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النفط: مرشوع مصفى الفاو االستثامري يسهم يف تعزيز الواقع االقتصادي للبرصة

التغيري: حزبا السلطة وراء عدم مترير قانون االصالحات بكردستان

دعوات لردع إرسائيل عن هتديد العراق
       المستقبل العراقي / نهاد فالح

ح�ذرت كتائ�ب ح�زب الل�ه الع�راق من 
رضب�ة عس�كرية ارسائيلي�ة »متوقعة« 
ملنش�أت عراقي�ة، فيما دع�ا عضو لجنة 
األم�ن والدفاع النيابي�ة وزارة الخارجية 
إىل اس�تدعاء الس�فري األمريك�ي يف بغداد 
وإبالغ�ه احتجاج وقلق الحكومة بش�ان 
وق�ال  العس�كري  الصهيون�ي  التهدي�د 
املتحدث باس�م كتائب حزب الله العراق، 
محم�د محي�ي، يف ترصي�ح صحف�ي إن 
اس�تهداف الق�وات اإلرسائيلي�ة للع�راق 
الحكوم�ة  محم�ال   مس�تبعدا،  ليس�ت 

مس�ؤولية الرد عىل أي اعت�داء إرسائييل 
محتم�ل ع�ىل س�يادة الع�راق. وأضاف 
أن »أي اس�تهداف إرسائي�يل للع�راق هو 
اس�تهداف أمريك�ي وه�و ام�ر متوقع«، 
مضيف�ا »ال ن�رأ الوالي�ات املتح�دة من 
أي اس�تهداف محتمل للع�راق«. بدوره، 
دعا عضو لجن�ة األمن والدف�اع النيابية 
الس�ابق اس�كندر وتوت وزارة الخارجية 
إىل اس�تدعاء الس�فري األمريك�ي يف بغداد 
وإبالغ�ه احتجاج وقلق الحكومة بش�ان 
التهدي�د الصهيوني العس�كري, مبينا أن 
إرسائيل اس�تعانت ب� “عم�الء محليني” 
لتحدي�د مواقعها يف داخل الع�راق. وقال 

وتوت يف ترصيح صحف�ي إن “الحكومة 
الس�فري  باس�تدعاء  العراقي�ة مطالب�ة 
األمريك�ي يف بغ�داد وإبالغه�ا احتج�اج 
العراق الرسمي بشأن املخطط الصهيوني 
الس�تهداف األرايض العراقي�ة عس�كريا 
ومعرفة موقفها بش�ان تلك التهديدات”.  
وأض�اف أن “إرسائيل تس�تغل انش�غال 
األحزاب السياس�ية يف تش�كيل الحكومة 
وضعف القدرة العسكرية للدفاع الجوي 
لتمرير مخططاتها يف املنطقة”، مش�ريا 
إىل أن “الكيان الصهيوني استعان بعمالء 

محليني يف تحديد املواقع املفرتضة”. 
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الرئيس األمريكي: تعرضت للتجسس
      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترام�ب عىل 
توي�رت، أم�س األحد، إنه يب�دو أكث�ر فأكثر أن 
حملته النتخابات الرئاسة لعام 2016 تعرضت 
للتجس�س.  وكتب ترامب التغريدة بعد أن قال 
إن الوثائق املتعلقة بمستشار حملته االنتخابية 
الس�ابق كارت�ر بيدج أك�دت بما ال ي�دع مجاال 
كبريا للشك أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات 

االتحادي ضلال املحاكم. 
ون�ر مكت�ب التحقيق�ات االتح�ادي وثائ�ق 
تتعل�ق بمراقب�ة بيدج يف إطار تحقي�ق عما إذا 
كان قد تآمر مع الحكومة الروس�ية لتقويض 

االنتخابات. 
ونفى بيدج كونه عميال للحكومة الروسية ولم 

يوجه له اتهام بارتكاب أي جريمة.
وق�ال ترام�ب يف تغريدة ”يبدو أكث�ر فأكثر أن 
حمل�ة ترام�ب الرئاس�ية تعرض�ت لتجس�س 
أج�ل  م�ن  للقان�ون  باملخالف�ة  )مراقب�ة( 
املصلحة السياس�ية لهيالري كلينتون صاحبة 
األس�اليب امللتوي�ة ومصلحة اللجن�ة الوطنية 
للح�زب الديمقراط�ي“. وأض�اف ”ينبغي عىل 
الجمهوري�ني أن يكونوا حازم�ني اآلن. احتيال 

غري مروع!“ 
ويف إش�ارة إىل وثائ�ق كارتر بي�دج، قال ترامب 
”كاملعت�اد يحجب�ون عىل نحو مثري للس�خرية 
الكثري م�ن املعلوم�ات لكنها تؤك�د بقليل من 
الش�ك أن وزارة الع�دل ومكت�ب التحقيق�ات 

االتحادي ضلال املحاكم... احتيال!“ 
وتضمن�ت الوثائ�ق التي تق�ع يف 412 صفحة 

وخضع�ت لتنقي�ح ش�ديد طلب�ات مراقبة تم 
تقديمه�ا ملحكم�ة مراقبة املخاب�رات األجنبية 

ومذكرات متصلة بالتحقيق مع بيدج.
وجاء يف طلب اإلذن باملراقبة الصادر يف ترين 
األول 2016 أن ”مكت�ب التحقيق�ات االتحادي 
يعتق�د أن بي�دج تع�اون وتآمر م�ع الحكومة 

الروسية“. 
وتتضمن الوثائق املنش�ورة طلب�ات ومذكرات 
تجدي�د مراقبة قدمت يف 2017 بعد تويل ترامب 
الرئاسة. وقالت الوثائق إن ”مكتب التحقيقات 
االتحادي يعتقد أن الحكومة الروس�ية تنس�ق 
جهودها مع بيدج وربما مع أش�خاص آخرين 
مرتبط�ني“ بحمل�ة ترامب. وأضاف�ت أن بيدج 
”أق�ام عالقات مع مس�ؤولني حكوميني روس 

ومن بينهم ضباط يف املخابرات الروسية“. 

احلشد الشعبي يقطع »طرق اسرتاتيجية« عىل »داعش« 
بني احلوجية ومحرين

حمافظة بغداد تقدم طلبات بـ »املشاريع الضاغطة«
2 اىل احلكومة: نأمل تلبيتها 2

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

طل�ب رئي�س الوزراء حي�در العب�ادي، أمس 
االحد، م�ن املحكمة االتحادي�ة ايقاف العمل 
بقان�ون امتيازات النواب الذي رّشعه مجلس 
الن�واب قب�ل حل�ه، فيم�ا رد رئي�س اللجنة 
القانونية ان قانون االمتيازات لم يمرر بشكل 
رسي، فيما اشار اىل ان رئيس الوزراء استغله 

ملهاجمة الرملان.
وق�ال املكتب اإلعالمي لرئي�س الوزراء حيدر 
العبادي يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »رئيس مجلس الوزراء حيدر 
العبادي طعن لدى املحكمة االتحادية بقانون 
امتيازات النواب ال�ذي رّشعه مجلس النواب 
قب�ل حله ويطلب من املحكم�ة ايقاف العمل 

به«. واعل�ن خبري قانوني ع�ن تقديم رئيس 
الوزراء حيدر العب�ادي طعنا بمواد يف قانون 
مجلس الن�واب لدى املحكمة االتحادية تمنح 
النواب »امتيازات مالية كبرية«، فيما بني أنه 
أصبح بإمكان النائب اآلن الحصول عىل راتب 
تقاع�دي حتى ل�و كانت خدمت�ه »يوم واحد 

فقط«.
وق�ال الخب�ري القانون�ي حي�در الص�ويف إن 
»العب�ادي قدم، عن طريق ممثل�ه القانوني، 
الطعن بقانون مجلس النواب وتش�كيالته«، 
موضح�ا أن�ه »طع�ن بعدد م�ن امل�واد التي 
تضمنت امتي�ازات مالية كبرية تش�كل عبئا 
مالي�ا عىل الدولة وحم�ل الدولة رواتب عالية 
ج�دا«. وأضاف الصويف، »س�ابقا كان الس�ن 
التقاع�دي للنائب حال�ه ح�ال املتقاعدين«، 

مشريا اىل أن »راتب النائب التقاعدي، سابقا، 
كان ملن لديه خدمة وظيفة يف الدولة 15 سنة 

وعمره 50 سنة«.
وأكد الص�ويف، أن »الرملان عّدل هذه الفقرة، 
واصبح بامكان النائ�ب الحصول عىل الراتب 
التقاعدي حتى لو كان لديه خدمة يوم واحد 
فق�ط«، الفت�ا اىل أن »الرمل�ان، وضم�ن هذا 
القانون، منح فقرات تسمح للنائب املطالبة 

بهذه الحقوق قانونيا«.
بدوره، اكد رئيس اللجنة القانونية محس�ن 
الس�عدون ان قان�ون االمتي�ازات ل�م يم�رر 
بش�كل رسي، فيما اشار اىل ان رئيس الوزراء 

استغله ملهاجمة الرملان.

التفاصيل ص2

الـحـكـومـة تـطـعـن بـ »امـتـيـازات الـنـواب«.. 
والقانونية ترد: هذه أموالنا
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     بغداد / المستقبل العراقي 

وجه رئي�س مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس االحد، بتعزيز صندوق اإلس�كان 
بمبلغ 800 مليار دينار.

وق�ال مكتب العبادي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان »رئيس 
مجل�س الوزراء حي�در العبادي وجه بتعزيز صندوق االس�كان بمبل�غ 800 مليار 

دينار«.
واضاف املكتب ان »هذا التوجيه جاء حرصا عىل توفري قروض الس�كن للمواطنني 
والتي تقدر بمايقارب 25 الف قرض جديد الغراض السكن«، مشريا اىل انها »ستوفر 

فرص عمل للمواطنني وتلبي حاجاتهم االساسية«.
يذكر أن العراق يعاني من أزمة س�كن خانقة نظراً لتزايد عدد سكان العراق قياسا 
بعدد املجمعات والوحدات السكنية، إضافة إىل عجز املواطن ذي الدخل املحدود عن 

بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غالء األرايض واملواد اإلنشائية.

احلكومة تعزز صندوق اإلسكان بمبلغ )800( مليار دينار

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

خرج�ت تظاه�رات، أم�س األح�د، يف ع�دد م�ن 
محافظات الوسط والجنوب، إضافة إىل العاصمة 
بغ�داد، للمطالب�ة بتوف�ري الخدم�ات والحد  من 

البطالة والقضاء عىل الفساد.
وشهدت محافظتي الديوانية واملثنى خروج املئات 
امل�ن املتظاهري�ن احتجاجاً عىل ت�ردي الخدمات 

وانتشار البطالة والفساد املايل واالداري.
ورف�ع املحتج�ون يف الديوانية الفت�ات للمطالبة 
بمحاسبة املفسدين واقالتهم، فضال عن تحسني 

الخدمات وتوفري فرص العمل.
كما ش�هدت مدين�ة الس�ماوة، مرك�ز محافظة 
املثنى، خروج تظاهرة احتجاجية مماثلة، طالب 

فيها املحتجون باقالة املحافظ فالح الزيادي.
ويف ذي ق�ار، تظاه�ر املئات من املواطنني وس�ط 
مدينة النارصية للمطالبة بإقالة محافظ ذي قار 

ورئيس مجلس املحافظة وحل املجالس البلدية.
وقال وكاالت انباء إن املئات من املواطنني تظاهروا 

يف ساحة الحبوبي وسط النارصية.
واضاف�ت أن املتظاهرين طالب�وا بإقالة محافظ 
ذي قار ورئيس مجل�س املحافظة وحل املجالس 
البلدية، مشريا اىل أن عدداً من املتظاهرين توجهوا 

اىل مبنى مجلس املحافظة.
وق�اد التظاهرة الش�يخ عبد الزهرة، الش�خصية 
التي باتت تش�كل ثقالً بالتظاهرات، خاصة وانه 

والد أّحد ضحايا مجزرة سبايكر.
ويف بغ�داد تظاه�ر الع�رات م�ن املواطن�ني يف 
س�احة التحرير وس�ط بغداد احتجاجاً عىل سوء 
الخدم�ات، فيما قطع�ت القوات االمني�ة الطرق 

املؤدية للساحة.
وق�ال مصدر امن�ي إن »العرات م�ن املواطنني 
تظاهروا يف ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد 

احتجاجا عىل سوء الخدمات«.
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه 
أن »القوات االمنية قطع�ت جميع الطرق املؤدية 
اىل س�احة التحرير فضال عن جرسي الجمهورية 

والسنك«.
االنس�ان  حق�وق  مفوضي�ة  اعلن�ت  ذل�ك،  إىل 
ع�ن مقت�ل 13 متظاه�ر واصاب�ة املئ�ات خالل 
التظاهرات االحتجاجية التي تش�هدها عدة مدن 

منذ اسبوعني.
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  املفوضي�ة  وقال�ت 
العراقي« نس�خة منه، أنه »بلغ عدد املتوفني منذ 
انطالق التظاهرات ولغاية اليوم االحد، يف وس�ط 

وجنوب العراق 13 متظاهرا.
واض�اف ان ع�دد الجرحى 729 بينه�م 460 من 

القوات االمنية والبقية من املتظاهرين.
وقالت املفوضية ان القوات االمنية اعتقلت خالل 
تلك املدة 757 متظاهرا، اطلق رساح اغلبهم خالل 
اليوم�ني املاضي�ني اضاف�ة اىل تع�رض 91 مبنى 
حكوم�ي وس�كني وس�يارات اىل االرضار نتيجة 

لذلك. وتش�هد محافظات وس�ط وجنوب العراق، 
منذ مطلع الش�هر الجاري، تظاهرات احتجاجية 
تطالب بتوفري الخدمات كالكهرباء واملاء الصالح 
للرب وتوفري فرص عمل فضال عن القضاء عىل 

الفساد.
وأمس األحد، ت�رأس رئيس مجلس الوزراء القائد 
الع�ام للق�وات املس�لحة الدكتور حي�در العبادي 

اجتماعا للمجلس الوزاري لالمن الوطني.
وجرى خالل االجتماع مناقش�ة عمليات التطهري 
التي تق�وم بها القوات االمني�ة يف صحراء االنبار 
الغربي�ة ملالحقة م�ا تبقى من الخالي�ا االرهابية 
واس�تمرار هذه العمليات للقض�اء بالكامل عىل 
االرهاب. كما جرى بحث التظاهرات والتأكيد عىل 
ان التظاهر الس�لمي ح�ق للمواطنني للتعبري عن 
مطالبهم والتي يجري العمل عىل تنفيذها يف خلية 
االزم�ة الخدمية واالمنية والحفاظ عىل ممتلكات 
العامة وعدم االعتداء عىل قواتنا االمنية، والتأكيد 
ايض�ا عىل ان الق�وات االمنية تب�ذل كل جهودها 
لتوفري الحماية للمتظاهرين وإبعاد املخربني عن 

هذه التظاهرات.
كما ناق�ش املجلس موض�وع تظليل الس�يارات 
وتأثريه عىل الوضع االمني، حيث قرر املجلس منع 

تظليل املركبات باستثناء املوافقات االصولية.
وتم�ت املوافق�ة ع�ىل مذك�رة التفاه�م للتعاون 
العس�كري بني وزارة الدف�اع العراقية ونظريتها 

الهنغارية.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

طلب رئيس ال�وزراء حيدر العبادي، أمس 
االحد، من املحكمة االتحادية ايقاف العمل 
بقان�ون امتي�ازات الن�واب ال�ذي رّشعه 
مجل�س النواب قبل حل�ه، فيما رد رئيس 
اللجنة القانوني�ة ان قانون االمتيازات لم 
يمرر بشكل رسي، فيما اشار اىل ان رئيس 

الوزراء استغله ملهاجمة الربملان.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لرئيس ال�وزراء 
حي�در العب�ادي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »رئيس مجلس 
الوزراء حيدر العبادي طعن لدى املحكمة 
االتحادي�ة بقانون امتي�ازات النواب الذي 
رّشع�ه مجل�س النواب قبل حل�ه ويطلب 

من املحكمة ايقاف العمل به«.
واعل�ن خب�ري قانون�ي عن تقدي�م رئيس 
ال�وزراء حي�در العب�ادي طعنا بم�واد يف 
قان�ون مجل�س الن�واب ل�دى املحكم�ة 
االتحادية تمنح الن�واب »امتيازات مالية 
كبرية«، فيما بني أنه أصبح بإمكان النائب 
اآلن الحصول ع�ىل راتب تقاعدي حتى لو 

كانت خدمته »يوم واحد فقط«.
وق�ال الخب�ري القانون�ي حي�در الص�ويف 
إن »العب�ادي ق�دم، ع�ن طري�ق ممثل�ه 
القانوني، الطع�ن بقانون مجلس النواب 
وتشكيالته«، موضحا أنه »طعن بعدد من 
املواد الت�ي تضمنت امتيازات مالية كبرية 
تشكل عبئا ماليا عىل الدولة وحمل الدولة 

رواتب عالية جدا«.
الس�ن  كان  »س�ابقا  الص�ويف،  وأض�اف 

التقاع�دي للنائب حاله حال املتقاعدين«، 
مش�ريا اىل أن »رات�ب النائ�ب التقاع�دي، 
س�ابقا، كان مل�ن لديه خدم�ة وظيفة يف 

الدولة 15 سنة وعمره 50 سنة«.
وأك�د الص�ويف، أن »الربمل�ان ع�ّدل ه�ذه 

الفقرة، واصب�ح بامكان النائب الحصول 
عىل الرات�ب التقاعدي حتى ل�و كان لديه 
خدم�ة ي�وم واح�د فق�ط«، الفت�ا اىل أن 
»الربمل�ان، وضم�ن ه�ذا القان�ون، من�ح 
فق�رات تس�مح للنائ�ب املطالب�ة به�ذه 

الحقوق قانونيا«.
ب�دوره، اك�د رئي�س اللجن�ة القانوني�ة 
محسن السعدون ان قانون االمتيازات لم 
يمرر بشكل رسي، فيما اشار اىل ان رئيس 

الوزراء استغله ملهاجمة الربملان.

