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االمام علي )عليه السالم(

ثالث يوجنب احملّبة: الّدين، والّتواضع، 

والّسخاء 

ص2رئيس الوزراء يصادق عىل إحالة وزراء سابقني ومسؤولني اىل هيئة النزاهة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص3 العراق حيصل عىل مئات املنح الدراسية العليا يف بريطانيا واألردن

املالية تعلن إطالق »200« مليار دينار للمشاريع اخلدمية يف أربع حمافظات

املبعوث األممي يرحب باكامل العد والفرز: نتطلع لالنتهاء من املراحل املتبقية للعملية االنتخابية

بارزاين يعزف عىل نغمة »التقسيم« من جديد
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ع�اد مس�عود بارزان�ي، رئي�س الح�زب 
اقليم  الكردستاني، ورئيس  الديمقراطي 
كردستان العراق السابق، ليعلن تمسكه 
بخيار انفصال االقليم عن العراق، معترباً 
أن ذل�ك هبة من الله، وفيما اتهم االتحاد 
الوطني بالتواطؤ مع الحش�د الش�عبي، 

كشف عن ثالث مطالب لألكراد.
وق�ال بارزان�ي، يف مؤتمر اتحاد ش�باب 
حزبه بعد حوايل العام من فشله يف تحقيق 
مرشوع�ه االنفصال عن الع�راق، إن هذا 
»االستقالل مرشوع موغل يف التاريخ منذ 

أكثر من ألف عام وليس بدعة مستحدثة 
ومتوه�م م�ن يظن أنن�ا ق�د تنازلنا عن 
حقن�ا لكننا لس�نا مع العن�ف ولم نضع 

جدولنا زمنياً ملمارسة هذا الحق«.
وأضاف أن »النجاح الحقيقي كان تصويت 
أكثر من 92% من مواطني االقليم لصالح 
االس�تقالل لكنن�ا دخلن�ا اآلن يف مرحلة 
جديدة وعالقاتنا مع بغداد ودول املنطقة 
ع�ادت إىل طبيعته�ا ونس�عى لتعزيزه�ا 
أكثر«. وتابع »لقد اتخذوا من االس�تفتاء 
ذريع�ة إلظهار الحقد الدفني ولوال خيانة 
البعض يف 16 ترشين األول املايض ملا آلت 
األم�ور إىل م�ا نح�ن علي�ه اآلن وقد تبني 

فيم�ا بعد خط�أ التعامل م�ع الكرد وقد 
ن�دم الكثرون عىل ما ارتكبوه«، مش�راً 
إىل انس�حاب مس�ؤويل االتح�اد الوطني 
الكردس�تاني وقوات البيشمركة التابعة 
للحزب م�ن محافظة كركوك الش�مالية 
الغني�ة بالنفط واملتنازع عليها بني بغداد 
واربيل امام استعادة السيطرة عليها من 
قبل القوات االتحادية. وأشار بارزاني إىل 
أّن »التوصل إىل حلول سلمية عرب الحوار 
مع الحكوم�ة املركزية يف بغداد هو الحل 
األفضل ألن استخدام الحديد والنار ضدنا 

لن ينال من عزيمتنا شيئاً«.
التفاصيل ص2

رشكة توزيع املنتجات النفطية تكشف 
عن حصص الوقود املجهزة للمولدات 

السكنية لشهر آب اجلاري

اجلنائية املركزية
 تقيض بإعدام )5( عنـارص 

من تنظيم »داعش«
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رصف دفعـة جديـدة من سلـف 
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جملس نينوى يصدر قرارا باعفاء املدراء الذين عملوا خالل فرتة سيطرة »داعش«
رئيس اجلمهورية ينأى بالعراق عن العقوبات االمريكيـة علـى ايـران

كـورتـوا
 يتسلـح بالتمـرد للضغط 

عىل تشيليس
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اإلدارة األمريكية تسعى إىل »القضاء« عىل الالجئني الفلسطيني
      بغداد / المستقبل العراقي

تحدث�ت تقاري�ر صحفي�ة ع�ن وج�ود خطة 
أمريكية إلنهاء عمل وكالة األمم املتحدة لغوث 
)أون�روا(،  الفلس�طينيني  الالجئ�ني  وتش�غيل 
وبالتايل سحب االعرتاف بالالجئني الفلسطينيني 
الذي�ن يبلغ عدد املاليني، م�ا يعني القضاء عىل 

حق العودة نهائيا.
وكان�ت مجل�ة »فوري�ن بولي�ي« األمريكية 
املعروف�ة برصانتها قد ذكرت أن صهر الرئيس 
األمريكي وكبر مستش�اريه، جاريد كوش�نر، 
ينش�ط بهدوء من أجل وقف نشاط أونروا التي 

تخدم ماليني الالجئني الفلسطينيني.
رس�ائل  أرس�ل  كوش�نر  أن  املجل�ة  ون�رشت 

إلكرتونية إىل مسؤولني أمريكيني بينهم املبعوث 
الخاص للرشق األوسط جيسون غرينبالت قال 
فيه�ا إنه »م�ن املهم أن تتوف�ر جهود رصيحة 
لعرقل�ة نش�اط األونروا«. وحس�ب املجلة فإن 
هذه الرس�ائل اإللكرتونية أرسلت مطلع العام 
الج�اري.ورد ق�ادة سياس�يون فلس�طينيون 
بغضب عىل هذه األنباء، إذ نقل موقع »شبيغل 
أونالين« األملاني عن السياس�ية الفلس�طينية 
حنان عرشواي قوله�ا: »ليس للواليات املتحدة 
والي�ة قضائي�ة لح�ل األون�روا أو أن تس�حب 
الفلس�طينيني«.  بالالجئ�ني  ال�دويل  االع�رتاف 
ويبدو أن كوشنر يهدف من خالل خططه هذه 
إىل نقل املسؤولية عن الالجئني الفلسطينيني إىل 
الدول التي يعيشون فيها وذلك »للقضاء عىل أي 

فرص�ة لتطبيق حل العودة«، تضيف عرشواي.
واملغرتب�ني  الخارجي�ة  وزارة  أك�دت  بدوره�ا 
الفلس�طينية أنه�ا ماضية يف عملها الس�يايس 
والدبلومايس »لتعميق الجبهة الدولية الرافضة 
للسياس�ات األمريكي�ة املنح�ازة إلرسائي�ل«، 
وشددت عىل أن الشعب الفلسطيني »سُيسقط 

مؤامرة تفكيك وكالة األونروا«.
ونقل�ت وكالة األنباء واملعلومات الفلس�طينية 
)وفا( عن الوزارة قولها ان »الحملة اإلرسائيلية 
األمريكي�ة ع�ىل قضي�ة الالجئني تأت�ي خدمة 
ملصال�ح االحت�الل وأهداف�ه«. ودع�ت الوزارة 
كاف�ة الدول إىل »رسعة التح�رك إلنقاذ األونروا 
وتحسني أوضاعها، بما يمكنها من أداء دورها 

إزاء الالجئني الفلسطينيني«.

جملس الوزراء يتخذ قرارات ختص )4( حمافظات 
ويقرر رفع القدرة القتالية لطريان اجليش

األمم املتحدة ترسل فريق التحقيق االممي بجرائم 
3»داعش« إىل العراق ملامرسة مهامه 2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

وصلت الكتل السياسية إىل إبراز مرشحها 
الوحي�د يف مفاوض�ات تش�كيل الحكومة، 
وفيما اعلن ائتالف النرص تمسكه برتشيح 
رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي لرئاس�ة 
الحكوم�ة املقبل�ة، ط�رح تحال�ف القوى 
العراقي�ة اس�م محاف�ظ االنب�ار »محم�د 
لش�غل  »وحي�د«  كمرش�ح  الحلب�ويس« 
منص�ب رئيس مجلس النواب املقبل. وقال 
ائت�الف الن�رص يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه إن »ائتالف النرص 
عقد اجتماعة الدوري الس�ادس برئاس�ة 
رئي�س االئت�الف حي�در العب�ادي وج�رى 
خ�الل االجتماع مناقش�ة س�ر مباحثات 

الكتل السياس�ية وتطوراتها والسر قدما 
بمرشوع ائتالف النرص السيايس اضافة اىل 
االوضاع العامة يف البلد ومطالب املواطنني 
واس�تجابة الحكوم�ة له�ا«. وأض�اف أن 
»اعض�اء الكتل�ة اجمع�وا عىل تمس�كهم 
بائتالف النرص ومرشوعه الوطني للس�ر 
بالبلد نح�و الطريق الصحي�ح يف مرشوع 
االصالح الكم�ال االنج�ازات التي تحققت 
اضافة اىل اهمية االرساع بتشكيل الحكومة 
وتحقي�ق مصلح�ة املواطن�ني ومحارب�ة 
الفس�اد بكل اش�كاله«. ولفت االئتالف اىل 
أن�ه »تم التاكيد عىل ان النرص ائتالف عابر 
للطائفي�ة وينظ�ر يف مباحثات�ه املصلحة 
للعراق وكل مكوناته«، مش�راً اىل تمسكه 
»بمرش�ح االئتالف حيدر العبادي لرئاسة 

الحكوم�ة املقبلة«. ب�دوره، طرح تحالف 
الق�وى العراقي�ة اس�م محاف�ظ االنب�ار 
الحلب�ويس« كمرش�ح »وحي�د«  »محم�د 
لشغل منصب رئيس مجلس النواب املقبل. 
وقال املتحدث باسم التحالف ليث الدليمي، 
إن »كل طرف داخل القوى السنية الفائزة 
باالنتخابات لديهم مرشح او اثنني ملنصب 
رئيس مجلس النواب املقبل كتحالف القرار 
والوطني�ة الل�ذان ط�رح كل منهما اس�م 
مرش�حني اثنني لشغل املنصب«، مبينا اننا 
»يف تحال�ف الق�وى العراقي�ة ركزنا ضمن 
اختيارنا عىل شخصية واحدة شابة نعتقد 
انه�ا س�تكون ق�ادرة ع�ىل ادارة الربمل�ان 

باملرحلة املقبلة«. 
التفاصيل ص2

الكتل السياسية تربز »املرشح الوحيد« يف مفاوضات 
تشكيل احلكومة
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املالية تعلن إطالق »200« مليار دينار للمشاريع اخلدمية يف أربع حمافظات

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

الح�زب  رئي�س  بارزان�ي،  مس�عود  ع�اد 
الديمقراط�ي الكردس�تاني، ورئي�س اقلي�م 
كردس�تان الع�راق الس�ابق، ليعلن تمس�كه 
بخي�ار انفصال االقليم عن العراق، معترباً أن 
ذلك هبة من الله، وفيما اتهم االتحاد الوطني 
بالتواطؤ مع الحش�د الش�عبي، كش�ف عن 

ثالث مطالب لألكراد.
وقال بارزاني، يف مؤتمر اتحاد ش�باب حزبه 
بعد حوايل العام من فشله يف تحقيق مرشوعه 
االنفص�ال عن الع�راق، إن هذا »االس�تقالل 
م�رشوع موغل يف التاريخ من�ذ أكثر من ألف 
ع�ام ولي�س بدع�ة مس�تحدثة ومتوهم من 
يظن أننا قد تنازلنا عن حقنا لكننا لس�نا مع 
العنف ولم نضع جدولنا زمنياً ملمارس�ة هذا 

الحق«.
وأضاف أن »النج�اح الحقيقي كان تصويت 
أكث�ر من 92% م�ن مواطن�ي االقليم لصالح 
االس�تقالل لكننا دخلنا اآلن يف مرحلة جديدة 
وعالقاتنا مع بغ�داد ودول املنطقة عادت إىل 

طبيعتها ونسعى لتعزيزها أكثر«.
وتاب�ع »لق�د اتخذوا م�ن االس�تفتاء ذريعة 

إلظه�ار الحق�د الدفني ولوال خيان�ة البعض 
يف 16 ترشي�ن األول املايض مل�ا آلت األمور إىل 
م�ا نحن علي�ه اآلن وقد تبني فيم�ا بعد خطأ 
التعام�ل م�ع الكرد وق�د ندم الكث�رون عىل 
ما ارتكبوه«، مش�راً إىل انس�حاب مس�ؤويل 
وق�وات  الكردس�تاني  الوطن�ي  االتح�اد 
البيش�مركة التابع�ة للح�زب م�ن محافظة 
كرك�وك الش�مالية الغنية بالنف�ط واملتنازع 
عليه�ا ب�ني بغ�داد واربي�ل ام�ام اس�تعادة 

السيطرة عليها من قبل القوات االتحادية.
وأش�ار بارزان�ي إىل أّن »التوص�ل إىل حل�ول 
س�لمية عرب الحوار مع الحكومة املركزية يف 
بغداد هو الحل األفضل ألن اس�تخدام الحديد 

والنار ضدنا لن ينال من عزيمتنا شيئاً«
وقال بارزاني، ال�ذي يواجه معارضة داخلية 
كبرة بسبب دكتاتوريته، اننا »مقتنعون بأن 
إجراء اس�تفتاء االس�تقالل لم يك�ن مخالفاً 
للدس�تور واتحدى بالدليل كل من يدعي غر 
ذل�ك وحق االس�تقالل هب�ة من الل�ه وليس 
فض�اًل من أحد فقد ورد يف ديباجة الدس�تور 
العراق�ي ان االلت�زام به�ذا الدس�تور يحفظ 

للعراق اتحاده االختياري« بحسب قوله.
وشدد بالقول إن سياسة استخدام القوة ضد 

األكراد لم ولن تؤدي إىل اركاع الشعب الكردي 
او ثنيه عن املطالبة بحقوقه املرشوعة، مؤكداً 
عىل أن »حلم االس�تقالل سيتحقق عاجال ام 
آج�اًل«.  وأضاف بارزان�ي ان مطالب األكراد 
الحالي�ة تتمثل بتحقيق الرشاك�ة الحقيقية 
والتوافق والتوازن الن السياس�ات الس�ابقة 
يف الع�راق أثبتت فش�لها. وق�ال ان حزبه لن 
يضع فيتو عىل أي ش�خصية ترتشح لرئاسة 
الحكوم�ة يف الع�راق، موضح�ا أن »مطالبنا 
يف املفاوض�ات هي نفس�ها متمثلة بتحقيق 
الرشاك�ة يف الحكوم�ة املقبل�ة والتواف�ق يف 
اص�دار الق�رارات وتأكيدن�ا عىل الت�وازن يف 

مؤسسات الدولة العراقية«.
ونف�ى بارزان�ي ان يك�ون بري�ت ماكغ�ور 
مبع�وث الرئيس االمركي إىل العراق قد طلب 
تأجيل االنتخابات الربملانية يف االقليم املقررة 

يف 30 من الشهر املقبل.
وقال »افن�د بالكامل الحديث عن طلب بريت 
ماكغ�ورك تأجي�ل االنتخاب�ات الربملاني�ة يف 
االقلي�م«، مضيًف�ا »صحي�ح انن�ا اجتمعن�ا 
وبعثنا بملفات لك�ن فيما يخص االنتخابات 
اؤكد انها مس�ألة داخلي�ة خاصة«، موضحا 
»حتى وان تق�دم بهكذا طلب فالقرار خاص 

بشعب كردستاني وحده«.
الكردي�ة  تغي�ر  حرك�ة  وصف�ت  ب�دوره، 
الديمقراط�ي  ح�زب  رئي�س  ترصيح�ات 
الكردس�تاني مس�عود بارزاني بشان خطط 

االنفصال بالدعاية االنتخابية املبكرة.
إن  بك�ر  ام�ني  بالحرك�ة  القي�ادي  وق�ال   
“ترصيحات مسعود بارزاني بشان استقالل 
إقليم كردس�تان ما هي اال دعاي�ة انتخابية 
مبك�رة لالنتخابات النيابي�ة يف اإلقليم خالل 
الش�هر املقب�ل كونه لم يس�تطع تحقيق اي 
انج�از لش�عبه”.  وأضاف بك�ر، أن “النزعة 
البارزان�ي  مخيل�ة  يف  مازال�ت  االنفصالي�ة 
وحزب�ه اال ان�ه اخفق يف تمريره�ا من خالل 
االستفتاء وما جلب من تداعيات مدمرة عىل 
الش�عب الك�ردي”. مبينا أن “تك�رار دعوات 
االنفصال هي لحفظ ماء الوجه بعد اإلخفاق 
يف إقن�اع معظ�م دول العال�م بالوقوف معه 
خالل ف�رتة االس�تفتاء وم�ا تبع�ه”. وتابع 
بك�ر ان “االح�زاب يف بغ�داد تتحم�ل ج�زء 
من املس�ؤولية تج�اه ترصيح�ات البارزاني 
االنفصالية كونها مس�تمرة يف التعامل معها 
وتغاضت عن عمليات التزوير التي حصلت يف 

اقليم كردستان لصالح حزبه”.

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

إب�راز  إىل  السياس�ية  الكت�ل  وصل�ت 
مرشحها الوحيد يف مفاوضات تشكيل 
الحكوم�ة، وفيما اعل�ن ائتالف النرص 
تمسكه برتش�يح رئيس الوزراء حيدر 
العبادي لرئاسة الحكومة املقبلة، طرح 
تحال�ف القوى العراقية اس�م محافظ 
االنب�ار »محم�د الحلبويس« كمرش�ح 
»وحيد« لش�غل منصب رئيس مجلس 
الن�واب املقب�ل. وق�ال ائت�الف النرص 
يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
نس�خة من�ه إن »ائتالف الن�رص عقد 
اجتماع�ة الدوري الس�ادس برئاس�ة 
رئي�س االئتالف حي�در العبادي وجرى 
خالل االجتماع مناقشة سر مباحثات 
الكتل السياس�ية وتطوراتها والس�ر 
قدما بمرشوع ائتالف النرص السيايس 
اضاف�ة اىل االوض�اع العام�ة يف البل�د 

ومطالب املواطنني واستجابة الحكومة 
الكتل�ة  »اعض�اء  أن  وأض�اف  له�ا«. 
اجمعوا عىل تمس�كهم بائتالف النرص 
ومرشوع�ه الوطني للس�ر بالبلد نحو 
الطريق الصحي�ح يف مرشوع االصالح 

الكمال االنجازات التي تحققت اضافة 
اىل اهمي�ة االرساع بتش�كيل الحكومة 
وتحقيق مصلح�ة املواطنني ومحاربة 
الفساد بكل اش�كاله«. ولفت االئتالف 
اىل أنه »تم التاكيد عىل ان النرص ائتالف 

عاب�ر للطائفي�ة وينظ�ر يف مباحثاته 
املصلحة للعراق وكل مكوناته«، مشراً 
اىل تمس�كه »بمرش�ح االئت�الف حيدر 
العب�ادي لرئاس�ة الحكوم�ة املقبلة«. 
بدوره، طرح تحال�ف القوى العراقية 

اسم محافظ االنبار »محمد الحلبويس« 
كمرشح »وحيد« لشغل منصب رئيس 

مجلس النواب املقبل.
وق�ال املتح�دث باس�م التحال�ف ليث 
الدليم�ي، إن »كل ط�رف داخل القوى 

الس�نية الفائ�زة باالنتخاب�ات لديه�م 
مرش�ح او اثنني ملنصب رئيس مجلس 
النواب املقبل كتحالف القرار والوطنية 
اللذان طرح كل منهما اس�م مرشحني 
اثن�ني لش�غل املنصب«، مبين�ا اننا »يف 

تحالف الق�وى العراقي�ة ركزنا ضمن 
اختيارنا عىل ش�خصية واحدة ش�ابة 
نعتقد انها س�تكون ق�ادرة عىل ادارة 
الربمل�ان باملرحل�ة املقبل�ة«. واض�اف 
الدليم�ي، ان »مرش�حنا وه�و محمد 
الحلب�ويس ه�و ش�خصية ش�ابة ت�م 
املالي�ة  الل��جن�ة  برئاس�ة  تجربته�ا 
الربملاني�ة كمنصب ترشيعي وبمنصب 
تنفي�ذي  كمنص�ب  االنب�ار  محاف�ظ 
ونج�ح بكليهم�ا ونعتق�د ان�ه ق�ادر 
ع�ىل تلبية مطال�ب الجماه�ر ويلبي 
طموحاتهم«، مش�ددا عىل ان »تحالف 
الق�وى باعضاءه ال�� 31 مجمع عىل 
اختيار الحلبويس لشغل منصب رئيس 
وتش�هد  املقبل�ة«.  بال�دورة  الربمل�ان 
الس�احة السياس�ية نش�اط س�يايس 
مكث�ف من الكت�ل السياس�ية الفائزة 
لتش�كيل الكتل�ة االكرب التي س�تكلف 

بتشكيل الحكومة املقبلة.

