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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

ص3األمم املتحدة تتحدث عن »وقت حاسم« يف العراق.. وتدعو إىل »تشكيل حكومة« خالية من »الفساد«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 كيم يرسل »الذراع اليمنى« إىل نيويورك: دقت ساعة اللقاء

هـيـومـن رايـتـس: السـعـوديـة غـارقـة فـي حمـاوالت إسكـات املـعـارضـة

اجليش العراقي »يراقب« جتميع معدات أحدث دبابة روسية من طراز »يت-90 إس«

املفوضية »تفرم« أصوات انتخابية باجلملة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يف سعيها لتخفيف الضغوط التي تمارس 
م�ن قب�ل لج�ان مختص�ة يف التحقي�ق، 
وتجنب�ا لس�حب الربمل�ان الثق�ة عنه�ا، 
أعلنت املفوضية العليا لالنتخابات، أمس 
األربع�اء، ويف خطوة مفاجئ�ة، عن إلغاء 
1021 محط�ة اق�راع يف داخ�ل الع�راق 
وخارجه لالنتخابات الربملانية التي جرت 
يف 12 أي�ار، غ�ر  أنه�ا لم توض�ح مدى 
تأثر ه�ذا االلغاء عىل نتائ�ج التحالفات 
االنتخابي�ة املتنافس�ة وحصصه�ا م�ن 

مقاعد الربملان الجديد.

مفوضي�ة  مف�ويض  مجل�س  وكش�ف 
االنتخاب�ات ع�ن إلغائ�ه لنتائ�ج مئ�ات 
املحط�ات االنتخابي�ة يف اق�راع الداخ�ل 
او الخ�ارج، والتي بل�غ مجموعها 1021 
محط�ة انتخابية بس�بب عمليات تزوير 

وخروقات شابتها. 
وقالت املفوضية يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه أنه قد تم تش�كيل 
لج�ان فني�ة وقانوني�ة م�ن موظفيه�ا 
وعملت لعدة أيام حيث الغت 102 محطة 
يف عرش محافظات شملت بعض محطات 
التصوي�ت الع�ام والخ�اص وامل�رشوط 
والت�ي  الس�كانية  والحرك�ة  للنازح�ن 

وردت ش�كاوى حمراء بصددها من قبل 
وكالء االحزاب يف يوم االقراع. وأوضحت 
املفوضية ان املحطات امللغاة توزعت عىل 
محافظات اربيل 7 محط�ات واالنبار51 
محطة وبغداد/الكرخ 17 محطة وصالح 
الدي�ن 11 محط�ة ونين�وى 16محط�ة. 
واكدت املفوضية انها لم تكتِف بشكاوى 
االح�زاب فق�ط بل ارس�لت لجان�ا فنية 
متخصصة لغ�رض تدقيق املحطات التي 
يعتقد انه�ا تم التالعب به�ا، حيث ألغت 
تلك اللج�ان الفنية 852 محطة من اصل 

2000 تم تدقيقها .
التفاصيل ص3

تـظـاهـرات 
يف األردن تطالب بإسقاط 

احلكـومـة 

املركزي الرتكي يعلن 
»حلول ترقيعية« ال يمكنها إنقاذ 

»أزمة اللرية«

وزيرة دفاع اسبانيا
 تزور العـراق قريبـًا لبحث 

ملفات خمتلفة

أعلنت إلغاء نتائج أكثر من ألف حمطة اقرتاع داخل العراق وخارجه.. وشكلت جلنة لـ »حماسبة« مسؤولني عن »اخلروقات«
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الكامرك االيرانية تتحدث عن خطة لتطوير منفذ مهران احلدودي مع العراقمحودي للسفري املرصي: االنتخابات متيزت بخلوها من الطروحات الطائفية
احلكيم يؤكد حاجة العراق إىل »حكومة فاعلة« قادرة  عىل استثامر رغبة الشعب بالتغيري الصدر يؤكد من الكويت عىل رضورة تشكيل حكومة راعية حلقوق مجيع املكونات

مييس يسجل 
ثالثية يف فوز األرجنتني 

عىل هايتي
ص4 ص4 ص2

روسيا مستعدة لـ »تطبيع العالقات« مع واشنطن لكن برشوط
      بغداد / المستقبل العراقي

قال وزير الخارجية الرويس سرغي الفروف، 
أم�س األربع�اء، إن ب�الده مس�تعدة لتطبيع 
العالق�ات مع الوالي�ات املتح�دة األمريكية يف 

حال تلقت اقراحات ملموسة.
جاء ذلك يف كلمة ألقاها الفروف، خالل منتدى 
بعنوان »قراءات )يفغيني( بريماكوف )رئيس 

الوزراء الرويس األسبق(«، يف موسكو.
وأشار الفروف إىل أن روس�يا ال تريد مواصلة 
العالق�ات املتوت�رة ال م�ع الوالي�ات املتح�دة 

األمريكية وال مع أي طرف آخر.
وأّك�د أن حكوم�ة ب�الده تتلق�ى ب�ن الحن 
والرئي�س  واش�نطن  م�ن  إش�ارات  واآلخ�ر 
األمريكي دونالد ترامب، بشأن رضورة تطبيع 

العالقات.

واس�تدرك وزي�ر الخارجي�ة ال�رويس بقوله: 
»نحن مس�تعدون له�ذا األم�ر، ولكننا ننتظر 

اقراحات ملموسة«.
وشّدد عىل أن اإلمالءات ال يمكنها حل األزمات 
ح�ول العالم، مثل املش�كلة النووية يف ش�به 
الجزيرة الكورية، واالتفاق النووي مع إيران، 
وال�راع الداخ�ي يف أوكراني�ا، أو اإلرهاب يف 

سوريا.

اخلزعيل يبحث مع حمافظ البرصة استحقاقات 
املحافظة من املوازنة 

احلشد الشعبي: اعتقال فريق »هكر« اعرتف أفراده
6 بقرصنة مواقع »مهمة« 2

       بغداد / المستقبل العراقي

ح�ّذر املستش�ار االقتص�ادي للحكوم�ة 
العراقي�ة الدكتور مظه�ر محمد صالح، 
أم�س األربعاء، م�ن مخاط�ر اقتصادية 
ته�دد الع�راق اذا م�ا تج�اوزت عملي�ة 
تش�كيل الحكوم�ة امل�دد املح�ددة له�ا، 
الفت�ًا إىل أن هن�اك ف�رة طبيع�����ي�ة 

يتحمله�ا االقتص�اد العراق�ي عن�د تبدل 
اىل  توقع�ات  الربملانية.وتش�ر  ال�دورة 
تأخر بتش�كيل الحكومة العراقية بسبب 
تعقي�دات فرضته�ا نتائ�ج االنتخاب�ات 
االخ�رة التي ج�رت يف 12 من أيار الحايل 
وما رافقها من احتجاجات وط����عون 
ومحاوالت اللغاء تلك النتائج بش�كل كي 
او جزئ�ي، كان اخره�ا ق�رارات الربملان 

العراق�ي به�ذا الخصوص.ونقلت وكالة 
»ش�فق نيوز« عن مستش�ار الحكومة، 
والخب�ر يف االقتصاد، الق�ول أن »هنالك 
ف�رة طبيعية انتقالية قص�رة يتحملها 
االقتص�اد الوطن�ي اىل حن تب�دل الدورة 

الربملانية وهي ال تتعدى الشهر الواحد«.

التفاصيل ص3

»مـخـاطـر اقـتـصـاديـة« تـحـدق بـالـعـراق 
بسبب االرتباك السيايس
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        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  العراقي�ة،  الخارجي�ة  وزارة  أعلن�ت 
الدف�اع  لوزي�رة  قريب�ة  زي�ارة  ع�ن  االربع�اء، 
االس�بانية اىل بغداد. وقالت ال�وزارة يف بيان لها، 
ان »القائ�م باألعمال املؤقت لس�فارة جمهورية 
العراق لدى مملكة اس�بانيا عيل ش�مران حاجم، 
استقبل مستش�ار وزيرة الدفاع االسبانية دييغو 
خوس�يه سانش�يث كامانيو بمبنى الس�فارة يف 
العاصم�ة مدريد«. وأثنى حاجم، حس�ب البيان، 
ع�ى الحكوم�ة االس�بانية مل�ا قدمت�ه م�ن دعم 
للعراق يف تدريب وتأهيل القوات العراقية، مشريا 
اىل »الزي�ارة املؤم�ل ان تق�وم بها وزي�رة الدفاع 
االس�بانية ماريا ده كوس�بيدل اىل العراق لزيارة 
القوات االسبانية واجراء لقاءات رفيعة املستوى 
مع مس�ؤولني عراقيني«. من جانبه قدم خوسيه 
شكره للس�فارة لتعاونها الكبري يف ترسيع منح 
العس�كريني  املستش�ارين  اىل  الدخ�ول  س�مات 
وتقدي�م كافة التس�هيالت الالزمة بهذا الش�أن، 
مؤك�داً عى موقف بالده الداع�م للعراق يف حربه 

ضد االرهاب.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد عضو املكتب الس�يايس لتيار الحكمة رعد 
الحيدري، أمس االربعاء، ان اسماء رئاسة الوزراء 
ما زالت غري مطروحة حتى هذه اللحظة، خاصة 
وان الوقت مبكر لحس�م هذه املس�ألة، مبينا ان 
هذا املوضوع لم يكن رقم واحد يف املفاوضات مع 
بقية التحالفات. ونقل�ت وكالة »الغد برس« عن 
الحي�دري القول ان »تي�ار الحكمة ما زال ماضيا 
يف تش�كيل الكتلة االكرب مع باق�ي القوى، ولكن 
يف حال لم يتم االتفاق عى برنامج س�يايس معني 
ف�أن املعارضة هي الخيار املطروح يف حس�اباتنا 
وليس ببعيد«، الفت�ا اىل ان »خيار املعارضة ليس 

فيه غبن للتيار وانما مصلحة بالنسبة لنا«.
واضاف انه »ال زالت اسماء رئاسة الوزراء لم 
تط�رح حتى هذه اللحظ�ة، وال زال الوقت مبكرا 
لحس�م مس�الة قضية رئاس�ة الوزراء، ونحن يف 
تيار الحكمة لم نجعل قضية الرئاس�ة رقم واحد 
يف املفاوض�ات م�ع اي كتلة سياس�ية«. واش�ار 
الحيدري اىل ان »جميع السيناريوهات مطروحة 
يف تش�كيل الكتل�ة االك�رب التي ممكن ان تش�مل 
الحكمة والنرص وس�ائرون، ولك�ن تبقى الحالة 
الرقمية كلما تزداد تكون افضل ونسعى ان تكون 

الكتلة اكرب عدد رقمي مع اهمية التماسك«.

احلكمة تعلـن عن اختـــاذ »خيار املعـارضة« 
يف حال لـم يتم االتفاق عىل برنامج سيايس 

وزيرة دفاع اسبانيا تزور العراق 
قريبًا لبحث ملفات خمتلفة

         بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مركز االعالم االمني، أم�س االربعاء، تحرير مختطفة 
والقاء القبض عى الخاطف يف منطقة البياع جنوبي بغداد.

وذكر بيان ملركز االعالم االمني، تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان »جه�از االم�ن الوطني تمكن م�ن تحرير مختطف�ة والقاء 
القب�ض ع�ى الخاط�ف الصادرة بحق�ه مذكرة قب�ض يف وقت 
س�ابق، من محكمة تحقيق الزبري وفق املادة )421( من قانون 
العقوب�ات«. واض�اف البي�ان انه »ت�م القبض علي�ه بعد ورود 
معلومات استخبارية دقيقة عن مكان تواجده يف منطقة البياع 
جنوبي بغداد«، مش�ريا اىل ان »املتهم تم تس�ليمه اىل السلطات 

القضائية التخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحقه«.
يش�ار اىل ان مرك�ز االعالم االمني يعلن، ب�ني الحني واالخر، 
تحري�ر عدة مختطفني والقاء القبض عى الخاطفني يف مناطق 

متفرقة من العاصمة بغداد.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية رشط�ة البرصة، أمس االربعاء، القاء القبض 
عى عصابة للرسقة وترويج املخدرات بحوزتهم دراجات نارية 

مرسوقة وسالح يف الزبري.
وذكر بيان للمديرية، تلقت »املستقبل العراقي«، ان »مفارز 
رشط�ة الزب�ري تمكنت من الق�اء القبض ع�ى عصابة للرسقة 
وتروي�ج املخدرات بحوزتهم دراجات نارية مرسوقة وس�الح«، 
مش�ريا اىل ان »العصابة تم احالتها اىل القض�اء لينالوا جزائهم 

العادل«.
ودع�ت مديري�ة رشط�ة الب�رصة املواطن�ني اىل »تقديم أي 
معلومات تس�اعد بالقبض عى مثل هؤالء االشخاص للتخلص 

من هذه االفة التي تفتك بشباب املحافظة«.
يش�ار اىل ان رشطة البرصة تعلن، بني الح�ني واالخر، القاء 
القب�ض عى ع�دد من حائ�زي وتجار املخ�درات، ويت�م اتخاذ 

االجراءات القانونية الالزمة بحقهم.

        بغداد / المستقبل العراقي

القت القوات االمنية القبض عى 12 مطلوباً وعثرت عى 80 
قنربة هاون يف محافظة نينوى ».

وذكر الناطق باسم مركز اإلعالم األمني العميد يحيى رسول 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان« القوات 
األمنية يف قيادة عمليات نينوى القت القبض عى 12 مطلوباً يف 
الجانب األيمن ملدينة املوصل، وعثرت أيضاً عى 6 احزمة ناسفة 

ورمانتني يدويتني محلية الصنع ضمن قاطع املسؤولية«.
واض�اف » يف حني عث�رت عى 80 قنربة ه�اون مختلفة و5 
قوالب مسطرة لصنع الع����بوات يف قرية الن����زالة، وعثرت 
كذلك عى 11 عبوة ناس�فة محلية الصنع يف منطقة باطنايا تم 

تفجريها.

األمن الوطني
 حيرر خمتطفة ويقبض عىل خاطفها 

جنويب بغداد

رشطة البرصة تلقي القبض عىل عصابة 
للرسقة وترويج املخدرات 

القبض عىل )12( مطلوبًا والعثور عىل 
)80( قنربة هاون يف نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف املدي�ر الع�ام للكم�ارك االيراني�ة فرود 
عسكري، أمس االربعاء، عن خطة شاملة لتطوير 
منفذ مهران الحدودي مع العراق، تتناسب وحجم 

الصادرات التي تعرب منه.
وقال عس�كري يف ترصيح اوردته وسائل اعالم 
ايرانية، إن منفذ مهران الحدودي مع العراق ونظراً 
لحج�م الص�ادرات الت�ي تمر من خالل�ه والوضع 

األمن�ي الكبري ال�ذي يتمتع به، يمث�ل منفذا مهما 
لعبور الزوار، وال بد من العمل عى معالجة املشاكل 

التي تواجه عملية الصادرات عرب هذا املنفذ.
وأشار إىل انه تم خالل العام 2015 توقيع مذكرة 
تفاهم بني إيران والعراق تنص عى إنش�اء مخترب 
ح�دودي وخف�ض الرضائ�ب الكمركي�ة وتطوير 
أس�طول النقل والترسيع يف اس�تقبال الش�احنات 

بني البلدين.
واض�اف انه ت�م إع�داد خطة ش�املة لتطوير 

منف�ذ مهران الح�دودي، واإلمكاني�ات املالية التي 
رص�دت يف هذا املجال ستس�اعد ع�يل تزويد املنفذ 

بالكثري من اإلمكانيات.
ولف�ت عس�كري إىل ان املش�اريع التي س�يتم 
إنشاؤها يف منفذ مهران بما فيها إنشاء خط خاص 
للصادرات يف فرتة زيادة أعداد الزوار وإنشاء حجر 

صحي ومجموعة من املرافق الحيوية يف املنفذ.
ويش�هد منفذ مه�ران الحدودي عب�ور نحو 6 

آالف زائر إيراني وعراقي يومياً.

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد زعي�م التيار الص�دري  مقت�دى الصدر، 
عى تش�كيل حكومة وطنية »أبوية« تكون راعية 
لحق�وق جميع املكون�ات، وذلك خ�الل لقائه مع 
أم�ري الكويت صب�اح األحمد الصب�اح، الذي هنأه 

بفوز تحالف »سائرون » يف االنتخابات.
وذكر املكتب الخاص للصدر، يف بيان  ان »زعيم 

التيار الص�دري مقتدى الصدر التق�ى بأمري دولة 
الكوي�ت  صب�اح األحمد الجاب�ر الصباح، يف قرص 
دس�مان بالكوي�ت«، مبين�ا ان »الجانب�ني تبادال 

التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان«.
واض�اف البيان ان�ه »جرى خ�الل اللقاء بحث 
العالق�ات الودية ب�ني البلدين الجارين والش�عبني 
الشقيقني وسبل تعزيز الروابط والتعاون املشرتك 
البناء الذي يس�هم يف توطيد االس�تقرار والرخاء«، 

مشريا اىل ان »الصدر عرب عن رؤيته لشكل الحكومة 
القادمة«. وأوضح أن »الصدر أكد خالل اللقاء،عى 
وطنية الحكومة وأبوّيتها وأن تكون راعية لحقوق 
جمي�ع املكون�ات واألقلي�ات بجمي�ع انتماءاتهم 

ومستظلة بالخيمة الوطنية الواسعة«.
وكان زعيم التيار الصدري، توجه أمس الثالثاء، 
إىل الكويت تلبية لدعوة رسمية حيث سيلتقي كبار 

املسؤولني والشخصيات هناك.

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس تيار الحكمة الوطنية، 
عمار الحكي�م، أمس االربع�اء، خالل 
استقباله السفري الياباني، املستجدات 
الس�احتني املحلي�ة  السياس�ية ع�ى 

والدولية. وذكر مكتب الحكيم يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »رئيس رئيس تيار الحكمة الوطنية، 
عمار الحكيم استقبل السفري الياباني 
يف الع�راق، فوميو ايواي«. واضاف انه 
»جرى خالل اللقاء مناقش�ة العالقات 

الثاني�ة بني البلدين وآف�اق تطويرها، 
واملستجدات السياسية عى الساحتني 
املحلية والدولية«. اكد الحكيم بحسب 
البي�ان، ع�ى »اس�تفادة الع�راُق من 
خربِة الرشكات اليابانية ذات الس�معة 
الرصين�ة يف عملي�ة اإلعم�ار وتحقيق 

التنمي�ة االقتصادية وتقديِم الخدمات 
للن�اس، والت�ي تعُد من أه�مِّ أولويات 
املرحلة القادمة، مبينا »حاجة العراق 
إىل حكومة فاعلة قادرة عى اس�تثمار 
رغبة الش�عب العراقي بالتغيري وتلبية 

تطلعاته«.

احلكيم يؤكد حاجة العراق إىل »حكومة فاعلة« قادرة
 عىل استثامر رغبة الشعب بالتغيري

الكامرك االيرانية تتحدث عن خطة لتطوير منفذ مهران 
احلدودي مع العراق

الصدر يؤكد من الكويت عىل رضورة تشكيل حكومة 
راعية حلقوق مجيع املكونات

      بغداد / المستقبل العراقي

والش�ؤون  الع�دل  وزارة  اعلن�ت 
االجتماعي�ة، أم�س األربعاء، الس�جن 7 

سنوات ملواطنة رسقت 835 
مليون�ا بعملي�ات تزوير يف 

عقاري سامراء.
الع�ام  املفت�ش  وق�ال 
لوزارة العدل حس�ن حمود 
تلق�ت  بي�ان  يف  العكي�يل، 
العراقي« نسخة  »املستقبل 
منه، ان »املواطنة )ن.م.خ( 
 2010 الع�ام  يف  قام�ت 
وباالش�رتاك م�ع متهم�ني 
اخري�ن، ومنهم موظفني يف 
مالحظية التسجيل العقاري 
يف سامراء، بعمليات تحريف 

وتزوي�ر وتالع�ب وإدخ�ال اس�م املدان�ة 
ع�ى عقار تع�ود ملكيت�ه ملديري�ة بلدية 

سامراء«.
وأض�اف العكييل، ان »العق�ار لم تجِر 

عليه اية عملية تخصيص للمدانة، لكن تم 
ادخال اسمها من قبل موظفني يف عقاري 
س�امراء، وإصدار سند باسمها، ليتم بعد 
ذلك بيع العقار من قبلها للوقف الشيعي، 
مم�ا نجم عن�ه رسقة مبلغ 
)835( مليون دينار ويمثل 

قيمة االستمالك«.
العام ان  وتابع املفت�ش 
»محكمة الجنايات املختصة 
النزاه�ة، أصدرت  بقضاي�ا 
حكما غيابيا بالس�جن ملدة 
املتهمة،  )7( س�نوات بحق 
وفقا ألحكام املادة 11/444 
من قانون العقوبات، وتأييد 
املنقولة وغري  أموالها  حجز 
املنقول�ة وإصدار امر قبض 

بحقها.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الحشد الش�عبي، أمس األربعاء، 
ع�ن القبض عى فريق »هكر« متخصص 

برسق�ة صفحات ع�ى الفيس 
بمحاول�ة  مؤخ�راً  ق�ام  ب�وك 
اخرتاق مواقع خاصة بالحش�د 
يف بغ�داد، مش�رياً إىل أن أف�راد 
الفريق اعرتفوا بقرصنة مواقع 
»مهم�ة« لعدد من السياس�يني 

واإلعالميني. 
وقال موقع الحش�د يف بيان 
العراق�ي«  »املس�تقبل  تلق�ت 
نس�خة منه، إن »عملي�ة إلقاء 
القبض ج�اء اثر أوامر قضائية 
ص�درت بح�ق متورط�ني بع�د 
محاول�ة الهكر الس�يطرة عى 

مواق�ع خاص�ة بالحش�د الش�عبي، وتم 
تع�رف عليهم بواس�طة فريق متخصص 
يف مواق�ع التواص�ل يعم�ل متعاون�ا مع 
اعالم الحشد الشعبي وبعد عمليات تتبع 

م�ن قبل أمن الحش�د اثمرت ع�ن عملية 
إلق�اء القبض وهي من العمليات النوعية 

والدقيقة اديرت من قبل قوة محرتفة«.
ونقل البيان عن مصدر يف أمن الحشد 
»املتورطني  إن  الش�عبي قول�ه 
اعرتفوا بجريمتهم االلكرتونية، 
كما اعرتف�وا بتهكريهم مواقع 
مهم�ة لع�دد م�ن السياس�يني 
بينه�م رئي�س ح�زب س�يايس 
الربمل�ان  مع�روف وأعض�اء يف 
العراق�ي وعدد م�ن االعالميني 
كم�ا قام�وا بابت�زاز ع�دد من 

املواطنني خصوصا النساء«.
أن  إىل  البي�ان،  وأش�ار 
»اس�تخبارات الحش�د أسهمت 
باالس�تدالل عى بع�ض املواقع 

الجغرافية للمتورطني«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد النائب االول لرئيس مجلس النواب 
هم�ام حم�ودي، أم�س االربع�اء، خ�الل 

لقائه الس�فري امل�رصي يف بغداد، 
ان االنتخاب�ات العراقي�ة تمي�زت 
بخلوها من الطروحات الطائفية. 
وذك�ر مكت�ب حم�ودي يف بي�ان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، ان »حمودي استقبل السفري 
املرصي لدى الع�راق عالء موىس، 
لبحث اخر املس�تجدات يف املنطقة 
بشكل عام والعراق بشكل خاص 
فضال عن القضاي�ا ذات االهتمام 
املشرتك«. واشار حمودي بحسب 
البي�ان اىل ان�ه »كن�ا وال زلنا من 
الحريص�ني ع�ى نج�اح التجربة 

الش�كوك  رغ�م  الب�الد  يف  الديمقراطي�ة 
والطع�ون املوجودة لدى بع�ض الكيانات 
ح�ول النتائ�ج الت�ي اعلنته�ا مفوضي�ة 
االنتخاب�ات والت�ي نأم�ل منه�ا التعام�ل 

بجدية معه�ا بالطرق القانوني�ة ليتمكن 
العراق من تش�كيل حكومت�ه املقبلة بكل 
اطمئنان«، مؤكدا ان »م�ا يميز انتخابات 
مجلس النواب بدورته الحالية عدم وجود 
الطروح�ات  او  اإلصطفاف�ات 
ع�ن  االبتع�اد  فض�ال  الطائفي�ة 
االتهام�ات بني الكتل السياس�ية 
املوجودة«. من جانبه بارك السفري 
امل�رصي يف العراق »نجاح العملية 
الديمقراطي�ة الس�لمية يف العراق 
والنتائج املهمة التي حصل عليها 
تحال�ف الفت�ح يف االنتخاب�ات«، 
معربا ع�ن »ثقته الكاملة بجميع 
الكت�ل املوج�ودة يف الحف�اظ عى 
برمته�ا  الديمقراطي�ة  العملي�ة 
واالتف�اق نح�و تش�كيل حكومة 

قوية يشارك فيها الجميع«.

      بغداد / المستقبل العراقي

راقب الجيش العراقي تجميع معدات أحدث دبابة 
من طراز »تي-90إس« يف روسيا، ونرش يف االنرتنت 
صور ن�ادرة يظهر فيه�ا العس�كريني العراقيني يف 
نتيجن�ي تاغي�ل يف روس�يا. وكان الجي�ش العراقي 
يراق�ب ويقي�م عملية جم�ع املعدات العس�كرية يف 
حقل التدريب، وفقا لروسيسكايا غازيتا. وتستطيع 
ه�ذه الدباب�ات التحرك يف الصحارى الس�اخنة ويف 
القطب الشمايل، وأجريت عدة اختبارات يف الظروف 

القاسية بنجاح.
وق�د تغلبت ه�ذه الدباب�ات أكثر م�ن مرة عى 
املع�دات العس�كرية الغربي�ة يف ع�دة دول عربية يف 
املناطق الوعرة. وم�ن الدبابات التي انترصت »تي-
90« عليه�ا دباب�ة »أبرامز«. وتعترب نس�خة »تي-

90إس« التي يملكها الجيش العراقي أفضل نس�خة 
من هذه الدبابة.

