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االمام علي )عليه السالم(

بالطاعة يكون الفوز، باملعصية 

يكون الّشقاء

ص2حقوق االنسان تدعو إلطالقات مائية للبرصة عرب التحرك مع دول املنبع

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص2 العـبـادي رئيسـا لـهـيـئـة احلشد الشعـبـي

القبـض عـلـى »هكـر« يبتـز املواطنيـن ويسـاومهـم عـلـى أمـوال فـي بـابـل

اسـرائـيـل تـهــدد بـقـصــف أهــداف فـي الـعــراق

الربملان اجلديد ينعقد برصاع عىل »الكتلة االكرب« والكرد »بيضة القّبان«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

انعقدت الدورة الرابعة من مجلس النواب 
العراقي، امس االثنني، بعد ليلة ماراثونية 
تبادل فيهم�ا املتنافس�ون بيانات اعالن 
»الكتلة الكربى« التي حسمت فيما يبدو 
لصال�ح تحالف »فندق باب�ل« الذي يضم 
س�ائرون والنرص والوطنية واطراف من 
القوى الُسنية، بينما اعلن تحالف »فندق 
الرشيد« الذي ضم تحالف الفتح وائتالف 
كتلت�ه  اخ�رى،  وق�وى  القان�ون  دول�ة 
»االك�رب« ايضاً، لكن بلغ�ة االرقام، حقق 
ائت�الف الص�در – العبادي الع�دد االكرب 

م�ن الن�واب، لكن حت�ى االن لم يحس�م 
الك�رد خيارهم، وهو االمر الذي قد يقلب 
معادلة الكتلة االكرب مجدداً.يف التفاصيل، 
وقع ق�ادة الكتل الثمان�ي عرشة يف وقت 
متأخر الليلة مت قبل املاضية عىل وثيقة 
بتشكيل الكتلة الربملانية األكرب التي تضم 
180 مقع�ًدا برملانًي�ا من مجم�وع 329 
مقعًدا هو مجموع ع�دد أعضاء مجلس 
الن�واب، بزي�ادة ح�واىل 10 مقاع�د عن 
املطلوب دس�تورًيا النبثاق الكتلة األكرب.

ووقع عىل اتفاق الكتلة التي أطلق عليها 
»اإلصالح والبن�اء« كل من ائتالف النرص 
)حيدر العبادي 42 مقعًدا( وتيار الحكمة 

مقع�ًدا(   19 الحكي�م  )عّم�ار  الوطن�ي 
وتحال�ف »س�ائرون« حس�ن عب�د الل�ه 
عبادي العاقويل املدعوم من الزعيم التيار 
الص�دري )مقت�دى الص�در 54 مقع�ًدا( 
وائتالف الوطنية )أياد عالوي 21 مقعًدا( 
والجبهة الرتكمانية )أرش�د الصالحي 3 
مقاع�د( وبي�ارق الخري )محم�د عثمان 
الخال�دي مقع�دان( واملك�ون الصابئ�ي 
)نوقل رشيف جودة مقعد واحد( واملكون 
املس�يحي )عمانوئيل خوشابا 6 مقاعد( 
واملك�ون األيزي�دي )صائب خ�در مقعد 

واحد( .
التفاصيل ص2
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الصني تغدق )60( مليارًا ومساعدات عسكرية جمانية عىل أفريقيا
      بغداد / المستقبل العراقي

عرض الرئي�س الصيني يش ج�ني بينغ، امس 
االثن�ني، تمويال جديدا ألفريقيا بقيمة تصل إىل 
60 مليار دوالر وش�طب جزء م�ن ديون الدول 
األكثر فق�را يف الق�ارة، ومواصلة املس�اعدات 
الق�ارة  دول  لبع�ض  »املجاني�ة«  العس�كرية 

السمراء.
ويف كلمت�ه خ�الل افتتاح قمة مهم�ة مع قادة 
أفارق�ة، تعه�د يش بتنمي�ة يراه�ا ويملس�ها 
املواطن�ون يف الق�ارة ويف الوق�ت ذات�ه تك�ون 

صديقة للبيئة ومستدامة.
ونف�ت الصني ممارس�ة دبلوماس�ية »مصيدة 

الدي�ن«، ويأتي عرض يش بع�د أن تعهد بمبلغ 
مماثل يف القمة الس�ابقة يف جنوب أفريقيا قبل 

ثالث سنوات.
وأض�اف يش، يف كلمته للقادة يف قاعة الش�عب 
الك�ربى يف بكني أن التمويل الجديد يش�مل 15 
مليار دوالر يف صورة مساعدات وقروض بدون 
فائ�دة وقروضا ميرسة وخط�ا ائتمانيا بقيمة 
20 ملي�ار دوالر، وصندوق�ا خاص�ا للتنمي�ة 
الصيني�ة األفريقي�ة بع�رشة ملي�ارات دوالر، 
وصندوقا خاصا للواردات من أفريقيا بخمسة 

مليارات دوالر.
وق�ال الرئي�س الصيني إن ال�رشكات الصينية 
س�تلقى تش�جيعا عىل اس�تثمار ما ال يقل عن 

عرشة مليارات دوالر يف القارة خالل الس�نوات 
الثالث املقبلة.

وتابع يش أنه سيجري ش�طب ديون حكومية 
من قروض صينية بدون فائدة تستحق يف نهاية 
عام 2018 لدول أفريقية فقرية ودول نامية بال 

حدود بحرية يف القارة أو جزر صغرية.
الصين�ي  التع�اون  يحق�ق  أن  »يج�ب  وق�ال 
األفريق�ي مزايا ملموس�ة للش�عوب يف الصني 

وأفريقيا تكون ظاهرة للعني وملموسة«.
وذكر يش أن الصني ستنفذ 50 مرشوعا للتنمية 
الخرضاء وحماية البيئة يف أفريقيا مع الرتكيز 
ع�ىل مكافح�ة التغ�ريات املناخي�ة والتصح�ر 

وحماية الحياة الربية.

أمانة الوزراء متنح مسؤويل النظام السابق 
بيتًا واحدًا من أمواهلم املصادرة

حزب بارزاين: نحن واالحتاد الـوطني
2 لـم ننضم إىل أي حتالف 2

       بغداد / المستقبل العراقي

ه�ادي  الفت�ح،  تحال�ف  زعي�م  كش�ف 
العامري، امس االثنني، أنه تم رفع جلسة 
الربمل�ان لالتفاق عىل رئاس�ة الربملان التي 
عادة تك�ون للمكون الس�ني، موضحاً أن 
»األخ�وة الكرد اتخ�ذوا موقف�اً محايداً«. 
وق�ال العام�ري يف مؤتم�ر صحفي عقب 
رفع الجلس�ة الربملانية وحرضته إنه »تم 
افتتاح الجلس�ة األوىل للربملان وأداء اليمن 
الدس�تورية«، مش�دداً ع�ىل »أنن�ا رفعن�ا 
الجلسة للتداول ألنه ال بد من التفاهم عىل 
رئاس�ة الربملان التي ع�ادة تكون للمكون 
الس�ني كذلك تحديد نائبني له من أحدهما 
م�ن الش�يعة واآلخر م�ن الكرد«. وأش�ار 

إىل أن�ه »ال ب�د أن نفت�ح مج�االً للحوارات 
والنقاشات للوصول إىل حل لهذا املوضوع 
وخالل أيام سنعود لعقد الجلسة وننتخب 
الرئيس الجديد للربملان«. وبش�أن تشكيل 
الكتلة النيابية األكرب، قال العامري: »نحن 
قدمن�ا أس�ماء بتوقي�ع ح�ي 150 نائب�اً 
واألخوة يف الط�رف الثاني قدم�وا بقائمة 
أس�ماء مس�ؤويل الكتل، عىل املث�ال، األخ 
العبادي وق�ع عن 42 اس�ماً بينما معلوم 
للجميع أن جميع أعضاء الكتلة ليسوا معه 
وهكذا بالنس�بة إىل للكت�ل األخرى وال أود 
أن أذكر أس�ماؤها«. وحول موقف النواب 
الكرد أوض�ح العامري أن »األخ�وة الكرد 
اتخ�ذوا الطرف الحياد ألنه ل�م تكن هناك 
فرص�ة إلجراء النقاش والح�وار«. وأردف 

يق�ول: »نحن يف الفتح نريد تش�كيل كتلة 
وطنية كربى من الش�يعة والس�نة والكرد 
واالقلي�ات وهذا هو الح�ل«. وأضاف »أننا 
نريد برملان منس�جم وحكومة منس�جمة 
والتقاطعات ال تحل مش�كلة البلد حتى يف 
حال شكلنا كتلة كربى فإننا ال نرتك الحوار 
م�ع الجميع للوصول إىل حل�ول جامعة«. 
وش�ن هجوماً الذع�اً عىل أمري�كا، قائالً: 
»لألسف، هذه املرة األوىل التي تتدخل فيها 
الجهات الخارجية به�ذه الطريقة، حيث 
أن أمري�كا خالفاً للديمقراطي�ة املوجودة 
فيه�ا وهناك ضغوطات ع�ىل بعض الكتل 
لالنضمام إىل كتل نيابي�ة وعدم االنضمام 

إىل أخرى«.
التفاصيل ص2

العامري: امريكا ضغطت العالن الكتلة االكرب والكرد 
موقفهم حمايد
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التعليم تعلن متديدها التقديم عىل قناة القبول املبارش

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

انعق�دت ال�دورة الرابعة من مجل�س النواب 
العراق�ي، ام�س االثنني، بعد ليل�ة ماراثونية 
تب�ادل فيهم�ا املتنافس�ون بيان�ات اع�ان 
»الكتل�ة الك�رى« التي حس�مت فيم�ا يبدو 
لصال�ح تحال�ف »فن�دق باب�ل« ال�ذي يضم 
س�ائرون والن�ر والوطني�ة واط�راف من 
الق�وى الُس�نية، بينما اعلن تحال�ف »فندق 
الرش�يد« الذي ض�م تحالف الفت�ح وائتاف 
دول�ة القانون وقوى اخ�رى، كتلته »االكر« 
ايضاً، لكن بلغة االرقام، حقق ائتاف الصدر 
– العبادي العدد االكر من النواب، لكن حتى 
االن لم يحسم الكرد خيارهم، وهو االمر الذي 

قد يقلب معادلة الكتلة االكر مجدداً.
يف التفاصيل، وقع قادة الكتل الثماني عرشة 
يف وق�ت متأخ�ر الليلة مت قب�ل املاضية عىل 
وثيقة بتش�كيل الكتل�ة الرملانية األكر التي 
تض�م 180 مقعًدا برملانًي�ا من مجموع 329 
مقع�ًدا ه�و مجم�وع ع�دد أعض�اء مجلس 
النواب، بزيادة حواىل 10 مقاعد عن املطلوب 

دستورًيا النبثاق الكتلة األكر.
ووق�ع ع�ىل اتفاق الكتل�ة التي أطل�ق عليها 
»اإلص�اح والبن�اء« كل م�ن ائت�اف النر 
)حي�در العب�ادي 42 مقعًدا( وتي�ار الحكمة 
الوطني )عّمار الحكي�م 19 مقعًدا( وتحالف 
»س�ائرون« حس�ن عبد الله عبادي العاقويل 
املدع�وم من الزعيم التي�ار الصدري )مقتدى 
الص�در 54 مقع�ًدا( وائتاف الوطني�ة )أياد 
الرتكماني�ة  والجبه�ة  ع�اوي 21 مقع�ًدا( 
)أرش�د الصالح�ي 3 مقاعد( وبي�ارق الخري 

)محمد عثم�ان الخالدي مقع�دان( واملكون 
الصابئ�ي )نوقل رشيف ج�ودة مقعد واحد( 
واملك�ون املس�يحي )عمانوئي�ل خوش�ابا 6 
مقاعد( واملكون األيزيدي )صائب خدر مقعد 
واحد( وعابرون )قاس�م الفهداوي مقعدان( 
وتحال�ف الق�رار العراقي )أس�امة النجيفي 
16 مقع�ًدا( وتحالف بغداد )حميد كس�ان 3 
مقاع�د( وتحال�ف تمدن )فائق الش�يخ عيل 
مقعدان( وصاح الدين هويتنا )الشيخ أنور 
الن�دى 3 مقاع�د( وتحال�ف األنب�ار هويتنا 
)محم�د الحلب�ويس 6 مقاع�د(.. إضاف�ة إىل 
تش�كييل الجي�ل الجدي�د الك�ردي والتحالف 

العربي يف كركوك بقيادة أركان سعيد.
ف�ور اإلعان ع�ن تش�كيل الكتل�ة الرملانية 
األكر أبلغت األطراف املش�اركة فيها رئاسة 

الجمهورية رسمًيا بتشكيل الكتلة.
يف املقابل، س�ارع ف�ور اإلعان عن تش�كيل 
الكتلة الرملانية األكر بقيادة محور الصدر- 
العبادي، قادة املحور املنافس بقيادة العامري 
- املالك�ي إىل عق�د اجتماع يف فندق الرش�يد 
يف وس�ط بغ�داد يف وق�ت متأخ�ر م�ن الليلة 
ذاتها بمش�اركة رئيس ائتاف دولة القانون 
نوري املالكي ورئي�س تحالف الفتح الجناح 
السيايس للحشد الشعبي هادي العامري مع 

منشقني عن ائتافات أخرى.
ويف نهاية االجتماع، أعلن عن تشكيل تحالف 
الكتلة األكر باس�م »البن�اء«، حيث تم جمع 
تواقي�ع 145 نائًب�ا يمثل�ون تحال�ف الفتح 
وائتاف دولة القانون واملنش�قني من ائتاف 
النر وتحال�ف الق�رار والجماهري وائتاف 
الوطنية واألنبار هويتنا وصاح الدين هويتنا 

وحرك�ة إرادة وكتل�ة بابلي�ون. وتق�ّل هذه 
الكتلة عن سابقتها بحوايل 35 نائًبا.

لكن »كتلة البناء )تحالف الفتح – املالكي(« 
اعلن�ت يف مؤتمر صحايف م�ن مجلس النواب 
ان ع�دد نوابه�ا ارتف�ع اىل )153 نائباً( قبيل 
انعقاد جلسة افتتاح الرملان. فيما ردت كتلة 
الصدر – العبادي بمؤتم�ر صحايف اعلنت ان 
تس�ميتها الرسمية س�تكون »كتلة االصاح 
واالعم�ار« وان ع�دد نوابه�ا أكث�ر من 180 

نائبا.
وكان املالك�ي قد قال، لدى إعان هذه كتلته 
إن تحال�ف البن�اء هو الذي سيش�كل الكتلة 
األكر. وأضاف يف تريح صحايف »تم تشكيل 
الكتلة األكر التي تحمل عنوان تحالف البناء 
بع�د مفاوض�ات طويلة، وه�ذا التحالف هو 

من سيشكل الحكومة«.
م�ن جهته، عل�ق زعيم حرك�ة عصائب أهل 
الح�ق قي�س الخزع�يل ع�ىل إعان تش�كيل 
تحال�ف الكتل�ة األك�ر للص�در - العبادي يف 
تغري�دة عىل حس�ابه يف موقع توي�رت قائًا: 
» ال تس�تعجلوا وال تفرحوا.. فإن من يضحك 
أخريًا يضحك كث�رًيا.. وانتظروا إنجاء الغبار 
وانتهاء التشويش، ولن يصح إال الصحيح«.

لكن املاح�ظ ان القوى الكردي�ة )41 نائباً( 
ل�م تنض�م إىل أي م�ن التحالف�ني املعلن�ني 
بع�د، ما يعن�ي أنهم أصبحوا بيض�ة القّبان، 
الت�ي س�رتّجح كف�ة أي م�ن الكتلت�ني التي 

سينضمون إليها.
 يف هذا اإلطار، قالت مصادر مقربة من الوفد 
الك�ردي املفاوض املوجود يف بغ�داد إن الوفد 
قد تريث باالنضمام إىل فريقي تحالف الكتلة 

األك�ر إىل ما بعد انعقاد الجلس�ة الرس�مية 
األوىل للرملان الجديد التي جرت امس.

