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التخطيط: االموال التي اطلقت للمحافظات املتظاهرة جاءت من موازنة الطوارئ

حتركات لتحويل تظاهرات اجلنوب إىل اعتصامات
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دخل�ت تظاه�رات االحتجاج الت�ي دخلت 
أسبوعها الثالث يف تطور جديد يف أساليبها 
يف التظاه�ر، إذ بدأت بالتح�ول تدريجياً إىل 
االعتصام أم�ام مقار الحكوم�ات املحلية 
يف محافظ�ات الجن�وب والوس�ط وح�ول 
حق�ول نفطي�ة م�ا ين�ذر بتوقفه�ا ع�ن 
العمل مطالبني باس�تقالتها وتنفيذ وعود 
الحكوم�ة بالعم�ل عىل تحس�ني الخدمات 
وتوف�ر الكهرب�اء واملاء الصال�ح للرشب 
وف�رص عم�ل للعاطلني واج�راءات جدية 
ملكافح�ة الفس�اد. وب�دأ املئات م�ن ابناء 

مدين�ة الب�رة اعتصام�ا مفتوح�ا امام 
مبنى املحافظة حيث نصبوا خياما ما ينذر 

بتصعيد االحتجاج واستمراره.
وأكد املعتصمون، الذي�ن بدأوا احتجاجهم 
وسط اجراءات امنية مشددة واغالق للطرق 
املؤدية إىل مبنى الحكومة املحلية، انهم لن 
ينه�وا اعتصامهم حتى تحقيق مطاليبهن 
بتحس�ني الخدمات العام�ة وتوفر فرص 
عم�ل للعاطل�ني واتخ�اذ اج�راءات جدية 
ملكافح�ة الفس�اد واحال�ة الفاس�دين إىل 
املحاك�م واس�رجاع ام�وال الش�عب التي 
رسقوها. كما تم تنظي�م اعتصام مفتوح 
أم�ام حقل نفط غ�رب القرنة يف املحافظة 

وحول متظاهرون قرب موقع الربجس�ية 
إىل  تظاهرته�م  الب�رة  غ�رب  النفط�ي 
اعتصام ونصبوا عددا من الرسادق وأكدوا 
اس�تمرارهم بذل�ك حتى وصول مس�ؤول 
محيل الس�تالم مطاليبهم االم�ر الذي ادى 
إىل توق�ف الحق�ل ع�ن العم�ل. ويف مدينة 
النارصية عاصمة محافظة ذي قار )375 
كم جنوب بغداد( تظاه�ر املئات من أهايل 
اقضية الدواية واإلصالح وسيد دخيل أمام 
مبن�ى الحكوم�ة املحلية مطالب�ني بتوفر 
فرص عم�ل للعاطل�ني وتوف�ر الخدمات 

االساسية وتحسني واقع الكهرباء.
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الفلسطينية عهد التميمي.. تتنفس خارج السجون اإلرسائيلية
      بغداد / المستقبل العراقي

الس�جون  مصلح�ة  باس�م  متح�دث  أعل�ن 
الفت�اة  ع�ن  اإلف�راج  ت�م  أن�ه  اإلرسائيلي�ة 
الفلس�طينية عه�د التميمي، أم�س األحد، بعد 
قضائها عقوبة بالس�جن مدتها ثمانية أشهر 

لصفعها جنديا إرسائيليا.
وق�ال املتحدث إس�اف ليربات�ي لفرانس برس 
إن التميمي )17 عاما( ووالدتها التي س�جنت 
أيضا بسبب هذه الواقعة قد تم نقلهما من قبل 
السلطات اإلرسائيلية من سجن داخل إرسائيل 
إىل حاجز يؤدي إىل الضفة الغربية املحتلة حيث 

تعيشان. وس�جنت التميمي إلدانتها باالعتداء 
بع�د تصويره�ا وه�ي ت�ركل وتصف�ع جنديا 

إرسائيليا العام املايض، وواجهت 12 تهمة.
وتحولت التميمي إىل بطلة بعدما نرشت والدتها 
هذه الواقع�ة التي حدثت أم�ام منزلها بقرية 

النبي صالح يوم 15 ديسمرب عىل فيسبوك.
وش�اركت عه�د من�ذ طفولتها م�ع والديها يف 
العديد من املس�رات واملظاهرات، وذكرت أنها 
كانت تؤمن بما تفعل تماما، وترى أن الخروج 
يف املس�رات املناهضة للسياس�ات اإلرسائيلية 

حافز للناس لالستمرار يف النضال.
وكان�ت ال تتخ�ىل ع�ن املش�اركة يف املس�رة 

األسبوعية كل يوم جمعة يف قرية النبي صالح، 
رافع�ة ش�عار »اخرج�وا م�ن أرضن�ا.. فهذه 
األرض ليس�ت لك�م«، وكانت تتمن�ى دائما أن 
ت�درس القانون لتصب�ح محامي�ة لتدافع عن 
وطنها وأهلها وش�عبها. وكانت مس�رة النبي 
صالح قد بدأت منذ ديس�مرب 2009، كاحتجاج 
أس�بوعي أله�ايل القري�ة وبع�ض املتضامنني 
الدوليني ضد جدار الفصل العنري ومصادرة 
أرايض القري�ة لصالح مس�توطنة »حلميش«، 
وه�ي تأت�ي يف س�ياق املقاومة الش�عبية ضد 
جدار الفص�ل العنري الذي التهم جزءا كبرا 

من أرايض القرية. 

معاون حمافظ البرصة هيدد بمقاضاة املوارد 
املائية لعدم التزامها بتعهدات سابقة

رئيس الوزراء يصدر )18( توجيها ختص حمافظة واسط: 
3قلوبنا مفتوحة النجاز مطالب املواطنني 2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

اعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
واالس�تفتاء يف اقليم كردس�تان عن تقديم 
جميع الكيانات السياس�ية قوائم بأسماء 
مرش�حيها النتخابات برملان االقليم، أعلن 
نائب االمني العام للمجلس املركزي لإلتحاد 
الوطن�ي الكردس�تاني ع�ن تس�مية قباد 
طالبان�ي رئيس�ا لقائمة االتح�اد الوطني 
الكردس�تاني، أعلن ح�راك الجي�ل الجديد 
ترشيح رئيسه شاسوار عبد الواحد، ملنصب 
رئيس وزراء إقليم كردستان. وقال مسؤول 
االعالم والعالق�ات يف مفوضية االنتخابات 
شورش حسن ان »كل الكيانات السياسية 
التي تروم املشاركة يف انتخابات برملان اقليم 
كردستان، قدمت قوائم بأسماء مرشحيها 

الي�وم«. وح�ول م�دة الحمل�ة االنتخابية، 
اجاب حسن، ان »املفوضية وبالتشاور مع 
الكيانات السياسية سيحددون مدة الحملة 
االنتخابية بحيث ال تزيد املدة عن 20 او 25 
يوم�ا وذلك بغية ع�دم ازع�اج املواطنني«، 
مش�را اىل ان »تحدي�د امل�دة يف النهاية هي 
م�ن صالحي�ة املفوضي�ة«. ب�دوره، أعلن 
نائب االمني العام للمجلس املركزي لإلتحاد 
الوطن�ي الكردس�تاني زب�ر عثم�ان ع�ن 
تسمية قباد طالباني رئيسا لقائمة االتحاد 
س�تخوض  الت�ي  الكردس�تاني  الوطن�ي 

إنتخابات برملان اقليم كردستان.
وق�ال عثم�ان يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه إن »املكتب السيايس 
لإلتحاد الوطني الكردس�تاني قرر تسمية 
قوب�اد الطالبان�ي رئيس�ا لقائم�ة االتحاد 

الوطن�ي الكردس�تاني م�ن اج�ل خ�وض 
وأض�اف  كردس�تان«.  برمل�ان  انتخاب�ات 
عثم�ان أن »تس�مية طالبان�ي ج�اء بع�د 
قرار إنس�حاب القيادي باالتح�اد الوطني 
الكردستاني ارسالن بايز من رئاسة قائمة 

االتحاد الوطني الكردستاني«.
ب�دوره، أعلن حراك الجيل الجديد ترش�يح 
رئيسه شاسوار عبد الواحد، ملنصب رئيس 
وزراء إقلي�م كوردس�تان. وق�ال مس�ؤول 
املوارد البرشية يف الحراك، رسكوت ش�مس 
الدين، يف منش�ور عىل صفحته الشخصية 
بموق�ع »فيس�بوك«، إن »شاس�وار عب�د 
الواحد، هو مرش�ح الجي�ل الجديد ملنصب 
رئيس وزراء إقليم كوردستان يف انتخابات 

أيلول املقبلة.
التفاصيل ص2

سباق االنتخابات يف كردستان: الكتل الصغرية تسعى 
إىل منصب الرئاسة
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     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن مرصف الرشيد، أمس االحد، عن املبارشة 
برتوييج سيلف املتقاعديين البالغية 3 ماليين 

دينار.
وقيال املكتب االعالمي للميرصف يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسيخة منه، ان »املرصف 
بارش برتويج سلف املتقاعدين البالغة 3 مالين 
دينار لالسيتالم الييدوي وكذليك حاميل بطاقة 
املاسيرت كارد«، مبينا انه »تيم مراعاة ان يكون 

قسط السلفة والفائدة ال تتجاوز %50«.
واضاف انه »تم ايضا البدء بمنح سلف املوظفن 
للدوائر التي وقعت عقد التوطن مع املرصف«.

الرشيد يبارش برتويج سلف املتقاعدين البالغة )3( ماليني دينار

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دخلت تظاهرات االحتجاج التي دخلت أسبوعها 
الثالث يف تطور جديد يف أسياليبها يف التظاهر، 
إذ بيدأت بالتحيول تدريجيياً إىل االعتصام أمام 
مقار الحكومات املحلية يف محافظات الجنوب 
والوسط وحول حقول نفطية ما ينذر بتوقفها 
عن العمل مطالبن باسيتقالتها وتنفيذ وعود 
الحكومة بالعمل عىل تحسن الخدمات وتوفري 
الكهربياء واملاء الصالح لليرب وفرص عمل 

للعاطلن واجراءات جدية ملكافحة الفساد.
وبيدأ املئات من ابناء مدينية البرصة اعتصاما 
مفتوحيا اميام مبنيى املحافظة حييث نصبوا 
خياما ما ينذر بتصعيد االحتجاج واستمراره.

وأكد املعتصمون، الذين بدأوا احتجاجهم وسط 
اجراءات امنية مشيددة واغالق للطرق املؤدية 
إىل مبنيى الحكومية املحليية، انهيم لين ينهوا 
اعتصامهم حتى تحقيق مطاليبهن بتحسين 
الخدميات العامة وتوفري فرص عمل للعاطلن 

واتخاذ اجراءات جدية ملكافحة الفساد واحالة 
الفاسدين إىل املحاكم واسرتجاع اموال الشعب 

التي رسقوها.
كما تم تنظيم اعتصام مفتوح أمام حقل نفط 
غرب القرنية يف املحافظة وحيول متظاهرون 
قرب موقع الربجسيية النفطيي غرب البرصة 
تظاهرتهيم إىل اعتصيام ونصبيوا عيددا مين 
الرسادق وأكدوا استمرارهم بذلك حتى وصول 
مسيؤول محيل السيتالم مطاليبهم االمر الذي 

ادى إىل توقف الحقل عن العمل.
ويف مدينة النارصية عاصمة محافظة ذي قار 
)375 كم جنوب بغداد( تظاهر املئات من أهايل 
اقضيية الدوايية واإلصالح وسييد دخييل أمام 
مبنى الحكومة املحلية مطالبن بتوفري فرص 
عميل للعاطلن وتوفيري الخدمات االساسيية 

وتحسن واقع الكهرباء.
ويف محافظية املثنيى )220 كم جنيوب بغداد( 
تجمع نحو الفي متظاهر يف ساحة االحتفاالت 
وسيط السيماوة مبتدئن اعتصاميا مفتوحا 

هاتفن بالقضاء عىل الفسياد ومنددين بسوء 
األوضاع االقتصادية واملعيشية للمواطنن.

وتزامنت هيذه االعتصامات ميع إعالن قيادة 
عملييات الرافدين نر 62 الف عنرص امني يف 
أربع محافظات هي ذي قار واملثنى وميسيان 
وواسيط لحماية املتظاهرين والبنيى التحتية 

واملنشات الحيوية. 
بدورهيا، أكيدت مفوضيية حقيوق االنسيان 
قيام القيوات االمنية يف البيرصة واملثنى بمنع 

املتظاهرين من االعتصام السلمي.
وقال عضو املفوضية فاضيل الغراوي يف بيان 
تلقيت »املسيتقبل العراقيي« نسيخة منيه إن 
»القوات األمنية تمنع املتظاهرين من االعتصام 

السلمي يف محافظتي البرصة واملثنى«.
ونظيم العيرات مين الشيباب إعتصاميات 
واملثنيى  البيرصة  محافظتيي  يف  مفتوحية 
للعاطلين  عميل  فرصية  بتوفيري  للمطالبية 
وتحسن املستوى املعايش للمواطنن، حيث بدأ 
العرات من املتظاهريين بالتدفق امام مبنى 

محافظة البيرصة، لالعتصيام، احتجاجا عىل 
تيردي االوضاع االقتصادية وانتشيار الفسياد 

وقلة الخدمات وفرص العمل.
ويف ناحية االمام الصادق شيمال البرصة نظم 
عدد مين املواطنين اعتصاميا مفتوحيا امام 
املحطة الثامنة يف غيرب القرنة 1 عىل الطريق 
امليؤدي لحقيول الرميلية للمطالبية بتشيغيل 
العاطلن عن العمل واالهتمام بالواقع الخدمي 

للناحية وسط انتشار امني مكثف.
مين جهية ثانيية كشيفت مفوضيية حقوق  
االنسيان، عين إحصائيية أوليية حيول عيدد 
املحكومين باإلعدام يف السيجون، مشيرية إىل 
ان هناليك 6215 محكوما باإلعيدام ما يزالون 
بقضاييا  محكوميا  و13200  السيجون  يف  
االرهاب إضافة إىل 603 من النساء املحكومات 

باالرهاب ايضا.
وأشارت إىل ان العدد الكيل للسجناء واملوقوفن  
 31340 يبليغ  اإلصيالح،  دائيرة  سيجون  يف  

سجينا.

       بغداد / المستقبل العراقي

كشيفت مصيادر اعالميية عن تعياون يف 
مجال الطاقة والوقود بن العراق واململكة 
العربية السيعودية والكويت، الفتة إىل أنه 
فتح أبواب تعياون مع دول الخليج يمكن 
مين خاللهيا االسيتغناء عين االتفاقيات 

األخرى املتعثرة.
وذكيرت تقرير لتفزييون »اآلن« نقال عن 
مصادر دبلوماسية سعودية أن الحكومة 
العراقية ترع يف تحقييق ربط كهربائي 
مع دول الخليج عرب برامج يجري تهيأتها 
ملباحثيات جديدة مع دول الخليج دون ان 
تحدد الدول التي سيجري التفاوض معها، 
لكنها قالت إن مجلس التنسييق العراقي 

السعودي فتح خطط تعاون جديدة.
وكان متحدثون حكوميون أكدوا أن نتاَئج 
إيجابيية حققتهيا املباحثاُت بين العراق 
واململكية العربيية السيعودية بخصوِص 

التعاوِن يف مجاِل الطاقة والوقود.
وأوضحيت مصيادر مسيؤولة يف بغيداد 
أن األيياَم القليلية املقبلية ستشيهُد نقَل 
كمياٍت كبرية من الوقود من ميناِء الدمام 
لتغذيية  قيرص  أم  مينياِء  اىل  السيعودي 
محطيات الكهربياء العراقية وتشيغيلها 
بهدف أنهاء أزمة انقطاع التيار للكهربائي 

يف عموم البالد.
وقاليت محطة العربية املقربة من النظام 

السيعودي أن املباحثيات بين بغيداد مع 
الريياض أجراها كل من وزيير التخطيط 
العراقي سلمان الجمييل بإعتباره رئيس 
الجانب العراقي ملجلس التنسيق العراقي 
السعودي ووزير الكهرباء العراقي قاسم 

الفهداوي وزير النفط عبدالجبار اللعيبي 
و وزير النقل كاظم الحمامي.

العيراق  بين  املباحثيات  أن  وتابعيت 
والسيعودية أدت إىل ميروع نقل الوقود 
مين السيعودية اىل املحطيات الكهربائية 

العراقيية وجاء ذلك بعيد أن اتفقت بغداد 
والريياض عيرب لجنية مختصصيه بين 
البلدين تشكلت األيام املاضية للمساهمة 
يف إنهياء أزمية إنقطاع التييار الكهربائي 
يف عميوم املحافظيات العراقية، من جهة 

أخرى أكيدت دائرة النقل البحري العراقي 
أن »الركية يف املراحيل االخيرية ليراء 
ناقيالت وبواخر جديدة لزيادة االسيطول 

البحري قبل نهاية العام الجاري«.
واقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 

وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بعد ثالثة 
اسيابيع من اندالع موجية احتجاجات يف 
جنيوب العيراق نيددت خصوصيا بنقص 

الكهرباء املزمن يف البالد.
ومنذ العيام 2003 ، خصصت الحكومات 

العراقيية املتعاقبية أكثير مين 40 مليار 
دوالر لهيذا القطاع الذي بيات يؤرق حياة 
العراقيين الذين ليم يجدوا بدييال لتأمن 
حاجتهم غري االعتماد وبشيكل كبري عىل 
مولدات كهربائية خاصة تتقاىض أضعاف 

الرسوم الحكومية.
بدوره، أكد السيفري السيعودي يف العراق، 
عبد العزييز الشيمري، أن توجيهات امللك 
سيلمان بن عبد العزيز، وويل عهده األمري 
محمد بن سيلمان، تشيدد عىل توجيه كل 

الدعم للحجاج العراقين.
وقال الشمري يف ترصيح لقناة »العربية« 
الفضائية، إن اململكة تعمل عىل تقديم كل 
الدعم للشعب العراقي وتقف عىل مسافة 
واحدة من جميع مكوناته، مشيرياً إىل أن 
هذا العام شيهد زيادة يف عدد الحجاج بما 
يقرب 6 آالف حاج، ليصل إجمايل العدد إىل 

38 ألف حاج.
وأشار إىل وجود تنسيق كبري مع الحكومة 
الجيوي  الناقيل  أن  موضحياً  العراقيية، 
السعودي سوف يساهم بتفويج الحجاج 

لهذا العام.
وكشف الشمري أن العام القادم سيشهد 
فتيح منفذ عرعر تجاريا بين البلدين مع 

إنشاء ساحة للتبادل التجاري.
وأملح إىل أن السعودية تعمل عىل أن يكون 
إصدار تأشيريات الحج للعيام القادم من 

بغداد.