العدل: السجن )7( سنوات ملواطنة رسقت 835 مليونًا 
بعلميات تزوير يف سامراء

احلشد الشعبي: اعتقال فريق »هكر« اعرتف أفراده
 بقرصنة مواقع »مهمة«

محودي للسفري املرصي: االنتخابات متيزت بخلوها 
من الطروحات الطائفية

اجليش العراقي »يراقب« جتميع معدات أحدث دبابة 
روسية من طراز »يت-90 إس«

        بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء،  امان�ة مجلس  اصدرت 
أمس االربعاء، بيانا بشأن قرار فصل 
س�لطة الط�ريان املدن�ي ع�ن وزارة 
النق�ل. وقالت االمان�ة يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه انه 
»يف الوقت الذي نؤكد فيه تجاوز وزير 
النقل للنظام الداخيل ملجلس الوزراء 
رقم 8 لسنة 2014 والقواعد املعتمدة 
يف الوظيف�ة العامة م�ن خالل تغيبه 
عن جلس�ة مجلس الوزراء دون اذن 

رس�مي، فانن�ا نود ان نب�ني ان قرار 
مجلس الوزراء بفصل سلطة الطريان 
النق�ل وربطه�ا  املدن�ي ع�ن وزارة 
بمجلس الوزراء يأتي انس�جاما مع 
اح�كام املادة 33 م�ن قانون املوازنة 
العامة االتحادية رقم 9 لسنة 2018 
الت�ي بموجبها ملجلس ال�وزراء بناء 
ع�ى اقرتاح رئي�س مجل�س الوزراء 
اعادة هيكلة الوزارات القائمة بدمج 
تشكيالتها بضمنها رشكاتها العامة 
م�ع دوائ�ر قائم�ة او تغي�ري جه�ة 
ارتباطه�ا او نقله�ا وتحديد مهامها 

او الغاء تلك التش�كيالت وهو قانون 
الح�ق لقان�ون وزارة النق�ل رق�م 8 
لس�نة 1994 وقانون الطريان املدني 

رقم 148 لس�نة 1974«. واضاف ان 
»قرار فصل س�لطة الط�ريان املدني 
ع�ن وزارة النق�ل وربط�ه بمجل�س 
ملوض�وع  بصل�ة  يم�ت  ال  ال�وزراء 
تكليف او انهاء تكليف عباس عمران 
بوصف ان االمر املذكور يدخل ضمن 
اختص�اص رئي�س مجلس ال�وزراء 
بوصفه املس�ؤول التنفي�ذي املبارش 

عن السياسة العامة للدولة«.
النق�ل،  وزارة  يف  مص�در  وأف�اد 
الثالث�اء، ب�أن مجل�س ال�وزراء قرر 

فصل سلطة الطريان عن الوزارة.

امانة جملس الوزراء تصدر بيانًا بشأن قرار فصل سلطة الطريان عن النقل
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     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن مرصف الرافدين، أمس األربعاء، ان القس�ط الشهري 
لس�لفة الخمس�ة ماليني دينار ملوظف�ي وزارة الرتبية تبلغ 

120 الف دينار.
وق�ال املكتب االعالم�ي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان القسط الش�هري لسلفة العرشة 

ماليني دينار تبلغ 241 الف دينار.
وأك�د املرصف ان م�دة القرض 60 ش�هرا وان املوظف الذي 
يك�ون راتبه االس�مي اكثر م�ن 500 الف دين�ار يتم منحه 
س�لفة الع�رشة مالي�ني يف حني املوظ�ف الذي يك�ون راتبه 
االس�مي اقل من 500 الف دينار فيتم منحه سلفة الخمسة 

ماليني دينار.

الرافدين حيدد مبلغ القسط الشهري لسلفة موظفي الرتبية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يف س�عيها لتخفي�ف الضغوط الت�ي تمارس 
م�ن قبل لجان مختص�ة يف التحقيق، وتجنبا 
لسحب الربملان الثقة عنها، أعلنت املفوضية 
العلي�ا لالنتخابات، أمس األربعاء، ويف خطوة 
مفاجئة، ع�ن إلغاء 1021 محط�ة اقرتاع يف 
داخل العراق وخارج�ه لالنتخابات الربملانية 
الت�ي ج�رت يف 12 أيار، غري  أنه�ا لم توضح 
مدى تأثري ه�ذا االلغاء عىل نتائج التحالفات 
االنتخابية املتنافس�ة وحصصها من مقاعد 

الربملان الجديد.
وكشف مجلس مفويض مفوضية االنتخابات 
عن إلغائ�ه لنتائج مئات املحطات االنتخابية 
يف اق�رتاع الداخ�ل او الخ�ارج، والت�ي بل�غ 
مجموعه�ا 1021 محط�ة انتخابية بس�بب 

عمليات تزوير وخروقات شابتها. 
وقال�ت املفوضي�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه أن�ه قد تم تش�كيل 
لج�ان فنية وقانونية م�ن موظفيها وعملت 
لع�دة أيام حي�ث الغ�ت 102 محطة يف عرش 
محافظات ش�ملت بعض محطات التصويت 
العام والخاص واملرشوط للنازحني والحركة 
حم�راء  ش�كاوى  وردت  والت�ي  الس�كانية 
بصدده�ا م�ن قب�ل وكالء االح�زاب يف ي�وم 
االق�رتاع. وأوضح�ت املفوضي�ة ان املحطات 
امللغ�اة توزع�ت ع�ىل محافظ�ات اربي�ل 7 
محط�ات واالنبار51 محط�ة وبغداد/الكرخ 
17 محط�ة وصالح الدين 11 محطة ونينوى 
16محط�ة. واكدت املفوضية انه�ا لم تكتِف 
بش�كاوى االح�زاب فق�ط بل ارس�لت لجانا 
فنية متخصصة لغرض تدقيق املحطات التي 
يعتقد انه�ا تم التالعب به�ا، حيث ألغت تلك 
اللج�ان الفنية 852 محطة م�ن اصل 2000 
ت�م تدقيقها من قب�ل تلك اللج�ان يف املكتب 
الوطن�ي يف بغ�داد وموزع�ه ع�ىل اربي�ل 73 
محط�ة واالنبار50 محطة والس�ليمانية 96 
محطة وبغداد/الرصافة 3 محطات وبغداد/

224 محط�ة  وده�وك  3 محط�ات  الك�رخ 
ودي�إىل- محطتني وصالح الدي�ن36 ونينوى 
179 وكركوك 186 محطة، وبذلك يكون عدد 
املحطات الت�ي تم إلغاؤه�ا 954 محطة من 

قبل اللجان الفنية يف املفوضية.
وبش�أن ما يتعل�ق باملحطات امللغ�اة، قالت 
املفوضية إنه يف انتخابات الخارج التي جرت 
يف 23 دول�ة فق�د بلغ مجموعه�ا 67 محطة 

موزعة عىل الدول التالية: املانيا 10 محطات، 
واالردن 22، وأمريكا 31، والسويد محطتان، 
وبريطاني�ا محط�ة واحدة، وتركي�ا محطة 
واحدة، وبذل�ك يكون اجمايل الع�دد النهائي 
للمحط�ات امللغاة ه�و1021 محطة يف داخل 

العراق وخارجه يف انتخابات عام 2018.
وأشارت مفوضية االنتخابات إىل أّنها شكلت 

لجانا تحقيقية ملحاس�بة املقرصين، بيد أنها 
أكدت عىل »س�المة اجراءاته�ا يف أجهزة العد 
والفرز االلكرتوني وانها منفتحة عىل جميع 
االح�زاب والقوائ�م االنتخابي�ة وتعم�ل عىل 
دراس�ة جدية بكل م�ا يتعل�ق باالعرتاضات 
الخاص�ة باالح�زاب واملرش�حني ومس�تمرة 
باس�تالم الطع�ون ولن ت�رتدد يف معالجة أي 

خروق�ات واتخاذ اإلج�راءات القانونية بحق 
املقرصين«، بحسب قولها.

لك�ن املفوضية ل�م توضح مدى تأث�ري الغاء 
محطات االقرتاع هذه ونتائجها عىل النتائج 
العام�ة لالنتخاب�ات الت�ي ج�رت يف 12 من 
الش�هر الحايل وحص�ة كل تحال�ف انتخابي 
من املقاع�د الربملانية التي حصل عليها وفقاً 

للنتائج التي اعلنتها يف 19 من الشهر الحايل.
إىل ذل�ك، ق�ررت رئاس�ة  الربمل�ان اس�تئناف 
جلس�ة املفتوحة الس�بت املقبل بعدما أنهى 
الربمل�ان الق�راءة األوىل لتعديل امل�ادة 32 من 

قانون االنتخابات.
أنه�ى  »الربمل�ان  إن  نياب�ي،  وق�ال مص�در 
الق�راءة األوىل لتعدي�ل املادة 32 م�ن قانون 

االنتخابات«. وأوضح املصدر الذي طلب عدم 
الكش�ف عن اس�مه، أن »التعدي�ل ينص عىل 
أن تلت�زم املفوضية بإعادة الع�د والفرز لكل 

املراكز االنتخابية يف عموم العراق«.
وتابع املص�در، أن »مجلس النواب قرر إبقاء 
الجلس�ة مفتوحة واس�تئنافها يوم الس�بت 

املقبل«.

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

اعل�ن املمث�ل الخ�اص لالم�ني العام 
لالم�م املتحدة يف العراق يان كوبيتش، 
عن رص�د عمليات تزوي�ر وترهيب يف 
التي  الترشيعية  العراقي�ة  االنتخابات 
اجريت يف 12 اي�ار املايض، فيما ابدت 
االم�م املتح�دة اس�تعدادها ملس�اعدة 
العراق يف تطوير اس�رتاتيجة ش�املة 
ملكافح�ة االرهاب، فيما اكد أن العراق 
يواص�ل التزام�ه بمكافح�ة االرهاب 
يف مقارب�ة ش�املة ال تقت�رص ع�ىل 

العمليات االمنية.
أعلنت مفوضية االنتخابات إلغاء نتائج 
التصوي�ت يف 1021 محط�ة انتخابية 
داخ�ل العراق وخارج�ه يف االنتخابات 
العامة الربملانية، يف وقت تتصاعد فيه 
املطالبات بالغ�اء االنتخابات او اعادة 

عد يدوي للنتائج.
وق�ال كوبيت�ش يف إحاطت�ه ملجل�س 
األمن حول العراق »يف 12 أيار اجريت 
الع�راق  يف  الترشيعي�ة  انتخاب�ات 
بموعده�ا املحدد. وتمك�ن العراقيون 
من التصويت واختيار ممثليهم بحريه 
وأمان؛ وشهدت املناطق املحررة عملية 
تصويت حره للمرة االوىل بعد انتصار 

القوات العراقية وهزيمة )داعش(«.
االنتخاب�ات  »اتس�مت  واض�اف 
بانخف�اض إقب�ال الناخب�ني، والقرار 
ال�ذي اتخذه أكثر من نصف الس�كان 
حقه�م  ممارس�ة  بع�دم  املصوت�ني 
الديمقراط�ي يبع�ث باش�اره قوي�ة 

إىل ممثليه�م لك�ي يرقوا إىل مس�توى 
توقعات الشعب«.

وتابع »بعد انتهاء االنتخابات واإلعالن 
ع�ن النتائ�ج االولية، ب�رز العديد من 
القادة السياس�يني أيدت علنا العملية 

االنتخابية، بما يف ذل�ك رئيس الوزراء 
ورئيس�ه الجمهوري�ة، إال ان بمناطق 
اخرى بخاصة كركوك برزت ش�كاوى 
تطالب بالعد اليدوي للنتائج وبخاصة 

من طرف العرب والرتكمان«.

مفوضي�ة  »نح�ث  كوبيت�ش  وق�ال 
االنتخاب�ات ع�ىل الفص�ل يف جمي�ع 
ويف  املناس�ب  النح�و  ع�ىل  الطع�ون 
الوقت املناس�ب، فان مرحل�ة ما بعد 
االنتخاب�ات تمث�ل وقتا حاس�ما لكي 

تعم�ل الحكوم�ة الجدي�دة يف طري�ق 
اإلصالح�ات السياس�ية واالقتصادية 
واالجتماعية التي تمس الحاجة اليها. 
وارش »اس�تمرارا للوجود العس�كري 
يف املخيم�ات، مض�اف اليه�ا عمليات 

تح�رش جن�ي بالنس�اء والفتي�ات، 
تزوي�ر  عملي�ات  بع�ض  اىل  إضاف�ة 
قب�ل  م�ن  وترهي�ب  االنتخاب�ات  يف 
جماع�ات مس�لحة«. وتش�هد الب�الد 
حالة من الغليان السيايس عىل خلفية 

ش�كوك بالتالعب بنتائ�ج االنتخابات 
الربملانية حيث طالب الربملان العراقي 
مفوضي�ة االنتخابات بإج�راء عملية 
عد وفرز يدوية بنسبة 10% من نتائج 
االنتخاب�ات يف أرج�اء الب�الد وإلغ�اء 
نتائ�ج تصوي�ت الخ�ارج والنازحني، 
فيما تطالب القوى السياسية األخرى 

بإلغاء نتائج االنتخابات باملجمل.
م�ن جانب آخ�ر، ابدت االم�م املتحدة 
اس�تعدادها ملساعدة العراق يف تطوير 
اسرتاتيجة ش�املة ملكافحة االرهاب، 
فيم�ا اكد أن الع�راق يواص�ل التزامه 
بمكافحة االرهاب يف مقاربة ش�املة 

ال تقترص عىل العمليات االمنية.
وق�ال وكي�ل األم�ني الع�ام ورئي�س 
مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب 
فالديم�ري فورونكوف، خالل جلس�ة 
إن  الع�راق،  بش�أن  املتح�دة  االم�م 
»الع�راق يواص�ل التزام�ه بمكافح�ة 
االرهاب يف مقاربة ش�املة ال تقترص 

عىل العمليات االمنية«.
بحس�ب  املتح�دة،  االم�م  واعرب�ت 
فورونكوف، عن »استعدادها ملساعدة 
العراق عىل تطوير اسرتاتيجة شاملة 

ملكافحة االرهاب«.
وكان القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة 
حي�در العب�ادي أعل�ن، الثالث�اء )21 
ترشي�ن الثان�ي 2017(، القضاء عىل 
تنظيم »داعش« يف العراق من الناحية 
العس�كرية، فيم�ا أك�د أن الحكوم�ة 
العراقية »ال تس�مح بتجريم« كل من 

قاتل التنظيم.

أعلنت إلغاء نتائج أكثر من ألف حمطة اقرتاع داخل العراق وخارجه.. وشكلت جلنة لـ »حماسبة« مسؤولني عن »اخلروقات«

املفوضية »تفرم« أصوات انتخابية باجلملة

رصدت رفضًا لنتائج االنتخابات يف كركوك.. وجددت دعمها جلهود مكافحة اإلرهاب

األمم املتحدة تتحدث عن »وقت حاسم« يف العراق.. وتدعو إىل »تشكيل حكومة« خالية من »الفساد«
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حّذر املستش�ار االقتصادي للحكومة العراقية 
الدكت�ور مظهر محمد صال�ح، أمس األربعاء، 
م�ن مخاط�ر اقتصادي�ة ته�دد الع�راق اذا ما 
تجاوزت عملية تشكيل الحكومة املدد املحددة 
لها، الفت�ًا إىل أن هناك ف�رتة طبيعية يتحملها 

االقتصاد العراقي عند تبدل الدورة الربملانية.
وتش�ري توقع�ات اىل تأخر بتش�كيل الحكومة 
العراقي�ة بس�بب تعقي�دات فرضته�ا نتائ�ج 
االنتخاب�ات االخرية التي ج�رت يف 12 من أيار 
الحايل وم�ا رافقها م�ن احتجاج�ات وطعون 
ومح�اوالت اللغاء تل�ك النتائج بش�كل كيل او 
جزئ�ي، كان اخرها ق�رارات الربمل�ان العراقي 

بهذا الخصوص.
ونقل�ت وكال�ة »ش�فق ني�وز« عن مستش�ار 
الحكوم�ة، والخب�ري يف االقتص�اد، الق�ول أن 
»هنالك فرتة طبيعية انتقالية قصرية يتحملها 

االقتصاد الوطني اىل حني تبدل الدورة الربملانية 
وهي ال تتعدى الشهر الواحد«.

واض�اف »إذا ما طال تش�كيل الربملان وانبثاق 
س�لطة تنفيذية او حكومة جديدة اىل مدة هي 
خارج التوقيتات املألوفة فان ذلك سينعكس اىل 

اثار ضارة ومؤثرة عىل الحياة االقتصادية«.
واوض�ح صالح »م�ن بني تل�ك املخاطر تحول 
الحكوم�ة وس�لطتها التنفيذية اىل مايس�مى 
بترصي�ف االعم�ال مما يضعف م�ن دورها يف 
رس�م او تبن�ي أي�ة برام�ج وروى اقتصادي�ة 
مس�تقبلية مهم�ة قادم�ة وغياب اإلش�ارات 
الت�ي تش�جع االس�تثمار او اتخ�اذ الق�رارات 
االقتصادي�ة يف الس�وق وتأجيلها اىل حني بيان 

املوقف بشأن توجهات الحكومة القادمة«.
وعقب صدور النتائج التي أس�فرت عن تصّدر 
تحال�ف »س�ائرون« املدع�وم من رج�ل الدين 
مقت�دى الص�در، والئح�ة »الفت�ح« بزعام�ة 
هادي العامري، متبوعة بقائمة »النرص« التي 
يتزعمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، احتجت 

شخصيات سياسية نافذة موجودة يف السلطة 
منذ س�نوات، وطالبت بإعادة اإلحصاء والفرز 

أو إلغاء نتائج االنتخابات.
ويرى خرباء ان االتهامات بالتزوير التي تتزايد، 
قد تكون مرتبطة برد فعل سياسيني محبطني 
بس�بب خس�ارتهم الس�لطة، أكثر مما ترتبط 
بزلزال س�يايس محتمل يف بلد مصمم عىل طي 
صفحة حرب خاضها ألكثر من ثالث س�نوات 

ضد تنظيم »داعش«.
وأف�ادت مصادر سياس�ية مطلعة ب�أن الكتل 
األخ�رية،  االنتخاب�ات  يف  الفائ�زة  السياس�ية 
انتهت من مرحلة النقاشات والحوارات وجس 
النب�ض، وانتقل�ت إىل مرحلة جدي�دة تتضمن 
تحدي�د أط�راف الكتل�ة الربملانية األك�رب التي 

ستشكل الحكومة.
وبع�د تحدي�د الكتلة األكرب، س�تدخل األطراف 
السياس�ية بمفاوضات جدي�دة هدفها اختيار 

رئيس الوزراء وتوزيع املناصب والوزارات.
إال ان كل تل�ك املراحل علقت بس�بب املتغريات 

التي يشهدها املش�هد االنتخابي، إذ ُتربك هذه 
التطورات مفاوضات تش�كيل الكتلة األكرب يف 
الربمل�ان، رغم اس�تمرار الح�وارات واللقاءات 

حولها.
وُتجمع االطراف السياس�ية عىل عدم التوصل 
حت�ى اآلن إال إىل تفاهم�ات أولية ب�ني تيارين، 
يجم�ع األول الص�در ورئي�س الحكومة حيدر 
العب�ادي وزعيم تيار »الحكمة« عمار الحكيم، 
فيم�ا يجم�ع الثان�ي بني زعي�م ائت�الف دولة 
القان�ون ن�وري املالك�ي ورئيس كتل�ة الفتح 
هادي العامري. ولكن تلك التفاهمات ال يمكن 
أن ترق�ى إىل إع�الن تحالف الكتل�ة األكرب الذي 
قد ترجأ املش�اورات الجادة يف شأنه إىل ما قبل 
س�اعات م�ن انعق�اد الجلس�ة األوىل للربملان، 
والتي لن ُتعقد قبل تصديق املحكمة االتحادية 
ع�ىل النتائ�ج النهائي�ة، وه�ي قضية م�ا زال 
الج�دل حول إم�كان تحققها قريب�اً، قائماً يف 
ضوء الطعون املقدمة واملطالبات بالعد والفرز 

اليدويني.

تأخري عقد جلسة الربملان وعدم إعالن الكابينة احلكومية اجلديدة تضران باالقتصاد الوطين

»خماطر اقتصادية« حتدق بالعراق بسبب االرتباك السيايس
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قال الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو، إن بالده 
لن تدفع أبداً تكلفة الجدار الحدودي الذي يرغب نظيره 
األمريكي دونالد ترامب، في تش�ييده لمنع المهاجرين 

غير الشرعيين من العبور إلى الواليات المتحدة.
وق�ال بينيا نييتو على تويتر مخاطب�اً ترامب بذكر 
تعريفه عل�ى خدمة “تويتر”: “ال. المكس�يك لن تدفع 

أبداً ثمن تكلفة الجدار، ال اآلن وال في أي وقت”.
وكان ترامب انتقد، المكس�يك لعدم مساعدتها في 
وق�ف تدّفق المهاجرين غير الش�رعيين إل�ى الواليات 
المكس�يك  ب�أن  االنتخاب�ي  المتح�دة، وك�ّرر وع�ده 
س�تدفع تكلفة الجدار المزمع عل�ى الحدود األمريكية 

المكسيكية.
وق�ال ترام�ب للصحفيي�ن “ف�ي النهاية س�تدفع 
المكس�يك تكلف�ة بن�اء الج�دار، ال يفعلون أي ش�يء 
على اإلط�الق لمنع الناس من المرور. عبر المكس�يك 
م�ن هن�دوراس وكل ال�دول األخرى ال يفعلون ش�يئاً 

لمساعدتنا”.
وكان دونال�د ترامب وعد خالل حملت�ه االنتخابية 
ببن�اء ج�دار ضخم عل�ى طول الح�دود بي�ن الواليات 
المتح�دة والمكس�يك؛ لمن�ع دخ�ول المهاجرين غير 

الشرعيين ومهّربي المخّدرات.
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تظاه�ر آالف األردنيين في العاصم�ة عّمان، أمس 
األربع�اء؛ احتجاج�اً على رفع األس�عار وض�د قانون 
الضريب�ة، وأطلقوا هتافات تطالب بإس�قاط حكومة 

هاني الملقي.
يأتي ذلك وسط إضراب شهدته البالد احتجاجاً على 
قانون ضريب�ي مرتقب، من المتوّق�ع أن يزيد األعباء 

على كاهل الموظفين.
وش�ارك في اإلض�راب 33 نقابة مهني�ة وعدد من 
القطاعات التجارية والصناعية؛ رفضاً لمشروع قانون 

ضريبة الدخل المعدَّل الذي تنوي الحكومة فرضه.
وأمهلت النقابات المهنّية الحكومَة أسبوعاً لسحب 
مشروع قانون تعديالت على ضريبة الدخل، بحسب ما 

ذكرت وكالة األناضول لألنباء.
وكان مجل�س النقابات أّكد س�ابقاً أنه س�يكون له 
خطوات تصعيدية تعتمد على مدى استجابة الحكومة 

لمطالبه ومؤّسسات المجتمع المدني.

رئيس املكسيك خماطبًا ترامب: 
لن ندفع ثمن جدارك 

تظاهرات يف األردن تطالب 
بإسقاط احلكومة 
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قال�ت منظمة “هيوم�ن رايتس ووت�ش” المعنية بحقوق 
اإلنس�ان حول العالم، أمس األربعاء، إن الس�لطات السعودية 
اعتقل�ت ناش�َطين حقوقيَّين آخَري�ن على األقل من�ذ 15 أيار 
الج�اري، عندما ش�نت حملة اعتق�االت واس�عة النطاق ضد 

نشطاء حقوق المرأة ومناصريها. 
ويخشى النشطاء السعوديون وقوع اعتقاالت إضافية قبل 
إعالن الحكومة المتوقع رفع حظر قيادة المرأة للسيارات في 

حزيران المقبل.
في 24 مايو اعتقلت الس�لطات السعودية محمد البجادي، 
العضو المؤس�س ف�ي “الجمعية الس�عودية للحقوق المدنية 
والسياس�ية”، إحدى أولى المنظمات المدنية السعودية. وقد 
الحقت السلطات جميع النشطاء المرتبطين بالجمعية تقريباً 

منذ 2012، والتي ُحلت وأوقفت عام 2014. 
وأخبر نش�طاء س�عوديون “هيومن رايت�س ووتش” بأنه 
أُفرج عن المعتقل الثاني، الذي طلبت عائلته عدم الكش�ف عن 

هويته.
وقالت س�ارة ليا ويتس�ن، مديرة قسم الشرق األوسط في 
“هيومن رايتس ووتش”، في بيان ُنش�ر على موقع المنظمة 
اإللكترون�ي ورصده “الخلي�ج أونالين”: “يب�دو أن الحكومة 
الس�عودية غارقة ف�ي محاوالتها إس�كات المعارضة لدرجة 
أنها تعيد اس�تهداف النش�طاء الذين التزموا الصمت خوفاً من 
االنتق�ام”، مح�ذرة من أن “موج�ة القمع الجدي�دة قد تجعل 
حلفاءها يش�ككون في مدى جديتها بشأن تغيير نهجها تجاه 

حقوق المرأة”.
م�ن جهتها؛ دع�ت الجمعية الس�عودية للحق�وق المدنية 
والسياس�ية إلى إصالح سياس�ي واس�ع، وقدمت تفس�يرات 
للش�ريعة اإلس�المية تدع�م الملكي�ة الدس�تورية، وطالب�ت 
الحكومة بالكف ع�ن االنتهاكات مثل االعتقاالت التعس�فية، 
واعتق�ال م�ن يمارس�ون حقهم ف�ي حرية التعبي�ر وتكوين 

الجمعيات سلمياً.
يش�ار إلى أن الس�لطات الس�عودية اعتقلت، منذ منتصف 
ماي�و الجاري، 11 على األقل من أب�رز المدافعات والمدافعين 
عن حقوق المرأة، وأطلقت الس�لطات الحقاً س�راح عائش�ة 
المانع، وحصة الش�يخ، ومديحة العجروش، ووالء آل ش�بر، 
وم�ن بين المحتجزين حالياً لجي�ن الهذلول، وإيمان النفجان، 

وعزيزة اليوسف، ومحمد الربيع، وإبراهيم المديميغ.