وزع اتهامات على »احللفاء«.. وكشف عن مطالب اإلقليم لبغداد.. واملعارضة ترد بغضب

بارزاين يعزف عىل نغمة »التقسيم« من جديد

»النصر« يدفع العبادي لرئاسة احلكومة.. والقوى يقدم »احللبوسي« لرئاسة الربملان

الكتل السياسية تربز »املرشح الوحيد« يف مفاوضات تشكيل احلكومة

       بغداد / المستقبل العراقي

صادق رئيس ال�وزراء حيدر العبادي، أمس الثالثاء، 
عىل احالة عدد من الوزراء الس�ابقني مع مسؤولني 
كب�ار اىل هيئة النزاهة. وقال مكتب العبادي يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان »رئيس 

مجل�س ال�وزراء حي�در العبادي صادق ع�ىل احالة 
ع�دد من الوزراء الس�ابقني مع مس�ؤولني كبار اىل 
النزاه�ة«. واضاف ان »ذلك جاء عىل خلفية فس�اد 
يف عق�ود مدارس متلكئة يف ع�دة محافظات«. واكد 
رئي�س ال�وزراء حيدر العب�ادي، يف 31 تموز 2018، 
أن الحكوم�ة بصدد نرش لوائح اس�ماء املس�ؤولني 

املحال�ني اىل هيئة النزاهة بتهم فس�اد. بدوره، ذكر 
رئيس مركز التفكر السيايس، ومستشار العبادي، 
احس�ان الش�مري أن رئيس الوزراء حي�در العبادي 
أح�ال 3 وزراء و12 مدي�را عاما وم�رصف أهيل إىل 
النزاهة ضمن ملف املدارس املتلكئة. وقال الشمري 
يف تدوينة بحس�ابه الش�خيص عىل موق�ع التواصل 

االجتماعي »فيس�بوك«، إن »العبادي أحال 3 وزراء 
و12 مدي�را عام�ا إىل هيئ�ة النزاه�ة ضم�ن مل�ف 
املدارس املتلكئ�ة«. وصادق رئي�س مجلس الوزراء 
حيدر العب�ادي صادق، عىل إحالة ع�دد من الوزراء 
السابقني مع مسؤولني كبار اىل النزاهة، عىل خلفية 

فساد يف عقود مدارس متلكئة يف عدة محافظات.

رئيس الوزراء يصادق عىل إحالة وزراء سابقني ومسؤولني اىل هيئة النزاهة
القائمة تشمل )3( وزراء و)12( مديرًا عامًا ومصرف أهلي 

       بغداد / المستقبل العراقي

رحب املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة 
يف العراق يان كوبيتش بإعالن مجلس القضاة 
لالنتخاب�ات  املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  يف 
إكمال عملية الع�د والفرز االنتخابي يف جميع 
محافظ�ات الع�راق الثمان�ي ع�رشة وكذل�ك 
تصويت الخارج. وقال املمثل الخاص كوبيش 

يف بيان »أهنئ مجلس القضاة عىل هذا اإلنجاز 
الهام نحو إتم�ام العملية االنتخابية يف العراق 
لع�ام 2018. وق�د أمك�ن إج�راء عملي�ة العد 
والفرز بالوقت املناس�ب وبش�فافيٍة وتنظيٍم 
النزي�ه املب�ارش  ومصداقي�ٍة بفض�ل العم�ل 
م�ن مجلس القض�اة، والتفان�ي واملهنية من 
جمي�ع موظف�ي الع�د والف�رز، بم�ن فيه�م 
موظفو املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات 

واملوظف�ون القضائيون«.واضاف » وقد زادت 
الطريقة التي تعاملوا بها مع عملية عد وفرز 
األصوات من ثقة الجمهور يف العملية االنتخابية 
وبنتائج االنتخابات ».وتابع كوبيتش »أنا اآلن 
أش�جع مجلس القض�اة ومؤسس�ات الدولة 
ذات الصل�ة ع�ىل تكري�س اهتمامه�م إلعالن 
النتائ�ج املؤقت�ة يف الوقت املناس�ب والحس�م 
الرسي�ع ألية طع�وٍن معلّقة ». واش�ار اىل انه 

»خالل عملية العد والفرز، قام فريٌق متمرٌس 
من خ�رباء األمم املتحدة يف مج�ال االنتخابات 
بمتابعة العملية، وقدموا املش�ورة واملساعدة. 
وتبقى األمم املتح�دة جاهزًة لتقديم مزيٍد من 
مش�ورِة ومس�اعدِة الخرباء ملجل�س القضاة 
وه�م يرشفون عىل جدول�ة نتائج العد والفرز 
وكاف�ة املراحل الالحق�ة يف مصادقة املحكمة 

االتحادية عىل النتائج«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مجلس القض�اء االعىل، أم�س الثالثاء، ان 
محكمة الجنائية املركزية قضت بإعدام خمس�ة 
عن�ارص من تنظي�م »داعش«، مبين�ا ان املدانني 

اش�رتكوا بالقتال ض�د القوات االمني�ة يف نينوى 
واالنبار.وقال املتحدث الرسمي باسم املجلس عبد 
الستار برقدار يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه ان »املحكمة الجنائية املركزية نظرت 
قضايا خمس�ة مدانني باالنتم�اء لتنظيم داعش 

االرهاب�ي عمل�وا يف مفاص�ل ع�دة يف التنظيم«.
واضاف برقدار ان »املدانني اشرتكوا بالقتال ضد 
القوات االمنية والعس�كرية يف محافظتي نينوى 
واالنب�ار فضالً عن ارتكابه�م عمليات ارهابية«، 
مشرا اىل ان »املحكمة اصدرت احكامها باالعدام 

ش�نقاً حتى املوت بح�ق املدانني الخمس�ة وفقاً 
الحكام امل�ادة الرابع�ة /1 من قان�ون مكافحة 
االرهاب«.يذك�ر ان القضاء العراق�ي يصدر بني 
ف�رتة واخ�رى احكام�ا باالعدام والس�جن بحق 

متهمني بعنارص »ارهابية« وجنائية.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د عضو مجل�س محافظ�ة نني�وى غزوان 
الداودي، أمس الثالث�اء، ان القرار الصادر من 
املحافظ�ة بش�أن اعف�اء املوظف�ني وهم من 
بدرج�ة مدير قس�م فما ف�وق، الذي�ن عملوا 
خ�الل ف�رتة تواجد تنظي�م داع�ش االرهابي. 
ونقلت وكالة »الغ�د برس« عن الداودي القول 

ان »عصاب�ات داعش االرهابية احتلت املوصل 
يف تاريخ 2014/6/10، واعطينا املجال ملدراء 
االقسام فما فوق ممن يرفضون افكار داعش 
ب�ان ال يتواجدوا  يف املدين�ة«. واضاف ان »هذا 
ق�رار االعفاء ص�در بتاري�خ 1/1/ 2015 من 
مجلس محافظة نينوى باعفاء اي مدير قسم 
بقي بعد التاريخ واىل تحرير املوصل، يس�تبعد 

من منصبه النه يعترب من املوالني لداعش«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت بعثة االمم املتحدة »يونامي«، أمس الثالثاء، 
ان مستش�ارها الخ�اص ورئيس فري�ق التحقيق 
للمساءلة عن جرائم تنظيم داعش االرهابي بارش 
مهاّم�ه يف العراق. وذكر بيان لبعث�ة االمم املتحدة 
يف الع�راق ، إن »املستش�ار الخاص لألم�م املتحدة 
ورئيس فريق التحقيق للمساءلة عن جرائم داعش 

كريم أسعد أحمد خان بارش مهاّمه يف العراق امس 
االثنني وتستغرق زيارته ثمانية ايام«، مشرا اىل ان 
»املس�ؤول االممي تّم تعيينه بموجب قرار مجلس 
األمن رق�م/ 2379 / عام 2017«. واضاف البيان، 
ان »املسؤول االممي سيغتنم خالل الزيارة الفرصَة 
للّق�اِء رئيس الوزراء وكبار املس�ؤولني اآلخرين يف 
الدول�ة لبدء الحوار والتعاون الالزمني إلنجاز والية 

فريق التحقيق والرشوط املرجعية ذات الصلة«.

املبعوث األممي يرحب باكامل العد والفرز: نتطلع لالنتهاء من املراحل املتبقية للعملية االنتخابية 

اجلنائية املركزية تقيض بإعدام )5( عنارص من تنظيم »داعش«

جملس نينوى يصدر قرارًا باعفاء املدراء الذين عملوا 
خالل فرتة سيطرة »داعش«

األمم املتحدة ترسل فريق التحقيق االممي بجرائم 
»داعش« إىل العراق ملامرسة مهامه

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال رئي�س الجمهوري�ة العراق�ي ف�ؤاد 
معصوم إن ظروف العراق وطبيعة عالقاته 
مع إيران تجع�ل من الصعب عليه االلتزام 
بتنفيذ العقوبات التي تفرضها واش�نطن 
عىل طهران.وأضاف معصوم يف مقابلة مع 
فضائية الحرة االمريكية، أن »العراق يجب 
أن ال يكون مع ط�رف ضد طرف أخرى يف 

الرصاعات املوجودة حاليا«.
وبدأت الرزمة األوىل من العقوبات األمركية 
عىل طهران فج�ر الثالثاء، وتش�مل قدرة 
إي�ران عىل رشاء ال�دوالر والذهب واملعادن 

الثمينة والصلب والسيارات.
وحسب مس�ؤولني أمركيني فإن الواليات 
املتح�دة لن تمنح إعفاءات أو اس�تثناءات 
من تطبيق هذه العقوبات، لكنها ستنظر 

يف أي طلبات بشكل فردي.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا العراق الس�عودية، أم�س الثالثاء، اىل 
فتح منفذ عرعر الحدودي أمام املعتمرين 

العراقيني.
وذك�ر بي�ان لهيأة الح�ج والعم�رة تلقت 
ان  من�ه  نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
»رئيس بعثة الح�ج العراقية خالد العطية 
التقى بأم�ر املدينة املن�ورة األمر فيصل 
بن س�لمان عىل هامش اس�تقبال رؤساء 

بعثات الحج اإلسالمية«.
وقال املتحدث الرسمي باسم البعثة حسن 
فهد الكناني، ان العطية واألمر بن سلمان 
»ناقشا أوضاع الحجاج العراقيني يف الديار 
املقدس�ة والخدمات املقدم�ة لهم واألمور 

املتعلقة بموسم الحج بشكل عام«.
وأض�اف ان العطية »تقدم بطلب رس�مي 
اىل األم�ر ب�ن س�لمان لغرض فت�ح منفذ 
عرعر الحدودي أم�ام املعتمرين العراقيني 
ملا يف ذل�ك من توثيق للتع�اون بني البلدين 
الش�قيقني ومن خدمة جليلة لهم، تتمثل 
بخف�ض كلف�ة الس�فر عليه�م وإتاح�ة 
الفرص�ة ألك�رب ع�دد منهم ألداء مناس�ك 
العمرة، وخاص�ة ألولئك الذين ال يحالفهم 

التوفيق ألداء فريضة الحج«.
وقدم رئي�س البعثة العراقية ش�كره اىل« 
أم�ر املدينة املنورة والس�عودية ككل عىل 
حس�ن التنظي�م واالس�تقبال الذي حيض 
به الحج�اج العراقيون وما تم تقديمه من 

تسهيالت لهم«.

رئيس اجلمهورية ينأى بالعراق عن العقوبات
 االمريكية عىل ايران

العراق يقدم »طلب رسمي« للسعودية الفتتاح
 منفذ عرعر احلدودي

     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة املالي�ة، أمس الثالث�اء، إطالق مبالغ 
املش�اريع الخدمية ألربع محافظات جنوبية تشهد 
تظاه�رات من�ذ نحو ش�هر ض�د س�وء الخدمات 

والبطالة.
وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوحان، يف ترصيح 
صحف�ي أن »الوزارة تعمل حاليا عىل اعداد املوازنة 
العامة االتحادية لعام 2019«، مبينا انها »حرصت 
يف إعداده�ا ع�ىل التمي�ز بنم�ط آخر يتم�اىش مع 

املستجدات التي تعيشها البالد«.
ونف�ى جوحان وجود نية »الع�داد موازنة تكميلية 
له�ذا الع�ام ك�ون اقراره�ا يتطلب وج�ود مجلس 

الن�واب، باملقاب�ل تعمل ال�وزارة حالي�ا بالقوانني 
والتعليمات السائرة«. 

وعن اط�الق املبالغ املخصصة النجاز املش�اريع يف 
4 محافظ�ات، اكد جوحان أن »الوزارة س�تطلقها 
قريبا«، كاش�فا عن »تنس�يق الوزارة مع الجهات 
ق�ار  وذي  الب�رصة  محافظ�ات  يف  العالق�ة  ذات 
والنج�ف واملثنى«.وأش�ار وكي�ل وزارة املالي�ة اىل 
ان »مجم�وع املبال�غ يص�ل اىل 200 ملي�ار دينار، 
كانت قد وفرتها م�ن تخصيصات الطوارئ«، الفتا 
اىل ان »إط�الق مبال�غ املش�اريع ملحافظ�ات بغداد 
وواسط والديوانية وميسان بانتظار قرارات وزارة 
التخطي�ط املتمخضة عن االجتم�اع الذي عقد لهذا 

الغرض االسبوع املايض.
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الرافدين: رصف دفعة جديدة 
من سلف موظفي دوائر الدولة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين، عن اطالق وجبة جديدة من سلفة موظفي 
دوائر الدولة التي تراوحت مابني الخمس�ة والعرشة ماليني دينار 

عن طريق ادوات الدفع االلكرتوني.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، انه تم رصف دفعة جديدة من س�لف موظفي دوائر 
الدولة لنحو 2801 موظف للذين تم توطني رواتبهم الكرتونيا لدى 

املرصف.
وأوض�ح البيان ان رصف تلك الس�لفة تم عن طريق ابالغ املوظف 
عرب إرس�اله رس�الة نصية تخطره بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان 
استكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه اياها ورصفها عن طريق 

أدوات الدفع االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعليم العايل والبح�ث العلمي العراقية توفر 1500 
منح�ة دراس�ية )chevening( لني�ل ش�هادتي املاجس�تري للعام 

2018-2019 يف الجامعات الربيطانية.
ونقل بيان للوزارة تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه،عن املدير 
العام لدائ�رة البعثات والعالقات الثقافية ص�الح الفتالوي, قوله 
إن »الجانب الربيطاني منح العراق 1500 منحة دراس�ية لجميع 
التخصصات لنيل شهادتي املاجستري والدكتوراه للموظفني وغري 

املوظفني للعام الدرايس 2019/2018«.
وبني، أن »طلبات املتقدمني ستخضع للرشوط والضوابط املعتمدة 
يف الرتش�يح للزم�االت الدراس�ية املعمول به�ا يف دائ�رة البعثات 

والعالقات الثقافية«.
وأك�د الفت�الوي أن«التقديم ب�دأ ي�وم 2018/8/6 وينتهي لغاية 
http://scrdgate. االلكرتون�ي  الراب�ط  وع�رب   2018/11/6

scrdiraq.gov.iq الخاص بدائرة البعثات والعالقات الثقافية«.
وأش�ار اىل »توف�ر 7 من�ح دراس�ية لني�ل ش�هادتي املاجس�تري 

والدكتوراه يف الجامعات األردنية للعام الدرايس 2018/ 2019«.
وب�ني إن »املن�ح الدراس�ية األردني�ة خصص�ت لني�ل ش�هادتي 
املاجس�تري والدكتوراه للموظفني وغ�ري املوظفني ووزعت بواقع 
مقعدين للدراس�ات األدبي�ة, وعلم االجتماع لدراس�ة الدكتوراه, 
وخم�س مقاع�د الختصاص�ات التاري�خ, واللغ�ة االنكليزي�ة/ 
اللغويات, والفيزياء, وآثار الحضارات العربية القديمة, واملناهج 

واألساليب لدراسة املاجستري«.
واوضح الفتالوي أن »آخر موعد للتقديم س�يكون 2018/8/12 
 http://scrdgate.scrdiraq.gov.iq وعىل الراب�ط االلكرتون�ي ،

الخاص بدائرة البعثات والعالقات الثقافية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية 
ع�ن  الثالث�اء،  الي�وم  التج�ارة،  وزارة  يف 
اس�تمرار مراكزه�ا يف بغ�داد واملحافظات 
تجهي�ز وكالء الغذائية بالحص�ص املقررة 
من الزيت والس�كر ضمن مفردات البطاقة 

التموينية .
»املس�تقبل  تلقت�ه  لل�وزارة  بي�ان  وذك�ر 
العراق�ي« ان »خطة التجهي�ز التي اعدتها 
الرشك�ة كان�ت ه�ي لديموم�ة واس�تمرار 
تجهي�ز الوكالء من املادتني بع�د ان وفرتها 

ضمن تعاقداتها من املنتج الوطني«.
العائ�دة  املبيع�ات  مراك�ز   « ان  واض�اف 
للرشكة يف بغداد مازالت مس�تمرة باستالم 
وتجهي�ز ال�وكالء من تلك امل�واد حيث جهز 
م.م. التاج�ي كمية 167 طن س�كر و179 
ط�ن زيت طعام كم�ا جه�ز م.م. الرصافة 
كمي�ة 439 ط�ن س�كر وكمي�ة 195ط�ن 
زيت وذلك ملناط�ق )الرصافة االوىل والثانية 

والثالثة واالعظمية وراغبة خاتون واملشتل 
االول والثاني والكرادة ( فيما اس�تلم مركز 
مبيع�ات االمام ع�ي 270 طن من الس�كر 
و196،954 ط�ن زي�ت حي�ث كانت نس�بة 
التجهي�ز للمناط�ق الواقع�ة ضم�ن املركز 
100% ل�كال املادت�ني باالضاف�ة اىل اس�تالم 
مرك�ز مبيع�ات كرسة وعط�ش كمية 450 
ط�ن م�ن الس�كر ». واض�اف ان »ف�روع 
الرشك�ة يف الب�رصة وذي ق�ار والديواني�ة 
وواس�ط وبابل واملثنى مس�تمرة باالستالم 
والتجهي�ز حيث جه�ز فرع الب�رصة كمية 
4879 ط�ن س�كر و2219 ط�ن زيت طعام 
كما استلم فرع ذي قار كمية900طن سكر 
186 زيت ملناطق )الحمار، قلعة، الش�طرة، 
س�وق الش�يوخ ( ويف االنبار فقد تم تجهيز 
كمية 3،363،227 طن سكر و1،530،767 
ط�ن ملناطق ) الفلوج�ة، النخيب، الرطبة ( 
وبنس�بة تجهيز 100% زيت اما يف الديوانية 
ت�م اس�تالم وتجهي�ز كمي�ة 240ط�ن من 
السكر و2474 طن زيت ويف بابل تم تجهيز 

كمي�ة 3903 ط�ن س�كر و1803طن زيت 
وكذل�ك تجهي�ز ف�رع املثن�ى كمي�ة 1105 
طن س�كر و434طن زي�ت طعام باالضافة 
اىل اس�تالم وتجهيز مادتي الس�كر والزيت 
للمواطن�ني يف واس�ط بنس�بة 70%«. م�ن 
جانب اخ�ر لفت البيان اىل »اس�تمرار ادارة 
الرشكة بعقد اللقاءات واالجتماعات بادارة 
الف�روع ملتابع�ة الخدم�ات الت�ي تقدمه�ا 
الرشكة من توفري مواد غذائية واستمرارية 
الحص�ص  ضم�ن  للمواطن�ني  تجهيزه�ا 
املق�ررة يف البطاقة التمويني�ة باالضافة اىل 
تناول املالحظات واملقرتحات اليجاد الحلول 
البديل�ة ملعالجة معوقات واش�كاالت العمل 
يف ظ�ل االوض�اع التي تش�هدها محافظات 
الوس�ط والجنوب من تظاه�رات للمطالبة 
بتحس�ني الخدم�ات وتوف�ري ف�رص العمل 
حي�ث التقى خالل اليومني املاضيني بادرات 
فروع محافظات البرصة وذي قار وميسان 
وواس�ط واملثنى وكربالء املقدس�ة والنجف 

االرشف ودياىل وصالح الدين واالنبار.

التجارة تعلن استمرار جتهيز وكالء الغذائية باحلصص املقررة من الزيت والسكر

   بغداد / المستقبل العراقي

اجرى فريق طبي متخصص بجراحة العظام 
والكس�ور عملية تطويل االوتار و تحريرها 
لطفل بعمر يوم واحد يف مستشفى الريموك 

التعليمي 
ذك�ر ذلك رئي�س الفريق الطبي استش�اري 
جراحة العظ�ام و الكس�ور الدكتور )احمد 
لطيف عواد( ان الطفل ادخل اىل ردهة الخدج 
و احيل اىل استشارية العظام والكسور حيث 
كان يعاني من تشوه يف القدمني و بعد اجراء 
كاف�ة الفحوص�ات الرسيري�ة و املختربي�ة 
و االش�عاعية حي�ث تم ت�م تعديل التش�وه 
بواسطة التجبيس املتكرر لحني بلوغ الطفل 
الشهر الرابع من عمره و بعدها قرر الفريق 
الطب�ي اج�راء عملي�ة جراحي�ة م�ن خالل 
التداخ�ل الجراحي املح�دود و تحت التخدير 
املوضعي للطفل و بعون الله تكللت العملية 
بالنج�اح و الطف�ل بحال�ة صحي�ة جيدة و 
تك�ون الفري�ق الطبي م�ن الدكت�ور )عمار 
طاهر( طالب دراسات بورد جراحة العظام 
والكسور و الدكتور )ايمن حميد( و مالكات 

صالة عمليات العظام والكسور الجراحي.

