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وضعك اهلل
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حلم اإلقليم يراود البرصة جمددا
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عاد حل�م التح�ّول إىل إقليم ي�راود أعضاء 
مجل�س محافظ�ة الب�رة بع�د أن غاب 
ه�ذا الحلم ألعوام، وقدأك�د رئيس مجلس 
محافظة البرة، وكالة، وليد كيطان توجه 
املجل�س لجم�ع تواقيع عدد م�ن أعضائه 
من أجل إنش�اء إقليم يف البرة وإرس�ال 
الطلب إىل الحكومة املركزية يف بغداد. وقال 
كيطان، يف تريحات صحفية، إن مجلس 
محافظ�ة الب�رة جم�ع تواقي�ع 15 من 
أعضائ�ه من أجل إنش�اء إقليم يف البرة، 
ليأخ�ذ  بغ�داد  إىل  الطل�ب  وإرس�ال ه�ذا 

إجراءات�ه القانونية والدس�تورية، تمهيدا 
الستفتاء سكان املحافظة يف ذلك.

وأضاف أن »الدس�تور ين�ص عىل أن يقدم 
طلب�ا  املحافظ�ة  مجل�س  أعض�اء  ثل�ث 
إلنش�اء اإلقليم، ما يعني جمع 12 توقيعا 
يف الب�رة، لكنن�ا جمعن�ا أكثر م�ن ذلك 
الع�دد، م�ا يعني أننا قطعنا أهم ش�وط يف 
ه�ذا امللف، وهو موق�ف الحكومة املحلية.  
وتاب�ع كيطان، أن املجلس س�رفع الطلب 
إىل مجلس الوزراء، وبعد 15 يوما س�رفع 
األخ�ر الطل�ب إىل مفوضي�ة االنتخاب�ات 
تمهيدا لتحديدها موعدا لالس�تفتاء خالل 
3 أشهر، وس�تقوم الحكومة املحلية حتى 

ذلك الوقت بتهيئة مستلزمات االستفتاء.
من جانب�ه، أفاد عضو مجل�س املحافظة 
مجيب الحساني، أن املجلس كان سيجتمع 
االثنني يف جلس�ته االعتيادية، إال أنه أجلها 
بس�بب جلس�ة أخ�رى عقده�ا يف حضور 
محاف�ظ الب�رة أس�عد العيداني تقيض 
بتقدي�م املحافظ�ة مرشوع�ا لإلقلي�م من 

خالل جمع تواقيع من أعضائه. 
وأوض�ح الحس�اني، ان املجل�س س�رفع 
طلبه إىل مجلس ال�وزراء، ويجب أال تكون 
هن�اك مماطلة ألن املرشوع تم وفق البنود 

الدستورية.
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رئيس نيكاراغوا ملواطنيه: إما »االستقرار« أو االنتخابات
      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال داني�ال أورتيغا رئي�س نيكاراغ�وا، أمس 
األربع�اء، إن إج�راء انتخابات مبكرة س�يؤدي 
إىل ع�دم االس�تقرار يف البالد، بعدم�ا قتل 300 
ش�خص تقريب�ا يف أس�ابيع من االش�تباكات 

الناجمة عن احتجاجات ضد الحكومة.
وحث�ت جماعة الضغط االقتصادية الرئيس�ية 
وجماع�ات أخ�رى يف نيكاراغ�وا أورتيجا عىل 
تقديم موعد االنتخابات القادمة يف البالد والتي 

من املق�رر أن تجرى يف عام 2021 للمس�اعدة 
عىل الخروج من األزمة.

ويف مقابل�ة، ق�ال أورتيج�ا لش�بكة فوك�س 
ني�وز إن�ه ال يعتزم ه�و وال زوجته روس�اريو 
موريللو والتي تشغل أيضا منصب نائب رئيس 
نيكاراغ�وا، إنش�اء أرسة حاكم�ة وإنه س�يتم 
اختي�ار الحكومة القادم�ة يف عام 2021، وفق 

ما نقلت رويرتز.
وأض�اف: »تغير موعد االنتخابات س�يؤدي إىل 
ع�دم اس�تقرار وع�دم األمن وس�يجعل األمور 

أس�وأ«. وتوىل أورتيغا الس�لطة أول مرة يف عام 
1979 بعدم�ا نج�ح مقاتل�و »ساندينيس�تا« 
اإلطاح�ة بنظام س�موزا، وع�اد إىل املنصب يف 

عام 2007.
وكان ع�رشات اآلالف ق�د نزلوا إىل الش�وارع يف 
نيس�ان املايض لالحتجاج عىل قانون جديد زاد 
من مس�اهمة العم�ال وموظف�ي الحكومة يف 

التأمني االجتماعي. 
القم�ع  لك�ن  االقتطاع�ات،  أورتيغ�ا  وألغ�ى 

للمعارضة أدى إىل احتجاجات أوسع نطاقا. 

العيداين يرأس وفدا للتفاوض مع فريق عمل خلية االزمة 
االحتادية بشأن ختصيصات حمافظة البرصة

جملس القضاء: اإلعدام لثالثة مدانني بتفجري عجلة 
3مفخخة يف شارع األطباء بتكريت 2

        بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس الوزراء جلس�ته االعتيادية امس 
الثالثاء برئاس�ة رئيس مجلس الوزراء حيدر 
العب�ادي وصوت فيها عىل عدة قرارات تخص 
التظاه�رات. وذك�ر بي�ان لرئاس�ة ال�وزراء، 
تلقت )املس�تقبل العراقي( نس�خة منه ، ان« 
املجل�س ناقش بش�كل مط�ّول توفر فرص 
العمل يف جمي�ع القطاعات واتخاذ االجراءات 
والتداب�ر واآللي�ات الرسيع�ة يف توفرها بما 
يخ�دم املواطن ومؤسس�ات الدولة وتنش�يط 
االقتصاد«. وأضاف انه« تمت مناقشة مطالب 
املواطنني، حيث ُخصصت جلسة اليوم التخاذ 

عدد آخر من القرارات، وتقرر ما يأتي :
املالي�ة بتخصي�ص وتموي�ل  ا. قي�ام وزارة 
النفقات الجارية وبمبلغ } 3 { مليارات دينار 

م�ن احتياطي الط�وارئ اىل محافظة البرة 
/ دائرة م�اء البرة لتغطي�ة تكاليف تأهيل 
مش�اريع املاء العامل�ة حاليا وفق�ا لالحكام 

العليا بتنفيذ املوازنة.
ب. قيام وزارة املالية بتخصيص وتمويل مبلغ 
} 3 { ملي�ارات دينار م�ن احتياطي الطوارئ 
لعام 2018 ملرشوع ماء ام قر املدرج ضمن 
برنامج تنمية االقاليم لعام 2018 / محافظة 

البرة. 
ج. قي�ام وزارة املالي�ة بتخصي�ص وتموي�ل 
مبل�غ قدره} 9 { مليارات دينار من احتياطي 
الط�وارئ لع�ام 2018 اىل محافظة البرة / 
برنام�ج تنمية االقاليم الكم�ال تنفيذ } 52 { 

مقاولة مدرسة خالل ثالثة اشهر .
د. تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 232 ليصبح 
كالتايل: - قيام وزارة املالية بتخصيص وتمويل 

مبل�غ قدره} 7 { مليارات دينار من احتياطي 
الط�وارئ لع�ام 2018 اىل وزارة املوارد املائية 
النج�از االعمال املدنية ملحط�ة تعزيز التعزيز 
لش�ط الرميث�ة / املثن�ى وتنصيب وتش�غيل 
املضخات العمودية املجه�زة من الوزارة آنفا 
} االعمال امليكانيكي�ة والكهربائية { وايصال 

التيار الكهربائي.
وتاب�ع البيان« كما قرر مجلس الوزراء تقييم 
ومحاسبة املس�ؤولني عن سوء االداء وتقديم 
الخدم�ات يف ال�وزارات والحكومات املحلية يف 
ضوء تقارير موضوعية ترفعها لجنة مختصة 
برئاسة ديوان الرقابة املالية وعضوية كل من 
االمانة العام�ة ملجلس الوزراء وهيئة النزاهة 

والهيئة العليا للتنسيق بني املحافظات«.

التفاصيل ص3

جملـس الوزراء يصـدر عـدة قـرارات  هـامـة 
بشأن مطالب املتظاهرين 

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 1717 )  July  25 Wed 2018    العدد ) 1717 ( 25 متوز 2018          السنة السادسة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن م�رف الرافدين، أم�س الثالثاء، ع�ن الغاء 
رشط الكفيل من الس�لف املمنوح�ة اىل املتقاعدين 
وموظف�ي الدول�ة. وذك�ر بي�ان للم�رف تلق�ت 
»املستقبل العراقي« نس�خة منه، إن “منح السلف 
ملوظف�ي الدول�ة املوطن�ة رواتبه�م ح�را ل�دى 
املرف«، مش�راً اىل استخدام األنظمة االلكرتونية 
الحديث�ة يف منح الس�لف للمتقاعدي�ن واملوظفني. 
واضاف البيان أنه “تم إلغاء رشط الكفيل يف تمويل 
الس�لفة للمتقاعدين واملوظفني، مش�راً اىل انه تم 
تحديد محط�ات اإلصدار املوج�ودة يف بعض فروع 

املرف من خالل نظام إلكرتوني متطور”.

     بغداد / المستقبل العراقي 

أك�د النائ�ب الس�ابق ع�ن الجماع�ة 
اإلس�المية الكردي�ة زان�ا س�عيد, أمس 
الكردي�ة  األح�زاب  اس�تمرار  الثالث�اء, 
املعارضة مقاطعة املباحثات السياس�ية 
لتشكيل الحكومة املقبلة, مبينا ان أحزب 
املعارض�ة ال تع�رتف بنتائ�ج االنتخابات 
وإع�ادة الف�رز الي�دوي. ونقل�ت وكالة 
»املعلومة« عن س�عيد القول إن “أحزاب 
املعارض�ة الكردي�ة يف إقلي�م كردس�تان 

)الجماعة اإلس�المية واالتحاد االسالمي 
مقاطع�ة  مازال�ت  العدال�ة(  وتحال�ف 
للمباحثات السياسية لتشكيل الحكومة 
املقبلة”. وأض�اف ان “نتائج االنتخابات 
يف اقليم كردستان زورت لصالح األحزاب 
الحاكم�ة يف اإلقلي�م وان جيم�ع أحزاب 
املعارض�ة ال تع�رتف بالنتائ�ج املرتتب�ة 
ع�ى االنتخابات النيابية”، مش�را اىل أن 
“االح�زاب الكردي�ة دعت اىل اع�ادة العد 
والفرز الشامل اال ان ما جرى عكس ذلك 

ما أكد تمسكنا بموقفها السابق”. 

االحزاب الكردية املعارضة: مستمرون بمقاطعة مفاوضات تشكيل احلكومة

الرافدين يلغي رشط الكفيل من سلف املتقاعدين وموظفي الدولة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ع�اد حل�م التح�ّول إىل إقلي�م ي�راود أعض�اء 
مجل�س محافظ�ة الب�رة بعد أن غ�اب هذا 
الحلم ألع�وام، وقدأكد رئيس مجلس محافظة 
الب�رة، وكالة، ولي�د كيطان توج�ه املجلس 
لجمع تواقيع عدد من أعضائه من أجل إنشاء 
إقليم يف البرة وإرس�ال الطل�ب إىل الحكومة 

املركزية يف بغداد.
إن  وق�ال كيط�ان، يف تريح�ات صحفي�ة، 
مجل�س محافظ�ة الب�رة جم�ع تواقيع 15 
م�ن أعضائه من أجل إنش�اء إقليم يف البرة، 
وإرس�ال هذا الطلب إىل بغ�داد ليأخذ إجراءاته 
الس�تفتاء  تمهي�دا  والدس�تورية،  القانوني�ة 

سكان املحافظة يف ذلك.
وأضاف أن »الدس�تور ينص عى أن يقدم ثلث 
أعضاء مجلس املحافظة طلبا إلنش�اء اإلقليم، 
م�ا يعن�ي جم�ع 12 توقيعا يف الب�رة، لكننا 
جمعنا أكثر من ذلك العدد، ما يعني أننا قطعنا 

أهم ش�وط يف هذا امللف، وهو موقف الحكومة 
املحلي�ة.  وتابع كيط�ان، أن املجلس س�رفع 
الطل�ب إىل مجل�س ال�وزراء، وبع�د 15 يوم�ا 
س�رفع األخر الطلب إىل مفوضية االنتخابات 
تمهي�دا لتحديده�ا موعدا لالس�تفتاء خالل 3 
أش�هر، وس�تقوم الحكومة املحلي�ة حتى ذلك 

الوقت بتهيئة مستلزمات االستفتاء.
من جانبه، أفاد عضو مجلس املحافظة مجيب 
الحس�اني، أن املجلس كان سيجتمع االثنني يف 
جلس�ته االعتيادية، إال أنه أجلها بسبب جلسة 
أخرى عقدها يف حضور محافظ البرة أسعد 
العيدان�ي تق�ي بتقديم املحافظ�ة مرشوعا 

لإلقليم من خالل جمع تواقيع من أعضائه. 
وأوضح الحساني، ان املجلس سرفع طلبه إىل 
مجلس الوزراء، ويجب أال تكون هناك مماطلة 
الدس�تورية،  البن�ود  ألن امل�رشوع ت�م وف�ق 
وتماش�يا مع رغب�ة أهايل الب�رة، من خالل 
التظاه�رات الت�ي تطال�ب بدور أك�ر للبرة 

وحل املشكالت.

وكان وزي�ر االتصاالت حس�ن الراش�د، أش�ار 
يف وقت س�ابق، إىل أن »تحوي�ل البرة إقليما 
يعت�ر مرشوعا مهم�ا، ولكن نرج�و أال تكون 
هن�اك إرادة سياس�ية يف اس�تغالل م�رشوع 
التظاه�رات لتمرير م�رشوع اإلقليم، واألجدر 
يف الوق�ت الحايل توف�ر الخدمات األساس�ية، 
كإنش�اء س�ّد مائي يف املحافظة، وتطوير قناة 
البدعة وإكمال م�رشوع املاء الكبر يف الهارثة 

بغية تأمني املياه الصالحة للرشب«.
من جانبه، أكد عضو مجلس محافظة البرة 
محم�د املنص�وري ان مرشوع اقلي�م البرة 
متلك�ئ، مبين�ا ان حق�وق املحافظ�ة تؤخ�ذ 

بعزيمة اهلها.
وق�ال املنصوري إن »مجلس محافظة البرة 
جمع 16 توقيع إلنش�اء اقليم البرة »، مبينا 
»انن�ي لم اوقع عى طلب انش�اء اقليم البرة 

يف الوقت الحايل«. 
وأض�اف ان »ادارة املحافظة فش�لت يف االدارة 
وهي من اربكت الوضع«، موضحا ان »دعوات 

اىل اقلي�م الب�رة لم ينجح، وحق�وق البرة 
تؤخذ باملطالب وعزيمة اهل املحافظة«.

وتاب�ع ان »املوقع�ني ع�ى اقلي�م الب�رة 16 
عضوا م�ن مختلف الكتل السياس�ية«، مؤكدا 
ان »الطل�ب اىل انش�اء اقليم يأتي بق�رار تلثي 
اعض�اء مجل�س املحافظ�ة وبعده�ا يقدم اىل 

مفوضية االنتخابات«.
وتاب�ع ان »م�رشوع اقلي�م الب�رة متلك�ئ 
وميت من اساس�ه لعدم وجود مجلس النواب 
االج�راءات  إلكم�ال  االنتخاب�ات  ومفوضي�ة 

القانونية والشكلية«.
جدي�ر بالذكر ان جمع تواقيع إلعالن محافظة 
الب�رة إقليم�ا مس�تقال، يأت�ي ع�ى خلفية 
االحتجاجات يف املدينة املستمرة منذ أسبوعني، 
والت�ي امت�دت إىل معظم محافظ�ات الجنوب 
والوس�ط وأس�فرت ع�ن مقت�ل 14 متظاهرا 
متأثري�ن بجروحه�م وإصاب�ة 742 آخري�ن، 
بينه�م 470 جريح�ا يف صفوف ق�وات األمن، 

وفق إحصائيات مفوضية حقوق اإلنسان.

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

كش�ف مدير اس�ايش محافظة اربيل 
العمي�د ط�ارق نوري، أم�س الثالثاء، 
ع�ن تفاصي�ل جدي�دة ح�ول عملي�ة 
اقتحام مبنى املحافظة من قبل ثالثة 
مس�لحني، مؤك�دا ان املهاجم�ني عى 
صلة بتنظيم داعش ع�ن طريق رجل 

دين تم اعتقاله يف وقت سابق.
ونقلت وكالة »الغ�د برس« عن نوري 
القول ان »اس�ايش اربيل اعتقلت قبل 
ثالث�ة اس�ابيع رجل دي�ن يدعى )املال 
االنتماء  اس�ماعيل س�ويس( بتهم�ة 

لتنظيم داعش«.
وبني ان »س�ويس اع�رتف امام قايض 
التحقيق باالتص�ال واالنتماء لتنظيم 
»املس�لحني  ان  اىل  مش�را  داع�ش«، 
الثالثة الذين اقتحموا مبنى محافظة 
عالق�ة  ع�ى  كان�وا  االثن�ني،  اربي�ل 

بإسماعيل سويس«.
معلوم�ات  »لدين�ا  ن�وري  واض�اف 
اس�تخبارية تش�ر اىل وج�ود عالق�ة 
ب�ني بع�ض االش�خاص م�ن إح�دى 
الجهات السياسية يف اقليم كردستان 

ومهاجمي مبنى محافظة اربيل«.
واقتح�م ثالثة مس�لحني صب�اح يوم 
االثن�ني، مبن�ى محافظة أربي�ل، بعد 

اعتدائه�م عى حراس املبن�ى، قبل ان 
تتمك�ن الق�وات االمني�ة الكردية من 
استعادة السيطرة عى املبنى بعد قتل 

املهاجمني وتحرير رهائن.

وأمس الثالث�اء، أفاد مصدر يف رشطة 
اربيلبإط�الق ن�ار عى مبن�ى مديرية 

بلدية املحافظة.
الن�ار  »اط�الق  إن  املص�در  وق�ال 

ال�ذي حص�ل يف اربيل لي�س له صفة 
ارهابية«.

وأضاف ان »يف تمام الس�اعة الواحدة 
بعد الظه�ر اطلق اش�خاص عدد من 

االطالق�ات الناري�ة عى مبن�ى مدير 
بلدية اربيل االوىل والذوا بالفرار«.

وتابع�ت ان »ق�وات الرشط�ة الحقت 
الجناة وتكمنت من القاء القبض عى 

احدهم وتبني انه اطلق النار عى مبنى 
البلدية انتقام�ا الن البلدية قامت قبل 
ايام بهدم منزل�ه لتجاوزه عى امالك 

الدولة«.

وأك�د ان »الجان�ي اع�رتف انه خطط 
ان  مبين�ا   ،« عم�ه  اوالد  م�ع  لذل�ك 
»الرشطة تعرفت عى هوية االشخاص 
االخرين وس�تلقي القبض عليهم بعد 

ساعات«.
وحاول رئيس حكومة اقليم كردستان 
مم�ا  التهوي�ن  بارزان�ي  نيجرف�ان 
يح�دث، وأك�د الوق�وف بوج�ه الفكر 
املتش�دد باالقليم بعد يوم من تعرض 
مدينة اربيل لهجوم مس�لح عى مبنى 

الحكومة املحلية.
علم�اء  »مؤتم�ر  يف  بارزان�ي  وق�ال 
الدين االسالمي بكردس�تان«، »مبنى 
محافظ�ة اربي�ل تع�رض اىل هج�وم 
ونجم عنه استشهاد موظف من أبناء 
الديانة املس�يحية وال يس�عني هنا اال 

ان أتقدم بأحر التعازي اىل ارسته«.
واضاف »علينا الوق�وف بوجه تفيش 
الفكر اإلرهابي يف كردستان، عر آلية 
واس�ترتاتيجية بني الوزارات والدوائر 

املعنية ورجال الدين«.
ورفض ربط التشدد واالرهاب بالدين 
االسالمي، وقال »االسرتاتيجية العاملية 
تقي بعدم ربط اإلرهاب بأي دين أو 

عرق أو قومية«.
إال انه اكد ان للمس�اجد يف االقليم دور 

كبر بالتوعية وابعاد الفكر املتشدد.