هيومن رايتس:
 السعـوديـة غارقـة يف حمـاوالت 

إسكات املعارضة

املركزي الرتكي يعلن »حلول ترقيعية« ال يمكنها إنقاذ »أزمة اللرية«
       بغداد / المستقبل العراقي

قال البن�ك المركزي الترك�ي إنه قرر 
استكمال عملية تبسيط السياسة النقدية 
وأن س�عر إع�ادة الش�راء ألجل أس�بوع 
سيصبح سعر الفائدة الرئيسي وذلك عند 
مس�توى مس�او لس�عر التمويل الحالي 

البالغ 16.5 بالمئة.
ولسنوات اعتمد البنك على نظام معقد 
ألسعار فائدة متعددة قال اقتصاديون إنه 
يحد من إمكانية التنبؤ بالسياسة النقدية. 
وكان التموي�ل يج�ري م�ن خالل س�عر 
ناف�ذة االقراض الطارئ الذي رُفع بواقع 
ث�الث نق�اط مئوي�ة األس�بوع الماضي 

إلى 16.5 بالمئة لدع�م الليرة المتهاوية. 
وقال البنك المركزي في بيان إنه س�يبدأ 
العم�ل بالنظام الجديد ف�ي أول حزيران. 
وس�يتحدد س�عر االقت�راض واإلقراض 
ألج�ل ليلة في حدود 150 نقطة أس�اس 

تزيد أو تقل عن سعر إعادة الشراء.
وارتفعت العملة التركية إلى 4.6070 
لي�رة للدوالر بع�د اإلعالن من مس�توى 
إغالق يوم الجمعة البالغ 4.7052. لكنها 
تظل منخفضة 18 بالمئة منذ بداية العام. 
وارتفعت العملة ف�ي التعامالت المبكرة 
بعد م�ا ق�ال اقتصاديون إنه�ا تلميحات 
ص�درت مطل�ع األس�بوع ع�ن محاف�ظ 
البنك المركزي مراد جيتينكايا إلى تحرك 

وشيك لتبس�يط السياسة. وحث الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، األتراك على 
تحوي�ل مدخراتهم من ال�دوالر واليورو 
إل�ى الليرة، ف�ي محاولة للمس�اعدة في 
دعم العملة أمام ما أسماه “مؤامرات على 
س�عر صرف العم�الت األجنبي�ة”. وقال 
أردوغ�ان في تجمع انتخاب�ي في مدينة 
أرضروم الش�رقية يوم السبت “إخواني 
الذي�ن لديه�م دوالرات أو ي�ورو تح�ت 
الوسادة، اذهبوا واستثمروا أموالكم في 
اللي�رة  س�نحبط هذه المؤامرة س�ويا”. 
ومن المق�رر أن تجري تركي�ا انتخابات 
برلمانية ورئاسية مبكرة في 24 حزيران 
المقبل. وتراجعت قيم�ة العملة التركية 

بنحو 20 في المئة أمام الدوالر منذ بداية 
العام الجاري. وعوضت بعض خسائرها 
بعدما رفع البنك المركزي س�عر الفائدة 

بشكل مفاجئ يوم األربعاء الماضي.
ودائم�ا م�ا تق�ول أنق�رة إن تراج�ع 
س�عر اللي�رة ه�و ج�زء م�ن “مؤامرة” 
يق�وم بها العبون محلي�ون وأجانب في 
سوق التمويل ويريدون زعزعة استقرار 

االقتصاد التركي.
وق�ال أردوغ�ان إن القط�اع المال�ي 
“سيدفع ثمنا باهظا” إذا أصبح جزءا من 

“التالعب” في األسواق.
ونجم تدهور الليرة في االيام االخيرة 
ع�ن تعليق�ات للرئيس التركي االس�بوع 

الماضي اك�د فيها انه يرغ�ب في اعطاء 
من االهمية للسياسة النقدية اذا ما اعيد 

انتخابه في 24 حزيران.
قال اورهان البي�رق تاجر الجملة، ان 
زيادة قيمة الدوالر واليورو “اصطناعية” 
للق�وى  االقتص�ادي  “الضغ�ط  س�ببها 
االجنبي�ة”. لكن�ه اض�اف “قبل خمس�ة 
الى عش�رة ايام م�ن االنتخاب�ات، اعتقد 
ان هذه الزي�ادة س�تنقلب”. وبعد اعالن 
قرار البنك المركزي أمس االربعاء، ش�دد 
اردوغان على ان تركيا ستواصل التمسك 
بالمبادىء الدولية على صعيد السياس�ة 
النقدي�ة. لكن�ه اضاف انه ل�ن يترك هذه 

المبادىء “تقضي على بالدنا”.

         بغداد / المستقبل العراقي

ي��ت�����وجه مس��ؤول 
إل�ى  رفي�ع  ك�وري ش�مالي 
نيوي�ورك إلج�راء محادث�ات 
عالي�ة المس�توى ف�ي إط�ار 
لقمة  المكثف�ة  التحضي�رات 
الرئي�س  بي�ن  تاريخ����ي�ة 
األميرك�ي دون��ال�د ترام�ب 
الش�مالية  كوري�ا  وزعي�م 
كيم جون�غ أون بش�أن ملف 

بيونغيانغ النووي.
وسيلتقي كيم يونغ شول 
نائب رئي�س اللجنة المركزية 
لح�زب العم�ال وال�ذي يع�د 
بمثاب�ة الذراع اليمن�ى لكيم، 
األميركي  الخارجي�ة  بوزي�ر 
ماي�ك بومبي�و ف�ي نيويورك 
“في وقت الحق من األسبوع 
الج�اري”، بحس�ب م�ا أعلن 

البيت األبيض.
وأك�د ترامب ف�ي تغريدة 
أن الجن�رال ف�ي طريق�ه إلى 
بتش�كيل  مش�يدا  نيوي�ورك 
للمحادث�ات  رائ�ع”  “فري�ق 
التي ستسعى إلى حل الخالف 
النووي بين البلدين الخصمين 
حيث ال يزال الرئيس األميركي 
يأمل بأن تنعقد في سنغافورة 

بتاريخ 12 حزيران.
وكتب ترامب ف�ي تغريدة 
على تويتر “اللق�اءات تجري 
حاليا بخصوص القمة وأكثر 
م�ن ذلك. إن كيم يونغ ش�ول 
نائب زعي�م كوريا الش�مالية 

رد  إن�ه  نيوي�ورك.  إل�ى  اآلن  يتوج�ه 
ملموس على رسالتي، شكرا لكم”.

وأعلنت الناطقة باسم البيت األبيض 
ساره ساندرز كذلك أن ترامب سيلتقي 
رئي�س وزراء الياب�ان ش�ينزو آبي في 

واشنطن في السابع من حزيران.
وقالت “من�ذ بعث الرئيس رس�الة 
إل�ى زعي�م كوري�ا  أي�ار   24 بتاري�خ 
الش�مالية كي�م جون�غ أون، يتجاوب 
الكوري�ون الش�ماليون” م�ع الجانب 

األميركي.
المتح�دة  “الوالي�ات  أن  وأضاف�ت 
مس�تمرة في التحضير بش�كل نش�ط 
للقم�ة المتوقع�ة بين الرئي�س ترامب 

والزعيم كيم في سنغافورة”.
ول�م يك�ن بإم�كان ناط�ق باس�م 
األم�م  ل�دى  الش�مالية  بعث�ة كوري�ا 
المتح�دة التأكي�د ب�أن الجن�رال ف�ي 
طريق�ه إلى نيوي�ورك، لكنه أضاف أن 

“التحضي�ر للقمة يمض�ي قدما بأعلى 
المستويات”.

ووصل المبعوث الكوري الش�مالي 
إل�ى مط�ار بكي�ن الثالث�اء حي�ث من 
المتوقع أن يلتقي بمسؤولين صينيين 
قبل مغادرت�ه إلى الوالي�ات المتحدة، 
يونه�اب  وكال�ة  أوردت  م�ا  بحس�ب 

الكورية الجنوبية.
وتأت�ي الزي�ارة في إط�ار تحركات 
دبلوماسية مكوكية تسبق القمة التي 
ألغاه�ا ترام�ب قب�ل أن يق�رر عقدها 

مجددا.
وكان ترام�ب أعل�ن إلغ�اء القم�ة 
األسبوع الماضي مش�يرا إلى “عدائية 
مفتوحة” من جانب كوريا الش�مالية، 
لكن حدة الخطاب خفت منذ ذلك الحين 
فيما يب�دو أن عملي�ة التفاوض عادت 

إلى مسارها.
أميركي�ون  مفاوض�ون  والتق�ى 
يتقدمهم سفير واشنطن لدى الفيليبين 

س�ونغ كي�م م�ع نظرائه�م الكوريين 
الش�ماليين األحد في قرية بانموجوم 

التي تفصل بين الكوريتين.
وقال�ت س�اندرز إنه�م “يخططون 

لعقد لقاءات إضافية هذا األسبوع”.
وأضافت “على صعيد منفصل، فإن 
جو هايغن، نائ�ب كبير موظفي البيت 
األبيض والفريق التحضيري األميركي 
حالي�ا  س�نغافورة  ف�ي  متواج�دون 
لتنسيق المسائل اللوجستية المرتبطة 

بالقمة المتوقعة”.
المحلل  وقال ش�ونغ س�ونغ-يون 
لدى المعهد الك�وري للوحدة الوطنية 
إن الجن�رال كيم يونغ ش�ول س�يكون 
أب�رز ش�خصية كورية ش�مالية تزور 
الوالي�ات المتح�دة من�ذ لق�اء نائ�ب 
المارش�ال ج�و ميون�غ روك بالرئيس 

األميركي بيل كلينتون في 2000.
ولطالم�ا لع�ب الجنرال كي�م يونغ 
ش�ول دورا بالغ األهمية في الجوالت 

إل�ى  الهادف�ة  الدبلوماس�ية األخي�رة 
انهاء األزمة النووية في شبه الجزيرة 

الكورية.
وخ�الل الحف�ل الختام�ي لأللعاب 
األولمبية الش�توية في بيونغ تش�انغ 
بكوريا الجنوبية والتي ش�كلت نقطة 
تحول ف�ي األزمة النووي�ة، جلس إلى 
جان�ب ايفان�كا ترام�ب ابن�ة الرئيس 

األميركي.
كم�ا راف�ق كي�م جون�غ أون ف�ي 
رحلتي�ه األخيرتي�ن إلى الصي�ن للقاء 
الرئيس الصيني ش�ي جينبينغ وأجرى 
زار  عندم�ا  بومبي�و  م�ع  محادث�ات 

بيونغيانغ.
وأثي�ر جدل بش�أن الجنرال كيم في 
كوريا الجنوبية حيث يتهم بالتخطيط 
الحربي�ة  الس�فينة  غ�رق  لحادث�ة 
“ش�يونان” في 2010  والتي قتل فيها 
46 بح�ارا ف�ي هج�وم تنف�ي كوري�ا 

الشمالية ضلوعها فيه.

إل�ى   2009 م�ن  وتول�ى 
الع�ام  المكت�ب  إدارة   2016
الكوري الشمالي لالستطالع، 
بالهجمات  المكلف�ة  الوحدة 
وجمع  االلكت�����رون��ي�ة 

االستخبارات.
وخل�����ال تل�ك الفترة، 
الش�مالية  كوري�ا  ع�ززت 
برامجه�ا للقرصنة واتهمت 
باختراق مجموعة “س�وني 

بيكتشرز”.
إل�ى  زي��ارت�ه  وتت�وج 
أيام�ا  المتح�دة  الوالي�ات 
م�ن اللق�اءات المكثف�ة بين 
مسؤولين كوريين شماليين 

وأميركيين.
بث�ت  ثاني�ة،  جه�ة  م�ن 
شبكة “ان اتش كي” اليابانية 
ص�ورا لوصول كيم ش�انغ-

س�ون، كبير مس�اعدي كيم 
جون�غ اون، إلى س�نغافورة 
االثني�ن، برفقة ثالثة حراس 

شخصيين.
وشوهد كيم شانغ-سون 
وهو يدخل فندق “فولرتون” 
الفخم في سنغافورة الثالثاء 
ليغادره بعد حوالي 30 دقيقة 

بمواكبة ثالث سيارات.
وفي حال تم تأكيد القمة 
في موعدها، يبقى أسبوعان 
المس�ؤولين  أم�ام  فق�ط 
اللوجستية  التفاصيل  إلنهاء 
الش�ائكة مثل الم�كان الذي 
س�تجري فيه المحادثات في 
سيتمكن  وكيف  س�نغافورة 
المسؤولون الكوريون الشماليون من 
الس�فر إل�ى هن�اك في ظ�ل العقوبات 

الدولية المفروضة عليهم.
وتتمث�ل مهمة رئيس�ية أخرى في 
االتفاق على أجندة المحادثات، فالعقبة 
األساسية ستكون على األرجح مفهوم 
“نزع األسلحة النووية” وهو أمر يتفق 
الجانبان علي�ه لكن هناك فجوة كبيرة 

في تعريفهما له.
وتري�د واش�نطن أن تتخل�ى كوريا 
الشمالية بسرعة عن أسلحتها النووية، 
بطريق�ة يمك�ن التأك�د منه�ا مقابل 
تخفيف العقوبات وتقديم مس�اعدات 

اقتصادية.
لك�ن المحللين يعتق�دون أن كوريا 
الش�مالية ل�ن تك�ون عل�ى اس�تعداد 
للتخل�ي عن قوتها للردع النووي ما لم 
تقدم لها ضمانات أمنية بعدم محاولة 

الواليات المتحدة االطاحة بنظامها.

ترامب يشكل »فريق رائع« لنزع “النووي” الكوري

كيم يرسل »الذراع اليمنى« إىل نيويورك: دقت ساعة اللقاء

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد :1008/ش/2018

التاريخ 2018/5/30 
اىل املدعى عليه /خليفة زامل فارس

اعالن
الش�خصية  االح�وال  محكم�ة  اص�درت 
يف الزبي�ر ق�رار الحك�م بالع�دد اع�اله يف 
بتايي�د  الحك�م  املتضم�ن   2018/5/28
حضانة املدعية مشاعل مطر ذياب البنتها 
املتول�دة له�ا منك الق�ارصة هاج�ر ولدى 
تبليغ�ك بموجب كتاب مرك�ز رشطة املربد 
بالع�دد 4729 يف 2018/5/29 تب�ن ان�ك 
مرتح�ل اىل جهة مجهولة ل�ذا تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفتن يوميتن ويف حال عدم 
اعرتاضك عىل الحك�م املذكور خالل عرشة 

ايام سوف يكتسب الدرجة القطعية 
القايض

سعد نجم عبد
����������������������������������

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  )س�الم 
حم�ودي صال�ح( ال�ذي يطلب في�ه تبديل 
)اللق�ب(  م�ن )ال زيارة ( اىل )املوس�وي ( 
فم�ن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خ�الل م�دى اقصاه�ا خمس�ة ع�رش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الطل�ب وفق اح�كام املادة 22 م�ن قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 

العامة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بلدروز
العدد :158/ب/2018
التاريخ 2018/5/30 

اعالن
اىل املدع�ى عليها / انتصار خماس مه�دي  � مجهولة محل 

االقامة 
اصدرت محكمة بداءة بلدروز قرارها بالعدد 158/ب/2018 
يف 2018/5/20 واملتضمن الحكم بازالة شيوع العقار املرقم 
1294/1 مقاطع�ة 14 ام�ام منص�ور بيع�ا وتوزي�ع صايف 
الضمن عىل الرشكاء كال  حس�ب سهامه يف استمارة صورة 
الس�جل العقاري حكم�ا غيابيا قاب�ال لالع�رتاض والتمييز 
ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب اش�عار مختارين 
قض�اء بلدروز وتاييد املجلس املحيل يف بل�دروز تقرر تبليغك 
بواسطة صحيفتن محليتن رسميتن ومن حقك االعرتاض 
عىل القرار املذكور او تمييزه خالل املدة القانونية وبعكس�ه 

سيكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض قحطان خلف خالد

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة  االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد :بال
التاريخ 2018/5/30 

اعالن مفقود
اىل املفقود : طيف جواد عبد شلبة املجمعي

بتاري�خ 2012/1/26 قدم�ت زوجتك املدع�وه  تغريد فليح 
حسن  تطلب فيها نصبها قيمة عليك لكونك خرجت بتاريخ 
2012/1/26 ول�م تعد لحد االن لذا تق�رر تبليغك بالصحف 
املحلي�ة ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من 
الي�وم الثان�ي من تاريخ النرش س�وف تنص�ب )تغريد فليح 

حسن(    قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض مصباح مهدي صالح

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )ماجد حمدي صالح(    
ال�ذي يطل�ب فيه تبديل )اللقب(  م�ن )ال زيارة   ( اىل 
)املوس�وي ( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء هيثم فاضل الغرباوي 

مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
�����������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة 
رقم االضبارة : 2018/521

التاريخ 2018/5/29
اىل املنفذ عليه 

اىل املدين / عبد الرحمن عطية عبود
لقد تحقق لهذه املديرية من انك مجهول محل االقامة 
حس�ب رشح  مبل�غ  املديرية و تايي�د املجلس البلدي 
ملنطق�ة حي الزهور انك مجه�ول محل االقامة وليس 
لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
علي�ه واس�تنادا للمادة 27 م�ن قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ البرصة خالل 
خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجري وفق 

القانون
عليه  تخليه العقار تسلسل 117/59 الكزارة
وتسليمه اىل الدائنة  سامية  جرجيس حديد 

اوص�اف املح�رر: محكمة ب�داءة الب�رصة / 2514/
ب/2017

2017/11/28
املنفذ العدل 

ضاري صباح حسن

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة ابي الخصيب

العدد : 5/ب/2018
التاريخ 2018/5/27

اعالن
اىل االشخاص الثالثة  /1 � عيىس عبد العزيز عبد الرحمن

2 � وليد خالد مبارك 
3 � فالح احمد املشاري

4 � طيبة موىس االبراهيم 
اق�ام املدعي عدنان نارص موىس وجماعته الدعوى البدائية املرقمة 
5/ب/2017 ام�ام محكمة بداءة ابي الخصي�ب والتي يطلب فيها 
الحك�م بازالة ش�يوع العقار تسلس�ل 23 مقاطع�ة 51 بلد نجدي 
ولثب�وت مجهولية محل اقامتكم تق�رر تبليغكم بالحضور اىل هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافعة املوافق 2018/6/4 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا نرشا  ويف صحيفتن يوميت�ن ويف حالة عدم حضوركم او 
حضور من ينوب عنكم قانونا س�وف تجري املرافعة بحقكم غيابا 

وعلنا وفق القانون
القايض

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

بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )حسن حمدي صالح( الذي الذي 
يطلب فيه تبديل )اللقب(  من )ال زيارة   ( اىل )املوسوي ( فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش 
يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 

22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء هيثم فاضل الغرباوي 

مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
���������������������������������������������������

تنويه
ورد س�هوا يف اع�الن مديرية االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 
يف النجف االرشف قس�م ش�ؤون االح�وال املدني�ة /الواقعات  قدم 
املواطن كاظم عمران م�وىس عبد الله الذي يطلب فيه تبديل اللقب  
جاء اللقب من )البو بالد( اىل )الحمداني( خطأ والصحيح هو )البو 

بو بالد( اىل )الحمدان( لذا اقتىض التنويه
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تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثالث�ة ملحافظة النجف االرشف عن اج�راء  املزايدة العلنية اليجار العق�ارات املبينة تفاصيلها ادناه والعائ�دة اىل بلدية ناحية 
القادس�ية وملدة )س�نة واحدة( املبينة تفاصيلها يف ادناه وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21(  لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�راك 
باملزاي�دة مراجع�ة البلدية خ�الل )30(   يوم من اليوم التايل لن�رش االعالن لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة 
)100%(  من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وستجري املزايدة يف البلدية املذكورة الساعة )11 صباحا( من صباح يوم التايل النتهاء مدة 
الن�رش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة كافة املصاريف واجور 

االعالن يف الصحف الرسمية  

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

2 � تب�دأ م�دة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تاجر تس�ديد ب�دل االيجار وكافة املصاريف خ�الل 30 يوم من صدور االحالة م�ع تنظيم العقد 
وتصديقه وفقا للمدة املحددة وتعليماته وبخالفه يعد ناكال بالتزاماته

3 � يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا 
لرشوط العقد املربم

4 � ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 �  للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة

قائمة االمالك العائدة اىل بلدية )القادسية(

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

العدد : 72
التاريخ 2018/5/28

عبد اخلالق حممد عبيد امليايل 
قائممقام قضاء املشخاب

رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

اعالن

اسم البلديةالقيمة التقديرية مدة االيجارمساحة الملك  رقم الملكنوع الملك والموقع واالستعمالت

القادسية930000سنه واحده12م282حانوت الشارع العام1

القادسية780000سنه واحده12م302حانوت الشارع العام2

القادسية780000سنه واحده12م312حانوت الشارع العام3

القادسية630000سنه واحده9م42كشك مقابل البريد4

القادسية755000سنه واحده9م102كشك مقابل البريد5

القادسية780000سنه واحده9م332كشك السوق العصري6

القادسية655000سنه واحده9م492كشك قرب المستوصف7

القادسية755000سنه واحده12م22حانوت الشارع العام8

القادسية755000سنه واحده12م32حانوت الشارع العام9

القادسية780000سنه واحده12م42حانوت الشارع العام10

القادسية780000سنه واحده12م52حانوت الشارع العام11

القادسية780000سنه واحده12م62حانوت الشارع العام12

القادسية780000سنه واحده12م72حانوت الشارع العام13

القادسية780000سنه واحده12م82حانوت الشارع العام14

القادسية780000سنه واحده12م92حانوت الشارع العام15

القادسية780000سنه واحده12م102حانوت الشارع العام16

القادسية780000سنه واحده12م112حانوت الشارع العام17

القادسية820000سنه واحده12م122حانوت الشارع العام18

القادسية630000سنه واحده12م132حانوت الشارع العام19

القادسية725000سنه واحده12م192حانوت الشارع العام20

القادسية550000سنه واحده12م212حانوت الشارع العام21

القادسية630000سنه واحده12م242حانوت الشارع العام22

23    

القادسية 830000سنه واحده12م262حانوت الشارع العام24

القادسية780000سنه واحده12م272حانوت الشارع العام25

القادسية780000سنه واحده12م332حانوت الشارع العام26

القادسية780000سنه واحده12م342حانوت الشارع العام27

القادسية780000سنه واحده12م352حانوت الشارع العام28

القادسية930000سنه واحده12م362حانوت الشارع العام29

القادسية930000سنه واحده12م372حانوت الشارع العام30

القادسية930000سنه واحده12م382حانوت الشارع العام31

القادسية930000سنه واحده12م392حانوت الشارع العام32

القادسية930000سنه واحده12م402حانوت الشارع العام33

اسم البلديةالقيمة التقديرية مدة االيجارمساحة الملكرقم الملكنوع الملك والموقع واالستعمالت

القادسية930000سنه واحده12م412حانوت الشارع العام34

القادسية780000سنه واحده12م442حانوت الشارع العام35

القادسية780000سنه واحده12م452حانوت الشارع العام36

القادسية780000سنه واحده12م462حانوت الشارع العام37

القادسية780000سنه واحده12م472حانوت الشارع العام38

القادسية780000سنه واحده12م482حانوت الشارع العام39

القادسية1660000سنه واحده12م492حانوت الشارع العام40

القادسية860000سنه واحده12م292حانوت الشارع العام41

القادسية770000سنه واحده12م322حانوت الشارع العام42

القادسية610000سنه واحده121مشتل قرب المحكمة43

القادسية710000سنه واحده122مشتل مقابل المحكمة44

القادسية685000سنه واحده9م22كشك مقابل البريد45

القادسية580000سنه واحده9م32كشك مقابل البريد46

القادسية630000سنه واحده9م62كشك مقابل البريد47

القادسية630000سنه واحده9م82كشك مقابل البريد48

القادسية725000سنه واحده9م112كشك مقابل البريد49

القادسية630000سنه واحده9م132كشك مقابل البريد50

القادسية780000سنه واحده9م142كشك مقابل الناحية51

القادسية780000سنه واحده9م152كشك مقابل الناحية52

القادسية780000سنه واحده9م162كشك مقابل الناحية53

القادسية780000سنه واحده9م182كشك مقابل الناحية54

القادسية590000سنه واحده9م202كشك مقابل المحكمة55

القادسية630000سنه واحده9م212كشك شارع عام56

القادسية755000سنه واحده9م222كشك محطة الوقود الحكومية57

كشك محطة الوقود 58
القادسية630000سنه واحده9م232الحكومية

كشك محطة الوقود 59
القادسية630000سنه واحده9م242الحكومية

كشك محطة الوقود 60
القادسية630000سنه واحده9م262الحكومية

القادسية680000سنه واحده9م282كشك قرب المستشفى61

القادسية730000سنه واحده9م302كشك قرب المستشفى62

القادسية730000سنه واحده9م312كشك قرب المستشفى63

القادسية630000سنه واحده9م322كشك قرب مدرسة الثقافة64

القادسية720000سنه واحده9م92كشك مقابل البريد65

القادسية505000سنه واحده12م512حانوت السوق العصري66
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التعليم العايل والبحث العلم�ي، عن توفر 40 منحة 
دراس�ية لنيل شهادتي املاجستري والدكتوراه للعام 2019-2018 

يف الجامعات الرومانية.
وق�ال املدي�ر الع�ام لدائ�رة البعث�ات والعالق�ات الثقافية صالح 
الفتالوي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن “وزارة 
التجارة الرومانية منحت الطلبة األجانب 40 منحة دراس�ية لنيل 
ش�هادة املاجستري لغري املوظفني وش�هادة الدكتوراه للموظفني 
وغ�ري املوظفني للعام الدرايس 2018/2019 يف تخصصات الطب, 
والعل�وم االقتصادي�ة, واألعم�ال, والعلوم الزراعية, والدراس�ات 

التقنية, وهندسة النفط والغاز”.
وأضاف الفتالوي ان “املنح الدراس�ية الرومانية تدرج ضمن قناة 
الزم�االت الخاصة وان وزارة التعلي�م التتحمل أي تبعات مالية”، 

مؤكدا أن آخر موعد للتقديم سيكون اليوم 23 حزيران املقبل.

