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االمام علي )عليه السالم(

طالب اآلخرة

 يدرك أمله ويأتيه من الّدنيا

 ماقدر له

ص3إقليم كردستان يشن عمليات عسكرية ضد خاليا »داعش« عىل أطراف أربيل

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 االحتاد األوريب يسعى لـ »جبهة موحدة« مع الصني واليابان

الـلـجـان الـثـوريـة الـيـمـنـيـة تـسـتـولـي عـلـى مـظـالت واسـلـحـة سـعـوديـة 

املحكمة االحتادية تقيض بعدم دستورية فقرة يف املوازنة تكلف اخلزينة أعباء مالية

تظاهرات اجلنوب مستمرة 
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

م�ن  ع�دد  يف  االحتجاج�ات  اس�تؤنفت 
محافظات جنوب الع�راق، أمس االثنني، 
الب�رة  يف  املتظاه�رون  أغل�ق  فيم�ا 
الطري�ق إىل حق�ول نفطي�ة، بينم�ا دعا 
معص�وم إىل حل�ول تمنع تفاق�م األزمة 
الحالية وتداعياتها. واستأنف املحتجون 
تظاهراته�م يف محافظ�ة الب�رة التي 
دخلت أس�بوعها الثان�ي، وقاموا بإغالق 
الطريق املؤدي إىل حقل الس�يبة النفطي 
يف جن�وب البرة احتجاج�ًا عىل ضعف 
الخدمات وللمطالب�ة بتوفري فرص عمل 

للعاطل�ني. وقال مدير ناحية الس�يبة يف 
املحافظ�ة أحمد الربيع�ي إن متظاهرين 
قام�وا بقط�ع الطري�ق امل�ؤدي إىل حقل 
الس�يبة للمطالب�ة بحقوقه�م املرشوعة 
ومنه�ا توف�ري ف�رص عم�ل، مش�رياً يف 
تريح نقلت�ه الوكالة الوطنية العراقية 
إىل أن هن�اك مفاوضات بني ممثل رشكة 
الس�تالم  واملتظاهري�ن  الب�رة  نف�ط 
مطالبهم من أجل فتح الطريق املؤدي إىل 
الحق�ل. وتظاهر املئات م�ن أهايل قضاء 
أبي الخصيب يف جنوب البرة، مطالبني 
بتحس�ني الوضع الخدمي وتوفري فرص 
عمل للعاطل�ني، فيما قام�وا بقطع أحد 

فيم�ا  القض�اء،  يف  الرئيس�ة  الش�وارع 
احتش�د متظاهرون أمام البوابة املؤدية 
إىل منطقة الربجس�ية النفطية، مطاليني 

بتوفري فرص عمل لهم.
وتظاه�ر أه�ايل ناحية أم ق�ر يف غرب 
الب�رة للمطالب�ة بتحس�ني الخدم�ات 
وتش�غيل العاطل�ني يف املوانئ كونهم من 
أبناء املنطقة، وهم أحق بذلك من غريهم. 
وق�ال رئي�س لجن�ة النزاه�ة يف مجلس 
املنص�وري  محم�د  الب�رة  محافظ�ة 
بحقوقه�م  يطالب�ون  املتظاهري�ن  إن 

املرشوعة.
التفاصيل ص3

روسيا: )55( جهازًا 
استخباراتيًا شاركوا يف تأمني 

املونديال 

شيخ منشق عن اإلمارات: 
ابـو ظبـي تبتـز وتسـغـل 

األموال

رئيس جملس القضاء األعىل 
يبحث مع وزير الداخلية حفظ األمن 

ومحاية التظاهرات

إغالق طرق وبوابات شركات نفطية.. ورئيس اجلمهورية يشدد على ضرورة إجياد حلول عاجلة ومستدمية
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االقتصادية الوزارية ختصص )420( مليار دينار لتنفيذ مشاريع إعادة اإلعامر يف املناطق املحررةالرافدين يرصف دفعة جديدة من سلف املتقاعدين العسكريني واملدنيني
مفوضية االنتخابات تنتهي من عمليات العد والفرز يف دهوك وتتجهز لنينوى أمر  ديواين  برتقية ضباط وزاريت الدفاع والداخلية جلدول متوز

مبايب خيطف
 األضــواء مـن الثـالثـي 

الكبري يف املونديال
ص4 ص4 ص2

أملانيا: لـم يعد بوسع أوربا االعتامد عىل البيت األبيض
      بغداد / المستقبل العراقي

قال وزير الخارجية األملاني هايكو ماس، أمس 
االثنني، إنه لم يعد بوس�ع أوروبا االعتماد عىل 
الرئي�س األمريك�ي دونالد ترام�ب وتحتاج إىل 
توحي�د جهوده�ا وذل�ك بعد أن وص�ف ترامب 

التكتل بأنه »خصم« فيما يتعلق بالتجارة.
وع�ىل خلفي�ة لق�اء الرئيس األمريك�ي ترامب 
بنظريه الرويس بوتني يف هلسنكي، قال ماس يف 
تريحات لصحف مجموعة »فونكه« األملانية 
اإلعالمية إن تريحات الرئيس األمريكي، الذي 
وصف االتح�اد األوروبي بأن�ه خصم يف املجال 
التجاري، تدل »لألس�ف مجددا عىل نحو أوضح 

عىل مدى اتساع املسافة السياسية بني ضفتي 
األطل�ي منذ أن تويل دونالد ترامب الحكم... ال 
يمكننا االعتماد بعد اآلن عىل البيت األبيض عىل 
نحو مطلق«. وأضاف وزي�ر الخارجية األملاني 
أن�ه يتعني إعادة ضب�ط العالقات عرب األطلي 
للحفاظ ع�ىل الرشاكة م�ع الوالي�ات املتحدة، 
موضح�ا أنه ال يمكن تحقيق ذلك إال ب�«أوروبا 

واعية ومستقلة«.
ومن جانبه، قال وزير الدولة األملاني للش�ؤون 
األوروبية ميش�ائيل روت ع�ىل هامش اجتماع 
»إن�ه  بروكس�ل:  يف  االتح�اد  خارجي�ة  وزراء 
)ترام�ب( يصفن�ا كخصم. نحن ال ن�رى األمر 
كذل�ك ع�ىل اإلط�الق... هن�اك رشاك�ة عميقة 

ووثيقة بني الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد 
األوروبي«.

ويف الوقت نفس�ه اتهم روت الرئيس األمريكي 
بإث�ارة االضطرابات عن عم�د، وقال: »الرئيس 
األمريكي يمارس االستفزاز. إنه يحاول إحداث 
انقس�ام يف االتح�اد األوروبي«. ودع�ا روت إىل 
تحقي�ق املعاي�ري الرضوري�ة للتكات�ف داخ�ل 
االتحاد األوروبي حتى يؤخذ االتحاد عىل محمل 

الجد، وقال: »الغضب وحده لن يساعدنا«.
وكان ترامب وص�ف يف مقابلة إعالمية االتحاد 
األوروب�ي بأنه خص�م، مربرا ذل�ك بما يعتربه 
ممارس�ات تجاري�ة غ�ري عادل�ة م�ن جان�ب 

األوروبيني.

نائب يطالب باعدام االرهابيني يف ساحة التحرير
 اكـرامـًا لدماء الشهداء

حمافظ بغداد : االتفاق عىل الئحة مشاريع ستدخل 
2اتفاقية التوأمة بني بغداد وبوخارست 6

       بغداد / المستقبل العراقي

يحمل الطفل محمد سالم يومياً كيساً من 
املناديل الورقية، ويدور يف شوارع مدينة 
املوصل متسوالً تحت ستار بيع املناديل، 
لتأم�ني نقود كافي�ة إلعالة أم�ه، بعدما 
قتل وال�ده عىل يد تنظيم »داعش« خالل 
حرب رضوس انتهت قبل عام.يف العارش 

من تموز 2017 أعلن�ت القوات العراقية 
تحرير كربى م�دن محافظة نينوى التي 
احتله�ا تنظي�م داع�ش عىل م�دى ثالث 
س�نوات، بعد 9 أش�هر من معارك دامية 
خلفت دماراً وضحايا كثريين. إضافة إىل 
ذلك، ترك حك�م »داعش« آثاراً اجتماعية 
س�لبية جديدة عىل املوصل، ب�دأت اليوم 
تطفو عىل السطح، أبرزها ظاهرة تسول 

أطفال أيتام فقدوا أهاليهم خالل سنوات 
ما قب�ل التحرير، حس�ب تقري�ر لوكالة 
الصحافة الفرنس�ية. عن�د تقاطع النبي 
يون�س يف رشق مدين�ة املوصل، يمس�ح 
سالم )12 عاماً( املتعب العرق عن وجهه 
الذي يزداد س�مرة تحت أش�عة الشمس 

الحارقة.
التفاصيل ص3

عصابات تستغل أطفال املوصل.. ومسؤولون يطالبون 
بتحرك حكومي إلنقاذهم
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        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مفتشية وزارة الداخلية، أمس االثنني، 
عن ضبط شخصني متلبسيني بحيازة 123 كغم 
من املخدرات يف أحد املطاعم جنوبي بغداد. وقالت 
املفتشية يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، إن »مفرزة الضبط بالجرم املشيهود التابعة 
ملديريية تفتييش بغيداد يف مكتب املفتيش العام 
لوزارة الداخلية شيخصني اثنني متلبسني بحيازة 
123 كغم من املخيدرات يف أحد املطاعم بمنطقة 
السييدية جنوبي بغيداد«. وأضافيت ان »عملية 
الضبيط تميت وفيق معلوميات مصيادر مكتب 
املفتش العام الخاصة وبإرشاف ومتابعة ميدانية 
من لدن املفتيش العام محمد مهيدي مصطفى، 
حيث تمت متابعة الشيحنة التيي أفادت املصادر 
ورودها من لبنيان ومراقبة املتورطني فيها، وقد 
كلف املفتش العام مفرزة الضبط بالجرم املشهود 
برئاسة مدير تفتيش بغداد باستكمال االجراءات 
القانونية واسيتحصال املوافقات القضائية بغية 
ضبط املتورطني فيها بالجرم املشهود«. وتابعت 
انيه »قيد تم نصب كميني لهم يف أحيد املطاعم يف 
منطقية السييدية ببغيداد وضبطهم متلبسيني 
باستالم مبلغ 70 ألف دوالر لقاء توصيل الشحنة 
التي كانت عبارة عن 123 كغم من املواد املخدرة 
حييث تم عرضهيا عىل الجهيات املختصة ملعرفة 
نوعيتها«. وأشيار اىل ان »املفيرزة الضابط دونت 
افيادة املتهميني ونظمت محرض ضبيط اصويل، 
وعرضت قضيتهميا عىل القيايض املختص الذي 

قرر توقيفهما عىل ذمة التحقيق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مركز االعالم االمني، أمس االثنني، تدمري 
4 انفاق و تفجري 80 عبوة ناسفة يف االنبار.

وقال الناطق باسم مركز اإلعالم العميد يحيى 
رسيول يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، ان »القوات األمنية يف قيادة عمليات الجزيرة 
وخيالل عملياتهيا لتفتييش قاطيع املسيؤولية 
تمكنت من تفجري 80 عبوة ناسفة و8 مضافات 

وتدمر مخبأين و4 انفاق وكرفان«.

االعالم االمني: تدمري )4( انفاق وتفجري 
)80( عبوة ناسفة يف االنبار

الداخلية تعلن ضبط شخصني متلبسني بحيازة 
)123( كغم من املخدرات ببغداد

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مفوضية االنتخابات، أمس االثنني، عن انتهاء عمليات 
العد والفرز ملحافظة دهوك والتهيؤ ملحافظة نينوى.

وقال الناطق الرسمي ملفوضية االنتخابات ليث جرب يف بيان 
تلقيت »املسيتقبل العراقي« نسيخة منه، إنه »تيم االنتهاء من 
عمليات العد والفرز للمراكز واملحطات الواردة بشأنها شكاوى 
وطعيون يف محافظ دهوك«، موضحاً أن »مجلس املفوضني من 
القضاة املنتدبني ارشف عىل عملية اعادة العد والفرز اليدوي«.

وأضاف أن »املجلس سييتوجه اىل محافظية نينوى للبدء يف 
عملييات العد والفيرز للمراكيز واملحطات التي وردت بشيأنها 
شكاوى وطعون يف املحافظة وسيبدأ العمل يوم غد الثالثاء 17/ 
7 /2018«. وأشيار جرب اىل ان »مجليس املفوضني انتهى اليوم 
مين اعادة العد والفيرز اليدوي للمراكز واملحطيات التي وردت 
بشأنها شكاوى وطعون ملحافظة صالح الدين يف معرض بغداد 
الدويل«، مؤكداً أن »العمل جار عى قدم وسياق للبدء يف عمليات 
العيد والفرز ملحافظية االنبار يوم غد الثالثياء يف معرض بغداد 
الدويل للمراكز واملحطات التي وردت بشيأنها طعون وشكاوى 

للمحافظة املذكورة«.
والقيت نتائج االنتخابيات النيابيية التي جيرت يف )12 ايار 
2018( جدالً واسيعاً بني االوسياط السياسيية، ما دعا مجلس 
النيواب اىل عقيد جلسية طارئية يف )6 حزييران 2018( صوت 
خاللهيا عىل مقرتح التعدييل الثالث لقانيون انتخابات مجلس 
النيواب رقيم 45 لسينة 2013، الذي تضمن اعيادة العد والفرز 
الييدوي ليكل املراكيز االنتخابية وانتداب تسيعة قضياة الدارة 

مفوضية االنتخابات.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنيت قيادة عمليات بغداد، أمس االثنني، القاء القبض عىل 
5 مطلوبني بينهم متهمني اثنني بتجارة املخدرات يف بغداد.

وذكيرت القيادة يف بيان تلقت »املسيتقبل العراقي« نسيخة 
منيه، ان »القيوات االمنية يف قييادة عمليات بغيداد تمكنت من 
إلقياء القبيض عىل متهميني اثنني َبتجيارة املخيدرات، وضبط 
بحوزتهيم ميواد مخدرة ميع أدوات تعاطيي يف منطقة األمني، 
رشقي بغداد«. واشيارت اىل انه »تم إلقياء القبض عىل متهمني 
اثنني بالرسقة أحدهم امرأة ضمن منطقتي االمني، سيبع البو، 
باضافة اىل اعتقيال متهم وفق امليادة 4/ارهاب ضمن منطقة 

املدائن جنوب بغداد«.

مفوضية االنتخابات تنتهي من عمليات 
العد والفرز يف دهوك وتتجهز لنينوى

عمليات بغداد تعلن اعتقال )5( مطلوبني 
بينهم متهمني اثنني بتجارة املخدرات 

        بغداد / المستقبل العراقي

اصيدر رئييس اليوزراء حييدر العبيادي، أمس 
االثنني، امرا ديوانييا برتقية ضباط وزارتي الدفاع 

والداخلية مستحقي الرتقية لجدول تموز.

وقيال مركيز اإلعيالم األمنيي يف بييان تلقيت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »رئيس مجلس 
اليوزراء القائد العيام للقيييييوات املييييسيلحة 
الدكتيور حيدر العبادي يصدر اميرا ديوانيا برتقية 
ضبياط وزارتي الدفياع والداخيييلية مسيتحقي 

الرتقية لجدول تموز 2018«.
وأصيدر القائيد العام للقيوات املسيلحة حيدر 
العبادي، يف )8 كانيون الثاني 2018(، أمراً ديوانياً 
برتقية ضباط وزارة الداخلية مستحقي الرتقية يف 

جدول 9 كانون الثاني 2018.

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب املرشيح الفائز عن ائتالف دولة القانون 
منصيور البعيجي، أميس االثنني، رئييس الوزراء 
حييدر العبيادي بااليعياز اىل وزارة العيدل بتنفيذ 
حكم االعدام بحق االرهابيني الذين صدرت بحقهم 
احكام اعدام بتنفيذ الحكم بهم يف سياحة التحرير 
وسيط بغداد اميام اهيايل الضحايا اكراميا لدماء 

الشهداء. 
»املسيتقبل  تلقيت  بييان  يف  البعيجيي  وقيال 
العراقي« نسخة منه، إنه “سييكون من اولوياتنا 
يف مجلس النيواب املقبل التصويت عىل فقرة تتيح 
لرئيس اليوزراء املصادقة عىل احكام االعدام بحق 
االرهابيني بسبب عدم مصادقة رئيس الجمهورية 

عليهم االمر الذي ادى اىل تعطيل تنفيذ حكم االعدام 
بحق هؤالء املجرمني ضاربا عرض الحائط معاناة 

اهايل الضحايا غري مكرتث لها”. 
وطاليب البعيجي رئيس اليوزراء بي”االيعاز اىل 
وزارة العدل بتنفيذ حكم االعيدام بحق االرهابيني 
الذين صدرت بحقهم احيكام اعدام بتنفيذ الحكم 
بهيم يف سياحة التحرير وسيط بغداد اميام اهايل 

الضحايا اكراما لدماء الشهداء”. 
واشيار إىل أن “اهايل الضحاييا ينتظرون انزال 
القصياص العيادل بيارسع وقيت بحيق مين قتل 
ابنائهم لذلك عىل رئيس الجمييييهورية ان يتحمل 
مسيؤليتة والقسيم الذى اقسيمه لحماية الشعب 
العراقيي وان اليتخذ موقف املتفرج اتجاه من قتل 

ابناء الشعب العراقي”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكيد االميني العيام لتجميع اهل 
املوصل عبيد الكرييم العبيدي، أمس 
االثنيني، وجود دعيوات للخيروج يف 
تظاهرات بمناطيق نينوى، مبيناً ان 
الدعيوات يطيييييلقها عنارص  تلك 
داعيش مين حسيابات وهميية عىل 
مواقيع التواصيل االجتييييماعيي، 

لي«نرش الفتنة«.
الحكومية  العبييدي  وطاليب 
االتحاديية بي«إحكام السييطرة عىل 
الحيدود العراقية السيورية وخاصة 
يف منطقية البعياج وذلك ملنع تسيلل 

عنارص داعش من هذه املنطقة«.
وبني العبيدي ان منطقة الربيعية 
وسينجار مؤمنية تماميا مين قبيل 
القوات االمنية والحشيود العشائرية 

وقوات حزب العمال الكردسيتاني اال 
ان منطقية البعاج والتيي تحيط بها 
منطقة صحراوية واسيعة هي مالذ 
امن للتنظيم وتشكل خطراً عىل امن 

املحافظة«.
واشيار العبييدي إىل ان »الوضيع 
االمنيي يف املوصيل مسيتتب«، مبيناً 
تهوييل  ترييد  الجهيات  »بعيض  ان 
املخاوف من عيودة داعش، وال ننكر 

وجود خاليا داعش وعنارص منتمية 
لها تختفي هنا وهناك اال ان بسيبب 

التواجد االمني اصبحوا مشلولني«.
وبني العبيدي ان »عنارص داعش 
ومن خالل اسماء وحسابات وهمية 
يف مواقع التواصل االجتماعي طالبوا 
اهيل املوصل بالخيروج يف تظاهرات 
وذلك لنرش الفتنة بني اهل املوصل اال 

ان املوصليني رفضوا ذلك«.

جتمع أهل املوصل يكشف عن »حسابات داعشية« تدعو أهايل نينوى 
للتظاهر لـ »نرشالفتنة«

أمر ديواين برتقية ضباط وزاريت الدفاع والداخلية جلدول متوز

نائب يطالب باعدام االرهابيني يف ساحة التحرير
 اكـرامـًا لدماء الشهداء

      بغداد / المستقبل العراقي

بحيث رئيس مجليس القضياء األعىل 
قاسيم  الداخليية  ووزيير  زييدان  فائيق 
األعرجيي، أميس االثنيني، حفيظ األمين 

وحماية املتظاهرين.
وقيال املتحدث باسيم مجلس القضاء 
األعيىل القيايض عبد السيتار بريقيدار يف 
بيان تلقت »املسيتقبل العراقي« نسيخة 
منيه، إن »رئييس مجلس القضياء األعىل 
وزيير  اسيتقبل  زييدان  فائيق  القيايض 
الداخلية قاسم األعرجي وناقشا عددا من 
املواضيع التي تخص حفظ األمن وحماية 

املتظاهرين«.
وأضياف بريقيدار، أن »الجانبني بحثا 
التعياون بيني مجليس القضياء األعيىل 
ووزارة الداخلية يف حفظ األمن وممتلكات 

الدولة وحماية التظاهرات السيلمية من 
املندسني«.

عيدة  ومحافظيات  ميدن  وتشيهد 
يف العيراق، منيذ عيدة أييام مظاهيرات 

احتجاجيية تطاليب بتحسيني الخدمات 
العامية وتوفري املياه والكهرباء والقضاء 
عيىل البطالة ومكافحة الفسياد يف دوائر 

الدولة.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املجلس األعىل اإلسالمي العراقي، 
أميس االثنيني، تضامنيه ميع الجماهري 
املطالبة بحقوقها التي ضمنها الدسيتور 
الهيئيات  محميال  القانيون،  وكفلهيا 
االقتصاديية لألحزاب مسيؤولية تعطيل 

اداء املؤسسات.
وقيال املجليس األعيىل يف بييان تلقت 
»املسيتقبل العراقي« نسيخة منه، »نحن 
كنا وما زلنا وسنبقى ملتزمني بالدفاع عن 
مطالب الجماهري«, محذراً من »استغالل 
سيلمية هذه التظاهرات من قبل األعداء 

واملندسني والذين يجب ردعهم بقوة«.
وأضاف ان »املجلس االعىل االسيالمي 
العراقيي يراقيب بأهتمام باليغ تطورات 
االوضياع يف بعيض ميدن البيالد والتيي 

شهدت تظاهرات شيعبية عفوية تطالب 
بالحقيوق املرشوعية مين كهربياء وماء 
وصحية وفيرص عميل وخدميات أخرى 
يف وقيت تقف الحكومية العراقية عاجزة 
عين حل هذه املشياكل املسيتعصية منذ 
أكثر من عقيد من الزمن نتيجة الفسياد 
مؤسسيات  يف  املتفيي  واالداري  امليايل 
الصحييح  التخطييط  وغيياب  الدولية 
واملنهياج الواضيح اليذي يضيع مصلحة 
املواطين أوال واخيرياً , وتنامي ظاهرة ما 
يسمى بالهيئات االقتصادية داخل بعض 
الكيانات السياسيية والتي كانت سبباً يف 
تعطيل أداء املؤسسيات الخدمية وعرقلة 

تقديم الخدمات ألبناء الشعب«.
وتابع »أننا يف املجليس االعىل نقف اىل 
جانيب املطالب والحقوق املرشوعة ألبناء 
شيعبنا , وهو عهد كنا وما زلنا وسنبقى 

ملتزمني به, ونعلن تأييدنا ملوقف املرجعية 
الدينيية العلييا والتي اكيدت عىل رضورة 
تلبيية املطاليب املرشوعية للمتظاهريين 
واالبتعياد عن تخرييب املمتليكات واملال 

العام«.
واوضح »هنا نؤكد وقوفنا مع األجهزة 
األمنيية يف حفيظ االمن وتوفيري الحماية 
ومواجهية  وللمتظاهريين  للمواطنيني 
املندسيني وأصحياب النفيوس املريضية 
وردعهم بقيوة وتفوييت الفرصة عليهم 
لتنفيذ  السيلمية  باسيتغالل املظاهيرات 
أجنيدات مشيبوهة«, كميا ونحيذر »من 
اطالق الشيعارات غري املرتبطة بالحقوق 
املرشوعة والتيي تهدف لتشيويش الرأي 
بي«وضيع  الحكومية  وطاليب  العيام«. 
برنامج واقعيي مدروس إليجياد الحلول 

املناسبة ملطالب املتظاهرين«.

رئيس جملس القضاء األعىل يبحث مع وزير الداخلية 
حفظ األمن ومحاية التظاهرات

املجلس األعىل: اهليئات االقتصادية لألحزاب تتحمل 
مسؤولية تعطيل املؤسسات

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنيت لجنية الشيؤون االقتصاديية 
الوزاريية، أمس االثنيني، تخصيص 420 
ملييار دينار ضمن موازنية 2018 لتنفيذ 
مشاريع اعادة االعمار وتحقيق االستقرار 

يف املناطق املحررة.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقيي« نسيخة منيه، إن »اللجنة التي 
يرأسيها وزير التخطيط سلمان الجمييل 
يف جلسيتها الي)17(، قررت املوافقة عىل 
اسيتمرار ادراج مشياريع اعمال التأهيل 
والصيانية الخاصة بوزارة امليوارد املائية 
ضمن جداول املوازنة االستثمارية وتوفري 
التخصيصات الالزمة لها البالغة 56 مليار 
دينيار، وتتضمين كيري االنهير وتطهري 

مشياريع  وتحسيني  ومسيح  الجيداول 
حويض نهري دجلية والفرات بهدف دعم 

جهود الوزارة يف معالجة شحة املياه«. 
واشيارت اىل، ان »اللجنة اتخذت عددا 
مين القيرارات والتوصييات املهمية التي 
تتعليق بالشيأن االقتصيادي«، مبينيا ان 
»اللجنية ناقشيت االلييات واملعايري التي 
تم اعتمادها يف تحديد اولويات مشياريع 
يف  الخدميات  وتوفيري  االعميار  اعيادة 
املحافظيات املحيررة من خالل التنسييق 
بني الجهات املعنية االتحادية والحكومات 

املحلية يف املحافظات«.
املاليية  واضافيت ان »التخصيصيات 
 ،  2018 لعيام  املشيمولة  للمحافظيات 
بلغيت 420 ملييار دينيار، ُوّزعيت بواقع 
180 مليار دينيار ملحافظة نينوى و100 

مليار دينيار ملحافظة االنبار و100 مليار 
دينيار ملحافظة صالح الدين، فيما ُقّسيم 
باقي املبليغ بني محافظات بغيداد وبابل 

والتأميم ودياىل«.
املذكورة  »التخصيصات  ان  وأوضحت 
للمشياريع  باملئية   70 بنسيبة  ُتّقسيم 
االسيتثمارية واالولوية تكون للمشياريع 
املستمرة وفيها نسب انجاز متقدمة وان 
تكون من املشاريع التي تخدم االستقرار، 
فيما تيم تخصيص 30 باملئة للمشياريع 
الجديدة التي تسهم يف دعم البنى التحتية 

والخدمية«.
ولفتت اىل ان »اللجنة رفعت توصيتها 
اىل االمانية العامة ملجلس اليوزراء بهدف 
اعتماد اليات ومعايري تنفيذ املشياريع يف 

املحافظات املشمولة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أقيرت املحكمة االتحاديية العليا، أمس 
امليواد  احيدى  دسيتورية  بعيدم  االثنيني، 
اليواردة يف قانيون املوازنية العامية للعام 
الحيايل حيث يكليف تطبيقها اعبياء مالية 
بحيدود )26( ملييار دينار. وقيال املتحدث 
الرسمي للمحكمة إياس الساموك، يف بيان 
تلقت »املتسيقبل العراقي« نسيخة منه إن 

»املحكمة االتحادية العلييا نظرت الدعوى 
املقامية من مجلس اليوزراء بالطعن بعدم 
دسيتورية مواد يف قانون املوازنة االتحادية 
للعيام 2018، وكانيت احيدى فقيرات ذلك 
الطعين تنيص عيىل قييام مجليس النواب 
بتخصيص مبلغ إىل املفوضية العليا لحقوق 
االنسيان نفقيات لهيا بحيدود )26( مليار 
دينيار«. وأوضيح السياموك، أن »املحكمة 
االتحاديية العلييا وجدت أن هيذا النص تم 

وضعيه يف املوازنة من قبيل مجلس النواب 
دون الرجيوع إىل مجليس اليوزراء وفق ما 
تلزميه امليادة )62/ ثانيياً( من الدسيتور 
وبناء علييه قررت الحكم بعدم دسيتورية 
املادة موضيوع الطعن«. وكانيت املحكمة 
االتحاديية العلييا، قضت األسيبع املايض، 
بعدم دستورية شق يف إحدى فقرات قانون 
املوازنية للعيام 2018، مين شيأنها عرقلة 

تنفيذ املشاريع االستثمارية.