ويتصاع�د الراع ب�ني التحالف�ات الفائزة 
يف االنتخاب�ات الرملانية األخ�رية، ان تعقدت 
خي�ارات تس�مية رئي�س ال�وزراء، وظه�ور 
أسماء أربعة مرشحني سنة لرئاسة الرملان، 

واثنني من األكراد لرئاسة الجمهورية.
ورش�حت الق�وى الس�نية كًا م�ن أس�امة 
النجيف�ي ومحمد الحلب�ويس محافظ األنبار 
وط�ال الزوبعي القي�ادي يف ائتاف الوطنية 
بزعام�ة نائ�ب الرئيس العراق�ي أياد عاوي 
الق�وى  القي�ادي يف قي�ادة  تمي�م  ومحم�د 

العراقية.. فيما رشحت القوى الكردية ملنصب 
رئيس الجمهورية كًا من هوش�يار زيباري 
وزير الخارجية الس�ابق القي�ادي يف الحزب 
الديمقراطي الكردس�تاني برئاس�ة مسعود 
بارزاني وما بختيار القيادي يف حزب االتحاد 
الوطني الكردستاني، فيما تتحدث معلومات 
عن طرح اسم برهم صالح كمرشح ايضاَ من 
قبل اطراف يف حزب طالباني، لكن القيادية يف 
االتحاد عقيلة الرئيس السابق جال طالباني 
ش�ددت يف بيان امس ع�ىل أن منصب رئيس 
الجمهورية م�ن حصة االتحاد، ودعت قيادة 
حزبها إىل اختي�ار أحد األعضاء األكفاء ممن 

يتمتع�ون بخ�رة وتجرب�ة ونضال مس�تمر 
للمنصب، بحسب قولها.

أداء ن�ص  األوىل  الرمل�ان  وش�هدت جلس�ة 
اليم�ني الدس�تورية ألعضاء الرمل�ان الجدد، 
ومن ث�م االفتتاح بالنش�يد الوطن�ي وقراءة 
آيا من الق�رآن الكريم وس�ورة الفاتحة عىل 
لرئي�س  كلم�ة  وبعده�ا  الش�هداء..  أرواح 
مجلس النواب الس�ابق س�ليم الجبوري، ثم 
كلمة الرئيس ف�ؤاد معصوم، وأخرى لرئيس 
ال�وزراء حيدر العبادي. لك�ن عملية انتخاب 
رئيس الرمل�ان تأجلت لعدم اتفاق الكتل عىل 

حسم مواقفها.
ورأس الجلس�ة االوىل، اكر النواب س�ناً وهو 
النائ�ب محمد عيل زين�ي )79 عاًما( بنصاب 
بل�غ 297 نائباً، وقبل ان يرف�ع زيني انعقاد 
الجلس�ة ويبقيها مفتوحة اىل اليوم الثاثاء، 
تقدم س�تة ن�واب بطلب الرتش�ح اىل منصب 
رئاسة مجلس النواب، بعد ان شهدت الجلسة 
االوىل انس�حاب كتل سياس�ية، أولها تحالف 
الفت�ح ودولة القان�ون ونواب س�نة وأكراد، 
اعرتاض�ا ع�ىل آليات تش�كيل الكتل�ة األكر 
يف مجل�س الن�واب، ما حدا برئيس الس�ن اىل 
طلب رأس املحكمة االتحادية لحسم تسمية 

الكتلة االكر.
 وس�يتوىل الرمل�ان انتخ�اب رئي�س جدي�د 
للجمهوري�ة بغالبية ثلثي ع�دد النواب خال 
30 يوًما من انعقاد الجلس�ة األوىل، ثم يكلف 
الرئيس الجديد مرشح الكتلة األكر يف الرملان 
بتش�كيل الحكوم�ة، ويك�ون أم�ام رئي�س 
الوزراء املكل�ف 30 يوًما لتش�كيل الحكومة 

وعرضها عىل الرملان للموافقة عليها.

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال زعي�م تحال�ف الفت�ح، ه�ادي 
العام�ري، ام�س االثنني، أن�ه تم رفع 
جلس�ة الرمل�ان لاتفاق عىل رئاس�ة 
الرمل�ان الت�ي ع�ادة تك�ون للمكون 
الس�ني، موضح�اً أن »األخ�وة الكرد 

اتخذوا موقفاً محايداً«. وقال العامري 
يف مؤتمر صحفي عقب رفع الجلس�ة 
الرملاني�ة وحرضت�ه إنه »ت�م افتتاح 
الجلس�ة األوىل للرمل�ان وأداء اليم�ن 
الدستورية«، مش�دداً عىل »أننا رفعنا 
الجلسة للتداول ألنه ال بد من التفاهم 
عىل رئاس�ة الرملان الت�ي عادة تكون 

للمكون السني كذلك تحديد نائبني له 
من أحدهم�ا من الش�يعة واآلخر من 
الكرد«. وأش�ار إىل أنه »ال بد أن نفتح 
مجاالً للحوارات والنقاش�ات للوصول 
إىل ح�ل له�ذا املوض�وع وخ�ال أيام 
سنعود لعقد الجلسة وننتخب الرئيس 
الجدي�د للرمل�ان«. وبش�أن تش�كيل 

الكتل�ة النيابية األكر، ق�ال العامري: 
»نح�ن قدمن�ا أس�ماء بتوقي�ع ح�ي 
150 نائب�اً واألخوة يف الط�رف الثاني 
قدموا بقائمة أس�ماء مسؤويل الكتل، 
ع�ىل املثال، األخ العب�ادي وقع عن 42 
اس�ماً بينما معلوم للجميع أن جميع 
أعض�اء الكتل�ة ليس�وا مع�ه وهكذا 

بالنس�بة إىل للكتل األخ�رى وال أود أن 
أذكر أسماؤها«. وحول موقف النواب 
الك�رد أوض�ح العام�ري أن »األخ�وة 
الك�رد اتخ�ذوا الطرف الحي�اد ألنه لم 
تك�ن هن�اك فرص�ة إلج�راء النقاش 
والح�وار«. وأردف يق�ول: »نح�ن يف 
الفتح نريد تشكيل كتلة وطنية كرى 

من الش�يعة والسنة والكرد واالقليات 
وهذا ه�و الحل«. وأض�اف »أننا نريد 
برملان منس�جم وحكومة منس�جمة 
والتقاطع�ات ال تح�ل مش�كلة البل�د 
حتى يف حال ش�كلنا كتلة كرى فإننا 
ال ن�رتك الحوار مع الجمي�ع للوصول 
إىل حلول جامعة«. وشن هجوماً الذعاً 

ع�ىل أمري�كا، قائ�ًا: »لألس�ف، هذه 
امل�رة األوىل التي تتدخ�ل فيها الجهات 
الخارجية به�ذه الطريق�ة، حيث أن 
أمريكا خاف�ًا للديمقراطية املوجودة 
فيه�ا وهن�اك ضغوطات ع�ىل بعض 
الكتل لانضم�ام إىل كتل نيابية وعدم 

االنضمام إىل أخرى«.

حتالف »فندق بابل«: حققنا 180 نائبًا.. وائتالف »فندق الرشيد«: وصلنا اىل 153

الربملان اجلديد ينعقد برصاع عىل »الكتلة االكرب« والكرد »بيضة القّبان«

العامري: امريكا ضغطت العالن الكتلة االكرب والكرد موقفهم حمايد

        بغداد / المستقبل العراقي

دعت املفوضية العليا لحقوق االنس�ان، امس 
االثن�ني، اىل حص�ول الب�رة ع�ىل اطاقات 
مائية ع�ر التحرك مع دول املنبع ملنع حدوث 

كوارث انسانية.
وذك�رت املفوضي�ة يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي« ان »وفد املفوضية زار وزارة املوارد 

املائية والتقى بوزيرها حس�ن الجنابي وعدد 
من مس�ؤويل الوزارة«. واضاف انه »تم خال 
اللقاء ع�رض ما وثقه وف�د املفوضية املعني 
بتقيص الحقائق عن الواقع االنساني الصعب 
الذي يعيش�ه ابن�اء محافظة الب�رة نتيجة 
نق�ص كميات املياه الواصل�ة اىل محافظتهم 
والتي س�ببت بدورها بارتفاع نس�بة امللوحة 
وزي�ادة التل�وث البيئ�ي يف مياه ش�ط العرب 

اضاف�ة اىل تقصري بعض الجه�ات الحكومية 
بكري االنهار وعدم محاسبة املتجاوزين عىل 

الحصص املائية الواصلة«.
وطال�ب املفوضي�ة، ال�وزارة ب�«ب�ذل اقىص 
املناف�ذ  ع�ر  والتح�رك  املمكن�ة  الجه�ود 
الدبلوماس�ية مع دول املنبع م�ن اجل حثهم 
ع�ىل الحفاظ عىل حق الع�راق بالحصول عىل 
كمي�ة االطاقات املائية التي تنعش املحافظة 

وتمنع حصول الكوارث االنسانية«.
من جانب�ه اوضح وزير املوارد املائية حس�ن 
الجناب�ي ان »مش�كلة الب�رة ازلية بس�بب 
خلل شبكات املياه الواصلة اىل املواطنني وهو 
من اختص�اص وزارة البلديات، كما وعد وفد 
املفوضي�ة بزيادة االطاق�ات املائية عر قناة 
البدع�ة االروائي�ة وعزم�ه زيارت�ه البرة يف 

اقرب وقت ممكن«.

حقوق االنسان تدعو إلطالقات مائية للبرصة عرب التحرك مع دول املنبع

        بغداد / المستقبل العراقي

االتح�اد  باس�م  املتح�دث  أعل�ن 
الوطني الكوردس�تاني، س�عدي 
اإلثن�ني،  ام�س  ب�ريه،  أحم�د 
ع�دم انضم�ام االتح�اد والحزب 

الديمقراطي الكوردستاني إىل أي 
من تحالف�ي الكتل�ة األكر الذي 

أعلن عنهما مؤخراً.
والح�زب  »نح�ن  ب�ريه  وق�ال 
موقف�اً  اتخذن�ا  الديمقراط�ي 
محاي�داً، ولم ننض�م إىل أي طرف 

لتشكيل الكتلة األكر«.
وأض�اف أن »الوثيقة التي نرشت 
باس�م عض�و املكت�ب الس�يايس 
إس�ماعيل،  ش�ورش  لاتح�اد، 
والتي تش�ري إىل االنضمام للكتلة 

األكر مزورة وغري صحيحة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

القت قوة امني�ة تابعة لقيادة 
رشطة بابل هكراً يقوم بإبتزاز 
مواطنني عر الفيسبوك مقابل 
الحص�ول ع�ىل ام�وال وس�ط 

مدينة الحلة .
وقال املتحدث إالعامي للقيادة 
العقيد الحقوقي عادل العناوي 
إن  ام�س  بي�ان  الحس�يني يف 
»هناك ش�كاوى من مواطنني 

أفادت بأن ش�خص من سكنة 
بتهك�ري  يق�وم   ، املحافظ�ة 
صفحات الفيسبوك للمواطنني 
م�ن خ�ال رسقة حس�اباتهم 
وصورهم الشخصية ومساومة 

أصحابها بمبالغ مالية«.
مبين�اً ، أن »ق�وة خاص�ة من 
مكت�ب مكافحة اج�رام البلدة 
أح�د  وبمس�اعدة  بالتنس�يق 
املواطنني من ضحايا عملياته ، 
تمكنت من تشكيل فريق امني 

وتحدي�د موقع الهكر والقبض 
عليه متلبس بالجرم املش�هود 
اثناء اس�تام مبلغ املساومة ، 
بكمني محكم نصب له وس�ط 

مدينة الحلة«.
وتاب�ع املتح�دث االعامي ، ان 
»املعلومات االولية تشري اىل ان 
االبتزاز  املعتقل هك�ر يمته�ن 
ال��  موق�ع  ع�ر  واملس�اومة 
مواق�ع  وباق�ي   )Facebook(

التواصل االجتماعي«.

حـزب بـارزاين: نـحـن واالتـحـاد الـوطـنـي
 لـم ننضم إىل أي حتالف

القبض عىل »هكر« يبتز املواطنني ويساومهم
 عىل أموال يف بابل

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن املكتب االعامي لرئيس الوزراء املنتهية 
واليته، حيدر العبادي، امس االثنني، انه بات 
رئيس�اً لهيئة الحشد الش�عبي. وقال املكتب 
يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي« انه »زار 
القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة رئيس هيئة 
الحش�د الش�عبي حيدر العبادي مقر الهيئة 
لاطاع ع�ىل االوضاع فيها«.واضاف البيان، 

ان العب�ادي »اش�اد ببط�والت املقاتل�ني يف 
الحش�د الش�عبي وتضحياتهم التي حققت 
النر ع�ىل االرهاب ومواصل�ة الجهود من 
اج�ل بن�اء واعمار البل�د«، مؤك�دا »حرصه 
ع�ىل حق�وق االبط�ال املقاتل�ني وتوفري كل 
الدع�م له�م«. واص�در العب�ادي، الخمي�س 
املايض، ام�را ديوانيا باعف�اء فالح الفياض 
من مهامه مستشار لامن الوطني ورئاسة 
هيئة الحشد الشعبي وجهاز االمن الوطني.

         بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئيس مجلس النواب الس�ابق س�ليم 
الجبوري، امس االثنني، ان مجلس النواب 
عمل لخدمة الوطن وواجه ظروفا صعبة، 
فيما دعا اىل االعتذار للشعب العراقي لسوء 
الخدمات وع�دم االعمار. وق�ال الجبوري 
يف كلم�ة ل�ه خ�ال افتتاج الجلس�ة االوىل 
ملجلس النواب بدورته الجديدة ان »العراق 
الي�وم بأم�س الحاج�ة اىل الحف�اظ ع�ىل 

مكتس�بات العملية السياسية وتحصينها 
م�ن الزلل ومنح األعداء واملرتبصني فرصة 
لتقويضه�ا ». واض�اف »انن�ا بحاج�ة اىل 
املجتم�ع  اجم�اع وطن�ي لضم�ان دع�م 
للش�عب  »االعت�ذار  اىل  داعي�ا  ال�دويل«، 
العراقي لس�وء الخدمات وع�دم االعمار«. 
وش�دد الجب�وري عىل »رضورة اس�تمرار 
القي�ادات السياس�ية بالح�وار الجاد غري 
املس�بوق بالرشوط واملواقف الجاهزة مع 

من يختلفون معهم«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت امانة مجلس الوزراء، امس االثنني، 
ع�ن موافقته�ا ع�ىل من�ح بي�ت واحد اىل 
املشمولني بقانون حجز ومصادرة األموال 

املنقولة وغري املنقولة للنظام السابق.
وقال�ت األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء يف 

بيان لها، اليوم، »ندعو املشمولني بقانون 
حج�ز ومص�ادرة األم�وال املنقول�ة وغري 
النظ�ام  اركان  اىل  العائ�����دة  املنقول�ة 
الس�ابق بالرقم )72( لسنة 2017، للنظر 
يف طلبات اعفاء دار سكن واحدة، استناداً 
اىل البند )ثانياً( من املادة )1( والبند )اوالً(

من املادة )3( من القانون«.

         بغداد / المستقبل العراقي

ه�دد وزير الدف�اع اإلرسائي�يل أفيغدور 
ليرم�ان، امس االثن�ني، بقصف أهداف 
إيراني�ة يف الع�راق، وق�ال: »إنن�ا نتابع 
أي يشء يح�دث يف س�ورية، وبما يتعلق 
بالتهديدات اإليرانية فإننا ال نقيد أنفسنا 
باألرايض السورية. وهذا ينبغي أن يكون 

واضحاً«.
ويف موازاة ذلك ت�رددت أنباء، امس، عن 
قصف قافلة أسلحة إيرانية عند الحدود 

العراقي�ة – الس�ورية، بحس�ب ما ذكر 
موقع »عرب 48« الفلسطيني.

وخال مش�اركته يف »مؤتم�ر املؤثرين« 
ال�ذي تعق�ده »رشكة األخب�ار« )القناة 
الثاني�ة للتلفزي�ون اإلرسائي������يل(، 
ويف رده عىل سؤال حول العراق تحديدا، 
قال ليرمان »أقول إننا نواجه أي تهديد 

إيراني، وليس مهما من أين يأتي.
هجم�ات(  )بتنفي�ذ  إرسائي�ل  وحري�ة 
مطلق�ة. وس�نحافظ عىل حري�ة العمل 

هذه«.

