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االمام علي )عليه السالم(

أفضل اجلود إيصال احلقوق 

إلى أهلها

ص2نقابة املحامني تطالب احلكومة بإعالن البرصة حمافظة منكوبة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص3 الكربالئي يدعو اىل حلول رسيعة لشحة وتلوث مياه الرشب يف البرصة

التعليم تعلن زيادة الطاقة االستيعابية لكليات املجموعة الطبية للعام املقبل

العراق يشهد ألول مرة انخفاضا غري مسبوق بعـدد النـازحيـن 

القضاء حيقق بقتل متظاهري البرصة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعللن مجللس القضلاء االعلى العراقي 
اليلوم عن بلدء التحقيلق يف »جرائم قتل 
املتظاهريلن« بمدينة البلرة واالعتداء 

عى االجهزة األمنية واملمتلكات العامة.
وأكدت رئاسة محكمة استئناف البرة 
االتحادية عن بدء »التحقيق يف جرائم قتل 
الشلهداء املتظاهرين يف املدينة واالعتداء 
عى األجهزة األمنية«.  وقال القايض عبد 
السلتار بريقدار املتحدث الرسمي ملجلس 
القضلاء األعى يف بيان تلقت »املسلتقبل 
محكملة  إن  منله،   نسلخة  العراقلي« 
تحقيق العشار األوىل يف محافظة البرة 
قد »تولت التحقيق يف جرائم قتل الشهداء 

املتظاهريلن وإصابلة الجرحلى منهلم 
وكذللك االعتلداء على األجهلزة األمنيلة 

ومؤسسات الدولة واملواطنني«.
وأضلاف بريقلدار أن »قضلاة التحقيلق 
القانونيلة بحق  سليتخذون اإلجلراءات 
الفاعلني ومن سلاهم فيهلا أو دفع بأي 
وسيلة شلخصاً عى تنفيذ الفعل املكّون 
وتحقيقلا  للقانلون  تطبيقلا  للجريملة 
للعداللة«. وأكلد »حلرص القضلاء عى 
أهميلة الحفاظ عى سللمية التظاهرات 
املواطنلني  أرواح  على  والحفلاظ 

وممتلكاتهم واملمتلكات العامة«.
العليلا  املفوضيلة  مكتلب  مديلر  وكان 
لحقلوق اإلنسلان يف محافظلة البلرة 
مهلدي التميمي قد أكلد أن »قوات األمن 

أطلقلت الرصلاص الحي بشلكل مبارش 
عى املتظاهريلن«. بدورها، اعلنت وزارة 
الصحلة علن ارتفلاع حصيللة جرحلى 
تظاهرات البرة اىل 70 شلخصا، مبينة 
ان ملن بينهم عسلكريني ومدنيني. وقال 
املتحدث الرسلمي لللوزارة سليف البدر 
ان »حصيللة جرحلى التظاهلرات التلي 
تشلهدها محافظة البلرة، ارتفعت اىل 
70 شلخصا«، مبينة ان »37 منهم مدنيا 

والل33 عسكري«.
واضلاف البدر ان »هنلاك 51 حالة رقود 
يف املؤسسات الصحية بالبرة«، مجددا 
التاكيد انه »اليوجلد اي نقص يف االدوية 

باملحافظة«.
التفاصيل ص2
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 عىل عصابة خطف وحترير 
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 استبعادي من سباق جائزة 

األفضل وصمة عار
ص2 ص3 ص2

مرص والصني.. اتفاقيات جتارية واستثامرية بمبالغ مهولة
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنلت الهيئة العامة لالسلتعالمات يف مر، أمس 
األربعلاء، أن الحكومة وقعت علددا من االتفاقيات 
والعقلود ملع رشكات صينية بقيملة 18.3 مليار 
دوالر، على هاملش زيلارة الرئيلس امللري عبد 

الفتاح السييس للصني.
وذكرت الهيئة يف بيان حصلت »رويرتز« عى نسخة 

منه أن السييس شهد »مراسم التوقيع عى عدد من 
االتفاقيات والعقود مع عدد من الرشكات الصينية 
لتنفيلذ 7 مرشوعلات يف ملر بقيمة اسلتثمارية 

تبلغ حواىل 18.3 مليار دوالر«.
وأوضحلت أن املرشوعات تتضمن »إنشلاء املرحلة 
اإلداريلة،  بالعاصملة  املركزيلة  الثانيلة لألعملال 
وملرشوع محطة الضلخ والتخزين بجبلل عتاقة، 
ومرشوع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالحمراوين، 

ومرشوع منطقة للمنسلوجات.. ومرشوع لأللواح 
الجبسية، ومرشوع لتصنيع املواد الجديدة، وإنشاء 
معمل تكرير ومجمع البرتوكيماويات بمحور قناة 

السويس«.
وزار الرئيس املري بكلني ضمن مجموعة كبرية 
من القادة األفارقلة املتوافدين بالعاصمة الصينية 
للمشلاركة يف املنتدى الصيني األفريقي الذي بدأت 

فعالياته االثنني املايض.

إحباط هتريب »105« شاحنات حمملة باخلشب 
من ميناء أم قرص الشاميل

العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم حول 
33إقامة زيارة األربعني

       بغداد / المستقبل العراقي

دعلا السلفیر االیرانلي يف بغلداد ایلرج 
الحكوملة  االربعلاء،  أملس  مسلجدي، 
العقوبلات  على  لالحتجلاج  العراقيلة 
االمريكلة ضد بلالده، فيما اشلار اىل أن 
اجراءات الحظر االمیركیة االخیرة ارضت 

بالشعبني العراقي واالیراني.
وقلال مسلجدي يف تريحلات اوردتها 
إن  االيرانيلة لألنبلاء،  وكاللة »فلارس« 
»اجراءات الحظلر االمیركیة االخیرة ضد 
ایران الحقت ارضارا بالشلعبني العراقي 
واالیرانلي«، داعيلا »الحكوملة العراقیة 
لالحتجاج عى هذه الخطوة االمیركیة«. 

وحلول موقف ایران ملن تریح رئیس 
اللوزراء حیدر العبادي بهلذا الصدد، قال 
السفیر االیراني إن »السید العبادي اوضح 
فیملا بعد بانله كان یقصد ملن االلتزام 

)بالحظر( عدم التعامل بالدوالر«.
واضلاف، انله »ال احلد يف العلراق یدعم 
الحظر«، الفتلا اىل ان »اجلراءات الحظر 
غیلر قابللة للتطبیق اساسلا النها ترض 
بمصلحة الشلعبین االیرانلي والعراقي«. 
ودعلا السلفیر االیراني حكوملات الدول 
»لعدم االلتزام باي حظر امیركي احادی 
الجانلب الن اجلراءات الحظلر هذه غیر 
قانونیلة واحادیلة الجانلب«، مؤكدا ان 
»الجمهوریة االسالمیة االیرانیة ال تخىش 

امیركا او احدا«.
كما اعلن مسجدي »استعداد الجمهوریة 
االسالمیة االیرانیة للتعاون مع الحكومة 
العراقیلة الجدیدة يف مجال اعلادة البناء 

واالعمار«.
وسلبق أن أكلدت لجنلة االملن القوملي 
والسياسلة الخارجية يف مجلس الشورى 
االيراني، االثنني املايض، أن العراق يسعى 
اىل تهدئلة االجلواء السللبية ضلد ايران، 
مشلرية يف ذات الوقلت اىل أن املحافظات 
العراقية »الرشقية« ستواجه ازمة مالية 

اذا طبق العراق العقوبات االمريكية.

التفاصيل ص2

السفري االيراين يدعو العراق لالحتجاج عىل العقوبات 
االمريكية ضد بالده
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التعليم تعلن زيادة الطاقة االستيعابية لكليات املجموعة الطبية للعام املقبل

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعللن مجلس القضلاء االعلى العراقي اليوم 
عن بدء التحقيق يف »جرائم قتل املتظاهرين« 
بمدينة البرصة واالعتداء عى االجهزة األمنية 

واملمتلكات العامة.
وأكلدت رئاسلة محكملة اسلتئناف البرصة 
االتحادية علن بدء »التحقيلق يف جرائم قتل 
الشلهداء املتظاهرين يف املدينة واالعتداء عى 

األجهزة األمنية«. 
وقال القايض عبد السلتار بريقلدار املتحدث 
الرسلمي ملجلس القضاء األعى يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه،  إن محكمة 
تحقيلق العشلار األوىل يف محافظلة البرصة 
قلد »توللت التحقيق يف جرائم قتل الشلهداء 
املتظاهريلن وإصابة الجرحلى منهم وكذلك 
االعتداء على األجهلزة األمنية ومؤسسلات 

الدولة واملواطنني«.
التحقيلق  »قضلاة  أن  بريقلدار  وأضلاف 
سيتخذون اإلجراءات القانونية بحق الفاعلني 
ومن ساهم فيها أو دفع بأي وسيلة شخصاً 
عى تنفيلذ الفعل املكلّون للجريملة تطبيقا 

للقانون وتحقيقا للعدالة«.
وأكلد »حرص القضلاء عى أهميلة الحفاظ 
عى سللمية التظاهرات والحفاظ عى أرواح 

املواطنني وممتلكاتهم واملمتلكات العامة«.
وكان مديلر مكتب املفوضيلة العليا لحقوق 
اإلنسلان يف محافظة البرصة مهدي التميمي 
قلد أكلد أن »قلوات األمن أطلقلت الرصاص 

الحي بشكل مبارش عى املتظاهرين«.
بدورهلا، اعلنلت وزارة الصحلة علن ارتفاع 
حصيللة جرحلى تظاهلرات البلرصة اىل 70 
شلخصا، مبينلة ان ملن بينهلم عسلكريني 

ومدنيني.
وقال املتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر ان 
»حصيللة جرحى التظاهرات التي تشلهدها 

 70 اىل  ارتفعلت  البلرصة،  محافظلة 
شلخصا«، مبينلة ان »37 منهم مدنيا 

والل33 عسكري«.
واضاف البدر ان »هناك 51 حالة رقود 
بالبلرصة«،  الصحيلة  املؤسسلات  يف 
مجددا التاكيد انه »اليوجد اي نقص يف 

االدوية باملحافظة«.
عمليلات  قيلادة  ودافعلت  بدورهلا، 
البرصة عن سلوكها تجاه التظاهرات 
وسلبب  املحافظلة  تشلهدها  التلي 
الشلغب  فلض  بوسلائل  معالجتهلا 
االعتيادية، مؤكدة انها لم تكن سلمية 
وان عصابات مسللحة تقلوم باغتيال 

املواطنني اليقاع فتنة يف املحافظة.
وقال قائد العمليات الفريق الركن جميل 
الشلمري خلال مؤتمر صحلايف بمقر 
القيادة ونقلته وسائل اعام محلية  إن 
»القلوات األمنية كانت قلد هيأت املاء 
والورد واالعام العراقية لتوزيعها عى 
املتظاهريلن اال انهلا فوجئلت »بقيام 

علدد منهلم بإلقلاء القنابلل اليدوية 
وحرق العجات العسلكرية فضا عن 

مبنى ديوان املحافظة«. 
تطلورت  »التظاهلرات  أّن  وأشلارإىل 
خال الليل بقيام مجهولني يسلتقلون 
عجلتلني إحداهما بيضاء اللون بتنفيذ 
اغتياالت واعتلداءات ملواطنلني، االمر 
الذي اضطرت معله القوات األمنية إىل 
التدخل واعان فرض حظر التجوال«.

وحذر القائد العسلكري ملن »ضلوع 
جهلات مجهوللة بتنفيلذ مثلل هذه 
البلرصة  يف  الفتنلة  اليقلاع  االعملال 

واالنزالق تجاه تداعيات خطرية«.
وأشلار إىل أّن »حصيللة االشلتباكات 
اسفرت عن مقتل 5 يف عموم املحافظة 
وتسلجيل 30 إصابلة خطلرة جلداً يف 
صفوف املنتسلبني األمنيني، باالضافة 
إىل 12 من املدنيني، وذلك بسلبب القاء 
قنابلل يدويلة، ملا يلؤرش اىل وجلود 
عصابات ارتكبت تلك االعمال لتأجيج 

االوضاع األمنية.
هربلوا  املتظاهريلن  »بعلض  ان  وأوضلح 
باتجاه عنارص األملن لحمايتهم من جهات 
رشعلت بعمليلات اغتيلال، وان ذللك موثق 
لدى القيادة ملا يؤكد التزامها بحماية ودعم 

املتظاهرين«.
وأكلد ان »قيلادة العمليلات ليسلت بالضلد 
ملن املواطنني او تتعملد فتح النلار باتجاه 
املتظاهريلن اال ان حماية املنشلآت الحيوية 
يمثل خطا أحمر ال يسمح بتجاوزه«. وأشار 
إىل علدم سلقوط أي جريلح او قتيلل قلرب 
مبنى ديلوان املحافظة الذي تلم احراقه من 
قبلل متظاهرين، وقال إن »قيلادة العمليات 
وقطاعاتهلا العسلكرية تواصلل واجباتهلا 
املناطلة بهلا يف ملا يتعللق بحمايلة االموال 
السلماح  وعلدم  العاملة  واملمتللللللكات 

للمساس بها.
وتشلهد مدينلة البلرصة ارتفاعلا يف وتلرية 
االحتجاجلات ضلللللللد نقلص الخدمات 
والفساد االداري وغياب فرص العمل، ما ادى 
إىل مواجهات بني املحتجلني والقوات األمنية 
حيث تعتلر املديللللللنة مهلد احتجاجات 
شلعلللللبية متواصلة منذ الثامن من تموز  
املايض يف محللللافظات وسللللط وجنوب 

الباد.
الخدملات  بتحسلني  املحتجلون  ويطاللب 
العاملة مثل الكهرباء وميلاه الرشب وتوفري 
فرص للعاطلني عن العمل ومحاربة الفسلاد 

املسترشي يف مؤسسات الدولة.
ويعاني أهايل محافظة البرصة التي يبلغ عدد 
سكانها نحو 4 مايني نسمة من أزمات عدة 
آخرها تلوث مياه شط العرب ما أثر سلباً عى 
مياه الرشب، حيلث أعلنت مفوضية حقوق 
االنسلان تسلمم حوايل 20 أللف مواطن من 
جراء ذلك مستندة اىل إحصاءات مستشفيات 

املحافظة.

       بغداد / المستقبل العراقي

دعلا السلفیر االیراني يف بغلداد ایرج 
مسلجدي، أملس االربعلاء، الحكومة 
العراقيلة لاحتجلاج على العقوبات 
االمريكلة ضد بلاده، فيما اشلار اىل 

أن اجراءات الحظر االمیركیة االخیرة 
ارضت بالشعبني العراقي واالیراني.

وقال مسلجدي يف ترصيحات اوردتها 
وكالة »فلارس« االيرانيلة لألنباء، إن 
»اجلراءات الحظلر االمیركیة االخیرة 
ضد ایلران الحقت ارضارا بالشلعبني 

العراقي واالیرانلي«، داعيا »الحكومة 
العراقیة لاحتجاج عى هذه الخطوة 
االمیركیلة«. وحول موقلف ایران من 
ترصیح رئیلس الوزراء حیدر العبادي 
بهلذا الصدد، قال السلفیر االیراني إن 
»السلید العبادي اوضح فیما بعد بانه 

كان یقصلد ملن االلتلزام )بالحظر( 
عدم التعامل بالدوالر«.

واضلاف، انه »ال احلد يف العراق یدعم 
الحظر«، الفتا اىل ان »اجراءات الحظر 
غیر قابلة للتطبیق اساسلا النها ترض 
بمصلحة الشعبین االیراني والعراقي«. 

ودعا السفیر االیراني حكومات الدول 
»لعلدم االلتلزام بلاي حظلر امیركي 
احلادی الجانب الن اجلراءات الحظر 
هذه غیلر قانونیة واحادیة الجانب«، 
االسلامیة  »الجمهوریلة  ان  مؤكلدا 

االیرانیة ال تخىش امیركا او احدا«.

»اسلتعداد  مسلجدي  اعللن  كملا 
الجمهوریة االسامیة االیرانیة للتعاون 
ملع الحكوملة العراقیلة الجدیلدة يف 

مجال اعادة البناء واالعمار«.
وسلبق أن أكدت لجنلة االمن القومي 
مجللس  يف  الخارجيلة  والسياسلة 

الشلورى االيرانلي، االثنلني امللايض، 
أن العلراق يسلعى اىل تهدئلة االجواء 
السللبية ضلد ايلران، مشلرية يف ذات 
العراقيلة  املحافظلات  أن  اىل  الوقلت 
»الرشقيلة« سلتواجه ازملة مالية اذا 

طبق العراق العقوبات االمريكية.

هدوء حذر بعد ليلة عاصفة.. والقوات األمنية تتهم »عصابات« بزعزعة األمن وحرق الدوائر الرمسية

القضاء حيقق بقتل متظاهري البرصة

السفری االيراين يدعو العراق لالحتجاج عىل العقوبات االمريكية ضد بالده

        بغداد / المستقبل العراقي

تمكنلت القلوات األمنيلة من قتلل مجموعة 
من عنارص »داعلش« يرتللللللدون احزمة 
ناسلفللللللة حاولوا خللق فجللوة صوب 

ثاث محافظات.
وابلغ مصدر امني، ان مجموعة مسللحة من 
تنظيم »داعش« حاولوا تجاوز جدار الصد من 
محافظلة االنبار صلوب كربلاء وبابل بفتح 

ثغرة امنية عر هجوم يشنه انتحاريون.

واضلاف ان القلوات األمنية املتمثللة بقيادة 
عمليلات االنبلار والفرات االوسلط حارصت 
املسللحني يف منطقلة عرة اللرزارة بدعم من 

بمشاركة طريان الجيش.
وقال »بعد اشتباكات مسلحة تمكنت القوات 

العراقية من تصفية نحو 10 مسلحني يرتدون 
احزمة ناسفة.

وتابلع ان »القلوات األمنية تمشلط املنطقة 
بحثا عن جيوب مسللحة تابعلة لداعش، بعد 

استعادة السيطرة االمنية عى املنطقة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أسفرت جهود ملحكمة تحقيق الكرخ 
بالتعاون مع القوات األمنية عن إلقاء 
القبض عى عصابة مختصة بالخطف 

يف العاصملة وتحريلر أحلد الرهائن. 
وقال املتحدث الرسمي ملجلس القضاء 
األعلى القلايض عبد السلتار بريقدار 
يف بيلان تلقلت »املسلتقبل العراقي« 
نسلخة منله، إن »محكملة تحقيلق 

الكلرخ املتخصصة بقضايلا اإلرهاب 
صدقت اعرتافلات 5 متهملني بينهم 
فتاتان أقدموا على خطف مواطن يف 

مدينة الصدر ببغداد«.
وأضاف أن »العصابة اتخذت أسللوب 

استدراج الضحايا بواسطة الفتيات«، 
الفتلا إىل أن »املفرزة القابضة تمكنت 
من تحريلر أحد املخطوفني الذي وقع 
يف رشك العصابة بعد اسلتدراجه من 
قبلل إحلدى الفتيلات«. وفيملا لفت 

بريقدار إىل أن »العصابة ساومت ذوي 
املخطوف عى 35 مليون دينار«، أفاد 
بأن »محكملة التحقيق اتخذت كافة 
اإلجراءات القانونية وهي بصدد إحالة 

القضية عى محكمة املوضوع.

