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االمام علي )عليه السالم(

بكثرة الّتواضع يُستدّل على تكامل الّشرف، 

بكثرة الّتكبر يكون الّتلف

ص2رضبة لسالح اجلو العراقي جتعل املجرم البغدادي بحكم امليت رسيريا

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص2 جملس الوزراء حيدد عطلة عيد األضحى املبارك بـ)6( أيام

األحـزاب الكـرديـة: بانتظـار املصادقـة عـلـى النتـائـج للحضـور إلـى بـغـداد

القوات األمنية حتبط عملية إرهابية قرب »حجي حسني« يف الفلوجة

املحادثات األخرية لتشكيل الكتلة الربملانية األكرب
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تش�كيل  إىل  السياس�ّية  الكت�ل  س�باق 
الكتل�ة الربملاني�ة، والت�ي بدوره�ا تقوم 
بتش�كيل الحكوم�ة، بات أكث�ر قرباً من 
الح�دوث، إذ أن الكتل أخ�ذت تتحّدث عن 
األح�زاب األق�رب له�ا، ويب�دو أن بعض 
ه�ذه األحزاب حس�مت أمرها لتس�مية 
مرش�حيها للمناصب الرئيسية، لكن هذا 
األمر أيضاً قد تح�دوه مفاجأة، وتنقلب 

الطاولة مجدداً. 
وق�ال خال�د العبيدي القي�ادي يف تحالف 
الن�ر بزعام�ة رئي�س ال�وزراء حي�در 

العبادي، إن التحالف ش�كل وفوداً إلجراء 
مباحث�ات مع الق�وى األخرى لتش�كيل 
الكتلة األكرب التي ترشح رئيس الحكومة 
الجديدة.وأشار العبيدي إىل أنه مع إعالن 
نتائ�ج الع�د والف�رز الي�دوي النتخابات 
مجلس الن�واب العراقي الجديد الخميس 
املايض بدأت وسائل إعالم »تنقل عن نواب 
س�ابقني وسياس�يني ومحللني ومصادر 
مجهولة تريح�ات عن وجود )تصدع( 
أو )خ�الف( داخل تحال�ف النر، لكننا 
إذ نؤكد تماس�ك التحالف ووحدة قراره، 
ندع�و جمي�ع وس�ائل إعالمن�ا الوطنية 
والعربي�ة، إىل تحري املعلوم�ات الدقيقة 

من املصادر املس�ؤولة«.  ولف�ت يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه أن 
»التحالف بدأ منذ أيام بتشكيل وفود للقاء 
ممثيل الكت�ل الفائزة للتح�اور واإلتفاق 
ووضع اآلليات املناس�بة إلعالن تش�كيل 
الكتل�ة األكرب يف الربمل�ان العراقي، والتي 
تتضمن بالتأكيد تحديد برامج الحكومة 

املقبلة وآليات عملها التنفيذي«.
دخ�ل  ال�ذي  الن�ر  تحال�ف  إن  وق�ال 
بقائمة واحدة يف كل املحافظات العراقية 
»سيس�تمر يف اإلنفت�اح ع�ى كل الكت�ل 

وبدون إستثناء.
التفاصيل ص2

العمل تعلن
 تفاصيل القـروض لعـوائـل 

الشهداء وآلية منحها

املنتجات النفطية تعلن زيادة 
حصة كركوك من الكـاز للمـولـدات 

حلني االنتهاء من صيانة الكهرباء

املرور تعيد فتح
 الطريق املمتد من حمطة الكيالين

 باجتاه بارك السعدون

األحزاب السياسية حتدد مرشحيها.. وكتل حتدد خيارات حتالفاتها.. وأخرى تتأرجح وتنتظر املكاسب
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تـيـار احلكمـة خيـتـار هـاشــم الـكـرعـاوي رئيسـا للكتـلـة فـي العـراق
جنح الرصافة: )7( أحكام باحلبس والغرامة ألصحاب خمتربات وصيدليات غري جمازة
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يـعـرض »3« العـبـيـن 

لضم نجم التسيو
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أردوغـان: أمـيـركـا تـطـعـنـنـا فـي الـظـهـر
      بغداد / المستقبل العراقي

اته�م الرئي�س الرتكي رج�ب طي�ب أردوغان، 
أمس االثنني، واشنطن بالسعي إىل طعن تركيا 
»يف الظهر«. وقال أردوغان يف أنقرة: »من جهة 
أنتم معنا يف الحل�ف األطليس ومن جهة أخرى 
تحاولون طعن رشيككم االسرتاتيجي يف الظهر. 
هل هذا مقبول«؟ وتدهورت العالقات بني تركيا 
والواليات املتحدة مؤخرا بسبب خالفات بشأن 
ع�دد كبري من القضايا منها الوضع يف س�وريا 
ومس�اعي تركيا لرشاء أنظمة دفاعية روسية 
وقضية القس األمريكي آندرو برانس�ون، الذي 
يحاك�م يف تركي�ا بته�م إرهابي�ة. ويف خطاب 

أمام الس�فراء األتراك يف العاصم�ة انقرة، قال 
أردوغ�ان إن تركي�ا س�تتغلب ع�ى »الهجوم« 
عى اقتصادها. وشدد عى أن االقتصاد الرتكي 
م�ازال قويا، وق�ال إن العملة املحلي�ة الرتكية 
ستس�تقر قريبا »عند أكثر مس�توى مقبول.« 
ويف إش�ارة عى ما يبدو للوالي�ات املتحدة، قال 
أردوغان »متنم�رو النظام العامل�ي ال يمكنهم 
بقس�وة وبال خجل س�لب مكاس�بنا التي دفع 
ثمنها بالدم.« وس�جلت العمل�ة الرتكية 7.24 
لرية للدوالر الواحد، من جراء تفاقم األزمة بني 
أنقرة وواش�نطن، ونتيجة ملخاوف املستثمرين 
املتعلق�ة بمحاول�ة أردوغان التدخل يف الش�أن 
االقتص�ادي، وف�ق »روي�رتز«. ويف مس�اعيه 

النقاذ العملة الرتكية م�ن االنهيار، اتخد البنك 
املركزي الرتكي حزمة إج�راءات ملواجهة أزمة 
انخفاض اللرية، عقب تطور أزمة ديبلوماسية 
م�ع الوالي�ات املتحدة ع�ى إثر اعتق�ال القس 
األمريكي أندرو برانسون. وهدد الرئيس الرتكي 
يف وقت س�ابق بأنه قد يلج�أ إىل خطط وتدابري 
أخ�رى »خطة حي�ال التجار ورج�ال الصناعة 
اذا اس�تمروا يف املس�ارعة إىل بيع اللرية الرتكية 
ورشاء الدوالر األمريكي. وقال أردوغان يف كلمة 
ل�ه: »مس�ؤوليتنا يف االنتصار يف ه�ذه الحرب 
االقتصادي�ة املفروضة علينا مش�رتك���ة بني 
الحكومة وبي����نكم، ال تش�رتوا الدوالر، واال 

ستضطروني لتنفيذ خطة ب أوخطة ج«.

حمافظة بغداد تستعد ملواجهة اي طارئ يف حال 
حدوث فيضان او اهنيار سد املوصل 

رئيس اجلمهورية يبعث برقية تعزية لألردن 
3بشأن االعتداءات االرهابية يف الفحيص 2

ص3 املحكمة االحتادية: إبعاد األجنبي عن العراق من صالحيات مدير عام اإلقامة

       بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، 
أمس االثنني، ان التزام الحكومة العراقية 
بش�أن موضوع اي�ران هو ع�دم التعامل 
بعمل�ة الدوالر وليس االلت�زام بالعقوبات 
االمريكية، فيما اعل�ن ان مجلس الوزراء 
ص�ادق ع�ى تخصيص درج�ات وظيفية 

لحركة املالك.
وقال العبادي خالل مؤتمره االس�بوعي، 

ان »موق�ف الحكومي�ة العراقي�ة ثاب�ت 
برف�ض االعتداء ع�ى دول الجوار انطالقاً 
من اراضيه«، موك�دا ان »التزام الحكومة 
العراقية بش�أن موضوع اي�ران هو عدم 
التعام�ل بعمل�ة ال�دوالر ولي�س االلتزام 

بالعقوبات االمريكية«.
واض�اف »علين�ا ان نجل�س م�ع ال�دول 
املج�اورة للتفاهم حول مش�كلة املياه«، 
مبينا ان »مجلس الوزراء وافق عى حزمة 
جدي�دة م�ن الق�رارات القامة املش�اريع 

وتوفري الخدمات يف 11 محافظة«.
واعل�ن ان »مجل�س الوزراء ص�ادق عى 
تخصيص درجات وظيفية لحركة املالك، 
بالرس�وم  النظ�ر  مناقش�ة  اىل  اضاف�ة 

الكمركية لالدوية واملستلزمات الطبية«.
وأم�س االثن�ني، عق�د مجل�س ال�وزراء 
جلس�ته االعتيادية برئاسة رئيس مجلس 

الوزراء حيدر العبادي.

التفاصيل ص2

جملـس الـوزراء خيصـص درجـات وظيفيـة عىل املـالك 
وخيفض الرضيبة عىل األجهزة الطبية

العبادي: قرارنا يف موضوع ايران هو عدم التعامل بالدوالر

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/
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جملس الوزراء حيدد عطلة عيد األضحى املبارك بـ)6( أيام

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

س�باق الكت�ل السياس�ّية إىل تش�كيل الكتلة 
الربملاني�ة، والت�ي بدوره�ا تق�وم بتش�كيل 
الحكومة، بات أكث�ر قرباً من الحدوث، إذ أن 
الكتل أخذت تتحّدث عن األحزاب األقرب لها، 
ويبدو أن بعض هذه األحزاب حسمت أمرها 
لتسمية مرشحيها للمناصب الرئيسية، لكن 
هذا األمر أيضاً قد تح�دوه مفاجأة، وتنقلب 

الطاولة مجدداً. 
وقال خالد العبيدي القيادي يف تحالف النرص 
بزعام�ة رئيس ال�وزراء حيدر العب�ادي، إن 
التحال�ف ش�كل وفوداً إلج�راء مباحثات مع 
الق�وى األخرى لتش�كيل الكتل�ة األكرب التي 

ترشح رئيس الحكومة الجديدة.
وأش�ار العبيدي إىل أنه مع إع�ان نتائج العد 
والف�رز الي�دوي النتخاب�ات مجل�س النواب 
العراقي الجديد الخميس املايض بدأت وسائل 
إعام »تنقل عن نواب س�ابقني وسياس�يني 
ومحلل�ني ومصادر مجهول�ة ترصيحات عن 
وج�ود )تص�دع( أو )خ�اف( داخ�ل تحالف 
النرص، لكننا إذ نؤكد تماسك التحالف ووحدة 
قراره، ندعو جميع وس�ائل إعامنا الوطنية 
والعربي�ة، إىل تحري املعلوم�ات الدقيقة من 

املصادر املسؤولة«. 
ولف�ت يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه أن »التحالف بدأ منذ أيام بتشكيل 

وف�ود للق�اء ممثيل الكت�ل الفائ�زة للتحاور 
واإلتف�اق ووض�ع اآللي�ات املناس�بة إلعان 
تش�كيل الكتل�ة األك�رب يف الربمل�ان العراقي، 
برام�ج  تحدي�د  بالتأكي�د  تتضم�ن  والت�ي 

الحكومة املقبلة وآليات عملها التنفيذي«.
وق�ال إن تحال�ف النرص الذي دخ�ل بقائمة 
واحدة يف كل املحافظات العراقية »سيستمر 
يف اإلنفت�اح ع�ى كل الكتل وبدون إس�تثناء، 
ألنن�ا نعت�رب أن الكت�ل التي حقق�ت حضوًرا 
يف اإلنتخاب�ات الربملانية هي ص�وت الناخب 
العراق�ي، وإن اختي�اره له�ا ج�اء إليمان�ه 
بقدرته�ا ع�ى تمثيله خال الس�نوات األربع 
املقبل�ة«. وأك�د أن تحال�ف النرص سيش�هد 
تواص�ًا ملحوًظ�ا خ�ال األي�ام املقبلة مع 
جميع التحالفات الفائزة للتحاور والبحث يف 
تشكيل الكتلة األكرب، مع التأكيد أن الوصول 
إىل التفاهمات سيبقى مرشوًطا بمدى إيمان 
الكتل األخ�رى برفض املحاصص�ة وقدرتها 
عى ترشي�ع وإيجاد حلول عملية للمش�اكل 
االقتصادي�ة، ومنه�ا الهيكلي�ة، التي تضمن 
حياة كريمة لكل العراقيني، وتحقق مرشوعنا 
يف بناء دولة مؤسس�ات قوية، واملساهمة يف 
بن�اء قوات أمنية قوية ومهنية، واالس�تعداد 
ملحاربة الفس�اد وماحقة الفاس�دين وبأثر 
رجعي واإليمان بتش�كيل حكومة متجانسة 
ال تخض�ع للمحاصص�ة وقادرة ع�ى إعادة 

األمل إىل العراقيني بعمليتهم السياسية«.

ب�دوره، توقع عض�و ائتاف دول�ة القانون 
رس�ول رايض أن يك�ون اع�ان الكتلة األكرب 

قبل عطلة عيد االضحى املبارك.
وق�ال رايض إن »اعان النتائج النهائية جعل 
الكتل تس�تعيد نشاطها يف طريق املفاوضات 
لتش�كيل الكتلة االكرب ودول�ة القانون كانت 
الس�باقة به�ذا االم�ر من خال وض�ع رؤية 
واضحة لش�كل التحالفات املقبلة«، مبينا ان 
»مام�ح الكتلة االكرب جدا واضحة من خال 
تق�ارب بع�ض االطراف وهي دول�ة القانون 
والفتح والحزبني الكرديني والنرص والطرفني 

السنيني تحالف القوى والقرار ».
واضاف رايض، ان »اليومني املقبلني سيكونان 
الفيصل باعان الكتلة االكرب وقبل عطلة عيد 
االضحى املبارك، وحني تتم مصادقة املحكمة 
االتحادية عى النتائج واعان موعد الجلس�ة 
االوىل للربمل�ان بع�د العيد ف�ان الكتلة االكرب 
ستكون جاهزة لاعان بشكل رسمي«، الفتا 
اىل ان »الضاغ�ط الخارجي يس�عى لتحقيق 
مصالحه باملرحلة املقبلة اضافة اىل الضاغط 
الداخ�يل واملطال�ب الت�ي طرح�ت من بعض 
الكتل بشكل علني عرب االعام ومنها سائرون 
ورشوطها االربعني اضاف�ة اىل كتلة الوطنية 

التي تدعو اىل تشكيل حكومة طوارئ«.
واك�د رايض، ان »العراق به�ذه املرحلة اكثر 
اس�تقالية من العامل الخارجي والحوارات 
الجارية االن لم تنحرص باملكون الش�يعي بل 

تعدت اىل املكونني الكردي والس�ني لتش�كيل 
كتل�ة عابرة للطائفي�ة واملذهبي�ة والحزبية 
وه�و م�ؤرش ايجاب�ي يختلف عن ال�دورات 

السابقة«.
يف غض�ون ذل�ك، اعل�ن املتح�دث الرس�مي 
باس�م تحالف القوى العراقي�ة ليث الدليمي 
ع�ن اس�تمرار لق�اءات التحالف م�ع الكتل 

السياسية لتكشيل الكتلة االكرب.
ان  صحف�ي  ترصي�ح  يف  الدليم�ي  وق�ال 
»لقاءتنا مس�تمرة مع الكتل السياس�ية من 
اجل التحالفات«، مبين�ا ان »برنامج تحالف 
القوى القى مقبولية وهناك تطابق يف الرؤى 

مع الكتل االخرى«.
واضاف ان »ائتاف دول�ة القانون والحكمة 

والن�رص وس�ائرون والفت�ح هن�اك لقاءات 
مس�تمرة وتش�كيلهم الكتلة االكرب يحس�م 
املوض�وع«، مش�را اىل ان »الق�رار النهائ�ي 
يعتمد ع�ى تحالفات الكتل وتش�كيل الكتلة 
االكرب، الن منصب رئيس الوزراء هو الحاسم 
». واوضح الدليمي ان »تحالف القوى حس�م 
ام�ره يف ترش�يح محم�د الحلب�ويس ملنصب 
رئاس�ة الربملان، والكرد ربما حسموا امرهم، 
ويبقى االم�ر عند الكتلة االكرب التي ترش�ح 
رئي�س الوزراء«، الفت�ا اىل ان »تحالف القوى 

مع الكتلة االكرب التي تشكل الحكومة ».
وتابع ان »تحالف القوى التشرتط عى الكتل 
منصب رئاس�ة الربملان وانما ح�ق التحالف 
العملي�ة  يف  رشي�ك  يك�ون  وان  املنص�ب  يف 
السياس�ية ولن�ا حق اختي�ار م�ن يمثلنا يف 
رئاسة الربملان، او التحالف مع الكتل االخرى 

الختيار مرشحهم لرئاسة الربملان«.
واشار الدليمي اىل ان »هناك مقبولية ممتازة 
بني الكتل السياس�ية حول ش�خصية محمد 

الحلبويس لرئاسة الربملان«.
واك�د ان »عاقتنا م�ع دولة القان�ون جيدة 
ولك�ن هذا اليعني ان التحالف معهم بش�كل 
قط�ب  يف  كان�وا  اذا  النه�م  قطع�ي،  ب�ات 
املعارضة م�ا الجدوى للتحالف معهم«، الفتا 
اىل ان »تحال�ف القوى س�يتحالف مع الكتلة 
التي تس�تطيع تشكيل الكتلة االكرب وتسمية 

الرئاسات الثاث«.

       بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء حي�در 
الت�زام  ان  االثن�ني،  أم�س  العب�ادي، 
الحكوم�ة العراقي�ة بش�أن موض�وع 
اي�ران هو عدم التعام�ل بعملة الدوالر 
وليس االلتزام بالعقوب�ات االمريكية، 
فيما اعل�ن ان مجلس ال�وزراء صادق 
عى تخصيص درجات وظيفية لحركة 

املاك.
وقال العبادي خال مؤتمره االسبوعي، 
ان »موق�ف الحكومي�ة العراقية ثابت 
الج�وار  دول  ع�ى  االعت�داء  برف�ض 
انطاقاً من اراضيه«، موكدا ان »التزام 
الحكوم�ة العراقي�ة بش�أن موض�وع 
اي�ران هو عدم التعام�ل بعملة الدوالر 
وليس االلتزام بالعقوبات االمريكية«.

واض�اف »علين�ا ان نجلس م�ع الدول 
مش�كلة  ح�ول  للتفاه�م  املج�اورة 
املي�اه«، مبين�ا ان »مجل�س ال�وزراء 

وافق عى حزمة جدي�دة من القرارات 
القامة املش�اريع وتوف�ر الخدمات يف 

11 محافظة«.
واعل�ن ان »مجل�س ال�وزراء ص�ادق 
وظيفي�ة  درج�ات  تخصي�ص  ع�ى 
لحرك�ة امل�اك، اضاف�ة اىل مناقش�ة 
النظ�ر بالرس�وم الكمركي�ة لادوي�ة 

واملستلزمات الطبية«.
وأم�س االثن�ني، عقد مجل�س الوزراء 
جلس�ته االعتيادي�ة برئاس�ة رئي�س 

مجلس الوزراء حيدر العبادي.
وشهدت الجلسة التصويت عى محرض 
االجتماع املنعقد بشأن تعليمات التعيني 
عى الدرج�ات الوظيفي�ة الناتجة عن 

حركة امل�اك. وناقش املجلس بش�كل 
موس�ع متابعة القرارات التي صدرت 

لتأمني احتياجات املحافظات.
وتم�ت مناقش�ة رف�ع اداء املص�ارف 
والصناع�ي  الزراع�ي  الحكومي�ة 
والعق�اري والتصويت ع�ى مجموعة 

من االجراءات بخصوصها.

