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االمام علي )عليه السالم(

إذا عـلـم الـّرجــل زاد أدبــه 

وتضاعفت خشيته

ص2احلكومة تطلق »55« ألف درجة وظيفية وتصدر »200« قرارا لتوفري اخلدمات

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص2 جملس نينوى: عودة »60« باملئة من نازحي املحافظة إىل ديارهم

االمم املتحدة تتحدث عن تواجد حوايل »30« ألف داعيش فـي العـراق وسوريـا

الكتل السنّية تعلن عن تشكيل حتالف »املحور الوطني« متهيدا لرتشيح رئيسا للربملان

العراق وتركيا يتبادالن كلامت التضامن
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

غ�ادر رئيس الوزراء حيدر العبادي، أنس 
الثالث�اء، متوّجه�اً إىل أنق�رة ع�ى رأس 
وف�د رس�مي يض�م وزي�ري الخارجي�ة 
إبراهيم الجعفري، واملوارد املائية حس�ن 
الجناب�ي. وف�ور وصول�ه، بح�ث رئيس 
ال�وزراء العبادي والرئي�س الرتكي رجب 
طي�ب اردوغ�ان التع�اون الثنائ�ي ب�ن 
البلدين وملف�ات املياه واالمن والكهرباء 
والطاق�ة. وق�ال مكتب العب�ادي يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
ان »رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 

الجمهوري�ة  رئي�س  انق�رة  يف  التق�ى 
الرتكي رجب طيب اردوغ�ان«، مبينا انه 
»جرى خالل اللق�اء بحث تعزيز التعاون 
الثنائي بن البلدين وملفات املياه واالمن 
والكهرباء والطاق�ة واالقتصاد والثقافة 

واالوضاع يف املنطقة«.
واضاف املكت�ب ان »اردوغان اكد عى ان 
يحص�ل العراق عى حصت�ه بالكامل من 
املي�اه، اضاف�ة اىل اهمي�ة العالقات بن 
البلدي�ن وتعزيزها واع�ادة إعمار العراق 
والت�زام تركيا بما اعلنت عن�ه يف مؤتمر 
الكوي�ت«. وأّك�د رئي�س ال�وزراء حيدر 
العب�ادي ب�أن الحكومة العراقية تس�اند 

تركيا يف أزمتها النقدي�ة جراء العقوبات 
االمريكي�ة املفروضة عليها، مش�راً بأن 
زيارت�ه اىل تركيا هي لتعزيز هذا التعاون 

بن البلدين.
جاء ذل�ك يف املؤتم�ر الصحفي املش�رتك 
الذي عقده رئيس الوزراء العراقي، حيدر 
العب�ادي، مع الرئيس الرتكي رجب طيب 
اردوغ�ان يف أنق�رة. وأوض�ح العب�ادي، 
أن »هنال�ك خ�ط لتصدي�ر النفط، يمكن 
تفعيله برسعة لضخ الخام من محافظة 
كركوك إىل تركي�ا وفتح معرب مبارش مع 

العراق«.
التفاصيل ص2

استئناف نينوى 
تعيـد افتتـاح حمكمتيـن
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اهنيار جرس يف إيطاليا يتسبب بمقتل وإصابة العرشات
      بغداد / المستقبل العراقي

قت�ل وأصي�ب ع�رات األش�خاص يف انهي�ار 
ج�رس يمثل جزءا م�ن طريق رسي�ع يف مدينة 
جنوى اإليطالية، أمس الثالثاء، حسبما أعلنت 

السلطات ووسائل اإلعالم املحلية.
وق�ال مس�ؤول إيط�ايل إن 30 ش�خصا ع�ى 
األقل قضوا جراء انهيار الجرس، مع اس�تمرار 
عملي�ات اإلنق�اذ. فيما قال�ت الحكوم�ة إنها 

تخىش من »مأساة كارثية«.
وقالت محطة »س�كاي تي جي 24« الخاصة، 

إن قس�ما بطول 200 مرت م�ن جرس موراندي 
انه�ار ف�وق منطق�ة صناعية، علم�ا أن طول 

الجرس يزيد قليال عى الكيلومرت.
ونقلت وسائل إعالم محلية عن خدمة اإلسعاف 
اإليطالية، قولها إن ع�رات القتى يتواجدون 
تح�ت أنق�اض الجرس الذي س�قط ع�ى عدد 
م�ن املنازل. وعرض التلفزي�ون اإليطايل صورا 
للج�رس ال�ذي انهار خ�الل عاصف�ة مفاجئة 
وعنيف�ة، يعل�وه الضب�اب. وقال وزي�ر النقل 
اإليطايل دانيلو تونينيل، عى حس�ابه الرس�مي 
يف »توي�رت«: »أتاب�ع بقلق ش�ديد م�ا يحدث يف 

جنوى، الذي يبدو أنه مأساة كبرة«.
وأش�ارت خدمة اإلطفاء إىل أن الجرس انهار يف 
حوايل الس�اعة 11:30 صباحا بالتوقيت املحيل 
)09:30 بتوقيت غرينتش( أثناء هطول أمطار 
غزي�رة. وس�جل مقط�ع فيدي�و ص�وت رجل 
ي�رخ: »يا إلهي، ي�ا إله�ي«. وأظهرت صور 
أخرى شاحنة خرضاء توقفت عى الجرس عى 

بعد أمتار قليلة من الفجوة.
وأقي�م الجرس ع�ى الطريق الرسي�ع )إيه 10( 
يف س�تينيات القرن املايض وأجري�ت له أعمال 

إعادة هيكلة عام 2016.

املرور العامة تنفي اضافة رسوم »١00« الف 
دينار اثناء حتويل ملكية العجلة

االحتادية تكلف خبريا فنيا بشأن الطعن باستخراج 
3إقليم كردستان النفط من أراضيه 2

       بغداد / المستقبل العراقي

اكد الناطق الرسمي ملفوضية االنتخابات، 
أم�س الثالث�اء، االنته�اء م�ن اس�تقبال 
الطع�ون الخاصة بالعد والف�رز اليدوي، 
فيما أعلنت املفوضي�ة العليا لالنتخابات 
عزمه�ا رف�ع دع�اوى مدني�ة وجزائي�ة 
بح�ق أعض�اء الربملان واملرش�حن الذين 
اتهموه�ا بالفس�اد وش�هروا به�ا ع�رب 

وسائل اإلعالم.
وق�ال القايض لي�ث جرب حم�زة يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان�ه »ت�م االنته�اء م�ن تس�لم الطعون 
الخاص�ة بنتائ�ج االنتخابات بع�د اجراء 
ال�دوام  بنهاي�ة  الي�دوي  والف�رز  الع�د 
الرسمي لهذا اليوم الثالثاء املوافق 14 /8 

/2018«. واضاف، ان »مجلس املفوضن 
من القضاة املنتدبن سبق وان حدد ثالثة 
ايام الستقبال الطعون بعد اعالن النتائج 
النهائية للعد والف�رز اليدوي التي وردت 
بش�أنها ش�كاوى وطع�ون والت�ي اعلن 
عنها يوم الخميس املايض التاسع من هذا 
الش�هر«. واشار اىل ان املجلس حدد ثالثة 
اي�ام الس�تقبال الطعون ابت�داء من يوم 
االحد 12 /8 /2018 ولغاية نهاية الدوام 
الرس�مي ليوم الثالث�اء 14 / 8 /2018 . 
الجدي�ر بالذكر ان النتائ�ج النهائية للعد 
والف�رز اليدوي التي اعل�ن عنها مجلس 
املفوض�ن م�ن القض�اة، اظه�ر تطابقا 
ش�به كامل م�ع النتائ�ج النهائي�ة للعد 

والفرز االلكرتوني.
 م�ن جانبه�ا، أعلن�ت املفوضي�ة العليا 

لالنتخاب�ات عزمها رفع دع�اوى مدنية 
وجزائية بحق أعضاء الربملان واملرشحن 
الذين اتهموها بالفساد وشهروا بها عرب 

وسائل اإلعالم.
وق�ال رئي�س اإلدارة االنتخابي�ة رياض 
الب�دران إن “أعض�اء مجل�س املفوضن 
لديه�م توج�ه لرف�ع دع�اوى قضائي�ة 
مدنية وجزائية بعد عودة مزاولة عملهم 
عق�ب مصادقة املحكم�ة االتحادية عى 

النتائج”.
وأض�اف الب�دران أن “الدعاوى س�تطال 
الفائزي�ن  الربمل�ان  أعض�اء  جمي�ع 
الذي�ن ش�هروا  واملرش�حن الخارسي�ن 
بها عرب وس�ائل  باملفوضية كمؤسس�ة 

وبأعضائها وموظفيها”. 
التفاصيل ص2

جملس املفوضني ينتهي من استقبال الطعون 
بنتائج االنتخابات
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جملس نينوى: عودة )60( باملئة من نازحي املحافظة إىل ديارهم

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

غ�ادر رئي�س الوزراء حي�در العب�ادي، أنس 
الثالث�اء، متوّجه�اً إىل أنق�رة ع�ى رأس وفد 
رس�مي يض�م وزي�ري الخارجي�ة إبراهي�م 

الجعفري، واملوارد املائية حسن الجنابي.
وف�ور وصوله، بحث رئيس ال�وزراء العبادي 
اردوغ�ان  طي�ب  رج�ب  الرتك�ي  والرئي�س 
التع�اون الثنائي بني البلدي�ن وملفات املياه 

واالمن والكهرباء والطاقة.
وقال مكتب العبادي يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه ان »رئي�س مجلس 
الوزراء حيدر العب�ادي التقى يف انقرة رئيس 
الجمهوري�ة الرتكي رجب طي�ب اردوغان«، 
مبين�ا انه »جرى خ�الل اللقاء بح�ث تعزيز 
التع�اون الثنائي بني البلدي�ن وملفات املياه 
واالقتص�اد  والطاق�ة  والكهرب�اء  واالم�ن 

والثقافة واالوضاع يف املنطقة«.
واض�اف املكت�ب ان »اردوغ�ان اك�د عى ان 

يحص�ل الع�راق ع�ى حصت�ه بالكام�ل من 
املياه، اضافة اىل اهمية العالقات بني البلدين 
وتعزيزها واعادة إعمار العراق والتزام تركيا 

بما اعلنت عنه يف مؤتمر الكويت«.
وأّك�د رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي ب�أن 
الحكوم�ة العراقية تس�اند تركي�ا يف أزمتها 
النقدية جراء العقوبات االمريكية املفروضة 
عليها، مشرياً بأن زيارته اىل تركيا هي لتعزيز 

هذا التعاون بني البلدين.
جاء ذل�ك يف املؤتمر الصحفي املش�رتك الذي 
عقده رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، 
مع الرئي�س الرتكي رجب طي�ب اردوغان يف 
أنق�رة. وأوض�ح العب�ادي، أن »هنال�ك خط 
لتصدير النف�ط، يمكن تفعيله برسعة لضخ 
الخ�ام من محافظة كرك�وك إىل تركيا وفتح 
معرب مبارش مع العراق«، مبيناً بأن »الرئيس 
الرتكي تعه�د بتزويد الع�راق بحصته املائية 
بالكامل«. وأضاف، »متفقون يف مسألة أمن 
الحدود وال نريد استخدام أي منظمة إرهابية 

ل�أرايض العراقي�ة ونرفض أي إعت�داء عى 
ارايض دول الجوار بما فيها تركيا«.

مؤكداً بأن »تركيا ستس�اهم بإع�ادة إعمار 
العراق، وبأنها طلبت اعادة فتح قنصليتها يف 
الب�رة واملوصل، ونعمل ع�ى ذلك يف الوقت 

القريب«.
من جهت�ه، قال الرئي�س الرتكي رجب طيب 
أردوغ�ان، خالل املؤتم�ر الصحفي، إن »أمن 
ورخ�اء واس�تقرار العراق، هو أم�ن ورخاء 

واستقرار لرتكيا، فمصري بلدينا واحد«.  
وأض�اف، »مس�تعدون للعمل م�ع الحكومة 
العراقي�ة املقبلة لتعمي�ق عالقاتن�ا الثنائية 
ويف  املج�االت،  عدي�د  يف  التع�اون  وتطوي�ر 

مقدمتها األمن واالقتصاد«.
مش�رياً، إىل أن »فت�ح معرب ح�دودي ثان مع 
الع�راق، س�يصب يف صالح بلدين�ا، وأثق أننا 

سنتخذ الخطوات الالزمة بهذا الصدد«.
وتاب�ع »مش�اكل الع�راق مش�اكلنا، ونحن 
مس�تعدون للقي�ام بم�ا يقع ع�ى عاتقنا يف 

مسألة إعادة إعماره«.
وع�رب الرئي�س الرتك�ي ع�ن أمل�ه ان تكون 
الحكومة االتحادية املقبل�ة جامعة ملكونات 

الشعب العراقي كافة.
وق�ال اردوغان ان بالده تويل أهمية لس�يادة 
الع�راق، مردفا بالق�ول انه بع�د االنتخابات 
التي ج�رت يف أي�ار املايض نأمل ان تتش�كل 

حكومة تحتضن الجميع يف العراق.
وأش�ار اىل ان�ه »تحدث أيضا ع�ن اإلرهاب يف 
الع�راق«، قائال انه »اليوج�د فرق بني تنظيم 
داعش وحزب العمال الكوردستاني فكالهما 
يقتل بوحش�ية، وسنبقى ننس�ق مع العراق 
يف مالحق�ة عن�ارص الح�زب، ونح�ن ننتظر 
الكث�ري م�ن الجان�ب العراقي لتطه�ري البالد 
من تلك املنظمة اإلرهابي�ة«. وتابع اردوغان 
بالق�ول ان »الرتكمان يتعرضون اىل هجمات 
يف مدينة كركوك واكدنا عى رضورة تأمينهم 
يف مدينتهم وتأس�يس إدارة املحلية تستجيب 

لجميع املكونات يف املحافظة«.

       بغداد / المستقبل العراقي

ملفوضي�ة  الرس�مي  الناط�ق  اك�د 
االنتخاب�ات، أم�س الثالث�اء، االنتهاء 
من اس�تقبال الطعون الخاصة بالعد 
والفرز اليدوي، فيما أعلنت املفوضية 
العليا لالنتخابات عزمها رفع دعاوى 
مدنية وجزائية بح�ق أعضاء الربملان 
واملرش�حني الذين اتهموها بالفس�اد 

وشهروا بها عرب وسائل اإلعالم.
وقال الق�ايض ليث جرب حمزة يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان�ه »تم االنته�اء من تس�لم الطعون 
الخاصة بنتائج االنتخابات بعد اجراء 
الع�د والف�رز الي�دوي بنهاي�ة الدوام 
الرسمي لهذا اليوم الثالثاء املوافق 14 
/8 /2018«. واض�اف، ان »مجل�س 
املفوضني من القضاة املنتدبني س�بق 
وان حدد ثالثة ايام الستقبال الطعون 
بع�د اع�الن النتائ�ج النهائي�ة للع�د 
والف�رز الي�دوي التي وردت بش�أنها 

ش�كاوى وطع�ون والتي اعل�ن عنها 
يوم الخميس املايض التاس�ع من هذا 

الش�هر«. واش�ار اىل ان املجل�س حدد 
ثالثة ايام الس�تقبال الطع�ون ابتداء 

من يوم االح�د 12 /8 /2018 ولغاية 
نهاية الدوام الرسمي ليوم الثالثاء 14 

/ 8 /2018 . الجدير بالذكر ان النتائج 
النهائية للعد والفرز اليدوي التي اعلن 

عنها مجلس املفوض�ني من القضاة، 
اظهر تطابقا ش�به كامل مع النتائج 

النهائية للعد والفرز االلكرتوني.
 م�ن جانبها، أعلن�ت املفوضية العليا 
دع�اوى  رف�ع  عزمه�ا  لالنتخاب�ات 
مدنية وجزائية بح�ق أعضاء الربملان 
واملرش�حني الذين اتهموها بالفس�اد 

وشهروا بها عرب وسائل اإلعالم.
وقال رئي�س اإلدارة االنتخابية رياض 
البدران إن “أعضاء مجلس املفوضني 
لديه�م توج�ه لرفع دع�اوى قضائية 
مدني�ة وجزائي�ة بع�د ع�ودة مزاولة 
املحكم�ة  مصادق�ة  عق�ب  عمله�م 

االتحادية عى النتائج”.
وأضاف البدران أن “الدعاوى ستطال 
الفائزي�ن  الربمل�ان  أعض�اء  جمي�ع 
واملرش�حني الخارسين الذين ش�هروا 
بها عرب وسائل  باملفوضية كمؤسسة 
وبأعضائه�ا وموظفيه�ا”. وتابع ان 
“املفوضي�ة ل�ن تتنازل ع�ن الدعاوى 
لح�ني تقدي�م اعت�ذار رس�مي وع�رب 
وس�ائل اإلعالم عن ال�رر الذي لحق 

بها بعد خروج النتائج مطابقة”.

