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االمام علي )عليه السالم(

إذا رأيت من غيرك خلقاً ذميماً فتجّنب 

من نفسك أمثاله

ص2اجلبهة الرتكامنية تستغرب رسعة حسم الطعون: سنقايض اطراف زورت انتخابات كركوك

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص2 الرافدين يطلق سلفة الـ)7( ماليني دينار للمتقاعدين العسكريني واملدنيني

احلشد الشعبي يؤكد عىل أمهية تواجد املنظامت الدولية يف املناطق املحررة

اليوم.. إعادة افتتاح جرس »التون كوبري« الرابط بني كردستان وحمافظات الوسط واجلنوب

األحزاب السياسية تؤجل إعالن »الكتلة األكرب« إىل ما بعد العيد
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ف�ازت  الت�ي  السياس�ية  األح�زاب  أجلّ�ت 
باالنتخابات الربملاني�ة إعالن الكتلة األكرب إىل 
عطلة ما بعد العي�د، وذلك بعد أن أعلنت عدد 
منها إىل التوصل إىل ما يشبه اتفاق نهائي مع 
األحزاب األخرى عىل تش�كيل الحكومة، فيما 
أعلن تحالف األح�زاب الكردية تحضري )27( 
طلباً للدخول يف تحالف الكتلة األكرب. واستبعد 
القي�ادي يف تحال�ف »س�ائرون« وس�كرتري 
الحزب الش�يوعي رائد فهم�ي وصول اي من 
القوى السياس�ية ملرحلة اعالن الكتلة األكرب 
حتى االن. وق�ال فهمي، يف ترصيح صحفي، 

ان »الكتل�ة األك�رب ال تزال قيد التش�كل حتى 
االن«، مبين�ا ان »هن�اك محوري�ن يتحركان 
لذل�ك، وهم�ا معروفان س�ائرون وحلفاؤها 
من جهة، ودولة القانون وحلفاؤها من جهة 
أخرى، ولم يحس�م االمر بع�د او لم يصل اي 
محور ملرحلة التواقي�ع«. واضاف ان تحالف 
»س�ائرون ل�ن يش�رك يف حكوم�ة ال تخدم 
برنام�ج اإلص�الح«، مش�ريا اىل ان�ه »يف حال 
تش�كيل حكومة ال تلبي منهجه�ا فان خيار 
املعارض�ة وارد ج�دا«. ب�دوره، توقع عضو 
ائتالف الفتح حن�ن القدو مصادقة املحكمة 
االتحادي�ة عىل نتائج االنتخاب�ات قبل عطلة 
عيد االضحى، فيما اش�ار اىل ان اعالن الكتلة 

االكرب س�يكون بع�د العي�د. وق�ال القدو إن 
»الحوارات الجادة بن القوى السياسية اخذت 
ش�كلها النهائي ونحن قريبن جدا من اعالن 
الكتلة االكرب من عدد من القوائم االنتخابية«، 
متوقع�ا »مصادق�ة املحكم�ة االتحادية عىل 
النتائ�ج قب�ل عطلة عي�د االضح�ى، واعالن 
الكتل�ة االكرب بعد العيد«. وأض�اف القدو، أن 
»الكتل�ة األك�رب س�يكون محورها االس�اس 
تحالف الفتح، حيث استطاع رئيس التحالف 
ه�ادي العامري جمع عدد كب�ري من القوائم 
االنتخابية وتقريب وجهات النظر فيما بينها 

وصوال لتشكيل الكتلة االكرب«.
التفاصيل ص2

الكهرباء: ألول مرة يف العراق
 مالكات تأهيل املنظومات الكهربائية 

تنتج »حمسنات الوقود «

املنتجات النفطية تعلن
 عن كميات الوقود املجهزة 

ملنافذ التوزيع ببغداد

زين العراق تطّور شبكتها يف كربالء 
والنجف باستخدام احدث التقنيـات 

واحللول لرشكة إريكسون العاملية

ختوض حوار »اللمسات األخرية« وحتاول وضع خطة لتوزيع املناصب.. والوفد الكردي حيضر )27( طلبًا
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احلكيم يبحث مع مبعوث الرئيس االمريكي للتحالف الدويل بريت ماغورك مستجدات الوضع السيايس يف العراق واملنطقة
جنايات صالح الدين تقضـي بإعـدام قـاتـل مديـر رشطـة الضلوعيـة 

رسميًا.. 
عـلـي عدنـان ينـتـقــل 

الـى أتاالنتا اإليطايل
ص3 ص3 ص3

أردوغان لرتامب: لن نرضخ أبدًا
      بغداد / المستقبل العراقي

يف ترصيح�ات ناري�ة جدي�دة، أمس الس�بت، قال 
الرئيس الركي، رجب طي�ب أردوغان، إن الواليات 
املتحدة جعلت من بالده هدفا اس�راتيجيا، معتربا 
مرة أخرى أن االقتصاد الركي »يتعرض إىل مؤامرة« 
يف إش�ارة إىل الهب�وط القي�ايس لل�رية بع�د فرض 
واش�نطن عقوبات عىل منتج�ات تركية وتلويحها 
بإجراءات عقابية جديدة. وأضاف أردوغان »تركيا 
ل�م ولن ترض�خ ألولئ�ك الذي�ن يتظاه�رون بأنهم 
رشكاء اس�راتيجيون ويحاول�ون جعله�ا هدفا«، 

وفق م�ا نقلت وكالة »األناض�ول«. وانتقد الرئيس 
الركي من قال إنهم أسس�وا نظام رخاء ألنفسهم 
من خ�الل اس�تغالل العال�م، وأض�اف أن ثمة من 
يهدد تركيا باالقتصاد والعقوبات وأس�عار الرصف 
والتضخم، »ونحن نقول لهم إننا كشفنا مؤامراتكم 
ونتحداك�م«. وج�اءت ترصيحات أردوغ�ان خالل 
مؤتمر لح�زب العدالة والتنمي�ة الحاكم بأنقرة، يف 
ظ�ل صعوبات اقتصادية غري مس�بوقة بعد تراجع 
قيمة اللرية أمام الدوالر وفرض واش�نطن عقوبات 
اقتصادي�ة عىل أنقرة عىل خلفية اس�تمرار اعتقال 
الق�س األمريكي أن�درو برانس�ون. وق�ال الرئيس 

األمريك�ي، دونال�د ترام�ب، مؤخرا، إنه س�يواصل 
تضيي�ق الخناق عىل تركيا إىل أن تطلق رساح القس 
وأوض�ح البي�ت األبي�ض أنه ل�ن يرفع اإلج�راءات 
العقابي�ة حت�ى وإن حصل اإلف�راج. وكانت تركيا 
قد ردت عىل العقوبات باألمريكية بفرض إجراءات 
مماثلة، لكن فرض رس�وم إضافي�ة عىل صادرات 
الصلب واألملني�وم الركي�ة أدى إىل هبوط رسيع يف 
قيم�ة العملة الركي�ة التي وصل�ت إىل منحدر غري 
مس�بوق. يف غضون ذلك، تقول واش�نطن إن أزمة 
اللرية الركية تعود إىل عوامل أخرى وليست ناجمة 

عن إجراءات واشنطن بشكل رصف.

الدفاع تنفذ عملية لتطهري جزيرة »البوسيف« 
من خملفات »داعش«

املاليـة تعلـن إطالق «1067» درجـة وظيفيـة 
2فـي ثـالث وزارات 3

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

ارتبط اسم األمن العام السابع لألمم املتحدة 
كويف عنان بالعقوبات االقتصادية عىل العراق، 
والت�ي صّنف�ت واح�دة م�ن أكث�ر العقوبات 
قس�وًة وس�ؤاً، فضالً ع�ن تهم الفس�اد التي 
أزكمت أنوفها العالم، إذ ارتبطت باس�م نجل 
عنان.  من هو إذن عنان؟ لقد ولد األمن العام 
الس�ابع لألمم املتحدة الذي اعل�ن عن وفاته، 
أمس الس�بت، يف مدينة كوم�ايس بدولة غانا 
عام 1938، واش�رك يف االسم األوسط “أتا”، 
ال�ذي يعن�ي “التوأم”، م�ع ش�قيقته التوأم، 
إيفوا، التي توفيت يف ع�ام 1991.درس عنان 
يف جامع�ة العلوم والتكنولوجيا يف كومايس يف 
غانا، وأكمل دراس�ته الجامعي�ة يف االقتصاد 

يف كلية ماك ألس�ر يف س�انت بول، مينيسوتا 
)1961(. ويف الفرة من 1961 إىل 1962، أجرى 
دراس�ات عليا يف االقتصاد باملعه�د الجامعي 
للدراس�ات العليا الدولية يف جنيف.  وكحاصل 
عىل زمالة “س�لون” يف الف�رة 1972-1971 
يف معه�د ماساتشوس�تس للتكنولوجيا، نال 
درج�ة ماجس�تري العل�وم يف اإلدارة.  ب�دأت 
مس�رية كويف عن�ان مع األمم املتح�دة يف عام 
1962 عندم�ا انض�م م�ع منظم�ة الصح�ة 
يف   World Health Organization العاملي�ة 
جنيف Geneva بمنصب املدير اإلداري واملايل. 
وأخذ اسراحة قصرية من كونه موظًفا مدنًيا 
دولًيا عندما عمل مديرًا للس�ياحة يف غانا من 
الثمانين�ات،  ع�ام 1974 إىل ع�ام 1976. يف 
ع�اد عنان للعمل يف األم�م املتحدة كأمن عام 

مس�اعد يف ثالث وظائف متتالية: إدارة املوارد 
البرشي�ة واملنس�ق األمن�ي )1990-1987(، 
تخطي�ط الربام�ج وامليزانية واألم�ور املالية، 
وكمراقب ومتحكم)1990-1992(، وعمليات 
أن  وقب�ل   .)1996-1993( الس�الم  حف�ظ 
يصبح األمن العام، ش�غل أيضاً منصب وكيل 
األم�ن العام. ب�دأت فرة واليت�ه األوىل والتي 
مدتها خمس أعوام بمنصب أمن العام لألمم 
املتح�دة يف 1 كانون الثاني ع�ام 1997عندما 
حل محل األمن العام السابق بطرس بطرس 
غ�ايل امل�رصي. ويف ع�ام 1998، َع�ن لوي�ز 
فريش�يت من كن�دا كأول نائب�ة لألمن العام 
يف محاول�ة لتحقي�ق املزيد من املس�اواة بن 

الجنسن داخل منظومة األمم املتحدة.
التفاصيل ص2

وفاة كويف عنان: عراب استمرار أقسى عقوبات 
دولية عىل العراق
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أجلّت األحزاب السياسية التي فازت باالنتخابات 
الربملاني�ة إع�ان الكتل�ة األكرب إىل عطل�ة ما بعد 
العي�د، وذلك بعد أن أعلنت ع�دد منها إىل التوصل 
إىل ما يش�به اتف�اق نهائي مع األح�زاب األخرى 
عىل تشكيل الحكومة، فيما أعلن تحالف األحزاب 
الكردي�ة تحض�ر )27( طلباً للدخ�ول يف تحالف 
تحال�ف  يف  القي�ادي  واس�تبعد  األك�رب.  الكتل�ة 
»س�ائرون« وس�كرتر الح�زب الش�يوعي رائ�د 
فهم�ي وصول اي م�ن القوى السياس�ية ملرحلة 

اعان الكتلة األكرب حتى االن.
وق�ال فهم�ي، يف ترصي�ح صحف�ي، ان »الكتلة 
األك�رب ال تزال قيد التش�كل حت�ى االن«، مبينا ان 
»هناك محورين يتح�ركان لذلك، وهما معروفان 
س�ائرون وحلفاؤه�ا م�ن جهة، ودول�ة القانون 
وحلفاؤها من جهة أخرى، ولم يحس�م االمر بعد 

او لم يصل اي محور ملرحلة التواقيع«.
واضاف ان تحالف »سائرون لن يشرتك يف حكومة 
ال تخ�دم برنام�ج اإلص�اح«، مش�را اىل انه »يف 
حال تش�كيل حكومة ال تلب�ي منهجها فان خيار 
املعارضة وارد ج�دا«. بدوره، توقع عضو ائتاف 
الفتح حن�ن القدو مصادق�ة املحكمة االتحادية 

عىل نتائ�ج االنتخابات قبل عطل�ة عيد االضحى، 
فيما اش�ار اىل ان اعان الكتلة االكرب سيكون بعد 
العيد. وقال القدو إن »الحوارات الجادة بن القوى 
السياس�ية اخذت ش�كلها النهائي ونحن قريبن 
ج�دا من اعان الكتلة االك�رب من عدد من القوائم 
االنتخابية«، متوقعا »مصادقة املحكمة االتحادية 
ع�ىل النتائج قب�ل عطل�ة عيد االضح�ى، واعان 
الكتلة االكرب بعد العيد«. وأضاف القدو، أن »الكتلة 
األكرب سيكون محورها االس�اس تحالف الفتح، 
حيث اس�تطاع رئي�س التحالف ه�ادي العامري 
جمع عدد كب�ر من القوائ�م االنتخابية وتقريب 
وجهات النظر فيما بينها وصوال لتش�كيل الكتلة 
االك�رب«، الفتا اىل أن »االولوي�ة اآلن هي الربنامج 
الحكوم�ي للس�نوات االربع املقبلة اما ش�خصية 
رئي�س مجلس ال�وزراء فنتوقع ان يت�م تأجيلها 
اىل وقت آخ�ر«. واكد الق�دو، أن »املرحلة الحالية 
ه�ي مرحلة خاصة حيث ن�رى ان هناك تحديات 
كبرة بع�د انته�اء التح�دي االمني والعس�كري 
ضد زمر داعش االرهابي�ة، وهي مرحلة محاربة 
الفس�ادين امل�ايل واالداري وف�رض هيب�ة الدولة 
ع�ىل كل ارايض العراق وخاصة الت�ي مازالت بيد 
حكومة كردس�تان يف محافظة نينوى«، مش�ددا 
أن »رئيس مجلس الوزراء القادم ينبغي ان يكون 

ق�ادرا ع�ىل معالجة كل ه�ذه امللف�ات والحفاظ 
عىل املكاس�ب اضاف�ة اىل دوره بتقديم الخدمات 
واعادة ثق�ة املواط�ن بالعملية السياس�ية«. أما 
عن األحزاب الس�نّية، فقد رجح املتحدث الرسمي 
باس�م تحالف القوى العراقية ليث الدليمي تغير 
خريطة التحالفات املوجودة حاليا. وقال الدليمي 
ان »التحالف�ات حت�ى اللحظة لم تحس�م مع اي 
جهة، ان كان مع اح�د كتل تحالف املحور او مع 
الكت�ل االخ�رى«، مبينا ان »هناك تح�رك ايجابي 
وحراك نش�ط ممكن مابع�د العيد اع�ان الكتلة 
االك�رب«. واش�ار اىل ان »نش�اط تحال�ف املح�ور 
س�يكون اكرب باعتبار ان مكونات التحالف لديها 
اتص�االت مع الكت�ل االخرى«، الفت�ا اىل ان »قرار 
املحور الوطني هو استكمال كل كتلة تفاهماتها 
مع الكتل االخرى، فمثا تحالف القوى يس�تكمل 
تفاهماته م�ع الكتل القريبة من�ه وكذلك القرار 

وبعض اطراف الوطنية امللتحقن باملحور«. 
واوض�ح الدليم�ي ان »مابعد العيد هناك بش�ائر 
خر لحس�م تعقيدات مش�هد التحالفات وممكن 

تغير خريطة التحالفات املوجودة حاليا«.
وحول تق�ارب تحالف القوى عن تحالف الحكمة 
س�ائرون بعيدا ع�ن القرار، اوض�ح ان »الحكمة 
لديه�م موق�ف من ائت�اف القرار ولك�ن تحالف 

الق�وى مقب�ول م�ن الجميع لك�ن ارت�أت قيادة 
تحال�ف القوى ان تكون مح�ور قيادي قوي جدا 
وهو املحور الوطني لذلك هناك اصبحت التزامات 

النن�ا يف كتل�ة واح�دة وبرنام�ج واح�د ».  وتابع 
الدليمي ان »توجهن�ا االغلبية الوطنية لكن همنا 
االتف�اق ع�ىل الصيغ�ة والربنام�ج م�ع الجميع 

لارتق�اء بالواق�ع العراقي وتغي�ر الواقع االليم 
للسنوات املاضية«. يف غضون ذلك، أعلن املتحدث 
باس�م االتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد 
ب�ره ع�ن إعداد مس�ودة مش�رتكة م�ع الحزب 
الديمقراطي الكردس�تاني مؤلف�ة من 27 نقطة 
بشأن مباحثات تشكيل الحكومة العراقية املقبلة. 
وق�ال ب�ره »أعددنا مس�ودة م�ن أربع�ة أجزاء 
تضم 27 نقطة للتف�اوض مع األطراف العراقية، 
ويمك�ن لألطراف الكوردس�تانية األربعة املتبقية 
إضافة املزي�د من النقاط«. وأض�اف أن »االتحاد 
الوطن�ي والحزب الديمقراطي ل�م يتفقا بعد عىل 
عقد اجتماع مشرتك مع األطراف األربعة )التغير 
والجماع�ة  الكوردس�تاني  اإلس�امي  واالتح�اد 
الديمقراطي�ة  اإلس�امية والتحال�ف م�ن أج�ل 

والعدالة( أم بشكل منفصل«.
وتابع أن »االجتماع مع هذه األطراف تأجل إىل ما 
بع�د عطلة العيد«، مس�تدركاً أن »املهم هو توحد 
الك�ورد يف بغ�داد من أج�ل تحقيق أك�رب قدر من 

املكاسب لشعب كوردستان«.
وتنتظ�ر الكت�ل السياس�ية مصادق�ة املحكم�ة 
االتحادي�ة عىل نتائ�ج االنتخابات قريب�ًا لتصبح 
قطعية، تمهيدا لعقد الجلسة األوىل للربملان، ومن 

ثم البدء بإجراءات تشكيل الحكومة الجديدة.

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

ارتب�ط اس�م األم�ن العام الس�ابع لألمم 
املتحدة كويف عنان بالعقوبات االقتصادية 
ع�ىل الع�راق، والت�ي صّنفت واح�دة من 
أكثر العقوبات قس�وًة وس�ؤاً، فضاً عن 
تهم الفساد التي أزكمت أنوفها العالم، إذ 

ارتبطت باسم نجل عنان. 
من ه�و إذن عنان؟ لقد ول�د األمن العام 
الس�ابع لألم�م املتح�دة ال�ذي اعل�ن عن 
وفاته، أم�س الس�بت، يف مدينة كومايس 
بدولة غانا عام 1938، واش�رتك يف االسم 
األوس�ط “أتا”، الذي يعن�ي “التوأم”، مع 
شقيقته التوأم، إيفوا، التي توفيت يف عام 

.1991
درس عنان يف جامعة العلوم والتكنولوجيا 
دراس�ته  وأكم�ل  غان�ا،  يف  كوم�ايس  يف 
الجامعية يف االقتصاد يف كلية ماك ألسرت يف 
سانت بول، مينيسوتا )1961(. ويف الفرتة 
من 1961 إىل 1962، أجرى دراس�ات عليا 
يف االقتص�اد باملعهد الجامعي للدراس�ات 

العليا الدولية يف جنيف. 
وكحاص�ل عىل زمالة “س�لون” يف الفرتة 
1971-1972 يف معه�د ماساتشوس�تس 
للتكنولوجيا، نال درجة ماجس�تر العلوم 

يف اإلدارة. 
ب�دأت مس�رة ك�ويف عن�ان م�ع األم�م 

املتح�دة يف ع�ام 1962 عندم�ا انضم مع 
 World Health منظم�ة الصحة العاملي�ة
Organization يف جنيف Geneva بمنصب 

املدير اإلداري واملايل.
وأخذ اس�رتاحة قصرة من كونه موظًفا 
مدنًيا دولًيا عندما عمل مديرًا للسياحة يف 

غانا من عام 1974 إىل عام 1976.
يف الثمانين�ات، عاد عن�ان للعمل يف األمم 
املتحدة كأمن عام مساعد يف ثاث وظائف 
متتالي�ة: إدارة امل�وارد البرشية واملنس�ق 
الربامج  األمني )1987-1990(، تخطيط 
وكمراق�ب  املالي�ة،  واألم�ور  وامليزاني�ة 

ومتحكم)1990-1992(، وعمليات حفظ 
الس�ام )1993-1996(. وقبل أن يصبح 
األم�ن العام، ش�غل أيضاً منص�ب وكيل 

األمن العام.
بدأت فرتة واليته األوىل والتي مدتها خمس 
أع�وام بمنصب أمن الع�ام لألمم املتحدة 
يف 1 كان�ون الثاني ع�ام 1997عندما حل 
محل األمن العام الس�ابق بطرس بطرس 
غايل امل�رصي. ويف ع�ام 1998، َعن لويز 
فريشيت من كندا كأول نائبة لألمن العام 
يف محاولة لتحقيق املزيد من املساواة بن 

الجنسن داخل منظومة األمم املتحدة.