جملس احملافظة مجع )15( توقيعًا ويؤكد عبوره »أهم شوط«.. وعضو يصف املشروع بـ »املتلكئ«

حلم اإلقليم يراود البرصة جمددًا

الكشف عن تفاصيل جديدة ختص اقتحام مبنى احملافظة

اعتقال »رجل دين« عىل صلة هبجوم أربيل.. وبارزاين: علينا الوقوف بوجه الفكر الوحيش

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

اتفق�ت الس�عودية وإقلي�م كردس�تان ع�ى 
تعاون اقتصادي واس�تثماري وتسير رحالت 
جوية وفتح مرف س�عودي يف اإلقليم وعقد 
مؤتمر اس�تثماري لتنشيط العالقات التجارية 
ب�ني الجانب�ني، وذل�ك بتوصية م�ن ويل العهد 
الس�عودي محمد بن سلمان، بحسب ما تقول 
الري�اض. وج�اء االتفاق�ات خ�الل مباحثات 
جرت يف مدينة أربيل عاصمة إقليم كردس�تان 
بني رئي�س حكومة اإلقليم نجرف�ان بارزاني 
ووفد س�عودي ضم كاًل من سامي بن عبدالله 
العبي�دي رئيس الغ�رف التجارية الس�عودية، 
وعبدالعزيز الشمري س�فر اململكة يف العراق، 

الع�ام  القنص�ل  العتيب�ي  فيص�ل  ومنص�ور 
السعودي يف إقليم كردستان، وعددا من رؤساء 

وأعضاء الغرف التجارية السعودية.
وقال�ت رئاس�ة إقليم كردس�تان يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، أن الوفد 
الس�عودي عر عن رغبة الفعالي�ات التجارية 
السعودية يف االستثمار وتشغيل رؤوس األموال 
يف إقلي�م كردس�تان باإلف�ادة م�ن االس�تقرار 

واألرضية املالئمة لالستثمار يف اإلقليم.
وأش�ار البيان إىل أن الجانب�ني تباحثا يف فرص 
العمل واالستثمار وتعزيز العالقات االقتصادية 
والتجارية يف جميع املجاالت يف إقليم كردستان، 
وتم بصورة خاصة تسليط الضوء عى املجاالت 
التي ته�م الجانب�ني للتع�اون، مث�ل املجاالت 

الصناعي�ة والزراعية والس�ياحية، واتفقا عى 
اتخ�اذ إقلي�م كردس�تان كخط�وة أوىل مركزًا 
لبدء النش�اط التج�اري واالقتص�ادي والعمل 

واالستثمار يف جميع أنحاء العراق.
ولتحقي�ق ذل�ك، ت�م التأكيد ع�ى رضورة بدء 
تس�ير رح�الت جوي�ة مب�ارشة ب�ني إقلي�م 
كردستان والس�عودية وفتح مرف سعودي 
الغ�رض يف  له�ذا  اإلقلي�م، وعق�د مؤتم�ر  يف 
إقليم كردس�تان أو يف الس�عودية، بمش�اركة 
املس�تثمرين ورجال األعمال وأصحاب رؤوس 
األموال من الس�عودية والعراق، وضمنه إقليم 
كردس�تان والجه�ات الحكومي�ة املعني�ة من 

الجانبني وتشكيل لجنة مشرتكة للمتابعة.
وقد ع�ّر بارزان�ي عن دع�م حكوم�ة اإلقليم 

لهذا التعاون وتقديمها التس�هيالت لالستثمار 
وتشغيل رؤوس األموال السعودية يف كردستان 
وتعزيز وتطوير العالقات االقتصادية والتجارية 
بني العراق وإقليم كردس�تان وبني السعودية، 
آماًل أن يشهد املستقبل القريب خطوات عملية 

لتنمية هذه العالقات بني الجانبني.
وكان الوف�د الس�عودي ق�د وص�ل إىل أربي�ل 
االثن�ني، وهو يضم رجال أعمال ومس�تثمرين 
لالتفاق عى تنفيذ مش�اريع اس�تثمارية بناء 
عى توصية من ويل العهد الس�عودي محمد بن 

سلمان، كما قال مسؤول يف اإلقليم.
يشار إىل أن للس�عودية قنصلية عامة يف أربيل 
عاصم�ة إقليم كردس�تان الع�راق، كان قد تم 

افتتاحها قبل عامني.

حبضور وفد رمسي من الرياض يزور أربيل منذ أيام

السعودية وإقليم كردستان تعقدان اتفاقات ختص االستثامر واالقتصاد والرحالت اجلوية

      بغداد / المستقبل العراقي

جدد رئيس التحالف الوطني 
رئي�س تي�ار الحكم�ة الوطني 
الذك�رى  الحكيمف�ي  عم�ار 
الس�نوية االوىل لتأس�يس تي�ار 
الحكم�ة، أم�س الثالث�اء، عهد 

الوفاء للوطن والوالء للشعب .
وذكر الحكي�م يف بيان تلقت 

»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه بمناس�بة 
الذكرى الس�نوية االوىل لتأس�يس تيار الحكمة 
الوطن�ي »يف الذكرى الس�نويِة األُوىل لتأس�يِس 
تي�ار الحكم�ة الوطن�ّي يف الراب�ِع والعرشي�ن 
م�ن ش�هِر تموز نق�ُف بني ي�دي أبناَء ش�عبنا 
لنجدَد التأكيَد ع�ى مضينا يف تحقيِق مرشوعنا 
م�رشوع }الدول�ة العري�ة العادل�ة{ وال�ذي 
نرى في�ه حالً لكلِّ املش�اكل الت�ي يعاني منها 
العراُق سياس�ياً واجتماعياً وتنموياً، كما نجدُد 
تأكيدنا ع�ى مس�اِر املراجعة املس�تمرة لألداِء 
»نراج�ُع وال نرتاج�ُع« والوقوُف عن�د املنجزاِت 
وتعزيزها بنفٍس شبابيٍّ منبثٍق من روِح الوطن 
وعزيمِة البناء والهمة لتحقيِق تطلعاِت الشعب 
والترشف بخدمته، ومراجعة اإلخفاقات والعمل 
عى معالجتها«.واضاف »يف هذِه الذكرى نجدُد 
تأكيدن�ا عى أنَّ تياَر الحكمة الوطنّي س�يكون 
حيثم�ا تكون الحكمة ويكون العراق، معتصماً 
بالوس�طيِة واالعتداِل ومنطلقاً للبناِء السيايّس 

 .« واملجتمع�ّي  واالقتص�ادّي 
وتابع السيد عمار الحكيم » وإذ 
نبارك ألبناء وبنات تيار الحكمة 
الوطني هذه املناس�بة العطرة 
الحكم�ة  كتل�َة  ندع�و  فإنن�ا 
النيابي�ة القادم�ة وجميَع أبناء 
تيار الحكمة الوطنّي ألْن يجعلوا 
خدمَة املواطن�ني هدفاً ومنهجاً 
وأولويًة ف�وق كل األولويات، إذ 
أنَّنا نعتُر وجودنا يف العمِل الس�يايّس إيماناً مّنا 
أننا نمتلُك مرشوعاً قادراً عى تحقيِق ما يصبو 
إلي�ِه املواطُن العراقّي فخدم�ُة الناس رشٌف ما 

بعدُه رشف«.
واس�تطرد بالقول » وبهذه املناس�بُة نوجُه 
الدع�وَة إىل الق�وى والش�خصياِت السياس�يِة 
ل�إلرساِع بتش�كيِل حكومة الخدم�ة التي تأخُذ 
عى عاِتقه�ا تحقيق مطالب املواطنني يف توفِر 
الخدمات وتحقيِق التنمية الش�املة يف مختلِف 
مراف�ق الحي�اة ، كما ونجدُد وقوفن�ا إىل جانِب 
وندعوه�م  للمتظاهري�ن  املرشوع�ة  املطال�ب 
للحفاِظ عى سلميِة التظاهر واملمتلكات العامة 
والخاصة«.وختم الس�يد عمار الحكيم بالقول 
« تي�اَر الحكم�ة الوطنّي تياٌر س�يايٌس جديٌد  إنَّ
ول�َد من رحِم األلم العراق�ي وتحدياِت الوطن ، 
وهو يجدُد عهد الوفاء للوطن، والوالء للش�عِب 
بالثباِت عى النهِج اله�ادف والذوِد عن حياِض 

الوطن مهما اشتدْت الخطوب«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مفوضي�ة االنتخابات ع�ن انتهاء 
عملية الع�د والفرز يف النجف، وفيما اش�ارت 
اىل انه س�يتم املبارشة بعملية الع�د والفرز يف 
مكتب بغ�داد الكرخ ي�وم االربعاء،نفت اعالن 
أية نتائج لعمليات العد والفرز اليدوي، مؤكدة 

انها مازالت جارية.
وق�ال املتحدث الرس�مي باس�م املفوضية 
لي�ث ج�ر حم�زة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه ان »عمليات العد والفرز 
ملراكز ومحطات محافظة النجف انتهت اليوم 

الثالثاء املوافق ال�24 من تموز 2018«.
واض�اف حمزة ان »مجل�س املفوضني من 
القض�اة املنتدبني مع الق�ايض املنتدب ملكتب 
بغداد / الكرخ االنتخابي س�يرشفون بش�كل 
مب�ارش ع�ى عملي�ات عملي�ات الع�د والفرز 
الي�دوي للمراك�ز واملحط�ات الوادة بش�أنها 
الك�رخ   / بغ�داد  ش�كاوى وطع�ون ملكت�ب 
االنتخاب�ي يوم غد االربع�اء املوافق ال�25 من 

تموز الحايل يف معرض بغداد الدويل«. 
يذك�ر ان مجل�س املفوض�ني م�ن القضاة 
املنتدب�ني يواصل العمل لالنته�اء من عمليات 
العد والفرز يف جميع املحافظات، وهو يسابق 

الزمن النجاز املهمة الكبرة.
ونف�ت املفوضية العلي�ا لالنتخابات اعالن 
أية نتائج لعمليات العد والفرز اليدوي، مؤكدة 

انها مازالت جارية.
وقال الناطق الرس�مي للمفوضية القايض 
لي�ث ج�ر حم�زة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي«، إن »م�ا تناولت�ه الس�ومرية نيوز 
نقالً عن صحيف�ة العربي الجديد من تريح 
ألح�د القض�اة املنتدبني ع�ن نتائ�ج عمليات 
الع�د والف�رز اليدوي هو غر دقي�ق وعار عن 

الصحة«.
وأض�اف ان »املفوضية س�بق وان أصدرت 
بياناً نفت فيه جملة وتفصيال إعالن أية نتائج 
لعملي�ات الع�د والف�رز اليدوي مؤك�داً انه لم 
ي�رح إي احد من القض�اة املنتدبني عن اية 
نتائج للعمليات الخاصة بالعد والفرز الجارية 

حالياً«.
ولفت اىل ان »مجلس املفوضني من القضاة 
املنتدبني س�يقايض اية وس�يلة إعالمية تقوم 
بن�رش اإلخب�ار غ�ر الدقيق�ة وغ�ر املعتمدة 
من املصدر الرس�مي للمفوضية سواء بشكل 
مبارش او غر مبارش وان املجلس يصدر يومياً 
بيانات رسمية بخصوص عمليات العد والفرز 

اليدوي«.
وكانت صحيفة العرب�ي الجديد نقلت عن 
ق�اض منت�دب يف مفوضي�ة االنتخاب�ات، ان 
كركوك ستكون االعى بتغير نتائج االنتخابات 
وتليها االنب�ار، مبينا ان إنج�از الفرز اليدوي 
للصناديق املش�كوك فيها ال يعني االنتخابات 

اصبحت نزيهة.

احلكيم يف الذكرى االوىل لتأسيس احلكمة:
 نعتصم بالوسطية واالعتدال

املفوضية تعلن انتهاء العد والفرز بالنجف: 
سنبارش اليوم بمكتب الكرخ يف بغداد

         بغداد / المستقبل العراقي

أكد سعد الحديثي املتحدث باسم رئيس 
الوزراء حي�در العبادي، أم�س الثالثاء، ان 
الدرجات الوظيفية املخصصة للمحافظات 
الجنوبية س�يتم توزيعها حس�ب النس�بة 
الس�كانية ل�كل محافظة.ونقل�ت وكال�ة 
»الغد برس« عن الحديثيالقول إن الدرجات 
الوظيفية التي خصصت اىل املحافظات هي 
عى حركة املالك )الحذف واالس�تحداث(«، 
مبينا ان »الدرجات الوظيفية ليس�ت فقط 
للتعين�ات الحكومي�ة وانم�ا هن�اك عقود 
ايض�ا عى مس�توى ال�رشكات النفطية«. 
وأض�اف ان »الدرج�ات الت�ي ع�ى حركة 
امل�الك بحس�ب م�ا يتوف�ر م�ن درجات يف 

املحافظ�ات بالتع�اون م�ع وزارة املالي�ة 
، لتوزيعه�ا بش�كل ع�ادل ع�ى االقضي�ة 
والنواحي ، بحس�ب النس�بة الس�كانية«، 
موضح�ا ان »هناك خلية االزم�ة الخدمية 
واالمنية االتحادية برئاس�ة رئيس الوزراء 
وزراء وهن�اك جه�ات  وعضوي�ة تس�عة 
قطاعي�ة معنية باملوض�وع وخاليا فرعية 
مرتبط�ة باالتحادية هي التي تتوىل متابعة 
املوضوع«. واكد ان »هناك تواصل مستمر 
ب�ني الخلي�ة االتحادية والفرعي�ة لضمان 
متابعة توزي�ع الدرجات الوظيفية بصورة 
عادلة وشفافة وضمان عدم وجود فساد«، 
مبينا ان »هناك معاير ورشوط لكل درجة 
وظيفية وعى ضوئها يتم تقسيم الوظائف 

بحسب النسبة السكانية«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مجل�س القضاء االع�ى، أمس 
الثالثاء، عن صدور حكم باالعدام ش�نقاً 
حت�ى املوت بح�ق ثالثة مدان�ني بتفجر 
عجلة مفخخة يف ش�ارع األطباء بقضاء 
تكريت.وقال املتحدث باس�م املجلس عبد 

الس�تار برقدار يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه ان »الهيئة الثانية 
يف محكم�ة جنايات ص�الح الدين نظرت 
بقضي�ة ثالث�ة متهم�ني بتفج�ر عجلة 
مفخخ�ة يف قض�اء تكري�ت يف ال�15 من 
اذار 2017، وال�ذي راح ضحيت�ه عدد من 

املواطنني بني شهيد وجريح«.

املتحدث بأسم احلكومة: الدرجات الوظيفية ستوزع 
حسب النسبة السكانية للمحافظات

جملس القضاء: اإلعدام لثالثة مدانني بتفجري عجلة 
مفخخة يف شارع األطباء بتكريت
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   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير العمل والش�ؤون االجتماعية محمد ش�ياع السوداني، أمس 
الثالثاء، عن موافقة خلية االزمة الوزارية يف مجلس الوزراء عىل تدريب 

اكثر من 40 الف باحث عن العمل ومنحهم اجور مالية مناسبة.
وقال السوداني يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن “خلية 
االزم�ة يف مجلس ال�وزراء وافقت عىل تخصيص اربع�ة مليارات دينار 
اس�تجابًة ملقرتح الوزارة من�ح املتدربني ضمن املراك�ز التدريبية مبلغ 
عرشة االف دينار عن كل يوم تدريب”،مؤكدا “رضورة اس�تنفار مراكز 
التدري�ب املهني يف بغداد واملحافظات البالغ عددها )38( مركزاً تدريبياً 
الس�تيعاب نحو )41( الف متدرب واعداد دورات تدريبية تتناس�ب مع 
طبيع�ة كل محافظة”. وأكد الس�وداني، “االس�تعانة بخربات العاملني 
ضم�ن الرشكة العامة للفح�ص والتاهيل الهن�ديس يف وزارة الصناعة 
واملعادن العطاء دورات تدريبية يف مراكز التدريب املهني التابعة لوزارة 

العمل والشؤون االجتماعية”.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مدي�ر ناحية البغ�دادي بمحافظ�ة االنبار 
رشحبي�ل العبيدي، أم�س الثالثاء، ع�ن موافقة 
صندوق إع�ادة إعمار املناطق املحررة عىل إعادة 
إعم�ار 1٧ م�رشوع خدمي يف املناط�ق الغربية. 
وق�ال العبيدي يف ترصيح صحف�ي إن “صندوق 
إعادة اعمار املناطق املحررة وافق عىل تبني إعادة 
مرشوع 1٧ مرشوع�ا خدميا بينهم إعادة إعمار 
جرسي هيت وسيطرة ماجد فضال عن مشاريع 
خدمية أخرى ضمن خطة دعم األمن واالستقرار 
يف املناط�ق املح�ررة”. وأض�اف ان “خطة إعادة 
إعمار املشاريع الخدمي يف املناطق الغربية يأتي 
ضمن خط�ة أعدتها الحكومة املركزية بالتعاون 
مع الحكومة املحلية واملنظمات اإلنسانية إلعادة 
املش�اريع الخدمية املترضرة بشكل كبرية لرفع 
معان�اة األرس الت�ي ع�ادت إىل مناطق س�كناها 
املحررة”.وأكد العبي�دي، أن “جهود إعادة إعمار 
املش�اريع الخدمي�ة مس�تمرة رغ�م اإلمكانيات 

القليلة املتوفرة”.

اعلن�ت وزارة النف�ط، أم�س الثالثاء، عن 
مجم�وع الص�ادرات النفطي�ة وااليرادات 
املتحقق�ة لش�هر حزي�ران املايض.وق�ال 
املتح�دث باس�م ال�وزارة عاص�م جهاد يف 
بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »مجموع الكمي�ات املصدرة من 
النف�ط الخام لش�هر حزي�ران املايض من 
الحقول النفطية يف وس�ط وجنوب العراق 
بلغت )105( مليونا و )640( الفا و)161( 
، بإي�رادات بلغ�ت )٧( ملي�ارات  برمي�ال 
و)263 ( مليون�ا و)555( الف دوالر، فيما 
لم تس�جل االحصائية صادرات من حقول 
كركوك«.وأضاف ان »معدل س�عر الربميل 
الواح�د بلغ )68،٧58( دوالراً«، مش�ريا اىل 
ان »الكميات املصدرة تم تحميلها من قبل 
)38( رشك�ة عاملية مختلفة الجنس�يات ، 
من موانئ البرصة وخور العمية والعوامات 

االحادية عىل الخليج«.

  بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف امل�رصف العراق�ي للتج�ارة، أم�س 
الثالثاء، عن ارتفاع اعداد املوظفني املوطنني 
لرواتبه�م  لدي�ه اىل ما يقارب ال�� 100 الف 

موزعني بني 35 وزارة ومؤسسة حكومية. 

وق�ال مدير امل�رصف التاب�ع ل�وزارة املالية 
فيص�ل الهيم�ص يف ترصي�ح صحف�ي إن 
“امل�رصف عمل منذ ما يق�ارب العامني عىل 
توط�ني روات�ب املوظفني ضم�ن التوجهات 
الحكومية بهذا الشأن، عىل ان يتم دفعها عرب 
املص�ارف الكرتونيا”.وأض�اف أن “املرشوع 

بدأ بخمس دوائر تشمل ما يقرب من خمسة 
االف موظ�ف”، مؤك�دا ان “املرصف يس�دد 
حالي�ا الروات�ب ل� 60 أل�ف موظف موزعني 

بني 2٧ وزارة”.
واوض�ح أن “امل�رصف اب�رم مؤخ�را عقودا 
جدي�دة ترف�ع اع�داد املش�مولني بتوط�ني 

الرواتب اىل  100 الف موظف موزعني بني 35 
وزارة”، عازيا اقب�ال املوظفني عىل املرشوع 
اىل “دقة العم�ل والعروض املقدم�ة للزبائن 

والتعامل باحدث االساليب املرصفية”. 
ولف�ت الهيم�ص اىل ان “امل�رصف عم�د يف 
اطار تس�هيل الخدمات املقدم�ة للزبائن اىل 

زيادة املنصوب م�ن اجهزة الدفع االيل البالغ 
عدده�ا حالي�ا 150، بم�ا يمكن املس�تخدم 
الوصول اليها بس�هولة”، منوها بأن “هناك 
استثمارات تتم يف املرصف لتوسيع انتشاره 
لي�س فق�ط ع�ن طري�ق فت�ح الف�روع بل 

بالوسائل االلكرتونية بجميع املحافظات”.

صندوق االعامر يوافق 
عىل إعادة اعامر »17« 

مرشوعًا خدميًا غريب األنبار

النفط تعلن عن »االحصائية 
النهائية« للصادرات النفطية 

خالل حزيران املايض

املرصف العراقي للتجارة يعلن توطني رواتب »100« الف موظف

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت محافظة ذي قار، أمس الثالثاء، عن موافقة رئاس�ة الوزراء 
ع�ىل اط�الق ٧ االف درجة وظيفية للمحافظ�ة، مبينة ان ذلك جاء 
ضم�ن املطالب الت�ي رفعته�ا املحافظ�ة اىل رئي�س الوزراء.وقال 
محافظ ذي قار يحيى النارصي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه ان »الحكومة املحلية استحصلت موافقة رئيس مجلس 
ال�وزراء عىل اطالق التعيينات بحركة املالك لدوائر املحافظة بواقع 
س�بعة االف درجة وظيفية«، مبينا انه »تمت مفاتحة وزارة املالية 
لتوف�ري الغطاء املايل لتلك الدرجات«.واض�اف »نحن بانتظار توفري 
الغط�اء امل�ايل من قب�ل وزارة املالية لتلك الدرجات خالل االس�بوع 
املقبل«، الفتاً اىل ان »خلية االزمة تواصل اجتماعاتها اليومية ولديها 
اعض�اء يف بغ�داد يتابعون تنفي�ذ مطالب املحافظة م�ع الوزارات 
والجه�ات املعنية«.وتاب�ع الن�ارصي ان »الدرج�ات الوظيفية هي 
ضمن املطالب التي رفعتها املحافظة اىل رئيس الوزراء خالل لقاءه 
شيوخ ووجهاء ذي قار«.وعقد رئيس الوزراء حيدر العبادي، يف 19 
تموز 2018، اجتماعا موسعا مع شيوخ ووجهاء وحكومة ذي قار 
املحلية لالستماع ملطالب املحافظة، فيما وجه بتنفيذ مجموعة من 
الق�رارات بينها اطالق التعيينات لدرجات حركة املالك ودفع حصة 

املحافظة من البرتودوالر.