االقتصادية الوزارية ختصص )420( مليار دينار لتنفيذ 
مشاريع إعادة اإلعامر يف املناطق املحررة

املحكمة االحتادية تقيض بعدم دستورية فقرة يف املوازنة 
تكلف اخلزينة أعباء مالية
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     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن مرصف الرافدين ع�ن رصف وجبة جديدة من س�لفة املتقاعدين 
املدنيني والعس�كريني البالغة ثالث�ة ماليني دينار عن طريق أدوات الدفع 

االلكرتوني.
وق�ال املكت�ب االعالمي للم�رصف يف بيان تلق�ت وكالة }الف�رات نيوز{ 
نس�خة منه انه »تم رصف دفع�ة جديدة من س�لف املتقاعدين املدنيني 
لنحو 654 متقاعداً كما تم رصف س�لفة املتقاعدين العس�كريني لنحو 

1061 متقاعداً«.
وأوضح البيان ان »رصف تلك الس�لفة تم ع�ن طريق ابالغ املتقاعد عرب 
إرس�اله رس�الة نصية تخط�ره بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان اس�تكمل 
كاف�ة اإلجراءات القانونية ملنح�ه اياها ورصفها عن طريق أدوات الدفع 

االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها«.

الرافدين يرصف دفعة جديدة من سلف املتقاعدين العسكريني واملدنيني

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

استؤنفت االحتجاجات يف عدد من محافظات 
جن�وب الع�راق، أم�س االثن�ني، فيم�ا أغلق 
املتظاه�رون يف الب�رصة الطري�ق إىل حقول 
نفطية، بينم�ا دعا معص�وم إىل حلول تمنع 

تفاقم األزمة الحالية وتداعياتها.
واستأنف املحتجون تظاهراتهم يف محافظة 
البرصة التي دخلت أس�بوعها الثاني، وقاموا 
بإغ�الق الطري�ق امل�ؤدي إىل حق�ل الس�يبة 
النفط�ي يف جن�وب الب�رصة احتجاج�اً عىل 
ضع�ف الخدم�ات وللمطالب�ة بتوفري فرص 

عمل للعاطلني.
وقال مدير ناحية الس�يبة يف املحافظة أحمد 
الربيع�ي إن متظاهرين قاموا بقطع الطريق 
املؤدي إىل حقل الس�يبة للمطالبة بحقوقهم 
املرشوعة ومنها توفري فرص عمل، مشرياً يف 
ترصي�ح نقلته الوكالة الوطني�ة العراقية إىل 
أن هن�اك مفاوضات بني ممث�ل رشكة نفط 
البرصة واملتظاهرين الس�تالم مطالبهم من 

أجل فتح الطريق املؤدي إىل الحقل.
وتظاهر املئات من أهايل قضاء أبي الخصيب 
يف جنوب البرصة، مطالبني بتحس�ني الوضع 
الخدم�ي وتوف�ري ف�رص عم�ل للعاطل�ني، 
فيم�ا قام�وا بقطع أحد الش�وارع الرئيس�ة 
يف القض�اء، فيما احتش�د متظاه�رون أمام 
البوابة املؤدية إىل منطقة الربجسية النفطية، 

مطاليني بتوفري فرص عمل لهم.
وتظاهر أهايل ناحية أم قرص يف غرب البرصة 
وتش�غيل  الخدم�ات  بتحس�ني  للمطالب�ة 
العاطلني يف املوانئ كونهم من أبناء املنطقة، 

وهم أحق بذلك من غريهم.
وقال رئيس لجنة النزاهة يف مجلس محافظة 
الب�رصة محم�د املنص�وري إن املتظاهري�ن 
يطالب�ون بحقوقه�م املرشوع�ة، مش�رياً إىل 
أن التظاهرة كانت س�لمية، وانس�حبت من 
بوابة امليناء، واتجهت اىل الناحية، الفًتا إىل أن 
حركة املوانئ طبيعية ومفتوحة أمام حركة 

التجارة.
وأض�اف إن هن�اك مفاوض�ات ب�ني أه�ايل 
الناحي�ة وحكوم�ة الب�رصة املحلي�ة وإدارة 
رشك�ة املوان�ئ لطلب�ات املتظاهري�ن، حيث 
وع�د محاف�ظ البرصة بع�د لقائ�ه بوفد من 

املتظاهري�ن بحض�ور مدي�ر املوان�ئ وقائد 
القوة البحري�ة بتلبية طلباته�م وحقوقهم. 
أم�ا يف محافظ�ة ذي قار فق�د تظاهر املئات 
ق�رب مبن�ى الحكوم�ة املحلي�ة للمطالب�ة 
بتحس�ني الخدم�ات، لك�ن الق�وات األمني�ة 

قامت بتفريقهم.
ب�دوره، أك�د الرئي�س ف�ؤاد معص�وم ع�ىل 
رضورة التوصل اىل حلول عاجلة ومستديمة 
للمش�اكل االساس�ية التي تواجه املحافظة، 

مش�ددا عىل اهمي�ة منح محافظ�ة البرصة 
وس�كانها كل االهتم�ام والرعاي�ة م�ن اجل 
تجاوز الصعوبات الراهنة وترسيع تطويرها 

اقتصاديا وحياتيا.
وق�ال معصوم، خالل اجتماع�ه مع وفد من 
رؤس�اء عش�ائر ووجهاء محافظة البرصة، 
حي�ث ت�م بح�ث تط�ورات االزمة الت�ي تمر 
بها محافظ�ة البرصة أخرياً وس�بل معالجة 
مش�اكلها كافة بم�ا يضم�ن حماية حقوق 

ومصالح املواطنني وتعزيز االمن واالستقرار 
والحياة الطبيعية يف املحافظة وعموم البالد، 
فض�ال ع�ن وق�ف تصاع�د االزم�ة الراهن�ة 

وتفاقم تبعاتها.
وشدد معصوم، بحسب بيان ملكتبه وزع عىل 
وس�ائل اإلعالم، عىل رضورة الحلول العاجلة 
واملستديمة للمش�اكل االساسية التي تواجه 
املحافظة، مش�رياً إىل منح محافظة البرصة 
وس�كانها كل االهتم�ام والرعاي�ة م�ن اجل 

تجاوز الصعوبات الراهنة وترسيع تطويرها 
اقتصادي�ا وحياتيا يف جمي�ع املجاالت فضال 
ع�ن ح�ل مش�اكل نق�ص الكهرب�اء ومياه 
ال�رشب والخدم�ات الصحي�ة واالجتماعي�ة 
الت�ي يعاني منه�ا ابناء املحافظ�ة واملناطق 

املجاورة.
وش�دد أيضاً ع�ىل اولوي�ة معالج�ة ظاهرة 
البطالة التي يعاني منها الش�باب والرشائح 
السكانية الفقرية عرب زيادة معدالت التوظيف 

الدائ�م والوقت�ي مع من�ح افضلية لس�كان 
املحافظ�ة يف العمل لدى ال�رشكات النفطية 
واملالحية والسعي اىل احالل العمال العراقيني 
ب�دال من االجان�ب يف املج�االت املمكنة كافة 

ضمن خطط آنية ومستقبلية مدروسة.
واش�ار الرئي�س اىل رضورة التوص�ل اىل حل 
دائم مقبول ملش�اكل الس�كن وانهاء معاناة 
س�كان بيوت الصفيح والط�ني من املرحلني 
والعوائ�ل املنكوب�ة وكذلك معالج�ة ظاهرة 
تفاقم املد امللحي يف املحافظة ومعالجة ديون 

البرصة املرتاكمة وبشكل نهائي. 
واكد اس�تعداده لبذل كل جهد لدعم مصالح 
سكان البرصة، ال سيما يف املجاالت االقتصادية 
والوظيفية والبيئية، فيما أكد أهمية قصوى 
لتعزيز الس�لم األهيل وتمتني روابط املجتمع 
من خالل تقوية الجبهة الداخلية والتماس�ك 
املجتمعي الذي يعزز القانون ويرسخ سلطة 

الدولة والقانون ويحفظ حقوق الجميع.
جمي�ع  حش�د  رضورة  اىل  معص�وم  ودع�ا 
االمكاني�ات ملن�ع اس�تغالل األزم�ة من قبل 
اي اش�خاص او جه�ات معادي�ة وتس�خري 
جميع القدرات ملعالجة املش�اكل االساس�ية 
الت�ي يعانيه�ا املواطن�ون وتطوي�ر الواق�ع 
املعييش والخدمي وتحقيق التنمية املستدامة 
الضامن�ة لرتس�يخ االس�تقرار واالزدهار يف 

البرصة وعموم البالد.
وعىل الصعيد نفس�ه اعلن الناطق الرس�مي 
لوزارة اإلتصاالت، حازم محمد عيل تش�غيل 
خدم�ة اإلنرتن�ت بش�كل جزئي. وق�ال عيل 
إن التش�غيل س�يكون تجريبي�اً لبيان نتيجة 
إصالح القطوعات التي أدت اىل توقف الخدمة 
مضيفاً أن »الوزارة استنفرت جميع مالكاتها 
الهندس�ية والفني�ة من أج�ل اإلرساع إلعادة 
توفري خدم�ة األنرتنت برسعة وكفاءة عالية 

عن طريق شبكة مستقره غري متذبذبة. 
وشهد العراق انقطاعاً لخدمة االنرتنت لنحو 
يوم�ني، وع�ادت صب�اح األثنني م�ع ضعف 
واض�ح يف الخدم�ة. وكانت خدم�ة االنرتنت 
شهدت انقطاعا استمر ليومني عزاه الوكيل 
الفن�ي لل�وزارة اىل وج�ود قط�ع يف الكيب�ل 
الضوئي ب�ني كركوك وط�وز خورماتو وهو 
م�ا ادى اىل توق�ف عمل ال�رشكات التجارية 

واملصارف.

       بغداد / المستقبل العراقي

يحمل الطفل محمد سالم يومياً كيساً 
من املناديل الورقية، ويدور يف شوارع 
مدينة املوصل متسوالً تحت ستار بيع 
املنادي�ل، لتأم�ني نقود كافي�ة إلعالة 
أم�ه، بعدما قتل وال�ده عىل يد تنظيم 
»داعش« خ�الل حرب رضوس انتهت 

قبل عام.
يف الع�ارش م�ن تم�وز 2017 أعلن�ت 
الق�وات العراقي�ة تحرير ك�ربى مدن 
محافظ�ة نينوى الت�ي احتلها تنظيم 
داعش عىل مدى ثالث س�نوات، بعد 9 
أش�هر من معارك دامية خلفت دماراً 
وضحاي�ا كثريين. إضافة إىل ذلك، ترك 
حكم »داعش« آثاراً اجتماعية س�لبية 
جديدة عىل املوصل، بدأت اليوم تطفو 
عىل الس�طح، أبرزها ظاهرة تس�ول 
أطف�ال أيت�ام فق�دوا أهاليه�م خالل 
سنوات ما قبل التحرير، حسب تقرير 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
عن�د تقاط�ع النب�ي يون�س يف رشق 
مدين�ة املوص�ل، يمس�ح س�الم )12 
عام�اً( املتعب العرق ع�ن وجهه الذي 
ي�زداد س�مرة تحت أش�عة الش�مس 
الحارق�ة، ويق�ول: »أنا أبي�ع املناديل 
الورقي�ة. أخرج كل يوم من الس�ابعة 

صباحاً، حتى العارشة ليالً«.
يس�عى محم�د إلعال�ة والدت�ه، وهو 
متطرف�ون  أق�دم  بعدم�ا  وحيده�ا، 
عىل قت�ل والده قبل انط�الق عمليات 
استعادة املوصل. وتضم املوصل دارين 
إلي�واء األيت�ام، واحدة للبن�ني وأخرى 
للبن�ات. ووصل�ت إىل الداري�ن أع�داد 
كب�رية من فاق�دي اآلب�اء أو األمهات 
نتيج�ة األعمال املس�لحة، من عمر 6 

إىل 18 عاماً، وف�ق بيانات صادرة من 
الدارين. ويف بلد كالعراق، حيث تنتفي 
الرس�مية،  اإلحصاء  عملي�ات  تقريباً 
تسعى منظمات عدة إىل تسجيل أرقام 
تقريبية آلثار الحروب عىل املجتمعات 

والسكان.
يقول مس�ؤول منظمة »فرحة يتيم« 
يف محافظ�ة نينوى قي�دار محمد إنه 
»ال توجد بيانات رسمية دقيقة بأعداد 
األيتام يف املوصل خصوصاً، ويف عموم 
املحافظ�ة«. ويوضح قيدار أن األعداد 
املوثقة ل�دى املنظمة تش�ري إىل وجود 

6200 يتي�م يف نين�وى، بينه�م نح�و 
3283 قت�ل أهليهم يف األحداث األخرية 

يف املوصل.
من يجول يف ش�وارع املوصل اليوم لن 
يتمك�ن من غض النظ�ر عن عرشات 
األطف�ال من كال الجنس�ني ينترشون 
وع�ىل  الضوئي�ة  اإلش�ارات  ق�رب 
التقاطعات بش�كل خاص، بأجس�ام 
هزيلة ومالبس رث�ة وأحذية مهرتئة، 
يركضون خلف املارة يس�تجدون املال 
بطرق مختلفة، مثل مد اليد أو مس�ح 
زجاج الس�يارات أو بغطاء بيع املياه 

واملناديل الورقية.
م�ن ب�ني ه�ؤالء، الطف�ل ع�يل بنيان 
)10 أعوام( ال�ذي كان يرتدي مالبس 
رياضي�ة قديم�ة ضع�ف قياس�ه. لم 
يس�تطع بني�ان، ال�ذي تخ�وف بداية 
م�ن الحدي�ث إىل مراس�ل »الصحافة 

الفرنسية«، حبس دموعه.
يق�ول الطف�ل، ال�ذي يجعل�ه التعب 
الب�ادي ع�ىل وجه�ه أكرب م�ن عمره 
بسنوات، »قتلْت كل عائلتي وهدم بيتنا 
خالل القصف عىل املدينة القديمة« يف 
غرب املوصل، التي دمرت بنس�بة 90 

يف املائة، وما زال�ت حتى اآلن دون أي 
مرشوع إلعادة اإلعمار.

يرف�ض بني�ان كغ�ريه م�ن األطفال 
املتس�ولني الحديث عن مكان س�كنه 
اآلن.  يل  أق�ارب  »ال  يق�ول:  الح�ايل. 
اضطررت للتسول إلعالة نفيس وعدم 
تمكني من الحصول عىل عمل بس�بب 
صغر س�ني«. لك�ن رغم ذل�ك، يعرب 
بين�ان، ع�ىل غ�رار أتراب�ه، ع�ن أمله 
يف إيج�اد »عائل�ة تأويني، ك�ي أكمل 
دراس�تي«. وتواجه محافظة نينوى، 
التي أعلنت الس�لطات العراقية فرض 

س�يطرتها الكاملة عليها يف نهاية آب 
2017، تحديات كب�رية اليوم، خدمية 
وإدارية ومجتمعية. وحتى الس�اعة، 
ال يوج�د أي برنام�ج واض�ح إليج�اد 
حل�ول، خصوصاً ملا يقارب ثالثة آالف 
تلميذ بش�كل عام حرم�وا من التعليم 
يف املدين�ة، ما يزيد م�ن ظاهرة هؤالء 

األطفال.
ويقول عضو مجلس محافظة نينوى 
خلف الحدي�دي: »حت�ى اآلن ال يوجد 
مرشوع أو دراس�ات حقيقية، س�واء 
م�ن الحكوم�ة االتحادي�ة أو املحلية 

ملعالج�ة هذه الظاه�رة، خصوصاً أن 
الش�وارع يتعرض�ون ملختلف  أطفال 

أنواع االستغالل«.
وتتج�ه ظاه�رة تس�ول األطف�ال يف 
املوصل للتح�ول إىل منظوم�ة ربحية 
تديرها عصابات، من خالل أش�خاص 
يس�عون إىل إب�رام اتفاقيات تقاس�م 
األرباح مع املتسولني، مقابل السماح 
لهم بالدخول إىل أماكن عامة الستجداء 

الناس، وإال فيمنعون.
ويق�ول أب�و حمي�د )35 عام�اً(، أحد 
معم�ل  يف  العام�ل  املوص�ل  س�كان 
حلوي�ات، »يف أحد األيام كنت جالس�ًا 
أنتظر موعدي يف عي�ادة طبية، وأقدم 
موظف االس�تقبال عىل طرد متسولة 
صغ�رية أمام عين�ي«. ويضيف: »عند 
خروجها، أخربتني أنه طردها لرفضها 

زيادة املبلغ املتفق عليه أسبوعياً«.
الباحث�ة  توض�ح  اإلط�ار،  ه�ذا  ويف 
االجتماعية فاطمة خلف أن »الظروف 
الت�ي مرت ع�ىل املوص�ل )....( تركت 
األطفال عرض�ة ملختل�ف االنتهاكات 
يف الش�ارع«. وتضيف: »إذا ُتركوا بهذا 
الشكل يف الشوارع )....( سيصبحون 
أعضاء غري نافعني يف املجتمع، وربما 
يتحول بعضه�م إىل مجرمني. لذا عىل 
السلطات املعنية تطويق هذه الظاهرة 

بدءاً بفرض التعليم اإللزامي«.
لكن املوظ�ف ابن مدينة املوصل غالب 
أحم�د )30 عام�اً(، يعت�رب أن األجدى 
م�ن  اله�رم  رأس  بمحارب�ة  الب�دء 
التس�ول  تدير  »منظومات وعصابات 
وتس�تغل األطف�ال«. ويضيف: »هذه 
للجريم�ة  مرشوع�اً  تع�د  الظاه�رة 
واإلرهاب، وتخلق جيالً فاسداً مشوهاً 

نفسياً«.

إغالق طرق وبوابات شركات نفطية.. ورئيس اجلمهورية يشدد على ضرورة إجياد حلول عاجلة ومستدمية

تظاهرات اجلنوب مستمرة 

االيتام بال مأوى.. وال إجراءات حملية أو مركزية تدرس مستقبلهم

عصابات تستغل أطفال املوصل.. ومسؤولون يطالبون بتحرك حكومي إلنقاذهم

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

رشعت طائ�رات التحالف الدويل، أمس االثنني، 
بتنفي�ذ رضب�ات جوية اس�تهدفت بها مواقع 
لتنظي�م »داع�ش« يف مرتفعات »ق�ره جوغ« 
والت�ي تق�ع نح�و 70 كم غ�رب مدين�ة أربيل 

عاصمة إقليم كردستان.
ووف�رت تل�ك الطائ�رات غط�اء جوي�ا لقوات 
البيش�مركة والتي بدورها ش�نت هجوما عىل 
تلك املرتفع�ات ملالحقة بقايا التنظيم وخالياه 

املتواجد هناك.
وقال مجلس امن إقليم كردستان يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه انه يف الساعة 
الثالثة فجرا استهدفت طائرات التحالف مواقع 
التنظيم املتش�دد يف جبل »ق�ره جوغ« قبل ان 

تبدأ قوات البيش�مركة بعملية عس�كرية برية 
من محاور متعددة تجاه ذلك الجبل.

وأض�اف البي�ان ان العملي�ة ته�دف اىل تعقب 
عن�ارص تنظيم »داع�ش« الذين يس�تخدمون 
التضاري�س الوع�رة كغطاء لتنظي�م هجمات 
مسلحة. وقال مسؤول محور كوير- مخمور، 
لقوات البيشمركة، سريوان بارزاني، إن »قوات 
البيشمركة شنت عملية عسكرية ضد مسلحي 

داعش بالتعاون مع التحالف الدويل«. 
بدوره، اكد مسؤول تنظيمات االتحاد الوطني 
الكردس�تاني يف مخم�ور رش�اد كاليل تواصل 
االش�تباكات بني ق�وات البيش�مركة والقوات 
االمريكية من جهة ومسلحي داعش يف سلسلة 

جبال قرجوغ، غرب اربيل.
وقال كاليل إن »اشتباكات مازالت مستمرة بني 

قوات البيش�مركة والقوات االمريكية من جهة 
ومس�لحي داعش يف سلس�لة جب�ال قرجوغ، 
غرب اربيل«، مبينا ان »طائرات التحالف قامت 
ليل�ة )االح�د( بقص�ف مكثف لسلس�لة جبال 
قرجوغ من جه�ة ناحية قراج التابعة ملخمور 
وخاصة اطراف قرى جوار كومة وبردي سبي 
وعيل رش«. وأضاف ان »هناك مغارات وكهوف 
عدي�دة يف هذه املنطقة تتواجد فيها مس�لحي 
داعش »، موضحا ان »االثنني ويف تمام الساعة 
الس�ابعة صباح�اً قام�ت ق�وات البيش�مركة 
التابعة ملحور مخمور م�ع الرشطة االتحادية 
والق�وات االمريكية بعملية عس�كرية يف هذه 

املنطقة والتي الزالت مستمرة اىل االن«.
وتابع ان »هناك مغارة كبرية تقع بني قرية عيل 
رش وقلعة س�وران والتي تسمى »شمزينان« 

وتمكنت تلك القوات من الس�يطرة عىل الكهف 
وكان يوجد فيها عدد من قنايص داعش«.

وأكد ان »تواج�د داعش يف املنطقة اقترص عىل 
املفارز الصغرية الت�ي ال تتعدى اعدادهم ثالثة 
اشخاص مقارنة مع قبل حيث كان يقدر عدد 
مس�لحي داع�ش يف املنطق�ة بأكثر م�ن 250 

مسلحا«.
واوضح ان »املعلومات االولية للخس�ائر تشري 
اىل استش�هاد اثنني م�ن البيش�مركة واصابة 
4 اخري�ن«. يش�ار إىل أن ق�وات البيش�مركة 
كانت قد شنت عملية عس�كرية بالتعاون مع 
التحالف عسكرية ضد داعش يف تلك املرتفعات 
يف 30 حزي�ران 2018، م�ا أس�فرت عن مقتل 
ثالث من داعش وكان م�ن بينهم »أبو عبيدة« 

املسؤول املايل والدعم الوجستي لداعش.

مبساعدة طريان التحالف الدولي

إقليم كردستان يشن عمليات عسكرية ضد خاليا »داعش« عىل أطراف أربيل
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حرب إريرتيا واثيوبيا تنتهي بافتتاح السفارات يف البلدين

شيخ منشق عن اإلمارات: ابو ظبي تبتز وتسغل األموال

       بغداد / المستقبل العراقي

اعتقلت الس�لطات الخليفية ف�ي البحرين المواطن 
محم�د خات�م بع�د اعتصام�ه ق�رب مبن�ى الحكومة 
الخليفية احتجاجا على تدهور وضعه المعيشي وعدم 
توفير س�بل العيش له ولعائلته. ولم ترد حتى الساعة 
معلومات عن وضع محمد خاتم الذي اعتاد على نش�ر 
معاناته على حس�ابه ف�ي موقع )تويت�ر(، حيث كان 
يعاني بس�بب فصله عن العمل منذ أكثر من 5 سنوات 
ضم�ن الحمل�ة التي ش�ملت المئ�ات م�ن المواطنين 
ألس�باب سياس�ية. وكان�ت )البحري�ن الي�وم( أعدت 
تقري�را عن حالته في ديس�مبر 2017 ونش�رت جانبا 
من الش�كاوى التي نش�رها على حس�ابه الش�خصي 
في تويت�ر. ورفع خاتم خالل اعتصام�ه اليوم الفتات 
عب�رت عن ضيق العيش مع ع�دم حصوله على العمل، 
حيث يعيل أس�رة من 6 أف�راد. ولقي خاتم تضامنا من 
المواطنين والمدونين بع�د اعتقاله، ودعوا إلى إطالق 
س�راحه وتوفير إمكان العيش له ولعائلته، مش�يرين 
إلى سوء أوضاع المعيشة لعموم المواطنين في البالد 
بس�بب فس�اد الحكم الخليفي. من جان�ب آخر، أطلق 
مرك�ز البحرين لحقوق اإلنس�ان حمل�ة تضامنية مع 
السجناء يوم الثالثاء 17 يوليو، تحت شعار #سجون_

البحرين_مقبرة_األحي�اء، وتهدف الحملة إلى كش�ف 
معاناه الس�جناء تزامناً م�ع اليوم العالم�ي للمناضل 

المعروف نيلسون مانديال.

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س اللجنة الثوري�ة في تغريدة له نش�رها 
عل�ى “تويتر”   أن الجيش و اللجان الش�عبية اس�تولوا 
على مظالت إمداد انزلتها مروحيات العدوان للمرتزقة 

المحاصرين في جبهة الساحل الغربي.
وتواصل قوات الجيش واللجان الشعبية المسنودين 
بأبن�اء تهام�ة فرض حصاره�ا المطبق عل�ى فصائل 
وألوي�ة المرتزقة الموالية لتحال�ف العدوان في جبهة 
الساحل وتضييق الخناق عليهم, وتفكيك أوصالهم في 
جبهة الساحل. إلى ذلك أكد مصدر عسكري مقتل قائد 
ما يس�مى بمعس�كر خالد ابن الوليد القيادي المرتزق 
العقيد أحمد س�عيد هزاع الس�ولمي الصبيحي وأربعة 
م�ن مرافقيه بكمي�ن للوحدة الهندس�ية ف�ي مناطق 
تدعي ق�وى الغزو واالحتالل انها مح�ررة في منطقة 

التحيتا بجبهة الساحل الغربي.

السلطات البحرينية تعتقل مواطنًا 
طالب بتحسني املعيشة 

اللجان الثورية اليمنية تستويل 
عىل مظالت واسلحة سعودية 

       بغداد / المستقبل العراقي

أع�ادت إريتري�ا فت�ح س�فارتها في 
إثيوبي�ا أم�س االثنين في إش�ارة جديدة 
على تحس�ن س�ريع ف�ي العالق�ات بين 
الدولتي�ن اللتين أنهيتا قبل أس�بوع أزمة 
عسكرية استمرت عقدين بعد حرب قتل 

فيها عشرات اآلالف.
وق�ال ش�اهد م�ن رويت�رز إن رئيس 
والرئي�س  أحم�د  أب�ي  إثيوبي�ا  وزراء 
اإلريت�ري إس�ياس أفورق�ي أع�ادا فتح 

الس�فارة اإلريتري�ة في أدي�س أبابا في 
مراسم انتهت سريعا.

وقبل أس�بوع أعلن الزعيم�ان انتهاء 
“حالة الحرب” بين البلدين ويعمالن منذ 
ذل�ك الحين على تعزيز التق�ارب بينهما. 

وإسياس في أديس أبابا منذ السبت.
ورف�ع الزعيم�ان علم إريتري�ا داخل 
الس�فارة التي ت�م تجديده�ا حديثا فيما 
عزفت فرقة موس�يقية عسكرية السالم 
الوطني اإلريتري ثم قام الزعيمان بجولة 
في المبنى. ووصل الرئيس اإلريتري إلى 

أدي�س أبابا الس�بت في زيارة تس�تغرق 
ثالث�ة أيام وتجمع آالف على طول طريق 
)بول�ي رود( الرئيس�ي ف�ي أدي�س أبابا 

مرتدين قمصانا عليها صور الزعيمين.
وجاءت تلك الزيارة بعد أيام من زيارة 
أبي إلريتريا وتوقيعه اتفاقا مع إس�ياس 
بشأن استئناف العالقات بين البلدين في 
خط�وة أنهت أزمة عس�كرية اس�تمرت 

نحو 20 عاما بعد الحرب الحدودية.
وحظ�ى أب�ي بإش�ادة دولي�ة بفضل 
تقاربه مع إريتريا بعد أن تولى الس�لطة 

في أبريل نيس�ان وأعلن الش�هر الماضي 
إنه س�يلتزم ببنود اتفاق س�الم أبرم بعد 
الحرب التي استمرت من 1998 إلى 2000 
. ويدفع الزعيم البالغ من العمر 41 عاما 
باتج�اه المزيد من اإلصالح�ات الجريئة 
لكسر عزلة إثيوبيا التي استمرت سنوات 

عن العالم الخارجي.
وانفصلت إريتريا رس�ميا عن إثيوبيا 
1993 بع�د معرك�ة طويل�ة عل�ى  ف�ي 
االس�تقالل، لكن الحرب اندلع�ت بينهما 
ع�ام 1998 بس�بب ن�زاع عل�ى الحدود. 

ورغ�م توقي�ع اتفاق س�الم بع�د مرور 
عامين، رفضت إثيوبيا تنفيذه قائلة إنها 

تريد إجراء المزيد من المحادثات.
وش�هدت الجزائ�ر، في كان�ون األول 
2000، توقيع اتفاقية سالم بين البلدين، 

أنهت الحرب الحدودية.
وقد تسهم المصالحة بين البلدين في 
إحداث تغيير في السياس�ات وفي األمن 
بمنطقة القرن األفريقي المضطربة التي 
فر منها مئات اآلالف من الش�بان س�عيا 

وراء األمان والفرص في أوروبا.