وب�دأت واليت�ه الثاني�ة كأم�ن ع�ام يف 1 
كانون الثان�ي ع�ام 2002 عندما جددت 
ف�رتة واليت�ه. وكان إع�ادة تعيين�ه لهذا 

املنصب مؤرشاً عىل شعبيته الهائلة.
بع�د مغادرته األمم املتحدة، ع�اد إىل غانا 
حيث ش�ارك بش�كل نش�يط مع عدد من 

املنظمات مثل املنتدى اإلنساني العاملي.
وق�د حص�ل كل من عنان واألم�م املتحدة 
عىل جائزة نوبل للسام ىف عام 2001 لقاء 
جهوده�م من أج�ل عالم أفض�ل تنظيًما 
وأكثر سلًما. ويف ش�باط عام 2012، عن 
أن�ان مبعوث�اً خاصاً مش�رتكاً ب�ن األمم 

املتحدة وجامعة الدول العربية إىل س�وريا 
يف محاولة للتعامل مع الرصاعات الدائرة 
هناك. وقد استقال من منصبه يف اب عام 
2012 بس�بب عدم إحراز أي تقدم بسبب 

عناد جميع األطراف املعنية.
وارتبط اس�م ك�ويف عنان بالع�راق كثرا، 
حيث تم ارس�اله من قب�ل األمن العام إىل 
الع�راق عقب غزو الكوي�ت وذلك ملحاولة 
إيج�اد حل لازم�ة ع�ىل أرض الواقع مع 
املس�اعدة يف إخ�اء ما يزيد ع�ن 900 من 

املوظفن الدولين من الكويت. 
ويف أثناء وجوده يف العراق إبان تلك األزمة 

ش�ارك كويف عن�ان يف املباحث�ات املتعلقة 
بإخاء سبيل الرعايا الغربين املحتجزين 
مع لف�ت نظر العال�م إىل أن ما يقرب من 
نصف مليون آسيوي تقطعت بهم السبل 

يف العراق والكويت نتيجة الغزو.
ويف عام 2004، أعلن الناطق باس�م االمم 
املتحدة أن كوج�و عنان نجل االمن العام 
للمنظم�ة ك�ويف عنان، كان حتى ش�باط 
امل�ايض يتلق�ى مخصصات ش�هرية من 
رشكة ش�اركت يف برنامج “النفط مقابل 
الغذاء” الذي ادارته االمم املتحدة يف العراق، 

وهو اليوم يف صلب فضيحة فساد.

وكان معروف�ا ب�أن كوجو عنان اس�تمر 
بقب�ض مخصصاته الش�هرية من رشكة 
“كوتكن�ا” الس�ويرسية بع�د ان غادرها 
عام 1998، لكن كان يعتقد بأن هذا االمر 
اس�تمر فق�ط حتى نهاي�ة 1999، وليس 
حتى ش�باط املايض، اي بعيد الكشف عن 

الفضيحة.
وكان عن�ان توصل يف ع�ام 1995 التفاق 
مع النظام السابق حول برنامج ” النفط 
مقاب�ل الغ�ذاء”، وت�م الب�دء يف تطبيق�ه 
أواخر ع�ام 1996، وحافظ الجانبان عىل 
اس�تمرار ه�ذا الربنامج، ورغ�م أن بغداد 
أوقف�ت صادراته�ا النفطي�ة يف حزي�ران 
2001 ملدة ش�هر واح�د احتجاجا عىل ما 
يعرف “بالعقوبات الذكية” التي اقرتحتها 
الواليات املتحدة وبريطانيا إلعادة تنشيط 
العقوبات املفروضة ع�ىل بغداد منذ أكثر 
م�ن عقد من الزم�ان، إال أن االتفاق الذي 

يجدد كل ستة أشهر استؤنف بعد ذلك .
وكان عن�ان اج�رى زي�ارة إىل الع�راق يف 
تم�وز 2012 عندم�ا عن مبعوثا للس�ام 
يف س�وريا، حي�ث اج�رى محادث�ات مع 
رئيس الوزراء انذاك نوري املالكي تناولت 

تطورات األزمة السورية.
وكان�ت تلك الزي�ارة ه�ي االوىل لعنان إىل 
العراق منذ تعيينه موفدا دوليا لحل االزمة 

السورية.

ختوض حوار »اللمسات األخرية« وحتاول وضع خطة لتوزيع املناصب.. والوفد الكردي حيضر )27( طلبًا

األحزاب السياسية تؤجل إعالن »الكتلة األكرب« إىل ما بعد العيد

ارتبط اسم جنله بصفقات فساد مع النظام السابق وشركات نفط دولية

وفاة كويف عنان: عراب استمرار أقسى عقوبات دولية عىل العراق

       بغداد / المستقبل العراقي

أعرب�ت الجبهة الرتكمانية، أمس الس�بت، عن 
استغرابها من رسعة حس�م الطعون الخاصة 
بانتخاب�ات محافظ�ة كرك�وك، فيم�ا اك�دت 
أنه�ا س�تقايض جمي�ع االط�راف الت�ي زورت 
االنتخاب�ات. وق�ال عض�و املكت�ب الس�يايس 
للجبهة ماردين تحس�ن خ�ال مؤتمر صحايف 

عق�ده، ان�ه »بعدما ثب�ت التزوي�ر الحاصل يف 
انتخابات كركوك والوقفة البطولية الش�جاعة 
البناء املحافظ�ة يف اعتصامات دامت 28 يوما، 
فوجئن�ا ب�رد الطع�ون م�ن الهيئ�ة القضائية 
وحت�ى قب�ل اكمال امل�دة القانوني�ة للنظر بها 
والبالغ�ة ع�رشة اي�ام«. وأعرب تحس�ن عن، 
»استغرابه من رسعة حس�م الطعون والبالغة 
اكث�ر من 137 طعنا، وايضا من املوقف االممي 

ال�ذي عل�م بتفاصي�ل التزوي�ر ال�ذي حصل يف 
املحافظ�ة وطرح�ه ممث�ل االمن الع�ام امام 
مجل�س االم�ن ال�دويل«، مش�را اىل ان »هناك 
تقاري�ر من منظم�ات دولية تحدث�ت عن خلل 
جس�يم وتزوير حصل يف املحافظ�ة«. وأضاف 
أن »نتائ�ج كرك�وك م�ررت بصفقة سياس�ية 
ول�م تعك�س النتائ�ج الحقيقي�ة لانتخابات، 
وهذا مبعث قلقنا الش�ديد«، مؤك�دا »اننا نحن 

يف الجبه�ة الرتكماني�ة العراقية نحتفظ بحقنا 
القانوني والدستوري ملقاضاة كل االطراف التي 
زورت واالطراف التي تقاعست عن كشف هذه 
التزوي�ر«. وكان مجلس املفوضن من القضاة 
املنتدب�ن اعل�ن، يف )9 آب 2018(، عن النتائج 
النهائية لعمليات الع�د والفرز اليدوي للمراكز 
واملحطات التي وردت بشأنها شكاوى وطعون 

ملحافظات العراق وانتخابات الخارج.

اجلبهة الرتكامنية تستغرب رسعة حسم الطعون: سنقايض اطراف زورت انتخابات كركوك

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية الطرق والجسور يف اربيل، أمس 
الس�بت، أن إعادة افتتاح جرس التون كوبري 
يف كركوك الرابط بن كردس�تان ومحافظات 

الوسط الجنوب، غدا األحد.

وق�ال مدير ع�ام الطرق والجس�ور يف اربيل، 
هونر نوري، إن »املاكات الهندس�ية والفنية 
تواصل اعمالها بشكل متواصل إلعادة افتتاح 
جرس الت�ون كوبري يف كرك����وك، الس�يما 
امام الس�ائحن واملجموعات الس�ياحية قبل 

عيد االضحى املبارك«.

وأضاف نوري، أنه »من املرجح افتتاح الجرس 
املؤق�ت الذي يرب�ط كرك�وك ومحاف���ظات 
الجن�وب والوس�ط بم�����دن االقلي�م غ�دا 
االح�د«، الفت�ا إىل أن »الكلف�ة الكلية لاعمال 
بلغ�ت 220 ملي�ون دين�ار وم�دة انج�از ل�م 

تتجاوز التسعة ايام«.

ن�وع  الحدي�دي  »الج�رس  أن  إىل،  ولف�ت 
يونيفرسال بحمولة 68 طناً«، مبينا أن »انشاء 
املقرتبات الازمة ليتم رفعه بعد تهيئة الجرس 
الكونكريت�ي ممر االياب من جه�ة اربيل من 
قبل وزارة االس�كان واالعمار االتحادية الذي 

يوفر حرية التنقل للمركبات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

استقبل السيد عمار الحكيم رئيس 
التحال�ف الوطني بمكتب�ه يف بغداد 
مبعوث الرئي�س االمركي للتحالف 
ب�رت  االره�اب  ملكافح�ة  ال�دويل 

ماغ�ورك وبح�ث معه مس�تجدات 
الوضع السيايس يف العراق واملنطقة 
. س�ماحته ب�ن حاج�ة الع�راق يف 
املرحل�ة القادم�ة اىل حكومة قوية 
وخدومة قادرة ع�ىل تلبية تطلعات 
الش�عب العراقي وفق الرشوط التي 

وضعته�ا املرجعية الدينية للنجاح ، 
مشرا اىل ان فرص مرشوع االغلبية 
الوطنية باتت وش�يكة واوضح من 
ذي قبل خصوصا ونحن نقرتب من 
مصادق�ة املحكم�ة االتحادي�ة عىل 
نتائ�ج اإلنتخاب�ات ، مبين�ا اهمية 

السياسية وابعاء  الس�جاالت  انهاء 
الحكوم�ة ع�ن املصال�ح الخاص�ة 

بتغليب املصلحة العامة .
س�ماحته ج�دد رفض�ه لسياس�ة 
تجوي�ع الش�عوب مج�ددا دعوت�ه 
املنطق�ة  تتمك�ن  لك�ي  للح�وار 

وش�عوبها م�ن التمت�ع بخراتها ، 
داعيا  اىل رضورة االخذ بعن اإلعتبار 
الظ�روف الخاصة للع�راق وعاقته 
ب�دول الج�وار واالقلي�م وخصوصا 
العاق�ة مع الجمهورية االس�امية 

يف ايران .

        بغداد / المستقبل العراقي

قي�ادة  أن  العراقي�ة  الدف�اع  وزارة  اعلن�ت 
عملي�ات نينوى نفذت عملي�ة لتطهر جزيرة 

»البوسيف« من مخلفات تنظيم داعش.
وقال�ت ال�وزارة، يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »ق�وة متش�كلة 

م�ن ف�وج مغاوي�ر قي�ادة عملي�ات نينوى، 
فوج س�وات، رشطة نينوى، ورسية هندس�ة 
القي�ادة، رشع�ت بواج�ب لتفتي�ش وتطهر 
جزيرة البوس�يف والقرى املحاذيه لها ضمن 

قاطع املسؤولية«.
وأضاف البيان أن »نتائج الواجب كانت العثور 
ع�ىل 3 )مضافات( مرتوكة تابع�ة لعصابات 

داعش املنهزمة، حيث تم تدمرها وحرقها«.
وتاب�ع البي�ان أن »هذه العملي�ة تأتي ضمن 
العملي�ات الخاص�ة الت�ي تنفذه�ا القي�ادة 
لتطهر املناطق والقرى من مخلفات إرهابي 

داعش«.
األول  ديس�مرب/كانون  يف  بغ�داد،  وأعلن�ت 
2017، اكتم�ال اس�تعادة األرايض الت�ي كان 

داعش يسيطر عليها، منذ صيف 2014، التي 
مثلت ثلث مس�احة العراق يف ش�مايل وغربي 

الباد، باإلضافة ملحافظة كركوك.
إال أن التنظي�م ال ي�زال يحتف�ظ بخايا نائمة 
متوزع�ة يف أرج�اء الباد، ويع�ود تدريجياً إىل 
ش�ن هجم�ات خاطف�ة ع�ىل طريق�ة حرب 

العصابات، التي كان يتبعها قبل عام 2014.

اليوم.. إعادة افتتاح جرس »التون كوبري« الرابط بني كردستان وحمافظات الوسط واجلنوب

احلكيم يبحث مع مبعوث الرئيس االمريكي للتحالف الدويل بريت ماغورك مستجدات الوضع السيايس يف العراق واملنطقة

الدفاع تنفذ عملية لتطهري جزيرة »البوسيف« من خملفات »داعش«

        بغداد / المستقبل العراقي

اصدرت محكم�ة جنايات الك�رخ حكمن 
بالس�جن املؤب�د إرهابي�ن اثن�ن ينتميان 
لتنظي�م داعش اإلرهابي وعمل�وا لصالحه 
بمهن مختلفة. وقال القايض عبد الس�تار 
برق�دار املتحدث الرس�مي ملجلس القضاء 
األع�ىل إن »الهيئة االوىل يف محكمة جنايات 
الكرخ نظرت قضايا متهمن أدينوا باالنتماء 

لتنظي�م داعش االرهابي وقضت بالس�جن 
املؤب�د بحقه�م بع�د ثب�وت تعاونه�م مع 
التنظيم«. وأضاف برقدار أن »أحد املدانن 
ت�وىل عمليات نصب أبراج االنرتنت للتنظيم 
لغرض بث عملياتهم االجرامية واآلخر كان 
يعمل يف ما يسمى )ديوان الصحة(  ملعالجة 
جرحى التنظيم�ات اإلرهابية«، الفتا إىل أن 
»األح�كام تأتي وفقا للمادة الرابعة /1 من 

قانون مكافحة اإلرهاب«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الهج�رة واملهجري�ن إع�ادة 
وجبة جديدة من الاجئن العراقين الذين 
ف�روا إىل الجانب الس�وري بس�بب دخول 
عصاب�ات داعش االرهابي�ة عام 2014 إىل 

مناطق سكناهم غرب مدينة املوصل .
وأوض�ح مع�اون مدير عام دائرة ش�ؤون 
الف�روع يف الوزارة عيل عب�اس جهاكر يف 
بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، أن »فرق الوزارة أعادت اليوم )347( 

ن�ازح عراق�ي وبواقع 74 عائل�ة يف مخيم 
الهول داخل سورية«. واضاف أن »الاجئن 
أعيدوا بواسطة حافات خصصتها الوزارة 
عن طري�ق منفذ الف�او التاب�ع اىل ناحية 
سنوني بقضاء سنجار، وتم نقل الاجئن 
إىل مخيم الجدع�ة الخامس الواقع جنوب 
املوصل«. واش�ار جهاك�ر اىل ان »دفعات 
أخرى م�ن النازحن العراقي�ن من مخيم 
الهول س�تصل تباعاً وفقاً لخطة وضعتها 
الجان�ب  م�ع  بالتنس�يق  الهج�رة  وزارة 

السوري بعد عيد االضحى املبارك«.

جنايات الكرخ تصدر املؤبد إلرهابيني عملوا لصالح 
»داعش« بمهن خمتلفة

اهلجرة تعلن إعادة )347( نازحًا عراقيًا من خميم اهلول 
السوري إىل املوصل

     بغداد / المستقبل العراقي 

الس�بت،  أم�س  الرافدي�ن،  م�رصف  اطل�ق 
س�لفة ضعف وضعف�ن للمتقاعدين املدنين 
الدف�ع  أدوات  طري�ق  ع�ن  والعس�كرين 

االلكرتوني.
وقال املكت�ب االعامي للمرصف يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، انه »تم اطاق 
س�لفة للمتقاعدي�ن الكرتونيا ت�رتاوح مابن 

ثاثة ماين دينار أو سبعة ماين دينار«.
واش�ار اىل ان »الس�لفة تأت�ي لدع�م رشيحة 
املتقاعدين ولكونها ال تتطلب إجراءات معقده 

وبا كفيل ضامن«.

     بغداد / المستقبل العراقي 

أص�درت محكمة جنايات صاح الدين حكماً باالعدام ش�نقاً حتى املوت بحق مدان 
اش�رتك بقت�ل مدير رشطة الضلوعية. وق�ال القايض عبد الس�تار برقدار املتحدث 
الرسمي ملجلس القضاء األعىل ان »الهيئة االوىل ملحكمة جنايات صاح الدين نظرت 
قضية إرهابي اثبتت اعرتافاته االشرتاك بعملية قتل مدير رشطة ». واضاف برقدار 
ان »املته�م ال�ذي كان يعمل مس�ؤوال بصحوة قضاء الضلوعية ع�ام 2011 اعرتف 
بوضع عبوة الصقة اس�فل عجلة املجنى عليه باالش�رتاك مع عدة متهمن«. وبن 
املتحدث الرس�مي أن »حكم االعدام صدر وفقاً الحكام املادة الرابعة /1 من قانون 

مكافحة اإلرهاب«.

جنايات صالح الدين تقيض بإعدام قاتل 
مدير رشطة الضلوعية 
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية رشطة نج�دة بغداد،عن وضع خطة أمنية خاصة 
بعيد االضحى، تتضمن انتشارا امنيا يف جميع العاصمة.

وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، إن »مدير 
رشط�ة نج�دة بغ�داد العميد محم�د خال�د الربيعي عق�د اليوم، 
اجتماع�ا بحضور نائب مدي�ر النجدة ومدير نج�دة بغداد الكرخ 
ومدير نج�دة بغداد الرصافة ومدراء اقس�ام املق�ر العام ومدراء 
القواط�ع،  لوضع خط�ة خاصة بعي�د االضحى«.وأضاف البيان، 
أن »الخط�ة تتضمن تأمن حماية املواطن�ن واالمكان الرتفيهية 
والتقاطعات والساحات والشوارع العامة خالل فرتة عيد االضحى 
املبارك، وانتش�ار دوريات النج�دة يف كل مفاصل العاصمة والتي 
هي ضم�ن الرقعة الجغرافية املخصصه لعم�ل املديرية«.وأعلنت 
األمان�ة العامة ملجلس الوزراء ع�ن عطلة تبدأ من 21 وتنتهي 26 

اب من الشهر الحايل بمناسبة عيد االضحى.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة املالية، عن إطالق 1067 درج�ة وظيفية يف وزارات 
التجارة والنقل والزراعة.

وذك�رت وثيقة ص�ادرة من ال�وزارة بتاري�خ )5 آب 2018(، ، إن 
»الدرجات الوظيفية الش�اغرة يف رشكة املعارض العراقية التابعة 
ل�وزارة التجارة 80 درج�ة وظيفية، يتطل�ب توزيعها عىل فروع 

الرشكة يف محافظات البرصة ونينوى وبغداد«.
وأضاف�ت الوثيق�ة، أن »الدرج�ات الوظيفية الش�اغرة يف رشكة 
الخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل 318 درجة يتطلب 
توزيعها عىل فروع الرشكة يف املحافظات البرصة وبغداد ونينوى 

وذي قار«.
وتابع�ت: »يف ح�ن الدرج�ات الش�اغرة يف الرشكة العام�ة للنقل 
البحري التابعة لوزارة النقل 621 درجة وظيفية يتطلب توزيعها 

عىل فروع الرشكة يف محافظتي بغداد والبرصة«.
وأش�ارت إىل، أن »الدرجات الش�اغرة للرشك�ة العامة للتجهيزات 
الزراعي�ة التابع�ة ل�وزارة الزراع�ة 50 درج�ة وظيفي�ة يتطلب 

توزيعها عىل فروع الرشكة يف املحافظات.

