
Issue No  ( 1722 )  August  1 Wed 2018    العدد ) 1722( 1 آب 2018           السنة السادسة           معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

االمام علي )عليه السالم(

إّنا الّدنيا ِشرك وقع فيه 
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ص2جملس كركوك يدافع عن بقاء ريبوار طالباين وهيدد بمقاضاة املروجني إلقالته
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ص2 احلشد الشعبي يرشع بعملية تطهري الصحراء الغربية الكربى عىل احلدود

جملس القضاء األعىل ينعى نائب رئيس حمكمة التمييز االحتادية

»سائرون« يعلن وضعه »اللمسات االخرية« عىل تشكيل الكتلة االكرب
بغداد تطرح عىل أربيل مقرتح لتصدير نفط كركوك عرب كردستان اىل تركيا

ص2 الرافديـن يطلـق »وجبـة جديـدة« من سلفـة املوظفيـن

األموال تتدفق إىل البرصة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تدفقصت األموال عصى محافظة البصرة بعد أن 
ماطلصت الحكومة ألشصهر يف إرسصالها، وتزامن 
ذلصك مع ازدياد حصدة التظاهصرات يف محافظات 
الجنصوب وتحّولهصا إىل اعتصامصات، فيما تدخل 

القوات األمنية لفض خيام املعتصمني.
البصرة  الشصعبية يف  تصاعصدت االحتجاجصات 
وحصارص املتظاهرون مبنصى الحكومصة املحلية 
وأغلقصوا األبواب مطالبني بتنفيذ وعود تحسصني 

أوضاع املواطنني. 
ملقصر  الرئيسصية  البوابصة  املتظاهصرون  واغلصق 
الحكومصة املحليصة يف املحافظة حيصث اعتصمت 

مجموعة منهم حوله وذلك اثر انطالق تظاهرات 
امام املبنى تطالب بمحاسصبة الفاسدين وتوفري 
الخدمات واصالِح املنظومصِة الكهربائية وتنفيذ 
الحكومة لوعودها باالصالح وتوفري فرص عمل 

للعاطلني.  
ودعا املعتصمون مواطني املحافظة وشخصياتها 
املتصصصصصصظاهريصن  إىل مسصاندة  االنضمصام  إىل 
التصي تطالصب بحقوقها املرشوعصة  مؤكدين، ان 
اعتصامهصم مسصتمر امام بوابة مقصر الحكومة 

لحني تنفيذ مطالبهم. 
وقصد تحولصت تظاهصرات االحتجصاج يف عدد من 
محافظات وسط وجنوب العراق التي انطلقت يف 
الثامن من الشهر الحايل إىل اعتصامات مفتوحة 

للمحتجصني  وعودهصا  السصلطات  تلبصي  حتصى 
باصالحصات حقيقيصة يف اوضاعهصم االقتصادية 

واالجتماعية والسياسية.
بدوره، افاد عضو لجنة االعتصام بناحية االمام 
الصصادق شصمال البرة احمصد عادل بصان قوة 
امنيصة قامت بفض اعتصام لعصدد من املواطنني 
بالقرب من موقصع املحطة الثامنة يف حقل غرب 

القرنة1.
وقصال عادل ان القوة فضت االعتصام عى الرغم 
مصن املهلة التصي اعطتها اللجنصة اىل رشكة نفط 
البصرة والتصي تصصل اىل 3 أيام لتنفيصذ مطالب 

املعتصمني.
التفاصيل ص2

احملافظة تسلمت )97( مليار دينار من املوازنة التشغيلية.. والقوات األمنية تفض اعتصامات اجلنوب

جهاز املخابرات يفكك »شبكة احتيال« تبتز مصارف لبنانية

املبعوث األممي يشدد عىل رضورة 
تشكيل حكومة مؤيدة لإلصالح وقادرة

 عىل حتقيق مطالب املواطنني

حمافظ البرصة يلتقي وفدًا 
 )APR  ENGERY( من رشكة

األمريكية املتخصصة بالكهرباء 
ص3ص2

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلصن مستشصار للرئيصس اإليرانصي حسصن 
روحانصي أمس الثالثصاء أن أي محادثات مع 
الواليصات املتحصدة األمريكيصة يجصب أن تبدأ 
بخفض التصعيد والعودة إىل االتفاق النووي.

وكتصب حميصد أبصو طالبصي عى تويصر »من 
يؤمنصون بالحوار وسصيلة لحصل الخالفات... 
عليهصم أن يلتزموا بأداتها. فاحرام الشصعب 
اإليراني وخفصض الترفات العدائية وعودة 
أمصريكا لالتفصاق النصووي من شصأنها تمهيد 

الطريق غري املعّبد الراهن«.
وكان أبصو طالبصي يرد عى تريصح للرئيس 

األمريكصي دونالد ترامب، الذي أعرب فيه عن 
اسصتعداده للقاء املسصؤولني اإليرانيني »متى 
أرادو ذلصك«، ودون رشوط مسصبقة. وأعرب 
ترامب عصن اعتقاده بصأن اإليرانيني يريدون 
لقائصه. جصاء ذلصك خصالل مؤتمصر صحايف يف 
البيت األبيض بعد أقل من أسصبوع عى تبادل 
التهديصدات بصني الرئيصس األمريكصي نظريه 

اإليراني روحاني.
وقال أبو طالبي إن ايصران أبدت انفتاحا إزاء 
الحصوار يف املصايض خصوصا خصالل االتصال 
الهاتفصي بني روحانصي والرئيصس األمريكي 
السصابق باراك أوباما يف العصام 2013. وكتب 
أن االتصصال آنصذاك كان »مرتكزا عى األيمان 

بإمكانيصة السصري يف طريصق بنصاء الثقة عرب 
االلتزام بصاداة الحوار. االتفصاق النووي كان 

ثمرة لاللتزام بالحوار فالبد من القبول به«.
إال أن املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية 
بهرام قاسصمي رصح االثنني ردا عى ترامب 
أن املحادثصات مصع اإلدارة األمريكية الحالية 

مستحيلة.
»نظصرا  صحافيصني  أمصام  قاسصمي  وقصال   
لإلجصراءات العدائية التي قامصت بها أمريكا 
ضصد إيران لن يكون هنصاك إمكانية للتحاور 
معها وأن أمريكا أثبت أنه ال يمكن الثقة بها 
يوما بعد يوم«، بحسصب ما نقلت عنه وكالة 

مهر اإليرانية.

إيران حتدد رشوطها لعقد لقاء مع ترامب

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/
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الرافدين يطلق »وجبة جديدة« من سلفة املوظفني

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تدفقصت األمصوال عىل محافظصة البصرة بعد أن 
ماطلت الحكومة ألشصهر يف إرسالها، وتزامن ذلك 
مع ازدياد حدة التظاهرات يف محافظات الجنوب 
وتحّولهصا إىل اعتصامصات، فيمصا تدخصل القصوات 

األمنية لفض خيام املعتصمني.
البصرة  يف  الشصعبية  االحتجاجصات  تصاعصدت 
وحصارص املتظاهصرون مبنصى الحكومصة املحلية 
وأغلقصوا األبصواب مطالبني بتنفيذ وعود تحسصني 

أوضاع املواطنني. 
ملقصر  الرئيسصية  البوابصة  املتظاهصرون  واغلصق 
الحكومصة املحليصة يف املحافظة حيصث اعتصمت 
مجموعة منهم حوله وذلك اثر انطالق تظاهرات 
امام املبنى تطالب بمحاسصبة الفاسصدين وتوفري 
الخدمات واصصالِح املنظومصِة الكهربائية وتنفيذ 
الحكومة لوعودهصا باالصالح وتوفري فرص عمل 

للعاطلني.  
ودعا املعتصمون مواطني املحافظة وشخصياتها 
املتصصصصصصظاهريصن  مسصاندة  إىل  االنضمصام  إىل 
التي تطالصب بحقوقهصا املرشوعصة  مؤكدين، ان 
اعتصامهم مسصتمر امصام بوابة مقصر الحكومة 

لحني تنفيذ مطالبهم. 
وقصد تحولصت تظاهصرات االحتجصاج يف عصدد من 
محافظات وسصط وجنوب العصراق التي انطلقت 
اعتصامصات  إىل  الحصايل  الشصهر  الثامصن مصن  يف 
مفتوحة حتى تلبي السلطات وعودها للمحتجني 
باصالحصات حقيقيصة يف اوضاعهصم االقتصادية 

واالجتماعية والسياسية.
بصدوره، افاد عضو لجنة االعتصام بناحية االمام 
الصادق شمال البرة احمد عادل بان قوة امنية 
قامت بفصض اعتصام لعدد من املواطنني بالقرب 
من موقع املحطة الثامنة يف حقل غرب القرنة1.

وقصال عادل ان القوة فضصت االعتصام عىل الرغم 
مصن املهلصة التي اعطتهصا اللجنصة اىل رشكة نفط 
البصرة والتي تصصل اىل 3 أيصام لتنفيصذ مطالب 

املعتصمني.
يذكصر ان اللجنصة املنظمصة لالعتصصام اعلنت عن 
االسصتمرار باالعتصصام لليصوم الرابع عصىل التوايل 
والصذي نظمه عصدد مصن املواطنني امصام املحطة 
الثامنة يف حقل غرب القرنة 1 يف ناحية للمطالبة 
بتشصغيل العاطلني عن العمصل واالهتمام بالواقع 

الخدمي وغريها من املطالب.
وأمام مبنى الحكومة املحلّية يف البرة تضاربت 

االنبصاء بشصأن مصا إذا كانصت القصوات األمنية قد 
فّضت االعتصصام، أن املعتصمني فضوا االعتصام 
بأنفسصهم بعصد وصصول أمصوال مصن الحكومصة 

االتحادية يف خانة املوازنة االتحادية.
واعلصن محافصظ البرة اسصعد العيدانصي اطالق 
اكثر مصن 97 مليار دينار من املوازنة التشصغيلية 

للمحافظة.
واكصد بيصان ملكتصب العيدانصي، تلقت »املسصتقبل 
العراقي« نسصخة منصه، ان »وزارة املالية أطلقت 
اكثر مصن 97 مليار دينار من املوازنة التشصغيلية 

للمحافظة«.
واضصاف ان »هذا االمصر جاء اسصتناداً اىل هامش 
وكيصل وزارة املالية وكالة واشصارة اىل كتاب دائرة 
املوازنة النفقات االستثمارية املرقم 51179 وبناء 
عىل طلب محافظة البرة دائرة الشصؤون املالية 

واإلدارية بكتابها املرقم 1684«.
واشصار اىل ان »الكتصاب الصادر مصن وزارة املالية 
تضمن ايضاً اتخاذ ما يلزم إليداع املبلغ يف الحساب 
الجاري باسصم محافظة البرة دائرة الشصؤون 
املاليصة واإلدارية، املفتوح لدى مصرف الرافدين 
فصرع البرة، لغرض رصف النفقات التشصغيلية 

لشهر تموز من العام الجاري«.

ومصن جهتهصا أكصدت املفوضيصة العراقيصة العليا 
لحقصوق االنسصان قلقهصا الشصديد مصن اصصدار 
السلطات الوامر االفراج املرشوط عن املتظاهرين 

السلميني بعدم عودتهم إىل االحتجاجات.
وقال رئيصس املفوضيصة عقيل املوسصوي يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه ان وفد خلية 

االزمة برئاسته واملشكلة ملتابعة ملف التظاهرات 
قد التقى مجموعة من الناشطني املدنيني وممثيل 
اللجان التنسصيقية والوجوه العشائرية املشاركة 
يف مظاهرات محافظة املثنصى جنوب بغداد حيث 
تمت مناقشصة اهصم االسصباب التي دفعصت أبناء 
محافظصة املثنى للخصروج بالتظاهصرات وتنظيم 
االعتصامات ضد الحكومصة املحلية ومارافق ذلك 
مصن احصداث متعاقبة ادت إىل حصول اشصتباكات 
بني املتظاهرين وقوات االمن اسفرت عن سقوط 
عدد كبري من الضحايا من الطرفني نتيجة للعنف 
املتبصادل واسصتخدام القصوات االمنيصة لالسصلحة 
الناريصة كذلصك قيصام املتظاهرين باالعتصداء عىل 

االبنية الحكومية ومقرات االحزاب.
وأشصار إىل ان املفوضية تقوم بمتابعة ورصد كل 
االحصداث التي رافقصت التظاهصرات وماتالها من 
اعتقصاالت يف صفوف املتظاهريصن وحتى االفراج 
عنهم.. مشصددا عىل رفض السماح بالتجاوز عىل 
االمصالك العامة والخاصصة وتخويصف املواطنيني 
االمنصني. وقصد تحقق الوفصد من الخروقصات التي 
رافقصت التظاهصرات من اعمال عنصف واعتقاالت 
دون اوامصر قضائية وتضييصق للحريات واالفراج 

عن املعتقلني برشوط عدم عودتهم للتظاهر.

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

كشف عضو يف مجلس محافظة كركوك، 
أمصس الثالثاء، عن صصدور قرار من أمانة 
مجلصس الوزراء يقيض بسصحب يد رئيس 
مجلس املحافظة وكالة ريبوار الطالباني 
من منصبصه، إال أن هذا األمصر رسعان ما 

نفته رئاسة مجلس محافظة كركوك.
وقصال عضو يف مجلصس محافظة كركوك 
معصن الحمداني إن »أمانة مجلس الوزراء 
اصدرت قراراً بسصحب يصد رئيس مجلس 
محافظة كركصوك بالوكالة ريبصوار فائق 
الطالبانصي«، مبينا أن هذا القرار »يحجب 
كافصة صالحياتصه ويمنعصه مصن مزاولصه 
منصبصه، كونه امتنع مصع أعضاء اخرين 
بعد عمليات فصرض القانون العام املايض 
مصن الحضصور اىل عقصد جلسصة ملجلصس 

املحافظة وبقي يف اربيل«. 
وأوضح أن »قرار سحب اليد جعل منصب 
رئيصس مجلصس املحافظة ونائصب رئيس 
مجلصس شصاغرين«، متوقعصاً ان »تعقصد 
قائمصة التآخي الكرديصة قريبصا اجتماعاً 
لتسصمية شصخص منصصب نائصب رئيس 
املجلس الصذي كان يدير مهامصه بالوكالة 
بعد ان فاز النائب السصابق حسصن توران 

بعضوية مجلس النواب للدورة املاضية«.
وأضاف ان »موضوع عودة البيشمركة اىل 
كركوك قرار اتحصادي والحكومة لها رأي 
مطابق للدسصتور الذي صنف البيشمركة 

بانها قصوات ضمصن املنظومصة االتحادية 
وانهصا تنترش يف املناطق التي تدار من قبل 
اقليصم كردسصتان وهذا يعنصي ان املناطق 
مثصل كركصوك وغريهصا حفصظ أمنها من 

مسؤولية الحكومة االتحادية ».
وأوضح ان »كركوك وما فيها من خالفات 
سصيكون حلهصا بعصد تشصكيل الحكومصة 
املقبلة املرتبطة باعالن نتائج العد والفرز 

اليصدوي، منها املناصب االدارية حيث كان 
العصرب والكصرد والرتكمصان متفقني عىل 
ان يكون املحافظ كصردي ونائب املحافظ 
عربي ورئيس مجلس املحافظة للرتكمان 

وان يتم تقاسصم املناصب بنسبة3٢٪  بني 
مكوناتها الجراء توازن يف ادارة الدوائر«.

املحافظصة  رئيصس مجلصس  نائصب  وكان 
ريبصوار فائصق الطالباني املنتمصي لالتحاد 

االسصالمي الكردسصتاني يشصغل منصصب 
رئيصس بالوكالة بعد فصوز رئيس املجلس 
حسصن توران املنتمي للجبهة الرتكمانية 

بمقعد يف الربملان. 
وظلصت ادارة املجلصس بالوكالصة منذ تلك 
الفرتة حتى عمليات فرض القانون العام 
املايض حيصث يتواجد الطالبانصي يف اربيل 
واعضصاء بحصزب بارزانصي ولصم يعقد اية 
جلسة رسمية خالل العام الحايل للمجلس 

املعطل.
ورسعان ما نفت رئاسة مجلس محافظة 
كركوك األنباء التي تحدثت عن صدور قرار 
يقيض بسصحب يصد رئيس املجلصس وكالة 

ريبوار الطالباني وحجب صالحياته.
وقالت الرئاسصة يف بيان تلقت »املسصتقبل 
العراقصي« نسصخة منصه، إن »هصذا الخرب 
عصار عن الصحة وال أسصاس لصه«، مبديًة 
»استغرابها من قيام عضو املجلس )معن 
الحمدانصي( بصاالدالء بمثل هصذا التريح 
دون االسصتناد إىل أيصة حقائصق أو أوامصر 

صادرة«.
وأضافصت رئاسصة مجلصس كركصوك، أنها 
»سصتقوم باتخصاذ االجصراءات القانونيصة 
املطلوبصة للتحقصق مصن اسصباب ودوافع 

االدالء بمثل هذا التريح ». 

احملافظة تسلمت )97( مليار دينار من املوازنة التشغيلية.. والقوات األمنية تفض اعتصامات اجلنوب

األموال تتدفق إىل البرصة

يدير جملس احملافظة وكالة.. ويقيم يف أربيل منذ إجراء االستفتاء

جملس كركوك يدافع عن بقاء ريبوار طالباين وهيدد بمقاضاة املروجني إلقالته

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

كشصف جهاز املخابصرات الوطنصي العراقصي، أمس 
الثالثصاء، عن تفكيك شصبكة احتيال يقصوم افرادها 
بنرش اخبار غري صحيحة ومعلومات ملفقة لغرض 
ابتصزاز عدد مصن املصصارف اللبنانية. وقصال املكتب 
االعالمي للجهاز يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، إنه »يف نطاق التنسيق والعمل املشرتك 
بصني العصراق و لبنصان يف املجصاالت املختلفة سصيما 
امللفصات والقضايا األمنية، تمكن جهصاز املخابرات 
الوطنصي العراقي وبالتنسصيق مع املديريصة العامة 
لألمن العام اللبناني من كشف شبكة احتيال يقوم 

افرادهصا بنصرش اخبصار غصري صحيحصة ومعلومات 
ملفقصة لغرض ابتزاز عصدد من املصصارف اللبنانية 
مدعني ملكيتهم ملسصتندات عن ارصدة لهم بماليني 
الصدوالرات االمريكيصة يف تلصك املصصارف«. واضصاف 
»كما قام افراد الشصبكة بتقديم دعاوى ضد بعض 
املصصارف وآخرهصا محاولصة االحتيصال عصىل )بنصك 
عودة( احد املصصارف اللبنانية املعروفة، حيث ثبت 
ان املسصتندات املقدمة من قبلهم مزورة، فضال عن 
بثهصم ونرشهم اخبصارا ملفقة عن تلصك املصارف«.  
وتابع« قد تم توقيف عصدد من افراد هذه العصابة 
والعمصل جار عصىل ضبصط وتوقيف االخريصن وذلك 
استمرارا للجهود املتعلقة بحماية اقتصاد البلدين، 

والحفاظ عىل عالقتهما الثنائية املتميزة«. بدورها، 
ذكصرت صحيفصة الجمهورية اللبنانيصة عن تفكيك 
شصبكة إحتيصال تعمصل بصني بغصداد وبصريوت تبتصز 
املصصارف اللبنانيصة، مبينصة ان ذلك جاء اسصتمراراً 
للجهصود املتعلقصة بحماية اقتصصاد البلدين. وقالت 
الصحيفة انه »يف نطاق التنسصيق والعمل املشصرتك 
بني العراق ولبنان باملجاالت املختلفة السيما امللفات 
والقضايصا األمنية، تمكن جهصاز املخابرات العراقي 
وبالتنسيق مع املديرية العامة لألمن العام اللبناني 
من كشف شبكة احتيال يقوم أفرادها بنرش أخبار 
غصري صحيحة ومعلومات ملفقة لغرض ابتزاز عدد 
من املصصارف اللبنانية مدعني ملكيتهم ملسصتندات 

عن أرصدة لهم بماليني الصدوالرات األمريكية يف تلك 
املصارف«، وفصق بيان صادر عن جهصاز املخابرات 
العراقصي. وتابعصت الصحيفصة ان »أفصراد الشصبكة 
قاموا بتقديم دعاوى ضصد بعض املصارف وآخرها 
محاولصة االحتيصال عصىل بنك عصودة أحصد املصارف 
اللبنانية املعروفة، حيث ثبت أن املسصتندات املقدمة 
من قبلهم مصزّورة، فضالً عن بثهم ونرشهم أخباراً 
ملفقة عن تلك املصصارف«. وتابعت انه »تم توقيف 
عصدد من أفصراد هصذه العصابصة والعمل جصار عىل 
ضبصط وتوقيف اآلخرين«، مشصرية اىل ان »ذلك جاء 
استمراراً للجهود املتعلقة بحماية اقتصاد البلدين، 

والحفاظ عىل عالقتهما الثنائية املتميزة«.

