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االمام علي )عليه السالم(

باإلحسان متلك القلوب، بالّسخاء

 تستر العيوب

ص2احلشد الشعبي يتحدث عن »توجيه خارجي« بحرق مقاره: يد احلشد تطال اجلميع

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص3 املالية تطلق أكثر من »53« مليار دينار للبرصة

اهلالل األمحر العراقي يبارش بنصب أربع حمطات لتحليـة امليـاه فـي البصـرة

الديمقراطي يتفاخر بـ »االستفتاء«: سنخوض انتخابات اإلقليم لكردستان أقوى

جلسة الربملان بشأن البرصة: جعجعة بال طحن
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

افتت�ح الربمل�ان، أمس الس�بت، جلس�ة 
اس�تثنائية ملناقش�ة األزم�ة االجتماعية 
والصحي�ة القائم�ة يف محافظة البرصة 
الجنوبي�ة حيث قت�ل 12 متظاه�راً منذ 
الثالث�اء، بحض�ور رئيس ال�وزراء حيدر 
العب�ادي وع�دد م�ن وزرائ�ه، وبحضور 
رئيس مجلس محافظة البرصة ونائبيه.

وقال العبادي، أمام نحو 160 نائباً حارضاً 
من أصل 329، إن »البرصة عامرة وتبقى 
عام�رة بأهله�ا )...( والخ�راب فيها هو 
خراب س�يايس«. ويأتي ذل�ك غداة إقدام 

متظاهرين عىل إحراق القنصلية اإليرانية 
وعدد من املبان�ي الحكومية والحزبية يف 
البرصة. وأضاف رئي�س الوزراء املنتهية 
واليته أن »مطالب أهل البرصة هي توفري 
الخدمات، يجب أن نعزل الجانب السيايس 
عن الجان�ب الخدمي، هن�اك تظاهرات. 
ه�م أنفس�هم أدان�وا أعم�ال التخري�ب 
والحرق«. وتاب�ع »قررنا كمجلس وزراء 
اإلج�راءات  ع�ن  بعي�داً  األم�وال  رصف 
الروتينية«. ب�دوره، أكد وزي�ر الداخلية 
قاس�م األعرجي صدور أوامر بمحاس�بة 
كل م�ن »أس�اء« إىل املمتل�كات العامة يف 
محافظ�ة البرصة وكل من »تجاوز« عىل 

املتظاهري�ن يف املحافظة. وقال األعرجي 
خالل جلسة الربملان االستثنائية »أصدرنا 
أوامر بمحاسبة كل من أساء للممتلكات 

العامة وتجاوز عىل املتظاهرين«.
وأكد أن »الوزارة أص�درت أوامر واضحة 
بحماي�ة املتظاهري�ن من�ذ بداية ش�هر 
تموز املايض«، مشرياً إىل »حاجة الضباط 
وعن�ارص الرشطه إىل دع�م«. وأكد وزير 
الداخلي�ة عزم�ه إجراء تغي�ريات لبعض 
الق�ادة األمني�ن يف محافظ�ة الب�رصة، 
مش�دداً عىل رضورة حماي�ة القنصليات 

العربية والدولية باملحافظة.
التفاصيل ص2

التعليم تطلق قناة النخبة 
للطلبة ذوي معدالت »90« فأعىل 

لتخصصات خمتلفة

النفط: انتاج الغاز املصاحب 
بلغ »2893« مقمق يوميًا خالل 

متوز املايض

الـرافـديـن
 يطلـق وجبـة جديـدة 

من سلف املوظفني

احملافظ كشف عن »الوعود غري املنفذة«.. والبيت التشريعي مل يتوصل إىل أي توصيات وأّجل اجللسة
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الـحـشـد الـشـعـبـي يـحـبـط مـحـاولـة تـسـلـل لـ »داعـش« فـي ديـالـى
االحتادية تعلن اعتقال عنرص بـ »داعش« يشغل منصب »مسؤول الورشة املركزية« بكركوك

ماركيزيو: 
حـقـقـت حــلــمـي

 مع يوفنتوس
ص3 ص3 ص2

جملس الوزراء يعقد جلسة استثنائية ملناقشة االوضاع يف حمافظة البرصة
      بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية امس السبت 
برئاس�ة رئي�س مجل�س ال�وزراء الدكت�ور حيدر 

العبادي ملناقشة االوضاع يف محافظة البرصة.
وصدر عن الجلسة ما ييل ..

تنفي�ذا للق�رارات الت�ي اصدره�ا مجل�س الوزراء 
ملعالج�ة احتياجات محافظ�ة البرصة قرر مجلس 
ال�وزراء املوافقة عىل اس�تثناء الفق�رات الواردة يف 
ادناه م�ن تعليمات تنفي�ذ املوازنة العامة للس�نة 

املالية /2018 وتعليمات تنفي�ذ العقود الحكومية 
رقم 2 لسنة 2014 تقرر ما يأتي :-

1-اس�ناد ودع�م اه�ايل البرصة وخصوص�ا عوائل 
الضحايا من املدنين والعسكرين.

2-ارس�ال فريق وزاري حسب قرار مجلس الوزراء 
رق�م 271 لس�نة 2018 ويبق�ى يف الب�رصة لح�ن 
اكمال املهام)ويفوض بكل الصالحيات الالزمة من 

مجلس الوزراء(.
3-اط�الق االم�وال املخصص�ة تح�ت ادارة الفريق 
مع صالحيات اس�تثنائية وحس�ب قرارات مجلس 

الوزراء السابقة.
4-اس�ناد القوات االمنية والقوات املسلحة لفرض 
القانون وتمكينها من حماية املواطنن واملمتلكات 

العامة والخاصة.
5-التأكي�د ع�ىل ان ح�ق التظاهر مكفول س�لميا 

حسب الدستور وحماية هذا الحق.
6-دع�م مب�ادرات املجتم�ع املدن�ي للمش�اركة يف 

حمالت االعمار والعمل الطوعي.
7- التواصل مع قطاع الشباب يف محافظة البرصة 

ومشاركتهم يف مشاريع االصالح.