القوات األمنية حتبط توغاًل انتحاريًا صوب )3( حمافظات بينها كربالء

حتقيق الكرخ: القبض عىل عصابة خطف وحترير رهينة يف بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

حذر مجلس محافظة ذي قار، أمس 
األربعلاء، ملن حدوث تللوث مائي يف 
قضلاء الجبايش شلبيه بالذي حدث 
يف محافظلة البلرصة نتيجلة شلح 
املياه, مؤكدا ان املحافظة اسلتنفرت 

كوادرها ملنع التلوث.
وقلال نائب رئيلس مجلس املحافظة 
امليلاه  “ازملة  إن  الغالبلي  شلهيد 
والكهرباء يف املحافظة مازالت قائمة 
ولدينلا هواجلس من حصلول تلوث 
بميلاه الجبايش كما يحلدث االن يف 

محافظة البرصة”.
“املحافظلة  أن  الغالبلي،  واضلاف 
استنفرت كامل اجهزتها ملنع حدوث 
التلوث”, مطالبا الحكومة االتحادية 
بلل”االرساع يف تطبيلق الوعلود التي 
قطعتها عى نفسها خوفا من تصاعد 
التظاهلرات عى غلرار ملا يجري يف 

محافظة البرصة”.
من جانب اخر اكد الغالبي ان “خلية 
االزملة انجزت الكثري ملن االجراءات 
خاصلة التعينلات, اال ان عدم وجود 
تخصيصيلات ماليلة او غطلاء مايل 

حال من تنفيذ اوامر التعينات” .

جملس ذي قار حيذر من »تلوث مائي« 
يف اجلبايش نتيجة شح املياه

        بغداد / المستقبل العراقي

نفذت قوة مشلرتكة من الجيش والحشد الشعبي يف 
محافظلة نينوى، أملس االربعاء، عمليلات مداهمة 
وتفتيش ملغلارات وانفاق كان عنارص تنظيم داعش 
يسلتخدمونها لتنفيلذ عملياتهلم االرهابيلة، غرب 

املوصل.
وذكر اعام الحشد يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسلخة منه، ان »قوة من اللواء 44 بالحشد الشعبي 
وبالتنسليق ملع الفرقلة 20 بالجيش، اجلرت اليوم 
عمليات تفتيش يف مناطق الجزيرة، وقرى الصجمة، 
والدحللة، وعلني الجحش، غرب املوصلل، لتطهريها 

من مخلفات تنظيم داعش«.

وبني ان »القوات داهمت مغارات وانفاقا يستخدمها 
الدواعلش لتنفيذ عملياتهم يف هذه املناطق واغاقها 

بالكامل ومنع استغالها مجددا«.

احلشد الشعبي واجليش يدمران مغارات وانفاقًا
لـ »داعش« غرب املوصل

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنلت منظملة الهجلرة الدوليلة التابعة 
لألملم املتحدة، انخفاض أرقلام النزوح يف 
العلراق إىل أقل من مليونلني ألول مرة منذ 
سلقوط مدينلة املوصلل بيد داعلش عام 

.2014
وذكر بيلان لبثعة األمم املتحلدة يف العراق 
}يونامي{ تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منله انه »وللمرة األوىل منذ ما يقارب أربع 
سلنوات ينخفض عدد النازحني العراقيني 
إىل أقل من مليوني شلخص وفقلاً لتقرير 

مصفوفلة تتبع النلزوح }DTM{ الرئييس 
للمنظمة الدوليلة للهجرة الصادر أمس 4 

أيلول«.
وبلني ان »تقريلر املنظملة تتبلع النزوح 
DTM من خال البيانلات التي تم جمعها 
من قبل موظفلي املنظمة الدولية للهجرة 
إىل أن مليونلًا و931 الفلاً و868 شلخصاً 
مازالوا نازحني وهلو أقل رقم منذ ترشين 

الثاني 2014«.
وتابلع »كملا ذكلر التقريلر أن ملا يقرب 
ملن أربعلة مايني شلخص قد علادوا إىل 

ديارهم«.

         بغداد / المستقبل العراقي

كشلفت صحيفلة »التايملز« الريطانية، 
مخطلط  إحبلاط  علن  االربعلاء،  أملس 
»إرهابي« يف بريطانيا باسلتخدام سليارة 
القيلادة، مشلرية اىل أن املخطلط  ذاتيلة 

يقوده الجئان عراقيان. 
وقاللت الصحيفة، إن »ماللك مطعم يبيع 
األطعملة الرسيعلة مع رجلل آخر خططا 
لتنفيذ هجوما باستخدام سيارات مفخخة 
ذاتيلة القيادة ضد الكفار«، مضيفة أنهما 
صنعلا هلذه القنابل واختروها يف شلقة 
فوق املطعم وذلك بحسب ما قالت محكمة 

بريطانية.
وأضافلت الصحيفة أن الاجئني العراقيني 

آندي سلامي سلتار )31 عاملا( وفارهيد 
بتصنيلع  متهملان  عاملا(   23( صلاح 
واختبار متفجرات فوق متجر يف ديريشري 

ويف مركز اجتماعي يف شيفليد.
وتابعلت الصحيفلة أن صلاح نلرش عى 
حسلابه عى موقلع التواصلل االجتماعي 
مفادهلا  األول  كانلون   11 يف  فيسلبوك 
أنه »يحلاول إيجاد طريقلة لتنفيذ مهمة 
»استشلهادية« بواسلطة سليارات ذاتية 
القيادة، حيث ال يحتاج املرء سوى لبعض 

الرمجة«.
هنلاك  إن  بالقلول  الصحيفلة  وختملت 
اتهامات لبعض العراقيلني بإجراء أبحاث 
للعثور عى ملواد متفجلرة وامتاك مواد 

كيماوية«.

العراق يشهد ألول مرة انخفاضًا غری مسبوق 
بعدد النازحني 

احباط خمطط إرهايب يف بريطانيا يقوده 
الجئان عراقيان

     بغداد / المستقبل العراقي 

أكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي عبد الرزاق العيىس، أمس األربعاء، زيادة نسلبة 
الطاقة االستيعابية يف كليات املجموعة الطبية لقبول خريجي الدراسة االعدادية للسنة 

الدراسية 2018/2019.
وقال العيىس إن »وزارة التعليم العايل والبحث العلمي نجحت خال املدة الزمنية املاضية 
بوضع خطط مدروسة وسقوف زمنية محددة يف ضوء ما توافر لديها من أموال صندوق 
التعليم العايل السلتكمال وتنفيذ مشاريعها املتوقفة بسلبب األزمة املالية الطارئة التي 

فرضت ظالها السلبية عى مجمل املؤسسات«.
ولفلت اىل أن »افتتلاح هذا املجمع الطبي وقاعاته الدراسلية واملختلرات التي تجاوزت 
كلفتها مليارا ونصف املليار دينار ويف غضون مدة قياسية سيمكن وزارة التعليم العايل 
والبحلث العلمي من زيادة نسلبة الطاقة االسلتيعابية يف االختصاصلات الطبية لقبول 

الطلبة يف هذا العام الدرايس 2018 /2019 وبحسب االستحقاق.

        بغداد / المستقبل العراقي

طالبلت نقابلة املحاملني العراقيلني، أمس 
االربعلاء، الحكومة بإعان البرصة محافظة 
»منكوبة« نتيجة االحداث االمنية التي رافقت 
التظاهرات االخرية، فيما دعت اىل فتح تحقيق 
عاجل ملحاسبة أي فرد إعتدى عى املواطنني 
وتسبب بمقتل أو إيذاء للمتظاهرين. وقالت 
نقيلب املحاملني العراقيني أحلام الامي يف 
بيلان »نراقلب عن كثلب ما يعانيه الشلعب 

البرصي الصابلر األبي هذه األيام من مرارة 
وحرقة، يف مظاهراته اإلحتجاجية املرشوعة 
للمطالبة بأبسلط حقوقه املسلوبة«، مبينة 
»اننلا ننطللق ملن واجبنلا الوطنلي تجلاه 
أبناء البلد العزيز، ونشلعر باملسلؤولية التي 
تقع على عاتلق حملاة القانلون ومحامّي 
الشلعب، ونعلن دعمنا ومساندتنا للمطالب 
املرشوعة والتظاهرات السللمية يف محافظة 
»نقابلة  أن  الاملي،  وأضافلت  البلرصة«. 
املحامني العراقيني سلتكون لسلان القانون 

املطالب بحقوق الشلعب البلرصي، واملدافع 
عن أصوات املتظاهريلن املقهورة«، مطالبًة 
محافظلة  بل«إعلان  العراقيلة  الحكوملة 
البلرصة محافظلة منكوبة، وإطلاق حالة 
النفري العام من أجل التدخل الفوري إلصاح 

الوضع املتأزم، وتنفيذ مطالب الجماهري«.
ودعلت الاملي، الجهلات املعنيلة لل«فتلح 
تحقيلق عاجل وكشلف ومحاسلبة أي فرد 
ٱعتدى عى املواطنني العزل أو تسلبب بمقتل 
أو إيلذاء للمتظاهرين الذين خرجوا يحملون 

الفتلات السلام، لكنهلم جوبهلوا بالقملع 
واإلعتلداء«، الفتلة اىل أنه »من بلاب الواجب 
الوطني فإن النقابة تحتفظ وباسم الشعب 
بحقها يف إقامة الشكاوى الجزائية والدعاوى 
على املتسلببني، وعلى الحكومتلني املحلية 
واملركزيلة يف حلال علدم اإلرساع يف تنفيلذ 
وعودهلم للمواطنني، كما اننلا نلفت عناية 
املفوضيلة العليلا لحقلوق اإلنسلان للقيام 
بواجبها تجاه اإلنتهاكات التي تحصل بحق 

األبرياء«.

نقابة املحامني تطالب احلكومة بإعالن البرصة حمافظة منكوبة
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   بغداد / المستقبل العراقي

وقلع وزيلرا الداخلية العراقلي واإليرانلي، يف بغداد، على مذكرة 
تفاهم حول إقامة زيارة أربعينية االمام الحسلن )عليه السالم( 

بافضل صورة ممكنة.
وجلرى التوقيع على مذكرة التفاهلم بن وزير الداخلية قاسلم 
األعرجي، ونظلره اإليراني )عبدالرضا رحمانلي فضيل( يف مقر 
وزارة الداخلية العراقية وبحضور سلفر الجمهورية االسلالمية 

االيرانية يف بغداد إيرج مسجدي.
كما حرض املراسلم مساعد الداخلية للشلؤون االمنية والرشطية 
االيرانية حسلن ذوالفقاري وقائد حلرس الحدود االيراني العميد 

قاسم رضائي.
ووصل وزيلر الداخلية االيراني عبدالرضلا رحماني فضيل صباح 
اليلوم االربعلاء ايل بغلداد على رأس وفلد سليايس وأمنلي رفيع 

املستوى.
يشلار اىل ان نحو أربعة مالين ايراني يزورون العتبات املقدسة يف 
العراق سنويا، ويتوجه االغلبية منهم اىل العراق يف زيارة أربعينية 

االمام الحسن عليه السالم.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن البنلك املركزي العراقي علن تعزيز احتياطاتهلا من الذهب 
بسلتة اطنان ونصف الطن، ليصبح رصيلده اإلجمايل من الذهب 
96 طنلاً، ويأتلي ذللك يف إطار سياسلة إدارة االحتياطيلات التي 

ينتهجها البنك يف تنويع األصول االستثمارية.
وبلن مصدر مخلول يف البنك املركزي العراقلي ان »البنك املركزي 
العراقي استثمر هبوط أسعار املعدن النفيس لتنفيذ عملية رشاء 
الكمية اإلضافية التي تمت بالتعاون مع البنك املركزي الفرنيس.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الرتيث بقرارها قي غلق طريق مرور 
الرسيع بمنطقة الشلعلة شلمايل العاصمة.وذكر بيان للعمليات 
تلقت »املسلتقبل العراقي« نسلخة منه »تنفيلذاً لتوجيهات قائد 
عمليلات بغداد الفريلق الركن جليل الربيعي تقلرر الرتيث بالبدء 
يف قطلع طريق )صلالح الدين( للمرور الرسيلع )الجزء املحصور 
بن منطقة الشلعلة وجامع ام القرى( لحلن انتهاء عمل اللجنة 
املشلرتكة بن امانة بغلداد ومديرية املرور العاملة، اليجاد طرق 
بديلة للسلر تهلدف لتقليلل معانلاة املواطنن سلالكي الطريق 
املذكور وتمنع حصول اختناقات مرورية«.وكانت قيادة عمليات 
بغلداد، نوهت أمس الثالثاء اىل قطع جزئي لطريق )صالح الدين( 
للمرور الرسيع يف الشلعلة، وتحويل خط السر إىل الطريق القادم 
من الشلعلة باتجاه جامع ام القرى بدءاً من اليوم الخميس وملدة 

ثالثة أشهر و15 يوماً، ألغراض الصيانة.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنلت دائرة اإلصلالح العراقيلة التابعة للوزارة العدل عن 
موقفها الشلهري الخاص بعدد املطلق رساحهم لشلهر آب 

املايض.
وقلال اعلالم اللوزارة يف بيان تلقتله »املسلتقبل العراقي«، 
ان »العلدد الكيل للمفرج عنهم من سلجون اللوزارة خالل 
الشلهر املايض بلغ }473{ نزيالً من سجون الوزارة يف بغداد 
واملحافظات بينهم }72{ مشلموالً بالعفو العام، }52{ من 
النسلاء و}421{ من الرجلال تم االفراج عنهلم بعد انتهاء 

فرتات محكوميتهم«.
وأكلد، ان »دائلرة االصالح قطعت اشلواطاً كبلرة يف مجال 
عمليلات اطلالق اللرساح ملع تطبيقهلا نظلام االرشلفة 
االلكرتونيلة والذي يتيلح امكانيلة تحديد النلزالء املنتهية 
احكامهم القضائية ويسلاهم بحسلم ملفاتهم وفقاً للمدة 

القانونية املحددة إلطالق الرساح«.
يذكلر ان عدد املطلق رساحهم بقانلون العفو العام قد بلغ 
}7946{ نزيالً منذ شلهر ترشين الثاني 2016 ولغاية األول 

من شهر أيلول الجاري.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن الحشلد الشعبي ، ان لواء 13 يف الحشد 
الشلعبي يعمل عى إيصال امليلاه الصالحة 
للرشب لعدد من مناطق ومنشلآت محافظة 
البلرة التي تأثرت بزيلادة األمالح يف املياه 
فيها.وقلال  التصفيلة  محطلات  وتوقلف 
امللرشف عى معسلكر االمام الحسلن عليه 
السلالم املهندس رائلد الوائيل بحسلب بيان 
للحشد ، إن »حوضيات اللواء 13 عملت عى 
تزويلد مستشلفى املوانئ التعليملي باملياه 
وذلك بسلبب الحاجة املاسلة له يف العمليات 
الطبية وتوقف محطة التصفية فيها بسبب 
زيلادة األمالح«.وأضلاف الوائليل أن »آليات 
للواء الطفوف انتلرشت يف مناطلق الهارثة 
وكرمة عليل قرب جامعة البلرة ومناطق 
الصاللح  بامللاء  املواطنلن  لتزويلد  أخلرى 
للرشب«، مؤكدا أن »تلك األحياء تعاني شلح 
امليلاه حيلث سلنواصل بتزويدهلم باملياه 
لحن توفر البديل«.ووجه نائب رئيس هيئة 
الحشد الشعبي أبو مهدي املهندس، بإرسال 
قافلة كبلرة من الدعم اللوجسلتي والجهد 
الهنديس اىل محافظة البرة للمسلاهمة يف 
اغاثتهلا من أزمة املياه.يذكر ان اللواء 13 يف 
الحشلد الشعبي شلارك يف حملة انقاذ أهايل 
محافظلة البرة وذلك بإرسلال الجهد اآليل 
الثقيل للمشاركة يف صيانة محطات تصفية 

املياه وكري األنهار.

احلشد يشارك بتزويد 
منشآت واحياء البرصة 
باملياه الصاحلة للرشب

    بغداد / المستقبل العراقي

نفلت وزارة اإلتصاالت، األخبار املتداولة حلول نيتها قطع خدمة 
األنرتنت عن محافظة البرة.

وأكلدت الوزارة يف بيلان تلقت »املسلتقبل العراقي« نسلخة منه 
أن »هلذه األنباء ملفقلة وعارية عن الصحه وتهيلب باملواطنن 
علدم تصديق األخبلار التي تنرش بلدون مصدر من إعلالم وزارة 

اإلتصاالت«.
كملا دعت »وسلائل اإلعلالم إىل توخي الدقة يف نقلل األخبار ومن 

مصدارها الرسمية«.
وتشهد محافظة البرة تطورات خطرة بعد مقتل 6 متظاهرين 

وإصابة 70 بن متظاهر وعنارص من القوات األمنية.

االتصاالت تنفي نيتها قطع 
األنرتنت عن البرصة

  كربالء / المستقبل العراقي

دعلا ممثلل املرجعية الدينيلة العليا 
املركزيلة  الحكومتلن  يف  املعنيلن 
واملحليلة اىل رضورة ايجلاد حللول 
ناجعة ورسيعة لحل مشلكلة شحة 
ميلاه اللرشب وتلوثهلا يف محافظة 
البرة.ونقل بيان للعتبة الحسينية 
املقدسة تلقته »املسلتقبل العراقي« 
عن الشليخ عبلد املهلدي الكربالئي 
قولله »اننلا يف الوقت الذي نسلتذكر 
فيله عطلش االملام الحسلن عليه 

موسلم  بحللول  وعائلتله  السلالم 
االحزان شهر محرم الحرام، ندعو اىل 
رضورة توفر املياه الصالحة للرشب 
الهلايل البلرة االعزاء«.واضاف ان 
»االحاديلث الواردة علن الّنبي وأهل 
بيته املعصومن صلوات الله عليهم، 
اكلدت عى عظمة وفضل بذل املاء يف 
محلّل الحاجلة إليه وعدمها، سلواء 
أكان املحتلاج إليه حيوانلاً، أو برشاً، 
مؤمنلاً كان، أو كافراً«.وثملن ممثل 
املرجعيلة الدينيلة العليلا املبلادرات 
التي شلهدتها عدد ملن املحافظات 

العراقية بتوفر مياه صالحة للرشب 
وارسالها اىل محافظة البرة.وكانت 
العتبة الحسينية قد ارسلت االسبوع 
املايض خليلة اطلقت عليهلا )خلية 
الخدملة( ضمت عدد من املسلؤلين 
وكوادر هندسلية وفنية ملن العتبة 
الحسينية املقدسة يرافقها اسطول 
خدملي اىل محافظة البلرة الغاثة 
اهلها وايجاد الحلول ملشلكلة شحة 
املياه وتلوثها بالتعلاون مع الدوائر 
املعنية يف الحكومة املحلية والجهات 

ذات العالقة والوزارات يف بغداد.

