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االمام علي )عليه السالم(

أسـفـه الّسفهـاء املُتبّجـح 

بفحش الكالم

ص2سباق بني التحالفات السياسية عىل »إزاحة الستار« عن الكتلة األكرب

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص2 األربعاء.. جملس األمن يعقد جلسة ملناقشة »األوضاع« يف العراق

االعالم احلكومي يعلن عن اجراءات جديدة لرفع وترية العمل باجتاه توفري اخلدمات

مفوضية حقوق االنسان تدعو شيوخ العشائر اىل اهناء النزاعات املسلحة

انتهاء عمليات الفرز اليدوي ألصوات الناخبني: بانتظار النتائج
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات ع�ن انتهاء 
عمليات العد والفرز اليدوي بشكل رسمي، 
اص�درت مفوضي�ة االنتخاب�ات، االثن�ن، 
توضيح�ا بش�أن س�بب الغاء عملي�ة العد 
والفرز اليدوي لصناديق االقرتاع ب الرصافة، 
فيما اعلنت عن خسائر الحريق الذي اندلع 

بمخازن الرصافة.
وذكر التلفزيون الرس�مي يف خرب عاجل  أن 
»مفوضية االنتخابات تعلن انتهاء عمليات 
العد والفرز اليدوي رسمياً بعد إلغاء إجرائه 
يف مكت�ب الرصاف�ة«.ويف 3 تم�وز 2018، 

انطلق�ت عملي�ات الع�د والف�رز الي�دوي 
الجزئي بعد قرار املحكمة االتحادية الصادر 
بموج�ب الطع�ون املقدم�ة ع�ى التعدي�ل 
الثال�ث لقان�ون انتخابات مجل�س النواب 
املص�وت علي�ه يف الس�ادس م�ن حزيران 
امل�ايض. واكد الناط�ق الرس�مي ملفوضية 
االنتخابات القايض ليث جرب حمزة يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان 
مجل�س املفوضن م�ن القض�اة املنتدبن 
ق�د انه�ى عملي�ات الع�د والف�رز اليدوي 
لجمي�ع املراكز واملحط�ات االنتخابية التي 
وردت بش�أنها ش�كاوى وطعون يف عموم 

محافظات العراق وانتخابات الخارج.

اص�درت مفوضي�ة االنتخاب�ات توضيح�ا 
بشأن سبب الغاء عملية العد والفرز اليدوي 
لصناديق االقرتاع ب الرصافة.وقال املتحدث 
باسم املفوضية ان »مجلس املفوضن قرر 
الغ�اء عملي�ات العد والفرز الي�دوي ملكتب 
انتخاب�ات بغ�داد / الرصافة«، مش�را اىل 
ان »االس�باب التي دع�ت اىل ذلك من خالل 
االطالع عى محرض الكش�ف املعد من قبل 
الق�ايض املنت�دب الدارة مكت�ب املفوضية 
يف بغ�داد/ الرصافة والذي ت�م اجراؤه بعد 
حص�ول الحريق الذي تعرض�ت له مخازن 

مكتب الرصافة«.
التفاصيل ص2
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التعليم تطلق املنح الدراسية الطبية املجانية وتعلن استعدادها لتخفيض أجور الدراسة
وفد من بغداد إىل عامن: إلقامة »مدينة صناعية مشرتكة« بني العراق واألردن
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مع املانشافت
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كندا ترد عىل السعودية: سندافع دائاًم عن حقوق اإلنسان
      بغداد / المستقبل العراقي

علق�ت الحكوم�ة الكندية عى قرار الس�عودية 
باستدعاء س�فرها لدى كندا، واعتبار السفر 
الكندي يف الرياض ش�خصا غ�ر مرغوب فيه.

وقال�ت املتحدث�ة باس�م الحكوم�ة م�اري بر 
باس�ل: »إن الحكوم�ة الكندي�ة تح�اول إجراء 
اتص�االت م�ع الس�عودية«، مضيفة: »نش�عر 
بالقلق الش�ديد، ونسعى للتواصل مع اململكة«، 
وفق�اً لصحيفة »دا جلوبال آن�د ميل« الكندية.

وأضافت: »كندا ستقف دائما دفاعا عن حقوق 

اإلنسان، بما فيها حقوق املرأة وحرية التعبر، 
يف كل أنح�اء العال�م«. وتابع�ت: »إن حكومتنا 
لن ت�رتدد أبدا يف نرش هذه القي�م كما تعترب أن 
الح�وار ح�ول يحظى بأهمية حيوية بالنس�بة 
للدبلوماسية الدولية«. يف الشأن ذاته، تعرضت 
العملة الكندية »ال�دوالر الكندي« للهبوط أمام 
ال�دوالر األمريكي، وذلك عقب قرار الس�عودية 
تجميد العالقات االقتصادية واالس�تثمارية مع 
كن�دا، وذلك وفقا مل�ا ذكرته وكال�ة »بلومربغ« 
األمريكية.وكان�ت اململك�ة العربية الس�عودية 
أعلنت، فجر أمس االثنن، استدعاء سفرها يف 

كندا للتشاور، واعتربت السفر الكندي يف اململكة 
ش�خصا غر مرغوب فيه، وعليه مغادرة البالد 
خالل ال�24 الس�اعة املقبلة، كما أعلنت تجميد 
التعام�الت التجاري�ة واالس�تثمارية الجدي�دة 
كاف�ة ب�ن الس�عودية وكن�دا، م�ع احتفاظها 
بحقه�ا يف اتخ�اذ إج�راءات أخ�رى. وأص�درت 
وزارة الخارجية السعودية بياناً، استغربت فيه 
املوقف السلبي واملستغرب من كندا، الذي صدر 
عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية 
يف الس�عودية، بشأن »نش�طاء املجتمع املدني« 

الذين جرى إيقافهم يف السعودية.

العراق خيطط لرفع انتاجه النفطي ويكشف 
عن إحتياط عمالق للغاز

حمافظ البرصة يبحث مع املجلس الثقايف الربيطاين 
3مرشوع املواطنة الفاعلة من خالل » حتاور« 3

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد املتحدث باس�م ائت�الف اتحاد القوى 
العراقية ليث الدليم�ي، أمس االثنن، انه 
لم يت�م التوصل حت�ى ه�ذه اللحظة اىل 
تشكيل تحالف موحد بن القوى السنية، 
مبين�ا ان محم�د الحلبويس االب�رز لتويل 

منصب رئاسة الربملان للدورة املقبلة.
ونقل�ت وكالة »الغد ب�رس« عن الدليمي 
الق�ول إن ج�رى اجتم�اع ب�ن القيادات 
الس�نية لبحث الية اتفاق ع�ى الربنامج 
األح�د، مبين�ا ان »املجتمع�ن ل�م يصلوا 
حت�ى اللحظة اىل تش�كيل تحالف موحد، 

لكن اللقاء كان ايجابي«. 
واش�ار اىل ان »اللقاء بحث الية الربنامج 

وبن�وده واالتف�اق علي�ه«، الفت�ا اىل ان 
»تحالف القوى اجمع عى ترشيح محمد 
الحلبويس رئيس�ًا للربملان، ولكن تحالف 

القرار والوطنية طرحوا عدة اسماء«.
واض�اف ان »تحالف�ي الق�رار والوطنية 
اثن�ن  مرش�حان  طرح�وا  منهم�ا  كل 
والنتي���ج�ة تصب ملصلح�ة الحلبويس 
النه الوحيد املط�روح من اتحاد القوى«، 
مس�����تبعدا ان »يك�ون هن�اك توح�د 
بامل���وق�ف الس�ني الن هن�اك من مثل 

املحافظات املنكوبة«.
ودع�ا الدليمي الكتل الس�نية اىل التكاتف 
وتوحيد الكلمة لتكون جزء من الحكومة 
املقبلة لخدمة جماهرها«، م������ؤكدا 
االط�راف يف  »اللق�اءات م�ع بع�ض  ان 

الوطني�ة والق�رار كانت ايجابي�ة وابدوا 
نف�س  وهن�اك  عالي�ة  ايج������ابي�ة 
لتوحيد املواقف والرؤى وهذا سوف يسهل 
عملية التفاهم مع الكتل االخرى لتسهيل 
تش�كيل الك����تلة االغلبي�ة الوطنية«. 
وكان مصدر س�يايس مطلع افاد ل�«الغد 
ب�رس«، يف وق�ت س�ابق، ب�أن »اجتماع 
الكتل الس�نية الذي جرى يف منزل رئيس 
الربمل�ان املنتهية واليته س�ليم الجبوري 
مؤخرا ش�هد طلبات )مث�رة( للقيادات 
الس�نية، حيث ان س�ليم الجبوري طلب 
بأن يكون رئيس�ا ملجلس الن�واب لوالية 
ثاني�ة أو ان تعطى اليه حقيبة الخارجية 

أو التعليم العايل.
التفاصيل ص2

القوى  ينفي التوصل إىل اتفاق عىل »التحالف السني« ويؤكد: 
احللبويس »االبرز« لرئاسة الربملان
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التعليم تطلق املنح الدراسية الطبية املجانية وتعلن استعدادها لتخفيض أجور الدراسة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات ع�ن انته�اء 
عمليات العد والفرز اليدوي بش�كل رس�مي، 
االثن�ن،  االنتخاب�ات،  مفوضي�ة  اص�درت 
توضيح�ا بش�أن س�بب الغ�اء عملي�ة العد 
والفرز الي�دوي لصناديق االقرتاع ب الرصافة، 
فيم�ا اعلنت عن خس�ائر الحريق الذي اندلع 

بمخازن الرصافة.
وذك�ر التلفزيون الرس�مي يف خرب عاجل  أن 
»مفوضية االنتخابات تعل�ن انتهاء عمليات 
العد والفرز اليدوي رس�مياً بعد إلغاء إجرائه 

يف مكتب الرصافة«.
ويف 3 تم�وز 2018، انطلق�ت عملي�ات العد 
والف�رز اليدوي الجزئ�ي بعد ق�رار املحكمة 
االتحادية الصادر بموج�ب الطعون املقدمة 
عىل التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس 

النواب املصوت عليه يف السادس من حزيران 
امل�ايض. واك�د الناط�ق الرس�مي ملفوضي�ة 
االنتخاب�ات القايض ليث ج�رب حمزة يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
مجل�س املفوض�ن من القض�اة املنتدبن قد 
انه�ى عمليات الع�د والفرز الي�دوي لجميع 
املراك�ز واملحط�ات االنتخابي�ة الت�ي وردت 
بشأنها شكاوى وطعون يف عموم محافظات 

العراق وانتخابات الخارج.
توضيح�ا  االنتخاب�ات  مفوضي�ة  اص�درت 
بش�أن سبب الغاء عملية العد والفرز اليدوي 

لصناديق االقرتاع ب الرصافة.
وقال املتحدث باس�م املفوضي�ة ان »مجلس 
املفوض�ن ق�رر الغ�اء عمليات الع�د والفرز 
اليدوي ملكتب انتخاب�ات بغداد / الرصافة«، 
مش�را اىل ان »االسباب التي دعت اىل ذلك من 
خ�الل االطالع عىل محرض الكش�ف املعد من 

قبل القايض املنت�دب الدارة مكتب املفوضية 
يف بغ�داد/ الرصاف�ة والذي تم اج�راؤه بعد 
حص�ول الحريق ال�ذي تعرضت ل�ه مخازن 
مكت�ب الرصاف�ة«. وتاب�ع ان »املحرض ذكر 
ان مح�ل الحادث عب�ارة عن مخ�ازن تابعة 
لوزارة التجارة ومس�تأجر من قبل املفوضية 
وكان املخ�زن ال�ذي تعرض للح�رق يحتوي 
ع�ىل ع�دة تحدي�ث للتس�جيل البايوم�رتي 
وعددها )1050( جهازا، ويحتوي كذلك عىل 
ع�دة تحق�ق البايوم�رتي وعدده�ا )8124( 
واجه�زة بيك�وز وعدده�ا ) 7533( واجهزة 
ترسيع النتائج )س�يكوز( وعددها )1128( 
واجهزة ارسال )ار تي يس( وعددها )1140( 
فضال ع�ن صناديق االق�رتاع البالغة )882( 
صندوق اقرتاع«، الفتا اىل ان »جميع االجهزة 
املذكورة اع�اله وصناديق االق�رتاع تعرضت 
للتلف بالكامل جراء الحادث«. واكد ان »ذلك 

يمنع اجراء عملية اعادة العد والفرز اليدوي 
وفق�ا الحكام قانون التعدي�ل الثالث لقانون 
انتخاب�ات مجل�س النواب العراق�ي رقم 45 
لس�نة 2013 املع�دل يف الفق�رة ثاني�ا من�ه 
والت�ي اوجب�ت مطابقة البارك�ود مع اوراق 
االقرتاع وقرار املحكمة االتحادية بالعدد 99/ 
104 /102/ اتحادي�ة / اع�الم يف ال�21 من 
حزيران املايض«. يذكر أن حريقا اندلع يف 10 
حزيران 2018، داخل مخازن للمواد الغذائية 
وس�ط العاصمة بغداد، فيما كشفت اللجنة 
األمنية يف مجلس بغداد ان الحريق اس�تهدف 
صنادي�ق االق�رتاع بجانب الرصاف�ة. ووجه 
رئيس الوزراء حيدر العبادي، االوامر لجميع 
قي�ادات العملي�ات يف املحافظ�ات بتش�ديد 
اإلجراءات عىل مخازن مفوضية االنتخابات، 
مش�را اىل انه س�يالحق العصابات االرهابية 

التي تحاول العبث باالمن وباالنتخابات.

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

كشف النائب السابق عن ائتالف دولة 
القان�ون خال�د األس�دي، االثنن، عن 
اكتم�ال الكتل�ة األكرب التي ستش�كل 
الحكومة املقبلة، مش�را إىل أن الكتل 
بانتظ�ار إعالن�م نتائ�ج الع�د والفرز 

اليدوي الزاحة الستار عنها. 
وقال االس�دي إن “االحزاب السياسية 
اتفقت عىل تش�كيل حكومة ش�املة 
بعد تحال�ف جميع الكتل السياس�ية 
أن  مبين�ا  كتل�ة”،  أي  اس�تثناء  دون 
“التحالف الجديد مكتمل وهو بانتظار 
إعالن نتائج االنتخابات من اجل إزاحة 
الستار عنه وامليض قدما نحو تشكيل 

حكومة جامعة”.
ونقل�ت وكال�ة املعلومة عن األس�دي 
الق�ول أن “ائت�الف دول�ة القانون لم 
يسم او يشرتط لغاية االن اي شخصية 
لتويل رئاسة الحكومة املقبلة”، مؤكدا 
أن “االئت�الف لدي�ه أس�ماء متع�ددة 
لرئاس�ة الحكومة يف ح�ال طلب منه 
ذلك”.  وأعلن ائتالف دولة القانون أكد 
أن حوارته مع كافة الكتل السياس�ية 

بما فيها تحالف “سائرون” مستمرة، 
الفتا إىل أن االئتالف س�يجري حوارات 
مهم�ة مع س�ائرون بعي�دا عن طرح 
الخالف�ات الش�خصية.  ب�دوره، أكد 

عضو تحالف الفت�ح محمود الربيعي 
أن أي�ة ورق�ة مطال�ب يت�م تقديمها 
ضم�ن  س�تكون  الح�وارات  ضم�ن 
الدس�تور ودون انتقائي�ة، مش�راً إىل 

أن تحال�ف الفت�ح وص�ل إىل مراح�ل 
»جي�دة ج�داً« يف حواراته م�ع حزبي 
واالتحاد  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
وائتالف�ات  الكردس�تاني  الوطن�ي 

سائرون والنرص ودولة القانون.
وق�ال الربيع�ي إن »الفت�ح كانت لها 
حوارات واضحة ورصيحة مع القوى 
السياسية الفائزة باالنتخابات«، مبيناً 

أن »املفاوض�ات تضمن�ت اتفاقات ال 
يمك�ن الخ�روج منه�ا حي�ث وضعنا 
أس�س ثابتة أولها وأهمه�ا أن جميع 
املطال�ب واالتفاق�ات ينبغي أن تكون 

ضمن الدستور دون انتقائية«.
وأض�اف، أن »جمي�ع املطال�ب الت�ي 
تقدم لنا من القوى السياس�ية ينبغي 
أن تك�ون ضم�ن س�قوف الدس�تور، 
وأي يشء خارج الدستور فلن يخضع 
للمفاوضات بأي شكل من االشكال«، 
واملطال�ب  »الخالف�ات  أن  إىل  الفت�ا 
السياس�ية هي أم�ور موجودة ضمن 
الح�وارات التي تجري بن الجميع وال 
يمك�ن انكارها لكنه�ا خالفات ضمن 

حدود الدستور«.
»الح�وارات  أن  الربيع�ي،  وأك�د 
والتفاهم�ات مس�تمرة م�ع جمي�ع 
األطراف السياسية وقد وصلنا ملراحل 
جي�دة ج�داً يف الحوارات م�ع الحزبن 
الكردي�ن ودول�ة القانون وس�ائرون 
لجمي�ع  مفتوح�ة  وه�ي  والن�رص 
الق�وى السياس�ية الراغبة بتش�كيل 
الكتل�ة األكرب ضم�ن الثوابت الوطنية 
الس�احة  وتش�هد  والدس�تورية«.  
السياسية نشاطا سياسيا مكثفا من 
قبل الكتل السياسية الفائزة لتشكيل 
الكتلة االكرب التي س�تكلف بتش�كيل 

الحكومة املقبلة.

املفوضية تلغي عمليات العد يف الرصافة وتكشف عن »خسائر كبرية« جراء حريق املخازن

انتهاء عمليات الفرز اليدوي ألصوات الناخبني: بانتظار النتائج

القانون يؤكد اكتمال التفاهمات.. والفتح يتحدث عن احتمال ضم احلزبني الكرديني 

سبـاق بيـن التحـالفات السياسيـة عىل »إزاحـة الستـار« عـن الكتلـة األكبـر

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد املتحدث باسم ائتالف اتحاد القوى العراقية 
لي�ث الدليمي، أمس االثنن، انه لم يتم التوصل 
حتى هذه اللحظة اىل تشكيل تحالف موحد بن 
القوى السنية، مبينا ان محمد الحلبويس االبرز 

لتويل منصب رئاسة الربملان للدورة املقبلة.
ونقلت وكالة »الغد ب�رس« عن الدليمي القول 
إن ج�رى اجتماع بن القيادات الس�نية لبحث 
الي�ة اتف�اق ع�ىل الربنام�ج األح�د، مبين�ا ان 
»املجتمعن لم يصلوا حتى اللحظة اىل تش�كيل 

تحالف موحد، لكن اللقاء كان ايجابي«. 
واش�ار اىل ان »اللق�اء بح�ث الي�ة الربنام�ج 
وبن�وده واالتفاق عليه«، الفت�ا اىل ان »تحالف 
الق�وى اجمع عىل ترش�يح محم�د الحلبويس 
رئيس�اً للربملان، ولكن تحالف القرار والوطنية 

طرحوا عدة اسماء«.
واض�اف ان »تحالف�ي الق�رار والوطني�ة كل 
منهم�ا طرحوا مرش�حان اثن�ن والنتي���جة 
تص�ب ملصلحة الحلبويس النه الوحيد املطروح 
من اتحاد الق�وى«، مس�����تبعدا ان »يكون 
هن�اك توحد بامل���وقف الس�ني الن هناك من 

مثل املحافظات املنكوبة«.
التكات�ف  اىل  الس�نية  الكت�ل  الدليم�ي  ودع�ا 
وتوحي�د الكلم�ة لتكون ج�زء م�ن الحكومة 
املقبل�ة لخدم�ة جماهره�ا«، م������ؤك�دا 
ان »اللق�اءات م�ع بعض االط�راف يف الوطنية 
والق�رار كانت ايجابية واب�دوا ايج������ابية 
عالي�ة وهناك نف�س لتوحيد املواق�ف والرؤى 
وهذا س�وف يس�هل عملية التفاهم مع الكتل 
االخرى لتس�هيل تش�كيل الك����تلة االغلبية 

الوطنية«.
وكان مصدر سيايس مطلع افاد ل�«الغد برس«، 

يف وقت سابق، بأن »اجتماع الكتل السنية الذي 
ج�رى يف منزل رئي�س الربمل�ان املنتهية واليته 
س�ليم الجبوري مؤخرا ش�هد طلبات )مثرة( 
للقي�ادات الس�نية، حي�ث ان س�ليم الجبوري 
طل�ب بأن يكون رئيس�ا ملجلس الن�واب لوالية 
ثاني�ة أو ان تعط�ى اليه حقيب�ة الخارجية أو 
التعلي�م الع�ايل، وان رئيس ح�زب الحل جمال 
الكربويل طلب رئاس�ة مجل�س النواب ملحافظ 
االنب�ار محمد الحلب�ويس، وان محافظ صالح 
الدين أحم�د الجبوري )أبو م�ازن( طالب بأن 

يكون وزيرا للدفاع«.