       بغداد / المستقبل العراقي

نش�رت صحيفة “نيويورك تايمز” 
األمريكية حواراً مع الش�يخ اإلماراتي 
المنشق راشد بن حمد الشرقي، النجل 
الثان�ي لحاك�م إم�ارة الفجي�رة، الذي 
وصل للعاصمة القطرية الدوحة طالباً 

اللجوء.
وذكرت الصحيفة أن الش�يخ راشد 
س�لط الضوء في حواره على خالفات 
بي�ن اإلم�ارات الس�بع، متهم�اً إمارة 
أبوظبي بالتفرد بقرار المش�اركة في 
حرب اليمن، واالبتزاز وغسل األموال.

وقال الشيخ راشد، الذي كان يشغل 
منص�ب رئيس هيئة الفجي�رة للثقافة 
واإلع�الم: “إن ح�كام أب�و ظب�ي ل�م 
يتشاوروا مع حكام اإلمارات اآلخرين 
قبل إرغام جنودهم على المشاركة في 
حرب اليمن منذ ثالث سنوات”، كاشفاً 
عن تذمر بقية اإلم�ارات من تصرفات 

أبوظبي وسياستها.
وأض�اف أن إمارة الفجي�رة، إحدى 
أصغر اإلمارات الس�بع وأقله�ا نفوذاً، 
تحمل�ت ال�وزر األكبر في ع�دد القتلى 
إن  ق�ال  الذي�ن  باليم�ن،  اإلماراتيي�ن 
ا تعلنه أبوظبي.  عددهم الكلي أعلى ممَّ
وأشارت الصحيفة إلى أن الشيخ راشد 
الش�رقي وص�ل للعاصم�ة القطري�ة 
الدوحة يوم 16 مايو الماضي، “بشكل 
غير متوقع طالباً اللجوء”، في انشقاق 
يب�دو أن�ه األول م�ن نوعه ف�ي تاريخ 
اإلم�ارات العربي�ة المتح�دة، بحس�ب 

الصحيفة.
وأوضحت أن نج�ل حاكم الفجيرة 
أبلغ المسؤولين القطريين أنه يخشى 
على حياته؛ بس�بب خالفات مع حكام 
باالبت�زاز  اتهمه�م  الذي�ن  أبوظب�ي 

وتبييض األموال.
وأضاف أنه قرر إجراء المقابلة على 
أم�ل أن يس�اهم االهتم�ام العلني في 
حماية عائلته في الفجيرة من ضغوط 
مخابراته�ا  إن  ق�ال  الت�ي  أبوظب�ي، 
ضغطت عليه لتحويل عشرات ماليين 
ال�دوالرات نياب�ة عنه�ا ألش�خاص ال 
يعرفه�م ف�ي دول أخرى، ك�ي ال يبدو 
اإلماراتي�ة  للقواني�ن  خرق�اً  األم�ر 

والدولية لجهة غسل األموال.
الش�رقي  راش�د  الش�يخ  وكش�ف 
أن الجه�ات التي ت�م تحوي�ل األموال 
إليها كانت ف�ي األردن ولبنان ومصر 
وأن  والمغ�رب،  وأوكراني�ا  وس�وريا 
إيص�االت هذه التحوي�الت ال تزال في 
الفجي�رة، موضح�اً أن�ه “أول عض�و 
م�ن العائلة الحاكمة أغ�ادر اإلمارات، 

وأتحدث عن كل شيء عنهم”.
وأش�ار إلى أنه ب�دأ برفض مطالب 
مس�ؤولي المخاب�رات ف�ي أبوظب�ي 
الذي�ن أت�وا على ذك�ر عائلت�ه كحكام 
للفجي�رة، وهو ما فس�ره عل�ى أنهم 
أرادوا من�ه الس�عي ليحل مح�ل أخيه 
األكب�ر ولي�اً للعه�د. وتعتب�ر أبوظبي 
أغن�ى م�دن اإلم�ارات وكبراها، وهي 
صاحبة النفوذ السياسي واالقتصادي 

األكبر على باقي حكام البالد.

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف الكرملين، أمس اإلثني�ن، أن أجهزة االس�تخبارات 
الروس�ية بدعم م�ن 34 دولة تمكن�ت من إحب�اط 25 مليون 

هجوم إلكتروني خالل فترة المونديال. 
وق�ال الرئي�س الروس�ي فالديمي�ر بوتي�ن، ف�ي رس�الة 
نقله�ا الموق�ع الرس�مي للكرملي�ن،: »أود أن اش�كر أجهزة 
االس�تخبارات الروس�ية واألجهزة األمني�ة، وبالطبع ممثلي 
األجه�زة االس�تخباراتية واألمنية األجنبية، م�ن أكثر من 30 

دولة في العالم«.
وأضاف بوتين في رس�الته: »أع�رف أن 126 ممثال من 55 
جهازا استخباراتيا وأمنيا من 34 دولة شاركوا في هذا العمل 

الجماعي«، بحسب وكالة »نوفوستي« الروسية.
ول�م يفص�ح »بوتين« عن مص�در تلك التهدي�دات، وما إذا 

كانت تتضمن هجمات إرهابية.
وحض�ر نحو 3 ماليين و31 ألفا و768 ش�خصا المباريات 
ال�64 للبطولة بمتوس�ط معدل حضور لكل مباراة يقدر ب�47 

ألفا و371 شخصا.
الج�اري،  تم�وز   15 وحت�ى   ،2018 حزي�ران   14 ومن�ذ 
استضافت روسيا كأس العالم للمرة األولى في تاريخها، على 
12 ملعبا في 11 مدينة، وفاز بالمبارة النهائية منتخب فرنسا 

على نظيره الكرواتي بنتيجة 2/4.

       بغداد / المستقبل العراقي

ح�رر الجيش الس�وري والق�وات الرديفة قرية مس�حرة 
المالصق�ة لريف درعا الغربي إلى الش�رق م�ن القنيطرة بعد 

اشتباكات مع المسلّحين.
ووفق مراس�ل الميادين فإن تقدم الجيش مس�تمر باتجاه 

تل مسحرة مع تقهقر واضح للمسلّحين.
بالتزام�ن، رفع أهالي بل�دة الحاّرة في ري�ف درعا الغربي 
األع�الم الس�ورية، وخرجوا بمظاهرات لط�رد جبهة النصرة 

االرهابية من تل الحاّرة االستراتيجي.
يأتي ذلك فيما انضمت بلدات الحاّرة ونمر وجاسم وزمرين 
وأم العوس�ج وجميعها ف�ي ريف درعا الش�مالي الغربي إلى 
التس�ويات، حي�ث توصل�ت الدول�ة الس�ورية والمجموعات 
المس�لّحة إل�ى اتف�اق ينّص على تس�وية أوضاع المس�لحين 
الراغبين ف�ي ذلك وخ�روج اآلخرين الرافضي�ن لالتفاق على 
أن يقوم�وا بتس�ليم أس�لحتهم الثقيلة والمتوس�طة للجيش 

السوري، وفق ما تحّدث عنه التلفزيون السوري الرسمي.
وأفاد مراسل الميادين بصعود 350 مسلحاً وعائالتهم من 
درع�ا البلد على متن حافالت تنقله�م نحو إدلب تنفيذاً التفاق 

التسوية.
وكان�ت مراس�لة الميادين ق�د أفادت الخمي�س 12 تموز/ 
يولي�و ب�أن مدينة درعا بات�ت بالكامل تحت س�يطرة الجيش 
الس�وري بع�د دخول�ه إلى درع�ا البل�د وغيره�ا، وأن الريف 
الش�رقي لدرعا بات بالكامل تحت س�يطرة الجيش الس�وري 
بعد اس�تكمال تحرير المدينة. كما وتقّدم الجيش في عملياته 
العسكرية إلنهاء الوجود المسلحين اإلرهابيين في ريف درعا 

الغربي باتجاه ريف القنيطرة.

روسيا: 
)55( جهازًا استخباراتيًا شاركوا 

يف تأمني املونديال 

اجليش السوري يواصل حترير 
أرايض درعا والقنيطرة 

         بغداد / المستقبل العراقي

يبحث االتحاد األوروبي تش�كيل جبهة موحدة 
م�ع كل من الصي�ن واليابان ف�ي مواجهة الحرب 
التجاري�ة التي دش�نها الرئيس األميرك�ي دونالد 
ترامب بحزمة إجراءات تش�مل فرض رسوم على 
واردات الفوالذ وااللمنيوم األميركية قبل أن يعلن 
عن توس�يعها لتشمل سلعا أخرى من دول االتحاد 
وبكين وطوكيو في إطار سياس�تة الحمائية التي 
أعلنها تحت ش�عار “أميركا أوال”، وهي السياسة 
الت�ي أن�ذرت بص�دام تج�اري عنيف مع ش�ركاء 

الواليات المتحدة التجاريين.
ويتوج�ه ق�ادة االتحاد األوروبي ف�ي اليومين 
المقبلي�ن إل�ى بكين ثم طوكي�و لتوطيد العالقات 
التجاري�ة م�ع هذي�ن البلدي�ن لمواجه�ة حمائية 

ترامب التجارية.
والجولة اآلس�يوية لممثل�ي االتحاد تندرج في 
إطار خطوة لتش�كيل تحالف�ات من 28 بلدا و500 
ملي�ون نس�مة وأكبر س�وق واح�دة ف�ي العالم، 
للتصدي لحمائية إدارة ترامب وش�عارها “أميركا 

أوال”.
ويش�ارك رئيس�ا المجل�س األوروب�ي دونالد 

توس�ك والمفوضية األوروبية ج�ان كلود يونكر 
في بكين في القمة العش�رين األوروبية-الصينية 

وسيلتيقان الرئيس شي جينبينغ.
وس�تكون القم�ة مناس�بة للق�ادة الصينيي�ن 
واألوروبيي�ن لتأكي�د التزامهم المش�ترك لصالح 
تحديث منظمة التجارة العالمية وهو أمر يعارضه 

الرئيس األميركي.
لكن عل�ى االتح�اد األوروب�ي والصي�ن تذليل 
التجاري�ة  الصي�ن  ممارس�ات  ح�ول  الخالف�ات 
التقييدي�ة بم�ا في ذل�ك إغراق الس�وق بالواردات 
الصينية الرخيصة خصوصا الصلب. وتش�اطرهم 

واشنطن بعض هذا القلق.
ورف�ع االتحاد ش�كوى ل�دى منظم�ة التجارة 
العالمي�ة ض�د الق�رار األميرك�ي ف�رض رس�وم 
جمركية على صادرات الصل�ب وااللمينيوم وضد 
الصي�ن لمعارضة “النقل غير العادل لتكنولوجيا” 

المؤسسات األوروبية الناشطة في بكين.
وقال�ت المفوضية األوروبية لتبرير ش�كواها 
“إذا لم يحترم قادة العالم هذه القواعد فإن النظام 
برمته قد ينهار”. وس�يزور توس�ك ويونكر اليوم 
الثالثاء طوكيو لتوقيع اتفاق تبادل حر مع اليابان. 
وكان اللق�اء مرتقب�ا أصال األس�بوع الماضي في 

بروكس�ل لكن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي 
أرغم على إلغاء زيارته بس�بب فيضانات قاتلة في 

اليابان.
واالتفاق م�ع اليابان “تاريخ�ي” وهو “األهم 
الذي تفاوض بش�أنه االتح�اد األوروبي” كما قال 
المتحدث باسم المفوضية األوروبية مارغاريتاس 

سكيناس.
وأوضح “ه�ذا االتفاق س�يخلق منطقة تبادل 
حر تش�كل حوال�ى ثلث إجمال�ي النات�ج المحلي 

العالمي”.
في طوكيو س�تتناول المباحثات إظهار جبهة 
موح�دة ض�د الوالي�ات المتحدة بش�أن الرس�وم 
الياباني�ة  الحكوم�ة  الت�ي وصفته�ا  الجمركي�ة 

ب�”المؤسفة جدا”.
ومؤخرا وصفت المفوضة األوروبية لش�ؤون 
التجارة سيس�يليا مالمستروم االتفاق األوروبي-

اليابان�ي بأن�ه “رس�الة قوي�ة” ض�د الحمائي�ة 
األميركية وس�تكون ضم�ن الوف�د األوروبي إلى 
آس�يا. ول�م يلغ يونك�ر زيارت�ه للصي�ن واليابان 
لتبديد القلق والش�ائعات حول حالته الصحية بعد 
أن ظهر في صور يترنح ويس�نده عدة قادة خالل 
حفل مساء األربعاء على هامش قمة حلف شمال 

األطلسي في بروكسل.
وق�ال المتحدث باس�م يونك�ر إن األخير عانى 
من آالم في الظهر بسبب عرق النسا وغادر الحفل 

على كرسي متحرك.
وصدرت ش�كوك ح�ول قدرته الجس�دية على 
تحم�ل رح�الت جوية طويل�ة ومتعب�ة وطرحت 
تس�اؤالت ح�ول م�ا إذا كان ق�ادرا عل�ى رئاس�ة 
المفوضي�ة األوروبي�ة حت�ى نهاي�ة واليت�ه في 

.2019
والجمعة قال ستيفن س�يبرت المتحدث باسم 
المستش�ارة انغيال مي�ركل إن الحكومة األلمانية 

تثق به كليا.
وأكد يونكر )63 عاما( مرارا علنا أنه يعاني من 

آثار حادث سير يسبب له آالما مزمنة في الظهر.
وبعد زيارته للصين واليابان س�يتوجه يونكر 
إل�ى الواليات المتحدة للتفاوض مع دونالد ترامب 
إلنه�اء الح�رب التجارية بي�ن االتح�اد األوروبي 

والواليات المتحدة.
وحض�ر ترام�ب الحف�ل ف�ي بروكس�ل ورأى 
يونكر الذي كان يس�انده رئيسا الوزراء الهولندي 
م�ارك روتي والبرتغالي انطونيو كوس�تا ولم يبد 

أي تعاطف لحاله.

بروكسل ترسل ممثلني إىل بكني وطوكيو لتمتني العالقات

االحتاد األوريب يسعى لـ »جبهة موحدة« مع الصني واليابان ضد محائية أمريكا
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بالنظر لعدم تقدم راغب تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة  تفاصيلها ادناه العائدة  
اىل بلدية الحيدرية وملدة ) سنة واحدة ( وفقا الحكام  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21( لسنة 2013 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل 
)15( خمس�ة عرش يوم من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة ) 200% ( من القيمة املقدرة 
بموجب صك مصدق وفقا للقانون  وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف بلدية الحيدرية الساعة الحادية عرشة من صباح اليوم التايل النتهاء 
مدة النرش وعند مصادقة يوم املزايدة عطلة رسمية فتؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من 

يوم اجرائها 

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

2  �تبدأ منة العقد من تاريخ االحوال القطعية وعىل املس�تأجر  تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة 
بالقانون وتعليماته وبخالفة يعترب ناكال بالتزامه 

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

5 � عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل املاجور تتضمن االسم التجاري للمستاجر مع كافة تفاصيل املاجور  
6 � االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى 

7 � ع�ىل املتق�دم ان يك�ون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومي�ة او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناته�ا تنفيذا لكتاب محافظة النجف 
االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم )  12078(  يف 2012/11/21

8 � تكون امانات دخول املزايدة الشاغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكاتب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3
9 � الساحة املستحدثة يكون سياجها من مادة BRC بدون مشيدات

10 � يلزم املستاجر لألمالك الواقعة يف واجهة شارع  نجف � كربالء �  الشارع الرئييس بعمل واجهة من مادةspane   k- بطول 4م 
11  � جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يسكنون خارج املحافظة استنادا اىل كتاب السيد املحافظ املرقم 6782 يف 2018/5/20

محكمة بداءة السماوة
العدد  /85/ب/2018

التاريخ /2018/7/11
اعالن

اىل املدعى عليها : وعيده محمد طالب
ه�ذه  اص�درت   2018/5/29 بتاري�خ 
املحكم�ة قراره�ا بالع�دد 85/ب/2018 
واملتضم�ن الزامك بتأديتك للمدعي س�الم 
عبي�د زرزور مبل�غ مق�داره اربعة ماليني 
وثالثمائة وتسعه وسبعون الف وستمائة 
( ع�ن قيم�ة  دين�ار  وتس�عة وتس�عون 
املش�يدات واملغروسات املقامة عىل العقار 
املرقم 5 مقاطعة 8 ابو جويالنه وملجهولية 
محل اقامتك وحس�ب كتاب مركز رشطة 
 2018/7/10 يف   6128 بالع�دد  املج�د 
ومرفقة اش�عار مختار منطقة ام العكف 
يف الس�ماوة املخت�ار )رات�ب عب�د الكاظم 
خزام( واملؤرخ 2018/7/10 تقرر تبليغك 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني ولك 
حق االع�رتاض خالل عرشة ايام من اليوم 
الت�ايل للتبليغ وبعكس�ه يس�قط حقك يف 

االعرتاض
القايض

فليح حسن جاسم
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

دار القضاء يف الوركاء
محكمة االحوال الشخصية

اعدد : 151/ش/2018
التاريخ 2018/7/12

اعالن
اىل املدعى عليه / بديري شنداخ حسن

اقام�ت  زوجتك املدعي�ة ) جميلة نغيمش 
حكيوي( دعوى رشعي�ة يف هذه املحكمة 
واملتضمن�ة  151/ش/2018  بالع�دد 
تصدي�ق ط�الق وملجهولية مح�ل اقامتك 
بالتبلي�غ واش�عار   القائ�م  حس�ب رشح 
مختار منطقتك تق�رر تبليغك عن طريقة 
االع�الن بصحيفتني يوميتني محليتني وقد 
عينت يوم 2018/7/22 الساعة التاسعة 
صباحا موعدا للمرافعة فيها ويف حال عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 

سيتم اجراء املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
القايض

عبد االمري عبد الحسني حسن
����������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري يف الرميثة

اعالن طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاريخ 2018/6/7 لتسجيل تمام العقار 
تسلس�ل 241 محل�ة الرشق�ي الواق�ع يف 
الرميث�ة بأس�م مه�دي محس�ن باخ�ت 
باعتب�اره حائزا ل�ه بصفته املال�ك للمدة 
القانونية ولغ�رض تثبيت امللكية املذكورة 
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام القانون 43 
لسنة 1971 املعدل قررنا اعالن هذا الطلب 
فعىل من يدع�ي بوجود عالق�ة او حقوق 
معين�ة ع�ىل ه�ذا العق�ار تقديم م�ا لديه  
اىل ه�ذه الدائرة خ�الل مدة ثالث�ون يوما 
اعتب�ارا من اليوم التايل لن�رش هذا االعالن 
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة 
الع�ارشة صباح�ا من اليوم الت�ايل النتهاء 
م�دة ه�ذا االع�الن وذل�ك ألثب�ات حقوقه 
موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري  يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض
سالم نعيم عبد الله

مالحظ دائرة التسجيل العقاري الرميثة
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة السماوة
العدد : 53/ب/2018
التاريخ 2018/7/15

اعالن
عطف�ا ع�ىل الق�رار الصادر م�ن محكمة 
بداءة الس�ماوة بالدع�وى املرقمة 53/ب 
واملكتس�ب   2018/2/14 يف    2018
الدرج�ة القطعي�ة املتضمن ازالة ش�يوع 
العقار املرق�م 94/58 بس�اتني الغربي يف 
الس�ماوة بيعا املدرجة اوصافه ادناه ملدة 
ثالث�ني يوما من اليوم الت�ايل لنرش االعالن 
وستجري املزايدة يف هذه املحكمة الساعة 
الثانية ع�رش ظهرا وعىل الراغبني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املق�درة البالغة ثالثمائة وتس�عون مليون 
دينار بصك مصدق ألمر هذه املحكمة من 
مرصف حكومي واذا ص�ادف يوم املزايدة 
عطلة رس�مية فستجري املزايدة يف السوم 

الذي يليه من الدوام الرسمي
القايض

فليح حسن جاسم
االوصاف :

االرض املش�يد عليه�ا دار س�كن قديم�ة 
)خربه( تقع يف شارع الفنادق يف السماوة 
مجاور مكتب الفرقان االنرتنيت  وصيدلية 
مراد مبنيه من الطابوق ومسقفه بالحديد 
مغلق�ة  للس�كن  تصل�ح  ال  الش�يلمان  
وال يمك�ن النف�اذ اليه�ا بس�بب االنقاض 

مساحتها  110مرت مربع ملك رصف
����������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد : 87/ب/2017
التاريخ 2018/7/15

اعالن مزايدة
تبيع هذه املحكمة باملزايدة العلنية العقار 
الح�رية  املرق�م 283/123 مقاطع�ة 44 
فع�ىل الراغبني بال�رشاء الحضور اىل هذه 
املحكمة يف اليوم الثالث�ون من اليوم التايل 
لنرش االعالن مستصحبي معهم التأمينات 
القيم�ة  م�ن   %10 البالغ�ة  القانوني�ة 
املقدرة ويستحمل املش�رتي اجور االعالن 

والداللية 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف :

العقار عبارة عن دار مس�احتها 232 مرت 
مربع مفرزة  لثالث دور بصورة غري رسمية 
ال�دار االوىل تحتوي عىل غرف�ة نوم واحدة 
ومطبخ وحمام ومرافق صحية البناء من 
البلوك والطابوق مسقف بالشيلمان عدى 
املطبخ مسقف بالخش�ب ودرجة عمرانه 
رديء جدا والدار الثاني�ة تتألف من غرفة 
ومطب�خ وحم�ام ومراف�ق صحي�ة البناء 
رديء الدار الثالثة تش�تمل عىل ثالث غرف 
نوم ومطبخ وحمام ومرافق صحية البناء 
متوس�ط ويق�ع العق�ار رك�ن يف منطقة 
اللهيبات يف منطقة الحرية قيمة املشيدات 
)3,000,000( ثالث�ة ماليني دينار عراقي 
وقيمة االرض )16,000,000( س�تة عرش 
مليون دينار عراقي والقيمة الكلية للعقار 
) 19,000,000(  تسعه عرش مليون دينار 

عراقي

تنويه
الع�راق  م�ن  كل  صحيفت�ني  يف  ن�رش 
 2018/7/4 يف   637 بالع�دد  االخباري�ة 
وصحيفة املستقبل العراقي بالعدد 1704 
يف 2018/7/4 االع�الن الخاص بمديرية 
تنفي�ذ النجف والخ�اص بالعق�ار املرقم 

3736 /براق /
1 � عدد الس�هام املراد بيعها 34 سم من 

اصل االعتبار الكيل 192 سم
2 � ذكر يف اوصاف العقار ارضية الطابق 
م�ن االس�منت خط�أ والصحي�ح ارضية 
الطاب�ق االريض من االس�منت لذا اقتىض 

التنويه
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
القادس�ية  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة غماس

العدد : 267/ب/2018
التاريخ 2018/7/11

اعالن
اىل / املدعى عليه ) عطية حسن حسني(

اق�ام املدع�ي )حس�ن ابراهي�م محم�د( 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة الدع�وى املرقم�ة  
267/ب/2018 مدع�ي فيه�ا ان املدعى 
عليه يض�ع ي�ده الغاصبة عىل س�هامه 
املرقم�ة  ل�ه  العائ�دة  الس�كن  ال�دار  يف 
809/135 مقاطعة 74 صاحي ابو حالن 
ويعارضني باستغالل سهامي دون وجه 
حق او مسوغ قانوني رغم توجيه االنذار 
املرق�م )1235( يف 2018/6/15 فطل�ب 
دعوة املدعى عليه للمرافعة والحكم بمنع 
معارضة املدعي اعاله وتحميله الرس�وم 
واملصاري�ف ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف 
الوق�ت الحارض ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
الس�اعة   2018/7/23 ي�وم  وتعي�ني 
التاس�عة صباحا موعدا ألج�راء املرافعة 
ويف حال�ة عدم حض�ورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

عدنان مليح بدر
����������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 2018/282

التاريخ 2018/7/9
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الكوفة العقار تسلسل 
الواق�ع يف ح�ي ميس�ان  31367/3 م4 
العائ�د للمدي�ن مه�دي ش�هيد حس�ني 
املحج�وز لقاء طلب الدائن حاتم جاس�م 
حمي�د البال�غ 18,500,000 دين�ار فعىل 
الراغب�ني بالرشاء مراجع�ة هذه املديرية 
خالل م�دة ثالث�ني يوم�ا تبدأ م�ن اليوم 
التايل  للنرش مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانوني�ة عرشة م�ن املائة م�ن القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

املواصفات : 
ميس�ان  ح�ي   : ورقم�ه  موقع�ه   �  1

31367/3 م4
2 � جنسه ونوعه : دار

3 � حدوده واوصافه : دار سكنية مؤلفه 
م�ن مدخ�ل ومطب�خ وصالة واس�تقبال 
وحم�ام ومجموع�ة صحي�ة وغرفة نوم 
واحدة وسلم يؤدي اىل السطح ومكشوفة 

ومرافق خارجية
4 � مشتمالته : ال توجد

5 � مساحته : 125م2
6 � درجة العمران : متوسطة

7 � الشاغل : ابنة املدين
 65,000,000  : املق�درة   �القيم�ة    8

خمسة وستون مليون دينار عراقي
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
القادس�ية  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السنية

العدد : 95/ش/2018
التاريخ 2018/7/9

اىل / املدع�ى علي�ه / احمد حي�اوي عبد 
االمري
اعالن

اصدرت محكم�ة االحوال الش�خصية يف 
الس�نية قراره�ا املرق�م 95/ش/2018 
يف 2018/6/11 بالدع�وى املقام�ة م�ن 
قبل املدعي�ة اخالص عب�د الرحمن عراك 
ع�ىل املدع�ى علي�ه احم�د حي�اوي عبد 
االم�ري املتضمن احلكم غيابي�ا بالتفريق 
القضائي بحق املدعى عليه احمد حياوي 
عبد االمري وملجهولية محل اقامتك قررت 
هذه املحكمة تبليغك بقرار الحكم  اعاله 
عن طري�ق صحيفتني يوميت�ني ويف حال 
عدم تقديمك الطعن ضمن املدة القانونية 
الدرج�ة  اكتس�ب  ق�د  الق�رار  س�يكون 
القطعي�ة علم�ا ان املدة ه�ي ثالثون يوم 
تب�دأ م�ن اليوم الت�ايل للن�رش يف الجريدة 

الرسمية
القايض

عيل نعمان جبار
����������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوازرة لشؤون الرشطة

مديرية رشط�ة محافظة النجف االرشف 
واملنشأت

مديرية الجنائية والحركات
قسم الجنائية / املفقودات

العدد خ / 32109
التاريخ 2018/7/8

اىل وزارة الداخلية /وكالة الوزارة لشؤون 
الرشطة 

فقدان هوية اقامة
النج�ف  قض�اء  رشط�ة  قس�م  اعلمن�ا 
يف   13071 املرق�م  بكتاب�ه  الجنوب�ي 

2018/7/3 بانه :
بتاريخ 2018/6/26 احال الس�يد قايض 
تحقي�ق النج�ف اىل مركز رشط�ة الغري 
طل�ب املخ�رب )س�يد احم�د س�يد محمد 
ش�اه( تولد 1980 هندي الجنسية يحمل 
جواز السفر املرقم )  L1931120 ( دونت 
اقواله وافاد قبل حوايل شهرين فقدت منه  
هوي�ة االقامة املرقم�ة )2377( العائده 
له الص�ادرة من مديري�ة  األحوال املدنية 
والج�وازات واالقام�ة يف النجف / قس�م 
ش�ؤون االقامة يف املدينة القديمة قضاء 
وق�در ورغ�م البح�ث لم يجده�ا ويطلب 
االخبار كم�ا تم ربط كتاب صحة  صدور 
الهوي�ة اعاله عرض املوضوع عىل قايض 
التحقيق وقرر تعميم االوصاف واش�عار 
الجه�ات ذات العالق�ة ولك�ون الح�ادث 
قضاء وقدر غلق التحقيق مؤقتا استنادا 