أنقرة وعدت مبنح بغداد حصتها الكاملة من املياه.. ومباحثات إلطالق أنبوب النفط وفتح معرب جديد

العراق وتركيا يتبادالن كلامت التضامن

رئيسها يعتزم مقاضاة املرشحني الذين اتهموا املفوضية بالتزوير

جملس املفوضني ينتهي من استقبال الطعون بنتائج االنتخابات

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس 
الثالثاء، إطالق 55 ألف درجة وظيفية وصدور 

200 قرار لتوفري الخدمات.
وق�ال املتح�دث االعالمي باس�م املكتب س�عد 
الحديث�ي يف تريح صحف�ي، أن »الكثري من 
املش�اريع الس�رتاتيجية املتوس�طة والبعي�دة 
امل�دى قد ب�ارشت به�ا الحكوم�ة يف قطاعات 
الخدم�ات املختلفة يف العديد م�ن املحافظات، 

ومنها محافظة البرة والعاصمة بغداد«. 
واضاف، ان »هذه املش�اريع وبسبب طبيعتها 
السرتاتيجية والتي تقدم حلوال جذرية ونهائية 

للمش�اكل املتعلقة بالخدمات تحت�اج اىل مدة 
زمين�ة لالنج�از, اضافة إىل الصعوب�ات املالية 
التي ترافق تخصيص السيولة املالية لتنفيذها 
كون معظمها يعتمد عى القروض واملساعدات 

واملنح امليرسة من قبل دول العالم«.
وأك�د، ان »املش�اريع اآلنية والرسيع�ة التنفيذ 
والعاجل�ة ه�ي املنبثق�ة بم�ا تمخض�ت عنه 
لق�اءات رئيس مجلس ال�وزراء حيدر العبادي 
م�ع ممثيل أكثر م�ن 10 محافظات حتى االن, 
بعد تقدي�م املواطنني واملتظاهرين الس�لميني 
احتياجاته�م الروري�ة وامللح�ة ع�ن طريق 

ممثليهم لرئيس الوزراء«.
وأعل�ن الحديثي »ص�دور أكثر م�ن 200 قرار 

بخص�وص تل�ك املش�اريع واالحتياجات حتى 
االن عى مس�توى تلك اللق�اءات واالجتماعات 
ملجل�س ال�وزراء باتجاه البدء بص�ورة فورية 

وبخطوات عاجلة لتنفيذ املشاريع املقررة«.
ولف�ت اىل »املب�ارشة بأغل�ب ه�ذه املش�اريع 
بع�د تخصيص االم�وال لها م�ن موازنة تنمية 
تخصيص�ات  وم�ن  واالقالي�م  املحافظ�ات 
الب�رتودوالر وحصة املحافظات التي لها منافذ 
العاجل�ة  »الخط�وات  ان  وتاب�ع،  حدودي�ة«. 
للحكومة ش�ملت أيضا إطالق درجات وظيفة 
ع�ى مس�توى ال�وزارات ومؤسس�ات الدول�ة 
الحكومي�ة وغ�ري الحكومي�ة وصل�ت اىل 55 
ال�ف درجة وظيفية, اضافة اىل تنش�يط قطاع 

االقراض الداخيل للمشاريع الصناعية والزراعية 
واملي�رسة الصغ�رية واملتوس�طة الت�ي تخ�دم 
املواطنيني، وتحس�ن من اوضاعهم املعيشية, 
اضاف�ة اىل تدري�ب 40 ال�ف ش�خص س�وف 
ينخرط�ون يف قط�اع التأهيل املهن�ي والحريف 
من خ�الل وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية 
مقابل أج�ور يومية, واج�راءات عديدة اخرى 

باتجاه تحفيز االقتصاد الوطني«.
وبني الحديثي ان »كل تلك املش�اريع تقع تحت 
ارشاف ومتابع�ة لجن�ة االعم�ار والخدمات يف 
رئاسة الوزراء ولجانها الفرعية يف املحافظات 
وال�وزارات املعنية وبالتايل ف�إن الحكومة االن 

حكومة خدمات.

احلكومة تطلق )55( ألف درجة وظيفية وتصدر )200( قرارًا لتوفري اخلدمات

     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مجلس محافظة نينوى، أمس الثالثاء، عن عودة أكثر من 60% من 
نازحي نينوى اىل ديارهم غالبيتهم يف الجانب األيرس وجنوب املوصل.

وقال عضو املجلس خلف الحديدي ان “األوضاع الخدمية غري مس�تقرة 
يف محافظ�ة نين�وى رغ�م االس�تقرار األمن�ي فيها بس�بب الراعات 

السياسية”.
وأض�اف أن “ما يق�رب ال�60% من س�كان نينوى النازح�ني عادوا اىل 
دياره�م يف الجانب األيرس وجن�وب املوصل وربيع�ة”، مبينا ان “إعداد 
قليلة عادت اىل الجانب األيمن بس�بب نس�بة الدمار املوجودة باملنطقة 

القديمة”.
وتاب�ع ان “نق�ص الخدمات وع�دم إكمال املش�اريع الخاص�ة بالبنى 

التحتية يحول دون عودة بقية النازحني اىل نينوى يف باقي املناطق”.

        بغداد / المستقبل العراقي

وقّعت ستة كيانات سياسية سنّية عى وثيقة 
تحالف جديد، يف إطار س�عيها لرتشيح رئيس 
الربملان، ومن ث�م التفاوض مع الكتل الكبرية 
التي تسعى لتش�كيل الكتلة الربملانية الكربى 

لتشكيل الحكومة.
وقال زعيم »تحالف القرار«، خميس الخنجر، 
يف بي�ان نرشه عى صفحت�ه يف »تويرت«: »تم 
تش�كيل تحالف س�يايس جديد باسم )املحور 
الوطني(«، مؤكدا أّن »ه�ذا التحالف جاء من 

أجل العراق ووحدة ش�عبه وأرضه، ومن أجل 
شعبنا العظيم وخدمته ورفاهيته وسعادته«. 
وأضاف الخنجر » هذا عهدنا ووعدنا، ونناشد 
الش�عب ب�رورة مراقب�ة عملنا باس�تمرار 
وتقويم برامجنا وتصحيح مس�ارنا«، مؤكدا 
أنهم » ماضون رغم الصعاب يف تقديم برنامج 

حكومي متطور يعالج خطايا املايض«.
ويض�م التحال�ف الجدي�د نح�و 40 مقع�دا 
برملاني�ا، حي�ث إن »تحالف الق�رار« لديه 14 
مقع�دا، و«تحالف بغ�داد« بزعام�ة الكربويل 
14، وكتلة أحمد الجب�وري مقعدين، وكتلتي 

رئيس الربملان س�ليم الجبوري وفالح حس�ن 
زيدان نحو 10 مقاعد، ويعد هذا هو التحالف 
اآلن  حت�ى  السياس�ية  الس�احة  يف  الوحي�د 
الذي تبلور بهذا الش�كل. وسريش�ح التحالف 

شخصية لتويل منصب رئيس الربملان املقبل.
وقال القيادي يف »تحال�ف القرار«، عبد ذياب 
العجي�يل، يف تري�ح صح�ايف، إّن »االتف�اق 
عى تش�كيل الكتل�ة الجديدة يق�ي بتقديم 
مرشح جديدة لرئاسة الربملان، عى أن يحظى 
بإجماع املكون والقبول م�ن الكتل األخرى«، 
مشريا إىل »وجود مجموعة ترشيحات طرحت 

ضم�ن اجتماع�ات القوى السياس�ية املمثلة 
للمكون السني«.

وأض�اف أّن »مرش�ح تحال�ف القرار أس�امة 
النجيف�ي م�ا زال ه�و األوف�ر حظ�ا ملنصب 
رئيس الربملان، فضال عن مرشحني آخرين تم 
تداوله�م، وهم ظافر العان�ي وطالل الزوبعي 

وسليم الجبوري«.
وش�دد العجييل عى أنه »ال يوجد رصاع داخل 
الكتل السنية بشأن املنصب، وأّن الرتشيحات 
تخض�ع ملعاي�ري املقبولي�ة الوطني�ة والخربة 

السياسية واالستحقاق االنتخابي«.

الكتل السنّية تعلن عن تشكيل حتالف »املحور الوطني« متهيدًا لرتشيح رئيسًا للربملان

        بغداد / المستقبل العراقي

نفت وزارة الداخلية، أمس الثالثاء، تورط الحش�د 
الش�عبي باختطاف املواطنني الثالث�ة من الدجيل، 
داعي�ة إىل اعتماد االخبار من مصادرها الحقيقية. 
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، »اننا ويف إطار حرصن�ا الواضح عى 
تحقي�ق األم�ن واالس�تقرار ومكافح�ة الجريم�ة 

وتعزيز س�لطة القانون والس�لم املجتمعي نود ان 
نؤك�د لل�رأي العام بع�ض الحقائق ع�ن اختطاف 
املواطن�ني الثالثة من قضاء الدجيل«.  واضافت ان 
»التحقيقات واملتابعات االستخبارية التي تشكلت 
بعد اختطافهم إشارات بأنهم اختطفوا يوم 1 اب يف 
قضاء الدجيل وعى الفور أمر وزير الداخلية قاسم 
األعرجي وبإرشاف س�يادته املبارش بتسخري كافة 

اإلمكانات التي تعجل بإطالق رساح املخطوفني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت وزارة الخارجي�ة، أم�س الثالث�اء، صدور 
تحذي�ر للعراقي�ني املس�افرين اىل الجمهوري�ة 
باس�م  املتح�دث  .وذك�ر  االيراني�ة  االس�المية 
الوزارة احمد محجوب يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه ان »ما نرشته وس�ائل 

اعالمية بشأن تريح نسب اىل السفري العراقي 
يف طهران راجح املوسوي عن تحذيره للعراقيني 
املس�افرين اىل ايران من جرائم القتل والرسقة يف 

عبادان واملحمرة، عار عن الصحة«.
ودعا محجوب وس�ائل االع�الم اىل »توخي الدقة 
يف نق�ل املعلومة، واخذها من املصادر الرس�مية 

املوثوقة«.

الداخلية تنفي تورط احلشد الشعبي باختطاف مواطنني يف الدجيل

اخلارجية تنفي صدور حتذير للعراقيني املسافرين اىل ايران

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا، أم�س 
الثالثاء، عن تكليفها خبرياً فنياً لتقديم تقرير 
بش�أن تس�اؤالت تخص دعوى الطعن بعدم 
دس�تورية قيام إقليم كردس�تان باستخراج 
النف�ط م�ن أراضي�ه وبيعه مب�ارشة. وقال 
املتحدث الرس�مي للمحكمة اياس الساموك 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »املحكمة االتحادي�ة العليا عقدت 
جلس�تها الي�وم برئاس�ة الق�ايض مدح�ت 
املحمود وحضور القض�اة األعضاء ونظرت 
دعوى وزير النفط إضافة لوظيفته عى وزير 
الثروات الطبيعية يف إقليم كردستان/ إضافة 
لوظيفت�ه، التي يطلب فيه�ا تنفيذ وتطبيق 
ما جاء بأحكام الدس�تور والقوانني النافذة 
ذات الصلة وتس�ليم كامل اإلنتاج النفطي يف 
اإلقلي�م إىل وزارة النفط االتحادية«. وأضاف 
أن »الجلس�ة شهدت حضور جميع األطراف 
وه�م وكالء املدع�ي وزير النف�ط االتحادي، 
ووكيل املدعى علي�ه وزير الثروات الطبيعية 
يف اإلقليم، ووكالء األش�خاص الثالثة رئيس 
مجل�س ال�وزراء االتح�ادي، ووزي�ر املالية 
االتح�ادي، ورئيس مجلس ال�وزراء يف اقليم 
كردس�تان/ إضاف�ة إىل وظائفه�م«. ولفت 
الس�اموك إىل أن »املحكم�ة وج�دت أن املادة 
عام�اً  مب�دأ  أوردت  الدس�تور  م�ن   )111(
ملوضوع النفط والغاز ونصها )النفط والغاز 
هو ملك كل الش�عب العراق�ي يف كل األقاليم 
واملحافظ�ات(«. وتاب�ع أن »املحكمة أكدت 
أن املادة )112( من الدس�تور رسمت كيفية 
تنفيذ املادة )111( منه ونصت عى ان يكون 
أعمال وتنفيذ حكم تلك املادة بموجب قانون 

يفّصل ما ورد فيها«. واشار الساموك اىل أن 
»املحكم�ة اك�دت أن هذا القان�ون لم يصدر 
لغاي�ة اآلن، ورجوع�اً إىل عريض�ة الدع�وى 
وج�دت أن املدعي يطلب فيها تطبيق احكام 
الدستور والقوانني ذات الصلة للنفط والغاز 
وال�زام املدعي عليه بتس�ليم كام�ل االنتاج 
النفطي املس�تخرج من اقليم كردس�تان اىل 
وزارة النف�ط االتحادي�ة، وذهب�ت املحكمة 
بهدف حس�م الدعوى إىل الوقوف عى كيفية 
تطبيق واعم�ال املادة )111( من الدس�تور 
بشأن النفط املستخرج من اقليم كردستان 
بدءا من االس�تخراج والجهة التي تتوىل ذلك 
من الناحية الفعلية والس�ند الدس�توري او 
القانوني«. واوضح أن »املحكمة أرادت ايضاً 
التعرف عى كيفي�ة الترف بحصيلة البيع 
وه�ل هناك قان�ون او اتفاق ب�ني الحكومة 
االتحادي�ة وحكوم�ة االقلي�م لتنظي�م تل�ك 
العلمي�ات؟، وما ه�ذه االتفاقي�ات وتاريخ 
عقده�ا؟، وه�ل تتف�ق يف ح�ال وجودها او 
وج�ود قان�ون ما م�ع اح�كام الدس�تور؟، 
وما ه�و دور الحكوم�ة االتحادية وحكومة 
اقلي�م كردس�تان يف مجال النفط اكتش�افا 
واس�تخراجا وبيع�ا وترفا بب�دل البيع يف 
ضوء احكام الدس�تور والقانون واالتفاقات 

النافذة؟«.
وبني الساموك أن »املحكمة أكدت أن موضوع 
التس�اؤالت يضم جنبات فنية دقيقة يحتاج 
اجالئه�ا خ�ربة خبري م�ن ذوي االختصاص 
وحي�ث أن االطراف اتفقت ع�ى ترك الخبري 
إىل املحكمة، وبعد تسمية احد املختصني من 
ه�ذا املجال، قررت املحكم�ة تأجيل املرافعة 
اىل ي�وم 29 اب 2018، لغ�رض تبليغ الخبري 

بالحضور وتكليفه بمهمته«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أف�ادت األم�م املتحدة، أم�س الثالثاء، بأن 
م�ا ب�ني 20 و30 ألفاً من عن�ارص تنظيم 
»داعش« ال يزالون يف العراق وسوريا، رغم 
هزيم�ة التنظي�م وتوقف تدف�ق األجانب 

لالنضمام إىل صفوفه.
وق�ّدر تقري�ر أصدرت�ه األمم املتح�دة، أن 
»م�ا بني ثالث�ة وأربعة آالف م�ن جهاديي 
التنظيم ه�م يف ليبيا، بينم�ا يتم نقل عدد 

من العنارص إىل أفغانستان«. 
وأفاد مراقبو العقوبات يف األمم املتحدة أن 
»عدد أعض�اء التنظيم يف العراق وس�وريا 
ه�و م�ا ب�ني 20 و30 ألف ف�رد، موزعني 
بالتس�اوي تقريباً ب�ني البلدين«، موضحاً 
أن »م�ن بني هؤالء آالف�ًا عدة من املقاتلني 

اإلرهابي�ني األجانب«.وُيقدم فريق مراقبة 
العقوبات تقارير مس�تقلة كل ستة أشهر 
إىل مجل�س األمن ح�ول تنظيمي »داعش« 
و«القاع�دة« املدرج�نينْ ع�ى قائم�ة األمم 

املتحدة للمنظمات اإلرهابية.
وج�اء يف التقرير أن »داع�ش ال يزال قادراً 
عى شن هجمات داخل األرايض السورية، 
وال يس�يطر بش�كل كامل ع�ى أي أراض 
يف الع�راق، لكنه ال يزال ناش�طاً من خالل 
خالي�ا نائم�ة م�ن العم�الء املختبئ�ني يف 
الصح�راء وغريها م�ن املناطق«، مش�ريا 
إىل أن »مغ�ادرة املقاتلني األجانب للتنظيم 
ال ت�زال أقل م�ن املتوق�ع، ول�م تظهر أي 
س�احة أخرى كمقصد مفض�ل للمقاتلني 
األجان�ب رغم أن أع�داداً كبرية توجهت إىل 

أفغانستان«.

