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االمام علي )عليه السالم(

احملسن حيٌّ 

وإن نُـقـِل إلـى مـنـازل

 األمـوات

ص3القضاة املنتدبون يصفون »ملفات الفساد« يف مفوضية االنتخابات

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

القوات األمنية 
تطلق عملية عسكرية 

ملالحقة »داعش« يف 
)4( مناطق حماذية 

لنهر دياىل

رد إيـرانـي قـوي جيبـر واشنـطـن عىل سحـب هتـديـداهتـا تـجـاه طهـران

اليوم.. اجتامع بني أربيل وبغداد للتوصل إىل اتفاق هنائي بشأن فتح طريق كركوك

املرجعية الرشيدة تسد الباب أمام »التسويف« يف تشكيل احلكومة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حدد املرجع االعىل السيد عيل السيستاني 
يف خطبة الجمعة برنامج الحكومة املقبلة، 
فيما  ح�ذر من تصاع�د االحتجاجات يف 

الشارع ومنح التظاهرات زخماً جديداً.
وقد منح الس�يد السيس�تاني التظاهرات 
الش�عبية املتواصلة يف العراق زخماً جديداً 
بتجديد دعمها، ووجه تحذيرات نادرة من 
احتمال تطوي�ر آليات االحتجاج إذا لم يتم 
االس�تجابة ملطالب اإلصالح، ليضع القوى 
السياس�ية العراقي�ة إزاء وضع مختلف يف 
شأن آليات تش�كيل الحكومة التي اشرتط 

الس�يد السيستاني ان يرتأس�ها شخصية 
قوية وحازمة.   ووصف ممثل السيستاني 
يف كرب�الء عب�د امله�دي الكربالئي الش�يخ 
عب�د امله�دي الكربالئي، الوض�ع يف العراق 
بأنه وصل إىل »حال مأس�وية« مش�را اىل 
ان »املرجعي�ة نصحت كبار املس�ؤولني يف 
الحكوم�ة وزعماء القوى السياس�ية بأن 
يعوا حجم املس�ؤولية امللقاة عىل عاتقهم 
وينب�ذوا الخالفات املصطنعة التي ليس�ت 
وراءه�ا إال املصالح الش�خصية والفئوية، 
البل�د،  إدارة  وأن يجمع�وا كلمته�م ع�ىل 
ويراع�وا العدال�ة يف منح الروات�ب واملزايا 
واملخصصات، ويعملوا لإلصالح، ويمتنعوا 

عن حماية الفاسدين«.  وندد ممثل السيد 
السيس�تاني باالعت�داء ع�ىل املتظاهري�ن 
الس�لميني وعىل ق�وات األم�ن واملمتلكات 
العامة والخاصة، مطالباً بمس�ارين، »أن 
تج�ّد الحكومة الحالية يف تحقيق ما يمكن 
تحقيق�ه يف ص�ورة عاجل�ة م�ن مطالب 
املواطنني«، و«أن تتشكل الحكومة املقبلة 
يف أق�رب وقت ممكن عىل أس�س صحيحة 
من كفاءات فاعلة ونزيهة، ويتحمل رئيس 
مجلس الوزراء فيها كامل املس�ؤولية عن 

أداء حكومته.
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األمم املتحدة: غرق )1500( مهاجرًا يف البحر منذ بداية العام
      بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت املنظمة الدولي�ة للهج�رة التابعة لألمم 
املتحدة إن ما ال يقل عن 1500 مهاجر غرقوا يف 
البحر املتوسط العام الحايل، مشرة إىل أن أخطر 
طرق الهجرة هو الذي يصل بني ليبيا وإيطاليا. 
وذكرت املنظمة أن إس�بانيا، الت�ي حلت محل 
إيطالي�ا كمقصد مفضل للمهاجرين، س�جلت 
دخ�ول نحو 21 ألف مهاجر منذ بداية العام أي 
ما يزيد عىل العدد الكيل املسجل يف العام املايض. 
وأضاف�ت املنظم�ة الدولية أنه بش�كل إجمايل 

وص�ل نحو 55 ألف مهاجر إىل س�واحل أوروبا 
الجنوبي�ة منذ بداي�ة 2018 مقارن�ة مع أكثر 
م�ن 111 ألفا و753 مهاجرا يف الفرتة نفس�ها 
م�ن العام املايض. أي أن، هناك تراجع بنس�بة 
النصف يف عدد املهاجرين. واس�تقبلت إيطاليا، 
التي أغلق�ت حكومتها الجدي�دة موانئها أمام 
س�فن إنقاذ املهاجري�ن، نح�و 18 ألفا و130 
مهاج�را وصلوا عرب البحر م�ن ليبيا منذ بداية 
الع�ام بينما توجه الباق�ون إىل اليونان ومالطا 
وقربص. وق�ال جويل ميلمان املتحدث باس�م 
املنظم�ة يف إفادة صحفي�ة يف جنيف »من املهم 

مالحظ�ة أنه برغم االنخف�اض الكبر يف أعداد 
الواصلني إىل إيطاليا فإن معدل الوفاة لكل ألف 
ش�خص قد يكون عند أع�ىل نقاطه« منذ بدأت 
موجة النزوح. م�ن جانب آخر، قالت صحيفة 
»أملوندو« اإلسبانية نقال عن مصادر يف الرشطة 
إن إس�بانيا بص�دد مواجهة موج�ة عبور غر 
رشعي لحوايل 50 ألف مهاجر من دول أفريقية 
ينتظرون فرصة للوصول إىل الجيبني اإلسبانيني 
سبتة ومليلية عىل األرايض املغربية، أو محاولة 
عبور مضي�ق جبل ط�ارق بق�وارب مطاطية 

للوصول إىل السواحل اإلسبانية. 

حمافظ بغداد يتابع ميدانيا اعامل التطوير 
واألكساء يف قضاء املحمودية

رئيس الوزراء يصدر )17( قرارا ختص الديوانية ويؤكد: 
4مطالب املواطنني حقوق مرشوعة 2

       بغداد / المستقبل العراقي

أظهرت أرقام صادرة ع�ن وزارتي التخطيط 
والنفط، ان العراق وبفضل موارده الطبيعية 
يعد واح�دا من أغن�ى بلدان العال�م، كما انه 
ينتج يوميا نحو 4,4 مليون برميل من النفط. 
وتبني تلك األرقام غر املعلنة رسميا أن ثروات 
العراق الطبيعية الرئيس�ة تتمثل ب�احتياطي 

يقدر ب� 153 ملي�ار برميل نفط، ونحو 131 
تريليون مرت مكعب من الغاز، إضافة إىل 5,7 
مليار طن من الفوسفات، و 600 مليون طن 
كربي�ت، و158ملي�ون دون�م أراض زراعية، 
و12أل�ف موق�ع س�ياحي، وف�ق م�ا أعلنته 
وزارة التخطي�ط. وكش�فت وزارة النفط ان 
الع�راق ينتج يوميا 4,4 ملي�ون برميل نفط، 
يص�در منها 3,5 ملي�ون برمي�ل، وقد بلغت 

الص�ادرات النفطية يف األش�هر الس�تة األوىل 
من العام الج�اري 2018، 622 مليون برميل 
فيما بلغت عائداتها 40 مليار دوالر أمريكي. 
وفيم�ا يتعلق بمس�تويات الفق�ر والبطالة، 
ف�ان إحصائي�ات وزارة التخطي�ط تفيد بأن 
مس�توى الفقر ارتفع يف السنوات األخرة إىل 

30 يف املائة .
التفاصيل ص3

إحصائيات حملية ودولية: العراق أغنى البلدان
 لكنه يأن من الفقر والبطالة
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        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مدير عام العالقات االقتصادية الخارجية 
يف وزارة التجارة عادل خضري املس�عودي، ألمس 
السبت، عن اختيار العراق مقرراً للجنة التنسيق 
االقتص�ادي  املجل�س  ع�ن  املنبثق�ة  واملتابع�ة 

واالجتماعي العربي يف جامعة الدول العربية. 
وقال املس�عودي يف ترصيح  إن “جميع الدول 
العربية اختارت العراق لهذا املنصب املهم وتسلم 
املنصب امللحق التجاري العراقي بالقاهرة، حيدر 

نوري جرب”. 
وأضاف املسعودي، أن “االجتماع ناقش العديد 
م�ن القضايا التي تخص العمل العربي املش�رك 
والخاص بعمل املنظمات التابعة للجامعة العربية 

وعددها 11 منظمة والتي يدعمها العراق”.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مس�ؤول محيل يف محافظة دياىل، أمس 
الس�بت، إنطالق عملية عس�كرية ملالحقة خاليا 
داع�ش يف 4 مناط�ق محاذية لنهر دياىل ش�مال 
رشق�ي املحافظ�ة. ونقل�ت وكالة »الس�ومرية 
نيوز« عن رئيس املجلس املحيل لقضاء املقدادية 
عدنان التميمي القول  إن »قوات أمنية مشركة 
من لوائني للجيش وقوات من الحش�د الش�عبي، 
إنطلقت بعملية عسكرية لتعقب ومطاردة خاليا 
داع�ش يف بس�اتني ومناطق رشوي�ن والدواليب 
وعرب حم�ادة ومنطق�ة أخرى ضم�ن املناطق 

املحاذية لنهر دياىل شمال رشقي املحافظة«.
وأضاف أن »القوات األمنية مس�تمرة بتنفيذ 
العملية يف الوقت الحايل لتأمني تلك املناطق، فيما 

سيتم اإلعالن عن النتائج عند توفرها«.
وكان رئيس املجلس املحيل لناحية املنصورية 
راغ�ب العنبكي قد كش�ف، الجمع�ة، عن تنامي 
حرك�ة خاليا داعش يف بس�اتني ال�زور من جهة 
قرية الدواليب ش�مال رشقي دي�اىل، مؤكدا نجاة 
مخت�ار القري�ة املذك�ورة وهو قيادي بالحش�د 

العشائري من محاولة إغتيال قبل أيام.

القوات األمنية تطلق عملية عسكرية 
ملالحقة »داعش« يف )4( مناطق حماذية 

لنهر دياىل

اجلامعة العربية ختتار العراق 
باإلمجاع مقررًا للجنة مهمة 

      بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مصدر يف قيادة رشطة محافظة االنبار، أمس الس�بت، 
بانطالق حمل�ة امنية اس�تباقية للتأمني املناط�ق الصحراوية 
املمت�دة من مناط�ق صحراء قضاء الرطبة وص�وال اىل الرشيط 
الح�دودي مع االردن غربي االنبار. ونقلت وكالة »املعلومة« عن 
املص�در القول إن “القوات االمنية بصنوفها املختلفة وبإس�ناد 
م�ن طريان الجيش رشعت بحملة امنية اس�تباقية اس�تهدفت 
مناط�ق عم�ق الصح�راء القريبة م�ن الطريق ال�دويل الرسيع 
واملمت�دة اىل ح�دود االردن يف خط�وة ته�دف اىل تأم�ني الطريق 
ال�دويل الرسيع وخاصة من منطقة الصكار غرب قضاء الرطبة 

باتجاه الحدود االردنية”. 
واض�اف املص�در، أن “الحملة تهدف اىل القض�اء عىل خاليا 
التنظي�م االجرام�ي يف املناط�ق الصحراوي�ة وتدم�ري مخاب�ئ 

االسلحة والعتاد املخبأة يف تلك املناطق”.
واش�ار إىل أن “الق�وات االمني�ة القوات الس�اندة لها كثفت 
م�ن عملياتها بالتج�اه منطقة الصكار التي ش�هدت عمليات 
ارهابية”، موضح�ا ان “الهدف ايضا من الحملة تأمني الطريق 

الدويل الرسيع الذي يربط العراق باألردن غربي االنبار”.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت عضو اتحاد القوى النائبة السابقة نورة البجاري، 
أمس الس�بت، أن اليومني املقبلني سيش�هدان طرح ش�خصية 
“مقبول�ة” لرئاس�ة مجل�س الن�واب الجدي�د، مش�رية إىل أن 
اجتم�اع القي�ادات الس�نية يف العاصمة األردني�ة عمان ناقش 
ه�ذا املوضوع.ونقلت وكالة »املعلومة« ع�ن البجاري القول إن 
“اجتم�اع القيادات الس�نية يف العاصمة األردني�ة عمان ناقش 
اختيار مرشح لرئاسة مجلس النواب الجديد”، مبينة أن “اغلب 

الكتل لم تتفق لغاية عىل االن عىل اي اسم”.
وأضافت، أن “اليومني املقبلني قد يش�هدان طرح ش�خصية 
مقبول�ة ل�دى مختلف الكتل الس�نية لرئاس�ة مجل�س النواب 
الجدي�د”، مش�رية إىل أن “االوض�اع التي تمر به�ا البالد ارجأت 

املفاوضات بني الكتل”. 

رشطة االنبار تطلق 
محلة امنية »استباقية« لتأمني الطريق 

الدويل مع االردن

احتاد القوى:
 اليومان املقبالن سيشهدان طرح »شخصية 

مقبولة« لرئاسة الربملان

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا الس�يد عم�ار الحكيم رئيس 
التحالف الوطني الكتل السياسية اىل 
االجتماع عىل طاولة الرشوط الوطنية 
الكابين�ة  تش�كيل  يف  االرساع  بغي�ة 
املرتقب�ة واختي�ار االكف�أ وف�ق تلك 
الرشوط ، معربا سماحته عن تأييده 
املطلق مل�ا ورد م�ن توجيهات ورؤى 

يف خطب�ة املرجعية الديني�ة العليا يف 
ما يتعلق بالوض�ع الراهن واملخاطر 
املحدقة بالبالد وتاكيدها عىل االرساع 
يف تش�كيل الحكومة الخدومة بوزراء 
وف�ق  العالي�ة  باملهني�ة  يتصف�ون 
برنامج عمل واضح ورصني واختيار 
رئيس حكومة حازم وقوي للمرحلة 
القادم�ة وحثها الش�عب عىل فرض 
ارادت�ه اذا تنصلت الحكومة والربملان 

ع�ن وعودهم .س�ماحته اع�رب عن 
كامل تاييده ملطلب املرجعية باعتبار 
االص�الح رضورة ال محي�ص عنه�ا 
ودعوتها لترشيع القوانني التي تمنع 
غريه�ا  دون  لرشيح�ة  االمتي�ازات 
بم�ا يح���ق�ق االنص�اف والعدال�ة 
االجتماعي�ة ، مؤكدا دعمه للحكومة 
واجهزتها الرقابية يف مشوار مكافحة 

الفساد االداري واملايل.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت محافظة أربيل، أمس الس�بت، بأن وفدا 
م�ن املحافظ�ة س�يجري مباحثات م�ع الجهات 
املعني�ة يف بغداد يوم غد للوص�ول اىل إتفاق نهائي 

بشأن فتح طريق كركوك أربيل.
وقال مدير اعالم املحافظة حمزة حامد إن »وفدا 
من محافظة أربيل يضم مدير رشطتها اللواء عبد 
الخال�ق طلعت ومدي�ر عام إعماره�ا هونر نوري 
وممثل لوزارة البيش�مركة وممثل حكومة االقليم 

يف بغداد سُيجرى مباحثات مع املسؤولني يف بغداد 
بش�أن فتح الطري�ق الرابط بني أربي�ل وكركوك«، 
مبين�ا أن »املباحث�ات تهدف اىل إس�تكمال النقاط 
التي تمت االتفاق عليها ووضع اللمس�ات االخرية 

لالتفاق النهائي بني الجانبني لفتح الطريق«.
وأض�اف حام�د أن »الجانبني تباحثا االس�بوع 
املايض واتفقا عىل عدة نقاط أهمها انش�اء جرس 
مؤق�ت لحني إع�ادة بن�اء الجرس املدمر لتس�هيل 
امل�رور عىل طريق اربي�ل كرك�وك وإدارة الكمارك 
ومس�ائل تتعل�ق نق�اط التفتي�ش«، الفت�ا اىل أن 

»بع�ض نقاط االتفاق بحاج�ة اىل موافقة مجلس 
ال�وزراء العراق�ي«. وتابع حام�د أن »فتح طريق 
أربي�ل كرك�وك ل�ه أهمية كب�رية لعم�وم العراق، 
فضال عن أنه يس�هل املرور أمام الحركة التجارية 
والس�ياحية«، الفت�ا اىل أن »الطري�ق سيس�هم يف 

إنتعاش الحركة االقتصادية بشكل ملحوظ«.
واعلن محافظ كركوك راكان س�عيد الجبوري 
يف )24 تم�وز 2018( ع�ن عقد اجتماع تش�اوري 
مش�رك بني حكومتي بغداد واربيل لترسيع إعادة 

فتح طريق كركوك أربيل.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا عضو مجلس محافظة دياىل 
هوشيار اسماعيل، أمس السبت، إىل 
إنقاذ قرية كردي�ة عمرها 100 عام 
من »ف�ك داع�ش« بعد ن�زوح أغلب 

سكانها.
ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« 

عن اسماعيل القول إن »قرية مردان 
يف أط�راف قضاء خانق�ني )100كم 
ش�مال رشق ب عقوب�ة( تعد من أقدم 
القرى الكردية يف القضاء وتأسس�ت 
قبل 100 عام وقد انجبت شخصيات 

معروفة عىل مدار العقود املاضية«.
وأض�اف اس�ماعيل، أن »م�ردان 
تتعرض منذ أشهر إىل هجمات متكررة 

من قبل داعش ما أس�فر عن سقوط 
قتىل وجرحى يف صف�وف املدنيني ما 
أجرب أغلب سكان القرية عىل النزوح 
القرسي يف مش�هد مأس�اوي الناس 
القيادات  بس�طاء«.ودعا اس�ماعيل 
األمني�ة والحكومي�ة إىل »إنقاذ قرية 
م�ردان من ف�ك داعش ال�ذي يحاول 
موقعه�ا  بس�بب  عليه�ا  الس�يطرة 

االسراتيجي«، مؤكداً أن القرية باتت 
ماس�اة صامتة بس�بب عدم تفاعل 
املس�ؤولني معها رغم غ�زارة الدماء 
التي س�فكت عىل ارضه�ا«. وكانت 
العدي�د من األرس نزح�ت مؤخرا من 
قرية مردان يف قضاء خانقني بسبب 
الهواجس االمنية وتكرار استهدافها 

من قبل خاليا »داعش«.

قرية يف دياىل عمرها )100( عام  يف »فك داعش« وعضو جملس حمافظة 
يدعو إىل إنقاذها

احلكيم يدعو الكتل السياسية لالجتامع عىل طاولة الرشوط الوطنية 
وتشكيل احلكومة واختيار االكفأ

اليوم.. اجتامع بني أربيل وبغداد للتوصل إىل اتفاق هنائي 
بشأن فتح طريق كركوك

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر الدف�اع األمريك�ي جيم 
ماتي�س إن الوالي�ات المتحدة ل�م تتبن 

سياس�ة لتغيي�ر النظ�ام ف�ي 
لالنهي�ار،  دفع�ه  أو  إي�ران 
وج�اء ذل�ك أق�ل من أس�بوع 
الرئي�س  تغ���ري�دات  عل�ى 
ترام�ب  دون��ال�د  األمريك�ي 
ردا عل�ى تصريح�ات نظي�ره 
اإليراني حسن روحاني، وبعد 
س�اعات من تصريح القيادات 
العس�كرية اإليرانيين بالتأكيد 
على الرد القوي على أي اعتداء 
عل�ى بالده�م. وأعل�ن وزي�ر 
الدف�اع األمريكي جيم ماتيس 
إن الوالي�ات المتح�دة لم تتبن 

سياسة لتغيير النظام في إيران أو دفعه 
لالنهيار، مؤك�دا أن الهدف ال يزال تغيير 
سلوك إيران في الشرق األوسط، حسب 
زعمه. وقال ماتيس للصحفيين ردا على 

سؤال عما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد 
ترامب استحدثت سياسة لتغيير النظام 
اإليران�ي أو دفعه لالنهيار ق�ال ماتيس 
“ل�م يتم وض�ع مثل ه�ذه السياس�ة”. 
ويأت�ي ذل�ك بعد س�اعات من 
تأكي�د القائ�د الع�ام لح�رس 
الث�ورة االس�المية ف�ي ايران 
اللواء محم�د علي جعفري ان 
تهديدات العدو العسكرية ضد 
الجمهوري�ة االس�المية ه�ي 

تهديدات فارغة واهية. 
جعفري�ان  الل�واء  وق�ال 
التهديدات العسكرية االجنبية 
االع�داء  يطلق�����ه�ا  الت�ي 
فارغة وواهية، وليست جدية 
الق�درة على  للغاي�ة، ولدين�ا 

التصدي لها.