ألحكام املادة 130/ج االصولية

تعل�ن لجن�ة البيع واإليجار الثاني�ة ملحافظة النجف االرشف عن إج�راء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرج�ة تفاصيلها ادناه 
والعائ�د إىل بلدي�ة )الحرية(  وملدة  )س�نة واحدة( وفقا إلحكام قان�ون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013. فعىل من 
يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  الحرية أو اللجنة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التايل 
لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة باستثناء املستأجرين 
الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  
لحس�اب البلدي�ة املذكورة اس�تنادا إىل ما ج�اء بالقانون أنف�ا وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحاف�ظ  املرقم )30( يف 
2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء مدة االعالن  البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان 
)بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

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

2 � عىل املس�تأجر  مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تس�ديد بدل اإليجار والرس�وم 
األخرى

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

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

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بأمالك بلدية احليدرية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية

رئيس اللجنة

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

اعالن

اعالن

العدد :63
التاريخ :2018/7/15

العدد : 194
التاريخ 2018/7/15

المساحةم2الرقم البلدي الجديدنوع الملك والموقع واالستعمال
12م6712كشك مؤقت ـ السوق الشعبي  ـمجاور متنزة الحيدرية
12م6672كشك مؤقت ـ السوق الشعبي  ـمجاور متنزة الحيدرية
12م6682كشك مؤقت ـ السوق الشعبي  ـمجاور متنزة الحيدرية
12م6662كشك مؤقت ـ السوق الشعبي  ـمجاور متنزة الحيدرية
12م6722كشك مؤقت ـ السوق الشعبي  ـمجاور متنزة الحيدرية
12م6612كشك مؤقت ـ السوق الشعبي  ـمجاور متنزة الحيدرية
12م6762كشك مؤقت ـ السوق الشعبي  ـمجاور متنزة الحيدرية
12م6752كشك مؤقت ـ السوق الشعبي  ـمجاور متنزة الحيدرية
12م6692كشك مؤقت ـ السوق الشعبي  ـمجاور متنزة الحيدرية
12م6732كشك مؤقت ـ السوق الشعبي  ـمجاور متنزة الحيدرية
12م6782كشك مؤقت ـ السوق الشعبي  ـ مجاور متنزة الحيدرية
12م6792كشك مؤقت ـ السوق الشعبي  ـمجاور متنزة الحيدرية
12م6652كشك مؤقت ـ السوق الشعبي  ـ مجاور متنزة الحيدرية

15م2462كشك مؤقت ـ خلف الكازينو القديمة ـ  محور الى علوة االسماك
15م4772كشك مؤقت ـ السوق الشعبي  ـمجاور متنزة الحيدرية
15م6602كشك مؤقت ـ السوق الشعبي  ـمجاور متنزة الحيدرية
15م6592كشك مؤقت ـ السوق الشعبي  ـمجاور متنزة الحيدرية
15م6572كشك مؤقت ـ السوق الشعبي  ـ مجاور متنزة الحيدرية

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

السوق العصري 22/1حانوت1

سوق ذو طابقين /الطابق االول 27/3حانوت2

الشارع العام / مدخل الحرية 1/2كشك3

مقابل مستشفى الحرية 16/2كشك4

امام مدرسة امنة بنت وهب  17/2 ـ 18/2اكشاك5

الحرية 9م28/12 ـ 30/1حوانيت6

الحرية16,5م4/32 ـ 5/3حوانيت7

الحرية8,75م5/22 ـ 6/2 ـ 10/2اكشاك8
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور )جاس�ب لطيف 
الحجامي( و من خالل االحصائيات الرس�مية املقدمة من قس�م 
التخطي�ط – ش�عبة االحص�اء ع�ن والدة )27770( الف طفل يف 

املستشفيات خالل النصف االول من العام الحايل
و ب�ن الحجام�ي بلغت ال�والدات الطبيعي�ة )13195( الف طفل 
و ال�والدات القيرصية بلغت )14575( ال�ف طفل مؤكدا ان هذه 
النس�بة الكبرية من الوالدات يف املؤسسات الصحية جاءت نتيجة 
وجود م�الكات طبية و صحية متميزة و عم�ل صاالت العمليات 
بكفاءة خالل )24( ساعة و جودة الخدمات املقدمة لالم و الطفل 
و تحىض صاالت الوالدة و استش�اريات رعاية الحوامل  و الطفل 
باهتمام الدائرة و ادارات املستش�فيات مما ادى اىل ثقة املواطنن 
بهذه املؤسس�ات و ما يجدونه من رعاية طبية و صحية لجميع 

الحوامل و االطفال .

   بغداد / المستقبل العراقي

ح�ددت الهيئة العليا للحج والعمرة، أمس االثنن، موعد انطالق أوىل 
رحالت الحجاج إىل الديار املقدسة ملوسم الحج الحايل. وقال املتحدث 
باسم الهيئة حسن الكناني يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، إن »الهيئة حددت يوم االثنن 2018/7/23 موعدا النطالق أول 
رحلة جوية للحجاج من مطار بغداد الدويل إىل مطار األمري محمد بن 
عبد العزي�ز ب املدينة املنورة«.وأوضح الكنان�ي، أن »تفويج الحجاج 
ج�وا س�يكون ع�ر املط�ارات العراقية الخمس�ة )بغ�داد – النجف 
االرشف – الب�رصة – أربي�ل – الس�ليمانية( وبواق�ع 4-5 رح�الت 
يوميا، عىل أن تنته�ي عملية التفويج يف يوم 2018/8/9«.وأضاف، 
أن »موعد انط�الق أوىل قوافل الحج الرية من املحافظات عر منفذ 
عرع�ر الح�دودي باتج�اه املدين�ة املنورة س�يكون يف ي�وم الجمعة 
2018/7/27 بواق�ع 350 قافلة وبمعدل أكثر من 50 حافلة يوميا، 

عىل أن تنتهي عملية تفويج حجاج الر يف 2018/8/9«.

   بغداد / المستقبل العراقي

ش�فت مؤسس�ة الش�هداء عىل موافق�ة وزارة التعليم الع�ايل والبحث 
لعلم�ي، عىل تدوي�ر املقاعد للدراس�ات العلي�ا لذوي الش�هداء.وأكدت 
رئيس�ة مؤسسة الش�هداء ناجحة عبداالمري الشمري يف بيان لها تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه »موافق�ة وزير التعلي�م العايل، عىل 
تدوير مقاعد الدراس�ات العليا لذوي الش�هداء للفئات الثالث }ش�هداء 
جرائ�م البعث, ضحايا االرهاب, الحش�د الش�عبي{«.واضافت »س�يتم 
ش�غل املقاعد الخاصة بذوي الشهداء كافة التي لم تشغل من قبل وفق 
الحصة املقررة وحس�ب القانون«.وكان�ت وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي، قررت يف 12 تموز الجاري، توسعة مقاعد القبول يف الدراسات 
العلي�ا بواق�ع مقعد واحد لقن�اة القبول العام ومقعدي�ن لقناة النفقة 
الخاصة يف االختصاصات والدراس�ات املفتوحة يف الجامعات.وأش�ارت 
ال�وزارة اىل ان »صالحية الجامعات قائمة بتدوير املقاعد الش�اغرة من 

العام اىل الخاص عىل وفق االستحقاق وبحسب ضوابط القبول«.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التخطيط، أمس االثنن، ارتفاع 
معدل التضخم خالل ش�هر حزي�ران املايض 
بنسبة 0.6%، مقارنة بشهر ايار الذي سبقه، 
فيم�ا ش�هد التضخ�م الس�نوي ه�و االخ�ر 
ارتفاعا يف معدالته بنس�بة 1.7% مقارنة مع 
ش�هر حزيران من العام املايض 2017.وقال 
املتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبدالزهرة 
الهنداوي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »ارتف�اع التضخ�م خ�الل 
ش�هر حزيران املنرصم جاء متأث�را بارتفاع 
قس�م الس�كن بنس�بة 2.4% خ�الل الش�هر 
املذكور وكذلك ارتفاع قسم املالبس واالحذية 
بنس�بة 0.3%، فيما ش�هدت باقي االقس�ام 
انخفاض�ا تراوح ب�ن 0.5% اىل 1%«.واضاف 
ان »ارتفاع التضخم الس�نوي بنس�بة %1.7 
جاء نتيجة ارتفاع قسم االغذية واملرشوبات 
غ�ري الكحولية بنس�بة 1.9%وقس�م املالبس 
واالحذية بنس�بة 1.3% وقس�م النقل بنسبة 
6.8% وقس�م التعلي�م بنس�بة 3.2%، مقابل 
انخفاض عدد من االقسام االخرى من بينها 
قس�م الرتفيه والثقافة الذي انخفض بنسبة 
2.5% وقسم املطاعم انخفض بنسبة %1.2«.

وب�ن الهن�داوي ان »الرق�م القي�ايس العام 
ارتفع خ�الل ش�هر حزيران املايض بنس�بة 
0.6% نتيج�ة ارتفاع قس�م املالبس واالحذية 
بنس�بة 0.3% وقس�م الس�كن بنس�بة %2.4 
»، مبين�ا ان »عملي�ة جمع االس�عار لش�هر 
حزي�ران املايض لم تش�مل محافظ�ة نينوى 

نتيجة االوضاع الخاصة باملحافظة«.

التخطيط تعلن ارتفاع
معدل التضخم خالل حزيران 

املايض بنسبة %0.6

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن منفذ الش�المجة الحدودي، أمس الي�وم االثنن، ان الحركة 
طبيعية أمام املسافرين والبضائع.

وقال مدير املنفذ العقيد قيص الش�اوي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن » الحركة طبيعية ضمن منفذ الشالمجة 

امام املسافرين وحركة البضائع ايضاً«.
وش�هدت املحافظات الجنوبية ، احتجاجات جديدة لليوم السابع 
ع�ىل الت�وايل تخللته�ا اش�تباكات ب�ن متظاهرين وق�وات األمن 
وأعم�ال تخري�ب اس�تهدفت مقرات تابع�ة ألح�زاب ومحاوالت 

القتحام مقرات إدارية وغريها ما أدى إىل سقوط قتىل وجرحى.
وكان مصدر مطلع افاد، األحد، بارتفاع أعداد الجرحى بتظاهرات 
ذي ق�ار إىل أكث�ر م�ن 70 جريح�ا، فيما اش�ار اىل ان ق�وة امنية 

ستتوجه اىل ميناء ام قرص يف البرصة لفض االعتصامات.

منفذ الشالجمة: احلركة طبيعية 
أمام املسافرين والبضائع

    بغداد / المستقبل العراقي

ناشدت وزارة الصناعة واملعادن امانة بغداد 
برف�ع التج�اوزات والحد م�ن امللوثات التي 
يس�ببها معمل اس�فلت الزعفرانية وموقع 
كس�ارة الرش�يد التابع�ن له�ا ع�ىل معمل 
الحرية التابع ملصن�ع القطنية احد مصانع 
الرشكة العامة لصناعات النسيج والجلود. 

وافص�ح مدي�ر مرك�ز االع�الم والعالق�ات 
العامة يف الوزارة عبدالواحد علوان الشمري 
عن وجود ملوثات مستمرة ينتجها املعملن 
املذكوري�ن والواقع�ن بمس�افة قريبة جدا 
من معم�ل الحرية واملتمثلة بانبعاث غازات 
هيدروكاربونية مرسطنة م�ن انتاج معمل 
االسفلت وانبعاث غبار واتربة كثيفة بسبب 
عم�ل الكس�ارة والنات�ج ع�ن طح�ن مواد 
االنقاض الت�ي تنقلها عجالت الحمل املدنية 
الكبرية والصغرية اىل املوقع اضافة اىل وجود 

ب�رك مائية قرب مولدة الكهرباء الرئيس�ية 
تؤثر عىل تش�غيلها وتسبب املس الكهربائي 
نتيج�ة كرس يف انابيب امل�اء الصالح للرشب 
بسبب عجالت الحمل الكبرية ، مضيفا بأنه 

وبس�بب معمل االسفلت فأن املنفذ الرئييس 
ملعم�ل الحرية مغل�ق باالنق�اض والحصو 
والرمل مايؤدي اىل عدم امكانية وصول فرق 
صيانة الكهرباء عند ح�دوث قطع يف التيار 

الكهربائي .
ودعا الش�مري امانة بغ�داد ووزارة الصحة 
الالزم�ة  االج�راءات  اتخ�اذ  اىل  والبيئ�ة 
ملعم�ل  والتج�اوزات  امللوث�ات  بخص�وص 
اس�فلت الزعفرانية وموقع كس�ارة الرشيد 
الواقع�ن ع�ىل اح�د جانب�ي طري�ق محمد 
القاس�م الرسيع وبالرسعة املمكنة السيما 
بع�د عدم تنفي�ذ ق�رارات الغلق واس�تمرار 
املوقع�ن املذكورين بالعمل ع�ىل الرغم من 
املخاطبات الرس�مية مع الجه�ات املعنية ، 
الفتا يف الوقت ذاته اىل عدم صحة قرار وزارة 
الصحة والبيئة بخصوص كس�ارة الرش�يد 
كون ان الكس�ارة تس�بب التلوث باتجاهن 
االول باتج�اه تراك�م االنق�اض وبكمي�ات 
كميات واملوثقة لدى ال�وزارة والثاني طرح 
كمي�ات كب�رية م�ن االترب�ة ع�ن تش�غيل 
الكسارة مايؤثر بش�كل كبري وملحوظ عىل 

املنتج النهائي ملعمل الحرية.

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د عضو غرفة تجارة بغ�داد ضياء الكعبي 
،الي�وم االثن�ن، أن قطع خدم�ة االنرتنيت يف 
البالد تس�ببت بخس�ارة مليون دوالر، مبينا 
ان تظاهرات البرصة تسببت يف تراجع حجم 
التب�ادل التج�اري م�ع الكويت واي�ران عر 
منفذ الش�المجة.وقال الكعبي يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان »البنوك 
ورشكات التحوي�ل امل�ايل ب�ارشت عمله�ا يف 
بغداد وجنوب البالد، لكن دون فائدة، خاصة 
ان انظم�ة العمل متوقف�ة وال يوجد تواصل 

مع النظام املايل يف البنوك وفروعها«. واوضح 
ان »االم�ر نفس�ه ينطب�ق ع�ىل ال�رشكات 
التجارية ومكاتب النق�ل والتصدير، باعتبار 
ان االنرتنيب كان محركا رئيسيا لها«.واشار 
الكعب�ي اىل ان »هن�اك خس�ائر تق�در بنحو 
مليون دوالر من جراء توقف خدمة الش�بكة 
العنكبوتية«، الفتا اىل أن »التظاهرات تسببت 
يف تراج�ع حجم التبادل التجاري مع الكويت 
وايران عر منفذ الش�المجة بالبرصة أضافة 
اىل الخس�ائر الناجم�ة ع�ن ايق�اف عدد من 
رشكات الط�ريان رحالتها اىل مطاري النجف 

والبرصة الدولين.

الصناعة تناشد امانة بغداد باحلد من امللوثات من أحد املعامل التابع الحدى رشكاهتا

جتارة بغداد: قطع خدمة االنرتنيت تسبب بخسارة مليون دوالر

    بغداد / المستقبل العراقي

عراقي�ة  جامع�ات  س�بع  حج�زت 
تصني�ف  يف  التنافس�ية  مواقعه�ا 
 )Scimago Institutions Rankings(

العاملي للمؤسسات التعليمية.
وقال املتحدث الرسمي لوزارة التعليم 
العايل والبح�ث العلمي الدكتور حيدر 

العب�ودي إن جامع�ات املوصل وبابل 
وبغ�داد  التكنولوجي�ة  والجامع�ة 
والكوفة والب�رصة والنهرين حققت 
نس�با وحضورا يف ميدان التنافس يف 
هذا التصنيف. وأض�اف ان مؤرشات 
التقييم املعتمدة هي مؤرشات البحوث 
العاملي�ة،  املس�توعبات  يف  املنش�ورة 

واالبتكارات، والتأثري املجتمعي.

جامعات عراقية حتجز مواقعها 
  بغداد / المستقبل العراقييف تصنيف »SIR« العاملي

لق�ي ثالث�ة زوار عراقي�ن مش�اة مرصعهم يف 
ح�ادث س�ري ق�رب مدين�ة داورزن بمحافظة 

خراسان الرضوية الواقعة شمال رشق ايران.
وقال قائد ق�وي االمن الداخيل يف مدينة داورزن 
العقيد جمش�يد بدري يف ترصيح اوردته وكالة 
“إرنا”، ان “س�يارة صالون ش�خصية صدمت 

خمس�ة زوار عراقين مش�اة عيل بعد 5 كم من 
مدينة داورزن”. واضاف، انه “اثر حادث السري 
لقي 3 من الزوار العراقين مرصعهم عىل الفور 
فيم�ا اصيب اخران نقال بمعية ركاب الس�يارة 
الثالث�ة املصاب�ن ايض�ا ايل املستش�في لتلقي 
الع�الج”. واوضح بدري أن�ه “وفقا للتحقيقات 
االولية فان سبب الحادث يعود ايل فقدان سائق 

السيارة القدرة يف السيطرة عليها”.

  بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت مص�ادر طقس�ية أن حوضا علويا 
باردا سيعم مناطق رشق املتوسط وصوال 
اىل الجزي�رة العربية اعتب�ارا من يوم األحد 
درج�ات  بانخف�اض  وسيتس�بب  املقب�ل 

الحرارة ويشمل العراق.
األردن�ي  الج�وي  املتنب�يء  وأوض�ح 

واملرشف عىل مجموعة »خ�راء الطقس« 
اإللكرتونية، خال�د مهداوي، يف ترصيح أن 
الحوض العلوي يعمل عىل تلطيف األجواء 
يف ب�الد الش�ام بش�كل خاص م�ع فرص 
أمط�ار صيفي�ة لس�واحل البح�ر األبيض 

املتوسط.
وأش�ار إىل ان تأث�ري الح�وض العلوي عىل 
العراق يقترص عىل تخفيض درجة الحرارة 

بف�ارق خمس درج�ات عن ح�رارة اليوم 
األحد )16 تموز 2018( يف أجزاء من البالد. 
وسجلت محافظتان عراقيتان جنوبيتان، 
الخمي�س املايض، أع�ىل درج�ات الحرارة 
عىل مس�توى العالم، حيث وصلت الحرارة 
يف الب�رصة وميس�ان اللتن تش�هدان منذ 
أس�بوع احتجاج�ات ضد ت�ردي الخدمات 

والبطالة، إىل 51 درجة مئوية.

مرصع ثالثة زوار عراقيني بحادث سري يف إيران

األسبوع املقبل سيشهد انخفاضًا ملحوظًا 
يف درجات احلرارة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت زين العراق إحدى رشكات مجموعة 
زين الرائدة يف خدمات االتصاالت والبيانات 
املتنقلة يف منطقة الرشق االوسط وشمال 
افريقيا خ�الل احتفالي�ة اقامتها الرشكة 
يف العاصم�ة بغداد يف فندق بابل عن اس�م 
الفائ�ز بأكر جوائز مس�ابقة زين الكرى 
وه�ي عبارة عن بي�ت الحل�م بقيمة 200 
مليون دينار باإلضافة اىل اسماء الفائزين 
بسبائك ذهب واجهزة موبايل وغريها من 
الجوائ�ز وصاحب الحفل حضور رس�مي 
باإلضاف�ة اىل جم�ع غفري م�ن االعالمين 
والصحفي�ن.  ه�ذه أملس�ابقة تع�د أكر 
مس�ابقة تتوفر ملش�رتكي شبكة أتصاالت 
يف ألع�راق. »مس�ابقة زين الك�رى« التي 
اتاح�ت الفرص�ة لكاف�ة مش�رتكي زي�ن 
العراق للفوز باملالين بالتعاون مع رشكة 

عال�م االعالم. فمن خالل إرس�ال رس�الة 
نصّي�ة قصرية تتضمن كلم�ة »اربح« عىل 
الرق�م 4444، او كلمة »من�زل« اىل 3333 
يدخل اس�م املشرتك بالس�حب عىل جوائز 
يومي�ة, أس�بوعية، وش�هرية  والجائ�زة 
الكرى وه�ي عبارة عن منزل بقيمة 200 
مليون دينار ويذكر ان هذه املس�ابقة منذ 
انطالقه�ا يف منتص�ف 2016 تج�اوز عدد 
الفائزين بها ال� 500 فائز وقد فاقت قيمة 
جوائزه�ا املليار وربع دينار عراقي.  وذكر 
رئيس اإلدارة التجارية لزين العراق محمد 
سمري ان »إطالق »مس�ابقة زين الكرى« 
تأت�ي وف�ق اس�رتاتيجية تتمح�ور ح�ول 
تحقي�ق رضا املش�رتكن وتلبية حاجاتهم 
الك�رى  زي�ن  ومس�ابقة  ومتطلباته�م. 
تعر ع�ن تقدير الرشكة لثقة مش�رتكيها 
ووالئه�م لها. ونهدف من خاللها اىل تعزيز 
التواصل معهم وإدخال الفرحة اىل قلوبهم 

من خالل اشرتاكهم يف هذه املسابقة التي 
س�تعود عليه�م بالفائ�دة، لكي يش�عروا 
بأنه�م رشكائن�ا يف مس�ريتنا نحو تحقيق 
األفضل والنجاح ملا فيه مصلحة العراقين 
يف جمي�ع املحافظ�ات. “ ويذك�ر محم�د 
حس�ن الفائز بالجائزة الك�رى وهو من 
س�كنة مدين�ة االس�كندرية – محافظ�ة 
باب�ل » اس�كن مع عائلت�ي املتكونة من 4 
اطفال يف مكان مساحته ال تتجاوز ال� 30 
م�رت مربع، لم تس�نح يل الفرصة اىل ايجاد 
عم�ل فلكم ان تتخيلوا م�اذا تعني يل هذه 
الجائزة، هي بالفعل حلم وتحقق!« تعتمد 
مس�ابقة زين الكرى عىل معايري ورشوط 
ش�فافيتها  لضم�ان  عاملي�ة  وتقني�ات 
وحرفيتها باإلضافة اىل اس�تيفائها لكافة 
الضواب�ط وال�رشوط املح�ددة م�ن قب�ل 
التنظيمية والرقابية، واملس�ابقة  الجهات 

متاحة لكافة مشرتكي زين العراق.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن محافظ بغداد عطوان العطواني، أمس 
االثنن، ع�ن اتفاق ألعداد الئحة باملش�اريع 
املهم�ة التي تدخل ضم�ن اتفاقي�ة التوأمة 
بن العاصم�ة بغ�داد ونظريته�ا الرومانية 

بوخارست.
االعالم�ي  العطوان�ي  ملكت�ب  بي�ان  وذك�ر 
وتلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان 

»محافظ بغداد، عطوان العطواني، استقبل 
اليوم، السفري الروماني، اكوب برادا، والوفد 
املرافق له«.واوضح العطواني بحسب البيان، 
انه »ت�م االتفاق مع الس�فري الروماني عىل 
اعداد الئحة باملش�اريع املهم�ة والتي تدخل 
ضم�ن اتفاقية التوأمة ومنها يف قطاع النقل 
ع�ر تنفيذ مرشوع ترامب الذي يربط مطار 
بغداد الدويل بطريق عباس بن فرناس وأخر 
يربط مجمع بس�ماية السكني بالعاصمة«، 

مؤكدا »جدي�ة وتحمس الحكومة الرومانية 
لتنفيذ املشاريع االستثمارية يف بغداد«. 

ولفت اىل ان »محافظة بغداد س�توجه دعوة 
اىل امينة بوخارس�ت لزيارة العاصمة بغداد 
الس�تكمال متطلب�ات اتفاقي�ة التوأمة بن 
العاصمت�ن والت�ي ت�م التباح�ث بها خالل 
الس�نوات املاضي�ة«، مش�ريا اىل ان »هن�اك 
حرص متب�ادل لدى الجانب�ن لتوقيع هذه 

االتفاقية بعد اعداد املسودة النهائية لها«.

»مسابقة زين الكربى«.. أقوى مسابقة لتعزيز التواصل مع املشرتك العراقي
بيت احللم من اكرب اجلوائز املقدمة من قبل زين العراق

حمافظ بغداد: االتفاق عىل الئحة مشاريع ستدخل اتفاقية 
التوأمة بني بغداد وبوخارست

صحة الكرخ  تعلن والدة حوايل »28« ألف طفل 
يف مستشفياهتا خالل النصف االول من العام

هيئة احلج حتدد موعد انطالق اوىل 
رحالت احلجاج إىل الديار املقدسة

إصدار قرار جديد خيص مقاعد 
الدراسات العليا لذوي الشهداء
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بالنظر لعدم تقدم راغب تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة  تفاصيلها ادناه العائدة  
اىل بلدية الحيدرية وملدة ) سنة واحدة ( وفقا الحكام  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21( لسنة 2013 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل 
)15( خمس�ة عرش يوم من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة ) 200% ( من القيمة املقدرة 
بموجب صك مصدق وفقا للقانون  وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف بلدية الحيدرية الساعة الحادية عرشة من صباح اليوم التايل النتهاء 
مدة النرش وعند مصادقة يوم املزايدة عطلة رس�مية فتؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة املصاريف وتكون مدة كرس القرار خمس�ة ايام 

من يوم اجرائها 

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

2  �تبدأ منة العقد من تاريخ االحوال القطعية وعىل املس�تأجر  تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة 
بالقانون وتعليماته وبخالفة يعترب ناكال بالتزامة 

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

5 � عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل املاجور تتضمن االسم التجاري للمستاجر مع كافة تفاصيل املاجور  
6 � االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى 

7 � ع�ىل املتق�دم ان يك�ون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومي�ة او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناته�ا تنفيذا لكتاب محافظة النجف 
االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم )  12078(  يف 2012/11/21

8 � تكون امانات دخول املزايدة الشاغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكاتب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3
9 � الساحة املستحدثة يكون سياجها من مادة BRC بدون مشيدات

10 � يلزم املستاجر لألمالك الواقعة يف واجهة شارع  نجف � كربالء �  الشارع الرئييس بعمل واجهة من مادةspane   k- بطول 4م 
11  � جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يسكنون خارج املحافظة استنادا اىل كتاب السيد املحافظ املرقم 6782 يف 2018/5/20

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم اإلضبارة : 741/ت/2018

التاريخ 2018/7/9
اىل / املنفذ عليها )انعام عيل عصواج(  

لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن )مذكرة 
االخبار بالتنفيذ واشعار مختار املنطقة 
وائ�ل عام�ر رضا( ان�ك مجه�ول محل 
االقامة وليس ل�ك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ عليه 
اس�تنادا مل�ادة 27 م�ن قان�ون التنفي�ذ 
تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
التنفي�ذ الكوف�ة خ�الل خمس�ة ع�رش 
يوما تبدا من الي�وم التايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

بأجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 
يف  939/ش/2018  بالع�دد  الكوف�ة 
2018/6/28 وال�ذي يقيض بمطاوعتك 
للدائ�ن )احمد حميد ب�در( يف الدار  املعد 

من قبله
���������������������������������

فقدان
فقدت من�ي هوية ص�ادرة من املرصف 
الصناعي بأسم / نادية جبار فليح فمن 

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

اعالن      
قدم املدعي ) عقيل س�عد عب�د العباس 
( طلب�اً ي�روم في������ه تبدي�ل اللقب 
م��ن ) الك�روي ( اىل ) الدلف�ي ( فم�ن 
لدي�ه اع�رتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل م�����دة اقصاها 
وبعكس�ه   ) ي�وم  ع�رش  خمس�ة   (
س������وف ينظر بالدعوى وفق احكام 
املادة ) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم ) 3 ( لسنة 2016 .   
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة 

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

قدمت املدعية ) نجمه فالح عبود ( طلباً 
ت�روم في�������ه تبديل االس�م م�ن ) 
نجم�ه ( اىل )نجي�ه ( فمن لديه اعرتاض 
ع�ىل الدع�وى مراجع�ة ه�ذه املديري�ة 
خالل م�����دة اقصاها ) خمسة عرش 
ي�وم ( وبعكس�ه س�������وف ينظ�ر 
بالدع�وى وفق احكام امل�ادة ) 22 ( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 

   .2016
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة 

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

اىل الرشيكة / امل مظلوم حمادي 
التاج�ي  بلدي�ة  اىل  حض�ورك  اقت�ى 
الس�تخراج اج�ازة بناء للعق�ار 12580 

سبع البور .
الرشيك 

حسني ماجد عبد الرضا 
���������������������������������

اعالن 
فق�د الوص�ل املرق�م 293710 والصادر 
م�ن مديرية بلدي�ة الدجي�ل بتاريخ 3 / 
12 / 2012 باسم املواطن صالح مهدي 
حسن فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

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

فقدان
وزارة  م�ن  الص�ادرة  الهوي�ة  فق�دت 
التخطي�ط الدائ�رة القانوني�ة – هوي�ة 
املقاول�ة  بال�رشكات  خاص�ة  تس�جيل 
 : الرشك�ة  اس�م   4977 الهوي�ة  رق�م 
املرج�اس للمق�اوالت العام�ة املحدودة 
اس�م املدير املفوض قاسم احمد عيفان 
– االختص�اص : االنش�ائي والكهربائي 

الدرجة االوىل أ الخامسة ك .

