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االمام علي )عليه السالم(

خذ احلكمة أّنى كانت، فإّن احلكمة

 ضّالة كّل مؤمن

ص3انتخابات برملان كردستان ثابتة بموعدها وتعيني »42« ألف مراقب لصناديق االقرتاع

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 إيـران »تستخـف« بالعقـوبـات األمريكيـة

شـركــاء طـهـران الـدولـيـون يـرفـضـون الـعـقـوبــات األمــيـــركــيــة

نيـنـوى تشكـل وفـد ملنـاقـشـة )4( مطـالـب مـع رئـيـس الـوزراء

العراق يرفض »احلصار األمريكي« عىل إيران
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اص�درت وزارة الخارجية، أمس االربعاء، 
العقوب�ات  م�ن  املوق�ف  بش�أن  بيان�اً 
األمريكية ع�ى ايران، مؤك�دة أن العراق 
يرفض مبدأ الحصار عى أية دولة، وجاء 
ذلك فيما ب�دا موقف رئيس ال�وزراء غري 
واضٍح، بينما أعلنت كتل وأحزاب سياسية 
رفضها املطلق للعقوب�ات األمريكية عى 
طه�ران. وقال  املتحدث الرس�مي باس�م 
وزارة الخارجي�ة أحمد محجوب، يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»العراق يرفض مبدأ الحصار عى أية دولة 

والذي يلحق الرضر بالدرجة االساس عى 
الشعوب بمختلف رشائحها االجتماعية«، 
مضيفاً »كما ويس�تحرض العراق مواقف 
الجارة ايران املرشفة يف الوقوف اىل جانبه 
يف االزم�ات«. ولف�ت اىل أن »مام�ن رضر 
يلحق ببلد من البلدان اال وينعكس س�لبا 
ع�ى أم�ن واس�تقرار املنطق�ة برمتها«، 
مش�رياً اىل أنه »يف الوقت الذي تش�يد فيه 
ال�وزارة بموق�ف الجمهورية االس�امية 
م�ع الع�راق يف مواجهت�ه ض�د اإلره�اب 
ودعمها له فإنها تدعو املجتمع الدويل اىل 
الضغط من اج�ل ثن�ي االدارة االمريكية 
عن االس�تمرار بهذه العقوب�ات«. وتابع 

»نجد ان انعكاسها السلبي سيكون كبريا 
عى العراق واملنطقة بأرسها من النواحي 
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة، كونه�ا دولة 
جوار جغ�رايف مهمة«. وبدا موقف رئيس 
مجلس الوزراء حيدر العبادي غري واضح 
م�ن ناحية الت�زام الع�راق بالعقوبات أو 
م�ن عدمه، وق�ال »نحن ض�د العقوبات 
الدولي�ة وهناك تجربة يف الع�راق أدت اىل 
اضع�اف البل�د والش�عب«، يف إش�ارة اىل 
الحص�ار االقتصادي الذي فرضته أمريكا 
ع�ى الع�راق بمطل�ع تس�عينيات القرن 

املنرصم.
التفاصيل ص3

الفضيلة : نرفض العقوبات
 املفروضة عىل الشعب االيراين وندعو لتغليب 

احلوار املبارش إلهناء الرصاعات

كتائب سيد الشهداء ترفض
احلـظر األمـيـركـي عـلـى إيـران

 وتعد بالعمل عىل  كرسه

اهل احلق: العقوبات 
عـلـى ايـران انتهـاك للقيـم 

اإلنسانية والقانونية

اخلارجية حتدثت عن »انعكاس سليب« على املنطقة.. وأحزاب سياسية أعلنت رفضها املطلق للعقوبات
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التعليم تستثني احلاصلني عىل معدل »90« فأعىل من رشط العمر إلكامل دراستهم اجلامعيةبالتفاصيل.. كيف وقعت عصابة »تتاجر« باألطفال الرضع بيد القوات األمنية؟
حتالف الفتح يعتزم طرح »مبادرة جديدة« لتاليف اخلالفات بشأن تشكيل احلكومة  العراق حيث السعودية وكندا إىل جتاوز التوترات وتغليب املصالح العليا

مودريتش
 يعود لريال مدريد قبل 

السوبر األورويب
ص4 ص4 ص4

زلزال لومبوك اإلندونيسية يتسبب بترشيد )70( ألف إنسان
      بغداد / المستقبل العراقي

ب�ات أكثر من س�بعني ألف ش�خص مرشدين 
وينام�ون يف ماج�ئ هش�ة وس�ط نق�ص يف 
الطع�ام ومي�اه ال�رشب واألدوي�ة بع�د ثاثة 
أي�ام عى الزل�زال الذي رضب جزي�رة لومبوك 
اإلندونيس�ية، عى ما أفادت الس�لطات، أمس 

األربعاء.
وأدى الزل�زال بق�وة 6.9 درجة، ال�ذي وقع ليل 
األح�د، إىل مقت�ل م�ا ال يقل عن 105 بحس�ب 
حصيلة رسمية، مثريا مشاهد ذعر بني السكان 

والس�ياح، بعد أس�بوع عى زلزال أول أوقع 17 
قتي�ا عى األقل يف هذه الجزيرة الربكانية التي 

يرتادها السياح بسبب شواطئها.
كذل�ك تس�بب الزل�زال بإصابة 236 ش�خصا 
بج�روح خطرية إضافة إىل ترضر عرشات آالف 
املنازل، بحسب السلطات التي أفادت عن نقص 

يف الطواقم الطبية واملواد األساسية.
وق�ال املتحدث باس�م الوكالة الوطني�ة إلدارة 
إن  نورغروه�و،  ب�وروو  الك�وارث، س�وتوبو 
»الجه�ود إلج�اء الن�اس تكثفت، لك�ن هناك 

مشكات كثرية عى األرض«.

وتواصل ف����رق اإلغاث�ة إزالة حطام املباني 
الت�ي انه�ارت، يف وق�ت أعل�ن حاك�م إقلي�م 
جزر س�وندا الغربية الصغرى )ويس�ت نوس�ا 
تينغ�ارا(، حي�ث تق�ع لومب�وك، أن »مواردن�ا 
البرشية محدودة، يلزمنا مس�اعدين طبيني يف 

املاجئ الهشة«.
وأت�ى الزلزال بش�كل تام عى بع�ض القرى يف 
الجزي�رة البالغة مس�احتها ح�واىل 4700 مرت 
مرب�ع، وبات الس�كان ينامون يف الع�راء بعيدا 
عن منازلهم خوفا من هزات ارتدادية قد تلحق 

املزيد من األرضار.

حمافظ البرصة هيدد باختاذ اجراءات صارمة بحق مديرية 
كامرك املنطقة اجلنوبية

مسؤولون امريكيون هيّربون »مسكنات خمدرة«
 للسفارة االمريكية ببغداد 
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       المستقبل العراقي / نهاد فالح

كش�ف س�عد الحديث�ي، املتحدث باس�م 
رئيس مجل�س الوزراء، حي�در العبادي، 
أمس األربعاء، عن احالة 5283 مس�ؤوال 
للنزاهة منذ تش�كيل الحكومة، مبينا ان 
االس�ابيع القادمة ستش�هد إحالة وجبة 
أخرى وقال الحديث�ي إن »املصادقة التي 

تمت من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر 
العب�ادي ع�ى احال�ة وزي�ري الصناعة 
السابقني ووزير الرتبية السابق اىل هيئة 
النزاهة جاءت الستكمال التحقيق معهم 
ع�ى خلفية فس�اد ملل�ف تعاقد إلنش�اء 
م�دارس لع�دة محافظ�ات باإلضافة اىل 

عدد من املدراء العامني«
ونقلت وكالة »الغد ب�رس« عن الحديثي 

القول انه »منذ تشكل الحكومة العراقية 
وحت�ى اواخر ش�هر تم�وز قب�ل بضعة 
اي�ام من الع�ام تم احال�ة 5283 من هم 
بدرجة مدير ع�ام صعودا اىل وزير مرورا 
ال�وزارة  ووكاء  الخاص�ة  بالدرج�ات 
املستشارين ورؤساء مجالس املحافظات 

ومحافظني اىل التحقيق«.
التفاصيل ص3

احلكومة تعتزم تقديم »وجبة متهمني بالفساد«
 إىل النزاهة

اعتمد مع ممثلي ناحية اإلمام الصادق مبدأ احلوار وفض االعتصامات
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        بغداد / المستقبل العراقي

دعت وزارة الخارجية العراقية، أمس األربعاء، 
اململكة العربية السعودية وكندا اىل تغليب املصالح 

العليا لتجاوز التوترات االخرية بني البلدين.
وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م وزارة أحمد 
محج�وب يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
نس�خة من�ه، إن »وزارة الخارج����ية العراقية 
تتاب�ع بقلق بالغ ت�����طورات التوتر يف العالقة 
ب�ني الش�قيقة اململك�ة العربي�ة الس����عودية 
والصديقة مملكة كندا وإذ تعرب عن بالغ أس�فها 
له�ذا التطور«، داعي�ا الجان����ب�ني اىل »تجاوز 
ه�ذه املرحل�ة وتغلي�ب املصالح العلي�ا للدولتني 
العالق�ات  م�ن  الطوي�ل  التاري�خ  واس�تحضار 
اإليجابي�ة ورضورة احرتام الس�يادة املتبادل بني 

الدولتني«.
واض�اف ان�ه »يف الوق�����ت الذي ن�رى فيه 
أن س�يادة البل�دان وحقوق االنس�ان رضورتان 
ملحت�ان ف�ان الظ�����روف الصعب�ة املحيطة 
باملنطق�ة والعالم والت����وترات التي تزداد يوما 
بعد اخر وتنامي اإلرهاب هي عوامل ال تقل أهمية 

ورضورة لحماية االمن والسلم الدوليني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الداخلي�ة، أم�س االربعاء، عن 
مجموع�ة »إرهابي�ة« دخل�ت االرايض العراقي�ة 

بالقائم وتقتل أحد أفرادها. 
وقال متحدث باس�م الداخلي�ة، يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »ق�وات 
حرس الحدود كشفت مجموعة إرهابية بواسطة 
الكامريات الحرارية داخل عمق األرايض العراقية 
شمال منطقة القائم وتشتبك معهم وتتمكن من 
قتل أح�د اإلرهابيني الذي تبني أن�ه يرتدي حزاماً 

ناسفاً«.

الداخلية تطيح
 بمجموعة »إرهابية دخلت االرايض 

العراقية بالقائم 

العراق حيث
 السعودية وكندا إىل جتاوز التوترات 

         بغداد / المستقبل العراقيوتغليب املصالح العليا

اعل�ن مجلس محافظة الديوانية، أم�س األربعاء، عن تعيني 
مدي�ر عام جديد لصح�ة املحافظة، فيما أكد اس�تكماله لورقة 
املطالب التي تم توحيدها لتقديمها اىل اللجنة املكلفة من رئيس 
الوزراء حيدر العب�ادي.  وقالت عضو املجلس زينب العابدي إن 
“مجل�س محافظ�ة الديوانية صوت باالجماع ع�ى تعيني ملياء 

كاظم مديرا عاما جديدا لصحة املحافظة”. 
واضاف�ت العابدي، ان “املجلس انه�ى توحيد ورقة املطالب 
الت�ي رفعتها لج�ان املجلس حيث س�يتم عرضها ع�ى اللجنة 
املكلف�ة من رئيس ال�وزراء حيدر العب�ادي”, مبينة ان “الورقة 
تضمن�ت اغلب مطال�ب املتظاهري�ن”. وكان مجلس محافظة 
الديوانية أعل�ن امس الثالثاء، أن رئيس ال�وزراء حيدر العبادي 
أمر بتشكيل لجنة لالطالع عى مطالب املحافظة واملتظاهرين، 

مؤكدا أن اللجنة ستصل غداً اىل املحافظة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قيادة عمليات بغ�داد، أمس االربع�اء، القاء القبض 
ع�ى 5 مطلوبني بينه�م متهمني اثنني بحوزتهم�ا مواد مخدرة 
يف العاصمة. وذكرت القيادة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »القوات األمنية يف قيادة عمليات بغداد تمكنت 
من اعتقال متهمني اثنني يستقلون عجلة نوع كيا )بنكو( قرب 
تقاطع الدرويش يف جان�ب الكرخ، حيث ضبط بحوزتهم كمية 

من مادة الكريستال املخدرة«.
واضاف�ت انه »تم اعتقال متهم يف منطقة البياع، وفق املادة 
)443/رسق�ة( ومته�م اخ�ر وف�ق املادة)292/تزوير( ضمن 
منطقة الغزالية، ويف السياق ذاته تم اعتقال ايضا متهم يستقل 
عجل�ة كيا حمل ضم�ن منطقة التاجي ش�مال بغ�داد لقيامه 

بتهريب مشتقات نفطية«.

متظاهرو الديوانية يوحدون املطالب 
لرفعها إىل احلكومة االحتادية

عمليات بغداد تعلن اعتقال )5( مطلوبني بينهم 
متهمني بحوزهتام مواد خمدرة يف العاصمة

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير الدولة لش�ؤون مكافحة الفس�اد 
اللبنان�ي نق�وال التوين�ي، ام�س االربع�اء، عن 
تس�ديد البنك املركزي العراقي دفعة من ايداعات 

مصارف لبنانية كديون بذمة العراق.
وقال التويني، وزير الدولة يف حكومة ترصيف 
االعم�ال اللبناني�ة، يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه »تلقينا خ�رب تحويل مايل 

م�ن البنك املرك�زي العراقي إىل البن�وك اللبنانية 
بتس�ديد دفعة من إيداعاتها ل�دى البنك املركزي 

العراقي فرع أربيل«.
واض�اف »ونتوجه بالش�كر لرئي�س الوزراء 
العراق�ي حيدر العب�ادي ووزير املالي�ة العراقي 
بالوكالة ماه�ر حماد جوه�ان، ومحافظ البنك 
املرك�زي العراقي ع�ي العالق، ولكل من س�اعد 
وس�اهم يف اس�رتجاع هذه املبالغ املحقة للبنوك 

اللبنانية«.

وتاب�ع التويني »نأم�ل أن تقفل كل مواضيع 
الدي�ون العالقة بني الدول�ة العراقية والرشكات 
األخ�وة  إط�ار مب�دأ  اللبناني�ة يف  واملؤسس�ات 
الش�قيقني  البلدي�ن  ش�عبي  ب�ني  والصداق�ة 

العربيني«.
وخت�م بيانه بتوجي�ه »الش�كر الخاص فهو 
للدعم الذي تلقين�اه من الرئيس اللبناني العماد 
ميش�ال ع�ون يف التنفي�ذ الناجح له�ذه املهمة 

الوطنية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو ائت�الف الوطنية النائب الس�ابق 
عن محافظة نينوى نايف الش�مري، األربعاء، عن 
تش�كيل وفد من أه�ايل نينوى يحم�ل ورقة تضم 
أربع�ة مطالب، فيما دع�ا رئيس مجل�س الوزراء 

حيدر العبادي لتحديد موعد للقاء الوفد.
ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن الش�مري 
الق�ول إن »محافظ�ة نين�وى لن تك�رر ما حصل 
بالفرتات الس�ابقة من خالل الخ�روج بتظاهرات 
ق�د يعمل بعض اإلرهابيني عى ركوبها ما يس�مح 
بدخ�ول العصاب�ات االجرامي�ة كداع�ش وغريها 
»نين�وى  ان  مب�����ين�ا  املحافظ�ة«،  لتدم�ري 
عانت ظروفاً صعبة وقاس�ية ج�دا وهناك ماليني 
النازح�ني حتى اللحظة لم يعودوا إىل من����ازلهم 

نتي����جة للدمار الذي تعيشه«.
وأضاف، ان »محافظة نينوى ش�كلت وفدا من 
وجهاء العشائر وش�خصيات اكاديمية وحقوقية 
وناش�طني مدني�ني يحمل�ون ورق�ة تض�م اربعة 
مطالب يرغ�ب الوفد بلقاء العب�ادي وتقديمها له 
اس�وة باوراق املطالب التي تقدمت بها محافظات 
اخ�رى«، الفت�ا اىل ان »املطالب االربع�ة هي اعادة 
املنتسبني من االجهزة االمنية ملسك االرض خاصة 
ان االع�داد املوجودة هي اقل مم�ا كانت عليه قبل 
الع�ارش من حزيران 2014 وه�ي التكفي لتغطية 
كل املحافظ�ة بما يس�مح لعدم ع�ودة الجماعات 

االرهابية«.
وتاب�ع، ان »املطل�ب الثان�ي يرتب�ط باط�الق 
الدرج�ات الوظيفي�ة املرتاكم�ة للمحافظ�ة م�ن 
الس�نوات الس�ابقة، اضافة اىل اطالق تخصيصات 

اعم�ار البن�ى التحتية لها لضم�ان توفري االرضية 
املناس�بة لعودة العوائل النازحة، اما املطلب الرابع 
فيتضم�ن اط�الق تعويض�ات ضحاي�ا العملي�ات 
االرهابي�ة ممن ُقت�ل ابناؤهم عى ي�د زمر داعش 

االرهابية«.
واكد الشمري، عى »اهمية ايالء رئيس مجلس 
ال�وزراء اهمي�ة بالغ�ة ملطال�ب ابن�اء املحافظ�ة 
وتحدي�د موعد للقاء الوفد واس�تالم ورقة املطالب 
كج�زء م�ن عملي�ة االصالح واملس�اواة ب�ني ابناء 

الشعب العراقي«.
يذك�ر أن القائد الع�ام للقوات املس�لحة حيدر 
العبادي أعلن، الخميس )31 آب 2017(، »النرص« 
بتحرير تلعفر ومحافظة نينوى من قبضة تنظيم 
»داع�ش« بالكامل، فيما خاط�ب عنارص التنظيم 

بالقول »أينما تكونوا فنحن قادمون للتحرير«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف القي�ادي يف تحالف الفتح 
حن�ني الق�دو, األربع�اء, ع�ن وجود 
خالف بني الكتل السياس�ية وتحالف 
س�ائرون بش�أن رشوط�ه املس�بقة 
لتحدي�د ش�خصية رئي�س ال�وزراء 
املقب�ل, مبين�ا ان تحالف�ه س�يطلق 

مب�ادرة خالل االي�ام املقبلة من اجل 
حل األزمة. 

ونقل�ت وكال�ة »املعلوم�ة« ع�ن 
الق�دو القول إن “هن�اك خالفا كبريا 
ب�ني تحالف س�ائرون واغل�ب الكتل 
السياس�ية م�ن جهة اخرى بش�ان 
تحديد شخصية رئيس الوزراء املقبل 
وتحدي�د 20 رشط مس�بق لرئي�س 

“تل�ك  ان  اىل  مش�ريا  االحكوم�ة”، 
الرشوط ال يمك�ن ان تطبق جميعها 

عى رئيس الوزراء”.
 وأض�اف أن “جمي�ع املفاوضات 
تل�ك  بس�بب  متعث�رة  السياس�ية 
نتائ�ج  حس�م  وع�دم  ال�رشوط 
االنتخاب�ات وتصديقه�ا”، مبين�ا ان 
املح�رك  س�يكون  النتائ�ج  “اع�الن 

األس�اس يف دفع مفاوضات تش�كيل 
الحكومة”.

وتابع الق�دو ان “تحال�ف الفتح 
يعت�زم ط�رح مبادرة جدي�دة لجمع 
اتف�اق  وبح�ث  السياس�ية  الكت�ل 
س�يايس يجم�ع االط�راف املختلف�ة 
لتش�كيل حكومة وطني�ة قادرة عى 

لم شمل جميع الفئات”.

حتالف الفتح يعتزم طرح »مبادرة جديدة« لتاليف اخلالفات
 بشأن تشكيل احلكومة 

العراق يسلم مصارف ورشكات »دفعة مالية« من مستحقاهتا 

نينوى تشكل وفد ملناقشة )4( مطالب مع رئيس الوزراء

      بغداد / المستقبل العراقي

كشف تقرير لقناة )اي بي يس ( نيوز 
االمريكية، أم�س االربعاء، أن الحكومة 
اىل  لج�أوا  ودبلوماس�ييها  االمريكي�ة 
تعبئة االدوية املخدرة واملس�كنة لآلالم 
يف حقائب دبلوماس�ية يتم استخدامها 
ع�ادة للمس�تندات الحساس�ة للتحايل 

عى قوانني االسترياد يف العراق.
واك�د التقرير أنه “وع�ى الرغم من 
أن االقس�ام الطبية يف وزارة الخارجية 
االمريكي�ة اوضح�ت أن ه�ذه االدوية 
الطبي�ة ت�م ضبطه�ا ل�دٍى )املتعاق�د 
الدفاعي( وه�ي رشكة الحماية االمنية 
ترايبل كانوبي ، اال ان الحكومة العراقية 
منعت بعد ذلك اعطاء الرشكة الرتخيص 

باس�ترياد االدوية املضبوطة” مشريا اىل 
أن “تل�ك االدوي�ة رضورية للس�يطرة 
ع�ى االلم الذي يتعرض له اي ش�خص 
يص�اب بجروح خط�رية الحتوائها عى 

مواد مخدرة”.
“املس�ؤولني  أن  التقري�ر  وتاب�ع 
االمريكان حاولوا يف البداية التوسط مع 
رشكة ترايبل كانوبي االمنية التي توفر 
خدم�ات الحماي�ة للس�فارة االمريكية 
يف بغ�داد والحكومة العراقية لتس�وية 
القضي�ة ، لكن يب�دو أن املس�ؤولني يف 
توصل�وا  االمريكي�ة  الخارجي�ة  وزارة 
اىل ح�ل اكث�ر ابداعا ورسي�ة تامة وهو 
ع�ن طري�ق ارس�ال االدوي�ة بالربي�د 

الدبلومايس”.
وواصل ان “الربيد الدبلومايس يرتبط 

بش�كل اكرب بنقل االتصاالت الرس�مية 
وغريها م�ن الوثائق الحساس�ة والتي 
يتم حمايتها م�ن التفتيش والتدقيق يف 
الدول األجنبية بموجب اتفاقية فيينا”.

واردف أن�ه، وطبق�ا لتقرير مفتش 
وزارة الخارجي�ة ال�ذي كتب يف حزيران 
املايض، ”فان اول ش�حنة م�ن االدوية 
كان م�ن املتوق�ع ارس�الها اىل بغداد يف 
تموز عام 2018 ولم يرد املس�ؤولون يف 
وزارة الخارجية االمريكية بالتعليق عى 
محتوى التقرير والتاكيد عى وصول تلك 
الش�حنة من عدمها ،كذلك لم يستجب 
مسؤول الس�فارة العراقية يف واشنطن 
للرد ع�ى طلب املفتش والذي يتس�اءل 
عن م�دى معرفة العراق بتلك الش�حنة 

من االدوية املسكنة ووقت وصولها”.

      بغداد / المستقبل العراقي

استقبل رئي�����س مجلس القضاء 
أم�س  زي�دان،  فائ�ق  الق�ايض  األع�ى 
األربعاء، املستش�ار الخاص لألمني العام 
لألم�م املتح�دة و رئيس فري�ق التحقيق 
الدويل بش�أن جرائم داعش الس�يد كريم 

خان و الوفد املرافق له .
و ق�ال الق�ايض عبد الس�تار بريقدار 
املتحدث الرس�مي ملجلس القضاء االعى 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، أن »كريم خان ت�رأس الوفد الدويل 
التنظيم  املت����خصص بش�أن جرائ�م 
اإلرهاب�ي داع�ش و بح�ث الجانبان آلية 
تنفيذ ق�رار مجلس االم�ن رقم )2379( 

لسنة 2017«.
»كم�ا  الرس�مي  املتح�دث  وأض�اف 

ترك�زت املباحث�ات ب�ني الجانب�ني ع�ى 
تنس������يق العم�ل م�ن أج�ل تعاون 
القضائي�ة يف جم���هورية  الجه���ات 

الع�����راق م�ع فريق التحقي�ق الدويل 
ل�كل ما يتعل�ق بالجرائم الت�ي أقرتفتها 

الجماعات االرهابية«.

مسؤولون امريكيون هيّربون »مسكنات خمدرة«
 للسفارة االمريكية ببغداد 

القايض فائق زيدان يستقبل رئيس فريق التحقيق الدويل 
بشأن جرائم »داعش«

      بغداد / المستقبل العراقي

»القضاء«  صحيفة  كش�فت 
االلكرتونية الصادرة عن مجلس 
القضاء االعى، عن القاء القبض 
عى عصابة »تتاج�ر« باالطفال 

الرضع يف العاصمة بغداد.
وذكرت الصحيف�ة يف عددها 
الصادر يف ش�هر اب الجاري، ان 
»ق�وة من مكتب مكافحة إجرام 
ال�دورة، نصبت كمين�ا يف إحدى 
العم�ارات الس�كنية ألش�خاص 
باملتاج�رة  قيامه�م  ع�ن  ابل�غ 
باألطفال حديثي الوالدة، لتسفر 
العملي�ة عن إلق�اء القبض عى 
وبحوزتهم�ا  وابنه�ا  متهم�ة 
طفل�ة رضيعة مجهولة االس�م 
ال تتج�اوز الثالثة أيام من العمر 

ينويان القيام ببيعها«.
وبين�ت ان »معلومات وردت 
إىل مكتب مكافحة إجرام الدورة 
تفيد بوجود أش�خاص مش�تبه 
به�م يقوم�ون ببي�ع األطف�ال 

حديثي الوالدة إىل أش�خاص يبحثون عن 
أطفال، واتفقت القوة األمنية مع عنارص 
تابع�ة له�م الصطي�اد العصاب�ة، ووفق 
مصادره�م الرسي�ة ح�دد ي�وم وم�كان 
الصحيفة  واالس�تالم«.واضافت  التسليم 
الت�ي يقطنه�ا  الس�كنية  املنطق�ة  »ويف 
املش�تبه بهم تم التخطيط الكامل لعملية 
القبض عليهم، ففي مس�اء اليوم املحدد 
كان املتهم يقود س�يارة نوع )ستاركس( 
بيضاء الل�ون وبجانبه والدته التي تحمل 

الطفلة الصغ�رية ذات الثالث�ة أيام وعند 
حضور املش�رتين وهم من عنارص القوة 
األمنية وأثناء عملية التبادل املايل وتسليم 
الطفل�ة تمت عملي�ة إلق�اء القبض عى 
املتهمني«.واش�ارت اىل »إحال�ة املتهم�ني 
ملحكم�ة التحقي�ق وس�لمت الطفل�ة إىل 
رشطة أح�داث الكرخ ليت�م بعدها اتخاذ 
اإلجراءات القانونية إلي�داع الطفلة بدور 
الدول�ة واتخ�ذت اإلج�راءات القضائي�ة 
ملحاكمة املتهمني، بع�د أن دونت أقوالهم 
يف التحقيق�ات األولي�ة واعرتافا رصاحة 

بقيامهم�ا باالتف�اق عى تس�ليم الطفلة 
لغ�رض املتاجرة والنفع امل�ادي وان لهما 
رشكاء يف هذه العملية إال أنهم هاربني«.