       بغداد / المستقبل العراقي

قالت منظمة أميركي�ون الحقوقية ان 
التقاري�ر األخيرة من اليم�ن ألقت الضوء 
على الوجود المحتمل للس�جون الس�رية 
التي تديرها دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ف�ي اليم�ن، وأعم�ال التعذي�ب المروع�ة 
الت�ي وقعت ف�ي ه�ذه المنش�آت.  وهذه 
المعلوم�ات القائل�ة بممارس�ة اإلمارات 
العربي�ة المتح�دة للتعذي�ب، إل�ى جان�ب 
إن�كار الوالي�ات المتحدة، ليس�ت جديدة. 
ف�ي عام 2017، أصدرت وكالة أسوش�يتد 
ب�رس تقارير مماثلة تش�ير إلى أن األفراد 
كان�وا معصوبي األعي�ن، كما تم ضربهم، 
وحشرهم في حاويات الشحن، واالعتداء 
عليهم جنس�يا باإلضافة إل�ى حرقهم في 
السجون السرية التي تديرها اإلمارات في 

اليم�ن. كان هناك إش�ارة ضمنية أن هذه 
األعم�ال وقعت بمعرفة ومش�اركة قوات 
األم�ن األمريكي�ة. ردا على ه�ذه النتائج، 
قالت كبيرة المتحدثين باسم وزارة الدفاع 
األمريكي�ة ف�ي ذل�ك الوق�ت، دان�ا وايت، 
“نح�ن دائما نلتزم بأعلى معايير الس�لوك 
الش�خصي والمهن�ي. لن نغ�ض الطرف، 
ألنن�ا ملزم�ون باإلبالغ ع�ن أي انتهاكات 
لحق�وق اإلنس�ان “، عل�ى ح�د زعمه�ا. 
اآلن، وبع�د مرور عام، ظه�رت معلومات 
مماثل�ة. وتمكن الُمحَتَج�ُزون من تهريب 
رس�ائل ورس�ومات من داخل س�جن في 
اليمن، تش�رح بالتفصيل االعتداء الجنسي 
الذي تعرضوا له بصفة متكررة على أيدي 
حراس اإلمارات. ش�مل التعذي�ب الصعق 
بالكهرباء واإلس�اءة لألعضاء التناس�لية 
واالغتصاب، والض�رب المبرح، باإلضافة 

إل�ى أعمال ش�نيعة أخ�رى. بع�د اإلفراج 
ع�ن ه�ذه المعلوم�ات، أنك�رت اإلمارات 
وزعم�ت  التقري�ر  ورفض�ت  االتهام�ات 
أنه بس�بب حمله لدوافع سياس�ية. وبدالً 
من إث�ارة قلق حول األم�ر، أيدت الواليات 
المتح�دة تعام�ل اإلم�ارات م�ع الموقف. 
القي�ادة  رئي�س  فوتي�ل،  ج�و  الجن�رال 
المركزي�ة األمريكي�ة الت�ي تش�رف على 
العمليات األمريكية في الش�رق األوسط، 
قال: “أنا مقتنع بأن التحقيقات المناسبة 
جاري�ة لتحدي�د الحقائ�ق المرتبطة بهذا. 
لدينا ثق�ة بأن )اإلماراتيين( س�يواصلون 
العمل بطريقة تتناسب مع قيمهم وقيمنا 
“. مع معلومات التعذيب في الخارج، ليس 
م�ن المفاج�ئ أن دولة اإلم�ارات العربية 
المتح�دة لديه�ا أيض�ا تاري�خ م�ن س�وء 

المعاملة في السجون المحلية. 

رد إيراين قوي جيرب واشنطن عىل سحب هتديداهتا 
جتاه طهران

منظمة حقوقية امريكية تطالب بوقف »التعذيب«
 يف »سجون اإلمارات« باليمن 

         بغداد / المستقبل العراقي

حي�در  ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  اك�د 
العبادي، أمس الس�بت، ان مطالب املواطنني 
حق�وق مرشوعة ونحن نس�تمع لها ونتخذ 
االج�راءات الالزمة لتنفيذها. جاء ذلك خالل 
لقاءه بش�يوخ ووجه�اء واه�ايل محافظة 
الديوانية بحضور لجن�ة الخدمات واالعمار 
للمحافظ�ات الت�ي تض�م عددا م�ن الوزراء 
واملس�ؤولني، بحس�ب بي�ان ملكت�ب رئي�س 
مجلس ال�وزراء تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه. واش�ار العبادي اىل ان الشباب 
امل هذا املجتمع وهم مصدر قوة واننا نعمل 
جاهدي�ن عىل ايجاد ف�رص العمل للعاطلني 
ع�ن العم�ل م�ن خ�الل تحفي�ز االقتص�اد 
وتنش�يطه ودعم القطاع الخ�اص. واضاف 
»اننا نس�تمع ملطال�ب مواطنين�ا والتظاهر 
السلمي حق من الحقوق لهم وفيه ايجابيات 
عدي�دة وقد اص�درت توجيهات مش�ددة اىل 
القوات االمنية بعدم اس�تخدام الس�الح ضد 
املتظاهري�ن«، مبينا ان »القوات االمنية هي 
من اجل حماية املواطنني وال نسمح لاليقاع 
بني الق�وات االمني�ة واملواطن�ني«. واوضح 
العب�ادي ان »اكثر م�ن  % 99 من املتظاهرين 
هم س�لميون ولكن هناك من يريد ان يخلط 
االوراق واليري�د ان تكون هناك دولة قوية«، 
مبينا ان بناء البلد يحتاج اىل الوحدة والوقوف 
بوجه املفس�دين. وش�دد عىل محاس�بة من 
يتج�اوز عىل حص�ص املحافظ�ات االخرى 

وهي ليست من العدالة .
ووجه رئيس مجلس الوزراء بعد استماعه 

مل����طالب اهايل الدي���وانية بما ييل:
1 - اطالق مستحقات محافظة الديوانية 

من تخصيصات تنمية االقاليم .

االس�تثماري  الربنام�ج  مراجع�ة   -  2
الخاص يف  املحافظة لتمويل املش�اريع ذات 

نسبة االنجاز العايل ومنها بشكل خاص
ا - اكم�ال م�رشوع مج�اري الديواني�ة 

الكبري.
ب - م�رشوع مط�ار الديوانية للش�حن 

الجوي.
ج - مرشوع الشنافية.

3 - اع�ادة جدول�ة الدي�ون املرتب�ة عىل 
املزارع�ني والفوائ�د املرتب�ة ع�ىل القروض 
القط�اع  الت�ي يواجهه�ا  املش�اكل  بس�بب 
الزراع�ي يف املحافظ�ة ومعالج�ة الغرامات 

املرتبة عىل التسديد.
4- العمل عىل اكمال املستشفى االسرايل 
يف الديوانية وتحس�ني الخدم�ات الصحية يف 

نواحي واقضية املحافظة.

5- تش�كيل لجنة لتقييم مس�ؤويل دوائر 
محافظة الديوانية وترفع تقريرها اىل السيد 
رئيس مجلس الوزراء لتكليف عنارص كفوءة 

ومهنية الدارة هذه الدوائر .
6- مراجعة مبالغ ايجار االرايض الزراعية 
املعتم�دة  والتعليم�ات  القوان�ني  بموج�ب 

ومحاسبة املخالفني .
7- اط�الق التعيينات م�ن درجات حركة 

امل�الك للقطاع�ات املختلف�ة م�ع وجوب ان 
يتم ذلك حسب النسبة السكانية للمحافظة 

وللوحدات االدارية يف املحافظة .
العم�ل والش�ؤون  وتت�������وىل وزارة 
االجتماعية و الوزارات والج���هات االخرى 
اتخ�اذ االجراءات الفورية الطالق املش�اريع 
الصناعية الزراعية للقط�اع الخاص لتوفري 

املزيد من فرص العمل .

8- ضم�ان الحص�ة املائية املق�ررة ملياه 
الرشب و لالرواء الزراع�ي  وضمان التوزيع 

العادل عىل املزارعني يف املناطق املختلفة.
9- اعادة تفعيل املبادرة الزراعية واملبادرة 

الصناعية ملحافظة الديوانية.
الزراع�ي  امل�رصف  عم�ل  تدقي�ق   -10

التعاوني وتفعيل االقراض للمزارعني.
11- تتوىل وزارة االعمار والبلديات تقديم 
تقرير فوري عن مش�اريع املاء واملجاري يف 
اقضية ونواحي محافظ�ة الديوانية لغرض 
تموي�ل ع�دد منها حس�ب الحاجة ونس�بة 

االنجاز.
12- العم�ل ف�ورا ع�ىل اكم�ال فق�رات 
م�رشوع طري�ق غم�اس – نج�ف – حمزة 

)املمر الثاني (.
13- العمل ع�ىل انجاز االبنية املدرس�ية 

التي وصلت نسبة االنجاز فيها اىل %90 .
14- تفعيل مشاريع سراتيجية التخفيف 
من الفقر ومنها بشكل خاص انجاز املجمع 
الس�كني يف الديوانية ومشاريع توفري فرص 

العمل .
برف�ع  املتخصص�ة  اللجن�ة  تت�وىل   -15
درجة الوحدات االدارية حسم تحويل ناحية 
غماس اىل قضاء،  وناحية املهناوية اىل قضاء 

وحسب الضوابط .
16- تضمن وزارة الكهرباء تأمني حصة 
املحافظ�ة من الكهرب�اء ومعالجة موضوع 

الضياعات وتحسني اقسام الصيانة فيها.
17- تتوىل وزارة الصناعة واملعادن حسم 
تأهيل وتش�غيل املصانع العامة يف محافظة 
الديوانية لضمان دخولها يف العملية االنتاجية 
وتوفري فرص العمل البناء املحافظة والتأكيد 
عىل تس�ويق وبيع املنتجات بما يف ذلك البيع 

ملؤسسات الدولة .

رئيس الوزراء يصدر )17( قرارًا ختص الديوانية ويؤكد: مطالب املواطنني حقوق مرشوعة
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     بغداد / المستقبل العراقي 

اصدر مرصف الرافدين، أمس السبت، بياناً بشأن السلف الشخصية.
وقال املرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه ان »موظفي 
دوائ�ر الدول�ة الذي�ن يتم توط�ني رواتبه�م الكرتونيا لدينا مش�مولني 

بالسلف التي يقدمها املرصف والخدمات املرصفية االخرى«.
واض�اف ان »الدوائ�ر الت�ي يتم توط�ني رواتبهم يف امل�رصف يمنحون 
البطاقة االلكرتونية التي فيها ميزات عدة من أهمها شمولهم بالسلف 
الش�خصية وس�حب اموالهم م�ن اَي م�كان يتواجدون في�ه بدال من 

استالمها يدوياً«.
وتابع املرصف انه »تم رصف الس�لف إلعداد كبرية من موظفي الدولة 
واملتقاعدين الذين يحملون البطاقات االلكرتونية الصادرة من املرصف 

حرصا«.

الرافدين يشمل املوظفني املوطنة رواتبهم بالسلف الشخصية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ع�ي  الس�يد  االع�ى  املرج�ع  ح�دد 
السيستاني يف خطبة الجمعة برنامج 
الحكوم�ة املقبل�ة، فيم�ا  ح�ذر م�ن 
تصاعد االحتجاجات يف الشارع ومنح 

التظاهرات زخماً جديداً.
وقد منح السيد السيستاني التظاهرات 
الش�عبية املتواصل�ة يف الع�راق زخماً 
ووج�ه  دعمه�ا،  بتجدي�د  جدي�داً 
تحذي�رات ن�ادرة من احتم�ال تطوير 
آليات االحتجاج إذا لم يتم االس�تجابة 
الق�وى  ليض�ع  اإلص�الح،  ملطال�ب 
السياسية العراقية إزاء وضع مختلف 
يف شأن آليات تش�كيل الحكومة التي 
اشرتط السيد السيستاني ان يرتأسها 

شخصية قوية وحازمة.  
ووص�ف ممثل السيس�تاني يف كربالء 
عب�د امله�دي الكربالئ�ي الش�يخ عبد 
امله�دي الكربالئي، الوض�ع يف العراق 
مأس�وية«  »ح�ال  إىل  وص�ل  بأن�ه 
مش�ريا اىل ان »املرجعية نصحت كبار 
املسؤولني يف الحكومة وزعماء القوى 
السياس�ية بأن يعوا حجم املس�ؤولية 
امللقاة عى عاتقهم وينبذوا الخالفات 
املصطنع�ة الت�ي ليس�ت وراءه�ا إال 
املصال�ح الش�خصية والفئوي�ة، وأن 
البل�د،  إدارة  يجمع�وا كلمته�م ع�ى 
ويراعوا العدالة يف منح الرواتب واملزايا 
لإلص�الح،  ويعمل�وا  واملخصص�ات، 

ويمتنعوا عن حماية الفاسدين«. 
السيس�تاني  الس�يد  ممث�ل  ون�دد 
باالعت�داء عى املتظاهرين الس�لميني 
وع�ى قوات األمن واملمتل�كات العامة 
والخاصة، مطالباً بمسارين، »أن تجّد 
الحكوم�ة الحالية يف تحقيق ما يمكن 
تحقيق�ه يف صورة عاجلة من مطالب 
املواطن�ني«، و«أن تتش�كل الحكومة 
املقبلة يف أقرب وقت ممكن عى أسس 
صحيحة من كف�اءات فاعلة ونزيهة، 
ويتحمل رئيس مجل�س الوزراء فيها 
كام�ل املس�ؤولية ع�ن أداء حكومته، 
ويكون حازما وقويا يتسم بالشجاعة 
امل�ايل  الكافي�ة يف مكافح�ة الفس�اد 
واإلداري ويش�ن حرباً ال ه�وادة فيها 

عى الفاسدين«.
وختم ممثل السيد السيستاني بتحذير 
الحكوم�ة املقبلة من أنها إذا »تنصلت 
مما تتعهد به أو تعطل األمر يف مجلس 
الن�واب أو لدى الس�لطة القضائية، ال 
يبقى أمام الش�عب إال تطوير أساليبه 
االحتجاجية الس�لمية لف�رض إرادته 
عى املسؤولني، مدعوما يف ذلك من كل 
القوى الخرية يف البلد، وعندئذ سيكون 
للمش�هد وج�ه آخر مختل�ف عما هو 

اليوم عليه«.
وس�ارع زعماء القوى السياس�ية اىل 
إع�الن ع�ن تأييده�م لخطاب الس�يد 
السيستاني، وأكد رئيس الوزراء حيدر 
العب�ادي ان »م�ا دعت الي�ه املرجعية 

الديني�ة العلي�ا كان وس�يبقى نصب 
أعينن�ا«، وزاد أن�ه أعل�ن االس�تجابة 
»الفوري�ة« ل�كل املطال�ب املرشوع�ة 
»من�ذ  املحافظ�ات  يف  للمتظاهري�ن 
الصالحي�ات  األوىل« وف�ق  اللحظ�ات 
املح�ددة واإلمكانات املالي�ة املتوافرة، 
أم�ا زعي�م التي�ار الص�دري مقت�دى 
الصدر، فدع�ا يف تغريدة إىل وقف قمع 
املتظاهري�ن، يف حني أعل�ن زعيم تيار 
الحكمة عمار الحكي�م التأييد الكامل 

لخط�اب الس�يد السيس�تاني، ومثله 
فعل زعيم ائتالف دولة القانون نوري 
املالك�ي. وتأت�ي خطب�ة املرجعي�ة يف 
وقت تس�عى في�ه القوى السياس�ية 
تقاس�م  ع�ر  حكوم�ة  تش�كيل  اىل 
املناصب بني األحزاب، وهو ما يرفضه 
املتظاه�رون الذين يطالبون بحكومة 

مهنية من خارج تلك القوى.
وامس الس�بت، دعا رئي�س التحالف 
الوطني عمار الحكيم الكتل السياسية 

اىل االجتم�اع ع�ى طاول�ة ال�رشوط 
الوطني�ة وتش�كيل الحكومة واختيار 

االكفأ.
وقال الحكيم يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي نس�خة منه ان »ع�ى الكتل 
طاول�ة  ع�ى  االجتم�اع  السياس�ية 
يف  االرساع  بغي�ة  الوطني�ة  ال�رشوط 
تش�كيل الكابين�ة املرتقب�ة واختي�ار 
االكفأ وفق تل�ك الرشوط«، معربا عن 
تأييده »املطلق مل�ا ورد من توجيهات 

ورؤى يف خطبة املرجعية الدينية العليا 
يف ما يتعلق بالوضع الراهن واملخاطر 
املحدقة بالبالد وتاكيدها عى االرساع 
يف تش�كيل الحكومة الخدومة بوزراء 
وف�ق  العالي�ة  باملهني�ة  يتصف�ون 
برنامج عم�ل واضح ورصني واختيار 
رئيس حكومة ح�ازم وقوي للمرحلة 
القادم�ة وحثها الش�عب ع�ى فرض 
ارادته اذا تنصل�ت الحكومة والرملان 
ع�ن وعوده�م«. واع�رب الحكيم عن 
تايي�ده ل�«مطلب املرجعي�ة باعتبار 
عنه�ا  محي�ص  ال  رضورة  االص�الح 
ودعوته�ا لترشيع القوانني التي تمنع 
االمتي�ازات لرشيح�ة دون غريها بما 
يحقق االنصاف والعدالة االجتماعية«، 
مؤكدا دعم�ه ل�«الحكومة واجهزتها 
الرقابية يف مش�وار مكافحة الفس�اد 
االداري واملايل«. بدوره، كشف الحزب 
بزعام�ة  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
مس�عود بارزان�ي عزمه إرس�ال وفد 
كردي مشرتك لبحث تشكيل الحكومة 

خالل االيام املقبلة.
وق�ال القيادي بالحزب ش�وان طه إن 
“توجيهات املرجعي�ة الدينية العليا ال 
تقترص عى القوى الش�يعية فقط بل 
ه�ي ملزمة لق�وى الكردية والس�نية 
كونها وطنية ووضعت خارطة طريق 

متكاملة لتشكيل حكومة قوية”. 
وأض�اف طه، أن “توصي�ات املرجعية 
س�تكون الحجر األس�اس يف تش�كيل 

حكوم�ة قوية قادرة ع�ى إدارة البالد 
والقيام بمهامها الدس�تورية بش�كل 

صحيح دون تمييز”.
واش�ار إىل أن “الوفد الكردي املش�رتك 
بانتظ�ار اع�الن نتائ�ج الع�د والفرز 
الي�دوي خالل االي�ام املقبلة الرس�ال 
وفد تفاويض بش�كل نهائي لتش�كيل 

الحكومة املقبلة”.
م�ن جانبه، أك�د النائب الس�ابق عن 
ائتالف دولة القانون عمار الش�بي أن 
توصية املرجعية الدينية بشأن وجوب 
تغيري قانون االنتخابات واعادة النظر 
يف اختي�ار مجل�س املفوضيني بمثابة 

خارطة طريق للرملان املقبل. 
وق�ال الش�بي إن “تأكي�د املرجعي�ة 
الرش�يدة يف خطبتها الجمعة بوجوب 
اختي�ار االكف�أ والق�ادر ع�ى خدمة 
الشعب ال يمكن تحقيقيه مالم تتغري 
قوان�ني االنتخاب�ات واع�ادة النظر يف 

اختيار مجلس املفوضيني”. 
واض�اف ان “مطلب املرجعية اش�ارة 
اىل ان الرملان املقبل عليه تغيري قانون 
مجالس املحافظات الذي اقره املجلس 
السابق وتعيني مفوضية جديدة بعيدة 
ع�ن ألي�ة املحاصص�ة الحزبي�ة التي 
عمل بها يف الس�ابق”. وتابع الشلبي، 
السياس�ية  الكت�ل  كان�ت  “إذا  أن�ه 
عازمة عى االصالح الشامل عليها ان 
تجعل توصي�ة املرجعية نصب اعينها 