االحتادية تكلف خبريًا فنيًا بشأن الطعن باستخراج إقليم 
كردستان النفط من أراضيه

االمم املتحدة تتحدث عن تواجد حوايل )30( ألف 
داعيش يف العراق وسوريا
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجلس القضاء األعىل  إعادة افتتاح محكمتي بداءة املوصل 
واألحداث التابعتني ملحكمة اس�تئناف نينوى االتحادية يف الجانب 
األيم�ن من املحافظ�ة بعد إزالة آث�ار التدمري ال�ذي خلفه تنظيم 

داعش اإلرهابي.
وقال القايض عبد الس�تار بريقدار املتحدث الرس�مي يف بيان ورد 
ل�«املحس�تقبل العراقي«، إن »مجلس القضاء األعىل أعاد افتتاح 
محكمت�ي ب�داءة املوصل واالح�داث يف نين�وى التابعتني ملحكمة 

استئناف نينوى االتحادية بالجانب األيمن من مدينة املوصل«.
وأض�اف بريق�دار أنه »بجه�ود حثيثة م�ن قبل مجل�س القضاء 
االعىل وبمتابعة  وإرشاف الس�يد رئيس محكمة استئناف نينوى 
وبالتع�اون مع املنظمات الدولية ومحافظة نينوى ودائرة البلدية 
تم إع�ادة افتت�اح محكمتي الب�داءة واألحداث«.واش�ار املتحدث 
الرسمي اىل ان »املحاكم استقبلت املواطنني للبدء برتويج الدعاوى 
ومعامالت املواطنني، س�عياً من رئاس�ة املجل�س لتقديم الخدمة 

القضائية إىل املناطق املحررة بهدف إعادة الحياة إليها.

   بغداد / المستقبل العراقي

صّدق�ت محكمة تحقيق البياع ، اعرتافات متهمني بتزوير العملة 
املحلي�ة وال�دوالر االمريك�ي وبيعه�ا اىل املواطن�ني يف العاصم�ة 

بغداد«.
وق�ال بي�ان للمرك�ز االعالمي للس�لطة القضائية يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه ،ان« محكمة تحقي�ق البياع 
التابعة لرئاس�ة محكمة استئناف الكرخ االتحادية صدقت اقوال 
متهمني قاموا بتزوير العمل�ة العراقية والدوالر االمريكي«، مبينا 
ان »املتهم�ني اعرتفوا بان االموال املزورة يتم التداول بها منذ عام 

.»2015
واض�اف ان�ه »تم ضب�ط مبل�غ )9500( دوالر أمريكي فضال عن 

عمالت عراقية أخرى بحوزة املتهمني.

   بغداد / المستقبل العراقي

أكد مكت�ب محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري، أمس الثالثاء، 
عدم وجود أزمة وقود يف املحافظة، مش�رياً إىل أن التجهيز مستمر 

عرب املنافذ الرسمية الحكومية.
وق�ال املكتب يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إنه 
»لي�س هن�اك أزمة يف الوق�ود يف كرك�وك والتجهيز مس�تمر عرب 

املنافذ الرسمية الحكومية«.
وأوضح، أن »حالة التزاحم ناجمة عن سحب كميات قبل أيام من 
كرك�وك إىل دياىل وبغداد بعدم�ا كانت حصة كركوك مليون و300 
أل�ف لرت قلصت إىل ملي�ون لرت، وتزامن هذا االج�راء مع توقف يف 
مصفاة بازيان بس�بب خل�ل فني منذ يومني وه�ي احدى قنوات 

تجهيز كركوك اليومية«.
وأش�ار املكتب، إىل أنه »بمتابعة وجهود مدير املنتوجات واتصاله 
باملدير العام اليوم س�يتم ضخ كميات مضاعفة من مصفاة كلك 

احدى قنوات التجهيز بكركوك بكمية مليون و500 ألف لرت«.

   بغداد / المستقبل العراقي

وقع العراق وايران، مذكرة تفاهم للتعاون 
الح�دودي بينهم�ا، حيث وقع�ت املذكرة 

بحضور قائدي حرس الحدود يف البلدين.
وجاء ذلك خالل اللقاء الذي جرى بني قائد 
قوات حرس الحدود اإليراني العميد قاسم 
رضائ�ي، ونظريه العراق�ي الفريق حامد 
عبدالله إبراهيم الحس�يني والوفد املرافق 

له.
وذكرت وكالة فارس االيرانية، أن »اللقاء 
هو الس�ابع بني قائدي ح�رس الحدود يف 
البلدي�ن، حيث ت�م البحث ح�ول القضايا 
املتعلقة بالحدود املش�رتكة والتوقيع عىل 

مذكرة تفاهم للتعاون الحدودي«.
وبحسب وكالة »إيرنا« اإليرانية الرسمية، 
»تم التوقيع عىل االتفاق النهائي لتس�يري 
رح�الت ط�ريان م�ن مش�هد إىل الب�رة 
خالل اللق�اء الذي جمع وف�دا عراقيا مع 
املس�ؤولني املعنيني باملجال الس�ياحي يف 
محافظ�ة خراس�ان«.وأضافت الوكال�ة، 
أن »املدي�ر الع�ام ملنظم�ة ال�رتاث الثقايف 
والصناعات اليدوية والسياحة يف خراسان 
أب�و الفضل مكرمي ف�ر أعلن خالل لقائه 
محاف�ظ واس�ط محمود مال ط�الل، عن 
تسيري هذه الرحالت يف غضون األسبوعني 
اآلتي�ني به�دف زي�ادة التبادل الس�ياحي 
بني البلدين«.وأعلن رئي�س الوزراء حيدر 
العبادي، رفضه فرض عقوبات ضد إيران 
مطلع الش�هر الجاري، مؤك�دا أنها خطأ 
جوهري واس�رتاتيجي، مضيف�ا ان بغداد 

سوف تلتزم بها حماية للشعب العراقي.

العراق وإيران يوقعان 
اتفاقية جديدة

   بغداد / المستقبل العراقي

س�لمت الكويت، لوزارة امل�وارد املائية أربع 
وحدات لتحلية املي�اه، وذلك يف إطار تقديم 
الدع�م للع�راق، بن�اء ع�ىل توجيه�ات من 
األمري الكويتي الشيخ صباح األحمد الجابر 
الصب�اح، فيم�ا اش�ار القنص�ل الكويت�ي 

ب البرة اىل ان بالده تس�عى لتخفيف جزء 
من أزمة املياه الحاصلة يف العراق.

وقال وكي�ل وزارة الكهرباء واملاء محمد بو 
ش�هري، ان »الكويت س�لمت وزارة املوارد 
املائي�ة يف جمهوري�ة العراق أرب�ع وحدات 
لتحلي�ة املي�اه، وذلك يف إط�ار تقديم الدعم 
لألش�قاء يف الع�راق، بن�اء ع�ىل توجيهات 
من س�مو أمري البالد صب�اح األحمد الجابر 

الصباح«، مبينا ان »الطاقة اإلنتاجية لهذه 
الوحدات تصل إىل مليون جالون إمرباطوري 

باليوم، وفقا لوكالة األنباء الكويتية«.
الح�دود  ع�ىل  ت�م  »التس�ليم  أن  واض�اف 
الكويتية العراقية؛ حي�ث قام وفد فني من 
وزارة الكهرباء واملاء بتسليم هذه الوحدات 
إىل املسؤولني يف وزارة املوارد املائية العراقية 
وذلك بحضور قنصل عام الكويت يف البرة 

يوس�ف الصباغ«. من جانب�ه، قال القنصل 
الكويتي العام يف البرة يوس�ف الصباغ يف 
بيان أصدرت�ه القنصلية إن »هذه املحطات 
ج�اءت لتخفي�ف ج�زء م�ن ازم�ة املي�اه 

الحاصلة يف العراق«.
وأض�اف الصب�اغ أن »هذه الوح�دات تأتي 
اس�تمرار لسلسلة الدعم املقدم من حكومة 
الكوي�ت للش�عب العراقي ال�ذي نرتبط به 

بعالقات وطي�دة مبنية عىل حس�ن الجوار 
واملصالح املشرتكة بني البلدين«.

يذك�ر أن وزارة الكهرب�اء وامل�اء الكويتي�ة 
قد تربعت الش�هر امل�ايض بع�دد 17 مولدا 
كهربائي�ا متنقال بطاق�ة إجمالية تبلغ 30 
أل�ف كيل�و واط وذلك للتخفي�ف من األزمة 
الكهربائي�ة الت�ي تعانيه�ا مدين�ة البرة 

العراقية.

القنصل الكويتي: نسعى لتخفيف جزء من أزمة املياه يف العراق

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن م�رف الرافدي�ن ع�ن رصف وجب�ة جدي�دة من س�لفة 
املتقاعدي�ن املدنيني والعس�كريني البالغة ثالث�ة ماليني دينار عن 

طريق أدوات الدفع االلكرتوني.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للم�رف يف بي�ان  تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي«نس�خة من�ه، ان�ه ت�م رصف دفع�ة جديدة من س�لف 
املتقاعدي�ن املدني�ني لنح�و 2502 متقاعدا كما تم رصف س�لفة 

املتقاعدين العسكريني لنحو 1571 متقاعدا.
وأوضح البيان ان رصف تلك الس�لفة تم عن طريق ابالغ املتقاعد 
عرب إرس�اله رس�الة نصية تخطره بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان 
استكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه اياها ورصفها عن طريق 

أدوات الدفع االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها.

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلفة 
املتقاعدين املدنيني والعسكريني

  بغداد / المستقبل العراقي

عقدت رشك�ة اور العام�ة التابع�ة لوزارة 
الصناعة واملع�ادن اجتماع�اً لخلية االزمة  
م�ع عدد من دوائر الدول�ة يف محافظة  ذي 
قار بحضور املهندس حيدر سهر مدير عام 
الرشكة  واملهندس عادل حامد كنو مستشار 
املحافظ  للشؤن الفنية والسيد مدير املوارد 
املائية والس�يد مدير عقارات الدولة والسيد 
مدير االنابيب النفطية والسيد مدير  زراعة 
املهن�دس  اىل حض�ور  ذي ق�ار باالضاف�ة 
املقيم يف املدينة الصناعية.وتناول االجتماع 
اس�تعراض ومناقش�ة ع�دد م�ن الفقرات 
واملواضيع التي  تح�ول دون انجاز واكمال 
العم�ل يف املدين�ة الصناعية  بش�كل نهائي  

وايج�اد الحل�ول املناس�بة والرسيع�ة من 
خالل وضع الية عمل  وس�قف زمني محدد 
النجاز جمي�ع االعمال فيها حيث يوفر ذلك 
ف�رص عمل كثرية البن�اء املحافظة, وابدى 
الح�ارضون  م�دراء الدوائ�ر الحكومية يف 
املحافظة  تعاونهم الكمال جميع املوافقات 
االصولية النش�اء ومد انبوب امل�اء واعمال 
الكهرب�اء  متوقف�ة عىل ذم�ة التخصيص 
املايل, هذا وقد تمخض عن االجتماع تنسيب 
)6(موظف�ني م�ا ب�ني مهن�دس وفني من 
رشكة اور العامة اىل دائ�رة املهندس املقيم 
يف املدين�ة الصناعية التمام االعمال املنوطة 
بهم وذلك لقل�ة عددهم عىل ان يكون مدير 
كل دائ�رة مس�ؤال ع�ن اكم�ال املوافق�ات 
االصولي�ة الخاصة باالمور املتعلقة باملدينة 

الصناعي�ة وعن�د اكماله�ا م�ن كل الدوائر 
والقطاعات ذات العالق�ة بحيث يتم تثبيت 
انواع الصناعات لكل  بلوك باملدينة ويصادق 
بالتصميم االسايس مطلوب حصول موافقة 
مجلس الوزراء الس�تثناء املتقدمني النشاء 
مش�اريعهم الصناعية من نفس املوافقات 
النها حصلت عىل التصميم االس�ايس وذلك 
لتسهيل عملية حصولهم عىل رخصة انشاء 
مش�اريعهم, وعىل املديري�ة العامة للتنمية 
الصناعية تخصيص س�يارات نقل اضافية 
ملوظفي دائرة املهندس املقيم وكذلك  زيادة 
الرتكيز االعالمي ع�ىل املدينة الصناعية وملا 
لها من دور يف معالجة البطالة واس�تيعاب 
املش�اريع  انش�اء  بع�د  العامل�ة  االي�دي 

الصناعية داخلها.

رشكة اور تدعو اجلهات احلكومية يف ذي قار ملناقشة 
املعوقات التي تواجه اكامل املدينة الصناعية

    بغداد/ المستقبل العراقي

ب�ارشاف مب�ارش من قب�ل مدير ع�ام الرشكة 
العامة لتوزيع كهرباء الوس�ط املهندس خليل 
ابراهي�م, انجزت امل�الكات الهندس�ية والفنية 
يف فرع توزي�ع كهرباء النج�ف االرشف التابع 
صيان�ة  اعم�ال  املذك�ورة  العام�ة  للرشك�ة 
القابلوات واص�الح عطل مغذي محطة املتنبي 

33 ك.ف من محطة شمال النجف االرشف .
وتضمن�ت االعم�ال اص�الح عط�ل قابلو قرب 

مستش�فى ابن ب�الل األهيل لكث�رة ترضره يف 
اكثر من س�تة اعطال وقطوعات بس�بب كثرة 
االحم�ال وارتف�اع درج�ات الح�رارة العالي�ة, 
وكذلك بس�بب ترضر وق�دم االنابيب املمتدة يف 
اسفل الشارع واس�تهالكها وبالتايل فال يمكن 
اس�تخدامها مرة اخرى, حيث تم انشاء شبكة 
هوائي�ة تك�ون بديلة لذا تم نص�ب )3 ( اعمدة 
ضغ�ط ع�ايل مع اس�تخدام اس�الك بمس�افة 
)180 ( مرت من  اج�ل تجهيز املواطنني بالتيار 

الكهربائي وعدم تاثره بف

ترة الصيانة وانقطاع التيار الكهربائي.
كما انجزت املالكات الهندس�ية والفنية يف فرع 
توزيع كربالء املقدس�ة ربط عدد من املقاييس 
الكهربائية اذ تم ربط )30( مقياس�اً كهربائياً 
يف منطقة الطف, اىل جانب نصب محولة س�عة 
)250 ك.ف( م�ع مكثفات عدد)2( يف منطقتي 
)الشيطة والصالحية (, اضافة اىل نصب )15( 
قاطع دورة سعة )400( امبري ومد قابلو )95(

ملم2 بطول )400( مرت يف مناطق متفرقة من 
منطقة الحسينية.

مالكات رشكة توزيع الوسط تنجز اعامل صيانة الشبكة 
الكهربائية يف النجف وكربالء 

    بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت مديرية املرور العامة بش�كل قاط�ع ، اضافة اي 
رسوم جديدة اثناء تحويل ملكية العجلة

وقال�ت مديري�ة امل�رور العامة انه�ا تنفي نفي�ا قاطعا 
اضافة  »رس�وم جدي�دة »100«الف دين�ار عراقي اثناء 

تحويل ملكية العجلة ».

واك�دت املديري�ة ان�ه »الصح�ة مل�ا روجت الي�ه بعض 
صفحات التواص�ل االجتماعي املغرض�ة والصفراء من 

ترويج هكذا شائعات ».
ودع�ت املديرية املواطنني واإلخ�وة االعالميني أخذ الخرب 
من مصادر موثوقة . وجددت التاكيد عىل عدم اضافة اي 
رس�م جديد ما خال الرس�م املقر وفق القانون ومصادق 

عليه من مجلس النواب.

املرور العامة تنفي اضافة رسوم »١٠٠« الف 
دينار اثناء حتويل ملكية العجلة

  بغداد / المستقبل العراقي

نها من  أعلن�ت دائرة التحقيقات يف هي�أة النزاهة عن تمكُّ
ضبط حاالت تزويٍر وتالعٍب يف س�جالت وأضابري عدٍد من 
قطع األرايض الس�كنيَّة يف مالحظية التسجيل العقاريِّ يف 

قضاء الدور بمحافظة صالح الدين.

