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االمام علي )عليه السالم(

أحسن الكالم ما ال متّجه األذان وال يُتعب 

فهمه األفهام

ص3حتالف األحزاب السنّية يغري املناصب: رئاسة الربملان للحلبويس وإدارة االنبار للكربويل

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 محلة دولية لطرد السعودية من األمم املتحدة

ترامب ينعـت مستشـارة سـابـقـة بـ »الكلبـة املسعـورة« بسبـب مـذكـراتـهـا

بالتفاصيل.. األيام األخرية لـ »داعش« عىل لسان زوجة املتحدث الرسمي للتنظيم

العراق وإيران.. استرياد وتصدير خارج سلطة الدوالر
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي، أم�س 
االربعاء، أن الع�راق ال يتعامل مع ايران 
بعمل�ة ال�دوالر االمريكي، مش�راً اىل ان 
ايران ال تس�تفاد من هذه العملة، فيما 
أك�دت طه�ران أن عملي�ات االس�تراد 
والتصدي�ر م�ع الع�راق مس�تمرة ع�ر 
جمي�ع املنافذ، ج�اء ذلك فيما ش�جدت 
الس�فارة االمريكي�ة ع�ى أن بغ�داد لم 

تخرق العقوبات عى ايران.
وق�ال مدير عام العمليات املالية يف البنك 
محم�ود داغر إن »التعام�ل بالدوالر مع 

ايران محظور منذ زمن بعيد وليس االن، 
ول�م يتعامل البنك او املنظومة املرصفية 
بالعراق مع ايران بالدوالر ضمن التبادل 
التج�ارة الخارجية«، مؤك�داً أن »جميع 
لرقاب�ة  تخض�ع  العراقي�ة  املص�ارف 
صارم�ة، كم�ا تخض�ع ملكت�ب غس�يل 

االموال وجهات رقابية مختلفة«.
ونقلت وكالة »السومرية نيوز« عن داغر 
القول ان »ايران ال تس�تفاد من التعامل 
بعملة الدوالر النها منذ زمن بعيد مرتبة 
تعاماته�ا ع�ى اس�اس عم�ات اخرى 
وخاصة الي�ورو، وبالتايل فأن انخفاض 
العمل�ة االيراني�ة التومان بش�كل كبر 

يجع�ل تعامله�ا بالدوالر مكلف بش�كل 
كبر«.

بدوره، اعلن املستشار التجاري االيراني 
يف بغداد نارص بهروز، ان عملية االستراد 
والتصدي�ر م�ع الع�راق مس�تمرة ع�ر 
جميع املنافذ، مبينا ان باده عازمة عى 

توسيع حضورها يف السوق العراقي.
ونقل�ت وكالة االنباء الرس�مية االيرانية 
»ارنا« عن بهروز قوله ان »ايران عازمة 
عى توسيع حضورها يف السوق العراقي 

بما يتائم مع مصالح البلدين«.

التفاصيل ص3

مكافحة اجرام بغداد 
تعتقل )21( متهمـًا بقضايا 

رسقة خالل )24( ساعة

اجلنائية املركزية حتكم باملؤبد
 لـ)3( مدانني بتقديم الدعم اللوجستي 

لـ »داعش« اإلرهايب

الرافدين يعلن بدء اجراءات 
منح السلف الشخصية حلاميل املاسرت 

كارد من املوظفني

السفارة االمريكية تعلن التزام بغداد بـ »العقوبات« على طهران.. والبنك املركزي: نتعامل باليورو
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العـدل: نتعـاون مـع االجهـزة الرقـابيـة فـي اجـراءات مكـافحـة الفسـادجملس نينوى يعلن حاجة املحافظة اىل )20( الف رشطي إضايف 
سيايس كردي يتوقع عزوفا شعبيا عن املشاركة بانتخابات اقليم كردستان القـوات األمنيـة حتبـط »هجمـات انتحـاريـة« شـرق سامـراء 

قــوة 
لـيـفـربـول تـقـلـق 

دي بروين
ص2 ص2 ص3

أمريكا ختشى من أسلحة روسيا الفضائية
      بغداد / المستقبل العراقي

أبدت الواليات املتحدة ش�كوكا قوية إزاء سعي 
روس�يا للحصول عى أس�لحة فضائية جديدة 
م�ن بينها نظ�ام ليزر محم�ول لتدمر األقمار 
الصناعي�ة يف الفض�اء فض�ا عن إط�اق قمر 
صناع�ي جدي�د للمراقبة يعم�ل بطريقة »غر 

طبيعية«.
وقال�ت إلي�م دي.اس. بوبليت مس�اعدة وزير 
الخارجية األمركي لش�ؤون الحد من التسلح، 
يف كلمة بمؤتمر لألمم املتحدة عن نزع الس�اح 
يناقش اتفاقية جديدة ملنع س�باق التس�لح يف 
الفض�اء الخارجي، إن س�عي روس�يا المتاك 

ق�درات فضائية »أمر مقل�ق«. ورفض مندوب 
رويس يش�ارك يف املؤتم�ر ترصيح�ات بوبليت 

ووصفها بأنها ال أساس لها وافرتائية.
وكان وزير الخارجية الرويس سرجي الفروف 
قال، يف منتدى جنيف يف شباط، إن هناك أولوية 
ملنع سباق للتسلح يف الفضاء الخارجي اتساقا 
م�ع مس�ودة معاه�دة مش�رتكة بني روس�يا 

والصني والتي طرحت قبل عرش سنوات.
لكن بوبليت قالت إن الرئيس الرويس فاديمر 
بوتن كش�ف يف آذار عن »س�تة أنظمة أس�لحة 
هجومية كب�رة جديدة« من بينها نظام الليزر 

العسكري املحمول )بريسفيت(.
وأضافت »بالنس�بة للوالي�ات املتحدة هذا دليل 

آخ�ر عى أن ترصف�ات ال�روس ال تتطابق مع 
أقوالهم«.

ورف�ض ألكس�ندر دينيك�و، وه�و دبلومايس 
رويس كب�ر يف جنيف، ما وصفها بأنها »نفس 
االتهامات التي ال أس�اس له�ا واالفرتائية التي 
تس�تند إىل ش�كوك وإىل افرتاض�ات وما ش�ابه 

ذلك«.
وأض�اف أن الواليات املتحدة ل�م تقرتح إدخال 
أي تعدي�ات عى م�رشوع املعاه�دة الصينية 

الروسية.
ودع�ا ف�و كونغ س�فر الص�ني لش�ؤون نزع 
الس�اح إىل إج�راء مناقش�ات جوهري�ة حول 

الفضاء الخارجي لتؤدي إىل إجراء مفاوضات.

رئيس الوزراء يشكل »جلنة دائمة« للتحقيق مع 
منتسبني أمنيني بقضايا الفساد واالبتزاز

حمافظ البرصة يصادق عىل رصف رواتب املعلمني 
املتعاقدين واإلجراء اليوميني 26

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

بالتزام�ن م�ع حل�ول الذك�رى الرابع�ة 
للفاجع�ة الت�ي تعرض له�ا اإلزيديون يف 
س�نجار عى ي�د تنظي�م »داع�ش« عام 
2014، انطلقت فعاليات أول مؤتمر دويل 
ح�ول اإلبادة الجماعية الت�ي تعرض لها 
هذا املكون الذي يع�د واحداً من األقلّيات 

الرئيس�ة يف العراق. وش�هد املؤتمر إلقاء 
كلمات لش�خصيات دولية، ومس�ؤولني 
من حكوم�ة إقليم كردس�تان، إىل جانب 

شخصيات دينية إزيدية.
وأك�د مس�ؤول مل�ف تحري�ر اإلزيدي�ني 
املختطف�ني، خ�ري بوزان�ي، يف الكلم�ة 
التي ألقاه�ا يف املؤتم�ر، أن »اإلبادة التي 
تع�رض اإلزيدي�ون ل�م تنتِه، ب�ل ال تزال 

مستمرة«. وتس�اءل خري بوزاني: »ما 
الذي يخشاه املجتمع الدويل لكي ال يعتر 
الجريمة التي تعرض لها اإلزيديون إبادًة 
جماعية؟«. وقال بوزاني: »مع األسف ال 
تزال اإلبادة الجماعية مستمرة، ونطالب 

املجتمع الدويل، الحكومة العراقية.

التفاصيل ص3

اإليـزيـديـون فـي الـذكـرى الـرابـعـة لإلبـادة:
 نـريـد مـحـاسـبـة الـمـتـورطـيـن
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        بغداد / المستقبل العراقي

أحبطت قوات قيادة عمليات سامراء، هجمات 
انتحارية رشق مدينة س�امراء جنوبي محافظة 

صالح الدين.
وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد 
الزه�ري يف بي�ان تلقت وكال�ة }الف�رات نيوز{ 
نس�خة منه، ان »قوات عمليات سامراء أحبطت 
عمالً إرهابياً لعن�ارص داعش بعد منتصف الليلة 
املاضية )الثالثاء( يف منطقة }السيفونة{ التابعة 

لناحية املعتصم رشق سامراء«.
وب�ن الزه�ري ان »قطعات تابع�ة لعمليات 
سامراء تمكنت من تفجر أحد االنتحارين وقتل 
االنتح�اري الثاني وإصابة اآلخر واالس�تيالء عىل 
بندقيتي نوع }كالش�نكوف{ وحزام ناسف، و15 
قنبلة يدوية«. وأشار اىل ان »القطعات بارشت من 
خالل القي�ادة بعملية تطه�ر ومالحقة ماتبقى 
من املجموعة اإلرهابية يف منطقة }الكوش{ و}أم 
خي�وط{ ضم�ن قاط�ع املس�ؤولية أدت إىل إلقاء 

القبض عىل مجموعة من املشتبه بهم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  نين�وى,  محافظ�ة   مجل�س  كش�ف 
األربع�اء, عن وجود عج�ز باعداد عنارص رشطة 
املحافظ�ة يص�ل اىل 20 ال�ف منتس�ب يف عم�وم 
املحافظ�ة, داعيا الحكومة االتحادي�ة اىل اإليفاء 
بتعهداتها بش�ان إعادة املفصول�ن عن الخدمة. 
وق�ال عض�و املجلس حس�ام العب�ار يف ترصيح 
صحف�ي إن “اعداد منتس�بي الرشط�ة والقوات 
االمني�ة ال يتجاوز تعدادهم ب��13 الف يف الوقت 
الحايل م�ا يزيد م�ن املخاطر األمين�ة واإلرهابية 
ع�ىل املدينة كونه غ�ر كاف”.  واضاف العبار ان 
“املدين�ة كان تمتل�ك يف  ع�ام 2014  أكثر من33 
ال�ف رشطي ما يعن�ي ان العجز املس�جل يف عدد 
الق�وات املني�ة بلغ 20 الف منتس�ب”. وتابع، أن 
“مجل�س املحافظة دعا مرارا وتك�رارا الحكومة 
االتحادية العادة املفصولن عن الخدمة اىل العمل 
من قوات الرشطة والجيش لزيادة القدرة االمنية 
والنصاف املنتسبن ومواطني املحافظة كما هو 

يف قانون موازنة العام الجاري”.

جملس نينوى يعلن حاجة املحافظة
 اىل )20( الف رشطي إضايف 

القوات األمنية حتبط »هجامت انتحارية« 
رشق سامراء 

         بغداد / المستقبل العراقي

صدق�ت محكم�ة تحقي�ق الك�رخ املختص�ة بنظ�ر قضايا 
النزاه�ة، أم�س األربعاء، اعرتاف�ات موظف يف دائرة التس�جيل 
العقاري يف الكرخ األوىل قام ببيع أضابر خاصة بعقارات »أزالم 

النظام السابق« لقاء مبالغ مالية.
وذكر املتحدث باس�م مجل�س القضاء األع�ىل، القايض عبد 
الس�تار برقدار، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه،  
ان »املتهم الذي تم القبض عليه، هو موظف يف دائرة التس�جيل 
العق�اري يف الك�رخ األوىل كان يقوم بالبحث ع�ن أضابر تعود 
لعقارات تابعة ألزالم النظام الس�ابق من أجل بيعها لقاء مبالغ 

مايل قدره 120 ألف دوالر امريكي اىل احد الداللن«.
وأضاف برقدار، أن »هذه االضابر كانت تزور ويتم التالعب 
به�ا بغية نق�ل ملكية العقارات اىل أش�خاص آخري�ن يف كتاب 

التخصيص االول للعقار«.
وأش�ار إىل ان »املته�م ت�م تصديق اعرتافات�ه واتخذت كافة 
اإلج�راءات بحقه وفقا ألحكام املادة 289  من قانون العقوبات 

بغية إحالته اىل املحكمة املختصة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة العدل، أمس االربعاء، عن تعاونها مع االجهزة 
الرقابية وخاصة هيئة النزاهة يف اجراءات مكافحة الفساد.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »التع�اون مع االجهزة الرقابية وخاصة هيئة النزاهة ش�هد 

تطوراً كبراً يف مجال مكافحة الفساد ومتابعة املفسدين«.
واضاف�ت انه »من خ�الل التعاون بن الطرف�ن تمت احالة 
العدي�د من امللف�ات التي اكم�ل التحقيق فيها م�ن قبل مكتب 
املفتش العام واللجان التحقيقية يف الوزارة اىل دائرة التحقيقات 
يف هيئ�ة النزاهة، والتي بدورها اكملت االج�راءات واحالتها اىل 
املحاك�م املختصة، وتم بذلك صدور االح�كام القضائية بالعديد 
من هذه امللفات تراوحت بن السجن والغرامة والعزل ملن ادين 

بهذه الخروقات«. 
يذك�ر ان وزارة الع�دل وهيئ�ة النزاهة حالي�اً يف طور اعداد 
مذكرة تعاون مش�رتك وسيتم توقيعها يف االيام القليلة القادمة 
لغرض تكامل العمل الرقابي بن الجانبن فيما يصب بمصلحة 

املواطن والحفاظ عىل املال العام ومكافحة الفساد.

حتقيق الكرخ تصدق اعرتافات
 موظف يف العقاري باع »أضابري أمالك« 

ألركان النظام السابق

العدل: نتعاون مع االجهزة الرقابية
 يف اجراءات مكافحة الفساد

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت املفوضي�ة العلي�ا لحقوق االنس�ان – 
العراق، أم�س األربعاء، عن االتف�اق مع حكومة 
االقلي�م ع�ىل فت�ح مكت�ب للمفوضي�ة يف أقلي�م 

كردستان.
وذك�رت مفوضي�ة حق�وق االنس�ان يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، »اعلن وفد 
العليا لحقوق االنس�ان برئاس�ة رئيس املفوضية 
عقي�ل جاس�م املنص�وري املوس�وي وعضوي�ة 
كل م�ن املفوضن )م�رشق ناجي وزي�دان خلف 

وهيمن رش�يد وثامر ياس�ن وعامر بولص( عن 
اتفاقه�م م�ع حكومة اقلي�م كردس�تان متمثلة 
بوزير الداخلية يف حكومة االقليم كريم سنجاري، 
ومحاف�ظ اربي�ل ن�وزاد ه�ادي عىل فت�ح مكتب 

اقليمي للمفوضية يف اربيل«.
واض�اف البيان، ان »ذلك ج�اء تطبيقا للمادة 
) 2/ ثاني�ا( م�ن ق������انون املفوضي�ة العليا 
لحقوق االنس�ان رقم ) 53( لس�نة 2008 املعدل، 
لغرض تحقيق اهداف املفوض�����ية املوس�ومة 
لكاف�ة  وش�مولها  امل������ذك�ور  القان�ون  يف 
املواطنن عىل ارض الوطن من اق���ىص ش�ماله 

القىص جنوبه«.
واوضح، ان�ه »جرى اثناء اللق�اء يف محافظة 
اربيل ويف مق�ر وزارة الداخلي�ة اضافة اىل ماذكر 
يف اعاله، االتفاق عىل جملة من املبادئ الرئيس�ية 
التي تعن�ى بواقع حق���وق االنس�ان والتي من 
أهمه�ا قيام املفوضية بتدري�ب القوات االمنية يف 
وزارة الداخلي�ة يف االق��������لي�م واملحافظ�ة 
ع�ىل كيفية التعامل والتعاط�ي مع املواطنن بما 
يضمن التطبيق األمثل للمعاير الدولية والقوانن 
املحلي�ة وفق�اً للمتغ���رات الحال�����ي�ة عىل 

الساحة العراقية«

        بغداد / المستقبل العراقي

توق�ع القيادي يف ح�زب الديمقراطية والعدالة 
األربع�اء،  أم�س  قاس�م،  ارس�الن  الكردس�تاني 
حصول عزوف ش�عبي كردي كبر خالل املشاركة 

يف انتخابات برملان إقليم كردستان.

ونقل�ت وكالة »املعلومة« عن قاس�م القول إن 
»الشعب الكردي يعتقد بان أصواته سيتم التالعب 
بها من قبل أحزاب الس�لطة وبالتايل فان ما حصل 
من تزوير وش�كوك يف انتخابات الربمل�ان العراقي 
س�يكون س�بب ثاني يجعل املواطن الكردي عازفا 

عن الذهاب نحو صناديق االنتخابات”.

وأض�اف أن “األح�زاب الكردي�ة تح�اول إقناع 
الش�ارع الكردي لتغير الوجوه الحالية إىل وجوه 
أخرى”، مشرا اىل ان “املقاطعة اذا ما حصلت فهذا 
يعني ان األحزاب الحالية يف الس�لطة ستس�تمر يف 
حكمها”. ومن املقرر أن  تشهد كردستان انتخابات 

برملان اإلقليم يف الثالثن من أيلول املقبل.

        بغداد / المستقبل العراقي

العراقي�ة،  الدف�اع  أعلن�ت وزارة 
أم�س األربع�اء، أن الق�وات األمني�ة 
الس�ابعة  املش�اة  بفرق�ة  ممثل�ًة 
ع�رشة، عثرت عىل كميات من العتاد 

والعبوات جنوبي العاصمة بغداد.
وقال�ت ال�وزارة، يف بي�ان تلق�ت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إنه 
التي  »استمراًر للعمليات االستباقية 

ينفذها أبطال فرقة املش�اة السابعة 
معلوم�ات  ورود  وبع�د  ع�رشة، 
استخبارية، تمكن أبطال الفوج األول 
لواء املش�اة الخامس والعرشون من 
العثور عىل كمية من العتاد والعبوات 
بمنطق�ة كيلو/5 يف ناحية اللطيفية 

جنوبي العاصمة بغداد«.
وأضاف البيان أن العتاد الذي ُعثر 
عليه »من مخلفات عصابات داعش 
اإلرهابية، ويحتوي عىل عبوة ناسفة 

عب�ارة ع�ن قنينة أوكس�جن، عبوة 
تلفزيونية«.

وتاب�ع البيان أن العتاد ضم كذلك 
»15 صاع�ق تفجر، رمانة يدوية، 5 
قذائف مدف�ع عيار 130 ملم، قذيفة 
مدفع 57، 3 قذائ�ف هاون عيار 82 

ملم«.
مشراً إىل أنه تم العثور أيضاً عىل 
»قذائف هاون 60 ملم، 4 علب ذخرة، 
مخازن بندقية كالشنكوف مع عتاد، 

عتادBKC  مع عتاد رشاش�ة أحادية 
مع أرشطة عتاد مختلفة«.

كم�ا لفت البيان إىل أنه »تم تنفيذ 
واجب من قبل الفوج أعاله يف منطقة 
كيل�و 18، وت�م العث�ور ع�ىل عبوات 
ناس�فة عبارة عن )جلكان( سعة 5 
لرت ممل�وء بمادة C4 عدد/2، وكذلك 
مس�طرة تفج�ر عب�وات ع�دد/2، 
وهي من مخلف�ات عصابات داعش 

اإلرهابية«.

الدفاع تعلن العثور عىل »كميات كبرية« من العتاد واملتفجرات
 جنويب بغداد

مفوضية حقوق االنسان تقتح مكتبًا اقليميًا يف اربيل

سيايس كردي يتوقع عزوفًا شعبيًا عن املشاركة 
بانتخابات اقليم كردستان

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديري�ة مكافحة اجرام بغداد، 
أم�س االربع�اء، ع�ن اعتق�ال 21 متهما 

خالل ال�24 ساعة املاضية.
وقالت املديرية يف بيان تلقت السومرية 
ني�وز، نس�خة منه انه »ب�ارشاف مبارش 
من قب�ل مدير املكافحة الل�واء الحقوقي 
ص�الح مهدي عبد الله، ت�م القاء القبض 
ع�ىل 21 متهمآ خالل 24 س�اعة املاضية 
وفق مذك�رات قب�ض قضائي�ة مختلفة 
يف مناط�ق متفرقة م�ن بغداد«.واضافت 
املديرية انه »تم الق�اء القبض عىل متهم 
مطلوب بقضية قتل يف منطقة الحبيبية، 
كم�ا الق�ي القبض ع�ىل متهم�ن اثنن 
مطلوب�ن بقضيت�ي خط�ف يف منطقتي 
اب�ي غريب والك�رادة، كم�ا القي القبض 

عىل متهم من قبل مكتب مكافحة اجرام 
الزه�ور لقيامه برسق�ة عجلة يف منطقة 
الحس�ينية، والق�اء القب�ض ع�ىل متهم 
لقيامه بع�دة رسقات متع�ددة للحقائب 
النسائية يف البياع«.وتابعت انه »تم القاء 
القبض عىل س�ارق »نشال« لقيامه بعدة 
رسقات متع�ددة الجهزة املوبايل من عدة 
اشخاص يف منطقة الكاظمية، كما القي 

القبض عىل متهم من قبل مكتب مكافحة 
اج�رام الكرامة لقيام�ه برسقة مبلغ من 
امل�ال ق�دره 5000 االف دوالر امريك�ي 
من داخ�ل دار يف مدينة الصدر، كما القي 
القبض ع�ىل متهم لقيام�ه برسقة مبلغ 
م�ن املال قدره 4 مالين دينار عراقي من 
داخ�ل دار يف منطق�ة االعظمي�ة، والقي 
القبض ع�ىل متهم لقيام�ه برسقة مبلغ 
م�ن املال قدره 3 مالين دينار عراقي من 
داخ�ل دار يف منطق�ة املحمودية«.واكدت 
املديرية انه »تم الق�اء القبض عىل متهم 
لقيام�ه برسق�ة 15 أس�طوانة غاز و 30 
كي�س طح�ن من داخ�ل أحد االف�ران يف 
منطق�ة بغ�داد الجدي�����دة، كما القي 
القبض عىل متهم لقيامه باملتاجرة باملواد 
املخدرة الحشيش�ة والكرستال يف منطقة 

حسينية املعامل«.

      بغداد / المستقبل العراقي

قض�ت املحكم�ة الجنائية املركزية بالس�جن املؤبد 
بح�ق ثالثة مدانن بتقدي�م الدعم اللوجس�تي لتنظيم 

داعش اإلرهابي يف محافظة نينوى.
وقال القايض عبد الستار برقدار املتحدث الرسمي 
ملجل�س القضاء األعىل إن »املحكم�ة الجنائية املركزية 
التابعة لرئاس�ة اس�تئناف بغداد الرصاف�ة االتحادية 
نظرت دع�اوى ثالثة إرهابين بع�د ان اعرتفوا بتقديم 

الدعم اللوجستي لتنظيم داعش االرهابي«.
وأش�ار برق�دار إىل أن »املته�م االول كان مس�ؤوال 
لتدري�ب اح�د اف�واج التنظيم فيم�ا كان عم�ل املتهم 
الثاني االس�تيالء عىل اموال منتس�بي االجهزة األمنية 
وتس�ليمها اىل التنظي�م«، مبينا ان »املته�م الثالث كان 
مس�ؤوال عن صناعة ما يس�مى )الس�بح املفخخة(«، 
الفت�ا إىل أن الحكم جاء اس�تنادا ألح�كام املادة الرابعة 

من قانون مكافحة اإلرهاب«.

مكافحة اجرام بغداد تعتقل )21( متهاًم بقضايا رسقة 
خالل )24( ساعة

اجلنائية املركزية حتكم باملؤبد لـ)3( مدانني بتقديم 
الدعم اللوجستي لـ »داعش« اإلرهايب

      بغداد / المستقبل العراقي

»بنت الحجي« هكذا تسمى، نسبة إىل 
أبيها أحد أبرز اإلرهابين يف تنظيم داعش 
»س�مر الخليفاوي« واملعروف ب�«حجي 
بكر« وهو قائد عسكري يف أجهزة النظام 
الس�ابق وانضم إىل الجماع�ات اإلرهابية 
املقرب�ن  أب�رز  ويع�د  بع�د ع�ام 2003 
لقيادات ه�ذه التنظيمات إىل أن وصل إىل 
تنظيم داعش حيث كان يتزعم املسؤولية 
العس�كرية للتنظي�م ويعد الرج�ل الثاني 
في�ه بع�د أب�و بك�ر البغ�دادي وزوج�ة 
اإلرهاب�ي »أب�و حس�ان« وه�و املتحدث 
الرسمي للتنظيم بعد مقتل أبرز متحدثيه 

»أبو محمد العدناني«.
مثل�ت فاتن س�مر الخليف�اوي ذات 
السادس�ة والعرشي�ن م�ن العم�ر أم�ام 
قايض التحقيق باملحكمة املختصة بنظر 
قضاي�ا اإلرهاب باس�تئناف بغداد الكرخ 
بعد أن ألقت عليها القوات األمنية القبض 
بالقرب من محافظة كركوك وأتاح قايض 

التحقيق للقضاء أن تطلع عىل إفادتها.
أعادت �� فات�ن الخليفاوي ��� قصة 
انتماء أبيها لتنظيمات الدولة عقب العام 
2003 والت�ي نرشناه�ا يف تقرير س�ابق 
عن إف�ادة »منى الخليف�اوي«، وأضافت 
»عندما كنا نس�كن يف حلب طلب أبو بكر 
البغدادي من أبي أن يزوجني ألبي حسان 
وكان وقتها املع�اون الخاص ألبي محمد 
العدنان�ي وأحد أكثر املقرب�ن له، بالفعل 
تم الزواج والبغ�دادي هو من عقد القران 

بنفسه«. 
وذكرت الخليفاوي »نهاية العام 2013 

وكنا ق�د انتقلن�ا أنا وزوج�ي إىل منطقة 
امليادين اقتحمت ق�وات من الجيش الحر 
بيت أبي بحل�ب وبعد تبادل للنران قاموا 
بقتل أبي الذي كان يرتدي حزاما ناس�فا 
وأرس أم�ي وأخوي محم�د وأحمد وجرى 
اإلف�راج عنه�م بعد تس�عة أش�هر ضمن 
صفق�ة ب�ن تنظي�م داع�ش واملخابرات 
»بع�د  الخليف�اوي  وأك�دت  الرتكي�ة«. 
اس�تهداف عجل�ة أبو بكر البغ�دادي قتل 
أب�و »محمد العدناني« اثناء هذه العملية 
ثم نصب البغدادي زوجي متحدثا رسميا 
للتنظي�م عندم�ا زارنا ببيتن�ا يف امليادين، 
وبعد اش�تداد الرضب�ات الجوية ارضرنا 

لالنتقال ملنطقة البو كمال السورية«.
وأكمل�ت فاتن »لم نمكث يف البو كمال 
إال أِشهرا وطلب منا البغدادي أن ننتقل إىل 
»منطقة الش�عيطات« بعد أن اس�تهداف 

بيتن�ا ألكث�ر م�رة، ويف » الش�عيطات » 
س�كنا يف بيت » حجي خل�ف » مع عائلة 
البغدادي، وتتكون م�ن زوجاته األربع أم 
خال�د وأم رقي�ة وأم عبد الل�ه وأم عبيدة 

الشيشانية«.
وأوضح�ت »كذلك أم وبن�ات البغدادي 
»وف�اء« و«رقي�ة« و«فاطم�ة« وعائل�ة 
ش�قيق البغدادي املعتقل » حجي شميس 
» وبسبب اس�تهداف منطقة الشيعطات 
اضطررنا أن ننتقل مرة أخرى، لكن هذه 
امل�رة لم يع�د هنال�ك من مكان يس�يطر 
علي�ه التنظي�م لذل�ك قصدن�ا »مخيمات 
للنازحن بمحافظة االنبار، ومنها انتقلنا 
إىل كرك�وك ملحاول�ة لدخ�ول محافظ�ة 
السليمانية عرب اوراق وهويات مزورة إال 
أن القوات االمنية كش�فت أمرنا وداهمت 

الفندق الذي كنا نسكنه«.

      بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه رئي�س مجل�س ال�وزراء القائد 
الع�ام للقوات املس�لحة حي�در العبادي، 
أم�س األربع�اء، بتش�كيل لجن�ة تحقيق 
مركزي�ة دائم�ة تت�وىل مهم�ة التحقي�ق 
مع منتس�بي ال�وزارات واالجهزة االمنية 
املتهم�ن بقضاي�ا فس�اد وابت�زاز ض�د 

املواطنن.
وذك�ر بي�ان لخلية االع�الم الحكومي 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه انه 
»وصيان�ة لحرمة القان�ون وحفاظا عىل 

روح النرص ال�ذي تحقق بتضحيات ابناء 
القوات املس�لحة واالجه�زة االمنية وجه 
رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات 
املس�لحة بتش�كيل لجنة تحقيق مركزية 
دائمة تتوىل مهمة التحقيق مع منتس�بي 
املتهم�ن  االمني�ة  واالجه�زة  ال�وزارات 

بقضايا فساد وابتزاز ضد املواطنن«.
وأضاف ان »هذا التوجيه جاء يف سياق 
الجهود املبذولة ملواجهة الفساد وحماية 
اداء وس�معة االجهزة االمنية والعسكرية 
الش�كاوي والتجاوزات  ولالستجابة لكل 
التي يخرب عنها املواطنون عن املخالفات 

والرش�اوى وحاالت االبت�زاز التي يتورط 
بها ضعاف النفوس من منتسبي القوات 

املسلحة واالجهزة االمنية«.
البي�ان  بحس�ب  اللجن�ة  وأهاب�ت 
»باملواطن�ن التعاون معه�ا واالخبار عن 
كل التجاوزات واملمارسات غر القانونية 
صيانة لحرمة القانون والرشف العسكري 
ودفاعا عن س�معة الغالبية العظمى من 
الرجال املضحن الذين ساهموا يف ملحمة 
الن�رص« مش�رة اىل ان »االتصال باللجنة 
يك�ون عرب اس�تخدام الربي�د االلكرتوني 

.»}cic@nsa.gov.iq{

بالتفاصيل.. األيام األخرية لـ »داعش« عىل لسان زوجة 
املتحدث الرسمي للتنظيم

رئيس الوزراء يشكل »جلنة دائمة« للتحقيق مع منتسبني 
أمنيني بقضايا الفساد واالبتزاز
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الرافدين يعلن بدء اجراءات منح السلف الشخصية حلاميل املاسرت كارد من املوظفني

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن البن�ك املركزي العراقي، أمس االربعاء، 
أن الع�راق ال يتعامل مع ايران بعملة الدوالر 
االمريكي، مش�راً اىل ان ايران ال تستفاد من 
هذه العملة، فيما أكدت طهران أن عمليات 
االس�تراد والتصدي�ر مع العراق مس�تمرة 
ع�ر جميع املناف�ذ، جاء ذلك فيما ش�جدت 
الس�فارة االمريكية ع�ى أن بغداد لم تخرق 

العقوبات عى ايران.
وق�ال مدي�ر عام العملي�ات املالي�ة يف البنك 
محمود داغر إن »التعامل بالدوالر مع ايران 
محظ�ور من�ذ زمن بعي�د ولي�س االن، ولم 
يتعامل البنك او املنظومة املرصفية بالعراق 
مع اي�ران بالدوالر ضم�ن التب�ادل التجارة 
الخارجي�ة«، مؤك�داً أن »جمي�ع املص�ارف 
لرقاب�ة صارم�ة، كم�ا  العراقي�ة تخض�ع 
تخضع ملكتب غسيل االموال وجهات رقابية 

مختلفة«.
ونقلت وكالة »الس�ومرية ني�وز« عن داغر 
الق�ول ان »اي�ران ال تس�تفاد م�ن التعامل 
بعمل�ة الدوالر النه�ا منذ زمن بعي�د مرتبة 
تعامالتها عى اساس عمالت اخرى وخاصة 
الي�ورو، وبالت�ايل ف�أن انخف�اض العمل�ة 
االيرانية التومان بشكل كبر يجعل تعاملها 

بالدوالر مكلف بشكل كبر«.
ب�دوره، اعلن املستش�ار التج�اري االيراني 
يف بغ�داد نارص بهروز، ان عملية االس�تراد 
والتصدي�ر مع العراق مس�تمرة عر جميع 
املناف�ذ، مبينا ان بالده عازمة عى توس�يع 

حضورها يف السوق العراقي.
ونقل�ت وكال�ة االنب�اء الرس�مية االيراني�ة 
»ارنا« عن بهروز قوله ان »ايران عازمة عى 
توس�يع حضوره�ا يف الس�وق العراقي بما 

يتالئم مع مصالح البلدين«.
واض�اف به�روز ان »التج�ارة ب�ن البلدين 
تس�ر بشكل طبيعي«، مشرا اىل ان »عملية 
التصدير واالس�تراد تتم ع�ن طريق جميع 
املناف�ذ الحدودي�ة بن البلدي�ن والتوجد اية 

مشاكل هناك«.
وتاب�ع به�روز انه »خ�الل االش�هر االربعة 
االخ�رة ت�م تصدي�ر 2.7 ملي�ار دوالر م�ن 
السلع االيرانية ايل العراق بزيادة قدرها %24 
قيم�ة و 14% وزنا مقارن�ة بالفرتة املماثلة 
م�ن العام امل�ايض«، الفتا اىل ان »ه�ذا الكم 

يشهد زيادة وبشكل مستمر«.
واكد انه »خالل نفس الفرتة شهد االستراد 

من العراق زيادة بمقدار %11 .

يذكر ان املستوي التجاري بن ايران والعراق 
يبلغ 10 مليارات دوالر سنويا.

يف غضون ذلك، أصدرت الس�فارة االمريكية 
يف بغداد توضيحاً بشأن ترصيحات املتحدثة 
باس�م وزارة الخارجية االمريكية عن عالقة 
الع�راق بالعقوبات عى اي�ران، مؤكدة عدم 

وجود اي خرق لها. 

وقالت السفارة يف توضيح، تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إنه »بع�د مراجعة 
الس�ؤال والجواب عى الس�ؤال وبعد متابعة 
املوض�وع م�ع نائ�ب الس�فر، فالتوضيح 

للموضوع هو كما ييل: 
يف جوابها عى الس�ؤال اش�ارت السيدة هذر 
اىل الجهود فيما يتعلق بحل القضايا العالقة 

ب�ن حكوم�ة أقلي�م كردس�تان وحكوم�ة 
العراق.

اما بخصوص الجزئي�ة املتعلقة بالعقوبات 
ع�ى ايران فقد قال�ت ان البلدان التي تخرق 

العقوبات ستتعرض للمسائلة.
كما تعلم ف�ان العقوبات هي ع�ى التعامل 

بالدوالر مع اَيران. 

وكما تعلم أيضا فان دولة رئيس الوزراء قال 
ان العراق لن يتعامل بالدوالر مع ايران.

اذن ال يوجد خرق للعقوبات.
واعترت الس�فارة االمريكية ل�دى بغداد أن 
»الطريق�ة الت�ي نقل�ت بها وس�ائل االعالم 

العراقية هذا الخر غر دقيقة«.
وورد س�هوا يف خ�ر ت�م ن�ره س�ابقا ان 

الناطقة باس�م وزارة الخارجي�ة األمريكية 
هي�ذر نوي�رت، ذك�رت يف ترصي�ح له�ا ان 
أن  يمك�ن  العقوب�ات  نظ�ام  »منتهك�ي 
يخضع�وا هم أنفس�هم للعقوب�ات«، اال ان 
عددا من وسائل االعالم ربطت هذا الترصيح 
بتوضيح رئيس الوزراء حيدر العبادي االخر 

عن العقوبات.

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

دخلت األحزاب السنّية املتحالفة تحت 
مّس�مى املح�ور الوطن�ي يف تفاصيل 
املرحل�ة املقبل�ة يف توزي�ع املناص�ب، 
فيم�ا أب�دت جاهزيته�ا لالنضمام إىل 
الكت�ل األكر التي ستش�ّكل الحكومة 

املقبلة.
بالرتتي�ب  ب�دأ  التحال�ف  أن  ويب�دو 
الداخ�يل، وأخذ ي�وّزع املناصب، وهي 
التي سيحصل فيها تغيراً لألدوار بن 
صع�ود وهب�وط لبعض السياس�ين 

فيه.
جم�ال  الح�ل  حرك�ة  رئي�س  وأك�د 
الكربويل ترشيح محافظ االنبار محمد 

الحلبويس، لرئاسة الرملان.
وقال الكربويل، يف تغريدة عى حسابه 
الخ�اص بموقع التواص�ل االجتماعي 
“توي�رت”، ان »اوان الوف�اء بالوع�ود 
االنتخابي�ة، قلنا اننا س�نكتفي بدور 
الريادة وسنرتك للشباب دور القيادة، 
وقد رشحت الش�اب محمد الحلبويس 

لرئاسة مجلس النواب العراقي”.
يف  س�ابقا  عض�وا  الحلب�ويس  وكان 
الن�واب  مجل�س  يف  املالي�ة  اللجن�ة 
الس�ابق، كما ويشغل منذ عدة شهور 

منصب محافظ االنبار.
الجدي�ر بالذك�ر ان زعي�م “امل�روع 
العرب�ي يف الع�راق”، خميس الخنجر، 
كان ق�د اعل�ن ع�ن تش�كيل تحال�ف 
جدي�د لق�وى س�نية تح�ت اس�م ” 

املحور الوطني”، يضم كال من أسامة 
النجيف�ي وخمي�س الخنج�ر وجمال 
الكرب�ويل وس�ليم الجب�وري وأحم�د 

الجبوري وفالح الزيدان.
وق�د ورد محم�د الحلبويس مرش�حاً 
بارزاً ملنصب رئاس�ة الرملان العراقي 
املقبل من خالل ترسيبات كثرة وردت 

عر اجتماعات عقدت مؤخراً لتحالف 
»املحور الوطني«.

إال أن املنصب الذي سيرتكه الحلبويس 
كمحافظ لالنبار يبدو أنه سيذهب إىل 
ش�قيق الكربويل األصغر محمد، وهو 

ما أكدت مصادر.
وكش�فت املصادر عن وجود تحركات 

يف  خ�رس  ال�ذي  الكرب�ويل،  محم�د 
االنتخابات الرملانية، لالس�تحواذ عى 

منصب محافظ األنبار. 
وقال�ت املصادر، إن “حراكاً سياس�ياً 
يق�وده محم�د الكربويل لالس�تحواذ 
ع�ى منصب محاف�ظ االنب�ار بعد أن 
رشح املحافظ الحايل محمد الحلبويس 

ملنصب رئيس الرملان”. 
وأضاف�ت املص�ادر، أن “كتلة مضادة 
لتوجه�ات الكربويل مؤلف�ة من كتلة 
عابرون والحزب االس�المي ومدعومة 
من قبل احمد ابو ريش�ة تعمل بالضد 
من تطلعات كتلة الحل لالستحواذ عى 
منصب املحافظ”، مبينا ان” الكربويل 

يس�عى للضغط ع�ى نائ�ب محافظ 
االنب�ار الحايل عيل فرحان الذي ينتمي 
اىل كتلة الحل لرتش�يح نفس�ه لشغل 

املنصب”.
ولفت املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه، أن “هذه الرصاعات سوف 
تعقد املش�هد وتس�هم بتوقف حركة 

االعم�ار”، محذرا من “انع�كاس تلك 
الرصاع�ات ع�ى اس�تقرار االوض�اع 

األمنية”.
وع�ى صعي�د التحالف�ات، اكد عضو 
تحال�ف القوى يحيى غ�ازي املحمدي 
أن تحال�ف املح�ور الوطني يضم »53 
نائبا« عن س�ت كتل سياس�ية، فيما 
بن أنه »مستعد للتحالف« مع الكتلة 
االك�ر بعد حس�مها من قب�ل املكون 

الشيعي.
وقال املحمدي إن »كتل القرار والعمل 
وكتلت�ن  وبغ�داد  الق�وى  وتحال�ف 
انضم�ت  الوطني�ة  م�ن  رئيس�يتن 
مجتمع�ة اىل تحالف املحور الوطني«، 
 53 يض�م  »التحال�ف  أن  موضح�ا 

نائبا«.
واض�اف املحم�دي، أن »الكتل�ة التي 
ت�م تش�كيلها ناقش�ت جمي�ع االطر 
العام�ة لتحقيق مطال�ب املحافظات 
التي اجتاحها تنظيم داعش االرهابي 
وتعرضت اىل دمار كب�ر والتي نعتقد 
ان مطالبه�ا مش�رتكة«، الفت�ا اىل أن 
»املح�ور الوطن�ي مس�تعد للتحال�ف 
م�ع الكتلة االك�ر بعد حس�م املكون 

الشيعي لشكل الكتلة«.
واك�د املحم�دي، أن »جمي�ع عناوين 
التخندق�ات الطائفي�ة نحن رافضون 
لها، والرنامج الذي يحمله املحور هو 
االبتعاد عن الطائفي�ة وبناء مروع 
وطني يخدم الجميع بشكل عام بعيدا 

عن املصالح الضيقة«.

السفارة االمريكية تعلن التزام بغداد بـ »العقوبات« على طهران.. والبنك املركزي: نتعامل باليورو

العراق وإيران.. استرياد وتصدير خارج سلطة الدوالر

»احملور الوطين« يؤكد مجعه )53( نائبًا.. ويعلن استعداده لالنضمام إىل الكتلة االكرب

حتالف األحزاب السنّية يغري املناصب: رئاسة الربملان للحلبويس وإدارة االنبار للكربويل

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

بالتزام�ن مع حلول الذك�رى الرابعة للفاجعة 
الت�ي تعرض له�ا اإلزيديون يف س�نجار عى يد 
تنظيم »داعش« عام 2014، انطلقت فعاليات 
أول مؤتم�ر دويل حول اإلب�ادة الجماعية التي 
تع�رض لها ه�ذا املكون ال�ذي يعد واح�داً من 

األقلّيات الرئيسة يف العراق.
وشهد املؤتمر إلقاء كلمات لشخصيات دولية، 
ومس�ؤولن م�ن حكومة إقليم كردس�تان، إىل 

جانب شخصيات دينية إزيدية.
وأكد مسؤول ملف تحرير اإلزيدين املختطفن، 
ألقاه�ا يف  الت�ي  الكلم�ة  بوزان�ي، يف  خ�ري 
املؤتم�ر، أن »اإلبادة الت�ي تعرض اإلزيديون لم 
تنتِه، ب�ل ال تزال مس�تمرة«. وتس�اءل خري 
بوزاني: »ما الذي يخش�اه املجتمع الدويل لكي 

ال يعت�ر الجريمة التي تعرض له�ا اإلزيديون 
إب�ادًة جماعية؟«. وقال بوزاني: »مع األس�ف 
ال ت�زال اإلب�ادة الجماعية مس�تمرة، ونطالب 
املجتمع الدويل، الحكومة العراقية، واملنظمات 
اإلنس�انية  بواجباته�ا  بالقي�ام  اإلنس�انية، 
واألخالقية تجاه اإلزيدين عى أكمل وجه، وأن 

يضعوا حداً ملأساة سنجار«.
األوق�اف  وزارة  يف  اإلزيدي�ن  ممث�ل  وأعل�ن 
والش�ؤون الدينية ان أكثر من 3000 من أبناء 
طائفت�ه ال يزال مصرهم مجهوال منذ اجتياح 
تنظيم داعش ملناطق ومدن تقدر بثلثي العراق 

يف أواسط عام 2014.
وقال بوزان�ي ان اكثر من 2500 ايزيدي مدني 
ت�م قتل�ه، واكثر من 6000 اخ�ر غالبيتهم من 
النس�اء واألطف�ال ت�م اختطافه�م إضافة اىل 
تفجر 66 مزارا ايزيديا من قبل تنظيم داعش. 

وأض�اف ان اكث�ر من 100 الف اي�زدي غادروا 
إقليم كردستان والعراق منذ ذلك الحن، مردفا 
بالق�ول ان اإلب�ادة مس�تمرة لاليزدين وندعو 
املجتم�ع ال�دويل والحكومة االتحادي�ة للقيام 
بواجباته�ا بإنه�اء الرصاع�ات السياس�ية يف 
س�نجار، وإعادة اعمارها ومعاقبة من ساهم 

بدخول داعش اىل القضاء.
ان مكت�ب رئي�س وزراء  اىل  بوزان�ي  وأش�ار 
إقليم كردس�تان نيجرف�ان بارزاني قد تمكن 
من تحرير 2011 ايزيدي�ا مختطفا من قبضة 

تنظيم داعش.
وتاب�ع بالق�ول ان 3102 ايزيدي�ا ال يزال�ون 
مجهويل املصر، داعيا املجتمع الدويل وحكومة 
العراق اىل العثور عليه�م وإعادة تأهيلهم مرة 

أخرى داخل املجتمع.
بدوره، أعلن نائب أمر االيزدين يف كردس�تان 

والعال�م حازم مر تحس�ن بي�ك ان ما يقارب 
350 الف ايزيدي يتواجدون يف مخيمات النزوح 
منذ اجتياح تنظي�م داعش ملناطق ومدن تقدر 

بثلثي العراق يف صيف عام 2014.
وق�ال م�ر تحس�ن بي�ك يف كمل�ة ل�ه خالل 
املؤتم�ر ان عمليات اإلبادة مس�تمرة الن 350 
ال�ف ايزيدي ال يزال�ون يعيش�ون يف مخيمات 
الن�زوح، داعيا املجتمع الدويل وحكومة اإلقليم 
والحكومة االتحادية اىل مساعدة هؤالء للعودة 
اىل مناطقهم من خالل توفر الظروف املالئمة 
له�م. وطالب أيضا بان يت�م تعريف ما تعرض 
ل�ه االيزيدي�ون جري��مة إب�ادة جماعية عى 
مس�توى الع�راق، والعالم، معرا عن ش�كره 
لرئي�س الوالي�ات املتح�دة االمريكي�ة دونال�د 
ترامب ع�ى تقدي�م الدعم املب�ارش لاليزيدين 

واملسيحين يف العراق.

)350( الف ايزيدي يسكنون يف خميمات النزوح.. و)3( آالف ما زال مصريهم جمهول

اإليزيديون يف الذكرى الرابعة لإلبادة: نريد حماسبة املتورطني

     بغداد / المستقبل العراقي 

اعل�ن م�رصف الرافدين، أم�س االربع�اء، عن الب�دء باجراءات منح الس�لف 
الش�خصية لحاميل املاس�رت كارد من املوظفن، مبينا ان مدة منح الس�لفة ال 

تتجاوز ايام معدودة.
وقال املرصف، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان »بإمكان 
موظف�ي دوائ�ر الدول�ة الذين ت�م توط�ن رواتبه�م الكرتونيا ل�دى املرصف 
التقديم عى الس�لفة الش�خصية الكرتونيا يف فروعه املخصصة للمنح ببغداد 

واملحافظات«.
واضاف املرصف انه »تم البدء باجراءات منح سلفة الخمسة والعرة مليون 
دين�ار ملوظفي دوائر الدولة من الذين يحملون بطاقة املاس�رت كارد الدولية«، 
مشرا اىل ان »مدة منح السلفة ال تتجاوز ايام معدودة، وذلك بعد ان يستكمل 
املوظف كافة االجراءات القانونية الالزمة وابالغه بعد ذلك بموعد استالمها«.
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أزمة سيولة تضع السودان عىل أبواب اضطرابات اجتامعية

ترامب ينعت مستشارة سابقة بـ »الكلبة املسعورة« بسبب مذكراهتا

       بغداد / المستقبل العراقي

أع�ادت اس�رائيل أمس األربع�اء فتح المعب�ر الوحيد 
لم�رور البضائع إلى قطاع غزة، المغلق منذ التاس�ع من 

تموز بسبب التوتر على الحدود بين الجانبين.
وذكر صحافي عند معبر كرم أبو س�الم، أن اس�رائيل 
أع�ادت فت�ح المعب�ر وم�رت عش�رات الش�احنات التي 
تنق�ل بضائع بم�ا فيها الوقود، إلى القطاع الفلس�طيني 
المحاصر. وأكد مسؤولون فلسطينيون واسرائيليون أن 

المعبر أعيد فتحه.
ومنذ التاس�ع م�ن تموز، تمنع اس�رائيل من�ع الجزء 
األكب�ر م�ن البضائ�ع م�ن المعبر بم�ا في ذلك ش�حنات 

المحروقات األساسية للقطاع.
وقال رئيس اللجنة الرئاس�ية لتنسيق إدخال البضائع 
للقطاع رائد فتوح أن “اس�رائيل أع�ادت صباح  األربعاء 
فت�ح المعب�ر بش�كل اعتي�ادي أم�ام إدخ�ال البضائ�ع 

والمحروقات إلى غزة”.
وأوضح “أنه س�يتم إدخال نحو 700 ش�احنة محملة 
ولقط�اع  والزراع�ي،  التج�اري  للقطاعي�ن  بالبضائ�ع 
المواصالت، من بينهم 300 ش�احنة محملة بمواد بناء”، 
مش�يرا إلى أنه “س�يتم ضخ كميات من المحروقات من 

بينها غاز الطهي إلى غزة”.
وكرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد بين قطاع 
غزة وأسرائيل ويتم من خالله إدخال مواد البناء والسلع 

والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع.
وأعلنت إس�رائيل أنها س�ترفع الحظر عل�ى البضائع 
التجارية الذي كانت فرضته في التاسع من تموز ردا على 
إطالق ناشطين فلسطينيين لبالونات حارقة عبر الحدود. 
وعل�ى مدى األيام الماضية تراجع�ت التقارير عن إطالق 
هذه البالونات التي تس�ببت في حرق مس�احات واسعة 

من األراضي الزراعية والغابات في جنوب إسرائيل.
وق�ال رئي�س اتحاد صي�ادي غزة إن إس�رائيل مددت 
المنطقة المس�موح فيها بصيد األس�ماك م�ن ثالثة إلى 
تس�عة أميال من الش�اطئ قبالة الس�احل الجنوبي وإلى 
س�تة أميال في الش�مال وهي منطقة أق�رب من الحدود 

اإلسرائيلية.
وتح�اول مصر واألمم المتحدة التوس�ط للتوصل إلى 
هدن�ة ش�املة لمن�ع تصعيد آخر ف�ي القت�ال ولتخفيف 

المعاناة االقتصادية الشديدة في غزة.
وقال مس�ؤولون في حم�اس إن فصائل فلس�طينية 
توجه�ت إل�ى القاهرة لمناقش�ة ش�روط وق�ف إطالق 
النار مع إسرائيل التي س�يجتمع مجلس وزرائها األمني 

المصغر اليوم لبحث هذا األمر.
ويخضع قط�اع غزة لس�يطرة حماس من�ذ أكثر من 
عش�ر س�نوات. ويخضع كذلك لحصار إسرائيلي مصري 
تس�بب في تدمير اقتصاده فيما وصفه البنك الدولي بأنه 

أزمة إنسانية بسبب نقص المياه والكهرباء والدواء.

إرسائيل »ترفع القيود« عن دخول
 البضائع إىل غزة

       بغداد / المستقبل العراقي

عاني الس�ودان نقصا ف�ي الخبز دفع 
طوابي�ر  ف�ي  لالصطف�اف  المواطني�ن 
لس�اعات خ�ارج المخابز مع اس�تفحال 
أزمة يلقي التجار باللوم فيها على ش�ح 
العمل�ة الصعب�ة، ما ين�ذر بتفجر موجة 
احتجاج�ات اجتماعية تزي�د من متاعب 

الحكومة السودانية.
ويكافح اقتصاد السودان منذ انفصال 
الجنوب في 2011 مس�تحوذا على ثالثة 
أرباع إنتاج البالد النفطي وهو ما حرمه 

من مصدر مهم للعملة الصعبة.
وتفاقم�ت األزم�ة عل�ى م�دى العام 
الماضي حيث حلّت سوق سوداء للدوالر 
فعلي�ا مح�ل النظام المصرفي الرس�مي 
بع�د خفض قيمة الجنيه الس�وداني مما 

زاد صعوبة اس�تيراد الس�لع األساس�ية 
مثل القمح.