         بغداد / المستقبل العراقي

الخارجي�ة  وزراة  باس�م  املتح�دث  أك�د   
االيراني�ة، ام�س االثنني، أن أي ق�رار يتخذ 
بش�أن اختيار الحكومة العراقية »سيكون 
محرتم بالنسبة إليران«. وقال املتحدث باسم 
الوزارة به�رام قاس�مي، يف تريح اورده 
تلفزي�ون »العالم« االيران�ي، إن »ما يهمنا 
يف العراق هو االس�تقرار واألمن والس�يادة 
الوطنية ورأي الشعب«، مؤكدا أن »أي قرار 
يتخ�ذ م�ن قبل الش�عب العراق�ي وممثليه 
فيما يتعلق باختي�ار حكومته فإنه محرتم 

بالنس�بة لنا، وسنتعامل معه عىل أنه ممثل 
للش�عب العراقي الصديق.« وشدد قاسمي 
عىل أن »إيران ال تدعم أي تش�كيل أو حزب 
مع�ني ضد تش�كيل أو حزب آخر«، مش�ريا 
اىل أن »سياس�ة إي�ران هي ع�دم التدخل يف 
الشؤون الداخلية للبلدان األخرى«. وأضاف 
به�رام قاس�مي أن »السياس�ة الخارجي�ة 
اإليراني�ة تع�ري اهتمام�اً كب�رياً للعاق�ات 
الثنائية مع الدول الجارة، كما أنها تس�عى 
لتعزيز العاقات مع كل بلدان املنطقة وذلك 
لحفظ أمن املنطقة«، مشددا عىل أن »تكون 

املنطقة خالية من اإلرهاب«.

العبادي رئيسًا هليئة احلشد الشعبي

اجلبوري يدعو اىل االعتذار للشعب العراقي أمانة الوزراء متنح مسؤويل النظام السابق بيتًا
 واحدًا من أمواهلم املصادرة

ايران: سنحرتم أي قرار الختيار احلكومة العراقيةارسائيل هتدد بقصف أهداف يف العراق

     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي، امس االثنني، عن تمديد التقديم عىل قناة القبول 
املبارش يف الجامعات للسنة الدراسية 2019/2018 اىل نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس 
املقبل. وقالت الوزارة يف بيان تلقته »املستقبل العراقي« ان »الوزارة وافقت عىل تمديد التقديم 
إلج�راء االختبار الخ�اص بالطلبة املتقدمني للرتش�يح ضمن قناة القبول املبارش للدراس�ات 
الصباحية يف الجامعات للسنة الدراسية 2019/2018 إىل نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 
املوافق الس�ادس من ايل�ول الحايل«، مبينا أن »هذا اإلجراء يأتي إلتاح�ة الفرصة أمام الطلبة 
الستكمال متطلبات التقديم اىل كليات وأقسام القبول املبارش«. وأضاف العبودي، أن »ضوابط 
التقدي�م عىل القبول املبارش تضمنت أن يكون الطالب حائزا عىل الش�هادة اإلعدادية العراقية 
او م�ا يعادله�ا، ومن مواليد 1994 صعودا ومتفرغا للدراس�ة وال يج�وز الجمع بني الوظيفة 
والدراس�ة الصباحية, وأن املعدل التنافيس للطالب سيحسب عىل أساس 55% ملعدل الطالب يف 

الدراسة اإلعدادية و45% لدرجة االختبار«.
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ناحية سفوان تنفي توقف حركة التجارة 
واملسافرين عرب منفذها مع الكويت

    البصرة / المستقبل العراقي

نفصى مدير ناحية سصفوان جنصوب غرب البصرة طالب خليل 
الحصونصة، ما يتصم تناقلصه يف بعض وسصائل االعصام ومواقع 
التواصصل االجتماعصي حول توقصف الحركة التجاريصة ودخول 

املسافرين عرب منفذ سفوان مع الكويت.
وقال الحصونة يف تريح صحفي، تابعته »املستقبل العراقي« 
ان »هيئة املنافذ اكدت انسصيابية واسصتمرار دخول الشاحنات 
والبضائصع التجاريصة عصرب منفذ سصفوان والقادمة مصن دولة 
الكويت بشصكل طبيعي دون توقف، مضيفا ان دولة الكويت لم 
تسصتورد اي مواد تجارية من الفواكه والخضار من العراق ولم 
يكن هناك اي قرار بمنع دخول وخروج املقيمني اىل العراق عرب 
البرة«، مشصرا اىل ان »االجراءات املتبعة من الجانب الكويتي 
منصذ سصنوات تنص عىل عدم السصماح بدخصول العراقيني اال يف 
حالة الطلب والتوجد تأشرة دخول ) الفيزا( بني البلدين ماعدا 

دخول املقيمني«.
كما لفصت اىل أن »الجهات االمنية يف قيادة الحدود ضمن قاطع 
ناحية سفوان نفت ما تم تداوله يف مواقع التواصل االجتماعي 
حصول قيام الجانصب الكويتي بنصب الخيام عصىل الحدود قبالة 
ناحيصة سصفوان«. وتابصع ان »هنصاك اتصصاالت مبصارشة مصع 
القنصلية الكويتية والقيصادات االمنية العراقية والتي اكدت ان 
الحركة طبيعية للشاحنات اضافة اىل حركة املسافرين وهناك 

تحضرات لدخول الزائرين خال شهر محرم القادم«.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مستشصفى جراحصة الجملة العصبية ، عصن تلقيه 35 إصابة 
بالصرأس جصراء حوادث الدراجصات الناريه خال شصهر اب املنرم 
مابني كسور ونزف يف بالدماغ واصابات طفيفة يف العاصمة بغداد.

وقال مدير املستشفى سمر حميد الدلفي يف بيان تلقته »املستقبل 
العراقي«، أن “طوارئ مستشفى الجملة العصبية تلقت 35 إصابة 
بالرأس جراء حوادث الدراجات الناريه خال شهر آب املايض، مبيناً 
أن االصابصات بعضها أحيل للعناية املركزة بسصبب خطورة املصاب 
وآخريصن للعمليصات لوجود كسصور يف الجمجمة”.واضصاف الدلفي 
ان ” هنالصك اصابات نصزف بالدماغ فضا عن بعصض الحاالت ذات 
اإلصابات الطفيفة التي تم معالجتها وإحالة املصاب إىل مستشفى 
اخصر لوجود إصابصات يف باقي أنحاء الجسم”.واشصار الدلفي اىل أن 
“االصابصات التي وردت للمستشصفى كانت بواقصع 19 إصابة دون 
سن الخامسة والعرشين عاما و 12 إصابة ترتاوح أعمارهم مابني 

26 اىل 50 عاما وأربعة إصابات فوق الخمسني عام.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرف الرافدين عن رصف وجبة جديدة من سصلفة ضعف 
وضعفصني للمتقاعديصن املدنيني والعسصكريني عن طريصق أدوات 
الدفصع االلكرتوني.وقال املكتب االعامصي للمرف يف بيان تلقت 
»املسصتقبل العراقي« نسصخة منصه، انه »تصم رصف دفعة جديدة 
من سصلفة ضعصف وضعفصني للمتقاعدين املدنيني والعسصكريني 
ألكثر من ثمانية عرش الف متقاعد«.وأشصار اىل ان »سلفة ضعف 
وضعفصني تكون حسصب تقديصر راتب املتقاعد وتصرتاوح ما بني 3 
مايصني و 7 مايني دينار«.وأوضح البيان ان »رصف تلك السصلفة 
تم عصن طريق اباغ املتقاعد عرب إرسصاله رسصالة نصية تخطره 
بمنحه السصلفة وذلك بعد ان اسصتكمل كافة اإلجراءات القانونية 
ملنحصه اياها ورصفها عصن طريق أدوات الدفصع االلكرتوني والتي 

تمت تعبئة الرصيد املايل اليها.

    البصرة / المستقبل العراقي

بصارشاف مبصارش مصن قبل مديصر عام 
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب 
محمصد عبصد االمصر الحلفصي, انجزت 
املصاكات الهندسصية والفنيصة يف فصرع 
توزيصع كهرباء شصمال البصرة التابع 
للرشكة العامة املذكورة اعمال مناقلة 

خطوط 33 ك.ف«.
وافاد بيان ورد لص«املستقبل العراقي«، 
ان » االعمصال تضمنصت مناقلصة خصط 
33 ك.ف وهصو مصصدر محطصة القرنة 
الثانويصة 11/33 ك ف, اىل جانصب نقل 
مغصذي القرنصة 33 ك.ف الخصارج مصن 

محطصة الحمصداوي 132 ك.ف, اضافة 
اىل نقصل الربيكصر اىل املتنقلة الجديدة يف 

محطة الحمداوي 132 ك.ف ».
وبصني انه »مصن اجصل فصك االختناقات 
الشصبكة  خطصوط  عصىل  الحاصلصة 
الكهربائيصة 33 ك.ف ملحطة الحمداوي 
وهصو الخط املغصذي لخطوط الشصبكة 
الكهربائيصة 11 ك.ف يف محطة القرنة 
11/33 ك.ف الواصلة اىل مناطق مركز 
قضصاء القرنة  مناطق )سصوق القرنة 
ومنطقصة  النصصر  ومنطقصة  الكبصر 
السصام والنهصرات( حيصث سيسصهم 
العمصل باسصتقرار الفولتيصة وانتظصام 

ساعات التجهيز«.

انجصزت  »كمصا  ان  اىل  البيصان  واشصار 
املصاكات الهندسصية والفنيصة يف فصرع 
توزيع كهرباء ميسصان أعمال الصيانة 
االسصتباقية عصىل مغذي شصارع )20( 
العمصارة, مصن  )11 ك.ف ( يف مدينصة 
خصال نصب محولة سصعة )400 ك.ف 
( عدد )2(، فضاً عن نصب )4( اعمدة 
مختلفصة االنواع واالحجصام, مع قاعدة 
محولصة عصدد )2( و قاعدة لنصك فيوز, 
وكذلك مد سلك أملنيوم حجم ) 95 ملم( 
بطول )120 م( مع سصلك نحاس حجم 
) 50 ملصم 2 ( بطصول )80 م(، وكذلصك 
نصصب )4( بكرات عازلة و )4( قواطع 

دورة.

الكهرباء: مالكات توزيع اجلنوب تنجز اعامل مناقلة خطوط »33« ك.ف يف حمافظة البرصة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنصت الرشكة العامصة للمعارض والخدمصات التجارية 
العراقية  يف وزارة التجارة عن افتتاح الدورة االوىل ملعرض 
املنتجصات والصناعات املرية عصىل ارض معرض بغداد 
الدويل وبمشصاركة 51 رشكة وبحضصور الوزير املفوض 
املصري احمد عنرت وكيصل اول وزارة التجارة والصناعة 
رئيس جهصاز التمثيل التجاري وعبيصدة الدندراوي نائب 
السفر املري املعتمد لدى العراق ووكيل وزارة التجارة 

العراقية للشؤون االقتصادية هيثم جميل الخشايل« .
جاء ذلك يف البيان الذي اصصدره املكتب االعامي للوزارة 

نقا عن مدير عام الرشكة هاشم محمد حاتم« .
واكد البيان بان املعرض الذي نظمته مؤسسة دار اخبار 
اليصوم املريصة  الصذي يسصتمر لغاية العارش من شصهر 
ايلول الجاري سصيمثل فرصة للرشكات املحلية العراقية 
ونظرتها املرية للتعرف عىل تطور الصناعة يف البلدين 
والعمصل عىل ابرام عقود مشصرتكة وتعاون مشصرتك بني 

الجانبني السيما يف املجال التجاري والصناعي .
واضصاف البيان بان املعرض شصهد مشصاركة العديد من 
الصوزارات والقطاعصات املريصة ابرزهصا وزارة االنتصاج 
الحربي متمثلصة بالهيئة القومية لانتاج الحربي ووزارة 
التمويصن متمثلة بالرشكة القابضصة للصناعات الغذائية 

ورشكاتهصا ووزارة الطران املدنصي وتمثلها رشكة مر 
للطصران واتحاد النارشين وقطاع االثاث املري وقطاع 
الزيوت الطبيعية وقطاع الصناعات الغذائية والحلويات 
الرشقيصة ومنتجصات خصان الخليصي ومنتجصات صناعة 
املابس الجاهصزة واملابس الرشقية ومنتجات كرداسصة 

ومنتجات املفروشات والنحاس القديم .
واوضح البيصان بان املعرض يعد خطصوة مهمة من اجل 
املسصاهمة يف زيصادة وتشصجيع حجصم التبصادل التجاري 
والخصربات وتنشصيط العاقصات بصني التجصار املريصن 
ونظرائهم يف العراق ,مبيناً بان اقامة املعارض املتخصصة 

ودعصوة الصرشكات العاملية والعربية واملحلية للمشصاركة 
باملعصارض فرصصة التاحة املجصال امامهصا لاطاع عىل 

فرص االستثمار يف العراق .
متمنيصاً ان تشصهد الفرتة املقبلة اقامة سصوق للمنتجات 
والصناعات العراقية عىل ارض جمهورية مر العربية

من جانبه اكد السصيد احمد عنرت الوزير املفوض املري 
مشصاركة  بصان  والصناعصة  التجصارة  وزارة  اول  وكيصل 
الرشكات املرية يف املعرض اوسع نطاقا من املشاركات 
السصابقة وتنوع املعروضات والسيما يف مجاالت املابس 
واملنسوجات واالثاث ومنتجات خان الخليي والصناعات 
الغذائيصة والتي تتسصم بجصودة عالية ودقصة يف التصنيع 

وباسعار مناسبة.
موكصداً بان هذا املعرض يعصد االول يف مجموعة معارض 
دوريصة تقيمهصا مؤسسصة دار اخبصار اليصوم والحكومة 
املرية يف العراق باالضافة اىل املشاركة يف معرض بغداد 
الدويل الذي يعد اهصم معرض يف العراق وتهدف الرشكات 
املرية مصن خاله لعصرض منتجاتهصا وبضائعها التي 

تلبي احتياجات املواطن العراقي  .
مشصراً اىل اهمية مشاركة الرشكات املرية يف املعارض 
الخارجيصة يف تشصجيع الصصادرات املرية اىل االسصواق 
الخارجية وفتح افصاق لزيادة الطلب عىل منتجاتها وبما 

يسهم يف تطوير االقتصاد املري .

التجارة: افتتاح معرض املنتجات والصناعات املرصية عىل ارض معرض بغداد الدويل بمشاركة »51« رشكة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنصت الدائصرة القانونيصة يف وزارة التجصارة عن كسصبها دعوى 
قضائيصة لصالحهصا رفعت ضصد رئيس الصوزراء ووزيصر التجارة 
واألدارة العامصة ملصرف الرافديصن املقامصة يف جمهوريصة مر 

العربية من قبل املدعية أيمان عادل يوسف.
ونقل بيان للوزارة تلقته »املستقبل العراقي« عن مدير عام الدائرة 
زهرة شصيبان قوله أن »الدعوى كانت باألدعاء العام بعدم رصف 
مسصتحقات الرشكصة املرية األمريكية للبويصات والدهانات عن 
عقصود النفط مقابل الغذاء كون املدعية تمثل نائب رئيس مجلس 

األدارة والعضو املنتدب واملمثل القانوني للرشكة«.
وأشصار إىل، أن »الحكم أكتسصب الدرجة القطعيصة بصدور الحكم 
النهائصي من قبل محكمصة النقض يف دار القضصاء العايل يف مر 

وغلق امللف نهائياً«.
ولفصت شصيبان اىل، أن »الجهود الحثيثة واملتابعات املسصتمرة من 
ممثصي الدائرة القانونية ودراسصة الدعاوى يف كافة الجوانب وبما 
يضمن الحفاظ عىل حقوق الوزارة وكانت واضحة يف كسب هذه 

القضية لصالحها.