صحة الكرخ تعلن
 اجراء عملية تطويل األوتار 

لطفل عمره يوم واحد

    بغداد / المستقبل العراقي

ضبطت س�لطات منف�ذ طريبيل الح�دودي، 13 س�يارة مخالفة 
للضوابط.

وذك�ر بيان لهي�أة املنافذ الحدودي�ة، تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه ان »س�لطات منفذ طريبيل الح�دودي ضبطت أمس 
األثنني س�يارات مستوردة نوع }نيسان س�ني{ عدد 13 مخالفة 
للضواب�ط لع�دم وج�ود اج�ازات اس�ترياد أصولي�ة بع�د تدقيق 

معامالتها الكمركية ومطابقتها مع السيارات«.
وبني ان »العجالت ضبطت م�ع املعامالت الكمركية خارج الحرم 
الكمرك�ي م�ن قبل منتس�بي البح�ث والتح�ري يف هي�أة املنافذ 
الحدودي�ة، وت�م إحالة الس�يارات واملعامالت أم�ام أنظار قايض 
التحقيق يف محكمة الرطبة التخاذ اإلجراءات القانونية ومحاسبة 

املقرصين.

ضبط »13« سيارة مستوردة خمالفة 
للضوابط يف منفذ طريبيل

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، عن تسجيل اكثر 
من مائة الف عامل اجنبي يف العراق صادرة 
له�م س�مات دخ�ول خ�الل عام�ي 2017 
و2018 مقابل 13 ال�ف عامل عراقي فقط 

ضمن الرشكات التي منحت اجازة عمل.
»املس�تقبل  تلقت�ه  لل�وزارة  بي�ان  وذك�ر 
العراق�ي« ، انه “من خالل لج�ان التفتيش 
التابعة لها س�جلت 87% عمال�ة اجنبية تم 
منحها سمات دخول للعامني 2017 و2018 
بواق�ع )104( االف و)380( عامالً تقابلها 
بنس�بة 13% عمالة وطنية بواقع )13( الفاً 

و)494( عامالً عراقياً”.
س�تفرض  “ال�وزارة  أن  البي�ان  وأض�اف 
عقوب�ات ع�ىل املخالف�ني لتنفي�ذ قان�ون 
الوطني�ة  العمال�ة  تش�غيل  وتعليم�ات 
املتضم�ن الزام الرشكات االجنبية بتش�غيل 

عمال�ة عراقية بنس�بة ال تقل عن 50% م�ن اجمايل االيدي 
العاملة املس�تخدمة يف املشاريع االستثمارية الحاصلة عىل 
اجازة اس�تثمار م�ن الهيئة الوطنية لالس�تثمار او هيئات 

االس�تثمار يف املحافظات فضال عن عدم الس�ماح للعمالة 
االجنبي�ة بالعمل داخل الع�راق دون الحص�ول عىل اجازة 
العم�ل املنصوص عليه�ا يف قانون العمل رقم )37( لس�نة 

.”2015
واوض�ح البي�ان ان “ال�وزارة تعم�ل ضمن 
اطار الرب�ط بني س�رتاتيجية التخفيف من 
الفقر وسياسة التشغيل الوطنية من خالل 
تنفي�ذ القوانني والتعليمات التي تس�اهم يف 

امتصاص البطالة”. 
واش�ارت ال�وزارة اىل ان “االمان�ة العام�ة 
ملجلس الوزراء اخذت بمقرتح للوزارة يمنع 
بموجب�ه من�ح س�مات الدخ�ول للرشكات 
االجنبي�ة للعم�ل يف الع�راق اال بع�د التاك�د 
م�ن ان العقد املربم م�ع الجهات الحكومية 
يتضمن ال�زام الرشكات االجنبي�ة مراجعة 
قس�م االجان�ب يف وزارة العم�ل والش�ؤون 
االجتماعي�ة لغ�رض منح العم�ال العاملني 

فيها اجازة عمل.

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلن رئي�س هيئة اس�تثمار البرصة عي 
جاس�ب، عن قي�ام الهيئة بب�دء الرتويج 
بغية ج�ذب مس�تثمرين إلقامة مرشوع 
سكني ملوظفي مديرية اتصاالت البرصة.

وذكر جاس�ب يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
»املجم�ع  إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي«، 
الس�كني املزمع إنشاءه عىل مساحة 54 
دونم�ا يف قضاء ش�ط العرب سيس�تفيد 
من�ه أكثر م�ن 650 موظفا م�ن مديرية 
االتصاالت«، مبين�ا ان »الهدف من إقامة 
هكذا مش�اريع تأت�ي توافقاً م�ع تنامي 

الزي�ادة الس�كانية وتزاي�د الطل�ب ع�ىل 
الوح�دات الس�كنية واس�تحداث املناطق 

السكنية العرصية«.
وأوض�ح أن »هذا املرشوع يمث�ل مجمعاً 
س�كنياً متكامالً يراعي التطور العمراني 
والبن�اء الحديث فهو يع�د مدينة عرصية 
االحتياج�ات  يوف�ر كل  مصغ�رة كون�ه 
واملس�تلزمات الت�ي يحتاجه�ا الس�كان 
م�ن مراف�ق خدمي�ة عام�ة ومتنزه�ات 
ومس�احات خرض والوح�دات والتجارية 
وزارة  حددت�ه  م�ا  ووف�ق  والتعليمي�ة 
اإلس�كان و األعم�ار يف معايري اإلس�كان 

الحرضي.

استثامر البرصة تعلن عن جمّمع سكني ألكثر من »650« مستفيدًا من موظفي االتصاالت

العمل تسجل »100« الف عامل اجنبي مقابل »13« الف عراقي

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت رشكة توزيع املنتجات النفطية عن 
تجهيزها ملنتوج زيت الغاز ألغراض املولدات 
الس�كنية يف محافظ�ات ) بغ�داد – البرصة 
- ميس�ان - ذي ق�ار- كرب�الء – املثن�ى – 
الديواني�ة - بابل ( بحصة ش�هر آب الجاري 
 kva من املادة املذك�ورة وبكمية 20 لرت لكل
ومقابل ثمن، فيم�ا جّهزت فروع الرشكة يف 
محافظات )دياىل– واسط - كركوك ( ب� 15 
ل�رت لكل kva  فضالً ع�ن تجهيزها محافظة 
النجف األرشف )25( لرت لكل kva وبالس�عر 
الرس�مي إمتثاالً لتوجيه مع�ايل وزير النفط 
املهندس جبار اللعيبي ومتابعة الس�يد وكيل 
الوزارة لشؤون التوزيع سعياً لتقديم أفضل 
الخدمات للمواطنني م�ن خالل توفريالوقود 
بأنواعه. مدير ع�ام الرشكة املهندس كاظم 
مس�ري ياس�ني كش�ف يف الوق�ت ذات�ه عن 
الكمي�ات املجه�زة من منت�وج زي�ت الغاز 
للمول�دات العائ�دة لدوائ�ر الدول�ة يف جميع 
املحافظ�ات املذك�ورة حي�ث ت�م تجهيزه�ا 
بكمية )5( لرت لكل kva وبالس�عر الرس�مي 

أيضاً، مضيفاً بأنه يتم أيضاً تجهيز مولدات 
القطاع الخاص واملختلط للمحافظات أعاله 
م�ن الراغب�ني بكمية  )5( لرت ل�كل kva من 
زي�ت الغاز بالس�عر التج�اري البالغ )700( 
دينار/ لرت.مس�ري أوضح أيضاً بأن األقضية 
والنواح�ي املح�ررة يف محافظات�ي نين�وى 
وص�الح الدين تقرر تجهيزه�ا بكمية )25( 
لرت ل�كل kva من مادة زيت الغ�از للمولدات 
الس�كنية يف املناطق التي التجهز بالكهرباء 
الوطني�ة ، و)20( ل�رت ل�كل kva للمول�دات 
الس�كنية يف املناطق الت�ي تجهز بمعدل )5( 
س�اعة كهرب�اء وطني�ة ، و )15( ل�رت ل�كل 
kva للمول�دات الس�كنية يف املناط�ق الت�ي 
تجه�ز بمعدل )10( س�اعة كهرب�اء وطنية 
، كم�ا جه�زت )10( لرت ل�كل kva للمولدات 
الس�كنية يف املناطق التي تجهز بمعدل )15( 
 kva س�اعة كهرب�اء وطنية، و)5( ل�رت لكل
للمولدات الس�كنية التي تجهز بمعدل )20( 
س�اعة كهرباء وطنية.وعن املولدات العائدة 
لدوائر الدولة قال األس�تاذ كاظم مسري« يتم 
تجهي�زه�ا ب� )10( لرت لكل kva من املنتوج 
وحس�ب الضوابط كما يت�م تجهيز مولدات 

دوائ�ر الدولة التي توجد فيها كهرباء وطنية 
حس�ب س�اعات القط�ع ويتم تجهي�ز تلك 
الكميات مقابل ثمن وحسب الضوابط وبعد 
التأك�د من عمل تلك املول�دات ، وكذلك نفس 
الكميات بالنس�بة لدوائر الدولة يف محافظة 
األنبار.وأض�اف مس�ري أّن الرشك�ة جه�زت 
املول�دات الس�كنية يف محافظ�ة األنب�ار ب� 
)25( ل�رت لكل kva للمولدات يف املناطق التي 
ال تجهز بالكهرباء الوطنية ، و)25( لرت لكل 
kva للمول�دات يف املناطق التي تجهز بمعدل 
)5( ساعات كهرباء وطنية ، و)20( لرت لكل 
kva للمول�دات يف املناطق التي تجهز بمعدل 
)10( س�اعات كهرباء وطني�ة ، و)15( لرت 
ل�كل kva للمول�دات يف املناط�ق التي تجهز 
بمعدل )15( ساعة كهرباء وطنية ، و)5( لرت 
للمولدات يف املناطق التي تجهز بمعدل )20( 
س�اعة كهرباء وطنية.ومن الجدير ذكره أنَّ 
وزارة النفط املتمثلة برشكة توزيع املنتجات 
النفطي�ة ترفع حص�ص الكمي�ات املجهزة 
لجميع املحافظات بني فرتٍة وأخرى وحسب 
الظروف املستجدة حرصاً منها عىل إستمرار 

تجهيز املواطنني بالطاقة الكهربائية .

رشكة توزيع املنتجات النفطية تكشف عن حصص الوقود املجهزة للمولدات السكنية لشهر آب اجلاري

    بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجل�س ال�وزراء جلس�ته االعتيادية، 
امس الثالثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء 

الدكتور حيدر العبادي.
واس�تمر مجلس الوزراء بمناقشة موسعة 
ملطالب املواطنني وتنفيذها يف ضوء القرارات 
الت�ي صدرت بع�د اللقاءات الت�ي جرت مع 
بالكهرب�اء  واملتعلق�ة  املحافظ�ات  وف�ود 
واملاء والصحة والرتبية ومش�اريع الرصف 
الصحي، وتم التصويت عىل تأمني احتياجات 
هذه املحافظات التي التقت برئيس الوزراء 

وعقدت بعدها ورشة عمل معها.

وج�رى التصويت ع�ىل تغطي�ة احتياجات 
مش�اريع املوازن�ة االس�تثمارية ملديري�ات 
وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال 
العام�ة يف محافظ�ات )الب�رصة وذي ق�ار 

واملثنى والنجف االرشف(.
و تش�جيعا لالس�تثمار يف مج�ال الدواجن، 
ت�م التصويت عىل م�رشوع تعليمات جديد 
تعليم�ات رق�م 88 لس�نة 1984  لتعدي�ل 
الص�ادرة م�ن وزارة الزراعة بش�أن تنفيذ 
احكام قرار مجلس قيادة الثورة املنحل رقم 

178 لسنة 1984.
وص�وت املجلس ع�ىل رفع الق�درة القتالية 
لط�ريان الجي�ش من خالل مناقل�ة لصالح 

وزارة الدف�اع وقي�ام وزارة الدف�اع قي�ادة 
ط�ريان الجيش بتوجيه دع�وة اىل الرشكات 
التموي�ل بضم�ان  آلي�ة  للتف�اوض ح�ول 

مؤسسات الضمان الدولية.
وتم التصويت عىل دمج دار النهرين للطباعة 
م�ع الرشك�ة العام�ة النت�اج املس�تلزمات 

الرتبوية.
تس�هيل  مناقش�ة  الجلس�ة  وش�هدت 
البضائ�ع  وادخ�ال  الكمركي�ة  االج�راءات 

وادارة االرصفة.
كم�ا ج�رت مناقش�ة تش�جيع االس�تثمار 
والرشكات االستثمارية وتسهيل االجراءات 

املتعلقة بسمات الدخول واالقامة .

جملس الوزراء يتخذ قرارات ختص )4( حمافظات ويقرر رفع القدرة القتالية لطريان اجليش

العراق حيصل عىل مئات املنح 
الدراسية العليا يف بريطانيا واألردن
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اىل مسامهي رشكة البرية الرشقية للبرية واملواد الكحولية / م خ 
م / دعوة هيئة عامة 

اس�تنادا الحكام قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وتنفيذا لقراري مجلس ادارة الرشكة 
املؤرخني يف 14 / 10 / 2017 و 8 / 3 / 2018 .

يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة املزمع عقده يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم 
االربعاء املوافق 12 / 9 / 2018 يف مدينة دهوك قاعة فندق برجني الكائن مجاور س�وق البورصة 

– عمارة تليناز وذلك ملناقشة جدول االعمال وكما ييل : 
1 – مناقش�ة تقري�ر مجل�س االدارة للس�نة املالية املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2016 واتخ�اذ القرارات 

املناسبة بشأنه .
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات والحس�ابات الختامية للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 

2016 واملصادقة عليها .
3 – تعيني مراقب حسابات لسنة 2017 وتحديد اجوره .

4 – مناقش�ة موض�وع تعديل اس�م الرشكة من رشكة الب�رية الرشقية للبرية وامل�واد الكحولية اىل 
رشكة البرية الرشقية للبرية واملرشوبات الكحولية وتعديل الفقرة اوال من عقد تاسيس الرشكة .

5 – دم�ج املادت�ني ثالثا ورابعا من عقد تاس�يس الرشكة لتصبح املادة ثالثا وتعديل تسلس�ل املادة 
سادسا اىل املادة خامسا من عقد تاسيس الرشكة واملصادقة عىل ذلك .

6 – مناقش�ة فقرة زيادة راس�مال الرشكة وفق املادة 55 / اوال من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 
1997 املع�دل م�ن 20000000000 عرشين مليار دينار اىل 000000000 26 س�تة وعرشين مليار 
دينار وذلك بطرح اس�هم جديدة بمقدار 6000000000 ستة مليار سهم وتعديل املادة خامسا من 

عقد تاسيس الرشكة وتغيري تسلسلها لتصبح رابعا .
7 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة .

راجني الحضور اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب س�ند االنابة او توكيل الغري بموجب وكالة 
ص�ادرة م�ن كاتب العدل ويف حالة عدم حص�ول النصاب القانوني يؤجل االجتم�اع اىل يوم االربعاء 

املوافق 19 / 9 / 2018 ويف ذات الزمان واملكان ومراعاة احكام املادة 91 من قانون الرشكات .
رئيس جملس االدارة 
هيثم صليوا ألطون

اعالن
تعلن جامعة الكوفة عن حاجتها عن تأجري االبنية من 
القطاع الخاص املهيأة لغرض اس�كان طلبة الجامعة 
خ�ال العام الدرايس 2018 � 2019 فعىل الراغبني من 
اصح�اب العقارات املذكورة الواقع�ة يف مدينة النجف 
والكوفة تقديم عروضهم اىل مديرية االقسام الداخلية 
الواقع�ة يف النجف / حي االمري وخال عرشة ايام من 
تاري�خ النرش حيث س�يكون اخر ي�وم للتقديم نهاية 
الدوام الرسمي ليوم االحد املصادف 2018/8/12 مع 
رضورة مراجعة املديرية خال املدة لغرض االطاع عىل 
التفاصيل واملستلزمات الواجب توفرها يف االبنية علما 
ان صاح�ب العرض الفائز يتحم�ل اجور نرش االعان 

وألخر اعان

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمةجنح النجف
العدد : 1643/ ج2018/1

التاريخ 2018/7/24
اعان

اىل املتهم الهارب / عبد الله صاحب صميت
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )1643/ج2018/1 
(  والخاصة باملش�تكي ) يرسى عبد زيد ياس�ني( وفق 
امل�ادة 435 م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولي�ة محل 
اقامتك حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا ه�ذه الدعوى 
علي�ه قررت املحكمة تبليغك اعانا بوجوب الحضور يف 
موعد املحاكمة املصادف يوم 2018/8/30  وعند عدم 
حضورك س�وف  تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب 

االصول
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح املناذرة
العدد : 126/ ج/2018

التاريخ 2018/8/6
اعان

اىل املتهم / كاظم فالح موىس
اقتىض حضورك ام�ام هذه املحكمة الجراء محاكمتك 
ح�ول التهم�ة املس�ندة الي�ك وف�ق امل�ادة 47/446 و 
48 و49 عقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر 
تبليغ�ك اعانا يف محل اقامت�ك ومكتب مكافحة اجرام 
املن�اذرة  وهذه املحكمة بالحض�ور امامها صباح يوم 

2018/8/28
القايض

ظاهر عباس الفتاوي
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد : 1228/ ج /2018

التاريخ 2018/7/18
اعان

اىل املتهم الهارب / حيدر صرب كاظم
حيث انكم متهم يف الدعوى املرقمة )1228/ج /2018 
(  والخاص�ة باملش�تكي ) حيدر يوس�ف ج�واد( وفق 
املادة ) 1/459(  من قانون العقوبات وملجهولية محل 
اقامتكم حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
عليه قررت املحكمة تبليغك�م اعانا بوجوب الحضور 
يف موع�د املحاكمة املصادف ي�وم 2018/8/28  وعند 
ع�دم حضورك س�وف  تجري محاكمت�ك غيابيا وعلنا 

حسب االصول
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد : 765/ ج2018/1

التاريخ 2018/4/12
اعان

اىل املتهم الهارب / رسول محسن نجم
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )765/ج2018/1 
(  والخاص�ة باملش�تكي ) محمد عب�اس عبد( وفق 
املادة )1/459/أ( عقوبات وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا ه�ذه الدعوى عليه 
قررت املحكم�ة تبليغك اعانا بوج�وب الحضور يف 
موعد املحاكمة املصادف ي�وم 2018/8/28  وعند 
عدم حضورك سوف  تجري محاكمتك غيابيا وعلنا 

حسب االصول
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد : 1619/ ج2018/1

التاريخ 2018/7/19
اعان

اىل املتهمة الهاربة / معصومة شهيد عبد الحسني
/1619( املرقم�ة  الدع�وى  يف  مته�م  ان�ك  حي�ث 

)معصوم�ة  باملش�تكية  والخاص�ة    ) ج2018/1 
ش�هيد عبد الحس�ني( وفق احكام امل�ادة )294 من 
قان�ون العقوب�ات وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرف�ق يف ثنايا هذه الدع�وى عليه قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك اعانا بوجوب الحض�ور يف موعد 
املحاكمة املص�ادف ي�وم 2018/8/28  وعند عدم 
حض�ورك س�وف  تج�ري محاكمتك غيابي�ا وعلنا 

حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد  عيل 
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح املشخاب
العدد : 261/ ج /2018

التاريخ 2018/7/16
اعان

اىل املتهم الهارب / )حيدر سعد نعمه املوسوي(
له�روب املته�م الهارب حيدر س�عد نعم�ه اىل جهة 
مجهولة وص�دور امر القبض بح�ق املتهم الهارب 
امل�ؤرخ 2018/2/14 وع�دم تنفي�ذه لغاي�ة االن 
قررت  ه�ذه املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليتني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 
2018/8/19 الجراء محاكمت�ك وفق احكام املادة 
292 م�ن قان�ون العقوب�ات وعن�د ع�دم حضورك 
س�تجري املحاكم�ة بحق�ك غيابي�ا وعلنا اس�تنادا 

ألحكام املادة 143 االصولية 
القايض

احمد عبد مسلم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد : 555/ ج2018/2

التاريخ 2018/7/31
اعان

اىل املتهم الهارب / محسن حمزة محسن
حيث ان�ك متهم يف الدع�وى املرقمة )555/

ج2018/2 (  والخاص�ة باملش�تكي ) زي�د 
داخل حس�ني( وف�ق امل�ادة )1/459  ( من 
قانون العقوب�ات وملجهولية مح�ل اقامتك 
حسب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
علي�ه قررت املحكمة تبليغ�ك اعانا بوجوب 
الحض�ور يف موع�د املحاكمة املص�ادف يوم 
2018/9/19  وعن�د عدم حضورك س�وف  
غيابي�ا وعلن�ا حس�ب  تج�ري محاكمت�ك 

االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد : 1575/ ج2018/3

التاريخ 2018/7/22
اعان

اىل املته�م اله�ارب / عب�د املحس�ن كاظ�م 
خفيف

حيث ان�ك متهم يف الدعوى املرقمة )1575/
ج2018/3 (  والخاصة باملشتكي ) رحمان 
حس�ني ع�يل( وف�ق امل�ادة 446م�ن قانون 
العقوب�ات وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرفق يف ثنايا ه�ذه الدعوى عليه 
بوج�وب  اعان�ا  تبليغ�ك  املحكم�ة  ق�ررت 
الحض�ور يف موع�د املحاكمة املص�ادف يوم 
2018/8/26  وعن�د عدم حضورك س�وف  
غيابي�ا وعلن�ا حس�ب  تج�ري محاكمت�ك 

االصول
القايض

احمد كاظم جبار
������������������������������������

تنويه
صحيف�ة  يف   املنش�ور  االع�ان  اىل  اش�ارة 
 7/24 يف   1716 الع�دد  العرق�ي  املس�تقبل 

2018
ورد يف اع�ان محكمة ب�داءة بعقوبة 629/

ب2018/2 أس�م املدع�ي عليه عم�ار كامل 
زيد خطاء والصحيح هو عماد كامل زيدان
������������������������������������

فقدان 
فقدت مني هوية االقامة املرقمة 0010522 
بأس�م / زين ع�يل كوهر عيل م�ري – تولد 
1991 باكس�تاني الجنس�ية واحم�ل جواز 
الس�فر املرق�م 0997712 واقي�م يف النجف 
االرشف حاليا . فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكم�ة ب�داءة الصوي�رة 
العدد 586 / ب / 2015 

التاريخ 1 / 8 / 2018 
م / اعان 

بالنظ�ر لكرس ق�رار االحال�ة القطعية عىل 
963 م 29 البطلي�ة يف  العق�ار املرق�م 1 / 
الصويرة من قبل طالب الضم الرشيك محمد 
صال�ح عويد – علي�ه قررت ه�ذه املحكمة 
اع�ادة االع�ان ع�ن بيع�ه مج�ددا باملزايدة 
العلنية وعىل الراغبني بالرشاء الحضور امام 
هذه املحكمة خال ثاثة ايام تبدا من اليوم 
التايل للنرش بالصحف املحلية الساعة الثانية 
عرش ظهرا مس�تصحبني معه�م التامينات 
البالغ�ة 10 % م�ن القيمة املق�درة ويتحمل 

املشرتي الداللية والنرش .
القايض 

عبيد صالح محيميد 
االوصاف : 

-ن�وع العق�ار : قطع�ة ارض خالي�ة م�ن 
املشيدات .