القوى  ينفي التوصل إىل اتفاق عىل »التحالف السني« ويؤكد: احللبويس 
»االبرز« لرئاسة الربملان

        بغداد / المستقبل العراقي

ع�دَّ عضو مفوضي�ة حقوق االنس�ان فيصل 
عبدالل�ه، أمس االثنن، م�ا يجري من نزاعات 
عش�ائرية مس�لحة داخل املدن تهديدا لألمن 
والس�لم املجتمع�ي، داعي�ا ش�يوخ ووجهاء 
العش�ائر ألخ�ذ دوره�م الج�اد إلنه�اء تل�ك 
الرصاع�ات املس�لحة. وقال عبد الل�ه يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 

»النزاعات املس�لحة بدأت تتح�ول اىل ظاهرة 
خطرة تلقي بضاللها عىل الشارع وتؤدي اىل 
تفكك ُبنية املجتمع ووحدته مما يتيح املجال 
لتفيش اس�تخدام العنف املفرط بن املواطنن 
وي�ورث االحق�اد والث�ارات العش�ائرية التي 
تحص�د املزيد م�ن االرواح«. واض�اف »اننا يف 
مفوضية حقوق االنس�ان نب�دي قلقنا البالغ 
ازاء ه�ذه االعم�ال الت�ي هي نت�اج الوالءات 
العش�ائرية خالف�ا لل�والء للوط�ن واالنتماء 

للمجتمع«.  وأكد انه »عىل املترضر عدم اللجوء 
للرد باملثل رغبًة باالنتقام من الطرف االخر بل 
اللج�وء للقانون وجعل القض�اء هو الفيصل 
يف ارج�اع الحقوق وتنفيذ الحك�م العادل بدل 
املزيد من إراقة الدماء واش�اعة روح البغضاء 
والكراهية بن ابناء املجتمع الواحد«. وطالب 
القوات االمنية واالجهزة واملؤسس�ات املعنية 
ب�«اخذ دورها ببس�ط نفوذها وفرض سلطة 
القانون وعىل جميع املواطنن التعاون معها«، 

مؤكدا عىل »ال�دور البارز للمؤسس�ة الدينية 
وعلماء الدين واملنظمات االنس�انية واملجتمع 
املدني يف اشاعة قيم التسامح واملحبة وافشاء 
الس�الم ليحل االمان يف ربوع وطننا الحبيب«. 
ودعا عب�د الله ش�يوخ ووجهاء العش�ائر اىل 
»أخ�ذ دوره�م الجاد إلنه�اء تل�ك الرصاعات 
املس�لحة كونها تودي بحياة االبرياء وتتسبب 
برتويع الس�كان االمنن وهو انتهاك للقانون 

ولحقوق االنسان«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف نائ�ب محافظ نينوى حس�ن 
الع�الف, أم�س االثنن, ع�ن انطالق 
حملة خدمية واس�عة ألعمار املوصل 
القديمة من خالل الدفع باآلجل, مبينا 

أن الحمل�ة رشع�ت يف إع�ادة تأهيل 
خطوط توزي�ع الكهرباء ومش�اريع 
ال�رصف الصحي وفتح الطرق.  وقال 
العالف يف ترصيح صحفي إن “األمن 
الع�ام ملجل�س الوزراء مه�دي العالق 
عق�د اجتماع�ا م�ع املحافظ�ة نوفل 

الس�لطان اول أمس م�ن اجل تحديد 
املش�اريع الخدمي�ة الت�ي س�تنطلق 
ضمن موازن�ة تنمية األقاليم وتحديد 
آلي�ات جدي�دة لتس�ديد مس�تحقات 
املقول�ن باآلجل”.   وأض�اف أنه “تم 
االتف�اق عىل رصف مبل�غ180 مليار 

دوالر ضم�ن موازن�ة تنمي�ة األقاليم 
فضال ع�ن تخصيص ام�وال إضافية 
من ميزانية الطوارئ”. وتابع العالف 
أن “حمل�ة إع�ادة تأهي�ل املش�اريع 
الخدمية انطلقت وقد رشعت يف تأهيل 
خطوط توزي�ع الكهرباء ومش�اريع 

الرصف الصحي وفتح الطرق املغلقة 
وتبليط الش�وارع وترميم األسواق يف 
املدين�ة القديمة يف املوص�ل بالجانب 
األيمن”. مبينا ان “الحملة ستس�تمر 
لنهاية العام الع�ادة الحياة اىل املدينة 

األكثر ترضرا من تنظيم داعش”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت خلية االع�الم الحكومي، أمس االثنن، 
ان اجراءات جدي�دة اتخذتها الحكومة بهدف 
رف�ع وترة الجه�ود باتجاه توف�ر الخدمات 
من خ�الل تفعيل قرارات مجلس الوزراء بهذا 

الشأن.
تلق�ت »املس�تقبل  بي�ان  الخلي�ة يف  وقال�ت 
العراقي« نس�خة من�ه، انه«تم إضافة جهات 
امني�ة وخدمي�ة جدي�دة اىل غرف�ة العمليات 
الخدمي�ة  االحتياج�ات  بمتابع�ة  املختص�ة 
األساس�ية يف العاصم�ة بغ�داد واملحافظ�ات 

وتنفيذها بالجهد الوطني، وذلك باالستناد اىل 
توصيات غرفة العمليات املختصة«.

واش�ارت اىل، انه«تم اضافة اليها ممثلون عن 
قيادة العمليات املش�رتكة/ هيئ�ة العمليات، 
واملفتش�ية العس�كرية العامة بوزارة الدفاع، 
وخلي�ة إدارة االزمات املدني�ة، ودائرة املوازنة 

بوزارة املالي�ة، ومديرية التخطي�ط واملتابعة 
بوزارة املوارد املائية«.

واضافت، انها«الغرفة سمت مدراء ومسؤولن 
يف الوزارات والجهات الخدمية واألمنية املعنية 
كمنس�قي ارتكاز ب�ن غرفة العملي�ات انفا 

والوزارات واملحافظات«.

مفوضية حقوق االنسان تدعو شيوخ العشائر اىل اهناء النزاعات املسلحة

من خالل »الدفع باآلجل«.. انطالق محلة خدمية واسعة لرتميم املوصل القديمة

االعالم احلكومي يعلن عن اجراءات جديدة لرفع وترية العمل باجتاه توفري اخلدمات

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت السفرة العراقية يف األردن صفية 
الس�هيل، قرب وصول وفد عراقي فني إىل 
األردن لالجتم�اع م�ع نظ�ره األردني من 
وزارة الصناع�ة والتجارة والتموين لبحث 
اإلجراءات العملي�ة إلقامة مدينة صناعية 

مشرتكة.
ونسبت الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء 
األردني�ة عىل موقع »فيس�بوك« للس�هيل 
إشارتها إىل »قرب وصول وفد عراقي فني 
إىل عّمان لاللتقاء م�ع نظره األردني من 
وزارة الصناع�ة والتجارة والتموين لبحث 
اإلجراءات العملي�ة إلقامة مدينة صناعية 
مش�رتكة«.حديث السهيل جاء خالل لقاء 
جم�ع رئيس الوزراء األردن�ي وزير الدفاع 
عم�ر ال�رزاز م�ع وزي�ر الدف�اع العراقي 

عرفان محم�ود الحيايل بحضور الس�هيل 
يف العاصم�ة عّم�ان، وجرى خ�الل اللقاء 

الرتكيز عىل امللف األمني املشرتك.
وق�ال ال�رزاز إن »الحكوم�ة وبتوجيهات 
م�ن امللك عبد الله الثاني املعظم ماضية يف 
توس�يع آفاق التعاون املشرتك مع العراق 

ولتكامل العمل ويف مختلف املجاالت«.
ب�دوره، دع�ا الوزي�ر الحي�ايل إىل »إدام�ة 
التع�اون  وتكثي�ف  والتنس�يق  التواص�ل 
األمن�ي، ملا في�ه املصلح�ة املش�رتكة بن 
يف  ج�رى  أن�ه  بالذك�ر،  البلدين«.جدي�ر 
عم�ان التوقيع عىل اتفاقي�ة تعاون أمني 
وعس�كري ب�ن األردن والع�راق وته�دف 
إىل تعزي�ز التع�اون بن البلدي�ن من خالل 
تبادل املعلومات والخربات يف مجال حماية 
الح�دود وتطوير القدرات االس�تخباراتية 

والتدريبية بهدف مكافحة االرهاب.

         بغداد / المستقبل العراقي

من املق�رر ان يعقد مجلس األم�ن، االربعاء 
املقب�ل، جلس�ة تش�هد مناقش�ة األوض�اع 
يف الع�راق. وقال�ت بعث�ة االم�م املتح�دة يف 
تلقت/موازي�ن  بي�ان  يف  العراق)يونام�ي( 
نيوز/نسخة منه، ان«مجلس األمن يف األمم 
املتحدة يعقد جلسة تتناول األوضاع يف العراق 

ي�وم األربع�اء 8 آب 2018  يف تمام الس�اعة 
العارشة صباحاً بتوقيت نيويورك )الخامسة 
مس�اءاً بتوقيت بغداد(«. واضافت، انه«من 
املتوق�ع ان يقوم املمثل الخاص لألمن العام 
لألم�م املتح�دة يف الع�راق، ي�ان كوبيت�ش، 
بتقديم إحاطة بعد بدء الجلس�ة بقليل حول 
التط�ورات يف الع�راق وبعث�ة األم�م املتحدة 

ملساعدة العراق )اليونامي(«.

ن: إلقامة »مدينة صناعية مشرتكة«  وفد من بغداد إىل عماّ
بني العراق واألردن

األربعاء.. جملس األمن يعقد جلسة ملناقشة 
»األوضاع »يف العراق

     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن وزير التعليم العايل والبحث العلمي عبد 
ال�رزاق العيىس، أمس االثن�ن، إطالق مبادرة 
املن�ح الدراس�ية املجاني�ة يف االختصاص�ات 
الطبية يف الجامع�ات والكليات األهلية لذوي 
الش�هداء وش�هداء الحش�د الش�عبي وذوي 
العوائل املتعففة من أصحاب الدخل املحدود.

تلق�ت  بي�ان  بحس�ب  العي�ىس  وأض�اف 
»املسس�تقبل العراقي« نسخة منه، أن »هذه 
املبادرة التي وافقت عليها مؤسسات التعليم 
األه�ي تمث�ل منج�زا وطني�ا مهم�ا باتجاه 
توفر مساحات قبول بنسبة 5 % بالجامعات 

يف   2019/2018 ال�درايس  الع�ام  لخريج�ي 
االختصاص�ات الطبي�ة ألصح�اب املع�دالت 

العالية التي ال تقل عن 94«.
ويف الس�ياق، أك�د العيىس »اس�تعداد الوزارة 
بالتنس�يق مع مجل�س التعليم األهي إلطالق 
اس�تمارة تخفيض األجور الدراس�ية للطلبة 
ومراعاة ظروف بعضهم بما يحقق طموحهم 
العلمي يف الحصول عىل الشهادة الجامعية«، 
مثمناً »استمرار مبادرات الجامعات والكليات 
األهلية التي قدمت العام املايض منحا دراسية 
مجاني�ة وصل�ت إىل أكث�ر م�ن 500 مقعد يف 
االختصاص�ات الطبي�ة وبكلف�ة تع�ادل 30 

مليار دينار«.
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   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر الرتبي�ة محمد إقب�ال، ع�ن تحديد ال�12 من ش�هر 
آب الح�ايل موعداً إلج�راء االمتح�ان الخاصة بالطلب�ة املتميزين 
للمحافظات كافة عدا أقليم كردس�تان، مبين�ا ان الوزارة أكملت 

جميع األمور اإلدارية والفنية الالزمة لها.
وذكر املكتب اإلعالمي إلقبال، يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي« 
ان “الوزي�ر حري�ص ع�ى ضمان حق�وق جميع الطلبة والس�ر 
بمش�وارهم العلم�ي لخدم�ة بلدنا الحبي�ب”، مش�را إىل أنه “تم 
اختيار مدي�ري املراك�ز ومعاونيهم باإلضاف�ة اىل املراقبني، بغية 

ألرشاف عى أداء عملية االختبار”.
واضاف املكتب، أن “اقبال وجه كافة املديريات العامة التابعة لها 
بموعد انعقادُه والذي س�يكون يوم األحد املوافق 12 من شهر آب 
الحايل”، موضحاً ان “نتائج الطلبة املقبولني ستعلن يف كل مديرية 
ق�دم بها الطال�ب، أذ يحق لُه بع�د ذلك االعرتاض ع�ى النتائج يف 

موعد اقصاه اسبوع واحد من تاريخ ظهورها.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الصحة و البيئة، موافقة اللجنة االقتصادية يف 
مجلس الوزراء عى خطة الوزارة للحد من استخدام اكياس 
النايل�ون ومنع اس�تراد املواد الغذائية املعب�أة يف حافظات 

البالستك املعاد.
وقال الوكيل الفني يف وزارة البيئة جاس�م الفالحي، يف بيان 
تلقته »املس�تقبل العراقي« ان »لجنة الش�ؤون االقتصادية 
الحكومية قررت تش�كيل لجنة وطنية تتوىل اعداد مواصفة 
وطنية خاص�ة باع�ادة تدوير امل�واد البالس�تيكية املحلية 
وتحديد نسبة من املواد املعادة يف املنتج املحيل رشيطة عدم 
انتاج عل�ب او اكياس او اواني تس�تعمل يف حفظ االطعمة 
واملرشوبات تحتوي عى مواد بالستيكية معادة واالستفادة 

من املواصفات العاملية يف هذا املجال«.
من جانبه، اوضح مدير ع�ام دائرة التوعية واالعالم البيئي 
امر عيل الحسون، بحس�ب البيان، ان »اللجنة االقتصادية 
عى مرشوع خطوات الخط�ة التي اعدتها الوزارة للحد من 
استخدام املواد البالستيكية يف حفظ املواد الغذائية اذا كانت 
س�اخنة او مجمدة والتي تسبب امراضا رسطانية بالجهاز 

الهضمي«.
واكد الحس�ون، ان »ال�وزارة تعد مرشوعاً توعوي�اً اعالمياً 
موس�عاً يش�مل اصحاب املهن وافران الصم�ون واملطاعم 
وكل االنش�طة والفعالي�ات التجاري�ة التي تس�تخدم هذه 
االكياس وايضا املواطن الذي بدوره يس�تخدمها مشرا اىل 
أن »عقوبات جزائية« س�تفرض ع�ى املخالفني من التجار 

وأصحاب املحال واملراكز التجارية«.
يذك�ر ان الحكوم�ة العراقي�ة ق�ررت يف 25 نيس�ان املايض 
إيقاف إس�تراد املواد البالس�تيكية املعادة الداخلة يف حفظ 

االغذية لخطورتها عى الصحة العامة والبيئة.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة املوارد املائية، حصولها عى 
موافقة ديوان الرقابة املالية من اجل دفع 
مس�تحقات االجراء واملتعاقدي�ن واملالك 

املؤقت.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلقت�ه »املس�تقبل 
العراقي«، انه »بجهود ومتابعة مس�تمرة 
م�ن قب�ل وزارة امل�وارد املائي�ة حصل�ت 
موافقة دي�وان الرقابة املالي�ة عى تنفيذ 
ق�رار مجل�س ال�وزراء املرقم 52 لس�نة 
2017 الخاص بدفع مس�تحقات االجراء 

واملتعاقدين واملالك املؤقت«.
واض�اف البي�ان ان »وزارة امل�وارد املائية 
س�ترشع بدف�ع املس�تحقات املالية حال 
تمويلها باملبالغ من قبل دائرة املحاس�بة 

يف وزارة املالية.

املوارد املائية حتصل
عىل موافقة لدفع مستحقات االجراء 

واملتعاقدين واملالك املؤقت

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة املنافذ الحدودية، األحد، ضبط مسافر يحمل الجنسية 
الصينية، بحوزته 30 ألف دوالر أمركي يف مطار البرصة الدويل.

وذك�رت الهيئ�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
انه »تم ضبط مس�افر يحمل الجنس�ية الصينية وبحوزته مبلغاً 
يقدر بأكثر من )30( الف دوالر امريكي يفوق الحد املس�موح به 
إلخراج العملة االجنبية خارج البالد من قبل منتسبي منفذ مطار 

البرصة«.
وأض�اف البيان، ان »املس�افر ت�م إحالته اىل مرك�ز جمرك  املطار 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحقه«.
وتعل�ن هيئة املنافذ الحدودية بني فرتة واخرى، ضبط مس�افرين 
بحوزته�م مواد مخدرة واخ�رى مهربة، إضافة إىل ش�حنات من 
امل�واد الغذائية والصحي�ة منتهية الصالحي�ة يف املنافذ الحدودية 

للبالد إضافة اىل املطارات.

ضبط مسافر صيني بحوزته »30« الف 
دوالر يف مطار البرصة

  بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزي�ر التخطيط، س�لمان الجمييل، 
تخصيص اكثر م�ن 13 مليار دينار للنجف 

لتنفيذ املشاريع الخدمية يف املحافظة.
وذك�ر الجمي�يل يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراقي« ، خالل لقائه محافظ النجف لؤي 
الي�ارسي انه »ت�م اضافة 13ملي�ار و 100 
ملي�ون دينار اىل محافظ�ة النجف بناء عى 
توجيهات رئيس الوزرارات وقرارات مجلس 
الوزراء املتضمن�ة تلبية مطالب املحافظات 
من خالل توفر الغطاء املايل لتنفيذ املشاريع 
الخدمية باالضافة اىل تخصيصاتها السابقة 

البالغة ٤3 مليار دينار«. 
واض�اف ان »التخصيصات املالي�ة التي تم 
االعالن عنها س�يتم اطالقها خالل االسبوع 
الحايل ملحافظات الب�رصة وذي قار واملثنى 
اس�تكمال جمي�ع  بع�د  والنج�ف االرشف 
االجراءات وتحديد ابواب الرصف واملشاريع 
التي سيتم تمويلها من هذه التخصيصات، 
فيما يجري العمل بالتنسيق مع وزارة املالية 

الس�تكمال متطلبات اط�الق التخصيصات 
لباق�ي املحافظ�ات وخ�الل االي�ام القريبة 
املقبل�ة »، الفت�ا اىل ان »ه�ذه املبال�غ ه�ي 

للتخصيص�ات  اضافي�ة  تخصيص�ات 
املنصوص عليها يف قانون املوازنة».