وتضاع�ف س�عر الخب�ز إل�ى مثلي�ه 
في كان�ون الثان�ي مما أدى إل�ى خروج 
مظاهرات بعدما ألغ�ت الحكومة الدعم، 
لكن ليس هناك أي بوادر احتجاجات هذه 

المرة.
وف�ي حي بانت بمدين�ة أم درمان في 
الخرطوم، وقف عش�رات المواطنين في 

صف طويل خارج أحد المخابز.
وقال عبدالله محمود )53 عاما( وهو 
عام�ل باليومية “هذا ش�يء ال يطاق. أنا 
هن�ا منذ الصباح الباك�ر في صف العيش 
ألكثر من ساعتين ولم أحصل عليه حتى 

اآلن ولم أذهب إلى العمل”.
وقالت فاطمة ياسين )36 عاما( وهي 
تقف في صف النس�اء “أسعار كل السلع 

غالي�ة والعيش غير متوف�ر. نحن نعيش 
حياة صعبة والحكومة ال تهتم بنا”.

وٌش�وهدت صفوف مماثل�ة في مدن 
أخرى بالقرب من العاصمة الخرطوم.

ط�ن  مليون�ي  الس�ودان  واس�تورد 
م�ن القمح في 2017، حس�ب م�ا قالت 
األول  ديس�مبر/كانون  ف�ي  الحكوم�ة 
2017 مقارنة م�ع إنتاج محلي بلغ 445 
ألف طن. وقال أحمد صالح وهو صاحب 
مخبز بالخرطوم “منذ )االثنين(، توقفنا 
عن العمل لعدم حصولنا على حصتنا من 

الدقيق”.
وربم�ا يس�بب تفج�ر أي غض�ب أو 
مش�كلة  النق�ص  ه�ذا  ج�راء  اس�تياء 
للحكومة، ففي كان�ون الثاني، احتجزت 
السلطات زعيما معارضا بارزا وصادرت 
صحف�ا ف�ي محاولة لمنع اتس�اع نطاق 

االضطراب�ات. ف�ي األس�بوع الماض�ي، 
أعلن الحزب الحاكم أنه س�يدعم الرئيس 
عمر البشير إذا رشح نفسه لفترة رئاسة 
جديدة في انتخابات 2020، وهي خطوة 

تتطلب تعديال دستوريا.
عبدالرحي�م  الخرط�وم  وال�ي  لك�ن 
محمد حس�ين ق�ال في تعليق�ات نقلتها 
إن  االثني�ن  الرس�مية  األنب�اء  وكال�ة 
الوالي�ة ستتس�لم حصتها م�ن إمدادات 
القمح “خ�الل يومين”. ول�م يخض في 

التفاصيل.
وعزا تجار القمح من القطاع الخاص 
الذين عهدت إليهم الحكومة بمس�ؤولية 
االس�تيراد ف�ي بداية ه�ذا الع�ام، نقص 
العمل�ة  ش�ح  إل�ى  )الدقي�ق(  الطحي�ن 
الصعب�ة. وق�ال أح�د التج�ار إن رج�ال 
األعمال يضطرون بش�كل متزايد لشراء 

العمل�ة األجنبي�ة من الس�وق الس�وداء 
بسعر أعلى لتمويل الواردات.

وقال تاج�ر آخر “في الوقت نفس�ه، 
تحدد الحكومة س�عر بيع الدقيق بأسعار 
غير حقيقية لل�دوالر، فال يمكن أن نبيع 

الدقيق بالخسارة”.
وهبط س�عر صرف الجنيه السوداني 
من�ذ بداية العام بعدما خفضت الحكومة 
قيمة العملة إلى 18 جنيها مقابل الدوالر 
وه�و أعلى بأكث�ر من المثلين عن س�عر 

الربط عند 6.7 جنيه مقابل الدوالر.
وش�هدت العملة المزيد من الخفض، 
حيث يبلغ سعر الصرف الرسمي اآلن 29 

جنيها مقابل الدوالر.
وجرى تداول الجنيه السوداني بسعر 
40 جنيه�ا للدوالر في الس�وق الس�وداء 

اليوم الثالثاء.
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دونال�د  األميرك�ي  الرئي�س  هاج�م 
الس�ابقة  مس�اعدته  مج�ددا  ترام�ب 
أوماروس�ا مانيغولت نيومان ووصفها 
بأنها “كلبة” و”مس�عورة” و”منحطة” 
في تبادل لالهانات قبل فترة قصيرة من 
طرح كتابها في األس�واق وال�ذي تنتقد 

فيه بشدة الرئيس.
وكان�ت مانيغول�ت نيوم�ان نش�رت 
تس�جيال صوتيا لجلس�ة تس�ريحها من 
قبل كبير موظفي البيت األبيض، متهمة 

البيت األبيض ب�”الكذب”.
نيوم�ان  مانيغول�ت  واش�تهرت 
كمتس�ابقة ف�ي برنام�ج “ذا أبرنتيس” 
األميرك�ي  الرئي�س  يقدم�ه  كان  ال�ذي 
وحصلت بع�د ذلك على وظيفة في البيت 

األبيض براتب 180 ألف دوالر سنويا.
وجاء نشرها للتسجيالت بينما تروج 
لمذكراته�ا التي تتح�دث فيها عن الوقت 
ال�ذي أمضت�ه ف�ي البيت األبي�ض وهي 

تعمل مع الرئيس.
بأن�ه  ترام�ب  كتابه�ا  ف�ي  وتص�ف 
“عنص�ري وكاذب ويخاف من الجراثيم” 
كم�ا أن�ه “ال يتمت�ع بأية عاطف�ة تجاه 
اآلخري�ن”. وتس�بب الكتاب ف�ي دخول 

البيت األبي�ض والرئيس ترامب في أزمة 
أخ�رى وهيمن على عناوين األخبار لعدة 

أيام.
بأنه�ا  اوماروس�ا  ترام�ب  ووص�ف 
“منحطة” بعد نشرها التسجيل الصوتي 
لجلس�ة طردها من قبل جون كيلي كبير 

موظفي البيت األبيض.
وعقب نشرها تسجيال للمحادثة التي 
أجرتها مع ترامب بع�د طردها، وصفها 

مرارا ب�”المخبولة”.
لك�ن ترامب رف�ع من درج�ة الحرب 
الكالمية بينهما إلى مستوى غير معهود 
حتى من قب�ل الرئيس الذي ال يتورع عن 

اهانة منتقديه.
وكت�ب ترام�ب عل�ى تويت�ر “عندما 
تعط�ي امرأة مس�عورة منحط�ة باكية، 
فرص�ة وتعطيه�ا وظيف�ة ف�ي البي�ت 
األبيض، أعتقد أن ذلك ال ينفع. أحسنت يا 
جنرال كيلي إلقالة هذه الكلبة بسرعة”.

وأث�ارت تصريحاته انتق�ادات فورية 
م�ن الحزبي�ن السياس�يين الكبيرين في 

البالد.
وقال جيف فليك السناتور الجمهوري 
الذي ينتقد ترامب باستمرار “هذه اللغة ال 
تلي�ق برئيس الواليات المتحدة وال يمكن 
تبريرها ويجب أن ال يوافق الجمهوريون 

عليها”. أما فريدريكا ويلسون المتحدثة 
باس�م الديمقراطيي�ن ف�ي الكونغ�رس 

فقالت “كيف يجرؤ على ذلك؟”.
ويمثل تس�جيل أوماروسا )44 عاما( 
التي كانت من أشد أنصار ترامب، انتهاكا 

للثقة الرئاسية.
وأوضحت لش�بكة س�ي بي اس نيوز 
سبب التسجيل. وقالت “أنا من األشخاص 
الذين يحمون أنفس�هم. في عالم ترامب 

الكل يك�ذب”. وأضاف�ت “الجميع يقول 
ش�يئا في يوم ويغّي�ر روايته ف�ي اليوم 
التالي. أردت أن يكون لدي هذا الش�ريط 
للتوثي�ق .. في ح�ال وجدت نفس�ي في 
موق�ف كم�ا قل�ت، يش�ككون في�ه في 
مصداقيت�ي”. وط�رح كتاب اوماروس�ا 
“أنهينجد” )مضطرب( نظرة من الداخل 
عل�ى البيت األبيض في ظ�ل ترامب” في 
األسواق. ويصف الكتاب عمليات إصالح 

األضرار اليومية أثناء حملة ترامب وبعد 
ذلك في البيت األبيض.

ويقول الكتاب “أكبر عيوب شخصية 
دونالد ترامب كقائد وإنسان هو افتقاره 
الكامل للتعاطف م�ع اآلخرين”، واصفة 
الرئي�س بأنه “صديق” رغم أنها تهاجمه 

بشكل مستمر.
ويضي�ف الكتاب “ال ش�يء ل�ه معنى 
عن�د دونال�د ترام�ب أكث�ر من نفس�ه”، 
زاعم�ة أنه ينام في حج�رة منفصلة عن 
حجرة زوجته ميالنيا وأنه احضر س�رير 

تسمير البشرة إلى البيت األبيض.
وف�ي أكب�ر انتق�اد لق�درات ترامب، 
تصفه اوماروس�ا في كتابه�ا بأنه رجل 
أعم�ال ب�ارع إال أن�ه معرض “للنس�يان 
واإلحباط” وفي حال�ة “تدهور عقلي ال 
يمك�ن نكرانها”. وذكر اإلعالم األميركي 
في وق�ت الح�ق أن حملة ترام�ب تنوي 
مقاض�اة اوماروس�ا النتهاكه�ا اتف�اق 
السرية. وقد ألمحت المستشارة السابقة 
إلى أنه تم التس�جيل لترامب وهو يتلفظ 
باهانات عنصرية. وبثت ش�بكة “س�يب 
بي اس” تس�جيال لما يبدو أنه اوماروسا 
وه�ي تخطط مع مس�ؤولين آخرين في 
الحمل�ة كيفي�ة إصالح الض�رر في حال 

وجد مثل هذا التسجيل.
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ذكر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، أمس 
األربعاء، إن قمته الثالثة المزمعة مع الزعيم الكوري 
الش�مالي كي�م جون�غ أون الش�هر المقبل س�تكون 
خطوة أخرى صوب إخالء ش�به الجزيرة الكورية من 
األس�لحة النووية وإبرام معاهدة سالم إلنهاء الحرب 

الكورية.
وكان كي�م تعه�د خالل قمة تاريخي�ة مع الرئيس 
األميرك�ي دونال�د ترامب بس�نغافورة ف�ي حزيران 
بالعم�ل على ن�زع الس�الح الن�ووي، لك�ن الدولتين 
تجدان صعوبة منذ ذلك الحين في االتفاق على كيفية 

الوصول إلى ذلك الهدف.
وق�ال مون في خطاب إن العالقات بين الكوريتين 
تمثل “القوة المحركة” لنزع الس�الح النووي، مشيدا 
باالتف�اق الذي جرى التوصل إليه يوم االثنين بش�أن 

القمة التي ستعقد الشهر المقبل في بيونغيانغ.
وأض�اف م�ون إن الزعيمي�ن “س�يبحثان خطوة 
جريئة للمضي قدما نحو إعالن نهاية الحرب الكورية 
وتوقي�ع معادة س�الم وكذل�ك إخالء ش�به الجزيرة 

الكورية من األسلحة النووية تماما”.
وال ت�زال الجارت�ان في حال�ة حرب م�ن الناحية 
النظري�ة إذ أن الح�رب التي دارت رحاه�ا بين 1950 

و1953 انتهت بهدنة وليس بمعاهدة سالم.
وعب�ر م�ون عن أمله ف�ي إحراز تقدم س�ريع في 
المحادثات بين كوريا الش�مالية والواليات المتحدة، 
مع اتخ�اذ بيونجيانج خطوات للتخل�ي عن برامجها 
النووية على أن تقابلها “إجراءات ش�املة” من جانب 

واشنطن.
وقال في كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين 
لتحرير ش�به الجزيرة من الحك�م الياباني بين عامي 
1910 و1945 “عندم�ا ي�زول الش�ك المتأص�ل بي�ن 
الكوريتين وبين كوريا الش�مالية والواليات المتحدة، 

يمكن ساعتها تنفيذ االتفاق المشترك”.
وخالل قمتهما األولى في نيسان، اتفق مون وكيم 
على الس�عي إلنهاء الحرب الكورية هذا العام بالعمل 
مع الواليات المتحدة، لكن واشنطن قالت إن تركيزها 
منصب على نزع السالح النووي. غير أن ترامب تعهد 

في سنغافورة بتقديم ضمانات أمنية للشمال.
وقال مون “عندما يترسخ السالم في شبه الجزيرة 
الكورية إلى جانب نزع كامل للس�الح النووي، يمكن 

تحقيق التعاون االقتصادي بحدية”.
وأضاف أن خططا إلنش�اء خط للس�كك الحديدية 
بين الكوريتين س�تبدأ هذا العام، مقترحا مد خط بين 
دول تجمع ش�رق آس�يا ال�ذي يضم الصي�ن واليابان 

وروسيا ومنغوليا والواليات المتحدة.
ويسعى مون إلى استئناف التعاون االقتصادي مع 
الش�مال، بما في ذلك خط للس�كك الحديدية ومجمع 
صناعي مشترك، لكنه حذر بسبب العقوبات الدولية، 
الت�ي تقوده�ا واش�نطن، بس�بب برام�ج بيونغيانغ 

النووية والصاروخية.
وقال مون إنه يس�تهدف إقامة “مناطق اقتصادية 
موح�دة” على امت�داد األقاليم الجدودي�ة عندما يهدأ 

التوتر العسكري ويوجد سالم دائم.
وقدر أن التعاون االقتصادي عبر الحدود قد ال يقل 
عن 170 تريليون ون )149.9 مليار دوالر( على مدار 
الثالثين عاما المقبلة، مستشهدا بدراسة أعدها مركز 

أبحاث حكومي.

قمة كورية ثالثة إلرساء
 »السالم الدائم«
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طالب نشطاء حقوقيون بطرد 
الس�عودية م�ن مجل�س حق�وق 
اإلنس�ان باألمم المتحدة، وفرض 
عقوبات عليها، ما لم تبدأ المملكة 

باحترام حقوق اإلنسان. 
وعلى موقع “آف�از” للعرائض 
العالمية، دش�ن نش�طاء عريضة 
موجه�ة إل�ى ال�دول األعضاء في 
األم�م المتحدة، معلني�ن وقوفهم 
ومطالباته�ا  كن�دا  جان�ب  إل�ى 
المملك�ة باإلف�راج ع�ن نش�طاء 

حقوق اإلنسان.
العريض�ة  مدش�نو  وطال�ب 
مجل�س  م�ن  الس�عودية  بط�رد 
حقوق اإلنسان في األمم المتحدة 
إمكاني�ة  ودرس  الف�ور،  عل�ى 
ف�رض عقوبات ضدها م�ا لم تبدأ 

السعودية باحترام هذه الحقوق.
وأوض�ح المطالب�ون: “تتمتع 
معظ�م دول العالم بالديمقراطية، 
وتحت�رم حق�وق اإلنس�ان، لك�ن 
هناك دوال مثل الس�عودية تحاول 
م�ن  لحرمانن�ا  الموازي�ن  قل�ب 
القانون والحقوق والديمقراطية، 
وفرض واقع مظل�م، حيث الغلبة 

فيه للبلطجة والقوة”.
مطالبه�م  الموقع�ون  وب�رر 
بقولهم في بيان الحملة “تس�مح 
حت�ى  الم�رأة  برج�م  الس�عودية 
الموت وتنفذ أحكام جلد وحش�ية 
الس�لميين،  الناش�طين  بح�ق 
ومؤخ�را فقط قام�ت وحلفاؤها 
بقصف باص مدرس�ي يقل أطفاالً 

في اليمن”.
وتابع بي�ان الحملة “لكن حين 
انتق�دت كن�دا اعتقال الناش�طات 
الس�لميات ف�ي الس�عودية، ثارت 
الس�عودية،  الحكوم�ة  ثائ�رة 
واتخ�ذت إج�راءات غي�ر مب�ررة 
ضد كن�دا، في تأكي�د واضح على 

سياس�ة البلطجة التي تنتهجها المملكة 
ضد منتقديها”.

وأردف: “تري�د الس�عودية م�ن خالل 
ه�ذا التصعيد مع كندا أن ترس�ل رس�الة 
تهدي�د واضحة لكل دول�ة تحترم حقوق 
اإلنسان والقيم اإلنسانية المشتركة. لذا 
هناك حاجة لكي تتوحد اليوم جميع دول 
العال�م المتمس�كة بالديمقراطي�ة خلف 
كندا، قبل أن تتع�رض بدورها إلى التنمر 

والبلطجة السياسية السعودية”.
ودع�ا البيان إل�ى “ح�ان الوقت لكي 
نوق�ف االنته�اكات المس�تمرة لحق�وق 

اإلنس�ان م�ن قب�ل الس�عودية، دعون�ا 
نضغ�ط عل�ى حكوماتن�ا لحثه�ا عل�ى 
الوقوف إلى جانب كندا، والمطالبة بطرد 
الس�عودية م�ن مجلس حقوق اإلنس�ان 
التابع لألم�م المتحدة، وصوال إلى فرض 
عقوب�ات عليها ف�ي حال اس�تمرار هذه 

االنتهاكات”.
وأوض�ح: “الس�عودية ليس�ت عضوا 
التاب�ع  اإلنس�ان  حق�وق  مجل�س  ف�ي 
لألمم المتحدة وحس�ب، بل هي رئيس�ة 
لجن�ة وض�ع المرأة ف�ي األم�م المتحدة 
رغ�م عدم تمت�ع الم�رأة في الس�عودية 
ب�أي م�ن حقوقه�ا تقريب�ا، فض�ال عن 

اعتقال الناش�طات التعس�في. وقد حان 
الوقت لكي تداف�ع حكوماتنا عن حقوق 

اإلنسان.
ش�اركوا ف�ي الحمل�ة الت�ي تطال�ب 
دول العال�م بعدم الصم�ت عن القمع في 
الس�عودية وطردها م�ن مجلس حقوق 
اإلنس�ان”. وعن الحمالت الس�ابقة التي 
وجهه�ا النش�طاء ض�د الس�عودية، قال 
البيان: “لع�ب حراكنا دورا كبيرا في أول 
رد عالم�ي عل�ى االنتهاكات الس�عودية 
البرلم�ان  دف�ع  خ�الل  م�ن  المتك�ررة 
األوروبي للتصوي�ت لصالح فرض حظر 
عل�ى بي�ع األس�لحة للس�عودية بس�بب 

دوره�ا في اليم�ن”.  وأردف: “كانت تلك 
أول مواجهة نكس�بها ضد سطوة النفط 
والمال الس�عودي. دعون�ا نعمل من أجل 
مستقبل آمن لنا، يسوده العدل والقانون 
واحت�رام حقوق اإلنس�ان. قبل أن تنجح 
السعودية ومن ورائها ترامب في قيادتنا 

نحو المصير البائس الذي يعدونه لنا”. 
في الس�ياق ذاته، قالت منظمة العفو 
الدولية إن رد الفع�ل تجاه كندا يظهر أن 
م�ن الض�روري أال تذعن ال�دول الغربية 
للترهيب بهدف إس�كاتها بش�أن معاملة 
الرياض للمعارضين. وقالت سماح حديد 
مدي�رة الحم�الت في الش�رق األوس�ط 

بالمنظم�ة: “بدال من تطبي�ق إصالحات 
ف�ي مج�ال حق�وق اإلنس�ان، اخت�ارت 
بإج�راءات  ال�رد  الس�عودية  حكوم�ة 
عقابي�ة على االنتقادات. ال�دول التي لها 
نفوذ كبير في الس�عودية مث�ل الواليات 
المتحدة  األمريكية والمملك�ة  المتح�دة 
وفرنس�ا التزم�ت الصمت لفت�رة أطول 
مما ينبغ�ي”. وكانت الس�عودية اتخذت 
إج�راءات صارمة ضد كندا، بعد أن عبرت 
األخي�رة عن قلقها من اعت�قال نش�طاء 
المدافع�ة  بين����ه�م  الس�عودية  ف�ي 
الب�ارزة عن حق�وق المرأة س�مر بدوي، 

ودعت لإلفراج عنهم.

أطلقها نشطاء على »آفاز« وحظيت بدعم كبري

محلة دولية لطرد السعودية من األمم املتحدة
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مديرية بلديات ميسان
اعالنجلنة البيع واالجيار

بن�اء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان / ش�عبة االمالك املرق�م 14897 يف 2018/8/5 
املتضمن االعالن عن تأجري ساحة مثيله ) ملعب خمايس( عىل جزء من القطعة املرقمة ) 2927/1( 

مق 6 العيداوية العائدة اىل مديرية بلدية العدل  
 تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار عن تأجريها وحس�ب املواصفات وال�روط املدرجة ادناه اس�تنادا 
لقان�ون بي�ع وايجار ام�وال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013 فع�ىل من يرغب االش�راك باملزايدة 
العلني�ة مراجعة مديرية بلدية العدل او س�كرتري اللجنة وخالل م�دة 30  يوما تبدأ من اليوم التايل 
لنر االعالن مس�تصحبا مع�ه تأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من القيم�ة املقدرة لكامل مدته 
وس�تجري املزايدة يف اليوم التايل  من مدة االعالن الس�اعة العارشة والنص�ف صباحا خالل الدوام 
الرس�يم ويكون م�كان اجراءها يف مقر مديرية بلدي�ة العدل واذا صادف يوم امل�زاد العلني عطلة 
رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 

النر واالعالن واجور اللجنة البالغة 2% واية اجور قانونية اخرى  

 

رشوط االشراك باملزايدة )ملعب خمايس (
1 � ان تكون مواصفات انشاء املالعب )خماسية 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

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثالثة  ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة 
العلنية إليجار العقارات املبينة  تفاصيلها ادناه العائدة  اىل بلدية القادس�ية 
ومل�دة ) س�نة واحدة ( املبين�ة تفاصيلها يف ادناه وفقا ألح�كام  قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم ) 21( لسنة 2013 فعىل من يرغب االشراك باملزايدة 
مراجعة البلدية   لالطالع عىل الروط املطلوبة مستصحبني معهم التامينات 
القانونية  من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون    وستجري 
املزايدة يف البلدية  املذكورة  وعند مصادقة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل 
للي�وم ال�ذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 

كافة املصاريف واجور اعالن يف الصحف الرسمية.

الروط :
1  � تقدي�م ب�راءة ذمة املزايد م�ن  ديوان البلدية مع ص�ورة هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
2  � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر  تس�ديد بدل 
االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد 

وتصديقه وفقا للمدة املحددة   وتعليماته وبخالفة يعترب ناكال بالتزاماته 
3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او 
م�روع املصلحة العامة دون الحاج�ة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا 

لروط العقد املربم 
4 � ال يج�وز اس�تخدامها لغ�ري الغرض املؤج�رة من اجله مع ع�ودة كافة 

املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 � للبلدي�ة اضافة اي رشوط   تضمن املصلح�ة العامة وحماية املال العام 

وقبل  اعالن املزايدة   
قائمة االمالك العائدة اىل بلدية )القادسية(

وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ املحمودية

رقم االضبارة 58 / خ / 2018  
التاريخ 5 / 8 / 2018 

اعــالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ املحمودية حص�ة املدين من العق�ار 16 / 59 م 
17 الواقع يف الس�ويب العائ�د للمدين وليد عيىس خل�ف املحجوز لقاء 
طلب الدائن ماهر منهاج عبد الحميد البالغ 772,500,000 س�بعمائة 
واثنان وس�بعون مليون وخمس�مائة الف دينار فعىل الراغب بالراء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوماً تبدأ من اليوم التايل للنر 
مستصحباً معه التأمينات القانونية عرة من املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري 

املواصفات :-

املنفذ العدل / رياض حممد يارس  
1- موقعه ورقمه :- السويب / قريب شارع السويب 16 / 59 م 17

2- جنسه ونوعه :- ارايض زراعية ملك رصف 
3- حدوده واوصافه :- كما مثبت يف خارطة العقار   

4- مشتمالته :- ارايض زراعية خالية من الشواغل ومروكه 
5- مساحته :- عموم العقار ) 5 ( دونم حصة املدين منها 4 دونم

 6 - درجة العمران :- اليوجد 
 7- الشاغل :- اليوجد

8- القيم�ة املق�درة : عم�وم العق�ار 125,000,000 مائ�ة وخمس�ة 
وع�رون ملي�ون دينار حص�ة املدين مائ�ة مليون دين�ار وان موعد 

املزايدة الساعة الثانية عر ظهراً يف هذه املديرية

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

دار القضاء يف الطارمية
محكمة االحوال الشخصية يف الطارمية

العدد 484 / ش / 2018 
التاريخ 13 / 8 / 2018 

املدعية / ناعس مهاوش مناور   
املدعى عليه / احمد وسمي غيث  

املوضوع / نرش 
ملقتضيات حس�م الدعوى الرعي�ة املقامة امام 
هذه املحكمة بالعدد اع�اله قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�اً يف صحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
للحض�ور امامه�ا يف موعد املرافعة ي�وم 26 / 8 
/ 2018 الس�اعة الثامنة صباح�اً ويف حالة عدم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عنك س�تجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون  

القايض / امحد مثنى امحد

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 3067 / ش / 2018 

التاريخ 13 / 8 / 2018 

اعالن
املدعية / ضحى سامي فياض 

املدعى عليه / شاكر مالك عبد الله     
اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمية حكماً 
غيابي�اً بحقك بالرق�م اعاله الذي يق�ي بنفقة ماضية 
ومستمرة للمدعية اوالً : نفقة ماضية بمبلغ وقدره مائة 
الف دينار اعتب�اراً من تاريخ الرك 21 / 9 / 2017 ثانياً 
نفقة مس�تمرة بمبل�غ وقدره مائة وخمس�ة وعرون 
ال�ف دينار من تاريخ 15 / 7 / 2018 حكما غيابيا قابال 
لالعراض والتمييز وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
بالنر يف صحيفتني محليتني وعدم اعراضك عىل القرار 
الصادر بحقك ضمن امل�دة القانونية البالغة ثالثون يوماً 
اعتباراً من تاريخ النر فس�وف يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية . 
القايض / طارق رواد عباس

محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة 
 رقم اإلخطار: 2016/204

إعالن
إىل/ املته�م اله�ارب )الرط�ي صف�اء كاظ�م عب�ود 

املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة(
 مل�ا كن�ت متهما وفق امل�ادة /5 ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008 لغياب�ك عن مقر عملك م�ن تاريخ 2014/4/3 
ولح�د اآلن.  وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجهول اقتىض 
تبليغك بهذا اإلعالن ع�ىل أن تحرض أمام محكمة قوى 
األمن الداخيل الخامسة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوماً 
من تاري�خ تعليق هذا اإلعالن يف مح�ل إقامتك وتجيب 
ع�ن التهمه املوجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف 
تجري محاكمتك غيابياً وتحجز أموالك املنقولة والغري 
املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني إلقاء القبض 
عليك أينما وجدت وتس�ليمك إىل اقرب سلطة حكومية 
وإلزام املواطنني الذين يعلمون بمحل اختفائك بأخبار 
الجهات املختصة استناداً للمادة 69 / أوالً وثانياً وثالثاً 
ورابع�اً من قانون أص�ول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008. 
رئيس املحكمة