واعتبارها خارطة طريق جديدة “.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي 

أعل�ن الناطق الرس�مي باس�م مفوضية 
االنتخاب�ات القايض ليث ج�ر حمزة عن 
إيع�از مجل�س املفوض�ني م�ن القض�اة 
املنتدبني بتنفيذ توصيات اللجنة الوزارية 
التي شكلها مجلس الوزراء وصادق عليها 

رئيس مجلس الوزراء.
مجل�س  إن  ج�ر  لي�ث  الق�ايض  وق�ال 
املفوض�ني م�ن القض�اة املنتدب�ني ق�رر 
تنفي�ذ مصادقة رئي�س مجل�س الوزراء 
عى التوصيات املتضمنة اتخاذ اإلجراءات 
القانونية بخصوص عزل مدير عام مكتب 
ص�الح الدي�ن، ومدي�ر مكت�ب انتخابات 

األردن، ومدير مكتب انتخابات تركيا.
وأض�اف أن »املجل�س ق�رر أيض�ا إنه�اء 
تكليف وعزل كل من مدير مكتب انتخابات 
كرك�وك، ومدي�ر ع�ام مكت�ب انتخابات 
االنبار«، الفتاً إىل إن مجلس املفوضني اتخذ 
قراره بع�د إن أوصت اللجن�ة التحقيقية 
ذلك بس�بب ارتكابهم مخالف�ات وتالعب 
وفس�اد مايل بعد مصادقة رئيس مجلس 
ال�وزراء عى توصياتها وإحالة عدد منهم 

للقضاء.
وكش�فت وثائ�ق رسب�ت إىل اإلع�الم عن 
عمليات تزوير نتائج االنتخابات الرملانية 
االخ�رية والتالع�ب بأص�وات املقرتع�ني، 
وأوصت بمقاضاة وع�زل عدداً من مدراء 
مكات�ب مفوضي�ة االنتخاب�ات يف الداخل 

والخارج.
والوثائ�ق ه�ي عبارة ع�ن تقري�ر للجنة 
املش�كلة من قبل رئاس�ة الوزراء للتدقيق 
بعملي�ات التزوي�ر والفس�اد امل�ايل الت�ي 
شهدتها االنتخابات الرملانية التي اقيمت 
يف 12 آيار املايض، باإلضافة إىل مخاطبات 
مع ديوان الرقابة املالية االتحادي، وهيئة 
النزاهة، وجهاز املخابرات الوطني، فضالً 
عن ش�كاوى من قبل مواطنني ومراقبني 
ش�اركت  وكت�ل  وأحزاب�اً  سياس�يني 

باالنتخابات.
وتتكون اللجنة من رئي�س ديوان الرقابة 
املالي�ة، ورئي�س هيئ�ة النزاه�ة، ووكيل 
وزارة الداخلية لشؤون الرشطة، ومعاون 
رئيس جه�از املخاب�رات، ومعاون رئيس 

جهاز االمن الوطني، ويتمثل عملها بتلقي 
الش�كاوى املتعلق�ة بالعملي�ة االنتخابية 

والتحقيق فيها إدارياً.
وبحس�ب الوثائق فقد تلق�ت اللجنة »83 
شكوى من مصادر مجهولة الهوية، و81 
ش�كوى م�ن مخري�ن ومش�تكني«، كما 
استمعت اللجنة اىل أقوال سكرتريي رئيس 
مجل�س النواب الس�ابق، ورئيس مجلس 
االنتخابي�ة،  االدارة  ورئي�س  املفوض�ني، 
ومعاون رئيس االدارة االنتخابية للشؤون 
االدارية واملالية، والناطق باسم مفوضية 
االنتخابات، وم�دراء مكاتب املفوضية يف: 
االنب�ار، وكركوك، وص�الح الدين، وايران، 
ولبن�ان،  وتركي�ا،  وامري�كا،  واألردن، 

واململكة املتحدة، واملانيا.
وكش�فت الوثائ�ق ع�ن »رشاء )اص�وات 
س�لمان  املدع�و  إىل  منس�وبة  ناخب�ني( 

الح�ايل(  التج�ارة  )وزی�ر  ع�ى س�حاب 
وش�فيقه املدع�و )عصام عي س�حاب( 
ومرفقاً التس�جيل الصوتي بهذا الش�أن، 
وهي ش�كوى مقدمة اىل املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات من املشتكي )تحالف 

االنبار هويتنا(«.
كم�ا تضمنت تس�جيل جه�از املخابرات 
»خروقات عديدة وتالعب وتزوير يف املراكز 
واملحطات التابع�ة اىل مكتب املفوضية يف 
األردن بعضه�ا تم بعل�م او بإيعاز مبارش 
من قبل مدير املكتب املدعو محمد جاسم 
صال�ح العيس�اوي«. وتش�ري اللجن�ة اىل 
تلقيها ش�كاوى بش�أن »وقائ�ع متفرقة 
تتعلق بتهدي�د بعض الناخب�ني بانتخاب 
مرش�حني بعينهم، او من�ع الناخبني من 
الوصول اىل املحط�ات االنتخابية، او عدم 
رشعي�ة اإلجراءات املتخذة من قبل اإلدارة 

االنتخابية يف انتخابات التصويت الخاص، 
وس�واها من املخالف�ات الت�ي تضمنتها 

املعلومات«.
وتقول اللجنة بحسب التقرير »من خالل 
التدقيق والتحري تبني عدم وجود ما يؤيد 
صح�ة تلك املعلومات من وثائق او ادلة او 
قرائن معترة، من جهة، ومن جهة اخرى 
البعض من هذه الش�كاوى مرسلة باسم 
مجهول ولم يس�تدل ع�ى هوية صاحبها 

لتبليغه بالحضور لالستماع اىل اقواله«.
وأك�دت اللجن�ة »وج�ود تلك�ؤ يف متابعة 
ورص�د س�لوكيات موظف�ي املفوضية يف 
الداخ�ل والخارج، وم�ا اتخذته املفوضية 
العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات بهذا الش�أن 
م�ن اج�راءات كان ع�ى اس�تحياء، اذ لم 
تكن اجراءات رادعة تتناسب مع جسامة 
الخروق�ات«. ورصدت أيض�اً »عدم وجود 

معاي�ري واضحة لرتش�يح واختيار مدراء 
مكات�ب املفوضي�ة يف الداخ�ل والخ�ارج، 
وبالتايل وصول اشخاص ثبت للجنة وجود 
مؤرشات سلبية اذ املقتضی اعداد معايري 

وضوابط خاصة بهذا املوضوع«.
ولفت�ت اللجن�ة اىل ان »املفوضي�ة العلي�ا 
املس�تقلة لالنتخاب�ات الغ�ت م�ا يقارب 
)۲۲( محطة انتخابية من مجموع )48( 
يف  انتخابي�ة  محط�ة  و)16(  األردن،  يف 
تركي�ا، مما يعن�ي أن املفوضي�ة لحق اىل 
علمها مدى املالعب الذي تس�بب به مدراء 
املفوضي�ة يف األردن وتركيا، ومن عنارص 
غ�ري مؤهل�ة الدارة العملي�ة االنتخابي�ة، 
الذي�ن ال يتص�ف البعض منه�ا بالنزاهة 
والكفاءة والخرة«. وبحسب الوثائق فقد 
»ثبت للجنة ان مدي�ر مكتب املفوضية يف 
األردن )محمد جاسم صالح العيساوي(، 

ألتق�ى ببع�ض املرش�حني يف االنتخابات 
ورؤس�اء القوائ�م االنتخابي�ة، مم�ا أثار 
ش�كوك وريبة من ترصفاته«. كما »ثبت 
للجنة عدم قي�ام م�دراء املفوضية العليا 
املس�تقلة لالنتخابات يف الخارج والداخل، 
وه�م م�دراء مكات�ب انتخاب�ات ص�الح 
وتركي�ا«.  واالنب�ار،  وكرك�وك،  الدي�ن، 
وأوص�ت اللجن�ة يف تقريره�ا ب�«التدخل 
الترشيع�ي بقانون مفوضي�ة االنتخابات 
يف ترشيح أعضاء مجلس املفوضني، وبما 
يضمن تويل القضاة مهم�ة ادارة العملية 
االنتخابي�ة، لكون مجلس املفوضني ومنذ 
تأسيس املفوضية، كان يجري ترشيحهم 
ع�ر التوافقات من الكت�ل الرملانية، مما 
يؤثر سلبا عى شفافية العملية االنتخابية 
يف املجم�ل ونتائجه�ا«. واك�دت عى لزوم 
والعقوب�ات  االنضباطي�ة  »املس�اءلة 

االدارية لرئيس وأعضاء مجلس املفوضني 
لثب�وت وج�ود مخالف�ة اداري�ة وتقصري 
م�ن خ�الل تلكؤه�م يف متابع�ة الرقاب�ة 
وضبط الس�لوكيات الوظيفية لبعض من 
م�دراء مكاتبه�ا يف الخ�ارج واقرانه�م يف 
الداخل«. وأوصت اللجن�ة ب�«إحالة مدير 
مكتب املفوضية يف األردن )محمد جاس�م 
صال�ح العيس�اوي( اىل القضاء إلرضاره 
الجس�يم واملتعمد يف الحف�اظ عى العهدة 
املؤتم�ن عليها، وارتكاب�ه افعاال ال تأتلف 
والس�لوك الوظيفي القوي�م، وكما ورد يف 

االستنتاجات أعاله«.
وأك�دت أيضاً ع�ى »إحالة م�دراء مكاتب 
املفوضي�ة يف: ص�الح الدي�ن/ ه�ذال عبد 
الحميد سالمة، وكركوك/ عماد ويل احمد، 
واألنبار/ س�عد ناج�ي عل�وان، وتركيا/ 
محمد عصام دخيل، اىل القضاء إلهمالهم 
يف أداء واجباته�م الوظيفي�ة وكما ورد يف 
االس�تنتاجات أعاله«. كما دعت اىل »عزل 
م�دراء مكاتب املفوضي�ة يف: صالح الدين 
)ه�ذال عب�د الحمي�د س�المة(، واألردن 
)محمد جاسم صالح العيساوي(، وتركيا 
)محمد عص�ام دخيل(، وكرك�وك )عماد 
ويل احمد(، واالنبار )س�عد ناجي علوان(. 
لقيامهم بأفعال خطرية تجعل بقائهما يف 

الوظيفة مرضاً باملصلحة العامة«.
وأوص�ت اللجن�ة ب�«اج�راء الع�د والفرز 
االنتخابي�ة  واملحط�ات  املراك�ز  لعم�وم 
املراك�ز واملحط�ات  الخ�ارج، وكذل�ك  يف 
االنتخابي�ة يف الداخل املذك�ورة يف الجدول 
املرف�ق )ملح�ق رق�م 3( والتنس�يق مع 

األجهزة األمنية املعنية«.
ومراجع�ة  »دراس�ة  رضورة  اىل  ولفت�ت 
الج�دوى م�ن اج�راء انتخاب�ات مجلس 
النواب يف الخارج، للمررات االتية: افتقار 
الجه�ة القائمة عى اج�راء االنتخابات اىل 
األدوات الفاعل�ة لضب�ط ايق�اع العملي�ة 
االنتخابية بالش�كل الس�ليم، وعدم توفر 
بيان�ات منضبط�ة باع�داد العراقي�ني يف 
الخارج، ولقلة أعداد املقرتعني، اذ تش�كل 
نس�بة اصواته�م اق�ل بكثري م�ن 1% من 
مجم�وع اص�وات الناخب�ني يف الداخ�ل، 
فضال عن الع�بء املايل ال�ذي يثقل كاهل 

الخزينة العامة«.

وضعت »حجر األساس« لإلصالح واقرتحت تعديل قوانني واختيار »الكفاءات« للحكم

املرجعية الرشيدة تسد الباب أمام »التسويف« يف تشكيل احلكومة

اختاذ إجراءات قانونية حبق مدراء مكاتب انتخابات يف الداخل واخلارج

القضاة املنتدبون يصفون »ملفات الفساد« يف مفوضية االنتخابات

األحزاب أعلنت التأييد لـ »خارطة الطريق«.. وحتذيرات من إمهال توصيات السيد السيستاين

       بغداد / المستقبل العراقي

أظه�رت أرق�ام ص�ادرة ع�ن وزارت�ي التخطي�ط 
والنف�ط، ان العراق وبفضل م�وارده الطبيعية يعد 
واحدا م�ن أغنى بلدان العالم، كم�ا انه ينتج يوميا 

نحو 4,4 مليون برميل من النفط.
وتب�ني تل�ك األرق�ام غري املعلن�ة رس�ميا أن ثروات 
العراق الطبيعية الرئيس�ة تتمثل ب�احتياطي يقدر 
ب�� 153 ملي�ار برميل نف�ط، ونح�و 131 تريليون 
م�رت مكعب من الغاز، إضافة إىل 5,7 مليار طن من 
الفوسفات، و 600 مليون طن كريت، و158مليون 
دونم أراض زراعية، و12ألف موقع س�ياحي، وفق 
م�ا أعلنته وزارة التخطيط. وكش�فت وزارة النفط 
ان الع�راق ينت�ج يومي�ا 4,4 مليون برمي�ل نفط، 
يصدر منها 3,5 مليون برميل، وقد بلغت الصادرات 
النفطية يف األش�هر الس�تة األوىل من العام الجاري 
2018، 622 ملي�ون برمي�ل فيم�ا بلغ�ت عائداتها 
40 ملي�ار دوالر أمريكي. وفيما يتعلق بمس�تويات 
الفق�ر والبطالة، فان إحصائي�ات وزارة التخطيط 

تفيد بأن مس�توى الفقر ارتفع يف السنوات األخرية 
إىل 30 يف املائ�ة ومس�توى البطال�ة إىل 20 يف املائة، 
ووفقا لإلحصاءات القريب�ة يأتي العراق يف مقدمة 
دول الرشق االوس�ط بنس�بة بطالة تقدر ب�)%59( 
من حجم ق�وة العمل و)31% ( بطالة مؤقتة ونحو 
)43%( بطال�ة مقنع�ة كم�ا تقدر نس�بة النس�اء 
العاطالت ب�)85%( من قوة عمل النساء يف العراق. 
وذك�رت وكال�ة )USAID ( األمريكي�ة يف تقريرها 
الخاص ح�ول »الباحثني عن أعم�ال يف العراق« أن 
أف�واج العاطلني عن العمل أصبح�ت مقلقة يف ظل 
أن�واع البطال�ة التي ترضب حرك�ة العمل يف عموم 
البالد، مشرية إىل ان اإلشكاالت التي تعمق من أزمة 
بطال�ة الخريجني تتلخ�ص يف عدم وج�ود مالءمة 
بني مخرج�ات التعليم يف العراق ومتطلبات س�وق 
العم�ل.  فيما ذكرت منظم�ة »FORAS« األمريكية 
ان  مع�دل أعمار نصف س�كان الع�راق يرتاوح ما 
ب�ني 25 فأصغر، ويدخل )400000 ( ألف ش�خص 
بالغ فئة القوى العاملة سنويا، ووفقا لذلك تصنف 
البطالة إىل نسبة 16 % بشكل حتمي، و30 % بشكل 

محتم�ل حي�ث تك�ون نس�بة 50 % م�ن الذكور يف 
املناطق املدنية، باملقابل تش�كل النساء نسبة 13 % 

فقط من القوى العاملة.
وبالنس�بة لتقدي�رات الكهرب�اء املنتج�ة محليا يف 
العراق، فان هناك ضبابية يف حجم االنتاج الحقيقي 
للكهرباء، فبينما تتحدث وزارة التخطيط عن ارقام 
فلكية تصل اىل 63,000 ميغاواط منذ العام 2013، 
بدأت الترصيحات الحكومية بتقليل هذا الرقم خالل 
الس�نوات االخ�رية، حيث تش�ري آخ�ر الترصيحات 
الحكومي�ة والتقديرات الفنية اىل ان انتاج الكهرباء 
ي�رتاوح م�ا ب�ني )20,000 -14,500 – 11,000 – 
7700 ميغاواط( حيث كان آخر رقم حكومي معلن 
يف نهاي�ة 2017 م�ع االع�الن عن تطبي�ق مرشوع 
الخصخصة، وهذا يش�ري اما لعدم املعرفة الدقيقة 
بحقيقة الثروة الوطنية والتخبط يف ادارة هذا امللف 
الوطني االس�رتاتيجي، او ان االرقام املعلنة رسمياً 

غري دقيقة وتخضع لتحكم بعض االطراف.
ويف ح�ال اعتماد الرقم االقرب للواقع وهو 14,500 
ميغ�اواط باالس�تناد اىل ترصي�ح س�ابق ل�وزارة 

الكهرب�اء وتأكي�دات م�ن بع�ض الخ�رات الفنية 
املحاي�دة م�ن داخ�ل العراق، ف�ان نصي�ب االرسة 
العراقية من الكهرباء بقسمة الطاقة املولدة محليا 
عى نفوس العراق البالغ 37 مليون نس�مة حس�ب 
آخ�ر التقديرات الس�كانية للع�ام 2017 وباعتماد 
حجم العائلة 6,4 اشخاص)مس�تندة عى دراس�ة 
علمي�ة به�ذا الخص�وص(، يك�ون نصي�ب األرسة 
الواحدة من الطاق�ة املنتجة محليا 2,42 كيلو واط 
/س�اعة ) 11 أمبري/ساعة(، وهنا نشري اىل ان هذا 
الرق�م هو الح�د االدنى املحس�وب لحص�ة العائلة 
العراقية، اذ ان االس�تهالك املنزيل ال يتجاوز نس�بة 
60% من مجمل الطاقة املنتجة اذ ان 40% ُتس�تهلك 
من قبل املؤسس�ات الحكومي�ة واملصانع والقطاع 
الخ�اص. جدي�ر بالذك�ر ان محافظ�ات الوس�ط 
والجنوب يف العراق ش�هدت خالل األس�ابيع الثالثة 
املاضية تظاهرات احتجاجي�ة عى تردي الخدمات 
كاملاء والكهرباء فضال عن الفساد وانتشار البطالة، 
وما زالت التظاهرات مستمرة حتى تقوم الحكومة 

بتلبية مطالب املحتجني بشكل جدي.

ميتلك احتياطات هائلة من النفط والغاز والفوسوفات والكربيت و12 ألف موقعًا سياحيًا

إحصائيات حملية ودولية: العراق أغنى البلدان لكنه يأن من الفقر والبطالة
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البرصة: امللوحة تتسبب بإيقاف 
حمطات حتلية يف مدينة الفاو

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف قائم مقام قضاء الف�او جنوب البرصة وليد الرشيفي عن 
حصول شحة كبرية يف املياه العذبة التي تستخدم للرشب يف الفاو 
نتيج�ة توقف ثالث من اصل اربع من محطات التحلية يف القضاء 
ع�ن العمل اثر ارتفاع نس�بة امللوح�ة يف القن�اة االروائية اىل اكثر 
من tds 7000 .وأش�ار الرشيف�ي يف ترصيح صحفي أن » محطة 
التحلية الوحيدة التي ل�م تتوقف عن العمل هي التي تمتلك فالتر 
لتصفي�ة مياه البح�ر، وان كميات املياه الت�ي تنتجها قليلة جدا 
وال تس�د حاجة القض�اء ».ولفت اىل » ارتفاع س�عر الطن الواحد 
من املياه العذبة الذي تجلبه الصهاريج للفاو إىل أكثر من 15 ألف 
كون تلك الصهاريج تجلب املياه من مركز البرصة وقضاء القرنة 

والتي تعد مناطق بعيدة عن الفاو«.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مدير عام دائرة صحة كربالء، صباح نور هادي املوس�وي، 
ت مستشفا ميدانياً مصغرا و6عجلة  أمس السبت، إن دائرته سريرَ
إس�عاف فوري، بالتزامن مع إنطالق أوىل رح�الت القوافل الربية 
للدي�ار املقدس�ة ع�رب منف�ذ عرع�ر الحدودي.وقال املوس�وي يف 
ترصيح صحفي ان »املستش�فى سيكون محل تواجده يف محطة 
ه�ز بمخت�رب تحليالت مرضي�ة وعجلة  إس�راحة الحج�اج، وُمجرَ
خاصة بالعمليات، وأخرى خاصة بالباطنية ».واضاف إن »عجالت 
اإلس�عاف التي تم تجهيزها بمختلف األدوية واملستلزمات الطبية 
خاص�ة املُنقذة للحياة ق�د تم نرشها عىل طري�ق ) كربالء - عني 
التم�ر(، ومحط�ات تجمع الحجاج، إضاف�ة إىل مرابطة إثنني من 
العجالت بالقرب من املستش�فى امليداني لتقديم الخدمات الطبية 
والصحية لحجاج املحافظة، ونظرائهم من املحافظات األخرى«.