963 م 29 بطلي�ة يف  القطع�ة 1 /  -رق�م 
الصويرة .

-املساحة الكلية ) 4 ( اولك .
-ب�دل كرس قرار االحال�ة ) 000 ، 910 ، 37 
( س�بعة وثاثون مليون وتسعمائة وعرشة 

االف دينار عراقي .
������������������������������������

فق�دان وص�ل 
فقد وصل قبض الصادر من بلدية الصويرة 
اس�م   –  600000  / بمبل�غ   2015 س�نة 
الحس�اب – تامينات مس�تلمة – رقم الدليل 
26611 – التفاصيل – امانة مزايدة حانوت 
بلدية رقم 162 اس�تلمت املبلغ اعاه وقدره 
600000 دين�ار الغ�ري من الس�يد ) حس�ن 

ابراهيم مطر ( نقدا .
توقيع امني الصندوق

 ابتسام محمد عزال م مدير 
������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة 
ملحافظة واس�ط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعان 

بناء ع�ىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي ) 
حمي�زه تاج صيان ( يطل�ب ) تبديل لقب ( 
م�ن ) العجي�يل ( اىل ) العام�ري ( فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة هذه املديري�ة من خال 
مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 
22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( 

لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدي�ر االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

الع�ام / وكال�ة 
������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة 
ملحافظة واس�ط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعان 

بناء ع�ىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي ) 
عرب�ي ت�اج صي�ان ( يطلب ) تبدي�ل لقب ( 
م�ن ) العجي�يل ( اىل ) العام�ري ( فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة هذه املديري�ة من خال 
مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 
22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( 

لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدي�ر االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

الع�ام / وكال�ة
������������������������������������

فقدان
فقد من�ي الوصل الص�ادر من دائ�رة بلدية 
النج�ف االرشف املرقم / 1673685  بتاريخ 
 500000 ق�دره  بمبل�غ   2018/5/21
خمس�مائة الف دينار عراقي بأسم / ستار 
عب�د الحس�ني كاظم فع�ىل من يعث�ر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار

حرضات السيدات والسادة مسامهي مرصف بغداد ) ش م خ ( املحرتمني 
م / اجتامع اهليئة العامة السنوي 

تحية طيبة ... 
اس�تنادا الح�كام املادت�ني ) 86 و 87 ( من قانون ال�رشكات املرقم 21 لس�نة 1997 املعدل وتنفيذا 
لقرار مجلس االدارة بجلس�ته املنعقدة يف 6 / 6 / 2018 يرسنا دعوتكم لحضور االجتماع الس�نوي 
يف الس�اعة العارشة من صباح يوم االثنني املصادف 17 / 9 / 2018 الذي س�يعقد يف بغداد – نادي 
العلوي�ة ويف حالة عدم اكتم�ال النصاب القانوني لاجتماع يؤجل اىل ي�وم االثنني املوافق 24 / 9 / 

2018 يف نفس املكان والزمان للنظر يف جدول االعمال االتي :
1 – مناقش�ة تقرير مجلس االدارة حول اعمال املرصف للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2017 

واتخاذ القرارات املناسبة بشانه .
2 – مناقش�ة تقرير الس�يد مراقب الحس�ابات للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2017 واتخاذ 

القرارات املناسبة بشانه .
3 – االطاع عىل تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2017 .

4 – مناقشة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2017 واملصادقة عليها .
5 – مناقشة اقرار مقسوم االرباح لعام 2017 واتخاذ القرار املناسب .

6 – تعيني مراقبي للحسابات لعام 2018 وتحديد اجورهما .
7 – ابراء ذمة مجلس االدارة وتحديد مكافاته للسنة املالية / 2017 .

نرج�وا تفضلك�م بالحضور اصالة او انابة احد املس�اهمني بس�ند االنابة املتوف�ر يف ادارة املرصف 
او توكي�ل الغري بوكالة مصدقة من الكاتب العدل مع ابراز ش�هادة االس�هم ع�ىل ان تودع االنابات 
وال�وكاالت لدى امل�رصف قبل ثاثة ايام من موعد االجتماع مراعاة للم�ادة 91 من قانون الرشكات 
انف الذكر . وبامكانكم الحصول عىل نسخة من كراس مواد االجتماع من االدارة العامة للمرصف.

نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير 

عصام اسامعيل رشيف 
رئيس جملس االدارة

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن
بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان شعبة  االماك ذي العدد  14433 يف 2018/7/30 
تعل�ن لجنة  البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن تأجري)س�احة مبيت الس�يارات( 
املدرجه مواصفاتها ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية قلعة صالح وملدة ثاث سنوات باملزايدة 
العلنية اس�تنادا لقانون بيع وايج�ار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013فعىل من يرغب 
االش�رتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية قلعة صالحاو س�كرتري اللجنة وخال مدة 
ثاثونيوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 20 
% من القيمة املقدرة لبدل االيجار لكامل مدته  وس�تجري املزايدة  الساعة العارشة والنصف 
صباحاخ�ال الدوام الرس�مي  من اليوم التايل من م�دة االعانويكون مكان اجراءها يف مقر 
مديري�ة بلدي�ة قلعة صالح ويتحمل من ترس�وا علي�ه املزايدة اجور الن�رش واالعان واجور 
اللجن�ة البالغ�ة 2% واية اج�ور قانونية اخرى واذا ص�ادف يوم املزاد العلني عطلة رس�مية 

فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي.

ماحظة : 
تؤول كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء مدة التأجري

العدد: 354
التاريخ: 5/ 8/ 2018

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

القيمة التقديرية سنويامدة االيجارالمساحة رقم العقار وموقعه نوع الملكت

ساحة مبيت 1
سيارات

جزء من القطعة 
ثالث 750م2634/102

سنوات
400000 اربعمائة 

الف  دينار

المادة رقم االخطاراسم المتهم الرتبةت
42 ق.ع.د 198/2016احسان كامل مجيسر مثنى الجياشيشرطي1
5 ق.ع.د 522/2016احمد شوقي عدنان حمدشرطي2
119 االصولية 537/2016ارشد عبد الزهرة جليل حسون الحسانيشرطي3

240 ق.ع  415/2016اكرم عبد الرسول خضير كردي الجنابيشرطي4

5 ق.ع.د 391/2016اكرم عبد الرسول خضير كردي الجنابيشرطي5
5 ق.ع.د 519/2016انس عبادي عويد محسن الوائليشرطي6

38 ق.ع.د 2/2017جالوي داهي عطشان كاطع الحسانيشرطي7
5 ق.ع.د 86/2017حسنين جهاد عبد الرضا  فرج الحسانيشرطي8
5 ق.ع.د 417/2016خالد حميد عيدان فهد المناعشرطي9
5 ق.ع.د 437/2016سجاد احمد حسن راضي البركيشرطي10
5 و32 ق.ع.د 495/2016صادق حسين محمد جعفر ال بندر ن.ع11
5 ق.ع.د 12973/2017عامر شجاوي حسين حرانشرطي12
5 ق.ع.د 528/2016عصام محمد بديوي سايل الموسويشرطي13
32 ق.ع.د 61/2017عالء كريم عبود نغيمشم.اول14
5 ق.ع.د 366/2016علي جاسم هاشم حسينشرطي15
5 ق.ع.د 419/2016عمار حسن عبد هللا موسىشرطي16
5 ق.ع.د 62/2017عودة عطية طران رمشان البدريشرطي17
5 ق.ع.د 418/2016فرج جالل عصيد عبود الزريجاويشرطي18
444 ق.ع  536/2016قاسم عبد االمير احمد خلفشرطي19
438 ق.ع  467/2016قحطان عدنان فالح حسين الحسينين.ع20
27 ق.ع.د 467/2016كاظم رحيم لوفي عبد هللا البركيشرطي21
5 ق.ع.د 274/2016كاظم رحيم لوفي عبد هللا البركيشرطي22
5 ق.ع.د 392/2016كريم نزال عواد جبارر.ع23
5 ق.ع.د 521/2016محمد خلف دلي دهر الخزعليشرطي24
5 ق.ع.د 506/2016محمد كريم جابر نعمة الميالير.ع25
5 ق.ع.د 484/2016وسام جدعان هادي لطيف الجياشير.ع26
32 ق.ع.د 16/2018علي حسن نصر هللا فهد الخزعلير.ع27
34 ق.ع.د 15/2018علي حسن نصر هللا فهد الخزعلير.ع28
45  ق.ع.د 17/2018محمد صالح محمد علي السيالويشرطي29
7 ق.ع.د 12/2018مصطفى سعيد مله شريف الموسويشرطي30
32 ق.ع.د 18/2018عامر شجاوي حسين حرانن.ع31
27 ق.ع.د 20/2018احمد عباس سعدون حسينالنقيب32
5 و35 ق.ع.د 260/2011خالد محسن كاظم حسين الجياشيشرطي33
5 ق.ع.د 12/2015احمد فاخر مهلهل بدر الغزيشرطي34
5 ق.ع.د 23/2018احمد عباس سعدون حسينالنقيب35

اعان اخطار
من / محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة الخامسة 
املبين�ه  الغائب�ني  /املتهم�ني  اىل 
اىل  املنس�وبني  ادن�اه  اس�مائهم 
مديري�ة رشطة محافظ�ة املثنى 
واملنش�أت ملا كنت�م متهمني وفق 
املواد املؤرشة ازاء كل واحد منكم 
وبما ان مح�ل اختفائكم مجهول 
اقتىض تبليغك�م بهذا االعان عىل 
ان تح�روا ام�ام محكمة قوى 
الداخيل املنطقة الخامس�ة  االمن 
خال مدة ثاثون يوما من تاريخ 
تعليق هذا االعان يف محل اقامتكم 
وتجيبوا عن التهمة املوجه ضدكم 
س�وف  حضورك�م  ع�دم  وعن�د 
تجري محاكمتكم غيابيا وتحجز 
اموالك�م املنقول�ة والغري منقولة 
ويطلب م�ن املوظفني العموميني 
القاء القبض عليكم اينما وجدتم 
س�لطة  اق�رب   اىل  وتس�ليمكم 
حكومي�ة وال�زام االهلي�ني الذين 
يعلم�ون بمحل اختفائكم بأخبار 
الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 
69/ اوال وثاني�ا وثالثا ورابعا من 
قانون اصول املحاكمات الجزائية 
لق�وى االم�ن الداخ�يل املرقم 17 

لسنة 2018
رئيس محكمة قوى االمن 
الداخيل املنطقة الخامسة
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وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدعوى املقامة من قب�ل املدعي ) منصور 
ت�اج صي�ان ( يطلب ) تبديل لقب ( م�ن ) العجييل ( 
اىل ) العام�ري ( فم�ن لدي�ه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة من خالل م�دة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدع�وى وفق احكام 
امل�ادة ) 22 ( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 

( لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة العام / 

وكالة 
����������������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بن�اء ع�ىل الدعوى املقام�ة من قبل املدع�ي ) كاظم 
ابراهي�م خميس ( يطلب ) تبديل لقب ( من )عجييل 
( اىل ) العام�ري ( فمن لديه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة من خالل م�دة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدع�وى وفق احكام 
امل�ادة ) 22 ( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 

( لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة العام / 

وكالة 
����������������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي ) صادق 
نوار نايف ( يطلب ) تبديل لقب ( من )العجييل ( اىل ) 
العام�ري ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
من خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة العام / 

وكالة 
����������������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )طارق نوار 
ناي�ف ( يطل�ب ) تبدي�ل لقب ( م�ن )العجييل ( اىل ) 
العام�ري ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
من خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة العام / 

وكالة 
����������������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )محمد نوار 
ناي�ف ( يطل�ب ) تبدي�ل لقب ( م�ن )العجييل ( اىل ) 
العام�ري ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
من خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة العام / 

وكالة 
����������������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )ناطق نوار 
ناي�ف ( يطل�ب ) تبدي�ل لقب ( م�ن )العجييل ( اىل ) 
العام�ري ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
من خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة العام / 

وكالة 
����������������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بناء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدعي )واثق نوار 
ناي�ف ( يطل�ب ) تبدي�ل لقب ( م�ن )العجييل ( اىل ) 
العام�ري ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
من خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة العام / 

وكالة 
����������������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بناء ع�ىل الدع�وى املقامة من قبل املدعي )يوس�ف 
نوار نايف ( يطلب ) تبديل لقب ( من )العجييل ( اىل ) 
العام�ري ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
من خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة العام / 

وكالة 
����������������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )احمد نايف 
عب�ود ( يطل�ب ) تبدي�ل لقب ( من )العجي�يل ( اىل ) 
العام�ري ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
من خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة العام / 

وكالة

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدع�ي )ابراهيم 
ناي�ف عب�ود ( يطلب ) تبديل لقب ( م�ن )العجييل ( 
اىل ) العام�ري ( فم�ن لدي�ه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة من خالل م�دة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدع�وى وفق احكام 
امل�ادة ) 22 ( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 

( لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة العام / 

وكالة 
����������������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )عالء سعيد 
عب�ود ( يطل�ب ) تبدي�ل لقب ( من )العجي�يل ( اىل ) 
العام�ري ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
من خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة العام / 

وكالة 
����������������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بن�اء ع�ىل الدعوى املقام�ة من قبل املدع�ي )محمد 
كامل صياح ( يطلب ) تبديل لقب ( من )الزيدي ( اىل 
) العنزي ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
من خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة العام / 

وكالة 
����������������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدعي )قاس�م 
صي�اح هجي�ج ( يطلب ) تبديل لق�ب ( من )الزيدي 
( اىل ) العن�زي ( فم�ن لديه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة من خالل م�دة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدع�وى وفق احكام 
امل�ادة ) 22 ( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 

( لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة العام / 

وكالة 
����������������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بناء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدع�ي )كامل 
صي�اح هجي�ج ( يطلب ) تبديل لق�ب ( من )الزيدي 
( اىل ) العن�زي ( فم�ن لديه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة من خالل م�دة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدع�وى وفق احكام 
امل�ادة ) 22 ( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 

( لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة العام / 

وكالة 
����������������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بناء ع�ىل الدعوى املقامة من قب�ل املدعي )خري الله 
داود حس�ن ( يطلب ) تبديل لق�ب ( من )جحييش ( 
اىل ) العام�ري ( فم�ن لدي�ه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة من خالل م�دة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدع�وى وفق احكام 
امل�ادة ) 22 ( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 

( لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة العام / 

وكالة 
����������������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدع�ي )طاهر 
آدم عب�د ( يطل�ب ) تبديل لقب ( من )العجييل ( اىل ) 
املسعودي ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
من خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة العام / 

وكالة 
����������������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )عبد الحمزة 
نج�م عبد الله ( يطلب ) تبديل لقب ( من )العجييل ( 
اىل ) املس�عودي ( فمن لديه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة من خالل م�دة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدع�وى وفق احكام 
امل�ادة ) 22 ( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 

( لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة العام / 

وكالة

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديري�ة االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )صدام حس�ن 
عيل ( يطلب ) تبديل لقب ( من )العجييل ( اىل ) املالكي ( 
فم�ن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية من خالل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدع�وى وفق احكام امل�ادة ) 22 ( من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة 
����������������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديري�ة االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )صدام حس�ن 
مرهون ( يطلب ) تبديل اسم ( من )صدام ( اىل ) احمد ( 
فم�ن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية من خالل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدع�وى وفق احكام امل�ادة ) 22 ( من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة 
����������������������������������������������

فقدان
فقد مني س�ند العقار املرقم ) 1008 ( براق/  باس�م ) 
ريض جعفر محمد ( عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

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

محكمة بداءة أبي الخصيب 
العدد: 455 /ب/2017 

التاريخ: 2018/7/1
إعالن 

تبي�ع محكم�ة بداءة أب�ي الخصيب العق�ار املرقم 382 
مقاطعة 48 كوت الصلحي وذلك يف تمام الساعة الثانية 
عرش م�ن ظهر اليوم الثالثن من الي�وم التايل لنرش هذا 
االع�الن. فمن له رغبة بالرشاء الحض�ور يف ديوان هذه 
املحكمة مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية البالغة 
10% من القيمة املقدرة وبصك مصدق إن لم يكن رشيكاً 
وان أج�ور املن�ادي عىل املش�ري كم�ا مبين�ة أوصافه 

أدناه.   
القايض / فيصل سلمان عطار

األوصاف:     
العق�ار املرق�م أع�اله عب�ارة ع�ن عرص�ة خالي�ة من 
املغروسات ملك رصف مساحته 2 أولك و50 م2 وبعيدة 
عن الش�ارع العام. قدرة قيمة املر املربع مبلغ مقداره 
ثمان�ون الف دين�ار فتصب�ح القيمة العمومي�ة للعقار 
مبل�غ مق�داره )20000000 ملي�ون ع�رشون ملي�ون 

دينار( ال غريها.
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الصويرة 
العدد 752 / ب / 2018 

التاريخ 1 / 8 / 2018 
اعالن 

اىل املدعى عليهن 1 – هند فاضل عباس – مجهولة محل 
االقامة .