الدفاع املدين يعلن امخاد حوادث احلرائق بالبرصة 
ويؤكد: 12 عجلة اطفاء تعرضت العتداء

خطوات عمل فريق املرجعية بحل ازمة املياه 
2فـي الـبـصـرة 8

       بغداد / المستقبل العراقي

طرح زعيم التيار الصدري الس�يد مقتدى 
الصدر، أمس الس�بت، س�بع نق�اط لحل 
مش�اكل محافظة البرصة يف حال افضت 
جلسة مجلس النواب لحلول جدية وفاعلة 
وحقيقي�ة، فيم�ا دع�ا إىل تش�كيل خلية 
امني�ة لحماية البرصة وفرض االمن فيها 
ب�ارسع وقت ممكن وتأجي�ل التظاهرات 
خالل الش�هر الحايل. وقال الصدر يف بيان 
إن�ه “اذا ما افضت جلس�ة مجلس النواب 
العراقي اىل حلول جدية وفاعلة وحقيقية 
من اجل رفع معان�اة اهل البرصة بحلول 
انية ومس�تقبلية ترفع معاناتهم وترجع 
لهم ابسط مقومات الحياة من ماء صالح 

لل�رشب واالس�تعمال وغريها م�ن االمور 
كالكهرباء والصحة والتقليل من البطالة 
اىل غ�ري ذلك كث�ري فانه يج�ب العمل عىل 
اتمام املرحلة الثانية”. وأضاف الصدر أن 
املرحلة الثانية “هي تش�كيل لجنة نزيهة 
للعم�ل عىل الب�دء باملش�اريع الخدمية يف 
الفاس�دين  وابع�اد كل  املحافظ�ة ف�وراً 
مم�ن كانوا س�بباً يف ما ال�ت اليه البرصة 
م�ن اوضاع خدمي�ة مرتدية ويح�دد لهم 
سقف زمني وهو خمس�ة واربعون يوماً 
النه�اء كل الحاجات االنية واما ما يحتاج 
اىل ام�د اطول فيحدد الحقاً”. ودعا الصدر 
إىل “تش�كيل خلية امني�ة لحماية البرصة 
وف�رض االم�ن فيها ب�ارسع وقت ممكن 
حتى يكون االهايل بمأمن من كل التدخالت 

الداخلية والخارجية وهنا ابدي استعدادي 
لحماية االهايل واملتظاهرين بالتنسيق مع 
الجهات االمنية”، مطالب�ا ب�”العمل عىل 
ارس�ال جهات قضائية نزيهة للعمل عىل 
محاسبة املقرصين واملعتدين من الطرفن 
س�واء الق�وات االمني�ة الت�ي اعتدت عىل 
املتظاهري�ن من جهة او املندس�ن الذين 
اعت�دوا ع�ىل املمتلكات العام�ة والخاصة 
والدبلوماس�ية وغريه�ا”. وح�ث الصدر 
املتظاهرين ومن خالل تنس�يقياتهم عىل 
“تأجي�ل التظاه�رات خ�الل هذا الش�هر 
فان بانت ب�وادر ونتائج املش�اريع االنية 
والس�يما اذا م�ا حوس�ب الفاس�دون يف 

املحافظة فال داعي للتظاهر .
التفاصيل ص2

الصدر يطرح سبع نقاط ملعاجلة مشاكل البرصة
 ويشدد بامليض عىل طريق املرجعية

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف املوظفني

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

افتتح الربملان، أمس السبت، جلسة استثنائية 
ملناقشة األزمة االجتماعية والصحية القائمة 
يف محافظة البصرة الجنوبية حيث قتل 12 
متظاهراً منذ الثالثاء، بحضور رئيس الوزراء 
حيدر العبصادي وعدد مصن وزرائه، وبحضور 

رئيس مجلس محافظة البرة ونائبيه.
وقصال العبادي، أمام نحصو 160 نائباً حارضاً 
مصن أصصل 329، إن »البرة عامصرة وتبقى 
عامرة بأهلها )...( والخراب فيها هو خراب 
سصيايس«. ويأتي ذلك غداة إقدام متظاهرين 
عصى إحصراق القنصليصة اإليرانية وعصدد من 

املباني الحكومية والحزبية يف البرة.
وأضصاف رئيصس الصوزراء املنتهيصة واليته أن 
»مطالصب أهل البرة هي توفصر الخدمات، 
يجب أن نعزل الجانب السصيايس عن الجانب 
الخدمي، هناك تظاهرات. هم أنفسهم أدانوا 

أعمال التخريب والحرق«.
وتابع »قررنا كمجلصس وزراء رصف األموال 

بعيداً عن اإلجراءات الروتينية«.
بدوره، أكصد وزير الداخلية قاسصم األعرجي 
صصدور أوامر بمحاسصبة كل من »أسصاء« إىل 
املمتلصكات العامة يف محافظصة البرة وكل 

من »تجاوز« عى املتظاهرين يف املحافظة.

الربملصان  جلسصة  خصالل  األعرجصي  وقصال 
االسصتثنائية »أصدرنصا أوامر بمحاسصبة كل 
من أسصاء للممتلصكات العامة وتجصاوز عى 

املتظاهرين«.
وأكصد أن »الصوزارة أصصدرت أوامصر واضحة 
بحمايصة املتظاهريصن منذ بداية شصهر تموز 
املايض«، مشراً إىل »حاجة الضباط وعنارص 

الرشطه إىل دعم«.
وأكد وزيصر الداخليصة عزمه إجصراء تغيرات 
لبعض القادة األمنيصن يف محافظة البرة، 
القنصليصات  مشصدداً عصى رضورة حمايصة 

العربية والدولية باملحافظة.
من جانبه، اكد وزير الدفاع عرفان الحيايل أن 
القوات املسلحة غر مخولة باطالق النار عى 

اي مواطن.
ورشح وزيصر املصوارد املائية حسصن الجنابي 
واملياه يف البرة، وأكد أن مسصؤولية الوزراة 
تزويد املياه اما معالجتها فتخضع ملؤسسات 

اخرى.
وقال الجنابي إن »مسصؤولية الصوزراة تزويد 
امليصاه امصا معالجتهصا فتخضع ملؤسسصات 
اخصرى«، مضيفصاً »هنصاك حصاالت تلصوث لم 
وانمصا  الخصام  امليصاه  تحصصل يف منظومصة 

بشبكات توزيع املياه«.
أمصا وزير اإلعمار والبلديصات آن نافع فأكدت 

أن محافظصة البصرة تعاني من شصح املياه 
وامللوحة منذ ثمانينات القرن املايض.

وقالصت نافصع خالل جلسصة مجلصس النواب 
االسصتثنائية بشصأن البصرة، إن »البصرة 
تعاني من شحه املياه وامللوحة منذ ثمانينات 

القرن املايض«.

ولفتصت إىل »وجصود مرشوع مهصم ممول من 
الحكومصة العراقية واليابان بصدأ العمل به يف 
2014 سصيتم االرساع بانجصازه بنهاية العام 

الحايل يف حال استقرار األوضاع األمنية«.
العيدانصي  أسصعد  البصرة  محافصظ  ورّد 
بانتقصاد اجراءات الحكومصة االتحادية تجاه 

املحافظة.
الربملصان  جلسصة  خصالل  العيدانصي  وقصال 
ومصا  تحصرق،  »املحافظصة  ان  االسصتثنائية 
سصمعته من الصوزراء وكأن البصرة يف عالم 

اخر«.
واضصاف »دائما كنت اقصول ان قائد الرشطة 
مرتصي، ولكصن دون جدوى«، مشصرا اىل ان 

املحافظة لم تتسلم اىل واردات البرودوالر«.
يف غضون ذلصك، اعترب رئيصس الربملان االكرب 
سناً محمد عيل زيني أن اعتماد العراق بأكمله 