ان االزم�ة التي تمر بها البرصة لها جذور عميقة من الحرمان منذ عقود 
ال تح�ل بحلول ارتجالي�ة انية بل من خالل خطة تنموية ش�املة تنهض 
بواقعه�ا بمختل�ف املج�االت وتوف�ر مليون فرص�ة عمل ولتك�ون بوابة 
لتنمية شاملة لعموم البلد وتقوم الخطة التنموية الشاملة عىل الخطوات 

الخمسة التالية:
•  اوال: فتح حس�اب مرصيف باس�م صندوق تنمية الب�رصة يمول تلقائيا 
وبش�كل شهري ب� 50 % من واردات املنافذ الحدودية يف محافظة البرصة 
وتك�ون االم�وال املوج�ودة فيه خارج قوان�ني املوازنة الس�نوية وبمعزل 
عنها لنضمن اس�تمرار تمويل الحس�اب بعيدا عن الرصاعات السياس�ية 

يف الربملان.
•  ثاني�ا: ي�ودع يف الحس�اب اع�اله دوالر واحد عن كل برمي�ل نفط ينتج 
يف الب�رصة او يصدر من خاللها ويمول الحس�اب ش�هريا خ�ارج قوانني 
املوازنة الس�نوية وبمعزل عنها لنضمن اس�تمرار تمويل الحس�اب بعيدا 

عن الرصاعات السياسية يف الربملان.
•  ثالث�ا: تخص�ص املبال�غ املودع�ة يف ه�ذا الحس�اب حرصا للمش�اريع 
التنموي�ة العمالقة والت�ي تولد فرص عمل ودخل م�ايل جديد للمحافظة 
وكذلك يتم ايداع ارباح املش�اريع التنموية يف نفس الحساب اعاله لغرض 

تمويل مشاريع جديدة.
•  رابع�ا: يت�م نرش كل تفاصيل حركة االموال يف الحس�اب اعاله بش�كل 
اس�بوعي يف موقع الكرتوني مخصص لهذا الغ�رض كي يتم مراقبته من 

قبل الشعب واالجهزة الرقابية بكل شفافية.
•  خامس�ا: منح الحكومة املحلية كافة الصالحيات الالزمة لتنمية املدينة 
وفك ارتباط كافة الدوائر يف املحافظة عن وزاراتها لتاليف الفوىض الحالية 

الناتجة عن تبعية الدوائر لوزارات ليس لها رؤية.
املش�اريع التنموية التي يجب املبارشة بها فورا خالل تس�عون يوما هي:

1-  م�رشوع املحط�ة الحراري�ة يف الف�او والت�ي تنت�ج 3000 ميكا واط 
ومليون مرت مكعب من املاء العذب يوميا يكفي ل 3 ماليني مواطن لكافة 

االستعماالت املنزلية ويوفر 20 ألف فرصة عمل.
2-  مرشوع انش�اء 6 محطات لتحلية املياه يف محطات التصفية الحالية 
ع�ىل ش�ط العرب لتوف�ري املاء الع�ذب ملركز البرصة وش�ط الع�رب وابي 
الخصي�ب خالل 18 ش�هر وهذا س�يوفر 10 أالف فرص�ة عمل فضال عن 

املاء العذب.
3-  اكم�ال مراحل م�رشوع ماء الب�رصة الكبري خصوصا الخ�ط الناقل 
واس�تبدال ادارته ب�إدارة لها الرغبة والجدية إلنج�از املرشوع وال تعتاش 

عىل تمديد سنوات االنشاء للمرشوع.
4-  انش�اء س�د البرصة الذي يوفر بيئة س�ياحية مع الحفاظ عىل املياه 

العذبة ومنع امتداد اللسان امللحي ليوفر 10 االف فرصة عمل.
5-  اكمال مراحل مرشوع قناة البرصة اإلروائية ومد شبكة انابيب السقي 

بالتقطري إلنعاش الزراعة والتي ستوفر 30 ألف فرصة عمل.
6-  بناء ميناء الفاو الكبري والذي سيوفر 300 ألف فرصة عمل باإلضافة 

اىل دخل يفوق 20 مليار دوالر سنويا.
٧-  انش�اء مصف�اة نفط يف قض�اء املدينة بطاقة 300 أل�ف برميل يوميا 
لتس�د الحاجة املحلية م�ن املنتجات النفطية وتوف�ر20 ألف فرصة عمل 

وتوفر دخل يقدر ب� 3 مليار دوالر سنويا.
8-  إنش�اء مجمع النرباس للبرتوكيمياويات وال�ذي يوفر 20 ألف فرصة 

عمل ودخل بمقدار 5 مليار دوالر سنويا.
9-  إنعاش املصانع العمالقة مثل معمل االسمدة والحديد والصلب والورق 

والبرتوكيمياويات وغريها لتوفر دخل 3 مليار دوالر س�نويا. 
10-  إنشاء منتجعات خور عبد الله السياحية عىل ساحل الخليج العربي 

لتوفر 30 ألف فرصة عمل وتستقبل 15 مليون سائح سنويا.
11-  تحري�ر مطار البرصة من التبعية اىل مطار بغداد وتحويله اىل مطار 
ترانزي�ت دويل يدار من قبل إح�دى الرشكات العمالق�ة يف هذا املجال عىل 
مس�توى العالم ليوفر 50 ألف فرصة عم�ل ودخل بمقدار 10 مليار دوالر 

سنويا.
12-  بن�اء مدينة النخيل املس�تدامة والتي تضم 100 ألف وحدة س�كنية 

وتوفر 100 ألف فرصة عمل.
13-  بن�اء مدينة البرصة الجديدة يف قضاء ش�ط العرب والتي تضم 100 

ألف وحدة سكنية وتوفر 100 ألف فرصة عمل.
14-  بناء جامعة النفط والغاز يف القرنة لتوفر 10 االف فرصة عمل.

15-  إنش�اء جامعات الزبري وابي الخصيب والقرنة لتوفر 30 ألف فرصة 
عمل.

16-  تطوير كورنيش شط البرصة من جرس املطار اىل جرس الزبري بطول 
10 كل�م بمبان�ي عىل الجانبني ال تقل عن 20 طاب�ق لتكون مركز تجاري 

عاملي يوفر 50 ألف فرصة عمل.
1٧-  تطوي�ر املنطقة الحرة يف خور الزبري لتكون مدينة صناعية عمالقة 

توفر 100 ألف فرصة عمل.
18-  تطوي�ر املناط�ق الريفي�ة من خالل بن�اء القرى العرصي�ة وتوفري 
التكنلوجي�ا الزراعي�ة ومن ضمنه�ا تطوي�ر محمية الصافي�ة يف ناحية 
النش�وة وغابة الرشش يف القرنة لتوفري 50 ألف فرصة عمل وسد الحاجة 

املحلية من الخضار.
19-  تطوير املنافذ الحدودية يف البرصة بما يتناسب مع نظرياتها يف دول 

العالم املتحرض لتوفر 10 االف فرصة عمل.
20-  انشاء معامل تدوير النفايات لتوفر االف فرص العمل.

كتلة الفضيلة في محافظة البصرة

رئاسة الوزراء تعلن موافقتها عىل اطالق 
»7« االف درجة وظيفية لذي قار

خارطة الطريق حلل ازمة البرصة

    المستقبل العراقي/ فراس الكرباسي

اجتمع رؤس�اء ثالثة عرش نقابة واتحاد يف النجف االرشف 
وممث�ل نقاب�ة الصحفيني واصدروا بيانهم املش�رتك تحت 
عن�وان )تجم�ع النقابات واالتح�ادات املهني�ة( يف النجف 
االرشف، ليعلن�وا تضامنه�م م�ع املتظاهري�ن الس�لميني 
ومطالبه�م املرشوعة ويأس�فون بش�دة لس�قوط االبرياء 
وه�در الدم�اء الزاكية الذي�ن الذنب لهم س�وى مطالبتهم 

بحقوقهم.
واكد املجتمعون يف بيانهم عىل احرتام حرية التعبري ورفض 
استخدام القوة املفرطة والقمع ضد املتظاهرين السلميني 

والسماح لهم بالتعبري عن مطالبهم بالطرق السلمية.
ووجه املجتمعون بالحفاظ عىل امن النجف االرشف وابعاد 

املظاهر املس�لحة عن الش�وارع والس�احات العامة وعدم 
ارعاب االهايل والعوائل النجفية.

وطال�ب املجتمع�ون بعدم التع�دي عىل املمتل�كات العامة 
والخاصة النها مصونة رشعا وقانوناً.

وشدد املجتمعون عىل عدم مالحقة املتظاهرين والناشطني 
املدنيني واالعالميني او اعتقالهم دون س�بب قانوني او امر 

قضائي.
وجه املجتمعون ايضا عىل الس�عي الجاد يف االرساع بحسم 
نتائج االنتخابات واملصادقة عليها وامليص قدما يف تش�كيل 

حكومة تمثل الشعب وتلبي مطالبهم.
وض�م الحضور ثالثة عرش رئيس ف�رع لنقابات واتحادات 
النج�ف االرشف، وهم كل من: نقابة املهندس�ني الزراعيني 
واتحاد الجمعيات الفالحية ونقابة املعلمني ونقابة املحامني 

ونقابة املهندس�ني واتحاد نقابات العم�ال ونقابة االطباء 
ونقابة التمري�ض ونقابة ذوي املهن الصحية ونقابة ذوي 
املهن الهندس�ية الفني�ة ونقابة البناء واالخش�اب ونقابة 
النق�ل واالتص�االت ونقاب�ة الخدم�ات االجتماعية وممثل 

نقابة الصحفيني العراقيني.
وبعد اجتماع رؤس�اء النقابات واالتح�ادات النجفية تمت 
دع�وة الل�واء ع�الء غري�ب قائد رشط�ة النج�ف االرشف 
وزارهم يف مقر نقابة املهندس�ني الزراعيني وتمت املوافقة 
عىل سحب كافة املظاهر املسلحة وقوات مكافحة الشغب 
من س�احات وميادين وش�وارع النجف االرشف واالكتفاء 
بدوريات الرشطه املحلية ابتداءاً من اليوم وتوفري الحماية 
الطبيعي�ة الهايل النجف االرشف وزائري االمام عيل بن ابي 

طالب.)النهاية(.

    بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب البن�ك املرك�زي العراق�ي، أمس 
الثالثاء، املصارف األهلية بإيداع الدفعة 
الثاني�ة من التأمينات البالغة 50 مليون 

دينار.
وقال املرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »عىل املصارف 
األهلي�ة كاف�ة ورشكات التوس�ط لبيع 
ورشاء العم�الت برضورة إي�داع الدفعة 
الثانية البالغ�ة 50 مليون دينار الكمال 
كام�ل التأمين�ات البالغ�ة 100 مليون 
دينار عن طريق اشعار نظام املدفوعات 
من حس�اب املرصف ال�ذي تتعامل معه 

تم�وز   31 أقص�اه  الرشك�ة يف موع�د 
.»2018

وأض�اف البن�ك يف بيان�ه، أن »املخال�ف 
سوف يتحمل كافة التبعات القانونية«.

وتأس�س البن�ك املرك�زي العراقي كبنك 
مس�تقل بموج�ب قانون�ه الص�ادر يف 
الس�ادس م�ن آذار م�ن الع�ام 2004، 
كهيئ�ة مس�تقلة، وه�و مس�ؤول ع�ن 
الحفاظ عىل اس�تقرار األس�عار وتنفيذ 
السياس�ة النقدي�ة، وي�رشف ع�ىل 10 
مص�ارف تجاري�ة و26 مرصف�ا اهلي�ا 
و16 مص�ارف اس�المية، اضافة اىل 19 
مرصفا اجنبيا ، فضال عن 6 مؤسسات 

مالية و31 رشكة للتحويل املايل.

رؤساء »13« نقابة واحتاد يف النجف االرشف يصدرون بياهنم بخصوص التظاهرات

املركزي يطالب املصارف األهلية بإيداع الدفعة الثانية من التأمينات

    بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجل�س ال�وزراء جلس�ته االعتيادية 
ام�س الثالث�اء برئاس�ة رئي�س مجل�س 
ال�وزراء حي�در العبادي وص�وت فيها عىل 

عدة قرارات تخص التظاهرات.
وذكر بيان لرئاسة الوزراء، تلقت )املستقبل 
العراقي( نس�خة منه ، ان« املجلس ناقش 
بشكل مطّول توفري فرص العمل يف جميع 
القطاع�ات واتخ�اذ االج�راءات والتداب�ري 
واآللي�ات الرسيع�ة يف توفريه�ا بما يخدم 
وتنش�يط  الدول�ة  ومؤسس�ات  املواط�ن 

االقتصاد«.
مطال�ب  مناقش�ة  تم�ت  ان�ه«  وأض�اف 
املواطن�ني، حي�ث ُخصصت جلس�ة اليوم 
التخاذ ع�دد آخر من الق�رارات، وتقرر ما 

يأتي :
ا. قي�ام وزارة املالي�ة بتخصي�ص وتمويل 
النفق�ات الجاري�ة وبمبل�غ } 3 { مليارات 

دينار من احتياط�ي الطوارئ اىل محافظة 
الب�رصة / دائ�رة م�اء الب�رصة لتغطي�ة 
تكاليف تأهيل مشاريع املاء العاملة حاليا 

وفقا لالحكام العليا بتنفيذ املوازنة.
ب. قيام وزارة املالي�ة بتخصيص وتمويل 
مبل�غ } 3 { ملي�ارات دينار م�ن احتياطي 
الط�وارئ لعام 2018 ملرشوع ماء ام قرص 
امل�درج ضمن برنامج تنمي�ة االقاليم لعام 

2018 / محافظة البرصة. 
ج. قي�ام وزارة املالي�ة بتخصيص وتمويل 
دين�ار م�ن  { ملي�ارات   9 مبل�غ ق�دره} 
احتياطي الطوارئ لعام 2018 اىل محافظة 
الب�رصة / برنامج تنمي�ة االقاليم الكمال 
تنفي�ذ } 52 { مقاولة مدرس�ة خالل ثالثة 

اشهر .
د. تعدي�ل ق�رار مجلس ال�وزراء رقم 232 
املالي�ة  وزارة  قي�ام   - كالت�ايل:  ليصب�ح 
 }  ٧ ق�دره}  مبل�غ  وتموي�ل  بتخصي�ص 
ملي�ارات دين�ار م�ن احتياط�ي الطوارئ 

لعام 2018 اىل وزارة امل�وارد املائية النجاز 
االعم�ال املدني�ة ملحط�ة تعزي�ز التعزي�ز 
لش�ط الرميثة / املثنى وتنصيب وتش�غيل 
املضخ�ات العمودي�ة املجهزة م�ن الوزارة 
آنف�ا } االعمال امليكانيكي�ة والكهربائية { 

وايصال التيار الكهربائي.
وتاب�ع البي�ان« كما ق�رر مجل�س الوزراء 
تقييم ومحاسبة املسؤولني عن سوء االداء 
وتقديم الخدم�ات يف الوزارات والحكومات 
املحلية يف ض�وء تقارير موضوعية ترفعها 
لجنة مختصة برئاسة ديوان الرقابة املالية 
وعضوي�ة كل م�ن االمانة العام�ة ملجلس 
ال�وزراء وهيئ�ة النزاه�ة والهيئ�ة العلي�ا 

للتنسيق بني املحافظات«.
وأش�ار اىل ان« املجل�س قرر ايضا تش�كيل 
لجنة اعمار وخدمات املحافظات برئاس�ة 
تقيي�م  تت�وىل  ال�وزراء  مجل�س  رئي�س 
االعمار والخدم�ات يف املحافظات ومتابعة 
احتياج�ات ومطال�ب املواطنني لتحس�ني 

املش�اريع  انج�از  يف  واالرساع  الخدم�ات 
الخدمية وتخول صالحي�ة مجلس الوزراء 

لتأمني التنفيذ الرسيع للمهام املذكورة«.
ولفت البيان اىل انه« تم التصويت عىل تعديل 
قرار مجلس الوزراء رقم 153 لسنة 2018 
بش�أن مرشوع قانون انضمام جمهورية 
بق�رارات  االع�رتاف  اتفاقي�ة  اىل  الع�راق 
التحكي�م االجنبي�ة وتنفيذه�ا }نيوي�ورك 
لع�ام 1958{، باإلضاف�ة اىل التصويت عىل 
مرشوع قان�ون انضمام جمهورية العراق 
اىل اتفاقي�ة حماي�ة واس�تخدام املج�اري 
املائي�ة العابرة للح�دود والبحريات الدولية 

هلسنكي -1992«. 
وزاد« كما تم التصويت عىل مرشوع قانون 
انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية بشأن 
املعايري الدنيا للضمان االجتماعي رقم 102 
لسنة 1952، وعىل تمويل الدفعة االوىل من 
ملحق عقد اعمال التحش�ية ملرشوع س�د 

املوصل«.

جملس الوزراء يصدر عدة قرارات  هامة بشأن مطالب املتظاهرين 

    بغداد / المستقبل العراقي

تشكل وفد تفاويض من محافظة البرصة برئاسة 
محافظ البرصة األستاذ اسعد العيداني وعضوية 
عض�و مجل�س املحافظ�ة  نش�أت املنص�وري 
وم�دراء قس�م الحس�ابات وقس�م التخطيط يف 

ديوان املحافظة
وت�م مداولة تخصيصات املحافظ�ة املالية واهم 
الت�ي تحتاجه�ا املحافظ�ة يف ه�ذه  املش�اريع 
املرحل�ة مع فريق عم�ل خلية االزم�ة االتحادية 
يف العاصم�ة بغ�داد بعضوي�ة ممث�يل ال�وزارات 
الخدمي�ة ووزراة التخطيط واملالية يف مقر وزارة 
التخطيط بتاري�خ 23 / ٧ / 2018 وبعد مداولة 
ق�رار مجل�س ال�وزراء وتوصيات خلي�ة االزمة 
ومناقشة أهم االحتياجات املطلوبة ، تم التوصل 
إىل أهم النق�اط التالية واالتفاق عليها كمقررات 
تنفيذي�ة مصادق عليها م�ن كل األطراف املعنية 

ومن أهمها : 
أوال : إط�الق التخصيصات التش�غيلية ملحافظة 
الب�رصة املحول�ة م�ن الب�رتودوالر وف�ق قانون 

املوازن�ة االتحادي�ة لع�ام 2018 .. .
ثاني�ا : إط�الق أم�وال تنمي�ة األقالي�م وباق�ي 
مستحقات املحافظة من أموال املوازنة االتحادية 

..
ثالثا : رصف حصة محافظة البرصة من إيرادات 
املناف�ذ الحدودية املقررة وف�ق املادة ) 44ثانيا / 

٧ ( م�ن قان�ون رقم  ) 21 ( لس�نة 2008 املعدل 
واالس�تفادة منه�ا يف تنفي�ذ املش�اريع الخدمية 
والحرجة مث�ل تحلي�ة املياه وإكمال املش�اريع 

املتوقفة والرضورية .. 
رابعا : االس�تمرار بزيادة اإلطالق�ات املائية عرب 
ناظم قلعة صالح بما ال يقل عن ) ٧5 مرت مكعب 
/ ثانية ( مع تأمني حصة كافية للقناة االروائية 

يف شط العرب ..
خامس�ا : زيادة األطالقات املائية يف قناة البدعة 
بمع�دل ) ٧،5 م�رت مكع�ب / ثاني�ة ( ورف�ع 

التجاوزات عليها ..
سادس�ا : إكمال باقي متطلبات تشغيل مرشوع 

م�اء البرصة الكب�ري وإنجاز رب�ط املرشوع عىل 
ش�بكة األنابيب املوجودة حالي�ا وخالل مدة 30 

يوم من تاريخ إصدار القرار ..
س�ابعا : تخصيص مبلغ قدره ) 3 ( ثالثة مليار 
دينار لصيانة وتأهيل املش�اريع الحالية يف قطاع 

املاء واسترياد املعدات املطلوبة لذلك .. 
ثامن�ا : تخصيص مبلغ ق�دره ) 3 ( ثالثة مليار 
دين�ار إلكمال م�رشوع م�اء ام ق�رص بطاقة ) 
1000 م�رت مكع�ب / ثاني�ة ( وتس�وية املوقف 

القانوني للمرشوع .. 
تاس�عا : إكم�ال متطلبات تش�غيل محطة الفاو 
وس�يحان وتخصي�ص املبال�غ املطلوب�ة لتاهيل 

املحطة .. 
ع�ارشا : إنش�اء ونصب محطة تحلي�ة بطاقة ) 
3000 مرت مكعب / ثانية ( يف منطقة الرباضعية 

تغذي مركز املدينة .. 
اح�د ع�رش : اس�تكمال دراس�ة إنش�اء الس�د 
التنظيمي عىل شط العرب وتحديد موقع ونوعية 
الس�د ملنع دخول امل�د امللحي عند قل�ة اإليرادات 

املائية .. 
اثن�ا ع�رش : إنش�اء م�رشوع تحلية م�اء البحر 
الطاق�ة  إلنت�اج   ) الحراري�ة  الف�او  محط�ة   (
الكهربائية وامل�اء وتخصص األموال من القرض 

الربيطاني ..
ثالث�ة ع�رش : تنفي�ذ املراح�ل األوىل م�ن خط�ة 
الكهرباء الش�املة وتخصي�ص مبلغ قدره ) 12 

( مليار لتنفيذها ..
أربعة عرش : إكمال بناء املدارس املتوقفة وتنفيذ 
خطة بناء مدارس جديدة تش�مل 120 مدرس�ة 

موزع�ة ع�ىل كل مناط�ق املحافظ�ة ..
خمسة عرش : إكمال مش�اريع الخطوط الناقلة 
لشبكة املجاري وإنشاء محطات معالجة جديدة 

وحسب االولوية واألهمية .. 
سادس عرش : تطوير محطات التصفية الحالية 
وإنش�اء محطات تحلي�ة املياه يف ثم�ان مواقع 

لتغذي باقي مناطق املحافظة.. 
س�ابع ع�رش : إكم�ال مش�اريع البن�ى التحتية 
يف قض�اء الزب�ري والقرنة واملدين�ة وناحية الدير 

وناحي�ة الهارث�ة واملناط�ق الغ�ري مخدوم�ة يف 
والنخيل�ة  والطوب�ة  ياس�ني خريب�ط  منطق�ة 

واإلفرازات الجديدة .. 
ثام�ن ع�رش : إنش�اء مستش�فيات جدي�دة يف 
االقضي�ة والنواحي التي ال تتوف�ر فيها خدمات 

صحية كافية ..
تاس�ع عرش : إنش�اء الط�رق الحولية لرب�ط مركز 
املدينة باالقضية والنواحي وتخفيف زخم املرور عىل 
ش�وارع املركز وما يتطلبه األمر من جس�ور وغريها 

من مشاريع .. 
ع�رشون : تطوي�ر املناف�ذ الحدودي�ة وتأهيلها بما 
يتناس�ب مع حجم التبادل التجاري والسياحي فيها 

 ..
واحد وعرشون : متابعة حركة املالك لدوائر املحافظة 
وإق�رار الدرج�ات الوظيفي�ة لها وإص�دار تعليمات 
جدي�دة لطلبات التعيني وتوف�ري الدرجات الوظيفية 

بما يضمن العدالة وحقوق أبناء املحافظة ..
وت�م االتف�اق عىل إرس�ال باقي متطلبات املش�اريع 
من مخططات وج�داول كميات وتخصيصات مالية 
ليت�م املبارشة بها وتخصيص مبالغ لها وفق األبواب 

املتفق عليها من تخصيصات املحافظة، 
كما تم االتفاق عىل تشكيل خلية أزمة محلية برئاسة 
املحاف�ظ وعضوية الدوائر واألقس�ام املعنية ملراقبة 
مراح�ل تنفي�ذ الخطة وما تحتاج إلي�ه وكذلك إعداد 
مش�اريع اس�رتاتيجية وحلول واقعية لكل مش�اكل 

املحافظة الخدمية واألمنية وغريها من متطلبات.