ودعا الجمي�يل الحكومة املحلي�ة يف النجف 

وباقي املحافظ�ات اىل »مضاعفة جهودها 
لضم�ان تنفي�ذ املش�اريع م�ن اج�ل تلبية 
مطالب الشعب وتوفر الخدمات االساسية«، 
مؤكدا ان »رصف هذه االموال من شأنه ان 
يحدث حركة اقتصادي�ة يف الواقع التنموي 
للمحافظات وبالتايل توفر املزيد من فرص 

العمل ، فضال عن تأمني الخدمات«.
االضافي�ة  »التخصيص�ات  ان  اىل  واش�ار 
ستخصص لقطاع الكهرباء بهدف معالجة 
والتوزي�ع ويف مج�ال  النق�ل  يف  االختن�اق 
املاء وال�رصف الصحي والطرق والجس�ور 
والصح�ة والرتبية واملوارد املائية والش�باب 
والرياضة ومش�اريع التخفي�ف من الفقر 

وغرها«. 
م�ن جانب�ه طال�ب محاف�ظ النج�ف لؤي 
الي�ارسي ب�«التعامل م�ع محافظته ماليا 
بطريق�ة تختلف ع�ن باق�ي املحافظات«، 
مبين�ا ان »النج�ف يؤمه�ا س�نويا مالي�ني 
الزائرين من مختلف بقاع العالم، ما يشكل 
ضغطا وزخما هائال عن املشاريع الخدمية 
فيها ينعكس س�لبا عى مس�توى الخدمات 

املقدمة البناء املحافظة«.
واوضح ان »هناك عدد من املش�اريع املهمة 
املتوقفة وهي بحاجة اىل تخصيصات مالية 
ليس�ت كبرة الن فيها نس�ب انج�از عالية 
جدا، تشمل مستشفيات ومجرسات وانفاق 
ومش�اريع م�اء ورصف صح�ي وم�دارس 

وغرها«.
واش�اد الي�ارسي »بما قامت ب�ه الحكومة 
االتحادية من جهود مهمة اثمرت عن حزمة 
من الق�رارات التي قام�ت وزارتا التخطيط 
واملالي�ة برتجمتها اىل اج�راءات عملية من 
خالل تحديد املشاريع وتوفر التخصيصات 
املالية وبما تس�مح به ظروف البلد«، معربا 
ع�ن »امل�ه يف ان تش�هد محافظ�ة النجف 
وباقي املحافظات تغيرا ملحوظا يف الواقع 
الخدم�ي خ�الل الف�رتة املقبلة بع�د اطالق 

التخصيصات املالية«.
واك�د ان »حكومت�ه املحلية اس�تنفرت كل 
م�ا لديه�ا م�ن جه�ود وامكان�ات ملتابع�ة 
تنفيذ املش�اريع حسب التخصيصات املالية 

والسقوف الزمنية املحددة لها.

التخطيط تعلن ختصيص أكثر من »١3« مليار دينار للنجف لتنفيذ املشاريع اخلدمية

  بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النفط، تمديد ساعات تشغيل 
محط�ات تعبئة الوق�ود للمركبات، عازية 

ذلك اىل ارتفاع درجات الحرارة.
وق�ال مدير ع�ام رشكة توزي�ع املنتجات 
النفطي�ة التابع�ة ل�وزارة النف�ط، كاظم 
مسر، يف بيان، تلقت »املستقبل العراقي«، 
نسخة منه، إن »ارتفاع درجات الحرارة اىل 
مس�تويات قياس�ية ادى اىل عزوف الكثر 
من املواطن�ني واصحاب املركبات من عدم 
التزود بوقود البنزين يف س�اعات الظهرة، 
وتفضيله�م الت�زود بالوق�ود يف س�اعات 
املس�اء، مما يولد طلب�اً وزخما عى بعض 

املحطات«.
وأض�اف ان »الرشك�ة وم�ن اج�ل تقديم 

أفض�ل الخدمات للمواطن�ني قررت تمديد 
س�اعات تش�غيل محطات تعبئ�ة الوقود 
الحكومية واألهلية يف بغداد بجانبيه الكرخ 
والرصاف�ة«، مبينا ان�ه »تم تخصيص 13 
محط�ة حكومي�ة وأهلي�ة، له�ذا الغرض 
والت�ي س�وف تفتح ابوابها ع�ى مدار 2٤ 

ساعة«.
واشار اىل انه »تقرر تمديد ساعات تشغيل 
عدد من محطات تعبئة الوقود اىل الساعة 
الواح�دة بع�د منتص�ف الليل، وع�دد آخر 
م�ن املحط�ات اىل الس�اعة الحادية عرش 

مساًء«.
وأك�د املدي�ر العام ان »الرشك�ة نجحت يف 
تحقيق انسيابية عالية يف تدفق الوقود من 
املس�تودعات اىل محط�ات تعبئة الوقود يف 

بغداد واملحافظات.

املنتجات النفطية متدد أوقات تشغيل حمطات تعبئة الوقود بسبب ارتفاع درجات احلرارة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت دائ�رة التحقيق�ات يف هيئ�ة النزاه�ة، ع�ن 
ضبط إجازات اس�تراٍد أصلية ومزورة وأختاٍم تعود 
لرشكاٍت تعمل يف مج�ال التخليص الجمركي بحوزة 
أح�د املتهمني يف منفذ زرباطي�ة الحدودي بمحافظة 

واسط.
وذكر بي�ان للهيئة تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، إن 
“فريق متابعة عمل منفذ زرباطية يف مكتب تحقيق 
الهيأة يف محافظة واس�ط قام بالتعاون مع ش�عبة 
اإلسناد والضبط القضائي يف املكتب من ضبط )٤9( 

إجازة استراد أصلية، و)3٤( إجازة استراد مزورة، 
فض�اًل عن خمس�ة أختاٍم تع�ود ل�رشكات تعمل يف 

مجال التخليص الكمركي بحوزة أحد املتهمني.”
وأضاف البي�ان ان “املتَّهم الذي ت�م ضبطه بموجب 
مذكرة ضبٍط قضائيٍة، كان يعمل يف مجال التخليص 
الكمركي بص�ورٍة مخالفٍة للقان�ون، وال تربطه أية 

صلٍة بالرشكات التي تمَّ ضبط أختامها بحوزته”.
واش�ار البيان ، انه ” تم تنظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ 
بجمي�ع امل�رزات املضبوط�ة، فض�اًل ع�ن األوراق 
التحقيقي�ة، وعرضه عى ق�ايض التحقيق املختص؛ 

التخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة.

النزاهة تعثر عىل اجازات استرياد واختام مزورة بمنفذ زرباطية

الرتبية حتدد موعد اجراء 
امتحانات املتميزين

جملس الوزراء يمنع استرياد املواد 
البالستيكية املعادة يف حفظ االغذية

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزير النفط، جب�ار اللعيبي، عن 
تخطي�ط الوزارة لرفع انت�اج العراق من 

النفط يف السنوات الخمس املقبلة.
وق�ال اللعيبي يف ترصي�ح صحفي »نحن 
يف الوزارة حالي�ا عملنا عى وضع مالمح 
للسياس�ة النفطي�ة م�ن خ�الل اه�داف 
محددة، نس�عى للوصول اليها، اذ نس�ر 
وفق خطة لرف�ع االنتاج النفطي اىل اكثر 
من 7 ماليني و500 الف برميل يوميا خالل 
الس�نتني 2023 � 202٤، بحيث نخصص 
6 ماليني برميل للتصدير، ومليونا ونصف 

املليون لالستهالك املحيل«.
النفطي�ة  الحق�ول  ع�دد  ان  اىل  وأش�ار 
وال�رشكات االجنبي�ة العامل�ة حالي�ا يف 
العراق تبلغ »27 حق�ال نفطيا، من اصل 
7٤ حق�ال، بحاج�ة اىل تطوي�ر، اما عدد 
الرشكات االجنبية العاملة يف العراق فهو 
22 رشك�ة عمالقة واكث�ر من 60 رشكة 

ثانوية، بينما يبلغ عدد عقود الوزارة مع 
تلك الرشكات 1٤ عقدا، تش�رتك يف بعض 
تل�ك العقود رشكتان«.وأض�اف »تتعامل 
بحكم�ة  ال�رشكات  تل�ك  م�ع  ال�وزارة 

القط�اع  اج�ل مصلح�ة  وبت�وازن م�ن 
النفطي يف العراق، اال ان احدى املشكالت 
يف عق�ود تلك ال�رشكات، الت�ي وقعت يف 
الس�ابق مع الوزارة لم تتضمن اي اعمال 

تأهي�ل وتطوير للمناطق العاملة بها تلك 
الرشكات، لكن عقودنا الجديدة تضمنت 
توف�ر الخدمات، ناهي�ك عن خلق فرص 

عمل للمناطق التي تعمل بها«. 
وأك�د وزير النف�ط ان »وض�ع العراق يف 
الس�وق العاملية جيد جدا، كما ان اسعار 
النفط تس�ر نحو االس�تقرار، والس�بب 
يع�ود اىل االتفاق التاريخ�ي، لدول داخل 
اوبك وخارجه�ا، الذي قلل االنتاج العاملي 
للنفط، حيث كان العراق من الدول الرائدة 
واملحورية واملهمة يف هذا االتفاق، اذ بذلنا 
جهودا كبرة من اجل امليض فيه«.وش�دد 
»ال نزال متمس�كني برأينا، بان سياس�ة 
منظمة الدول املصدرة للنفط }اوبك{ البد 
ان تسر باتجاه اس�تقرار اسواق النفط 
العاملي�ة، م�ن اج�ل ت�اليف اي تده�ور قد 

تتعرض له أسعار النفط يف املستقبل«.
وتابع »أم�ا بخصوص االح�داث االخرة 
الت�ي ش�هدتها الب�رصة، فل�م تؤث�ر يف 
عملي�ات االنت�اج والتصدي�ر حيث كانت 

مس�تمرة، وال يزال االنتاج يتأرجح بنحو 
3 ماليني و520 الف برميل يوميا، وبسعر 
بيع يص�ل اىل 69 دوالرا للرمي�ل الواحد، 
باملقاب�ل تعم�ل الوزارة ليل نه�ار لتوفر 
املش�تقات الالزمة لوزارة الكهرباء بغية 

استقرار الطاقة«.
ولف�ت اللعيب�ي اىل ان »االحتياطي املثبت 
للنف�ط الخ�ام ه�و 153 ملي�ار برمي�ل، 
كما ان تس�لل العراق بني دول اوبك يأتي 
باملرتبة الثانية والرابعة عامليا، لكن نعتقد 
ان احتياط�ي العراق اكثر بكثر من ذلك، 
يف حال تفعيل النشاط االستكشايف بشكل 
مكث�ف، ربما يصل االحتياط�ي املؤكد اىل 
230 ملي�ار برميل، لكن بس�بب الحروب 
يف الب�الد، تأخ�رت عمليات االستكش�اف 
كثرا«.وكش�ف »اما الغ�از فاالحتياطي 
املؤك�د هو 135 مليار ق�دم مكعب، وهذا 
بش�كل اويل ايض�ا، ام�ا يف حال توس�يع 
رقعة االستكش�اف، فقد يبلغ 250 مليار 

قدم مكعب، يف عموم البالد.

العراق خيطط لرفع انتاجه النفطي ويكشف عن إحتياط عمالق للغاز

   المستقبل العراقي/ رعد السوداني

بحث محافظ البرصة املهندس أسعد عبداالمر العيداني،  مع املدير 
القطري  للمجلس الثقايف الريطاني  الدكتورة » فكتوريا لينزي«، 
إمكانية مس�اهمة املجلس يف العديد من الرامج الخاصة بتطوير 
املواهب الش�بابية واإلرتقاء بقط�اع التعليم،  من خالل مرشوعي 
»املواطن�ة الفاعلة » و »تحاور«.جاء ذلك خالل لقاء  جمع بينهما 
ظه�ر هذا الي�وم يف مبنى دي�وان املحافظة، املهن�دس »العيداني« 
رحب بزيارة الوفد الريطان�ي، مؤكداً عى خصوصية العالقة بني 
الجانب�ني،  كون العديد من حملة الش�هادات الجامعية،  قد اتموا 
دراس�تهم يف الجامعات الريطانية،  ناهيك ع�ن العمق التاريخي 
له�ذه العالق�ة، من هنا فنح�ن نرحب بأي مبادرة من ش�أنها ان 
تس�هم يف تطوي�ر قط�اع التعلي�م يف املحافظة،  كون�ه يعاني من 

بعض املشاكل الفنية واللوجستية،  إضافة إىل حرصنا عى تدريب 
الش�باب العاطلني عن العمل، تمهيداً لزجهم يف س�وق العمل،  بعد 
نيلهم القدر الكايف من الخرة من خالل مراكز التدريب املهني،  ويف 
هذا السياق أؤكد دعمنا الالمحدود لكم وسعيينا إلنجاح مهمتكم ، 
واستعداد الحكومة املحلية وبالتعاون مع الجهات املعنية،  بتوفر 
املكان املناس�ب إلقامة مدرس�ة للتدريب املهن�ي بهذا الخصوص. 
من جانبها عرت »لينزي »، عن س�عادتها بهذه الزيارة التي هي 
األوىل م�ن نوعه�ا،  مؤكدة أنها جاءت من أجل اإلرتقاء بمس�توى 
التعليم نحو األفضل، وإيجاد الحلول للش�باب العاطلني عن العمل 
م�ن خالل ممش�اريع عم�ل صغرة ومتوس�طة وذلك بالتش�اور  
والتنس�يق م�ع الحكوم�ة املحلي�ة، وإط�الق برنامج�ي املواطنة 
الفاعلة  وتحاور الذي سركز عى رشيحة شبابية واسعة من هم 

يف  سن  25 -15، وتأهيلهم للعمل بصورة مبارشة.

حمافظ البرصة يبحث مع املجلس الثقايف الربيطاين 
مرشوع املواطنة الفاعلة من خالل » حتاور«
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مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن
بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان / االمالك املرقم 14429 يف 2018/7/30 تعلن لجنة  
البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن تأجري جزء من القطعة املرقمة )448/1( مق 4  الجزره 
)ملع�ب خم�ايس( املدرجه مواصفاته ادناه العائدة اىل مديرية بلدية العدل  باملزايدة العلنية اس�تنادا 
لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013املعدل  فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة 
العلنية مراجعة مديرية بلدية العدل  او سكرتري اللجنة وخالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش 
االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة لكامل مدته  وستجري 
املزايدة  الس�اعة العارشة والنصف صباحا من اليوم الت�ايل من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف 
مقر مديرية بلدية العدل ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واجور اللجان البالغة 
2% واي�ة اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه 

من ايام العمل الرسمي.

رشوط االشراك باملزايدة )ملعب خمايس (
1 � ان يكون مواصفات انش�اء املالعب الخماس�ية مطابقة ملواصفات املالعب املعتمدة لدى مديرية 

الشباب والرياضة عىل ان ال تشيد بمواد ثابتة
2 � تؤول كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء وفرة التأجري او يف حالة فسخ العقد بدون الحاجة اىل 

انذار او اللجوء اىل املحاكم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية 

محكمة بداءة املحاويل
العدد  / 323/ب/2018

التاريخ  / 2018/8/6
اعالن

اىل املدعى عليه / 
1 � رعد محمود شفيق 

2 � سعد محمود شفيق 
3 � مهند محمود شفيق

بتاريخ 2018/7/1 اقام املدعي طالل فوزي 
محمود شفيق الدعوى البدائية املرقمة 323/

ب/2018 ضدكم والتي موضوعها ابطال قيد 
العقار املرقم 10/11م19 الخاتونية  وادخال 
اس�م مورث�ه بن�اء ع�ىل القس�ام النظامي 
املصح�ح وتحميلك�م الرس�وم واملصاري�ف 
وملجهولية محل اقامتكم حسب رشح القائم 
بالتبليغ واشعار  املختار مزهر حاجم دبيس 
مخت�ار حي الني�ل محل�ة 503 املؤيد لرشح 
القائ�م بالتبليغ بارتحال�ك اىل جهة مجهولة 
لذا قرر تبليغك بصحيفتني يوميتني محليتني 
رس�ميتني لغرض الحضور يف موعد املرافعة 
والذي يص�ادف يوم 2018/8/13 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املحاكمة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

ميثم احمد عيل 
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية
العدد  / 89

التاريخ  / 2018/8/5
اعالن

بن�اء عىل الطل�ب املقدم من قبل املس�تدعي 
)نضال ياس�ني نجم ( املتضمن نصبه  قيما 
عىل املفقود  )يحيى داود محمد(  والذي فقد 
بتاري�خ 2014/10/12 لذا ق�ررت املحكمة 
الن�رش بصحيفتني محليتني بغي�ة التحقيق 
م�ن حياته يف حال كونه حي�ا عليه مراجعة 
ه�ذه املحكمة خ�الل 30 يوم لالس�تماع اىل 
دفوعه خالل  الفرة اعاله وبعكس�ه س�وف 

تصدر هذه املحكمة الحجة وفق القانون
القايض

نبيل عبد الله عبيد ياس
����������������������������������������

تنويه
ن�رش يف صحيفة الع�راق االخباري�ة بالعدد 
638 محكم�ه ب�داءه املناذره اع�الن تثبيت 
عائدي�ه العدد3/مج�دد /2018 ن�رش 77م 
و44س�م خطا والصحيح 44س�م و77م لذا 

اقتىض التنويه
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف  النجف االتحادية 

 محكم�ة الب�داءة املختصة بنظ�ر الدعاوى 
التجارية يف النجف 

العدد: 41 /تجارية/ 2018 
التاريخ : 5/ 8/ 2018 

إىل/ املدعى عليه )حس�ني احمد عبد العباس 
 )

أقام املدع�ي )رئيس هيئة اس�تثمار النجف 
اضافة لوظيفته ( الدع�وى البدائية املرقمة 
أعاله ضدك الذي يطلب فيها إلزامك بتسديد 
الغرامات التأخريية املرتب�ة بذمتك ولثبوت 
مجهولي�ة محل إقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي ) ع�يل رحم�ن ع�يل ( وإش�عار 
املجلس املحيل لح�ي الجهاد لذا تقرر تبليغك 
إعالنا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد 
املرافع�ة املص�ادف 2018/8/16 وعند عدم 
حضورك أو إرس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق األصول .
القايض

عبدالرضا عبد نور الجنابي
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف  النجف االتحادية 

 محكمة بداءة النجف 
العدد: 2093 /ب3/ 2018 

التاريخ : 5/ 8/ 2018 
اىل/ املدعى عليه  ) ذياب خزعل جعفر ( 

أقام املدعي ) محمد جاسم محمد ( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اعاله ض�دك والذي يطلب 
فيه�ا الزامك حكما بتأديت�ك أتعاب املحاماة 
املس�تحقة ل�ه بنس�بة )12%( م�ن قيم�ة 
التعوي�ض ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي ) يارس جبار 
محس�ن ( واش�عار مختار حي الجامعة/4 
) محم�د كاظم اليارسي ( ل�ذا تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد 
املرافع�ة املص�ادف 2018/8/19 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول .
القايض