وقال الس�عدون ان »القوان�ني التمر عىل 
رئي�س الوزراء وكل ما قي�ل بهذا القانون 
م�ن خ�رباء قانون�ني ورئي�س وزراء غري 
صحي�ح«، موكد ان ان »قانون االمتيازات 
ح�ق طبيعي وال يوج�د في�ه اي مميزات 

للن�واب، بل يحتوي عىل قان�ون الجمعية 
الوطنية والنظام الداخيل ومواد الدس�تور 
وكيفية االس�تجواب للمس�ؤولني وكيفة 

سحب الثقة والغيابات«.
وبني ان »القانون رشع وفق اليات النظام 

الداخ�يل ملجل�س الن�واب ضم�ن الفصل 
التريعي االخري وصوت عليه وارس�ل اىل 
رئاس�ة الجمهورية والرئاس�ة«، موضحا 
ان�ه »احيان�ا ليس م�ن صالحية رئاس�ة 
اذا  اال  بالقوان�ني،  النق�ض  الجمهوري�ة 
كان هنال�ك ام�ور غ�ري واضحة يرس�لها 
اىل الربملان الكمال الش�كليات وباعتقادي 

ارسلت وعادت اىل الربملان ثم ارسلت«.
واش�ار ان »الذه�اب بطريق�ة واس�لوب 
اعتبار القانون رسي غري دقيق، ولالسف 
الحكومة ورئيس الوزراء اخذ من القانون 
فرص�ة الهجوم ع�ىل الربمل�ان والربملانني 
وه�ذا غري صحي�ح«، الفت�ا اىل ان »رئيس 
ال�وزراء ملاذا اليعرتض عىل تقاعد القضاة 

تقاعدهم الذي يكون بنسبة 80«.
واضاف ان »القان�ون للذي لم يكمل عمر 
50 عام�ا، وه�ذا التقاعد لي�س من اموال 
الش�عب او من البنك املركزي هذه االموال 

دفعت من رواتب النواب«.
حي�در  ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  وكان 
العبادي اعلن، الجمعة )20 تموز 2018(، 
رفضه لقانون امتيازات النواب الذي اقره 
الربملان، وفيما اكد تقديم طعن به، اش�ار 

اىل ان القانون فيه تبعات مالية.
وكش�ف الخب�ري القانوني ط�ارق حرب، 
االربع�اء )18 تم�وز 2018( ع�ن تريع 
مجلس الن�واب لقانون جدي�د المتيازات 
الربملاني�ني، الف�����تا اىل ان الربملان توىل 
تري�ع الق��ان�ون قب�ل اش�هر ولم يتم 
ن�ره يف الجريدة الرس�مية اال يف يوم 16 

تموز 2018.

مفوضية حقوق اإلنسان أعلنت عن حجم الضحايا بني املواطنني والقوات األمنية خالل اسبوعي االحتجاجات

التظاهرات تأخذ طابعا تصاعديا يف اجلنوب وتقل وطأهتا يف بغداد

السلطتان التشريعية والتنفيذية تتبادالن االتهامات

احلكومة تطعن بـ »امتيازات النواب«.. والقانونية ترد: هذه أموالنا

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

ح�ذرت كتائ�ب حزب الل�ه الع�راق من رضبة 
عسكرية ارسائيلية »متوقعة« ملنشأت عراقية، 
فيم�ا دعا عض�و لجنة األمن والدف�اع النيابية 
وزارة الخارجية إىل استدعاء السفري األمريكي 
يف بغداد وإبالغه احتجاج وقلق الحكومة بشان 

التهديد الصهيوني العسكري
وقال املتحدث باس�م كتائب حزب الله العراق، 
محمد محيي، يف ترصيح صحفي إن استهداف 
الق�وات اإلرسائيلية للعراق ليس�ت مس�تبعدا، 
محمال  الحكومة مسؤولية الرد عىل أي اعتداء 

إرسائييل محتمل عىل سيادة العراق.
وأضاف أن »أي اس�تهداف إرسائييل للعراق هو 
اس�تهداف أمريكي وهو ام�ر متوقع«، مضيفا 
»ال ن�ربأ الوالي�ات املتح�دة م�ن أي اس�تهداف 

محتمل للعراق«.

بدوره، دعا عضو لجنة األمن والدفاع النيابية 
الس�ابق اس�كندر وت�وت وزارة الخارجي�ة إىل 
اس�تدعاء الس�فري األمريكي يف بغ�داد وإبالغه 
التهدي�د  بش�ان  الحكوم�ة  وقل�ق  احتج�اج 
إرسائي�ل  أن  مبين�ا  العس�كري,  الصهيون�ي 
استعانت ب� “عمالء محليني” لتحديد مواقعها 

يف داخل العراق.
وقال وتوت يف ترصي�ح صحفي إن “الحكومة 
العراقية مطالبة باس�تدعاء السفري األمريكي 
يف بغ�داد وإبالغه�ا احتج�اج العراق الرس�مي 
بش�أن املخطط الصهيوني الستهداف األرايض 
العراقية عس�كريا ومعرفة موقفها بشان تلك 

التهديدات”.
 وأضاف أن “إرسائيل تس�تغل انشغال األحزاب 
السياس�ية يف تشكيل الحكومة وضعف القدرة 
العس�كرية للدفاع الجوي لتمرير مخططاتها 
يف املنطقة”، مش�ريا إىل أن “الكيان الصهيوني 

اس�تعان بعم�الء محلي�ني يف تحدي�د املواق�ع 
املفرتضة”. 

وكان�ت صحيفة »الجري�دة« الكويتية زعمت، 
أنه�ا حصلت عىل صور جوي�ة حرصية، قالت 
إنها »أهداف سوف تتعرض للقصف اإلرسائييل 
داخل دولة عربية، بادعاء أنها مواقع عسكرية 
والعت�اد  األس�لحة  لنق�ل  تس�تخدم  إيراني�ة 

والعنارص إىل سوريا«.
وادع�ت الصحيف�ة الكويتي�ة، أن »مصادرها 
أمدته�ا بصور التقطت يف الش�هرين املاضيني، 
لتل�ك األهداف الت�ي تنوي إرسائي�ل رضبها يف 
العراق، وبينها معاب�ر حدودية مع إيران، مثل 
مهران وباشماق، إىل جانب الشالمجة الحدودي 
م�ع الب�رصة، والقريب م�ن الكوي�ت«. ونر 
الخرب املحلل الس�يايس يف صحيفة »جريوزاليم 
بوست« اإلرسائيلية، عىل حسابه الشخيص عىل 
موقع »توي�رت«. ونقلت الصحيفة عن املصادر 

زعمه�ا أن »إرسائي�ل كثريا ما رص�دت، خالل 
الس�نوات األخرية، املح�اوالت اإليراني�ة لخلق 
ممر ب�ري من طه�ران، مرورا ببغ�داد وصوال 
إىل األرايض الس�ورية«، مضيف�ة أن بعض تلك 
املواق�ع العراقي�ة التي يس�يطر عليها الحرس 
الثوري اإليراني اآلن كانت تحت سيطرة الجيش 
األمريك�ي يف الع�راق مثل مط�ار H3، وموقع 
الرطبة العسكري، فضال عن مواقع عىل طرق 
مهمة قرب القرى واملدن، مثل عاشقات وصبا 
البور، وغريهما م�ن املواقع العراقي�ة التابعة 

إليران عسكريا«.
واعتربت الصحيفة أن قصف إرسائيل، األسبوع 
املايض موقعا للحرس الثوري يف س�وريا، قرب 
الح�دود العراقية، يعد تطورا الفتا ومن ش�أنه 
أن يمث�ل تغيريا يف قواعد اللعب�ة، وربما يكون 
محاولة من تل أبيب لتوسيع خريطة املواجهة 

مع إيران«.

معلومات جديدة عن نية الكيان الصهيوني ضرب مراكز تدريب وخمازل سالح على احلدود الغربية واجلنوبية

دعوات لردع إرسائيل عن هتديد العراق

         بغداد / المستقبل العراقي

التغي�ري  حرك�ة  ع�ن  النائ�ب  أك�د 
عمرعناي�ت، أم�س األح�د، ان حزبي 
)الوطن�ي  كردس�تان  يف  الس�لطة 
وراء  الكردس�تاني(  والديمقراط�ي 
عدم تمرير قانون االصالحات ألسباب 

انتخابية.
وق�ال عناي�ت يف ترصي�ح صحف�ي ، 
إن »ع�دم اق�رار قان�ون االصالح�ات 
ال�ذي ع�دل مل�رات عدي�دة م�ن قب�ل 
الربملان بس�بب الديمقراطي والوطني 
»حزب�ي  ان  مبين�ا   ،« الكردس�تاني 
السلطة ال يريدون تمرير هذا القانون 

ألسباب سياسية«.
وأض�اف ان »الخ�الف ب�ني الحكومة 
والربمل�ان ع�ىل امل�روع يكم�ن يف 3 
مواد ه�ي روات�ب ح�راس وحمايات 
املس�ؤولني والربملاني�ني وال����وزراء 
عن�رص  ال�ف   65 عدده�م  والبالغ�ة 
والثانية مخصص�ات املوظفني والذي 
اق�رت الحكوم�ة ه�ذه املخصص�ات 
الربمل�ان  اىل  الرج�وع  دون  وقته�ا  يف 
وه�ي تري�د االن تقلي�ل او الغ�اء تلك 
املخصصات عن طريق الربملان ونحن 

رفضنا ذلك«.
مخصص�ات  ه�ي  »والثالث�ة  وتاب�ع 
وروات�ب الدرجات الخاصة«، موضحا 

ان »ع�دم تمرير القان�ون يعود لكون 
حزبي السلطة عىل ابواب االنتخابات، 
حي�ث ال يريدون ان يخ�رسوا اصوات 
الفضائيني الذين يكلفون الدولة اكثر 
من 65 ملي�ار دينار س�نويا وال نعلم 

اين تذهب هذه االموال«.
ولفت اىل انه »قدم مروعا اىل الربملان 
املس�ؤولني  اع�داد حماي�ات  لتقلي�ل 
وحراس�اتهم«، مبين�ا ان�ه »ل�و اق�ر 
امل�روع ال�ذي قدم�ه ف�ان عن�ارص 
الحماي�ات ل�كل املس�ؤولني يف الدولة 
والوزراء والربملانني لن يتجاوز 5االف 
عن�رص ويع�ود بذلك مبال�غ كثرية اىل 

خزينة الدولة«.

التغيري: حزبا السلطة وراء عدم مترير قانون 
االصالحات بكردستان 

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت محافظ�ة بغ�داد، أمس 
االحد، ع�ن تقديم طلب�ات بكافة 
خلي�ة  اىل  الضاغط�ة  املش�اريع 
االزمة املركزية ع�ىل امل تلبيتها. 
وقال املحافظ عط�وان العطواني 
يف بيان، تلقت »املستقبل العراقي« 

نس�خة منه، ان »محافظة بغ�داد قدمت عدد من 
الطلب�ات الخاصة باملش�اريع املهم�ة والضاغطة 
والتي من ش�أنها اح�داث تغيري يف واق�ع الخدمة 
يف مناط�ق األط�راف اىل خلية االزمة التي ش�كلت 
خالل االجتم�اع الدوري لرئيس الوزراء«، امال ان« 
تلق�ى ه�ذه الطلبات اهتم�ام من قب�ل الحكومة 

االتحادي�ة للم�ي بتنفيذها عرب 
التخصيص�ات  بمن�ح  اإلرساع 
املالي�ة له�ا«. واض�اف ان« هذه 
الخلي�ة التعنى فقط باملحافظات 
التي حدثت فيها التظاهرات فقط 
وانما خاص�ة بجميع محافظات 
الع�راق«، مؤك�دا ان« م�ن ضمن 
به�ا  خ�رج  الت�ي  التوصي�ات 
اجتم�اع رئيس الوزراء هو حل املش�اكل وبش�كل 
عاجل بما يخ�ص قطاع الكهرب�اء واملاء والرتبية 
والصحة وغريها من القطاعات األخرى«. وأش�ار 
العطواني« كما تم االيعاز اىل وزارة املالية لألرساع 
بأطالق التخصيصات املالية للبدء بتنفيذ املشاريع 

الخدمية املهمة«.

حمافظة بغداد تقدم طلبات بـ »املشاريع الضاغطة« 
اىل احلكومة: نأمل تلبيتها

         بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت قوات الحش�د الش�عبي، أمس األحد، من قطع طرق 
اس�رتاتيجية يس�تخدمها ارهابيي داعش للتس�لل والهروب 

بني قضاء الحويجة بمحافظة كركوك وجبال حمرين.
وقال بيان العالم الحشد الشعبي تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه إن »الجهد الهن�ديس التابع للواء 88 بالحش�د 
الش�عبي تمك�ن من قط�ع طرق إس�رتاتيجية يس�تخدمها 
داعش للتس�لل من قرى الحويجة اىل سلس�لة جبال حمرين 
املمتدة م�ن حقول عالس اىل منطقة الفتحة ش�مال رشقي 

محافظة صالح الدين«.
وأض�اف ان » هن�اك معلومات اس�تخباراتية تفي�د بتواجد 

عنارص التنظيم داخل تلك السلسلة الجبلية«.

احلشد الشعبي
 يقطع »طرق اسرتاتيجية« عىل »داعش«

 بني احلوجية ومحرين
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   بغداد / المستقبل العراقي

اطل�ق مرصف الرافدين وجب�ة جديدة من س�لفة موظفي دوائر 
الدول�ة التي ت�راوح مابن الخمس�ة والعرشة مالي�ن دينار عن 

طريق ادوات الدفع االلكروني.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه انه »تم رصف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر 

الدولة لنحو 2147 موظفا«.
وأوضح البيان ان »رصف تلك الس�لفة تم عن طريق ابالغ املوظف 
عرب إرس�اله رس�الة نصية تخطره بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان 
اس�تكمل كاف�ة اإلج�راءات القانوني�ة ملنحه اياه�ا ورصفها عن 
طري�ق أدوات الدفع االلكرون�ي والتي تمت تعبئ�ة الرصيد املايل 

اليها«.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الربية, أمس األحد, عن اس�تمرار عمليات التدقيق 
وفحص األوراق االمتحانية, مشرية اىل ان النسب لغاية االن جيدة 

وسيتم االعالن عن النتائج بشكل نهائي بعد 15 يوما.
 وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة رسمد س�الم لفتة إن�ه “ال صحة 
لوجود نس�ب متدنية يف نتائ�ج االمتحانات اإلعدادية كما أش�يع 
يف بعض وس�ائل اإلعالم بل العكس تماما حيث تم تس�جيل نسبة 

جيدة للغاية خالل العام الحايل “.
 وأض�اف لفتة، أن “الوزارة مس�تمرة يف عملي�ات تدقيق وفحص 
األوراق االمتحاني�ة وس�تنتهي خ�الل األي�ام املقبلة ليت�م إعالن 

النتائج خالل 15 يوما”. 
 وتابع لفتة ان ” نتائج االعراضات لطلبة الثالث متوس�ط سيتم 
إعالنه�ا خالل 10 أيام”، داعيا وس�ائل اإلعالم اىل “توخي الدقة يف 
نقل أخبار االمتحانات ونتائج الطلب ملا له اثر س�لبي عىل األهايل 

والطلبة”.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديرية الدفاع املدني التابعة لوزارة الداخلية، أمس األحد، 
ع�ن اتخاذ اجراءات عقابية جديدة تصل اىل الحبس س�تة اش�هر 

بحق املخالفن الجراءات السالمة. 
وقال مدير اإلعالم باملديرية العقيد جودت عبد الرحمن يف ترصيح 
صحف�ي إن “مديرية الدفاع املدني اصدرت تعليمات جديدة تصل 
إىل الحبس ستة اشهر بحق املخالفن لرشوط السالمة”، مبينا أن 
“املخالف يحال إىل جلس�ة الفصل التي يرأس�ها مدير عام الدفاع 

املدني وهو من يقرر مدى املخالفات”. 
وأض�اف عب�د الرحمن، أن “بع�ض التجار يتعم�دون االبقاء عىل 
املخالف�ات رغم الغرامات املالية التي تفرض عليهم”، مش�ريا إىل 
أن “املخالف لرشوط السالمة يمنح 15 يوما ويف حال عدم امتثال 
املخال�ف لتبليغ فرق الدفاع املدني يتم تغريمه واذا لم يلتزم يحال 
إىل جلسة الفصل وحبس�ة مدة ستة اشهر”. وتابع عبد الرحمن، 
أن “فرق الدفاع املدني لديها كشف عىل املحال التجارية واملخازن 

والعمارات التجارية والسكنية بشكل نصف سنوي”.

   بغداد / المستقبل العراقي

أك�د الس�فري العراق�ي يف الكوي�ت ع�الء 
الهاشمي، أمس األحد، عن اتفاق الجانبن 
العراق�ي والكويتي عىل تصدي�ر الغاز اىل 
الكوي�ت، مش�ريا إىل أن الجانبن بانتظار 
توقي�ع االتفاقي�ة النهائي�ة بعد تش�كيل 

الحكومة العراقية. 
وق�ال الهاش�مي يف ح�وار م�ع صحيفة 
“القب�س” الكويتي�ة إن�ه “كان�ت هن�اك 
مش�كلة يف االتف�اق ع�ىل الس�عر، حي�ث 
عقدت ع�دة اجتماعات، حرضت بعضها، 
للتوصل إىل أس�عار تريض الطرفن ووفق 

األسعار الدولية”.
وأضاف أنه “بعد لقاءي�ن أو ثالثة توصل 
الطرف�ان إىل آلية جديدة لضبط األس�عار 
وتنفي�ذ االتف�اق بتزوي�د الكوي�ت بالغاز 
الطبيعي العراقي ال�ذي يعترب األقرب من 
الغاز القطري أو السعودي بسبب الحدود 
املش�ركة وق�رب حق�ول الغ�از العراقية 
م�ن الكوي�ت”، مش�ريا إىل أن “الطرف�ن 
متفقن، وننتظ�ر توقيع االتفاقية نهائيا 

بعد تشكيل الحكومة العراقية”.