الشيخ الكربالئي يدعو اىل حلول رسيعة لشحة 
وتلوث مياه الرشب يف البرصة

  بغداد / المستقبل العراقي

اعلنلت وزارة التجلارة، علن انطلالق القافلة 
االوىل من اسلطولها الناقل واملحملة بكميات 
كبلرة من مياة الرشب الغاثلة اهايل عدد من 

مناطق محافظة البرة.
وذكلرت اللوزارة يف بيلان ورد لل«املسلتقبل 
يف  الخدميلة  االزملة  »خليلة  ان  العراقلي«، 
الوزارة وخالل اجتماعها االسلبوعي كانت قد 
شلكلت لجنة مركزية لالرشاف عى املبادرات 
والحملالت التطوعيلة وجملع التربعلات من 

واسلتنفار  وتشلكيالتها  اللوزارة  موظفلي 
الطاقات لغرض ارسال كميات املياة للمناطق 

الفقرة يف البرة« .
االوىل كانلت بواقلع  »القافللة  ان  واضافلت 
االف  سلبعة  بكميلة  محمللة  شلاحنات   5
وخمسلمائة كارتون من قناني مياه الرشب 
وستواصل ارسال قوافل اخرى خالل اليومن 

املقبلن« .
واوضحت انها »سلاهمت وعى ذات السلياق 
بارسلال 10 حوضيلات لنقلل ميلاه الرشب 
وبالتعلاون والتنسليق مع العتبة الحسلينية 

كما جهزت سليارات حموللة 16 طن لغرض 
نقل عبوات املياه ملحافظة البرة« .

ويف سياق اخر اشارت اىل »استمرارها بايصال 
املواد الغذائية من الحصة التموينية من خالل 
فروعها يف املحافظات وللمناطق االكثر فقرا« 
.الفتلة اىل انها »وجهت فروعها يف املحافظات 
التي تشلهد تظاهرات باخلذ الحيطة والحذر 
والتعامل بمهنية والحفاظ عى املال العام من 
مخازن ومواد ومواقع فضال عن الحفاظ عى 
ارواح املوظفن واملواطنلن تجنبا الي طارئ 

قد يحدث وخصوصا يف محافظة البرة .

التجارة تعلن انطالق القافلة االوىل من الشاحنات 
املحملة بمياه الرشب اىل البرصة

    ذي قار / المستقبل العراقي

أعلن محافظ ذي قار يحيى النارصي، عن وصول 
وفد الرشكة الرتكية املنفذة ملرشوع مستشلفى 
النارصية )املستشلفى الرتكي( ملبارشة اعمالها 
بعلد تخصيص 9 مليلار دينار ملن قبل مجلس 
الوزراء.وقال النارصي يف بيان تلقته »املسلتقبل 
العراقلي« ، إنه »وصلل اىل املحافظلة اليوم وفد 
رشكة )يونيفرسلال اجارسلن( الرتكية املنفذة 
ملرشوع مستشفى النارصية الجديد ، للمبارشة 
بإكمال النسلبة املتبقية من مرشوع املستشفى 
الرتكلي، الذي تجاوزت نسلبة انجازه الل٪93«.

ولفلت اىل ان »الوفلد اجرى لقاءاتله مع الجهة 
املسلتفيدة بحضور مدير عمليات غرفة انشلاء 
املستشفيات يف وزارة الصحة عبد الكريم حمود 
لللرشوع بتنفيلذ امللرشوع وتوفلر املتطلبلات 
الرضورية لذلك«.واشار اىل ان »الحكومة املركزية 
خصصلت 9 مليار دينار إلكمال متطلبات انجاز 
املستشلفى الرتكي يف النارصيلة، ضمن قرارات 
االسلتجابة ملطالب املتظاهرين، بعد لقاء ممثيل 
الحكوملة املحلية وشليوخ ووجهلاء املحافظة 
برئيلس مجلس الوزراء«.ونلوه النارصي اىل ان 
»مرحللة الرشوع بالعملل تحتلاج اىل مزيد من 
الدعلم املركلزي من اجلل توفر امللواد املطلوبة 

من خارج العراق وتسهيل مهمة ادخال العمالة 
املتخصصلة من قبلل الرشكة«.وطالب محافظ 
ذي قلار الحكومة املركزية بل«تسلهيل وترسيع 
اجلراءات دخول امللواد الطبية واقاملة الكوادر 
العامللة للرشوع بالعمل«.واكد ان »املستشلفى 
الرتكلي يلبي حاجة املحافظة من االرسة الطبية 
بنسلبة ٨0٪ لذلك يعترب انجازه رضورة قصوى 
وحاجلة ماسلة للمحافظلة«. يذكلر ان العمل 
بمرشوع املستشلفى الرتكي يف النارصية توقف 
بعد االزمة املالية التي رضبت البالد يف 2014 مما 
احدى بالرشكة الرتكية املنفذة للمرشوع بسحب 

كوادرها والياتها وايقاف العمل فيه.

وصول وفد الرشكة الرتكية املنفذة ملستشفى النارصية 
بعد ختصيص »٩« مليار دينار

  بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت لجنة الشؤون االقتصادية الوزارية برئاسة وزير 
التخطيط سللمان الجمييل خروج العراق  من املنطقة 
الرماديلة  ومنطقلة املتابعة ضمن تصنيلف  منظمة  
العملل املايل الدوليلة املعنية بمكافحة  غسليل االموال 
وتمويل االرهاب  ، بفضل االجراءات التي اتخذها البنك 

املركزي  يف هذا الشأن .
جلاء ذلك خلالل الجلسلة )21( التلي عقدتهلا لجنة 
الشلؤون االقتصاديلة الوزاريلة بحضلور اعضائها ، 
وزير الصناعة واملعادن ووزير الزراعة ومحافظ البنك 
املركلزي العراقي ورئيلس الهيأة الوطنية لالسلتثمار 

ووكالء وزارات النفلط والتخطيلط واملاليلة والتجارة 
واملستشلار االقتصادي لرئيس اللوزراء ، كما ضيفت 
اللجنة عددا ملن املديرين العامن يف وزارات التخطيط 

والتجارة والصناعة . 
ودعلت اللجنلة خلالل بيلان صلدر عنهلا إىل  اتخلاذ 
االجلراءات الالزملة  للمحافظلة عى اسلتقرار سلعر 
اللرف والحد من  الفروقات  يف السلعر  ومحاسلبة  
املصارف التلي تخالف ضوابط العملل املتبعة من قبل 
البنلك املركزي العراقي. إىل ذلك وافقت لجنة الشلؤون 
االقتصادية الوزارية عى بدء تطبيق  املرشوع  الوطني 
إلنتلاج  الطحلن  الصفر  وحر االسلتراد باالعتماد 
املسلتندي  وان تتلوىل  الجهلات القطاعيلة يف وزارتي 

التجلارة  والصحة عمليلات املراقبة واملتابعلة  ، فيما  
تكون الرشكة  العامة لتجارة الحبوب يف وزارة التجارة  
هي املعنيلة بتطبيلق املواصفات  والفحلص للحنطة 
املسلتوردة او املنتجلة محليلا املسلتخدمة يف انتلاج 
الطحلن الصفر ، ومنحت اللجة حق اسلتراد الحنطة  
لغر املالكن للمطاحن. ، كما انها لم تشرتط ان تكون 
املطحنلة مملوكة للمسلتورد ، والتأكيلد  عى ان يتوىل 
اصحاب املطاحن انشاء سايلوات لخزن الحبوب .  كما 
اتخذت اللجنة عددا من القلرارات والتوصيات االخرى 
بشلان القضايا املعروضة عى جلدول االعمال ، تحديد 
املنتجلات املصنعلة محليا ومنلع اسلتراد مثيالتها ، 

وإجراءات اخرى بشأن التعرفة الكمركية وغرها.

جلنة االقتصاد الوزارية تعلن خروج العراق من املنطقة الرمادية ضمن تصنيف غسيل االموال

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت األمانة العامة ملجلس الوزراء، عن اسلتعدادها 
إلطالق برنامج االنكتاد.

وقالت األمانة يف بيان تلقته »املسلتقبل العراقي« ، إن 
»األمن العام ملجلس الوزراء مهدي العالق التقى، وفد 
القسم االقتصادي يف السفارة االمريكية ممثالً برئيس 
القسلم غابرييل اسكابور والوفد املرافق له، وممثلن 

عن دوائر وزارة الداخلية ذات العالقة مديرية األحوال 
املدنية والجوازات واإلقاملة، ومكتب املفتش العام يف 

وزارة الداخلية«.
وبحسلب البيان، أشلار العالق، إىل »جهود املنظمات 
الدوليلة واملؤسسلات الحكومية املعنية نحو إنشلاء 
قاعلدة بيانلات الكرتونية رسلمية خاصلة بربنامج 
برناملج  إطلالق  علرب  املوحلدة  الوطنيلة  البطاقلة 

.»eRegulations

وأكد، »حرص العلراق عى تبني التكنولوجيا الحديثة 
واتملام الخدملات باتجلاه الحوكملة االلكرتوني يف 
دوائلر الدوللة يف املرحللة القادمة لتسلهيل مراجعة 
املواطنن وتجاوز الروتن خالل املراجعات وللحد من 

حاالت الفساد«. 
وأوضح البيان، أن »املجتمعن ناقشلوا آلية استكمال 
اإلجراءات واملصادقة عى اول خدمة خاصة بالبطاقة 
الوطنيلة املوحلدة ونلرش إجلراءات الحصلول عليها 

اونالين من قبل املواطن العراقي«.
 UNECTAD ويشلار إىل أن برنامج تيسلر االعملال
طور أداة إلكرتونية تسمى »eRegulations« ملساعدة 
الحكوملات على جعل القواعلد واإلجراءات شلفافة 
بالكاملل وتسلهيل األعملال والتجلارة واالسلتثمار 
ويسلاهم يف زيلادة الشلفافية والكفلاءة يف الخدمة 
العامة وتحسلن الحوكمة، فضال علن تعزيز الوعي 
العام، وتحفيز الحوار بن القطاعن العام والخاص.

العراق يستعد إلطالق برنامج االنكتاد

    بغداد / المستقبل العراقي

كشفت دائرة التحقيقات يف هيأة النزاهة 
نها ملن إحباط محاولٍة لتهريب  عن تمكُّ
للٍة بمادَّة  أكثلر من مائلة شلاحنٍة ُمحمَّ

الخشب من ميناء أمِّ قر الشمايلِّ.
وذكلر بيلان للنزاهلة تلقته »املسلتقبل 
أنَّ  أوضحلت  »الدائلرة  ان  العراقلي«، 
يف  الهيلأة  تحقيلق  مديريَّلة  ملالكات 
ذت عمليَّلة ضبٍط  محافظلة البلرة نفَّ
لرٍة قضائيلٍة يف مينلاء أمِّ  بموجلب ُمذكَّ
قر الشلمايلِّ، أسلفرت عن ضبط 105 
لٍة بمادَّة الخشلب عائدٍة  شلاحناٍت ُمحمَّ
إىل إحلدى الرشكات األهليَّلة كانت ُمعدًَّة 

للتهريب«.
وأضلاف ان »التحقيقلات األوليَّلة التلي 
أجرتها ملالكات املديريَّة قادت إىل وجود 

تالعٍب وتهرٍُّب يف دفع الرسلوم الگمرگية 
للبضاعلة، وتمَّ تشلخيص تخفيض غر 

نلن، إذ تمَّ التحرُّز  ٍغ من قبل املُخمِّ ُمسلوَّ
بالشلاحنات  املُتعلِّقلة  األوليَّلات  على 
لة  الخاصَّ الگمرگيَّلة  والتريحلات 
بالبضاعلة، ومفاتحلة مديريَّلة گمارك 
املنطقلة الجنوبيَّة؛ لغلرض الوقوف عى 

الخروقات الحاصلة«.
وتابلع البيلان »فيما تلمَّ تنظيم محرض 
املضبوطلة،  بامللربزات  أصلويلٍّ  ضبلٍط 
وعرضها عى قايض التحقيق الذي أصدر 

ين«. رات قبٍض بحقِّ املُقرِّ بدوره ُمذكَّ
نلت يف منتصف  وكانلت املديريَّلة قد تمكَّ
محاوللة  إحبلاط  ملن  امللايض  أيلار 
لتهريب)1614( طناً من املواد الكيمياوية 
كانت ُمعلدًة للتهريلب يف ميناء أم قر 

الشمايل، بدون موافقاٍت أمنيٍة.

إحباط هتريب »105« شاحنات حمملة باخلشب من ميناء أم قرص الشاميل

 بغداد / المستقبل العراقي

حلذر البنك املركزي العراقي، من 
أفراد وشلبكات تقلوم بعمليات 
نصلب واحتيلال بدعلوى أن لها 
تأثلرا معنويا عى مسلؤولن يف 

البنك.
وقلال البنلك يف كتلاب إعمام إىل 
ورشكات  املجلازة  )املصلارف 
التوسط  املايل ورشكات  التحويل 
األجنبية  العملالت  ببيلع ورشاء 
امللايل  االسلتثمار  ورشكات 

لتمويلل  العراقيلة  والرشكلة 
/موازيلن  تلقلت  املشلاريع(، 
نيوز/ نسخة منه، إنه »تم رصد 
أفراد وشلبكات تقلوم بعمليات 
نصب واحتيلال وتزوير وابتزارز 
بدعوى ان لها تأثرا معنويا عى 
موظفن ومسؤولن يف البنك، أو 
محاولة تمريلر معامالت معينة 

بوكاالت ووثائق وكتب مزورة«.
وأكلد البنك، بحسلب الكتاب، أن 
»جميلع االدعاءات التلي تتقدم 
بهلا هلذه الجهلات باطللة وال 

صحة لهلا، ويجب إبلالغ مكتب 
املحافظ عنها فلورا مهما كانت 
صفلة الشلخص أو املجموعة«، 
الفتا إىل أن »إدارة البنك وموظفيه 
بمسلتوياتهم كافة ال يمثلهم أو 
ينلوب عنهلم أو يتوسلط عنهم 
أي شلخص مهما كانت صلتهم 

به«.
وأردف، أننا »ال نتحمل املسؤولية 
تجاه نلت تجري عليهم عمليات 
النصلب واالحتيلال اذ انهلا غر 

مرشوعة اصال.

البنك املركزي حيذر من أفراد وشبكات 
تدعي ارتباطها به تقوم بعمليات نصب

العراق وإيران يوقعان مذكرة 
تفاهم حول إقامة زيارة األربعني

العراق يعزز إحتياطاته من الذهب 
لريتفع »٩6« طنا

عمليات بغداد ترتيث بغلق 
رسيع الشعلة

العدل تعلن اإلفراج
 عن »473« نزيال يف آب
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اىل / مسامهي رشكة مرصف اربيل لالستثامر 
والتمويل مسامهة خاصة 

م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 
استنادا الحكام املادة 87 من قانون الرشكات رقم 
) 21 ( لس�نة 1997 املع�دل وتنفيذا لقرار مجلس 

االدارة املرقم 51 واملؤرخ يف 1 / 4 / 2018 .
يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي 
سيعقد يف الساعة العارشة من صباح يوم الخميس 
27 / 9 / 2018 يف محافظ�ة اربي�ل / قاعة فندق 

الشرياتون ملناقشة جدول االعمال التايل : 
1 – مناقشة تعديل املادة الثانية ) مركز الرشكة( 
من عقد التاس�يس بنقل مق�ر االدارة العامة من 
محافظ�ة بغ�داد اىل محافظ�ة اربي�ل واملصادقة 

عليها .
راج�ني الحضور اصال�ة او انابة احد املس�اهمني 
بموجب س�ند انابة او توكيل الغري بموجب وكالة 
صادرة من كاتب عدل مع مراعاة احكام املادة 91 
م�ن القانون اعاله ويف حالة عدم حصول النصاب 
القانون�ي فيؤجل االجتماع اىل ي�وم الخميس 4 / 

10 / 2018 يف ذلك الزمان واملكان اعاله .

اعادة اعالن مناقصة
 جتهيز ملحقات انابيب ملرشوع مستودع العامرة اجلديد 

  يرس )رشكة املش�اريع النفطية(  بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )تجهيز ملحقات انابيب ملرشوع مس�تودع العمارة الجديد( وتس�ليمها وتفريغها يف موقع املرشوع )  مس�تودع 
العمارة الجديد(  وان تكون املواد من املناش�ئ التالية )بريطانيا � الواليات املتحدة امريكية � اس�بانيا � فنلندا � النرويج � الس�ويد � بلجيكا � ايطاليا � س�ويرسا � النمسا - هولندا � فرنسا � املانيا � كوريا الجنوبية 

� يابان  � كندا(  علما ان املرشوع ذاتي والكلفة التخمينية  للطلبية  تبلغ )482.000.000( )اربعمائة واثنان وثمانون مليون دينار عراقي( مع  مالحظة ما يأتي :
 1 � ع�ى املجهزي�ن الراغب�ني واملؤهل�ني من ذوي الخربة واالختصاص باالش�راك يف هذه املناقصة تقديم عطاءاتهم وفقا للرشوط املطلوبة يف املعايري املش�ار اليها يف الوثائق القياس�ية ويف االعالن  والوثيقة الخاصة  

باملناقصة وللحصول عن اي معلومات اضافية االتصال برشكة املشاريع النفطية / قسم التوريدات والتعاقدات:
)  http: www.scop.gov.iq  / pur.cus@scop.oil.gov.iq    /  . scop@scop.oil.gov.iq  (  )من االحد اىل االربعاء وخالل الدوام الرسمي من الساعة )9:00 ص( لغاية ) 12:00 م(  وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي 

العطاءات 
2 � بامكان مقدمي العطاء املهتمني  رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ) 300.000( )ثالثمائة الف دينار عراقي( نقدا وغري 

قابل للرد
3 � يكون مكان بيع وثائق املناقصة ) رشكة املشاريع النفطية � قسم التوريدات والتعاقدات � الوزيرية( 

4 � مكان تسليم العطاء ) وزارة النفط � رشكة املشاريع النفطية � لجنة استالم وفتح العطاءات � الطابق االريض � مقر الرشكة ( 
� يكون موعد غلق املناقصة وتسليم العطاءات بتاريخ ) 25 /9/ 2018 (  حيث ان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم الفتح بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل :

وزارة النفط / رشكة املشاريع النفطية  
شارع بور سعيد / بغداد / العراق 

الجهة التي تستلم العطاء / لجنة استالم وفتح العطاءات املحلية  
� التقديم بالربيد االلكروني غري مسموح

5 � يتم دعوة مقدمي العطاءات املخولني بحضور مؤتمر ما قبل تقديم العطاء للتوضيح واالجابة عى االستفس�ارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل اس�بوع من تاريخ الغلق وعى مقديمي العطاء تقديم استفس�اراتهم 
تحريريا قبل ثالثة ايام من موعد انعقاد املؤتمة

الوقت ) 9:00 ص ( لغاية ) 12:00 م(  
التاريخ :

املكان : يحدد الحقا
6 � تك�ون العط�اءات املقدم�ة ناف�ذة ملدة )120( مائة وعرشون يوما من تاريخ الغلق املحدد عى ان تكون مصحوبة بتقديم التأمينات االولية والبالغة ) 9.000.000( )تس�عة ماليني دينار عراقي فقط(  )ويجب ان 
تكون بش�كل خطاب ضمان او س�فتجة او صك مصدق صادر من مرصف عراقي معتمد حس�ب النرشة الصادرة من البنك املركزي العراقي عى ان تكون نافذة ملدة )120( يوم مائة وعرشون يوما من تاريخ الغلق(  

يوضع يف ظرف منفصل مغلق مسجل عليه رقم الطلبية واسم الرشكة
7  � للجان التحليل اس�تكمال البيانات املبينة يف ادناه والتي ال ترتب عليها تغيري يف اس�عار الوحدات املس�عرة من قبل مقدم العطاء بالزيادة او النقصان وللعطاءات الثالثة املرشحة لإلحالة ويف حالة عدم قيام مقدم 

العطاء باستكمالها فيتم استبعاد عطاءه ومصادرة التامينات االولية
أ � البيانات الفنية غري الجوهرية او تصحيح االخطاء الحسابية