2 – مريم فاضل عباس – مجهولة محل االقامة .
م / تبليغ 

ادع�ى املدع�ي ) املدي�ر العام مل�رف الرافدي�ن اضافة 
لوظيفت�ه ( يف عريض�ة دعواهم�ا املس�جلة ل�دى هذه 
املحكم�ة بالعدد 752 / ب / 2018 يطلب فيها الزامكن 
بدف�ع مبلغ ق�دره ع�رشة مالي�ن واربعمائة وتس�عة 
وتس�عون ال�ف ومائت�ان وخمس�ون دين�ار وبالنظ�ر 
ملجهولية محل اقامتكن يف الوقت الحارض تقرر تبليغكن 
بواس�طة صحيفتن محليتن بالحض�ور امام محكمة 
بداءة الصويرة يف موعد املرافعة املوافق 15 / 8 / 2018 
الس�اعة الثامنة صباحا وبخالفه سوف تجري املرافعة 

بحقكما غيابيا وفق القانون .
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 
العدد 311 / ش / 2018 
التاريخ 18 / 7 / 2018 

اعالن 
املدعي / نوفل ابراهيم موىس 

املدعى عليها / ميساء اسامة داود 
اص�درت محكمة االح�وال الش�خصية يف الخالص قرار 
الحك�م بالع�دد 311 / ش / 2018 يف 15 / 4 / 2018 
واملتضم�ن تصدي�ق الط�الق الخارج�ي الواق�ع بتاريخ 
7 / 3 / 2018 م�ن قب�ل املدع�ي نوف�ل ابراهيم موىس 
واملدعى عليها ميس�اء اس�امة داود وعند ارس�ال ورقة 
تبليغ بالحك�م الغيابي لغرض تبليغ�ك بالحكم الغيابي 
اعاله اعي�دت الينا ورق�ة التبليغ بموج�ب كتاب مركز 
رشطة بغداد الجديدة بالعدد 11326 يف 11 / 7 / 2018 
ومرفقة ورقة تبليغ مرشوحا عليها من قبل املبلغ يحيى 
عبد حميد يف 4 / 7 / 2018 وختم املجلس املحيل يف حي 
س�ومر واملتضمن ارتحالك اىل جهة مجهولة وملجهولية 
مح�ل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتن محليتن بالحكم 
الغياب�ي وعند عدم حضورك وملدة عرشة ايام من تاريخ 
التبليغ او ارس�ال من ينوب عنك قانونا يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض 

عيل عبد الكريم خريبط
����������������������������������������������

فقدان
فقد مني الوصل املرق�م 1635968والصادر من مديرية 
بلدي�ة الهندية بتاري�خ 23 / 5 / 2008 بأس�م املواطن 
)غايل اموري خضري ( الرجاء من يعثر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار .
����������������������������������������������

فقدان
فق�د مني الوصل املرقم 1635775 والصادر من مديرية 
بلدي�ة الهندية بتاريخ 29 / 4 / 2008 بأس�م املواطن ) 
غ�ايل اموري خضري ( الرجاء من يعثر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار.
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 2671/ب2018/4

التاريخ : 2018/8/7
اىل / املدعى عليه )طعمه سلطان جزاع(

اق�ام املدعي�ان )1 � مؤي�د صال�ح مغ�ري 2 � ن�ور عبد 
الحس�ن ش�الش ( الدعوى البدائية املرقمة اعاله ضدك 
والت�ي يطلب�ان فيها الحك�م بإلزامك بتأديت�ك له مبلغا 
مقداره  خمس�ة وع�رشون  مليون دين�ار اجور اتعاب 
محام�اة ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واش�عار مختار حي الحوراء /2 س�الم 
صكبان الخالدي عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفتن محليتن يوميت�ن بموعد املرافعة املصادف 
يف يوم 2018/8/13 وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

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

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديري�ة االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )صدام حس�ن 
عيل ( يطلب ) تبديل لقب ( من )العجييل ( اىل ) املالكي ( 
فم�ن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية من خالل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدع�وى وفق احكام امل�ادة ) 22 ( من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد : 18/ب /2018 
التاريخ : 2018/8/1

اعالن مزايدة
تبيع هذه املحكمة باملزايدة العلنية العقار املرقم 131/1 
مقاطع�ة 51 اللهيبات فعىل الراغب�ن بالرشاء الحضور 
اىل ه�ذه املحكمة يف اليوم الثالثن م�ن اليوم التايل لنرش 
اعالالن مس�تصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة 
10% من القيمة املقدرة ويتحمل املش�ري اجور االعالن 

والداللية 
 القايض 

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف /

العقار عبارة عن دار مساحته االجمالية 200م2 مفرزة 
منه عرصة بصورة غري رس�مية الدار تحتوي عىل هول 
واس�تقبال وغرفة نوم واحدة ومطب�خ وحمام ومرافق 
صحي�ة مس�احة ال�دار 120م2 ومس�احة العرصة 80 
م2 والعق�ار يقع ركن يف حي النعمان ( قيمة املش�يدات 
)ع�رشة مالين دينار( اما قيمة االرض )عرشون مليون 
دينار (القيمة التقديرية للعقار )30,000,000( ثالثون 

مليون دينار
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح املشخاب
العدد : 238/ج/2018

التاريخ 2018/8/5
اعالن

اىل / املتهم الهارب ) باسم كاظم حسن عبد الزريف(
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك والرتحالك اىل جه�ة مجهولة 
قررت هذه املحكمة تبليغك بواسطة االعالن بصحيفتن 
محليت�ن  بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة صب�اح يوم 
2018/9/16 ألج�راء محاكمت�ك وف�ق اح�كام امل�ادة 
1/459 م�ن قان�ون العقوب�ات وعن�د ع�دم حض�ورك 
س�تجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا اس�تنادا ألحكام 

املادة 143 االصولية 
القايض

احمد عبد مسلم
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح املشخاب
العدد : 277/ج/2018

التاريخ 2018/8/7
اعالن

اىل / املتهم الهارب ) عيل ناظم وحيد جاري املوسوي( 
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة 277/ج/2018 
والخاص�ة باملش�تكي  عثمان حاش�وش جوي�د ولتعذر 
تنفيذ امر القبض الصادر بحقك بموجب مذكرة القبض 
ق�ررت   2018/6/6 يف   2018/21 املرقم�ة  والتح�ري 
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة االع�الن  بصحيفتن 
رس�ميتن محليت�ن بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
صباح ي�وم 2018/9/17 ألجراء محاكمتك وفق احكام 
امل�ادة 1/459من قانون العقوب�ات وعند عدم حضورك 
س�تجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا واستنادا الحكام 

املادة 143 االصولية
القايض

احمد عبد مسلم
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح املشخاب
العدد : 280/ج/2018

التاريخ 2018/8/7
اعالن

اىل / املته�م اله�ارب ) مس�افر حمي�د عب�د س�وادي 
الزيادي(

ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك والرتحالك اىل جه�ة مجهولة 
قررت هذه املحكمة تبليغك بواسطة االعالن بصحيفتن 
محليت�ن  بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة صب�اح يوم 
2018/9/17 ألج�راء محاكمت�ك وف�ق اح�كام امل�ادة 
1/459 م�ن قان�ون العقوب�ات وعن�د ع�دم حض�ورك 
س�تجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا اس�تنادا ألحكام 

املادة 143 االصولية 
القايض

احمد عبد مسلم
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح املشخاب
العدد : 279/ج/2018

التاريخ 2018/8/7
اعالن

اىل / املته�م اله�ارب ) حم�ود عب�اس جاس�م اس�ود 
الشبالوي( 

حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة 277/ج/2018 
والخاصة باملش�تكي  عيل جبار راهي ولتعذر تنفيذ امر 
القبض الصادر بحقك بموجب مذكرة القبض والتحري 
املرقم�ة 2018/2 يف 2018/6/27 قررت هذه املحكمة 
تبليغك بواس�طة االعالن  بصحيفتن رسميتن محليتن 
بالحضور ام�ام هذه املحكمة صباح يوم 2018/9/17 
ألجراء محاكمتك وفق احكام املادة 1/456 /أ من قانون 
العقوبات وعند عدم حضورك س�تجري املحاكمة بحقك 

غيابيا وعلنا واستنادا الحكام املادة 143 االصولية
القايض

احمد عبد مسلم
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح املشخاب
العدد : 239/ج/2018

التاريخ 2018/8/5
اعالن

اىل / املته�م اله�ارب ) س�اجده ه�ادي كاظ�م محم�د 
الفتالوي(

ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك والرتحالك اىل جه�ة مجهولة 
قررت هذه املحكمة تبليغك بواسطة االعالن بصحيفتن 
محليت�ن  بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة صب�اح يوم 
2018/9/16 ألج�راء محاكمت�ك وف�ق اح�كام امل�ادة 
1/459 م�ن قان�ون العقوب�ات وعن�د ع�دم حض�ورك 
س�تجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا اس�تنادا ألحكام 

املادة 143 االصولية 
القايض

احمد عبد مسلم
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح املناذرة
العدد : 218/ج/2018

التاريخ 2018/8/6
اعالن

اىل املتهم / حسن كامل جبار
اقتىض حض�ورك امام هذه املحكم�ة الجراء محاكمتك 
ح�ول التهم�ة املس�ندة اليك وف�ق امل�ادة 434 عقوبات 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك اعالن�ا يف محل 
اقامت�ك ومركز رشطة الحرية وهذه املحكمة بالحضور 

امامها صباح يوم 2018/8/28
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
����������������������������������������������

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) رحيم عباس احمد (  
الذي يطلب فيه تبديل )اللقب( من )نور ( اىل )املوسوي( 
فم�ن لديه اع�راض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدى 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وف�ق احكام امل�ادة 22 م�ن قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

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

بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) نعيم عباس احمد (  
الذي يطلب فيه تبديل )اللقب( من )نور ( اىل )املوسوي( 
فم�ن لديه اع�راض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدى 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وف�ق احكام امل�ادة 22 م�ن قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنايات النجف
العدد : 671/ 2018

التاريخ 2018/7/15
اعالن

اىل املتهم / ثائر غازي فيصل الرفاعي
اقتىض حض�ورك امام هذه املحكم�ة الجراء محاكمتك 
حول التهمة املس�ندة اليك وفق املادة 1/295 من قانون  
العقوب�ات وملجهولية محل اقامتك تق�رر تبليغك اعالنا 
يف مح�ل اقامتك ومركز رشطة املجتب�ى وهذه املحكمة 

بالحضور امامها صباح يوم 2019/1/15
الرئيس

حليم نعمة حسن
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمةجنح النجف
العدد : 1643/ ج2018/1

التاريخ 2018/7/24
اعالن

اىل املتهم الهارب / عبد الله صاحب صميت
حيث انك متهم يف الدع�وى املرقمة )1643/ج2018/1 
(  والخاص�ة باملش�تكي ) يرسى عبد زيد ياس�ن( وفق 
امل�ادة 435 م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثنايا ه�ذه الدعوى 
علي�ه قررت املحكمة تبليغك اعالن�ا بوجوب الحضور يف 
موعد املحاكمة املص�ادف يوم 2018/8/30  وعند عدم 
حضورك س�وف  تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح املناذرة
العدد : 126/ ج/2018

التاريخ 2018/8/6
اعالن

اىل املتهم / كاظم فالح موىس
اقتىض حض�ورك امام هذه املحكم�ة الجراء محاكمتك 
حول التهمة املسندة اليك وفق املادة 47/446 و 48 و49 
عقوبات وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا يف 
مح�ل اقامت�ك ومكتب مكافح�ة اجرام املن�اذرة  وهذه 

املحكمة بالحضور امامها صباح يوم 2018/8/28
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد : 1228/ ج /2018

التاريخ 2018/7/18
اعالن

اىل املتهم الهارب / حيدر صرب كاظم
حيث انكم مته�م يف الدعوى املرقمة )1228/ج /2018 
(  والخاص�ة باملش�تكي ) حي�در يوس�ف ج�واد( وفق 
امل�ادة ) 1/459(  من قانون العقوبات وملجهولية محل 
اقامتكم حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا ه�ذه الدعوى 
علي�ه قررت املحكمة تبليغكم اعالنا بوجوب الحضور يف 
موعد املحاكمة املص�ادف يوم 2018/8/28  وعند عدم 
حضورك س�وف  تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد : 765/ ج2018/1

التاريخ 2018/4/12
اعالن

اىل املتهم الهارب / رسول محسن نجم
حي�ث انك مته�م يف الدعوى املرقم�ة )765/ج2018/1 
(  والخاصة باملش�تكي ) محم�د عباس عبد( وفق املادة 
)1/459/أ( عقوب�ات وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بوج�وب الحض�ور يف موع�د املحاكم�ة 
املصادف يوم 2018/8/28  وعند عدم حضورك س�وف  

تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد : 1619/ ج2018/1

التاريخ 2018/7/19
اعالن

اىل املتهمة الهاربة / معصومة شهيد عبد الحسن
حيث انك متهم يف الدع�وى املرقمة )1619/ج2018/1 
(  والخاصة باملش�تكية )معصومة شهيد عبد الحسن( 
وفق احكام املادة )294 من قانون العقوبات وملجهولية 
محل اقامتك حسب االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
علي�ه قررت املحكمة تبليغك اعالن�ا بوجوب الحضور يف 
موعد املحاكمة املص�ادف يوم 2018/8/28  وعند عدم 
حضورك س�وف  تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

عدنان كريم عبد  عيل 
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح املشخاب
العدد : 261/ ج /2018

التاريخ 2018/7/16
اعالن

اىل املتهم الهارب / )حيدر سعد نعمه املوسوي(
له�روب املته�م اله�ارب حي�در س�عد نعم�ه اىل جه�ة 
مجهولة وصدور امر القبض بحق املتهم الهارب املؤرخ 
2018/2/14 وع�دم تنفي�ذه لغاي�ة االن ق�ررت  هذه 
املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتن محليتن بالحضور 
ام�ام ه�ذه املحكمة صب�اح ي�وم 2018/8/19 الجراء 
محاكمتك وفق احكام امل�ادة 292 من قانون العقوبات 
وعن�د ع�دم حضورك س�تجري املحاكمة بحق�ك غيابيا 

وعلنا استنادا ألحكام املادة 143 االصولية 
القايض

احمد عبد مسلم
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد : 555/ ج2018/2

التاريخ 2018/7/31
اعالن

اىل املتهم الهارب / محسن حمزة محسن
حي�ث انك مته�م يف الدعوى املرقم�ة )555/ج2018/2 
(  والخاصة باملش�تكي ) زيد داخل حس�ن( وفق املادة 
)1/459  ( م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثنايا ه�ذه الدعوى 
علي�ه قررت املحكمة تبليغك اعالن�ا بوجوب الحضور يف 
موعد املحاكمة املص�ادف يوم 2018/9/19  وعند عدم 
حضورك س�وف  تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد : 1575/ ج2018/3

التاريخ 2018/7/22
اعالن

اىل املتهم الهارب / عبد املحسن كاظم خفيف
حيث انك متهم يف الدع�وى املرقمة )1575/ج2018/3 
(  والخاصة باملش�تكي ) رحمان حسن عيل( وفق املادة 
446من قانون العقوبات وملجهولية محل اقامتك حسب 
االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بوج�وب الحض�ور يف موع�د املحاكم�ة 
املصادف يوم 2018/8/26  وعند عدم حضورك س�وف  

تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

احمد كاظم جبار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال

التاريخ  2018/8/7
اعالن مفقود

اىل املفقود //  عمر يوسف محمد
بتاري�خ 2018/8/7 قدم�ت )والدت�ك( املدعوه )س�اجده 
جاسم حسن( تطلب فيه نصبها قيمة عليك لكونك خرجت 
بتاري�خ 2014/6/12 ول�م تعد لح�د االن لذا تق�رر تبليغك 
بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمسة عرش 
ي�وم من اليوم الثاني من تاريخ النرش س�وف تنصب والدتك 

قيمة عليك إلدارة شؤونك
القايض

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم اإلضبارة :  2018/114

التاريخ 2018/8/6
اعالن

تبي�ع مديرية تنفي�ذ بعقوبةالعقار تسلس�ل 8678/2 م27 
كاطون يف املفرق العائد للمدين جميل خليل صالح املحجوز 
لقاء طل�ب الدائن عبد ياس�ن صالح البال�غ 13,000,000 
ث�الث عرش ملي�ون دين�ار فعىل الراغ�ب بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل مدة ثالثن يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة 
م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشري
املنفذ العدل االقدم

وفاء جليل ادهم
املواصفات  :

املف�رق 8678/2 م27   � : بعقوب�ة   1 � موقع�ه ورقم�ه 
كاطون

2 � جنسه ونوعه  : قطعة ارض ملك رصف 
3 � حدوده واوصافه : حسب املرقم

4 � مشتمالته : 
5 � مساحته : 350م2

6 � درجة العمران : 
7 � الشاغل : املستأجرين

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد :بال
التاريخ  2018/8/5

اعالن مفقود
اىل املفقود //  حيدر نعمت نياز

بتاري�خ 2018/8/3 ق�دم  )وال�دك( املدع�و  )نعم�ت نياز 
مامك�ه( يطلب فيه نصبه قيما عليك لكونك خرجت بتاريخ 
2016/5/4 ول�م تعد لح�د االن لذا تق�رر تبليغك بالصحف 
املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من 
الي�وم الثان�ي من تاريخ النرش س�وف ينص�ب )نعمت نياز 

مامكه(  قيما عليك إلدارة شؤونك
القايض

ذاكر صالح حسن
����������������������������������������������

مديرية تنفيذ املقدادية
العدد 347/ت/2018

التاريخ 2018/8/7
اىل املدين / احمد عيل جاسم 

عنوانه /محافظة دياىل /منطقة الوجيهية /قرية بهبسة
نخربك�م بانه تق�رر حجز س�هام املدين احمد عيل جاس�م 
املذكور اعاله يف العقار  املرقم 4/1 م26 حد مزيد لقاء طلب 
الدائن حس�ن ابراهيم حس�ن يف االضب�ارة التنفيذية اعاله 
البال�غ 93220150 فق�ط ثالثة وتس�عون ملي�ون ومائتان 
وعرشون الف ومائة وخمسون دينار بضمنه االتعاب ورسم 
التس�جيل ورس�م التحصيل فيجب عليكم اداء املبلغ املذكور 
اع�اله خالل مدة ثالث�ة ايام من اليوم الت�ايل لتاريخ تبلغكم 
به�ذا االخبار واال فان االموال املحج�وزة بموجب هذا القرار 
س�تباع وفقا للقانون وذلك اس�تنادا للم�ادة 69 من قانون 

التنفيذ
املنفذ العدل

ايمان ياسن حسن
����������������������������������������������

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال

التاريخ  2018/8/7
اعالن مفقود

اىل املفقود //  رسول محمد عجيل
بتاري�خ 2018/8/7 قدم�ت )والدتك( املدع�وه )افراح عبد 
اللطيف عباس( تطلب فيه نصبها قيمة عليك لكونك خرجت 
بتاري�خ 2018/3/15 ول�م تعد لح�د االن لذا تق�رر تبليغك 
بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمسة عرش 
ي�وم من اليوم الثاني من تاريخ النرش س�وف تنصب والدتك 

قيمة عليك إلدارة شؤونك
القايض

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

جمهورية العراق
لجنة تثبيت امللكية العقاري 

يف جلوالء
العدد  :2/تسجيل مجدد/2017

التاريخ 2018/8/7
اعالن تثبيت عائدية عقار مجددا

اص�درت لجنة تثبيت امللكية العقاري�ة يف جلوالء قرارها ذي 
العدد 2/تس�جيل مجدد/2017 يف 2018/7/18 واملتضمن 
تثبيت عائدية العقار املرقم 1421/جلوالء /العروبة باس�م 
طالب�ة التس�جيل املج�دد )كرجية صال�ح احمد( اس�تنادا 
الح�كام قان�ون التس�جيل العق�اري رقم 43 لس�نة 1971 
املع�دل لذا نعل�ن هذا القرار يف صحيفت�ن يوميتن محليتن 
ومل�دة ثالث�ون يوما فع�ىل كل من يدع�ي  بوج�ود عالقة او 
حق�وق معينة عىل ه�ذا القرار الطعن لدى رئاس�ة محكمة 
استئناف دياىل االتحادية او اىل هذه اللجنة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل لنرش ه�ذا االعالن وذلك الثبات 
حقوق�ه وفق االص�ول وعند عدم ورود اش�عار من رئاس�ة 
محكمة اس�تئناف دياىل االتحادية بوقوع الطعن عىل القرار 
املذكور لديها وخالل مدة النرش لذا يكون القرار قد اكتس�ب 
الدرج�ة القطعية عليه فأن مالحظية التس�جيل العقاري يف 
خانقن س�تبارش بالتسجيل اس�تنادا لقرار تثبيت العائدية 

وفقا للقانون
القايض

مقداد قادر راشد
رئيس لجنة تثبيت امللكية 

العقارية يف جلوالء
����������������������������������������������

جمهورية العراق
لجنة تثبيت امللكية العقاري 

يف جلوالء
العدد  : 3/تسجيل مجدد/2017

اعالن تثبيت عائدية عقار مجددا
اص�درت لجنة تثبيت امللكية العقاري�ة يف جلوالء قرارها ذي 
العدد 3/تس�جيل مجدد/2017 يف 2018/7/18 واملتضمن 
تثبيت عائدية العقار املرقم 1448/جلوالء /العروبة باس�م 
طالب التسجيل املجدد )خالد طعمة رحيم( استنادا الحكام 
قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 املعدل لذا نعلن 
هذا القرار يف صحيفتن يوميتن محليتن وملدة ثالثون يوما 
فع�ىل كل من يدعي  بوجود عالقة او حقوق معينة عىل هذا 
القرار الطعن لدى رئاس�ة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
او اىل ه�ذه اللجنة خالل مدة ثالث�ون يوما اعتبارا من اليوم 
الت�ايل لنرش هذا االع�الن وذلك الثبات حقوق�ه وفق االصول 
وعند عدم ورود اش�عار من رئاس�ة محكمة استئناف دياىل 
االتحادي�ة بوقوع الطعن ع�ىل القرار املذك�ور لديها وخالل 
م�دة النرش لذا يك�ون القرار قد اكتس�ب الدرج�ة القطعية 
عليه فأن مالحظية التس�جيل العقاري يف خانقن س�تبارش 

بالتسجيل استنادا لقرار تثبيت العائدية وفقا للقانون
القايض

مقداد قادر راشد
رئيس لجنة تثبيت امللكية 

العقارية يف جلوالء
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة منديل
العدد :209/ب/2018

التاريخ  2018/8/6
اعالن 

اىل / املدعى عليها نجيبه مجيد عباس 
اقام�ت املدعية ماهرة فاض�ل عبد الكريم الدع�وى البدائية 
املرقم�ة  209/ب/2018 املقامة ام�ام هذه املحكمة ضدك 
طالبة تمليك العقار املرق�م 771/58 مقاطعة 17 امام عبد 
الرحمن بأس�هما  وملجهولية محل اقامتك  حس�ب اش�عار 
مخت�ار حي البك�ر � ناحية منديل امل�ؤرخ 2018/7/23 لذا 
قررت هذه املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفتن محليتن 
وتحديد ي�وم 2018/8/15 موعدا للمرافع�ة ويف حالة عدم 
حض�ورك س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابيا وحس�ب 

االصول
القايض

قحطان خلف خالد
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العدد )1726( االربعاء  8  آب  2018
ا�سرتاحة6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
-هل تعلم ان أول من اكتشف هواء الزفري السام هو بنيامني 

فرانكلني.
-هل تعلم ان أول طفل أنابيب يف العالم هو لويز براون.