اعالن بيع مستهلكات طبية للمرة االوىل
لألطف�ال  البل�دي  اب�ن  مستش�فى  يعل�ن 
والنس�ائية عن مزاي�دة بيع اجه�زة ومواد 
طبي�ة مس�تهلكة وفق قانون بي�ع وايجار 
ام�وال الدولة  21 لس�نة 2013 املعدل فعىل 
الراغب�ني باالش�رتاك يف املزاي�دة الحض�ور 
يف الي�وم الثالث�ني من الي�وم  التايل من نرش 
االعالن الساعة العارشة صباحا واذا صادف 
عطلة رس�مية يكون الحضور اليوم الثاني 

مستصحبني معهم املستمسكات التالية :
1  � كت�اب ع�دم ممانع�ة م�ن الدخ�ول يف 
املزاي�دة من الهيئة العام�ة للرضائب نافذة 

لسنة 2018 بأسم املشرتك 
2  � تأمين�ات قانوني�ة بمبل�غ 125,000 
بص�ك مصدق او نق�د يودع لدى محاس�ب 

املستشفى 
3  � هوي�ة األحوال املدنية وبطاقة الس�كن 

والتموينية اصل وصورة 
4 � يتحم�ل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور 

االعالن ونسبة 2% خدمات 
5 � جلب هوية غرفة التجارة

جمهوري�ة الع�راق / مجل�س القض�اء 
االعىل

رئاسة محكمة اس�تئناف بغداد/الكرخ 
االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 2923 / ش / 2018 

التاريخ 16 / 7 / 2018 
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه / حس�ن ع�يل حمي�د 
يسكن منطقة سبع البور منطقة االلف

اقام�ت املدعي�ة اس�ماء ع�ادل جخيور 
الدع�وى املرقم�ة اع�اله تطال�ب فيه�ا 
بالنفق�ة املس�تمرة واج�رة حضانة لها 
 ) ريت�اج   ( البنته�ا  مس�تمرة  ونفق�ة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ ق�رر تبليغ�ك اعالناً يف 
صحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 25 / 7 / 
2018 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او من 
ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافعة 

غيابياً وعلناً وفق القانون 
القايض / محمد محيسن عيل     

���������������������������������
بسم الله الرحمن الرحيم 

السيد كاتب العدل يف االعظمية املحرتم 
م / نرش اعالن 

ن�درج اليكم االن�ذار املرق�م ) 18236 ( 
يف 15 / 7 / 2015 والص�ادر م�ن دائرة 
الكات�ب العدل يف االعظمية راجني نرشه 

بجريدتكم الغراء  
نص االنذار :-

بواسطة السيد كاتب العدل يف االعظمية 
املحرتم 

اىل الس�يد : محمد عصام احمد اس�حق 
عنوانه محل�ة 320 ش 28 بناية 5 محل 

رقم 75/72 اسواق غذائية 
جهة االنذار : س�بق وان استأجرت مني 
املحل التجاري اسواق غذائية واملشيد عىل 
القطع�ة املرقم�ة 176 / 263 مقاطعة 
راغبة خاتون ببدل ايجار ش�هري قدره 
300,000 ثالثمائة الف دينار يسدد اليوم 
االول من كل شهر والمتناعك عن تسديد 
بدل ايجار شهر تموز 2018 وملرور املدة 
القانونية للتسديد عليه ادعوك اىل تسديد 
بدل االيجار لشهر تموز 2018 خالل 10 
عرشة ايام ويف حالة عدم التسديد سوف 
اضط�ر القام�ة الدع�وى وفس�خ العقد 

واملطالبة بالتعويض مع التقدير .
املنذر 

عبد الرزاق كريم جواد 
 /  194142562442  : الهوي�ة 

AC4434731
يف 15 / 1 / 2018 مديرية الجنسية 

السكن : الكاظمية محلة 423 زقاق 26 
دار 5 استمارة 39323

الكاتب العدل يف االعظمية / رعد جاسم 
املهدي 

���������������������������������
جمهوري�ة الع�راق / مجل�س القض�اء 

االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف بغداد/الكرخ 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 

العدد 2903 / ش / 2018  
التاريخ 15 / 7 / 2018 

اعالن
اىل املدعى عليه / عواد صكب جاسم

اقامت املدعية اح�الم عبد النبي عطوان 
الدع�وى املرقم�ة اع�اله تطال�ب فيه�ا 
للمدعي�ة  ومس�تمرة  ماضي�ة  نفق�ة 
ومس����تمرة للطفلة م�رام وملجهولية 
القائ�م  رشح  حس�ب  اقامت�ك  مح�ل 
بالتبلي�غ قرر تبليغك اعالناً يف صحيفتني 
محليتني يوميت�ني للحضور ام������ام 
ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 23 / 7 / 2018 
ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانوناً سوف تجري املرافعة غيابياً وعلناً 

وفق القانون 
القايض / فرقد حسن عبد الزهرة

بالنظ�ر لنك�ول املزايدين تعل�ن لجنة البيع وااليجار الخاصة بام�الك بلدية الحيدرية ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزايدة 
العلني�ة اليج�ار العق�ار املبينة  تفاصيله  ادناه العائد  اىل بلدية الحيدرية وملدة ) س�نة واحدة ( وفق�ا الحكام  قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم ) 21( لسنة 2013 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل )15( خمسة عرش 
ي�وم م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية 
البالغة )200% ( من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون  وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 
وس�تجري يف بلدية الحيدرية الس�اعة الحادية ع�رش  من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعن�د مصادقة يوم املزايدة عطلة 
رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة  مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار 

خمسة ايام من يوم اجرائها 

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

2  �تبدأ منة العقد من تاريخ االحوال القطعية وعىل املس�تأجر  تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من صدور 
االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفة يعترب ناكال بالتزامه 

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

4 � اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 � عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل املاجور تتضمن االسم التجاري للمستاجر مع كافة تفاصيل املاجور  

6 � االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى 
7 � عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا 

صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم )  12078(  يف 2012/11/21
8 � تكون امانات دخول املزايدة الشاغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكاتب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 

2016/1/3
9 � الساحة املستحدثة يكون سياجها من مادة BRC بدون مشيدات

10 � يلزم املس�تاجر لألمالك الواقعة يف واجهة ش�ارع  نجف � كربالء �  الشارع الرئييس بعمل واجهة من مادةspane   k- بطول 
4م 

11  � جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يس�كنون خارج املحافظة اس�تنادا اىل كتاب الس�يد املحافظ املرقم 6782 يف 
2018/5/20

المساحةم2الرقم البلدي الجديدنوع الملك والموقع واالستعمال
15م7082كشك مؤقت ـ الشارع العام الجانب االيسر

15م9362كشك مؤقت  ـ الجانب االيسر ـ الحي الصناعي
15م1962 ـ 197حانوت  ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن
15م1742حانوت  ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن

70م322مرافق صحية ـ خلف السوق العصري ـ داخل متنزة الحيدرية
45م8422مخزن خشب ـ  الجانب االيسر

15م6952 ـ 694 ـ 685كشك مؤقت ـ  مقابل فرن الصمون
24م6362 ـ 619 ـ 620 ـ 635كشك مؤقت  ـالسوق الشعبي ـ مجاور متنزة الحيدرية

2400م422ساحة لبيع المواد االنشائية  ـالحي الصناعي
15م7902كشك مؤقت  ـالشارع العام ـ مجاور معرض السيارات 
15م5762 ـ 290 ـ 333 ـ 361 ـ 252 ـ 523 ـ 467 ـ 465 ـ 434 ـ 420 ـ 558 ـ 576كشك مؤقت  ـالسوق الشعبي ـ مجاور متنزة الحيدرية

120م11192 ـ 1118 ـ 1111 ـ 1110 ـ 1113 ـ 1112 ـ 1128 ـ 1129 ـ 1114 ـ 1115  ـ1116 ـ 1127ورشة حدادة ابواب وشبابيك ـ الشارع الحولي
15م702 ـ 64كشك مؤقت  ـالسوق العصري
15م252كشك مؤقت ـ خلف المصرف

600م52معرض السيارات  الشارع العام ـ  الجانب االيسر
800م362ساحة لوقوف السيارات ـ الجانب االيسر

1650م412ساحة لوقوف السيارات ـ شارع النجف ـ كربالء
800م512ساحة لبيع الزهور ـ مقابل حي السالم

2400م382ساحة مخزن ـ  الشارع العام ـ الجانب االيسر
30م1452حانوت ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بأمالك بلدية احليدرية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بأمالك بلدية احليدرية

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية

رئيس اللجنة

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية

رئيس اللجنة

اعالن

اعالن

العدد :64
التاريخ :2018/7/15

العدد :62
التاريخ :2018/7/15

المساحةم2الرقم البلدي الجديدنوع الملك والموقع واالستعمال
15م152كشك مؤقت ـ خلف المصرف
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح املشخاب
العدد: 197/ج/2018
التاريخ: 2018/7/3

الشؤون  قسم  االتحادية/  النجف  استئناف  محكمة  رئاسة  اىل/ 
املالية

م/ اعالن
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 197/ج/2018 يف 2018/7/3 
غيابيا  االبراهيمي(  عباس  لطيف  عباس   ( الهارب  املجرم  بحق 
املادة  استنادا الحكام  ملدة خمس سنوات  الشديد  بالحبس  الحكم 
صعب(  نعمة  عيل   ( للمشتكي  الحق  واعطاء  عقوبات  1/456/أ 
بمراجعة املحاكم املدنية للمطالبة بحقه بالتعويض بعد اكتساب 
القرار درجة البتات ومن حقه االعرتاض عىل الحكم الغيابي اعاله 
مدة ثالثة اشهر من تاريخ نرش االعالن وعند عدم االعرتاض يصبح 
الحكم بالتجريم والعقوبة بمنزلة الحكم الوجاهي استنادا الحكام 

املادة 243/أ االصولية.
القايض

عيل عبد الهادي هاني الشمري
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املشخاب
العدد: 187/ج/2018
التاريخ: 2018/7/3

الشؤون  قسم  االتحادية/  النجف  استئناف  محكمة  رئاسة  اىل/ 
املالية

م/ اعالن
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 187/ج/2018 يف 2018/7/3 
 ) الشمري  السادة  ) منذر عبادي حبيب عبد  الهارب  املجرم  بحق 
غيابيا الحكم بالحبس الشديد ملدة خمس سنوات استنادا الحكام 
ابراهيم  عيل   ( للمشتكي  الحق  واعطاء  عقوبات   1/459 املادة 
بالتعويض  بحقه  للمطالبة  املدنية  املحاكم  بمراجعة   ) اسماعيل 
بعد اكتساب القرار درجة البتات ومن حقه االعرتاض عىل الحكم 
وعند  االعالن  نرش  تاريخ  من  اشهر  ثالثة  مدة  اعاله  الغيابي 
الحكم  بمنزلة  والعقوبة  بالتجريم  الحكم  يصبح  االعرتاض  عدم 

الوجاهي استنادا الحكام املادة 243/أ االصولية.
القايض عيل عبد الهادي هاني الشمري

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد: 1428/ج2018/1
التاريخ: 2018/7/8

اىل/ املتهم الهارب ) مهند عبد الحمزة كاظم(
م/ اعالن

حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )1428/ج2018/1( والخاصة 
من   1/413 املادة  وفق  الحمزة(  عبد  مشتاق  بنني   ( باملشتكية 
املرفق  االشعار  حسب  اقامتك  محل  وملجهولية  العقوبات  قانون 
بوجوب  اعالنا  تبليغك  املحكمة  قررت  عليه  الدعوى  هذه  ثنايا  يف 
الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2018/8/22 وعند عدم 

حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول .
القايض حسن عبد االمري الحدراوي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد: 1058/ج2018/1
التاريخ: 2018/7/4

اىل/ املتهم الهارب ) عدي عبد الشهيد عبد الرحيم(
م/ اعالن

حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )1058/ج2018/1( والخاصة 
باملشتكني ) انور رضا حسون مرصف الرافدين( وفق املادة 2/295 
من قانون العقوبات وملجهولية محل اقامتك حسب االشعار املرفق 
بوجوب  اعالنا  تبليغك  املحكمة  قررت  عليه  الدعوى  هذه  ثنايا  يف 
الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2018/8/14 وعند عدم 

حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول.
القايض حسن عبد االمري الحدراوي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف الكفل 

العدد : 372/ش/2018
التاريخ 2018/7/15

اىل املدعى عليها يرسى جبار رسحان
تبليغ

املحكمة  هذه  امام  دعوى  عباس  ماجد حاتم  املدعي  زوجك  اقام 
ماجد  )فاطمة  للطفلة  عليه  املفروضة   النفقة  قطع  فيها  طلب 
وبالنظر  املبارش  ارشافه  وتحت  حضانته  يف  حاليا  كونها  حاتم( 
ملجهولية محل اقامتك حسب اشعار مختار حي العباس ـ ناحية 
بصحيفتني   تبليغك  تقرر  فقد  عطشان  عيل  حسن  املدعو  الكفل 
يوم  يف  املحكمة  هذه  امام  الحضور  وعليك  يوميتني  محليتني  
املرافعة املصادف 2018/7/25 الساعة التاسعة صباحا وبعكسه 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون
القايض جاسم حرير حميد

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل 

مديرية تنفيذ املرشوع
العدد : 84/ت/2018
التاريخ 2018/7/12

اعالن
املدين )يوسف عبيس سعود(   تبيع مديرية تنفيذ املرشوع سهام 
سعود   عبيس  ملكة  املدينة  سهام  وايضا   )1746000( والبالغة 
الكيل للعقار املرقم 1967/1  والبالغة 873000 من اصل االعتبار 
املديرية  هذه  مراجعة  بالرشاء  الراغبني  فعىل  الجزيرة  /م/36 
مستصحبني  للنرش  الثاني  اليوم  من  ابتداء  يوما  ثالثني  خالل 
وكافة  الكيل  املبلغ  من   %10 والبالغة   القانونية  التأمينات  معهم 

املستمسكات الرسمية 
املنفذ العدل 

زيد محمد حسني
التفاصيل :

مليوني  سعود(  عبيس  )يوسف  املدين  لسهام  التقديرية  القيمة 
وثلثمائة وواحد وثالثون الف وسبعمائة وثالثون دينار

)مليون  سعود  عبيس  )ملكة  املدينة  لسهام  التقديرية  القيمة 
وخمسة واربعون الف وستمائة وثالثة وسبعون دينار(

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه

ورد سهوا يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد 1709 يف 2018/7/11 
الصادر  الرشعية  الدعوى  هو  والصحيح  خطأ  البدائية  الدعوى 
/525 بالعدد  الغربي  الحمزة  يف  الشخصية   األحوال  محكمة  من 

ش/2018 لذا اقتىض التنويه
ــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من الجامعة االسالمية قسم هندسة 
تقنيات الحاسبات باسم )عيل احمد عمران( عىل من يعثر عليها 
تسليمها اىل جهة االصدار او اىل مكتب الخياط للنرش واالعالن قرب 

بناية الحاكم بالنجف
ــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من الجامعة االسالمية قسم هندسة 
يعثر عليها  نعيم( عىل من  بأسم )عيل حسني  الحاسبات  تقنيات 
تسليمها لجهة االصدار او اىل مكتب الخياط للنرش واالعالن قرب 

بناية الحاكم بالنجف 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية 
وكالة لوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 5229

التاريخ 2018/7/11
  اعالن

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )فوزي يوسف اسد(   طلبا 
شيع(  ابو   ( من  بدال  )العميدي(  وجعله   لقبه  تبديل  يطلب  الذي 
اقصاها  مده  خالل  املديرية  هذه  مراجعة  اعرتاض  لديه  فمن 
)خمسة عرش يوما (وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 

2016
اللواء هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة 241/2

املحلة او رقم واسم املقاطعة   9 ابو مشن 
الجنس دار سكن
النوع ملك رصف

رقم الباب
رقم الطابق 
رقم الشقة 

املساحة  1/98/66
املشتمالت : غرفتني واستقبال وهول ومطبخ ومرافق صحية

املزروعات او املغروسات 
واردات املبيع السنوية:

الشاغل 
مقدار املبيع

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة باملزايدة العلنية العقار 
الدائن  للراهن نعيم جبار جربو لقاء طلب  العائد  املوصوف اعاله 
املرتهن املرصف الصناعي الكرار البالغ 44000000  مليون دينار 
الدائرة خالل )30(  الراغبني يف االشرتاك فيها مراجعة هذه  فعىل 
مستصحبا  االعالن  هذا  نرش  لتاريخ  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما 
معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من 
القيمة املقدرة للمبيع البالغة )    ( دينارا وان املزايدة ستجري يف 

الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري
الحقوقي

عالء قاسم شنشول
دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 1174/ج2018/3

التاريخ: 2018/7/11
اىل/ املتهم الهارب ) وليد محمد عبد الله(

م/ اعالن
)1174/ج2018/3(  املرقمة  الدعوى  يف  متهم  انك  حيث 
من   28 املادة  وفق  العام(  الحق   ( باملشتكي  والخاصة 
اقامتك  محل  وملجهولية  الروحية  املرشوبات  قانون 
عليه قررت  الدعوى  ثنايا هذه  يف  املرفق  االشعار  حسب 
املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة 
سوف  حضورك  عدم  وعند   2018/8/12 يوم  املصادف 

تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول .
القايض

احمد كاظم جبار
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
املهندسني  نقابة  من  الصادرة  الهوية  مني  فقدت 
االنتساب  تاريخ   )128208( االنتساب  رقم  العراقيني 
2007/12/23 باسم ) معتز عطية ريكان( عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

النجف  يف  واالقامة  والجوازات  املدنية  االحوال  مديرية 
االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية/ الواقعات
العدد: 5321

التاريخ: 2018/7/12 
بناءا عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) محمد فرحان 
اىل   ) القرغويل   ( من  لقبه  تبديل  يطلب  الذي   ) حلواس 
)شمري( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها ) خمسة عرش يوما( وبعكسه سوف تنظر 
من   )22( املادة  احكام  وفق  الدعوى  يف  املديرية  هذه 
واالمر   2016 لسنة   )3( رقم  الوطنية  البطاقة  قانون 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 .
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
النجف  يف  واالقامة  والجوازات  املدنية  االحوال  مديرية 

االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية/ الواقعات

العدد: 5323
التاريخ: 2018/7/12 

)فرحان  املدعي  قبل  من  املقامة  الدعوى  عىل  بناءا 
حلواس درويش ( الذي يطلب تبديل لقبه من ) القرغويل 
( اىل )شمري( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها ) خمسة عرش يوما( وبعكسه سوف 
 )22( املادة  احكام  وفق  الدعوى  يف  املديرية  هذه  تنظر 
من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 .
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة املعقل

العدد : 207/ب/2017
التاريخ 2018/7/15

اعالن
تبيع محكمة بداءة املعقل باملزايدة العلنية العقار املرقم 
دار  العقار  جنس  وان  املحمدية  الجزرة  م  165/43م19 
يف  يقع  243م2  مساحته  رصف  ملك  نوعه  ابنيته  مع 
املحمدية عىل شارع فرعي  الجزرة  الرسالة منطقة  حي 
مبلط وسط دور سكنية تحتوي عىل سياج من الطابوق 
كراج  الداخل  ويف  كبري  حديد  باب  فيه  الدار  مقدمة  يف 
مع حديقة صغرية فيها شجرتني  نخيل وطارمة فدمة 
واستقبال  وغرفة  هول  الداخل  ويف  43م2  مساحتها 
وسلم  صحية  ومرافق  وحمام  ومطبخ  نوم  وغرفتي 
مبلطة  الدار  ارضية  بالطني  املبلط  الدار  سطح  اىل  يؤدي 
بالكايش املوزائيك القديم ومسقفة  بالكونكريت  املسلح 
وان الدار قديمة البناء ومجهزة باملاء والكهرباء فمن له 
رغبة بالرشاء  الحضور امام هذه املحكمة يف بناية قرص 
العدالة يف تمام الساعة 12 من ظهر اليوم الثالثون التايل 
لنرش هذا االعالن  مستصحبني معهم  التامينات القانونية 
البالغة 10% من قيمة العقار املقدرة البالغة  80,750,000 

ثمانون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار
القايض عالء حسني صيهود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
رئاسة محكمة جنايات النجف

العدد : 2018/502
التاريخ 2018/5/20 

اعالن
غيدان  الحسن  عبد  الزهرة  عبد  /فالح  الهارب  املتهم  اىل 

املسلماوي 
محاكمتك  الجراء  املحكمة  هذه  امام  حضورك  اقتىض 
حول التهمة املسندة اليك وفق املادة 406/أ/د من قانون 
اعالنا  تبليغك  تقرر  اقامتك  محل  وملجهولية  العقوبات 
وهذه  االجرام  ملكافحة  املناذرة  وشعبة  اقامتك  محل  يف 

املحكمة بالحضور امامها صباح يوم 2018/11/20 

ت
اسم المتهم 
الرباعي 
واللقب

المادة القانونية اسم االم 

1

فالح عبد 
الزهرة 

عبد الحسن 
غيدان 

المسلماوي

حياة عبد 
علي

1/406/أ/د 
من قانون 
العقوبات 

الرئيس 
حليم نعمة حسني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح املشخاب
العدد : 192/ج/2018

التاريخ 2018/7/3 
اعالن

/قسم  االتحادية  النجف  استئناف  محكمة  رئاسة  اىل 
الشؤون املالية 

اعالن
يف  192/ج/2018  املرقم  قرارها  املحكمة  هذه  اصدرت 
2018/7/3 بحق املجرم مصطفى احمد عبد االمري حسن 
خمس  ملدة  الشديد  بالحبس  الحكم  غيابيا   العيفاوي 
واعطاء  عقوبات   1/459 املادة  الحكام  استنادا  سنوات 
املحاكم  بمراجعة  عبد  بخيت  مرتىض  للمشتكي  الحق 
القرار  اكتساب  بعد  بالتعويض  بحقه  للمطالبة  املدنية 
الغيابي  الحكم  عىل  االعرتاض  حقه  ومن  البتات  درجة 
وعند  االعالن  نرش  تاريخ   من  اشهر  ثالثة  مدة  اعاله 
عدم االعرتاض  يصبح الحكم بالتجريم والعقوبة بمنزلة 

الحكم الوجاهي استنادا الحكام املادة  243/أ االصولية 
القايض

عيل عبد الهادي هاني الشمري
ــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املشخاب
العدد : 211/ج/2018

التاريخ 2018/7/3 
اعالن

/قسم  االتحادية  النجف  استئناف  محكمة  رئاسة  اىل 
الشؤون املالية 

اعالن
211/ج/2018  املرقم  قرارها  املحكمة  هذه  اصدرت 
حبيب  عبادي  منذر  الهارب  املجرم  بحق   2018/7/3 يف 
عبد السادة الشمري  غيابيا  الحكم بالحبس الشديد ملدة 
عقوبات   1/459 املادة  الحكام  استنادا  سنوات  خمس 
محمد   ــرزاق  ال عبد  محمد  للمشتكي  الحق  واعطاء 
بمراجعة املحاكم املدنية للمطالبة بحقه بالتعويض بعد 
عىل  االعرتاض  حقه  ومن  البتات  درجة  القرار  اكتساب 
نرش  تاريخ   من  اشهر  ثالثة  مدة  اعاله  الغيابي  الحكم 
بالتجريم  الحكم  يصبح  االعرتاض   عدم  وعند  االعالن 
املادة    استنادا الحكام  الوجاهي  الحكم  بمنزلة  والعقوبة 

243/أ االصولية 
القايض عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 1264/ب/2018

التاريخ 2018/7/16
اىل / املدعى عليه / بسام زيدان دويج

تبليغ بالصحف 
اقام املدعي ماجد كاظم عبد الدعوى املرقمة  1264/ب/2018 
بالعقار  باالنتفاع  به  معارضتك  بمنع  فيها  يطالبك  ضدك 
تسلسل 378/2084 الرباط الكبري وانه يقدر املنفعة السنوية 
كافة  وتحميلك  دينار  مليون  وعرشون  اربعة  بمبلغ  للعقار 
الرسوم واملصاريف وملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائي بالل سعدون كريم ورشح املجلس البلدي ملنطقة دور 
النفط تقرر تبليغك بصحيفتني يوميتني محليتني للحضور اىل 
الساعة   2018/7/22 املوافق  املرافعة  يوم  املحكمة  ساحة 
العارشة صباحا ويف حالة عدم حضوركم او ارسال من ينوب 

عنكم قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا
القايض / محمد نزار هاشم البعاج 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد : 1091/ب/2018
التاريخ 2018/7/16

اىل / املدعى عليه رشكة فيض البرصة للسفر والسياحة
اعالن

العراقية  الجوية  الخطوط  رشكة  عام  مدير  املدعي  اقام 
البدائية املرقمة 1091/ب/2018 ضدك والذي يطلب  الدعوى 
فيها مبلغ قدره مئتا الف  دوالر امريكي مع الفائدة القانونية 
الرشكة وكذلك  االحتياطي عىل ممتلكات مقر  الحجز  ووضع 
واالهلية  الحكومية  املصارف  يف  املوجودة  الرشكة  اموال 
ملجهولية  تبليغك  ولتعذر  واملحافظات  البرصة  يف  املوجودة 
محل اقامتك حسب رشح مبلغ هذه املحكمة واملجلس البلدي 
ملنطقة العباسية عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
املرافعة  يوم  صباح  املحكمة  هذه  امام  بالحضور  يوميتني 
املوافق 2018/7/31 وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض / علوان بربوت البزوني

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد : 1203/ب/2018
التاريخ 2018/7/19

اىل املدعى عليها / سهري نجاح يعقوب
اعالن

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 1203/ب/2018 واملؤرخ 
2018/6/28 حكما غيابيا يقيض الحكم بالزام املدعى عليها 
سهري نجاح يعقوب بتأديته اىل املدعي محمد رعد معن مبلغا 
قدره مليون وسبعمائة  وخمسون الف دينار عراقي ولتعذر 
تبليغك ملجهولية محل اقامتك حسب رشح مبلغ مركز رشطة 
محليتني  بصحيفتني  اعالنا  تبليغك  تقرر  عليه  الرباضعية 
القانونية   املدة  خالل  والتمييز  االعرتاض  حق  ولك  يوميتني 

وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض / علوان بربوت البزوني

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

 مديرية تنفيذ املعقل
رقم االضبارة 2017/202

التاريخ  2018/7/12
اعالن

الجبيلة   73/16 تسلسل  العقار  املعقل  تنفيذ  مديرية  تبيع 
مكطوف  محمد  برشى  للمدين  العائد  الجبيلة  يف  الواقع 
املحجوز لقاء طلب الدائن  عبد العظيم محمد مكطوف البالغ 
هذه  مراجعة  بالرشاء  الراغب  فعىل  دينار   645243500000
للنرش  التايل  اليوم  من  تبدأ  يوما  ثالثني  مدة  خالل  املديرية 
من  املائة  من  عرشة  القانونية  التأمينات  معه  مستصحبا 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية  عىل املشرتي
املنفذ العدل  زينب محمود جرب

املواصفات :
1 ـ موقعه ورقمه : واقع  عىل شارع العام شارع البهو ويبعد 

عن شارع دينار 5م
2 ـ جنسه ونوعه : ارض الدار مع ابنيته 

وحديقة  كراج  من  تتكون  االرض   : واوصافه  حدوده  ـ   3
وطابق  ومطبخ  نوم  غرف  وثالث  وحمام  وصالة  واستقبال 
الثاني يحتوي عىل ثالث سويت كل واحد مطبخ وحمام وغرفة 