تعمل بني بغداد وبريوت.. ومت إلقاء القبض على عدد من افرادها

جهاز املخابرات يفكك »شبكة احتيال« تبتز مصارف لبنانية

     بغداد / المستقبل العراقي 

أطلق مرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي 
دوائصر الدولة التصي تراوحت مابني الخمسصة والعرشة 
ماليني دينار عن طريق ادوات الدفع االلكرتوني. وقال 
املكتصب االعالمي للمصرف يف بيان تلقت »املسصتقبل 
العراقصي« نسصخة منه، انصه »تم رصف دفعصة جديدة 
من سصلف موظفي دوائر الدولة لنحو ٢657 موظفاً«. 
وأوضح البيصان ان »رصف تلك السصلفة تم عن طريق 
ابصالغ املوظصف عصرب إرسصاله رسصالة نصيصة تخطره 
بمنحه السصلفة وذلك بعد ان استكمل كافة اإلجراءات 
القانونية ملنحه اياها ورصفها عن طريق أدوات الدفع 

االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها.

     بغداد / المستقبل العراقي 

نعى مجلس القضاء األعىل القايض سعدي 
التمييصز  محكمصة  رئيصس  نائصب  صصادق 
االتحاديصة الصذي وافته املنيصة صباح امس 
الثالثاء  وقال القايض عبد السصتار بريقدار 
املتحصدث الرسصمي ملجلس القضصاء األعىل 
يف بيان تلقت »املسصتقبل العراقي« نسصخة 
منه، أن »مجلس القضاء األعىل بلغه صباح 
امس رحيل القايض سصعدي صصادق نائب 
رئيصس محكمة التمييصز االتحادية و بهذه 

املناسصبة األليمة يتقصدم بعظيم املواسصاة 
لصألرسة القضائية و للشصعب العراقي بهذا 
الرسصمي  املتحصدث  أضصاف  و   « املصصاب 
»   يذكصر مجلصس القضاء األعصىل  للقايض 
الراحصل الجهصود الجليلصة التصي بذلها عرب 
تأريصخ عمله الطويل يف القضاء ، حيث يعد 
أحصد أكرب القضصاة العراقيني الذيصن قدموا 
خدمات كبرية يف تطبيق القانون و تحقيق 
العدالصة داعيا ببيان النعصي املوىل الجليل أن 
يتغمصد الفقيد بوافر رحمته و يلهم ذويه و 

رفاقه الصرب و السلوان.

جملس القضاء األعىل ينعى نائب رئيس حمكمة التمييز االحتادية

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املتحدث باسم تحالف »سائرون« قحطان 
الجبصوري أمصس الثالثاء ان تحالصف توصل اىل 
تفاهمصات باتجصاه تشصكيل الكتلصة األكرب يف 
الربملصان العراقصي تمهيصدا لتشصكيل الحكومة 
العراقيصة الجديصدة. وكان تحالصف الصصدر قد 

حصصد املركصز األول يف االنتخابصات الترشيعية 
التصي جرت يف أيار املايض بصص54 مقعدا اال انها 
ال تؤهلصه لتشصكيل الحكومة املقبلصة من دون 
التوافق مع باقي الكتل الفائزة. وقال الجبوري 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن التحالصف »وصصل  اىل تفاهمصات ومعايصري 
باتجاه تشصكيل الكتلة االكرب قاطعا يف الوقت 

نفسه شوطا مهما عىل صعيد اكمال الربنامج 
الحكومي«. واردف بالقول ان »تحالف سائرون 
ومصن منطلق كونه الفائصز االول يف االنتخابات 
كان قصد واصل مشصاوراته مصع مختلف الكتل 
يف  االرساع  اجصل  مصن  السياسصية  واالطصراف 
تشصكيل الحكومصة بناء  عىل دعصوة املرجعية، 
ومصا يتطلبصه ذلصك من تحديصد مالمصح الكتلة 

النيابيصة االكرب التصي تقع عصىل عاتقها مهمة 
ترشصيح رئيس الوزراء املقبصل وطبقا لربنامج 
حكومصي يسصتجيب لصكل تطلعصات املواطصن 
العراقي يف البناء واالصالح والتغيري«. يشار اىل 
ان املرجعية العليا يف النجصف املتمثلة بآية الله 
عيل السيسصتاني قد دعت يف اخر خطبة لصالة 

الجمعة اىل األرسع يف تشكيل الحكومة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد سصفري العصراق لدى روسصيا حيدر 
منصور هصادي العذاري، أمس الثالثاء، 
تقديصم  عصىل  سصتعمل  السصفارة  ان 
التسصهيالت للصرشكات الراغبة بالعمل 

يف العصراق. وذكصرت وزارة الخارجيصة 
»املسصتقبل  تلقصت  بيصان  العراقيصة يف 
»سصفري  ان  منصه،  نسصخة  العراقصي« 
العراق لدى روسيا حيدر منصور هادي 
العذاري اسصتقبل، اليوم، رئيس قسصم 
العالقصات الدولية يف رشكة غصاز بروم 

الروسصية فيجسصالف نيكونصوروف يف 
مبنى السصفارة بالعاصمة موسصكو«. 
واوضصح العذاري بحسصب البيصان، ان 
»العراق حريص عصىل تطوير العالقات 
مع روسيا االتحادية يف املجاالت كافة«، 
مبيناً »دعصم الحكومة العراقية الكامل 

للرشكات الروسصية العاملصة يف العراق 
وبضمنها رشكة غاز بروم«. واشار اىل 
ان »السصفارة ستعمل عىل تقديم كافة 
التسصهيالت الالزمة للصرشكات الراغبة 
بالعمصل يف العصراق«. من جهته اشصار 
نيكونوروف اىل ان »هناك زيارة مرتقبة 

لوفد من رشكصة غاز بروم إىل العراق يف 
نهاية شصهر آب املقبل ملناقشة تطوير 
العالقصات بصني وزارة النفصط العراقية 
والرشكة، السيما فيما يتعلق بمرشوع 
حقل )بدرة(، فضالً عن مشاريع أخرى 

يف إقليم كردستان العراق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكصد رئيس بعثصة األمم املتحصدة يف العراق يان 
كوبيتصش، خالل لقائصه االمني العصام ملجلس 
الصوزراء مهصدي العصالق، أمس الثالثصاء، عىل 
رضورة تشكيل حكومة مؤيدة لإلصالح قادرة 

عصىل تحقيق مطالب املواطنني. وقالت االمانة 
العامة ملجلس الوزراء يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »االمني العام ملجلس 
الوزراء مهدي العالق استقبل يف مكتبه، رئيس 
بعثصة األمم املتحدة يف العصراق يان كوبيتش«. 
واضافت انه »جرى خالل اللقاء تبادل الرؤى 

املتعلقصة باإلصالحصات الحكوميصة القادمصة 
وسصبل تحقيق التنميصِة والتقصّدم االقتصادي 
بما يؤمن تحقيق االستقرار يف العراق«. ودعا 
العالق خالل اللقاء كوبيتش اىل »املشصاركة يف 
املؤتمر االستثماري واملزمع عقده يف منتصف 
آب املقبصل«. وأكصد العالق »حصرص الحكومة 

العراقيصة عصىل التعامل بإيجابية لالسصتجابة 
وبشصكل عاجل مع مطالب املحتجني، وتجىل 
ذلك مصن خالل حزمة اإلجراءات التي أصدرها 
رئيس الوزراء أبرزها تشكيل اللجان الخدمية 
واألمنيصة وتحديد احتياجصات املحافظات من 

الخدمات«.

»سائرون« يعلن وضعه »اللمسات االخرية« عىل تشكيل الكتلة االكرب

السفري العراقي لدى موسكو: سنقدم التسهيالت للرشكات الروسية 

املبعوث األممي يشدد عىل رضورة تشكيل حكومة مؤيدة لإلصالح وقادرة عىل حتقيق مطالب املواطنني

        بغداد / المستقبل العراقي

طرح رئيس الصوزراء حيدر العبادي، أمس 
الثالثاء، عىل رئيس حكومة إقليم كردستان 
نيجرفان بارزاني، مقرتحا بشصأن تصدير 
نفط كركوك عرب كردستان اىل تركيا. وقال 
املتحدث باسم حكومة اإلقليم سفني دزيي 
يف تريصح صحفصي  إن »رئيصس مجلس 
الصوزراء حيصدر العبادي طصرح عىل رئيس 
وزراء اإلقليصم نيجريفصان بارزانصي خالل 
االجتمصاع الذي جرى بينهمصا يوم االثنني، 

مقصرتح تصديصر النفصط الخصام ملحافظة 
كركوك عصرب أنبصوب يمر بصأرايض اإلقليم 
اىل تركيصا«. وأضاف دزيصي، أن »تنفيذ هذا 
املقرتح يعود باملنفعة عىل جميع العراق«. 
وأكصد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 
ورئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان 
البارزانصي خالل لقصاء جمعهمصا، االثنني، 
أهميصة الحفاظ عىل التعصاون بني القوات 
الخطصر  والبيشصمركة البعصاد  االتحاديصة 
عن العراق، فيما شصهد اللقصاء تقاربا بني 

الطرفني لتشكيل الحكومة املقبلة.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلصن الحشصد الشصعبي، أمصس الثالثصاء، 
يف  وتفتيصش  تطهصري  بعمليصة  الصرشوع 

الصحراء الغربية الكربى عىل الحدود.
وقال اعالم الحشد يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقصي« نسصخة منه، إن »اللصواء الثالث 
والثالثون يف الحشصد بالتعاون مع عمليات 
الحشصد الشصعبي ملحور غرب نينوى رشع 

الصحصراء  يف  واسصعة  تطهصري  بعمليصات 
الغربيصة الكصربى عصىل الحصدود العراقيصة 
السصورية«، الفتصا اىل ان »العملية تضمنت 
تطهصري مسصاحات بعمصق 30 كصم داخصل 

الصحراء عىل الحدود ».
وأضصاف ان »عمليصات التطهري مسصتمرة 
وتسري بوترية متسصارعة وتحقق أهدافها 
بتخطيط ودقة عاليتصني لتطهري وتفتيش 

كافة قواطع املسؤولية«.

بغداد تطرح عىل أربيل مقرتح لتصدير نفط كركوك 
عرب كردستان اىل تركيا

احلشد الشعبي يرشع بعملية تطهري الصحراء الغربية
 الكربى عىل احلدود
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   بغداد / المستقبل العراقي

نها من  أعلن�ت مديريَّة تحقيق الب�رة يف هيأة النزاهة ع�ن تمكُّ
ضب�ط مواد تس�تخدم للفحوصات املختربية مس�توردة منذ عام 
2013، ولم يتم اس�تخدامها حتى اآلن؛ مم�ا أدى إىل إحداث رضٍر 

باملال العام.
وذكر بيان للنزاهة تلقته »املستقبل العراقي«، ان »املُديريَّة أشارت 
إىل قيام مالكاتها باالنتقال إىل املركز اإلنشائي يف البرة وتمكنت 
م�ن ضبط املواد التي ُتس�تخَدُم للفحوصات املختربية اإلنش�ائية 
املجهزة من قبل إحدى الرشكات األجنبية ملحافظة البرة بقيمة 

أكثر من ملياٍر وثالثمائة مليون ديناٍر«.
وأض�اف، ان »التحقيق�ات األوليَّة قادت إىل وجود ح�االت إهماٍل 
ٍد تمثلت يف عدم اس�تخدام تلك املواد منذ اس�تريادها يف عام  ُمتعمَّ
2013، إذ ت�م تركها يف العراء عرضة ألش�عة الش�مس والرطوبة 

طيلة هذه املدة؛ مما يؤدِّي الندثارها«.
دت املديريَّة بحسب البيان »أنَّه تمَّ تنظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ  وأكَّ
باملضبوط�ات، وع�رض األوراق التحقيقيَّة عىل ق�ايض التحقيق 

؛ بغية اتِّخاذ اإلجراءات القانونيَّة املُناسبة. املُختصِّ

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، عن توفر منح دراسية 
لني�ل ش�هادة املاجس�تري م�ن جامعة اس�طنبول الرتكي�ة للعام 

الدرايس املقبل، يف عدد من االختصاصات.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان صحف�ي تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 
»جامعة اس�طنبول كليشم الرتكية، قدمت للعراق 6 منح دراسية 
للع�ام ال�درايس 2019/2018 لنيل ش�هادة املاجس�تري وحس�ب 
االختصاص�ات: هندس�ة الكهرب�اء وااللكرتونيك )دراس�ة اللغة 
االنكليزية(، هندسة معماري، هندسة ميكاترونيك، علم الحركات 

والتدريب، ادارة رياضية«.
وتضمن�ت االختصاصات ايض�ا »علم النفس الخ�اص باالدمان، 
محاس�بة ومالية، ادارة اعمال، علم نفس خاص بالعيادات، علم 

النفس، علم االجتماع، اعالم، علوم سياسية وعالقات دولية«.
واش�رتطت ان »يك�ون املتق�دم حامال للجنس�ية العراقي�ة، وان 
ال يكون منتس�با للدراس�ات العليا داخل الع�راق، وال يقل معدله 
عم 065%( وتسلس�له ضمن العرشة االوائل عىل الكلية او القسم 

مشفوعا بكتاب تأييد من الجامعة املتخرج منها«.
واضاف�ت ان »ال يزي�د عمر املتقدم عن 35 س�نة، ولديه خدمة ال 
تقل عن س�نتني بعد آخر ش�هادة، وغري راس�ب يف احدى السنتني 
االخريتني من دراس�ته، وغري راس�ب بس�بب الغش يف أي مرحلة 
دراس�ية، ومن غ�ري املرقنة قيودهم مش�فوعا بكت�اب تأييد من 

الجامعة املتخرج منها«.
واك�دت ال�رشوط عىل ان »ال يكون قد س�بق وت�م ادانته بموجب 
لجن�ة تحقيقي�ة ثبت تقصريه م�ن خالله�ا، وان يخضع املتقدم 

لرشوط الدولة املناحة
وحددت الوزارة يوم 18 من شهر اب املقبل كآخر موعد للتقديم.

   بغداد / المستقبل العراقي

بعدم�ا  النف�ط،  أس�عار  أنخفض�ت 
أظهر تقري�ر أن إنتاج منظمة البلدان 
املصدرة للبرتول »أوبك« بلغ مس�توى 

مرتفعا لعام 2018 يف تموز الجاري.
وهبط�ت عقود خام القي�اس العاملي 
مزي�ج برن�ت تس�ليم أيل�ول، صباح 
اليوم، سبعة سنتات إىل 74,90 دوالرا 
س�نتا،   68 ارتفاعه�ا  بع�د  للربمي�ل 
كم�ا انخفضت عق�ود خ�ام القياس 
األمريك�ي غ�رب تكس�اس الوس�يط 
ستة سنتات إىل 70,08 دوالرا للربميل، 
بع�د ارتفاعها أكثر من اثن�ني املئة يف 
الجلسة الس�ابقة، بحس�ب ما نقلته 

رويرتز.
وأظه�رت بيانات أن منظم�ة »أوبك« 
زادت إنتاجها يف تموز الجاري بمقدار 
70 ألف برميل يوميا إىل 32,64 مليون 
برميل يومي�ا، وهو مس�توى مرتفع 
لعام 2018، ومن ش�أن زيادات أخرى 
يف اإلم�دادات أن تعوض توقف اإلنتاج 
يف بعض املناطق وتمتص أثر الضغوط 

السعرية.
يذك�ر ان أس�عار النف�ط تعاف�ت من 
مس�تويات منخفض�ة هبط�ت إليها 
عىل م�دار األس�بوعني املاضيني بينما 
بدأت العقوب�ات املنتظرة عىل إيران يف 

تقليص الصادرات من ذلك البلد.

انخفاض أسعار 
النفط بسبب أوبك

    بغداد / المستقبل العراقي

قبل الرشوع بتفويج الحجاج العراقيني إىل بيت الله الحرام أعدت 
هيأة املنافذ الحدودية بكافة تشكيالتها الخطط الكفيلة والالزمة 
إلنجاح هذا املس�عى اإلنساني من خالل تقديم الخدمات وتسهيل 
االج�راءات وتذلي�ل الصعوبات الت�ي قد تعرتض كاف�ة العراقيني 
املتوجه�ني إىل ضياف�ة الرحمن، حيث أعدت ه�ذه الخطط والتي 
سبقتها عقد عدة اجتماعات دورية مع كافة الرجال من األمرين 
والضب�اط واملرات�ب القائمني ع�ىل إدارة املناف�ذ الحدودية الربية 
والجوية بتنفيذ كافة مفردات هذه الخطط كل حسب اختصاصه 
وموقع�ه ، فهاه�ي هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة مس�تمرة يف تنفيذ 
خططها وبرامجها الهادفة يف تفويج الحجاج تبذل جهود مضنية 
واس�تثنائية من قبل كافة منتس�بي الهيأة ، وكان�ت التوجيهات 
تقديم الخدمات عىل مدار )24( ساعة متواصلة والخدمات تقدم 

ليالً ونهاراً والغاية املنشودة خدمة الحجاج. 
ويذكر انه لغاية إعداد هذا التقرير فقد بلغ عدد الحجاج العراقيني 
املغادري�ن منذ23_30/تم�وز/2018 وع�رب منافذن�ا الحدودي�ة 
الجوي�ة )مط�ار بغداد ، الب�رة، النج�ف االرشف( وعرب منفذنا 
ال�ربي )عرعر( الحدودي )8937( م�ن الحجاج العراقيني والعمل 

جاري بتوديع باقي حجاجنا الكرام .
س�تبقى هي�أة املناف�ذ الحدودية مرشع�ة أبوابه�ا الخدمية بكل 
تفاصي�ل عمل املنافذ بم�ا يضمن رضا الن�اس وتقديم الخدمات 

ألبناء شعبنا العراقي الحبيب.