خالد جابر عبيد

 وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة 25/26 
 /  18: املقاطع�ة   واس�م  رق�م  او  املحل�ة 

املشخاب
الجنس دار

النوع  ملك رصف
رقم الباب

رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة  :2 اولك / 40 مر  
املش�تمالت : اس�تقبال وه�ول وغرفتي نوم 

ومسقف كونكريت مسلح  
املزروعات واملغروسات :

واردات املبيع السنوية 
الشاغل : املالك

مقدار البيع  : تمام العقار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املناذرة 
باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف اعاله 
العائ�د للراه�ن قائ�د وبي�داء اوالد فيص�ل 
غازي وس�ليمة حس�ن  لق�اء طل�ب الدائن 
املرتهن  مرصف الرش�يد  /املن�اذرة البالغ ) 
42000000( اثن�ان واربع�ون مليون دينار 
فعىل الراغب يف االش�راك فيها مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل )30( يوما اعتب�ارا من اليوم 
الت�ايل لتاريخ ن�رش هذا االعالن مس�تصحبا 
مع�ه تأمين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة 
مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة 
للمبيع البالغة ) 60000000( ستون مليون 
دينار وان املزايدة س�تجري يف الساعة )12( 

ظهرا من اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة 

عامر شاني ظاهر املحنة 
����������������������������������������

وزارة الداخلية  
وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 6214

التاريخ 2018/8/5
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي 
)محم�د حس�ني رايض كان�ي( ال�ذي يطلب 
في�ه تبديل لقبه وجعله )الحيدري ( بدال من 
)الخفاجي(  فمن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل مده اقصاها )خمس�ة  عرش 
يوم( وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدع�وى وفق احكام امل�ادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية  رقم 3 لس�نة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
العقيد الحقوقي

حيدر عبد جاسم عنوز
مدير شؤون االحوال املدنية 

يف النجف االرشف
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة  بداءة النجف
العدد :  2759/ب5 / 2018

التاريخ 2018/8/5
اىل / املدعى عليه االول )عباس عباد نارص( 
اقام املدعي )سيف كاظم عبد الحر(  الدعوى 
البدائية املرقمة اعاله ضدك التي يطلب فيها 
ابط�ال قيد العقار املرقم 61846/حي امليالد 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبلغ القضائي يارس جبار محس�ن واشعار 
املخت�ار عباس عبد الحس�ن الش�بيل قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة املصادف 
يف ي�وم 2018/8/12 وعند عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املسيب
العدد  / بال

التاريخ  / 2018/7/30
اعالن

فقد الشخص املدعو  صالح حسن ياسني  
املبين�ه صورت�ه اعاله بتاري�خ 2017/2/8 
بعد مغادرته داره الكائنة يف منطقة املسيب 
/ طري�ق الحامية قري�ة أل عام�ر  ولم يعد 
ل�ح االن وكان يرتدي ت�راك جوزي وقمصلة 
س�وداء وهو متوسط القامة واسمر البرشة 
وخايل م�ن العالمات الفارقة ع�ىل من  يعثر 
عليه مراجع�ة هذه املحكمة خ�الل ثالثون 
يوم�ا من ثاني يوم الن�رش بالصحف املحلية 
ويف حالة العكس س�وف تقوم هذه املحكمة 
بتنصي�ب زوجت�ه  املدع�وه انتهاء محس�ن 
ضيغم قيمة لغرض ادارة شؤونه واملحافظة 
اس�حاق  القارصي�ن  اوالده  وع�ىل  عليه�ا 

ويعقوب وكوثر ومريم وفاطمة وأسينات 
 القايض

تركي هادي جعفر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة  بداءة النجف
العدد :  1423/ب2 / 2018

التاريخ 2018/7/23
اعالن 

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة 
ش�يوع العقار املرقم 1181 براق يف النجف عليه 
تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور اعاله 
واملبين�ة اوصافه وقيمت�ه ادناه فع�ىل الراغبني 
بال�رشاء مراجعة هذه املحكم�ة خالل )ثالثون( 
يوما م�ن اليوم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا 
معه التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املقدرة بموجب ص�ك مصدق المر محكمة بداءة 
النج�ف وصادر من م�رصف الرافدي�ن رقم )7( 
يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة 
الثاني�ة عرش من اليوم االخري من االعالن يف هذه 
املحكمة وعىل املشري جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العقار املرقم 1181/ب�راق  يف النجف  عبارة عن 
عرصة فارغة تقع عىل ش�ارع الرس�ول بالقرب 
م�ن مرقد االم�ام عيل وع�رض الش�ارع املذكور 
20 مر وهي بمس�احة اجمالية 70 مر بواجهة 
بع�رض 12 مر وهي فارغة وغري مش�غولة من 

احد ان القيمة الكلية للعقار مبلغ مقداره 
) 700,000,000( س�بع مائة مليون دينار فقط 

ال غريها
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة  بداءة النجف
العدد :  2671/ب2 / 2017

التاريخ 2018/8/6
اعالن  

 بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة 
شيوع العقار املرقم 3/26421 حي الجامعة   يف 
النجف عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع العقار 
املذك�ور اع�اله واملبين�ة اوصافه وقيمت�ه ادناه 
فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة 
خالل )خمسة عرش( يوما من اليوم الثاني لنرش 
االع�الن مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية 
البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة بموجب صك 
مص�دق ألم�ر محكمة بداءة النج�ف وصادر من 
م�رصف الرافدين رقم )7( يف النجف وس�تجري 
املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم 
االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشري 
جلب هوي�ة االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية 

العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العقار املرق�م 3/26421 حي الجامعة يف النجف 
عبارة عن دار س�كن مف�رزة اىل ثالث اجزاء يقع 
عىل شارع عرض 10 مر الجزء االول يتكون من 
طابقني الطابق االول يحتوي عىل مطبخ وصالة 
وغرفتني ن�وم ومجموع�ة صحية ع�دد اثنان يف 
الطاب�ق االريض امام الطاب�ق العلوي يتكون من 
س�طح وغرفة نوم مس�قفة بالشيلمان ومخزن 
مش�غول من قبل محمد عبد ال�رؤوف باقر وهو 
املدع�ي الثان�ي وه�و يرغ�ب بالبق�اء يف العقار 
بصف�ة مس�تأجر مبني م�ن الطابوق مس�قف 
بامل�اء  مجه�ز  بال�كايش   مبل�ط  بالكونكري�ت 
والكهرب�اء ودرجة عمرانه جيد  اما الجزء الثاني 
يتكون من استقبال امامي وغرفة نوم وصحيات 
ع�دد 1 مبل�ط بال�كايش )وجدران�ه مغلف�ة يف 
الصحيات( وغري مشغول من احد لحظة الكشف 
ومس�قف بالكونكري�ت ع�دى الصالة املس�قفة 
بالش�يلمان مجهز باملاء والكهرباء درجة عمران 
هذا الج�زء جيدة  ام�ا الجزء الثال�ث يتكون من 
غرفة نوم ومطبخ باالمام مبلط بالكايش مجهز 
باملاء والكهرباء  مش�غول م نقب�ل املدعو محمد 
عب�د عيل ال�ذي يرغ�ب بالبقاء يف العق�ار بصفة 
مس�تأجر  بعد البيع مس�قف بالكونكريت عدى 
املطبخ مس�قف بالش�يلمان درجة عم�ران هذا 
الجزء جيدة مس�احة العقار االجمالية 300 مر 
فق�ط  وان القيمة املقدرة للعق�ار مبلغ مقداره 
)266,000,000( مائتان وس�تة وستون مليون 

دينار ال غريها
����������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة 29/4 
املحلة او رقم واسم املقاطعة  :2 / الوساد

الجنس دار
النوع  ملك رصف

رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة  :3 اولك و 3 مر 
املش�تمالت : غرفت�ي ن�وم واس�تقبال ومطب�خ 

وحمام ومرافق صحية 
املزروعات واملغروسات :

واردات املبيع السنوية 
الشاغل : املالك

مقدار البيع  : تمام العقار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف املن�اذرة 
باملزاي�دة العلني�ة العقار املوصوف اع�اله العائد 
للراهن وداد صاحب جرب لقاء طلب الدائن املرتهن  
مرصف الرش�يد  /املناذرة البالغ ) 66000000( 
س�تة وس�تون ملي�ون دين�ار فع�ىل الراغ�ب يف 
االش�راك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( 
يوم�ا اعتب�ارا من الي�وم التايل لتاري�خ نرش هذا 
االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل ع�ن 10% من القيمة 
املق�درة للمبي�ع البالغة ) 75000000( خمس�ة 
وس�بعون ملي�ون دينار وان املزايدة س�تجري يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة 

عامر شاني ظاهر املحنة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة البداءة املختصة بنظر
 الدعاوى التجارية يف النجف
العدد :  41/تجارية / 2018

التاريخ 2018/8/5
اىل / املدعى عليه )حسني احمد عبد العباس (  

اق�ام املدعي رئيس هيئة اس�تثمار النجف اضافة لوظيفته 
الدع�وى البدائي�ة املرقمة اع�اله ضدك وال�ذي يطلب فيها 
الزامك بتس�ديد الغرامات التاخريية املرتبة بذمتك ولثبوت 
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي عيل 
رحمن عيل واش�عار املجل�س املحيل لحي الجه�اد لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
املص�ادف 2018/8/16 وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة  بداءة النجف
العدد :  2093/ب3 / 2018

التاريخ 2018/8/5
اىل / املدعى عليه ) ذياب خزعل جعفر( 

اقام املدعي محمد جاس�م محمد  الدع�وى البدائية املرقمة 
اع�اله ضدك والذي يطلب فيها الزامك حكما بتأديتك اتعاب 
املحاماة املس�تحقة له بنس�بة )12%( م�ن قيمة التعويض 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
يارس جبار محسن  واشعار  مختار حي الجامعة /4 محمد 
كاظم اليارسي   لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموع�د املرافعة املصادف 2018/8/19 وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة  بداءة النجف
العدد :  2748/ب3 / 2018

التاريخ 2018/8/5
اىل / املدعى عليه ) ميثم عامر عبد الكاظم( 

اقام املدعي مالك عيل مجدي  الدعوى البدائية املرقمة اعاله 
ض�دك والتي يطل�ب فيها الزامك بتس�ديد املبلغ املس�تحق 
وق�دره احد عرش ملي�ون دينار عراق�ي  ولثبوت مجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي عقيل مهدي 
موىس واش�عار  املختار كمال عبد نور الزريف مختار ناحية 
العباس�ية  حي طرب س�يد جواد  عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا      بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور 
يف موع�د املرافعة املصادف يف ي�وم 2018/8/19 وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة  بداءة النجف
العدد :  1423/ب2 / 2018

التاريخ 2018/7/23
اعالن 

بن�اءا عىل القرار الص�ادر من هذه املحكمة بإزالة ش�يوع 
العقار املرقم 1177 براق يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة 
ع�ن بي�ع العقار املذك�ور اع�اله واملبينة اوصاف�ه وقيمته 
ادن�اه فعىل الراغبني بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة خالل 
)ثالث�ون( يوما م�ن اليوم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانونية البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة 
بموجب ص�ك مصدق الم�ر محكمة ب�داءة النجف وصادر 
م�ن مرصف الرافدين رقم )7( يف النجف وس�تجري املزايدة 
واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن 
يف هذه املحكمة وعىل املش�ري جل�ب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العقار املرقم 1177 براق يف النجف عبارة عن عرصة فارغة 
تقع بالقرب من شارع الرسول بالقرب من مرقد االمام عيل 
وعىل ش�ارع بعرض 4 مر وهي بمساحة اجمالية 127,92 
مر وهي فارغة وغري مش�غولة من احد وان القيمة الكلية 
للعقار مبلغ مقداره )959,250,000( تس�عمائة وتس�عة 
وخمس�ون مليون ومائتان وخمس�ون ال�ف دينار فقط ال 

غريها

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة  :2018/1827

التاريخ 2018/8/2
اىل  /املنفذ عليه ثامر هادي غازي

لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن رشح املبلغ اش�عار مختار 
منطقة الرضوية الثانية  طالب حسني عليوي بانه قد ارتحل 
اىل كرب�الء اي ان مكانه مجهول ان�ك مجهول محل االقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه  واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمسة عرش 
يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 

بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر:

يف  2403/ش2018/7   املرق�م  الحك�م  ق�رار  بموج�ب 
2018/4/22 والص�ادر من محكمة االحوال الش�خصية يف 
النجف والزامك تس�ديد مبلغ وقدره س�بعة ماليني ومئتان 

وخمسة عرش الف وثالثمائة وثالثة وثالثون دينار فقط
������������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة  :1540/ت/2018

التاريخ 2018/8/2
اىل / املنفذ عليه / كزار حمد الله هاتف  

لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن رشح املخت�ار )تايه حمود 
السبتي /حي الريموك االوىل( 

ان�ك مجهول محل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة )27( 
م�ن قانون التنفيذ  تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
التنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل 

كرار عماد كايت
اوصاف املحرر:

قرار محكة االحوال الشخصية يف النجف
واملتضم�ن   2018/4/30 يف  2671/ش2018/5  املرق�م 
تس�ليم اثاث زوجية عينا وان تعذر فاقيامها املثبتة ازاء كل 

منها يف القرار املرقم اعاله
������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة  
العدد : 4958

التاريخ 2018/8/6
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2018/11/28 
لتس�جيل تمام العق�ار املرقم )2325( محلة الرش�ادية  يف 
الكوف�ة اىل طال�ب التس�جيل املج�دد )عدي حمي�د مجيد( 
لتسجيله مجددا بأسمه بصفته املالك حائز للمدة القانونية 
ولغ�رض تثبيت امللكية املذكورة لها تمهيدا للتس�جيل وفق 
احكام القانون التسجيل العقاري )43( لسنة 1971 قررنا 
اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق 
معين�ة عىل ه�ذا العقار تقديم ما لديه م�ن بيانات اىل هذه 
الدائرة خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش 
ه�ذا االع�الن وكذلك الحض�ور اىل موقع العقار يف الس�اعة 
الع�ارشة صباحا  م�ن اليوم التايل النتهاء م�دة هذا االعالن 
وذل�ك ألثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض
عبد النارص جواد كاظم

مدير التسجيل العقاري يف الكوفة
������������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 826/ت/2018

التاريخ : 2018/8/6
اىل / املنفذ عليه ) عيل محسن غني( 

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن )خ�الل مذك�رة االضبارة 
بالتنفي�ذ واش�عار مخت�ار منطقة ح�ي الص�در الثالث يف 
الكوف�ة ( انك مجهول محل االقامة ولي�س لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ عليه اس�تنادا 
للمادة  27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية التنفيذ الكوفة خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باجراء التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر  :
قرار محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة بالعدد

1930/ش/2015 واملتضمن نفقات الزوجية واالطفال

العدد: 349 
التاريخ: 5/ 8/ 2018 

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

نوع ت
القيمة التقديرية سنويا المقاطعة مساحته رقم العقار /  الموقع العقار

 مدة االيجار)الحالية( 

ملعب 1
خماسي

جزء من 2 القطعة 
1250/4م2المرقمة )448/1(  

ثالث 1000000 مليون دينارالجزره
سنوات
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اس�تنادا الحكام املادة 39 / ثالثا من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وبالنظر ملوافقة مسجل الرشكات عىل 
تاسيس رشكتنا لذا يرس رئيس لجنة املؤسسني دعوتكم والجمهور الكريم لالكتتاب العام باالسهم املطروحة والبالغة ) 

000 ، 000 ، 000 ، 45 دينار / س�هم ( خمس�ة واربعون مليار دينار وفق التفاصيل التالية : 
اوال : عقد تاس�يس رشكة مرصف الناس�ك لالس�تثمار والتمويل االس�المي ) مس�اهمة مختلطة ( . 

راسمالها ) 000 ، 000 ، 000 ، 100 ( مائة مليار دينار .
املادة االوىل : اس�م الرشكة : رشكة مرصف الناس�ك لالس�تثماروالتمويل االس�المي ) مس�اهمة مختلطة ( 

املادة الثانية : مركز الرشكة :
1 – الفرع الرئييس يف بغداد .

2 – لها الحق يف فتح فروع داخل العراق وخارجه وبموجب خطة س�نوية للرشكة بعد اس�تحصال موافقة البنك املركزي 
كذل�ك له�ا الحق يف نقل الفرع الرئييس او اي فرع من فروعها او غلق او دمج اي فرع بعد اس�تحصال موافقة من البنك 

املرك�زي العراق�ي .
املادة الثالثة : غرض الرشكة وطبيعة عملها ونشاطها :

يه�دف املرصف اىل تقدي�م الخدمات املالية واملرصفية املتفقة مع احكام الرشيعة االس�المية لالس�هام بتنمية االقتصاد 
الوطني قدر امكانيته املتاحة وهو لهذا الغرض يمارس لحس�ابه او لحس�اب غريه يف داخل العراق وخارجه جميع اوجه 
النش�اط املرصيف املعروفة او املستحدثة وجميع االعمال املرصفية واالستثمارية املختلفة االسالمية وبما ال يتعارض مع 
احكام الرشيعة االس�المية واملعايري الدولية االس�المية الرشعية واملحاس�بية قانوني البنك املركزي واملصارف االسالمية 

النافذين والتعليمات الصادرة بموجبهما وله يف سبيل ذلك ممارسة النشاطات التالية :
1 – اس�تالم ودائع نقدية ) يف ش�كل ودائع تحت الطلب او الودائع الجل او ودائع مقيدة او غري مقيدة او انواع اخرى من 
الودائع ( او اي اموال اخرى مس�تحقة الس�داد بدون فائدة ووفقا الحكام الرشيعة االسالمية واملعايري الدولية االسالمية 

والرشعية وقانون املصارف االسالمية والرشعية وقانون املصارف االسالمية النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه .
2 – ان يلتزم بتشغيل وتوظيف واستثمال مبالغ الودائع املودعة لديه  بموجب عقد وكالة مقابل اجر محدد فقط او اخذ 
اجر محدد زائد حصة من الربح املتحقق عن عملية االستثمار يف حال زيادته عن حد معني يذكر يف العقد مكسبقا وان يتم 
الترصف باموال املودعني حس�بما متفق عليه عند االيداع وفقا الحكام الرشيعة االسالمية واملعايري الرشعية واملحاسبية 

االس�المية الدولية .
3 – تاس�يس محافظ استثمارية وصناديق استثمارية واصدار صكوك مقارضة مشرتكة او صكوك مقارضة مخصصة 

وفقا ملا يحدده البنك املركزي العراقي .
4 – انشاء صناديق التامني التباديل لصالح املرصف او املتعاملني معه يف مختلف املجاالت .

5 – قبول االوراق التجارية واملالية لحفظها او تحصيل الحقوق املرتتبة عليها الصحابها ودفع وتحصيل الصكوك واوامر 
واذونات الرصف مالم تكن متضمنة فوائد او تخالف االحكام .