الرس�م  تخفي�ض  املجل�س  وناق�ش 
الطبي�ة  االجه�زة  ع�ى  الكمرك�ي 
واملستلزمات الصحية واالدوية املنقذة 
للحياة واملعدات واملستلزمات الزراعية 
البن�اء  وادوات  االنتاجي�ة  واملع�دات 

واإلعمار وكتب اللغة االنكليزية.
وت�م التصويت عى تأمني مبلغ اغطية 

مخصصات منس�وبي جهاز مكافحة 
االرهاب.

وص�ّوت مجل�س ال�وزراء ع�ى تأمني 
املبل�غ املخص�ص  الدفع�ة االوىل م�ن 
مل�رشوع تأهيل موق�ع الطمر الصحي 
يف الب�و عيث�ة. ووجه مجل�س الوزراء 
بش�مول خريج�ي املب�ادرة التعليمية 

من حملة الش�هادات العلي�ا بالتعيني 
يف املحافظ�ات التي ت�م التعاقد معهم 
عليه�ا وبموج�ب م�ا تح�دده وزارة 
التعليم الع�ايل والبح�ث العلمي، ويتم 
تنفي�ذ ق�رار مجل�س ال�وزراء بتعيني 
الطلب�ة الثاثة االوائ�ل يف الكليات عى 
نحو يكون للخريج االول حصة التعليم 
الع�ايل والبحث العلمي والثاني والثالث 
عى الوزارات والجهات االخرى بحسب 

االختصاص واملوقع الجغرايف.
وت�م التصوي�ت عى تخفيض رس�وم 

السياحة لزوار الزيارة االربعينية.
و ص�ّوت املجل�س ع�ى تعدي�ل نظام 

جوازات السفر.
كم�ا وافق مجلس ال�وزراء عى تعديل 

فائدة القرض السويدي.
وت�م التصويت ايضا بالبّت يف توصيات 
الهيئة التنفيذية مل�رشوع ماء البرصة 
املم�ّول م�ن قب�ل الق�رض الربيطاني 

الختيار الرشكة املتخصصة.

األحزاب السياسية حتدد مرشحيها.. وكتل حتدد خيارات حتالفاتها.. وأخرى تتأرجح وتنتظر املكاسب

املحادثات األخرية لتشكيل الكتلة الربملانية األكرب

العبادي: قرارنا يف موضوع ايران هو عدم التعامل بالدوالر

جملس الوزراء خيصص درجات وظيفية عىل املالك وخيفض الرضيبة عىل األجهزة الطبية

       بغداد / المستقبل العراقي

كشف القيادي يف االتحاد الوطني الكردستاني 
عبد الب�اري زيباري, أمس االثن�ني, عن اتفاق 
مبدئ�ي ع�ى إرس�ال وف�د كردي مش�رتك من 
الديمقراط�ي الكردس�تاني واالتح�اد لبح�ث 

تش�كيل الحكوم�ة بع�د مصادق�ة املحكم�ة 
االتحادي�ة ع�ى نتائ�ج االنتخاب�ات, مرجح�ا 
انضمام جمي�ع األحزاب الكردي�ة إىل التحالف 
الكردستاني. وقال زيباري إن “إرسال اي وفد 
تفاويض كردي قبل مصادقة املحكمة االتحادية 
عى نتائج االنتخاب�ات النيابية غر مجد وعى 

جميع االحزاب انتظار النظر بالطعون املقدمة 
اتفاق�ا  النتائ�ج”. وأض�اف ان “هن�اك  ع�ى 
مبدئيا عى ارس�ال وفد تفاويض مشرتك عقب 
املصادقة عى نتائج االنتخابات مبارشة مؤلف 
من االتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني 
اىل بغداد ملناقشة الربنامج الحكومي واالتفاق 

عى اسماء املرشحني لشغل املناصب الحكومية 
“اح�زاب  أن  زيب�اري،  وب�ني  والس�يادية”. 
املعارضة الكردية س�تنضم يف نهاية املطاف اىل 
التحالف الكردستاني ملراعاة الوضع يف اإلقليم 
وتحقيق جميع الحقوق الدس�تورية  للش�عب 

الكردي”.

األحزاب الكردية: بانتظار املصادقة عىل النتائج للحضور إىل بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

بع�ث رئيس الجمهوري�ة فؤاد معص�وم، أمس 
االثن�ني، برقية تعزي�ة اىل ملك اململك�ة االردنية 
الهاش�مية عبد الل�ه الثاني، بش�أن االعتداءات 

االرهابي�ة يف منطقة الفحيص غ�رب العاصمة 
عمان. وذكر معصوم يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، انه »تلقينا بألم نبأ وقوع 
ضحايا ب�ني املواطنني األردنيني إث�ر االعتداءات 
االرهابية التي وقعت يف منطقة الفحيص غربي 

عم�ان أم�س«، مبين�ا ان�ه »يدين وبش�دة هذا 
االعتداء اإلرهابي اآلث�م الذي ارتكبه اإلرهابيون 
مستهدفني زعزعة أمن واستقرار بلدكم الشقيق 
والذي يضاف إىل سلسلة جرائمهم التي تستدعي 
املزي�د م�ن الحزم ضده�م ومضاعف�ة التعاون 

والعمل املش�رتك ب�ني دول املنطقة للقضاء عى 
خط�ر االرهاب الذي يتهدد الجميع«. واش�ار اىل 
ان »الشعب العراقي يتقاسم الحزن مع شقيقه 
االردن�ي اثر هذه الجريمة النك�راء التي ال تمت 

لانسانية بصلة«.

رئيس اجلمهورية يبعث برقية تعزية لألردن بشأن االعتداءات االرهابية يف الفحيص

        بغداد / المستقبل العراقي

اخت�ار تي�ار الحكم�ة، ال�ذي يتزعمه الس�يد عمار 
الحكيم، اليوم االحد، هاشم الكرعاوي رئيسا للكتلة 
يف الع�راق. وذك�ر التي�ار يف بي�ان مقتض�ب، تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه »ت�م اختيار 

القيادي هاش�م الكرعاوي القيادي، رئيس�ا للكتلة 
االتحادي�ة الت�ي تض�م الكتل�ة النيابي�ة والوزارية 
وكتل�ة الحكم�ة يف املحافظ�ات«. يذك�ر ان تي�ار 
الحكم�ة الوطني اجرى تغيرات واس�عة يف هياكله 
التنظيمية والقيادي�ة، بعد االنتخابات التي جرت يف 

ايار املايض.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الدف�اع، أم�س االثنني، ع�ن إحباط 
عملية »إرهابية« بواس�طة دراجة نارية مفخخة 
ق�رب »مطعم حجي حس�ني« يف قض�اء الفلوجة 
ب محافظ�ة األنب�ار. وقال ال�وزارة يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »مف�ارز 
مديرية االس�تخبارات العسكرية يف قيادة عمليات 

رشق األنبار وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت 
من إحباط عملية إرهابية بواس�طة دراجة نارية 
الس�تهداف األبري�اء يف أحد األزق�ة املقابلة ملطعم 
حجي حس�ني يف الفلوج�ة«. وأضافت ال�وزارة يف 
بيانها، أن »رجال االستخبارات العسكرية تمكنوا 
من تحديد موقعها يف ضوء املعلومات املتوفرة وقد 
ت�م تفكيكه�ا من قبل املف�ارز الهندس�ية التابعة 

للقيادة با حادث يذكر«.

تيار احلكمة خيتار هاشم الكرعاوي رئيسًا للكتلة يف العراق

القوات األمنية حتبط عملية إرهابية قرب »حجي حسني« يف الفلوجة

        بغداد / المستقبل العراقي

نفذ طران القوة الجوية العراقي، يف شهر 
حزيران املايض رضبة استهدفت اجتماعا 
لقيادات تنظيم داعش يف االرايض السورية، 
جعلت زعي�م التنظيم بحكم امليت رسيريا 

وعجلت من اختيار خلفا له.
وقال�ت مص�ادر اس�تخبارية، إن »طران 
القوة الجوية العراقي، اس�تهدف يف ش�هر 
حزي�ران املايض اجتماعا لقي�ادات تنظيم 
اس�تناداً  الس�ورية،  االرايض  يف  داع�ش 

ملعلومات استخبارية دقيقة«.

وأضافت، أنه »تبني فيما بعد اصابة زعيم 
التنظي�م ابو بكر البغ�دادي بجروح بليغة 
ج�راء تل�ك الرضب�ة، جعلته بحك�م امليت 
رسيري�ًا وال يس�تطيع ممارس�ة مهامه، 
االم�ر ال��ذي دف�ع بع�ض قيادات داعش 
غ��ر العراقي�ني اىل ترش�يح املدع�و )ابو 
عثم�ان التون�ي( لت�ويل القي�ادة خلف�ا 

للبغدادي«.
ح�ادة  »خاف�ات  أن  املص�ادر،  وتابع�ت 
يف  حدث�ت  مس�بوقة  غ�ر  وانقس�امات 
صفوف التنظي�م، نتيجة ملوقف قادته من 

العراقيني الرافض لرتشيح التوني«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية امل�رور العامة، أمس االثنني، 
اع�ادة فتح الطريق املمت�د من محطة وقود 

الكياني باتجاه منطقة بارك السعدون.
وقال اعام امل�رور النقيب فادي الخزعيل يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إنه »ضمن الحمات املس�تمرة لفتح الطرق 

املغلق�ة من�ذ ع�ام 2003 حصل�ت موافقة 
عملي�ات بغداد عى املق�رتح املقدم من قبل 
مديرية امل�رور العامة لفت�ح الطريق املمتد 
م�ن محطة وقود الكيان�ي باتجاه منطقة 
بارك السعدون السر املحاذي لطريق محمد 
القاسم الرسيع«. واضاف انه »سيتم خال 
اليومني املقبلني فتح الطريق خدمة للصالح 

العام ولتخفيف الزخم ضمن املنطقة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مجلس القضاء االعى، أمس االثنني، 
ان محكم�ة جن�ح الرصاف�ة املتخصصة 
بنظ�ر قضاي�ا النزاه�ة وغس�ل االم�وال 
والجريم�ة االقتصادي�ة اص�درت س�بعة 
أحكام ترتاوح ب�ني الحبس والغرامة بحق 
عدد من اصحاب مختربات وصيدليات غر 

املجازة يف بغداد.
وق�ال املجل�س القض�اء االع�ى يف بي�ان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه 
إن »محكم�ة جنح الرصاف�ة قضت ثاثة 
أح�كام بالغرامة عن ث�اث دعاوى قامت 
بتحريكه�ا وزارة الصحة عن ثاث مدانني 
لفتحهم مختربات للتحليات املرضية غر 

مجازة من وزارة الصحة«.
اص�درت  الجن�ح  »محكم�ة  أن  واض�اف 
احكامه�ا الثاث وفقا الح�كام املادة 240 
ان  اىل  مش�را  العقوب�ات«،  قان�ون  م�ن 
»املحكمة أصدرت اربعة احكام بالس�جن 
ملدة سنة عى اربعة مدانني ملزاولتهم مهنة 
الصيدل�ة دون الحصول عى اجازة مزاولة 

للمهنة من وزارة الصحة«.
وتابع أن »محكمة الجنح اصدرت قراراتها 
وفق�ا الحكام امل�ادة 50/اوال م�ن قانون 
مزاول�ة مهن�ة الصيدل�ة رق�م 40 لس�نة 

.»1970
يذكر ان القض�اء العراقي يصدر بني فرتة 
واخ�رى احكام�ا باالعدام والس�جن بحق 

متهمني بعنارص »ارهابية« وجنائية.

رضبة لسالح اجلو العراقي جتعل املجرم البغدادي
 بحكم امليت رسيريًا

املرور تعيد فتح الطريق املمتد من حمطة الكيالين
 باجتاه بارك السعدون

جنح الرصافة: )7( أحكام باحلبس والغرامة ألصحاب 
خمتربات وصيدليات غري جمازة

     بغداد / المستقبل العراقي 

وجه مجلس الوزراء، أمس االثنني، بتعطيل الدوام الرس�مي يف 
كافة مؤسس�ات الدول�ة اعتباراً من يوم الثاثاء من االس�بوع 

املقبل وتستمر ملدة ستة ايام بمناسبة عيد االضحى.
وقال�ت االمانة العامة ملجلس الوزراء يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »مجلس الوزراء وج�ه ببدء عطلة 
عي�د االضح�ى ي�وم الثاث�اء 2018/8/21 ولغاية ي�وم األحد 

.»2018/8/26
وأض�اف، »يس�تأنف ال�دوام الرس�مي ي�وم االثن�ني املصادف 

.»2018/8/27
يذك�ر أن عي�د األضح�ى عند املس�لمني يوافق الع�ارش من ذي 

الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة التي تعد أهم أركان الحج.
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   بغداد / المستقبل العراقي

تمكن الفريق الهنديس والفني يف شعبة الرتاسل التابع إىل مديرية 
إتصاالت واسط من إصالح كابل ضوئي سعة 48 شعرية والواصل 

بني ) كوت - عمارة - برصة (« .
وذكر بيان العالم الوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
، ان » هذا املس�ار تعرض للقطع بس�بب حري�ق يف أحد املنهوالت 

ويبعد مسافة 3500 م عن محطة الكوت ».
واض�اف » وتمت املبارشة بالعمل بحضور مدير إتصاالت واس�ط 
املهن�دس حيدر خليل ، علما ان هذا الكابل يغذي كل من محافظة 
ميس�ان والب�رصة ومحط�ة دام�وك ومعم�ل مرور واس�ط وتم 
صيانة الكابل وإعادة جميع الخدمات التي يوفرها املس�ار لكافة 

املستفيدين من املواطنني واملؤسسات الحكومية.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة التحقيق�ات يف هيأة النزاه�ة عن ضب�ط عمليَّات 
ِجلِّ األساس لعدٍد من العقارات يف قضاء أبي  تالعٍب وتزويٍر يف السِّ

رٍة. الخصيب بمحافظة البرصة بموجب وثائق ُمزوَّ
وذك�ر بي�ان للنزاه�ة تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان »الدائرة 
أش�ارت، يف مع�رض حديثه�ا عن تفاصي�ل العمليَّ�ة إىل أنَّ فريق 
ن بعد  الضب�ط القضائيِّ يف مديريَّة تحقيق الهي�أة يف البرصة تمكَّ
التحرِّي والتدقيق واالنتقال إىل مالحظيَّة التسجيل العقاري يف أبي 
�جلِّ األس�اس  الخصي�ب من ضبط عمليات تالعٍب وتزويٍر يف السِّ
لثالث�ٍة م�ن العقارات التي تبلغ مس�احتها تس�عة ع�ر دونماً، 
ُموضحًة أنَّ العملية تمَّ تنفيذها بموجب مذكرة ضبٍط قضائيٍة«.

وأضاف، أنَّ »املدير السابق ملالحظية التسجيل العقاري يف القضاء 
�ِجلِّ األس�اس ونقل ملكية العقارات إىل  قام بتزوير صفحات السِّ

رٍة«. أشخاٍص آخرين غري املالك الرعيِّني باستخدام وثائق ُمزوَّ
دت الدائرة بحس�ب البيان أنَّه »تمَّ تنظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ  وأكَّ
باألوليَّ�ات كافة، وع�رض األوراق التحقيقيَّة عىل قايض التحقيق 

؛ التِّخاذ اإلجراءات القانونيَّة املناسبة«. املُختصِّ
وكانت هيئة النزاهة قد كش�فت يف الثامن من الشهر الجاري عن 
رٍة بعقاراٍت  نها من ضبط عمليات تالعٍب بموجب وثائق ُمزوَّ تمكُّ
يف قض�اء ش�ط العرب بمحافظ�ة البرصة تبلغ مس�احتها أربعة 

دوانم.

   بغداد / المستقبل العراقي

نج�ح فريق طبي بمستش�فى جراحة الجمل�ة العصبية ، بإعادة 
االمل والحياة ملنتسب بالحشد الشعبي واستعادة الحركة الطرافه 
املش�لولة األربع�ة بعملي�ة جراحية رف�ع خاللها ورم م�ن الحبل 
الش�وكي العنقي .وذكر مدير املستش�فى الدكتور س�مري حميد 
الدلفي يف بيان، أن »استش�ارية املستش�فى اس�تقبلت منتس�ب 
بالحش�د الش�عبي من أهايل بابل يبلغ من العم�ر ٢٦ عاما يعاني 

من شلل األطراف األربعة وخلل يف التوازن«.
واض�اف أن« املريض أحيل إىل أخصائ�ي جراحة الجملة العصبية 
يف املستش�فى الدكتور عيل س�عود ملتابعة حالته الصحية وإجراء 

عملية جراحية بعد إكمال الفحوصات الالزمة«.
م�ن جانبه ب�ني رئي�س الفري�ق الطب�ي الدكتور عيل س�عود أن 
»املريض كان يعاني من شلل األطراف وخلل يف التوازن«، الفتا إىل 
أن »املريض وبحس�ب ذويه تم إجراء له عدة عمليات لرفع ورم يف 
الدماغ«.وتاب�ع أن »العملي�ة األوىل أجريت له يف مدينة الطب ومن 
ثم أخرى يف إيران تلتها عملية ثالثة يف الهند ولم يتمكن من السري 
عىل س�اقيه«.وأوضح أنه »بعد اجراء الفحوصات الرسيرية تبني 
وج�ود ورم يف الحبل الش�وكي العنقي«، مش�ريا إىل أنه »تم إجراء 

عملية جراحية معقدة رفع خاللها الورم وتكللت بالنجاح«.
وأفاد أن »املريض وبعد جلسات عالج طبيعي تمكن من استعادة 

حركة أطرافه املشلولة والسري عىل قدميه.

   بغداد / المستقبل العراقي

والش�ؤون  العم�ل  وزارة  اعلن�ت 
االجتماعية ، دائرة التدريب والتشغيل 
، ع�ن فت�ح ب�اب التقدي�م للش�مول 
بربنام�ج صن�دوق اإلق�راض للعوائل 
الشهداء املش�مولني بقانون مؤسسة 

الشهداء للفرتة من ٢018/8/1٢ .
تلقت�ه  بي�ان  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
»املس�تقبل العراق�ي«، انه »اس�تنادا 
يف  الصن�دوق  ادارة  مجل�س  لق�رار 
الجلسة )٢( لسنة ٢018 تنسب قيام 
اللجنة املشكلة يف كل قسم باستقبال 
طلبات الش�مول بالق�روض الخاصة 
ب�ذوي الش�هداء واعتب�ارا م�ن ي�وم 
لغاي�ة   ٢018/8/1٢ املواف�ق  االح�د 
٢018/10/1٢ع�ىل ان يكون املتقدم 
م�ن الدرج�ة االوىل ) اب ، ام ، زوج�ة، 

ابن ( وفق الروط ».
واش�ار البي�ان اىل ان  »ال�روط هي 
شمول شخص واحد فقط من العائلة 
، وان يكون املتقدم من ذوي الش�هداء 
من الدرج�ة االوىل ، وان يكون املتقدم 
عاط�ال عن العمل ولي�س له راتب من 
اي مؤسسة حكومية او راتب تقاعدي 
واليتقاىض راتب اعانة شبكة الحماية 

.«
وتاب�ع ان »م�ن ضمن ال�روط هي 
ان يك�ون عمر املتق�دم من ) 18- 50 
( س�نة ، فضال عن جل�ب كتاب تاييد 
مؤسس�ة  م�ن  ص�ادر  االستش�هاد 
الش�هداء معن�ون اىل دائ�رة التدري�ب 

والتشغيل ».
ولف�ت البي�ان اىل ان »املستمس�كات 
املطلوب�ة ) هوية االح�وال املدنية او ) 
البطاقة املوحدة ( + شهادة الجنسية 
العراقي�ة + بطاق�ة الس�كن البطاقة 
التموينية + صورة شخصية عدد/1 .