املنافذ احلدودية تعلن مواصلة اجلهود 
خلدمة احلجاج العراقيني

  بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر النفط ح�رص ال�وزارة عىل 
تطوي�ر الحق�ول الغازي�ة واالس�تثمار 
األمثل لهذه الثروة الوطنية والعمل عىل 

زيادة معدالت االنتاج منها .
وق�ال وزير النفط جبار اللعيبي يف بيان 
تلقته »املس�تقبل العراقي« انه أوعز  اىل 
ال�رشكات الوطنية بوضع خطة عاجلة 
لتطوير حقل املنصورية الغازي بالجهد 
الوطن�ي ، بع�د تلكؤ وفش�ل الرشكات 
األجنبية  م�ن املبارشة يف تطوير الحقل 
الذي احيل عليها ضمن جولة تراخيص 

تطوير الحقول الغازية عام 2010 .
وأض�اف اللعيب�ي : ان هيئ�ة ال�رأى يف 
الوزارة قد اتخذت قرارا  بتكليف رشكات 
نفط الوسط واملشاريع النفطية والحفر 
العراقي�ة واملع�دات الهندس�ية الثقيلة 
بتنفي�ذ  الس�اندة  الوطني�ة  والجه�ات 
اعمال تطوير حق�ل املنصورية الغازي 

يف محافظة دياىل .
وأع�رب وزي�ر النفط عن ثقت�ه العالية 
بالجه�د الوطن�ي عىل تطوي�ر الحقول 
النفطي�ة والوص�ول به�ا اىل املع�دالت 

ال�وزارة وضع�ت  ، وان  له�ا  املخط�ط 
ضمن أولويات م�رشوع تطوير الحقل 

ع�ىل اس�تثمار كمي�ة 75-100 مقمق 
»مليون قدم مكع�ب قيايس باليوم » يف 

غضون عام ، وصوال اىل اس�تثمار كمية 
325 مقمق »مليون قدم مكعب قيايس 

بالي�وم » خ�الل الس�نوات املقبلة ، وان 
الوزارة س�وف لن ت�رتد يف احالة العقود 
املتلكئ�ة من قبل ال�رشكات األجنبية اىل 
ال�رشكات الوطنية الت�ي تمتلك الخربة 
والقدرة عىل تنفي�ذ اعمال مماثلة بإقل 

كلفة  .
من جهته ق�ال املتحدث بإس�م الوزارة 
عاصم جهاد ان أستثمار الغاز الحر من 
حقل املنصورية الغازي  الذي يقدر فيه 
االحتياطي من الغاز الحر باكثر من »3 
مليار مليون قدم مكعب قيايس »خطوة 
مهمة إلضافة كمي�ة جديدة من الثروة 
الغازي�ة اىل معدل االنتاج الوطني ،  مما 
يسهم بتغطية جزء كبري من احتياجات 
محطة املنصورية الغازية لتوليد الطاقة 
الكهربائية ، وخفض نس�بة االس�ترياد 
الخارجي من وقود الغاز وتوفري العملة 
الصعب�ة للخزينة االتحادية  ، فضالً عن 
توف�ري فرص عمل البن�اء املحافظة من 
خ�الل ارشاك رشكات القط�اع الخاص 
الخدمي�ة  االعم�ال  بع�ض  تنفي�ذ   يف 
واملق�اوالت الثانوي�ة للم�رشوع والذي 
يس�هم يف تنش�يط الواق�ع االقتصادي 

للمحافظة .

النفط تعلن قرارًا لتطوير حقل املنصورية الغازي باجلهد الوطني

  البصرة / المستقبل العراقي

بحث محافظ البرة أسعد عبداالمري العيداني،  مع 
وف�د من رشك�ة »APR« األمريكي�ة واملتخصصة يف 
مج�ال الطاقة الكهربائية الرسيعة، إمكانية إنش�اء 
محط�ة لتوليد الكهرباء يف الب�رة وبطاقة انتاجية 
تبل�غ   »120 ميغ�اواط«، لتعويض النقص الحاصل 

يف خطوط االنتاج.
وخاط�ب »العيدان�ي« الوف�د الضي�ف قائ�اًل:  نحن 
كحكوم�ة محلي�ة ندع�م ه�ذا امل�رشوع ونأمل من 
الرشك�ة  إنجازه بفرتة قصرية ليلب�ي حاجة املدينة 
م�ن الطاق�ة،   ولكن ه�ذا األمر ب�دوره يتوقف عىل 
بع�ض اإلج�راءات القانونية والترشيعي�ة، التي هي 
من اختصاص مجلس املحافظة،  وس�نقوم بتوجيه 
خط�اب إىل الحكوم�ة الترشيعي�ة يف املحافظة  بهذا 
يف  باملوافق�ة  التصوي�ت   ع�ىل  للحص�ول  الص�دد، 
جلس�اتها  االعتيادية والبدء بإجراءات هذا  املرشوع 

الحيوي. 
م�ن جانب�ه أع�رب نائ�ب رئي�س الرشك�ة »ش�ون 
ويلكوك«  عن استعداد رشكته إلنجاز هذا املرشوع يف 

ف�رتة وجيزة التتعدى عرشون يوماً،  مبيناً أن رشكة 
»APR« له�ا باع طويل يف مج�ال الطاقة الكهربائية 
الرسيع�ة،  ولديه�ا يف ه�ذا الصدد أكثر م�ن ثالثون 

مرشوعاً موزعة عىل العديد من بلدان العالم.
ويواصل مكتب محافظ البرة وبشكل يومي وعىل 
مدى ساعات الدوام الرسمي لقاءاته مع  املواطنني ، 
الذين جاءوا لطرح مشاكلهم العامة منها والخاصة،  
ب�دوره أبدى مدير مكتب املحاف�ظ عماد عبدالخالق 
العيداني، تفهما واضحاً للعديد من القضايا املطروحة 
م�ن قبل املواطنني،   وعىل ضوئها وجه الجهات ذات 
العالق�ة بتلبيتها وفقاً للصالحي�ات املمنوحة، لرفع 
العبء ع�ن كاهل املواطن  ليطم�ن بوجود حكومة 
محلي�ة تس�هر عىل راحت�ه وتوفر له ف�رص العيش 
الكريم،   وتأتي هذه اللقاءات املس�تمرة حرصاً من 
الحكوم�ة املحلية ملتابعة مش�اكل املواطنني وإيجاد 

الحلول املناسبة لها. 
من جانبه�م عرب املواطنني عن ش�كرهم وتقديرهم 
للدور اإليجابي واملس�ؤول ملدير مكتب املحافظ  من 
خالل اإلس�تماع ملطالبه�م ومش�اكلهم دون عوائق 

تذكر.

حمافظ البرصة يلتقي وفدًا من رشكة »APR  ENGERY« األمريكية املتخصصة بالكهرباء
مكتبه بتواصل مستمر مع املواطنني وتلقي مشاكلهم

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل الوكي�ل الفن�ي ل�وزارة الصناعة 
واملع�ادن عادل كريم وف�د رشكة لوك أويل 
الروس�ية برئاس�ة اليج�ا اندلي�ج ) رئيس 
البرتوكيمياويات  لتطوي�ر  ليتاس�كو  فرع 
م�راد  االعم�ال  تطوي�ر  ف�رع  ورئي�س   )
باركهانوف و مدير عام الشؤون الخارجية 
للرشكة املذكورة س�ريجي تاراس�وف كما 

ح�رض اللقاء عدد م�ن ذوي االختصاص يف 
الوزارة« .

وق�د تباح�ث الطرفان ح�ول امكانية فتح 
افاق التعاون بني البلدين يف مجال الصناعات 
البرتوكيمياوية واس�تكمال املراحل االولية 
الت�ي س�بق وان اجراها الطرف�ان يف وقت 
س�ابق وقد بينت الرشكة الروسية رغبتها 
الجدي�ة للب�دء باالج�راءات العملية القامة 
منش�أت صناعية ضخمة تتمثل يف وحدات 

تجمي�ع ومعالجة الغ�از املصاحب من ابار 
النفط يف محافظة البرة واستخدام الغاز 
املعال�ج كمادة مغذية ملجمع برتوكيمياوي 
كبري يقام يف املنطقة ذاتها والذي سيضيف 
للع�راق طف�رة نوعية عالية يف ه�ذا املجال 
من الصناعة عىل الصعيد العاملي وقد جرى 
االتفاق عىل املبارشة فورا بأتخاذ االجراءات 
الرضوري�ة الت�ي تس�هم يف دف�ع املرشوع 

بأتجاه التنفيذ .

الصناعة تبحث مع »لوك اويل« الروسية آفاق التعاون 
يف جمال الصناعات البرتوكيمياوية

  بغداد / المستقبل العراقي

نظم�ت وح�دة األخالقي�ات الطبية يف 
دائ�رة صح�ة بغ�داد / الك�رخ وعىل 
األول  اجتماعه�ا  الرئيس�ية  قاعته�ا 
للجن�ة العلي�ا لألخالقي�ات الطبية يف 
الدائرة وبرعاية وبأرشاف مبارش من 
قبل مدير عام الدائرة الدكتور جاسب 
لطي�ف الحجام�ي وبحض�ور ممث�ل 
ع�ن ثقابة االطي�اء وأطباء األس�نان 
, الصيادل�ة والتمري�ض , منظم�ات 

املجتم�ع املدن�ي ممث�ل ع�ن الحوزة 
الديني�ة الرشيفة فضال عن مس�ؤويل 
وح�دات األخالقيات الطبي�ة يف دوائر 

الصحة .
وأكد الحجامي وخالل كلمة ألقاها يف 
بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«،عىل 
أهمي�ة هذه الوح�دة وعملها الدؤوب 
والتنس�يق بالعم�ل يف املس�تقبل مل�ا 
م�ن  الطبي�ة  أالخالقي�ات  تتضمن�ه 
األهمية العليا يف العالج الذي هو تعامل 
انس�اني أكث�ر مم�ا هو عالج�ي مما 

ينعك�س ايجابيا عىل صح�ة املريض 
واملراج�ع مؤكدا : ان هذه املس�ؤولية 
ع�ىل  مقت�رة  ليس�ت  اإلنس�انية 
املالكات الطبي�ة والتمريضي�ة وإنما 
تش�مل الجميع م�ن م�الكات إدارية 
املريض  ليخ�رج  وهندس�ية وخدمية 
معافا وبصحة تامة من خالل التعامل 
وأوضح�ت  التضامن�ي.  اإلنس�اني 
مس�ؤولة الوح�دة الدكت�ورة ابته�ال 
ش�كري : ت�م وخ�الل االجتماع رشح 
دليل األخالقيات الطبية يف املؤسسات 

الصحية ومنها: تعريف مقدم الخدمة 
الصحية وواجباته نحو املرىض ونحو 
مجتمعه ومهنته ونفس�ه , أخالقيات 
التعليم والتعلم عىل املرىض , أخالقيات 
التوثيق والتصديق , أخالقيات التعامل 
والح�االت  املعدي�ة  األم�راض  م�ع 
االس�عافية والعام�ل مع املس�تجدات 
يف املمارس�ات الصحية ومس�ؤوليات 
املرىض وذويهم تج�اه مقدم الخدمة 
الصحية واملؤسس�ة الصحية وحقوق 

مقدم الخدمة الصحية .

صحة الكرخ تعقد اجتامعًا موسعًا للجنة العليا لالخالقيات الطبية
يف املؤسسات الصحية

    المستقبل العراقي / حامد عبد النبي كاظم

نظم�ت دائرة االعمار الهنديس أحدى تش�كيالت وزارة 
االعمار واالس�كان والبلدايات واالش�غال العامة دورة 
أنشائية عن كيفية تحليل وتصميم أألبنية بربنامج ال� 

ETABS بعد دخول العراق ضمن الخط الزلزايل.
وقالت مديرة عام الدائرة احالم س�عيد جواد يف حديث 
ل�«املستقبل العراقي«، ان الدائرة نظمت دورة أنشائية 
ملدة خمس�ة أي�ام عن كيفي�ة تحليل وتصمي�م أألبنية 

بربنامج ال�� ETABS بعد دخول الع�راق ضمن الخط 
الزلزايل.مبين�ة ان الدائرة حريصة عىل تطوير كوادرها 
العلم�ي  التط�ور  نتيج�ة  االختصاص�ات  وبمختل�ف 

الحاصل يف العالم.
وأضاف�ت ان »اله�دف من تنظيم ه�ذه الدورة هو هو 
ملواكب�ة التطور الحاص�ل يف مجال البن�اء املعماري يف 
العالم وخاصة بعد دخول العراق ضمن الخط الزلزايل.

وأش�ارت أن »الدورة تناول�ت رشح مفصل عن كيفية 
أس�تخدام الربنامج عن طريق أدخال الهيكل االنشائي 

لبناية متعددة الطوابق وأدخال أألحمال املسلطة عليها 
وم�ن ثم تحليلها وتصميمها وأظه�ار النتائج. كما تم 
التط�رق يف الدورة اىل تصميم االبني�ة املتعددة الطوابق 
مع ادخ�ال الرياح والزالزل كون العراق قد دخل ضمن 

الخط الزلزايل .
وأكدت مديرة ع�ام الدائرة  ان الدائرة متواصلة بتنفيذ 
خطته�ا التدريبية لعام 2018 من اجل تطوير قابليات 
كوادرنا الهندس�ية والفنية واالدارية وبقية تشكيالت 

الوزارة .

بعد دخول العراق اخلط الزلزايل.. االعامر اهلنديس تنظم دورة 
»ETABS« لتحليل وتصميم األبنية بربنامج

النزاهة تكشف حاالت إمهال يف مواد 
خمتربية بأكثر من 1.3 مليار دينار

التعليم تعلن عن زماالت دراسية 
يف جامعة اسطنبول الرتكية
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى 

اعالن ثاين )70( التاريخ 2018/5/30
اشارة اىل اعالننا االول )36( املنشور يف جريدة الشرق بعددها املرقم 

2744 يف 2018/3/19 
تعلن اللجنة اع�اله عن تأجري العقارات املدرج�ة تفاصيلها يف ادناه  
والعائدة ملكيتها اىل مديرية البعاج وفقا ألحكام القانون )21( لس�نة 
2013 وبطريقة املزايدة العلنية فعلى الراغبني باإلجيار مراجعة مديرية 
بلدية البعاج وخالل مدة  )15( مخس�ة عشر يوم تبدأ من اليوم التايل 
لنش�ر االعالن بالصحف مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)50%( من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة 
االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نشر االعالن واملصاريف 
االخرى على ان يقوم بتسديد باقي بدل االجيار والرسوم االخرى وابرام 
العقد خالل مدة ثالثون ي�وم من تاريخ تصديق قرار االحالة وخبالفه 
يعترب املس�تأجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعلى حس�اب 
الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرة املرتتبة على ذلك  
اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة جمددا 

وستكون املزايدة يف مقر مبنى حمافظة نينوى )قاعة احلدباء(  
مالحظة / مدة االجيار سنة واحدة فقط

العقارات :
1 / تأج�رية س�احة بيع املواش�ي على ج�زء من القطع�ة املرقمة 

4358/1م51 جزيرة سنجار البالغ مساحتها )ستة دومن(

رشكة نفط ذي قار /رشكة عامة
اعالن دعوة عامة

ي�ر وزارة النفط  /رشكة نفط ذي ق�ار ان تعلن عن وجود املناقصة املرقم�ة )9003/18/50( الخاصة 
بتجهيز )مكائن لحام ديزل نوع لينكولن SAE 400  محمولة عىل عربه( واملناقصة املرقمة )9004/18/65( 

والخاصة )جهاز ترشيح وتنقية محوالت القدرة( علما ان املناقصتني اعالن اول(
1 � عىل املجهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالش�راك يف هاتني املناقصتني بتقديم 
املستمسكات املطلوبة  مجددة لعام 2018 اىل الشعبة التجارية يف مقر الرشكة  /املجمع النفطي للحصول 
عىل وثائق ورشوط املناقصة وحس�ب ما جاء يف وثائق العطاءات القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط 

العراقية 
2 � بإمكان املجهزين رشاء وثائق العطاء من الشعبة التجارية يف مقر الرشكة بعد دفع قيمة البيع لوثائق 
املناقصتني لقاء مبلغ )150,000( مائة وخمسون الف دينار للمناقصة املرقمة ) 9003/18/50( الخاصة 
بتجهي�ز )مكائ�ن لحام ديزل نوع لينكول�ن SAE 400  محمولة عىل عربة( ومبل�غ )100,000( مائة الف 
دين�ار للمناقصة املرقمة ) 9004/18/65( والخاصة )جهاز ترش�يح وتنقي�ة محوالت القدرة(  غري قابل 

للرد ابتداء من تاريخ نرش االعالن يف الجريدة الرسمية
3  �تكون العطاءات نافذة ملدة )120( يوما من تاريخ الغلق املحدد عىل ان تكون مصحوبة بتقديم التأمينات 
االولية والبالغة )7,500,000( س�بعة مليون وخمس�مائة الف دينار عراقي بالنس�بة للمناقصة املرقمة ) 
9003/18/50( الخاصة بتجهيز )مكائن لحام ديزل نوع لينكولن SAE 400  محمولة عىل عربة( وتقديم 
تأمينات اولية بمبلغ )4,755,000( اربعة مليون وسبعمائة وخمسة وخمسون الف دينار عراقي بالنسبة 
للمناقصة املرقمة )9003/18/65(  والخاصة ) جهاز ترشيح وتنقية محوالت القدرة( عىل شكل خطاب 
ضمان او صك مصدق او سفتجة مثبتا فيها اسم ورقم املناقصة صادرة من مرصف عراقي معتمد حسب 
الن�رشة الصادرة من البن�ك املركزي العراقي عىل ان تكون نافذة ملدة )120( بوم�ا من تاريخ الغلق  املحدد 
علم�ا ان املبلغ التخميني للمناقصة املرقمة )9003/18/50( )250,000,000( مائتان وخمس�ون مليون  
عراقي وان املبلغ التخمينني للمناقصة املرقمة )9003/18/65( )158,500,000( مائة وثمانية وخمسون 

مليون وخمسمائة الف دينار عراقي املحسوبة عىل املوازنة التشغيلية 
4  � يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي :

ع�ىل ان تودع يف صن�دوق اللجنة الدائمية لفتح عط�اءات طلبيات الرشاء املحلية )صن�دوق الفتح الخاص 
باللجن�ة( الكائ�ن يف )املوقع الرئييس( لرشك�ة نفط ذي قار /املجمع النفطي عىل ان تكون بنس�ختني مع 
ق�رص مدمج ابتداء م�ن اليوم التايل لنرش االعالن ولغاي�ة موعد غلق  الصندوق املحدد للمناقصة وس�يتم 

رفض العطاءات املتأخرة عن موعد الغلق املحدد
5 � املوعد النهائي لغلق املناقصة الوقت ) الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم  16 / 8  /2018( 

6 � مكان وزمان عقد املؤتمر للدر عىل استفسارات املجهزين كاالتي :
س�يتم عق�د املؤتم�ر يف )مقر رشكة نفط ذي ق�ار / املجمع النفط�ي / القيم الهن�ديس /الفنية ( يف تمام 

الساعة العارشة من صباح يوم
2018/ 8 / 9 

7 � زمان ومكان يوم الفتح العلني للعطاءات  :
س�يتم فتح العط�اءات العلني بنفس يوم الغلق وبعد س�اعة الغلق املحددة بحض�ور مقدمي العطاءات او 
ممثليه�م قانون�ا للراغبني بالحضور يف مكان الفتح الكائن يف مقر رشكة نفط ذي قار  /املجمع النفطي / 

مقر لجنة فتح العطاءات 
8 � الرشك�ة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحلم من ترس�و علي�ه املناقصة اجور نرش االعالن او اي 

مصاريف اخرى ترتب  من جراء املناقصة 
9 � يمكن االطالع عىل تفاصيل االعالن عىل املوقع االلكروني لنرش املناقصات الخاص بالرشكة

املستمسكات املطلوبة :
حسب ما جاء  يف الوثائق القياسية للمناقصتني اعاله محل البحث

مديرية بلديات ميسان
اعالنجلنة البيع واالجيار

بن�اء عىل ما جاء بكتابي مديرية بلديات ميس�ان /االمالك املرقم�ني 13769 و 13771 يف 2018/7/22  تعلن لجنة البيع وااليجار 
يف مديري�ة بلدي�ات ميس�ان عن       تاجري )20( ملك  املدرجة مواصفاتها يف القائم�ة املرفقة طيا العائده اىل مديرية بلدية الكحالء  
باملزايدة العلنية  استنادا  لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013املعدل  فعىل من يرغب االشراك باملزايدة العلنية 
مراجعة مديرية بلدية الكحالء او سكرتري اللجنة وخالل مدة  30   يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه تأمينات 
قانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة لكامل مدته وس�تجري املزايدة  الس�اعة العارشة والنصف صباحا  من اليوم التايل من 
م�دة االع�الن ويكون م�كان  اجراءها يف مقر مديرية بلدية الكحالء ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اج�ور النرش  االعالن واجور 
اللج�ان البالغ�ة 2% واي�ة  واجور       قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام 

العمل الرسمي
املرفقات 

قائمة عدد )1(

محكمة االحوال الشخصية يف عنه 
فقدان شخص 

فقد املدعو محمود عبد حمد بتاريخ 19 / 11 / 2016 
حيث خرج من داره ولم يعد حتى االن فمن يعرف اي 

معلومة عنه االتصال باقرب مركز رشطة .
القايض 

صالح عز الدين سلمان
��������������������������������������������

محكمة االحوال الشخصية يف عنه 
فقدان شخص 

فق�د املدعو حمود عبد حمد بتاريخ 19 / 11 / 2016 
حيث خرج من داره ولم يعد حتى االن فمن يعرف اي 

معلومة عنه االتصال باقرب مركز رشطة .
القايض 

صالح عز الدين سلمان

محكمة االحوال الشخصية يف عنه 
فقدان شخص 

فقد املدعو محمود عب�د املجيد فراج بتاريخ 14 / 11 
/ 2014 حيث خ�رج من داره ولم يعد حتى االن فمن 
يعرف اي معلومة عنه االتصال باقرب مركز رشطة .