   البصرة / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئة العامة للجمارك، االربعاء، عن افش�ال محاولة 
لتهريب »هريوين« بحوزة مس�افر ايراني يف منفذ الش�المجة 

بمحافظة البرصة.
وقال�ت الهيئة يف بي�ان إن »مركز كمرك الش�المجة بالتعاون 
مع رشطة الكمارك افش�ل محاول�ة تهريب مواد مخدرة نوع 
)هريوين( كانت بحوزة مس�افر ايراني مخفية تحت مالبسه 
الداخلية حاول ادخالها اىل البالد عرب منفذ الشالمجة الحدودي 

يف محافظة البرصة«.
وأضاف�ت أنه »ت�م احال�ة املس�افر اىل القضاء التخ�اذ كافة 

اإلجراءات القانونية بحقه«.
يذك�ر أن تجارة املخدرات راجت يف الع�راق بعد أحداث 2003، 
وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة املخدرات يف 
األم�م املتحدة، إىل أن العراق تحول إىل محطة ترانزيت لتهريب 
املخدرات م�ن إيران وأفغانس�تان نحو دول الخلي�ج العربي، 

محذرة يف الوقت نفسه من احتمال تحوله إىل بلد مستهلك.

   ذي قار / المستقبل العراقي

طال�ب محاف�ظ ذي قار يحي�ى الن�ارصي، وزارة امل�وارد املائية 
بتصحيح سياستها املائية ملعالجة شحة املياه يف املحافظة.

وقال النارصي يف بيان تلقت » املس�تقبل العراقي«نسخة منه، ان 
»ذي قار تعاني من ش�حة مياه بس�بب قلة األمطار وسوء إدارة 
ملف املياه، يف حني ان زراعة الشلب مستمرة يف بعض املحافظات 

بينما ذي قار تعاني من نقص يف مياه الرشب«.
ودع�ا وزارة امل�وارد املائي�ة إىل »إع�ادة النظر بسياس�تها املائية 
وتوزيعها بص�ورة عادلة«، الفتا اىل ان«ظهور املش�اكل املائية يف 
املحافظة بوقت مبكر وانخفاض مس�توى مناس�يب املسطحات 
املائية هو نذير خطر للمحافظة، وعىل الوزارة أن تقوم بدورها يف 

إدارة املوارد املائية بطريقة صحيحة«.
واضاف :«نحن نفهم مشاكل املياه مع تركيا وبعض دول الجوار، 
لكنن�ا نعي ان هن�اك ضياع للثروة املائية املوج�ودة وعدم إدارتها 
بش�كل صحي�ح، وعدم االس�تفادة من مي�اه األمط�ار يف الفرتة 
األخ�رية خ�ري دليل«.واش�ار اىل ان«كميات األمطار الس�اقطة يف 
الفرتة األخرية جيدة، وكان من املفرتض أن تس�تفيد منها الوزارة 

بشكل جيد، ملعالجة شحة املياه.

    البصرة / المستقبل العراقي

النائ�ب ع�ن محافظ�ة  بح�ث 
الخزع�ي م�ع  فال�ح  الب�رصة 
محافظ البرصة املهندس اسعد 
املوازن�ة  موض�وع  العيدان�ي 
واس�تحقاقات املحافظ�ة بع�د 
إق�رار املوازن�ة والت�ي تضمنت 
و  دوالر  الب�رتو  اس�تحقاقات 

مشاريع املاء والكهرباء .

وق�ال » الخزعي عق�ب لقاءه 
املهن�دس  الب�رصة  محاف�ظ 
أس�عد العيداني ان�ه تم التطرق 
اىل اس�تحقاقات الب�رصة م�ن 
املوازن�ة واس�تحق������اقات 
البرتو دوالر ومشاريع الكهرباء 
واملاء والتي هي مشاريع وزارية 
وايض�اً موض�����وع  ايرادات 
املنافذ ونقل الصالحيات وهناك 
ام�وال موجودة  اضاف�ة اىل ما 

يتعل�ق باملقرتح�ات الت�ي م�ن 
ش�أنها ان تعظم ايرادات الدولة 

املالية  .
واض�اف » الخزع�ي ان�ه بحث 
م�ع محاف�ظ الب�رصة متابعة 
موضوع ابرز املشاريع املهمة يف 
املحافظة منها مرشوع منطقة 
القبلة وياسني خريبط وغريها 
من القضاي�ا التي تالمس حياة 

املواطن البرصي .

اخلزعيل يبحث مع حمافظ البرصة 
استحقاقات املحافظة من املوازنة 

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الكهرباء، ع�ن طموحها من 
انتاج الطاق�ة الكهربائية مع حلول أش�هر 

الصيف الالهبة يف العراق.
»املس�تقبل  تلقت�ه  لل�وزارة  بي�ان  وذك�ر 
العراقي«، ان »وكيل الوزارة لشؤون االنتاج 
واملش�اريع عادل كاظم جريان، زار محطة 
الرميل�ة االس�تثمارية يف محافظة البرصة، 
للوقوف عىل االس�تعدادات إلدخال الوحدات 

م�ن  والت�ي  للخدم�ة  الجدي�دة  التوليدي�ة 
املؤم�ل أن تبدأ الوح�دة االوىل بالعمل يوم ٧ 
/٦/ 2018، وبطاق�ة 1٧0 ميكاواط، تليها 
الوحدة الثانية التي س�تدخل للعمل يوم 14 
/2018/٦، والوح�دة الثالثة ي�وم 21 /٦/ 
2018، لتعزي�ز املنظوم�ة بطاق�ة تصل اىل 

510 ميكاواط ».
وب�ني ان دخ�ول ه�ذا االنتاج لخدم�ة »مما 
سيس�هم بتعزيز قدرة املنظومة عىل تجهيز 
املواطنني بالطاقة الكهربائية بشكل مريض 

قبل دخول فرتة الحمل العايل وازدياد الطلب 
ع�ىل الطاق�ة س�يما وأن فص�ل الصيف يف 
الع�راق وخصوص�ا املحافظ�ات الجنوبي�ة 

يشهد ارتفاع كبري بدرجات الحرارة«.
وأكد وكيل الوزارة »برضورة تكثيف الجهود 
واملتابع�ة املتواصلة لعمل م�الكات الوزارة 
بما يس�هم بااليفاء بالوع�ود التي قطعتها 
وزارة الكهرباء باالرتقاء بحجم االنتاج الذي 
م�ن املؤمل أن يتجاوز 1٧ ألف ميكاواط مع 

حلول أشهر الصيف.

الكهرباء تكشف عن معدالت إنتاج الطاقة مع حلول الصيف

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مفتش�ية وزارة الداخلي�ة ، ع�ن 
ضبط 9 شاحنات محملة ببضائع غذائية 
مهرب�ة وغري مرس�مة جمركي�اً يف دياىل.

وقالت املفتش�ية يف بيان تلقته »املستقبل 
مكت�ب  مف�ارز  »إح�دى  إن  العراق�ي«، 
املفتش العام لوزارة الداخلية يف محافظة 
دياىل ضبطت 9 شاحنات محملة بمختلف 
البضائع الغذائية املستوردة غري املرسمة 
كمركياً قادمة من املحافظات الش�مالية 
ان  بغداد.وأضاف�ت  العاصم�ة  باتج�اه 
»عملية الضبط تمت بن�اًء عىل معلومات 
من مصادر مكت�ب املفتش العام مفادها 
قي�ام بعض س�ائقي الش�احنات املحملة 
بالبضائع املستوردة باتخاذ طرق نيسمية 
ترب�ط ب�ني محافظ�ة دي�اىل ومحافظات 
اقليم كردستان بغية تهريب تلك البضائع 
»األم�ر  ان  بغداد«.وتابع�ت  وادخاله�ا 
اس�تدعى من مكتب املفتش العام تشكيل 
مفرزة خاصة برئاسة مدير مكتب تفتيش 
دي�اىل لضبط املخالفني بالجرم املش�هود، 
حيث نصبت املفرزة التفتيشية كميناً عىل 
أح�د الط�رق الرئيس�ة يف املحافظة، نجم 
عنه ضبط 9 ش�احنات محمل�ة ببضائع 
مس�توردة لم ترس�م جمركياً تم تهريبها 

من املحافظات الشمالية باتجاه بغداد«.
وأك�دت ان�ه »ت�م تنظيم مح�رض ضبط 
اصويل ودونت افادات الس�ائقني، وّسموا 
مع الشاحنات والبضائع اىل مركز رشطة 
االج�راءات  اس�تكماالت  بغي�ة  الس�ادة 

القانونية بحقهم.

الداخلية تعلن ضبط »9« 
شاحنات حمملة ببضائع 
غذائية مهربة يف دياىل 

    بغداد / المستقبل العراقي

ناق�ش س�فري العراق ل�دى الهند، ف�الح عبد الحس�ن، مع رئيس 
مجلس ادراة تطوي�ر التجارة الهندي ال�TCPI، موهيت س�نغال، 

تعزيز العالقات التجارية بني البلدين الصديقني.
وذكرت وزارة الخارجية العراقية يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »السفري العراقي لدى جمهورية الهند، فالح عبد 
الحسن، التقى، اليوم، رئيس مجلس ادراة تطوير التجارة الهندي 
ال��TCPI موهيت س�نغال، يرافقه املدي�ر العام للمجلس الس�يد 

سوريش كومار ومدير املجلس«.
واضاف انه »جرى خالل اللقاء مناقشة تعزيز العالقات التجارية 
ب�ني البلدين الصديقني، وتس�ليط الضوء عىل الف�رص املتاحة يف 
القطاعات املختلفة خاصًة بعد اس�تتباب االمن يف العراق وتحرير 
املدن العراقية من عصابات داعش االرهابية، كما اقرتح الس�فري 

فكرة اقامة فعالية ثقافية بني الجانبني« .
ومن جانبه تطرق الجانب الهندي اىل املشاكل التي تعيق املستثمر 
الهندي ووعد الس�فري بالتنس�يق مع الجه�ات العراقية املختصة 
لتذليل تلك الصعوبات، واك�دو ان »وفداً من رجال االعمال الهنود 
س�يزورون البرصة وبغداد والنجف يف الف�رتة املقبلة تحت رعاية 

.»TCPI�ال

العراق واهلند يناقشان تعزيز 
العالقات التجارية بني البلدين

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النف�ط، ع�ن وض�ع حج�ر 
االساس ملبنى املترصفية الرتاثي يف القشلة 

بشارع املتنبي ضمن مرشوع الق بغداد.
ال�وزارة، عاص�م  بإس�م  املتح�دث  وق�ال 
جه�اد، يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«  
ان “ال�وزارة حريص�ة ع�ىل املش�اركة مع 
الجه�ات املعني�ًة يف الحف�اظ ع�ىل ال�رتاث 
العراقي النها من مس�ؤولية الجميع، وذلك 
م�ن خ�الل مش�اريع التاهي�ل والصيان�ة 
والتطوير للمواقع واألبنية الرتاثية يف بغداد 

واملحافظات”.
النف�ط جب�ار، ع�ي  ان “وزي�ر  واض�اف 
اللعيبي، س�يضع، يوم غ�د االربعاء، حجر 
االساس ملبنى املترصفية الرتاثي يف القشلة 

بشارع املتنبي ضمن مرشوع الق بغداد”.
واوضح جهاد ان “وزارة النفط وبالتنسيق 

ال�وزراء  ملجل�س  العام�ة  االمان�ة  م�ع 
وبالتنس�يق م�ع امان�ة بغداد والس�ياحة 
واالث�ار ومحافظة بغداد، س�تقوم بتغطية 
تكالي�ف تنفي�ذ م�رشوع تاهي�ل وتطوير 

املوقع الذي تعرض اىل الدمار والحرق”.
عملي�ات  يتضم�ن  “امل�رشوع  ان  وتاب�ع 
التاهي�ل والصيانة، الذي وضعت التصاميم 
الخاصة به رشكة املشاريع النفطية وينفذ 
ع�ىل مس�احة 3000 م�رت مرب�ع، انش�اء 
ع�دد م�ن األبنية واملس�قفات له�ذا املوقع 
وفق رؤي�ة وطاب�ع تراثي ع�رصي يهدف 
اىل توظيف�ه إلقامة واس�تضافة الفعاليات 
واملع�ارض الثقافية والفني�ة واملعروضات 
واالس�واق الرتاثي�ة والس�ياحية ، من اجل 
تعزيز توافد الجمهور والس�ائحني الهمية 

املوقع تاريخيا وسياحيا وترفيهيا”.
ولفت جه�اد اىل ان “وزارة النفط س�تقوم 
ايض�ا بتغطي�ة تكالي�ف م�رشوع تاهي�ل 

وتطوي�ر موقع الباب الوس�طاني يف بغداد 
بهدف تحويله اىل موقع س�ياحي وترفيهي 

عرصي وهو اح�د املواقع التاريخية املهمة 
يف بغداد.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العامة للم�واد الغذائية يف 
وزارة التجارة عن استم�رار ف�رع الرشكة 
يف محافظ�ة نينوى مجمع مخازن بازوايا 
البطاق�ة  مف�ردات  وتجهي�ز  باس�ت�الم 

التموينية خالل شهر رمضان املبارك«.
واوضح مدير عام الرشكة قاس�م حمود يف 
بي�ان للوزارة تلقخت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، بان�ه »ت�م اس�تالم وتجهيز 
مادت�ي الس�كر بواق�ع )988( ط�ن وزيت 
الطعام بواقع )1٦٦( طن ملناطق )مخمور 

, كوبر , قراج , قرصان (« .

واض�اف ان »الف�رع جه�ز مادتي الس�كر 
بواق�ع )39٧/502( ط�ن وزي�ت الطع�ام 
بواق�ع )19٦( ط�ن ملناطق )عل�ك , زمار , 

فايدة ( ».
وم�ن جان�ب اخ�ر اضاف حم�ود ان�ه  تم 
تجهي�ز زيت الطعام بواق�ع )٧90 /٧٦0 ( 
طن ملخيمات ) الخازر , حس�ن شام , يوتو 
, حم�ام العلي�ل , الجدع�ة , الجدعة مدرج 
4 , الجدع�ة م�درج ٦ , الرش�يدية ( وكذلك 
ت�م تجهي�ز مناط�ق ) تلعف�ر 1 , تلعفر 2 
الس�كر  ( بمادت�ي  الش�مال   , 3 تلعف�ر   ,
بواق�ع )439/328( ط�ن والزي�ت بواق�ع 

)342/٦00( طن.

التجارة تعلن جتهيز حمافظة املوصل بمفردات البطاقة التموينية

النفط تضع حجر األساس ملبنى املترصفية الرتاثي يف شارع املتنبي

    بغداد / المستقبل العراقي

االقتصادي�ة  الش�ؤون  لجن�ة  ق�ررت 
الوزارية يف جلستها ال�14 برئاسة وزير 
التخطيط سلمان الجميي والتي عقدت 
اليوم الثالثاء املوافقة عىل قيام مرصف 
الرافدين بالتعاقد مع رشكة متخصصة 

لتنفيذ النظام املرصيف الشامل .
وذك�ر بيان ص�ادر عن لجنة الش�ؤون 
االقتصادية تلقته، »املستقبل العراقي«، 
رشكات  م�ع  التعاق�د  اج�راء   « ان 
متخصصة سيرسي عىل مرصف الرشيد 
ايضا وباقي املصارف الحكومية ، بهدف 
النهوض بالقطاع املرصيف الحكومي من 
خالل تقليل الحلقات الزائدة وتحس�ني 
مس�توى الخدم�ات املرصفي�ة املقدمة 
للزبائن عرب اتمتة جميع مفاصل العمل 

».واوضحت مدير عام مرصف الرافدين 
خلود االس�دي الت�ي ضيفتها اللجنة ان 
» كلف�ة تتفيذ النظام املرصيف الش�امل 
ملرصف الرافدي�ن تبلغ 1٦ مليون دوالر 
وبمدة انجاز تبلغ ٧00 يوم متوقعة ان 
ُينجز املرشوع يف النصف االول من العام 
املقبل 2019 .. مؤكدة ان املرصف وفقا 
له�ذا النظام. س�يكون متمي�زا ويليق 

ببالد الرافدين ».
الش�ؤون  لجن�ة  بي�ان  ذك�ر  ذل�ك  اىل 
االقتصادي�ة ، ان » اللجن�ة وافقت عىل 
توصيات لجنة دراسة طلبات املقاولني 
لتتفي�ذ م�رشوع مستش�فى النهروان 
العام سعة 200 رسير بكلفة ٧5 مليار 
دين�ار وبم�دة انج�از تبلغ 3٦ ش�هرا ، 
وتبلغ نسبة االنجاز يف املستشفى حاليا 
اللجن�ة   « ان  البي�ان  ». مضيف�ا   ٪20

وافق�ت ايضا ع�ىل ادراج املم�ر الثاني 
لج�رس )بت�ة( يف محافظ�ة بابل ضمن 
للع�ام  االس�تثمارية  املوازن�ة  ج�داول 
الحايل 2018 وذلك الهمية هذا املرشوع 
البن�اء املحافظ�ة ومس�اهمته يف ف�ك 
االختناق�ات املرورية فيه�ا ، كما قررت 
لجنة الشؤون االقتصادية زيادة. نسبة 
احتياط�ي مقاولة انش�اء مستش�فى 
س�عة 50 رسي�ر يف ناحي�ة الحس�ينية 

بمحافظة كربالء املقدسة«.
اىل ذل�ك ق�ررت اللجن�ة بحس�ب البيان 
» اس�تثناء م�رشوع تجهي�ز ونص�ب 
كام�ريات مراقبة يف محافظة املثنى من 
توصيات االمر الديواني رقم 30 لس�نة 
2015 ع�ىل ان تتعه�د حكوم�ة املثن�ى 
املحلي�ة بتوفري املبال�غ الالزمة لتمويل 

هذا املرشوع.

    بغداد / المستقبل العراقي

واصلت أس�عار النف�ط هبوطه�ا يف تداوالت 
، م�ع تنامي املخاوف بش�أن زيادة وش�يكة 
لإلنتاج من جانب الس�عودية وروسيا، يف ظل 

نقص اإلمدادات املتوقع.
وتبح�ث الس�عودية وروس�يا، زي�ادة إنتاج 
النف�ط م�ن داخل منظم�ة البل�دان املصدرة 
للب�رتول »أوب�ك« وخارجه�ا، بنح�و مليون 
برمي�ل يومي�اً، لتعويض النق�ص املحتمل يف 

إمدادات فنزويال وإيران.
الس�عودية  م�ن  الطاق�ة  وزراء  ويعت�زم 
واإلمارات والكويت، االجتماع، السبت املقبل، 

ملناقش�ة مس�ائل تخ�ص منظم�ة البل�دان 
املُصدرة للبرتول »أوبك«، بعد نحو أسبوع من 
مناقش�ة الرياض وموس�كو تخفيف القيود 
عىل اإلنتاج.وبحلول الساعة )04: 03 ت.غ(، 
انخفضت العقود اآلجلة لخام برنت القيايس 
تس�ليم يوليو/ تموز بنس�بة 0.58 باملائة أو 

ما يعادل 44 سنتاً إىل ٧4.95 دوالر للربميل.
األمريك�ي  للخ�ام  اآلجل�ة  العق�ود  ونزل�ت 
»نايمكس« بنس�بة 0.2٧ باملائة أو ما يعادل 
18 سنتاً إىل ٦٦.55 دوالر للربميل.ومن املنتظر 
أن تعل�ن إدارة معلومات الطاق�ة األمريكية، 
يف وقت الح�ق اليوم، عن البيانات الرس�مية 

ملخزونات الخام يف الواليات املتحدة.

النفط يواصل اهلبوط وسط خماوف االقتصادية الوزارية تتخذ قرارات وتوصيات تتعلق بقطاع املصارف واخلدمات واالستثامر
بشأن زيادة اإلنتاج

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الرتبية،  ع�ن تحديد مجموعة 
من الضواب�ط واإلجراءات الت�ي من خاللها 
التعليمي�ة  الهيئ�ات  نق�ل  عملي�ة  تج�ري 
والتدريس�ية التابعة لها بني املحافظات عدا 
أقليم كردستان.وذكر املكتب اإلعالمي لوزير 

الرتبية يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي« ، 
ان »املديري�ة العام�ة للتعليم الع�ام واألهي 
واألجنبي�ة/ مديرية التعليم الثانوي أصدرت 
تعليماتها الخاصة بنق�ل الهيئات التعليمية 
والتدريس�ية بني املحافظات، والتي ستبدأ يف 
1 حزي�ران وتنتهي يف موع�د أقصاه هو 30 
أيل�ول من عام 2018«.واضاف ان »الرشوط 

الواجب توفرها عند املتزوجات اللواتي يرغبن 
بالنق�ل اىل املحافظة الت�ي يعمل فيها الزوج 
برشط تقدي�م ما يؤيد ذلك م�ن عقد الزواج 
يضاف لها هوي�ة األحوال املدنية أو البطاقة 
املوحدة ومقرتن�ه بتأييد عمل الزوج«، مبينا 
ان�ه »يحق ايض�ا التقديم عىل النقل حس�ب 
مس�قط الرأس والس�كن لكال الجنسني، أما 

فيما يخص املهاجري�ن الراغبني بالعودة اىل 
مناطق سكناهم فقد أجازت التعليمات بعد 
ما يتم تقديم املستمسكات التي ُتثبت ذلك«. 
وم�ن جان�ب اخر اوض�ح ان�ه »ال يحق نقل 
مدريس اللغة الفرنس�ية اال بعد اس�تحصال 
موافق�ة ش�عبة الحاس�وب يف املديري�ة، اما 
معلمات ري�اض األطفال والرتبي�ة الخاصة 

حيث ال يس�مح لهم النقل اال بعد ممارس�ة 
االختصاص نفسه يف استمارة النقل«.ولفت 
اىل ان »عملية النقل س�تتوقف يف 1 من شهر 
نيس�ان من ع�ام 2019 وذلك لق�رب انتهاء 
الس�نة الدراس�ية ، واذا صدر ام�ر مقل ألي 
سبب كان يتم تس�جيل االنفكاك بعد انتهاء 

امتحان الدور األول.