العيداين يرأس وفدًا للتفاوض مع فريق عمل خلية االزمة االحتادية بشأن ختصيصات حمافظة البرصة

العمل: سيتم تدريب »40« الف عن عاطل
 ومنحهم اجور مالية

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزير النفط جب�ار اللعيبي، أمس 
الثالث�اء، ع�ن تقلي�ص مع�دل العمال�ة 
االجنبي�ة يف اغل�ب ال�رشكات النفطي�ة 
العامل�ة يف البالد اىل 16 باملئ�ة، فيما اكد 

تخصي�ص نح�و 600 درج�ة وظيفي�ة 
لعوائل الشهداء يف املحافظة. 

صحف�ي  ترصي�ح  يف  اللعيب�ي  وق�ال 
إن “مع�دل العمال�ة االجنبي�ة يف اغل�ب 
ال�رشكات النفطي�ة العامل�ة يف البرصة، 
يبلغ بح�دود ال�� 16 باملئ�ة والباقي من 

امل�الكات والكوادر العراقية”، مش�ريا اىل 
ان “ال�وزارة تحرص عىل تقليص العمالة 

االجنبية اىل اقل من هذا املعدل”. 
واض�اف ان “ه�ذا التوج�ه نه�ج ثاب�ت 
للوزارة، اذ عقد مؤخرا اجتماع مع احدى 
ال�رشكات النفطية من اج�ل ذلك مقابل 

االس�تعانة بالخربات العراقية”، مش�ريا 
إىل أن “ذل�ك ال يعن�ي ان تنته�ي العمالة 
االجنبي�ة يف الب�الد، وذل�ك لوج�ود بعض 
املفاصل الرضورية التي تحتاج اىل خرباء 

ومختصني اجانب”. 
 ويف م�ا يخ�ص ايج�اد ف�رص عم�ل يف 

الب�رصة، أكد اللعيبي “اس�تمرار الضغط 
واملقاول�ني  النفطي�ة  ال�رشكات  ع�ىل 
الثانوي�ني لتأم�ني فرص عمل”، مش�ريا 
إىل “توفري اكثر م�ن 590 درجة وظيفية 
لعوائل الش�هداء يف منطقتي غرب القرنة 

واملدينة شمال املحافظة”.

النفط تعلن تقليص نسبة العاملة األجنبية بالرشكات النفطية وختصص وظائف لعوائل الشهداء
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www.almustakbalpaper.net العدد )1717( االربعاء  25  تموز  2018 اعالنات4

إعالن
تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائد إىل بلدية )العباس�ية( وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءها( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة 
رقم 21 لسنة 2013. فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  الحرية 
أو اللجن�ة خ�الل )15( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة البالغة 200% من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذي�ن يرغبون بالدخول إىل 
املزاي�دة يح�ق له�م دفع مبلغ ال يقل عن 50% م�ن القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة 
اس�تنادا إىل ما ج�اء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرق�م )30( يف 2016/1/3 
وس�تجري املزايدة يف اليوم األخري من مدة اإلعالن البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان 
)بلدية العباس�ية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املس�تأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد سكن+ شهادة الجنسية 

العراقية(
2 � عىل املستأجر  مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تسديد بدل اإليجار 

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

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظة النجف االرشف/ مكت�ب املحافظ  املرق�م  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب 
الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي 

تؤجر لهم.

محافظة كركوك 
مديرية بلدية كركوك 

وحدة العقود 
العدد/12388 

التاريخ/2018/7/23 

اعالن للمرة الثانية 
رقم املناقصة/1لسنة2018 

اسم املناقصة/دفن جثث مجهويل الهوية 
تدع�و مديرية بلدية كرك�وك الراغبني باالش�رتاك يف املناقصة الرسية 
اعاله مراجهة مقر الدائرة للحصول عىل املس�تندات واوراق املناقصة 
لقاء مبلغ قدره)50,000( خمس�ون الف دينار غري قابل للرد عىل ان 
ت�ودع العطاءات يف الصن�دوق الخاص بذلك يف مق�ر الدائرة من موعد 
اقص�اه الثانية عرش ظهرا من دوام الرس�مي لي�وم الثالثاء املصادف 
2018/8/7 علما ان املرشوع اعاله من )تخصيصات ميزانية البلدية( 
مرفق�ا التامين�ات االولية قدره�ا )250000(مائتان وخمس�ون الف 

دينار عىل شكل صك مصدق 
املستمسكات املطلوبة // 

1-كتاب براءة ذمة من الرضيبة لعام2018 نافذة عىل ان تكون باسم 
مقدم العطاء ومعنونة اىل )مديرية بلدية كركوك( وبنس�خة اصلية او 

مصورة مصدقة 
2-صك مصدق بمبلغ مائتان وخمسون الف دينار 

3-كت�اب تأييد م�ن احدى الدوائر الرس�مية تثبت بان مق�دم العطاء 
دفان 

4-وصل اقتناء العطاء 
5-مدة نفاذ العطاءات لثالثة اشهر اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 

6-التوقيع عىل استمارة العطاء بعدتدوين سعر العطاء 
7-الدائرة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات 

8-يهمل اي عطاء غري مستويف للرشوط 
9-هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية 

10-كلفة دفن الجثة الواحدة مائة وخمسون الف دينار 
11-مدة تنفيذ العمل سنة واحدة 

رسدار عيل حسن 
مدير بلدية كركوك

عامدة املعهد التقني بعقوبه
اعالن تاجري

تعلن عمادة املعهد التقني/ بعقوبة عن أجراء مزايدة 
علنية لتأجري

االمالك  املدرجة أدناه وف�ق قانون بيع وأيجار أموال 
الدولة املرقم

21 لس�نة 2013 املعدل وملدة  سنة   دراسية علما انه  
يوجد يف املعهد )10( عرشة أقس�ام دراسات صباحية 
وبع�دد اكث�ر من )6000( س�تة االف طال�ب وطالبه 

وخمسة أقسام دراسة مسائية للمرحلتني .
االمالك

كشك  مأكوالت عدد)2(
كشك تصوير فوتوغرايف عدد)1(

كشك استنساخ عدد)2(4-   النادي الطالبي
فع�ىل الراغب�ني بالتأج�ري مراجعة  الش�عبة املالية يف 
املعه�د لغ�رض الحصول ع�ىل ال�رشوط واملواصفات 
مقابل)150000(مائة وخمسون الف دينارغري قابلة  
للرد اعتبارا م�ن 2018/7/26 ولغاية 2018/8/27 
مع دف�ع التامين�ات البالغة 20%من القيم�ة املقدرة 
ويك�ون موعد املزايدة يف الس�اعة العارشة من صباح  
يوم الثالثاء املصادف 2018/8/27 يف قاعة املؤتمرات 
للمعه�د التقن�ي بعقوب�ة ويتحم�ل من ترس�و علية 

املزايدة اجور النرش والداللية واالعالن .

اعادة اعالن
مناقصة استريادية

 B / R129 2018/21 م/د تجهي�ز 50  ط�ن ورق عازل مفرن�ش بالرقم الرسي
ملعمل محوالت التوزيع(  وحسب املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم

 )معلنة للمرة الثانية (
تاريخ الغلق ) 2018/9/10(

ي�رس ) وزارة الصناعة واملعادن/رشكة دياىل العام�ة( بدعوة مقدمي العطاءات 
املؤهل�ني وذوي الخربة لتقدي�م عطاءاتهم بموجب الوثائق القياس�ية االلزامية 

وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي :
1-عىل مقدم�ي العطاء املؤهل�ني والراغبني يف الحصول ع�ىل معلومات اضافية 
www.dialacompany. ( وعرب الربيد االلكرتوني ) االتصال )رشكة دياىل العام�ة

com( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ماييل :
أ-الكلف�ة التخميني�ة للمناقص�ة ه�ي )  192500( دوالر ) فقط خمس�ة االف 

وسبعمائة وخمسة وسبعون دوالر( واصل مخازن الرشكة 
ب- مقدار مبلغ التأمينات  االولية للمناقصة هو ) 5775( دوالر ) فقط خمس�ة 

االف وسبعمائة وخمسة وسبعون دوالر  ( واملطلوب تقديمها مع العطاء
ج-ان س�عر بيع مستندات للمناقصة هو ) 100000( دينار عراقي ) فقط مائة 
الف دينار الغريها( غري قابل للرد اال يف حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث 

تعاد ثمن الوثائق  فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات 
د-عىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسم الرابع 
) نماذج العطاء ( ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف ش�كله 

ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة
*مالحظ�ة : تعفى ال�رشكات االجنبية الرصينة  التي لي�س لديها فرع او تمثيل 
رس�مي او وكي�ل تجاري مس�جل يف الع�راق من تقدي�م وصل رشاء مس�تندات 

املناقصة
*تقدي�م تعه�د خطي يف القس�م القانون�ي لرشكتنا بع�دم التعامل م�ع الكيان 

الصهيوني واملؤسسات والرشكات التابعة لها
2- متطلبات التأهيل املطلوبة : ) كما مبينة يف وثائق العطاء ( 

3-يت�م تس�ليم العطاءات اىل العن�وان االتي ) رشكة دياىل العام�ة /طريق بغداد 
بعقوبة الجديد –قرب تقاطع القدس ( وان اخر موعد لتس�ليم العطاء س�يكون 
الس�اعة الثانية ظه�را من تاريخ غلق املناقص�ة يف 2018/9/10 وان العطاءات  
املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدم�ي العطاءات او 
ممثليه�م الراغبني بالحضور يف العنوان  االت�ي ) مقر رشكتنا /غرفة لجنة فتح 
العروض ( يف الس�اعة التاس�عة صباحا لي�وم 2018/9/11 ويف حالة مصادفة 
يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم 

العطاء ويعترب موعد الغلق.

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء عىل طل�ب املدعو ) جبار خليف محمود ( والذي يطلب من 
خالله تبديل اللقب من ) الش�يجري ( اىل ) الشجريي( واستنادا 
الحكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرسمية فمن له حق االعرتاض عىل 
طلب�ه يف الجريدة الرس�مية فمن له حق االع�رتاض عىل الطلب 
مراجعة املديرية خالل 15 خمس�ة عرش ي�وم من تاريخ النرش 

وبعكسه سينظر يف الطلب وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة واسط 

اعالن 
بناء عىل طلب املدعو ) عبد الرضا فاضل جرب ( والذي يطلب من 
خالله تبديل اللقب من ) الش�واعيل ( اىل ) العساكرة( واستنادا 
الحكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرسمية فمن له حق االعرتاض عىل 
طلب�ه يف الجريدة الرس�مية فمن له حق االع�رتاض عىل الطلب 
مراجعة املديرية خالل 15 خمس�ة عرش ي�وم من تاريخ النرش 

وبعكسه سينظر يف الطلب وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة واسط 

اعالن 
بناء عىل طلب املدعو ) س�عد عدنان هاش�م ( والذي يطلب من 
خالل�ه تبدي�ل اللقب م�ن )الزبي�دي( اىل ) الحياني( واس�تنادا 
الحكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرسمية فمن له حق االعرتاض عىل 
طلب�ه يف الجريدة الرس�مية فمن له حق االع�رتاض عىل الطلب 
مراجعة املديرية خالل 15 خمس�ة عرش ي�وم من تاريخ النرش 

وبعكسه سينظر يف الطلب وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة
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وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة واسط 

اعالن 
بن�اء عىل طلب املدعو ) ناع�ور نغماش حلو ( والذي يطلب من 
خالل�ه تبديل اللقب من )الس�عيدي( اىل ) الرشيفي( واس�تنادا 
الحكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرسمية فمن له حق االعرتاض عىل 
طلب�ه يف الجريدة الرس�مية فمن له حق االع�رتاض عىل الطلب 
مراجعة املديرية خالل 15 خمس�ة عرش ي�وم من تاريخ النرش 

وبعكسه سينظر يف الطلب وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة : 85/ت/2018

التاريخ 2018/7/22
اىل / املنفذ عليه / حيدر عبود سلمان

لق�د تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة الحرية بالعدد 
8089 يف 2018/7/11 وكذل�ك هام�ش املخت�ار املرف�ق والذي 
يشري اىل انك مرتحل اىل جهة مجهولة انك مجهول محل االقامة 
ولي�س لك موطن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
علي�ه واس�تنادا للمادة )27( م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ املناذرة خالل خمس�ة عرش 
يوم�ا تبدأ م�ن اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر:

يف  200/ب/2014  بالع�دد  املن�اذرة  ب�داءة  محكم�ة  ق�رار 
2014/9/30

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة واسط 
اعالن 

بن�اء ع�ىل طلب املدع�و ) عمر ش�ذر ثجيل ( وال�ذي يطلب من 
خالل�ه تبديل اس�م من ) عم�ر ( اىل ) عمار( واس�تنادا الحكام 
املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 تقرر 
نرش طلبه يف الجريدة الرسمية فمن له حق االعرتاض عىل طلبه 
يف الجريدة الرسمية فمن له حق االعرتاض عىل الطلب مراجعة 
املديرية خالل 15 خمس�ة عرش يوم من تاريخ النرش وبعكسه 

سينظر يف الطلب وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة
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وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة واسط 

اعالن 
بن�اء عىل طل�ب املدعو ) عمر ذياب عفري�ت ( والذي يطلب من 
خالل�ه تبديل اس�م من ) عم�ر ( اىل ) عمار( واس�تنادا الحكام 
املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 تقرر 
نرش طلبه يف الجريدة الرسمية فمن له حق االعرتاض عىل طلبه 
يف الجريدة الرسمية فمن له حق االعرتاض عىل الطلب مراجعة 
املديرية خالل 15 خمس�ة عرش يوم من تاريخ النرش وبعكسه 

سينظر يف الطلب وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة
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وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة واسط 

اعالن 
بناء عىل طلب املدعو ) س�عد مهدي مره�ج ( والذي يطلب من 
خالله تبديل اس�م من ) س�عد ( اىل ) س�عيد( واستنادا الحكام 
املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 تقرر 
نرش طلبه يف الجريدة الرسمية فمن له حق االعرتاض عىل طلبه 
يف الجريدة الرسمية فمن له حق االعرتاض عىل الطلب مراجعة 
املديرية خالل 15 خمس�ة عرش يوم من تاريخ النرش وبعكسه 

سينظر يف الطلب وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة واسط 

اعالن 
بن�اء عىل طلب املدعو ) نعمة عبد عيل عب�د الله ( والذي يطلب 
من خالله تبديل اللقب من ) الزبيدي ( اىل ) الشمري( واستنادا 
الحكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرسمية فمن له حق االعرتاض عىل 
طلب�ه يف الجريدة الرس�مية فمن له حق االع�رتاض عىل الطلب 
مراجعة املديرية خالل 15 خمس�ة عرش ي�وم من تاريخ النرش 

وبعكسه سينظر يف الطلب وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الحيدرية

العدد : 150/ش/2018
التاريخ 2018/7/22

اعالن
اىل / املدعى عليه / يارس عدنان فاضل

اقامت زوجتك املدعية )فاطمة يارس جليل( امام هذه املحكمة 
الدع�وى املرقم�ة 150/ش/2018 تطل�ب فيها تس�ليم االثاث 
الزوجية وعند تعذر تسليم االثاث دفع اقيامها وملجهولية محل 
اقامتك حسب اش�عار مختار حي الزهراء وتبليغ مركز رشطة 
الحيدري�ة املرف�ق يف ثنايا ه�ذه الدعوى عليه ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني  الحضور يف يوم 
املرافعة املصادف يوم 2018/7/29 الس�اعة التاس�عة صباحا 
وعن�د ع�دم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عيسم عيل الجبوري

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 160 / ش / 2017 
التاريخ 9 / 7 / 2018 

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

محل االقامة 
الدعوة املقامة من قبل املدعية مها مزاحم شجاع 

فقد اصدرت ه�ذه املحكمة بتاريخ 29 / 3 / 2018 
حكما يق�ي بالتفريق بينك وب�ني املدعية وبالنظر 
ملجهولي�ة محل اقامتك قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني لغ�رض تبليغك بق�رار الحكم 
ول�ك الحق بالحضور باالعرتاض ع�ىل القرار املذكور 
وتمييزه ويف حالة عدم حضورك خالل املدة القانونية 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 

عيل منديل خريبط

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد 1696 

التاريخ 23 / 7 / 2018 
م / نرش فقدان 

ق�دم املدع�و ابراهي�م عباس جمي�ل طلب�ا اىل هذه 
املحكم�ة يدع�ي في�ه فقدان ابن�ه عاص�ف ابراهيم 
عباس والذي فق�د يف محافظة صالح الدين – قضاء 
بلد – محطة بلد بتاريخ 10 / 12 / 2014 بعد ان تم 
اختطافه م�ن قبل مجموعة ارهابي�ة ولم يعرف اي 
يشء عن مصريه لحد االن وهو من س�كنة محافظة 
ص�الح الدي�ن – قضاء بلد – س�يد غريب – فعىل من 
لديه معلومات عنه االتصال بذويه او بهذه املحكمة 

او باي مركز للرشطة .
القايض 

عيل منديل خريبط

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

العدد : 183
التاريخ  2018/7/9

مدة التأجيرالموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

ثالث سنواتالشارع الفرعي / مقابل كراج ال بدير18م14/472حانوت1

سنة واحدة مشروع ماء العباسية19,5م14/542بناية )جملون( 2

رئيس جلنة البيع واالجيار
يف املعهد

عبد الرسول حممد عارف
املدير العام/وكالة

ورئيس جملس االدارة
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مديرية بلديات ميسان
اعالنجلنة البيع واالجيار

لحصول كرس قرار والحاقا بإعالننا ذي العدد 240 يف 6/12/ 2018   تعلن لجنة 
البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن تأجري االمالك املدرجه مواصفاتها 
ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية كميت  و باملزايدة العلنية اس�تنادا  لقانون بيع 
وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013  فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة  
العلنية مراجعة مديرية بلدية كميت او س�كرتري اللجنة وخالل سبعة ايام تبدأ 
م�ن الي�وم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه  تأمين�ات القانونية ال تقل عن 
20 % من القيمة املقدرة لبدل االيجار لكامل مدته وس�تجري املزايدة  الس�اعة 
العارشة والنصف صباحا من اليوم التايل من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها 
يف مقر بلدية كميت ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش  واجور اللجنة 
البالغ�ة 2% واي�ة اج�ور قانونية اخ�رى    واذا صادف يوم امل�زاد العلني عطلة 

رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي

رئاسة محكمة استئناف دياىل 
محكمة بداءة بعقوبة

العدد / 1085/ب2018/3
التاريخ 2018/7/5

اعالن
اىل املدعى عليهم 

اركان فت�اح احم�د / بعقوبة / كاط�ون الرحمة قرب 
محطة الغاز )م 420( )ز28( )د 13( 

محم�د كم�ال محم�د / بعقوب�ة / الرشق�ي )م102( 
)ز14( )د3(

اقام عليكم املدعي مدي�ر عام مرصف الرافدين اضافة 
لوظيفت�ه وكيل�ه الحقيقي باس�م ت�ركان ق�ادر امام 
محكم�ة ب�داءة  بعقوب�ة الدع�وى املرقم�ة )1085/

ب2018/3( وطل�ب الحك�م بتأديتك�م لدائ�رة املدعي 
مبلغ�ا ق�دره )15951242( خمس�ة ع�رش ملي�ون 
وتس�عمائة وواح�د وخمس�ون ال�ف ومائت�ان واثنان 
واربعون دينار مع الفوائد بنسبة 8%  املتفق عليها و%2 
فوائد تأخرييه من تاريخ 2018/4/1 ولغاية التس�ديد 
الت�ام للمبل�غ وتحميلك�م املصاريف واتع�اب املحاماة 
وملجهولية محل اقامتكم وحسب رشح القائم بالتبليغ 
ع�ن طريق مركز رشطة املفرق ومركز رشطة الرشقي 
واشعار مختار منطقة بعقوبة الرشقي جودت ابراهيم 
ناج�ي ل�ذا قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغكم ع�ن طريق 
النرش بواس�طة صحيفتني يوميتني محليتني للحضور 
اىل  املحكم�ة املذكورة صباح يوم 2018/8/5 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا ويف حالة عدم حضوركم او ارس�ال 
من ينوب عنكم قانونا ستجري املرافعة بحقكم غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

وميض عادل عبد القادر

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

رقم االخطار
2016/318

من / محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اىل / املته�م اله�ارب )الرشط�ي امل�رور ف�الح حس�ن 

منيس( 
املنس�وب اىل مديرية م�رور محافظة الب�رصة ملا كنت 
متهم�ا وف�ق امل�ادة / 35 م�ن ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 
2008  الختالس�ك البندقي�ة الحكومي�ة 52407 ن�وع 
كالش�نكوف م�ع كاف�ة ملحقاته�ا م�ع )30( اطالقه 
وبم�ا ان مح�ل اختفائك مجهول اقت�ى  تبليغك بهذا 
االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطق�ة الخامس�ة بالبرصة خ�الل مدة ثالث�ون يوما 
من تاري�خ تعليف هذا االعالن يف مح�ل اقامتك وتجيب 
ع�ن التهمة املوجة ض�دك وعند عدم حضورك  س�وف 
تجري محاكمتك  غيابيا وتحجز اموالك املنطقة والغري 
منقول�ة ويطلب من املوظفني العموميني القاء القبض 
عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
والزام املواطن�ني الذين يعلمون بمحل اختفائك بأخبار 
الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69/اوال وثانيا وثالثا 
ورابعا م�ن قانون اص�ول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
رئيس املحكمة

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

فق�دت هوية الطالب )س�جاد احمد ناظم (  من املعهد 
التدري�ب النفطي البرصة قس�م التصفي�ة اختصاص 
تش�غيل وس�يطرة  من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

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

فقدت هوية نقابة املهندسني العراقيني باسم ) صبيح 
عيل جابر( املرقمة )14368( من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار

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

فق�دت الهوي�ة الوزارية الصادرة  م�ن وزارة الكهرباء 
املديري�ة العام�ة إلنت�اج الطاق�ة الكهربائي�ة املنطقة 
الجنوبية بأس�م ) تحس�ني عيل رويح( من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

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

 بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم م�ن الس�يد )صب�اح عوده 
حمود( 

ال�ذي يطل�ب تبدي�ل )اللق�ب(  من ) الس�يد ن�ور( اىل 
)املوس�وي( فمن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية  رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

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

 بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم م�ن الس�يد )عم�ر محمود 
شاكر( 

ال�ذي يطل�ب تبديل )االس�م املج�رد (  م�ن ) عمر( اىل 
)عمار( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية  رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد 723 / ش / 2018 

اعالن 
اىل املفقود ) قاس�م نايف جاسم ( مجهول محل 

االقامة 
للدعوى الرشعية املقامة من قبل املدعية ) وفاء 
مكط�وف عبيد ( والتي تطلب فيها الحكم بوفاة 
زوجها املفقود ) قاسم نايف جاسم ( وملجهولية 
مح�ل اقامتك يف الوقت الحارض فقد قررت هذه 
املحكم�ة الن�رش يف صحيفت�ني محليت�ني فعىل 
م�ن تتوفر لدي�ه معلومات عن املفق�ود املذكور 
الحضور امام هذه املحكمة لالستماع اىل اقواله 
يوم املرافعة املصادف 29 / 7 / 2018 الس�اعة 
التاسعة صباحا وبعكسه سيتم السري باجراءات 

الدعوى وفق القانون .
القايض 

ثائر صوكر جسام
���������������������������������������

مديرية االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة يف 
املثنى

قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن

قدم املواطن ) حمود كاظم حسن( طلبا اىل هذه 
املديرية يطلب فيه تسجيل اللقب يف قيده وجعله 
) الحس�يني( وعم�ال باح�كام امل�ادة )24( من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم )3( لس�نة 2016 
املعدل تقرر نرش الطلب باحدى الصحف املحلية  
فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
ف�رتة )عرشة ايام  ( من تاريخ النرش وبعكس�ه 
وبعكسه سوف ننظر  يف الطلب حسب االصول.

اللواء
هيثم فاضل الغرباوي

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

مديرية االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة يف 
النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد: 5808

التاريخ: 2018/7/24
اعالن

بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قب�ل املدعو  ) 
ناجي مهدي س�لمان ( الذي يطل�ب تبديل لقبه 
وجعل�ه  ) الجب�وري ( بدال م�ن ) حتيته ( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها )خمس�ة عرش يوم  ( وبعكس�ه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 

. 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

���������������������������������������
مديرية االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة يف 

النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد: 5808
التاريخ: 2018/7/24

اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي  ) جليل 
اس�ماعيل عبد ( ال�ذي يطلب تبدي�ل لقبه من ) 
البوجعفر ( اىل ) الش�مري ( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
)خمسة عرش يوم  ( وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف هبهب

العدد : 337
التاريخ 2018/7/19

اعالن 
اىل املفقود )عالء دهش عبد(

بتاري�خ 2018/5/22 قدم�ت زوجت�ك )وحده 
ش�ياع س�لمان (  طلبا تروم في�ه نصبها قيمة 
علي�ك لخروجك من ال�دار بتاريخ 2017/7/20 
ولع�دم معرف�ة حياتك م�ن ممات�ك عليه قررت 
تبليغ�ك بالصحف املحلية وخالل خمس�ة عرش 
يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل للن�رش فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املحكمة وبعكسه سوف 
تقوم املحكمة بنصب املستدعية زوجتك )وحدة 

شياع سلمان(  قيمة عليك 
القايض

غازي جليل عبد

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة 
ملحافظة واسط 

اعالن 
بن�اء عىل طل�ب املدع�و ) اركان ابراهيم كريم ( 
وال�ذي يطلب من خالله تبديل اللقب من )فراغ( 
اىل )الج�اف( واس�تنادا الح�كام امل�ادة 22 م�ن 
قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 
تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرسمية فمن له حق 
االعرتاض عىل طلبه يف الجريدة الرسمية فمن له 
حق االعرتاض عىل الطلب مراجعة املديرية خالل 
15 خمس�ة عرش يوم من تاريخ النرش وبعكسه 

سينظر يف الطلب وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والج�وازات واالقامة العام 

/ وكالة
���������������������������������������

فقدان وصل 
فقد الوصل املرق�م ) 491897 ( الذي تاريخه 6 
/ 5 / 2015 والصادر من بلدية الصويرة بمبلغ 
وقدره ) 175000 ( اس�م الحس�اب / تامينات 
مس�تلمة رق�م الدلي�ل / 26611 التفاصي�ل / 
امان�ات مزايدة حانوت رقم 84 اس�تلمت املبلغ 
اعاله وقدره ) 175000 ( دينار نقدا من الس�يد 
) عباس كامل ش�اطي ( توقي�ع امني الصندوق 

ابتسام محمد عزال / م . مدير .
���������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد: 5103 /2018                                        

 التاريخ:2018/7/24
اعالن

قدم املستدعية )ثامر إسماعيل حسني( طلب اىل 
ه�ذه املحكمة تطلب فيه اصدار حجر وقيمومة 
لول�ده املفقود )حات�م ثامر إس�ماعيل( والذي 
فق�د بتاري�خ 2016/12/16 علي�ه واس�تنادا 
لقانون رعاي�ة القارصين قررت املحكمة نرشه 
بصحيفت�ني محليت�ني لغرض التثب�ت من حياة 

املفقود 
م�ع التق�دي��ر... 

القايض
أنور جاسم حسني

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

فق�دت من�ي الهوي�ه الص�ادره م�ن م�رصف 
الرافدين فرع النجف باسم ) ضياء حسني نارص 
( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
���������������������������������������

تنويه
س�قط س�هوا يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي 
بالعدد 1710 يف 12/7/2018 وصحيفة العراق 
بالع�دد 643 يف 12/7/2018 ع�دم ذكر عباره 
س�وف يكتس�ب الق�رار الدرج�ه القطعي�ة لذا 

اقتى التنويه
���������������������������������������

متفرقة
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد 1 / ش / 2018 
التاريخ 19 / 7 / 2018 

م / اعالن 
اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 
 / 1 قراره�ا املرق�م 1 / ش / 2018 يف 23 / 
2018 املقام�ة م�ن قبل املدعي�ة ) اماني عارف 
عيل ( املتضمن تفريق للهجر وبالنظر ملجهولية 
مح�ل اقامة املدعى علي�ه ) مثنى فارس خلف ( 
لذا تقرر اج�راء تبليغك بالصحف الرس�مية ويف 
حال عدم اتباعك طرق الطعن القانونية س�وف 
يكتس�ب القرار درجة البتات . للتفضل باالطالع 

واتخاذ مايلزم من قبلكم مع التقدير .
القايض 

حردان خليفة جاسم

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة 
ملحافظة واسط 

اعالن 
بن�اء عىل طلب املدع�و ) عادل موح�ان عداي ( 
والذي يطل�ب من خالله تبدي�ل اللقب من )البو 
عجي( اىل )الزبيدي( واس�تنادا الحكام املادة 22 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 
تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرسمية فمن له حق 
االعرتاض عىل طلبه يف الجريدة الرسمية فمن له 
حق االعرتاض عىل الطلب مراجعة املديرية خالل 
15 خمس�ة عرش يوم من تاريخ النرش وبعكسه 

سينظر يف الطلب وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والج�وازات واالقامة العام 

/ وكالة
���������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة 
ملحافظة واسط 

اعالن 
بناء عىل طلب املدعو ) معد عدنان هاشم ( والذي 
يطلب من خالل�ه تبديل اللقب من )الزبيدي( اىل 
)الحياني( واستنادا الحكام املادة 22 من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 تقرر نرش 
طلبه يف الجريدة الرسمية فمن له حق االعرتاض 
ع�ىل طلب�ه يف الجري�دة الرس�مية فم�ن له حق 
االع�رتاض عىل الطل�ب مراجع�ة املديرية خالل 
15 خمس�ة عرش يوم من تاريخ النرش وبعكسه 

سينظر يف الطلب وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والج�وازات واالقامة العام 

/ وكالة
���������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة 
ملحافظة واسط 

اعالن 
بناء ع�ىل طلب املدع�و ) صباح جاس�م عليوي 
( وال�ذي يطل�ب م�ن خالل�ه تبدي�ل اللقب من 
)الزبيدي( اىل )الحياني( واس�تنادا الحكام املادة 
22 م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرسمية فمن 
له حق االعرتاض عىل طلبه يف الجريدة الرسمية 
فم�ن ل�ه حق االع�رتاض ع�ىل الطل�ب مراجعة 
املديرية خالل 15 خمس�ة عرش ي�وم من تاريخ 
النرش وبعكسه سينظر يف الطلب وفق القانون.

اللواء 
هيثم فاضل عباس

مدير االحوال املدنية والج�وازات واالقامة العام 
/ وكالة

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بن�اء عىل طل�ب املدع�و ) غافل كاني مش�كور 
( وال�ذي يطل�ب م�ن خالل�ه تبدي�ل اللقب من 
)العجييل( اىل )الرشيفي( واستنادا الحكام املادة 
22 م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرسمية فمن 
له حق االعرتاض عىل طلبه يف الجريدة الرسمية 
فم�ن ل�ه حق االع�رتاض ع�ىل الطل�ب مراجعة 
املديرية خالل 15 خمس�ة عرش ي�وم من تاريخ 
النرش وبعكسه سينظر يف الطلب وفق القانون.

اللواء 
هيثم فاضل عباس

مدير االحوال املدنية والج�وازات واالقامة العام 
/ وكالة

وزارة الكهرباء
الرشكة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية /املنطقة الوسطى

)L4G – 016 ( م/ اعالن املناقصة العامة املحلية املرقمة
تعلن الرشكة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية /املنطقة الوسطى

)للم�رة االوىل( ع�ن املناقصة املرقمة اعاله والخاصة ب� )تجهيز مادة معطل الفناديوم( ملحطة كهرباء جنوب بغداد الغازية  /الثانية ضمن 
املوازنة التشغيلية لعام 2018 وضمن الحساب 27/321 كيمياوي

فعىل مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للمناقصة الخاصة بتجهيز املادة املذكورة اعاله وفق الرشوط التالية:
1 � عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال ) الرشكة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية / املنطقة 

www.gcep.moelc.gov.iq.com : الوسطى ( عرب الربيد االلكرتوني
gcep micomdep@yahoo.com : الربيد االلكرتوني للرشكة

E-mail: 37 commercial.dept.m@moelc.gov.iq
وخالل ايام الدوام الرس�مي  من االحد اىل الخميس ) من الس�اعة الثامنة صباحا اىل الساعة الثانية ظهرا( وكما موضح بالتعليمات ملقدمي 

العطاءات
2 � متطلبات التأهيل املطلوبة )كما موضحة يف وثائق العطاء( 

3  � بإم�كان مقدم�ي العط�اء املهتمني لرشاء وثائق العطاء تقديم دفع قيمة البيع للوثائق البالغ�ة )100,000( مائة الف دينار عراقي غري 
قابل للرد اال يف حالة الغاء املناقصة من قبل الرشكة حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاءات

4  � يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي : مقر الرشكة الكائن يف الباب الرشقي ساحة غرناطة محلة )109( شاعر )19( بناية )15(  ص 
.ب )1085( ويك�ون اخ�ر موعد لتقديم العطاءات )تاريخ الغلق( س�يكون يوم الخميس املصادف )2018/8/9( الس�اعة 12:00 ظهرا ويف 
حال صادف موعد الغلق عطلة رس�مية يكون الغلق يف نفس الوقت من اليوم الذي ييل العطلة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وسيتم فتح  
العطاء بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي )مقر الرشكة ( يف نفس يوم غلق العطاءات والرشكة غري 
ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن وتكون املناشئ املطلوبة واملبلغ التخميني حسب استمارة 

املناطق االقتصادية ضمن الجزء الثاني / القسم السادس لوثائق املناقصة
مع مراعاة ما ييل:

1  � يكون موعد الفتح يف نفس موعد الغلق او يف اليوم الذي يليه 
2 � يلت�زم مق�دم العطاء بتقديم عطائه وفق ما تتطلبه الوثائق القياس�ية بكافة اقس�امها بعد دراس�تها واالطالع ع�ىل التعليمات ملقدمي 
العطاءات املبينة فيها ، وبخالفة س�يتم اس�تبعاد عطائه ، مع مراعاة ملئ القسم الرابع  من الوثائق وجداول الكميات وتقديمها ورقيا بعد 
ختمه�ا بالخت�م الحي الخاص بمقدم العطاء مع الوثائق املكونة لعطائه وحس�ب قرص ال� CD  الذي يس�تلمه اضافة اىل اس�تمارة تقديم 

العطاء ) االستمارتني 1 و2 ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرصفية( والنموذج االسرتشادي )صيغة العقد( 
)ملئها بشكل واضح وبلون مميز( )مهم جدا( 

3  � يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها سيتم استبعاد عطاءه
4 � عىل مقدم العطاء ان يس�لم جداول الكميات املس�عرة للس�لع والخدمات املتصلة بها  بحس�ب منش�ئها مس�تخدما النماذج املوجودة يف 

)نماذج العطاء( 
5  � سيتم نرش التفاصيل الخاصة باملناقصة املعلنة لرشكتنا عىل العنوان التايل :

www.moelc.gov.iq.com :املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : 1173/ب2018/2

التاريخ 2018/7/23
اعالن

اىل املدعى عليه / صادق ألياس خضري
اق�ام علي�ك املدع�ي مصطف�ى ابراهيم خل�ف وكيله 
املحامي�ان )حس�ني فاضل الطائي وس�لمان ياس�ني 
س�لمان( الدعوى البدائية املرقمة 1173/ب2018/2 
يطل�ب فيها ازالة ش�يوع العق�ار املرق�م 11/3 تكية 
بيع�ا وتوزي�ع ب�دل البي�ع عىل ال�رشكاء كال حس�ب 
حصته وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ يف 
هذه املحكمة س�ليمان جاسم محمد يف 2018/7/12 
ومرفقة اش�عار مختار منطق�ة بعقوبة املركز املدعو 
عب�د الكريم محمود الع�زاوي تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ع�ىل موع�د املرافع�ة 
املوافق 2018/8/2 الساعة التاسعة صباحا ويف حال 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

 راغب سلمان عيدان
���������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة الخالص
العدد : 190/ب/2018

التاريخ 2018/7/17
اعالن

اىل املدعى عليه /فالح مهدي حنوش
بتاريخ 2018/6/21 اصدرت محكمة بداءة الخالص 
قرارها بالع�دد 190/ب/2018 غيابي�ا والذي يقيض 
بتأديت�ه للمدع�ي س�هيل ف�ارس لطيف مبل�غ قدره 
ملي�ون دين�ار وقد اعي�د تبليغك وحس�ب كتاب مركز 
 2018/7/5 يف   10542 بالع�دد  الخال�ص  رشط�ة 
وحس�ب اش�عار مختار منطقة عليب�ات )خريي عبد 
الداي�م كاظ�م ( بتاري�خ 2018/7/4 ومرشوح عليها 
مجهولي�ة مح�ل اقامتك عليه  تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفتني محليت�ني اعالنا بقرار الحك�م الغيابي ويف 
حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنهم عنك 
قانون�ا س�يجري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

القانون
القايض

عدنان حسني عيل
���������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة الخالص
العدد : 192/ب/2018

التاريخ 2018/7/17
اعالن

اىل املدعى عليه /فالح مهدي حنوش
بتاريخ 2018/6/21 اصدرت محكمة بداءة الخالص 
قرارها بالع�دد 192/ب/2018 غيابي�ا والذي يقيض 
بتأديت�ه للمدعي محمد عبد الكاظ�م عبد االمري مبلغ 
ق�دره  س�تة ماليني  دين�ار وقد اعيد تبليغك وحس�ب 
يف   10542 بالع�دد  الخال�ص  رشط�ة  مرك�ز  كت�اب 
2018/7/5 وحس�ب اش�عار مختار منطقة عليبات 
)خ�ريي عب�د الداي�م كاظ�م ( بتاري�خ 2018/7/4 
وم�رشوح عليه�ا مجهولية محل اقامت�ك عليه  تقرر 
تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني محليتني اعالن�ا بقرار 
الحك�م الغيابي ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنهم عنك قانونا سيجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

عدنان حسني عيل
���������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة الخالص
العدد : 194/ب/2018

التاريخ 2018/7/17
اعالن

اىل املدعى عليه /فالح مهدي حنوش
بتاريخ 2018/6/21 اصدرت محكمة بداءة الخالص 
قرارها بالع�دد 194/ب/2018 غيابي�ا والذي يقيض 
بتأديت�ه للمدع�ي عباس خض�ري عب�اس  مبلغ قدره 
خمس�ة مالي�ني ومائة ال�ف دين�ار وقد اعي�د تبليغك 
وحس�ب كتاب مركز رشطة الخال�ص بالعدد 10542 
يف 2018/7/5 وحس�ب اشعار مختار منطقة عليبات 
)خ�ريي عب�د الداي�م كاظ�م ( بتاري�خ 2018/7/4 
وم�رشوح عليه�ا مجهولية محل اقامت�ك عليه  تقرر 
تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني محليتني اعالن�ا بقرار 
الحك�م الغيابي ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنهم عنك قانونا سيجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