اتفاق عىل تصدير العراق 
الغاز إىل الكويت

بعد تشكيل احلكومة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئ�ة االن�واء الجوي�ة، أمس االح�د، عن تفاصي�ل الهزة 
االرضية التي رضبت عددا من مناطق البالد.

وقالت الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه ان 
»ه�زة ارضية رضب�ت يف الس�اعة 1:07 دقائق مناط�ق حدودية 
بن ايران والع�راق«، مبينة ان »قوة الهزة بلغت 5,9 عىل مقياس 

ريخر وبعمق 10 كلم تحت االرض«.
واضافت الهيئة ان »اهايل السليمانية وحلبجة وكركوك وخانقن 

وبغداد وبعض مناطق اخرى شعروا بالهزة«.
وتعرض�ت عددا من مناطق البالد بينها بغداد، يف وقت س�ابق من 

اليوم االحد، اىل هزة ارضية شعر بها املواطنن.

االنواء اجلوية تتحدث عن تفاصيل اهلزة 
التي رضبت عددًا من مناطق العراق

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف البنك املركزي العراق�ي، األحد، 
يس�اهم  ل�م  خاص�اً  مرصف�ًا   44 أن 
باكث�ر من 10% من االئتم�ان، مبينا ان 
نس�بة النس�اء يف سن 14 س�نة فاكثر 
مم�ن لديهن حس�ابات مرصفية بلغت 

 .%13.5
وقال البنك يف مجلة علمية نصف سنوية 
يصدره�ا البنك إن »أح�دث البيانات يف 
العراق الحظ أن ثالثة مصارف حكومية 
قدمت 71.9% من مجموع االئتمان، يف 
حن أس�هم 44 مرصفاً خاص�ًا بحوايل 
10% من مجم�وع االئتم�ان«، مضيفاً 
»لم تظهر مصارف خاصة كبرية بفارق 
جوهري عن البقية اذ أسهمت املصارف 
الثالثة األوس�ع نش�اطا بما اليزيد عن 

20 باملئ�ة من مجم�وع االئتمان املقدم 
من املصارف الخاصة«.

وتاب�ع البن�ك، أن »التعام�ل املجتمعي 
مع املص�ارف يف العراق مح�دود، حيث 

أن�ه تبن خ�الل ع�ام 2014 أن نس�بة 
النس�اء يف س�ن 14 س�نة فأكث�ر ممن 
لديهم حس�ابات مرصفية بلغ %13.5، 
بينما املتوس�ط ال�دويل 57.4%«، مبيناً 
أن »أس�باب ذلك تع�ود إىل أن املصارف 
الخاص�ة ل�م تتمكن م�ن االنتش�ار يف 
س�هولة  أهمي�ة  إىل  إضاف�ة  امل�كان، 
اجراءات فتح وتحريك الحسابات ودواع 
أمنية، وايضا تح�ايش مخاطر األزمات 
املرصفية او السيولة وغريها، مما ادى 
اىل ان التعامل املجتمعي مع املصارف يف 

العراق محدود«.
املرك�زي  للبن�ك  واك�د تقري�ر س�ابق 
العراق�ي، ان بع�ض املص�ارف االهلية 
التجارية ليس�ت لديها اية استثمارات، 
مبين�ا ان بعض خطابات الضمان تأتي 

»مجاملة لالقارب واالصدقاء«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير النفط جبار اللعيبي، أمس االحد، ان مرشوع 
مصف�ى الف�او االس�تثماري يس�هم يف تعزي�ز الواقع 
االقتصادي ملحافظة البرصة، مبينا حرص العراق عىل 

النهوض بقطاع التصفية.
وق�ال اللعيبي خالل اس�تقباله ممث�ل أئتالف رشكتي 
باورجاين�ا و نورينكون�ا يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه ان »ال�وزارة تعمل ع�ىل زيادة 
املشاريع االستثمارية يف قطاع التصفية بهدف تغطية 
الحاج�ة املحلي�ة وتحوي�ل الع�راق م�ن بلد مس�تورد 
للمش�تقات اىل مص�در له�ا وه�ذا يحق�ق املزي�د من 
االيرادات املالي�ة للخزينة االتحادي�ة اىل جانب تصدير 

النفط الخام«.
واض�اف وزي�ر النف�ط ان »م�رشوع مصف�ى الف�او 

االس�تثماري ال�ذي س�يكون بطاقة 300 ال�ف برميل 
يوميا يعد من املشاريع االستثمارية الكبرية التي تعزز 
م�ن الواقع االقتص�ادي ملحافظة البرصة، ويس�هم يف 
تحوي�ل العراق اىل بلد مصدر للمش�تقات النفطية عرب 
مين�اء الفاو وهو املرشوع االول م�ن نوعه يف العراق ، 
فضال عن توفري آالف الفرص البناء املدينة واملحافظة« 

.
م�ن جهت�ه، اكد ممث�ل أئت�الف رشكت�ي باورجاينا و 
نورينكون�ا يل ديزه�ي ح�رص »االئت�الف ع�ىل تنفيذ 
املرشوع وفق أحدث املواصفات والتكنلوجيا الحديثة«، 
مش�يدا »بتعاون ال�وزارة لتحقيق االه�داف واملصالح 
املش�ركة«.واعلنت وزارة النف�ط، يف كان�ون الثان�ي 
2018، ع�ن احالة مرشوع مصفى الفاو الذي يتضمن 
مجمعا للبروكيميائيات اىل رشكتي باور جاينة ونركو 

الصينية.

البنك املركزي يكشف عن »44« مرصفًا خاصًا لـم يساهم باكثر من 10% من االئتامن

النفط: مرشوع مصفى الفاو االستثامري يسهم يف تعزيز الواقع االقتصادي للبرصة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الكهرب�اء، أم�س االح�د، ان 
بالقط�ع  ش�ملت  الخصخص�ة  مناط�ق 
املربمج الرسافهم بالطاقة، مبينة ان هدف 

الخصخصة هو ترشيد الطاقة.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة مصع�ب 
امل�درس يف ترصي�ح صحف�ي ان »املناطق 

الذي�ن ش�ملوا بالخصخص�ة ح�ددت لهم 
طاق�ة 100% اال ان ه�ذه املناطق ارسفت 
بالطاقة وبالتايل شملت بالقطع املربمج«، 
مبين�ا ان »ه�ذه املناط�ق اصب�ح القطع 
فيها خمس س�اعات تجهيز مقابل ساعة 

قطع«.
امل�رشوع  »ه�دف  ان  امل�درس  واض�اف 
خصخصة التوزيع والجباية هو تخفيض 

االس�تهالك«، مش�ريا اىل ان »هناك حمالت 
توعية ع�ىل ه�ذه املناطق وبالت�ايل هناك 

زيادة بالتجهيز بها«.
يذك�ر ان وزارة الكهرب�اء اطلقت مرشوع 
الخصخصة التوزي�ع والجباية يف عدد من 
مناطق بغداد من خالل تزويدهم بالطاقة 
24 س�اعة تجهيز مقابل رفع سعر االمبري 

تصاعديا مع ازدياد استهالك الطاقة.

    بغداد / المستقبل العراقي

أس�تورد الع�راق خ�الل ع�ام واح�د أحجار 
للزينة بقيمة مهولة.

وأحت�ل العراق املرك�ز الثاني م�ن صادرات 
إيران لهذه االحجار.

وبلغت قيمة صادرات ايران من احجار الزينة 
341 ملي�ون دوالر خالل العام املايض والذي 
انتهى يف 20 اذار مسجال ارتفاعا بنسبة 94 

باملئة مقارنة مع 5 اعوام سبقته.
الجم�ارك  مصلح�ة  احص�اءات  واش�ارت 

االيراني�ة اىل ان قيم�ة ص�ادرات الب�الد من 
احجار الزينة بلغت قب�ل 6 اعوام نحو 176 
مليون دوالر حيث س�جلت ارتفاعا بنس�بة 

10.89 باملئة مقارنة بالعام الذي سبقه.
قيم�ة  ان  اىل  الجم�ارك  مصلح�ة  ونوه�ت 
ص�ادرات ايران يف ه�ذا املج�ال بلغت خالل 
العام املايض 341 مليون دوالر حيث سجلت 
ارتفاعا بنس�بة 24.45 باملئة مقارنة بالعام 
الذي س�بقه حي�ث كانت تبل�غ 274 مليون 
دوالر.وتع�د ايران بن الدول الس�ت االوىل يف 
العال�م يف مجال انتاج احج�ار الزينة اال انها 

تاتي ضم�ن ال�دول العرشي�ن يف العالم من 
حيث الصادرات يف هذا املجال.

ووفق�ا لالحصائي�ات الرس�مية تعد الصن 
املستورد االول الحجار الزينة االيرانية بقيمة 

170 مليون دوالر اي بنسبة 49.85 باملائة.
ويات�ي العراق يف املرتبة الثانية ب� 73 مليون 
دوالر وتركي�ا ب� 17 ملي�ون دوالر يف املرتبة 
الثالث�ة ومن ث�م الهند وتركمنس�تان ب� 11 
مليون دوالر لكل منهما وبعدها سائر الدول 
باجم�ايل 59 ملي�ون دوالر اي بنس�بة 17.3 

باملائة.

الكهرباء: مناطق اخلصخصة شملت بالقطع املربمج 
الرسافهم بالطاقة

العراق يستورد أحجار للزينة بقيمة »73« مليون دوالر 
الرافدين يطلق سلفة جديدة للموظفني خالل عام

عن طريق الدفع االلكرتوين

الرتبية: إعالن نتائج امتحانات 
االعدادية بعد »15« يومًا

الدفاع املدين تفرض »عقوبات 
جديدة« عىل خمالفي رشوط السالمة

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مجلس محافظة نينوى، أمس 
االحد، عن عملي�ات تهريب البنزين اىل 
محافظات كردستان عن طريق تجار 
الس�وق الس�وداء، مبين�اً ان طواب�ري 
الس�يارات تنتظ�ر ام�ام املحطات من 

اجل التزود بالوقود.
وق�ال نائ�ب رئي�س املجل�س حس�ن 
إن  صحف�ي  ترصي�ح  يف  الع�الف 
“تظاه�رات الوس�ط والجن�وب اثرت 
س�لباً عىل وصول الوقود املخصص اىل 
محافظة نينوى، حيث سبب ذلك ازمة 
يف الوق�ود”، مش�ريا إىل أن “املحافظة 

آمنة ولكن هناك تأخري من قبل املتعهد 
النفطي يف ايصال الوقود اىل نينوى”.

وأض�اف الع�الف، ان “هن�اك عمليات 
تهريب للوقود يصعب السيطرة عليها، 
حيث يسعى مجلس املحافظة اىل منع 
اصح�اب محطات الوقود من ارس�ال 

البنزين اىل بعض املهربن املحلين”.
الوق�ود  ع�ىل  “الس�يطرة  ان  وب�ن 
وضمان ع�دم تهريبه يحتاج اىل رقابة 
م�ن وزارة النف�ط ومتابع�ة م�ن قبل 
الق�وات االمني�ة”، مطالب�ا ب�”ضبط 
الط�رق الت�ي يتبعها دواع�ش النفط 
اليص�ال الوق�ود اىل كردس�تان وبيعه 

هناك بمبالغ كبرية”.

جملس نينوى يكشف عن عمليات 
هتريب بنزين اىل كردستان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الدورة
العدد 837/ب/2018
التاريخ 2018/7/17

اعالن
اىل / املدعى عليه فيصل غازي احمد  مجهول محل االقامة حاليا

اقام املدعي سمري عبد عباس  الدعوى املرقمة اعاله  لدى هذه املحكمة 
يطالبك فيها تس�ليمه املبل�غ الذي بذمتك والبالغ خمس�ة عرش مليون 
دينار بموجب الكمبيالة املرقمة 1714 يف 2018/1/25 وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجل�س البلدي انتقالك اىل 
جهة مجهولة قرر تبليغك بصحيفتن محليتن يوميتن بموعد املرافعة 
يوم 2018/8/5 الس�اعة التاسعة ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 

عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

حاتم جبار عودة
������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 2993/ش/2018

التاريخ 2018/7/19
اىل املدعى عليه / منترص حسن كصاب

اقام�ت املدعية نورة عذاقه حمود الدع�وى املرقمة اعاله تطالبك فيها 
تأييد حضانة عيل وحس�ن وحس�ن وزهراء وملجهولي�ة محل اقامتك 
وحسب رشح  القائم بالتبليغ قرر تبليغك اعالنا يف صحيفتن محليتن 
يوميت�ن للحضور ام�ام هذه املحكمة يف ي�وم 2018/7/29 ويف حالة 
ع�دم حض�ورك او من ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

فرقد حسن عبد الزهرة
������������������������������������������������������

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

االتحادية
دار القضاء يف  الدجيل

محكمة تحقيق الدجيل
اعالن عن مفقود

كاظ�م  عج�اج  )كام�ل  املدع�و  فق�د 
حس�ن( وامللصقه صورته اعاله بتاريخ 
2015/9/12 من قضاء الدجيل من داره 
الواقع�ة يف 17 بزن�ة من قب�ل املجموعة 

مسلحة ولم يعرف مصريه لحد االن 
القايض

عبد الرحمن حميد جاسم

اعالن 
اىل املته�م الغائ�ب /  الرشط�ي ع�الء عب�د 

الحسن مجيد 
املنس�وب اىل / مديري�ة رشط�ة محافظ�ة 

البرصة واملنشأت 
العنوان / محافظة البرصة � الطويسة

بما انك مته�م وفق املادة 34 من ق.ع.د رقم 
14 لس�نة 2008 لتسببك يف حصول االرضار 
يف العجل�ة الحكومي�ة املرقم�ة )777(  نوع 
ش�فرليت لومين�ا وملجهولية مح�ل اقامتك 
اقتىض تبليغك  به�ذا االعالن  عىل ان تحرض 
ام�ام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل االوىل / 
املنطقة الخامسة  البرصة خالل مدة ثالثون 
يوما م�ن تاريخ تعليق ه�ذا االعالن يف محل 
اقامت�ك وتجيب ع�ن التهمة املوج�ه  ضدك 
وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 
غيابيا استنادا الحكام املواد ) 65 و 68 و69(  
من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى 

امالن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) نور عبد 

الجليل حطاب( 
الذي يطلب في�ه تبديل )االس�م املجرد البنه 
القارص( من )صكر( اىل )حسن( فمن لديه 
اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدى 
اقصاها خمس�ة عرش يوما وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
امل�ادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

العامة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف املقدادية
العدد:  397/ش/2018

التاريخ 2018/7/19
اىل / املدعى عليه سعد خلف ظاهر

اعالن
اص�درت محكم�ة  االح�وال الش�خصية يف املقدادية 
يف  397/ش/2018  املرق�م  الحك�م  ق�رار  بحق�ك 
2018/6/10 والق�ايض ب�رد دع�وى املدعي�ة زينب 
حسن عيل وتحميلها الرس�وم واملصاريف وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وكتاب 

مركز رشطة املقدادية 471 يف 2018/7/17 
واش�عار مختار منطقة الجزي�رة االوىل واملصدق من 
املجل�س املحيل لقضاء املقدادي�ة والذي يؤيد ارتحالك  
اىل جهة مجهولة وعليه قرر تبليغكم  بالحكم الغيابي 
بصحيفت�ن يوميتن محليتن بقرار الحكم اعاله ويف 
حال�ة عدم االع�راض واتباع  طرق الطع�ن القانوني 
س�وف يكتس�ب الق�رار الدرج�ة القطعي�ة حس�ب 

القانون
القايض

عدي فاضل العامري
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة املقدادية
العدد:  229/ب/2018

التاريخ 2018/7/22
اىل / املدعى عليه عمر عيل رحمن

اعالن
اصدرت محكم�ة بداءة املقدادية بحق�ك قرار الحكم 
املرقم 229/ب/2018 يف 2018/7/8 الحكم بإلزامك 
املدعى عليه عمر عيل رحم�ن بتأديته للمدعي محمد 
حمزة غ�زال مبلغ وق�دره اربعة عرش ملي�ون دينار 
مح�ل  وملجهولي�ة  واملصاري�ف  الرس�وم  وتحميل�ك 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وكت�اب مركز 
رشطة محمد س�كران بالعدد 4257 يف 2018/8/18 
واش�عار مختار منطق�ة نهر البس�تان واملصدق من 
املجل�س املحيل لقض�اء بعقوبه وال�ذي يؤيد ارتحالك 
اىل جهة مجهولة وعليه قرر تبليغكم بالحكم الغيابي 
بصحيفت�ن يوميتن محليتن بقرار الحكم اعاله ويف 
حال�ة ع�دم االعراض واتب�اع طرق القانوني س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية حسب القانون
القايض

خضري عباس التميمي
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اعالن 
مناقصة رقم 2018/1

مناقصة  تنظيف رئاسة حمكمة استئناف االحتادية 
تعلن رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف االتحادية   عن اجراء مناقصة عامة لتنظيف بناية رئاسة محكمة استئناف 
النج�ف االتحادي�ة وبكلفة تخمينية )16,500,000( فقط س�تة عرش مليون وخمس�مائة الف دين�ار عراقي ال غري 
ش�هريا وعىل املوازنة الجارية لعام 20187 فعىل الراغبني باالشرتاك يف هذه املناقصة من الرشكات واملكاتب مراجعة 
رئاس�ة محكمة استئناف النجف االتحادية / قسم الشؤون املالية /وحدة العقود الكائن يف محافظة النجف االرشف 
/ شارع كوفة � نجف للحصول عىل وثائق املناقصة )املواصفات والرشوط( لقاء مبلغ قدره )100000( فقط مائة 
الف دينار غري قابل للرد وتقديم العطاءات علما ان مدة تقديم العطاء هو )15( خمسة عرش يوم تبدأ من اليوم التايل 
لن�رش االع�ان ويف حال مصادفة اليوم االخري عطلة رس�مية فيكون اليوم الذي يليه م�ن ايام العمل  هو اليوم االخري 
لغاية انتهاء الدوام الرسمي وان يتم تقديم العطاءات بظرف مغلق ومختوم ومثبت عليه اسم مقدم العطاء وعنوانه 

