�ات 
2.7×4.80 يف الطاب�ق االريض ام�ا الطابق العلوي 
يتك�ون من س�طح وغرفتني نوم والس�طح مبلط 
بالف�ريش القديم وه�و متموج )في�ه ارضار( اما 
عموم الدار مبلطة بالصب غري املس�لح ومس�قفة 
بالش�يلمان مجه�زة بامل�اء والكهرب�اء مس�احة 
البن�اء الكلية 85 مرت ك�ون العق�ار بطابقني وان 
العق�ار لحظة الكش�ف مش�غول من قبل حس�ني 
عدنان طالب وه�و يرغب بالبقاء يف العقار بصفة 
مس�تأجر بع�د البي�ع درج�ة عم�ران ال�دار دون 
الوس�ط وان القيمة املقدرة للعق�ار مبلغ مقداره 
)62.350.000( اثنان وس�تون ملي�ون وثالثمائة 

وخمسون الف دينار ال غريها.

��������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة الكفل

العدد: 1/ استمالك/ 2017 
التاريخ: 18/ 4/ 2018 

اعالن
اىل/ املستملك منهم

1-حسن وحس�نية ومللومة وبدرية وشكرية اوالد 
وبنات عبد الزهرة الصياح

2-ريمة عمران
3-عواد وفؤاد وابراهيم وسعد اوالد موىس عمران

4-جاسم ذرب
5-الشخص الثالث/ عبيلة عبد عيل

عطفا عىل الحكم الصادر من هذه املحكمة بالعدد 
اع�اله وتاريخ 8/ 4/ 2018 واملتضمن اس�تمالك 
مساحة 400 م2 من العقار املرقم 5 م21 ام نعجة 
وتس�جيله ملكا رصفا باسم رشكة مصايف الوسط 
رشكة عامة وببدل قدره س�تتة ماليني واربعمائة 
الف دينار وملجهولية محل اقامتكم تقرر تبليغكم 
بقرار الحك�م املذكور عن طري�ق النرش بصحيفة 
رسمية يومية ولكم حق الطعن بقرار الحكم خالل 
امل�دة القانونية املنص�وص عليها قانونا وحس�ب 

االصول.
القايض

تحسني عيل خميس

تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية برطلة وفقا 
ألحكام القانون )21( لس�نة 2013 املعدل وبطريقة املزايدة العلنية  فعلى الراغبني باإلجيار مراجعة مديرية 
بلدية برطلة خالل مدة)30( يوم تبدأ من اليوم التايل لنش�ر االعالن بالصحف مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية 
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نش�ر االعالن  واملصاريف االخرى على ان يقوم بتسديد باقي بدل 
االجيار والرس�وم االخرى وإبرام العقد خالل مدة ثالثون يوم  من تاريخ تصديق قرار االحالة وخبالفه يعترب 
املس�تأجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعلى حس�اب الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف 
االخرى املرتتبة على ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة جمددا وس�تكون 

املزايدة يف مقر مديرية بلدية برطلة .
مالحظة : مدة االجيار سنة واحدة فقط.

1/ تأج�ري الدكاكني املرقم�ة من )1( اىل )23( ماعدا دكان )6 و10 ( املش�يدة عل�ى القطعة املرقمة  
78/468م75 برطلة الغربية . 

2/ تأجري الدكاكني املرقمة )83 و85 و90 ( املشيدة على القطعة املرقمة 435 /2م 75 برطلة الغربية. 
3/ تأجري الدكاكني املرقمة ) 99و100و 101و 102 و105 (املشيدة على القطعة املرقمة 357 برطلة 

القدمية  .

تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية  تلكيف  
وفقا ألحكام القانون )21( لس�نة 2013 وبطريقة املزايدة العلنية فعل�ى الراغبني باإلجيار مراجعة مديرية 
بلدية تلكيف وخالل مدة )15( يوم تبدأ من اليوم التايل لنشر االعالن بالصحف مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية 
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة أجور نش�ر االعالن واملصاريف االخرى على ان يقوم بتسديد باقي بدل 
االجيار والرس�وم االخرى وإبرام العقد خالل مدة ثالثون ي�وم من تاريخ تصديق قرار االحالة وخبالفه يعترب 
املس�تأجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعلى حس�اب الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف 
االخرى املرتتبة على ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة  جمددا وس�تكون 

املزايدة يف مقر مديرية بلدية تلكيف.
مالحظة : مدة االجيار سنة واحدة فقط.

1/ تأجري الدكاكني املرقمة )5 و7 و  10و 54و 56 و 57و 58 و 61 و  62و 63 ( املش�يدة على 
جزء من القطعة املرقمة  16/1016 تلكيف  .

2/تأجري الدكاكني املرقمة )14و15و17و 23و24 (املش�يدة على جزء من القطعة املرقمة  17/1016 
تلكيف.  

3/تأجري الدكاكني املرقمة )26و27و28و29و30و32و33و41و42 (املش�يدة على جزء من القطعة 
املرقمة 20/1016 .

4/تأج�ري الدكاك�ني املرقمة )46و47و48و49و50( املش�يدة على جزء من القطع�ة املرقمة 1707 
تلكيف.

5/تأجري الدكاكني املرقمة )67و68و72و73و 74و75و76( املش�يدة عل�ى جزء من القطعة املرقمة  
27/1016 تلكيف.  

6/تأجري الدكاكني املرقم�ة )136 و137و 140و152و154و157( املش�يدة على جزء من القطعة 
املرقمة  1/1519 تلكيف .

7/ تأجري الدكاكني املرقمة )94و95و101و102و103و107و109و113و116و119و123و1
27و129( املشيدة على جزء من القطعة املرقمة 3/1519 تلكيف .

8/تأجري الدكاكني املرقمة )158و159و 160و 162و165و166و167و171و186( املشيدة على 
جزء من القطعة املرقمة  101 /1 مقاطعة 8 تلمثة . 

9/تأج�ري الدكاكني املرقمة من )187(اىل )194( املش�يدة على جزء م�ن القطعة املرقمة  1004/ 12 
تلكيف. 

10/تأجري كازينو ش�توي املش�يد على القطعة املرقمة  373/5 مقاطعة  8 تلس�قف البالغ مس�احتها 
)2235م2(.

جلنة البيع واالجيار 
الثانية يف حمافظة نينوى

جلنة البيع واالجيار 
الثانية يف حمافظة نينوى

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن 

مدير بلديات حمافظة نينوى

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن 

مدير بلديات حمافظة نينوى 

اعالن اول )52( 2 /2018/5

اعالن ثاين )51( التاريخ 2/ 5/ 2018
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 استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013  
تعلن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجرياالمالك املبينة  والعائدة اىل مديرية 
بلدي�ة العم�ارة فع�ى الراغبني باالش�راك يف املزايدة مراجعة س�كرتري اللجن�ة يف مقر بلدية 
العم�ارة خ�الل فرة )30( ثالث�ون يوما  تبدأ من الي�وم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه 
التأمينات القانونية البالغة ان ال تقل عن )100 %( من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة  يف 
الساعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش وعى قاعة 
مديري�ة بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش وكافة املصاريف املرتبة عى ذلك مع جلب هوية 
االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرة )10( 
ع�رشة ايام من تاريخ املصادفة الكمال اج�راءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات 

القانونية.