العمل تعلن تفاصيل 
القروض لعوائل الشهداء 

وآلية منحها

    بغداد / المستقبل العراقي

اوض�ح البن�ك املرك�زي العراق�ي حقيقة ص�دور قوائ�م ملراقبة 
مصارف عراقية .

وذكر الناطق الرس�مي للبنك املركزي العراقي باس�م عبد الهادي 
حس�ن يف بيان صحفي تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
» تداول�ت بعض وس�ائل اإلع�الم املحلية خ�الل اليومني املاضيني 
أخب�ارا تتعلق بصدور قوائ�م ملراقبة مص�ارف عراقية مدعية ان 
تل�ك املصارف قد تخضع لعقوبات من جهات خارجية يف محاولة 
لخلق االرباك يف السوق وسعر الرصف«.واضاف » ويف الوقت الذي 
ينفي البنك ه�ذه االخبار يؤكد أنه الجهة الرقابية املس�ؤولة عن 
متابعة أنش�طة وفعاليات املؤسس�ات املالي�ة واملرصفية يف البلد 

وأنها تخضع لرقابته والتعليمات الصادرة عنه.

البنك املركزي ينفي صدور قوائم 
ملراقبة مصارف عراقية

  بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا حكماً 
بش�أن صالحيات ملدير ع�ام مديرية اإلقامة 
العامة يف ابعاد االجنبي من ارايض جمهورية 
العراق، الفتة إىل عدم تعارض تلك الصالحيات 

مع الدستور.
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة إياس 
الساموك يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
إن »املحكمة االتحادية العليا عقدت جلستها 
برئاس�ة الق�ايض مدحت املحم�ود وحضور 
القضاة االعضاء ونظ�رت طلباً للحكم بعدم 
دس�تورية املواد )٢٦ و 45 و 47( من قانون 

اقامة االجانب رقم )7٦( لسنة ٢017«.

وتابع أن »امل�ادة )٢٦( من القانون املطعون 
بعدم دس�توريتها تنص عىل أن�ه، ))للمدير 
الع�ام أو من يخوله صالحية اخراج االجنبي 
الذي دخل اىل ارايض جمهورية العرق بصورة 

غري مروعة إىل خارج الحدود((«.
واوض�ح أن »املحكم�ة وج�دت أن منح تلك 
الصالحي�ات هي ما تتطلبه اعمال مس�ؤويل 
اقام�ة االجان�ب يف العراق، وأنه�ا ال تتضمن 
الحب�س أو التوقي�ف أو الحج�ز، وال تخالف 
اح�كام امل�ادة )37/ أوالً- ب( من الدس�تور 
الت�ي تمنع توقيف أح�د أو التحقيق معه اال 
بموج�ب ق�رار قضائ�ي، وبالت�ايل تق�رر رد 

الطعن من هذه الجهة«.
وأش�ار إىل ان »الطع�ن الثان�ي تعل�ق باملادة 

)45( من القان�ون التي تنص عىل أنه، ))اذا 
اص�درت املحكمة حكماً، بإح�دى العقوبات 
املنصوص عليها يف املادتني )41( و )4٢( من 
هذا القانون فعليها أن تحكم بابعاد االجنبي 
م�ن ارايض جمهورية الع�راق((، وأن املادة 
)41( املش�ار اليه�ا العقوب�ات الناتجة عن 
عدم االلتزام باالجراءات التنظيمية الخاصة 
بدخ�ول االجنب�ي واقامته، أما امل�ادة )4٢( 
املش�ار اليها فأنها تتعلق العقوبات الناتجة 
عن عدم تجديد االجنبي املقيم جواز الس�فر 
بع�د )30( يوم�اً م�ن تاريخ انته�اء نفاذه، 
وع�دم مراجعة ضاب�ط اإلقامة خ�الل املدة 
املذك�ورة لتثبيت مروعي�ة إقامته يف حالة 

عدم وجود تمثيل دبلومايس لدولته«.

وبني املتحدث الرسمي أن املحكمة االتحادية 
العليا وجدت أن وضع تلك الصالحيات خيار 
تريع�ي ملجل�س الن�واب وف�ق اختصاصه 
املنص�وص علي�ه يف امل�ادة )٦1/ أوالً( م�ن 
الدس�تور، وال تخال�ف اح�كام امل�ادة )88( 
من�ه، وم�ن ث�م تق�رر رد الطعن م�ن هذه 
الجه�ة ايضاً«.وأوض�ح أن »الطع�ن الثالث 
يتعل�ق باملادة )47( م�ن القانون التي تنص 
ع�ىل انه  ))من�ح املدير الع�ام أو من يخوله 
صالحي�ة قايض جن�ح وفقاً الح�كام قانون 
اصول املحاكم�ات الجزائية ف�رض الغرامة 
املنص�وص عليها يف بعض من امل�واد )38 و 
39 و 40 و 41 و 4٢ و 43 و 44( م�ن ه�ذا 
القان�ون((«.وأورد أن »املحكم�ة االتحادية 

العليا س�بق أن ق�ررت يف حكمه�ا رقم )٢1 
ب�رد   ،)٢018 اتحادي�ة/   /38 وموحداته�ا 
الطع�ن عىل تلك امل�ادة، ذل�ك ألن منح املدير 
العام أو من يخوله سلطة قايض التحقيق يف 
املادة )47( من القانون هي سلطة محصورة 
ومحددة بف�رض الغرامات املنصوص عليها 
يف القانون املذك�ور، وهي صالحيات انيطت 
له�م بموجبها لغ�رض تنظيم ام�ور تتعلق 
باقام�ة االجانب يف الع�راق وتدخل يف صميم 
عمله�م، وال تتضم�ن الحب�س أو التوقي�ف 
او الحج�ز، وأن منحه�ا مم�ا تتطلبه اعمال 
مس�ؤويل مديري�ة اقامة االجان�ب يف العراق 
لتأمني الرسعة يف انجاز تلك االجراءات، ومن 

ثم ردت الطعن لسبق الفصل فيه.

املحكمة االحتادية: إبعاد األجنبي عن العراق من صالحيات مدير عام اإلقامة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت دائ�رة التخطي�ط واملتابعة يف وزارة 
التجارة، االثنني، عن الغاء 98 وكالة غذائية 
وطح�ني خالل ش�هر اي�ار املايض بس�بب 

مخالفتهم للضوابط والتعليمات.
»املس�تقبل  تلقت�ه  لل�وزارة  بي�ان  وذك�ر 
العراق�ي«، ان »دائ�رة التخطي�ط واملتابعة 
قامت وخالل الشهر ذاته بمنح )9( وكالت  

وتدوي�ر )11٢( وكاله ودم�ج )٦( وكاالت 
واس�تحداث )7( وكاالت فضال عن تسجيل 
)15541( طف�ل حدي�ث الوالدة وتس�جيل 
جدي�د )٢908٦( ف�رد و) 4( اطفال ونقل 
)484( فرد من القادمني اىل فروع التموين 
و)418( ف�رد م�ن املنقول�ني م�ن ف�روع 
التموي�ن«.       واض�اف البي�ان ان�ه »ت�م 
شطب )13٦35( فرد خالل الشهر ذاته من 
البطاقة التموينية بس�بب السفر او الوفاة 

او اس�باب اخ�رى وبه�ذا الص�دد ش�ددت 
املدي�ر العام ع�ىل الدوائ�ر الحكومية وغري 
الحكومي�ة ذات العالق�ة واملواطن�ني كافه 
برضورة االب�الغ عن املتوفني واملس�افرين 
ليتس�نى للدائ�رة ش�طبهم م�ن البطاق�ة 
التمويني�ة حس�ب الضواب�ط والتعليمات 
املعم�ول به�ا يف الوزارة وذل�ك حفاظا عىل 
امل�ال العام وللحد من ح�االت التالعب التي 

قد تحصل بهذا الخصوص.

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

وج�ه محافظ بغداد املهن�دس عطوان 
العطوان�ي املديريات والدوائ�ر التابعة 
ملحافظ�ة بغداد والدف�اع املدني لتهيئة 
امكانياتها تحسبا الي طارئ .جاء ذالك 
خالل ترأس�ةاجتماعا طارئ�ا يف مبنى 
املحافظ�ة ملناقش�ة خط�ة االس�تعداد 
العاصم�ة  يف  املحتمل�ة  للفيضان�ات 
بحضور ممثل االم�م املتحدة للربنامج 
االنمائ�ي والنائ�ب الفن�ي للمحافظ�ة 
وم�دراء الدوائ�ر الخدمي�ة والقي�ادات 

االمنية.
وذك�ر بي�ان اورده املكت�ب االعالم�ي 

ان الس�يد املحاف�ظ رصح عقب نهاية 
االجتماع » بانه تم مناقش�ة احتمالية 
حص�ول انهيار يف س�د املوصل وماهية 
االث�ار املرتتب�ة يف ح�ال حص�ول ذالك 
.مش�ريا اىل انه االجتم�اع الثاني بعدما 
عقد االجتماع االول يف ٢٦/ ٢ / ٢018.

واضاف العطواني : بانه تم االس�تماع 
اىل الرح املفصل للخطة املحتملة التي 
وضعت لدرء هذا الخطر من قبل ممثل 

االمم املتحدة يف الربنامج االنمائي .
مبين�ا ب�ان ه�ذا الخط�ر اذا حصل قد 
يس�تمر لس�اعات او ايام ولك�ن اثارة 

تكون اطول وابعد.
ووج�ه الس�يد املحاف�ظ كاف�ة الدوائر 

والح�ذر  الحيط�ة  بأخ�ذ  املعني�ة 
واالس�تعدادات الالزم�ة  ومش�ددا عىل 
اس�تحضار كاف�ة الدع�م اللوجس�تي 
ومعالج�ة مايمك�ن معالجتة يف الوقت 

الحارض.
الفتا: اىل ان ه�ذه اللجنة غري مختصة 
بح�وادث الفيضان�ات وحس�ب وانم�ا 
بكاف�ة الح�وادث الطبيعي�ة كال�زالزل 

والهزات االرضية وغريها.
م�ن جانبة ثمن ممث�ل االمم املتحدة يف 
الربنامج االنمائي جهود السيد املحافظ 
واهتمامة يف عقد مثل هكذا اجتماعات 
والخطط التي يسعى لتحقيقها لخدمة 

العاصمة.

حمافظة بغداد تستعد ملواجهة اي طارئ يف حال حدوث فيضان او اهنيار سد املوصل 

التجارة تلغي »98« وكالة غذائية وطحني 
بسبب خمالفة الضوابط

  بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت امانة بغداد عن خطة عمل تتضمن 
القي�ام بحمل�ة صيانة ش�املة لش�بكات 
ومحطات الرصف الصحي بدأتها منذ 5 آب 

الجاري إستعدادا ملوسم االمطار املقبل.
ل�«املس�تقبل  ورد  لألمان�ة  بي�ان  وذك�ر 
العراق�ي«، ان »أمان�ة بغ�داد أع�دت آلي�ة 
الحمل�ة تتضم�ن تنظي�ف  لتنفي�ذ  عم�ل 
ش�بكات ترصيف مياه االمط�ار والرصف 
ضم�ن  املش�رتكة  واملش�بكات  الصح�ي 
الس�كنية  واملح�الت  الرئيس�ة  الش�وارع 
ومعالج�ة التخس�فات يف خطوط ترصيف 
مي�اه الرصف الصحي م�ع تأهيل واصالح 

املضخ�ات والغواط�س العاطل�ة ولوحات 
السيطرة الكهربائية واملغذيات«.

وأض�اف، ان »الحمل�ة تش�تمل عىل خطة 
االمط�ار  س�قوط  عن�د  تنف�ذ  ط�واريء 
ومعالج�ة مناطق االختناقات وتش�خيص 
مناط�ق التلك�ؤ ووض�ع الحل�ول وس�بل 
املعالج�ة ملواق�ع الخلل مع اص�الح وادامة 
محط�ات  وتأهي�ل  التخصصي�ة  اآللي�ات 
االنفاق ومشبكات الس�كرينات للمحطات 
العمودي�ة والغاطس�ة اىل جان�ب تش�كيل 
ف�رق للمتابعة امليدانية مع تقديم االس�ناد 
والتعاون مع االقس�ام االخرى ل�كل دائرة 
بلدية وتهيئة مس�تلزمات العمل من آليات 

وعمال ومعدات.

  بغداد / المستقبل العراقي

العام�ة لصناعة  اعلن�ت الرك�ة 
االدوية واملستحرضات الطبية، عن 
انج�از اكثر م�ن 85% من مروع 
املض�ادات الحياتي�ة يف الوقت الذي 
تستعد فيه لتشغيل معمل املحاليل 

الوريدية يف محافظة نينوى.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرك�ة لي�ث 
العزاوي يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، إن »م�روع املضادات 
الحياتي�ة ت�م انش�اؤه وف�ق اعىل 
املواصف�ات العاملي�ة س�ينتج بعد 
افتتاح�ه منتج�ات حديث�ة تعترب 
جيل جديد من املض�ادات الحياتية 
الجي�د  االقتص�ادي  امل�ردود  ذات 

واس�عار  عالي�ة  وبمواصف�ات 
مناسبة«.

وأضاف العزاوي أن »نس�بة انجاز 
امل�روع بلغت اكثر م�ن 85 باملئة 
والرك�ة بص�دد وضع اللمس�ات 

االخرية تمهيدا الفتتاح املروع«.
واوضح ان »الركة تس�تعد ايضا 
املحالي�ل  الع�ادة تش�غيل معم�ل 
الوريدي�ة يف محافظ�ة نينوى وفق 
املواصف�ات البيئي�ة املطلوب�ة من 
اع�ادة  بع�د  الصح�ة  وزارة  قب�ل 
تأهيل�ه وتهيئ�ة جمي�ع الخطوط 
االنتاجية بجهود ذاتية وتهيئة بيئة 
العمل املعقمة GMP لضمان نقاوة 
املحاليل املنتج�ة بمعالجة االرضار 

الناجمة عن العمليات العسكرية.

امانة بغداد تستعد لألمطار بالقيام بصيانة شبكات وحمطات الرصف الصحي

صناعة االدوية تعلن انجاز »8٥« باملئة من مرشوع املضادات احلياتية

    بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت رشكة توزيع املنتجات النفطي�ة يف وزارة النفط، 
زي�ادة الحصة املخصص�ة ملحافظة كرك�وك من منتوج 
زي�ت الغاز »ال�كاز« للمولدات لحني االنته�اء من أعمال 

الصيانة يف محطة الكهرباء.
وق�ال مدير ع�ام الرك�ة كاظم مس�ري يف بي�ان تلقته 
املنتج�ات  توزي�ع  »رشك�ة  ان  العراق�ي«،  »املس�تقبل 
النفطي�ة ق�ررت زي�ادة الحص�ة املخصص�ة ملحافظ�ة 
كركوك من منتوج زيت الغاز ألغراض املولدات الس�كنية 
يف مركز املحافظة وبواقع )10( لرت لكل kva عن الحصة 

املقررة«. وأضاف مسري أن »هذه الزيادة جاءت لتغطية 
احتياج�ات مرك�ز املحافظة م�ن املنت�وج املذكور لحني 
االنته�اء م�ن أعم�ال الصيانة يف محط�ة الكهرب�اء إثر 
تعرضه�ا لالحرتاق وإع�ادة إدخالها للخدم�ة الفعلية«، 
مبيناً أن »حصة املحافظة إزدادت من )15( لرت اىل )٢5( 

لرت لكل kva مقابل ثمن«.
وأك�د أن »وزارة النفط واملتمثلة بركة التوزيع ماضية 
بنهجه�ا ال�ذي انتهجته بزيادة حص�ص املحافظات من 
كافة أن�واع املنتجات النفطية وحس�ب الحاجة الفعلية 
ل�كل محافظ�ة وحاجته�ا اىل املنت�وج وفق�اً للظ�روف 

املستجدة.

املنتجات النفطية تعلن زيادة حصة كركوك من الكاز للمولدات حلني االنتهاء من صيانة الكهرباء

االتصاالت تعلن إصالح كابل ضوئي 
يربط ثالث حمافظات

النزاهة تضبط عمليات تالعب بعقارات 
مساحتها »19« دوناًم يف البرصة

اجلملة العصبية تعيد احلركة ملنتسب 
باحلشد مشلول األطراف األربعة

  بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن تغيري مس�ار 
دخول عجالت الحمل اىل العاصمة.

»املس�تقبل  تلق�ت  للعملي�ات  بي�ان  وذك�ر 
العراقي«، نسخة منه »من أجل تنظيم حركة 
للتفتيش  مرورعج�الت الحمل، واخضاعه�ا 

بش�كل يتفادى معه حدوث الزحام، لذا تقرر 
أن يك�ون مدخل عجالت الحمل من خمس�ة 
أطن�ان فم�ا ف�وق، والقادمة م�ن محافظة 
دي�اىل باتجاه بغداد من س�يطرتي )الش�عب 

واملعامل(«.
وبين�ت ان القرار يب�دأ »إعتباراً من الس�اعة 

السادسة من صباح اليوم الثالثاء.