واسم ورقم املناقصة 
مستصحبني معهم البيانات االتية :

1 � تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب لس�نة 2017 نافذة ومعنونه اىل رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 
االتحادية مع صورة من الهوية الرضيبية 

2 � تقديم تأمينات اولية بمبلغ ) 2,475,000( فقط مليونان واربعمائة وخمس�ة وس�بعون الف دينار عراقي ال غري 
بصورة صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ملدة )3( اشهر ألمر رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

3 � عقد تأسيس الرشكة مع شهادة التأسيس والنظام الداخيل للرشكة
4 � وصل رشاء وثائق املناقصة )الرشوط واملواصفات ( 

5 � قائمة باألعمال املماثلة املنفذة من قبل الرشكة او املكتب ومصادق عليها من قبل الجهة املستفيدة
6 � هوي�ة غرفة التجارة نافذة لغاية عام 2018 واجازة ممارس�ة املهنة وكافة املستمس�كات الصادرة من الجهات 

الرسمية بالنسبة للمكاتب
� علم�ا ان موع�د فتح العطاءات هو ي�وم العمل التايل  آلخر يوم من موعد قبول العطاءات يف تمام الس�اعة العارشة 

صباحا يف مقر رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية وعلنا
� ان رئاس�ة محكمة اس�تئناف النج�ف االتحادية غري ملزمة بقب�ول اوطأ العطاءات وان ه�ذه املناقصة تخضع اىل 

تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 املعدلة وجميع القوانني والتعليمات النافذة
� يتحمل من ترسو عليه املناقصة كافة املصاريف واالجور بما فيها اجور النرش واالعان وبموجب القوانني والتعليمات 

النافذة  
� عىل املناقصني التقيد بتنفيذ جميع فقرات رشوط االعان 

ماحظة / لغرض اي استفس�ار عن املناقصة مراجعة رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف االتحادية /قسم الشؤون 
املالية / وحدة العقود او زيارة املوقع االلكرتوني لرئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

Hjc.naac 2008 @yahoo.com

اعالن للمرة الثانية 
تعل�ن الجامعة التكنولوجية عن اجراء مزايدة علنية للمرة 
الثاني�ة اليجار املواقع املدرجة  ادن�اه وفقا ألحكام قانون 
بي�ع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 )املعدل( 
والرشوط الخاصة باملزايدة لكل موقع والتي تعترب جزء ال 
يتج�زء من العقد وذلك يف الس�اعة العارشة من صباح يوم 
)االربعاء( املصادف 2018/8/8 فعىل الراغبني باالش�رتاك 
باملزاي�دة رضورة مراجع�ة قس�م  الش�ؤون القانوني�ة يف 
الجامعة م�ن اليوم التايل لنرش االعان لاطاع عىل رشوط 
املزايدة مستصحبني معهم يف موعد املزايدة مبلغ التأمينات 
القانونية مع املستمسكات الشخصية املذكورة يف الرشوط 
اعاه وكتاب براءة ذمة من الرضيبة لعام 2017 او 2018 
ويف حال ة حصول عطلة رسمية غري متوقعة بتاريخ املزايدة 
يك�ون اليوم التايل للمزايدة ه�و موعد املزايدة ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعان 
والداللية البالغة )0,02(  اثنان باملئة من بدل االيجار

اجلامعة التكنولوجية

تعلن الرشك�ة العامة للصناعات البرتوكيمياوية اح�دى رشكات وزارة الصناعة 
واملعادن عن دعوتها لكافة الجهات املتخصصة من الرشكات املصنعة او املنتجة 
واملسجلة رسميا داخل العراق او خارجه لاشرتاك يف الفرصة االستثمارية النشاء 
املرشوع املدرج ادناه )كعقد مشاركة( وفق املواصفات الفنية والرشوط التجارية 
الت�ي يمكن الحصول عليها مقاتل مبلغ ق�دره )2,000,000( مليوني دينار غري 
قابلة للرد ويف موقع رشكتنا عىل االنرتنت WWW.pchem.gov.iq او موقع الوزارة   
www.industry.gov.iq وان تقدم العطاءات بثاث ظروف مختومة ومثبت عليها 
اس�م الرشكة واس�م املرشوع ويكون الظرف االول فني يتضمن كافة التفاصيل 
الفنية النجاز املرشوع والظرف الثاني تجاري والثالث يحتوي عىل املستمسكات 
املطلوبة ) ش�هادة تأس�يس الرشكة مصدقة من الس�فارة العراقية يف بلد املنشأ 
، التامين�ات االولي�ة بموج�ب خطاب ضم�ان  ، براءة ذمة م�ن الرضائب ، وصل 
االش�رتاك بامل�رشوع ، الكفاءة املالية ، الحس�ابات املالية آلخر خمس س�نوات ، 
املش�اريع املماثل�ة ( وان ال تقل م�دة نفاذية العروض عن ثاث اش�هر وتودع يف 
صن�دوق العط�اءات يف مقر الرشك�ة / البرصة / خ�ور الزب�ري يف موعد اقصاه 
الس�اعة )12( ظهرا ليوم 2018/8/29 علما ان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعان 
ماحظة :

1 � ان عقد الرشكة )ال يقل عن ثاث سنوات(
2 � القيمة املضافة عىل املنتج من قبل رشكتنا )%25( 

3  � تدع�و الرشكة كل املش�اركني لحض�ور املؤتمر الذي ينعق�د يف مقر الرشكة 
لاجابة عىل االستفس�ارات يف الساعة )9( صباحا قبل اسبوعني من موعد الغلق 

املحدد

الرشكة العامة للصناعات البرتوكيمياوية 
البرصة / خور الزبري

خالد كاظم ناجي
املدير العام

KHALED K. NAJI
D.G

اعالن فرصة استثامرية )عقد مشاركة(

الكلفة اسم المشروعرقم االعالنت
التخمينية

التامينات 
موعد الغلقاالولية 

15- T – PET/2018

تأهيل خط انتاج االثلين بولي 
اثلين واطيء الكثافة /بولي 

اثلين عالي الكثافة والوحدات  
واالقسام الساندة

 129,200
مليون دوالر 

امريكي

 500,000
دوالر 
امريكي 

2018/8/29

القايض
مسلم متعب مدب

رئيس حمكمة استئناف النجف االحتادية

اسم الموقع ت

كشك رقم )2( الواقع خلف استراحة التدريسيين يكون لبيع 1
المرطبات والبسكويت

كشك رقم )3( الواقع خلف استراحة التدريسيين يكون لبيع 2
القرطاسية واالستنساخ   

كشك رقم )4( الواقع خلف استراحة التدريسيين يكون لبيع 3
القرطاسية واالستنساخ   
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القسم القانوني
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

اىل / املدين ضياء حسني علوان   عنوانه م 721  ز42  د45
الكفيل عيل عبد الله محمد    عنوانه كربالء حي املعلمني 1064

انذار
نظرا لعدم قيامكم بتس�ديد مبلغ الدين املستحق بذمتكم عن )القرض( 
املمن�وح للمدين اعاله والبال�غ )4102242( دينارا )اربعة ماليني ومئة 
واثن�ان الف ومئتان واثنان واربعون دينار( وامللزمني بدفعه اىل مرصفنا 
واستنادا اىل املادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم /56 
لسنة 1977 فأني وحس�ب الصالحية املمنوحة يل بموجب املادة الثانية 
من القانون اعاله انذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املشار اليه اعاله 
مع الفوائد املرتتبة عليه خالل عرشة ايام اعتبارا من اليوم التايل لتبلغكم 
باإلنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا الحكام 
امل�ادة الخامس�ة الفقرة)1(  م�ن القانون املذكور وذلك بوضع اش�ارة 
الحج�ز التنفيذي عىل اموالك�م املنقولة والغري املنقول�ة وذلك لتحصيل 

مبلغ الدين وتحميلكم كافة املصاريف ولقد اعذر من انذر

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة 

اعالنجلنة البيع واالجيار
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل

الحاقا باإلعالن املرقم  17750 يف 2018/6/12 واستنادا اىل قرار النكول املرقم 20527 يف 2018/7/15 وبالنظر لعدم 
تق�دم راغب تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة عن ايج�ار العقارات املدرجة اوصافها ادناه 
بع�د م�رو ر)15( يوم تبدأ من الي�وم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالش�رتاك باملزايدة 
الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الساعة العارشة صباحا مستصحبني معهم وصل التأمينات القانونية البالغة %20 
من  القيمة املقدرة لكام فرتة االيجار ونس�خة من هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن عىل ان تبقى امانات الضم 
ضمانا لسالمة املاجور ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة 2% من مبلغ االحالة  ويف حال حصول املزايدة يف 
يوم عطلة رس�مية  س�تجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التأمينات 
او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 املعدل عىل ان يتم 
تس�ديد كامل ب�دل االيجار ولكامل فرتة االيجار مع املصاريف وخالل 30 يوما م�ن تاريخ االحالة القطعية ويف حالة 
رغبة املس�تأجر بتقسيط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة عىل ان تكون املوافقات ضمن املدة القانونية 

وعىل الراغبني مراجعة البلدية لالطالع عىل رشوط املزايدة :

القسم القانوني
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

اىل / املدين حيدر عيل مسلم   عنوانه مدينة الصدر   م 539 ز 32  د4   
الكفيل عيل علوان راشد         عنوانه جامعة بغداد /كلية القانون

انذار
نظرا لعدم قيامكم بتس�ديد مبلغ الدين املستحق بذمتكم عن )القرض( 
املمنوح للمدين اعاله والبالغ )3236500( دينارا )ثالثة ماليني ومئتان 
وس�تة وثالثون الف وخمس�مائة دينار ( وامللزم�ني بدفعه اىل مرصفنا 
واستنادا اىل املادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم /56 
لسنة 1977 فأني وحس�ب الصالحية املمنوحة يل بموجب املادة الثانية 
من القانون اعاله انذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املشار اليه اعاله 
مع الفوائد املرتتبة عليه خالل عرشة ايام اعتبارا من اليوم التايل لتبلغكم 
باإلنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا الحكام 
امل�ادة الخامس�ة الفقرة)1(  م�ن القانون املذكور وذلك بوضع اش�ارة 
الحج�ز التنفيذي عىل اموالك�م املنقولة والغري املنقول�ة وذلك لتحصيل 

مبلغ الدين وتحميلكم كافة املصاريف ولقد اعذر من انذر

اعالن للمرة الثانية 
تعل�ن الجامعة التكنولوجية ع�ن أجراء مزايدة 
لبيع مواد مستهلكة للمرة الثانية وفقا الحكام 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 
2013 املع�دل يف الس�اعة الع�ارشة م�ن صباح 
يوم الثالث�اء املوافق 2018/8/7 فعىل الراغبني 
باالش�رتاك باملزاي�دة مراجعة قس�م الش�ؤون 
القانونية قبل موعد املزايدة لالطالع عىل الرشوط 
املطلوبة واملواد املراد بيعها مس�تصحبني معهم  
يف موع�د املزايدة مبلغ التأمين�ات القانونية مع 
املستمس�كات الش�خصية املذكورة يف الرشوط 
اع�اله وكت�اب ب�راءة  ذمة م�ن  الرضيبة لعام 
2017 او 2018 ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اج�ور الخدمة البالغ�ة )2%( م نب�دل البيع ويف 
حالة حصول عطلة رسمية يكون موعد املزايدة 

يف اليوم التايل للموعد املذكور 

رئاسة اجلامعة التكنولوجية

وزارة النفط
اعالن مناقصات استريادية عامةرشكة مصايف الشامل / )ش.ع( مصفى الصمود 

تعلن رشكة مصايف الش�مال )ش.ع ( احدى تش�كيالت وزارة النفط عن املناقصات العامة االس�تريادية  املدرجة  تفاصيلها ادناه     فعىل الراغبني باالش�رتاك   ممن تتوفر فيهم الرشوط 
القانونية املذكورة يف ادناه مراجعة موقع رشكة مصايف الشمال  الكائن يف )محافظة صالح الدين /بيجي  (   الستالم نسخة من جدول املواصفات   والوثائق املطلوبة لكل  مقابل مبلغ  
قدره )150,000( فقط مائتان وخمسون الف دينار عراقي للمناقصة  املرقمة ) 1318779 ( غري قابل للرد  اال يف حال الغاء املناقصة او تغيري اسلوب تنفيذها  عىل ان يتم تسليم العطاء 
بظرف مغلق و قبل الس�اعة  الواحدة بعد الظهر ليوم االثنني املوافق 2018/8/13 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية او حظر للتجوال من قبل الجهات الرس�مية  يف محافظة 
صالح الدين فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم دوام رس�مي ييل تاريخ العطلة او الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة اجور نرش االعالن والرس�وم القانونية  علما انه س�يتم انعقاد 
املؤتمر الخاص باالجابة عىل االستفس�ارات يف موقع رشكة مصايف الش�مال اعاله يف الس�اعة العارشة من صباح يوم االثنني املوافق 2018/8/6 ولغاية الساعة الواحدة ظهرا وبحضور 

املختصني  للطلبية املرقمة اعاله

اوال : املستمسكات املطلوب ارفاقها مع العطاء :
1 � الرشكات العراقية : الهوية املطلوبة مصورة )ملون( 

نافذة لعام  2017  ووثائق التسجيل  من ضمنها شهادة التأسيس او اجازة ممارسة املهنة عىل ان تربز الهوية االصلية عند بدء االشرتاك 
2 � الرشكات االجنبية : الوثائق املقدمة من قبل الرشكات االجنبية  مصدقة من قبل وزارة الخارجية  والسفارة العراقية يف البلد املجهز ويف حال تقديم العروض من قبل الرشكات الوكيلة 

يتوجب ان يكون التخويل مصدقا من قبل الرشكة املصنعة ويكون مؤيدا من قبل السفارة  العراقية يف بلد املصنع  وعىل ممثل الرشكة تقديم ما يؤدي تخويله لرشاء وثائق الطلبية 
3- تقديم تامينات اولية بمبلغ ) 200,000 $(    لالشرتاك يف املناقصات املرقمة اعاله وبنفس اسم مقدم العطاء او وكيلة او مخوله الرسمي برشط عدم ميض اكثر من ثالثة اشهر عىل 
ص�دور الوثائ�ق عىل ش�كل صك مصدق ممغنط صادرة من م�رصف حكومي حرصا او خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي او اي مرصف معتم�د من قبل البنك   املركزي العراقي 

ووزارة انلقط باستثناء املصارف املشار اليها يف وثائق املناقصة 
4-براءة ذمة من رضيبة الدخل نافذة لعام 2017 )مصورة ملون ( بأسم الرشكة او املكتب حرصا باستثناء الرشكات االجنبية التي ليس لديها تمثيل يف العراق

5 � الوكالة او التخويل او وثائق التفويض املعتمدة برشط عدم امليض اكثر من ثالثة اشهر عىل صدورها بالنسبة للعطاءات املقدمة بغري اسم املدير املفوض 
6 � وصل رشاء وثائق املناقصة )االصيل(

7 � تقديم ظرف منفصل يتضمن )وثائق الرشكة ( مصورة ملون اضافة اىل ظرف منفصل للعرض الفني والتجاري مع تقديم الوثائق ايضا يف العرض التجاري 
8  �بيان الكفاءة املالية للرشكة والتي يتم تحديدها عن طريق معايري )الحسابات الختامية ،  السيولة النقدية ، االيرادات السنوية( 

 ثانيا : تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة جزء ال يتجزا من العقد :
1 � يتم توقيع العقد عند االحالة من قبل املدير املفوض او من ينوب عنه بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل بعد التحقق من صحة صدورها 

2 � ال يجوز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه اىل مجهز اخر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ االجراءات القانونية بحقه 
3 � ع�ىل مق�دم العطاء تثبيت االس�عار رقم�ا وكتابة يف فقرات جدول الكميات باملداد او بش�كل مطبوع يف فقرات جدول املواصفات  خالية من الحك والش�طب وبش�كل واضح موقعه 

ومختومه عىل شكل صفحات العطاء من قبل املتقدم وان يقدم العطاء يف ظرف مغلق مثبت عليه رقم املناقصة وموضوعها كما وردت يف االعالن 
4 � يجب تصديق شهادة املنشأ من الجهات العراقية املختصة يف بلد املنشأ او بلد الشحن )بلد التصدير( 

5 � يكون فحص البضائع من قبل الرشكات الفاحصة   COTECNA . Tuv Rheinland . Baltic Control( (  للمناقصات اعاله
6  � يتم دفع املستحقات املالية استنادا اىل النسب التي سيتم اختيارها حسب معايري الرتجيح

7  � العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 والقوانني العراقية النافذة
8 � تجري عملية فتح العطاءات ودراستها وتحليلها وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والضوابط امللحقة بها والوثائق القياسية ومعايري الرتجيح

9 � يلتزم من تحال بعهدته املناقصة بتقديم كفالة حسن التنفيذ بنسبة )5%( من مبلغ االحالة قبل توقيع العقد عىل شكل خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي او مرصف معتمد 
من قبل البنك املركزي العراقي ووزارة النفط باستثناء املصارف املشار اليها يف وثائق املناقصة

10 � عىل املتقدم تثبيت اس�مه وعنوانه التجاري وعنوان س�كنه الدقيق وارقام هواتفه وبريده االلكرتوني الرس�مي املعتمد وبش�كل دقيق وواضح مع ارفاق صوره من مستمس�كاته 
الشخصية  

