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االمام علي )عليه السالم(

صبرك على املُصيبة يُخّفف الّرزية

 ويجزل املثوبة

ص2األحزاب السنية تنقل اجتامعاهتا من تركيا إىل األردن و »ال اتفاق« عىل املخرجات

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص2 املفوضية تنفي جلب حمطات اقرتاع من كركوك: خرب عار عن الصحة

عمليات بغداد تعلن افتتاح أكثر من )1000( شارع يف العاصمة ورفع )320( سيطرة ومرابطة

املتحدث باسم احلكومة: لـم نتسلم طلب إنشاء إقليم البرصة

جفاف اجلنوب: هجرة السكان وهالك املاشية
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

لعنة الجفاف الت�ي تحّل عىل جنوب العراق 
باتت تزداد خطورة عىل الطبيعة والس�ّكان 
واملاش�ية، إذ أخ�ذت الن�ران تلته�م قصب 
األهوار بس�بب جفاف األرايض، وقلّة املياه 
تس�بب بنفوق نحو 30 باملئة من املاش�ية، 
وه�ذا األم�ر انعك�س بطبيع�ة الح�ال عىل 
الس�كان الذين اخذوا بالهجرة من األرايض 
الت�ي اس�توطنوها آلالف األع�وام. وأم�س 
االثنني، اص�درت وزارة امل�وارد املائية بيانا 
بش�أن حرائق هور الحويزة جنوب العراق، 
فيم�ا دع�ت املنظم�ات الدولي�ة اىل تقدي�م 

الدع�م واالغاث�ة لس�كان االه�وار. وقالت 
ال�وزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه ان�ه »يف اآلون�ة االخرة ظهرت 
حرائق يف مناط�ق القصب الكثيف يف الجزء 
الشمايل من هور الحويزة، احد اهوار جنوب 
العراق واحد املواقع الطبيعية االربعة ضمن 
ممتل�ك ال�راث العامل�ي، واًول موق�ع م�ن 
مواق�ع اتفاقية رامس�ار يف العراق«، مبينة 
ان »ذلك حدث نتيجة لجفاف اجزاء واسعة 
منه بس�بب ندرة املياه الشديدة وانخفاض 
التدفق�ات املائي�ة اىل اله�ور والت�ي وصلت 
اىل مس�توياتها الدني�ا ه�ذا العام وبش�كل 
اس�تثنائي«. واضافت ال�وزارة ان »ارتفاع 

درجات الحرارة بشكل غر املسبوقة ساهم 
يف انتش�ار ه�ذه الحرائ�ق«، مش�را اىل ان 
»ذلك اثر بش�كل سلبي عىل الوضع الصحي 
يف  االحيائ�ي  والتن�وع  املحلي�ني  للس�كان 
املنطقة، مع تلوث ملحوظ بالهواء من جراء 
تصاعد الدخان الناجمة عن هذه الحرائق«. 
ووجهت الوزارة دعوة إىل »الوكاالت العاملية 
واملنظم�ات الوطنية والدولية لتقديم الدعم 
واالغاثة لس�كان تلك املناطق وتوفر مياه 
ال�رب له�م، وامل�واد الغذائي�ة الرضورية 
واع�اف للم�وايش لتخفيف ال�رضر عنهم 

ومساعدتهم يف تجاوز هذه االزمة«.
التفاصيل ص2

نـفـط البصـرة 
توفـر )370( فـرصـة عـمـل 

ألبناء الزبري

التجارة تتعاقد 
مع رشكات وطنية لتعزيز مفردات 

احلصة التموينية

الـرافـديـن
 حيدد مدة )60( شهرًا لسداد 

سلفة املوظفني

نفوق 30 باملئة من الدواب والنار تلتهم قصب األهوار وبغداد تدعو املنظمات الدولية لتقديم اإلغاثة

ص7

ص2

ص2

ص3

ص2

املـاليـة تعلـن اطـالق 8.5 مليـار دينـار القـامـة مشـاريـع فـي بغـداد
رئيس جملس القضاء األعىل يبحث مع وفد قضائي دويل تشكيل املحاكم الدولية املختلطة

نجم ميالن
 يرغب يف الثأر والعودة 

للتشامبيونزليج
ص3ص3 ص2

الصني يف رحلة بحث عن حلفاء بحرهبا التجارية مع أمريكا
      بغداد / المستقبل العراقي

عرض�ت الصني ع�ىل بريطانيا، أم�س االثنني، 
عق�د محادثات بش�أن إب�رام اتف�اق للتجارة 
الحرة عق�ب خروجها من االتحاد األوروبي، يف 
ظل ح�رب تجارية للواليات املتح�دة األمركية 

مع بكني.
وتبح�ث الصني عن حلف�اء يف حربها التجارية 
إدارة  بدأته�ا  والت�ي  املتح�دة  الوالي�ات  م�ع 
الرئي�س دونالد ترامب، الت�ي تقول إن رشكات 
التكنولوجي�ا الصينية رسق�ت امللكية الفكرية 
م�ن رشكات أمركي�ة، وتطال�ب بك�ني براء 
املزي�د م�ن الس�لع األمريكي�ة لتقلي�ل فائض 

تجاري قيمته 350 مليار دوالر.
وبالرغ�م من العرض الصين�ي لربيطانيا، فقد 
أك�د وزير الخارجية الصيني عىل أن باب باده 
مفت�وح إلج�راء ح�وار م�ع واش�نطن يف هذا 

الشأن، وفق ما نقلت رويرز.
وبعث�ت بريطاني�ا برس�الة قوي�ة لل�ركات 
الصينية مفاده�ا أنها منفتح�ة بالكامل أمام 
األعم�ال فيم�ا تس�تعد للخ�روج م�ن االتحاد 
األوروب�ي الع�ام املقبل، وأن الص�ني من الدول 
الت�ي تّود بريطاني�ا توقيع اتف�اق تجارة حرة 

معها عقب الخروج من التكتل.
وق�ال وزي�ر الخارجية وعضو مجل�س الدولة 
الصين�ي وان�غ ي�ي للصحفي�ني يف بك�ني بعد 

اجتماع مع وزير الخارجية الربيطاني جريمي 
هانت »إن الدولتني اتفقت�ا عىل تعزيز التجارة 

واالستثمار«.
وأش�ار هان�ت أن وانغ عرض »بدء مناقش�ات 
بش�أن اتفاق تجارة حرة محتمل بني بريطانيا 
والصني عقب الخ�روج من االتحاد األوروبي«، 
أنن�ا  أم�ر نرح�ب ب�ه وقلن�ا  مضيف�ا »ه�ذا 

سنستكشفه«.
ول�م يأت وانغ عىل ذكر محادث�ات تجارة حرة 
بش�كل رصيح لكن�ه قال إن الدولت�ني »اتفقتا 
ع�ىل العم�ل مع�ا فيما يخ�ص اس�راتيجيات 
التطوير يف البلدين بش�كل اس�تباقي وتوسيع 

نطاق التجارة واالستثمار املتبادل«.

العيداين يوجه كتاب رسمي لدوائر الدولة ملعرفة الدرجات الوظيفية 
الشاغرة لتخصيص قسم منها للعاطلني عن العمل 

وزير الداخلية يتحدث عن عودة اهلاربني واملفسوخة عقودهم: 
3نحن بحاجة اليهم وننتظر التعليامت 2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

قدمت اململك�ة العربية الس�عودية، أمس 
االثنني، عرضا جديدا للعراق بشأن الطاقة 
الكهربائي�ة، مش�را اىل أن العرض تضمن 
بناء محطة يف اململكة خال عام من توقيع 
االتف�اق تنت�ج 3000 ميغ�اواط لتزوي�د 
الع�راق، إال أن وزارة الكهرب�اء العراقي�ة 
نف�ت حص�ول مثل ه�ذا االتف�اق. ونقلت 
وكالة روس�يا اليوم عن املتحدث الرسمي 
باس�م وزارة الكهرب�اء، مصع�ب املدرس 
القول إن »الصفق�ة، التي لم توافق عليها 
بغداد حت�ى اآلن، تتضمن بن�اء محطة يف 
اململكة خال عام من توقيع االتفاق تنتج 

3000 ميغاواط لتزويد العراق فيها«.
وأضاف املتحدث أن »العراق بموجب هذه 

الصفق�ة سيش�ري الكهرباء بس�عر 21 
دوالرا ل�كل ميغاواط/س�اعة، أي بربع ما 
يدفعه العراق مقابل إمدادات الكهرباء من 

إيران«.
بدورها، نرت وكالة«بلومربغ« االمريكية 
تقري�را كش�فت فيه عن عرض س�عودي 
يتضمن بناء محطة طاقة شمسية بهدف 
بيع الكهرباء إىل العراق بسعر يقل كثرا عن 
السعر، الذي تشري به بغداد الكهرباء من 
إيران. واألحد، كشفت مصادر اعامية عن 
تعاون يف مجال الطاقة والوقود بني العراق 
واململك�ة العربي�ة الس�عودية والكوي�ت، 
الفت�ة إىل أنه فت�ح أبواب تع�اون مع دول 
الخلي�ج يمكن من خالها االس�تغناء عن 

االتفاقات األخرى املتعثرة.
وذكرت تقري�ر لتفزي�ون »اآلن« نقا عن 

مصادر دبلوماس�ية سعودية أن الحكومة 
العراقي�ة ترع يف تحقي�ق ربط كهربائي 
مع دول الخليج عرب برامج يجري تهيأتها 
ملباحثات جديدة م�ع دول الخليج دون ان 
تحدد الدول التي سيجري التفاوض معها، 
لكنه�ا قالت إن مجلس التنس�يق العراقي 

السعودي فتح خطط تعاون جديدة.
وكان متحدثون حكوميون أكدوا أن نتاَئج 
إيجابي�ة حققته�ا املباحثاُت ب�ني العراق 
واململك�ة العربي�ة الس�عودية بخصوِص 

التعاوِن يف مجاِل الطاقة والوقود.
بغ�داد  يف  مس�ؤولة  مص�ادر  وأوضح�ت 
أن األي�اَم القليل�ة املقبل�ة ستش�هُد نق�َل 
كمياٍت كبرة من الوقود من ميناِء الدمام 

السعودي اىل ميناِء أم قرص.
التفاصيل ص2

كهرباء اخلليج للعراق: عرض سعودي جديد.. 
وبغداد تنفي إجراء أي اتفاق

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/
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الرافدين حيدد مدة )60( شهرا لسداد سلفة املوظفني

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

لعنة الجفاف التي تحّل عىل جنوب العراق باتت 
تزداد خطورة عىل الطبيعة والسّكان واملاشية، 
إذ أخ�ذت الن�ران تلتهم قصب األهوار بس�بب 
جف�اف األرايض، وقلّ�ة املي�اه تس�بب بنفوق 
نحو 30 باملئة من املاش�ية، وهذا األمر انعكس 
بطبيع�ة الح�ال ع�ىل الس�كان الذي�ن اخ�ذوا 
بالهج�رة من األرايض التي اس�توطنوها آلالف 

األعوام.
وأمس االثنني، اصدرت وزارة املوارد املائية بيانا 
بشأن حرائق هور الحويزة جنوب العراق، فيما 
دعت املنظمات الدولية اىل تقديم الدعم واالغاثة 

لسكان االهوار.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه انه »يف اآلونة االخرة ظهرت حرائق 
يف مناطق القصب الكثيف يف الجزء الشمايل من 
ه�ور الحويزة، احد اهوار جن�وب العراق واحد 
املواق�ع الطبيعية االربعة ضم�ن ممتلك الرتاث 

العاملي، واًول موقع من مواقع اتفاقية رامسار 
يف العراق«، مبينة ان »ذلك حدث نتيجة لجفاف 
اجزاء واس�عة منه بس�بب ندرة املياه الشديدة 
وانخف�اض التدفق�ات املائية اىل اله�ور والتي 
وصلت اىل مس�توياتها الدنيا هذا العام وبشكل 

استثنائي«.
واضافت ال�وزارة ان »ارتف�اع درجات الحرارة 
بش�كل غر املسبوقة س�اهم يف انتش�ار هذه 
الحرائق«، مش�را اىل ان »ذلك اثر بشكل سلبي 
عىل الوضع الصحي للس�كان املحليني والتنوع 
االحيائي يف املنطقة، مع تلوث ملحوظ بالهواء 
من ج�راء تصاع�د الدخان الناجم�ة عن هذه 

الحرائق«.
ووجه�ت الوزارة دع�وة إىل »ال�وكاالت العاملية 
واملنظم�ات الوطني�ة والدولي�ة لتقدي�م الدعم 
واالغاث�ة لس�كان تل�ك املناطق وتوف�ر مياه 
الرشب لهم، واملواد الغذائية الرضورية واعالف 
للم�وايش لتخفيف الرضر عنهم ومس�اعدتهم 
يف تجاوز هذه االزم�ة«، مطالبة »التعاون بني 

الع�راق واي�ران لتوف�ر االطالق�ات املائية من 
الجانبني لحماية املوقع«.

بالق�وة  الجوي�ة  العملي�ات  قائ�د  واعل�ن 
الجوفضائي�ة التابع�ة للح�رس الث�وري، ع�ن 
اخم�اد الحرائ�ق التي اندلعت يف ه�ور الهويزة 

جنوب غرب ايران املحاذي للحدود العراقية.
الصحاف�ة  لوكال�ة  تقري�ر  كش�ف  ب�دوره، 
الفرنس�ية أن ما نس�بته 30 باملئ�ة من جميع 
املاش�ية يف جن�وب الع�راق ق�د نفق�ت نتيجة 
الجف�اف بينم�ا يكافح بقي�ة الفالحني واالرس 
التي تعيش عىل تربية املاشية من اجل انقاذ ما 

تبقى من القطعان. 
وذكر التقرير أن�ه “ويف الوقت الذي يعاني فيه 
جن�وب العراق من جفاف ق�اس يضطر مربوا 
املاشية اليائس�ون لبيع القسم من حيواناتهم 

البقاء الحيوانات األخرى عىل قيد الحياة”. 
ان  أك�دت  املحلي�ة  “الس�لطات  أن  وأض�اف 
مانس�بته 30 باملئة من املاشية يف جميع انحاء 
جنوب العراق قد ضاعت خالل الجفاف اما من 

خالل امل�وت من العطش او بيعه�ا للذبح وتلك 
رضب�ة كبرة ملا يقدر ب� 475 ألف أرسة تعيش 
م�ن رزقها م�ن املاش�ية يف جنوب الب�الد التي 
تعان�ي من ال�راع. وتابع التقري�ر أنه “ومن 
اجل الحفاظ عىل رعي املوايش تقوم ش�احنات 
ببيع املياه حي�ث تعرض خزانات بالس�تيكية 
مليئة باملي�اه مقاب�ل 20 دوالر للخزان الواحد 
ومع ارتفاع تكاليف املاشية تنخفض اسعارها 
ايض�ا فق�د كانت حيوان�ات الجام�وس والتي 
يصل س�عر الواحدة منه�ا اىل 5000 دوالر تباع 
محاول�ة  ويف  فق�ط  دوالر   1500 بمبل�غ  االن 
لتدبر احتياجات العديد من املزارعني اضطروا 
إىل اللج�وء إىل الحص�ول عىل ق�روض يف البنوك 
وغرق�وا بالديون”. واش�ار التقرير اىل أنه “من 
املؤل�م نق�ص املياه يف منطقة كانت تش�كل يف 
امل�ايض ج�زءا مما يس�مى باله�الل الخصيب 
وقد اطلق عىل العراق اس�م بالد الرافدين سبب 
وجود نهري دجلة والف�رات، لكن إمداداته من 

املياه شهدت انكماشاً لسنوات”.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

نقلت القوى الس�نية التي شاركت وفازت يف 
االنتخابات اجتماعتها م�ن تركيا إىل األردن، 
إذ تخ�وض نقاش�ات م�ن أج�ل التوصل إىل 
االجتماع يف تحالف يضم كل القوى الس�نية، 
وبرعاية تركي�ة وس�عودية، إال أن القيادات 
تنف�ي وج�ود أي همين�ة خارجية م�ن هذا 
النوع. وأكد القي�ادي يف ائتالف الوطنية رعد 
الدهلك�ي أن لق�اءات القي�ادات الس�نية يف 
العاصم�ة األردني�ة تهدف إىل توحي�د الرؤى 
واالتف�اق ع�ىل ورق�ة تف�اوض بخص�وص 
الحكوم�ة املقبلة، مش�را إىل رضورة العمل 
عىل تشكيل حكومة خدمات. وقال الدهلكي 
إن “م�ا يج�ري يف العاصم�ة األردنية عمان 
ليس�ت اجتماعات ب�ل هي لق�اءات لرتتيب 
االوراق واالتف�اق عىل ورقة تفاوض بش�أن 
مطالبن�ا م�ن الحكوم�ة املقبل�ة”.  وأضاف 
الدهلك�ي، أن “هذه اللق�اءات نحتاجها من 
اجل توحي�د الرؤى”، مش�ددا ع�ىل رضورة 
“إنش�اء حكوم�ة تكون ق�ادرة ع�ىل تقديم 
خدم�ات حقيقي�ة خ�الل املرحل�ة املقبلة”. 
وكانت صحيف�ة “العربي الجدي�د” اللندنية 
كش�فت يف تقري�ر س�ابق له�ا، ع�ن فش�ل 
الس�عودية بالحصول عىل تأييد سني عراقي 
بش�أن تش�كيل الحكومة العراقية الجديدة. 
ويف تركي�ا، تأجج�ت الخالف�ات أيض�اً ب�ني 

القوى الس�نية، كان موقع رئي�س التحالف 
الس�ني يف الربمل�ان، إضاف�ة منص�ب رئيس 
الربملان س�بباً لرئي�س لتعميق الخالفات بني 
القوى التي تعاني تش�تتاً واضحاً يف الوالءات 
وااليدلوجيات. وعن اجتماع األردت، كش�فت 
مصادر سياس�ية واس�عة اإلط�الع عن عقد 
اجتماع للقوى الس�نية يف العاصمة األردنية 
عّم�ان يف فن�دق الف�ور س�يزن للتوص�ل إىل 
تش�كيل تحالف س�ني موحد، إال أن املصادر 
قال�ت أن االجتم�اع ج�رى بحض�ور وإدارة 
الس�فر الس�عودي الس�ابق يف العراق ثامر 
الس�بهان. وأكدت املصادر، أن الس�بهان هو 
صاح�ب الفك�رة، وان�ه فرض رشوط�اً عىل 
القي�ادات املوجودة يف االجتماع لالنضمام إىل 
التحالف. وأش�ارت املصادر إىل أن السبهان، 
ال�ذي يت�وىل منص�ب وزي�ر الدولة لش�ؤون 
الخليج، هو من قام بكتابة وثيقة التحالف. 
وأكدت املصادر أن ش�خصّية وحيدة رفضت 
التوقيع عىل وثيقة التحالف وخرجت غاضبة 
ورافض�ة للمخرجات، بينم�ا رضخ الجميع 
لرشوط السبهان ووقعوا عىل الوثيقة وأكدوا 
مضيهم يف تنفيذ ما جاء فيها من بنود. لكن 
املص�ادر لم تكش�ف عن محت�وى البنود، إال 
أنها قالت أن السبهان عادة يرمي إىل زعزعة 
أي بل�د توكل إلي�ه مهمة إدارة ش�ؤونه من 
قبل آل سعود، خاصة وأن له تجربة سيئة يف 

العراق طرد عىل أساسها من البالد.