���������������������������������������������
محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة  

قرار التجريم غيابياً
الق�رار:  تاري�خ   2016/1093 القضي�ة:  رق�م 

 2016/6/27
تشكلت محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة 
ي�وم االثن�ني املص�ادف 2016/6/27 برئاس�ة اللواء 
الحقوقي رزاق عبدعيل محمد الطائي وعضوية كل من 
العمي�د الحقوقي خضري عويف هالل والعميد الحقوقي 
جرب عتيوي معله وأصدرت باسم الشعب قرارها االتي: 
- اس�م املتهم الغائب / الرطي عدي يعقوب يوس�ف 
محس�ن ، وحدته / مديرية رشط�ة محافظة البرصة، 

املشتكي الحق العام.
احالت الينا مديرية رشط�ة محافظة البرصة بموجب 
أم�ر اإلحالة املرق�م 192 يف 2015/4/4 أوراق املجلس 
التحقيق�ي الخاص�ة باملته�م الغائ�ب أع�اله إلج�راء 

محاكمته غيابياً  
وف�ق امل�ادة 5/ ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008 وبداللة 

املادة 65/ من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008  
القرار: 

اطلع�ت املحكم�ة ع�ىل اضب�ارة القضي�ة وتل�ت علناً 
امر اإلحال�ة وورقة التهمة ومن ثم ق�دم املدعي العام 
مطالعت�ه وطل�ب فيه�ا تجري�م املتهم بموج�ب مادة 
اإلحال�ة وتحديد عقوبت�ه بمقتضاها غيابي�اً وربطت 

الطالعة بإضبارة القضية.
انت�دب رئيس املحكمة املحامي جبار عاتي جرب للدفاع 
عن املتهم أعاله اس�تناداً للم�ادة 37/ ثانياً ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008 وقد حرض جلسة املحكمة.
اطلع�ت املحكمة عىل إفادات الش�هود كل من املفوض 
يعق�وب موىس محم�د واملف�وض عالء ثعب�ان عبود( 
املدونة باملجل�س التحقيقي عمالً بأح�كام املادة 59/ 
ثانياً من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 2008 وكذلك اس�تمعت 
اىل مطالع�ة املحام�ي املنتدب والتي طل�ب فيها الرأفة 
باملتهم الغائب )الرطي عدي يعقوب يوسف محسن( 

عند تحديد مدة العقوبة.
اطلع�ت املحكم�ة ع�ىل االخط�ار املرق�م 2015/460 
يف 2015/5/7 والحظ�ت م�ي امل�دة املق�رر قانون�ًا 
عىل تعليق�ه ونره يف صحيفة املس�تقبل الصادرة يف 
2015/8/9 عم�اًل بأحكام امل�ادة 59 / اوالً ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
وم�ن وقائ�ع القضي�ة اتض�ح م�ا ي�يل: -  بتاري�خ 
2014/5/25 غاب املتهم عدي يعقوب يوسف محسن 
عن مقر عمل�ه مديرية رشطة محافظ�ة البرصة ولم 

يلتحق لحد االن، 
ملا تقدم حي�ث ان فعل املتهم )الرط�ي عدي يعقوب 
يوسف محسن( يشكل جرماً ينطبق واحكام املادة 5/ 
أوالً من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بقانون 38 
لس�نة 2015 وبداللة املادة 69 من ق.أ.د رقم 17 لسنة 
2008. لغياب�ه عن مق�ر عمله بتاري�خ 2015/4/25 

ولحد اآلن.
عليه قررت املحكمة تجريمه بموجبها وتحديد عقوبته 

بمقتضاها غيابياً 
ص�در القرار يأتف�اق اآلراء قاب�اًل لالعراض اس�تناداً 
ألح�كام امل�ادة 71 ثانياً م�ن اوالً ق.أ.د رقم 17 لس�نة 

2008.وافهم علنا يف 2016/6/27.  
اللواء الحقوقي/ رئيس املحكمة
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة الكوت

رقم الدعوى1898/ب/2018
اىل املدع�ى عليهم/1- حمزة خض�ري عباس2- برى 

خضري عباس3- عبد الرحمن خضري عباس 
4- هدى خضري عباس 5- عماد خضري عباس 6- نهاد 

خضري عباس 
7- س�ندس خض�ري عباس 8- منى خض�ري عباس 9- 

منتهى خضري عباس 
10- ذكرى خضري عباس 

تبليغ
اق�ام املدعي حس�ني خضري عب�اس الدع�وى املرقمة 
اعاله والت�ي يطلب فيه�ا دعوتكم للمرافع�ة والحكم 
بالزامك�م بدف�ع مبلغ قدره خمس�ه وعرون مليون 
دين�ار الخ�اص ببيع مورثه�م والدهم خض�ري عباس 
محمود العقار املرقم 2475/1م39الهوره وملجهوليه 
محل اقامتكم حس�ب اش�عار مختار محل�ه الفالحيه 
واملرفق بكتاب مركز رشطه الفالحيه بالعدد 13098يف 
2018/8/13 عليه تقرر تبليغكمبواس�طه صحيفتني 
محليت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذة املحكمة صب�اح يوم 
2018/8/30 الساعةالتاس�عة صباحا ويف حاله عدم 
حضوركماوم�ن ين�وب عنك�م قانون�ا س�وف تجري 

املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون  
 القايض 

عمار حسن عبد عيل

العدد :97
التاريخ :2018/8/15

نوع الملك والموقع ت
واالستعمال

رقم 
الملك

مساحة 
مدة القيمة التقديريةمدة االيجارالملك

االعالن 

30 يوم770000سنة واحدة4212حانوت الشارع العام1

30 يوم770000سنة واحدة4312حانوت الشارع العام2

30 يوم505000سنة واحدة9812حانوت الشارع العام3

30 يوم505000سنة واحدة10112حانوت الشارع العام4

30 يوم505000سنة واحدة10312حانوت الشارع العام5

30 يوم1130000سنة واحدة110350كازينو6

30 يوم535000سنة واحدة124350مشتل7

30 يوم63000سنة واحدة79كشك/مقابل البريد8

30 يوم63000سنة واحدة129كشك/مقابل البريد9

30 يوم780000سنة واحدة179كشك/مقابل الناحية10

30 يوم630000سنة واحدة259كشك/محطة الوقود11

30 يوم720000سنة واحدة279كشك/محطة الوقود12

30 يوم585000سنة واحدة509كشك/مقابل المستوصف13

30 يوم970000سنة واحدة899كشك/ قرب مركز الشرطة14

30 يوم970000سنة واحدة909كشك/ قرب مركز الشرطة15

15 يوم780000سنة واحدة339كشك السوق العصري16

15 يوم655000سنة واحدة4912حانوت 17

15 يوم550000سنة واحدة2112حانوت 18

15 يوم590000سنة واحدة2012حانوت 19
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    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن مكتب املفتش العام يف وزارة الداخلية، بضبط عصابة 
مكونة من ثالثة اش�خاص متخصصة بتزوير وبيع العملة 

العراقية، يف بغداد.
وق�ال مكتب املفتش يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي« ، 
إن »مفرزة الضبط بالجرم املش�هود التابعة ملديرية تفتيش 
بغ�داد يف مكتب املفت�ش العام ل�وزارة الداخلية تمكنت من 
ضبط عصابة مكونة من ثالثة اشخاص متخصصة بتزوير 

وبيع العملة العراقية«.
وأض�اف، أن »عملي�ة الضب�ط تم�ت يف منطق�ة النهض�ة 
ببغداد بعد نصب كمني واس�تدراج للعصابة من قبل مفرزة 
الضبط بالجرم املش�هود التي يرأس�ها مدير تفتيش بغداد، 
حيث أس�فرت العملية عن ضبط العصابة متلبسة بالجرم 
املشهود ببيع 10 ماليني دينار عراقي مزورة فئة )25( ألف 

دينار«.
وأش�ار إىل، أن »املف�رزة التفتيش�ية نظم�ت محرض ضبط 
اصويل ودونت افادات املتهمني وعرضتها أمام أنظار قايض 
تحقيق محكمة الرصافة الخافر الذي قرر توقيفهم عىل ذمة 
القضية للتحقيق معهم بغية كشف خيوطها واملتورطني يف 

استهداف االقتصاد العراقي.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة صحة بغ�داد / الكرخ ، ضب�ط معمل لصنع 
االجب�ان غري حاصل ع�ىل اإلجازة الصحي�ة واملواد فيه غري 

صالحة لالستهالك البرشي يف منطقة عويريج .
وذكرت مدير صحة الكرخ جاسب لطيف الحجامي يف بيان 
تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان »مالكات ش�عبة الرقابة 
الصحية التابعة لقس�م الصحة العامة يف دائرة صحة بغداد 
/ الكرخ وبالتعاون مع جهاز األمن الوطني والقوة املاسكة 
ل�أرض تمكنت من ضبط معمل لصنع االجبان غري حاصل 
عىل اإلج�ازة الصحية وامل�واد فيه غري صالحة لالس�تهالك 

البرشي يف منطقة عويريج .
وأشار اىل ، انه« تم اتالف 10 طن من الجبن املصنع باملعمل 
وغري صالح لالس�تهالك البرشي وبحضور صاحب العالقة 
وتم غلق املعمل وتغريم صاحب وفق قانون الصحية العامة 

89 لسنة 1981 ».
وتاب�ع ،ان »م�الكات ش�عب الرقابة الصحي�ة متواصلة يف 
عمله�ا الرقابي ولكافة محالت بيع املواد الغذائية واملطاعم 
و املعام�ل يف جانب الك�رخ من مدينة بغ�داد وذلك لضمان 

سالمة وصحة املواطن .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغداد عن اكمال الكش�وفات 
النهائي�ة عىل منزل الش�اعر الكبري محمد 
اىل  لتحويل�ه  تمهي�دا  الجواه�ري  مه�دي 
متحف وطني«.وذك�رت مديرية العالقات 
واالعالم يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
أن« اللجنة املش�كلة لهذا الغرض برئاس�ة 
مدير ع�ام العالقات واالع�الم )حكيم عبد 
الزه�رة( وعضوي�ة مهندس�ني من مكتب 
وكيل امانة بغداد للشؤون الفنية ودائرتي 
الكش�وفات  اكملت  التصاميم واملش�اريع 
النهائي�ة عىل منزل الش�اعر الكبري محمد 
مه�دي الجواه�ري يف منطق�ة القادس�ية 
تمهي�دا لتحويل�ه اىل متح�ف وطني يضم 
مركزا ثقافيا وقاعة لعقد الندوات الثقافية 
اىل جانب ع�رض مقتنيات الجواهري التي 
س�تهديها ابنت�ه الدكت�ورة خي�ال محمد 
مه�دي الجواه�ري اىل املتحف«.واضاف�ت 
ان« املرحلة الثانية س�تكون من مسؤولية 
دائرة املشاريع التي س�تتوىل عملية إعادة 
تصمي�م املن�زل عىل وف�ق م�ا مخطط له 
ك�ي يكون متحفا متكام�ال جاهزا إلقامة 
الفعاليات الثقافية ومتاحا امام املواطنني 

للتجوال يف اروقته.

امانة بغداد تعلن اكامل 
الكشوفات لتحويل بيت 
اجلواهري ملتحف وطني

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزير التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلمي عب�د الرزاق 
العي�ى عن تخصيص قراب�ة 200 الف مقعد درايس لقبول 
طلبة املرحلة االوىل يف الكليات واملعاهد الحكومية واالهلية، 

يف العام الدرايس 2018 � 2019.
وأك�د العي�ى، يف ترصي�ح صحف�ي ان »وزارت�ه اع�دت 
خط�ة الس�تيعاب كافة مخرج�ات وزارة الرتبي�ة بمختلف 
التخصص�ات التطبيق�ي واالحيائ�ي والف�رع االدبي عالوة 
عىل التخصص�ات املهنية }التج�ارة والصناعة{ لقبولهم يف 
الكليات واملعاهد ضمن املرحلة االوىل للعام الدرايس 2018 � 
2019 بمختلف التخصصات العلمية واالنسانية وللدراستني 
الصباحية واملس�ائية يف الكليات الحكومية واالهلية حسب 

الطاقة االستيعابية لكل قسم«.
واض�اف ان »الع�ام الدرايس امل�ايض 2017 � 2018 تم فيه 
قبول 185 الف طال�ب وطالبة،« الفتا اىل ان »العام الدرايس 
2018 � 2019 خصص�ت الوزارة فيه قرابة 200 الف مقعد 

درايس الستقبال كافة مخرجات وزارة الرتبية«.
وأشار العييس اىل ان العام الدرايس املقبل »شهد اضافة قرابة 
الفي مقعد درايس يف الدراسات العليا بمختلف التخصصات 

العلمية واالنسانية مقارنة بالعام املايض.

التعليم: زيادة مقاعد القبول للدراسات 
األولية والعليا

  بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة البيئة، عن تسلمها اول سيارة 
تويوتا تعمل بالطاقة النظيفة، فيما اكدت 

انه سيتم تعميمها.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، انها ” اس�تلمت اول س�يارة من 
رشكة تويوتا من س�يارات الهايربد – نوع 
برييوس، يف خطوة جديدة لتقليل االنبعاثات 
الغازي�ة وتقلي�ل االعتماد ع�ىل البنزين”، 

مبينة ان “ذلك جاء خالل اجتماع ترأس�ته 
مدير ع�ام الدائرة الفنية يف الوزارة ش�ذى 

كاظم مع ممثيل من رشكة تويوتا”.
واضاف�ت ال�وزكارة ان “كاظ�م اوضحت 
س�يارة هاي�ربد تعم�ل بالوق�ود البنزيني 
والبطاري�ة التي تش�حن ذاتي�اً اثناء عمل 
املحرك، مما يقلل االعتماد عىل وقود البنزين 
بنس�بة 60% وبالتايل التقليل من انبعاثات 
غ�ازات الدفيئ�ة امللوث�ة للبيئ�ة واالعتماد 
ع�ىل الطاق�ات املتج�ددة وحس�ب التوجه 

الحكوم�ي م�ن االمان�ة العام�ة ل مجل�س 
الوزراء”. واكدت املدير العام للدائرة الفنية 
خ�الل البي�ان، ان “رشكة تويوتا س�لمت 
وزارة البيئة س�يارة الهايربد نوع برييوس 
لتق�وم باختباره�ا عىل مدى ش�هرين من 
كاف�ة النواح�ي لضم�ان عملها بالش�كل 
الصحيح يف ظروف الع�راق املناخية ووفق 

رشوط املتانة واالمان وبكفاءة عالية”.
تويوتا “بريوس” هي أول مركبة “هايربِد” 
يتم إنتاجها عىل نطاٍق واس�ع يف العالم، إذ 

ظهرت للمرة األوىل يف األس�واق اليابانية يف 
العام 1997، ثم ُطرحت للبيع عىل مستوى 
العال�م ع�ام 2000، وق�د ش�هدت املركبة 
تطوراً مس�تمراً مكنَّها م�ن مواجهة كافة 
التحدي�ات والبق�اء يف ص�دارة تكنولوجيا 
تويوت�ا  مركب�ة  وتحظ�ى  ال�”هاي�رِبد” 
“بريوس” املبتكرة والعرصية منذ إطالقها 
الخط�وات  يس�تعرض  عري�ٍق،  بتاري�ٍخ 
الهائلة الت�ي اُتخذت يف أواخر التس�عينات 

لتطويرها.

   بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث الوكي�ل الفني ل�وزارة الصناعة 
واملع�ادن ع�ادل كري�م، م�ع وف�د من 
الكندية  داينمك�س«  رشك�ة »جن�رال 
سبل التعاون الصناعي املشرتك، وابرام 
وتطوي�ر  لتأهي�ل  رشاك�ة  اتفاقي�ات 

الخطوط االنتاجية لرشكات الوزارة.
وذك�ر بي�ان صحف�ي لل�وزارة تلقته 
»املستقبل العراقي«، ان كريم »استقبل 
صب�اح اليوم يف مكتبه الرس�مي بمقر 
ال�وزارة، وف�دا م�ن رشك�ة )جن�رال 
املتخصص�ة  الكندي�ة  داينمك�س( 
يف مج�ال صناع�ة وصيان�ة املع�دات 

املختلف�ة ومنه�ا املع�دات العس�كرية 
الثقيلة، وبحث الجانبان اوجه التعاون 

الصناعي املشرتك«.
واض�اف »ج�رى خ�الل اللق�اء بح�ث 
امكاني�ة الدخ�ول يف اتفاق�ات وعقود 
الخط�وط  وتطوي�ر  لتأهي�ل  رشاك�ة 
يف  التكنولوجي�ا  ونق�ل  االنتاجي�ة 
املج�ال الصناع�ي وتنفي�ذ املش�اريع 
ومناقش�ة كاف�ة التفاصي�ل املتعلق�ة 
بعقود املش�اركة بما يصب يف مصلحة 

الطرفني«.
اشار كريم، بحس�ب البيان، اىل »توجه 
وزارة الصناعة واملعادن نحو الرشاكات 
الحقيقي�ة والناجح�ة م�ع ال�رشكات 
العاملي�ة يف ش�تى املج�االت الصناعية 

لتطوي�ر القط�اع الصناع�ي العراق�ي 
وتنويع االنتاج املحيل«.

واك�د ع�ىل ان »ل�دى رشكات ال�وزارة 
فرص وملفات ومش�اريع اس�تثمارية 
عديدة وباالمكان االستفادة منها للعمل 
املش�رتك وف�ق الضواب�ط والتعليمات 
الحكومي�ة بالتواص�ل والتنس�يق مع 

دائرة االستثمارات يف الوزارة«.
من جانب�ه، اكد وفد الرشك�ة الكندية 
رغبة الرشكة واستعدادها الجاد للعمل 
يف الع�راق والتوصل اىل اتفاقات رشاكة 
م�ع مثيالته�ا م�ن رشكات ال�وزارة، 
معرب�ا عن امله ب�أن يس�هم اللقاء يف 
فتح افاق التعاون املس�تقبيل املش�رتك 

بني الجانبني.

البيئة تستلم اول سيارة تويوتا تعمل بالطاقة النظيفة لغرض تعميمها

الصناعة تبحث مع رشكة كندية تأهيل وتطوير اخلطوط االنتاجية العراقية

    البصرة / المستقبل العراقي

صادق محافظ البرصة اسعد العيداني، عىل رصف رواتب 
املعلمني واملدرس�ني املتعاقدين لأشهر كافة باالضافة اىل 

اإلجراء اليوميني«.
وذك�ر مدير مكتب املحافظ عم�اد العيداني يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراقي« إن »رصف تلك الرواتب سيكون قبل 

حلول عيد األضحى املبارك«.

وكان العيدان�ي قد كش�ف االس�بوع الجاري، عن مس�اع 
ل�رصف رواتب املعلم�ني العقود لجميع األش�هر قبل عيد 
االضحى املبارك م�ن مبلغ ال�97 مليار دينار التي رصفت  

للبرصة مؤخرا ضمن موازنتها التشغيلية.
وق�ال العيداني ان 56% من ذلك املبلغ س�ترصف ملديريات 
بلدي�ات وبلدي�ة البرصة كتأج�ري اآللي�ات ورواتب عمال 
النظاف�ة الذين قال بأنهم لم يتس�لموا رواتبهم منذ  عدة 

أشهر فضال عن دعم املستشفيات.

حمافظ البرصة يصادق عىل رصف رواتب 
املعلمني املتعاقدين واإلجراء اليوميني

   المستقبل العراقي / منى خضير عباس

 زار وكي�ل وزارة التج�ارة ولي�د حبي�ب 
املوس�وي الرشك�ة العام�ة لتج�ارة املواد 
الغذائي�ة وكان يف اس�تقباله املدي�ر العام 

املهندس قاسم حمود منصور ».
وفور وصول املوس�وي » ت�م عقد اجتماع 
موسع ضم كل من معاون مدير عام دائرة 
االداري  التخطي�ط واملتابع�ة واملعاون�ني 
وامل�ايل والتس�ويقي يف الرشك�ة وم�دراء 

اقسام الرشكة«.

و تم خ�الل االجتماع طرح اهم االنجازات 
املتحققة يف الرشكة واثنى الوكيل بكل تلك 
االنج�ازات التي اعتربها مث�ال يحتذى به 

لباقي رشكات الوزارة ».
كما وج�ه املوس�وي »بعدد م�ن القضايا 
اهمه�ا تعظيم م�وارد الرشك�ة من خالل 
 ) الرشك�ة  لنش�اط  الع�ودة   ( املتاج�رة 
م�ن  وغريه�ا  واالس�تثمار  واملس�اطحة 
الفرص وشجع عىل طرح االفكار  الجديدة 
واملتط�ورة  من قب�ل مدراء االقس�ام وما 
وجده  من رغبة لدى ادارة الرشكة لتقديم 

االفضل ».
من جان�ب اخر وجه » ب�ان يكون توزيع 
مفردات البطاق�ة التموينية دفعة واحدة 
وتفعي�ل ال�دور الرقابي ملتابع�ة ذلك بعد 
االجتم�اع ب�دء الوكي�ل جول�ة يف اروق�ة 
بالجه�ود  واش�اد  واقس�امها  الرشك�ة 
املبذول�ة واملتميزة يف تطوير بناية الرشكة 
والنظافة واالهتمام بكل الجوانب العملية 
واالدارية واالنسانية يف الرشكة واثنى عىل 
تلك الجهود وعىل راس�ها الجهود املبذولة 

من املدير العام.

وكيل وزارة التجارة يتفقد الرشكة العامة للمواد الغذائية

    بغداد/ المستقبل العراقي

حددت وزارة الرتبية، السادس عرش من 
شهر أيلول املقبل، موعداً لبدء امتحانات 
اإلبتدائي�ة  للدراس�تني  الثان�ي  ال�دور 

والثانوية.
وذكرت الرتبية يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي« ، ان »املديرية العامة للتقويم 
واالمتحان�ات يف وزارة الرتبي�ة، ح�ددت 
يوم السادس عرش من أيلول موعداً لبدء 
امتحان�ات الدور الثاني لطلبة الدراس�ة 

االبتدائية غري املنتهية وملدة 6 أيام«.

»امتحان�ات  أن  البي�ان،  وأض�اف 
الكورس�ات لطلبة الثانوية )املتوس�طة 
واإلعدادية( ستكون للمدة من يوم االحد 
املص�ادف 9/16 ولغاي�ة ي�وم الس�بت 
املص�ادف 9/29«، موضح�اً ان »إدارات 
املدارس مخولة بوضع الجداول حس�ب 

ظروفها«.
وب�ني، ان »امتحانات املحملني س�تكون 
ضم�ن نفس الفرتة املح�ددة المتحانات 
الدور الثان�ي«، منبه�اً إىل ان »االمتحان 
الذي يصادف يف يوم عطلة ينقل إىل اليوم 

الذي يليه.

  بغداد/ المستقبل العراقي

أص�درت وزارة الدف�اع، بيان�اً بش�أن 
منتس�بي االجه�زة االمني�ة والدوائ�ر 
املدنية املنحلة املشمولني باإلحالة عىل 

التقاعد«.
وذكر بي�ان للوزارة تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، أن »وزارة الدفاع/ املديرية 
تدع�و  املحارب�ني،  لش�ؤون  العام�ة 
منتس�بي االجه�زة األمني�ة والدوائ�ر 
املدنية املنحلة املشمولني باإلحالة عىل 
التقاعد بموجب كتاب الهيأة الوطنية 

العليا للمس�اءلة والعدال�ة العدد 733 
 ،)36( للوجب�ة   2018  /1  /14 يف 
طلب أم�ر ديواني لإلحالة عىل التقاعد 
لش�ؤون  العام�ة  املديري�ة  مراجع�ة 
املحارب�ني اعتبارا م�ن 10/ 8/ 2018 
مستصحبني معهم كافة املستمسكات 
األصلية التي تثبت انتسابهم اىل الكيان 

املنحل«.
أش�ار  املحافظ�ات،  س�كنة  وبش�ان 
البي�ان اىل »مراجع�ة مكات�ب املديرية 
العامة لش�ؤون املحاربني املوجودة يف 

محافظاتهم.

الرتبية حتدد »16« أيلول موعدًا المتحانات 
الدور الثاين ملرحلتي اإلبتدائية والثانوية

الدفاع تصدر بيانًا بشأن منتسبي االجهزة 
االمنية املشمولني باإلحالة عىل التقاعد

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة امل�وارد املائي�ة، إتخاذها عدة 
اج�راءات ملعالج�ة الرتاكيز امللحية يف ش�ط 
الب�رصة واملط�ل ع�ىل  الع�رب بمحافظ�ة 

الخليج.
»املس�تقبل  تلقت�ه  لل�وزارة  بي�ان  وذك�ر 
العراق�ي«، ان »وزارة امل�وارد املائية متمثلة 
باملديري�ة العام�ة لتش�غيل مش�اريع الري 
والب�زل يف محافظ�ة الب�رصة ، أتخذت عدة 
إج�راءات ملعالج�ة الرتاكيز امللحية يف ش�ط 
الع�رب منه�ا زي�ادة االطالق�ات املائية من 
ناظم قلعة صالح اىل البرصة بواقع 75م3/

ث�ا باالضافة اىل إزال�ة التج�اوزات عىل نهر 
دجل�ة ملن�ع التج�اوز عىل حص�ة محافظة 
الب�رصة وزيادة االطالق�ات املائي�ة يف قناة 

البدعة م�ن نهر الغراف لتزويد مرشوع ماء 
ال� RO التابع ل�وزارة البلديات بكمية التقل 
عن 7 اىل 7.5 م3/ثا«.وأضاف ان »اس�تمرار 
االطالق�ات املائي�ة به�ذا املس�توى س�وف 
تنخف�ض الرتاكي�ز امللحي�ة يف ش�ط العرب 
خالل االس�بوعني املقبلني«.وأشار البيان اىل 
ان »ش�ط العرب ش�هد قدوم موجة ملحية 
وارتفاع يف تراكيز االمالح بشكل غري مسبوق 
مم�ا س�بب رضر وتوق�ف بع�ض محطات 
االس�الة ملناطق جنوب الب�رصة عن العمل« 
عازياً »سبب زيادة الرتاكيز امللحية اىل قطع 
مياه نهر الكارون بش�كل ت�ام ورمي مياه 
البزل يف ش�ط الع�رب باالضاف�ة اىل ارتفاع 
منسوب مياه املد البحري بشكل كبري وقلة 
االطالق�ات املائية لالش�هر االوىل م�ن العام 

الحايل بسبب تدني الواردات املائية.