وموزع ومشتمل فيه غرفة وهول واربع محالت 
4 ـ مشتمالته : 

5 ـ مساحته
6 ـ درجة العمران : جيدة

7 ـ الشاغل : املدين 
8  ـالقيمة املقدرة )1500000000( مليار وخمسمائة مليون 

دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد : 2018/665

التاريخ 2018/7/10 
اعالن

اىل املتهمني الهاربني /مسافر معني كايف بخرتي وجيهان عزيز 
حسني بخاتره 

محاكمتكما   الجراء  املحكمة  هذه  امام  حضوركما  اقتىض 
حول التهمة املسندة اليكما وفق املادة 1/406/أ/و من قانون 
اعالنا يف  تبليغكما  تقرر  اقامتكما  العقوبات وملجهولية محل 
محل اقامتكما وشعبة املناذرة ملكافحة االجرام وهذه املحكمة 

بالحضور امامها صباح يوم 2019/1/10 

ت
اسم المتهم 
الرباعي 
واللقب

المادة القانونية اسم االم 

1
 مسافر 

معين كافي 
بختري

 فهمية 
عباس

1/406/أ/و من 
قانون العقوبات 

2

جيهان 
عزيز 
حسين 
بخاتره

سعدية 
راهي

1/406/أ/1/و 
من قانون 
العقوبات 

الرئيس  / حليم نعمة حسني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املناذرة
العدد : 219/ج/2018

التاريخ 2018/7/1 
اعالن

اىل املتهم   /)محمد سالم مهدي( 
حول  املحاكمة  الجراء  املحكمة  هذه  امام  حضورك  اقتىض 
التهمة املسندة اليك وفق املادة 384 عقوبات وملجهولية محل 
اقامتك تقرر تبليغك اعالنا يف محل اقامتك ومركز رشطة الحرية 

وهذه املحكمة بالحضور امامها صباح يوم 2018/7/25    

ت

اسم 
المتهم 

الثالثي  
واللقب

المادة القانونية اسم االم 

1

محمد 
سالم 
مهدي 
السعدي

فضيلة 
384عقوباتحسن

الرئيس  / ظاهر عباس الفتالوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنويه
مديرية تنفيذ النجف 

العدد 2016/1050
التاريخ2018/7/10

تنويه
نرش اعالن صادر من مديرية تنفيذ النجف املنشور يف جريدة 
املستقبل العراقي بعددها املرقم 1705 يف 2018/7/5 وتضمن 
االعالن عن بيع سهام املدين يف العقار تسلسل 5/77 شواطئ 
خطأ   )150( االضبارة  رقم  ذكر  ـ   1 فيه  جاء  النجف  بحر 
مقدمه  مقدمة  يف  ذكر  ـ   2  )2016/1050( هو  والصحيح 
االعالن عبارة عدد سهام املدين 13140 سهم لقاء طلب الدائن 
من   274,333,333 البالغ  حسن  بن  املحسن  عبد  بن  توفيق 
اصل 13200 سهم خطأ والصحيح عدد سهام املدين 13140 
سهم من اصل 13200 سهم لقاء طلب الدائن توفيق بن عبد 

املحسن بن حسن والبالغ 274,333,333 لذا وجب التنويه

فقدان
فقدت هوية نقابة املهندسني بأسم )حسني شاكر عبد الواحد 

( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
الرشكة  الكهرباء  وزارة  من  الوزارية  املوظف  هوية  فقدت 
العامة لتوزيع كهرباء الجنوب املهندس )فاضل عباس ظاهر 

ثامر( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية 
وكالة الوازرة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية  والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد : 5261

التاريخ 2018/7/11 
الزهرة  الدعوى املقامة من قبل املدعي )حيدر عبد  بناء عىل 
بدال  )الشمري(   لقبه وجعله  تبديل  فيه  الذي يطلب  رايض( 
املديرية  هذه  مراجعة  اعرتاض  لديه  فمن  )الفنهراوي(  من 
خالل مدة اقصاها )خمسة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر 
قانون  املادة )22( من  احكام  الدعوى وفق  املديرية يف  هذه 
املرقم  االداري  واالمر   2016 لسنة   3 رقم  الوطنية  البطاقة 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مديرية الجنسية   العام وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية 

وكالة الوازرة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال   املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 

العدد : 5284
التاريخ 2018/7/11 

جعفر  )صادق  املدعي  قبل  من  املقامة  الدعوى  عىل  بناء 
علوان( الذي يطلب فيه تسجيل لقبه وجعله )شكر(  بدال من 
)الفراغ( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها )عرشة ايام( وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة )24( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016  
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مديرية الجنسية العام  وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية 

وكالة الوازرة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات  واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 

العدد : 5292
التاريخ 2018/7/11 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )عيل رايض علوان( 
من  بدال  )الشمري(   وجعله  لقبه  تبديل  فيه  يطلب  الذي 
)الفنهراوي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها )خمسة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مديرية الجنسية العام وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية التسجيل العقاري يف بابل

دائرة التسجيل العقاري يف املحاويل
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
 2018/5/3 بتاريخ  الدائرة  هذه  اىل  املقدم  الطلب  عىل  بناء 
العقار تسلسل 4 محلة  قصبة االمام  بأسم  بتسجيل تمام 
املالك  بصفة  له  حائزا  باعتبار  مجددا  هادي(  مهدي  )احمد 
تمهيدا  املذكورة  امللكية  تثبيت  ولغرض  القانونية  للمدة 
 )43( رقم  العقاري  التسجيل  قانون  احكام  وفق  للتسجيل 
يدعي  من  كل  فعىل  الطلب  هذا  اعالن  قررنا   1971 لسنة 
بوجود عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه 
من بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل للنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار 
هذا  مدة  النتهاء  التايل  اليوم  العارشة صباحا من  الساعة  يف 
االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري 

يف اليوم املذكور لهذا الغرض
مالحظ دائرة التسجيل العقاري 

يف املحاويل
ــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 196/ج/2018

التاريخ 2018/7/3 
اىل / املتهم الهارب ضياء ناظم جاسم 

اعالن غيابي
واملشتكي  196/ج/2018  املرقمة  بالدعوى  متهم  انك  حيث 
املادة  احكام  وفق  الغذائية  للصناعات  االتحاد  رشكة  فيها 
املختار  اشعار  حسب  اقامتك  محل  وملجهولية  ع  ق   1/459
املحاكمة  بموعد  تبليغك  تقرر  الدعوى  اضبارة  يف  املرفق 
املوافق 2018/7/24 ويف حالة عدم حضورك تجري املحاكمة 

غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
ــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 518/ج/2018

التاريخ 2018/7/3 
اىل / املتهم الهارب مرتىض رسول جياد 

اعالن غيابي
واملشتكي  518/ج/2018  املرقمة  بالدعوى  متهم  انك  حيث 
ع  ق    446 املادة  احكام  وفق  محسن  صبيح  مالك  فيها 
وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار املختار املرفق يف اضبارة 
املوافق 2018/7/17  املحاكمة  بموعد  تبليغك  تقرر  الدعوى 

ويف حالة عدم حضورك تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
ــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 482/ج/2018

التاريخ 2018/7/3 
اىل / املتهم الهارب 1  ـ فراس محمد خضري محمد2 ـ احمد 

محمد خضري محمد 3 ـ محمد خضري محمد حسني 
 

اعالن غيابي
482/ج/2018  املرقمة  بالدعوى  متهمني  انكم  حيث 
واملشتكي فيها جاسم محمد نجم عبد الله  وفق احكام املادة 
حسب  اقامتكم  محل  وملجهولية  ع  ق     49/48/47/457
اشعار املختار املرفق يف اضبارة الدعوى تقرر تبليغكم بموعد 
حضوركم  عدم  حالة  ويف   2018/7/17 املوافق  املحاكمة 

تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
ــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 384/ج/2018

التاريخ 2018/7/3 
اىل / املشتكية شذى طالب غني 

اعالن غيابي
املرقمة 384/ج/2018 واملتهم  بالدعوى  انك مشتكية  حيث 
ع  ق    384 املادة  احكام  وفق  رحيم  درويش  حيدر  فيها 
وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار املختار املرفق يف اضبارة 
املوافق 2018/7/23  املحاكمة  بموعد  تبليغك  تقرر  الدعوى 

ويف حالة عدم حضورك تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 455/ج/2018

التاريخ 2018/7/3 
اىل / املتهم الهارب عزيز مجيد عزيز 

اعالن غيابي
واملشتكي  455/ج/2018  املرقمة  بالدعوى  متهم  انك  حيث 
فيها مصلح حسن نزال وفق احكام املادة 457   ق ع وملجهولية 
محل اقامتك حسب اشعار املختار املرفق يف اضبارة الدعوى 
تقرر تبليغك بموعد املحاكمة املوافق 2018/7/23 ويف حالة 

عدم حضورك تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض محمد عبد السجاد عبود

اعالن
تعلـن رئاسـة جامعة املثنى عن اجراء مزايدة علنية اليجار العقـارات املدرجة تفاصيلها ادناه    بموجب قانون بيع وايجار 

اموال الدولة رقم )21 لسنة2013( وتعديالته وتدعو الراغبني باالشرتاك:
1- مراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :-

* ايداع تأمينات قانونية  صك مصدق  من مرصف الرشيد قيمته ال تقل قيمتها عن 20% من مبلغ التقدير يف رئاسة الجامعة 
/قسم الشؤون املالية ويف حال رسو املزايدة  يعاد احتساب فرق التأمينات 

*ايداع اجور خدمة ال تقل عن  )2%( من مبلغ التقدير 
*تقديم  براءة ذمة  الرضيبة.

*جلب املستمسكات التالية ) هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية ، بطاقة السكن ، البطاقة التموينية او مايعادلهم (
*جلب مايؤيد عدم محكوميته من مكتب التسجيل الجنائي كل حسب محافظته لدخوله املزايدة.

* جلب اجازة صحية تؤيد خلو املتقدم للمزايدة من االمراض السارية 
*تقديم تعهد  يف قسـم الشـؤون القانونية يتضمن جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد عند رسـو املزايد عليه 

وعند عدن التأييد يعترب ناكل ويتحمل كافة التبعات املنصوص عليها يف القانون اعاله 
*عند وجود اي نقص يف االوليات اعاله يهمل الطلب.

*تعد قائمة املزايدة مفتوحة ملدة )30(يوم  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة اليومية الرسـمية   يف حال وجود 
عطل رسمية تؤجل املزايدة لليوم التايل

2-ويف حال رسو املزايدة  يتحمل املتعهد:
* اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى.

*جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد
*تغيري قيمة التأمينات واالجور اعاله حسب قيمة العقد 

*  جلب اجازة صحية من دائرة صحة املثنى اليجار النوادي والكافيرتيا
علما ان التأجري  خايل من الشواغل

التقدير المالي بـ )الدينار( العراقيالموقعطبيعة ووصف عمل العقار العقارت

النادي الطالبي 1
المركزي

 لبيع كافة الماكوالت 
80,000,000 فقط ثمانون قرب كلية الزراعةوالمشروبات فقط

مليون 

أ.د حسن عودة زعال الغانمي
رئيس الجامعة/وكالة

اعالن
تعلـن كلية الزراعة /جامعة املثنى عن بيع عدد من الحيوانات املدرجة 
تفاصيلها ادناه وذلك يوم االثنني 2018/8/6 يف محطة االبحاث الثانية 
/أل بندر السـاعة العارشة صباحا فعـىل الراغبني بالرشاء الحضور يف 
الزمان واملكان املحددين علما ان املشرتي يتحمل اجور النرش واالعالن 

المالحظات العددنوع الحيوانت
2بقرة فريزيان1
1بقرة محلية2
عجلة 2 + عجل 31عجول فريزيان3

حمالن عواسي + نعجه 18اغنام4
نعيميه + كبش 2

قبرصي + محلي + جبلي 10ماعز5
+ بربري

مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمـة اسـتئناف 

بابل االتحادية
محكمة االحوال الشـخصية 

يف الحمزة الغربي
العدد : 1719

التاريخ 2018/7/15
اعالن

اىل املفقـود / هـادي ميـس 
حايس

قدمـت زوجتك املدعـوه  رفيعه 
ناجي حايـس طالبا اىل هذه املحكمة تروم فيه نصبها قيمة 
عليك لكونك فقدت بتاريـخ 2014/6/12 وعدم عودتك لحد 
االن لـذا قـررت املحكمة تبلغك اعالنـا يف صحيفتني محليتني 
اسـتنادا الحكام املـادة )87( مـن قانون رعايـة القارصين 
النافذ ولك حق مراجعة هذه املحكمة عند تبلغك هذه االعالن 

خالل املدة القانونية 
القايض حيدر عيل منشد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية الحمزة الغربي
العدد : 493/ش/2018

التاريخ 2018/7/10
اعالن

اىل املدعى عليه / محمد كاظم محمد
اقامت املدعوه نجالء صايف حسن دعوى اىل هذه املحكمة تروم فيها 
التفريق للهجر وملجهولية محل اقامتك وحسب اشعار مختار املنطقة 
قررت املحكمة تبليغك يف صحيفتني محليتني علما ان موعد املرافعة 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك  الساعة  يوم 2018/7/24 

فان املرافعة تجري بحقك وفقا لالصول
القايض حيدر عيل منشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح املشخاب
العدد : 197/ج/2018

التاريخ 2018/5/9 
اعالن

اىل / املتهم الهارب )عباس لطيف عباس االبراهيمي( 
هذه  قررت  مجهولة  جهة  اىل  والرتحالك  اقامتك  محل  ملجهولية 
املحكمة تبليغك بواسطة االعالن بصحيفتني رسميتني بالحضور امام 
هذه املحكمة صباح يوم 2018/6/11 ألجراء  محاكمتك وفق احكام 
العقوبات وعند عدم حضورك ستجري  قانون  املادة  1/456/أ من 

املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا استنادا  ال حكام املادة 143 االصولية
القايض

احمد عبد مسلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املشخاب
العدد : 137/ج/2018
التاريخ 2018/4/25 

اعالن
اىل / املجرم الهارب )احمد قاسم عبد علوان(  

اعالن
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 137/ج/2018 يف 2018/4/25 
استنادا  سنوات  خمس  ملدة  الشديد  بالحبس  عليك  غيابيا  بحقك 
الحكام املادة 457 عقوبات واعطاء الحق للمشتكي  امني عبد الزهرة 
بعد  بالتعويض  بحقه  للمطالبة  املدنية  املحاكم  بمراجعة  تسيار   
اكتساب القرار درجة البتات ومن حقه االعرتاض عىل الحكم الغيابي 
اعاله مدة ثالثة اشهر من تاريخ  نرش االعالن وعند عدم االعرتاض  
استنادا  الوجاهي  الحكم  بمنزلة  والعقوبة  بالتجريم  الحكم  يصبح 

الحكام املادة  243/أ االصولية 
القايض

احمد عبد مسلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املناذرة
العدد : 125/ج/2018

التاريخ 2018/7/1 
اعالن

اىل املتهم )صدام حسني فرحان(
التهمة  حول  محاكمتك  الجراء  املحكمة  هذه  امام  حضورك  اقتىض 
املسندة اليك وفق املادة 47/446 و48 و49 عقوبات وملجهولية محل 
اجرام  اقامتك  ومكتب مكافحة  اعالنا يف محل  تبليغك  اقامتك تقرر 

املناذرة وهذه املحكمة  بالحضور امامها صباح يوم 2018/7/25 

ت
اسم المتهم 
الثالثي 
واللقب

المادة اسم االم 
القانونية 

1

صدام 
حسين 
فرحان 

الكروي  

قبيلة 
سرحان

 47/446
و48 و49  

عقوبات 
الرئيس 

حليم نعمة حسني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 475/ج/2018

التاريخ 2018/7/3 
اىل / املشتكي محمد راهي عبد نور 

اعالن غيابي
واملتهمان   475/ج/2018  املرقمة  بالدعوى  مشتكي  انك  حيث 
املادة  فيها جبار عباس حمزة ومصطفى جبار عباس  وفق احكام 
49/48/47/432 ق ع وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار املختار 
املوافق  املحاكمة  بموعد  تبليغك  تقرر  الدعوى  اضبارة  يف  املرفق 
وفق  غيابيا  املحاكمة  تجري  حضورك  عدم  حالة  ويف   2018/7/15

القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديوان الوقف  الشيعي 
مديرية الوقف الشيعي

 يف محافظة النجف االرشف
العدد : 6174

التاريخ 2018/7/12
اعالن

النجف االرشف عن وجود  الشيعي يف محافظة  الوقف  تعلن مديرية 
)ع(  االمام عيل  ودار  الحنانه  اىل شباك  تعود  واجنبية  عمالت عربية 
مقر  اىل  الحضور  بالرشاء  الراغبني  فعىل  العلنية  باملزايدة  معروضة 
املديرية الكائن قرب مديرية تربية النجف االرشف لالطالع عىل كشف 
من  ايام(  )سبعة  خالل  العلنية  باملزايدة  االشرتاك  لغرض  بالعمالت 
تاريخ اعالنه يف الجريدة ويف الساعة العارشة صباحا وعىل من ترسو 
يوم  حالة  ويف  االخرى  واملصاريف  االعالن  اجور  دفع  املزايدة  عليه 

املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة يف اليوم التايل
املعاون القضائي االقدم 

سالم  حسني عبد الخفاجي 
مدير الوقف الشيعي يف النجف االرشف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 474/ج/2018

التاريخ 2018/7/3 
اىل / املتهم الهارب نعمان فاضل شهاب 

اعالن غيابي
فيها  واملشتكي  474/ج/2018  املرقمة  بالدعوى  متهم  انك  حيث 
دائرة صحة النجف  وفق احكام املادة 2/295 ق ع وملجهولية محل 
اقامتك حسب اشعار املختار املرفق يف اضبارة الدعوى تقرر تبليغك 
بموعد املحاكمة املوافق 2018/7/24 ويف حالة عدم حضورك تجري 

املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ كربالء
رقم االضبارة : 2018/2179

التاريخ 2018/7/9
اىل / املنفذ عليها حكيمة جواد رشيف

يف   9846 املرقم  الحر  رشطة  مركز  من  املديرية  لهذه  تحقق  لقد 
مجهول  انك  خميس  داخل  موىس  املنطقة  ومختار   2018/7/8
محل االقامة وليس لك  موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
تبليغك  تقرر  التنفيذ  قانون  من   )27( للمادة  واستنادا  عليه  التبليغ 
يوما  عرش  خمسة  خالل  كربالء  التنفيذ  مديرية  يف  بالحضور  اعالنا 
تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل رسول كريم املسلماوي

اوصاف املحرر :
يف  705/ش/2018  املرقم  الشخصية  ــوال  االح محكمة  قــرار 

2018/5/31 عىل قطع نفقة االطفال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية 
وكالة لوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 5318

التاريخ 2018/7/12
  اعالن

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )سليم يوسف اسد(     الذي 
يطلب تبديل لقبه من  )ابو شبع(   اىل ) العميدي( فمن لديه اعرتاض 
) يوما  عرش  )خمسة  اقصاها  مده  خالل  املديرية  هذه  مراجعة 

وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد : 455/ج/2018
التاريخ 2018/7/3 

اىل / املشتكي مصلح حسن غزال 
اعالن غيابي

حيث انك متهم بالدعوى املرقمة 455/ج/2018 واملتهم  فيها عزيز 
اقامتك  محل  وملجهولية  ع  ق    457 املادة  احكام  وفق  عزيز  مجيد 
تبليغك بموعد  تقرر  الدعوى  املرفق يف اضبارة  املختار  اشعار  حسب 
تجري  حضورك  عدم  حالة  ويف   2018/7/23 املوافق  املحاكمة 

املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض محمد عبد السجاد عبود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح املشخاب
العدد : 205/ج/2018

التاريخ 2018/7/3 
اعالن

اىل رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية /قسم الشؤون املالية 
اعالن

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 205/ج/2018 يف 2018/7/3 
غيابيا   املحمودي   عبود  هادي  محسن  هناء  الهاربة   املجرمة  بحق 
الحكم بالحبس الشديد ملدة خمس سنوات استنادا الحكام املادة 453 
بمراجعة  محمد    مزهر  بلقيس  للمشتكية  الحق  واعطاء  عقوبات 
املحاكم املدنية للمطالبة بحقه بالتعويض بعد اكتساب القرار درجة 
البتات ومن حقه االعرتاض عىل الحكم الغيابي اعاله مدة ثالثة اشهر 
من تاريخ  نرش االعالن وعند عدم االعرتاض  يصبح الحكم بالتجريم 
243/أ  املادة    الحكام  استنادا  الوجاهي  الحكم  بمنزلة  والعقوبة 

االصولية 
القايض عيل عبد الهادي هاني الشمري
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العدد )1712( الثالثاء  17  تموز  2018
اعالنات9

تعل�ن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائد إىل بلدية )الحرية(  وملدة  )سنة واحدة( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013. 
فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  الحرية أو اللجنة خالل )30( يوما 
تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 200% من القيمة 
املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن %50 
من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة 
النجف/  مكتب السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء مدة االعالن  البالغة 
)30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية 

ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املس�تأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن+ ش�هادة الجنس�ية 

العراقية(
2 � عىل املس�تأجر  مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تس�ديد بدل اإليجار 

والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � اس�تنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف 
والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

5 � بخصوص االكشاك الواردة يف الفقرة )3( من االعالن يقوم مستأجر كل كشك بتنفيذ الكشك عىل ان تعود املشيدات 
اىل البلدية بعد انتهاء فرتة االيجار

مجلس القضاء االعىل 
 / بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

الرصافة االتحادية 
محكمة بداءة الرصافة 

لجنة تثبيت امللكية يف الرصافة 
العدد / 4 / اثبات عائدية / 2018 

اعالن 
اس�تنادا اىل محرض الكشف الجاري من 
قب�ل لجنة تثبيت امللكي�ة املؤرخ يف 1 / 
3 / 2018 الخ�اص بالعق�ار املرقم 9 / 
1 السور الواقع ضمن محلة 112 زقاق 
53 دار 32 ونتائ�ج التحقيق املبينة فيه 
واس�تنادا اىل الصالحي�ات املخول�ة لن�ا 
بموجب املادة 58 من قانون التس�جيل 
العق�اري رق�م 43 لس�نة 1971 املعدل 
ق�ررت لجنة تثبيت امللكية بقرار الحكم 
بالعدد 4 / اثبات عائدية / 2018 يف 12 
/ 7 / 2018 تثبيت عائدية تمام العقار 
املذكور باس�م ) صالح مهدي نصيف ( 
واع�الن ه�ذا القرار ملدة ثالث�ني يوما يف 
صحيفت�ني محليتني يوميت�ني ومن له 
عالقة بالعق�ار املذكور الطعن فيه لدى 
محكم�ة اس�تئناف بغ�داد / الرصافة 
االتحادي�ة / بصفته�ا التمييزي�ة وفقا 
العق�اري  التس�جيل  قان�ون  الح�كام 

اعاله.
القايض 

ملياء حسني خليل 
��������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
العدد : 375 / 2018 

اعالن 
تبي�ع ه�ذه املديري�ة الس�يارة املرقمة 
هون�داي  ن�وع  اج�رة  باب�ل   /  6732
استاركس والعائدة للمدين سالم حسني 
عيل لقاء طلب الدائن يونس عبود خلف 
والبال�غ اثنا عرش مليون دينار باملزايدة 
العلنية فعىل الراغبني بالرشاء الحضور 
امام هذه املديرية خالل عرشة ايام من 
الي�وم التايل للنرش مس�تصحبني معهم 
10 % م�ن القيم�ة املقدرة ومن ترس�و 
علي�ه املزاي�دة يتحم�ل اج�ور الداللية 
واالعالن علما ان يكون البيع يف الساعة 

الثانية عرش ظهرا .
املواصفات :

رقم السيارة : 6732 / بابل اجرة . 
نوعها : هونداي ستاركس .

الحالة العامة : وسط 
القيمة التقديرية : عرشة ماليني دينار.

القايض
مالك مال الله حياوي 

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

واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد : 2782 

اعالن 
املفقود / عباس محمد جاسم 

قدمت املواطنة زهراء سالم كاظم طلبا 
لهذه املحكمة تطل�ب فيه اصدار حجة 
الحج�ر والقيمومة ع�ن املفقود عباس 
محمد جاسم والذي فقد بتاريخ 16 / 2 
/ 2011 يف محافظة واس�ط ولم يعرف 
منذ ذلك التاري�خ حياته من مماته ولم 
ترد اي معلومات عنه ولحد االن وتطلب 
املواطنة اعاله تنصيبها قيما عىل املفقود 
اع�اله – عليه فمن لدي�ه اي معلومات 
ع�ن املفق�ود مراجع�ة ه�ذه املحكمة 
خالل مدة خمسة عرش يوم اعتبارا من 
تاريخ النرش يف ه�ذه الصحيفة لغرض 
االدالء ام�ام ه�ذه املحكم�ة وبعكس�ه 
س�يتم الس�ري باجراءات اص�دار حجة 
الحج�ر والقيمومة وتنصي�ب املواطنة 
زه�راء س�الم كاظم قيما ع�ىل املفقود 

اعاله .
القايض 

عيل حسن مخلف 
��������������������������������

اعالن      
ق�دم املدع�ي ) خالد زغري اس�ماعيل ( 
طلب�اً ي�روم في�������ه تبدي�ل اللقب 
م��ن ) العجي�يل ( اىل ) العامري( فمن 
لدي�ه اع�رتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خ�الل م�����دة اقصاها 
وبعكس�ه   ) ي�وم  ع�رش  خمس�ة   (
بالدع�وى وف�ق  ينظ�ر  س�������وف 
اح�كام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .   
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة 

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

وزارة  م�ن  الص�ادرة  الهوي�ة  فق�دت 
التخطي�ط والتع�اون االنمائ�ي والت�ي 
املدي�ر  باس�م   11190 الرق�م  تحم�ل 
املف�وض فاض�ل مصلوخ حس�ني فمن 

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

اعالن
يف  املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  مديري�ة 

الديوانية  
أقام املدعي )مال�ك مطلك كاول( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )الش�مري( 
ب�دال م�ن )الكرغ�ويل( فم�ن لدي�ه حق 
االع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
خمس�ة ع�رش يوماً م�ن تاري�خ النرش 
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وفق 
اح�كام املاده )22( م�ن قانون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

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

يف  املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  مديري�ة 
الديوانية  

ق�دم املواط�ن ) عيل جرب جاس�م( طلباً 
يروم فيه تسجيل لقبه وجعله )الكالبي( 
بدال من الفراغ واستناداً اىل احكام املاده 
)24( م�ن قانون البطاق�ه الوطنيه رقم 
3 لس�نه 2016 املعدل ولغرض نرش هذا 
االع�الن يف الجريدة الرس�مية فمن لديه 
ح�ق االع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش  .
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/ وكالة

جمهورية العراق / وزارة العدل 
تنفي�ذ  مديري�ة   / التنفي�ذ  دائ�رة 

الكاظمية
رقم االضبارة / 525 / 2018 

التاريخ / 10 / 7 / 2018 
اعالن 

تبليغ باالحالة القطعية 
اىل / املدي�ن :- ف�راس كاظم محمد / 

الحرية  محلة 418 زقاق 25 دار 40 
لق�د تحقق م�ن اش�عار مركز رشطة 
الحرية املرقم 3236 يف 10 / 7 / 2018  
تأييد املجل�س  املحيل لحي الحرية انك 
مجهول محل االقامة وبالنظر لالحالة 
 21 م   837  /  20 للعق�ار  القطعي�ة 
الس�الم العائد لكم عىل املشرتي هاني 
كاظم سيد بمبلغ 73,000,000 مليون 
دين�ار ثالث�ة وس�بعون ملي�ون دينار 
تس�ديداً لدين الدائن هاني كاظم سيد 
وتطبيقاً الح�كام امل�ادة )97( – ثالثاً 
– م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغكم 
به�ذه االحالة وبتس�ديد الدي�ن البالغ 
90,557,600 ملي�ون دينار تس�عون 
مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون 
ال�ف وس�تمائة دين�ار خ�الل ع�رشة 
اي�ام تبداً من اليوم الت�ايل للتبليغ بهذا 
االش�عار وعند عدم التسديد سيسجل 