عدنان حسني عيل 
���������������������������������������������������

فقدان
فق�دت هوي�ة معم�ل طاب�وق البطحاء باس�م عماد 
حسني محمد عيل الصادرة من املديرية العامة للتنمية 
الصناعي�ة /بغ�داد  رق�م االج�ازة املعم�ل 72788 يف 
2007/7/19  الص�ادرة من التنمية الصناعية لس�نة 

2018 عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
���������������������������������������������������

فقدان
فق�دت مني براءة الذم�ة الصادرة م�ن الهيئة العامة 
للرضائ�ب / فرع النج�ف االرشف ذي الع�دد 18098 
بتاريخ 2016/12/18 واملعنونة اىل الوحدة التخمينية 
يف مرور كربالء املقدس�ة بأسم / مرتى ناظم موىس 

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

فقدان
فقدت مني هوية االقامة الصادرة من مديرية االحوال 
املدينة والجوازات واالقام�ة يف النجف االرشف بتاريخ 
2018/5/1 واملرقم�ة )2448( بأس�م )احم�د ع�يل 
غالم محم�د( فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

وزارة الداخلية   
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قس�م ش�ؤون االحوال املدينة  /الواقعات
العدد : 5770

التاريخ 2018/7/23
قدم املواطن )عماد الدين عبد االمري سليمان( طلبا لغرض 
تبديل لقب�ه وجعله )الحمداني( بدال من )رحماني( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مده اقصاها 
)خمس�ة عرش يوم( وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق اح�كام املادة )22( من قان�ون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العامة وكالة

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

اىل الرشيك كريمة جاسب خضري
اقت�ى حضوركم اىل  مقر بلدي�ة النجف االرشف لغرض 
اص�دار اجازة البناء للعقار املرق�م 48076/3 حي النداء 
رق�م املقاطع�ة )4( جزي�رة النجف وبخالفه س�وف يتم 

اصدار اجازة البناء بغيابكم املبلغ )سهام عزيز عطية (
���������������������������������������������������

 فقدان
فقدت مني بطاقة االقامة الص�ادرة من مديرية االحوال 
املدني�ة والج�وازات واالقامة يف النج�ف االرشف واملرقمة 
)1461( بتاريخ /2018 الش�هر )5( علما ان رقم الجواز 
)FA1791473( الص�ادرة س�نة )2015( بأس�م )اح�م 
دعيل غ�الم عيل( فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة السماوة
العدد : 2007/ب/2017

التاريخ 2018/7/18
اع�الن مزاي�دة تنفي�ذا لق�رار الحك�م الصادر م�ن هذه 
املحكم�ة 2007/ب/2017 يف 2017/10/31 واملتضمن 
ازالة ش�يوع العقار املرقم 342/91 مقاطعة 6 ابو محار 
يف السماوة واملوصوف ادناه وبالنظر لعدم حصول راغب 
بالرشاء يف موعد املزاي�دة العلنية املصادف 2018/7/15 
علي�ه قرر تمديد املزايدة واالع�الن مجددا عىل بيع العقار 
املذك�ور يف الصح�ف املحلي�ة خالل خمس�ة ع�رش يوما 
اعتب�ارا م�ن الي�وم التايل للن�رش وعىل الراغب�ني بالرشاء 
مراجعة املحكمة مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة 10% من القيمة الكلية للعقار البالغة )خمس�ون 
مليون دينار( وس�وف تج�ري املزايدة واالحال�ة يف اليوم 

االخري الساعة 12 ظهرا
القايض 

فليح حسني جاسم
االوصاف

االرض مش�يد عليها دار س�كنية مش�يده م�ن الطابوق 
واالس�منت ومس�قفة بالكونكريت املس�لح تشتمل عىل 
غرفتني نوم وغرفة استقبال وكليدور ومطبخ ومجموعة 
صحي�ة يف الطاب�ق االريض واالرضي�ة مبلط�ة بال�كايش 
الدار مترضره ال تصلح للس�كن ايله للس�قوط واالبواب 
مكرسه زجاج النوافذ وان الدار تقع ركن بلوك س�ياجها 

من جهة الطريق العام مهدم جنس العقار ملك رصف
���������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2518/ب2018/1

التاريخ 2018/7/22
اعالن

اىل / املدعى عليه )كامل طالب كامل( 
اق�ام املدع�ي عبد الزه�رة محم�د رضا عب�اس الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اعاله ض�دك والتي تطل�ب فيها الحكم 
بالتعوي�ض عما اصابه من رضر ولثبوت مجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار 
النج�ف حي الكرام�ة حميد جي�اد العاب�دي عليه قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا وبصحيفت�ني محليتني  يوميتني 
بموع�د املرافع�ة يف 2018/8/2 وعند ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

املختصة بنظر الدعاوي التجارية
العدد : 37/تجارية/2018

التاريخ 2018/7/18
اىل املدعى عليها السادسة )مريم هاشم محمد تركي(

اقام املدعي يوس�ف يعقوب عب�د )املدير املفوض لرشكة 
ال�رساج املتح�دة للمق�اوالت اضافة لوظيفت�ه( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله ضدك وال�ذي يطلب فيه فس�خ 
العق�د والتعوي�ض يف م�رشوع اب�و ت�راب الس�كني يف 
النج�ف ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائي صباح محمد ع�يل وتأييد املجلس املحيل 
يف العامري�ة لذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموع�د املرافعة املصادف يف ي�وم 2018/7/30 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

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

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

اقام�ت املدعي�ة )ن�ور فيصل تمك�ني( الدع�وى املرقمة 
4540/ش2018/5 امام هذه املحكمة والتي تطلب فيها 
نفقة ماضية ومس�تمرة لها ومس�تمرة ألوالدها ) زينب 
وع�يل صاحب رايض تمك�ني( وملجهولية مح�ل اقامتكم 
وحسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي املكرمه 
/ النجف ل�ذا تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني يوميتني 
محليتني رس�ميتني فعليك الحضور امام هذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املوافق يوم 2018/7/29 الساعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر طعمة الحار

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة 

العدد : 2012/1408
مقتبس حكم غيابي

1 � اس�م املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل 
االوىل املنطقة الخامسة

2 � اسم املشتكي : الحق العام
3 � اس�م امل�دان الغائب / الرشط�ي هيثم عيل 

احمد خلف
4  �القضية املرقمة : 2012/014080 

5 � تاريخ الحكم : 2017/12/20
6 � امل�ادة القانونية : امل�ادة 34 من ق ع د رقم 

14 لسنة 2008
7 �  خالص�ة الحك�م : حكم�ت محكم�ة قوى 
ام�الن الداخ�يل االوىل املنطق�ة الخامس�ة عىل 
امل�دان الغائ�ب )الرشط�ي هيث�م ع�يل احمد 
خل�ف( بع�دم اج�راء  محاكم�ة املته�م اعاله 
وف�ق امل�ادة 34/ اوال من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املعدل لسبق شموله بقانون العفو العام 
رق�م 19 لس�نة 2008 عن نفس ه�ذه القضية 
وف�ق امل�ادة )341( من ق ع د رقم 111 لس�نة 
1969 املع�دل ك�ون االرضار حدثت قبل صدور 
قان�ون عقوبات ق�وى االمن الداخيل وحس�ب 
قرار اللجنة القضائي�ة لتطبيق قانون العفو يف 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرصة املرقم 23/

عفو / 2016 يف 2016/2/25 املكتسب الدرجة 
القطعية 

8 � تضم�ني املته�م اع�اله مبلغ�ا مق�داره ) 
790,000( س�بعمائة وتس�عون الف دينار عن 
قيم�ة االرضار الت�ي لحقت بالعجل�ة املرقمة ) 
846( ن�وع ش�وفرليت بيك اب والت�ي حصلت 

نتيجة اهماله يستوىف منه بالطرق التنفيذية 
9 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا 
الح�كام امل�ادة 69/رابعا م�ن ق � ا� د  رقم 17 

لسنة 2008 
10 � تحدي�د اتعاب محام�اة  للمحامي املنتدب 
حسني عبد االمري جابر مبلغ مقداره 25,000( 
خمس�ة وع�رشون الف دين�ار ت�رصف له من 
خزينة الدولة عند اكتس�اب قرار الحكم الدرجة 

القطعية 
11 � قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا 
الحكام املادة 60/سادسا  من ق � ا � د  رقم 17 
لس�نة 2008 قابال للتمييز وافه�م علنا بتاريخ 

2017/12/20
اللواء الحقوقي
رئيس املحكمة

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 1577/ب/2018

التاريخ 2018/7/19
اىل املدعى عليه / ابراهيم محسن سلمان

اعالن
اق�ام املدعيان وزير الكهرب�اء اضافة لوظيفته 
واملدي�ر الع�ام النت�اج الطاق�ة الكهربائي�ة يف 
الب�رصة اضاف�ة  لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة 
1577/ب/2018 ضدك والذي يطلب فيها مبلغ 
قدره 100,000,000 مائة مليون دينار ولتعذر 
تبليغك ملجهولية محل اقامتك حسب رشح مبلغ 
مرك�ز رشطة املعق�ل واملجلس البل�دي ملنطقة 
النجيبي�ة عليه تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة 
صباح يوم  املرافع�ة املوافق 2018/8/1 وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا 
وبعكس�ه س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

محمد قاسم عبود
���������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 714/ب/2016

التاريخ 2018/7/22
اىل / املدعى عليه / برهان محمد فارح

س�بق وان ق�ام وكيل املدعية س�لوى س�لمان 
داود الدع�وى البدائي�ة املرقمة 714/ب/2016 
وقد ص�در اعالن الحكم بتاري�خ 2016/3/30 
ال�زام املدعى عليه برهان محم�د فارح بتأديته 
للمدعية س�لوى سلمان داود مبلغ الصك املرقم 
0000071 املس�حوب ع�ىل  م�رصف الرافدين 
فرع البرصة بمبلغ قدره عرشون مليون دينار 
ام�ا الدع�وى 999/ب/2016 ق�د ص�در فيها 
ق�رار بتاري�خ 2016/5/25 وبالنظ�ر لوج�ود 
خط�أ مادي يف اس�م ج�د املدعى علي�ه وجعله 
ف�ارح ب�دال من ف�ادح علي�ه قدم وكي�ل طالب 
التصحي�ح طلب اىل ه�ذه املحكم�ة يطلب فيه 
تصحي�ح الخطأ املادي يف اس�م جد املدعى عليه 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح مبلغ 
رشطة العش�ار املجلس البلدي ملنطقة الساعي 
علي�ه تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح 
ي�وم املرافع�ة املواف�ق 2018/8/5  وعند عدم 
الحضور س�تجري املرافعة بحق�ك غيابا وعلنا 

وفق االصول
القايض

محمد نزار هاشم البعاج

GENERAL COMPANY OF
)ELECTRICITY PRODUCTION )GCEP(
Middle Region

المبلغ التخميني االجمالي )دينار عراقي(الكمية المطلوبة )طن(نوع المعطلت

1HYDROXIDE OR carboxylate Mg20%      100500,000,000 خمسمائة مليون دينار عراقي

العدد: 303 
التاريخ: 17/ 7/ 2018

املهندس 
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

نوع ت
العقار

رقمه 
وموقعه

مدة 
بدل التقدير السنوي مساحتهااليجار

السابق
التقدير السنوي 

الحالي

3 6كشك1
6م2سنوات

452000 اربعمائة 
واثنان وخمسون الف 

دينار

460000 اربعمائة 
وستون الف دينار

3 7كشك2
6م2سنوات

452000 اربعمائة 
واثنان وخمسون الف 

دينار

 500000
خمسمائة الف دينار
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
الغزال ليس له مرارة )حوصلة صفراوية(.

 )Tarantula )باإلنجليزّي�ة:  الرتي�اء  عناك�ب 
يمكنه�ا العيش ألكثر من عامني دون أن تتناول 

الطعام.
الّنعامة أرسع من الحصان، وذكر الّنعامة يمكنه 

أن يزأر مثل األسود.
الخفاش هو الحيوان الثدي الوحيد الذي يمكنه 

الّطريان.
الّتمساح يمكنه أن يعيش )100( عام.

الس�ّن الواحد للفيل يزن 9 باون�د أي ما يقارب 
األربعة كيلوغرامات.

القطط تمتلك )32( عضلة يف كل أذن.
جل�د النم�ر مخط�ط تمام�اً مث�ل الف�راء الذي 

يغطيه.
لسان الحوت األزرق يزن أكثر من وزن فيل.

الفي�ل يمكّنه التعرف عىل أماكن وجود املاء عىل 
بعد ثاثة أميال.

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

أن�ت يف القم�ة ! أنت األّول! أنت الفائز . أن�ت ُملَهٌم وُملِهٌم يف 
نف�س الوقت ، ه�ذا اليوم َيعتم�د الناس ع�ىل ُكّل كلمة من 
كلماتك ، س�رى العالم عند قدميك. استغل هذه الفرصة يف 
اإلقدام عىل املش�اريع التي كنت تخاف الفشل فيها سابقا ، 

عاقاتك العاطفية يف قمة االزدهار ، لقاء بصديق قديم .

مرضب�ة حّظ ستس�مح لك بإيجاد الس�كن ال�ذي تحلم به. 
شارك زوجك أو صاحبك باألفكار حول حساباتك املستحقة. 
عاقات�ك مع أصدقائ�ك س�تكون أفضل بكثري م�ن عادية.

امورك املالية مس�تقرة مع احتمال كبري بالتحس�ن يف االيام 
القادمة ، عاطفيا انت مستقر و تبحث عن امل جديد 

تمّت�ع بكون الجميع يصدقك اآلن. و لك�ن انتبه ، فهذا األمر 
مؤقت ، و قد تواجه نفوراً إذا اس�تمريت يف تصديق نفس�ك. 
ابتع�د عن املبالغة و كن واقعيا يف تقدير األمور كي ال تخرس 
ثقة من هم حولك ، عاقة العاطفية يف تطور االزدهار حاول 

ان توطد عاقتك مع الرشيك قدر االمكان

يف عمل�ك، يمكن�ك أن تتق�ّدم بدون ت�ردد. يحمل ل�ك الحقل 
امل�ايل صفقات مثمرة ، ب�رشط أّن تكون طموح�ًا باعتدال. 
اس�تثمارات مهمة و فرص عمل ممتازة و رشكاء متميزون 
لدي�ك حظ كب�ري يف حق�ل املال ح�اول اس�تغاله . عاقاتك 

العاطفية جيدة جدا هذه االيام

ربما تشعر اليوم بثقل يف املعدة مع احتمال اإلصابة بالتشّنج 
؛ خّفض استهاكك من النشا ، عليك ببعض األجبان ومنتجات 
األلبان، ارشب رشاب الكمون , تناول بعضاً من نبات الشمرة 
والكزبرة. عاقات عاطفية متوترة مع الجنس اآلخر عليك ان 

تكون هادئا يف هذه املرحلة قرارت مهمة عىل املحك .

إذا كن�ت تبدو متعباً، ح�اول أن تعيش حياة أكث�ر انتظاماً. 
شّد يدك عىل محفظتك، و إال سترصف مالك عىل نزواتك. أما 
النفق�ات األخرى، التي ال غنى عنها يف الحقيقة، س�تفرض 
نفسها . حاول االسرخاء يف الطبيعة بعيدا عن ضغط العمل 

او حاول تجديد عاقاتك العاطفية

ال تغام�ر بتحّمل أّي مخاطر ه�ذا اليوم حول رّد فعل حتمي 
تقريباً. يف عاقاتك مع اآلخرين، كن أكثر مرونة لكي تتفادى 
إش�تباكات عديمة الفائدة. اس�تثمارت مهمة يف االفق لذا ال 
تت�رسع يف اتخاذ قرار رسيع اآلن عاقات عاطفية ممتازة و 

سفر قريب بهدف العمل .

تنتظرك مفاجآت عند كل منعطف ، و هي عشوائية بالتأكيد 
. ال تنتظ�ر معجزة لتنقذك بل تحرك بأقىص رسعة ، عىل أي 

حال ستتلقى بعض املفاجآت اليوم ، و هي بمثابة رسالة
تحذي�ر ل�ك ، س�تحّس بالرضا عن أحاسيس�ك ه�ذا اليوم ، 

وعاقاتك الرومانسية ستكون جيدة جداً.

ش�كرا عىل عقليتك الجديدة اإليجابية جداً، ستنجح يف تعزيز 
موقعك املح�رف. ال تزّين املحبوب بكّل الخصائص التي هو 
/ هي ال يملكه�ا يف الحقيقة؛ حاول أن تتخلص من الروتني 
و تبع�ده عن حياتك كزوج. بع�ض الصعوبات يف العمل من 

املمكن ان تجعلك عصبيا ال تنقل مشاكل العمل اىل البيت . 

يف اللحظة التي تش�عر فيها ببعض امللل ، يأتي يشء ما ) أو 
ش�خص ما ( يف الحال ليقرع باب قلب�ك بقوة. تجاوب معه 
ب�كل م�ا تملك من إب�داع ، و قدم أفضل ما عندك . س�تجده 
متجاوبا معك إىل أقىص حد ممكن ال تبالغ يف مدح نفس�ك و 

اال انتهى بك االمر اىل التكذيب من اآلخرين 

س�تجد أن تل�ك التأخ�ريات الصغ�رية يف عملك ستس�ّبب لك 
اإلحباط بمس�تويات عديدة. طاقتك س�تكون عظيمة، لكن 
يح�ذر م�ن اإلف�راط يف التوّت�رات العصبية القوي�ة التي قد 
تثري املش�اكل. لقاء بصديق قديم سوف يساعدك عىل اتخاذ 

خطوة مهمة نحو األمام ال تكثر من السهر

نويص بالح�ذر إىل أولئك الذين سيس�تعملون أدوات معدنية 
باإلضافة إىل كّل عّمال املعادن؛ سيكون هناك احتمال متزايد 
لحادث. حاول اتباع قوانني الس�امة املهنية و ابتعد عن كل 
ما يجعل�ك متوت�را او عصبيا خال هذه الفرة س�تتاح لك 

فرصة عمل كبرية حاول استغالها اىل أقىص حد.

احلوتالعذراء

ابتعد عن »آيفون«
إذا كن�ت ق�د دفع�ت مبلغ�ا مالي�ا باهظ�ا حتى 
تشري هاتف “آيفون X” ظنا منك أنك ستحصل 
ع�ىل أرسع جه�از، فمن الوارد ج�دا أن تكون قد 
تعرضت لخدعة، هذا ما كشفته اختبارات تقنية 

حديثة.
وأظهرت بيانات لرشك�ة “أوكا” التقنية نرشت 
مؤخرا، أن  أجهزة “سامس�ونغ” أكثر رسعة من 
هوات�ف “آيف�ون”، إذ أظه�ر أكثر م�ن 100 ألف 

اختبار أجري خال ثاثة أشهر أن رسعة التحميل 
يف هاتف “سامسونغ إس 9”  هي األرسع بمعدل 

يناهز 38.9 ميغابايت يف الثانية الواحدة.

أم�ا هاتفا “أبل” فقدما أداء أقل بكثري، إذ وصلت 
الرسع�ة يف “آيف�ون 8” إىل 28.6 ميغ�ا باي�ت يف 
الثاني�ة، أما يف هات�ف “آيفون 8 ب�اس” فبلغت 

29.4 ميغابايت يف الثانية.

وتقاس الرسعة يف الهاتف الذكي من خال خدمة 
مجانية يف الويب تس�مى “س�بيد تيست”، تتيح 
للمس�تخدمني  فحص أجهزتهم بش�كل مجاني، 

وفق ما نقل موقع “هيوستن كرونيكل”.
وتش�مل معايري االختبار، رسع�ة الجهاز يف فتح 
املواقع اإللكرونية فضا عن ساس�ة مش�اهدة 
األف�ام وإج�راء مكامل�ات الفيدي�و، وه�ي أمور 

تحظى باهتمام كبري لدى املستخدمني.

وال تق�ف املعايري عند رسعة اإلنرنت، بل تش�مل 
رسع�ة فت�ح التطبيق�ات والتنق�ل ب�ني امللفات 

والصفحات وتحميل األلعاب.
وس�خرت رشك�ة “سامس�ونغ” م�ن نظريته�ا 
األمريكي�ة “أب�ل”، مؤخ�را، يف سلس�لة إعانات 
نرشته�ا لهاتفها “غاالك�ي إس 9”. يف محاولة 
لإلغ�راء باس�تخدام منتج�ات الرشك�ة الكورية 

الجنوبية.