مفوضية حقوق اإلنسان تتحدث عن »فض خيام«.. وعمليات الرافدين تنشر 62 ألف عنصر أمين وتؤكد: حلماية احملتجني

حتركات لتحويل تظاهرات اجلنوب إىل اعتصامات

السعودية سرتسل »كميات وقود« إىل موانئ البصرة.. وسفري الرياض يكشف عن اهتمام بن سلمان ببغداد

العراق يعقد تفامهات لـ »االرتباط كهربائيًا« بدول اخلليج

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

اعلنيت املفوضيية العلييا املسيتقلة لالنتخابات 
واالسيتفتاء يف اقليم كردستان عن تقديم جميع 
الكيانات السياسيية قوائم بأسيماء مرشيحيها 
النتخابات برملان االقليم، أعلن نائب االمن العام 
للمجليس املركزي لإلتحاد الوطني الكردسيتاني 
عن تسيمية قباد طالباني رئيسا لقائمة االتحاد 
الوطني الكردسيتاني، أعلن حراك الجيل الجديد 
ترشييح رئيسيه شاسيوار عبد الواحيد، ملنصب 
رئييس وزراء إقلييم كردسيتان. وقال مسيؤول 
االنتخابيات  مفوضيية  يف  والعالقيات  االعيالم 
السياسيية  الكيانيات  ان »كل  شيورش حسين 
التيي تيروم املشياركة يف انتخابات برمليان اقليم 

كردسيتان، قدميت قوائيم بأسيماء مرشيحيها 
الييوم«. وحيول مدة الحملية االنتخابيية، اجاب 
حسين، ان »املفوضية وبالتشياور مع الكيانات 
السياسيية سييحددون مدة الحملية االنتخابية 
بحيث ال تزيد املدة عن 20 او 25 يوما وذلك بغية 
عدم ازعاج املواطنن«، مشريا اىل ان »تحديد املدة 
يف النهاية هي من صالحيية املفوضية«. بدوره، 
أعلن نائب االمن العام للمجلس املركزي لإلتحاد 
الوطنيي الكردسيتاني زبري عثمان عن تسيمية 
قبياد طالبانيي رئيسيا لقائمة االتحياد الوطني 
الكردسيتاني التي سيتخوض إنتخابيات برملان 

اقليم كردستان.
وقيال عثمان يف بيان تلقت »املسيتقبل العراقي« 
نسخة منه إن »املكتب السيايس لإلتحاد الوطني 

الكردستاني قرر تسمية قوباد الطالباني رئيسا 
لقائمية االتحاد الوطنيي الكردسيتاني من اجل 
خيوض انتخابيات برمليان كردسيتان«. وأضاف 
عثميان أن »تسيمية طالبانيي جياء بعيد قيرار 
إنسيحاب القيادي باالتحاد الوطني الكردستاني 
ارسيالن بايز من رئاسية قائمة االتحاد الوطني 

الكردستاني«.
بدوره، أعلن حراك الجيل الجديد ترشيح رئيسه 
شاسيوار عبد الواحد، ملنصب رئيس وزراء إقليم 
كوردسيتان. وقيال مسيؤول امليوارد البرية يف 
الحيراك، رسكوت شيمس الدين، يف منشيور عىل 
إن  »فيسيبوك«،  بموقيع  الشيخصية  صفحتيه 
»شاسيوار عبد الواحد، هو مرشح الجيل الجديد 
ملنصب رئيس وزراء إقليم كوردستان يف انتخابات 

أيلول املقبلة، كما أن عبد الواحد سيرتأس قائمة 
الجيل الجديد يف انتخابات إقليم كردستان.

وسيلم حراك الجييل الجديد قائمة مرشيحيه إىل 
مفوضية االنتخابات يف اإلقلييم، وكانت القائمة 

برئاسة شاسوار عبد الواحد.
يشيار إىل انه مين بن رؤوسياء قوائيم األحزاب 
الكوردية املشاركة يف انتخابات برملان كوردستان، 
فقط رئييس حراك الجيل الجديد، شاسيوار عبد 
الواحد، رشح نفسه لخوض االنتخابات.     وكانت 
مفوضية انتخابات كوردسيتان أعلنت انه حتى 
اآلن 29 قائمة قدمت أسيماء مرشحيها لخوض 

االنتخابات املقررة نهاية أيلول املقبل.
جديير بالذكر انه من املقيرر أن تجري انتخابات 

برملان كردستان يوم 30 أيلول املقبل.

املفوضية تسلمت قوائم املرشحني من الكتل السياسية

سباق االنتخابات يف كردستان: الكتل الصغرية تسعى إىل منصب الرئاسة

     بغداد / المستقبل العراقي 

والتعياون  التخطييط  وزارة  أكيدت 
االنمائيي، أن املبالغ التي تم تخصيصها 
للمحافظات املتظاهرة كانت من موازنة 
الطيوارئ، مشيرية إىل ان البيرصة نالت 
بشكل رسمي لغاية االن 25 مليار دينار. 
ونقلت وكالة »الغيد برس« عن املتحدث 

باسيم اليوزارة عبيد الزهيرة الهنداوي 
القيول أن »االميوال التيي تيم اطالقهيا 
للمشياريع كانت من موازنية الطوارئ 

للعام الحايل«.
وأضياف الهنيداوي أن »رصف االميوال 
تكون وفق اجراءات رسيمية تصدر عن 
الجهيات املختصة، وال تسيلم باليد كما 

يطالب به البعض«.

التخطيط: االموال التي اطلقت للمحافظات املتظاهرة 
جاءت من موازنة الطوارئ

        بغداد / المستقبل العراقي

شيدد رئيس مجلس اليوزراء حييدر العبادي 
عيىل اهمية توحيد الجهود للحفاظ عىل االمن 
وتقدييم الخدميات، مبينيا ان آذاننيا صاغية 

وقلوبنا مفتوحة النجاز مطالب املواطنن.
جياء ذلك خيالل اسيتقباله وجهاء وعشيائر 
واهيايل محافظة واسيط والحكومية املحلية 
بحضيور اعضاء لجنة الخدميات واإلعمار يف 
املحافظيات، حييث رحب باهايل واسيط التي 
قدمت التضحيات مع املحافظات االخرى من 

اجل عّز العراق.
واضاف ان استتباب االمن جزء مهم للنهوض 
بالبليد وتقدييم الخدمات وان قواتنيا مازالت 
تقيوم بمالحقة ما تبقى مين جيوب االرهاب 
وان جهدنيا االسيتخباري قيد تطور بشيكل 
كبيري ونحن نعمل للقضاء عيىل فكر االرهاب 

وايدلوجيته الفاسدة.
واوضيح العبيادي ان عميل الحكومة هو من 
اجيل خدمية امليييييواطين ونعميل من اجل 
توفيري فيرص العمل التيي هي اوسيع بكثري 
مين الدرجيات الوظييييييييفيية، مبينا ان 
امامنيا نهضية اقتصاديية بعيد ان حققنيا 
االنتيييييصار يف الحرب عىل عصابات داعش 

االرهابية ونتجه لالعمار والبناء.
وحذر العبادي من محاولة الفاسيدين ركوب 
املوجية، مبينيا ان هيؤالء يحملون شيعارات 

برّاقة ويجب التعاون لكشفهم.
ويف ضيوء اللقاء وجه رئييس مجلس الوزراء 

بما ييل: 
1- اتخياذ االجيراءات الالزمة لضميان انجاز 
مروع مجاري الصويرة ومتابعة العمل من 
قبل وزارة االعمار والبلديات واملحافظة وغرفة 
عملييات لجنة اعمار وخدمات املحافظات ثم 
املبارشة باجراءات االكساء واكمال النواقص 

البلدية املرتبطة بها.
2- تغطية النفقات املالية التي يتطلبها انجاز 
اكسياء الشيوارع السييما يف قضاء الصويرة 

وقضاء الحي.
3- تنفييذ املمير الثانيي لشيارع الصويرة – 

حلة.
4- رصف تعويضات اصحاب حقول الدواجن 

املترضرة نتيجة االصابة بأنفلونزا الطيور.
5- اجراء التدقيق الفوري لعملية توزيع مواد 
البطاقة التموينية سيواء من حيث عدد املواد 
وكمياتهيا خالل السينة او من حييث الكلفة 
التي يعميل املواطن خالفا للمبليغ املحدد من 

قبل وزارة التجارة.

6- تأمين الحصية املقيررة مين الكهرباء اىل 
مناطق املحافظة بما يف ذلك املناطق الزراعية 
لضميان السيقي باعتبار الحاجية الحقيقية 

الدامة الزراعة فيها.
7- تتيوىل وزارة املاليية تأمين التخصيصات 
الالزمية يف قضياء الحيي العيادة تأهييل او 
تحسين البنيى التحتية بما يف ذليك الخدمات 

البلدية وانجاز الخط الناقل يف قضاء الحي.
8- توفري عدد مناسب من املحطات التحويلية 
K132 لتحسن الطاقة الكهربائية يف االقضية 

املختلفة.
مناطيق  يف  الصحيي  الواقيع  تحسين   -9
املحافظة وباولويات تتناسب مع االحتياجات 
اآلنية مع دراسية توسيع مستشفى فريوز يف 
قضياء الحيي واكميال املستشيفى الرتكي يف 
الكوت والعمل عىل توفري املستلزمات الصحية 
,وتأمن العدد املناسب من االطباء وذوي املهن 

الصحية.
10- العمل عىل انشاء ملعب الحي الريايض.

11- العميل عيىل تشيغيل املصانيع املتوقفة 
واعادة تأهيلها لتحسين الوضيع املعييش يف 

مناطق املحافظة.
12- اجيراء تدقيق فوري لالحتياج من االبنية 
املدرسيية واكميال االبنية التي وصلت نسيبة 

االنجاز فيها اىل معدالت عالية وتحسن الواقع 
الرتبوي يف مناطق املحافظة كافة.

13- اطيالق التعيينيات يف محافظية واسيط 
بحسيب حركة املالك وضمان توزيعيييييها 
عيىل اقضية ونواحي املحافظية وتتوىل وزارة 
املاليية تأمين التخصيصيات الالزمية وتتوىل 
وزارة العميل والشييييييؤون االجتماعية و 
وزارة الصناعية والجهيييييات االخرى التي 
تمتليك منيييييييشيآت انتاجيية وخدميية 
تأمن فيرص عميل لتشيغيييييييييل ابناء 

املحافظة.
14- دعيم القطياع الزراعي بشيقيه النباتي 
والحيوانيي وتتوىل الجهات ذات العالقة اتخاذ 

اجراءات فاعلة يف هذا االتجاه.
15- االسيتفادة مين الدرجيات الشياغرة يف 
حركة املالك لتثبيت العقود التي تمت سيابقا 

يف قطاع الكهرباء.
16- انجياز عمليية توزيع االرايض السيكنية 
التي انجزت معامالتها وتخصيصها للرائح 

املختلفة.
17- اكمال مروع ماء الكوت الكبري.

18- اعادة جدولة الديون والقروض والفوائد 
املرتتبية عىل قيروض املزارعن نتيجة شيحة 

املياه او العوامل االخرى.

رئيس الوزراء يصدر )18( توجيهًا ختص حمافظة واسط:
         بغداد / المستقبل العراقي قلوبنا مفتوحة النجاز مطالب املواطنني

جيدد رئييس حكومية اقلييم كردسيتان 
نيجريفيان بارزانيي، أمس االحيد، دعوته 
لالطراف السياسية الكردستانية اىل وضع 
خالفاتهيا جانبا، فيما شيدد عىل رضورة 

التوجه اىل بغداد بي«موقف موحد«.
وقيال بارزانيي يف كلمية خيالل مراسيم 

فتح محطية إنتياج الكهربياء بمحافظة 
السيليمانية، إنيه »مين الطبيعيي وجيود 
خالفيات بن األحزاب الكردسيتانية داخل 
اقلييم كردسيتان«، مشيددا عيىل »أهمية 

وحدة املوقف الكردستاني«.
وأضياف بارزانيي، أنيه »يجيب أن نضيع 
خالفاتنيا جانبيا«، مؤكيدا عيىل »رضورة 

التوجه اىل بغداد بموقف موحد«.

         بغداد / المستقبل العراقي

وصف القيادي الرتكماني فوزياكرم ترزي, 
أميس االحد , قيرار مفوضيية االنتخابات 
املنتدبية بابعياد مديير مكنيب مفوضيية 
كركوك وبعض املحافظات بي”االيجابي”، 
متوقعا أن تشيهد نتائج العد الفرز اليدوي 

تغيريات جوهرية. 
وقال ترزي “إننا نثني عىل قرارات مفوضية 
االنتخابيات املنتدبية مين القضياة بابعاد 
مدير مكتيب كركوك وبعيض املحافظات 

فضال عن مدراء االردن وتركيا”.

االداريية  القيرارات  “هيذه  أن  وأضياف 
والقضائيية بالتأكييد سيتنعكس ايجابيا 
عىل النتائج النهائية التي شابتها خروقات 
باصيوات  والتالعيب  وواضحية  كبيرية 

املقرتعن”. 
وتابع ترزي، أن “قرارات املفوضية املنتدبة 
بابعاد ميدراء املكاتب يؤكيد تماما صحة 
الطعيون املقدمية للمحكمية االتحادية”، 
متوقعيا أن “تفرز تلك القيرارات تغيريات 
جوهريية يف نتائيج العيد والفيرز قياسيا 
بالنتائيج االلكرتونية السيابقة خاصة يف 

محافظتي كركوك واالنبار”.

بارزاين لألحزاب الكردية: اتركوا خالفاتكم وتوجهوا 
إىل بغداد بـ »موقف موحد«

قيادي تركامين يتوقع »تغيريات جوهرية«
 يف نتائج انتخابات كركوك
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   بغداد / المستقبل العراقي

ش�اركت هيأة البحث والتطوير الصناعي احدى تش�كيالت وزارة 
الصناع�ة واملعادن يف معرض ومس�ابقة الكفي�ل لالبداع الفكري 
الخ�اص بالنتاجات العلمية الطبية والهندس�ية لطلبة الجامعات 
العراقي�ة .وق�ال مدي�ر ع�ام الهيأة املهن�دس عبد الغن�ي فخري 
الجعف�ر يف ترصيح ملركز االعالم والعالق�ات العامة يف الوزارة انه 
تم مناقش�ة عدد من املش�اريع العلمية املتميزة بحضور وفد من 
هي�أة البح�ث والتطوير العلم�ي يف وزارة التعليم الع�ايل والبحث 
العلمي وعدد كبري من الطلبة املشاركني مضيفا« ان هذا املرشوع 
الواع�د مرشوع فتية الكفيل الوطني لالب�داع الفكري الذي يتبنى 
النتاج�ات العلمي�ة للطلب�ة م�ن املجموع�ة الطبي�ة واملجموعة 
الهندس�ية بمش�اريع تخرجهم ,مبديا ترحيبه الكبري بمثل هكذا 
مش�اريع ملس�اعدة اهم رشيحة من رشائح املجتم�ع وترفع من 
املستوى الفكري للمجتمع .مبينا« امله بأسضافة رشكات وزارة 
الصناع�ة واملع�ادن يف االعوام القادمة لتس�تثمرهذه املش�اريع 
املعطاءة الواعدة املتس�مة باالنتماء الوطني الناظرة اىل املش�اكل 
الحقيقية لهذا البلد باحث�ة عن الحلول , موضحا« انه تم االطالع 
عىل النتاجات العلمية ومناقشة عدد منها واالتفاق عىل استضافة 
مجموعة من الطلبة وبحضور االساتذة يف الجامعات لتفعيل هذه 

البحوث وتحويلها اىل واقع عميل مميز.