رشوط التأجري
يس�لم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالبة 

بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

لتجهيز دائرة صحة صالح الدين باالدوية واالجهزة واملستلزمات الطبية )مستلزمات طبية(
تعل�ن دائرة صحة ص�الح الدين عن اجراء مناقصة  عامة رقم)6( لس�نة 2018 لتجهيز دائرة 

صحة صالح الدين باالدوية واالجهزة واملستلزمات الطبية )مستلزمات طبية(
وحس�ب الكش�ف التخمين�ي املع�د من قب�ل الدائ�رة علم�ا ان مبل�غ الكش�ف التخميني هو 
)249405000( مائت�ان وتس�عة واربعون مليون واربعمائة وخمس�ة الف دينار عراقي فقط 
الغري وبفرة تجهيز )90( تس�عون يوما ويكون خاضعا للتعليمات والقوانني النافذة الخاصة 
ووفق املادة 3 / اوال من تعليمات تنفيذ  العقود الحكومية رقم)2( لس�نة2014 ووفق الوثائق 
القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط بما يناسب موضوع املناقصة ومن ضمن تخصيصات 
الدائ�رة )املوازنة التش�غيلية( وعى التبوي�ب )2 – 1 – 3 – 9-2( والتعليمات الخاصة بتجهيز 
االدوية واملس�تلزمات واالجهزة الطبية )مس�تلزمات طبية( والقوانني  املرشعة فعى الراغبني  
باالش�راك  باملناقصة  من رشكات ومكاتب ومذاخر متخصصة بتجهيز االدوية ومسجلة لدى 
وزارة الصح�ة مراجعة دائرة صحة  صالح الدين / ش�عبة العق�ود مقرر لجنة فتح العطاءات  
لغ�رض  رشاء مس�تندات املناقصة لقاء مبلغ ق�دره )150.000 مائة وخمس�ون الف دينار( 
عراقي  فقط غري قابل للرد اال يف حالة الغاء املناقصة وان  اخر موعد  لغلق املناقصة هوالساعة 
)الثانية عرش( ظهراً من يوم )االربعاء ( املصادف )23 / 5 / 2018 (واليقبل اي  اي عطاء يرد 
بع�د هذا املوعد ع�ى ان عى ان يوضع  العطاء يف صندوق فتح العطاءات مقابل وصل اس�تالم 
م�ن مقرر لجنة فت�ح العطاءات علما انه يتم اجراء محارضة ي�وم االربعاء املصادف )16 / 5 
/ 2018(  يف ش�عبة العقود لالجابة عى االستفس�ارات املقدمة من قبل  املقاولني ويكون فتح 
العطاءات يف نفس يوم غلق املناقصة يف مقر ديوان الدائرة واذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية 
فيتم الغلق يف اليوم التايل وان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه 
املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف الخر اعالن للمناقصة مع تقديم تامينات اولية بش�كل 
ص�ك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ 2% من الكلف�ة التخمينية وتقديم براءة ذمة صادرة من 
الهيئة العامة للرضائب معنونة اىل دائرة صحة صالح الدين عى ان ترفق املستمسكات املطلوبة 
ويكون العطاء نافذا ملدة )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة ولالستفسار عن معلومات اكثر 

االتصال عى الربيد  االلكروني لشعبة العقود يف دائرة صحة صالح الدين 
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لتجهيز دائرة صحة صالح الدين باالدوية واالجهزة واملستلزمات الطبية )ادوية(
تعل�ن دائرة صحة ص�الح الدين عن اجراء مناقصة  عامة رقم)5( لس�نة 2018 لتجهيز دائرة 

صحة صالح الدين باالدوية واالجهزة واملستلزمات الطبية )ادوية(
وحس�ب الكش�ف التخمين�ي املع�د من قب�ل الدائ�رة علم�ا ان مبل�غ الكش�ف التخميني هو 
)249446250( مائت�ان وتس�عة واربع�ون مليون واربعمائة وس�تة واربعون ال�ف ومائتان 
وخمس�ون  دين�ار عراق�ي فقط الغ�ري وبفرة تجهي�ز )90( تس�عون يوما ويك�ون خاضعا 
للتعليمات والقوانني النافذة الخاصة ووفق املادة 3 / اوال من تعليمات تنفيذ  العقود الحكومية 
رقم)2( لسنة2014 ووفق الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط بما يناسب موضوع 
املناقصة ومن ضمن تخصيصات الدائرة )املوازنة التشغيلية( وعى التبويب )2 – 1 – 3 – 12( 
والتعليمات الخاصة بتجهيز االدوية واملستلزمات واالجهزة الطبية )االدوية( والقوانني  املرشعة 
فعى الراغبني  باالشراك  باملناقصة  من رشكات ومكاتب ومذاخر متخصصة بتجهيز االدوية 
ومسجلة لدى وزارة الصحة مراجعة دائرة صحة  صالح الدين / شعبة العقود مقرر لجنة فتح 
العطاءات  لغرض  رشاء مس�تندات املناقصة لقاء مبلغ قدره )150.000 مائة وخمسون الف 
دين�ار( عراق�ي  فقط غري قابل للرد اال يف حالة الغاء املناقص�ة وان  اخر موعد  لغلق املناقصة 
هوالساعة )الثانية عرش( ظهراً من يوم )االثنني ( املصادف )21 / 5 / 2018 (واليقبل اي  اي 
عطاء يرد بعد هذا املوعد عى ان عى ان يوضع  العطاء يف صندوق فتح العطاءات مقابل وصل 
استالم من مقرر لجنة فتح العطاءات علما انه يتم اجراء محارضة يوم االثنني املصادف )14 / 
5 / 2018(  يف شعبة العقود لالجابة عى االستفسارات املقدمة من قبل  املقاولني ويكون فتح 
العطاءات يف نفس يوم غلق املناقصة يف مقر ديوان الدائرة واذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية 
فيتم الغلق يف اليوم التايل وان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه 
املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف الخر اعالن للمناقصة مع تقديم تامينات اولية بش�كل 
ص�ك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ 2% من الكلف�ة التخمينية وتقديم براءة ذمة صادرة من 
الهيئة العامة للرضائب معنونة اىل دائرة صحة صالح الدين عى ان ترفق املستمسكات املطلوبة 
ويكون العطاء نافذا ملدة )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة ولالستفسار عن معلومات اكثر 

االتصال عى الربيد  االلكروني لشعبة العقود يف دائرة صحة صالح الدين 
CONT.dep.salahaddin@gmail.com

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 767/ج2018/1

التاريخ 2018/4/12
اعالن

اىل / املتهم الهارب/ سعيد محمد جابر
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة  )767/

)محم�د  باملش�تكي  والخاص�ة   ج2018/1(  
س�عيد جبار(  وفق امل�ادة )1/459/أ( عقوبات 
وملجهولية محل اقامتك حسب االشعار املرفق يف 
ثنايا ه�ذه الدعوى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بوج�وب الحض�ور يف موع�د املحاكم�ة 
املصادف ي�وم 2018/5/28 وعند عدم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك  غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول 
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 775/ج2018/1

التاريخ 2018/4/12
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة   / اىل 

االتحادية / الشؤون املالية
نرس�ل اليكم االعالن الخاص باملتهم الهارب 
)عيل حسني نهاب( راجني نرشه بصحيفتني 
يوميت�ني محليت�ني وتزويدن�ا بنس�خ م�ن 