   بغداد / المستقبل العراقي

اكد قائد عمليات الحشد الشعبي ملحور غرب األنبار قاسم مصلح، 
عىل أهمية تواجد املنظمات الدولية املانحة يف املناطق املحررة من 
تنظيم داعش، مش�را اىل ان قوات الحش�د أمنت الحماية الالزمة 

لقوافل املساعدات التي ترسلها تلك املنظمات.
وق�ال مصلح يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»قوات الحشد الشعبي يف قاطع عمليات غرب األنبار، أمنت قوافل 
مس�اعدات الصليب األحم�ر الدويل لضمان وص�ول املواد اإلغاثية 
لس�اكني قضاء القائم غربي االنب�ار ومنعت العصابات اإلرهابية 

من التعرض لها«.
واض�اف أن »تواج�د املنظم�ات الدولي�ة املانحة مه�م يف املناطق 
املحررة حديث�ا ومن بن تلك املناطق قضاء ذلك لحاجة س�كانها 
ملس�اعدات عىل األصعدة كافة«.وأشار اىل انه »جرى التنسيق عىل 
زج املجاهدين يف دورات اإلسعافات األولية من قبل الصليب األحمر 
لرفع جهوزيتهم يف املواقف التي يواجهونها يف امليدان العسكري«.

وختم مصلح بالقول ،ان »قيادة الحش�د الش�عبي يف غرب األنبار 
يف زيارات مس�تمرة ملوقع منظمة الصليب األحمر الدويل يف قضاء 

القائم ملساعدتهم يف إيصال املساعدات ملستحقيها.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغداد عن اكمال االستعدادات 
الخاصة بعيد االضحى املبارك إلس�تقبال 
العوائ�ل يف الحدائق واملتنزه�ات واملرافق 
الس�ياحية .وذك�رت مديري�ة العالق�ات 
واالعالم لالمانة يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، ان« امانة بغداد انجزت الخطة 
الت�ي اعدته�ا إلس�تقبال األرس البغدادية 
والوافدين من جمي�ع محافظات البالد يف 
مرافقها السياحية والرتفيهية خالل ايام 
عيد االضحى املبارك بالجهود االستثنائية 
والعم�ل الدؤوب مل�الكات الدوائ�ر البلدية 
ودائ�رة املتنزه�ات والتش�جر ومديري�ة 
الحراسات واالمن ».واضافت أن » الدخول 
اىل متن�زه ال�زوراء ال�ذي يع�د م�ن اكرب 
املراف�ق الرتفيهي�ة يف العاصمة س�يكون 
مجانا خ�الل ايام العيد الس�تقبال االرس 
البغدادي�ة و الوافدي�ن م�ن املحافظ�ات 
االخرى ، ال س�يما بعد تهيئت�ه وتجهيزه 
بمجموع�ة كب�رة م�ن األلع�اب الحديثة 
».وبين�ت أن »مالكات امان�ة بغداد هيأت 
حدائق ش�ارع ابي نؤاس عرب نصب ابراج 
انارة جديدة لها وتزيينها مع نصب ألعاب 
جديدة لألطفال وكذلك كورنيش االعظمية 
والحدائ�ق واملتنزه�ات العام�ة الت�ي تم 
انش�اؤها ضمن قواط�ع الدوائ�ر البلدية 
االربع ع�رشة واملجهزة بألع�اب األطفال 
لتكون متنفس�اً للمواطن�ن الذين يتعذر 
عليه�م الوص�ول اىل االماك�ن الرتفيهي�ة 

الكبرة وسط العاصمة.

امانة بغداد تعلن اكامل 
استعداداهتا اخلاصة 

بعيد االضحى

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الصحة موافقة  وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود، 
عىل تشكيل مجلس السياسات الصحية.

وقالت الوزراة، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان 
» ذلك جاء اس�تنادا اىل الفقرة خامس�ا من املادة 114 يف الدستور 
والخاصة برس�م السياس�ة الصحية العامة بالتعاون مع أالقليم 

واملحافظات غر املنتظمة يف أقليم ».
واضاف�ت، انه«بن�اءا عىل االمر ال�وزاري يف اعادة ارتب�اط الدوائر 
واملديريات يف دوائر الصحة بالوزارة تنفيذا ملا ورد يف قرار مجلس 
الدولة استنادا اىل التعديل الثالث لقانون مجالس املحافظات لعام 

.«  2018
 واوضح�ت، ان »مجلس السياس�ات الصحية س�يكون برئاس�ة 
الوزيرة وعضوي�ة  الوكالء واملدراء العامن يف دوائر مركز الوزارة 
ودوائر الصح�ة يف بغداد واملحافظات وبضمنها اقليم كردس�تان 
»، مبينة ان »من مهامه املصادقة عىل السياس�ات الصحية العليا 
وضم�ان تنفيذها وتقيي�م االثار الناتجة عنها بش�كل دوري عىل 
املس�توى الوطني وتوحيد السياسات الصحية وخاصة بن وزارة 
الصحة االتحادية ووزارة الصحة يف اقليم كردس�تان واملحافظات 

غر املنتظمة يف اقليم.

الصحة توافق عىل تشكيل جملس 
السياسات الصحية

  بغداد / المستقبل العراقي

.أعلنت مفوضية حقوق االنس�ان ، موافقة الحكومة 
ع�ىل اط�الق مبل�غ ملي�ار دينار لدع�م مل�ف املقابر 

الجماعية يف العراق.
وقال عضو املفوضية فاضل الغراوي يف بيان صحفي، 
ان »املفوضية تثمن دور رئاسة الوزراء ووزارة املالية 
باالس�تجابة ملناش�دة املفوضي�ة بتخصيصهم مبلغ 
مليار دينار لدعم ملف املقابر الجماعية يف مؤسس�ة 
الشهداء وذلك لتأمن متطلبات فتح املقابر الجماعية 
والتعرف عىل الرفاة ومطابقتها مع عوائل الشهداء«.

واضاف ، ان »وزارة املالية أجرت مناقلة بمبلغ مليار 

دينار لدعم عمل الف�رق الفنية الخاصة بفتح املقابر 
الجماعية يف مؤسسة الشهداء لفتح العديد من املقابر 
الوحش�ية التي ارتكبتها عصابات داع�ش اإلرهابية 

كجريمة إبادة جماعية«.
وبن الغ�راوي ان »املفوضية العليا لحقوق االنس�ان 
تثمن دور مؤسس�ة الشهداء وفرقها الفنية ومديرية 
الطب العديل وتعمل بالتنسيق والتعاون معهم وباقي 
الجه�ات يف الدول�ة عىل عملي�ة توثيق ه�ذه الجرائم 
وإحالة مرتكبيها اىل محكمة حقوق االنس�ان كونهم 
ارتكب�و جرائم إب�ادة جماعية كما تس�عى املفوضية 
بمتابعة حقوق الش�هداء مع كايف مؤسس�ات الدولة 

بما ينصف تضحياتهم.

اطالق مبلغ مليار دينار لدعم ملف املقابر 
اجلامعية يف العراق

    بغداد/ المستقبل العراقي

ب�ارشت م�الكات الرشك�ة العام�ة لفحص 
وتأهيل املنظوم�ات الكهربائية بانتاج مادة 
معطالت الفناديوم )محسنات الوقود( الول 

مرة يف العراق .
اعل�ن ذل�ك املتحدث الرس�مي باس�م وزارة 
الكهرباء مصع�ب رسي املدرس يف بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«,مبين�ا, ان م�الكات 
الرشكة العامة لفح�ص وتأهيل املنظومات 
الكهربائية انتج�ت مادة معطالت الفناديوم 
) محس�نات الوقود ( بالتع�اون مع جامعة 

بابل- كلية هندسة املواد وكلية الصيدلة, ».
حي�ث كان انتاج م�ادة معط�الت الفناديوم 
بكمي�ة )10 ( طن  للمحط�ات الحرارية و ) 
2 طن ( للمحط�ات الغازية بعد ان تم توفر 
كافة متطلبات العمل من مواد أولية ومعدات 

لغرض تصنيع املادة يف مصنع األحبار التابع 
اىل الرشك�ة العام�ة للصناع�ات التعديني�ة 

احدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن«.
 مضيفاً، تأتي فائدة إنتاج هذه املادة لغرض 
تجهيز محطات الطاقة الكهربائية الحرارية 
والغازي�ة, حي�ث أن ه�ذه امل�ادة تعترب من 
محس�نات الوقود املستخدم يف ) زيت الوقود 
الثقيل والنفط الخ�ام ( وان وزارة الكهرباء 
تس�تهلك كمي�ات كبرة من م�ادة معطالت 
الفنادي�وم تقدر ب� ) 15000 ( طن س�نوياً 
والتي هي باألس�اس مادة استرادية وتكلف 

الوزارة مبالغ طائلة جداً السترادها،
 وقد كانت صناعتها بالجهود الذاتية ملالكات 
الرشك�ة العام�ة لتأهيل منظوم�ات الطاقة 
الكهربائية وبأي�ادي عراقية 100% وبنصف 
الكلف�ة االس�ترادية لغ�رض املس�اهمة يف 
النفق�ات  وضغ�ط  الرصفي�ات  تخفي�ض 

خصوص�اً وان وزارة الكهرب�اء تعان�ي م�ن 
نقص التخصيصات املالية وبشكل كبر جداً 
يف املوازنة األتحادية نتيجة األزمة املالية التي 
يعاني منها البلد، والعمل مستمر عىل تطوير 

املنتوج لينافس املنتوج األجنبي.   
وأوض�ح ان املب�ارشة بتصني�ع ه�ذه املادة 
ج�اء بعد ما تم افتتاح مرشوع تصنيع مادة 
معط�الت الفنادي�وم ع�ام 2016 يف محطة 
كهرب�اء ال�دورة الحرارية، حي�ث تم تصنيع 
الكمية الصفري�ة يف حينها وبحدود ) 2 طن 
( وبجه�ود املهن�دس الباح�ث همام قاس�م 
خليف وتم نجاح التجربة انذاك ونتيجة لهذا 
النج�اح الباهر لالبط�ال يف الرشك�ة العامة 
الكهربائي�ة  املنظوم�ات  وتأهي�ل  لفح�ص 
بارشوا بأعمال التصنيع والتي اس�تمرت ما 
يقارب الس�نتن, هذا وقد تم استخدام املادة 

يف محطة الدورة.

الكهرباء: ألول مرة يف العراق مالكات تأهيل املنظومات الكهربائية تنتج »حمسنات الوقود«

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت رشك�ة زي�ن الع�راق أح�دى رشكات مجموعه 
زي�ن الرائدة يف خدمات االتص�االت والبيانات املتنقلة يف 
منطقة الرشق االوس�ط وش�مال افريقي�ا عن توقيعها 
عقدا م�ع رشكة إريكس�ون العاملية لتحدي�ث وتطوير 

املواقع الشبكية التابعة لها يف كربالء والنجف.  
وبهذا التحديث سيتمكن مشرتكي زين العراق يف كربالء 
والنج�ف م�ن التمت�ع بخدم�ة انرتنت ع�ايل الرسعه و 
تغطيه اقوى وس�تكون الشبكة االوىل يف كربالء والنجف 
الجاه�زة واملس�تعدة للرتقي�ه لخدم�ات الجي�ل الرابع 
والتي س�يكون لها االثر الواضح عىل مجاالت تطبيقات 
الشبكات وستوفر حال شامال وامنا وبمعدالت وأحجام 

بيانات أعىل بكثر من السابق.
وبهذا التحديث ايضا س�تكون زين العراق هي الش�بكة 
االوىل الت�ي تغطي جميع م�دن وق�رى ونواحي كربالء 
والنج�ف بخدمة االنرتنت 3G  وبطاقه اس�تيعابيه أكرب 
بكثر والتي س�تمكن مش�رتكي زين العراق من التمتع 
بتجرب�ه رائع�ه يف االتص�ال ورسع�ه فائق�ه للبيان�ات 
وخصوصا أن كربالء والنجف تس�تعد الستقبال مالين 

الزوار خالل زيارة العارش من محرم واالربعينية.
وتعليقاً عىل الخرب، قال الرئي�س التنفيذي لزين العراق 
ع�ي الزاه�د : »نح�ن يف زين الع�راق ملتزم�ون بتوفر 
أح�دث التقنيات والخدمات ملش�رتكينا يف العراق. ويعد 

تطوير الش�بكات الحالية وتعزيزها بأح�دث التقنيات 
أولوية رئيس�ية بالنس�بة ملواكبة التطورات املتسارعة 
فيما يتعلق بازدي�اد حجم حركة مرور البيانات إضافة 
إىل تحس�ن تجرب�ة املش�رتكن النهائي�ة. كم�ا يعكس 
التزامن�ا بالعمل عىل تزويد مش�رتكي خدم�ات الهاتف 
املحم�ول يف الع�راق بخدم�ات عالي�ة الجودة تتناس�ب 

مع أس�لوب حياتهم«. وبموجب العقد فإن ش�بكة زين 
العراق س�تكون ايضا الشبكة االوىل التي تربط مواقعها 
الش�بكية يف كرب�الء والنج�ف بتقنيه الكيب�ل الضوئي 
والتي ستعمل عىل تحسن وتطوير الكفاءه التشغيلية 
لش�بكه زين العراق لتلبي�ه الطلب املتزاي�د عىل اتصال 
البيانات عايل الرسعه من خالل توفر طاقة استيعابية 

أك�رب وبالتايل خدم�ة وتغطية افضل اىل مش�رتكي زين 
الع�راق الحالي�ن ويتي�ح لش�بكة زين الع�راق مواكبة 

الطلب املستقبي عىل البيانات.
وم�ن جانب�ة عل�ق الدكت�ور ع�ي الخويل�دي الرئيس 
التنفي�ذي لهيئ�ه االع�الم واالتص�االت عىل ه�ذا العقد 
بالقول » نح�ن ندعم و نقيم أداء الرشكات املش�غلة يف 
الع�راق من خالل متابع�ه دائمة ونطل�ع عىل خططها 
التطويريه لضم�ان افضل الخدمات للمش�رتكن وهذا 
االس�تثمار م�ن زي�ن العراق يعت�رب خط�وة يف االتجاه 
الصحي�ح وضمن خططنا لتطوير قط�اع االتصاالت يف 
العراق ويخدم املش�رتكن وخصوصا يف كربالء والنجف 

والتي تستعد ملوسم الزيارات« 
ويأت�ي هذا الخرب ع�ن العقد بع�د أن أعلنت رشكة زين 
العراق عن نتائجها للنصف االول من العام 2018 والذي 
اعت�رب ادائه�ا  يف هذة الفرتة اس�تثنائيا حي�ث اضافت 
الرشكة 1.9 مليون مش�رتك لقاع�دة عمالئها يف العراق 
وبنسبه زيادة بلغت 15% لتصل اىل 14.7 مليون مشرتك، 
كما س�جلت زي�ن العراق نم�وا قويا يف قط�اع خدمات 
البيانات وهو الحافز الذي دفع الرشكة عىل االس�تثمار 
يف الكفاءه التش�غيلية والتطوير لتلبي�ه الطلب املتزايد 
ع�ىل اتص�ال البيانات ع�ي الرسع�ه، وبموجب رشوط  
هذا العقد املوقع س�تعزز اريكس�ون شبكة زين العراق 
خالل توفر طاقة استيعابية أعىل وتحسن أداء الشبكة 

الستيعاب هذا الطلب املتزايد.

زين العراق تطّور شبكتها يف كربالء والنجف باستخدام احدث التقنيات واحللول لرشكة إريكسون العاملية

  بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت رشكة توزيع املنتجات النفطية، عن تجهيز 
العاصم�ة بغ�داد بأكث�ر م�ن رب�ع ملي�ار لرت من 
البنزي�ن، و28 مليون لرت من النفط االبيض، ونحو 
190 مليون لرت من زيت الغاز، خالل شهر حزيران 

املايض«.
وق�ال مدي�ر الرشكة كاظم مس�ر يف بي�ان تلقته 
»املستقبل العراقي«، ان »هيأة توزيع بغداد التابعة 
للرشك�ة جه�زت العاصمة بأكثر م�ن 267 مليون 

لرتمن البنزين، وما يقارب 28 مليون لرتمن النفط 
األبي�ض، باإلضاف�ة إىل أكث�ر م�ن 189 مليون لرت 
من منت�وج وقود زيت الغاز، خالل ش�هر حزيران 

املايض«.
واش�ار اىل قيام »مالكات رشك�ة التوزيع بتحقيق 
زيارات ميدانية عديدة اىل املنافذ التوزيعية املنترشة 
يف بغ�داد لغرض إج�راء أعمال التأهي�ل والصيانة، 
باإلضاف�ة اىل زيارات ملعامل تعبئة الغاز الحكومية 
وضمن ج�دول دوري لغرض متابع�ة تنفيذ طرق 

قياس الغاز السائل يف تلك املعامل.

املنتجات النفطية تعلن عن كميات الوقود 
املجهزة ملنافذ التوزيع ببغداد

  بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت وزارة الرتبي�ة، تأجي�ل امتحان�ات 
الس�ادس االعدادي، مؤكدة بقاء موعدها 

يف االول م�ن ايلول.وق�ال املكتب االعالمي 
لوزي�ر الرتبي�ة محم�د اقب�ال الصيديل يف 
بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، »اننا ننفي االنب�اء التي بثتها بعض 

مواق�ع التواصل االجتماع�ي وادعت فيها 
تأجي�ل امتحان�ات الس�ادس االع�دادي«، 
مؤك�دا » بق�اء موعد االمتحان�ات بتاريخ 

.2018/8/1

»ودع�ا الطلبة اىل »متابع�ة مواقع الوزارة 
الرس�مية وع�دم تصديق االش�اعات التي 
يه�دف اصحابه�ا اىل ارباك وض�ع طلبتنا 

والتشويش عليهم .

الرتبية تنفي تأجيل امتحانات السادس االعدادي وتؤكد بقاء موعدها يف االول من ايلول

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت خلي�ة االع�الم الحكومي، عن 
اب�رام وزارة التج�ارة ع�دد من عقود 
التجهي�ز م�ع رشكات عاملي�ة لتأمن 
360 ال�ف ط�ن م�ن الحنط�ة وال�رز 

الغراض البطاق�ة التموينية. وذكرت 
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  الخلي�ة 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »العق�ود 
الجديدة اش�تملت عىل رشاء 300 الف 
ط�ن م�ن الحنط�ة، منه�ا ، 200 الف 
ط�ن م�ن مناش�ئ أمريكي�ة، و 100 

الف اخ�رى من منايشء كندية، فضال 
عن رشاء 60 الف ط�ن من الرز، ومن 
مناشئ اروغوانية وامريكية ، لتحقيق 
النس�ب املريحة م�ن الخزين الخاص 

بمفردات البطاقة التموينية«.
واش�ارت اىل ان »اب�رام ه�ذه العقود 

جاء بعد استجالب العديد من العروض 
املقدم�ة من قب�ل كربي�ات الرشكات 
العاملية املتخصصة ، ومناقشتها ومن 
ثم املصادق�ة عىل العقود املس�توفية 
لل�رشوط، وفقا للضوابط والتعليمات 

والصالحيات املمنوحة للوزارة.

التجارة تتعاقد مع رشكات عاملية لتأمني »360« ألف طن من احلنطة والرز

  بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت دائرة صحة بغداد / الكرخ عن إعدادها خطة طوارئ 
طبية وذلك الس�تقبال عيد االضحى املبارك والذي يقومون 
فيه املس�لمون بزيارة األماكن املقدسة ودور العبادة ألداء 
مراس�يم صالة العي�د وارتياد املتنزهات وأماكن التس�لية 
إذ تق�وم الدائرة ومالكاته�ا العاملة يف كافة مؤسس�اتها 
الصحي�ة بتقدي�م الخدمات الطبية والعالجي�ة لهم .وقال 
مدير عام الدائرة الدكتور جاس�ب لطي�ف الحجامي : انه 
سيتم تهيئة مستشفيات الكرخ كافة وتجهيزها بالخزين 
املناس�ب من األرزاق وكافة املواد الرضورية إلدامة العمل 
وتهيئ�ة ردهات الط�وارئ وتجهيزها بكافة املس�تلزمات 

الطبية وتوفر الس�ديات وعربات نق�ل املرىض فضال عن 
فتح العيادات االستشارية خالل أيام العيد يف املستشفيات 
م�ع فتح مركز صح�ي خافر يوميا م�ن كل قطاع صحي 
و تهيئة س�يارات اإلس�عاف فيها والعناية بمس�تلزماتها 
الطبي�ة وتقلي�ل إدخال الح�االت الباردة إىل املستش�فيات 
.مش�را إىل ان�ه : س�يتم تهيئ�ة ف�رق طبي�ة م�ن كاف�ة 
مستش�فياتنا ومن مختلف االختصاصات الطبية وتكون 
جاهزة عند االستدعاء لكافة أيام عبد االضحى .منوها انه 
يجب التأكد من وجود وس�ائل مكافحة الحريق الصالحة 
ووج�ود كادر متدرب الس�تخدامها عند ال�رضورة محذرا 
األهايل من اس�تخدام األطفال لأللعاب النارية واألس�لحة 

البالستيكية ) صجم ( ملا تسبب من إرضار صحية .