القايض 
صالح عز الدين سلمان

��������������������������������������������
مديرية جنسية البرصة 

اعالن 
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد / جعف�ر دعبول 
ع�ي . الذي يطل�ب فيه تبديل اللقب م�ن )عامري( اىل 
)الن�ارص(، من لدي�ه اعراض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة أقصاها خمس�ة عرش يوماً وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016. 
اللواء / هيثم فاضل الغرباوي

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة

محكمة بداءة أبي الخصيب 
العدد: 403 /ب/2016
التاريخ: 2018/7/24

إعالن 
بالنظ�ر لعدم وجود أي راغب بالضم عىل العقار املرقم 340 مقاطعة 31 املطيحة ورغم املناداة 
يف س�احة املحكم�ة عليه تبي�ع محكمة بداءة أبي الخصي�ب العقار املرقم أع�اله وذلك يف تمام 
الس�اعة الثاني�ة عرش من ظهر اليوم الخامس عرش من اليوم الت�ايل لنرش هذا اإلعالن. فمن له 
رغبة بالرشاء الحضور يف ديوان هذه املحكمة مستصحباً معه التأمينات القانونية البالغة %10 
م�ن القيمة املقدرة وبصك مصدق إن لم يكن رشيكاً وان أجور املنادي عىل املش�ري كما مبينة 

أوصافه أدناه.
القايض / فيصل سلمان عطار

األوصاف:
العقار املرقم أعاله عبارة عن بس�تان تسقى سيحا بمياه املد مساحته 18 أولك و50 م2 نوعه 
مل�ك رصف، وان العق�ار يقع عىل ش�ارع فرع�ي مبلط، ومش�يد عليه أربع دور س�كنية تعود 
للرشكاء وإنها مختلفة مساحة البناء. قدرة قيمة الدونم الواحد من االرض مبلغ مئتان مليون 
دينار فتكون قيمة األرض مبلغ 148000000 مليون دينار وقيمة املشيدات مبلغ 145900000 
مليون دينار فتكون القيمة العمومية للعقار أرضاً ومشيدات مبلغ 293900000 مليون دينار. 

وان مبلغ الضم 70% من القيمة املقدرة.

دائرة الكاتب العدل يف البرصة الصباحي 
العدد: 17646

التاريخ 2018/7/29
اعالن 

اىل الس�يد/ رشكة سماء الفيحاء لتجارة املواد 
الكيمياوية 

قدم الس�يد مدير عام الرشكة العامة لصناعة 
األس�مدة الجنوبية / إضاف�ة لوظيفته وكيله 
املوظ�ف الحقوق�ي /ع�ي خليل مط�ر اإلنذار 
 2018/5/24 يف   63 س�جل   12501 املرق�م 
يتضم�ن تجهيزك�م م�ادة )خامس أوكس�يد 
معك�م  امل�ربم  العق�د  بموج�ب  الفنادي�وم( 
املرق�م 5 يف 2018/2/12 ولتلكؤك�م بتنفي�ذ 
التزامكم التعاقدي. وبخالفه سوف تتخذ كافة 
اإلجراءات القانونية ولدى ارسال أوراق التبليغ 
مع نس�خة اإلنذار بواسطة كاتب عدل الزهور 
/ بغداد وعن طريق مركز رشطة بوب الش�ام 
اتضح انه ال يوجد رشكة بهذا االس�م وحس�ب 
رشح املجل�س البل�دي ملنطق�ة ب�وب الش�ام. 
لذا تقرر تبليغكم بواس�طة الصح�ف اليومية 
استناداً اىل قانون التبليغات القضائية والعدلية 

وبناءاً عىل الطلب زود بهذا اإلعالن.
الكاتب العدل / محمد جاسم عبود

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

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

صالح الدين 
قسم شؤون االحوال املدنية 

العدد / 1692 
اعالن 

مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 
صالح الدين – اقام املدعي ) لؤي رشيد احمد ( 
دعوى قضائية لتبديل لقبه وجعله ) الخزرجي 
( ب�دال م�ن ) الرفيع�ي ( فم�ن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة هذه املديرية خ�الل ) 15 ( يوما من 
تاري�خ نرش االعالن وبعكس�ه س�يتم النظر يف 
الدعوى وف�ق احكام امل�ادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 

العامة 
��������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 
صالح الدين 

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد / 1740

اعالن 
مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 
صالح الدين – اقام املدعي ) فيصل عبد احمد ( 
دعوى قضائية لتبديل لقبه وجعله ) الخزرجي 
( ب�دال م�ن ) الرفيع�ي ( فم�ن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة هذه املديرية خ�الل ) 15 ( يوما من 
تاري�خ نرش االعالن وبعكس�ه س�يتم النظر يف 
الدعوى وف�ق احكام امل�ادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 

العامة

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 
صالح الدين 

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد / 1741

اعالن 
مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 
صالح الدين – اقام املدعي ) عبد احمد كاظم ( 
دعوى قضائية لتبديل لقبه وجعله ) الخزرجي 
( ب�دال م�ن ) الرفيع�ي ( فم�ن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة هذه املديرية خ�الل ) 15 ( يوما من 
تاري�خ نرش االعالن وبعكس�ه س�يتم النظر يف 
الدعوى وف�ق احكام امل�ادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 

العامة 
��������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 
صالح الدين 

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد / 1702

اعالن 
مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 
ص�الح الدين – اق�ام املدعي ) حمدان هاش�م 
كاظم حرف�ش ( دعوى قضائي�ة لتبديل لقبه 
وجعله ) الخزرجي ( بدال من ) الرفيعي ( فمن 
لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل ) 15 
( يوما من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه سيتم 
النظ�ر يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 

العامة 
��������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 
صالح الدين 

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد / 1742

اعالن 
مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 
صالح الدين – اقام املدعي ) باسم عبد احمد ( 
دعوى قضائية لتبديل لقبه وجعله ) الخزرجي 
( ب�دال م�ن ) الرفيع�ي ( فم�ن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة هذه املديرية خ�الل ) 15 ( يوما من 
تاري�خ نرش االعالن وبعكس�ه س�يتم النظر يف 
الدعوى وف�ق احكام امل�ادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 

العامة

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلديات كربالء املقدسة

اعادة اعالن
تعل�ن مديرية بلديات كربالء املقدس�ة / لجن�ة البيع وااليجار عن تأج�ري العقارات املدرجة يف 
ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الهندية يف املزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة  
املرقم )21( لس�نة 2013 املعدل(  فعىل الراغبني باالش�راك   الحضور يف ديوان البلدية  اعاله 
يف   الس�اعة الع�ارشة صباحا بعد مرور )15(  خمس�ة ع�رش يوم تبدأ من الي�وم التايل للنرش 

مستصحبني معهم وصل التأمينات القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية  
ونس�خة م�ن هوية االحوال املدني�ة   ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور  النرش واالعالن 

واملصاريف االخرى وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21 لسنة 2013 املعدل(

مدير عام نفط ذي قار 
عيل وارد محود

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن 

مدير بلديات حمافظة نينوى
العدد: 335 

التاريخ: 2018/7/29
العدد/90

التاريخ  2018/7/31

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

املهندس 
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

بدل التأجير )السابق( رقما وكتابة للسنة مساحتهاسم العقار وموقعه نوع الملكت
والواحدة

بدل التأجير )الحالي( رقما وكتابة للسنة 
مدة االيجاروالواحدة

ثالثة سنوات500000 خمسمائة الف دينار4400000 اربعمائة واربعون الف دينار 6م2جزء من مساحة 3318/5كشك1

كشك خدمات 2
ثالثة سنوات750000 سبعمائة وخمسون الف دينار700000 سبعمائة الف دينار15جزء من مساحة 44/1هاتفية

ثالثة سنوات350000 ثلثمائة وخمسون الف دينار300000 ثالثمائة الف دينار12م2جزء من مساحة 150/1حانوت3
ثالثة سنوات350000 ثلثمائة وخمسون الف دينار260000 مائتان وستون الف دينار15م2جزء من مساحة 162/1حانوت4
ثالثة سنوات850000 ثمنمائة وخمسون الف دينار830000 ثمنمائة وثالثون الف دينار146م2جزء من مساحة 121/8كازينو5
ثالثة سنوات500000 خمسمائة الف دينار430000 اربعمائة وثالثون الف دينار21م2جزء من مساحة 121/1حانوت6
ثالثة سنوات500000 خمسمائة الف دينار430000 اربعمائة وثالثون الف دينار21م2جزء من مساحة 121/1حانوت7
ثالثة سنوات500000 خمسمائة الف دينار430000 اربعمائة وثالثون الف دينار21م2جزء من مساحة 121/1حانوت8
ثالثة سنوات500000 خمسمائة الف دينار430000 اربعمائة وثالثون الف دينار21م2جزء من مساحة 121/1حانوت9

ثالثة سنوات500000 خمسمائة الف دينار430000 اربعمائة وثالثون الف دينار21م2جزء من مساحة 121/1حانوت10
ثالثة سنوات500000 خمسمائة الف دينار430000 اربعمائة وثالثون الف دينار21م2جزء من مساحة 121/1حانوت11
ثالثة سنوات500000 خمسمائة الف دينار430000 اربعمائة وثالثون الف دينار21م2جزء من مساحة 121/1حانوت12
ثالثة سنوات500000 خمسمائة الف دينار430000 اربعمائة وثالثون الف دينار21م2جزء من مساحة 121/1حانوت13
ثالثة سنوات500000 خمسمائة الف دينار430000 اربعمائة وثالثون الف دينار21م2جزء من مساحة 121/1حانوت14
ثالثة سنوات500000 خمسمائة الف دينار430000 اربعمائة وثالثون الف دينار21م2جزء من مساحة 121/1حانوت15
ثالثة سنوات500000 خمسمائة الف دينار430000 اربعمائة وثالثون الف دينار21م2جزء من مساحة 121/1حانوت16
ثالثة سنوات500000 خمسمائة الف دينار430000 اربعمائة وثالثون الف دينار21م2جزء من مساحة 121/1حانوت17

ثالثة سنوات500000 خمسمائة الف دينار430000 اربعمائة وثالثون الف دينار21م2جزء من مساحة 121/1حانوت18

ثالثة سنوات850000 ثمنمائة وخمسون الف دينار790000 سبعمائة وتسعون الف دينار133م2جزء من مساحة 897/5ورشة حدادة19
سنة واحدة400000 اربعمائة الف دينارتقدير جديد2×3م218 سرايكشك20

رقم التفاصيلت
مدة المساحةالعقار

القيمة التقديرية رقما وكتابةااليجار 

كشك مقابل كراج 1
ثالث 6,25م182الرجيبة

سنوات
)1,325,000( مليون وثالثمائة 
وخمسة وعشرون الف دينار سنويا

كشك مقابل كراج 2
ثالث 6,25م192الرجيبة

سنوات
)1,325,000( مليون وثالثمائة 
وخمسة وعشرون الف دينار سنويا

كشك مقابل كراج 3
ثالث 6,25م222الرجيبة

سنوات
)1,100,000( مليون ومائة   الف 

دينار سنويا

كشك مقابل كراج 4
ثالث 6,25م312الرجيبة

سنوات
)1,325,000( مليون وثالثمائة 
وخمسة وعشرون الف دينار سنويا

كشك مقابل كراج 5
ثالث 6,25م332الرجيبة

سنوات
)1,325,000( مليون وثالثمائة 
وخمسة وعشرون الف دينار سنويا

كشك مقابل كراج 6
ثالث 6,25م752الرجيبة

سنوات
)1,325,000( مليون وثالثمائة 
وخمسة وعشرون الف دينار سنويا

كشك مقابل كراج 7
ثالث 6م772الرجيبة

سنوات
)1,300,000( مليون وثالثمائة   

الف دينار سنويا

كشك مقابل كراج 8
ثالث 9م902الرجيبة

سنوات
)1,300,000( مليون وثالثمائة   

الف دينار سنويا

كشك مقابل كراج 9
ثالث 18م922الرجيبة

سنوات
)840,000 ( ثمانمائة واربعون 

الف         دينار سنويا

كشك مقابل كراج 10
ثالث 18م912الرجيبة

سنوات
)1,200,000( مليون ومائتا   الف 

دينار سنويا

حانوت سوق 11
ثالث 6م862القصابين

سنوات
)600,000(   ستمائة الف دينار 

سنويا

كشك مقابل  12
سنة 9م282مستشفى الهندية

)000,000,1( مليون دينار سنوياواحدة
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اعالن 
اىل / مسامهي رشكة مرصف الثقة الدويل االسالمي ) مسامهة خاصة ( 

دعوة اجتامع اهليئة العامة 
استنادا الحكام قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس 
االدارة املؤرخ يف 1 / 7 / 2018 . يرس دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي 
س�يعقد يف الس�اعة العارشة صباح ي�وم االربع�اء 5 / 9 / 2018 يف مقر الرشكة 
الكائن يف بغداد – الكرادة – حي الوحدة م / 906 ز / 38 ملناقش�ة جدول االعمال 

التايل : 
1 – مناقش�ة تقري�ر مجل�س االدارة للس�نة املالية املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2017 

واملصادقة عليه 
2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول امليزانية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 

12 / 2017 واملصادقة عليه .
3 – مناقش�ة الحس�ابات الختامية للس�نة املالي�ة املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2017 

للرشكة واملصادقة عليها .
4 – تعيني مراقبي الحس�ابات لتدقيق حسابات السنة املالية املنتهية يف 31 / 12 

/ 2018 وتحديد اجورهما . 
5 – مناقشة تقرير الهيئة الرشعية للسنة املنتهية يف 31 / 12 / 2017 واملصادقة 

عليها .
6 – مناقش�ة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة املنتهية يف 31 / 12 / 2017 

واملصادقة عليها .
7 – تعيني لجنة مراجعة الحسابات .

8 – اقرار معالجة الخسارة واتخاذ القرارات الالزمة بشانها .
راجني الحضور اصالة او انابة احد املساهمني بموجب سند االنابة او توكيل الغري 
بموج�ب وكالة مصدقة م�ن كاتب العدل مع مراعاة احكام املادة 91 من القانون 
اع�اله . ويف حال�ة عدم حصول النصاب القانوني يؤج�ل االجتماع ليوم 12 / 9 / 

2018 يف ذلك الزمان واملكان اعاله .
مع التقدير

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة صالح الدين 
قسم شؤون االحوال املدنية 

العدد / 1693
اعالن 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة صالح الدين – 
اق�ام املدعي ) مجيد احمد كاظم ( دعوى قضائية لتبديل 
لقبه وجعله ) الخزرجي ( بدال من ) الرفيعي ( فمن لديه 
اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل ) 15 ( يوما من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سيتم النظر يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة ) 22 ( من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة صالح الدين 

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد / 1775

اعالن 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة صالح الدين – 
اقام املدعي ) عباس رشيد احمد ( دعوى قضائية لتبديل 
لقبه وجعله ) الخزرجي ( بدال من ) الرفيعي ( فمن لديه 
اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل ) 15 ( يوما من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سيتم النظر يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة ) 22 ( من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة صالح الدين 

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد / 1699

اعالن 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة صالح الدين – 
اقام املدعي ) قيص رش�يد احمد ( دعوى قضائية لتبديل 
لقبه وجعله ) الخزرجي ( بدال من ) الرفيعي ( فمن لديه 
اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل ) 15 ( يوما من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سيتم النظر يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة ) 22 ( من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

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

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 
محكمة بداءة الكرخ 

العدد 2623 / ب / 2018 
اعالن 

اىل املدعى عليه / عامر حسوني مورو 
اقامت املدعية ) كلطان امني الياس الدعوى املرقمة اعاله 
لدى هذه املحكمة تطالبك فيها ) تخلية الش�قة املش�يدة 
عىل العق�ار 2 / 1805 كرادة مري�م يف مجمع الصالحية 
عمارة 3 طابق 3 ش�قة 10 وتحميلك الرسوم واملصاريف 
واتع�اب املحام�اة وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ وتايي�د املجلس البل�دي انتقالك اىل جهة 
مجهولة قرر تبليغك بصحيفتني يوميتني بموعد املرافعة 
ي�وم 6 / 8 / 2018 الس�اعة التاس�عة ويف ح�ال ع�دم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض االول

استربق العزاوي

اعالن دعوة دائنني 
نحن املصفيان املحاميان السيد سنان ناجي عبد الحسني 
و نرسين حسون عبيد لرشكة السرب للمشاريع الهندسية 
املح�دودة أدع�و كل م�ن ل�ه ح�ق أو دي�ن ع�ىل الرشكة 
مراجعته ع�ىل العنوان التايل بغ�داد الحارثية م 211 ز19 

د35 املصفيان املحاميان
سنان ناجي عبد الحسني

و نرسين حسون عبيد
�����������������������������������������������

اعالن دعوة دائنني
 اني املصفي�اة املحامية رحمة عماد عب�د لرشكة الحرير 
للط�ريان مح�دودة املس�ؤولية أدع�و كل م�ن ل�ه حق أو 
دين ع�ىل الرشكة مراجعته عىل العن�وان التايل بغداد حي 

الرياض / م 908 / ز 1 / بناية 11 
املصفية املحامية
رحمة عماد عبد

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

 ان�ي املصف�ى املحامي أنس ف�ارس عبد الس�تار لرشكة  
صقر الجزيرة للس�فر والس�ياحة العام�ة املحدودة أدعو 
كل من له ح�ق أو دين عىل الرشكة مراجعته عىل العنوان 

بغداد  كرادة مريم - م 228 ز 5 د 55/61  
املصفى املحامي

أنس فارس عبد الستار
�����������������������������������������������

اعالن دعوة دائنني 
ان�ي املصف�ى املحام�ي أنس ف�ارس عبد الس�تار لرشكة 
االمتي�از للمقاوالت العامة املح�دودة أدعو كل من له حق 
أو دي�ن عىل الرشك�ة مراجعته عىل العن�وان بغداد  كرادة 

مريم - م 228 ز 5 د 55/61  
املصفى املحامي

أنس فارس عبد الستار
�����������������������������������������������

اعالن دعوة دائنني
 نح�ن املصفيان املحاميان ياس�مني خمي�س حمد و عيل 
طالب حميد لرشك�ة التعاون إلنتاج الخرس�انة الجاهزة 
املحدودة أدعو كل من له حق أو دين عىل الرشكة مراجعته 
عىل العنوان التايل بغداد حي الوحدة م 906 شارع 72 دار 
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املصفيان املحاميان

ياسمني خميس حمد 
و عيل طالب حميد

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

اش�ارة اىل االعالن املنشور  يف  صحيفة  املستقبل العراقي 
العدد1721يف  2018/7/31الع�الن تنفيذ  بعقوبة املرقم 
2018/1080 ع�ن بيع العقار املرق�م 3/2156م19 خان 
اللوالوة  س�قط س�هوا ذكر القيمة التقديرية لبيع العقار 
وهي)698000( ستمائة وثمانية وتسعون  مليون دينار
�����������������������������������������������

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

محكمة بداءة الكاظمية                
العدد / 1225 / ب / 2018 

التاريخ / 31 / 7 / 2018 
اعالن

اىل املدعى عليه /  احمد حسني قاسم 
اقام املدعي ) سامر قاسم مهدي ( الدعوى البدائية املرقمة 
اعاله يطلب فيها ) الحك�م بالتعويض عن قيمة االرضار 
التي لحقت بالسيارة نوع س�ايبا املرقمة 138212 بغداد 
اجرة موديل 2011 ( وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبل�غ القائم بالتبلي�غ وتأييد املجلس البل�دي عليه تقرر 
تبليغ�ك اعالن�اً بصحيفتني محليتني للحض�ور امام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافع�ة املصادف يوم 13 / 8 / 2018 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون . مع التقدير 
القايض / عيل حسني عيل