عمليات بغداد تعلن تغيري مسار دخول 
عجالت احلمل اىل العاصمة
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
تعل�ن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظ�ة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائد إىل 
بلدي�ة )الكوفة(  وملدة  )س�نة واحدة(  فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوب�ة مراجعة بلدية  الكوفة أو 
اللجنة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 200% من 
القيمة املقدرة باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة 
املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب السيد املحافظ  
املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف 
ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

أجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املستأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن+ شهادة الجنسية العراقية(

2 � عىل املستأجر  مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

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

الموقعالمساحةرقم الملك )القديم /الجديد(جنس الملكت
خلف محطة وقود السهلة)50×21(مبال /660مشتل لبيع الزهور1
حي الشرطة / مجاور اعدادية مسلم بن عقيل )ع()4×3(م + )229,55(مبال /656كشك مع مساحة مضافة2
 مجاور جسر الكوفة1023م2بال /368النادي الشتوي3
عمارة البلدية  /شارع السكة)3×3(م2/2 ـ 39 /33حوانيت 4
شارع السكة)3×3(م142/1كشك5
عمارة البلدية  /شارع السهلة25م417/22 ـ 420/5مكاتب6
عمارة البلدية  /شارع السهلة20م418/32ـ 421/6مكاتب7
عمارة البلدية  /شارع السهلة23م419/42مكتب8
شارع السكة)2×1(م)1/65( 159حانوت9
عمارة البلدية  /شارع السكة)3×6(م75/97حانوت10
عمارة البلدية  /شارع السهلة)5,85×2,5(م415/1 ـ 414/2 ـ  413/3حوانيت11
شارع الكورنيش )3×4(م + 198م2 379/3كشك12
شارع الكورنيش )3×4(م + 268م2 390/7كشك13
شارك الكورنيش / مجاور المسقف)3×3,5(م1أ/397كشك14
شارع الكورنيش)3×4(م + 185م12أ/375كشك15

محافظة كربالء املقدسة
مديرية بلديات كربالء املقدسة

العدد : 96
التاريخ 2018/8/13

اعادة اعالن
تعلن مديرية بلديات كربالء املقدسة /لجنة البيع وااليجار عن تأجري العقارات املدرجة 
يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الحسينية يف املزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار 
ام�وال الدول�ة املرقم )21 لس�نة 2013  املعدل (  فعىل الراغبني باالش�راك الحضور يف 
ديوان البلدية اعاله يف الس�اعة العارشة صباحا بعد مرور )15( خمسة عرش يوم تبدأ 
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم وصل التأمين�ات القانونية البالغة 10% من 
القيم�ة التقديرية ونس�خة من هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 
اجور الن�رش واالعالن واملصاريف االخرى وفق قانون بي�ع وايجار اموال الدولة املرقم 

)21 لسنة 2013 املعدل( 

مدة المساحةرقم العقارالتفاصيلت
االيجار

القيمة التقديرية 
رقما

كشك /1
االمام عون

32 جزء من 
359/17م 33 

كعكاعية
ثالث 6م2

سنوات

 )500000(
خمسمائة الف 

دينار سنويا

حانوت /2
عطيشي

62 جزء من 
863/26م51 

جعيفنية
ثالث 15م2

سنوات

 )825000(
ثمانمائة وخمسة 
وعشرون الف 

دينار سنويا

حانوت /3
عطيشي

73 جزء من 
863/26م51 

جعيفنية
ثالث 15م2

سنوات

 )2,755,000(
مليونان وسبعمائة 
وخمسة وخمسون 
الف دينار سنويا

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة

تشكلت حمكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة بتاريخ 2018/8/6 برئاسة القايض السيد )ذاكر 
صالح حسني( املأذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها التايل :

املدعية : كوثر محمد ياسني /وكيالها املحاميان فراس الغانم ورشا خليل عبد
املدعى عليه : حمد حبيب نايف

ادع�ت املدعي�ة امام ه�ذه املحكمة عىل لس�ان وكيالها ان املدعي علي�ه هو زوجها 
الداخ�ل به�ا رشع�ا  وقانونا بموج�ب عقد ال�زواج الص�ادر منها بالع�دد 4965 يف 
2014/10/5 ولحضان�ة   االطفال )عائش�ة وزيد العطاء وحبيبة( وان املدعى عليه 
اس�تحوذ عىل حضانة الطفلني كل من )عائش�ة وزيد العطاء( دون مس�وغ قانوني 
ام�ا الطفلة )حبيبة( فهي ما ت�زال يف حضانة املدعية عليه طلبت دعوة املدعى عليه 
للمرافعة والحكم باسرداد حضانة االطفال كل من )عائشة وزيد العطاء( وتحميله 
الرس�وم واملصاريف وللمرافع�ة الغيابية العلنية واطالع املحكم�ة عىل عقد  الزواج  
اعاله الصادر من هذه املحكمة والنابة محكمة االحوال الشخصية يف تكريت لتدوين 

اقوال الشخص الثالث ) املختار حميد مجيد العساف والشهود كل من يونس 
  عبد الله عيل ومروان حميد بكر  وللبينة الشخصية   املؤيدة لدى املدعية يف محرض 
الجلس�ة املوقع يف 2018/5/24 وهم الشهود كل من بركان محمد ياسني وصفوان 
محمد ياس�ني  وللكش�ف املقرر عىل الدار بتاريخ 2018/6/1 والطالع املحكمة عىل  
مطالعة السيد املدعي العام يف 2018/6/13 واملتضمن احتفاظها  برشوط الحضانة  
ولتوجي�ه اليم�ني املتمم�ة  اىل املدعي�ة   يف محرض الجلس�ة امل�ؤرخ  2018/7/26 
ولتأديته�ا   م�ن قبل املدعي�ة  واطالع املحكمة عىل ص�ورة قيد عائل�ة املدعى عليه  
ومل�ا تقدم وبالطل�ب قررت املحكمة الحكم بالزام املدعى علي�ه ) حمد حبيب نايف(  
باسرداد حضانة املدعية )كوثر محمد ياسني( الطفالها القارصين كل من )عائشة 
وزيد العطاء( وتس�ليمه االطف�ال لها كونها محتفظة ب�رشوط الحضانة وتحميله 
الرس�وم واملصاريف واتعاب محاماة لوكيال املدعية  املحاميان فراس الغانم ورش�ا 
خلي�ل عبد مبلغ وقدره ع�رشة االف دينار مناصف�ة بينهما وصدر القرار اس�تنادا 
ألحكام املواد 57 احوال ش�خصية و21 و22 اثبات و156  و161 و166 و178و203 
مرافع�ات مدني�ة و2/63 محام�اة معدلة حكم�ا غيابيا قابال لالع�راض والتمييز 

وافهم علنا يف 2018/8/6

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة

تشكلت حمكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة بتاريخ 2018/8/6 برئاسة القايض السيد )ذاكر 
صالح حسني( املأذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها التايل :

املدعية : كوثر محمد ياسني /وكيالها املحاميان فراس الغانم ورشا خليل عبد
املدعى عليه : حمد حبيب نايف

ادعت املدعية امام هذه املحكمة عىل لس�ان وكيالها ان املدعي عليه هو زوجها الداخل بها 
رشع�ا  وقانون�ا بموجب عقد الزواج الصادر منها بالع�دد 4965 يف 2014/10/5 ولها منه 
االطفال )عائشة وزيد العطاء وحبيبة( وان املدعى عليه هجر زوجته دون عذر مرشوع من 
الشهر الس�ادس لعام 2014 ولم يراجعها لحد االن عليه طلبت دعوة املدعى عليه للمرافعة 
والحك�م بالتفري�ق القضائي للهج�ر وللمرافعة الغيابية العلنية واط�الع املحكمة عىل عقد 
الزواج اعاله الصادر من هذه املحكمة وإلدخال املختار حميد مجيد العس�اف والش�هود كل 
من يونس عبد الله عيل ومروان حميد بكر ش�خصا ثالثا  واملراس�لة بموجب كتاب محكمة 
األحوال الش�خصية يف بيجي املرقم 3321 يف 2017/10/26 وللبينة الش�خصية املؤيدة لدى 
املدعية يف محرض الجلسة املوقع يف 2018/5/24 وهم الشهود كل من بركان محمد ياسني 
وصفوان محمد ياس�ني والطالع املحكمة عىل صورة قيد املدعى عليه مع كافة التأش�ريات 
الصادرة م�ن دائرة احوال بيجي وإلجراء البحث االجتماع�ي بالعدد 1949/بحث/2017 يف 
2017/9/18 م�ع الزوجة فق�ط ومن خالل التدقيق الحظت املحكم�ة ان املدعى عليه ترك 
زوجته من الش�هر الس�ادس من عام 2014 بسبب سوء االوضاع االمنية يف محافظة صالح 
الدي�ن � بيجي وملطابقة م�ا ورد يف افادة املدعية مع افادات الش�هود والطالع املحكمة عىل 
مطالعة السيد املدعي العام بتاريخ 2018/6/13 واملتضمن طلب التفريق القضائي للهجر 
ولق�رار ه�ذه املحكمة توجي�ه اليمني املتمم�ة اىل املدعية ولوضع صيغ�ة اليمني يف محرض 
الجلسة يف 2018/7/26 ولتأدية اليمني من قبل املدعية ومن خالل التدقيق تجد املحكمة ان 
لدعوى املدعية سند من القانون عليه قررت املحكمة الحكم بالتفريق القضائي بني املدعية 
)كوث�ر محمد ياس�ني( واملدعى علي�ه ) حمد حبيب ناي�ف( للهجر وتنبي�ه املدعية االلتزام 
بالع�دة الرشعية البالغ�ة ثالثة قروء واعتبارا من تاريخ صدور القرار وعدم الزواج من رجل 
اخر اال بعد انتهاء  العدة واكتس�اب الحكم الدرجة القطعية وتحميل املدعى عليه الرس�وم 
واملصاري�ف واتع�اب محاماة وكيال املدعي�ة املحاميان فراس الغانم ورش�ا خليل عبد مبلغ 
وقدره عرشة االف دينار مناصفة بينهما وصدر القرار اس�تنادا للمادة 43 احوال شخصية 
و21 و22 اثب�ات و156 و161 و166 و178و203 مرافع�ات مدنية و2/63 محاماة معدلة 

حكما غيابيا قابال لالعراض والتمييز وافهم علنا يف 2018/8/6

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة / 2017/39

التاريخ 2018/8/9
اعالن

تبي�ع مديرية تنفي�ذ النجف العقار تسلس�ل 
37988/ 3 حي الوفاء الواقع يف النجف العائد 
للمدين  رضية نوري مطر املحجوز لقاء طلب 
الدائن عيل راش�د حمدي البالغ اثنان وثالثون 
مليون دين�ار فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة ثالث�ني يوما تبدأ من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات 
القانونية ع�رشة من املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشري
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :

الوف�اء  ح�ي  نج�ف   : ورقم�ه  موقع�ه   �  1
3/37988 حي الوفاء 

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

4  � مشتمالته :  العقار يقع عىل شارع فرعي 
10 م�ر ويتأل�ف من س�احة امامي�ة مبلطة 
باملوزائي�ك تحتوي عىل تواليت ومخزن صغري 
ومدخ�ل ي�ودي اىل املطب�خ  جدران�ه وارضية 
مكس�وه بالس�رياميك ومس�قف بالج�دران 
الثانوي�ة وكذلك اس�تقبال وكلي�دور مرشف 
عىل غرفتني ومكش�وفتني وحم�ام داخل احد 
املكشوفتني وسلم يودي اىل السطح الدار الذي 

يحتوي عىل غرفة 
5 � مساحته : حسب الس�ند املرفق االضبارة 

200م
6 � درجة العمران : متوسطة

7 � الش�اغل : عيل عيدان ويرغب بالبقاء بعد 
البيع بصفة مستأجر

8  �القيم�ة املق�درة : القيم�ة الكلي�ة للعقار 
116,000,000 مائ�ة وس�تة ع�رش ملي�ون  

دينار
�������������������������������������

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 2149/ب2018/5

التاريخ 2018/8/9
اعالن

بن�اءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة 
بازال�ة ش�يوع العقار املرق�م 15094/2 حي 
الحس�ني يف النجف عليه تعل�ن هذه املحكمة 
عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافه  
وقيمته ادناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املحكم�ة خ�الل )ثالث�ون( يوم�ا م�ن 
الي�وم الثاني لن�رش االعالن مس�تصحبا معه 
التأمينات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 
املق�درة بموجب ص�ك مصدق ألم�ر محكمة 
ب�داءة النجف وص�ادر من م�رف الرافدين 
رقم )7( يف النجف وستجري املزايدة واالحالة  
يف الس�اعة الثانية عرش م�ن اليوم االخري من 
االع�الن يف هذه املحكمة وعىل املش�ري جلب 
هوي�ة االح�وال املدني�ة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العق�ار املرق�م 15094/2 ح�ي الحس�ني يف 
النج�ف عبارة عن دار بطاب�ق واحد تقع عىل 
ش�ارع بع�رض 10 م�ر بالق�رب م�ن بلدية 
النج�ف وال�دار تتك�ون م�ن مم�ر وطارم�ة 
خارجي�ة وحديقة وصحي�ات خارجية عدد1 
ن�وم  وغرفت�ني  وه�ول  واس�تقبال  صغ�رية 
وصالة وسطية وحمام وتواليت ودرج داخيل 
وبيتونه والدار مبنية من بالطابوق ومسقفة 
بالكونكريت املس�لح مجهزة باملاء والكهرباء 
مبلطة بالكايش الحديث درجة عمرانها وسط 
مش�غولة م�ن قب�ل املدعى عليه عيل حس�ني 
ع�يل حبيب وهو يرغب بالبق�اء يف العقار بعد 
البي�ع بصفة مس�تأجر وان املس�احة الكلية 
للعق�ار هي 200 مر مربع وان القيمة الكلية 
للعقار مبل�غ )198,750,000( مائة وثمانية 
وتس�عون مليون وس�بعمائة وخمسون الف 

دينار ال غريها

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )82( التاريخ 2018/7/12 
اش�ارة اىل اعالننا االول )19( املنش�ور يف جريدة الش�رق بعدده�ا املرقم 2717 يف 

 2018/2/11
تعلن  اللجن�ة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادن�اه والعائدة ملكيتها اىل 
مديرية بلدية زمار وفقا ألحكام القانون )21( لس�نة 2013 وبطريقة املزايدة العلنية فعلى 
الراغبني باإلجيار مراجعة مديرية بلدية زمار وخالل مدة )15( يوم تبدا من اليوم التايل لنشر 
االعالن بالصحف مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  
وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 
نشر االعالن واملصاريف االخرى على ان يقوم بتسديد باقي بدل االجيار  والرسوم االخرى 
وابرام العقد خالل مدة ثالثون يوم من تاريخ تصديق قرار االحالة وخبالفه يعترب املس�تأجر 
ن�اكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعلى حس�اب الناكل وحتمل�ه فرق البدلني وكافة 
املصاريف االخرى املرتتبة على ذلك اضافة اىل مصادره اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول 

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

العقارات :
1 / تأجري س�احة لبيع املواش�ي على جزء من القطعة املرقم�ة 2 / 1587م13 تلموس 

ومبساحة )36/ 2503 م2(    
2 / تأجري ساحة بيع  املخضرات ووقوف السيارات على جزء من القطعة املرقمة 343/2 

م 13 تلموس ومبساحة )2742م2( 
3 / تأجري بناية فرن احلجري املشيد على جزء من القطعة املرقمة 2242/2م 13 تلموس 

ومبساحة )120م2(

تنويه 
عطف�اً ع�ىل االع�الن املنش�ور يف جريدتك�م 
بالع�دد 1724 يف 5 / 8 / 2018 الص�ادر م�ن 
مديري�ة تنفي�ذ مدين�ة الصدر الخ�اص ببيع 
العق�ار املرق�م 2 / 5149 م 4 وزيري�ة فق�د 
وردت عبارة ) املحجوز لقاء دين الدائنة زهرة 
ماهود جاس�م والبال�غ 194,896,000 مائة 
واربع�ة وتس�عون ملي�ون وثمانمائة وس�تة 
وتس�عون الف دين�ار ماعدا رس�م التحصيل 
الخاص بهذه املديرية ( خطأ والصحيح هو ) 
املحجوز لقاء دين الدائنة زهرة ماهود جاسم 
والبالغ 194,896,000 مائة واربعة وتسعون 
مليون وثمانمائة وس�تة وتسعون الف دينار 
م�ع اتع�اب املحاماة وما عدا رس�م التحصيل 
الخاص بهذه املديري�ة لذا اقتىض التنويه مع 

التقدير        
املنفذ العدل / عيل اسماعيل خلف    

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

فقد الوصل الصادر من بلدية النعمانية املرقم 
996502 يف 26 / 4 / 2017 بمبل�غ 380000 
ثالثمائ�ة وثمان�ون ال�ف دينار بأس�م / رعد 
ف�وزي ظاهر حانوت رقم 379 فعىل من يعثر 

عليه تسليمه لجهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد 866 / ش / 2018 

اعالن 
اىل املدع�ى عليه�ا ) ش�ريين ياس�ني صالح ( 

مجهولة محل االقامة 
حالي�ا للدع�وى الرشعي�ة املقام�ة م�ن قبل 
املدع�ي ) حيدر عودة هوي�دي ( والذي يطلب 
فيه الحكم بايق�اف النفقة التي فرضت عليه 
بموج�ب ق�رار املرق�م 767 / ش / 2013 يف 
23 / 12 / 2013 وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
يف الوقت الحارض حس�ب اش�عار مختار حي 
النهرين / الصوي�رة وكتاب مكتب املعلومات 
يف الصوي�رة ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك 
بواس�طة صحيفتني محليت�ني للحضور امام 
ه�ذه املحكمة بموعد املرافع�ة املعني يف 19 / 
8 / 2018 الس�اعة الثامنة صباحا وبعكس�ه 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق 

القانون .
القايض 

ثائر صوكر جسام

القايض
ذاكر صالح حسني

القايض
ذاكر صالح حسني

العدد 3727/ش2018/3
التاريخ 2018/8/6

رقم االعالم :    /2018

العدد 3726/ش2018/3
التاريخ 2018/8/6

رقم االعالم :    /2018

العدد : 200
التاريخ 2018/8/12

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى
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جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية  

رقم االضبارة 946 / 2018  
التاريخ 13 / 8 / 2018 

اعــالن
تبيـع مديرية تنفيذ الكاظميـة حصة املدين من 
العقـار تسلسـل 2 / 152 م 28 تاجيات الواقع 
يف الكاظميـة العائـد للمديـن وليـد عيىس خلف 
املحجـوز لقـاء طلب الدائـن ماهر منهـاج عبد 
الحميد البالغ 772,500,000 ملبون دينار فعىل 
الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
ثالثني يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحباً 
معـه التأمينـات القانونية عرشة مـن املائة من 
القيمة املقدرة وشـهادة الجنسـية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املواصفات :-

املنفذ العدل / نضال درويش كاظم  
1- موقعه ورقمه :- الكاظمية تسلسل 2 / 152 

م 28 تاجيات
2- جنسه ونوعه :- بستان مع دار مشيده فيه 
3- حدوده واوصافه :- كما مبني يف صورة القيد 

والخارطة 
4- مشـتمالته :- حصة املدين عبارة عن بستان 
مسـاحته ثالثة دوانم وثمنمائة وثالثة وثالثون 
مرت مربع مسـيجة بسـياج من البلوك ويحتوي 
عـىل دار قيد االنشـاء مكونه مـن طابقني االول 
يحتـوي عـىل هـول مـع غرفتـني نـوم وصالة 
ومطبـخ وحمام ومرافق صحية ثـم درج يؤدي 
اىل الطابـق الثانـي الذي يحتوي عـىل غرفة نوم 
واحدة . البناء من الكونكريت املسـلح واالرضية 
مبلطة بالكايش السرياميك العادي مع مسبح يف 

الحديقة ومساحة البناء للدار 200 م2 
 5- مساحته العمومية :- 35 دونم حصة املدين 

3 دوانم و 833 م2
 6 - درجة العمران :- بالنسبة للدار جيدة 

 7- الشـاغل :- الدائـن بالذات ويرغـب بالبقاء 
بعد البيع

العقـار  لعمـوم  املقـدرة  القيمـة   -8
ومائـة  مليـارات  سـتة   )6,125,000,000(
وخمسـة وعرشون مليـون دينار حصـة املدين 
) 643,333,504 ( سـتمائة وثالثـة واربعـون 
مليون وثلثمائة وثالثة وثالثون الف وخمسمائة 

واربعة دينار 

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

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

تعلن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه  والعائدة 
اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر 
بلديـة العمارة خالل فـرتة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مسـتصحبا 
معه التأمينات القانونية البالغة  )100 %( من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الساعة 
العـارشة والنصـف صباحـا يف اليوم التايل النتهاء املـدة اعاله من تاريـخ النرش وعىل قاعة 
مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه 
ويتحمل من ترسـو عليه املزايدة اجـور النرش وكافة املصاريف املرتتبـة عىل ذلك مع جلب 
هويـة االحوال املدنية وبطاقة السـكن ويكـون عليه مراجعة مديرية بلديـة العمارة خالل 
فرتة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل 

االجراءات القانونية.