واوض�ح املوس�وي ان »املستش�فى وعجالت اإلس�عاف س�تبقى 
مرابط�ة يف أماكنها لحني اإلنتهاء من تفويج الحجاج يف التاس�ع 
من الش�هر املقبل، حس�بما أعلنته الهيئة العلي�ا للحج والعمرة » 
. ُيش�ار إىل إن الدائرة ، تواصل منذ 19 من الش�هر الجاري فحص 
وتلقيح أكث�ر من 2000 حاّج�اً وحاّجة الذين س�ُيؤّدون فريضة 
الح�ج هذا الع�ام، حيث تم تهيئ�ة 7 مراكز صّحي�ة إلتمام هذه 
العملية، كما تم تش�كيل لجنة يف كل مركز صحي للقيام بفحص 
الحّجاج بدنياً وتزويدهم بالبطاقات الصحية التي تثبت سالمتهم 
من األمراض اإلنتقالية وجاهزيتهم صحياً ونفس�ياً ألداء مناسك 
الحج، إىل جانب إعطاءهم لقاحي الس�حايا واإلنفلونزا، ال س�يما 

املصابني باألمراض املزمنة ونقص املناعة.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قس�م االنتاج يف معمل اسمنت املثنى التابع لوزارة الصناعة 
واملع�ادن، أن معدل التس�ويق اليومي للمعمل بع�د إعادته للعمل 
مرة أخرى يصل إىل 400 طن، فيما اكد ان كوادر املعمل استطاعت 
تش�غيل خطي الطواحني والتعبئة م�رة أخرى.وقال مدير اإلنتاج 
يف املعمل حيدر بش�بوش إن الكوادر الهندس�ية والفنية يف املعمل 
اكمل�ت طحن 20 الف طن من مادة الكلنكر، مش�ريا إىل أن زيادة 
الق�درة اإلنتاجي�ة املعمل يتوقف ع�ىل الكميات املتوف�رة من تلك 
املادة.ون�وه إىل أن مع�دل التس�ويق اليومي تأثر بفعل منافس�ة 

املعامل االستثمارية يف املحافظة.

    السمتقبل العراقي/ طالب ضاحي

تابع محافظ بغداد املهندس عطوان العطواني 
اعم�ال التطوير واألكس�اء يف املدخل الجنوبي 
العاصم�ة  يرب�ط  ال�ذي  املحمودي�ة  لقض�اء 

باملحافظات األخرى.
العطوان�ي »ويف بي�ان اورده مكتب�ة األعالمي 
اف�اد خ�الل الجول�ة ان ه�ذه ه�ي األنطالقة 
االوىل لتطوير هذا القضاء من خالل اس�تثمار 
للمحافظة.مضيفا:بأنن�ا  املتي�رة  امل�وارد 

اتخذنة ق�رار بمناقلة معمل تدوي�ر النفايات 
اىل قض�اء املحمودية حتى تتمكن هذه البلدية 
من اس�تثمار موارد هذا املعمل لغرض تطوير 
معظ�م نواح�ي القضاء.مش�ريا اىل ان هن�اك 
تخصيص�ات مالي�ة ق�د اس�تخدمت بعملي�ة 
ه�ذا التطوير.وبع�ث الس�يد املحافظ رس�الة 
اطمئن�ان اىل اه�ايل املحمودي�ة موضح�ا بانه 
بع�د ماتم اس�تكمال م�رشوع املج�اري فان 
املهمة املقبلة هي تجميل وتطوير هذا القضاء 
مردفا بان االيام املقبلة ستش�هد حملة كبرية 

يف املنطقة لتوس�عة هذه املشاريع واستكمال 
اعمال التطوير.ويف ختام جولته ناشد سيادتة 
وزارة النف�ط لتكثيف التعاون والتنس�يق مع 
بلدية املحمودي�ة حيث كانت هناك مخاطبات 
واجتماعات مس�تمرة لخلية االزمة معربا عن 
اس�فة الش�ديد لعدم وجود تع�اون ودعم من 
ال�وزارة للمحافظ�ة م�ن خالل توف�ري الوقود 
ومتطلب�ات التبلي�ط مجانا والي�وم املحافظة 
مس�تعدة لرشاء ه�ذه املواد باملبال�غ املتيرة 

ولكن هناك تلكؤ كبري بهذا الجانب.

حمافظ بغداد يتابع ميدانيا اعامل التطوير 
واألكساء يف قضاء املحمودية

    بغداد / المستقبل العراقي

افتت�ح رئيس مجلس إدارة م�رصف التنمية الدويل، زياد 
خلف عبد املكتب التمثييل ملرصف التنمية الدويل يف مدينة 
دبي بحضور شخصيات اقتصادية عراقية واماراتية. بعد 
ان تم اخض�اع املرصف لكافة اج�راءات العناية الواجبة 
من قبل مرصف االمارات العربية املتحدة املركزي  ونظراً 
مل�ا يمتلكه املرصف من م�الءة مالية واج�راءات رقابية 
والت�ي بموجبها قد حصلت املوافقة النهائية من الجانب 

اإلماراتي عىل افتتاح املكتب التمثييل 
ويعت�رب م�رصف التنمي�ة الدويل ال�ذي تأس�س يف العام 
2011 وحص�ل عىل جوائز عدي�دة كان اخرها من اتحاد 
املصارف العربية كأفضل مرصف عراقي يقدم الخدمات 
االلكروني�ة، وأول مرصف عراقي خ�اص يفتتح مكتب 

تمثييل يف دولة االمارات العربية املتحدة. 
وقال رئيس مجلس إدارة مرصف التنمية الدويل، الس�يد 
زياد خلف عبد خالل افتتاح املكتب التمثييل الذي حرضه 
نائ�ب محاف�ظ البنك املرك�زي العراق�ي الدكت�ور منذر 
عبدالق�ادر الش�يخيل والقنصل العراق�ي يف دبي الدكتور 
 DMCC  حس�ني عيل الع�زاوي وممثل�ة املنطقة الح�رة
يف دبي كريس�تا فوك�س، وممثيل رشكتي ماس�ر كارد 

وفيزا وكارد واملدير التنفي�ذي لرابطة املصارف الخاصة 
العراقي�ة عيل طارق وعدد من الش�خصيات االقتصادية 
اإلماراتي�ة والعراقي�ة، إن »افتت�اح ه�ذا املكتب ملرصف 
التنمية ال�دويل يف دبي هو خطوة رائ�دة للقطاع املرصيف 

الخاص يف العراق، وتأتي انس�جاما مع متطلبات املرحلة 
املقبلة التي ستش�هد توسعا كبريا يف التعامل املرصيف بني 

مرصف التنمية الدويل ورشكات العالم« .
وأك�د ان »مرصف التنمية ال�دويل اختار مدينة دبي ألنها 

مرك�ز تجاري مه�م يف منطق�ة الرشق االوس�ط وتضم 
اكثر م�ن 15 الف رشكة عاملي�ة متنوعة ومن الرضوري 
تش�جيع ه�ذه  لالس�تثمار يف العراق مما سيس�اهم يف 
تطور االقتصاد العراقي وتخفيف نسبتي البطالة والفقر 

ورفع الرفاهية للشعب العراقي« .
ولف�ت إىل ان »م�رصف التنمي�ة ال�دويل يمتل�ك خط�ة 
اس�راتيجية لعمل�ه، تضمن�ت يف البداية ادخ�ال افضل 
التقني�ات العاملية يف عمله، واتجه االن اىل افتتاح مكتبني 
تمثيلي�ني يف ب�ريوت ودبي وس�يفتتح مكت�ب تنفيذي يف 
اوروب�ا خالل الفرة املقبل�ة وتحديدا يف دول�ة اليونان«، 
موضح�ا أن »افتت�اح املكاتب التمثيلية مل�رصف التنمية 
الدويل سيس�هل م�ن عملية التبادل التج�اري بني العراق 

وبلدان العالم«. 
يذك�ر أن البيانات املالية مل�رصف التنمية الدويل اظهرت، 
ارتف�اع أرباح�ه خ�الل الربع الثان�ي من الع�ام الجاري 
بنس�بة 7.84%، عىل أس�اس س�نوي، علما أن رأس مال 
م�رصف التنمية ال�دويل يبل�غ 250 مليار دين�ار ويحتل 
مرصف التنمية الدويل املركز األول بني املصارف العراقية 
الت�ي تمتلك أجه�زة رصافات الية إذ تبل�غ أكثر من 300 
جه�از منت�رشة يف عموم الع�راق باإلضاف�ة إىل امتالكه 

شبكة كبرية من املصارف املراسلة.

افتتاح اول مكتب متثييل ملرصف عراقي خاص يف ديب

   بغداد / المستقبل العراقي

واصلت ف�رق وحدة الس�يطرة عىل نواقل 
االم�راض بقس�م الصح�ة العام�ة تنفيذ 
فعالياته�ا ملكافح�ة نواق�ل االم�راض و 
السيطرة عليها من خالل فعاليات التضبيب 
املس�ائي بنوعيه الحار و البارد و مكافحة 
الق�وارض و تعف�ري الجح�ور يف جان�ب 
الكرخ.وذكر الدكتور نازك الفتالوي، مدير 
القسم، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه،أنه اس�تنادا لتوجيهات مدير 
ع�ام دائ�رة صحة بغ�داد الك�رخ الدكتور 
جاس�ب لطيف الحجامي و تنفيذا للخطة 
الوطنية للسيطرة عىل نواقل االمراض لعام 
2018 و بالتعاون مع الوحدات النظرية يف 
قطاعات الرعاية الصحية االولية )العامل 
، االع�الم ، الطارمي�ة ، املحمودي�ة ، اب�ي 
غري�ب ، التاج�ي ، ال�دورة( حي�ث قامت 
فعالي�ات رش  بتنفي�ذ  الصحي�ة  الف�رق 
تجمعات النفايات يف منطقة ) الكاظمية ، 
جكوك ، حي العدل ، القرية العراقية ، حي 
الجامعة ، مجمع املطار السكني ، الشعلة 
، رحمانية الشعلة ، حي الفجر ، العطيفية 
، الحرية ، مجمع الرجاء ، مجمع القضاء 
، رحماني�ة الك�رخ ، الع�الوي ، الدوان�م ، 
الس�الميات ، التاجي ، املعال�ف ، اجنادين 
، حي الراث ، العامل ، الدورة ، ابو دش�ري 
، قرية النرص و الس�الم ، ناحية الرش�يد ، 
الطارمية ( ملكافح�ة حرشة الذباب املنزيل 
و اج�راء فعالي�ة رش املس�طحات املائية 
باالضاف�ة اىل تش�كيل فري�ق م�ن دائرتنا 
لغ�رض الح�ري ع�ن االصاب�ات بالحمى 
النزفية و املش�تبه بها و ارسال الحرشات 
الناقل�ة و املس�ببة للم�رض )الق�راد( اىل 
مركز الس�يطرة عىل االم�راض االنتقالية 

لغرض التضبيب و التشخيص .

صحة الكرخ تواصل 
فعاليات مكافحة نواقل 

االمراض 

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث  وكيل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي للش�ؤون العلمية 
والعالقات الدولية الدكتور سالم حسن خوشناو، مع وفد منظمة 
اليونس�كو أهمية دعم اعمار الجامعات املت�رضرة من عصابات 

داعش اإلرهابية يف املحافظات املحررة.
وناقش الجانبان، بحسب بيان للوزارة تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، نس�بة األرضار التي لحقت يف جامع�ات محافظات 
نين�وى واالنب�ار وص�الح الدين جراء س�يطرة عصاب�ات داعش 
عليها، وما قامت به الوزارة من حمالت إلعادة تأهيلها الستئناف 
العملي�ة التعليمية فيها بعد تحريره�ا مبارشة، مؤكدين رضورة 
وض�ع خطة إلع�ادة البنى التحتي�ة للمؤسس�ات التعليمية بغية 

توفري األجواء الجامعية املالئمة للطلبة.

التعليم تبحث مع اليونسكــو دعم اعمــار 
اجلامعات املترضرة يف املحافظات املحررة

    بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت وكال�ة »س�بوتنيك« الروس�ية ان 
تعليق الس�عودية لصادراتها النفطية عرب 
مضي�ق باب املن�دب، تس�ببت بتقلبات يف 

اسعار النفط العاملية.
وذكرت الوكالة ان تداوالت أس�عار النفط 
متع�ددة  ديناميكي�ات  أظه�رت  العاملي�ة 
االتج�اه بوت�رية ضعيفة، وذل�ك بعد نمو 
ثابت الخمي�س، عىل خلفي�ة األنباء حول 
تعليق السعودية تصدير النفط عرب مضيق 

باب املندب
وبينت انه بحلول الس�اعة 08:12 بتوقيت 
موس�كو )05:12 غرينت�ش( انخفض�ت 
أس�عار العق�ود اآلجلة لش�هر أيلول لخام 
إىل  الش�مال بنس�بة %0.03  برن�ت بح�ر 
74.52 دوالر للربمي�ل، يف ح�ني ارتفع�ت 
أس�عار العق�ود اآلجلة لش�هر أيلول لخام 

غرب تكساس الوس�يط بنسبة 0.04% إىل 
69.64 دوالر للربميل.

وكان وزي�ر الطاق�ة والصناع�ة والث�روة 
املعدني�ة الس�عودي خال�د الفال�ح، أعلن 
امس الخمي�س، أن اململكة ق�ررت تعليق 
ص�ادرات النفط عرب مضيق ب�اب املندب، 
عق�ب اس�تهداف ناقالت النف�ط يف البحر 
األحمر من قبل املتمردين اليمنيني، صباح 

يوم األربعاء املايض.
إلدارة  وفق�ا  أن  إىل  اإلش�ارة،  وتج�در 
األمريكي�ة،  الطاق�ة  وزارة  معلوم�ات 
يت�م نق�ل 4.8 ملي�ون برميل م�ن النفط 
واملنتجات النفطية يوميا عرب مضيق باب 
املندب إىل أوروبا والواليات املتحدة وآس�يا 

يف عام 2016.
ويعد مضيق باب املندب الذي يعد أحد أهم 
خطوط النقل يف العالم يصل البحر األحمر 

بخليج عدن وبحر العرب.

    بغداد / المستقبل العراقي

يس�تعد س�وق الع�راق ل�أوراق املالي�ة 
وإح�دى ال�رشكات العراقية املتخصصة 
االس�تعالم  خدم�ات  نظ�ام  إط�الق  اىل 
ع�ن الت�داول ورصيد املس�اهمني حيث 
س�ينعكس ه�ذا النظام بش�كل إيجابي 

عىل املستثمرين واملساهمني.
ويف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
نس�خة منه، قال املدير التنفيذي للسوق 
طه احم�د عبد الس�الم ان النظام  الذي 
س�يطلق مطلع ش�هر اب املقبل من هذا 
العام سيمكن املستثمرين املشركني من 
)تلقي إشعارات البيع واشعارات الرشاء 
 online لحظ�ة تنفيذه�ا أثناء الجلس�ة
، وتبق�ي إش�عارات البيع وال�رشاء بعد 
إتمام عملية التس�وية يف نهاية جلس�ة 

التداول ب�األوراق املالية إضافة اىل تلقي 
إشعارات ايداع األسهم واطالقها للتداول 

وعملي�ات االرثية والتنازل التي تنفذ من 
قب�ل املس�اهمني ب�األوراق املالية فضال 

عن اش�عارات عملي�ة زي�ادة رأس املال 
عند إقرارها من قبل الرشكة املس�اهمة 

وخدمات أخرى تهم املساهمني 
وتاب�ع عب�د الس�الم ان س�وق الع�راق 
ل�أوراق املالي�ة س�ينظم ورش�ة عم�ل 
تعريفية قبل إطالق هذا النظام لرشكات 
الوس�اطة باألوراق املالية وللمساهمني 
للتعريف بأنواع الخدمات وآلية االشراك 

بها  
وبني عبد السالم ان فكرة النظام وأنواع 
الخدم�ات ج�اءت لخدم�ة املس�اهمني 
يف معرف�ة ق�رارات الرشك�ة املس�اهمة 
والتواصل عند تنفيذ عملية رشاء أو بيع 
عىل أس�همه ضم�ن إج�راءات اإلفصاح 
الريعة وايض�ا كنوع من أنواع الرقابة 
املبارشة املس�اهم عىل أسهمه املودعة يف 

مركز اإليداع.

سوق األوراق املالية يطلق نظام خدمات االستعالم عن التداول ورصيد املسامهني

أزمة مضيق باب املندب تتسبب بتقلبات يف أسعار النفط العاملية

    بغداد / المستقبل العراقي

توقع�ت وزارة التج�ارة ان تصل 
الكميات املس�وقة م�ن الفالحني 
واملزارع�ني يف عم�وم الب�الد من 
محص�ول الحنطة له�ذا العام اىل 

مليونني و300 الف طن.
وق�ال مدير عام الرشك�ة العامة 
لتجارة الحبوب نعيم املكصويص 
ان الرشكة ومن خالل السايلوات 
واملخ�ازن التابع�ة لها مس�تمرة 
يف تس�لم محص�ول الحنط�ة من 

ضم�ن  واملزارع�ني  الفالح�ني 
له��ذا  الت�س��ويق�ي  املوس��م 
العام والذي سينتهي خ�الل االيام 
متوق�ع��ا  امل�ق�بل�ة،  الق�ليل�ة 
الت�ي  الكمي�ات  تت�ج�اوز  ان 
س��يتم تس��ويق�ها املل�يون�ني 
ان  ط�ن.وبي��ن  ال��ف  و300 
العملي�ة التس�ويقية انت�ه�ت يف 
مناط�ق وس�ط وجن�وب الب�الد، 
بين�ما تس�تمر حالي�ا يف املناطق 
كرك�وك  ب�ضمنه�ا  الش�مالية 
ونينوى، اض�افة اىل مناطق اقليم 

كردستان، مشريا اىل ان محصول 
الحنط�ة الذي يت�م اس�تالمه من 
املزارع�ني يخض�ع للمواصف�ات 
الت�ي حددته�ا ال�وزارة وال يت�م 
استالم املحاصيل التي ال تت�طابق 
مع تل�ك املواصف�ات، الفت��ا اىل 
ان الكميات املس�تلمة من ه�ذه 
املادة س�يتم ايصالها اىل الرشكة 
العام�ة للمطاحن ليت�م تحويلها 
وتوزيعه�ا  الطح�ني  م�ادة  اىل 
ب�ني املواطن�ني ضم�ن مف�ردات 

البط�اقة التموينية.