ب � الرشوط القانونية غري الجوهرية 
ج � الرشوط القانونية الجوهرية عند ثبوت امتالكها ابتداءا مع استبعادها يف حالة عدم امتالك مقدمي العطاءات لها ابتداءا    

8  � يكون البيع خالل اسبوع من االحد اىل الخميس اثناء الدوام الرسمي 
9 � املستمسكات املطلوبة :    

� شهادة تأسيس الرشكة االجنبية من غرفة  التجارة او الصناعة يف بلد تأسيس الرشكة ومصدقة من  السفارة العراقية  يف ذلك البلد  ودائرة التصديقات يف وزارة الخارجية يف العراق 
� هوية غرفة تجارة )نافذة( وشهادة تأسيس الرشكة العراقية مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة

� عق�د تأس�يس الرشك�ة ومحرض التأس�يس والنظام الداخيل وتقدي�م كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئ�ة العامة للرضائب نافذ ومعنون اىل رشكة املش�اريع النفطية ويتم  مطالبة مقدم�ي العطاءات ) املقاولني 
العراقيني( 

� وثائق الخربة السابقة والكفاءة مؤيده من الجهات التعاقدية املعنية
� تخويل من الرشكة ملمثلها عند الرشاء 

� يجب ان يكون املناقص من املصنعني او احد وكالئه املخولني رسميا بموجب وثائق مصدقة 
� الحسابات الختامية التي تظهر تحقيق االرباح للسنتني االخريتني مدققة من قبل محاسب قانوني واذا كان للرشكة املشركة يف املناقصة اعمال منفذة  يف السنوات التي سبقت عام 2014  فعليهم تقديم حساباتهم 

الختامية الرابحة ألخر سنتني السابقة لعام  2014 
�  االعمال املماثلة للرشكة عدد )3( املنجزة للخمس سنوات االخرية ويجب ان تقاس عى اساس كلفة ونوع وحجم العمل  واملميزات االخرى وفقا ملا جاء يف متطلبات املناقصة وتكون مؤيدة من قبل الجهة التعاقدية 
املعنية ويؤخذ بنظر االعتبار مبلغها  نسبة اىل الكلفة التخمينية للمناقصة بنسبة ) 75 %(  كما ال يسمح بجمع عدد من العقود )االعمال( لتلبية قيمة العمل املطلوب اي يجب ان ينظر اىل قيمة كل عمل مماثل عى 

حده
� حجم االيراد السنوي يكون )90 %( من الكلفة التخمينية  للمناقصة للسنوات الخمسة االخرية

 � السيولة النقدية املؤيدة من مرصف معتمد  ويجب ان يكون )90 %( من الكلفة التخمينية للمناقصة املطلوب تنفيذها
� وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل

� املستمسكات الثبوتية  ملدير املفوض ) شهادة الجنسية ، هوية االحوال املدنية ، بطاقة السكن ، تأييد السكن مصدق اصوليا ، عقد ايجار لوصف الطابو للداللة عى العنوان( 
املالحظات :  يتم تقديم العطاء يف خمسة ظروف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي:

االول � يحتوي عى املستمسكات املطلوبة اعاله
الثاني - يحتوي عى العرض الفني + منهاج العمل
الثالث � يحتوي عى العرض التجاري الغري مسعر  

�   مالحظات املناقص مثبتة عى صيغة مسودة العقد 
الرابع � يحتوي عى العرض التجاري املسعر 

�   مالحظات املناقص مثبتة عى صيغة مسودة العقد 
الخامس � يحتوي عى التأمينات االولية والبالغة )9.000.000( )تسعة ماليني دينار عراقي فقط( 

  )ويجب ان تكون بشكل خطاب ضمان او سفتجة  او صك مصدق صادر من مرصف عراقي معتمد ويوضع يف ظرف منفصل مغلق مسجل عليه  رقم  الطلبية واسم الرشكة( 
توضع االظرف يف ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة لختم رسمي وبشمع رسي ويكتب عى الظرف الخارجي والداخيل ما ييل :

أ � اسم وعنوان مقدم العطاء 
ب � عنوان مقدم العطاء وفقا للفقرة  24 – 1 من تعليمات ملقدمي العطاء 

ج � اسم املناقصة ورقمها كما هو مشار اليه يف الفقرة الفرعية 1 -  1  من تعليمات ملقدمي العطاء واي اشارات اخرى مذكورة يف بيانات العقد 
د � تاريخ الغلق

ه� � بيان محتوى الظرف الداخيل )عرض فني ، عرض تجاري مسعر ، عرض تجاري غري مسعر ، الوثائق املطلوبة ، التأمينات االولية (  
 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

�  يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن ألخر اعالن عن املناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد 
� تهمل العطاءات الغري مستوفية للمستمسكات املطلوبة ويتم استبعاد العطاء غري مستويف ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها 

�  يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واسم الشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات وتثبيت املوقع والربيد االلكروني وعليه اشعار الرشكة باي تغيري يطرأ عى العنوان خالل )7 ( ايام عى االقل من حصول التغيري
� يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة او الوازرة عى االنرنيت :

Web site : http: www.scop.gov.iq
E-mail : scop@scop.Oil.gov.iq

E – mail: pur.cus@scop.Oil.gov.iq

حمافظة كربالء املقدسة 
مديرية بلديات كربالء املقدسة 

اعالن كرس قرار
بناءا عى ما ج�اء بكتاب مديرية بلدية الجدول الغربي  
املرقم 2324 يف 2018/8/18 واملتضمن كرس قرار عى 
) عرصة مش�يد عليه�ا كازينو( عى القطع�ة املرقمة 
)207/52 م34 الديران( واس�تنادا لقانون بيع وايجار 
ام�وال الدولة املرقم )21 لس�نة 2013 املعدل املادة  12 
/ تاس�عا / أ( تعلن مديرية بلديات كربالء املقدس�ة / 
لجن�ة البيع وااليجار عن تأجري العقار اعاله يف املزايدة 
العلني�ة فع�ى الراغبني باالش�راك الحض�ور يف ديوان 
البلدي�ة اع�اله يف الس�اعة العارشة صباح�ا بعد مرور 
)7( سبعة ايام تبدا من اليوم اتاليل للنرش مستصحبني 
معهم وصل التأمينات القانونية البالغة 20% من القيمة 
التي رس�ت ع�ى املؤجر االخ�ري مضاف اليه�ا ) %15( 
ونس�خة من هوية األحوال املدنية  ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة اجور الن�رش واالعالن واملصاريف االخرى 
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21 لس�نة 
2013 املع�دل(   علم�ا بأن مبلغ الض�م االخري مضاف 
اليه )15%( يكون ) 2501250( مليونان وخمس�مائة 

وواحد الف ومائتان وخمسون دينار ال غريها

مديرية الوقف الشيعي يف النجف االرشف
تعلن مديرية الوقف الشيعي يف النجف االرشف عن 
أجراء املزايدة العلنية  إليجار محل املدرج اوصافه 
يف ادناه فعى الراغبني بالدخ�ول باملزايدة العلنية 
مراجعة مقر املديرية خالل س�بعة ايام من تاريخ 
النرش يف احدى الصحف املحلية مستصحبني معهم 
املستمسكات الثبوتية االصلية مصورة والتأمينات 
البالغ�ة 2% من بدل التقدير وس�تجري املزايدة يف 
تمام الس�اعة الع�ارشة صباحا م�ن اليوم االخري 
لإلع�الن يف مقر املديري�ة واذا صادف علط ة اليوم 
الذي يليه علما بتسديد بدل االيجار صفقة واحدة 
وخ�الل ثالث�ني يوم م�ن تاريخ االحال�ة وبخالفه 
يعترب ن�اكال وال يحق ملوظفي االوق�اف واقاربهم 
حتى الدرجة الرابعة  م�ن دخول املزايدة ويتحمل 
من ترس�و علي�ه املزايدة اج�ور الن�رش والداللية 

واملصاريف االخرى

مديرية الوقف الشيعي يف النجف االرشف

اعالن 
اىل الرشيكني / رضغام ضياء مهدي / 

امري مؤيد حسني .
اقت�ى حض�ورك اىل بلدي�ة التاج�ي 
لغرض اس�تخراج اجازة بناء للقطعة 

املرقمة 15493 سبع البور .
الرشيك 

ارساء شاكر خضري 
�����������������������������������

محكم�ة ق�وى األم�ن الداخ�يل األوىل 
املنطقة الخامسة  

إعالن
إىل/ املتهم الغائب )الرشطي عيل عبيد 

شايب كايم( 
املنسوب إىل/ مديرية رشطة محافظة 

البرصة واملنشآت  
العنوان/ محافظة البرصة 

بم�ا أن�ك مته�م وف�ق امل�ادة / 5 من 
ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008 لغياب�ك 
عن مقر عملك بتاريخ 2008/11/29 
ولح�د االن وملجهولي�ة اقامتك اقتى 
تبليغ�ك به�ذا اإلعالن ع�ى ان تحرض 
ام�ام محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل 
الب�رصة  الخامس�ة  األوىل/املنطق�ة 
خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نرش 
هذا اإلعالن يف صحيف�ة محلية يومية 
وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك 
وتجي�ب ع�ن التهم�ة املوج�ة ض�دك 
وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابي�ا اس�تنادا ألح�كام 
املواد )65و68و69( من قانون أصول 
األم�ن  لق�وى  الجزائي�ة  املحاكم�ات 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008. 
اللواء الحقوقي 

رئي�س محكمة ق�وى االم�ن الداخيل 
األوىل 

املنطقة الخامسة
�����������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / هاشم عطية محمد 

اقت�ى حض�ورك اىل بلدي�ة التاج�ي 
الجراء اج�ازة بناء ع�ى العقار املرقم 

 10837
الرشيك 

لؤي مهدي عبد الرسول

دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء ع�ى الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 

بتاريخ 5/14 /2018 لتسجيل
تمام العقار تسلس41 محلة السوق بأسم 
العراقي أزهر انتص�ار بكر مجددا بأعتبار 
حائ�زا له بصف�ة املال�ك للم�دة القانونية 
ولغ�رض تثبيت امللكي�ة املذك�ورة تمهيدا 
للتس�جيل وفق اح�كام قانون التس�جيل 
العق�اري  رقم)43   ( لس�نة 1971 قررنا 
اع�الن ه�ذا الطل�ب فع�ى كل م�ن يدعى 
بوج�ود عالق�ه او حقوق معين�ه عى هذا 
العق�ار تقدي�م مالدية من بين�ات اىل هذه 
الدائ�رة خ�الل م�دة ثالث�ني يوم�ا اعتبارا 
م�ن اليوم الت�ايل لنرش هذا االع�الن وكذلك 
الس�اعة  يف  العق�ار  موق�ع  يف  الحض�ور 
الع�ارشة صباحا م�ن اليوم الت�ايل النتهاء 
م�دة ه�ذا االع�الن وذل�ك الثب�ات حقوقه 
موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض.
عيل فيصل مطرش

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز
�����������������������������������

محكمة قوى األم�ن الداخيل األوىل املنطقة 
الخامسة  

إعالن
إىل/ املته�م الغائ�ب )حس�ني عيل حس�ني 

موزان( 
املنس�وب إىل/ مديري�ة رشط�ة محافظة 

البرصة واملنشآت  
العنوان/ محافظة البرصة – الطويسة 

بما انك متهم وف�ق املادة / 34 من ق.ع.د 
رق�م 14 لس�نة 2008 لتس�ببك بحص�ول 
املرقم�ة  الحكومي�ة  العجل�ة  يف  االرضار 
)1324( نوع كيا بوكس وملجهولية اقامتك 
اقت�ى تبليغك بهذا اإلعالن عى ان تحرض 
امام محكم�ة قوى االم�ن الداخيل األوىل/

املنطق�ة الخامس�ة الب�رصة خ�الل م�دة 
ثالثون يوم�ا من تاريخ نرش ه�ذا اإلعالن 
يف صحيف�ة محلية يومية وتعليقه يف محل 
اقامت�ك ومقر دائرتك وتجي�ب عن التهمة 
املوج�ة ض�دك وعند عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمتك غيابيا اس�تنادا ألحكام 
امل�واد )65و68و69( م�ن قان�ون أص�ول 
املحاكم�ات الجزائية لق�وى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008. 
 اللواء الحقوقي 

 رئيس محكمة قوى االمن الداخيل األوىل 
املنطقة الخامسة

اعالن مزايدة رقم 2018/49 للمرة األوىل
صادرة  عن الرشكة العامة لتجارة  املواد الغذائية 

تعل�ن هذه الرشكة عن وج�ود مزايدة علنية للمواد املدرجة تفاصيلها ادناه واملوجودة لدى )مركز مبيعات االمام 
ع�يل عليه الس�الم( التابع لرشكتن�ا  هذا وتعترب قائمة املزايدة مفتوحة ملدة )10( ع�رشة ايام تبدأ من اليوم التايل 
لن�رش االع�الن يف الصحيفة املحلية وفقا لقانون بيع وايجار املوال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل وس�تجري 
املزاي�دة يف الس�اعة العارشة صباحا م�ن اليوم االخري 2018/9/16 املصادف يوم )االح�د(  واذا وافق يوم املزايدة 
عطلة رسمية  تؤجل  املزايدة لليوم التايل فعى الراغب باالشراك يف املزايدة  املذكورة مراجعة لجنة البيع وااليجار 
يف مرك�ز عام الرشكة الكائن يف منطقة املنصور نهاية ش�ارع النقابات لالطالع ع�ى تفاصيلها وابداء رغبتهم يف 
الرشاء ويكون الحضور يف الزمان واملكان املعينني مس�تصحبني معهم املستمسكات املطلوبة وترفع املواد املباعة 
خالل مدة )15( خمس�ة عرش يوما من تاريخ االحالة القطعية وبخالفه س�يتحمل املش�ري اجور خزن بنس�بة 
)2/1%(  نص�ف م�ن املائة م�ن بدل البيع عن كل يوم تأخري وملدة ثالثني يوم�ا وبانتهائها جاز لرشكتنا االعالن ع 
نبيعها ثانية وفق احكما هذا القانون ويجري تسليم املال املباع بعد دفع بدل البيع واملصاريف التي يعد البيع فيها 

قطعيا
الرشوط املطلوبة :

 � وص�ل التأمين�ات القانونية البالغ ) 20%( من القيمة املق�درة بموجب صم مصدق صادر من مرصف معتمد يف 
العراق ألمر الساحب وال يسمح لغري مسددي تلك التأمينات باالشراك يف املزايدة مطلقا وال تدخل هذه التأمينات 

ضمن بدل الرشاء 
� براءة ذمة اصلية لعام 2018 صادرة من الرضيبة املختصة معنونة اىل الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية 

� املستمسكات الشخصية للمشرك

العنوان : جمهورية العراق � بغداد � املنصور � شارع النقابات
Address : Republic of Iraq – Baghdad – Almansoor
Web site : www.iraqsfsc.org
E-mail : foodstuff 1@ iraqsfsc.org
E-mail : foodstuff 2@ iraqsfsc.org
E-mail : foodstuff 3@ iraqsfsc.org
E-mail : foodstuff 4@ iraqsfsc.org
Generalfood
staff@yahoo.com

رئيس جملس االدارة 
حممد سعدي امحد سيد حممد سعيد

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

العدد  :104
التاريخ 2018/9/2

بدل المساحةنوعهرقم العقاراسم العقار
االيجار

وقف 
حسينية 

الزهراء ع

2 من جزء 
تسلسل 

9637 براق 
جديدة

8م2محل

 205000
مليونان 

وخمسون 
الف دينار

املهندس 
قاسم محود منصور
املدير العام  وكالة

مبلغ التأمينات المطلوبةالكميةنوع المادةت
460000 اربعمائة وستون الف دينار ال غير 755 طبلةطبالي بالستيكية مهشمة1

63طبالي خشبية مهشمة2

العدد : م7 /3457
التاريخ: 2018/8/30
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مدير عام 
رشكة املشاريع النفطية



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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اىل ر.ع نج�م عبد عيل مدب حس�ون 
ال جب�اري يس�كن النج�ف � ح�ي 

العسكري 
اخطار

بالنظ�ر لتش�كل مجل�س تحقيقي 
بحقك بموجب كتاب املديرية العامة 
لالس�تخبارات ومكافحة االرهاب / 
القس�م القانوني بخصوص شكوى 
املف�وض ) رحم�ن كحي�ط خزي�م( 
وحسب ما جاء باألوراق التحقيقية 
ال�واردة برفقة كت�اب  املديرية انفا 
 2016/7/24 يف   14765  / املرق�م 
عليه تقرر حض�ورك خالل 15 يوما 
م�ن تاريخ ن�ر االخط�ار وتدوين 
اقوال�ك وبعكس�ه  يت�م احالت�ك اىل 
املحكمة املختص�ة وفق املادة /453 
من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 
1996 املع�دل بداللة املادة / 65  من 
قان�ون اصول املحاكم�ات  الجزائية 
لق�وى االمن الداخيل رقم 17 لس�نة 

2008
1 � اس�م املتهم / ر.ع نجم عبد عيل 

مدب حسون ال جباري
مديري�ة   / االنتس�اب  مح�ل   �  2
االس�تخبارات ومكافحة االرهاب يف 

النجف االرشف
3 � عن�وان الس�كن / النجف � حي 

العسكري
4 � اس�م والدت�ه / حمي�دة ناي�ف 

حسون
5 � مواليد / 1985

املقدم
قاسم عبود خضري

رئيس سلطة املجلس التحقيقي
������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

مس�تعجل  كش�ف    /41  : الع�دد 
2018/

التاريخ 2018/9/4 
اىل املطل�وب الكش�ف ض�ده املدي�ر 
املف�وض لرك�ة ارض الغارضي�ة 
للمق�اوالت املح�دودة عبد الحس�ن 

كاظم روضان اضافة لوظيفته 
املس�تعجل  الكش�ف  طال�ب  اق�ام 
الش�يعي  الوق�ف  دي�وان  )رئي�س 
اضاف�ة لوظيفته( الدع�وى البدائية 
املرقمة اع�اله والتي يطل�ب الحكم 
فيها  املصادقة ع�ىل الذرعة االعمال 
املنج�زة والغ�ري املنج�زة بخصوص 
عقد انشاء حسينية زمزم يف النجف 
االرشف ع�ىل العقار املرقم 1936/1 
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مخت�ار ح�ي العامري�ة س�عد عب�د 
ال�رزاق االبراهيمي عليه قررت هذه 
املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافعة 
املصادف  يف ي�وم 2018/9/9 وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال  من ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 3287/  ب1 /2018
التاريخ 2018/9/4 

اىل املدع�ى علي�ه ) ع�الوي حس�ن 
مناتي( 

اق�ام املدع�ي )حي�در مال�ك نعمة ( 
الدعوى البدائية املرقمة اعاله والتي 
يطل�ب فيها  الحكم بتأديتك له مبلغ 
الره�ان البال�غ خمس�ة وع�رون 
مليون دين�ار عن رهن العقار املرقم 
ولثب�وت  الوف�اء  ح�ي   3/27507
مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القضائ�ي واش�عار مخت�ار  املبل�غ 
ح�ي الجزائر ج�واد حس�ن الكناني 
علي�ه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحضور يف موع�د املرافعة املصادف 
ع�دم  وعن�د   2018/9/11 ي�وم  يف 
حضورك او ارس�ال من سنوب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