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

العدد  2204 / 2012 
التاريخ 31 / 7 / 2018  

اعالن 
ورقة تكليف بالحضور 

اىل املدي�ن محمد امني ماجد خطاب يس�كن الجكوك 
محلة 440 زقاق 77 دار 51 

لق�د تحق�ق لهذه املديري�ة من كت�اب مركز رشطة 
الشعلة املرقم 9161 يف 30 / 7 / 2018 ورشح املبلغ 
القضائ�ي وتأييد املجلس لحي الزه�راء انك مجهول 
محل االقامة يرج�ى تبليغ املوما اليه املذكور هويته 
اع�اله بالحضور اىل ه�ذه املديرية خ�الل ثالثة ايام 
اعتباراً من اليوم التايل للتبليغ وذلك لغرض االستمرار 
باالجراءات التنفيذية وتسديد املبالغ التي بذمتك                     

املنفذ العدل / نضال درويش كاظم             
�����������������������������������������������

محكمة األحوال الشخصية يف املعقل 
العدد: 3546/ش/2018

التاريخ: 2018/7/30 
اعالن 

اىل املدعى عليه/ براق طالب لفته  
اقامت املدعية س�ارة عي�دان خلف الدعوى الرشعية 
املرقم�ة اع�اله ل�دى ه�ذه املحكم�ة تطالب�ك فيها 
)بتصديق ال�زواج املتداعيان الواق�ع خارج املحكمة 
بتاري�خ 2016/9/27( وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ يف محكم�ة األحوال 
الش�خصية يف قلعة صالح وتأييد مختار حي الزهور 
امل�ؤرخ 2018/7/26. ل�ذا ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني رس�ميتني ويف حالة 
عدم حضورك فأنه س�وف يتم اجراء املرافعة بحقك 
غيابي�اً وفق القانون علماً ان موعد املرافعة يصادف 

2018/8/16 الساعة التاسعة صباحاً. 
القايض / جاسم محمد املوسوي         
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد: 2508/ب2018/11 

التاريخ :2018/7/31 
اىل /املدعى عليه )سليم كيكو كاظم ( 

اق�ام املدع�ي ) واثق فاهم ليل�و ( الدع�وى البدائية 
املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها الزامك بتأدية 
مبلغ ق�دره اثن�ى عرش ال�ف دوالر بموج�ب الصك 
املرقم ) 0505586 ( ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي ) سالم عباس موىس (  
واشعار مختار حي ميثم التمار /1 يف الكوفة  ) نجم 
عبدالله علوان ( لذا تقرر تبليغك بصحيفتني يوميتني 
محليت�ني بموع�د املرافعة املص�ادف  2018/8/14 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابيا وعلن�ا وفق 

االصول .
القايض

 خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد: 4540/ ش5/ 2018 

التاريخ : 31/ 2018/7 
اعالن 

اىل/ املدعى عليه / صاحب رايض تمكني 
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 4540 /ش5/ 2018 غيابيا 
بحق�ك والقايض الحك�م  بالنفق�ة املاضية واملس�تمرة لزوجتك 
ونفقة مس�تمرة الوالدك وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح 
املبل�غ القضائي واش�عار مختار حي املكرم�ة يف النجف لذا تقرر 
تبليغك بواس�طة صحيفتني رسميتني يوميتني محليتني ولك حق 
االع�راض عىل الق�رار  املذكور خالل امل�دة القانونية وبعكس�ه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول .
القايض 

عامر طعمة الحار 
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مديرية االحوال املدنية والجوازات 
واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
ملحافظة املثنى /قسم شؤون االحوال املدنية 

اعالن 
ق�دم املواطن )عباس محم�د عبد االمري ( طلب�ا اىل هذه املديرية 
يطل�ب  فيه تس�جيل اللقب يف قي�ده وجعله )الع�زاوي ( وعمال 
باح�كام املادة )24( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم  3 لس�نة 
2016 املعدل تقرر نرش الطلب باحدى الصحف املحلية فمن لديه 
اعراض مراجع�ة هذه املديرية خالل فرة عرشة ايام من تاريخ 

النرش وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب االصول 
اللواء 

هيثم فاضل عباس الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة 

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

اىل الرشيك )محمد خري الله عبد الزهرة ( 
اقت�ى حضوركم اىل مق�ر بلدية النج�ف االرشف لغرض اصدار 
اج�ازة البناء للعقار املرق�م  3/57865  حي النداء رقم املقاطعة 
)4( جزي�رة النج�ف وبخالف�ه س�وف يتم اص�دار اج�ازة البناء 

بغيابكم  املبلغ )حسن عيل حسني ( .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة  منديل
العدد / 209/ب/2018

التاريخ 2018/7/30
اعالن

اىل  /املدعى عليها نجيبه مجيد عباس
اقام�ت املدعية ماهرة فاضل عب�د الكريم الدعوى البدائية 
املرقم�ة 209/ب/2017 املقامة امام هذه املحكمة ضدك 
طالبة تمليك العقار املرقم 771/58 مقاطعة 17 امام عبد 
الرحمن بأس�مها وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار 
مخت�ار حي البكر � ناحية من�ديل املؤرخ 2018/7/23 لذا 
قررت هذه املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
وتحديد ي�وم 2018/8/6 موعدا للمرافع�ة ويف حالة عدم 
حض�ورك س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك غيابيا وحس�ب 

االصول
القايض

قحطان خلف خالد
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية  

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد / 3474/ش/2018

التاريخ 2018/7/26
اعالن

اىل املدعى عليه )فالح حسن نعوم( 
اقام�ت املدعية )ن�داء صادق كحي�وش( الدعوى الرشعية 
املرقم�ة اعاله لدى ه�ذه املحكمة تطالب�ك فيها )بالنفقة 
املاضية واملس�تمرة للمدعية والقارصين( وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ يف مركز رشطة االمام 
الص�ادق )ع( وتأيي�د مختار ناحي�ة االمام الص�ادق )ع( 
املؤرخ 2018/7/11 لذا قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني 
محليتني يوميتني رس�ميتني ويف حال�ة عدم حضورك فأنه 
س�وف  يتم اجراء املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون علما 
ان موعد املرافعة يصادف 2018/8/13 الس�اعة التاسعة 

صباحا 
القايض

جاسم محمد املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة  البرصة
العدد / 1371/ب/2018

التاريخ 2018/7/31
اىل املدعى عليه / وليد هاشم محمد

اعالن
اق�ام املدعي مازن رعد جعفر الدع�وى البدائية املرقمة 
1371/ب/2018 ض�دك يطلب فيه�ا الحكم له بالزامك 
بتأديت�ك مبل�غ قدره تس�عة مالي�ني دينار ال�ذي قمت 
باس�تالمه بع�د انج�از اعم�ال املناقصة )انش�اء ابنية 
ومس�قفات واس�يجة  ملوقع الب�ر RU 236 ( يف موقع 
الرميل�ة وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي ملنطقة الطويس�ة  قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغك اعالن�ا  يف صحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور يف موع�د املرافع�ة املص�ادف ي�وم 
2018/7/12 ويف حال�ة ع�دم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا فس�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابا 

وعلنا
القايض

محمد نزار هاشم البعاج
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة  بعقوبة
العدد / 760/ب2018/2

التاريخ 2018/7/30
اعالن حكم غيابي

اىل املدعى عليه : جوزفني عبد الجبار عيىس
بتاري�خ 2018/6/10 اص�درت هذه املحكم�ة قرارها 
واملتضم�ن ازالة ش�يوع العق�ار املرق�م 1167/2 م27 
كاطون بيعا بواس�طة املزاي�دة العلنية وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب كت�اب مركز رشط�ة املف�رق بالعدد / 
9763 يف 2018/7/25 ومرفقة ورقة تبليغ عليه قررت 
املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني 
واسعتي النطاق ولك حق االعراض ضمن املدة القانونية 

وبعكسه يعترب القرار مكتسب الدرجة القطعية 
القايض

 راغب سلمان عيدان
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة  بعقوبة
العدد / 989/ب2018/2

التاريخ 2018/7/31
اعالن

اىل املدعى عليه : عباس كاظم حسن
اق�ام علي�ك املدعي )وزي�ر الداخلية اضاف�ة لوظيفته(  
وكيل�ه املق�دم الحقوق�ي حس�ني ع�الوي راش�د امام 
ه�ذه املحكمة الدع�وى املرقمة اع�اله وطلب مطالبتك 
بتس�جيل العجل�ة املرقم�ة 4603 دياىل فح�ص مؤقت 
موديل 1993 كيا باص  رصايص اللون وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ )مه�دي ابراهيم 
نج�م( يف 2018/6/9 عن طري�ق مركز رشطة التحرير 
بكتابه�م املرق�م 8305 يف 2018/6/14 وت�م تأيي�ده 
م�ن قبل املجلس املحيل لقض�اء بعقوبة منطقة املفرق 
قررت هذه املحكمة تبليغك عن طريق النرش بواس�طة 
صحيفتني يوميتني محليتني للحضور اىل هذه املحكمة 
صباح يوم 2018/8/13 الس�اعة التاسعة صباحا ويف 
حال�ة عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

راغب سلمان عيدان

سعدي امحد حبيب 
رئيس جملس االدارة

قاسم عبد الرمحن حسني
املدير العام وكالة

رئيس جملس االدارة

وزارة النفط
رشكة مصايف الشامل)ش.ع( / مصفى الصمود

)اعالن مناقصات استريادية عامة(
تعلن رشكة مصايف الش�مال )ش.ع( احدى تش�كيالت وزارة النفط عن  املناقصات العامة االس�تريادية املدرجة تفاصيلها   ادناه فعىل الراغبني باالش�راك ممن تتوفر فيهم الرشوط 
القانونية  املذكورة يف ادناه مراجعة موقع رشكة مصايف الش�مال الكائن يف محافظة صالح الدين/بيجي الس�تالم نس�خة من جدول املواصفات والوثائق املطلوبة لكل مناقصة مقابل 
مبلغ قدره )100,000( فقط مائة الف دينار عراقي للمناقصة املرقمة  )    97180028  (  غري قابل  للرد اال يف حال الغاء املناقصة او تغيري اسلوب تنفيذها عىل ان يتم تسليم العطاء 
بظرف مغلق و قبل الساعة الواحدة بعد الظهر  ليوم الثالثاء املوافق 28/ 8/ 2018   ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او حظر للتجوال من قبل الجهات الرسمية يف محافظة 
ص�الح الدي�ن فيكون تاريخ الغلق هي اول يوم دوام رس�مي ي�يل تاريخ العطلة او الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة اجور نرش االعالن والرس�وم القانونية، علما انه س�يتم 
انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل االستفس�ارات يف موقع رشكة مصايف الش�مال اعاله  يف  الس�اعة العارشة  صباحا من يوم الثالثاء املوافق 21/ 8/ 2018  ولغاية الساعة الواحدة 

ظهرا وبحضور املختصني للطلبيات املرقمة اعاله.
 

اوال: املستمسكات املطلوب ارفاقها مع العطاء:
الرشكات العراقية : الهوية املطلوبة مصورة )ملون( نافذة لعام 2018 ووثائق التس�جيل من ضمنها ش�هادة التاس�يس او اجازة ممارس�ة املهنة عىل ان تربز الهوية االصلية عند بدء 

االشراك 
  الرشكات االجنبية : الوثائق املقدمة من قبل الرشكات االجنبية مصدقة من قبل وزارة الخارجية والس�فارة العراقية يف بلد املجهز ويف حال تقديم العروض من قبل الرشكات الوكيلة 

يتوجب ان يكون التخويل مصادقا من قبل الرشكة املصنعة ويكون مؤيدا من قبل السفارة العراقية يف بلد املصنع وعىل ممثل الرشكة تقديم ما يؤيد تخويله لرشاء وثائق الطلبيه .
3 � تقديم تأمينات اولية بمبلغ ) 5,000$ خمس�ة االف دوالر  (  لالش�راك يف املناقصات املرقمة اعاله وبنفس اس�م مقدم العطاء او وكيله او مخوله الرس�مي برشط عدم ميض اكثر 
من ثالثة اشهر عىل صدور الوثائق عىل شكل صك مصدق ممغنط صادرة من مرصف حكومي حرصا او خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي او اي مرصف معتمد من قبل البنك 

املركزي العراقي ووزارة النفط باستثناء املصارف املشار اليها  يف وثائق املناقصة 
4 � براءة ذمة من رضيبة الدخل نافذة لعام 2018 )مصورة ملون( باسم الرشكة او املكتب حرصا باستثناء الرشكات االجنبية التي ليس لديها تمثيل يف العراق

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

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

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

2 � ال يجوز مطلقا التنازل عن العقد  او التنازل عن حقوقه  التعاقدية   اىل مجهز اخر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ االجراءات القانونية بحقه 
3  � عىل مقدم العطاء تثبيت االس�عار رقما وكتابة وتس�عري جدول الكميات باملداد او بش�كل مطبوع يف فقرات   جدول املواصفات خالية من الحك والش�طب وبش�كل واضح موقعة 

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

5  � يكون فحص البضائع من قبل الرشكات الفاحصة   
COTECNA. Tuv Rheinland . Baltic Control. SGS. ATG.LIOYDS REGISTER.INTERTEK GLOBAL. DNV(  (    للمناقصات اعاله

6 �  يتم دفع املستحقات املالية استنادا اىل النسب التي سيتم اختيارها حسب معايري التاهيل
7 � العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 والقوانني العراقية النافذة 

8 � تجري عملية فتح العطاءات ودراستها وتحليلها وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والضوابط امللحقة بها والوثائق القياسية ومعايري الرجيح
9 � يلتزم من تحال بعهدة املناقصة تقديم كفالة حسن التنفيذ بنسبة )5 %( من مبلغ االحالة   قبل توقيع العقد عىل شكل خطاب ضمان   صادر من مرصف حكومي او اي مرصف 

معتمد من قبل البنك املركزي العراقي  و وزارة النفط  باستثناء  املصارف املشار اليها يف وثائق املناقصة
10 � عىل املتقدم تثبيت اس�مه وعنوانه التجاري وعنوان س�كنه الدقيق وارقام هواتفه وبريده االلكروني الرس�مي املعتمد وبش�كل دقيق وواضح مع ارفاق صورة من مستمسكاته 

الشخصية 
11 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار 

12 � يك�ون تغلي�ف وتعبئة املواد املتعاقد عليها حس�ب املواصفات املعتمدة للتغلي�ف والتعبئة ويتحمل املجهز كافة االرضار التي تتعرض لها املواد م�ن جراء عملية النقل او التغليف 
والتعبئة 

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

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

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

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

21 � يعترب العطاء نافذا ملدة 120 يوما من تاريخ غلق املناقصة ويهمل اي تحفظ عىل ذلك 
22 �  بإمكان كافة املش�ركني باملناقصة او ممثليهم حضور فتح العطاءات يف موقع رشكة مصايف الش�مال الكائن يف محافظة صالح الدين / بيجي يف تمام الس�اعة التاسعة صباحا  

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

24 � لرشكتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة  اعاله يف حال وجود اسباب تستدعي ذلك  
25 � لالط�الع ع�ىل جداول املواصف�ات والكميات املطلوبة يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل الش�بكة العاملية WWW.NRC.OIL.GOV.IQ(. او مراس�لتنا ع�ىل الربيد لإللكروني التايل 

nrcfollowup@nrc.oil.gov.iq

نوع الموازنةمدة التجهيز عدد مرات االعالنالهوية المطلوبةالموضوع  رقم المناقصةت

جهاز فحص 97180028  1
الصمامات

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

تشغيليةمع وثائق المناقصة
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»Nvidia« تطرح أحدث معاجلاهتامادة غذائية ختفض اإلجهاد
اكتش�ف علماء جامع�ة ماساتشوس�تس لويل 
األمريكي�ة، أن تناول األطفال األحماض الدهنية 
غري املش�بعة أوميغا -3 بصورة دورية منتظمة، 

يخفض مستوى اإلجهاد والعدوانية لديهم.
وبينت نتائج دراس�ة العلماء أن س�لوك األطفال 
الذي�ن يتناول�ون أوميغا-3 أكثر ه�دوءا مقارنة 
بأقرانه�م، م�ا ينعك�س إيجابي�ا ع�ى الجه�از 

العصبي لوالديهم.
ووفقا للخرباء، يرتبط الس�لوك العدواني وحتى 

اإلجرامي بعوامل بيولوجية.
يف  النق�ص  تعوي�ض  أن  العلم�اء  ويف�رض 
األحم�اض الرضوري�ة يس�مح بمن�ع الس�لوك 

العدواني يف املجتمع.
تغ�ريات  يس�بب  أن  لإلجه�اد  »يمك�ن  كم�ا 
فيزيولوجية تؤدي إىل زيادة العدوانية والس�لوك 

املترسع«.
واالنتب�اه  الدم�اغ  عم�ل  أوميغ�ا-3  وتحس�ن 
والذاك�رة، وم�ن أفض�ل مصادره�ا املأك�والت 

البحرية.
وأكدت نتائج دراسات سابقة أن تناول األحماض 

الدهنية غري املشبعة واألس�ماك واملواد الغذائية 
الغنية بأوميغا-3 يخفض من معدل الوفيات.

زيادة الوزن تغري بنية قلوب الشباب
حذرت دراسة بريطانية حديثة، 
م�ن أن زي�ادة ال�وزن يف مرحلة 
الش�باب، قد تغري بنية القلب إىل 
األسوأ، ما يؤدي إىل ارتفاع ضغط 
ال�دم، وتضخم عضل�ة القلب يف 
وقت الح�ق من العمر.الدراس�ة 
الطب  أجراه�ا باحث�ون بكلي�ة 
الربيطانية،  بريس�تول  جامع�ة 
اإلثنني،  اليوم  نتائجه�ا،  ونرشوا 
 Circulation:( دوري�ة  يف 
 Journal of the American
العلمي�ة.  )Heart Association

وأوض�ح الباحثون أن دراس�ات 
س�ابقة ربطت بني زيادة الوزن، وخطر 
واألوعي�ة  القل�ب  بأم�راض  اإلصاب�ة 
الدموية، لك�ن الدراس�ة الجديدة تبحث 
يف س�بب ه�ذه العالقة.وق�ام الباحثون 
برصد تلك العالقة باستخدام ثالثة أنواع 
مختلفة من التحليل الجيني للكشف عن 
األدلة التي تربط ب�ني زيادة مؤرش كتلة 
الجسم - الذي يفحص العالقة بني طول 
ووزن الجس�م وتقدي�ر كمي�ة الدهون- 

وحدوث اختالفات محددة يف القياس�ات 
القلبي�ة الوعائية.واس�تخدم الباحث�ون 
بيانات آالف األطفال والش�باب األصحاء 
البالغ�ني م�ن العم�ر 17 إىل 21 عام�ا يف 
بريطانيا للوصول إىل نتائج تلك الدراسة.

ووج�د الباحثون، أن زي�ادة مؤرش كتلة 
الجس�م ارتبط مع تفاقم خطر اإلصابة 
بارتف�اع ضغط ال�دم، وتضخ�م البطني 
األي�رس يف القل�ب، وأدى إىل تغي�ري بني�ة 
القل�ب لدى الش�باب، م�ا زاد من فرص 

إصابته�م بأم�راض القل�ب عند 
الكرب.وقال�ت الدكت�ورة كاتل�ني 
إن  البح�ث  فري�ق  قائ�د  وادي، 
»النتائج التي توصلنا إليها تدعم 
الجهود الرامية إىل خفض مؤرش 
كتل�ة الجس�م يف نط�اق طبيعي 
وصح�ي يف الصغ�ر، للوقاية من 
أمراض القل�ب يف وقت الحق من 
أن »س�ماكة  الحياة«.وأضاف�ت 
ج�دران األوعي�ة الدموي�ة تعترب 
أول عالم�ة عى تصلب الرشايني، 
وهو م�رض تراكم فيه لويحات 
دهنية داخل الرشايني وتؤدي إىل 
اإلصابة بأمراض القلب، وتش�ري النتائج 
التي توصلن�ا إليه�ا إىل أن ارتفاع مؤرش 
كتلة الجسم يسبب تغريات يف بنية قلوب 
الش�باب، تق�ود إيل تصل�ب الرشاي�ني«.