نفوق 30 باملئة من الدواب والنار تلتهم قصب األهوار وبغداد تدعو املنظمات الدولية لتقديم اإلغاثة

جفاف اجلنوب: هجرة السكان وهالك املاشية

الرياض حتاول التأثري يف األفكار بعد فشل أنقرة يف توحيد املواقف

األحزاب السنية تنقل اجتامعاهتا من تركيا إىل األردن و »ال اتفاق« عىل املخرجات

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

قدمت اململكة العربية السعودية، أمس االثنني، 
عرضا جديدا للعراق بشأن الطاقة الكهربائية، 
مش�را اىل أن الع�رض تضم�ن بن�اء محطة يف 
اململك�ة خ�الل عام م�ن توقيع االتف�اق تنتج 
3000 ميغ�اواط لتزوي�د الع�راق، إال أن وزارة 
الكهرب�اء العراقي�ة نف�ت حص�ول مث�ل هذا 
االتفاق. ونقلت وكالة روسيا اليوم عن املتحدث 
الرسمي باسم وزارة الكهرباء، مصعب املدرس 
القول إن »الصفقة، التي لم توافق عليها بغداد 
حتى اآلن، تتضمن بناء محطة يف اململكة خالل 
ع�ام من توقيع االتفاق تنت�ج 3000 ميغاواط 

لتزويد العراق فيها«.
وأض�اف املتح�دث أن »الع�راق بموج�ب هذه 
الصفقة سيش�رتي الكهرباء بس�عر 21 دوالرا 
ل�كل ميغاواط/س�اعة، أي برب�ع م�ا يدفع�ه 

العراق مقابل إمدادات الكهرباء من إيران«.
بدوره�ا، ن�رشت وكالة«بلوم�ربغ« االمريكية 

تقريرا كشفت فيه عن عرض سعودي يتضمن 
بناء محطة طاقة شمسية بهدف بيع الكهرباء 
إىل الع�راق بس�عر يقل كثرا عن الس�عر، الذي 

تشرتي به بغداد الكهرباء من إيران.
واألحد، كش�فت مص�ادر اعالمية ع�ن تعاون 
يف مج�ال الطاقة والوقود ب�ني العراق واململكة 
العربية الس�عودية والكويت، الفتة إىل أنه فتح 
أبواب تعاون مع دول الخليج يمكن من خاللها 

االستغناء عن االتفاقات األخرى املتعثرة.
وذكرت تقرير لتفزيون »اآلن« نقال عن مصادر 
دبلوماس�ية س�عودية أن الحكوم�ة العراقي�ة 
ت�رشع يف تحقي�ق رب�ط كهربائ�ي م�ع دول 
الخلي�ج عرب برام�ج يجري تهيأته�ا ملباحثات 
جدي�دة م�ع دول الخليج دون ان تح�دد الدول 
التي س�يجري التفاوض معها، لكنها قالت إن 
مجلس التنسيق العراقي السعودي فتح خطط 

تعاون جديدة.
وكان متحدث�ون حكومي�ون أك�دوا أن نتاَئ�ج 
إيجابية حققتها املباحثاُت بني العراق واململكة 

العربية السعودية بخصوِص التعاوِن يف مجاِل 
الطاقة والوقود.

وأوضحت مصادر مس�ؤولة يف بغ�داد أن األياَم 
القليلة املقبلة ستش�هُد نقَل كمياٍت كبرة من 
الوق�ود من مين�اِء الدمام الس�عودي اىل ميناِء 
أم ق�ر لتغذية محط�ات الكهرب�اء العراقية 
وتش�غيلها به�دف أنه�اء أزمة انقط�اع التيار 

للكهربائي يف عموم البالد.
وقال�ت محط�ة العربي�ة املقرب�ة م�ن النظام 
الس�عودي أن املباحثات بني بغداد مع الرياض 
أجراها كل من وزير التخطيط العراقي سلمان 
الجمي�ي بإعتب�اره رئي�س الجان�ب العراق�ي 
ملجل�س التنس�يق العراق�ي الس�عودي ووزير 
الكهرب�اء العراق�ي قاس�م الفه�داوي وزي�ر 
النفط عبدالجب�ار اللعيبي و وزير النقل كاظم 

الحمامي.
إال أنه، وبمقابل جميع التريحات التي صدر 
م�ن جان�ب الس�عودية، نف�ت وزارة الكهرباء 
اتفاقها مع اململكة العربية الس�عودية بش�أن 

تزويد العراق بالطاقة الكهربائية.
وقال املتحدث باس�م الوزارة مصعب املدرس يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن�ه لم يرح »لوكالة بلومبرغ األمريكية عن 
أي تفاصي�ل حول االتفاق م�ع اململكة العربية 

السعودية ».
وأضاف امل�درس، أن »املعلومات التي جاءت يف 

خرب الوكالة هي معلومات غر صحيحة«.
واندلع�ت االحتجاج�ات يف الع�راق منذ ش�هر، 
مدفوع�ة بغض�ب من ت�ردي مس�توى تقديم 
الخدم�ات للمواطن�ني، ومنها املي�اه والطاقة 
الكهربائية، السيما بعدما أوقفت إيران، بسبب 
تراكم ديونها عىل بغداد، توريد الكهرباء إىل هذا 

البلد.
ويس�تورد العراق الكهرباء م�ن إيران، لتغطية 
ج�زء من نقص الطاق�ة يف البالد منذ س�نوات 
طويل�ة، حيث تعرضت البن�ى التحتية للطاقة 
إىل التدمر واإلهمال، ج�راء عقود من الحروب 

والحصار.

بناء حمطة خالل عام تنتج )3( ميغاواط

كهرباء اخلليج للعراق: عرض سعودي جديد.. وبغداد تنفي إجراء أي اتفاق

     بغداد / المستقبل العراقي 

ح�دد م�رف الرافدي�ن، أم�س االثن�ني، املدة 
الزمنية لتس�ديد س�لف موظفي دوائ�ر الدولة 

البالغة خمسة وعرشة ماليني دينار.
وق�ال املكتب اإلعالمي للم�رف يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي«، نسخة منه انه »تم تحديد 
تس�ديد السلفة اىل 60 ش�هراً }خمس سنوات{ 
ويتم احتساب الفائدة بطريقة القسط الثابت«. 
وأش�ار اىل »تحديد مبلغ الس�لفة باالعتماد عىل 
راتب املوظف الش�هري عىل ان يكون 50 باملئة 
من صايف راتب املوظف الشهري يغطي القسط 

الشهري للسلفة.

     بغداد / المستقبل العراقي 

أكد املتحدث باسم املكتب اإلعالمي لرئيس 
الوزراء س�عد الحديثي، أم�س االثنني، ان 
طلب إنش�اء إقليم البرة ل�م يصل حتى 
اآلن إىل مجل�س الوزراء.وق�ال الحديثي يف 
تريحات صحفية، إن »الحكومة العراقية 
ال تع�رتض ع�ىل أي طل�ب أو م�رشوع ال 
يخالف الدستور ويأتي بسياقات قانونية، 
وما يخص إقليم البرة لم يصلها الطلب 
م�ن الحكومة املحلية هناك، أو من يمثلها 

قانونياً«،  بحس�ب ما نقله موقع »روسيا 
اليوم«.وأض�اف، انه »إذا م�ا وصل الطلب 
ف�إن مجل�س الوزراء سيناقش�ه بش�كل 
للتصوي�ت«.وكان  وس�يخضع  طبيع�ي 
أعض�اء م�ن مجل�س محافظ�ة البرة 
جمعوا يف وقت س�ابق، تواقي�ع قالوا إنها 
سرتفع مرفقة بطلب للحكومة االتحادية 
يف بغ�داد، لتحويل الب�رة إىل إقليم، حيث 
عادت املطالب إىل تحويل املحافظة إىل إقليم 
بع�د تصاع�د االحتجاج�ات يف محافظات 

الجنوب قبل أكثر من أسبوعني.

املتحدث باسم احلكومة: لـم نتسلم طلب إنشاء إقليم البرصة

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الداخلية قاس�م االعرج�ي، أمس 
االثنني، حاجة وزارته اىل جميع املنتسبني بما 
فيهم »الهاربني واملفسوخة عقودهم«، مشرا 
إىل أن الوزارة بانتظار تعليمات مجلس الوزراء 

والتخصيصات املالية لغرض عودتهم. 
ونقلت وكالة »السومرية نيوز« عن االعرجي 
الق�ول إن��ه »تم تش�كيل لجنة م�ن مجلس 
الوزراء وممثلني عن وزارتي الدفاع والداخلية 
االلي�ات  لوض�ع  االمني�ة  االجه�زة  وباق�ي 

املناس�بة بش�أن موضوع العفو عن الهاربني 
او املطرودين او املفسوخة عقودهم لالجهزة 
االمني�ة«، مبين�ا أن »املش�مولني به�ذا العفو 
ه�م من 10 حزيران 2014 وصعودا لغاية 31 

كانون االول 2017«. 
وأض�اف االعرجي »نح�ن بانتظ�ار تعليمات 
ه�ذه اللجن�ة«، مش�را إىل أن »اي درج�ات 
وظيفي�ة تحت�اج اىل تخصيص م�ايل، وبدون 
تخصي�ص مايل النس�تطيع ان نفعل أو نقدم 

شيئا«.
وأكد وزي�ر الداخلية أن »اللجنة مازالت تعمل 

بش�كل متواصل، ومتى م�ا وردتنا التعليمات 
س�نعلن ذلك من خالل وس�ائل االعالم ملقابلة 

جميع املشمولني بهذه التعليمات«.
وع�ن اس�باب هروب او فس�خ عق�ود هؤالء 
املنتسبني، أوضح االعرجي أن »البعض جرحى 
وتأخروا عن االلتحاق بس�بب العالج والبعض 
االخر أخ ش�هيد والبعض انقطع عن االتصال 
بس�بب وجود داعش عن هذه املنطقة او تلك 
لظ�روف مختلفة واس�باب متع�ددة«، مؤكدا 
»س�نتعاطف مع كل هذه االس�باب ملساعدة 

منتسبينا«.

وب�ني االعرجي »انا ش�خصيا كوزي�ر داخلية 
بحاج�ة اىل جمي�ع منتس�بينا ولي�س لدين�ا 
منتس�ب فائض او زائ�د، كلنا بحاج�ة اليهم 
مضيف�ا  واخالصه�م«،  جهده�م  ونحت�اج 
»يف مس�ألة االم�ن يج�ب ان تتظاف�ر جميع 

الجهود«. 
جدي�ر بالذك�ر أن املوازنة املالي�ة لعام 2018 
تتضم�ن مطالب�ة مجلس ال�وزراء تخصيص 
درج�ات وظيفي�ة للمفس�وخة عقودهم من 
وزارت�ي الدف�اع والداخلي�ة وف�ق تعليم�ات 

تصدرها الحكومة.

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات، أم�س االثن�ني، 
م�ا تردد يف بعض وس�ائل اإلعالم بش�أن جلب 
محط�ات اق�رتاع من كرك�وك، داعية وس�ائل 
االع�الم اىل توخ�ي الدق�ة يف ن�رش املعلوم�ات 
واخذها من مصدرها الرس�مي. وقال املتحدث 
باس�م املفوضية ليث جرب حمزة يف بيان تلقت 

»املستقبل العراقي« نسخة منه ان »ما تناولته 
بعض وس�ائل االع�الم والتواص�ل االجتماعي 
م�ن تريحات ح�ول جل�ب محط�ات اقرتاع 
من كركوك، ع�ار عن الصح�ة«، مبينا انه »لم 
يت�م اتخاذ ق�رارا بهذا الصدد م�ن قبل مجلس 
املفوضني من القضاة املنتدبني«. واضاف حمزة 
ان »العم�ل يجري بش�كل تصاعدي بخصوص 
عملي�ات العد والفرز الي�دوي ملراكز ومحطات 

بغ�داد/ الك�رخ وبانس�يابية وهم�ة عاليت�ني 
فض�ال عن املراك�ز واملحط�ات التي ت�م اتخاذ 
قرارا بش�أنها النتخابات الخارج«، الفتا اىل انه 
»س�يتم االعالن ع�ن النتائج النهاي�ة لعمليات 
اعادة العد والفرز بعد اس�تكمال جميع املراكز 
واملحطات التي وردت بشأنها شكاوى وطعون 
يف جمي�ع املحافظات ومنه�ا مراكز ومحطات 
الخارج«. ودعا حمزة وسائل االعالم اىل »توخي 

الدقة يف نرش املعلوم�ات واخذها من مصدرها 
الرس�مي«، معرب�ا ع�ن ش�كره ل�«التع�اون 
املس�تمر مع املؤسس�ات االعالمية التي تستند 
اىل املعلوم�ة الصحيح�ة الت�ي ترد م�ن املصدر 
الرسمي للمفوضية«. يذكر ان عددا من وسائل 
االعالم ومواق�ع التواص�ل االجتماعي، تناقلت 
اخبارا تضمني ان مفوضي�ة االنتخابات نقلت 

عددا من محطات االقرتاع اىل بغداد.

وزير الداخلية يتحدث عن عودة اهلاربني واملفسوخة عقودهم: 
نحن بحاجة اليهم وننتظر التعليامت

املفوضية تنفي جلب حمطات اقرتاع من كركوك: خرب عار عن الصحة

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئي�س مجل�س القض�اء االعىل 
الق�ايض فائ�ق زي�دان يف مكتب�ه، أم�س 
االثن�ني، وف�داً قضائيا دولي�ا من محكمة 
كمبودي�ا الجنائية ومكتب االم�م املتحدة 

املعني بمكافحة املخدرات واإلرهاب.
وذك�ر بيان ص�ادر ع�ن املرك�ز اإلعالمي 

ملجلس القضاء األع�ىل ان »القايض زيدان 
اس�تقبل القايض الس�يد كاربن كاروبكن 
من محكم�ة كمبودي�ا الجنائية والقايض 
الس�يد عي يونس من مكتب االمم املتحدة 

املعني بمكافحة املخدرات واالرهاب ». 
بحث�ا  »الجانب�ني  ان  البي�ان  واض�اف 
آلي�ة تش�كيل املحاك�م الدولي�ة املختلطة 

واختصاصها وظروف عملها«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قي�ادة عملي�ات بغداد، أم�س االثنني، 
ع�ن افتتاح أكث�ر من 1000 ش�ارع يف جانبي 
الكرخ والرصافة، فيما أشارت اىل رفعها أكثر 
من 320 س�يطرة ومرابط�ة أمنية. وقال قائد 
عملي�ات بغ�داد الفريق الركن جلي�ل الربيعي 
يف تري�ح صحفي »فتحنا أع�دادا تفوق عن 
1000 ش�ارع يف الك�رخ والرصافة«، مش�را 
اىل أن »ع�دد الش�وارع املغلق�ة يف بغ�داد كان 
كبرا ج�داً بس�بب الوضع األمني آن�ذاك الذي 
كان يتطل�ب ان تطب�ق بعض اإلج�راءات عىل 

األرض«. واض�اف الربيع�ي، »الي�وم الوض�ع 
األمني يف بغداد اصبح مستقرا، وال يوجد لدينا 
تخوف كبر من فتح الشوارع«، مبينا »فتحنا 
شوارع كثرة، وبالتأكيد ستساعد املواطن عىل 
ان يتنقل بس�هولة، واختص�ارا للوقت«. وبني 
الربيع�ي، »رفعنا بح�دود 30 س�يطرة وأكثر 
م�ن 90 أو 95 مرابط�ة يف جان�ب الرصاف�ة، 
وايض�اً رفعن�ا أكث�ر م�ن 30 او 40 س�يطرة 
واكث�ر م�ن 150 مرابط�ة يف جان�ب الكرخ«، 
الفتا اىل أن »الجهد االس�تخباري لدى الوكاالت 
االستخبارية، اليوم، متميز ووصل اىل املستوى 

الذي نطمح اليه، ومستمرين بهذا العمل«.

رئيس جملس القضاء األعىل يبحث مع وفد قضائي دويل 
تشكيل املحاكم الدولية املختلطة

عمليات بغداد تعلن افتتاح أكثر من )1000( شارع يف العاصمة 
ورفع )320( سيطرة ومرابطة
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   بغداد / المستقبل العراقي

بمش�اركة عدد من املثقف�ني واالعالميني.. نظمت ش�بكة االعالم العراقي 
وقفة عربت خالله�ا عن تضامنها مع املتظاهرين.. وقال رئيس الش�بكة 
مجاهد ابو الهيل ان الوقفة التي شارك فيها منتسبو الشبكة تمثل رسالة 
واضحة بأن ش�بكة االعالم العراقي هي صوت املواطن وانها لن تغفل عن 
حقوق الشعب وتلبية مطالبه املرشوعة.. مضيفا ان الشبكة ال تغطي صوت 
املتظاهرين فحسب وإنما تتظاهر للتضامن مع صوت الشعب..وتابع ابو 
الهي�ل ان ه�ذه الوقفة اليوم انما تعرب عن مهنية الش�بكة يف التعاطي مع 
قضايا الوطن مش�را اىل ان الش�بكة تمثل اليوم ركنا اساس�يا من اركان 
النظام الديمقراطي يف العراق وتعرب عن تطلعات ش�عبه يف تحقيق الرفاه 
وبناء البلد عىل اس�س صحيحة يوازي التضحي�ات التي قدمها العراقيون 
من اجل تحرير االرض ودفعوا ثمنها من دمائهم الزكية. كما اكد ابو الهيل 
ان الوقفة التضامنية تمثل ردا عىل كل من يشكك بمهنية الشبكة ويتهمها 
باالبتع�اد عن قضايا الش�عب والدفاع عن حقوقه.. مش�را اىل ان ش�بكة 
االعالم العراقي مشهود لها بمواقفها الوطنية يف معارك التحرير والتصدي 

للقضايا الوطنية التي تحتل االولوية يف عملها.

   البصرة / المستقبل العراقي

اعلنت رشكة نفط البرصة، عن توفر 370 فرصة عمل ألبناء قضاء 
الزب�ر غرب�ي املحافظة.وقالت الرشكة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »370 فرصة عمل متوفرة ألبناء قضاء 
الزبر غربي املحافظة«، مبينة أن »تلك الفرص تم استحصالها مع 
رشكات املقاولة الثانوية لحقل الزبر، وباختصاصات مختلفة«.

وأضافت، أن »تلك الفرصة سرتس�ل يوم االربعاء املقبل عىل شكل 
قوائم مفصلة إىل مكتب التشغيل الفرعي يف قائممقامية القضاء 
وذلك بعد استحصال موافقة املحافظ بهذا الشأن«.ولفتت البيان، 
إىل أن »الرشكة تس�عى لتوفر ف�رص عمل أخرى يف بقية الحقول 

لتغطية الطلبات املمكنة ملناطق ومدن البرصة.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م العايل والبح�ث العلمي، أم�س االثنني، عن 
قرب إطالق 200 بعثة دراس�ية للحصول عىل ش�هادة الدكتوراه، 
لع�دد من دول العالم ذات التصنيف�ات املتقدمة يف مجال الرصانة 
الجامعية.وق�ال معاون مدير دائرة البعث�ات والعالقات الثقافية 
بال�وزارة امجد عبد النبي الس�واد يف ترصيح صحفي إن “الوزارة 
وصل�ت اىل املراحل النهائية الكمال االجراءات واملتطلبات الخاصة 
باط�الق 200 بعث�ة دراس�ية ذات تخصصات ن�ادرة تحتاج اليها 
الب�الد”، منوها بأن “خط�ة االحتياج اعدت بالتنس�يق مع وزارة 
التخطيط واس�تنادا اىل احصائيات معتمدة عىل قاعدة بيانات من 
التخصصات املطلوبة لجميع قطاعات الدولة”. وأضاف الس�واد، 
أن “الوزارة ش�ددت عىل ابتعاث الطلبة اىل الدول الناطقة او التي 
تعتم�د عىل اللغ�ة االنكليزية، ابرزه�ا: انكلرتا والوالي�ات املتحدة 
االمركية وكندا واس�رتاليا”.وأكد املتحدث باسم الوزارة، أن “من 
اهم رشوط التقديم، ه�ي ان يكون املتقدم من االوائل عىل دفعته 
او قسمه يف دراسة البكالوريوس، عالوة عىل اجراء اختبار كورس 
للغة االنكليزية يف العاصمة بغداد تمهيدا الرس�الهم اىل الجامعات 

الرصينة، فضال عن رشوط اخرى الختيار املبتعثني”.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت امانة بغداد، أمس االثنني، عن قطع رسيع الشعلة األسبوع 
املقبل لغرض الصيانة.