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

بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

2018 /9 /13

العدد: 28432 
التاريخ: 2018/8/9

مدة التأجيرالقيمة التقديريةالمساحةالموقعنوع الملك ورقمهت

3سنوات 700.000 سبعمائة الف دينار14م2العمارات الجديدة سوق رقم 2حانوت رقم )11( أ1

3سنوات450.000  اربعمائة وخمسون الف دينار10م2سوق الكرارحانوت رقم 7 2

3سنوات350.000  ثالثمائة وخمسون الف دينار10م2سوق الكرارحانوت رقم 311

3سنوات350.000  ثالثمائة وخمسون الف دينار10م2سوق الكرارحانوت رقم 412

3سنوات300.000  ثالثمائة الف دينار10م2سوق الكرارحانوت رقم 513

3سنوات300.000  ثالثمائة الف دينار10م2سوق الكرارحانوت رقم 19 6

م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة

ر اللجنة

مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة
جلنة املزايدات العلنية لتأجري االرايض الزراعية

اعالن رقم 34 لسنة  2018
تعلـن مديريـة الزراعـة يف محافظة بغـداد الرصافة / لجنة 
تاجـري االرايض الزراعيـة باملزايـدة العلنيـة عـن نرش اعالن 
تأجـري  املسـاحة املبينة اوصافهـا ادناه يف قضـاء املدائن/ 
ناحيـة الجـر  باملزايـدة العلنيـة  وفق قانون بيـع وايجار 
اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013   والقانون 35 لسنة 1983  
والقـرار 103 لسـنة 1997 يف اليوم الواحـد والثالثني اعتبارا 
من اليوم التايل لنرش االعالن عناه يف الصحيفة او يوم العمل 
الـذي يليه  يف حال مصادفة املوعد عطلة   وسـتكون املزايدة 
يف السـاعة العـارشة صباحـا يف مقر  مديريتنـا الكائن قرب 
سـاحة الفردوس   للتفاصيل مراجعة م اللجنة لالطالع عىل 
الـرشوط  وتقديم املستمسـكات املطلوبة ودفـع التامينات 
القانونيـة البالغة 20% من القيمة التقديرية من بدل االيجار 
املقـدر ويتحمل من ترسـو عليه  املزايدة اجـور نرش االعالن 

واملصاريف الواردة بالقانون اعاله

العدد : 9192
التاريخ 2018/8/13

عبد االله قاسم حممد
مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

رقم 
المساحة/    المقاطعةالقطعة

المشيدات المواصفاتالدونم
والمغروسات

بدل 
االيجار 

دونم

15/جرف 5/133
 مستصلحة 4,18النداف

6000 ال توجدجزئيا
دينار 

وزارة الدفاع 
دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية الرابعة
اعالن   

اىل املتهمـني الغائبني املدرجة اسـمائهم ادناه والسـاكنني يف العناوين املـؤرشة ازائهم ملا كنتم متهمني وفق املواد املبينـه ازاء كل منكم من قانون  
العقوبات العسكري يف القضايا املؤرشة ازاء اسمائكم وبما ان محل اقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام  
املحكمة العسكرية الرابعة خالل مدة ثالثني يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وعند عدم حضوركم سوف تجري محاكمتكم غيابيا وحجز اموالكم 
املنقولـة وغـري املنقولة واعطاء الحق للموظفني العموميني بألقاء القبض عليكم والزام كل شـخص يعلم بمحـل اختفائكم عىل ان يخرب الجهات 

العسكرية بذلكم استنادا للمادة )81( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007

وزارة الدفاع 
دائرة املستشار القانوني 
املحكمة العسكرية االوىل

)اعالن( 11
رزمة )2018/11(

اىل املتهمني الغائبني املدرجة اسـمائهم وعناوين سـكنهم ملا كنتم متهمني  وفق املواد املؤرشة ازاء اسـمائكم يف القضية املبينة ادناه وبما ان محالت اقامتكم مجهولة اقتىض  تبليغكم يف الصحف 
املحلية عىل ان تحرضوا امام  املحكمة العسـكرية االوىل خالل مدة ثالثني يوما من نرش هذا االعالن يف الصحف وعند عدم حضوركم سـوف تجري محاكمتكم غيابيا وتحجز اموالكم املنقولة وغري 
املنقولة ويطلب من كافة املوظفني العموميني القاء القبض عليكم وتسـليمكم اىل اقرب جهة عسـكرية او مركز رشطة ويلزم االهليني الذين يعلمون محل اختفائكم بأخبار الجهات املسـؤولة 

العميد احلقوقيبذلك
رئيس املحكمة العسكرية االوىل



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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اعالن مزايدة رقم )2018/43( للمرة الثانية
 صادر عن الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية

استناداً لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل تعلن هذه الرشكة عن وجود 
مزاي�دة علنية لتأهيل وتأجري بناية املخازن املجمدة يف )محافظة ميس�ان(  املدرجة اوصافها ادناه 
العائد لرشكتنا ملدة  )خمس سنوات( فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة املذكورة مراجعة مركز عام 
الرشكة للحصول عىل نسخة من الرشوط الخاصة بتلك املزايدة لقاء مبلغ قدره )250.000( مائتان 
وخمس�ون الف دينار عراقي للنس�خة الواحدة غري قابل للرد هذا وتعترب قائمة املزايدة مفتوحة ملدة 
)15( خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة املحلية وسيكون موعد اجراء 
املزاي�دة يف الس�اعة الثانية ع�رش من صباح اليوم االخ�ري للمدة املذكورة فعىل الراغب باالش�رتاك يف 
املزاي�دة املذكورة مراجعة لجنة البيع وااليجار يف مركز عام الرشكة الكائن يف منطقة املنصور نهاية 
ش�ارع النقاب�ات البداء رغبته يف التأج�ري عىل ان يودع تأمينات قانونية ال تق�ل عن 20% من القيمة 
املق�درة بموج�ب صك مصدق صادر من مرصف حكومي معتمد الم�ر الرشكة حتماً وال تدخل هذه 
التأمين�ات ضمن بدل االيجار فعىل الراغبني الحضور يف الزمان واملكان املعنيني مس�تصحبني معهم 
وص�ل التأمين�ات وتأييد براءة ذمة م�ن الهيئة العامة للرضائ�ب لعام 2018  علم�ا ان بدل االيجار 
يس�دد خالل 30 يوما من تاريخ االحالة القطعية للمزاي�دة وبخالفه يعترب ناكال وتطبق بحقه كافة 
االج�راءات القانوني�ة ويعاد االعالن ع�ن املزايدة مجددا ويتحمل املس�تأجر غرام�ة تأخريية قدرها 

)100.000( مائة الف دينار عن كل يوم تأخري عن التسديد .

Address: Republic of Iraq _Baghdad _ Al-mansoor         العنوان:-جمهوري�ه الع�راق –بغ�داد 
–املنصور –شارع النقابات

Web site: www.iraqsfsc.com
E-Mail: foodstuff 1@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 2@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 3@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 4@ iraqsfsc.org
Generalfoodstaff@yahoo.com

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف 

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 5667

التاريخ 2018/7/22
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدع�ي ) فاضل احمد ع�ي( الذي 
يطلب فيه تبديل لقبه وجعله )الحمران( بدال من )الش�مري( فمن ليده 
اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها )خمس�ة عرش يوم( 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( 
من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي
مدير الجنسية العام وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد بال
التاريخ 2018/8/8

اعالن مفقود
اىل املفقود // خالد ابراهيم عي

بتاريخ 2018/8/8 قدمت والدته املدعوه )سليمة هزاع حسني( تطلب 
في�ه نصبه�ا قيمة علي�ك لكونك خرج�ت بتاري�خ /   /  2006 ولم تعد 
لح�د االن ل�ذل تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية  ويف حال�ة عدم حضورك 
خالل خمس�ة عرش يوم من اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب 

)والدتك( قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض

ذاكر صالح حسني
�����������������������������������������������������������

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد بال

التاريخ 2018/8/8
اعالن مفقود

اىل املفقود // حسني صيهود مولود
بتاري�خ 2018/8/12 قدم�ت والدت�ك  املدع�وه )صربية مه�دي ثمن( 
تطلب فيه نصبها قيمة عليك لكونك خرجت بتاريخ 3/  4 /  2010 ولم 
تعد لحد االن لذل تقرر تبليغك بالصحف املحلية  ويف حالة عدم حضورك 
خالل خمس�ة عرش يوم من اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب 

)والدتك( قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد  : 23/ب2018/3

التاريخ 2018/8/13
اعالن تبليغ غيابي

اىل املدعى عليهم /1 � سعد محمود امني
2  � شيماء محمد امني 

بتاريخ 2018/6/28 اصدرت محكمة بداءة بعقوبة قرارها املرقم 23/
ب2018/3 واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع العقار املرق�م 15/15 رساي بيعا 
وتوزي�ع ص�ايف الثمن ب�ني الرشكاء  كال حس�ب حصته يف س�ند العقار 
والقس�امات الرشعي�ة وال�ذي تع�ود ملكيت�ه لكما م�ع رشكاء اخرين 
وملجهولي�ة محل اقامتكم حس�ب كت�اب مركز رشطة الهوي�در املرقم 
ق/2184/6 املؤرخ 2018/8/4 واش�عار مختار قرية الهويدر 2 املدعو 
)نعمان ثابت حس�ني( مع اوراق التباليغ املرشوح عليها من مبلغ مركز 
رشط�ة الهويدر بتاريخ 2018/8/4 قررت املحكمة تبليغكما بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني يوميت�ني ويف حال عدم حضوركما  او ارس�ال من 

ينوب عنكما قانونا   سيكتسب القرار  الدرجة القطعية وفق االصول
القايض

وميض عادل عبد القادر
�����������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد  : 23/ب2018/3

التاريخ 2018/8/13
اعالن تبليغ غيابي

  املدعى عليه  /تغريد داود عي
بتاريخ 2018/6/28 اصدرت محكمة بداءة بعقوبة قرارها املرقم 23/

ب2018/3 واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع العقار املرق�م 15/15 رساي بيعا 
وتوزي�ع ص�ايف الثمن ب�ني الرشكاء  كال حس�ب حصته يف س�ند العقار 
والقس�امات الرشعي�ة   وملجهولي�ة مح�ل اقامتك  حس�ب رشح املبلغ 
القضائي س�ليمان جاس�م محمد املؤرخ    2018/8/5 واشعار مختار 
قض�اء بعقوبة )9(  املدعو عمر الفاروق عبد الوهاب مختار حي ر رقم 
)40( يف 2018/8/5  املصدق من املجلس املحي لقضاء بعقوبة   قررت 
املحكمة تبليغك بقرار الحكم غيابيا ويف حالة   عدم حضورك   او ارسال 
من ينوب عنك  قانونا   سيكتسب القرار  الدرجة القطعية وفق االصول

القايض
وميض عادل عبد القادر

�����������������������������������������������������������
محافظة دياىل

مديرية زراعة دياىل 
الشعبة القانونية 

العدد : 20418
التاريخ 2018/8/13

اعال
مديرية الزراعة يف محافظة دياىل

اىل الس�يد ) كيطان زيدان خل�ف( ننذرك بمراجعة مديري�ة زراعة دياىل 
خالل مدة اقصاها )90( تسعون يوما لغرض استكمال اجراءات تجديد 
العقد املربم معكم واملرقم 1617 يف 1991/6/4 ويف حالة عدم حضوركم 

تتخذ االجراءات القانونية بحقكم اصوليا
د. حسني خضري عباس

مدير الزراعة يف محافظة دياىل /وكالة
�����������������������������������������������������������

فقدان
فق�د وص�ل قبض حكوم�ي )امان�ات( من بلدي�ة البرصة بأس�م )عبد 

الرسول مصطفى صالح( 
املرقم 466963 بمبلغ 540000 مؤرخ 2016/4/12 عىل من يعثر عليه 

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

فقدان
فق�د وصل قب�ض حكومي )امان�ات ( من بلدي�ة البرصة بأس�م )عبد 
الرسول مصطفى صالح ( املرقم   466980 بمبلغ 540000 الف مؤرخ 

2017/4/12 عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
�����������������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة  
رقم االضبارة 77/خ/2017

التاريخ 2018/8/12 
اع�الن تبيع مديرية تنفي�ذ البرصة العقار تسلس�ل 860/2090 الواقع 
يف الرب�اط الكبري العائد للمدين جبار شنيش�ل بناي املحجوز لقاء طلب 
الدائن مرتىض كامل مفتن  البالغ 103515000دينار مئة وثالثة مليون 
وخمسمائة وخمسة عرش الف دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة ثالثني يوم�ا تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التأمينات  القانونية  عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل 

فردوس حسني شاوي 
املواصفات 

1 � موقعه ورقمه 860/2090 الرباط الكبري 
2 � جنسه ونوعه : ارض الدار مع ابنيتها ملك رصف

3 � حدوده واوصافه : 
4 � مش�تمالته : يق�ع يف منطق�ة حي االصدق�اء قرب جام�ع العباس  
اس�تقبال وهول وث�الث غرف ومطب�خ وحمام ومرفق صح�ي تحتاني 

وثالث غرف  وهول وحمام ومرفق صحي فوقاني 
5 �  مساحته م2 2 اولك

6  � درجة العمران : 
7 � الشاغل : املدين جبار شنيشل بناي

8  � القيمة املقدرة :  107500000 مئة وسبعة مليون وخمسمائة الف 
دينار

�����������������������������������������������������������
محكمة األحوال الشخصية يف املقدادية 

العدد / 668
التاريخ 2018/8/12

اعالن فقدان
ق�دم الس�يد رباح نهاد ش�كر طلبا اىل ه�ذه املحكمة بتنصيب نفس�ها 
قيما عىل ش�قيقه املفق�ود )عوني نهاد ش�كر( وذلك لفقدان�ه بتاريخ 
2007/10/3 وحس�ب االوراق التحقيقي�ة الصادرة م�ن مركز رشطة 
الص�دور فمن لديه االعرتاض الحضور امام هذه املحكمة خالل س�بعة 
اي�ام من الي�وم التايل للن�رش لتقديم اعرتاضه واعالمنا وبخالفه س�وف 

تنظر املحكمة يف الطلب وفق القانون
القايض

عدي فاضل احمد
�����������������������������������������������������������

دائرة كاتب العدل البرصة املسائي
العدد / 15899

سجل /80
التاريخ 2018/7/11

اىل / السيد ناظم محسن حسني � يسكن البرصة منطقة الساعي
قدم املنذر / حسن عبد الرحمن عبد الله وكيله املحامي مصطفى محمد 
املازني بموجب وكالته املرقمة 4375 يف 2018/2/12 الصادرة من كاتب 
عدل الكرادة االنذار املرقم 15045 يف 2018/7/3 س�جل 76 الصادر من 
كات�ب عدل  البرصة املس�ائي ال�ذي يروم فيه بعدم رغبت�ه بتجديد عقد 
االيجار املربم معك يف 2011/4/1 للش�قة املرقم�ة 4/3/5 الواقعة عىل 
جزء من العقار تسلس�ل 3/5 الخرض واستنادا اىل املادة 741 الفقرة ب 
من القانون املدني العراقي يدعوك اىل تسليم املاجور خاليا من الشواغل 
خالل خمسة عرش يوم من تاريخ تبلغك وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املعط�اة من قبل املجلس البلدي ملنطقة الس�اعي واملبلغ القضائي 

عامر فزاع يوسف تقرر تبليغك بالصحف املحلية وفق االصول
الكاتب العدل 

بدر منشد عبد الرضا

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة ابي غرق
العدد / 120/ب/2018

التاريخ 2018/8/12
اعالن

عطفا عىل قرار هذه املحكمة املرقم 120/ب/2018 يف 2018/6/13  
واملتضم�ن ازالة ش�يوع العقار املرق�م 161/6م6 الخواص املدرجة  
تفاصيله�ا يف ادن�اه بيعا عن طري�ق املزايدة العلني�ة فعىل الراغبني 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة خالل ف�رتة االعالن مل�دة ثالثون 
يوم�ا من اليوم الت�ايل للنرش واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية 
فيك�ون  ي�وم العمل التايل للعطل�ة يوم املزايدة مس�تصحبني معهم 
املستمس�كات الثبوتية ومن ضمنها صك مصدق بالتأمينات البالغة 
10% م�ن القيم�ة التقديري�ة البالغ�ة 108795000 مائ�ة وثمانية 
مليون وسبعمائة وخمسة وتس�عون الف دينار ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة اجور املناداة ورسم التسجيل 
القايض

رافد عبد العباس كريم
االوصاف :

الدار تقع يف ناحية ابي غرق عىل شارع االمام سيد احمد بن الكاظم 
)ع( وه�ي عبارة عن دار س�كن مش�يدة من الطابوق الثرمس�تون 
وعرصة ومحل ومكونة من طابقني االول مبني من الطابوق ومؤلف 
من غرف�ة اس�تقبال 4×7م وغرفتي ن�وم 5×4 م وصحيات داخلية 
3×3م ومطبخ 4×4م مغلف بالسرياميك وهول 4×4م وسلم وعموم 
الطاب�ق االول مبلط بالكرانيت وملبوخ بالجص الفني والس�رياميك 
وعم�وم الطاب�ق مجه�ز بامل�اء والكهرب�اء والطابق الثان�ي مؤلف 
م�ن غرفة ن�وم 4×7م وغرفة اخ�رى 4×4م والطاب�ق الثاني مبني 
الثرمس�تون وغري ملبوخ من الداخل وغ�ري مبلط وغري مجهز باملاء 
والكهرباء وعموم الطابقني مس�قفني بالكونكريت املسلح وسطح 
الدار مبل�ط بالفريش والدار ملبوخة باالس�منت من الخارج وتوجد 
باحة مبلطة بالكرانيت وصحيات خارجية 2×3,5 مبلطة وملبوخة 
باالس�منت ومبني�ة م�ن  الطابوق ومس�قفه بالكونكريت املس�لح 
وتوجد غرفة  يف ركن الدار مس�تخدمة كمخ�زن مبني من الطابوق 
ومس�قف بالكونكري�ت املس�لح  ومبلطة باالس�منت ومجهز باملاء 
والكهرب�اء وبجوار الدار عىل نفس العقار عرصة بمس�احة 144م2 
مدفون�ه باالتربة  والس�بيس وبجوارها محل مس�تخدم كمنظومة 
لبيع املاء االرو واملدعى عليها ترغب بالبقاء كمس�تأجرة يف الدار بعد 

ازالة شيوعها
�����������������������������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 

مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشأت 
مديرية الجنائية والحركات 
قسم الجنائية / املفقودات

اىل / وزارة الداخلية / وكالة الوزارة لشؤون الرشطة  /االموال 
فقدان هوية اقامة

اعلمنا قس�م رشطة قضاء النجف الجنوبي بكتابه املرقم 15252 يف 
2018/7/31 املتضمن :

بتاري�خ 2018/7/24 احال�ت املحكم�ة املختص�ة اىل مركز رشطة 
الغري طلب املخرب )محمد رضا محمد حسني( تولد 1984 باكستاني 
الجنس�ية يحمل جواز السفر املرقم ) EH9890962  ( والصادر من 
دولة باكس�تان دونت اقواله وافاد بتاري�خ 2018/6/3 فقدت منه 
هوي�ة االقامة املرقمة )2795( يف 2016/8/22 والعائد له يف املدينة 
القديمة قضاء وقدر ورغم البحث عنها لم يجدها  كما تم ربط كتاب 
قسم ش�ؤون االقامة  املرقم 5117 يف 2018/7/23 املتضمن صحة 
صدور الهوية اع�اله عرض املوضوع عىل املحكمة املختصة وقررت 
تعميم االوصاف  واش�عار الجهات ذات العالقة ولكون حادث قضاء 
وقدر غلق التحقيق مؤقتا اس�تنادا ألحكام املادة 130 /ج االصولية 

للتفضل باالطالع مع التقدير
املرفقات :

� نسخة من قرار املحكمة املختصة
 � نسخة من صحة الصدور

اللواء
عالء غريب عبيد جرب

قائد رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات /وكالة
�����������������������������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف 

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 5659

التاريخ 2018/7/22
بن�اء ع�ىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) انغ�ام محمد عي( الذي 
يطل�ب فيه تبديل لقبه وجعله )الحمران( بدال من )الش�مري( فمن 
لي�ده اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها )خمس�ة 
ع�رش يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 5660
التاريخ 2018/7/22

بن�اء عىل الدعوى املقامة من قبل املدع�ي ) تغريد محمد عي( الذي 
يطل�ب فيه تبديل لقبه وجعله )الحمران( بدال من )الش�مري( فمن 
لي�ده اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها )خمس�ة 
ع�رش يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 5650
التاريخ 2018/7/22