التجارة تكسب دعوى قضائية 
رفعت ضدها يف مرص

اجلملة العصبية تعلن تلقي »35« إصابة 
بالرأس جراء حوادث الدراجات

الرافدين يرصف وجبة جديدة من سلف 
املتقاعدين املدنيني والعسكريني
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وزارة الكهرباء
الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة اجلنوبية

متديد املناقصة رقم 2018/1
اىل / كافة الرشكات املشرتكة باملناقصة املرقمة 2018/1

قطع خط النارصية 
اش�ارة اىل كتابنا املرق�م 7076 يف 2018/8/16 
أع�اه  املرقم�ة  املناقص�ة  بإع�ان  والخ�اص 
تقرر تمدي�د إعانها ليك�ون تاري�خ الغلق يوم 

2018/9/9 واملصادف يوم االحد.
م/ زياد عيل فاضل 

املدير العام / وكالة

الرشكة العامة للمنتوجات الغذائية 
مذكرة داخلية 

القسم القانوين

اىل / قسم االعالم
تنويه

الحاق�ا باإلع�ان الخاص  بمناقصة )نقل منتس�بي مصانع 
الرشكة يف بغداد / الرشيد � املأمون � الفارابي � االمني واالدارة 
العام�ة(  نود العل�م بان الكلفة التخميني�ة للمناقصة اعاه 
هو )72,000,000( اثنان وس�بعون مليون دينار شهريا اي 
م�ا يعادل )432,000,000( اربعمائة واثنان وثاثون مليون 
دينار ملدة س�تة اش�هر وبذلك تكون التأمينات االولية بقيمة 
)12,960,000( اثن�ا عرش مليون وتس�عمائة وس�تون الف 
دين�ار اي بنس�بة 3% من قيمة الكلف�ة التخمينية االجمالية 

بدال ما مذكور يف االعان اعاه
لذا اقتىض التنويه

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

جلنة البيع واالجيار
اعالن

وفق قانون وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كرباء املقدس�ة عن ايج�ار )العقارات( املدرجة اوصافه ادناه وذل�ك بعد مرور )30( يوم 
تبدا من اليوم التايل لنرش االعان يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الساعة 
العارشة صباحا مس�تصحبني معهم وصل التأمينات القانونية البالغة 30% من القيمة املقدرة لكامل فرتة االيجار ونس�خة من هوية 
االحوال املدنية وبطاقة الس�كن عىل ان تبقى امانات الضم ضمانا لس�امة املأجور ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة %2 
م�ن مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رس�مية س�تجري املزايدة يف اليوم الذي ي�يل العطلة وال يجوز الدخول باملزايدة 
اال صاحب وصل التأمينات او من يخوله بتوكيل رس�مي قانوني وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 املعدل 
ع�ىل ان يتم تس�ديد كامل بدل االيجار ولكام�ل فرتة االيجار مع املصاريف وخال 30 يوما من تاري�خ االحالة القطعية ويف حالة رغبة 
املس�تأجر بتقس�يط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة عىل ان تكون املوافقات ضمن املدة القانونية وعىل الراغبني مراجعة 

البلدية لاطاع عىل رشوط املزايدة

فقدان
فقد مني س�ند العقار املرقم 21580 /3 حي 
النرص باس�م ) عباس شيال حافظ ( عىل من 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
�������������������������������������

فقدان
فقد مني س�ند العقار املرقم 25703 /3 حي 
املياد باس�م املتويف ) عبد الرضا جابر حسن ( 

عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
�������������������������������������

اعان 
اىل الرشيكني / هند عبد الوهاب محمد / عمر 

باسم محمد 
االس�كان  صن�دوق  اىل  حضورك�م  اقت�ىض 
العراق�ي الكائن يف جانب الك�رخ كرادة مريم 
وذل�ك لتثبي�ت اقرارك�م باملوافقة ع�ىل قيام 
رشيكك�م الس�يد احم�د محمد ج�واد بالبناء 
عىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 1 / 
13567 س�بع البور لغرض تسليفهما قرض 
االس�كان وخ�ال مدة اقصاها خمس�ة عرش 
يوم�ا داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من 
تاريخ نرش االعان وبعكس�ه س�وف يس�قط 

حقكم يف االعرتاض مستقبا .
وزارة االعمار واالسكان 

صندوق االسكان العراقي 
�������������������������������������

فقدان 
فق�دت من�ي الوثيقة الص�ادرة م�ن اعدادية 
الخري بأس�م / غيث عدنان موىس جابر فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
�������������������������������������

محكمة بداءة ابي الخصيب 
العدد: 50/ب/2108

تنويه 
ن�رش اع�ان محكمة ب�داءة اب�ي الخصيب يف 
جريدة الع�راق العدد 666 وجريدة املس�تقبل 

العدد 1731 بتاريخ 2018/8/14   
اىل املدع�ى عليه�م / 1- ش�فاء طعم�ة عب�د 
الوه�اب 2- ميع�اد طعم�ة عبدالوه�اب 3- 
هن�ادي طعم�ة عبدالوه�اب 4- وائ�ل طعمة 
عبدالوهاب خطأ والصحيح 1- ش�فاء طعمة 
عبدالس�ام  طعم�ة  ميع�اد   -2 عبدالس�ام 
3- هن�ادي طعم�ة عبدالس�ام 4 وائل طعمة 

عبدالسام  لذا اقتىض التنويه .
 �������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 631/ج/2018
التاريخ: 2018/8/30

فرح�ان  كاظ�م  محم�د   ( املش�تكي   / اىل 
حسون(

م/ اعان غيابي
حيث انك مش�تكي بالدع�وى املرقمة ) 631/

ج/2018( واملته�م فيه�ا ) عم�اد ع�يل عب�د 
الحس�ني و مجي�د عم�اد عيل عبد الحس�ني ( 
وف�ق احكام امل�ادة ) 415( عقوب�ات وبداللة 
مواد االش�رتاك )49/48/47 منه( وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك للحض�ور امام 
املواف�ق  املحاكم�ة  بموع�د  املحكم�ة  ه�ذه 
2018/10/3ويف حالة ع�دم حضورك تجري 

املحاكمة غيابيا وفق القانون.
القايض

محمد عبد السجاد عبود
�������������������������������������

عمادة املعهد التقني بعقوبه
إعان تأجري

مزايدة   علنية
بالنظ�ر لك�ر قرار تأجري األماك املدرجة أدناه تعلن عمادة املعه�د التقني / بعقوبة  عن أجراء  
مزايدة علنية لتأجري األماك املدرجة  ادناه وفق قانون بيع وأيجار أموال الدولة املرقم 21 لس�نة 
2013 املعدل وملدة  س�نة   دراس�ية علما انه  يوجد يف املعهد )10( عرشة أقسام دراسات صباحية 

وبعدد اكثر من )6000( ستة االف طالب وطالبه وخمسة أقسام دراسة مسائية للمرحلتني .
االماك

1- كشك استنساخ رقم)1(
2-   النادي الطابي

فع�ىل الراغب�ني بالتأج�ري مراجع�ة  الش�عبة املالي�ة يف املعه�د لغ�رض الحص�ول ع�ىل الرشوط 
واملواصفات مقابل)150000(مائة وخمس�ون الف دينارغري قابلة  للرد اعتبارا من  يوم  الثاثاء 
2018/9/4 ولغاي�ة يوم االثنني2018/9/10 مع دفع التأمين�ات البالغة 20%من القيمة املقدرة 
ويكون موعد املزايدة يف الس�اعة العارشة من صباح  ي�وم الثاثاء2018/9/11واذا صادف موعد 
املزايدة عطلة رس�مية فيكون املوعد يف اليوم الذي  يلية يف قاعة املؤتمرات للمعهد التقني بعقوبة 

ويتحمل من ترسو علية املزايدة اجور النرش والداللية واالعان. 
رئيس لجنة البيع وااليجار يف املعهد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 633/ج/2018
التاريخ: 2018/8/30

اىل / املشتكي ) حيدر جابر حسني عبود(
م/ اعان غيابي

حي�ث انك مش�تكي بالدع�وى املرقم�ة ) 633/ج/2018( 
واملته�م فيها ) مهدي حبيب س�لمان ( وفق اح�كام املادة 
) 457( عقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك 
للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة بموع�د املحاكم�ة املوافق 
2018/10/2ويف حال�ة ع�دم حض�ورك تج�ري املحاكمة 

غيابيا وفق القانون.
القايض

محمد عبد السجاد عبود
������������������������������������������������

تبليغ 
تبلي�غ الس�يد ) رائد عبد الرضا محم�د ( بالحضور اىل مقر 
وزارة الثقافة / قس�م الش�ؤون القانوني�ة لغرض تدوين 

افادته .
وزارة الثقافة 

شعبة الشؤون القانونية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 673/ج/2018
التاريخ: 2018/8/30

اىل / املتهم الهارب ) عزيز جريو كاظم(
م/ اعان غيابي

حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة ) 673/ج/2018( 
واملش�تكية فيه�ا ) انتصار تقي عيل ( وف�ق احكام املادة ) 
457( عقوب�ات وبداللة مواد االش�رتاك ) 49/48/47 منه 
( وملجهولي�ة محل اقامتك تقرر تبليغك للحضور امام هذه 
املحكمة بموع�د املحاكمة املواف�ق 2018/10/2ويف حالة 

عدم حضورك تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون.
القايض

محمد عبد السجاد عبود
������������������������������������������������

اىل الرشيك�ني / س�تار فرح�ان حس�ني �  مه�دي خض�ري 
عباس 

يرجى حضورك�م اىل مديري�ة بلدية النجف لغ�رض انجاز 
معامل�ة اجازة البن�اء للعقار املرق�م 938 /  النجف محلة 

املرشاق بناء عىل طلب الرشيك  )عدنان طاهر مسلم(

يوم 4/ 10/ 2018

العدد/ 24682
التاريخ 2018/9/2

م.ر. مهندسني
انامر صالح ابراهيم الرفيعي

مدير بلدية كربالء املقدسة /وكالة

مدة االيجارالقيمة المقدرةالمساحةرقم العقار وموقعهت

عرصة النشاء ملعب كرة قدم خماسي مقابل حي موسى الكاظم والمرقمة جزء من 1
ثالث سنوات10000000 عشرة مليون دينار سنويا1125م61/56966/32 جزيرة

ثالث سنوات10000000 عشرة مليون دينار سنويا1050م2عرصة النشاء ملعب كرة قدم خماسي في حي االطباء  جزء 1من 61/58373/3 جزيرة2
ثالث سنوات11000000 احد عشر مليون دينار سنويا1500م2عرصة النشاء ملعب كرة قدم خماسي في حي االطباء  جزء 2من 61/58373/3 جزيرة3

235000000مائتان وخمسة وثالثون مليون دينار  5800م2علوة بيع االغنام المرقمة 40/411/1 فريحة4
سنة واحدة سنويا

سنة واحدة 2000000مليونا دينار500م2ارض لنصب خباطة مركزية تعمل لصالح البلدية جزء من تصميم 61/56511/3 جزيرة5

42500000 اثنان واربعون مليون وخمسمائة الف 10000م2سكلة لبيع المواد االنشائية  جزء من 61/10638/3 جزيرة6
سنة واحدة دينار سنويا

ثالث سنوات5000000 خمسة مليون دينار سنويا   90م2مكتب دفن في طريق النجف رقم 40/4/13 فريحة7
ثالث سنوات5000000 خمسة مليون دينار سنويا   90م2مكتب دفن في طريق النجف رقم 40/4/14 فريحة8

ثالث سنوات5000000 خمسة مليون دينار سنويا   90م2مكتب دفن في طريق النجف رقم 40/4/15 فريحة9

ثالث سنوات5000000 خمسة مليون دينار سنويا   90م2مكتب دفن في طريق النجف رقم 40/4/19 فريحة10
ثالث سنوات5000000 خمسة مليون دينار سنويا   90م2مكتب دفن في طريق النجف رقم 40/4/21 فريحة11
ثالث سنوات5000000 خمسة مليون دينار سنويا   90م2مكتب دفن في طريق النجف رقم 40/4/25 فريحة12

3500000 ثالثة مليون وخمسمائة الف  دينار 100م2مطعم في الحي الصناعي رقم 61/6819/3 جزيرة13
سنة واحدة سنويا

6250000 ستة مليون ومائتان وخمسون الف 600م2مخزن في الحي الصناعي رقم 61/6826/3 جزيرة14
سنة واحدة دينار سنويا

ثالث سنوات1600000     مليون وستمائة الف دينار سنويا80,65م2حانوت في الحي الصناعي رقم 1 جزء من 61/6224/3 جزيرة15
ثالث سنوات800000 ثمانمائة الف دينار سنويا24,4م2حانوت في الحي الصناعي رقم 2 جزء من 61/6224/3 جزيرة16
ثالث سنوات800000 ثمانمائة الف دينار سنويا27,45م2حانوت في الحي الصناعي رقم 3 جزء من 61/6224/3 جزيرة17
ثالث سنوات1100000   مليون ومائة الف دينار سنويا40,2م2حانوت في الحي الصناعي رقم 4 جزء من 61/6224/3 جزيرة18

2150000 مليونان ومائة وخمسون الف دينار 177م2حانوت في الحي الصناعي رقم 5 جزء من 61/6224/3 جزيرة19
ثالث سنواتسنويا

2150000 مليونان ومائة وخمسون الف دينار 177م2حانوت في الحي الصناعي رقم 6 جزء من 61/6224/3 جزيرة20
ثالث سنواتسنويا

العدد: 1/ 5/ 39/ 20974 
التاريخ: 3/ 9/ 2018
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يعقوب يوسف عسكر
مدير القسم القانوين
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إعــالن
مناقصة رقم ) 1 ( لسنة 2018

 تـعـلـن ) وزارة الـتـعـلـيـم الـعـالـي والـبـحـث الـعـلـمـي / الـجـامـعـة الـتـكـنـولـوجـيـة ( عـن أجـراء ) مـنـاقـصـة عـامـة ( والـخـاصـة بـ ) مـشــــروع أنـشــــاء بـنـايـة 
هـنـدســــة الـحـاســــبـات وتـكـنـولـوجـيـا الـمـعـلـومـات / اســــتـكـمـال أعـمـال ( والـمـدرجـة ضـمـن تـخـصـيـصـات  ) صـنـدوق الـتـعـلـيـم الـعـالـي لـســــنـة 2018 / 
الـجـامـعـة الـتـكـنـولـوجـيـة ( وبـكـلـفـة تـخـمـيـنـيـة مـقـدارهـا ) 418,760,000( أربـعـمـائـة وثـمـانـيـة عـشـر مـلـيـون وسـبـعـمـائـة وسـتـون ألـف ديـنـار عـراقـي 
فـعـلـى الـراغـبـيـن بـاالشـتـراك فـي الـمـنـاقـصـة مـن الـشـركـات والـمـقـاولـيـيـن الـمـصـنـفـيـيـن والـشـركـات الـعـربـيـة واألجـنـبـيـة مـن ذوي الـخـبـرة واالخـتـصـاص 
تـقـديــــم عـطـاءاتـهــــم خـالل أوقـات الـدوام الـرســــمـي إلـى الـعـنـوان الـتـالــــي  )الـعـراق / بـغـداد / الـرصافـة / حـي الوحدة / مـحـلـة  906 / شــــارع الـصـناعـة / 
الـجـامـعـة الـتـكـنـولـوجـيـة / بـنـايـة رئـاسـة الـجـامـعـة / القاعة الصفراء(  عـلـى أن تـقـدم عـطاءاتـهـم فـي داخـل ظـروف مـغـلـقـة ومـخـتـومـة ومـثـبـت عـلـيـها اسـم 

مـقـدم الـعـطــاء وعـنـوانـه االلـكـتـرونـي ورقـم الـهاتـف واسـم ورقـم الـمـنـاقـصـة مـسـتـصـحـبـيـن مـعـهـم الـبـيـانـات اآلتـيـة :
1- الـتـأمـيـنــــات األولـيــــة والـبـالـغــــة ) 3 % ( مــــن الـكـلـفــــة الـتـخـمـيـنـيـة بـشــــكـل خـطـاب ضـمــــان أو صـك مـصـدق أو ســــفـتـجـة وتـكــــون نـافـذة لـغـايـة 

.)2018/12/31(
2- عـدم مـمـانـعـة مـن الـهـيـئـة الـعـامـة لـلــضـرائــب مـعـنــون الــى )الـجـامـعــة الـتـكـنـولـوجـيـة( وتـكـون بـالـنـسـخـة األصـلـيـة.

3- شـهـادة تـأسـيـس الـشـركـة.
4- عـقـد تـأسـيـس الـشـركـة والـنـظـام الـداخـلـي 

5-  هـويـة تـصـنـيـف الـمـقـاولـيـن أو الـشـركـات )نـافـذة وقـت تـقـديـم الـعـطـاء(.
6- وصـل شـراء وثـائـق الـمـنـاقـصـة بـنـسـخـتـه األصـلـيـة

7- الـبـيـانـات الـمـالـيـة لـلـسـنـوات الـثـالث األخـيـرة .
وعـلـى الـراغـبـيـن االشـتـراك بـالـمـناقـصـة مـراجـعـة الـجـامـعـة التـكـنـولـوجـيـة / بـنـايـة شـعـبـة الـعـقـود الـحـكـومـيـة و أن مـبـلـغ مـسـتـنـدات الـمـنـاقـصـة الـبـالـغ 
)500,000( خـمـســــمائـة ألــف ديـنـار عـراقـي  غـيـر قـابـل لـلـرد وأخـر مـوعـد لـبـيـع وثـائـق الـمـنـاقـصـة ســــيـكـون يـوم ) الـخـمـيـس ( المصادف )20 / 9 / 
2018( وان يــوم ) األحـد ( الـمـصـادف  )23 / 9 / 2018( الـسـاعـة ) الـعـاشـرة صـبـاحا( هـو مـوعـد غـلـق الـمـنـاقـصـة. وسـيـتـم فـتـح الـعـطاءات بـشـكـل عـلـنـي 
فـي نـفـس يــوم الـغـلـق أمـام مـقـدمـي الـعـطــاءات وإذا صــادف يــوم الـفـتـح عـطــلـة رسـمـيـة فـيــؤجــل إلــى الـيـوم الـذي يــلـيـه وسـوف يــهـمـل أي عـطـاء يـتم 

تـقـديـمـه بـعـد مـوعـد غـلــق الـمـنـاقـصـة.
يـتـحـمـل مـن تـرسـو عـلـيـه الـمـنـاقـصـة أجـور الـنـشـر واإلعــالن وان جـهـة الـتـعـاقـد غـيـر مـلـزمـة بـقـبـول أوطــأ الـعـطــاءات.