صحة الكرخ هتيئ كافة مؤسساهتا الصحية وأعداد 
خطة طبية الستقبال عيد األضحى املبارك

رشطة بغداد تضع خطة أمنية خاصة 
بعيد االضحى

املالية تعلن إطالق »1067« درجة وظيفية 
يف ثالث وزارات

احلشد الشعبي يؤكد عىل أمهية تواجد 
املنظامت الدولية يف املناطق املحررة
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وزارة النفط
رشكة احلفر العراقية )رشكة عامة(

اىل : السادة املجهزين والرشكات
م/)اعالن املناقصة )19/جتهيز /2018( ـ ) 17/جتهيز 2017( سابقا  ـ  تشغييل /خمزنية ( للمرة الثانية

يرس ) رشكة الحفر العراقية /الهيئة التجارية –قس�م املشرتيات املحلية (  بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني  وذوي 
الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز ) Fire fighting ( مختلف املواصفات والقياسات ومن منشأ UAE naffco  واملواد 
واصل�ة اىل مخازن الرشكة يف البرصة / الربجس�ية بفرتة تجهي�ز )60( يوم اعتبارا من تاريخ توقيع العقد مع تقديم 

شهادة منشاة مصدقة
مع مالحظة ما يأتي :

1-ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهل�ني والراغبني يف الحص�ول عىل معلومات إضافي�ة االتصال ) الهيئة التجارية /قس�م 
املشرتيات املحلية /شعبة عقود التجهيز املحيل( الطابق االريض يف مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة � الربجسية 

( خالل ايام واوقات الدوام الرسمي
2- متطلبات التأهيل املطلوبة : ) هوية غرفة التجارة الصنف الثالث النافذة لسنة2018(

3- بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل الهيئة التجارية /قسم املشرتيات 
املحلية /شعبة عقود التجهيز املحيل وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ) 100,000 (  مائة الف دينار

4- يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العنوان االتي ) رشكة الحفر العراقية – البرصة – الربجس�ية –لجن�ة  فتح العطاءات 
الثاني�ة ( يف املوعد املحدد ) تغلق املناقصة الس�اعة الثانية عرش من يوم االح�د 2018/9/16 ويف حالة مصادفة يوم 
الغل�ق عطلة رس�مية يكون يوم الدوام الت�ايل للعطلة موعدا للغلق ويكون موعد فتح العط�اءات بنفس  اليوم املحدد 
لغلق املناقصة ( العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فت�ح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم 
الراغب�ني بالحضور يف العن�وان االتي )مقر الرشكة /لجنة فت�ح العطاءات الثانية/البرصة /الربجس�ية ( يف الزمان 

والتاريخ ) الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم  االحد 2018/9/16 (
5-اخر موعد لبيع مستندات املناقصة يوم الخميس 2018/9/13   

6 - يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
7- يتم انعقاد املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفسارات املشاركني بتاريخ 2018/9/4 ويف حالة وجود اي استفسارات 

يجب ان تقدم قبل عرشة ايام من تاريخ غلق املناقصة اعاله
8- مدة نفاذ العطاءات ) 90 تسعون يوم ( من تاريخ غلق املناقصة

9- يق�وم مق�دم العطاء بدفع تأمينات اولية قدرها ) 5,100,000 ( خمس�ة ماليني ومائة الف دينار عراقي بموجب 
ص�ك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ص�ادرة من مرصف معتمد يف العراق عىل ان يك�ون نافذ ملدة 28 يوم من 

انتهاء مدة نفاذ العطاء وسوف يهمل اي عطاء لم يرفق به التأمينات االولية
10 -الكلفة التخمينية قدرها )  170000000(  مائة وسبعون  مليون عراقي ال غري 

11-يتم التقديم عىل  املناقصة من قبل املجهز او املدير املفوض للرشكة او احد املؤسسني للرشكة او الوكيل القانوني 
وبموجب وكالة معتمدة وتقديم ما يثبت ذلك اىل القسم املعني ببيع مستندات املناقصة

12 � يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاده  
13- يف حال�ة ال�رشكات االجنبية الراغبة باالش�رتاك باملناقصة   تقديم  اوراق تس�جيلها يف العراق مصادق عليها من 

الجهات املختصة
املوقع االلكرتوني للرشكة : 

contracts.south@idc.gov.iq: الربيد االلكرتوني للهياة التجارية

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بناء ع�ىل الدعوى املقامة من قب�ل املدعي ) عباس نايف 
سحاب ( يطلب تبديل اللقب من ) الزبيدي ( اىل ) الظفريي 
( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية من خالل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016 
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة ملحافظة 

واسط 
قسم شؤون جنسية محافظة واسط 

اعالن 
بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدع�ي ) عبد العظيم 
ناهي س�حاب ( يطلب تبدي�ل اللقب م�ن ) الزبيدي ( اىل 
) الظف�ريي ( فم�ن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
م�ن خالل م�دة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة 
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وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة ملحافظة 

واسط 
قسم شؤون جنسية محافظة واسط 

اعالن 
بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدعي ) قاس�م هالل 
خلف ( يطلب تبديل اللقب من ) العمريي ( اىل ) املعموري( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية من خالل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016 
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة 
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وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة ملحافظة 

واسط 
قسم شؤون جنسية محافظة واسط 

اعالن 
بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدع�ي ) كمال نايف 
س�حاب ( يطل�ب تبدي�ل اللق�ب م�ن ) الزبي�دي( اىل ) 
الظفريي( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية من 
خ�الل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة 22 م�ن قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة 
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وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة ملحافظة 

واسط 
قسم شؤون جنسية محافظة واسط 

اعالن 
بن�اء ع�ىل الدعوى املقام�ة من قبل املدع�ي ) مطر نايف 
س�حاب ( يطل�ب تبدي�ل اللق�ب م�ن ) الزبي�دي( اىل ) 
الظفريي( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية من 
خ�الل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة 22 م�ن قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة

محكمة بداءة أبي الخصيب 
العدد: 51 /ب/2015 
التاريخ: 2018/8/16

إعالن 
تبي�ع محكمة ب�داءة أبي الخصيب العق�ار املرقم 398 
مقاطع�ة 47 الجديدة وحم�دان املعاريف وذلك يف تمام 
الس�اعة الثانية عرش من ظهر اليوم الثالثني من اليوم 
التايل لنرش هذا االعالن. فمن له رغبة بالرشاء الحضور 
يف دي�وان هذه املحكم�ة مس�تصحباً مع�ه التأمينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة وبصك مصدق 
إن ل�م يكن رشيكاً وان أجور املنادي عىل املش�رتي كما 

مبينة أوصافه أدناه.
القايض / فيصل سلمان عطار

األوصاف:
العق�ار املرقم أع�اله عبارة عن ارض ال�دار مع ابنيتها 
مس�احته ) واحد أول�ك 43.75 م2 ( مل�ك رصف ، وان 
العقار يقع عىل شارعني فرعيني أحدهما مبلط واآلخر 
فرعي ترابي وان العقار مش�يد عليه دار س�كن تتكون 
من غرفتني منام واس�تقبال وان الدار مبنية من البلوك 
ومس�قفه بالكونكري�ت املس�لح وتع�ود للمدعي عليه 
احم�د عبدالرزاق احمد وتعود له وانه ش�يدها من ماله 
الخ�اص. قدرة قيم�ة املرت املربع الواح�د مبلغ ثمانون 
أل�ف دين�ار فتك�ون قيم�ة األرض مبل�غ 11500000 
مليون دينار وقيمة املشيدات 35000000 مليون دينار 
فتكون القيمة العمومية للعقار ارضاً ومش�يدات مبلغ 

46000000 مليون دينار ال غريها.
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وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدعوى املقامة من قب�ل املدعي ) مالك نايف 
س�حاب ( يطل�ب تبدي�ل اللقب م�ن ) الزبي�دي ( اىل ) 
الظف�ريي ( فمن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
من خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة 
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وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدع�ي ) عيل نايف 
س�حاب ( يطل�ب تبدي�ل اللقب م�ن ) الزبي�دي ( اىل ) 
الظف�ريي ( فمن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
من خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة 
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وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) س�تار ناهي 
س�حاب ( يطل�ب تبدي�ل اللقب م�ن ) الزبي�دي ( اىل ) 
الظف�ريي ( فمن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
من خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة 

محكمة بداءة البرصة 
العدد:1571/ب/2017 

التاريخ: 2018/8/14
اعالن 

اىل األش�خاص الثالثة / 1- نمري ياسني عبدالحسني 2- 
أسامة ياسني عبدالحسني 3- شذى ياسني عبدالحسني 

4- ندى ياسني عبدالحسني
اق�ام املدعني )ضحى نوري احم�د الفضيل وجماعتها( 
الدعوى البدائية املرقم�ة 1571/ب/2017 ضد املدعي 
علي�ه حبيب ماجد طارش يطلبون فيها بإزالة ش�يوع 
العق�ار تسلس�ل 516 امل�رشاق، وق�د ق�ررت املحكمة 
املدع�ى علي�ه  اىل جان�ب  ثالث�ة  ادخالك�م اش�خاصاً 
اكماالً للخصوم�ة، وملجهولية محل اقامتكم وحس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ وتأيي�د املجلس البل�دي ملنطقة 
التحس�ينية. ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك�م اعالناً يف 
صحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة 
املص�ادف ي�وم 2018/8/29 ويف حالة عدم حضوركم 
او ارسال من ينوب عنكم قانوناً فسوف تجري املرافعة 

بحقكم غياباً وعلناً.
القايض / محمد قاسم عبود
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وزارة الداخليه

مديريه االحوال املدنيه والجوازات واالقامه 
مديريه االح�وال املدنيه والج�وازات واالقامه ملحافظة 

واسط 
قسم شؤون جنسيه محافظة واسط 

العدد 7544
بن�اء  ع�ىل الدع�وى املقام من قب�ل املدعي س�الم بدع 
ش�يحان يطلب تبديل لقب�ه من الخزرج�ي اىل العتابي 
فمن لديه اعرتاض مراجعه هذة املديريه من خالل مده 
اقصاها 15 يوما وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذة املديريه 
يف الدع�وى وفق اح�كام املادة 22 من قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنيه والجوازات واالقامه العام / وكاله 

اعالن 
اىل االرشيك / هاشم عطية محمد 

اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي الجراء اجازة بناء عىل 
العقار املرقم 10837 .

الرشيك 
لؤي مهدي عبد الرسول 
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اعالن 

اىل ال�رشكاء / حليم�ة عباس محمود وزهراء جاس�م 
سلمان 

اقت�ىض حضوركم اىل بلدية التاجي الج�راء اجازة بناء 
عىل العقار املرقم 6860 .

الرشيك 
احمد حميد جاسم 
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اعالن 

بن�اء عىل طلب املدعو )ناهظ حميد داود( والذي يطلب 
م�ن خالله تبدي�ل اللقب م�ن ) بط�اوي ( اىل ) املوىل ( 
واس�تنادا الحكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لسنة 2016 تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرسمية 
فم�ن له حق االعرتاض عىل طلبه يف الجريدة الرس�مية 
فم�ن له ح�ق االعرتاض ع�ىل الطلب مراجع�ة املديرية 
خالل 15 خمس�ة عرش يوم من تاريخ النرش وبعكسه 

سينظر يف الطلب وفق القانون 
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

 ���������������������������������������������
دعوة دائنني 

نح�ن املحامي�ان عم�ار محم�د س�لمان وج�واد عب�د 
الكاظ�م الوائيل املصفيان لرشكة زه�رة الرفل للتجارة 
واملقاوالت العامة املحدودة – ندعو كافة دائني الرشكة 
وكل م�دع بحق عليه�ا مراجعتنا عىل العن�وان التايل – 
بغ�داد – عم�ارة الجوراني – الطاب�ق االريض – مقابل 
دائرة مس�جل الرشكات التابع لوزارة التجارة – مكتبة 
الس�جى – خ�الل مدة ع�رشة اي�ام من تاري�خ النرش 

وخالف ذلك يسقط حق الدائن باملطالبة .
عمار محمد سلمان وجواد عبد الكاظم الوائيل 

املصفيان للرشكة اعاله .

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة

تعل�ن مديري�ة زراعه ص�الح الدين عن تأج�ري املس�احات املدرجه 
تفاصيله�ا ادناه وفق احكام القانون 35 لس�نة 1983 وقانون بيع 
وايج�ار ام�وال الدولة رق�م 21 لس�نة 2013 املعدل فع�ىل الراغبني 
بالتأجري الحضور اىل مقر مديرية زراعة صالح الدين الس�اعة )10( 
صباحا مس�تصحبني معه�م التأمينات القانوني�ة البالغة 20%  من 
القيمة التقديرية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة املصاريف واجور  
النرش وستجري املزايدة يف اليوم الثالثني اعتبارا من اليوم التايل لنرش 

االعالن يف الصحيفة الرسمية

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدعي ) ع�يل داثان 
س�حاب ( يطل�ب تبدي�ل اللق�ب م�ن ) الزبي�دي( اىل ) 
الظفريي( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية من 
خ�الل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة 22 م�ن قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة 
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وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة ملحافظة 

واسط 
قسم شؤون جنسية محافظة واسط 

اعالن 
بن�اء عىل الدعوى املقام�ة من قبل املدع�ي ) عبد الكريم 
ناهي س�حاب ( يطلب تبديل اللقب م�ن ) الزبيدي( اىل ) 
الظفريي( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية من 
خ�الل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة 22 م�ن قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة 
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وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة ملحافظة 

واسط 
قسم شؤون جنسية محافظة واسط 

اعالن 
بناء ع�ىل الدعوى املقام�ة من قبل املدع�ي ) عبد الجبار 
ناهي س�حاب ( يطلب تبديل اللقب م�ن ) الزبيدي( اىل ) 
الظفريي( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية من 
خ�الل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة 22 م�ن قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة 
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة 

العدد:  657 / ب/ 2012 
التاريخ : 8/ 7/ 2018 

اعالن 
للقرار الصادر من هذه املحكمة بالعدد 657 /ب/ 2012  
يف 28 /8/ 2012 املتضم�ن االع�الن ع�ن بي�ع الس�يارة 
املرقم�ة  5694 / نج�ف  اجرة نوع ب�اص )ريم ( موديل 
فع�ىل   2012 /ب/   657 املرقم�ة   االضب�ارة  يف    1979
الراغب�ني بال�رشاء مراجع�ة هذه املحكم�ة خالل عرشة 
اي�ام من الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش االع�الن يف صحيفتني 
محليتني يوميت�ني ويف تمام الس�اعة الثانية عرش ضهرا 
مس�تصحبني معهم التأمينات القانوني�ة و البالغة %10 
م�ن القيمة املق�درة البالغ�ة )1,000,000( دينار مليون 
دين�ار بصك مص�دق صادر م�ن م�رصف الرافدين فرع 
مس�لم بن عقيل )ع( المر محكمة بداءة الكوفة ويتحمل 
املش�رتي اجور الداللية واالع�الن واذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا لذلك وتكون 
املزايدة العلنية يف موقع كراج ميثم التمار الخاص بوقوف 

ومبيت السيارات يف الكوفة .
القايض 

احمد كاظم املوسوي 
االوصاف 

الس�يارة املرقم�ة /5694 / نجف  اجرة ن�وع ريم باص 
مودي�ل 1979 وتقع يف كراج ميث�م التمار لوقوف ومبيت 

السيارات 
ان الس�يارة مركون�ة يف الك�راج اعاله وتب�ني انها هيكل 
س�يارة خالي�ة من جمي�ع اجزائها باس�تثناء الش�ايص 
واليوج�د فيه�ا اط�ارات او زج�اج او مقاع�د وانها غري 
صالح�ة للعمل وتم ايداع الس�يارة املذكورة يف كراج ميثم 

التمار لوقوف ومبيت السيارات .
القيمة املقدرة = )1,000,000( دينار مليون دينار .

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسية محافظة واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي ) مهدي 
نايف س�حاب ( يطلب تبديل اللقب م�ن ) الزبيدي( 
اىل ) الظف�ريي( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة من خالل م�دة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام 
امل�ادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

 2016
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدي�ر االحوال املدني�ة والجوازات واالقام�ة العام / 

وكالة 
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فقدان هوية
فقدت الهوية)عظم عاج(الصادرة من رشكة توزيع 
املنتج�ات النفطية/هي�اة توزي�ع بغ�داد والخاصة 
باملوظف)احم�د مزهر ش�لش عيل(راجني من يعثر 

عليها تسليمها ملصدرها .
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مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف 

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد:6660

التاريخ : 15 /2018/8 
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي )نارص رايض 
فلي�ح ( الذي يطلب تبديل لقب�ه وجعله )البونارص( 
ب�دال م�ن )الرماحي( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها )خمسة عرش يوما 
( وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى 
وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 واألمر اإلداري املرقم 24195 يف 

 . 2016/6/12
اللواء 

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف 

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد:6659

التاريخ : 15 /2018/8 
بن�اء عىل الدع�وة املقامة م�ن قبل املدع�ي )محمد 
رايض فلي�ح ( ال�ذي يطل�ب تبدي�ل لقب�ه وجعل�ه 
)البون�ارص( بدال من )الرماحي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها )خمس�ة 
عرش يوما ( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدع�وى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 واألم�ر اإلداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12 . 
اللواء 

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف 

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد:6651

التاريخ : 15 /2018/8 
بن�اء عىل الدع�وة املقامة م�ن قبل املدع�ي )عيدان 
حميد عبد الحس�ني ( الذي يطلب تبديل لقبه وجعله 
)البون�ارص( ب�دال من )جم�و( فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها )خمس�ة 
عرش يوما ( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدع�وى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 واألم�ر اإلداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12 . 
اللواء 

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )92( التاريخ 2018/8/8 
تعلن  اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه والعائدة 
ملكيتها اىل مديرية بلدية برطلة وفقا ألحكام القانون )21( لسنة 2013 
وبطريقة املزايدة العلنية فعلى الراغبني باإلجيار مراجعة مديرية بلدية برطلة 
وخالل م�دة )15( يوم تبدا من اليوم التايل لنش�ر االعالن بالصحف 
مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  
وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى على ان 
يقوم بتسديد باقي بدل االجيار  والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة 
ثالثون يوم من تاريخ تصديق قرار االحالة وخبالفه يعترب املس�تأجر ناكال 
ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعلى حساب الناكل وحتمله فرق البدلني 
وكافة املصاريف االخرى املرتتبة عل�ى ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته 
وعدم السماح له بالدخول للمزايدة جمددًا يف مقر مديرية بلدية برطلة 

مالحظة / مدة االجيار سنة واحدة فقط 
1 / تأج�ري الدكاكني املرقم�ة  )1 و 9 و 12 و 13 و 16 و 17 و 
18 و 19 و 20 و 21 و 22( املشيدة على القطعة املرقمة 78/468 

م75 برطلة الغربية
2 / تأجري الدكاكني املرقمة من  )41( اىل )50(  و )60 و 61 و 62( 
املشيدة على جزء من القطعة املرقمة 94/254م 138 برطلة الوسطى 

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

المساحة المقاطعةالقطعةت
بالدونم

التخمين 
بالدينار

اوصاف 
االرض

78 اراضي 197
زراعية1000دينار500دونمسويده

78 اراضي 297
زراعية1000دينار600دونمسويده

ع.املدير العام
رئيس جملس االدارة
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جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 10207  

التاريخ 16 / 8 / 2018 

اعالن فقدان املدعو امحد ابراهيم حسني 
بتاريخ 7 / 6 / 2014 فقد املدعو احمد ابراهيم حسين يف 
منطقة سيبع البور ولم يعثر عليه لحد االن ولم يصل منه 
اي خير يفيد ببقائيه حياً او موته وبتارييخ 2018/7/9 
قدمت املدعوه ساهره عبد الحسن محمد طلباً تطلب فيه 
نصبهيا قيمة عىل املفقود ولدها ) احمد ابراهيم حسين ( 
وعيىل اوالده القارصين كل من ....... وذلك الدارة شيؤونه 
واملحافظة عىل امواله استناداً الحكام املادة 87 من قانون 
رعايية القارصين رقم 78 لسينة 1980 املعيدل عليه فقد 
قيررت املحكمية االعالن عين حالة الفقيدان يف صحيفتن 
محليتين وعىل كل مين لديه معلومات عين املفقود اعاله 
الحضيور اىل هيذه املحكمة وخيالل ثالثة اييام من تاريخ 

النرش لالدالء بتلك املعلومات   
القايض / طارق رواد عباس

وزارة الكهرباء
الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة اجلنوبية

إعالن اول / املناقصة املحلية املرقمة 2018/1
)قطع خط النارصية / رميلة الغازية 400 ك.ف( 

يير الرشكية العامة لنقل الطاقة الكهربائيية / املنطقة الجنوبية دعوة مقدمي العطياءات املؤهلن وذوي الخرة 
لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص 

قطع خط النارصية / رميلة الغازية 400 ك.ف ليكون 
•رميلة استثمارية / رميلة الغازية.