وذكر بي�ان للنزاهة تلقت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة 
منه ان »الدائرُة، أش�ارت يف مع�رض حديثها عن تفاصيل 
�رٍة قضائيٍَّة، إىل  ت بموج�ب ُمذكَّ عمليَّ�ة الضبط الت�ي تمَّ
أنَّ وح�دة الضب�ط القضائ�يِّ ولجن�ة ُمكافح�ة الرش�وة 
التابعت�ني ملكتب تحقيق الهيأة يف املحافظة، اللتني انتقلتا 
نتا من ضبط  إىل دائرة التس�جيل العقاري يف القضاء، تمكَّ

مدي�ر املالحظية؛ لقيامه بتزوير س�جالٍت وأضابري )17( 
قطعة أرٍض س�كنيَّة، كما تمَّ ضبط الس�جالت واألضابري 

رة«. املُزوَّ
�ي�م محرض ضب�ٍط أص�ويلٍّ باملرُبزات  وأض�اف »ت�مَّ تنظَّ
املضبوطة؛ وعرضها بصحب�ة املُتَّهم عىل قايض التحقيق 

؛ التِّخاذ اإلجراءات القانونيَّة الالزمة. املُختصِّ

  بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت دائ�رة صحة بغ�داد / الك�رخ، عن 
تخصيص مبل�غ )400( مليون دينار لرشاء 
ادوية ع�الج ام�راض الرسط�ان و امراض 
القل�ب و االوعي�ة الدموي�ة و رشاء جه�از 

االنعاش لردهة االنعاش الرئوي.
وق�ال مدي�ر ع�ام الدائ�رة جاس�ب لطيف 
»املس�تقبل  تلقت�ه  بي�ان  يف  الحجام�ي 

العراقي«، انه »من ضم�ن اعمال ومقررات 
خلية االزمة التي تم تشكيلها عن تخصيص 
مبلغ )400( مليون دينار لرشاء ادوية عالج 
امراض الرسطان و امراض القلب و االوعية 
لرده�ة  االنع�اش  جه�از  ورشاء  الدموي�ة 

االنعاش الرئوي«.
واض�اف الحجامي ان�ه »قمن�ا بتخصيص 
مبل�غ )200000000( مائت�ا ملي�ون دينار 
اضافي�ة ملركز ابن البيطار لجراحة القلب و 

االوعية الدموية لرشاء ادوية ومس�تلزمات 
طبي�ة و تخصي�ص مبل�غ )100000000( 
مائ�ة ملي�ون اضافي�ة ملستش�فى الريموك 
التعليمي لرشاء جه�از جراحي وتخصيص 
مبل�غ )100000000( مائ�ة ملي�ون دينار 
اضافي�ة ملدين�ة االمام�ني الكاظم�ني )ع( 
الطبية لرشاء ادوية عالج امراض الرسطان 
و)50000000( خمسني مليون دينار اخرى 

لرشاء جهاز لردهة االنعاش الرئوي«.

واكد ان »دائرت�ه قامت بتحديد االحتياجات 
الصحي�ة  مؤسس�اتها  جمي�ع  يف  الالزم�ة 
و س�تقوم برف�د املستش�فيات باألجه�زة 
واملس�تلزمات الطبي�ة واالدوي�ة ومخاطبة 
إلطالق�ات  العالق�ة  ذات  الجه�ات  جمي�ع 
التخصيصات املالية الخاصة برشاء وتوزيع 
االدوي�ة م�ن اجل تقدي�م افض�ل الخدمات 
الطبية وديمومة عمل املؤسس�ات الصحية 

بصورة مستمرة.

ضبط مدير التسجيل العقاري بقضاء الدور متلبسًا بتزوير سجالت وأضابري أراٍض سكنية

صحة الكرخ ختصص »45٠« مليون دينار لرشاء ادوية امراض الرسطان والقلب

    بغداد/ المستقبل العراقي

نف�ت وزارة النف�ط، ، ما تردد بش�أن 
إنه�اء خدم�ات العراقي�ني العاملني يف 
بمحافظ�ة  العامل�ة  النف�ط  رشكات 

البرة.

وذكر بيان لل�وزارة تلقته »املس�تقبل 
تناقلت�ه وس�ائل  أن »م�ا  العراق�ي«، 
اإلع�الم ع�ىل لس�ان عض�و املفوضية 
العلي�ا لحقوق اإلنس�ان أن�س محمد، 
لم يصدر قرارات بش�أنه«، مبينة انها 
»تويل اهتماماً بتش�غيل األيدي العاملة 

العراقي�ة بغ�ض النظ�ر ع�ن مدنه�م 
ومحافظاتهم«.

واض�اف البي�ان أنه�ا »حددت نس�بة 
ال تق�ل ع�ن 85% لتش�غيل العراقي�ني 
بحسب ما جاء بعقود الخدمة الخاصة 
بتطوير الحقول النفطية ضمن جوالت 

الرتاخيص البرتولية«.
وتابع�ت أنه�ا »أعلنت يف وقت س�ابق 
بأن عدد العامل�ني يف الحقول النفطية 
م�ن محافظ�ة البرة بل�غ 139 ألف 
موظف، باإلضاف�ة إىل 30 ألف موظف 

من خارج املحافظة.

النفط تنفي إهناء خدمات عامل عراقيني يف البرصة

  بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت الرشكة العام�ة لصناعة األدوية 
واملس�تلزمات الطبية / س�امراء أحدى 
واملع�ادن  الصناع�ة  وزارة  تش�كيالت 
إمكاني�ة التع�اون م�ع رشك�ة فينكوال 

األمريكية للصناعات الشاملة. 
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة الس�يد ليث 
عب�د الرحمن الع�زاوي يف تريح ملركز 
اإلع�الم والعالق�ات العام�ة يف ال�وزارة 
ب�أن رشكته اس�تقبلت وف�دا من رشكة 
لق�اءا  وعق�دت  االمريكي�ة  فينك�وال 
مش�رتكا جرى خالله استعراض الواقع 
العميل واإلنتاجي لرشكة أدوية س�امراء 
وتاريخه�ا العريق والطاق�ات اإلنتاجية 

العلمية والهندس�ية  الكبرية والخ�ربات 
والفني�ة الت�ي تمتلكها وبح�ث إمكانية 
وفرص التعاون املش�رتك بني الطرفني ، 
الفتا إىل إن وفد الرشكة األمريكية تجول 
يف األقسام اإلنتاجية للرشكة واطلع عىل 
س�ري العمل فيه وأشاد خالل الزيارة بما 
ملس�ه من تط�ور يف الرشك�ة وبالجهود 
الكبرية التي يبذلها منتس�بوها من اجل 
املحافظة عىل مس�توى أدائها وإنتاجها 
املتمي�ز بجودته وعملهم الدؤوب ملواكبة 
التط�ور الحاص�ل يف الصناع�ة الدوائية 
العاملية ، مبديا استعداد رشكته للتعاون 
الت�ي  التكنولوجي�ا  خرباته�ا  وتقدي�م 
تمتلكه�ا لتطوي�ر الصناع�ة الدوائية يف 

العراق .

ادوية سامراء تبحث مع رشكة أمريكية 
التعاون يف جمال الصناعة الدوائية

استئناف نينوى تعيد افتتاح حمكمتني 
يف اجلانب األيمن

حتقيق البياع تصدق اعرتافات متهمني 
بتزوير العملة املحلية والدوالر االمريكي

كركوك: ال وجود ألزمة وقود
يف املحافظة
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )91( التاريخ 2018/8/8 
تعل�ن  اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيله�ا يف ادناه والعائدة ملكيتها اىل مديرية 
بلدية احلمدانية  وفقا ألحكام القانون )21( لس�نة 2013 وبطريقة املزايدة العلنية فعلى الراغبني 
باإلجيار مراجعة مديرية بلدية احلمدانية وخالل مدة )15( يوم تبدا من اليوم التايل لنش�ر االعالن 
بالصحف مس�تصحبني معهم التأمين�ات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وس�تجري 
املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية 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 ناكال ويعاد االعالن 
عن تأجر امللك وعلى حس�اب الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة على 
ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر 

مديرية بلدية احلمدانية
مالحظة / مدة االجيار سنة واحدة فقط

1 / تأج�ري الدكاك�ني املرقمة من )86  و 87 و 88 و 89 و 90 و 91 و 92 و 93 و 96 
وشقة رقم /3و /4 و 5( املشيدة على جزء من القطعة 1/821 قرة قوش

2 /  تأجري الدكاكني املرقمة من )101( اىل )107( والش�قة رقم )6( املش�يدة على جزء من 
القطعة املرقمة 66/15 م154 مارقرياقوس بشموني

3 / تأجري الدكاكني املرقمة من )150( اىل  )156( والش�قة رقم )10(املش�يدة على جزء من 
القطعة املرقمة 65/15 م 154 مارقرياقوس بشموني 

4 /  تأجري الدكاكني املرقمة )15 و18 و 19( الش�قة املكونة من ستة غرف املشيدة على جزء 
من القطعة املرقمة 1/520م

5 / تأج�ري الدكاكني املرقمة )128 و 143 وخمزن( املش�يدة على القطعة املرقمة 47/130 م 
154 مارقرياقوس  بشموني

6 / تأجري الكش�ك املرقم )10( املش�يد على القطعة املرقم�ة 50/15 م 154 مارقرياقوس 
احلقوقيبشموني

عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 2423 / 2017  
التاريخ 14 / 8 / 2018 

تبليغ باالحالة القطعية   
اىل / املدين�ه :- نعيم�ه جبار صي�وان / الكاظمية محلة 

423 زقاق 61 دار 6 / 1 
لق�د تحق�ق م�ن اش�عار التبليغ�ات القضائي�ة ملحكمة 
االح�وال الش�خصية يف الكاظمية املرقم ب�ا يف 12 / 8 / 
2018 وتأيي�د املجل�س املحيل لحي الزه�راء انك مجهولة 
مح�ل االقامة وبالنظر لاحال�ة القطعية للعقار 1366 / 
4 الشيوخ العائد لكم عىل املشرتي عيل تركي جواد بمبلغ 
150,000,000 مليون دينار تس�ديداً لدي�ن الدائن زينب 
باق�ر جعفر وتطبيقاً الح�كام امل�ادة )97( – ثالثاً – من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغكم بهذه االحالة وبتسديد الدين 
البال�غ 23,690,000 مليون دينار خ�ال عرشة ايام تبداً 
من اليوم التايل للتبليغ بهذا االش�عار وعند عدم التس�ديد 

سيسجل العقار باسم املشرتي وفق القانون .
املنفذ العدل / مي زهري نوري

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ السماوة 

رقم االضبارة / 938 / 2018 
التاريخ 13 / 8 / 2018 

تبي�ع مديري�ة تنفيذ الس�ماوة س�هام 
املدينة مديحة ش�اكر حس�اني العقار 
املرقم 6 م 4 بس�اتني السماوة الغربية 
والبالغة ) 12328253 سهم ( مايعادل 
) 200 م2 ( من اصل السهام البالغة  ) 
55598400 س�هم ( العقار تسلسل 6 
م4 بساتني السماوة الغربية يف السماوة 
العائدة للمدين مديحة ش�اكر حساني 
املحج�وز لق�اء طل�ب الدائن�ة فاطمه 
كاظ�م عيل البال�غ ) 000 ، 500 ، 31 ( 
واحد وثاثون مليون وخمس�مائة الف 
دين�ار فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة 
هذه املديرية خال مدة ثاثني يوما تبدأ 
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية ع�رشة من املائة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رسم التس�جيل والداللية 

عىل املشرتي .
املنفذ العدل يف السماوة 

املواصفات : 
1 – موقعه ورقمه : سماوة / خلف دار 
املحافظ القديم 6 م 4 بساتني السماوة 

الغربية .
2 – جنس�ه ونوع�ه : زراعي�ة تس�قى 
بالواسطة ومشيدة عليها مجموعة من 

دور السكنية .
 : واوصاف�ه  ح�دوده   –  3

 .............................
االرض  م�ن  ج�زء   : مش�تماته   –  4
الزراعي�ة بمس�احة 200 م�رت مرب�ع 
ومش�يدة عليها دار سكنية تتكون من 
غرفتني نوم وهول واس�تقبال ومطبخ 
ومجموعة صحية ومساحة البناء 160 
مرت مربع ومساحة ارض مايعادل 200 
مرت مرب�ع من س�هام املدين�ة مديحة 
ش�اكر حس�اني والدار تعود اىل الدائنة 

فاطمه كاظم عيل .
5 – مساحته : اولك 23 و 14 دونم .
6 – درجة العمران : .................. 

7 – الش�اغل : الرشكاء وم�ن ضمنهم 
الدائنة فاطمه كاظم عيل .

 32000000  (  : املق�درة  القيم�ة   –  8
( اثن�ان وثاث�ون مليون دين�ار حصة 

املدينة مديحة شاكر حساني .
��������������������������������

اعان دعوة دائنني 
اني املصفية املحامية انوار ياس خضري 
لرشكة بني النهرين للخدمات الجامعية 
املح�دودة ادعو كل من ل�ه حق او دين 
ع�ىل الرشك�ة مراجعت�ه ع�ىل العنوان 
الت�ايل – بغ�داد – ح�ي الوح�دة م 904 
شارع س�لمان فائق عمارة الباوي ش 

43 ط االريض .
املصفية املحامية 
انوار ياس خضري 

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 3328 / ش / 2018  
التاريخ 13 / 8 / 2018 

اعالن
اىل املدعى عليه / محمد عبد الستار محمد

اقامت املدعية نركز عيل محمد الدعوى املرقمة 
اع�اه تطالب فيه�ا بالتفري�ق القضائي لعدم 
االنفاق وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح 
القائم بالتبليغ قرر تبليغك اعاناً يف صحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة 
يف يوم 19 / 8 / 2018 ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون 
القايض / طارق رواد عباس

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 3410 / ش / 2018  
التاريخ 13 / 8 / 2018  

اعالن
اىل املدعى عليه / محمد فتحي قطو

اقام�ت املدعي�ة ه�دى حات�م عل�وان الدعوى 
املرقمة اعاه تطالب فيها تفريق قضائي لعدم 
االنف�اق وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ قرر تبليغك اعاناً يف صحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة 
يف يوم 26 / 8 / 2018 ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافعة 

غيابياً وعلناً وفق القانون 
القايض / حممد حميسن عيل

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 10051

التاريخ 13 / 8 / 2018  

اعالن فقدان املدعو امحد كاظم حسن    
بتاري�خ 6 / 4 / 2010 فقد املدعو احمد كاظم حس�ن يف 
منطق�ة التاجي ولم يعثر عليه لحد االن ولم يصل منه اي 
خ�ر يفيد ببقائه حياً او موت�ه وبتاريخ 25 / 4 / 2018 
قدمت املدعوة رتبه محمد حسني طلباً تطلب فيه نصبها 
قيمة عىل املفقود ولدها احمد كاظم حس�ن وعىل اوالده 
القارصين كل من نبأ تولد 2003 وسجاد تولد 2003 واية 
تولد تولد 2006 ومرتىض تولد 2009 وذلك الدارة شؤونه 
واملحافظة عىل امواله استناداً الحكام املادة 87 من قانون 
رعاي�ة القارصين رقم 78 لس�نة 1980 املعدل عليه فقد 
ق�ررت املحكمة االع�ان عن حالة الفق�دان يف صحيفتني 
محليت�ني وعىل كل من لديه معلوم�ات عن املفقود اعاه 
الحض�ور اىل ه�ذه املحكمة وخال ثاثة اي�ام من تاريخ 

النرش لادالء بتلك املعلومات   

القايض / طارق رواد عباس

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف غماس
العدد / 208/ش/2018

اعان
املدعية /رقية ياس خضري

املدعى عليه / سام زباله ابو الجون
اىل  / املدعى عليه /سام زباله ابو الجون

اقام�ت املدعية زوجتك الدع�وى املرقمة 208/ش/2018 امام ه�ذه املحكمة تطلب 
فيه�ا الحكم بتصديق الطاق الخلع�ي الواقع خارج املحكم�ة بتاريخ 2018/7/14 
وحس�ب ادع�اء املدعي�ة وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني وحددت يوم 2018/8/19  موعدا للمرافعة الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف ح�ال عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون 
القايض

احمد كردي خطل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية

دار القضاء يف يثرب
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب  

العدد  /81/ش/2018
التاريخ 2018/8/13

اىل  /املدعى عليه / سالم احمد حسن
تبليغ  

اقامت املدعية سوس�ن احمد محمود الدعوى الرشعية املرقمة 81/ش/2018 والتي 
تطلب فيها دعوتك للمرافعة وملجهولية محل اقامتك حس�ب االشعار املختار واملرفق 
بكتاب  مركز رشطة الس�ام بالعدد 1584 يف 2018/7/30 لذا تقرر تبليغك بواسطة 
صحيفت�ني محليتني رس�ميتني للحضور ام�ام هذه املحكمة بتاري�خ 2018/8/19 
الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك وفق القانون
القايض

فائق مشعل صالح

فقدان
فقد مني س�ند العقار املرقم 20900/3 مقاطع�ة 4 جزيرة النجف 
حي النرص بأس�م العراقيني )حامد وماجد وع�يل وعقيلة اوالد عبد 
الحم�زة عب�اس ع�يل ونضيه مه�دي عب�ود ( فعىل من يعث�ر عليه 

تسليمه اىل الجهة املختصة 
��������������������������������������������������������

فقدان
فقد مني س�ند العقار املرقم 18102/3 حي النرص بأس�م العراقية 
)س�عدية عب�دون نارص( فع�ىل من يعث�ر عليه تس�ليمه اىل الجهة 

املختصة
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ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار
اعالن

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 
تعل�ن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزاي�دة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه  والعائدة 
اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة مراجعة س�كرتري اللجنة يف مقر 
بلدي�ة العمارة خالل ف�رة )30( ثالثون يوما تب�دأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا 
معه التأمينات القانونية البالغة  )100 %( من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة 
الع�ارشة والنص�ف صباح�ا يف اليوم الت�ايل النتهاء املدة اع�اله من تاريخ الن�رش وعىل قاعة 
مديري�ة بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش وكافة املصاريف املرتبة عىل ذلك مع جلب هوية 
االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرة )10( 
ع�رشة ايام من تاريخ املصادقة إلكمال اج�راءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات 

القانونية.