6 – تقديم خدمات املقاصة والتسوية والتحويل للنقد واالوراق املالية واوامر الدفع واذونات الدفع ) بما يف ذلك الصكوك 
وبطاقات االئتمان ( والخصم واملدفاعات االخرى والشيكات السياحية والحواالت املرصفية والتحويالت السلكية واملبالغ 
املدينة والدائنة املرخص بها س�لفا وكذلك تقديم خدمات كمدير حافظ لالوراق او كمستش�ار مايل او كوكيل استش�اري 
مايل مع مراعاة قانون البنك املركزي وقانون املصارف االس�المية ونظ�ام الدفع االلكرتوني النافذة والتعليمات الصادرة 

بموجبها وبما ال يخالف احكام الرشيعة االسالمية واملعايري الدولية الرشعية واملحاسبية .
7 – حفظ وادارة االشياء الثمينة بما فيها االوراق املالية وتقديم خدمات حفظ االمانات وبما اليخالف الرشيعة االسالمية 

واملعايري الرشعية الدولية وقانون املصارف االسالمية النافذ والتعليمات الصادرة بموجبها .
8 – ان يقوم بالبحوث والدراسات املتعلقة بانشاء املرشوعات ودراسات الجدوى االقتصادية وتوظيف اخرين لهذا النشاط 

كما يقوم بالدراسات الخاصة لحساب زبائنه وتقديم املعلومات واالستشارات لهم .
9 – ان يش�ارك املرصف يف اتحادات املصارف االسالمية وتبادل الخربة مع البنك االسالمي للتنمية واملصارف االسالمية يف 

كافة ارجاء املعمورة .
10 – تمل�ك االم�وال املنقول�ة وغري املنقولة وبيعها واس�تثمارها وتاجريها واس�تاجارها بما يف ذلك اس�تصالح االرايض 
اململوكة واملس�تاجرة واعدادها للزراعة والصناعة والسياحة واالسكان بعد الحصول عىل موافقة البنك املركزي العراقي 

ونقل ملكية العقارات حال االنتهاء من الغرض الذي انشات من اجله .
11 – تاس�يس الرشكات او املس�اهمة فيها يف مختلف املجاالت املكملة الوجه نشاطها واملس�اهمة يف الرشكات القادمة 

ذات النش�اط غري املحرم رشعا بموافقة البنك املركزي العراقي وبما التزيد عىل النس�بة التي يحددها البنك من راس�مال 
املرصف واحتياطياته .

12 – املس�اهمة يف رؤوس اموال املصارف االس�المية املجازة داخل العراق وخارجه بعد استحصال موافقة البنك املركزي 
العراقي .

13 – اليجوز التعامل يف الفائدة املرصفية اخذا وعطاءا .
14 – اليجوز االستثمار وتمويل اي سلعة او مرشوع التبيحه الرشيعة االسالمية .

15 – اليجوز تمويل عمليات السمرسة باملشاريع العقارية .
16 – اليجوز تعدي قيمة املمتلكات الثابتة املعدة الستعمال نسبة ) 30 % ( من صايف امواله الخاصة االساسية وال تتجاوز 

نسبة استثماراته يف املمتلكات الثابتة بما فيها النسبة املذكورة اعاله ) 50 % ( من قيمة محفظته االستثمارية .
17 – عىل املرصف تعيني هيئة رشعية من قبل الهيئة العاملة بما اليقل عن ) 5 ( اعضاء من بينهم ) 3 ( من ذوي الخربة 
يف الفقه االس�المي واصوله واثنني منهم يف االقل من ذوي الخ�ربة واالختصاص يف االعمال املرصفية والقانونية واليجوز 
ح�ل الهيئة الرشعية او اعفاء اي عضو فيها اال بقرار مس�بب من مجل�س ادارة املرصف باغلبية ثلثي االعضاء وموافقة 

الهيئة العامة للمرصف .
املادة الرابعة : راس مال الرشكة :

راس املال املدفوع ) 000 ، 000 ، 000 ، 100 ( دينار عراقي مائة مليار دينار قيمة السهم الواحد دينار واحد اي مامقداره 
) 000 ، 000 ، 000 ، 100 س�هم ( وقد اكتتب املؤسس�ون ب ) 55 % ( من راس املال الرشكة اي مبلغ قدره ) 000 ، 000 
، 000 ، 55 ( فقط خمس�ة وخمس�ون مليار دينار / سهم ويطرح ) 45 % ( لالكتتاب العام اي مبلغ ) 000 ، 000 ، 000 

، 45 ( خمسة واربعون مليار دينار / سهم .
املادة الخامسة : مجلس االدارة :

1 – اعض�اء مجل�س ادارة املرصف : تنتخبهم الهيئة العامة لرشكة مرصف الناس�ك لالس�تثمار والتمويل االس�المي / 
مساهمة مختلطة وعددهم سبعة اصليني وسبعة احتياط وان يتم اختيارهم بالطريقة والنسب املقررة الختيار االعضاء 

االصليني.
2 – م�ع مراع�اة توفر ال�رشوط القانونية يف عضوي�ة مجلس االدارة املذك�ورة يف قانون املصارف رقم 94 لس�نة 2004 

والتعليمات الصادرة بموجبه وقانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 واس�س وضوابط وتعليمات البنوك االس�المية .
ثانيا / عدد االس�هم املطروحة لالكتتاب ) 000 ، 000 ، 000 ، 45 ( خمس�ة واربعون مليار س�هم والتي تمثل 45 % من 

راس مال الرشكة .
ثالثا / سعر السهم الواحد : دينار واحد .

رابعا / الحد االدنى لعدد االسهم التي يجوز االكتتاب بها هو ) 000 ، 000 ، 1 ( مليون سهم .
خامسا / مكان االكتتاب : مرصف اشور الدويل لالستثمار / مساهمة خاصة .

العنوان : الفرع الرئييس ملرصف اشور – بغداد – تقاطع عقبة بن نافع – 
فرع اشور يف اربيل الواقع يف بختياري .

سادسا / مدة االكتتاب وبدايته :
أ – التقل مدة االكتتاب عن ثالثني يوما وال تزيد عن ستني يوما .

ب – يكون االكتتاب للجمهور خالل الثالثني يوما االوىل من بداية االكتتاب .
ت – اليكتتب مؤسس�و الرشكة يف اس�همها اثناء فرتة عرض االس�هم عىل االكتتاب العام اال بعد انتهاء مدة الثالثني يوما 
م�ن بداي�ة االكتتاب او خالل فرتة تمديد االكتتاب املنصوص عليها يف املادة 42 من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 

املعدل.
ث – تاريخ بدء االكتتاب يف 15 / 8 / 2018 ويغلق االكتتاب بعد االنتهاء املدة وعند االكتتاب بكامل االسهم .

ج – يتم االكتتاب بموجب استمارة منظمة وفق احكام املادة 41 من قانون الرشكات اعاله .
سابعا / نفقات تاسيس الرشكة :

تقدر نفقات التاس�يس عند انتهاء االجراءات بحدود ) مليار دينار ( قابلة للزيادة والنقصان .
مع الشكر والتقدير

اىل / السادة مسامهي رشكة اخلري لالستثامر املايل / مسامهة خاصة 
م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 

اس�تنادا الحكام املادة ) 88 ( من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار 
مجلس االدارة بتاريخ 27 / 5 / 2018 يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للرشكة 
يف الس�اعة ) 10 ( م�ن صباح يوم الثالثاء املواف�ق 28 / 8 / 2018 يف مقر الرشكة الكائن يف 

بغداد – ساحة الواثق – شارع سلمان فائق للنظر يف جدول اعماله :
1 – االس�تماع اىل تقارير مجلس ادارة الرشكة حول نش�اطها للس�نتني املاليتني املنتهيتني يف 

2015 و 31 / 12 / 2016 واتخاذ القرارات الالزمة .
2 – االستماع اىل تقارير مراقب الحسابات للسنتني املاليتني املنتهيتني يف 2015 و 31 / 12 / 

2016 ومناقشته واتخاذ القرارات الالزمة بشانه .
3 – مناقشة الحسابات الختامية للرشكة للسنتني املاليتني املنتهيتني يف 2015 و 31 / 12 / 

2016 واملصادقة عليهما .
4 – تعيني مراقب حسابات الرشكة لعام 2018 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس املهنة .

5 – انتخاب خمسة اعضاء مجلس ادارة جدد اصليني ومثلهم احتياط وفق املادة 108 / رابعا 
من قانون الرشكات .

6 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة .
راجني تفضلكم بالحضور اصالة او انابة احد املساهمني عنكم بصكوك انابة او توكيل الغري 
بوكال�ة مصدقة من كات�ب العدل مع مراعاة احكام املادة ) 91 ( م�ن القانون ويف حال عدم 
اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل االس�بوع الذي يليه يف يوم الثالثاء املوافق 4 / 9 

/ 2018 يف نفس الزمان واملكان املعينني .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1423/ب2018/2

التاريخ: 2018/7/23
اعالن 

بناء عىل القرار  الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار املرقم ) 
1177 ( براق يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور 
اع�اله واملبينه اوصافه وقيمت�ه ادناه فعىل الراغب�ني بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املحكم�ة خالل )ثالث�ون( يوما م�ن الي�وم الثاني لن�رش االعالن 
مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة 
بموج�ب صك مص�دق  ألمر  محكمة بداءة النج�ف وصادر من مرصف 
الرافدين رقم )7( يف النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية 
ع�رش من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املش�رتي جلب 

هوية األحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف: العقار املرقم )1177( براق يف النجف عبارة عن عرصة فارغة 
تقع بالقرب من شارع الرسول بالقرب من مرقد االمام عيل وعىل شارع 
بع�رض 4 مرت وهي بمس�احة اجمالية 127،92 م�رت وهي فارغة وغري 
مشغولة من احد وان القيمة الكلية للعقار مبلغ قدره )959،250،000( 
تس�عمائة وتسعة وخمسون مليون ومائتان وخمسون الف دينار فقط 

الغريها.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1423/ب2018/2

التاريخ: 2018/7/23
اعالن 

بناء عىل القرار  الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار املرقم ) 
1181 ( براق يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور 
اع�اله واملبينه اوصافه وقيمت�ه ادناه فعىل الراغب�ني بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املحكم�ة خالل )ثالث�ون( يوما م�ن الي�وم الثاني لن�رش االعالن 
مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة 
بموج�ب صك مص�دق  ألمر  محكمة بداءة النج�ف وصادر من مرصف 
الرافدين رقم )7( يف النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية 
ع�رش من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املش�رتي جلب 

هوية األحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف: العقار املرقم )1181( براق يف النجف عبارة عن عرصة فارغة 
تقع عىل ش�ارع الرس�ول بالقرب من مرقد االمام عيل وعرض الش�ارع 
املذكور 20 مرت وهي بمس�احة اجمالية 70 مرت بواجهة بعرض 12 مرت  
وهي فارغة وغري مشغولة من احد وان القيمة الكلية للعقار مبلغ قدره 

)700،000،000( سبع مائة مليون دينار فقط الغريها.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف  النجف التحادية 

 محكمة بداءة النجف 
العدد: 2759 /ب5/ 2018 

التاريخ : 5/ 8/ 2018 
اىل/ املدعى عليه االول  )عباس عباد نارص ( 

اقام املدعي )س�يف كاظم عبد الحر ( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله ض�دك الت�ي يطلب 
فيها ابط�ال قيد العقار املرق�م  61846/حي 
امليالد ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي ) يارس جبار محس�ن ( 
واشعار املختار ) عباس عبد الحسن الشبيل ( 
قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بموعد املرافع�ة املصادف 
يف ي�وم 2018/8/12 وعند ع�دم حضورك او 
ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض 

خالد جابر عبيد 

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة: 2018/1827

التاريخ: 2018/8/2
اىل / املنفذ عليه ) ثامر هادي غازي( 

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ اشعار مختار 
منطق�ة ) الرضوية الثاني�ة ( ) طالب حس�ني عليوي( بانه 
قد ارتح�ل اىل كربالء اي ان مكانه مجهول انك مجهول محل 
االقام�ة وليس لدي�ك موطن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه، واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ النجف خالل 
خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل

/ املرق�م2403  الحك�م  ق�رار  بموج�ب  املح�رر:  اوص�اف 
ش2018/7 يف 2018/4/22والص�ادر م�ن محكمة االحوال 
الش�خصية يف النج�ف والزامك تس�ديد مبلغ وقدره س�بعة 
ماليني ومائتان وخمسة عرش الف وثالثمائة وثالثة وثالثون 

دينار فقط

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة: 1540/ت/2018

التاريخ: 2018/8/2
اىل / املنفذ عليه ) كرار حمد الله  هاتف 

 )
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من رشح 
املخت�ار ) تاي�ه حم�ود الس�بتي ( حي 
الريموك االوىل انك مجهول محل االقامة 
ولي�س لديك موط�ن دائ�م او مؤقت او 
مختار يمك�ن اجراء التبليغ واس�تنادا 
للم�ادة )27( من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة 
تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوما 
تب�دأ م�ن الي�وم الت�ايل للن�رش ملبارشة 
ويف  بحض�ورك  التنفيذي�ة  املعام�الت 
حال�ة ع�دم حض�ورك س�تبارش هذه 
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون.
املنفذ العدل

كرار عماد كايت
اوص�اف املحرر: ق�رار محكمة االحوال 
الش�خصية يف النج�ف املرق�م 2671/

ش2018/5 يف 2018/4/30 املتضم�ن 
تس�ليم اث�اث زوجي�ة عين�اً وان تعذر 
فاقيامه�ا املثبتة ازاء كل منها يف القرار 

املرقم اعاله.
�������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد: 4958

التاريخ: 2018/8/6
اعالن

بناءا ع�ىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة 
لتس�جيل   2017/11/28 بتاري�خ 
تم�ام العق�ار  املرق�م )2325( محل�ة 
الرش�ادية يف الكوفة اىل طالب التسجيل 
املج�دد )عدي حميد مجيد ( لتس�جيله 
مج�ددا باس�مه بصفت�ه املال�ك حائ�ز 
للمدة القانوني�ة ولغرض تثبيت امللكية 
املذك�ورة له�ا تمهي�دا للتس�جيل وفق 
اح�كام قانون التس�جيل العقاري رقم 
)43( لس�نة 1971 قررن�ا اع�الن ه�ذا 
الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة 
او حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم 
م�ا لديه م�ن بيان�ات اىل ه�ذه الدائرة 
خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
يف موق�ع العق�ار يف الس�اعة الع�ارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا 
االعالن وذلك ألثب�ات حقوقه موقعيا يف 
الكشف الذي س�يجري يف اليوم املذكور 

لهذا الغرض
بنائه�ا  م�ع  ال�دار  ارض  مالحظ�ة:- 

مسقفة بالشيلمان.
الحقوقي 

عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

اىل / السادة مسامهي رشكة الرشق للتأمني ) م خ ( 
م / اعالن دعوة اهليئة العامة لالجتامع 

تحية طيبة .. 
تنفي�ذا لقرار مجل�س ادارة الرشكة املؤرخ يف 13 / 5 / 2018 واس�تنادا الحكام 
امل�واد ) 87 و 88 / ثاني�ا ( من قانون الرشكات ندعوك�م لحضور اجتماع الهيئة 
العامة للرشكة املزمع عقده صباح يوم االحد املصادف 16 / 9 / 2018 الس�اعة 
الع�ارشة والنصف صباح�ا يف مقر الرشكة الكائن يف بغ�داد – عرصات الهندية – 

قرب مرصف التنمية الدويل وذلك ملناقشة جدول االعمال االتي : 
1 – مناقشة تقرير مجلس ادارة الرشكة عن نشاطها للسنة املالية املنتهية يف 31 

/ 12 / 2017 واملصادقة عليه .
2 – مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات والحسابات الختامية للرشكة للسنة 

املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2017 واملصادقة عليها .
3 – تعيني مراقب حسابات للرشكة لسنة 2018 .

4 – ابراء ذمة الس�ادة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن نش�اط الرشكة للس�نة 
املالية 2017 وتحديد مكافاتهم .

راج�ني حضوركم او م�ن ينوب عنكم بموج�ب صك انابة او توكي�ل الغري وكالة 
مصدق�ة من كاتب العدل مع مراعاة احكام املادة ) 91 ( من قانون الرشكات ويف 
حال�ة عدم اكتمال النص�اب القانوني لالجتماع فيؤجل اىل يوم االحد املوافق 23 / 

2018 / 9

اعالن 
من رشكة مرصف الناسك لالستثامر والتمويل االسالمي ) املسامهة املختلطة ( 

اىل / اجلمهور الكريم ومؤسيس رشكة مرصف الناسك لالستثامر والتمويل االسالمي ) املسامهة املختلطة ( املحرتمني 
م / بيان اكتتاب

رئيس جلنة املؤسسني

زياد خلف عبد 
رئيس جملس االدارة

املدير املفوض 
حسني قاسم عكار
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مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة

تعل�ن مديري�ة زراع�ه ص�اح الدي�ن ع�ن تأجري 
املس�احات املدرجه تفاصيلها ادن�اه وفق احكام 
القانون 35 لس�نة 1983 وفق قانون بيع وايجار 
ام�وال الدول�ة رق�م 21 لس�نة 2013 املعدل فعىل 
الراغبني بالتاجري الحضور اىل مقر املديرية الكائن 
يف صاح الدين الساعة )10( صباحا مستصحبني 
معه�م التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 20%  م�ن 
القيمة التقديرية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
مصاري�ف واجور  النرش وس�تجري املزايدة اليوم 
الثاث�ني اعتبارا م�ن اليوم التايل لن�رش االعان يف 

الصحيفة الرسمية

المساحة المقاطعةالقطعةت
بالدونم

التخمين 
بالدينار

اوصاف 
االرض

116/88 / 8
زراعية800دينار25دونمالخنك

216/88 / 8
زراعية1000دينار20دونمالخنك

316/88 / 8
زراعية800دينار25دونمالخنك

مجلس القضاء االعىل
لجنة تثبيت امللكية 

يف بلدروز
العدد 2/ تسجيل مجدد / 2018

التاريخ 2018/8/2  
اعان قرار تثبيت عائدية عقار مجددا

بتاريخ  2018/7/19 اصدرت لجنة تثبيت 
امللكي�ة يف بلدروز  قراره�ا بتثبيت عائدية 
العقار املرقم 74  محلة الصدرانية يف قضاء 
بل�دروز رقم االبواب 1/148 بأس�م طالب 
التسجيل املجدد احمد اسماعيل لفته  وعىل 
من لديه اعرتاض عىل القرار املذكور  اقامة 
الدعوى امام  املحكمة املختصة خال مدة 
ثاث�ني يوما اعتبارا من الي�وم التايل لنرش 
هذا االعان اس�تنادا الحكام املادة 49 من 
قانون التس�جيل العقاري رقم 43 لس�نة 
1971 وعند انتهاء املدة وعدم ورود اشعار 
م�ن املحكمة باقامة الدع�وى لديها خال 
املدة املذكورة   س�وف تس�تكمل اجراءات 

التسجيل وفق القانون
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف بلدروز 

قايض محكمة بداءة بلدروز
القايض

صالح سعيد محمود
����������������������������������

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

العدد 1167 
التاريخ 2017/12/7 

قرار حكم
تش�كلت محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطق�ة الخامس�ة يف ي�وم 2017/12/7 
برئاس�ة الل�واء الحقوقي عمران جس�ام 
محمد وعضوية كل م�ن العميد الحقوقي 
جرب عتيوي معله والعقيد الحقوقي عادل 
مط�رش جل�ود واص�درت حكمه�ا االت�ي 
بعد التدقيق واملداولة باس�م الش�عب عىل 