•رميلة استثمارية / نارصية الحرارية.
1.ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء التي تتبع اإلعالن عن املناقصة املحلية لهذا املرشوع والتي سوف تنرش يف الصحف 
الوطنيية وكذلك يف املوقع االلكرتوني وزارة الكهربياء / الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة الجنوبية 

    )www.moelc.gov.iq(
2.سيتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصات العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة باالشرتاك 

بها كما محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة عن األمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدولة املؤهلة(.
3.عىل مقدمي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال  [ الرشكة العامة لنقل الطاقة 
الكهربائية / املنطقة الجنوبية - قسم الشؤون التجارية شعبة املناقصات املحلية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى 

الثانية ظهراً يف التوقيت املحيل يف محافظة البرصة وكما موضحة يف التعليمات ملقدمي العطاءات
E-mail:south_transmission@hotmail.com [  / 

4.متطلبات التأهيل املطلوبة: - 
أ -معدل االيراد السنوي )حسب الرشوط يف الوثائق القياسية املذكورة يف القسم الثالث )املعايري والتأهيل(

الحد األدنى ملعدل اإليرادات السنوية إيرادات مقدم العطاء محسوباً من الدفعات الكلية املستلمة عن االعمال املنفذة 
للعقود املنجزة او تلك املستمرة خالل السنوات )3( خمس.

ب -متطلبات السيولة النقدية: عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية.
ج -املشياركة بصفة مقاول ، او إدارة عقود ، او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسينوات )3( السيابقة لتنفيذ عقود 
مماثلية ألعميال هذا العقد وتم إنجازهيا بنجاح بالكامل. ويعنيي باملماثلة حجم العمل ، حجم العميل ، تعقيداته ، 

األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس متطلبات صاحب العمل.
ال تخضع العطاءات إلعطاء األفضلية ملقدمي العطاء املحلين.

5.بإمكان مقدمي العطاء املهتمن رشاء الوثائق للعطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طاب تحريري اىل العنوان املحدد 
يف التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250000 مئتان وخمسون ألف دينار عراقي(.

6.يتم تسيليم العطاءات اىل العنوان اآلتي )الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة الجنوبية( وخالل فرتة 
اإلعيالن او لحن موعد الغلق يف املوعد املحدد ( السياعة الثانية عرش ظهراً بتوقييت محافظة البرصة املحيل التاريخ 
)2018/9/2( املصادف االحد ( والتقديم بالريد االلكرتوني )غري مسيموح( وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسيمية 
فباليوم الذي يليه. العطاءات املتأخرة سيوف ترفض وسييتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبن بالحضور يف العنوان اآلتي )الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة الجنوبية( يف نفس يوم الغلق 
او الييوم اليذي يليه( كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان العطاء )عىل شيكل صك مصدق او سيفتجة او خطاب 
ضميان( نافيذ ملدة )28( يوم بعد تارييخ نفاذ العطاء )وهذا يعني 28+90 يوم( وبمبليغ )1% من الكلفة التخمينية 

البالغة 700000000 سبعمائة مليون دينار عراقي(.

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف محافظة النجف االرشف 

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 6656

التاريخ : 2018/8/15 
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي )سعد 
رايض فلييح( الذي يطلب تبدييل لقبه وجعله 
)البيو نارص( بدال من )الرماحيي(  فمن لديه 
اعيرتاض مراجعية هيذه املديرية خيالل مدة 
اقصاها خمسية عرش يوم وبعكسيه سيوف 
تنظر هيذه املديريية يف الدعوى وفيق احكام 
املادة )22( من قانيون البطاقة  الوطنية رقم 
3 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي
مدير الجنسية العام وكالة

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف محافظة النجف االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 6654
التاريخ : 2018/8/15 

بنياء عىل الدعيوة املقامة من قبل املسيتدعي 
)رايض فليح حسين( الذي يطليب تبديل لقبه 
مين )الرماحيي( اىل )البو نيارص(  فمن لديه 
اعيرتاض مراجعية هيذه املديرية خيالل مدة 
اقصاها خمسية عرش يوم وبعكسيه سيوف 
تنظر هيذه املديريية يف الدعوى وفيق احكام 
املادة )22( من قانيون البطاقة  الوطنية رقم 
3 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي
مدير الجنسية العام وكالة

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف محافظة النجف االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 6658
التاريخ : 2018/8/15 

بنياء عىل الدعيوة املقامة من قبل املسيتدعي 
)توفييق عييدان حمييد( اليذي يطليب تبديل 
لقبه مين )جمو( اىل )البو نيارص(  فمن لديه 
اعيرتاض مراجعية هيذه املديرية خيالل مدة 
اقصاها خمسية عرش يوم وبعكسيه سيوف 
تنظر هيذه املديريية يف الدعوى وفيق احكام 
املادة )22( من قانيون البطاقة  الوطنية رقم 
3 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي
مدير الجنسية العام وكالة

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف محافظة النجف االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 6661
التاريخ : 2018/8/15 

بنياء عىل الدعيوة املقامة من قبل املسيتدعي 
)محميد عييدان حمييد( اليذي يطليب تبديل 
لقبه مين )جمو( اىل )البو نيارص(  فمن لديه 
اعيرتاض مراجعية هيذه املديرية خيالل مدة 
اقصاها خمسية عرش يوم وبعكسيه سيوف 
تنظر هيذه املديريية يف الدعوى وفيق احكام 
املادة )22( من قانيون البطاقة  الوطنية رقم 
3 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي
مدير الجنسية العام وكالة

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف محافظة النجف االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 6653
التاريخ : 2018/8/15 

بنياء عىل الدعيوة املقامة من قبل املسيتدعي 
)عيل عيدان حميد( الذي يطلب تبديل لقبه من 
)جميو( اىل )البو نارص(  فمين لديه اعرتاض 
مراجعية هيذه املديرية خيالل ميدة اقصاها 
خمسية عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من 
قانيون البطاقة  الوطنية رقم 3 لسينة 2016 
واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12

اللواء
هيثم فاضل الغريباوي

مدير الجنسية العام وكالة
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف محافظة النجف االرشف 

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 6662

التاريخ : 2018/8/15 
بناء عىل الدعيوة املقامة من قبل املدعي )عيل 
رشييد شيهيد( الذي يطلب تبديل لقبه وجعله 
)البيو نارص( بدال مين  )الرماحي(  فمن لديه 
اعيرتاض مراجعية هيذه املديرية خيالل مدة 
اقصاها خمسية عرش يوم وبعكسيه سيوف 
تنظر هيذه املديريية يف الدعوى وفيق احكام 
املادة )22( من قانيون البطاقة  الوطنية رقم 
3 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي
مدير الجنسية العام وكالة

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
فقدان

فقدت منيي الوثيقة املدرسيية الصيادرة من 
قسيم التعلييم املهنيي يف النجيف االرشف ذي 
العيدد )90( يف 1998/12/6 بأسيم )كوثير 
جمييل زاهي( فعىل من يعثر عليها تسيليمها 

اىل جهة االصدار
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان
فقيدت مني بيراءة الذمة الصادر مين الهيئة 
العامية للرضائيب فيرع النجيف االرشف ذي 
العدد 14421 بتاريخ 2017/7/18 واملعنونة  
اىل الهيئة العامة للرضائب )الكوفة املقدسية( 
بأسيم ) يوسيف عقيل حميد( فعىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان
فقدت مني بيراءة الذمة الصيادرة من الهيئة 
العامة للرضائب فرع النجف االرشف ذي العدد 
) 12892( بتارييخ 2014/4/24 واملعنونة اىل 
مديرية مرور محافظة القادسيية بأسم )عبد 
الحسين عبد الزهرة جاسيم( فعيىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الدجيل 
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل

العدد 530 / ش / 2018 
التاريخ 13 / 8 / 2018 

اعالن 
اىل املدعى عليه / مقداد احمد حمزه

اقامت املدعية رشا عيل عبيد ضدكم الدعوى املرقمة 
530 / ش / 2018 امام هذه املحكمة والتي تطلب 
فيهيا تصدييق زواج واثبات نسيب ولعيدم معرفة 
محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك اعالناً بواسطة 
صحيفتين محليتن وعند عدم حضورك امام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 28 / 8 / 2018 
او ارسيال من ينوب عنك قانوناً سيتجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون .
القايض / معد نجم عبيد

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف محافظة النجف االرشف 

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 6657

التاريخ : 2018/8/15 
بنياء عىل الدعيوة املقامة من قبل املسيتدعي )عباس 
مجيد شيهيد( الذي يطلب تبديل لقبه من )الرماحي( 
اىل )البيو نيارص(  فمين لديه اعيرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( من قانون البطاقة  الوطنية رقم 3 لسنة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي
مدير الجنسية العام وكالة

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف محافظة النجف االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 6656
التاريخ : 2018/8/15 

بنياء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي )سيعد رايض 
فلييح( الذي يطليب تبديل لقبه وجعليه )البو نارص( 
بدال من )الرماحي(  فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( من قانون البطاقة  الوطنية رقم 3 لسنة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي
مدير الجنسية العام وكالة

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف محافظة النجف االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 6654
التاريخ : 2018/8/15 

بناء عيىل الدعوة املقامية من قبل املسيتدعي )رايض 
فليح حسين( الذي يطلب تبدييل لقبه من )الرماحي( 
اىل )البيو نيارص(  فمين لديه اعيرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( من قانون البطاقة  الوطنية رقم 3 لسنة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي
مدير الجنسية العام وكالة

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف محافظة النجف االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 6657
التاريخ : 2018/8/15 

بنياء عىل الدعيوة املقامة من قبل املسيتدعي )عباس 
مجيد شيهيد( الذي يطلب تبديل لقبه من )الرماحي( 
اىل )البيو نيارص(  فمين لديه اعيرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( من قانون البطاقة  الوطنية رقم 3 لسنة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف محافظة النجف االرشف 

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 5010

التاريخ : 2018/6/5 
اىل / مديريية االسيتخبارات  ومكافحية النجيف 
االرشف  /قسيم الجميع والتحليل /شيعبة قاعدة 

البيانات 
تبديل لقب 

بناء عيىل ما جاء بكتياب مديرية شيؤون االحوال 
املرقيم )23317(  يف  الواقعيات  املدنيية / قسيم 
2018/5/14 حيول تبدييل لقيب املواطن ) عباس 
جابير حسين(  وجعليه )العيسياوي( بيدال من ) 
العيكايش( املدرج معلوماته ادنياه  التخاذ ما يلزم 

من قبلكم واعالمنا 
مع التقدير

العقيد الحقوقي
حيدر عبد جاسم عنوز

مدير شؤون االحوال املدنية يف النجف االرشف
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف محافظة النجف االرشف 

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 6652

التاريخ : 2018/8/15 
بنياء عيىل الدعيوة املقامية مين قبيل املسيتدعي 
)احمد جمعة حسين( الذي يطليب تبديل لقبه من 
)الرماحيي( اىل )البيو نارص(  فمين لديه اعرتاض 
مراجعية هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسية 
عرش يوم وبعكسيه سيوف تنظر هيذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة  
الوطنية رقم 3 لسينة 2016 واالمير االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي
مدير الجنسية العام وكالة

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف محافظة النجف االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

التاريخ : 2018/8/15 
بنياء عيىل الدعوة املقامية من قبل املدعيي )حيدر 
مجيد شيهيد( الذي يطلب تبديل لقبه وجعله )البو 
نيارص( بدال مين  )الرماحي(  فمين لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها )خمسية 
عرش يوم(  وبعكسه سيوف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة  
الوطنية رقم 3 لسينة 2016 واالمير االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : العدد / بال / حجة اذن اصدار جواز سفر  

التاريخ 2018/8/16 
اىل  /املدعى عليه  /مصطفى سالم عبد الرضا

بنياء عىل الطلب املقيدم من  املدعيوة  )أيات لهيب 
عبيود( امام هيذه املحكمة املتضمنية طلب حجة 
اذن بأسيتصدار جواز سفر البنتك القارصة )افنان 
مصطفى سالم عبد الرضا( وملجهولية محل اقامتك 
وحسيب رشح املبلغ القضائي واشعار املختار حي 
املؤمنن يف الحر /كربالء املقدسية لذا تقرر تبليغك  
بواسيطة صحيفتن  يوميتن محليتن رسيميتن 
فعلييك الحضيور امام هيذه املحكمة بعيد تبليغك 
بثيالث ايام وعند عدم حضورك سيوف يتم  السيري 

بإجراءات الحجة وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 355/ب2018/2

التاريخ 2018/7/12 
اعالن

بناءا عيىل القرار الصادر من هيذه املحكمة بإزالة 
شيوع العقار املرقم 3/7388 حي صدام يف النجف 
علييه تعلن هيذه املحكمة عن بييع العقار املذكور 
اعاله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه فعىل الراغبن 
باليرشاء مراجعة هيذه املحكمة خيالل )ثالثون( 
يوما تبدا من اليوم الثاني لنرش االعالن مستصحبا 
معيه التأمينات القانونية البالغية 10% من القيمة 
املقيدرة بموجب صيك مصدق المير محكمة بداءة 
النجف  وصيادر من مرصف الرافديين رقم )7( يف 
النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية 
عرش من الييوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة 
وعىل املشيرتي جلب هوية االحوال املدنية وشهادة 

الجنسية العراقية 
القايض االول 

عبد الرضا عبد  نور الجنابي
االوصياف : العقيار املرقيم 3/7388 حيي صيدام 
يف النجيف عبيارة عين دار مفيرزة اىل ثيالث اجزاء 
بصورة غري رسمية تفع عىل شارع بعرض 10 مرت 
بمساحة اجمالية 266,5 مرت الجزء االول بمساحة 
50 ميرت يتكيون مين سياحة اماميية وصحييات 
وكليدور ومطبخ صغري وغرفة نيوم واحدة  مبلط 
بالصب غري املسلح مشيغول من قبل سيف محمد 
مشيكور اميا الجزء الثانيي يتكون مين غرفة نوم 
وصحييات وكلدور ومطبخ وسياحة امامية مبلط 
بالصب واالشتايكر يف غرفة النوم مشغول من قبل 
كرار محمد مشيكور اما الجيزء الثالث يتكون من 
غرف نوم عدد4 وحمام وصالة ومبطخ ومكشوفة 
وسياحة امامية ومسياحة الجزء املذكيور 166,5 
مبليط بالصب والكايش واالشيتايكر مشيغول من 
قبل ذو الفقار محمد مشيكور وجميع الشياغلن 
ال يرغبيون بالبقياء يف العقيار بعد البيع مسيقف 
بالكونكريت املسيلح مجهز باملاء والكهرباء درجة 
عمرانيه وسيط وان القيمية الكليية للعقيار مبلغ 
)108,850,000( مائية وثمانية مليون وثمانمائة 

وخمسون الف دينار فقط ال غريها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف الدجيل 
محكمة األحوال الشخصية يف الدجيل

العدد : 471/ش/2018
التاريخ 2018/8/8

اىل / املدعى عليه : نصيف جاسم محمد
تبليغ بقرار الحكم الغيابي

اقام  املدعية )سيحر سيالم عيل( ضدكيم الدعوى 
املرقمة 471/ش/2018 امام هذه املحكمة  وصدر 
القرار غيابي بحقيك فيها بالعدد 471/ش/2018 
واملتضمن الزاميك بيقرار الطالق اعياله )التفريق 
للهجر(  ولعدم معرفة محل اقامتك قررت املحكمة 
تبليغكم اعالنا بواسيطة صحيفتن محليتن وعند 
عيدم اعرتاضيك عىل القيرار يعتر القرار مكتسيبا 

الدرجة القطعية وفقا للقانون
القايض

معد نجم عبيد
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2618/ب2017/3

التاريخ 2018/8/15 
اعالن

اىل / املدعى عليه : )عبد رشقي غانم(
اصيدرت هيذه املحكمية قرارهيا املرقيم 2618 /

ب2018/3 يف 2017/12/24 واملتضمين الحكيم 
بابطيال قيد العقيار املرقيم 3/13596 م4 جزيرة 
النجف حي صدام املسجل بالعدد 316 ايلول 1988 
مجليد 367 بأسيم املدعيى عليه عبيد رشقي غانم 
واالبقاء عىل قيد العقار املسجل بأسم املدعي احمد 
عبيد الحميد كريم بالقييد 9 ت1 1989 مجلد 413 
ثابت الحكم ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبلغ القضائي واشيعار مختار حي الشهيد 
الصدر / الرشيط حسن ريسان السالمي لذا تقرر 
تبليغيك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتن محليتن 
يوميتن ولك حق الطعن عيىل القرار املذكور خالل 
املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه 
سيكتسيب القيرار  املذكيور درجية البتيات وفيق 

االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2938/ب2018/1

التاريخ 2018/8/16
اىل / املدعى عليه : )ضياء محمد جاسم(

اقيام عليك املدعي )صفاء محمد جاسيم( الدعوى 
البدائيية املرقمة اعياله والتي يطليب فيها الحكم 
)بنقل ملكية العقار املرقم 3/4052 حي العروبة(  
لثبيوت مجهولية محل اقامتك حسيب رشح املبلغ 
القضائيي واشيعار مختيار منطقة  حيي الريموك  
املدعيو عباس يحييى الكرعاوي علييه قررت هذه 
محليتين  بصحيفتين  اعالنيا  تبليغيك  املحكمية 
يوميتين للحضيور يف موعيد املرافعية املصادف يف 
ييوم 2018/9/5 وعنيد عيدم حضورك او ارسيال 
من ينوب عنك قانونا سيوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

اعالن
اىل الرشيك ) نجاح ساجت عباس( توجب حضورك 
اىل بلديية النجيف االرشف لغيرض انجياز معاملة 
البناء للعقار املرقم )5635( حي القدس /3 جزيرة 

النجف باسم الرشيك ) حسن محسن رايض( 
املحامي

عيل االكر الغرابي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان
فقيد منيي باج رشكية توزييع املنتجيات النفطية 
املرقم )621( يف 2017/6/5 باسم ) مصطفى عبد 
الليه محمد( عىل مين يعثر عليه تسيليمه اىل جهة 

االصدار
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

محكمة بداءة منديل
العدد/209/ب/2018

  اعالن
اىل/ املدعى عليها نجيبه مجيد عباس

اقاميت املدعية ماهره فاضل عبيد الكريم الدعوى 
البدائيية املرقمية 209/ب/2018 املقامية  اميام 
هيذه املحكمية ضدك طالبية تمليك العقيار املرقم 
771/58/ مقاطعة 17 امام عبد الرحمن باسمها 
وملجهولية محل اقامتك حسيب اشعار مختار حي 
البكر – ناحية منديل املورخ 2018/7/23 لذا قررت 
هذه املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتن محليتن 

وتحديد  يوم
2018/8/30 موعيدا للمرافعية ويف حالية عيدم 
حضيورك سيوف تجيري املرافعية بحقيك غيابيا 

وحسب االصول.
القايض

قحطان خلف خالد
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

محكمة جنح ابي الخصيب 
العدد: 204/ج/2018 
التاريخ: 2018/8/15

إعالن 
إىل املتهم الهارب / عيل حسن إيديم

ملجهوليية محل اقامتيك تقرر تبليغيك بصحيفتن 
محليتين للحضيور أمام هيذه املحكمية يف موعد 
املحاكمة يف ييوم 2018/10/1 إلجيراء محاكمتك 
وفيق مادة اإلحالية 457 من قانيون العقوبات ويف 
حالة عدم حضورك سيوف تجرى املحاكمة بحقك 

غيابياً وعلناً وافهم علنا.
القايض / حيدر فالح حسن

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل 

محكمة األحوال الشخصية يف الدجيل
العدد : 537/ش/2018

التاريخ 2018/8/14
اىل / املدعى عليه : محمد ابراهيم احمد

اعالن
اقامت املدعية )هبة حسين عييل( ضدكم الدعوى 
املرقمة 537/ش/2018 امام هذه املحكمة والتي 
تطلب فيهيا ) تفريق للهجر( ولعيدم معرفة محل 
اقامتيك قيررت املحكمية تبليغيك اعالنا بواسيطة 
صحيفتين محليتين وعنيد عدم حضيورك يف يوم 
املرافعة املوافق 2018/8/28 او ارسيال من ينوب 
عنك قانونا سيتجري املرافعة بحقيك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

معد نجم عبيد

االسم ت
اسم عنوان السكنواللقب

رقم الهاتفالمختار 

1

عباس 
جابر 
حسن 
العكاشي

النجف/ الكوفة/ 
حي ميسان 

د32968 /3 
قرب العيادة 

الشعبية

عبد 
الزهرة 

فليفل
7827792084

املدير العام / وكالة
م/ زياد عيل فاضل
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

خطر استخدام اهلاتف املحمول عند الطعام
سللّطت دراسلة حديثلة الضلوء على 
األشخاص الذين يستخدمون هواتفهم 
أثناء تناول الطعام أو أثناء قضاء الوقت 
ملع أصدقائهلم، ما يجعلهم مشلتتني، 
يسلتمتعون  ال  أنهلم  إىل  باإلضافلة 

بحياتهم.
وأشلارت الدراسلة، إىل أن 300 من رواد 
مطعم يف فانكوفر قاموا بتعبئة استبيان 

بعدما ُطلب من بعضهم إبقاء هواتفهم 
على الطاوللة مع تشلغيل اإلشلعارات 
الصوتية، بينما ُطللب من البقية وضع 
هواتفهم عى الوضع الصامت ووضعها 

يف حاوية.
وأفاد مؤلف الدراسلة بلأن الناس الذين 
العشلاء  أثنلاء  هواتفهلم  اسلتخدموا 
فقدوا االنتباه واالستمتاع بالوجبة التي 

يتناولونها.
من جانبهم، أشلار باحثلون يف جامعة 
أن  إىل  كنلدا  ىف  الربيطانيلة  كولومبيلا 
اسلتخدام هاتلف محمول أثنلاء تناول 
ال  األشلخاص  لجعلل  يكفلي  الطعلام 
يسلتمتعون بالتجربة مثلل أولئك الذين 
يبقلون أجهزتهلم بعيلدة عنهلم أثناء 

تناول الطعام.