رشوط التأجري :
يس�لم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالبة 

بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن
بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان /شعبة االمالك املرقم 14971 يف 2018/8/6 املتضمن 
االعالن عن تأجري جزء من القطعة املرقمة )2332/1( العيداوية املراد انشاء عليها ساحة لبيع املواد 
اإلنشائية املدرجة اوصافها ادناه تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن تأجري جزء 
من القطعة املرقمة اعاله اس�تنادا لقانون  بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل 
من يرغب االش�راك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية املجر الكبري او  س�كرتري اللجنة وخالل 
مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من 
القيمة املقدرة لكامل مدته وستجري املزايدة يف اليوم التايل من مدة االعالن الساعة العارشة والنصف 
صباحا خالل الدوام الرس�مي   ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية املجر الكبري واذا صادف 
يوم املزاد العلني عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي  ويتحمل من ترسوا 

عليه املزايدة اجور النرش واالعالن  واجور اللجنة  البالغة 2% واية اجور قانونية اخرى.

 

رشوط االشراك باملزايدة : 
1 � التشييد بمواد غري ثابتة 

2 � تؤول كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء فرة التأجري او يف حالة فسخ العقد بدون الحاجة اىل 
انذار او اللجوء اىل املحاكم

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن
بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان /شعبة االمالك املرقم 14797 يف 2018/8/2 املتضمن 
االعالن عن تأجري ساحة كرة قدم مثيله عىل جزء من القطعة املرقمة )2770/1( العيداوية العائدة 
اىل مديري�ة بلدي�ة املجر الكبري    تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن تأجري جزأ 
من القطعة املرقمة )2770/1( العيداوية املدرجة اوصافها ورشوطها ادناه   اس�تنادا لقانون  بيع 
وايج�ار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة العلنية مراجعة 
مديرية بلدية املجر الكبري او  س�كرتري اللجنة وخالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن 
مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة لكامل مدته وستجري املزايدة  
يف الي�وم الت�ايل من م�دة االعالن الس�اعة العارشة والنصف صباح�ا خالل الدوام الرس�مي   ويكون 
مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية املجر الكبري واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رسمية فيؤجل 
اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي  ويتحمل من ترس�وا علي�ه املزايدة اجور النرش واالعالن  

واجور اللجنة  البالغة 2% واية اجور قانونية اخرى.

 

رشوط االشراك باملزايدة : 
1 � ان يكون مواصفات االنش�اء مطابقة ملواصفات املالعب املعتمدة لدى مديرية الشباب والرياضة 

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

انذار او اللجوء اىل املحاكم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد 310 / ب / 2018 
التاريخ 14 / 8 / 2018 

اعالن 
املدعي / نبيل جميل اسماعيل 

املدعى عليه / عمر حمودي عمر 
اق�ام املدعي نبيل جميل اس�ماعيل الدعوى املرقمة 310 / 
ب / 2018 يف محكم�ة ب�داءة الخالص لتادية املدعى عليه 
مبلغ قدره ) 000 ، 000 ، 17 ( س�بعة عرش مليون دينار 
وقد وردت ورقة تبليغك حسب كتاب مركز رشطة الخالص 
بالعدد 65560 يف 16 / 7 / 2018 وحس�ب ماجاء باشعار 
املخت�ار عثمان محمد حس�ني القي�ي يف 15 / 7 / 2018 
واملثب�ت يف مجهولي�ة محل اقامت�ك – عليه تق�رر تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميتني بالحض�ور امام 
ه�ذه املحكمة بتاري�خ 12 / 9 / 2018 موع�دا للمرافعة 
وعند عدم حضورك او عدم ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا 

سيجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

عدنان حسني عيل 
���������������������������������������������

محكمة بداءة الس�ماوة
العدد  /2282/ب/2017

اعالن
املدعي  /رئيس جامعة املثنى اضافة لوظيفته 

املدعى عليهم /  1 � زهرة عاشور غانم
2 � زينب محمد راشد

3 � محمد عيل محمد راشد
4  � زين الرجال محمد راشد

5 � سلمان راشد محمد راشد
اق�ام املدعي رئيس جامعة املثنى اضافة لوظيفته الدعوى 
املرقم�ة اعاله ادعى فيه�ا بانه مورثك�م املرحوم )محمد 
راش�د عن�اد( قد باع ل�ه الس�يارة املرقم�ة )2108( مثنى 
خص�ويص مودي�ل 2006 نوع بيك اب دبل قم�ارة )كنوة( 
فيض اللون بموجب عقد البيع املؤرخ بتاريخ 2007/9/19 
وببدل قدره )13,850,000( ثالثة عرش مليون وثمانمائة 
وخمس�ون الف دينار ولبطالن العقد لعدم توفر الش�كلية 
القانوني�ة طلب اعادة الحال اىل م�ا كان علبه قبل التعاقد 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واشعار مختار حي املتنبي يف الكوفة املؤرخ 2018/7/30 
لذا تق�رر تبليغك�م اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
بالحضور امام هذه املحكمة الس�اعة التاسعة من صباح 
ي�وم 2018/8/29 وعند عدم حضورك او من ينوب عنكم 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابا وعلن�ا ووفقا 

للقانون
القايض

فليح حسن جاسم
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد / 908/ب /2018

التاريخ 2018/8/13
 اعالن

اىل / املدعى عليه  يزن محمد حسني
بتاري�خ 2018/6/21 اقام املدع�ي مثنى عزيز ادريس 

ضدك الدعوى البدائية املرقمة 908/ب/2018
طل�ب الحكم فيه�ا بتأديتك مبلغ ق�دره مليونني دينار 
وملجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
والكتب الواردة الينا كل من كتاب قسم معلومات النجف 
املرق�م 3585 يف 2018/7/31 وكت�اب املركز التمويني 
 2018/7/30 يف  ب10135/13  املرق�م  النج�ف  يف 
وكت�اب املجل�س املحيل لقض�اء الكوفة املرق�م 946 يف 

2018/8/5
واش�عار مختار واختيارية منطقة ح�ي الصدر الثالث 

املدع�و  يون�س زغ�ري الخفاج�ي 
فقد تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحض�ور امام هذه املحكمة يف موع�د املرافعة املوافق 
2018/8/30 الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم 
حضورك او ارس�الك من ينوب عن�ك قانونا او تقديمك 
ملعذرة مرشوعة  فس�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

محمد كامل كرماشة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة شط العرب
العدد / 138/ب/2015

التاريخ 2018/8/12
اعالن

تبيع محكمة بداءة شط العرب باملزايدة العلنية العقار 
املرقم 22/202 مقاطعة 12 التنومة واملس�جل باس�م 
العراقي�ني جاس�م جبار داود وس�ليمة وحس�نة بنات 
مجيد احمد والذي يقع يف  شط العرب التنومة مساحته 
112 مرا ومش�يد عليه دارين س�كنيتني مس�احة كل 
دار 56 م�ر الدار االوىل مش�غولة من قبل املدعى عليها 
حس�نه مجيد هي مناصفة بينها وبني املدعية سليمة 
مجي�د والج�زء الثاني يعود للش�خص الثالث جاس�م 
جبار ومشيد عليه غرفتني نوم واستقبال وهول مبلط 
بالس�رياميك ومس�قف بالكونكري�ت املس�لح ودرجة 
عمران الدار جي�ده وان القيمة العمومية للعقار ارضا 
ومش�يدات لدار املدعية واملدعى  عليها اربعة واربعون 
ملي�ون وس�تمائة ال�ف ودار الش�خص الثال�ث تكون 
اربعة وستون مليون وستمائة الف عليه تكون القيمة 
العمومية  للعقار مائة وتسعة ماليني ومئتان الف دينار 
فمن لديه الرغبة بالرشاء مراجعة ديوان  هذه املحكمة 
يف الي�وم الثالث�ني التايل لنرش  االعالن مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانونية البالغة 10% من القيمة العمومية 
للعقارات املقدرة اعاله ويتحمل املشري اجور املناداة

القايض
واثق عبود عبد الكاظم

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 2371/ب2018/3
التاريخ 2018/8/13

اىل / املدعى عليها ) تغريد حميد هادي(  
اقام عليك املدعي )مدي�ر بلدية النجف االرشف اضافة 
لوظيفته( الدع�وى البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب 
فيه�ا الحكم بأبط�ال كافة القيود ال�واردة عىل العقار 
املرق�م 3/8383 ح�ي املكرم�ة واعتبار القيد املس�جل 
بموجب�ه العق�ار بأس�م بلدي�ة النجف ثاب�ت الحكم( 
لثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واشعار مختار منطقة الشهيد الصدر املدعو 
حس�ني ريس�ان الس�المي عليه قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف 
موعد املرافع�ة املصادف يف يوم 2018/9/2 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 555/ب2018/2

التاريخ 2018/8/9
اىل / الشخص الثالث ) عبد الهادي جرب حسني(  

اق�ام املدعي )مدير بلدي�ة النجف   اضاف�ة لوظيفته( 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والت�ي يطل�ب فيها 
الحك�م بأبطال كافة القيود ال�واردة عىل العقار املرقم 
3/12209 ح�ي ص�دام واعادة تس�جيله بأس�م بلدية 
النجف ل�ذا ق�ررت املحكم�ة ادخالك ش�خصا ثالثا اىل 
جان�ب املدعى عليهما االخرين ولثبوت مجهولية  محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي  وع�ىل كت�اب 
مكتب معلومات النجف بالعدد 3546 يف 2018/7/30 
املتضم�ن ب�أن املدعو )عب�د الهادي جرب حس�ني( غري 
مس�جل بقاعدة البيانات عليه قررت ه�ذه    املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف 
موعد املرافعة املصادف يف يوم 2018/8/30 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 

مديري�ة رشطة محافظة النجف 
االرشف  واملنشآت

مديرية الجنائية والحركات
قسم الجنائية املفقودات 

العدد : خ / 36951
التاريخ  2018/8/7

وكال�ة   / الداخلي�ة  وزارة   / اىل 
/ الرشط�ة  لش�ؤون  ال�وزارة 

االموال
فقدان هوية اقامة

اعلمنا قسم رشطة قضاء النجف 
الجنوبي بكتابه املرقم 15344 يف 

2018/8/1 املتضمن :
احال�ت   2018/7/30 بتاري�خ 
مرك�ز  اىل  املختص�ة  املحكم�ة 
رشط�ة الغري طلب املخرب  )حق  
 1991 تول�د  س�ولنكي(  ن�واز 
باكستاني الجنسية يجمل جواز  
 AF5707762  (  الس�فر املرق�م
( والص�ادر م�ن دولة باكس�تان  
بتاري�خ  واف�اد  اقوال�ه  دون�ت 
من�ه  فق�دت   2018/7/16
هوية االقام�ة املرقمة )919( يف 
2016/9/5 والعائد له يف املدينة 
الشوافع قضاء  القديمة منطقة 
وق�در ورغ�م البح�ث عنه�ا ل�م 
يجدها كما تم ربط كتاب قس�م 
ش�ؤون االقامة املرق�م 5204 يف 
صح�ة  املتضم�ن   2018/7/29
ع�رض  اع�اله  الهوي�ة  ص�دور 
املوضوع ع�ىل املحكمة املختصة 
وقررت تعميم االوصاف واشعار 
ولك�ون  العالق�ة  ذات  الجه�ات 
حادث قضاء وقدر غلق التحقيق 
مؤقت�ا اس�تنادا الح�كام امل�ادة 

130/ج االصولية 
املرفقات : 

املحكم�ة  ق�رار  م�ن  نس�خة   �
املختصة

ط� نسخة من صحة الصدور
اللواء 

عالء غريب عبيد جرب
قائ�د رشط�ة محافظ�ة النجف 

االرشف واملنشات /وكالة
�������������������

وزارة الداخلية 
االدارية  للش�ؤون  الوزارة  وكالة 

واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة
يف النجف االرشف

قس�م ش�ؤون االحوال املدنية /
الواقعات

العدد : 5292
التاريخ 2018/7/11

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل 
املدعي  )  عيل رايض علوان( الذي 
يطلب فيه تبدي�ل لقبه وجعله ) 
الش�مري( بدال من )الفنهراوي( 
فمن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل م�ده اقصاه�ا 
)خمس�ة عرش يوم(  وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف 
الدعوى وفق احكام املادة ) 22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016  واالم�ر االداري 

املرقم 24195  يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل العرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

���������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة 
رقم االضبارة / 870/ت/2018

التاريخ 2018/8/13 
اىل / املنف�ذ علي�ه / محم�د عبد 

السادة عبد الحسن 
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من 
االقام�ة  مح�ل  مجه�ول  ان�ك 
وليس لك موط�ن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ 
علي�ه واس�تنادا للم�ادة 27 من 
تبليغ�ك  تق�رر  التنفي�ذ  قان�ون 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
الكوفة خالل خمس�ة عرش يوما 
تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
التنفيذي�ة بحضورك  املعام�الت 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
هذه املديرية بإج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر:

قرار محكمة األحوال الشخصية 
يف الكوفة املرقم 28/ش2018/2 
الزام  يف 2018/1/14 املتضم�ن 
املدعى عليه )املدين / محمد عبد 
الس�ادة عب�د الحس�ن ( بتأديته 
للمدعي�ة )الدائن�ة / ارساء عبد 
االمري عبي�د( نفقة ماضية مائة 
ال�ف دينار للم�دة 2017/9/13 
والزام�ه   2018/8/3 ولغاي�ة 
بتأديته نفقة مستمرة لكل واحد 
من ابن�اءه مقت�دى ومصطفى 
ومؤم�ل وباق�ر وهاج�ر مبلغ�ا 

ثمانون الف دينار شهريا

العدد: 376 
التاريخ: 13/ 8/ 2018

العدد: 28433 
التاريخ: 2018/8/9

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

العدد: 375 
التاريخ: 13/ 8/ 2018

م . ر . مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة

ر . اللجنة

رقم العقار نوع الملكت
القيمة التقديرية المساحةوموقعه

المالحظات مدة التأجيرالسنوية  الحالي

1
ساحة لبيع 

المواد االنشائية 
مشيدة

 2332/1
4000000 اربعة2000م2العيداوية

ماليين دينار   
1 سنة 
واحدة

توجد فيها سياج 
بي ار سي مع 

كرفان

مدة التأجيرالقيمة التقديريةالمساحةالموقعنوع الملك ورقمهت

3سنوات 500.000 خمسمائة الف دينار14م2سوق الرافدينخانة  رقم 13

3سنوات 500.000 خمسمائة الف دينار14م2سوق الرافدينخانة  رقم 27

3سنوات 500.000 خمسمائة الف دينار14م2سوق الرافدينخانة  رقم 312

3سنوات 500.000 خمسمائة الف دينار14م2سوق الرافدينخانة  رقم 416

3سنوات750.000  سبعمائة وخمسون الف دينار9م2حي المعلمين القديم )الجمعية( حانوت رقم 524

3سنوات600.000  ستمائة الف دينار14م2سوق الرافدينحانوت رقم 12 6

3سنوات1,500,000 مليون وخمسمائة الف دينار12م2سوق الصاغةحانوت رقم )44( ب 7

3سنوات2,650,000 مليونان وستمائة وخمسون الف دينار 12م2سوق الصاغةحانوت رقم 61 8

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

مدة التأجيرالقيمة التقديرية السنوية   المساحةرقم العقار وموقعهنوع الملكت

3 سنوات3000000 ثالثة ماليين فقط   1000م2770/12 العيداويةساحة كرة قدم مثيله1
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العدد )1732( االربعاء  15  آب  2018
ا�سرتاحة6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

الرياضة حتسن احلالة النفسية
وج�دت دراس�ة أمريكي�ة أن من يمارس�ون 
التدريب�ات الرياضية عدة مرات يف األس�بوع 
يقولون إنهم يتمتعون بحالة نفس�ية أفضل 
مم�ن ال يمارس�ون الرياض�ة ع�ى اإلطالق 
ويتمتع من يشاركون يف الرياضات الجماعية 
بأكرب التأثريات اإليجابية.كما وجد البحث أن 
اإلكثار من التمارين ال يعود بالنفع دائما عى 
الحالة النفس�ية إذ أبلغ أشخاص يمارسون 

الرياض�ة يومي�ا ع�ن مس�تويات منخفضة 
من الصحة النفسية، حس�ب رويرتز.ووفقا 
للنتائج التي نرشت يف دورية )النسيت للطب 
النفيس( فإن ممارس�ة التدريبات 45 دقيقة 
تقريب�ا من ث�الث إىل خمس مرات أس�بوعيا 
ترتب�ط بأكرب الفوائد.وش�ملت الدراس�ة كل 
أن�واع النش�اط البدني م�ن رعاي�ة األطفال 
وأعمال املنزل إىل جز العشب والصيد وركوب 

الدراجات والذهاب لصالة األلعاب الرياضية.
وم�ن املعروف أن التماري�ن الرياضية تحقق 
فوائد صحية من خالل تقليل مخاطر اإلصابة 
بأمراض مثل القلب والسكتة والسكري لكن 
تأثريه�ا عى الصحة النفس�ية أقل وضوحا. 
وتش�ري بع�ض األدل�ة إىل أن التدريب�ات ق�د 
تحس�ن الحالة النفسية لكن خرباء يشريون 

إىل أن الصلة قد تسري يف االتجاهني.