وقالت االمانة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنه 
»قريبا ستبدأ اعمال صيانة الطريق الرسيع صالح الدين وتحديدا 
املقطع املترضر منه واملسمى ش�عبياً ) برسيع الشعلة ( وبطول 

4.5 كم ذهاباً ومثلها اياباً«.. 
وأضاف�ت ان »فق�رات العمل ستش�مل اص�الح مفاص�ل التمدد 
الطولية والعرضية واعمال اصالح الكونكريت املترضر باإلضافة 
اىل اعمال االكس�اء بطبقتني من االسفلت املعالج بمادة البوليمر 
لتحس�ني خواص االس�فلت باإلضافة اىل رصف القال�ب الجانبي 

)البوركربر(«.
ورجحت االمانة ان »يكون االسبوع املقبل موعدا للمبارشة بالعمل 
بعد اس�تكمال ما تبقى من إجراءات قانونية وكذلك التنسيق مع 
قي�ادة عمليات بغداد ومديرية امل�رور العامة من اجل تحديد نوع 

القطع واسلوبه اثناء تنفيذ العمل«.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت بعثة الحج العراقية، أمس االثنني، 
عن ارتفاع عدد الحج�اج الواصلني للديار 
املقدس�ة اىل 12 ال�ف حاج ع�رب 30 رحلة 

جوية و 88 حافلة.
وقال املتحدث الرسمي باسم البعثة حسن 
فه�د الكناني، يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، ان »عدد الحجاج 
العراقي�ني الواصل�ني للديار املقدس�ة من 
جمي�ع املحافظ�ات بل�غ 12 ال�ف حاجا 
وحاجة عرب 30 رحلة جوية من املطارات 
العراقي�ة الخمس�ة و 88 حافل�ة برا عرب 

منفذ عرعر الحدودي ». 
واض�اف ان« 9665 حاجا متواجدون االن 
يف املدينة املن�ورة و 2335 يف مكة املكرمة 
وصل�وا اليها بعد مكوثهم 6 ايام يف مدينة 

رسول الله )ص(«.
واش�ار الكنان�ي اىل ان«هن�اك انس�يابية 
عالية يف تفويج الحجاج جوا من مطارات 
)بغ�داد – النج�ف االرشف – الب�رصة – 
اربي�ل – الس�ليمانية( دون تس�جيل اية 
عوائق، اضافة اىل سالسة تفويج الحجاج 
عرب منفذ عرعر الح�دودي بفضل تظافر 
جهود القوات االمنية والعسكرية والحشد 
الشعبي وطران الجيش االبطال من خالل 

تأمني طريق الحج الربي«.

وصول »12« الف حاج للديار 
املقدسة عرب »30« رحلة 

جوية و »88« حافلة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعنلت الهيئة العامة للكمارك، ضبط ادوية برشية تالفة يف ميناء 
ام قرص الشمايل.

وذك�ر بيان للهيئة، تلقته »املس�تقبل العراق�ي« ان “مركز كمرك 
ام ق�رص الش�مايل، بالتعاون مع رشطة الكمارك�و ضبط حاوية 
بحج�م 40 ق�دم تحم�ل 1714 كارت�ون ادوية برشي�ة تالفة من 

منايشء اوربية مختلفة”.
واض�اف انه “قد ت�م اتخاذ كاف�ة اإلجراءات القانونية و حس�ب 

األصول.

الكامرك تضبط ادوية تالفة
يف ميناء ام قرص الشاميل

    بغداد / المستقبل العراقي

بارشت مالكات فرع نينوى للمنتجات النفطية بحملة 
ش�املة لرفع األنقاض من الجانب األيمن يف محافظة 
نينوى وذلك مس�اهمًة منها يف تحسني الواقع الخدمي 
والبيئ�ي للمدين�ة بعد تعرضها لفرتة إحتالل غاش�مة 

مما أسفر عن تهدم أغلب ُبناها التحتية .
جاءت ه�ذه الحمل�ة تنفي�ذاً لتوجيهات مع�ايل وزير 
النفط املهندس جباراللعيبي ومتابعة مديرعام رشكة 
التوزيع املهندس كاظم مسر ياسني وبأرشاف مبارش 
من قبل مدير فرع نينوى لحرصهم الدائم عىل تحسني 
الخدمات العامة والبيئية لتلك املحافظة التي عانت من 
ظروف إستثنائية مما يتطلب بذل املزيد الجهود لغرض 

إعادة بناءها من جديد وتأهيل منافذها التوزيعية .
مدي�ر ع�ام الرشك�ة أوض�ح بأن ك�وادر ف�رع نينوى 

الخدمية وبمش�اركة عدد من اآللي�ات التابعة لرشكة 
التوزيع قامت برفع كميات كبرة من األنقاض بمعدل 
من خمس�ة وعرشون اىل خمس�ة وثالث�ون طن يومياً 
للعديد من املواقع يف الجانب األيمن من املوصل إضافًة 
اىل الحملة التي تبنتها وزارة النفط إلعادة تأهيل كافة 
املنافذ التوزيعي�ة يف املحافظة لغرض إعادتها للخدمة 

.
م�ن جانب�ه أكد مدير فرع نينوى الس�يد فالح حس�ن 
منديل بأن مالكات الفرع بارشت يف الخامس عرش من 
تم�وز املايض بحملة رفع األنقاض من املدينة القديمة 
يف الجانب األيمن وال زالت مستمرة لغاية إتمام املهمة 
، مضيفاً بأنه تم تش�كيل لجنة خاص�ة لتوفراآلليات 
واألي�دي العاملة حي�ث تم رفع األنق�اض من منطقة 
الزنجي�ي كمرحل�ة أوىل تليه�ا منطق�ة باب س�نجار 
والعدي�د من املناط�ق األخرى التي ستش�ملها الحملة 

ألن املدينة بحاج�ة اىل وقفة جادة إلعادة نهوضها من 
جديد وإستقرار سكانها .

وقد أثنت الجهات ذات العالقة واملتمثلة بالسيد املحافظ 

ومسؤولني يف املحافظة عىل إهتمام معايل وزير النفط 
ورشكة التوزيع كما أشاد املواطنون بالجهود املبذولة 
معربني يف الوقت ذاته عن ش�كرهم وتقديرهم للكوادر 
املش�اركة يف هذه الحمالت .ويف س�ياق متصل وضمن 
حمل�ة تطوير املحطات واملس�تودعات يف نينوى والتي 
تبنته�ا وزارة النفط ب�ارشت رشكة التوزي�ع متمثلًة 
بفرعه�ا يف املوص�ل وم�ن خ�الل كوادرها الهندس�ية 
والفنية بإعمار مس�تودع الوائلي�ة الحكومي الذي تم 
تدم�ره من قبل عصابات داعش عالوًة عىل بدء إعمار 
عدد من محطات التعبئة الحكومية وهي )الش�هداء - 
نينوى )رأس الج�ادة(، إبن األثر- الثقافة( يف الجانب 
األيرسوذل�ك بمتابع�ة مب�ارشة م�ن قب�ل مدي�ر عام 
الرشكة وإرشاف مدير فرع نينوى وذلك س�عياً لزيادة 
عدد املناف�ذ التوزيعية لتقديم أفض�ل الخدمات ألهايل 

املحافظة .

تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير النفط..

توزيع املنتجات النفطية تقوم بحملة لرفع األنقاض من اجلانب األيمن يف نينوى   وتبارش بإعامر حمطات ومستودعات

    البصرة / المستقبل العراقي

اس�عد  الب�رصة  محاف�ظ  كش�ف 
العيداني عن توجيه كتاب رسمي اىل 
دوائ�ر الدولة كاف�ة يتضمن معرفة 
امل�الكات الش�اغرة التابع�ة لجميع 
ال�وزارات م�ن اج�ل توف�ر ف�رص 
عمل للعاطلني الذي�ن قدموا طلبات 

للحصول عىل درجات وظيفية .
وق�ال » العيداني خ�الل لقاء متلفز 

مع قناة الح�رة الفضائية ان بعض 
دوائ�ر الدولة فيها درجات ش�اغرة 
باعتب�ار ان اغل�ب املوظف�ني فيه�ا 
أحيل�وا ع�ىل التقاع�د فض�اًل ع�ن 
الوفيات التي تجعل بعض الدرجات 
الوظيفي�ة يف دوائ�ر الدولة ش�اغرة  
وعلي�ه يجب ان يت�م تخصيص تلك 
الدرج�ات للمتقدمني م�ن العاطلني 

عن العمل .
واض�اف » العيدان�ي ان املعام�الت 

التي قدم�ت من قب�ل العاطلني عن 
العم�ل س�تخضع للتدقي�ق املهن�ي 
باعتب�ار ان بعضهم كبار يف الس�ن 
او لديهم وظائف بصفة عقود وهنا 
ال بد ان ياخ�ذ كل ذي حق حقه من 
املتقدم�ني  وبالنهاي�ة ه�ذه االمور 
كلها س�تخضع اىل قرعة للمتقدمني 
الراغبني بالحصول عىل فرص العمل 
وس�تكون متابع�ة م�ن قب�ل لجان 

مهنية ومختصة .

العيداين يوجه كتاب رسمي لدوائر الدولة ملعرفة الدرجات 
الوظيفية الشاغرة لتخصيص قسم منها للعاطلني عن العمل

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التجارة ، ع�ن تعاقدها مع رشكات وطنية 
لتعزي�ز مفردات الحص�ة التموينية تكفي لثالثة أش�هر 
لتجهيز مف�ردات البطاقة التموينية من مادتي الس�كر 

والزيت .
واش�ارت الوزارة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، اىل 
ان التعاقد م�ع رشكة االتحاد العراقية لتجهيز 200 الف 
طن من الس�كر و90 الف طن من مادة زيت الطعام لسد 

متطلب�ات الحصة التموينية لثالثة االش�هر القادمة من 
تلك املادتني ينس�جم م�ع توجيهات الحكوم�ة املركزية 
لدع�م املنتج الوطني عرب االعتماد عىل الرشكات الوطنية 
بتجهي�ز هذه املادت�ني حيث تعمل الوزارة بهذا الس�ياق 
بم�ا يقارب الثالث س�نوات لتامينها م�ن املنتج الوطني 

حرصا .
واكدت الوزارة، ان« رشكة املواد الغذائية دعت الوكالء يف 
بغداد واملحافظات الستالم الحصص املقررة من املادتني 
باالضاف�ة اىل دعوة املواطن�ني ملراجعة الوكالء الس�تالم 

حصصهم منها .
م�ن جانب اخ�ر تعاقدت ال�وزارة مع الرشك�ة العراقية 
الفيتنامي�ة لرشاء 60 الف طن من الرز الفيتنامي و100 
الف طن من الحنطة االس�رتالية خالل اليومني املاضيني 

لتامني هذه املادتني ضمن مفردات الحصة التموينية .
ويفيِ س�ياق اخ�ر تس�تمر ال�وزارة باع�الن املناقص�ات 
لتجهيزها من الحنطة ذات املناشئ االسرتالية واالمريكية 
والكندي�ة ووف�ق التخصيصات املالي�ة املخصصة ضمن 

املوازنة العامة لرشاء املواد التموينية.

التجارة تتعاقد مع رشكات وطنية لتعزيز مفردات احلصة التموينية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن الوكي�ل الفني ل�وزارة االعم�ار واالس�كان والبلديات 
واالش�غال العامة رئيس غرفة العمليات املشرتكة جابر عبد 
خاجي عن تخصيص )6( ملي�ار دينار الكمال مرشوع ماء 

البرصة وام قرص«.
وذك�ر الوكيل الفني يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، انه 
»تم تخصيص)3( ملي�ار دين�ار لتش�غي�ل مش��روع م�اء 
البص��رة الكبر تش�غيال تجريبًي نهاية ش�ه�ر آب املقب�ل 
واكم�ال ربط امل�رشوع عىل االنابيب املوج�وده حاليا فضال 
ع�ن تأهيل املش�اريع العاملة حاليا وتنفيذها خالل س�ت�ة 

اش�ه�ر .وتابع انه »تم تخصي�ص )3( ملي�ار دين�ار اخرى 
الكم��ال مش���روع م�اء ام قص�ر بطاق��ة ) 1000م3 / 
س�اعة ( املحال ضمن تخصيصات تنمي�ة االقاليم وتكليف 
احدى رشكات وزارة االعمار واالس�كان الكمال�ه اضاف��ة 
اىل نصب مضختني بطاق�ة )1000م3/س�اعة ( لتغيي���ر 
املص�در املائ�ي ملنطق�ة ابي الخصي�ب واكمال النواقص يف 
محطة تحلية الفاو وس�يحان ونصب محطة تحلية بطاقة 

)300 م3( بالساعة يف مرشوع الرباضعية .
يذك�ر ان ه�ذه الق�رارات تأت�ي تماش�ي�اً م�ع توجه��ات 
الحكومة بالقضاء عىل ش�حة املياه وتوفر كمي�ات كافية 

للرشب والزراعة والخدمات .

البلديات ختصص »6« مليارات دينار الكامل مرشوع ماء البرصة وام قرص

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الكهرباء، عن املبارشة بأعمال 
الصيان�ة إلعادة التي�ار الكهربائي اىل قضاء 

الحويج�ة يف محافظ�ة كرك�وك، مبين�ة ان 
اعم�ال الصيان�ة س�تنجز خالل الس�اعات 

القليلة املقبلة.
»املس�تقبل  تلقت�ه  لل�وزارة  بي�ان  وذك�ر 

العراقي«، ان »املالكات الهندسية والفنية يف 
الرشك�ة العامة لنقل الطاق�ة الكهربائية يف 
املنطقة الشمالية بارشت منذ فجر هذا اليوم 
االثنني املوافق 2018/7/30 ومن خالل ثالثة 

ف�رق بإعمال الصيانة إلعادة األبراج التي تم 
اس�تهدافها من قبل املجاميع اإلرهابية يوم 
ام�س عىل خ�ط نق�ل الطاق�ة الكهربائية ) 
م�ال عبدالله – حويجة (، إلعادته اىل الخدمة 

م�ن اجل إع�ادة التيار الكهربائ�ي إىل قضاء 
الحويجة يف محافظة كركوك«.

واش�ار البي�ان اىل ان »س�يتم انج�از العمل 
خالل الساعات القليلة املقبلة.

الكهرباء تعلن املبارشة بأعامل الصيانة إلعادة التيار الكهربائي
اىل قضاء احلوجية يف كركوك

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن البن�ك املرك�زي، ع�ن مبل�غ اجمايل 
مقبوض�ات وانفاق�ات وزارة املالي�ة م�ن 
العمل�ة األجنبي�ة، خالل الس�نوات 2005-

.2017
وذكر بيان للبنك تلقته »املستقبل العراقي«، 
ان�ه »منذ الع�ام 2003 وحت�ى وقت قريب 
ش�هد االقتصاد العراقي ارتفاع�اً يف املوارد 
النفطي�ة بش�كل ملح�وظ رافق�ه ارتفاع 
أس�عار النف�ط العاملية، وصل�ت عىل إثرها 
أرق�ام املوازن�ات العام�ة إىل مبال�غ عالية 

طيلة السنوات املاضية«.
واضاف البيان ان »عىل أساس ذلك يدور يف 
اوس�اط املختصني وغ�ر املختصني نقاش 
كثر حول هذه االيرادات الدوالرية الكبرة 
وما ه�و حجمه�ا وكيف تم الت�رصف بها 
وأبواب إنفاقها، إذ نسمع بني فرتة وأخرى 
بيان�ات مظلل�ة مبنية ع�ىل معلومات غر 

دقيقة تيسء لسمعة العراق«.
وتابع انه »من أجل إزالة الشبهات واللبس 
الذي يسود هذه املسألة )قام البنك املركزي 
العراقي كونه بنك الدولة ومستشارها املايل 

واملس�ؤول عن إدارة حسابات وزارة املالية 
الخارجية بإنجاز عم�ل مهم يوضح حجم 
االيرادات االجنبية الحقيقية التي اس�تلمها 
العراق عن طريق إعداد مطابقة ملقبوضات 
الحكوم�ات العراقي�ة من العمل�ة األجنبية 
وأبواب إنفاقها للمدة من 2017-2005(«.

واوضح ان »مبلغ إجمايل مقبوضات وزارة 
املالية من العملة األجنبية، خالل الس�نوات 
ملي�ار   706.23 يق�رب  م�ا   2017-2005
دوالر امريك�ي، وبلغ مقدار م�ا أنفق منها 

703.11 مليار دوالر أي ما نس�بته %99.5 
م�ن حج�م االيراد ال�كي، واملتبق�ي كما يف 
افتتاح�ي  رصي�د  إىل  ر  ُدويِ  2017/12/31

لحساب وزارة املالية يف بداية عام 2018«.
واردف ان »ه�ذا االنف�اق ت�وزع عىل أبواب 
مختلف�ة أهمه�ا التنقي�د الدين�اري وه�و 
م�ا تق�وم وزارة املالية بإنفاق�ه يف املوازنة 
العامة، اذ بلغ خالل السنوات 2017-2005 
ما يقرب 488.6 مليار دوالر أي ما نس�بته 
69.5% من اجمايل االنفاق، يليه استرادات 

الحكوم�ات العراقية للمدة نفس�ها والتي 
تت�م عن طري�ق املرصف العراق�ي للتجارة 
)TBI( بمل�غ 156.9 ملي�ار دوالر بنس�بة 
22.3% من مجمل النفقات، ومن ثم نفقات 
تسديد مس�تحقات مقاولني عقود الخدمة 
النفطي�ة واملدفوعات العس�كرية والبالغة 
41.5 ملي�ار دوالر أي ما نس�بته 5.9% من 
اجمايل النفقات، أما املتبقي والذي يش�كل 
نس�بة 2.3% م�ن االنفاق ال�كي فقد وجه 
لتس�ديد دفعات ديون الع�راق وغرها من 

النفقات األخرى«.
واش�ار اىل ان »س�نة 2012 تعد أعىل س�نة 
من حيث االيرادات إذ بلغ حجم االيراد الكي 
فيه�ا 106.23 مليار دوالر، كما ُتعدُّ س�نة 
2013 أعىل س�نة من حيث اإلنف�اق إذ بلغ 
حجم االنفاق الكي فيه�ا ما يقرب 97.45 

مليار دوالر«.
-2005 للم�دة  ال�كي  »االي�راد  ان  وب�ني 

2013 نم�ا بنس�بة 21.7%، مقارنة بمعدل 
نموس�الب 5.4 % للس�نوات 2017-2014، 
أما بالنس�بة لالنفاق الكي فقد نما بمعدل 
بمع�دل  و   ،2013-2005 للم�دة   %24.3

سالب مقداره9.1 % للمدة 2017-2014.