ســــيـتـم عـقـد مـؤتـمـر خـاص بـاالجـابـة عـلـى اسـتـفســــارات الـمـشــــاركـيـن فـي الـمـنـاقـصـة عـنـد الـسـاعـة )الـعـاشـرة( مـن يـوم )األحـد( الـمـصـادف ) 16 / 9 / 
2018 ( فـــي )الجامعة التكنولوجية / قـسـم األعـمـار والـمـشـاريـع(. 

مــع مـراعـاة أن يـكـون مـقــدم الـعـطـاء مـسـتـوفـيـاً لـلـمـعـايـيـر الـمـدرجـة فـي أدنـاه :
1- أن تـكـون درجـة تـصـنـيـفـه ال تـقـل عـن الـدرجـة الـتـاسـعـة )  مـدنـي و مـيـكـانـيـك و كـهـربـاء ( .

2- أن تـكـون لـديـه أعمال مـماثـلـه مـنـجـزة مـؤيـدة مـن الـجـهـات الـمـعـنـيـة .
3- أن يـكـون لـديـة آليات ومـعـدات و كـادر قـيـادي وهـنـدسـي وأداري وعـمـالـي تم تحديدها في شروط المناقصة.

4- أن يـكـون لـديـه خـبـرة عـامـة وخـبـرة تـخـصـصـيـة فـي مـجـال الـتـعـاقـدات وإدارة الـعـقـود .
5- أن يـكـون لـديـه أداء مـالـي, ومـعـدل إيـراد سـنـوي والقدرة المـالـيـة الالزمـة النجاز المشروع .

6- ال يـوجـد لـديـه أي تـضـارب فـي الـمـصـالـح مـع مـقـدمـي الـعـطـاء الـمـنـافـسـيـن . 
7- أن يـقـوم بـمـلـئ ) الـقــسم الــرابـع ( الـخـاص بـالـوثـيـقـة الـقـيـاسـيـة ) اسـتمـارات الـعـطاء ( وبـخالف ذلـك سيـتم اسـتـبـعـاد الـعـطـاء الـمـقـدم .

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف املثن�ى 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

السماوة
العدد: 193/ش/2018

التاريخ: 2018/9/2
اعالن

اىل / املفقود ) عيل رحيمة سلطان (
ح�رت زوجت�ك املدع�وة ) جواهر 
نارص بعيش ( اىل وقدمت طلب تروم 
فيه الحصول عىل حكم بوفاتك وذلك 
 2014/6/14 من�ذ  مفق�ود  كون�ك 
ول�م يعرف مص�رك لح�د االن ففي 
حال كونك حيا علي�ك مراجعة هذه 
املحكمة او اقرب مركز رشطة وكذلك 
من لديه معلومات عن املفقود اعاله 
مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة او اق�رب 
مركز رشطة لالدالء بها وبخالف ذلك 
س�وف تقوم املحكم�ة باصدار حكم 

الوفاة بحقك.
القايض

عبد االمر عبد الحسني حسن
������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف املثن�ى 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الكوفة
العدد: 1787/ش/2018

التاريخ: 2018/9/2
اعالن

اىل / املدع�ى علي�ه ) س�ليم كيك�و 
كاظم (

اقامتك املدعية ) خلود صاحب كريم 
( الدع�وى املرقمة اع�اله امام هذه 
املحكمة تطلب فيها )ت؟أييد حضانة 
الطفل عيل سليم كيكو( ، وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك  فق�د تق�رر تبليغ�ك 
اعالن�ا بصحيفتني يوميتني محليتني 
للحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املوافق 2018/9/11  وعند 
ع�دم حض�ورك او م�ن ين�وب عنك 
قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون القانون.
القايض

حميد جخم علوان
������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح 

الدين االتحادية 
دار القضاء يف الضلوعية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الضلوعية 

الع�دد / حج�ة حج�ر وقيموم�ة / 
 2018

التاريخ 20 / 8 / 2018 
م / اعالن 

قدمت املدع�وة ) نجيه خلف حماده 
( طلب�ا اىل هذه املحكم�ة طلبت فيه 
نصبه�ا قيمة ع�ىل زوجه�ا ) مزهر 
صال�ح غايب ( لفقدان�ه بتاريخ 12 
االن اليع�رف  / 11 / 2017 ولح�د 
مصره حي�ا كان ام ميتا فمن لديه 
اعرتاض او معلومات تفيد حياته او 
مماته الحضور ام�ام هذه املحكمة 
يف اليوم التايل للنرش لتقديم اعرتاضه 
وبخالف�ه س�وف تنظ�ر املحكمة يف 

الطلب وفق القانون .
القايض 

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

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح 
الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 

سامراء
الع�دد:2018/6152                

التاريخ: 2018/9/3
نرش اعالن

قدم�ت املس�تدعية )ش�يماء عيدان 
علوان( طلب اىل هذه املحكمة تطلب 
فيه اصدار حج�ر وقيمومة لزوجها 
املفقود )رعد فيصل محمود( والذي 
علي�ه   2013/8/13 بتاري�خ  فق�د 
واس�تنادا لقانون رعاي�ة القارصين 
ق�ررت املحكمة ن�رشه بصحيفتني 
محليت�ني لغ�رض التثبت م�ن حياة 

املفقود  
م�ع الت�ق��دي�ر...

القايض
احمد إبراهيم رمضان

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف املثن�ى 
االتحادية

يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
السماوة

العدد : 2244/ش/2018
التاريخ : 2018/8/28 

اعالن
اىل املدعى عليه / )احمد عبد الحسني 

جرب( 
اقامت  زوجتك املدعية )حنني سامي 
عب�ادي( بالع�دد 2244/ش/2018 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة طلب�ت فيه�ا 
التفري�ق للهجر بينكم�ا وملجهولية 
محل اقامتك  حس�ب اق�وال مختار 
الت�ي  االوىل  الجربوعي�ة  منطق�ة 
ثالث�ا  ش�خصا  املحكم�ة  ادخلت�ه 
لالس�تيضاح وال�ذي اف�اد بارتحالك 
اىل جه�ة مجهولة لذا قررت املحكمة 
ن�رش تبليغ�ك بوس�اطة  صحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكم�ة  صب�اح ي�وم 2018/9/9 
او م�ن ين�وب عنك قانونا وبعكس�ه 
س�تجري املحاكم�ة  بحق�ك غيابيا 

وفق القانون
القايض

فارس نجم ابو حسنة

إعــالن
مناقصة رقم ) 2 ( لسنة 2018

  تـعـلـن )وزارة الـتـعـلـيـم الـعـالـي والـبـحـث الـعـلمـي / الـجـامـعـة الـتـكـنـولـوجـيـة( عـن أجـراء )مـنـاقـصـة عـامـة ( والـخـاصـة بـ )مـشـروع أنـشـاء بـنـايـة مـوقـف 
الـســــيـارات مـتـعـدد الـطـوابـق / اســــتـكـمـال أعـمـال( والـمـدرجـة ضـمـن تـخـصـيـصـات  )صـنـدوق الـتـعـلـيـم الـعـالـي لـسـنـة 2018/ الـجـامـعـة الـتـكـنـولـوجـيـة( 
وبـكـلـفـة تـخـمـيـنـيـة مـقـدارهـا )999,989,200 ( تـســــعـمـائـة وتـســــعـة وتـسـعـون مـلـيـون وتـسـعـمـائـة وتـســــعــة وثـمـانـون ألـف ومـائـتـان ديـنـار عـراقـي 
فـعـلـى الـراغـبـيـن بـاالشـتـراك فـي الـمـنـاقـصـة مـن الـشـركـات والـمـقـاولـيـيـن الـمـصـنـفـيـيـن والـشـركـات الـعـربـيـة واألجـنـبـيـة مـن ذوي الـخـبـرة واالخـتـصـاص 
تـقـديــــم عـطـاءاتـهــــم خـالل أوقـات الـدوام الـرســــمـي إلـى الـعـنـوان الـتـالــــي  )الـعـراق / بـغـداد / الـرصافـة / حـي الوحدة / مـحـلـة  906 / شــــارع الـصـناعـة / 
الـجـامـعـة الـتـكـنـولـوجـيـة / بـنـايـة رئـاسـة الـجـامـعـة / القاعة الصفراء(, عـلـى أن تـقـدم عـطاءاتـهـم فـي داخـل ظـروف مـغـلـقـة ومـخـتـومـة ومـثـبـت عـلـيـها اسـم 

مـقـدم الـعطــاء وعـنـوانـه االلـكتـرونـي ورقـم الـهاتـف واسـم ورقـم الـمـنـاقـصـة مـستصـحبـيـن مـعهـم الـبـيـانـات اآلتـيـة :
1- الـتـأمـيـنــــات األولـيــــة والـبـالـغــــة )3 %( مــــن الـكـلـفــــة الـتـخـمـيـنـيــــة بـشــــكـل خـطـاب ضـمــــان أو صـك مـصـدق أو ســــفـتـجـة وتـكـون نـافــــذة لـغـايـة 

.)2018/12/31(
2- عـدم مـمـانــعـة مـن الـهـيـئـة الـعـامـة لـلــضـرائــب مـعـنــون الــى )الـجـامـعــة الـتـكـنـولـوجـيـة( وتـكـون بـالـنـسـخـة األصـلـيـة.

3- شـهـادة تـأسـيـس الـشـركـة.
4- عـقـد تـأسـيـس الـشـركـة والـنـظـام الـداخـلـي 

5- هـويـة تـصـنـيـف الـمـقـاولـيـن آو الشركات )نـافـذة وقـت تـقـديـم الـعـطـاء(. 
6- وصـل شـراء وثـائـق الـمـنـاقـصـة بـنـسـخـتـه األصـلـيـة.

7- الـبـيـانـات الـمـالـيـة لـلـسـنـوات الـثـالث األخـيـرة .
وعـلـى الـراغـبـيـن االشـتـراك بـالـمـناقـصـة مـراجـعـة الـجـامـعـة التـكـنـولـوجـيـة / بـنـايـة شـعـبـة الـعـقـود الـحـكـومـيـة و أن مـبـلـغ مـسـتـنـدات الـمـنـاقـصـة الـبـالـغ 
)500,000( خـمـسـمائـة ألــف ديـنـار عـراقـي غـيـر قـابـل لـلـرد وأخـر مـوعـد لـبـيـع وثـائـق الـمـنـاقـصـة سـيـكـون يــوم ) األحـد ( الـمـصـادف ) 23 / 9 / 2018( 
وان  يـوم  ) االثـنـيـن (  الـمـصـادف  )24 / 9 / 2018( الـســــاعـة )الـعـاشــــرة صـبـاحا(  هـو مـوعـد غـلـق الـمـنـاقـصـة. وسـيـتـم فـتـح الـعـطاءات بـشـكـل عـلـنـي 
فــي نــفـس يــوم الـغـلـق أمـام مـقـدمـي الـعـطــاءات وإذا صــادف يــوم الـفـتـح عـطــلـة رسـمـيـة فـيــؤجــل إلــى الـيـوم الـذي يــلـيـه وسـوف يــهـمـل أي عـطـاء يـتم 

تـقـديـمـه بـعـد مـوعـد غـلــق الـمـنـاقـصـة.
يـتـحـمـل مـن تـرسـو عـلـيـه الـمـنـاقـصـة أجـور الـنـشـر واإلعــالن وان جـهـة الـتـعـاقـد غـيـر مـلـزمـة بـقـبـول أوطــأ الـعـطــاءات.

ســــيـتـم عـقـد مـؤتـمـر خـاص بـاالجـابـة عـلـى اسـتـفســــارات الـمـشـاركـيـن فـي الـمـنـاقـصـة عـنـد الـسـاعـة )الـعـاشـرة( مـن يـوم )االثـنـيـن( الـمـصـادف )17 / 9 / 
2018( فـــي )الجامعة التكنولوجية / قـسـم األعـمـار والـمـشـاريـع(.

مــع مـراعـاة أن يـكـون مـقــدم الـعـطـاء مـسـتـوفـيـاً لـلـمـعـايـيـر الـمـدرجـة فـي أدنـاه :
1- أن تـكـون درجـة تـصـنـيـفـه ال تـقـل عـن الـدرجـة الـسـابـعـة )مـدنـي و مـيـكـانـيـك و كـهـربـاء( .

2- أن تـكـون لـديـه أعمال مـماثـلـه مـنـجـزة مـؤيـدة مـن الـجـهـات الـمـعـنـيـة .
3- أن يـكـون لـديـة آليات ومـعدات و كادر قـيـادي وهـنـدسـي وأداري وعـمـالـي تم تحديدها في شـروط الـمـنـاقـصـة. 

4- أن يـكـون لـديـه خـبـرة عـامـة وخـبـرة تـخـصـصـيـة فـي مـجـال الـتـعـاقـدات وإدارة الـعـقـود. 
5- أن يـكـون لـديـه أداء مـالـي سـابـق ومـعـدل إيـراد سـنـوي والقـدرة المـالـيـة الالزمـة النجاز المشروع .

6- ال يـوجـد لـديـه أي تـضـارب فـي الـمـصـالـح مـع مـقـدمـي الـعـطـاء الـمـنـافـسـيـن . 
7- عـلى مـقـدم العـطـاء مـلـئ الـقـسم الـرابـع الـخـاص بـالـوثـيـقـة الـقـيـاسـيـة ) اسـتمـارات الـعـطاء ( وبـخالف ذلـك سيـتم اسـتـبـعـاد الـعـطـاء الـمـقـدم .
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وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
اجلامعة التكنولوجية  
قسم الشؤون القانونية 

اعالن للمرة الثالثة
تعلن الجامعة التكنولوجية  عن اجراء مزايدة لبيع 
مواد مستهلكة للمرة الثالثة وفقا ألحكام قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013  
املعدل يف الساعة العارشة من صباح يوم االربعاء 
املواف�ق 2018/9/19  فعىل الراغبني باالش�راك 
باملزايدة مراجعة قسم الشؤون القانونية قبل موعد 
املزايدة لالطالع عىل الرشوط  املطلوبة واملواد املراد 
بيعها مس�تصحبني معهم يف موع�د املزايدة مبلغ 
التأمينات القانونية مع املستمسكات الشخصية 
املذك�ورة يف الرشوط اعاله وكتاب براءة ذمة  من 
الرضيبة لعام 2017  او 2018 ويتحمل من ترسو 
عليه املزاي�دة اجور الخدمة البالغة )2%( من بدل 
البيع ويف حالة حصول عطلة رسميةيكون موعد 

املزايدة يف اليوم التايل للموعد املذكور
رئاسة اجلامعة التكنولوجية

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة / 204/ت/2018

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الرميثة العقار  تسلسل سهام املدين 
يف العقار )34(  م )22(  الطرب الواقع يف الرميثة والعائد 
للمدين )غيث مزهر عليوي( املحجوز لقاء طلب الدائن 
محمد جاس�م نعم�ة البالغ مائة وع�رشة مليون دينار 
عراقي فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانونية عرشة من املائ�ة من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشري
املنفذ العدل

عالء حبيب الهدابي
املواصفات :

1 � موقعه و ورقمه : الرميثة قطعة 34 مقاطعة )22( 
الطرب

2  � جنس�ه ونوعه : بس�تان يوجد فيه مغروس�ات من 
النخيل واشجار الفاكهة

3  �  ح�دوده واوصاف�ه : يق�ع يف مدين�ة الرميث�ة عىل 
طريق الرميثة الحمزة

4 � مشتمالته : عرشة محالت تجارية وفرن صمون 
5  �مساحته : )1( دونم و )4( اولك و )48( مر 

6 � درجة العمران 
7  � الشاغل

8 � القيم�ة املق�درة ) 94,336,000( اربعة وتس�عون 
مليون وثلثمائة وستة وثالثون الف دينار