11   � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار
12 � يكون تغليف وتعبئة املواد املتعاقد حسب املواصفات املعتمدة للتغليف والتعبئة ويتحمل املجهز كافة االرضار التي تتعرض لها املواد من جراء عملية النقل او التغليف والتعبئة

13 � ال يعترب الظرف االمني يف العراق سبب للتنصل من االلتزامات التعاقدية ويمكن اخذه بنظر االعتبار لتمديد مدة العقد
14 � يعترب مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه

15 � يلتزم مقطم العطاء بالرشوط املطلوبة يف جدول املواصفات
16 � يتم احتساب الغرامات التاخريية حسب املعادلة املثبته يف الفقرة رقم )32( من الرشوط الخاصة

17 � ال يمكن قبول اي طلبات تتعلق بتغيري املواصفات او املنايشء او االعداد بعد توقيع العقد وال ينظر بهكذا طلبات
18 �  للجنة )اهمال اي عطاء يف حالة وجود االخطاء يف االسعار او الحك او الشطب او التصحيح او التعديل حتى وان كان املتقدم اوطأ االسعار يف املناقصة 

19  � يكون القطع واالشرتاك  عىل املناقصة يف كافة ايام االسبوع )ايام الدوام الرسمي(  عدا يومي الجمعة والسبت والعطل الرسمية ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر 
20 � ال يتم تسوية املستحقات النهائية اال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب ولكافة الرشكات العراقية واالجنبية  

21  � يعترب العطاء نافذة ملدة 120 يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل اي تحفظ عىل ذلك
22  �بامكان كافة املش�رتكني  باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف موقع رشكة مصايف الش�مال الكائن يف محافظة صالح الدين/بيجي  يف تمام الس�اعة التاس�عة 

صباحا لليوم التايل لغلق املناقصة 
23  � لرشكتنا الحق يف الغاء املناقصة اعاله  يف اي مرحلة من مراحلها دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية 

24 � لرشكتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة  اعاله يف حال وجود اسباب تستدعي ذلك 
25 � لالطالع عىل جداول املواصفات والكميات املطلوبة يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية    

WWW.NRC.OIL.GOV.IQ
nrcfollowup@nrc.oil.gov.iq او  مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني  التايل 

نضال حييى مجعة
مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

نضال حييى مجعة
مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

العدد : 21035
التاريخ 2018/7/18

م.ر مهندسني 
انامر صالح ابراهيم الرفيعي

مدير بلدية كربالء املقدسة

مدة االيجارالقيمة المقدرة المساحةرقم العقار وموقعهت

معرض سيارات في الحي الصناعي رقم أ 1
سنة واحدة8000000 ثمانية مليون دينار سنويا400م2جزء من تصميم 600 هـ 

معرض سيارات في الحي الصناعي رقم ب 2
سنة واحدة8000000 ثمانية مليون دينار سنويا400م2جزء من تصميم 600 هـ 

معرض سيارات في الحي الصناعي رقم ج 3
سنة واحدة8000000 ثمانية مليون دينار سنويا400م2جزء من تصميم 600 هـ 

معرض سيارات في الحي الصناعي رقم 4
ثالث سنوات7000000 سبعة مليون دينار سنويا800م3/52 جزء من تصميم 600 هـ

ثالث سنوات3000000 ثالثة مليون دينار سنويا24م2حانوت عباسية غربية  رقم 10/9 5

ثالث سنوات4500000 اربعة مليون وخمسمائة الف دينار سنويا17م2حانوت عباسية غربية  رقم 1 أ 6

ثالث سنوات5000000 خمسة مليون دينار سنويا15م2حانوت عباسية غربية  رقم 2 أ 7

ثالث سنوات750000 سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا12,30م2حانوت عباسية غربية  رقم 137/136/3 8

كشك مؤقت داخل متنزة الحسين الكبير رقم 9
1492000 مليون واربعمائة واثنان وتسعون الف دينار 8,122م582

سنة واحدةسنويا

 عدد مرات الهوية المطلوبةالموضوعرقم المناقصةت
نوع مدة التجهيز االعالن

الموازنة

عامل مساعد11318779
Ball Ceram 

1 ـ هوية الغرف التجارية او الشركات او المكاتب المتخصصة 
حسب معايير الترجيح  للمرة االولى2 ـ اوراق تأسيس الشركة 

تشغيلية المرفقة مع وثائق المناقصة

قاسم عبد الرمحن حسني
املدير العام وكالة

رئيس جملس االدارة
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وزارة التجارة 
الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية 

مكتب املدير العام

تنويه اعالن رقم 2018/41
مناقصة رقم 2018/19

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ان صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي بعدده�ا )1710( الصادر يف 
2018/7/12 التي ن�رش فيها اعالن رقم 2018/41 مناقصة 

رقم 2018/19
 � لم تذكر الوثائق املطلوبة املرفقة

� كم�ا ان نفس الصحيفة لم تذكر العنوان والربيد االلكرتوني 
للرشكة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 473/ب/2014

التاريخ 2018/7/9
اعالن مزايدة

)ح�ازم  الض�م  طال�ب  قب�ل  م�ن  املق�دم  للطل�ب 
س�الم عذاب( م�ن قيمة ب�دل ال�رشاء البال�غ مائة 
وخمس�ة وتس�عون مليون دينار ليكون ب�دل البيع 
)204,750,000( مائتني واربعة ماليني وس�بعمائة 
وخمس�ون الف دينار عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن 
بي�ع العق�ار املرق�م 37/54 الرساي فع�ىل الراغبني 
بال�رشاء الحض�ور اىل ه�ذه املحكمة موع�د املزايدة 
املص�ادف 2018/7/23 الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة %10  
من القيمة املق�درة ويتحمل املش�رتي اجور االعالن 

والداللية 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف /

العقار عبارة عن دار مفرزة اىل دارين وعرصة خالية 
من البن�اء ومخزن بصورة غري رس�مية  الدار االوىل 
تحت�وي عىل صال�ة وغرفت�ي نوم ومطب�خ وحمام 
ومرافق صحية مع غرفة بالطابق العلوي البناء من 
الطابوق ومسقف بالكونكريت وذات درجة عمرانية 
جي�دة ام�ا املخ�زن مش�يد م�ن الطاب�وق الج�ريي 
ومسقف بالسيلمان اما الدار الثانية تتألف من صالة 
وغرفتي نوم ومطبخ وحمام ومرافق صحية مسقف 
بالش�يلمان وذات درجة عمراني�ة يدة يقع العقار يف 
منطق�ة العذاريني قريب من مركز املدينة مس�احته  
60 اول�ك و43 م�رت مرب�ع القيم�ة الكلي�ة للعق�ار 
)225,000,000( مائتني وخمس�ة وعرشون مليون 
دينار وتم بيع العق�ار باملزايدة بمبلغ 195000000 
مائة وخمسة وتسعون مليون دينار واصبحت قيمة 
العق�ار بعد الض�م )204,750,000( مائتان واربعة 

ماليني وسبعمائة وخمسون الف دينار
�������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد :  13/تسجيل مجدد/ 2018

التاريخ 2018/7/10
اعالن

قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
اص�درت لجن�ة تثبي�ت العائدي�ة قراره�ا بتاري�خ 
2018/7/10 استنادا ملحرض تثبيت العائدية املؤرخ 
يف 2018/7/10 والذي يقيض بتثبيت عائدية العقار 
املرقم )2212( محلة )رش�ادية( جنس العقار )دار( 
ويف االضب�ارة املرقمة )13/تس�جيل مجدد/2018( 
بتس�جيله باس�م طالبة التس�جيل املج�دد العراقية 
)رابح�ة محمد رضا عبد العزيز(  وفقا الحكام املادة 
)49( من قانون التس�جيل العقاري رقم )43( لسنة 
1971 املع�دل لذا نعلن القرار اعاله بواس�طة نرشه 
يف صحيفت�ني يوميت�ني فعىل من لدي�ه اعرتاض عىل 
القرار املذكور خالل مدة االعالن البالغة ثالثون يوما 
م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ ن�رشه يف الصح�ف املحلية 
تقديم اعرتاضه لدى رئاسة محكمة استئناف النجف 
االتحادية بصفتها التمييزية خالل املدة املذكورة ويف 
حالة عدم ورود اشعار من رئاسة محكمة االستئناف 
بوقوع الطعن عىل القرار املذكور لديها فسوف يكون 
القرار قد اكتسب الدرجة القطعية وستبارش مديرية 
التس�جيل العقاري يف الكوفة بتس�جيل العقار وفقا 

لقرار تثبيت العائدية حسب االصول
القايض

محمد كامل كرماشة 
رئيس لجنة تثبيت العائدية يف محكمة بداءة الكوفة
�������������������������������������������

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من الجامعة االس�المية 
كلية التحليالت املرضية بأس�م )احمد بشري محمد( 
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار او االتصال 

عىل الرقم 07829781923
�������������������������������������������

فقدان
فقد مني الوصل املرق�م 1673585 يف 2018/5/16 
الصادر من مديرية بلدية النجف باس�م )منتظر عبد 
الغفور عبد الوهاب ( من يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

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

فقدان
فق�دت مني الهوية الص�ادرة من نقابة املهندس�ني 
العراقية برقم االنتس�اب 76759 باسم )ليث محمد 
رضا كاظم( فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

اىل الرشيكة : ابتسام جلوب العيبي
اقت�ى حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ة النجف لغرض 
اصدار اج�ازة البناء للقطعة املرقمة 3/50899 حي 

النداء للرشيك )مرتى رزاق موىس(
�������������������������������������������

فقدان
 /p/ 63707 فقدت مني س�نوية الس�يارة املرقم�ة
حكوم�ي ن�وع كيا بيجو بيض�اء الل�ون والعائدة اىل 
وزارة النف�ط رشكة مصايف الوس�ط مصفى النجف 
بتاريخ 2018/7/17  فعىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل مصفى النجف 
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 4540/ش2018/5

التاريخ 2018/7/22
اىل / املدعى عليه /صابح رايض تمكني 

اقامت املدعية )ن�ور فيصل تمكني( الدعوى املرقمة 
4540/ش2018/5 امام هذه املحكمة والتي تطلب 
فيها نفقة ماضية ومستمرة لها ومستمرة ألوالدها 
)زين�ب وعيل صاحب رايض تمكني( وملجهولية محل 
اقامتك�م وحس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار 
مخت�ار ح�ي املكرم�ة / النج�ف ل�ذا تق�رر تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني يوميت�ني محليتني رس�ميتني 
فعلي�ك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
املوافق يوم 2018/7/29 الس�اعة التاسعة صباحا 
وعند ع�دم حضورك  س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر طعمة الحار

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة 93/2
املحلة او رقم واسم املقاطعة  :46 عباسية

الجنس دار
النوع ملك رصف

رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة 200م2
املش�تمالت: اس�تقبال وصالة وغرفتني ن�وم ومطبخ 

وصحيات
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية 
الشاغل : نجم عبد فرهود

مقدار املبيع : 70,000,000 سبعون مليون دينار 
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الكوف�ة باملزايدة 
العلني�ة العق�ار املوصوف اع�اله العائ�د للراهن نجم 
عبد فرهود لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف الرافدين 
الجان�ب االي�رس  البال�غ )43,000,000( دينارا فعىل 
الراغب يف االش�رتاك فيها مراجع�ه الدائرة خالل )30( 
يوم�ا اعتبارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن 
مس�تصحبا مع�ه تأمين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة 
مرصفي�ة ال تقل عن 10% من القيم�ة املقدرة للمبيع 
البالغة )اعاله( دينارا وان املزايدة ستجري يف الساعة 

ا)12( ظهرا من اليوم االخري
عبد النارص جواد كاظم

مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
��������������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدينة /الواقعات 
العدد : 5606

التاريخ 2018/7/19
بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قبل املس�تدعي )محمد 
عوده ابراهيم رس�ول( ال�ذي يطلب تبدي�ل لقبه من 
)الب�و عم�ران( اىل )الش�مري( فم�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مده اقصاها خمس�ة 
ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وف�ق احكام املادة )22( م�ن قانون البطاقة 
الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي
مدير الجنسية العام وكالة

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

فقد مني الوصل املرقم 1673876 والصادر من بلدية 
النجف بأس�م املواطن )فالح عبيد عب�د زيد( والوصل 
الثاني املرق�م 8672218 والصادر م�ن مديرية بدلية 

النجف فمن يعثر عليهم تسليمه اىل جهة االصدار
��������������������������������������������

فقدان

عىل من يتعرف عىل هذا الشخص الذي تعرض لحادث 
سيارة دهس وتوىف ولم يتم التعرف عىل اهله وموجود 
حالي�ا يف مستش�فى الص�در يف الطب الع�ديل بتاريخ 
2018/7/13 االتصال عىل الرقم / 07806698431 
��������������������������������������������

كرس قرار واعالن للمرة الثانية 
بالنظ�ر لحصول كرس قرار عىل مزايدة حقل الدواجن 
تربيد صحراوي لذا تقرر اجراء املزايدة العلنية يف اليوم 
الس�ابع من اليوم التايل لنرش االعالن وذلك يف الس�اعة 
الع�ارشة صباح�ا وس�تجري بنف�س الوق�ت واليوم 

مزايدة علنية للمرة الثانية للمواقع التالية : 
1 � كشك رقم 3 ورقم 5

2 � قطع�ة ارض زراعي�ة 5دون�م مزروع�ة بش�تالت 
النخي�ل ويتحم�ل م�ن ترس�و علي�ه املزاي�دة جميع 

املصاريف القانونية والنرش 
املعهد التقني كوفة

القانونية
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة املحاويل 
العدد  : 350/ب/2018

التاريخ 2018/7/18
اعالن

اىل املدعى عليه : 1 � حسام عباس عبد عيل
2 � هشام عباس عبد عيل 

بتاريخ 2018/7/10 اقام املدعي قاسم حمزة حسن 
الدعوى البدائي�ة املرقمة 350/ب/2018 ضدك والتي 
موضوعه�ا اعادة الح�ال  اىل ما كان علي�ه قبل العقد 
بخصوص العجلة املرقمة 1644 القادسية نوع  نيسان 
بيك�ب نيفارا مودي�ل 2009 وطلب دعوت�ك للمرافعة 
والحك�م باع�ادة الح�ال اىل م�ا كان عليه قب�ل العقد 
وتسليمك السيارة اعاله وتحميلك الرسوم واملصاريف 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
واشعار  املختار املؤيد لرشح القائم بالتبليغ بارتحالك 
اىل جه�ة مجهولة لذا قرر تبليغك بصحيفتني يوميتني 
محليتني رس�ميتني لغرض الحضور يف موعد املرافعة 
وال�ذي يصادف يوم 2018/7/25 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا ويف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املحاكم�ة بحق�ك غيابيا 

وحسب االصول
القايض

صباح كامل عبادي
 ��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة املحاويل 
العدد  : 349/ب/2018

التاريخ 2018/7/18
اعالن

اىل املدعى عليه : 1 � حسام عباس عبد عيل
2 � هشام عباس عبد عيل 

بتاريخ 2018/7/10 اقام املدعي قاسم حمزة حسن 
الدعوى البدائي�ة املرقمة 349/ب/2018 ضدك والتي 
موضوعه�ا اعادة الح�ال  اىل ما كان علي�ه قبل العقد 
بخص�وص العجل�ة املرقم�ة 37341 س�ليمانية نوع  
نيسان بيكب نيفارا موديل 2009 لون فستقي وطلب 
دعوت�ك للمرافع�ة والحك�م باعادة الح�ال اىل ما كان 
عليه قبل العقد وتس�ليمك الس�يارة اع�اله وتحميلك 
الرس�وم واملصاريف وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار  املخت�ار املؤيد لرشح 
القائ�م بالتبلي�غ بارتحالك اىل جهة مجهول�ة لذا قرر 
تبليغ�ك بصحيفت�ني يوميت�ني محليت�ني رس�ميتني 
لغرض الحض�ور يف موعد املرافعة والذي يصادف يوم 
2018/7/25 الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املحاكمة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

صباح كامل عبادي

محكمة األحوال الشخصية يف القاسم 
العدد / 3/تحرير تركة / 2018 

التاريخ 2018/7/17
اعالن

بناءا ع�ىل ما جاء بقرار ه�ذه املحكمة امل�ؤرخ يف 2018/7/16 
واملتضمن بيع الس�يارة املرقمة 47823 /االنبار نوع مرس�يدس 
ق�الب موديل 1994 تبيع هذه املحكمة باملزايدة العلنية الس�يارة 
املدرج�ة اوصافه�ا ادناه فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة هذه 
املحكم�ة خ�الل مدة ع�رشة ايام تب�دأ من الي�وم الثان�ي للنرش 
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة 
التقديرية للسيارة  والبالغة 12,000,000 فقط اثنا عرش مليون 
دين�ار ان لم تكن من الرشكاء وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري 
للمدة اعاله واذا صادف عطلة رس�مية فس�وف تجري املزايدة يف 

اول ايام الدوام الرسمي ويتحمل املشرتي اجور نرش االعالن
االوصاف:

السيارة املرقمة 47823 االنبار نوع مرسيدس قالب موديل 1994 
وال تعم�ل حاليا وع�دم وج�ود البطاريات واالطارات مس�تهلكة 

وحالتها متوسطة وانها مودعة حاليا يف معرض القلعة
القايض

عباس عاشور عكاب
�������������������������������������������������������

محكمة االحوال الشخصية يف املحاويل
تنويه

يف   1713 بالع�دد  العراق�ي  املس�تقبل  جري�دة  يف  س�هوا  ورد 
2018/7/19 اح�د االوالد القارصي�ن )وقاص خط�أ والصحيح 
هو ووقاص( وكذلك عم�ري خطأ والصحيح هو عمر الصادر من 