عى البرة يدلل عى ريعية االقتصاد.
وقصال زينصي إن »اعتماد العصراق بأكمله عى 
البرة يدلل عى ريعية االقتصاد مما يتطلب 
وضع خطط وسصراتيجيات لبنصاء االقتصاد 
العراقصي مصن خصالل االعتمصاد عصى اقتصاد 
منتج وتنشصيط القطاع الخاص الذي يعاني 

من االهمال«.
واعلن زيني عن تحديد منتصف الشهر الحايل 

موعدا للجلسة املقبلة للربملان.
وقصال مصدر نيابي إن »رئيس السصن محمد 
عيل زيني اعلن رفع جلسصة مجلصس النواب 
االسصتثنائية التصي عقدت السصبت ملناقشصة 

األوضاع يف محافظة البرة«.
وأضاف املصدر الذي فضل عدم الكشصف عن 
اسصمه، أن »زينصي أكد بصأن الجلسصة املقبلة 

ملجلصس النواب سصتعقد يصوم 15 من شصهر 
ايلصول الحصايل«. ومنصذ بدايصة تمصوز املايض، 
خصرج اآلالف يف البصرة بدايصة، ثصم يف كامل 
الجنصوب العراقي، يف تظاهرات ضد الفسصاد 
وانعصدام الخدمات العامصة والبطالة التي زاد 
من سصوئها العام الحايل الجفاف الذي قلص 

اإلنتاج الزراعي بشكل كبر.
لكصن األمصور اتخصذت منحصى أكثصر تصعيدا 
أعتبارا من الثالثاء عصى خلفية أزمة صحية 
غصر مسصبوقة يف البصرة، حيصث نقصل 30 
ألف شصخص إىل املستشفى تسصمموا باملياه 

امللوثة.
ويف اإلجمصال، ُقتصل 27 شصخصا منصذ مطلع 

تموز يف جميع أنحاء البالد.
ويتهم املدافعون عن حقوق اإلنسان الرشطة 
بإطالق النار عى املتظاهرين، يف حن تشصر 
السلطات إىل »مخربن« تسلّلوا بن املحتجن 

مؤكدة أنها أمرت الجنود بعدم إطالق النار.
وتأتصي هصذه الجلسصة االسصتثنائية وسصط 
شصلل سصيايس يف بغداد، إذ أنه بعد أشصصصهر 
عدة شصهدت إعادة فرز ألصصوات االنتخابات 
الترشيعيصة التصي جصرت يف أيصار املصايض، لم 
يتمكصن الربملصان الصذي عقصد االثنصن املايض 
جلسته االفتتاحية من انتخاب رئيسه، وأرجأ 

الجلسة حتى 15 أيلول.

       بغداد / المستقبل العراقي

اكدت قيادة هيئة الحشصد الشصعبي يف 
محافظصة البصرة، أمس السصبت، أن 
توجيصه التظاهصرات املطلبيصة لإلعتداء 
عى مقراتها جاء بص«توجيه خارجي«. 
وقالصت القيادة يف بيصان صحفي تلقت 

السومرية نيوز نسخة منه، إن »توجيه 
التظاهرات املطلبية لإلعتداء عى مقرّات 
الحشصد إنمصا جصاء بتوجيصٍه خارجصي 
ونفذته أياٍد عراقيصة من داخل البرة 
وخارجهصا«، موضحصة »لقصد إّتخذنصا 
قراراً وطنياً حكيمصاً بعدم إراقة قطرة 
دم وتركنصا هصؤالء ينفصذون اعتدائهم 

ويحرقصون املقصرات، ولم يكصن قرارنا 
بعصدم املواجهصه ناتجصاً عصن ضعف أو 
خوف بل حفاظاً منا عى دماء الشباب 
املغصرر بهصم، ولكصي تتكشصف خيوط 
املؤامرة التي تحاك عى العراق إنطالقاً 
باملظاهصرات  محتميصًة  البصرة  مصن 
السصلمية«. واضافت القيصادة، »اليوم، 

وبعد أن اتضحت الصورة ألبناء الشعب 
البري وشصيوخ العشصائر وكل فئات 
للجميصع  تأكصد  وطبقاتصِه،  املجتمصع 
أّن هصؤالء املندسصن الذيصن يحرقصون 
ويخربون ويدمرون املؤسسات والبنى 
التحتية يف محافظة البرة ويحاولون 
إشاعة الفوىض وإقاف عجلة الحياة هم 

خارجون عن القانون تحرّكهم أطراف 
خارجيصة خبيثة«. وبينصت القيادة، أنه 
»بعد إعالن أهايل البصرة براءتهم من 
هؤالء وإعالن شيوخ العشائر الرشفاء 
بأّنهصم ال يمثلصون العشصائر الرشيفصة 
الوطنيصة، ورغصم إنشصغالنا يف جبهات 
القتال بتطهر ذيول وجيوب الدواعش 

األنجاس األرجاس يف املناطق الساخنة 
إاّل أّننصا نصرى أن وقف انفصالت الوضع 
األمنصي والحفاظ عصى أرواح املواطنن 
واجب رشعي وانساني ووطني مقدس 
وهو يحتصم علينصا النزول إىل الشصارع 
لحفصظ البصرة«. وتابعصت القيصادة، 
»إننصا نعلن أّننا سصنتعامل مع من يريد 

أن يصيء لهصذه املحافظصة وشصعبها 
املقصدس  الشصعبي  الحشصد  ومقصرّات 
كمصا نتعامل مع الّدواعش يف سصاحات 
الرّشف والفداء«، محذرة »كل من صنع 
الفتنصة من خصارج العراق باسصتهداف 
قنصلياتهم ومخابراتهم وأّن يد الحشد 

تطال الجميع«.

       بغداد / المستقبل العراقي

طصرح زعيصم التيصار الصصدري السصيد 
مقتصدى الصدر، أمس السصبت، سصبع 
نقصاط لحل مشصاكل محافظة البرة 
يف حال افضت جلسصة مجلصس النواب 
لحلول جدية وفاعلصة وحقيقية، فيما 
دعصا إىل تشصكيل خلية امنيصة لحماية 
البرة وفرض االمن فيها بارسع وقت 

ممكن وتأجيل التظاهرات خالل الشهر 
الحايل. وقال الصدر يف بيان إنه “اذا ما 
افضت جلسصة مجلس النواب العراقي 
اىل حلول جديصة وفاعلة وحقيقية من 
اجصل رفع معاناة اهصل البرة بحلول 
معاناتهصم  ترفصع  ومسصتقبلية  انيصة 
وترجصع لهم ابسصط مقومصات الحياة 
من مصاء صالصح للرشب واالسصتعمال 
وغرها من االمور كالكهرباء والصحة 

والتقليل مصن البطالة اىل غر ذلك كثر 
فانصه يجب العمصل عى اتمصام املرحلة 
الثانيصة”. وأضصاف الصصدر أن املرحلة 
الثانيصة “هصي تشصكيل لجنصة نزيهصة 
للعمل عصى البدء باملشصاريع الخدمية 
يف املحافظة فوراً وابعاد كل الفاسدين 
ممن كانوا سبباً يف ما الت اليه البرة 
من اوضاع خدمية مردية ويحدد لهم 
سصقف زمني وهصو خمسصة واربعون 