   بغداد / المستقبل العراقي

خ�الل تواج�ده امليدان�ي يف املوصل 
مدي�ر ع�ام الرشكة العام�ة لتجارة 
املواد الغذائية قاس�م حمود منصور 
ي�رشف وبش�كل مب�ارش ع�ىل آلية 
تجهي�ز امل�واد الغذائي�ة لل�وكالء يف 

املحافظة ».
ووج�ه املدي�ر الع�ام بحس�ب بيان 
لل�وزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« 

عملي�ة  »باس�تمرار  من�ه،  نس�خة 
االس�تالم والتجهي�ز م�ن مجم�ع مخ�ازن بازوايا اذت�م تجهيز 
مادتي زي�ت الطعام  بكمي�ة )188.677( طن والس�كر بكمية 
) 433.863( ط�ن ملناط�ق ) برطلة ,النم�رود , ألكلك , الربيعي , 
املأم�ون ,محلبي�ة , زمار , الحرض , قيارة داخ�ل , قيارة خارج , 

الشفاء , أبي تمام, املوصل الجديدة (.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التجارة، أمس االحد، عن تعاقدها مع رشكات 
محلي�ة وعاملي�ة لتعزي�ز مف�ردات الحصة التموينية لس�د 

حاجة 3 أشهر.
وقال بيان لل�وزارة، ان »التعاقد مع رشكة االتحاد العراقية 
لتجهي�ز 200 الف طن من الس�كر و90 ال�ف طن من مادة 
زيت الطعام لسد متطلبات الحصة التموينية لثالثة االشهر 
القادم�ة من تلك املادتني ينس�جم مع توجيه�ات الحكومة 
املركزي�ة لدعم املنت�ج الوطني عرب االعتم�اد عىل الرشكات 

الوطنية بتجهيز هذه املادتني«.
واض�اف البيان ان »رشكة امل�واد الغذائية دع�ت الوكالء يف 
بغ�داد واملحافظات الس�تالم الحصص املق�ررة من املادتني 
باإلضاف�ة اىل دع�وة املواطن�ني ملراجع�ة ال�وكالء الس�تالم 

حصصهم منها«.
وتاب�ع ان »الوزارة تعاقدت مع الرشكة العراقية الفيتنامية 
ل�رشاء 60 الف طن من ال�رز الفيتنامي و100 الف طن من 
الحنط�ة االس�رالية خالل اليوم�ني املاضي�ني لتامني هذه 

املادتني ضمن مفردات الحصة التموينية«.
وتابع ان »الوزارة تس�تمر بإعالن املناقصات لتجهيزها من 
الحنطة ذات املناشئ االسرالية واالمريكية والكندية ووفق 
التخصيصات املالية املخصصة ضمن املوازنة العامة لرشاء 

املواد التموينية«.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الهيئ�ة العليا للحج والعمرة، أمس 
االحد، ان ع�دد الحجاج الواصل�ني للديار 

املقدسة بلغ 8100 حاج.
»املس�تقبل  تلق�ت  للهيئ�ة  بي�ان  وذك�ر 
العراقي«، نس�خة منه، ان »عدد الحجاج 
العراقيني الواصلني للديار املقدس�ة لغاية 

االن بلغ 8100 حاج«.
واض�اف ان »6663 ح�اج وصل اىل مدينة 
مكة املكرمة، فيما وصل 1437 اىل املدينة 

املنورة«.
يشار اىل ان االالف من املواطنني العراقيني 
يذهبون اىل اداء مناس�ك الحج، بعد اجراء 
القرعة م�ن قبل هيئة الح�ج والعمرة اىل 

االسماء املقدمة لذلك الغرض.

احلج والعمرة: عدد احلجاج 
العراقيني الواصلني للديار 

املقدسة بلغ »8100« حاج

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن م�رصف الرش�يد، أمس األحد، ع�ن تخفيض س�عر إصدار 
بطاقة املاسر كارد »نخيل« ملنتسبي وزارة الدفاع. 

وق�ال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه، إن »مجلس االدارة أصدر قرارا بتخفيض سعر اصدار 
بطاقة ماس�ر كارد نخيل ملنتس�بي وزارة الدفاع من 10 االف إىل 

5 االف دينار«.
وأض�اف املكت�ب اإلعالم�ي، أن »الق�رار يأت�ي تقدي�را ملواقفهم 

البطولية«.
وكان مرصف الرشيد قد اعلن عن انتهاء عقد كي كارت، والتعاقد 

مع رشكة املاسر كارد »النخيل«.

الرشيد يقرر ختفيض سعر إصدار بطاقة 
املاسرت كارد ملنتسبي الدفاع

  بغداد / المستقبل العراقي

تواص�ل رشكة توزي�ع املنتج�ات النفطية 
خططه�ا التجهيزي�ة إلدارة أزمة النازحني 
من خ�الل تجهيزهم باملش�تقات النفطية 
وف�ق الحصص املق�ررة لهم لغ�رض دعم 
عملية عودتهم وإس�تقرارهم يف مناطقهم 
خاص�ًة بعد عمليات التحري�ر األخرية التي 
تحررت ع�ىل إثرها آخر مناط�ق محافظة 
نين�وى م�ن زم�ر اإلره�اب وذل�ك حس�ب 
التوجيهات املس�تمرة من قب�ل معايل وزير 

النفط ومتابعة السيد وكيل الوزارة لشؤون 
التوزيع .

مدير ع�ام رشكة التوزي�ع املهندس كاظم 
مس�ري رصح بالقول : إن رشكتنا حريصة 
كل الح�رص ع�ىل تجهيز املحافظ�ات التي 
كانت تعاني من فرة إحتالل صعبة لغرض 
دع�م عملية ع�ودة األهايل إليه�ا من خالل 
الكميات املجهزة من املشتقات النفطية اىل 
محافظات ) نينوى ، األنبار ، صالح الدين ( 
مضيفاً ب�أن هنالك كميات أخرى أيضاً من 
تل�ك املنتجات يتم تجهيزه�ا اىل محافظات 

إقليم كردس�تان لدعم النازحني املتواجدين 
يف مناطقها .

وح�ول كميات الوقود املجهزة للمحافظات 
املذكورة لغرض دع�م عملية عودة العوائل 
النازحة إليه�ا باإلضاف�ة اىل الكميات التي 
تم تجهيزها اىل محافظات إقليم كردستان 
لش�هر آيار املايض أوضح مس�ري : بأن تلك 
الكميات بلغت م�ا يقارب من )99( مليون 
لر من البنزين ،وما يقارب من )5( مليون 
لر من النفط األبيض ،وما يقارب من )65(

ملي�ون لر من زي�ت الغ�از ، وبعض هذه 

الكميات تم تجهيزه�ا للجهات املعنية عن 
طري�ق الدفع باآلجل من حس�ابات اللجنة 

العليا إلغاثة وإيواء النازحني.
م�ن جه�ٍة أخ�رى قام�ت م�الكات رشكة 
التوزي�ع وبجه�ود إس�تثنائية يف محافظة 
نينوى خالل الف�رة املاضية بإعادة إفتتاح 
)10( عرشة منافذ توزيعية أهلية مش�يدة 
بع�د تأهيلها وه�ي محط�ات ) الحاصودة 
، س�يناء،املازن ، الجحي�ي ، الرياح�ني ، 
العي�دان . ال�دالل ، س�احة نف�ط الرشطة 
، س�احة نف�ط ح�ي امل�اء ، س�احة نف�ط 

كرمليس (.
وم�ن الجدي�ر ذك�ره أن وزارة النفط ومن 
خالل رشك�ة التوزيع تواض�ب عىل تجهيز 
الحصص الش�هرية م�ن املنتجات النفطية 
للنازحني واملناطق املحررة عرب وضع خطط 
تجهيزي�ة مس�تمرة لتغطي�ة إحتياجاتهم 
يف ظ�ل الظرف اإلنس�اني ال�ذي يواجهونه 
من أجل مس�اعدتهم عىل العودة اىل الحياة 
الطبيعي�ة يف مدنه�م املح�ررة إضاف�ًة اىل 
التوزيعي�ة  املناف�ذ  بتأهي�ل  إس�تمرارها 

إلعادتها اىل خدمة املواطنني من جديد .

ضمن جهودها يف إدارة األزمات..

رشكة توزيع املنتجات النفطية مستمرة بدعم النازحني وجتهيزهم بالوقود وتفتتح منافذ توزيعية  بعد تأهيلها

    بغداد / المستقبل العراقي

لش�ؤون  الب�رصة  محاف�ظ  مع�اون  ه�دد 
البلدي�ة والبلديات حس�ن النج�ار، أمس االحد، 
بمقاض�اة وزارة امل�وارد املائي�ة يف ح�ال ع�دم 
التزامه�ا باالطالق�ات املائي�ة، مطالب�ا رئيس 
الحكومة االتحادي�ة بالضغط عىل الوزارة بهذا 

الخصوص.
وقال النجار يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، »سنضطر اىل رفع دعوى قضائية 

ضد وزارة امل�وارد املائية اذا لم تلتزم بتعهداتها 
بموضوع االطالقات املائية«.

وطالب معاون املحافظ »رئي�س الوزراء حيدر 
العب�ادي بالضغ�ط ع�ىل وزارة امل�وارد املائي�ة 
الطالق الكميات املطلوبة من املياه للقضاء عىل 

اللسان امللحي يف شط العرب«.
وتعان�ي محافظ�ة الب�رصة من ارتفاع نس�بة 
امللوح�ة يف مياهها اىل مس�تويات عالية جعلت 
م�ن املي�اه الواصل�ة اىل املحافظ�ة ال تصل�ح 

لالستخدامات البرشية.

معاون حمافظ البرصة هيدد بمقاضاة املوارد 
املائية لعدم التزامها بتعهدات سابقة

    بغداد / المستقبل العراقي

استمراراً ملسلس�ل االستهداف املمنهج 
الكهربائي�ة  الطاق�ة  نق�ل  لخط�وط 
وللمرة الثامنة خالل ش�هر, استهدفت 
املجامي�ع االرهابية خط نق�ل الطاقة 
الكهربائية الضغط العايل )مال عبدالله 
– حويج�ة 132 ك.ف( بتفجري عبوات 
ناس�فة وضعت تح�ت ثالثة اب�راج يف 
مناط�ق ) بريمة وامللتق�ى والخزيفي( 

يف محافظ�ة كرك�وك، ادى اىل س�قوط 
االب�راج وانفصال الخ�ط وخروجه من 

الخدمة.
وق�د ادى هذا الح�ادث اىل قطع الطاقة 
الكهربائية بالكامل عن قضاء الحويجة 

يف محافظة كركوك.
وان وزارة الكهرباء تقف عاجزة حالياً 
االرهابي�ة  االس�تهدافات  ام�ام ه�ذه 
التخريبي�ة, فقد تم اس�تنزاف قدراتها 
وامكاناته�ا وبات�ت تج�د الصعوبة يف 

اع�ادة هذه الخط�وط اىل الخدمة كون 
مخازنه�ا خالي�ة من املع�دات يف اعادة 
صيانة ه�ذه االبراج, مايتطلب تصنيع 

جديد قد يستغرق اكثر من اسبوع.
االمني�ة  الجه�ات  ال�وزارة  وتناش�د 
واالستخباراتية بمتابعة مرتكبي هذه 
االفعال االجرامية التي تهدف اىل االيغال 
بإي�ذاء املواط�ن العراق�ي, فض�اًل عن 
مناش�دتها للمواطن�ني باالبالغ عن اي 

حالة سلبية تحدث قرب هذه االبراج.

الكهرباء تعلن انفصال خط نقل »مال عبداهلل – حوجية« 
بسبب عمل ارهايب 

  بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة االتص�االت، أمس األحد، 
يف  االتص�االت  مواق�ع  تع�رض  ع�ن 
تخري�ب  ألعم�ال  كرك�وك  محافظ�ة 

ورسقة.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »بعد إجراء 
الصيان�ة الدوري�ة م�ن قب�ل الف�رق 
الهندس�ية والفني�ة بش�عبة الكابالت 
كرك�وك  إتص�االت  ملديري�ة  التابع�ة 
ت�م إكتش�اف قي�ام جه�ات مجهولة 
طال�ت  ورسق�ة  تخري�ب  بعملي�ات 
الكابالت والتقاس�يم يف حي الواسطي 

خلف دائرة املعوقني«.
وأضاف�ت، أن »الش�عبة القانوني�ة يف 
املديرية بارشت برف�ع دعوى قضائية 
يف مركز رشط�ة العدال�ة إلتخاذ كافة 
اإلجراءات القانونية بحق الجهات التي 

تستهدف البنى التحتية لإلتصاالت«.
وتابعت الوزارة، أن »املالكات الهندسية 
يف ش�عبتي الراس�ل والقدرة بمديرية 
إتص�االت ص�الح الدي�ن قام�ت بربط 
 DWDM جه�از ركتفاي�ر يف محط�ة 
بيج�ي الضوئي�ة فيما تم�ت املبارشة 
بتش�غيل أجهزة )Power ON ( بهدف 
إدخال مسار )تكريت - بيجي - قيارة 
( الخدمة وصوال إىل محافظة نينوى«.

تعرض مواقع لوزارة االتصاالت يف كركوك ألعامل ختريب ورسقة

  بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت اللجن�ة التحضريية ملهرجان 
العامل�ي  الثق�ايف  الش�هادة  ربي�ع 
ال�ذي تقيم�ه العتبتان املقدس�تان 
الحسينية والعباس�ية عن إطالقها 
مس�ابقة لتأليف كتاب ع�ن اإلمام 

الحسني عليه السالم.
وق�ال عضو اللجنة عقيل اليارسي، 
ملهرج�ان  التحضريّي�ة  اللّجن�ة  إن 
العامل�ي  الثق�ايف  الش�هادة  ربي�ع 

الخامس ع�رش تعلن ع�ن إطالقها 
مس�ابقة تألي�ف كتاٍب ع�ن اإلمام 

الحسني)عليه السالم(.
وأضاف اليارسي وهو »نائب رئيس 
قس�م الش�ؤون الفكرية والثقافية 
يف العتب�ة العباس�ية املقدس�ة«، أن 
املهرج�ان خص�ص جائ�زة قدرها 
15 ملي�ون دينار عراق�ي للفائز يف 
املرك�ز األول، و 12 ملي�ون دين�ار 
عراق�ي للفائز باملرك�ز الثاني، و 8 
ماليني دينار عراقي للفائز يف املركز 

الثالث.
وأش�ار عض�و اللجن�ة التحضريية 
اىل إطالق مس�ابقة أخرى يف الشعر 
العم�ودي، مبيناً أن الفائ�ز باملركز 
األول س�يحصل عىل جائ�زة نقدية 
قدره�ا 3 مالي�ني دني�ار عراقي، و 
2 ملي�ون دينار عراق�ي من نصيب 
الفائز باملركز الثاني، فيما ستكون 
قيم�ة جائزة الفائ�ز باملركز الثالث 
500 ألف دينار عراقي وكذلك للفائز 

من الرابع إىل العارش.

العتبتان احلسينية والعباسية تطلقان مسابقة 
لتأليف كتاب عن اإلمام احلسني »عليه السالم«

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الربي�ة ، أمس األحد، عن تحديد 
األس�بوع األول م�ن أب املقب�ل موع�دا إلعالن 
نتائج الس�ادس اإلع�دادي، مبين�ة ان اإلعالن 
س�يكون مركزيا وترف�ع النتائج ع�ىل موقع 

الوزارة.
وق�ال املتحدث باس�م الوزارة رسم�د لفتة إن 
“الوزارة بصدد االنتهاء م�ن عمليات التدقيق 
لنتائ�ج الس�ادس اإلع�دادي يف عم�وم العراق 
وس�يتم اإلعالن عنه�ا األس�بوع األول من اب 

املقبل”.
وأض�اف ان “اإلع�الن س�يكون مركزي�ا ع�ن 
طريق ال�وزارة وبعدها يتم رف�ع النتائج عىل 
موقع ال�وزارة عىل الويب س�ات وعىل مواقع 
التواصل االجتماعي”، مش�ريا اىل ان “الوزارة 
تدرس تكرار سيناريو األعوام السابقة لتزويد 
وس�ائل اإلعالم بنس�خة من النتائج لتس�هيل 

االطالع عليها من قبل الطلبة”.
وكان�ت وزارة الربي�ة أعلن�ت، الي�وم االحد، 
نتائج الس�ادس اإلعدادي الف�رع املهني للدور 

االول لعام 2018/2017.

الرتبية تكشف موعد إعالن نتائج 
السادس اإلعدادي

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت دائرة التخطيط واملتابعة يف وزارة التجارة عن 
استنفار اسطول نقلها ملناقلة كمية 90000طن من 

الرز االرغواي واالرجنتيني والفيتنامي . 
جاء ذل�ك يف البي�ان الذي اص�دره املكت�ب االعالمي 
لل�وزارة نقال ع�ن مدير ع�ام الدائرة ابتهال هاش�م 

صابط.  
واضاف البيان بانه تم االيعاز اىل قسم النقل املركزي  
يف الدائرة ب�رضورة توجيه اقس�ام النقل يف رشكات 
ال�وزارة كاف�ه باس�تنفار كام�ل الجه�د م�ن النقل 

وتوجيه شاحناتهم اىل ميناء ام قرص من اجل مناقلة 
3 بواخر والبالغة حمولته�ا ) 90000( طن من الرز 
وتوزيعه�ا ع�ىل املحافظ�ات كافه وحس�ب الخطه 
التس�ويقيه املعده م�ن قبل الرشك�ه العامه لتجارة 
الحب�وب . مضيف�ا بانه تم االيعاز كذل�ك اىل الجهات 
املعني�ة بمتابع�ة حركة االس�طول لضم�ان وصول 

املادة اىل جميع املحافظات وبالرسعة املمكنة .
من جانب اخر اشار البيان عن قيام  مدير عام الدائرة 
بعقد اجتماع موس�ع ملوظفي الدائرة لالستماع الهم 
املش�اكل واملعوق�ات الت�ي تعرض عمله�م ووعدت 

بايجاد الحلول املناسبة لهم .