الرتبية حتدد ضوابط نقل اهليئات التعليمية والتدريسية بني املحافظات

التعليم تعلن توفر »40« منحة لدراسة 
املاجستري والدكتوراه يف رومانيا

اجلامرك تعلن افشال حماولة لتهريب 
»هريوين« يف منفذ الشالجمة

ذي قار تطالب املوارد املائية بانقاذ 
املحافظة من اجلفاف
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اعالن
تعل�ن عم�ادة كلية التقني�ات الصحية والطبي�ة عن اجراء 
مزاي�دة علنية لتاجري املواقع  التالية وذلك يوم 2018/7/1 
يف تمام الساعة العارشة صباحا ويف موقع العمادة الواقع يف 
منطقة البوحداري وضمن ارايض املعهد التقني / كوفة فعىل 
الراغبني باالش�راك يف املزايدة مراجعة الوحدة  القانونية يف 
كليتنا لاط�اع عىل الرشوط والتفاصيل موقعيا ابتداءا من 
اليوم التايل لنرش االعان ولحني اجراء املزايدة مس�تصحبني 
معهم التأمين�ات القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة 
مع برائه الذم�ة من دائرة الرضيبة تتضم�ن عدم املمانعة 
من دخول املزايدات اضافة اىل بطاقة السكن وهوية االحوال 
املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعان 

والخدمة واملصاريف القانونية االخرى
1 � كشك كافريا واستنساخ

2 � اجازة التصوير الفوتوغرايف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 1077/ج2018/1

التاريخ :2018/5/17
اعان

اىل املتهم الهارب / حسن ابراهيم رحيم
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )1077/ج2018/1( والخاص�ة 
باملش�تكي  )حي�در عيل نعم�ة( وفق امل�ادة ) 435( عقوب�ات وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب االش�عار املرفق يف ثناي�ا هذه الدع�وى عليه قررت 
املحكم�ة تبليغك اعانا بوجوب الحض�ور يف موعد املحاكمة املصادف يوم  
2018/6/25 وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا وعلنا 

حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املشخاب 
العدد : 197/ج/2018

التاريخ 2018/5/9
اعان

اىل / املتهم  الهارب  )عباس لطيف عباس االبراهيمي(
ملجهولي�ة محل اقامتك والرتحالك اىل جه�ة مجهولة قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك بواس�طة االع�ان بصحيفت�ني رس�ميتني بالحضور ام�ام هذه 
املحكم�ة صباح ي�وم 2018/6/11 ألجراء محاكمتك وف�ق احكام املادة 
1/456/أ م�ن قانون العقوب�ات وعند عدم حضورك س�تجري املحاكمة 

بحقك غيابيا وعلنا  استنادا ألحكام املادة 143 االصولية 
القايض

احمد عبد مسلم
������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 1119/ج2018/1

التاريخ :2018/5/22
اعان

اىل املتهم الهارب / محمد منور حسني
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )1119/ج2018/1( والخاص�ة 
باملش�تكي  )الحق العام( وفق املادة ) 40( من قانون االقامة  وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب االش�عار املرفق يف ثناي�ا هذه الدع�وى عليه قررت 
املحكم�ة تبليغك اعانا بوجوب الحض�ور يف موعد املحاكمة املصادف يوم  
2018/6/28 وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا وعلنا 

حسب االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املشخاب 
العدد : 187/ج/2018
التاريخ 2018/5/10

اعان
اىل / املتهم  الهارب  )منذر عبادي حبيب عبد السادة الشمري(

ملجهولي�ة محل اقامتك والرتحالك اىل جه�ة مجهولة قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك بواس�طة االع�ان بصحيفت�ني رس�ميتني بالحضور ام�ام هذه 
املحكم�ة صباح ي�وم 2018/6/11 ألجراء محاكمتك وف�ق احكام املادة 
1/459 من قانون العقوبات وعند عدم حضورك ستجري املحاكمة بحقك 

غيابيا وعلنا  استنادا ألحكام املادة 143 االصولية 
القايض

احمد عبد مسلم

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

السماوة
العدد : 20/خ/2018
التاريخ 2018/5/28

اسم الدائن  / فرحان لفتة عيل 
اسم املدين /  عقيل هال حسون

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الس�ماوة بامل�زاد العلني 
املول�دة نوع KVA45 ابو ردين   بتوليد )45 كي 
يف ( العائ�دة للمدي�ن عقيل هال حس�ون لقاء 
طل�ب الدائ�ن مديري�ة تنفيذ الس�ماوة فرحان 
لفت�ة عيل البال�غ مليونان ومائتان وخمس�ون 
الف دينار واملولدة املوجودة يف كراج بغداد قرب 
مديرية تنفيذ الس�ماوة م�دة النرش عرشة ايام 
تب�دأ  املدة م�ن الي�وم الثاني للن�رش بالصحف 
املحلي�ة والقيم�ة املول�دة مليون�ان ومائة الف 
دين�ار وموع�د املزايدة يف الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا وعىل املشري مستصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة 

للمولدة 
اوصاف املولدة 

نوع KVA45 ابو ردين   بتوليد )45 كي يف (
 املنفذ العدل االول 

جعفر حسني دخيل ال شرب 
مدير تنفيذ السماوة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد : 906/ب2018/3
التاريخ 2018/5/29

اىل / املدع�ى علي�ه ) عبد الرحمن عبد الحس�ن 
طرفة(

اقام املدعي )س�الم عبد عطش جبار( الدعوى 
البدائية املرقمة اع�اه ضدك والتي يطلب فيها 
الحك�م بتمليك نصف العق�ار املرقم 3/17772 
ح�ي النرص بموج�ب مقاولة البي�ع الخارجية 
املؤرخ�ة 2004/9/6 ولثب�وت مجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار 
مخت�ار حي اب�و طالب املدعو حس�ني حريجة 
الب�دري ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعانا 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة 
املص�ادف  يف ي�وم 2018/6/10 وعن�د ع�دم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانون�ا 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

خالد جابر عبيد
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 435/ج2018/2

التاريخ :2018/5/9
اعان

اىل املتهم الهارب / نصري عبود مزهر 
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )435/

)صب�اح  باملش�تكي  والخاص�ة  ج2018/2( 
فتحي طاه�ر( وفق امل�ادة )1/459( عقوبات 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب االشعار املرفق 
يف ثناي�ا ه�ذه الدع�وى علي�ه ق�ررت املحكمة 
موع�د  يف  الحض�ور  بوج�وب  اعان�ا  تبليغ�ك 
املحاكم�ة املص�ادف ي�وم  2018/6/26 وعند 
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا 

وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املشخاب 
العدد : 205/ج/2018
التاريخ 2018/5/10

اعان
اىل / املتهمة الهاربة )هناء محسن هادي عبود 

املحمودي(
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك والرتحال�ك اىل جه�ة 
مجهولة قررت هذه املحكمة تبليغك بواس�طة 
االع�ان بصحيفتني رس�ميتني بالحضور امام 
 2018/6/11 ي�وم  صب�اح  املحكم�ة  ه�ذه 
ألج�راء محاكمت�ك وفق احكام امل�ادة 453 من 
قانون العقوبات وعند عدم حضورك س�تجري 
املحاكم�ة بحقك غيابيا وعلنا  اس�تنادا ألحكام 

املادة 143 االصولية 
القايض

احمد عبد مسلم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املشخاب 
العدد : 736/ج2018/2

التاريخ :2018/5/7
اعان

اىل املته�م الهارب / احم�د رسحان عبادي 
جريي

حيث انك مته�م يف الدعوى املرقمة )736/
ج2018/2( والخاص�ة باملش�تكي )احمد 
كان�ي ابو عمام�ة( وفق امل�ادة )1/459( 
عقوب�ات وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعان�ا بوج�وب 
الحض�ور يف موعد املحاكم�ة املصادف يوم  
2018/6/26 وعن�د عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلن�ا حس�ب 

االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 700/ج2018/2

التاريخ :2018/5/7
اعان

اىل املتهم الهارب / عبد الله محمد حسني
حيث انك مته�م يف الدعوى املرقمة )700/

ج2018/2( والخاص�ة باملش�تكية )كوثر 
حمي�د عب�د الل�ه( وف�ق امل�ادة )1/459( 
عقوب�ات وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعان�ا بوج�وب 
الحض�ور يف موعد املحاكم�ة املصادف يوم  
2018/6/26 وعن�د عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلن�ا حس�ب 

االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املشخاب 
العدد : 211/ج/2018
التاريخ 2018/5/14

اعان
اىل / املته�م اله�ارب )منذر عب�ادي حبيب 

عبد السادة الشمري(
ملجهولية محل اقامت�ك والرتحالك اىل جهة 
مجهول�ة ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك 
بواس�طة االع�ان بصحيفت�ني رس�ميتني 
بالحض�ور امام هذه املحكم�ة صباح يوم 
وف�ق  محاكمت�ك  ألج�راء   2018/6/17
احكام امل�ادة 1/459 من قانون العقوبات 
وعن�د ع�دم حض�ورك س�تجري املحاكمة 
بحقك غيابيا وعلنا  اس�تنادا ألحكام املادة 

143 االصولية 
القايض

احمد عبد مسلم
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املشخاب 
العدد : 111/ج/2018
التاريخ 2018/5/10

اعان
اىل / املته�م الهارب )مصطف�ى احمد عبد 

االمري حسن العيفاري(
ملجهولية محل اقامت�ك والرتحالك اىل جهة 
مجهول�ة ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك 
بواس�طة االع�ان بصحيفت�ني رس�ميتني 
بالحض�ور امام هذه املحكم�ة صباح يوم 
وف�ق  محاكمت�ك  ألج�راء   2018/6/11
احكام امل�ادة 1/459 من قانون العقوبات 
وعن�د ع�دم حض�ورك س�تجري املحاكمة 
بحقك غيابيا وعلنا  اس�تنادا ألحكام املادة 

143 االصولية 
القايض

احمد عبد مسلم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 638/ج2018/2

التاريخ : 2018/5/7
اعان

اىل املتهم الهارب / عيل عبد عيل ناجي
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )638/ج2018/2( والخاصة باملشتكي  
)عدي كاظم مكي( وفق املادة ) 1/459( عقوبات وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغك 
اعان�ا بوجوب الحض�ور يف موعد املحاكمة املصادف ي�وم  2018/6/26 

وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 190/ج2018/2

التاريخ : 2018/5/6
اعان

اىل املتهم الهارب / اسامة فالح حسن الرماحي
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )190/ج2018/2( والخاصة باملشتكية  
)ابتهال محمد كزار( وفق املادة )  381 ( عقوبات وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغك 
اعان�ا بوجوب الحض�ور يف موعد املحاكمة املصادف ي�وم  2018/6/19 

وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 737/ج2018/3
التاريخ : 2018/4/15

اعان
اىل املتهم الهارب / محمد عيل كاظم حميد

حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )737/ج2018/3( والخاصة باملشتكي  
)معت�ز جليل حميد( وفق املادة ) 459 ( عقوبات وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغك 
اعان�ا بوجوب الحض�ور يف موعد املحاكمة املصادف 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 : 858/ج /2018
التاريخ : 2018/4/18

اعان
اىل املتهمني الهاربني / حسن عدنان حروش

حي�ث انك�م متهم�ني يف الدع�وى املرقم�ة )858/ج /2018( والخاص�ة 
باملشتكية  )ايناس عبد الله عبد ( وفق املادة ) 384( من قانون العقوبات 
وملجهولي�ة محل اقامتكم حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا ه�ذه الدعوى 
عليه ق�ررت املحكمة تبليغكم اعانا بوجوب الحض�ور يف موعد املحاكمة 
املصادف يوم  2018/5/20 وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

احمد كاظم جبار



اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 أق�ام املدع�ي )ثيم�وز عجي�ل خل�ف( دعوى 
قضائي�ة لتبديل اس�مه وجعله )تيم�وز( بدال 
من )ثيموز( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل خمس�ة عرش يوم�اً من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم النظر يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعي )س�الم عبدالخرض كاظم( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )الكروي( بدال من 
)الكردي( فم�ن لديه حق االع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل خمس�ة عرش يوم�اً من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم النظر يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أق�ام املدع�ي )كاظ�م صالح مه�دي( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )البدري( بدال من 
)الحمزاوي( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل خمس�ة عرش يوم�اً من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم النظر يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أق�ام املدع�ي )حس�ن عريبي لفت�ه( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )الحس�يني( بدال 
م�ن )الفرج�اوي( فم�ن لديه ح�ق االعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل خمس�ة عرش 
يوماً من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظر 
يف الدعوى وف�ق احكام املاده )22( من قانون 

البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أق�ام املدع�ي )محم�ود عريبي لفت�ه( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )الحس�يني( بدال 
م�ن )الفرج�اوي( فم�ن لديه ح�ق االعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل خمس�ة عرش 
يوماً من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظر 
يف الدعوى وف�ق احكام املاده )22( من قانون 

البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أق�ام املدع�ي )قاس�م عريب�ي لفت�ه( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )الحس�يني( بدال 
م�ن )الفرج�اوي( فم�ن لديه ح�ق االعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل خمس�ة عرش 
يوماً من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظر 
يف الدعوى وف�ق احكام املاده )22( من قانون 

البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف العباسية

العدد : 280/ش/2018
التاريخ 2018/4/25

املدعى عليه / عباس كاظم عبد الزهرة 
اعالن

اص�درت ه�ذه املحكمة بالعدد اع�اله وتاريخ 
2018/4/18 بحق�ك حكم�ا غيابي�ا تضم�ن 
الحك�م بتأيي�د حضان�ة املدعية اس�يا خضري 
عباس البنائها القارصين كل من فاطمة وامري 
اوالد املدع�ى عليه عب�اس كاظم عب�د الزهرة 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح  القائم 
بالتبلي�غ ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بصحيفتن 
محليت�ن يوميتن ولك حق االعرتاض والتمييز 
ضم�ن املدة القانونية وبعكس�ه يعت�ر القرار 

مكتسب الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

اثري عبد الحر جر
��������������������������������������

فقدان
فق�دت هوية الطال�ب عيل كامل عب�د الزهرة 
الص�ادرة م�ن املعه�د التقن�ي ب�رة قس�م 
التقنيات االلكرتوني من يعثر عليها تس�ليمها 

لجهة االصدار
������������������������������������

فقدان
فق�دت هوية غرفة تجارة بأس�م  الس�يد عيل 
عب�د الله غضي�ب  من يعث�ر عليها تس�ليمها 

لجهة االصدار
��������������������������������������

فقدان
فقدت هوية غرفة تجارة بأس�م  الس�يد مهند  
جواد حسن املدير املفوض لرشكة السنام  من 

يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

فقدان
الص�ادرة م�ن نقاب�ة  الهوي�ة  فق�دت من�ي 
املهندسن العراقين فرع النجف بأسم ) محمد 
صالح يوس�ف( فعىل من يعثر عليها تسليمها 
اىل جهة االصدار او مكت�ب الخياط قرب بناية 

املحاكم يف النجف.
���������������������������������

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من كلية التمريض 
/ الدراس�ة املس�ائية جامعة الكوفة بأس�م ) 
زين�ب عب�د العزيز عبد كاظم( فع�ىل من يعثر 
عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة االص�دار او مكتب 

الخياط قرب بناية املحاكم يف النجف.
���������������������������������

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 أقام املدعي )عيل عريبي لفته( دعوى قضائية 
لتبدي�ل لقب�ه وجعل�ه )الحس�يني( ب�دال من 
)الفرجاوي( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل خمس�ة عرش يوم�اً من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم النظر يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أق�ام املدع�ي )ولي�د عريب�ي لفت�ه( دع�وى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )الحس�يني( بدال 
م�ن )الفرج�اوي( فم�ن لديه ح�ق االعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل خمس�ة عرش 
يوماً من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظر 
يف الدعوى وف�ق احكام املاده )22( من قانون 

البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد الرصاف�ة 
االتحادية 

دار القضاء يف الشعب 
محكمة االحوال الشخصية يف الشعب 

العدد 3792 
اعالن 

املدعو / مصطفى عيل خزعل 
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املقدم م�ن قبل الس�يدة ) 
سهامه عبد الله مهدي ( الذي يروم نصب قيما 
علي�ك وذلك لخروجك من الدار بتاريخ 3 / 7 / 
2016 ولم تعد اىل االن وملجهولية محل اقامتك 
اقتىض تبليغ�ك اعالنا بالصح�ف املحلية وعند 
ع�دم حضورك او من ينوب عنك قانونا س�وف 

ينصب قيما عليك .
القايض

���������������������������������

دائرة التسجيل العقاري يف منديل
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطل�ب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 

4/8 /2018 لتسجيل
تمام العقار تسلس41 محلة النقيب سهم من 
اصل  س�هما بأسم العراقي غالب طالب حسن  
مج�ددا بأعتبار حائ�زا له بصف�ة املالك للمدة 

القانونية
تمهي�دا  املذك�ورة  امللكي�ة  تثبي�ت   ولغ�رض 
التس�جيل  قان�ون  اح�كام  وف�ق  للتس�جيل 
العقاري  رقم)43   ( لس�نة 1971 قررنا اعالن 
هذا الطلب فعىل كل من يدعى بوجود عالقه او 
حقوق معينه عىل هذا العقار تقديم مالدية من 
بين�ات اىل هذه الدائرة خالل م�دة ثالثن يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك 
الحض�ور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن 
وذل�ك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
عيل فيصل مطرش

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
رقم الدعوى 379 / ش / 2016 

اعالن 
اىل / املدع�ى علي�ه / اث�ري مه�دي يوس�ف – 

مجهول محل االقامة 
اقام�ت املدعي�ة ام�ال حميد حس�ن الدعوى 
تطل�ب  والت�ي   2018  / ش   /  379 املرقم�ة 
فيها التفري�ق عنك للهج�ر وبالنظر ملجهولية 
مح�ل اقامت�ك قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغكم 
بصحيفتن محليتن علما ان موعد املرافعة يف 
6 / 6 / 2018 ويف حال�ة عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق االصول .
القايض 

عيل منديل خريبط
���������������������������������

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 قدم املواطن )حيدر جاسم محمد( طلباً يروم 
فيه تس�جيل لقبه وجعل�ه )األيدامي( بدال من 
الف�راغ واس�تناداً اىل اح�كام امل�اده )24( من 
قان�ون البطاق�ه الوطنيه رقم 3 لس�نه 2016 
املع�دل ولغرض نرش ه�ذا االع�الن يف الجريدة 
الرس�مية فمن لدي�ه حق االع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل ع�رشة ايام م�ن تاريخ 

النرش  .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/ وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة  االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد :بال
التاريخ 2018/5/30 

اعالن مفقود
اىل املفقود : عمار خميس دعدوش الزيدي

بتاريخ 2014/7/3 قدمت والدتك املدعوة زكية 
محمود متع�ب  تطلب فيه نصبه�ا قيمة عليك 
لكونك خرجت بتاريخ 2014/7/3 ولم تعد لحد 
االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة 
عدم حضورك خالل خمسة عرش يوم من اليوم 
الثاني من تاريخ النرش س�وف تنصب الس�يدة 

زكية محمود متعب قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض مصباح مهدي صالح

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

بناء عىل الطلب املقدم من السيده )علياء مهدي 
عب�ود عن ابنه�ا الق�ارص عباس به�اء عباس  
الذي يطلب فيه تبديل )اس�م ابنها املجرد(  من 
)عب�اس( اىل )عيل ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش 
ي�وم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء هيثم فاضل الغرباوي 

املدني�ة والج�وازات واالقام�ة  مدي�ر االح�وال 
العامة

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة  االحوال الشخصية يف ابي صيدا 

 
التاريخ 2018/5/29 

اعالن
قدم�ت الس�يدة  وفيه س�لمان حمي�د طلب اىل 
ه�ذه املحكم�ة تطل�ب في�ه نصبه�ا قيمة عن 
ولدها املفقود )محمد منصور مجيد( الذي فقد 
بتاريخ 2005/5/23 وهو ش�اب م�ن موالدي 
1974 اسمر اللون طويل القامة متوسط البنيه 
شعره اسود يرتدي دشداشه سمائي ومن لديه 
اي معلوم�ة عنه مراجعة ه�ذه املحكمة او اي 
مركز رشطة لالخبار وعند ذلك بعكس�ه سوف 

ينظر يف الطلب حسب القانون
القايض سعد جزاع حسن

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املنصورية

العدد :197/ش/2018
التاريخ 2018/5/24 

اىل املدعى عليه /  شامل احمد جاسم
تبليغ

بالنظ�ر القام�ة الدع�وى الرشعي�ة املرقمة 
197/ش/2018 ضدك من  قبل املدعية ارساء 
مه�دي ع�يل ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
اشعار املختار  عليه تقرر تبليغك بصحيفتن 
محليتن للحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املوافق 2018/6/6 الساعة التاسعة 
صباح�ا ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلن�ا وف�ق للقان�ون 
القايض

ثامر حسن وهاب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة  بداءة بعقوبة 
العدد :183/ب2018/2

التاريخ 2018/5/29 

اعالن
اىل املدع�ى عليه�ا  /املدي�ر املف�وض لرشك�ة ب�اب 

التجارة العامة  � اضافة لوظيفته
اق�ام املدع�ي عمر محس�ن حميد الدع�وى البدائية  
املرقمة 1183/ب2018/2 والت�ي تتضمن مطالبة 
املدع�ي بالتعوي�ض عن ال�رضر الذي لح�ق به من 
رشكة املدع�ى عليه ولثبوت مجهولي�ة محل اقامة 
الرشك�ة وعنوانها حس�ب ما مثب�ت يف كتاب وزارة 
التجارة قسم تسجيل الرشكات واالشخاص وكتاب 
مركز رشطة املنصور بالعدد 6724 يف 2018/5/19 
واملتضم�ن رشح القائم بالتبليغ ال�ذي تبن فيه ان 
عن�وان املدعى علي�ه وهمي وال توج�د اي رشكة يف 
ه�ذا الزق�اق تقرر تبليغ�ك نرشا بالصح�ف املحلية 
بالحض�ور اىل محكم�ة ب�داءة بعقوبة صب�اح يوم 
2018/6/12 الس�اعة التاس�عة صباحا  ويف حالة 
ع�دم حض�ورك او ارس�ال من ينوب عنك س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول
القايض راغب سلمان عيدان

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

مديرية تنفيذ البرة 
رقم االضبارة : 2018/520

التاريخ 2018/5/29
اىل املنفذ عليه 

املدين / لطيف مناي السعيدي
لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن انك مجه�ول محل 
االقام�ة حس�ب رشح املبل�غ  تاييد املجل�س البلدي 
ملنطقة حي الزهور انك مجهول محل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء 
التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ 
البرة خالل خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل 
للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجري وفق القانون
عليه  تمليك العقار تسلسل 117/59 الكزارة

والعائد اىل الدائنة سامية جرجيس حديد 
اوص�اف املح�رر: محكمة بداءة الب�رة / 2513/

ب/2017
2017/11/28

املنفذ العدل  ضاري صباح حسن
�����������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرة 
رقم االضبارة : 2018/524

التاريخ 2018/5/29
اىل املنفذ عليه 

اىل املدين / شهاب نجم عبد الله
لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن انك مجه�ول محل 
االقامة حس�ب رشح  مبلغ  املديرية و تاييد املجلس 
البلدي ملنطقة حي الزهور انك مجهول محل االقامة 
ولي�س ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن 
اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة 27 من قانون 
التنفي�ذ تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ البرة خالل خمسة عرش يوما تبدا من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجري وفق القانون
عليه  تخليه العقار تسلسل 117/59 الكزارة

وتسليم اىل الدائن  اسامة  جرجيس حديد 
اوص�اف املح�رر: محكمة بداءة الب�رة / 2517/

ب/2017
2017/12/7

املنفذ العدل  ضاري صباح حسن
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وزارة الكهرباء
المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية 

في الناصرية 
الشؤون التجارية

nass_comm@yahoo.com
العدد :4783

التاريخ 2018/5/30
تنوية

 )4m/ 2017( م. املناقصة املرقمة
تجهيز محرك FWP 3200KV ملحطة كهرباء النارصية البخارية

الحاقا بكتابنا املرقم 3962 يف 2018/5/3 والخاص باعالن املناقصة 
اع�اله تقرر تمديد تاريخ غلق املناقص�ة اىل يوم االربعاء املصادف 
2018/6/13 بدال من يوم الخميس املصادف 2018/5/31 وذلك 
لغرض فسح املجال امام الرشكات واملكاتب االختصاصية للتنافس 

عليها ولغرض تقديم عروض متكاملة كونه االعالن االخري
مالحظ�ة : الي استفس�ار او توضي�ح يرجى االتص�ال عىل الريد 

nass_comm@yahoo.com االلكرتوني
المهندس
جمال غالم علي
المدير العام وكالة

وزارة االعمار واالسكان 
والبلديات واالشغال العامة

رشكة الفاو الهندسية العامة
اعالن  املناقصة املرقمة )2018/4( للمرة الثالثة

تعل�ن رشكة الفاو الهندس�ية العام�ة احدى تش�كيالت وزارة االعمار واالس�كان 
والبلديات واالش�غال العامة عن اعالن املناقصة املرقم�ة )2018/4( للمرة الثالثة 
الخاصة بتجهيز القابلوات واملحوالت الكهربائية ملرشوع ماء الدجيل وللحصول عىل 
مس�تندات املناقصة والرشوط الخاصة بها مراجعة مقر الرشكة )ش�عبة العقود( 
الكائ�ن يف منطقة التاجي مقابل معهد النفط العربي لقاء مبلغ قدره )500,000( 
خمس�مائة الف دينار غري قاب�ل للرد وعىل الراغبن من ال�رشكات واملقاولن ذوي 
االختص�اص و املصنف�ن م�ن الدرج�ة )الرابعة فما ف�وق ميكاني�ك / كهرباء او 
غرفة تجارة / ممتازة / اس�ترياد وتصدير او ش�هادة  التأسيس للرشكات العربية 
واالجنبي�ة (  تقديم هوية تصنيف الرشكات واملقاولن )س�ارية املفعول � نس�خة 
اصلي�ة ( عن�د رشاء املناقصة وجلب كت�اب تخويل موقع من قب�ل املدير املفوض 
للمكتب او الرشكة التي تروم رشاء العطاء مع مراعاة ايداع عطاءاتهم داخل ظرف 
مغلق ومختوم يكتب عليه اسم ورقم املناقصة وموعد غلقها واسم صاحب العطاء 
)الرشكة او املكتب( ويحتوي بداخله عىل ثالث ظروف منفصلة ومختومة ويتضمن 
االول جميع املستمسكات املطلوبة ويتضمن الظرف الثاني العرض الفني ويتضمن 
الظ�رف الثالث عىل الع�رض التجاري مع صك مصدق )بقيم�ة التأمينات االولية ( 
بمبلغ )11,750,000( دينار عراقي او خطاب ضمان نافذ ملدة )ثالثة اش�هر( من 
تاري�خ الغلق ووص�ل الرشاء مع تقديم م�ا يثبت تنفيذ اعم�ال مماثلة مؤيده من 
الجهات املستفيدة مع تقديم الحسابات الختامية مصادق عليها من قبل محاسب 
قانوني الخر س�نتن ويودع يف صندوق العطاءات يف مقر الرشكة الكائن يف التاجي 
علم�ا ان الرشكة غري ملزم�ة بقبول اوطأ العطاءات واهمال العطاء غري مس�تويف 
للمستمس�كات املطلوبة وعدم قبول الوكاالت العامة  الصادرة من املناقصن ويتم 
اعتم�اد الوكال�ة الخاصة باملناقص�ة يف حالة وجود عذر  م�رشوع مصدق اصوليا 
وس�يكون اخر موعد لتقديم العطاءات يوم )االحد( املوافق 2018/6/10 الس�اعة 
الثانية عرش ظهرا ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق يف اليوم  
الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن ويمكن االطالع عىل 
موقع الرشكة االلكرتوني عىل االنرتنيت وحس�ب ما م�درج يف ادناه علما ان مبلغ 
الكلفة التخمينية للمناقصة اعاله يكون )1,175,000,000( مليار ومائة وخمسة 

وسبعون مليون دينار عراقي ال غريها 

املدير العام

جملس القضاء االعلى
رئاسة حمكمة استئناف نينوى االحتادية

حمكمة حتقيق تلكيف
العدد : 1933

التاريخ 2018/5/29
اعالن تبليغ عن مفقود

تنفي�ذا لقرار هذه احملكمة املؤرخ يف 2018/5/29 اقتضى نش�ر اوصاف 
املفقود املدع�و )غازي حممد عب�د العزيز( بصحيفت�ني رمسيتني واوصافه 