يوماً النهصاء كل الحاجصات االنية واما 
ما يحتاج اىل امد اطول فيحدد الحقاً”. 
ودعصا الصدر إىل “تشصكيل خلية امنية 
لحمايصة البصرة وفرض االمصن فيها 
بارسع وقت ممكن حتى يكون االهايل 
بمأمصن مصن كل التدخصالت الداخليصة 
ابصدي اسصتعدادي  والخارجيصة وهنصا 
لحماية االهايل واملتظاهرين بالتنسيق 
مع الجهات االمنية”، مطالبا بص”العمل 

عى ارسال جهات قضائية نزيهة للعمل 
عى محاسبة املقرين واملعتدين من 
الطرفن سصواء القصوات االمنيصة التي 
اعتصدت عصى املتظاهرين مصن جهة او 
املندسصن الذين اعتدوا عصى املمتلكات 
والدبلوماسصية  والخاصصة  العامصة 
وغرهصا”. وحصث الصصدر املتظاهرين 
ومصن خالل تنسصيقياتهم عى “تأجيل 
التظاهرات خالل هذا الشهر فان بانت 

بوادر ونتائج املشصاريع االنية والسيما 
اذا ما حوسصب الفاسدون يف املحافظة 
فال داعي للتظاهصر واال فلهم الخروج 
بمظاهرات )سلمية( لحن اتمام املدة 
اعصاله واال فالشصعب مخصول يف ابصداء 
رأيه واعصالء صوته بمصا يريض الرشع 
والعقصل ووفصق تطلعصات املرجعيصة”. 
ودعا الصصدر إىل “امليض عى ما مضت 
املرجعيصة مصن االرساع بتشصكيل  بصه 

الحكومة وفقاً السس جديدة و وجوه 
جديدة فاملجرب ال يجرب وذلك بتوافق 
الكتل عى ترشصيح ثالث اسماء وطنية 
وفق رشوط وضوابط وطنية لرئاسصة 
بتشصكيل  احدهصم  ويخصول  الصوزراء 
الكابينصة الوزارية من دون محاصصة 
او تدخل بعملة لتكصون حكومة امنية 
خدميصة بحتصه بعيصده عصن التدخالت 

الطائفية والحزبية”.

احملافظ كشف عن »الوعود غري املنفذة«.. والبيت التشريعي مل يتوصل إىل أي توصيات وأّجل اجللسة

جلسة الربملان بشأن البرصة: جعجعة بال طحن

احلشد الشعبي يتحدث عن »توجيه خارجي« بحرق مقاره: يد احلشد تطال اجلميع

الصدر يطرح سبع نقاط ملعاجلة مشاكل البرصة ويشدد بامليض عىل طريق املرجعية

        بغداد / المستقبل العراقي

الديمقراطصي  الحصزب  كتلصة  رئيصس  أكصد 
أوميصد  كردسصتان  برملصان  يف  الكردسصتاني 
خوشصناو، أمس السبت، ان الحزب سيخوض 

انتخابات برملان االقليم بموعدها املحدد.
وقصال خوشصناو، يف تغريصدة لصه عصى توير، 
ان »الحصزب الديمقراطصي الكردسصتاني هصو 

الوحيصد الصذي لم يخصش من أي وقصت الجراء 
االنتخابات«. واضاف ان »حزبنا تحدى العالم 
يف ايلول املايض عرب الذهاب اىل اجراء االستفتاء 
لنيل الحق، ويف ايلول الحايل سصنذهب ايضا اىل 

االنتخابات يف سبيل كردستان أقوى«.
وأعلنصت منظمصات مجتمصع مدنصي يف مدينة 
أربيصل عن اطصالق حملصة »ضغصط« ملواجهة 
دعوات تأجيصل االنتخابصات الربملانية يف إقليم 

كردسصتان املقرر اجراؤها نهاية شصهر أيلول 
الجصاري. وقالت املنظمصات يف مؤتمر صحفي 
مشصرك تلت فيه بيانا جاء فيه، انه نعلن عن 
حملة »ضغط« إلجراء االنتخابات يف موعدها 

والحيلولة دون تأجيلها »تحت أي ذريعة«.
وأضصاف البيصان ان بعصض األطصراف تحاول 
تأجيصل االنتخابات، ونحصن نرفض ذلك جملة 

وتفصيال ألن التالعب باملوعد امر خطر.

وقالت املنظمات انها ضد أي مساع تبذلها تلك 
األطراف والجهات السياسية او حكومة إقليم 
كردستان لتأجيل االنتخابات ملوعد اخر، وانها 
تدين بشصدة أي محاولة لتمديصد عمر الربملان 
الحصايل. وكان رئيصس وزراء إقليم كردسصتان 
نيجرفصان بارزانصي، والحصزب الديمقراطي، 
قصد اكدا يف مناسصبات عدة عصى رفض تأجيل 

االنتخابات الربملانية يف اإلقليم.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلصن الفريصق رائد شصاكر جودت، 
أمصس السصبت، القصاء القبض عى 
ارهابصي يشصغل منصصب مسصؤول 

الورشة املركزية يف كركوك.
وذكرت الرشطصة االتحادية يف بيان 

تلقت »املسصتقبل العراقي« نسصخة 
منه، ان »لواء املغاوير الثالث الفرقة 
السادسصة وضمن قاطصع الحويجة 
اثنصاء واجب تفتيصش منطقة الحي 
الصناعي عثر عى 17 عبوة ناسفة 
مختلفصة االحجصام و 40 قمع عبوة 

معبأ بمواد شديدة االنفجار«.

القصصصصصصاء  »تصم  انصه  واضافصت 
القبصض عصى احصد املطلوبصن وفق 
املصادة 4 ارهصاب وذلك بعصد متابعة 
دقيقة رصصدت تحركاته يف منطقة 

العبايس«.
اللصواء  تمكصن  حصن  »يف  وتابعصت 
السصادس الفرقة الثانيصة من القاء 

القبصض عى مطلوب وفصق املادة 4 
ارهصاب يف حصي االطباء ببغصداد، يف 
الوقصت الصذي القصي اللواء السصابع 
القبض عى احد العنارص االرهابية 
يشصغل منصصب مسصؤول الورشصة 
املركزية ضمصن والية كركوك قاطع 

الدبس«.