قرط ذهبي يعود تارخيه أللفي عام
فيم�ا وصفه أثري�ون إرسائيليون 
التأث�ري  ع�ى  ن�ادر  دلي�ل  بأن�ه 
اإلغريق�ي، اكُتش�ف ق�رط ذهبي 
يعتقد أن تاريخ�ه يعود ألكثر من 
ألف�ي ع�ام ق�رب معاب�د يهودية 

قديمة يف القدس.
الق�رط  اكتش�اف  ت�م  ق�د  وكان 
الدائ�ري  الش�كل  ذي  املزرك�ش 
والبال�غ طوله أربعة س�نتيمرتات 

ويف نهايته قطعة عى ش�كل رأس 
كبش خالل أعم�ال تنقيب خارج 
أس�وار البل�دة القديم�ة بالقدس. 
ويج�ري الحفر عى بعد نحو 200 
م�رت جنوبي الح�رم القديس الذي 
يطل�ق علي�ه اإلرسائيلي�ون جبل 

املعبد.
وقالت هيئ�ة اآلثار اإلرسائيلية إن 
طريقة صناعة القطعة املكتشفة 

تتفق مع مجوهرات أوائل الحقبة 
الهلنستية يف القرن الثالث أو أوائل 
الق�رن الثاني قبل امليالد، حس�ب 

رويرتز.
وق�ال يوف�ال جادوت أس�تاذ علم 
اآلث�ار بجامع�ة ت�ل أبي�ب والذي 
شارك يف االكتشاف »هذه أول مرة 
يعثر فيها أحد عى قرط ذهبي من 

الفرتة الهلنستية يف القدس«.

سودوكو

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف قره تبة
العدد : 123/ش/2018

التاريخ 2018/8/12
اىل املدع�ى عليه )مهند مطرش حس�ني / يس�كن ناحية قره 
تبة / قرية عيل رساي س�فى س�ابقا / مجهول محل االقامة 

حاليا 
اعالن تبليغ 

اقامت املدعية حياة فليح حس�ن امام هذه املحكمة الدعوى 
املرقمة 123/ش/2018 تطلب فيها التفريق وملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد املختار قررت هذه 
املحكم�ة تبليغك بموعد املرافعة املوافق 2018/8/28 بالنرش 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ويف حالة عدم حض�ورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا فس�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض 

زبري احمد محمود
��������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 1436/ب/2018

التاريخ 2018/8/14 
اىل / املدعى عليه / انعام توما دنو  

اعالن
اق�ام املدعيان عالء وجنان وميس�اء واحالم واي�اد اوالد توما 
دنو الدع�وى البدائية املرقم�ة 1436/ب/2018 ضدك والذي 
يطلب فيها ازالة شيوع العقار تسلسل 2073/1 مقاطعة 62 
ارايض الصبخ قس�مة  ان قابال للقسمة او بيعا وتوزيع صايف 
الثم�ن بني ال�رشكاء ولتع�ذر تبليغك ملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح مبلغ ه�ذه املحكم�ة واملجلس البل�دي ملنطقة 
البك�ر واالحرار عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني  محليتني 
يوميت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة 
املواف�ق 2018/9/2 وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

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

فقدان
و    )1228430( املرقم�ات  االمان�ات  وص�ال  من�ي  فق�د 
)1228431( بتاري�خ 2017/7/9 الص�ادر من مديرية بلدية 

القاسم لذا اقتىض التنويه

اعالن
بن�اء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد احمد خ�ر عباس الذي 
يطل�ب فيه تبديل )اللق�ب( من )نور(  اىل ) املوس�وي(  فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل م�دى اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الطل�ب وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل العرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

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

فقد وصل قبض حكومي )امانات ( من بلدية البرصة بأس�م 
/ حس�ني محي قاس�م مرقم 473875  م�ؤرخ  2018/4/4  

بمبلغ 720000 الف من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
��������������������������������������������������

فقدان
فقدت هوية غرفة تجارة بأس�م )عبد الجبار كاظم فنجان ( 

عى من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
��������������������������������������������������

فقدان
فقدت الهوية الوزارية الصادرة من وزارة النفط رشكة تعبئة 
الغاز بأسم )املوظف كاظم جوهر باشط( عى من يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار
��������������������������������������������������

فقدان
فقدت الهوية الوزارية الصادرة من وزارة النفط رشكة تعبئة 
الغاز بأس�م )املوظف حي�در وحيد عبد النب�ي( عى من يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار
��������������������������������������������������

فقدان
فقدت شهادة تكييل الس�يارة مرسيدس املرقمة )169060( 
بأسم /شمال بابري قادر / اربيل من رشكة توزيع املنتوجات 
النفطي�ة هيئة توزيع الجنوب عى من يعثر عليها تس�ليمها 

لجهة االصدار
��������������������������������������������������

فقدان
فقدت ش�هادة تكييل الس�يارة مرس�يدس املرقمة )88936( 
اربيل � سكانيا بأسم ) جالل مجيد صدر الدين(  الصادرة من 
رشك�ة توزيع املنتوج�ات النفطية هيئة توزي�ع الجنوب عى 

من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف اجلنوب

اعالن مناقصات  
تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف الجنوب  احدى تش�كيالت وزارة  الكهرباء عن اعالن 
املناقص�ة كما يف الجدول ادناه وذلك حس�ب الرشوط واملواصفات الفني�ة التي يمكن الحصول عليها 
من مقر الرشكة العامة /    قس�م الش�ؤون التجارية الكائن يف محافظة البرصة / تقاطع الطويس�ة 
فعى اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني بصورة رسمية والراغبني باملشاركة تقديم 
عطائهم حس�ب الوثائق القياس�ية ويوضع العطاء يف ظرف واحد مختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة 
وعنوانها واسم الرشكة والعنوان الكامل مع ذكر  الربيد االلكرتوني عى ان تكتب محتويات كل االغلفة 
وان يك�ون العط�اء مطبوع وليس كتابة يد ويكون ش�امال التأمينات االولية عى ش�كل صك مصدق 
او خط�اب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد بمبلغ ق�دره )14,913,360( اربعة عرش مليون 
وتس�عمائة وثالثة عرش الف وثالثمائة وس�تون دينار عراقي عى ان تس�تكمل اىل ) 5% (  عند االحالة 
وقبل توقيع العقد وس�وف يهمل العطاء غري املس�تويف للرشوط ولن يتم اس�تالم اي عطاء بعد تاريخ 
غلق املناقصة املثبت يف الجدول ادناه  ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما بأن 

الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
  www.moelc.gov.iq   وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء 

ولإلجابة عى االستفسارات مراسلتنا عى الربيد االلكرتوني

وزارة الكهرباء
املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية يف اجلنوب

اعالن مناقصات  
تعلن املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية يف الجنوب  احدى تش�كيالت وزارة  الكهرباء عن اعالن 
املناقص�ة كما يف الجدول ادناه وذلك حس�ب الرشوط واملواصفات الفني�ة التي يمكن الحصول عليها 
من مقر الرشكة العامة /    قس�م الش�ؤون التجارية الكائن يف محافظة البرصة / تقاطع الطويس�ة 
فعى اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني بصورة رسمية والراغبني باملشاركة تقديم 
عطائهم حس�ب الوثائق القياس�ية ويوضع العطاء يف ظرف واحد مختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة 
وعنوانها واسم الرشكة والعنوان الكامل مع ذكر  الربيد االلكرتوني عى ان تكتب محتويات كل االغلفة 
وان يكون العطاء مطبوع وليس كتابة يد ويكون ش�امال التأمينات االولية عى ش�كل صك مصدق او 
خط�اب ضمان صادر م�ن مرصف عراقي معتمد بمبل�غ قدره )6,230,000( س�تة ماليني ومائتان 
وثالث�ون ال�ف دينار عراقي عى ان تس�تكمل اىل ) 5% (  عند االحالة وقبل توقيع العقد وس�وف يهمل 
العط�اء غري املس�تويف للرشوط ولن يتم اس�تالم اي عطاء بعد تاريخ غلق املناقص�ة املثبت يف الجدول 
ادناه  ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور  نرش االعالن علما بأن الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات 
  www.moelc.gov.iq   وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء 

ولإلجابة عى االستفسارات مراسلتنا عى الربيد االلكرتوني

كاظم مسري ياسني
املدير العام/ وكالة

رئيس جملس االدارة
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اسم الموادرقم المناقصة ت
مبلغ التندرالمالحظاتالمبلغ التخمينيتاريخ الغلقالمحطة

111/2018
تأجير خطوط لنقل 
منتسبي محطة 

كهرباء خور الزبير 
الغازية

محطة 
خور 
الزبير

 4/9/2018

الساعة الثانية 
عشر ظهرا

 497.112.000
اربعمائة وسبعة 

وتسعون مليون ومائة 
واثنا عشر الف دينار

اعالن جديد
150.000  مائة 
وخمسون الف 

دينار 

املهندس
يارس فرحان كزير عيل

املدير  العام وكالة

املهندس
يارس فرحان كزير عيل

املدير العام وكالة

مبلغ التندرالمالحظاتالمبلغ التخمينيتاريخ الغلقاسم المحطةالموادرقم المناقصة ت

110/2018
تأجير خطوط 
لنقل منتسبي 
محطة الكحالء 

الغازية
محطة الكحالء

 3/9/2018

الساعة الثانية 
عشر ظهرا

  207.675.000
مائتان وسبعة ماليين 

وستمائة وخمسة 
وسبعون الف دينار

اعالن جديد
    75.000
خمسة وسبعون 

الف دينار 
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مدرب وطني اليد: سنغري 
إسرتاتيجيتنا أمام صني تايبيه

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د م�درب المنتخ�ب الوطني لك�رة الي�د، محمد 
ظافر، أنه سيغير إس�تراتيجيته في الجولة الثانية 
من دورة األلعاب األسيوية أمام متصدر المجموعة 

صين تايبيه، غداً األربعاء. 
وخس�ر المنتخب الوطن�ي أمام نظي�ره البحريني 
بنتيج�ة 30-24 ف�ي الجول�ة االولى م�ن البطولة 

المقامة منافساتها في اندنوسيا، أمس االثنين.

وق�ال ظافر ف�ي تصريح للموقع الرس�مي للدورة 
إن “منتخ�ب البحرين يعلم أس�لوب لعبنا بش�كل 

جي�د ألنن�ا غالباً م�ا نلعب مع�اً، لقد اكتس�بنا 
الكثي�ر م�ن الخب�رة ف�ي المباراة”.وأوض�ح 
إلصاب�ات،  تعرض�وا  الالعبي�ن،  “بع�ض  أن 
ألنهم تعب�وا خالل المب�اراة”، مبيناً أبالقول، 

القادم�ة”. للعب�ة  إس�تراتيجيتنا  “س�نغير 
ويحت�ل المنتخب الوطني، المركز 

الثالث ف�ي ترتيب المجموعة 

سان جريمان جيهز »100« مليون 
لضم نجم توتنهام

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة، أن إدارة باري�س س�ان 
جيرمان، تجهز للتعاقد مع نجم توتنهام هوتس�بير 
مقابل 100 مليون إسترليني، خالل فترة االنتقاالت 

الصيفية الجارية.
وأكدت صحيفة “إكسبريس” أن إدارة سان جيرمان 
تس�عى للتعاقد مع الدنماركي كريس�تيان إيركسن، 
الع�ب توتنهام، لتعزيز صف�وف الفريق مع اقتراب 
الفرنس�ي أدري�ان رابيو م�ن الرحيل، ه�ذا الصيف. 

وذك�رت أن م�ن الصع�ب إتم�ام الصفق�ة، بس�بب 
العالقة الوطيدة بين الالعب واألرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتين�و، المدير الفني للس�بيرز، باإلضافة إلى أن 
الفريق اإلنجليزي لم يب�رم أي صفقة خالل الصيف 

الجاري.
وأش�ارت إلى أن س�ان جيرمان يس�تعد ف�ي الوقت 
الحالي لالس�تغناء عن بعض الالعبي�ن في الفريق، 
للتوقي�ع م�ع إيركس�ن الذي س�يضيف ج�ودة إلى 
تش�كيلة األلمان�ي توماس توخي�ل، المدي�ر الفني 

لسان جيرمان.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اخت�ار االتح�اد األس�يوي لك�رة 
الق�دم طاق�م تحكي�م عراقي 
لقي�ادة احدى مباري�ات دور 
الربع النهائي ل�دوري أبطال 

اسيا لغرب القارة.
فريق�ي  المب�اراة  وس�تجمع 
وبي�روزي  القط�ري  الدحي�ل 
الثام�ن  ف�ي  االيران�ي 
الشهر  من  والعش�رين 

الج�اري، والت�ي س�تقام ف�ي العاصمة 
القطرية الدوحة.

وس�يقود المب�اراة الحك�م الدولي مهند 
قاس�م يس�اعده كل من مؤيد محمد علي 
وواث�ق مدل�ل وأمي�ر داود حكم�ا رابعا، 
بينم�ا س�يكون الح�كام األضافيي�ن من 

سوريا ولبنان.
وهذه المرة االولى في تاريخ المسابقة، 
أن يق�ود طاق�م تحكي�م عراق�ي أح�دى 
المباريات في دور ربع النهائي للمسابقة 

األقوى في القارة الصفراء.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أعلن نادي تشيلس�ي انتقال العبه إل�ى صفوف نادي ميالن 
اإليطالي، خالل فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.

ونش�ر الموقع الرس�مي لتشيلس�ي بياًن�ا يوضح فيه 
انتقال الفرنسي تيموي باكايوكو، العب وسط الفريق 
البال�غ من العم�ر 23 عاًما، إلى صفوف الروس�ونيري، 

لمدة عام واحد على سبيل اإلعارة.
يذكر أن باكايوكو لعب 43 مباراة بقميص البلوز، منذ انتقاله إلى البلوز 
قادًما من موناكو الفرنس�ي في الصيف الماضي، حيث أحرز 3 أهداف 

في مختلف المسابقات.

طاقم حتكيم عراقي يقود مباراة 
بدوري أبطال آسيا

رسميًا.. تشيليس يعلن انتقال 
العبه إىل ميالن

          المستقبل العراقي / وكاالت

انس�حب رافائيل ن�ادال، المصن�ف األول 
عالميا، من بطولة سنس�يناتي لألس�اتذة 
البدني�ة،  بلياقت�ه  لالحتف�اظ  للتن�س، 
اس�تعدادا للدف�اع ع�ن لقب�ه ف�ي بطولة 

أمريكا المفتوحة.
وتغل�ب االس�باني ن�ادال )32 عاما( على 
اليونان�ي الش�اب س�تيفانوس تيتيباس، 
ليح�رز اللق�ب رق�م 80 بمس�يرته، عب�ر 
الفوز ببطولة تورونتو، أمس األحد. وقال 
ن�ادال عب�ر تويتر بع�د التتوي�ج باللقب 

“أنا متأس�ف جدا لالع�الن عن غيابي عن 
سنسيناتي هذا العام”.

وأضاف “ال يوجد سبب آخر سوى رغبتي 
في العناية بجس�دي واالحتفاظ بلياقتي 

الحالية”.
وتابع “أشكر صديقي أندريه سيلفا مدير 
بطولة سنس�يناتي، الذي تفه�م موقفي 

بعد أن تحدثت معه عبر الهاتف”.
وبانس�حاب ن�ادال، أصبح روج�ر فيدرر 
المصنف الثان�ي عالميا، والذي انس�حب 
من بطولة تورونت�و، األعلى تصنيفا في 

سنسيناتي.