كاالتي:
1 �  لون الشعر /اسود 
2 � لون العيون / اسود

3 � لون الوجه / حنطاوي 
4 � الطول / 170 سم

5 � البدانة / متوسط البدانه 80 كغم
علما انه بتاريخ فقدان املذكور كان يرتدي )بنطلون وقميص( وتاريخ فقدانه 

هو )2014/8/7( 
القاضي
عبد الرمحن يونس التونتجي

جملس القضاء االعلى
رئاسة حمكمة استئناف نينوى االحتادية

حمكمة حتقيق تلكيف
العدد : 1938

التاريخ 2018/5/29
اعالن تبليغ عن مفقود

تنفي�ذا لقرار هذه احملكمة املؤرخ يف 2018/5/29 اقتضى نش�ر اوصاف 
املفقود املدع�و )فيصل حممد عب�د العزيز( بصحيفت�ني رمسيتني واوصافه 

كاالتي:
1 �  لون الشعر /اسود 
2 � لون العيون / اسود

3 � لون الوجه / حنطاوي 
4 � الطول / 170 سم

5 � البدانة / متوسط البدانه 70 كغم
علما انه بتاريخ فقدان املذكور كان يرتدي )بنطلون وقميص( وتاريخ فقدانه 

هو )2014/8/7( 
القاضي
عبد الرمحن يونس التونتجي
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 363/ج /2018
التاريخ : 2018/2/21

اعالن
اىل املتهم الهارب / كاظم خضري عمران

حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )363/ج  
/2018( والخاص�ة باملش�تكي  )حيدر محس�ن 
عقوب�ات   )1/459  ( امل�ادة  وف�ق   ) محم�ود  
وملجهولية محل اقامتك حس�ب االشعار املرفق يف 
ثنايا ه�ذه الدعوى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
املحاكم�ة  الحض�ور يف موع�د  اعالن�ا بوج�وب 
املص�ادف يوم  2018/5/28 وعند عدم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد : 1/ج /2017

التاريخ :  2018/3/13
اعالن 

اىل املتهم الهارب / عيل جواد كاظم
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )1/ج  /2017( 
والخاصة باملش�تكي  )مرصف املتحد لالستثمار  
( وفق امل�ادة ) 453 ( عقوب�ات وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثناي�ا ه�ذه 
الدع�وى علي�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا 
بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم  
2018/5/17 وعند عدم حضورك س�وف تجري 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي

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

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السنية

العدد: 95/ش/2018
التاريخ 2018/5/24

اعالن
اىل / املدعى عليه / احمد حياوي عبد االمري

اقامت املدعية اخالص عبد الرحمن عراك بتاريخ 
2018/5/15 دعوى امام هذه املحكمة س�جلت 
التفري�ق  فيه�ا  تطل�ب  95/ش/2018  بالع�دد 
القضائ�ي للهج�ر منك وطلبت دعوت�ك للمرافعة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفت�ن محليت�ن ويف حال�ة ع�دم 
حض�ورك ف�ان املحكمة س�وف تج�ري املرافعة 
بحقك غيابي�ا وعلنا ووفق االص�ول وحددت يوم  
2018/6/6 الس�اعة التاس�عة م�ن صب�اح ذلك 

اليوم موعد للمرافعة
القايض

عيل جبار

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد: حجة اذن استصدار جواز سفر  
التاريخ 2018/5/30

اعالن
اىل / املدعى عليه / نوار نوري رايض

بن�اءا عىل الطلب املق�دم من قبل املدعوه )رش�ا 
ميث�م مجي�د( ام�ام ه�ذه املحكم�ة واملتضمنة 
طل�ب حجة اذن واس�تصدار جواز س�فر الوالدك 
القارصي�ن كل م�ن )محم�د باقر وعيل الس�جاد 
اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة  ن�وري(  ن�وار  اوالد 
وحس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار 
حي الجمعية / النجف لذا تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ن يوميت�ن محليتن رس�ميتن فعليك 
الحضور امام هذه املحكمة بعد تبلغك بثالثة ايام 
وعند عدم حضورك س�وف يتم الس�ري بإجراءات 

الحجة وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
  محكمة جنايات النجف

العدد : 535/ 2018
التاريخ : 2018/5/28

اعالن
اىل املته�م الهارب / قاس�م محس�ن عب�ادي عبد 

الرضا الرماحي 
اقت�ى حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة ألجراء 
محاكمت�ك حول التهمة املس�ندة اليك وفق املادة 
406/أ/د  م�ن قان�ون العقوب�ات  وبداللة مواد 
االش�راك 47 , 48 , 49 من�ه  وملجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك  تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا يف  مح�ل اقامتك 
ومرك�ز رشطة الحرية  وهذه املحكمة بالحضور 

امامه�ا صب�اح ي�وم 2018/11/28 
الرئيس

حليم نعمة حسن

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
  محكم�ة جن�ح املن�اذرة

العدد : 126/ ج/2018
التاريخ : 2018/5/30

اعالن
اىل املته�م  )كاظ�م فال�ح م�وىس(

اقت�ى حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة ألجراء 
املحاكم�ة حول التهمة املس�ندة الي�ك وفق املادة 
446  م�ن قانون العقوبات  بداللة املواد 47 و 48 
و49 منه  وملجهولية مح�ل اقامتك  تقرر تبليغك 
اعالن�ا يف  مح�ل اقامتك ومكت�ب مكافحة اجرام 
املن�اذرة  وهذه املحكمة بالحضور امامها صباح 

يوم 2018/6/15 
الرئيس

ظاهر عباس الفتالوي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
  محكمة جنايات النجف

العدد : 536/ 2018
التاريخ : 2018/5/28

اعالن
اىل املته�م الهارب /  احس�ان عيل جياد حس�ناوي 

العامري
اقت�ى حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة ألج�راء 
محاكمت�ك ح�ول التهمة املس�ندة اليك وف�ق املادة 
443/ثالث�ا ورابعا  من قانون العقوبات وملجهولية 
مح�ل اقامتك  تقرر تبليغك اعالن�ا يف  محل اقامتك 
وش�عبة الوف�اء ملكافح�ة االجرام وه�ذه املحكمة 

بالحضور امامها صباح يوم 2018/11/28 
الرئيس

حليم نعمة حسن

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 523/ج 2018/1
التاريخ :  2018/5/30

اعالن 
اىل املتهم الهارب / عيل تايه علوان املعموري 

حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )523/ج 1 
/2018( والخاصة باملش�تكي  )عيل حسن خضري  
( وف�ق امل�ادة ) 1/459 ( م�ن قان�ون العقوب�ات 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب االش�عار املرفق يف 
ثناي�ا ه�ذه الدعوى عليه ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
اعالنا بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف 
يوم  2018/7/9 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  بداءة النجف 

العدد : 2060/ب2017/4
التاريخ 2018/5/29 

اعالن
علي�وي  )فاطم�ة  عليه�ا  املدع�ى   / اىل 

حسن( 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 
 2018/3/25 يف  2060/ب2017/4 
املتضم�ن الحكم بأبط�ال القيود الخاصة 
املرق�م 83241 /3 م4 جزي�رة  بالعق�ار 
النج�ف حي الن�داء واملس�جلة بالعدد 15 
اب 2011 مجل�د 9 باس�م عب�د الس�الم 
محم�د خض�ري والقي�د بالع�دد 32  اي�ار 
2011 مجلد 1286 باس�م فاطمة عليوي 
حس�ن واعتبار قيد العق�ار املذكور اعاله 
واملس�جل بالعدد 387/ت2008/2 مجلد 
1174 باس�م مديرية بلدي�ة النجف ثابت 
الحك�م  واالش�عار اىل مديري�ة التس�جيل 
العقاري املختصة بتأشري ذلك يف سجالتها 
ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار 
منطق�ة القاس�م 5 املدعو نعيم حس�ون 
الخاقان�ي لذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بالقرار 
املذك�ور بصحيفت�ن  محليت�ن يوميتن 
ولك حق الطعن ع�ىل القرار املذكور خالل 
املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية 
وبعكسه سيكتس�ب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول 
القايض

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

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

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 409/ج2018/2
التاريخ :    2018/5/6

اعالن
اىل املته�م اله�ارب / ن�وار ن�وري رايض 

العوادي
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )409/

ج2 /2018( والخاصة باملشتكي  )باسل 
امل�ادة ) 1/459(  ع�يل عب�اس  ( وف�ق 
عقوب�ات وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بوجوب 
الحضور يف موع�د املحاكمة املصادف يوم  
2018/6/19 وعند عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
����������������������������������

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

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 792/ج2018/2
التاريخ : 2018/5/2

اعالن
اىل املتهم الهارب / عامر محسن حمزة

حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )792/
ج2 /2018( والخاصة باملشتكي  )خضري 
عب�اس جلي�ب  ( وف�ق امل�ادة ) 1/459( 
عقوب�ات وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بوجوب 
الحضور يف موع�د املحاكمة املصادف يوم  
2018/6/26 وعند عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
����������������������������������

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

االتحادية
  محكمة جنايات النجف

العدد : 502/ 2018
التاريخ : 2018/5/20

اعالن
اىل املتهم اله�ارب / فالح عبد الزهرة عبد 

الحسن غيدان املسلماوي 
اقتى حضورك امام هذه املحكمة ألجراء 
محاكمتك حول التهمة املس�ندة اليك وفق 
امل�ادة 1/406/أ/د من قان�ون العقوبات 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا 
يف  محل اقامتك وش�عبة املناذرة ملكافحة 
االجرام  وهذه املحكمة بالحضور امامها 

صباح يوم 2018/11/20 
الرئيس

حليم نعمة حسن
����������������������������������

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

االتحادية
  محكمة جنايات النجف

العدد : 500/ 2018
التاريخ : 2018/5/17

اعالن
اىل املته�م الهارب / احمد جاس�م هاش�م 

مجهول الظاملي 
اقتى حضورك امام هذه املحكمة ألجراء 
محاكمتك حول التهمة املس�ندة اليك وفق 
امل�ادة 443/رابع�ا  من قان�ون العقوبات 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا 
يف  مح�ل اقامتك وش�عبة الوفاء  ملكافحة 
االجرام  وهذه املحكمة بالحضور امامها 

صباح يوم 2018/11/18 
الرئيس

حليم نعمة حسن

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

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

محكمة جنح النجف
العدد : 810/ج2018/2

التاريخ : 2018/5/6
اعالن

ال  نج�م  س�هيل   / اله�ارب  املته�م  اىل 
حمودي

حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )810/
ج2 /2018( والخاصة باملشتكي  )عباس 
فاض�ل س�عود  ( وف�ق امل�ادة ) 1/459( 
عقوب�ات وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بوجوب 
الحضور يف موع�د املحاكمة املصادف يوم  
2018/6/19 وعند عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل

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

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 806/ج2018/2
التاريخ : 2018/5/6

اعالن
اىل املتهمة الهاربة / شذى جمعة الزم

حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )806/
ج2018/2( والخاصة باملش�تكي  )مهند 
حس�ن م�ايش  ( وف�ق امل�ادة ) 1/459( 
عقوب�ات وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بوجوب 
الحضور يف موع�د املحاكمة املصادف يوم  
2018/6/19 وعند عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
����������������������������������

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

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 406/ج2018/2
التاريخ : 2018/5/6

اعالن
اىل املتهم الهارب / عبد الغفار نعمة كاظم 

الدليمي
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )406/

ج2 /2018( والخاصة باملشتكي  )حسن 
يعقوب حمي�دان  ( وفق املادة ) 1/459( 
عقوب�ات وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بوجوب 
الحضور يف موع�د املحاكمة املصادف يوم  
2018/6/19 وعند عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
����������������������������������

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

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 612/ج2018/2
التاريخ : 2018/5/6

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

طاهر
املرقم�ة  الدع�وى  يف  مته�م  ان�ك  حي�ث 
)612/ج2 /2018( والخاصة باملش�تكي  
)ع�يل كاظم عبي�د  ( وفق امل�ادة ) 453 ( 
عقوب�ات وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بوجوب 
الحضور يف موع�د املحاكمة املصادف يوم  
2018/6/19 وعند عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
����������������������������������

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

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 370/ج2018/2
التاريخ : 2018/5/2

اعالن
اىل املتهم الهارب / عالء هاني خلخال

حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )370/
ج2 /2018( والخاصة باملشتكي  )عقيل 
فاه�م محم�د  ( وف�ق امل�ادة ) 1/459( 
عقوب�ات وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بوجوب 
الحضور يف موع�د املحاكمة املصادف يوم  
2018/6/19 وعند عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
����������������������������������

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

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 979/ج2018/3
التاريخ : 2018/5/9

اعالن
اىل املتهم الهارب / مصطفى ناظم جبار

املرقم�ة  الدع�وى  يف  مته�م  ان�ك  حي�ث 
)979/ج 2018/3( والخاصة باملشتكية  
)هب�ة كاظم ع�يل  ( وفق امل�ادة ) 384 ( 
عقوب�ات وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بوجوب 
الحضور يف موع�د املحاكمة املصادف يوم  
2018/6/10 وعند عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

احمد كاظم جبار
����������������������������������

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

االتحادية
محكمة  بداءة النجف 

العدد : 2047/ب2018/4
التاريخ 2018/5/29 

اىل / املدع�ى علي�ه )ن�ارص عب�د الكري�م 
مهدي( 

اقام املدع�ي )مدير بلدي�ة النجف اضافة 
لوظيفته(  الدعوى البدائية املرقمة اعاله  
ض�دك والتي يطل�ب فيها الحك�م بابطال 
كاف�ة  قيود العقار املرق�م 7873/ 3 حي 
ص�دام واع�ادت تس�جيله باس�م مديرية 
بلدي�ة النج�ف ولثب�وت مجهولي�ة محل 
القضائ�ي  املبل�غ  اقامت�ك حس�ب رشح 
واش�عار مخت�ار منطقة الريم�وك املدعو 
اس�عد طالب الزيادي قررت هذه املحكمة 
محليت�ن  بصحيفت�ن  اعالن�ا  تبليغ�ك 
يوميت�ن بموعد املرافع�ة املصادف يف يوم 
2018/6/6 وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 408/ج2018/2

التاريخ : 2018/5/6
اعالن

اىل املتهم الهارب / كرار عبد الرضا ناجي النجم
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )408/ج2018/2( 
والخاص�ة باملش�تكي  )صف�اء فرحان عبد  ( وف�ق املادة ) 
1/459( عقوبات وملجهولية محل اقامتك حس�ب االشعار 
املرف�ق يف ثنايا هذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعالنا بوج�وب الحض�ور يف موعد املحاكم�ة املصادف يوم  
2018/6/19 وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 782/ج2018/2

التاريخ : 2018/5/6
اعالن

اىل املتهمة الهاربة /  عذراء كامل عبد االمري
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )782/ج2018/1( 
والخاص�ة باملش�تكي  )عيل رضا عبد االم�ري  ( وفق املادة ) 
1/459( عقوبات وملجهولية محل اقامتك حس�ب االشعار 
املرف�ق يف ثنايا هذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعالنا بوج�وب الحض�ور يف موعد املحاكم�ة املصادف يوم  
2018/6/19 وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 865/ج2018/2

التاريخ : 2018/5/6
اعالن

اىل املتهم الهارب / رسول محسن نجم
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )865/ج2018/2( 
والخاص�ة باملش�تكي  )صالح عباس كاظ�م  ( وفق املادة ) 
1/459( عقوبات وملجهولية محل اقامتك حس�ب االشعار 
املرف�ق يف ثنايا هذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعالنا بوج�وب الحض�ور يف موعد املحاكم�ة املصادف يوم  
2018/6/19 وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 825/ج2018/2

التاريخ : 2018/5/6
اعالن

اىل املتهم الهارب / فراس منذر عباس
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )825/ج2018/2( 
والخاصة باملش�تكي  )س�امي فاضل محمد  ( وفق املادة ) 
1/459( عقوبات وملجهولية محل اقامتك حس�ب االشعار 
املرف�ق يف ثنايا هذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعالنا بوج�وب الحض�ور يف موعد املحاكم�ة املصادف يوم  
2018/6/19 وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 744/ج2018/2

التاريخ : 2018/5/7
اعالن

اىل املتهم الهارب / عالء كريم مهدي العبودة
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )744/ج2018/2( 
والخاصة باملش�تكي  )حس�ام عبي�د ناجي ( وف�ق املادة ) 
1/459( عقوبات وملجهولية محل اقامتك حس�ب االشعار 
املرف�ق يف ثنايا هذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعالنا بوج�وب الحض�ور يف موعد املحاكم�ة املصادف يوم  
2018/6/26 وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 737/ج2018/3
التاريخ : 2018/5/15

اعالن
اىل املتهم الهارب / محمد عيل كاظم حميد

حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )737/ج2018/3( 
والخاص�ة باملش�تكي  )معتز جلي�ل حميد  ( وف�ق املادة ) 
1/459( عقوبات وملجهولية محل اقامتك حس�ب االشعار 
املرف�ق يف ثنايا هذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعالنا بوج�وب الحض�ور يف موعد املحاكم�ة املصادف يوم  
2018/6/23 وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

احمد كاظم جبار
 �������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة الجنح  املختصة بنظر
قضايا  النزاهة يف النجف 

العدد : 36/ج2نزاهة/2018
التاريخ : 2018/5/7

اعالن
اىل املتهم الهارب / عادل كاظم حسن

حي�ث انك متهم يف الدعوى املرقم�ة )36/ج نزاهة/2018( 
والخاص�ة باملش�تكن  )احمد اي�اد محمد ودائ�رة عقارات 
الدولة( وفق املادة ) 331( عقوبات وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب االش�عار املرفق يف ثناي�ا هذه الدع�وى عليه قررت 
املحكمة تبليغك اعالنا بوج�وب الحضور يف موعد املحاكمة 
املص�ادف ي�وم  2018/6/26 وعن�د عدم حضورك س�وف 

تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 410/ج /2018
التاريخ : 2018/5/17

اعالن
اىل املتهم الهارب / حسن محمد نرص الله الخلخايل

اعالن غيابي
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )337/ج  /2018( 
واملشتكي فيها عبد الرزاق عبود كاظم الربيعي  وفق احكام 
امل�ادة ) 1/459( ق ع  وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب 
اشعار املختار املرفق يف اضبارة الدعوى تقرر تبليغك بموعد 
املحاكم�ة املواف�ق 2018/6/18 ويف حال�ة ع�دم حضورك 

تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 625/ج2018/2

التاريخ : 2018/5/7
اعالن

اىل املتهم الهارب / سهيل نجم عبد
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )625/ج2018/2( 
والخاصة باملشتكي  )ظافر حاكم عبد الحسن ( وفق املادة 
) 1/459( عقوبات وملجهولية محل اقامتك حسب االشعار 
املرف�ق يف ثنايا هذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعالنا بوج�وب الحض�ور يف موعد املحاكم�ة املصادف يوم  
2018/6/26 وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 213/ج2018/2

التاريخ : 2018/5/6
اعالن

اىل املتهمة الهاربة / غفران واثق محمد
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )213/ج2018/2( 
والخاصة باملش�تكي  )س�مري مهن�ه هادي ( وف�ق املادة ) 
457 ( عقوب�ات وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب االش�عار 
املرف�ق يف ثنايا هذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعالنا بوج�وب الحض�ور يف موعد املحاكم�ة املصادف يوم  
2018/6/19 وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 161/ج2018/3
التاريخ : 2018/3/12

اعالن
اىل املتهم الهارب / رحيم عبد الرضا جابر

حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )161/ج2018/3( 
والخاص�ة باملش�تكي  )مهن�د س�مري فليح ( وف�ق املادة ) 
1/456/أ( عقوبات وملجهولية محل اقامتك حسب االشعار 
املرف�ق يف ثنايا هذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعالنا بوج�وب الحض�ور يف موعد املحاكم�ة املصادف يوم  
2018/4/15 وعند 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 : 7/ج /2017

التاريخ : 2018/3/13
اعالن

اىل املتهم الهارب / عيل جواد كاظم
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )7/ج /2017( والخاصة 
باملش�تكي  )م�رصف املتح�د لالس�تثمار ( وف�ق امل�ادة ) 
453  ( عقوب�ات وملجهولية محل اقامتك حس�ب االش�عار 
املرف�ق يف ثنايا هذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعالنا بوج�وب الحض�ور يف موعد املحاكم�ة املصادف يوم  
2018/5/17 وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي

وزارة الدفاع / دائرة املشاور القانوين العام / املحكمة العسكرية الرابعة

اعالن حكم غيايب
اىل املتهمن الغائبن املدرجة اسمائهم ادناه والساكنن يف العناوين املؤرشة ازائهم  بما كنتم متهمن وفق املواد 
املبينه ازاء اس�م كل منكم من قانون العقوبات العس�كري وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 يف القضايا 
املؤرشة ازاء اسمائكم وبما ان محل اقامتكم مجهول لذا اقتى تبليغكم يف الصحف املحلية ولكم الحق يف تمييز 
القضايا خالل ثالثون يوما بالنس�بة للمخالفات وثالثة اش�هر بالنس�بة للجنح وستة اشهر بالنسبة للجنايات 
واعتب�ارا م�ن تاريخ النرش دون ان تقدموا انفس�كم اىل محكمتنا او اىل اي مركز رشط�ة ودون ان ترضوا عليه 
خالل املده املذكورة فان الحكم باالدانة والعقوبات االصلية والفرعية بمنزلة الحكم الوجاهي اس�تنادا الحكام 

العميد احلقوقياملادة )243( ق أ م ج رقم 23 لسنة 1971
رئيس  املحكمة العسكرية الرابعة
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منتخب شباب العراق لكرة اليد
يعسكر يف أربيل

            المستقبل العراقي / متابعة

يتجه منتخب ش�باب العراق لكرة 
اليد، إلى مدينة أربيل مطلع الشهر 
المقب�ل، للدخ�ول ف�ي معس�كر 

تدريبي تحضيًرا لتصفيات آسيا.
وقال مدرب منتخب الشباب خالد 
عدنان في تصريحات خاصة ل�””: 
“من المق�رر أن يدخ�ل المنتخب 
في معسكر تدريبي مطلع الشهر 

المقب�ل في أربيل ويج�ري مرانه 
في قاعة المحافظة”.

وأضاف: “المعسكر يتضمن ثالث 
مباريات تجريبية أمام أندية اربيل 
والس�ليمانية والفت�وة الموصلي 
الفري�ق  اس�تعدادات  ضم�ن 
للمش�اركة في تصفيات البطولة 
اآلس�يوية التي س�تقام في شهر 
يوليو / تموز المقبل في س�لطنة 

عمان”.

وأكم�ل: “االتح�اد العرب�ي لكرة 
الي�د قرر إلغ�اء البطول�ة العربية 
للش�باب، بس�بب قلة المنتخبات 
المش�اركة رغم أنه�ا كانت تمثل 
محط�ة إع�داد مهم�ة للتصفيات 

اآلسيوية”.
يشار إلى أن منتخب الشباب يلعب 
ضم�ن مجموع�ة تضم�ه بجوار 
وفلس�طين  س�وريا  منتخب�ات 

وقطر في التصفيات اآلسيوية.

سان جريمان يغري كريستيانو رونالدو براتب مييس
            المستقبل العراقي/ وكاالت

أثار النج�م البرتغالي كريس�تيانو 
رونال�دو، الج�دل مؤخ�را، بعد أن 
ألمح إل�ى إمكانية رحيله عن نادي 
ريال مدريد اإلسباني، هذا الصيف.

مون�دو  صحيف�ة  وبحس�ب 
ديبورتيفو، فإن إدارة نادي باريس 
س�ان جيرم�ان الفرنس�ي، تفك�ر 
ف�ي إغ�راء ال�دون صاح�ب ال�33 
لملع�ب حديق�ة  بالق�دوم  عام�ا، 
األمراء، مقابل راتب س�نوي يقدر 
ب��45 مليون يورو، ليتس�اوى مع 
م�ا يتقاض�اه األرجنتين�ي ليونيل 

ميسي، أيقونة برشلونة، فيما من 
المتوق�ع أن تتكل�ف الصفقة 150 

مليون يورو.
وأش�ارت الصحيفة ال�ى أن ناصر 
الخليف�ي، رئي�س س�ان جيرمان، 
يحلم بعم�ل ثالثي هجومي مرعب 
مك�ون م�ن كريس�تيانو رونالدو، 
س�يلفا،  دا  نيم�ار  والبرازيل�ي 
والفرنسي الش�اب كيليان مبابي، 
إال أن هن�اك عقبتين أم�ام تحقيق 

ذلك الحلم.
ف�ي  أن�ه  الصحيف�ة،  وأوضح�ت 
ح�ال موافق�ة ري�ال مدري�د على 
رحيل كريس�تيانو لسان جيرمان، 

ف�إن ذلك س�يكون فقط م�ن أجل 
اس�تخدام أموال بيع�ه للتعاقد مع 
نيم�ار جونيور، الذي يعتبر أولوية 
الملكي ورئيسه فلورنتينو  للنادي 

بيريز.
م�ن ناحي�ة أخ�رى، يواجه س�ان 
جيرمان خطورة التعرض لعقوبات 
ش�ديدة من االتحاد األوروبي لكرة 
القدم، بس�بب عدم التزامه بقواعد 
اللعب المال�ي النظيف الموضوعة 
من قبل اليويفا، وهو ما س�يجعل 
الجمع بين كريستيانو ونيمار في 
نفس الفريق، أمرا مستحيال لنادي 

العاصمة الفرنسية.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

رفض�ت محكم�ة “كاس” المتخصص�ة 
بالنزاعات الرياضية، طلب الدولي السابق 
عدن�ان درجال القاضي بتأجيل انتخابات 
االتح�اد العراقي لكرة الق�دم، والمقررة 
غ�ًدا الخميس.وق�ال مص�در مطل�ع في 
تصريحات خاص�ة ل�””: “محكمة كاس 
رفض�ت طل�ب عدن�ان درج�ال بتأجي�ل 

“االنتخاب�ات  االنتخابات”.وأض�اف: 
مطابق�ة للوائ�ح وال يوجد س�بب مقنع 
لتأجيله�ا، وبالتال�ي س�تقام غ�ًدا ف�ي 
الس�اعة الحادية عشر صباًحا بالعاصمة 
أيضا أكدت  بغداد”.وأوضح: “المحكم�ة 
أن إبع�اد عدن�ان درجال ع�ن االنتخابات 
قانون�ي ألنه غير متطابق مع الش�روط 
المطلوبة، وبالتال�ي إبعاده لن يؤثر على 

العملية االنتخابية”.