محكمة االحوال الشخصية يف املحاويل لذا اقتى التنويه
�������������������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكفل
رقم االضبارة : 8/خ/2018

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الكفل العق�ار تسلس�ل 27/20 م6 املرادية 
الواقع يف الكفل املرادية العائد للمدين سعد جواد عبد املحجوز لقاء 
طل�ب الدائن مرصف االقتصاد لالس�تثمار البالغ 150,000,000 
دين�ار فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
املواصفات :

1  � موقعه ورقمه : 27/20 م6 املرادية
2 � جنسه ونوعه : ملك رصف

3 � حدوده واوصافه : كما مؤرش يف الخارطة
4 � مشتمالته : ال توجد
5 � مساحته : 25 دونم

6 � درجة العمران : ال توجد
7 � الشاغل : سعد جواد عبد

8  �القيمة املقدرة )275,000,000( مائتان وخمس�ة وس�بعون 
مليون دينار 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة ابي غرق
العدد : 10/ب/2018
التاريخ 2018/7/17

اعالن بيع عقار
عطفا ع�ىل  قرار هذه املحكمة املرق�م 10/ب/2018 واملؤرخ يف 
2018/4/19 املتضم�ن ازال�ة ش�يوع العقار املرق�م 551/1 م9 
اليوس�فية والواق�ع يف ناحية اب�ي غرق حي االح�رار واملوصوف 
ادن�اه باملزايدة العلنية مل�دة ثالثون يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل 
للنرش وع�ىل الراغب�ني بال�رشاء مراجعة املحكمة مس�تصحبني 
معه�م التامين�ات القانونية البالغ�ة 10% من القيم�ة التقديرية 
البالغة 125000000 مائة وخمس�ة وعرشون مليون دينار ارضا 
ومش�يدات بموجب صك مصدق لحس�اب هذه املحكمة وس�وف 
تج�ري املزايدة واالحالة يف اليوم االخري من فرتة االعالن الس�اعة 
الثانية عرش ظهرا يف بناية هذه املحكمة واذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رس�مية يك�ون اليوم الذي يلي�ه موعد لذل�ك ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة رسم التسجيل واملناداة
القايض

رافد عبد العباس كريم
االوصاف:

العقار عبارة عن ثالثة دور س�كنية مفرزة بصورة غري رس�مية 
وعرصة خالية من املشيدات وكما ييل :

الدار االول : مكونة من غرفة نوم بقياس 4×5 م وغرفة استقبال 
بقي�اس 6×4م ومطبخ بقي�اس 4×4 م وكلي�دور بقياس 4×4م 
من الداخل بالجص ومس�قفة بالكونكريت املس�لح وهناك باحة 
خارجي�ة وصحي�ات خارجي�ة وال�دار مبلط�ة بال�كايش العادي 
ومجهز بامل�اء والكهرباء وال�دار مبنية من الطابوق واالس�منت 

ومسيجة بسياج من الطابوق
ال�دار الثاني�ة مكون�ه م�ن طابق�ني الطاب�ق االريض يتكون من 
غرف�ة نوم بقياس 4×4 وغرفة اس�تقبال بقياس 3×6 م ومطبخ 
بقياس 3×4 م وصحي�ات خارجية وملبوخة بالبورك من الداخل 
ومس�قفة بالكونكريت املس�لح ومبني�ة من الطاب�وق  ومبلطة 
بال�كايش الع�ادي وفيها باحة خارجية مبلطة باالس�منت والدار 
مس�يجة بس�ياج من البلوك ومجهزة باملاء والكهرب�اء والطابق 
الثان�ي يتكون من غرفة واحدة بقي�اس 3×6 م مبنية من البلوك 
مس�قفه بالكونكريت املس�لح وفيها س�تارة من الطابوق والدار 

بطابقيها غري ملبوخة من الخارج
الدار الثالثة مكونه من غرفة نوم بقياس 4×4م وغرفة استقبال 
بقياس 3×6 م ومطبخ بقياس 3×4م مبنية من البلوك وملبوخة 
بالج�ص من الداخ�ل ومس�قفة بالكونكريت املس�لح واالرضية 
مبلطة م�ن االس�منت وفيها باح�ة خارجية مبلطة باالس�منت 
وصحي�ات خارجية وال�دار مجهزة بامل�اء والكهرباء ومس�يجة 

بسياج من البلوك
العرصة : بمس�احة 150 م2 تقريبا ومس�يجة بسياج من البلوك 

وخالية من البناء وغري مستغلة
�������������������������������������������������������

مديرية بلدية القاسم 
الشعبة القانونية / وحدة تحصيل الديون الحكومية 

اىل املواطن محمد جاسم حسون
اعالن

بانلظر ملجهولية محل اقامتك وذلك حسب اشعار القائم بالتبليغ 
بموج�ب كت�اب مركز رشط�ة الس�الم بالع�دد 6153/9/37 يف 
2018/7/16 واملبل�غ الين�ا بموج�ب كت�اب قائمقامي�ة قضاء 
القاس�م املقدس�ة ذي الع�دد 1512 يف 2018/7/16 ل�ذا اقتى 
تبليغك بالن�رش بصحيفة  محلية واحدة اس�تنادا الحكام قانون 
تحصي�ل الديون الحكومية املرق�م 56 لس�نة 1977 املعدل املواد 
)4( و )14( بلزوم مراجعة ديوان مديرية بلدية القاس�م /شعبة 
املوازنات لتسديد املبالغ الذي بذمتك وخالل فرتة ال تتجاوز عرشة 
اي�ام من تاريخ نرش هذا االن�ذار والبالغة مجموعها 2,108,225 
مليون�ان ومائة وثماني�ة الف ومائتان وخمس�ة وعرشون دينار 
والناتج�ة م�ن ايج�ارك للقط�ع الصناعي�ة 30/86 و 32/86 و 
28/86 م30 الجوذرية وبعكس�ه تتخذ كافة االجراءات القانونية 
بحقك املنص�وص عليها بقانون تحصيل الدي�ون الحكومية رقم 

56 لسنة 1977 املعدل والقوانني االخرى النافذة
مدير البلدية

الحقوقي حيدر حسن عبد اسود
�������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد بال

التاريخ 2018/3/15
اعالن مفقود

اىل املفقود // صبحي محمد خميس
بتاري�خ 2018/3/15 قدم�ت حج�ة حج�ر وقيموم�ة املدعوه  
قارصة احمد حسني تطلب فيها نصبها قيمة عليك لكونك خرجت 
بتاريخ 2012/1/7 ولم تع�د لحد االن لذا تقرر تبليغك بالصحف 
املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من اليوم 
الثاني من تاريخ النرش س�وف تنصب قارصة احمد حسني قيمة 

عليك إلدارة شؤونك
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد:  1075/ب2018/2

التاريخ 2018/7/19
اعالن

اىل املدعى عليه / عمار سهيل احمد
اق�ام املدعي�ة بان حس�ن عبد ال�رزاق الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
1075/ب2018/2 والت�ي تتضم�ن تخلي�ة العق�ار املرقم 8/62 
تكي�ة ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب كتاب مركز رشطة 
الرشق�ي بالعدد 12524 يف 2018/7/11 ومرفقة اش�عار مختار 
منطق�ة قض�اء بعقوب�ة محل�ة 206 خ�ان اللوال�وة املدعو عيل 
حمودي تقرر تبليغك نرش بالصحف املحلية بالحضور اىل محكمة 
بداءة بعقوبة صباح يوم 2018/7/29 الس�اعة التاسعة صباحا 
ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق االصول
القايض

مهدي قدوري كريم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 2004/ب2018/4

التاريخ 2018/7/18 
 اعالن 

بن�اءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة 
ش�يوع العقار املرقم 2/10542 حي عدن يف النجف 
علي�ه تعلن هذه املحكم�ة عن بيع العق�ار املذكور 
اع�اله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه فعىل الراغبني 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكمة خ�الل )ثالثون( 
يوم�ا م�ن الي�وم الثاني لن�رش االعالن مس�تصحبا 
معه التأمين�ات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 
املق�درة بموجب صك مص�دق ألمر محكم�ة بداءة 
النجف وص�ادر من م�رصف الرافدين رق�م )7( يف 
النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية 
ع�رش من اليوم االخري من االع�الن يف هذه املحكمة 
وعىل املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف : العق�ار املرقم 2/10542 ح�ي عدن يف 
النج�ف عبارة عن عرص�ة فارغة تقع عىل ش�ارع 
بع�رض )12 ( مرت وهي بابعاد 11×20 وبمس�احة 
اجمالي�ة 220 م�رت مرب�ع وه�ي  لحظ�ة الكش�ف 
مس�يجة بس�ياج من الحديد تقع بالقرب من دائرة 
الضمان االجتماعي وهي فارغة وغري مشغولة من 
احد لحظة الكش�ف وان القيمة الكلية للعقار مبلغ 
)176,000,000( مائ�ة وس�تة وس�بعون ملي�ون 

دينار فقط ال غريها
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد : 2078/ش/2018

التاريخ 2018/7/17
اعالن

اىل املفقود )راغب رشيف عبد( 
اقامت وال�دك املدعي   )رشيف عبد حجام( الدعوى 
بالع�دد 2078/ش/2018 امام هذه املحكمة طلب  
فيه�ا الحك�م بتأييد وفات�ك وذلك  كون�ك انقطعت 
اخب�ارك من�ذ تاري�خ 2014/6/12 ولح�د االن ولم 
يع�رف مص�ريك فيم�ا اذا كنت عىل قي�د الحياة من 
عدم�ه  لذا اقتى حضورك او من ينوب عنك او من 
تتوف�ر لديه معلومات عنك اىل ه�ذه املحكمة موعد 
املرافعة املوافق الس�اعة التاس�عة م�ن صباح يوم 
2018/7/30 وبعكسه ستجري املرافعة يف الدعوى 

اصوليا
القايض

لطيف مهنة علو النرصاوي 
قايض محكمة االحوال الشخصية يف السماوة

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

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة

العدد : 1976/ش/2018
التاريخ 2018/7/18

اعالن
اىل املفقود )فارس لزام مانع( 

اقام�ت والدك املدعي )ل�زام مانع ون�اس( الدعوى 
بالع�دد 1976/ش/2018 امام هذه املحكمة طلب  
فيه�ا الحكم بتأييد وفاتك وذلك  ملرور مدة تزيد عىل 
اربع س�نوات عىل فقدانك وعدم التحقق من حياتك 
او مماتك وكونك مجهول املصري منذ فقدانك بتاريخ 
2015/2/19 ولح�د االن    ل�ذا اقتى حضورك او 
من ينوب عن�ك او من تتوفر لديه معلومات عنك اىل 
هذه املحكمة موعد املرافعة املصادف 2018/7/29   
وبعكس�ه س�تجري املحكمة اجراءاته�ا يف الدعوى 

وفق القانون   
القايض

لطيف مهنة علو النرصاوي 
قايض محكمة االحوال الشخصية يف السماوة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد : 1656/ش/2018

التاريخ 2018/5/30
اعالن

اىل املفقود )عماد كزار حسان الربكي( 
اقامت زوجتك املدعية )زينب علوان مهدي( الدعوى 
بالع�دد 1656/ش/2018 امام هذه املحكمة طلب  
فيه�ا الحك�م بتأييد وفات�ك وذلك  كون�ك انقطعت 
اخبارك منذ اربع سنوات ولم يعرف مصريك فيما اذا 
كن�ت عىل قيد الحياة من عدمه  لذا اقتى حضورك 
او من ينوب عنك او م�ن تتوفر لديه معلومات عنك 
اىل ه�ذه املحكم�ة موع�د املرافعة املوافق الس�اعة 
التاس�عة من صباح ي�وم 2018/6/12 وبعكس�ه 
س�وف تقوم املحكمة بالس�ري يف اج�راءات الدعوى 

اصوليا   
القايض

لطيف مهنة علو النرصاوي 
قايض محكمة االحوال الشخصية يف السماوة

اعالن 
بن�اء عىل طلب املدع�و ) حنني عبد الس�الم كامل ( 
والذي يطلب من خالله تبديل اسم ابنها من ) باسل 
( اىل ) احمد ( واس�تنادا الحكام املادة 22 من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 تقرر نرش طلبه 
يف الجري�دة الرس�مية فم�ن له حق االع�رتاض عىل 
طلب�ه يف الجريدة الرس�مية فمن ل�ه حق االعرتاض 
عىل الطلب مراجعة املديرية خالل 15 خمس�ة عرش 
ي�وم من تاريخ النرش وبعكس�ه س�ينظر يف الطلب 

وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

������������������������������������������
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد 160 / ش / 2017 

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه / احمد رميض جس�ام / مجهول 

محل االقامة 
الدع�وة املقامة من قبل املدعية مها مزاحم ش�جاع 
فق�د اصدرت هذه املحكمة بتاريخ 29 / 3 / 2018 
حكما يقيض بالتفريق بين�ك وبني املدعية وبالنظر 
ملجهولية مح�ل اقامتك قررت هذه املحكمة تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني لغ�رض تبليغ�ك بصحيفتني 
محليت�ني لغ�رض تبليغ�ك بق�رار الحك�م ولك حق 
بالحض�ور باالع�رتاض عىل القرار املذك�ور تمييزه 
ويف حالة عدم حضورك خالل املدة القانونية س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 

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

محكمة بداءة عفك
اعالن

بالنظر الكتس�اب الحكم الصادر من هذه املحكمة 
الدرج�ة   2017/9/27 يف  432/ب/2017  بالع�دد 
القطعي�ة واملتضم�ن ازال�ة ش�ويع العق�ار املرقم 
706/العكب�ة( عف�ك املدرج�ة اوصاف�ه ادن�اه   (
بيع�ا باملزاي�دة العلني�ة وان القيمة املق�درة له هي 
)80,000,000(  ثمان�ون ملي�ون دينار فقد قررت 
ه�ذه املحكم�ة االعالن عن بيع�ه باملزاي�دة العلنية 
مل�دة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش فعىل 
الراغب�ني بال�رشاء مراجعة محكمة ب�داءة عفك يف 
تمام الساعة الثانية عرش ظهرا مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية 10% م�ن القيمة املقدرة اعاله 
واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فيكون اليوم 

الذي يليه موعدا لذلك 
القايض

كاظم عبد الهادي عيفان
االوصاف :

دار س�كن مف�رز بص�ورة غ�ري رس�مية اىل دارين 
ال�دار االوىل تحتوي عىل غرفت�ني ومطبخ وصحيات 
خارجية ومساحة مكش�وفة والدار الثانية تحتوي 
ع�ىل غرفة واح�دة مبنية م�ن الطابوق ومس�قفة 
بالش�يلمان ارضيته من الرتاب يقع مقابل مدرسة 
زين القوس االبتدائي�ة للبنات درجة عمرانية رديئة 

وغري مشغول من اي احد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1802/ب2018/2

التاريخ 2018/7/18
اىل املدعى عليه )عيل صابر محمد عيل(

اقام�ت املدعي�ة )م�روة س�ند رزاق( الدع�وى البدائية 
املرقم�ة اعاله ضدك والتي تطل�ب فيها الحكم بإلزامك 
بتأدي�ة لها مبلغ مقداره س�تون ملي�ون دينار عراقي 
واع�ادة الحال اىل م�ا كان علي�ه قبل التعاق�د ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار مختار منطقة 
الش�هيد الص�در لذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة املص�ادف يف يوم 
2018/7/29 وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 1339/ش/2018

التاريخ 2018/7/3
اعالن

اىل املدعى عليه  /احسان محمد محسن
اق�ام املدعية )م�روة محمد ن�ارص( الدع�وى املرقمة 
اعاله امام هذه املحكمة يطل�ب فيها )تأييد حضانة( 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك فق�د تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحضور ام�ام هذه 
واملواف�ق 2018/7/25  املرافع�ة  املحكم�ة يف موع�د 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حض�ورك او من 
ينبو عنك قانونا فس�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

عيل لفتة جادر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة االحوال الشخصية يف الحيدرية
العدد : 158/ش/2018

التاريخ 2018/7/19
اعالن

اىل / املدعى عليه / يارس عدنان فاضل 
اقام�ت زوجت�ك املدعي�ة )فاطم�ة يارس جلي�ل( امام 
هذه املحكم�ة الدعوى املرقمة 158/ش/2018 تطلب 
فيها الحك�م بحضانة لها عىل الطفل )زيد( وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب اشعار مختار حي الزهراء وتبليغ 
مركز رشط�ة الحيدري�ة املرفق يف ثنايا ه�ذه الدعوى 
علي�ه قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا بوج�وب الحضور 
يف ي�وم املرافعة املصادف يوم 2018/7/29  وعند عدم 
حضورك او أرس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عيسم عيل الجبوري
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب
العدد : 5/ب/2017

التاريخ 2018/6/21
اعالن

تبيع هذه املحكمة العقار املرقم 3/48م27 املش�خاب 
وامل�زال ش�يوعها بيع�ا بموج�ب ق�رار الحك�م املرقم 
5/ب/2017 واملكتسب الدرجة القطعية فعىل الراغبني 
بالرشاء الحضور اىل ديوان هذه املحكمة يف يوم املزايدة 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا يف اليوم الخامس عرش من 
اليوم التايل للنرش يف صحيفتني محليتني مس�تصحبني 
معهم التامينات القانونية واجور االعالن والداللية وان 
القيمة الكلية لحق الترصف للقطعة املنش�اة املش�يدة 

بمبلغ مقدرة مائة وستة ماليني دينار 
املواصفات :

مس�احتها  تبل�غ  3/48م27  املرقم�ة  القطع�ة   �  1
2/5/75 دونم دور س�كنية واقع�ة يف القطعة املرقمة 
3/48م/27 علم�ا ان النه�ر يخ�رتق القطع�ة املرقمة 
اع�اله يف نهايته�ا يوج�د ج�زء مثلث يحت�وي عىل دار 
س�كن وبمس�احة )150(م2 تقع عىل القطعة املرقمة 

3/48م27 يوجد دار بمساحة 200م2 
القايض

عيل عبد الهادي هاني الشمري

املهندي
قاسم محود منصور
املدير العام وكالة
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االوملبي يبدأ معسكره يف أربيل 
إستعدادا لبطولة آسيا

            المستقبل العراقي / متابعة

يصل مساء اليوم ، المنتخب األولمبي العراقي 
إلى أربيل، تمهيداً لخوض معسكر تدريبي يمتد 
ألس�بوع تتخله مبارات�ان وديتان م�ع نظيره 

اإليراني.
ويأت�ي المعس�كر التدريب�ي لمنتخ�ب العراق 
األولمب�ي في إطار تحضي�رات بطولة األلعاب 
اآلس�يوية الت�ي م�ن المؤم�ل أن تنطل�ق ف�ي 

اندونيسيا منتصف شهر آب المقبل.