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة  :2018/366

التاريخ 2018/9/2 
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الرميثة العقار تسلس�ل )687/37( 
الواق�ع يف منطقة الجديدة والعائد للمدين  ارساء كاظم 
بلج�ي املحج�وز لقاء طل�ب الدائن كميل نافع حس�ني 
البال�غ اربعة ماليني واربعمائة ال�ف دينار فعىل الراغب 
بالرشاء مراجع�ة هذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما 
تبدا من الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل والداللية عىل 

املشري
املنفذ العدل

عالء حبيب الهدابي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : الرميثة الجديدة 687/37
2  �جنسه ونوعه : عرصة 

3 � ح�دوده واوصاف�ه : مش�يد عليه رب�اط مبني  من 
الكونكريت  املسلح 

4 � مشتمالته 
5 � مساحته : 250م2

6 � درجة العمران 
7 � الشاغل 

مالي�ني  خمس�ة   5,400,000 املق�درة   القيم�ة   �  8
واربعمائة الف دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الكوفة
العدد  /718/ج/2018

التاريخ 2018/8/30
اىل / املتهم الهارب حس�ني عبد عيل حس�ن 

السالمي 
اعالن غيابي

حيث ان�ك مته�م بالدعوى املرقم�ة 718/
ج/2018 واملش�تكي فيها غس�ان عبد زيد 
عبد الرضا وفق احكام املادة 435 عقوبات 
وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغك امام 
ه�ذه املحكم�ة بموع�د املحاكم�ة املوافق 
حض�ورك  ع�دم  حال�ة  ويف   2018/10/2

تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
  �����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الكوفة
العدد  /662/ج/2018

التاريخ 2018/8/30
اىل / املته�م اله�ارب صف�اء محم�د رض�ا 

جعفر 
اعالن غيابي

حيث ان�ك مته�م بالدعوى املرقم�ة 662/
ج/2018 واملشتكي فيها الحق العام   وفق 
اح�كام  461 عقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك تق�رر تبليغك امام ه�ذه املحكمة 
بموعد املحاكم�ة املوافق 2018/10/2 ويف 
حالة عدم حضورك تجري املحاكمة غيابيا 

وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد  /3274/ب2018/1

التاريخ 2018/9/3
اىل / املدعى عليه ) عباس طه رضا( 

اقام املدعي )عبد الحس�ني ط�ه رضا( الدعوى 
البدائية املرقمة اعاله  والتي يطلب فيها الحكم 
بتأديتك له م�ا بذمتك مبلغا مقداره اثنى عرش 
ملي�ون دين�ار ولثبوت مجهولي�ة محل اقامتك  
حس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار 
ح�ي االنصار / 1 حيدر رسحان الجبوري عليه 
قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحضور يف موع�د املرافعة 
ي�وم 2018/9/13 وعن�د ع�دم  املص�ادف يف 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانون�ا 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة املناذرة 
العدد  /73/ب/2017

التاريخ 2018/8/1
اعالن مزايدة

تبي�ع هذه املحكم�ة باملزاي�دة العلنية القطعة 
فع�ىل  الح�رة   16 مقاطع�ة   3/17 املرقم�ة 
الراغب�ني بال�رشاء الحضور اىل ه�ذه املحكمة 
يف اليوم الثالثون من الي�وم التايل لنرش اعالالن 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
10% من القيمة املقدرة ويتحمل  املشري اجور 

االعالن والداللية 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف /

القطع�ة عبارة عن بس�تان مس�احته 1 دونم 
و22 اولك تقع عىل الش�ارع العام املبلط الرابط 
ب�ني ح�رة � صن�ني االرض ب�ور حالي�ا وغر 
مزروع�ة يف الوقت الحارض تحتوي عىل 7 نخلة 
مثمرة و 4 فس�ائل القيم�ة التقديرية للقطعة 
م�ع املغروس�ات  9,750,000 تس�عة مالي�ني 

وسبعمائة  وخمسون الف دينار

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 3122/ب2018/2
التاريخ 2018/9/2

اعالن 
بن�اءا ع�ىل الق�رار الصادر م�ن هذه 
املحكمة بإزالة ش�يوع العق�ار  املرقم 
3/5335 ح�ي االنصار يف النجف عليه 
تعل�ن هذه املحكم�ة عن بي�ع العقار 
املذكور اعاله واملبينة اوصافه وقيمته 
ادناه فعىل الراغب�ني بالرشاء مراجعة 
هذه املحكمة خالل )ثالثون يوما ( من 
اليوم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا  
البالغ�ة  القانوني�ة  التأمين�ات  مع�ه 
10% من القيم�ة املقدرة بموجب صك 
مص�دق ألم�ر محكم�ة ب�داءة النجف 
وص�ادر من مرصف الرافدين رقم )7( 
يف النجف وستجري املزايدة واالحالة يف 
الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخر 
م�ن االع�الن يف ه�ذه املحكم�ة وعىل 
املش�ري جل�ب هوية االح�وال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي 
االوصاف : 

العق�ار املرقم 2/5335 ح�ي االنصار 
يف النج�ف عب�ارة ع�ن دار يق�ع ع�ىل 
ش�ارع فرعي  6 م�ر وبواجهة 7 مر 
ون�زال 15 م�ر وهو مف�رز اىل جزئني 
بصورة غر رسمية الجزء االول يتألف 
م�ن مدخل صغ�ر واس�تقبال وغرفة 
ن�وم واحدة وصحي�ات ومطبخ صغر 
مفت�وح عىل الصالة وصالة  وس�طية 
صغ�رة ومكش�وفة يف الطابق االريض 
ام�ا يف الطاب�ق العل�وي يحت�وي عىل 
صالة كبرة وغرفة نوم وان هذا الجزء 
مشغول من قبل املدعي / 1 عيل كريم 
ناجي وهو يرغب بالبقاء يف العقار بعد 
البيع بصفة مستأجر اما الجزء الثاني 
يتأل�ف م�ن مم�ر بعرض م�ر وطول 
7 م�ر وكلي�دور وغرف�ة ن�وم واحدة 
ومطبخ وصحيات ومكش�وفة صغرة 
يف الطابق االريض اما يف الطابق العلوي   
يحت�وي عىل غرف�ة واحدة ومش�غول 
م�ن قب�ل املدع�ي / 2 وه�ب حس�ن 
ظاه�ر وه ويرغ�ب بالبق�اء يف العقار 
بعد البيع بصفة مس�تأجر وان عموم 
بن�اء  وان  م2   120 العق�ار  مس�احة 
العقار يف جزئيه من الطابوق ومسقف 
بالش�يلمان ومجهز بامل�اء والكهرباء 
وان درج�ة عمرانه وس�ط وان القيمة 
الكلية للعق�ار مبلغ )100,000,000( 

مائة  مليون دينار فقط ال غرها
�������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة

العدد / 377/ب /2018
التاريخ 2018/9/3

اىل / املدع�ى عليه�م ) فاض�ل ون�وال 
وفاطم�ة ونج�اة وميع�اد ومل�ى اوالد 
حس�ن ع�يل وس�ارة ياس�ني حس�ن 

وحسن سعيد محمد( 
اعالن 

تحية طيبة
اق�ام املدعي )ع�الوي صاحب عباس(  
/377 املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 

ب/2018 املتضمنة طلبه بازالة شيوع 
العقار املرق�م 34 مقاطعة 22 الحرة 
وبالنظر ملجهولية محل اقامتكم حسب 
رشح القائ�م بالتبليغ وتأيي�د  مختار 
املنطق�ة علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك�م اعالنا بصحيفتني رس�ميتني 
يوميتني محليت�ني للحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املصادف 
2018/9/17  الساعة الثامنة صباحا 
ويف ح�ال ع�دم حضورك�م او ارس�ال 
م�ن ينوب عنكم قانونا  س�وف تجري 
املرافع�ة بحقك�م غيابي�ا وعلن�ا وفق 

االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
�������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 458/ب2018/5
التاريخ 2018/8/29

اىل / املدع�ى علي�ه ) محم�د مه�دي 
صاحب(

اق�ام املدع�ي ) مدي�ر بلدي�ة النج�ف 
البدائية  الدع�وى  اضاف�ة لوظيفت�ه( 
املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم 
) بالتعويض بخص�وص العقار املرقم 
ولثب�وت   ) املع�ارض  ارض   3/207
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائي واش�عار مختار حي 
الجامع�ة قاس�م عبيد الرفاع�ي عليه 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور  
يف  موع�د املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم 
2018/9/16 وعند ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف 
تج�ري املرافعة بحق�ك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

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

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد / 4006/ ش2018/1

التاريخ 2018/9/3
اىل / املدعى عليه /  س�اهره سليم 

محمد
اق�ام املدع�ي عبد الله حس�ني عبيد 
الدعوى املرقمة 4006/ش2018/1 
امام هذه املحكمة والذي يطلب فيها 
تصدي�ق طالق للمدعي�ة وملجهولية 
محل اقامتكم  وحس�ب رشح املبلغ 
القضائي واش�عار مخت�ار منطقة 
س�يف س�عد/ كرب�الء  ل�ذا تق�رر 
تبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني 
محليتني رس�ميتني فعليك الحضور 
امام هذه املحكمة يف موعد  املرافعة 
املواف�ق يوم 2018/9/13 الس�اعة 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عباس عيل هادي
������������������������������

فقدان

تع�رض   2018/7/13 بتاري�خ 
صاح�ب الص�ورة اىل ح�ادث دهس 
ق�رب الكراج الش�مايل مم�ا ادىل اىل 
وفات�ه وممن يتع�رف علي�ه تبليغ 
اهله كون جثته موج�وده حاليا يف 
الطب العديل يف النجف االرشف ولكم 

االجر والثواب
������������������������������

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد 
كاظ�م حس�ني ف�رج ال�ذي يطل�ب 
فيه تبدي�ل )اللقب( م�ن )فراغ( اىل 
) املنص�وري( فم�ن لدي�ه اعراض 
مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدى 
اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه  
س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق اح�كام امل�ادة 22 م�ن قانون 
لس�نة   3 رق�م  الوطني�ة  البطاق�ة 

 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدي�ر األح�وال املدني�ة والج�وازات 

واالقامة العامة
������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرصة 

االتحادية
محكمة استئناف البرصة / بصفتها 

االصلية
العدد / 374/ س/2017

التاريخ 2018/9/3
اعالن

تبلي�غ االش�خاص الثالث�ة كل م�ن 
نجية عباس عاشور وسامية وعالء 
وصفاء ونورا  اوالد لفته عبو الواحد 
وطيب�ة ع�الء عب�د الرحي�م وصب�ا 
يونس موىل وعبر محمد جابر وعيل 
وكرار ورقية وعال اوالد س�جاد عبد 
الرحيم وشبيدي عيل محمد وطعمه 
حس�ون ع�يل ومهيمن وراف�د اوالد 
منص�ور حس�ون ونس�يمة مهدي 
عبد الله ومردان واش�ية اوالد سالم 
محمد ونظيمة تركي سامل ورباب 
جبار س�الم وميادة ش�مخي جبار  
وجاس�م وقاس�م اوالد محمد جبار 
وس�نية ومري�م اوالد جب�ار س�الم 
وعبد عب�د العايل مه�دي وردية عبد 
الحسني جابر وناظم واعتبار وهيلة 
ونعيمة اوالد حمد عبد العايل ونمرة 
عب�د الواح�د محم�د وزه�رة عاتي 

وخريبش وانيسة عيدان عيل 
وفوزي�ة عليان عيل وج�واد وفاضل 
وعب�د الل�ه ونض�ال وزين�ب وكوثر 

والهام اوالد جبار عيدان 
وعماد وجهاد وامل وصديقة وغنية 
وايم�ان ومن�رة اوالد جعفر عيدان 
وقدوة وس�ارة عادل عي�دان واحمد 
ومؤيد وميثاق وشرين وسهر اوالد 
حكم�ت عادل واك�رم ونجالء وملياء 

وهديل واسيل اوالد بهجت عادل
بناءا عىل الدعوى االستئنافية املرقمة 
املحكم�ة  ق�ررت  374/س/2017 
ادخال ال�رشكاء يف العقار تسلس�ل 
177 م2 البوش�اوي اشخاص ثالثة 
بالدعوى اىل جانب املستأنفني اكماال  
للخصوم�ة وملجهولية مح�ل اقامة 
االش�خاص الثالثة املذكورين اعاله 
تق�رر تبليغك�م اعالن�ا بصحيفتني 
بالحض�ور  يوميت�ني  محليت�ني 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم 
2018/9/23  او من ينبو عنكم ويف 
حالة عدم حضوركم س�وف تجري 
املرافعة بحقكم  حضورا وعلنا وفق 

القانون
القايض

محسن جميل جريح
رئيس الهيئة االستئنافية يف البرصة

لجنة تثبيت امللكية يف الزبر
اعالن

بموجب قرار تثبي�ت العائدية املؤرخ 
يف 2018/8/12 الص�ادر م�ن لجن�ة 
تثبي�ت امللكي�ة يف الزبر ح�ول تثبيت 
عائدية تم�ام العق�ار 2115/الكوت 
باس�م )س�هيلة س�عاد عب�د االم�ر 
ش�ليبه ( اس�تنادا الحكام امل�ادة 49 
من قانون 43 لس�نة 1971 وقد تقرر 
اع�الن ه�ذا الق�رار مدة ثالث�ني يوما 
وع�ىل من لدي�ه اعراض ع�ىل القرار 
املذك�ور الطع�ن في�ه ل�دى رئاس�ة 
محكمة االس�تئناف اعتبارا من اليوم 
الت�ايل لنرش هذا االع�الن وعند انتهاء 
املده املذكورة وعدم ورود اش�عار من 
رئاسة االستئناف بوقوع الطعن عىل 
القرار لديها خالل املده اعاله ستبادر 
مالحظية التسجيل العقاري يف الزبر 

بالتسجيل وفق هذا القرار
القايض االول

مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبر

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

دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد / 1415/ ب2018/3

التاريخ 2018/9/3
اعالن تبليغ غيابي

اىل املدعى عليه مهدي  حسني  مهدي
اقام عليك املدعي خزعل جميل كاظم 
الدع�وى البدائية املرقمة اعاله وكيلة 
املحامي عبد املجيد عبد الحميد راشد 
يطلب فيها الحكم بالزامكبتاديةمبلغ 
ق�دره 10,000,000 ع�رشة مالي�ني 
دين�ار اج�ر مث�ل ع�ن امل�دة املطالب 
املرق�م  العق�ار  اش�غال  ع�ن  به�ا 
213/71م19 خ�ان اللوالوة  وللفرة 
من 2016/10/1 لغاية 2018/5/27 
حس�ب  اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة 
رشح املبل�غ قيرص خالد عب�د الله يف 
2018/8/12 مرفقه اش�عار مختار 
بعقوب�ة رق�م 7 مخت�ار محل�ة 206 
خ�ان اللوال�وة  املدع�و محم�د ع�يل 
حمودياملكدمي واملصدق من املجلس 
املح�يل بتاري�خ 2018/8/13 تق�رر 
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميتني ع�ىل موعد املرافع�ة املوافق 
2018/9/9 الساعة التاسعة صباحا 
ويف حال عدم حضورك او ارس�ال من 
ينبو عنك سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

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

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

االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة

العدد / 1414/ ب2018/1
التاريخ 2018/8/28

اعالن تبليغ غيابي
اىل املدعى عليه مهدي  حسني  مهدي

اقام عليك املدعي خزعل جميل كاظم 
الدع�وى البدائية املرقمة اعاله وكيلة 
املحامي عبد املجيد عبد الحميد راشد 
بالزامكبتاديتك  الحك�م  يطلب فيه�ا 
للمدعي اعاله مبلغ قدره خمس�ون 
ملي�ون دين�ار ع�ن ف�رق ب�دل بي�ع 
العق�ار املرق�م  213/71م19 خ�ان 
اقامت�ك  مح�ل  اللوالوةوملجهولي�ة 
حس�ب رشح املبل�غ  يف هذه املحكمة 
قيرص خالد عبد الله يف 2018/8/12 
مرفقه اش�عار مختار قضاء بعقوبة 
رقم 7 مختار محلة 206 خان اللوالوة  
املدع�و محم�د ع�يل حمودياملكدمي  
واملص�دق من املجلس املح�يل بتاريخ 
2018/8/13 تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ع�ىل 
موع�د املرافعة املواف�ق 2018/9/9 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال 
عدم حضورك او ارسال من ينبو عنك 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