املركزي يعلن امجايل مقبوضات وانفاقات وزارة املالية لسنوات 2017-2005

شبكة االعالم العراقي تنظم وقفة 
تضامنية دعام ملطالب املتظاهرين

نفط البرصة توفر »370« فرصة 
عمل ألبناء الزبري

التعليم تعلن قرب إطالق »200« 
بعثة للحصول عىل الدكتوراه

أمانة بغداد تعلن قطع رسيع الشعلة 
األسبوع املقبل لغرض الصيانة

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة املالية، اطالق 8.5 مليار دينار القامة مشاريع تلبي مطالب املواطنني.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، انه »تم اطالق مبالغ مالية بقيمة 
8,5 مليار دينار من اصل 16 مليار دينار حسب قرارمجلس الوزراء  املرقم 171 قرارات 
خلية االزمة لس�نة 2018 لتطوير العاصمة بغداد من اجل تمويل بعض املش�اريع التي 

تلبي حاجات املواطنني من الخدمات«.
وبينت ان »املشاريع تتعلق باملاء وشبكات املجاري والكهرباء والعمل جاري عىل اكمال 

املبالغ ومناقلتها.

املالية تعلن اطالق 8.5 مليار دينار القامة مشاريع يف بغداد
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القسم القانوني 
شعبة  التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

اىل  /املدين قيرص عبد الكريم اسعد خزعل   عنوانه م/327 ز48 د18
الكفيل اركان عبد الكريم كاطع   عنوانه م/728 ز5 د4

انذار
نظ�را لعدم قيامكم بتس�ديد مبلغ الدين املس�تحق بذمتكم 
بالتكافل والتضامن عن )قرض االس�كان( املمنوح للمدين 
اع�اله والبالغ )32813329( دين�ار )اثنان وثالثون مليون 
وثمانمائ�ة وثالث�ة عرش ال�ف وثلثمائة وتس�ع وعرشون( 
وامللزم�ن بدفعه اىل مرصفنا واس�تنادا اىل املادة الثالثة من 
قان�ون تحصيل الدي�ون الحكومي�ة رقم 65 لس�نة 1977 
فاني وحس�بي الصالحية املمنوحة يل بموجب املادة الثانية 
من القانون اعاله انذركم بوجوب تسديد مبلغ الدين املشار 
اليه اعاله مع الفوائد املرتتبة عليه خالل عرشة ايام اعتبارا 
من الي�وم التايل لتبليغكم باإلنذار وبعكس�ه فس�وف تتخذ 
االج�راءات القانونية الالزمة وفقا الحكام املادة الخامس�ة 
الفقرة )1( من القانون املذكور وذلك بوضع اش�ارة الحجز 
التنفيذي عىل اموالكم املنقولة والغري املنقولة وذلك لتحصيل 

مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر

اعادة اعالن
مناقصة استريادية

  B/R129  (  2018/12 م/د  )تجهيز 50 طن ورق عازل مفرنش بالرقم الرمزي  
( ملعمل محوالت التوزيع ( وحسب املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم 

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

ي�ر ) وزارة الصناع�ة واملعادن/رشكة دي�اىل العامة( بدعوة مقدم�ي العطاءات 
املؤهل�ن وذوي الخ�رة لتقدي�م عطاءاتهم  بموج�ب الوثائق القياس�ية  اإللزامية 

وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي :
1-ع�ىل مقدم�ي العط�اء املؤهل�ن والراغبن يف الحص�ول عىل معلوم�ات اضافية 
www.dialacompany. ( وع�ر الريد االلكرتون�ي ) االتصال )رشك�ة دياىل العامة

com( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ماييل :
أ-الكلفة التخمينية للمناقصة هي )192,500( دوالر )فقط مائة واثنان وتس�عون 

الف وخمسمائة دوالر   ( واصل مخازن الرشكة 
ب-مق�دار مبل�غ التأمينات  االولي�ة للمناقصة هو ) 5,775( دوالر )خمس�ة االف 

وسبعمائة وخمسة وسبعون دوالر (    واملطلوب تقديمها مع العطاء
ج-ان س�عر بيع مس�تندات للمناقصة هو ) 100000( دينار عراقي ) فقط مائتان 
ال�ف دينار ال غريها( غري قابل للرد اال يف حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث 

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

تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة
*مالحظة : تعفى الرشكات االجنبية الرصينة  التي ليس لديها فرع او تمثيل رسمي 

او وكيل تجاري مسجل يف العراق من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة
2- متطلبات التاهيل املطلوبة : ) كما مبينة يف وثائق العطاء ( 

3-يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العن�وان االتي ) رشكة دي�اىل العام�ة /طريق بغداد 
بعقوب�ة الجديد –ق�رب تقاطع القدس ( وان اخر موعد لتس�ليم العطاء س�يكون 
الس�اعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة ليوم  2018/9/10  وان العطاءات  
املتأخ�رة س�وف ترفض وس�يتم فتح العط�اءات بحض�ور مقدمي العط�اءات او 
ممثليه�م الراغب�ن بالحضور يف العن�وان  االتي ) مقر رشكتن�ا /غرفة لجنة فتح 
العروض ( يف الس�اعة التاسعة صباحا ليوم  2018/9/11  ويف حالة مصادفة يوم 
الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء 

ويعتر موعد الغلق.

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط 

االتحادية 
محكمة بداءة الصويرة 

العدد 620 / ب / 2018 
اعالن 

اىل املدع�ى عليه ) عب�د الكريم محمد 
نظام الدين ( مجهول محل االقامة 

م / تبليغ 
ادعى املدعي ) زهري حميد صالح ( يف 
عريضة دعواه املسجلة لدى املحكمة 
بالعدد 620 / ب / 2018 يطلب فيها 
الزام�ك بدفع مبلغ س�بعمائة مليون 
دين�ار – تعوي�ض وه�و الف�رق بن 
البدلن وذلك عن ال�رر الذي اصاب 
املدعي نتيجة نكولك عن بيع سهامك 
يف العق�ار املرقم 70 / 1 مقاطعة 28 
الصوي�رة مس�احتها  يف  جويميس�ة 
س�بعة دون�م اس�تنادا الح�كام قرار 
مجل�س قي�ادة الثورة املنح�ل 1198 
لسنة 1977 املعدل وبالنظر ملجهولية 
الح�ارض  الوق�ت  يف  اقامت�ك  مح�ل 
منطق�ة  مخت�ار  اش�عار  وحس�ب 
 314 محل�ة  االعظمي�ة  يف  س�كناك 
زق�اق 7 دار 2 ورشح القائم بالتبليغ 
ملركز رشطة االعظمي�ة – عليه تقرر 
تبليغك بواس�طة صحيفتن محليتن 
ب�داءة  محكم�ة  ام�ام  بالحض�ور 
الصوي�رة يف موعد املرافع�ة املوافق 8 
/ 8 / 2018 الس�اعة الثامنة صباحا 
وبخالفه سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق القانون .
القايض 

عبيد صالح محيميد 
����������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

دار القضاء يف الضلوعية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الضلوعية 
العدد 184 / ش / 2018 
التاريخ 23 / 7 / 2018 

املدع�ى علي�ه ) س�عد مطل�ك  اىل / 
حمدي ( 

م / تبليغ 
اقامت والدتك املدعوة ) وزيرة محمود 
محم�د ( الدع�وى الرشعي�ة املرقمة 
184 / ش / 2018 طالبة فيها اثبات 
حضانته�ا الطفال�ك كل من ) وقاص 
وماه�ر وم�ازن ( وملجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك حس�ب كتاب مرك�ز رشطة 
الضلوعي�ة الجنوب�ي بالعدد 1447 يف 
23 / 7 / 2018 قرر تبليغك بواسطة 
صحيفتن محليتن واسعتي االنتشار 
عىل موع�د املرافعة املصادف 7 / 8 / 
او  حض�ورك  ع�دم  ح�ال  ويف   2018
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق 

القانون .
القايض 

احمد حميد حسان

مديرية بلديات واسط
اعالن جلنة البيع واالجيار

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط )للمرة الثانية(   املدرجة اوصافه�ا يف ادناه والعائدة اىل 
مديرية بلدية االحرار وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة2013. فعىل الراغبن باالشرتاك يف 
املزاي�دة العلنية مراجع�ة مديرية بلدية االحرار خالل فرتة ) 30 ( ثالثون يوما تب�دأ من اليوم التايل لنرشها يف 
الصحف اليومية مستصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة )50%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او 
نقدا وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية اعاله يف تمام الس�اعة العارشة صباحا 
ويتحم�ل من ترس�و عليه املزايدة اجور الن�رش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية 
االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد وفق 
املادة  15 من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21لس�نة  2013والتي تنص )يجري االعالن عن بيع الدور 
او الش�قق او االرايض الس�كنية العائدة اىل الدولة بما فيها اموال الدولة العائدة لدواوين االوقاف اىل منتس�بي 
الدولة والقطاع العام املتزوجن الذين ال يملكون هم او ازواجهم او اوالدهم القارصين دارا او ش�قة او ارضا 
س�كنية عىل وجه االس�تقالل ولم يكونوا قد حصلوا عىل وحدة س�كنية او قطعة ارض س�كنية من الدولة او 

الجمعية التعاونية.
الرشوط:

يجري البيع بن منتس�بي الوزارة الواحدة مع اعطاء االسبقية ملنتسبي الدائرة التي تعود لها الدور او الشقق 
او االرايض السكنية لها اوال.

فاذا لم يتقدم لها احد من منتس�بي الوزارة او الدائرة املعنية او بقية قس�م منها فتعلن مجددا للبيع ملنتسبي 
الدوائر عامة.

ويف حال�ة ع�دم حصول راغب بالرشاء منها او بقى قس�م منه�ا فتعلن مجددا للبي�ع اىل املواطنن كافة ممن 
تتوفر فيهم رشوط التمليك.

املستمسكات املطلوبة:-
تعهد خطي وفق قرار 120لس�نة 1982وحس�ب التعليمات الخاصة بتوزيع قطع االرايض الس�كنية الصادرة 

من مجلس الوزراء.
املستمس�كات  للزوج او الزوجة او حجة اعالة اذا كان اعزب.

بيان استفادة.
تأمينات 5% من القيمة التقديرية بالنسبة ملوظفي وزارة البلديات واالسكان واالشغال العامة.

تأمينات 50% بالنسبة ملوظفي الوزارات االخرى واملواطنن عامة.

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 3186 / ش / 2018  

التاريخ 30 / 7 / 2018  
اعالن

اىل املدعى عليه / عواطف عبد الجبار حسن
اقام املدعي محمد حسن باقر الدعوى املرقمة اعاله 
يطالب فيها عزل قيم وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائم بالتبليغ قرر تبليغك اعالناً يف صحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن للحضور امام ه�ذه املحكمة يف 
ي�وم 6 / 8 / 2018 ويف حالة ع�دم حضورك او من 
ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة غيابياً وعلناً 

وفق القانون 
القايض / فرقد حسن عبد الزهرة

نضال حييى مجعة
مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

عبد الرسول حممد عارف 
املدير العام وكالة

ورئيس جملس االدارة

الموقعمساحتهرقم الملكنوع الملكت
الموظفين 112,5م509/12م41 الحسينية الشماليةقطعة ارض سكنية1

العدد: 3573 
التاريخ: 17/ 2018/7

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار
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وزارة  األعامر االسكان 
البلديات واالشغال

مديرية البلديات العامة
 مديرية بلديات واسط

الشعبة القانونية 
اعالن

مناقصة عامة رقم )2/ 2018 (  
ع�ى حس�اب مش�اريع الخط�ة االس�تثمارية لع�ام / 2018 وفق�ا للوثائ�ق 

القياسية 
استنادا ملا جاء بكتاب مديرية البلديات العامة / قسم املشاريع املرقم )13659( 
يف 2018/5/7 تعلن  مديرية بلديات واس�ط /الشعبة القانونية وللمرة الثانية 
ع�ن اجراء املناقصة العامة ملرشوع )تنفيذ النواقص يف مرشوع تقاطع مجرس 
املتنبي والعائد ملديرية بلدية الكوت )عى حساب رشكة انوار سوري للمقاوالت 
العام�ة ومديرها املفوض عبد الل�ه عويز الجبوري وعنوانه�ا العراق /بغداد/ 
ك�رادة خ�ارج م 925 ز47 د36 املنفذة للمرشوع  والتي اخل�ت بأعمال صيانة 
مرشوع تقاطع مجرس املتنبي( علما ان مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع اعاله 
هو )193262000( مائة وثالثة وتس�عون مليون ومائتان واثنان وستون الف 
دينار عراقي فعى م�ن يجد لديه القدرة والكفاءة من ذوي االختصاص والذين 
يحمل�ون هوية تصنيف الرشكات املقاولة واملقاولني الدرجة العارشة انش�ائية 
كح�د ادنى نافذة ورشكات القطاع العام مراجعة الش�عبة القانونية يف مديرية 
بلديات واس�ط اعتبارا م�ن تاريخ نرش االعالن للحصول ع�ى جداول الكميات 
والتعليمات اىل مقدمي العطاءات والرشوط املطلوبة واس�تمارة تقديم العطاء 
مقابل مبلغ قدره )25000( خمسة وعرشون الف دينار غري قابل للرد تدفع اىل 
بلدي�ة الكوت اال يف حالة الغاء املناقصة م�ن قبل جهة التعاقد وتقديم تأمينات 
اولية بنسبة 3% من مبلغ الكشف اعاله تقدم عى شكل صك مصدق او خطاب 
ضمان معنون اىل مديرية بلديات واسط ويتضمن االشارة لالسم ورقم املناقصة 
ويفض�ل ان يكون ص�ادرا من احد  مص�ارف محافظة واس�ط ويحمل عنوان 
الربي�د االلكرتون�ي للمرصف الصادر من�ه  ملده 120 مائه وع�رشون يوما من 
تاري�خ غلق املناقصة وان تقديم العط�اء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض 
لرشكة او احد املس�اهمني او من يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل 
كرشط اسايس لتقديم العطاء وتوقيع عى جميع صفحات مستندات املناقصة 
اىل سكرتري لجنة فتح العطاءات يف مديرية بلديات واسط ويف حالة اشرتاك اكثر 
م�ن مناقص يف تقديم عط�اء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية 
وتكافلي�ة يف ذلك لتنفيذهم عى ان يقدم عقد مش�اركة مص�ادق عليه اصوليا 
مع العطاء ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه اسم ورقم 
املناقصة يف موعد اقصاه الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم 2018/8/15 وهو 
تاري�خ غلق املناقصة وبعده�ا ال يقبل اي عطاء بعد غلق املناقصة وس�تجري 
عملية فتح العطاءات وبصورة علنية يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من 
نفس اليوم واذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي�ه موعدا للغلق والفتح وان جهة التعاقد غ�ري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
علما بأن موعد انعقاد املؤتمر الخاص باإلجابة عى استفس�ارات املشاركني يف 
املناقصة س�يكون يف مقر مديرية بلدية الكوت يف الس�اعة العارشة صباحا من 
ي�وم 2018/8/9 املصادف يوم االحد ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور 
النرش واالعالن ألخر اعالن عن املناقصة علما ان جهة التمويل غري ملزمة  بدفع 

السلفة التشغيلية للرشكة املنفذة

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعالن
تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليج�ار يف مديرية بلديات واس�ط )للم�رة الثالثة( عن بيع االم�الك املدرجة 
اوصافه�ا يف ادناه والعائ�دة اىل مديرية بلدية الصويرة وفق قانون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم 
)21( لس�نة 2013. فع�ى الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديري�ة بلدية الصويرة 
خالل فرتة )30 ( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مستصحبني معهم 
التأمين�ات القانونية البالغة )50%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وس�تجري املزايدة 
يف الي�وم االخري من م�دة االعالن يف مقر البلدية اعاله يف تمام الس�اعة الع�ارشة صباحا ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعى املستأجر جلب هوية 
االح�وال املدنية مصورة واصلية ويتم االلت�زام بكافة التعليمات والضواب�ط الصادرة من البلدية 
به�ذا الص�دد وفق املادة  15 من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 والتي تنص 
)يج�ري االعالن عن بيع الدور او الش�قق او االرايض الس�كنية العائدة اىل الدول�ة بما فيها اموال 
الدولة العائدة لدواوين االوقاف اىل منتس�بي الدولة والقطاع العام املتزوجني الذين ال يملكون هم 
او ازواجهم او اوالدهم القارصين دارا او شقة او ارضا سكنية عى وجه االستقالل ولم يكونوا قد 

حصلوا عى وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعية التعاونية.
الرشوط:

يجري البيع بني منتسبي الوزارة الواحدة مع اعطاء االسبقية ملنتسبي الدائرة التي تعود لها الدور 
او الشقق او االرايض السكنية لها اوال.

ف�اذا لم يتقدم لها احد من منتس�بي ال�وزارة او الدائرة املعنية او بقية قس�م منها فتعلن مجددا 
للبيع ملنتسبي الدوائر عامة.

ويف حال�ة ع�دم حصول راغب بالرشاء منها او بقى قس�م منها فتعلن مج�ددا للبيع اىل املواطنني 
كافة ممن تتوفر فيهم رشوط التمليك.

املستمسكات املطلوبة:-
تعهد خطي وفق قرار 120 لسنة 1982 وحسب التعليمات الخاصة بتوزيع قطع االرايض السكنية 

الصادرة من مجلس الوزراء.
املستمسكات للزوج او الزوجة او حجة اعالة اذا كان اعزب.

بيان استفادة.
تأمينات 5 % من القيمة التقديرية بالنسبة ملوظفي وزارة البلديات واالسكان واالشغال العامة.

تأمينات 50 % بالنسبة ملوظفي الوزارات االخرى واملواطنني عامة.