وحول المعس�كر التدريبي الذي من المقرر أن 
يبدأ غداً االثنين، أفاد المدير الفني للمنتخب 

األولمبي العراقي، عبد الغني ش�هد، 
بأنه تم “حدد قائمة الالعبين 
المش�اركين في المعس�كر 

التدريبي”، مشيراً إلى أننا 
س�نقيم خالل المعس�كر 
التدريب�ي مباراتي�ن م�ع 
على  اإليران�ي  المنتخ�ب 
حريري  فرانس�وا  ملع�ب 

خاميس يفاجئ ريال مدريد 
بطلب غريب

            المستقبل العراقي/ وكاالت

فاجئ الالعب الكولومبي خاميس رودريجيز المعار 
من صفوف ريال مدريد اإلسباني إلى بايرن ميونيخ 

االلماني األول بطلب غريب وجديد.
وأف�ادت صحيفة “م�اركا” اإلس�بانية أن “خاميس 
يطل�ب م�ن إدارة ريال مدريد قط�ع إعارته والعودة 
إلى صفوف الفريق، رغم استمرار فترة إعارته حتى 

يونيو من عام 2019”.
وتأتي رغبة الالعب عكس ما يتمناه النادي البافاري 
ببقاء الالعب، تح�ت قيادة المدرب الكرواتي الجديد 

نيك�و كوفاتش، وس�يكون عل�ى النادي اإلس�باني 
التفاوض مع بايرن ميونيخ لعودة الالعب

ويتواج�د خامي�س ف�ي الوق�ت الحال�ي بعطلت�ه 
الصيفية مع أس�رته، لكنه يبدو وأن�ه ينوي العودة 
إلى س�انتياجو برنابيو، بعد رحي�ل كالً من المدرب 
الفرنسي “زين الدين زيدان” والبرتغالي كريستيانو 

رونالدو.
وكان الكولومبي يمتلك عالقة غير جيدة مع المدرب 
الفرنس�ي قبل موس�مين، وهو ما جعل�ه يفكر في 
الرحي�ل واالنتق�ال إلى باي�رن ميونيخ على س�بيل 

اإلعارة مع أحقية الشراء.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

وض�ع مداف�ع ن�اي ال�زوراء، عل�ي 
حس�ين رحيمة، حداً لمس�يرته في 
المالعب بع�د 16 عاماً م�ن اللعب 

ألندية عراقية وعربية.
وق�ال رحيم�ة في 

لبرنامج  حديث 
“الحك����م 

الراب�ع” 

تابعت�ه الس�ومرية نيوز، “انتهى مش�واري 
ن�ادي  م�ع  ببطولتي�ن  بالتتوي�ج  الك�روي 
الزوراء، كنت أتمنى أن انهيه في بيتي السابق 
القوة الجوية لكن اإلدارة تعمدت إبعادي عن 

الفريق لمصالحهم الشخصية”.
وأوض�ح أن “إدارة ال�زوراء تعامل�ت مع�ي 
باحت�رام واحترافية، وتصرفات�ي بعد نهاية 
المباري�ات كان�ت بمثابة رس�ائل إلى اإلدارة 
ألثبت لهم بأني مازلت قادراً 

على العطاء”.

عيل رحيمة يضع حدًا ملسريته 
الكروية

             المستقبل العراقي/ وكاالت
 

أعلن االتحاد اإلسباني لكرة القدم، عبر بيان 
رسمي، إقامة مباراة السوبر اإلسباني بين 
برشلونة وإشبيلية، يوم 12  أغسطس/آب 

المقبل، في مدينة طنجة المغربية.
وأش�اد االتح�اد اإلس�باني بملع�ب طنجة 
ال�ذي سيس�تضيف اللقاء، مش�يًرا إلى أنه 
يس�تطيع اس�تيعاب 45 ألف متفرج، علًما 
بأن�ه ت�م افتتاح�ه ع�ام 2011 بمش�اركة 
أتلتيكو مدريد اإلس�باني. وأوض�ح البيان 

أن الس�وبر س�يقام ألول مرة م�ن مباراة 
واحدة، استعداًدا للموسم الرياضي الجديد 

.2018-2019
وكان ري�ال مدري�د ق�د تّوج بالس�وبر في 
النسخة الماضية، بعد الفوز على برشلونة 
بنتيجة )1-5( في مجموع مباراتي الذهاب 

واإلياب.
يش�ار إل�ى أن برش�لونة حص�د الثنائي�ة 
المحلي�ة ف�ي الموس�م الماض�ي )الليج�ا 
وكأس الملك(، بينما كان إش�بيلية وصيف 

الكأس.

رسميًا.. املغرب يستضيف السوبر 
اإلسباين

           المستقبل العراقي/ وكاالت
 

قالت تقاري�ر صحفية، إن آرس�نال 
نجم�ه،  س�عر  ح�دد  اإلنجلي�زي، 
المطلوب في التس�يو اإليطالي، في 

فترة االنتقاالت الصيفية الجارية. 
ص�ن”  “ذا  صحيف�ة  وأك�دت 
اإلنجليزي�ة، أن إدارة الجانرز حددت 

إيوب�ي،  أليك�س  النيجي�ري  س�عر 
البال�غ م�ن العم�ر 22 عاًم�ا، وذلك 
بعد اهتم�ام نادي التس�يو بالتعاقد 
معه. وأوضحت أن إدارة المدفعجية 
تري�د 22.5 مليون جنيه إس�ترليني، 
للتخل�ي عن خدم�ات الالعب الدولي 
موافق�ة  بع�د  وذل�ك  النيجي�ري، 
المدي�ر  إيم�ري،  أون�اي  اإلس�باني 

الفني للفريق، على االس�تغناء عنه.
تس�عى  التس�يو  إدارة  أن  وذك�رت 
لتعوي�ض رحيل فيليبي أندرس�ون، 
الع�ب الفري�ق، وال�ذي انتق�ل إل�ى 
صفوف وست هام اإلنجليزي، خالل 

الميركاتو الجاري.
ولعب إيوبي 26 مباراة خالل الموسم 

المنصرم، سجل خاللها 3 أهداف.

           المستقبل العراقي/ وكاالت
 

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة، الي�وم األح�د، عن أن 
الويل�زي جاريث بي�ل، نجم ري�ال مدريد، اضطر 
لتأجيل حفل زفافه على صديقته؛ بس�بب حكم 
قضائي.وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” 
اإلس�بانية، أن القضاء حكم عل�ى والد صديقته 

بالحبس لم�دة 6 أعوام، بتهمة االحتي�ال، وهو ما أدى 
لتأجيل زفاف نجم النادي الملكي.

وذك�رت أن�ه تم إلغاء حف�ل الزفاف الذي كان س�يعقد 
خ�الل الصي�ف الجاري ف�ي إح�دى الق�الع اإليطالية، 

بسبب المشاكل العائلية.
وقالت الصحيفة: “هناك ارتباك أسري كبير في الوقت 

الراهن. إنهما يريدان أن تهدأ األمور قبل أن يتزوجا”.

آرسنال حيدد سعر هدف التسيو

حكم قضائي يؤجل زفاف بيل

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

غ�ادر منتخبن�ا الوطني لك�رة اليد إلى دول�ة بيالروس�يا للدخول في معس�كر تدريبي 
يمتد للفترة من اليوم ولغاية نهاية ش�هر تموز الجاري، اس�تعدادا للمشاركة في دورة 
األلعاب االسيوية والتي ستقام في اندونيسيا منتصف الشهر المقبل.وضم الوفد حمزة 
ناجي عضو االتحاد رئيس�ا للوفد، ومحمد جواد مديرا للمنتخب، وظافر صاحب مدربا 
للمنتخب، وكاظم كامل ومخلص عبد العباس مساعدين، وكاظم ناصر مدربا للحراس، 
وعم�ار جلوب إدارياً، وحبيب جبار معالجاً، فضال عن الالعبين بالل حس�ن وأحمد 
مكي وحسين علي حمزة وعلي عدنان وجاسم غصاب وميثم عودة ومصطفى 
محمد ومحمد علي وعلي عبد الرضا وماجد عبد الرضا وبدر الدين حمودي 

ورائد عبد زيد ومحمد صاحب ومهند عادل وكرار كاظم”.

يد العراق تطري اىل بيالروسيا

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ودع الكادر التدريبي لفريق القوة الجوية، اليوم الس�بت، المحترف الكرواتي “سانين” بعد انتهاء 
موسمه وعقده مع الفريق.

وذك�ر بيان إلعالم النادي، ، ان “الكادر التدريبي، بقيادة المدرب راضي شنيش�ل اقام مأدبة غداء 
وجلس�ة وداعية لالعب الذي قدم موس�ماً جي�داً مع الفريق خالل بطولة ال�دوري وكأس االتحاد 

االسيوي”.
ووجه الكرواتي سانين، بحسب البيان، “شكره وتقديره لإلدارة والكادر التدريبي والالعبين على 
اللحظ�ات الجميلة الت�ي قضاها مع الفريق”، مؤكداً بأنه يتمنى ان يش�اهد الفريق يحقق النجمة 

االسيوية الثالثة.

اجلوية يودع الكروايت سانني

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أعرب فينيس�يوس جونيور، الوافد الجديد لريال مدريد، عن سعادته البالغة، بعد تقديمه 
العبا للفريق الملكي، اليوم الجمعة، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ونقل�ت صحيف�ة “م�اركا”، تصريح�ات الش�اب البرازيلي، خ�الل مؤتم�ر تقديمه، 
رفقة فلورنتينو بيري�ز، رئيس النادي، 

وبجواره البرازيلي رونالدو، حيث قال 
“اللعب لري�ال مدري�د، أعظم فرصة 
يمك�ن أن يحص�ل عليه�ا الالع�ب، 

س�أضحي كثي�را ألثب�ت قيمتي 
واستحقاقي لتلك الفرصة”

. وأضاف “أشكر فلورنتينو 
بيريز، والمدير الرياضي 

آنخي�ل  خوس����يه 
سان��ش�يز، عل�ى 

ل����ي  الس�ماح 
باللع����ب لهذا 
النادي، كم���ا 
أتوجه بالشكر 
إلى عائل��تي 
فعلوه  وم�ا 
أجلي،  م�ن 
أخيب  ل��ن 

ظنهم”.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أثن�ى آريين روبن، جن�اح بايرن ميونخ، 
عل�ى مدرب�ه الكرواتي نيك�و كوفاتش، 
بع�د المب�اراة األولى له م�ع الفريق ضد 
باري�س س�ان جيرم�ان، الت�ي ف�از بها 
البافاري بثالثية مقابل هدف، مشيًرا إلى 
أن االنطب�اع األول عنه، جيد جًدا. وتولى 
كوفاتش، المسؤولية الفنية لحامل لقب 
البوندس�ليجا ه�ذا الصي�ف، خلفا ليوب 

هاينكس، بعقد مستمر ل�3 سنوات.
وق�ال روب�ن، خ�الل تصريح�ات نقلها 
موقع “س�بوكس” األلمان�ي: “بالطبع، 

كوفات�ش م�ا زال ش�اًبا وطموًح�ا جًدا، 
ونحن جميعا، وال سيما الالعبين الكبار، 
س�نحاول دعم�ه، فهو ش�ديد االجتهاد، 

ويتحدث بوضوح عما يريده”.
التدريبية  وأض�اف: “ال�دورات 

مع كوفاتش، جزئًيا، أطول 
قليال م�ا كان�ت عليه في 

عهد يوب هاينكس”.
أن  يريدن�ا  “إن�ه  وأت�م: 
وه�و  الئقي�ن  نك�ون 

أم�ر مه�م للغاي�ة، إذا كن�ا 
الصعب  جاهزين، س�يكون من 

الفوز علينا”.

فينيسيوس: سأضحي كثرًيا يف الربنابيو.. 
ونيامر مثيل األعىل

روبن يعدد مميزات كوفاتش

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

علق الفرنس�ي بنيامي�ن بافارد، العب ش�توتجارت، على أنب�اء اقترابه من 
الرحيل عن صفوف فريقه هذا الصيف.

وارتب�ط باف�ارد باالنتق�ال لصف�وف باي�رن ميون�خ حام�ل لق�ب 
البوندسليجا خالل الفترة الماضية.

وق�ال بافارد، خ�الل تصريحاته لصحيفة “ليكيب” الفرنس�ية: 
“لق�د قلت دائما إن�ي أريد أن ألعب لفريق يش�ارك في دوري 
األبط�ال، ولك�ن ه�ذا ال يعني أن�ه يجب عل�ي الذهاب هذا 

الصيف”.
وأضاف: “لكن إذا كانت هناك فرصة، والجميع راض.. لم 
ال؟”.وتابع: “توجد العديد من األندية التي تريد ضمي، 
ولكني سأذهب لإلجازة اآلن، وأنا أشعر بحالة جيدة 
جًدا في فريقي الحالي”.وفي نفس الس�ياق تحدث 
تايفون كوركوت المدير الفني لش�توتجارت: “ال 
أرى أن هناك أي مشكلة حول بافارد، ما يحدث 
أم�ور طبيعي�ة في عال�م ك�رة القدم”.وأتم: 
“الع�روض ل�ن تمثل أي عامل م�ن عوامل 
الضغط، أن�ا متأكد من ذلك، وبافارد لديه 

إجازة حتى 13 أغسطس/ آب”.

بافارد يوضح خططه املستقبلية

        المستقبل العراقي / وكاالت

أعلن نادى بايرن ميونخ األلمانى، 
عودة مهاجم الماكينات األلمانية 
السابق ميروسالف كلوزه للقلعة 
البافاري�ة من جديد بع�د غياب 7 

سنوات.
وذكرت الصفحة الرس�مية لنادى 
بايرن ميونخ، عل�ى موقع التواصل 
االجتماع�ى “تويت�ر”، أنه “ت�م تعيين 
ميروس�الف كلوزه مدربا لفريق الش�باب تحت 17 

عام حتى موسم 2020”.
واضاف�ت “يبدو أنه يوم التعاقدات الجيدة، عودة اله�داف التاريخى ل كأس العالم إلى 

القلعة البافارية”.

كلوزه مدربًا لشباب بايرن ميونخ حتى 2020
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سدادة األنف أحدث الطرق خلسارة الوزن
تعتير زيادة اليوزن أميرًا مثيًرا للقلق لدى 
الكثرين، فأصبح الجميع مهووًسا بالبحث 
عن أحدث الطرق لخسيارة اليوزن وأكثرها 
سيهولة، ما بين عملياٍت جراحيية وأنظمة 
غذائيية وحمياتها، باإلضافة إىل طرق أخرى 
كالبالون وسيدادة األنف والكثر من السبل، 
ولكين تبقى املخاوف حيول مخاطر أٍي من 
هيذه الطيرق املتبعية يف التخلص مين تلك 
الدهون املكدسية يف الجسيم كابوًسا يرافق 
أصحياب األوزان الثقيلة، لذليك فقد فضلّنا 
التحيدث حول سيدادة األنيف لعلهيا تكون 
املنجيية من زييادة اليوزن. وتعتر سيدادة 

األنيف واحيدة مين أحيدث الطيرق املبتكرة 
لخسارة الوزن دون متاعب، فقد انترشت يف 
اآلونية األخرة أحاديًثا جّما حولها، وقد ورد 
ذلك بشيكٍل جييل يف صحيفة دايييل مييل؛ إذ 
قّدمت دراسة أمريكية أبرز النتائج لدراسة 
أمريكية حول فعالية سدادة األنف وأهميتها 
الفعلية يف الحد من الشعور بالجوع، وأوضح 
الباحثون القائمون عىل هذه الدراسية بأن 
اإلنسيان البديين يمتلك حساسيية أكثر من 
غيره نحيو روائح الطعيام؛ مما يسيهم يف 
تحفيز الشيهية وفتحها أكثر ليلتهم كميات 

أكر من الطعام. 

أعراض مرض النوم أثر الوراثة عىل صحتك وطول عمرك 
ترتدد غالًبا عىل املسيامع مشياكل قلة النيوم أو األرق، إال أن الرقعة قد 
اتسيعت يف عالم األمراض لتشيمل أنواع مسيتحدثة من األمراض، ومن 
ضمنهيا مرض النيوم، وقد يتيوارد إىل الذهن بأن هذا امليرض ما هو إال 
زيادة يف النوم فقط؛ لكن الصحيح أنه فور ظهور أعراض مرض النوم ال 
بد من املسيارعة إىل أقرب طبيب ألخذ اإلجراءات الطبية الالزمة للحيولِة 
دون وقوع املضاعفات وبالتايل الوفاة، ونظرًا للخطورة التي تكمن خلف 

هذا املرض سنتطرق يف هذا املقال إىل أهم املعلومات املتمحورة حوله.
ويعتير ميرض النوم كغره من األميراض التي ترافقهيا مجموعة من 
األعراض والعالمات للداللة عىل وجودها، فمن أهم أعراض مرض النوم 

التي تظهر عىل املصاب به:
تورم املنطقة املصابة بلدغة ذبابة تيس تيس والشيعور بألم واحمرار يف 
مكان اللدغة. وتورم العقد الليمفاوية يف مختلف أنحاء الجسم و ظهور 
أعراض الحمى و صداع شيديد و حكة يف مختلف مناطق الجسيم و آالم 
مفاصل شيديدة و التوتر واالرتباك و اختالل منظومة النوم و الشيعور 
بخدر وضعف يف تنسيق حركات الجسم والهذيان والضعف و الدخول يف 

غيبوبة يف حال عدم الخضوع للعالج واملوت أحياًنا.