املتهم 
القضية املرقمة : 1167 

اسم املشتكي / الحق العام
اس�م امل�دان : الرشط�ي ص�ادق جمع�ة 

عطيوي
املنس�وب اىل / مديري�ة رشط�ة محافظة 

البرصة واملنشأت
1 � ع�دم اجراء محاكم�ة املتهم الرشطي 
صادق جمعة عطيوي عن التهمة املسندة 
اليه وفق املادة 37/اوال من ق.ع.د رقم 14 
لسنة 2008 لس�بق شموله بقانون العفو 
الع�ام رقم 19 لس�نة 2008 حس�ب قرار 
لجن�ة العفو يف محكمة اس�تئناف البرصة 
الع�دد 874/عف�و/ 2015 يف  االتحادي�ة 
2015/6/28 وع�ن نف�س وقائ�ع ه�ذه 

القضية 
2 � تضمينه مبلغ مقداره  85,000 خمسة 
وثمان�ون الف دينار اس�تنادا للفقرة ثانيا 
م�ن امل�ادة يف )1( اعاه ع�ن قيمة ارضار 
العجل�ة املرقمة )1278(  نوع كيا صالون 

تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
3 � حج�ز اموال�ه املنقولة وغ�ري املنقولة 
استنادا الحكام املادة  69/ رابعا من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 
االراء  باتف�اق  ص�ادرا  غيابي�ا  ق�رارا 
قاب�ا لاع�رتاض وافه�م علن�ا  بتاري�خ 
2017/12/7 عم�ا باحكام امل�ادة 60 / 

سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
اعان 

بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )  خزعل 
حسن عيل ( الذي يطلب فيه تبديل ) اللقب( 
م�ن  )العلياوي( اىل )املاج�دي( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خال مدى 
اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق احكام 
امل�ادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير األحوال املدني�ة والجوازات واالقامة 

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

اعان
اىل املته�م الغائب / الرشطي عيل حس�ن 

دحام بنيان
املنطق�ة  ح�دود  قي�ادة    / اىل  املنس�وب 

الرابعة
ن�واب   � الب�رصة  محافظ�ة   / العن�وان 

الضباط
بم�ا انك مته�م وفق امل�ادة 34 من ق.ع.د 
رقم 14 لس�نة 2008 الختاس�ك املسدس 
    ( واملرق�م  محلي�ا  املرم�ز  الحكوم�ي  
H43147Z  (  نوع برتا وملجهولية اقامتك 
اقت�ى تبليغك بهذا االعان عىل ان تحرض 
ام�ام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل االوىل 
/ املنطق�ة الخامس�ة البرصة خ�ال مدة 
ثاثون يوما م�ن تاريخ تعليق هذا االعان   
التهم�ة  ع�ن  وتجي�ب  اقامت�ك  يف مح�ل 
املوجه ضدك وعند عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمتك  غيابيا اس�تنادا الحكام 
امل�واد ) 65 و 68 و69(  من قانون اصول 
املحاكم�ات الجزائية لق�وى االمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

فقدان
فقدت هوي�ة نقابة املهندس�ني العراقيني 
بأسم )هيثم كاظم هادي(  من يعثر عليها 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة  محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد : با  

التاريخ 2018/7/29 
اعان مفقود

اىل املفقود محمد واسماء اوالد عبد الرزاق 
عباس جاسم 

والدت�ك  قدم�ت   2018/7/29 بتاري�خ 
املدع�وه ) عدوي�ه مهدي صال�ح مهدي( 
تطل�ب في�ه نصب�اه قيم�ة علي�ك لكونك 
خرجت بتاريخ 2014/9/20 ولم تعد لحد 
االن ل�ذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف 
حال�ة ع�دم حضورك خال خمس�ة عرش 
يوم من اليوم التايل من تاريخ النرش سوف 
تنص�ب )عدويه مهدي صالح( قيمة عليك 

الدارة شؤونك
القايض

فاح حسن هادي
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
لجنة تثبيت امللكية 

يف بلدروز
العدد 1/ تسجيل مجدد / 2018

التاريخ 2018/8/5  
اعان قرار تثبيت عائدية عقار مجددا

بتاريخ  2018/7/19 اصدرت لجنة تثبيت 
امللكي�ة يف بلدروز  قراره�ا بتثبيت عائدية 
العقار املرقم 89  محلة الصدرانية يف قضاء 
بل�دروز رقم االبواب 1/178 بأس�م طالب 
التس�جيل املجدد ثامر منعم عيل وعىل من 
لدي�ه اعرتاض ع�ىل القرار املذك�ور  اقامة 
الدعوى امام  املحكمة املختصة خال مدة 
ثاث�ني يوما اعتبارا من الي�وم التايل لنرش 
هذا االعان اس�تنادا الحكام املادة 49 من 
قانون التس�جيل العقاري رقم 43 لس�نة 
1971 وعند انتهاء املدة وعدم ورود اشعار 
م�ن املحكمة باقامة الدع�وى لديها خال 
املدة املذكورة   س�وف تس�تكمل اجراءات 

التسجيل وفق القانون
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف بلدروز 

قايض محكمة بداءة بلدروز
القايض

صالح سعيد محمود
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة  

االتحادية 
محكمة بداءة البرصة  

العدد : 1593/ب/2018
التاريخ 2018/8/6

اىل / املدعى عليه حيدر جواد حاتم 
اعان

اق�ام املدع�ي مدي�ر امل�ال الش�ائع جوني 
الفري�د يعق�وب الدعوى البدائي�ة املرقمة 
1593/ب/2-18 امام هذه املحكمة ضدك 
يطلب فيها الحكم بالزامك بتأدية له  املبلغ 
البال�غ س�بعة ماي�ني ومائت�ان وثمانون 
الف دينار عن املحل املرقم 31 املش�يد عىل 
العقار تسلس�ل 2/1 الك�زارة وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
وتايي�د املجلس البلي�د ملنطقة حي الزهور 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك االعن�ا يف 
صحيفتني محليتني يوميت�ني للحضور يف 
موعد املرافعة املصادف يوم 2018/8/20 
ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا  فس�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا
القايض

محمد قاسم عبود

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة: 826/ت/2018

التاريخ: 2018/8/6
اىل / املنف�ذ علي�ه ) عيل محس�ن 

غني ( 
لقد تحقق لهذه املديرية من خال 
) مذكرة االضبارة بالتنفيذ واشعار 
مختار منطقة حي الصدر الثالث 
يف الكوف�ة ( ان�ك مجه�ول مح�ل 
االقام�ة وليس لدي�ك موطن دائم 
او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبلي�غ واس�تنادا للم�ادة )27( 
من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعان�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
النج�ف خال خمس�ة عرش يوما 
تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعامات التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون.
املنفذ العدل

اوص�اف املح�رر: ق�رار محكم�ة 
الكوف�ة  يف  الش�خصية  االح�وال 
1930/ش/2015  بالع�دد 
الزوجي�ة  نفق�ات  واملتضم�ن 

واالطفال.
������������������������������

اعان 
بن�اء ع�ىل طل�ب املدع�و ) خال�د 
جب�ار اس�ماعيل ( وال�ذي يطلب 
م�ن خاله تبدي�ل اس�م ابنه من 
)ف�رزدق الصال�ح ( اىل )فرزدق ( 
واس�تنادا الح�كام امل�ادة 22 من 
قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 
لس�نة 2016 تقرر ن�رش طلبه يف 
الجري�دة الرس�مية فم�ن له حق 
االع�رتاض عىل طلب�ه يف الجريدة 
الرس�مية فمن له ح�ق االعرتاض 
عىل الطلب مراجعة املديرية خال 
15 خمس�ة عرش ي�وم من تاريخ 
النرش وبعكسه سينظر يف الطلب 

وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

������������������������������

اعان 
بناء عىل طلب املدعو ) رائد حميد 
داود ( وال�ذي يطل�ب م�ن خاله 
تبديل لق�ب من ) بط�اوي ( اىل ) 
املوىل ( واستنادا الحكام املادة 22 
من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 تقرر ن�رش طلبه 
يف الجريدة الرس�مية فمن له حق 
االع�رتاض عىل طلب�ه يف الجريدة 
الرس�مية فمن له ح�ق االعرتاض 
عىل الطلب مراجعة املديرية خال 
15 خمس�ة عرش ي�وم من تاريخ 
النرش وبعكسه سينظر يف الطلب 

وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

������������������������������

فقدان
فقدت اج�ازة مخب�ز املنتظر ابو 
الخصي�ب الرساجي ص�ادرة من 
الرشكة العام�ة لتصنيع الحبوب 
يف البرصة بأس�م / حامد مظلوم 

كاظم
من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2671/ب2017/2
التاريخ: 2018/8/6

اعان 
بناء ع�ىل الق�رار  الص�ادر من هذه 
املحكمة بازالة ش�يوع العقار املرقم 
يف  الجامع�ة  ح�ي   )  3/26421  (
النجف علي�ه تعلن هذه املحكمة عن 
بي�ع العقار املذك�ور اع�اه واملبينه 
اوصافه وقيمته ادناه فعىل الراغبني 
املحكم�ة  ه�ذه  مراجع�ة  بال�رشاء 
خال )خمس�ة عرش( يوما من اليوم 
الثاني لنرش االعان مس�تصحبا معه 
التأمينات القانونية البالغة 10% من 
القيمة املق�درة بموجب صك مصدق  
ألم�ر  محكمة ب�داءة النجف وصادر 
م�ن م�رصف الرافدي�ن رق�م )7( يف 
النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف 
الساعة الثانية عرش من اليوم االخري 
م�ن االعان يف ه�ذه املحكم�ة وعىل 
املش�رتي جلب هوية األح�وال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف: العقار املرق�م 3/26421 
ح�ي الجامع�ة يف النجف عب�ارة عن 
دار س�كن مف�رزة اىل ثاث�ة اج�زاء 
يقع عىل شارع عرض 10 مرت الجزء 
االول يتك�ون م�ن طابق�ني الطاب�ق 
االول يحت�وي ع�ىل مطب�خ وصال�ة 
وغرفتني نوم ومجموعة صحية عدد 
اثن�ان يف الطاب�ق االريض اما الطابق 
العل�وي يتك�ون م�ن س�طح وغرفة 
ن�وم مس�قفة بالش�يلمان ومخ�زن 
) محم�د عب�د  قب�ل  مش�غول م�ن 
ال�رؤوف باق�ر( وهو املدع�ي الثاني 
وهو يرغب بالبق�اء يف العقار بصفة 
مستأجر مبني من الطابوق مسقف 
بالكونكري�ت مبلط بال�كايش مجهز 
باملاء والكهرباء ودرجة عمرانه جيد 
اما الجزء الثاني يتكون من استقبال 
امامي وغرفة ن�وم وصحيات عدد 1 
مبلط بال�كايش ) وجدرانه مغلفة يف 
الصحي�ات ( وغري مش�غول من احد 
لحظة الكشف ومسقف بالكونكريت 
ع�دا الصال�ة املس�قفة بالش�يلمان 
مجهز باملاء والكهرباء درجة عمران 
هذا الج�زء جي�دة اما الج�زء الثالث 
ومطب�خ  ن�وم  غرف�ة  م�ن  يتك�ون 
باالم�ام مبلط بال�كايش مجهز باملاء 
والكهرباء مش�غول من قبل املدعو ) 
محمد عبد ع�يل( الذي يرغب بالبقاء 
بصفة مس�تأجر بعد البيع مس�قف 
بالكونكري�ت ع�دا املطب�خ مس�قف 
بالش�يلمان درجة عمران هذا الجزء 
جيدة مساحة العقار االجمالية 300 
مرت فق�ط وان القيمة املقدرة للعقار 
 )266،000،000( مق�داره  مبل�غ 
مائتان وس�تة وس�تون مليون دينار 

الغريها.
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اعان 
بناء عىل طلب املدعو ) مزهر منصور 
داود ( وال�ذي يطلب من خاله تبديل 
امل�وىل   ( اىل   ) ) بط�اوي  لق�ب م�ن 
( واس�تنادا الح�كام امل�ادة 22 م�ن 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 
2016 تق�رر ن�رش طلب�ه يف الجريدة 
الرس�مية فمن له حق االعرتاض عىل 
طلب�ه يف الجري�دة الرس�مية فمن له 
حق االع�رتاض عىل الطل�ب مراجعة 
املديري�ة خال 15 خمس�ة عرش يوم 
من تاريخ النرش وبعكسه سينظر يف 

الطلب وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
الجامعة التقنية الجنوبية

املعهد التقني / البرصة

اعالن
استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013

تعل�ن عمادة  املعه�د التقني /  برصة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري 
ساحة وقوف الس�يارات الخاصة )الخارجية ( وملدة سنة دراسية يف 
معهدن�ا يف اليوم الثاثني م�ن اليوم التايل لنرش االع�ان يف الصحيفة 
او الي�وم ال�ذي يلي�ه يف حال�ة  ك�ون املوعد عطل�ة رس�مية يف تمام 
الس�اعة العارشة صباحا فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة مراجعة 
الصندوق لاطاع عىل الرشوط وتقديم املستمسكات القانونية ودفع 
التامين�ات القانونية البالغ�ة )20%( من القيم�ة التقديرية من بدل 
االيج�ار املقدر بصك مصدق وتقديم براءة ذمة التحاس�ب  الرضيبي 
مقاب�ل مبلغ قدره  )1250000( مائة وخم�س وعرشون الف دينار 
غ�ري قابل لل�رد ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور نرش االعان 
والداللي�ة واملصاريف االخ�رى ويدفع بدل االيجار دفع�ه واحدة عند 

توقيع العقد
الدكتور 

مكي حسني عيل
العميد وكالة

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد 250/ ب/2010
م / بيع عقار باملزايدة 

املدعي / صادق جعفر عباس وجماعته
املدع�ى عليه / مدير بلدي�ة الكوت اضافة 

لوظيفته
تنفي�ذا لق�رار الحك�م الص�ادر م�ن هذه 
يف  250/ب/2010  بالع�دد  املحكم�ة 
2010/2/28 املتضمن ازالة شيوع العقار 
1987/2م 38 الخاجي�ة وتوزي�ع ص�ايف 
الثم�ن بني ال�رشكاء فقد تق�رر اعان عن 
بيع�ه باملزاي�دة العلنية خال م�دة ثاثني 
يوم�ا تب�دءا من الي�وم الت�ايل للنرش وعىل 
الراغب�ني بالرشاء مراجعة ه�ذه املحكمة  
مس�تصحبني معهم التأمين�ات القانونية 
عرشة م�ن املائة من القيم�ة املقدرة مالم 
يكونوا من الرشكاء وسوف تجري املزايدة 
يف الي�وم االخ�ري واذا ص�ادف اليوم االخري 
عطل�ة رس�مية فالي�وم الذي يلي�ه موعد 
املزاي�دة وع�ىل م�ن ترس�وا علي�ه املزايدة 

يتحمل اجور النرش واملناداة 
القايض 

عمار حسن عبد عيل
املواصفات

1- جن�س العقار / عرصة مش�يدة عليها 
سياج مبعثر من البلوك

2- املساحة / 200م2
3- الشاغل / اليوجد

 4- القيم�ة التقديري�ة / تس�عون مليون 
دينار
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جمهورية العراق

مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�اح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد:2018/5465                

  التاريخ: 2018/8/6
نرش اعان

قدمت املستدعية )غنية كوان توفيق( طلب 
اىل ه�ذه املحكمة تطل�ب فيه اصدار حجر 
وقيموم�ة لزوجها املفق�ود )عدنان نايف 
دعيث�ر( وال�ذي فقد بتاري�خ 2015/6/7 
عليه واس�تنادا لقان�ون رعاية القارصين 
قررت املحكمة نرشه بصحيفتني محليتني 

لغرض التثبت من حياة املفقود  
مع الت�ق�دي�ر...

القايض
أنور جاسم حسني
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اعان

اىل املتهم الغائب / العريف شال نجم عبد 
عيل شاش البدري

اس�تخبارات  مديري�ة   / العم�ل  مح�ل 
ومكافحة ارهاب النجف االرشف

العنوان  / النجف االرشف / حي الش�هيد 
الصدر / م 306 / دار 3/13754

بما ان�ك متهم وفق احكام املادة )32( من 
قان�ون  عقوبات قوى االم�ن الداخيل رقم 
14 لس�نة 2008 املع�دل وملجهولي�ة محل 
اقامتك اقتى تبليغك بواسطة هذا االعان 
عىل ان تح�رض امام محكمة ق�وى االمن 
الداخيل املنطقة الرابعة خال مدة اقصاها 
ثاث�ون يوم اعتبارا م�ن تاريخ تعليق هذا 
االعان  يف محل اقامتك وتجيب عىل التهمة 
املوجه ض�دك وعند عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمتك  غيابيا اس�تنادا ألحكام 
امل�واد )65 و 68 و 69(  من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي

  ماجد عبد عيل حردان 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة الرابعة

مجلس القضاء االعىل
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة ابي الخصيب 

العدد : 311/ب/2018
التاريخ 2018/8/5

اىل املدعى عليه /صبيح فاضل محمد عبد
اعان 

اق�ام املدع�ي ) عدن�ان عبد الله س�حاب( 
الدعوى البدائي�ة املرقمة  311/ب/2018 
ام�ام محكمة بداءة اب�ي الخصيب  والتي 
يطل�ب فيه�ا الحك�م بح�ق م�رور ع�ىل 
العق�ار املرق�م 548 م 45 حم�دان البل�د 
وك�وت الف�رج ولثب�وت مجهولي�ة محل 
اقامتك�م وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وش�هادة رئيس املجل�س البل�دي ملنطقة 
اىل  بالحض�ور  تبليغك�م  تق�رر  حم�دان 
ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافع�ة املوافق 
2018/8/12 الس�اعة التاس�عة صباح�ا 
ن�رشا ويف صحيفت�ني يوميت�ني ويف ح�ال 
عدم حضوركم او حضور من ينوب عنكم 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا 
وعلنا وف�ق القان�ون ويف حال�ة مصادفة 
موعد املرافعة عطلة رس�مية يؤجل املوعد 

لليوم الذي يليه
القايض

فيصل سلمان عطار
����������������������������������

اعان
اىل الرشكاء

1  � طاهر فليح مردان محسن
2 � طه فليح مردان محسن

3 � مروة فليح مردان محسن
4  � زهرة جابر موركان 

5  � لكل من محس�ن وحسن وعقيل وعبد 
االله ومسلم ومنتظر ومرتى اوالد مردان 

محسن
بي�ادر وحن�ان ووزي�رة وحكيم�ة ورباب 

وليىل وقاهرة اوالد مردان محسن
اقتى حضوركم اىل مقر بلدية العباس�ية 
لغ�رض اصدار اجازة البن�اء للعقار املرقم 
)36/10 ( اسم املقاطعة / العباسية  رقم 
املقاطعة )46( وبخافه سوف يتم اصدار 

اجازة البناء بغيابكم
 املبلغ / وليد جوري كاظم
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اعان

اىل الرشيك ) جعفر حس�ني راهي ( توجب 
علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ه النج�ف 
لغرض اص�دار اجازه بناء للعق�ار املرقم 
3/56777 ح�ي النداء خ�ال عرشه ايام 

وبخافه ستتم االجراءات دون حضورك
����������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الصادرة م�ن دائرة 
اقامة النجف بأسم ) ارشاد حسني احمد( 
عىل م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية
العدد  / 91

التاريخ  / 2018/8/6
اعان

بناء عىل الطلب املقدم من قبل املس�تدعي 
)حمده عبيد نارص( املتضمن نصبه  قيما 
عىل املفقود  )عبد محمد نارص(  والذي فقد 
بتاري�خ 2016/10/9 ل�ذا قررت املحكمة 
النرش بصحيفتني محليتني بغية التحقيق 
من حياته يف حال كونه حيا عليه مراجعة 
هذه املحكمة خال 30 يوم لاس�تماع اىل 
دفوعه خال  الفرتة اعاه وبعكسه سوف 

تصدر هذه املحكمة الحجة وفق القانون
القايض

نبيل عبد الله عبيد ياس
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
النج�ف  اس�تئناف   محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
 محكمة بداءة النجف 

العدد: 2748 /ب3/ 2018 
التاريخ : 5/ 8/ 2018 

اىل/ املدعى عليه ) ميثم عامر عبد الكاظم 
 )

اق�ام املدعي ) مالك ع�يل مجدي ( الدعوى 
البدائية املرقمة اع�اه ضدك والتي يطلب 
فيها الزامك بتسديد املبلغ املستحق وقدره 
احد ع�رش مليون دين�ار عراق�ي ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائي ) عقيل مهدي موىس ( واش�عار 
املخت�ار ) كمال عب�د نور ال�زريف( مختار 
ناحي�ة العباس�ية ح�ي ط�رب س�يد جواد 
عليه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك اعانا 
يوميت�ني بموع�د  بصحيفت�ني محليت�ني 
املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم 2018/8/19 
وعن�د عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
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شنيشل حيدد احتياجاته
يف املريكاتو

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن الجه�از الفني للق�وة الجوية، الي�وم ، أنه بصدد 
التعاق�د مع مهاجم محترف على مس�توى عال قبل أن 

يكمل قائمة الفريق بشكل نهائي.
وقال راضي شنيش�ل مدرب القوة الجوي�ة، إنَّ الجهاز 
الفني نجح في اس�تقطاب مجموعة جيدة من الالعبين 

هذا الموسم، وفق ما يحتاجه الفريق لبعض المراكز.
ولف�ت إل�ى أنَّ التعاق�دات الحالي�ة رمم�ت الصف�وف 
تحضيًرا للمباراة المقبلة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، 
بالبطولة العربية، التي س�تقام يوم األربعاء في ملعب 

كربالء.
وأوضح أن الفريق مازال يحتاج إلى مهاجم بمواصفات 
عالية جًدا، مضيفا أن هناك محاولة الس�تقطاب العب 

محترف في هذا المركز.
ولف�ت إل�ى أنَّ القائم�ة مكتمل�ة إل�ى ح�د م�ا، وأنهم 
يحتاج�ون فق�ط بجانب المهاجم لظهير أيس�ر ش�اب 

للمستقبل، وحارس مرمى.
وأش�ار إلى أن الفريق بحاجة إل�ى خيارات متعددة ألنه 
س�يلعب ف�ي 4 بط�والت هي ال�دوري المحل�ي وكأس 
الع�راق باإلضاف�ة إل�ى البطول�ة اآلس�يوية والبطولة 

العربية.