الصحف مع فائق التقدير
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 387/ج2018/1

التاريخ: 2018/3/6
اعالن

اىل / املتهم الهارب/ مشتاق سمري صعيجل
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة  )387/

ج2018/3(  والخاصة  باملش�تكي )كريم تركي 
حمد(  وفق املادة )1/459 ( عقوبات وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثنايا 
هذه الدعوى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك اعالنا 
بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم 
2018/5/28 وعند عدم حضورك س�وف تجري 

محاكمتك  غيابيا وعلنا حسب االصول 
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 371/ج /2018

التاريخ 2018/2/21
اعالن

اىل / املتهم الهارب/ سالم محمد عيل
حي�ث انك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة  )371/ج 
/2018(  والخاص�ة  باملش�تكي )رشك�ة الغدير 
للمق�اوالت العامة(  وفق املادة )47/453 و 49(   
من قان�ون العقوب�ات وملجهولية مح�ل اقامتك 
حسب االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه 
قررت املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور يف 
موعد املحاكمة املصادف يوم 2018/5/28 وعند 
ع�دم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك  غيابيا 

وعلنا حسب االصول 
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 866/ج2018/1

التاريخ 2018/4/19
اعالن

اىل / املتهم الهارب/ ميثم  منذر رؤوف
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة  )866/

ج2018/1(  والخاص�ة  باملش�تكي )عمار جواد 
كاظم(  وفق املادة )1/459 ( عقوبات وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب االشعار املرفق يف ثنايا هذه 
الدع�وى علي�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا 
بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم 
2018/5/28 وعند عدم حضورك س�وف تجري 

محاكمتك  غيابيا وعلنا حسب االصول 
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 11/ج /2017
التاريخ 2018/3/13

اعالن
اىل / املته�م اله�ارب/ ع�يل ج�واد 

كاظم
حي�ث انك مته�م يف الدعوى املرقمة  
والخاص�ة     )2017/ )11/ج 
املتح�د  )م�رف  باملش�تكي 
لالس�تثمار(  وف�ق امل�ادة )453 ( 
عقوب�ات وملجهولية مح�ل اقامتك 
ثناي�ا  يف  املرف�ق  االش�عار  حس�ب 
هذه الدعوى عليه ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بوج�وب الحض�ور 
يف موع�د املحاكم�ة املص�ادف يوم 
2018/5/17 وعن�د عدم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك  غيابي�ا 

وعلنا حسب االصول 
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي
�����������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 765/ج2018/1
التاريخ 2018/4/12

اعالن
اىل / املتهم الهارب/ رسول محسن 

نجم
حي�ث انك مته�م يف الدعوى املرقمة  
والخاص�ة   )765/ج2018/1(  
باملش�تكي )محم�د عب�اس عب�د(  
وف�ق امل�ادة )1/459/أ( عقوب�ات 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب 
االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
عليه قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة 
 2018/5/28 ي�وم  املص�ادف 
وعند ع�دم حضورك س�وف تجري 
محاكمت�ك  غيابي�ا وعلن�ا حس�ب 

االصول 
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي

3962
5   3

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار

حمافظة صالح الدين
دائرة صحة صالح الدين

مكتب املدير العام
شعبة العقود

حمافظة صالح الدين
دائرة صحة صالح الدين

مكتب املدير العام
شعبة العقود

الصيدالين
عمر صباح شفيق 

املدير العام

الصيدالين
عمر صباح شفيق 

املدير العام

اعالن مناقصة عامة رقم )6(  لسنة 2018 اعالن مناقصة عامة رقم )5(  لسنة 2018

العدد 771 
التاريخ 30 / 4 / 2018

العدد 772 
التاريخ 30 / 4 / 2018  

م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة

ر اللجنة

اعالن
العدد: 18176 

التاريخ: 2018/4/30

مدة التأجيرالقيمة التقديريةالمساحةالموقعنوع الملك ورقمهت

ورشة صناعية رقم 11
الصناعية خلف معمل اكياس 
النايلون جزء من 225/118 

نهر دجلة
1,350,000 مليون وثالثمائة 100م2

3سنواتوخمسون الف دينار

ورشة تصليح المكائن 2
رقم 1

الصناعية مخزن البلدية القديم  
2,200,000 مليونان ومائتان 802م2جزء من 225/118 نهر دجلة

3سنواتالف دينار

ورشة تصليح المكائن 3
رقم 2

الصناعية مخزن البلدية القديم  
2,200,000 مليونان ومائتان 802م2جزء من 225/118 نهر دجلة

3سنواتالف دينار

ورشة تصليح المكائن 4
رقم 3

الصناعية مخزن البلدية القديم  
2,200,000 مليونان ومائتان 880م2جزء من 225/118 نهر دجلة

3سنواتالف دينار

ساحة بيع المواد 5
االنشائية

طيق عمارة ـ الكحالء 
6,050,000 ستة ماليين 2880م703/2402 نهر دجلة

3سنواتوخمسون الف دينار
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فيفا يدعو االحتاد العراقي ووزارة 
الرياضة الجتامع يف زيورخ

             بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن المستش�ار القانوني التح�اد الكرة نزار 
أحم�د، ع�ن رغب�ة االتح�اد الدول�ي ف�ي ح�ل 
أزم�ة اتحاد الك�رة العراق�ي ووزارة الش�باب 

والرياضة.
وقال أحمد ف�ي تصريحات صحفية إن االتحاد 
الدولي يدعو وزارة الشباب والرياضة العراقية 
واتح�اد الك�رة إلى اجتم�اع عاجل ف�ي مقره 
لمناقش�ة قضية النزاه�ة التي أثي�رت مؤخرا 

بحق االتحاد.
وببين أن موعد االجتماع المقترح من الفيفا 

هو أح�د أي�ام 15 أو 16 أو 17 أو 18 
من الشهر الجاري في زيورخ.

يش�ار إلى أن هيئ�ة النزاهة 
مزاع�م  ف�ي  تحق�ق 

خروق�ات مالية ارتكبها 
رئيس وعدد من أعضاء 
اتحاد الكرة في خليجي 

21 بالبحرين.

بوفون يدرس الغياب عن مباراة وداعه
            المستقبل العراقي / متابعة

 
تحدثت تقارير صحفية عن احتمالية أن يرفض 
حارس المرم�ى المخضرم جيانلويجي بوفون، 
تلبي�ة االس�تدعاء لالنضم�ام لمنتخ�ب ايطاليا 
ف�ي مب�اراة هولندا الودي�ة، على الرغ�م من أن 
المواجهة ستقام في ملعب نادي يوفنتوس من 

أجله.
وكان م�ن المقرر عق�د المب�اراة الودية يوم 4 
يوني�و/ حزي�ران المقب�ل ف�ي مدين�ة تورينو، 
واختار االتحاد اإليطالي لكرة القدم ملعب أليانز 
معق�ل اليوف�ي إلقامتها، وذلك م�ن أجل تكريم 

بوفون في مباراته األخيرة بقميص األزوري.
وم�ع ذل�ك، ووفق�ا لصحيف�ة الجازيت�ا ديل�و 

س�بورت، ف�إن ح�ارس المرمى صاح�ب ال�40 
عاما يفكر بجدية في الغياب عن هذا الحدث.