التجارة تستنفر اسطوهلا ملناقلة »90« ألف طن من الرز ومن مناشئ عاملية خمتلفة

هيأة البحث والتطوير الصناعي تشارك
يف معرض ومسابقة الكفيل لالبداع الفكري

الغذائية جتهز مناطق املوصل باملواد التموينية

احلكومة تتعاقد مع رشكات حملية 
وعاملية لتجهيز مفردات التموينية



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1720( االثنين  30  تموز  2018 اعالنات4

اعالن رقم )17(
رقم الطلبية)2018/122(

تعلن رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن املناقصة املحلية 
 )Metals(  ) عقد جتهيز )صفائح حديدية

 ) للمرة األوىل (  وبكلفة تخمينية مقدارها )  153,750,000( دينار )مائة وثالثة وخمسون  مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار عراقي(  
 بموجب املواصفات والرشوط التي يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره ) 150,000    ( دينار ) مائة وخمس�ون الف دينار 
ال غري( غري قابل للرد فعىل املجهزين املختصني الراغبني باملشاركة تقديم عروض بالدينار العراقي    )مع مراعاة ترقيم   صفحات هذه العروض( 
وتك�ون ناف�ذة ملدة ال تقل ع�ن )120يوم(  مع ارف�اق التأمينات االولي�ة والبالغة )  4,612,500(دين�ار ) اربعة ماليني وس�تمائة واثنا عرش الف 

وخمسمائة دينار عراقي ( عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية :
� رقم املناقصة / موضوعها.

� تاريخ الغلق.
� تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم.

 � تاريخ نفاذ التأمينات االولية.
-العناوين الرصيحة للرشكة او املكتب .

  وتس�لم اىل اس�تعالمات الرشكة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها الس�اعة )الواحدة( بعد الظهر ليوم 
10/ 2018/9 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن .. مع التقدير 

مالحظة :
1 � يتم تقديم العروض وفقا  للوثائق القياسية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد 

عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم 
2 � جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :

أ � كتاب  تخويل اصيل مصدق ونافذ
ب  � هوية األحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه 

 3  � اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة
4 � تقدم التامينات االولية باسم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني يف الرشكة او الرشكات بموجب عقد مشاركة 

5 � وبإم�كان  كافة ممثيل الرشكات واملجهزين املش�ركني يف املناقصة التواجد يف مق�ر الرشكة   لحضور ومتابعة فتح العطاءات   من قبل اللجنة 
وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا.

6 � يف حالة وجود مخالفات من قبل املجهزين توجه االنذارات من القسم القانوني يف رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.
7 � تصادر التامينات االولية للرشكات يف حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات

8 � تقدم التأمينات االولية عىل شكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( ومن املصارف املعتمدة املدرجة يف القائمة املرفقة 
9 � ال تتم مطالبة رشكتنا بكتاب تس�هيل مهمة من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة االس�ترياد الخاصة باملادة اعاله ويتحمل املجهز مس�ؤولية 

تجهيز وايصال املواد اىل رشكتنا
www.mrc.oil.gov.iq� : 10- يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكروني

حمافظة كربالء املقدسة
اعالنمديرية بلديات كربالء املقدسة

تعل�ن مديري�ة بلدي�ات كرب�الء لجن�ة البي�ع وااليجار عن 
تأج�ري العق�ارات املدرج�ة يف ادن�اه والعائ�دة اىل مديرية 
بلدية الحس�ينية يف املزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار 
اموال الدولة املرقم )21 لسنة 2013 املعدل( فعىل الراغبني 
باالش�راك الحض�ور يف دي�وان البلدي�ة اعاله يف الس�اعة 
الع�ارشة صباحا بعد مرور )30( ثالثون يوم تبدأ من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبني معهم وصل التأمينات القانونية 
البالغ�ة 20% م�ن القيم�ة التقديرية ونس�خة م�ن هوية 
االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش 
واالع�الن واملصاريف االخرى وفق قانون بيع وايجار اموال 

الدولة املرقم )21 لسنة 2013 املعدل(

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط ع�ن تأجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه 
والعائدة اىل مديرية بلدية بدرة وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013. فعىل 
الراغب�ني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية بدرة خ�الل فرة )30( ثالثون يوما 
تب�دأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معه�م التأمينات القانونية البالغة 
)30 %( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة يف اليوم 
االخ�ري من مدة االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر جلب هوية 
االح�وال املدنية مصورة واصلية ويت�م االلتزام بكافة التعليمات والضواب�ط الصادرة من البلدية 

بهذا الصدد.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الدجيل 

رقم االضبارة 63 / ت / 2018 
التاريخ 25 / 7 / 2018 

اعالن 
الدجي�ل الس�يارة  تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ 
املرقمة 216204 الواقع يف الدجيل العائدة 
للمدين حس�ن فليح حسن املحجوزة لقاء 
طل�ب الدائنة اي�ات عباس فاض�ل البالغ 
ثالث�ة وعرشي�ن  دين�ار   )  23500000 (
مليونا وخمسمائة الف دينار فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
خمس�ة ع�رش يوما تب�دأ من الي�وم التايل 
للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية 
عرشة من املئة من القيمة املقدرة وشهادة 
الجنس�ية العراقية وان رس�وم التس�جيل 

والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل 

حميد دليل جبر 
 2018 / 7 / 25

املواصفات :
1 – موقعه ورقمه : 216204 – بغداد .

2 – جنس�ه ونوعه : كيا – موهايف موديل 
2012 ذات لون ابيض .
3 – حدوده واوصافه : 

4 – مشتمالته : 
5 – مساحته :

6 – درجة العمران : 
7 الشاغل :

8 – القيم�ة املق�درة : 18000000 ثمانية 
عرش مليون دينار .

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

 1687 املرقم�ة  االج�ازة  من�ي  فق�دت 
والص�ادرة من الرشك�ة العام�ة لتصنيع 
الحبوب بأس�م / رعد جدعان حسني فمن 

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

اعالن 
بناء عىل طلب املدعو ) امري ش�اكر نارص 
( وال�ذي يطلب من خالله تبديل اللقب من 
) نارص الراش�د ( اىل ) الشوييل ( واستنادا 
الح�كام امل�ادة 22 م�ن قان�ون البطاق�ة 
الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 2016 تقرر نرش 
طلب�ه يف الجريدة الرس�مية فم�ن له حق 
االعراض عىل طلبه يف الجريدة الرس�مية 
فمن له حق االعراض عىل الطلب مراجعة 
املديري�ة خالل 15 خمس�ة ع�رش يوم من 
تاريخ النرش وبعكس�ه س�ينظر يف الطلب 

وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

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

بناء عىل طلب املدعو ) عيل ش�اكر نارص ( 
وال�ذي يطلب من خالله تبديل اللقب من )  
نارص الراش�د  ( اىل )  الشوييل  ( واستنادا 
الح�كام امل�ادة 22 م�ن قان�ون البطاق�ة 
الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 2016 تقرر نرش 
طلب�ه يف الجريدة الرس�مية فم�ن له حق 
االعراض عىل طلبه يف الجريدة الرس�مية 
فمن له حق االعراض عىل الطلب مراجعة 
املديري�ة خالل 15 خمس�ة ع�رش يوم من 
تاريخ النرش وبعكس�ه س�ينظر يف الطلب 

وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

����������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الرطبة 

اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا 

بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاري�خ 24 / 7 / 2018 تس�جيل تم�ام 
العق�ار تسلس�ل املدرج�ة ادن�اه باس�م 
املدرج�ة ادناه مجددا باعتب�ار حائزا لهم 
بصف�ة املال�ك للم�دة القانوني�ة ولغرض 
تثبي�ت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل 
وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم 
43 لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب – 
فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق 
معين�ة عىل هذا العق�ار تقديم مالديه من 
بين�ات اىل ه�ذه الدائرة خ�الل مدة ثالثني 
يوم�ا اعتب�ارا من الي�وم الت�ايل لنرش هذا 
االع�الن وكذلك الحض�ور يف موقع العقار 
يف الس�اعة الع�ارشة صباح�ا م�ن الي�وم 
التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري 

يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
1 – 3071 عيل محمود عبد الرزاق .

2 – 3068 اقبال نايف كلبوش .
3 – 3069 شاكر محمود عبد الرزاق .
4 – 3070 محمد عبد الرزاق مشحن .

5 – 3072 خالد كامل رزيج .
مالحظ التسجيل العقاري يف الرطبة 

مهند شاكر فاضل 
����������������������������������

دائرة الكتاب العدول 
دائرة الكاتب العدل يف الكرخ 

العدد العمومي 25334 
السجل 126 

التاريخ 26 / 7 / 2018 
اعالن 

بواس�طة الس�يد الكاتب الع�دل يف الكرخ 
املحرم 

املنذر / خالد حسن نكوان 
عنوانه / الغزالية م 657 ز 52 د 801 

املنذر اليه / فاروق طه محمد 
عنوانه : بغداد محلة 649 ز 17 د 13 

س�بق يل ان س�ريت اليكم االنذار بواسطة 
الس�يد الكاتب العدل يف الك�رخ الصباحي 
بالعدد 25133 سجل 125 بتاريخ 25 / 7 
/ 2018 وال�ذي يقيض : كنت قد اش�ريت 
من�ك العقار املرقم 5 / 534 م 19 الغزالية 
بموجب عقد البيع املنعقد بيننا بتاريخ 26 
/ 8 / 2015 وحيث انك ممتنع عن الحضور 
اىل دائرة التس�جيل العقاري يف الكرخ / 2 
الج�راء معاملة نقل ملكي�ة العقار اعاله 
علما اني س�ددت كامل ب�دل املبلغ – عليه 
انذرك بوجوب حضورك اىل دائرة التسجيل 
العقاري يف الكرخ / 2 صباح يوم الخميس 
2 / 8 / 2018 الس�اعة التاس�عة صباحا 
وبعكس�ه فانن�ي س�اظطر القامة دعوى 
قانونية يف املحاكم املختصة واحملك كافة 
املصاريف والرسوم لغرض تسجيل العقار 
اعاله باسمي وعند ذهاب املبلغ القضائي 
عىل عنوانكم املثب�ت يف االنذار اتضح بانك 
مجهول محل االقامة وحسب رشح القائم 
بالتبليغ وبموج�ب ورقة التبليغ املختومة 
من قبل مرك�ز رشطة الغزالي�ة واملجلس 
املح�يل لحي العدل واالس�كان ل�ذا اقتىض 

تبليغك بواسطة الصحف املحلية .
املنفذ العدل

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

الرصافة االتحادية 
محكمة بداءة املدائن 

العدد 498 / ب / 2016 
التاريخ 22 / 7 / 2018 خدمة وجباية 

اعالن 
م / تبليغ قرار حكم غيابي 

اىل االشخاص الثالثة كل من ) عز الدين 
عب�اس لفتة ونجاح لفتة حس�ني وعيل 
لفت�ة حس�ني ( اصدرت ه�ذه املحكمة 
قرار الحك�م املرق�م 498 / ب / 2016 
وامل�ؤرخ يف 27 / 5 / 2018 والق�ايض 
اوال / ابطال قيد تس�جيل العقار املرقم 
2 / 5602 مقاطعة 4 حميضة املس�جل 
بأس�م املدعى عليه االول ) مهدي صالح 
مغيت�ي ( حس�ب القي�د املرق�م 147 / 
دائم�ي   529 مجل�د   2009  / ش�باط 
وابطال القيود الالحق�ة لهذا القيد تبعا 
البطاله وهي القيود االتية : القيد املرقم 
دائم�ي   624 مجل�د   2014 اذار   /  16
املس�جل باس�م الش�خص الثالث 1 – ) 
احم�د عواد عب�د ( والقي�د املرقم 19 / 
حزيران 2014 مجلد 628 دائمي املسجل 
باس�م كل من الشخص الثالث 2 – ) عز 
الدي�ن عباس لفتة ( والش�خص الثالث 
3 – ) نجاح لفتة حس�ني ( والش�خص 
الثال�ث 4 – ) عيل لفتة حس�ني ( والقيد 
االخ�ري املرق�م 26 / ت2 / 2016 مجلد 
669 دائمي املس�جل باس�م الش�خص 
) نج�اح لفت�ة حس�ني (  الثال�ث 3 – 
والش�خص الثالث 4 ) عيل لفتة حسني 
( والش�خص الثال�ث 5 ) مال�ك رحي�م 
خريبط ( واعادة تس�جيل العقار باسم 
دائرة املدعي اضافة لوظيفته ) مديرية 
بلدية الوحدة ( وحس�ب القيد الس�ابق 
لتسجيل العقار باسم املدعى عليه االول 
واالش�عار اىل مديرية التسجيل العقاري 
املختصة بتاشري ذلك يف السجل العقاري 
بعد اكتس�اب هذا الحكم لدرجة البتات 
وتحميل املدعى عليه االول واالش�خاص 
الثالث�ة الرس�وم واملصاري�ف واتع�اب 
محاماة وكيال املدع�ي اضافة لوظيفته 
مبلغ�ا ق�دره ) 000 ، 30 ( ثالثون الف 

دينار فقط . 
ثاني�ا : رد دع�وى املدع�ي اعاله ش�كال 
عن املدعى عليه الثان�ي ) وزير العدل ( 
اضاف�ة لوظيفته لعدم توجه الخصومة 
بحق�ه وتحميل املدعي اضافة لوظيفته 
ع�ن جه�ة ال�رد الرس�وم واملصاري�ف 
واتع�اب محام�اة وكي�ل املدع�ى عليه 
الثان�ي اضاف�ة لوظيفت�ه الحقوق�ي ) 
عب�اس جاس�م محم�د ( مبلغ�ا قدره 
) 000 ، 30 ( ثالث�ون ال�ف دين�ار فقط 
وص�در الحكم اس�تنادا للم�واد ) 14 و 
21 و 22 ( اثب�ات و ) 139 ( تس�جيل 
و   161 و   159 و   156  ( و  العق�اري 
166 و 203 ( مرافع�ات مدني�ة و ) 63 
( محاماة حكم�ا حضوريا بحق املدعى 
عليه الثاني اضافة لوظيفته والشخص 
الثال�ث 1 والش�خص الثال�ث 5 قاب�ال 
للتميي�ز وغيابيا بحق املدعى عليه االول 
والش�خص الثالث 2 والش�خص الثالث 
3 والش�خص الثال�ث 4 قابال لالعراض 
والتمييز وافهم علنا يف 27 / 5 / 2018 
م وملجهولية محل اقامتكم لثبوت كون 
العنوان املختار املقدم من قبلكم ملديرية 
التس�جيل العقاري يف املدائن الصحة او 
اساس له حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
اقت�ىض تبلغكم بق�رار الحك�م الغيابي 
بالنرش يف صحيفتني رسميتني يوميتني 
ولك�م ح�ق االع�راض والطع�ن بقرار 
الحك�م خ�الل امل�دة القانونية حس�ب 

القانون .
القايض 

عالء الدين محمد املرسومي 
����������������������������������

دائرة التسجيل العقاري يف الرطبة 
اعالن 

طلب تسجيل عقار مجددا 
بن�اء عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة 
بتاري�خ 24 / 7 / 2018 تم�ام العق�ار 
تسلس�ل ادناه باس�مه مجددا باعتبار 
حائزا تمام بصفة املالك للمدة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكي�ة املذكورة تمهيدا 
للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل 
العق�اري رق�م 43 لس�نة 1971 قررنا 
اع�الن هذا الطل�ب فعىل كل م�ن يدعي 
بوج�ود عالقة او حقوق معينة عىل هذا 
العقار تقديم مالديه من بينات اىل هذه 
الدائ�رة خ�الل مدة ثالثني يوم�ا اعتبارا 
من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك 
الحض�ور يف موق�ع العق�ار يف الس�اعة 
العارشة صباحا من اليوم الثاني النتهاء 
م�دة هذا االع�الن وذلك الثب�ات حقوقه 
موقعي�ا يف الكش�ف ال�ذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض .
1 – 3073 هدى جبري غنيان .