»محكم�ة  ان  الصحيف�ة  وذك�رت 
جنايات الكرخ اصدرت حكمها بالس�جن 
س�ت س�نوات ل�كل م�ن املتهم�ة وابنها 
وبغرامة مالية خمسة عرش مليون دينار 
تؤخذ إيرادا لخزينة الدولة، ويف حالة عدم 
دفع أي منهما للغرامة املالية فأنه يحبس 
مدة بس�يطة س�نة عى أن تنفذ اإلحكام 

بالتعاقب«.

      بغداد / المستقبل العراقي

وقعت املنظم�ة الدولية للهجرة وكالة 
األمم املتح�دة املختصة بش�ؤون الهجرة 
وحكوم�ة هولندا، أم�س االربعاء، اتفاقة 
لدعم ش�باب الع�راق يف املناط�ق املحررة 
وملس�اعدة حكوم�ة الع�راق يف مواجه�ة 

التحديات املتعلقة بإدارة الهجرة.
وذك�رت رئيس بعثة املنظم�ة الدولية 
للهجرة بالعراق جريار وايت يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، انه 
»بتموي�ل م�ن وزارة الش�ؤون الخارجية 
الهولندي�ة، يه�دف امل�رشوع ال�ذي تبلغ 
قيمته 3.5 مليون يورو ومدته 18 ش�هراً 
إىل دعم الحكوم�ة العراقية إلدارة الهجرة 
بطريقة آمنة ومنظمة وتش�جيع الحلول 
الدائم�ة للنازح�ني داخلي�اً ومجتمع�ات 
الع�ودة من خالل تحس�ني معايري الحياة 
وسبل كس�ب العيش املس�تدامة والعمل 

واملجتمعات املتماسكة«.
ولفت�ت اىل ان »امل�رشوع وال�ذي يع�د 
ج�زء من رشاكة أكرب بني املنظمة الدولية 
للهج�رة يف الع�راق وحكوم�ة هولن�دا ، 
سيوفر للشباب العراقي فرصا للعب دور 
يف اس�تقرار مجتمعاتهم وتعزيز قدراتهم 
االقتصادية ودورهم كبناة للس�الم وبناء 
الثق�ة«، مش�رية اىل ان�ه »س�يتم تحقيق 
ذلك من خالل الدعم النفيس واالجتماعي 
وسبل كس�ب العيش، بما يف ذلك التدريب 
املهني والتنس�يب الوظيفي ودعم تطوير 

األعمال«.
واضافت وايت ان »سبل كسب العيش 
والدعم النفيس - االجتماعي تس�ري جنباً 

إىل جنب يف تحقيق حل�ول دائمة للنزوح، 
بما يف ذلك العودة وإعادة اإلدماج يف حقبة 

ما بعد النزاع يف العراق«.
وتابعت »باإلضافة إىل ذلك اننا سنقدم 
الدعم مع هولن�دا حكومة العراق لتحليل 
س�ياق الهجرة يف العراق وتحديد الثغرات 
والتوصيات التي يمكن أن تساعد يف تطوير 
سياس�ات الهج�رة القائمة ع�ى األدلة«. 
وبين�ت واي�ت ان »التغطي�ة الجغرافي�ة 
للم�رشوع س�تكون عى مس�توى البالد، 
بم�ا يف ذل�ك إقليم كردس�تان وس�تتلقى 
محافظات األنبار وبغداد وكركوك تركيزاً 
خاصا حيث تأثرت بش�كل كب�ري بالنزاع 
والنزوح والع�ودة الالحقة«، موضحة انه 
»مع اس�تمرار عودة العائالت النازحة إىل 
مدنه�ا وقراه�ا، بات من ال�روري اآلن 
أكث�ر م�ن أي وقت م�ى دعم وتيس�ري 

معيشة الشباب والشابات ألنهم يشكلون 
العمود الفقري للعائالت العراقية ».

من جانبها اوضحت القائمة باألعمال 
يف سفارة مملكة هولندا يف بغداد، مارييل 
غرييدتس، »يرسنا من خالل هذه الرشاكة 
مع املنظمة الدولية للهجرة دعم حكومة 
الع�راق يف جهوده�ا لتعزي�ز االس�تقرار 
والتماس�ك االجتماعي يف املناطق املتأثرة 
بال�رصاع وللتص�دي لألس�باب الجذري�ة 

للهجرة غري النظامية«.
واش�ارت اىل انه »عن طريق مساعدة 
الع�راق يف ه�ذه القضاي�ا نأم�ل أن يرى 
يف  إرشاق�اً  أكث�ر  مس�تقبالً  العراقي�ون 
العراق«، مبينة إن »هذه الرشاكة الجديدة 
تتالءم مع تصني�ف العراق كدولة تحظى 
باالهتم�ام الت�ي تركز عليها املس�اعدات 
الهولندية يف مجال السياسة الخارجية«.

بالتفاصيل.. كيف وقعت عصابة »تتاجر« باألطفال الرضع 
بيد القوات األمنية؟

هولندا توقع مع املنظمة الدولية للهجرة اتفاقية
 لدعم الشباب يف املناطق املحررة
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أم�س  الخارجي�ة،  وزارة  اص�درت 
االربع�اء، بيان�اً بش�أن املوق�ف م�ن 
اي�ران،  ع�ى  األمريكي�ة  العقوب�ات 
مؤكدة أن العراق يرفض مبدأ الحصار 
ع�ى أية دول�ة، وج�اء ذلك فيم�ا بدا 
موق�ف رئيس ال�وزراء غ�ر واضٍح، 
بينما أعلن�ت كتل وأحزاب سياس�ية 
رفضه�ا املطلق للعقوب�ات األمركية 

عى طهران.
وقال  املتحدث الرس�مي باس�م وزارة 
الخارجي�ة أحم�د محج�وب، يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »الع�راق يرفض مبدأ الحصار عى 
أية دولة والذي يلحق الرضر بالدرجة 
بمختل�ف  الش�عوب  ع�ى  االس�اس 
رشائحها االجتماعية«، مضيفاً »كما 
ويس�تحرض الع�راق مواق�ف الجارة 
اي�ران املرشفة يف الوقوف اىل جانبه يف 

االزمات«.
ولفت اىل أن »مام�ن رضر يلحق ببلد 
م�ن البل�دان اال وينعكس س�لبا عى 
أم�ن واس�تقرار املنطق�ة برمته�ا«، 
مش�راً اىل أنه »يف الوقت الذي تش�يد 
الجمهوري�ة  بموق�ف  ال�وزارة  في�ه 
االس�امية م�ع الع�راق يف مواجهته 
ضد اإلرهاب ودعمه�ا له فإنها تدعو 
املجتم�ع ال�دويل اىل الضغ�ط من اجل 
ثني االدارة االمريكية عن االس�تمرار 

بهذه العقوبات«.
وتاب�ع »نجد ان انعكاس�ها الس�لبي 
س�يكون كبرا عى الع�راق واملنطقة 
بأرسه�ا م�ن النواح�ي االقتصادي�ة 
ج�وار  دول�ة  كونه�ا  واالجتماعي�ة، 

جغرايف مهمة«.
وب�دا موقف رئي�س مجل�س الوزراء 
حيدر العبادي غ�ر واضح من ناحية 
م�ن  أو  بالعقوب�ات  الع�راق  الت�زام 
عدم�ه، وقال »نح�ن ض�د العقوبات 
الدولية وهناك تجرب�ة يف العراق أدت 
اىل اضعاف البلد والش�عب«، يف إشارة 
اىل الحصار االقتص�ادي الذي فرضته 
أمريكا عى العراق بمطلع تسعينيات 

القرن املنرصم.
وأض�اف العب�ادي ان�ه »ل�ن نتفاعل 
مع العقوب�ات االمريكية ضد ايران«، 
مس�تدركا الق�ول »لكنن�ا ملتزم�ون 

بحماية شعبنا ومصالح بلدنا«.

وتعهد الرئيس األمركي دونالد ترامب 
بمن�ع ال�رشكات الت�ي تتعام�ل م�ع 
طهران من القيام بأنشطة يف الواليات 
املتح�دة م�ع ب�دء رسي�ان العقوبات 

األمركية الجديدة ضد إيران.
وي�زداد الخاف بني الوالي�ات املتحدة 
وإي�ران وهما أك�ر حليف�ني للعراق 
وتض�ع العقوب�ات حكوم�ة ترصيف 

األعمال التي يف موقف صعب.
ب�دوره، دع�ا رئي�س املجل�س األعى 
اإلس�امي هم�ام حم�ودي اىل ع�دم 
االلت�زام بالعقوبات ع�ى إيران، فيما 

عدها تهديدا الستقرار املنطقة.
وقال حمودي يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »حماقات 
الرئيس االمريكي دونالد ترامب طوال 
فرتة حكم�ه فتحت جبه�ات خافية 
كث�رة وخلقت مش�اكل عميقة حتى 
»ف�رض  ان  منوه�ا  حلفائ�ه«،  م�ع 
الحص�ار ع�ى اي�ران ه�و ج�زء من 
مخططات ك�رى إلث�ارة الفوىض يف 
املنطق�ة وابتزاز ثرواته�ا«، فيما دعا 

ل�«ادانتها وعدم االلتزام بها«. 
وأضاف انه »ع�ى الحكومة العراقية 

ان ال تدخ�ل طرفا يف عقوبات ليس�ت 
رس�مية وتدخلنا بمعرك�ة نخدم بها 
الكيان االرسائييل الظالم«، مش�را اىل 
ان »اس�تقرار املنطقة يأتي بالتعاون 
مع الدول املوج�ودة واحرتام مصالح 
شعوبها، وفرض مثل هذا الحظر عى 
الش�عوب الريئ�ة قد يهدد اس�تقرار 

املنطقة برمتها«.
ودع�ا الحكوم�ة اىل »الطل�ب لإلدارة 
االمريكي�ة بع�دم التزام الع�راق بتلك 
العقوب�ات ورف�ض اَي اث�ار س�لبية 
تم�س العراق، الس�يما وان بلدنا يمر 

بحال�ة اس�تثنائية بس�بب املواجه�ة 
املس�تمرة مع االره�اب و تحمله اثار 
هذه الحرب املدمرة لس�نوات، س�يما 
وان الق�رارات الظامل�ة والامرشوعة 
صدرت من دولة ولم تصدر من هيئة 

اممية رسمية«.
يف غض�ون ذل�ك، اعل�ن رئي�س كتلة 
الصادقون، حسن سالم انه آن االوان 
ان ن�رد الجمي�ل الي�ران ونبتع�د عن 

»الغزل« مع من دمر الباد.
وقال س�الم يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان�ه »يتوجب 

عى الحكومة العراقية من باب الوفاء 
ورد الجميل ان تقف مع ايران موقف 
الش�عب  ملس�اندة  ومبدئ�ي  ش�جاع 
وامل�ال  االرواح  ق�دم  ال�ذي  االيران�ي 
والس�اح يف محن�ة الع�راق االمني�ة 
بدخول عصابات داعش وكان موقفا 
مرشفا ع�ى عكس الوالي�ات املتحدة 
االمريكي�ة التي وقفت موقف س�لبي 
وتخل�ت ع�ن الع�راق ب�ل تس�ببت يف 
دم�ار العراق«. واوضح انه »آن االوان 
للحكوم�ة العراقي�ة ان ت�رد الجميل 
الي�ران وتقف موقف مبدئي وش�جاع 

تجاه العقوبات االقتصادية وان تبتعد 
عن الغزل مع من كان سبب يف تدمر 
الع�راق«. ولفت س�الم اىل ان »املنطق 
يحك�م يف ان نقف مع م�ن كان معنا 
يف خندق واح�د للحفاظ ع�ى العراق 
والعراقي�ني ال ان نص�در ترصيح�ات 
غزل مع من وقف معنا املوقف السلبي 
كالواليات املتح�دة االمريكية«، مبينا 
ان »الواجب االخاقي ان يكون موقف 
الحكوم�ة العراقي�ة موق�ف مض�اد 
االمريكي�ة  للعقوب�ات  مع�ارض  او 

االقتصادية عى ايران«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

اك�د رئي�س حكومة إقليم كردس�تان 
نيجرفان بارزاني اج�راء االنتخابات 
الرملاني�ة لإلقليم يف موعدها املحدد يف 
نهاية ش�هر أيلول املقبل، نافيا وجود 
طل�ب من الواليات املتح�دة االمريكية 
لتأجيله�ا، ج�اء ذل�ك فيم�ا فتح�ت 
مفوضي�ة االنتخاب�ات ب�اب التعي�ني 

ملراقبي صناديق االقرتاع.
وقال بارزاني، يف مؤتمر صحفي عقب 
اجتماع مجلس وزراء اإلقليم يف أربيل، 
ان�ه »ت�م التأكيد خ�ال االجتماع عى 
اجراء االنتخاب�ات يف موعدها املحدد، 

متمنيا لها النجاح«.
وبش�أن ما يش�اع عن طل�ب مبعوث 
الرئي�س األمريك�ي بري�ت ماكغورك 
يف  االنتخاب�ات  تأجي�ل  الع�راق،  اىل 
كردستان، قال بارزاني »ال يوجد مثل 
هك�ذا ام�ر، والتقين�ا به س�ابقا وقد 
ابلغن�اه ب�ان االنتخابات س�تجري يف 
موعدها«. وتابع بارزاني انه »اىل االن 
لم يطلب أي حزب يف إقليم كردس�تان 
والديمقراط�ي  االنتخاب�ات  تأجي�ل 
يف  اجرائه�ا  ع�ى  اك�د  الكردس�تاني 

موعدها املحدد«.
واضاف رئيس حكومة اقليم كردستان 
نيجرفان بارزاني، ان »موقف االقليم 
تجاه العقوب�ات االمريكية عى ايران 

س�يكون باط�ار املوق�ف العراق�ي«، 
االمريكي�ة  »العقوب�ات  ان  موضح�اً 
عى ايران ليس�ت واضحة املعالم بعد 
»ان  وتاب�ع،  لكردس�تان«.  بالنس�بة 

موقف االقليم بطبيعة الحال سيكون 
ضمن اطار املوقف الرسمي للعراق«.

العلي�ا  املفوضي�ة  أعلن�ت  بدوره�ا، 
املس�تقلة لانتخابات واالس�تفتاء يف 

اقليم كردس�تان عن األسماء املجمدة 
له�م  يح�ق  ل�ن  الذي�ن  للمواطن�ني 
املش�اركة يف التصوي�ت يف انتخاب�ات 
برمل�ان كردس�تان املق�رر اجراؤها يف 

30 ايل�ول املقبل. وقال�ت املفوضية يف 
بيان ان تجميد األس�ماء يش�مل ثاث 
فئ�ات، األوىل املواطنني الذين تتش�ابه 
أس�ماءهم ومعلوماتهم الشخصية يف 

بيان�ات البطاقة التمويني�ة، والثانية 
أس�ماء األش�خاص الذي�ن تج�اوزت 
أعماره�م التس�عني عاما، أم�ا الفئة 
الثالثة فتشمل ذوي املناصب العليا من 

الذين شطبت وزارة التجارة أسماءهم 
من سجات البطاقة التموينية.

موقعه�ا  ع�ى  املفوضي�ة  ون�رشت 
األس�ماء  جمي�ع  اإللكرتون�ي، 
املجم�دة للمواطنني، داعي�ة إياهم اىل 
مراجع�ة مراك�ز تس�جيل األس�ماء، 
لتفعي�ل أس�مائهم بغية املش�اركة يف 

االنتخابات.
كما أعلنت املفوضية العليا املس�تقلة 
لانتخابات عن بدء توزيع اس�تمارات 
مراق�ب  أل�ف   42 لقراب�ة  التعي�ني 

لصناديق االقرتاع.
املفوضي�ة،  مجل�س  مق�رر  وق�ال 
إس�ماعيل خورم�ايل، يف مؤتم�ر إن�ه 
»س�يتم تعيني حواىل 42 أل�ف مراقب 
لصناديق االق�رتاع يف انتخابات برملان 
كردس�تان«. وأوضح أن »اس�تمارات 
التعيني ستنرش اعتبارا من 8 آب، عى 
صفحة املفوضية يف ش�بكة اإلنرتنت، 
وسيستمر تلقي االستمارات حتى 17 
آب الجاري، وسيتوىل املقبولون مراقبة 

صناديق االقرتاع يف يوم االنتخابات«.
وم�ن ب�ني رشوط القب�ول أن ال يق�ل 
وأن  عام�ا،   18 ع�ن  املتق�دم  عم�ر 
يك�ون عى األقل حاصا عى ش�هادة 
تعيين�ه  ويك�ون  األس�اس،  املرحل�ة 
ليوم االنتخابات فق�ط. جدير بالذكر 
أن انتخاب�ات برملان كردس�تان مقرر 

إجراؤها يف 30 أيلول املقبل.

اخلارجية حتدثت عن »انعكاس سليب« على املنطقة.. وأحزاب سياسية أعلنت رفضها املطلق للعقوبات

العراق يرفض »احلصار األمريكي« عىل إيران

اإلعالن عن )3( فئات ال حيق هلا التصويت

انتخابات برملان كردستان ثابتة بموعدها وتعيني »42« ألف مراقب لصناديق االقرتاع

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

كش�ف س�عد الحديثي، املتحدث باس�م رئيس 
مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أمس األربعاء، 
عن احالة 5283 مس�ؤوال للنزاهة منذ تشكيل 
الحكومة، مبينا ان االس�ابيع القادمة ستشهد 

إحالة وجبة أخرى
وق�ال الحديث�ي إن »املصادق�ة الت�ي تمت من 
قبل رئيس مجلس ال�وزراء حيدر العبادي عى 
احالة وزيري الصناعة السابقني ووزير الرتبية 
الس�ابق اىل هيئ�ة النزاه�ة جاءت الس�تكمال 
التحقي�ق معهم عى خلفية فس�اد مللف تعاقد 
إلنش�اء مدارس لعدة محافظ�ات باإلضافة اىل 

عدد من املدراء العامني«
ونقل�ت وكالة »الغد برس« عن الحديثي القول 
انه »منذ تشكل الحكومة العراقية وحتى اواخر 
ش�هر تموز قبل بضعة ايام من العام تم احالة 

5283 م�ن ه�م بدرج�ة مدير عام صع�ودا اىل 
وزير مرورا بالدرجات الخاصة ووكاء الوزارة 
املستش�ارين ورؤس�اء مجال�س املحافظ�ات 

ومحافظني اىل التحقيق«.
وأكد انه »تم اس�تكمال 1076 تحقيقا منهم ، 
فيم�ا أحيلوا من النزاهة اىل القضاء عى اعتبار 
النزاهة الجه�ة التي تتوىل التحقيق االويل وبعد 
اكتمالها تحيل اىل القضاء وهو املخول باصدار 
االحكام«. ولفت اىل ان »اوامر استقدام صدرت 
بح�ق 2208 م�ن املس�ؤولني،800 منهم صدر 
بحقه�م اوامر قب�ض اما الذين ص�در بحقهم 
فه�م 314  ادانته�م  وتم�ت  اوام�ر قضائي�ة 
مس�ؤوال«. واش�ار اىل ان »هناك لجنة مشكلة 
م�ن قبل رئيس مجلس الوزراء واقرها املجلس 
مؤلفة من ديوان الرقابة املالية وهيئة النزاهة 
واالمان�ة ملجل�س ال�وزراء والهيئة التنس�يقة 
للمحافظات إلخضاع كافة املس�ؤولني لعملية 

تقي�م ومراجعة وتدقي�ق فيما يخ�ص ادائهم 
وعمله خ�ال الفرتة الس�ابقة وترف�ع اللجنة 
املقرتح�ات والتوصي�ات اىل رئيس ال�وزراء يف 
حال ش�خصت س�واء اداء او تقص�ر او هدر 

املال العام او مخالفة قانونية«.
واكد ان »املصادقة الت�ي اعلنها رئيس الوزراء 
ي�وم ام�س بح�ق ال�وزراء الس�ابقني ليس�ت 
الوحيدة ولكن خطوة يف اطار مس�ار س�بقتها 
خطوات عديدة وهنالك استمرار للمنهج« مبينا 
ان« االسابيع القادمة ستشهد ايضا احالة عدد 
اخر من املس�ؤولني وهذا االمر مرتبط بإكمال 
التحقيقات التي تجريها اللجان الخاصة برفع 

التقارير اىل رئيس الوزراء«.
والثاثاء، كش�ف رئيس الوزراء حيدر العبادي 
عن قائم�ة جديدة س�تصدر بأس�ماء الوزراء 
وامل�دراء العام�ني املتهم�ني بقضاي�ا الفس�اد 

ورسقة املال العام خال الفرتة املقبلة.

الصحف�ي  املؤتم�ر  خ�ال  العب�ادي  وق�ال 
األس�بوعي إن “الحكوم�ة س�تواصل عملها يف 
ماحقة الفساد وستصدر قريبا قائمة جديدة 
من الفاسدين”،مبينا إن “الحكومة لم تتوقف 
يف ماحق�ة الفاس�دين”. من جان�ب أخر دعا 
العبادي إن “الكتل السياس�ية للتوصل التفاق 
ع�ى برنام�ج حكوم�ي يلبي طموح الش�عب 
العراقي”. وكان رئي�س الوزراء حيدر العبادي 
قد أعلن ، الثاثاء، إحالة وزيرين س�ابقني من 

الصناعة الرتبية إىل هيئة النزاهة.
وكان مدير مرك�ز “املدار” للتحليل الس�يايس 
باس�م العوادي قد كش�ف ، الثاثاء، عن إحالة 
محم�د تميم )وزي�ر الرتبية الس�ابق( ومحمد 
الدراج�ي )وزي�ر الصناع�ة الس�ابق( وأحمد 
الكرب�ويل )وزي�ر الصناع�ة االس�بق( من قبل 
رئيس الوزراء حيدر العبادي إىل هيئة النزاهة, 
مشرا إىل تورطهم ب�”هدر” مايني الدوالرات.

املتحدث باسم العبادي كشف عن إحالة )5283( خالل )4( أعوام

احلكومة تعتزم تقديم »وجبة متهمني بالفساد« إىل النزاهة

     بغداد / المستقبل العراقي 

وج�ه وزير التعليم العايل والبحث العلمي عبد الرزاق العيىس باس�تثناء الطلبة 
الحاصل�ني عى مع�دل 90 فأعى من رشط العم�ر ممن اجت�ازوا االمتحانات 
الخارجية يف الدراس�ة اإلعدادية إلكمال دراس�تهم الجامعية عر بوابة القبول 
املركزي.وذك�ر بيان ل�وزارة التعليم تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »العي�ىس اس�تقبل عدنان فلي�ح جاب عبيد الحاصل ع�ى معدل 97,29 يف 
االمتحان الخارجي للدراسة االعدادية ومنحه االستثناء من رشط العمر كونه 
يمثل قصة نجاح عراقية تس�تحق الدعم وتزرع األمل لدى الشباب الطامح اىل 
إكمال مشوارهم العلمي«.واضاف ان »العيىس كشف عن قرار باستثناء الطلبة 
الحاصل�ني عى مع�دل 90 فأعى من رشط العم�ر ممن اجت�ازوا االمتحانات 
الخارجية يف الدراس�ة اإلعدادية إلكمال دراس�تهم الجامعية عر بوابة القبول 

املركزي وعى وفق االستحقاق«.
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       بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت األمانة العامة للمقاومة اإلسلامية - كتائب سيد 
الشلهداء بيانلاً أدانت فيله العقوبلات األميركية عللى إيران، 

مؤكدة أنها تعد بالعمل على كسره.
وهنا نص البيان:

أصابنلا ردُّ الدكتوِر العبادي رئيُس وزراِء العراِق بالدهشلِة 
والحيلرِة ، بلل باإلحبلاِط والخلذالِن، كيلَف ال وهلُو الرئيُس 
اللذي دَفْعنلا ألجِل أْن يكلوَن على سلدِة الحكِم مئلاِت اآلالِف 
ملَن الشلهداِء ، وماييَن اآلهلاِت والعذابلاِت والحرمان؟ فقْد 
قاتلْنلا كافلَة الطواغيلِت والمحتليلَن ، ألننا مأملوروَن بذلَك 
، نصلرًة للمسلتضعفيَن، وتحقيقلاً ألحلاِم األنبيلاِء واألئمِة 

والمجاهديَن.
ولْم نكلْن ونحُن نقوُم بذلَك أجداداً وأبنلاًء، صغاراً وكباراً، 
 ، بيضاً أو سلوداً، فقهاَء ومقلديَن، لْم يكْن يسلاوُرنا أدنى شكٍّ
بلأنَّ األمَة واحدٌة ، وأنَّ االختافاِت إنما تكوُن بالقرِب أو البعِد 

عن اللِه ورسولِه صلى اللُه عليِه وآلِه وسلم.
فوقلَف معنا البعيُد ووقفنا معُه ألننلا ننصُر الله ، فنصَرَنا 
تعالى، وقد صنَع رسلوُل الللِه ذلَك من قبُل، وأميلُر المؤمنيَن 

حيَن لم يفّرْق بيَن جائٍع في اليمامِة وآخَر في الحجاز.
وال أدري كيلفَ يكلوُن موقلُف األِخ العبلادي ملن القدِس 
وفلسطين؟ لو أنَّ األمريكاَن قرروا ما قرروُه على الجمهوريِة 
اإلسلاميِة فيهم، هل سليحاصُر الفلسلطينييَن؟ وال أدري ما 
ُه حيَن قاتَل اإليرانيوَن مع الفلسلطينييَن وهكذا العراقيوَن  ردُّ
والباكسلتانيوَن واألتراُك والسلعوديوَن وباقي الدوِل العربيِة 
واإلسلاميِة في حلروِب اسلترجاِع التراِب الفلسلطيني، في 
1967و1973، فلعلَّ مصلحَة العراِق تكمُن في تطبيِق العقوباِت 

األمريكيِة أيضا.
وال ادري إْن كاَن األُخ الدكتلوُر العزيلُز، يعللُم بأنَّ أكثَر من 
ُثلثي سلكاِن الكرِة األرضيِة رفضوا هلذِه العقوباِت، يأتي في 
مقدمِتهم االتحاُد األوربي وروسليا والصيلُن والهنُد وتركيا، 
فهلْل تحوّل العلراُق الى دجاجلٍة ُتسلارُع الى داخلِل القفِص 

األمريكي بمجرِد أْن يرفَع ترامب عصاُه الجوفاء.
وقلد ال آتي بجديٍد يلا أيها األُخ الكريُم أْن أذكلرَك ، بأنَّ هذا 
يتسُق مع الرغبِة السلعوديِة واإلماراتيِة الذيَن يذبحوَن شعَب 
اليملِن، وهما ملن دفَع الحتلاِل الموصِل وباقلي محافظاِت 
العلراق، وأما اإليرانيوَن فقْد كانلوا معنا، في خندِقنا، نركُض 
سويًة معهم لقتاِل من يقاتُلنا بالساِح السعودي واألمريكي.