فقدان
الوق�ود  تجهي�ز  دف�ر  من�ي  فق�د 
للمضخ�ات الزراعي�ة بأس�م ) ترفة 
س�اجت خايش( الص�ادر من رشكة 
قس�م  النفطي�ة  املنتج�ات  توزي�ع 
توزيع الفرات االوس�ط ف�رع املثنى 
عىل من يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار
������������������������������

فقدان
الوق�ود  تجهي�ز  دف�ر  من�ي  فق�د 
للمضخ�ات الزراعية بأس�م ) رحيم 
همري�ع خايش( الص�ادر من رشكة 
قس�م  النفطي�ة  املنتج�ات  توزي�ع 
توزيع الفرات االوس�ط ف�رع املثنى 
عىل من يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار

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

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة

العدد : 411/  ب/2017
التاريخ 2018/8/30

اعالن تمديد مزايدة
تبيع ه�ذه املحكمة باملزايدة العلنية 
 26 مقاطع�ة   155 املرق�م  العق�ار 
بال�راء   الراغب�ني  فع�ىل  الح�رية 
الحض�ور اىل هذه املحكم�ة يف اليوم 
الخام�س عر من اليوم التايل لنر 
االعالن مستصحبني معهم التأمينات 

القانونية البالغة 
القايض

فرقد جالل عبد الصاحب
االوصاف / 

العقار عبارة عن بس�تان مس�احته 
15 دون�م و7 اول�ك و75 م2 مرب�ع 
يوجد فيه اش�جار نخيل حوايل مائة 
نخل�ة القس�م االك�ر منه�ا هال�ك 
واالرض ب�ور يف الوقت الحارض تقع 
ع�ىل الطري�ق الع�ام املبل�ط الحرية 
البوعيدان القيم�ة التقديرية للعقار 
ملي�ون  اربع�ون     40,310,000

وثالثمائة وعرة الف دينار
������������������������������

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة : 2018/34

التاريخ 2018/9/4
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الرميثة الس�يارة 
املرقم�ة ) 17622 أ( قادس�ية لوري 
ق�الب / مودي�ل 2012 اللون اخرض 
العائدة للمدين حسني جاسم محمد 
وذل�ك لق�اء طل�ب الدائ�ن احس�ان 
عبد الحس�ن عب�د الحس�ني والبالغ 
واربع�ون  تس�عة   )49,500,000  (
مليون وخمسمائة الف دينار عراقي 
فعىل الراغ�ب بالراء مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة عرة ايام تبدأ من 
الي�وم التايل للنر مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانوني�ة والت�ي ال تقل 
عن 10% ع�رة باملائة م�ن القيمة 
 )42,000,000( والبالغ�ة  املق�درة 
اثنان واربعون ملي�ون دينار عراقي 
ويتحم�ل رس�م التس�جيل والداللية 

املشري
املنفذ العدل

ثابت نافع عبد الخرض
������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة السماوة

العدد : 921/  ب/2018
التاريخ 2018/9/4

اعالن مزايدة
عطف�ا ع�ىل الحك�م الص�ادر م�ن 
بالع�دد  الس�ماوة  ب�داءة  محكم�ة 
  2018/5/14 يف  921/ب/2018 
املتضمن ازالة ش�يوع العقار املرقم 
202/14 مقاطع�ة 3 بليجة الغربية 
املوصوف ادناه بيعا باملزايدة العلنية 
مل�دة ثالثني يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم 
التايل للنر واذا صادف اليوم االخري 
عطل�ة رس�مية فتك�ون املزايده  يف 
اليوم التايل الذي يليه يف تمام الساعة 
الثاني�ة عر ظه�را  مس�تصحبني 
معه�م  التامين�ات القانونية البالغة 
10% م�ن القيم�ة املق�درة البالغ�ة 
واحد وخمس�ون ملي�ون واربعمائة 
وخمس�ون الف دين�ار بصك مصدق 
ان ل�ك يكن من ال�ركاء مع تقديم 

شهادة الجنسية العراقية
القايض

فليح حسن جاسم 
 االوصاف : 

س�كن  دار  عليه�ا  املش�يد  االرض 
م�ن طابق�ني مبني�ه م�ن الطابوق 
ومسقفه بالكونكريت املسلح تشمل 
ع�ىل غرف�ة اس�تقبال وغرف�ة نوم 
ومطبخ وكليدور ومجموعة صحية 
يف الطابق االريض وغرفة نوم واحدة 
يف الطابق االول درجة عمرانها جيدة 
مشغولة  بالسكن من قبل املستأجر 
سعد عبد االمري طالب الذب لم يرغب 
بالبق�اء بصفة مس�تأجر بع�د بيع 
العق�ار املزايدة العلنية ن�وع العقار 

ملك رصف
������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 848/  ب2018/3
التاريخ 2018/9/5

اىل املدعى عليه حيدر عبود حميد 
اق�ام املدع�ي مدي�ر بلدي�ة النج�ف 
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى البدائية 
املرقمة اع�اله والتي يطل�ب الحكم 
فيها بأبطال كافة القيود الواردة عىل 
العقار املرقم 21259/ 3 حي النرص 
واعادة تس�جيله باسم دائرة املدعي 
اعاله ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مختار حي الحس�ني / 1 خالد خليل 
املسلماوي عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
املصادف  املرافع�ة  يوميتني بموع�د 
يف ي�وم 9/18/ 2018 وعن�د ع�دم 
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

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

االتحادية  
دار القضاء يف الدجيل 

محكمة األحوال الشخصية يف الدجيل
العدد  :2018/1519
التاريخ 2018/9/5

اعالن
قدم�ت املس�تدعية رفيده فاض�ل كاظم 
طلب�ا اىل محكم�ة االحوال الش�خصية  يف 
الدجي�ل تطل�ب في�ه نصبه�ا قيم�ة عىل 
زوجه�ا املفقود كامل عج�اج كاظم وذلك  
 2015/12/9 بتاري�خ  فق�د  ق�د  كون�ه 
وانقطعت اخباره فعىل من لديه اعراض 
عىل صدور الحج�ة تقديم اعراضه خالل 

ثالثون يوما من تاريخ االعالن
القايض

معد نجم عبيد
����������������������������������

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

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : 4603/ش2018/4
التاريخ 2018/9/5

اىل / املدعى عليها : هدى صالح ابراهيم
اقام  املدعي )محمد عبد الكاظم( الدعوى 
املرقم�ة 4603/ش2018/4 ام�ام ه�ذه 
املحكمة والذي يطلب فيها تصديق الطالق 
غيابي وملجهولية محل اقامتكم وحس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار 
منطقة الدوالب / الحل�ة لذا تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني يوميت�ني محليتني 
رس�ميتني  فعلي�ك الحض�ور ام�ام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املواف�ق يوم 
2018/9/13 الس�اعة التاس�عة صباحا 
وعند عدم حضورك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3/2366ب/2018

التاريخ 2018/9/5
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة 
بإزالة ش�يوع العق�ار املرق�م 2/10151 
حي الح�وراء زينب يف النج�ف عليه تعلن 
ه�ذه املحكم�ة عن بي�ع العق�ار املذكور 
اعاله واملبينه اوصافه وقيمته ادناه فعىل 
الراغبني بالراء مراجع�ة هذه املحكمة 
خ�الل )ثالث�ون( يوما م�ن الي�وم الثاني 
لنر االعالن مس�تصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة املقدرة 
بموجب صك مصدق ألم�ر محكمة بداءة 
النجف وصادر من مرصف الرافدين  رقم 
)7( يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية عر م�ن اليوم االخري 
من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشري 
جل�ب هوي�ة االح�وال املدني�ة وش�هادة 

الجنسية العراقية
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العقار املرقم 2/10151 حي الحوراء زينب 
يف النج�ف عبارة عن دار تقع عىل ش�ارع 
بع�رض 15 مر وهي بالق�رب من امتداد 
ش�ارع الروان بواجهة 15 م�ر ونزال 20 
مر املساحة الكلية 300 مر ويتكون من 
كراج وس�احة امامية وصحيات خارجية 
واس�تقبال  وكل�دور  صغ�رية  وحديق�ة 
وصالة وساحة وس�طية ومكشوفة عدد 
2 وغرف�ة نوم  ع�دد 2 ومطبخ وصحيات 
الطاب�ق االريض ام�ا  داخلي�ة ع�دد 2 يف 
الطابق العل�وي يتكون م�ن ممر بعرض 
2 م�ر وط�ول 8 م�ر وغرف ن�وم عدد2 
وس�طح مبل�ط بالف�ريش العق�ار مبني  
بالطابوق ومس�قف بالكونكريت املسلح 
مجه�ز بامل�اء والكهرباء مبل�ط بالكايش 
القدي�م وغ�ري مش�غول م�ن اح�د لحظة 
الكشف درجة عمران العقار دون الوسط 
وان القيمة املق�درة للعقار مبلغ مقداره 
)300,000,000( ثالثمائ�ة مليون دينار 

ال غريها

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

االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد: 2777/ ب3/ 2018 
التاريخ : 4/ 9/ 2018 

اىل /املدعى عليه )مثنى مهدي محسن ( 
اقام املدعي )عدي س�عيد كاظم ( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اع�اله والتي يطلب فيها 
الحكم) بتأديتك ل�ه مبلغا مقداره مائتي 
ملي�ون دين�ار  والثاب�ت بموج�ب الصك 
بتاري�خ  االداء  مس�تحق   )165( املرق�م 
2018/6/21 م�رصف الرافدي�ن/ الغري 
( ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار 
ح�ي الجزائ�ر ) ج�واد حس�ن الكناني ( 
عليه ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بصحيفتني يوميتني محليتني للحضور يف 
موع�د املرافعة املصادف يف ي�وم 18/ 9/ 
2018 وعند عدم حضورك  او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض 

عبد الرضا عبد نور الجنابي
����������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الكوت

العدد  2962/ش /2018
اىل املدعى عليه / محمد عيل محسن

كاظ�م  حم�زة  ري�ام  املدعي�ة  أقام�ت 
والت�ي  أع�اله  املرقم�ة  الدعوىالرعي�ة 
تطل�ب فيه�ا دعوت�ك للمرافع�ة والحكم 
بتفريق للهج�ر وملجهولية مح�ل اقامتك 
يف الوق�ت الح�ارض قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني 
رس�ميتني للحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
صباح يوم 2018/9/13الس�اعة تاسعة 
صباح�ا وعند عدم حض�ورك أومن ينوب 
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة اس�تئناف بغداد / الكرخ 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف البياع 

العدد 7254 / ش / 2018 
التاريخ 4 / 9 / 2018 

اعالن 
اىل املدعى عليه / عبد الحسني عناد منشد  

/ مجهول محل االقامة .
اقام�ت املدعي�ة س�مرية جمع�ة حس�ن 
الدعوى الرعية اعاله التي تطالبك فيها 
بالتفريق للهج�ر وملجهولية محل اقامتك 
تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموع�د املرافعة املصادف 18 / 9 / 2018 
وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا ووفقا للقانون .
القايض

����������������������������������
تنويه

النج�ف يف جري�دة  ن�ر اع�الن زراع�ة 
املس�تقبل العراقي بعددها املرقم / 1742 
يف 2018/9/5 ج�اء فيه بتجدي�د العقار 
خط�أ والصحي�ح ه�و بتجديد العق�د لذا 

وجب التنويه
����������������������������������

فقدان
يف   200 املرقم�ة  االج�ازة  من�ي  فق�دت 
الرك�ة  م�ن  والص�ادرة   1999/4/24
العام�ة للث�روة الحيواني�ة وزارة الزراعة 
باسم / جواد جعفر محمد فعىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان

فق�دت مني الهوي�ة املرقم�ة / 3914 يف 
2011/5/29 صادره من وزارة التخطيط 
الدائ�رة القانونية هوية تس�جيل خاصة 
بالركات املقاولة باسم / رشكة املهمني 
للمقاوالت / للمق�اوالت العامة املحدوده 
باس�م املدير املفوض ماجد كامل حس�ن 
/ االختص�اص االنش�ائية االوىل فعىل من  

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

تنويه
نر اعالن لجنة بيع وايجار امالك االدارة 
املحلي�ة  70 بتاريخ 2018/9/4 جاء فيه 
رئي�س املهندس�ني محمد صاح�ب كريم 
خطأ والصحيح هو عيل حميد الحس�يني 
قائمقام النجف رئيس اللجنة املنش�ور يف 
جريدة املس�تقبل العراق�ي بعددها املرقم  

1742 يف 2018/9/5 لذا وجب التنويه

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة بدره
رقم الدعوى 41/ب/2018 

اىل املدعى عليه/ سوران سعدي حسني
تبليغ

بتاريخ 2018/3/28 اصدرت هذة املحكمة حكما غيابيا 
يق�ي بالزامك بتس�ديد مبل�غ مقداره خمس�ون الف 
دوالر امريكي اىل املدعي موىس صفر منصور وملجهوليه 
مح�ل اقامت�ك حس�ب اش�عار مخت�ار ح�ي الوحدة يف 
بغ�داد واملهمىش عىل ورق�ه تبليغ قرار الحك�م الغيابي 
واملرف�ق بكت�اب مركز رشط�ه العلويه بالع�دد 6075يف 
2018/4/17   علي�ه تقرر تبليغك بواس�طه صحيفتني 
محليتني يف ح�ال عدم اعراضك عىل الق�رار والطعن به 
تميزا خالل املدة القانونيه سوف يكتسب القرار الدرجه 

القطعيه 
القايض 

ياسني خضري الدريعي
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وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف واسط / الثانيه 
اعالن 

طلب تسجيل مجددا 
بناء عىل الطلب املقدم إىل هذه الدائرة بتاريخ 2018/9/2 
لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل 902شيخ س�عد  باسم 
العراق�ي محم�د جبار هلي�ل محمد     باعتب�اره حائزا 
ل�ه بصفة املالك للمدة القانونية ولغ�رض تثبيت امللكية  
تمهيدا للتس�جيل وفق إحكام قانون التسجيل العقاري 
رقم )43( لس�نة 1971  املعدل قررن�ا إعالن هذا الطلب 
فع�ىل كل من يدعي بوجود عالق�ة او حقوق معينة عىل 
ه�ذا العق�ار تقديم ما لديه م�ن بينات اىل ه�ذه الدائرة 
خ�الل مدة ثالث�ني يوما اعتب�ارا من الي�وم الثاني لنر 
ه�ذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة 
الع�ارشة صباحا من اليوم التاىل النتهاء مدة هذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض 
احمد غليم عوده 

مدير التسجيل العقاري يف واسط / الثانيه
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة بداءة السماوة 
العدد: 1266/ ب/ 2018 

التاريخ : 2/ 9/ 2018 
اىل /املدعى عليه 1- )حسني عبد العظيم عباس (

2- ) مهند عبد العظيم عباس(
اعالن

اق�ام املدعي )عيل وعب�د الحميد وايم�ان ونجية ورجاء 
وقدس وزين�ب اوالد احمد عبد الحمي�د اضافة اىل تركة 
مورثه�م احم�د عب�د الحميد احم�د ( الدع�وى املرقمة 
)1266/ب/2018( والت�ي يطلبون فيه�ا الحكم بالغاء 
ق�رار املص�ادرة املنفذ ع�ىل العقار املرق�م 906/رشقي 
يف الس�ماوة وابط�ال كاف�ة القي�ود الالحقة ل�ه واعادة 
تس�جيله باس�م م�ورث املدعني املرح�وم ) احم�د عبد 
الحمي�د احمد( ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ واش�عار مخت�ار منطقة الرقي  
) رعد هاش�م هادي ( عليه فقد تق�ررت تبليغكم اعالنا 
بصحيفت�ني يوميتني محليت�ني بموعد املرافع�ة املوافق 
الس�اعة التاس�عة من صباح ي�وم 17/ 9/ 2018 وعند 
عدم حضوركم  او ارس�ال من ينوب عنكم قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا ووفقا لالصول .
القايض 

عماد ياسني خضري
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد : 1982/  ش  /2018

التاريخ 2018/9/4 
اىل / املدعى عليه / مثال عيل زيد 

اعالن
اقام�ت املدعية ايمان عيل ص�دام الدعوى الرعية امام 
ه�ذه املحكمة بالعدد اع�اله والتي تطل�ب فيها الحكم 
بالتفري�ق للهج�ر ول�دى تبليغ�ك بموجب كت�اب مركز 
رشط�ة املرب�د بالع�دد 7030 يف 2018/8/13 تبني انك 
مرتح�ل اىل جه�ة مجهول�ة لذا تق�رر تبليغك بواس�طة 
صحيفتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة بتاريخ 
2018/9/24 الس�اعة الع�ارشة ويف حال عدم حضورك 

سوف ترجي املرافعة بحقك غيابيا
القايض

سعد نجم عبد

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2038 /2018 

إىل املنفذ علية    )خالد عبد الله حسني  (
لق�د تحقق لهذه املديرية من كت�اب مركز رشطه الحي 
بالع�دد 6212 يف 2018/7/15 واملرفقه اش�عار مختار 
محل�ه ال�راي ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ه وليس لك 
موط�ن دائم اومؤقت اومختار يمكن إجراء التبليغ عليه 
واس�تنادا للم�ادة )27(من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك 
إعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس�ة 
عر يوما تبدءا من اليوم التايل للنر ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجري وفق القانون 
املنفذ العدل 

عيل رضا عيل الخطاوي 
أوصاف املحرر

ق�رار محكمة االحوال الش�خصيه يف الكوت بالعدد 392 
/ش/2018 يف 2018/5/7 املتضمن املهر املؤجل لصالح 

الدائنه فاطمه داخل كاطع 
����������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 1840 /2018 

إىل املنفذ علية    )خالد عبد الله حسني  (
لق�د تحقق لهذه املديرية من كت�اب مركز رشطه الحي 
بالع�دد 6211 يف 2018/7/15 واملرفقه اش�عار مختار 
محل�ه ال�راي ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ه وليس لك 
موط�ن دائم اومؤقت اومختار يمكن إجراء التبليغ عليه 
واس�تنادا للم�ادة )27(من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك 
إعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس�ة 
عر يوما تبدءا من اليوم التايل للنر ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجري وفق القانون 
املنفذ العدل 

عيل رضا عيل الخطاوي 
أوصاف املحرر

قرار محكمة االحوال الشخصيه يف الكوت بالعدد 1772 
/ش/2018 يف 2018/5/31 املتضم�ن تس�ليم االث�اث 

الزوجيه اىل الدائنه فاطمه داخل كاطع 
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
رقم الدعوى1931/ب/2018

اىل املدعى عليه/صفاء يوسف محمد
تبليغ

اقام املدعي صباح حس�ني فياض الدعوى املرقمة اعاله 
والت�ي يطلب فيها دعوتكم للمرافعة والحكم باعاد حال 
الس�يارة املرقمه 43344/ بغداد نوع هونداي س�نتافيا 
مودي�ل 2010 ابي�ض الل�ون  وملجهوليه مح�ل اقامتك 
حسب اشعار القائم بالتبليغ عليه تقرر تبليغكبواسطه 
صحيفتني محليت�ني للحضور امام هذة املحكمة صباح 
يوم 2018/9/12 الساعةالتاسعة صباحا ويف حاله عدم 
حضوركاوم�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون  
القايض 

عمار حسن عبد عيل 
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

محكمة بداءة الكوت  
العدد 1277 / ب/ 2018 

املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة العلنية
املدعي /  محمد محسن كاظم  