املوارد املائية حتدد موعدًا إلنخفاض ملوحة شط العرب

ضبط عصابة للتزوير وبيع العملة 
العراقية بكمني يف بغداد

صحة الكرخ تعلن إتالف »10« اطنان 
من االجبان غري الصاحلة لالستهالك يف عويريج
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جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد/الرصافة 

االتحادية 
محكمة بداءة الرصافة

العدد 1138 / ب / 2018 
 التاريخ 14 / 8 / 2018 

اعالن 
اىل / املدع�ى عليها / ميس�ون عب�د الرزاق 

جميل   
اق�ام املدع�ي محم�د كاظم ثجي�ل الدعوى 
املرقمة اعاله يطالبك فيها بتس�ليم الش�قة 
املرقم�ة ) 2 ( من العقار املرقم 2314 / 3 / 
3 العائدة له وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائم بالتبليغ عليه تقرر تبليغك اعالناً 
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام 
هذه املحكمة يوم 30 / 8 / 2018 الس�اعة 
التاس�عة صباحاً وعند عدم حضورك او من 
ينوب عن�ك قانوناً س�تجري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً ووفق االصول  

القايض االول / غانم عبد اهلل زناد

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد/الرصافة 

االتحادية 
محكمة بداءة الرصافة

العدد 1138 / ب / 2018 
 التاريخ 14 / 8 / 2018 

اعالن 
اىل / املدع�ى عليها / ميس�ون عب�د الرزاق 

جميل   
اق�ام املدع�ي محم�د كاظم ثجي�ل الدعوى 
املرقمة اعاله يطالبك فيها بتس�ليم الش�قة 
املرقم�ة ) 2 ( من العقار املرقم 2314 / 3 / 
3 العائدة له وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائم بالتبليغ عليه تقرر تبليغك اعالناً 
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام 
هذه املحكمة يوم 30 / 8 / 2018 الس�اعة 
التاس�عة صباحاً وعند عدم حضورك او من 
ينوب عن�ك قانوناً س�تجري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً ووفق االصول  

القايض االول / غانم عبد اهلل زناد

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

االتحادية 
دار القضاء يف هبهب 
محكمة بداءة هبهب 

العدد 113 / ب / 2018 
التاريخ 14 / 8 / 2018 

م / اعالن 
اىل املدع�ى عليه�م كل م�ن ) ياس�ني 
صادق اس�ماعيل ومحمد اس�ماعيل 
علوان وفاضل اسماعيل علوان وعبد 
الل�ه ط�ارق اس�ماعيل امن�ة طارق 
اس�ماعيل وش�يما طارق اسماعيل ( 
اقامت املدعية ) س�هاد كمال محي ( 
الدعوى البدائي�ة املرقمة 113 / ب / 
2018 تطلب فيها ازالة شيوع العقار 
املرقم 15 / 773 م6 هبهب لذا قررت 
هذه املحكم�ة تبليغك�م بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحض�ور بموعد 
املرافع�ة املص�ادف 28 / 8 / 2018 
ويف حالة ع�دم حضوركم او ارس�ال 
من ينوب عنكم قانونا س�وف تجري 
اس�تنادا  غيابي�ا  بحقك�م  املرافع�ة 
الحكام املادة 21 من قانون املرافعات 

املدنية مع التقدير .
القايض 

غازي جليل عبد 
������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
رقم االضبارة 199 / 2018 

اىل املنفذ عليه ) جاسم محمد عليوي 
( لق�د تحقق له�ذه املديرية حس�ب 
اش�عار مختار املنطقة وكتاب مركز 
رشطة الصوي�رة انك مجه�ول محل 
االقام�ة ولي�س ل�ك موطن دائ�م او 
مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
الصوي�رة خ�الل  يف مديري�ة تنفي�ذ 
خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل 
للن�رش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك 
س�تبارش ه�ذه املديري�ة باج�راءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل 

مالك مال الله حياوي 
اوصاف املح�رر : عقد ال�زواج املرقم 
639 / عق�د زواج / 2010 يف 19 / 4 
/ 2010 الصادر من محكمة االحوال 
الش�خصية يف الصوي�رة ع�ن امله�ر 
املؤجل والبالغ ) 000000 5 ( خمسة 

ماليني دينار .
������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
رقم االضبارة 703 / 2018 

اىل املنف�ذ عليه�م 1 – ياس�ني عب�د 
خضري 2 – طه عبد خضري 3 – سناء 
عبد خضري 4 – هناء عبد خضري .5 – 
سوس�ن عبد خضري 6 – زهرة وحيد 

حسني .
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة حس�ب 
اش�عار مختار املنطقة وكتاب مركز 
رشطة الصويرة انكم مجهولوا محل 
االقام�ة وليس لك�م موط�ن دائم او 
مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغكم اعالنا بالحضور 
الصوي�رة خ�الل  يف مديري�ة تنفي�ذ 
خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل 
للن�رش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك�م ويف حالة عدم حضوركم 
س�تبارش ه�ذه املديري�ة باج�راءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون .
املنفذ العدل 

مالك مال الله حياوي 
اوصاف املحرر : ق�رار محكمة بداءة 
الصويرة بالعدد 127 / ب / 2018 يف 
7 / 6 / 2018 املتضم�ن اع�ادة حال 
بني املدعية نورية ناجي عبد واملدعى 
عليه�م اعاله واعادة مبلغ البدل الذي 
اس�تلموه والبال�غ ) 000000 26 ( 
س�تة وعرشون مليون دينار وتحميل 

املدعى عليهم الرسوم واملصاريف .

محكمة األحوال الشخصية يف ابي الخصيب 
العدد: 516/ش/2018 

التاريخ: 2018/8/6 
اعالن 

اىل املدعى عليه/ مصطفى سالم غانم
أص�درت هذه املحكم�ة بموجب اضبارة الدع�وى املرقمة أعاله 
حكماً غيابياً بحقك بتاريخ 2018/5/31 يقيض بإلزامك بتأدية 
نفقة ماضي�ة من تاريخ ال�رك يف 2017/8/1 للمدعية فاطمة 
محمد صدام مبلغ تس�عون ألف دينار ش�هرياً ونفقة مس�تمرة 
لها م�ن تاريخ املطالب�ة القضائي�ة يف 2018/3/13 مبلغ مائة 
وخمس�ة وعرشون ألف دينار ش�هرياً. وملجهولية محل اقامتك 
وحس�ب تبليغ مركز رشطة املعقل وتأييد املجلس البلدي ملنطقة 
الخربطلية ودور الضباط. عليه قررت املحكمة تبليغك بواس�طة 
النرش بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق االعراض والتمييز 
عىل الحكم الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب 

قرار الحكم الدرجة القطعية.
القايض / وسام عبدالحسن عيل 

�����������������������������������������������������
محكمة جنح ابي الخصيب

العدد: 100/ج /2018
التاريخ: 2018/5/16

 قرار حكم غيابي
إىل املجرم املحكوم / مدين رايض حيدر الركابي.

حكم�ت املحكمة غيابياً عىل املجرم مدي�ن رايض حيدر بالحبس 
الش�ديد مل�دة س�نتني اس�تناداً ألح�كام امل�ادة 457 م�ن قانون 
العقوب�ات رق�م 111 لس�نة 1969 عن تهمة بي�ع قطعة اراض 
زراعي�ة مف�رزة من س�هامه من العق�ار املرق�م 529 مقاطعة 
45 حم�دان البل�د وك�وت الف�رج والجزي�رة للمش�تكي عباس 
عوده كريدي، لم تحتس�ب مدة موقوفيت�ه كونه هارب يف هذه 

القضية. 
اص�دار امر القبض بح�ق املجرم الهارب أعاله وف�ق املادة 457 
عقوبات واش�عار مديري�ة رشطة محافظة البرصة واملنش�أة - 
مكتب التس�جيل الجنائي لتعميم هذا الحكم وتنفيذ امر القبض 
الص�ادر بحق�ه واحضاره مخف�وراً ام�ام ه�ذه املحكمة حال 

القبض عليه.
اعطاء حق للمش�تكي عب�اس عوده كري�دي بمراجعة املحاكم 
املدني�ة للمطالب�ة بالح�ق املدن�ي بع�د اكتس�اب الحك�م درجة 

البتات. 
احتس�اب ثالثون ألف دينار كأتعاب محام�اة للمحامي املنتدب 
)عبداإلم�ام الس�لمان( تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم درجة البتات.
ن�رش الحكم الصادر بح�ق املجرم أع�اله يف صحيفتني محليتني 
و243/أ(  )182/أ  امل�واد  ألح�كام  اس�تناداً  الحك�م  وص�در 
األصولي�ة حكماً غيابياً قابالً لالع�راض والتمييز وافهم علناً يف 

 .2018/5/16
القايض / حيدر فالح حسن

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
رقم الدعوى    935 /ب/2018 

اىل املدع�ى عليهم/ 1-  بش�ار يونس عيل 2- كرار بش�ار 
يونس

تبيلغ /
اقام املدع�ي عامر تعب�ان مجبل الدع�وى املرقمة اعاله 
والت�ي يطلب فيه�ا دعوتكم للمرافعة والحك�م   بالزامك 
بمبل�غ مائة وخمس�ة وثالثون مليون دين�ار عن رشاكة 
صريفة - وملجهوليه محل اقامتكم حسب اشعار واملرفق 
بكتاب مركز رشطه الحي بالعدد 7165 يف 2018/8/13 
علي�ه تق�رر تبليغك�م بواس�طه صحيفت�ني محليت�ني 
للحض�ور امام ه�ذة املحكمة صباح ي�وم 2018/8/27 
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حاله عدم حضوركم اومن  
ينوب عنكم قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقكم غيابيا 

وعلنا وفق القانون  
القايض 

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

محكمة األحوال الشخصية يف ابي الخصيب 
العدد: 515/ش/2018 

التاريخ: 2018/8/6 
اعالن 

اىل املدعى عليه/ مصطفى سالم غانم
أص�درت هذه املحكمة بموجب اضب�ارة الدعوى املرقمة 
أع�اله حكماً غيابياً بحقك بتاري�خ 2018/6/20 يقيض 
بتصدي�ق الط�الق الرجع�ي الواقع خ�ارج املحكمة بينك 
وبني املدعي�ة فاطمة محمد صدام الواقع خارج املحكمة 
بتاري�خ 2017/10/9 وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
تبليغ مركز رشطة املعقل وتأيي�د املجلس البلدي ملنطقة 
الخربطلي�ة ودور الضباط. عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
بواس�طة الن�رش بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ول�ك 
ح�ق االعراض والتميي�ز عىل الحكم الغياب�ي خالل املدة 
القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب قرار الحكم الدرجة 

القطعية.
القايض / وسام عبدالحسن عيل 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة بدرة
رقم الدعوى   99  /ب/2018 

اىل املدع�ى عليهم/ 1- س�نيه حس�ن موىس 2- نصري س�عدون 
بشار 3- زيدون سعدون بشار 

4- خلدون س�عدون بش�ار 5- اكد س�عدون بش�ار 6- س�ومر 
سعدون بشار 

7- س�الفه سعدون بشار 8- سوسن س�عدون بشار 9- عشتار 
سعدون بشار   

اق�ام املدع�ي مدير ع�ام رشكه نفط الوس�ط اضاف�ة لوظيفته  
الدع�وى املرقم�ة اعاله يطالب�ك فيها اطفاء ح�ق الترصف عىل 
العقار املرقم 10مقاطعة1بساتني بدرة الجنوبيه صنفها ارايض 
زراعيه تس�قى سيحا ولكونكم مرتحلني عن قضاء بدره حسب 
اش�عار مختار قض�اء بدره ناهض عبد ال�رزاق الحمد املؤرخ يف 
2018/7/22 املرس�ل الين�ا بكت�اب مركز رشطه ب�دره بالعدد 
5373يف 2018/7/22 علي�ه قررت هذة املحكمة تبليغكم اعالنا 
بصحيفة محليه رسميه استنادا الحكام املادة 2/11 من قانون 
االس�تمالك رقم 12لس�نه 1981 للحض�ور امام ه�ذة املحكمة 
بتاريخ 2018/8/26 الس�اعةا لتاس�عة صباحا ل�ذا وعند عدم 
حض�ورك او حض�ور من ين�وب عن�ك قانونا س�تجري املرافعة 

غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض 

ياسني خضري الدريعي 
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف الكوت
العدد  بال  

اىل / املفقود / فالح  مهدي نوري   
م / اعالن فقدان وحجر عىل مفقود     

طالب حجة الحجر والقيمومة زوجته )رباب عبد الزهرة   ( 
املطلوب الحجر عليه / واعالن فقدانه )فالح مهدي نوري(

بناءا عىل الطلب املقدم من قبل طالب الحجر والقيمومة املدعوة 
)رباب عبد الزهرة( والتي تطلب االعالن عن فقدان املدعو )فالح 
مهدي نوري( والذي فقد بتاريخ 2014/6/10 وال تعرف عنه اي 
خرب يدل عن حياته او مماته  تقرر  تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليتني ويف حالة عدم حضورك اواعالم هذه املحكمة عن حياتك 
خالل عرشة ايام من تاريخ النرش س�يتم اعالن فقدانك والحجر 
عليك ونصب املدعو زوجتك)رباب عبدالزهرة ( قيما عليك الدارة 

اموالك وفق قانون رعاية القارصين رقم 78 لسنة 1980 
مالحظة 

ع�ىل من يملك اي معلومات ع�ىل املفقود اعاله يرجى ابالغ هذه 
املحكمة 
القايض

حمافظة النجف االرشف
جلنة  بيع واجيار امالك االدارة املحلية 

اعالن
بالنظ�ر لع�دم تقدم راغب تعلن لجن�ة بيع وايجار ام�الك االدارة املحلية ملحافظة 
النج�ف االرشف ع�ن اجراء املزايدة العلنية لبيع مش�يدات معس�كر النداء  الواقع 
يف منطق�ة حي النداء قرب مجمع بيتي واملش�غولة من قبل وزارة الدفاع العراقية 
سابقا املبينه تفاصيله ادناه والعائدة اىل ديوان محافظة النجف االرشف والتي تم 
اس�تالمها من وزارة الدفاع العراقية وسيتم البيع وفقا ألحكام قانون بيع وايجار 
اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 املعدل      فلمن يرغب االشراك باملزايدة العلنية  
مراجعة ديوان محافظة  النجف االرشف/ قس�م االمالك او مقر اللجنة خالل مدة  
)15(       ي�وم تب�دأ من اليوم التايل  لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع 
عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية والبالغة ) 20% ( من 
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون  وكتاب  محافظة النجف االرشف 
مكتب السيد  محافظ النجف  املرقم 8759 يف 2018/7/2 وستجري املزايدة بديوان 
محافظ�ة النجف  االرشف الس�اعة الحادية عرش من صب�اح اليوم االخري النتهاء 
م�دة النرش وعند مصادقة يوم املزايدة عطلة رس�مية فتؤجل لليوم الذي يليه من 
ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة  اجور الخدمة البالغة )%2( 

من قيمة املزايدة وتكون مدة كرس القرار )5( ايام من تاريخ اجراءها 

الرشوط :
1 � ان يقدم املزايد براءة ذمة من ديوان محافظة النجف االرشف 

2 � ان يق�دم صورة م�ن هوية االحوال املدنية مع ش�هادة الجنس�ية العراقية او 
البطاقة املوحدة مع بطاقة السكن للمزايد

3 �  عىل من يرغب  االش�راك باملزايدة تقدي�م امانات بصك مصدق بمبلغ )%20( 
من القيمة التقديرية 

4 � عىل املزايد الذي تحال بعهدته املزايدة ان يقوم بهدم ورفع االنقاض خالل فرة 
)30( يوم من تاريخ االحالة القطعية 

5 � يتحم�ل من ترس�و عليه املزايدة الغرامة التاخريي�ة والبالغة )100000( مائة 
الف دينار عن كل يوم تأخري يف حالة تأخر يف عملية رفع االنقاض بعد انتهاء فرة 

الثالثني يوم املشار اليها يف الفقرة )4(
6 � يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور الخدمة البالغة )2%( من قيمة املزايدة 

االوصاف : 
1 � قاعات عدد )21( مش�يدة بمواد مختلفة بمس�احات متقاربة تتضمن ابواب 

ونوافذ حديدية وخشبية 
2 � س�ياج خارجي مشيد بمواد مختلفة يحيط باملشيدات املذكورة اعاله مع باب 

حديدي
3 �  يتضمن تأسيسات صحية وكهربائية مختلفة

اعالن تخفيض راسمال رشكة محدودة 
قدم�ت الينا رشك�ة رشيان قل�ب العراق 
لتج�ارة االجه�زة واملس�تلزمات الطبي�ة 
وم�واد االس�نان املح�دودة ق�رار الهيئ�ة 
العامة املؤرخ يف 20 / 4 / 2018 واملتضمن 
تخفيض راسمالها من ) 000000 3 100 
( مليار وثالثة مالي�ني دينار اىل ) 00000 
15( مليون وخمس�مائة الف دينار وذلك 
بالغاء اس�هم مقدارها ) 00000 15 100 

( مليار ومليون وخمسمائة الف سهم . 
اني مسجل الرشكات صادقت عىل القرار 
اع�اله عىل ان ينرش وفق املادة 59 / ثالثا 
/ 3 م�ن قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 
1997 املعدل ويح�ق لكل دائن او صاحب 
ح�ق ع�ىل الرشك�ة ح�ق االع�راض عىل 
الق�رار املذكور خ�الل 30 يوما من تاريخ 

نرش االعالن .
كتب ببغداد يف الي�وم الخامس والعرشين 

من شهر شوال لسنة 1439 ه� - 
املوافق لليوم التاسع من شهر تموز لسنة 

2018 م .
عبد العزيز جبار عبد العزيز 

مسجل الرشكات وكالة 

������������������������������
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة 
يف النجف االرشف 

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد:6084 

التاريخ : 31 /2018/7 
بناء ع�ىل الدعوة املقامة م�ن قبل املدعي 
)اي�اد عبد الزهرة حس�ني ( ال�ذي يطلب 
تس�جيل لقب�ه وجعل�ه )الش�مري( بدال 
)فراغ( فم�ن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة اقصاه�ا )عرشة ايام 
( وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية 
يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة )24( من 
قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 لس�نة 

2016 مع التقدير . 
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة 

������������������������������
اعالن 

اىل املته�م الغائ�ب / النقي�ب محم�د عبد 
الحسني جواد كاظم الزريف .

محل العمل / مديرية منفذ مطار النجف 
االرشف الدويل .

العنوان / النجف االرشف /حي االمري.
بم�ا انك متهم وفق اح�كام املادة )5( من 
قانون عقوبات ق�وى  االمن الداخيل رقم 
14 لس�نة 2008 املع�دل  وملجهولية محل 
اقامت�ك اقت�ى تبليغ�ك بواس�طة ه�ذا 
االع�الن عىل ان تحرض امام محكمة قوى 
االمن الداخيل املنطق�ة الرابعة خالل مدة 
اقصاه�ا ثالثون ي�وم اعتبارا م�ن تاريخ 
تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب 
ع�ىل التهم�ة املوج�ه ض�دك وعن�د عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا 
اس�تنادا الحكام امل�واد )69,68,65 ( من 
قانون اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل .

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

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النجف 

رقم االضبارة : 1418 /2018 
التاريخ : 30/ 7/ 2018 

اىل املنف�ذ علي�ه / هادي عب�د الباري عبد 
االمري 

لقد تحقق له�ذه املديرية من خالل رشح 
املبل�غ القضائي له�ذه املديرية واش�عار 
مخت�ار النداء محمد علي�وي الزيادي انك 
مجهول مح�ل االقامة ولي�س لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اجراء 
 )27( للم�ادة  واس�تنادا  علي�ه  التبلي�غ 
من قان�ون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف االرشف 
خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدا م�ن اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
حض�ورك  ع�دم  حال�ة  ويف  بحض�ورك 
س�تبارش هذه املديري�ة بأج�راء التنفيذ 

الجربي وفق القانون .
املنفذ العدل 

كرار عماد كايت 
اوصاف املحرر 

قرار محكمة ب�داءة النجف بالعدد 1678 
/ب3/ 2018 يف 17/ 2018/5 واملتضمن 
تادية اربعة ماليني وخمسمائة الف دينار 

اىل الدائن هشام نجم عبد رايض .

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 1873 

م / نرش اعالن 
اقامت املواطنة املاز ابراهيم فنر طلبا لدى 
هذه املحكمة لتنصيبها قيمة عىل زوجها 
املفقود سعيد عباس فنر فياض الذي فقد 
بعد اختطافه من قب�ل مجموعة ارهابية 
مس�لحة ي�وم 11 / 3 / 2018 فع�ىل من 
لديه معلومات عن�ه اخبار هذه املحكمة 

مع التقدير .
القايض 

عيل منديل خريبط

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

رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغ�داد الكرخ 
االتحادية 

محكمة بداءة البياع 
العدد 1605 / ب / 2018 

التاريخ 15 / 8 / 2018 
اعالن 

اىل املدع�ى علي�ه ) زهرة طال�ب محمد ( 
مجهولية مح�ل اقامتكم حالي�ا . اقامت 
املدعي�ة ) س�ارة ذياب فنج�ان ( الدعوى 
املرقمة اعاله لدى هذه املحكمة تطالبكم 
فيه�ا بتادي�ة مبل�غ ) 000 ، 800 ، 1 ( 
ملي�ون وثمانمائة الف دين�ار وملجهولية 
القائ�م  رشح  حس�ب  اقامتك�م  مح�ل 
بالتبلي�غ وتاييد املجل�س البلدي انتقالكم 
اىل جهة مجهولة قرر تبليغكم بصحيفتني 
محليتني يوميتني بموعد املرافعة يوم 20 
/ 8 / 2018 الس�اعة الثامنة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك�م او من ينوب عنكم 
قانون�ا س�تجري املرافعة بحقك�م غيابا 

وعلنا وفق القانون .
القايض 

عيل عبد الغفور احمد 

������������������������������
اعالن دعوة دائنني 

اني املصفي�ة املحامية رحم�ة عماد عبد 
العام�ة  للتج�ارة  الري�م  غدي�ر  لرشك�ة 
املح�دودة ادع�و كل م�ن له ح�ق او دين 
عىل الرشكة مراجعته ع�ىل العنوان التايل 
– بغ�داد الس�عدون – عم�ارة النج�وم – 

الطابق الثاني م 102 – ش 9 مبنى 57 
املصفية املحامية 

رحمة عماد عبد

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

واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة بداءة الصويرة 
العدد 713 / ب / 2018 

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه ) ع�يل ق�ي صال�ح ( 

مجهول محل االقامة 
م / تبليغ 

ادع�ى املدع�ي ) اس�ماعيل ش�لب رايض 
( يف عريض�ة دع�واه املس�جلة لدى هذه 
 2018  / ب   /  713 بالع�دد  املحكم�ة 
يطلب فيها الزام�ك بدفع مبلغ مقداره ) 
000000 5 ( خمسة ماليني دينار عراقي 
عن اجر مث�ل اتعاب محام�اة يف الدعوى 
 2018  / ج   /  400 املرقم�ة  الجزائي�ة 
املنظ�ورة من قبل محكمة جنح الصويرة 
وبالنظ�ر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت 
الحارض تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليت�ني بالحضور ام�ام محكمة بداءة 
الصويرة يف موعد املرافعة املوافق 28 / 8 
/ 2018 الساعة الثامنة صباحا وبخالفه 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق 

القانون .
القايض 

عبيد صالح محيميد

������������������������������
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة 
يف النجف االرشف 

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد:5655

التاريخ : 22 /2018/7 
بناء ع�ىل الدعوة املقامة م�ن قبل املدعي 
)كاظ�م عيل حس�ن ( الذي يطل�ب تبديل 
لقبه وجعله )الحمران( بدال )الش�مري( 
فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها )عرشة ايام ( وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 2016  واالم�ر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12. 
اللواء 

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

العدد :68
التاريخ :2018/8/13

عيل محيد احلسيني
قائمقام النجف

رئيس اللجنة



وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة  /2017/126

التاريخ 2018/7/2
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الرميث�ة العقار  تسلس�ل 
159/1 م24 املصولب�ه الواقع يف الرميثة والعائد 
للمدين لهمود ايدام س�عود املحج�وز لقاء طلب 
الدائن عبود جاس�م عباس البال�غ 23,760,000 
ثالثة وعرشون مليون وس�بعمائة وس�تون الف 
دينار ال غري فع�ى الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة ثالث�ن يوما تبدا م�ن اليوم 
التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية 
ع�رشة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية 

عى املشرتي 
املنفذ العدل 

عالء حبيب الهدابي
املواصفات :

م24   159/1 الرميث�ة   : ورقم�ه  موقع�ه   �  1
املصولبه 

2  � جنسه ونوعه : 
3  �  حدوده واوصافه : يقع عى شارع عام بناء 

من الطابوق والسقف شيلمان
4  � مش�تمالته :  غرفت�ن + مطب�خ وحم�ام + 

صحيات 
5 � مساحته : 200م2

6 � درجة العمران : قديم جدا 
7  � الشاغل : الدائن عبود جاسم عباس 

8 � القيمة املقدرة :  32,000,000 اثنان وثالثون 
مليون دينار عراقي ال غري 

���������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 396/ب2018/4 
التاريخ 2018/8/14 

اعالن
اىل املدعى عليه / مهدي صالح يوسف

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 396 /
واملتضم�ن   2018/3/25 بتاري�خ  ب2018/4 
الحك�م بإلزام�ك بتأديت�ك للمدعي صف�اء جبار 
خمس�ة   )25000000( ق�دره  مبلغ�ا  ش�ناوة 
وع�رشون ملي�ون دينار والثاب�ت يف الصك املرقم 
2619987 وامل�ؤرخ يف 2017/7/2 واملس�حوب 
عى مرصف الرشق االوس�ط العراقي لالستثمار 
فرع الدائم 869 ولثب�وت مجهولية محل اقامتك  
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار 
الغري 3 ع�ي مظلوم الجبوري ل�ذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالق�رار املذك�ور بصحيفت�ن محليت�ن 
يوميت�ن ول�ك ح�ق الطعن ع�ى الق�رار املذكور 
خالل املدة املقررة بكاف�ة طرق الطعن القانونية 
وبعكسه سيكتس�ب القرار املذكور درجة البتات 

وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مديرية التسجيل العقاري العامة
من دائرة التسجيل العقاري يف النجف/2

اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة
اىل الراهن حسن رايض سويدان

نوع التبليغ اول /نهائي 
التسلسل او رقم القطعة : 9966

املحلة او رقم واسم املقاطعة : براق جديدة 
الجنس : دار

رقم االبواب ملك رصف
رقم الطابق 
رقم الشقة 

مقدار الدين  )715,000,000( دينارا س�بعمائة 
وخمسة عرش مليون دينار 

اسم الدائن املرتهن : مرصف املنصور لالستثمار 
تاريخ االستحقاق : مستحق الدفع

وصف س�جل التأمين�ات العينية :  32 ب/ 2012 
جلد 27 

محل االقامة املبن بالعقد : براق جديدة /3
بن�اء عى اس�تحقاق الدي�ن املبن اع�اله وطلب 
الدائ�ن تحصيل�ه وبالنظر لعدم اقامت�ك يف املحل 
املب�ن بالعق�د وانه لي�س لك محل اقام�ة معلوم 
غريه فتعت�ر بذلك مجهول مح�ل االقامة فعليه 
قررن�ا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل 15 
يوم�ا اعتبارا رمن اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن 
واال فس�يباع عق�ارك املوص�وف اع�اله باملزايدة 

وفقا للقانون
مدير/ مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف النجف 

الثانية
مهند جاسم عبيد الجبوري

���������������������������������
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف النجف/2
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

اىل الراهن  /صفاء مهدي 
جاسم محمد

نوع التبليغ اول /نهائي 
التسلسل او رقم القطعة : 2/ 16373

املحل�ة او رقم واس�م املقاطعة :  2 ح�دود بلدية 
النجف   

الجنس : دار
رقم االبواب  
رقم الطابق 
رقم الشقة 

مق�دار الدي�ن  )260,000,000( دين�ارا  مئت�ان 
وستون مليون دينار 

اسم الدائن املرتهن : مرصف املنصور لالستثمار 
تاريخ االستحقاق : مستحق الدفع

وصف س�جل التأمين�ات العيني�ة :  4 حزيران / 
2014 جلد 28 

الغدي�ر   ح�ي   : بالعق�د  املب�ن  االقام�ة  مح�ل 
16373/3

بن�اء عى اس�تحقاق الدي�ن املبن اع�اله وطلب 
الدائ�ن تحصيل�ه وبالنظر لعدم اقامت�ك يف املحل 
املب�ن بالعق�د وانه لي�س لك محل اقام�ة معلوم 
غريه فتعت�ر بذلك مجهول مح�ل االقامة فعليه 
قررن�ا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل 15 
يوم�ا اعتبارا رمن اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن 
واال فس�يباع عق�ارك املوص�وف اع�اله باملزايدة 

وفقا للقانون
مدير/ مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف النجف 

الثانية 
مهند جاسم عبيد الجبوري

فقدان
يف   941800  / املرق�م  الوص�ل  من�ي  فق�د 
2012/5/16 والصادر من بلدية النجف / بأسم 
غايب عوده حسن فعى من يعثر عليها تسليمها 

اىل مكتب الخياط 
���������������������������������

اىل الرشيك /حسن ادريس مزهر
اقتىض حض�ورك اىل مديرية بلدية النجف لغرض 
اصدار اجازة بناء للرشيك  ) رويهي ذباح كاظم ( 

للقطعة املرقمة 3/59060 حي النداء يف النجف 
���������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم اإلضبارة : 2018/1187

التاريخ 2018/8/12
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ النجف العقار تسلسل 17583 
/2 ح�ي الغدير يف النجف العائ�د للمدين صاحب 
نعم�ة عبي�د املحج�وز لقاء طل�ب الدائن س�عيد 
خليل س�عيد البالغ اربعمائة وخمس�ة وثمانون 
مليون دينار فع�ى الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة ثالثن يوم�ا تبدأ م�ن اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
ع�رشة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التس�جيل والداللية 

عى املشرتي
املنفذ العدل 

محمد عبد الحسن عبد الزهرة العيساوي
املواصفات 

الغدي�ر  ح�ي   � نج�ف   : ورقم�ه  موقع�ه   �   1
2/17583

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

4 � مش�تمالته : العق�ار يقع عى  ش�ارع فرعي 
عرض�ه )12( م�رت ومس�احته 300 م�رت مرب�ع 
يتألف من س�احة امامية وث�الث طوابق الطابق 
االريض عبارة عن قبو النزول اليه من خالل س�لم 

مكون من خمسة بايات
  )درج�ات ( وه�و مكتم�ل البناء ومجه�ز باملاء 
والكهرب�اء يتأل�ف م�ن 3  غ�رف وصال�ة كبرية 
وصحيات جدرانها مكس�وه بالسرياميك ارضية 
الطابق مكسوه باملرمر والسقف مزين بالسقوف 
الثانوي�ة  الطابق االول يتم الدخول اليه من خالل 
س�لم مكون من )8( بايات من االس�منت املسلح 
ويتأل�ف من مطبخ وصالة واس�تقبال وصحيات 
عدد 2 ومن�زع الطابق قيد االنش�اء االرضية غري 
مبلط�ة والس�قوف غ�ري ملبوخة بع�ض جدران 
الطابق مكسوه باملرمر الطابق الثاني يتألف من 
اربع غرف )ش�قق( عى شكل س�ويت كل غرفة 
توج�د فيها صحي�ات الطاب�ق توجد في�ه صالة 
وهو قيد االنش�اء الطابق الثالث يتآلف من غرفة 
)مخزن( وكليدور صغري وبيتونة والباقي السطح 
وجدران�ه ملبوخة باالس�منت ويوجد مكش�وفة 
خلف العقار تجمع الطابق االريض واالول والثاني 

والطابق قيد االنشاء 
5 � مساحته : حسب السند املرفق 300م

جي�د  االريض  الطاب�ق   / العم�ران  درج�ة   �  6
والطوابق االخرى قيد االنشاء 

7 � الشاغل : صاحب نعمة عبيد
8  �القيم�ة املقدرة : 599,500,000 خمس�مائة 

وتسع وتسعون مليون وخمسمائة الف  دينار
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اعالن
اىل الرشيك )وفاء عدنان مهدي( اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن 
يف ح�ي الغدي�ر يف النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة ع�ى قيام الرشيك 
)هدي�ل عدنان ضاح�ي( بالبناء عى حصته املش�اعه يف القطع�ة املرقمة ) 
56184( حي النداء يف النجف ولغرض تس�ليفه قرض االسكان وخالل مده 
اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق من تاريخ  

نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال 
������������������������������������

فقدان
فدق مني س�ند العقار املرقم 6906/ 3 مقاطعة /4/حي العروبة يف النجف 
والصادر من مديرية التسجيل العقاري يف النجف بأسم / عباس رياح عباس  

الفتالوي فعى من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار 

حمافظة صالح الدين  
دائرة صحة صالح الدين

مكتب املدير العام
شعبة العقود

اعالن مناقصة عامة رقم )5( لسنة 2018 للمرة الثالثة  
لتجهيز دائرة صحة صالح الدين باألدوية واالجهزة واملس�تلزمات الطبية ) ادوية(  تعلن 
دائ�رة صحة صالح الدين عن اج�راء مناقصة عامة رقم )5( لس�نة 2018 للمرة الثالثة 
لتجهيز دائرة صحة صالح الدين باألدوية واالجهزة واملستلزمات الطبية )ادوية( وحسب 
الكشف التخميني املعد من قبل الدائرة علما ان مبلغ الكشف التخميني هو )249153750( 
مائتان وتس�عة واربعون مليون ومئة وثالثة وخمسون الف  وسبعمائة وخمسون دينار 
عراقي فقط ال غري وبفرتة تجهيز )90( يوم ويكون خاضعا للتعليمات والقوانن النافذة 
الخاصة ووفق املادة 3/ اوال من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية )2( لسنة 2014 ووفق 
الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط بما يناسب موضوع املناقصة ومن ضمن 
تخصيصات الدائرة )املوازنة التش�غيلية (  وعى التبويب ) 2 � 1 � 3 �  12  ( والتعليمات 
الخاصة لتجهيز االدوية واملستلزمات الطبية ) االدوية( والقوانن املرشعة  فعى الراغبن 
باالش�رتاك باملناقصة من رشكات ومكاتب ومذاخر متخصصة بتجهيز االدوية ومسجلة 
ل�دى وزارة الصحة مراجعة دائرة صحة صالح الدين / ش�عبة العق�ود مقرر لجنة فتح 
العطاءات لغرض رشاء مستندات املناقصة لقاء مبلغ قدره )150,000( مائة وخمسون  
ال�ف دينار عراق�ي فقط غري قابل لل�رد اال يف حالة الغاء املناقص�ة وان  اخر موعد لغلق 
املناقصة هو الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا من يوم )االثنن( املص�ادف 2018/9/10 وال 
يقبل اي عطاء يرد بعد هذا املوعد عى ان يوضع  يف صندوق فتح العطاءات مقابل وصل 
استالم من مقرر لجنة فتح العطاءات علما انه يتم اجراء محارضة يوم )االثنن(  املصادف 
2018/9/3 يف شعبة العقود لإلجابة عى االستفسارات املقدمة من قبل املقاولن ويكون 
فت�ح العط�اءات يف نفس يوم غلق  املناقصة يف مقر دي�وان الدائرة واذا صادف يوم الغلق 
عطل�ة رس�مية فيتم الغلق يف اليوم الت�ايل وان الدائرة غري ملزمة بقب�ول اوطأ العطاءات 
ويتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصح�ف ألخر اعالن للمناقصة 
م�ع تقدي�م تأمينات اولية بش�كل صك مص�دق او خطاب ضمان بمبل�غ 2% من الكلفة 
التخمينية وتقديم براءة ذمة  صادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة اىل دائرة صحة 
ص�الح الدي�ن عى ان ترفق املستمس�كات املطلوبة ويكون العطاء ناف�ذ ملدة )120( يوم 
من تاريخ غلق املناقصة ولالستفس�ار عن معلومات اكثر ارس�ال االستفسار عى الريد 

االلكرتوني لشعبة العقود يف دائرة صحة صالح الدين
Cont.dep.saiahaddin@gmail.com

العدد :  1307
التاريخ 2018/8/14

الصيدالين 
عمر صباح شفيق

املدير العام
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�����
نـرش يف صحيفتنـا (املسـتقبل العراقي) بالعـدد (              )

بتاريخ ٢٠١٨/٧/٣١ اعالن رشكة مصايف الشمال الخاصة 
باملناقصة االستريادية العامة املرقمة (٩٧١٨٠٠٢٤) تجهيز 
الرشكة بمواد قابلوات اآلالت الدقيقة .. حيث ورد يف الفقرة 

الثالثة: 

«تقديم تأمينات أولية بمبلغ (٥٠٠٠  $) خمسة آالف دوالر خطأ، 
والصحيح هو  بمبلغ (٢٠٠٠٠ $) عشرون الف دوالر» 

لالشرتاك يف املناقصة اعاله . لذا اقتىض التنويه.

وزارة النفط
شركة مصافي الشمال

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

اعالن
بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية املناذرة املرقم 2109/53 يف 2018/5/2 تعلن 
لجن�ة البيع وااليجار الثالثة  يف محافظة النجف االرشف عن تأجري جزء من القطعة 
املرقم�ة 5295/1 م3 وبمس�احة       والعائ�د اىل بلدي�ة املن�اذرة   وباملزايدة العلنية   
فعىل كافة الراغبني باإليجار مراجعة البلدية املذكورة مس�تصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة )200%(  من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية 
املذكورة وس�وف تج�ري املزايدة يف ديوان البلدي�ة املذكورة لليوم الت�ايل النتهاء مدة 
الن�ر ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي 

يليه علما ان اجور النر واالعالن والداللية وكافة املصاريف عىل من ترسو عليه 

الروط :
1  � تقدي�م ب�راءة ذمة املزايد م�ن  ديوان البلدي�ة مع صورة هوية االح�وال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
2  � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر  تس�ديد بدل االيجار 
وكافة املصاريف خالل  30  يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا 

للمدة املحددة   وتعليماته وبخالفة يعترب ناكال بالتزاماته 
3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مروع 
املصلح�ة العام�ة دون الحاجة اىل ان�ذار او اللجوء اىل املحاك�م ووفقا لروط العقد 

املربم 
4 � ال يجوز اس�تخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املش�يدات اىل 

البلدية بعد انتهاء العقد
5 � للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط   تضم�ن املصلح�ة العامة وحماية امل�ال العام وقبل  

اعالن املزايدة   
قائمة االمالك العائدة اىل بلدية )املناذرة(

حمافظة صالح الدين  
دائرة صحة صالح الدين

مكتب املدير العام
شعبة العقود

اعالن مناقصة عامة رقم )6( لسنة 2018 للمرة الثالثة  
لتجهيز دائرة صحة صالح الدين باألدوية واالجهزة واملس�تلزمات الطبية ) مس�تلزمات 
طبي�ة(  تعلن دائرة صحة ص�الح الدين عن اجراء مناقصة عامة رقم )6( لس�نة 2018 
للم�رة الثالثة لتجهيز دائ�رة صحة صالح الدين باألدوية واالجهزة واملس�تلزمات الطبية 
)مستلزمات طبية( وحسب الكشف التخميني املعد من قبل الدائرة علما ان مبلغ الكشف 
التخميني هو )249305000( مائتان وتس�عة واربعون مليون وثالثمائة وخمس�ة الف 
دينار عراقي فق�ط ال غري وبفرتة تجهيز )90( يوم ويكون خاضعا للتعليمات والقوانني 
النافذة الخاصة ووفق املادة 3/ اوال من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية )2( لسنة 2014 
ووفق الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط بما يناسب موضوع املناقصة ومن 
ضم�ن تخصيص�ات الدائ�رة )املوازنة التش�غيلية (  وع�ىل التبوي�ب ) 2 � 1 � 3 � 9  �2( 
والتعليمات الخاصة بتجهيز االدوية واملس�تلزمات واالجهزة الطبية ) مستلزمات طبية( 
والقوان�ني املرع�ة  فعىل الراغبني باالش�رتاك باملناقصة م�ن رشكات ومكاتب ومذاخر 
متخصصة بتجهيز االدوية ومسجلة لدى وزارة الصحة مراجعة دائرة صحة صالح الدين 
/ ش�عبة العقود مقرر لجنة فتح العطاءات لغرض رشاء مس�تندات املناقصة لقاء مبلغ 
قدره )150,000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي فقط غري قابل للرد اال يف حالة الغاء 
املناقصة وان  اخر موعد لغلق املناقصة هو الساعة الثانية عر ظهرا من يوم )االربعاء( 
املص�ادف 2018/9/12 وال يقب�ل اي عطاء يرد بعد ه�ذا املوعد عىل ان يوضع  العطاء يف 
صن�دوق فتح العطاءات مقابل وصل اس�تالم م�ن مقرر لجنة فتح العط�اءات علما انه 
يت�م اجراء محارضة يوم )االربعاء(  املصادف 2018/9/5 يف ش�عبة العقود لإلجابة عىل 
االستفسارات املقدمة من قبل املقاولني ويكون فتح العطاءات يف نفس يوم غلق  املناقصة 
يف مقر ديوان الدائرة واذا صادف يوم الغلق عطلة رس�مية فيتم الغلق يف اليوم التايل وان 
الدائ�رة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نر 
االع�الن يف الصحف ألخر اع�الن للمناقصة مع تقديم تأمينات اولية بش�كل صك مصدق 
او خط�اب ضمان بمبلغ 2% م�ن الكلفة التخمينية وتقديم براءة ذمة  صادرة من الهيئة 
العامة للرضائب معنونة اىل دائرة صحة صالح الدين عىل ان ترفق املستمسكات املطلوبة 
ويكون العطاء نافذ ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة ولالستفسار عن معلومات 
اكثر ارسال االستفسار عىل الربيد االلكرتوني لشعبة العقود يف دائرة صحة صالح الدين

Cont.dep.saiahaddin@gmail.com

فقدان جواز
فقد ج�واز الس�فر العراق�ي الذي 
يحمل اس�م )مهدي عباس سعيد( 
يرج�ى    A6214402 واملرق�م 
مم�ن يعث�ر عليه االتص�ال بالرقم 
او   ,07802855621 التلفون�ي 
تسليمه اىل اقرب مركز رشطة مع 

بالغ التقدير
املواطن مهدي عباس سعيد

فقدان
الس�كن  فقدت من�ي بطاقة 
املرقمة )295( يف 2018/3/6 
الصادرة من مكتب معلومات 
الرميثة باس�م ) سالم حسن 
حامي( عىل م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 744/ج2018/2

التاريخ 2018/8/15
اعالن

اىل املتهم الهارب / عالء كريم  مهدي العبودة
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )744/ج2018/2( والخاصة باملش�تكي )حس�ام 
عبي�د ناج�ي( وف�ق 1/459 من قان�ون العقوب�ات وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرف�ق يف ثنايا هذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بوجوب 
الحض�ور يف موع�د املحاكمة املصادف يوم 2018/9/25 وعند عدم حضورك س�وف 

تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض عدنان كريم عبد عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

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

 اعالن
املدعية / رقية ياس خضري

املدعى عليه / سالم زباله ابو الجون 
اىل املدعى عليه / سالم زباله ابو الجون

اقام�ت املدعية زوجت�ك الدعوى املرقمة 208/ش/2018 ام�ام هذه املحكمة تطلب 
فيه�ا الحكم بتصدي�ق الطالق الخلعي  الواقع خارج املحكم�ة بتاريخ 2018/7/24 
وحس�ب ادع�اء املدعي�ة وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني وحددت يوم 2018/8/19  موعدا للمرافعة الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حال عدم  حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض احمد كردي خطل

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف املثنى 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الخرض
العدد : 241/ش/2018

التاريخ 2018/8/13
اعالن

اىل / املدع�ى عليه ) حس�ني رس�ن 
شعبان(

س�بق وان اصدرت محكمة االحوال 
قراره�ا  الخ�رض  يف  الش�خصية 
241/ش/2018  املرق�م  الغياب�ي 
نس�ب  بأثب�ات  الحك�م  املتضم�ن 
الطف�ل محمد من صلبك ومن رحم 
والدت�ه ن�وال جن�ات زغري حس�ني 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب 
اش�عار مختار قض�اء الرميثة حي 
الحس�ني املدعو كريم عبد الحسني 
جاسم مؤرخ يف 2018/8/12 تقرر 
تبليغك بصحيفتني  محليتني يمكنك 
االعرتاض عىل الحكم الغيابي خالل 

املدة القانونية 
القايض

ميثم عبد عيل الزريجاوي
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
الهيئة االستئنافية

العدد : 394/س/2018
التاريخ 2018/8/15

اىل املس�تأنف علي�ه محم�د عمران 
كاظم
تبليغ

ه�ذه  ام�ام  املق�دم  لالس�تئناف 
املحكم�ة م�ن قبل املس�تأنف مدير 
بلدية النجف / اضافة لوظيفته عىل 
الق�رار الصادر من محكم�ة بداءة 
النج�ف املرق�م 1231/ب2015/5 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب 
محكم�ة  القضائ�ي  املبل�غ  رشح 
بداءة الزهور لذا تقرر تبليغك اعالنا 
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني 
بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
يوم املرافعة املصادف 2018/8/29 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك  س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

حضوريا وعلنا وفق االصول
القايض

جبار جعفر عيل 
رئيس الهيئة االس�تئنافية بصفتها 

االصلية

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة  /2016/1381

التاريخ 2018/8/15
اىل املنف�ذ عليه /  حي�در صرب كاظم / نجف 

حي الغري
لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن خالل رشح 
املبلغ القضائي لهذه املديرية واشعار مختار 
)حي الغ�ري 1 كريم حس�ون الجنابي( انك 
مجه�ول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ 
واس�تنادا للم�ادة )27 ( من قان�ون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ النجف خالل خمس�ة ع�ر يوما تبدأ 
م�ن اليوم الت�ايل للن�ر ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديري�ة بإج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون  
املنفذ العدل 

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر :

نخربك�م بأنه تق�رر حجز االم�وال املنقولة 
املبالغ العائدة لكم واملودعة يف محكمة بداءة 
النج�ف يف الدعوى املرقمة 2391/ب/2013 
والخاص�ة بالعق�ار املرق�م 1009 امل�راق 
تس�عة   ( ملي�ون   89,570,500 والبالغ�ة  
وثمانون مليون وخمس�مائة وسبعون الف 
وخمس�مائة دين�ار لقاء طل�ب الدائن فالح 
عبي�د ناج�ي البال�غ مائ�ة واربعة وس�تون 
مليون )164,000,000( مليون دينار فيجب 
عليكم اداء املبلغ املذكور خالل خمسة عر 
يوم م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ تبلغك�م بهذا 
االخبار  يف الصحف الرسمية واال فان االموال 
املحجوزة سوف ترصف للدائن وفق القانون 

استنادا للمادة 69 من قانون التنفيذ

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة الصويرة 

العدد 351 / ب / 2018 
م / اعالن 

تبيع هذه املحكمة باملزاي�دة العلنية العقار 
املرق�م ) 1 / 239 مقاطع�ة 29 بطلي�ة يف 
الصويرة ( املوص�وف ادناه باملزايدة العلنية 
ملدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لنر 
هذا االعالن فع�ىل الراغبني بالراء مراجعة 
محكم�ة ب�داءة الصوي�رة يف تمام الس�اعة 
الثاني�ة ع�ر ظه�را مس�تصحبني معه�م 
التامينات القانونية البالغة 10 % من القيمة 
85 ( خمس�ة  البالغ�ة ) 000000  املق�درة 
وثمان�ون ملي�ون دينار عراق�ي فقط وعند 
انته�اء املدة املذكورة س�وف تج�ري املزايدة 
وفق�ا لالص�ول ويتحم�ل املش�رتي الداللية 

والنر .
القايض 

عبيد صالح محيميد 
االوصاف : 

1 – نوع العقار : دار سكن .
2 – رق�م القطع�ة : 1 / 239 مقاطع�ة 29 

بطلية يف الصويرة .
3 – املساحة الكلية ) 400 ( مرت 

4 – يقع يف الصويرة – حي العسكري

1721

نوع الملك والموقع ت
القيمة مدة االيجارمساحة  الملكواالستعمال

المالحظاتالتقديرية

معرض لبيع المواد 1
مده االيجار 25*150م االنشائية 

مدة العقد ثالث 2250000سنة واحدة
سنوات

العدد :99
التاريخ :2018/8/15

العدد :  1306
التاريخ 2018/8/14

املزايدة 
عبد اخلالق حممد عبيد امليايل 

قائممقام قضاء املشخاب
رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

الصيدالين 
عمر صباح شفيق

املدير العام
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عبطان يبادر بحل أزمة 
ملعب اجلوية

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت الهيأة اإلداري�ة لنادي الق�وة الجوية، 
عن تدخل وزير الشباب والرياضة عبد الحسني 
عبط�ان لحل ازم�ة ملعب الجوية.وق�ال نائب 
رئي�س الهيأة ولي�د الزي�دي ان« عبطان وعدنا 
بطرح ازمة ملعب الجوية ومناقشته يف االسبوع 
املقبل بجلسة مجلس الوزراء«، مقدماً« شكره 
الكبري لوزير الشباب والرياضة عىل تدخله لحل 

املوضوع«.وأضاف ان« إستقالة رايض شنيشل 
هو ظرف عائيل وهو قرار شخيص له واحرتمنا 

ارادته وارادته ونتمنى له املوفقية«، عاداً« 
باس�م قاس�م من أفضل املدربني وهو 
االق�رب للجوية، وش�ددنا عىل التعاقد 

مع�ه، وال يوجد اي خ�الف بني الالعبني 
واملدرب وتربطهم عالقات طيبة«.وتابع 
ان« ملع�ب الق�وة الجوي�ة ال زال بي�د 
أمان�ة بغ�داد وال نعرف الس�بب يف عدم 

قلق يف األرجنتني حول مستقبل 
مييس مع التانجو

            المستقبل العراقي/ وكاالت

منتخ�ب  قائ�د  مي�ي،  ليوني�ل  النج�م  حس�م 
األرجنت�ني، ق�راره بش�أن اعتزال اللع�ب الدويل، 
عقب اإلخفاق يف كأس العالم ب روس�يا، بحس�ب 

تقارير صحفية.
 TNT« وذكرت صحيفة »سبورت«، نقال عن قناة
Sports« األرجنتيني�ة، أن أيقون�ة برش�لونة قرر 
االبتع�اد ع�ن منتخب ب�الده خالل م�ا تبقى من 
مباري�ات هذا العام، »للتعايف م�ن الضغوط التي 

تعرض لها بعد الخروج من املونديال«.
وأشارت الصحيفة إىل أن ليونيل سكالوني، املدرب 
املؤقت لألرجنتني، فش�ل يف إقناع نجم البلوجرانا 

باملش�اركة يف املباريات املقبل�ة لوصيف مونديال 
الربازيل، »ولكن س�يبقى بيده الق�رار يف العودة 
بالوق�ت الذي ي�راه مناس�با«.وأوضحت تقارير 
صحفي�ة أرجنتينية، أن قائد »األلبيسيليس�تي«، 
أخرب املدرب املؤقت، بأنه لن يش�ارك يف املباريات 
الودية التي سيخوضها املنتخب حتى نهاية العام 
الجاري. ينما أكد املتحدثون الرس�ميون لالتحاد 
بأن�ه »لي�س لديه�م أي معلومة بخص�وص هذا 

األمر«.
ونقلت صحيفة »كالرين« اليومية، عن »مصادر« 
من داخل االتحاد األرجنتيني، الخرب وعلقت عليه 
قائل�ة: »قنبل�ة داخل املنتخ�ب: ليونيل ميي لن 

يعود هذا العام، وهناك شكوك حول مستقبله«.

            المستقبل العراقي/ متابعة

أنه�ت إدارة الطلبة، تعاقدها مع العب الزوراء 
الس�ابق أمجد كل�ف، وس�يلتحق الالعب اليوم 
بتدريب�ات الفري�ق، تحضريا للموس�م املقبل.