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) حسن عي حسن   ( الذي 
يطل�ب فيه تبديل لقبه وجعله )الحمران( بدال من )الش�مري( فمن 
لي�ده اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها )خمس�ة 
ع�رش يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف محافظة النجف االرشف
دائرة احوال الحرية

العدد : 10929
التاريخ 2018/7/22

اىل / مديرية شؤون االحوال املدنية يف النجف 
تبديل لقب

طيا معاملة املس�تدعي فليح عي حس�ن الذي يروم تبديل لقبه من 
الشمري اىل الحمراني استنادا ملوافقة وزارة الداخلية وتم ربط كافة 

املستمسكات املطلوبة امركم
املرفقات :
1 � طلب 
2 � افادة

3 � مطالعة 
4 � استدعاء دعوى

5 � افادة الشهود
6  �استمارة معلومات

7 � مايكروفلم 
8 � صورة قيد 1957

9 � املستمسكات الخاصة باملراجع
املقدم 

عي كريم صاحب
مدير دائرة احوال الحرية

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 5656
التاريخ 2018/7/22

بن�اء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) هادي عي حس�ن( الذي 
يطل�ب فيه تبديل لقبه وجعله )الحمران( بدال من )الش�مري( فمن 
لي�ده اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها )خمس�ة 
ع�رش يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكرخ 
العدد  2811/ب /2018

اىل املدعى عليه / حميد صبحي محمد
أق�ام املدعي ف�ارس عبداالمري حمادي الدعوى املرقم�ة أعاله لدى هذه 
املحكم�ة يطالبك فيه�ا بتخلية املحل االريض يف البناي�ة املرقمة 393 ز9 
م 212 وتس�ليمه خاليا من الش�واغل وتحميلك اج�ور اتعاب واملحاماة 
وملجهولي�ة مح�ل إقامتك حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وتاييد املجلس 
البلدي انتقالك اىل جهة مجهولة  قرر تبليغك بصحيفتني يوميتني بموعد 
املرافعة يوم 2018/8/19  الساعة التاسعة ويف حال عدم حضورك أومن 

ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون  
القايض 

سيف عباس مخلف
�����������������������������������������������������������

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد: 50/ب/2018 

التاريخ: 2018/8/13 
اعالن

اىل املدع�ى عليه�م: 1- ش�فاء طعم�ة عبدالوه�اب 2-  ميع�اد طعم�ة 
عبدالوه�اب 3- هن�ادي طعمة عبدالوهاب 4- وائ�ل طعمة عبدالوهاب               
5- اسومة عبدالسالم محمود 6- ناجي توفيق اليوسف 7- توفيق ناجي 

توفيق 8- سمري ناجي توفيق 9- رقية ناجي توفيق. 
أصدرت محكمة بداءة اب�ي الخصيب قرارها يف الدعوى البدائية املرقمة 
50/ب/2018 يف 2018/6/24 والت�ي قىض برد دعوى املدعني ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتكم تق�رر تبليغكم بواس�طة صحيفتني يوميتني 
رس�ميتني ولكم حف االعرتاض والتمييز ضمن املدة القانونية وبعكسه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض / فيصل سلمان عطار 

�����������������������������������������������������������
محكمة بداءة البرصة 
العدد: 438/ب/2016

التاريخ: 2018/8/8
اعالن 

املدع�ي / 1-  رشوق وفائق�ة وفائزة بنات رش�يد خل�ف وارساء طارق 
رشيد.

املدع�ي عليه / ذك�رى محمد محس�ن ومحمد واحم�د ومرتىض وآيات 
وبنني وميامني أوالد فائق رشيد ومدير رعاية القارصين يف البرصة.  

تبي�ع محكمة ب�داءة الب�رصة العقار تسلس�ل 67/211 مناوي باش�ا 
ومساحته )326 م2 و65 سم( وهو عبارة عن دار سكن تقع يف منطقة 
مناوي باشا، مؤجر لرشكة رشف للمالحة املحدودة، مؤلف من طابقني 
الطاب�ق األريض مؤل�ف من طارمة وحديقة مع وج�ود نخيل عدد اثنان 
ومدخل للرشكة وهول واستقبال وثالث غرف متخذ ألعمال الرشكة مع 
مطبخ وحمام ومرفق صح�ي ومخزن ودرج يؤدي للطابق األول املؤلف 
من س�ت غرف منام مشغولة من قبل الرشكة مع وجود حمام مشرتك، 
بناء عموم العقار من الطابوق ومس�قف بالكونكريت واالرضية مبلطة 
بال�كايش درجة عمران�ه قديم مرمم. فم�ن له رغبة بال�رشاء مراجعة 
هذه املحكمة ودفع التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة 
س�بعمائة وثالث�ون مليون وتس�عمائة وعرشون ألف دينار وس�تجري 
املزايدة الس�اعة الثاني�ة عرش من ظهر اليوم الثالث�ني لليوم التايل لنرش 

اإلعالن وأجور املناداة عىل املشرتي. 
القايض

علوان بربوت البزوني
�����������������������������������������������������������

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف 

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد: 5663 

التاريخ : 22/ 7/ 2018 
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي ) ك�رار محمد ع�ي ( الذي 
يطلب فيه تبديل لقبه وجعله )الحمران( بدال من )الش�مري( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها ) خمس�ة عرش يوم( 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( 
من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 12/ 6/ 2016 
اللواء 

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير وكالة الجنسية العام وكالة 

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

يف النجف االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد: 6473 
التاريخ : 12/ 2018/8 

بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قبل الوكيل )مروان احمد عبد الحس�ني ( 
ال�ذي يطلب تبديل اس�مه م�ن )مروان ( اىل )رضا ( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون 
البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 24195 يف 

 . 2016 /6/12
اللواء 

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير وكالة الجنسية العام وكالة 

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

يف النجف االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد: 5666 
التاريخ : 2018/7/22 

بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدع�ي )حيدر محمد ع�ي ( الذي 
يطلب فيه تبديل لقبه وجعله )الحمران ( بدال من )الش�مري( فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها )خمس�ة عرش يوم( 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( 
من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 12 /6/ 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير وكالة الجنسية العام وكالة 

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

مديرية تنفيذ السدة 
العدد :  67/ت/2017

التاريخ 2018/8/7
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ السدة اضبارتها التنفيذية اعاله سهام املدين حسن 
عبي�د خض�ري من العق�ار املرق�م 17 م24 الطالعة والربك�ة واملحجوزة 
لق�اء طلب الدائن عدنان حس�ني عبي�د والبالغ مق�داره 50,000,000 
خمسون مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات 
البالغ�ة 10% م�ن القيمة املقدرة عند وضع اليد وتك�ون املزايدة يف هذه 
املديرية يف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم الثالثني واذا صادف 
عطلة رس�مية تك�ون املزايدة يف يوم الدوام الرس�مي ال�ذي يي العطلة 
ويكون تس�ديد التأمينات بموجب صك مص�دق من مرصف الرافدين / 
فرع الس�دة حرصا وعىل املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

جليل كريم منصور
املواصفات 

1 � موقع العقار ورقمه : السدة رقمه 17م24 الطالعة والربكة   
2 � مساحته  :18594791 سهم

3 � حدوده واوصافه : كما موضح يف الخارطة
4 � مشتمالته دار عدد )1( تعود للمدين

5 � الشاغل الرشكاء 
6  �القيمة التقديرية : 35,000,000 خمسة وثالثون مليون دينار 

7 � الوارد السنوي / خمسة ماليني دينار
�����������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف االسكندرية 
العدد /93

التاريخ 2012/8/12
اعالن

بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من قب�ل املس�تدعي )حمدية فرح�ان ذهب( 
املتضم�ن نصبه�ا قيما ع�ىل املفق�ود )محم�ود خضري حس�ن( والذي 
فق�د بتاري�خ 2014/7/13 لذا قررت املحكمة الن�رش بصحيفتني بغية 
التحقيق من حياته يف حال كونه حيا عليه مراجعة هذه املحكمة خالل 
30 يوم لالس�تماع اىل دفوعه خالل الفرتة اعاله وبعكس�ه سوف تصدر 

هذه املحكمة الحجة وفق القانون
القايض

ثامر جواد كاظم
�����������������������������������������������������������

تنويه
ورد سهوا يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد 1728 بتاريخ 2018/8/9 
ان�ي املفقود خطأ والصحيح هو اىل املفقود الصادر من محكمة االحوال 

الشخصية يف املحاويل بالعدد 2569 لذا اقتىض التنويه
�����������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة الشومي

العدد / 2 / وضع يد/2018
التاريخ 2018/8/6

اعالن
اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرق�م 71/ب/2018 يف 2018/4/19 
واملكتس�ب لدرج�ة البتات واملتضمن ازالة ش�يوع العقار املرقم 19/25 
م17 الش�اخه  والعوده  واملبينه اوصافه�ا ادناه وبالطلب تقرر االعالن 
ع�ن بيعه باملزايدة العلنية والن�رش يف صحيفتني محليتني يوميتني وعىل 
الراغب بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل ثالثون يوم من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبني معهم التأمين�ات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املق�درة للعق�ار والبالغة ثالثمائ�ة مليون دين�ار وس�تجري املزايدة يف 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا من اليوم االخري للفرتة اعاله يف دار القضاء 

يف الشومي وسيتحمل املشرتي اجور الداللية واملصاريف االخرى
القايض

اسامة وليد جميل
االوصاف :

ان مساحة العقار اعاله 4 اولك و1,5م2 يقع عىل الشارع العام الرئييس 
)شارع تجاري( ومشيد عليه عمارة تجارية مكونة من طابقني الطابق 
االريض مك�ون من محال تجارية مش�يده بالواجهة بعدد6 ومدخل مع 
موزع مع سلم مع غرف عدد5 مع منور يقع خلف العمارة واما الطابق 
االول مكون من موزع وبيتونه وس�لم وغرف عدد6 وان جميع املشيدات 

تقع ضمن حدود القطعة املرقمة 19/25 م17 الشاخه والعوده

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 ق�دم املواط�ن )عبدالعظي�م عبدزي�د طرفه( طلب�اً يروم فيه تس�جيل لقب�ه وجعله 
)الحسني( بدال من الفراغ واستناداً اىل احكام املاده )24( من قانون البطاقه الوطنيه 
رقم 3 لسنه 2016 املعدل ولغرض نرش هذا االعالن يف الجريدة الرسمية فمن لديه حق 

االعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل عرشة ايام من تاريخ النرش  .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/ وكالة

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أق�ام املدعي )عبدالرزاق عطيه الهادي( دع�وى قضائية لتبديل لقبه وجعله )الوائي( 
ب�دال م�ن )الفرج الله( فمن لديه ح�ق االعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل خمس�ة 
عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وفق احكام املاده )22( 

من قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعي )صايب جيثوم عطيه( دعوى قضائية لتبديل اسمه وجعله )صائب( بدال 
من )صايب( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل خمس�ة عرش يوماً 
من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وفق احكام املاده )22( من قانون 

البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعي )منصور ش�لج مرش�د( دعوى قضائية لتبديل لقبه وجعله )الس�ويدي( 
بدال من )كرغويل( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل خمس�ة عرش 
يوماً من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وف�ق احكام املاده )22( من 

قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعي )نادر ش�لج مرش�د( دعوى قضائية لتبديل لقبه وجعله )السويدي( بدال 
من )كرغويل( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل خمسة عرش يوماً 
من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وفق احكام املاده )22( من قانون 

البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعي )س�عد شلج مرش�د( دعوى قضائية لتبديل لقبه وجعله )السويدي( بدال 
من )كرغويل( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل خمسة عرش يوماً 
من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وفق احكام املاده )22( من قانون 

البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

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

فق�د مني مس�تند املش�تقات  النفطي�ة املرق�م ) 1520538( يف 2018/8/9 الصادر 
من رشكة توزيع املنتجات النفطية توزيع الفرات االوس�ط فرع املثنى باس�م ) حيدر 

شمران غثيث( عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار.
�������������������������������������������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء

الع�دد: 1538/ب/2018
التاريخ:2018/8/13

اىل/ املدعى عليه )ليث رحيم رسن( 
م/تبليغ بموعد املرافعة

س�بق للمدع�ي )عبد الجب�ار محمود عب�د الل�ه( وان اقام الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
1538/ب/2018 والت�ي يطل�ب فيها ابطال قيد العقار املرق�م 1033/3 مقاطعة 22 
س�امراء - جبريية ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ املبلغ 
القضائي)نزار مجيد رش�يد( واش�عار مختار منطقة حي االمام )محمد عي الش�يخ 
حسن(  واملذيل بتوقيع الشاهدين كل من )عبد الرزاق محمود عبد الله و مظهر سعيد 
مهدي( واملصدق من املجلس املحي لقضاء سامراء لذا قررت املحكمة تبليغك بواسطة 
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة من صباح 
ي�وم الخميس املصادف 2018/9/13 الس�اعة العارشة صباحاً وعند عدم حضورك يف 
املوعد املحدد وارس�ال من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابياً وفق 

القانون.
مع الت��ق��دي��ر...

القايض
أنور جاسم حسني

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 5669
التاريخ 2018/7/22

بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدعي ) عدنان عي حس�ن( الذي يطلب فيه تبديل 
لقبه وجعله )الحمران( بدال من )الش�مري( فمن ليده اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها )خمس�ة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد 516 / ش / 2018 

اعالن 
اىل املدعى عليه ) خالد هادي شاهر ( مجهول محل االقامة 

بتاري�خ 2 / 8 / 2018 اص�درت محكمة االحوال الش�خصية يف الصويرة قرار الحكم 
املرق�م 516 / ش / 2018 يقيض الحكم بتاييد حضانة املدعية ) نضال عبيس معلة ( 
للطفل مرتىض خالد هادي شاهر ( تولد 19 / 4 / 2010 وليس لها السفر باملحضون 
اال بموافق�ة املدعى عليه ) خالد هادي ش�اهر ( لذا تق�رر تبليغك بالنرش يف صحيفتني 
يوميتني محليتني للحضور اىل هذه املحكمة خالل مدة االعرتاض البالغة عرشة ايام او 

الطعن تمييزا بالقرار اعاله وبعكسه سوف يتم اتخاذ مايلزم .
القايض 

ثائر صوكر جسام 
�������������������������������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد / بال 

اىل املفقود / محسن مطرش علوان
اعالن فقدان وحجر عىل املفقود

طالب حجة الحجروالقيمومة/ شمعة منهل دخيل
املطلوب الحجر عليه واعالن فقدان محسن مطرش علوان

بن�اءا عىل الطلب املقدم م�ن قبل طالب الحجر والقيمومة املدعو ش�معة منهل دخيل 
والتي يطلب اعالن عن فقدان ولده  املدعو محس�ن مط�رش علوان والذي فقد بتاريخ 
2014/6/10واليع�رف اي خ�رب ي�دل ع�ىل حياته وممات�ه تقرر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليت�ني ويف ح�ال عدم حضورك او اعالم هذه املحكمة ع�ن حياتك خالل عرشة ايام 
من تاريخ النرش س�يتم اعالن فقدانك والحجر عليك ونصب املدعو شمعة منهل دخيل 

قيما عليك الدارة اموالك وفق قانون رعاية القارصين رقم 78 لسنة 1980 
القايض 

خالد جالل االعرجي
�������������������������������������������������������������������������

محكمة جنح املعقل
العدد: 337/ج/2017
التاريخ: 2018/6/11

إعالن حكم غيابي 
إىل املتهم املحكوم / حيدر مجيد عبدالسادة الحلفي. 

أصدرت محكمة جنح املعقل قرارها املرقم 337/ج/2017 املتضمن الحكم عىل املجرم 
)حيدر مجيد عبدالس�ادة الحلفي( املذكور أعاله. اس�تناداً ألح�كام املادة )1/456/أ( 
من قانون العقوبات رقم )111( لس�نة 1969 املعدل بالحبس الشديد ملدة سنتني وفق 
أحكام املادة املذكورة ، تقدير اتعاب محاماة للمحامية املنتدبة )نورس سمري املالكي( 
مبلغ�اً قدره ثالثون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب القرار الدرجة 
القطعية، إصدار امر قبض بحق املدان املذكور وإشعار مديرية رشطة البرصة - مكتب 
التسجيل الجنائي لتعميم هذا القرار استناداً ألحكام املواد ) 182/أ  ،143 ، 243 (  من 
قان�ون أصول املحاكمات الجزائية، وافهم علناً يف 2018/6/11 لك حق االعرتاض عىل 
ه�ذا القرار بعد تبليغك به ع�ن طريق اإلعالن والنرش، ويف حال�ة عدم االعرتاض يعترب 

الحكم بمثابة الحكم الوجاهي بعد مرور ثالثة أشهر من نرش اإلعالن.  
القايض / اسيل صالح معتوق

�������������������������������������������������������������������������
محكمة بداءة ابي الخصيب

العدد: 333/ب/2018 
التاريخ: 2018/8/13 

اعالن
اىل املدعى عليه: مهدي عي حسني نارص 

اق�ام املدع�ي عبدالله يعق�وب خلف الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 333/ب/2018 امام 
محكم�ة بداءة اب�ي الخصيب والتي يط�اب فيها الحك�م بإزالة ش�يوع العقار املرقم 
134/ 34 م 31 املطيحة ولثبوت مجهولية محل اقامتكم وحسب رشح القائم بالتبليغ 
وش�هادة رئي�س املجلس البلدي ملنطق�ة الرباضعية تقرر تبليغك�م بالحضور اىل هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافع�ة املوافق 2018/8/29 الس�اعة التاس�عة صباحاً نرشاً ويف 
صحيفتني يوميتني ويف  عدم حضوركم او حضور من ينوب عنكم قانوناً  سوف تجري 
املرافع�ة بحقكم غيابيا وعلناً وف�ق القانون ويف حالة مصادفة موع�د املرافعة عطلة 

رسمية يؤجل لليوم الذي يليه.
القايض / فيصل سلمان عطار

�������������������������������������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكرخ 

العدد  2809/ب /2018
اىل املدع�ى علي�ه / ع�واد عبدالعزي�ز م�وىس

أق�ام املدعي فارس عبداالم�ري حمادي الدعوى املرقمة أعاله لدى ه�ذه املحكمة يطالبك 
فيها مبلغ قدره تس�عة ماليني دين�ار عن بدالت االيجار وملجهولية محل إقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د املجل�س البل�دي انتقال�ك اىل جه�ة مجهولة ق�رر تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة يوم 2018/8/19 الساعة التاسعة ويف حال 
عدم حضورك أومن ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون  

القايض 
عقيل طارق محمد

�������������������������������������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكرخ 

العدد  2808/ب /2018
اىل املدع�ى علي�ه / ع�واد عبدالعزي�ز م�وىس

أق�ام املدعي فارس عبداالم�ري حمادي الدعوى املرقمة أعاله لدى ه�ذه املحكمة يطالبك 
فيه�ا بتخلية املأجور الرق�م 1و15/2 ز9 محلة 212 حي الكرخ  وملجهولية محل إقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي انتقالك اىل جهة مجهولة  قرر تبليغك 
بصحيفت�ني يوميتني بموعد املرافعة يوم 2018/8/19  الس�اعة التاس�عة ويف حال عدم 

حضورك أومن ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون  
القايض 

عقيل طارق محمد
�������������������������������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكرخ 
العدد  2810/ب /2018

اىل املدعى عليه / حميد صبحي محمد
أق�ام املدعي فارس عبداالم�ري حمادي الدعوى املرقمة أعاله لدى ه�ذه املحكمة يطالبك 
فيه�ا بمبلغ مق�داره  ثالثة ماليني دينار عن ب�دالت ايجار املحل الطاب�ق االريض للبناية 
املرقم�ة 393 راس الج�ر م 212 ز9 ح�ي الكرخ وتحمبلك الرس�وم واملصاريف واتعاب 
املحام�اة  وملجهولي�ة محل إقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتايي�د املجلس البلدي 
انتقال�ك اىل جهة مجهولة قرر تبليغك بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد املرافعة يوم 
2018/8/19 الس�اعة التاس�عة ويف حال عدم حضورك أومن ينوب عنك قانونا ستجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون  
القايض 

سيف عباس مخلف

املهندس
قاسم محود منصور
املدير العام وكالة

مبلغ التأمينات المطلوبــة موقعهــــــــا رقم القطعة ومساحتها

)25.450.000( فقط 
خمسة و عشرون مليون 
واربعمائة وخمسون الف 

دينار عراقي

شرق شمال / 
طريق عام

 1597 / 10 
طريق عام

1396/10 بناية المخازن المجمدة المعروضة مخزن يتكون 
من قاعتين تجميد بمساحة 509 مع غرف عدد 3 بمساحة 9 
، 95 م2 مع قاعة بمساحة 556،654 م2 مع غرفة مكائن 
بمساحة 26 ، 78م2 مع غرفة ثلج بمساحة 25، 28 م2 مع 
رمبة ممر بمساحة 21 ، 277 م2 مع مخزن عادي بمساحة 

3 ، 51م2
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مهام طارق خيوض حتدي دوري 
االبطال مع استقالل االيراين

              المستقبل العراقي/ متابعة

س�لط موق�ع االتح�اد اآلس�يوي لك�رة القدم، 
الض�وء على التح�دي الجديد الذي س�يخوضه 
العب المنتخب الوطني ونادي استقالل طهران 
اإليران�ي همام ط�ارق في دوري أبطال آس�يا.