وكانت دراسات سابقة، ذكرت أن إصابة 
األطفال بالسمنة يف عمر مبكرة تعرضهم 
لخطر انخفاض معدالت الذاكرة والذكاء، 
وتؤثر عى أدائهم يف االختبارات اإلدراكية، 

باإلضافة إيل أمراض العظام.

مواصفات املنزل املناسب لكبار السن!
استمرار العيش يف املنزل لدى التقدم يف السن 
أمنية ش�ائعة. ولكن يمك�ن أن يكون األمر 
مرهقا إذا لم يكن املنزل مالئماً لالحتياجات 
الجدي�دة. فاضطرار املس�ن لصع�ود بضع 
درجات أم�ام الباب األمامي يمكن أن تكون 
عقبة كبرية ملستخدم الكريس املتحرك، عى 

سبيل املثال.

وهناك عدد من األشياء يف املنزل التي عادة ال 
تسبب املشاكل إىل أن يتقدم املرء يف السن إال 
إذا كان املرء من ذوي االحتياجات الخاصة. 
لكن يمكن تجنبه�ا أثناء عملية البناء األوىل 
للمن�زل أو إزالته�ا أثناء التجدي�د - »وغالباً 
بدون زيادة كب�رية يف التكاليف«، تقول إيفا 
راينهولد بوس�تينا من رابطة بن�اة القطاع 

الخ�اص ومقرها العاصم�ة األملانية برلني. 
ومن بني هذه األمور:

درج�ات الب�اب األم�ام: يمك�ن أن تك�ون 
درج�ات الب�اب األمام�ي أو الحديقة عقبة. 
ولكن إذا أردت تحويلها إىل منحدر لتس�هيل 
صع�ود ونزول الكريس املتح�رك، قد تجد أن 
الحديقة األمامية تفتقر للمساحة الكافية. 

وتوضح رابط�ة البناة أن رصيفا مائالً تبلغ 
نس�بة انحداره 6 باملئة يمكن أن يحل محل 
درجات س�لم يبلغ ارتفاعها 16 س�نتيمرا 

سيكون طوله 67،2 مراً.
وتتوف�ر الكث�ري م�ن املن�ازل ع�ى درجتني 
أو ثالث�ة. وينص�ح إره�ارد هاكل�ر، املدي�ر 
اإلداري بالرابطة األملانية لكبار الس�ن، بأن 

تك�ون املنازل مزودة بأرصف مائلة بدالً من 
درجات الس�لم من البداية.األب�واب الضيق: 
يج�ب أن تكون األبواب عريض�ة بما يكفي 
ملرور كريس متحرك عربها. وتشري راينهولد 
بوس�تينا إىل أن: »الع�رض املث�ايل ه�و 90 
س�نتيمراً، ولكن بعض الك�رايس املتحركة 

يمكنها املرور عرب األبواب الضيقة«.

ذك�رت مواق�ع مهتم�ة بش�ؤون 
 »Nvidia« رشك�ة  أن  التقني�ة 
معالج�ات   3 إلط�الق  تس�تعد 
جديدة يف النصف الثاني من العام 

الجاري.
ووفقا لقناة »Gamer Meld« عى 
يوتيوب فإن معالج الرس�وميات 
الجديد »GTX 1180« من املفرض 
أن يظهر، يف 30 أغسطس املقبل، 
 »1170  GTX« س�يطرح  بينم�ا 
 »1160  GTX»يف 30 س�بتمرب، و

بعده بشهر.
والسبب يف تأخر »Nvidia« بطرح 
هذه املعالجات وفقا للمحللني، هو 
الكميات املراكمة يف املستودعات 
من معالج�ات »10xx«، والتي لم 

تستطع الرشكة بيعها بعد.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد / بال  

التاريخ 2018/7/31
اعالن مفقود

اىل املفقود // يحيى نصيف جاسم 
)زوجت�ه(  قدم�ت   2018/7/31 بتاري�خ 
املدعوه )مريم قاس�م ابراهيم ( تطلب فيه 
نصبه�ا قيمة عليك لكون�ك خرجت بتاريخ 
2015/5/1 ولم تعد لح�د لذا تقرر تبليغك 
بالصح�ف املحلية ويف حال�ة عدم حضورك 
خالل خمسة عرش يوم من اليوم الثاني من 
تاري�خ النرش س�وف تنصب )مريم قاس�م 

ابراهيم( قيمة عليك إلدارة شؤونك 
القايض

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

محافظة دياىل 
مديرية زراعة دياىل 

الشعبة القانونية 
العدد : 19001

التاريخ 2018/7/29
اعالن

مديرية الزراعة يف محافظة  دياىل
اىل السادة :

1 � رشيد نزال حمد
2 � احمد نزال حمد

ننذركم بمراجعة مديرية زراعة دياىل خالل 
م�دة اقصاه�ا )90( تس�عون يوما لغرض 
اس�تكمال اج�راءات تجدي�د العق�د املربم 
 1993/11/27 يف   3704 واملرق�م  معك�م 
ويف حال�ة عدم حضوركم تتخ�ذ االجراءات 

القانونية بحقكم اصوليا 
وقد اعذر من انذر 

د. حسني خضري عباس
مدير الزراعة يف محافظة دياىل /وكالة

�����������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 
االتحادية

دار القضاء يف الدجيل 
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل

العدد / 471/ش/2018
التاريخ 2018/7/29

اىل / املدعى عليه نصيف جاسم محمد
اق�ام املدعية  )س�حر س�الم ع�ي( ضدكم 
ام�ام  471/ش/2018  املرقم�ة  الدع�وى 
هذه املحكم�ة والتي تطلب فيه�ا )تفريق 
للهجر( ولعدم معرف�ة محل اقامتك قررت 
املحكمة تبليغك اعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليتني وعند عدم حضورك يف يوم املرافعة 
املصادف 2018/8/8 او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

معد نجم عبيد

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة  :517 � 518 /2018

التاريخ 2018/7/30
اعالن

نظ�را لع�دم بلوغ ب�دل املزاي�دة لرشاء 
العقار تسلسل 5/11م2 بساتني بليجة 
الرشقية سهام املدين كريم ناهي فرج 
البالغ�ة )529515س�هم ( من االعتبار 
يف  الكائ�ن  )6531840( س�هم  ال�كي 
الس�ماوة العائ�د للمدي�ن كري�م ناهي 
ف�رج لقاء طل�ب الدائ�ن نج�اة حميد 
22400000ملي�ون  البال�غ  محس�ن 
دينارا 80% من القيمة املقدرة لذا تقرر 
تمدي�د املزايدة ملدة خمس�ة عرش يوما 
م�ن اليوم التايل للنرش فع�ى الراغب يف 
الرشاء مراجعة هذه املديرية خالل املدة 
املذك�ورة مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة ع�رشة م�ن املائ�ة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رسم التس�جيل والداللية 
عى املش�ري وذلك اس�تنادا للمادة 98 

من قانون التنفيذ
املنفذ العدل 

جعفر حسني دخيل أل شرب 
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقمه : س�ماوة / بليجة 
الرشقية قرب املسبح 5/11م2 بساتني 

بليجة الرشقية 
2 � جنس�ه ونوع�ه : زراعي�ة تس�قى 

بالواسطة / حق الترصف
3 � حدوده واوصافه :

4 � مش�تمالته : ارض مش�يد عليه�ا 
دار س�كنية تع�ود للدائنة نج�اة حميد 
محسن وباقي االرض خالية من البناء 
وفيها مغروسات من النخايل ومسيجه 

بسياج 
5  � مساحته  :   10 مر مربع / 3 اولك 

/ 1 دونم  
6 � درجة العمران :

حمي�د  نج�اة  الدائن�ة   : الش�اغل   �  7
محسن

املدي�ن  8  �القيم�ة املق�درة : حص�ة 
ملي�ون  ع�رش  ثماني�ة   18,223,804
ال�ف  وع�رشون  وثالث�ة  ومائت�ان 

وثمانمائة واربعة دينار 

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد / 2433/ش/2018

التاريخ 2018/7/15
اعالن

اىل / املفقود )عماد كزار حسان(
اقامت زوجتك املدعي�ة )زينب علوان مهدي( 
الدع�وى املرقم�ة 2433/ش/2018 طلب�ت 
فيها الحكم بتأييد وفاتك وذلك ملرور مدة تزيد 
عى اربع س�نوات عى فقدانك وعدم التحقق 
م�ن حياتك او مماتك وكون�ك مجهول املصري 
منذ فقدان�ك بتاري�خ 2010/9/6 ولحد االن 
ل�ذا اقتىض  حضورك او من ينوب عنك او من 
تتوفر لديه معلومات عنك اىل هذه املحكمة يف 
يوم املرافعة املصادف 2018/8/15 وبعكسه 
س�تجري املحكمة اجراءاته�ا يف الدعوى وفق 

القانون
القايض

لطيف مهنة علو النرصاوي
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة  ق�ايض 

السماوة
�����������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد / 657/ب/2012

التاريخ 2018/7/30
اعالن

للق�رار الص�ادر م�ن ه�ذه املحكم�ة بالعدد 
املتضم�ن   2012/8/28 يف  657/ب/2012 
االع�الن عن بي�ع الس�يارة املرقم�ة 5694/

نجف اج�ره نوع باص )ري�م( موديل 1979 
يف االضب�ارة املرقم�ة 657/ب/2012 فع�ى 
الراغب�ني بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكمة 
خالل ع�رشة ايام من اليوم التايل لتاريخ نرش 
االع�الن يف صحيفت�ني محليت�ني يوميتني ويف 
تمام الساعة الثانية عرش ظهرا مستصحبني 
معه�م التأمينات القانوني�ة البالغة 10% من 
القيمة املقدرة البالغ�ة )1,000,000(  دينار 
مليون دينار بصك مصدق صادر من مرصف 
الرافدي�ن ف�رع مس�لم ب�ن عقي�ل )ع( ألمر 
محكمة بداءة الكوفة ويتحمل  املشري اجور 
الداللي�ة واالع�الن واذا ص�ادف ي�وم املزايدة 
عطلة رس�مية فيكون اليوم الذي يليه موعدا 
لذل�ك وتك�ون املزايدة العلني�ة يف موقع كراج 
ميثم التمار الخاص بوقوف ومبيت السيارات 

يف الكوفة القايض
احمد صفاء املوسوي

االوصاف :
الس�يارة املرقمة / 5694/نج�ف اجره نوع 
ري�م باص موديل 1979 وتق�ع يف كراج ميثم 

التمار لوقوف ومبيت السيارات 
ان الس�يارة مركون�ه يف الكراج اع�اله وتبني 
انها هيكل س�يارة خالية من جميع اجزاءها 
باستثناء الش�ايص وال يوجد فيها اطارات او 
زجاج او مقاعد وانها غري صالحة للعمل وتم 
ايداع الس�يارة املذكورة يف ك�راج ميثم التمار 

لوقوف ومبيت السيارات 
القيمة املقدرة للسيارة = )1000,000( دينار 

مليون دينار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 1499/ب2018/3

التاريخ 2018/7/31
اعالن 

بناء عى الق�رار  الصادر من هذه املحكمة 
 3278/2 املرق�م  العق�ار  ش�يوع  بازال�ة 
ب�راق جدي�دة يف النج�ف عليه تعل�ن هذه 
املحكم�ة عن بي�ع العق�ار املذك�ور اعاله 
ادن�اه فع�ى  اوصاف�ه وقيمت�ه  واملبين�ه 
الراغب�ني بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة 
خ�الل )ثالث�ون( يوم�ا م�ن الي�وم الثاني 
لن�رش االعالن مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة 
بموج�ب صك مصدق  ألم�ر  محكمة بداءة 
النج�ف وصادر من م�رصف الرافدين رقم 
)7( يف النجف وستجري املزايدة واالحالة يف 
الس�اعة الثانية عرش م�ن اليوم االخري من 
االعالن يف هذه املحكمة وعى املشري جلب 
هوي�ة األحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية 

العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي 
االوص�اف :العق�ار املرق�م 3278/2 ب�راق 
جدي�دة يف النج�ف عبارة ع�ن دار تقع عى 
ش�ارع بع�رض 12,5 م�ر يف منطقة خان 
املخ�رض وبالقرب من متوس�طة الس�دير 
بطاب�ق واحد ومف�رز منها مح�ل بصورة 
غ�ري رس�مية وجدت اع�ى الب�اب الخاص 
ب�ه قطعة كت�ب عليه�ا اقمش�ة وخياطة 
املذك�ور  العكاي�ي واملح�ل  اب�و يوس�ف 
بمس�احة 28 مر مرب�ع وبابعاد 7×4 مر 
يحتوي لحظة الكشف عى بعض االقمشة 
واملالبس الجاهزة )دشداشة( ويحتوي عى 
باب ي�ؤدي اىل داخل الدار والدار تتكون من 
مم�ر بعرض مري�ن وطول 4 م�ر وغرف 
نوم عدد اربعة  غرف بمس�احات متفاوتة 
ومطب�خ صغ�ري بع�رض 2 مر وط�ول 3 
م�ر وصحيات ع�دد1 ومكش�وفة تحتوي 
ع�ى ال�درج امل�ؤدي اىل الس�طح وس�احة 
وسطية بابعاد  6,5×8  مفتوحة من االعى 
مس�يجة بس�ياج )محجر من االعى ( وان 
العق�ار بالكامل مبن�ي بالطاب�وق القديم 
مسقف بالش�يلمان مبلط بالكايش القديم 
والج�دران مطلي�ة بالطالء الع�ادي مجهز 
باملاء والكهرباء والعقار بالكامل مش�غول 
م�ن قب�ل املدعى علي�ه الرابع عم�ار كريم 
حداوي وهو ال يرغب بالبقاء يف العقار بعد 
البيع بصفة مستأجر درجة عمران العقار 
متوس�طة وان املس�احة الكلية للعقار هي 
202,12   م�ر مرب�ع وان القيم�ة الكلي�ة 
للعق�ار مبل�غ )343,434,000( ثالثمائ�ة 
وثالث�ة واربعون ملي�ون واربعمائة واربعة 

وثالثون الف دينار ال غريها

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 2166/ب4 /2018

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

اق�ام املدع�ي )الس�يد مدير بلدي�ة النجف 
اضافة لوظيفت�ه( الدعوى البدائية املرقمة 
اع�اله ض�دك وال�ذي يطل�ب فيه�ا الحكم 
بالتعويض عن كلفة املشيدات وما اصابها 
م�ن رضر وما فاته�ا من منفع�ة ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي ثام�ر م�وىس عب�اس واش�عار 
مختار حي الس�الم ع�ي كاظم عليه قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني  
يوميت�ني بموع�د املرافعة املص�ادف يف يوم 
2018/8/5 وعند عدم  حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

محافظة املثنى
مديرية بلدية السماوة

تنظيم املدن
العدد : 12669

التاريخ 2018/7/17
اعالن

التخطي�ط  مديري�ة  كت�اب  اىل  اس�تنادا 
يف   )1035( املرق�م  املثن�ى  يف  العمران�ي 
2018/7/12 تعلن مديرية بلدية السماوة 
عن التصميم القطاعي املرقم )399( ب ملدة 
)30( ثالث�ون يوما بموجب املادة )44,43( 
م�ن قانون ادارة البلديات املرقم 65 لس�نة 
1964 املع�دل فعى كافة الدوائر الرس�مية 
وشبه الرسمية والقطاع الخاص واملختلط 
تقديم اعراضهم خ�الل مدة االعالن اعاله  

بعد انتهاء الفرة املذكورة  
ر. مهندسني 

كريم جايل سلطان
مدير بلدية السماوة /وكالة

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرس�ية الصادرة من 
اعدادية س�درة املنتهى )للبن�ني( ذي العدد 
)16( يف 2015/6/8 واملرقم�ة )120045( 
واملعنون�ة اىل وزارة الداخلي�ة بأس�م )زي�د 
رزاق حسن(  فعى من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار
�����������������������������������

فقدان
فقدت مني براءة الذمة الصادرة من الهيئة 
العام�ة للرضائب /فرع النج�ف ذي العدد 
) 8996( بتاري�خ 2017/4/12 واملعنون�ة 
اىل الجه�از املرك�زي للتقييس والس�يطرة 
النوعية بأس�م )باقر فاض�ل عبيس( فعى 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 113/خ/2018

التاريخ 2018/7/17
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النجف تم�ام العقار 
تسلسل 1401/1 الحويش الواقع يف النجف 
العائد للمدين صال�ح بجاي زغري املحجوز 
لقاء طلب الدائن اياد ش�اكر ش�فيق البالغ 
350,000,000 ثالثمائة وخمسون مليون 
دين�ار فعى الراغب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم 
الت�ايل للن�رش مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانونية عرش من املائة من القيمة املقدرة 
رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية  وش�هادة 

التسجيل والداللية عى املشري.
املواصفات : 

: نج�ف /الحوي�ش  1 � موقع�ه ورقم�ه 
1401/1

2 � جنسه ونوعه : دار
3 �  حدوده واوصافه : بلدية النجف 

4 � مش�تمالته : العق�ار يق�ع رك�ن ع�ى 
ش�ارعني فرعني 12 مر وه�و متخذ فندق 
وباسم فندق ومطعم االبرار السياحي ويتم 
الصعود اليه بواسطة خمسة بايات ويتألف 
اول  وطاب�ق  اريض  وطاب�ق  رسداب  م�ن 
وطابق ثاني الرسداب متخذ مطعم ومطبخ 
وصحيات الجدران سرياميك االرضية مرمر 
ويك�ون الن�زال الي�ه بواس�طة س�لم م�ن 
الطاب�ق االريض اما الطابق االريض ويتألف 
من صالة استقبال واربعة غرفة عى شكل 
س�ويت ومن ضمنها صحي�ات ارضية هذا 
الطاب�ق من املرمر والجدران س�رياميك اما 
الطاب�ق االول والثاني ويحت�وي كل طابق 
عى سبعة غرف بضمنها صحيات االرضية 
مرم�ر الجدران س�رياميك جميع س�قوف 
الفندق س�قوف الطوابق م�ع الرسداب من 
الكونكريت املسلح مع وجود سقوف ثانوية 
وجمي�ع الطواب�ق  مجه�زة م�اء وكهرباء 
وكذل�ك الس�طح م�ن الكونكريت املس�لح 
من الرسداب اىل اخ�ر طابق ووجود مصعد 

كهربائي من الرسداب اىل اخر طابق
5 � مس�احته : 105,18 م�ر مرب�ع مائة 

وخمسة مر وثمانية عرش سنتمر 
6 � درجة العمران : جيدة

7 � الشاغل : املستأجر عبد الرضا محي عي 
ويرغب بالبقاء بعد البيع بصفته املستأجر 
8 � القيمة املقدرة : 547,420,000 مليون 
ملي�ون  واربع�ون  وس�بعة  وخمس�مائة 

واربعمائة وعرشون الف دينار

طبق اليومسودوكو

املقادير
x 4 معلقة كبرية كزبرة خرضاء
x 2 معلقة كبرية عصري ليمون

x 1 عدد أفوكادو )مكعبات(
x 1 عدد مانجة )مقرشة ومقطعة مكعبات(

x 1 عدد فلفل أحمر حلو )مكعبات(
x 1 معلقة صغرية سكر بودرة
x 1 رشة فلفل اسود مطحون

الخطوات
ىف وعاء صغري نضع عصري الليمون والس�كر والفلفل ونخلط 

جيدا.
ثم نض�ع املانجو واألفوكادو والفلف�ل ىف وعاء عميق ويوزع 
فوقها خلي�ط الليمون والس�كر ونقلب وعن�د التقديم يوزع 

فوقها الكزبرة الخرضاء.
تق�دم ب�اردة مع اطب�اق املأك�والت البحري�ة الب�اردة بالهنا 

والشفا.