واشصارت اىل انه »تصم العثور عى 3 
قواعد صواريصخ 107ملم باالضافة 
اىل 3 بطاريصات وذكل ضمصن قاطع 
اللصواء الثاني الفرقصة االوىل يف بغداد 
، فيما تمكن اللصواء الثالث من رفع 
صصاروخ كاتيوشصا غصر منفلق يف 

منطقة الجادرية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلصن الحشصد الشصعبي، أمصس السصبت، عن 
إحبصاط محصاول تسصلل لعنارص مصن تنظيم 
»داعش« باتجاه ناحية السعدية يف محافظة 

ديصاىل. وقصال إعالم الحشصد الشصعبي يف بيان 
تلقصت »املسصتقبل العراقي« نسصخة منه، إن 
»اللصواء 110 يف الحشصد الشصعبي تمكصن من 
إفشصال محاولة تسصلل لعنصارص داعش عى 
ناحية السعدية الواقعة جنوب بحرة حمرين 

يف محافظة دياىل«.
وأضاف البيصان، أن »اإلرهابين كانوا يريدون 
يف  املرابطصة  األمنيصة  القطعصات  اسصتهداف 
املنطقة املذكصورة«، متابعصًا أن »يقظة قوات 
اللواء مكنتهم من رصد تحرك داعش وإفشال 

عمليصة التسصلل فضصال عصن إصابة عصدد من 
االرهابين قبل لوذهم بالفرار«.

وأعلصن القائصد العصام للقوات املسصلحة حيدر 
العبصادي، يف )9 كانصون االول 2017(، تحرير 

أرض العراق بالكامل من »داعش«.

الديمقراطي يتفاخر بـ »االستفتاء«: سنخوض انتخابات اإلقليم لكردستان أقوى

االحتادية تعلن اعتقال عنرص بـ »داعش« يشغل منصب »مسؤول الورشة املركزية« بكركوك

احلشد الشعبي حيبط حماولة تسلل لـ »داعش« يف دياىل

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية الدفاع املدني، الجمعة، عن 
اخمصاد جميع حوادث الحرائق التي وقعت 
ب البرة، فيما اكصد ان اكثر من 12 عجلة 

اطفاء تعرضت العتداء.
وقصال مديصر عصام الدفصاع املدنصي اللصواء 
كاظم سصلمان بوهصان  ان »فرقنا تمكنت 
اليصوم من اخمصاد كل حصوادث الحرائق يف 
البصرة«، مبينصا ان »اكثر مصن 12 عجلة 
تابعة لالطفاء تعرضت للرضب والتخريب 

من قبل مجهولن«.
يف  االن  نتجصول  »اننصا  بوهصان  واضصاف 
املحافظصة«، مشصرا اىل ان »الوضع االمني 

جيد وال توجد اي حرائق«.
وشصهدت البصصصصصصصصصرة خصالل األيصام 
الثالثة املاضية موجة احتجاجات غاضبة 
وغصر مسصبوقة محليصاً تصصصصصصم خاللها 
إحراق مقار ومكصصصاتصب معظم األحزاب 
والحصركات السيصصصصصاسصية، فضصال عن 
إحصراق مؤسسصات حكصصصصوميصة منهصا 

ديوان املحافظة.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنصت جمعيصة الهصالل األحمصر العراقي، 
السبت، عن املبارشة بنصب أربع محطات 
لتحلية امليصاه يف محافظة البرة، مؤكدًة 
قرب نصب محطات تصفية وتعقيم املياه 
يف أقصرب نقطصة من جصدول البدعة.وقالت 
الجمعيصة يف بيان  إنه »اسصتجابة لألوضاع 
اإلنسصانية يف البرة بارشت فصرق الهالل 
األحمصر العراقصي بنصصب أربصع محطصات 
لتحلية املياه يف قضاء ابو الخصيب وسفوان 

والزبر وشط العرب بطاقة إنتاجية 8 االف 
لر يف السصاعة«.وأضاف البيان، أنه »سيتم 
نصب وحدات االستجابة الطارئة للكوارث 
والتصي هصي عبارة عصن محطصات تصفية 
وتعقيصم مياه رسيعصة النصصب واملتمثلة 
بوحصدات )M5,M15, M40( تباعصا والتي 
سصتنصب يف اقرب نقطة من جدول البدعة 
اىل محافظصة البرة كونهصا تتعامل فقط 
مع مياه ذات نسبة أمالح قليلة عى ان يتم 
نقل املياه منها عرب السيارات الحوضية اىل 

احياء البرة«.

الدفاع املدين يعلن امخاد حوادث احلرائق بالبرصة ويؤكد: 
12 عجلة اطفاء تعرضت العتداء

اهلالل األمحر العراقي يبارش بنصب أربع حمطات
 لتحلية املياه يف البرصة

     بغداد / المستقبل العراقي 

أطلق مرف الرافدين وجبة جديدة من سصلفة موظفي دوائر 
الدولة التي تراوحت مابن الخمسصة والعرشة مالين دينار عن 

طريق ادوات الدفع االلكروني.
وقصال املكتصب االعالمصي للمصرف يف بيصان تلقت »املسصتقبل 
العراقي« نسصخة منه »انصه تم رصف دفعة جديدة من سصلف 

موظفي دوائر الدولة لنحو 1569 موظفاً«.
وأوضصح البيصان ان »رصف تلصك السصلفة تم عن طريصق ابالغ 
املوظف عرب إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك 
بعد ان استكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه اياها ورصفها 
عصن طريق أدوات الدفع االلكروني والتصي تمت تعبئة الرصيد 

املايل اليها.
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    بغداد / المستقبل العراقي

أطلقت وزارة املالية، اكثر من 53 مليار 
دينار ضمن املبالغ املخصصة ملحافظة 

البرصة يف املوازنة االستثمارية.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة منه إنه�ا »تواصل 
اط�اق املبال�غ املخصص�ة ملحافظ�ة 
البرصة ضمن املوازنة االس�تثمارية«، 
مش�رة اىل »اطاق اكثر من 53 مليار 
دين�ار ضم�ن النفقات االس�تثمارية 

التي تلبي حاجة املواطن البرصي«.
وأوضحت ال�وزارة أن »املبالغ املمولة 
توزعت ع�ى النفق�ات االس�تثمارية 
ب�ن اكثر م�ن 3 ملي�ار دين�ار ضمن 
تخصيص�ات املحافظ�ة م�ن مبال�غ 
البرتودوالر، واكثر من 25 مليار دينار 

ضمن برنامج تنمية االقاليم«.
وأضافت الوزارة أن�ه »تم تمويل اكثر 
من 24 ملي�ار دينار ضمن املش�اريع 

االستثمارية للمحافظة«.
وأعلنت وزارة املالية، يف 30 آب املايض، 
عن إطاقها 210 مليار دينار ملحافظة 
الب�رصة، مؤكدًة اس�تمرارها بتمويل 
االس�تثمارية  بالنفق�ات  املحافظ�ة 

والجارية لسنة 2018.