-هل تعلم ان أول طبيب مسلم يفرق بني الحصبة و الجدري 
هو أبو بكر الرازي.

-أول األص�وات التي يس�تطيع الطفل تمييزه�ا، هو صوت 
األم.

-امل�خ البرشى يتك�ون من أثنى عرش مليون خلية تس�يطر 
عىل

-العضالت واألعصاب وأجهزة الجسم املختلفة .
-أضخ�م أنواع العناكب تعيش يف الربازي�ل، ويصل وزنها إىل 

85 جراماً .
 - ه�ل  تعلم أن الجواد يس�تطيع أن يضل أش�هرا واقفا عىل 
قدميه كما أنه ينام يف هذا  الوضع إذ حباه الله بجهاز عضيل 
خاص - يسمح الرجله بأن تظل مشدودة عىل الدوام لتحمل 

 جسمه الثقيل دون عناء كبري .
-ه�ل تعل�م أن الطف�ل الطبيعي يب�دأ يف تركي�ز عينيه عىل 
األش�ياء املتحركة وتحريك أطرافه يف األسبوع السادس من 

العمر ، ويف الفرتة ذاتها يستجيب لألصوات املفاجئة .

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: قد يح�اول بعضهم النيل منك، أو عىل األقل تش�ويه 
صورتك، فكن حذراً 

عاطفياً: إذا تنازلت للرشيك يف األمور األساس�ية، فقد تواجه 
الحقاً مواقف أكثر صعوبة . صحياً: ال تضعف أمام املغريات 

لدفعك إىل اإلفراط يف تناول الطعام 

مهني�اً: ح�اذر هواجس واف�كاراً س�وداً تنتابك، فق�د تّتهم 
بعضهم بنيات س�يئة وبمحاولة قنص بعض مكتسباتك، ال 

تعرّض نفسك لفضائح عامة أو لبعض االنتقادات العلنية 
عاطفي�اً: فت�ور يف العالقة م�ع الرشيك، لكن ذل�ك لن يدوم 

وستعود املياه اىل مجاريها 

مهني�اً: تتطور األمور إيجابياً ملصلحتك يف زمن قيايس، وهذا 
يرفع معنوياتك لُتقبل عىل األعمال بحماسة كبرية 

عاطفي�اً: إي�اك التجّن�ي ع�ىل الرشي�ك ألس�باب س�خيفة 
وس�طحية، قد ترتد األمور س�لباً عليك، وتورطك يف ال يحمد 

عقباه 

مهني�اً: قد تخف الحظ�وظ تدريجياً، واملطل�وب منك الروّية 
والتعّقل، وخصوصاً يف املجاالت املادية واملهنية 

عاطفياً: تشعر بالش�وق اىل الحبيب وترغب يف قضاء بعض 
الوقت بجانبه، وتتبادالن أحاديث شيقة ورومانسية 

مهني�اً: تظه�ر قدرة ع�ىل الخلق واالب�داع وتمي�ل اىل تقديم 
املس�اعدة للزمالء ما يرفع من رصي�دك بينهم، وتلمس ذلك 

عند أّول اختبار جدّي يف العمل وتجدهم إىل جانبك 
عاطفي�اً: ال ت�ربر أخط�اء الحبيب وواجهه بما تش�عر وكن 

ايجابياً يف تعاملك معه

مهني�اً: تزداد معارفك بالعمل وتس�تفيد منها وتتواصل مع 
الزمالء العمل كي تنجز املشارعي بشكل أرسع 

عاطفياً: كن أكثر ق�وة وال تضعف أمام الضغوط التى تقف 
بوج�ه عالقتك مع الحبيب .صحياً: تص�اب بآالم مفاجئة يف 

العنق ناتجة من كثرة الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر 

مهنياً: تعارض أي خطوة إذا لم تكن مقتنعاً بما يعرض عليك، 
العشوائية لن تكون يف مصلحتك .عاطفياً: صارح الرشيك بما 
تن�وي القيام به، ألنك ق�د تجد عنده األف�كار البناءة لكل ما 
يقلقك.حي�اً: إذا أحسس�ت أنك منزعج وال تش�عر بالراحة قد 

يكون السبب تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي 

مهنياً: بعد النجاح الذي حققته أخرياً يف العمل، باتت النظرة 
إليك مختلفة ما يرفع معنوياتك ويعّزز موقعك بني الزمالء

عاطقياً: ش�خص ما معجب ب�ك ويالحقك دائماً، لم ال تفكر 
يف إعطائه فرصة للتقرب منك؟ .صحياً: يدعوك الوضع الذي 

أنت فيه إىل تغيري نظام األكل لكي تحافظ عىل رشاقتك 

مهني�اً: تواج�ه ش�كوكاً يف غري محله�ا، وقد يصع�ب عليك 
التعبري عن نفس�ك، ما قد يولّد مواجهة واحتكاكات بسيطة 

وغري مؤذية
عاطفياً: العمل بالنصائح رضوري وال س�يما أنك تنتقل من 

مرحلة عادية إىل مرحلة استثنائية 

مهنياً: تحاط باألصدقاء واألهل واألحّباء، وتتلقى مس�اعدة 
تفاجئك، تكس�ب املال، وتق�وم بعمليات مربحة وتس�تفيد 
حتى من أخطاء اآلخرين، وتشعر بأن ساعة املجد قد دقت 

عاطفي�اً: ال تكن اس�تفزازياً م�ع الرشي�ك بترصفاتك، فقد 
يفاجئك برّدة فعل تكون غري متوقعة

مهنياً: تط�ورات إيجابية تعّزز مرك�زك املهني، فكن جاهزاً 
لأليام املقبلة، فهي قد تكون أكثر إرشاقاً 

عاطفي�اً: أنانية الرشيك باتت مزعجة ج�داً، لذا عليك تدارك 
األمر والترصف بفاعلية أكرب 

مهني�اً: ال تحس�م أمراً عق�د اليوم قب�ل أن تتأكد من صدقه 
وحاول اليوم أن تحسن عالقتك برؤسائك يف العمل 

عاطفياً: تش�تعل العواطف هذا اليوم، ويهتف قلبك لشخص 
يثري إعجابك من النظرة األوىل ويأرسك بأخالقه وجماله

احلوتالعذراء

ميزة جديدة يف »خرائط غوغل«
دائم�ا م�ا نتع�رض للتواج�د يف أماك�ن عام�ة 
مزدحم�ة، مث�ل املطاع�م واملح�الت التجارية، 
وهو ما يسبب الضيق والضجر، حتى نضطر يف 
النهاية للمغادرة والعودة مبكرا إىل املنزل.ولكن 
يتواج�د يف تطبي�ق “خرائط غوغ�ل” ميزة قد ال 
يعلم بها الكثري من مستخدميه، والتي قد توفر 
الكث�ري من الوقت، وهي الخاصة بالكش�ف عن 
أكث�ر األوقات التي يكون فيه�ا املكان مزدحما، 

لتجن�ب زيارته يف تل�ك الفرتة تحديدا، بحس�ب 
ش�بكة “يس إن ب�ي يس” األمريكية.وم�ن أجل 
االط�الع ع�ىل ه�ذه املي�زة الفري�دة يف “خرائط 
غوغ�ل”، فم�ا عليك س�وى اختيار م�كان عام 
ع�ىل الخريطة، مث�ل مطعم أو أح�د املتاجر، ثم 
النقر عليه.وعند الدخول عىل الصفحة الخاصة 
بامل�كان ع�ىل “خرائط غوغ�ل”، والذي�ن يضم 
بيان�ات تتعل�ق به، مث�ل رقم الهات�ف، وعنوان 

املواقع اإللكرتوني الخاص به، هناك قسم يحمل 
اسم “Popular Times”، أو “األوقات الرائجة”، 
والتي توضح أكث�ر األوقات التي يكون مزدحما 
فيها عىل مدار األسبوع.وأحيانا ما ال توفر امليزة 
أوق�ات ازدحام محددة، ويف ه�ذه الحالة، فإنها 
تس�تخدم تعبري “إنه دائما م�ا يكون مزدحم”، 
ويف ه�ذه الحالة، عليك إحضار وس�يلة تس�لية 

معك قبل االنطالق إليه، مثل كتاب أو مجلة.

فرياري تطلق كتاب جديد
تن�وي فرياري إطالق كتاب جديد باس�م 
ب�وك” يف ش�هر  ألتيمي�ت ف�رياري  “ذا 
أكتوبر املقبل بس�عر 30,000 دوالر، ما 
يع�ادل 112,500 ري�ال، أي بما يتعدى 
س�عر س�يارة من طراز تويوت�ا كامري 

القياسية.
يأتي الكتاب حامالً 514 صفحة تتضمن 
ص�ور ومعلوم�ات نادرة من أرش�يفات 
العالمة اإليطالي�ة الفاخرة، بينما يغلف 

الكتاب الضخم من الخارج غالف يشبه 
صمامات محركات V12، ليس�تقر فوق 
حام�ل م�ن الحدي�د املزخ�رف بالكروم 
والذي ت�م طيه يدوي�اً، ليذكرن�ا بنظام 
س�باق  س�يارات  يف  املجمع�ة  الع�وادم 

الرشكة بستينات القرن املايض.
عن�د الجمع ب�ني الكت�اب والحامل نجد 
تحف�ة فني�ة تخط�ف األنظ�ار، وتنوي 
الرشكة طرح 250 نس�خة فقط منهم، 

ولك�ي تجع�ل الرشكة ه�ذه الكتب أكثر 
خصوصية، س�تحمل كل نسخة توقيع 
رئي�س ف�رياري ج�ون إلكان، اب�ن إنزو 
بيريو فرياري، ورئي�س الرشكة الراحل، 
الغ�الف  مارش�يوني.يتكون  س�ريجيو 
الخارج�ي للكتاب جلد مخيط يدوياً كي 
يجهز حامله للصور واملعلومات التي لم 
تظهر من قبل عن الرشكة الفاخرة ذات 

شعار الخيل القافز.

طريقة للتتغلب عىل رائحة الفم
يعاني كثريون من رائحة الفم الكريهة، س�واء املصاب 
به�ا أو من يتعاملون معه، وقد توصلت دراس�ة أملانية 
حديثة إىل أن نبتة الزنجبيل تحتوي عىل مكونات ُتساعد 

يف القضاء عىل تلك الرائحة.
وكش�فت الدراس�ة، وفًقا ملوقع “هايل براكسيس”، أن 
الزنجبيل يحتوي عىل م�ادة جينجرول 6 التي تزيد من 
مستوى إنزيم سولفيدريل أوكسيديز 1،  حوايل 16 مرة 
يف ثواٍن قليلة، وهذا اإلنزيم يقيض عىل املُركبات الكريهة 
ويجع�ل  رائحة الف�م أفضل.كما قد يلج�أ البعض ملواد 
طبية مث�ل البخاخ ملواجهة رائحة الف�م الكريهة، لكن 
األطباء ينصحون بتنظيف الفم واألسنان، ألن البكترييا 

املرتاكمة مسبب شائع للرائحة الكريهة.

المتاهات

سودوكو

خطوات لفقدان الوزن
العطلة وقت رائع ال يمنحنا فقط فرصة 
للراح�ة م�ن العم�ل، ب�ل أيض�ا لتجربة 
أش�ياء جديدة والتعرف عىل أصدقاء جدد 

والتقاط بعض الصور الرائعة.
لك�ن م�ن املهم أيض�ا أن تك�ون لإلجازة 
نهاية سعيدة، بالحصول عىل جسم رائع 

بعد فقدان بعض الوزن.
ويف 6 خطوات يمكنك أن تستمع بالعطلة 

بش�كل مختلف وتفقد ال�وزن يف آن معا، 
س�واء كنت م�ن الذين يحب�ون الرياضة 
أو من أولئك الذين يس�تمتعون بالجلوس 

عىل الشاطئ.
ف�إذا كنت مم�ن يرغب�ون يف الوصول إىل 
جس�م مثايل، عليك اتب�اع هذه الخطوات 
الص�االت  إىل  للذه�اب  الحاج�ة  دون 
املتخصص�ة بش�كل مكث�ف  الرياضي�ة 

إلنقاص وزنك.
الخطوة األوىل

أداء التمارين الرياضية املعتادة يف الصباح 
داخل املياه سواء يف البحر أو داخل حمام 
الس�باحة، حيث يس�اعد ذل�ك عىل حرق 

الدهون بشكل أرسع من املعتاد.
أثن�اء وج�ودك داخ�ل املياه، ض�ع يديك 
بشكل مس�تقيم وأرجح الس�اق محاوال 

ملس راحة يدك باستخدام أصابع قدميك، 
ك�رر األم�ر يف 3 مجموعات م�ن 15-10 

مرة عىل كل ساق.
أن تلم�س األرداف بكعب�ك م�ع  ح�اول 
تحري�ك الذراعني مل�دة 10 دقائ�ق، اطُف 
عىل ظهرك ومد يديك إىل األسفل واسحب 
الركبت�ني إىل صدرك، وح�رك ذراعيك عىل 

طول جسمك برسعة.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 2671/ب2018/4

التاريخ : 2018/8/7
اىل / املدعى عليه )طعمه سلطان جزاع(

اق�ام املدعي�ان )1 � مؤي�د صال�ح مغري 2 � ن�ور عبد 
الحس�ني شالش ( الدعوى البدائية املرقمة اعاله ضدك 
والت�ي يطلبان فيه�ا الحكم بإلزام�ك بتأديتك له مبلغا 
مقداره  خمس�ة وعرشون  ملي�ون دينار اجور اتعاب 
محام�اة ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واش�عار مختار حي الحوراء /2 سالم 
صكب�ان الخال�دي عليه ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموع�د املرافعة 
املص�ادف يف ي�وم 2018/8/13 وعن�د ع�دم 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 النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد : 18/ب /2018 
التاريخ : 2018/8/1

اعالن مزايدة
تبي�ع ه�ذه املحكم�ة باملزاي�دة العلنية العق�ار املرقم 
131/1 مقاطع�ة 51 اللهيب�ات فعىل الراغبني بالرشاء 
الحضور اىل ه�ذه املحكمة يف الي�وم الثالثني من اليوم 
الت�ايل لن�رش اع�الالن مس�تصحبني معه�م التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيمة املق�درة ويتحمل 

املشرتي اجور االعالن والداللية 
 القايض 

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف /

العقار عبارة عن دار مساحته االجمالية 200م2 مفرزة 
منه عرصة بصورة غري رسمية الدار تحتوي عىل هول 
واس�تقبال وغرفة نوم واحدة ومطبخ وحمام ومرافق 
صحية مس�احة ال�دار 120م2 ومس�احة العرصة 80 
م2 والعقار يقع ركن يف حي النعمان ( قيمة املش�يدات 
)عرشة ماليني دينار( اما قيمة االرض )عرشون مليون 
 )30,000,000( للعق�ار  التقديري�ة  (القيم�ة  دين�ار 

ثالثون مليون دينار
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح املشخاب
العدد : 238/ج/2018

التاريخ 2018/8/5
اعالن

اىل / املتهم الهارب ) باس�م كاظم حس�ن عبد الزريف(
ملجهولي�ة محل اقامت�ك والرتحالك اىل جه�ة مجهولة 
االع�الن  بواس�طة  تبليغ�ك  املحكم�ة  ه�ذه  ق�ررت 
بصحيفت�ني محليت�ني  بالحضور امام ه�ذه املحكمة 
صباح يوم 2018/9/16 ألجراء محاكمتك وفق احكام 
املادة 1/459 من قانون العقوبات وعند عدم حضورك 
س�تجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا استنادا ألحكام 

املادة 143 االصولية 
القايض

احمد عبد مسلم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح املشخاب
العدد : 277/ج/2018

التاريخ 2018/8/7
اعالن

اىل / املتهم الهارب ) عيل ناظم وحيد جاري املوس�وي( 
حي�ث انك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة 277/ج/2018 
والخاصة باملش�تكي  عثمان حاش�وش جويد ولتعذر 
تنفي�ذ ام�ر القبض الص�ادر بحق�ك بموج�ب مذكرة 
القب�ض والتح�ري املرقم�ة 2018/21 يف 2018/6/6 
االع�الن   بواس�طة  تبليغ�ك  املحكم�ة  ه�ذه  ق�ررت 
بصحيفتني رس�ميتني محليتني بالحض�ور امام هذه 
املحكمة صباح ي�وم 2018/9/17 ألج�راء محاكمتك 
وفق احكام امل�ادة 1/459من قان�ون العقوبات وعند 
عدم حضورك س�تجري املحاكمة بحق�ك غيابيا وعلنا 

واستنادا الحكام املادة 143 االصولية
القايض

احمد عبد مسلم
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح املشخاب
العدد : 280/ج/2018

التاريخ 2018/8/7
اعالن

اىل / املته�م اله�ارب ) مس�افر حمي�د عب�د س�وادي 
الزيادي(

ملجهولي�ة محل اقامت�ك والرتحالك اىل جه�ة مجهولة 
االع�الن  بواس�طة  تبليغ�ك  املحكم�ة  ه�ذه  ق�ررت 
بصحيفت�ني محليت�ني  بالحضور امام ه�ذه املحكمة 
صباح يوم 2018/9/17 ألجراء محاكمتك وفق احكام 
املادة 1/459 من قانون العقوبات وعند عدم حضورك 
س�تجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا استنادا ألحكام 

املادة 143 االصولية 
القايض

احمد عبد مسلم
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح املشخاب
العدد : 279/ج/2018

التاريخ 2018/8/7
اعالن

اىل / املته�م اله�ارب ) حم�ود عب�اس جاس�م اس�ود 
الشبالوي( 

حي�ث انك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة 277/ج/2018 
والخاصة باملش�تكي  ع�يل جبار راهي ولتع�ذر تنفيذ 
ام�ر القب�ض الصادر بحق�ك بموجب مذك�رة القبض 
والتح�ري املرقم�ة 2018/2 يف 2018/6/27 ق�ررت 
هذه املحكم�ة تبليغك بواس�طة االع�الن  بصحيفتني 
رسميتني محليتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم 2018/9/17 ألجراء محاكمتك وفق احكام املادة 
1/456 /أ م�ن قان�ون العقوبات وعن�د عدم حضورك 
ستجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا واستنادا الحكام 

املادة 143 االصولية
القايض

احمد عبد مسلم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح املشخاب
العدد : 239/ج/2018

التاريخ 2018/8/5
اعالن

اىل / املتهم الهارب ) ساجده هادي كاظم محمد 
الفتالوي(

ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك والرتحال�ك اىل جه�ة 
مجهولة ق�ررت هذه املحكمة تبليغك بواس�طة 
االع�الن بصحيفت�ني محليتني  بالحض�ور امام 
ه�ذه املحكمة صباح ي�وم 2018/9/16 ألجراء 
محاكمتك وفق اح�كام املادة 1/459 من قانون 
العقوبات وعند عدم حضورك ستجري املحاكمة 
بحقك غيابيا وعلنا اس�تنادا ألح�كام املادة 143 