2 – 3074 اسماء احمد .
3 – 3075 اسماء احمد 

مالحظ التسجيل العقاري يف الرطبة 
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
االنب�ار  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة جنح الخالدية 
العدد 55 / ج / 2018 

التاريخ 29 / 7 / 2018 
اىل املجرم�ة / منال نصيف حس�ني عيل 

الشمري 
م / تبليغ بقرار حكم غيابي 

اصدرت هذه املحكمة بالدعوى املرقمة 
قب�ل  م�ن  املقام�ة   2018  / ج   /  55
املشتكي ) تحرير مهدي صالح ( حكما 
غيابي�ا يقيض بالحبس الش�ديد خمس 
س�نوات وفق احكام امل�ادة ) 456 ق ع 
( وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ل�ذا قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغ�ك بالحكم املذكور 
بالصحف الرس�مية لغ�رض االعراض 
والتمييز عىل الحكم خالل املدة القانونية 
م�ن تاري�خ التبلي�غ وبعكس�ه س�وف 

يكتسب قرار الحكم درجة البتات .
املرفقات :

نسخة من قرار الحكم
القايض 

محمد مطلب عبد

العدد : 86
التاريخ 2018/7/26

العدد: 3583 
التاريخ: 2018/7/17 

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

مدة المساحةرقم العقارالتفاصيلت
االيجار

القيمة التقديرية 
رقما

عرصة 1
صناعية

47 جزء من 
ثالث 100م800/262م 51جعيفنية

سنوات

 )500,000(
خمسمائة الف دينار 

سنويا

عرصة 2
صناعية

47 جزء من 
ثالث 100م800/262م 51جعيفنية

سنوات

 )500,000(
خمسمائة الف دينار 

سنويا

الموقعمدة االيجارمساحته رقم الملكنوع الملكت
حي الرسولسنة واحدة222/12حانوت1
حي الرسولسنة واحدة8م232حانوت2
حي الرسولسنة واحدة9م242حانوت3
حي العباسسنة واحدة800م172نادي الموظفين4
حي الرسولسنة واحدة192/30مقهى5
حي الرسولسنة واحدة8م202حانوت6
حي الرسولسنة واحدة8م322حانوت7
حي الرسولسنة واحدة10م332حانوت8
حي الرسولسنة واحدة8 م342حانوت9

حي الرسولسنة واحدة9 م252حانوت10
حي الرسولسنة واحدة273م262شقة11
حي الرسولسنة واحدة27م272حانوت12
حي الرسولسنة واحدة7م282حانوت13
حي الرسولسنة واحدة8م292حانوت14
حي الرسولسنة واحدة8م302حانوت15
حي الرسولسنة واحدة8م312حانوت16
حي الرسولسنة واحدة24.5م662حانوت17
حي الرسولسنة واحدة17م672حانوت18
حي الرسولسنة واحدة53.5م682حانوت19

المصارف الحكوميةت

1
الرافدين / تم دمج مصرف 
العراق )االشتراكي سابقا( 

معه

الرشيد2

الصناعي3

الزراعي التعاوني4

العقاري5

العراقي للتجارة6

مصرف النهرين االسالمي7

المصارف التجاريةت
بغداد1
التجاري العراقي2
الشرق االوسط العراقي لالستثمار3
االستثمار العراقي 4
التنمية الدولية لالستثمار والتمويل5
الموصل للتمويل واالستثمار6
بابل7
االهلي العراقي8
االئتمان العراقي9
سومر التجاري 10
الخليج التجاري11
اشور الدولي لالستثمار12
المنصور لالستثمار13
عبر العراق14
االقليم التجاري لالستثمار والتمويل )اميرالد سابقا( 15
مصرف الهدى16
مصرف اربيل17
العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية18
كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية19
الوطني االسالمي20
التعاون االسالمي لالستثمار21
ابو ظبي االسالمي22
جيهان لالستثمار والتمويل االسالمي23
العالم اإلسالمي لالستثمار والتمويل24
الجنوب االسالمي لالستثمار والتمويل 25

المصارف التجاريةت
العربية المتحدة االسالمي لالستثمار والتمويل26
نور العراق االسالمي لالستثمار والتمويل27
زين العراق االسالمي لالستثمار والتمويل 28
الدولي االسالمي29
مصرف الندى االسالمي لالستثمار والتمويل30
مصرف القرطاس االسالمي لالستثمار والتمويل 31
مصرف القابض االسالمي لالستثمار والتمويل 32
مصرف الثقة الدولي االسالمي33
مصرف الراجح االسالمي لالستثمار والتمويل34
زرات التركي )الزراعي التركي( )فرع العراق(35
بيبلوس اللبناني36
انتركونتيننتال لبنان37
بنك بيروت والبالد العربية38
وقفلر للشركة  المساهمة التركية 39
ايش بنك شركة مساهمة  )العمل التركي( 40
بنك عوده41
البحر المتوسط 42
البنك اللبناني الفرنسي43
ستنادر تشارترد44
فرنسبنك45
 لبنان والمهجر 46
 بنك االعتماد اللبناني47
الشرق االوسط وافريقيا48
ملي ايران49
بنك بارسيان50

زيد كاظم رشيف
املدير العام وكالة
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مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن
لحصول نكول وبناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية املجر الكبري املرقم 

4487 يف 2018/7/9    
تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار يف مديرية بلديات ميس�ان ع�ن تأجري امللك 
املدرجه مواصفاته  ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية املجر الكبري باملزايدة 
العلنية استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013  
فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة  العلني�ة مراجعة مديرية بلدية املجر 
الكبري او س�كرتري اللجنة وخالل مدة 15 يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش 
االعالن مس�تصحبا معه  تأمينات القانونية ال تقل عن 25 % من القيمة 
املقدرة لب�دل االيجار لكامل مدته وس�تجري املزايدة  الس�اعة العارشة 
والنص�ف صباحا من اليوم التايل من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها 
يف مق�ر بلدية املجر الكبري ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش 
واالع�الن البالغ�ة 2%  واية  اجور قانونية اخ�رى  واذا صادف يوم املزاد 
العلني عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي

رشوط االشراك باملزايدة )ملعب خمايس( 
1 � ان تك�ون مواصفات انش�اء املالعب الخماس�ية مطابقة ملواصفات 
املالعب واملعتمدة لدى مديرية الش�باب والرياضة عىل ان ال تش�يد بمواد 

ثابته
2 � تؤول كافة املش�يدات اىل البلدية بع�د انتهاء فرة التأجري او يف حالة 

فسخ العقد بدون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

القسم القانوين
شعبة اخلدمات السكنية

اعالن مزايدة رقم 44 / 2018
لبيع عقارات يف منطقة املعقل

تعلن الرشك�ة العامة ملوانئ العراق احدى تش�كيالت وزارة النقل 
عن اجراء املزايدة العلنية لبي�ع العقارات البالغ عددها )3( عقار 
واملبين�ة ارقامها واوصافها ادناه  وفقا لقانون بيع وايجار اموال 
الدول�ة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل وخالل  ثالث�ون يوما تبدا من 
الي�وم التايل لن�رش االعالن يف الجريدة الرس�مية التي س�تجري يف 
تمام الس�اعة العارشة صباحا 2018/8/29 يف ش�عبة الخدمات 
الس�كنية ويف حال�ة وجود عطلة رس�مية يصار للي�وم الذي يليه  
فع�ىل الراغبني  باالش�راك يف املزاي�دة العلنية تقدي�م طلباتهم اىل 
ش�عبة الخدمات الس�كنية يف هذه الرشك�ة واالطالع عىل رشوط 
املزايدة مس�تصحبني معهم املستمس�كات التالية )هوية االحوال 
املدنية   شهادة الجنسية  مصورة   بطاقة السكن مصورة( ودفع 
تأمينات بنس�بة 5% من القيمة املق�درة للعقار بصك مصدق ألمر 
الرشك�ة العام�ة ملوانئ العراق وتتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة 

اجور االعالن %2 .

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

القسم القانوين
شعبة اخلدمات السكنية

اعالن مزايدة رقم 2/43 / 2018
لبيع عقارات يف منطقة املعقل

تعل�ن الرشك�ة العامة ملوانئ الع�راق احدى تش�كيالت وزارة النقل عن 
اجراء املزايدة العلنية لبيع العقارات البالغ عددها ) 8( عقار ملستحقيها 
واملبينة ارقامه�ا واوصافها ادناه  للمرة الثانية لعدم تقدم راغب وفقا 
لقان�ون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم  21 لس�نة  2013 املعدل وخالل  
خمسة عرش  يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرسمية 
التي ستجري يف تمام الس�اعة العارشة صباحا 2018/8/14 يف شعبة 
الخدم�ات الس�كنية ويف حالة وجود عطلة رس�مية يص�ار لليوم الذي 
يلي�ه  فع�ىل الراغبني  باالش�راك يف املزايدة العلنية تقدي�م طلباتهم اىل 
شعبة الخدمات الس�كنية يف هذه الرشكة واالطالع عىل رشوط املزايدة 
مستصحبني معهم املستمسكات التالية )هوية االحوال املدنية   شهادة 
الجنس�ية  مصورة   بطاقة السكن مصورة( ودفع تأمينات بنسبة %5 
م�ن القيمة املق�درة للعقار بصك مص�دق ألمر الرشك�ة العامة ملوانئ 

العراق وتتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن  %2 .

عزيز هاشم العبيدي
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق
رئيس جملس االدارة

عزيز هاشم العبيدي
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق
رئيس جملس االدارة

املهندس 
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

المساحةالمقاطعةالمقاطعةت
425م2 مناصفة45 المعقل الجنوبي 18/79
300م2 من اصل 360م452 المعقل الجنوبي 215/79
 218م452 المعقل الجنوبي 362/44
247م452 المعقل الجنوبي 470/44
400م2 مناصفة45 المعقل الجنوبي 57/79
660م2 مناصفة45 المعقل الجنوبي 66/59
200م2  39 كوت فرنكي 71468/1
200م2   39 كوت فرنكي 81470/1

العدد 17346/39/5/1
التاريخ 2018/7/29

العدد/17350/39/5/1
التاريخ 2018/7/29

العدد: 307 
التاريخ: 17/ 7/ 2018 

المساحةالمقاطعةرقم القطعةت

600م2 مناصفة من اصل 726 40 المعقل والميناء160/19
م2

267,15م452 المعقل الجنوبي16/50 2

37 اراضي الميناء 31240/3
173,30م2الخالية

القيمة التقديرية المساحةموقعه ورقمهنوع الملكت
سنويا

مدة 
التأجير

ساحة كرة 1
قدم مثيله

340/28 المجر 
الكبير حي 
الصدرين

1000م2
 4000000 
اربعة ماليين 

دينار

ثالث 
سنوات

اعالن
مناقصة رقم )1( لسنة 2018

تعل�ن وزارة االعم�ار واالس�كان والبلديات العام�ة /مديرية ماء 
محافظ�ة بغ�داد وبالتعاون م�ع منظمة االمم املتح�دة للطفولة 
)اليونس�يف( عن مناقص�ة اعمال ربط�ات انابي�ب للمناطق  يف 
قضاء ابي غريب  فعىل الراغبني االشراك باملناقصة من الرشكات 
واملقاولني املصنفني من ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم 
خالل اوقات الدوام الرسمي اىل العنوان التايل / بغداد الكرادة  محلة 
)903( / ز )5( مبن�ى )3( عىل ان تقدي�م العطاءات يكون داخل 
ظ�رف مغلق ومختوم ومثبت عليه اس�م مق�دم العطاء والعنوان 
ورقم الهاتف واس�م ورقم املناقصة مس�تصحبني معهم البيانات 

التالية :
1 � التأمينات االولية البالغة 1% من قيمة العطاء

2  �رباءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب
3 � وصل رشاء سندات املناقصة بنسخة اصلية

علما ان مبلغ الس�ندات بالغ )250000( مائتان وخمس�ون الف 
دينار عراقي غري قابل للرد وان اخر موعد لبيع س�ندات املناقصة 
يك�ون  خالل خمس�ة ايام من تاري�خ نرش االعالن علم�ا ان اخر 
يوم تقدي�م العطاءات يكون بتاري�خ 2018/8/9 هو موعد غلق 
املناقصة وس�يتم فتح العطاءات بش�كل علني يف نفس يوم الغلق 
ام�ام مقدمي العط�اءات واذا صادف يوم فت�ح العطاءات عطلة 
رس�مية فيؤج�ل اىل اليوم الذي يليه وس�وف يهم�ل اي عطاء يتم 
تقديمه بعد موعد غلق املناقصة ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 
اج�ور  الن�رش واالعالن وان جهة التعاقد غ�ري ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات
مديرية ماء حمافظة بغداد

اعالن
مناقصة رقم )2( لسنة 2018

تعل�ن وزارة االعم�ار واالس�كان والبلديات العام�ة /مديرية ماء 
محافظ�ة بغ�داد وبالتعاون م�ع منظمة االمم املتح�دة للطفولة 
)اليونسيف( عن مناقصة اعمال تأهيل منظومة فالتر مرشوع ماء 
املدائن القديم يف قضاء املدائن فعىل الراغبني االش�راك باملناقصة 
من الرشكات واملقاولني املصنف�ني من ذوي الخربة واالختصاص 
تقدي�م عطاءاتهم خ�الل اوقات الدوام الرس�مي اىل العنوان التايل 
/ بغ�داد الكرادة  محل�ة )903( / ز )5( مبنى )3( عىل ان تقديم 
العطاءات يكون داخل ظرف مغلق ومختوم ومثبت عليه اسم مقدم 
العطاء والعنوان ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني 

معهم البيانات التالية :
1 � التأمينات االولية البالغة 1% من قيمة العطاء

2  �رباءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب
3 � وصل رشاء سندات املناقصة بنسخة اصلية

علما ان مبلغ الس�ندات بالغ )250000( مائتان وخمس�ون الف 
دينار عراقي غري قابل للرد وان اخر موعد لبيع س�ندات املناقصة 
يك�ون  خالل خمس�ة ايام من تاري�خ نرش االعالن علم�ا ان اخر 
يوم تقدي�م العطاءات يكون بتاري�خ 2018/8/9 هو موعد غلق 
املناقصة وس�يتم فتح العطاءات بش�كل علني يف نفس يوم الغلق 
ام�ام مقدمي العط�اءات واذا صادف يوم فت�ح العطاءات عطلة 
رس�مية فيؤج�ل اىل اليوم الذي يليه وس�وف يهم�ل اي عطاء يتم 
تقديمه بعد موعد غلق املناقصة ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 
اج�ور  الن�رش واالعالن وان جهة التعاقد غ�ري ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات
مديرية ماء حمافظة بغداد

امانة بغداد/دائرة املشاريع
نرش تنويه اعالن

املرق�م  االع�الن  ن�رش  يف  س�هواً  ي�رد  ل�م 
)2018/1/9( الخاص بمناقصة )اعمال تأهيل 
انفاق مدينة بغداد يف جانب الرصافة /التحرير 
,الطريان,املظف�ر ( حيث لم يذكر بصيغة اعالن 
املناقصة ي�وم عق�د املؤتمر والتاري�خ  وكذلك 
لم يذك�ر موعد املحدد لغل�ق املناقصة حيث ان 
موعد عقد املؤتمر  صباح يوم )الثالثاء( املوافق 
)2018/7/31( يف مق�ر دائ�رة املش�اريع وان 
املوعد املح�دد لغلق املناقصة هو يوم )الثالثاء( 
املوافق )2018/8/7( يف قس�م العقود العام /  
بناي�ة امانة بغ�داد املنش�ور يف جريدتنا بالعدد 

)1715( يف 7/23/ 2018 لذا اقتىض التنويه .

تنويه
وزارة الكهرباء 

الرشك�ة العام�ة النت�اج الطاق�ة 
الكهربائية/ املنطقى الوسطى

نرش يف صحيفة املستقبل العراقي 
بالع�دد )1717( يف 2018/7/25 
املحلية  العام�ة  املناقص�ة  اع�الن 
املرقم�ة ) L4G-016 ( عدم ورود 
عبارة ) الربيد االلكروني للقس�م 

التجاري ( :
gcep micomdep@yahoo.com 

اعالن دعوة دائنني 
ان�ي املصف�ي املحام�ي عم�اد 
الرائ�د  لرشك�ة  ع�ي  محس�ن 
واالع�الم  والن�رش  للدعاي�ة 
املح�دودة ادعو كل م�ن له حق 
او دي�ن عىل الرشك�ة مراجعتي 
عىل العنوان الت�ايل – بغداد حي 

الجامعة م 633 ز 21 بناية 1 .
املصفي املحامي 

عماد محسن عي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل 
العدد 15688 / 2018 

التاريخ 25 / 7 / 2018 
اىل املدعو / اسعد صباح صاحب 

م / اعالن 
قدمت املواطنة املستدعية ) حنني حميد طعمه ( طلبها 
املتضم�ن تنصيبها وصي�ة مؤقتة لغ�رض اصدار جواز 
س�فر عىل ابنه�ا القارص ) محمد الج�واد ( من طليقها 
) اس�عد صباح صاحب ( وملجهولي�ة محل اقامتك عليه 
تق�رر تبليغك عن طري�ق النرش يف صحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني لذا اقتىض حضورك ام�ام هذه املحكمة خالل 
مدة ثالثة ايام من تاريخ النرش وبخالفه س�يتم املتابعة 

باالجراءات القانونية الصدار حجة الوصاية .
القايض

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة بداءة الرمادي 
العدد 1367 / ب / 2018 

التاريخ 29 / 7 / 2018 
اىل / املدعى عليها ) مي محمد كنعان ( 

م / اعالن 
للدع�وى املرقم�ة 1367 / ب / 2018 واملقامة من قبل 
املدعي ) مدير بلدية الرمادي / اضافة لوظيفته ( والتي 
يطلب فيها ابطال قيد العقار املرقم ) 83 / 18127 م 47 
حصوة الش�امية ( واعادة تسجيله باسم بلدية الرمادي 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتني رس�ميتني 
للحضور ام�ام هذه املحكمة يف موع�د املرافعة يوم 19 
/ 8 / 2018 او ارس�ال من ينوب عنك قانونا وبعكس�ه 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا مع التقدير .
القايض 

فؤاد داود االلويس

رقم الدعوى:334/ج/2018
اعالن

اىل املتهم الهارب/ )عي ناطق جاسم الحمداني( 
اىل  الس�ماوة  تحقي�ق  محكم�ة  ق�ايض  احال�ك 
محكم�ة جناي�ات املثن�ى بموج�ب ق�رار االحالة 
املرقم 2018/416 يف 2018/7/17 غيابيا الجراء 
محاكمتك بدعوى غري موج�زة وفق احكام املادة 
)28( م�ن قان�ون املخ�درات ولعدم حض�ورك اىل 
هذه املحكمة تق�رر تبليغك عن طريق صحيفتني 
موع�دا   2018/9/23 ي�وم  وتحدي�د  محليت�ني 
للمحاكم�ة ويف حالة عدم حضورك س�يتم اجراء 

محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب االصول.
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى
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اعالن
مناقصة رقم )3( لسنة 2018

تعل�ن وزارة االعمار واالس�كان والبلدي�ات العام�ة /مديرية ماء 
محافظ�ة بغداد وبالتع�اون مع منظم�ة االمم املتح�دة للطفولة 
)اليونس�يف( عن مناقصة اعمال تأهيل مجمعات ماء القدس  يف 
قضاء املحمودية فعىل الراغبني االش�راك باملناقصة من الرشكات 
واملقاولني املصنفني من ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم 
خالل اوقات الدوام الرسمي اىل العنوان التايل / بغداد الكرادة  محلة 
)903( / ز )5( مبن�ى )3( ع�ىل ان تقديم العط�اءات يكون داخل 
ظ�رف مغلق ومختوم ومثبت عليه اس�م مقدم العط�اء والعنوان 
ورقم الهاتف واس�م ورقم املناقصة مس�تصحبني معهم البيانات 