حقائق باألرقام عن أيكيا
توشك السلويدية “أيكيا” التي تعد أكرب 
رشكة لألثلاث املنزيل يف العاللم أن تفتح 
أول متجر لها يف الهند، ليصل عدد الدول 

التي تعمل فيها الرشكة إىل 37 دولة.
ويمكلن القول إنه ال يوجلد كيان يعمل 
يف كل هلذا العدد من الدول مثل “أيكيا”، 
وذللك بخالف مطاعم الوجبات الرسيعة 
واألملم املتحدة.ويرجع تاريخ تأسليس 
“أيكيا” إىل علام 1943 عى يد “إينغفار 

كاملرباد”، وقلد أنطلقلت الرشكلة من 
السلويد وواصلت نجاحاتها حتى باتت 
عالماتهلا التجاريلة أساسلية يف مراكز 
البيلع بالتجزئة يف جميلع أنحاء العالم، 
وباتلت لها فلروع يف كل ملكان تقريًبا، 

وفيما ييل حقائق باألرقام عنها:
علدد املوظفني: لدى الرشكة 163.6 ألف 
موظف يف جميع أنحاء العالم، من بينهم 
124.4 أللف يعمللون يف عمليلات البيع 

بالتجزئلة، و7500 موظلف يف التوزيع، 
التسلوق،  مراكلز  يف  موظًفلا  و2150 
التصنيلع،  يف  موظلف  أللف  و19.85 

و9700 موظف يف وظائف أخرى.
 زيلادة املبيعات: ارتفلع إجمايل إيرادات 
الرشكلة علام 2016 بنسلبة %7.4 إىل 
41.6 مليلار دوالر، وبللغ صلايف أربلاح 
الرشكلة خلالل تللك الفلرة 4.9 مليار 

دوالر.

سودوكو

؟؟هل تعلم
ل أن أكرب لؤلؤة يف العالم هي التي عثر عليها صيادو 
اللؤلؤ أمام سلواحل كاليفورنيلا عام ١٩٦٠ ، وتزن 
٣٤٩٫٥ قرياط ، وقد عرضت للبيع ، وإشلراها ثري 

يوناني بمبلغ ٣ مليون دوالر
ل أن الصينيون هم الذين إخرعوا البوصلة ، ونقلوها 
بعلد ذلك إىل البحلارة العرب ، الذيلن كانوا يجوبون 
شمال املحيط األطليس وقد قام أهل البندوقية بجلب 

البوصلة بعد أسفارهم التجارية إىل بالد املرشق
ل أن نافلورة املاء التي تدفع ملن رأس الحوت فوق 

جمجمته يصل إرتفاعها أحيانا إىل ٩ أمتار
ل أن الحلوت األزرق هلو أكلرب حيلوان على الكرة 

األرضية
ل أن الحيتان الزرقاء تسلتطيع التخاطب بواسطة 

غنائها عى مسافة٨٥٠ كم
ل أن العاللم الريلايض )إسلحاق نيوتن( قلد ابتكر 

املتوالتةالعددية وهو يف الصف الثالث اإلبتدائي

فوائد صحية ونفسية يف »كهف امللح«
رزملة ملن الفوائلد الصحية والنفسلية 
توفرهلا زيارة »كهف املللح« يف دبي، تبدأ 
ملن ملداواة مشلكالت الجيلوب األنفية، 
والحساسلية، وتملر باألملراض الجلدية 
والروماتيزم وهشاشة العظام، لتصل إىل 
عالج التوتر. وفكرة »كهف امللح« مستمدة 
من كهوف العالج بامللح املوجودة يف بلدان 
الطبيعة ومكوناتها  أوروبية، واسلتثمار 
صملم  وقلد  لالستشلفاء،  األساسلية 
الكهلف بدبي بشلكل يشلبه إىل حد كبري 
الكهلوف الطبيعية.وتصل مدة جلسلات 
العلالج بامللح إىل ما يقارب السلاعة، بني 
استنشلاق امللح واالسلرخاء، وهو متاح 

للكبار والصغار عى حد سواء.
حالة خاصة يعيشلها امللرء داخل الكهف 
األبيلض، اللذي يشلبه بياضله األماكلن 

املكسوة بالثلوج، فالجدران كلها مصنوعة 
من األملالح الصخريلة، وكذلك السلقف 
املصملم عى شلكل املناجم، التلي تحمل 

الكثري من األشكال املحدبة والتي تتداخل 
فيهلا اإلضلاءة امللونة الخافتلة، لتضفي 

عى التجربة مزيداً من االسرخاء.

أخصائية العالج الطبيعي بامللح، نسليمة 
الشلاذيل، تحدثلت علن الفكلرة الخاصة 
بكهلف امللح، فقالت لل»اإلملارات اليوم« 
إن »كهلف املللح املوجلود يف دبلي، هلو 
كهلف املللح األكلرب يف العاللم ملن صنع 
اإلنسلان، والفكرة الخاصة به مسلتمدة 
من رشق أوروبا بشلكل أسلايس، وقد تم 
إحضارهلا إىل دبلي، ألن معظلم املقيمني 
يف دبي يعانون مشلكالت التنفس والربو 
والحساسية الجلدية كاألكزيما والصدفية 
وحب الشباب«. وأضافت: »امللح يؤدي اىل 
معالجة الجيوب األنفية، ويقوي العظام، 
ويقلوي املناعلة ويقلي ملن الكثلري من 
األملراض، ولهلذا فالفوائد التلي يحصل 
عليهلا املرء ملن زيارته، تجعلل التجربة 

تستحق التكرار«.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
 x 1 - رشلة ملح x 1 - معلقلة كبرية زبدة x 3 - علدد طماطلم x 5
 x 1 - )كيس مكرونة )مسللوقة x 1 - كيللو باذنجان اسلود كبلري
رشلة فلفل اسلود مطحون - x 1 كوب جبن بارميزان مبشلور )أو 

رومى( - x 1 لر عصري طماطم
الخطوات:

ىف وعلاء عميق عى النار نضلع الزبد ونضيف لله عصري الطماطم 
وتتبلل باملللح والفلفل ثلم ترك عى نار متوسلطة حتلى يتكاثف 

الصوص.
يقرش الباذنجان ويقطع مكعبات متوسطة الحجم.

ثم يقى ىف زيت سلاخن غزير حتى يأخذ لون ذهبى ثم ينشلل عى 
ورق ماص للمادة الدهنية.

تجهز الطماطم وتقطع رشائح رفيعة.
ثلم ىف صينيلة مدهونة بالزبد نلرص مكعبات الباذنجلان ثم نضع 
املكرونة ثم رشائح الطماطلم ثم نوزع صوص الطماطم ثم الجبن 

املبشور.
ثلم نضع الصينية ىف الفرن عند درجة حلرارة 180 حتى تأخذ لون 

ذهبى.
ترك حتى تهدأ ثم تغرف ىف أطباق التقديم بالهنا والشفا.

مكرونة بالباذنجان

اعالن
اىل املتهم / الغائب ) ن .ع رعد صباح ليلو عبد عيل( 

املنسوب اىل قيادة حدود املنطقة الرابعة 
العنوان  / محافظة البرصة ل قضاء ابي الخصيب 

بما انك متهم وفق املادة ٥ من ق.ع.د رقم ١٤ لسنة 2٠٠٨ لغيابك عن 
مقلر عملك بتاريخ 2٠١٤/١2/٥ ولحلد االن وملجهولية محل اقامتك 
اقتىض تبليغلك بهذا االعالن عى ان تحرض املام محكمة قوى االمن 
الداخيل االوىل / املنطقة الخامسلة البرصة خالل مدة ثالثون يوما من 
تاريلخ النرش هلذا االعالن يف صحيفة وتعليقله يف محل اقامتك ومقر 
دائرتلك وتجيب عى التهمة املدرجه ضدك وعند عدم حضورك سلوف 
تجلري محاكمتك غيابيا اسلتنادا الحكام امللواد )٦٥ و ٦٨ و٦٩( من 

قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل 
رقم ١7 لسنة 2٠٠٨

اللواء الحقوقي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 7٣٨/ب/2٠١٨
التاريخ 2٠١٨/٨/١٦ 

اىل / املدعى عليه /عماد ثامر فليح
تبليغ بالصحف

اقلام املدعي / احمد داخلل عريبي الدعوى املرقملة 7٣٨/ب/2٠١٨ 
ضلدك يطالبك بتسلديد مبلغ الديلن الباللغ ثالثلة االف ومائة دوالر 
امريكي حسلب وصل االمانة املؤرخ يف 2٠١٥/٥/2٦ وتحمليك كافة 
الرسلوم واملصاريف وملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ ملركز 
رشطلة الرصافة ورشح املجللس البلدي ملنطقة البيلاع تقرر تبليغك 
بصحيفتلني  يوميتلني محليتلني للحضلور اىل سلاحة املحكملة يوم 
املرافعة املوافق 2٠١٨/٨/2٦ الساعة العارشة صباحا ويف حالة عدم 
حضوركلم او ارسلال من ينوب عنكم قانونا سلوف تجلري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا
القايض

مؤيد شمخي جرب الشاوي
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اعالن
اىل املتهم الغائب )الرشطي عماد بالسم صدام داوي( 

املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشأت
العنوان  / مجهول االقامة 

بملا انك متهم وفق املادة ٣٥ من ق.ع.د رقم ١٤ لسلنة 2٠٠٨ لقيامك 
بإعطلاء البندقية الحكومية املرقمة ) ٥2٥7٤٤7 ( نوع كالشلنكوف 
اىل الحلدث املدعو ) حسلني عبد االمري عبد الزهلرة ( وملجهولية محل 
اقامتلك اقتىض تبليغك بهذا االعالن عى ان تحرض امام محكمة قوى 
االملن الداخيل االوىل / املنطقة الخامسلة البرصة خلالل مدة ثالثون 
يوما من تاريخ النرش هذا االعالن يف صحيفة وتعليقه يف محل اقامتك 
ومقلر دائرتك وتجيب عى التهمة املدرجله ضدك وعند عدم حضورك 
سلوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد )٦٥ و ٦٨ و٦٩( 
ملن قانون اصول املحاكملات الجزائية لقوى االملن الداخيل رقم ١7 

لسنة 2٠٠٨
اللواء الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن

اىل املتهم الغائب )الرشطي محسن وادي حسن هزاع( 
املنسوب اىل قيادة حدود املنطقة الرابعة 

العنوان  / محافظة البرصة ل قضاء النشوة 
بما انك متهم وفق املادة 272 من ق.ع.د رقم ١٤ لسنة 2٠٠٨ إلهمالك 
مما تسلبب بهلروب املتهم  وملجهوليلة محل اقامتلك اقتىض تبليغك 
بهلذا االعالن عى ان تحرض املام محكمة قوى االملن الداخيل االوىل 
/ املنطقة الخامسلة البرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ النرش 
هلذا االعالن يف صحيفة وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك وتجيب 
عى التهمة املدرجه ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 
غيابيلا اسلتنادا ألحلكام امللواد )٦٥ و ٦٨ و٦٩( ملن قانلون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم ١7 لسنة 2٠٠٨
اللواء الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد : ٣٨٠7/ش/2٠١٨
التاريخ 2٠١٨/٨/١٦

اعالن
اىل املدعى عليه )فالح حسن نعوم( 

اقامت املدعية )نداء صادق كحيوش( الدعوى الرشعية املرقمة اعاله 
للدى هذه املحكملة تطلب فيهلا )التفريق للهجلر( وملجهولية محل 
اقامتلك حسلب رشح القائم بالتبليغ يف مركز رشطلة االمام الصادق 
)عليه السلالم( بالعلدد 7٣2٤ يف 2٠١٨/7/٣٠ واملختوم من املجلس 
البللدي لناحية االمام الصادق ) عليه السلالم( املتضملن ارتحالك اىل 
جهلة مجهولة عليه وملجهولية محلل اقامتك قرر تبليغك بصحيفتني 
محليتلني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يوم املرافعة املصادف 
يوم 2٠١٨/٩/٦ السلاعة العلارشة صباحا ويف حاللة عدم حضورك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

جاسم محمد املوسوي
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية
العدد : ٩٩١/ش/2٠١٨

التاريخ 2٠١٨/٨/١٦
اعالن

اىل / املدعى عليه )عمار موىس عطوان(
قلد اقامت املدعية )امال حاتم خلف( الدعوى الرشعية املرقمة ٩٩١/

ش/2٠١٨ والتي تطلب فيها الحكم بتأييد حضانتها لالطفال كل من 
)اية وسلداد( بنات عملار موىس والتي يصادف موعلد  املرافعة فيها 
يوم 2٠١٨/٩/2 السلاعة الثامنة والنصف صباحلا وملجهولية محل 
اقامتك حسلب اشلعار املختار ورشح القائم بالتبليلغ اقتىض تبليغك 
بصحيفتلني محليتني ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك  غيابيا وعلنيا وفق القانون
القايض

عباس حميد كريم
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان
فقلد دفر الخروجية املرقلم ١٠2٨/١٣٦7٠   ... 2٠١2/٩/٦ بأسلم 
املواطلن ثاملر جلوب شلاهر الصادر ملن مديرية كمارك الوسلطى 
للمركبة املرقمة ٩7١2 اسلكانيا دبل كابينله تريله تانكر / محافظة 
دهلوك موديلل ١٩٩٣ فملن يعثلر عليه تسلليمه لجهة االصلدار مع 

التقدير

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة الحمزة الغربي
العدد : 27/ب/2٠١٨
التاريخ 2٠١٨/٨/١٦

اىل املدعى عليه / حمزه عطية شهد
اعالن

اقام املدعي حسلن كاظم رحيم الدعوى املرقمة 27/ب/2٠١٨ والتي 
يطلب فيها تمليكه السهام العائده لك يف القطعة املرقمة ٦٦7/١ م٥ 
هلور حجاب وملجهولية محل اقامتك حسلب اشلعار مختار منطقة 
حلي االمام وكتلاب املجلس البلدي يف ناجية الحملزة الغربي وملا جاء 
بكتاب مكتب معلومات املدحتية وكتاب قسم حاسبة التموين يف بابل 
واالسلتماع اىل اقوال املجاوريلن واملختار ووكيل امللواد الغذائية عليه 
تقلرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكملة صباح يلوم املرافعة املوافلق 2٠١٨/٨/27 ويف حال تبليغك 
وعدم حضورك او ارسلال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حيدر عيل منشد
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف غماس
العدد : 27٨/ش/2٠١٨

 اعالن
املدعي /فاضل كريم عمران

املدعى عليها / مروة عيل حسني 
اىل املدعى عليه / مروه عيل حسني 

اقام املدعي الدعوى املرقمة 7٨/ش/2٠١٨ امام هذه املحكمة يطلب 
فيها الحكم بمشاهدة بنته الطفلة )فاطمة( وملجهولية محل اقامتك 
قلررت هذه املحكملة تبليغك بصحيفتني محليتلني يوميتني وحددت 
يوم 2٠١٨/٨/2٨ موعدا للمرافعة السلاعة التاسعة صباحا ويف حال 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق القانون
القايض

احمد كردي خطل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وزارة العدل 
مديرية تنفيذ السدة

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ السدة باضبارتها التنفيذية املرقمة ١2/خ/2٠١٨ 
نيابة عن مديرية تنفيذ املسليب باضبارتهلا التنفيذية املرقمة ٩٨7/

ت/2٠١7 سلهام املديلن صاحلب مجيلد علايص من قطعلة االرض 
املرقملة ١٥ م ٤ ام ذرة مع دار سلكن تعود للمديلن واملحجوزة لقاء 
طللب الدائن عيل ياس حمدان والبالغ مقلداره ) ٥٦١٠2٠٠٠( دينار 
سلتة وخمسون مليون ومائة واثنان الف دينار فعى الراغب بالرشاء 
مراجعلة هلذه املديرية خالل مدة ثالثلون يوما تبدأ ملن اليوم التايل 
للنرش مسلتصحبا معه التامينات القانونيلة البالغة ١٠% من القيمة 
املقلدرة وتكون املزايدة عطلة رسلمية تكلون املزايدة يف يلوم الدوام 
الرسلمي اللذي ييل العطللة ويكون تسلديد التأمينلات بموجب صك 
مصلدق  ملن مرصف الرافدين يف السلدة حرصا وعى املشلري جلب 
هوية االحوال املدنية وشلهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عى املشري
املنفذ العدل

خليل كريم منصور
املواصفات : 

١ ل موقلع العقلار ورقمه : يقع يف ناحية السلدة / رقمله ١٥ م٤ ام 
ذرة 

2 ل مساحته  / 2 دونم و ٤٥ مر
٣ ل جنسله ونوعله / ارض زراعيلة عى الشليوع مزروعة بأشلجار 

النخيل عدد2٥ 
٤ ل حدوده واوصافه / يحدها من الشلمال القطعة املرقمة ١٤ م ام 
ذرة ومن الجنوب الشارع الرابط وباقي الجهات مقاطعة ١٤ ام ذرة 

٥ ل الشاغل / املدين 
٦ ل القيمة املقدرة )٦٠,٠٠٠,٠٠٠( ستون مليون دينار

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
وزارة الداخلية 

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة  
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2٦١/2٠١٦
مقتبس  حكم غيابي

١  ل اسلم املحكملة : محكملة قلوى االملن الداخليل االوىل املنطقلة 
الخامسة 

2 ل اسم املتهم الغائب : الرشطي محسن محمد خليفة ثامول 
٣ ل رقم الدعوى : 2٦١/2٠١٦

٤  ل تاريخ ارتكاب الجريمة : ١٠/2/2٠١٠
٥ ل تاريخ الحكم : 7/22/2٠١٨

٦  لاملادة القانونية  )٥( من ق.ع.د رقم ١٤ لسنة 2٠٠٨
7  ل خالصلة الحكم  : عدم شلمول املتهم  اعلاله بقانون العفو العام 
رقلم 27 لسلنة 2٠١٦ عن التهمة املسلنده اليه وفق احلكام املادة ٥ 
من ق.ع.د رقم ١٤ لسلنة 2٠٠٨ املعدل لعدم التحاقه خالل فرة نفاذ 

القانون واملدة املمنوحة باالمر الوزاري املرقم )2( لسنة 2٠١7 
٨ ل الحبس البسليط ملدة )سلتة اشهر( وفق احكام املادة )٥( من )ق 
ل ع ل د( رقم )١٤( لسنة 2٠٠٨ وبداللة املواد ٦١/اوال و ٦٩/اوال  من 
ق ل أ ل د  رقم ١7 لسلنة 2٠٠٨ وذلك لغيابه من تاريخ ١٠/2/2٠١٠ 
ولغايه طرده من الخدمة بتاريخ 2٠١7/2/27 بموجب االمر االداري 
املرقلم ١٨٣2٨ يف 2٠١7/2/27 والصلادر ملن مديريلة ادارة املوارد 

البرشية / التقاعد
٩ ل اخراجه من الخدمة استنادا ألحكام املادة  )٤2/ثانيا( من )ق ل ع 

ل د( رقم ١٤ لسنة 2٠٠٨ بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
١٠ ل اعطلاء املوظفني العموميني صالحية القلاء القبض عليه اينما 
وجد لتنفيذ الحكم الصلادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل 
اختفائله اسلتنادا الحكام امللادة  ٦٩/ثانيا وثالثا  ملن ق  لأ ل د رقم 

١7 لسنة 2٠٠٨
١١  ل  حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة ٦٩ /

رابعا من ق ل أ ل د  رقم ١7 لسنة 2٠٠٨ 
١2 ل تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب حسلني عبد االمري جابر 
البالغة )2٥,٠٠٠( خمسلة وعرشون الف دينار عراقي ترصف له  من 

خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اسلتنادا الحكام املادة ٦٠/سادسلا 
من ق ل أ ل د  رقم ١7 لسنة 2٠٠٨ قابال لالعراض استنادا الحكام املادة 

7١/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم   بتاريخ  7/22/2٠١٨ 
اللواء الحقوقي

عمران  جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
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عبطان يزف برشى جلامهري
ذي قار

              المستقبل العراقي/ متابعة

زف وزير الشباب والرياضة، عبد الحسين عبطان، 
بشرى خاصة لجماهير محافظة ذي قار.