االصولية 
القايض

احمد عبد مسلم
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح املناذرة
العدد : 218/ج/2018

التاريخ 2018/8/6
اعالن

اىل املتهم / حسني كامل جبار
اقت�ى حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة الجراء 
محاكمت�ك حول التهمة املس�ندة اليك وفق املادة 
434 عقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا يف مح�ل اقامت�ك ومركز رشطة 
الحرية وهذه املحكم�ة بالحضور امامها صباح 

يوم 2018/8/28
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنايات النجف
العدد : 671/ 2018

التاريخ 2018/7/15
اعالن

اىل املتهم / ثائر غازي فيصل الرفاعي
اقت�ى حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة الجراء 
محاكمت�ك حول التهمة املس�ندة اليك وفق املادة 
1/295 م�ن قانون  العقوب�ات وملجهولية محل 
اقامتك تقرر تبليغك اعالنا يف محل اقامتك ومركز 
رشطة املجتبى وهذه املحكمة بالحضور امامها 

صباح يوم 2019/1/15
الرئيس

حليم نعمة حسني
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مدرب النفط ينتظر استعادة العبي املنتخب 
الوطني قبل مواجهة الصفاقيس التونيس

             المستقبل العراقي / متابعة

أكد م�درب نادي النفط حس�ن احمد، 
أن�ه ينتظ�ر اس�تعادة العبي�ه الذي�ن 
التحق�وا بالمنتخ�ب الوطن�ي لتكثيف 
التحضي�ر قب�ل مواجهة الصفاقس�ي 
التونس�ي على ملعب فرانسوا حريري 

في العاشر من آب الجاري.
وقال احمد في حديث للمركز الخبري 

للن�ادي تابعت�ه الس�ومرية ني�وز إن 
“اس�تعدادات النفط جاري�ة على قدم 
وساق، الفريق لديه الدافع ومعنوياته 
عالية، لكن ما ينقصن�ا التحاق العبي 
المنتخب الوطني”.واوضح أن “العبي 
المنتخ�ب ل�م يش�اركوا ف�ي تدريبات 
اي�ام، وبوصوله�م   10 من�ذ  الفري�ق 
اليوم س�تكتمل صفوف الفريق، ويبدأ 
التحضي�ر لمدة ث�اث أي�ام لمواجهة 

الصفاقسي التونسي”.
تطبي�ق  “ش�اهدنا  وأض�اف 
الواجب�ات بش�كل جيد م�ن قبل 
الاعبين واالنس�جام ت�ام بينهم 
والفري�ق  موج�ود  والدع�م 
بأفضل حاالته ألنه يمثل العراق 

العراقي�ة  والجماهي�ر  بأكمل�ه 
أمام  انج�از  تتطل�ع لتحقي�ق 

ال�ذي يعتبر  الصفاقس�ي 

برشلونة يستقر عىل بديل
جوردي ألبا

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اس�تقر نادي برش�لونة عل�ى الاعب الذي س�يقوم بدور 
البديل خال الموس�م المقبل لجوردي ألبا، الظهير األيسر 

األساسي للبارسا. 
وأك�دت صحيف�ة “س�بورت” أن إدارة برش�لونة تحدثت 
بالفع�ل م�ع خ�وان ميران�دا، العب فري�ق الش�باب، بأنه 

سيكون بدياً لجوردي ألبا في الفريق األول.
ولم يبرم النادي الكتالون�ي أي صفقات في مركز الظهير 
األيس�ر، حيث س�يعتمد على نجوم أكاديمي�ة النادي، في 
حالة إصاب�ة ألبا. وس�يكون ميراندا البالغ م�ن العمر 18 

عاًما، ضمن بعث�ة الفريق المتجهة إل�ى المغرب، لخوض 
مباراة نهائي السوبر اإلسباني أمام إشبيلية.

وكان م�ن المفت�رض أن يأخ�ذ م�ارك كوكوري�ا م�كان 
ميراندا على مقاعد البدالء في الفريق األول، ولكن إرنستو 
فالفي�ردي، المدير الفن�ي للبلوجران�ا كان صاحب القرار 

النهائي.
وأش�ارت الصحيف�ة إل�ى أن كوكوري�ا، س�يرحل خ�ال 

الميركاتو الجاري، ولن يستمر مع فريق الرديف.
يذكر أن للفرنس�ي لوكاس ديني كان يلع�ب دور بديل ألبا 
في الموسم الماضي، قبل أن يرحل في الصيف الحالي إلى 

صفوف فريق إيفرتون اإلنجليزي.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ت�وج فريق�ي الموهب�ة الرياضي�ة بلق�ب النس�خة األول�ى لبطول�ة الع�رب 
لألكاديميات، التي جرت منافساتها على ماعب نادي السد في دولة قطر.

وش�هدت البطول�ة مش�اركة 10 فرق من كل ال�دول العربية، حيث س�حق 
األخض�ر العراقي فري�ق الموهب�ة الرياضية من تولد ٢٠٠٤-٢٠٠٥، ش�باك 

منافسه نادي السد القطري بخماسية نظيفة.
وتن�اوب على تس�جيل االهداف الاعب�ون عباس رس�ول “هاتريك” ومحمد 

أحمد وفقار يونس.
أم�ا منتخبنا م�ن تولد ٢٠٠٦ فق�د خطف لقب هذه الفئ�ة من نظيره 

اللبناني بركات الترجيح بأربع ركات مقابل ثاثة.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كشفت تقارير صحفية، أن البلجيكي تيبو كورتوا، حارس 
مرم�ى تشيلس�ي اإلنجلي�زي، اقترب م�ن الرحيل ع�ن صفوف 

فريقه، خال فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.
وأكدت ش�بكة “سكاي س�بورتس”، أن الحارس البلجيكي غاب 
ع�ن تدريبات فريقه، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد اقتراب 
رحيله إلى ريال مدريد اإلسباني. وكان من المفترض، أن يجتمع 
اإليطال�ي ماوريس�يو س�اري، المدي�ر الفني للفريق، بحارس�ه 
كورت�وا، إلقناعه بالبقاء م�ع البلوز، ولك�ن البلجيكي لم يذهب 

للتدريبات لمدة يومين.
جدي�ر بالذكر أن كورتوا، ب�ات على مقربة من االنتق�ال إلى ريال 

مدريد، لحراسة عرين النادي الملكي، خال الموسم الجديد.

العراق يتوج ببطولة العرب 
لالكاديميات

كورتوا يتسلح بالتمرد 
للضغط عىل تشيليس

               المستقبل العراقي / وكاالت

قدم الملياردير األمريكي س�تان كرونكي، صاحب 
الحصة االكبر من أس�هم نادي آرسنال اإلنجليزي، 
عرًضا لشراء كامل أسهم الفريق، في صفقة قدرت 
قيمة النادي، بحوالي 2.3 مليار دوالر، بعد 
موافقة منافس�ه الروس�ي وصاحب 
أوسمانوف،  اليشر  األقلية،  حصة 
كرونك�ي  البيع.وق�ال  عل�ى 
في بي�ان “نمض�ي قدما في 
ه�ذا العرض الذي س�يؤدي 
إل�ى امتاكنا نس�بة 100 

بالمئة من أس�هم النادي”.وأض�اف كرونكي، الذي 
يمتلك بالفعل 67 بالمئة من أسهم النادي، أنه تلقى 
موافقة نهائية من أوس�مانوف عل�ى بيع حصته، 
الت�ي تبل�غ 30 بالمئ�ة، وأنه سيش�تري الحصص 
المتبقي�ة م�ن المس�اهمين المس�تقلين.وأعربت  
ش�ركة كرونكي، ع�ن اعتقادها بأن “االس�تحواذ 
على آرس�نال، س�يحدث المرون�ة الازم�ة لقيادة 
النادي نحو المزيد من النجاح”.وأضافت  الش�ركة 
ف�ي بيان، أن طموحاتها للنادي هي أن تراه ينافس 
باستمرار للفوز بالدوري الممتاز ودوري األبطال، 
وكذلك البطوالت الكبرى في منافس�ات الس�يدات 
وعلى مس�توى الشباب.ويس�تحوذ كرونكي، على 

الحصة األكبر من أسهم آرسنال منذ 2011، ويمتلك 
العديد من الفرق االحترافية في الواليات المتحدة.

               المستقبل العراقي / وكاالت

زادت آمال ليفربول في الصراع مع مانشستر سيتي على لقب 
الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما بلغ نهائي دوري 
أبطال أوروبا وحقق 3 انتصارات مذهلة على منافس�ه خال 
الموس�م الماضي. وزادت األجواء اإليجابية في ليفربول بعد 
النشاط في سوق االنتقاالت ونجاح المدرب يورجن كلوب في 
التعاق�د مع أكثر م�ن العب مميز. وكانت أب�رز نقطة ضعف 
في ليفربول الموس�م الماضي تتعلق بمركز حراسة المرمى، 
حيث قدم لوريس كاريوس أداًء كارثًيا في الخسارة أمام ريال 

مدريد في نهائي دوري أبط�ال أوروبا، وأظهر ذلك بوضوح مدى 
افتقار النادي لحارس بارع. ورد كلوب بضم أليس�ون بيكر البالغ 
عم�ره 25 عاًما، ليصبح أغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم 
خ�ال صفقة بلغت قيمتها حوالي 72.5 مليون يورو من صفوف 
روما. وتس�بب رحيل إيم�ري كان إلى يوفنت�وس وغياب أليكس 
أوكس�ليد تش�امبرلين لفترة طويلة في نقص الخيارات المتاحة 

أمام كلوب في وسط الملعب.
لكن ليفربول تعاقد مع البرازيلي فابينيو من موناكو، ونابي كيتا 
الع�ب منتخب غينيا من اليبزيج، ليملك المدرب األلماني أكثر من 

العب رائع في وسط الملعب.

امللياردير كرونكي حياول االستحواذ عىل آرسنال

ليفربول يتسلح بصفقاته للمنافسة عىل لقب الدوري اإلنجليزي

             المستقبل العراقي / وكاالت

اف�ادت الهيئة االدارية لنادي النجف الرياضي، 
الثاثاء، باقامة معس�كرين تدريبيين لفريقها 
الكروي اس�تعداداً لمنافسات الموسم المقبل 

.2018-2019
وق�ال رئيس الهيئ�ة االداري�ة لن�ادي النجف 
الرياض�ي خضي�ر الع�وادي ل�”عي�ن العراق 
نيوز”، ان “الفريق سيبدأ تدريباته التحضيرية 

للموس�م الجديد اعتباراً من االس�بوع المقبل 
في النج�ف، حيث س�يدخل معس�كراً تدريبياً 

لمدة اسبوعين”.
وأضاف العوادي ان “الفريق س�يدخل بعدها 

معسكراً خارجياً، س�يتم تحديده في وقت 
الحق”.

وأش�ار ال�ى ان “الجهاز الفني المس�اعد 
للمدرب احمد خلف، سيتم االتفاق عليه 

وتسميته نهاية االسبوع الحالي”.

             المستقبل العراقي / وكاالت

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة أن إدارة نادي باريس س�ان جيرمان وضعت 
خطة بديلة تحسًبا لرحيل الفرنسي أدريان رابيو، العب وسط الفريق، 

خال فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.
وأك�دت صحيفة “س�بورت” أن رابيو الذي ينتهي عق�ده في الصيف 
المقبل اقترب من الرحيل عن س�ان جيرمان، بعد أن تلقى مفاوضات 

من نادي برشلونة خال الميركاتو الحالي.
وذك�رت الصحيف�ة أن إدارة س�ان جيرم�ان وضع�ت الس�لوفاكي 
ستانيس�اف لوبتكا، العب فريق س�يلتا فيجو اإلسباني، على قائمة 

اهتمامات النادي الفرنسي، من أجل تعويض رحيل رابيو المنتظر.
ونوه�ت أن لوبت�كا البالغ من العمر 23 عاًما أش�ار في وقت س�ابق 
إلى نس�بة اس�تمراره مع الفريق اإلس�باني في الموسم المقبل تصل 

إلى 80%.

             المستقبل العراقي / وكاالت

م�درب  موريني�و،  جوزي�ه  البرتغال�ي  عل�ق 
مانشس�تر يونايت�د، عل�ى حص�ول ماركوس 

مهاجم الفريق، على القميص راش�فورد، 
للمرة األولى مساء  رق�م 10، 

خال  األح�د، 

الهزيمة الودية أمام بايرن ميونخ )1-0(.
وحول رق�م الدولي اإلنجليزي، ق�ال مورينيو، 
خ�ال تصريحات لقناة ناديه: “راش�فورد أراد 
ذل�ك دائًما”.وأضاف: “بالطبع، كان راش�فورد 
يحترم روني، ث�م أراد زالت�ان إبراهيموفيتش 
الحصول على القميص بعده، وكان راش�فورد 

في الظل، في انتظار الفرصة”.
وأت�مَّ المدرب البرتغالي: “اآلن القميص فارغ.. 
إنه أمر رائع بالنس�بة لراشفورد، دعونا نعطي 

القميص له”.

             المستقبل العراقي / وكاالت

أث�ار األلمان�ي توني ك�روس، الع�ب ريال 
مدريد، بعض المخ�اوف في النادي الملكي 

خال االستعداد النطاق الموسم الجديد.
ك�روس  أن  “م�اركا”  صحيف�ة  وأك�دت 
البال�غ من العم�ر 28 عاًما، غ�ادر تدريبات 
الفري�ق الملكي، قبل باق�ي الاعبين، وذلك 
بع�د ش�عوره ببع�ض اآلالم. وأوضحت أن 
الكشف الطبي سيوضح موقف كروس من 

المش�اركة أمام فريق روما، غ�ًدا األربعاء، 
في الكأس الدولية لألبطال.

وذك�رت الصحيف�ة أن أولوية ري�ال مدريد 
ه�ي االطمئن�ان على الاعب قب�ل مواجهة 
أتلتيك�و مدريد في الس�وبر األوروبي، يوم 
15 من شهر أغسطس/آب الجاري. ونوهت 
بأن خيس�وس فاييخو، الع�ب الفريق، هو 
الوحيد الذي لم يش�ارك ف�ي تدريبات ريال 
مدريد، بس�بب معاناته من ألم في عضات 

الفخذ.

النجف يتهيأ للدوري املمتاز 
بمعسكرين

سان جريمان يلجأ لليجا حتسبًا 
لرحيل رابيو

كروس يثري املخاوف يف ريال مدريدمورينيو يفرس تغيري قميص راشفورد

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�فت تقاري�ر صحفية ع�ن رد فع�ل ريال 
مدري�د حال نج�اح إنتر ميان، ف�ي الحصول 
على خدمات الكرواتي ل�وكا مودريتش خال 

فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.
وأكدت صحيفة ماركا أن ريال مدريد سيتقدم 
بش�كوى ضد إنتر ميان، بس�بب خرق قواعد 
اللعب المال�ي النظيف، حال ض�م مودريتش، 
للفري�ق  الصينيي�ن  الم�اك  م�ن  بمس�اعدة 

اإليطالي.
وأوضح�ت الصحيف�ة أن القي�ود المالية التي 
يفرضها االتح�اد األوروبي عل�ى إنتر ميان، 
تمن�ع الن�ادي من دف�ع قيمة انتق�ال أو راتب 
مودريتش، ولذلك يخطط ماك الفريق، لضخ 
أم�وال من خ�ال رعاية، تأتي من ش�ركاتهم 
الخاص�ة. ونوه�ت أن هذا األم�ر محظور في 

المالي  اللعب  قوانين 
النظي�ف، حي�ث يتم 
التحقيق بالفعل مع 
الذي  سان جيرمان، 
قام بمناورة مماثلة، 

حيث تعاقد مع نيمار 
ومبابي، من خال عقود 

رعاية.
وأش�ارت الصحيفة إل�ى أن مودريتش 
س�يعود إل�ى تدريب�ات الملك�ي، غ�ًدا 
األربعاء، بعد انتهاء العطلة التي حصل 
عليها، عقب مشاركته في بطولة كأس 

العالم 2018 بروسيا.
وكان فلورينتين�و بيري�ز، رئي�س ريال 

مدري�د، ص�رح ف�ي وق�ت س�ابق ب�أن 
مودريت�ش لن يرحل عن قلعة س�انتياجو 

بيرنابيو إال مقابل 750 مليون يورو.

ريال مدريد هيدد إنرت ميالن 
بمصري سان جريمان

            المستقبل العراقي / متابعة

حمل�ت قضي�ة النج�م الدولي 
م�ع  اك�رم  نش�أت  الس�ابق 
السابق داليان الصيني،  ناديه 
تتعل�ق  ايجابي�ة  مس�تجدات 
باألمور المالية لصالح أكرم.

وكان ن�ادي دالي�ان الصيني قد 
فات�ح محكم�ة “كاس” الدولية 

بضرورة فرض غرامات تأخيرية 
والعب�ه  الش�رطة  ن�ادي  عل�ى 
السابق نشأت أكرم بسبب التأخر 
ع�ن دف�ع الغرام�ة الت�ي وجب 
دفعها في ش�هر تش�رين الثاني 
م�ن العام الس�ابق، حي�ث بلغت 

140 الف دوالر.
ليخاط�ب النادي اك�رم ويطالبه 
لتأخ�ره  الغرام�ة  بمضاعف�ة 

عن دفعه�ا، حيث طال�ب النادي 
النجم الدولي السابق بدفع مبلغ 
مق�داره ٧٩٠ ال�ف دوالر. تجدر 
اإلشارة إلى أن نشأت أكرم انتقل 
لصفوف فريق داليان الصيني في 
موس�م ٢٠١٣ في عقد لموس�م 
ل�م يكتمل ليع�ود لصفوف نادي 
الش�رطة بع�د فس�خ عق�ده مع 

النادي الصيني.

مستجدات إجيابية لصالح نشأت أكرم يف قضيته
مع داليان الصيني
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الكشف عن األسلحة »األكثر إنسانية«
تعت�ر األجهزة الصوتية واملوج�ات الدقيقة 
وأشعة الليزر حاليا من األسلحة الواعدة غري 
القاتلة، منها ما يستخدم بالفعل، ومنها ما 

يخضع للتطوير لالستخدام مستقبال.
وتش�ري وكال�ة نوفوس�تي إىل أن�ه يف 
القرن الحايل، ابتكرت الواليات املتحدة 
 LRAD-Long Range مدفعا صوتي�ا
موج�ات  يطل�ق   ،Acoustic Device
صوتي�ة تعادل 150 ديس�يبل )صوت 
هدي�ر مح�رك الطائ�رة النفاثة 120 
ديس�يبل(. أي أن ص�وت ه�ذا املدفع 
يصم األذان ويس�بب صدمة وصداعا 
قويا. وتستخدم الواليات املتحدة هذا 
املدف�ع يف تفري�ق وقم�ع التظاهرات 

واالجتماعات االحتجاجية وحماية الس�فن 
من القراصنة.

أما املثال اآلخر »للس�الح اإلنساني« فيمكن 
أن يك�ون املرشوع األمريك�ي إلنتاج مدافع 

إط�الق ذبذب�ات كهرومغناطيس�ية ترددها 
حوايل 94 غيغاهريتز، تسبب صدمة قصرية 
لإلنس�ان الذي يتعرض لها. كما أنها تسبب 
حكة شديدة وحرقة يف جميع أنحاء الجسم، 
وبعد خمس ثواني يصبح األلم شديدا 
ال يحتم�ل، ويفق�د اإلنس�ان الق�درة 
ع�ى القتال. كما تطور روس�يا أيضا 
قناب�ل  مث�ل  اإللكرتوني�ة،  الذخائ�ر 
تنفج�ر ع�ى ارتف�اع 200-300 مرت 
ف�وق املوقع املس�تهدف، حيث تعطل 
عمل جمي�ع األجه�زة يف دائرة نصف 
قطرها 3.5 كلم، وتصيب جنود العدو 
بالعمى والصمم، وتفقدهم االتصاالت 

ووسائل السيطرة والتوجيه.

»عالج سحري« ملحاربة إدمان التدخني!تعرف عىل خماطر املكيفات!
حذرت مجموعة من األطباء واألخصائيني الروس من مخاطر اس�تخدام 
مكيفات الهواء عى صحة اإلنس�ان، خاصة لدى ارتفاع درجات الحرارة 

يف الصيف.
وأكد األخصائيون أن تشغيل مكيفات الهواء يف الطقس الحار جدا يمكن 
أن ي�ؤدي إىل تفاق�م أمراض القل�ب واألوعية الدموية. كما أن اس�تخدام 
املكيف�ات يرفع خطر اإلصابة بن�زالت الرد املرتبط�ة بانخفاض درجة 
حرارة الجسم بشكل رسيع. وقالت الطبيبة، فيتاال فورونتسوفا، لوكالة 
أنب�اء نوفوس�تي، إن »تش�نج األوعية الدموية، بس�بب ه�واء املكيفات 
البارد، يمكن أن يؤدي إىل تفاقم أمراض القلب واألوعية الدموية، وارتفاع 
درج�ات الحرارة وارتفاع ضغط ال�دم«. وأوضحت األخصائية أن األوعية 
الدموية تتوسع لدى ارتفاع حرارة الجو، والدخول إىل أماكن باردة تعمل 
فيه�ا املكيفات يؤدي إىل انقباض األوعية الدموية. لذلك، يجب عدم تريد 
اله�واء يف األماكن املغلقة بش�كل كبري، بل تريدها بدرج�ات أقل لتبقى 
قريب�ة من درجات الحرارة العامة. وقال عال�م األحياء، فيكتور نالييف، 
يف أكاديمية العلوم الروس�ية، إن »خطر اس�تخدام املكيفات عى الصحة 
يتضاع�ف لدى األش�خاص الذي�ن يعانون م�ن أمراض القل�ب واألوعية 

الدموية، والذين يعانون من السمنة ومرض السكري«.