إنستغرام تضيف »مؤرش احلالة األخرض«
أصب�ح بإمكان مس�تخدمي إنس�تغرام اآلن، 
معرفة من يكون متصا باإلنرنت عن طريق 
ما يس�مى ب�”مؤرش الحال�ة األخرض” الذي 
س�يظهر للمتابعني عندما يكون املس�تخدم 

نشطا عرب التطبيق.
وس�تظهر اآلن عام�ة خرضاء بجانب اس�م 
املستخدم الخاص بحسابك وأسماء حسابات 
املس�تخدمني اآلخري�ن يف صندوق الرس�ائل 
املب�ارشة، وقائم�ة املتابع�ني عند مش�اركة 

املحتوى عىل التطبيق.
وأعلنت إنس�تغرام يف منش�ور ع�ىل مدونتها 
عرب اإلنرنت أنه “بدءا من اليوم، سيكون من 
الس�هل التواصل مع األصدقاء عىل إنستغرام 
م�ن خ�ال إظه�ار حال�ة اتصاله�م إلجراء 

محادثة”.
وتابع املنشور: “س�تصبح الرسائل املبارشة 
مع األصدق�اء والتواصل من خ�ال املحتوى 
ال�ذي تحب�ه، أكث�ر متع�ة عندما تع�رف أن 

أصدقاءك موجودون لرؤيته. وسيمنحك هذا 
التحديث الق�درة عىل الحصول عىل املزيد من 
املتعة عرب تلك املحادثات يف الوقت الحقيقي، 
يف ح�ني تمتل�ك الق�درة ع�ىل إخف�اء حالتك 

تماما”.
وقالت الرشكة إن املس�تخدمني قادرون عىل 
رؤية التحدي�ث الجديد فقط ل�دى األصدقاء 
الذي�ن يتابعونه�م أو الذي�ن يتبادلون معهم 

الرسائل املبارشة.

املزاج السيئ جيعلك أكثر إنتاجية!
أشارت دراس�ة كندية جديدة إىل أن الشعور بمزاج 
س�يئ يمكن أن يس�اعد بعض الن�اس بالفعل عىل 
الركي�ز وتحس�ني إدارة وقتهم وتحدي�د أولويات 

املهام بشكل أفضل.
ووج�د الباحث�ون أن امل�زاج الجيد يعي�ق مهارات 
تنظيم الوق�ت واملهارات التقليدي�ة، كما أوضحت 
النتائ�ج أن هذا ينطبق فق�ط عىل املنفتحني فقط، 
بينم�ا يتوق�ف االنطوائي�ون ع�ن العم�ل عندم�ا 

يشعرون بالكآبة.
وبحثت الدراس�ة التي أجرتها تارا ماكويل، أستاذة 
علم النفس بجامعة واترلو، ومارتن غابل، املرشح 
لني�ل الدكت�وراه، يف كيفي�ة تحم�ل 95 ش�خصا 
اعتم�ادا ع�ىل  اليومي�ة  للمطال�ب والضغوط�ات 
مزاجهم.ورك�ز الباحثون ع�ىل التفاعل العاطفي، 
عىل غرار الحساسية ومدة وكثافة الردود العاطفية 
املرتبط�ة بامل�زاج، وتمث�ل ه�ذه األم�ور العوامل 

املحددة الت�ي تؤثر عىل ما يس�مى »األداء الفعال« 
)أو الق�درة ع�ىل تنفي�ذ املهام(.وقّس�م الباحثون 
املش�اركني يف هذه الدراس�ة إىل فئتني من التفاعل 
العاطفي، أي إىل أش�خاص يتمتع�ون بتفاعل عال 

وآخرين ذوي تفاعل منخفض.

ووجدت الدراسة أن األشخاص األكثر تفاعا لديهم 
اس�تجابات عاطفية رسيعة ومكثفة ومس�تمرة، 
أو  التفاع�ل  منخف�ي  األش�خاص  أن  ح�ني  يف 

االنطوائيني يكونون أكثر اسرخاء.
وج�اء أداء املنفتح�ني أفض�ل يف مه�ام الوظائ�ف 

التقليدية عندما كانوا يف مزاج سيئ.
يف املقابل، أظهر قليلو التفاعل تأثريا معاكس�ا ألن 
رغبته�م يف العم�ل تراج�ع إىل حد التوق�ف عندما 

يكونون يف مزاج عكر.
وح�ذرت ماكويل من أنه »ال ينبغي تفس�ري النتائج 
بأنه م�ن الجيد أن يفقد الش�خص أعصابه، أو أن 

يبالغ يف ردة فعله، أو أن يكون عابسا«.
وهناك حاجة إىل إجراء املزيد من البحوث والدراسات 
لرشح هذه العاقة. ولكن، هناك دراسات تشري إىل 
أن األشخاص الذين يتميزون بتفاعل عال يكونون 

أكثر اعتيادا عىل تجربة املشاعر السلبية.

حداد يصنع مسدسًا عمالقًا
صنع الحداد الركي ظفر أردم، مجسما 
ملس�دس عماق بطول 3 أمت�ار ووزن 

100 كيلو غرام.
أردم  ق�ال  لألناض�ول،  ترصي�ح  ويف 
)42 عام�ا(، إنه يعم�ل يف الحدادة منذ 
18 عام�ا، ويعش�ق صناع�ة التماثيل 

الحديدية.
ولفت أنه صنع العدي�د من التماثيل يف 
ورش�ته بإسطنبول، مثل مرضب تنس 
بط�ول 5 أمتار، ومجس�مات لش�جرة 

وطاولة وقبعة حديدية وحقيبة وغريها.
العم�اق  املس�دس  صن�ع  أن  وأوض�ح 

استغرق معه مدة شهر ونصف.
وأشار أن املسدس نسخة من طراز » 357 

Magnum » لكنه أكرب بعرشة أضعاف.

وب�ني أن كل يشء يف املجس�م مطاب�ق 
لألص�ل، م�ع إمكاني�ة تزويد املجس�م 

الحديد بآلية إلطاق قذائف صوتية.
وأع�رب ع�ن رغبت�ه يف ع�رض أعماله 
الس�يما الس�اح العم�اق يف معارض 
فني�ة، ك�ي يتمك�ن عش�اق الف�ن من 
رؤيتها.وأضاف: »الحديد مادة سحرية 
للغاية، بوس�عكم تحويلها إىل أي شكل 

ترغبونه«.
وأكد أهمية الش�غف يف هذا املجال، من 
أج�ل تطويع الحدي�د وصناعة األش�كال 

املطلوبة منه.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
x 1 كوب ذرة فشار

x 1 معلقة كبرية زيت فول السوداني )أو زيت نباتي(
½ x معلقة صغرية ملح

الخطوات:
نشغل البوتاجاز عىل عني متوسطة

نضيف معلقة زيت الفول الس�وداني و نرش عليهم امللح و نستنى 
ثواني قليلة لحد ما الزيت يسخن

ملا يسخن الزيت هنضيف 3 حبات ذرة يف الحلة و نقفل غطى الحلة 
و نستنى ملا يتحولو لفشار

ملا تتحول ال�3 حبات ايل فش�ار ده معن�اه ان احنا جاهزين نضيف 
باقي كمية الذرة

هنضيف ياقي كمية الذرة يف الحلة و نقفل الغطى و بعدين نش�يل 
الحل�ة م�ن عل نار ملدة 30 ثانية و ده عش�ان نخيل كل حبات الذرة 

توصل لنفس درجة الحرارة
هن�ُرج الحل�ة كويس و نرجعها ع�ىل النار و اول ما نبتدي نس�مع 
ص�وت الذرة و ه�و بيتحول )صوت الطرقعة( نب�دأ نُرج الحلة مرة 

أو اثنني كويس
ملا صوت الطرقعة يبدأ يخف جدا هنشيل الحلة من عل النار عشان 

مانحرقش الفشار. بالهنا و الشفا

فشار بيتي
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الشباب والرياضة تضع جداول 
زمنية الستخدام املالعب

             بغداد/ المستقبل العراقي

أكد وزير الش�باب والرياضة السيد عبد الحسين 
عبط�ان ان مالعب الوزارة س�يتم افتتاحها امام 
مباري�ات ال�دوري الممتاز لكرة القدم للموس�م 
الجديد اعتب�ارا من منتصف ش�هر ايلول المقبل 
ولغاي�ة منتصف ش�هر ايار 2019، ولن نس�مح 
بالتمدي�د ول�و لي�وم واحد فق�ط ، مش�ير الى “ 
وض�ع ج�دول زمني مح�دد رس�تخدام المالعب 

اثناء مباريات الدوري “.
ونق�ل بي�ان لمكتب�ه اليوم ع�ن عبط�ان القول 
خالل تفقده اعمال صيانة ارضية ملعب الش�عب 
الدول�ي، ان “ االض�رار الت�ي اصاب�ت ارضي�ات 

مالعب الوزارة والس�يما ارضية ملعب الش�عب 
حدث�ت بس�بب كث�رة المباري�ات في االس�بوع 
الواحد مما يحتم علينا وضع جدول زمني محدد 
الحتض�ان مباريات الدوري، كما س�يكون هناك 
توق�ف لفت�رة زمنية في منتصف ال�دوري وذلك 
الدامة االرضي�ات وعلى الجمي�ع ان يلتزم بهذه 

التوقيتات “.
واضاف ان “ الوزارة قررت ايضا ان يكون ايجار 
ملعب الشعب لناديين فقط وكذلك الحال بالنسبة 
لمالع�ب النج�ف وميس�ان والك�وت وكرب�الء 
والبصرة وباقي مالعب الوزارة “، مبينا ان “ على 
االندية ان تتعامل مع التعليمات الجديدة للوزارة 

بجدية كبيرة استعدادا للموسم الجديد”.

برشلونة يطري للواليات املتحدة 
من أجل خوض »3« وديات

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أنه�ى ن�ادي برش�لونة، الي�وم الثالث�اء، مرانه في 
مدينت�ه الرياضي�ة، وانطلق إلى الوالي�ات المتحدة، 
حيث س�يطوف بع�دة مدن وس�يخوض 3 مباريات 

ودية أمام توتنهام وروما وإيه سي ميالن.
ول�م يكتم�ل الفري�ق، ال�ذي يتولى تدريبه إرنس�تو 
فالفي�ردي، نظ�را ألن الكثي�ر من العبي�ه ال يزالون 
يقض�ون عطالته�م الصيفية عقب مش�اركتهم في 

مونديال روسيا.
واس�تدعى فالفيردي لرحلة الوالي�ات المتحدة، 27 

العبا، بينهم 13 من الفريق الرديف.
وتض�م قائم�ة العب�ي الفري�ق األول، تير ش�تيجن 
وكيليس�ين وس�يميدو ولينجلي�ه ول�وكاس دين�ي 
وس�يرجي روبيرت�و وديني�س س�واريز وأندري�ه 
جومي�ز وآرث�ر وأليك�س في�دال وباك�و ألكاس�ير، 
وينضم لهم العبون كانوا معارين الموسم الماضي 
مثل مارلون ورافينيا ومنير الحدادي، رغم استمرار 

قابلية انتقالهم.
وسيتخلف س�يرجي سامبر عن السفر إلى الواليات 
المتحدة، وذلك بسبب عدم تعافيه من آالم في الركبة 

اليسرى، حسبما أفاد النادي الكتالوني.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ح�دد رئيس إدارة نادي الطلب�ة الطلبة المؤقت 
السابق، خلف كريم، مشاكل النادي التي تسببت 
بتراجع الفريق الكروي الى مراكز متأخرة في 

الموسم الماضي.
وقال خلف كريم “المش�كلة في النادي ليس�ت 
في إستبدال الطواقم الفنية بل باألزمة المالية، 
والكابتن يونس محمود تعهد سابقا بدفع مبلغ 
400 مليون دين�ار التي يحتاجها النادي لعقود 
الالعبين ومس�تحقاتهم ولكن استبعد ذلك كما 
اس�تبعد ان يت�رك عالء كاظم رئاس�ة النادي”.

بحسب قوله.وبين ان “يونس محمود لو كانت 
إدارة الطلبة واضحة معه لدفع المبلغ” مشيرا 

الى ان “ش�رطه لقبول رئاسة ادارة الطلبة هو 
تغيي�ر كل الهيئة العامة للطلب�ة واحتاج لمبلغ 
620 ملي�ون دينار إلحي�اء الفريق والعودة الى 

به الى سكة االنتصارات”.
وأضاف كريم “نسأل اليوم كم موسم والطلبة 
غائب عن ألقاب الدوري، يجب ان تجيب االدارة 

الحالية على ذلك وتوضحه للجمهور”.
وعن طريقة تسميته لرئاسة إدارة نادي الطلبة 
بش�كل مؤقت في آيار الماضي قب�ل انتخابات 
الهيأة العامة الحالية التي جرت مؤخراً، كشف 
كريم انه “أبلغوه بذلك وهو في المنزل رغم اني 

ليست عضواً في الهيأة العامة للنادي”.
وأي�د كريم “ف�رض عقوبات مش�ددة على أي 
نادي ينسحب او يتغيب عن مباريات الدوري”.

خلف كريم حيدد مشاكل الطلبة 
ويضع رشطًا لتويل رئاسة النادي

           المستقبل العراقي / وكاالت

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة، عن 
رغبة ناديي فيورنتينا وتورينو، 
ف�ي التعاق�د م�ع نج�م روم�ا، 
خالل فترة االنتق�االت الصيفية 

الحالية.
“س�بورت  ش�بكة  وذك�رت 
ميدياست” اإليطالية أن ستيفان 
الش�عراوي، جن�اح أيس�ر فريق 
عل�ى  الحص�ول  يري�د  روم�ا، 
مساحة أكبر داخل الملعب، وهو 
ما ق�د يدفعه للرحي�ل عن روما 

هذا الصيف.
وأضاف�ت أن انضم�ام جاس�تن 

لتواج�د  باإلضاف�ة  كلويف�رت، 
دييج�و بيروتي، س�يصعبان من 
مهمة الش�عراوي في المشاركة 
بش�كل أساس�ي خالل الموس�م 
المقبل. وتابعت الشبكة أن ناديي 
فيورنتين�ا وتورينو، يرغبان في 
ض�م الالع�ب، خاص�ة أن والتر 
األخير، يرغب  ماتزاري، م�درب 
في تكوين ثنائية هجومية قوية 

مكونة من الشعراوي وبيلوتي.
واختتم�ت أن مونش�ي، المدي�ر 
الرياض�ي لروم�ا، ال يمان�ع في 
بيع الشعراوي، مقابل 15 مليون 
يورو، ولك�ن يرفض النادي مبدأ 

اإلعارة.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ظفرت إدارة نادي القوة الجوية بالتعاقد مع الالعب محمد قاسم لتمثيل الفريق خالل 
الموسم المقبل، قادماً اليه من صفوف نفط الوسط.

واعتب�ر المكت�ب االعالمي لن�ادي الجوية في بي�ان “الالعب محمد قاس�م من أفضل 
المواه�ب الصاع�دة في الدوري، بعد مس�تواه الالف�ت والمميز خ�الل مباريات نفط 

الوسط بدوري الكرة الممتاز”.
وأشار البيان الى ان “الالعب الموهوب سيدافع عن ألوان الصقور في البطولة العربية 
وكأس االتح�اد االس�يوي ب�أول تح�ٍد رس�مي لالعب م�ع أبطال 

األسيوية”.
ولف�ت الى ان “إدارة نفط الوس�ط، لم تقف أمام رغبات 
وتطلع�ات الالع�ب باإلنتق�ال ألبطال األس�يوية، وذلك 
بس�بب مواقف إدارة القوة الجوية المميزة وجماهيرها 
اثناء مب�اراة العندليب في العاصم�ة بغداد”.كما وجهت 
إدارة الق�وة الجوية بحس�ب البيان “ش�كرها لنادي نفط 
الوس�ط عل�ى االحترافية بموض�وع انتقال موهب�ة الفريق 

محمد قاسم لصفوف االزرق الجوي”.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

نقل�ت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنس�ية عن رغب�ة نادي بايرن 
ميوني�خ األلماني ف�ي التعاقد مع الع�ب المنتخب الفرنس�ي ونادي 

شتوتغارت، بنيامين بافارد، خالل فترة االنتقاالت الصيفية.
وأش�ارت الصحيفة الفرنس�ية إلى أن النادي البافاري مستعد لدفع 
مبل�غ مال�ي يتخط�ى أغلى صفقة ف�ي تاريخ�ه والت�ي أبرمها في 
الصيف الماضي ، بالتعاقد مع الفرنسي، كورنتين توليسو، وبلغت 
قيمتها 41 مليون يورو لنادي ليون، باإلضافة ل�6.5 مليون يورو 

كمتغيرات.
وأش�ارت تقاري�ر إل�ى ع�دم رغب�ة ش�توتغارت ببي�ع الالع�ب 

والمحافظة عليه.
ويحاول المدير الفني للنادي البافاري، نيكو كوفاتش، الحصول 
على خدمات الفرنس�ي كونه يتناس�ب مع طريقت�ه في اللعب 

ويخدم أسلوبه الخططي.

رسميًا.. حممد قاسم ينضم للجوية

»بايرن ميونيخ« يستعد 
لعقد أغىل صفقة يف تارخيه

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

قال الح�ارس األوكراني أندريه لونين، المنضم 
حديًث�ا لري�ال مدري�د، إن�ه رف�ض العدي�د من 
الع�روض من أج�ل االلتحاق بن�ادي العاصمة 

اإلسبانية.

وأضاف لونين في تصريح�ات نقلتها صحيفة 
“مون�دو ديبورتيفو” اإلس�بانية: “حلمي كان 
اللعب لريال مدريد، قلت ذلك علًنا أمام صحافة 

بالدي، أنا من محبي هذا النادي”.
وأض�اف “الجمي�ع يعل�م أنن�ي تلقي�ت 3000 
ع�رض، لكن حلمي هو ري�ال مدريد، لم آت إلى 
هنا م�ن أجل المال، اللعب للميرنجي كان حلًما 

بالنسبة لي وقد تحقق اآلن”.

لونني: رفضت 3000 عرضًا من أجل 
ريال مدريد!!

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

اصطح�ب المدير الفن�ي ألتلتيك�و مدريد، 
دييجو سيميوني، اليوم الثالثاء، 22 العبا معه 
لخوض المباريات الودية التحضيرية للموسم 
 9 بينه�م  الجدي�د ف�ي س�نغافورة، 

العبين من الفريق األول.
إلى سنغافورة  وسيس�افر 
األول،  الفري�����ق  م�ن 
الحارس�ان ي�ان أوب�الك 
أدان،  وأنطوني�����و 
خوانفران  والمداف���ع 
والعب��ا  توري����س 
رودريج��و  الوس�ط 
هيرناندي�ز وتوماس 
وفيتول��و،  بارت��ي 

والمهاجمان أنخيل كوريا وكيفين جاميرو، 
ولوسيانو فييتو.

وس�تنطلق بعثة الفريق المدريدي، مساء 
اليوم من مطار العاصمة اإلسبانية صوب 
س�نغافورة لخوض مباري�ات ودية أمام 
آرس�نال وباريس سان جيرمان، في إطار 

الكأس الدولية لألبطال.
وس�يظل ف�ي مدري�د، المدافع س�تيفان 

س�افيتش، ليواص�ل عملي�ة تعافيه من 
جراح�ة خض�ع له�ا ف�ي مايو/آي�ار 

الماض�ي، والع�ب الوس�ط س�اؤول 
نيجيز ال�ذي عاد أمس وسيش�ارك 

في التحضير للموسم مع زمالئه 
كوكي ريسوريكسيون ودييجو 

اللذان س�ينضمان له  كوس�تا 
غدا.

سيميوين يصطحب 22 العبًا إىل سنغافورة

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ح�دد االتح�اد اإلس�باني لك�رة الق�دم، موعد 
المب�اراة النهائي�ة لبطولة كأس ملك إس�بانيا، 
خالل االجتماع الذي يجرى حالًيا لسحب قرعة 
بطول�ة ال�دوري اإلسباني.ونش�رت صحيف�ة 
“موندو ديبورتيفو” اإلسبانية أن مباراة نهائي 
كأس ملك إسبانيا لموسم 2018/2019، ستقام 

يوم 25 مايو/ آيار المقبل.وتجرى اآلن مراسم 
قرعة الدوري اإلس�باني للموسم المقبل، حيث 
يحضر القرعة السويس�ري جيان�ي إنفانتينو، 

ئي�س  االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.ر
يذكر أن برشلونة هو حامل 
لقب بطولة كأس إسبانيا 

في الموسم الماضي.

االحتاد اإلسباين حيدد موعد 
هنائي الكأس

            المستقبل العراقي / متابعة
 

اعلن يلدريم ديميرورين، رئيس االتحاد التركي، اليوم الثالثاء، دعمه لالعب 
خط وس�ط المنتخب األلماني الس�ابق، مس�عود أوزي�ل، وانتقد طريقة 

التعامل مع الالعب، بسبب انحداره من أصول تركية.وقال ديميرورين، 
في بي�ان أصدره اليوم “أعل�ن الدعم التام لمس�عود أوزيل وعائلته، 

وأدي�ن طريق�ة التعامل مع�ه وكذلك التهدي�دات والرس�ائل التي 
أس�اءت له بس�بب أصول�ه”.وكان أوزي�ل قد أعل�ن أمس األول 

األح�د، اعتزاله اللعب الدولي ورحيله ع�ن المنتخب األلماني، 
مرجعا الس�بب في ذلك إلى تعرضه للتمييز والعنصرية، في 
أعقاب لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتقاط 
الص�ور معه.وأضاف ديميروري�ن “كل العب يجب حمايته 
من اإلذالل والتمييز والرس�ائل التي تحمل كراهية، س�واء 
كانت رسائل عامة أو خاصة”.وتابع “كل المجتمع الكروي 

الدول�ي يج�ب أن يتوحد م�ن أجل القض�اء عل�ى العنصرية 
والتعصب ويواصل الكفاح بدون استسالم”.