وق�ال نائ�ب رئي�س الهيئ�ة اإلداري�ة للنادي، 
محمد الهاش�مي، يف ترصيح صحفي، إن كلف 
من العبي الخربة، ويملك مسرية جيدة 
يف ال�دوري، ويمثل إضافة نوعية يف 
املوسم املقبل.وأش�ار إىل أن اإلدارة 

ماضية بالتعاقدات، من خالل صفقات مهمة 
تضيف لفريق الطلبة ق�وة، كونها عازمة عىل 

أن يكون املوسم املقبل، استثنائيا.
وأوضح »عقدت اإلدارة جلس�ات مستمرة مع 
الجماه�ري، من أجل إعادة ال�ود بني الطرفني، 
إىل  املقبل«.يش�ار  املوس�م  يف  الفري�ق  ودع�م 
أن الطلب�ة تعاق�د م�ع امل�درب يحي�ى علوان، 
س�عدون،  وص�ادق  أرشف  ن�زار  ويس�اعده 
وأحمد جاس�م، مدربا لحراس املرمى، وضياء 

ناجي مدربا للياقة البدنية.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

يس�تعد نادي مانشسرت يونايتد اإلنكليزي لكرة 
القدم الس�تغالل صفقة انتقال الحارس الدويل 
البلجيكي تيبو كورتوا نجم تش�يلي إىل ريال 
مدريد اإلسباني من أجل الحفاظ عىل حارسه 
ديفي�د دي خي�ا.وكان دي خي�ا هدفاً طويل 
األمد لريال مدريد الذي حاول مراراً وتكراراً 
التعاق�د مع�ه لحماية عرين الن�ادي امللكي 
خ�الل الس�نوات املاضي�ة. تقاري�ر إنكليزية 
كش�فت أن مانشس�رت يونايتد ب�ات قريباً من 
تمديد عقد حارس�ه اإلسباني دي خيا خالل األيام 
املقبل�ة بعد خروج�ه من حس�ابات الفريق امللكي.

اليونايتد س�يقدم عرضاُ للح�ارس املتألق للتوقيع 
ع�ىل عقد طويل األمد لالس�تمرار داخ�ل قلعة أولد 
تراف�ورد والبقاء لحماية عرين الش�ياطني الحمر، 
س�يجعله الحارس األعىل أجراً يف الربيمريليغ بأكثر 

من 200 ألف جنيه إسرتليني أسبوعياً.

كلف يلتحق بتدريبات الطلبة

دي خيا احلارس األعىل أجرًا
 يف الربيمريليغ

             المستقبل العراقي / وكاالت

ح�رص الربازييل داني ألفيس، الظهري األيمن الحايل 
لباري�س س�ان جريمان واألس�بق لربش�لونة، عىل 
إيقاف احتفاالت جمهور البارسا بالنجم األرجنتيني 

ليونيل ميي. 
وكان ميي توج ببطولة الس�وبر اإلس�باني، األحد 
امل�ايض، ليصب�ح أكثر الالعب�ني تتويًج�ا باأللقاب 
يف تاري�خ برش�لونة.وأوضحت صحيف�ة »مون�دو 
ديبورتيف�و« أن ألفي�س أراد إيق�اف احتف�االت 
الجمه�ور بميي، ع�ن طريق ذكر أن�ه الالعب 
األكثر تتويًجا باأللق�اب يف تاريخ كرة القدم.

ونرش ألفيس صورة عىل حسابه الشخيص 
عىل موقع الصور »إنس�تجرام« تفيد بأنه 
األكثر تتويًجا بالبطوالت يف العالم برصيد 
37 لقًبا، باملساواة مع مواطنه ماكسويل، 

العب برشلونة السابق.

             المستقبل العراقي / وكاالت

أنهى حكم مباراة ضمن الدوري األرجنتيني للس�يدات 
لقاء ب�ني فريقي »يونيفيس�تاريو« و«ليربت�اد«، بعد 
نش�وب عراك ق�وي أثناء املب�اراة، نقلت ع�ىل أثره 4 

العبات إىل املستشفى.
ويف تفاصي�ل الحادث�ة، ف�إن مدرب�ة فري�ق ليربت�اد، 
اعرتضت بشدة عىل قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء 
ض�د فريقها، م�ا أدى إىل ش�حن األجواء ب�ني العبات 

الفريقني داخل املستطيل األخرض.
وب�دأت املش�اجرة بع�د مالس�نة ب�ني إح�دى العبات 
يونيفيس�تاريو ومدرب�ة الفري�ق املناف�س عند الخط 
الجانبي للملعب، قبل أن تتدخل العبات ليربتاد لفظيا 
للدف�اع عن مدربتهم، فتس�ارعت األحداث إىل تش�ابك 
باأليدي، ثم إىل عراك ش�ديد شاركت فيه أغلب العبات 
الفريقني.وأنه�ى الحكم املب�اراة بعد نقل 4 العبات إىل 

املستشفى.

ألفيس يوقف االحتفال 
بمييس

مباراة كرة قدم للسيدات 
تتحول حللبة مصارعة

            المستقبل العراقي / متابعة
 

قال كيفن دي بروين العب وسط مانشسرت سيتي إن ناديه ال يحتاج إىل 
الف�وز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكي يعد ناجحا بداعي أن 
البطول�ة القارية ال تحتاج إىل نفس الثبات يف املس�توى املطلوب إلحراز 

لقب الدوري اإلنجليزي.
م�ن  عام�ا   27 عم�ره  البال�غ  البلجيك�ي  الوس�ط  الع�ب  وكان 
يف أه�م العب�ي س�يتي يف الس�نوات األخ�رية ونج�ح املوس�م امل�ايض 
إح�راز لقب ال�دوري برقم قيايس م�ن النقاط، كما ن�ال لقب كأس 
رابطة األندية اإلنجليزية املحرتفة. ورغم ذلك أخفق س�يتي يف أوروبا 
وخ�رج من قب�ل النهائ�ي يف 2016، بينما ودع املس�ابقة أمام غريمه 

املحيل ليفربول يف دور الثمانية املوسم املايض.
وأض�اف »إن�ه لقب كبري لك�ن يف دوري األبط�ال ال يحت�اج الفريق إىل 

الثبات يف املستوى الذي يحتاجه يف الدوري«.
وأضاف »كنا رائعني طوال العام وربما تراجعنا قليال أمام ليفربول فخرجنا. هذه 

بطولة وتحتاج إىل أن تكون جيدا يف الوقت املناسب«.
وتنافس ليفربول مع س�يتي يف الدوري بقوة ولم يفز فريق املدرب بيب جوارديوال 
ع�ىل غريمه س�وى مرة واحدة يف آخر 5 مباريات، حي�ث انترص 5-0 عىل أرضه يف 

بداية املوسم املايض.
ويعتقد دي بروين أن ليفربول سيشكل خطرا يف املوسم الجديد، بعدما دعم صفوفه 

بأكثر من العب مميز.

              المستقبل العراقي / متابعة
 

أب�رزت الصح�ف األملانية، الصادرة الي�وم الثالثاء، 
هج�وم وس�ائل اإلع�الم اإلنجليزية، عىل مس�عود 

أوزي�ل، نجم آرس�نال.وتصدرت ص�ورة يان فيات 
أرب، مهاجم هامبورج، غالف صحيفة »فوسبال 

بيلد« التي عنونت: »الحقيقة بني أرب والبايرن«.
وارتبط أرب باالنتقال إىل النادي البافاري طوال 
الصيف، إال أن غياب االتفاق بني الناديني دفعه 
لتجدي�د عق�ده م�ع الديناصورات.وأش�ارت 
الصحيف�ة، إىل هج�وم الصحاف�ة اإلنجليزية 
ع�ل مس�عود أوزي�ل، نج�م آرس�نال، بع�د 

ظهوره املخيب يف املب�اراة األوىل للجانرز يف 
الربيمريليج، والخس�ارة من مانشسرت 

س�يتي بهدف�ني دون رد. وعان�ى 
أوزيل الفرتة املاضية من هجوم 

اإلعالم األملاني، بسبب صورته 
مع رجب طيب أردوغان، ليعلن 

الالعب اعتزاله الدويل يف النهاية.

قوة ليفربول تقلق دي بروين

اهلجوم اإلنجليزي عىل أوزيل 
يف صدر صحف أملانيا

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

اق�رتب نادي باريس س�ان جريمان، من اإلعالن 
عن صفقت�ه الجديدة بش�كل رس�مي، يف إطار 

االستعدادات للموسم الجديد.
وأك�د موق�ع »فوت مريكات�و« أن األملان�ي ثيلو 
كريي�ر، الع�ب ن�ادي ش�الكه األملان�ي، اجت�از 
الفحص الطبي لس�ان جريم�ان، تمهيًدا إلنهاء 

الصفقة بشكل رسمي. 
وأضاف أن سان جريمان سيعلن انضمام الالعب 
البالغ من العمر 21 عاًما، إىل الفريق خالل األيام 

القليلة املقبلة.
وكان املدير الريايض للنادي األملاني، كريستيان 
هاي�دل، ق�د رصح »البع�د االقتص�ادي له�ذه 
الصفق�ة جعلنا نوافق ع�ىل إتمامها، خاصة أن 

الالعب ينتهي عقده يف املوسم املقبل«.

صفقة سان جريمان اجلديدة تقرتب 
من اإلعالن الرسمي

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ق�رر حارس املرم�ى الكرواتي، دانييل سوباس�يتش، اعتزال اللعب 
ال�دويل، ليصبح بذلك ثال�ث العب يرحل بعد نهاي�ة املونديال، عن 
وصي�ف البطولة.وق�ال سوباس�يتش، يف خطاب ن�رشه االتحاد 
الكروات�ي لكرة القدم، بموقعه عىل اإلنرتن�ت، اليوم األربعاء »حان 
الوق�ت، بعد 10 أعوام م�ع املنتخب، أن أودع أعز قمي�ص ارتديته«.

ج�اء ذلك بع�د أن أعلن املدافع في�دران تش�ورلوكا، واملهاجم ماريو 
ماندزوكيتش، يف وقت س�ابق اعتزالهما اللعب الدويل، وذلك بعد ختام 
كأس العالم، التي ش�هدت فوز املنتخب الفرني عىل نظريه الكرواتي 

4 / 2، يف النهائي، تموز/يوليو املايض.

سوباسيتش يسري عىل خطى 
ماندزوكيتش

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ق�ال الفرني نجول�و كانتي، الع�ب فريق 
تش�يلي، إن الف�وز ببطول�ة كأس العالم 
2018 يف روس�يا، هو أعظم إنجاز حققه يف 

مسريته الرياضية.
وأض�اف كانت�ي، يف ترصيح�ات لصحيف�ة 
»م�ريور«: »اللع�ب ملنتخب بل�دك يف بطولة 
كب�رية يع�د أكرب م�ن أي أموال م�ن املمكن 
الحصول عليها، أنا محظوظ للغاية والفوز 
ب�كأس العالم كان من ضم�ن أحالمي التي 

املدير  تحققت«.وحول ماوريس�يو ساري، 
الفني لفريق تشيلي، علق كانتي: »نطبق 
اآلن طريق�ة لع�ب مختلفة، وه�ذا يتطلب 
تضحي�ات كث�رية من�ا جميًع�ا لالنس�جام 

رسيًعا«.
وواصل: »أفضل طريقة للحفاظ عىل مركزك 
هو أن تقدم مستوى مماثاًل للجميع، وهذا 

ما أحاول القيام به هذا املوسم«.
واختتم: »نح�ن محظوظ�ون ألن وظيفتنا 
هي لعب كرة القدم، نلعب من أجل العيش، 

وهذا دائًما ما كنت أتمناه«.

كانتي: خطة ساري حتتاج
إىل تضحيات

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

يس�تعد الفرني زين الدين زيدان، املدير الفني 
الس�ابق لفريق ريال مدريد، للعودة مرة أخرى 
للعم�ل التدريب�ي، بع�د اس�تقالته م�ن قيادة 

الفريق امللكي، هذا الصيف.
وكش�فت صحيف�ة »ليكي�ب« الفرنس�ية أن 
زي�دان البالغ م�ن العم�ر 46 عاًما، يس�عى 
للتدري�ب يف ال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز« ، 
مش�رية إىل أن امل�درب الفرن�ي يوجه 

أنظاره إىل مانشس�رت يونايتد، ال�ذي يتوىل تدريبه 
حالًيا الربتغايل جوزيه مورينيو.

وذكرت الصحيفة أن العالق�ة بني مورينيو وإدارة 
الش�ياطني الحم�ر، أصبح�ت ع�ىل املح�ك، بع�د 
ترصيحات امل�درب الربتغايل يف اآلونة األخرية، حول 
الفش�ل اإلداري يف التعاق�د مع مداف�ع كبري خالل 
املريكاتو الصيفي.وأشارت إىل أن » زيدان توج ب�3 
بطوالت ل�دوري أبطال أوروبا رفق�ة ريال مدريد، 
باإلضافة إىل حصوله عىل لقب الدوري اإلس�باني، 

وبطولة كأس العالم لألندية مرتني ».

زيدان يستعد للعودة من بوابة 
الدوري اإلنكليزي
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

مادة تقتل الرجال أكثر من النساء!
أظهرت نتائج دراسة علمية أجراها علماء 
جامع�ة أوغوس�تا األمريكي�ة أن الرج�ال 
ضعف�اء جدا أم�ام اإلجه�اد الخلوي الذي 
عادة ما يسبب لهم نوبات قلبية وجلطات 

دماغية.
وتفي�د مجل�ة Bioscience Reports بأن 
العلماء أجروا تجارب عديدة عىل الجرذان 
املخربية، واكتش�فوا يف أجس�ام إناث هذه 

الجرذان التي تعاني من ضغط الدم، وجود 
جزيئات كثرية تساعد يف توسيع األوعية.

ولكنه�م لم يجدوها يف أجس�ام الذكور أو 
كانت قليلة جدا.

وي�دور الحدي�ث ع�ن م�ادة BH4 الت�ي 
تلعب دور “املس�اعد” لإلنزيم�ات املنتجة 
لجزيئات أول أكسيد النيرتوجني املسؤولة 
عن عمليات مختلفة يف الجس�م، بما فيها 

الدموية والش�يخوخة. توس�يع األوعي�ة 
وبين�ت نتائج الدراس�ة األخرية أن جس�م 
الذك�ور يفرز كمية إنزيم�ات منتجة ألول 
أكس�يد النرتوج�ني، أق�ل بكث�ري مقارن�ة 
بجس�م اإلناث.كم�ا اتض�ح للباحث�ني أن 
ق�درة الجس�م الذك�ري ع�ىل إنت�اج هذه 
اإلنزيم�ات تعتم�د عىل كمية املؤكس�دات 

املوجودة فيه.

ال تصححوا األخطاء النحوية ألطفالكم
يقع األطف�ال يف أخطاء نحوية 
ط�وال الوقت وقد يش�عر اآلباء 
لتصحيحه�ا.  ملح�ة  بحاج�ة 
ولكن من األفضل عدم فعل ذلك، 
بحسب مجلة “يونجه فاميليه” 

األملانية )األرسة اليافعة(.
ويقول الخرباء إن اإلش�ارة ملثل 
ه�ذه األخطاء س�يثبط عزيمة 
الطفل ويجعله يشعر بأنه غري 

مؤهل.
كما أن هذا يح�ول عملية تعلم 
الحدي�ث الت�ي تت�م دون وعي 
واملعق�دة إىل مس�توى واع، م�ا 
يؤدي م�ن املحتم�ل إىل تعثرها 
. فع�ىل س�بيل املث�ال يمكن أن 
يبدأ الطفل يف تجنب اس�تخدام 

كلمات بعينها.
وتنصح املجل�ة عوضا عن ذلك 

بالتغايض عن مثل هذه األخطاء 
نظرا ألنها س�تختفي من تلقاء 

نفسها عادة .
ويجب عىل البالغني أيضا تجنب 
التصحي�ح غ�ري املب�ارش وهو 
ما يش�مل أيض�ا تك�رار جملة 
الطف�ل بش�كل صحي�ح. وهذا 
أيض�ا يمكن أن يعي�ق التواصل 

الطبيعي.

سودوكو

؟؟هل تعلم
� أن القلب يخفق يف اليوم أكثر من ١٠٣ خفقة

� أن عمل�ة ) الي�ورو( هي العمل�ة املوحدة بني كل 
دول أروبا

� أن أكرب لؤلؤة يف العالم هي التي عثر عليها صيادو 
اللؤلؤ أمام س�واحل كاليفورني�ا عام ١٩٦٠ ، وتزن 
٣٤٩٫٥ قرياط ، وقد عرضت للبيع ، وإش�رتاها ثري 

يوناني بمبلغ ٣ مليون دوالر
� أن الصينيون هم الذين إخرتعوا البوصلة ، ونقلوها 
بع�د ذلك إىل البح�ارة العرب ، الذي�ن كانوا يجوبون 
شمال املحيط األطليس وقد قام أهل البندوقية بجلب 

البوصلة بعد أسفارهم التجارية إىل بالد املرشق
� أن ناف�ورة املاء التي تدفع م�ن رأس الحوت فوق 

جمجمته يصل إرتفاعها أحيانا إىل ٩ أمتار
� أن الح�وت األزرق ه�و أك�رب حي�وان ع�ىل الكرة 

األرضية
� أن الحيتان الزرقاء تس�تطيع التخاطب بواسطة 

غنائها عىل مسافة٨٥٠ كم

تنظيف حمطة القطار عقوبة لرقصة كيكي
قض�ت محكمة يف الهن�د بمعاقبة ثالثة 
رج�ال، بإلزامهم تنظي�ف محطة قطار 
ملدة ثالثة أيام، بعد إلقاء القبض عليهم 
لقيامه�م بالرق�ص بج�وار قط�ار عىل 
غرار ما يع�رف بني الش�باب ب�«تحدي 

كيكي«.
ويتمثل التح�دي يف القفز من الس�يارة 
والقيام بحركات اس�تعراضية بجانبها 
وهي تس�ري برسع�ة بطيئة ع�ىل أنغام 
أغنية ماي فيلينجز، للنجم الكندي دريك، 

بينما يقوم شخص آخر بالتصوير.
وأظه�ر فيديو ُب�ث عىل موق�ع يوتيوب 
الشبان الثالثة يؤدون الرقصة، حيث قام 
أحدهم بالرقص والركض بجوار القطار 
الذي بدأ يف التحرك، بينما يظهر صديقه 
وهو يص�وره بهاتفه املحمول ومتعلقا 

بيدي�ه يف باب القط�ار، ويصورهما من 
داخل القطار صديقهما الثالث.

ولقى ذلك الفيديو رواجا كبريا عىل شبكة 

االنرتنت ووس�ائل التواصل االجتماعي، 
إذ تج�اوزت نس�بة مش�اهدته مليوني 
مش�اهدة، كما انترش تحدي الرقصة يف 

مختلف واليات الهند، ولكنها املرة األوىل 
الذي يحدث فيها بمحطة للقطارات.

وأص�درت ع�دة دول م�ن بينه�ا الهن�د 
تحذيرات بشأن توقيع عقوبات مختلفة 
بحسب قوانني كل دولة ملن يؤدي الرقصة 
ويعرض س�المة املواطنني للخطر.وقال 
مس�ؤول كبري يف محطة القطار لبي بي 
يس »وجدنا مقط�ع الفيديو عىل موقع 
يوتي�وب، ووجدنا بع�د فحص كامريات 
املراقب�ة لقطات مصورة للش�باب وهم 
يتش�اركون التحدي يف محط�ة فريار«.

وقال القايض للرجال الثالثة إن سلوكهم 
خاطئ، وأضاف »اآلن س�وف يخلق ذلك 
العق�اب وعيا عام�ا خالل الثالث�ة أيام 
املقبلة، بأن ما حدث هو خطأ يرض بكم 

وباآلخرين«.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 200 جرام زبدة

x 6 رشيحة عيش توست )محمص(
x 2 علبة تونة )قطع(

x 1 رشة فلفل اسود مطحون
x 1 رشة ملح

x 1 عدد أفوكادو )مهروسة جيدا(
الخطوات:

نصفى علب التونة جيدا من الزيت.
ثم ىف وعاء نضع التونة وتهرس جيدا جدا.

ثم بالتدريج نضيف الزبد واألفوكادو مع اإلس�تمرار بالرضب حتى 
تخلط جيدا ويتجانسوا تماما.

ث�م نغطى خليط التون�ة والزبد ونضعة ىف الثالجة م�دة ال تقل عن 
ساعتني.

ثم نتبل بامللح والفلفل.
ث�م نعمل ع�ىل توزيع خلي�ط التونة عىل رشائح الخب�ز تقدم باردة 

بالهنا والشفا.

شطائر التوست بالتونة والزبد

اىل الرشيك /بدرية عبد النبي عباس
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدي�ة النجف لغرض اصدار اجازة 
بناء للرشيكة  ) جبهه محمد هيات( للقطعة املرقمة ٣/٥٩22٩ 

حي النداء يف النجف 
����������������������������������������������������

اىل الرشيك /محمد كريم عبد العباس
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدي�ة النجف لغرض اصدار اجازة 
بناء للرشيكة  للقطعة املرقم�ة ٣/٥7٥٠٤ حي النداء الخاصة 

بالرشيك )ماجد خوام نارص(  
����������������������������������������������������

تنويه 
ورد س�هوا يف جريدتن�ا املس�تقبل العراق�ي بالع�دد ١7٣٠ يف 
2٠١٨/٨/١٣ يف ن�رش الدع�وى 2٠١٨ خط�أ والصحيح ١7٣٠ 

االعالن الخاص بمديرية ماء ميسان لذا اقتىض التنويه
����������������������������������������������������

محكمة بداءة البرصة 
العدد / ٣٤7/ب/2٠١٨

التاريخ 2٠١٨/٨/١٤
اعالن

املدعي / حمود عيل الجاسم 
املدع�ى عليه / مزروع ومحمد وس�ليمان وفهد وابراهيم اوالد 

عبد الله املزروع
تبي�ع محكمة بداءة الب�رصة باملزايدة العلنية العقار تسلس�ل 
١٠7/٨ بريه�ة ومس�احته ٣٣٦م2 و٦٠ س�م وان�ه عبارة عن 
دار س�كن تقع يف منطقة بريهة يف الش�ارع املجاور ملستشفى 

السعدي وانه يقع عىل شارع مبل
 مؤل�ف من طابقني الطابق االريض مؤلف من اس�تقبال وهول 
ومطبخ وغرفتني منام وصالة داخلية مع حمام ومرفق صحي 
الطاب�ق العلوي مؤلف من غرفت�ني نوم وهول صغري البناء من 
الثرمستون ومسقف بالكونكريت وانه مشغول م نقبل الرشيك 
حمود عيل الجاسم فمن له رغبة بالرشاء  مراجعة هذه املحكمة 
م�ع دفع التأمين�ات القانونية البالغة ١٠% م�ن القيمة املقدرة 
والبالغة للعقار خمس�مائة وستة وخمسون مليون وتسعمائة 
الف دينار ألمر هذه املحكمة وس�تجري املزايدة الساعة الثانية 
عرش من ظهر اليوم الخامس عرش التايل لنرش االعالن ويتحمل  

املشرتي اجور املناداة
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة 
العدد :27٤٣/ب/2٠١7

التاريخ 2٠١٨/٨/٩
اىل املدعى عليه / رشدي عبد الصاحب مهجر

اص�درت ه�ذه املحكمة ق�رار الحكم املرق�م 27٤٣/ب/2٠١7 
يف 2٠١٨/٥/١٦ ض�دك واملتضم�ن الحك�م بإلزام�ك بالتكافل 
والتضامن بتأدية للمدعي مدير عام مرصف الرافدين / اضافة 
لوظيفت�ه مبل�غ  وق�دره ٤2,777,777 دينار اثن�ان واربعون 
مليون وس�بعمائة وسبعة وس�بعون الف وس�بعمائة وسبعة 
وس�بعون دينار ولتعذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك وحسب 
رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي ملنطقة حي العباس 
ل�ذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني ولك حق 
االعرتاض واالس�تئناف والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

محمد قاسم عبود
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة 
العدد :١٣٣7/ب/2٠١٨

التاريخ 2٠١٨/٨/١٥
اىل املدعى عليه /  خالد زغري مشكور

اعالن
اق�ام املدعي عدنان عبد الحميد ن�ارص الدعوى البدائية املرقمة 
١٣٣7/ب/2٠١٨ ض�دك وال�ذي  يطل�ب في�ه من�ع معارضته 
للمدع�ي يف العق�ار تسلس�ل ٣٨/27 الف�ريس ولتع�ذر تبليغك 
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح مبل�غ ه�ذه املحكم�ة 
واملجل�س البل�دي ملنطقة العباس�ية عليه تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني  بالحضور ام�ام هذه املحكمة 
صب�اح يوم املرافعة املوافق 2٠١٨/٨/٣٠  وعند عدم  حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة البداءة املتخصصة بنظر الدعاوى 

التجارية يف البرصة
العدد :٦7/ت/2٠١٨

التاريخ 2٠١٨/٨/١٤
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه / املدير املف�وض لرشكة يونا اوي�ل للخدمات 
النفطية / اضافة لوظيفته  

اق�ام املدعي املدير املفوض لرشك�ة ضفاف الخليج /  رافد عبد 
الل�ه مس�لم اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقم�ة ٦7/ت/2٠١٨ 
ض�دك يطلب فيها الحكم له بمبلغ الدين البالغ اربعة وعرشون 
ال�ف دوالر امريكي مع الفوائد الثانوي�ة املرتتبة عليه وذلك عن 
اعم�ال حراس�ات امني�ة وتحميله كاف�ة الرس�وم واملصاريف 
واتع�اب املحاماة لثبوت كون مق�ر رشكتكم مجهول لذا قررت 
املحكمة تبليغكم اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
اىل ه�ذه املحكمة او ارس�ال من ين�وب عنك يف موع�د املرافعة 
املوافق 2٠١٨/٨/2٨ وبعكس�ه س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

محمد قاسم عبود

مديرية تنفيذ االسكندرية
رقم االضبارة / ٤٦٩/ت/2٠١٨

اعالن
اىل املنفذ عليه / احمد  بيده فياض 

لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب رشطة القرية العرصية بالعدد 
٥٣٥٣ يف ١٥/ ان�ك مجهول  محل االقام�ة وليس لك موطن دائم 
او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة 27 
من قانون التنفيذ   تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
االس�كندرية خالل خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك 

ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

خليل كريم منصور
اوصاف املحرر :