مهدي قدوري كريم
 ������������������������������

مجلس القضاء االعىل
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة   

بعقوبة   
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
العدد / 3176/ ش2018/4

التاريخ 2018/9/2

نعم�ان  عص�ام  علي�ه   املدع�ى  اىل 
محمود

اعالن
ملقتضيات الدع�وى الرشعية املرقمة 
اع�اله واملقام�ة م�ن قب�ل املدعي�ة 
والت�ي  رش�يد(  ابراهي�م  )نج�الء 
موضوعها التفريق للهجر وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب اش�عار مركز 
 10884 بالع�دد  التحري�ر  رشط�ة 
مخت�ار  واش�عار   2018/7/31 يف 
التحري�ر املدع�و س�عد حم�د خل�ف 
عليه قررت املحكمة تبليغك بواسطة 
صحيفت�ني يوميتني بموع�د املرافعة 
املواف�ق 2018/9/17 ويف حالة عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
س�تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

حسب االصول
القايض

شيماء عباس عيل

العدد : 1279
التاريخ 2018/8/29
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وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 5456

التاريخ  2018/7/16
بناء على الدعوى املقامة من قبل املدعي )زين 
العابديلن جبار موىس( اللذي يطلب فيه تبديل 
لقبه وجعله )الشلمري(  بدال من )البوليهبي(   
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
ملده اقصاها خمسلة علر يوما وبعكسله 
سلوف تنظر هلذه املديريلة يف الدعلوى وفق 
احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 6503
التاريخ  2018/8/12

قلدم املواطلن )عبد اللله حمود جاسلم( طلبا 
لغلرض تبديلل لقبله وجعله )شلبع( بدال من 
) حيلدر(  فملن لديله اعلرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مده اقصاها خمسلة عر يوما 
وبعكسله سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احلكام امللادة )22( من قانلون البطاقة 
الوطنيلة رقلم 3 لسلنة 2016 واالملر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

وزارة العدل 
دائرة  التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم اإلضبارة 2018/1362

التاريخ 2018/9/3
اىل املنفذ عليه / مثنى عيل حسني 

لقلد تحقلق لهذه املديريلة من خلالل رشح املبلغ 
القضائي لهذه املديرية واشعار مختار   انك مجهول 
محلل االقامة وليس للك موطن دائلم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ واسلتنادا للمادة )27(  
ملن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ النجف خالل خمسلة عر يوما تبدأ 
ملن اليوم  التايل للنر ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضلورك ويف حالة عدم حضورك سلتبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

كرار عماد كايت
اوصاف املحرر :

قرار محكمة االحوال الشلخصية يف النجف بالعدد 
واملتضملن   2018/4/16 يف  /ش2018/5   762
تسلليم االثلاث الزوجيلة اىل الدائنلة داليلة محمد 

حمزة
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الكوفة
العدد  /673/ج/2018

التاريخ 2018/8/30
اىل / املتهم الهارب صباح عبد محسن الفتالوي

اعالن غيابي
حيلث انك متهم بالدعلوى املرقمة 673/ج/2018 
واملشلتكية فيها انتصلار تقي عليل    وفق احكام 
امللادة 457 عقوبلات وبدالللة مواد االشلرتاك 47 
/ 48 / 49 منله  وملجهوليلة محلل اقامتلك تقرر 
تبليغك امام هذه املحكمة بموعد املحاكمة املوافق 
2018/10/2 ويف حاللة علدم حضلورك تجلري 

املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة  :2017/39

التاريخ 2018/8/9
اعالن 

تبيلع مديريلة تنفيذ النجلف العقار تسلسلل 
3/37988 حي الوفلاء الواقع يف النجف العائد 
للمدين رضية نلوري مطر املحجوز لقاء طلب 
الدائن عيل راشلد حمدي الباللغ اثنان وثالثون 
مليلون فعلى الراغلب باللراء مراجعة هذه 
املديريلة خالل مدة ثالثني يوما تبلدأ من اليوم 
التأمينلات  معله  مسلتصحبا  للنلر  التلايل 
القانونيلة عرة من املائة ملن القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عى املشرتي
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :

1 ل موقعه ورقمه : نجف حي الوفاء 3/37988 
حي الوفاء 

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

4 ل مشلتمالته : العقار يقع عى شارع فرعي 
10 ملرت يتأللف ملن سلاحة اماميلة مبلطلة 
باملوزائيلك تحتوي على تواليت ومخزن صغري 
ومدخلل يلؤدي اىل املطبلخ جدرانله وارضيلة 
بالجلدران  ومسلقف  بالسلرياميك  مكسلوه 
الثانويلة وكذللك اسلتقبال وكليلدور مرف 
على غرفتني ومكشلوفتني وحملام داخل احد 
املكشلوفتني وسلم يؤدي اىل السطح الدار الذي 

يحتوي عى غرفة 
5 ل مساحته : حسلب السند املرفق باإلضبارة 

200م
6  ل درجة العمران : متوسطة

7  لالشلاغل : عيل عيلدان يرغلب بالبقاء بعد 
البيع بصفة مستأجر

8  لالقيملة املقلدرة : القيملة الكليلة للعقلار 
116,000,000 مائة وستة عرة 

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1702/ب2018/2

التاريخ 2018/9/3
اىل / املدعى عليه / )عدنان مجيد صاحب(

اقلام املدعلي )عبلاس كاملل ركلن( الدعوى 
البدائيلة املرقملة اعلاله والتلي يطللب فيهلا 
الحكم  )بتأديتك له مبلغا مقداره ثالثة ماليني 
وثمانمائلة وخمسلة وسلبعون اللف دينلار( 
ولثبلوت مجهولية محل اقامتك حسلب رشح 
املبللغ القضائلي واشلعار مختلار محلة حي 
الرطة /1 عليه قلررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليتلني يوميتني للحضور 
يف موعد املرافعة املصادف يف يوم  2018/9/17 
وعند عدم حضورك او ارسلال ملن ينوب عنك 
قانونلا سلوف تجلري املرافعة بحقلك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الكوفة
العدد  /633/ج/2018

التاريخ 2018/8/30
اىل / املتهم الهارب مهدي حبيب سلمان

اعالن غيابي
املرقملة 633/ بالدعلوى  انلك متهلم  حيلث 

ج/2018 واملشلتكي فيها حيدر جابر حسلني 
عقوبلات   457 امللادة  احلكام  وفلق  عبلود  
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك امام هذه 
املحكمة بموعد املحاكمة املوافق 2018/10/2 
ويف حالة عدم حضورك تجري املحاكمة غيابيا 

وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

تنويه
ورد سلهوا يف صحيفة املسلتقبل العراقي  
بالعلدد ) 1703( بتاريلخ 2018/7/3 يف 
اعالن مديريلة االحوال املدنيلة والجوازات 
واالقاملة يف النجلف االرشف اسلم املدعية 
)شلنوة شلاكر حسلني( خطأ والصحيح 

)شنوة شاكر حسن( لذا اقتىض التنويه
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
البلرة  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل 

العدد / 4090/ ش/2018
التاريخ 2018/8/30

اعالن
اىل املدعى عليه )انور سالم جاسم(  

اقامت املدعية زهرة حسلني نارص الدعوى 
الرعية املرقملة اعاله لدى هذه املحكمة 
تطالبلك فيها بالتفريق للهجلر وملجهولية 
محل اقامتك  حسلب رشح القائم بالتبليغ 
يف محكملة مركلز رشطلة القبللة وتأييد 
املجلس البلدي ملنطقة القبلةالقائم 1 مؤرخ 
2018/8/6 للذا  قلررت املحكملة تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني رسميتني ويف 
حالة عدم حضورك فانه سلوف يتم اجراء 
املرافعلة بحقك غيابيا وفلق القانون علما 
ان موعلد املرافعة يصلادف 2018/9/24 

الساعة التاسعة صباحا
القايض

نوري قادر حنون املالكي

اعالن
اىل املتهم الغائلب / )الرطي عادل 

كاظم فتحي سالم( 
املنسلوب اىل / قيادة حدود املنطقة 

الرابعة  
العنوان / محافظة البرة  ل قضاء 

شط العرب
بملا انك متهم وفق امللادة / 30 من 
ق ع د رقم 14 لسلنة 2008 الهمالك 
مما تسلبب بهلروب املوقلوف اثناء  
اخراجه من املوقف واالسلتيالء عى 
اقتىض  اقامتك   بندقيتكوملجهوليلة 
تبليغلك بهذا االعلالن عى ان تحرض 
املام محكمة قلوى االملن الداخيل 
االوىل / املنطقلة الخامسلة البرة 
خالل ملدة ثالثون يوما ملن تاريخ 
نر هذا االعلالن يف صحيفة محلية 
يومية وتعليقه يف محل اقامتك ومقر 
دائرتلك وتجيب عن التهملة املوجة 
ضلدك وعند علدم حضورك سلوف 
تجلري محاكمتلك غيابيا  اسلتنادا 
الحكام امللواد )65 و 68 و69(   من 
قانلون اصلول املحكملات الجزائية 
لقلوى االمن الداخيل رقم 17 لسلنة 

2008
اللواء الحقوقي

رئيلس محكمة قلوى االمن الداخيل 
االوىل

املنطقة الخامسة
للللللللللللللللللللللللللللل

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة 

قسم الدعاوي
القضية املرقمة 2018/525

مقتبس حكم غيابي
1 ل اسلم املحكملة : محكملة قوى 
املنطقلة  االوىل  الداخليل  االملن 

الخامسة
2 ل اسلم امللدان الغائلب : الرطي 

عمار عيل جرب بدن
3 ل رقم الدعوى : 2018/525 

4 ل تاريخ ارتكاب الجريمة  
5 ل تاريخ الحكم : 2018/6/6

6 ل امللادة القانونية : )34( من ق ع 
د لسنة 2008 املعدل

7 ل  خالصلة الحكلم : عدم شلمول 
املتهلم اعلاله بقانون العفلو العام 
رقلم 27 لسلنة 2016 علن التهمله 
املسنده اليه وفق املادة  34 من ق ع 
د رقم 14 لسلنة 2008 املعدل كونه 
ما زال ماكث يف الغياب ولعدم قيامه 

بتسديد املبلغ املرتتبة بذمته
8 ل تبديل ملادة االحالة اىل املادة 34 
اوال وثانيلا من ق عد رقم 14 لسلنة 
2008 املعدل بدال من املادة 37 من ق 
ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل عمال 
باحكام امللادة 31 من ق أ د رقم 17 
لسلنة 2008 لصدور قانلون تعديل 

قانون عقوبات قوى االمن الداخيل
)ثلالث  مللدة  الشلديد  الحبلس  ل   9
سلنوات( وفق احكما املادة 34 اوال 
ملن ق ع د رقلم 14 لسلنة 2008 
املعدل وبداللة امللواد ) 61 / اوال( و 
)69/اوال( ملن ق أ د رقم 17 لسلنة 
2008 الهماله مما تسلبب بحصول 
ارضار بالعجللة املرقمة 1427 نوع 
فورد بيك اب والتي بذمته  وحسلب 
ملا جاء بالكشلف الفنلي املرقم 16 
يف 2013/1/13 الصلادر من معمل 
التصليلح الشلامل ملديريلة رشطة 

محافظة البرة واملنشأت
 ( مقلداره  مبللغ  تضمينله  ل   10
دينلار  اللف  ثمانمائلة   )800,000
وفق امللادة  34 ثانيا من ق ع د رقم 
14 لسلنة 2008 املعدل عن االرضار 
لحقلت  التلي  القيملة  وانخفلاض 
بالعجللة املوصوفلة اعاله تسلتوىف 

منه بالطرق التنفيذية 
11 ل طلرده ملن الخدملة يف قلوى 
االمن الداخيل   استنادا الحكام املادة 
38/ثانيلا من ق ع د رقم 14 لسلنة 
2008 املعلدل بعلد اكتسلاب الحكم 
الدرجة القطعية بدالللة املادة 89/

اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
12 ل اعطلاء املوظفلني العموميلني 
صالحية القلاء القبض عليله اينما 
وجلد لتنفيلذ الحكم الصلادر بحقه 
والزام املواطنلني باالخبار عن محل 
اختفائه استنادا الحكام املادة 69 / 
ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسلنة 

2008
13 ل حجلز اموالله املنقوللة والغري 
منقولة اسلتنادا الحكام املادة 69/
رابعا من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008

14 ل تحديد اتعاب محاماة للمحامي 
املنتلدب حسلني عبلد االملري جابر 
البالغلة 25,000 خمسلة وعرون 
اللف دينلار عراقلي تلرف له من 
خزينلة الدولة بعد اكتسلاب الحكم 

الدرجة القطعية  
قلرارا غيابيا صلادرا باتفلاق االراء 
اسلتنادا الحكام املادة 60/سادسلا  
 2008 لسلنة   17 رقلم  د  ا  ق  ملن 
قابلال لالعلرتاض والتمييز اسلتنادا 
الحلكام امللادة 71/اوال وثانيلا  من 
بتاريلخ  وافهلم    القانلون  نفلس 

2018/6/6
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيلس محكمة قلوى االمن الداخيل 

االوىل
املنطقة الخامسة

للللللللللللللللللللللللللللل
تنويه

ورد سلهوا يف اعلى اعلالن مديريلة 
تنفيلذ الرميثلة املنشلور يف جريلدة 
املسلتقبل العراقي بالعلدد 1738 يف 
2018/8/30 رقلم االضبلارة 29/

كلملة   2018/8/28 يف  خ/2018 
)تنويه( زائده لذا اتقىض التنويه
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حنين عودة 
تأتين�ا هذه اللحظات التي نحّن فيها ألن نس�رجع بقعتن�ا الجميلة من 
الذكري�ات، فتأت�ي بن�ا فكرة الع�ودة والدخ�ول إىل عالم الجح�ر األزرق، 
مس�لطني الضوء ع�ى صندوق الحي�اة واليد متجهة نح�و مذكرات لعام 

 .2009
يف كل صفحة تقلبها كانت تس�تعيد األيام التي كانت تجلس وتكتب فيها 
م�ا تكتب من أفكار س�اذجة ومش�اعر ممزوجة بالنق�اء والضيق، تقرأ 
بكل صعوبة وهدوء، أحيانا يأتيها ش�عور الخوف والقلق عى نفسها من 
مش�اعر كادت ترهقها وتتعبها، وتبتسم ابتسامة السالم حني تقرأ جمالً 
له�ذه الصغرية مس�تدرجة بتس�اؤالتها كيف لها أن تكت�ب بهذا الوصف 
العمي�ق، فقررت محاولة اس�تعادة بعض ما كتبته ومش�اركته لكل من 

يرغب يف القراءة بحب.
أنا إنسانة، بعيداً عن السياسة، العرق، الدين، الثقافة، العادات والتقاليد، 
الش�كل، ما يخطر ببالكم، أنا إنس�انة، تذكرت من�ذ صغرها عندما كانت 
تلعب يف س�احة البيت بصحبة أصدقاء الطفولة. وطائرات االحتالل كانت 
تحل�ق من فوقهم.. »ما يحال لهم إال يغنوا لها طيارة عربية تحت الجيش 

مضوية«. 
يغن�وا! غ�ري مدركني أن كلمات ه�ذه األغنية ال تنطب�ق تحديداً عى هذه 
الطائرة، يعيدون ويكررون من دون اتصال وتواصل مع الواقع الحقيقي. 
»طي�ارة مرق�ت والزم نغني لها«، وعندما بدأت الس�فر والتنقل من دولة 
إىل أخ�رى، كانوا يقولون لها: حني يس�ألونك من أين أنت؟ أجيبي أنك من 
فلسطني وليس إرسائيل، وإذا استدرجوك وقالوا لك من أين من فلسطني؟ 

أجيبيهم أنك من عرب 48 تعيشني يف قرية عربية إىل جانب حيفا.
باللحظة التي تتكلم بما طلب منها، كان يس�توحيها ش�عور التيه لكالم 
غري مقتنعة به، متمنية أن تكون خرس�اء، بأيام املاس�ينجر والدردش�ة، 
كان لديها أصدقاء غرباء من دول متعددة، عندما كانوا يشركون الحوار 
ويتساءلون من هم عرب ال�48، لم تشعر باكتفاء أنهم فلسطينيو األصل 

يعيشون تحت حكم إرسائيل.
كانت تدخل إىل غوغل مس�تعينة به كي تستطيع إرسال معلومات دقيقة 
ووافيه لتشعر بنرصها، قائلة »يا الله مصعبها.. كم صار عمري وثقافتي 

بحق وطني معدومة!«.
عندم�ا كان أصدقاؤه�ا يتحدثون ع�ن انتخابهم لرئي�س الدولة وأماكن 
الس�ياحة يف دولهم وعن الثقافة التي تميزه�م وتخصهم اتجاه وطنهم، 
يرافقها ش�عور الغرية والتشتت، ملاذا أنا عاجزة عن اإلحساس بذلك، ملاذا 

ال أرى! هل أنا عمياء رغم سالمة برصي! ملاذا ال أشعر باالنتماء!
الرصاعات التي بداخلها والتساؤالت التي لم تجد لها أجوبة، أو من املمكن 
أنها لم تكن من األشخاص املستطلعني، منتظرة إجابة عن كل سؤال من 
األش�خاص الذي�ن حولها، فه�ذا أدى بها إىل ضياع وع�دم ثبات. أصبحت 

تشعر بأنها غريبة يف وطنها.
حينها اتخذت قراراً بأن تتغلب عى هذا الش�عور وتغوص يف أمواج الحياة 
بحثاً عن االنتماء، فنحن ندرك أن الشعور املحزن واملخيب هو إنذار مبرش 

البتكار أفكار نروي بها شجرة أمالنا.