سالطة املانجو مع األفوكادو
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مدرب الناشئني خيرج عن صمته: االحتاد هو املسؤول وجعلني كبش الفداء
              المستقبل العراقي/ متابعة

حمل مدرب منتخب الناشئين المعزول 
عل�ي ه�ادي، االتح�اد العراق�ي لكرة 
الق�م مس�ؤولة حص�ول التزوي�ر في 
اعم�ار العب�ي المنتخب.وق�ال هادي 
لوكالة }الفرات نيوز{ ان “اتحاد الكرة 
ش�كل لجنة بالتع�اون وزارة الداخلية 
لتدقي�ق اعم�ار وج�وازات الالعبي�ن، 
ول�م يج�دوا مزورين بل عل�ى العكس 
ش�خصوا وج�ود العبين ه�م أقل من 
السن القانوني المس�موح باللعب في 
المنتخب”.وأضاف ان�ه “تم تحديد 23 
العبا وأبلغت بهم اتحاد الكرة بواسطة 
لجنة االرتباط التي يشرف عليها النائب 
االول لرئيس االتحاد شرار حيدر، وهي 
مسؤولية عن قانونية االعمار وباركوا 

بالقائمة ووقع�وا عليها”.وأكد هادي 
“أنا لست مسؤوالً عن متابعة جوازات 
الالعبين وغيرها بل مسؤول فقط عن 

االداء الفن�ي لالعبيي�ن الذين جمعتهم 
من ناشئة األندية” مش�ددا “ال أتحمل 
اال الجانب الفني وتقييم أداء الالعبيين 

كونه�ا  للمعام�الت  معقب�اً  ولس�ت 
مسؤولة اتحاد الكرة الذي يدقق قائمة 
الالعبيي�ن ويح�دد من الصال�ح منهم 

ويستبعد من يريد”.
وكش�ف ع�ن “وج�ود 6 العبي�ن على 
األق�ل اعماره�م م�زورة ف�ي منتخب 
األش�بال ال�ذي يقوده الم�درب فيصل 
عزي�ز وأملك أدلة وبراهي�ن تثبيت هذا 
التزوير” مه�دداً “كما امل�ك ما يكفي 
من األدلة ووسائل الضغط على بعض 
أعضاء باتح�اد الكرة الذي�ن اتهموني 
بالتزوير” دون ان يكش�ف ما هي هذه 

األدلة وطبيعتها.
وكانت سلطات مطار بغداد الدولي، قد 
أوقف�ت األثنين 9 العبي�ن من صفوف 
منتخب الناش�ئين، وصادرت جوازات 
الس�فر الخاص�ة به�م، بداع�ي أنه�ا 

مزورة، ومنعهم من السفر إلى األردن، 
للمشاركة في بطولة غرب آسيا.

وأعف�ى اتح�اد الكرة، م�درب منتخب 
وجه�ازه  ه�ادي،  عل�ي  الناش�ئين، 
التدريب�ي واإلداري من مهمته بش�كل 
فوري، بع�د فضيحة إيق�اف الالعبين 
المزورين.ذك�ر ان اتح�اد الك�رة أعلن 
الس�بت الماض�ي ع�ن كش�ف حاالت 

تزوي�ر في أندي�ة الفئ�ات العمرية 
ل� ١٣٥ هوية أح�وال مدنية و٤٥ 
بطاقة موحدة و٣٥ حالة لالعبين 
يلعب�ون باس�ماء اش�قائهم”. 
“سيرس�ل  ان�ه  ال�ى  واش�ار 
جميع المستسمكات المزورة 
ال�ى الجهات  الت�ي بحوزت�ه 
اتخ�اذ  بغي�ة  المختص�ة 

القرارات المناسبة”.

نيامر يعرتف باملبالغة
يف السقوط

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اعترف نيمار دا س�يلفا، نجم باريس س�ان جيرمان 
والمنتخب البرازيلي، بأنه يبالغ أحياًنا في السقوط 

خالل المباريات.
وتعرض نيمار، لس�يل من االنتقادات خالل نهائيات 
موندي�ال روس�يا، حي�ث واصل الس�قوط بش�كل 
كبي�ر ج�ًدا ف�ي المباري�ات، ولقبت�ه الجماهي�ر ب� 

“الغطاس”.
وقال نيم�ار، خالل إعالن ترويجي “ق�د تعتقد إنني 
أبال�غ. وأحياًنا أق�وم بالمبالغة. لك�ن الحقيقة هي 

أنني أعان�ي على أرض الملعب”.وع�ن عدم الحديث 
عق�ب الهزيم�ة أمام بلجي�كا في الموندي�ال، أجاب 
“عندم�ا أغ�ادر دون أن أقوم بمقاب�الت، فهذا ليس 
فقط ألنني ال أريد س�وى الف�وز، فأنا أيًضا لم أتعلم 
بعد أن أخيب ظ�ن الجماهير”.وأوضح “عندما أبدو 
غي�ر مهذب، لي�س ألنني فتى مدل�ل، ولكن ألنني لم 

أتعلم كيف أحبط الجماهير”.
وتاب�ع “أقات�ل للحفاظ عل�ى هذا الصب�ي، على قيد 
الحي�اة بداخل�ي، ولكن ليس عل�ى أرض الملعب، قد 
تظن أنني أس�قط كثيرا، لك�ن الحقيقة هي أنني لم 

أسقط”.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�فت تقارير صحفية إيطالية، عن أن فالي رمضاني، وكيل أعمال 
البوس�ني ميرالي�م بيانيتش العب وس�ط يوفنتوس، عق�د اجتماًعا 
مع إدارة الس�يدة العجوز، في مدينة ميالنو، أمس اإلثنين، لمناقشة 

مستقبل الالعب مع الفريق.
وذك�ر موق�ع “كالتش�يو ميركات�و”، أن رمضان�ي التق�ى بفابيو 
باراتيس�ي، المدي�ر الرياض�ي ليوفنت�وس، في أحد فن�ادق ميالنو، 
إلجراء محادثات حول مس�تقبل بيانيتش، موضًحا أن الالعب عازم 

على البقاء مع البيانكونيري.
وأضاف أن بيانيتش، يريد الحصول على عقد جديد، يتضمن زيادة 

راتبه إلى 7 ماليين يورو في الموسم الواحد.
وأش�ار الموقع إلى أن يوفنتوس يس�تعد لتقدي�م عرض جديد 
لالع�ب، بعد أن طلب أكثر م�ن ناٍد أوروبي ض�م بيانيتش في 

الصيف الحالي.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

األرجنتين، ماوريس�يو  قال رئيس 
خورخ�ي  يرش�ح  إن�ه  ماك�ري، 
ألميرون، مدرب أتلتيكو ناس�يونال 
الكولومب�ي حاليا، لقيادة المنتخب 
األول لك�رة القدم خلف�ا لخورخي 

سامباولي.
اإلثني�ن  مس�اء  ماك�ري  وص�رح 
“المدرب�ون الكب�ار موجودون في 

أوروب�ا، وم�ن بين الش�باب، هناك 
ألميرون. صنع الف�ارق مع األندية 
الت�ي تول�ى مس�ؤوليتها. بالطبع، 
أح�ب ألمي�رون. ال أعل�م إذا كن�ت 
أس�اعده برأيي ه�ذا أم ال، ال أتدخل 
في هذه المسائل”.وحقق ألميرون 
نجاح�ات مع ن�ادي الن�وس، الذي 
ت�وج معه بالدوري ف�ي عام 2016 

وبكأس السوبر األرجنتيني.
وتولى في أواخر 2017 مس�ؤولية 

ناس�يونال  أتلتيك�و 
الع�ام  ه�ذا  وخس�ر 

الكولومبي  ال�دوري  نهائي 
وكأس السوبر.

ومن جانبه، تحدث ألميرون مس�اء 
أم�س إلذاع�ة “رادي�و ريفادافيا” 
وق�ال إن دييجو س�يميوني، مدرب 
“المرش�ح  ه�و  مدري�د،  أتلتيك�و 
الطبيعي” لقيادة التانجو في الوقت 

الحالي.

بيانيتش حيدد رشوطه للتجديد 
مع يوفنتوس

رئيس األرجنتني يرشح أملريون 
خلالفة سامباويل

          المستقبل العراقي / وكاالت

كش�فت تقارير صحفي�ة إيطالي�ة، الي�وم الثالثاء، أن 
البرتغال�ي كريس�تيانو رونال�دو المنضم خ�الل فترة 
االنتقاالت الصيفية إلى صفوف يوفنتوس، تسبب في 

تغيير أسعار التذاكر في الدوري اإليطالي.
ووفًق�ا لصحيف�ة “توت�و س�بورت”، ف�إن وصول 
رونال�دو إل�ى يوفنتوس تس�بب في ارتفاع أس�عار 
تذاكر المب�اراة األولى للفريق في ال�دوري اإليطالي 

أمام كييفو فيرونا بنسبة تزيد عن 50%.
ومن المنتظر أن تنطلق منافس�ات الجولة األولى من 

الدوري اإليطالي يوم 19 أغسطس/آب المقبل.
يذكر أن رونالدو انضم إلى يوفنتوس في الصيف الحالي، 
قادًما من ري�ال مدريد، في صفقة وصلت قيمتها إلى 

112 مليون يورو.

رونالدو يتسبب يف تغيري أسعار 
التذاكر بالدوري اإليطايل

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

اعلن نادي الخور، تعاقده مع جناح المنتخب الوطني ونادي أيك س�ولينا السويدي 
احمد ياس�ين لتمثيل الفريق في الموس�م المقبل.وذكر النادي عبر موقعه الرسمي 
على “تويتر” أن “الدولي العراقي احمد ياس�ين ينضم لكتيبة فرسان الخور ويكمل 
عقد المحترفين بعد فسخ التعاقد مع البرازيلي ماديسون فورماجيني بالتراضي”.

وأضاف النادي في تغريدة أخرى معلقاً على صورة لياس�ين، “مرحباً بك في كتيبة 
الفرسان، نتمنى لك التوفيق مع الفريق”.

رسميًا.. أمحد ياسني ينضم 
لصفوف اخلور القطري

المستقبل العراقي/ وكاالت            
 

يفتت�ح فريق نفط الوس�ط، غ�دا األربع�اء، مش�واره القاري، 
بمواجه�ة الظفرة اإلمارات�ي، ضمن منافس�ات بطولة األندية 

اآلسيوية لكرة الصاالت، المقامة حالًيا في إندونيسيا.
وق�ال م�درب نف�ط الوس�ط، هيث�م بعي�وي، ف�ي 
تصريح�ات ل”الفريق أكمل تحضيراته للبطولة، من 

خالل معسكره في إندونيسيا”.
وأش�ار هيثم، إل�ى أن الفريق جاهز تمام�ا لمالقاة 
الظف�رة اإلمارات�ي، منوًها “لدين�ا معلومات وافرة 

عن الخصم”.

بغداد/ المستقبل العراقي             
 

تس�عى إدارة نادي ري�ال مدريد، للحف�اظ على العبي 
الفريق، اس�تعداًدا للموس�م الرياض�ي المقبل، خاصة 
بعد رحي�ل البرتغالي كريس�تيانو رونالدو، إلى صفوف 

يوفنتوس.
وأكدت صحيف�ة “ذا صن”، أن الويل�زي جاريث بيل، نجم 
ريال مدريد، الذي كان على وش�ك الرحيل، اقترب من تجديد 

عقده، خالل الفترة المقبلة.
وذكرت أنه بعد رحيل رونالدو والفرنس�ي زين الدين زيدان، المدير 
الفني الس�ابق للفريق، أصبحت فرصة بيل في البقاء مع ريال مدريد، 
أكب�ر بكثير. وأوضح�ت أن جولي�ن لوبيتيجي، المدي�ر الفن�ي الجديد لريال 
مدريد، س�يعتمد بش�كل كبير على بيل، حيث س�يكون هو قائ�د الفريق، في 
الفت�رة المقبلةونوهت أن بيل، البالغ من العم�ر 29 عاًما، ينتهي تعاقده مع 

الملكي في صيف 2022، ولكن إدارة ريال مدريد تسعى لتمديد عقده.

نفط الوسط يواجه الظفرة يف البطولة 
اآلسيوية لكرة الصاالت

نجم ريال مدريد يقرتب
من جتديد عقده

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

يتوج�ه المنتخ�ب الوطن�ي لكرة الق�دم اليوم 
األربع�اء الى مدين�ة رام الله ف�ي أول زيارة له 
الى االراضي الفلسطينية، وذلك لخوض مباراة 
ودية مع نظيره الفلس�طيني في الرابع من اب 

المقبل.
وق�ال المدي�ر االداري للمنتخ�ب لك�رة الق�دم 
باس�ل كوركيس في تصريح صحفي “سيغادر 
المنتخب صباح االربعاء الى العاصمة االردنية 
عمان وسيتوجه فورا الى مدينة رام الله برفقة 

وفد من السفارة الفلسطينية هناك”.
واض�اف كوركي�س، ان “الجانب الفلس�طيني 

ف�ي االردن انج�ز كل اج�راءات الحصول 
عل�ى س�مات الدخ�ول للوف�د العراقي 
وس�يرافقنا م�ن عم�ان ال�ى مدين�ة 
رام الله وس�نعود بعد المب�اراة بيوم 

واحد”.
واوض�ح ان “المب�اراة الودي�ة تأت�ي 
في اط�ار دعوة تلقيناه�ا من االتحاد 
الفلسطيني لكرة القدم واستجبنا لهذه 

الدعوة الن المنتخب الفلس�طيني س�بق 
أن زار الع�راق وخاض اكثر من مباراة 

ودي�ة م�ع المنتخ�ب العراقي في 
اطار مس�اندة مل�ف العراق في 

رفع الحظر عن مالعبه”.

املنتخب الوطني يتوجه اليوم
اىل فلسطني

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت تقاري�ر صحفية إس�بانية، أن نادي إش�بيلية قدم عرًضا مغرًي�ا للتوقيع مع 
نجمي برشلونة، خالل فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة “سبورت” أن نادي إشبيلية يريد التوقيع مع منير الحدادي وأليكس 
فيدال، العبا فريق برش�لونة، ولذلك قدم عرًضا ال يرفض.وذكرت أن إدارة برشلونة 
كانت تس�عى إلى التمس�ك باس�تمرار الحدادي في صفوف الفريق، لكن عقد الالعب 
سينتهي الموسم المقبل، باإلضافة إلى أنه ال يريد التجديد في الوقت الحالي.وأشارت 
إل�ى أن في�دال يريد الرحيل عن الفريق، ولكن الصفقة متوقف�ة على موافقة الحدادي، 
ال�ذي لم يتخذ قراره النهائي حت�ى اآلن.وأوضحت أن رحيل الحدادي لن يؤثر على 
صفقة بيع باكو ألكاس�ير، العب الفريق، خاصة أن البلوجرانا يملك العديد 

من األسلحة في الخط الهجومي.

إشبيلية يقدم عرضًا مغريًا لنجمي 
برشلونة

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أع�رب جيلس�ون مارتينز، عن س�عادته 
باالنضمام إلى أتلتيكو مدريد، بعدما أتم 
انتقاله رس�ميا في األي�ام الماضية، بعد 

فسخ عقده مع سبورتينج لشبونة.
وأبرز الالعب البرتغال�ي، خالل المؤتمر 
الصحف�ي لتقديم�ه اليوم الثالث�اء، عن 
أهمي�ة دور دييج�و س�يميوني، م�درب 
لالنضم�ام  مع�ه،  بالنك�وس  الروخ�ي 
للفري�ق. وق�ام إنريك�ي بري�زو، رئيس 
أتلتيك�و مدري�د، بتقدي�م الع�ب فريقه 

الجدي�د وق�ال “لق�د تعاقدنا م�ع العب 
ممي�ز، على الرغم من أنه ال يزال ش�ابا، 

ولكنه يتمتع بالخبرة”.
فيم�ا تح�دث مارتينز “أنا س�عيد للغاية 
بالق�دوم ألتلتيك�و مدري�د، أع�د بتقديم 
كل ش�يء لهذا القميص، أن�ا هنا لتأدية 

عملي”.
وتاب�ع “من�ذ أن وصلت هن�ا، وأنا أقوم 
بعمل ش�اق بجان�ب الموهب�ة، وهو ما 
سيس�اعدني على تقديم الك�رة الخاصة 
م�ع  بالعم�ل  للغاي�ة  س�عيد  أن�ا  ب�ي، 

سيميوني”.

مارتينز يشيد بالعمل حتت قيادة 
سيميوين

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

تمن�ى يورجن كل�وب، مدرب نادي ليفربول، أن يس�ير 
الس�نغالي س�اديو ماني، نجم الفري�ق، على خطى 

زميليه محمد صالح وروبرتو فيرمينو.

وتأل�ق ليفربول تحت قي�ادة كلوب الموس�م الماضي، 
بفضل الثالثي الهجومي محمد صالح وروبرتو فيرمينو 

وساديو ماني.
وتس�بب األداء المتط�ور ف�ي إقن�اع ص�الح وفيرمينو 
بالموافقة عل�ى ارتباط طويل المدى م�ع ليفربول في 
وقت س�ابق هذا العام، ويش�عر كلوب بالتفاؤل بش�أن 

سير ماني على خطى زميليه.
وأوضح�ت التقاري�ر، أن إدارة ليفرب�ول تواصل�ت مع 
وكيل ماني، لتحسين وتمديد عقد الالعب، الذي يحصل 
حالًي�ا على رات�ب أس�بوعي ال يتج�اوز 100 ألف جنيه 

إسترليني.

كلوب يتمنى سري ماين عىل خطى صالح وفريمينو
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علامء: السجائر اإللكرتونية تسبب الرسطان!
أعلن علماء الجمعية الدولية ألطباء األسنان 
يف مدين�ة اإلس�كندرية بوالي�ة فريجيني�ا 
األمريكي�ة، أن الس�جائر اإللكرتونية تزيد 

من خطر اإلصابة برسطان تجويف الفم.
جامع�ة  م�ن  تش�ايف  بنجام�ن  ويق�ول 
كاليفورني�ا بس�ان دييغ�و: »بين�ت نتائج 
التحالي�ل الت�ي أجريناه�ا أن معظم الذين 
النيكوت�ن بط�رق مختلف�ة  يس�تهلكون 
م�واد  ع�ى  يحصل�ون  التب�غ،  باس�تثناء 
مرسطنة مساوية أو حتى أكثر، يمكنها أن 
تزي�د من خطر اإلصاب�ة برسطان تجويف 

الفم كاملدخنن التقليدين«.
وق�د تمك�ن تش�ايف وفريق�ه العلم�ي من 
اكتش�اف مي�زة س�لبية جديدة للس�جائر 

اإللكرتوني�ة، فق�د أخ�ذوا عين�ات من دم 
وبول حوايل 1500 مدخن أو تارك للتدخن، 
وحللوه�ا وقارنوا نتائجه�ا. وتبن أن حال 
مدخني الس�جائر اإللكرتونية ليس أفضل 
م�ن مدخن�ي الس�جائر التقليدي�ة، حيث 
كانت نس�بة امل�واد املرسطن�ة متقاربة يف 
العينات جميعها. فمثال كانت نس�بة مادة 
 nitrosonornicotin نيرتوس�ونورنيكوتن 
املرسطن�ة متقاربة يف العين�ات، وهي من 

مسببات رسطان املريء وتجويف الفم.
وتؤكد النتائج عى أن السجائر اإللكرتونية 
ال تحم�ي املدخن من الرسطان كما يش�اع 
يف اإلعالن�ات التجاري�ة، ب�ل ع�ى العكس، 

تساهم يف تطوره.