           المستقبل العراقي / متابعة
 

ذكرت تقارير صحفية، اليوم اإلثنين، 
إن ريال مدريد اإلس�باني، اقترب من 
تعزي�ز صفوف�ه بصفق�ة برازيلي�ة، 
الصيفي�ة  االنتق�االت  فت�رة  خ�الل 

الجارية.
صحيف�ة  نش�رته  م�ا  وبحس�ب 
البرتغالي�ة، ف�إن ري�ال  “ريك�ورد” 
مدري�د ف�ي مفاوض�ات متقدمة مع 
نادي بورتو، للحص�ول على خدمات 

الظهي�ر البرازيلي أليكس تيليس، 
هذا الصيف.

وش�ددت الصحيفة على أن ريال 
مدريد يريد التعاقد مع بديل قوي 
لمارس�يلو في الصي�ف الجاري، 
ولذلك يريد استقدام أليكس تيليس 
م�ن بورت�و. وختم�ت الصحيفة 
تقريرها، بأن بورتو مس�تعد لبيع 
تيليس لريال مدريد، إذا حصل على 
40 ملي�ون ي�ورو، قيمة الش�رط 

الجزائي في عقد الالعب.

االحتاد الرتكي يقف بجوار أوزيل

صفقة برازيلية يف الطريق
لريال مدريد

      المستقبل العراقي / وكاالت

دا  نيم�ار  البرازيل�ي  كش�ف 
س�يلفا، نج�م باري�س س�ان 
جيرم�ان، ع�ن الفري�ق الذي 
كان يحلم بتكوينه للمشاركة 
في إحدى مسابقات الخماسي 

التي ينظمها في البرازيل.
“ديل�ي  صحيف�ة  ونش�رت 
ميل” أس�ماء الالعبي�ن الذين 
البرازيل�ي  النج�م  اختاره�م 
أحالم�ه  ليلعب�وا ف�ي فري�ق 

الخماسي.
واختار نيمار صديقه األرجنيتني 
ليونيل ميس�ي العب برش�لونة 

وزميله األس�بق، قب�ل أن ينتقل 
إلى صفوف سان جيرمان مطلع 

الموسم الماضي.
وج�اء البرازيليان دان�ي ألفيس 
س�ان  العب�ا  س�يلفا،  وتياج�و 
جيرم�ان، أيًضا ضم�ن صفوف 
الفريق الذي اختاره نيمار، بجوار 
مواطنهم�ا جابريل جيس�وس، 

مهاجم مانشستر سيتي.
أن  إل�ى  الصحيف�ة  وأش�ارت 
اختي�ار  ع�ن  تغاض�ى  نيم�ار 
البرتغالي كريس�تيانو رونالدو، 
نج�م يوفنت�وس، باإلضافة إلى 
البرازيلي فيليب كوتينيو، العب 

برشلونة.

فيورنتينا وتورينو يطاردان 
نجم روما

نيامر خيتار مييس ويتجاهل 
كريستيانو يف فريق أحالمه
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نتائج بعيدة املدى جلراحة شفط الدهون
بماذا تتعل�ق النتائج بعيدة 
ش�فط  لجراح�ة  امل�دى 
الده�ون النتائ�ج عىل املدى 
ش�فط  لجراح�ة  الطوي�ل 
الده�ون تعتم�د كث�را عىل 
التي إزيل�ت منها  املنطق�ة 
بال�وزن  الزائ�دة،  الده�ون 
ونمط  للش�خص  اإلجم�ايل 
حياته قب�ل وبعد الجراحة. 
الده�ون  ش�فط  جراح�ة 
التعط�ي نتائج جي�دة عند 
ال�وزن  ذوي  االش�خاص 
الزائ�د، حي�ث يتعل�ق االمر 
ليس�ت  كمي�ات  بتقلي�ص 

كبره نس�بيا م�ن كميات 
الده�ون الكب�رة املرتاكمة 
)2-3 ل�رتات م�ن الده�ون 
الت�ي يت�م ازالته�ا جراحيا 
مث�ا مقاب�ل 20 حت�ى 30 
كغم من الده�ون الزائدة(.

من أجل الحفاظ عىل نتائج 
جيدة بعد الجراحة فينبغي 
املح����افظ�ة ع�ىل الوزن 
وتجنب زيادة الوزن.وأفضل 
طريقة للقيام بذلك هي من 
خال الحف�اظ عىل التغذية 
السليمة وممارسة التمارين 

الرياضية بانتظام.

عقار واعد من الفلفل ملحاربة السمنة ممرضة تقتل 20 مريضًا بسبب
 ط�ور باحث�ون أمركي�ون عق�ارا لع�اج الس�منة يحتوي ع�ىل مادة  اجازهتا االسبوعية

»كابسايس�ن« التي توجد يف الفلفل الحار الطعم، أدى إىل خفض الوزن 
عىل املدى الطويل وحسن عملية التمثيل الغذائي.

وأج�رى الباحث�ون يف كلي�ة الصيدل�ة بجامع�ة وايمنونغ تج�ارب عىل 
ف�ران االختبار، أطعمت غ�ذاء عايل الده�ون. وأُعطيت الف�ران عقار 
»ميتابوس�ن« املصمم خصيصا إلفراز مادة »كابسايسن« ببطء خال 
الي�وم، بحي�ث ي�ؤدي عمل�ه يف مكافحة الس�منة م�ن دون أن يقود إىل 
ح�دوث التهابات أو أي أعراض س�يئة أخرى. وح�ذر العلماء من تناول 
األف�راد للفلف�ل الح�ار يف الغذاء للحد من الس�منة ألن الكث�ر من مادة 

»كابسايسن« املوجودة فيه ال يمتص من قبل الجسم.

قتلت ممرضة يابانية 20 مريضاً خال مس�رتها العملية فكانت تضع 
محلوالً ساماً يف حقن املرىض ففارقون الحياة فوراً.وأشار املصدر إىل أن 
املمرضة فعلت ذلك لكي يفارق املرىض الحياة خال إجازتها األسبوعية، 
عنده�ا لن تكون هي من تبلغ ذويهم بنبأ وفاتهم بحس�ب ما يقيض به 
النظام الداخيل يف املستش�فيات الياباني�ة وهذا االمر كان يزعجها كثرا 
ل�ذا كان�ت تعجل يف م�وت املرىض لك�ي ال تجرب عىل فعل م�ا ال تحبه يف 
وظيفتها.كما تبن احتواء جسم أحد املرىض عىل ذلك املحلول. وأظهرت 
التحري�ات أن املمرضة كانت تتعمد تس�ميم امل�رىض حتى املوت لكي ال 

تضطر إىل إباغ األهل بالوفاة، ألن هذا يزعجها.

كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

ملاذا يتعني عىل النساء تناول األسربين؟
وج�د علم�اء أمريكيون من املعه�د الوطني 
للرسط�ان يف مركز موفيت، أن تناول جرعة 
مخّفض�ة م�ن األس�ربين يقل�ل م�ن خطر 

اإلصابة برسطان املبيض.
أن   »«  medical express مجل�ة  ون�رت 
الخرباء حللوا بيانات 13 دراسة حددت نسبة 
تناول النساء لألسربين، بمشاركة 750 ألف 

ام�رأة، من بينه�ن أكثر م�ن 3500 يتناولن 
عق�ارات مضادة لالتهاب غر س�رتويدية، 

مثل إيبوبروفن ونابروكسن.
وتبن أن تناول األسربين بجرعات مخّفضة 
يقلل من خطر اإلصابة بالرسطان بنسبة 10  
باملئة. كما بينت نتائج دراسة أخرى قام بها 
علماء من مركز مافي�ت وجامعة هاواي يف 

مانوا، أن تناول النس�اء، املصابات برسطان 
املبيض، لألس�ربين ومضادات االلتهاب غر 
الس�رتويدية، حسن من نس�بة بقائهن عىل 

قيد الحياة بنسبة بلغت 30  باملئة 
ووفق�ا للباحثن، هناك حاج�ة إىل مزيد من 
الدراس�ات لتحدي�د الجرعة الت�ي يمكن أن 

يوىص بها لعاج والوقاية من الرسطان.

القاضي علي كمال

يعترب اتباع نظام غذائي صحي 
أمرا جيدا، ولكن لألس�ف، قد ال 
يمن�ع ذل�ك اإلصاب�ة برسطان 
األمع�اء بش�كل كام�ل، وفق�ا 

لألطباء.
وتش�مل عوامل الخطر املرافقة 
بامل�رض  اإلصاب�ة  الحتم�ال 
الخطر: زيادة الوزن والتدخن 
الكح�ول  م�ن  الكث�ر  ورشب 
وم�رض الس�كري م�ن الن�وع 
الثاني. وفيما ييل أهم النصائح 
التي تساعدك عىل تقليل احتمال 

اإلصابة برسطان األمعاء«
ال تبتعد عن الكربوهيدرات1

يمكن أن تك�ون الكربوهيدرات 
غر محببة عند محاولة إنقاص 

ال�وزن، ولكن الخ�رباء يعتق�دون أن األلياف 
يمكن أن تساعد يف ترسيع تحرك الطعام عرب 

الجهاز الهضمي.
وم�ن األفض�ل التمس�ك بأصن�اف الحب�وب 
الكاملة مثل، الخبز األسمر واألرز واملعكرونة، 
حي�ث تمتلك هذه األطعمة خصائص مضادة 
لالتهاب�ات، م�ا يس�اعد أمعاءك ع�ىل البقاء 

بصحة جيدة.
2- تناول الخرضوات والفواكه

أظهرت الدراسات أن تناول كميات كبرة من 
فيتام�ن C يمك�ن أن يس�اعد يف تقليل خطر 
اإلصاب�ة برسط�ان األمع�اء. لذا ق�م بتخزين 
الربتق�ال والحمضيات األخ�رى، باإلضافة إىل 

تناول الفلفل والتوت والكيوي.
3- الحد من اللحوم املصنعة

 Beating BOWEL تقول منظم�ة
Cancer  الخري�ة إن هناك عاقة 
قوي�ة بن رسطان األمع�اء واتباع 
نظام غذائي يحتوي عىل الكثر من 
اللحوم الحم�راء املعالجة. وتويص 
املنظم�ة بتناول أقل من 500 غرام 

من اللحم األحمر يف األسبوع.
4- تناول الكثر من األسماك

يوج�د بدي�ل ه�ام للّح�وم وه�و 
السمك، خاصة األنواع الزيتية مثل 

السلمون والرسدين.
ع�ام  أجري�ت  دراس�ة  وأظه�رت 
2016 يف كلية KINGS  بالعاصمة 
الربيطاني�ة لن�دن، أن تناول كمية 
قليلة من األسماك الزيتية يف اليوم، 
يمك�ن أن يقلل م�ن خطر اإلصابة 

برسطان األمعاء بشكل كبر.
ويعتقد أن الس�بب يف ذلك هو أن هذه األنواع 
من األسماك غنية بأوميغا 3، ولها الكثر من 

الخصائص املضادة لالتهابات.
5- فكر يف معدل استهاك الكحول

إن الحد من رشب الكحول يعد وسيلة بسيطة 
للمساعدة يف منع اإلصابة برسطان األمعاء.

نصائح بسيطة حتميك من مرض قاتل! 

الحقوقي خالد دواي العطواني         
مفهوم الحكومة والوطن يف العال�م العربي ..

مق�ال للكاتب الربيطاني)روبرت فيس�ك( يقول في�ه أتعلمون ملاذى بيوت 
الع�رب يف غاية النظافة ,بينما ش�وارعها عىل النقيض من ذلك الس�بب أن 
الع�رب يش�عرون أنهم يملكون بيوته�م ,لكنهم اليش�عرون أنهم يملكون 

اوطانهم؟ اذاً مالسبب هذا يرجع اىل سببن :
االول: أنن�ا نخلط ب�ن مفهوم الوطن وبن مفه�وم الحكومة , فنعتربهما 

واحد وهذه مصيبة بحد ذاتها 
الحكوم�ة هي ادارة سياس�ية لفرتة قصرة من عم�ر الوطن , وال حكومة 
تبق�ى لألبد بينما الوطن هو التاري�خ والجغرافيا , والرتاب الذي ظم عظام 
األج�داد , والش�جر ال�ذي رشب عرقه�م , ه�و الفك�ر والكت�ب , والعادات 
والتقاليد..لهذا من حق كل انسان أن يكره الحكومة , ولكن ليس من حقه 
أن يك�ره الوطن! واملصيبة األكرب م�ن الخلط بن الحكومة والوطن هو أن 
نعتق�د أننا ننتقم من الحكومة أذا اتلفنا الوط�ن .. وكأن الوطن للحكومة 
وليس ,لنا ماعاقة الحكومة بالشارع الذي أميش فيه أنا وأنت , وبالجامعة 
الت�ي يتعل�م فيه�ا ابني وأبن�ك , وباملستش�فى التي تتعال�ج فيها زوجتي 

وزوجتك, األشياء ليست ملك من يديرها وإنما ملك من يستخدمها..
نح�ن يف الحقيقة نتقم من الوطن وليس من الحكومة , الحكومات تعاقب 

بطريقة أخرى لو كنا نحب الوطن فعاً..
الثان�ي: أن ثقافة امللكي�ة العامة معدوم�ة عندنا, حتى لنب�دو أننا نعاني 

إنفصاماً ما..
فالذي يحافظ عىل نظافة مرحاض بيته , هو نفسه الذي يوسخ املرحاض 
العام .. والذي يحافظ عىل الطاولة يف البيت هو نفس�ه الذي يحفر إس�مه 
عىل مقعد املدرس�ة والجامع�ة ..واألب الذي يريد من إبن�ه أن يحافظ عىل 
النظام يف البيت هو نفس�ه الذي يرفظ أن يقف يف الطابور بإنتظاردوره..

واألُم التي الترىض أن تفوَت إبنتها محارضة واحدة, هي نفسها التي تهرب 
من الدوام..

وخاصة القول:
الحكومة ليس�ت الوطن ش�ئنا أم ابينا ..ومش�اكلنا م�ع الحكومة اليحلها 
تخري�ب الوطن ..إن الش�عب ال�ذي ينتقم م�ن وطنه ألنٌّ حكومته س�يئة 
اليس�تحُق حكوم�ة أفضل ..ورقٌين�ا اليقاس بنظافة حديق�ة بيتنا , وإنما 
بنظاف�ة الحديقة العاٌمة بعد جلوس�نا فيها ..لو تأُملن�ا حالنا لوجدنا أُننا 
أع�داء أنفس�نا ,وأنه ال أحد ي�يء ألوطانن�ا بقدر مانفع�ل نحن..وصدق 
القائل االنسان اليحتاج إىل شوارع نظيفة  ليكون محرتماً , ولكن الشوارع 
تحتاج اىل أناس محرتمن لتكون نظيفة..نعم نحن نعاني من أزمه تربوية 
وأجتماعي�ة وثقافي�ة خانق�ة ..نحت�اج اىل جيل جديد وطن�ي ومنقى من 
الشوائب التي علقت به عىل مرعقود سلفت هذه مهمة التعليم يف املدارس 
والجامعات واملجتمع بارسه وحب الوطن اغىل واثمن من الحياة التي زخر 

بها شهداء االمة من اجل اوطانهم .

وهو م�ن اإلجراءات التي تلجأ إليها الس�لطات التحقيقية 
وفق�اً للس�لطة التقديرية له�ا يف ظل الضواب�ط القانونية 
ال�واردة يف قانون اص�ول املحاكمات الجزائية ال س�يما يف 
الجرائ�م البس�يطة وغ�ر الخط�رة والتي ال يخ�ى فيها 
م�ن هروب املته�م او تأثره عىل س�ر التحقيق او أطراف 

الدعوى الجزائية.
 يع�رف التكليف بالحضور او االس�تقدام ان�ه دعوة املتهم 
للحضور ام�ام س�لطة التحقيق يف زمان وم�كان معينن 
يف الطل�ب ويك�ون املتهم هناك أمام العدي�د من االجراءات 
التحقيقية التي يمكن للسلطات املختصة اللجوء اليها من 
اجل الوصول اىل الحقيقية يف الدعوى الجزائية واتخاذ القرار 
املناس�ب فيها بعد تكوي�ن القناعة القانوني�ة والقضائية 

لديها من خال االدلة املتحصلة من تلك االجراءات.
 وه�ذه اإلج�راءات منها م�ا ال يجوز اللج�وء يف التنفيذ اىل 
الق�وة او االكراه بحق املطلوب واتخ�اذ االجراء بحقه عند 
رفضه االنصياع طواعية واختياراً كما هو الحال يف التكليف 
بالحض�ور واالس�تجواب بالنس�بة للمته�م واال تع�رض 
املخالف للمس�اءلة القانونية التي تصل حد فرض العقوبة 
بحقه كون الفعل شكل جريمة منصوص عليها يف القانون 
العقوبات العراقي كما هو الحال يف تجاوز حدود الس�لطة 
املمنوح�ة للموظ�ف املختص يف حن يج�وز اللجوء يف نوع 
آخر من اإلجراءات التحقيقية اىل استخدام القوى بحق من 
يراد التنفيذ تجاهه من قبل السلطات املختصة السيما عند 
عدم االس�تجابة والخضوع الطوعي لتنفيذ تلك اإلجراءات 
والتي قد تصل اىل حد اإلجازة والترصيح باستخدام الساح 
والق�وة املميت�ة دون أن يرتت�ب ع�ىل القائ�م بالتنفيذ اية 
مس�ؤولية قانونية ومن تلك اإلج�راءات القبض والتوقيف 
والتفتيش ما لم يتجاوز القائم بالتكليف الحدود املسموح 
به�ا.  ون�رى أن امل�رع العراق�ي عندم�ا أدرج التكلي�ف 
بالحضور ضمن طرق اإلجبار عىل الحضور لم يقصد بذلك 
إجازة اس�تخدام القوة املادية )اإلجب�ار املادي( ضد املتهم 
املمتن�ع عن الحض�ور, الن التكليف بالحض�ور امر مرتوك 
إلرادة املتهم وال يجوز اس�تخدام القوة مع�ه عند امتناعه 
ع�ن الحضور بمقتضاها وال يج�وز الزامه بالحضور جربا 
وهن�ا الي وجد اجبار مادي وانم�ا يقع االجبار عند امتناع 
املتهم عن الحضور وبن�اًء عىل ورقة التكليف بالحضور اذ 
تصدر الس�لطة املختصة امرا بالقب�ض او باالحضار وهنا 
ينتف�ي اثر ورقة التكليف بالحضور بصدور امر قبض من 
املحكمة املختص�ة وبذلك يكون مقصد املرع من االجبار 
ه�و القانوني وليس امل�ادي.  وكذلك تجدر االش�ارة اىل ما 
اش�ار اليه املرع اضاف�ة اىل عدم االجبار املادي اذ رس�م 
قانون اص�ول املحاكمات الجزائية اإلج�راءات عند امتناع 
املكل�ف بالحضور او املته�م او امتناعه عن الحضور فعند 
االمتن�اع املتهم عن التوقيع عىل ورق�ة التكليف بالحضور 
فع�ىل القائ�م بالتبلي�غ ان يق�وم بتثبيت ذل�ك وان يفهمه 
بمضم�ون الورقة وبحضور ش�اهدين وكذل�ك الحال عند  
عجزه عن التوقيع ويرح ذلك ويقوم باعادتها للمحكمة 
التخ�اذ القرار املناس�ب بض�وء االج�راءات االصولية التي 
تم�ت. وكذلك س�ارت اغلب التريعات عىل م�ا نحىا عليه 
امل�رع العراق�ي اذ نص املرع االردني ع�ىل ذلك يف املادة 
2/111 م�ن قان�ون اص�ول املحاكمات الجزائي�ة االردني 
وكذلك املرع التون�ي يف الفصل 68 من مجلة االجراءات 
الجزائية رقم 23لسنة 1968 واملادة 102 من قانون اصول 

املحاكمات السوري.
 وان اجراءات املحكمة تعتمد يف طلب احضار املتهم س�واء 
الس�تجوابه او ألي اجراء آخر من إج�راءات التحقيق, اما 
بالنس�بة للجرائم التي اجاز للقايض اصدار ورقة التكليف 
بالحضور فان االس�تثناء هو ص�دور امر قبض يف الجرائم 
املعاق�ب عليها باالعدام او الس�جن املؤبد اذ اوجب املرع 
ص�دور امر قب�ض ابت�داء ام�ا يف الجرائم املعاق�ب عليها 
بالحبس ملدة تزيد عىل الس�نة فيت�م احضاره باصدار امر 
قب�ض بحق�ه اال اذا اس�تصوب القايض احض�اره بورقة 

تكليف بالحضور.

تكليف باحلضور أو االستقدام احلكومة والوطن

تتقدم السيدة أستربق نويش بالشكر والتقدير 
والعرفان إىل الدكتورة عبر عبد األمر محمد – 
طبيبة أخصائية بجراحة العيون – مستشفى 
الكاظمي�ة التعليم�ي ع�ىل إج�راء عملي�ات 
جراحية للعي�ون لبعض امل�رىض بالرغم من 
انه�ا مج�ازة وقام�ت 
ب�رتك اإلج�ازة يف يوم 
العم��لي�ات  موع�د 
وك�ذلك  الجراحية. 
اإلنس�اني  تعاملها 
امل�رض�ى.  م���ع 
نتمنى له�ا التوفيق 

يف عملها .

شكر وتقدير