التجارة تتوقع تسويق مليونني
و »300« ألف طن من احلنطة

    بغداد / المستقبل العراقي

افاد املستش�ار االقتصادي للحكومة العراقية مظهر 
محمد صالح ان هناك آليتني يتم من خاللها الترصف 

بفائض أسعار بيع النفط الخام.
وقال صالح، إن »االلي�ة االوىل تتمثل يف تغطية العجز 
التقدي�ري البالغ قراب�ة 13 ترليون دين�ار واملدرج يف 
موازنة عام 2018، فاذا زادت االرصدة املتوافرة خالل 
السنة املالية، وعىل نحو يفوق تغطية العجز فبإمكان 
الحكوم�ة واس�تناداً اىل قان�ون االدارة املالي�ة والدين  
الع�ام  رقم 95 لس�نة 2004 اقراح  مس�ودة موازنة 
تكميلية  بسقف انفاقي اعىل من السقف الحايل البالغ 

104 تريليون دينار«.واس�تدرك الق�ول انه »يجب ان 
تعرض مسودة القانون بعد مصادقة مجلس الوزراء 

عىل مجلس النواب القرارها وإصدارها بقانون«.
واضاف ان االلية الثاني�ة تتمثل »يف حال تعذر اصدار 
موازن�ة تكميلية فان رصي�د الفوائض املتبقية يمكن 
اعتماده�ا كايرادات تحويلية يف موازنة 2019 وتكون 
رصي�داً افتتاحي�اً يف موازنة العام الجديد اس�تناداً اىل 
قان�ون االدارة املالي�ة واصول املحاس�بات الحكومية 

ومبادئ اعداد املوازنة العامة للدولة«.
وكانت أس�عار النفط قد قف�زت اىل 85 دوالرا للربميل 
الواح�د يف ح�ني ان املوازنة املالية للع�راق لعام 2018 

بنيت باحتساب قرابة 45 دوالرا للربميل.

مستشار احلكومة االقتصادي حيدد آليتني 
لرصف فائض أسعار النفط

صحة كربالء تسيرّ مستشفى ميدانيًا 
ملرافقة احلجاج يف الطريق الربي

اكامل خطي الطحن والتعبئة يف معمل 
اسمنت املثنى
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مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجري

تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليج�ار يف مديرية بلديات واس�ط ع�ن تأجري 
االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية البشائر  
وفق قان�ون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة2013. فعىل 
الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية البشائر 
خالل فرتة )15( خمس�ة عرش يوما تبدأ م�ن اليوم التايل من صدور 
هذا االعالن مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )%30( 
من القيمة التقديرية بصك مصدقاو نقدا  وستجري املزايدة يف اليوم 
االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية اعاله يف تمام الساعة )العارشة 
صباح�ا( ويتحم�ل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور الن�رش واالعالن 
وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال املدنية 
مص�ورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة 

من البلدية بهذا الصدد.

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار يف مديرية بلديات واس�ط ع�ن تأجري االمالك 
املدرج�ة اوصافها يف ادن�اه والعائدة اىل مديرية بلدية ناحية واس�ط وفق 
قان�ون بيع وايجار ام�وال الدولة رقم )21( لس�نة2013. فع�ىل الراغبني 
باالش�رتاك يف املزاي�دة العلني�ة مراجعة مديرية بلدية ناحية واس�ط خالل 
ف�رتة )30( ثالث�ون يوما تبدأ م�ن اليوم التاليلنرشه�ا يف الصحف اليومية 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية 
بصك مصدقاو نقدا ولكامل مدهااليجاروس�تجري املزايدة يف اليوم االخري 
م�ن مدة االعالن يف مقر مديرية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( 
ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور النرش واالع�الن وكافة املصاريف 
االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال املدني�ة مصورة واصلية ويتم 

االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأجري 
االم�الك املدرج�ة اوصافه�ا يف ادناه والعائ�دة اىل مديري�ة بلدية 
املوفقي�ة وف�ق قان�ون بي�ع وايج�ار ام�وال الدول�ة رق�م )21( 
لسنة2013. فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة 
مديرية بلدية املوفقية خالل فرتة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم 
التاليلنرشه�ا يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التأمينات 
القانوني�ة البالغة )30%( م�ن القيمة التقديري�ة بصك مصدقاو 
نق�دا ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من 
م�دة االع�الن يف مقر مديري�ة اعاله يف تم�ام الس�اعة )العارشة 
صباح�ا( ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور النرش واالعالن 
وكاف�ة املصاريف االخ�رى وعىل املس�تأجر جلب هوي�ة االحوال 
املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط 

الصادرة من البلدية بهذا الصدد.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة االتحادية

محكمة بداءة بغداد الجديدة
العدد : 198/ب/2018
التاريخ 2018/7/23 

اعالن
اىل املدعى عليه : نصيف جاسم حسني

بناء عىل الدع�وى البدائية املرقمة اعاله واملقامة امام 
هذه املحكم�ة من قبل املدعي /ام�ني بغداد / اضافة 
لوظيفت�ه والتي يطالب فيها بابطال قيد العقار املرقم 
)9685/3م3( نعريية وكيارة واعادة تس�جيله بأس�م 

امانة بغداد 
ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ لذا قررت املحكمة تبليغك اعالنا يف صحيفتني 
محليت�ني بالحض�ور اىل ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم 
2018/8/8 وعن�د عدم الحضور او ارس�ال من ينوب 
عن�ك قانونا س�تقوم املحكم�ة باملرافعة غياب�ا وعلنا 

حسب االصول

غلق اكتتاب 
 / املن�زيل  لالث�اث  الوطني�ة  الرشك�ة 

مساهمة مختلطة 
يعل�ن م�رف باب�ل ف�رع املوصل عن 
غلق االكتتاب بزيادة رأس مال الرشكة 
الوطني�ة لالث�اث املن�زيل / مس�اهمة 
مختلطة باالس�هم املطروحة لالكتتاب 
والبالغة ) 000 ، 000 ، 400 ( اربعمائة 
ملي�ون يف نهاي�ة الدوام الرس�مي ليوم 
الخمي�س املوافق 26 / 7 / 2018 وذلك 
لبيع كامل االسهم املطروحة خالل مدة 
الثالثني يوم�ا االوىل – علما ان االكتتاب 
ب�دأ ي�وم االربع�اء املواف�ق 27 / 6 / 

.2018
املدير املفوض ملرصف بابل

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن ثاين
لعدم حصول راغب والحاقا بإعالننا املرقم )232 يف 2018/6/4 ( 

تعل�ن لجنة البي�ع وااليج�ار يف مديرية بلديات ميس�ان عن تأج�ري )1( ملك املدرجه 
مواصفات�ه ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية قلعة صالحاس�تنادا  لقانون بيع وايجار 
ام�وال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013  فعىل من يرغب االش�رتاك باملزاي�دة  العلنية 
مراجع�ة مديرية بلدي�ة قلعة صالح اوس�كرتري اللجنة وخالل م�دة 15 يوماتبدأ من 
الي�وم التايل لنرش االعالن بالجريدة الرس�مية مس�تصحبا معه تأمين�ات القانونية ال 
تق�ل عن 20 % م�ن القيمة املقدرة  لكامل مدتهوس�تجري املزايدة  الس�اعة العارشة 
والنص�ف صباحامن اليوم التايل من م�دة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر بلدية 
قلع�ة صالح ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالع�الن البالغة 2%  واي 
اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي 

يليه من ايام العمل الرسمي

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

املدني�ة والج�وازات واالقام�ة  مديري�ة االح�وال 
ملحافظة صالح الدين

اعالن 
بن�اء ع�ىل طلب املدع�و ) اب�و بكر ع�الء حميد ( 
وال�ذي يطلب م�ن خالله تبديل االس�م م�ن ) ابو 
بك�ر ( اىل ) رس�ول ( واس�تنادا الح�كام املادة 22 
من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 
تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرس�مية فمن له حق 
االعرتاض عىل طلبه يف الجريدة الرس�مية فمن له 
حق االعرتاض ع�ىل الطلب مراجعة املديرية خالل 
15 خمس�ة عرش يوم من تاريخ النرش وبعكس�ه 

سينظر يف الطلب وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

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

فق�د مني الوصل املرق�م 941993 بتاريخ 19 / 3 
/ 2018 عن املحل املرقم 167 / 1 البياع والصادر 
م�ن امانة بغ�داد دائ�رة العق�ارات بمبل�غ قدره 
2335000 مليونان وثالث مائة وخمسة وثالثون 
الف بأس�م / قحطان محم�د والرضا محمد فمن 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
�����������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف ابي صيدا 

العدد 199 / ش / 2018 
اعالن 

اىل / املدعى عليه ) حازم ابراهيم حسني ( مجهول 
محل االقامة 

اقام�ت املدعية ) خال�دة ابراهيم جمعة ( الدعوى 
املرقم�ة 199 / ش / 2018 ام�ام ه�ذه املحكمة 
والت�ي تطل�ب فيه�ا تصدي�ق الط�الق الخارجي 
الواق�ع يف 4 / 5 / 2018 وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب اش�عار القائم بالتبليغ ق�رر تبليغك نرشا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني لغ�رض الحضور 
صب�اح ي�وم املرافع�ة املص�ادف 5 / 8 / 2018 
وبعكس�ه س�تجري املرافع�ة بحقك غياب�ا وعلنا 

وفقا للقانون .
القايض 

سعد جزاع حسني 
�����������������������������������������

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة الكرخ 
العدد 3058 / ب / 2017 
التاريخ 23 / 7 / 2018  

املدعي / هاشم محمد عباس   
املدعى عليه / عبد االمري عبد الواحد صخر    

اصدرت هذه املحكمة قرارها امل����رقم ) 3058 
/ ب / 2017 ( يف 31 / 5 / 2018 ق��������رار 
يق�ي فيه الحك�م بتمليك املدعي لعم�وم العقار 
املرق�م 2 / 865 م 20 داودي بالبدل البالغ مائتان 
واربعون مليون دينار ع����راقي واملثبت بموجب 
مق������اول�ة البيع الخارجي املؤرخة 23 / 9 / 
2014 مثق�ال بأش�ارة الره�ن التأمين�ي والحجز 
امل�ؤرش ع�ىل اضب�ارة العق�ار وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي املؤيد من 
الجهة الرسمية تقرر تبيلغك بصحيفتني محليتني 
بقرار الحكم اعاله ولك حق الطعن به وفق الطرق 
املق�ررة قانون�اً وخالل امل�دة القانونية وبعكس�ه 
سيكتسب الحكم الدرجة القطعية وفق االصول     

القايض / استربق حمادي عزاوي 
�����������������������������������������

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة الكرخ              
العدد 2603 / ب / 2018 

التاريخ 26 / 7 / 2018 
اعالن

اىل املدعى عليه / مازن عبد الخالق محمد  
اقام املدعي مصطفى محمد مهدي الدعوى املرقمة 
اع�اله لدى ه�ذه املحكم�ة يطالبك فيه�ا باعادة 
الب�دل املقب�وض والبال�غ مليون وخمس�ون الف 
دوالر امريك�ي وملجهولية مح�ل اقامتك مجهولة 
ق�رر تبليغك بصحيفتني يوميت�ني بموعد املرافعة 
ي�وم 5 / 8 / 2018 الس�اعة التاس�عة ويف حال�ة 
عدم حض�ورك او من ينوب عنك قانوناً س�تجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون 
القايض / كفاح صادق رسن

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النعمانية 
العدد 17 / ش / 2018 

التاريخ 16 / 7 / 2018 
اىل / املدعى عليها / شفاء عيل سلمان / اضافة 

لرتكة مورثها 
م / تبليغ بالحكم الغيابي 

اقامت املدعي�ة ) هيام نوري ش�اكر ( الدعوى 
والت�ي   2018  / ش   /  17 املرقم�ة  الرشعي�ة 
تطلب فيها تصحيح القس�ام الرشعي املرقم 8 
يف 22 / 1 / 2013 واخراج�ك من�ه وملجهولي�ة 
محل اقامتك حسب اشعار مختار حي الرشقية 
/ املحل�ة القديم�ة يف النعمانية املخت�ار طالب 
عيل حس�ني – عليه تقرر تبليغ�ك بقرار الحكم 
الغياب�ي من خالل النرش يف صحيفتني محليتني 
يوميت�ني ويف حال عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا واعرتاضك عىل الحكم الغيابي 
خ�الل امل�دة القانونية س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية .
القايض 

عمار عيدان ضمد 
�����������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف الكوت
العدد  بال  

 اىل / املفقود / فخريه ابو جري ماذي   
 م / اعالن فقدان وحجر عىل مفقود     

طالب حجة الحجر والقيموم�ة ولدها )عباس  
فالح نعمه ( 

املطل�وب الحجر عليه / واعالن فقدانه )فخريه 
ابو جري ماذي(

بناءا ع�ىل الطلب املقدم من قب�ل طالب الحجر 
والقيموم�ة املدعو )عباس فال�ح نعمه( والذي 
يطل�ب االعالن عن فقدان املدع�وه )فخريه ابو 
جري م�اذي( والتي فقدت بتاريخ 2016/7/9 
وال تعرف عنه اي خرب يدل عن حياته او مماته  
تقرر  تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني ويف 
حالة عدم حضورك اواع�الم هذه املحكمة عن 
حياتك خالل عرشة ايام من تاريخ النرش سيتم 
اع�الن فقدان�ك والحج�ر عليك ونص�ب املدعو 
ولدك)عب�اس فالح نعم�ه ( قيما علي�ك الدارة 
اموالك وف�ق قانون رعاي�ة القارصين رقم 78 

لسنة 1980 
مالحظة 

ع�ىل من يملك اي معلومات ع�ىل املفقود اعاله 
يرجى ابالغ هذه املحكمة  

القايض
�����������������������������������������

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النعمانيه

رقم االضبارة 78/خ /2018 
  إعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النعمانيه العقار تلس�ل 
16/1م17 الحس�ينيه الواق�ع يف االحرار العائد 
للمدي�ن رعد نعي�س عبود املحج�وز لقاء طلب 
الدائن حس�ن داود لفته البالغ مائة وخمس�ون 
ملي�ون دين�ار فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثون  يوما تبدءا من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانونية ع�رشة من املائة م�ن القيمة املقدرة 
وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقعة ورقمه  / الحسينيه الرشقيه 16/1 
م17 الحسينيه  

2- جنسة ونوعه / ارض زراعيه ماك رصف  
3- ح�دوده واوصاف�ه / ارض زراعيه تس�قى 

بالواسطه 
4- مشتمالته/ارض زراعيه خاليه من املشيدات 

واملزروعات الصالحه للزراعه  
5- مساحته / 16 دونم 

6- الشاغل / الدائن 
7- القيم�ه املق�دره / مائة وخمس�ون مليون 

دينار 
املنفذ العدل

عيل طالب عزيز الجلييل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة 1081 /2018 
إعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت العقار تسلس�ل 
333/2م29 دام�وك الواق�ع يف دام�وك العائ�د 
للمدي�ن ربيع�ه عبد ع�يل املحجوز لق�اء طلب 
الدائن فؤاد عبد الل�ه زاير البالغ ثمانون مليون 
دين�ار فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجع�ة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة ثالث�ون  يوما تب�دءا من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانونية ع�رشة من املائة م�ن القيمة املقدرة 
وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقع�ة ورقم�ه  / ك�وت / دام�وك العقار 
املرقم 2333/2م29 داموك   

2- جنس�ة ونوع�ه / يتك�ون منطارمه وهول 
وغرف�ه نوم ع�دد 1 وهول ومطب�خ وصحيات 
مفروش�ه  ال�دار  ارضي�ه  وخارجي�ه  داخلي�ه 
بال�كايش  املوزائي�ك الج�دران املطب�خ مغطاة 

بالسرياميك وجدران البيت ملبوخه   
3- مساحته / 100م2

4- مشتمالته/درجه العمران جيد جدا   
5- الشاغل / مستاجر  

6- القيم�ه املق�دره / ثمان�ون ملي�ون دين�ار 
عراقي   

املنفذ العدل
عيل كاظم جبار اليوداوي  

�����������������������������������������
اعالن دعوة دائنني 

ان�ي املصفي املحامي الس�يد اي�اد طارق حامد 
املنزلي�ة  االوان�ي  لصناع�ة  االعتم�اد  لرشك�ة 
املح�دودة ادع�و كل م�ن ل�ه ح�ق او دي�ن عىل 
الرشك�ة مراجعتي ع�ىل العنوان الت�ايل – بغداد 
الك�رادة الرشقي�ة محلة الناظمي�ة م 925 ز 8 

رقم الباب 27 .
املصفي املحامي 

السيد اياد طارق حامد 
اعالن دعوة دائنني 

اني املصفي املحامية رحم�ة عماد عبد لرشكة 
ينابيع كرب�الء النتاج املي�اه الصحية املحدودة 
ادع�و كل م�ن ل�ه ح�ق او دي�ن ع�ىل الرشكة 
مراجعتي عىل العنوان التايل بغداد حي الرياض 

م 908 ز 1 بناية 11 .
املصفية املحامية 
رحمة عماد عبد 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 

العدد / 2627 
التاريخ 23 / 7 / 2018 

اعالن 
اىل املفقود / نريان س�امي عبود علوان يس�كن 

الخالص / قرية الكوتي 
بتاريخ 23 / 7 / 2018 قدم لنا املدعو ) سامي 
عبود عل�وان ( والد املفقود نريان س�امي عبود 
وال�ذي فق�د بتاري�خ 2003 وال�ذي يطلب فيه 
اص�دار حج�ة الحجر والقيموم�ة ويكون قيما 
علي�ك ل�ذا تق�رر االعالن ع�ن ذل�ك يف الصحف 
املحلي�ة فمن ل�ه حق االع�رتاض مراجعة هذه 
املحكم�ة خالل خمس�ة ع�رش يوم م�ن تاريخ 
هذا االعالن وبخالف ذلك س�وف تصدر املحكمة 

حجة الحجر والقيمومة وفقا للقانون .
القايض 

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

الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد / 867 

التاريخ 24 / 7 / 2018 
م / نرش فقدان 

ق�ررت هذه املحكمة نرش فقدان املدعو ) احمد 
عزي�ز محمود ( ال�ذي فق�د يف محافظة صالح 
الدي�ن بتاري�خ 3 / 3 / 2016 ول�م يعرف يشء 
ع�ن مص�ريه لح�د االن وعىل م�ن يعث�ر عليه 
وتتوف�ر لدي�ه معلومات عن�ه االتص�ال بذويه 
الس�اكنني يف ناحية االسحاقي او مركز رشطة 
االس�حاقي خالل ش�هر م�ن اليوم الت�ايل لنرش 
االع�الن للتفضل باالط�الع واتخ�اذ مايلزم من 

قبلكم مع التقدير .
القايض 

حردان خليفة جاسم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف الدجيل 
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل

العدد : 2017/1245
التاريخ 2018/7/23

اعالن
قدمت املستدعية  )زينب عبد العباس محمد( طلبا 
اىل محكمة االح�وال الش�خصية يف الدجيل تطلب 
فيه نصبها قيمة ع�ىل ولدها املفقود حيدر هادي 
ابراهيم وذل�ك كونه قد فقد بتاريخ 2006/5/23 
وانقطع�ت اخب�اره فعىل  من لدي�ه اعرتاض عىل 
صدور الحج�ة تقديم اعرتاضه خالل ثالثون يوما 

من تاريخ االعالن
القايض

معد نجم عبيد
�����������������������������������������

االمانة العامة 
للعتبة العلوية املقدسة

تعل�ن االمان�ة العام�ة للعتب�ة العلوية املقدس�ة 
عن اج�راء مزاي�دة علني�ة لبيع مواد مس�تهلكة 
واملس�تخدمة من )اجهزة كهربائية واثاث مكتبي 
وم�واد مختلف�ة( بموج�ب قان�ون بي�ع وايجار 
ام�وال الدولة املرق�م )21( لس�نة 2013 علما ان 
تاري�خ املزاي�دة العلنية ه�و يوم )االح�د( املوافق 
2018/8/12 م يف تمام الس�اعة العارشة صباحا 
وس�يكون مكان اج�راء املزايدة يف مجم�ع املقداد 
املخزني ش�ارع )نج�ف � كربالء( عام�ود )235( 
التاب�ع للعتب�ة العلوي�ة املقدس�ة فع�ىل الراغبني 
باالش�رتاك يف املزايدة مراجعة العتبة العلوية قسم 
الش�ؤون القانوني�ة لالط�الع عىل تفاصي�ل املواد 
املذكورة مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية 
والبالغة 20% من القيمة املقدرة للمواد وال يسمح 
الدخول يف املزايدة اال املزايدين الذين يحملون معهم 

التأمينات القانونية واملستمسكات الثبوتية 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1965/ب2018/5