فهلْل يحتاُج األمُر أْن أذكرَك أخي رئيلَس الوزراِء بقولَك إنَّ 
الجميَع تخلى عنَّا سوى إيران، وأنَّ جسراً جوياً لحمِل الساِح 
قلْد أقامتلُه الدوللُة التي تلروُم حصاَرها مع تراملب واليهوِد 

والسعوديين.
أملا نحلُن فنصنُع صنلَع رسلوِل اللله وأميلِر المؤمنين ، 
سلنمضي لنصرِة المظللوِم وهذا ما قاَم بِه الشلرفاُء من قبُل 
، ومنهم من لْم يؤمْن باللِه كما هو الحاُل في المناضِل)تشلي 
جيفارا( وغيرُه الكثيُر، سلنتخّطى الحصاَر كما فعَل مشلركو 
مكلَة وهْم ملَن الكافريلَن ، حيَن رفُضلوا وثيقلَة الجاهلييَن، 
وكسلَروا الحصاَر في ِشلعِب أبي طالَب، فهْل عجزَنا أْن نكوَن 

كالمشركين .
واننا في المقاومة االسلامية كتائب سيد الشهداء نرفض 
فرض الحظر على الجمهورية االسلامية , ونعد بالعمل على 
كسلره بكلِّ الطرِق المتاحِة لمنِع أْن يجوَع إخوُتنا المسلموَن 
في إيراِن الثورِة، وأما الرغيُف فنصُفُه لهم ، وأما الجسُد ففداٌء 
لنهِج أِب األحراِر، وأما الروُح فا تألُف غيَر الشلرفاِء، اللهمَّ إنا 

نعاهُدك على ذلَك، اللهمَّ فاشهْد، والحمُد للِه ربِّ العالمين.

كتائب سيد الشهداء ترفض
احلـظـر األمـيـركـي عـلـى إيـران

 وتعد بالعمل عىل  كرسه
         بغداد / المستقبل العراقي

نقللت صحيفلة إيرانية علن محمد 
جواد ظريف وزيلر الخارجية اإليراني 
قولله إن خطة الواليات المتحدة لوقف 
صلادرات النفلط اإليرانيلة تماملا لن 

تنجح.
وكان مسلؤولون أميركيلون قالوا 
في األسلابيع األخيلرة إنهلم يهدفون 
للضغلط على اللدول األخرى للكف عن 
شلراء النفلط من إيلران فلي محاولة 
إلجبارها على وقلف برامجها النووية 
والصاروخية وتدخلهلا في الصراعات 

اإلقليمية في سوريا والعراق.
وقلال ظريلف لصحيفة إيلران “إذا 
أراد األميركيون االحتفاظ بهذه الفكرة 
الساذجة والمستحيلة فعليهم أيضا أن 
يدركوا عواقبها. فلا يمكنهم التفكير 
فلي أن إيلران للن تصلدر النفلط وأن 

آخرين سيصدرون”.
حسلن  اإليرانلي  الرئيلس  ولملح 
روحاني الشلهر الماضلي إلى أن إيران 
قلد تغللق مضيلق هرملز، وهلو ممر 
ماحلي رئيسلي للنفلط، إذا حاوللت 
الواليات المتحدة وقف صادرات النفط 

اإليرانية.
ورد الرئيس األميركي دونالد ترامب 
باإلشارة إلى أن إيران قد تواجه عواقب 

وخيمة إذا هددت الواليات المتحدة.
وقلال ظريف “أعدت أميلركا غرفة 

عمليات حرب ضد إيران”.
نسلتدرج  أن  يمكلن  “ال  وأضلاف 
لمواجهة مع أميركا بالسقوط في فخ 
غرفة عمليات الحرب هذه واللعب على 

جبهة قتال”.
ودخلت دفعلة أولى ملن العقوبات 
التي قلررت الواليلات المتحلدة إعادة 
فرضها على إيران حيز التنفيذ الثاثاء 
بهدف ممارسلة ضغط اقتصادي على 
طهلران بعلد انسلحاب واشلنطن من 
طرف واحد من االتفاق التاريخي حول 
المللف النلووي اإليرانلي الموقع عام 

.2015
ويتوقع أن تتسلبب هلذه العقوبات 
التلي تمنلع إيلران ملن شلراء الدوالر 
األميركي وتستهدف صناعات أساسية 
كالسيارات والسجاد بتراجع االقتصاد 
اإليراني الذي بدأ يتأثر سللبا منذ أشهر 
عندما أعلن ترامب انسلحاب واشنطن 
من االتفاق النووي المبرم عام 2015.

لكن يتوقع أن يكلون تأثير الحزمة 
الثانية من العقوبات التي ستدخل حيز 
التنفيذ في 5 تشرين الثاني وتستهدف 
قطاع النفط الذي يعد حيويا بالنسلبة 

إليلران، األشلد وطأة حتلى ولو رفض 
مسلتهلكون رئيسليون للخام اإليراني 
كالصين والهند وتركيا تقليص عمليات 

الشراء التي يقومون بها بشكل كبير
وعلرض تراملب الشلهر الماضلي 
لقلاء زعملاء إيرانييلن. وقلال ظريف 
إن عمان وسويسلرا قامتا بالوسلاطة 
فلي محادثلات ملع األميركييلن فلي 
السابق لكن ال توجد في الوقت الحالي 
محادثات مباشلرة أو غير مباشرة مع 

الواليات المتحدة.
ووعلد تراملب منلذ كان مرشلحا 
االتفلاق  ملن  باالنسلحاب  للرئاسلة 
النلللللووي وهو ما قام به بالللفعل 

في 8 أيار.

الخارجيلة  وزيلر  حلذر  بلدوره، 
األلمانلي هايكلو ملاس ملن أن قلرار 
الرئيس األميركلي دونالد ترامب إعادة 
فرض العقوبات على إيران بإمكانه أن 
يزيد حالة عدم االسلتقرار في الشلرق 
األوسط ويعطي دفعا للقوى المتطرفة 

في المنطقة.
وقلال ماس في مقابلة مع صحيفة 
“باساور نويه برس” “ال نزال نعتقد أن 
التخللي عن االتفاق النلووي مع إيران 

كان خطأ”.
وأضلاف “نكافح من أجلل االتفاق 
األملن  بجللب  أهدافنلا  يخلدم  كونله 

والشفافية إلى المنطقة”.
ونوه الوزير إلى قرب إيران جغرافيا 

ملن أوروبلا محذرا ملن أنله “على أي 
جهلة تأملل بتغييلر النظام أال تنسلى 
أنله بإملكان نتائج ذللك أن تجللب لنا 

مشكات أكبر بكثير”.
وأضلاف “بإملكان علزل إيلران أن 
يعزز القلوى الراديكاليلة واألصولية” 
مضيفلا أن “الفوضلى في إيلران كما 
شلهدنا في العلراق أو ليبيا قد تزيد من 
حاللة علدم االسلتقرار التي تشلهدها 

المنطقة المضطربة أصا”.
وفي مسعى إلنقاذ االتفاق النووي، 
القيام  األوروبيلة  الحكوملات  تعهدت 
بكل ما يمكن للمحافظة على العاقات 

التجارية مع طهران.
ورغم الرغبة السياسية بالمحافظة 

شلركات  علدة  أن  إال  االتفلاق  عللى 
أوروبيلة كبرى عللى غلرار مجموعة 
السليارات  األلمانية لصناعة  “دايملر” 
بدأت بمغادرة إيران خشلية العقوبات 

األميركية.
ملن جهته، رحلب سلفير الواليات 
المتحدة لدى ألمانيا ريتشلارد غرينيل 
باألنباء وكتب على “تويتر” “يسلعدنا 
أن نلرى الشلركات األلمانيلة توقلف 
تعاملهلا التجلاري ملع إيلران امتثاال 
للعقوبلات األميركية والمسلاعدة في 
الضغلط على النظلام اإليراني إلجباره 

على العودة إلى طاولة المفاوضات”.
وأضاف “نقف معا لمواجهة أنشطة 

إيران الضارة”.

ظريف يؤكد أن واشنطن “لن تنجح”.. وأملانيا حتذر من عواقبها على استقرار الشرق األوسط

إيران »تستخف« بالعقوبات األمريكية

اهل احلق: العقوبات عىل ايران انتهاك للقيم اإلنسانية والقانونية

رشكاء طهران الدوليون يرفضون العقوبات األمريكية

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة رفض 
كتلته للعقوبات األميركية على إيران، مشدداً على أنها 

إجراءات عقابية وتعارض المناهج السياسية.
وهنا نص البيان:

نرفض اإلجلراءات العقابيلة التي اعلنتهلا امريكا 
ضد الشلعب االيراني المسللم ، ونعارض كل المناهج 
السياسلية التلي تعتملد فلرض العقوبلات وحصلار 
الشلعوب في إدارة الخصومات والصراعات ونعتبرها 
من المحرمات وفق كل المقاييس والمعايير االنسانية 

على اختاف قواعدها الفكرية والمعرفية .
ونتذكلر بمرارة - نحن العراقيون - آثار سياسلات 
العقوبلات والحصلار الذي دفلع ضريبتله وفاتورته 
الباهضلة مئلات اآلالف ملن االطفال والنسلاء وكبار 
السلن والمرضى فلي انتهاك صريح لحقوق االنسلان 

االساسية.
نكلرر دعوتنلا لتغليب اُسللوب الحلوار واللقاءات 
المباشلرة في حل األزمات والتعاملل مع الخصومات 
والصراعلات السياسلية ، واوضحت تجلارب متكررة 
وقريبلة إمكانيلة وقدرة هذا األسللوب عللى تحقيق 

نتائج افضل وتأمين مصالح االطراف المتخاصمة .
ونطاللب دول المنطقة والمجتملع الدولي عموما 
بالتعامل مع هذه األزمات بحكمة وعقانية ومغادرة 
المزاجيلة واالنفعال فلي بناء المواقف النها سلتقود 
ألضرار وخسلائر تطلال الجميع ملن دون تفريق بين 

أطراف الصراع ومن هو خارج الصراع .

الفضيلة : نرفض العقوبات املفروضة
 عىل الشعب االيراين وندعو لتغليب احلوار 

املبارش إلهناء الرصاعات
       بغداد / المستقبل العراقي

عدت حركة عصائب اهل الحق بزعامة 
العقوبلات  االربعلاء،  الخزعللي،  قيلس 
االميريكة على ايران بأنها “انتهاك” للقيم 
واالعلراف االنسلانية والقانونية، وفيما 
أعربت عن أسفها لموقف رئيس الوزراء 
حيدر العبادي بشأن تلك العقوبات، أكدت 
أن هلذا الموقف “غير مللزم” للحكومة 
المقبللة. وقالت الحركة فلي بيان تلقت 
“المسلتقبل العراقلي” نسلخة منله، إن 

“اُسللوب فرض العقوبات على الشعوب 
هو اُسللوب مرفلوض، وان ملا أصدرته 
االدارة االمريكيلة يشلكل انتهلاكا للقيم 
واالعراف االنسلانية والقانونية”، مبينا 
أن “وضلع العراق الحسلاس ومصالحه 
البللد  قلادة  عللى  تقتضلي  المتداخللة 
اتخلاذ القرار المناسلب الذي ياحظ فيه 
مسلألتان أساسليتان، االوللى سليادته 
الوطنية في اتخاذ قراراته بدون خوف او 
تبعية لطرف ما، والثانية تقديم مصلحته 
عللى مصالح اآلخرين فلي ظل الظروف 

المعقدة والمصالح المتداخلة”.
“المحافظلة  أن  الحركلة،  وأضافلت 
عللى حيادية العلراق، وان ال يكون جزءا 
ملن المحلور اإليرانلي ال يعنلي دفعله 
الن يكلون جلزءا من المحلور االمريكي 
ويكلون تابعا له فلي قراراته االحادية”، 
الفتلا الى أن “كثيرا من دول العالم كدول 
االتحلاد األوربلي او الصيلن او الهنلد او 
حتى باكسلتان وتركيا الحظوا سيادتهم 
وقدموا مصالحهم، والعراقيون ال يقلون 
علن شلعوب هذه اللدول فلي احترامهم 

لسليادتهم ورفضهلم الن يكونلوا تبعلا 
للمحور االمريكي”.

وتابعت الحركة بحسلب البيان، “اننا 
فلي حركلة عصائب اهلل الحق نأسلف 
لصلدور مثلل هكلذا موقلف ملن رئيس 
اللوزراء العراقلي، ونعتقلد انله لم يكن 
محتاجلا إلللزام نفسله واللزام الدوللة 
العراقية بمثل هكذا التزام، وخصوصا ان 
حكومته تعمل خلارج فترتها االنتخابية 
وبدون غطلاء برلمانلي وبالتالي التخاذ 
قلرارات بهكذا اهمية”، مؤكلدة أن “هذا 

الموقلف هو غير ملزم للحكومة المقبلة 
والتلي نأملل منهلا ان تكلون قراراتهلا 
مبنيلة دائمة على مراعاة سليادة العراق 
ومصلحتله وان ال تكلون تابعلة إلدارة 

ترامب الهوجاء في المنطقة والعالم”.
وكان رئيلس الوزراء حيلدر العبادي 
أعلن، امس االربعاء، أن حكومته التتفاعل 
وال تتعاطلف مع العقوبلات االقتصادية 
ضد ايلران وهي غيلر صحيحلة، مؤكدا 
بالقول “لكننا سنلتزم بها الننا النريد ان 

نعّرض مصالح العراقيين للخطر”.

       بغداد / المستقبل العراقي

شلددت روسليا والصين وتركيا على 
اسلتمرار عاقاتها االقتصادية مع إيران 
رغم بلدء سلريان العقوبلات األميركية 
عليها الثاثلاء، فيما قال وزير الخارجية 
اإليراني جواد ظريلف إنه ال أحد يثق في 
الحكومة األميركية وإن دعواتها للحوار 

مع طهران ليست إال استعراضا.
ودانت وزارة الخارجية الروسلية أي 
عقوبات أحادية الجانلب ضد إيران دون 
قرار ملن مجلس األمن الدولي، وأضافت 
أن روسليا وباقلي اللدول الموقعة على 
االتفاق النووي تعمل على صياغة حلول 
مشلتركة لتوسليع التعلاون الدولي مع 

إيران.
وأبدت الخارجية الصينية معارضتها 
لفلرض عقوبلات أحاديلة الجانلب على 
إيران وسياسلة اللذراع الطويلة، وقالت 
بكين إن التعلاون التجاري مع طهران ال 
ينتهك أي قرارات لمجلس األمن، وينبغي 
للصيلن،  المشلروعة  الحقلوق  حمايلة 
ووصفلت روابلط األعملال ملع طهران 

بأنها مفتوحة وشفافة وشرعية.
وتقيم الصيلن عاقات تجارية وثيقة 
مع طهلران خاصة فلي قطلاع الطاقة، 
وتعد بكين أكبر مستورد للنفط اإليراني، 
إذ تشتري نحو 650 ألف برميل يوميا من 

طهران بقيمة 15 مليار دوالر سنويا.
وبلدأ الثاثاء سلريان الحزمة األولى 
من العقوبات االقتصادية األميركية على 
إيران نتيجة النسلحاب واشنطن في أيار 

الماضي من االتفاق النووي اإليراني.
وتحظلر العقوبلات أي تعاملات مع 
إيران بالدوالر وتجارة المعادن النفيسلة 
واأللمنيلوم والصلب والفحلم وطائرات 
اللركاب معهلا، كملا تمنلع أي واردات 
ألميلركا ملن الملواد الغذائية والسلجاد 

اإليراني.
وقلال وزيلر الطاقلة التركلي فاتلح 

دونميلز إن باده سلتواصل شلراء الغاز 
الطبيعي ملن إيران وفقلا التفاق طويل 
األمد موّقع بين البلدين، وقال إن االتفاق 
بيلن أنقلرة وطهلران يصلل إلى تسلعة 
مليارات وخمسلمئة مليلون متر مكّعب 
ملن الغلاز الطبيعي، ويسلتمر حتى عام 

.2026
والصيلن وروسليا وتركيا ملن أكبر 

شلركاء إيلران االقتصاديين، وال سليما 
فلي قطلاع الطاقلة الحيلوي لاقتصاد 

اإليراني.
وحلذر وزيلر خارجية ألمانيلا هيكو 
ماس من أن قرار أميركا إعادة العقوبات 
على إيلران قلد يفاقلم االضطرابات في 
منطقة الشلرق األوسلط ويغلذي قوى 
التطرف في المنطقة، وأضاف في مقابلة 

صحفيلة أن بلاده دافعلت علن االتفاق 
ألنله يخلدم مصالحها المتعلقلة باألمن 

والشفافية في منطقة الشرق األوسط.
وكانت مسلؤولة السياسة الخارجية 
في االتحاد األوروبي فيديريكا موغريني 
قاللت أمس إن االتحاد فّعل قانونا يحمي 
شلركاته من التأثير الثانلوي للعقوبات 
األوروبيلة  الشلركات  عللى  األميركيلة 
العاملة بإيلران، وأضافت أن األوروبيين 
هم وحدهم ملن يحق لهم تحديد الطرف 

الذي يتعاملون معه.
بلدوره، قال وزيلر خارجية إيران في 
تصريح لشلبكة أخبلار جمهورية إيران 
اإلسلامية الرسلمية إن خطلة أميلركا 
لوقلف صلادرات النفط اإليرانيلة تماما 
لن تنجح، وألمح الرئيس اإليراني حسلن 
روحاني الشلهر الماضي إللى أن باد قد 
تغللق مضيق هرملز إذا حاولت الواليات 

المتحدة وقف صادرات النفط اإليرانية.
وكان مسؤولون أميركيون قالوا في 
األسلابيع األخيرة إنهم يهدفون للضغط 
على الدول األخرى للكف عن شراء النفط 
اإليراني، في محاولة إلجبار طهران على 
النوويلة والصاروخية  وقلف برامجهلا 

وتدخلها في الصراعات اإلقليمية.
تصريحات ظريف جاءت ردا على قول 
المتحدثة باسم الخارجية األميركية هيذر 
ناويرت إن واشنطن تسعى إلبرام اتفاق 
جديد مع إيران، يشمل برنامجي طهران 
النلووي والصاروخي، والدعلم اإليراني 
لما وصفتله باإلرهاب، واألنشلطة التي 

تزعزع االستقرار في المنطقة.
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املحمودية
رقم االضبارة / 2018/649

التاريخ 2018/8/6
اىل / املنفذ عليه  /زيد نعيم رمضان

لقيد تحقيق لهيذه املديرية مين مركز رشطية االمين واملختار 
عبياس صاحب كرم واملجليس البلدي لحي االمين انك مجهول 
محيل االقامة ولييس لك موطن دائم او مؤقيت او مختار يمكن 
اجيراء التبليغ عليه واسيتنادا للميادة )27( من قانيون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعالنا بالحضيور يف مديرية تنفيذ املحمودية خالل 
خمسية عرش  يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذيية بحضيورك ويف حالية عيدم حضورك سيتبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر :
1 ي قرار حكم رشعي بالعدد 1752 /ش/ 2018  

يف 2018/6/7 صادر من محكمة املحمودية 
2 ي نفقية مسيتمرة بالغة مائة وخمسية وسيبعون الف دينار 

نفقة طفلة
3 ي نفقة ماضية مائة وخمسون الف دينار

4 ي مبلغ عرشة االف دينار اجرة محامي 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ميسان االتحادية

محكمة بداءة عيل الغربي
العدد :  214 /  ب /2018

التاريخ  : 2018/8/6
املدعيي / مجييد حميد داخيل /محافظة ميسيان / قضاء عيل 

الغربي
املدعيى علييه / عبيد الكريم حسين الشيمري /مجهولة محل 

االقامة والعنوان 
اعالن

اصيدرت محكمة بداءة عيل الغربي الحكم الغيابي بالعدد 214/
ب/2018 يف 2018/6/21 واملتضمين الزامك بتأدية مبلغ الدين 
للمدعيي اعاله قيدره )اثنان وسيتون مليون دينيار( وتحميلك 
الرسيوم واملصاريف القضائيية واتعاب محامياة لوكيل املدعي 
مبلغ قدره خمسيمائة الف دينار ولكونك مجهول محل االقامة 
والعنوان حسيب كتاب مركز  رشطة شييخ سيعد بالعدد 1126 
يف 2018/5/24 وما جاء بكتاب مختار واختيارية ناحية شييخ 
سعد  قررت بواسطة صحيفتن محليتن واسعتي االنتشار ولك 
حيق االعرتاض واالسيتئناف والتمييز عىل القيرار ويف حالة عدم 
حضورك او ارسيال من ينوب عنك قانونا سوف يكتسب الحكم 

الدرجة القطعية بعد ميض املدة القانونية وفق القانون
القايض

هادي نعيمة مريهج

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديريية االحيوال املدنيية والجيوازات واالقامية ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بنياء عىل الدعيوى املقامة من قبل املدعي )قاسيم صياح 
هجيج ( يطلب ) تبديل لقب ( من )الزبيدي ( اىل ) العنزي 
( فمين لديه اعيرتاض مراجعة هيذه املديريية من خالل 
مدة اقصاها 15 يوم وبعكسيه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدعيوى وفيق احكام املادة ) 22 ( مين قانون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديريية االحيوال املدنيية والجيوازات واالقامية ملحافظة 

واسط 
قسم شؤون جنسية محافظة واسط 

اعالن 
بنياء عىل الدعوى املقامية من قبل املدعيي )كامل صياح 
هجيج ( يطلب ) تبديل لقب ( من )الزبيدي ( اىل ) العنزي 
( فمين لديه اعيرتاض مراجعة هيذه املديريية من خالل 
مدة اقصاها 15 يوم وبعكسيه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدعيوى وفيق احكام املادة ) 22 ( مين قانون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء  هيثم فاضل عباس 

مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
العدد : 2576 

التاريخ 8 / 8 / 2018 
م / نرش مفقود 

بنياءا عيىل الطلب املقيدم من قبيل السييدة ) حنان حمد 
مجييد ( والتيي تطليب فيهيا املوافقية نصبهيا قيما عىل 
زوجها املفقود ) محمود يوسيف مجيد حسن الفهداوي 
( اليذي فقيد بتاريخ 8 / 7 / 2006 قيررت هذه املحكمة 
مفاتحتكم لغرض نرش املفقود اعاله يف جريدتن محليتن 

معتمدتن واعالمنا تاريخ النرش .
القايض  محمد مطلب عبد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف 
العدد : 1256 أ / ج2018/1

التاريخ  :2018/7/26
اعالن

اىل املتهم الهارب / برق رعد يوسف 
 / أ   1256( املرقمية  الدعيوى  يف  متهيم  انيك  حييث 
ج2018/1(  والخاصية باملشيتكي ) رزق جابر عبيد( 
وفيق 47/229 ي 48  من قانيون  عقوبات وملجهولية 
محيل اقامتيك حسيب االشيعار املرفيق يف ثناييا هذه 
الدعيوى عليه قررت املحكمية تبليغيك اعالنا بوجوب 
الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2018/8/30  
وعنيد عدم حضورك سيوف  تجري محاكمتيك غيابيا 

وعلنا حسب االصول
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف  

محكمة االحوال الشخصية  يف الكوفة  
العدد :  842 /  ش /2018

التاريخ  :2018/8/8
اعالن 

سيبق وان اصدرت هذه املحكمة القيرار املرقم 842/
ش/2014يف 2014/7/24 واملتضمن الحكم بالتفريق 
للهجر بن املدعية )دعاء مسيائر هادي( واملدعى عليه 
) احمد عودة بدن( واعتباره طالقا بائنا بينونة صغرى 
واقعيا للمرة االوىل بتارييخ 2014/7/24 وعىل املدعية 
االلتزام بالعدة الرشعية البالغة ثالثة قروء واعتبار من 
تارييخ الطالق اعياله بحيث ال يحل بها اليزواج برجل 
اخير اال بعيد انتهاء العيدة الرشعية واكتسياب القرار 
الدرجية القطعيية وملجهوليية محل اقامتك وحسيب 
اشيعار املختيار )كاظم هاشيم محمد املييايل( بتاريخ 
2014/8/4 علييه تقرر تبليغيك بصحيفتن محليتن 
يوميتن وعنيد عدم اعرتاضك عىل القرار املذكور اعاله 
خيالل املدة القانونية سيوف يكتسيب القيرار الدرجة 