ملاذا يهرم البعض قبل اآلخرين الذين هم من سنهم ؟ وهل يرجع هذا إىل 
عاميل وراثي ؟ إن الجواب هو أن للعاميل الوراثي تأثراً إىل حد ما ولكن 
التأثير األعظم هو للحيياة الفعلية التي يحيا بها الفرد. هل يستنشيق 
الهواء النقي أم الفاسد امللوث؟ هل يرشب املاء الصايف أم يستعيض عنه 
باملرشوبيات األخرى الضيارة؟ كيف يهيئ طعامه وأين ييزرع النباتات 
التيي يأكلها؟ إن للرتبة التي ينميو فيها النبات الذي ييؤكل تأثراً كبراً 
يف طيول الحيياة أو قرصها؛ وليس هيذا فقط ألنه لو توفير لنا الطعام 
املغذي املناسيب الغايل الثمن فإننا قد نفسده بالطريقة التي نعده بها، 
أو بالطريقية التيي نأكله بها؛ أي يف جو من املرح والرسور أم يف جو من 
التهييج العصبيي والنزاع العائيل. إن املهم ليس ميا نأكله بل ما يمتصه 
جسيمنا مين الطعيام فهذا هو اليذي يقوينيا أو يضعفنا. إن اإلنسيان 
مخلوق غريب يسعى بكل ما أوتي من قوة لينقذ حياته يف ساعة الخطر، 
ولكنيه يرميها ويطرحها جانبا متى جليس إىل مائدة طعام؛ فقد يكون 
محظوظا ينحدر من أسيالف أقوياء األبدان ولكن بسبب جهله وإهماله 
يهدم ما ورثه من هؤالء األسيالف. فالعرة ليسيت يف عدد السينن التي 

نحياها، بل يف الطعام الذي نختاره ألنفسنا.

كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

ما هي الفوائد الصحية للبصل؟
طيارد لسيموم الجسيم فالبصل يحتيوي عىل 
مجموعة متنوعة من األحمياض األمينية التي 
تحتيوي عيىل الكرييت و املوجيودة يف البصيل 
والثيوم والبييض. هيذه األحمياض األمينيية 
املتمييزة هي امليثيونن والسيسيتن، و هي جد 
مفيدة جيدا إلزالة السيموم و املعيادن الثقيلة 
من الجسيم. فهي قيادرة عىل التعليق بالزئبق 
والكادمييوم والرصياص ومرافقتهم إىل خارج 
الجسيم. مفيد للقليب حيث يعميل عىل تأخر 

تخثير اليدم , تخفييض الكوليسيرتول يف الدم, 
تقلييل الدهيون الثالثيية و انخفياض ضغيط 
الدم وكذلك تحسين وظائف أغشية خاليا الدم 
الحميراء. له دور يف الوقاية من الرسطان حيث 
يمكن أن يوفر البصيل بعض الحماية ضد نمو 
األورام , فقد أظهرت دراسة أن يف جورجيا التي 
يزرع فيهيا البصل أن معدالت الوفيات بسيبب 
رسطيان املعيدة نصيف مثيلتهيا يف الوالييات . 
مفيد ملرىض السيكري لكونه يحتوي عىل أغلب 

العنيارص الهامة يف تنظيم السيكر يف الدم مثل 
األليياف والحدييد وفيتامين ج والبوتاسييوم.  
مضياد لاللتهابات حيث وجد العلماء أن البصل 
يعمل عىل عالج مشيكالت التهابات املفاصل و 
الشيعب الهوائيية , و ذلك راجيع الحتوائه عىل 
بعض املركبيات الهامة املضادة لألكسيدة مثل 
الفالفونويد والكرسيتن حيث تعمل هذه املواد 
عيىل منع أكسيدة األحماض الدهنية بالجسيم  

التي تعمل عىل حدوث االلتهابات بالجسم.

ماجد عبد الغفار الحسناوي

ال تقتيرص العناية بالبرشة عىل 
النسياء فقط، بيل يمكن القول 
بيأن العنايية بالبيرشة للرجال 
عاملًا بحيد ذاته أيًضيا، فالكثر 
يعتقد أن الرجل ال يحتاج سوى 
غسل وجهه باملاء ليحافظ عىل 
نظافتيه فقيط، لكن ذليك أمٌر 
خاطيئ تماًميا؛ فوجيه الرجل 
يتشيابه ميع وجيه امليرأة من 
حييث الحاجية لالهتميام، ويف 
هذا املقيال سييتم التعرف عىل 
أهيم املعلوميات حيول العناية 
بالبيرشة للرجيال، ويأتيي هذا 

االهتميام الكبر يف العناية ببرشة الرجل نظرًا 
مليا يتعرض له من عوامل تلحق األذى ببرشته 
أكثر مين املرأة، ففي الواقيع إن الرجل يكون 
أكثر عرضة لألتربة وأشيعة الشيمس الالهبة 

والغبار يومًيا.
وتحتاج برشة الرجل إىل التنظيف باسيتخدام 
إحدى منتجيات تنظيف الوجه بما يتناسيب 
مع نوع البرشة؛ ويأتي ذلك يف مساٍع للتخلص 
مميا يعليق يف البيرشة مين الشيوائب داخيل 
مسيامات البرشة التيي تعتر أكثر األسيباب 

الرئيسيية املؤديية لظهيور عييوب البيرشة، 
وال بيد من اإلشيارة إىل أن الصابيون ال يعتر 
منتًجيا كافًييا لتنظيف الوجه؛ بل أنه يسيبب 
الجفياف غالًبا، وإنطالًقا مين أهمية العناية 
بالبرشة للرجال ينصح بانتقاء منظف مكّون 
مين املنتجات الطبيعية املناسيبة للبرشة ملرة 

واحدة يف اليوم.
وعنيد وضيع بنيد ترطييب البيرشة وتوفير 
الحمايية الفائقية لهيا يف برناميج العنايية 
بالبيرشة للرجيال؛ ال بيد من اختييار املرطب 
املالئيم لنوع البيرشة واسيتخدامه يومًيا بعد 

االنتهاِء من غسل البرشة، ويمكن 
أن يكيون املرطب عيىل هيئة كريم 
أو زييت خاص للرتطييب، وتكمن 
الفائيدة يف مرحلة الرتطيب بتوفر 
املرونة للبرشة وحمايتها عىل مدار 
الييوم، ومن أكثير املرطبات فائدة 
تلك التيي يدخيل يف تركيبتها زيت 
الزيتيون واألرغان وخاصًة للبرشة 
الجافية، بينميا البيرشة الدهنيية 
ينصيح باسيتخدام امليواد املرطبة 

التي تنخفض بها نسبة الزيوت.
وينصح باستخدام ماكينة حالقة 
جيدة الجودة للحصول عىل نتيجة 
مرضيية يف حالقية الوجيه، وال بيد مين منح 
البرشة عناية خاصة عند القيام بالحالقة وما 
بعدها، فالبرشة الحساسة مثاًل ينصح بغسل 
البيرشة باملياء الدافيئ للحفاظ عيىل نعومة 
الجلد وتسيهيل عملية الحالقة، ومن األفضل 
عيدم احتواء معجيون الحالقة عيىل أي مواد 
كيميائية لضمان عدم تهيج البرشة، ويغسل 
الوجه باملياء البارد بعد االنتهياء من الحالقة 
وتجفيفيه جييًدا بلطف، وأخيًرا وضع كريم 

املرطب عىل البرشة بعد الحالقة.

طرق العناية بالبرشة للرجال
ُتصاب األسنان بالعديد من املشاكل الصحية، 
ومن أكثرها انتشاًرا مشكلة تسوس األسنان؛ 
ويمكن تعريفها بأن حالة من التعفن تصيب 
بعض أجزاء األسنان وتلحق بها الرضر نتيجة 
تراكيم البكترييا املتبقية من بقاييا الطعام، 
وبنياًء علييه يحيدث ثقيوب يف األسينان تبدأ 
صغيرة وتنتهي بأن تصبح كبرة؛ فيبدأ األلم 
واإللتهياب، ويلجيأ املرييض إىل الطبيب ليجد 
له حياًل جذرًيا ليخلصه من هذا األلم، فيكون 
الحل دائًما حشيو األسنان سيواء كان حشوًا 
دائًما أو مؤقًتا. ويمكن تعريف حشو األسنان 
بأنيه ذلك البديل أو العالج الوقائي املسيتخدم 
يف سيد الثغرات التي تسيبب بها التسيوس يف 
األسينان، وتقوم هيذه الحشيوات بتعويض 
الفراغ للتخلص من األسيباب املؤدية للشعور 
باأللم واملحافظة عىل سيالمة بقية األسنان، 
ويعيرف بأنه من أكثر الحلول فعالية وكفاءة 
يف التخليص مين األلم ومنح األسينان القدرة 
عيىل التحمل مجيدُدا، وبالرغم من االنتشيار 
الواسيع اليذي تحظيى بيه إال أنها قيد تلحق 
األرضار باألسينان. واحتماليية التلوث، حيث 
يكيون هنياك  احتمالية كبرة لحيدوث تلوث 
فوق سيطح األسينان، وتتفاوت حدة التلوث 

وخطورته بن حالية وأخرى، فمن املمكن أن 
يصيل األمر إىل احتمالية اخيرتاق مجرى الدم 

وحدوث الخمج.
النزييف، وخاصيييييًة يف أماكن الجراحة إثر 
رضر موضعيي يلحق باألنسيجة، وقد يحدث 
ذليك بعيد ميي 24 سياعة مين انيييتهياء 
الجراحية إثر حدوث تمزق يف األوعية الدموية 

الصغرة يف اللثة.

مخاطر التخدير: تكمن املخاطر يف الحساسية 
التيي قيد يكيون اإلنسيان مصاًبا بهيا تجاه 
التخديير، بحيث احتمالية حيدوث ردود فعل 

خطرة تسهم يف هبوط ضغط الدم.
تيرضر األعصاب املوجودة يف القناة العصبية، 
وبالتايل فقدان جزئي لحاسة التذوق؛ وتعتر 

من الحاالت النادرة.
حساسية األسنان تجاه الحرارة أو الرودة.

فوائد وأرضار حشو األسنان

خالد الناهي
يف زمين االحتيالل الريطانيي للعيراق، كان هناك رجل ديين يف النجف 
األرشف، يخاطيب النياس عين مخاطر االحتيالل، محذرا مين الويالت 
التيي تلحق بالشيعوب املحتلية ان خضعيت لذلك االحتيالل، لدرجة ان 
الريطانيين ضاقوا ذرعيا به، وكان كل همهم التخلص منه واسيكات 
لسيانه اليذي أصبيح أكثر أيالميا من الرصياص، لكنيه أصبح محصن 
بالشيعب الذي التف حوليه، لذلك اعتقاله او قتليه بصورة مبارشة من 
قبيل الريطانين، يزيد األمور سيوءاً، لذلك فكيروا بطريقة يتخلصون 
بها مين رجل الدين، ويف نفس الوقت تجعل الشيعب رايض عنهم. لكي 
ينفذ الريطانين خطتهيم، بحثوا عن رجل عراقي بمواصفات خاصة، 
يحب املال كثرا، وليس لديه مانع من قتل أي شيخص مقابل الحصول 
علييه، بالفعل حن وجيدوه اتفقوا معه ان يعطوه املبليغ الكبر الذي 
يطلبيه، ويف نفس الوقت وافقوا عىل طلب حمايتيه بعد تنفيذ العملية، 
قالوا له أطلق الرصاص عىل الرجل، وهرول اىل الخارج سيتجد القنصل 
الريطانيي بانتظارك يف الخيارج ليحميك. أتت الجمعية، واقدم الرجل 
عيىل فعلته، فضج الناس بالتكبر ومحاولية القبض عىل الجاني، لكنه 
ركض اىل الخارج والناس تركض خلفه، بالفعل وجد القنصل بانتظاره 
لكن .. حينها سأل القنصل الناس الغاضبة ماذا حصل؟! فأخروه بان 
هيذا الرجل قتل رجيل الدين، انتفض القنصل واخرج مسدسيه وأرداه 
قتييال. تعجب الناس، وقالوا انظروا اىل هذا الرجل الصليبي، بالرغم من 
ان رجيل الدين يتحدث عليهم بالسيوء ويحرض عليهيم، انتفض وقتل 
قاتله املسيلم، أي انسيانيه يحملون هؤالء، واي عدل يسود يف حكمهم. 
أصبح القنصل يمتلك كل الصفات الحميدة عىل وجه األرض، والحقيقة 
انه قتل رجل الديين، الذي كان يقلق مضاجعهم، دون ان يدفعوا دينارا 
واحدا، ويف نفس الوقت قتلوا من نفذ العملية، والذي يعتر شاهد اثبات 
عليهم، وبرىض الشعب، وبذلك نفذوا جريمة كاملة. عىل الرغم من مرور 
عرشات السينن عىل تلك الحادثة، وتلك السياسية للمحتل، الذي اغلبنا 
يعرفها ويتحدث بها، اال ان املحتل ما زال ينفذها وتنجح، وما زلنا يف كل 
مرة نبتلع الطعم ونحن يف تمام القبول، مثل السمكة التي ترى السنارة 
التيي اصطيد بها السيمكة التي معهيا تماما، فتعود وتيأكل من نفس 
الطعم، وهيي مدركة انها تذهب للموت بإرادتها. منذ عرشات السينن 
يقرا الشيعب العربي يف مناهجه الدراسيية عن االسيتعمار وأساليبه يف 
جعيل الوحدة العربيية ممزقة، لكين بإرادته ينفذ ما يرييده االحتالل، 
ويدفيع مقابيل ذلك الدم وامليال، جيل بعد جيل نقول قوتنيا يف وحدتنا، 
وضعفنا يف تفرقتنا، وال نعتقد هناك شعب لم يقرأ قصة العىص الواحدة 
كيف تكرس بسيهولة ورسعة، اما العيي ان اجتمعت يصعب كرسها، 
مع ذلك تجد العرب أصبحوا اشتاتا، ال بل الدولة الواحدة، أصبح التناحر 
فيها عىل أشيده، فهذا ابن الشيمال وذاك ابن الجنيوب وهكذا. ال اعرف 
ملياذا ال زال العيرب يجهدون ابناؤهم ويدرسيونهم هيذه القصص، إذا 
كانيوا ال يريدون تطبيقها، اليس األوىل بهم ان يدرسيوهم كيف الحمار 
يجب ان يطيع سيده وال يخافه مهما قىس عليه، الن السيد يبقى سيد 

والحمار يبقى حمار، مهما تغرت الظروف. 

نشيأت املدرسية كاحتياج اجتماعي تطلبيه الظروف 
التعليمية املتطورة وتعليم األبناء كل جديد ومتطور يف 
العلم والثقافة والخرة اإلنسانية واستمرت املدرسة يف 
أداء دورها التعليمي باسياليب متعددة بعضها يعتمد 
عىل اللن واملرونة وبعضها يعتمد عىل الشيدة والزجر 
وأصبحت مدخالً للتغير الشامل ويتحتم عىل املجتمع 
املدريس أن يشيارك املجتمع العام يف التطور والنهوض 
وكان االستعمار ال يريد مدرسة تعتمد يف تعليمها عىل 
ميول الشيباب وسعى عىل فصل املدرسة عن املجتمع، 
والتعلييم ال يكون مجرد معلوميات نظرية يحىش بها 
ذهن املتعليم وإنما مواقف ذات قابلية عىل املمارسية 
وتنطليق إىل النياس ويف ضيوء االحتياجيات املتجيددة 
يجب أن ترتبط املدرسة يف منهجها وبرامجها بقدرات 
ورغبيات الشيباب مين جهية واحتياجيات املجتميع 
مين جهة أخيرى، وكلميا كان التقيارب بينهما تكون 
املدرسة اكثر عطاء لتنشيئة الييييييييشباب وزيادة 
االنتاج الفكيري واملادي والعمل عىل التفكر الجماعي 
والنقيد الذاتيي وتنظيم العالقة بن املدرسية ومجلس 
اآلباء واالمهيات واالهايل للعمل عىل ترويض املشياكل 
وإيجياد الحليول لها منهيا كصور ومظاهر سيلوكية 
فرديية بعضهيا موجه للنفيس كاالنطيواء او الخجل 
وعيدم التعاون وبعضها موجيه إىل املجتمع كالعدوان 
والكراهيية والتمرد وعيىل التلميذ أن يكيون واقعياً يف 
إدراكيه عند تعرضه ملشيكلة مواجهتهيا برصاحة وال 
يتهرب او يتهرب منها بالتسويف او التخوف من البحث 
فيها وان يفكر بالحلول ويختار املناسيب منها وهناك 
صعوبية التكيف بين املتعلم والبيئة املدرسيية وهذه 
من املشياكل الفردية والغرض من اكتسياب املهارات 
لتكوين عالقات متماسيكة ومرتابطية تخدم املجتمع 
وخليق مواطين صاليح وقويم يتحميل مسيؤولياته 
ويلتزم بواجباته وتوثيييييييق الصلة او الرابطة بن 
التالميذ بعضهم لبعيض من جهة وبن متعلميهم من 
جهة اخرى، ولهذا يمكن القول أن املدرسية من مراكز 
الضوء واالشيعاع االجتماعي يسير بكافة االتجاهات 
باملجتميع  للنهيوض  والتنظييييميية  التخطيطيية 
وانتشياله من ازماته ليعم البلد السيالم والوئام وخلق 

االزدهار. 

املدرسة مركز اشعاع اجتامعيالسمكة والصياد