دورمتوند يضم فيتسل 
بشكل رسمي

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلن ن�ادي بوروس�يا دورتموند األلماني، 
تعاقده رسمًيا مع البلجيكي أكسيل فيتسل، 

العب تيانجين كوانجيان الصيني.
وبحسب البيان الرسمي ألسود الفيستيفال، 
ف�إن فيتس�ل وقع على عق�ود حتى صيف 
2022، بعد كسر الشرط الجزائي في عقده 

مع النادي الصيني.
الرياض�ي  المدي�ر  زورك،  ماي�كل  وق�ال 
لدورتموند “كنا حريصين منذ عدة أش�هر 
عل�ى ضم أكس�يل فيتس�ل، ونحن س�عداء 

للغاية باختياره بوروسيا دورتموند”.
وأضاف “أكسيل العب يتمتع بخبرة دولية 
كبيرة، ولديه كل المهارات الالزمة لتدعيم 
خط الوس�ط”.وتحدث فيتس�ل قائال “بعد 
العال�م، كان هدف�ي ه�و  نهائي�ات كأس 

االنتقال من الصين إلى أوروبا”.
وتابع “أنا س�عيد جًدا وفخ�ور باالنضمام 
لدورتمون�د، وبع�د بداي�ة المفاوضات لم 
أفكر مرتين، ألن بوروس�يا دورتموند هو 
أحد أفض�ل األندية في الق�ارة، وبصراحة 
ال أطيق االنتظار حت�ى ألعب أمام جماهير 

النادي”.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعل�ن ن�ادي ال�زوراء، االثني�ن، تعاق�ده 
رس�مياً م�ع هداف ن�ادي نفط الوس�ط 
عالء عباس لتمثيل النوارس في الموسم 
المقبل.ونشر النادي عبر موقعه الرسمي 

ان “نادي الزوراء تعاقد مع مهاجم نفط 
الوس�ط ع�الء عب�اس للدفاع ع�ن الوان 

الفريق الموسم المقبل”.
يذك�ر ان عب�اس نافس عل�ى لقب هداف 
ال�دوري الممتاز بتس�جيله 21 هدفاً في 

الموسم الماضي.

الزوراء يتعاقد رسميًا مع هداف 
نفط الوسط

            المستقبل العراقي / متابعة
 

ق�رر الدول�ي األلمان�ي المخض�رم، ماريو 
جوميز، مهاجم شتوتجارت، اليوم ، اعتزال 

اللعب مع المانشافت.
وانض�م جومي�ز إلى مس�عود أوزيل العب 
وس�ط آرس�نال في اعتزال اللع�ب الدولي، 
عق�ب خ�روج منتخب الماكين�ات من دور 

المجموعات لمونديال روسيا.
وكت�ب جومي�ز عبر حس�ابه عل�ى موقع 
التواصل االجتماعي “فيسبوك”: “اآلن حان 
الوقت إلفس�اح المج�ال، وإعطاء الفرصة 
للعديد م�ن الش�باب الموهوبي�ن لتحقيق 
حلمهم”.وأضاف “فقط إذا رأى المدرب أنه 

في حاجة لي بعد عامين خالل كأس 
األم�م األوروبي�ة وش�عرت حينها 
بأنني مس�تعد لتقديم ي�د العون، 
سأكون متاحا”.ُيذكر أن جوميز، 
لعب مع المانش�افت 78 مباراة، 
طوال مسيرته، حيث سجل 31 
هدفا، من�ذ بدايته مع المنتخب 
فبراير/ش�باط   7 ف�ي  األول، 

.2007
ورأى العدي�د م�ن خب�راء كرة 

القدم األلمان أن اختياره لالنضمام 
للمنتخب في المونديال كان إش�ارة 
على ندرة المهاجمين األلمان الكبار 

في الوقت الحالي.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

حدد فالنس�يا اإلس�باني، س�عر تخليه ع�ن نجمه المطل�وب في ريال 
مدريد، خالل فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.

واش�ترط فالنس�يا، الحصول على 120 مليون يورو، للموافقة على 
التفريط في المهاجم الدولي، رودريجو مورينو.

وقال مارس�يلينو جارسيا، مدرب فالنس�يا، إنه يتعن على أي ناد 
يرغب في التعاقد مع مورينو، أن يدفع قيمة الشرط الجزائي الذي 

يحتويه عقده مع الفريق، والذي يصل إلى 120 مليون يورو.
وأب�دت ع�دة أندية رغبتها في ض�م مورينو، في الص�دارة منها ريال 

مدريد.وس�جل مورين�و )27 عام�ا( 16 هدف�ا ف�ي 31 مباراة مع فالنس�يا 
الموسم الماضي، كما شارك مع المنتخب اإلسباني في بطولة كأس العالم األخيرة 

بروسيا.
وأوضح مارس�يلينو في تصريحات أوردتها صحيفة “م�اركا” في عددها اليوم 
اإلثني�ن: “عل�ى أي ناد يرغب ف�ي التعاقد مع رودريجو أن يدفع قيمة الش�رط 
الجزائي في عقده”.وأضاف: “إذا وافق أي ناد على دفع قيمة الش�رط الجزائي 

مع رغبة الالعب في الرحيل، لن يمكننا أن نفعل شيئا حيال ذلك”.

جوميز يضع حدًا ملسريته 
مع املانشافت

فالنسيا حيدد سعر هدف 
ريال مدريد

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت تقارير إخبارية، أن مدرب مانشس�تر 
يونايت�د اإلنجلي�زي، جوزيه موريني�و، يبحث 
عن تعزي�ز صفوف فريق�ه، قبل نهاية س�وق 

االنتقاالت الصيفية، الخميس القادم.
وذك�رت صحيفة بيل�د، أن الم�درب البرتغالي 
يرغب ف�ي ضم قل�ب الدفاع األلمان�ي جيروم 

بواتينج، المحترف بصفوف بايرن ميونخ.
وأضاف�ت أن نادي الش�ياطين الحمر، كثف من 
مفاوضاته خالل الس�اعات األخيرة مع بايرن 
ميونخ، بخصوص ضم بواتينج )29 عاما( إلى 

ملعب أولد ترافورد.
جدير بالذكر أن بواتينج يلعب بصفوف الفريق 
الباف�اري منذ صي�ف 2011، عندم�ا انتقل إليه 

قادما من مانشستر سيتي اإلنجليزي.

مانشسرت يونايتد يكثف مفاوضاته 
             بغداد/ المستقبل العراقيمع بايرن ميونخ

 
يرف�ض البرتغال�ي جوزي�ه موريني�و، المدير 
الفني لمانشس�تر يونايتد وضع أعذار لفريقه، 
قبل مواجهة ليستر سيتي، الجمعة المقبل، في 

الجولة األولى من الدوري اإلنجليزي الممتاز.

وق�ال مورينيو ف�ي تصريحات نقلتها ش�بكة 
ESPN العالمي�ة: “يج�ب أن ننظم أنفس�نا هذا 
األس�بوع س�ريًعا، حت�ى نك�ون جاهزين يوم 

الجمعة من أجل اللعب والفوز بأول 3 نقاط”.
وأضاف: “ليس هناك وقت للبكاء على الالعبين 
الذين لن يتواجدوا معنا أمام ليس�تر، س�ندخل 
المب�اراة بأفضل تش�كيل ممكن م�ن الالعبين 

الجاهزين”.
وتاب�ع: “ل�م نك�ن محظوظي�ن باللع�ب ي�وم 
الجمع�ة، ألن األي�ام المقبلة، لن تك�ون كافية 

إلعداد جميع الالعبين للمشاركة”.
وواصل: “سيقدم راشفورد ولينديلوف وجونز 
أداًء أفض�ل من مواجهة الي�وم، كما أننا ننتظر 
قدرة الالعبين اآلخرين على المشاركة لمدة 20 

أو 25 دقيقة أمام ليستر”.

مورينيو: ليس هناك وقت للبكاء

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أب�دى ماركو أسينس�يو، الع�ب ريال 
مدري�د اإلس�باني، إعجاب�ه الش�ديد 
البالنك�وس  بأس�لوب لع�ب م�درب 
الجديد، جولي�ن لوبيتيجي، وذلك بعد 
االنتص�ار عل�ى يوفنت�وس اإليطالي 

1-3 فجر اليوم وديا.
تصريح�ات  ف�ي  أسينس�يو،  وق�ال 
نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” 
الكتالونية: “لوبيتيج�ي مازال يضخ 

أفكاره داخل فريق ريال مدريد، ونحن 
نحب أسلوبه والفريق جاهز للسوبر 
األوروبي ضد ألتلتيكو مدريد”.وتابع: 
“في الش�وط الثاني وصلنا بمستوى 
أفضل، لكن في العموم المباراة كانت 
جيدة للفريق ضد يوفنتوس، والفوز 
سيس�اعدنا على مواصلة االس�تعداد 

للموسم الجديد”.
وكان أسينس�يو، ق�د س�جل هدفين 
ف�ي فوز ريال مدري�د على يوفنتوس 

.3-1

أسينسيو يشيد بأسلوب لوبيتيجي 
مع ريال مدريد

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ميالن، 
رفض بي�ع العبه لنظيره آرس�نال اإلنجليزي، 

خالل الميركاتو الحالي.

وذك�ر موق�ع فوتب�ول إيطالي�ا، نقاًل ع�ن صحيفة 
كوريي�ري ديللو س�بورت، أن مي�الن رفض العرض 
الرس�مي ال�ذي وصل ل�ه من آرس�نال، لض�م العبه 
ري�كاردو رودريجي�ز. وانضم الدولي السويس�ري، 
ال�ذي ش�ارك في نهائي�ات كأس العال�م األخيرة في 

روس�يا، إلى الروس�ونيري، الصي�ف الماضي قادما 
من فولفسبورج األلماني، وشارك في 47 مباراة مع 

الفريق في جميع المسابقات، وسجل 4 أهداف.
وأش�ارت الصحيفة، إلى أن مي�الن ليس لديه أي نية 

للتخلي عن خدمات رودريجيز، في الفترة الحالية.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

يرغب نادي ميالن اإليطالي، في 
التعاقد مع الع�ب فريق روما، 
الفري�ق،  صف�وف  لتدعي�م 
االنتق�االت  فت�رة  خ�الل 

الصيفية الحالية.
ش�بكة  وذك�رت 

“بريميوم سبورت”، أن ليوناردو، 
المدير العام لن�ادي ميالن، يبحث 
ع�ن تدعي�م خ�ط وس�ط الفريق، 
وأن لورين�زو بيليجرين�ي، الع�ب 
روما ه�و األق�رب لتل�ك المهمة. 
وأضافت أن النادي كان يرغب في 
ض�م أدري�ان رابيو، العب وس�ط 
باريس س�ان جيرمان الفرنس�ي، 

إال أن مطال�ب الن�ادي الفرنس�ي 
المالي�ة، ودخ�ول برش�لونة ف�ي 
الصفق�ة، أمور تصعب مهمته في 

ضم الالعب
وأشارت إلى أن ماتيو كوفاسيتش، 
العب ريال مدريد ه�و أحد أهداف 
مي�الن، إال أن�ه س�يكلف الن�ادي 
كثي�ًرا، بجان�ب أن ري�ال مدريد ال 

ينوي بيعه.
وأشارت إلى أنه وفقا لتلك الظروف 
بات بيليجريني، هو األقرب لمهمة 
دع�م الوس�ط ف�ي ظل أن س�عره 
يت�راوح بي�ن 30 إل�ى 35 ملي�ون 
ي�ورو، باإلضافة صعوب�ة مهمته 
في إيجاد مكان أساس�ي بتشكيلة 

الفريق في الموسم الجديد.

ميالن يرفض بيع العبه آلرسنال

نجم روما األقرب لدعم وسط ميالن

      المستقبل العراقي / وكاالت

أب�دى جورجيو كيلين�ي، مدافع 
حزن�ه  اإليطال�ي،  يوفنت�وس 
لرحيل ماتيا كالدارا إلى صفوف 
ميالن، واصًفا إياه بضحية تعاقد 
العجوز مع كريستيانو  الس�يدة 
رونالدو.ودخل كالدارا في صفقة 
ضخمة بين يوفنتوس وميالن، إذ 
انتقل برفق�ة جونزالو هيجواين، 
إلى صفوف الروس�ونيري، مقابل 
إل�ى  بونوتش�ي  ليون�اردو  ع�ودة 
صف�وف اليوفي. وق�ال كيليني، في 

تصريح�ات نقلها موق�ع فوتب�ول إيطاليا 
“كال�دارا كان من الممك�ن أن يصبح العًبا 
جي�ًدا هن�ا، أن�ه يمتل�ك جمي�ع المقومات 
للقي�ام بعم�ل مبهر”.وأض�اف “أتفهم أنه 
كان ف�ي وضع يصعب علي�ه، رفض عملية 
االنتقال، واألمر نفس�ه مع يوفنتوس الذي 
اضطر لبيعه”.وواصل “لسوء الحظ تورط 
كالدارا، في هذا الوضع، وأنا أشعر باألسف 
حيال ذلك، مثل الجميع في اليوفي، ألنه كان 
فتى جيد، ويمكنه اللعب هنا لسنوات”.وأتم 
“أتمنى أن أس�اعده كمنافس له، ليس فقط 
داخ�ل الملعب ب�ل خارجه، ألنه ش�اب لديه 

سمات جيدة”.

كيليني: كالدارا دفع ثمن استقدام رونالدو

ر�أي

كمال الساعدي

زيارة رام اهلل: خطأ غري مقصود 
أم خطوة حمسوبة!!

الش�ك ان العالق�ات الرياضية ,جزء من العالقات االنس�انية بين الش�عوب 
والع�راق بحاجة الى فتح هذه العالقات في ظل النظام الجديد الذي يس�عى 
لتجاوز تسييس كل الملفات لصالح الحاكم والعشيرة وليس الوطن,كما في 
النظام السابق,لكن للش�عب العراقي ثوابته الدينية والوطنية, التي التتغير 
بتغير النظام السياسي,وزيارة الوفد الرياضي االخيرة الى رام الله,رافقتها 
مجموعة من االش�كاالت الخطيرة ,والتي تحت�اج الى توضيح من الجهات 
المعنية,ومنه�ا ان الوفد دخل الى االراضي الفلس�طينية بموافقة حكومة 
الكي�ان الصهيوني)تحدي�دا وزارة الخارجية,وهذا يعن�ي بالضمن ضرورة 
موافقة الموساد االسرائيلي(,وان اي عابر للحدود تجاه الضفة يتم تزويده 
بوثيقة اس�رائيلية,هي عبارة عن ورقة عبور فيها اسماء الوفد)وصورهم 
كما يقال(,وعلى الورقة ختم الكيان الصهيوني,والسؤال الذي يطرح نفسه 
وبق�وة؟ هل فعال دخ�ل الفريق العراقي لكرة الق�دم والوفد المرافق له الى 
رام الله بموافقة السلطات االسرائيلية,وبوثائق اسرائيلية,ام ال؟واذا كانت 
االجاب�ة بنعم فهل هذه اعتراف بش�رعية الكيان ام ال؟وه�ل يمتلك االتحاد 
العراقي س�لطة التخاذ هذه الخط�وة الخطيرة؟خصوصا وان هذه الخطوة 
هي ليس�ت نش�اطا رياضيا بحتا, بل ان البعد السياسي حاضر وبقوة ,الن 

الوفد,هو وفد رسمي ويمثل الدولة العراقية.
نح�ن هنا نطرح تس�اؤالت,ونريد من االتحاد العراقي لك�رة القدم ان يقدم 
اجابات للرأي العام العراقي,حتى التفرض الشكوك واالتهامات نفسها في 

ظل غياب المعلومة,والسكوت سوف يعزز االتهامات.
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ما حقيقة فائدة ميش األطفال دون أحذية؟
م�ى البرش حفاة ملاليني الس�نني ولم يبدأ 
الن�اس يف ارت�داء األحذي�ة إال يف الق�رون 
القليلة املاضية. وإىل يومنا هذا، فإن ارتداء 
األحذي�ة يتعل�ق بالتقاليد املن�رشة يف هذا 

البلد أو ذاك.
 »The Conversation« ونرشت مجل�ة
فرنس�يس،  بي�ر  للعال�م،  موضوع�ا 
ع�ن كيفية تأث�ر األحذية ع�ى تكون 
ونم�و الق�دم، عرب دراس�ة قدمها عن 
»عم�ل الجه�از العضيل الهي�كيل« مع 
الباحثني يف جامعة ليدز ميروبوليتان 
وفريق�ه  العال�م  ودرس  الربيطاني�ة. 
ع�ادات 714 تلمي�ذا م�ن نيوزيلن�دا، 
45% منه�م يفضل�ون امل�ي حف�اة، 

وكث�ر منهم اعتادوا عى ذل�ك، حتى أنهم 
يستطيعون الجري بدون حذاء ملسافة من 

100 إىل 3000 مر يف األرايض الوعرة.
وأكد الباحثون يف هذه الدراس�ة أن تشكل 

الق�دم لدى اإلنس�ان من�ذ الصغ�ر يعتمد 
فامل�ي  حافي�ا،  يقضيه�ا  الت�ي  الف�رة 
دون أحذي�ة يجعل نمو الق�دم أكثر حرية 
وطبيعية، أما لبس األحذي�ة، فيقيد حرية 
نمو القدم ويجعلها أضعف وأقل قدرة 

عى التحمل.
واملي دون أحذية يوزع وزن الجس�م 
عى جمي�ع نق�اط القدم م�ن العقب 
حتى األصابع، أما اس�تخدام األحذية، 
فيضعف األق�دام ويعرضه�ا ألمراض 
مختلفة. وي�ويص األخصائيون باملي 
دون أحذي�ة للكب�ار والصغ�ار لت�اليف 
أم�راض األق�دام التي أخ�ذت تتزايد يف 

معظم بلدان العالم املتقدم.