التالية :
1 � التأمينات االولية البالغة 1% من قيمة العطاء

2  �رباءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب
3 � وصل رشاء سندات املناقصة بنسخة اصلية

علم�ا ان مبلغ الس�ندات بالغ )250000( مائتان وخمس�ون الف 
دين�ار عراقي غري قابل للرد وان اخر موعد لبيع س�ندات املناقصة 
يكون  خالل خمس�ة ايام من تاريخ نرش االعالن علما ان اخر يوم 
تقديم العطاءات يكون بتاريخ 2018/8/9 هو موعد غلق املناقصة 
وسيتم فتح العطاءات بشكل علني يف نفس يوم الغلق امام مقدمي 
العطاءات واذا صادف يوم فتح العطاءات عطلة رسمية فيؤجل اىل 
اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق 
املناقصة ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور  النرش واالعالن 

وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
مديرية ماء حمافظة بغداد

اعالن
مناقصة رقم )5( لسنة 2018

تعلن وزارة االعمار واالس�كان والبلدي�ات العامة /مديرية ماء محافظة 
بغ�داد وبالتع�اون مع منظمة االم�م املتحدة للطفولة )اليونس�يف( عن 
مناقص�ة اعم�ال  تاهيل مرشوع ماء اليوس�فية  يف قض�اء املدائن فعىل 
الراغبني االش�راك باملناقصة من الرشكات واملقاولني املصنفني من ذوي 
الخ�ربة واالختصاص تقدي�م عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرس�مي اىل 
العن�وان الت�ايل / بغداد الكرادة  محل�ة )903( / ز )5( مبنى )3( عىل ان 
تقدي�م العط�اءات يكون داخل ظ�رف مغلق ومختوم ومثبت عليه اس�م 
مقدم العطاء والعنوان ورقم الهاتف واس�م ورقم املناقصة مستصحبني 

معهم البيانات التالية :
1 � التأمينات االولية البالغة 1% من قيمة العطاء

2  �رباءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب
3 � وصل رشاء سندات املناقصة بنسخة اصلية

علم�ا ان مبلغ الس�ندات بال�غ )250000( مائتان وخمس�ون الف دينار 
عراقي غري قابل للرد وان اخر موعد لبيع س�ندات املناقصة يكون  خالل 
خمس�ة ايام من تاري�خ نرش االعالن علما ان اخر ي�وم تقديم العطاءات 
يكون بتاريخ 2018/8/9 هو موعد غلق املناقصة وسيتم فتح العطاءات 
بش�كل علني يف نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم 
فت�ح العطاءات عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وس�وف يهمل 
اي عط�اء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة ويتحمل من ترس�و عليه 
املناقص�ة اجور  النرش واالعالن وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات
مديرية ماء حمافظة بغداد

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

العدد 380 / 2018
التاريخ 29 / 7 / 2018  

اعالن
الدائن / وهب محمد عبد الرضا

املدين / احمد عباس قاسم
تبيع مديرية تنفيذ الكاظمية السيارة العائدة للمدين احمد عباس قاسم 
املدرج�ة اوصافها ادن�اه لقاء دين الدائن وهب محم�د عبد الرضا البالغ 
26,2650,000 مليون دينار فعىل الراغبني بالرشاء الحضور اىل معرض ) 
دجلة الخري ( لبيع ورشاء الس�يارات الواقع يف الكاظمية – شارع املحيط 
مقاب�ل املغتس�ل يف تمام الس�اعة الثانية ظه�راً لليوم الع�ارش من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 10% القيمة 

التقديرية 
االوصاف :-

املنفذ العدل / نضال درويش كاظم
السيارة املرقمة / 309135 بغداد خصويص ابيض اللون   

اوصافه�ا / نوع تويوتا كام�ري موديل 2009 وانها تعم�ل بحالة جيدة 
واملحرك نظيف وجيد وتربيدها جيد زجاج السيارة جميعه نظيف ويعمل 
ومغري الرسعة ) الكري اوتوكتيك ( بحالة جيدة اطارتها وس�ط مع سبري 
وس�ط وجك ومفتاح الرباغي ) ويل اس�بانة ( موجود الكش�نات مغلفة 
بالدوش�مة جي�دة جميع الاليتات تعم�ل مع االش�ارة واملظهر الخارجي 

للسيارة جيد والبدي والساليد روف يعمل بصورة جيدة
القيم�ة التقديرية / 10,000,000 ماليني دين�ار عراقي تقريباً ما يعادل 

) 80 ( ورقة دوالر

رقم الدعوى:340/ج/2018
اعالن

اىل املته�م الهارب/ )امري فارس محس�ن 
إل محمد( 

احالك ق�ايض محكمة تحقيق الس�ماوة 
بموج�ب  املثن�ى  جناي�ات  محكم�ة  اىل 
يف   2018/420 املرق�م  االحال�ة  ق�رار 
2018/7/19 غيابي�ا الج�راء محاكمتك 
بدع�وى غري موج�زة وفق اح�كام املادة 
)28( من قانون املخدرات ولعدم حضورك 
ع�ن  تبليغ�ك  تق�رر  املحكم�ة  ه�ذه  اىل 
طري�ق صحيفتني محليت�ني وتحديد يوم 
2018/9/23 موعدا للمحاكمة ويف حالة 
عدم حض�ورك س�يتم اج�راء محاكمتك 

غيابيا وعلنا وحسب االصول.
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

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

رقم الدعوة
337/ج/2018

اىل املته�م اله�ارب )ع�ي ناط�ق جاس�م 
الحمداني( 

احالك ق�ايض محكمة تحقيق الس�ماوة 
بموج�ب  املثن�ى  جناي�ات  محكم�ة  اىل 
يف   2018/422 املرق�م  االحال�ة  ق�رار 
2018/7/19 غيابي�ا الج�راء محاكمتك 
بدع�وى غري موج�زه وفق اح�كام املادة 
28 من قانون املخ�درات ولعدم حضورك 
ع�ن  تبليغ�ك  تق�رر  املحكم�ة  ه�ذه  اىل 
طري�ق صحيفتني محليت�ني وتحديد يوم 
2018/9/23 موعدا للمحاكمة ويف حالة 
عدم حض�ورك س�يتم اج�راء محاكمتك 

غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

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

رقم الدعوة
323/ج/2018

اىل املته�م اله�ارب )حس�ني صال�ح كزار 
الربكي( 

احالك ق�ايض محكمة تحقيق الس�ماوة 
اىل محكم�ة جنايات املثن�ى بموجب قرار 
االحالة املرقم 2018/394 يف 2018/7/8 
غيابي�ا الج�راء محاكمت�ك بدع�وى غري 
موجزه وفق اح�كام املادة 28 من قانون 
املخدرات ولعدم حضورك اىل هذه املحكمة 
تبليغ�ك ع�ن طري�ق صحيفت�ني  تق�رر 
 2018/9/11 ي�وم  وتحدي�د  محليت�ني 
موعدا للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك 
س�يتم اج�راء محاكمت�ك غيابي�ا وعلن�ا 

وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكاظمية 
العدد / 404/ب/2018

التاريخ 2018/7/25

اعالن
اىل  ش�خص  ثالث جانب املدع�ي عليه / ايهاب ضياء 

سلمان 
اق�ام املدع�ي امني بغ�داد ضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اعاله يطلب فيه�ا ابطال قيد العقار 
املرقم 12249/5م22 صابيات وتسجيله بأسم املدعي 
اضافة لوظيفته وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبلغ القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي عليه تقرر 
تبليغك اعالنا  بصحيفتني محليتني للحضور امام هذه 
املحكمة يف موعد املرافع�ة املصادف يوم 2018/8/5 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون

اعالن
مناقصة رقم )4( لسنة 2018

تعل�ن وزارة االعمار واالس�كان والبلدي�ات العام�ة /مديرية ماء 
محافظ�ة بغداد وبالتع�اون مع منظم�ة االمم املتح�دة للطفولة 
)اليونس�يف( عن مناقصة اعمال نق�ل ونصب مرشوع ماء الخام  
يف قضاء الطارمية فعىل الراغبني االشراك باملناقصة من الرشكات 
واملقاولني املصنفني من ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم 
خالل اوقات الدوام الرسمي اىل العنوان التايل / بغداد الكرادة  محلة 
)903( / ز )5( مبن�ى )3( ع�ىل ان تقديم العط�اءات يكون داخل 
ظ�رف مغلق ومختوم ومثبت عليه اس�م مقدم العط�اء والعنوان 
ورقم الهاتف واس�م ورقم املناقصة مس�تصحبني معهم البيانات 

التالية :
1 � التأمينات االولية البالغة 1% من قيمة العطاء

2  � براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب
3 � وصل رشاء سندات املناقصة بنسخة اصلية

علم�ا ان مبلغ الس�ندات بالغ )250000( مائتان وخمس�ون الف 
دين�ار عراقي غري قابل للرد وان اخر موعد لبيع س�ندات املناقصة 
يكون  خالل خمس�ة ايام من تاريخ نرش االعالن علما ان اخر يوم 
تقديم العطاءات يكون بتاريخ 2018/8/9 هو موعد غلق املناقصة 
وسيتم فتح العطاءات بشكل علني يف نفس يوم الغلق امام مقدمي 
العطاءات واذا صادف يوم فتح العطاءات عطلة رسمية فيؤجل اىل 
اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق 
املناقصة ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور  النرش واالعالن 

وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
مديرية ماء حمافظة بغداد
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مواجهة مرتقبة بني األوملبي العراقي 
و نظريه السعودي

              المستقبل العراقي/ متابعة

تلقى االتح�اد العراقي لكرة الق�دم، خطاًبا من نظيره 
الس�عودي، يتضم�ن رغب�ة األخير ف�ي إج�راء مباراة 
تجريبية، بي�ن المنتخبين األولمبيي�ن، تحضيرا لدورة 
األلعاب اآلسيوية، التي ستنطلق في إندونيسيا، الشهر 

المقبل.
وق�ال عضو مجلس إدارة االتحاد العراقي، كامل زغير، 
في تصريحات خاصة ل�)(، إن الطلب ينص على إقامة 
المب�اراة، في التاس�ع من الش�هر المقب�ل، بالعاصمة 

الماليزية كوااللمبور.

وأوضح أن الجانب العراقي، قد أبدى موافقته المبدئية 
على خوض المباراة، بعد االس�تماع لرأي المدرب، عبد 
الغني ش�هد، الذي رحب بالفكرة، حيث س�يتم االتفاق 

على الترتيبات النهائية.
ومن جهة أخ�رى، لفت زغير إل�ى أن االتحاد العراقي، 
األولمب�ي،  المنتخ�ب  أوراق  لترتي�ب  يس�عى جاه�دا 
وتس�هيل مهمته ف�ي دورة األلعاب اآلس�يوية، مؤكًدا 

ثقته في إمكانية المنافسة على الميداليات.
وكان المنتخ�ب األولمبي العراقي، قد أح�رز الميدالية 
البرونزي�ة، في النس�خة الس�ابقة م�ن دورة األلعاب 

اآلسيوية، تحت إشراف المدرب، حكيم شاكر.

مارتينيز.. قنبلة إنرت ميالن 
تتأهب لالنفجار

            المستقبل العراقي/ وكاالت

تترق�ب جماهي�ر إنتر مي�ان، بداية الموس�م 
الجديد للدوري اإليطالي، بينما تتركز أنظارها 
عل�ى النجم األرجنتيني، الوافد الجديد، لوتارو 
مارتيني�ز، الذي انض�م رس�مًيا للنيراتزوري، 
في مطل�ع يوليو/تم�وز الج�اري، قادًما من 
راسينج كلوب، بعقد يمتد ل�5 سنوات، مقابل 

22 مليون يورو.
وقد بات مارتينيز صاحب أكبر ش�رط جزائي 
في إنتر مي�ان )111 مليون ي�ورو(، متفوًقا 
عل�ى م�اورو إي�كاردي، هداف الفري�ق )110 

مايين يورو(. 
وج�اء ذل�ك بعدما تأل�ق صاحب ال��20 عاًما، 
برفقة راسينج كلوب األرجنتيني، حيث خاض 

معه 58 مباراة، سجل فيها 26 هدًفا، وصنع 6 
أهداف، خال 3.710 دقيقة من اللعب، ليسجل 

اسمه كأحد أبرز المواهب الواعدة في العالم.
وكان مارتيني�ز ق�د ص�رح، بأن�ه ق�رر اتباع 
خطى مواطنه، أسطورة النيراتزوري، دييجو 
ميليتو، في االنضم�ام إلنتر ميان، إلى جانب 
إعجابه بمش�روع النادي، ورغبت�ه في اللعب 

بدوري أبطال أوروبا. 
وم�ن المتوق�ع أن يلعب األرجنتين�ي الصغير 
دوًرا محورًيا، في تش�كيلة اإلنتر، بالنظر إلى 
قدرت�ه عل�ى ش�غل 3 مراكز مختلف�ة، وهي: 
المهاجم الصريح، والمهاجم الثاني، والجناح 
األيمن، ما يمنح سباليتي الكثير من الخيارات، 
ويؤهل مارتينيز لخطف األضواء في الموسم 

المقبل.

            المستقبل العراقي/ وكاالت
 

دعا وزير الشباب والرياضة عبدالحسين 
عبط�ان، الي�وم الس�بت، ال�ى االنتفاض 
لثورة خدمات وبن�اء، مؤكدا ان “العراق 
يس�تحق ان نبذل كل ما نس�تطيع لجعله 

بمقدمة البلدان.
وق�ال عبط�ان خ�ال 
كلمت�ه ف���ي حف�ل 
الكوت  ملعب  افتتاح 
األولمبي، “نس�تذكر 
الش�هداء االب����رار 
الزكي�����ة  والدماء 
والجرحى، والشباب 
القوات  في 

له�م  وتحي�ة  صنوفه�ا،  ب�كل  األمني�ة 
ولوالهم ول�وال تضحياته�م والدماء لما 
وقفنا اليوم هنا واس�تطعنا ان نقيم هذا 
الحف�ل البهي�ج بمناس�بة افتت�اح ملعب 

الكوت األولمبي”. 
وأضاف، “تحية تقدي�ر واحترام لكل من 
س�اهم مع وزارة الشباب والرياضة، من 
الوزارات والحكومة المحلية والرياضين 
في محافظة واسط بإقامة هذا الحفل”. 
وتابع، “اقولها للتاريخ الش�عب يستحق 
والعراق يستحق، والدماء الزكية تستحق 
ان نبذل كل ما نستطيع لنجعل العراق في 
مقدمة البلدان ب�كل النواحي”، داعيا الى 
“االنتفاض لث�ورة اعمار وبناء وخدمات 

للعراق وشعبه”.

            المستقبل العراقي/ وكاالت
 

تلق�ى مانشس�تر س�يتي، ضرب�ة موجع�ة، قبل 
انط�اق الموس�م، بإصاب�ة الواف�د الجدي�د، الدولي 

الجزائري رياض محرز.
وتعرض محرز لإلصابة خال مواجهة بايرن ميونخ التي 
فاز به�ا فريق�ه )2-3(، فجر اليوم األح�د، ضمن بطولة 

الكأس الدولية لألبطال.
وأصيب محرز في الكاحل، بالدقيقة 28، وخرج من أرض 

الملعب.
ومن المقرر أن يجري الاعب فحصا طبًيا في الساعات 

المقبلة، للكشف عن تفاصيل إصابته.
وانتقل مح�رز هذا الصيف لصفوف الس�يتيزنز، قادًما 

من ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

عبطان يدعو اىل ثورة اعامر وخدمات 
للعراق وشعبه

إصابة مقلقة ملحرز 
مع مانشسرت سيتي

اعان
رقم الدعوة

321/ج/2018
اىل املتهم الهارب )حسني باخت جاسم أل زويد( 

احالك ق�ايض محكمة تحقيق الس�ماوة اىل محكمة 
املرق�م  االحال�ة  ق�رار  بموج�ب  املثن�ى  جناي�ات 
2018/386 يف 2018/7/4 غيابيا الجراء محاكمتك 
بدع�وى غ�ر موج�زه وف�ق اح�كام امل�ادة 28 من 
قان�ون املخ�درات ولعدم حضورك اىل ه�ذه املحكمة 
تق�رر تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني وتحديد 
حال�ة  ويف  للمحاكم�ة  موع�دا   2018/9/10 ي�وم 
عدم حضورك س�يتم اجراء محاكمت�ك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شال 
رئيس محكمة جنايات املثنى

��������������������������������������
اعان

رقم الدعوة
332/ج/2018

اىل املتهم الهارب )منتظر مرتىض مطرش العلوان( 
اىل  الس�ماوة  تحقي�ق  محكم�ة  ق�ايض  احال�ك 
محكم�ة جناي�ات املثن�ى بموج�ب ق�رار االحال�ة 
املرق�م 2018/406 يف 2018/7/12 غيابي�ا الجراء 
محاكمت�ك بدعوى غ�ر موجزه وفق اح�كام املادة 
28 م�ن قان�ون املخ�درات ولعدم حض�ورك اىل هذه 
املحكمة تقرر تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني 
وتحدي�د ي�وم 2018/9/18 موع�دا للمحاكم�ة ويف 
حالة عدم حضورك س�يتم اج�راء محاكمتك غيابيا 

وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شال 
رئيس محكمة جنايات املثنى