املالية تطلق أكثر 
من »53« مليار دينار 

للبرصة
   بغداد / المستقبل العراقي

نفت وزارة الصحة، تفيش مرض الكولرا 
يف محافظ�ة الب�رصة، موضح�ة ان كل 
ح�االت االس�هال الت�ي س�جلت ج�اءت 

بسبب ارتفاع نسبة امللوحة يف املياه.
وقال املتحدث باسم الوزارة سيف البدر، 
يف مؤتمر لخلية االعام الحكومي بش�أن 
البرصة، تابعته »املس�تقبل العراقي«، إن 
»االف العينات التي فحصت لم تظهر أي 
وجود للكولرا«، مبينا ان »وس�ائل اعام 
ومواقع تواصل اجتماعي هي من روجت 

لهذه االخبار«.
وأض�اف البدر ان »من املنطقي أن تظهر 

حالة يف الب�رصة أو غر البرصة، ألن هذا 
املرض متوطن، لكننا لم نسجل حتى االن 
وجودها«، مبينا ان »كل حاالت االسهال 
التي س�جلت جاءت بسبب ارتفاع نسبة 

امللوحة يف املياه«.
الحال�ة  نص�ف  »عندم�ا  ان  وتاب�ع 
ب�املتوس�طة رسيري�ًا، فه�ذا توصي�ف 
طب�ي، وال يعن�ي أب�دا التقلي�ل م�ن االم 
املواطن�ن«، مش�را اىل انن�ا »نعاني من 
الزخم، وال نس�تطيع التعامل مع جميع 
ه�ؤالء املصاب�ن وال نعان�ي م�ن نقص 
الدواء، لكن املش�كلة هي فقط مش�كلة 
زخ�م ال أكث�ر، وأغلب الح�االت تعالج يف 

املستشفى.

الصحة تنفي تفيش مرض الكولريا

    بغداد / المستقبل العراقي

أكد قس�م الرصد التاب�ع للدائرة القانوني�ة يف وزارة العدل ، 
حص�ول موافق�ة االمانة العام�ة ملجلس ال�وزراء، باعتماد 
توصيات�ه الخاصة باطاق التخصيصات املالية للتعويضات 
ووزارة االعمار واالس�كان املتعلق�ة باعمار املناطق املحررة 

من عصابات داعش.

واكد مدير قس�م الرصد يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان الزي�ارة امليدانية التي اجراها فريق القس�م اىل محافظة 
كرك�وك بتوجيه م�ن وزير الع�دل حيدر الزام�ي، قد أوىص 
بع�دة مقرتحات رفع�ت اىل االمان�ة العامة ملجل�س الوزراء 
بموج�ب كتاب مكتب الس�يد الوكي�ل االقدم املرق�م )42 يف 
2018/6/13(، وم�ن ضم�ن مقرتحات�ه مفاتح�ة مجلس 
محافظة كرك�وك فيما يتعلق باطاق باطاق التخصيصات 

املالي�ة للتعويض�ات ووزارة االعمار واالس�كان فيما يتعلق 
باعمار املناطق املترضرة.

واض�اف ، بانه« عى ضوء ذلك أوعزت االمانة العامة ملجلس 
ال�وزراء بكتابها املرق�م )ت.ح.م/5/أ/42 يف 2018/7/2( 
اىل كافة الجهات املعنية التخاذ االجراءات القانونية وحسب 
املقرتحات الواردة يف تقرير الزيارة من ضمنها ما ذكر اعاه 

اىل مجلس محافظة كركوك.

    بغداد / المستقبل العراقي

الع�ايل والبح�ث  التعلي�م  أطلق�ت وزارة 
العلم�ي اس�تمارة قن�اة النخب�ة لقب�ول 
الطلب�ة من أصح�اب مع�دالت 90 فأعى 
لتقدي�م الراغبن منهم عى كليات الرتبية 
والرتبي�ة األساس�ية واإلدارة واالقتص�اد 

والقانون.
وق�ال املتح�دث الرس�مي لل�وزارة حيدر 
ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف  العب�ودي 
العراق�س« إن »هذه القن�اة تتيح للطلبة 
م�ن خريجي الف�رع العلم�ي ]التطبيقي 

واالحيائي[ للسنة الدراسية 2018/2019 
من أصح�اب معدالت 90 فاع�ى التقديم 
ضم�ن  واالقتص�اد  اإلدارة  كلي�ات  ع�ى 
أقس�ام ]إدارة األعمال واالحصاء واإلدارة 
واملحاس�بة  الصناعي�ة  واإلدارة  العام�ة 
املالي�ة واملرصفية[،  واالقتص�اد والعلوم 
ويت�اح أم�ام خريج�ي الفرع�ي العلمي 
بش�قيه التطبيق�ي واإلحيائ�ي والف�رع 
األدبي التقديم عى كليات الرتبية والرتبية 

األساسية والقانون«.
وأض�اف، أن »خط�ة القب�ول ضمن هذه 
وأن  درايس  مقع�د   1000 تض�م  القن�اة 

التقدي�م األلكرتون�ي اليها سيس�تمر اىل 
غاية العرشين من أيلول الحايل عرب بوابة 
www.[ الدراس�ات والتخطي�ط واملتابعة

dirasat-gate.org[ وأن تقدي�م الطال�ب 
يك�ون ع�ى وف�ق الخي�ارات املتوافرة يف 
محافظة س�كنه ح�رصا ويح�ق له ملء 
خي�ار واح�د ويف الوقت نفس�ه يمكن له 
تس�جيل خمس�ن خيارا ضمن استمارة 

التقديم اىل هذه القناة«.
الذي�ن  »الطلب�ة  أن  العب�ودي،  وتاب�ع 
سيقبلون ضمن هذه القناة سيخضعون 
اىل مقابل�ة لجن�ة مختص�ة يف الجامعات 

وس�يمنح املقبولون منهم مكافأة مالية 
ع�ى م�دى س�نوات الدراس�ة ال تقل عن 
مئ�ة وخمس�ن ال�ف دين�ار ش�هريا مع 
إمكانية زجهم بعد التخرج يف مؤسس�ات 
الدولة بحسب اختصاصات كليات اإلدارة 
واالقتص�اد والقان�ون والرتبي�ة والرتبية 
األساسية حرصا عى استقطاب القدرات 
البرشي�ة العالي�ة الكف�اءة م�ن خريجي 
الدراسة االعدادية« مشرا اىل أن »التقديم 
اىل ه�ذه القناة يخض�ع لضوابط القبول 
املنص�وص عليها يف دليل الطالب للس�نة 

.2018/2019

العدل تعلن موافقة امانة جملس الوزراء عىل اطالق ختصيصات اعامر املناطق املحررة

التعليم تطلق قناة النخبة للطلبة ذوي معدالت »90« فأعىل لتخصصات خمتلفة

»لوك أويل«: ال يشء هيدد أمن 
موظفينا يف البرصة

فرق اهلالل االمحر العراقي تبارش بنصب اربع 
حمطات لتحلية املياه يف البرصة

اجلنائية املركزية تقيض بإعدام »7« إرهابيني 
اشرتكوا بتفجري سوق »األربعة آالف« يف الشعب

    بغداد / المستقبل العراقي

أكدت رشكة “لوك أويل” الروس�ية أن ال يشء يهدد أمن موظفيها 
ومقاوليه�ا العاملن يف حق�ل “غرب القرن�ة 2” النفطي بالقرب 
م�ن مدين�ة الب�رصة يف جنوب�ي الع�راق الت�ي تش�هد تظاهرات 
واحتجاجات عنيفة.ونقلت وكالة “نوفوس�تي” عن الرشكة: “إن 
أمن موظفي “لوك أويل” ومقاوليها العاملن يف منش�آت يف حقل 
“غ�رب القرنة 2 النفطي، ال يهدده يشء. إن الوضع ال يزال تحت 
الس�يطرة”.وأكدت يف الوقت ذاته أن الوض�ع يف محافظة البرصة 
العراقي�ة ليس هادئا حقا.وكانت مص�ادر إعامية أفادت يف وقت 
س�ابق بأن محتجن هاجموا منشأة تعود إىل حقل “غرب القرنة 
2” النفط�ي ال�ذي تديره رشكة “لوك أويل” الروس�ية بمحافظة 

البرصة جنوبي العراق واحتجزوا رهائن.