أك�د علم�اء أن اس�تخدام العقاق�ري ذات التأث�ري النف�ي، مث�ل الفطر 
السحري، يمكن أن يساعد الناس عى محاربة إدمان التدخني.

ويس�مى املركب الفعال املوجود يف الفطر الس�حري، psilocybin، حيث 
كان ُيعطى لعدد من املدخنني. وتهدف الدراسة التي استمرت 6 سنوات، 
إىل الكش�ف ع�ن اآللية الدماغي�ة التي تجعل من الصع�ب جدا التخلص 
من عادة التدخني السيئة. وقال تيسني نوراني، من كلية جونز هوبكنز 
بلومرغ للصحة العامة وجامعة Durham: »يعد تدخني الس�جائر بالء 
صحيا عام�ا، وال توجد عالجات فعالة يمك�ن االعتماد عليها. وحققت 
الدراس�ة التجريبية مفتوحة التس�مية، نتائج مث�رية لإلعجاب يف عالج 
إدمان تدخني السجائر بمساعدة مركب psilocybin، وكنا نريد أن نفهم 
بشكل أفضل كيفية عمله«. وبالنسبة للدراسة، أجرى العلماء مقابالت 
مع 12 ش�خصا ش�اركوا يف دراس�ة س�ابقة حول اإلقالع عن التدخني، 
حيث تلقى املش�اركون العالج السلوكي املعريف إىل جانب 2 أو 3 جلسات 
عالج باس�تخدام psilocybin. واس�تمرت املقابالت عى مدى 30 شهرا، 
بع�د إج�راء جلس�ات psilocybin األولية. وتوقف 9 من املش�اركني عن 
التدخني عى نحو فعال بعد العالج باملركب السحري، بينما تدهور حال 

اثنني منهم وأصبح أحدهم مدخنا اجتماعيا.

كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

الزالزل القوية تسبب توابع يف الطرف اآلخر من األرض!
توصل بحث جديد إىل أن وقوع زلزال كبري يف 
مكان ما يمكن�ه أن يحفز الزالزل األخرى يف 

الطرف اآلخر من العالم.
واس�تنادا إىل بيانات ال�زالزل من عام 1973 
حتى عام 2016، وجد الباحثون من جامعة 
والي�ة أوريغون أدلة ع�ى أن الزالزل القوية، 
تؤدي إىل وقوع زالزل أخرى يف الجانب اآلخر 

م�ن العالم، وهو ما ق�د يكون خطوة مهمة 
نحو تحسني التنبؤ بالزالزل وتقييم املخاطر 

عى املدى القصري.
وكان يعتق�د أن اله�زات االرتدادي�ة، أو كما 
تعرف ب�«التوابع«، يف املنطقة نفس�ها التي 
وقع فيها الزلزال األويل هي النش�اط الزلزايل 
الوحي�د ال�ذي يمكن أن ي�ؤدي إلي�ه الزلزال 

نتيج�ة لتص�دع القرشة املحيطة ب�ه. ولكن 
البح�ث الجديد يظ����ه�ر أول دليل واضح 
عى أنه يف األي�ام الثالثة التالية لوقوع زلزال 
كب�ري بق�����وة 6.5 درج�ات أو أكث�ر عى 
مقي�اس ريخرت، يمك����ن أن يحدث زالزل 
بق�وة 5.0 درجات أو أكث�ر يف الطرف اآلخر 

من األرض.

إياس الساموك

يعتقد الخ�راء الغربيون أن تناول 
م�واد غذائي�ة مح�ددة يس�اعد يف 
الحف�اظ ع�ى النش�اط والحيوية 

عى الرغم من التقدم بالعمر.
ويع�د التف�اح أح�د ه�ذه امل�واد 
الغذائية، حي�ث أن تناوله بانتظام 
يجدد النشاط والحيوية، الحتوائه 
الفالفونوي�د  مركب�ات  ع�ى 
املضادة لألكس�دة.  والبوليفين�ول 
يف  املركب�ات  ه�ذه  تس�اعد  كم�ا 
تحس�ني عمل القلب، بحيث يمكن 
بص�ورة  التف�اح  تن�اول  اعتب�ار 
منتظمة وقاي�ة فعالة من أمراض 
القل�ب واألوعية الدموي�ة. كما أن 

التفاح يحسن عملية الهضم وعمل البنكرياس 
والكبد. وينس�ب البنجر )الش�مندر( أيضا إىل 
امل�واد املفيدة، حي�ث أن تناوله وعصريه يزيد 
من قدرة الجس�م عى التحمل بفضل حمض 
الفولي�ك الذي يس�اعد يف خلق خالي�ا جديدة. 
كما أن البنجر يحفز عمل الدماغ ويحميه من 
عمليات االنتكاس املرتبطة بالتقدم يف العمر. 
ويطل�ق ع�ى البنج�ر خ�رة الجم�ال، ألنه 
يس�اعد يف تطبيع ضغط الدم ويحس�ن املزاج 

وينظف الكى والكبد، ويؤثر إيجابيا يف حركة 
األمع�اء وعملي�ة التمثيل الغذائ�ي، ويخفض 
مستوى الس�كر يف الدم وينش�ط نمو الشعر 

واألظافر.
وع�ى من يريد أن يبدو ش�ابا دائما أن يتناول 
الغن�ي  الجيالت�ني  ع�ى  املحتوي�ة  األطب�اق 
بالكوالج�ني »بروت�ني الش�باب«. بفضل هذا 
والش�عر  الجل�د  وض�ع  يتحس�ن  الروت�ني، 
والنس�يج العضيل. وتعزز األحماض األمينية 
املوجودة يف الجيالتني عضلة القلب والنش�اط 

املع�ريف. وتأتي الفراولة يف املرتبة 
الرابع�ة ب�ني ه�ذه امل�واد، فقد 
كش�فت نتائ�ج دراس�ة أجراها 
علم�اء جامع�ة واروي�ك الطبية 
الريطاني�ة أن تن�اول الفراول�ة 
 Nrf2 يؤدي إىل تنش�يط الروتني
الذي يزي�د من تركي�ز مضادات 
ويخف�ض  ال�دم  يف  األكس�دة 
مس�توى الدهون والكوليسرتول 
فيه. وتحتوي الفراولة الناضجة 
ع�ى نس�بة عالية م�ن النحاس 
الذي يحف�ز إنت�اج الكوالجني يف 
الجلد. كما تحتوي  عى أحماض 
مختلفة تس�اعد يف تج�دد خاليا 

الجلد ومضادة لاللتهابات.
أم�ا امل�ادة الخامس�ة يف ه�ذه القائمة فهي 
الزيت�ون. حيث ينظ�ف الزيتون الجس�م من 
الس�موم وأمالح املعادن الثقيل�ة. وهو مفيد 
جدا للمس�نني، ألن�ه يحتوي عى الكالس�يوم 
ال�ذي يؤث�ر إيجابي�ا يف نس�يج العظ�ام. كما 
يحتوي ع�ى أحماض دهني�ة مختلفة تعمل 
عى تخفيض مس�توى الكوليسرتول يف الدم، 

ما يساعد عى تنظيف األوعية الدموية.

مخس مواد غذائية تبطئ الشيخوخة
يب�دو أن الذين يكافحون من أجل 
الحفاظ ع�ى وزنهم املثايل وأولئك 
الذي�ن يرغب�ون يف التخل�ص من 
الده�ون غري املرغ�وب فيها، عى 
وش�ك تحقي�ق م�ا يس�عون إليه 
دون عن�اء. فق�د اق�رتب العلماء 
من إيجاد لقاح يمنع األش�خاص 
من الحصول عى الدهون، بعد أن 
عث�روا عى أدلة دامغ�ة تربط بني 

البدانة والفريوسات املعدية.
-Adenovirus« وعثر العلماء عى

36« أكث�ر بأربع مرات يف الحاالت 
التي تعاني من الس�منة، مقارنة 
الذي�ن يمتلك�ون وزن�ا  بامل�رىض 

صحيا. وتش�ري الدراس�ات الت�ي أجريت عى 
الحيوانات إىل أن الفريوس مسؤول عن إضافة 

ما يصل إىل 15% من وزن الجسم.
وللف�ريوس تأث�ري م�ن ش�قني، حي�ث أنه ال 
يس�بب تراك�م الخالي�ا الدهني�ة وي�ؤدي إىل 
التهابه�ا فق�ط، بل أيض�ا يمنعها م�ن املوت 
وطرده�ا خ�ارج الجس�م، فترتاك�م الخالي�ا 
املصاب�ة، ما ي�ؤدي إىل الس�منة. ويف دراس�ة 
اس�تخدمت عين�ات من األنس�جة الس�ليمة 

ل��80 امرأة مصابة برسطان الثدي، كش�فت 
النتائج معاناة أربعة من بني كل خمس�ة من 
زي�ادة الوزن. وع�ى الرغم م�ن أن الرابط قد 
يكون نتيج�ة للرسطان ال�ذي يجعل العدوى 
أكثر احتماال، فإن األبحاث السابقة وجدت أن 
القرود التي حقنت بالفريوس اكتس�بت وزنا. 
وتبني يف دراسات أخرى أن 30% عى األقل من 
البدن�اء مصاب�ون بالعدوى، لك�ن 11% فقط 
ممن لديهم وزن صحي مصابون بالفريوس. 
وعادة م�ا ترتبط الفريوس�ات الغدية بنزالت 

ال�رد والتهابات الع�ني واألمعاء. 
-adenovirus« وثبت بالفع�ل أن

36« يس�بب زي�ادة ال�وزن ل�دى 
الفرئان والقرود. وأجرى الدكتور 
جامع�ة  م�ن  ويب�يل،  ويلم�ور 
ماساتشوس�تس، دراس�ة ح�ول 
الث�دي، وق�ال  م�رىض رسط�ان 
للفريوس�ات  املض�اد  اللق�اح  إن 
ال�ذي يس�بب مش�اكل يف الجهاز 
بالفع�ل  يس�تخدمه  التنف�ي 
الجي�ش األمريكي، وهو دليل عى 
إمكاني�ة تطوي�ر لق�اح لفريوس 
البدان�ة. وقام الدكتور ريتش�ارد 
أتكينس�ون، األس�تاذ الفخ�ري يف 
جامعة ويسكونس�ن، بالفعل بتسجيل براءة 
اخ�رتاع لقاح للف�ريوس لكنه ل�م يتمكن من 
ج�ذب التموي�ل ال�كايف لجعله تجاري�ا، وقال 
يف ترصي�ح له، ي�وم األح�د 5 أغس�طس، إن 
أكاديميني يف كوري�ا الجنوبية اختروا اللقاح 
يف الحيوان�ات وح�ال دون انتق�ال الف�ريوس 
من الخاليا الدهنية، ويق�ول إن اللقاح يمكن 
أن ُيمن�ح للش�باب لحمايته�م م�ن اإلصابة 

بالفريوس ووقف تراكم الخاليا الدهنية.

لقاح يقيض عىل السمنة

أمل الياسري
)َم�ْن أحبن�ا أهَل البيِت فليتخْذ م�ن الفقِر جلباباً، َمْن أحبن�ا أهَل البيِت دّعُه 
الب�الُء دّع�اً( ما أروعَك ي�ا أمرَي املؤمنني، وَمْن س�واَك للمؤمن�ني أمري، مأثرة 
م�ن مآث�ر اإلمام ع�يل )عليه الس�الم(، بأن يطل�ب منا أن نكون بمس�توى 
ع�اٍل من األداء، حت�ى عندما يخترنا الباريء عز وج�ل بمختلف أنواع البالء 
فطري�ق الحق ال يمكن إختزال�ه بالتدين واإليمان بالظواهر الش�كلية فقط 
بل أن يتوافق الس�لوك الباطن مع الظاهر وإال فبعض الناس ظاهرهم مغٍر 

وباطنهم خواء وهم كثٌر.
بعيداً عن الصخب املجتمعي، كم من الناس يضعون ألنفسهم خارطة طريق 
للتغيري نحو األفضل، وكم منهم َمْن وصل لقناعة حول الدنيا ولهوها وزينتها 
الزائفة؟ وهل يفكر يف أن املوت يأتي بلحظات؟ وكيف أمىض رحلته؟ لذا تجد 
الشخص الواعي ال يخاف املوت ما دام عى الحق، رغم انه ليس بمعصوم عن 
الزلل، وعليه إذا فقد اإلنسان الرؤية يصبح بال بوصلة، وتتلقفه الرياح يميناً 

وشماالً، ويعمل لكن بال نتيجة، فهو ال يقف عى أرضية راسخة. 
)اإلنع�زال كدودة القز تش�تغل ليل نهار وتعمل ش�يئاً مهم�ا، وال تعرف أنها 
تحيط نفس�ها بهذا الخي�ط يوماً بعد آخر حتى يكتم�ل العمل، فتموت حني 
يغل�ق أي منف�ذ للهواء، وم�ن املؤكد اإلس�تفادة من نتاجها لكنه�ا تموت(، 
واملصادي�ق كثرية ع�ن هذه العب�ارة البليغة، فهناك بعض الن�اس ينعزلون 
يف عامله�م اإلفرتايض )جنة الف�ردوس( ليالً ونهاراً، فيموت�ون يف الحياة ألن 
بنيته�م اإليمانية ليس�ت قوي�ة كفاية، لتتحم�ل خيوط الش�بكات الدنيوية 

التافهة متوهمني بالعمل الخالق، فيتكرسون عى صخور التحديات.
قد يصطدم اإلنس�ان بكثري من املطبات، من خالل قناة تتمدد داخل نفس�ه 
األمارة بالسوء، ويستخدمها للتسرت والهروب من واقعه املريض، فاملفرتض 
أن الدني�ا دار بالء وإبتالء، وعليه أن يوطن نفس�ه ع�ى )اإلمتحان، الصقل، 
اإلختبار، العزيم�ة، التجربة، الحكمة، التوبة النص�وح(، ويعتقد بأن الذنب 
مكرمة أخالقية وهو يف أصله ذميمة، يحاسبه الله عليها يف اآلخرة، ولكن من 
متعٍظ واٍع ليدرك فوارط أمسه بمناقب يومه؟ وإن لم يفكر ويتدبر فيسكون 

ضحية للغزو الشيطاني، وهزيمته مؤكدة .
النضج الحقيقي لإلنسان هو أن تبدأ بالتوكل لتكون عظيماً بالفعل والقول، 
حت�ى وإن تجلبب�ت بلباس الفق�ر والزه�د، فيكفيك فخراً وع�زة أن معلمك 
يعس�وب الدين، اإلمام عيل بن أبي طالب )عليهما السالم( فهذا طريق شائك 
يجل�ب لك البالء واألعداء، فأما األول فطوبى ملَْن صر واحتس�ب عند خالقه، 
وأما الثاني فموتوا بغيظكم، فما ترونه أيها املرىض يعكس حقيقتكم وليس 
حقيقتي أنا، وخري رفيق لأللم والبالء، هو األمل الذي ُيخِرج الحقيقة كاملاء، 

فظاهري وباطني ليس خواء.
بعد كل ما قلت هناك سؤال خطري موجه للساسة: هل أنتم مع عيل وجلبابه 
أم ال؟ واألكث�ر خطورة َمْن س�يصبح رئيس الوزراء، هل س�يتختلق بأخالق 
عيل باطن�ه كظاهره، حتى وإن إصط�دم بعقبات النفوذ والث�روة، والجاه 
والس�لطة، فهل سيقول كما قال عيل: يا دنيا غري غريي؟ ثم هل ستحملون 
الفؤوس للبناء؟ أم س�تقطعون الرؤوس للفناء؟ فالش�عب العراقي دفع ما 
دفع، وما رأيكم بخطابات املرجعية الدينية  حول خدمة الش�عب؟ تساؤالت 

مطروحة عى الساحة وقادم األيام ستجيب.  

تع�ّد املحكم�ة االتحادية العلي�ا، أعى جه�ة قضائية يف الب�الد، ويمتد 
اختصاصها لجميع الرتاب العراقي، وتمارس عملها بموجب الدس�تور 
وقانونها بالرقم )30( لس�نة 2005، كما انيط لها اختصاصات اخرى 
الحقة نص�ت عليها قوانني رشعه�ا مجلس النواب وفق�ًا الختصاصه 
الترشيع�ي املنصوص علي�ه يف امل�ادة )61( من الدس�تور ومنها املادة 
)7( من قانون املحافظات غري املنتظمة باقليم رقم )21( لس�نة 2008 
املعدل. وانطالقاً من شعور املرشع العراقي باهمية القضاء الدستوري 
ودوره يف حماي�ة االج�راءات الدس�تورية وضم�ان س�المتها وع�دم 
انحرافها عن الرشعية، وضع للمحكمة االتحادية العليا دوراً رئيس�ًا يف 

تطبيق احكام قانون الرتشح ملنصب رئيس الجمهورية.
ورئيس الجمهورية عرّفته املادة )67( من الدس�تور هو »رئيس الدولة 
ورمز وحدة الوطن، يمثل س�يادة البالد، ويس�هر ع�ى ضمان االلتزام 
بالدس�تور، واملحافظ�ة ع�ى اس�تقالل الع�راق، وس�يادته، ووحدته، 
وسالمة أراضيه، وفقاً ألحكام الدستور«. حيث نصت املادة )69/ أوالً( 
من الدس�تور عى انه »تنظ�م بقانوٍن، أحكام الرتش�يح ملنصب رئيس 
الجمهورية«، وقد صدر قانون احكام الرتشح ملنصب رئيس الجمهورية 
رقم )8( لسنة 2012، ونرش يف الوقائع العراقية بعددها )4231( يف 27 
ش�باط من عام 2012. وبموجب القانون املذكور فانه يعلن الرتش�يح 
ملنصب رئيس الجمهورية خالل مدة ثالثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس 
مجل�س النواب ونائبيه يف دورته الترشيعية الجديدة -اي بعد ثالثة ايام 
من انعقاد جلسة مجلس النواب االوىل-، حيث يقدم الراغبون طلباتهم 
إىل رئاس�ة مجلس النواب خالل ثالثة أيام من بدء اإلعالن عن التقديم. 
وبعدها تعلن رئاس�ة مجلس النواب اس�ماء املرش�حني الذين توافرت 
فيه�م ال�رشوط القانونية حيث اعط�ت املادة )5( م�ن القانون ملن لم 
يظهر اس�مه حق االعرتاض لدى املحكمة االتحادي�ة العليا خالل ثالثة 
ايام من تاريخ االعالن، ومن ثم تبت املحكمة خالل ثالثة ايام من تاريخ 
تس�جيل االعرتاض لديه�ا ويكون قراره�ا باتا وملزماً، وتبلغ رئاس�ة 
مجلس النواب بقرارها يف ش�أن االعرتاض املقدم اليها خالل ثالثة ايام 
من تاريخ صدوره. وبهذا فأن املحكمة االتحادية العليا س�يمتد عملها 
بموجب القانون إىل تسعة ايام ما بني تلقي االعرتاض والبت به وتبليغ 
رئاس�ة مجلس الن�واب بالنتيجة. وبعد أن تنج�ز عملية االنتخاب وفق 
االلي�ات املنص�وص عليها يف امل�واد )7، 8، 9( من القانون املش�ار اليه، 
يؤدي رئي�س الجمهورية املنتخب امام مجل�س النواب بحضور رئيس 
املحكمة االتحادية العليا اليمني الدس�تورية بالصيغة املنصوص عليها 
يف املادة )50( من الدس�تور. وكان قانون احكام الرتشح ملنصب رئيس 
الجمهوري�ة قد ُنف�ذ للمرة االوىل يف الدورة الترشيعي�ة الثالثة، وقد ادى 
د. ف�ؤاد معص�وم امام مجلس النواب يف جلس�ته املنعقدة بتاريخ 24/ 
7/ 2014، بعد انتخابه رئيس�اً للجمهورية اليمني الدستورية بحضور 

رئيس املحكمة االتحادية العليا القايض مدحت املحمود.

مهمة املحكمة االحتادية العليا 
يف انتخاب رئيس اجلمهورية

ظاهرُه مغٍر وباطنُه خواء