التاريخ 2018/7/25 
اعالن

اىل / املدعى عليه )محمد عبد عفن(
اق�ام املدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه )مصطف�ى حي�در 
خليفة( الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب 
فيه�ا بتأديتك ل�ه مبلغ�ا مق�داره ) 3030 دوالر 
امريك�ي عن ق�رض مؤرخ ي�وم 2016/12/20( 
ونظرا ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ نهاد حس�ن عل�وان وتأييد املجلس املحيل 
الجمعية الثانية لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بموع�د املرافع�ة 2018/8/5 
التاس�عة صباحا وعن�د عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
�����������������������������������������

رئاسة مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف النجف
العدد : 39/مجدد/2013

التاريخ 2018/7/26 
تنويه

سبق وان اصدرت هذه اللجنة قرارها املرقم 39/
مجدد/2013 واملؤرخ يف 2018/7/15 واملتضمن 
ثبوت عائدي�ة تمام العقار تسلس�ل 1225 محلة 
العم�ارة والبال�غ مس�احته )48,07م2( ثماني�ة 
واربع�ون مرتا وس�بعة ديس�مرتا مربع�ا اىل ورثة 
املرح�وم مجيد صليبي حميد كل من عيل وحس�ن 
اوالد  ورب�اب  ولي�ىل  وس�كينة  العابدي�ن  وزي�ن 
محم�د مجيد صليب�ي وكرار وحيدر اوالد جاس�م  
محم�د م�وىس وم�وىس وزه�رة وبت�ول ومري�م 
وفاطم�ة وابراهيم واس�ماعيل واحم�د وخديجة 
وامنه ورب�اب اوالد مجيد صليبي حميد وحس�ب 
س�هامهم يف القس�ام الرشع�ي الخ�اص باملتويف 
مجيد صليبي حميد والصادر من محكمة االحوال 
 1992/494 بالع�دد  الس�ماوة  يف  الش�خصية 
الرشع�ي  والقس�ام   1992/5/27 يف  وامل�ؤرخ 
الخ�اص باملتويف محم�د مجيد صليب�ي والصادر 
م�ن محكم�ة االح�وال الش�خصية يف الس�ماوة 
واملرق�م 2013/798 يف 2013/11/28 بموج�ب 
ق�رار تثبيت العائدية الص�ادر بالعدد 39/مجدد/ 
2013 وبتاريخ 2018/7/15 والصادر من رئاسة 
لجن�ة تثبي�ت العائدي�ة يف النج�ف وت�م نرشه يف 
صحيفتني رس�ميتني صحيفة العراق بالعدد 653 
يف 2018/7/26 وصحيفة املستقبل بالعدد 1718 
يف 2018/7/26 وورد س�هوا يف صحيف�ة العراق 
بالع�دد 653 يف 2018/7/26 ذك�ر ان رقم العقار 
ه�و 1125 محلة العم�ارة والصحي�ح هو 1225 

محلة العمارة لذا اقتىض التنويه
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

العدد: 305
التاريخ: 17/ 7/ 2018

املهندس 
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

القيمة التقديرية المساحةموقعه ورقمهنوع الملكت
مدة التأجيرسنويا

ساحة لبيع 1
800000 ثمانمائة 250م1753/402السيراميك

سنة واحدةالف دينار

العدد: 3657
التاريخ: 2018/7/19

العدد: 3578
التاريخ: 2018/7/17

العدد: 3686
التاريخ: 2018/7/22

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

نوع ت
مساحة رقم الملك الملك

الموقعمدة االيجارالملك

البشائرسنة واحدة27م262مقهى1

دار 2
سكن

793/1م15 
البشائرثالث سنوات300م2سليمانية

رقم نوع الملكت
مدة مساحتهالملك 

الموقعااليجار

1

انشاء متنزة على جزء 
من القطعة المرقمة 

1453/15م47 نصف 
الدجيلة الشرقي

ثالث 800م3542
العروبةسنوات

رقم نوع الملكت
مدة مساحتهالملك 

الموقعااليجار

ساحة مكشوفة 1
سنة 1000م1462االلعاب رياضية 

واحدة
شارع 

الكورنيش



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1719( االحد  29  تموز  2018 ر�أي6

اعالن
مناقصة رقم )1( لسنة 2018 / تشغييل / )) تنظيف هيأة توزيع بغداد وهيأة التفتيش ((

)للمرة الثانية(
تعل�ن هي�أة توزيع بغداد /رشكة توزي�ع املنتجات النفطية احدى تش�كيالت وزارة النفط عن اج�راء مناقصة ألغراض تنظيف 
هي�أة توزي�ع بغ�داد وهيأة التفتيش املحادية لها فعىل االش�خاص الراغبني باالش�راك م�ن املختصني يف هذا املج�ال )مكاتب � 
رشكات( مراجعة مقر الهيئة الكائن يف الباب الرشقي قرب محطة وقود الكيالني لالطالع عىل رشوط املناقصة لقاء مبلغ قدره 
) 100,000( مائة الف دينار غري قابلة للرد كما يشرط تقديم العطاء طبقا للرشوط الواردة يف الوثائق القياسية مع الزام ملئ 

القسم الرابع منها )استمارة العطاء( بكافة املعلومات املذكورة فيه خالفه يرد العطاء ويتضمن االتي :
1  � الشهادة التأسيسية للرشكة او هوية املكتب

2  �وصل رشاء وثائق املناقصة 
3 � براءة ذمة من الرضيبة نافذة مع الهوية الرضيبية مستنسخة

4  � تأييد عدم شمول بالبطاقة التموينية
5 � صك مصدق بقيمة 2% من الكلفة التخمينية او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد وبمبلغ قدره )4,332,000( 

اربعة ماليني وثالثمائة واثنان وثالثون الف دينار
6 � املستمسكات الثبوتية للمتقدم

7 � ارفاق االعمال املماثلة واالعمال املنجزة مؤيدة من جهتها
8 � كتاب تأييد شمول العاملني بالضمان االجتماعي

9  � الحسابات الختامية مصدقة من محاسب قانوني معتمد وللسنوات الثالث االخرية
كما ينبغي التنويه

1 � موعد غلق املناقصة بتاريخ 2018/8/15 املصادف ليوم االربعاء لغاية الساعة الحادية عرش 
2 � موع�د فت�ح العط�اءات يف نف�س اليوم يف قاع�ة االجتماعات يف مقر هي�أة توزيع بغداد يف الس�اعة الحادي�ة عرش والنصف 

صباحا
3  �الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

4  � اهمال العطاء الغري مستويف للرشوط
5 � املناقصة مشمولة بالوثيقة القياسية للخدمات غري االستشارية مع تعليمات تنفيذ العقود الحكومية / 2 لسنة 2014

6 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن علما انه يف حالة وجود اي استفسار يتم ارساله عىل الربيد االلكروني 
للهيأة 

 )  www.opdc-bd.oil.gov.iq (   علما ان املوقع اإللكروني للهيأة هو )   Baghdaddistrbution@yahoo.com (
7 � موعد انعقاد املؤتمر الخاص باملناقصة هو بتاريخ 2018/8/8 يف الساعة الحادية عرش والنصف صباحا

8 � الكلف�ة التخمينية للعمل بلغت )216,600,000( مائتان وس�تة عرش مليون وس�تمائة الف دين�ار وفق التبويب املرقم ح / 
3369 مصاريف خدمية اخرى

رشكة توزيع املنتجات النفطية 
هيأة توزيع بغداد / القسم القانوين

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2564/ب2018/4

التاريخ 2018/7/25 
اعالن

اىل / املدعى عليه )عيل سفاح عبد الكريم(
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفته )مصطف�ى حيدر خليف�ة( الدعوى 
املرقم�ة اع�اله ض�دك والذي يطل�ب فيه�ا بتأديتك له 
مبلغا مقداره ) 6934 دوالر امريكي عن قرض مؤرخ 
يوم 2017/6/1( ونظرا ملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مخت�ار منطقة االمام 
ع�يل 10 يف محافظ�ة كربالء املدعو صف�اء بدر منيس  
لذا تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بموع�د املرافع�ة 2018/8/6 التاس�عة صباحا وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2613/ب2018/4

التاريخ 2018/7/24 
اىل / املدعى عليه )محمد عالء عبد الحسني(

 اق�ام املدعي مش�تاق فاه�م محمد الدع�وى البدائية 
املرقمة اعاله ض�دك والذي يطلب في�ه الزامك بإعادة 
الح�ال اىل م�ا كان علي�ه وتس�ليمه الس�يارة املرقمة 
184761/اربيل نوع كيا اوبتيما موديل 2011 ولثبوت 
مجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
محمد عيل كاظم واش�عار مختار ميس�ان / 13 نجم 
عبد رايض الحجامي لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف 2018/8/2 
وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول

القايض
عبد الر ضا عبد نور الجنابي 

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

  محكمة استئناف النجف االتحادية
الهيئة االستئنافية

العدد : 340/ س/2018
التاريخ 2018/7/25 

اىل/ املستأنف عليه مهدي صالح يوسف
تبليغ 

تحية طيبة ..
لالستئناف املقدم امام هذه املحكمة من قبل املستأنف 
فراس عبد مس�لم حمودي وجماعته بخصوص القرار 
الصادر م�ن محكمة بداءة النج�ف يف الدعوى املرقمة 
1712/ب2018/2 وال�ذي يطل�ب في�ه فس�خ الحكم 
البدائي ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ املبل�غ القضائي يارس جبار محس�ن 
ومختار ح�ي الغري الثالثة عيل مظلوم الجبوري عليه 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة صباح ي�وم املرافعة 
املصادف 2018/8/8 الساعة الثامنة والنصف صباحا 
ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف 

تجري املرافعة بحقك حضوريا وعلنا وفق القانون
القايض

خضري سابط البدري
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1274/ب2018/1
التاريخ 2018/7/26 

اىل / املدعى عليه )محمود اسماعيل عيل(
اق�ام املدع�ي الس�يد مدي�ر بلدي�ة النج�ف / اضاف�ة 
لوظيفت�ه الدعوى البدائية املرقم�ة اعاله ضدك والذي 
يطلب فيه�ا الحكم بأبطال كافة قي�ود العقار واعادة 
تسجيله باسم دائرة املدعي مدير بلدية النجف ولثبوت 
مجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
وختم املجل�س البلدي الذي يؤيد ذلك ل�ذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموع�د املرافعة 
املص�ادف يف ي�وم 2018/8/7 وعند ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد : 1910/ ش/2018

التاريخ 2018/7/26 
اعالن

اىل / املدعى عليه محمد فاخر منصور 
اقامت املدعية محاس�ن مهدي رب�ح  الدعوى املرقمة 
1910/ش/2018 امام هذه املحكمة طلب فيها النفقة 
املاضية واملس�تمرة لها وملجهولية محل اقامتك حسب 
اش�عار مختار منطقة حي الزه�راء وكتاب التبليغات 
القضائي�ة املرق�م 738 يف 2018/7/8 لذا قررت هذه 
املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
للحض�ور امام هذه املحكمة صب�اح يوم 2018/8/2 
وبعكس�ه س�وف تجري املحاكمة غيابي�ة بحقك وفق 

القانون
القايض

رزاق كريم نارص
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

دار القضاء يف الوركاء
العدد : 141/ش/2018
التاريخ 2018/7/245 

اىل املفقود / ماهر عيل عبد الرضا
ح�رضت زوجتك املدعوه )عفراء س�الم عبد( اىل هذه 
املحكمة واقام�ة دعوى تروم فيها الحصول عىل حكم 
وف�اة وذلك كونك مفقود منذ 2014/6/12 ولم يعرف 
مص�ريك لحد االن ففي حال كونك حي�ا عليك مراجعة 
ه�ذه املحكمة او اقرب مركز رشط�ة وكذلك من لديه 
معلوم�ات عن املفق�ود اعاله مراجعة ه�ذه املحكمة 
او اقرب مركز رشطة لألدالء  بها وبخالف ذلك س�وف 

تقوم هذه املحكمة بإصدار حكم وفاة بحقك 
القايض

عبد االمري عبد الحسني الشمري

فقدان
فقدت مني هوية نقابة املهندس�ني العراقيني بأس�م )سالم 

كاظم احمد( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد : 499/ب/2018

التاريخ 2018/7/26
اعالن

اىل املدع�ى عليه�ا )حليمة فليح نعمان( اق�ام املدعي )احمد 
عبد ربه احمد / بموجب حجة الحجر والقيمومة عىل والده 
عبد ربه احمد عبد الله( الدعوى املرقمة 499/ب/2018 لدى 
هذه املحكمة يطالبك فيها )بتمليك والده عبد ربه احمد عبد 
الل�ه العقار تسلس�ل 278/19 الجبيلة ( وق�د تم تعيني يوم 
2018/8/6 موعدا للمرافعة وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائم بالتبليغ وتأيي�د املجلس البلدي ملنطقة الجنينة 
انتقال�ك اىل جهة مجهولة قرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني ويف حالة عدم حضورك تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا
القايض عالء حسني صيهود

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

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الحلة

العدد : 5123/ش/2018
التاريخ 2018/7/25

اعالن
اىل / املدعى عليها / فرح صالح عبد الواحد

اقام املدعي امري حس�ني محمد الدعوى املرقمة اعاله يطلب 
دعوتك للمرافعة والحكم بأسقاط الحضانة وملجهولية محل 
اقامتك  حس�ب رشح مختار حي الشهداء /1 يف الحلة السيد 
س�عد تركي محمد ل�ذا تق�رر تبليغك بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور يف الس�اعة التاس�عة م�ن صب�اح ي�وم 
2018/8/12 وعن�د عدم حضورك او م�ن ينوب عنك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون
القايض ماجد كاظم صكبان

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

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة املسيب

العدد : 454/ب/2017
التاريخ 2018/7/26

اعالن
اىل املدعى عليه / مهند عباس عبد االمري

اق�ام املدعي عماد صب�اح كاظم الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
اع�اله عىل املدعى علي�ه مهند عباس عب�د االمري واملتضمنة 
طلب�ه الحك�م بال�زام املدع�ى علي�ه بتأديته للمدع�ي مبلغ 
مق�داره ثمانية ماليني وس�بعمائة الف دين�ار بموجب عن 
قيمة عمل وعند اصدار الدعوتية اليك اعيدت مرشوحا عليها 
م نقب�ل القائ�م بالتبلي�غ بانك كنت تس�كن ح�ي املصطفى 
وارتحل�ت اىل جهة مجهولة وحس�ب اش�عار مختار منطقة 
حي املصطفى لذا قرر تبليغك بصحيفتني رسميتني يوميتني 
محليتني للحضور يف موعد املرافعة يوم 2018/8/2 الساعة 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او حضور من ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض امري موىس حميد

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

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ابي غرق

العدد : 473/ش/2018
التاريخ 2018/7/26

اعالن
اىل املدعو )وسن لطيف سهر(

تق�رر تبليغك بالحضور امام هذه املحكمة يوم 2018/8/5 
الس�اعة التاس�عة صباحا  لغ�رض االس�تجواب بخصوص 
الدعوى املقامة من قب�ل املدعية فوزية جابر عبد الله والتي 
موضوعه�ا طلب الحكم بوف�اة عدي صدام س�لطان فعليك 

الحضور بموعد املرافعة اعاله 
القايض رافد عبد العباس كريم

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد : 716/ب/2018
التاريخ 2018/7/24

اىل  /املدعى عليه حسن ناجي عبد الحسني 
اص�درت هذه املحكم�ة قرار الحكم املرق�م 716/ب/2018 
يف 2018/6/13 ض�دك واملتضمن الحك�م بإلزامك بالتكافل 
والتضامن بتأدية للمدعي مدير عام مرصف الرافدين اضافة 
لوظيفته مبلغ وقدره 25,000,000 دينار خمسة وعرشون 
مليون دينار ولتعذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ وتأيي�د املجل�س البلدي قضاء ش�ط 
العرب لذا تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني 
ولك حق االعراض واالستئناف والتمييز خالل املدة القانونية 

وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض محمد قاسم عبود

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية الواقعات

العدد : 4578
التاريخ 2018/6/25

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي احس�ان هادي عبد 
الرض�ا ال�ذي يطلب تبديل لقبه من ) البو خليل ( اىل )االس�دي( 
فمن لديه اع�راض مراجعة هذه املديرية خ�الل مده اقصاها 
خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 

2016 واالمر االداري املرقم 24195  يف 12 /2016/6
اللواء هيثم فاضل الغريباوي 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل 
العدد : 901/ب/2017

التاريخ 2018/7/26
اعالن

تبي�ع محكمة ب�داءة املعقل باملزاي�دة العلني�ة العقار املرقم 
102/30 م19 الج�زرة املحمدي�ة وان جن�س العقار دار مع 
ابنيت�ه نوع�ه مل�ك رصف مس�احته 150م2 يق�ع يف ناحية 
الهارث�ة منطقة الج�زرة املحمدية عىل ش�ارع فرعي ترابي 
وهو منخفض عن مس�توى الش�ارع وس�ط دور سكنية يف 
مقدمته س�ياج من  البل�وك غري نظامي ويف الداخل س�احة 
امامي�ة صغرية مكش�وفة فيه�ا درج يؤدي اىل س�طح الدار 
وتحت�ه مخزن صغ�ري ويف داخل الدار هول وغرفة اس�تقبال 
وغرفت�ني نوم ومطب�خ وحم�ام ومرافق صحي�ة وهي ايلة 
للس�قوط االرضية من ال�كايش املوزاييك القديم والس�قوف 
م�ن الكونكريت املس�لح االخ�ذ للرطوبة ومتديل ويف س�طح 
الدار ساحة مكشوفة مبلطة باالسمنت وغرفتي نوم قديمة 
س�قوفها ايلة للسقوط وغرفة ثالثة س�قفها من االسبست 
والخش�ب ال�دار قديمة غري صالحة للس�كن فم�ن له رغبة 
ال�رشاء الحضور امام ه�ذه املحكمة يف بناي�ة قرص العدالة 
يف تمام الس�اعة 12 من ظهر الي�وم الثالثون التايل لنرش هذا 
االعالن مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة %10 
من قيم�ة العقار املق�درة البالغة )70,000,000( س�بعون 

مليون دينار ال غريها

العالـم خيلد تضحيات شهدائنا
          وليد خالد الزيدي 

ال يتج�رأ امل�رء ليدعي ان�ه فقري وه�و غني بحب 
دون  باهتمام�ه  يخصه�ا  أرض�ا  وطنه،ويمتل�ك 
س�واها من بق�اع األرض قاطبة،وش�هداء العراق 
هم أكثر من ضحوا يف س�بيل األرض التي عاش�وا 
فيه�ا  الحياة،ووف�روا  فيه�ا  عليها،وصنع�وا 
الس�الم،وجعلوا منه )العراق ( قوة مدوية أنعشت 
التضحي�ة،ودروس  بمفاهي�م  ب�أرسه  العال�م 
الوفاء،وني�ل األمجاد،وجعلوا منه�ا )التضحيات(  
القان�ون األع�ىل لحياة الش�عوب،إذا م�ا أرادت أن 
يكون لها م�كان يف هذا الزمان،وصوت مس�موع 
الع�راق  بواس�ل  رشع  أن  األمم.وبمج�رد  ب�ني 
بزح�ف التحرير أب�رص املجتمع اإلنس�اني أحداث 
املعارك،وانتظ�ر نتائ�ج املنازلة،وكي�ف هو صنع 
العراقي�ني فيها،وم�ا ه�و حجم التضحي�ات التي 
يقدموها بكل أطيافهم ومختلف رشائحهم،وتنوع 
توجهاته�م السياس�ية،حتى غ�دت النتائج محط 

إعجاب كل منصف يف هذا العالم.
وبرغ�م إن املجتم�ع الدويل يف الوق�ت الراهن ميلء 
يف  متقاط�ع  بالخالف�ات،  بالتناقضات،متخ�م 
املصالح،ف�ان أه�ل العراق،برهن�وا بم�ا ال يقب�ل 
الش�ك ع�ىل أنهم أه�ل ملالق�اة املحن،وأكث�ر قدرة 
عىل االس�تجابة لعوادي الزمن،حتى جعلوا الكثري 
م�ن دول العالم التواق�ة للحرية،املحب�ة لالنعتاق 