املدعى عليه / فاطمه محمد سلمان   
تنفي�ذا لقرار الحك�م الصادر من ه�ذه املحكمة بالعدد 
1277/ب/2018 يف 2018/6/20 واملتضمن ازاله شيوع 
العقار املرقم 3517/1م45 ام حالنه  وتوزيع صايف ثمنه 
بني الركاء كال حس�ب س�هامة فقد تقرر االعالن عن 
بيع�ه باملزاي�دة العلنية خ�الل ثالثون يوم�ا اعتبارا  من 
الي�وم التايل للنر يف صحيفتني محليتني   فعىل الراغبني 
بال�راء مراجع�ة ه�ذة املحكم�ة مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانونية 10% من القيم�ة التقديرية للعقار 
بص�ك مصدق معنون اىل محكمة بداءة الكوت  وس�وف 
تجري املزايدة يف اليوم االخري الساعة الثانية عر ظهرا 
واذا ص�ادف الي�وم االخري عطله رس�ميه فيعتر   اليوم 
ال�ذي يليه  موع�داً للمزاي�ده ويتحمل من ترس�و عليه 

املزايده اجور االعالن واملزايدة.
مواصفات  

جنسه / عرصه خاليه من املشيدات 
املشتمالت / ال توجد

املساحه /  200 مر  
القيمه التقديريه / اربعون مليون دينار الغريها   

القايض 
عدنان نهري راهي الزاميل

رئاسة جامعة جابر بن حيان الطبية 

اعالن
)مزايدة علنية للمرة االوىل(

تعل�ن رئاس�ة جامع�ة جاب�ر بن حي�ان الطبية / ش�عبة 
العق�ود الحكومية ع�ن اجراء املزاي�دة العلنية لتأجري حق 
التصوي�ر الفوتوغرايف يف الجامعة وملدة س�نة واحدة فقط 
، فعىل الراغبني باالش�راك باملزايدة العلنية اعاله مراجعة 
مقر رئاس�ة الجامعة الواق�ع يف محافظة النجف االرشف 
/ ش�ارع نجف -كوف�ه -مقابل معهد العلمني للدراس�ات 
العليا وخالل مدة )30( ثالثون يوما ابتداءاً من اليوم التايل 
لنر االعالن لغرض استالمهم لوثائق املزايدة العلنية التي 
س�يكون موعدها يف يوم األحد املص�ادف )7/10/2018( 
الس�اعة الع�ارشة صباحا يف مق�ر رئاس�ة الجامعة وفقا 
للروط املرفق�ة مع االعالن ، علم�ا ان القيمة التقديرية 
ملبل�غ االيج�ار الس�نوي ه�ي )   4000000( أربعة ماليني 

دينار فقط .
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

»جنون القهوة« يقتلها يف املدارس
 أعلن�ت الحكوم�ة الكوري�ة الجنوبي�ة منع 
أنح�اء  امل�دارس يف س�ائر  يف  القه�وة  بي�ع 
الب�اد، اعتباراً من أواس�ط الش�هر املقبل يف 
ظ�ل االرتفاع الكب�ر يف معدالت اس�تهاكها 
خصوص�اً م�ن جان�ب التام�ذة الراغبني يف 

زيادة درجات اليقظة لديهم.
وتمن�ع كوري�ا الجنوبي�ة من�ذ 2013 بي�ع 
املرشوب�ات الت�ي تح�وي مع�دالت مرتفعة 

من الكافي�ني لتامذة امل�دارس. غر أن آالت 
التوزيع املخصصة للمدّرسني بقيت موجودة 
يف املؤسس�ات التعليمية ما كان يس�ّهل عىل 

التاميذ التحايل عىل املنع.
وقالت متحدثة باس�م وزارة األم�ن الغذائي 
القه�وة  إن  الجنوبي�ة  كوري�ا  يف  واألدوي�ة 
واملنتجات التي تحوي مادة الكافيني ستمنع 
اعتب�ارا من 14 أيلول/س�بتمرب، مش�رة إىل 

أن التام�ذة يتناول�ون بكميات كب�رة هذه 
املرشوب�ات ملس�اعدتهم ع�ىل ال�درس خال 

ساعات الليل.
االبتدائي�ة  امل�دارس  املن�ع ع�ىل  وس�يرسي 

واملتوسطة والثانوية.
وأوضح�ت املتحدث�ة لوكال�ة فران�س برس 
أن “القه�وة س�تختفي م�ن املقص�ف وآالت 

التوزيع املنترشة يف املدارس”.

خصائص مدهشة لعصري البصل
يحتوي عصر البصل ع�ىل مزايا عديدة، ما 
يجعل وجوده الدائم يف املطبخ أمرا رضوريا.

أوىل ه�ذه الخصائص، هي أن عصر البصل 
يحس�ن عملية الهض�م، ألن البصل يحتوي 
عىل ألياف إينولني التي تغذي بكتريا األمعاء 
املفي�دة، كما أن البص�ل يحتوي عىل املركب 
الطبيع�ي  املض�اد  كريس�تني  الكيميائ�ي 
للحساس�ية، وه�و مركب يمتصه الجس�م 
بس�هولة، ويحتفظ به لف�رة طويلة.كذلك 

ف�إن عصر البص�ل مادة ممت�ازة، مضادة 
ألمراض الربد واضطرابات الجهاز التنفيس، 
ألن البص�ل يمن�ع تكّون املخ�اط يف املمرات 
التنفس�ية، وبالتايل يحمي صحة الشخص.

كما أن البصل وس�يلة ممتازة للحفاظ عىل 
عظام قوية، حيث أوضحت نتائج الدراسات 
ب�أن مكون�ات البصل تمنع فق�دان العظام 
لكثاف�ة مكوناته�ا املعدنية، ع�اوة عىل أن 
عصر البصل مفيد للشعر، ألنه يحتوي عىل 

عنرص الكربيت، الذي يعت�رب أحد أهم املواد 
الطبيعية املس�اعدة يف نمو الشعر، والبصل 
يخفض مستوى السكر يف الدم ألنه يحتوي 
عىل الكروم وثاني كربيتيد بروبيل األليل.إن 
تناول عصر البصل بصورة دورية منتظمة 
ال�دم  الكوليس�رول يف  يخف�ض مس�توى 
 ،B الحتوائه عىل الكربيت والكروم وفيتامني
ويس�اهم احتواء البصل عىل أنواع مختلفة 

من الكربيتيدات يف حماية القلب.

سودوكو

؟؟هل تعلم
أّن أل�وان علم املباري�ات الرياضّي�ة األوملبّية 
هي األصف�ر، واألخرض، واألزرق، واألس�ود، 
واألحمر، وتوجد عىل مستطيل أبيض؛ بسبب 
أن أحد هذه األلوان عىل األقّل يوجد عىل علم 

دولة من دول العالم
أن ك�رة الغول�ف تحت�وي ع�ىل 336 نقط�ة 

صغرة.
أن مباري�ات كرة القدم هي األكثر مش�اهدًة 

بني األلعاب الرياضّية العاملّية
أن رياض�ة املاكم�ة ص�ارت م�ن األلع�اب 

الرياضّية القانونّية يف عام 1901م.
أن ك�رة الطائرة اخرعت يف عام 1895م عىل 

يّد ويليام مورغان
أن أول س�يدة تقفز من منطاد هوائّي يف عام 

1799م كانت جني غارنرين.

حلظات مرعبة لغواص يقرتب من القرش
أظه�ر مقطع فيديو لحظات مثرة ومرعبة 
لغ�واص نرويج�ي حينما وجد نفس�ه أمام 
قرش الحوت بالقرب من س�واحل الفلبني، 

حيث كان القرش يتناول طعامه.
وذك�ر الغواص النرويجي »يوهانس�ن« أنه 
أصيب بهلع عندما اقربت منه سمكة قرش 
الحوت، ول�م يكن يعرف أن ه�ذا النوع من 
القرش ال يش�كل تهديداً مبارشاً لإلنس�ان؛ 
ألنه يتغذى عىل العوالق البحرية واألس�ماك 
الصغرة، ع�رب ابتاع ع�رشات الليرات من 

املاء دفعة واحدة؛ المتصاص الوجبة.
الفيدي�و ص�وره فري�ق  ويظه�ر مقط�ع 

الغطس املش�ارك م�ع »يوهانس�ن«، تدفق 
املي�اه بكميات كب�رة يف فم س�مكة قرش 

الحوت، محدثة دوامة كبرة من املياه.
وقال يوهانس�ن، وفق�اً ملا نقلت�ه صحيفة 
»دي�ي مي�ل« الربيطانية: »عندما غطس�ت 
ورأي�ت القرش ك�دت أصاب بنوب�ة قلبية، 
وحاول�ت أن أك�ون هادئ�ا قدر املس�تطاع، 
ألننا تعلمن�ا أال نثر غضب ه�ذه الكائنات 

الضخمة«.
وأض�اف: »نظ�ر الق�رش إيلّ، وب�دا وكأن�ه 
يأمرني ب�أن أبتعد عن طعام�ه، ثم دفعني 

مرتني بفمه القايس مثل الفوالذ«.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير
x 6 عدد كوسة )صغرة ومغسولة(

x 2 عدد جزر
x 2 معلقة كبرة أوراق ريحان )مفروم(

x 2 رشيحة انشوجة )مهروسة(
x 1 رشة ملح

x 1 رشة فلفل اسود مطحون
½ x كوب خل

½ x معلقة صغرة سكر
الخطوات

تقطع الكوس�ة والجزر لرشائح رقيقة ثم توضع ىف الثاجة ملدة 10 
دقائق.

ثم ىف وعاء عميق نضع الخل والريحان واالنش�وجة والس�كر وامللح 
والفلفل ونخفقهم جيدا حتى يتجانسوا.

ثم نصب تتبيلة الس�لطة فوق الكوسة والجزر قبل التقديم مبارشة 
بالهنا والشفا.

سلطة الكوسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 1334/  ب  /2018

التاريخ 2018/9/4 
اىل املطل�وب اعادة املحاكمة ضدهما / 1 � س�عد اس�ماعيل 

محمد2 � محمد اسماعيل محمد 
تبليغ بالصحف

ادعى طالب اعادة املحاكمة انه بتاريخ 2013/7/21 وبالعدد 
758/اعراض / 2003 اصدرت محكمة بداءة البرصة حكما 
قىض بج�رح وابطال الحكم الغيابي الصادر منها يف الدعوى 
البدائي�ة 758/ب/2003  واملتضم�ن الحكم بتمليك س�هام 
كل من اس�ماعيل محمد ياس�ني الجنابي ومحمد اسماعيل 
ياس�ني الجنابي البالغة 14 سهم لكل واحد منهما يف العقار 
تسلس�ل 46/136 الفريس اىل املدعي عي حسني فالح ونظرا 
لوجود س�بب يس�توجب اعادة املحاكمة فق�د اتضح ملورث 
املدع�ي /املع�رض علي�ه االول/ طالب اع�ادة املحاكمة  ان 
املعرض�ان املطل�وب اع�ادة املحاكمة ضدهم�ا وللفرة من 
الحك�م 758/ب/2003 يف 2003/12/25  تاري�خ ص�دور 
ولغاية تاريخ صدور الحك�م يف الدعوى 1528/ب/2011 يف 
2011/8/11 كان�ا يقيمان يف الباد وكان�ا يعلمان بحقيقة 
بيعهما لس�هامهما عن طريق والدتهما ناهدة احمد ياس�ني 
الجنابي عليه وبما ان املطل�وب اعادة املحكمة ضدهما كانا 
يعلمان ببيع سهامهما وانهما عمدا بسوء نية اىل اخفاء هذه 
الحقيق�ة لتظليل القض�اء عليه طلب دع�وة املطلوب اعادة 
املحاكم�ة ضدهما للمرافعة والحكم بأبطال الحكم املطعون 
في�ه وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم�ا حس�ب رشح املبلغ بال 
سعدون كريم ورشح املجلس البلدي ملنطقة العباسية قررت 
املحكم�ة بتبليغ�ك بصحيفت�ني يوميتني محليت�ني للحضور 
ام�ام هذه املحكمة ي�وم املرافعة املواف�ق 2018/9/10 ويف 
حالة عدم حضورك او من ينوب عنك سوف تجري املحاكمة 

بحقك غيابا وعلنا 
القايض

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة
رقم اإلضبارة : 2017/768

التاريخ : 2018/9/2
اىل / املنفذ عليه 

املدين احمد رياض احمد ايوب
لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�ال كتاب املجل�س البلدي 
ملنطق�ة الجنينة واالندل�س بالع�دد 73 يف 2018/8/15 انك 
مجه�ول مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار يمك�ن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة 27 من 
قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغك اعان�ا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ البرصة خال خمس�ة عرش يوما تب�دا من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعام�ات التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية بإج�راءات التنفيذ الجربي 
وف�ق القان�ون علما انك مدي�ن لصالح الدائ�ن / عبد الرضا 
محس�ن عي بمبلغ ق�دره ) 402220000( اربعمائة واثنان 

مليون ومائتان وعرشون الف دينار
املنفذ العدل

فردوس حسني شاوي
اوصاف املحرر:

ق�رار محكم�ة ب�داءة الب�رصة بالع�دد 1681/ب/2016 يف 
2016/9/7

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة شط العرب
العدد : 194/  ب  /2018

التاريخ 2018/8/14  
اعان

اىل املدعى عليه ) منترص صبيح ش�لوكة ( بناءا عىل الدعوى 
البدائية املقامة من قبل املدعيان مدير بلدية البرصة ومديرية 
بدلية شط العرب اضافة اىل وظيفتهما ونظرا ملجهولية محل 
اقامتكم حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك اعان�ا بصحيفت�ني يوميتني 
محليت�ني للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 
املصادف 2018/9/23 الس�اعة العارشة صباحا وبعكس�ه 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
القايض

واثق عبود عبد الكاظم
���������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
محكمة  األحوال الشخصية يف بعقوبة

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
العدد : 573/  ش3 /2018

التاريخ 2018/8/29  
اىل املدعى عليه  )نوح طه جمعة(

اعان
ملقتضي�ات الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة اع�اه واملقامة من 
قب�ل املدعية وس�ن كاظم جواد والت�ي موضوعها ) التفريق 
للهج�ر ( وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار ش�عبة 
التبليغات القضائية يف محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة 
بتاريخ 2018/8/13 عليه قررت املحكمة تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني يوميت�ني بالحكم الصادر غيابيا بحقك وحس�ب 

االصول
القايض

ذاكر صالح حسني

مجلس القضاء االعىل
محكمة  األحوال الشخصية يف بعقوبة

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
العدد : 3054/  ش1 /2018

التاريخ 2018/9/4  
اىل املدعى عليه  )سجاد سلمان كاظم(

اعان
ملقتضي�ات الدع�وى الرشعية املرقمة اع�اه واملقامة من قبل 
املدعي�ة نور اليق�ني عاء وس�ام والتي موضوعه�ا ) التفريق 
للهج�ر ( وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار مرك  رشطة 
بغ�داد � الكاظمي�ة  علي�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني يوميتني بموعد املرافع�ة املوافق 2018/9/17 ويف 
حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا  حسب االصول
القايض

مصباح مهدي صالح 
���������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد با

التاريخ 2018/9/2
اعان مفقود

اىل املفقود // غازي عبد عي صالح
بتاري�خ 2018/9/2 قدم�ت والدت�ك املدع�وه ) نوري�ة امني 
صالح( تطل�ب فيه نصبها قيمة علي�ك لكونك خرجت بتاريخ 
2016/5/1 ول�م تع�د لح�د االن لذا تق�رر تبليغ�ك بالصحف 
املحلي�ة ويف حالة ع�دم حضورك خال خمس�ة عرش يوم من 
الي�وم الثان�ي م�ن تاري�خ النرش س�وف تنص�ب )نورية امني 

مصباح( قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد با

التاريخ 2018/9/2
اعان مفقود

اىل املفقود // غازي عبد عي صالح
بتاري�خ 2018/9/2 قدم�ت والدت�ك املدع�وه ) نوري�ة امني 
صالح( تطل�ب فيه نصبها قيمة علي�ك لكونك خرجت بتاريخ 
2016/5/1 ول�م تع�د لح�د االن لذا تق�رر تبليغ�ك بالصحف 
املحلي�ة ويف حالة ع�دم حضورك خال خمس�ة عرش يوم من 
الي�وم الثان�ي م�ن تاري�خ النرش س�وف تنص�ب )نورية امني 

مصباح( قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 

العدد  : 3240
التاريخ 2018/9/5

اعان  
اىل املفقود //  عي فارس جاسم يسكن الخالص / زنبور

بتاري�خ 2018/9/5 ق�دم  لنا املدعو  ) عباس  فارس جاس�م  
( ش�قيق املفق�ود )ع�ي ف�ارس جاس�م( والذي فق�د بتاريخ 
2018/2/5 والت�ي يطلب فيه اصدار حجة الحجر والقيمومة 
وتك�ون قيم عليك لذا تقرر االع�ان عن ذلك يف الصحف املحلية 
فم�ن له حق االعراض مراجعة هذه املحكمة خال ثاثة ايام 
من تاريخ هذا االعان وبخاف ذلك سوف تصدر املحكمة حجة 

الحجر والقيمومة وفقا للقانون
القايض

عدنان حسني عي
���������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد  /5/ب/2017

التاريخ 2018/8/28
اعان

املدعى عليهم / 1 � وليد خالد مبارك
2 � يوسف مصطفى يوسف االبراهيم  

3 � صالح نارص موىس االبراهيم
4 � خديجة نارص موىس االبراهيم 
5 � محمد عبد العزيز عبد الرحمن

6 � فالح نارص موىس
اصدرت محكمة بداءة ابي الخصيب قرارها يف الدعوى البدائية 
املرقم�ة 5/ب/2017 بتاريخ 2018/7/30 والتي قىض بازالة 
ش�يوع العق�ار املرق�م 23 مقاطع�ة 51 بلد نج�دي والرومية 
بيع�ا باملزايدة العلني�ة ولثبوت مجهولية مح�ل اقامتكم تقرر 
تبليغك�م نرش بواس�طة صحيفت�ني يوميتني رس�ميتني ولكم 
حق االعراض والتمييز ضمن املدة القانونية وبعكس�ه سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

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

فقدت شهادة تكيل العائدة للسيارة املرقمة ) 109745( اربيل 
مالكها رشكة وادي البراء نوع مارسيدس الصادرة من رشكة 

توزيع املنتجات النفطية هيأة توزيع الجنوب
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

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

فق�دت مني براءة الذم�ة الصارة من الهيئ�ة العامة للرضائب 
فرع النجف االرشف ذي الع�دد )5648( بتاريخ 2012/3/12 
واملعنون�ة اىل مديري�ة مرور محافظة االنبار بأس�م )حس�ني 

صكبان عبود( عىل م نيعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
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العراق يرفض إقامة خليجي »24« يف قطر ويرص عىل إستضافتها
            المستقبل العراقي/ متابعة

رفض االتحاد العراقي لكرة القدم، قرار 
إستضافة بطولية خليجي 24 في قطر 

خالل كانون األول 2019.
وقال األمين الع�ام لالتحاد صباح رضا 
ف�ي تصريح صحفي أن “ه�ذا الحق لن 
تتنازل عن�ه لكون جميع أبناء الرافدين 
يترقبون استضافة أشقائهم في بلدهم 
الثان�ي في البطول�ة التي تمث�ل أصالة 