وقد أعلن نادي اس�تقالل طه�ران اإليراني ضم 
الالعب هم�ام طارق رس�مياً قبل أس�بوع بعد 
انته�اء عقده مع القوة الجوي�ة وعدم التوصل 
التفاق لتجديد عقده مع الصقور.وذكر الموقع 
الرس�مي ف�ي تقريره ع�ن الالعب: “س�يكون 
هم�ام طارق امام تح�ٍد كبير وه�و التأقلم مع 

الحي�اة في طهران عندما ينطل�ق في مغامرته 
الجدي�دة م�ع فريقه اس�تقالل، إذ س�يلعب في 
ربع نهائي دوري أبطال آس�يا مع اس�تقالل”.

واوضح أن “اختباره األول سيكون في غضون 
أس�بوعين، عندم�ا يلتق�ي عمالق�ة إي�ران مع 

بطل دوري ابطال آس�يا 2011 فريق الس�د 
القطري بذهاب دور رب�ع النهائي، حيث 
يأمل الم�درب وينفريد ش�افر أن يكون 
توقيعه الجدي�د قادرا على م�لء الفراغ 
الكبير ال�ذي تركه رحيل العب الوس�ط 

اآلسيوي الحائز على افضل العب مرتين 
مرتين سيرفر دجيباروف وبالتأكيد 

ساري معجب بأداء ضحية كونتي
            المستقبل العراقي/ وكاالت

أش�اد ماوريسيو س�اري مدرب تشيلسي، بمدافعه، 
بعد األداء الجّيد ال�ذي قّدمه في فوز الفريق اللندني 
على هيديرس�فيلد تاون 0-3، السبت، ضمن الجولة 

األولى من الدوري اإلنجليزي.
وقال س�اري ف�ي تصريح�ات نقلته�ا صحيفة “ذا 
ص�ن” عبر موقعه�ا اإللكتروني: “أنا أس�تمتع حّقا 
بأداء دافي�د لويز، إنه العب كرة ق�دم جّيد، ومدافع 
ممي�ز جّدا، دافيد جيد في البناء من الدفاع بالنس�بة 
لطريقة لعبنا”.وأضاف: “لدى دافيد مس�تقبل كبير 
هنا، س�يكون مفيدا جّدا بالنس�بة إلين�ا، ليس فقط 

على أرض الملعب، بل داخل غرف المالبس أيضا”.

وكان لويز صّرح س�ابقا بأن�ه وقع في حب طريقة 
لعب س�اري، الذي يلعب بمدافعين ف�ي العمق، بدال 

من 3.
 وعن ذلك قال الم�دّرب اإليطالي: “أختلف مع اآلراء 
ح�ول أن دافي�د ال يمكنه اللعب س�وى بخط دفاعي 
مك�ّون من 3 العبين، إذا كن�ت مدافعا جّيدا فيمكنك 
اللع�ب في خط دفاعي مكون م�ن 3 أو 4 العبين، ال 
أعرف ما حدث ف�ي الماضي، لكّنه يملك اآلن فرصة 
جّي�دة، يج�ب اآلن أن نواصل العمل مع�ه بالطريقة 
نفس�ها”.وكانت هذه المباراة ه�ي األولى للمدافع، 
الت�ي يش�ارك فيها أساس�يا بالدوري الممت�از، منذ 
ش�باط/فبراير الماضي، وقّدم خاللها أداء جّيدا في 

عمق الدفاع.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اقت�رب نادي قط�ر القطري، م�ن التعاقد 
مع النجم الكاميروني صامويل ايتو خالل 
فت�رة االنتقاالت الصيفي�ة الجارية.وذكر 
موقع “كيك اوف” أن “صامويل ايتو 
يدرس حالياً عدد من العروض 
الت�ي تلقاه�ا في م�ن عدة 
دوريات أوروبية وعربية”.

تلق�ى  “ايت�و  أن  وأوض�ح 
عرض�اً رس�مياً م�ن نادي 
قطر القط�ري، لالنضمام 

إل�ى صفوف�ه ف�ي الميركات�و الصيف�ي 
الجاري”.وانهى ايتو عقده مع نادي كونيا 
سبور التركي بالتراضي بعد نصف موسم 
فقط قضاه مع الفريق. وقطع نادي قطر 
ش�وطاً كبيراً ف�ي المفاوضات م�ع ايتو، 
حي�ث م�ن المرج�ح ان يعلن رس�مياً عن 
الصفق�ة خالل األي�ام المقبلة.ويلعب في 
نادي قطر نجم المنتخب الوطني حس�ين 
علي، الذي انضم لصفوف النادي في فترة 
االنتقاالت الصيفية الجارية، حيث س�جل 
مع فريقه هدفي�ن بعد مرور جولتين من 

دوري نجوم قطر.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة، الي�وم اإلثني�ن، ع�ن محاول�ة مي�الن اإليطالي 
المستمرة، التعاقد مع نجم التسيو، خالل فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.

وذك�رت ش�بكة “بريمي�وم س�بورت”، أن مبعوثي�ن م�ن صن�دوق إليوت، 
المتولي رئاس�ة ميالن، عقدوا اجتماًعا مع كالوديو لوتيتو، رئيس التسيو، 
لمحاولة التعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، العب وسط 
الفري�ق، خ�الل الميركاتو الصيفي الحالي.وأش�ارت إل�ى أن لوتيتو، ُيقيم 
ميلينكوفيتش، ب�120 مليون يورو، مش�يرا إلى أن رئيس التسيو، منفتح 
إلمكانية بيع الالعب على سبيل اإلعارة مقابل 40 مليون يورو، مع خيار 
الش�راء مقابل 80 مليون يورو.وتابعت أن الروس�ونيري، حاول اقتراح 
رحيل بونافينتورا، مونتوليفو وبوريني، إلى التسيو، إال أن األخير يريد 

الحصول على األموال فقط.

إيتو يقرتب من مزاملة حسني عيل
يف نادي قطر

ميالن يعرض »3« العبني 
لضم نجم التسيو

             المستقبل العراقي / متابعة
 

ذك�رت تقارير صحفية إيطالية، أن يوفنتوس وميالن، انضما إلى قائمة األندية المهتمة 
بالحصول على خدمات نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، هذا الصيف.

وق�ال موقع “فوتبول إيطاليا”، إن يوفنتوس وميالن، ف�ي حالة تأهب قصوى، للتعاقد 
م�ع أدريان رابيو، بعدما أش�ار توماس توخيل، مدرب الب�ي إس جي، إلى إمكانية رحيل 
الالعب. وصرح توخيل عقب فوز فريقه على كان بثالثية نظيفة: “لست متأكًدا إذا كان 
رابي�و س�يبقى معنا أم ال، لكن أريد أن يبقى هذا القرار بي�ده، األمر متروك له ليقول إنه 

يريد البقاء في باريس”.
وبجان�ب يوفنتوس وميالن، فإن رابيو، الذي ينتهي عقده في صيف 2019، يرتبط أيًضا 

باالنتقال إلى برشلونة اإلسباني، هذا الصيف.

تأهب يف يوفنتوس وميالن 
بعد ترصحيات مدرب سان جريمان

              المستقبل العراقي / متابعة
 

تعاق�د نف�ط الوس�ط م�ع المحت�رف 
البرازيل�ي فرناندو، قادم�ا من النجف، 

بناء على طلب المدرب ماجد نجم.
وق�ال عض�و الهي�أة اإلداري�ة للنادي، 
أحمد هاش�م ف�ي تصري�ح صحفي ان 
“فرناندو س�يلتحق بالفريق قبل نهاية 
األسبوع الحالي، الالعب أثبت إمكانياته 
من خالل تواجده في الدوري العراقي، 
ليكون من بين خيارات الفريق للموسم 

المقبل”.
يشار إلى أن إدارة النادي تفاوض عددا 
من الالعبي�ن المحليي�ن والمحترفين، 
من أج�ل إكمال صف�وف الفري�ق قبل 
انطالق عملية اإلعداد للموسم المقبل.

الربازييل فرناندو 
ينتقل إىل نفط الوسط

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

خسر المنتخب الوطني لكرة اليد للرجال، 
أمام نظيره البحريني بنتيجة 30-24 في 
انطالق منافسات دورة األلعاب اآلسيوية 

2018 في اندنوسيا.
وانته�ت الفت�رة االول�ى بتق�دم العراق 
بنتيجة 12-16، لكن المنتخب البحريني 
عاد بقوة ف�ي الفترة الثانية ليحس�مها 

لصالحه بنتيجة 18-8.
وبهذه الخس�ارة احت�ل الع�راق المركز 
الثالث في ترتي�ب المجموعة الرابعة، إذ 
يلعب إل�ى جانب منتخب�ات صين تايبيه 

والبحرين والهند.

وسيواجه منتخب اليد متصدر المجوعة 
منتخب صين تايبيه بعد غٍد االربعاء.

واوقع�ت قرع�ة منافس�ات ك�رة الي�د 
منتخبنا في المجموعة الرابعة الى جانب 
منتخبات البحرين والصين تايبيه والهند، 
بع�د أن تم تقس�يم المنتخب�ات إلى أربع 
مجموعات، وس�تتنافس في المجموعة 
األولى منتخب�ات ماليزيا وإيران وقطر، 
الجنوبي�ة  ف�ي حي�ن س�تكون كوري�ا 
المجموع�ة  ف�ي  وباكس�تان  والياب�ان 
الثاني�ة، وتتألف المجموع�ة الثالثة من 
منتخبات السعودية وإندونيسيا وهونغ 

كونغ.

منتخب اليد خيرس أمام البحرين
يف دورة األلعاب اآلسيوية

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن ملوظفي وزارة البلديات واالشغال العامة
 لحصول نكول وبناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية املجر الكبري املرقم 

)12702 يف 2017/10/15( 
 تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن بيع قطعة ارض  
س�كنية املدرجة مواصفاتها  ادن�اه  العائدة اىل  مديري�ة البلدية املذكورة  
باملزاي�دة العلنية اس�تنادا لقانون  بيع وايجار ام�وال الدولة املرقم ) 21  ( 
لس�نة 2013  فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة العلني�ة مراجعة مديرية 
بلديات ميس�ان   �   س�كرتري اللجنة وخالل 15 يوما تب�دأ من اليوم التايل 
لنرش االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 5 % من القيمة 
املق�درة لب�دل البيع بموجب صك مصدق    وس�تجري املزايدة خالل الدوام 
الرس�مي من اليوم االخري من مدة االع�الن  ويكون مكان اجراءها يف مقر 
مديري�ة بلدية املجر الكبري  ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور النرش 

واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى  
املستمسكات املطلوبة :

1 � اقرار مصدق من مديرية بلديات ميسان / القانونية وعىل البلدية تبليغ 
الذين يرغبون بدخول املزايدة بتقديم االقرار قبل موعد املزايدة 

2 � تأيي�د اس�تمرار بالخدم�ة من دائرته معن�ون اىل مديري�ة بلدية املجر 
الكبري

3 � جنسية + شهادة جنسية له  ولزوجته

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية   

اعــالن 
تبي�ع مديرية تنفيذ الكاظمية حصة املدين من العقار تسلس�ل 1 / 278 م 27 حماميات الواقع يف الكاظمية 
/ التاج�ي العائ�د للمدي�ن عب�د املنع�م ناجح حس�ن املحجوز لقاء طل�ب الدائن ان�ور ناجح حس�ن البالغ 
103,000,000 ملي�ون دين�ار فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالث�ن يوماً تبدأ من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحباً معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري 
حصة املدين اعاله 23 سهم من االعتبار الكيل 72 سهم 

املنفذ العدل / مي زهري نوري   
املواصفات :-

1- موقعه ورقمه :- التاجي تسلسل 1 / 278 م 27 حماميات
2- جنسه ونوعه :-  بستان بالقرب مع الطريق العام بغداد – املوصل مع دار 

3- حدوده واوصافه :- كما مبن يف صورة القيد والخارطة / قرب سيطرة الشؤون 
4- مشتمالته :- العقار عباره عن بستان فيها دار والدار مكونه من طابق واحد يحتوي عىل هول مع صاله 
ع�دد ) 2 ( م�ع 4 غرف نوم وغرفة طعام م�ع مطبخ وحمام ومرافق صحية والبناء من الكونكريت املس�لح 
واالبواب الداخلية والباب الرئييس للدار من الخشب الصاج وارضية الدار قسم مبلطة بالكايش املرمر والقسم 
االخر بالكايش املوزائيك املطعم باملرمر . مساحة البناء للدار 250 م2 اما البستان فهو غري مثمر عدا عدد من 

اشجار النخيل املثمرة التي ال يتجاوز عددها عىل 12 نخلة   
 5- مساحته :- خمسة دوانم والف وخمسمائة واربعون مر مربع وخمسون سم2

 6 - درجة العمران :- بالنسبة للدار جيدة 
 7- الشاغل :- الدائن بالذات ويرغب بالبقاء بعد البيع 

8- القيمة املقدرة لعموم العقار ) 355,810,000 ( ثلثمائة وخمسة وخمسون مليون وثمنمائة وعرشة االف 
دينار حصة املدين ) 113,661,000 ( مائة وثالثة عرش مليون وستمائة وواحد وستون الف دينار 

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية  

رقم االضبارة 2038 / 2018  
التاريخ 13 / 8 / 2018 

اعــالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الكاظمي�ة حصة املدين م�ن العقار تسلس�ل 1 / 279 م 27 حمامي�ات الواقع يف 
الكاظمية / التاجي العائد للمدين عبد املنعم ناجح حسن املحجوز لقاء طلب الدائن انور ناجح حسن 
البالغ 77,250,000 مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثن يوماً تبدأ 
من اليوم التايل للنرش مس�تصحباً معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري 
االعتبار الكيل 72 سهم حصة املدين منها 23 سهم 

املنفذ العدل / نضال درويش كاظم  
املواصفات :-

1- موقعه ورقمه :- التاجي تسلسل 1 / 279 م 27 حماميات قرب سيطرة الشؤون
2- جنسه ونوعه :-  بستان 

3- حدوده واوصافه :- كما مبن يف صورة القيد والخارطة بالقرب من الشارع العام بغداد / موصل  
4- مشتمالته :- التوجد مشتمالت عدا اشجار خفيفة متباعدة  

 5- مس�احته :- خمس�ة دوانم ومائة وخمس�ون مر مربع اي ما يعادل 72 س�هم وهو االعتبار الكيل 
وحصة املدين 23 سهم

 6 - درجة العمران :- التوجد 
 7- الشاغل :- التوجد

8- القيمة املقدرة لعموم العقار ) 253,000,000 ( مئتان وثالثة وخمس�ون مليون دينار حصة املدين 
اعاله ) 80,819,500 ( ثمانون مليون وثمنمائة وتسعة عرش الف وخمسمائة دينار

اعالن
بناء ع�ىل ما ج�اء بكت�اب مديري�ة التخطيط 
العمراني يف ميسان املرقم 1458 يف 2018/7/22 
املبل�غ الين�ا بموج�ب كت�اب مديري�ة بلديات 
ميسان /ش�عبة  تنظيم املدن املرقم 13767 يف 
2018/7/22 تعلن مديري�ة بلدية عيل الغربي 
عن اعداد خارطة تصميم قطاعي عىل جزء من 
القطعة املرقمة 1998/1 مقاطعة 39 النجيدية 
والبالغ مساحتها )210 دونم(  الواقع يف الجانب 
االي�ر م�ن القضاء وع�ىل الجه�ه اليمنى من 
الطريق العام )ميس�ان � بغداد(  فعىل من لديه 
اعراض من املواطنن كافة والدوائر الحكومية 
مراجع�ة مديرية بلدية ع�يل الغربي خالل مده 
)60 ي�وم( م�ن تاريخ نرش االع�الن يف الجريدة 

الرسمية وبخالفه تهمل جميع االعراضات

رقم االضبارة 2039 / 2018  
التاريخ 13 / 8 / 2018 

رقم االضبارة 2039 / 2018  
التاريخ 13 / 8 / 2018 

املهندس
عباس هاشم عبد النبي

مدير بلدية عيل الغريب

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

العدد: 402 
التاريخ: 22/ 11/ 2017

القيمة التقديرية للمتر المربع المساحة رقمهنوع الملكت
الواحد

قطعة ارض 1
80000 فقط  ثمانون الف 250م4728/112  سكنية

دينار
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

أماني عياد  الحقوقي ماجد الحسناوي
املتخ�ذة  االج�راءات  مجموع�ة  ه�و  االداري  الضب�ط 
للحيلولة دون وقوع االضطرابات التي تؤثر عىل النظام 
العام . اما الضبط القضائي يش�مل االجراءات الرادعة 
والقامعة بعد وقوع الجريمة بهدف البحث عن مرتكبيها 
والقب�ض عليه�م وتقديمه�م للمحاكم�ة ويعترب رجل 
الرشطة من رج�ال الضبط االداري وبعضهم من رجال 
الضبط القضائي والضبط االداري يمارس س�لطانه يف 
ح�دود القانون وبالت�ايل تكون له الرشعي�ة وبغري ذلك 
تفقد ترصفاته رشعيتها وان جميع ترصفات الرشطة 
ضبطي�ة ادارية قضائي�ة وال تخرج ع�ن والية القضاء 
والضب�ط االداري ال يتح�ول اىل وظيفة سياس�ية اال اذا 
ارتبط بنظام حكم ش�مويل يطلق عليه » حراس الحزب 
الواح�د« وهذه غري مقبولة بالنظ�م الديمقراطية التي 
تسمح بتعدد االحزاب ان سلطة الضبط تعترب حقا اوىل 
ل�كل دولة ولكن�ه ليس حق لحماية نظ�ام حاكم وانما 
لحماية النظ�ام العام للدولة فالرشط�ة التزام قانوني 
بالت�رصف والدول�ة البوليس�ية دولة غ�ري قانونية الن 
الحاكم فيها ال يخضع للقانون ويف الظروف االستثنائية 
ان سلطات الضبط خاضعة لرقابة القضاء بالرغم من 
توس�عها وان الغرض م�ن اعالن حالة الط�وارئ ليس 
ايج�اد حكم ديكتات�وري بل من�ح الس�لطة التنفيذية 
س�لطة خاصة تح�دد فيه�ا الحريات العام�ة ملواجهة 
الظ�روف الطارئة مم�ا يضفي املرشوعي�ة عىل اعمال 
هي عادة ال يمكن قبول رشعيتها اال عىل اس�ا الظروف 
االستثنائية والخطر الوقتي والظروف االستثنائية مثل 
توتر س�يايس خطري او خطر وباء او التهديد باإلرضاب 
او مقاوم�ة التط�رف واالره�اب وان ص�ور التوس�ع 
يف س�لطة الضب�ط يف قوان�ن الطوارئ يمك�ن تفتيش 
االش�خاص واالماكن دون التقييد باإلجراءات الجنائية 

وتحديد مواعيد فتح املحالت واغالقها . 
او اخالء وعزل بعض املناطق ومراقبة الرس�ائل أياً كان 
نوعه�ا والصح�ف والن�رشات واملطبوع�ات . وال يجوز 
اس�تخدام الرشطة خارج نطاق النظ�ام العام لتحقيق 
اه�داف مالي�ة او ش�خصية او حزبي�ة او طائفي�ة اال 
اذا كان هن�اك انحراف وعيب يف الس�لطة ولها س�لطة 
تقديري�ة ت�ربر تدخلها يف تقدي�ر الظروف الن الس�الم 

العام ال يتحمل االخالل فيه .