تنظ�ر إليهم باح�رام وتوث�ق تضحياتهم،لتكون 
أنموذج�ا حيا،ودرس�ا واضح�ا لكل الش�عوب،لذا 
ال ن�رى غراب�ة يف أن يأتي مندوبو ع�رشات الدول 
م�ن بلدان ش�قيقة وصديق�ة إىل الع�راق لحضور 
فعالي�ات مهرجان«ملبون«ال�ذي أقيم مؤخرا من 
خالل العتبة الحس�ينية املقدس�ة وتضمن)350(

مش�اركة وبالتع�اون م�ع املركز العامل�ي للثقافة 
والفنون،وتحت عنوان)نكتب تاريخنا بأيدينا لكي 
ال يشوهه اآلخرون(ويف حملة مشركة بني العراق 
ودول العال�م لتخلي�د تضحيات املقاتلني،الس�يما 
ش�هداء الحش�د الش�عبي املبارك يف معارك تحرير 

األرض واإلنسان من دنس اإلرهاب.
تبقى دروس منازلة العراقيني لقوى الرش تتالحق 
لتعط�ي للعال�م ع�ربا عظيمة،وش�واهد واضحة 
ع�ىل صالب�ة الش�عب وقدرت�ه ع�ىل التعاطي مع 
ما يس�تجد من وقائ�ع وإحداث،يمك�ن أن تكون 
ذات فع�ل ينعك�س بش�كل أو بآخر عىل مس�رية 
حي�اة أبنائه،والعالم اآلن يس�تزيد من تلك املالحم 
منارات س�اطعة،ومنطلقات دافعة،تؤطر التاريخ 
اإلنس�اني بآفاق واس�عة لن يرتقي له�ا أال أولئك 
املضح�ون يف س�بيل الحي�اة الكريمة،الرافض�ون 

لقوى االستكبار.
العالم حينما ينظ�ر إىل العراقيني تلك النظرة وهو 
يخل�د قوة بأس�هم،ورباطة جأش�هم، إنما يوصل 
النظرة املستقيمة إىل الحياة بحركة القيم الروحية 

الت�ي يؤم�ن به�ا كل  منص�ف غيور،وم�ن خالل 
منهج وطني سليم،وبعد أنساني قويم،حيث أدرك 
املتابعون للش�أن العراقي إن بلدنا جزء حيوي من 
عالم اليوم ومركز إش�عاع حضاري وما جرى من 
أح�داث يف املنطق�ة العربية دل ع�ىل إن العراقيني 
بتل�ك التضحي�ات تج�اوزوا  الخوف،وقف�زوا عىل 
الوهم،وبرهن�وا إنه�م أكث�ر م�ن غريه�م ق�درة 
ع�ىل تغي�ري حقائ�ق الفيزياء،الس�يما يف مق�دار 
اإلبعاد)الزمكاني�ة( الت�ي افرضه�ا الكث�ري م�ن 
خرباء الحرب،ومحللو العمليات العسكرية،حينما 
ص�وروا للرأي الع�ام الدويل إن محارب�ة داعش يف 
بقعة معينة صغرية من ارض العراق تتطلب فرات 
زمنية طويلة،تمتد إىل س�نوات وقد برهن ش�باب 
الع�راق قصور تلك االدعاءات، وعدم دقتها،وغياب 
موضوعيته�ا. إن النظرة الدولية للعراق اليوم لهي 
مدع�اة فخر واعتزاز لكل عراق�ي، كما إنها تحفز 
املجتم�ع الدويل ليق�ف إىل جان�ب بلدنا،ويعزز من 
ف�رص املس�اهمة الدولي�ة يف جه�ود حكومتنا يف 
مكافح�ة اإلره�اب وتجفي�ف منابعه،ويزي�د من 
رصي�د العراق الدويل ويعزز دوره الرس�ايل ليكون 
ج�زءا م�ن الحل�ول الدولي�ة للمش�اكل العربي�ة 
واإلقليمية التي يتأثر بها ويؤثر فيها،ويصبح قوة 
صلب�ة بوجه طغ�اة العرص،ومرك�ز دويل محوري 
يف تحقي�ق األمن ألهله ولش�عوب األرض املتطلعة 

للسالم.

فقدان
فق�دت التصاريح املرقمة ادن�اه والعائدة اىل رشكة 

مارلوك ارقام التصاريح :
1 � 12033009200 يف 2012/03/30 ام قرص

2 � 1203300910011 يف 2012/03/30 ام قرص
3 � 1204050930021 يف 2012/04/05 ام قرص

ام   2012/  /04/05 يف   1204050930020  �  4
قرص

5 � 1204050930019 يف  04/05 /2012 ام قرص
6 � 1204050970014 يف 04/05/  2012 ام قرص
7 � 1207280940006 يف  04/05/ 2012 ام قرص
8 � 1204030920016 يف 2012/04/03 ام قرص

9 � 1204030920015  يف 2012/04/03 ام قرص
خ�ور   2012/05/08 يف   1205082530001  �  10

الزبري
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

املدير االقليمي 
اندرياس موهر

وزارة العدل
العق�اري  التس�جيل  مديري�ة 

العامة
مديري�ة التس�جيل العقاري يف 

الزبري
الرقم : 4763

التاريخ 2018/7/26
طلب تسجيل عقار مجدد

بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه 
الدائ�رة بتاري�خ 2018/7/25 
لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل 
بأس�م  الك�وت  محل�ة   2117
جم�ال عجي�ل ن�زال ونجم عبد 
زغ�ري مجددا باعتب�ار حائزا له 
بصف�ة املال�ك للم�دة القانونية 
املذكورة  امللكية  ولغرض تثبيت 
تمهيدا للتس�جيل وف�ق احكام 
العقاري رقم  التس�جيل  قانون 
43 لس�نة 1971 املع�دل قررنا 
اعالن هذا الطل�ب فعىل كل من 
يدعي بوجود عالق�ة او حقوق 
معينة عىل هذا العقار تقديم ما 
لديه من بيانات اىل هذه الدائرة 
خالل مدة ثالثني يوما من اليوم 
الت�ايل لنرش ه�ذا االعالن وكذلك 
الحض�ور يف موق�ع العق�ار يف 
الس�اعة الع�ارشة صباح�ا من 
الي�وم الت�ايل النته�اء م�دة هذا 
االع�الن وذل�ك ألثب�ات حقوقه 
موقعيا يف الكشف الذي سيجري 

يف اليوم  املذكور لهذا الغرض 
نجم عبد الله حسني

يف  العق�اري  التس�جيل  دائ�رة 
الزبري

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب ) النقيب احمد 

محسن عواد مطر(
املنس�وب اىل قيادة حدود املنطقة 

الرابعة
العنوان / محافظة البرصة

بم�ا انك مته�م وفق امل�ادة 5 من 
. ع. د رق�م 14 لس�نة 2008  ق 
لغياب�ك عن مق�ر عمل�ك بتاريخ 
2015/1/6 ولحد االن واملادة 32 
م�ن ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 
الختالسك )93( مسدس حكومي 
مع كاف�ة ملحقاتها مع )1962( 
 )2( م�ع  نوعه�ا  م�ن  اطالق�ه 
بندقية حكومية نوع كالشنكوف 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك اقتىض 
ان  تبليغ�ك به�ذا االع�الن  ع�ىل 
تحرض امام محكم�ة قوى االمن 
الداخ�يل االوىل املنطقة الخامس�ة 
يف البرصة خالل مدة ثالثون يوما 
م�ن تاري�خ ن�رش ه�ذا االعالن يف 
صحيف�ة محلية يومي�ة وتعليقه 
يف مح�ل اقامت�ك ومق�ر دائرت�ك 
وتجيب ع�ن التهمة املوجه ضدك 
وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمتك غيابيا استنادا ألحكام 
املواد )65 و 68 و 69(  من قانون 
اصول املحاكمات الجزائية لقوى 
الداخ�يل رق�م 17 لس�نة  االم�ن 

2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن 
الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
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شنيشل: لن نسمح لالعبينا باملشاركة يف مباراة 
الوطني الودية

             المستقبل العراقي / متابعة

أك�د مدرب القوة الجوية راضي شنيش�ل، 
على عدم الموافقة بالسماح لالعبي الفريق 
الوطن�ي  منتخبن�ا  بصف�وف  بااللتح�اق 
لخوض مباراة فلسطين الودية بالرابع من 
شهر آب المقبل في القدس.وقال شنيشل 

في تصريح للموقع الرس�مي للنادي: “لن 
أوافق على التحاق العب�ي الفريق بمباراة 
فلس�طين، المب�اراة س�تلعب بالرابع من 
الشهر المقبل، ولدينا مباراة رسمية مهمة 
ل�كأس العرب لألندية األبط�ال أمام اتحاد 
العاصم�ة الجزائ�ري بالثامن من الش�هر 
ذاته، وبالتالي ال يوجد متس�ع للوقت لكي 

يتم تجهيز هؤالء الالعبين مع الفريق”.
وأوض�ح شنيش�ل: “بالنس�بة لالعبي 
األولمب�ي، فأن الالعبين س�يلتحقون 
بصفوف المنتخب بعد انتهاء مباراتنا 
مع اتحاد العاصمة الجزائرية، ألنه ال 
توج�د لدينا مباراة رس�مية خارجية 

خالل تلك الفترة”.

ريال مدريد يرتاجع عن ضم 
هازارد

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة، اليوم الس�بت ع�ن خروج 
البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلس�ي من حس�ابات 
ريال مدريد اإلس�باني، خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

الجارية.
وبحس�ب ما نش�رته شبكة “سكاي س�بورتس”، فإن 
جولي�ن لوبيتيج�ي، مدرب ري�ال مدريد الجدي�د، يريد 
االعتماد على إيس�كو، كمفتاح لمش�روعه الجديد في 

البرنابيو، ولذلك ال يريد استقدام هازارد.
وأضاف�ت الش�بكة أن ري�ال مدريد كان يض�ع هازارد 
ضمن خياراته، لتعويض رحيل البرتغالي كريس�تيانو 
رونالدو.وتابعت الشبكة أن بعض التقارير تحدثت عن 
رفض ري�ال مدريد، دفع 200 مليون ي�ورو، للحصول 

على خدمات نجم البلوز هذا الصيف.
وش�ددت الش�بكة على أن ريال مدريد تخلى عن فكرة 
ضم هازارد، في الصيف الج�اري، نظًرا لوجود ماركو 

أسينسيو.

             المستقبل العراقي / وكاالت

أكد مدرب نادي النفط، حسن احمد، أن مهاجما 
الفري�ق ايم�ن حس�ن وم�ازن في�اض باقيان 
م�ع الفري�ق في الموس�م المقبل.وق�ال احمد 
في حدي�ث للس�ومرية ني�وز إن “المهاجمين 
ايمن حس�ين ومازن فياض لن يغ�ادرا الفريق 
في االنتق�االت الصيفية الجاري�ة، بالرغم من 
تلقيه�م عروض�اً م�ن األندي�ة الجماهيرية”.

وأض�اف أن “الالعبي�ن مرتبط�ان بعقد طويل 

األمد مع الفريق، واألخبار التي انتش�رت حول 
وجود خالف معي عارية عن الصحة تماماً”.

وأوض�ح احم�د، أن “حس�ين وفي�اض 
ليس�ا فقط العبان في الفريق وإنما 

اعتبرهما مثل أبنائي، نحن نعمل 
كأسرة واحدة وتركيزنا ينصب 

الصفاقس�ي  ح�ول مواجهة 
البطول�ة  ف�ي  التونس�ي 

العربي�ة لألندي�ة األبطال 
الشهر المقبل”.

مدرب النفط حيسم مصري ايمن حسني 
ومازن فياض

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أكد الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، 
أن فريق�ه يس�عى للظه�ور بش�كل ق�وي في 

الموس�م المقبل، وذلك بعد 
التعاقد مع العبين أصحاب 

جودة عالية.
وقال فان دي�ك، في تصريحات 

س�بورتس  سكاي  لش�بكة 
“م�ع الالعبي�ن الذي�ن 
نلع�ب بهم وم�ا فلعنا 

الماضي،  الموسم  خالل 
ف�ي  المنافس�ة  يمكنن�ا 
الت�ي سنش�ارك  المس�ابقات 

فيها”.
وأضاف “نتمنى أن نفعل شيًئا مميًزا هذا العام، 

ال أح����ب أن 
أتطل�ع أبعد من 
ذل�ك بكثي�ر، نح�ن 
بحاجة فقط إلى إثبات 

ذلك على أرض الملعب”.
وواص�ل “الجميع في الفريق 
اإلنجلي�زي، يريد الفوز بش�يء، 
نعرف أنه س�يكون موس�ًما صعًبا 

للغاية”.
للري�دز،  الجدي�دة  التعاق�دات  وع�ن 
أوض�ح فيرجيل “إنهم العب�ون ممتازون 
ويناسبون ليفربول، نأمل أن نكتب تاريخنا 

الخاص”.
وعن صفق�ة البرازيلي أليس�ون باكير، علق 
“إنه حارس مرمى جيد، س�نرى كيف سيتأقلم 

معنا في الموسم الجديد”.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

صحفي�ة  تقاري�ر  كش�ف 
إدارة  اتخ�اذ  ع�ن  إيطالي�ة، 
إنتر مي�الن، خط�وة جديدة 
باي�رن  نج�م  م�ع  للتعاق�د 

ميونخ األلماني.
“كورييري  لصحيفة  ووفًقا 
ديلل�و س�بورت”، ف�إن إنتر 
ميالن سيسمح هذا الصيف، 
ماري�و،  ج�واو  برحي�ل 
التش�يلي  صفق�ة  لتموي�ل 
الفريق  أرتورو فيدال، نج�م 

البافاري.
وأش�ارت الصحيف�ة، إلى أن 
بايرن ميونخ ي�ود الحصول 
على 30 مليون يورو، للتخلي 

عن فيدال هذا الصيف، إال أن إنتر ميالن يتوخى 
الح�ذر، فيم�ا يتعل�ق بمتطلبات اللع�ب المالي 

النظيف.
تقاري�ر  ع�دة  وأف�ادت 

فيرنان�دو  أن  س�ابقة، 
وكي�ل  فيليس�يفيتش، 
أعم�ال فيدال، عقد جلس�ة 
م�ع المدي�ر الرياضي إلنتر 
أوزيليو منذ  بيي�رو  ميالن، 

أيام لمناقشة الصفقة.
ميون�خ  باي�رن  وأك�د 
األلمان�ي، أنه ترك لفيدال، 
ح�ول  النهائ�ي  الق�رار 
مصي�ره، وأنه حال قدم 

عروضا إلدارة النادي، 
مناقش�تها  س�يتم 

فورا.

فان ديك حيلم بالتتويج 
مع ليفربول

إنرت ميالن يضحي بامريو من أجل نجم 
بايرن ميونخ

برشلونة ينفق نصف مليار يورو عىل السحر الربازييل
            المستقبل العراقي / متابعة

 
انضم مالكوم دي أوليفرا، من بوردو الفرنسي، إلى 
برش�لونة، ليصبح أحدث حبات عنق�ود المهارات 

البرازيلي في الفريق الكتالوني.
وأوضح�ت صحيفة “ماركا” أن برش�لونة 
543 ملي�ون ي�ورو،  أنف�ق حوال�ي 

للتعاق�د م�ع الالعبي�ن البرازيليين، وكان�ت أغلى 
صفقة هي ضم فيليب كوتينيو، مقابل 120 مليون 

يورو.
وذك�رت أن أقل صفقة برازيلية أبرمها برش�لونة، 
كان�ت من نصي�ب الالع�ب س�يلفينيو، حيث دفع 
النادي 2 مليون يورو فقط، بينما انضم األسطورة 
روماريو إل�ى البلوجرانا، مقابل 2.7 مليون يورو. 

وأش�ارت إلى العديد من األس�اطير الذي أثروا في 
تاري�خ الن�ادي الكتالوني مثل رونال�دو وريفالدو 

ونيمار ورونالدينيو وداني ألفيس.
ونوه�ت ب�أن الن�ادي ف�ي الوق�ت الحال�ي يمتلك 
3 العبي�ن برازيليي�ن، ه�م آرث�ر ميل�و، مالك�وم 
وكوتينيو، الذي�ن كلفوا خزينة النادي حوالي 192 

مليون يورو.

               المستقبل العراقي / وكاالت

أك�د المهاج�م البرتغالي جيلس�ون مارتينز، أن�ه قرر اللعب 
ف�ي صف�وف أتلتيكو مدري�د اإلس�باني، بس�بب المدرب 

األرجنتيني دييجو سيميوني.
وقال الالعب في تصريحات نش�رها النادي اإلسباني 
“أن�ا س�عيد للغاي�ة لتواجدي هن�ا، س�أبذل كل ما 

بوسعي من أجل األتلتي”.

وأض�اف “يعجبن�ي أتلتيك�و مدريد من�ذ فترة كبي�رة، فهو من 
أفضل الفرق في إسبانيا، ولذلك أنا سعيد بتواجدي هنا”.ووقع 
الالعب لألتلتي بعدما فسخ تعاقده مع فريقه القديم سبورتينج 
لشبونة، بسبب األزمة التي يواجهها الفريق منذ نهاية الموسم 

الماضي.
وأوض�ح الالعب أنه اتخذ ذلك الق�رار وهو متحمس للعب تحت 
قي�ادة الم�درب األرجنتين�ي، قائال “س�يميوني كان س�ببا في 

قدومي للفريق، سأستمتع كثيرا في التدريب تحت قيادته”.

               المستقبل العراقي / وكاالت

اكتسح آرس�نال، منافس�ه باريس 
ف�ي   ،5-1 بنتيج�ة  جيرم�ان،  س�ان 

المباراة الت�ي جمعت الفريقي�ن، ، ضمن 
منافسات كأس األبطال الودية.

تق�دم المدفعجي�ة به�دف مس�عود أوزيل 
بالدقيق�ة 13، وأدرك كريس�توفر نكونك�و 
التع�ادل بالدقيق�ة 60 من ركلة ج�زاء، ورد 
الجان�رز بثنائية أللكس�ندر الكازيت وهدف 
نكيتي�اه  إلدوارد  وآخ�ر  هولدين�ج  ل�روب 

بالدقائق 67 و71 و87 و94.
بخط�ة  الفريق�ان  لع�ب 
اعتمد  حيث  مختلف��ة، 
أون�اي إيمري المدير 
آلرس���نال  الفني 
على خطة -4-2

بينم����ا   ،3-1
واص�ل توم��اس 
بي  م�درب  توخيل 

إس جي اللجوء لخطة 3-4-3.
تفوق للجانرز بفضل تميزهم في االس�تحواذ 

واعتماده�م على عدد كبير من النجوم، مقابل 
تشكيلة ش�ابة لسان جيرمان، يدعمها الثالثي 

بوفون، السانا ديارا وأدريان رابيو.
كان الفريق اللندني األفضل واألكثر استحواذا 
عل�ى الكرة وخط�ورة على المرم�ى، وكاد أن 
ينه�ي الش�وط األول بانتص�ار عري�ض، لوال 
تأل�ق جيانلويجي بوفون ف�ي التصدي لفرص 
محقق�ة أضاعها أليك�س أيوب�ي وأوباميانج 
ومخيتريان، كما ش�كل ش�كودران موستافي 
خط�ورة كبيرة بضربات الرأس عند تقدمه في 

الكرات الثابتة.

               المستقبل العراقي / وكاالت

ش�ارك اإلس�باني أندري�س إنييس�تا، العب 
فيس�ل كوب�ي، في ف�وز فريقه عل�ى نظيره 

كاشيوا ريس�ول، بهدف دون رد، في المباراة التي 
جمعتهما اليوم الس�بت ضمن منافس�ات الدوري 

الياباني.
وبدأ األس�طورة اإلسبانية المباراة أساسًيا، للمرة 

األولى، بعد نزوله في الشوط الثاني خالل المباراة 
السابقة التي خسر فيها فريقه بثالثية نظيفة.