وعراقة الخليج”.
وأض�اف صب�اح أن “الطل�ب والرغب�ة 
الخليجية  البطولة  العراقية باستضافة 
لم تعد طلبا فقط بل باتت حقاً، خصوصا 
أن جميع االتحادات الخليجية أكدت على 
ذل�ك وأن البطولة تقام في العراق، ولذا 
م�ن المه�م أن يتم نيل ه�ذا الحق وهذا 
الشرف الكبير بأن يجتمع أبناء الخليج 
الحضارات”.وع�ن  مه�د  الع�راق  ف�ي 
إمكانية التنازل عن هذا الحق ألي دولة 
أخ�رى كما حصل في البطولة الماضية 
الت�ي ت�م التنازل به�ا لصال�ح الكويت 
قال صب�اح “في الم�رة الس�ابقة كان 
منح الش�قيقة الكويت حق االستضافة 
توافقاً م�ع الموقف الخليج�ي احتفاالً 
بكون الكوي�ت تم رفع الحظ�ر الدولي 
عنها من قبل الجهات الرياضية الدولية، 
ول�ذا كان موقف العراق أن ال تكون تلك 
البطولة محالً للشقاق من حيث المكان 
فت�م التوافق مع األش�قاء على أن تقام 
ف�ي الكويت وم�ن ثم يأتي ال�دور على 

العراق وهذا هو الموقف الثابت”.وحول 
جاهزي�ة المالع�ب العراقي�ة والبني�ة 
التحتية وغيرها الستضافة هذا الحدث 
الخليجي الكبير قال أمي�ن اتحاد الكرة 
“بكل تأكي�د لدينا الكثير م�ن المالعب 
فبعد أن تم افتتاح ملعب البصرة الدولي 
ال�ذي يعتب�ر م�ن أح�دث المالعب من 
حي�ث التصميم المعم�اري في منطقة 
الش�رق األوسط تم منذ بداية هذا العام 

2018 افتت�اح ملعبي كرب�الء والنجف 
وهن�اك الكثير م�ن المنش�آت األخرى 
مثل ملعب الس�ليمانية وأربيل وغيرها 
من المشاريع التي سيكون لها دور في 

عودة النهضة للرياضة العراقية”.
االتح�ادات  وأش�اد صب�اح “بمواق�ف 
الخليجية تج�اه الرياضة العراقية ومن 
أهمه�ا الموقف الس�عودي الت�ي تمثل 
في خوض مب�اراة ودية قب�ل نهائيات 

كأس العالم الماضي�ة، حيث يعتبر هذا 
الدع�م مؤثراً ج�دا، حي�ث إن العالقات 
بي�ن الس�عودية والع�راق تعيش أزهى 
صورها في الفت�رة األخيرة، وعلى أثر 
ذلك ت�م توقي�ع الكثير م�ن االتفاقيات 
بين الهيئة العامة للرياضة بالس�عودية 
ووزارة الرياضة العراقية”.وأش�ار إلى 
أن “الموق�ف الخليج�ي والعرب�ي كان 
قويا في سبيل رفع الحظر عن المالعب 

العراقية دوليا وهذا ما يتوجب االحتفاء 
به فعال باستضافة األشقاء”.

وعاد صب�اح ليؤك�د أن “هن�اك أهمية 
بالغ�ة في أن يتم عقد لقاء موس�ع بين 
االتح�ادات الكروي�ة الخليجية يحضره 
الجمي�ع م�ن أج�ل وض�ع الكثي�ر من 
النق�اط حول مس�تقبل ه�ذه العالقات 
ف�ي الجان�ب الرياضي وتحدي�د موعد 
يناس�ب الجمي�ع لبطول�ة خليج�ي 24 
وضمان مش�اركة جميع المنتخبات،” 
مبين�اً أن “الع�راق دائم�ا م�ع الوف�اق 
واالتف�اق والتراب�ط الخليج�ي”.وكان 
االتح�اد الخليج�ي لك�رة الق�دم، أعلن 
أمس الثالثاء، استقراره على استضافة 
دول�ة قط�ر لبطول�ة كأس الخليج في 
نسختها ال�24 }خليجي 24{، في نهاية 
العام.وأنباء كانت قد ترددت في الفترة 
األخيرة عن احتمالي�ة نقل خليجي 24 
إل�ى الع�راق وهو م�ا حس�مه االتحاد 

الخليج�ي ف�ي اجتماعه ال�ذي عقد 
التنفيذي  المكت�ب  أمس.وأصدر 

لالتحاد الخليجي برئاسة حمد 
ب�ن خليفة، ال�ذي يعد رئيس 
االتحاد القط�ري أيضا، بيانا 
أمس الثالثاء يؤكد به اتفاق 
كاف�ة االتح�اد عل�ى إقام�ة 
 2019 بع�ام   24 خليج�ي 
بقط�ر، عل�ى أن يت�م تحديد 
موع�د مناس�ب للبطولة بين 
كان�ون االول 2019 وكان�ون 

الثاني 2020.

سواريز يستشيط غضبًا
            المستقبل العراقي/ متابعة

مهاج�م  س�واريز،  لوي�س  األوروجويان�ي  ش�دد 
برش�لونة، على رغبة البلوجرانا في التتويج بلقب 
دوري أبط�ال أوروبا هذا الموس�م.وقال س�واريز، 
في ح�واره مع “راديو كتالوني�ا”: “دوري األبطال 
هي المس�ابقة التي تحدد قوتك، حيث تواجه أقوى 

الف�رق والالعبي�ن ف�ي أوروبا”.وأض�اف: “هن�اك 
دافع إضافي لعدم االس�ترخاء، ورغبتنا وحماسنا 
وتوقعاتن�ا هي أن يكون عاًما عظيًما لنا، وبالتأكيد 
حي�ن يف�وز منافس�ك ب�دوري األبطال ف�ي آخر 3 
مواس�م تش�عر بالغضب”.وتابع: “ميسي كالعب، 
يس�تحق العدي�د م�ن ألق�اب دوري أبط�ال أوروبا 
أكثر مما لديه، إنه مل�يء بالرغبة بعد كأس العالم، 

وبعد ما حدث لنا في دوري األبطال العام الماضي، 
وه�و دائًما حريص على دور القائد ويس�عى لرفع 
األلقاب”.وع�ن رحيل كريس�تيانو رونالدو، أجاب: 
“ريال مدريد هو ريال مدريد وأعتقد أن لديهم الكثير 
م�ن الالعبين على مس�توى كبي�ر، ولديهم طموح 
جديد تحت قيادة مدرب جديد، ونحن بحاجة إلى أن 

نكون حذرين رغم أن رونالدو ليس هناك”.

             المستقبل العراقي / متابعة
 

فج�رت الالعبة البيالروس�ية أريانا س�ابالينكا مفاجأة م�ن العيار الثقيل، 
بالتغلب على المصنفة الخامسة بيترا كفيتوفا بمجموعتين دون رد بواقع 

)5-7( و)1-6(، لتتأهل إلى الدور الرابع في أمريكا المفتوحة.
وستضرب بالتالي سابالينكا موعًدا في الدور المقبل مع الالعبة اليابانية 

نعومي أوساكا التي سحقت أليكسندرا ساسنوفيتش )0-6( و)6-0(.
كم�ا حس�مت الالعبة الروس�ية ماريا ش�ارابوفا موقعتها م�ع الالعبة 
الالتفية يلينا أوس�تابينكو بس�هولة، وذلك بالتغلب عليها بمجموعتين 

دون رد بواقع )3-6( و)6-2(.
وستواجه ش�ارابوفا في الدور المقبل الالعبة اإلسبانية كارال سواريز 
ناف�ارو التي تغلبت أم�س على الفرنس�ية المصنفة السادس�ة عالمًيا 
كارولي�ن جارس�يا بمجموعتين مقابل مجموعة واح�دة بواقع )5-7( 

و)4-6( و)7-6(.

             المستقبل العراقي / متابعة
 

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي نابولي اإليطالي، من 
تمديد عق�د البلجيكي دراي�س ميرتينز، للحف�اظ عليه داخل 

صفوف فريق الجنوب.
وذك�ر موقع “كالتش�يو ميركات�و”، أن نابولي يس�تهدف 

تجدي�د عقد ميرتينز، لمدة عام إضافي، لينتهي عقده في 
عام 2021 بدال من 2020.

وأشار إلى أن نابولي سيزيل الشرط الجزائي البالغ 28 مليون 
يورو، وهو ما سيس�مح للنادي بالبح�ث عن أعلى عرض في حال قرر 

الالعب الرحيل بعد ذلك.

كفيتوفا تودع.. وشارابوفا 
تتقدم يف أمريكا املفتوحة

نابويل
حيصن مريتينز

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ذك�رت تقاري�ر صحفي�ة إس�بانية، أن ملف 
تجديد عقد أدريان رابيو، نجم وسط باريس 
س�ان جيرم�ان، يثي�ر غضب رئي�س النادي 

الفرنسي، ناصر الخليفي.
وقال�ت صحيفة مون�دو ديبورتيف�و “رغم 
انتهاء الميركات�و الصيفي، لكن األمور على 
صفيح س�اخن حول ملف رابي�و، الذي أثار 
جنون رئيس النادي، ناصر الخليفي، لضمان 

استمراريته مع الفريق”. وفي نفس السياق، 
أوضحت صحيفة توتو سبورت، أن الخليفي 

تواصل بنفس�ه م�ع وكالء رابيو، من أجل 
عقد جلسات لتجديد عقد الالعب.

ُيذك�ر أنه في حالة ع�دم توصل إدارة 
س�ان جيرم�ان، التف�اق م�ع رابيو 
للتجديد، س�يمكنه الرحي�ل بنهاية 
الموس�م مجان�ا، وهو الس�يناريو 
الذي يتمناه برشلونة، من أجل ضم 

الالعب لصفوفه.

رابيو يثري جنون رئيس سان جريمان
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
أن  كش�فت تقاري�ر صحفي�ة 
المدي�ر  لوبيتيج�ي،  جولي�ن 
الفن�ي لري�ال مدري�د، وضع 
للبرازيل�ي  خاص�ة  خط�ة 
مارس�يلو، خالل فترة التوقف 
صحيف�ة  الدولي.وأوضح�ت 
العب�ي  أغل�ب  أن  “م�اركا”، 
م�ع  س�افروا  مدري�د  ري�ال 
منتخباته�م، لك�ن مارس�يلو 
س�يظل في المدين�ة الرياضية 
للملك�ي، ه�ذا األس�بوع، بع�د 
م�ن  إج�ازة  عل�ى  حصول�ه 
المنتخ�ب البرازيلي. وجهز 

لوبيتيج�ي خط�ة لمس�اعدة الظهي�ر 
البرازيلي، بخوض تدريبات جادة، على 
مدار أسبوعين، من أجل العودة ألفضل 
مستوياته، قبل مواجهة أتلتيك بيلباو، 
في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.وذكرت 
ه�ذا  مارس�يلو  بداي�ة  أن  الصحيف�ة 
الموس�م لم تكن مثالية، حيث وقع في 
ع�دة أخطاء مكلفة، في كأس الس�وبر 
األوروبي أمام أتلتيكو مدريد، كما عانى 
خ�الل مواجهة جيرونا بالليجا، قبل أن 
يت�م اس�تبداله.وأضافت الصحيف�ة أن 
مارس�يلو ش�ارك في مونديال روسيا 
وتع�رض إلصابة، كم�ا أنه ل�م يتمتع 
بموس�م تحضيري طبيع�ي، مثل بقية 

زمالئه في الفريق الملكي.

لوبيتيجي جيهز خطة خاصة ملارسيلو
            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة، ع�ن اتج�اه جوزي�ه 
موريني�و، المدي�ر الفن�ي لمانشس�تر يونايت�د، 
إلى من�ح الضوء األخضر للفرنس�ي بول بوجبا، 

حت�ى يرح�ل ع�ن الش�ياطين 
الحمر، في الميركاتو الشتوي 
صحيف�ة  المقبل.وذك�رت 
“موندو ديبورتيفو”، نقاًل عن 
نظيرتها “كالتشيو ميركاتو”، 
أن المدرب البرتغالي سيسمح 
لبوجب�ا بالرحي�ل، س�واء إلى 
يوفنت�وس أو برش�لونة، ف�ي 
المقب�ل. ث�ان  يناير/كان�ون 

وح�اول مين�و راي�وال، وكيل 

الالع�ب الفرنس�ي، أن يتوص�ل التف�اق برحيله 
في الميركاتو الصيفي الماضي إلى برش�لونة أو 
يوفنتوس، ولكن لم تنت�ه المفاوضات بالصورة 
المطلوب�ة. وأش�ارت الصحيفة إل�ى أن مورينيو 
اس�تقر عل�ى بديل ب�ول بوجبا، حي�ث يرغب في 
التعاقد مع الصربي س�يرجي 
ميلينكوفيتش سافيتش، نجم 
وسط التسيو، خالل الميركاتو 
الش�توي المقبل. م�ن جانبه، 
الحصول  نادي التس�يو،  يريد 
على 120 مليون يورو، مقابل 
الذي  تخلي�ه ع�ن س�افيتش، 
ج�ذب اهتمام العديد من أندية 
أوروب�ا، وعل�ى رأس�هم ريال 

مدريد وبرشلونة.

مورينيو يمنح الضوء األخرض لبوجبا وحيدد البديل

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت تقارير صحفية، اليوم ، عن تعرض 
نج�م برش�لونة لإلصاب�ة، خ�الل تواجده في 
معس�كر منتخب بالده، المقام ف�ي إطار فترة 

التوقف الدولي.
وقالت صحيفة “س�بورت” الكتالونية، إن الدولي 
التش�يلي، أرتورو فيدال، ش�عر بآالم ف�ي الركبة، 
ل�م يكمل عل�ى إثره�ا التدريبات، برفق�ة منتخب 
بالده، الذي يستعد حالًيا لمواجهة كوريا الجنوبية 

والياب�ان. وذك�رت أن فيدال خرج ليكم�ل المران، 
بإشراف أخصائي العالج الطبيعي، لالطمئنان على 
حالت�ه. ونوهت الصحيف�ة ألن نجم بايرن ميونخ 
الس�ابق، س�يجري بع�ض الفحوص�ات الطبي�ة، 

للوقوف على إمكانية مشاركته مع تشيلي.

برشلونة يتلقى أوىل رضبات التوقف الدويل

بيكهام يغري اسم ناديه

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ع�دم  خط�ر  المين�اء،  ن�ادي  يواج�ه 
المش�اركة في الدوري العراقي الممتاز 
لكرة القدم الموسم المقبل.وقال مصدر 
باتحاد الكرة في حديث للسومرية 
“االتح�اد  إن  ني�وز 
خاطب  اآلسيوي 
االتحاد العراقي 
بش�أن رخصة 

ن�ادي المين�اء للمش�اركة ف�ي الدوري 
الممت�از الموس�م المقبل”.وأوض�ح أن 
“االتحاد اآلسيوي منح لجنة التراخيص 
في االتحاد العراق�ي، الصالحية باتخاذ 
القرار حول مش�اركة ن�ادي الميناء من 
عدمها”.وأضاف أن “اللجنة أمهلت نادي 
الميناء لغاية العاش�ر من أيلول الجاري، 
إلنه�اء ملف التراخيص للنادي وإال فأنه 
س�وف لن يش�ارك في الدوري الموسم 

المقبل”.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

يرى الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، 
أنه من العار، اس�تبعاده م�ن القائمة النهائية لجائزة 
أفض�ل العب ف�ي العال�م، لع�ام 2018، المقدمة من 
االتح�اد الدول�ي لك�رة القدم.وق�ال جريزم�ان، في 
ح�واره لصحيف�ة ليكيب “اس�تبعادي م�ن القائمة 
النهائية، أم�ر غريب، أعتقد أنه وصمة عار”.وأضاف 
“إنه�ا القائمة النهائية للجائزة الت�ي يقدمها االتحاد 
الدول�ي، وبطول�ة الفيفا ه�ي كأس العالم، وفرنس�ا 
توج�ت بلق�ب البطول�ة، وال يوجد أي العب فرنس�ي 
في القائمة، وهذا ال معنى له”.وأعلن الفيفا، اس�تبعاد 
جريزم�ان من القائم�ة النهائية، لصال�ح الثالثي لوكا 
مودريت�ش الع�ب ريال مدري�د، وكريس�تيانو رونالدو 
نجم يوفنت�وس، ومحمد صالح العب ليفربول.وتابع 
المهاج�م الفرنس�ي “الك�رة الذهبية؟ ه�ي الحد 
األقص�ى ألي الع�ب، وأعتقد أنن�ي أقرب لها 
من أي وقت مضى، وس�يكون شرفا 
لي بالتأكيد الفوز بها”.واختتم “ال 
أعتقد أنه إذا لم أفز بها، فسيكون 
ذلك بسبب عدم اإلنصاف، ولكنني 
س�وف أذكر الناس أنني حصدت 
األلق�اب وأثب�ت أنني كن�ت العبا 

حيويا في هذه اإلنجازات”.

امليناء يواجه خطر عدم املشاركة 
يف الدوري املمتاز

جريزمان: استبعادي من سباق 
جائزة األفضل وصمة عار

  

المستقبل العراقي / وكاالت

كش�ف الهولندي جاستن كلويفرت، العب 
روما اإليطالي، عن سبب انضمامه للفريق، 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية الماضية.

وق�ال كلويف�رت، ف�ي تصريح�ات أبرزه�ا 
موقع “كالتش�يو ميركاتو”: “أريد أن أصبح 
العًبا أساس�ًيا، لقد انضمم�ت إلى روما من 

أجل هذا السبب”.
وأض�اف “من المؤكد أن وقتي لم يحن حتى 
االَن، لكنن�ي لعبت لع�دة دقائق وأنا س�عيد 
بذلك. أنا أيًضا راٍض عن التدريبات التي أقوم 

بها. 

األمور تسير في االتجاه الصحيح”.
وتابع “منزلي جاهز هنا. 

وكل ش�ئ يسير كما هو مخطط له. الجميع 
يعلمون أن البداية في روما س�تكون صعبة 

ألنهم يتوقعون الكثير. 
ف�ي أياكس كن�ت أكث�ر حرية ف�ي الملعب، 
بينما هنا ألعب أكثر نحو الداخل، أشعر أكثر 

وأكثر بالراحة”.