»يخل�ق التكدس والغم الجماعي أس�بابا للنزاع، لك�ن رسعان ما يتقبل 
الن�اس التعايش، ويتعلمون تنمية الصرب«، ق�رأت هذه العبارة وفكرت 

فيها طويال. كم تبدو صادقة! فاألمور فعال ال ُتعرف إال بأضدادها.
وال يس�تثري الِهمة واملجاهدة ألج�ل الحياة إال ظه�ور العنت والعقبات، 
وال يش�عرنا بح�الوة الرخاء إال علقم الش�دائد، ولو س�ارت الدنيا رخية 
هانئ�ة عىل ال�دوام مللّها الناس وزهدوه�ا. لكنني، برغم ذل�ك، أّدعي أن 
زي�ادة معدالت ه�ذا »الغ�م الجماعي« لح�دود ال يتحملها الن�اس أو ال 
يتوقعونها يحول الصرب الواعي املحمود لحالة من البالدة والخدر وغياب 
الوعي. فالصرب فعل إرادة وق�وة واختيار يقوم عىل فرز العقل للصعاب 
وللتداعيات، ثم تجاوزها باس�تخدام سالح الوقت. هو إذن فعل إيجابي 
واٍع يقين�ي ال عالق�ة له باالستس�الم وال اليأس. ب�ل بالعكس، هو قائم 

باألس�اس عىل التمس�ك باألمل حتى ولو لم تبُد بوادره يف القريب. 
الحقيق�ة الجلي�ة أن الحي�اة ب�كل مش�قتها وابتالءاتها ليس�ت نهاية 
املط�اف. وأن لهذا املطاف الذي ينهكنا أحيانا حد اليأس نهاية تس�تحق 

املجاهدة..
أم�ا الالمباالة والنظرة العدمية واس�تواء كل الخيارات عند الناس، فهذا 

هو اليأس بعينه، وهو موت عىل عن الحياة.
يف الط�ب يقول�ون إن زي�ادة الضغط عىل عص�ب ما نتيج�ة األلم الحاد 
الطوي�ل يؤدي إم�ا لتعطيل عمله أو لتلف�ه كليا. حالة ينت�ج عنها فقد 
وظيف�ة اإلحس�اس املوكل�ة إليه واس�تبدالها بم�ا يع�رف يف الطب بال 
numbness.. أي التنمي�ل أو الخ�در. وه�و وضع غري صح�ي حتى ولو 
خف�ف آالم املري�ض. إذ من الصح�ة أن تعمل أعصابنا كلها وتتحس�س 
ما بنا وم�ا حولنا لتعطينا تقريرا عن الواق�ع الحقيقي، فنتجاوب معه 
ع�ىل بينة. أم�ا الخدر والذهول ع�ن الحقيقة، بل وتجاهله�ا دفعا لأللم 
فيؤدي يف النهاية لشلل العضو املصاب وفقدانه لوظيفته. وعندما تزداد 
الضغوط والصدم�ات واإلحباطات والهزائم العامة، يتحول الناس تحت 
وطأة الواقع الصعب لحالة أشبه ب� »التنميل العام«. حالة تستوي فيها 
املقاومة مع االستس�الم، وتفق�د كل الخيارات املعن�ى والجدوى. حالة 
ينترش فيها التعبري السوقي البغيض »ياكيش تولع« تعبريا عن االنفصال 
والُس�خط والالمباالة. حالة يفلت فيها الناس التش�بث بشواطئ األمل، 
وينجرف�ون مع تي�ارات اليأس، ويركن�ون لقضاء وق�ت الحياة الثمن 
ب�ال هدف وكأنها عبء ينتظرون رفعه عن كواهلهم، ال منحة تس�تحق 
الش�كر! والحقيق�ة الجلية أن الحياة بكل مش�قتها وابتالءاتها ليس�ت 
نهاي�ة املط�اف. وأن لهذا املطاف ال�ذي ينهكنا أحيانا ح�د اليأس نهاية 
تس�تحق املجاهدة.. والحقيقة أيضا أن كثريا من تصاريف األقدار تفوق 
قوتنا وحيلتنا وال يجدي يف مواجهتها س�وى الصرب. والحقيقة أنه )وما 
يلقاها إال الذين صربوا، وما يلقاها إال ذو حظ عظيم(، فالصرب إذن فعل 
إيجاب�ي ج�دا، ومقدر جدا من الله، بل وج�زاؤه الجنة! واللطيف الخبري 
أسأل أن يرفع عنا أحمال الحياة القاصمة، وأن يقينا رش الخدر السلبي، 
فهو واملوت س�واء، وأن يلهمنا الصرب، وأن ُيبقي لنا ش�علة اإلحس�اس 

واألمل والوعي ما ترددت فينا األنفاس، إنه ويل ذلك والقادر عليه.

التمييز بني الضبط االداري 
والقضائي

»التنميل العام«! 

الضوء األزرق خطر عىل البرص
أثبت علماء إس�بان من جامع�ة توليدو، أن 
الض�وء األزرق يش�كل خط�ورة ع�ىل خاليا 

شبكية العن.
ويشري الباحثون إىل أن توجيه الضوء األزرق 

إىل الع�ن ي�ؤدي إىل تنش�يط جزيئات 
ش�بكية العن الحساس�ة للضوء، ما 
يسبب تغري حالة الدهون الفسفورية 
املشاركة يف مسار اإلشارات الخلوية. 
وهذا يؤدي إىل ازدياد تركيز الكالسيوم 
يف السائل الخلوي، ما قد يسبب موت 
 Scientific الخالي�ا، بحس�ب مجل�ة

.Reports
ويؤكد علم�اء الجامعة عىل أن تدمري 
خاليا الشبكية يتم بسبب تأثري الضوء 

األزرق يف مس�تقبالت الض�وء يف الجزيئ�ات 
الحساس�ة، حيث ال يالحظ هذا عند توجيه 

الضوء األحمر أو األصفر واألخرض.
ويق�ول الباحث�ون إن »قرنية عن اإلنس�ان 

غ�ري قادرة ع�ىل عكس الض�وء األزرق. وإذا 
أخذن�ا باالعتبار أن العن تتع�رض دائما إىل 
ه�ذا الضوء، فإن هذا ي�ؤدي إىل موت الخاليا 
املس�تقبلة للض�وء يف الش�بكية، م�ا ي�ؤدي 

تدريجيا إىل فقدان البرص«.
وق�د بينت نتائج التج�ارب عىل خاليا 
مس�تقبالت الضوء يف الشبكية، والتي 
أضافه�ا الخ�رباء إىل خالي�ا عصبي�ة 
ورسطانية وقلبي�ة، أن الضوء األزرق 
تس�بب يف »قت�ل« جزيئات الش�بكية 
الن�اس  الثالثة.ويتع�رض  لألن�واع 
الحي�اة  يف  األزرق  الض�وء  ملوج�ات 
اليومية من شاشات أجهزة الكمبيوتر 

والهواتف الذكية واملصابيح.

نشويات مفيدة لصحة الفم واألسنان؟ خماطر النوم لفرتة طويلة
أك�د باحثون من جامعة نيوكاس�ل يف بريطاني�ا أن رضر الكربوهيدرات 
يف الطع�ام عىل الفم واألس�نان، يعتمد عىل درج�ات معالجتها املختلفة. 
ولتحديد خطر الكربوهيدرات النش�وية عىل صحة الفم واألس�نان، درس 
األخصائيون 33 بحثا علميا عن تفكك النشاء املوجود يف األطعمة برسعة 
)الخبز والبسكويت( أو ببطء )الحبوب الكاملة والبقوليات(، وكيف ترتبط 
هذه األغذية مع اإلصابة برسطان الفم وأمراض اللثة وتسوس األسنان. 
وقالت األس�تاذة الجامعية، ب�اوال موينيهان، املختص�ة بقضايا التغذية 
وصحة الفم واألس�نان، إن »التحليل التلوي الذي أجرته مع زمالئها، يدل 
بوضوح عىل فائدة احتواء النظام الغذائي عىل الحبوب الكاملة«. وأعلنت 
موينيه�ان، أن احتواء الغذاء عىل حب�وب كاملة أقل احتماال ألن يؤدي إىل 
أمراض مقارنة باألغذية التي تحتوي عىل نشاء مصنع. ويعتقد الكثريون 
أن احتواء الغذاء عىل الكثري من الكربوهيدرات أمر يسء، لكن الواقع يؤكد 
أن اتباع نظام غذائ�ي غني بالكربوهيدرات ليس خطريا خاصة عىل الفم 
واألس�نان، إذا قللنا من تناول الس�كر. ونصح الخ�رباء بتناول املعكرونة 
والكس�كيس وخبز القمح الكامل بدال من النشويات املصنعة مثل الغاتو 
وأنواع الكعك املختلفة. كما تش�ري بعض البيانات يف هذه الدراس�ة إىل أن 

تناول الحبوب الكاملة يمكن أن يحمي الفم واألسنان من األمراض.

أعل�ن علم�اء جامع�ة كي�ي الربيطانية أن الن�وم ألكثر من 8 س�اعات 
يرض من الناحية النفس�ية ويضاعف خطر املوت بسبب أمراض القلب 

واألوعية الدموية والجلطة الدماغية.
ويفيد Science Alert بأن العلماء توصلوا إىل هذا االستنتاج من دراسة 
وتحليل 74 دراس�ة س�ابقة ش�ملت أكث�ر من 3 مالين ش�خص، حيث 
اكتشفوا أن الذين ينامون مدة عرش ساعات، يزداد خطر موتهم بنسبة 

30% مقارنة بالذين ينامون مدة سبع ساعات.
كما ب�ن التحليل أن املوت بس�بب الجلطة الدموية يزداد بنس�بة %56، 
وبس�بب أمراض القلب بنس�بة 49%. ومن جانب آخر، فإن النوم لفرتة 
قصرية أو بش�كل س�يئ يسبب مش�كالت صحية للش�خص ويزيد من 

خطر إصابته بأمراض القلب بنسبة %44.

حالتان مرضيتان هتددان صحة األطفال العقلية
بالس�منة  اإلصاب�ة  أن  حديث�ة  دراس�ة  أك�دت 
والس�كري لدى الحوامل، تزيد من خطر احتمال 
إصابة الطفل بالتوحد واضطراب نقص االنتباه 
م�ع ف�رط النش�اط، وغريه�ا م�ن االضطرابات 
النفس�ية. وكش�فت الدراس�ة أن�ه حت�ى دون 
اإلصابة بالس�كري، فإن ف�رص إنجاب األمهات 
املصاب�ات بس�منة مفرطة ألطف�ال يعانون من 

اضطراب�ات مزاجية تزداد بنس�بة 67%، مقارنة 
بالنس�اء اللواتي يحافظن عىل وزن صحي خالل 
فرتة الحمل. أما اللواتي تم تشخيصهن باإلصابة 
بالسكري والسمنة قبل الحمل، فتصل احتماالت 
إصابة أطفالهن بنقص االنتباه مع فرط النشاط 
أو مش�كالت س�لوكية أو توحد، إىل ستة أضعاف 
مقارن�ة بغريه�ن م�ن األمه�ات. كم�ا توصلت 

الدراس�ة إىل أن احتماالت إصاب�ة هؤالء األطفال 
باضطراب�ات عاطفي�ة، تزي�د بنح�و 4 أضعاف 
مقارنة بغريهم. وقام الباحثون بدراس�ة بيانات 
نحو 650 ألف مولود يف فنلندا يف الفرتة بن عامي 
2004 و2014، ثم تابعوا حالة األطفال منذ امليالد 
حتى نهاية فرتة البحث، ويف بعض األحيان حتى 

بلوغ هؤالء األطفال 11 عاما.

العجيب�ة  الق�درات  ع�ن  نس�مع 
رضورته�ا  وع�ن  للفيتامين�ات 
وفوائده�ا املختلف�ة للجس�م، فلكل 
فيتام�ن وظيفته، ولك�ن قد يكون 
فيتام�ن C األكث�ر ش�عبية.ويمتاز 
هام�ة،  بخصائ�ص   C فيتام�ن 
ويش�رتك يف العدي�د م�ن العملي�ات 
وم�ن  الجس�م  يف  البيوكيميائي�ة 

أهمها:
1- يلع�ب دورا أساس�يا يف عمليات 
تجدد الخاليا، فمن دونه ال يتم إنتاج 
الكمي�ة الالزمة م�ن الكوالجن. أي 
أن ه�ذا الفيتامن رضوري للحفاظ 
ع�ىل صحة الجلد واألوعي�ة الدموية 

والعظام واملفاصل.
 2- مض�اد ق�وي لألكس�دة، ويحم�ي من تأثري 
الجذور الحرة، لذلك يس�تخدم يف عالج عدد كبري 

من األمراض.
3- له تأثري مهدئ ع�ىل الجهاز العصبي، ويزيد 

من مقاومة اإلجهاد.
4- يق�وي جهاز املناعة ويحفز إنتاج األجس�ام 
ألم�راض  الجس�م  مقاوم�ة  ويع�زز  املض�ادة 

اإلنفلونزا.

األوعي�ة  يف  الكوليس�رتول  تراك�م  يمن�ع   -5
الدموي�ة، وبهذا يقي من تصل�ب الرشاين، وله 

تأثري إيجابي عام يف الدورة الدموية.
6- هام جدا الستيعاب وتجسيد خصائص العديد 
من العن�ارص الكيميائية مث�ل الحديد وحمض 
.Eو A وفيتامن В الفوليك ومجموعة فيتامن

7- يس�اعد يف إزال�ة الس�م�����وم ويس�اعد 
الكالسيوم يف إزالة املعادن السامة مثل النحاس 

والرصاص والزئبق وغريها.

8- يستخدم بكثرة يف مستحرضات 
التجميل لتأثريه اإليجابي يف الجلد، 
فإضافة إىل أنه يبطئ الشيخوخة، 
ويحس�ن  الجل�د  يبي�ض  فإن�ه 
مرونت�ه ويق�ي من األش�عة فوق 

البنفسجية.
ويوجد فيتام�ن С يف الحمضيات 
الورقي�ة  والخ�رضوات  والفلف�ل 
والب�ازالء  والطماط�م  وامللف�وف 
والخ�وخ  واملش�مش  والتف�اح 
وغريها. كما يباع هذا الفيتامن يف 

الصيدليات.
أن  باالعتب�ار  نأخ�ذ  أن  ويج�ب 
فيتام�ن С يذوب يف املاء ويتفكك، 
خصائص�ه  م�ن  الكث�ري  ويفق�د 
وفوائده عند املعالجة الحرارية. كما أن اإلجهاد 
والتدخ�ن والكحول مؤث�رات تفقده الكثري من 

خصائصه. أما الجرعة اليومية منه:
- لألطفال حتى 14 عاما: 15-45 ملغم.

- للش�باب 14-18 عاما: 75 ملغ�م، وللفتيات: 
65 ملغم.

- للرجال فوق 18 عاما: 80-90 ملغم، النس�اء 
75 ملغم.

C 8« خصائص هامة لفيتامني«
اكت����ش�ف عل��ماء معهد 
للتكنولوجيا  ماساتشوستس 
الدم�اغ  يف  خاص�ة  منطق�ة 
تحفز اإلنس�ان عىل التشاؤم 
وتمنع�ه م�ن التفاعل مع أي 

يشء إيجابي.
وقالت آنا غريبل من املعهد يف 
 :Neuron مقال نرشته مجلة
املنطق�ة  ه�ذه  أن  »يب�دو 
الفع�ل  ردود  ع�ن  مس�ؤولة 
املرتبطة بالقل�ق أو االكتئاب 
أو االثن�ن مع�ا. وكقاع�دة، 
املش�كالت النفس�ية صعب�ة 
الع�الج، واآلن لدين�ا فرص�ة 

الكتشاف أسباب ظهورها«.
وتضي�ف غريب�ل أن العلم�اء 
من�ذ الق�دم يحاول�ون رب�ط 

مناط�ق الدم�اغ بتك�ون مختل�ف املش�اعر 
واألحاس�يس، ومعرفة رد فعل الشخص عىل 
مختلف األحداث يف حياته وغري ذلك. وتمكنت 
م�ع فريقه�ا العلمي م�ن اكتش�اف منطقة 
خاص�ة داخ�ل م�ا يس�مى الجس�م املخطط 
وس�ط الدماغ، مس�ؤولة عن موازنة اإلنسان 

لس�لبيات وايجابيات أي مس�ألة أو قرار. وال 
يتمكن األشخاص الذين يعانون من االكتئاب 
والتشاؤم الدائم من تقييم إمكانياتهم والناس 
م�ن حوله�م، ما دف�ع العلم�اء إىل التفكري يف 
عالقة ه�ذه الحالة باضطراب عمل الجس�م 
املخط�ط يف الدم�اغ. وق�د تأكد لهم ه�ذا بعد 
متابعتهم لتغري نشاط هذه املنطقة من دماغ 

عدد من ق�رود امل�كاك، أثناء 
لعبها ما يشبه لعبة »السكن 

واألصابع«.
وبعد أن قاس العلماء مستوى 
لدى  »التفاؤل« و«التش�اؤم« 
الق�ردة، درس�وا كيفية تغري 
م�ن  الخط�ر  م�ن  موقفه�ا 
خالل تحفيز مختلف سالسل 
الخالي�ا العصبية يف الجس�م 
املخط�ط، والتي يفرتض أنها 

مرتبطة بمركز الخطورة.
وبع�د ع�دة أي�ام م�ن إجراء 
اكتش�ف  مماثلة،  اختب�ارات 
الفريق العلمي خاليا عصبية 
يغ�ري تحفيزه�ا حت�ى أكث�ر 
واس�تعدادا  ج�رأة  الق�رود 
ملواجهة الخطر، إىل متش�ائم 

متمسك بالخيار األكثر أمانا.
وم�ن املث�ري لالهتم�ام يف ه�ذه الدراس�ة أن 
التغ�ريات الناتج�ة ع�ن تحفيز ه�ذه الخاليا 
بقي�ت ثابت�ة يف نف������س�ية ال���ق�رود 
مط�وال، ولم تعد إىل حالتها األوىل إال بعد عالج 

استمر فرتة طويلة.

اكتشاف منطقة التشاؤم يف الدماغ