    بغداد / المستقبل العراقي

ألقت س�لطات منفذ الش�امجة الحدودي بمحافظة البرصة عى 
مس�افر عراقي بحوزت�ه مواد مخدرة.وذكر بي�ان لهياة الكمارك 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه ان »الهيأة العامة للكمارك/ 
وبالتع�اون مع رشطة الكمارك ومف�رزة ال�]K9[ يف مركز كمرك 
الش�امجة الحدودي تمكنت اليوم الس�بت، من إلقاء القبض عى 
مسافر عراقي الجنس�ية حاول ادخال مادة مخدرة نوع هروين 
اىل البلد«.وأض�اف انه »ت�م إحالة املتهم اىل القض�اء إلتخاذ كافة 

اإلجراءات القانونية بحقه.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن فريق اله�ال األحمر العراقي املبارشة بنصب اربع محطات 
لتحلي�ة املي�اه يف محافظة الب�رصة .وقال اع�ام الفريق يف بيان 
تلقته »املس�تقبل العراقي« انه »اس�تجابة لاوضاع االنسانية يف 
البرصة بارشت فرق الهال االحمر العراقي نصب اربعة محطات 
لتحلية املياه يف قضاء ابو الخصيب وسفوان والزبر وشط العرب 
بطاقة إنتاجية 8 االف لرت يف الس�اعة ».وأش�ار اىل ، انه » س�يتم 
نصب وحدات االس�تجابة الطارئة للك�وارث والتي هي عبارة عن 
محط�ات تصفية وتعقيم مياه رسيعة النصب واملتمثلة بوحدات   
M5,M15, M40 تباعا والتي س�تنصب يف اقرب نقطة من جدول 
البدع�ة اىل محافظة الب�رصة كونها تتعامل فق�ط مع مياه ذات 
نس�بة ام�اح قليلة ع�ى ان يتم نقل املي�اه منها عرب الس�يارات 
الحوضي�ة اىل احياء البرصةف�رق الهال االحم�ر العراقي تبارش 

نصب اربع محطات لتحلية املياه يف البرصة.

    بغداد / المستقبل العراقي

قض�ت املحكم�ة الجنائية املركزية يف رئاس�ة محكمة اس�تئناف 
الرصاف�ة االتحادي�ة ،حكماً بإعدام س�بعة إرهابين اش�رتكوا يف 
تفجر س�وق ش�عبية يف بغداد.وقال القايض عبد الستار برقدار 
املتحدث الرس�مي ملجلس القضاء األعى يف بيان ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، إن »الهيئة األوىل يف املحكم�ة الجنائية املركزية نظرت 
قضية س�بعة متهم�ن قاموا باالتفاق واالش�رتاك بحادث تفجر 
س�وق االربعة االف يف منطقة الش�عب يف بغداد«.وكشف برقدار 
ان »عملية القب�ض عى املتهمن جرت بإرشاف املحكمة املركزية 
بعدم�ا نصب كمن له�م وبع�د مواجهتهم للق�وات االمنية القي 
القب�ض عليه�م وبحوزتهم اس�لحة متوس�طة وخفيف�ة ومواد 
متفجرة اضافة اىل عدد من الهويات املزورة بأس�مائهم واس�ماء 
االنتحاري�ن اآلخرين«.وأض�اف املتح�دث الرس�مي إن »املدان�ن 
تم القاء القبض عليهم يف ش�مال بغداد واعرتف�وا بقيامهم بنقل 
وتجهي�ز االنتحاري الذي فجر نفس�ه يف منطقة الش�عب واملدعو 
)ابي غريب(«، الفتا اىل ان »الحادث اس�فر عن استش�هاد وجرح 
ع�دد كب�ر م�ن املواطنن الع�زل يق�در عددهم بحوايل خمس�ن 
أن »املحكم�ة منح�ت ح�ق  الرس�مي  املتح�دث  مواطنا«.وأك�د 
التعويض للمصابن واملترضرين، وأصدرت حكمها وفقا ألحكام 
امل�ادة الرابعة/1 م�ن قانون مكافحة اإلره�اب، وان الحكم قابل 

للطعن التمييزي والوجوبي يف محكمة التمييز االتحادية.

    بغداد / المستقبل العراقي

=عقدت وزارة التجارة، اجتماعا تحضريا 
ملناقشة مسودة ورقة عمل الجانب العراقي 
يف اللجنة العراقية – املغربية املشرتكة والذي 
ترأس�ه وكيل الوزارة للش�ؤون االدارية ويل 
حبيب الوسوي وبحضور ممثلن الوزارات 

العراقية والجهات املعنية بهذا املوضوع.
»املس�تقبل  تلقت�ه  لل�وزارة  بي�ان  ونق�ل 
العراقي«ع�ن الوكي�ل الخش�ايل قول�ه انه 

»جرى خ�ال االجتماع مناقش�ة املواضيع 
واملقرتحات املقدمة من قبل اعضاء اللجنة 
العداد ورقة عمل الجانب العراقي بصيغتها 
النهائية«.وبن ان »املسودة تضمنت تقديم 
العاق�ات االقتصادية  مقرتحات لتطوي�ر 
والتجاري�ة وتعزي�ز التع�اون االقتص�ادي 
والتب�ادل التجاري بن البلدين باالضافة اىل 
تفعيل اعم�ال اللجنة العراقي�ة – املغربية 
املش�رتكة م�ن خ�ال دع�وة املس�تثمرين 
ورج�ال االعم�ال اىل الدخ�ول يف املش�اريع 

االس�تثمارية يف العراق«.وأضاف الخش�ايل 
كما بحث االجتماع دعوة املغرب »للمشاركة 
يف املع�ارض التجاري�ة الدولية التي تقام يف 
كا البلدين والدعوة للمش�اركة يف معرض 
بغداد الدويل واملعارض املتخصصة وتسهيل 
منح التجار والصناعين العراقين تأشرة 
دخول اىل اللملكة املغربية وانش�اء مجلس 
رج�ال اعم�ال عراق�ي – مغربي مش�رتك 
لتوطيد العاقات بن القطاع الخاص يف كا 

البلدين.