اعالن مزايدة رقم 47/ 2018/3
لبيع عقارات واقعة يف منطقة املعقل

تعل�ن الرشك�ة العامة ملوانئ الع�راق احدى تش�كيالت وزارة النقل عن 
اجراء املزايدة العلنية لبيع العقارات البالغ عددها )3( عقار ملستحقيها  
واملبينة ارقامها واوصافها ادناه  للمرة الثالثة اىل عموم املواطنني لعدم 
تقدم راغب    وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
املع�دل وخالل خمس�ة عرش يوما تب�دأ من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف 
الجريدة الرس�مية التي س�تجري يف تمام الس�اعة العارشة صباحا يوم   
2018/8/15 يف شعبة الخدمات السكنية ويف حالة وجود عطلة رسمية 
يصار لليوم الذي يليه  فعى الراغبني االش�رتاك يف املزايدة العلنية تقديم 
طلباته�م اىل ش�عبة الخدمات الس�كنية يف هذه الرشك�ة واالطالع عى 
رشوط املزايدة مس�تصحبني معهم املستمسكات التالية هوية االحوال 
املدنية   ش�هادة الجنس�ية )مصورة( بطاقة الس�كن )مصورة( ودفع 
تأمين�ات بنس�بة 5% خمس�ة باملائة م�ن القيمة املق�درة للعقار بصك 
مص�دق ألمر الرشك�ة العامة ملوانئ الع�راق  وتتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة اجور نرش االعالن %2

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل يف مدينة الصدر 

العدد العمومي / 17612
السجل / 89

التاريخ 2018/7/9

انذار 
بواسطة السيد كاتب عدل مدينة الصدر املحرتم

اىل  /الس�يد حس�ني رشيف غضبان / مستأجر س�احة غاز ونفط 
قطاع /23 املؤجرة  

عنوانه / بغداد  � البلديات � م 734 � ز 6 � د 20
جهة االنذار/

بالنظ�ر النتهاء عقد ايجار س�احة غاز ونفط قط�اع /23 املؤجرة 
بتاري�خ 2018/7/8 وتع�ذر دخ�ول الس�احة انفا  م�ن قبل لجنة 
اس�تالم الس�احة التابعة لدائرة موكيل وذلك لكون الساحة مغلقة 
االبواب بسالس�ل حديدي�ة وعدم تواجدك او من ين�وب عنك قانونا 
لغرض اس�تالم الساحة استنادا اىل الفقرة )5( من بنود عقد ايجار 

ساحة غاز ونفط قطاع /23 
لذا ننذرك بتس�ليم الس�احة انف�ا وخالل فرتة )7( س�بعة ايام من 
تاريخ تبلغك بهذا االنذار وبعكسه سنلجأ اىل القضاء وتحميلك كافة 

االرضار واملصاريف

اضافة لوظيفته وحسب الوكالة العامة املرقمة 11454 يف 2018/3/1 
واملعرف بموجب هويته املرقمة 5894 يف 2016/10/13

وزارة الداخلية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

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

واالقامة ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء عى الدع�وى املقامة من قبل املدعي 
) اركان ابراهي�م كري�م ( يطل�ب تبدي�ل 
لق�ب من ) ف�راغ ( اىل ) جاف ( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا 15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
22 م�ن قان�ون البطاقة الوطني�ة رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االح�وال املدنية والجوازات واالقامة 

العام / وكالة

وزارة الداخلية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

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

واالقامة ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء عى الدع�وى املقامة من قبل املدعي 
) جمال نارص جاسم ( يطلب تبديل لقب 
من ) الزبي�دي( اىل ) الحياني ( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا 15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
22 م�ن قان�ون البطاقة الوطني�ة رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االح�وال املدنية والجوازات واالقامة 

العام / وكالة

العدد /ب/12060
التاريخ 2018/7/30

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط

العدد: 3659 
التاريخ: 2018/7/19 

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املنذر احلقوقي
امحد هاشم حممد

عـ . املدير العام لرشكة توزيع املنتجات النفطية 

الموقعمساحتهرقم الملكنوع الملكت
البطلية198.66م1899/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية1
البطلية200م1896/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية2
البطلية200م1898/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية3
البطلية198.66م1900/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية4
البطلية200م1924/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية5
البطلية200م1945/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية6
البطلية200م1952/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية7
البطلية198.66م1987/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية8
البطلية200م1988/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية9

البطلية200م1996/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية10
البطلية200م1997/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية11
البطلية200م1998/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية12
البطلية200م1999/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية13
البطلية200م1983/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية14
البطلية200م1737/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية15
البطلية200م1802/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية16
البطلية200م1807/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية17
البطلية200م1889/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية18
البطلية200م1892/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية19
البطلية200م1813/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية20
البطلية200م1814/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية21
البطلية200م1817/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية22
البطلية200م1819/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية23
البطلية200م1822/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية24
البطلية200م1823/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية25
البطلية200م1825/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية26
البطلية200م1826/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية27

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

القسم القانوين
شعبة اخلدمات السكنية

عزيز هاشم العبيدي
املدير العام/وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق   
رئيس جملس االدارة

العدد 17345/39/5/1
التاريخ 2018/7/29

المساحةالمقاطعةرقم العقارت
205م392/كوت االفرنكي11471/1
213م392/كوت االفرنكي21472/1
407م2 مناصفة39/كوت االفرنكي31473/1
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة بداءة السماوة
العدد / 60/ب/2013
التاريخ 2018/7/30

اعالن مزايدة 
عطفا عىل الحكم الصادر من محكمة بداءة السماوة 
بالعدد 60/ب/2013 يف 2013/2/26 املتضمن ازالة 
ش�يوع العقار املرق�م مقاطع�ة 677/1 مقاطعة 5 
ام التل�ول والجالجة املوص�وف ادناه بيع�ا باملزايدة 
العلني�ة مل�دة ثالث�ن يوم�ا اعتبارا م�ن الي�وم التايل 
للنرش واذا صادف اليوم االخري عطلة رسمية فتكون 
املزاي�دة يف الي�وم الت�ايل ال�ذي يليه يف تمام الس�اعة 
الثانية ع�رش ظهرا فعىل الراغب�ن بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املحكمة يف تمام الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا 
مستصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة %10 
م�ن القيمة املقدرة البالغة )واحد وخمس�ون مليون 
وس�تمائة الف دينار بصك مصدق م�ع تقديم هوية 
األح�وال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية وان لم 

يكن من الرشكاء 
القايض

فليح حسن جاسم
االوصاف:

االرض املش�يد عليها دار س�كن مبنيه م�ن الطابوق 
ومس�قفه بالش�يلمان تش�تمل عىل غرفة استقبال 
وه�ول وغرفت�ي ن�وم ومطب�خ ومجموع�ة صحية 
ارضية الدار مبلطة بالكايش مزوده باملاء والكهرباء 
درجة عمرانها دون املتوس�ط مشغوله بالسكن من 
قبل الرشيك محمد قرداش وافراد عائلته والذي اعلن 
ع�ن عدم رغب�ة بالبق�اء بصفة مس�تأجر بعد بيعه 

باملزايدة العلنية جنس العقار ملك رصف
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد / 2257/ش/2018

التاريخ 2018/7/29
اعالن

اىل  /املدعى عليها انوار عبد العظيم عيل 
اقام املدعي حيدر ناج�ي محمد عيل الدعوى املرقمة 
2257/ش/2018 ام�ام ه�ذه املحكم�ة طلب فيها 
قط�ع النفقة املس�تمرة لك�ي ولالطف�ال عيل ورؤى 
وزه�راء وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار 
مختار منطقة حي الشهداء الثاني مديرية التبليغات 
القضائي�ة يف املثنى املرق�م 788 يف 2018/7/24  لذا 
ق�ررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك بواس�طة صحيفتن 
محليتن يوميتن للحضور امام هذه املحكمة صباح 
يوم 2018/8/6 وبعكس�ه س�وف تج�ري املحاكمة 

غيابية بحقك وفق القانون
القايض

فارس نجم ابو حسنة
�������������������������������������������

تنويه 
ورد يف االع�الن الخ�اص بمحكمة تحقيق الس�ماوة 
املنشور يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد ) 1720 
( يف 30 تم�وز 2018  وصحيف�ة الع�راق االخباري�ة 
بالعدد )655(  يف 30 تموز 2018 ورد اسم املتهم عيل 
ناط�ق جاس�م الحمداني خطأ والصحي�ح هو مازن 

عباس عزيز ابو طيور لذا اقتىض التنويه 
�������������������������������������������

تنويه
ورد س�هوا يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد 1719 
بتاري�خ 2018/7/29 الع�دد 454/ب/2017 خطأ 
والصحيح ه�و 454/ب/2018 الصادر من محكمة 

بداءة املسيب لذا اقتىض التنويه
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية 

محكمة بداءة الحلة 
العدد / 332/ب/2011

التاريخ 2018/7/12
اعالن

املدعي / فهد عيل محي عبويس
املدعى عليهم  /وفاء عبد الصاحب وجماعتها

تنفيذا لقرار ه�ذه املحكمة الصادرة بالدعوى اعاله 
واملتضمن ازالة شيوع العقار املرقم 18705/24م11 
ويس�ية بيعا واملكتس�ب الدرجة القطعي�ة لذا تعلن 
هذه املحكم�ة عن بيع العقار اعاله باملزايدة العلنية 
فعىل الراغبن بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة خالل 
ثالث�ون يوم�ا م�ن اليوم الت�ايل للنرش مس�تصحبن 
معهم التأمين�ات القانونية بنس�بة 10% من القيمة 
التقديري�ة البالغ�ة )30,000,000( ثالث�ون مليون 

دينار 
وس�تجري املزاي�دة يف الس�اعة الثاني�ة ع�رش ظهر 

ويتحمل املشرتي اجور املناداة ورسم التسجيل
القايض االول

خالد هالل شمران
االوصاف :

العقار عبارة عن عرصة مرتوكة تقع عىل شارع 80 
وه�ي مرتوكة وغري محدولة وبجانبها قطع مرتوكة 
ومتناث�ره وتوجد قطع اخرى مغمورة باملياه وفيها 

القصب والربدي
املساحة العمومية 200م

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد / 2093/ب2018/3
التاريخ 2018/7/25

اىل / املدعى عليه )ذياب خزعل جعفر( 
اق�ام املدعي محمد جاس�م محمد الدع�وى البدائية 
املرقم�ة اعاله ضدك والذي يطل�ب فيه ازالمك حكما 
بتأديتك اتعاب املحاماة املس�تحقة له بنسبة )%12( 
م�ن قيمة التعريض ولثب�وت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي ثامر م�وىس عباس 
واش�عار مخت�ار امل�رشاق / العم�ارة حس�ن مؤمن 
محمد لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتن محليتن 
يوميتن بموع�د املرافعة املصادف 2018/8/5 وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد / 2800/ب2018/4

التاريخ 2018/7/29
اىل / املدعى عليه )سعد حسن سلمان( 

اق�ام املدعي عبد القادر محمد خلف الدعوى البدائية 
املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيه الزامك بتسديد 
مبل�غ الدين البال�غ ثمانمائ�ة دوالر امريكي ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
ثائ�ر طعم�ه جرب واش�عار مخت�ار م�زارع الريموك 
يف النج�ف خض�ري عبد ن�ور الطريف لذا تق�رر تبليغك 
اعالنا بصحيفتن محليت�ن يوميتن بموعد املرافعة 
املصادف 2018/8/5 وعند عدم حضورك او ارس�ال 
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف  النجف
العدد / 4603/ش2018/4

التاريخ 2018/7/30
اىل / املدعى عليها )هدى صالح ابراهيم( 

اقام املدع�ي ) محمد عب�د الكاظم دلي�س( الدعوى 
املرقم�ة 4603/ش2018/4 ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
والذي يطل�ب فيها تصديق ط�الق غيابي وملجهولية 
محل اقامتكم وحسب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مخت�ار الحل�ة / منطقة ال�دوالب لذا تق�رر تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ن يوميت�ن محليتن رس�ميتن 
فعلي�ك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
املوافق يوم 2018/8/13 الس�اعة التاس�عة صباحا 
وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عباس عيل هادي
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد / 1943/ب2018/5

التاريخ 2018/7/24
اىل / املدعى عليها )نواره جواد عالج( 

اق�ام املدعي محم�د عزيز هاش�م الدع�وى البدائية 
املرقم�ة اع�اله ض�دك التي يطل�ب فيها ابط�ال قيد 
العقار املرقم 2/16716 حي الغدير ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب اش�عار مختار ح�ي الغدير / 2 
رش�اد عيل عوده  لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن 
محليت�ن يوميتن بموع�د املرافعة املص�ادف يف يوم 
2018/8/5 وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعىل 
محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة العباسية 
العدد: 455/ب/2018
التاريخ :2018/7/25

اىل /املدعى عليهم 1_ عيل عبد عيدان 
2_حسن عبد عيدان 3_ حمزية محمد سلمان 

4_ ازهار عبد عيدان 
م/اعالن 

بناءا عىل اقام�ة الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله من 
ق�ب املدعي حامد عبد عيدان بان له س�هام ش�ائعة 
بالقطعة  51 مقاطعة 32 عباسية ولعدم استفادته 
من البقاء عىل الشيوع طلب دعوتكم للمرافعة بازالة 
ش�يوع العقار قسمة اذا كانت قابلة للقسمة او بيعا 
وتوزيع صايف الثمن عىل الرشكاء كال حس�ب حصته 
وملجهولية محل اقامتكم حسب اشعار املختار املرفق 
بأوراق الدعوى ق�ررت املحكمة تبليغكم بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن رس�ميتن بالحض�ور امام هذه 
املحكم�ة صب�اح ي�وم 8/7/ 2018 ويف حال�ة عدم 
الحضور او من ينوب عنكم قانونا س�تجري املرافعة 

بحقكم غيابيا حسب االصول . 
القايض 

جواد عبد الكاظم مجيد 
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد: 5047/ش2018/5

التاريخ : 2018/7/30
اىل /املدعى عليها ) حوراء محمد كامل (

اق�ام املدعي )حي�در خليل رض�ا ( الدع�وى املرقمة  
5047/ش5/ 2018 امام هذه املحكمة والذي يطلب 
فيه�ا مش�اهدة الوالده كل م�ن )ن�ور حي�در خليل 
ومصطف�ى حيدر خليل ( وملجهولي�ة محل اقامتكم 
وحس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار حي 
الحس�ن  1/ل�ذا تقرر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتن 
يوميتن محليتن رسميتن فعليك الحضور امام هذه 
املحكمة يف موع�د املرافعة املوافق يوم 2018/8/12 
الساعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض 

عامر طعمة الحار 
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد:2166 /ب2018/4

التاريخ :2018/7/30
اىل /املدعى عليه )صفاء حسن علوان (

اق�ام املدع�ي )الس�د مدي�ر بلدي�ة النج�ف اضاف�ة 
لوظيفته (الدعوى البدائية املرقمة اعاله ضدك والذي 
يطل�ب فيها الحك�م بالتعويض عن كلفة املش�يدات 
وما اصابها من رضر وم�ا فاتها من منفعة ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
) ثامر موىس عباس ( واش�عار مختار حي السالم ) 
ع�يل كاظم ( عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ن يوميتن بموعد املرافعة املصادف يف يوم 
2018/8/5 وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول 
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد:  5036/ش2018/5

التاريخ : 2018/7/30
اىل /املدعى عليه ) عيل حسن عبيد( 

اقامت املدعية )فاطمة امري كصاد ( الدعوى املرقمة  
5036/ش2018/5 امام هذه املحكمة والتي تطلب 
فيه�ا التفري�ق وملجهولية مح�ل اقامتكم وحس�ب 
رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي الجامعة/ 
النجف لذا تقرر تبليغك بصحيفتن يوميتن محليتن 
رسميتن فعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املوافق يوم  2018/8/8 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا وعند عدم حضورك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض 

عامر طعمة الحار 
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :5048/ش4/ 2018 

التاريخ :2018/7/30 
اىل /املدعى عليها ) حوراء محمد كامل ( 

اق�ام املدعي )حي�در خليل رض�ا ( الدع�وى املرقمة 
5048 /ش2018/4 امام هذه املحكمة والذي يطلب 
فيه�ا املطاوع�ة وملجهولي�ة محل اقامتكم وحس�ب 
رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي الحسن 1 
لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتن محليتن يوميتن 
رسميتن فعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة يوم 2018/8/12 الس�اعة التاسعة صباحا 
وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض 

عباس عيل هادي 
�������������������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 
2018/6/3 لتس�جيل ارض الدار م�ع بنائها العقار  
تسلس�ل 1181 البديرية بأسم )عقيل جدوع حسن 
( باعتب�ار حائزا ل�ه بصفة املال�ك للم�دة القانونية 
ولغ�رض تثبي�ت امللكية املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل 
وف�ق احكام قان�ون التس�جيل العق�اري رقم )43( 
لس�نة 1971 قررنا اع�الن هذا الطل�ب فعىل كل من 
يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار 
تقديم م�ا لديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة 
ثالثن يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن 
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة 
صباح�ا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك 
ألثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض
العق�ار عب�ارة ع�ن محل�ن مبن�ي بالطاب�وق  ان 
والش�يلمان وان مس�احة العق�ار ه�ي 79 م�رت 92 

سنتمرت 
الحقوقي 

عامر شاني طاهر املحنه 
مدير التسجيل العقاري  يف املناذرة

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

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 
بنائه�ا  م�ع  ال�دار  ارض  لتس�جيل   2018/4/26
العقار  تسلس�ل 332 محلة  البديرية بأس�م )عباس 
ناظ�م عباس(  باعتبار حائزا ل�ه بصفة املالك للمدة 
القانوني�ة ولغ�رض تثبي�ت امللكية املذك�ورة تمهيدا 
للتس�جيل وفق اح�كام قان�ون التس�جيل العقاري 
رق�م )43( لس�نة 1971 قررن�ا اع�الن ه�ذا الطلب 
فع�ىل كل م�ن يدعي بوجود عالق�ة او حقوق معينة 
ع�ىل هذا العق�ار تقديم ما لديه م�ن بيانات اىل هذه 
الدائ�رة خالل مدة ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�رش هذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف 
الس�اعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة 
ه�ذا االعالن وذلك ألثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
علم�ا ان العق�ار غرفة واح�دة + مطب�خ وتخاريج 
وان الطاب�وق قدي�م جدا ومس�قف بالخش�ب علما 
ان مس�احة العق�ار هي واح�د اول�ك و13 مرت و94 

سنتمرت 
الحقوقي 

عامر شاني طاهر املحنه 
مدير التسجيل العقاري  يف املناذرة
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وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف كربالء املقدسة 
العدد / 5297

التاريخ 2018/7/26
االعالن

بناء عىل الطلب املقدم من قبل الس�يد )فراس كاظم 
عب�د( الذي يطلب فيه تبديل لقب�ه وجعله )الكالبي( 
ب�دال م�ن )الجالب�ي( فمن لدي�ه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة )22( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد 555 / ش / 2018 

اعالن 
اىل املدعى عليه ) عيل مرض عيل ( مجهول محل االقامة 

االح�وال  محكم�ة  اص�درت   2018  /  7  /  25 بتاري�خ 
الش�خصية يف الصوي�رة قرار الحكم املرق�م 555 / ش / 
2018 يقيض بالتفريق بن املدعية ) سارة سلمان حواس 
( واملدع�ى علي�ه ) ع�يل مرض ع�يل ( وتحميله الرس�وم 
واملصاري�ف واتع�اب محام�اة وكي�ل املدع�ي املحامي ) 
ظاهر العكي�دي ( مبلغ مقداره ثالثة االف دينار واعتبار 
التفري�ق طالق�ا بائنا بينون�ة صغرى اعتب�ارا من تاريخ 
ص�دور الق�رار يف 25 / 7 / 2018 وال�زام املدعية بالعدة 
الرشعي�ة والبالغة ثالثة ق�روء من تاريخ ص�دور القرار 
وعدم االقرتان برجل اخر اال بعد انتهاء عدتها واكتس�اب 
هذا القرار الدرجة القطعية واليحق للمدعي عليه مراجعة 
املدعية اال بعقد ومهر جديدين وبرضاها لذا تقرر تبليغك 
بالن�رش بصحيفت�ن يوميت�ن محليتن للحض�ور خالل 
عرشة ايام لالعرتاض عليه او الطعن تمييزا بالقرار اعاله 
وبعكسه سوف يتم اتخاذ مايلزم ويكتسب القرار الدرجة 

القطعية وفق القانون .
القايض 

ثائر صوكر جسام
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مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة يف النجف 
االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد: 6056

التاريخ: 2018/7/30
اعالن

قدم املواطنة  ) رس�ل مظلوم حبيب ( طلبا لغرض تبديل 
لقبه�ا وجعل�ه ) الجبوري ( بدال من ) العيس�اوي ( فمن 
لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها 
)خمس�ة عرش يوم  ( وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق اح�كام املادة )22( من قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رق�م )3( لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرق�م 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

�����������������������������������������������
مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة يف النجف 

االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد: 6058
التاريخ: 2018/7/30

اعالن
قدم املواطن�ة  ) هدى مظلوم حبيب ( طلبا لغرض تبديل 
لقبه�ا وجعل�ه ) الجبوري ( بدال من ) العيس�اوي ( فمن 
لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها 
)خمس�ة عرش يوم  ( وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق اح�كام املادة )22( من قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رق�م )3( لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرق�م 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
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مديرية رشطة الطاقة

مديرية رشطة نفط الوسط
فوج رشطة نفط النجف االرشف/ القانونية

العدد: ق8/ 3192
التاريخ: 2018/7/30

مذكرة قبض وتحري
ن�رش امر القبض والتحري الصادر بحق الرشطي ) حيدر 
كاظم موىس حسوني( الرتبة رشطي اول  شهرته اليوجد 
وفق امل�ادة القانونية )5( من قانون عقوبات قوى االمن 
الداخيل رقم )14 لس�نة 2008( املنسوب اىل فوج رشطة 
نفط النجف االرشف من س�كنة محافظة ) بابل/ ناحية 

ابي غرق/ حي الجواد( .
الرائد

نصري رضا حسن

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف يثرب
محكمة األحوال الشخصية يف يثرب

العدد: 2018/568
التاريخ: 2018/7/30

م/نرش فقدان
قدم�ت املدع�وة ) اف�راح فهد بت�ار( طلب نصبه�ا قيمة 
ع�ىل زوجها املفقود ) حقي اس�ماعيل احم�د( الذي فقد 
بتاري�خ 2015/2/22 ولم يتم العث�ور عليه تقرر نرشه 
يف صحيفتن محليتن رس�ميتن ومن لديه معلومات عن 
املفق�ود الحضور اىل هذه املحكم�ة خالل عرشة ايام من 
تاريخ االع�الن ويف حالة عدم حضورك س�وف يتم نصب 

زوجتك قيما عليك وحسب االصول.
القايض

فائق مشعل صالح
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي

الع�دد: 146/ش/2018                                        
 التاريخ:2018/7/26

م/تبليغ
قررت ه�ذه املحكمة تبلي�غ املدعى عليه )حارث رش�يد 
حمي�د( بالحضور امام ه�ذه املحكمة يف الدعوى املرقمة 
146/ش/2018 واملقام�ة من قبل زوجته املدعية )هالة 
جم�ال خل�ف( بموع�د املرافع�ة املص�ادف 2018/8/5 
املتضمنة دع�وى تفريق للهجر وملجهولي�ة محل اقامته 

قرر نرش التبليغ بجريدتن محليتن
م��ع التق�دي�ر... 