القطعية وفق القانون
القايض

حميد جخم علوان

مجليس القضياء االعيىل
الكيرخ   / بغيداد  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 

االتحادية
محكمة بداءة البياع

العدد : 799/ب/2018
التاريخ 2018/8/5

اعالن
اىل / املدعيى علييه )ولييد خاليد لفتيه(

مجهوليية محيل اقامتكيم حاليا اقاميت املدعي 
)امن بغيداد اضافة لوظيفتيه( الدعوى املرقمة 
)اعاله( لدى هذه املحكمة تطالبكم فيها )بأبطال 

قيد العقار املرقم 14486/43 م 1 الخر( 
  وملجهوليية محيل اقامتكم حسيب رشح املبلغ 
القائيم بالتبليغ وتأييد املجليس البلدي انتقالكم 
اىل جهية مجهولية  قيرر تبليغكيم  بصحيفتين 
محليتن يوميتن بموعيد املرافعة يوم ) 8/15/ 
2018( السياعة الثامنة صباحيا ويف حالة  عدم 
حضوركيم او مين ينوب عنكم  قانونا سيتجري 

املرافعة بحقكم غيابا وعلنا وفق القانون

مجليس القضياء االعيىل
الكيرخ   / بغيداد  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 

االتحادية
محكمة بداءة الكاظمية
العدد : 573/ب/2018

التاريخ 2018/8/5

اعالن
اىل / املدعى عليه / عبد الكريم عبيد كاظم

اقيام املدعيي )امن بغيداد / اضافية لوظيفته( 
الدعيوى البدائيية املرقمية اعياله يطليب فيهيا 
)ابطيال قييد تسيجيل العقيار 12933/5 م22 
صابيات ( وملجهولية محل اقامتك حسيب رشح 
املبليغ القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي عليه 
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن للحضور 
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف يوم 
2018/8/15 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك او من ينوب عنك  قانونا سيوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن
بناء عىل ما جاء بكتابي مديرية بلديات ميسان /شعبة  االمالك املرقم 14091 يف 2018/7/25 
و 14795 يف 2018/8/2 املتضمين االعيالن عين تأجري )2(  ملك     العائيد  اىل مديرية بلدية 
املجير الكبري املدرج اوصافه ادناه  اسيتنادا لقانيون بيع وايجار اميوال الدولة املرقم )21( 
لسينة 2013   فعىل من يرغب االشيرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية املجر الكبري 
او سيكرتري اللجنة وخالل ميدة 30 يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مسيتصحبا معه 
تأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة لكامل مدته وسيتجري املزايدة يف اليوم 
اتاليل من مدة االعالن  الساعة العارشة والنصف صباحا خالل الدوام الرسمي   ويكون مكان 
اجراءهيا يف مقر مديريية بلدية املجر الكبري واذا صادف يوم امليزاد العلني عطلة  فيؤجل اىل 
اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن 

واجور اللجنة البالغة 2%  واية اجور قانونية اخرى

رئيس الصندوق

العدد: 362 
التاريخ: 6/ 8/ 2018

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

نوع ت
القيمة التقديرية المساحة رقم العقار  و موقعه الملك

السنوية    
مدة 

التأجير 

116 مقابل مستشفى كشك1
سنتان1000000 مليون6م2المجر الكبير

سوق 2
4000000 اربعة 900م4177/272 االعيميتجاري 

سنة واحدةماليين دينار
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   بغداد / المستقبل العراقي

نها من  كش�فت مديرية تحقيق البرصة يف هيئ�ة النزاهة عن تمكُّ
ضب�ط عمليات تالعٍب بعقاراٍت تبلغ مس�احتها أربعة دونمات يف 

رٍة. قضاء شط العرب باملحافظة بموجب وثائق ُمزوَّ
وذكر بيان للهيئة تلقته »املستقبل العراقي«، أن »مالكات املديرية 
�ذت عدَّة عمليَّ�اٍت لضبط ح�االت التالعب يف خمس�ة عقاراٍت  نفَّ
تقع يف قضاء ش�ط العرب”، مبينا أن “عمليَّة االس�تيالء عىل تلك 
في  رٍة بالتواط�ؤ من قبل ُموظَّ العق�ارات، تمَّ بموج�ب وثائق ُمزوَّ

دائرة التسجيل العقاري يف شط العرب«.
وأض�اف البي�ان أن »جمي�ع املضبوط�ات، فض�اًل ع�ن األوراق 
َن�ت بمحرض الضبط األصويلِّ ال�ذي تمَّ تنظيمه،  التحقيقيَّ�ة، ُضمِّ
وعرض�ه عىل ق�ايض تحقيق محكم�ة النزاهة يف الب�رصة التِّخاذ 

اإلجراءات القانونيَّة الالزمة.

   بغداد / المستقبل العراقي

شكلت وزارة الداخلية لجنة لوضع آلية العمل بجواز السفر 
االلكرتون�ي الجدي�د واملعتمد يف عدد م�ن دول العالم، بينما 
تعتزم إرس�ال ف�رق الصدار الج�وازات للجالي�ات العراقية 

ضمن اربع دول جديدة. 
وقال مدير ش�ؤون الج�وازات العميد أحمد عبد الس�تار يف 
بيان صحفي ان مديريته »ش�كلت بالتعاون والتنسيق مع 
مديري�ة ش�ؤون البطاقة الوطني�ة املوحدة لجن�ة مهمتها 
وض�ع االليات الخاص�ة الطالق العمل بالج�واز االلكرتوني 

الجديد واملستخدم يف عدد من الدول املتطورة«.
وب�ن ان »العم�ل بالجواز الجديد س�يبدأ ح�ال االنتهاء من 
االعم�ال الخاص�ة بتوأم�ة النظ�ام االلكرتون�ي ملديريت�ي 
الج�وازات والبطاق�ة املوحدة، اذ س�يبارش به بع�د تحويل 
جمي�ع دوائراالح�وال املدني�ة يف عم�وم الب�الد اىل البطاقة 

املوحدة التي وصل العمل بها اىل مراحل متقدمة«.
من جانب اخر، بن عبد الستار ان مديريته وضمن برنامج 
)الحقيبة املتنقلة( ارس�لت وفدا الصدار الجوازات للجاليات 
العراقي�ة املتواج�دة يف املغ�رب وقطر، بينما سرتس�ل وفدا 
جدي�دا اىل دول البحري�ن وفنلندا وروس�يا وبالروس�يا، بعد 
الحصول ع�ىل املوافقات الرس�مية الرس�ال فرقها الصدار 
وثائ�ق الس�فر، اضافة اىل هوي�ة االحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية اىل الجالية العراقية املتواجدة هناك«.
ولف�ت اىل ان »املديرية لديها اكثر م�ن 20 منظومة الصدار 
وثائق الس�فر خ�ارج البالد موزع�ة ما بن ال�دول العربية 

واالجنبية وحسب تواجد الجاليات العراقية فيها.

   بغداد / المستقبل العراقي

 اوصت مفتشية وزارة الداخلية، بإعادة أكثر من ملياري 
دين�ار خ�الل ش�هر تم�وز املنرصم م�ن الع�ام الجاري 

.2018
وذك�ر التقري�ر الش�هري الصادر ع�ن مديري�ة التدقيق 
والرقاب�ة املالية التابعة للمفتش�ية، تابعته »املس�تقبل 
العراق�ي«، أن »لجانه�ا وهيئاته�ا التدقيقي�ة والرقابية 
 )86,947,208( إع�ادة  م�ن  الش�هر  خ�الل  تمكن�ت 
دين�ارأ اىل خزين�ة الدولة، وأوص�ت بإع�ادة مبلغ قدره 
)1,071,920,238( ديناراً، ومنعت من الهدر مبلغ قدره 

)861,361,275( ديناراً«.
وأضاف التقرير أن »الهيئات التدقيقية التابعة للمديرية 
تمكنت خالل الش�هر م�ن متابعة 161 تقري�را، وبّينت 
رأيه�ا يف 100 مجلس تحقيقي و 93 معاملة واردة إليها 
م�ن مديرية تفتيش بغداد و 34 معاملة أخرى واردة من 

مديرية تفتيش املحافظات«.
وأش�ار اىل أن »املديري�ة دقق�ت داخلي�ا 190 معامل�ة، 
وتابعت تنفيد 62 عقداً ضمن خطة الوزارة االستثمارية 
و 88 عقد آخر ضمن خطتها التش�غيلية، وعقدين اثنن 

ضمن عقود صندوق شهداء الرشطة«.
اىل ذل�ك امل�ح التقري�ر اىل أن »مديرية التدقي�ق والرقابة 
املالية رصدت خالل الش�هر 80 مخالف�ة مالية يف بغداد 

واملحافظات.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة امل�رور العام�ة، رف�ع 
الحواجز الكونكريتية املوجودة بمنطقة 
الريموك وقرب س�احة النسور يف بغداد، 

لالسهام بتخفيف الزخم املروري.
وقال مدير السيطرة واملخابرة يف املديرية، 
العمي�د حي�در رش�يد قص�اب، يف بيان، 
تلقته »املستقبل العراقي« انه “بناءاً عىل 
املناشدات والتنسيق العايل من قبل مدير 
املرور العام اللواء عامر خضري العزاوي، 
مع قي�ادة عمليات بغ�داد، لغرض فتح 
الكث�ري من الطرق والش�وارع املغلقة يف 
مدينة بغداد لالس�هام يف تخفيف الزخم 
امل�روري الحاص�ل يف ف�رتات االزدح�ام 
امل�روري الصباحي واملس�ائي يف املدينة 

الحبيبة”.
واضاف “مش�رتكة من قي�ادة عمليات 
بغ�داد ومديري�ة م�رور بغ�داد الك�رخ 
وامان�ة بغ�داد والقوة املاس�كة لالرض 
ضمن جان�ب الكرخ، ب�ارشت باملرحلة 
ال�39 لحملة فتح الشوارع املغلقة ورفع 

التجاوزات عىل حرمة الطريق”.
واوضح ان�ه “تم ب�ارشاف، مدير مرور 
بغداد الك�رخ، العميد احمد جمال احمد 
محمد وامر قاطع مرور الريموك العميد 
مهند العبي�دي، وعدد من الضباط، رفع 
الصب�ات املوج�ودة يف منطق�ة الريموك 
وبالق�رب م�ن س�احة النس�ور مجاور 
مديري�ة الدف�اع املدن�ي العامة للس�ري 
الق�ادم م�ن س�احة الف�ارس العرب�ي 

بأتجاه ساحة النسور.

املرور: رفع احلواجز 
الكونكريتية من شوارع 

الريموك ببغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت دائرة الحماية االجتماعية يف وزارة العمل، عن افتتاح سوقا 
خرييا لعرض منتجات عدد من منظمات املجتمع املدني اإلنسانية 

ويعود ريعه إىل يتامى الحشد الشعبي.
وقال املتحدث باس�م الدائرة عمار منعم يف بيان تلقته »املستقبل 
العراقي«، إن »افتتاح الس�وق الخريي تم بالتعاون والتنسيق مع 
قس�م الخدم�ات االجتماعية لدائ�رة املرأة مع منظم�ات املجتمع 
املدني عن طريق إقامة عدد من االجتماعات لتحضري مستلزمات 

إقامة وإنجاح السوق الخريي«.
وأض�اف منعم إنه »تم عرض منتجات عدد من منظمات املجتمع 
املدني املشاركة يف السوق التي قام بصناعتها عدد من املستفيدات 
ممن لديهن مهارات يف الخياطة واإلكسسوارات والحرف اليدوية 
والرتاثية وكذلك بعمل نماذج مختلفة بما يتناسب وذوق الزبون«، 
مش�ريا إىل أن »ري�ع املع�رض س�يخصص لدع�م يتامى الحش�د 

الشعبي.

العمل تفتتح سوقًا خرييًا لدعم يتامى 
احلشد الشعبي

    بغداد / المستقبل العراقي

اكدت امانة بغ�داد، ان حجم انتاجها من 
املاء الصايف يصل اىل نحو )4( مالين مرت 
مكعب يومياً، مبينة ان جميع مش�اريع 
ومجمع�ات انت�اج امل�اء تعم�ل بكام�ل 
طاقاته�ا وال تعان�ي م�ن اي مش�كالت 

فنية.
وذكر بي�ان ملديرية العالق�ات واالعالم يف 
االمان�ة تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ان 
»مش�اريع ومجمعات انت�اج املاء الصايف 
تعم�ل بكامل طاقاته�ا وال تعاني من اي 
مش�كالت فنية«، مش�رية اىل ان »ضعف 
وص�ول املاء لبع�ض االزق�ة البعيدة عن 
التي�ار  تذب�ذب  بس�بب  امل�اء  مش�اريع 
الكهربائ�ي وهناك تنس�يق مش�رتك مع 
وزارة الكهرباء ملعالجة جميع املش�كالت 
التي تواجه املشاريع املستثناة من القطع 

املربمج«.
واضاف�ت ان » دائ�رة ماء بغ�داد اتخذت 
عدة اجراءات لزيادة كميات املاء املنتج ال 
سيما يف اطراف العاصمة تضمنت نصب 
وتش�غيل  )4( مجمع�ات جدي�دة للم�اء 
الص�ايف طاق�ة الواح�د منه�ا )200( م3 
يف الس�اعة وهي مجمع�ات )حي النرص 
والفحام�ة وس�بع قصور وح�ي طارق( 
ومجمعات أخ�رى بجان�ب الكرخ ضمن 
قاط�ع بلدية الدورة ع�الوة عىل الكميات 

التي تنتجها املشاريع الرئيسة ».
وتابع�ت ان »ظه�ور ح�االت الش�حة يف 
بعض مناطق االط�راف يرجع لعدة امور 
ابرزها التوس�ع الس�كاني وزيادة حجم 
االس�تهالك الس�يما م�ع االرتف�اع الحاد 
الصي�ف  فص�ل  يف  الح�رارة  درج�ات  يف 
واس�تعمال معظم املواطن�ن للمضخات 
يف س�حب املاء ما يتسبب بضعف ضغوط 

امل�اء الواص�ل للمناط�ق التي تق�ع عند 
نهايات الخطوط  الناقلة.«

واوضحت ان »انتاج امانة بغداد من املاء 
الص�ايف يتأثر بش�كل كب�ري بالتجاوزات 
الحاصل�ة عىل الخطوط الناقلة يف اطراف 
مدينة بغداد السيما عند املناطق التي تقع 
بن مشاريع االنتاج واالحياء السكنية إذ 
تستعمل يف س�قي وري املزروعات وملء 
اح�واض تربي�ة االس�ماك بطرائ�ق غري 
قانونية اىل جانب انش�اء عرشات املواقع 

غري املرخصة لغسل السيارات«.
واهاب�ت امانة بغ�داد »بأه�ايل العاصمة 
برضورة ترش�يد وتقنن اس�تعمال املاء 
الص�ايف وفق�اً للحاج�ة الفعلي�ة وتجنب 
ه�دره ألغراض س�قي الحدائ�ق املنزلية 
وغسل السيارات والشوارع منعاً لحصول 
الش�حة يف بع�ض املناط�ق الس�يما تلك 

الواقعة عند اطراف العاصمة بغداد.

امانة بغداد تعلن انتاج »4« ماليني مرت مكعب يوميًا من املاء الصايف

    البصرة / المستقبل العراقي

لوح محافظ البرصة اس�عد العيداني باتخاذ 
اج�راءات صارم�ة بح�ق مديري�ة كم�ارك 
املنطق�ة الجنوبية  ق�د تص�ل اىل اغالقها يف 
حال عدم توضيح ارقام الواردات املالية لعام 
2018  فيما أمه�ل ادارة الكمارك يوماً واحد 
لتوضي�ح ارق�ام ال�واردات رداً ع�ىل الكتاب 
الرس�مي الذي اصدره املحاف�ظ اىل مديرية 

الكمارك« . 
ونق�ل مكتب العيداني االعالم�ي الخاص ان 
»الكت�ب الصادرة من مجل�س الوزراء وزارة 
املالي�ة رصيحة وواضح�ة بتحويل 50٪ من 
ال�وردات اىل املحافظ�ات الت�ي فيه�ا منافذ 

حدودية« .
واض�اف« العيدان�ي ان محافظ�ة الب�رصة 
تعترب االوىل بوج�ود املنافذ الحدودية لكن اىل 
االن ل�م تحول الواردات املالي�ة التي اقرت يف 
موازن�ة العام الحايل التي تص�ل اىل 50٪ من 

واردات املناف�ذ ، مبين�اً ان�ه اس�تدعى مدير 
كم�ارك املنطق�ة الجنوبية وقد تم تس�ليمه 
كتاب رس�مي ملعرفة ايرادات الكمارك للعام 

الحايل« .
من جانب آخر التق�ى محافظ البرصة وفدا 
يمث�ل أهايل ناحي�ة اإلمام الص�ادق،  ويضم 
الوف�د مدير الناحية ورئي�س املجلس البلدي 
ووجهائه�ا ورج�ال الدين وعدد من ش�يوخ 
العش�ائر إضاف�ة إىل ممث�ي املتظاهري�ن يف 

الناحية.
العيدان�ي ويف مطلع اللقاء،  إس�تمع إىل عدد 
من الحض�ور،  حول أهم املطال�ب التي تهم 

الناحية بشكل عام. 
و خاطب املحافظ الحارضين قائالً: »  لقائي 
بكم هو بمثابة رس�الة من أبناء الناحية إىل 
الحكوم�ة االتحادي�ة  س�تصل م�ن خاللنا،  
وهناك الكثري من املطال�ب التي تقدمتم بها 
س�يتم حلحلته�ا من خالل لجان مش�رتكة،  
ش�كلت له�ذا الغ�رض،  وس�يتم درجه�ا يف 

»،  م�ن  ان�ه  القادمة«.وأض�اف  املوازن�ات 
خالل تعاون مش�رتك بن جميع املعنين من 
حكومة محلية ورشكة نفط البرصة إضافة 
إىل الرشكات العاملة يف الناحية،  يمكننا تذليل 
الكثري من املشاكل التي تعاني منها الناحية،  
ويف هذا الس�ياق،  نس�عى جاهدين لحلحلة 
العدي�د م�ن القضايا العالق�ة ويف مقدمتها، 
تش�غيل الش�باب العاطل�ن عن العم�ل،  يف 
الحق�ول النفطية املحيطة بمناطق الناحية، 

من خالل التنسيق مع تلك الرشكات«.
ونوه محاف�ظ البرصة إىل وجود رغبة ملحة  
لدى املتظاهرين يف الناحية لفض اعتصامهم 
وإعط�اء  الح�وار،  طاول�ة  إىل  والجل�وس 
الحكوم�ة الحكومة املحلي�ة الفرصة لتنفيذ 

مطالبهم املرشوعة عىل أرض الواقع«.
  وختم »العيداني » حديثه بالقول: » رس�الة 
املتظاهري�ن قد وصل�ت إىل الجمي�ع،  وهذا 
بدوره يقطع الطريق عىل املتصيدين يف املاء 

العكر ومثريي الشغب والفوىض .

اعتمد مع ممثلي ناحية اإلمام الصادق مبدأ احلوار وفض االعتصامات

حمافظ البرصة هيدد باختاذ اجراءات صارمة بحق مديرية كامرك املنطقة اجلنوبية يف حال عدم توضيح ارقام مبالغ الواردات لعام ٢٠١٨

    بغداد / المستقبل العراقي

ناقش مس�ؤولون عراقيون وأتراك، آلي�ات افتتاح منفذ 
حدودي مشرتك جديد، وحددا سبتمرب أيلول املقبل موعدا 

لزيارة وفد فني إلعداد دراسة جدوى افتتاح املنفذ.
وأورد بي�ان صادر عن هيئة املنافذ الحدودية العراقية أن 
»رئيس هيئة املنافذ الحدودية كاظم العقابي، استقبل يف 

مكتبه، الثالثاء، السفري الرتكي فاتح يلدز والوفد املرافق 
له«.

وأضاف البيان أن »الطرفن تباحثا يف تفعيل آفاق التعاون، 
وتعزيز العالقات املشرتكة بن البلدين، ومناقشة افتتاح 
منفذ حدودي هو منفذ )فيش�خابور(، بينما يطلق عليه 

من الجانب الرتكي منفذ )افاكوي(«.
واتف�ق الطرفان ع�ىل زيارة وفد فني يف س�بتمرب املقبل، 

لتقديم دراس�ة جدوى، تقدم من خالله�ا أهمية افتتاح 
املنفذ بما يعزز الحركة التجارية.

كان »يلدز« قد رصح يف أبريل/نيس�ان املايض، أن حجم 
التبادل التج�اري بن تركيا والعراق ع�ام 2017، تجاوز 
10 ملي�ارات دوالر، انخفاض�ا من 16.7 ملي�ار دوالر يف 

.2013
وتراجع�ت التج�ارة ب�ن الجانبن إث�ر س�يطرة تنظيم 

»داعش« عىل ثلث مساحة البالد يف 2014، وقلة الواردات 
املالية للعراق، نتيجة انخفاض أس�عار النفط يف األسواق 

العاملية.
ويعترب معرب »إبراهيم خلي�ل« الرشيان الرئيس للتجارة 
بن البلدين، وهي غالبا بضائع تركية تدخل إىل األس�واق 
العراقية، عرب إقليم الش�مال، وص�وال إىل مدينة املوصل، 

ومن هناك إىل وسط وجنوبي العراق.

املنافذ احلدودية تبحث مع انقرة افتتاح منفذ حدودي مشرتك جديد

  المستقبل العراقي / حنان الصافي 

بناء ع�ىل توجيهات محافظ بغداد عط�وان العطواني 
حول االهتمام بمداخل املدن وتوفري كافة الخدمات إىل 

أهايل ناحية الرشيد.
أعلنت مديرية بلديات محافظ�ة بغداد عن قيام بلدية 
الرش�يد التابع�ة ملديريتن�ا بتطوي�ر مداخ�ل الناحية 

بالتعاون مع أهايل الناحية 
وأعلن مدير بلديات محافظة بغداد يارس أمجد س�عيد 
ع�ن قيام بلدية الرش�يد وبالتعاون مع أه�ايل الناحية 

بتطوي�ر مداخ�ل الناحي�ة من خ�الل زراع�ة األرايض 
الفارغ�ة وتحويل بعض األرايض إىل س�احات رياضية 

لدعم الشباب
وأضاف مدير بلدي�ات محافظة بغداد هنالك دور كبري 
لرئي�س وأعضاء املجلس البلدي ورئيس اللجنة األمنية 
يف الناحية من خالل دعمهم الالمحدود ووقوفهم بعض 

األحيان بلعمل بأيديهم 
وكشف املهندس كامل القرييش مدير بلدية الرشيد عن 
افتتاح الش�ارع الرئييس ملدخ�ل الناحية وبلتعاون مع 

الجيش العراقي 

وبن مدير بلدية الرش�يد بوج�ود 11حديقة معظمها 
حالته�ا جي�ده وتس�قى م�ن آب�ار خصصت له�ا أما 
بخص�وص النفاي�ات فق�د ت�م رف�ع)327 (ط�ن مع 
تنظي�ف الش�وارع بطول)2900م ( وت�م رفع االنقاظ 
بواق�ع )42م(مكعب أم�ا إجازات البن�اء فقد تم منح 

ثالث إجازات خالل هذا الشهر 
وقدم مدير بلدية الرش�يد ش�كره وتقديره إىل أعضاء 
املجل�س املحي ورئيس اللجن�ة األمنية وجميع الدوائر 
واالخ�وه  والعس�كرية  األمني�ة  والق�وات  الخدمي�ة 

املواطنين لتعاونهم مع البلدية.

  بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائرة صح�ة بغ�داد / الكرخ 
مؤسس�اتها  جمي�ع  »تهيئ�ة  ع�ن 
الصحي�ة وتجهيزها بكاف�ة األجهزة 
واملس�تلزمات الطبية وذلك الستقبال 
زي�ارة وفاة اإلمام محم�د الجواد ) ع 
( وال�ذي يقوم في�ه املواطنون بزيارة 
األماك�ن املقدس�ة ودورا العبادة ألداء 

مراس�يم الزيارة يف منطقة الكاظمية 
ولغرض تقديم كافة الخدمات الطبية 
للمواطن�ن  والعالجي�ة  والصحي�ة 
الس�اندة  الجه�ات  م�ع  وبالتنس�يق 

األخرى ».
أف�اد ذلك مدير ع�ام الدائ�رة الدكتور 
جاس�ب لطيف الحجام�ي مبينا : انه 
الك�رخ  تهيئ�ة مستش�فيات  س�يتم 
كاف�ة وتجهيزه�ا بالخزين املناس�ب 

م�ن األرزاق وكاف�ة امل�واد الرضورية 
إلدامة العمل وتهيئة ردهات الطوارئ 
وتجهيزها بكافة املس�تلزمات الطبية 
وتوفري السديات وعربات نقل املرىض 
فض�ال عن تهيئة س�يارات اإلس�عاف 
فيه�ا والعناية بمس�تلزماتها الطبية 
وتقلي�ل إدخ�ال الح�االت الب�اردة إىل 
املستش�فيات .  وتهيئ�ة ف�رق طبية 
جوال�ة ملعالج�ة الجرح�ى وامل�رىض 

وتصنيف الخس�ائر يف م�كان الحادث 
الس�امح الل�ه واالهتمام بالتس�جيل 
والتوثيق للشهداء واملصابن يف ردهات 
املستش�فيات  وط�وارئ  االس�تقبال 
للرعاي�ة  الكاظمي�ة  قط�اع  وقي�ام 
الصحية بقتح 3 مفارز طبية وقطاع 
الك�رخ مف�رزة طبية واح�دة ويكون 
مركز صحي الكاظمية األول خافرا يف 

يوم الزيارة .