حمكمة كاس ترفض طلب درجال

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

اقترب نادي روما اإليطالي، من إتمام التعاقد مع مدافع فريق بورتو البرتغالي، بداية 
من الموس�م الجديد.وأوضحت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” اإليطالية، أن روما 

اقترب من إتمام تعاقده مع إيفان ماركانو، مدافع فريق بورتو.
وأش�ارت الصحيفة، إلى أن الالعب س�يصل العاصمة اإليطالي�ة، ظهر اليوم األربعاء، 

وس�يجري الفحوصات الطبية يوم غد 
الخميس.وأضاف�ت، أن الالع�ب وافق 
عل�ى االنضم�ام لروما، بعق�د يمتد 3 
مواس�م مقبلة، مقاب�ل الحصول على 
مليون�ي يورو، ف�ي الموس�م الواحد، 

باإلضافة إلى المكافآت.
يش�ار إل�ى أن ماركان�و، خ�اض 373 
مباراة في مسيرته الكروية، تمكن من 
تس�جيل 27 هدًفا، وساهم في صناعة 
14 آخرين، وأنهى الموس�م المنصرم 
بتسجيله 7 أهدف، من بينها هدف في 
منافس�ات دوري أبط�ال أوروبا، أمام 

اليبزيج األلماني.
وأعل�ن ن�ادي روم�ا منذ يومي�ن، عن 
تعاق�ده مع الكرواتي أنت�ي كوريتش، 

موهبة فريق دينامو زغرب.

روما حيسم ثاين صفقاته الصيفية

             المستقبل العراقي / وكاالت

أك�د فيورنتين�ا، اليوم، أن�ه فعل خيار حق ش�راء 
المداف�ع األرجنتين�ي جيرم�ان بيزيال ال�ذي لعب 
الموس�م الماض�ي مع�ارا إلي�ه م�ن ري�ال بيتيس 

االسباني.
وأوضح الفيوال في بيان رسمي أن الالعب سيرتبط 

بعقد معه حتى 30 يونيو/حزيران 2022.
وخاض بيزيال الموس�م الماضي 35 مباراة في 
الدوري مع الفيوال الذي أنهى الموس�م الماضي 

في المركز الثامن.
وكان بيزي�ال ضم�ن قائم�ة ال��35 المبدئي�ة 
للمنتخب األرجنتيني لمونديال روسيا لكنه لم 

يدخل في القائمة النهائية.

             المستقبل العراقي / وكاالت

كش�ف رئيس ن�ادي التس�يو اإليطال�ي، أن ناديه 
رف�ض عرضا كبي�را، العام الماض�ي، لضم العب 
ميلينوكفيت�ش  س�يرجي  الصرب�ي،  الوس�ط 
س�افيتش، الذي تربطه تقارير باالنتقال للعمالق 

اإلنجليزي مانشستر يونايتد، هذا الصيف.
وق�ال كالودي�و لوتيت�و، ف�ي تصريح�ات نقلتها 
“ميلينكوفيت�ش- س�تار”:  “ديل�ي  صحيف�ة 

س�افيتش؟، حس�نا لق�د رفضت عرضا م�ن أجله 
 29 ف�ي  إس�ترليني  جني�ه  ملي�ون   95 بقيم�ة 

أغس�طس/ آب م�ن العام الماضي، ل�ذا دعونا 
نرى ما سيحدث”.

وأضاف “ال أس�تطيع أن أقول لكم كم يس�تحق 
تحديدا، ولكن من الواضح أن 87 مليون جنيه 

إسترليني هو مبلغ منخفض جدا”.
وتابع “هل أصبح التسيو سوبر ماركت؟، ال، 

أنا لم أطرح أي العب للبيع، تعرف األندية اآلن 
أنهم يجب أن يطلبوا الالعبين منا”.

وأوضح “في الماضي لم يكن حتى يطرقوا الباب، 
كان�ت األندية تأت�ي وتأخذ الالعبي�ن فقط، ولكن 

اآلن يجب أن يطلبوا اإلذن منا”.

             المستقبل العراقي / متابعة

والرياض�ة،  الش�باب  وزارة  اعلن�ت 
الودي�ة  المب�اراة  موع�د  االربع�اء، 
االستعراضية بين نجوم العراق وايران 
المق�رر اقامته�ا عل�ى ملعب الش�عب 
الدول�ي دعم�اً لمل�ف رف�ع الحظر عن 

مالعب بغداد.
وق�ال عض�و المكت�ب االعالم�ي ف�ي 
ال�وزارة احم�د العلوج�ي إن “الوزارة 

ح�ددت التاس�ع م�ن ش�هر حزي�ران 
المقب�ل، موع�داً للمب�اراة الودي�ة بين 

نجوم العراق وايران”.
واوض�ح أن “المب�اراة س�تقام دعم�اً 
مالع�ب  ع�ن  الحظ�ر  رف�ع  لمل�ف 
العاصم�ة بغ�داد”، مبين�اً أن “المباراة 
مب�اراة  ستس�بقها  االس�تعراضية، 
مماثلة بين نجوم العراق و الس�عودية 
خالل ش�هر رمض�ان الجاري س�يحدد 

موعدها الحقاً”.

عبطان يكشف عن مباراة استعراضية 
بين نجوم العراق وأس�اطير تركيا في 

بغداد
نجوم العراق ف�ي طرابلس دعماً لرفع 

الحظر عن المالعب الليبية
يذكر ان الش�باب والرياضة، سبق وان 
اقام�ت مباراة ودية بي�ن نجوم العراق 
وتركي�ا، الجمع�ة 27 نيس�ان، دعم�اً 
لملف رفع الحظر عن مالعب العاصمة 

بغداد.

االعالن عن موعد مباراة نجوم العراق وايران يف بغداد

فيورنتينا يعلن تفعيل 
حق رشاء بيزيال

رئيس التسيو يكشف رسًا عن هدف
مانشسرت يونايتد

            المستقبل العراقي / متابعة
 

عبر جونزالو هيجواين، مهاجم األرجنتين، 
ع�ن رغبته في التتويج م�ع منتخب بالده 
بلق�ب كأس العالم المقبل، والذي س�يقام 
بع�د أي�ام قليلة.وق�ال هيجواي�ن، وفًق�ا 
للمنتخب األرجنتيني  الرس�مي  للحس�اب 
بموق�ع “تويتر”: “س�عيد للغاي�ة وممتن 
ألن الجماهي�ر أدركت جهودي التي أبذلها 
ط�وال الوق�ت، نحن نتطل�ع إل�ى األمام، 
يتبقى أمامن�ا أيام قليلة على كأس العالم، 
ال يمكنن�ا تقديم أي ش�ي، يج�ب أن نكون 

جميعنا مشاركين”.وأضاف “نحن ذاهبون 
ومس�تعدون للم�وت م�ن أج�ل التتوي�ج 

باللقب العالمي، ألن هذا الجيل يس�تحق 
النصف  ذلك”.وش�ارك هيجواي�ن ف�ي 

األول م�ن مباراة منتخ�ب األرجنتين 
أم�ام هايتي، والتي انتهت 

بنتيجة  التانجو  بفوز 
س�جله��ما   ،4-0

ليونيل ميس���ي 
“ه�ات�ري����ك” 
وس���ي�رجي��و 

أجويرو.

هيجواين: مستعدون للموت من أجل كأس العالـم

ريال مدريد يعثر عىل مهاجم احتياطي
           بغداد/ المستقبل العراقي

 
تفك�ر إدارة ن�ادي ريال مدريد اإلس�باني في اس�تعادة 
أح�د مهاجم�ي الفريق الملكي الس�ابقين، خ�الل فترة 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.
ووفق�ا لصحيفة “ماركا” اإلس�بانية يري�د ريال مدريد 
اس�تعادة المهاجم ماريانو دياز م�ن أولمبيك ليون، بعد 
موس�م واح�د فقط م�ن انتق�ال الدومينيكان�ي للنادي 

الفرنسي مقابل 8 ماليين يورو.
وقال�ت الصحيفة: “رغ�م أن ريال مدري�د ال يملك خيار 
إعادة الشراء في عقد ماريانو، إال أن العالقات الجيدة 
بين الناديين ممثلة في الرئيس�ين جان ميش�يل 
أوالس وفلورنتين�و بيريز من ش�أنها أن 

تؤدي إل�ى التوصل التف�اق لعودة صاحب ال��24 عاما 
لملعب س�انتياجو برنابيو”.وأش�ارت إلى أنه باإلضافة 
لذل�ك فإن عقد الالعب يحتوي عل�ى بند يعطي األولوية 
لري�ال مدريد ف�ي الميركات�و الصيفي، في ح�ال ما إذا 

كان�ت هن�اك أندي�ة أخ�رى مهتم�ة بالحص�ول على 
خدماته. وكش�فت الصحيف�ة أن إدارة ريال مدريد 

قد تواصلت بالفعل مع ماريانو لالس�تفهام عن 
إمكاني�ة عودته للمرينجي، م�ن أجل أن يلعب 

الموس�م المقبل دور المهاج�م االحتياطي، 
الذي افتقده الفريق الملكي خالل الموسم 
المنصرم، وكان يؤديه ألفارو موراتا في 
موسم 2017-2016.وسجل ماريانو 21 
هدف�ا وصنع 7 آخرين خ�الل 45 مباراة 

مع ليون بجميع المسابقات 
في الموسم المنصرم.

           المستقبل العراقي / وكاالت

أب�دى ألفارو أودري�وزوال، الظهي�ر األيمن لريال سوس�يداد 
ومنتخ�ب إس�بانيا، جاهزيته، لتعويض غي�اب داني كارفاخال 
المحتمل عن ال روخا، بعد إصابته في مباراة فريقه ريال مدريد 
ض�د ليفرب�ول بنهائ�ي دوري أبط�ال أوروبا.ونقل�ت صحيفة 
“م�اركا” تصريحات ذو ال� 22 عاما خالل مؤتمر صحفي، التي 
ق�ال فيها “أنا مؤهل ألن أكون في التش�كيلة 
األساس�ية وأعمل على ذلك، من الرائع 
ع�ودة كارفاخ�ال للمنتخ�ب، هذا 
س�يجعلنا أقوى، أعمل كل يوم 
لتقدي�م أفضل ما بوس�عي”.

وتاب�ع “نح�ن ال نع�رف ما 
ه�ي الم�دة الت�ي س�يغيب 

فيها كارفاخال بس�بب اإلصابة، ولكني أرى نفسي مؤهال 
للمش�اركة منذ البداية”.وح�ول انتقاله لريال مدريد واصل 
“في عام ونصف تغيرت األمور لألفضل، إنه جنون، والسر 
الوحيد هو العمل يوما بعد يوم، أنا أش�ارك بانتظام والبيئة 
المحيطة بي رائعة، أفضل اآلن االس�تمتاع بالمشاركة مع 
إس�بانيا ف�ي كأس العالم”.وتح�دث عن عالقت�ه بالمدرب 
جولين لوبيتيج�ي “لقد تكلمت معه ع�ن العديد من األمور 
التكتيكية، وأنا أشعر بثقته، يجب أن أشكره ألنه السبب في 
تواجدي هنا، ه�ذا يش�عرني بقيمتي”.واختتم “لوبيتيجي 
يحثن�ا أن نك�ون فريق�ا متماس�كا، وهن�اك روح جي�دة 
وإسبانيا اعتادت للفوز بتلك البطوالت، أريد أن أحقق شيئا 
مهم�ا مع الفريق في البطولة، كما توجد منتخبات رائعة 
مثل ألمانيا واألرجنتين والبرازيل وفرنسا، وكأس العالم 

دائما يعج بالمفاجآت”.

أودريوزوال: جاهز لتعويض كارفاخال

        المستقبل العراقي / وكاالت

أخ�رى،  م�رة  األرجنتي�ن  أظه�رت 
م�دى اعتمادها على ليونيل ميس�ي، 
إذ س�جل مهاجم برش�لونة ثالثية في 
الف�وز -4 0، عل�ى هايتي ودي�ا، الليلة 
الماضية، اس�تعدادا ل�كأس العالم لكرة 
القدم.وف�ي المب�اراة الدولي�ة رقم 143 
لخافيير ماس�كيرانو، ليتف�وق بذلك على 
خافيي�ر زانيت�ي ويصب�ح أعل�ى العب�ي 
الدولي�ة،  األرجنتي�ن خوض�ا للمباري�ات 
افتت�ح ميس�ي التس�جيل من ركل�ة جزاء 
ف�ي الدقيقة 17.وضاع�ف النتيجة بعد 12 
دقيق�ة من بداي�ة الش�وط الثاني بلمس�ة 
س�هلة أمام المرمى، بع�د أن أبعد الحارس 
الثال�ث  اله�دف  أح�رز  ث�م  ضرب�ة رأس، 
لألرجنتين في الدقيقة 65، قبل أن يصنع 
الرابع لس�يرجيو أجويرو بعد دقيقتين.

وفش�لت األرجنتين في زي�ادة النتيجة 
لك�ن كان م�ن المفت�رض أن تس�جل 
المزيد من األهداف أمام هايتي التي 
الوحي�د ف�ي كأس  كان ظهوره�ا 
العالم ع�ام 1974، وتحتل المركز 
108 ف�ي تصنيف االتح�اد الدولي 

)الفيف�ا( بفارق 103 مراك�ز عن المنتخب 
األرجنتيني.وقال ميسي “األهم من النتيجة 
هو أننا ودعنا جماهيرن�ا وأظهرنا أننا في 
طريقن�ا إل�ى روس�يا واألم�ل يحدونا في 
تحقيق نتيجة جيدة”.وأضاف “لسنا ضمن 
المرش�حين ألننا مررنا بأوقات صعبة في 
التصفيات، لكننا نتدرب جيدا وس�نبذل كل 
ما في وسعنا”.وتعافى أجويرو بعد إصابة 
ف�ي الركبة، وبدأ اللق�اء على مقاعد البدالء 
بينم�ا لع�ب جونزال�و هيجوي�ن وانخي�ل 

دي ماري�ا بج�وار ميس�ي ف�ي األمام.لكن 
االثنين فش�ال في التألق بينما عزز أجويرو 
وكريس�تيان بافون، العب بوكا جونيورز، 
س�عيهما لالنضمام للتش�كيلة األساس�ية 
ف�ي كأس العال�م عندما ش�اركا بعد مرور 
ساعة من اللعب.وتتجه األرجنتين اآلن إلى 
برش�لونة لالس�تعداد لمبارياتها في كأس 
العالم أمام أيسلندا في 16 يونيو/ حزيران 
وكرواتيا في 21 يونيو/ حزيران، ونيجيريا 

في 26 من الشهر ذاته.

مييس يسجل ثالثية يف فوز األرجنتني عىل هايتي 
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الرشكة العامة للصناعات البرتوكياموية
البرصة/ خور الزبري

اعالن مزايدة
تعلن الرشك�ة العامة للصناع�ات البرتوكيماوية/ البرصة/ خور 
الزب�ر ع�ن املزاي�دة العلني�ة لبي�ع األرايض الس�كنية الواقعة يف 
الش�عيبة الرشقية مقاطعة )52( واململوك�ة ملك رصف للرشكة 
وبع�دد)2910( قطع�ة وبمس�احة ال تقل ع�ن )250( مرت مربع 
للقطع�ة الواحدة، وف�ق قانون بيع وايجار أم�وال الدولة رقم 21 

لسنة 2013 املعدل.
 فع�ى الراغبني من منتس�بي الرشكة حرصاً االش�رتاك يف املزايدة 
العلني�ة مراجعة مقر الرشكة خالل ف�رتة )30( ثالثون يوماً تبدأ 
م�ن اليوم الت�ايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم 
التأمين�ات القانونية البالغة )20%( م�ن القيمة التقديرية واجور 
الخدم�ة البالغة )2%( بصك مصدق او نقداً، وس�تجرى املزايدة يف 
اليوم األخر من مدة اإلعالن يف املوقع أعاله يف تمام الساعة الثانية 
عرش ظهراً ، واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل اىل يوم 
الدوام الرس�مي الذي يليه ، ويتحمل من ترسو عليه املزايدة كافة 
املصاري�ف األخ�رى، وعى املش�رتك باملزايدة جلب هوي�ة األحوال 
املدنية ) اصلي�ة ومصورة ( ويلتزم بكاف�ة التعليمات والضوابط 

الصادرة من الرشكة بهذا الصدد.
مع التقدير،

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 503/ج 2018/1
التاريخ :  2018/5/20

اعالن 
اىل املتهم الهارب / باس�م فرحان بالل الغزايل و راسم 

فرحان بالل الغزايل
اقت�ى حضوركم�ا ام�ام ه�ذه املحكم�ة الج�راء 
محاكمتكم�ا حول التهمة املس�ندة اليكما وفق املادة 
1/406/أ/ز م�ن قانون العقوب�ات وملجهولية محل 
اقامتكم�ا تق�رر تبليغكم�ا اعالنا يف مح�ل اقامتكما 
وش�عبة الغ�ري ملكافح�ة االج�رام وه�ذه املحكم�ة 

بالحضور امامها صباح يوم 2018/11/20
الرئيس 

حليم نعمة حسني 
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 218/ج /2018
التاريخ :  2018/3/20

اعالن 
اىل املتهم الهارب / قاسم عبد الزهرة مايش

حي�ث انك مته�م بالدع�وى املرقم�ة 218/ج/2018 
واملش�تكي فيها )س�ماح ش�هيد هادي( وفق احكام 
املادة 384 ق ع وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار 
املخت�ار املرفق يف اضبارة الدعوى تقرر تبليغك بموعد 
املحاكمة املوافق 2018/4/23 ويف حال عدم حضورك 

تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون.
القايض

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2018/291

التاريخ :  2018/3/20
اعالن 

اىل املتهم الهارب / عدي عيل فرحان فناهرة
اقتى حضورك امام هذه املحكمة الجراء محاكمتك 
حول التهمة املس�ندة اليك وفق امل�ادة 2,1/393 / د 
من قان�ون العقوبات وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغك اعالنا يف محل اقامتك مركز رشطة مس�لم ابن 
عقيل وه�ذه املحكمة بالحضور امامه�ا صباح يوم 

2018/9/26
الرئيس 

حليم نعمة حسني 
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2018/501

التاريخ :  2018/5/17
اعالن 

اىل املتهم الهارب / بنني عيل عبد شعالن بقر الشام
اقتى حضورك امام هذه املحكمة الجراء محاكمتك 
حول التهمة املسندة اليك وفق املادة 1/406/أ/د من 
قانون العقوبات وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
اعالنا يف محل اقامتك ومديرية استخبارات ومكافحة 
ارخ�اب النج�ف االرشف  وهذه املحكم�ة بالحضور 

امامها صباح يوم 2018/11/18
الرئيس 

حليم نعمة حسني

تنويه
كنا ق�د نرشنا يف جريده 
املستقبل العراقي بالعدد 
1559 يف 22 / 11 /2017 
اع�الن محكم�ه االحوال 
الش�خصيه يف هيت وقد 
باالع�الن  س�هوا  ورد 
خطاء باس�م املستدعيه 
) حن�ان مجي�د متعب ( 
خط�اء والصحيح هو ) 
جنان مجيد متعب  ( لذا 

اقتى التنويه .

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعى
بغداد/الك�رخ  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد : 7043 
التاريخ :30 / 5 / 2018

تبليغ قضائي
اىل الس�يدة / فريال ظاهر عيل / الساكنة 
يف منطقة سبع البور قرب مدرسة عاصم 

االبتدائية رقم الدار / 14314
قدم السيد ) اس�عد غني فياض ( طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه نصبه وصيا مؤقتا 
عى القارصين كل من تبارك وعبد الرحمن 
اوالد املتويف ) عدنان غني فياض ( لغرض 
تأش�ر عقد زواج والدهم املتويف ووالدتهم 
واص�دار هوي�ات احوال مدني�ة لهم عليه 
قررت املحكمة تبليغك بصحفتني محليتني 
لغ�رض حضورك امام ه�ذه املحكمة ويف 
حالة عدم حضورك س�وف تتخذ املحكمة 

االجراءت وفق ااالصول

القايض / جابر عبد جابر

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2018/189

التاريخ :  2018/2/27
اعالن 

اىل املتهم�ة الهارب�ة / ميعاد عبداالم�ر كريم علوان 
الجنابي

اقتى حضورك امام هذه املحكمة الجراء محاكمتك 
ح�ول التهمة املس�ندة اليك وفق امل�ادة 315 عقوبات 
وبداللة مواد االش�رتاك 47و49 منه  وملجهولية محل 
اقامت�ك تق�رر تبليغك اعالن�ا يف مح�ل اقامتك وهيئة 
النزاهة /دائ�رة التحقيقات/ مكت�ب تحقيق النجف 
االرشف وه�ذه املحكمة بالحضور امامها صباح يوم 

2018/8/26
الرئيس 

حليم نعمة حسني 
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
املتخصصة بقضايا النزاهة

العدد : 2018/376
التاريخ :  2018/4/12

اعالن 
اىل املتهم�ة الهارب�ة / ميعاد عبداالم�ر كريم علوان 

الجنابي
اقتى حضورك امام هذه املحكمة الجراء محاكمتك 
حول التهمة املس�ندة اليك وفق املادة 316 من قانون 
العقوبات وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا 
يف مح�ل اقامتك وهيئة النزاهة /دائ�رة التحقيقات/ 
املحكم�ة  وه�ذه  االرشف  النج�ف  تحقي�ق  مكت�ب 

بالحضور امامها صباح يوم 2018/10/14
الرئيس 

حليم نعمة حسني
��������������������������������������������

مديرية االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة ملحافظة 
املثنى

قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

قدم املواطن ) محمد عبد عيل ( طلبا اىل هذه املديرية 
يطلب فيه تس�جيل اللقب يف قيده وجعله ) التميمي( 
وعمال باحكام املادة )24( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم )3( لسنة 2016  املعدل تقرر نرش الطلب باحدى 
الصح�ف املحلية فمن لدي�ه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل فرتة ) عرشة اي�ام  ( من تاريخ النرش 

وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب االصول .
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

��������������������������������������������
مديرية االح�وال املدنية والجوازات واالقامة يف النجف 

االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد: 3785
التاريخ: 2018/5/30

اعالن
بن�اء ع�ى الدعوى املقام�ة من قبل املدع�ي  ) عباس 
كريم عواد ( الذي يطلب تسجيل  لقبه وجعله ) امليايل 
( ب�دال من ) فراغ( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل مدة )عرشة ايام ( وبعكس�ه س�وف 
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )24( 

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

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة/2018/630

اىل/ املنف�ذ علي�ه / املدين ن�داء حبيب 
داود

لق�د تحقق له�ذه املديرية من أش�عار 
قض�اء املقدادي�ة املحتار حس�ن خليل 

حسني كريكط
ان�ك مجهول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موطن دائم او مؤقت او مختار  يمكن

أج�راء التبليغ علي�ه وأس�تنادا للمادة 
)27( م�ن قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك 

اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة  تنفي�ذ بعقوبة 
خالل خمس�ة ع�رش يوم�ا تب�داء من 

اليوم
التايل للنرش ملبارشة املعامالت  التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 
بأج�راءات  املديري�ة  س�تبارش ه�ذه  

التنفيذ الجربي فوق القانون.
املنفذ العدل االقدم

وفاء جليل أدهم
اوصاف املحرر

مذكرة االخبار بالتنفيذ
��������������������������������

مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة/ 2018/797

اىل/ املنفذ عليه / املدين زهراء حكمت 
عبد املنعم

لق�د تحقق له�ذه املديرية من أش�عار 
مختار منطق�ة الوحدة / ح�ي املقداد 

واملجلس املحيل لناحية الوحدة
ان�ك مجهول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موطن دائم او مؤقت او مختار  يمكن

أج�راء التبليغ علي�ه وأس�تنادا للمادة 
)27( م�ن قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك 

اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة  تنفي�ذ بعقوبة 
خالل خمس�ة ع�رش يوم�ا تب�داء من 

اليوم
التايل للنرش ملبارشة املعامالت  التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 
بأج�راءات  املديري�ة  س�تبارش ه�ذه  

التنفيذ الجربي فوق القانون.
املنفذ العدل االقدم

وفاء جليل أدهم
اوصاف املحرر

مذكرة االخبار بالتنفيذ
��������������������������������

فقدان
 فقدت مني الوثائق الشخصيه املسجله 
الس�تار  عب�د  الس�يد/احمد  بأس�ماء 
اللطي�ف /  وهي هويه دائ�ره مديريه 
الس�كن/  بطاق�ه   / بغ�داد  مج�اري 
بطاقه الناخب/فع�ى من يعثر عليهن 
تس�ليمهم لجه�ه االص�دار أو االتصال 

بالرقم07700509385
��������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم من الس�يد / 
حس�ن ع�يل عبدالكري�م عب�اس. الذي 
يطلب فيه تبديل اللقب من )الديراوي( 
اع�رتاض  لدي�ه  م�ن  )املوس�وي(،  اىل 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة 
أقصاها خمس�ة عرش يوماً وبعكس�ه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016. 
اللواء / هيثم فاضل الغرباوي 

والج�وازات  املدني�ة  األح�وال  مدي�ر 
واإلقامة العامة 

��������������������������������
مديرية جنسية البرصة 

اعالن 
بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم من الس�يد / 
حس�ني ع�يل عبدالكريم عب�اس. الذي 
يطلب فيه تبديل اللقب من )الديراوي( 
اع�رتاض  لدي�ه  م�ن  )املوس�وي(،  اىل 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة 
أقصاها خمس�ة عرش يوماً وبعكس�ه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016. 
اللواء / هيثم فاضل الغرباوي 

والج�وازات  املدني�ة  األح�وال  مدي�ر 
واإلقامة العامة 

��������������������������������
مديرية جنسية البرصة 

اعالن 
بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم من الس�يد / 
عب�اس عبدالكريم عباس مط�ر. الذي 
يطلب فيه تبديل اللقب من )الديراوي( 
اع�رتاض  لدي�ه  م�ن  )املوس�وي(،  اىل 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة 
أقصاها خمس�ة عرش يوماً وبعكس�ه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016. 
اللواء / هيثم فاضل الغرباوي 

والج�وازات  املدني�ة  األح�وال  مدي�ر 
واإلقامة العامة

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

اىل الرشي�ك ) امل�از محم�ود صيه�ود ( 
توج�ب عليك الحض�ور اىل مق�ر بلديه 
النجف لغرض اصدار اجازة بناء للعقار 
املرق�م 52056 / 3 ح�ي الن�داء خالل 
ع�رشة ايام وبخالفه س�تتم االجراءات 

دون حضورك
 اس�م طال�ب االجازة حس�ني جاس�م 

حسون
��������������������������������

فقدان
فق�د من�ي س�ند العق�ار املرق�م 332 
/ 3835ح�ي املعلم�ني  باس�م  ) عب�د 
الحس�ني س�عيد عبد الس�يد ) عى من 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

تعلن جامعة االنبار عن اجراء املناقصتني املبينة تفاصيلهما والكلف التخمينية لكل منهما يف أدناه.
ع�ى الراغب�ني من رشكات املق�اوالت واملقاولني من ذوي الخربة واالختصاص مراجعة رئاس�ة الجامعة/ ش�عبة العقود 
الحكومية يف بناية رئاس�ة الجامعة الطابق األول للحصول عى الوثيقة القياس�ية والكش�وفات الخاصة باملناقصة لقاء 
مبلغ قدره )50,000( خمسون ألف دينار عراقي لكل مناقصة غر قابل للرد، وآخر موعد للحصول عى العطاءات نهاية 

الدوام الرسمي ليوم الثالثاء املوافق 2018/6/19.
تسلم العطاءات إىل شعبة العقود الحكومية يف رئاسة الجامعة، وآخر موعد لتقديم العطاءات الساعة الثانية عرش بتوقيت 

بغداد من يوم االربعاء املوافق 20 /6/ 2018، ويتم فتح العطاءات يف الوقت واملكان نفسه.
يقدم العطاء مغلق ومختوم ومكتوب عليه اس�م املناقصة ورقمها ومعنون اىل لجنة فتح العطاءات يف رئاس�ة الجامعة، 

وعى مقدم العطاء ان يرفق الوثائق املدرجة يف ادناه.
الوثائق والرشوط املطلوبة:

1. تأمينات اولية حس�ب املبلغ املؤرش إزاء كل مناقصة، عى شكل صك مصدق او خطاب ضمان ساري املفعول ملدة )90( 
يوما من تاريخ يوم الغلق معنون اىل رئاسة جامعة االنبار ومقدم حرصيا من املدير املفوض للرشكة او أحد املساهمني.