القايض
حردان خليفة جاسم
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محكمة األحوال الشخصية ابي الخصيب 

العدد: 1035/ش/2018 
التاريخ: 2018/7/26

اعالن 
اىل املدعى عليه / حسن كاظم موىس 

اقام�ت املدعي�ة ش�هد ماجد محم�ود الدع�وى الرشعية 
املرقم�ة أعاله امام هذه املحكم�ة تطلب فيها الحكم لها 
بالتفريق من�ك للهجر، وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
رشح مركز رشط�ة الهادي وتأييد املجلس البلدي ملنطقة 
ح�ي طارق. عليه قررت املحكمة تبليغك بواس�طة النرش 
يف صحيفت�ن يوميت�ن محليت�ن بالحضور ام�ام هذه 
املحكمة صباح يوم املرافعة 2018/8/14 ويف حالة عدم 
الحض�ور او من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون.
القايض

وسام عبدالحسن عيل
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محكمة قوى األمن الداخيل األوىل املنطقة الخامسة 
إعالن

إىل/ املته�م الغائب )الرشطي س�امر احم�د عبدالخرض( 
املنسوب إىل قيادة حدود املنطقة الرابعة. 

العنوان / مجهول
 بما انك متهما وفق املادتن /289 و 298  )من ق.ع رقم 
111 لس�نة 1969 ( لقيام�ك بتزوير املحرر واس�تخدامه 
)قيام�ه بال�دوام ب�دال من ش�قيقه( وملجهولي�ة اقامتك 
اقت�ىض تبليغك بهذا اإلعالن ع�ىل ان تحرض أمام محكمة 
قوى األمن الداخيل األوىل/ املنطقة الخامسة البرصة خالل 
م�دة ثالثون يوماً من تاري�خ نرش هذا اإلعالن يف صحيفة 
محلي�ة يومي�ة وتعليق�ه يف مح�ل إقامتك ومق�ر دائرتك 
وتجي�ب عن التهم�ة املوجهة ضدك وعن�د عدم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابياً  استناداً ألحكام املواد )65 
و68 و 69 ( م�ن قانون أصول املحاكمات الجزائية لقوى 

األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.  
اللواء الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل األوىل
املنطقة الخامسة 

محكمة جنايات البرصة الهيئة األوىل 
العدد: 314/ج ه� 2018/1

التاريخ: 2018/7/23
إىل املحكوم / كرار كاظم جبار س�كري الش�وييل اس�م 

والدته حسنة يوسف.
أص�درت محكمة جنايات الب�رصة الهيئة األوىل قرارها 

املرقم 314 /ج ه� 2018/1 املتضمن الحكم عليك: - 
القرار: -  

1.حكم�ت املحكمة عىل املدان كرار كاظم جبار س�كري 
الش�وييل تول�د 1992/2 اس�م والدته حس�نه يوس�ف 
حكما غيابياً باإلعدام شنقاً حتى املوت استناداً ألحكام 
املادة )1/406/ أ و د( من قانون العقوبات رقم )111( 
لس�نة 1969 املعدل وبداللة أم�ر مجلس الوزراء رقم 3 
لسنة 2004 البند اوالً الفقرة )4( منه لقيامه وبتاريخ 
2013/5/2 بأطالق النار عىل والدة املجني عليه كاظم 
جبار س�كري من مسدس رشاش )غدارة( خمسة عرش 
اطالقه س�ببت له الكسور والتمزقات واالنزفة الدموية 

وقد أدى اىل وفاته.  
2. اص�دار ام�ر قب�ض وتحري بح�ق املحك�وم غيابياً 
كرار كاظم جبار س�كري الشوييل استناداً ألحكام املادة 

)1/406/ أ و د( من قانون العقوبات.
3.االحتف�اظ للمدع�ن بالح�ق الش�خيص للمطالب�ة 
بالتعويض ام�ام املحاكم املدنية وبعد اكتس�اب القرار 

الدرجة القطعية.
4.تأيي�د الحج�ز االحتياطي عىل األم�وال املنقولة وغري 

املنقولة للمحكوم أعاله.
5.تقدي�ر اجرة محاماة للمحام�ي املنتدب )غازي الزم 
عواد( مبلغا قدره ثالثون ألف دينار تدفع له من خزينة 

الدولة.
6.نرش الحكم الغيابي يف صحيفتن محليتن يوميتن.

صدر القرار غيابي�اً قابالً لالعرتاض والتمييز اس�تناداً 
ألحكام املادة )182/أ( من األصول الجزائية وافهم علناً 

يف               23 /2018/7 م.
ول�ك حق االعرتاض عىل ه�ذا القرار بع�د تبلغك به عن 
طري�ق اإلعالن والنرش، ويف حال�ة عدم االعرتاض يعترب 
الحكم بمثابة الحكم الوجاهي بعد مرور س�تة أش�هر 

من نرش اإلعالن.
القايض / جميل صبيح غزي – رئيس املحكمة

القايض / حسن فاضل ياسن – عضواً 
القايض / فالح حسن منور - عضواً
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دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النعمانيه
رقم االضبارة 78/خ /2018 

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ النعمانيه العقار تسلس�ل 16/1م7 
الحس�ينيه الواقع يف االحرار العائ�د للمدين رعد نعيس 
عبود املحجوز لقاء طلب الدائن حسن داود لفته البالغ 
مائ�ة وخمس�ون مليون دين�ار فعىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثون  يوما تبدءا من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقع�ة ورقم�ه  / الحس�ينيه الرشقي�ه 16/1م7 
الحسينيه  

2- جنسة ونوعه / ارض زراعيه ماك رصف  
3- حدوده واوصافه / ارض زراعيه تسقى بالواسطه 
4- مش�تمالته/ارض زراعي�ه خالي�ه م�ن املش�يدات 

واملزروعات الصالحه للزراعه  
5- مساحته / 16 دونم 

6- الشاغل / الدائن 
7- القيمه املقدره / مائة وخمسون مليون دينار 

املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل 

وزارة الداخلية 
مديرية رشطة محافظة صالح الدين 

قسم رشطة الدجيل
مركز رشطة الفدعوس ) الشهابي سابقا ( 

العدد / 1098 
التاريخ 25 / 7 / 2018 

م / نرش فقدان مواطنن 
تنفي�ذا لق�رار قايض تحقيق الدجيل امل�ؤرخ يف 24 / 7 / 
2018 واملتضم�ن ن�رش فقدان املواطنن كل من ) س�الم 
وعم�ر اوالد مصطفى جاس�م ( يف جريدة راجن نرشهم 

وتزويد ذويهم بنسخة من الجريدة مع التقدير .
املرفقات :

نسخة من قرار قايض تحقيق الدجيل 
العقيد 

عيل حسن مزحم 
ضابط املركز 
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 1738 
التاريخ 26 / 7 / 2018 

م / نرش فقدان 
قدمت املدعوة فاطمه حس�ن عبد طلبا اىل هذه املحكمة 
تدع�ي فيه فقدان ابنها رعد س�عد محم�ود والذي فقد يف 
محافظة نينوى – س�جن بادوش بتاريخ 9 / 6 / 2014 
بعد ان تم اختطافه من قبل مجموعة ارهابية ولم يعرف 
اي يشء ع�ن مصريه لحد االن وهو من س�كنة محافظة 
ص�الح الدي�ن – قض�اء بل�د – املربع�ة – فعىل م�ن لديه 
معلومات عن�ه االتصال بذويه او به�ذه املحكمة او باي 

مركز للرشطة .
القايض 

عيل منديل خريبط 
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد 1739 

التاريخ 26 / 7 / 2018 
م / نرش فقدان 

قدمت املدعوة فاطمه حس�ن عبد طلبا اىل هذه املحكمة 
تدعي فيه فقدان ابنها محمد س�عد محمود والذي فقد يف 
محافظة نينوى – س�جن بادوش بتاريخ 9 / 6 / 2014 
بعد ان تم اختطافه من قبل مجموعة ارهابية ولم يعرف 
اي يشء ع�ن مصريه لحد االن وهو من س�كنة محافظة 
ص�الح الدي�ن – قض�اء بل�د – املربع�ة – فعىل م�ن لديه 
معلومات عن�ه االتصال بذويه او به�ذه املحكمة او باي 

مركز للرشطة .
القايض 

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

فقدان 
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن وزارة التجارة باس�م 
املوظ�ف محم�د اس�ماعيل يعك�وب فم�ن يعث�ر عليها 

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

فقدان
فقد مني س�ند العقار املرقم 25567/3 حي امليالد باسم 

صالح عبد املهدي عطيه

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها 
ادن�اه والعائ�د إىل بلدية )الحرية(  وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءه�ا( وفقا إلحكام قانون بيع وإيج�ار أموال الدولة 
رقم 21 لس�نة 2013. فعىل من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  الحرية 
أو اللجن�ة خ�الل )15( يوما تبدأ من اليوم الت�ايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات 
القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة باستثناء املستأجرين الشاغلن للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة 
يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل ما 
جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة 
يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف 
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 

النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

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

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

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

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

5 � يقوم مستأجر جزء من قطعة ألنشاء ملعب خمايس عليها والواردة يف الفقرة 2 من االعالن بتنفيذ كشف البلدية 
البالغ )52,350,000 دينار( والذي يمكن الحصول عليه من البلدية او اللجنة عىل ان تؤول املش�يدات اىل البلدية بعد 

انتهاء مدة االيجار

العدد : 184
التاريخ 2018/7/9

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

مدة التأجيرالموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

سنة واحدة علي جزء من القطعة 281/26 مقاطعة 442,548م2بالملعب كرة طائرة 1

ثالث سنواتعلي جزء من القطعة 281/26 مقاطعة 48)45×36( مبالجزء من قطعة ألنشاء ملعب خماسي عليها2
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احتاد الكرة يعفي املالك التدريبي واالداري ملنتخب الناشئني
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن االتح�اد العراقي لك�رة القدم، الي�وم ,إعفاء 
المالك التدريبي واالداري لمنتخب الناشئين.

وذكر بيان لالتحاد تلقت جريدة المستقبل العراقي 
{ نس�خة منه “تابع االتحاد باهتمام بالغ تداعيات 
ماحص�ل في مط�ار بغداد الدولي م�ع وفد منتخب 
الناش�ئين ال�ذي كان من المقرر له ان يش�ارك في 
بطول�ة غ�رب اس�يا الت�ي س�تحتضنها العاصم�ة 

االردنية عمان”.
وأضاف “اذ نأس�ف لما حصل فان االتحاد يؤكد انه 
طالم�ا اجتمع المالك التدريب�ي واالداري للمنتخب 
باالعم�ار  التقي�د  بض�رورة  وطالبهم�ا  المعن�ي 
الصحيح�ة والقانوني�ة بعي�دا ع�ن اي لغ�ة اخرى 
تبح�ث ع�ن االنجاز عل�ى حس�اب س�معة البلد اذ 
س�بق لالتحاد بشطب اكثر من ١٨ العبا ثبت تزوير 

اوراقهم الرسمية قبل شهرين من االن”.
وتاب�ع ان�ه “وبناء عل�ى ماحصل من امر مؤس�ف 
فان االتحاد ق�رر اعفاء الم�الك التدريبي واالداري 
لمنتخب الناش�ئين مع اتخاذ عقوب�ات اخرى فيما 

يخ�ص الالعبي�ن المزورين”.وطالب اتح�اد الكرة 
“وزارة الداخلي�ة بم�ا عرف عنها م�ن تعاون كبير 
لتعيين ضاب�ط ارتباط مع اتحادنا لغرض طي هذه 

الصفحة التي نتمنى ان تطوى نهائياً”.
وكان�ت س�لطات مطار بغ�داد الدولي، من�ع اليوم 
منتخب ناش�ئي العراق من الس�فر بعد كشف تسع 

العبين مزورين.
يذك�ر ان اتح�اد الك�رة أعل�ن الس�بت الماضي عن 
كش�ف حاالت تزوي�ر في أندية الفئ�ات العمرية ل� 
١٣٥ هوي�ة أحوال مدني�ة و٤٥ بطاقة موحدة و٣٥ 

حالة لالعبين يلعبون باسماء اشقائهم”.
واش�ار الى ان�ه “سيرس�ل جميع المستس�مكات 
المزورة التي بحوزته ال�ى الجهات المختصة بغية 
اتخ�اذ الق�رارات المناس�بة”.وأوضح االتح�اد ان 
“األندية تحاول تأخير كش�وفات االندية متوقعين 
ان االتح�اد قد يتوانى ع�ن خطواته التي تم اتخذها 
فيم�ا يخص التزوير”، مؤك�دا ان “االتحاد واللجنة 
المش�كلة ل�ن يعودا ال�ى المربع االول وس�يبقيان 
عل�ى ذات النه�ج الذي يرف�ض في�ه التزوير جملة 

وتفصيال”.

أزمة مورينيو هتدد استقرار 
مانشسرت يونايتد

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة، ع�ن وجود أزم�ة داخل 
مانشس�تر يونايتد، بين البرتغالي جوزيه مورينيو، 
المدي�ر الفن�ي للفري�ق، ونائ�ب الرئي�س التنفيذي 

للنادي، إد وودوارد.
وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، فإن مورينيو 
وجه انتقادات الذعة لإلدارة عقب الهزيمة 4-1 أمام 
ليفربول ودًيا، بأنه لم يحصل على التدعيم الذي كان 

يطمح له في الفريق.

فك�رة  رف�ض  وودوارد  “إد  الصحيف�ة  وأضاف�ت 
اإلنف�اق بش�كل كبير ه�ذا الصيف، وأبل�غ مورينيو 
أن�ه يجب عليه البيع قبل أن يتمكن من الش�راء، بعد 
إب�رام 3 صفق�ات حتى اآلن”.وأوضح�ت الصحيفة 
“العالق�ة بين جوزي�ه موريني�و وإد وودوارد على 

وشك االنهيار تماما”.
ويعي�ش موريني�و، حالة م�ن الغضب، نظ�ًرا للعنة 
اإلصابات التي ضربت الفريق، باإلضافة إلى حصول 
الالعبين الدوليين على راحة بعد المونديال، وتدعيم 

ليفربول بصفقات مميزة بشكل خاص.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

حدد جولين لوبيتيجي المدير الفني لريال مدريد، ما يحتاجه الفريق، بعد 
رحيل كريس�تيانو رونالدو صوب يوفنتوس.وأك�دت صحيفة “ماركا” 
أنه بعد تحليل شامل الحتياجات الفريق، يعتقد لوبيتيجي أن ريال مدريد 
يفتقد لمهاجم من النوع “القات�ل” أمام المرمى.وأضافت أن لوبيتيجي 
مس�رور بأداء كريم بنزيما وجاريث بيل خالل أول أسبوعين من العمل، 
ولكنه يعلم أن الموس�م طويل جدا، وأن هن�اك إصابات محتملة، ولذلك 
يري�د مهاجم�ا آخر.وواصل�ت “بالنظر لما ح�دث خالل بداية الموس�م 
الماضي، س�ندرك أن طل�ب المدير الفني للميرنج�ي، منطقيا”.وتابعت 
“مع إصابة بيل حتى شهر نوفمبر/ كانون الثاني الماضي، خسر الفريق 
العدي�د من النقاط في بطولة الدوري”.وأضافت أن لوبيتيجي مس�رور 
بأداء كري�م بنزيما وجاريث بيل خالل أول أس�بوعين من العمل، ولكنه 
يعل�م أن الموس�م طويل ج�دا، وأن هناك إصابات محتمل�ة، ولذلك يريد 
مهاجما آخر.وواصلت “بالنظر لما حدث خالل بداية الموس�م الماضي، 
س�ندرك أن طلب المدير الفني للميرنجي، منطقيا”.وتابعت “مع إصابة 
بيل حتى شهر نوفمبر/ كانون الثاني الماضي، خسر الفريق العديد من 

النقاط في بطولة الدوري”.

لوبيتيجي حيدد ما ينقص 
             بغداد/ المستقبل العراقيالريال بعد رحيل كريستيانو

 
عق�د االتحاد الفلس�طيني، الي�وم اإلثنين، مؤتم�راً صحفياً، 
بحضور س�وزان ش�لبي، نائب رئيس اتحاد الك�رة، للحديث 
عن آخر التحضيرات الخاصة بالمباراة الودية التي س�تجمع 

الفدائي أمام شقيقه العراقي، 4 أغسطس/آب المقبل.
وقال�ت س�وزان ش�لبي “لق�د ت�م االتف�اق بي�ن االتحادي�ن 
الفلس�طيني والعراقي، على إقامة ه�ذه المباراة الودية على 

أرض فلسطين، تحت إدارة صافرة أردنية”.
وتابع�ت “ه�ذا لي�س اللق�اء األول بينن�ا، حي�ث أن منتخبنا 
الوطني الفدائي، كان أول من تحدى الحصار المفروض على 
الع�راق، عندم�ا لعب مباراتي�ن هناك في عام 2009، وس�ط 

حفاوة استقبال بالغة”.
وأك�دت أن دخ�ول الجماهي�ر للمدرجات س�يكون من خالل 
تذاكر رسمية، ولكنها س�تكون مجانية للجميع، تقديراً لهذا 

الحدث المهم.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أب�دى العب وس�ط برش�لونة، فيليب 
كوتيني�و، رغبت�ه في التتوي�ج بلقب 
دوري أبط�ال أوروب�ا، مش�يرا إلى أن 
فريقه مس�تعد للفوز بكل األلقاب في 

الموسم القادم.
وصرح كوتينيو، خ�الل تقديم أحذية 

“فانت�وم في إس إن”، ب�أن التطلعات 
دائم�ا م�ا تك�ون كبي�رة عن�د بداي�ة 

الموسم الجديد.
وقال الالعب، في تصريحات نش�رتها 
صحيفة س�بورت “الفريق ضم ثالث 
صفقات جديدة، منهم اثنين برازيليين، 
من الواضح أنهم سيساعدوننا كثيرا، 
لكن التطلعات ضخمة، دائما ما نركز 

على الفوز باأللقاب”.
الس�ابق،  ليفرب�ول  الع�ب  وأض�اف 
الذي لم يتمكن الموس�م الماضي من 
المشاركة بدوري األبطال مع البارسا 
بانضمام�ه إليه في س�وق االنتقاالت 
الش�توية، أن�ه يحلم بالف�وز يوما ما 
باللقب األوروبي األعرق على مستوى 

األندية.