الحكم القضائي املرقم ٣٤٥/ت/2٠١٨ واملؤرخ يف 2٩/2٠١٨/٤ 
والصادر واملصدق من محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية 
واملتضم�ن الزام�ك بتس�ديد النفقة الش�هرية املس�تمرة للدائنة 
) ايه�اب محم�د ماي�ع( نفقة مس�تمرة البنائها كل م�ن ) امري  
احمد بيده فياض وبتول وبن�ني احمد بيده فياض( مبلغ قدره 
خمسة وس�بعون الف دينار شهريا لكل واحد منهما اعتبارا من 

 2٠١٨/2/١٥
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ابي غرق 

العدد :٣7٥/ب/ش/2٠١٨
التاريخ 2٠١٨/٨/١٤

اىل  /املدعى عليه ) منشد وادي حاير( 
اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرق�م ٣7٣/ش/2٠١٨ املؤرخ 
2٠١٨/٦/١٣ واملتضم�ن الحك�م بالزامك بدفع نفقة مس�تمرة 
لالطفال كل من جاس�م وعذراء ومنتهى وملجهولية محل اقامتك 
وحسب اشعار مختار ناحية الحر  محافظة كربالء املدعو هادي 
جلي�وي جبار تقرر تبليغك بالحكم الغيابي بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني فعليك الحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف حال 
اعرتاضك عىل الحكم خالل عرشة ايام من تاريخ النرش وبخالفه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

والء رستيل خثي 
����������������������������������������������������

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم من السيد عباس عرب حسني الذي يطاب 
تبديل )اللقب( من )الكطراني( اىل )املوسوي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دى اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 

22 من قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة 2٠١٦ 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

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

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املحاويل 

العدد :2٦7٠
التاريخ 2٠١٨/٨/١٤

اىل املفقود /  هيبت حمزه عبادي
اعالن 

بتاري�خ  كاظ�م(  الحس�ن  عب�د  )س�ارة  املس�تدعية  قدم�ت  
2٠١٨/7/2 طلب�ا اىل هذه املحكمة تروم فيه نصبها قيمة عليك 
وع�ىل اوالدك القارصي�ن كل م�ن م�ازن ورهف وذل�ك لفقدانك 
بتاري�خ 2٠١٥/٦/١7 وثبوت ذلك باالوراق التحقيقية وش�هادة 
الش�هود لذا اقتىض حضورك اىل هذه املحكمة خالل مده خمسة 
عرش يوما من تاريخ تبليغك وبعكس�ه تق�وم بأكمال االجراءات 

القانونية بحقك واصدار  الحجة
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ابي غرق 

العدد :٣7٣/ب/ش/2٠١٨
التاريخ 2٠١٨/٨/١٤

اىل  /املدعى عليه ) منشد وادي حاير( 
اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرق�م ٣7٣/ش/2٠١٨ املؤرخ 
2٠١٨/٦/١٣ واملتضم�ن الحك�م بالزام�ك  رد االث�اث الزوجي�ة 
لزوجت�ك املدعية ام�ل عبد االمري ره�ك   وملجهولية محل اقامتك 
وحسب اشعار مختار ناحية الحر  محافظة كربالء املدعو هادي 
جلي�وي جبار تقرر تبليغك بالحكم الغيابي بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني فعليك الحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف حال 
اعرتاضك عىل الحكم خالل عرشة ايام من تاريخ النرش وبخالفه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

والء رستيل خثي 
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ابي غرق 

العدد :٣7٤/ب/ش/2٠١٨
التاريخ 2٠١٨/٨/١٤

اىل  /املدعى عليه ) منشد وادي حاير( 
اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرق�م ٣7٣/ش/2٠١٨ املؤرخ 
2٠١٨/٦/١٣ واملتضم�ن الحك�م بالزامك بدفع نفقة مس�تمرة 
وماضي�ة لزوجتك املدعية امل عبد االم�ري رهك  وملجهولية محل 
اقامتك وحس�ب اش�عار مختار ناحي�ة الحر  محافظ�ة كربالء 
املدعو هادي جليوي جبار تقرر تبليغك بالحكم الغيابي بواسطة 
صحيفت�ني محليتني يوميتني فعليك الحضور امام هذه املحكمة 
يف ح�ال اعرتاضك عىل الحكم خالل ع�رشة ايام من تاريخ النرش 

وبخالفه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

والء رستيل خثي
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

المحامي خالد دواي خنجر العطواني الحقوقي ماجد الحسناوي
أن حج�م الظل�م باالزدياد كم�ا ونوعا فأصبح�ت الرضورة اىل 
قواع�د قانوني�ة ومقررات عادل�ة لتنظيم العالق�ات بني االمم 
والش�عوب بع�د غياب النظ�م القانوني�ة عىل الصعي�د العاملي 
لحف�ظ حقوق الش�عب مقابل األس�اليب السياس�ية العدائية 
وخلق أرضية ش�اذة لالس�تعمار واالس�تغالل والتسلط بألوان 
متنوع�ة فان القضاء عىل األرضية الجائرة املضادة لإلنس�انية 
يش�دد من حاجة املجتم�ع الدويل عىل العثور ع�ىل حل قانوني 
والظف�ر بنظ�ام قانون�ي ع�ادل والحدي�ث عن الس�لم والعدل 
واالمن الدويل فإن هيمنة القوى املتس�لطة يف الس�احة الدولية 
ووجود املصانع الحربية الضخمة إلنتاج اسلحة الدمار الشامل 
والت�ي تديرها تلك القوى مما خلق مراكز توتر وعدم اس�تقرار 
فالحاج�ة اىل نظام دويل بمس�توى ال�رضورة وتقليص فاعلية 
الق�وة العس�كرية يف السياس�ة العاملية واالبتعاد عن سياس�ة 
ال�ردع وتوازن الرع�ب وان الدولت�ني العظيمت�ني قادرتني عىل 
تدمري احدهما االخرى بل تدمري العالم برمته واالس�لحة الذرية 
تعت�ر م�ن اركان السياس�ة يف العالم وعقد االم�ل عىل الحلول 
العسكرية والسياس�ية يف النزاعات الدولية ولم تعد االستفادة 
من نظام القانون الدويل العادل وهو مطلب يهدف إليه االنسان 
والعيش يف ظله وهو ضمان الس�لم العادل يف العالم . فالقوانني 
الدولية التي تنشأ عن طريق الرتايض بني الدول وان نظام األمن 
الذي اقرتحته عصبة األمم املتحدة لم يكن موفقات ال نظريا وال 
عمليا يف تحريم االلتجاء اىل القوة املسلحة الغري رشعية والدول 
الكرى اس�تغلت عيوب القانون الدويل العام واستعملت الدفاع 
الرشع�ي بصورة س�يئة لكي تتدخل يف ش�ؤون ال�دول االخرى 
وتتذرع بأوهى االسباب للتدخل لحماية مصالحها االقتصادية 
يجب ان تنصب الجهود الدولية للحد من سلطان الدول الكرى 
ولجوئها اىل القوة املسلحة ازاء بلدان العالم الثالث وتحديد مبدأ 
الدف�اع الرشع�ي وان ميثاق االمم املتحدة ل�م يفرق يف التحريم 
ب�ني الح�رب العدواني�ة وغريها واس�تخدمت ارسائيل ش�عارا 
حماية االمن االرسائييل من اجل التوسع واحتالل ارايض عربية 
وه�ذا التوجه يتناقض مع قواعد القان�ون الدويل العام والدول 
املتس�لطة تفرس جميع النصوص يف ميث�اق االمم املتحدة مثل 
السلم واالمن الدويل والعدالة واملساواة وعدم التدخل يف الشؤون 
الداخلية وحقوق االنسان والتهديد وعد اللجوء اىل القوة يف اطار 
االه�داف ومصالح ال�دول املهيمنة مس�تغلة نفوذها وتأثريها 
وتس�وية ذلك بما تش�تهي وترغب وتدين ال�دول املظلومة مما 

يؤدي اىل ففقدان العدالة القانونية . 

  تحدث لواء مرصي شهري اسمه )سمري فرج( انه حينما كان رئيسا إلدارة 
الش�ؤون املعنوية بالقوات املسلحة املرصية جاءته ذات مرة سيدة فاضلة 
تري�د ان تحظى برعاية بعض أرس ش�هداء الحرب مع ارسائيل التي عرفت 
بح�رب اكتوبر 1973 فرحب س�يادة اللواء وكفلت تلك امل�رأة قرابة مائتي 
ارسة كف�االت مالية وعالج وزواج وحج .. ال�خ وكانت تعطي عطاء من ال 
يخىش الفقر حتى لكأنها  )حاتمية النسب( ثم وصل عدد االرس التي كانت 
تدعمه�ا اىل الف ارسة وملا عرض عليها مقابلة حرم رئيس الجمهورية ) يف 

وقتها( لتنال تكريما رفضت وقالت )كدا يضيع الثواب( .
يقول اللواء مرت س�بع س�نوات وانقطعت عني اخباره�ا وذات يوم وبعد 
خمس�ة عرش عام�ا من تركي الش�ؤون املعنوية تلقيت اتص�اال من احدى 
مديرات دور املس�نني وفاجأتني ان هناك عجوزا تريد الحديث معي فعرفت 
ان الصوت ليس غريبا فذكرتني انها )ام الش�هداء( وكنت اطلق عليها هذا 
اللق�ب وتذك�رت اول لقائي بها قبل اثنني وعرشين س�نة وعرفت انها بدار 
املس�نني منذ خمس س�نوات ، فزرتها وجلست معها وس�ألتها عن اوالدها 
فأخرتن�ي بولده�ا الطبي�ب العاملي املقي�م يف امريكا وولده�ا الثاني الذي 

اصبح ثريا مشهورا يف دبي وابنتها املتزوجة املقيمة يف القاهرة ...
ط�رق خياىل م�دى الثراء الذي هم فيه وملحت بني عيني العجوز كر الس�ن 
وضعف البرص وهشاش�ة السمع ورقة العظم ووحشتها وقربها من عتبة 
امل�وت وبع�د فلذات اكباده�ا عنها والعص�ا التي ال تق�در ان تميش خطوة 

واحدة اال بها ..
لقد اصبحت ضعيفة نحيفة متعبة مهدودة ليس  كما عهدتها قبل عرشين 
عام�ا تطوف م�رص بأكملها بحثا عن ارملة تش�رتي له�ا الطعام وتؤانس 

وحشتها ...
لق�د كان اخر عهده�ا بولديها قبل عرش س�نوات قمت باالتص�ال عليهما 
ودعوتهم�ا لزيارة أمهما فأجابني الطبيب املقيم  يف امريكا :  )ان أمنا ثرية 

وليدها من املال ما يكفيها للعيش يف دار املسنني دون مشاكل( 
فقلت له أال تشتاق المك ... ؟ 

فتعذر بأنشغاله رغم انه يزور مرص كل عام 
وسمعت نفس الكالم من ولدها املقيم يف دبي..

وتعللت البنت بأوالدها وكثرة مشاغلها..
فبقيت ثالثة اش�هر ازورها يف كل اس�بوع وحديثها الع�ذب املصفى يف كل 
زي�ارة حكاياته�ا مع اوالده�ا ويف كل زيارة تخرج يل مل�ف ذكريات عبارة 
عن ص�ور و)البومات( ألوالدها وهي فرحة م�رسورة بنجاحهم وتفوقهم 
وتخرني عن بذلها الغايل والنفيس يف دراس�ة ولدها الطبيب .. وأكر متعة 

لها الحديث عن اوالدها ..
وذات ي�وم حدثتني برغبتها العامة بزي�ارة اوالدها للفرح بهم وبأحفادها 
وتكح�ل نظرها برؤيتهم قبل وداع هذه الحياة ومغادرة هذا الكوكب وهي 
الثري�ة القادرة عىل الس�فر فاتصلت بولديها لرتتيب امور س�فرها اليهما 
واستقبالهما لها ومعرفة عنوان كل منهما فكان الرد واحدا وهو : » االمور 

هنا صعبة وعندما  نزور القاهرة سوف نراها« .
ويف يوم من االيام الحزينة جاءني اتصال ال انس�اه من مديرة دار املس�نني 
تبلغني بوفاة العجوز فذهبت رسيعا أجر خطاي وأس�حب قدماي س�حبا 
وأكاد ان اتعثر يف امليش . وملا وصلت الدار ورأيت العجوز الوحيدة  املس�جاة 
التي ماتت وهي تتمنى ان تنظر نظرة واحدة ألوالدها او يكونوا عند رأسها 
يف لحظة الس�كرات ولم يلب�وا طلبها ولم يردوا حتى ع�ىل اتصاالتها انهار 

دمعي ولم اتمالك مشاعري..
وكان�ت لحظات بلغ بي الهول فيها مبلغه ... فاتصلت بولديها فكان الرد : 

ال نستطيع الحضور وال داعي ملشقة السفر من أجل هذا االمر 
فاتصل�ت بأبنتها فأخرتني انها مع اوالدها يف االس�كندرية للمش�اركة يف 
مس�ابقة رياضي�ة وحضورها صعب يخر اللواء بعد ذل�ك انه قام بتجهيز 
تل�ك امل�رأة ودفنها وم�ىش وحي�دا يف جنازتها يف ح�ني انها س�خرت مالها 

لتدريس ولدها ليحصل عىل أرقى الشهادات العاملية يف الطب..
والثاني .. كانت هي السبب الرئيس يف نجاحه 
والبنت ويا للبنت من بذلت مهجتها يف تربيتها 

يخر اللواء انه وألول مرة يبكي كالطفل تماما تذكر ببكائه هذا بكاءه يوم 
ماتت أمه الحنون

بعد اس�بوع من دفن العجوز حرضت البنت لدار املس�نني تطالب بش�هادة 
الوف�اة ليبدأ حرص الثورة الطائلة لتل�ك العجوز التي كانت تعول ألف ارسة 

من ارس شهداء مرص ليبدأ تقسيم الرتكة 
وبعدها حرض الولدان واستلموا شهادة الوفاة ..

يا لتلك الشهادة ..
انها شهادة وفاة القيم  ..

انها شهادة موت الضمري ..
ش�هادة موت الخلق ، والعطف ، والرحمة ، ورد الجميل ، ش�هادة العقوق 

الصارخ ، وقلة الحياء وموت العاطفة  ..
أحقا يكون هذا .. ؟

علم�وا اوالدك�م الر قب�ل ان يفلتوا من أيديك�م وتلهيهم معال�م الحضارة 
املعارصة ..

وشهادة موت القيم سلموها لكل من يذكر جميل والديه ..
فكم بك يا بالدي أمثال هؤالء ؟

عقوق الوالدينالعدالة القانونية
شهادة موت الضمري 

هل يمنع تناول األسربين إصابة النساء باإليدز؟
توصلت دراسة جديدة إىل أن تناول األسرين 
بشكل يومي يمكن أن يقلل من خطر إصابة 
النس�اء بف�ريوس نق�ص املناع�ة البرشية 
بنس�بة 35%. وإلصابة ش�خص ما، يتطلب 

الف�ريوس خاليا حساس�ة يف الجهاز 
السابقة  الدراسات  التنازيل، وأظهرت 
أن الذي�ن يعانون م�ن ارتفاع ضغط 
ال�دم هم أكث�ر عرضة المت�الك هذه 
الخالي�ا الضعيفة. واخت�ر الباحثون 
يف جامع�ة مانيتوب�ا ه�ذه النظري�ة 
م�ن  منخفض�ة  جرع�ات  بإعط�اء 
العقاقري املض�ادة لاللتهاب ملجموعة 
من النس�اء يف كينيا.وكان�ت النتائج 
صادم�ة، حيث انخفض ع�دد الخاليا 
املس�تهدفة بف�ريوس نق�ص املناعة 

البرشية يف أجهزتهن التناسلية بنسبة %35، 
بعد 6 أسابيع.

واآلن، بع�د س�نوات من الدراس�ة، لم تصب 
النس�اء اللوات�ي يتلقني جرع�ات يومية من 

األس�رين بالف�ريوس. وقال املع�د الرئييس 
للدراس�ة، الدكت�ور كي�ث ف�اوك، إن »هذه 
النتائ�ج واع�دة للغاية«. ولكن�ه أكد أنه من 
غري املحتمل اعتماد األسرين كإجراء وقائي 
من الفريوس، عىل الرغم مما أظهرته 
الدراس�ة من نتائج تشري إىل أن أولئك 
الذي�ن لديه�م خط�ر كب�ري لإلصاب�ة 
بفريوس نقص املناعة البرشية، يجب 
أن يفك�روا يف إضاف�ة األس�رين إىل 

تدابري الحماية الخاصة بهم.
ويقول فاوك إن هناك حاجة إىل إجراء 
املزيد من الدراسات الستكشاف نطاق 
فوائد ومضار تناول األس�رين بشكل 
الت�ي  املختلف�ة  والجرع�ات  يوم�ي، 

يمكنها منع اإلصابة بهذا الفريوس.

احذروا أكياس الشاي! ماذا حيدث إذا تناول اإلنسان
ينص�ح خ�راء بالتخيل عن اس�تخدام الش�اي املعبأ يف أكي�اس، لنوعيته  الـبـيـض يـوميـًا؟

السيئة وقدرته عىل إلحاق أرضار بليغة بصحة الجسم.
وتصنع أكياس الش�اي من مادة تحتوي عىل م�واد ضارة. فمثال إلعطاء 
األكي�اس املتانة الالزم�ة، ولتحمل درج�ة الحرارة العالية، تش�بع بمادة 

الراتنج الصناعية التي تذوب يف األسيتون والكحول.
كما أنه من الصعب جدا تحديد نوعية محتوى هذه األكياس. وهذا يفسح 
املجال للمنتجني، حيث يمكن أن نجد داخلها ليس فقط أوراق الشاي، بل 
ومس�حوقه وغباره أيضا. ولكي يصبح مذاقه مقبوال للمستهلك، تضاف 

له مواد خاصة لتقوية نكهته.
وغالب�ا ما تحتوي ه�ذه األكياس عىل م�واد صبغية، فعن�د وضع كيس 
الش�اي يف ماء بارد ف�إن تلونه دليل عىل وجود هذه امل�واد الصبغية التي 
تؤثر س�لبا يف الكبد، حيث يش�ري بعض الخراء إىل أن هذه املواد تزيد من 
خطر الرسطان والعقم. وينصح الخراء بمالحظة ما ييل: الشاي الطازج 
يكون عند تحضريه عىل الس�طح غش�اء رقيقا، يف حني ال يكون الش�اي 

القديم هذا الغشاء، بل يرتك عىل جدار الكوب أثرا داكنا.

يؤك�د العلم�اء عىل أنه يف ح�ال عدم وج�ود موانع خاصة، ف�إن تناول 
بيضتني يوميا له فوائد كثرية جدا.

فمث�ال عن�د تناول بيضت�ي دجاج يف اليوم، يحصل الجس�م عىل نس�بة 
مثالي�ة من مركب كول�ني الكيميائي، وهو من املواد األساس�ية الالزمة 
لضمان النشاط الطبيعي للدهون الفوسفاتية التي توفر االتصاالت بني 

خاليا الدماغ. كما يسبب نقص هذا املركب انخفاض الذاكرة.
ووفقا لنتائج العديد من الدراس�ات العلمية، فإن النساء اللواتي تناولن 
يف س�ن املراهق�ة بيضتني يومي�ا، انخفض خطر إصابته�ن بالرسطان 

بنسبة %18.   
كم�ا يحتوي بي�ض الدجاج ع�ىل مجموعة فيتامني »ب�ي« التي تضمن 
صحة الجلد واألظافر والشعر والجهاز العصبي. لذلك فإن البيض مفيد 
جدا للنس�اء الحوامل، حيث أنه يس�اعد يف تكوين كري�ات الدم الحمراء 

واألنبوبة العصبية للجنني، ويمنع تأخر النمو العقيل للطفل.   

أودي تكشف عن مواصفات سيارهتا الكهربائية
كش�فت رشكة أودي عن بعض مواصفات 
أن تطرحه�ا،  املنتظ�ر   »e-tron« س�يارة
يف س�بتمر الع�ام الج�اري. وزودت هذه 
الس�يارة بمحركني كهربائيني قادرين عىل 
تولي�د عزم يص�ل إىل 408 أحصنة، وزيادة 
التس�ارع م�ن 0 إىل 100 كل�م/ ثاني�ة يف 

غضون 6 ثوان. كما أتت بمنظومة مكابح 
فريدة أكثر فعالية من املنظومات التقليدية 
بمقدار 20%، وذلك بفضل حساسات تصلها 
مع دواس�ة الوقود، ففي ح�االت الطوارئ 
يكفي للسائق أن يرفع رجله بشكل رسيع 
عن الدواس�ة لتب�دأ الحساس�ات بإعطاء 

األوام�ر ملنظوم�ة الفرملة بإبط�اء حركة 
املركب�ة. أما منظومة »اس�تعادة الطاقة« 
املوج�ودة يف هذه الس�يارة، فتس�اعد عىل 
إعادة ش�حن البطاريات أثن�اء الحركة، ما 
يزي�د من املس�افة الت�ي تقطعه�ا املركبة 

بالشحنة الواحدة.

تق�وم مجموعة من األثرياء بتجميد 
أدمغتها مقاب�ل 100 ألف دوالر عىل 
أمل الع�ودة للحياة مرة أخرى خالل 

فرتة ال تتجاوز 200 عام.
وُينظر إىل مرشوع تجميد األجسام، 
ع�ىل  ينط�وي  ال�ذي   ،Cryogenics
تجميد الجس�م لدرجة ح�رارة 196 
كطريق�ة  الصف�ر،  تح�ت  مئوي�ة 

للتغلب عىل املوت.
ويعتق�د أح�د رج�ال األعم�ال أن�ه 
سيس�تيقظ يف املس�تقبل و«يخت�ر 
حياة جدي�دة بالكام�ل«، بعد وضع 
دماغه يف جس�م إنسان آخر. ويقول 
الرج�ل املول�ود يف بريطاني�ا، والذي 
أراد أن يظل مجهول الهوية بس�بب 
حساسية املوضوع، إنه »ال يستطيع 

التفكري يف أي يشء أكثر إثارة«.
وم�ع ذلك، يقول العديد من الخراء إنه ال أمل يف 
النج�اح، حيث أن أعضاء كالقل�ب والكليتني لم 
ولن يتم تجميدها أو إذابتها، ناهيك عن الدماغ.

ويمكن القول إن عملية Cryogenics، هي عبارة 
عن فن تجميد الجس�م املي�ت أو أجزاء منه، من 

أجل الحفاظ عليها لالستخدام يف املستقبل.

ويف حديث�ه م�ع Daily Star، ق�ال أح�د كب�ار 
رج�ال األعم�ال يف أواخر الس�تينات من عمره، 
والذي أراد التعريف عن نفس�ه باس�م »ديفيد«: 
»أن�ا أعلم أن الكث�ري من الناس يعتق�دون أنني 
أش�عر بالفضول، ولكن مل�اذا ال نجربها؟ رغبت 
يف اس�تثمار القليل م�ن املال يف ه�ذا األمر، وقد 
أستيقظ يف غضون 200 أو 2000 سنة، ألتمكن 

من تجربة حياة جديدة بالكامل«.
ويرى املدافعون عن حفظ األدمغة 
بالتجميد أن ه�ذه العملية تخادع 
إحي�اء  إع�ادة  أم�ل  م�ع  امل�وت، 

األجسام املجمدة يف املستقبل.
ويتم تقديم ه�ذه الخدمة بالفعل 
أمريكيت�ني  م�ن قب�ل منظمت�ني 
رئيسيتني: Alcor يف والية أريزونا، 
ومعه�د Cryonics يف ميتش�يغان. 
ويوج�د لدى Alcor ألف عضو، مع 
قيام بعض امل�رىض بدفع ما يصل 
إىل 255 ألف دوالر، لتجميد الجسم 

بالكامل.
ويوج�د ل�دى الرشك�ة حاليا 149 
مريضا ميتا تم تخزين أجس�ادهم 
يف املركز، بما يف ذلك أصغر شخص 

يتم االحتفاظ بجثته بالتريد.
وتب�دأ عملي�ة التجميد يف غض�ون دقيقتني من 
توقف القلب. ويف أسوأ األحوال، ال ينبغي أن تبدأ 

العملية بعد مرور أكثر من 15 دقيقة.
وتحت�اج الجث�ة إىل وضعه�ا يف الثل�ج وحقنها 
بمواد كيمياوية لتقليل تخثر الدم، كما ُيستبدل 

الدم بمحلول خاص للحفاظ عىل األعضاء.

أثرياء جيمدون أدمغتهم عىل أمل العودة للحياة الحقًا!
ح�ذر العلماء م�ن أن »الروبيوتي�ك« ليس مجرد مكم�ل غذائي غري 
ضار، بل يجب تصنيفه عىل أنه عقار يس�توجب استخدامه استشار 

الطبيب.
وتتزاي�د املخ�اوف بش�أن املكم�الت الغذائي�ة الغني�ة ب�«البكتريي�ا 
الجيدة« التي يرحب باس�تخدامها لفوائدها الصحية بش�كل متزايد 
خ�الل الس�نوات األخرية.وم�ع ذلك، فق�د توصل بحث جدي�د إىل أن  
»الروبيوتي�ك« يمك�ن أن يتداخل مع الدماغ ويؤث�ر عىل القدرة عىل 

التفكري، وكذلك قد يتسبب يف انتفاخ وغازات يف الجهاز الهضمي.
وأش�ار بع�ض املتطوعني من خالل هذا البح�ث إىل أن اآلثار الجانبية 
الت�ي عان�وا منها م�ن »الروبيوتي�ك« أجرتهم عىل ت�رك وظائفهم 
بس�بب خطورته�ا. وعىل الرغم م�ن أن تناول مكم�الت الروبيوتيك 
يمكن أن تك�ون مفيدة للبعض، إال أن الباحثني يف جامعة أوغوس�تا 
نصح�وا بتوخي الحذر من اس�تخدام هذه املكم�الت. وقال الدكتور 
س�اتيش راو، معد البحث: »يجب معاملة الروبيوتيك كعقار، وليس 
كمكم�ل غذائي«. ووفقا للعلماء، فإنه من غري املرجح أن يش�كل أي 
من الزبادي واملخلل والش�وكوالتة الداكنة، التي تحتوي جميعها عىل 

كميات صغرية من البكترييا الجيدة، أي مخاطر.
وت�م تحليل بيانات 30 متطوعا، بينه�م 22 تناولوا مكمل بروبيوتيك 
ع�ىل األق�ل مرة واح�دة خالل ف�رتة البح�ث، والبكتريي�ا الحية التي 
معظمه�ا من العصيات اللبنية، وهي قوية بما يكفي للبقاء عىل قيد 

الحياة يف بيئة حامض املعدة.

العلامء حيذرون من مكمل غذائي
 يسبب ضبابية الدماغ