مديرية بلديات حمافظة بغداد تتابع أعامل بلدية الرشيد املميزة

صحة الكرخ هتيئ كافة مؤسساهتا الصحية بأعداد خطة طبية بمناسبة 
وفاة األمام حممد اجلواد » عليه السالم«

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العام�ة لتج�ارة امل�واد 
االنش�ائية يف وزارة التجارة، عن ارس�ال 
ارضار  لتحدي�د  مختص�ة  فني�ة  لجن�ة 
مخازن فرعه�ا يف محافظة كركوك الذي 

ترضر جراء حادث ارهابي.

وق�ال مدير عام الرشكة س�عيد حس�ن 
عايد يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
امل�واد  لتج�ارة  العام�ة  »الرشك�ة  ان 
االنش�ائية يف وزارة التجارة ارسلت لجنة 
فني�ة مختص�ة لتحدي�د ارضار مخ�ازن 
فرعه�ا يف محافظة كرك�وك الذي ترضر 
جراء الح�ادث االرهاب�ي للمحافظة قبل 

ثالثة اسابيع«.
واض�اف عايد ان »الرشكة ش�كلت لجنة 
من االقس�ام املعنية لتحديد وتش�خيص 
االرضار عىل وجه الرسع�ة بغية االرساع 
يف ترميم وصيانة املترضر ولغرض اعادة 
نشاط الفرع وممارسة اعماله يف تجهيز 

املواد االنشائية يف كركوك.

التجارة ترسل جلنة لتحديد ارضار خمازن فرعها 
يف كركوك

النزاهة تعلن ضبط عمليات تالعب بعقارات 
يف البرصة

الداخلية تضع آلية إلطالق العمل 
بجواز السفر االلكرتوين اجلديد

مفتشية الداخلية تويص بإعادة أكثر 
من ملياري دينار اىل خزينة الدولة
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كلية التقنيات الصحية والطبية يف البرصة
اعالن

تعل�ن كلي�ة التقني�ات الصحي�ة والطبية يف 
البرصة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري:  

1 � مكت�ب استنس�اخ   2 � الن�ادي الطالبي 
الخ�اص يف كليتن�ا الواقع�ة مقاب�ل املدين�ة 
الرياضي�ة وم�ن يرغب يف االش�راك باملزايدة  
مراجع�ة الصن�دوق لالط�الع ع�ى الرشوط 
وتقديم املستمس�كات القانوني�ة لقاء مبلغ 
ق�دره )100,000( مائة الف دينار غري قابل 
للرد ودفع التأمينات القانونية البالغة )%20( 
م�ن القيمة املق�درة وبصك مص�دق وتقديم 
ب�راءة الذم�ة الرضيبية ويتحمل من ترس�و 
علي�ه املزاي�دة دف�ع اج�ور  الن�رش واالعالن  
يكون موعد املزايدة الساعة العارشة صباحا 
بعد م�رور ثالثني يوما م�ن تاريخ النرش ويف 
حالة كون يوم املزايدة عطلة رسمية  فتكون 

املزايدة يف اليوم الذي يليه

حمافظة كربالء املقدسة
اعالنمديرية بلديات كربالء 

تعل�ن مديرية بلديات كربالء املقدس�ة / لجنة البيع وااليجار عن تأجري العق�ارات ملدرجة يف ادناه والعائدة 
اىل مديري�ة بلدي�ة الهندية يف املزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21(  لس�نة 2013 
املع�دل ( فع�ى الراغبني باالش�راك الحضور يف ديوان البلدية اعاله يف الس�اعة الع�ارشة صباحا بعد مرور 
)30( ثالثون يوم تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم وصل التأمينات القانونية البالغة 20% من 
القيمة التقديرية ونس�خة من هوية األحوال املدنية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن 

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

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
العدد : 2575 

التاريخ 8 / 8 / 2018 
م / نرش مفقود 

بناءا عى الطلب املقدم من قبل السيدة ) نوفه 
عيل فراس ( والتي تطلب فيها املوافقة نصبها 
قيم�ا عى ابنه�ا املفقود ) عبد القادر يوس�ف 
مجيد حس�ني الفهداوي ( ال�ذي فقد بتاريخ 8 
/ 7 / 2006 ق�ررت ه�ذه املحكمة مفاتحتكم 
لغرض نرش املفقود اعاله يف جريدتني محليتني 

معتمدتني واعالمنا تاريخ النرش .
القايض 

محمد مطلب عبد 
��������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
دار القضاء يف الضلوعية 

محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 
العدد / حجة الحجر وقيمومة / 2018 

التاريخ 7 / 8 / 2018 
م / اعالن 

قدم�ت املدعوة ) صالحه حس�ني عب�د ( طلبا 
اىل هذه املحكمة طلب�ت فيه نصبها قيمة عى 
ولده�ا ) خالد حمادة س�الم ( لفقدانه بتاريخ 
12 / 7 / 2014 ولحد االن اليعرف مصريه حيا 
كان ام ميت�ا فمن لديه اع�راض او معلومات 
تفي�د حيات�ه او ممات�ه الحض�ور ام�ام هذه 
املحكم�ة يف اليوم التايل للنرش لتقديم اعراضه 
وبخالفه س�وف تنظر املحكم�ة يف الطلب وفق 

القانون .
القايض 

احمد حميد حسان 
��������������������������������������

فقدان 
فقدت مني الهوي�ة املرقمة /6281 والصادرة 
من قس�م ش�ؤون االقامة يف النج�ف االرشف 
بأسم )خرم شهزاد محمد صالح ( تولد  1981 
يس�كن مجمع العل�وي فعى من يعث�ر عليها 
تس�ليمها اىل جه�ة االص�دار او مكتب الخياط 

قرب بناية املحاكم يف النجف .

حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار اخلاصة بمديرية بدلية احليدرية

  تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية  ملحافظة النجف االرشف اليجار العقار املبينه تفاصيله ادناه   العائد  اىل بلدية الحيدرية وملدة 
) 2 سنة ( وفقا الحكام  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21( لسنة 2013 فعى من يرغب االشراك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل 
)30( ثالثون يوما من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عى الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة ) %200 
(  م�ن القيم�ة املقدرة بموجب ص�ك مصدق وفقا للقانون  وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف بلدية الحيدرية 
الس�اعة الحادية عرشة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادقة يوم املزايدة عطلة رس�مية فتؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة املصاريف وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط :
1  � تقديم براءة ذمة املزايد من  ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن

2  � تبدأ منة العقد من تاريخ االحوال القطعية وعى املس�تأجر  تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد 
وتصديقه وفقا للمدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفة يعترب ناكال بالتزامه 

3 � يح�ق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع ألغراض االس�تثمار او مرشوع املصلحة العامة دون الحاج�ة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا 
لرشوط العقد املربم 

4 � اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 � عى املستاجر وضع لوحة تعريفية عى املاجور تتضمن االسم التجاري للمستأجر مع كافة تفاصيل املاجور  

6 � االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى 
7 � عى املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا 

لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم )  12078(  يف 2012/11/21
8 � عى املتقدم للمزايدة تقديم ممارسة مهنة

9 � عى املتقدم جلب  موافقة امنية من محافظة النجف االرشف 
10 � يلزم مستاجر املساحة تسيجها ووضع كرفان يف بابها خالل مدة )30( يوم من استالم العقد وحسب الكشف املعد من قبل البلدية وخالف ذلك يفسخ 

العقد ويكون الفسخ اداريا بدون الرجوع اىل املحاكم
11 � يلزم مس�تأجري املكاتب عى انش�اء صبه خرس�انية بابعاد )12,5×12(م يف الش�اعر الواقع امام املكتب وكرفان بابعاد ) 4×5(م والفواصل بني كل 

مكتب تحددها البلدية خالل مدة )30( يوم من استالم العقد وحسب الكشف املعد من قبل البلدية 
12 � عدم انشاء اي مشيدات يف الساحة واملكاتب 

13  � عند عدم تنفيذ الرشوط اعاله او االخالل بها يفسخ العقد اداريا بدون الرجوع اىل املحاكم

حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار اخلاصة بمديرية بلدية احليدرية

  تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية  ملحافظة النجف االرشف اليجار العقار املبينه تفاصيله ادناه   العائد  
اىل بلدية الحيدرية وملدة ) سنة واحدة ( وفقا الحكام  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21( لسنة 2013 فعى من يرغب 
االش�راك باملزاي�دة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل )30( ثالثون يوم�ا من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف 
املحلية لالطالع عى الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ) 200% (  من القيمة املقدرة بموجب صك 
مصدق وفقا للقانون  وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف بلدية الحيدرية الساعة 
الحادية عرشة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادقة يوم املزايدة عطلة رس�مية فتؤجل لليوم الذي يليه من 

ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة املصاريف وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط :
1  � تقديم براءة ذمة املزايد من  ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن

2  � تبدأ منة العقد من تاريخ االحوال القطعية وعى املستأجر  تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من صدور 
االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفة يعترب ناكال بالتزامه 

3 � يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع ألغراض االس�تثمار او مرشوع املصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار 
او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم 

4 � اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 � عى املستاجر وضع لوحة تعريفية عى املاجور تتضمن االسم التجاري للمستأجر مع كافة تفاصيل املاجور  

6 � االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى 
7 � ع�ى املتق�دم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومي�ة او نقابية ويتحمل قانونيا 
وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم )  12078(  يف 2012/11/21

 BRC 8 � عى املستأجر تسييج الساحة بمادة
9 � عدم انشاء اي مشيدات يف الساحة

10 � يكون املوقع يبعد عن شارع املعمل 50م

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد: 275/ب/2018 

التاريخ: 2018/8/7 
اعالن

اىل املدع�ى عليهما: 1- ثريا ن�ارص 2- كارهن 
صنكور

معت�وق  عبدالرحم�ن  محم�د  املدع�ي  اق�ام 
وجماعت�ه الدع�وى املرقم�ة 275/ب/2018 
ام�ام محكمة بداءة ابي الخصيب والتي يطلب 
فيها الحكم بإزالة ش�يوع العقار تسلسل 123 
مقاطعة 55 الحم�زة، ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك�م تق�رر تبليغك�م بالحض�ور اىل هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 2018/8/15 
الساعة التاس�عة صباحاً نرشاً ويف صحيفتني 
يوميت�ني ويف حالة ع�دم حضوركم او حضور 
من ين�وب عنكم قانوناً س�وف تجري املرافعة 

بحقكم غياباً وعلناً وفق القانون.
القايض / فيصل سلمان عطار   

��������������������������������������
وزارة الداخليه

مديريه االحوال املدنيه والجوازات واالقامه 
مديري�ه االحوال املدني�ه والج�وازات واالقامه 

ملحافظة واسط 
قسم شؤون جنسيه محافظة واسط 

العدد 7544
بناء  عى الدعوى املقام من قبل املدعي س�الم 
عبدع شيحان يطلب تبديل لقبه من الخزرجي 
اىل العتاب�ي فم�ن لديه اع�راض مراجعه هذة 
املديري�ه م�ن خ�الل م�ده اقصاه�ا 15 يوما 
وبعكسه س�وف تنظر هذة املديريه يف الدعوى 
وف�ق اح�كام امل�ادة 22 م�ن قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنيه والجوازات واالقامه العام 

/ وكاله 
��������������������������������������

اعالن
اىل/ الرشيك ) رويهي ذباح كاظم (

اقت�ى حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ة النج�ف 
لغ�رض اصدار اج�ازة بن�اء للقطع�ة املرقمة 
/ 59060 / 3 ح�ي الن�داء يف النج�ف الخاص 

بالرشيك حسني ادريس مزهر .

العدد :92
التاريخ :2018/8/8

العدد :91
التاريخ :2018/8/8

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية

رئيس اللجنة

االستاذ املساعد
الدكتور داود سلامن مهدي

عميد الكلية

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية

رئيس اللجنة

مدة التأجير المساحة م2الرقم البلدي الجديدنوع الملك والموقع واالستعمال 

58 ـ 59 ـ 60 ـ 61 ـ 62 ـ 63 ـ 64 ـ 65 ـ 66 ـ ساحة مؤقتة لبيع المواد االنشائية ـ شارع معمل الطابوق 
1 سنة 1000م672 ـ 68 ـ 69 ـ 70

71 ـ 72 ـ 73 ـ 74 ـ 75 ـ 76 ـ 77 ـ 78 ـ 79 ـ ساحة مؤقتة لبيع المواد االنشائية ـ شارع معمل الطابوق 
1سنة1000م802  ـ81

مدة التأجير المساحة م2الرقم البلدي الجديدنوع الملك والموقع واالستعمال 
ساحة علوة مخضرات مؤقتة )باب + سياج BRC( قرب 

2 سنة 12500م552المطعم السياحي

مكتب )كرفان( بابعاد )4×5( لالدارة ومساحة ارض لبيع 
الخضر داخل ساحة رقم )55( 

1185 ـ 1186  ـ1187 ـ 1188  ـ1189 ـ 
2سنة180م11902 ـ 1191 ـ 1192

مكتب )كرفان( بابعاد )4×5( لالدارة ومساحة ارض لبيع 
الخضر داخل ساحة رقم )55( 

1193  ـ1194 ـ 1195 ـ 1196  ـ1197 ـ 
2 سنة 180م11982 ـ 1199  ـ1200

العدد : 92
التاريخ 2018/8/8

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

مدة المساحةرقم العقارالتفاصيلت
القيمة التقديرية رقماااليجار

قطعة صناعية 171/1م19 عبد عونيات 1
التخاذها محل تصليح  سيارات 

171/1م 
عبد 

عونيات
سنة 200م2

واحدة

)1,115,000( مليون 
ومائة وخمسة عشر 

الف دينار سنويا

قطعة صناعية 70/1م19 عبد عونيات 2
التخاذها محل تصليح  سيارات 

70/1م عبد 
سنة 200م2عونيات

واحدة

)1,110,000( مليون 
ومائة وعشرة االف 

دينار سنويا

قطعة صناعية 32/1م19 عبد عونيات 3
التخاذها محل تصليح  سيارات 

32/1م عبد 
سنة 200م2عونيات

واحدة

)1,105,000( مليون 
ومائة وخمسة االف 

دينار سنويا

قطعة صناعية 40/1م19 عبد عونيات 4
التخاذها محل تصليح  سيارات 

40/1م عبد 
سنة 200م2عونيات

واحدة

)1,105,000( مليون 
ومائة وخمسة االف 

دينار سنويا

قطعة صناعية 29/1م19 عبد عونيات 5
التخاذها محل تصليح  سيارات 

29/1م عبد 
سنة 200م2عونيات

واحدة

)1,110,000( مليون 
ومائة وعشرة االف 

دينار سنويا

قطعة صناعية 33/1م19 عبد عونيات 6
التخاذها محل تصليح  سيارات 

33/1م عبد 
سنة 200م2عونيات

واحدة

)1,110,000( مليون 
ومائة وعشرة االف 

دينار سنويا

قطعة صناعية 42/62م19 عبد عونيات 7
التخاذها محل تصليح  سيارات 

42/62م 
عبد 

عونيات
سنة 48,19م2

واحدة

)1,110,000( مليون 
ومائة وعشرة االف 

دينار سنويا

قطعة صناعية 134/1م19 عبد عونيات 8
التخاذها محل تصليح  سيارات 

134/1م 
عبد 

عونيات
سنة 200م2

واحدة

)1,115,000( مليون 
ومائة وخمسة عشر 

الف دينار سنويا

قطعة صناعية 73/1م19 عبد عونيات 9
التخاذها محل تصليح  سيارات 

73/1م عبد 
سنة 200م2عونيات

واحدة

)1,115,000( مليون 
ومائة وخمسة عشر 

الف دينار سنويا

قطعة صناعية 121/1م19 عبد عونيات 10
التخاذها محل تصليح  سيارات 

121/1م 
عبد 

عونيات
سنة 200م2

واحدة

)1,115,000( مليون 
ومائة وخمسة عشر 

الف دينار سنويا

قطعة صناعية 38/1م19 عبد عونيات 11
التخاذها محل تصليح  سيارات 

38/1م عبد 
سنة 200م2عونيات

واحدة

)1,105,000( مليون 
ومائة وخمسة االف 

دينار سنويا

قطعة صناعية 57/1م19 عبد عونيات 12
التخاذها محل تصليح  سيارات 

57/1م عبد 
سنة 200م2عونيات

واحدة

)1,115,000( مليون 
ومائة وخمسة عشر 

الف دينار سنويا

قطعة صناعية 41/62م19 عبد عونيات 13
التخاذها محل تصليح  سيارات 

41/62م 
عبد 

عونيات
سنة 54,88م2

واحدة

)1,060,000( مليون 
وستون الف دينار 

سنويا

14

عمارة تجارية تتكون من سبع  محالت 
اربعة منها واجهة امامية وثالثة منها 
واجهة خلفية + شقة تتكون من غرفتي 
نوم وصالة ومطبخ وصحيات وبلكونة 

34/4م عبد 
ثالث 101,75م2عونيات

سنوات

)17,000,000( سبعة 
عشر مليون دينار 

سنويا

15

عمارة تجارية تتكون من ثمانية  محالت 
اربعة منها واجهة امامية واربعة منها 
واجهة خلفية + شقة تتكون من غرفتي 
نوم وصالة ومنور  وصحيات وبلكونة

36/4م عبد 
ثالث 85,25م2عونيات

سنوات

 )14,250,000(
اربعة عشر مليون 

ومائتان وخمسون الف      
دينار سنويا
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وزارة النفط
شركة مصافي الجنوب

 )شركة عامة ( 
لجنة بيع وايجار اموال الدولة

اعالن للمرة االولى  
تعل�ن رشكة مصايف الجنوب )رشك�ة عامة( عن اج�راء املزايدة العلني�ة االوىل إليجار حوانيت 
املجم�ع الس�كني / يف خ�ور الزبري العائدة لهذه الرشك�ة يف تمام الس�اعة )9( من صباح يوم 

)االثنني( املصادف 2018/9/3 
  فعىل الراغبني االشرتاك باملزايدة العلنية الحضور باملكان والزمان املحددين مستصحبني معهم 
مبالغ التأمينات املدرجة ادناه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة  اجور نرش االعالن والداللية مع 

جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 
   مالحظة  : اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل هو موعد الغلق

مع التقدير

مبلغ التأمينات رقم الحانوتت
50,000 )خمسون الف دينار فقط( حانوت رقم )1(1
50,000 )خمسون الف دينار فقط( حانوت رقم )2(2
50,000 )خمسون الف دينار فقط( حانوت رقم )4(3
110,000 )مائة وعشرة االف دينار  ( حانوت رقم )10(4

حسام حسين ولي
مدير عام شركة مصافي الجنوب /وكالة

الى / مساهمي شركة مصرف القرطاس االسالمي لالستثمار والتمويل مساهمة خاصة 
م / اعالن دعوة اجتماع الهيئة العامة 

استنادا الحكام املادة 87 من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة املرقم ) 9 ( واملؤرخ يف 1 / 2 / 2018 . يرسنا 
دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي س�يعقد يف الس�اعة الحادية عرش من صباح يوم الخميس 30 / 8 / 2018 يف اربيل فندق الش�رياتون 

ملناقشة جدول االعمال التايل :
1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة للفرتة من 1 / 1 / 2016 ولغاية 5 / 9 / 2016 ) رشكة هه مون للتحويل املايل مساهمة خاصة ( والفرتة من 

6 / 9 / 2016 ولغاية 31 / 12 / 2016 ) مرصف القرطاس االسالمي لالستثمار والتمويل مساهمة خاصة ( واملصادقة عليها .
2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفرتة من 1 / 1 / 2016 ولغاية 5 / 9 / 2016 ) رشكة هه مون للتحويل املايل مساهمة خاصة ( والفرتة 

من 6 / 9 / 2016 ولغاية 31 / 12 / 2016 ) مرصف القرطاس االسالمي لالستثمار والتمويل مساهمة خاصة ( واملصادقة عليها .
3 – مناقشة الحسابات الختامية للفرتة من 1 / 1 / 2016 ولغاية 5 / 9 / 2016 ) رشكة هه مون للتحويل املايل مساهمة خاصة ( والفرتة من 

6 / 9 / 2016 ولغاية 31 / 12 / 2016 ) مرصف القرطاس االسالمي لالستثمار والتمويل مساهمة خاصة ( واملصادقة عليها .
4 – اقرار تعيني مراقب حسابات لتدقيق حسابات لعام 2016 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس املهنة .

5 – مناقشة تعيني مراقبي حسابات لعام 2017 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس املهنة .
6 – مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 .

7 – مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2017 واملصادقة عليه .
8 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2017 واملصادقة عليها .

9 – مناقشة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2017 واملصادقة عليها .
10 – مناقشة تعيني مراقبي حسابات لعام 2018 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس املهنة .

11 – مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2017 .
12 – مناقشة معالجة العجز للفرتة ماقبل تغيري النشاط من 1 / 1 / 2016 ولغ��اية 5 / 9 / 2016 ومن فرتة تغ����يري النشاط لل���فرتة من 

6 / 9 / 2016 ولغاية 31 / 12 / 2016 والعجز املتحقق عن السنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2017 واتخاذ القرار املناسب بشانها .
13 – اج�راء انتخاب�ات تكميلي�ة بانتخ�اب اعض�اء مجل�س ادارة ) 1 ( عضو اص�ي و ) 5 ( اعضاء احتياط وف�ق املادة 108 / ثالث�ا من قانون 

الرشكات.
14 – مناقشة تعيني لجنة مراجعة الحسابات .

15 – مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2017 واملصادقة عليه .
16 – مناقشة تقرير الهيئة الرشعية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2017 واملصادقة عليه .

17 – مناقش�ة دخول املرصف اىل س�وق العراق لالوراق املالية بناء عىل توجيهات الجهة القطاعية املتمثلة بالبنك املركزي العراقي واتخاذ القرار 
املناسب بشانه .

راجني الحضور اصالة او انابة احد املساهمني بموجب سند انابة او توكيل الغري بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل مع مراع��اة احكام املادة 
91 من القانون اعاله ويف حالة عدم حصول النصاب القانوني فيؤجل االجتماع اىل يوم الخميس 6 / 9 / 2018 يف ذلك الزمان واملكان اعاله .

رئيس مجلس االدارة 
احمد يونس اسماعيل 

اعالن دعوة للهيئة العامة 
الى / مساهمي شركة االمين العربية للتحويل المالي / مساهمة خاصة 

اس�تنادا الحكام املادة 87 / ثانيا من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وبناءا 
عىل الدعوة املوجهة من قبل رئيس مجلس االدارة بتاريخ 10 / 6 / 2018 يرسنا دعوتكم 
لحض�ور اجتم�اع الهيئة العامة يف فندق بلوم الكائن يف بغ�داد – عرصات الهندية يف تمام 
الس�اعة العارشة صباحا من يوم الثالث�اء 4 / 9 / 2018 ويف حالة عدم حصول النصاب 
القانوني يؤجل االجتماع اىل نفس اليوم والساعة من االسبوع القادم املصادف يوم الثالثاء 
11 / 9 / 2018 وذل�ك لغ�رض مناقش�ة فقرات ج�دول االعمال امل�درج يف ادناه واتخاذ 

القرارات الالزمة بشانها واملصادقة عليها وكما ياتي :
1 – مناقش�ة تقرير مجلس االدارة للس�نة املنتهية يف 31 / 12 / 2017 واملصادقة عليها 

.
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات حول امليزانية للسنة املنتهية يف 31 / 12 / 2017 

واملصادقة عليها .
3 – مناقشة الحسابات الختامية للسنة املنتهية يف 31 / 12 / 2017 واملصادقة عليها .

4 – اقرار تعيني الس�يد حس�يب كاظم جويد / رشكة عادل الحس�ون لتدقيق الحسابات 
لسنة 2017 .

5 – تعيني مراقب الحس�ابات لسنة 2018 وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس مراقبة 
املهنة .

6 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة .
7 – مناقش�ة موض�وع دمج رشك�ة االمني العربي�ة للتحويل امل�ايل م . خ برشكة الحرير 

للتحويل املايل م . خ وذلك حسب موافقة البنك املركزي العراقي واتخاذ القرار املناسب .
راج�ني الحضور او من ينوب عنكم من املس�اهمني بصك انابة او غريهم بوكالة مصدقة 
م�ن كاتب العدل عىل ان يتم ايداع االنابات والوكاالت لدى ادارة الرشكة من قبل ثالثة ايام 

عىل االقل من موعد االجتماع مع مراعاة واحكام املادة 91 من قانون الرشكات .