وأش�ارت الصحيف�ة ال�ى أن�ه يب�دو أن بوفون 
قد تأذى بس�بب االنتق�ادات الت�ي تلقاها خالل 
األس�ابيع القليلة الماضية، س�واء بسبب قراره 
بالع�ودة إل�ى المنتخب بعد الفش�ل ف�ي التأهل 
لكأس العال�م 2018، أوالتعليق�ات التي صدرت 
ض�ده بع�د خ�روج فريق�ه يوفنتوس م�ن ربع 
نهائي دوري األبطال هذا الموس�م على يد ريال 

مدريد اإلسباني.
وش�هدت مباراة اإلياب بين الريال واليوفي على 
ملع�ب برنابيو، طرد بوف�ون عقب انفعاله على 
الحك�م مايكل أوليفر الذي احتس�ب ركلة جزاء 

للميرنجي في وقت قاتل.

إسبانيا متنح إنيستا أرفع وسام ريايض
          المستقبل العراقي / وكاالت

منح مجلس الوزراء اإلس�باني، الوس�ام الملكي 
لالس�تحقاق الرياض�ي لقائ�د فريق برش�لونة، 
أندري�اس إنييس�تا، وه�و أعل�ى وس�ام تمنح�ه 
الحكوم�ة ف�ي مج�ال الرياضة.ون�ال ه�ذا 
الوسام عدة رياضيين من قبل، من بينهم 
تشافي هرنانديز وإيكر كاسياس 
وفيسينتي ديل بوسكي.وأكد 
المتح�دث باس�م الحكوم�ة 
والثقاف�ة  التعلي�م  ووزي�ر 
والرياضة، إنييجو مينديز، ذلك 
القرار من خالل المجل�س األعلى للرياضة، تقديرا 

لمجهودات إنييس�تا، الذي أحرز هدف فوز إسبانيا 
ببطول�ة كأس العالم 2010، بجن�وب أفريقيا، في 

ش�باك المنتخب الهولندي.وقال مينديز في مؤتمر 
صحف�ي عق�ب اجتماع المجل�س “أنهى إنييس�تا 
مس�يرته الرياضي�ة ف�ي برش�لونة بع�د تحقيقه 
البطول�ة ال�32، وارتدي الالع�ب قميص المنتخب 
الوطن�ي في مناس�بات عدي�دة في جمي�ع الفئات 
العمرية”.ون�ال دي�ل بوس�كي ذل�ك الوس�ام، بعد 
تحقيقه بطولة كأس العالم في 2010، بينما حصل 
كاسياس وتش�افي عليه، في يونيو/حزيران عام 
2015.يذك�ر أن آخر م�ن نال ذلك الوس�ام الرفيع، 
هو الع�ب التجدي�ف األوليمب�ي دافي�د كال، الذي 
فاز بخمس ميداليات أوليمبي�ة، إحداها ذهبية و4 
فضيات، ف�ي أولمبي�اد أثين�ا 2004 وبكين 2008 

ولندن 2012.

خطأ كارثي ملوقع »يوفا«.. يكشف بطل دوري أبطال أوربا
            المستقبل العراقي / وكاالت

 
وق�ع الموقع الرس�مي لالتح�اد األوروبي لك�رة القدم 
‘يوف�ا’ ف�ي خط�أ غري�ب، الجمعة، بع�د إعالن�ه تتويج 
ليفربول اإلنجليزي بلق�ب دوري أبطال أوروبا قبل أكثر 
من 20 يوما على المبارة النهائية.وتأهل ليفربول في 
مبارة قوية على حس�اب روما اإليطالي، على أن 
يلتقي في النهائي مع ريال مدريد اإلس�باني، 

ال�ذي تغل�ب ب�دوره عل�ى باي�رن ميوني�خ األلماني في 
مبارة جنونية.وتتضارب توقعات الجماهير بش�أن هذا 
النهائ�ي، فمنهم من يق�ول إن ليفربول يملك العبين من 
الطراز العالي باستطاعتهم هزيمة الفريق الملكي، فيما 
يشدد آخرون على أن زمالء رونالدو لن يضيعوا الفرصة 
وس�يخرجون كل ما ف�ي جعبتهم خ�الل النهائي الثالث 
له�م عل�ى التوال�ي وال�16 ف�ي تاريخهم.وف�ي صفحة 
الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا لموس�م 2017/2018، 

وضع الموقع الرسمي لالتحاد األوروبي شعار ليفربول، 
وتحت كلمة ‘الفائز’، األمر الذي أثار سيال من التعليقات 
بش�أن مدى ‘مصداقية’ هذه البطول�ة، فيما ذكر آخرون 
أن األمر يتعلق بخطأ تقني بس�يط ال غير.وهذه ليس�ت 
الم�رة األولى الت�ي يحدث فيه�ا خطأ يتعلق بمس�ابقة 
دوري األبط�ال، حي�ث كان ن�ادي روما قد ط�رح تذاكر 
مباراة إي�اب نصف النهائ�ي ضد ليفربول عل�ى الملعب 

األولمبي قبل يوم من إجراء القرعة الرسمية.

           بغداد/ المستقبل العراقي

وصف المدير الفني للمنتخب الوطني بكرة 
الق�دم باس�م قاس�م، المجموع�ة الرابعة 
التي سيتواجد فيها اس�ود الرافدين ضمن 
منافس�ات بطول�ة اس�يا ٢٠١٩ ف�ي دولة 

االمارات العربية المتحدة بالمتوازنة.
وق�ال قاس�م، ان ‘الخط�وة االول�ى نح�و 
تحقيق طموح الش�ارع الرياضي باللتويج 
باللق�ب االس�يوي للم�رة الثاني�ة تتمث�ل 
بااللتزام بمفردات البرنامج التدريبي الذي 
ت�م تقديمه م�ن قبل الجه�از الفني التحاد 
الكرة’.واض�اف ان ‘طموحن�ا ف�ي بطولة 
اسيا في نس�ختها المقبلة التي ستضيفها 
دولة االمارات يتعدى التأهل عن المجموعة 
ب�ل يتمثل في الوصول ال�ى ابعد نقطة في 
المنافس�ة على اللقب الذي س�بق وان توج 

به منتخبنا الوطني العام ٢٠٠٧’.
وتابع قاسم ان ‘عملية المنافسة على اللقب 

مرهونة بالتحضير االفضل من خالل اقامة 
المعسكرات التدريبية والمباريات الودية 

مع منتخبات تفوقنا في المس�توى، 
لالس�تفادة الفني�ة والبدني�ة من 

االحت�كاك وكل ذل�ك س�يصب 
ف�ي مصلحة ممث�ل الوطن 

ف�ي المحف�ل االس�يوي 
المنتظر’.

ان  بالذك�ر  جدي�ر 
الت�ي  القرع�ة 

ابو  اقيمت ف�ي 
مس�اء  ظب�ي 
أم�س الجمعة 
ضع�ت  و

منتخبنا الوطني 
المجموع�ة  ف�ي 

الرابع�ة ال�ى جان�ب 
اي�ران وفيتنام  كل م�ن 

واليمن.