��������������������������������������
اعان

رقم الدعوة
333/ج/2018

اىل املتهم الهارب )عباس حمزة حسن العبساوي( 
اىل  الس�ماوة  تحقي�ق  محكم�ة  ق�ايض  احال�ك 
محكم�ة جناي�ات املثن�ى بموج�ب ق�رار االحال�ة 
املرق�م 2018/417 يف 2018/7/17 غيابي�ا الجراء 
محاكمت�ك بدعوى غ�ر موجزه وفق اح�كام املادة 
28 م�ن قان�ون املخ�درات ولعدم حض�ورك اىل هذه 
املحكمة تقرر تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني 
وتحدي�د ي�وم 2018/9/23 موع�دا للمحاكم�ة ويف 
حالة عدم حضورك س�يتم اج�راء محاكمتك غيابيا 

وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شال 
رئيس محكمة جنايات املثنى

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

رئاسة محكمة استئناف النجف
محكمة بداءة الكوفة

العدد / 14/تسجيل مجدد/2018
التاريخ 2018/7/10

اعان
قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد

اص�درت لجن�ة تثبي�ت العائدي�ة قراره�ا بتاري�خ 
2018/7/10 استنادا ملحرض تثبيت العائدية املؤرخ 
يف 2018/7/10 والذي يقيض بتثبيت عائدية العقار 
املرق�م )1549( محل�ة )الرش�ادية( جن�س العقار 
)دار( ويف االضب�ارة املرقم�ة )14/تس�جيل مجدد/ 
2018( بتس�جيله باس�م طال�ب التس�جيل املج�دد 
العراقي )ورثة عباس عبد الرضا وكاع( وفقا ألحكام 
املادة 49 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 
1971 املعدل لذا تعلن القرار اعاه بواسطة نرشه  يف 
صحيفت�ني محليتني يوميتني فعىل من لديه اعرتاض 
عىل القرار املذك�ور خال مدة االعان البالغة ثاثون 
يوما من اليوم التايل لتاريخ نرشه يف الصحف املحلية 
تقديم اعرتاضه لدى رئاسة محكمة استئناف النجف 
االتحادية بصفتها التمييزية خال املدة املذكورة ويف 
حالة عدم ورود اشعار من رئاسة محكمة االستئناف 
بوقوع الطعن عىل القرار املذكور لديها فسوف يكون 
القرار قد اكتسب الدرجة القطعية وستبارش مديرية 
التس�جيل العقاري يف الكوفة بتس�جيل العقار وفقا 

لقرار تثبيت العائدية حسب االصول
القايض

محمد كامل كرماشة 
رئي�س لجن�ة  تثبي�ت العائدي�ة يف محكم�ة ب�داءة 

الكوفة

اعان
رقم الدعوة

331/ج/2018
اىل املته�م اله�ارب )ع�ي عبد الحمزة حس�ني 

الغزي( 
احال�ك ق�ايض محكمة تحقي�ق الس�ماوة اىل 
محكم�ة جنايات املثنى بموجب ق�رار االحالة 
غيابي�ا   2018/7/11 يف   2018/405 املرق�م 
الج�راء محاكمت�ك بدعوى غر موج�زه وفق 
اح�كام املادة 28 م�ن قانون املخ�درات ولعدم 
تبليغ�ك  تق�رر  املحكم�ة  اىل ه�ذه  حض�ورك 
ع�ن طريق صحيفت�ني محليت�ني وتحديد يوم 
2018/9/18 موعدا للمحاكمة ويف حالة عدم 
حضورك س�يتم اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شال 
رئيس محكمة جنايات املثنى

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد : 1595/س2018/3
التاريخ 2018/7/29

اعان
اىل املدعى عليه / محمد جاسم ثابت 

اقام�ت املدعي�ة حميدة فيصل غ�ازي الدعوى 
املرقم�ة اعاه امام ه�ذه املحكمة تطلب فيها 
نفقة مس�تمرة لها ولطفلتها وملجهولية محل 
اقامت�ك فقد تق�رر تبليغك اعان�ا بصحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املوافق 2018/8/9 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا وعند عدم حض�ورك او من 
ينوب عنك قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

حيدر جاسم تقي
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة بداءة الكوفة
العدد / 15/تسجيل مجدد/2018

التاريخ 2018/7/17
اعان

قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
اص�درت لجنة تثبيت العائدي�ة قرارها بتاريخ 
2018/7/17 اس�تنادا ملحرض تثبيت العائدية 
امل�ؤرخ يف 2018/7/17 وال�ذي يقيض بتثبيت 
عائدية العقار املرقم )3461( محلة )الرشادية( 
جنس العقار )دار( ويف االضبارة املرقمة )15/

تسجيل مجدد/ 2018( بتسجيله باسم طالب 
التسجيل املجدد العراقية )برشى شهيد هال( 
وفق�ا ألحكام امل�ادة 49 من قانون التس�جيل 
العق�اري رقم 43 لس�نة 1971 املعدل لذا تعلن 
الق�رار اع�اه بواس�طة ن�رشه  يف صحيفتني 
محليتني يوميتني فعىل م�ن لديه اعرتاض عىل 
القرار املذكور خال مدة االعان البالغة ثاثون 
يوما من الي�وم التايل لتاريخ نرشه يف الصحف 
املحلية تقدي�م اعرتاضه لدى رئاس�ة محكمة 
اس�تئناف النجف االتحادية بصفتها التمييزية 
خال املدة املذكورة ويف حالة عدم ورود اشعار 
من رئاسة محكمة االس�تئناف بوقوع الطعن 
عىل القرار املذكور لديها فس�وف يكون القرار 
قد اكتسب الدرجة القطعية وستبارش مديرية 
التس�جيل العقاري يف الكوفة بتس�جيل العقار 

وفقا لقرار تثبيت العائدية حسب االصول
القايض

محمد كامل كرماشة 
رئي�س لجنة  تثبي�ت العائدية يف محكمة بداءة 

الكوفة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد / 344/  ب /2017

التاريخ 2018/5/29
اعان مزايدة 

تبيع ه�ذه املحكم�ة باملزايدة العلني�ة العقار 
املرق�م 75 مقاطعة 17 الح�رة فعىل الراغبني 
بال�رشاء الحضور اىل ه�ذه املحكم�ة يف اليوم 
االع�ان   لن�رش  الت�ايل  الي�وم  م�ن  الثاث�ون 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
10% من القيمة املقدرة ويتحمل املشرتي اجور 

االعان والداللية 
القايض

ظاهر عباس الفتاوي
االوصاف /القطعة عبارة عن بستان مساحته 
ح�وايل 3 دون�م  و 18 اول�ك و50 م2 ويق�ع 
ع�ىل الطريق الع�ام الح�رة � الصنني مزروعة 
بمحص�ول الحنطة يف الوق�ت الحارض ويوجد 
فيه ح�وايل 18 نخلة القيم�ة التقديرية الكلية 
للعق�ار )117450000( مائ�ة وس�بعة عرش 

مليون واربعمائة وخمسون الف دينار
�������������������������������������

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 ..

لاس�تئناف املقدم امام هذه املحكمة من قبل 
املس�تأنف فراس عبد مسلم حمودي وجماعته 
بخص�وص الق�رار الصادر م�ن محكمة بداءة 
النجف يف الدعوى املرقم�ة 1712/ب2018/2 
والذي يطلب فيه فس�خ الحكم البدائي ولثبوت 
مجهولي�ة محل اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ املبل�غ القضائي يارس جبار محس�ن 
ومخت�ار ح�ي الغ�ري الثالث�ة ع�ي مظل�وم 
الجب�وري عليه تقرر تبليغك اعانا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة 
صب�اح ي�وم املرافع�ة املص�ادف 2018/8/8 
الساعة الثامنة والنصف صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا تجري 

املرافعة بحقك حضوريا وعلنا وفق القانون
القايض

خضر سابط البدري
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية

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

  محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد / 564/ج2018/1 
التاريخ 2018/7/29

اىل املتهم�ني املحكومني / 1 � كاظم عبيد عبود   
2 � ياسمني كاظم عبيد

اص�درت محكمة جن�ح النجف حكم�ا غيابيا 
بحقكم يف الدعوى املرقمة )564/ج2018/1( 
عليك�م  الحك�م  واملتضم�ن   2018/6/3 يف 
بالحب�س البس�يط ملدة س�نة واحدة اس�تنادا 
للم�ادة 47/446 � 49 م�ن قان�ون العقوبات 
مع االحتفاظ للمشتكي عي عبد الواحد عباده 
بالح�ق يف مراجع�ة املحاكم املدني�ة واملطالبة 
الدرج�ة  الق�رار  اكتس�اب  عن�د  بالتعوي�ض 
القطعي�ة وكذل�ك اص�دار امر قب�ض وتحري 
بحقك�م ولكم ح�ق االعرتاض ع�ىل القرار بعد 
تبليغكم ع�ن طريق االعان والن�رش ويف حالة 
ع�دم االعرتاض يعت�ر الحكم الغياب�ي بمثابة 
الحك�م الوجاهي بع�د مرور ثاثة اش�هر من 

نرش االعان
القايض

حسن عبد االمر الحدراوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 4684/ش2018/2

التاريخ 2018/7/29
اىل / املدعى عليه احمد نجم جاسم 

اقامت املدعية )نورهان كاظم حسني( الدعوى 
املرقمة  4684/ش2018/2 امام هذه املحكمة 
والت�ي تطلب فيها حضان�ة ألوالدها عي احمد 
اقامتك�م  احم�د وملجهولي�ة مح�ل  وح�وراء 
وحس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
حي النرص /النجف لذا تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفتني يوميتني محليتني رس�ميتني فعليك 
الحضور امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
املواف�ق يوم 2018/8/12 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

صفاء ناجي املوىل
��������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري 

مديرية التسجيل العقاري يف النجف الثانية
العدد 14708

التاريخ 2018/7/29
اعان

البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل االسايس

تنفيذا الحكام املادة )1( من املادة )50( مكرره 
من قان�ون التس�جيل العقاري رق�م )1971( 
املعدل فقد تقرر االعان  عن مبارشة التسجيل 
بإج�راءات التس�جيل املجدد للعق�ارات املبينة 
اع�اه وفق اح�كام املادة )3( م�ن املادة )45( 
من القانون املذك�ور فعىل من يدعي امللكية او 
اي حقوق عقارية يف ه�ذه العقارات املذكورة 
اعاه تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة 
خ�ال ثاث�ني يوم�ا م�ن تاريخ  ن�رش االعان 
والحض�ور يف موق�ع  العقار الس�اعة العارشة 
من صب�اح الي�وم الت�ايل النتهاء م�دة االعان 
وذل�ك الثبات  ادعائه بمختلف وس�ائل االثبات 
عند اجراء الكشف املوقعي عىل العقار من قبل 
لجن�ة تثبيت امللكية وبحضور املجاورين الذين 

تقرر اللجنة حضورهم 
عبد الكريم جهادي خرض 

الثاني�ة بالنج�ف  العق�اري  التس�جيل  مدي�ر 
االرشف

�������������������������������������
تنويه

تم ن�رش اع�ان يف جري�دة املس�تقبل العراقي 
بالع�دد 1713 يف 19/تم�وز/2018 الخ�اص 
بمحكمة االحوال الش�خصية يف الكوفة بالعدد 
939/ش/2018 يف 2018/6/28 ولم يتم ذكر 
اس�م الس�يد القايض املختص وان اسم السيد 
الق�ايض املختص هو )حيدر جاس�م تقي( لذا 

اقتىض التنويه

فقدان
فق�د من�ي الوص�ل املرق�م 1731594 يف 
2018/4/22 ص�ادر م�ن مديري�ة بلدية 
الحيدرية باسم عزيز عبد االمر محمد من 

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

فقدان
فق�د من�ي الوص�ل املرق�م 1731593 يف 
2018/4/22 ص�ادر م�ن مديري�ة بلدية 
الحيدرية باسم عزيز عبد االمر محمد من 

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

اىل الرشيك /عقيل مهدي ياسني 
اقتىض حض�ورك اىل مديرية بدلية النجف 
لغرض اصدار اجازة بناء للرشيك /سعدي 
فائق مطلب للعقار املرقم 89584 /3 حي 

النداء يف النجف 
����������������������������������

اعان
ق�دم املواط�ن ه�ادي محمد م�رزه طلبا 
لغ�رض تبدي�ل لقبه وجعله )الش�جري( 
ب�دال م�ن )الح�داد( فم�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خال  مده اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام  املادة 
)22( من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3 
لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2018/6/12 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة تنويه

نرش يف اعان رئاس�ة لجن�ة تثبيت امللكية 
يف العباس�ية العدد /1/مج�دد/2018 يف 
صحيفة املس�تقبل العراقي العدد /1659 
يف 2018/4/24  ج�اء فيه املدعو )باس�م 
مجاه�د عب�د الش�هيد( خط�أ والصحيح 
هو )باس�م ماجد عبد الش�هيد( لذا وجب 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد :با

التاريخ 2018/7/19
اعان مفقود

اىل املفقود مراد صالح مهدي 
املدع�وه  بتاري�خ 2018/7/19 زوجت�ك 
)مروة عبد االمر عي(  تطلب  فيه نصبها 
قيم�ة علي�ك لكون�ك خرج�ت بتاري�خ  /   
/2014 ول�م تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك 
بالصح�ف املحلية ويف حالة عدم حضورك 
خال خمس�ة عرش يوم م�ن اليوم الثاني 
من تاريخ النرش س�وف تنصب )زوجتك( 

قيمة عليك إلدارة شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف جلوالء 
العدد : 2018/1264
التاريخ 2018/7/3

اعان
قمت الس�يدة املدعية ابتس�ام ثاي�ر ابراهيم طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة تطلب فيها نصبه�ا قيمة عىل 
زوجه�ا املدعو )ابراهيم عي مطلق( وذلك فقدانه 
بتاريخ 2007/8/31 قررت هذه املحكمة االعان 
ع�ن فقدانه يف صحيفتني محليتني عليك الحضور 
يف املحكم�ة املذكورة اعاه خ�ال عرشة ايام من 
تاريخ االعان ويف حال�ة عدم حضورك يتم نصب 
زوجتك )ابتسام ثاير ابراهيم( قيمة عليك وحسب 

القانون
القايض

اسماعيل ابراهيم اسماعيل
��������������������������������������

اعان
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد )ع�ي رحيم 
عبد الحس�ن( ال�ذي يطلب في�ه تبدي�ل )اللقب( 
من )العلي�اوي( اىل )املاجدي( فمن لديه اعرتاض  
مراجعة هذه املديرية خال مدى اقصاها خمسة 
عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الطل�ب وفق احكام امل�ادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

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

فق�دت هوي�ة الطالب الص�ادرة من كلي�ة الطب 
جامعة البرصة بأس�م )احمد كامل حس�ني( من 

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

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 
2015/1822

اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�ي 
الخامسة بالبرصة

اس�م املتهم ورتبته ووحدته : ر.ع ياس�ني هاشم 
مالح محمد / مديرية رشطة محافظة البرصة

رقم الدعوى وتاريخها : 2015/1721
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2011/5/24

تاريخ الحكم : 2015/12/21
 14 رق�م  ق.ع.د  م�ن   5  : القانوني�ة  امل�ادة 

لسنة2008
خاصة الحكم

حكم�ت محكمة قوى االم�ن الداخي الخامس�ة 
بأس�م الش�عب عىل امل�دان الغائب )ر.ع ياس�ني 

هاشم مالح محمد( غيابيا بما يي :
1 � بالحب�س البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق 
اح�كام املادة 5 من ق.ع.د  رقم 14 لس�نة 2008 
وبداللة املادة 69 من ق.ا.د  رقم 17 لس�نة 2008 
لغياب�ه عن مق�ر عمله من تاري�خ 2011/5/24 

ولحد االن
 2 �  اخراج�ه من الخدم�ة يف قوى اال من الداخي 
اس�تنادا الحكام املادة 42/ثانيا م�ن ق.ع.د رقم 

14 بسنة 2008
3 � اعط�اء املوظفني العموميني صاحية القبض 
علي�ه اينما وجد لتنفي�ذ الحكم الص�ادر يف حقه 

استنادا الحكام املادة 69/ثانيا من ق.ا.د 
4 � ال�زام املواطن�ني االخب�ار ع�ن مح�ل اختفاء 
املحك�وم اعاه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 /ثالثا 

من ق.ا.د
5 � حج�ز امواله املنقولة وغر املنقولة اس�تنادا 

ألحكام املادة 69/رابعا من ق.ا.د
6 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار 
عات�ي جر مبلغ قدره ثاث�ون الف دينار ترصف 

له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
صدر القرار باتفاق االراء قابا لاعرتاض استنادا 
ألح�كام املادة 71/ثانيا من ق.ا.د رقم 17 لس�نة 

2008 وافهم علنا يف /  /2015

رقم ت
العقار

اسم 
المحلة

جنس 
العقار

بيانات 
المالحظاتالعقار

رقم دارحويش1588
االبواب

اسم طالب 
التسجيل

228/58

ورثة /
كاظم 

مهدي سيد 
سلمان
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»5« سيارات اقتصادية تغزو أسواق العالـم
ن�ر خرباء الس�يارات مؤخ�را قائمة 
بمركبات تتميز بقدر عال من العملية 

واالقتصادية يف استهالك الوقود.
Toyota Yaris 

ب�دأت تويوت�ا يف إنت�اج »Yaris« من�ذ 
العام 1999، واكتسبت هذه السيارات 
شعبية واسعة يف مختلف بلدان العالم 
بس�بب أدائها املميز، وقلة استهالكها 

للوقود.
Hyundai Elantra

حققت هذه السيارة مبيعات كبرية يف 
السنوات األخرية، وأصبحت واحدة من 

أهم سيارات الفئة املتوسطة.
Honda Fit 

عرفت هذه الس�يارة بمحركها املميز 
واالقتص�ادي بس�عة 1.5 ل�ر، والذي 
يستهلك 5 لرات فقط من الوقود لكل 

100 كلم.
Toyota Camry 

تحت�ل هذه الس�يارة املرات�ب األوىل يف 
املبيعات العاملية يف الس�نوات األخرية، 
ملا تتمي�ز به من قدر ع�ال من كفاءة 

األداء والراحة والسعر املنافس.
Mitsubishi Mirage

باس�م  العاملي�ة  األس�واق  يف  تع�رف 
م�ن  وتعت�رب   ،»Mitsubishi Colt«
أكثر الس�يارات الصغرية قوة وعملية 

وترشيدا يف استهالك الوقود.