وظهر إنييستا بمستوى جيد خالل المباراة، ولكن 
تم استبداله في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

جيلسون مارتينز: سيميوين وراء رحييل ألتلتيكو مدريد

آرسنال يكتسح سان جريمان بخامسية يف كأس األبطال

إنييستا حيقق فوزه األول يف الدوري الياباين

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

قت�رب المدرب أنطوني�و كونتي، 
المدير الفني الس�ابق لتشيلس�ي 
اإلنجلي�زي، من الع�ودة للتدريب 
خ�الل  اإليطال�ي،  ال�دوري  ف�ي 

الصيف الجاري.
وأك�د موق�ع كالتش�يو ميركات�و، 
أن مس�ئولي نادي مي�الن، يريدون 
التوقي�ع مع كونتي، ب�داًل من اإلبقاء 
على الم�درب الحال�ي إيف�ان جينارو 

جاتوزو.
وذكر الموقع، أن مي�الن بدأ التخطيط 
ف�ي كيفية إقناع كونت�ي بقبول مهمة 
تدريب الروسونيري، منوًها أن المدير 
الرياض�ي الجديد للن�ادي، ليوناردو، 
سيتحدث مع كونتي، خالل األسبوع 

المقبل، لتعيينه مدرًبا للفريق.
انت تقارير صحفية، قد كشفت عن 
رغبة كونتي، في مقاضاة البلوز، 
عل�ى األض�رار التي تع�رض لها، 

عقب إعالن رحيله عن الفريق.
“بريمي�وم  ش�بكة  وذك�رت 
يرغ�ب  كونت�ي  أن  س�بورت”، 
ف�ي الحصول عل�ى تعويض�ات عن 
الخسائر التي تلقاها، موضحة أنه يرى 
أن إعالن رحيله بشكل متأخر، رغم نهاية 
الموس�م بفت�رة طويلة، منعه م�ن إيجاد 

فريق آخر.

كونتي يقرتب 
من العودة للكالتشيو

          المستقبل العراقي / متابعة

تعزي�ز خط�وط  نابول�ي  يح�اول 
فريق�ه، بصفق�ات جدي�دة، خ�الل 
فت�رة االنتق�االت الصيفي�ة الجارية، 
إال أن مساعيه تعرضت لضربة كبيرة. 
وأكدت ش�بكة “س�بورت ميديا سيت” 
أن الس�نغالي يوس�ف س�بالي، الع�ب 
بوردو الفرنس�ي، كان قاب قوسين أو 

أدنى من االنضمام لنابولي، إال أنه فشل 
ف�ي اجتي�از الفحوصات الطبي�ة، التي 
أثبتت أن�ه يحتاج لعملي�ة جراحية في 
الركبة، بعد إصابته رفقة منتخب بالده 
ف�ي بطولة كأس العالم 2018. وذكرت 
أن نابول�ي يبح�ث ع�ن بدائ�ل لالع�ب 
الس�نغالي، حي�ث س�يتجه للكولومبي 
آيندهوفن  أري�اس، الع�ب  س�انتياجو 

الهولندي.

            المستقبل العراقي / متابعة

كشف ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، عن مركز البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، في تشكيلة الفريق اإليطالي، خالل الموسم الجديد.

وق�ال أليج�ري، في تصريح�ات نقلها موق�ع فوتبول إيطالي�ا “رونالدو 
س�يتواجد ف�ي المركز الذي اعت�اد دائًما على اللعب فيه م�ع ريال مدريد، 
وسيستمر في تسجيل األهداف كعادته أيًضا”.وشغل رونالدو، في الفريق 
الملكي، مركز الجناح الهجومي ناحية اليس�ار، لكن المدرب السابق زين 

الدين زيدان، دفع به كرأس حربة بجوار كريم بنزيما.

صفقة نابويل اجلديدة تفشل
يف الفحص الطبي

أليجري يكشف عن مركز 
رونالدو يف تشكيلة يوفنتوس
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تناولت فاكهة ملوثة.. 100 دودة يف دماغ طفلة!
اس�تقرت ح�وايل 100 يرق�ة يف دم�اغ 
طفل�ة من نيودله�ي تبلغ م�ن العمر 
8 س�نوات، ألنه�ا تناول�ت فاكهة غري 
 Health« مغس�ولة. ون�رت مجل�ة
وال�دي  أن   »Medicine Network
الطفل�ة رافقاه�ا ملراجع�ة األطب�اء، 
عقب معاناتها من صداع حاد ونوبات 
رصع. وش�خص األطباء حالة الطفلة 
بأن لديها كيس�ا يف الدم�اغ، ووصفوا 
لها جرعات كبرية من املنشطات، لكن 
حالته�ا ازدادت س�وءا ول�م يبارحه�ا 
األل�م. وأخذت صح�ة الطفلة تتدهور 
وازداد وزنه�ا 20 كيلوغراما، ولم تعد 
تق�وى ع�ى امل�ي وأصبح�ت تعاني 

م�ن مش�اكل يف التنفس. وبعد س�تة 
أش�هر اصطحبه�ا والداه�ا إىل طبيب 
آخ�ر، وتبني أن الطفل�ة تعاني من داء 
الكيس�ات املذنبة الذي يصيب الدماغ، 

وتسببه الدودة الريطية.
ويعتقد أن البويضات انتقلت إىل دماغ 
الطفل�ة عرب مج�رى الدم م�ن املعدة، 
أو  الطفل�ة فاكه�ة  تناول�ت  أن  بع�د 
خرضوات غري مغسولة أو لحم خنزير 

غري مطبوخ جيدا.
ووصف الطبيب أدوية جديدة للطفلة، 
حيث بدأت بالتع�ايف تدريجيا، وفقدت 
من وزنها الزائد وأخذت تتحرك، وبعد 

فرتة عادت إىل املدرسة.

ما الفرق بني البيض البني واألبيض؟ هولندا.. الفياغرا »تقتل« 11 طفاًل
يعت�رب بيض الدجاج غذاء نموذجيا لإلنس�ان، ألن�ه يحتوي عى بروتني 
سهل الهضم وفيتامينات مختلفة وعنارص كيميائية يحتاجها الجسم.

ولك�ن كيف نختار البيض الذي يجلب للجس�م أق�ى فائدة ممكنة من 
دون أرضار؟ لق�د تع�ود اإلنس�ان عى تمييز البيض عى أس�اس اللون. 
فالبع�ض يؤك�د أن البيض البن�ي أكثر فائدة من األبي�ض، يف حني يؤكد 
البع�ض اآلخر عكس ذلك. أم�ا الخرباء فيقولون إن ل�ون قرة البيض 
يعتمد ع�ى نوع الدجاج.فمث�ا، يعطينا الدج�اج ذو الريش األبيض أو 
فات�ح اللون بيضا أبيض، يف حني تنتج بقي�ة أنواع الدجاج بريش ملون 
بيض�ا بنيا بدرج�ات متفاوتة. أما ل�ون صفار البي�ض فيعتمد عى ما 
تأكل�ه الدجاجة، فإذا احتوى غذاؤها عى نس�بة عالي�ة من الكاروتني، 
ف�إن صفار البيض يكون قريبا من الل�ون الربتقايل. وعند رشاء البيض 
من الس�وق، يجب قب�ل كل يشء االنتباه إىل تاريخ اإلنت�اج والصاحية 
وس�امة القرة، ألن التش�ققات تش�كل مدخا للبكترييا، ما يؤدي إىل 
تلفه�ا قبل تاريخ انتهاء صاحيتها. كم�ا يجب حفظ البيض يف الثاجة 
بعي�دا عن املواد األخرى، ويفضل غس�له قبل االس�تخدام، للتخلص من 
األحياء املجهرية مثل الس�املونيا واملواد الحافظة املوجودة عى س�طح 

القرة الخارجي.

انتهت تجربة أجريت يف 10 مستش�فيات هولندية بمأس�اة، حيث طلب 
خالها من نس�اء حوامل يعانني من مشكات يف املشيمة، تناول حبوب 

الفياغرا للحفاظ عى األجنة يف أرحامهن.
وتفي�د صحيف�ة  De Volkskrant اليومية الهولندية، ب�أن نتائج هذه 
التجرب�ة جاءت وخيمة، حيث تس�بب تناول الفياغ�را يف وفاة 11 طفا 
من حديثي الوالدة. وعاوة عى هذا، اكتشفت لدى 17 طفا مشكات يف 

الرئتني، و15 امرأة يف انتظار نتائج التحاليل بشأن صحة أطفالهن.
وأج�رت هذه التجرب�ة كلية الطب بجامعة أمس�رتدام، بمش�اركة 93 
حام�ا، وقد تق�رر وقف التجربة األس�بوع املايض، مع العل�م أن نتائج 
التج�ارب املخربية عى الف�ران كانت إيجابية، حيث حس�نت الفياغرا 

تدفق الدم عرب املشيمة إىل الجنني.
ودفع�ت نتائ�ج التجارب عى الف�ران العلم�اء إىل االعتقاد ب�أن تناول 
هذا الدواء س�يفيد النساء الحوامل ويحس�ن تدفق الدم عرب املشيمة إىل 

الجنني، ما سيؤثر إيجابيا يف نموه.

كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

اكتشاف خطر حقيقي ملعجون األسنان
أعلن علماء من جامعة تكس�اس األمريكية 
أن ثاني أكس�يد التيتانيوم E171 املوجود يف 
معاجني األس�نان ومس�تحرضات التجميل، 
يمكن أن يس�بب اإلصابة بالنوع الثاني من 
مرض الس�كري. ويش�ري العلم�اء يف مقال 
 Chemical Research in مجل�ة  يف  ن�ر 
Tpxicology إىل أن ه�ذه امل�ادة الكيميائي�ة 

تس�تخدم عى نطاق واس�ع يف صناعة املواد 
الغذائي�ة ومس�تحرضات التجميل، إلضفاء 
الل�ون األبيض عليها، إضاف�ة إىل أنها تعترب 
غري ضارة لإلنس�ان. وأجرى العلماء دراسة 
بمش�اركة 11 متطوعا، أخذت منهم عينات 
من نس�يج البنكرياس، حيث اكتش�ف ثاني 
أكسيد التيتانيوم يف 8 منها أصحابها يعانون 

من الس�كري من النوع الثان�ي، أما املتبقية 
فكان�ت خالية من ه�ذه امل�ادة وأصحابها 
أصحاء. واس�تنتج العلماء أن ثاني أكس�يد 
التيتانيوم قد يكون من املواد املس�ببة ملرض 
الس�كري م�ن الن�وع الثان�ي. لذل�ك ينوي 
العلم�اء اختب�ار فرضيته�م ع�ى مجموعة 

كبرية من الناس.

محمد عبد الجبار الشبوط

حديث�ة  دراس�ة  توصل�ت 
أجرته�ا جامعة إيس�ت أنجليا 
الربيطانية، إىل أن تناول حفنة 
من التوت يوميا يقلل من خطر 
الوف�اة بس�بب أم�راض القلب 

بنسبة %40.
األكس�دة  مض�ادات  وتقل�ل 
املعروفة باس�م األنثوس�يانني، 
والتي تعط�ي الثمار لونها، من 
خطر الحالة املرضية عن طريق 
خف�ض ضغط ال�دم والحد من 
االلتهاب�ات، وفق�ا ملراجعة 25 

دراسة سابقة.
وتضي�ف الدراس�ة الربيطانية 
م�ن   %16 ح�وايل  إن  بالق�ول 
بأم�راض  املرتبط�ة  الوفي�ات 
املتقدم�ة،  البل�دان  يف  القل�ب 

تحدث بسبب انخفاض استهاك الفاكهة.
وق�ام الباحث�ون بتحلي�ل دراس�ات تناولت 
العاق�ة بني تن�اول األنثوس�يانني ومخاطر 
اإلصابة بأمراض القلب. وتوحي النتائج بأن 
قطع�ة واحدة إىل قطعتني م�ن التوت األزرق 
أو الفراول�ة، توف�ر يومي�ا كمي�ة كافية من 

األنثوس�يانني لدرء خطر اإلصاب�ة بأمراض 
القلب.

ومع ذلك، توضح الدراسة املنشورة يف مجلة 
أن   ،Molecular Aspects of Medicine
تأثريات األنثوس�يانني أقوى لدى الشباب من 

كبار السن.
وخلص الباحثون إىل أن هناك حاجة إىل إجراء 

لتحديد  الدراس�ات  مزيد م�ن 
كيفية تأثري األنثوسيانني عى 
ضغط ال�دم وتصلب الرايني 
أن  ويعتق�دون  وااللته�اب. 
مضادات األكس�دة قد تس�بب 
ه�ذه اآلثار عن طري�ق تغيري 
مس�تويات البكترييا يف أمعاء 

الناس.
ويأت�ي ه�ذا بع�د أن أظه�رت 
األبحاث التي نرت يف أكتوبر 
املايض، أن التوت األزرق يعزز 
رد فع�ل األطفال بنس�بة %9. 
ه�ذا  أن  الباحث�ون  ويعتق�د 
يرج�ع إىل أن ه�ذه الفاكه�ة 
تحتوي عى مضادات األكسدة، 

املعروفة باسم فافونويد.
وتش�ري دراسة س�ابقة إىل أن 
ه�ذه املركب�ات تع�زز االتصال ب�ني الخايا 

العصبية، وتساعد يف تجديد خايا املخ.
كم�ا أضافت أن هن�اك تأث�ريا إدراكيا مفيدا 
الس�تهاك الفواك�ه والخ�رضوات والش�اي 
والقه�وة وحتى الش�وكوالتة الداكن�ة، التي 

تحتوي جميعها عى مركبات الفافونويد.

حفنة يومية من فاكهة شهية »تنقذ« حياتنا!

الحقوقي ماجد الحسناوي
العام�ل الديني هو املعني واملس�اعد لرف�د املجتمع بقيم 
الفضيلة والتآلف واملحبة وفق مبادئ الس�ماء الس�امية 
واالع�داء يحاولون تش�ويه ص�ورة اإلس�ام لهدمه من 
الداخل وتدمري عنارص قوته يجب فهم الدين من منابعه 
االصلية وه�و القرآن الكري�م والس�نة النبوية الريفة 
وهذه ركائز أساس�ية لحصانة املجتمع ضد التشوهات 
ه�ي  التكفريي�ة  والفت�اوى  فاالنحراف�ات  العدواني�ة 
صناع�ة تدمري اإليمان وزعزعة اس�تقرار وامن املجتمع 
ومواجهته التخريب االلتزام باملب�ادئ الدينية التي تعزز 
عاقة اإلنسان باإلنسان واوارص العاقة بينهما لرصانة 
املجتم�ع ومواجه�ة التخري�ب بن�ر الرذيل�ة واغتيال 
الفضيل�ة يف املجتم�ع فاملبادئ والقيم تس�اهم يف حفظ 
ام�ن املجتمع وكل من يخالفها من باب ارتكاب املعصية 
يف املفه�وم الدين�ي واملفه�وم القانون�ي تعت�رب جريمة 
التي تس�اهم يف زعزعة اس�تقرار الوطن ولهذا صار عى 
املؤسس�ات الدينية ان تم�ارس دورها بش�كل كبري من 
الحف�اظ ع�ى املب�ادئ وتعميقه�ا لكي يقرتب م�ن الله 
ويحافظ عى نمط العاقات اإليجابية يف املجتمع وتأهيل 
الف�رد إليصال�ه اىل الهدف املنش�ود من خ�ال دور أئمة 
وخطب�اء املس�اجد والجوامع يف توعية الف�رد والحفاظ 
ع�ى القي�م واملب�ادئ الس�ماوية واالبتعاد عن املفاس�د 
وكذل�ك دور رجال الدين الفكري والثقايف واإلع����امي 
عرب وسائل االعام لتعميق الوعي االيماني لكم استخدام 
بعض الشعاراتالدينية ملمارس�ة اإلرهاب واإلجرام دالله 
عى ابتعاد بعض عن�ارص املجتمع عن اإليمان الحقيقي 
مما دفعها اىل الغوص اكثر يف مستنقعات الرذيلة وبالتايل 
يق�ود املجتم�ع اىل امل�وت الجماع�ي واالع�داء يحاولون 
اخ�رتاق الجدار االيماني وتصدي�ر امراضهم االجتماعية 
اىل املجتمع�ات الصحي�ة ينبغ�ي اجهاضه�ا م�ن خال 
العامل الديني للحفاظ عى س�امة واس�تقرار املجتمع 
واالرتباط بمبادئ اإلس�ام الحقيقي م�ن خال االرتقاء 
باألم�ة واملحافظة عى كيانها والفس�اد امل�ايل واإلداري 
واملحس�وبيات والرش�اوى كله�ا رذائ�ل ووس�ائل غ�ري 
رشعية ترفضها املبادئ اإلس�امية مما تس�بب االنهيار 
االقتص�ادي وخلق مش�اكل اجتماعية واصبح التمس�ك 
اإليماني والوعي الديني عامل أسايس الستقرار املجتمع 

ومدخاً الرتقاء االمة.

بخطاب املرجعية او بدون..
بالتظاهرات االحتجاجية او بدونها..

نقول ان النظام الس�يايس الحايل يعاني من عيوب 
تاس�يس كب�رية انتجت الفس�اد والفش�ل والعوق 

واملحاصصة والغت املواطنة. 
الدس�تور يصف النظام السيايس الحايل بانه نظام 
ديمقراط�ي، والديمقراطي�ة افض�ل م�ا انتجت�ه 
البرية من انظمة سياسية، لكن عيوب التاسيس 
جعل�ت من�ه نظام�ا هجينا. وم�ن الك�وارث ان ال 
يتمس�ك الن�اس بالديمقراطي�ة وتش�غلهم عيوب 

التاسيس عن محاسنها.
الباب الثاني من الدس�تور يعدد الحقوق والحريات 
الت�ي يتمتع بها االنس�ان العراقي ويحدد التزامات 
الدولة بش�انها، لكن عيوب التاسيس منعت الدولة 

من القيام بهذه الواجبات.
وعيوب التاسيس نتاٌج عميٌق للخلل الحاد يف املركب 
الحض�اري للمجتم�ع العراق�ي وه�و خل�ل يعود 

تاريخه اىل مئات مضت من السنني.
الفساد املايل واالداري والنقص يف الخدمات والنقص 
املزم�ن بالكهرباء واملاء الصال�ح للرب والبطالة 
الفعلي�ة واملقنع�ة من نتائ�ج هذا الخل�ل الحاد يف 

املركب الحضاري.
وبسبب هذا الخلل تاتي بعض الطروحات والحلول 
واملعالج�ات واملقرتح�ات لتعاني ه�ي االخرى من 

نتائج هذا الخلل.
م�ازال عدد الذي�ن يدرك�ون حقيقة الخل�ل الحاد 
يف املرك�ب الحض�اري قلي�ا، لذا البد من اس�تمرار 
الرتكي�ز عى هذا االمر حتى ت�درك االغلبية موضع 
الخلل وتنطلق مس�رية االص�اح الحقيقية. بدون 
هذا االدراك سوف تبقى املشكلة تعيد انتاج نفسها 

وسوف يبقى املجتمع العراقي يدور حول نفسه. 
الح�ل يب�دأ م�ن معالج�ة الخل�ل الح�اد يف املركب 
الحض�اري، وم�ن تص�ور البدي�ل املتمث�ل بالدولة 

الحضارية الحديثة.
من هنا نبدأ.

من هنا نبدأالعامل الديني واالمن الوطني

اتقدم بأسمي ومنتسبي مؤسسة املستقبل 
العراقي للصحافة والنر )جريدة املستقبل 
العراق�ي ووكال�ة أنباء املس�تقبل( بجزيل 
الش�كر ووافر التقدي�ر اىل مدير عام رشكة 
توزي�ع املنتجات النفطية االس�تاذ )كاظم 
مسري ياسني( ومدير اعام الركة الزميل 
) عيل صباح حس�ن( ملا يبدونه من تعاون 

كبري  مع االعاميني وشفافية عالية باالخبار والنشاطات يف خدمة الصحافة 
الوطنية والصالح العام متمنياً لهم دوام املوفقية والنجاح.

علي الدراجي
 رئيس مجلس االدارة

شـكـر وتـقـديـر