االحتاد الفلسطيني يواصل التجهيز لودية العراق

كوتينيو حيلم بالتتويج األوريب مع برشلونة

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

هاج�م عضو لجن�ة الرياضيي�ن الدوليين 
الس�ابقين، نعيم ص�دام، االتح�اد العاقي 

لكرة القدم.
وقال صدام “عقوبة النجم الدولي السابق 
}عدنان درجال{ من قب�ل لجنة االنضباط 
ف�ي اتح�اد الك�رة، ظالم�ة وغي�ر الئقة، 
فكي�ف يعاق�ب نجم ل�ه تاريخ ف�ي الكرة 

العراقية”.
وأض�اف ان “اللوائ�ح االنتخابي�ة باتحاد 
الك�رة تمنح الحصان�ة العضاءه وتضمن 
بقائه�م وع�دم تغييره�م” الفت�ا ال�ى ان 
“الفيفا لم يس�تجب لمخاطباتن�ا بتعديل 
القانون االنتخابي لالتحاد العراقي وهناك 
معرقالت لدخول النجوم والرياضيين في 

اتحاد الكرة”.

وأكد صدام ان “لجنة الرياضيين السابقين 
الدوليين كان لها موقف في قضية درجال 
وأصدرت بيان اس�تنكار وادان�ة للعقوبة 
والتضامن والتعاطف معه”.وأتهم “اتحاد 
الكرة بتسويف المواضيع وأهمال مطالبنا 

بشكل متعمد”.
وعن تأس�يس رابطة الالعبيين الدولييين 
الس�ابقين بين صدام، ان “تس�مية يونس 
محمود لرئاسة الرابطة ال يتعلق بالخبرة 
لكن اتح�اد الكرة قرر تمثي�ل الرابطة في 
هيأت�ه اإلداري�ة بينم�ا نج�د الي�وم فيها 

أعضاء حالييين ال عالقة لهم بالرياضة”.
وأوضح ان “يونس محمود تبنى مشروع 
لك�ن  الك�رة  اتح�اد  لرئاس�ة  اصالح�ي 
مشروعه اجهض وهمش وكانت انتخابات 
اتحاد الكرة لعبة ق�ذرة لعدم وجود كلمة 
وانضباط وأصبحت فيه جميع األس�اليب 

الرخيصة مباحة”.

نعيم صدام هياجم احتاد الكرة ويقيم جتربة 
يونس حممود يف رابطة الالعبني

            المستقبل العراقي/ وكاالت
 

يش�عر آندي موراي، أنه سيبدأ مسيرته من 
جديد، عندما يعود للمشاركة على المالعب 
الصلبة للتنس في واش�نطن، اليوم اإلثنين.

وس�تكون تلك البطولة هي ثالث مش�اركة 
لم�وراي منذ خضوع�ه لجراحة ف�ي أعلى 
الفخ�ذ، ف�ي يناير/كان�ون ث�ان الماض�ي، 
وستشكل أول عودة له للمالعب الصلبة منذ 
م�ارس/آذار 2017 ف�ي أندي�ان ويلز.وقال 

الالع�ب البريطان�ي، البال�غ م�ن العمر 31 
عام�ا لمحطة تنس تي ف�ي، التابعة التحاد 
الالعبي�ن المحترفين “أش�عر عل�ى نحو ما 
بأنني اب�دأ من الصفر من جديد”.وتابع “لم 
أكن ف�ي مثل هذا الموقف من�ذ أن كنت في 
س�ن 18 عاما، لذا فإنني أتطل�ع قدما لمثل 
ه�ذا التحدي”وخ�اض م�وراي، 3 مباريات 
ف�ي أواخ�ر يونيو/حزيران الماض�ي، قبل 
أن ينس�حب من ويمبلدون ليتعافى بش�كل 

أفضل من الجراحة التي خضع لها.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�ف نجم ميالن اإليطالي، عن رغبته في 
ع�ودة فريق�ه للمش�اركة في منافس�ات 
دوري أبط�ال أوروب�ا، ف�ي الع�ام المقبل، 
بعدم�ا فش�ل الروس�ونيري، ف�ي الوصول 

للمسابقة القارية خالل الموسم المنصرم.
وقال الالعب لوكاس بيليا، في تصريحات نشرتها صحيفة توتو 
س�بورت “الهدف األول هو دوري أبطال أوروبا، لكن عندما تلعب 
ف�ي فريق مثل مي�الن، عليك أن تس�عى دائًما إلى أم�ور كثيرة”.

وأضاف “لس�ت جاهًزا بنس�بة 100 بالمئة، لكني على اس�تعداد 
للب�دء بأفضل طريقة ممكنة، أتمنى العودة خالل أس�بوع، عقب 
ع�ودة الفريق من الجول�ة التحضيرية”.وتاب�ع بيليا “المدرب 
إيفان جاتوزو أعطاني ثقة كبيرة في الموسم الماضي، وهو 
م�ا كنت أريده بعد بداية س�يئة، أنا أول من أصيب بخيبة أمل، 
بعد الفش�ل في الوص�ول ألهدافنا”.وأتم “يج�ب علينا الثأر، 
نأمل في تحقيق األهداف المطلوبة، نتمتع بالجودة، نتمنى 
التحسن والظهور بشكل جيد في الموسم الجديد، نريد أن 

ننسى ما حدث الموسم المنصرم”.

موراي يبحث عن الصحوة
يف املالعب الصلبة

نجم ميالن يرغب يف الثأر 
والعودة للتشامبيونزليج

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد/ بال 

التاريخ :2٣ /20١7/7 
اعالن مفقود

اىل املفقود // صدام محمود جاسم 
بتاري�خ  20١٨/7/29 قدم�ت )والدت�ك ( املدع�و )عيش�ة ب�الل 
اس�ماعيل ( تطلب فيها نصبها قيمة عليك لكونك خرجت بتاريخ  
20١٤/7/١ ولم تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف 
حالة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش ي�وم من اليوم الثاني من 

تاريخ النرش سوف تنصب )والدتك ( قيمة عليك الدارة شؤونك 
القايض 

فالح حسن هادي 
������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد/ بال

التاريخ : 7/29/20١٨ 
اعالن مفقود 

اىل املفقود// محمد حميد محمد الكروي 
بتاري�خ  7/٤/ 20١٥ قدم�ت )والدته( املدعوة )س�مرية عبد الله 
خلي�ل ( تطل�ب فيه�ا نصبها قيمة علي�ك لكونك خرج�ت بتاريخ 
20١٥/٤/٤ ول�م تعد لحد االن لذا تق�رر تبليغك بالصحف املحلية 
ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش ي�وم من اليوم الثاني 
من تاريخ النرش سوف تنصب )سمرية عبدالله خليل ( قيمة عليك 

الدارة شؤونك 
القايض 

فالح حسن هادي 
������������������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة الكاتب عدل يف البرصة الصباحي

العدد: ١7٣١١
التاريخ :7/2٤/20١٨ 

اعالن 
اىل /السيد لؤي غالب حنون 

ق�دم املحام�ي / ع�ي طال�ب الوكيل عن س�لوان احس�ان داوود 
االن�ذار املرقم  ١٥٨99 يف 20١٨/7/9 يتضمن الحضور اىل مديرية 
التس�جيل العق�اري االوىل لتحويل ملكية العق�ار املرقم ٣7/ 7١٣ 
م 27 االك�وات ولدى ارس�ال اوراق االنذار بواس�طة مركز رشطة 
حي الحس�ن اتضح ان�ك مجهول االقامة وحس�ب رشح املجلس 
البلدي املثبت عىل ورقة التبليغ لذا اقتىض تبلغك بواسطة الصحف 
اليومية استنادا اىل قانون التبليغات القضائية والعدلية وبناءا عىل 

الطلب زود بهذا االعالن . 
الكاتب عدل 

قيص خميس محمد

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد: /١٣9٤/ب/20١٨ 

التاريخ : 7/29/20١٨ 
اىل /املدعى عليه/ سمؤول رايض حبيب 

اعالن 
اق�ام املدع�ي مدير م�رصف الرافدي�ن اضافة لوظيفت�ه الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة ١٣9٤ /ب/ 20١٨  ضدك بالتكاف�ل والتضامن 
م�ع املدعى عليهم اثري صالح علك وكاظ�م عبد الزهرة عبد والذي 
يطلب فيها مبلغ قدره )٣0٥٥٥٥7٤( ثالثون مليون وخمس�مائة 
وخمس�ة وخمس�ون الف وخمسمائة واربعة وس�بعون . ولتعذر 
تبليغ�ك ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح مبل�غ مركز رشطة 
الجمهوري�ة واملجل�س البل�دي ملنطق�ة دور الضب�اط عليه تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفتن محليت�ن يوميتن بالحضور امام هذه 
املحكم�ة صب�اح ي�وم املرافع�ة املواف�ق 20١٨/٨/٨  وعند عدم 
حظورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا وبعكس�ه س�وف تجري 

املرافعة وفق االصول 
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة ابي صيدا 
العدد:٤2/ب/20١٨ 

التاريخ :7/29/20١٨ 
اعالن 

نظرا الكتس�اب الحك�م الصادر عن ه�ذه املحكم�ة بالعدظد ٤2 
/ب/20١٨ وتاري�خ 20١٨/٥/6 الدرج�ة القطعي�ة واملتضم�ن 
ازالة ش�يوع الس�يارة املرقمة )2267٤( دي�اىل خصويص جميس 
اكادي�ا ابي�ض اللون /مودي�ل 20١0 /والنتهاء اج�راء وضع اليد 
ق�رر االعالن ع�ن بيعه�ا باملزايدة العلني�ة وعىل الراغ�ب بالرشاء 
الحض�ور اىل هذه املحكمة خالل مدة النرش البالغة خمس�ة عرش 
يوما مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ١0% من القيمة 
التقديري�ة البالغة )٥000,000(خمس�ة مالين دينار وس�تجري 
املزايدة يف تمام الس�اعة الثانية عرش من الي�وم االخري للنرش واذا 
ص�ادف اليوم االخري عطلة رس�مية يكون اليوم ال�ذي يليه موعد 

املزايدة ويتحمل املشرتي رسوم التسجيل والداللية .
القايض 

سعد جزاع حسن 
االوصاف 

س�يارة نوع جم�يس مودي�ل 20١0 ابيض اللون وفيه�ا ارضار يف 
مقدمته�ا ورضبة يف ب�اب وجامل�وغ االيرس باإلضاف�ة اىل وجود 
عط�الت يف محركه�ا كونها مرتوك�ة بال حركة من اق�ل من ثالث 

سنوات والقيمة املقدرة خمسة مالين دينار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مدرية تنفيذ بعقوبة 
رقم االضبارة /20١٨/١0٨0 

التاريخ : ٣0/ 7/ 20١٨ 
اعالن 

تبي�ع مديرية تنفيذ بعقوب�ة  العقار تسلس�ل ٣/2١٥6/م١9 خان اللولوة 
الواقع يف بعقوبة الجديدة العائد للمدين  س�عد ن�رص علوان  املحجوز لقاء 
طل�ب الدائن  عدنان محمود حمي�د  البال�غ ٣٥0,000,000 دينار ثالثمائة 
وخمس�ون ملي�ون  فعىل الراغب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
ثالث�ن يوم تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املواصفات :

١_ موقع�ه ورقم�ه :  بعقوبة الجديدة قرب جامع س�ارية  ٣/2١٥6/م١9 
خان اللولوة 

2_جنسه ونوعه :  قطعة ارض مشيد دار للسكن 
٣_ ح�دوده واوصافه :  حس�ب ما مؤرش يف خارط�ة الكارلتو الطابق االول 
هول واس�تقبال وصالة ومطبخ ومرافق صحية وحم�ام وعدد اثنان غرفة 

نوم الطابق الثاني صالة وغرفتان نوم وحمام ومرافق صحية .
٤_ مساحته :  ٤00 م2 

٥_ درجة العمران :  جيدة جدا 
6_ الشاغل  :  اليوجد 

������������������������������������������������������
محكمة بداءة البرصة 

العدد : ٤٨٥/ب/20١٨ 
التاريخ :٣0 /7/ 20١٨ 

اعالن  
املدعي / فاضل قاسم نعمة 

املدعى عليهم / حس�ن وهناء ونادية وليىل اوالد قاس�م نعمة ورواء وعي 
ومحمد ورائد وشيماء ونور اوالد قيس قاسم ونضال هاشم باني 

تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلس�ل ١١٥7 الرباط الكبري ومساحته 
١00م2 و6٥س�م وه�و عبارة عن دار س�كن تق�ع يف منطق�ة الجمهورية 
ويقع عىل ش�ارع فرعي غري مبلط وان�ه مؤلف من طابقن الطابق االريض 
مؤلف من اس�تقبال وه�ول وغرفتن منام وحم�ام ومرفق صحي ومطبخ 
وانه مش�غول من قبل هناء قاسم ونضال هاش�م اما الطابق االول متكون 
من هول وثالث غرف وس�طح خارجي ودرج يؤدي اىل السطح االعىل البناء 
من الطابوق ومسقف بالكونكريت واالرضية مبلط بالكايش درجة عمرانه 
متوس�ط فمن له رغبة بالرشاء مراجعة هذه املحكم�ة مع دفع التأمينات 
القانوني�ه البالغ�ة ١0% من القيم�ة املقدرة البالغة مائ�ة وعرشون مليون 
دينار وس�تجرى املزايدة الس�اعة الثانية عرش من ظهر اليوم الثالثن ليوم 

التايل لنرش االعالن ويتحمل املشرتي أجور املناداة . 
القايض 

محمد نزار هاشم البعاج

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

اىل الرشيك )كوثر حسن خضري ( 
اقتىض حضوركم اىل صندوق االس�كان العراقي /فرع النجف االرشف وذلك 
لتثبيت اقراركم باملوافقة عىل قيام رشيككم  الس�يد )محمد س�عيد جبار( 
بالبن�اء عىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة )62٣٨6/٣( حي امليالد 
لغرض تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم داخل 
العراق وش�هر خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبال

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / 6060

التاريخ ٣0/7/20١٨
االعالن

ق�دم املواط�ن  )زينب مظلوم حبيب( طلبا لغ�رض تبديل لقبه وجعله 
)الجب�وري( بدال من ) العيس�اوي( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطلب وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم ٣ لسنة 20١6 االمر االداري املرقم 2٤١9٥ يف ١2/20١6/6
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / 60٥٤
التاريخ ٣0/7/20١٨

االعالن
ق�دم املواطن  )زهراء مظلوم حبيب( طلب�ا لغرض تبديل لقبه وجعله 
)الجب�وري( بدال من ) العيس�اوي( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطلب وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم ٣ لسنة 20١6 االمر االداري املرقم 2٤١9٥ يف ١2/20١6/6
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

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

فقدت مني املستمسكات الصادرة من /رشكة توزيع املنتجات النفطية 
هيئ�ة توزيع الفرات االوس�ط � ف�رع النج�ف االرشف الهوية املرقمة 
) ٤٨2( يف 20١7/2/2٨  املرقم�ة  والهوي�ة  )٤٥٤9( يف 9/٤/20١6 
بأس�م / نصري فال�ح مهدي فعىل من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

فقدان
فقدت مني ب�راءة الذمة الصادرة من الهيئ�ة العامة للرضائب / فرع 
النج�ف االرشف ذي العدد /٤٨٤2 بتاري�خ 20١٤/2/١6 واملعنونة اىل 
مديري�ة مرور محافظة البرصة بأس�م /فالح هان�ي كاظم فعىل من 

يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الوجيهية 

العدد: /72/ش/20١٨ 
التاريخ :/7/26/20١٨ 

اىل /املدعى عليه )ياسن حسن عي ( مجهولة محل االقامة 
اقام�ت املدعي�ة )روي�دة محم�ود لفت�ة ( يف الدع�وى املنظورة ام�ام هذه 
املحكمة واملرقم�ة بالعدد 72/ ش/ 20١٨ والتي تطلب فيها الحكم بتمديد 
حضان�ة االطفال كل من ) حس�ام وخالد( )ابنائكم�ا ( وبالنرض ملجهولية 
محل اقامتك حس�ب اش�عار املختار ورشح القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك 
ن�رشا يف صحيفت�ن يوميت�ن محليت�ن بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف 
الس�اعة التاس�عة صباحا يف ٨/7/ 20١٨ وبعكسه سوف ينظر يف الدعوى 

غيابيا وعلنا حسب القانون .
القايض 

عي يوسف رايض 

������������������������������������������������������
قرار الحكم غيابيا

محكمة  قوى االمن الداخي الخامسة 
رقم القضية : ١0١7 / 20١6 

تاريخ القرار /٨/6/ 20١6
تشكلت محكمة قوى االمن الداخي املنطقة الخامسة يوم االربعاء املصادف 
6/٨/ 20١6 برئاسة اللواء الحقوقي رزاق عبد عي محمد الطائي وعضوية 
كل م�ن العميد الحقوقي خضري عويف ه�الل والعميد الحقوقي جرب عتيوي 

معله واصدرت بأسم الشعب حكمها االتي : 
حكمت محكمة قوى االمن الداخي املنطقة الخامس�ة بأس�م الش�عب عىل 

املجرم الغائب )الرشطي حيدر عباس عبود مطري ( حكما غيابيا بما يي 
١_ بالس�جن ملدة )س�بع س�نوات ( وفق املادة ٣2 /اوال من ق.ع.د رقم ١٤ 
 )    X١0٣69Z   ) لس�نة 200٨ املعدل الختالس�ه املس�دس الحكومي املرقم
ن�وع برتا م�ع مخزن ع�دد/2 وجعب�ة مس�دس وتضمينه مبل�غ مقداره 
)٥,٣٤,000( خمس�ة مالي�ن واربع�ة وثالث�ون الف دينار ع�ن قيمة املواد 
املوصوف�ة اعاله التي اس�تصحبها املتهم عند فصله بموج�ب كتاب قيادة 
ق�وات ح�رس الح�دود / االدارة واملرية املرق�م ١0 ض /١2/ ٨02٣ يف 27/ 
١2/ 2006  اس�تنادا للفق�رة ثاني�ا من املادة ٣2 م�ن ق.ع.د املعدل عىل ان 

يستحصل منه بالطرق التنفيذية 
2_ اعتبار جريمته اعاله مخلة بالرشف استنادا للمادة 2١/أ _ 6 ق.ع. 

٣_ ط�رده م�ن الخدمة يف قوى االمن الداخي اس�تنادا الح�كام املادة ٣٨ /
اوال/ أ م�ن ق.ع.د رق�م ١٤  لس�نة 200٨ املعدل وعدم ج�واز اعادة تعيينه 
يف دوائ�ر الدولة والقطاع العام اس�تنادا لقرار مجلس قي�ادة الثورة املنحل 

١٨ لسنة ١992 
٤_ اعط�اء املوظفن العمومي�ن  صالحية القبض عليه اينم�ا وجد لتنفيذ 

الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة 69 /ثانيا من ق. أ.د 
٥_ الزام املواطنن االخبار عن محل اختفاء املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام 

املادة 69 /ثالثا من ق.أ.د 
6_ حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام املادة 69 /رابعا من 

ق . أ.د . 
7_ تحدي�د اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب جبار عاتي ج�رب مبلغ قدره 

ثالثون الف دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
القرار باتفاق االراء قابال لالعرتاض استنادا الحكام املادة 7١ /ثانيا من ق. 