انسحاب نادال من بطولة 
سنسينايت للتنس

          المستقبل العراقي / وكاالت

رف�ض االتح�اد األوروب�ي لك�رة 
المهاج�م  مش�اركة  الق�دم، 
الجزائري، إس�الم س�ليماني، في 
مب�اراة فريقه الجديد فنربخش�ة، 
أمام بنفيكا، ضمن الدور التمهيدي 

من دوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة “أبوال” البرتغالية، 
أن اس�م س�ليماني لم يكن مدرجا 
في قائم�ة المباراة، التي أرس�لها 
فنربخش�ة، إلى االتحاد األوروبي 

لكرة الق�دم، ليغيب عن المواجهة 
الحاسمة أمام بنفيكا.

وبحس�ب الصحيفة، أكد مستشار 
فنربخش�ة، فات�ح ديميركول، أنه 
راس�ل اتحاد كرة القدم األوروبي، 
وطلب منه إضافة اس�م سليماني 
قوب�ل  طلب�ه  لك�ن  للقائم�ة، 

بالرفض.
وكان المهاج�م الس�ابق لش�باب 
بلوزداد، إسالم سليماني، أعير من 
ليستر سيتي إلى فنربخشة، خالل 

فترة االنتقاالت الصيفية الحالية.

اليويفا يرفض مشاركة سليامين 
يف مباراة فنربخشة وبنفيكا

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أعل�ن الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، نجم فريق يوفنتوس، اعتزاله اللعب دولًيا، بعد أن 
وصل مع منتخب بالده إلى نهائي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأكد موقع “بليتش�ر ريبورت” أن ماندزوكيتش البالغ م�ن العمر 32 عاًما، قرر االعتزال 
الدولي، بعد مسيرة حافلة بالنجاح رفقة منتخب بالده.

وأش�ار إل�ى أن الالعب الكروات�ي لعب بقميص منتخب ب�الده 89 مباراة دولية، وس�جل 
خالله�ا 33 هدًفا.وكان  ماندزوكيتش أحرز هدًفا في ش�باك فرنس�ا ف�ي نهائي مونديال 

روسيا، والذي انتهى بنتيجة 2-4 لصالح الديوك.

ماندزوكيتش يعتزل اللعب دوليًا

            المستقبل العراقي / متابعة
 

يرغ�ب ن�ادي مي�الن اإليطال�ي، ف�ي التعاقد 
م�ع الع�ب فري�ق فياري�ال اإلس�باني، خالل 

االنتقاالت الصيفية الجارية.
وذكرت صحيفة “الجازيتا ديللو سبورت”، أن 
ميالن يريد التعاقد مع صامويل كاس�تييخو، 
وال�ذي ُيجيد اللع�ب كجناح أيس�ر وأيمن في 
ذات الوق�ت. وأش�ارت إلى الروس�ونيري قد 
يتعاق�د مع الالعب على س�بيل اإلع�ارة، مع 
إلزامي�ة الش�راء ف�ي نهاي�ة الموس�م، خالل 

صفق�ة قد تبل�غ قيمته�ا 18 مليون 
يورو. وأضافت أن ميالن س�يحاول 
اس�تغالل رغبة مهاجمه الكولومبي 
كارل�وس ب�اكا ف�ي مواصل�ة اللعب 

للغواص�ات الصف�راء، من أج�ل إتمام 
صفقة كاستييخو. 

واقترب الروسونيري، من إعالن تعاقده 
الرسمي مع الفرنسي تيموي باكايوكو، 

العب وس�ط تشيلس�ي، بعدما وصل إلى 
مي�الن قب�ل يومي�ن، إلج�راء الفحوصات 

الطبية وتوقيع العقود.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

افاد الجهاز الفني لفريق السماوة بكرة القدم، 
، بتعاق�د الن�ادي م�ع ثمانية العبي�ن لتمثيل 
الفريق في منافس�ات الموس�م المقبل.وقال 
مدرب الفريق ح�ازم صالح ان “النادي تعاقد 
بشكل رسمي مع حارسي المرمى زياد كاظم 
من الح�دود وعلي رحيم من نادي الحس�ين، 
فض�ال ع�ن كابتن فري�ق الحس�ين مصطفى 
طه”.وتابع “كما تعاقد النادي مع العبي خط 
الوسط كنان عادل من كربالء وعلي كريم من 

فريق الحسين، اضافة الى مهاجم افريقي 
من كوت ديفوار، فضال عن مهاجم فريق 

الح�دود ان�س مالك، وه�داف فريق 
الكوفة اس�عد كاظ�م”، الفتا الى 

ان “الفري�ق يعتزم ضم مهاجم 
اخر لتعزيز صفوف التشكيلة”.

واكد صالح ان “فريق السماوة 
نح�و  عل�ى  الحف�اظ  اس�تطاع 

%85 من العبي الفريق، ممن مثلوا 
النادي في منافسات الموسم الماضي 

.”2017-2018

ميالن يقرتب من رضبة جديدة يف املريكاتو

الساموة يضم ثامنية العبني 
بينهم افريقي

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ي�رى إيزيبي�و دي فرانشيس�كو، المدير الفني 
لروما، أن عقلية البرتغالي كريستيانو رونالدو 

ستساعد يوفنتوس كثيًرا في الموسم الجديد.
وقال دي فرانشيس�كو، ف�ي تصريحات نقلها 
موقع “فوتبول إيطالي�ا”: “الدوري اإليطالي؟ 
ال ش�ئ محس�وم، لكن يوفنتوس لديهم عقلية 
الفوز االَن، ومع اس�تقدام العب مثل رونالدو، 
الذي لديه نفس العقلية، فإن ذلك سيس�اعدهم 
كثي�ًرا، خاص�ة ف�ي المنافس�ات األوروبية”.

وأض�اف: “أعتق�د أن ه�دف وحل�م يوفنتوس 
األساسي هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، بينما 
نح�ن في روما نس�عى إل�ى التحس�ن مقارنة 

بالموسم الماضي”.
وتابع “عالقتي بروم�ا؟ إنها قصة مهمة بدأت 
بمج�رد أن أصبحت العب ك�رة قدم، وكان لدي 
العدي�د م�ن الع�روض المهم�ة، لكن ف�ي ذلك 

الرئي�س وش�غفه،  الوق�ت، حم�اس 
الذئاب،  إل�ى  باالنضم�ام  أقنعن�ي 

ومنذ تلك اللحظة وقعت في حب 
هذا النادي”.

دي فرانشيسكو: عقلية كريستيانو 
ختدم حلم يوفنتوس

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

تدرب المهاجمان، البلجيكي ميش�ي باتش�واي، والفرنس�ي كيفن جاميرو، 
المنضمان حديثا لفالنس�يا، اليوم، تحت إمرة المدرب مارس�يلينو جارس�يا 
تورال، حيث س�يخوض الفريق مباراته األولى في الليجا، يوم 20 من الشهر 

الجاري، أمام أتلتيكو مدريد.
باتش�واي،  “الخفافي�ش”  لالعبي�ن، حي�ث ق�دم  األول  الم�ران ه�و  ويع�د 
األح�د، مع�ارا من تشيلس�ي، وجاميرو، أم�س اإلثني�ن، قادما من 

“الروخيبالنكوس”.
وأكدت مصادر من النادي، أن الالعبين “بحالة بدنية جيدة” 

بعد مشاركتهما في المران األول لهما مع فالنسيا.

باتشواي وجامريو ينضامن 
            المستقبل العراقي/ وكاالتلتدريبات فالنسيا

كش�فت تقارير صحفية، أن الس�نغالي موسى 
واجي، العب برشلونة المنضم حديًثا من فريق 

يوبي�ن البلجيكي، ق�د تع�رض لإلصابة، خالل 
األيام القليلة الماضية.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن واجي 
البالغ م�ن العمر 19 عاًما، ق�د تعرض إلصابة 
ف�ي فخذه األيم�ن، وذل�ك أثناء مش�اركته في 
تدريب�ات الفريق الثاني لبرش�لونة. وأوضحت 
أن الالعب المنضم حديًثا للبلوجرانا، لن يشارك 
في المباراة الودي�ة المقبلة، للفريق الثاني، إال 

بعد االطمئنان على إصابته أواًل.
يذك�ر أن برش�لونة تعاقد مع واج�ي مقابل 5 
ماليي�ن يورو، خالل فت�رة االنتقاالت الصيفية 
الجاري�ة، وذل�ك بعق�د يمت�د إل�ى 5 مواس�م، 
ويتضم�ن ش�رًطا جزائًي�ا قيمت�ه 100 مليون 

يورو.

إصابة صفقة برشلونة اجلديدة

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

وصل العب إش�بيلية اإلس�باني، إل�ى العاصمة 
اإليطالي�ة روما، تمهيًدا إلجراء الكش�ف الطبي 
واالنضم�ام إل�ى الذئ�اب، بداي�ة م�ن الموس�م 

الجديد.
وذكر موقع “كالتش�يو ميركاتو”، أن الفرنس�ي 

ستيفن نزونزي، حط الرحال منذ قليل في إيطاليا، 
مشيًرا إلى أن الالعب سيجري الكشف الطبي، قبل 
إكم�ال انتقاله لروما. وأض�اف أن روما اتفق مع 
النادي األندلس�ي على انتقال نزونزي، مقابل 30 

مليون يورو، و5 ماليين أخرى كإضافات.
وم�ن المتوقع أن يوق�ع نزونزي، عل�ى عقد مع 

الجيالوروسي، يمتد حتى 4 سنوات.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

يستعد س�يرجيو راموس ومارس�يلو، العبا 
ري�ال مدري�د، لالقتراب خط�وة نحو تحقيق 
إنج�از تاريخي خ�الل مواجه�ة أتلتيكو، غًدا 

األربعاء، في كأس السوبر األوروبي.
وأوضح�ت صحيف�ة “م�اركا” أن رام�وس 
ومارسيلو، العبي ريال مدريد، على بعد لقبين 

فقط من باكو خينتو ومانولو سانشيز، الثنائي 
األكثر تحقيًقا لأللقاب مع النادي الملكي.

وأكدت أن�ه في حالة فوز الري�ال على أتلتيكو، 
ف�إن رام�وس ومارس�يلو س�يكونان على بعد 
لق�ب واحد فق�ط م�ن أس�طورتي الميرنجي. 
وأش�ارت إلى أن الجيل الحال�ي في ريال مدريد 
يضم مجموعة من الالعبي�ن األكثر نجاًحا في 
تاريخ النادي الملكي، ولذلك يس�تطيع راموس 

ومارس�يلو إضافة لقبهما العشرين بالقميص 
األبيض غًدا.

ونوه�ت الصحيفة بأن كري�م بنزيما ورافائيل 
لقًب�ا   16 اآلن  يمل�كان  الري�ال  نجم�ا  ف�اران 
بالفع�ل  تج�اوزا  وق�د  الميرنج�ي،  بقمي�ص 
إيميلي�و بوتراجينيو، ولديهما نفس عدد ألقاب 
كارلوس س�انتيانا، وفرنان�دو هييرو وراؤول 

جونزاليس.

نجم إشبيلية يصل روما لالنضامم إىل الذئاب

السوبر األوريب يقّرب راموس ومارسيلو من إنجاز تارخيي
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي ماجد عبد الغفار الحسناوي
يجب ت�رك اللغو ألنه صف�ة العاجز الكس�ول ونرتك 
التفرقة ألنها تهلكه ونش�د املحب�ة والوئام وال نضع 
مواهبن�ا وقابلياتن�ا يف مقهى نتس�كع فيه والجميع 
للوطن ال عليه ون��������شغل فراغنا يف عمل مثمر 
والظ�روف القاه�رة التي نمر بها م�ن ازمات ومحن 
واره�اب وفس�اد تحول بلدنا إىل فق�ر وجهل ومرض 
وخ�راب ال يواكب الزمن ومنها السياس�ات املغلوطة 
يف الرتبي�ة والتعليم فالعلم حصان�ة للفرد وقوة للبلد 
وإن االقب�ال ع�ى العل�م والت���������عط�ش إليه 
ظاهرة صحية تس�ود املجتمع واالقب�ال املتزايد عى 
الجامع�ات الحكومي�ة واالهلي�ة داللة عى الس�عي 
لألعمار وتحدي للجهل الذي يريد االعداء فرضه علينا 
لنك�ون لقمة س�هلة االبتالع وكذلك البح�وث وزيادة 
عدد الباحثني وأن االبطال يف التاريخ لم يغريوا وجهة 
ش�عوبهم عن طريق دك حصون اآلفات والفريوسات 
وإنما استقطبوا عنارص الخري ففاضت عنارص الرش 
وت�ورات والنفس البش������رية تحوي عى عنارص 
الخري وعن�ارص الرش واخالق راقي�ة ومتدنية فالجو 
الروحي هو الذي ي�رز الخري ويخفي الرش واملجتمع 
الذي لديه فراغ كالب�������طالة تنهض فيه عنارص 
ال�رش وعندم�ا تتح�رك الحياة يس�ري باتجاه س�ليم 
لنرصة املل����������هوف وتضحية الجار يف س�بيل 
جاره فالفس�اد دخي�ل واالنحطاط يدع�و إىل تكاثر 
االوبئة والبد بجعل املس�تقبل يف قلب الحارض ورس�م 
الخط�ط والعمل فيها فالعمل الناصح الس�بيل لبناء 
املستقبل وإزالة الرواس�ب الفاس��������دة بجسد 
االمة وعى االجيال الصاعدة التحيل بالنفس الصابرة 
واألم��������ان�ي ال تخل�ق االمم واالم�ور ال تتغري 
بعصا س�حرية ولخلق حافز وسيلة النجاح والتفوق 
والتنمي�ة بحاجة إىل ناس يعمل�ون لتغ���������يري 
يف انفس�هم فالس�ري بهذا الجيل نحو ج�ادة الصواب 
ليك�ون عنرص ناف�ع وفاع�ل يف بناء وطن�ه وخدمة 
مجتمعه متسلحاً باألخالق والق���������لم مفتاح 
التقدم واالزدهار لتس�ود الثقاف�ة ال��������فاعلة 
بني اوس�اطنا ولصد واس�ت����������ئصال االفكار 
الهدامة التي تسعى لدمار وخراب ثروتنا البرشية من 

االجيال الصاعدة. 

األص�ل أن العقوب�ة هي الجزاء ال�ذي يقرره القان�ون للجريمة املنصوص 
عليها فيه ملصلحة املجتم�ع، واملرشع العراقي قد اخذ بمبدأ تدرج العقوبة  
حس�ب جسامة الجريمة من الغرامة و الحبس الشديد والحبس البسيط و 
الس�جن املؤقت و الس�جن املؤبد و اإلعدام  إال إن قانون العقوبات العراقي 
رق�م 111 لس�نة 1969 املعدل لم يعرف عقوبة الس�جن م�دى الحياة  وقد 
وردت هذه العقوبة  يف أوامر س�لطة االئتالف املؤقتة املنحلة يف العراق رقم 
7 لس�نة 2003 والقان�ون رقم 3 لس�نة 2003 الصادر ع�ن مجلس الحكم 
حيث نصت الفقرة 3 من أمر سلطة االئتالف عى أن تعلق عقوبة اإلعدام يف 
كل حال�ة تكون فيها عقوبة اإلعدام هي العقوبة الوحيدة املنصوص عليها 
ملعاقب�ة مرتكب الجناية  و يج�وز للمحكمة إن تس�تعيض عنها بمعاقبة 
املتهم بالسجن مدى الحياة أو بفرض عقوبة أخرى عليه اقل منها وفقا ملا 

ينص عليه قانون العقوبات.
  ويؤخ�ذ عى هذا النص أن ظاهره يش�ري إىل انه ج�اء مقترصا عى قانون 
العقوب�ات  رغ�م إن هناك قوان�ني وقرارات أخ�رى غري قان�ون العقوبات  
تضمنت عقوبة اإلعدام وقد وردت عقوبة الس�جن مدى الحياة  باعتبارها 
عقوبة بديلة حيث عى املحكمة أن تحكم فيها بعقوبة السجن مدى الحياة 
ب�دال م�ن عقوبة اإلع�دام  أو باعتباره�ا عقوبة أصلي�ة  يف جرائم الخطف 
وجريمة االغتص�اب املنصوص عليها يف املادة 393 من قانون العقوبات  و 
بموج�ب أمر مجلس الوزراء رقم 3 لس�نة 2003 فقد أعي�د العمل بعقوبة 
اإلع�دام يف الجرائم املاس�ة بأمن الدول�ة الداخل والخارج�ي  وجرائم القتل 
العم�د  وجرائم االعتداء عى وس�ائل املواصالت العام�ة املنصوص عليها يف 
امل�ادة 355 من قانون العقوبات. و إن أمر س�لطة االئتالف املؤقتة املنحلة 
رقم 3 لس�نة 2003 لم يح�دد الحد األدنى للعقوبة الذي يس�مح للمحكمة 
الحك�م به كم�ا أن إعادة العمل بعقوبة اإلعدام م�ع ذلك فقد بقيت عقوبة 
اإلع�دام معلق�ة يف جرائم كثرية وخط�رية  ولم يعالج أمر س�لطة االئتالف 
املنحلة رقم 3 لس�نة 2003 موضوع املتهمني االح�داث  يف الجرائم املعاقب 
عليها بالس�جن مدى الحي�اة إذ كما هو معلوم إن أق�ى عقوبة تفرضها 
محاكم االحداث اس�تنادا الحكام املادة 77 من قان�ون رعاية االحداث رقم 
76 لس�نة 1983 املع�دل هو إيداع الفتى يف مدرس�ة تأهي�ل الفتيان مدة ال 
تزي�د عى خمس عرشة س�نة اذا ارتكب جريمة معاقب�ا عليها باإلعدام  أو 

السجن املؤبد.
  إن عقوبة السجن مدى الحياة هي عقوبة استئصاليه تخى عنها  املرشع 
العراقي منذ زمن طويل و قد اثار تطبيق هذه العقوبة الكثري من املش�اكل 
القانونية بسبب  عدم الدقة و القصور  يف أمر سلطة االئتالف رقم 7 لسنة 
2003 وع�دم الدق�ة والغموض يف صياغة األمر رقم 3 لس�نة 3003 إضافة 
إىل ضعف الصياغة ألوامر س�لطة االئتالف وعدم اس�تخدامها املصطلحات 
القانوني�ة الصحيحة املتع�ارف عليها يف الفق�ه القانون�ي العراقي.   نرى 
إلغاء عقوبة السجن مدى الحياة وإعادة النظر يف النصوص القانونية التي 
تعالج هذه العقوبة وإلغاء أمر سلطة االئتالف املؤقتة املنحلة رقم 7 لسنة 
2003 ذلك الن عقوبة الس�جن مدى الحياة هي عقوبة استثنائية فرضتها 

سلطة االئتالف ولم تصدر عن املرشع العراقي و ال يجوز التوسع بها.