رئيس مجلس االدارة 
سعد حيدر حسين 

العدد  : 99
املوافق 2018/8/7م

فقدان
يف   877445 املرق�م  الوص�ل  من�ي  فق�د 
2015/12/24 والص�ادره من بلدية الحريه  
بمبلغ  /300 الف دينار بأس�م /حس�ان عبد 
الكاظم هادي / فعىل من يعثر عليه تس�ليمه 
اىل جه�ة االص�دار او مكت�ب الخي�اط للنرش 

واالعالن
���������������������������������

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة الشباب 
والرياض�ة � مكتب التصاريح االمنية بأس�م 
/ حي�در ج�واد كاظ�م فعىل من يعث�ر عليها 
تس�ليمها اىل جهة االص�دار او مكتب الخياط 

للنرش واالعالن  قرب بناية املحاكم  بالنجف 
���������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي هوية املوظ�ف )مديري�ة بلدية 
الس�ماوة( باس�م )رئي�س مهندس�ني عب�د 
الكري�م حس�ن عب�د املرقم�ة )307959( يف 
2013/10/2 الص�ادرة م�ن وزارة البلدي�ات 
واالش�غال العامة /مديرية البلدي�ات العامة 
ع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل 
العدد / 353/ب/2015

التاريخ 2018/8/8
اعالن

تبيع محكمة ب�داءة املعقل باملزاي�دة العلنية 
الجبيل�ة وان  املرق�م 2375/18 م1  العق�ار 
جن�س العقار دار مع ابنيته نوعه ملك رصف 
مس�احته 220 م2 يق�ع يف منطق�ة الجبيلة 
عىل ش�ارع فرع�ي مبلط متفرع من ش�ارع 
البه�و مش�يد علي�ه دار س�كنية مبني�ة من 
الطابوق والس�قف الكونكريت مسلح مقسم 
بص�ورة غري رس�مية اىل جزئني الج�زء االول 
يتكون م�ن كراج مس�قف بالجينكو وحمام 
خارج�ي ويف الداخ�ل غرفة اس�تقبال وغرفة 
ن�وم ومطب�خ وهول داخ�ي ودرج ي�ؤدي اىل 
الطاب�ق العل�وي ال�ذي يتك�ون م�ن غرفتني 
االرضية مبلطة بالس�رياميك والج�زء الثاني 
يتكون من طارمة امامية مسقفة بالجينكو 
وه�ول ارضيته مبلط�ة بالس�رياميك وغرفة 
نوم ومطبخ وحمام ودرج مبلط بالسرياميك 
واملحج�ر املني�وم ي�ؤدي اىل غرف�ة فوقاني�ة 
س�قفها كونكري�ت مس�لح مت�رر من اثر 
الرطوب�ة وحدي�د التس�ليح ظاه�ر للعي�ان 
يف  بع�ض املناطق والس�طح مبل�ط بالكايش 
القديم امللون درجة عمران الدار قديم فمن له  
رغب�ة بالرشاء  الحضور ام�ام هذه املحكمة 
يف بناية قرص العدالة يف تمام الس�اعة 12 من 
ظهر الي�وم الثالثون التايل لن�رش هذا االعالن  
القانوني�ة  التأمين�ات  مس�تصحبني معه�م 
البالغة 10% من قيم�ة العقار املقدرة البالغة 
)338,050,000( ثالثمائ�ة وثمانية وثالثون 

مليون وخمسون الف  دينار ال غريها
القايض عالء حس�ني صيهود

اعالن
اىل املتهم الغائب )  الرشطي اسامة عي حرجان 

صالل( 
املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة 

واملنشات 
العنوان  / محافظة البرصة � حي الحسني

بم�ا انك متهم وف�ق املادة 5/ م�ن ق.ع.د رقم 
14 لس�نة 2008 لغيابك عن مقر عملك  بتاريخ 
2016/3/1 ولحد االن واملادة )32( من ق.ع.د 
رق�م  14  لس�نة 2008 الختالس�ك املس�دس 
الحكوم�ي املرق�م )  GHM968  ( ن�وع كل�وك 
م�ع كاف�ة ملحقات�ه )30(  اطالقه م�ن نوعه 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك اقت�ى تبليغك بهذا 
االعالن عىل ان تحر امام محكمة قوى االمن 
الداخ�ي االوىل / املنطق�ة الخامس�ة الب�رصة  
خ�الل م�دة ثالثون يوم�ا من تاري�خ نرش هذا 
االع�الن يف صحيف�ة محلية يومي�ة وتعليقه يف 
محل اقامتك ومق�ر دائرتك وتجيب عن التهمة 
املوجة ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمتك غيابيا اس�تنادا ألحكام املواد )65 و 
68 و69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخي رقم 17 لس�نة 2008
اللواء الحقوقي

رئي�س محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�ي االوىل
املنطقة الخامسة

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد / 1437/ب/2018
التاريخ 2018/7/31

اىل / املدعى عليه /صالح خالص عي املرشي 
اعالن

اقامت املدعية سحر خالص عي املرشي الدعوى 
البدائي�ة املرقمة 1437/ب/2018 ضدك والذي 
تطلب فيها ازالة شيوع العقار تسلسل 1/214 
)البل�وش( قس�مة ان قاب�ال للقس�مة او بيعا 
وتوزيع صايف الثمن بني الرشكاء ولتعذر تبليغك 
ملجهولية محل اقامتك حسب رشح مبلغ مركز 
رشط�ة البرصة واملجلس البل�دي ملنطقة البكر 
واالح�رار عليه تقرر تبليغ�ك االعنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة 
صباح يوم املرافعة املوافق 2018/8/19 وعند 
عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا 
وبعكس�ه س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض مؤيد ش�مخي جرب الش�اوي

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

بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم م�ن الس�يد ) خزعل 
حسن عي( الذي يطلب فيه تبديل )اللقب( من 
)العلي�اوي( اىل )املاجدي( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل م�دى اقصاها  
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وف�ق احكام امل�ادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء هيثم فاضل الغرباوي

مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 
العامة

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

ورد س�هوا يف جريدة املس�تقبل بالعدد 1726/ 
يف 2018/8/7 ع�دم وجود االس�م الرابع وهو 
مؤيد محمود شفيق الصادر من محكمة بداءة 
املحاوي�ل بالع�دد 323/ب/2018 ل�ذا اقتى 

التنويه

تنويه
ورد س�هوا يف اع�الن اخط�ار محكمة 
قوى االمن الداخي املنطقة الخامس�ة 
الخاص باملتهمني الغائبني املنس�وبني 
اىل مديري�ة رشط�ة محافظ�ة املثن�ى 
69/اوال  للم�ادة  اس�تنادا  واملنش�ات 
وثانيا وثالثا ورابع�ا من قانون اصول 
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخي 
املرقم 17 لسنة 2018 خطأ والصحيح 
هو قانون اص�ول املحاكمات الجزائية 
لقوى االم�ن الداخي املرقم 17 لس�نة 

2008 لذا اقتى التنويه

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب )  الرشط�ي 

عالء جواد عوده محسن ( 
املنس�وب اىل / مديري�ة رشطة 

محافظة البرصة واملنشات 
العن�وان  / محافظة البرصة � 

املعقل
بم�ا انك مته�م وفق امل�ادة 5/ 
لس�نة   14 رق�م  ق.ع.د  م�ن 
2008 لغياب�ك عن مق�ر عملك  
ولح�د   2014/5  /2 بتاري�خ 
االن   وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
اقتى تبليغك بهذا االعالن عىل 
ان تح�ر ام�ام محكمة قوى 
االم�ن الداخ�ي االوىل / املنطقة 
الخامس�ة البرصة  خ�الل مدة 
ثالث�ون يوم�ا م�ن تاريخ نرش 
هذا االع�الن يف صحيفة محلية 
يومي�ة وتعليقه يف محل اقامتك 
ومقر دائرتك وتجيب عن التهمة 
املوجة ضدك وعند عدم حضورك 
س�وف تجري محاكمتك غيابيا 
اس�تنادا ألح�كام امل�واد )65 و 
68 و69( م�ن قان�ون اص�ول 
املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخي رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

االم�ن  رئي�س محكم�ة ق�وى 
الداخي االوىل

املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة

اعالن
اىل املدع�ى عليهم�ا / 1 � املق�رتض / 

عباس كريم ذياب فارس
2 � الكفيل املتقاعد / امل كريم ذياب 

فارس 
وزي�ر  )الس�يد  املدع�ي  علي�ك  اق�ام 
العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة رئيس 
مجل�س ادارة صندوق دعم املش�اريع 
امل�درة للدخل اضاف�ة لوظيفته وكيله 
الحقوق�ي خالد عب�د الكاظ�م ( امام 
ه�ذه املحكمة الدعوى البدائية بالعدد 
اع�اله طل�ب فيه�ا الحك�م بإلزام�ك 
بتسديد املبلغ املرتتب بذمتكم  والبالغ 
)4,200,000( اربع�ة ماليني ومائتان 
الف دينار بالتضامن وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
مهدي ابراهيم نج�م يف 2018/7/28 
وكت�اب مرك�ز رشطة التحري�ر العدد 
11226 يف 2018/8/5   ق�ررت ه�ذه 
املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكمة يف الساعة التاسعة من صباح 
ي�وم 2018/8/15 ويف ح�ال تبلغ�ك 
وع�دم الحضور او ارس�ال م�ن ينوب 
عنك قانون�ا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون
القايض مهدي قدوري كريم

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل 

االتحادية
محكم�ة  االح�وال الش�خصية يف 

بعقوبة
العدد :بال

التاريخ 2018/7/9
اعالن مفقود

اىل املفقود وس�ام حس�ني جاس�م 
محمد

بتاري�خ 2018/7/9 قدم�ت ام�ك 
املدع�وه )رس�مية ق�ادر حس�ن(  
تطل�ب في�ه نصبه�ا قيم�ة عليك 
لكونك خرجت بتاريخ 2007/7/2 
ول�م تعد لحد االن ل�ذا تقرر تبليغك 
بالصح�ف املحلي�ة ويف حال�ة عدم 
حض�ورك خالل خمس�ة عرش يوم 
م�ن اليوم الثاني م�ن تاريخ النرش 
س�وف تنص�ب )امك( قيم�ة عليك 

إلدارة شؤونك
القايض

فالح حسن هادي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  /3111/ش2018/2

التاريخ 2018/8/7
اىل املدعى عليه / ياسني شفيق نعمة  

اعالن
اقام�ت املدعي�ة زوجت�ك اعتم�اد  عب�اس مايض 
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة بالع�دد اع�اله ام�ام 
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة ومضمونها  
تفريق للرر ولكونك مجهول محل االقامة وعدم 
توفر املعلومات عنك وحس�ب كتاب مركز رشطة 
الراش�دية بالع�دد 1869 يف 2018/8/5 واش�عار 
مخت�ار ناحي�ة الراش�دية تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفتني محليتني بالحضور امام هذه املحكمة 
صباح ي�وم 2018/8/29 ويف حالة عدم حضورك 
او م�ا ين�وب عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة  

بحقك غيابيا ووفق القانون االصول 
القايض شيماء عباس عي

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري

العق�اري يف  التس�جيل  دائ�رة 
الزبري

اعالن بيع عقار 
القطع�ة   رق�م  او  التسلس�ل 

29/1376
املحلة او رقم واس�م املقاطعة 

الكوت
الجنس ارض الدار مع ابنيتها 

النوع ملك رصف
رقم الباب

رقم الطابق 
رقم الشقة 

املساحة 200م
: اس�تقبال وهول  املش�تمالت 
تحتاني  مش�تمالت  وغرفت�ني 
وغرفت�ني وخ�زن فوقاني مع 

مصىل حسينية 
املزروعات او املغروسات / 

واردات املبيع السنوية 
الشاغل  مالك العقار

مقدار املبيع 
ستبيع دائرة التسجيل العقاري 
يف الزبري باملزايدة العلنية العقار 
املوصوف اع�اله العائد للراهن 
ولي�د غازي فيص�ل لقاء طلب 
الدائن املرتهن املرصف التجاري 
العراق�ي البال�غ 133265218 
دينارا فعىل الراغب يف االشرتاك 
فيه�ا مراجع�ة ه�ذه الدائ�رة 
اعتب�ارا  يوم�ا   )30( خ�الل 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش 
هذا االع�الن مس�تصحبا معه 
او  نقدي�ة  قانوني�ة  تأمين�ات 
كفال�ة مرصفي�ة ال تق�ل عن 
10% من القيمة املقدرة للمبيع 
دينارا   )190000000( البالغة 
)مائة وتس�عون مليون دينار( 
وان املزايدة ستجري يف الساعة 

)12( ظهرا من اليوم االخري
العق�اري يف  التس�جيل  دائ�رة 

الزبري
نجم عبد الله حسني

محكمة بداءة البرصة
العدد  /789/ب/2018

التاريخ 2018/8/2
اعالن

املدعي /محم�ود وعقيل وميث�م وزينب وهيفاء 
وانعام ابناء حمادي يونس 

املدع�ى عليهم /جنان رحي�م  معتوق اصالة عن 
نفسها 

تبي�ع محكمة ب�داءة الب�رصة باملزاي�دة العلنية 
العق�ار تسلس�ل 818/ 366 القبل�ة ومس�احته 
268,66 م2 وان�ه عبارة ع�ن قطعة ارض خالية 
من املشيدات تقع يف منطقة القبلة الجهة املقابلة 
للمعرض عىل ش�ارع فرعي غري مبلط تحيط بها 
الدور الس�كنية فم�ن له رغبة بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املحكم�ة م�ع دف�ع التامين�ات القانونية 
البالغ�ة 10% من القيمة املق�درة والبالغة للعقار 
مائ�ة ملي�ون وس�بعمائة وس�بعة واربعون الف 
وخمس�مائة دينار ألمر هذه املحكمة وس�تجري 
املزاي�دة الس�اعة الثاني�ة ع�رش من ظه�ر اليوم 
الثالث�ون التايل لن�رش االعالن ويتحمل املش�رتي 

اجور املناداة
القايض علوان بربوت البزوني
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ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 

تعل�ن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه  والعائدة 
اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر 
بلدي�ة العم�ارة خالل فرة )30( ثالث�ون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا 
معه التأمينات القانونية البالغة )100 %( من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة 
الع�ارشة والنص�ف صباحا يف الي�وم التايل النتهاء امل�دة اعاله من تاريخ الن�رش وعىل قاعة 
مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه 
ويتحم�ل من ترس�و عليه املزايدة اجور الن�رش وكافة املصاريف املرتبة ع�ىل ذلك مع جلب 
هوي�ة االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون علي�ه مراجعة مديرية بلدي�ة العمارة خالل 
فرة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة إلكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل 

االجراءات القانونية.

رشوط التأجري
يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالبة 

بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

اىل / السادة مسامهي رشكة مرصف االقليم التجاري لالستثامر والتمويل ) ش م خ( 
اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 

استنادا الحكام قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس 
االدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 5 / 8 / 2018 . 

يرسن�ا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي س�يعقد يف الس�اعة العارشة 
م�ن يوم االربع�اء 29 / 8 / 2018 يف بناية املرصف الكائن يف اربيل ش�ارع كوالن 

ملناقشة جدول االعمال التايل واتخاذ القرارات املناسبة :
1 – مناقش�ة تقري�ر مجل�س االدارة للس�نة املالية املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2017 

واملصادقة عليه .
2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات بخصوص الحسابات الختامية للسنة املالية 

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

واملصادقة عليه .
4 – مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات واملصادقة عليه .

5 – تعيني مراقبي الحس�ابات للرشكة لس�نة 2018 وتحديد اجورهم واملصادقة 
عليهما .

6 – مناقشة تدوير االرباح للسنة القادمة 2018 واملصادقة عليها .
7 – اب�راء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافاتهم املالية واملصادقة 

عليهم .
8 – مناقش�ة تعي�ني عضو مجلس االدارة الس�يد زفر عبد الرحي�م طيب يف لجنة 
مراجعة الحس�ابات بدال من السيد نسيم نعمة هرمز والذي استقال من عضوية 

مجلس االدارة واملصادقة عليه .
راج�ني الحضور او االناب�ة او وكالة الغري بموجب صك االناب�ة او وكالة مصدقة 
م�ن كاتب العدل م�ع مراعاة احكام املادة 91 من القانون . ويف حالة عدم حصول 
النص�اب القانوني يؤجل االجتماع لي�وم االربعاء 5 / 9 / 2018 يف الزمان واملكان 

املعينني اعاله .

اعالن
تعل�ن ادارة وقف  الحاج ) امان محي الدين( عن اجراء  املزايدة العلنية 
)للغرف( املدرجة اوصافها يف ادناه فعىل الراغبني يف االش�راك باملزايدة 
مراجعة ادارة الوقف الكائن يف الجامع نفس�ه / وستجري املزايدة بعد 
عرشة ايام من تاريخ النرش وس�تجري املزايدة يف الساعة العارشة من 
اليوم االخري من املدة املذكورة يف مديرية الوقف الشيعي يف النجف االرشف 
مستصحبني معهم املستمسكات الثبوتية مصورة + اصلية والتأمينات 
القانوني�ة 20 باملائة من ب�دل التقدير واذا صادف ي�وم املزايدة عطلة 
رس�مية ستجري املزايدة يف اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي علما ان 
تسديد بدل االيجار صفقة واحدة وخالل ثالثون يوما من تاريخ االحالة 
وبخالف�ه يعترب ناكال وال يحق ملوظفي االوقاف واقاربهم حتى الدرجة 
الرابعة من دخول املزايدة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش 

والداللية واالجور االخرى

املتويل

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغداد/الكرخ 

االتحادية 
محكمة بداءة الكاظمية 

العدد / 1195 / ب / 2018
التاريخ  6 / 8 / 2018

اعالن
اىل املدعى عليه /  انعام كاظم عليوي 

اق�ام املدعي ) حمزة ددو س�الم ( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اعاله يطل�ب فيها بتأدية 
مالي�ني  اربع�ة   )4,350,000( مبل�غ 
وثالثمائة وخمسون الف دينار وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القائم 
بالتبليغ وتأييد املجل�س البلدي عليه تقرر 
تبليغ اعالنا بصحيفتني محليتني للحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة 
املص�ادف  ي�وم 26 / 8 / 2018 الس�اعة 
التاس�عة صباح�اً وعند ع�دم حضورك او 
من ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون  
القايض

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغداد/الكرخ 

االتحادية 
محكمة بداءة الكاظمية 

العدد / 1196 / ب / 2018
التاريخ  6 / 8 / 2018

اعالن
اىل املدعى عليه /  محمد داود سلمان 

اق�ام املدعي ) حمزة ددو س�الم ( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اعاله يطل�ب فيها بتأدية 
مالي�ني  ثماني�ة   )8,450,000( مبل�غ 
واربعمائة وخمسون الف دينار وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القائم 
بالتبليغ وتأييد املجل�س البلدي عليه تقرر 
تبليغ اعالنا بصحيفتني محليتني للحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة 
املص�ادف  ي�وم 26 / 8 / 2018 الس�اعة 
التاس�عة صباح�اً وعند ع�دم حضورك او 
من ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون  
القايض

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد  1661/ب /2018

اىل املدعى عليه / عيل ياسني هاني 
أق�ام املدعي اياد عيل ش�لش الدعوى املرقم�ة أعاله والتي 
يطلب فيها دعوتكم للمرافعة والحكم بالزامك  يمبلغ 935 
دوالر امريك�ي وملجهولية محل إقامت�ك عليه تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليتني رس�ميتني بالحض�ور امام 
هذه املحكمة صباح يوم  2018/8/14 الس�اعة تاس�عة 
صباح�ا وعند ع�دم حضوركم أوم�ن ينوب عنك�م قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون 
القايض 

عدنان نهري الزاميل
������������������������������������������������

دائرة كاتب العدل 
يف العمارة 

العدد: 563 
التاريخ : 2018/7/3 

اعالن 
اىل ثائر عالء عبد الحسني سودان 

بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وبع�د التب�اع الط�رق 
القانونية والتبليغ ابلغك بالعزل بالوكالة املرقمة )14561 
( يف 2016/7/11 الص�ادر من دائرة كاتب عدل يف العمارة 
وع�زل الوكي�ل املرق�م )3759( يف 14 /2018/2 وع�دم 

استعمال الوكالة بعد النرش 
املنذر /عباس دخيل محمد 
الهوية /196195598860 

يف 2016/9/8 /احوال الكفل 
العنوان /بابل / الكفل 

كاتب عدل العمارة 
محمد كرم ماهور

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد  2877/ش /2018

اىل املدعى عليها / ايمان فاضل عبد
أق�ام املدعي صف�اء لعيبي حمي�د الدع�وى املرقمة أعاله 
والت�ي يطلب فيه�ا دعوتك�م للمرافعة والحك�م بتصديق 
الطالق الواق�ع يف 2016/9/17 وتصدي�ق الرجعةالواقعة 
يف 2016/10/1  وملجهولي�ة محل االقامة حس�ب اش�عار 
منطق�ة الخ�راء املرف�ق بكت�اب مركز رشط�ة الخلود 
بالعدد 10227 يف 2018/8/1 عليه تقرر تبليغكم بواسطة 
صحيفت�ني محليت�ني رس�ميتني ع�ىل موع�د املرافع�ة يف 
2018/8/27الساعة تاس�عة صباحا وعند عدم حضورك 
أوم�ن ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق القانون  
القايض 

رائد كامل اليارسي
������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد  2892/ش /2018

اىل املدعى عليه / حسن عيل حمزة
أق�ام املدعيه امينة عبدالله ياس�ني الدع�وى املرقمة أعاله 
والت�ي يطل�ب فيه�ا دعوتكم للمرافع�ة والحك�م التفريق 
لل�رر وملجهولي�ة محل االقامة حس�ب اش�عار منطقة 
ح�ي الح�وراء الثاني�ة املرفق بكت�اب مركز رشط�ة العزة 
بالعدد 1613يف 2018/7/26 عليه تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني رس�ميتني ع�ىل موع�د املرافع�ة يف 
2018/8/27 الس�اعة تاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
أوم�ن ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق القانون  
القايض 

رائد كامل اليارسي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد:2018/5551                

التاريخ: 2018/8/8
نرش اعالن

قدمت املستدعية )سحر س�عدي محمود( طلب اىل 
ه�ذه املحكمة تطلب في�ه اصدار حج�ر وقيمومة 
لزوجه�ا املفق�ود )ع�يل احم�د حاتم( وال�ذي فقد 
لقان�ون  واس�تنادا  علي�ه   2015/5/18 بتاري�خ 
رعاية القارصين قررت املحكمة نرشه بصحيفتني 

محليتني لغرض التثبت من حياة املفقود  
مع التقدي��...

القايض
أنور جاسم حسني

������������������������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد / حيدر عبدالله 
عبدالواح�د. ال�ذي يطلب فيه تبديل اس�م ابنته من 
)ش�هد( اىل )نرج�س(، من لديه اع�راض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوماً 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 22 من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016. 
اللواء / هيثم فاضل الغرباوي

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة

اعالن دعوة اهليئة العامة 
اىل / مسامهي رشكة احلرير للتحويل املايل مسامهة خاصة 

اس�تنادا الح�كام املادت�ني 86 / 87 من قانون ال�رشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل 
وتنفي�ذا لقرار مجل�س االدارة بتاريخ 23 / 6 / 2018 يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع 
الهيئة العامة للرشكة يف مقر الرشكة الكائن يف النجف االرشف – شارع الحي االشراكي 
الساعة العارشة صباحا يوم الخميس املصادف 13 / 9 / 2018 ويف حالة عدم حصول 
النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل نفس اليوم والساعة من االسبوع القادم املصادف 
الخميس 20 / 9 / 2018 وذلك لغرض مناقشة الفقرات الواردة بجدول االعمال املدرج 

ادناه واتخاذ القرارات املناسبة بشانها واملصادقة عليها وكما ياتي :
1 – مناقش�ة تقري�ر مجلس االدارة للس�نة املنتهي�ة 31 / 12 / 2017 واتخاذ القرار 

املناسب .
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحسابات حول امليزانية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 

/ 2017 واتخاذ القرار املناسب .
3 – مناقش�ة الحس�ابات الختامية للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2017 واتخاذ 

القرار املناسب .
4 – تعيني مراقب حسابات لسنة 2018 وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس مراقبي 

املهنة .
5 – مناقشة العدول عن الفقرات  6 و 7 من قرار الهيئة العامة املنعقد بتاريخ 13 / 5 / 
2017 والخاصة بتغيري نشاط الرشكة وزيادة راس املال وذلك لصدور تعليمات جديدة 

من البنك املركزي العراقي بالدمج بني رشكات التحويل املايل واتخاذ القرار املناسب .
6 – مناقش�ة اقرار دمج رشكة االمني العربية للتحويل املايل مع رشكتنا رشكة الحرير 

للتحويل واتخاذ القرار املناسب .
7 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة رشكة الحرير للتحويل املايل .

راجني حضوركم او من ينوب عنكم من املساهمني بصك انابة او غريهم بوكالة مصدقة 
م�ن كاتب العدل ع�ىل ان يتم ايداع االمانات والوكاالت لدى ادارة الرشكة قبل ثالثة ايام 

عىل االقل من موعد االجتماع مع مراعاة احكام املادة 91 من قانون الرشكات .