مدرب املنتخب الوطني يبدي موقفه
من القرعة اآلسيوية

             بغداد/ المستقبل العراقي

اختار موقع االتحاد اآلسيوي، العب المنتخب 
الوطن�ي المحترف في نادي ايك الس�ويدي، 
نجماً لمنتخب اسود الرافدين خالل تقرير له 
عن نجوم كأس آس�يا 2019.ونش�ر الموقع 
صورة لياس�ين وكتب عليها: ‘تختلف نش�أة 
النجم العراقي أحمد ياسين عن أغلب زمالئه 
ف�ي الفريق، فقد هاجر ياس�ين م�ع عائلته 
إلى الس�ويد مبكراً ومارس كرة القدم هناك 
منذ صغره’.وأض�اف، ‘مثل المهاجم صاحب 
الرق�م 9 منتخ�ب أس�ود الرافدي�ن ف�ي 55 

مباراة دولية، حي�ث اعتمد عليه المدربون 
نظراً لقدرته على اللع�ب كمهاجم أو على 
األط�راف كالع�ب جن�اح أيمن أو أيس�ر’. 
واختار الموقع س�ون هيون�غ مين نجماً 
ع�ن المنتخب الك�وري الجنوب�ي وأكرم 
عفي�ف ع�ن المنتخ�ب القط�ري ونواف 
العابد عن المنتخب السعودي وعمر عبد 
الرحمن ع�ن المنتخ�ب اإلماراتي وعمر 
خريبي�ن ع�ن المنتخب الس�وري ومايا 
يوشيدا عن المنتخب الياباني وعلي رضا 
ع�ن المنتخب االيران�ي وارو نموي عن 

المنتخب االسترالي.

             المستقبل العراقي / متابعة
 

يرغ�ب باي�رن ميون�خ األلمان�ي، ف�ي التعاقد 
م�ع نجم ري�ال مدريد اإلس�باني، خ�الل فترة 
االنتق�االت الصيفي�ة المقبلة، بعد المس�توى 
رودريجي�ز،  خامي�س  يقدم�ه  ال�ذي  الرائ�ع 
الع�ب الملك�ي المع�ار للفري�ق الباف�اري في 
الموس�م الجاري.وبحسب صحيفة “سبورت” 
الكتالونية، فإن بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع 
الويل�زي جاريث بيل، في الصيف المقبل، حيث 
ي�راه النادي خيارا مميزا مع تقدم س�ن فرانك 
ريبيري )35 س�نة( وآريين روب�ن )34 عاما(.

وأش�ارت الصحيفة إلى أن بايرن ميونخ 
يرغ�ب في اس�تغالل عالقت�ه الجيدة مع 
ريال مدريد من أجل تخفيض س�عر العب 
الفريق الملكي، والمقدر بنحو 120 مليون 
يورو، مش�يرة إلى أن الباف�اري لن يدفع 
هذا المبل�غ إلتمام الصفقة.وأوضحت أن 
بايرن ميونخ سوف يجد صعوبة في ضم 
بيل من ريال مدريد، الذي ال يريد خسارة 
مالية جديدة بعدما فرط في الكولومبي 
خامي�س رودريجيز مقاب�ل 55 مليون 
ي�ورو، بعدم�ا ضم�ه م�ن موناكو في 

2014 مقابل 80 مليون يورو.

اآلسيوي خيتار أمحد ياسني 
نجام ألسود الرافدين

بايرن ميونخ جيهز لصفقة جديدة 
من ريال مدريد

         المستقبل العراقي / متابعة
 

يعتقد بول ميرس�ون أس�طورة آرس�نال اإلنجليزي، أن البلجيكي 
ايدين هازارد صانع ألعاب وجناح تشيلس�ي سيرحل عن البلوز هذا 

الصيف.
وقال ميرس�ون ف�ي تصريحات نقلتها صحيفة مت�رو “ال أعتقد أن 

إيدين هازارد سيكون في تشيلسي الموسم القادم”.
وأضاف “إذا لم يترك هازارد تشيلسي هذا الصيف، فسيظل هناك إلى 
األبد، وأنا ال أعتقد أنه يريد انهاء مسيرته وهو يرتدي قميص البلوز”.

يذك�ر ان هازارد البالغ م�ن العمر 27 عاما كان�ت تقارير ربطته في 
أكثر من مناس�بة باالنتقال إلى العمالق اإلسباني ريال مدريد، والذي 

من المتوقع أن يقوم بتغييرات كبيرة في صفوفه هذا الصيف.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

تسلم وزير الش�باب والرياضة، عبد الحسين عبطان، رسالة خطية من 
رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم }فيفا{ جياني انفانتينو، بش�أن ملعب 

النجف الدولي سعة 30 ألف متفرج الذي إفتتح مساء امس السبت.
وذك�ر بي�ان لوزارة الش�باب تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه، 
أن انفانتين�و “أعرب عن أس�فه لع�دم تلبيه دع�وة الوزير عبطان 
لحض�ور حف�ل افتتاح ملع�ب النجف الدول�ي متمنينا في 
الرس�الة النجاح والتميز لجهود ال�وزارة في تنظيم 

وانجاح الحفل”.
وجاء في نص رسالة انفانتينو لعبطان “أود ان 
اش�كرك على دعوتك لي لحض�ور حفل افتتاح 
ملعب النجف الدولي والذي سيقام في الخامس 
من ش�هر آيار 2018 في مدينة النجف األشرف، 
ولكن مع ش�ديد األس�ف و الندم، ل�ن اكون قادراً 

على الحضور وذلك بسبب التزامات سابقة”.
وأض�اف انفانتينو “مع ذل�ك، اتمنى لك حف�اًل ممتعاً، 

حظاً سعيداً في تنظيم الحفل، و اترقب للقائك قريباً.

عبطان يتسلم رسالة من رئيس الفيفا

هازارد سيرتك تشيليس يف الصيف

كابوس  حيارص فريايت

جدول مباريات أسود الرافدين 
يف كأس آسيا 2019

          المستقبل العراقي / متابعة

يتطل�ع مارك�و فيراتي العب وس�ط 
باري�س س�ان جيرم�ان للع�ودة إلى 
المالعب في أسرع مدة زمنية ممكنة، 
بعدما أجرى جراحة في عضلة الفخذ، 

أمس الجمعة.
وقالت صحيفة لو باريس�يان: “فيراتي 
ف�ي س�باق ض�د الزم�ن”، وأضاف�ت أن 
الالعب اإليطالي يأمل في المش�اركة بلقاء 
4 أغس�طس/ آب  الس�وبر الفرنس�ي ي�وم 

المقبل في الصين.
وح�ذرت الصحيفة من التس�رع في إش�راك 
فيرات�ي ف�ي المباريات رغم أن ثالثة أش�هر 
تبدو فترة زمنية طويلة، إال أنها ذكرت أيضا 
بإصاب�ة الالعب في الفخ�ذ أيضا عام 2016، 

واضطر إلجراء عملية جراحية.
وأش�ار التقرير إلى أن ماركو فيراتي حينها 
ش�ارك في مباراة الجولة األولى من الدوري 
الفرنس�ي بع�د ثالث�ة أش�هر م�ن الجراحة، 

إال أن�ه ابتع�د حينه�ا ع�ن المالعب 3 
أس�ابيع، بعدما أكد االطباء أن نجم 
س�ان جيرمان كان بحاجة لشهر 
إضاف�ي قبل ق�رار الدف�ع به في 

المباريات.
إصاب�ة  أن  الصحيف�ة  وأك�دت 
م�كان  ف�ي  فيرات�ي  مارك�و 
مختل�ف بعضل�ة الفخ�ذ هذه 
الم�رة، إال أن�ه يس�تلزم عدم 
التس�رع ف�ي عودت�ه حتى ال 
يتك�رر م�ا ح�دث مع�ه من�ذ 

عامين.

           بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن االتح�اد اآلس�يوي لكرة الق�دم، جدول 
مواعي�د مباري�ات المنتخب�ات الوطني�ة في 
بطولة كأس آسيا المقرر إقامتها في اإلمارات 

.2019

وس�يخوض المنتخ�ب الوطن�ي مبارات�ه 
األولى أمام المنتخب الفيتنامي على ملعب 

خليفة ب�ن زايد في 8/1/2019، فيما س�يواجه 
الش�ارقة ف�ي  اليمن�ي عل�ى ملع�ب  المنتخ�ب 
12/1/2019، وأخيراً سيالعب إيران على ملعب 

راشد مدينة دبي في 16/1/2019.
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العدد / ب / 7614
التاريخ / 3 / 5 / 2018

وزارة العدل 
دائ�رة التنفي�ذ 

مديرية تنفيذ الزبيدية 
رقم االضبارة 197/ ت/2017  

 إعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الزبيدية العقار تسلس�ل 3/5 ام س�نيم 
الرشقية  الواقع يف الزبيدية العائد للمدين ش�تيوي دهام خالد 
املحجوز لقاء طلب الدائن غايض شتيوي دحام البالغ عرشون 
ملي�ون دين�ار فع�ى الراغب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة ثالثون  يوما تبدءا من اليوم التايل للنرش مستصحبا 
مع�ه التأمينات القانونية عرشة م�ن املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عى 

املشرتي
املواصفات

1- موقع�ة ورقم�ه / 3/5 ام س�نيم الرشقية يق�ع يف ناحية 
الزبيدية    

2- جنسة ونوعه / ارض زراعية تسقى بالواسطة   
 3- ح�دودة واوصاف�ه / ارض زراعي�ة غري مس�تعملة وغري 

صالحة للزراعة يف الوقت الحارض 
  4- مساحته / حصة املدين يف العقار 176 دونم   

5- درجة العمران /اليوجد
6- الشاغل / املدين نفسة  

6- القيمة التقديريه / عرشون مليون دين�ار حص�ة الدائ�ن  
املنفذ العدل

حمدالله كاظم حسني 
�����������������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بناء عى الطلب املقدم من الس�يد / عيل مهدي عاش�ور. الذي 
يطل�ب فيه تبدي�ل اللق�ب م�ن )العطب�ي( اىل )املكصويص(، 
م�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خ�الل مدة أقصاها 
خمس�ة ع�رش يوماً وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الطل�ب وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016. 
 الفريق / مهدي نعمه الوائيل   

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة
�����������������������������������������

محكمة األحوال الشخصية يف ابي الخصيب
العدد: 1272/ش/2017

التاريخ: 2018/4/22
تنويه 

اىل املدعى عليه / مصطفى سالم غانم 
نرش يف جريدة العراق االخبارية العدد 596 وجريدة املس�تقبل 
1663 يف 2018/4/30 االس�م للمدعية )فاطمة محمد س�الم 

خطأ والصحيح فاطمة محمد صدام( لذا اقتىض التنويه.
�����������������������������������������

فقدان
فقد مني س�ند العقار املرقم 66711 / 3 حي النداء  باس�م ) 
عل�وان جاس�م محمد ( عى م�ن يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار

���������������������������������������������������

تنويه 
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد ) 1657( 
يف 2018/4/22 اعالن مديرية زراعة املثنى لجنة 
االرايض واالستيالء االوىل الخاص بالقطعة املرقمة 
93/4/ مقاطع�ة الرشاكي�ة الرشقي�ة ولم يذكر 
العدد والتاريخ س�هوا وهو الع�دد /5 والتاريخ / 

2018/4/19 لذا اقتىض التنويه
���������������������������������������������������

تنويه
ورد س�هوا يف اع�الن مديري�ة البلدي�ات 
 26/4/2018 يف   174 املرق�م  ميس�ان 
كلمة اىل ) املوظفني كافة ( والصحيح اىل 

) املواطنني  كافة ( لذلك اقتىض التنويه
���������������������������������������������������

تنويه
ورد س�هوا يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد 
)1662( يف 2018/4/29 للمزاي�دة رقم 2018/22 
لبي�ع عق�ارات واقع�ة يف منطق�ة املعقل تسلس�ل 
لكل من القطع�ة )27و28و29و30( ارايض امليناء 
واملعق�ل خطأ والصحيح ه�و ارايض امليناء الخالية 
37 للرشكة العامة ملوانئ العراق لذا اقتىض التنويه

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري 

يف الكاظمية االوىل
اىل / زياد شاكر سلمان 

م / تبليغ 
اانا العراقيني كل من ) طالب مرزه مهدي وصربية 
محم�د عيل ( والذي نملك العق�ار املرقم 17 / 8 م 

21 السالم .
راجني حض�ورك اىل مديرية التس�جيل العقاري / 
الكاظمي�ة االوىل لغ�رض ابطال فت�ح البيان الذي 
تم فتحه عن طريق املحامي ) احمد حمزة حس�ن 
( وت�م ع�زل الوكيل املحامي حس�ب كت�اب دائرة 
الكاتب العدل / الك�رخ الصباحي بالعدد 9250 يف 
24 / 3 / 2016 – علم�ا ان الوكي�ل لي�س له حق 
البي�ع وفتح بيان بي�ع العقار حي�ث ان البيان قد 
نظ�م دون حضورنا ودون علمن�ا وموافقتنا وعند 
عودتنا اىل العراق فوجئنا بهذا البيان . للتفضل مع 

التقدير 
سهري حسني 

و . مدير التسجيل العقاري – الكاظمية
�����������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعى 

رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املدائن 

العدد/ 7105 
التاريخ/ 18/ 4/ 2018

اعالن
اىل املفقود نورية عبد الله عباس قدم املدعو حامد 
رش�يد جاس�م طلبا يطلب فيه نصب�ه قيما عليك 
لفقدانك بتاريخ 2 /4/ 2007 حس�ب ماهو ثابت 
من االوراق التحقيقية عليه قررت املحكمة تبليغك 
اعالن�ا يف صحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور 
ام�ام املحكمة خالل خمس�ة عرش يوم�ا اذا كنت 
داخ�ل العراق وخالل ثالثون يوم�ا  اذا كنت خارج 
الع�راق كما تطلب  هذه املحكم�ة من كل مواطن 
لديه معلومات عن مصري املفقود مراجعتها خالل 
املدة املذكورة وبعكسه سوف تتخذ املحكمة القرار 

املناسب وفقا الحكام القانون .
القايض 

احمد عبد االمري هليل
�����������������������������������������

اعالن
قدم املدعي ) صفاء عباس اس�ماعيل ( طلبا يروم 
فيه تبدي�ل لقب من ) الس�اعدي ( اىل ) العقابي ( 
فم�ن لديه اع�رتاض ع�ى الدع�وى مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها خمس�ة ع�رش يوم 
وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 
) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 

. 2016
الفريق 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام / وكالة

�����������������������������������������
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة يف 

النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية/ الواقعات

العدد: 2857
التاريخ: 2018/5/3

اعالن
ق�دم املواطن ) حبي�ب كاظم ج�رب ( طلبا لغرض 
تبديل لقبه وجعله) شرب( بدال من ) النفاخ ( فمن 
لدي�ه اعرتاض مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها ) خمسة عرش يوم ( وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق اح�كام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3( لسنة 2016  

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 .
الفريق

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة يف النجف 
االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية/ الواقعات
العدد: 2869

التاريخ: 2018/5/3
اعالن

بن�اء ع�ى الدع�وى املقام�ة من قب�ل املس�تدعي ) 
خضري عب�اس جودة ( الذي يطل�ب تبديل لقبه من) 
النعماني( اىل ) العناوي ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها ) خمس�ة عرش يوم 
( وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 

3( لسنة 2016  .
الفريق

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام

����������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد :بال
التاريخ 2018/5/3

اعالن مفقود
اىل املفقود // امال حافظ اسماعيل

بتاري�خ 2018/5/3 قدمت امك املدعوة امل ابراهيم 
احمد تطل�ب فيه نصبها قيمة علي�ك لكونك خرجت 
بتاري�خ 2006/7/15 ول�م تع�د لحد االن ل�ذا تقرر 
تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة ويف حالة ع�دم حضورك 
خالل خمس�ة عرش يوم من الي�وم الثاني من تاريخ 

النرش سوف تنصب امك قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض

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

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 996/ب/2018

التاريخ 2018/4/26
اىل املدعى عليه / وميض عيل حسني

تبليغ بالصحف 
اقام املدعيان مرض عيل حس�ني وتحسني عيل حسني 
ض�دك  996/ب/2018  املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 
مدعي�ان فيها بأنهما س�بق وان اش�رتيا اس�همك يف 
العقار تسلس�ل 1739 مق�ام عيل والعقار تسلس�ل 
1740 مقام عيل املوحدتان بشكل غري رسمي ومشيد 
عى العقارين عمارة تتك�ون من ثالث طوابق بمبلغ 
قدره تس�عمائة وس�تة وثمانون ملي�ون وثالثمائة 
وثالثة وس�تون ال�ف دينار بموجب تعه�د بيع مربم 
بينكما وقد اس�تلمت انت واشقائك املدعى عليهم كل 
من تحس�ني وهدي�ر وفارس اوالد عيل حس�ني مبلغ 
قدره تس�عمائة وثالثة واربعون مليون وتس�عمائة 
وتس�عة وخمس�ون الف دينار وانك�م ممتنعون عن 
نق�ل ملكي�ة العقارين باس�مه املدعي�ان عليه فانه 
طلب دعوتك للمرافعة والحكم بالزامك انت واشقائك 
املدع�ى عليه�م باع�ادة ب�دل البيع ال�ذي قبضتموه 
والبالغ تس�عمائة وثالثة واربعون مليون وتسعمائة 
وتسعه وخمسون الف دينار بالتكافل والتضامن مع 
الفائ�دة القانونية من�ذ تاريخ التعه�د بالبيع ولحني 
التادي�ة الفعلي�ة وتحميلك�م الرس�وم واملصاري�ف 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
بالل سعدون ورشح املجلس البلدي ملنطقة العباسية 
تق�رر تبليغك بصحيفتني يوميتني محليتني للحضور 
اىل ساحة املحكمة يوم املرافعة املوافق 2018/5/10 
الس�اعة العارشة صباح�ا ويف حالة عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا 
القايض

مؤيد شمخي جرب الشاوي
����������������������������������������

اعالن
بناء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد عب�د الزهرة عبد 
الواح�د محم�د ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل اللقب من 
)العطبي( اىل )املوس�وي( من لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش يوما 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016
الفريق

مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
����������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املعقل
رقم اإلضبارة : 2017/125

التاريخ : 2018/4/23
اعالن

تبي�ع مديرية تنفي�ذ املعقل العقار تسلس�ل 42/61 
الرباط الكبري الواقع يف الحكيمية العائد للمدين اوالد 
هرمز تورخان كل م�ن دانيل ووفاء ونضال والربتني 
وروب�رت والب�ري وادور وزوجت�ه مريم يوس�ف حنا 
املحجوز لق�اء طلب الدائن بهاء حامد حس�ن البالغ 
)309,000,000( دينار فعى الراغب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل مدة ثالثني يوما تب�دا من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عى املشرتي 
املنفذ العدل

زينب محمود جرب
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقمه : الحكيمية ق�رب مقربة االنكليز 
42/61 الرباط الكبري

2 � جنسه ونوعه : دار سكن
3 � ح�دوده واوصاف�ه : دار طابقني مكون من اربع 
غرف وهول واس�تقبال مع مطب�خ وحمام الواجهة 
ك�راج +  مطب�خ 3×4 ه�ول 5×5 م�ع درج معل�ق 
الحديق�ة مس�قفة م�ن الجينك�و واالرضي�ة كايش 
والبيت مغلف بالس�قوف الثانوية اما الس�طح فانه 

من الكونكريت املسلح
4 � مشتمالته 

5 � مساحته : 330م2 
6  � درجة عمرانه  : قديم

7  � الشاغل ال يوجد
ملي�ون  واربع�ون  ثلثمائ�ة   : املق�درة  القيم�ة   �  8
وخمس�مائة واثنان وس�تون الف وخمسمائة دينار 

)340,562,500( ال غري

فقدان
فقدت هوية نقابة املهندس�ني العراقيني بأسم )نوار 
س�مري فيصل ( عى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار
�������������������������������������������

فقدان
فقدت هوية نقابة املهندسني العراقيني بأسم )نورس 
س�مري فيصل( عى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار
�������������������������������������������

فقدان
فق�دت هوية الطالب عيل قاس�م س�يد الصادرة من 
املعه�د التقني /برصة عى من يعثر عليها تس�ليمها 

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2018/802

التاريخ 2018/5/3
اىل / املنفذ عليه  

اىل املدين نرباس حسن سفيح 
لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة الحي 
الجمه�وري املرق�م 3896 يف 2018/4/30 واش�عار 

مختار املنطقة املؤرخ 2018/4/29
ان�ك مجهول مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او 
مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 من قان�ون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بالحض�ور يف مديرية تنفيذ الس�ماوة خالل خمس�ة 
عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
ه�ذه املديرية باج�راءات التنفيذ الج�ربي وفق وفق 

القانون
املنفذ العدل االول 

جعفر حسني دخيل ال شرب 
مدير تنفيذ السماوة 

اوصاف املحرر : 
الزامك ب�ان يودي للمدعي مش�تاق ذجر كاظم مبلغ 
اربعة ماليني وتس�عمائة وس�تون الف دين�ار للدائن 
مش�تاق ذج�ر كاظ�م حس�ب ق�رار محكمة ب�داءة 

السماوة املرقم 374/ب/2018 يف 2018/4/1
�������������������������������������������

وزارة  العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

مديرية التسجيل العقاري يف البرصة
الرقم 3219

التاريخ 2018/5/3
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

بن�اءا ع�ى الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 
2018/4/24 لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل 395 
محل�ة الجمهورية باس�م نارص محم�ود عيل مجددا 
باعتب�ار حائ�زا ل�ه بصف�ة املال�ك للم�دة القانونية 
ولغ�رض تثبي�ت امللكية املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل 
وفق احكام قانون التس�جيل العقاري رقم 43 لسنة 
1971 املع�دل قررنا اع�الن هذا الطل�ب فعى كل من 
يدع�ي بوجود عالقة او حقوق معينة عى هذا العقار 
تقدي�م ما لديه من بيان�ات اىل هذه الدائرة خالل مدة 
ثالثني يوما من الي�وم التايل لنرش  هذا االعالن وكذلك 
الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا 
م�ن اليوم التايل النتهاء مدة ه�ذا االعالن وذلك الثبات 
حقوق�ه موقعي�ا يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض
نجم عبد الله حسني

مالحظ التسجيل العقاري يف الزبري
 �������������������������������������������

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم م�ن الس�يد لطي�ف جابر 
محمد ال�ذي يطلب فيه تبديل اللقب م�ن )بدران( اىل 
)الحس�ني( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدى اقصاها خمسة عرش يوما وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
الفريق

مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

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

اىل املتهم الغائب / الرشطي حيدر سالم شمخي جرب
املنسوب اىل  مديرية امن االفراد 

العنوان / محافظة البرصة  � الجمهورية الثانية 
بما انك متهم وفق املادة /5/ من ق ع د رقم 14 لسنة 
2008 لغياب�ك عن مقر عمل�ك بتاريخ 2015/5/20 
ولح�د االن وملجهولي�ة مح�ل اقامتك اقت�ىض تبليغك 
بهذا االعالن عى ان تح�رض امام محكمة قوى االمن 
الداخيل االوىل / املنطقة الخامس�ة البرصة خالل مدة 
ثالث�ون يوما من تاريخ نرش ه�ذا االعالن يف صحيفة 
محلي�ة  يومية وتعليقه يف محل اقامتك ومقر  دائرتك 
وتجيب ع�ن التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد) 
65 و68و69 (م�ن قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

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

اىل املتهم الغائب / الرشطي عباس حاتم عداي رسن
املنسوب اىل  مديرية امن االفراد 

العن�وان / محافظ�ة الب�رصة  � جمعي�ات اس�كان 
املوانيء 

بما انك متهم وفق املادة /5/ من ق ع د رقم 14 لسنة 
2008 لغياب�ك عن مقر عمل�ك بتاريخ 2015/5/20 
ولح�د االن وملجهولي�ة مح�ل اقامتك اقت�ىض تبليغك 
بهذا االعالن عى ان تح�رض امام محكمة قوى االمن 
الداخيل االوىل / املنطقة الخامس�ة البرصة خالل مدة 
ثالث�ون يوما من تاريخ نرش ه�ذا االعالن يف صحيفة 
محلي�ة  يومية وتعليقه يف محل اقامتك ومقر  دائرتك 
وتجيب ع�ن التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك 
س�وف تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد 
65 و68و69 م�ن قانون اص�ول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

اعالن
بن�اء عى الطل�ب املقدم من الس�يد احمد كاطع خضري 
ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل اللق�ب م�ن )العطب�ي( اىل 
)املوس�وي( فمن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش يوما وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
الفريق

مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
����������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك 

حميد صالح مهدي
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي الكائن يف 
محافظة البرصة / كوت الحجاج مجمع وزارة االعمار 

واالسكان والبلديات العامة / تقاطع حي الرسالة 
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عى قيام الرشيك حس�ني 
اسماعيل س�ويد بالبناء عى حصته املشاعة  يف العقار 
املرق�م 5297/826 مقاطع�ة القبل�ة لغرض تس�ليفه 
قرض االس�كان وخ�الل م�دة اقصاها 15 يوم�ا داخل 
العراق و30 يوما خ�ارج العراق من تاريخ نرش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة الفاو
العدد : 12/ب/2018
التاريخ 2018/4/24

اعالن
اىل املدعى عليه / عادل احمد عبد املجيد

بتاري�خ 2018/3/29 اصدرت هذه املحكمة قرارها يف 
الدعوى البدائي�ة املرقمة 12/ب/2018 يقيض بالزامك 
باع�ادة بدل البي�ع البالغ ع�رشة ماليني دين�ار للعقار 
تسلس�ل) 6/12(م5 املعامر وملجهولية محل اقامتك يف 
الوقت الحارض حسب كتاب مركز رشطة البحار بالعدد 
2516 يف 2018/4/23 ورشح املجل�س املح�يل لناحية 
البح�ار علي�ه تقرر تبليغ�ك نرشا بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني ول�ك حق االع�رتاض والتمييز خالل 
امل�دة القانوني�ة وبعكس�ه  سيكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية
القايض

احمد سعيد طعمة
����������������������������������������

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد : 2855

التاريخ 2018/5/3
ق�دم املواط�ن جب�ار مجيد عل�وان طلبا لغ�رض تبديل 
لقبه وجعله)الخالدي(بدال من )البوعاريض( فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة هذه املديري�ة خالل م�ده اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرق�م 

24195 يف 2016/6/12 
الفريق / مهدي نعمة الوائيل

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد : 2838

التاريخ 2018/5/3
بن�اء ع�ى الدع�وى املقامة من قب�ل املس�تدعي) فائز 
جابرحس�ني (الذي يطلب تبديل لقبه من الشلواطي اىل 
الذبح�اوي فمن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مده اقصاها 15 يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
 الفريق / مهدي نعمة الوائيل

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

فقدان
فقدت مني الهوية الصادر من نقابة املهندسني العراقية 
/ ف�رع النج�ف االرشف رقم الهوية / 163715 بأس�م 

املهندس / حيدر احمد محمود
 فعى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

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

 فقدت مني الهوية الصادرة من رشكة توزيع املنتجات 
النفطي�ة ف�رع النج�ف  االرشف رقم الهوي�ة / 4078 
بتاري�خ 2016/4/9 باس�م / حيدرغضيب مهدي عيل  

فعى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 789/ج2018/1

التاريخ 2018/4/16
اعالن

اىل / املتهم الهارب/ عامر جالوي صكبان
حي�ث انك متهم يف الدعوى املرقمة  )789/ج2018/1(  
والخاصة  باملش�تكي )قيص كاظم صاحب(  وفق املادة 
)1/459 ( عقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بوج�وب الحض�ور يف موع�د املحاكمة 
املصادف يوم 2018/5/28 وعند عدم حضورك س�وف 

تجري محاكمتك  غيابيا وعلنا حسب االصول 
القايض حسن عبد االمري الحدراوي

����������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 564/ج /2018
التاريخ 2018/3/20

اعالن
اىل / املتهم�ني الهارب�ني/ كاظم عبيد عبود وياس�مني 

كاظم عبيد
حي�ث انك�م متهم�ني يف الدع�وى املرقم�ة  )564/ج 
/2018(  والخاصة  باملشتكي )عيل عبد الواحد عبادة(  
وفق املادة )446 ( من قانون العقوبات وملجهولية محل 
اقامتكم حس�ب االش�عار املرفق يف ثناي�ا هذه الدعوى 
عليه قررت املحكمة تبليغكم اعالنا بوجوب الحضور يف 
موعد املحاكمة املص�ادف يوم 2018/4/22 وعند عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمتك  غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول 
القايض حسن عبد االمري الحدراوي
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