دراسة تربط صبغ الشعر برسطان الثدي ملاذا نفضل الوجبات الرسيعة؟
كش�فت نتائج دراسة أجراها الربوفيسور، كيفان مقبل، لحساب مركز 
مستش�فى األمرية غريس، أن صبغ الش�عر 6 مرات يف الس�نة يزيد من 

خطر اإلصابة برسطان الثدي، بنسبة %14.
وعق�ب دراس�ته ملف�ات النس�اء املصاب�ات برسط�ان الث�دي، نص�ح 
الربوفيس�ور قائ�ال: »من األفضل عند صبغ الش�عر اس�تخدام وس�ائل 
وم�واد تحتوي عى أقل كمية من األمين�ات العطرية، من أجل أن يكون 
تأثريها يف الش�عر والجلد أقل ما يمكن. كما ال ينصح بصبغ الشعر أكثر 

من مرة كل 2-3 أشهر«.
يذك�ر أن علماء جامعة ييل أعلنوا قبل خمس س�نوات أن صبغ الش�عر 

املتكرر يزيد من خطر اإلصابة برسطان الدم بنسبة %30.

ح�دد علم�اء من جامع�ة واترلو يف كن�دا الجزء املس�ؤول يف الدماغ عن 
اندفاع الناس لتناول الوجبات الرسيعة عى اختالف مصادرها.

ون�رت صحيف�ة »Technology«، أن العلم�اء قاموا بتجرب�ة لتحديد 
س�بب الرغبة الش�ديدة يف تناول الغذاء غري الصحي، ش�اركت فيها 28 

شابة ممن يملن إىل تناول الوجبات الرسيعة.
واس�تخدم الباحث�ون تقنية التحفيز املغناطييس ع�رب الجمجمة للجزء 
الخلفي لقرة الفص الجبهي يف الدماغ، فتبن أن املنطقة املسؤولة عن 
الذاك�رة عى امل�دى القصري هي التي تحرض عى طلب الغذاء بس�عرات 
حراري�ة عالية. وتبن أن التحفيز الدماغي يف 89% من الحاالت هو الذي 
يدفع الش�خص إىل األطعمة الدهنية أو الوجبات الرسيعة، وبالتايل فإن 

هذه املنطقة هي املسؤولة عن تشكيل تفضيالت الذوق لدى البر.
ويفكر العلماء اآلن بإيجاد طريقة إليقاف عمل مناطق معينة يف الدماغ 

مسؤولة عن الجوع وغريه من الحاالت، دون اإلرضار بالصحة.

كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

إنفلونزا جديدة هتدد حياة مليار إنسان
 ،»CladeX« أصيب 400 ش�خص بف�ريوس
الس�اللة الجدي�دة م�ن ف�ريوس اإلنفلونزا، 
ومات بس�ببه 50 شخصا، بحس�ب بيانات 

علماء جامعة جونز هوبكينز األمريكية.
أول  أن   »Science Alert« مجل�ة  ون�رت 
حاالت ظهور املرض القاتل س�جلت يف أملانيا 
وفنزوي�ال. ويعتق�د العلم�اء أن الف�ريوس 

»الجه�از  فريوس�ات  عائل�ة  إىل  ينتم�ي 
التنف�يس«، بس�بب ش�كاوى متك�ررة م�ن 

الصداع والسعال.
ووج�د الباحث�ون أن�ه م�ن الس�هل انتقال 
العدوى بهذا الفريوس القاتل، وأعراضه األوىل 
مشابهة ألعراض أمراض شائعة كالحصبة 
ونزالت الربد.والحظ العلماء النسبة املرتفعة 

للوفيات بهذا املرض الجديد. ويموت املصاب 
ب�ه بعد انتقال العدوى إليه ببضعة أس�ابيع 

وهذا ما يؤرق العلماء.
ويح�ذر األخصائيون من ه�ذا املرض القاتل 
وينصح�ون بتن�اول األدوي�ة مب�ارشة مل�ا 
للمرض م�ن آثار خط�رية منه�ا الدخول يف 

غيبوبة.

خالد الناهي

عانت أوروبا من أكثر الحرائق 
»دموي�ة« ه�ذا الصي�ف، كما 
تس�بب واح�د م�ن ح�وايل 90 
أمريكا  حريق�ا كب�ريا غرب�ي 
املن�ازل  ع�رات  باح�رتاق 
ش�خص  أل�ف   37 وإجب�ار 
ع�ى اإلج�الء ق�رب ردين�غ يف 

كاليفورنيا.
وع�ى الرغ�م م�ن أن ارتف�اع 
مع�دل املوج�ات الحراري�ة قد 
الطق�س  م�ن  ج�زءا  يك�ون 
الصيف�ي، يق�ول العلم�اء إن 
األمر يزداد س�وءا بسبب تغري 

املناخ الذي يسببه اإلنسان.
وقالت جينيفر فرانسيس، عاملة املناخ بجامعة 
Rutgers، إن غرابة املناخ تزداد بمرور الوقت، 
حيث ش�هدت الياب�ان أكثر درج�ات الحرارة 
س�خونة ع�ى اإلط�الق، كم�ا يوج�د ارتفاع 
جنون�ي للحرارة يف أوروبا، وش�هدت النرويج 
وفنلندا والس�ويد درجات حرارة لم تس�جلها 

سابقا يف أي تاريخ.
وعلق ن�واه ديفينب�او، عالم املن�اخ بجامعة 
س�تانفورد ع�ى التغ�ريات املناخي�ة قائ�ال: 

م�ن  زاد  الح�راري  االحتب�اس  أن  »وجدن�ا 
احتماالت ظه�ور أحداث حرارية قياس�ية يف 
أكث�ر من 80% من مناطق الكوكب، مع زيادة 
احتم�االت ارتف�اع الرطوب�ة يف ح�وايل نصف 

الكوكب«.
كم�ا أن تغ�ري املناخ يجع�ل العال�م أكثر دفئا 
بس�بب تراكم غازات االح�رتاق الحراري، بما 
يف ذلك ح�رق الوق�ود األحفوري مث�ل الفحم 

والنفط واألنشطة البرية األخرى.
أما ماي�كل مان، عال�م املن�اخ بجامعة والية 
بنس�فانيا، فق�ال إن نم�ط التدف�ق الحراري 

النف�اث الذي تش�هده األرض 
حالي�ا، تس�بب يف موجة الحر 
األوروبية ع�ام 2003 وموجة 
الح�رارة والحرائ�ق الروس�ية 
لعام 2010، وجفاف تكساس 
 ،2011 ع�ام  يف  وأوكالهوم�ا 
وكذلك حرائق الغابات الكندية 

لعام 2016.
ه�ذه  أن  ماي�كل  وأوض�ح 
التغ�ريات املتطرف�ة أصبح�ت 
أكثر شيوعا بسبب تغري املناخ 
الذي يس�ببه اإلنسان، وبشكل 
خاص ارتفاع درجة الحرارة يف 
القطب الش�مايل. ويف العقد املايض، اس�تخدم 
الباحثون املالحظ�ات واإلحصاءات واملحاكاة 
الحاس�وبية، لحس�اب م�ا إذا كان االحتباس 
الح�راري العامل�ي يزي�د م�ن ف�رص تده�ور 
األحداث. يذكر أن الحرائق املدمرة التي حدثت 
مؤخ�را يف اليونان، أس�فرت ع�ن مقتل حوايل 
83 ش�خصا، وهي أخطر حرائ�ق أوروبا منذ 
ع�ام 1990، وفقا لقاع�دة بيان�ات الكوارث 
الدولي�ة التي يديرها مركز أبحاث علم األوبئة 

للكوارث، يف بروكسل ببلجيكا.

ما سبب غرابة الطقس احلايل لألرض؟
أن  أس�رتاليون  باحث�ون  كش�ف 
ال�ذكاء االصطناعي يمكنه التنبؤ 
النظر  بشخصية اإلنسان بمجرد 

إيل عينيه.
ويق�ول الباحثون إن خوارزميات 
التعل�م اآليل تتع�رف ع�ى أهم 4 
س�مات ش�خصية م�ن أص�ل 5 
وهي: العصبية واالنفتاح والوفاق 
والضمري، اعتم�ادا عى الحركات 

الدقيقة للعيون.
ه�ذه  أن  إىل  الباحث�ون  ويش�ري 
التقني�ة يمك�ن أن تح�دث ثورة 
يف كيفي�ة تواصلن�ا م�ع اآلالت. 
توبي�اس  الدكت�ور،  ويوض�ح 
جن�وب  جامع�ة  م�ن  لويت�ر، 
يمكنه�ا  »النتائ�ج  أن  أس�رتاليا 
التفاع�ل بن  بالتأكي�د تحس�ن 
اإلنس�ان واآللة«، ومع ذلك، فإن 
أجه�زة الكمبيوت�ر والحواس�يب 
الي�وم ال تمتل�ك عل�م االجتم�اع، 
لذلك فهي ال تستطيع التكيف مع 

اإلشارات غري اللفظية.
وأضاف لويتر قائال: »هذا البحث 
يوفر فرص�ا لتطوي�ر الروبوتات 
وأجه�زة الكمبيوتر بحيث تصبح 
أكثر طبيعية، وأفضل يف تفس�ري 

اإلشارات االجتماعية البرية«.
وأج�رت البح�ث جامع�ة جنوب 
أس�رتاليا بالراكة مع جامعتي 
ومعه�د  وفلن�درز  ش�توتغارت 
يف  للمعلوماتي�ة  بالن�ك  ماك�س 
أملانيا. وتس�تخدم ه�ذه األبحاث 
اآللة  تعل�م  أح�دث خوارزمي�ات 
إلثبات وجود صلة بن الشخصية 

وحركات العن.
وتتب�ع الباحث�ون ح�ركات أعن 
42 مش�اركا أثناء قيامهم بمهام 
الجامع�ي،  املحي�ط  يف  يومي�ة 
ث�م  ذكي�ة،  نظ�ارات  بواس�طة 
قام�وا بعد ذل�ك بتقييم س�مات 
ش�خص���ياتهم باس�ت���خدام 

استبيانات.

الذكاء االصطناعي يتنبأ بشخصيتك
 بنظرة إىل عينيك!

إياس الساموك
بعد مرور نحو ش�هرين ونصف الش�هر عى اجراء االنتخابات 
العامة، نجد من الرضورة أن يتم التذكري باالجراءات الدستورية 
املتعلقة بانعقاد الجلس�ة األوىل ملجل�س النواب وانتخاب رئيس 
الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة النيابية االكثر عدداً لتشكيل 
طاقم�ه ال�وزاري، والتأكي�د ع�ى رضورة أنجاز ه�ذه املهمة 

بارسع وقت.
مبدئياً، كان الس�بب م�ن وضع املادة )56( من الدس�تور التي 
تتضم�ن ان تج�رى انتخاب�ات عضوي�ة مجل�س الن�واب قبل 
)45( يوم�اً م�ن انتهاء عمر ال�دورة النيابية كأق�ل تقدير، هو 
لضم�ان عدم غياب مجل�س النواب )الفرع االول من الس�لطة 
التريعية(، وبأمل ان تعلن النتائج بعد حس�م الطعون عليها 
كافة واملصادقة خالل ش�هر من هذه امل�دة، عى أن تعطى ال� 
15 يوم�اً املتبقية لرئيس الجمهورية يف دعوته للمجلس الجديد 
باالنعقاد، لكن ثمة ظروفاً رافقت العملية االنتخابية اس�همت 

يف تأخريها.
بحس�ب القانون، فأن طعون املرش�حن عى نتائج االنتخابات 
االولي�ة تق�دم ع�ى مرحلت�ن االوىل ام�ام مجل�س املفوض�ن 
للمفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخابات، والثاني�ة امام الهيئة 
القضائية لالنتخابات يف محكمة التمييز االتحادية، ويس�تغرق 
حس�مها امام هاتن الجهتن سوية بحدود اسبوعن، لكي يتم 
بعده�ا االعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات العامة وترس�ل 
للمصادق�ة امام املحكمة االتحادية العليا بحس�ب املادة )93/ 
س�ابعاً( من الدستور وهي بحس�ب التجارب السابقة لن تأخذ 
وقت�اً طويال، رغم أننا نتوق�ع أن تتلقى املحكمة يف هذه الدورة 

طعوناً كثرية بالنظر للظروف التي رافقت العملية االنتخابية.
وبعد هذه االجراءات، يدعو رئي�س الجمهورية مجلس النواب 
الجديد لالنعقاد يف جلس�ته برئاسة اكرب االعضاء سناً تخصص 
لرتديد القس�م ويت�م بعدها انتخ�اب رئيس املجل�س ونائبيه، 
وهذه الجلس�ة تنعقد خالل )15( يوم�اً من مصادقة املحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا عى النتائ�ج، وفقاً للمادت�ن )54- 55( من 

الدستور.
وخ�الل ثالث�ة ايام م�ن انتهاء عملي�ة انتخ�اب رئيس مجلس 
الن�واب ونائبيه يبدأ الرتش�يح ملنصب رئي�س الجمهورية الذي 
يج�ب أن تنتهي عملية انتخابه خالل ش�هر م�ن تاريخ انعقاد 
الجلس�ة االوىل ملجلس الن�واب، حيث تتضمن ه�ذه املدة اعالن 
الرتش�ح وقبول املرش�حن والنظر يف طعون من ل�م يتم قبول 
ترشحيهم واالنتخاب داخل مجلس النواب، وهو ما نصت عليه 
امل�ادة )72/ ثانياً/ ب( من الدس�تور، واحكام قانون الرتش�ح 

ملنصب رئيس الجمهورية رقم )8( لسنة 2012.
وع�ى رئي�س الجمهوري�ة وخ�الل )15( يوماً م�ن انتخابه أن 
يكلف مرش�ح الكتل�ة النيابّية االكثر عدداً بتش�كيل الحكومة، 
ال�ذي ب�دوره عليه أن ينج�ز مهمته خالل )30( يوم�اً تبدأ من 
تاريخ التكليف ويعرض مرش�حيه ع�ى مجلس النواب لغرض 

نيلهم الثقة، وفق ما ذهبت اليه املادة )76( من الدستور.
هذا يعني أن الس�قف االعى للمدد املنصوص عليها يف الدستور 
والقوان�ن يقيض بوج�ود أكثر م�ن )110( يوم�اً لالنتهاء من 
تش�كيل مجلس الن�واب الجدي�د وانتخاب رئي�س الجمهورية 
وتش�كيل الحكوم�ة م�ن بعد االع�الن ع�ن النتائ�ج االبتدائية 
لالنتخاب�ات، وه�ذا م�ن غري امل�دة الت�ي تس�تغرقها املحكمة 

االتحادية العليا يف عملية املصادقة.
م�ع اخ�ذ النظ�ر أن النتائ�ج االبتدائي�ة ولغاية االن ل�م تعلن، 
وذل�ك أن القانون لم يحدد مدة زمني�ة معينة للمفوضية العليا 
املس�تقلة لالنتخاب�ات العالن النتائج االولية. وم�ن ثَّم، نجد أن 
ع�ى جمي�ع الجه�ات ذات العالقة املعني�ة بمل�ف االنتخابات 
ونتائجه�ا أن تتحمل املس�ؤولية ب�أن تكثف جهوده�ا اختزاالً 
للوق�ت وأن تنجز مهمتها بارسع ما يمكن، حيث أن الدس�تور 
والقوانن ذات العالقة وضعت سقفاً اعى فقط وبامكان انجاز 
تل�ك املهام باقل م�ن ذلك لكي تميض العملي�ة الديمقراطية إىل 
االم�ام، خصوصاً وأن امل�دة التي مضت ليس�ت بالقليلة.ونرى 
أن يتوىل مجل�س النواب املقبل وضع االليات املناس�بة لضمان 
رسعة اعالن النتائج وضمان ش�فافيتها من خالل س�ن تعديل 

جديد لقانون االنتخابات العامة رقم )45( لسنة 2013.

كاتب في الشؤون القانونية

تعيش فينا، تقتل طاقاتنا، تثبط طموحنا، تفقدنا بصيص االمل الذي بقي 
لن�ا، جعلتنا ال نرى الحياة اال بالون الرمادي، وال نس�مع صوت غري صوت 
املوت، انها الفوبيا التي نعيش�ها كشعب أصبح يخىش كل يشء، فأصبحنا 

شعب بال حياة.
س�نن مض�ت ونحن نخىش حت�ى الحديث بص�وت عايل ع�ن امنياتنا، عن 
رغباتن�ا، وحتى عن عدم قبولنا لألش�ياء التي نعتقد انه�ا خاطئة، تعلمنا 
ان نس�ري خلف رغبات الحاكم، مهما كانت هذه الرغبات مرضة لنا، ال بل 
أصبحن�ا نجمل نزوات العائلة الحاكم�ة، حتى اورثنا هذه الطباع ألجيالنا. 
نخاف دائماً من كل يشء، اصبنا بفوبيا نقل الكالم، فصمتنا ورفعنا شعار 
)اس�كت ان للحائط اذان( , اصبح الرجل منا يخىش ان يتذمرا مام زوجته, 
م�ن قرارات الحاك�م التي كانت تمس ق�وت يومه, ألنه يعتق�د ربما تخرب 

السلطات عنه ان اختلف معها.
فتح هذا الجيل عينه، ووجد رجاال مطأطأة الرؤوس، ال تملك س�وى كلمة 
ح�ارض، علمن�ا ابناؤنا الخوف م�ن كلمة حاك�م او رئي�س او حتى كلمة 
رشط�ي يف كثري م�ن األحيان، وضعنا امامهم محاذي�ر كثرية، وحفظناهم 
امثل�ة، ال تصنع الرجال، انما تعلم الخنوع منها » صري هدان، وعيش المك 

زمان، » او » الشهر ايل ما الك بي ال تعد أيامه« وغريها الكثري. 
ربطن�ا الحاك�م بالوط�ن، فكرهناهم�ا مع�ا، لك�ن كتمنا بغ�ض الحاكم، 
وعكس�ناه عى الوطن، لذلك كلما سنحت لنا فرصة اظهرنا هذا الكره عى 
وطنن�ا، ملقن باللوم كل الل�وم عليه، وبررنا فعل الحاك�م مهما كان ذلك 

الفعل مشن.
أصبحت عالقتنا بالوطن كرجل مخمور مع زوجته، متى ما احتىس الخمر 
وفقد عقله، انهال عليها رضبا، ومتى ما عاد اىل رشدة اخذ يبكي يف حضنها 
ويعت�ذر عما بدر منه، ووعدها بعدم العودة لهذا الفعل املش�ن مرة أخرى، 

لكن ملجرد ان يحل الظالم، ويحن وقت السكر، عاد لسوء خلقه.
ربم�ا الحكوم�ات املتعاقبة، هي من جعلتن�ا نعيش ه�ذه الفوبيا املميتة، 
واملعرقلة للحياة، هي من افقدتنا الثقة بيشء اس�مه وطن، فأخذنا ال نثق 
بم�ا قد يأخ�ذه منا، فه�و لغاية االن يأخذ فق�ط، ولم يعط�ي للكثري منا، 
فاغلبن�ا ال يمل�ك ارض في�ه، وان ملكه�ا فهي ال تزيد عن مرت، وال يس�كن 

فوقها انما تحتها، بعدما يغادر الحياة.
حكومات متعاقبة منذ عرات الس�نن، وهي تح�اول ان تقطع حبل الود 
ب�ن الش�عب وارض�ه، وربما تكون قد نجح�ت اىل حد كب�ري يف ذلك، أصبح 
االنتق�اص م�ن الوطن امر مألوف جدا، وله الكثري م�ن املؤيدين، بل أصبح 
الكثري منا يدافع عن دول واوطان أخرى غري وطنهم ويفتخرون بذلك تحت 
ذرائع مختلفة، فلم يعد الوطن يعني لهم يشء، سوى مكان لكسب العيش 

االني.
فوبي�ا صنعه�ا الحكام للش�عب، فحرمته�م ان يروا الحياة بش�كل أجمل، 

وجعلت حاجزا كونكريتيا كبري بينهم وبن من تهواه قلوبهم املجروحة.
ان�ه الوط�ن، كي�ف نخىش ان نغم�ض العيون ونح�ن يف حمايت�ه؟! وكيف 

نغمض العيون ونحن نراه يرسق؟!
موطني .. موطني .. هل اراك ..ساملا منعماً؟!

عن مرحلة ما بعد اعالن نتائج 
االنتخابات العامة

فوبيا وطن