أ . د رقم ١7لسنة 200٨ وافهم علنا يف
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مخس عادات تقلص العمر!
كش�فت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة 
بريغام يونغ األمريكية، عادات سيئة للبرش، 

تؤثر سلبا يف طول أعمارهم.
وساعدت الدراس�ة التي جرت تحت إرشاف 
الدكتور جوليان هولت-لونستاد، عىل إثبات 
أن العزل�ة الش�خصية واالنغم�اس الكيل يف 
العال�م االف�رايض، أكثر العادات س�لبية يف 

حياة البرش.
العالق�ات  غي�اب  أن  العلم�اء  أك�د  وق�د 
االجتماعي�ة املتبادل�ة م�ع الن�اس اآلخرين 
يقوض صحة اإلنسان بدرجة تعادل تدخني 

15 سيجارة يوميا.
كما أن تأثري التدخني املس�تمر يعادل التأثري 
السلبي لقلة النوم املزمن، ألنها تسبب زيادة 

الجلطات الدماغية وأمراض القلب واألوعية 
الدموية.

وم�ن الع�ادات الس�يئة الت�ي تقل�ص عمر 

اإلنسان، البقاء يف وضعية الجلوس لساعات 
طويل�ة. فالجلوس أم�ام الكمبيوت�ر لفرة 
طويل�ة ل�ه مخاط�ر عدي�دة ع�ىل الصحة، 
القل�ب واألوعي�ة  أم�راض  كخط�ر تط�ور 
الدموية ورسطان القولون. كما أن ممارسة 
التمارين البدنية يف قاعات الرياضة لن تنفع 
يف ح�ال بقاء الش�خص يف وضعية الجلوس 

لساعات طويلة خالل النهار.
ومن املمارس�ات الخطرة أيض�ا، املبالغة يف 
التعرض ألشعة الش�مس من أجل الحصول 
عىل برشة س�مراء. وبحس�ب العلم�اء، يعد 
رسط�ان الجلد الناتج من التعرض لألش�عة 
فوق البنفس�جية أكثر انتشارا من رسطان 

الرئة بسبب التدخني.

أقالم التلوين تسبب الرسطان! البرشية عرفت الزراعة منذ 6 آالف سنة
أعلن خرباء مؤسسة »شتيفتونغ فارينتيست« األملانية التي تقيم السلع 
والخدم�ات يف الس�وق االس�تهالكية أن أقالم التلوين وأق�الم »املاجيك« 

)Magic Pens( تحتوي عىل مواد سامة.
 Stiftung Warentest وتفي�د مجلة دير ش�بيغل، بأن خ�رباء مؤسس�ة
أخ�ذوا 35 عينة م�ن مواد قرطاس�ية، تتضمن 17 مجموع�ة من أقالم 

التلوين، و12 مجموعة من أقالم »املاجيك« و6 عبوات حرب.
وأدهش�ت نتائج تحلي�ل مكونات هذه امل�واد الخرباء، حي�ث تبني أنها 
تش�كل خطورة عىل الصح�ة. ويق�ول الباحثون إن »ثلث�ي مجموعات 
أق�الم التلوين تحتوي عىل مواد س�امة تس�بب الرسطان، وهذا يش�مل 

مجموعتني من أقالم املاجيك و5 من عبوات الحرب«.
واملثري يف األمر أن أغىل األقالم تحتوي عىل أكرب نس�بة من هذه السموم 

واملواد املرسطنة )هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات(.
ف�إذا أخذن�ا باالعتبار وض�ع األطفال هذه األق�الم يف أفواه�م، يمكننا 
بسهولة تصور كيفية دخول هذه السموم واملواد إىل أجسامهم. وعالوة 

عىل خطر اإلصابة بالرسطان، تسبب تلك املواد الحساسية.

وج�د باحثون م�ن متحف علم اآلث�ار واألعراق البرشية يف س�ان باولو 
أن الصيادي�ن يف الجزء الجنوبي الغربي م�ن منطقة األمازون، عملوا يف 

الزراعة منذ أكثر من 6 آالف سنة.
ون�رشت مجل�ة »PLOS ONE« أن العلم�اء الربازيلي�ني درس�وا القطع 
األثرية من منطقة تيوتونيو عىل نهر ماديرا )أحد روافد نهر األمازون(، 

فوجدوا أن هذه األدوات القديمة كانت تستخدم ملعالجة الطعام.
كم�ا عثر الباحثون عىل دالئل عمرها من 7 إىل 12 ألف س�نة، تش�ري إىل 
قيام سكان تلك املنطقة بزراعة املحاصيل الزراعية، كالكاسافا )شجرية 

خشبية موطنها أمريكا الجنوبية( واليقطني والفاصولياء والجوافة.
يذك�ر أن علم�اء األث�ار األمريكيني عث�روا، يف فرباير امل�ايض، عىل أكثر 
من 60 ألف منش�أة أثرية لم يكشف عنها س�ابقا، تابعة لحضارة املايا 
كالط�رق وقنوات ال�ري والقالع واألهرامات وغريه�ا من مظاهر وجود 

مدن كربى لهذه الحضارة الطاعنة يف القدم.

كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

إدراج مضاد حيوي شائع يف قائمة »األدوية القاتلة«
أدرج املض�اد الحي�وي سيربوفلوكساس�ني 
الكوينولونات،  وبقية مس�تحرضات صنف 
يف قائمة العقارات الخطرية بسبب األعراض 
الجانبية عىل الجسم، وخاصة القلب واألوعية 
 Infection Сontrol الدموية. وتفيد مجل�ة
Today، ب�أن العلم�اء اكتش�فوا أن امل�رىض 
الذي�ن تناولوا هذا املضاد الحيوي كانوا أكثر 

عرض�ة لتمدد الرشي�ان األبه�ر )األورطي( 
وتم�زق األوعية الدموي�ة. كما أك�د اختبار 
ه�ذه املس�تحرضات عىل الف�ران املخربية 
خطره�ا الجدي ع�ىل الصح�ة. واتضح من 
نتائج االختبار أن العقار كان له تأثري سلبي 
جدا عىل الفران املريضة، حيث أصيبت %79 
منها باإلسهال، و67% بتمزقات يف الرشيان 

األبه�ر، كم�ا س�بب العقار نف�وق 15% من 
الفران. واستنتج الباحثون أن تناول املضاد 
الحيوي سيربوفلوكساس�ني يش�كل خطرا 
جدي�ا عىل القل�ب واألوعي�ة الدموي�ة، كما 
يس�بب خلال يف العملي�ات الخلوية وخاصة 
يف األنسجة الرابطة بما فيها التهاب وتمزق 

األوتار وانفصال الشبكية.

سيلڤيا النقادي

يواج�ه كث�ريون ش�عورا غري 
مريح لدى انتف�اخ املعدة رغم 
اتب�اع نظ�ام غذائ�ي صح�ي 
اللياق�ة  ع�ىل  املحافظ�ة  أو 

الجسدية.
محارب�ة  ط�رق  ي�يل  وفيم�ا 

انتفاخ املعدة:
1- تجن�ب تن�اول الطع�ام يف 

وقت متأخر من املساء
تق�ول جاني�ت هاي�د، خبرية 
 Gut« التغذي�ة ومؤلفة كت�اب
الجهاز  »يستعد   :»Makeover
الهضمي ليعمل بش�كل أفضل 
خ�الل النه�ار، حي�ث تتباط�أ 
الوظائ�ف الهضمي�ة يف الليل. 
وق�د تطورن�ا لتن�اول الطعام 
يف ض�وء النه�ار«. ل�ذا يج�ب 
االمتناع عن تناول الطعام قبل 

ساعتني من النوم.
2- تناول كميات أقل من السكر

وتوض�ح جانيت بالق�ول: »ليس من املعروف 
بالضبط مل�اذا يؤدي الس�كر إىل إح�داث خلل 
يف البكتريي�ا املفي�دة وغ�ري املفي�دة، وكذل�ك 

االنتفاخ، ولكن األمر يستحق العالج«.
وتح�ذر الخبرية م�ن أن »املحليات الصناعية، 
مث�ل تل�ك املوج�ودة يف مرشوب�ات الحمي�ة 
الغذائي�ة، ق�د ثب�ت أنها تس�بب ع�دم توازن 
البكتريي�ا ل�دى الحيوانات، لذا ق�د يكون من 
املفي�د تجنبه�ا إذا كن�ا نرغ�ب بالتخلص من 

االنتفاخ«.
3- الصي�ام عن الطعام ملدة ال 

تقل عن 12 ساعة
تقول جاني�ت إن »وجود فرة 
صي�ام تمت�د م�ن 12 إىل 14 
ساعة بني العش�اء والفطور، 
يمكن أن تحف�ز فقدان الوزن 
يف  املفي�دة  البكتريي�ا  ونم�و 
أن  يمك�ن  والت�ي  األمع�اء، 
تحس�ن عملية األيض وتوازن 

هرمونات الجوع«.
4- اللجوء لألطعمة املخمرة أو 

املخللة
تح�وي األطعم�ة املخمرة عىل 
بالنس�بة  املحبب�ة  البكتريي�ا 
للمعدة، ل�ذا يجب إضافتها إىل 

النظام الغذائي.
5- تناول الخضار والفواكه

أوضحت جانيت أن�ه عندما يعاني الناس من 
انتفاخ مزمن، يصابون بالتوتر ويبتعدون عن 
األطعمة الغنية باأللي�اف. لذا تنصح بأهمية 
الخض�ار املختلفة والفواكه بالنس�بة لصحة 

القناة الهضمية عىل املدى الطويل.

»5« خطوات صحية ملحاربة انتفاخ املعدة! 
يرتب�ط حدوث الجلط�ات يف معظم 
األحي�ان بتغ�ري مكونات ال�دم بعد 
م�ن  والثالث�ني  الخامس�ة  بل�وغ 
العمر، ويزيد س�وء التغذية والبيئة 
واإلصابات من رسعة هذه العملية 

الخطرة عىل الصحة.
والجلط�ات ه�ي خث�رات دموي�ة 
تتك�ون يف األوعي�ة الدموي�ة أو يف 
القل�ب، ويمك�ن أن تحدث بس�بب 
خلل وراث�ي يف تخثر ال�دم، كما قد 
يك�ون الس�بب يف أم�راض املناعة 
الذاتي�ة، وحت�ى عملي�ات جراحية 

عىل األوردة الرئيسية الكبرية.
إضاف�ة لهذا، يمكن خ�الل العملية 
أو  الصدم�ة  بس�بب  الجراحي�ة 
يف  أرضار  تحص�ل  أن  الع�دوى 
البطان�ة الداخلية لألوعية الدموية، 
ما يس�اعد يف تك�ون الجلطات. كما 

أن الجل�وس لف�رات طويل�ة، يس�بب ركود 
الدم، ما يس�اعد يف تخثره مس�ببا الرجفان 

األذيني وقصور القلب.
وتستخدم يف الطب الشعبي 3 طرق بسيطة، 
يعتق�د أنه�ا تس�اعد يف إذابة ه�ذه الخثرات 

الدموية، ما يساعد يف تحسن الحالة الصحية 
والدم ملدة أس�بوع. فمن أج�ل الوقاية ومنع 
تك�ون الجلط�ات، ينصح قب�ل األكل بعرشة 

دقائق بتناول بعض قطع الجريب فروت. 

كما أنه من املفيد أيضا تناول قدح من عصري 

الطماطم يوميا، حي�ث أن مكوناته تخفض 
م�ن تجمع الجلطات يف خثرة كبرية. ويوىص 
بتن�اول ما ال يقل ع�ن جزرة واح�دة يوميا، 
حي�ث أن املركب�ات والعن�ارص الكيميائية يف 
الج�زر تعزز بفعالية جدران األوعية الدموية 

وتمنع تكون الجلطات.

اجللطات الدموية خطر هيدد الكثريين!

الحقوقي ماجد الحسناوي
الجهود التي تبذل اليوم ضد الديمقراطية لتش�ويه بهائها والتشكيك 
يف قيمتها أصحيح ان الديمقراطية فساد وتقهقر وفوىض أصحيح ان 
تجربتها يف بالدنا باءت باإلخفاق والبوار وهل شعوب الرشق االوسط 
بحاج�ة اىل اوصياء ورعاة يهش�ون عليها بالعىص هل توجد وس�يلة 

سواها لتكريم االنسان وصيانة حقوقه يف الحكم ويف املجتمع .
انه�ا نوع من ان�واع الحكم لتنظيم ش�ؤون الحي�اة ومصالح الناس 
جميع�ا, وتعي�ش الديمقراطية الي�وم اياما توش�ك ان تكون فاصلة 
يف تقري�ر مصريه�ا وتواجه اليوم رصاع�ا حقيقيا بينه�ا وبني قوى 
كث�رية وارتب�اط الديمقراطية يف اذهان الناس بدول الغرب وش�عوبه 
ونحن ابناء هذا الجيل مثال س�ماع اسمها مقرونا بأمريكا وبريطانيا 
وفرنس�ا وبقي�ة دول اوروب�ا ولكن هذه ال�دول لم ت�ويف بالتزاماتها 
الديمقراطية ول�م تحتمل وطأة االمانة فذهبت تنكرها وتذيق الناس 
بأس�مها الخس�ف والهول وتفتحت ش�هيتها الس�تضعاف الشعوب 
الفقرية فش�نت الغزوات وس�لبت االم�م حقوقها وتح�ول املبرشون 
بالديمقراطية اىل لصوص, وأنس�لخت هذه ال�دول عن الديمقراطية 
وتنك�رت ملبادئها وهرب�ت من التزاماته�ا ومس�ؤولية الرجس الذي 
يقرف�ه الغرب أهذه الجنة التي وعدنا بنعيمها املحتل بل كانت ثمرة 
التطبي�ق املنح�رف يف البالد التي مارس�ت الديمقراطية ممارس�ة لم 
تنجح من تدخل املستعمر وسفاهة الحكم, هل الديمقراطية مسؤولة 
ع�ن االس�اطيل والجيوش االمريكي�ة التي تجوب البح�ار خالعة عن 
نفسها فضيلة التواضع واملؤامرات والفتن التي توقظها يف كل مكان 
اضافة اىل الجرائم والدماء التي تقطر يف البلدان لينكش�ف القناع عن 
همجية الغرب فتبدو حقيقتهم الع�داء للديمقراطية, والرضبة التي 
وجهها الغرب للديمقراطية يف اس�بانيا كان�ت قاتلة ففي عام 1936 
رف�ع الش�عب االس�باني اىل مقاعد الحك�م اعضاء الجبهة الش�عبية 
واخت�ار ممثلني ل�ه يف الربملان ولم تعد حكومة الجبهة تبدأ نش�اطها 
ض�د الرجعي�ة واالقطاع حت�ى تكتل الغ�رب ودفع�وا اىل االمام قطبا 
من الفاش�ية وهو الجنرال )فرانك�و( الذي قاد البعض ضد الحكومة 
الديمقراطية وحتى بعد الحرب العاملية الثانية وقفت امريكا الزعيمة 
الجدي�دة تدافع عنه وتحميه وترفض ان يحاكم ويس�أل عن جرائمه 
ونش�اطه اله�دام, واغرقت عليه باألس�لحة وال�دوالرات هذه جرائم 
الغرب ض�د الديمقراطية ف�أن الغرب ش�ئ والديمقراطية يشء أخر 
تمنحن�ا الثقة به�ا كفكرة وس�ياج لحماية حقوق االنس�ان وتطلق 
يد الش�عب اختيار حكومت�ه ونوابه ووضع قوانينه وتدعم املس�اواة 
السياس�ية واالقتصادية وترفض االحتكار واالس�تعمار وتمثل ارادة 
التق�دم واالرتقاء والديمقراطية تعرفنا بنفس�ها وال نحتاج الحد كي 
يقدمها للناس . وكلمة الجماهري هي العليا لتكش�ف االيادي امللطخة 
بالقاذورات والغرب ال يريد الديمقراطية لألمم التي وضعها يف قائمة 

البقر الحلوب.  

بمناس�بة االحتف�ال بم�رور 100 ع�ام ع�ىل مولد الزعيم نيلس�ون 
ماندي�ال، أص�درت جن�وب أفريقيا مجموع�ة م�ن أوراق البنكنوت 
والعم�الت املعدني�ة الذهبي�ة التي تحكي ص�وراً من حي�اة مانديال 
ونش�أته وس�جنه ملدة 27 عاماً ونهاية نظام الفصل العنرصي عام 
1994 عندما أصبح رئيس�اً حتى وفاته ع�ام 2013.. ويأتي إصدار 
األوراق والعمالت يف س�ياق سلس�لة من األنش�طة يف أنح�اء العالم 
تتصدره�ا محارضة يلقيها الرئيس األمريكي الس�ابق باراك أوباما 

هذا األسبوع.
يف هذا اإلطار، أو بمعنى آخر، هذه املناسبة، أعادتني خمس سنوات 
ماضية، عندما رحل الزعيم ونش�أ الرصاع ب�ني عائلته التي تاجرت 
بأس�طورته بكل الوس�ائل التس�ويقية الت�ي فيها ما يخلد اس�مه 
وذك�راه ومنها ما يندرج تحت مس�ميات التجارة االعتيادية.. فمن 
امللصقات السياس�ية إىل زجاجات النبيذ إىل مرايل املطبخ إىل صناعة 
املالبس وحتى املسلس�الت التليفزيونية، اس�تثمر بع�ض ورثة هذا 
الرج�ل الذين بلغ عدده�م 30 فرداً كل فرصة ممكنة س�اعدت عىل 
 »Brand« تحقيق مكاسب مالية باهظة من - »وراء« - هذه العالمة
»مانديال« والتي تعتربها ماكازي مانديال- إحدى بنات الزعيم- حقاً 
مكتس�باً ال رضر من�ه وال عيب فيه.. األمر ال�ذي يأخذنا مرة أخرى 
للحديث عن العالمة - أيا كان نوع العالمة- وذكاء وقوة استثمارها 
يف الوقت املناس�ب لها.. املوضوع جدير ب�كل االهتمام والجدية ألنه 
يطرح تنوع األبعاد من أجل خلق وتسويق فكرة »العالمة« وهو أمر 
ليس بجديد عىل األس�واق السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية يف 
العالم كله والتي تعمل وفقاً لخطط مدروسة تحكمها اسراتيجيات 
ومعايري واضحة لتحقي�ق الهدف الذي يصل إىل ذروة نجاحه عندما 
تنطبق الصورة املراد ترسيخها يف عقل املتلقى وهو أمر ليس بالسهل 

ويحتاج جهداً ومهارة عالية من أجل نجاح توصيله.
أق�ول ذل�ك ألنه ربما حتى اآلن ل�م نر يف م�رص- إال القليل جداً- من 
ص�ورة أو حملة جدية »وراء« »عالم�ة« بالرغم من أننا نملك الكثري 
م�ن »العالم�ات« التاريخي�ة أو االقتصادي�ة املرتبط�ة باالقتص�اد 
امل�رصي.. وغريها م�ن العالمات الثقافي�ة والراثي�ة.. نملك الكثري 
لكننا - بحق - ال نملك طرق التسويق واالستدامة، وإذا قمنا بحملة 
نقوم بها لزمن وقتي وبالت�ايل تفقد فاعليتها ومضمونها.. الجهود 
الفردي�ة واملبادرات املح�دودة ال تأتي بالنتيجة املطلوب�ة وعلينا أن 
نس�تثمر الفرص واملناس�بات للرويج »لعالمة« بعينه�ا باإلضافة 
إىل فت�ح خزائنن�ا وإخراج ما بها م�ن كنوز مدفون�ة تحتاج إىل من 
»يلمعه�ا« ويعي�د إليها الحي�اة والرخاء.. عليك�م أن تفكروا خارج 

الصناديق التقليدية!
وعذراً أنني احتجت ان أس�تخدم مصطلح »خ�ارج الصندوق« ألننا 

أسأنا استخدامه عىل الفاىض واملليان!

من املطبخ إىل الرئاسةديمقراطية الغرب الكاذبة