العقار باسم املشرتي وفق القانون .
املنفذ العدل / مي زهري نوري

�������������������������������
فقدان

فقدت الهوية املرقمة 16539 محاسب 
اقدم نور خالد عزيز الصادرة من وزارة 
املوارد املائي�ة / الهيئة العامة لصيانة 
مش�اريع ال�ري والبزل عىل م�ن يعثر 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد / 

الرصافة االتحادية 
محكمة بداءة الرصافة 

لجنة تثبيت امللكية يف الرصافة 
العدد / 2 / اثبات عائدية / 2018 

اعالن 
استنادا اىل محرض الكشف الجاري من 
قبل لجنة تثبيت امللكية املؤرخ يف 1 / 3 
/ 2018 الخ�اص بالعقار املرقم 9 / 2 
الس�ور الواقع ضمن محلة 112 زقاق 
53 دار 34 ونتائج التحقيق املبينة فيه 
واس�تنادا اىل الصالحي�ات املخول�ة لنا 
بموجب املادة 58 من قانون التسجيل 
العق�اري رقم 43 لس�نة 1971 املعدل 
قررت لجنة تثبيت امللكية بقرار الحكم 
بالعدد 2 / اثبات عائدية / 2018 يف 12 
/ 7 / 2018 تثبيت عائدية تمام العقار 
املذكور باسم ) صالح مهدي نصيف ( 
واع�الن هذا القرار مل�دة ثالثني يوما يف 
صحيفتني محليت�ني يوميتني ومن له 
عالقة بالعقار املذكور الطعن فيه لدى 
محكمة اس�تئناف بغ�داد / الرصافة 
االتحادية / بصفته�ا التمييزية وفقا 
الح�كام قان�ون التس�جيل العق�اري 

اعاله .
القايض 

ملياء حسني خليل

اعالن
يف  املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  مديري�ة 

الديوانية  
أقام املدعي )نزار حميد حمادي( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )املوسوي( 
ب�دال م�ن )البودعيجل( فم�ن لديه حق 
االع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
خمس�ة ع�رش يوماً م�ن تاري�خ النرش 
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وفق 
اح�كام املاده )22( م�ن قانون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

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

يف  املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  مديري�ة 
الديوانية  

محم�د(  غان�م  )احم�د  املواط�ن  ق�دم 
طلب�اً ي�روم فيه تس�جيل لقب�ه وجعله 
)الجبوري( بدال من الفراغ واس�تناداً اىل 
اح�كام املاده )24( م�ن قانون البطاقه 
املع�دل  الوطني�ه رق�م 3 لس�نه 2016 
ولغرض ن�رش ه�ذا االع�الن يف الجريدة 
الرس�مية فم�ن لدي�ه ح�ق االع�رتاض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل عرشة ايام 

من تاريخ النرش  .
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/ وكالة

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

يف  املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  مديري�ة 
الديوانية  

أقام املدعي )ع�يل كريم حمادي( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )املوسوي( 
ب�دال م�ن )البودعيجل( فم�ن لديه حق 
االع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
خمس�ة ع�رش يوماً م�ن تاري�خ النرش 
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وفق 
اح�كام املاده )22( م�ن قانون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

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

رئاسة محكمة اس�تئناف صالح الدين 
االتحادية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
االسحاقي 

العدد / 627 
م / نرش فقدان 

قررت هذه املحكمة نرش فقدان املدعو 
) لفت�ه عب�اس ج�راد ( ال�ذي فق�د يف 
محافظة صالح الدين بتاريخ 28 / 5 / 
2015 ولم يعرف يشء عن مصريه لحد 
االن وعىل م�ن يعثر علي�ه وتتوفر لديه 
معلومات عنه االتصال بذويه الساكنني 
يف قض�اء بل�د – ناحي�ة االس�حاقي او 
مركز رشطة االسحاقي خالل شهر من 

اليوم التايل لنرش االعالن .
القايض 

حردان خليفة جاسم
��������������������������������

بيع قطعة 
 2201 القطع�ة  رق�م  للبي�ع  قطع�ة 
الوح�دة  م�رشوع  بغ�داد  محافظ�ة 
املساحة 12 دونم بأسم / صالح محمد 

عبد الله .
��������������������������������

اعالن
يف  املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  مديري�ة 

الديوانية  
 أق�ام املدعي )حس�ني كري�م حمادي( 
دع�وى قضائي�ة لتبدي�ل لقب�ه وجعله 
)البودعيج�ل(  م�ن  ب�دال  )املوس�وي( 
فمن لدي�ه حق االعرتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل خمس�ة ع�رش يوماً من 
تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظر يف 
الدع�وى وفق اح�كام امل�اده )22( من 
قان�ون البطاقه الوطنيه رقم 3 لس�نه 

. 2016
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

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

اىل الرشي�ك ) محمد رضا عب�د االمري ( 
توج�ب عليك الحض�ور اىل مق�ر بلديه 
النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار 
املرق�م 66619 /3 ح�ي الن�داء خ�الل 
ع�رشه ايام وبخالفه س�تتم االجراءات 

دون حضورك  
طالب االجازه محمد عيل شنيور

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

فق�د مني س�ند العقار املرق�م 21295 
/3 حي النرص باس�م ) محسن جاسم 
حس�ن ( عىل من يعثر عليه تسليمه اىل 

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

اعالن
اىل الرشيك ) حسن جبار عجيل ( توجب 
علي�ك الحض�ور اىل مقر بلدي�ه النجف 
لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 
88150 /3 ح�ي املي�الد خ�الل عرشه 
اي�ام وبخالف�ه س�تتم االح�راءات دون 

حضورك
طالب االجازه سحر كاظم عبيد

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

الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد: 2774

التاريخ: 2018/6/26
اعالن

بن�اءا عىل الطلب املقدم من قبل الس�يد 
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مبايب خيطف األضواء من الثالثي 
الكبري يف املونديال

            المستقبل العراقي / وكاالت

أك�د الفرنس�ي الش�اب كيليان مباب�ي مكانته 
كأح�د أبرز نجوم ك�رة الق�دم العالمية بهدف 
رائ�ع وأداء مثي�ر لإلعج�اب في ف�وز منتخب 
ب�اده 2-4 على كرواتيا في نهائي كأس العالم 

الليلة الماضية.
وف�ي نهاي�ة البطول�ة الت�ي ش�هدت مغادرة 
كريس�تيانو رونالدو وليونيل ميس�ي بعد دور 
الستة عشر وفش�ل البرازيلي نيمار في تقديم 
المأم�ول من�ه، ربم�ا تحت�اج اللعب�ة لموهبة 

جدي�دة النت�زاع إعج�اب الجماهير ف�ي أنحاء 
العال�م. وق�دم الاع�ب البالغ عم�ره 19 عاما 
أدلة كثيرة على ذلك بس�رعته الرهيبة ولمسته 
الرائع�ة واإلنه�اء األخي�ر المؤثر للك�رة أمام 

المرمى.
وبهدفه في مرم�ى كرواتيا، أصبح مبابي أول 
صاعد يهز الش�باك في نهائي كأس العالم منذ 
البرازيل�ي بيليه في 1958. واختير مبابي الذي 
أح�رز أربعة أهداف في روس�يا 2018 كأفضل 
العب صاعد في البطولة وهو إقرار بمس�تواه 

الرائع خاصة في أدوار خروج المغلوب.

كاسياس يشن هجومًا عىل حكم 
هنائي املونديال

            المستقبل العراقي/ وكاالت

انتق�د القائ�د الس�ابق للمنتخ�ب اإلس�باني، إيك�ر 
كاسياس، بشدة، استخدام تقنية الفيديو في نهائي 

كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا.
واعترض القائد السابق لريال مدريد، على استخدام 
تقنية ال��”VAR”، بعد هدف ماري�و ماندزوكيتش 
بالخطأ في مرماه، إثر ضربة حرة احتس�بها الحكم 

ألنطوان جريزمان.
وق�ال حارس بورتو البرتغالي، في حس�ابه بموقع 
تويت�ر “في الحقيقة لم أفهم بعد طريقة اس�تخدام 

حكم الفيديو، حكم المباراة منح خطأ لجريزمان لم 
يكن موجودا”.ومع إحراز الهدف األول للفرنس�يين 
واصل كاس�ياس: “هدف فرنس�ا أتى من ال ش�يء، 

حكم الفيديو لم يساعد الحكم في اللقطة”.
وبع�د احتس�اب ضربة ج�زاء لصالح فرنس�ا، علق 
ال  بيريس�يتش  آخ�ر!،  “خط�أ  بقول�ه:  كاس�ياس 
يس�تطيع أن يبعد يده في ه�ذه الكرة، وماتويدي لم 
يلحق بالكرة، بالنسبة لي اللقطة ال يوجد بها ضربة 
ج�زاء”.وأدار األرجنتين�ي نيس�تور بيتان�ا، نهائي 
المونديال بين فرنس�ا وكرواتيا الذي انتهى بتتويج 

الديوك باللقب بعد فوزهم )4-2(.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أعلن نادي القوة الجوية، عودة مدافعه سعد ناطق للدفاع عن ألوان الفريق في الموسم 
المقبل. وذكر النادي عبر صفحته الرس�مية إن “المدافع س�عد ناطق عاد رس�مياً إلى 
س�رب الصقور”.وانتق�ل ناطق في االنتقاالت الصيفية الماضي�ة إلى صفوف العربي 

القطري ومثل الفريق لمدة موسم واحد.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت تقارير صحفي�ة، الي�وم اإلثنين، عن 
موقف نادي تشيلس�ي اإلنجليزي، من رحيل 
الثنائي تيبو كورت�وا وإيدين هازارد لريال 
مدري�د، ف�ي فت�رة االنتق�االت الصيفية 
الجارية.وبحس�ب م�ا نش�رته صحيفة 
“م�اركا”، ف�إن تعاق�د ري�ال مدريد مع 
هازارد، أصبح معقدا، لتمس�ك تشيلسي 
وأضاف�ت  الصي�ف.  ه�ذا  بيع�ه  بع�دم 
الصحيفة، أن تشيلسي يرغب في الحفاظ 
على نجمه البلجيكي، الذي ينتهي عقده في 
الصحيفة،  2020.ونوهت  يونيو/حزي�ران 
أن مال�ك البل�وز، روم�ان إبراموفيت�ش، لن 
يف�رط في خدم�ات هازارد، س�وى بالحصول 
عل�ى مقابل م�ادي كبير، بع�د مس�تواه المميز 
في مونديال روس�يا.وأبرزت الصحيف�ة في نهاية 
تقريره�ا، بأن تشيلس�ي يرفض التخل�ي أيًضا عن تيبو 

كورتوا، الذي يستمر عقده حتى صيف 2019.

رسميًا.. سعد ناطق يعود 
لرسب الصقور

تشيليس
يصدم ريال مدريد

المستقبل العراقي / وكاالت            

كش�فت تقارير صحفية إسبانية، اليوم 
اإلثني�ن، عن حص�ول البرازيل�ي فيليب 
كوتينيو، العب برشلونة، على الجنسية 
البرتغالي�ة م�ا يس�هل عل�ى البارس�ا 

التعاقد مع العب في محله.
وقالت صحيف�ة “موندو ديبورتيفو” 
الكتالوني�ة، إن كوتيني�و ق�دم أوراقه 

إلى االتحاد اإلس�باني، من أجل معاملته 
كبرتغالي ولي�س برازيلي، بعدما حصل 
على الجنسية البرتغالية بفضل زوجته.

وأضاف�ت الصحيفة أن حصول كوتينيو 
على الجنس�ية البرتغالية سوف يسمح 
لبرش�لونة بالتعاق�د م�ع الع�ب غي�ر 
أوروبي، ثالث في ظل وجود الثنائي آرثر 
ميل�و وياري مينا. وتابعت الصحيفة أن 
برش�لونة يريد ويليان م�ن أجل أن يحل 

مح�ل كوتينيو في قائم�ة الاعبين غير 
األوروبيين في البارس�ا، بناء على طلب 
من إرنستو فالفيرديوشددت الصحيفة 
على أن برشلونة سوف يبدأ مفاوضاته 
مع تشيلسي في األسبوع الجاري لضم 
ويليان.وأب�رزت الصحيف�ة ف�ي نهاية 
تقريرها بأن ويلي�ان يرغب في القدوم 
متمس�ك  تشيلس�ي  لك�ن  لبرش�لونة 

باستمراره في البلوز.

كوتينيو »الربتغايل« يزيد فرص تعاقد برشلونة مع نجم تشيليس

            المستقبل العراقي / متابعة
 

ح�دد ديدي�ه ديش�امب، المدي�ر الفن�ي للمنتخب 
الفرنس�ي، موقفه من إمكانية الرحيل عن تدريب 
الدي�وك، بعد التتوي�ج بلقب بطول�ة كأس العالم. 
ل  ق�����ا و
ديش��امب، 
ف�������ي 

تصريح�ات 
نقلته�����ا 

صحيف����ة 
ليكي������ب 

“لن  الفرنسي�ة 
أس�ير عل�ى خط�ى 

إيمي جاكيه، مدرب فرنسا في 1998، 
واس�تقيل، أن�ا مس�تمر ف�ي قي�ادة 
الفري�ق، ل�دي عقد حت�ى 2020 وأنا 
احترمه”.وأض�اف “م�ن المخطط أن 

أبقى مدرًبا لفرنس�ا، وبالتالي سأفعل 
ذل�ك، س�أهرب لع�دة أس�ابيع، ولكنكم 

ستروني مرة أخرى”.
وخت�م ديش�امب حديث�ه بقول�ه “ل�م يكن 
الجمي�ع لطيف�ا مع�ي، لك�ن هذه ه�ي كرة 

القدم”.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�فت تقارير صحفية عن رغبة نادي 
مانشستر يونايتد اإلنجليزي، في التعاقد 
م�ع الع�ب فريق إنت�ر مي�ان اإليطالي، 

خال فترة االنتقاالت الصيفية.
ووفًق�ا لم�ا ورد ف�ي موقع “كالتش�يو 
نيوز”، فإن إنتر قد يفقد خدمات الكرواتي 
إيفان بيريسيتش، جناح الفريق، في ظل 

الرغب�ة المس�تمرة م�ن مانشس�تر 
يونايتد، في التعاقد معه. وأضاف أن 

اليونايت�د يأمل في إقناع النيراتزوري 
بت�رك الاعب، م�ن خ�ال تقديم عرض 
كبي�ر، باإلضاف�ة إل�ى انضم�ام ماتي�و 
دارميان إلى اإلنتر، مشيرا إلى أن النادي 
اإليطال�ي قد يس�مح برحي�ل الاعب، 

إذا كس�ر يونايت�د حاج�ز ال� 60 
مليون يورو.

ديشامب حيدد موقفه 
من االستمرار مع فرنسا

مانشسرت يونايتد يستهدف نجم 
إنرت ميالن

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كشفت تقارير صحفية عن استعداد ميان اإليطالي، لبيع نجم الفريق ليوناردو بونوتشي، خال 
فترة االنتقاالت الصيفية الجارية حاليا.

ووفًقا لموقع “فوتبول إيطاليا”، فإن ميان منفتح على بيع بونوتش�ي، موضحة أن النادي حدد 
32 مليون يورو، ثمنا لاعب، خال الفترة المقبلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الروسونيري، لم 
يتلق أية عروض للمدافع. يشار إلى أن ميان، تعاقد مع بونوتشي، في الصيف الماضي، قادًما من 

يوفنتوس، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.
وارتبط بونوتش�ي، باالنتقال إل�ى أكبر األندية األوروبية، وفي مقدمتها، باريس س�ان جيرمان، 

وقطبي مانشستر.

ميالن حيدد سعر بونوتيش
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
كشفت تقارير صحفية، أن نادي روما اإليطالي، خسر معركة التعاقد مع نجم المنتخب المغربي، 

خال فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.
ووفًقا لما ورد عن موقع “كالتشيو ميركاتو”، فإن حكيم زياش، العب أياكس أمستردام الهولندي 

والمنتخب المغربي، اقترب من االنتقال إلى ليون الفرنسي، بداًل من روما.
وأضاف أن إصرار نبيل فقير، نجم ليون، على الرحيل إلى ليفربول اإلنجليزي، في الفترة الماضية، 

دفع النادي الفرنسي، لسرعة البحث عن بديل.
وتابع الموقع، أن أياكس قبل عرًضا بقيمة 22 مليون يورو، من ليون، لضم حكيم زياش، ليقترب 

من االنضمام للدوري الفرنسي.

ليون يتفوق عىل روما يف صفقة مغربية

      بغداد/ المستقبل العراقي
 

ذكرت تقارير صحفية، أن جماهير 
نادي يوفنتوس اإليطالي، س�خرت 

م�ن ليون�اردو بونوتش�ي، مداف�ع الفريق 
الس�ابق، ومي�ان الحال�ي، عق�ب وصول 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
أن  ميركات�و”،  “كالتش�يو  موق�ع  وأف�اد 

جماهي�ر البيانكوني�ري، تواج�دت خ�ارج 
مق�ر العيادة الطبية، وقام�ت بالهتاف ضد 

بونوتشي، قائلة “أين بونوتشي؟”.
ومن المقرر أن يق�دم يوفنتوس، رونالدو، 

الي�وم اإلثني�ن، كاعب بالفري�ق اإليطالي، 
بعدم�ا انضم من ري�ال مدري�د، بعقد يمتد 
لم�دة 4 س�نوات، براتب س�نوي 30 مليون 

يورو.

مجاهري يوفنتوس تسخر من بونوتيش بعد وصول رونالدو

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

تعت�زم الس�لطات البريطاني�ة إطاق اس�م 
المدير الفني للمنتخب اإلنجليزي، جاريث 
س�اوثجيت، على محط�ة بمت�رو لندن، 
وذل�ك تقديرا لما قدمه ف�ي كأس العالم 

روس�يا 2018.وحقق�ت إنجلت�را، التي س�قطت 
أمام كرواتيا في الدور قبل النهائي، أفضل نتيجة 
لها في كأس العالم الذي اس�تضافته روس�يا بعد 
م�رور 28 عاما عل�ى كأس العال�م 1990، عندما 
ودع�ت البطولة من الدور نفس�ه بع�د هزيمتها 

على يد ألمانيا.

وقالت شركة النقل في لندن في بيان لها “يسرنا 
أن نظهر تقديرنا لجاري�ث والمنتخب اإلنجليزي 
م�ن خال إعادة تس�مية المحطة”.يش�ار إلى أن 
إنجلت�را احتل�ت المرك�ز الرابع ف�ي كأس العالم 
2018 بعد خسارتها يوم السبت الماضي، بهدفين 

دون رد، أمام بلجيكا التي احتلت المركز الثالث.

إطالق اسم ساوثجيت عىل إحدى حمطات مرتو لندن

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، 
عن قي�ام مينو راي�وال، وكيل أعمال 
نج�م  بوجب�ا،  ب�ول  الفرنس�ي 
مانشس�تر يونايت�د اإلنجليزي، 
بعرض الاعب على برش�لونة 

اإلسباني.
ووفقا لصحيفة “موندو 

ديبورتيف�و” ف�إن راي�وال، أك�د لمس�ؤولي 
البارس�ا أن بوجب�ا، يرغ�ب ف�ي الرحيل عن 
الفري�ق اإلنجلي�زي، وذل�ك ألن�ه ال يش�عر 
بالراحة رفق�ة البرتغالي جوزي�ه مورينيو، 
المدي�ر الفن�ي للش�ياطين الحم�ر. ولفت�ت 
الصحيف�ة إل�ى أن مين�و راي�وال، تواجد في 
مدينة برشلونة لسبب غير معلوم، وذلك في 
األيام القليلة الماضية، لكنه تحدث مع إدارة 

البارسا عن هذا األمر.

وذك�رت أن وكي�ل بوجب�ا يعل�م أن الن�ادي 
الكتالون�ي كان مهتما بخدم�ات الاعب في 
2015، مؤكدة أن بوجبا مغرم بأسلوب لعب 
البلوجرانا، ويتمنى االنضمام للفريق، وذلك 
في ظل العاقة الس�يئة التي تربطه بمدربه 

البرتغالي في مانشستر يونايتد.
وختمت بأن برشلونة قد يتحرك لضم الاعب 
ف�ي حالة توصل�ه التف�اق لخفض رس�وم 

انتقاله وراتبه.

وكيل بوجبا يعرضه عىل برشلونة

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إن مهاجمه 
يمكن أن يس�تمر مع الن�ادي المنتمي للدوري 
اإلنجلي�زي، رغم معاناته م�ن اإلصابات وعدم 

الثبات في المستوى خال المواسم األخيرة
وابتل�ي الاع�ب اإلنجلي�زي دانييل س�توريدج 
بإصابات طويلة المدى في المواس�م الماضية، 
ولم يس�جل أكثر من عش�رة أهداف في موسم 
واحد، س�وى موس�م 2016-2015 عندما هز 

الش�باك 13 مرة. وأعير المهاج�م البالغ عمره 
28 عام�ا إل�ى وس�ت بروميت�ش ألبي�ون، في 
يناير/ كان�ون الثاني .الماض�ي، لكنه لم يترك 
بصمة ولم يس�جل أي هدف في س�ت مباريات 
وهبط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية. ونقلت 
صحيف�ة ليفربول إيكو عن كل�وب قوله “لقت 
قل�ت باس�تمرار إن�ه يمل�ك مس�تقبا واألم�ر 
يتعل�ق بم�ا س�يحدث اآلن، في الوق�ت الحالي 
تس�ير األمور بشكل جيد وال ينبغي أن نتخذ أي 

قرارات.

كلوب يمنح األمل للمهاجم املنحوس
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امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

ربم�ا يحدث يشء ما يغ�ر أفكارك وحت�ى قراراتك ولذلك 
ستش�عر بأنك مش�وش. من األفضل أن تؤج�ل اتخاذ أي 
قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض املش�اكل، كل ما تحتاج 
إلي�ه اليوم ه�و أن تتحىل باله�دوء وتبدأ يف حل مش�اكلك 

فورا.

ال تفكر يف األمور بسلبية وإال ستكون سببا قويا يف ضياع 
ف�رص عظيمة من�ك. الوقت من ذهب فاس�تغله يف إنجاز 
بعض األعمال لتن�ال إعجاب من حولك يف العمل. عليك أن 
تكون متفائال فس�تدنو من أحالم�ك وطموحاتك فاجتهد 

وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

يتع�ن عليك اليوم أن تنتبه ألعدائك فربما ال تس�تطيع أن 
تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من 
خ�الل ترصفاتهم فغالبا ما يرغب�ون يف إحباطك والتقليل 
من شأنك. ربما ال تالحظ تأثرهم عليك ولكن سيدمرونك 

إذا لم تواجههم من البداية.

أنت س�عيد الحظ الي�وم فربما تتخذ خط�وة جديدة نحو 
هدفك ولذلك ستش�عر بالس�عادة عىل مدار اليوم. تش�عر 
أن لدي�ك ق�درة عالي�ة ع�ىل الرتكي�ز ولذلك ربما تس�تغل 
ه�ذا الرتكيز يف إقناع بعض املعارض�ن لك بوجهة نظرك. 

استمتع بروح املغامرة اليوم

قد يؤثر عليك بعض األش�خاص اليوم لتغر أفكارك ولكن 
اح�ذر وك�ن واثقا من نفس�ك ومن تفك�رك. ال تقلق وال 
تي�أس إذا وجدت أن أف�كارك ووجهات نظ�رك متعارضة 
مع اآلخرين فهذا يدل بالتأكيد عىل أنك مختلف يف تفكرك 

عنهم.

لدي�ك رغب�ة ملحة اليوم يف الس�يطرة عىل األم�ور واتخاذ 
الق�رارات ولك�ن قد يؤدي تعدد املس�ؤوليات إىل ش�عورك 
بالتوت�ر إىل حد ما. إذا ش�عرت بذلك فح�اول أن تؤجل تلك 
الق�رارات للغ�د لك�ي ال تندم. رك�ز اليوم ع�ىل التحكم يف 

أعصابك وترصفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

تش�عر بالتوت�ر والقل�ق عىل م�دار األي�ام املاضي�ة ومن 
املؤسف أن هذا التوتر سيتستمر األيام املقبلة أيضا. عليك 
أن تتوخى الحذر فربما تصل إىل حالة س�يئة اليوم بس�ب 
عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك وال تخاف من 

الفشل.

تحت�ل مكانة مميزة بن رفقائك ب�ل وربما تحقق نجاحا 
غر مس�بوق يف العمل. س�يحاول الجميع االستفادة منك 
والتع�ر ف عىل م�ا تقوم ب�ه لتحقق أحالم�ك فانصحهم 
واع�رض عليهم بعض األمثل�ة. ارشح لهم بعض الخطط 

التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كربياء.

ربما تغر تفكرك اليوم بسبب إطالعك عىل بعض املعلومات 
الجديدة ولكن بتواصلك مع األصدقاء ومناقش�تهم يف تلك 
املعلوم�ات قد تتغ�ر الص�ورة أمامك تمام�ا. تمهل وكن 
صبورا حتى تتأكد م�ن معلوماتك وتعرضها عىل اآلخرين 

قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

ك�ن حذرا فربم�ا يك�ون هناك أثر س�لبي لوج�ود بعض 
األش�خاص يف حياتك فه�م يحاول�ون أن يقنعوك بوجهة 
نظره�م فابتع�د عنهم وام�ض يف طريق�ة دون االلتفات 
ألحد. اهتم بمش�اريعك وعملك وال تنىس أن تأخذ قس�طا 

من الراحة من حن آلخر.

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب عىل الصعاب والتحديات 
فربما تجد أن هناك رصاعا بن رغبتك يف املغامرة وحاجتك 
إىل التواصل أوال مع اآلخرين. من األفضل أن تعرب عن رأيك 
بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا يف حديثك 

خاصة فيما بتعلق باملوضوعات الدينية أو الفلسفية.

اس�تعد فربما تواجه مش�كلة ما يف محي�ط أرستك، فمن 
أه�م األمور الت�ي يجب أن تهتم بها هي استش�ارة بعض 
األش�خاص ليقدم�وا لك بع�ض الحلول لتلك املش�كلة. ال 
تفقد األمل وال تعتمد عىل غرك واستغل طاقتك يف التفكر 

بعقالنية لحل مشاكلك.

احلوتالعذراء

هل تؤثر نترات املاء عىل الصحة؟
تعتم�د أملانيا ع�ىل إم�دادات املي�اه الجوفية 
يف س�د حاجتها من ماء ال�رب، هذه املياه 
تحت�وي كمي�ات عالي�ة م�ن النترات. فه�ل 
ارتفاع مس�توى النرتات يف م�اء الرب ضار 

حقاً بالصحة؟
صنف�ت الوكال�ة األوروبية للبيئ�ة، يف تقرير 
أصدرت�ه مؤخ�راً عن ج�ودة املي�اه الجوفية 
يف أوروب�ا، الوض�ع الكيميائ�ي ع�ىل أنه جيد 
يف 74 يف املائ�ة من الح�االت. لكن عكس هذا 

التصني�ف، يعت�رب املعه�د االتح�ادي األملاني 
ملعاينة الث�روة املائية أن جودة إمدادات املياه 
الجوفي�ة »س�يئة« يف مدن أملاني�ة كربى مثل 

هامبورغ ودريسدن وشتوتغارت. 
يف  املتخصص�ة  كالوس،  بياتري�س  وتق�ول 
ملف�ات متعلق�ة بالبح�ر الوح�ي ومصبات 
املياه واملحميات يف الصندوق العاملي للطبيعة 
)WWF(، إن 37.5 يف املائة من إمدادات املياه 
الجوفي�ة يف أملاني�ا ملوث�ة بش�دة بمركب�ات 

الضارة.ارتف�اع  واألكس�جن  النيرتوج�ن 
مستوى النرتات يؤدي إىل اإلصابة بأمراضيتم 
الحص�ول عىل 70 يف املائة من مياه الرب يف 
أملانيا من املياه الجوفية. لهذا تنص تعليمات 
االتح�اد األوروب�ي فيم�ا يخص م�اء الرب 
عىل أن ال يتعدى مس�توى النرتات يف لرت واحد 
من املاء 50 مليغراماً، وهو مس�توى يعتربه 
االتح�اد األوروب�ي »آمن�اً« بالنس�بة لصحة 

املستهلك.