حتية تقدير واعتزاز لكل انسان خملص 
يف عمله

الصني تعتزم استخراج املعادن 
من الكويكبات يف الفضاء

يعم�ل الخرباء يف املرك�ز القومي الصين�ي للعلوم الفضائي�ة عىل إعداد 
تكنولوجيا لالس�تحواذ عىل كويكب�ات صغرية الحج�م ونقلها إىل املدار 

األريض، الستخراج املعادن التي تحتوي عليها.
وقالت صحيفة »China Daily« الصينية إن استخراج الثروات الطبيعية 
يف الفض�اء ق�د يكون دافع�ا جديدا لتطوي�ر االقتصاد العامل�ي. وقال يل 
مينت�او، أحد الباحث�ن يف املركز: »أنا واثق بواقعي�ة تطبيق تلك الفكرة 
عىل الرغم من خياليتها«. وحسب مينتاو، فإن مركبة فضائية يمكن أن 
تتزود بمعدات تشبه غالفا من شأنه التقاط كويكبات صغرية يف مدارها 
لنقلها إىل املدار األريض، حيث تنر درعا مقاومة للحرارة، تمتص حرارة 
الكويكب وتمنعه من االحراق نتيجة احتكاكه بالغالف الجوي. وسيتم 
تخفي�ض رسعة الكويكب قبل أن يصل إىل نقطة محددة له يف املدار من 

12.5 كيلومر يف الثانية إىل 140 مرا يف الثانية. 
ويف املرحل�ة الثالثة، من املفرض أن تضمن التكنولوجيا هبوط كويكب 

يف منطقة نائية خالية من البر.

كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

روسيا.. سيارات تقودها قوة التفكري
تبدأ روسيا بحلول عام 2021 يف اإلنتاج الصناعي 
لس�يارة تتحك�م فيه�ا اإلش�ارات الكهربائي�ة 
الص�ادرة ع�ن الدماغ.وسيس�اعد ه�ذا األمر يف 
تحس�ن نوعية الحياة للمواطنن الذين يعانون 
من الش�لل الدماغي وإصابات الدماغ والتصلب 
وتشوهات األطراف.وقد كشف الخرباء يف جامعة 
»لوباتشيفس�كي« يف مدينة نيجن�ي نوفغورود 

الروس�ية عن نم�وذج تجريبي لتلك الس�يارة يف 
مع�رض »إينوب�روم«، يف مدين�ة يكاترينب�ورغ 
الروس�ية.وقال رئي�س إدارة محافظ�ة نيجني 
نوفغورود الروس�ية بالنيابة، غليب نيكيتن، إن 
ع�دد املواطنن الروس املصابن بأمراض الدماغ 
واألطراف بلغ يف روسيا نحو 13 مليون شخص، 
ويمك�ن لهذا االبتكار، الذي رفع عنه الس�تار يف 

مع�رض العلماء بجامع�ة »لوباتشيفس�كي«، 
أن يس�اعد غالبيتهم.وال تختلف الس�يارة التي 
يقودها ذوو االحتياجات الخاصة عن السيارات 
العادي�ة، ويرتبط نظام قيادتها بمستش�عرات 
مركبة برأس الس�ائق ُتحّول نواياه وأفكاره إىل 
إشارات كهربائية بيولوجية، وترسلها إىل نظام 

التحكم يف أجهزة السيارة.

نجم العتابي

املستقبل العراقي/ هاشم الرع

  أقام�ت الجمعي�ة العراقية للتصوير مس�اء 
أمس وعىل قاع�ة رضا علوان احتفاال بهيجا 
واألربع�ون  السادس�ة  الذك�رى  بمناس�بة 
لتأسيس�ها يف 25من تموز 19٧2 وهي توثق 
كل يش يف الحي�اة الع���ام�ة ويف كل املحاور  
الكث����رية  الس�نوات  ه�ذه  خ�الل  وم�ن 

والكبرية يف عطائها الفني«.
 وح�ر االحتفال ش�خصيات عدي�دة وعدد 
من وس�ائل االعالم متمثلة بصحف ومجالت 
وقن�وات تلفزيوني�ة وثق�ت تل�ك االنجازات 
الكب�رية واملهم�ة وأخر االنج�ازات للجمعية 
ه�ي توث����ي�ق املع�ارك األخ�رية لقواتن�ا 
األمني�ة وق�وات الحش�د الش�عبي وتوثي�ق 
االنتصارات ض�د تنظيمات داعش اإلرهابية. 

وتبقى عدس�ات املصور العراق�ي هي العن 
الت�ي تحرس وتوثق بنفس الوقت ومن تقدم 

وإبداع فن���ي إىل توثيق صحفي تاريخي«.
وتم تكري�م عدد من املصوري�ن عىل هامش 
االحتف�ال وفق�رات أخ�رى متنوع�ة هنيئ�ا 
وال�ف م�ربوك. ل�كل املصوري�ن العراقي�ن 
بهذه املناس�بة ومن نرص  إىل نرص من خالل 

التوثيق خدمة للعراق  الجديد.

اجلمعية العراقية للتصوير.. »٤٦« عامًا من العطاء واالبداع
أف�اد تقري�ر ملنظم�ة الطفولة 
لألم�م  التابع�ة  »يونيس�ف« 
املتح�دة، بأن الفتي�ات القرص 
شكلن أغلبية املصابن  بفريوس 
نقص املناعة املكتسب »اإليدز« 
خالل عام 201٧ وبلغ نحو 30 

قارصا كل ساعة.
وق�ال تقرير »يونيس�ف« الذي 
عرض خ�الل مؤتمر عن اإليدز 
يف أمسردام، اليوم األربعاء، إن 
من بن هذه اإلصابات الثالثن 
ب�ن  س�اعة  كل  تق�ع  الت�ي 
أعمارهم  تراوح�ت  مراهق�ن 
ب�ن 15 و19 عام�ا بل�غ ع�دد 

الفتيات نحو 20 فتاة، أي ثلثي العدد... 130 
ألف قارص تقل أعمارهم عن 19 عاما فقدوا 
أرواحهم بس�بب اإلي�دز خالل الع�ام املايض 
يف ح�ن كانت هن�اك 430 أل�ف حالة إصابة 

جديدة بمعدل 50 حالة تقريبا كل ساعة.
ووفق�ا للتقري�ر األمم�ي، فإنه رغ�م التقدم 
الكب�ري يف محاربة اإليدز عىل م�دى العقدين 
املاضي�ن، إال أن اإلخف�اق يف منع إصابة هذا 
العدد الكب�ري من األطفال واملراهقن يقوض 

جهود التصدي للمرض.
ب�ن  اإلي�دز  انتش�ار  أن  التقري�ر  وأوض�ح 
القارصات يزيد بس�بب ممارس�تهن الجنس 
يف س�ن مبكرة، بعضهن مع رجال أكرب سنا، 
وكذلك عرب إجبارهن عىل ممارس�ته وبسبب 
الفق�ر وعدم توافر االستش�ارات الخاصة يف 

هذا الصدد وخدمات الفحص الطبي.
من جانبها، قالت املديرة التنفيذية لليونيسف 
هنرييت�ا ف�ور: »يف معظ�م البل�دان تفتق�ر 
السيدات والفتيات إىل املعلومات أو الخدمات 

أو حت�ى الق�درة ع�ىل رف�ض 
بص�ورة  الجن�س  ممارس�ة 
غ�ري آمن�ة... ف�ريوس اإلي�دز 
ينتر بن أكثر الفئات ضعفا 
وتهميش�ا ت�اركا املراهقات يف 

قلب األزمة«.
الذي�ن  املراهق�ون  ويش�كل 
ت�راوح أعمارهم ب�ن عرة 
أع�وام و19 عام�ا نح�و ثلثي 
ع�دد حام�ي ف�ريوس »إتش.

آي.يف« ممن تقل أعمارهم عن 
19 عام�ا وهو ثالث�ة مالين. 
وبينم�ا يراجع ع�دد الوفيات 
املرتبط�ة باإليدز يف كل الفئات 
العمري�ة األخرى منذ ع�ام 2010، ال تراجع 
وفيات املرىض الذين تراوح أعمارهم بن 15 

و19 عاما.
ويقول برنام�ج األمم املتحدة ملكافحة اإليدز 
إن جه�ود محاربت�ه بلغت »نقط�ة خطرية« 
وإنه رغم تراجع عدد الوفيات وتزايد معدالت 
تقديم العالج فإن مع�دالت اإلصابة الجديدة 
مرتفعة. ويحمل 3٧ مليون شخص يف العالم 

فريوس )إتش.آي.يف( املسبب للمرض.

األمم املتحدة حتذر من انتشار اإليدز بني الفتيات القارصات 

الحقوقي ماجد الحسناوي
نش�أت املدرس�ة كاحتي�اج اجتماع�ي تطلب�ه الظروف 
التعليمي�ة املتطورة وتعليم األبن�اء كل جديد ومتطور يف 
العلم والثقافة والخربة اإلنس�انية واستمرت املدرسة يف 
أداء دوره�ا التعليمي باس�اليب متع�ددة بعضها يعتمد 
عىل الل�ن واملرونة وبعضه�ا يعتمد عىل الش�دة والزجر 
وأصبح�ت مدخالً للتغيري الش�امل ويتحتم عىل املجتمع 
امل�دريس أن يش�ارك املجتمع الع�ام يف التطور والنهوض 
وكان االس�تعمار ال يريد مدرس�ة تعتمد يف تعليمها عىل 
مي�ول الش�باب وس������عى ع�ىل فصل املدرس�ة عن 
املجتمع، والتعليم ال يكون مجرد معلومات نظرية يحىش 
بها ذهن املتعلم وإنما مواقف ذات قابلية عىل املمارس�ة 
وتنطل�ق إىل الناس ويف ض�وء االحتياجات املتجددة يجب 
أن ترتبط املدرس�ة يف منه������جها وبرامجها بقدرات 
ورغبات الشباب من جهة واحتياجات املجتمع من جهة 
أخ�رى، وكلما كان التقارب بينهما تكون املدرس�ة اكثر 
عطاء لتنش�ئة الش�باب وزي�ادة االن�����ت�اج الفكري 
وامل�ادي والعمل ع�ىل التفك�ري الجماعي والنق�د الذاتي 
وتنظي�م العالقة بن املدرس�ة ومجلس اآلب�اء واالمهات 
واالهايل للعمل عىل ترويض املش�اكل وإيجاد الحلول لها 
منها كص�ور ومظاه�ر س�لوكي������ة فردية بعضها 
موج�ه للنف�س كاالنط�واء او الخج�ل وع�دم التع�اون 
والكراهي�ة  كالع�دوان  املجتم�ع  إىل  موج�ه  وبعضه�ا 
والتم�رد وعىل التلميذ أن يك�ون واق������عياً يف إدراكه 
عند تعرضه ملش�كلة مواجهتها برصاح�ة وال يتهرب او 
يته�رب م�����نه�ا بالتس�ويف او التخ�وف من البحث 
فيه�ا وان يفك�ر بالحلول ويختار املناس�ب منها وهناك 
صعوب�ة التكي�ف ب�ن املتعل�م والبي�����ئة املدرس�ية 
وه�ذه م�ن املش�اكل الفردي�ة والغ�رض من اكتس�اب 
املهارات لتكوين عالق��������ات متماس�كة ومرابطة 
املجت����م�ع وخل�ق مواط�ن صال�ح وقوي�م  تخ�دم 
يتحمل مس�ؤولياته ويلتزم بواجبات�ه وتوثيق الصلة او 
الرابط�������ة ب�ن التالمي�����ذ بعضه�م لبعض من 
جهة وبن متعلميهم من جهة اخرى، ولهذا يمكن القول 
أن املدرسة من مراكز الضوء واالشعاع االجتماعي يسري 
بكاف�ة االتجاه�ات التخطيطي�ة والتنظيمي�ة للنهوض 
باملجتمع وانتش�اله من ازماته ليعم البلد السالم والوئام 

وخلق االزدهار. 

اليات حماية حقوق االنسان يف العراق تتالف من اطارين 
االطار االول :هو االطار القانوني لحماية حقوق االنسان يف العراق

االط�ار الثان�ي : هو االطار املؤوسس�اتي  لحماية حقوق االنس�ان يف 
العراق

نعني باالطار القانوني لحماية حقوق االنسان يف العراق
هو االطار الذي يستند يف عمله عىل الفقرات التالية: الدستور العراقي 
لع�ام 2005، املعاهدات واالتفاقيات التي صادق عليها العراق، اللوائح 
واالنظمة الداخلية. ونعني ايضا باالطار املؤوسس�اتي لحماية حقوق 

االنسان يف العراق. 
ه�و االطار ال�ذي يعتم�د يف عمله عىل املؤوسس�ات التالية: الس�لطة 
القضائية، الس�لطة التريعية، السلطة التنفيذية، الهيئات املستقلة، 
منظم�ات املجتم�ع املدن�ي، االع�الم، املواط�ن، املنظم�ات الدولي�ة 

واالقليمية.
اذا وج�ود ه�ذه  االط�ر وما يحملنه م�ن مواد قانونية ومؤوسس�ات 
تريعية ومس�تقلة  تجعل  من العراق بل�د ديمقراطي ينافس الدول 
االوربية التي س�بقت الع�راق يف مجال حماية حقوق االنس�ان  حيث 
ان الدس�تور العراق�ي  اغل�ب فقراته مقتبس�ة م�ن املواثي�ق الدولية 
وايضا مصادقة العراق ع�ىل االتفاقيات االممية  تجعل من العراق بلد 
ديمقراط�ي بامتياز ولكن لحد االن لم ي�رع  قانون يعطي للمواطن 
العراقي حرية التعبري عن رايه او مطالبته بحقوقه  حيث ان الس�لطة 
التريعية يف العراق  عملت عىل مسودة قانون من عام 2012   تجمع 
ب�ن ع�دة قوانن منها حري�ة التعب�ري والحصول ع�ىل املعلومة وحق 
التجم�ع والتظاه�ر وكانه تس�قيط واج�ب وهذه املس�ودة لحد االن 
تج�ري عليها التعدي�الت ولكن بعيدة عن مواد الدس�تور العراقي وما 

صادق عليه العراق عىل اتفاقيات ومواثيق دولية .
اذا كي�ف يتم اعتق�ال متظاهر يطالب بحقوقه او يع�رب عن رايه باي 
م�ادة قانونية  يعتقل فاذا يتم اعتقاله عىل مواد قانونية س�ابقة من 
زم�ن النظام الس�ابق  اليس ه�ذا النظام دكتات�وري بنظركم  فكيف 
نحتكم اىل مواد قانونية من سلطة دكتاتورية ونحن وحسب الدستور 

العراق�ي بل�د ديمقراط�ي واتح�ادي
اذا واج�ب علين�ا نحتك�م للدس�تور العراق�ي يف كل قضاين�ا املدني�ة 

والقومية 
الن�ه عدة قضايا داخلي�ة ارتيت الحكومة االتحادية التوجه للدس�تور 

هو الحكم 
اذا يجب ان نتوجه يف حقوقنا ايضا للدستور الذي يوفر لنا كرامتنا 

التي وهبها الينا الخالق عز وجل يف جميع كتبه السماوية 
حينم�ا قال عز وجل) َولََق�ْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَملَْناُه�ْم يِف الرَْبِّ َوالَْبْحِر 
ْن َخلَْقَنا  ( نرجو من  مَّ لَْناُهْم َعىَلٰ َكِثرٍي مِّ يَِّباِت َوَفضَّ َن الطَّ َوَرَزْقَناُه�م مِّ
الجميع يف العراق  ان ينظرو اىل االنس�ان العراقي بكرامة وبدون تميز 
قوم�ي او طائفي وايض�ا اعطاه حقوقه يف جميع املج�االت الحياتية 

لكي يعيش بمثل اصحاب القرار يف العراق.

املدرسة مركز اشعاع اجتامعي
حرية التعبري بني الدستور 

واملواثيق الدولية وبني الترشيع 
والتنفيذ يف العراق

بالفعل وهذه حقيقة بان هذه املقولة الش�ائعة تنطبق عىل ابن العراق 
االصي�ل واب�ن مدين�ة عي اب�ن ابي طالب س�الم الل�ه علي�ه واملقيم يف 
الجمهورية االيرانية االس�المية وبالتحديد يف مدينة مشهد  املقدسة انه 
الدكت�ور محمد طاهر تجويدي  اختصاص عيون ملا ملس�ناه يف دقته يف 
عمله ومهنته االنس�انية وملا وجدناه يف كادره الطبي واالداري املتمثلة 
يف ش�خصية السيد كاظم رحمتيان ومن معيته عندما اجريت لنا عملية 
تكلل�ت بالنج�اح والحمد لل�ه ونتقدم له�م بالتحية والش�كر والتقدير 

واالمتنان لهم باملوفقية  والنجاح املستمر خدمة للصالح العام...

الكاتب والصحفي
هادي عباس حسين