الحقوقي ماجد الحسناوي
يواجه العالم االس�المي حرباً طاحنة خطط لها ومهد السبيل اليها 
الصهيوني�ة ومن لف لفها وه�ي حرب حاقدة الس�تنزاف طاقاتنا 
باستخدام سياسة افساد املس�لمني بأخالقهم إلضعافهم واذاللهم 

فعملوا عى ثالث :
1. القانون : فالقرآن الكريم دستور املسلمني فأراد الحاقدين نزعه 
من النفوس وبكافة الوس�ائل لكنهم واجهوا عقيدة صلبة ففشلوا 

بذلك . فلجأوا اىل . 
2. القي�ادة : املرجعي�ات الدينية الصالحة هي الت�ي تقود املجتمع 
ورس�م خارطت�ه وعرب التاري�خ لن تتخ�ى املرجعيات ع�ن دورها 
التوع�وي والس�لطة ليس هدفه�ا ولكن حقوق الن�اس خط أحمر 
فقارع�ت الباطل والظلم امت�داداً  لألئمة املعصوم�ني »ع« ملقارعة 
الس�لطة الفاس�دة وتنوي�ر املجتم�ع لك�ي ال تهجم علي�ه االفكار 
املنحرف�ة م�ن التي�ارات املعادية فعمل�ت الصهيونية لف�ك ارتباط 
املجتمع باملرجعية فاس�تخدموا وس�ائل لتش�ويه املرجعية والنيل 
منه�ا فجن�دوا عمائ�م مزيف�ة بتموي�ل دوالري وتأهي�ل وتدريب 
مخابراتي وزجهم يف اوس�اط املجتمع للرويج لالنحراف العقائدي 
وادعائه�م بعدم وجوب التقليد واالس�اءة ملرجعياتن�ا الحقة والرد 
عى هذه املحاوالت بتالحم املجتمع مع املرجعيات الصالحة وزيادة 

الوعي االيماني .
ألنها هي صوت وضمري الشعب بكافة اطيافه . 

3. القاعدة من وس�ائل العدو الخبيثة قتل الخلق االسالمي وادركوا 
ان االمة االس�المية عزتها ومنعتها بأخالقها وينب�وع هذا ايمانها 
وعقيدتها فش�جعوا ونرشوا االمراض االجتماعية كاملثلية » تش�به 
الرجال بالنس�اء » واملخدرات واس�تغالل الدعاي�ة للرويج للفجور 
واالباحية وكش�ف االجس�ام والتهتك النغماس الش�باب بالفسوق 
واالبتعاد عن الرجولة والتمرد عى االسالم عالنية او من وراء ستار 
وان كأس وغاني�ة يفع�الن لتحطيم االمة املحمدي�ة ومن مربراتهم 
باس�م الحقوق والحريات تارة واخرى باسم الحداثة وروح العرص 
فاليقظة والحذر من هذه املحاوالت الدنيئة والرد العاصف بالثقافة 
االيماني�ة والوعي الروحي والتمس�ك بالق�رآن الكريم والتالحم مع 
مرجعياتن�ا الصالحة اغلقوا ابوابكم امام االفكار املنحرفة الش�اذة 
ولتنك�ر س�هام الحقد ع�ى جدران وصخ�رة االس�الم الحقيقي 
والعم�ل لتأهيل انفس�نا وبناء انس�ان ق�ادر للتصدي م�ن يحاول 
تشويه االس�الم والنيل منه وكشف ما يدور تحت الستار . وهذا ما 
يفعلوه س�ابقا يف االندلس التي كانت العمامة مقدس�ة ومحرمة 
بني اوس�اط املسلمني فاستطاعوا باخراق املجتمع بتشويه صورة 

العمامة الحقة واالبتعاد عنها وهذا ما يطلبه العدو يف العراق .

العاممة احلقة راية منترصة 
يف قلب العاصفة  

صغرية تستعيد ذكرياهتا 

القيلولة مبعث للسعادة والرس يف مدهتا
خلص�ت دراس�ة علمية إىل وج�ود رابط 
قوي بني الخل�ود لقيلولة قص�رية أثناء 

النهار واإلحساس بالسعادة.
ونقلت صحيفة »إندبندنت«عن ريتشارد 
وايزمان األستاذ يف جامعة هارتفوردشري 
الربيطاني�ة قوله، إن األبحاث الس�ابقة 
أظهرت أن النوم مل�دة 30 دقيقة، يجعل 

اإلنسان أكثر تركيزا وإنتاجا وإبداعا.
وأضاف: »أم�ا نتائج دراس�تنا الجديدة 
فتشري إىل أن اإلنسان يصبح أكثر سعادة 
بمج�رد أخذ قيلولة قص�رية«، مؤكدا أن 
القيلولة لفرة أطول ترتبط بالعديد من 

املخاطر الصحية.
وتوصل�ت الدراس�ة التي ش�ملت 1000 
ش�خص إىل أن 66% من الذي�ن يأخذون 
 %56 يش�عر  فيم�ا  قص�رية،  قيلول�ة 
بالس�عادة مم�ن يقّيل�ون مل�دة طويلة، 
مم�ا يعزز االرتباط الكب�ري بني القيلولة 

القصرية والشعور بالسعادة.
إىل  الدراس�ة  ع�ى  القائم�ون  وتوص�ل 
أن 43% م�ن املش�اركني الذي�ن ت�راوح 
أعمارهم بني 18 و30 سنة، و30% ممن 
تج�اوزوا الخمس�ني، يأخ�ذون قيلول�ة 

طويلة خالل النهار.

املضادات احليوية تسبب حصوات الكىل استخدام الفطر كمواد بناء!
أظه�رت دراس�ة حديثة أن تناول األطف�ال والبالغني خمس�ة أنواع من 
املضادات الحيوية الش�ائع اس�تخدامها يجعلهم أكث�ر عرضة لإلصابة 

بحصوات الكى من األشخاص الذين ال يستخدمون هذه األدوية.
وفحص الباحثون الس�جالت الطبية االلكرونية يف الفرة من 1994 إىل 

2015 لنحو 25981 شخصا أصيبوا بحصوات يف الكى.
وأظه�رت الدراس�ة ان تعاط�ي أي م�ن املض�ادات الحيوية الخمس�ة، 
وهي الس�لفا والسيفالوس�بورين والفلوركينولني والنيروفيورانتون/

ميثينام�ني والبنس�لني، مل�دة من 3 أش�هر إىل 12 ش�هرا ارتب�ط بزيادة 
مخاطر اإلصابة بحصوات الكى.

وتراوح تزايد املخاطر املرتبط بهذه األدوية من 27 باملئة مع البنس�لني 
إىل أكثر من ضعف هذه النس�بة مع الس�لفا. وق�ال الطبيب جريجوري 
تس�يان من مستش�فى األطفال يف فيالدلفي�ا واملعد الرئييس للدراس�ة 
“دون ش�ك أنقذت املض�ادات الحيوية حياة املاليني وه�ي مطلوبة ملنع 

الوفاة أو االرضار الخطرية للعدوى، املزايا تفوق األرضار املحتملة«.

ط�ور علماء أس�راليون م�واد بناء حديث�ة من قش�ور األرز والنفايات 
الناتجة عن إنتاج الزجاج.

وللحصول عى مادة بناء متجانس�ة من قش�ور األرز ونفايات الزجاج، 
يس�تخدم العلماء عجينة خاصة يستخرجونها من فطر مقوس متعدد 
»Trametes versicolor«، وبعده�ا يصبح الخليط جاهزا لصنع الطوب 

وألواح تثبيت األبنية.
وتتمي�ز مادة البن�اء الجديدة بخفة وزنها ومرونتها لتش�كيل كل أنواع 
م�واد البناء الرضورية باملق�اس والحجم الالزم�ني. ويالحظ أن عملية 

إنتاج املادة املبتكرة توفر الطاقة والوقت.
كم�ا يعترب الخرباء املادة املبتكرة صديقة للبيئة ومقاومة للنمل األبيض 

الذي يعاني منه أصحاب البيوت الخشبية.

تقدم العلماء خطوة مهمة عى طريق األدوية 
املس�كنة، ذات الفعالية العالية، وال تتسبب يف 

اإلدمان.
يأمل علم�اء الواليات املتحدة أن يس�اعد هذا 
ال�دواء يف التغلب عى وب�اء اإلدمان عى املواد 
األفيونية، الذي تعاني من�ه الواليات املتحدة، 
األش�خاص  آالف  م�وت  يف  يتس�بب  وال�ذي 
شهريا، ممن يتناولون األدوية املسكنة، التي 
تتضم�ن األفيون بموجب وصف�ات طبية، أو 

كمخدرات.
إن مفعول األدوية التي تحتوي عى األفيون أو 
الفايكودين، ال يقارن باملس�كنات التي تخلو 
من هذه املواد، إال أن املشكلة األساسية لهذه 
األدوي�ة تظل تس�ببها يف اإلدمان الذي يصيب 
أصحاب األم�راض املزمنة مم�ن توصف لهم 
ه�ذه األدوية، ولهذا الس�بب يس�عى العلماء 
األمريكي�ون الخ�راع أدوية مس�كنة لآلالم، 

دون أن تسبب اإلدمان.
ويفرض علماء من كلية ويك فورست للطب 
يف ن�ورث كارولينا، بأنهم نجحوا يف اكتش�اف 
بدي�ال لألدوي�ة  أن يصب�ح  مك�ون، يمكن�ه 
املحتوية عى األفيون املستخدمة حاليا، حيث 
أراد العلماء، يف س�ياق هذه الدراس�ة، تطوير 

دواء من شأنه أن يؤثر يف مستقبالت املسكنات 
التي تس�يطر عى األلم والتش�جيع واإلدمان، 
وكان املك�ون األول له�ذا ال�دواء يتحك�م يف 
الشعور بالنشوة واإلحساس باأللم، ولكن له 
آثار جانبية، حيث يس�بب االكتئاب واإلدمان، 
بينم�ا كان املك�ون الثاني يحج�ب العديد من 
اآلث�ار الجانبي�ة لألفيونات ألن�ه موجه نحو 

املستقبالت ويتحكم باإلجهاد.

وابتك�ر العلم�اء يف النهاية مادة تحمل اس�م 
AT-121 ذات تاثري مزدوج عى املس�تقبالت، 
حيث كانت االسراتيجية املطلوبة هي الجمع 
ب�ني العقاري�ن. وقد أظه�رت نتائ�ج اختبار 
ال�دواء الجدي�د ع�ى الق�ردة ب�أن مفعوله يف 
تس�كني األلم ال يقل عن مفعول األفيون، عى 
الرغ�م من أن جرعته كانت أق�ل ب� 100 مرة 

من جرعة األفيون الالزمة لتسكني األلم.

أف�ادت دراس�ة جديدة ب�أن املع�ادن الثقيلة 
الناتجة عن االنبعاثات الصناعية والس�جائر 
اإللكروني�ة واملحاصيل املعالجة باألس�مدة، 
يمكن أن تزيد فرص اإلصابة بالنوبات القلبية 

والسكتات الدماغية.
ووجدت الدراس�ة املنش�ورة يف املجلة الطبية 
الربيطانية، أن املستويات املنخفضة من املواد 
الس�امة أو املرطن�ة: الرص�اص والنحاس 
والكادميوم والزرنيخ، يمكن أن تعرض صحة 

القلب واألوعية الدموية للرضر.
ويف حني أن تلوث املعادن الس�امة هو مصدر 
قل�ق كب�ري يف البل�دان النامي�ة، ف�إن العديد 
منها شائع بش�كل كاف يف بريطانيا وأوروبا 
والوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة، م�ا يجعله�ا 
مصدرا للخطر عى مستوى السكان، حسبما 
ق�ال املعد الرئييس للدراس�ة، الدكتور راجيف 

تشودري، من جامعة كامربيدج.
ويزي�د التع�رض للزرنيخ من خط�ر اإلصابة 
بأم�راض القل�ب بنس�بة 30%، بينم�ا يزي�د 
التع�رض للرص�اص والكادمي�وم م�ن خطر 
اإلصابة بس�كتة دماغية بنس�بة 62% و%72 

عى التوايل.
ويمك�ن القول إن ه�ذه النتائ�ج ذات أهمية 

خاص�ة يف ال�دول النامي�ة، مث�ل بنغ�الدش 
والهن�د، حي�ث يمك�ن إضاف�ة فالت�ر املياه 
وإطالق مبادرات تعليمية خاصة لغسل املواد 

الغذائية، بهدف الحد من التعرض لألمراض.
يذكر أنه يف والية ميشيغان األمريكية، تعرض 
آالف الس�كان للرص�اص الس�ام املوج�ود يف 
املي�اه لس�نوات، وارتب�ط هذا األم�ر بوفيات 
األجن�ة، فضال عن تس�اقط الش�عر والطفح 

الجلدي ومخاطر أخرى.
وت�م اإلبالغ عم�ا مجموع�ه 13 أل�ف إصابة 
س�كتة  و4205  التاجي�ة،  القل�ب  بأم�راض 

دماغية يف جميع الدراسات.
ويف ح�ني تم التخل�ص التدريجي م�ن الوقود 
والده�ان، الت�ي تحت�وي ع�ى الرص�اص، يف 
العديد م�ن البلدان، فإن مخلفاتها منترشة يف 

كل مكان.

دواء جديد يتفوق عىل املورفني  معادن ثقيلة هتدد حياتنا!

كيف تنام يف 120 ثانية؟
يعان�ي املالي�ني ح�ول العال�م م�ن »جن�ون« 
األرق، ال�ذي يمنعه�م م�ن النوم واالس�تمتاع 
بليل�ة هادئة، إال أن حال »عس�كريا« قد يضع 
ح�دا نهائيا لهذه املش�كلة. س�لطت صحيفة 
»دي�ي مي�ل« الربيطانية الضوء ع�ى طريقة 
لالسرخاء بأسلوب الجنود األمريكيني، يمكن 
أن تس�اعد أي شخص عى النوم يف 120 ثانية 
فق�ط، وذكرها كت�اب قديم عنوانه »اس�رخ 
وف�ز: أداء البطولة«. وقال الجنود، بعد تجربة 

الوصف�ة مل�دة 6 أس�ابيع، إن نس�بة نجاحها 
فاق�ت 96 باملئة، وذكروا أنه ت�م التوصل لهذا 
الح�ّل بع�د ارت�كاب الطيارين أخط�اء قاتلة 
بسبب التعب وقلة النوم. وتعتمد الوصفة عى 
مزي�ج من الخط�وات، من بينها االس�رخاء، 

التنفس والتخيل.
إلي�ك الخط�وات التالية: أوال، علي�ك أن ترخي 
عضالت وجهك، خصوصا املوجودة حول فكك 
وعيني�ك، ث�م تنزل كتفي�ك إىل أدنى مس�توى 

ممك�ن، قبل أن تمدد ذراعي�ك يف جهة واحدة. 
ثانيا، ينصح بالتنفس ببطء وإرخاء س�اقيك، 
بداية من الفخذين وصوال إىل أس�فل القدمني، 
وبمجرد الش�عور باالس�رخاء ملدة 10 ثوان، 
يجب أن تصّفي ذهنك بش�كل كامل وأالّ تفكر 
يف أي يشء. وحس�ب الصحيف�ة، فإن تصفية 
الذهن تتم حني تتصور أنك مستلٍق عى بحرية 
هادئ�ة، وال يشء أمام�ك أو حولك، باس�تثناء 

سماء زرقاء صافية.