وقال عبطان في صفحته على الفيس�بوك “اليوم 
وصلن�ا كت�اب األمانة العامة ف�ي مجلس الوزراء 
بالموافقة على توجيه الدعوات المباش�رة لملعب 

ذي قار”.
وأضاف “ستباش�ر وزارة الش�باب والرياضة بعد 

عطل�ة عيد األضح�ى المب�ارك بتوجي�ه الدعوات 
للشركات الكفوءة”.

وبين عبطان انه “وحس�ب القان�ون يجب تحديد 
م�دة ١٥ يوماً م�ن تأري�خ توجيه الدع�وات على 
الش�ركات تسليم عطاءاتهم رس�مياً ليتم بعد ذلك 
القي�ام بعملي�ة التحليل واإلحالة ال�ى احدى هذه 
الش�ركات”.ونوه وزي�ر الش�باب ال�ى “ضرورة 

التركيز على تاريخ صدور وإس�تالم الكتاب في 
.”13/8/2018

ريال مدريد يضع خطة ثالثية 
لضم مبايب

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن خطة رئيس ريال 
مدري�د، للظفر بخدم�ات نجم فرنس�ا الصاعد، كيليان 

مبابي.
ووفقا لموقع “سبورت”، فإن خطة رئيس الميرنجي، 
تتك�ون م�ن ث�الث مراح�ل، وأن بيريز اس�توعب في 
األس�ابيع األخي�رة، أنه ال يجب اس�تفزاز إدارة باريس 

سان جيرمان.
وأض�اف الموقع أن األبيض الملكي س�يعتمد اآلن على 
خط�ة محكمة، من أجل الظفر بخدمات النجم الش�اب 
مباب�ي، أول�ى مراحلها هي احترام إدارة باريس س�ان 
جيرمان، حيث ال يرغب النادي الفرنسي أن يتم وضعه 

تحت الضغط. وأضاف أن إدارة الميرنجي يتحتم عليها، 
إل�ى جانب باقي العبي الفري�ق، ضبط كالمهم بعناية، 
وعدم اإلدالء بأي تعليقات في فترة انتقاالت الالعبين، 
م�ن أجل أن ُتكلل مهمة التعاق�د مع مبابي، )19 عاما( 

بالنجاح.
أما المرحلة الثانية، فهي انتظار قرار االتحاد األوروبي 
بش�أن قوانين اللعب النظيف، إذ يخش�ى باريس س�ان 
جيرم�ان، حرمان�ه م�ن إب�رام تعاق�دات ف�ي الصيف 
المقبل، السيما بعد تعاقد نادي العاصمة الفرنسي مع 

نيمار ومبابي في وقت سابق، بمبالغ مالية كبيرة.
ويؤكد موقع “س�بورت”، أن المرحلة الثالثة واألخيرة 
من خط�ة فلورنتينو بيريز، هي التقدم بعرض مالي ال 

يمكن لباريس سان جيرمان رفضه.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يقي�م ن�ادي أمانة بغ�داد مس�اء يوم غد 
األح�د، مؤتم�را صحفيا لتقدي�م الجهاز 

الفني للفريق األول، إلى وسائل اإلعالم.
وقال مدير المكتب اإلعالمي للنادي عدي 
صبار، ف�ي تصريح صحف�ي إن” اإلدارة 
س�تقدم غدا الجهاز الجدي�د الذي يقوده 

المدرب ثائر أحمد”.

وبي�ن أن” الفري�ق أج�رى مجموعة من 
التعاق�دات تحضي�را للموس�م المقب�ل، 
وباشر بوقت سابق وحداته التدريبية في 
ملع�ب الن�ادي “ ، الفتا إل�ى أن “ الفريق 
ُش�كل هذا الموسم وفق الموازنة المالية 

المحددة من قبل أمانة بغداد للنادي”.
يشار إلى أن إدارة النادي جددت تعاقدها 
م�ع المدرب ثائر أحم�د، الذي تعاقد معه 

أمانة بغداد منتصف الموسم الماضي.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

منذ عدة أس�ابيع، تش�ير تقارير صحفية إلى أن برش�لونة، 
يس�عى للتعاقد مع نجم مانشس�تر يونايتد بول بوجبا في 
فترة االنتقاالت الصيفية، خاصة وأن عالقة النجم الفرنسي 
مع مدرب “الشياطين الحمر” جوزيه مورينيو، تدهورت 
بشكل كبير في الموسم الماضي.وارتفعت أسهم بوجبا 
)25 عام�اً( كثيراً في بورصة الالعبي�ن، بعدما نجح في 
قيادة المنتخب الفرنس�ي إلى التتوي�ج بكأس العالم في 
روسيا على حساب المنتخب الكرواتي، وهو ما 
جع�ل إدارة النادي الكتالوني ُتصر على الظفر 
بخدمات متوس�ط ميدان مانشس�تر يونايتد.

بي�د أن تقارير صحفية قادمة من إس�بانيا، تؤكد 
أن م�درب “البلوجرانا”، إرنس�تو فالفيردي، أدار 
ظه�ره للنجم الفرنس�ي بول بوجب�ا، مضيفة أن 
الم�درب اإلس�باني يعتق�د أن برش�لونة ليس في 
حاجة إلى خدم�ات بوجبا. وتابعت نفس المصادر أن، فالفيردي يرى 
أن كتيبة الفريق الكتالوني مكتملة اآلن، خاصة مع نجاح برشلونة في 
التعاقد مع متوسط ميدان بايرن ميونخ أرتورو فيدال، فضالً عن الالعب 

البرازيلي الشاب آرثر ميلو، في فترة االنتقاالت الصيفية.

أمانة بغداد يقدم جهازه الفني اجلديد

مدرب برشلونة يعارض 
صفقة بوجبا

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أعلن ن�ادي أتاالنتا اإليطالي في الدرج�ة األولى، عن التعاقد مع 
الالعب علي عدنان، قادًما من نادي أودينيزي لمدة موسم واحد، 

على سبيل اإلعارة مع خيار الشراء.
وولد الالعب العراقي صاحب ال�24 عاًما، في بغداد عام 1993، 

وهو مدافع يلعب بالقدم اليس�رى، ويمتلك السرعة، كما أنه 
ف�از بجائزة أفضل العب آس�يوي ش�اب ع�ام 2013.ويعد 

عدنان العًبا دولًيا مع العراق منذ عام 2012، حيث خاض 
مع منتخب ب�الده 54 مباراة، وس�جل خاللها 3 أهداف.
وقال عدن�ان، في تصريح صحف�ي، إن صفقة اإلعارة 
س�تتيح له االنتقال المباشر إلى أتاالنتا بعد خوض 20 

مباراة مع فريقه الجديد.
وأش�ار عدن�ان إلى أن�ه فض�ل االنتقال إل�ى أتاالنتا 
كونه احتل المركز الس�ادس في الموسم الماضي، 
وبالتال�ي فإنه سيش�ارك ف�ي منافس�ات الدوري 

األوروبي خالل الموسم الجديد.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أكد مارس�يلينو جارسيا، المدير الفني لفالنسيا اإلسباني، أن رودريجو مورينو، 
الع�ب الفريق، لن يرحل إلى صفوف ريال مدريد، خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

الجارية.
وق�ال مارس�يلينو في تصريح�ات نقلتها صحيف�ة “ماركا”: “أن�ا مقتنع ببقاء 
رودريج�و مورينو ف�ي الفريق، وكما ق�ال الرئيس والمدير التنفي�ذي فهو لديه 
شرط جزائي في عقده”.وعند سؤاله عن انتقال مورينو إلى صفوف ريال مدريد، 
خالل الميركاتو الجاري، قال: “عليك أن توجه هذا الس�ؤال إلى جولين لوبيتيجي 

)مدرب الريال(”.
وأت�م تصريحاته قائالً: “ بابلو س�ارابيا، العب إش�بيلية، ال يدخل ضمن خططنا، 
أعتقد أنه العب كرة قدم جيد لكن ش�عوري هو أنه ليس من الممكن أن يكون في 

فالنسيا”.

رسميًا.. عيل عدنان ينتقل
اىل أتاالنتا اإليطايل

مدرب فالنسيا يغلق الباب 
يف وجه ريال مدريد

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

تعاط�ف أس�طورة األرجنتي�ن دييغ�و أرمان�د 
مارادون�ا، م�ع البرغ�وث ليونيل ميس�ي، نجم 
برش�لونة ال�ذي أعل�ن مؤخ�را، االبتع�اد ع�ن 
المنتخ�ب الوطني خ�الل الع�ام الحالي، خاصة 
في المباريات الودية.وبحسب صحيفة سبورت 
اإلس�بانية قال مارادونا: “أود أن أعطي ميس�ي 
مساحة للراحة والتقاط األنفاس، ألنه يلعب في 
أوروبا وال يجب أن يسافر كثيرا من أجل خوض 
مب�اراة ودي�ة، خاص�ة أن الفري�ق يف�وز غالبا 
معه”.وتاب�ع مارادون ان “االتح�اد يقول إنه ال 

يملك المال رغ�م تقديم عرض بقيمة 20 مليون 
ل� خورخي س�امباولي، فهو بذل�ك مثل الذي ال 
يأكل خبزا في منزله، ثم يقدم الحلويات في عيد 
ميالد ابنته”.وحول المرشحين لتدريب المنتخب 
“إذا اضط�ررت  مارادون�ا:  عل�ق  األرجنتين�ي، 
لالختيار فس�أختار مينوتي، ألن س�يميوني لن 

يأت�ي حتى ل�و وضعنا له كل األم�وال، كما أن 
بوكيتين�و ل�ن يغ�ادر توتنهام”.كم�ا طالب 

األرجنتينية  بالمالعب  باالهتمام  مارادونا 
خصوصا في القس�م الثان�ي من الدوري، 
حيث قال “نس�ميه }س�وبر ليج{ ولدينا 

فرق تقضي يومين للسفر بالحافلة “.

مارادونا يؤيد مييس يف قراره
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
أعلن آرسنال، اليوم، انتقال المهاجم اإلنجليزي الشاب ستيفي مافيديدي، إلى يوفنتوس.

وقال آرس�نال في بيان “نود أن نوجه الش�كر لس�تيفي على إس�هاماته، ونتمنى ل�ه التوفيق في 
المستقبل”.

ومن المقرر أن يعزز مافيديدي، البالغ من العمر 20 عاما، صفوف فريق يوفنتوس الرديف، بشكل 
مبدئي.

وتأهل مافيديدي في صفوف ناشئي آرسنال، ووقع عقده االحترافي األول في يوليو/
تموز 2015، لكنه لم يشارك مع الفريق األول في أي مباراة.

وأعير مافيديدي في السنوات األخيرة لبريستون نورث إند، وتشارلتون أثلتيك.

رسميًا: يوفنتوس يضم موهبة آرسنال
            المستقبل العراقي/ وكاالت

حدد نادي بوروس�يا دورتمون�د األلماني، 
ثم�ن التخل�ي ع�ن موهبت�ه الش�ابة ه�ذا 

الصيف.
وذكرت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية 
أن بوروس�يا دورتموند األلماني، طلب 75 
مليون يورو، م�ن أجل التخلي عن جوليان 
الالع�ب  فيج�ل، وس�ط ش�ائعات ترب�ط 
باالنتق�ال إلى مانشس�تر س�يتي وباريس 

س�ان جيرمان. وانضم فيجل إلى صفوف 
بوروسيا دورتموند، في صيف عام 2015، 
قادًم�ا من ميونخ 1860 مقابل 2.5 مليون 
ي�ورو. وأصب�ح فيج�ل ج�زًءا مهًم�ا م�ن 
بوروسيا دورتموند، حيث لعب مع الفريق 

85 مباراة في الدوري األلماني.
ويعتبر فيج�ل العًبا دولًيا، حيث س�بق أن 
ش�ارك مع المنتخب األلماني ألول مرة في 
ع�ام 2016، فض�اًل عن تمثيل�ه للماكينات 
األلمانية في منتخبات الشباب والناشئين.

بوروسيا دورمتوند حيدد ثمن موهبته

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

يس�تعد ريال مدري�د، ألول�ى مبارياته 
في الدوري اإلسباني، ضد خيتافي، 
مب�اراة  أول  ف�ي  األح�د،  غ�ًدا 
محلي�ة، تحت قي�ادة جولين 
لوبيتيجي.وأكدت صحيفة 
أن  اإلس�بانية  “ماركا” 
كاسيميرو  البرازيلي 
ألفارو  واإلسباني 
 ، ال و ز ي�و ر د و أ

تدربا بش�كل طبيعي، رفق�ة باقي العبي 
الفريق، استعداًدا لمباراة اليوم وأوضحت 
أن الالعبي�ن، الذي�ن تعرض�ا إلصاب�ة في 
اآلونة األخيرة، شاركا في تدريبات الفريق 
الجماعية، ب�دون أي أزمات، وباتا الئقين 
لخوض اللقاء.وذك�رت أن الالعب الوحيد 
الذي يعد خارج حس�ابات الفريق الملكي 
لمب�اراة الغ�د، ه�و خيس�وس فاييخ�و، 
الذي تعرض إلصابة ف�ي الفترة األخيرة، 
أبعدته من المش�اركة في مباراة الس�وبر 

األوروبي.

كاسيمريو جاهز ملواجهة خيتايف.. والعب وحيد خارج احلسابات

      بغداد/ المستقبل العراقي
 

أكد اإليطالي ماوريسيو ساري، المدير 
الفن�ي لتشليس�ي، أن البلجيكي إيدين 
ه�ازارد، نجم الفريق، يمكنه أن يصبح 

األفضل في العالم في الفترة المقبلة.
وق�ال س�اري ف�ي تصريح�ات نقلته�ا 
صحيفة “ديلي ميل”: “في آخر 5 سنوات، 
كريستيانو لعب كمهاجم، وميسي كمهاجم 
أيض�اً، بينما ه�ازارد لعب كجن�اح، وهو قادر 

على التفوق عليهما”.
وأضاف: “ه�ازارد بإمكانه أن يتطور، هو أحد 

أهم الالعبين ف�ي أوروبا حالياً بنظري، ولكنه 
قادر على التطور أكثر من ذلك”.

وتابع س�اري: “يمكنه أن يصبح األفضل وهذا 
يعتم�د عليه، األفضل تقنياً وبالتس�جيل ولكن 
ه�ذا يعتمد عليه فقط وما يدور بعقله، هازارد 
أح�د أفضل العب�ي العالم من الناحي�ة التقنية 

حالياً، عليه العمل على الجانب البدني”.
وش�ارك الالع�ب البلجيك�ي البالغ م�ن العمر 
27 عاًم�ا، في مباراة الفري�ق الماضية، ولكنه 
دخ�ل كبديل حيث فاز تشيلس�ي عل�ى نظيره 
هيديرس�فيلد، وينتظ�ر أن يكون أساس�ًيا في 

مباراة آرسنال اليوم.

ساري: هازارد يمكنه التفوق عىل مييس ورونالدو

          المستقبل العراقي / وكاالت

يأمل نجما برش�لونة، في تحقيق لقب الدوري للمرة 
األول�ى في مس�يرتيهما هذا الموس�م، م�ع الفريق 

الكتالوني. 
وأكدت صحيف�ة “موندو ديبورتيفو” أن الفرنس�ي 
كليمونت لينجليت والبرازيلي آرثر ميلو، العبا الفريق 
الكتالوني،  لم يتوجا ببطولة دوري في مسيرتيهما.

وأوضح�ت أن لينجليت القادم من صفوف إش�بيلية 
لم يف�ز ببطولة ال�دوري رفقة الفريق األندلس�ي أو 
فريق نانس�ي الفرنس�ي، ومثل�ه آرثر ميل�و الذي لم 
يف�ز ببطولة الدوري البرازيل�ي في فترة تواجده مع 
جريمي�و. وذك�رت أن أرت�ورو فيدال، الع�ب الفريق 
الجدي�د المنض�م م�ن صفوف باي�رن ميون�خ، توج 
ببطول�ة ال�دوري 7 م�رات أبرزه�ا م�ع يوفنت�وس 

وبايرن ميونخ.

وأشارت إلى أن مالكوم دي أوليفرا، المنضم للبارسا 
من بوردو الفرنسي توج ببطولة الدوري رفقة فريق 

كورينثيانز البرازيلي في عام 2015.
وختمت بأن أكث�ر الالعبين فوزا ببطولة الدوري في 
برش�لونة هم األرجنتين�ي ليونيل ميس�ي برصيد 9 
ألقاب، ويليه جيرارد بيكيه ب�8 بطوالت، وس�يرجيو 
بوس�كيتس ب��7  م�رات، وأخيًرا س�يرجي روبيرتو 

ولويس سواريز بخمس مرات لكل منهما.