كلويفرت يكشف رس انتقاله لروما

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

خت�ار الدولي اإلنجليزي الس�ابق، 
ديفيد بيكهام، اسما جديدا لنادي 
ميام�ي، بع�د أن اش�تراه ف�ي 

اآلونة األخيرة.
“س�كاي  ش�بكة  وأك�دت 

سبورت”، أن بيكهام سيغير اسم النادي 
إل�ى )إنتر ميامي(، ليس�تعد للمنافس�ة 
عل�ى بطول�ة ال�دوري األمريك�ي لكرة 

القدم.
وظهر الحس�اب الرس�مي للن�ادي على 
موق�ع التواص�ل االجتماع�ي “تويتر”، 

باسمه الجديد.
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

آثار إجيابية للتخيل عن تناول الكحول
ب�دأ العدي�د م�ن الن�اس بالتخ�ي ع�ن تناول 
املرشوب�ات الكحولية نهائيا أو مؤقتا بس�بب 
كان  إذا  ولك�ن  الجس�م.  يف  املدم�ر  تأثريه�ا 
الجس�م يحص�ل بصورة منتظم�ة عىل جرعة 
م�ن الكحول، فماذا س�يحصل له عند حرمانه 
األكاديمي�ة  علم�اء  يش�ري  الجل�د:  منه�ا؟  
األمريكي�ة لألم�راض الجلدي�ة إىل أن للكحول 
تأثريا سلبيا يف حالة الجلد، كجفافه الذي يؤدي 
إىل ظهور التجاعيد وغري ذلك من التغريات التي 
ال رجع�ة فيها. فق�دان الوزن: يالح�ظ العديد 
مم�ن تخلوا عن تن�اول املرشوب�ات الكحولية 
أنهم فقدوا بعض الوزن. هذا األمر يف الحقيقة 
مرتب�ط بك�ون بع�ض املرشوب�ات الكحولية 
تحتوي ع�ىل الس�كر، وعند االس�تغناء عنها، 

تق�ل كمي�ة الس�عرات الحرارية املس�تهلكة. 
ويق�ول خرباء األكاديمي�ة األمريكية إن الذين 
يتناولون الكحول حتى مرة واحدة يف الش�هر، 

ه�م أكثر عرض�ة لزي�ادة الوزن بنس�بة %41 
مقارن�ة باآلخري�ن. النوم: تتأث�ر نوعية النوم 
بتن�اول املرشوبات الكحولية، لذلك فإن التخي 
عن هذه العادة الس�يئة يؤثر إيجابيا يف نوعية 
النوم. وتجدر اإلش�ارة هن�ا إىل أن تناول حتى 
كأس م�ن النبيذ يمكن أن يس�بب اضطرابات 
يف النوم.  األم�راض الرسطانية: إن التخي عن 
تناول املرشوبات الكحولية يساعد يف تخفيض 
خطر اإلصابة بالرسطان عىل املدى البعيد. ألن 
الكح�ول تزيد م�ن احتم�ال اإلصابة برسطان 
القول�ون والث�دي والحنجرة والكب�د وتجويف 
الفم واملريء والبلعوم. ويش�ري العلماء إىل أنه 
كلما كان الش�خص أكث�ر إدمانا عىل الكحول، 

ازداد احتمال إصابته بالرسطان.

فاكهة حلرق الدهون وختفيض الوزن! طريقة جديدة لتشخيص رسطان الرئة املبكر
اكتشف باحثون من جامعة الفال الكندية فاكهة فريدة يف غابات األمازون 

املطرية، تضاعف آلية التمثيل الغذائي يف جسم اإلنسان وتحرق الدهون.
ون�رشت صحيف�ة »Science Alert«، أن العلم�اء الكندي�ن عث�روا عىل 
فاكهة تس�مى مريسياريا »myrciaria« أو كامو-كامو، وقيموا فعاليتها 

عىل قوارض التجارب.
وتب�ن أن خصائ�ص ه�ذه الفاكه�ة صغرية الحجم، تش�به ثم�رة عنب 
الثعل�ب، وهي ثم�رة غنية بم�ادة البوليفينول وتس�هل إىل حد كبري عمل 

الجهاز الهضمي وتحسن عملية التمثيل الغذائي.
ووج�د العلم�اء أن الفرئان الت�ي اتبعت نظام�ا غذائيا لبضعة أس�ابيع، 
تك�ّون من الكامو كامو فقط، كانت قادرة ع�ىل الهضم برسعة وإخراج 
الكربوهيدرات من الجس�م، وهذا ما يؤدي إىل انخفاض مزدوج يف مؤرش 
 ،»С« كتلة الجسم.وأشار الباحثون أيضا إىل غنى هذه الفاكهة بفيتامن
وإىل أن أمعاء القوارض التي تناولت هذه الفاكهة استفادت منها بشكل 

كبري، ما أدى إىل تحسن البكترييا النافعة فيها.

يمكن تش�خيص رسطان الرئة، بحسب األعراض املتعارف عليها من سعال 
مصحوب بخروج دم، وآالم يف الصدر مع ضيق وصعوبة يف التنفس.

ومع ذلك، يؤكد األطباء، وجود واحد من األعراض غري معروف لدى العامة، 
والذي يؤكد الخرباء عىل أنه يسمح  بالتشخيص املبكر لرسطان الرئة.

وكما هو معروف، فإنه يف املراحل األوىل من اإلصابة باملرض، فإن األعراض 
التي سبق ذكرها من املمكن أن ال تظهر.

ويش�ري املتخصصون يف هذا الش�أن بأنه يمكن تحدي�د اإلصابة يف مراحلها 
املبكرة من عدمها، عن طريق أصابع اليدين.

وأكد العلماء عىل أن 1 من كل 25 شخصا مصابا باملرض يمكن تحديده ويف 
مراحل�ه املبكرة عن طريق فحص أصاب�ع اليدين، حيث أن أصابع املصابن 
برسط�ان الرئ�ة تكون مثل الع�ي، أي أنه�ا تتغري من حيث ش�كل ولون 

األظافر،وتصبح معقوفة بشكل كبري أو أنها كبرية يف نهاياتها.
وأضافوا، إىل أنه كلما تقدم املرض يف مراحله كلما أصبح األمر أكثر وضوحا، 
ويب�دو الجلد حول األظافر ملاعا، فيما تش�هد مفاصل األصابع نمو العظام 

يف تلك املناطق.

متى نأكل لنعيش حياة أطول؟
يس�اعد الحصول عىل السعرات الحرارية اليومية 
بالكامل خالل 10 ساعات يف اليوم، يف حل مشاكل 
التمثي�ل الغذائي يف الجس�م، الناجمة عن انتهاك 
 Cell« ال�دورة األيضي�ة اليومية. ونرشت مجل�ة
Metabolism« أن علم�اء م�ن جامع�ة س�الك يف 
كاليفورني�ا أك�دوا أنه ل�دى عدد م�ن الحيوانات 
والب�رش جين�ات تدع�م اإليق�اع اليوم�ي. وهذه 

الجينات مسؤولة عن تفعيل أخرى متعددة خالل 
الي�وم الواح�د، وخاص�ة الجينات املس�ؤولة عن 
الهض�م خالل النه�ار وجينات إص�الح الخاليا يف 
الليل. أما لدى بعض الناس، فإن اإليقاع البيولوجي 
اليومي منتهك بس�بب بعض األمراض أو بس�بب 
التق�دم يف العم�ر وه�ذا ي�ؤدي إىل ع�دم التوازن 
لديهم بن أوقات الهضم وأوقات التمثيل الغذائي 

وإص�الح الخاليا، ما يولد لديهم مش�اكل صحية 
خطرية. ولحل هذه املعضلة، قام العلماء بتجربة 
عىل الفرئان التي عطلوا لديها الجينات املس�ؤولة 
ع�ن الحفاظ عىل اإليق�اع اليومي وقس�موها إىل 
مجموعت�ن: األوىل كان�ت لديه�ا الحري�ة بتناول 
الطعام طوال اليوم. والثانية س�مح لها بالطعام 

خالل 10 ساعات فقط يف اليوم.

الحقوقي ماجد الحسناوي
يع�رف ويجرب ه�و الرج�ل الناض�ج يس�عى يف زيادة 
معارف�ه وتجارب�ه مم�ا يجعل�ه ديمقراط�ي التفك�ري 
متفائ�ل يف املس�تقبل وال يطي�ق ان يس�لم ب�أن ال�رش 
سيتغلب عىل الخري وهو رجل متطور وايمانه باالرتقاء 
واس�تغالل الثروات إللغاء الفقر وتعميم الرفاهية وهل 
نحن ش�عوب عرصية فاملستعمر واملس�تبد منعونا من 
ذلك ثم انس�اق مع ه������������ؤالء ادباء متخلفن 
يف مزاجه�م يؤلف�ون قصائ�د املدي�ح ملن ال يس�تحقه . 
وان املصان�ع هي التي اوجدت العل�وم وهي التي تحفز 
ع�ىل االب�داع والحري�ة والديمقراطية واس�تقالل املرأة 
هي نتيج�ة الصناعة ولغ�رض التغلب عىل االس�تعمار 
وعىل التقاليد نحتاج اىل االعتماد عىل الوس�ائل الثقافية 
التي تح�رك االذهان نحو ال�روح العرصية وتمأل قلوب 
الش�باب بالطم�وح والش�هامة والتح�رك نح�و الرقي 
وتعالج مش�كالتنا بروح الرجولة والجد وغرس مبادئ 
الوط���������نية واالبتعاد عن كل كلمة تسبب االزعاج 
والنفور حتى بالنس�بة من يعان�ون النقص او الضعف 
يف ش�خصيتهم او خف�ة عقله�م وان سياس�ة افس�اد 
املس�لمن يف اخالقه������������م ومحارب�ة العقائد 
بحري�ة الفكر وفن�ون الق�وة باللذة وتش�جيع الدعارة 
واملخ�درات والدعوة اىل الفس�ق والفجور واالباحية عىل 
اعت����بار هذه مقومات الرجل العرصي حتى ال يكون 
عن�د الش�باب يشء مقدس فأن بناء االنس�ان العرصي 
وديمومته ان يسري التطور العلمي والت����������قدم 
الصناعي جنبا اىل جنب املثل االخالقية والحياة الروحية 
املرشقة وم�اذا ينفع التق�دم اذا كان خالياً من االخالق 
وم�ا نحتاج�ه غ�رس الرجول�ة يف نفوس الش�باب وما 
يتمش�دق به قسم من دعاة الحري����������ة والحياة 
العرصي�ة ول���يس معناه تحط�م مجتمعك وحصون 
بلدك�م بن�رش الدناي�ا واملخ�������ازي والح�ذر م�ن 
يخدع�ك باألضواء وه�ؤالء اتخذوا من العرصية ش�بكة 
يت�����������صيدون فيه�ا ملحاربة الفضيلة والحياء 
والخل�ق باس�م الفن والجم�ال وه�ؤالء ذات صلة بدول 
عدوه لنا ش�كلت خطرا عىل مس�تقبل الب�الد والحقت 

رضرا عىل كيان االمة .

المحامي خالد دواي خنجر العطواني 
يحكى يف الزمن العبايس ان تاجرا دمش�قيا كان دائما يتحدى زمالءه ويقول 

لهم انا يف حياتي لم اقم بتجارة وخرست منها وال مرة واحدة...
فضحك اصدقائه تهكماً:

كيف لك ان ال تخرس يف حياتك وال مرة واحدة؟
فطلب منهم التاجر ان يقدموا له تحديا...

فقالوا له ان من س�ابع املس�تحيالت ان تبيع تمرا يف العراق وتربح الن التمر 
هناك متوفر كتوفر الرتاب يف الصحراء...

فقال لهم: قبلت التحدي فاش�رتى تمرا مستوردا من العراق وانطلق رشقا اىل 
عاصمة الخالفة العباسية آنذاك.

ويحك�ى ان الواث�ق بالله كان ذاهب�ا يف نزهة اىل املوصل حي�ث الربيع وكانت 
املوص�ل م�ن اجمل املدن يف ش�مال الع�راق بطبيعتها حيث كانت تس�مى ام 

الربيعن ألنها صيفا وشتاء هي ربيع...
كانت ابنته قد اضاعت قالدتها يف طريق العودة من الرحلة فبكت واشتكت... 
فأمر الخليفة الواثق بالبحث والعثور عليها واغرى سكان بغداد بأنه من يجد 
قالدة بنته فله مكافأة عظيمة وس�يزوجه منها وملا وصل التاجر الدمش�قي 
اىل مشارف بغداد وجد الناس مثل املجانن منطلقة اىل الرب للبحث عن القالدة 

فسألهم ما بالكم؟!
فحكوا له قصتهم وقال كبريهم واسفاه لقد نسينا ان نأخذ زادا وال نستطيع 
الع�ودة خوفا ان يس�بقونا بقي�ة العالم فأخ�ذ يرضب كفا بك�ف فقال لهم 

التاجر الدمشقي:
انا ابيعكم تمرا فأش�رتوا منه التمر بأغىل االس�عار...

وق�ال ه�ا انا فزت بالتحدي س�مع الواثق الذي كان بالج�وار عن خرب التاجر 
الدمشقي الذي يبيع تمرا يف العراق ويربح فتعجب من ذلك اشد العجب وطلب 

مقابلته فقال له اخربني عن قصتك...
فق�ال ل�ه: يا م�والي ادام الله عزك انني من يوم مارس�ت التج�ارة لم اخرس 

مرة واحدة..
فس�أله الواثق عن الس�بب فقال له: كنت ولدا فقريا يتيما وكانت امي معاقة 
وكنت اعتني بها منذ الصغر واعمل واكسب خبزة عييش وعيشها منذ ان كنت 

يف الخامسة من عمري.
فلم�ا بلغت الع�رشون كانت امي مرشف�ة عىل املوت فرفعت يده�ا داعية ان 
يوفقني الله وان ال يرني الخس�ارة يف ديني ودنياي ابدا وان يزوجني من بيت 
اكرم اهل العرص وان يحول الرتاب يف يدي ذهبا وبحركة ال ارادية مسك حفنة 
من الرتاب وهو يتكلم فابتسم الواثق من كالمه واذا به يشعر بيشء غريب يف 

يده فمسكه بيده ونظر اليه واذا هي قالدة ذهبية وعرفتها بنت الواثق..
وهكذا من دعاء امه كان هذا التاجر الدمش�قي اول من صدر التمر اىل العراق 

يف التاريخ وبنجاح  واصبح صهر الخليفة الواثق...
سبحان الله فدعوة االم مستجابة ....

لن يأتي احد ويطرق بابك ليمنحك يوما جميال 
ان�ت من يجب ان تطرق ابواب روحك وترشع نوافذك وتجتهد لتفوز باألجمل 

.... ولن يخذلك ربك ابدا
اللهم ارزقنا الرب بوالدينا وان كانوا اموات فأغفر لهما وارحمهما.

بر الوالدين ودعائهام املستجاب الرجل العرصي  

الش�ك أن الش�وكوالتة حل�وى لذي�ذة، يفرط 
البعض يف تناولها ويتناولها البعض اآلخر بن 
فرتة وأخ�رى، لكن دراس�ات علمية أوضحت 
مؤخرا أن تناول ثالث قطع منها شهريا مفيد 

للقلب واألوعية الدموية.
بع�ض الن�اس يتناول�ون يوميا كمي�ة كبرية 
م�ن الش�وكوالتة ومن ثم يعان�ون من نتائج 
ذلك، وقد بينت نتائج دراس�ات علمية أجريت 
مؤخرا أن تناول الش�وكوالتة باعتدال بمقدار 
ث�الث قط�ع يف الش�هر تخفض م�ن احتمال 

اإلصابة بقصور القلب بنسبة %13.
 ،Icahn School of Medicine يفرتض علماء
يف مدين�ة نيويورك، أن املكون�ات الطبيعية يف 
الش�وكوالتة، والت�ي تحمل إس�م فالفونويد، 
تعزز صح�ة األوعية الدموي�ة، وتخفض من 
مس�توى االلتهاب�ات، وتخفض م�ن احتمال 
اإلصاب�ة بقص�ور القل�ب بنس�بة 13%، لكن 
الباحثون يؤكدون أن الفائدة من الشوكوالتة 
تتحق�ق فقط حن تناول كمية معتدلة منها، 
ألنه�ا تحتوي عىل نس�بة عالية م�ن الدهون 
والس�كر، لذلك ف�إن تناولها بكمي�ات كبرية 
يوميا، يرفع من خطر اإلصابة بقصور القلب 
بنس�بة 17%. يق�ول العلم�اء: »نعتق�د ب�أن 

الش�وكوالتة مصدر غذائي مهم للفالفونويد، 
الذي يرتب�ط بتخفيض عملي�ات االلتهابات، 
ورفع مس�توى الكوليس�رتول الجيد يف الدم، 
كما ان الفالفونويد يزيد من مس�توى أكسيد 

النرتوجن، الغاز الذي يوسع األوعية الدموية 
ويحّس�ن تدفق ال�دم فيها. لكن الش�وكوالتة 
تحتوي عىل نسبة عالية من الدهون املشبعة، 

لذلك يجب االعتدال يف تناولها دائما«.

تق�ول دراس�ة جدي�دة أجرته�ا 
جامعة Auckland إن وجود املزيد 
من النساء يف مناصب السلطة يف 
الرشكات، يمكن أن يس�اعد عىل 

إنقاذ كوكب األرض.
ووج�دت الدراس�ة أن ال�رشكات 
الت�ي لديه�ا مزي�ج أكث�ر توازنا 
م�ن الرج�ال والنس�اء يف مجلس 
إدارتها، حققت تقدما واضحا يف 
حماية البيئة، مقارنة بالرشكات 
التي يسيطر عىل إدارتها الرجال.

واكتش�ف الباحث�ون أن األعمال 
التي يديرها عدد أكرب من النساء، 

كان�ت أقل عرض�ة للمقاضاة بس�بب انتهاك 
لوائح القانون البيئي.

ويمك�ن رفع الدعاوى القضائي�ة البيئية ألي 
تجاوزات مخالفة للقانون، بما يف ذلك تجاوز 
ح�دود انبع�اث الغ�ازات املس�ببة لالحتباس 

الحراري، أو تلويث إمدادات املياه.
وحللت دراس�ة جامعة Adelaide، ما يعادل 
1893 دعوى قضائية بيئية أقيمت ضد 1500 
م�ن أه�م ال�رشكات الت�ي حقق�ت أرباحا يف 

الواليات املتحدة، بن عامي 2000 و2015.

وش�ملت القائم�ة ش���ركات التكنولوجي�ا 
العم��الق�ة: أم�ازون وآب�ل وفي����س�بوك 
رشك�ة  وكذل�ك  وغوغ�ل،  ومايكروس�وفت 

.Alphabet Inc
ووجدت الدراس�ة أنه مقابل كل س�يدة تعمل 
يف مجل�س اإلدارة، انخف�ض متوس�ط ع�دد 
الدعاوى املرفوعة ضد الرشكة بنس�بة %1.5. 
واس�تنادا إىل متوس�ط تكلفة الدعوى البيئية 
)ح�وايل 204 مالين دوالر(، يمك�ن أن يعادل 
ذلك توفري 3.1 مليون دوالر لكل مديرة أعمال. 
وتقول معدة الدراسة، الدكتورة تشيليس ليو، 

إن تفس�ري النتائج يكمن يف أدوار 
أن  املجتم�ع، كم�ا  يف  الجنس�ن 
االجتماعية  التنش�ئة  »نظري�ات 
واألخالقي�ات الجنس�ية، توح�ي 
بأن الفتي�ات يبدين اهتماما أكرب 
باآلخري�ن، م�ا يمك�ن أن يع�زز 
اتخاذ القرارات البيئية يف مجالس 

اإلدارة«.
وأوضح�ت الدراس�ة أن مجالس 
اإلدارة ذات التن�وع األكرب، يمكن 
أن تتخذ ق�رارات جماعية أفضل 
ألن لديه�ا مجموعة واس�عة من 

وجهات النظر.
وقال�ت ليو إن »وج�ود مجموعة من وجهات 
النظ�ر يمكن أن يؤدي إىل تحس�ن السياس�ة 
البيئية للرشكات، وهذا بدوره يمكن أن يقلل 

من التعرض للدعاوى البيئية«.
وتوف�ر النتائج الدعم لتكليف نظام الحصص 
بن الجنس�ن يف مجالس إدارة األعمال. ومع 
تحول املس�ؤولية البيئية للرشكات إىل قضية 
اجتماعية أكث�ر أهمية، يمكن أن تكون لهذه 
الدراس�ة آث�ار هام�ة ع�ىل صناع السياس�ة 

واملستثمرين واملدراء، وفقا للباحثة ليو.

الشوكوالتة للحامية من قصور القلب وجود النساء يف مناصب إدارية قد ينقذ األرض