2. كت�اب ع�دم ممانعة من االش�رتاك يف املناقصة صادر م�ن الهيئة العامة للرضائب س�اري املفعول معن�ون اىل جامعة 
االنبار.

3. هوية تصنيف املقاولني والرشكات نافذة املفعول صادرة من وزارة التخطيط.
4. قائمة باألعمال املماثلة خالل )6( الس�تة س�نوات االخ�رة عى ان ال يقل مبلغ العمل املماثل ع�ن املبلغ املؤرش إزاء كل 

مناقصة، وتكون مدرجة يف الحسابات الختامية للرشكة وتهمل بخالف ذلك.
5. الكفاءة املالية )السيولة النقدية( صادرة من مرصف معتمد بمبلغ يساوي او يزيد عن املبلغ املؤرش إزاء كل مناقصة.

6- الحس�ابات الختامية آلخر س�نتني اذا كان للرشكة اعمال منفذة خاللها، أما اذا كان للرشكة اعمال منفذة يف السنوات 
الس�ابقة لألزمة املالية فقط )عى اعتبار ان ش�هر حزيران 2014 هو تاريخ بدء األزمة املالية( فعليها تقديم حس�اباتها 

الختامية آلخر سنتني تسبق عام 2014.
7. وصل رشاء العطاء.

8. عقد وشهادة تأسيس الرشكة.
9. تعهد قانوني بصحة الوثائق اعاله كافة واملعلومات التي تتضمنها، مع مالحظة اآلتي:

أ. يستبعد عطاء املقاولة يف حال عدم ورود اي من الوثائق املشار اليها يف الفقرات )1-2-3-4-5-6-7( اعاله.
ب. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن.

ت. للجامعة الغاء املناقصة من دون تعويض مقدمي العطاءات سوى اعادة ثمن رشاء وثائق املناقصة.
10. مدة نفاذ العطاء )90( يوماً ابتداء من تاريخ الغلق.

.)/http://www.uoanbar.edu.iq( :11. املوقع االلكرتوني للجامعة
.)gov.contracts@uoanbar.edu.iq( :12. الربيد االلكرتوني لشعبة العقود الحكومية

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة 
العدد:405/ب/2018 
التاريخ: 2018/5/28

اعالن 
اىل املدعى عليه / عماد يعقوب عاشور

أصدرت ه�ذه املحكمة ق�رار الحكم املرق�م 405/ب/2018 
وامل�ؤرخ 2018/5/20 حكم�اً غيابياً يق�ي الحكم بأبطال 
قي�د العقار تسلس�ل 6899/137 )الرباط الكبر( واملس�جل 
بالقيد 61/تموز/1996 مجلد 865 وإعادة تس�جيله بقيده 
الس�ابق 193/أيلول/1996 مجلد 870 وإلزام املدعى عليهما 
الثاني والثالث والرابع بتأش�ر ذلك يف سجالتهم الرسمية بعد 

اكتساب القرار درجة البتات. 
ولتعذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك حسب رشح مبلغ مركز 
رشط�ة الرباضعية واملجل�س البلدي ملنطق�ة ام النعاج. عليه 
تق�رر تبليغك اعالن�اً بصحيفتني محليت�ني يوميتني ولك حق 
االعرتاض واالستئناف والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض / مؤيد شمخي جرب الشاوي

ا.د. خالد بتال النجم
رئيس جامعة االنبار

خالد كاظم ناجي
املدير العام

رئاسة جامعة االنبار
إعالن مناقصةشعبة العقود احلكومية

مبلغ العمل مبلغ التأميناتالكلفة التخمينيةاسم المناقصةرقم المناقصة
السيولة النقديةالمماثل

تأهيل قاعة المؤتمرات 5 لسنة 2018
205,420,0004,110,000123,000,000103,000,000في الموقع الجامعي

6 لسنة 2018
تأهيل القاعات الدراسية 

لبناية الهندسة 
الميكانيكية والكيمياوية

180,601,0003,700,000109,000,00091,000,000



مسجد بريطاين يتلقى »الصدقات الرقمية«
يقبل مس�جد رشق�ي العاصم�ة الربيطانية 
لن�دن، أموال الزكاة والصدقات خالل ش�هر 
رمض�ان بالعمالت الرقمية، ع�ى الرغم من 
الج�دل الذي يثريه ت�داول هذه العمالت بني 

علماء الدين.
ويقول »مس�جد رمضان«، وف�ق ما أوردت 
وكالة »رويرتز«، إن�ه من بني بضعة هيئات 
يف العال�م تقب�ل تربع�ات خريي�ة بعملت�ي 

»البتكوين« و«اإليثريوم« الرقميتني.
وأث�ارت العم�الت الرقمية جدال ب�ني علماء 
مس�موحا  كان  إذا  م�ا  بش�أن  املس�لمني 
بتداولها من الناحية الدينية أم ال، إذ حرّمها 

فريق منهم لعدم اعتبارها كوس�يط مقبول 
للتبادل من الجهات املختصة.

لكن أحد األئمة يف مسجد رمضان، قال إنهم 
يعتربون »البتكوين« مثل أي عملة أخرى.

وأطلق املس�جد مناشدته خالل شهر الصوم 
لتوس�يع قاع�دة املانح�ني، من أج�ل زيادة 
األم�وال املتوف�رة له حتى يتس�نى له تقديم 

الخدمات املجتمعية للمسلمني.
ويأمل املس�جد بأن تساعد العمالت الرقمية 
يف جمع تربعات من مس�لمني يف دول أخرى، 
إضافة إىل تس�هيل األمر عى م�ن يتعاملون 

بالفعل بالعمالت الرقمية.

»احلمري الفرنسية« تثري غضب بوروندي
أمر وزي�ر الزراعة البورون�دي، ديو روريما 
بوض�ع 10 حم�ري نقل�ت إىل بلدة يف وس�ط 
البالد بتمويل من سفارة فرنسا، قيد الحجر 
الصح�ي، بعدما س�ببت هذه املس�ألة جدال 

بني شخصيات قريبة من السلطة.
ووضعت الحمري التي تم رشاؤها من تنزانيا، 
بترصف س�كان قري�ة يف منطقة جيتيغا، يف 
إطار مرشوع ملنظمة غ�ري حكومية محلية 
ملساعدة النساء واألطفال عى نقل املنتجات 

الزراعية واملياه وحطب التدفئة.
لكن ش�خصيات قريبة من السلطة انتقدت 
بش�دة ه�ذه الهب�ة معت�ربة أنه�ا »إهان�ة 

للشعب«.
وطل�ب وزير الزراعة دي�و روريما من مدير 
محيل »س�حب كل الحم�ري التي وزعت فورا 
)...( ب�دون احرتام اإلجراءات الفنية لتوزيع 

الحيوانات الغريبة«.
وذك�رت الش�خصيات ب�أن هذا الن�وع غري 

املتأصل يف بوروندي، يرمز يف اللغة الفرنسية 
إىل الجهل والغباء.

وكان الس�فري الفرن�ي يف بورون�دي لوران 
دوالهوس أشاد يف تغريدة عى تويرت الخميس 
يوم تدشني املرشوع »بإدخال القوة الرباعية 

الدفع يف مملكة الحيوان إىل بوروندي«.
وردا ع�ى الجدل، أكد الس�فري الفرني عى 
توي�رت أنه »ع�ى حد علم�ه، تم اح�رتام كل 

اإلجراءات«.

قال�ت محكم�ة يف هولندا إنه يتعني ع�ى النواب االع�رتاف بجنس ثالث 
محايد، يف حكم غري مس�بوق لش�خص ال تتحدد هويته الجنسية سواء 

كان ذكرا أو أنثى، بحسب أسوشيتدبرس.
وأوضحت املحكمة يف مدينة رويرموند جنوبي البالد أن جنس الش�خص 

ال يجب أن يحدد بشكل حاسم أو نهائي عند الوالدة.
وكان الش�خص مق�دم الدعوى مس�جال ذكرا لكنه الحق�ا تلقى عالجا 
ليتح�ول إىل أنث�ى، والتي قدمت طلب�ا بنجاح لالعرتاف بتغيري جنس�ها 

رسميا وتحولها إىل سيدة.
لكنها سعت الحقا إلدراجها »كجنس ثالث«، ال كذكر وال كأنثى.

وأوضح�ت املحكم�ة يف بي�ان أن »الوق�ت قد ح�ان لالع�رتاف بالجنس 
الثالث،« مضيفة أن »األمر اآلن رهن بالنواب.«

وأش�اد نش�طاء الدفاع عن حقوق املتحولني جنس�يا بالحكم واعتربوه 
»خطوة ثورية« يف القانون الهولندي.

حمكمة هولندية تعرتف 
بـ »اجلنس الثالث«

متى يبدأ الدماغ بـ »أكل نفسه«؟
وجدت دراسة أجرتها جامعة Marche Polytechnic يف إيطاليا أن األرق 
يتس�بب يف تآكل الدماغ. ويعترب الن�وم هاما جدا للتخلص من اضطراب 
خاليا الدماغ، ولكن الدراسة وجدت أن نقص النوم يسبب توقف النظام 

عن الحركة والتخلص من الخاليا العصبية السليمة.
وقالت معدة الدراس�ة، الدكتورة ميش�يل بيلي�ي: »نعرض للمرة األوىل 
أجزاء من املش�ابك العصبية تؤكل بشكل حريف من قبل الخاليا النجمية 
بس�بب قلة النوم«. وتس�مح اإلش�ارات بنق�ل النبض�ات العصبية بني 
الخالي�ا، يف حني أن الخاليا النجمية يف الجهاز العصبي املركزي »تنظف« 
الدماغ. وحلل الباحثون 4 مجموعات مختلفة من الفرئان، حيث ُس�مح 
للقوارض يف إحدى املجموعات باالسرتخاء والنوم ما بني 6 إىل 8 ساعات، 

يف حني تم إيقاظ فرئان مجموعة أخرى بشكل عفوي.
أم�ا فرئان املجموع�ة الثالثة، فكانت تعاني م�ن الحرمان من النوم من 
خالل إبقائها مس�تيقظة مدة 8 ساعات، وُحرمت املجموعة الرابعة من 

النوم مدة 5 أيام متتالية.

نصحت دراس�ة طبية جدي�دة اآلباء بالتوقف 
ع�ن إعط�اء أطفالهم عص�ري الربتق�ال أثناء 
وجب�ة اإلفط�ار، ألنه يزي�د بش�كل كبري من 
ف�رص زيادة ال�وزن لديه�م واملعان�اة الحقا 
من الس�منة. ووجدت الدراس�ة، التي أجراها 
باحثون من الجامعة الطبية يف فيينا وشملت 
650 طف�ال، أن أولئ�ك الذين دأب�وا عى رشب 

ك�وب من العصري خ�الل اإلفط�ار كانوا أكثر 
عرضة بنس�بة تزيد مرة ونص�ف املرة للوزن 
الزائد عن أولئك الذين لم يتناولوه. وأش�ارت 
الدراس�ة إىل أن�ه ع�ى الرغم م�ن أن عصائر 
الفواك�ه يتم تس�ويقها يف كثري م�ن األحيان 
كخي�ار صحي، فإنه�ا غالبا م�ا تحتوي عى 
كميات كبرية من السكر والسعرات الحرارية. 

وأظهرت أبحاث س�ابقة أن عبوة س�عة 350 
مل يمكن أن تحتوي عى 9 مالعق صغرية من 
السكر، كما أنها ليست مغذية بما فيه الكفاية 
كما ه�و الحال يف الفاكهة بحالتها الطبيعية. 
وكش�فت الدراس�ة أن 29 باملئة من األطفال 
أظهروا زيادة يف الوزن عن قياس مؤرش كتلة 
الجس�م، كما وجدت أن من يرشب�ون املاء يف 
وجب�ة اإلفطار أق�ل عرضة للزي�ادة يف الوزن 
بنس�بة 40 باملئة. وربطت الدراسة بني تناول 
وجبة اإلفط�ار وزيادة ال�وزن، حيث أظهرت 
النتائ�ج أن عدم تناول األطفال وجبة اإلفطار 
س�يجربهم الحق�ا خ�الل الي�وم ع�ى تناول 

وجبات خفيفة قد زيادة أوزانهم. 
وأوضحت الدراس�ة أن 4 أطفال فقط من بني 
كل 10 دون س�ن 13 عام�ا يتناول�ون وجبة 
اإلفط�ار كل يوم، ووجدت الدراس�ة أن أولئك 
الذين تناولوا وجبة اإلفط�ار كانوا أقل بثالثة 
كيلوغرامات يف املتوس�ط م�ن أولئك الذين لم 

يتناولها. 
ودعت ماريا لوغر، وهي باحثة رئيسية، خالل 
حديثها يف أكرب مؤتمر حول الس�منة يف العالم 
يف فيين�ا، اآلباء إىل خفض اس�تهالك األطفال 

من السكر يف وجبة اإلفطار.

تدرس هيئة حكومية بريطانية 
إمكاني�ة التحقي�ق مع رشكتي 
بش�أن  وفيس�بوك  غوغ�ل 
هيمنتهما عى س�وق اإلعالنات 
الرقمية، وه�و األمر الذي يلقي 
بظالل�ه ع�ى حم�الت التمويل 

الصحفية عرب اإلنرتنت.
ال�وزراء  رئيس�ة  وأطلق�ت 
الربيطاني�ة، تريي�زا م�اي، هذا 
العام حملة للتحقيق يف ما سمته 
»الخطر ع�ى ديمقراطيتنا«، يف 
إش�ارة إىل الضغ�وط اإلعالني�ة 
ع�ى ن�ارشي األخب�ار، خاصة 

عى املستوى املحيل.
وتعكف لجنة خ�رباء الصناعة، 
عى صياغة توصي�ات تتضمن 
إحال�ة احتكار اإلع�الن الرقمي 
إىل هيئ�ة املنافس�ة واألس�واق، 

وه�ي الفك�رة الت�ي جذبت دع�م الكثريين يف 
اآلونة األخرية.

ويجري التشاور حاليا من أجل رصد املنافسة 
اإلعالني�ة يف بريطاني�ا ع�ى القط�اع، ال�ذي 
سيبلغ حجم االستثمار فيه 11.6 مليار جنيه 

إسرتليني يف السنة املقبلة.
ويأت�ي ه�ذا التقري�ر عق�ب تقري�ر أصدره 
مجلس اللوردات مؤخرا، هاجم سوق اإلعالن 

الرقمي »املختلة وغري املنتظمة«.
ويعتم�د 85 باملئ�ة م�ن الس�وق الربيطان�ي 
ع�ى غوغ�ل يف الرتوي�ج لإلعالن�ات الرقمية، 

وتس�تحوذ غوغل وفيس�بوك عى ح�وايل 55 
باملئة مما يتم إنفاقه يف هذا القطاع.

بريطاني�ة ه�ذه  وت�درس لجن�ة حكومي�ة 
القضاي�ا كج�زء م�ن تحلي�ل واس�ع النطاق 
يتعلق أساس�ا بالتمويل الصحفي وتأثري ذلك 

عى املضمون الرقمي يف اإلنرتنت.

غوغل وفيسبوك يف »أزمة« بسبب اإلعالنات الرقميةعصري الربتقال »يشكل خطرا« عىل األطفال
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الحقوقي ماجد الحسناويدينا شرف الدين 
ه�ل تحولت الدراما التليفزيونية إىل عمل تجاري بحت هدفه األول 
واألخري جني أكرب قدر من املكس�ب املادي، وإن كان عى حس�اب 

املضمون واملحتوى واملشاهد نفسه؟
ظاهرة جديدة علينا صاحبت عرض املسلس�الت التليفزيونية عى 

كل القنوات الخاصة، وهي اإلعالنات التي ال أول لها من آخر!
أي نعم: فإن الرشكات املنتجة لألعمال الدرامية تعمل عى تحقيق 
عام�يل النجاح الجماه�ريي، واملكس�ب املادي الكب�ري، وهذا حق 

مرشوع وال يعد يف حد ذاته خطيئة.
ولكن:ما ال يدركه الس�ادة األفاضل م�الك القنوات الخاصة الذين 
وضعوا املكيال األكرب بكفة املكسب املادي، وغفلوا أو ربما تغافلوا 
عن الكفة األخرى الخاصة بالجمهور، لن تستتب أوضاع قنواتهم 
طويالً ألنه رسعان ما س�يتحول املش�اهد م�ن مرحلة الصرب عى 
اإلعالن�ات الطويييييل�ة جداً من أج�ل جاذبية العم�ل، إىل مرحلة 

الغضب واالنرصاف التام بعد أن ينفذ الصرب!
فق�د تحولت بحق حلقات املسلس�الت وتحديداً يف قن�وات بعينها 
إىل مج�رد مقتطفات بس�يطة تتخل�ل املنتج األس�ايس، واألهم أال 
وه�و اإلعالنات ثم اإلعالن�ات، مما أرض ش�كالً وموضوعاً بقيمة 
العمل املعروض، وأفقده تأثريه، وشحنته االنفعالية، نظراً لقطع 

االستغراق املستمر بشكل بات شديد االستفزاز!
ه�ذا الفكر التجاري البحت ببس�اطة قد تس�بب يف هلهلة األعمال 
الدرامي�ة، وإهدار الجهد الكبري املبذول به�ا، واإلرضار بمن قاموا 
بإنتاجه�ا فنياً وليس مادياً إن كان م�ا زال هناك اعتباراً للجوانب 

الفنية!
أخرياً واألهم  من كل ما سبق؛ أن الجمهور املتابع لعمٍل ما بشغف 
رسعان ما سيفقد هذا الشغف بعد أن يجد نفسه مضطراً لقضاء 
أكثر من س�اعتني كاملتني ملتابعة أحداث حلقة ال تزيد مدتها عن 
خمس�ة وعرشون دقيقة  تتخلل س�يل جارف م�ن اإلعالنات، مع 
إفق�اد املش�اهد حال�ة التواصل التي ه�ي من أهم عوام�ل التأثري 

وبالتايل النجاح إن كنتم ال تعلمون.
ومع حلول أيام وليايل الشهر الكريم كثفت القنوات مجهوداتها يف 
التعاقد مع أكرب قدر من الرشكات املعلنة نظراً لكثرة عدد األعمال 

لتحولها جميعاً إىل مجموعة من املقتطفات!  
ملحوظ�ة: ال ب�أس من تكثي�ف إعالنات التربع�ات الخريية والتي 
تالق�ي إقباالً كب�رياً يف أي�ام وليايل رمض�ان العطرة، ولك�ن رفقاً 

بقلوبنا من هول تلك الشحنات املوجعة التي تصيبها بقوة.
كل س�نة وانت�وا طيب�ني ودايماً كس�بانني عى حس�اب املش�اهد 

الكريم.

يرتبط االمن بعوامل داخلية وخارجية ويتعلق اس�تقرار وسالمة 
املجتم�ع وم�ا يجابهه م�ن تحدي�ات متصلة بقضايا سياس�ية 
واقتصادي�ة واجتماعي�ة وثقافية ومفهوم االم�ن هو االجراءات 
الت�ي تتخذه�ا الدولة يف ح�دود طاقاته�ا وامكانياته�ا للحفاظ 
ع�ى كيانه�ا ومصالحها لتام�ني الوطن م�ن الداخ�ل ومعالجة 
انحرافات املجتمع تس�اعد ع�ى التقدم والنه�وض وحماية قيم 
املجتم�ع م�ن التهدي�دات الداخلي�ة وال توج�د تنمي�ة دون امن 
حقيقي ف�ان االجراءات املتخذة ملحارب�ة الجريمة ال تكفي دون 
توفري الخدم�ات وتلبية حاجيات املجتم�ع وتعميق ثقة املواطن 
بصح�ة االج�راءات املتبع�ة وان ال تمثل اجه�زة الدول�ة االمنية 
اداة لقمع املواط�ن واالضطهاد والقس�وة والقهر لتصبح فجوة 
ب�ني املواطن�ني واجه�زة االمن الداخ�يل مما يدف�ع املواطن عدم 
التع�اون مع االجه�زة االمنية ويراوده هاج�س الخوف وينبغي 
رس�م صورة مرشفة لهذه االجهزة وانفتاح الشعب حولها وهذا 
يرتب�ط مب�ارشة بمفاهيم االم�ن الغذائ�ي والصناع�ي والثقايف 
وتكون مصدر اطمئنان للمواطن وليس مصدر قلق وان االهداف 
الوطني�ة الية دولة هي يف مضمونها دعائم اساس�ية يبنى عليها 
االمن الوطني الس�تقرار ونهوض الشعب ويحتاج من املسؤولني 
عى االجهزة االمنية املتابعة واملراقبة عى اداء عمل هذه االجهزة 
ويح�اول البعض زعزعة ثقة املواطن باالم�ن واالمان وخلق جو 
من الف�وىض وعدم االطمئن�ان لعدالة اجهزة الرشطة وتوس�يع 
حج�م التهري�ب االقتص�ادي والس�لعي واملتاج�رة باملمنوع�ات 
وتهري�ب املواد الرضورية ومن الطبيعي عدم االس�تقرار الداخيل 
يكون ارضية خصبة لتيارات اخرى داخل وخارج البلد ملمارس�ة 
انش�طتها الهدامة واملعادية الستغالل عدم االستقرار وان متانة 
وق�وة الجبه�ة الداخلي�ة ينعكس عى متان�ة البل�د خارجياً وان 
االقتصاد الهش والضعيف وارتفاع نس�ة الفقر والبطالة يرافقه 
زي�ادة يف معدالت الجريم�ة وان االج�راءات القانونية املتبعة من 
قبل الدولة تس�اعد عى االستقرار والحفاظ عى كيانها وترسيخ 
القي�م الس�ماوية يف النفوس يكون عامالً مس�اعد المن املجتمع 
وخل�ق انس�ان ق�وي ومؤم�ن ال يلتوي ام�ام صعوب�ات الحياة 
وتحصينه بان اليقع يف ش�باك الرذيلة وضم�ان االيمان للوصول 
اىل مس�تقبل مرشق وعن�د تماس�ك املجتمع ومضاعف�ة الوعي 
االيمان�ي يكون من الصع�ب اخرتاقه من قبل االوس�اط املعادية 
والت�ي تحاول تفكيك املجتم�ع ثم اخرتاقه ويج�ب ن نكون عى 
مس�توى املس�ؤولية ملواجهة التحديات واملحافظة عى س�المة 

وامن واستقرار املجتمع واملحافظة عى الوطن وكيانه.

االمن الوطني والتحديات هلهلة األعامل الدرامية!
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