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف 

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد: 5103 

التاريخ :2018/7/8 
اعالن 

بن�اءا ع�ىل الدع�وى املقام�ة من قب�ل املدعي 
)مقدام كاظم جاسم ( الذي يطلب تبديل لقبه 
م�ن )الوائيل ( اىل )العبديل ( فمن لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل م�دة اقصاها 
)خمس�ة عرش يوم ( وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدع�وى  وفق اح�كام املادة 
)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 
2016 واالم�ر االداري املرق�م 24195 يف 12/ 

. 2016/6
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العامة وكالة 

��������������������������������������
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد: 5109 
التاريخ : 2018/7/8 

اعالن 
بن�اءا ع�ىل الدع�وى املقام�ة من قب�ل املدعي 
)حس�نني كاظم جاس�م ( الذي يطل�ب تبديل 

لقبه من )الوائيل ( اىل )العبديل ( 
فم�ن لديه اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�ده اقصاه�ا ) خمس�ة ع�رش يوم ( 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية  يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري 

املرقم  24195 يف 2016/6/12 . 
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العامة وكالة

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

رئاسية محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة بداءة الهندية 
العدد : 508/ب/2018

التاريخ 2018/8/7
اىل / املدع�ى عليه / خالد محمد حس�ني كان 
يس�كن ح�ي االم�ري س�ابقا /مجه�ول محل 

االقامة حاليا 
اص�درت  ق�د  املحكم�ة  ه�ذه  ب�ان  نعلم�ك 
يف  غياب�ي  508/ب/2018  املرق�م  قراره�ا 
بتأديت�ك  بإلزام�ك  يق�ي   2018/7/31
للمدع�ي )منتظر صالح مهدي( مبلغا قدره ) 
8,000,000( ثمانية ماليني دينار واملس�تلمة 
من قب�ل بموجب الكمبيال�ة املرقمة 4538 يف 
2017/7/2 واملصدق�ة م�ن قب�ل كاتب عدل 
الهندي�ة وملجهولية محل اقامت�ك قررت هذه 
املحكمة تبليغك بصحيفتني يوميتني رسميتني  
ولك حق االعراض خالل عرشة ايام من تاريخ 
النرش وبعكسه س�وف يكتسب القرار الدرجة 
القطعي�ة وبعد مي ثالثون يوم�ا من تاريخ 

النرش
القايض

قاسم نايف زغري
 ��������������������������������������

محكمة االحوال الشخصية يف املحاويل
العدد / 2569

التاريخ 2018/8/6
اعالن

اني املفقود منه )صفاء س�لمان عبيد طامي( 
قدم�ت زوجت�ك )امنه عم�اد محم�د( بتاريخ 
2018/4/26 طلبا اىل هذه املحكمة تروم فيه 
قيمة عليك وعىل اوالدك كل من ) مصطفى تولد 
2002( وذل�ك لفقدانك بتاري�خ 2012/1/28 
ولثب�وت ذل�ك يف االوراق التحقيقية وش�هادة 
الش�هود لذا اقتىض حضورك اىل هذه املحكمة 
خالل مدة خمس�ة عرش يوم من تاريخ تبلغك 
وبعكس�ه تق�وم  املحكمة بإكم�ال االجراءات 

القانونية بحقك واصدار الحجة
القايض

كاظم ابراهيم البدراني
��������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السدة
رمق االضبارة  /1335 ت/2018

التاريخ 2018/8/5
اىل املنفذ عليه / عبد الحافظ صربي عيل

لق�ت تحق�ق له�ذه املديرية من ان�ك مجهول 
محل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن ارجاء التبليغ عليه واس�تنادا 
للم�ادة )27( من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة التنفيذ الس�دة   
خالل خمس�ة عرش يوما تبدا م�ن اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل  

خليل كريم منصور
اوصاف املحرر:

يف  333/ش/2018  املرق�م  الحك�م  ق�رار 
2017/6/10 ص�ادر من املرصف من محكمة 

االحوال الشخصية  يف السدة
��������������������������������������

دائرة كاتب العدل  
يف النجف املسائي

العدد / 293
التاريخ 2018/7/26 

اعالن اىل /عالء عبد الحسني سودان 
املدير املفوض لرشكة  املفاخر للمقاوالت 

بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتك وبع�د اتباع 
بالع�زل  ابلغ�ك  والتبلي�غ  القانوني�ة  الط�رق 
يف   15/ س�جل   2920 املرقم�ة  بالوكال�ة 
2015/4/5 والص�ادرة من دائ�رة كاتب عدل 
النجف املس�ائي باإلنذار وع�زل الوكيل املرقم 
اس�تعمال  وع�دم   2018/2/23 يف   2910  /

الوكالة بعد النرش
املنذر / عباس دخيل محمد
الهوية / 196195598860

يف 2016/9/8 احوال الكفل 
العنوان /بابل /الكفل

كاتب عدل النجف املسائي 
عيل حميد العصيبي
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اعالن 

اىل الرشكاء )مها عبد الواحد س�عيد وتحسني 
رزاق ابراهي�م (  اقتىض حضوركم اىل صندوق 
االس�كان الكائن يف حي الغدير يف النجف وذلك 
لتثبي�ت  اقراركم باملوافقة ع�ىل قيام الرشيك 
)ن�زار جاس�م كطي�و( بالبن�اء ع�ىل حصته 
 3/47032  / املرقم�ة  القطع�ة  يف  املش�اعة 
حي الن�داء يف النجف ولغرض تس�ليفه قرض 
االس�كان وخ�الل مده اقصاها خمس�ة عرش 
يوم�ا داخل العراق وش�هر واحد خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط 

حقك يف االعراض مستقبال
��������������������������������������

فقدان 
يف   1515723  / املرق�م  الوص�ل  من�ي  فق�د 
2017/2/20 والصادر من بلدية النجف بأسم 
/ ياس�ني رحيم حس�ون فعىل من يعثر عليها  
تسليمها اىل مكتب الخياط  للنرش واالعالن  يف 

النجف 
��������������������������������������

اعالن 
اىل ال�رشكاء )جواد كاظم لفت�ه وتمار تكليف 
عبد الزه�رة (  اقتىض حضورك�م اىل صندوق 
االس�كان الكائن يف حي الغدير يف النجف وذلك 
لتثبي�ت  اقراركم باملوافق�ة عىل قيام  رشيكك 
)زينه س�لمان رم�يل( بالبناء ع�ىل حصتكما 
املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة / 90/54م10 
املحجره نج�ف /مناذره    ولغرض تس�ليفه 
قرض االس�كان وخالل مده اقصاها خمس�ة 
ع�رش يوما داخ�ل العراق وش�هر واحد خارج 
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف 

يسقط حقك يف االعراض مستقبال

نائب رئيس جملس االدارة 
مجال عبد اهلل رسن

العدد: 25449 
التاريخ: 2018/7/12

م . ر . مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة

ر اللجنة

مهيلة عبد الستار مجعة 
رئيس جملس االدارة

مدة التأجيرالقيمة التقديريةالمساحةالموقعنوع الملك ورقمهت

3 سنوات350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينار9م2سوق حي سعدحانوت رقم )9(1

3 سنوات350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينار9م2سوق حي سعدحانوت رقم )11(2

3 سنوات350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينار9م2سوق حي سعدحانوت رقم )17(3

3 سنوات350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينار9م2سوق حي سعدحانوت رقم )20(4

3 سنوات350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينار9م2سوق حي سعدحانوت رقم )24(5

3 سنوات350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينار9م2سوق حي سعدحانوت رقم )47(6

3 سنوات750,000 سبعمائة وخمسون الف دينار14م2شارع بغداد  ـ سوق النصرحانوت رقم )2(7

3 سنوات550,000 خمسمائة وخمسون الف دينار14م2شارع بغداد  ـ سوق النصرحانوت رقم )12(8

3 سنوات750,000 سبعمائة وخمسون الف دينار9م2سوق القصابين القديمحانوت رقم )4(9

بدلالمساحةرقم العقاراسم العقارت

وقف جامع ال محي 1
181,680,000مغرفة رقم واحدالدين

وقف جامع ال محي 2
181,680,000مغرفة رقم 2الدين

وقف جامع ال محي 3
181,680,000مغرفة رقم 3الدين
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املدرب الفرنيس لالحتاد اجلزائري: 
ملعب كربالء أهبرين جدًا

              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد مدرب نادي اتحاد العاصمة الجزائري تيري 
فروجي الفرنسي الجنسية بجمالية ملعب كربالء 

الدولي تحفة الفرات االوسط.
وسيس�تقبل الملعب مس�ا اليوم االربع�اء مباراة 
القوة الجوية مع الفريق الجزائري في منافس�ات 

بطولة االندية العربية بكرة القدم.
وق�ال فروج�ي بحس�ب بي�ان ل�وزارة الش�باب 

والرياض�ة تلق�ت وكال�ة }الف�رات نيوز{ نس�خة 
من�ه ان “الملعب أبهرني ج�داً، وقد اجرينا الوحدة 
التدريبية بكل سالس�ة، ويتمت�ع بمواصفات فنية 

عالية جداً”.
وهو ماشاطره الرأي ممثل االمانة العامة لالتحاد 
العربي بكرة القدم محمد الخير السوداني الجنسية 
ال�ذي اك�د ان “الملعب األجمل وس�أطالب االتحاد 
العربي لكرة القدم ألقامة المباراة الختامية لكأس 

األندية العربية في ملعب كربالء الدولي”.

سان جريمان يستغل نيامر ومبايب 
يف صفقة تارخيية

            المستقبل العراقي/ وكاالت

بدأت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في 
القيام بتحركات مبكرة نحو إبرام صفقة تاريخية.

وأش�ارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية إلى أن مارك 
آرمس�ترونج مدي�ر التس�ويق بالن�ادي الباريس�ي 
اس�تغل جولة الفريق في آسيا بالصين وسنغافورة 
ه�ذا الصي�ف، للتف�اوض م�ع ش�ركات االتصاالت 
راعي�ة  لتك�ون  وغيره�ا  الحديث�ة  والتكنولوجي�ا 
لقمي�ص “بي إس جي” اعتباًرا من موس�م 2019/  

2020
ولفت�ت الصحيف�ة إل�ى أن الش�راكة بي�ن طي�ران 
اإلم�ارات ون�ادي باريس س�ان جيرمان س�تنتهي 
بنهاي�ة الموس�م الجديد، بعد 14 عاًم�ا من التعاون 
المش�ترك. وأوضح�ت أن العمالق الباريس�ي يجني 

مبلًغا يتراوح بين 25 إلى 30 مليون يورو سنوًيا من 
عق�د رعاية القمي�ص، ويس�تهدف 60 مليون يورو 
في العق�د الجديد، ليتس�اوى مع م�ا يحصده نادي 

مانشستر يونايتد من شركة شيفروليه.
وذك�رت ليكي�ب أن الن�ادي الباريس�ي يتس�لح في 
مفاوضاته بأن�ه الفريق األول واألكثر نجاًحا بدولة 

فرنسا الفائزة بكأس العالم األخيرة في روسيا.
كما يس�تند س�ان جيرمان أيضا على بعض نجومه 
مث�ل كيليان مبابي ال�ذي أذهل العالم ف�ي مونديال 
روس�يا، وحص�د جائ�زة أفض�ل الع�ب ش�اب في 

البطولة.
وأكدت أيًضا أن ش�عبية النادي الباريسي تضاعفت 
منذ قدوم نيمار جونيور صيف العام الماضي، قادًما 
من برش�لونة اإلس�باني في صفقة هي األغلى في 

التاريخ .

            المستقبل العراقي / متابعة
 

يرغب نادي نابول�ي اإليطالي، في تدعيم صفوفه بضم 
حارس مرمى خ�الل فترة االنتقاالت الصيفية الجارية، 

استعداًدا النطالق الموسم الجديد.
وذكرت صحيفة “الجازيتا ديللو س�بورت”، أن نابولي، 
ال ي�زال يرغ�ب ف�ي الحص�ول عل�ى جييرمو أوتش�وا، 
ح�ارس مرم�ى فريق س�تاندر لياج البلجيك�ي، لتدعيم 
صفوف�ه، بعد رحي�ل بيبي رين�ا إلى مي�الن، باإلضافة 

إلى تذبذب مس�توى كارنيزيس ف�ي المباريات الودية، 
وإصاب�ة أليكس ميري�ت. وتابعت الصحيف�ة أن النادي 
البلجيك�ي يري�د الحص�ول عل�ى 3.5 مليون ي�ورو من 
أجل االس�تغناء عن حارس�ه، وهو م�ا يرفضه نابولي.

وأوضح�ت الصحيفة أن نادي الجنوب حول وجهته إلى 
الكولومبي دافيد أوس�بينا، حارس اَرس�نال، 

موضح�ة أن جينتولي، المدي�ر الرياضي 
لنابول�ي، يرغب في ضمه على س�بيل 

اإلعارة.

نابويل يستهدف ضم حارس َارسنال

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أكد مدرب فريق الطلبة يحيى علوان أن الفريق 
سيخوض أولى حصصه التدريبية مساء اليوم 

األربعاء في العاصمة بغداد.
وق�ال عل�وان، في تصريح�ات خاص�ة ل، إن 
الفري�ق بدأت تكتم�ل صفوفه م�ع التعاقدات 
الجديدة، وس�يعمل الجهاز الفن�ي على إعادة 
الطلب�ة إلى مج�ده. وأوضح عل�وان أنه تمت 

إضافة أس�ماء جديدة لصفوف الفريق ونسبة 
االستقطابات بلغت ما يقارب  % 90، وبالتالي 
الفري�ق بحاج�ة إلى حص�ص تدريبية مكثفة 

لخلق حالة من االنسجام بين الالعبين.
وأش�ار إلى أنه سيعمل برفقة الكادر التدريبي 
على بناء فريق يمثل الطلبة خير تمثيل، منوها 
إل�ى أن�ه يأم�ل بمس�اندة الجمه�ور الطالبي 
وأن يتواج�د ف�ي المدرجات كم�ا عهدناه في 

السابق.

علوان يطلب دعم مجاهري الطلبة
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
كش�فت تقارير صحفية إسبانية، اليوم ، عن 
الوجهة المقبلة للكولومبي ياري مينا، مدافع 
برش�لونة، خالل فت�رة االنتق�االت الصيفية 

الجارية.
وبحس�ب ما نش�رته إذاعة “كادين�ا كوبي”، 

فإن ياري مينا سيرحل 
برش�لونة،  ع�ن 

متجًها إلى إيفرتون اإلنجليزي، في الساعات 
المقبلة. وتؤكد التقارير الصحفية اإلسبانية، 
على قرب بي�ع ياري مينا إليفرت�ون، مقابل 
35 مليون يورو، بعد فشل انتقاله لمانشستر 

يونايتد.
وفي س�ياق متصل بأخبار برشلونة، شددت 
اإلذاع�ة على أن البارس�ا كان يري�د ضم بول 
بوجبا، لكن الطلبات المالي�ة لليونايتد، وراء 

انسحاب الفريق الكتالوني من الصفقة.

ياري مينا يستقر عىل وجهته املقبلة
            المستقبل العراقي/ وكاالت

كشفت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر 
س�يتي اإلنجليزي، يتطل�ع إلى التعاقد مع 
العب، قبل نهاية سوق االنتقاالت الصيفي 

الحالي، الذي سينتهي مساء الخميس.
وكان جوارديوال قد كشف في تصريحات 
س�ابقة هذا األس�بوع، أن ناديه يريد ضم 
الع�ب جديد ليك�ون بدياًل ل�� فرناندينيو 

العب وسط الفريق.
وبحسب صحيفة “ذي تايمز” البريطانية، 
ف�إن “ن�ادي الس�يتيزن يري�د التعاقد مع 
الالع�ب الدول�ي األلماني جولي�ان فيجل 
العب وس�ط فري�ق بوروس�يا دورتموند 
أن  إل�ى  الصحيف�ة  األلماني”.وأش�ارت 
“الس�يتي يح�اول التوصل إل�ى اتفاق مع 
إدارة دورتموند، قبل 48 س�اعة من نهاية 

الميركاتو”.

نجم دورمتوند حتت جمهر مانشسرت سيتي

            المستقبل العراقي/ وكاالت

زف وزير الش�باب والرياضية، عبد الحس�ين عبطان، بش�رى الى شباب محافظة 
ذي قار.

وقال عبطان في صفحته على الفيس�بوك مس�اء اليوم “صدرت اليوم 
موافقة رئيس الوزراء الدكتور حي�در العبادي على اعادة اإلعالن 

وتخصيص األموال ألكمال ملعب ذي قار الدولي”.
وأضاف انه “وبمجرد استالمنا للكتاب الرسمي ستبدأ وزارة 
الش�باب والرياض�ة وبس�رعة وحس�ب القان�ون باإلعالن 
الرسمي وتوجيه الدعوات الرسمية للشركات الرصينة كما 

جرى في إحالة ملعب الحبيبية في بغداد”.
وأشار الى انه سيعلن أي مستجدات بالموضوع.

        بغداد/ المستقبل العراقي
 

ل�وكا  الكروات�ي  الدول�ي  ش�ارك 
مودريتش، نج�م ريال مدريد، في 
اليوم  تدريب�ات فريق�ه، صب�اح 
األربع�اء، بعد انتهاء عطلته التي 
حص�ل عليها، عقب المش�اركة 
ف�ي بطول�ة كأس العالم 2018 

بروسيا.
الموق�ع  أن وأعل�ن  الملك�ي  لفري�ق  الرس�مي 

مودريتش البالغ من العمر 32 عاًما شارك في التدريبات 
الصباحي�ة للفري�ق الثان�ي رفق�ة الالعبي�ن الدوليي�ن. 
ويس�تعد العبو ريال مدريد للمشاركة في مباراة السوبر 
األوروب�ي، أمام فريق أتلتيكو مدريد، يوم 15 أغس�طس/

آب الجاري.
جدير بالذكر أن مودريت�ش يرتبط باالنتقال إلى إنتر ميالن، 

خالل الميركاتو الصيفي الجاري.

عبطان يزف برشى لشباب ذي قار

مودريتش يعود لريال 
مدريد قبل السوبر األوريب

          المستقبل العراقي/ وكاالت
 

نج�ح ري�ال مدري�د اإلس�باني، ف�ي 
التغل�ب على نظي�ره روم�ا اإليطالي، 
بنتيج�ة 1-2، الي�وم األربع�اء، في إطار 
الجول�ة الثالث�ة واألخي�رة من منافس�ات 

الكأس الدولية لألبطال.
وحملت ثنائي�ة الفريق الملكي، توقيع جاريث 
بيل وماركو أسينس�يو، أم�ا هدف روما، 

سجله كيفين ستروتمان.

وعلى ملعب ميتاليف س�تاديوم، في والية نيو 
جيرسي، تمكن أسينسيو، من هز شباك الفريق 
اإليطالي في مستهل اللقاء، في الدقيقة الثانية، 
فيما ع�زز بيل من تق�دم الملكي، ف�ي الدقيقة 

.15
ورغ�م اس�تحواذ الفريق اإلس�باني على الكرة 
وتمتع�ه بالكثي�ر م�ن الف�رص، نج�ح فري�ق 
العاصمة اإليطالية في اقتناص هدف وحيد، في 

الدقيقة 83، جاء بتوقيع كيفين ستروتمان.
وبذلك أنهى الفريق المدريدي، جولته التحضيرية 

بفوزين أمام روما }1-2{، ويوفنتوس }3-1{، 
وهزيمة أمام مانشستر يونايتد }1-2{.

ويع�ود الملك�ي إل�ى دي�اره الس�تكمال فترته 
التحضيرية للموسم باستضافة ميالن ببطولة 
س�انتياجو برنابيو الودية السبت المقبل، على 
أن يواج�ه أتلتيك�و مدري�د ف�ي كأس الس�وبر 

األوروبي، 15 أغسطس/آب الجاري.
أما روما يرحل عن كأس األبطال الدولية الودية 
بحصيل�ة هزيمتين أم�ام ريال مدري�د }1-2{، 

وتوتنهام }4-1{، وفوز على برشلونة }4-2{.

ريال مدريد يروض ذئاب روما

         المستقبل العراقي/ وكاالت
 

يواج�ه ن�ادي برش�لونة، أزمة 
كبيرة، قبل خ�وض مباراة كأس 
الس�وبر اإلس�باني، أم�ام نظي�ره 
إش�بيلية، األحد المقب�ل، على ملعب 
صحيف�ة  وأك�دت  بالمغ�رب.  طنج�ة 
مون�دو ديبورتيف�و، أن برش�لونة يض�م 
حالًي�ا 4 العبي�ن م�ن خ�ارج دول االتح�اد 

في�دال  أرت�ورو  التش�يلي  وه�م  األوروب�ي، 
وآرث�ر ميل�و  فيلي�ب كوتيني�و  والبرازيلي�ون 
ومالك�وم. وأوضح�ت الصحيف�ة، أن االتح�اد 
اإلس�باني، يسمح بمشاركة 3 العبين فقط من 
خ�ارج االتحاد األوروب�ي، في مباراة الس�وبر 
المحلي لكل فريق. وذكرت أن النادي الكتالوني 
يس�عى إلنهاء أوراق كوتينيو، حيث س�يحصل 
على الجنس�ية البرتغالية، بعد مساعدة زوجته 

التي تحمل نفس الجنسية.

وأضاف�ت أن أوراق الالع�ب البرازيل�ي انته�ت 
النهائي�ة  الموافق�ة  فق�ط  وينتظ�ر  بالفع�ل، 
للحصول على الجنس�ية البرتغالية، مشيرة إلى 
أن كل األوراق الت�ي قدمه�ا كوتيني�و، س�ليمة 

وقانونية.
ونوهت أن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، 
س�يضطر إلبع�اد العب م�ن الرباع�ي المذكور 
س�لًفا، حال لم يحصل كوتينيو على الجنس�ية 

البرتغالية، خالل اليومين المقبلين.

أزمة يف برشلونة قبل السوبر اإلسباين

    المستقبل العراقي / وكاالت

أعلن ن�ادي أتلتيك بلباو رس�مياً 
عن دفع الشرط الجزائي والبالغ 
80 مليون يورو في عقد الحارس 
الحارس  اإلس�باني كيبا لُيصبح 

األغلى في تاريخ كرة القدم.
“س�كاى  ش�بكة  وذك�رت 
“مس�ؤولى  أن  س�بورتس” 
تشيلس�ي قام�وا بدف�ع مبل�غ 
80 ملي�ون يورو قيمة الش�رط 
الجزائ�ي فى عق�د الح�ارس مع 
بلباو من خ�الل مندوبين له بمقر 
االتح�اد اإلس�بانى صب�اح الي�وم 

األربعاء”.
وم�ن المتوق�ع أن يق�وم تشيلس�ي 
بإع�الن تعاقده مع كيب�ا أريزاباالغا 
لم�دة 6 مواس�م، ليك�ون الح�ارس 
األغل�ى ف�ي التاريخ. ليفرب�ول كان 
وق�ع مع أليس�ون ليك�ون الحارس 
األغل�ى في العالم مقاب�ل 65 مليون 
يحط�م  أن  قب�ل  إس�ترليني  جني�ه 
تشيلس�ي الرق�م مج�دًدا بدف�ع 71 

مليون جنيه إسترليني.
وس�يكون كيب�ا بدياًل لتيب�و كورتوا 
ال�ذي اقت�رب م�ن االنتق�ال ل ري�ال 
مدري�د، إذ من المنتظر أن يوقع على 

العقود الخميس المقبل.

رسميًا.. كيبا أغىل حارس مرمى يف تأريخ كرة القدم

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أك�د أوليفيه جيرو، مهاجم تشيلس�ي اإلنجليزي، أن�ه تدخل إلقناع 
أحد نجوم منتخب فرنس�ا، الفائز بلقب كأس العالم هذا الصيف في 
روس�يا، باالنضمام إلى صفوف البلوز، قبل بداية الموس�م الجديد.

وقال جيرو، في تصريح�ات أبرزتها صحيفة ليكيب، إنه تحدث مع 
زميل�ه في المنتخب، نبيل فقير، صانع ألعاب ليون، عن فوائد اللعب 

لتشيلس�ي، وذل�ك أثناء ارتباط اس�م فقير باالنضمام إل�ى ليفربول، 
أثن�اء منافس�ات المونديال.وأض�اف جيرو “كما تح�دث إيدين هازارد 

مع فقير، وأكد له أننا نرحب بانضمامه إلى تشيلسي”.وأش�اد جيرو بنجم 
أولمبيك ليون، قائال “فقير العب رائع، ولكن ال أعلم موقفه من ناديه في هذه الفترة”.

هازارد وجريو يتحركان 
نحو صفقة فرنسية لتشيليس

            المستقبل العراقي / متابعة
 

اعرب األس�طورة األرجنتيني�ة، دييجو مارادونا، عن اس�تيائه من عدم 
وضع اسمه ضمن المرشحين لتدريب المنتخب الوطني.وكتب مارادونا 

عبر حس�اباته على مواقع التواصل االجتماع�ي “مع احترامي للمنتخب 
األرجنتين�ي، أري�د أن أقول إنني مس�تاء م�ن عدم ذكر بع�ض الصحفيين 

الس�مي ضمن المرش�حين المحتملين لتدري�ب المنتخب”.وأضاف “كما أنني 
حزين م�ن تداول بعض الصحف األرجنتينية اليومية ألس�ماء مدربين س�ابقين 

للمنتخب، دون ذكر اسمي”.وتولى بطل العالم مع ال�)ألبيسيليستي( في 1986 
بالمكس�يك، تدريب منتخب بالده في نوفمبر/تشرين أول 2008 قبل أن يرحل 

بعدها بعامين عقب اإلقصاء المهين من الدور ربع النهائي بمونديال جنوب 
إفريقيا، على يد ألمانيا برباعية نظيفة.

مارادونا يرشح نفسه لتدريب األرجنتني
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

أن�ت ضمن عاصفة من األح�داث ترافقك من�ذ الصباح، وال 
تس�تطيع فعل األمور التي عليك كافة وخصوصا الشخصية 
منها، احذر عىل صحتك يف فرتة ما بعد الظهر، وبخاصة عىل 
معدت�ك. يف املس�اء قد تص�ل مزاجيتك إىل أعىل ح�د لها، مما 

يسبب بعد اآلخرين عنك، وبخاصة مواليد 1 إىل 11 نيسان.

أمورك جيدة اليوم، لكن تش�عر بيشء خطأ، لكن ال تستطيع 
تحدي�د مص�دره، يوم ه�ادئ بع�ض ال�يشء وبخاصة منذ 
الصباح حت�ى الظهرية، ثم تبدأ األم�ور بالتحرك، لكن عليك 
ع�دم الته�ور يف ترصفات�ك، ونبذ الج�رأة الزائدة. يف املس�اء 

توضع تحت املساءلة من قبل من تحب

أنت يف قمة نش�اطك ي�ا عزيزي الث�ور، وقوتك كب�رية جداً، 
وتبدو متفائالً يف الحياة. الكثري من مواليد الثور س�يكونون 
عىل س�فر اليوم، وبخاصة يف فرتة ما بعد الظهر. يف املس�اء 
تبق�ى يف تألق�ك وتقيض وقتا ممتعا مع م�ن تحب، فاألمور 

بينكما ممتازة جداً

أم�ورك جيدة الي�وم، لكن ال تحاول الس�يطرة عىل اآلخرين، 
ثقتك بنفس�ك تجعل�ك متكرباً ه�ذا اليوم، ق�د تواجه بعض 
املشاكل يف فرتة الظهر، لكنها ستكون عابرة، يف فرتة املساء 
لديك العدي�د من املواعيد، مّما يدفع�ك إىل إلغاء بعض منها، 

مّما يسبب انزعاج أحد املقربني إليك

عواطف�ك جياش�ة ي�ا مول�ود الج�وزاء وانفعاالت�ك كثرية، 
عقل�ك الیوم مش�غول باألم�ور العائلي�ة والعاطفي�ة، لكن 
علي�ك االهتمام بأعمال�ك أكثر؛ ألنك مهمل جدا وكس�ول. ال 
تدع الغرية تأكلك يف فرتة املس�اء، واجع�ل عقلك أكثر حكمة 
وتفكرياً عند إعطائك أي قرار، وبخاصة يف املجال العاطفي.