فيسبوك »لن حيذف« األخبار املزيفة
قال عم�الق ش�بكات التواص�ل االجتماعي، 
فيس�بوك، إن�ه ل�ن يح�ذف األخب�ار املزيفة 
م�ن منصته ألنه�ا ال تنتهك معاير ش�بكته 

االجتماعية.
ويطل�ق فيس�بوك يف الوق�ت الح�ايل حمل�ة 
إعالنية يف اململكة املتحدة ملواجهة املعلومات 
املغلوطة تحت عنوان »األخبار املزيفة ليست 

صديقتنا«.
لك�ن الركة قال�ت إن النارشي�ن يف الغالب 

»لديهم وجه�ات نظر مختلفة«، وأضافت أن 
حذف املنش�ورات املفربكة »س�يتعارض مع 

املبادئ األساسية لحرية التعبر«.
وب�دال م�ن ذل�ك، قالت ش�بكة فيس�بوك إن 
املنش�ورات الت�ي يب�دو عليه�ا أنه�ا مزيفة 
»سُتخَفض رتبتها« يف خاصية تغذية األخبار.

ويتعرض فيس�بوك إلجراءات تدقيق شديدة 
لدوره يف نر األخبار املزيفة بعد ظهور أدلة 
تشر إىل محاولة روسيا التأثر عىل الناخبن 

األمريكين من خالل استخدام املوقع الشهر.
ويف يوم األربعاء، عقدت فيس�بوك مؤتمرا يف 
مدينة نيويورك، حيث س�عت م�ن خالله إىل 
إقن�اع الصحفين بأن الش�بكة تبذل جهدها 
الب�ارز  الصحف�ي  املشكلة.وس�أل  ملعالج�ة 
أوليف�ر  األمريكي�ة،  إن«  إن  يف ش�بكة »يس 
داريس، كيف يزعم فيسبوك بأنه يواجه نر 
املعلوم�ات املغلوط�ة بينم�ا س�مح لصفحة 

موقع »إنفوورز« بالبقاء عىل منصته.

عطل يوقف حسابات مستخدمي »إنستغرام«
لتطبي�ق  املش�غلة  الرك�ة  أعلن�ت   
التواص�ل املصور »إنس�تغرام« عن وجود 
عط�ل بالتطبي�ق، م�ا أثر عىل حس�ابات 

املستخدمن.
منه�ا  رس�الة  يف  الرك�ة  وأوضح�ت 
ع�ىل »توي�رت« أنها ع�ىل علم ب�أن بعض 
املستخدمن يواجهون مشكلة يف الوصول 

إىل حساباتهم عىل التطبيق.
وأضافت الركة أنها تش�عر أن ذلك أمر 
محب�ط، مؤكدة أنه�ا تعمل ع�ىل إصالح 

املشكلة يف أرسع وقت.

سودوكو

؟؟هل تعلم
3� وهناك نوع من النمل يمارس الزراعة فيزرع 
نب�ات عي�ش الغ�راب )نوع م�ن أن�واع الفطر( 
ويجل�ب ل�ه الس�ماد م�ن األوراق املتعفن�ة ثم 

يحصده عند نضجه ويخزنه يف املخازن..
4� وهن�اك ن�وع آخ�ر م�ن النم�ل الكيميائ�ي 
متخص�ص يمض�غ الخش�ب ويحول�ه إىل نوع 
م�ن الكارتون ثم يبني من ه�ذا الكارتون طرازاً 

هندسية عجيبة..
5� وهن�اك النم�ل األفريق�ي يبني بيوتاً تش�به 
املس�الت حي�ث يحق�ق لها نوع�اً م�ن التكييف 
فيفتح نوافذ سفلية إلدخال الهواء البارد ونوافذ 
علوية إلخ�راج اله�واء الس�اخن.. ويعيش هذا 
النوع من النم�ل حياة طبقية عجيبة فنجد فيه 
امللكة واألمرات والضباط ولكل منها مس�اكنه 
الخاص�ه وباق�ي الخلي�ة م�ن العمال تش�تغل 

بلقمتها..

وسائل متعددة لتصبح مليارديرًا
 أث�ارت مجل�ة فوربس من�ذ أيام ج�دال كب�را بوصفها 
نجم�ة وس�ائل التواص�ل االجتماعي، كايي جين�ر، بال� 

»عصامية«.
وكان�ت املجل�ة ق�د قال�ت إن جين�ر، وهي أخ�ت نجمة 
تلفزي�ون الواقع كيم كارداش�يان، يف طريقها ألن تصبح 
»أصغر ملياردي�رة عصامية« يف الوالي�ات املتحدة؛ حيث 
تق�در ثروتها بنحو ملي�ار دوالر وهي ال تزال يف العرين 

من عمرها.
ولقلة فقط أن يزعموا جدارتهم بمثل هذا الوصف.

وكان هناك نحو 5,700 ش�خص يف العالم يمتلكون أكثر 
من 500 مليون دوالر أمريكي العام الفائت، وفقا لتقرير 

مؤسسة كريديت سويس السنوي حول الثروة العاملية.
أصح�اب املليارات ن�ادرون يف العالم. فم�ا الذي يحتاجه 

الشخص ليصبح مليارديرا؟
1- أسس رشكتك الخاصة

يجب أن نتذكر دائما أس�ماء شخصيات كبرة مثل جيف 

بيزوس مؤسس رشكة أمازون، ومارك زوكربرغ مؤسس 
فيس�بوك، وأمانسيو أورتيغا الذي أنشأ رشكة ثياب زارا، 

وجاك ما دومينات صاحب رشكة عي بابا.
وتص�ف مجلة فوربس نحو ثلثي األس�ماء املوجودة عىل 

قائمة املليارديرات لعام 2018، والتي تضم 2,208 اسما، 
بأنهم »عصاميون«.

ومن الصعب وضع تحديد دقيق ملعنى كلمة »عصامية«. 
ل�ذا أث�ار وصف املجل�ة لكاي�ي - وهي ابن�ة عائلة غنية 

ومشهورة - بأنها عصامية استغراب البعض.
2 - غادر اململكة املتحدة

انخف�ض عدد أصحاب املليارات يف بريطانيا العام املايض 
- وهذا املكان الوحيد الذي شهد انخفاضا وفقا لفوربس 

وتقارير أخرى.
النم�و  ذات  اله�ادئ  واملحي�ط  آس�يا  منطق�ة  وتع�د 
الرسي�ع منطقة خصب�ة أكثر من غرها م�ن حيث عدد 

املليارديرات.
وجاء نحو 29% م�ن املليارديرات الجدد العام املايض من 
تلك املنطقة، وفقا ملسح سنوي من قبل ويلث إكس، الذي 
يق�در أن هناك نح�و 2,750 ملياردي�را يف العالم - وهذا 

تقدير أعىل بقليل مما جاء يف مجلة فوربس.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
1 كيل�و بطاطس مقرة ، مكعب�ات - 4/1 كوب كبر زيت زيتون 
- 2 ف�ص ثوم مهروس - 2 ملعقة صغرة ) ملعقة الش�اي( توابل 

إيطالية - 2 ملعقة صغرة ) ملعقة الشاي ( شطة مطحونة
طريقة التحضر:

يسخن الفرن عىل درجة حرارة 220 درجة مئوية.
يف صيني�ة قابل�ة لإلس�تخدام يف الف�رن يوضع الزيت ث�م يوضع يف 

الفرن حتى يسخن.
يوضع الثوم عىل الزيت الساخن و يقلب.

تض�اف مكعب�ات البطاطس اىل الثوم يف الصينية ث�م ترش بالتوابل 
اإليطالي�ة و الش�طة و تقل�ب برفق حت�ى تختل�ط البطاطس مع 

الشطة و التوابل.
توضع الصينية يف الفرن ملدة 45 دقيقة.

و تقدم مع سلطة الثومية و الخبز املحمص بالثوم.

بطاطس حارة لبنانية
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»التمر الصيني« يقيض عىل الرسطان ويقي من اإلصابة به
ليفرب�ول  جامع�ة  م�ن  علم�اء  وج�د 
الربيطاني�ة، أن تناول التمر الصيني يعدل 
التمثيل الغذائي يف جس�م اإلنسان ويغني 

.»С « الخاليا واألنسجة بفيتامني
وكتب�ت صحيف�ة دي�ي مي�ل، أن العلماء 
اعتربوا التمر الصيني، الذي يس�مى أيضا 
»التفاح الشاب«، من أكثر الوسائل فعالية 

لعالج األورام الخبيثة والوقاية منها.
كما يساعد تناول التمر الصيني يف التغلب 
لفرتة طويلة عىل مش�اكل فقدان الشهية 

واألرق.
وأظهرت الدراس�ات املخربية أن األنسجة 

ومض�ادات   »С« بفيتام�ني  املش�بعة 
األكس�دة، املوج�ودة يف التم�ر الصين�ي، 
تصمد بش�كل أفضل أمام هجمات الخاليا 
الرسطانية وتقاومها، ألنها تسبب اإلجهاد 

لخاليا األورام الخبيثة وتفككها.
ويحتوي التم�ر الصيني أيضا عىل 18 من 
24 م�ن األحماض األميني�ة الحيوية التي 
تنظ�م إف�راز إنت�اج الربوتينات يف جس�م 

اإلنسان.
ويقول العلماء إن النتائج اإليجابية لتناول 
هذه الثمرة، يف جسم املريض والسليم عىل 

حد سواء، تبدأ بعد أسبوع من تناولها.

التوت خيفض خطر أمراض القلب خطر الطقس الغائم عىل الصحة
أج�رى باحث�ون من كلي�ة امللك يف لن�دن دراس�ة بمش�اركة علماء من 
جامع�ات أملانية وإس�بانية، أك�دت أن تناول التوت ق�د يقلل من خطر 

اإلصابة بأمراض القلب.
ووج�د الباحث�ون أن امل�روب الصيفي الب�ارد من الت�وت يحافظ عىل 

األوعية الدموية صحية ويساعد عىل تحسني الدورة الدموية.
وق�ام الباحثون بفحوصات دم وبول للمش�اركني قبل رشبهم العصري، 
وبعد س�اعتني م�ن رشبه، وبعد ي�وم من ذل�ك. وكش�فت النتائج لدى 
املش�اركني الذين استهلكوا مروب التوت، بعد س�اعتني، تمددا أفضل 
للرايني بواسطة التدفق )FMD(، وهو اتساع الريان عند زيادة تدفق 
الدم، ما يعد مؤرشا عىل صحة بطانة األوعية الدموية. ويعتقد الباحثون 
أن�ه إذا كان الت�وت قادرا عىل تغي�ري تمدد الرايني لف�رتة كافية، فإنه 
س�يقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إىل 15%. وأظهر 
تحلي�ل آخر أن هناك زيادة ملحوظة يف مس�تويات مرك�ب اليوروليثني 
»urolithin« األي�ي للمش�اركني م�ع تحس�ن تمدد الراي�ني. وهذه 
العملي�ة تنتج بفضل بكترييا األمعاء، حيث يقوم الجس�م باالس�تجابة 

.»ellagitannins« ملادة كيميائية موجودة يف التوت معروفة باسم

كش�ف علماء من جامع�ة بينغهامتون يف الوالي�ات األمريكية أن نقص 
ضوء النهار يؤدي إىل تفاقم أعراض مرض نفيس خطري.

ون�رت مجل�ة »EurekAlert« أن علم�اء أمريكي�ني أك�دوا أن نقص 
ضوء النهار يف املناطق التي تش�هد أياما غائمة يف معظم فصول السنة، 
يؤدي إىل تفاقم أعراض اضطراب الوس�واس القهري، وهو مرض عقي 
يعان�ي فيه املرىض من مالزمة أفكار مزعج�ة أو مخيفة لهم )هوس(، 

ويحاولون التخلص منها لكنهم يعجزون عن ذلك.
واكتشف العلماء أكثر مناطق انتشار املرض، من دراسة بيانات املرىض، 
وتبني أنها ترتكز يف خطوط العرض الشمالية للكرة األرضية، حيث يؤدي 
نق�ص كمية الض�وء فيها إىل عدم توافق بني إيقاع الس�اعة البيولوجية 
لإلنس�ان وال�دورة الضوئية خ�الل اليوم، ما ي�ؤدي إىل تفاق�م أعراض 
اضطراب الوس�واس القهري لدى املرىض، ويزيد من خطر اإلصابة بهذا 

املرىض لدى األصحاء.

كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

صباح الخري..
كي�ف حالك اليوم؟.. مر وقت طويل منذ زيارتي األخرية، لم اعتد 

بعد زيارتك هنا. لم اعتد أن يكون بيننا هنا وهناك.
»كاف« ك�م أكره ذلك الحرف الذي فرق بينن�ا. اطمنئ لن ألومك 

مجددا ألنك قررت البقاء هنا. أعرف فاألمر لم يكن بيدك.
جئ�ت فقط ألراك، واطمنئ بك. ه�ل أنت بخري هنا؟ أظنك كذلك..   
ألم يحن الوقت لتحكي يل خربا مما رأيت، عن تلك الرحلة الطويلة 
التي بدأتها منذ سنوات. هل ستكتفي ككل املرة بفيض حكاياتي 
إليك وتظل صامتا؟ ال أملك هذه املرة الكثري ألقصه عليك. لم أعد 
اتش�اجر مع أبناء الجريان كما اعتدت. أخىش أن ُيزعجك آبائهم 
هنا أيضا بالش�كوى من طفلتك الصغ�رية. وعدتك أن أكون أكثر 
ه�دوءا بع�د قرارك البقاء بعي�دا عن ضوضاء الحي�اة. ال أريد أن 

أكون مصدرا إلزعاجك هنا أيضا.
أل�ن تقص ع�ىلَّ خربا مم�ا رأيت، كم�ا اعتدت أن تحك�ي ىل عن 
رحالت�ك دائما. البد أن لديك حكاي�ات كثرية من هناك.. انتظرتك 
طويال كي تأتى وتخربني بعضها، تذكر تلك املرة التي أتيت فيها 
لتصل�ح مقعدي املكس�ور، لم يص�دق أحد أنك أتي�ت يومها، هل 
غضب�ت إلنني أخربتهم؟.. أم أصبحت تكتف�ي بزيارتي إليك؟ أال 
يج�ب أن ت�رد يل واحدة من تلك الزيارات. اطم�نئ. لن أخربهم يف 

املرة القادمة.
نسيت أن تخربنى يف زيارتي املاضية أي نوع من النباتات تفضل 
أن أزرع�ه حول�ك. انتظرت�ك تأت�ي وتخربن�ي ولكنك ل�م تفعل. 

نصحني البعض أن الصبار أفضل خيار أمامنا.
ه�ل تذكر تلك الصبارة القديمة يف بيت جدتي. لم يرعها أحد بعد 
رحيلها. كان بعض امل�ارة يتذكرونها أحيانا بقطرات ماء قليلة، 

ورغم ذلك ظلت صامدة.
 أحرضت إليك صبارة صغرية تش�بهها، غرس�تها هنا إىل جوارك 
عىل اليمني. أعلم أنك لن تس�تطيع االعتناء بها، لكنها ستحتمل، 
أقس�مت يل أنه�ا ُمدربة جيدا عىل النجاة مهم�ا عانت من إهمال 

البر.
نعم..نع�م.. ال تقل�ق بالطب�ع أخربته�ا أنك ال تتعم�د تقصريا يف 

حقها، رشحت لها وتفهمت األمر.
 أود أن أخ�ربك رسا، اق�رتب قلي�ال كي ال تس�معنا تل�ك الصبارة 
الصغ�رية. كن�ت أفض�ل أن أغ�رس إىل ج�وارك ريحانة تؤنس�ك 
بعبريها، ولكنها لن تص�رب عىل غيابك، ولن تحتمل تجاهلك لها. 
أما تل�ك الصبارة فوعدتني خريا بك يف غيابي. أخربتني أنها نالت 
حظ�ا وافرا من اس�مها، وأنها ُجلبت عىل الص�رب وال تملك خيارا 

أخر.
ِعدن�ي أن تفكر م�ن جديد يف أم�ر زيارتك يل. اش�تقت إىل رؤيتك 
ج�واري. ال تخيب رجائي هذه امل�رة أيضا.. أوصيت صبارتي بك 

خريا حتى أعود إليك. سأنتظرك يف أحالمي قريباً..

أمينة خيري
ش�عوب العالم عىل اختالفاته�ا تحب القدوة وتؤمن بالش�خصية 
املث�ال الت�ي يمك�ن االحت�ذاء بها. وه�ذا الح�ذو ال يأت�ي بالوعظ 
واإلرش�اد، أو املب�ارشة واإلجب�ار، لكن�ه يفيض من خ�الل وقائع 
حياتي�ة ومعايش�ات حقيقية. فالش�عوب وإن انخفضت نس�بة 
التعلي�م بينها، وذاعت األمية بني أفرادها تظل تتمتع بذكاء فطري 

وقادرة عىل التفرقة بني الحقيقة والربوباجاندا.
خ�ذ عندك مثالً ح�ادث االعتداء ال�ذي تعرض له س�فري بريطانيا 
األسبق لدى الواليات املتحدة األمريكية، سري كريستوفر ماير، قبل 
أيام، إذ اعتدى عليه مراهق ومراهقة بالرضب املربح. كيف؟ وأين؟ 
بينما كان يستعد لركوب مرتو األنفاق يف محطة فيكتوريا يف لندن. 
السفري األسبق الحاصل عىل لقب »سري« وزوجته »البارونة« بكل 

تأكيد لديهما القدرة املادية عىل التحرك بسيارة. أليس كذلك؟!
والقص�ص »الحقيقية« واملش�اهدات »الواقعية« كث�رية. وأغلبها 
يأت�ي من بالد بعي�دة، يقول عنها املتهسهس�ون إنها ب�الد الكفر 
واإللحاد، ويشري إليها بالبنان الحارض والحجة والربهان بأنها بالد 
تقدم�ت، وتطورت، ونمت، وخلفت وراءها الغارقون حتى الثمالة 

يف حكم دخول الحمام، ووضع من مضمض فمه وهو صائم.
كم�ا أن ه�ذه الحقائق الوقائ�ع ال يتبعها عادة وعظ�ات إعالمية 
مب�ارشة وتنويهات تلفزيوني�ة منفرة بأن عىل الس�ادة املواطنني 
النظ�ر إىل املس�ؤولني باعتباره�م ق�دوة وكونهم مث�االً يحتذى يف 
الرتشيد أو التضييق. لكنها تكون قد أدت الغرض منها، حيث تصل 
الرس�الة كاملة متكاملة إىل املواطن الذي ال يجد يف الرتش�يد مذلة 
ويف التضيي�ق مهان�ة. فهو يف ق�رارة نفس�ه رأى أن القابعني أعىل 

الهرم يترصفون هكذا دون طبل وزمر، ودون تصنع أو ادعاء.
ودون أدن�ى ادعاء، خرج الرئيس الس�ييس يف مثل هذه األيام قبل 
أربع سنوات، ليخرب املرصيني بأنه يتقاىض راتًبا يمثل الحد األقىص 
يف الدولة، وأن هناك توجيهات بأال يتقاىض أحد مبلغا يتجاوز الحد 
األقىص »ولن يتجاوز الحد األقىص« كما أعاد التوكيد. وقال وسط 
دهشة الجميع: »نصف هذا املبلغ لن آخذه. هذا املبلغ كثري عي«.

لذل�ك ح�ني ذي�ل الرئيس كلمات�ه بدع�وة للمرصيني ب�أن يقدموا 
تضحي�ات )اقتصادية( حقيقية لبالدهم، جاء رد الفعل الش�عبي 
يف أغلبه مؤيًدا وداعًما ومعتربًا ما فعله الرئيس إش�ارة خرضاء ملن 
يحب هذا البلد أن يحذو حذوه. بالطبع لم يكن املقصود أن يتنازل 
الجميع عن نصف راتب�ه؛ فالكثريون ال راتب لهم من األصل، أو ال 

يقبل راتبه القسمة بأي حال من األحوال.
كان املقص�ود هو القدوة الحقيقية، وقد آتت ثمارها، بعضها كان 

فعلًيا، والبعض اآلخر منوًيا، وكالهما كان بالغ اإليجابية.
اليوم وبعد مرور أربع سنوات، يجد املرصيون أنفسهم يف حاجة إىل 
دفعات مماثلة، رشط أن تكون صادقة كمبادرة الرئيس حيئذ. وال 
ط أن تأتي الدفعات عىل هيئة رواتب أو تربعات أو هبات، بل  يشرترَ

األوقع واألفضل أن يبدأ أولو األمر بأنفسهم.

زيارة...اقتصدوا تصحوا

Nikon تطرح كامريا بقدرات تلسكوب!
اس�تعرضت رشكة Nikon الش�هرية مؤخرا 
كام�ريا جدي�دة بق�درات تقري�ب تضاه�ي 
التلس�كوبات العلمية الصغرية املس�تخدمة 
 CoolPix« لرصد األجس�ام البعيدة. وزودت
P1000« بعدس�ات عالي�ة الدق�ة متغ�رية 
الفتحات م�ا ب�ني »f/2.8« و«f/8«، قادرة 
ع�ىل تقري�ب الص�ورة 125 مرة. كم�ا أتت 
هذه الكامريا بمستش�عرات إلكرتونية كتلك 

املوج�ودة يف كام�ريات »P900« الش�هرية، 
 ،4K وقدرة ع�ىل تصوير الفيديوه�ات بدقة
للع�رض  إلكرتوني�ة  إىل شاش�ة  باإلضاف�ة 
االتجاه�ات.  بمختل�ف  تحريكه�ا  يمك�ن 
وزودت الكامريا بخاصي�ة التحكم عن بعد، 
وباإلم�كان وصله�ا مع الهوات�ف واألجهزة 
 ،Bluetooth أو Wi-Fi الذكية عرب ش�بكات

أما سعرها فيبدا من 799 دوالرا.

سهيلة فوزى 

يمكن ملواجه�ة املخاوف باس�تخدام 
الواق�ع االف�رتايض أن تصب�ح العالج 
تجرب�ة  بع�د  للره�اب،  املس�تقبي 
ناجح�ة ق�ام به�ا أكاديمي�ون م�ن 
جامعة أكس�فورد. ووج�د الباحثون 
أن باإلمكان عالج ما يقارب ثالثة من 
أص�ل أربعة مرىض يعانون من رهاب 
خط�ري م�ن املرتفع�ات، باس�تخدام 
برنام�ج واق�ع اف�رتايض، م�ا يع�زز 
اآلم�ال بش�أن تمك�ن ه�ذه التقنية 
من معالج�ة بعض مش�اكل الصحة 
العقلية املس�تعصية األخرى. ويقدم 

الربنام�ج الذي ق�اده مدرب واق�ع افرتايض، 
مبنى مكونا من 10 طوابق مع مدخل مفتوح 
كبري يف الوس�ط، ما شجع املشاركني تدريجيا 
ع�ىل االقرتاب من الحافة إلنقاذ قطة أو عبور 
جرس من حب�ل، وغريها من األم�ور املتعلقة 

برهاب املرتفعات.
وتمكن املش�اركون يف الدراس�ة من التخلص 
يف غضون س�اعات من املخاوف التي كافحوا 
لعق�ود للتخل�ص منه�ا، مث�ل االق�رتاب من 
الرف�ات أو الصع�ود باس�تخدام الس�اللم 
املتحركة، دون أي مداخالت من معالج بري. 

ويع�د ره�اب املرتفع�ات أو ما يع�رف علميا 
باسم »Acrophobia«، الرهاب األكثر شيوعا 
يف العالم، حيث أن 1 من كل 5 أش�خاص لديه 
مثل ه�ذه الحالة، ويتم تش�خيص 5% منهم 

رسيريا بهذا الرهاب.
وقام�ت الدراس�ة بتجني�د 100 متط�وع مع 
تش�خيص رس�مي بمعاناته�م م�ن الرهاب 
إخض�اع  وت�م  املتوس�ط،  يف  مل�دة 30 س�نة 
نص�ف املتطوع�ني بش�كل عش�وائي للعالج 
بالواق�ع االف�رتايض، عىل الرغم م�ن أن اثنني 
منهم ل�م يتمكنا من إكمال الع�الج ألنه كان 
صعبا للغاية بالنس�بة لهم. وبعد 6 جلس�ات 

م�دة كل منه�ا 30 دقيق�ة، عىل مدى 
أسبوعني، بدأ املتطوعون بالتعبري عن 
رغبته�م يف رشح أس�باب مخاوفه�م 
ملدرب الواقع االفرتايض، س�واء كانت 
القلق من الس�قوط أو رمي أنفسهم 
خارج املبنى، عىل س�بيل املثال، ومن 
ث�م تقديم تفس�ري لحالته�م من قبل 
عل�م النف�س. وكش�فت النتائج عن 
تحس�ن ملح�وظ يف حال�ة الره�اب 
ل�دى 34% من املش�اركني عقب فرتة 
العالج االفرتايض. وهذه هي التجربة 
األوىل الت�ي تظهر فيه�ا فوائد الواقع 
االف�رتايض يف عالج أمراض نفس�ية، ويش�ري 
فريق جامعة أوكسفورد إىل أنه يمكن تطبيق 
هذه التقنية ملعالجة حاالت أخرى من مشاكل 
الصح�ة العقلية. وق�ال الربوفيس�ور دانيال 
فريمان، املعد الرئييس للدراس�ة املنش�ورة يف 
مجل�ة »The Lancetjournal«: »يتض�ح من 
خالل تجربتنا الرسيري�ة أن معالجات الواقع 
االفرتايض لديها الق�درة عىل أن تكون فعالة، 
وأرسع وأكثر جاذبي�ة للعديد من املرىض من 
العالج�ات التقليدي�ة التي تعق�د وجها لوجه 

مع الخرباء«.

الواقع االفرتايض يساعد يف عالج حالة رهاب املرتفعات
كش�فت دراس�ة حديثة ق�ام به�ا علماء من 
جامع�ة كاليفورني�ا أن م�ادة كيميائي�ة يف 

مسحوق الكاري يمكن أن تقاوم الرسطان.
 ،)Curcumin( ويعتقد العلم�اء أن الكركمني
تعط�ي  الكرك�م  يف  كيميائي�ة  م�ادة  وه�ي 
مس�حوق ال�كاري لون�ه األصف�ر، يمكن أن 
تبطئ نمو األورام الرسطانية يف الثدي والدم، 
ع�رب جعل الخالي�ا الرسطانية أق�ل قدرة عىل 

تحطيم أو تدمري خاليا أخرى.
وق�د يك�ون الكركم�ني، ال�ذي كان يعتقد يف 
امل�ايض أن له ق�درة عىل محارب�ة الرسطان، 
أق�وى بنس�بة 500 م�رة مم�ا كان يعتق�د 

سابقا.
وعند دمج األدوية ش�ائعة االس�تخدام لعالج 
رسطان الدم مع الكركم وجدت االختبارات أن 
الكركمني جعلها تعمل بشكل أفضل، وساعد 

يف التقليل من آثارها الجانبية.
ويق�ول الباحث�ون إن نتائ�ج التج�ارب ع�ىل 
الفرئان كانت »غري متوقعة«، ويأملون اآلن يف 

تطوير عالج الرسطان باستخدام الكركمني.
ويمكن استخدام هذه املادة ملحاربة الرسطان 
ألنها عندم�ا تتواجد يف ال�دم، تربط بني أنواع 
 ،»DYRK2« مح�ددة من اإلنزيم�ات تس�مي

وعند اتصال االثنني، ال يمكن للخاليا أن تتكاثر 
برسعة. ويوضح الباحثون أن الس�مة املميزة 
للرسط�ان هي الق�درة عي النم�و برسعة ال 
يمكن التحكم به�ا، ولكن يمكن إبطاؤها من 

خالل الكركمني.
ويوضح الباحث سوراف بانريجي أنه »بشكل 
عام، يتم طرد الكركمني من الجس�م برسعة 
كبرية، ولكي يصب�ح دواء فعاال، فإنه يحتاج 

إىل تعدي�ل لدخ�ول مج�رى ال�دم والبق�اء يف 
الجسم لفرتة كافية الستهداف الرسطان«.

وأضاف قائال: »بسبب وجود عيوب كيميائية 
مختلفة، قد ال يكون الكركمني بمفرده كافيا 
لعك�س الرسط�ان تماما يف امل�رىض البر«، 
إال أن�ه يمك�ن أن ي�ؤدي يف يوم م�ن األيام إىل 
تطوير عالج أكثر فعالي�ة يف مكافحة الخاليا 

الرسطانية مع آثار جانبية أقل.

مادة كيميائية يف الكاري تقاوم األورام الرسطانية