اجليل اجلديد أمام مستقبله
األساس القانوين لعقوبة السجـن 

مدى احلياة يف الترشيع العراقي

يف حفل كبري وحاشد للجنة مبادرة دعم الدراما وشبكة االعالم العراقي وبالتعاون مع رابطة املصارف اخلاصة

اطالق املوسم االول لصندوق دعم الدراما بتوقيع عقود انتاج »3« مسلسالت باالحرف االوىل
بغداد/ املستقبل العراقي

  
اقام�ت اللجنة العلي�ا ملبادرة دع�م الدراما 
وشبكة االعالم العراقي بالتعاون مع رابطة 
املص�ارف الخاص�ة حف�ل اط�الق املوس�م 
االول لصن�دوق دعم الدراما وتكريم ش�يخ 
الدراما الفنان القدير قاسم املالك والفنانني 
املشاركني يف موسم رمضان لقناة العراقية 
يف مؤسس�ة املحطة لريادة االعمال وس�ط 
حضور حاش�د تقدمه الش�اعر مجاهد أبو 
الهيل رئيس اللجنة العليا ملبادرة دعم الدراما 
رئيس ش�بكة االع�الم العراق�ي والدكتورة 
هديل كامل عضو مجلس االمناء واالس�تاذ 
ودي�ع الحنظ�ل رئي�س رابط�ة املص�ارف 
الخاص�ة واعض�اء اللجنة العلي�ا للمبادرة 
وعدد من املس�ؤولني وممثيل البنك املركزي 
العراقي ورشكتي آس�يا س�يل وزين العراق  
لالتصاالت وجمع من نج�وم الفن العراقي 

واملثقفني واالعالميني املعنيني وغريهم.
وافتت�ح الحفل بالنش�يد الوطن�ي العراقي 
ليعقب�ه عرض فيل�م )الدراما حي�اة( الذي 
استعرض مسرية اللجنة العليا لدعم الدراما 
ط�وال ما يقرب من اربع س�نوات كانت قد 
توقف�ت فيه�ا العملي�ة الفني�ة فتحرك�ت 
كوكب�ة م�ن الفنان�ني املخلص�ني يقودهم 
الش�اعر مجاهد اب�و الهيل، الع�ادة الحياة 
للدراما يف وقت شحت خالله املوارد املالية.. 
واس�تذكر الفيل�م ع�ر الص�وت والصورة 
والوثيقة الرحلة الطويلة والشاقة واملثمرة 
للجنة ودأبهم وارصاره�م  لتحويل املبادرة 
اىل حقيقة تس�تنهض همم الجميع بدراما 

رصينة.
وأك�د رئي�س اللجن�ة العلي�ا ملب�ادرة دع�م 
العراق�ي  االع�الم  رئي�س ش�بكة  الدرام�ا 
الش�اعر مجاهد اب�و الهي�ل،يف كلمته التي 
افتتح بها هذا الحف�ل البهي املطرز بنجوم 
الدرام�ا العراقي�ة أن »مبادرة دع�م الدراما 
تس�عف الفن العراقي من الوعكة االنتاجية 
التي أثرت يف ميزانية تمويل الدراما، قاطعة 
مس�افة ثالث س�نوات بني الواق�ع والحلم، 
لنصل اىل لحظة القطاف بثالثة مسلسالت، 

يمولها صندوق دعم الدراما ». 
وأضاف رئيس اللجن�ة العليا لصندوق دعم 
الدرام�ا: »أفقت من حلم جميل ألرويه امام 
نخب�ة من الزمالء؛ اتفقن�ا عى مبادرة دعم 
الدراما الس�عاف الفن من الوعكة االنتاجية 
التي اثرت يف ميزانية تمويل الدراما”وأوضح 

: “ب�ني الواق�ع والحلم قطعن�ا ثالثة اعوام 
لنص�ل اىل لحظ�ة قط�اف الدرام�ا بثالث�ة 
مسلسالت أس�عفتنا بها ميزانية الصندوق 

الذي ظل فارغا إال من ارادتنا ».
واكمل الش�اعر اب�و الهيل :نعل�ن أن لجنة 
صن�دوق الدراما تق�دم االن عى انتاج ثالثة 
اعم�ال للموس�م االول م�ن املب�ادرة م�ع 
مراعاة تنوع االس�ماء من مؤلفني وممثلني 
وم�الكات ومخرج�ني«. مضيف�ا: »تتوزع 
املسلسالت الثالثة بني الوطني واالجتماعي 
والكوميدي، مستوفية امكانات االنتاج التي 

تجعلها قابلة للتسويق عربيا«.
وتاب�ع »رابطة املص�ارف العراقية الخاصة 
والبن�ك املرك�زي وزين وآس�يا س�يل أوفت 
بالتزاماتها، م�ا عدا كورك، متمنني أن تفي 
بما وع�دت« مش�ريا اىل أن النت�اج “موقف 
يؤصل الهوية الوطنية.. نشكر كل من وقف 
م�ع املب�ادرة.. رشكات واف�راداً، يتقدمهم 
رئيس الوزراء د. حي�در العبادي، الذي أطر 

املبادرة وطنيا«.
ودعا أبو الهي�ل الرشكات املحلية واالجنبية 
العاملة يف العراق: » للمس�اهمة يف املوس�م 
الثان�ي؛ بغية تحري�ك الفن لالم�ام« مبينا: 
» اثبت�ت الش�بكة قدرتها ع�ى ايجاد حلول 
لصناع�ة درام�ا تقف م�ع قضاي�ا الوطن 
فتح�ت  إذ  متواصل�ة؛  الع�وام  واملواط�ن، 
املفخخ�ات  برغ�م  كامرياته�ا  عدس�ات 
واقتحمت اوكار داعش تواجهه عى خطوط 

الصد، ولم تنكفئ عى ذاتها يوم طالب اهلنا 
بالخدم�ات، متواجدة يف س�احات التظاهر 
جرسا بني املواطن والحكومة من اجل وطن 
يتفاءل بالس�الم واالعمار، من دون انحياز 

لجهة ما سوى العراق«.
واس�تعرض أب�و الهي�ل ماانتجت�ه ش�بكة 
االعالم العراقي من اعمال درامية حني قال: 
»قدم�ت للمش�اهد خ�الل رمض�ان املبارك 
399 فنانة وفنانا يف عملني مميزين وبرامج 
اس�توعبت نجوما عراقيني وعربا، نكرمهم 

اليوم«. 
وأك�د : » مبادرة دع�م الدراما منفصلة عن 
ميزانية الش�بكة، كما نعلن انها لن تتوقف 
عند شخص او منصب وظيفي؛ النها وطنية 
والصن�دوق مفتوح للرع�اة » متمنيا »عى 
املخرجني انجاز االعمال بمهنية تس�توعب 

اكر عدد ممكن من التخصصات الفنية«.
وألقى الس�يد احس�ان الي�ارسي مدير عام 
املحاس�بة يف البنك املرك�زي كلمة قال فيها 
: » انخ�رط البن�ك يف اقتص�اد حقيق�ي بعد 
2014 عندما مر العراق بمحنة مالية فدخل 
بش�كل ذي اثر اجتماعي مب�ارش، لذا يعتر 
تدخل�ه يف املبادرة من اه�م الخطوات؛ ففي 
فرتة الظالم ال بد من اشعال شمعة« مؤكدا: 
تواصلن�ا يوميا مع رئيس الش�بكة مجاهد 
ابو الهي�ل ورئيس الرابط�ة وديع الحنظل، 
مس�تنهضني اق�ى م�ا يف القان�ون لدعم 
املبادرة.. س�تتالق بغ�داد والدراما، بجهود 

ش�بكة االع�الم العراقي ورابط�ة املصارف 
وستقدمان منجزا مهما«.

وافتت�ح  رئي�س رابطة املص�ارف الخاصة 
العراقية السيد وديع الحنظل كلمته بالقول 
: » س�عداء بهذا اليوم؛ الذي نعده مناس�بة 
وعي�دا كب�ريا لرس�الة تنقلها قام�ات فنية 
كبرية، م�ن خالل ه�ذه املب�ادرة املدعومة 
ال�وزراء  رئي�س  وباركه�ا  ديوان�ي  بأم�ر 
واحتضنه�ا محاف�ظ البنك املرك�زي.. قال 
اديس�ون العبقري�ة 1 % واملتابعة 99 % من 
تحقيق املنجز؛ فاالجتماعات التي تعقد بني 
البنك والرابطة والشبكة والرشكات الداعمة 
رسخت مفهوم الجدية لذلك غري مقبول اال 
النجاح” منوه�ا: »االقتصاد عصب الحياة، 
والثقافة واحدة من االجنحة التي تحلق بها 
عنقاء العراق من االرض لتعانق الس�ماء«.

مستعرضا مختلف االس�هامات واملنجزات 
الت�ي قدمتها الرابطة واملص�ارف املنضوية 
تح�ت لوائها لتحقيق مش�اريع تزرع االمل 
وتؤكد دور القطاع الخاص تفعيل املبادرات 
املجتمعي�ة ويف تحقيق النهضة االقتصادية 
والتنموي�ة الش�املة من خالل االس�تثمار 

والدعم املبارش وغري املبارش.
 وق�ال مدي�ر اع�الم رشك�ة زي�ن الع�راق 
لالتصاالت حس�ام فيصل: »نشكركم النكم 
منحت�م زي�ن فرص�ة اثب�ات ان الرشاك�ة 
املجتمعي�ة جزء من رس�التها.. وايمانا من 
رشكتنا بدورها االجتماعي لبينا نداء مجاهد 

اب�و الهيل بنص�ف ملي�ار دين�ار لصندوق 
دع�م الدراما، كبداية النت�اج حقيقي يحيي 
الدرام�ا العراقي�ة وينترش عربي�ا، مؤمنني 
بانها أعم�ال ذات تنظيم محك�م ووجودنا 

فيها اسايس«.
 ومن جانبه قال مدير اعالم رشكة آسياسيل 
عمر اس�ود: » 500 مليون دينار  اسهامتنا 
يف تقديم رسالة اعالمية تواكب تطور العالم 
وتس�هم يف تحري�ك عجلة الدرام�ا العراقية 
عى اسس صحيحة وسليمة تليق باملواطن 

العراقي«.
 ويف أول ظه�ور رس�مي ل�ه بع�د ف�وزه 
باالنتخابات اقرتح نقيب الفنانني العراقيني 
جب�ار ج�ودي: »ترشي�ع قان�ون االعف�اء 
الرضيب�ي ألي رشكة تدعم نش�اطا ثقافيا 
» وحي�ا مب�ادرة دع�م الدراما التي تس�هم 
يف توف�ري ف�رص العم�ل لقطاع واس�ع من 
الفنانني وترتق�ي باالنتاج الدرامي العراقي 

.
وتول�ت الفنان�ة الفنانة آس�يا كمال عضو 
اللجن�ة العليا ملبادرة دع�م الدراما التعريف 
باملسلس�الت الثالث�ة الت�ي س�يتم انتاجها 
خ�الل املوس�م االول لصندوق دع�م الدراما 
الت�ي بل�غ مجم�وع املبالغ التي ت�م الترع 
بها لصندوق دعم الدراما مايقارب امللياري 

دينار عراقي ليصبح الحلم حقيقة .
ووق�ع الش�اعر مجاه�د ابو الهي�ل رئيس 
اللجن�ة العليا لدعم الدراما العقود باالحرف 

االوىل م�ع مؤلف�ي ومخرج�ي املسلس�الت 
: املسلس�ل االول كومي�دي  الثالث�ة وه�ي 
بعن�وان )عائل�ة خ�ارج التغطي�ة( تألي�ف 
قحط�ان زغري واخ�راج جمال عبد جاس�م 
والثان�ي اجتماعي )يس�كن قلب�ي( تأليف 
باس�ل ش�بيب واخراج اكرم كامل والثالث 
وطن�ي )جف�ن ال�ردى( تاليف ن�ارص طه 
ال�ذي خ�ول الفن�ان إي�اد رايض، التوقي�ع 
نيابة عنه، وس�تختار اللجنة مخرجا عربيا 
ل�ه الحقا به�دف تحقي�ق معادل�ة االنتاج 
املش�رتك والعمل عى تس�ويقه للشاش�ات 
العربي�ة املهم�ة. ومن ث�م تم قط�ع كيكة 
انتاج املسلس�الت الثالثة بحضور ابو الهيل 
ود.هديل كامل وأعضاء اللجة العليا ملبادرة 
دعم الدراما ومؤلفي ومخرجي املسالسات 
.ليت�م بع�د ذل�ك ع�رض فيل�م وثائقي عن 
)تاري�خ الدراما العراقية( واب�رز انتاجاتها 

الدرامية منذ تأسيس التلفزيون العراقي .
وانتق�ل الحفل اىل الج�زء الثاني منه بكلمة 
مدي�ر االنت�اج الدرام�ي يف ش�بكة االع�الم 
العراق�ي الفن�ان د. حي�در منعثرالت�ي أكد 
فيه�ا : »اس�تطاعت الش�بكة خ�الل وقت 
قيايس ان تحق�ق طموحات تضافرت فيها 
جهود زمالئي يف مديري�ة الدراما » وأوضح 
: »يف غض�ون ش�هرين حققنا انجازات غري 
مس�بوقة » مؤك�دا: » قدمن�ا مسلس�الت 
س�مايل ودراما نص ك�وم وعمل فيها 195 
فنان�ا وفنيا يف زمن قي�ايس، بالتماعات من 
مجاهد ابو الهي�ل ود. هديل كامل، واتفقنا 
م�ع الكت�اب ليتحفون�ا بس�هرات متنوعة 

تنفتح عى الرشكات واالسماء«. 
وش�هد الحفل  تكريم الفنان القدير قاس�م 
املالك بصفته ش�يخ الدرام�ا العراقية وهو 
اللقب الذي اطلقه عليه الشاعر مجاهد ابو 
الهيل ملس�ريته الفنية الطويلة التي جاوزت 
النص�ف ق�رن .كم�ا ت�م تكري�م الفنان�ني 
املش�اركني يف  مسلسيل )س�مايل( و)نص 
كوم( خالل  رمضان املايض بحضور عضو 
مجل�س امن�اء الش�بكة الفنان�ة د. هدي�ل 
كامل وممثل البن�ك املركزي ورئيس رابطة 
املص�ارف الخاص�ة ورشك�ة زي�ن الع�راق 
وبع�ض مدي�ري ش�بكة االع�الم العراق�ي 
ليختتم الحفل ال�ذي أداره بنجاح الزميالن 
لن�ا الزه�اوي ومصطفى ابراهي�م وغطته 
وسائل االعالم املرئية واملس�وعة واملقروءة 
فضال عن قن�اة العراقية الت�ي قامت بنقل 

حي لوقائعه كاملة وعى الهواء مبارشة .