ثنائي برشلونة حيلم باإلنجاز الغائب
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

خالد الناهي محمد حسن الساعدي
مع احتدام الرصاع بني القوى السياس�ية حول نتائ�ج االنتخابات ، وما 
ش�ابها من اتهامات وجه�ت إىل العملية االنتخابي�ة برمتها ، من تالعب 
بأصوات الناخبني ، وتزوير نتائجها ، تصاعدت حدة األصوات الداعية إىل 
مرشح منصب رئيس الوزراء القادم ، حيث تبنت بعض الكتل السياسية 
» املرشح املستقل » ، وذهبت بعض الكتل السياسية إىل مرشح التسوية 
، ك�ون الكتل الفائزة لم تحقق أرقاماً كب�رة ، إىل جانب عدم قدرة هذه 
الكتل عىل تقديم مرش�حها ملنصب رئاس�ة الوزراء ، الن األخر ال يتعلق 
بعدد مقاعد الكتلة الفائزة فحسب ، بل القدرة عىل أقناع الكتل السياسية 
األخرى وتش�كيل كتلة كبرة تتبنى عرض مرشح رئاسة الوزراء القادم 
، األمر الذي يجعل مس�ألة اختيار رئيس الوزراء تدخل يف دائرة التعقيد ، 
فالس�يد العبادي يسعى إىل تجديد واليته من خالل التحالف مع من يؤيد 
هذا املس�عى ،األمر الذي يجعل مسألة اختيار رئيس الوزراء تدخل دائرة 
التعقي�د ، إذا م�ا قرأنا واقع الكتل السياس�ية ، فالس�يد العبادي يذهب 
إىل أن أي تحال�ف م�ع أي كتلة منوط بتوليه للوالي�ة الثانية ، األمر الذي 
يرفض�ه أغل�ب الكتل يف داخ�ل التحالف الش�يعي ، وعدته أم�راً يعود إىل 
تحقيق األغلبية السياس�ية . ربما من املبكر التنبوء باالسم الذي سيتوىل 
رئاسة الوزراء يف البالد ، وربما كل طرف يعترب مرشحه مناسب بناًء عىل 
طموحاته وأمانيه ، أو ربما قرآته للواقع السيايس يف البالد ، ولكن اليشء 
املتيقن هو أن عدد املقاعد اليحس�م املرش�ح ، بمعنى أن قائمة سائرون 
مثالً ال يمكنها ان تبني أن رئاسة الوزراء من حصتها ، او ربما يكون هو 
األقل مقاعد هو من يكون مرشحه األوفر حظاً من بقية املرشحني ، األمر 
الذي يجعل كل االحتماالت مفتوحة ، لهذا بدأت مشاورات الكتل واألحزاب 
الفائزة بهدف تشكيل أئتالف يسمي رئيس الوزراء القادم ، وربما ستلجأ 
بع�ض القوائم الفائزة إىل الضغط عىل رئيس ال�وزراء لتعويضها بوزارة 
هن�ا أو وزارة هناك ، وهذا ما يزيد املش�هد تعقي�داً ، إىل جانب الخالفات 
الحادة بني بعض القوائم كقائمة سائرون ودولة القانون ، لهذا سيكون 
هناك مرش�ح تسوية ملحاولة سد الشاغر الذي سيكون يف حالة انقضاء 
الف�رة الدس�تورية ، كم�ا أن التأث�ر اإلقليمي له األث�ر البالغ يف ترسيع 
اختيار رئيس الوزراء ، وحسم االئتالفات استعداداً لعرض مرشح رئاسة 
الوزراء عىل مجلس النواب القادم .   يف الوقت الراهن، يبدو أن الكثر من 
قواعد اللعب�ة الديمقراطية تتمحور حول ما إذا كان جميعهم أو تحالف 
من اثنني منهم س�وف يكون قادراً عىل تش�كيل مثل ه�ذا التحالف ، ويف 
الوقت نفس�ه، تقوم أحزاب سياس�ية أخرى باملناورة ، وتتطلع إىل حلف 
مع واحد من األحزاب الش�يعية الرئيس�ة ، يحاول تيار الحكمة بزعامة 
عمار الحكيم تقديم نفس�ه كحل وس�ط معتدل بني هذه الكتل ، وربما 
س�يلجأ الش�يعة املتخوفني من االقتتال الداخيل بينهم ، إىل االلتفاف حو 
هذا الخيار ، ورغم من مرور ش�هرين عىل االنتخابات إال أن الوقت مازال 
مبكراً ، لذلك فإن األزمة املحتملة تدور حول مدى قبول الكتل السياسية 

بمرشح التسوية من عدمه .

العراق ذلك البلد الذي ال تس�تطيع ان تستعرض حقبة زمنية من 
التاريخ دون ذك�ره، ألنه بلد يمتلك عمق تاريخي، وتراث عريق، 
وكان مركز لكثر من الحض�ارات، و فيه من العلماء واملفكرين 

ما يباهي به األمم األخرى.
لذل�ك فأن الكثر من الدول والحضارات األخرى، كانت تحس�ده 
ملا هو عليه، فأخذت تبذل كل جهدها من اجل اسقاطه، وطمس 
هويت�ه، وهي ال تزال تحاول ترنح الع�راق مرات عدة ، من كثرة 
الرضبات التي يتلقاها من الخصوم، لكنه لم يكن يوما قد سقط 
او ه�وى ع�ىل األرض ، ألنه يمتلك م�ن القوة م�ا يجعله صامدا 
ش�امخا، يأبى ان يرصخ او يقول اه، متحامال عىل جراحه، التي 

تحصل يف الغالب بمساعدة االخوة واملقربني منه.
بعد فش�ل كل املح�اوالت للنيل من العراق بالح�رب او االقتصاد، 
لجأوا اىل طريقة جديدة، هي تصغر العراق بعني ش�عبه، وجعله 
ذلك البلد الذي ليس له تلك األهمية من خالل طرح أفكار مسمومة 
اىل الش�باب، تبعدهم عن دينهم ووطنهم، وجعل مغريات الحياة 
ه�ي اله�م األول لديهم س�اعد ع�ىل ترس�يخ تلك الفكرة، س�وء 
اإلدارات التي حكمت العراق منذ تأسيس الدولة العراقية ولغاية 
يومن�ا هذا، وقد أت�ت هذه الطريقة أوكلها وب�دت واضحة جدا، 
عىل هذا الجيل الذي انش�غل بملذات الحياة، واخذ ال يعر للوطن 
أي اعتبار ان بلد بحجم العراق ال يمكن الحد ان يكرسه، او ينال 
منه، لكن عىل من يمس�ك بزمام ادارته ان يعيد ترتيب أولوياته، 
ويضع الخطط والرؤى التي تس�تطيع ان تعيد الشباب اىل جادة 
الصواب من خ�الل تمكينهم، وطرح الثقة فيه�م، وتوفر كافة 
اإلمكان�ات التي تتيح لهم ان يخرجوا م�ا يف داخلهم من طاقات 
كامنة ما يميز العق�ل العراقي ابداعه وقدرته عىل األبتكار، لكن 
يف نف�س الوق�ت يحت�اج اىل من يدعم�ه ويقول ل�ه تفضل هذه 
الس�احة امام�ك أرني ابداعك بع�ض السياس�يني التابعني لدول 
أخرى، يحاولون ان يس�وقوا للشعب ان العراق بلد ضعيف، ولوال 
الدول�ة الفالني�ة، لم يكن الع�راق موجود، ول�وال الدولة العالنية 
لحصل ما حصل يف العراق الحقيقة لوال الدولة الفالنية والعالنية 
لكان العراق بألف خر، لكن الن هؤالء التابعني تعودوا ان ينحنوا 
للغ�ر، لركب ظهورهم، فهم ابعد نقطة يس�تطيعون ان يروها 
ه�ي ما بني اقدامه�م فقط والع�راق بلد تعود ان يكون ش�امخ 
وعايل، قطعا هؤالء ال يس�تطيعون ان يروه، فهو بلد ال يستطيع 
ان ي�راه اال م�ن يملك هامة ش�امخة لذلك يج�ب ان يقوده من 
يؤمن بش�موخه وقوته، فيس�تثمر الطاقات املوج�ودة فيه، اما 
التابعني واملوالني للغر يجب ان يس�تبعدوا عنه، فمن تعلق قلبه 
يف هوى غرك، من املس�تحيل ان يراك جمي�ل، مهما كنت تحمل 

من الصفات واملعاني الجميلة.

رئيـس احلكـومـة القـادم .. 
مرشح حماور أم تسوية ؟!!

العراق ال يراه اال شاخمي اهلامة

مادة كيميائية شبيهة بالغراء متنع اإلصابة بمرض ال دواء له
كش�فت اختب�ارات أجريت ع�ىل الفرئان أن 
جزيئ�ا تم إنش�اؤه حديثا يش�به الغراء، قد 

يعزز الذاكرة ويقي من مرض ألزهايمر.
ويأم�ل العلم�اء يف أن تمك�ن ه�ذه 
»الفك�رة الذكي�ة« م�ن الحماي�ة من 
مرض ألزهايمر، الشكل األكثر شيوعا 
للخ�رف، حي�ث ال يوج�د حاليا عالج 
له�ذا امل�رض، لك�ن األدوي�ة املتوفرة 
تبطئ تقدمه يف ح�ال رصده يف وقت 

مبكر.
وقام العلم�اء األملان باختبار الجزيء 
الجدي�د عىل أم�ل أن تمك�ن الطريقة 
الجدي�دة م�ن وق�ف خالي�ا الدم�اغ 
م�ن االنفص�ال عن بعضه�ا. ويحمل 

 ،»CPTX« الجزيء الذي أنشأه العلماء اسم
ويقوم بحماية الرواب�ط الحيوية بني خاليا 
الدم�اغ التي تنقل اإلش�ارات والتي تس�مى 

املش�ابك. لك�ن عال�م األعص�اب يف جامعة 
كارديف، الربوفيس�ور ج�ون آغليتون، حذر 
م�ن أن النتائج الواعدة عىل الفرئان نادرا ما 
تتك�رر يف البرش، عندم�ا يتعلق األمر 

بتجريب األدوية والعالجات.
األملان�ي  املرك�ز  يف  العلم�اء  وق�ام 
ماغدب�ورغ  يف  العصبي�ة  لألم�راض 
بتجريب »CPTX« عىل الفرئان املعدلة 
ع�رب خل�ق أع�راض مش�ابهة ملرض 

ألزهايمر.
وق�ال الفريق إن أداء الق�وارض التي 
حصلت عىل املادة الكيميائية الشبيهة 
اختب�ارات  يف  أفض�ل  كان  بالغ�راء 

الذاكرة.

أندرويد يطيل عمر بطارية هاتفك! حب الشباب يمكن أن يكون مميتًا!
اس�مه  جدي�دا  تطبيق�ا  الكندي�ة   Waterloo جامع�ة  باحث�و  ابتك�ر 
»MultiDroid« بإمكان�ه إطالة عمر بطارية الهات�ف الذكي، الذي يعمل 

بنظام أندرويد، ملدة تصل إىل ساعة تقريبا.
ويعمل التطبيق املطور عىل الحد من استهالك الطاقة يف هواتف أندرويد، 
دون التأث�ر ع�ىل األداء الع�ام للهاتف، حيث يعمل عىل تخفيف س�طوع 
»التطبيق�ات غ�ر املفعلة«، م�ا يحد من كمي�ة الطاقة التي تس�تهلكها 

األجهزة.
وقال كشراس�اغار نايك، املعد املشارك يف الدراس�ة: »ما يحدث اآلن، هو 
قيامك بش�حن الهات�ف ليال، وعندما تغ�ادر املنزل يف الي�وم التايل، تكون 
البطارية مش�حونة بنس�بة 100%، ولك�ن هناك الكثر م�ن األمور التي 

تستنزف عمر البطارية دون استخدام الهاتف«.
وأض�اف موضحا أن�ه »بحلول منتصف النهار، يصل ش�حن البطارية إىل 

30%، لذا تحتاج إىل شحنها عدة مرات يف اليوم الواحد«.
ويمك�ن أن ت�ؤدي ميزات محددة يف أنظمة أندرويد إىل اس�تهالك أعىل من 

.»Nougat 7 متوسط طاقة البطارية، مثل تلك املوجودة يف »أندرويد

أظه�رت نتائج اختب�ارات أجراها مركز النغون للبح�وث يف نيويورك أن 
البثور الجلدية )حب الش�باب( قد تصبح س�ببا ملوت الشخص، ارتباطا 

بموقعها عىل الوجه.
وينصح الخرباء بعدم الضغط عىل البثور الجلدية التي تظهر يف املنطقة 
الت�ي يطلق عليها »مثلث املوت«، ألن ذلك قد يلحق أرضارا بالغة بصحة 
الشخص. ومنطقة »مثلث املوت« هي تلك املمتدة من فوق الشفة العليا 
إىل نهاي�ة األنف. فإذا ظهرت يف هذه املنطق�ة البثور يجب معالجتها يف 

مركز صحي.
وبحسب الخرباء، فإن البكتريا والجراثيم املوجودة عىل اليدين تنتقل إىل 
الدم بعد الضغط ع�ىل البثور يف هذه املنطقة. ونظرا لعدم وجود عوائق 
أمامها، فإنها تتوجه فورا إىل الجيوب الوريدية واألغش�ية الدماغية، ما 

يؤدي إىل التهاب هذه األغشية، وتكون الجلطات يف الجيوب الوريدية.
كما يشر الخرباء إىل أن دخول البكتريا عرب الوجه إىل الجسم، يمكن أن 
يس�بب العمى وخراج الدماغ والتهاب السحايا وغرها من االضطرابات 

يف الدماغ التي ال يمكن عالج عواقبها.

إصابات الدماغ تؤدي إىل االنتحار!
وج�دت دراس�ة دنماركي�ة أن الذي�ن يعانون 
م�ن إصاب�ات الدم�اغ أكث�ر عرض�ة للوف�اة 
باالنتح�ار عىل نحو مضاع�ف تقريبا، مقارنة 
بأولئك الذي�ن ليس لديهم تاريخ من اإلصابات 
مث�ل االرتجاج�ات وكس�ور الجمجمة.وق�ال 
الباحث�ون إن واحدة م�ن كل 20 حالة انتحار 
تحدث بس�بب تلف يف الدماغ، ناتج عن حوادث 

الطرق�ات أو االعت�داءات أو الس�قوط. وبحث 
املعه�د الدنمارك�ي لألبح�اث ملن�ع االنتح�ار، 
يف الس�جالت الطبي�ة ألكث�ر م�ن 7.4 مالي�ني 
شخص بعمر 10 س�نوات فما فوق، عىل مدار 
34 عام�ا، م�ن 1980 إىل 2014، حي�ث خضع 
خالل تل�ك الفرة حوايل 568 ألف ش�خص، أو 
7.6% م�ن العينة، للعالج من إصابات دماغية. 

ووج�د الباحثون أنه بحلول ع�ام 2014، تويف 
ما مجموعه 34529 ش�خصا بسبب االنتحار، 
وكان مع�دل االنتح�ار ب�ني أولئ�ك الذين ليس 
لديهم تاريخ مع إصابات الدماغ، 20 حالة لكل 
100 ألف شخص يف السنة، مقارنة ب�41 حالة 
لكل 100 ألف شخص يف السنة بني أولئك الذين 

تعرضوا إلصابات يف الرأس.

تج����م�ع اآلالف م�ن الباح��ثني 
واملتخص�����ص�ني يف مج�ال أمن 
ه�ذا  فيغ�اس  الس  يف  املعلوم�ات 
التهديدات  األس�بوع، ملعالجة أك�رب 

املحتملة لألمن السيرباني.
وخ�الل املؤتمر ال�ذي حم�ل عنوان 
»Black Hat«، كشف الباحثون عن 
كيفية استخدام الهاكرز لالتصاالت 
ع�رب األقم�ار االصطناعي�ة إلطالق 
تلك  »هجمات س�يربانية«، وتحويل 
األقم�ار إىل أس�لحة ضخم�ة يمكن 
عس�كرية،  ألغ�راض  اس�تخدامها 
بحسب ما ذكرته صحيفة غارديان.

وأوضح الباحثون أن االتصاالت عرب 
املس�تخدمة  االصطناعي�ة  األقم�ار 

من قبل الطائ�رات والس�فن والجيش لالتصال 
بشبكة اإلنرنت معرضة لخطر القرصنة، ما قد 
يتيح ترسيب املعلومات، وهذا ما يش�كل خطرا 

حقيقيا عىل سالمة املستخدم.
وأظه�رت األبح�اث أن ع�ددا كبرا م�ن أنظمة 
األقمار االصطناعية املس�تخدمة للتواصل، غر 
محصنة بشكل كاف ضد املخرقني، ما قد يؤدي 
إىل ترسي�ب معلوم�ات واخراق أجه�زة متصلة 

بالقمر االصطناعي، بحيث أنها قد تشكل خطرا 
عىل سالمة املس�تخدمني العسكريني والبحريني 

بشكل خاص.
املعلوم�ات  أم�ن  رشك�ة  يف  الباح�ث  وح�ذر 
أن  م�ن  س�انتامارتا،  روب�ني   ،»IOActive«
االتصاالت التي تس�تخدمها الس�فن والطائرات 
والجي�ش عرض�ة للقرصنة، وق�ال إن »عواقب 

نقاط الضعف هذه صادمة«.
وأش�ار تقري�ر صحيف�ة »ذي غاردي�ان« إىل أن 

الهج�وم اإللكروني املحتمل يعمل 
من خ�الل االتص�ال بهوائيات تلك 
األقم�ار االصطناعية، ويس�تخدم 
نق�اط ضع�ف أمني�ة يف الربنامج 
ال�ذي يش�غل الهوائ�ي، وم�ن ث�م 

السيطرة الكاملة عليها.
القم�ر  اخ�راق  مرحل�ة  وعق�ب 
باإلم�كان  يصب�ح  االصطناع�ي، 
الهج�وم،  أن�واع  القي�ام بأبس�ط 
االتص�االت  جمي�ع  كاع�راض 
ومحاولة اخ�راق قنوات إضافية، 
أو شن هجوم »إلكروني جسدي« 

خصوصا عىل القواعد العسكرية.
الهج�وم  أن  س�انتامارتا  وأك�د 
»اإللكروني الجس�دي« قد يعرض 
العس�كريني والبحريني إىل خطر إطالق هجمات 
ال�رددات الراديوي�ة عالية الكثافة ع�رب إعادة 

تحديد موضع الهوائي والتحكم به.
وقال سانتامارتا: »نحول أجهزة االتصاالت عرب 
األقمار الصناعية إىل أس�لحة ترددات السلكية، 
بحيث يتش�ابه ه�ذا املبدأ مع مب�دأ عمل أجهزة 
أف�ران امليكروويف، حيث يمكن لهذه الهجمات 

أن تسبب أرضارا مادية لألنظمة الكهربائية«.

اخرتاق األقامر االصطناعية قد حيوهلا إىل أسلحة خطرية
يش�عر بعض الناس دائما ب�ربودة أقدامهم، 
أي أن أطرافه�م ب�اردة دائم�ا حتى يف فصل 

الصيف الساخن.
تنظ�م األوعية الدموية درجة حرارة جس�م 
اإلنسان، فعند توسعها، تتخلص من الحرارة 
الزائ�دة، وعندما تتقل�ص )تنقبض( تحاول 
االحتف�اظ بدرج�ة حرارته�ا. واس�تنادا إىل 
هذا، يب�دأ األطباء عند مراجعة املرىض الذين 
يعانون من برودة أقدامهم، بالتأكد من أنهم 

ال يعانون من مشكالت يف األوعية الدموية.
وينص�ح الخ�رباء كل من يعاني م�ن برودة 
قدمي�ه دائم�ا بمراجع�ة أخصائ�ي القل�ب 
واألوعي�ة الدموية، ألن ال�ربودة قد تنتج عن 
تصلب الرشاي�ني وخاصة األوعي�ة الدموية 
الدقيق�ة. كما يمك�ن أن تك�ون الهرمونات 
س�ببا يف ب�رودة القدم�ني. ووفق�ا للعلماء، 
تعان�ي النس�اء له�ذا الس�بب م�ن ب�رودة 
القدم�ني أكث�ر م�ن الرج�ال. فقد اكتش�ف 
الربوفيس�ور الهولندي، بوفل أويل فينغر، أن 
األوعي�ة الدموية النس�ائية أكثر حساس�ية 
للتغرات الحاصلة يف الوس�ط املحيط. حتى 
أن انخفاضا بس�يطا يف درجة حرارة الهواء 
يسبب لدى النساء انقباض األوعية الدموية، 

وي�رى   .Naked-Science مجل�ة  بحس�ب 
علماء أس�راليون أن حالة القدمني تس�مح 
بتش�خيص أن�واع مختلف�ة م�ن األمراض. 
ويق�ول الدكتور، كيث ماك أرثور، إن األقدام 
الب�اردة تش�ر إىل تط�ور مرض الس�كري. 
إضاف�ة لهذا، يمك�ن أن يكون س�بب برودة 
القدمني، اضطراب يف وظائف الكبد أو الغدة 

الدرقي�ة، الش�راكهما يف عملي�ة اس�تقالب 
الطاقة داخل جسم اإلنسان. وعندما يصاب 
الكب�د أو الغ�دة الدرقي�ة بخل�ل، يب�دأ الدم 
بالدوران يف دوائر صغ�رة من أجل الحفاظ 
عىل الطاقة. وبحسب الخرباء يف هذه الحالة، 
تص�ل إىل القدمني كمية قليلة من الدم، لذلك 

تصبح باردة.

ما سبب الربودة الدائمة ألقدام بعض الناس؟