حاجة اإلنسان من ساعات النوم اللييل!مستحرض آمن وفعال لعالج الرسطان
ابتكر علماء معهد موناش يف ملبورن بأس�راليا، مس�تحرضا جديدا 
مض�ادا للرسط�ان، يمكن�ه وقف نم�و األورام من دون آث�ار جانبية 

خطرة.
ويفي�د موقع MedicalXpress، بأن الجزيئ�ات املوجودة يف مكونات 
املستحرض الجديد تكبح نشاط الربوتينني KAT6A وKAT6B اللذين 

يزداد نشاطهما يف خاليا الورم.
 KAT6A وأظهرت نتائ�ج االختبارات قبل الرسيرية، أن كبح نش�اط
يزيد م�ن عمر الفرئان املخربي�ة املصابة برسطان الغ�دد اللمفاوية. 
ويف ه�ذه الحالة، تخت�ل دورة حياة الخلي�ة الرسطانية وتتوقف عن 
التكاث�ر. وال يمس املس�تحرض الجديد األنس�جة الس�ليمة، وهذا ما 

يميزه عن غره من أنواع العالج الكيميائي.
ووفق�ا لرأي العلماء، قد تكون هذه الطريق�ة فعالة يف منع التنكس 
بع�د العالج األول. ومع ذل�ك، يجب إثبات فعالية املس�تحرض الجديد 

ملرىض الرسطان يف دراسات مستقبلية.

الكش�ف عن عرض علماء جامعة سيئول الوطنية يف كوريا الجنوبية 
نتائج حساباتهم بشأن مدة النوم اللييل الالزمة لصحة اإلنسان.

ويقول الباحثون إن »النوم الصحي يجب أن يستمر بني 7-9 ساعات. 
ومدة النوم التي تكون أكثر أو أقل من مدة النوم الصحي، قد تزيد من 

احتمال اإلصابة بأمراض خطرة قد تصل إىل املوت«.
وتوصل الباحث�ون إىل هذه النتائج بعد دراس�ة وتحليل حاالت النوم 
ألكث�ر من 133 ألف ش�خص أعمارهم 40-69 س�نة. كما أخذت من 
املشركني يف هذه الدراسة عينات من الدم والحمض النووي والبول.

واستنتج الباحثون أن األش�خاص الذين ينامون بمعدل 10 ساعات، 
يعان�ون من أمراض تس�بب الوفاة املبكرة بنس�بة 40%، مثل البدانة 
وانخفاض ضغط الدم. إضافة لهذا، اكتش�ف لديهم ارتفاع مس�توى 
الكوليس�رول أو الس�كر. أما الذين ينامون أقل من س�بع س�اعات، 
فقد اكتشف الباحثون ارتفاع تركيز النحاس يف دمهم، حيث يعد أحد 

عوامل زيادة خطر اإلصابة بالرسطان.

كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

أدوية تتحول إىل »سم قاتل«!
أعلن خرباء معهد لورنس الكندي للبحوث 
الطبي�ة، أن الغريب ف�روت املفيد للصحة، 
يمك�ن أن يصب�ح قات�ال عن�د تناول�ه مع 
عدد م�ن األدوية. وحذر خ�رباء املعهد من 
أن تن�اول بعض أنواع األدوي�ة مع الغريب 
فروت ق�د يس�بب زي�ادة تركي�ز الجرعة 
الدوائية، ألن لديه القدرة عى منع انقسام 

املستحرضات الطبية.
ووفق�ا للمعطيات التي عرضه�ا الخرباء، 
م�ن املس�تحرضات التي ق�د تتأث�ر بهذه 
الفاكه�ة: تل�ك الخاص�ة بتخفيض ضغط 
ال�دم، أدوي�ة الرسط�ان، عق�ارات ارتفاع 
مس�توى الكوليس�رول يف ال�دم، وكذل�ك 
األدوية الخاصة بكبح مناعة الجس�م بعد 

عمليات زراعة األعضاء.
وتشر دراس�ة العلماء إىل أن هذه األدوية 
تحت تأثر الغري�ب فروت، ال يتم هضمها 
يف األمعاء، ما ي�ؤدي إىل ارتفاع تركيزها يف 
ال�دم بصورة ح�ادة. فاألق�راص التي يتم 
تناوله�ا مع عص�ر الغريب ف�روت يزداد 

تأثرها إىل عرشة أضعاف.

خالد الناهي

أك�د فري�ق علم�ي م�ن بريطاني�ا وهولندا 
والربتغ�ال أن تقنية »املحاكاة« يف التخطيط 
لتذك�ر امله�ام الرضوري�ة اليومي�ة، مفيدة 
لجمي�ع  املس�تقبلية  الذاك�رة  تحس�ني  يف 
رشائ�ح املجتمع.وأج�رى فري�ق بحثي من 

جامع�ات لش�بونة الربتغالي�ة ونايميخ�ني 
الهولندية وشيشيس�ر الربيطانية دراس�ة 
 Prospective« تفعيل الذاك�رة املس�تقبلية

memory«، بمشاركة 96 شخصا.
وكان من ضمن املتطوعني للتجربة أشخاص 

يعان�ون من ارضابات إدراكية من املس�نني 
)64-87 س�نة( وآخرون أصح�اء )84-62 

سنة(، وشباب بأعمار 18-22 عاما.
وقارن العلماء مس�توى الذاكرة املستقبلية 
تجرب�ة  أن  فتب�ني  التجرب�ة،  وبع�د  قب�ل 
»املحاكاة« )ألعاب مرسحية يتم فيها توزيع 
مه�ام لتنفيذه�ا يف فرات زمني�ة محددة(، 
س�اعدت عى تحس�ني الذاكرة املس�تقبلية 
لدى جميع املشاركني يف التجربة، وكان ذلك 
ملحوظ�ا أكثر لدى الفئة األوىل من املس�نني 

الذين يعانون من اضطرابات إدراكية.
وح�ث الباحثون عى اتباع تقنية »املحاكاة« 
لبس�اطتها ورمزية تكاليفه�ا يف عالج كبار 
الس�ن، ممن يعانون من أم�راض يف الذاكرة 
كألزهايم�ر، ألنه�ا مف�����ي�دة للم�رىض 
م�ن  برعايته�م  يقوم�ون  ومل�ن  أنفس�هم 
األق�ارب أو املختص�ني، وخاص�ة بالنس�بة 
لتن�اول األدوي�ة يف وقته�ا وع�دم نس�يان 
األدوات الكهربائية الخطرة مشغلة وإطفاء 
الغاز املنزيل وغره�ا من الكثر من املهمات 
الروتيني�ة اليومي�ة، الت�ي يمك�ن أن تؤدي 
إىل ك�وارث بس�بب ضعف الذاكرة وبس�بب 

ضغوط الحياة املعارصة.

كيف مترن ذاكرتك وتتجنب آثار النسيان؟
توصلت دراس�ة حديثة إىل أن 
ماليني األشخاص أكثر عرضة 
مما كان يعتقد سابقا ملشاكل 
الناجم�ة ع�ن تل�وث  القل�ب 

الهواء.
ووجد الباحثون أن أي شخص 
يعي�ش بالق�رب م�ن طري�ق 
مزدح�م، حت�ى خ�ارج املدن 
الكربى، يمكن أن يتأثر بشكل 

خطر بأبخرة السيارات.
حت�ى  أن�ه  اكتش�فوا  كم�ا 
م�ن  اآلمن�ة  املس�تويات 
االنبعاثات يمكن أن يكون لها 
تأث�ر كبر عى ش�كل وحجم 

القلب.
م�ن  البح�ث  فري�ق  وأج�رى 

جامع�ة كوي�ن م�اري يف لن�دن وجامع�ة 
أكس�فورد، مس�حا لقلوب 4 آالف ش�خص 

ومقارنة للبيانات بمواقع عيشهم.
كما راقبوا مس�تويات الجس�يمات العالقة 
املجهري�ة املنبعث�ة م�ن س�يارات الدي�زل، 
واملعروف�ة باس�م »PM2.5«، ووج�دوا أنه 
 ،»PM2.5« كلما زاد تعرض الشخص ألبخرة

زادت احتمالي�ة توس�ع حج�رات القل�ب، 
وهو ما يس�بب فقدان الق�درة عى الضغط 
والقوة، بمعنى أنها ال تس�تطيع ضخ كمية 
كبرة من الدم حول الجس�م، وهذا ما يضع 
الناس يف خطر أكرب لإلصابة بالنوبة القلبية 

أو فشل القلب أو املوت.
ووجد الفريق أنه حتى عند مس�توى التلوث 
األقل م�ن ع�رشة ميكروغرام�ات لكل مر 

مكع�ب، وهو معدل أقل بكثر 
البالغ  من الح�د »القانون�ي« 
ويعتق�د  ميكروغرام�ا   25
الن�اس أنه آم�ن، كانت تظهر 
عى املش�اركني عالم�ات تلف 

القلب.
أن�ه  إىل  الباحث�ون  وتوص�ل 
ميكروغ�رام   1 زي�ادة  ل�كل 
جس�يمات  مس�تويات  يف 
»PM2.5«، فإن القلب يتضخم 

بنسبة %1.
وق�ال الدكتور ناي أونغ، الذي 
ق�اد عملي�ة تحلي�ل البيانات: 
»عى الرغ�م من أن دراس�تنا 
كان�ت تركز ع�ى املراقبة ولم 
تبحث بعد يف العالقة السببية، 
إال أننا ش�هدنا تغرات مهمة يف القلب، حتى 
عند مستويات منخفضة نسبيا من التعرض 

لتلوث الهواء«.
وأش�ار إىل أنه كلما كان الش�خص أقرب إىل 
الطري�ق املزدحم، زاد خطر التعرض للتلوث 
ورضر القلب، حت�ى وإن كان يعيش خارج 

املدن الكربى مع وجود هواء نظيف نسبيا.

الطرقات املزدمحة تسبب أمراض القلب؟

يسرى وجيه السعيد 
كانت الس�اعات األوىل من الفجر، وكان س�عيدا بتلقي دعوة لطاملا انتظرها، 
أو توقعها، »وليمة العش�اء األخر لرواد فيس�بوك«، كانت تفصله س�اعات 
قليلة عن الذهاب لتلك الوليمة، س�يلتقيهم إذن، س�راهم وسيتحدث إليهم، 

وسيودعهم.
وبدأ يفكر من جديد؛ ماذا س�يكون ش�كل هؤالء، وكيف سيجمع الحفل كل 
أولئ�ك الذين لطامل�ا قرأهم، واختلف معهم، واستس�لم للن�وم قبل أن يغادر 

غرفته الصغرة.
املنب�ه يخ�ربه بأن املوعد قد اقرب، وأنه عى أب�واب حفل لن يدرك ما يخبئه 
له. أغلق باب غرفته واس�تودع أفكاره وسافر حيث دعوته، وعند باب قاعة 
الحفل تس�ّمر واقفا ليش�اهد الجميع، بعضهم يعرفه جيداً، وبعضهم دلته 
حواس�ه الفكرية ليتع�رف إىل وجوهه�م، والجميع ينتظ�ر، واللهفة تحيط 

بنظراتهم كمن يرى مطراً طاملا انتظره. 
كان عليه�م يف نهاي�ة الحفل أن يوقع�وا عى صورة كبرة كت�ب عليها: لقد 
التقين�ا بالح�روف، وح�ان الوقت أن نت�ودع بالالمب�االة، وإىل اللقاء يف عالم 

سيتم اخراعه؛ ويكون أكثر فراغاً، وأكثر خواء.
كان عليهم أن يديروا حفالً بال مقدم، وكانوا جميعا عرفاءه، لم يدم الصمت 
كث�راً، تحول لضجيج صاخب، ثم لعراك فك�ري عنيف، وبني صمت وعراك، 
كانت هناك لقاءات رسيعة ألش�خاص لم تجمعهم س�وى الفكرة والعش�ق 
البعي�د، وكان ه�و وحده م�ن ينتظر لق�اءات بهتت م�ع أول فنجان قهوة 
تناوله، صوتاً قوياً داهم الجميع بأن اللقاء األول هو ذاته اللقاء األخر هذا، 

هو ذاته الوداع املحتوم ملن لم يلتق بهم إال عرب الحروف.
قالت سيدة من بعيد: كنت رجال إذن ولم تكن امرأة، وقالت سيدة أخرى: أنت 
وس�يم كما توقعتك، وأجهش بعضهم بالبكاء، ألن اآلخرين لم يكونوا سوى 
حرب عى ورق. توس�م خ�راً حني قابل صديقاً كان يعرف�ه ويراه منذ زمن، 
وكان االثن�ان يتب�ادالن صاعقة املعرف�ة، لقد كنا نلهو ع�ى ورق افرايض، 
واليوم ندرك أننا س�نعود لنبتعد، لنقرب لواقع هربنا من مرارته، ومخاوفه، 
وجديت�ه.  كان يحاول أن ترصد عيناه أكرب عدد من الوجوه، كانت القامات 
تتهاوى أمامه الهية س�اخرة، فجميعها تنتظر هذا اللقاء الوداع، وجميعها 
تل�وح بأفكار أحاطها الن�دم ألنها تطايرت يف ذلك العالم األزرق دون أن ترك 
أث�راً بعي�داً كما كان يعتقد. س�نعود إذن لحياتنا م�ن دون أفكار، ومن دون 
مواق�ف افراضي�ة، وال أزرار وهمي�ة تلف حروفن�ا حباً وابتس�اماً وحزناً، 
وكث�راً م�ا انتظرناها. هل حق�ا كتبنا ليقرأنا اآلخرون؟ وه�ل حقا قرأنا ما 
كتب�ه اآلخرون؟.. لق�د تأمم�ت أفكارنا؛ فبعضه�ا رسقها محتال�و الفكر، 
وبعضها طواها النس�يان، وكأنها لم تكت�ب! وكان عليه أن يدرك اآلن فقط، 
أن الذكريات املحسوسة ينقصها لهفة املعرفة الواقعية، حتى أنه أدار ظهره 
لوج�وه لم يكن يعلم أنها هي تلك التي تضحك اآلن س�اخرة من وليمة كان 

م�ن املفرض أن تحمل الكثر م�ن الح�ب االف�رايض، واالح�رام الفك�ري.
لقد تسللت األفكار عرب ذلك الفضاء االفرايض من دون أن تحمل معها روح 
البقاء، وكان عليهم يف نهاية الحفل أن يوقعوا عى صورة كبرة كتب عليها: 
»لقد التقينا بالحروف، وحان الوقت أن نتودع بالالمباالة، وإىل اللقاء يف عالم 

سيتم اخراعه؛ ويكون أكثر فراغاً، وأكثر خواء«.

طائ�ر انتهازي، بعد ان يعتاش ع�ى االخرين، يخرب العش الذي أواه، 
ويذهب اىل مكان اخر، والس�بب النه طوال ف�رة حضانته يدرك جيدا 
ان ه�ذا ليس موطن�ه، وال يمثل بيئت�ه التي يرغب العي�ش فيها، انما 
ه�ي مجرد مرحل�ة، ينتفع بها من جهد االخرين، ليقوي فيها نفس�ه 
ويمكنه�ا، ومتى ما ش�عر ان ال جدوى من البق�اء أكثر، هاجر وذهب 

اىل مكان اخر. 
الي�وم يف الع�راق الكثر من الغرب�اء، الذين ادع�وا الوطنيةوالجهاد يف 
س�بيل الوطن، فصدقهم الش�عب ومنحهم ثقته، طوال الس�نني التي 
تلت س�قوط النظ�ام، فكونوا ث�روات وام�وال طائلة تح�ت يافطات 
عريضة، س�ميت الجهاد والش�هداء واملفصولني السياس�ني، وغرها 
من املس�ميات الت�ي منحتهم امتي�ازات ورواتب تكفيه�م للعيش هم 
وابناؤهم س�نني طوال، يضاف لها اموال طائلة التي اودعت بمصارف 
ال�دول التي يحملون جنس�يتها، فأصبحوا من اصح�اب العقارات او 

االرصدة الكبرة يف تلك الدول. 
وملجرد عدم فوزه�م يف االنتخابات الربملاني�ة، وانتهاء املصلحة قرروا 
هجر االعش�اش الت�ي رتعوا بها، فهج�روا جميع تل�ك العناوين التي 
صدعوا رؤوس�نا بها خالل الف�رة املاضية، ونزعوا جلب�اب الوطنية، 
لرتدوا ثياب التمدن والرفاه يف بلدان الخارج، التي كانوا يعدون العدة 

للرحيل اليها منذ اليوم األول التي وطأت اقدامهم ارض العراق. 
كثر من الربملانني قرروا ترك الع�راق، ملجرد ظهور نتائج االنتخابات، 
ولم يف�وزوا، بها وهاجرت قبلهم كثر من األم�وال واألرصدة دون ان 
يكون هناك مانع�ا يمنعهم، او رادعا يجعلهم يخش�ون التطاول عى 
األم�وال العام�ة، فحملوا ما اتيح لهم من األموال قدر اس�تطاعتهم يف 

موسم وافر لجني الثمار التي ال مالك لها ليحاسبهم عليها.
اغلب أموال البالد اصبحت بيد اشخاص معدودين ينعمون بها، ويتسكع 
ذويهم يف بالد الغرب، وبقي اغلب الش�عب يندب حظه، ويشكوا حاله، 
فبعد خمس�ة عرش عام لم يتغر يشء، س�وى طرق امل�وت، اما باقي 

األشياء بقيت عى حالها، ان لم تكن اسوء من السابق.
والسؤال هنا 

بعد رحيل الجيل األول من نهاب املال العام، ومجيئ اخرين اىل مجلس 
النواب، هل سنشاهد جيل جديد لطائر الواق واق ، يحاول ان يثري عى 
حس�اب املال العام فيغرف من خرات العراق، ويصدرها اىل الخارج، 
ومتى ما اكتفى يرحل كما سبقه الجيل السابق؟ أم نشهد جيل وطني 
همه العراق، فيقدم عى ترشيعات تخدم البلد واملواطن، قبل ان تخدم 

مصلحته الشخصية، ونبدأ بخطوة يف االتجاه الصحيح؟
املؤرشات تقول ان الخيار االول هو االرجح، اما االمنيات فتتجه للخيار 

الثاني. 
نس�ألة تعاىل ان تحقق األمنيات، ونحظ�ى بأناس يجعلون الوطن هو 

املقدم، وباقي االمور تأتي تباعاً
االيام كفيلة بكش�ف الن��وايا، ف�كل يشء يتضح عندما توضع األمور 

عى املحك.

طائر الواق واق عاد ادراجه وليمة اللقاء االفرتايض األخري 