تبدأ نهارك بنش�اط وتصحو باكراً مستعداً ملواجهة يوم جيد 
بنظرك، وهذا فعال ما س�يحدث وبخاص�ة يف فرتة الظهرية، 
حي�ث تنهي أعمالك املرتاكمة وتحدد لك بعض األمور الجيدة 
يف العمل. يف فرتتي ما بعد الظهر واملس�اء قد تش�عر ببعض 

الكآبة وامللل

م�ا ت�زال يف املقدمة وثقتك بنفس�ك كب�رية، ال تهت�م لكالم 
اآلخري�ن الذي�ن يحاولون انتق�ادك يف أفعال�ك. رصاحتك قد 
تجلب لك بعض املش�اكل يف فرتة ما بع�د الظهر، وقد يحدث 
نقاش بينك وبني أحد زمالئك يف العمل أو مديرك. املساء جيد 

وخصوصا أنك تتلقى دعوة للخروج بشكل مفاجئ.

الي�وم ليس كما تتوقع يا عزيزي الجدي، فاألمور تعاكس�ك 
منذ الصباح وتبدأ النهار بعصبية ورصاخ، وتحّذر أي شخص 
م�ن التحدث إليك؛ ألن�ك ال تحتمل أي كلمة توجه لك، يف فرتة 
ما بعد الظهر تبدأ األمور بالتحسن قليالً مع بقاء الجو ملبداً 

بالغيوم، مواليد 3 إىل 12 كانون ثاني هم األكثر توترا.

ي�وم آخر لي�س عىل مزاجك ي�ا مولود األس�د، فأنت عصبي 
وعىل أقل كلمة تفتعل مشكلة، حاول الهدوء ففرتة الظهرية 
تحمل معها مفاجآت ال تحبذها، وبخاصة عىل املجال العميل 
ال�ذي يالقي تعطيال منذ م�دة، لذلك ال تقم بأي قرار قد تندم 

عليه فيما بعد. يف املساء األجواء هادئة جدا

ي�وم مه�م عىل نط�اق العمل وق�د تك�ون لدي�ك العديد من 
االجتماع�ات املهمة، والتي تنتهي كما ترغب. لكن عليك بأن 
ال تكون عنيدا، وحاول أن تكون أكثر ديمقراطية يف قراراتك. 
تأخذ املس�اء اس�رتاحة لك لرتى بعض األصدقاء أو عائلتك، 

مواليد 3 إىل 11 شباط هم األكثر جاذبية هذا اليوم.

الي�وم مثل أم�س وال يوجد أي تغيري يذك�ر، فاألمور ما تزال 
هادئة، وتشعر ببعض امللل يف فرتتي الصباح والظهرية، لذلك 
ح�اول إنه�اء أعمالك قب�ل أن يأتي يوم غد ال�ذي ال يدعمك. 
يف فرتة املس�اء تبدأ األحداث بالت�وايل، وتصبح غري قادر عىل 

تلبية كل ما يطلب منك.

الحوتنهار مرشق عليك، فعليك باغتنامه يا حوت؛ لكي تغري 
نفس�يتك ومزاج�ك، فاليوم يعطيك الدعم لتفع�ل ماذا تريد، 
كما أن الحظ يخدمك يف كثري من املجاالت ويزيد شعبيتك بني 
اآلخرين، وتكون أس�همك عالية جداً ه�ذه الليلة، وبخاصة 

مع من تحب. مواليد 6 إىل 13 آذار األكثر حظاً هذا اليوم.

احلوتالعذراء

نصيحة غريبة ملريضات القلب
 كشفت دراسة حديثة يف الواليات املتحدة، 
أن النس�اء الالئ�ي ُيصب�ن بأزم�ة قلبي�ة 
ويقص�دن طبيبة ام�رأة مثله�ن يتماثلن 
للش�فاء ع�ىل نحو أفض�ل، مقارن�ة بمن 

يتطببن عىل أيدي األطباء الرجال.
وبحس�ب ما نقلت صحيف�ة “دييل ميل” 
الربيطانية، فإن الطبيبة تقوم بتشخيص 
أكث�ر دقة ألزمة القلب لدى النس�اء، فيما 

يعمم الطبيب الرجل األعراض التي تصيب 
الرجال، ويعتقد أنها تنطبق عىل الجنسني.

واعتم�دت الدراس�ة عىل 582 أل�ف حالة 
أزمة قلبي�ة عىل مدى 19 عام�ا، ووجدت 
أن الجراح�ات النس�اء يحصلن عىل نتائج 
أفضل بكثري حني يجرين عمليات ملريضة 
امرأة.وق�ال الباحث يف جامعة واش�نطن، 
س�يث كرناه�ان، إن كف�اءة الطبي�ب)ة( 

املعالج)ة( ليس�ت عنرصا حاس�ما بشكل 
دائ�م، إذ قد يكون جن�س الطبيب املعالج 
مؤثرا أيضا يف تع�ايف املريضة بعد اإلصابة 
باألزم�ة القلبية.وقارنت الدراس�ة بيانات 
واس�تندت  و2010،   1991 ب�ني  امل�رىض 
إىل عوام�ل مثل العم�ر واالنتم�اء العرقي 
املؤسس�ات  وج�ودة  الصح�ي  والس�جل 

الطبية التي قصدها املصابون.

فائدة صحية للرصاصري!
توصلت دراس�ة علمي�ة أجرتها جامعة 
أكل  أن  إىل   Wisconsin-Madison
الرصاص�ري يمك�ن أن يكون أم�را جيدا 

لألمراض املعوية.
ووجد الباحثون أن اس�تهالك الحرشات 
يمكن أن يس�اعد يف دعم نم�و البكترييا 
املعوي�ة املفيدة، للحد م�ن االلتهابات يف 

الجسم.
وتحت�وي الرصاص�ري، مث�ل غريها من 

الح�رشات، ع�ىل ألي�اف مث�ل الكيت�ني، 
تختلف عن األلياف الغذائية املوجودة يف 

األطعمة، مثل الفواكه والخرضوات.
وش�ملت التجربة الجديدة دراسة ما إذا 
كانت ألياف الحرشات تؤثر عىل البكترييا 

املوجودة يف الجهاز الهضمي.
وشارك عرشون شخصا يف الدراسة التي 
تضمن�ت نوع�ني مختلفني م�ن وجبات 

اإلفطار.

ويف أول أس�بوعني، تن�اول املش�اركون 
إم�ا وجبة إفط�ار “نظامي�ة”، أو وجبة 
تحت�وي ع�ىل 25 غراما من ب�ودرة لحم 

الرصاصري املجففة.
ثم عاد كل مشارك إىل نظام غذائي عادي 

ملدة أسبوعني، يف منتصف الدراسة.
وقىض املش�اركون األسبوعني األخريين 
يف تن�اول وجبة إفطار، ل�م ُتقدم لهم يف 

أول أسبوعني.

فوائد صحية للخوخ
يع�د الخوخ أو »ال�دراق« م�ن الفاكهة 
املوسمية املتعددة االستخدامات؛ فربما 
أكلت�ه طازًج�ا أو رشبت�ه معص�وًرا أو 
أكلته مجفًفا، أو تناولته ضمن مقادير 
الحلوي�ات والفطائر، لكنك ق�د ال تعلم 
أنه من أكثر الثمار اللذيذة الطعم فائدّة، 

ومن أشّدها وقايًة من األمراض.
وإلي�ك فوائ�د الخ�وخ الصحي�ة، وفًقا 

ألحدث الدراسات البحثية العاملية:
يع�زز التئ�ام الج�روح: تحت�وي ثمرة 
يس  فيتام�ني  م�ن   %15 ع�ىل  الخ�وخ 
ال�ذي يعزز قدرة الجس�م عىل الش�فاء 

م�ن الجروح، إضاف�ًة إىل تقوية الجهاز 
املناعي؛ فهو يس�اعد عىل التخلص من 

املواد الكيميائية املسببة للرسطان.
يق�وي النظ�ر: يكتس�ب الخ�وخ لونه 
الربتق�ايل الذهب�ي م�ن مرك�ب مض�اد 
لألكس�دة يدعى »بيتا كاروتني«، يحّوله 
الجس�م إىل فيتامني »أ« الذي يعد املركب 
املثايل لتقوية النظر، كما يساعد أيًضا يف 

الحفاظ عىل قوة أداء الجهاز املناعي.
مل�نّي ومهّضم طبيعي: تش�غل األلياف 
الطبيعي�ة نس�بة 9% م�ن حج�م ثمرة 

الخوخ.

سودوكو

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديري�ة تنفي�ذ النج�ف
رقم االضبارة / 2018/1963

التاريخ 2018/8/7
اىل / املنفذ عليه  / محمد عيل حسن مريهج

لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املبل�غ القضائي لهذه 
املديرية واش�عار مختار الجدي�دة / 4 يف النجف  انك مجهول محل 
االقام�ة وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش  يوما 
تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة بإجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي 
اوص�اف املح�رر :

ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية يف النج�ف بالع�دد 4427/
بتأدي�ة نفق�ات  الزام�ك  ش2018/5 يف 2018/7/9 واملتضم�ن 
150,000ال�ف  للدائنه نضال حميد فرج نفقة مس�تمرة لألطفال 

وعددهم اثنان وتحميلك الرس�وم واملصاريف واتعاب املحاماة
��������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديري�ة تنفي�ذ النج�ف
رقم االضبارة / 2018/1964

التاريخ 2018/8/7
اىل / املنفذ عليه  / محمد عيل حسن مريهج/ نجف / الجديدة

لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املبل�غ القضائي لهذه 
املديرية واش�عار مختار الجدي�دة / 4 يف النجف  انك مجهول محل 
االقام�ة وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش  يوما 
تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة بإجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي 
اوص�اف املح�رر :

ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية يف النج�ف بالع�دد 4669/
ش2018/7 يف 2018/7/29وتضمن الزامك بتأديته نفقة مستمرة 
للدائن�ه نور الهدى محمد عيل حس�ن قدرها مائة وخمس�ون الف 
دينار ش�هريا واعتبارا من 2018/7/10 وتحميلك كافة الرس�وم 

واملصاريف واتعاب املحاماة

تنويه
اشارة اىل االعالن املنشور يف  صحيفة املستقبل العراقي العدد1729ي 

2018/8/8
س�قط س�هوا من اعالن تنفيذ  بعقوبه املرقم 114  مشتمالت العقار 
وه�ي عب�ارة عن  مح�الت تجاري�ة ومخازن لبي�ع املواد االنش�ائية 
والغذائي�ة ومبني من مادة الطابوق ومس�قف بالكونكريت املس�لح 
والقيم�ة املق�درة  ه�ي) 487500000( اربعمائة وس�بعة وثمانون 
مليون وخمسمائة الف دينار ارضا وبناء  وموقع العقار  هو بعقوبة 

/ املفرق رقم القطعة) 8678 (م27  مجاور جامع الزيتون
��������������������������������������

دائرة التسجيل العقاري يف منديل
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2017/10/5 لتسجيل

تم�ام العقار تس�لس307 محلة جميل بك باس�م العراق�ي ثامر ويل 
محمد مجددا بأعتباره حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض 
تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل 
العقاري  رقم)43   ( لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من 
يدعى بوجود عالقه اوحقوق معينه عىل هذا العقار تقديم مالدية من 
بين�ات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل 
لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة العارشة 
صباح�ا من اليوم التايل النتهاء م�دة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه 

موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
عيل فيصل مطرش

مالحظ دائرة التس�جيل العقاري يف منديل
��������������������������������������

دائرة التسجيل العقاري يف منديل
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2017/10/5 لتسجيل 

جزء من
تمام العقار تسلس�ل151 محلة بوياقي باسم ورثة رشيد عبد املجيد 
رض�ا مجددا بأعتباره حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض 
تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل 
العقاري  رقم)43   ( لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من 
يدعى بوجود عالقه او حقوق معينه عىل هذا العقار تقديم مالدية من 
بين�ات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل 
لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة العارشة 
صباح�ا من اليوم التايل النتهاء م�دة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه 

موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
عيل فيصل مطرش

مالحظ دائرة التس�جيل العقاري يف منديل

فقدان 
فقد الوصل الصادر من بلدية النعمانية املرقم 996748 بتاريخ 28 / 
5 / 2017 بمبلغ 337500 ثالثمائة وسبعة وثالثون الف وخمسمائة 
دينار بأس�م / قاسم كامل عباس فعىل من يعثر عليه تسليمه لجهة 

االصدار .
��������������������������������������

فقدان 
فق�دت مني الهوية الص�ادرة من دائرة صحة بغداد الرصافة باس�م 
املصور الشعائي عماد ماهود فهد فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار .
��������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة واس�ط 
قسم شؤون جنسية محافظة واسط 

اعالن 
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )محمد كامل صياح ( يطلب 
) تبدي�ل لق�ب ( م�ن )الزبي�دي ( اىل ) العن�زي ( فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية من خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق احكام امل�ادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة الع�ام / وكال�ة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية األحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 5112
التاريخ 2018/7/8

بناء ع�ىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي )رضغام كاظم جاس�م ( 
ال�ذي يطلب تبديل لقبه  من )الوائيل( اىل )العبديل( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�ده اقصاها )خمس�ة ع�رش يوم( 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العامة وكالة

وزارة النفط
شركة مصافي الجنوب

 )شركة عامة ( 
لجنة بيع وايجار اموال الدولة

اعالن للمرة االولى  
تعل�ن رشكة مصايف الجنوب )رشك�ة عامة( عن اج�راء املزايدة العلني�ة االوىل إليجار حوانيت 
املجمع السكني / يف الشعيبة العائدة لهذه الرشكة يف تمام الساعة )9( من صباح يوم )االحد( 

املصادف 2018/9/2 
  فعىل الراغبني االشرتاك باملزايدة العلنية الحضور باملكان والزمان املحددين مستصحبني معهم 
مبالغ التأمينات املدرجة ادناه ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة  اجور نرش االعالن والداللية مع 

جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 
   مالحظة  : اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل هو موعد الغلق

مع التقدير

مبلغ التأمينات رقم الحانوتت
175,000 )مائة وخمسة وسبعون الف دينار فقط( حانوت رقم )1(1
175,000 )مائة وخمسة وسبعون الف دينار فقط( حانوت رقم )2(2
178,000 )مائة وسبعة وثمانون الف دينار فقط( حانوت رقم )3(3
193,000 )مائة وثالثة وتسعون الف دينار فقط  ( حانوت رقم )4(4
50,000 )خمسون الف دينار فقط  (حانوت رقم )5(5
50,000 )خمسون الف دينار فقط  (حانوت رقم )6(6
88,000 )ثمانية وثمانون الف دينار فقط  (حانوت رقم )7(7
126,000 )مائة وستة وعشرون الف دينار فقط (حانوت رقم )8(8

حسام حسين ولي
مدير عام شركة مصافي الجنوب /وكالة

العدد  : 100
املوافق 2018/8/7م
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

عبير مشخص  شاكر فريد حسن
يف ظل األجواء العنرصية والفاش�ية الس�ائدة يف البالد، ويف غمرة س�ن 
وترشي�ع قان�ون »القومية«، ويف واق�ع ارسائييل يحرض فيه ساس�ة 
اليمني املتطرف عىل الفلس�طينيني والعرب بشكل يومي، يجيء الحكم 
الس�يايس بالسجن خمسة ش�هور عىل الش�اعرة دارين طاطور، ابنة 
الرينة الجليلية، بتهمة التحريض من خالل كتابة قصيدة ونرشها عىل 

صفحتها يف الفيسبوك.
وه�ذا الحكم االرسائييل الجائر بحق الش�اعرة طاطور، يطرح اس�ئلة 
كث�رة عن جه�از القض�اء عنما يتعلق األمر باالنس�ان الفلس�طيني، 
فيخت�ار يف الكث�ر م�ن الحاالت تبن�ي خط�اب املؤسس�ة االرسائيلية 

الحاكمة ازاء الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
فك�م من وزير صهيوني وباألخص الرتانس�فري ليربمان يحرض ليالاً 
ونهاراًا عىل القتل واالعدامات امليدانية، ويدعو اىل قصف غزة، أليس هذا 

ا؟! ا مبارشاً تحريضاً
وك�م من س�يايس ارسائي�يل برر الحص�ار والطوق االحت�اليل ضد غزة 
وأعم�ال القت�ل والتجوي�ع واالغتي�االت السياس�ية التي طال�ت قادة 

ا؟ ا أيضاً املقاومة، افليس هذا تحريضاً
ا معروف للجميع. فلماذا ال يقدمون هؤالء اىل املحاكمة؟ الجواب طبعاً

ان » جريم�ة » الش�اعرة الريناوي�ة داري�ن طاطور انه�ا طرحت عرب 
ا ينارص الحق الفلس�طيني، برفض االحتالل  قصيدتها وس�جلت موقفاً
ومقاومته باألسالييب واألش�كال النضالية املتاحة واملعرتف بها دولياًا 

يف مواجهة املحتلني واملستعمرين.
ودارين طاطور ليس�ت الوحيدة التي تواج�ه حكم القضاء االرسائييل، 
بل س�بقها اىل ذلك ش�عراء املقاوم�ة والكفاح واالحتج�اج ابان الحكم 
العس�كري البغيض، أمثال راشد حسني وتوفيق زياد ومحمود درويش 

وسميح القاسم ومحمود دسوقي وحنا ابو حنا وغرهم.
هذا باالضافة اىل الشاعر شفيق حبيب، طائر الفينيق املنبعث بركاناًا من 
رماد، الذي صودرت مجموعته الش�عرية »العودة اىل اآلتي«، واعتقل يف 
الع�ام ١٩٩٠ وحوكم بتهمة التحريض ودعم االنتفاضة وتأييد منظمة 
التحرير الفلس�طينية، فس�جن وخض�ع لالقامة الجربية واس�تمرت 

محاكمته حتى العام ١٩٩٢، ووصلت اىل أروقة محكمة العدل العليا.
يف الحال�ة االرسائيلي�ة واالحت�الل املمت�د تنقل�ب املعاي�ر واملقايي�س 
واملفاهيم واملوازي�ن فيصبح من حق املحتل القاهر القامع أن يحرض 
بش�كل عادي، أما حني يرتفع صوت الشعب املقموع املقهور املصادرة 
أرض�ه وحقوقه وحرياته حامالاً يف قلب�ه وعقله وروحه الحق بالكفاح 
والنضال الرشعي واملقاومة الشعبية فان الطريق اىل تجريمه تتسارع، 

ويصبح من السهولة محاكمة القصيدة والشاعر.
فاملجد والحرية للش�عر وللمبدعني ولالبداع املق�اوم الرافض الغاضب 
امللت�زم، والعار والس�قوط لالحت�الل. وتحية حب لكل ش�عراء الوطن 
والجرح الفلس�طيني، الذين يرسمون حدود وجغرافيا الوطن بحروف 
ممزوجة بدماء الش�هداء، وينس�جون من اجس�ادهم قصائد وأشعار 

وحروف صادقة من اجل فلسطني واستقاللها وحرية شعبها.

تق�رتن مدين�ة فينيس�يا أو البندقي�ة باألح�الم واألس�اطر واألقنعة 
املزركش�ة والجندول، وكيف ال فهي مدينة س�احرة بطرقاتها الضيقة 
املتعرجة، وبمي�اه البحر التي تداعب أرصفته�ا، وبأهلها الودودين... 
يف صيف فينيس�يا تختلط نس�مات الهواء برائحة زهور الياسمني، ويف 
كل مرة أزور فيها املدينة يزداد حبي لها، وأيضااً يزداد إحس�ايس بتأثر 

السياحة عليها. 
يف زيارت�ي األخ�رة لها بدت فينيس�يا يل كم�ا لم أرها م�ن قبل، كانت 
جميل�ة كعادته�ا ولكنه�ا كانت مرهق�ة، متعبة ترتنح م�ن ثقل آالف 

الس�ياح الذين يجوبون ميادينها التاريخية وأزقتها.
حتى عندما تش�تد شمس�ها ويغلب الجو الحار نسائم البحر اللطيفة، 
ال يتوقف الس�ياح بل يس�تمرون حاملني عصا »الس�يلفي« مثبتة عىل 
هواتفه�م، ويتقدمهم رائدهم حامالاً شمس�ية أو عص�ا أو علمااً ملونااً 
حتى ال تتوه خطاهم. البعض يأتي قادمااً عىل متن العابرات العمالقة، 
ويكتفون بقضاء ساعات يف املدينة. ويشتكي أصحاب املحال واملطاعم 
من أن هذا نوع من الس�ياح ال ينفق النقود كثرااً، هذا غر التلوث الذي 

يصاحب مرور السفن عرب الجزر الصغرة املتناثرة.
يف أيام الذروة الس�ياحية يصل عدد السياح يف فينيسيا ل�6٠ ألف زائر، 
رقم يتعدى عدد س�كانها املقدر ب�55 ألف شخص. تذمر سكان املدينة 
العائمة كثرااً من غلبة الس�ياح عىل مدينته�م، وقالوا إنها تحولت من 
مدين�ة تاريخية ملدينة ترفيهية، فه�م وإن كانوا مصدر رزق ملطاعمها 
ومحالتها، إال أنهم أيضااً يرضون املدينة بالتلوث الذي تس�ببه البواخر 
التي يصلون عليها، وبإلقاء النفايات يف كل مكان، وهي تجذب الفرئان 

والطيور مثل الحمام والنورس.
تعان�ي البندقي�ة من »الس�ياحة الزائدة«، وهو مصطل�ح قد يكون قد 
اخرتع من أجلها. يف بداية ش�هر مايو لجأ عمدة املدينة إلقامة حواجز 
تفصل الس�ياح عن سكان املدينة خالل أحد مهرجاناتها. لم يرق األمر 
للس�كان وتظاهر عدد كب�ر منهم، قال أحدهم: »نح�ن مالك مدينتنا 

وليس العمدة وال السياح... فينيسيا تحترض«.
وليس�ت فينيس�يا وحده�ا التي تعان�ي من ازدي�اد حركة الس�ياحة، 
فأمس�رتدام وباري�س وغرها من الوجه�ات العاملي�ة املحبوبة تعاني 
أيض�ااً. ولكن فينيس�يا مختلفة... فه�ي تعاند الزمن وش�بح الغرق يف 
مياه البحر وهو مصر تنبأ به العلماء.وقد يكون من أس�باب مظاهر 
اإلعي�اء عىل الجميل�ة العائمة أيضااً اإلجراءات البروقراطية وتس�اهل 
الجهات املسؤولة يف العناية باملدينة. ذكر تقرير نرش مؤخرااً يف صحيفة 
»الغاردي�ان« أن القصور الرائعة عىل حافتي القنال الكبر يف فينيس�يا 
تعاني من تقرش طالئها األحمر الذي اش�تهرت به، والس�بب يعود ألن 
السلطات املحلية متمسكة باألساليب القديمة لرتميم املباني القديمة، 
ومنه�ا الط�الء املكلف، وهو ما يمث�ل عبئااً عىل بلدي�ة املدينة.ولكن قد 
يكون هناك بصيص من األمل فق�د أطلقت بلدية املدينة حملة لتوعية 
الس�ياح والزوار للحفاظ عىل املدينة؛ حثته�م فيها عىل احرتام املدينة، 

والتحيل باملس�ؤولية خالل تجوالهم فيها.

فينيسيا املتعبةحياكمون القصيدة!

رشكة النرجس تعلن االنتهاء من مد شبكة الرصف الصحي 
ملنطقة حي الرشيد يف منطقة القبلة 

مدير الشركة حاتم محسن الدراجي يؤكد على االستمرار في خدمة ابناء محافظة البصرة

البصرة / المستقبل العراقي / صفاء الفريجي

اعل�ن مدي�ر رشك�ة النرج�س املنف�ذة مل�رشوع 
مج�اري القبلة املتكامل يف البرصة حاتم الدراجي 
ع�ن االنته�اء م�ن م�د ش�بكة ال�رصف الصحي 

ملنطق�ة حي الرش�يد الواقع�ة بمنطق�ة القبلة . 
وقال » الدراجي يف بيان صحفي صدر عن املكتب 
االعالم�ي للرشك�ة ان الجه�ود متواصلة من قبل 
ك�وادر الرشكة يف تنفيذ م�رشوع القبلة املتكامل 
من ناحية مد ش�بكات الرصف الصحي وشبكات 

األمط�ار حي�ث تتواص�ل االعم�ال بمنطقة حي 
املهندسني الفتااً اىل ان نسب اإلنجاز وصلت اىل ٢5 
% فيما تتواصل االعم�ال يف منطقة حي الجامعة 

وحي القائم .
وتابع » الدراجي اىل انه تمت املبارشة بمد خطوط 

الدفع بمنطقة حي املرك�ز خلف الربيد كما تم يف 
الوقت نفس�ه مد ش�بكة األمطار يف املناطق التي 
تم فيها إنجاز ش�بكة الرصف الصحي  وهي حي 
الرشيد و٢5 % من منطقة حي املهندسني وسيتم 
االس�بوع املقب�ل املب�ارشة برب�ط الدور بش�بكة 

الرصف الصحي  التي انجزت .
واكد مدير الرشكة عزم وارصار منتسبي الرشكة 
وكادرها عىل االس�تمرار يف خدمة ابناء محافظة 
البرصة وتقديم افضل الخدمات لهم الس�يما وان 

البرصة تعد الرشيان الئيس القتصاد البلد.