التجارة تبحث تفعيل تأسيس جملس مشرتك 
لرجال االعامل مع املغرب

    بغداد/ المستقبل العراقي 

اعلن�ت وزارة النف�ط، أن انتاجها من الغاز 
املصاح�ب خ�ال ش�هر تموز امل�ايض بلغ 

2893 قدم مكعب قيايس »مقمق« يومياً.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 

العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »انت�اج الغاز 
املصاح�ب من قب�ل ال�رشكات النفطية يف 
عموم العراق لشهر تموز املايض بلغ 2893 
مقم�ق باليوم، فيم�ا بلغ املح�روق 1608 

مقمق باليوم«.
وأضاف�ت أن »انت�اج رشكة نفط الش�مال 

والوس�ط م�ن الغ�از املصاحب بل�غ 405 
مقمق باليوم واملحروق منه بلغ 144 مقمق 
باليوم، يف حن أن انتاج الغاز املصاحب من 
نفط البرصة وذي قار وميس�ان بلغ 2488 
مقم�ق بالي�وم واملح�روق 1464 مقم�ق 

باليوم.

النفط: انتاج الغاز املصاحب بلغ »2893« 
مقمق يوميًا خالل متوز املايض

النزاهة: املرصف الصناعي يساهم بـ »38« مليار دينار برشكات متوقفة وجيب السيطرة عىل قروضه
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت هيئة النزاهة،  ان املرصف الصناعي 
يساهم ب�38 مليار دينار برشكات متوقفة 

، داعية اىل السيطرة عى قروضه.
وذكرت دائرة الوقاية بهيئة النزاهة يف بيان 
تلقته »املستقبل العراقي«، ان »يحب وضع 
حلول فعالة فيما يخصُّ مساهمة املرصف 
الصناع�ي يف 27 رشكًة، أغلبها متوقفة عن 
العم�ل أوال تحقق أية أرباٍح، يس�اهم فيها 
بمبلغ يص�ل إىل 38 مليار دين�ار«، مطالبة 
ف يف  ب�«اتخ�اذ الق�رارات املناس�بة للترصُّ
حصص�ه يف كلِّ رشك�ٍة؛ بغي�ة االس�تفادة 
من تل�ك املبالغ يف زي�ادة رأس مال�ه البالغ 
بم�ا  دين�ار،  ملي�ار   175,000,000,000
يتواف�ق مع املبل�غ املقرَّر له م�ن قبل البنك 

.» املركزيِّ العراقيِّ
واوضحت انه »يجب الوقوف عى اإلجراءات 
ة يف  املتَّخ�ذة ع�ى ض�وء املاحظات املُ�ؤرشَّ
التقري�ر الش�امل املُع�دِّ من قب�ل الدائرة يف 
تم�وز 2017، طالب�ت إدارة املرصف بوضع 
آليٍة مناس�بٍة تكفل السيطرة عى موضوع 

الق�روض والتس�هيات والس�لف من خال 
تنظي�م األضاب�ر، وإنش�اء قاع�دة بياناٍت 
إلكرتوني�ٍة تعط�ي بيان�ات تفصيلي�ة ع�ن 
مراحل إنجاز املعاملة، وموقف القروض أو 
الس�لف لضمان حقوق املرصف واملقرتض 

عى حدٍّ سواٍء«.
�ؤ  التلكُّ رص�د  »التقري�ر  ان  اىل  واش�ارت 
الكبر يف تس�ديد األقس�اط املستحقة بذمة 

دة  املقرتض�ن، إذ بلغ مجموع املبالغ املُس�دَّ
خ�ال امل�دة الت�ي أعقب�ت ص�دور التقرير 
لغاي�ة حزي�ران  تم�وز 2017  يف  الش�امل 
دين�ار  2018 )24,594,862,366( ملي�ار 
م�ن أص�ل الدي�ون غ�ر املُس�دَّدة البالغ�ة 

)76,111,616,999( مليار دينار«.
وبين�ت ان »إدارة املرصف لم تبادر إىل اتخاذ 
اإلج�راءات القانوني�ة بح�ق املتلكئ�ن عن 

تس�ديد الديون أو القروض إال يف الس�نوات 
األخ�رة، وأغلبها يف عام�ي 2016 و 2017، 
مع التأكيد عى الوزارات واملديريات التابعة 
لها لحثِّ منتس�بيها عى التس�ديد، واتخاذ 
اإلج�راءات القانوني�ة بالحجز ع�ى رواتب 

املستلفن املتلكئن والكفاء«.
ولفت�ت اىل ان »امل�رصف ق�ام بتخصي�ص 
مبلغ 15,000,000,000 مليار ديناٍر لثاث 
ملي�ار   5,000,000,000 بواق�ع  رشكاٍت 
دينار لكلِّ رشكٍة لتجهيز )سيارات إنتاجية 
للصناعيِّ�ن( يف ع�ام 2015، حي�ث يق�وم 
زة  بدور الوس�يط املُموِّل ب�ن الرشكة املُجهِّ
للس�يَّارات واملقرتض�ن، وأدَّت التعليم�ات 
املرصفي�ة غ�ر املدروس�ة الت�ي ت�مَّ ع�ى 
أساسها منح هذه القروض إىل ضياع أموال 
املرصف«.وتابع�ت انه »تمَّ اتخ�اذ عدٍد من 
اإلجراءات؛ لضمان اس�رتداد أموال املرصف 
تمثلت برف�ع قيمة الوديعة، م�ع ضماناٍت 
عقاريٍة يقبل بها املرصف بقيمة مليار دينار 
ع�ى أن ال تطلق إال بعد انتهاء التس�ديدات، 
إضافة إىل التزام الرشكة بالتس�ديد بموجب 
عقد اإلق�راض، وأن يكون الكفي�ل موظفاً 

حكومياً عى املاك الدائم«.
ورجح�ت الدائ�رة يف تقريره�ا ان »نس�بة 
اس�تجابة امل�رصف للماحظ�ات املثبتة يف 
التقرير الش�امل ب� )50%(، باس�تثناء تلك 
التي تكون معالجتها خارج صاحيات إدارة 
املرصف، األمر الذي يس�تلزم س�عي اإلدارة 
ملعالج�ة املتبق�ي منه�ا؛ خدم�ة للمصلحة 
آلي�ٍة  العام�ة«، مش�رة إىل »ع�دم وج�ود 
مدروس�ٍة لتدقيق معامات القروض بشكٍل 
كامٍل أو إجراء عملية التدقيق الش�امل، بل 
يت�م االكتفاء بأخذ عيِّناٍت عش�وائيٍة منها، 
فض�ًا عن قلة الزيارات التفتيش�يَّة لفروع 

املرصف يف بغداد واملحافظات«.
وكشفت انه »ال يتمُّ إعداد دراسات الجدوى 
للمش�اريع الصناعي�ة م�ن قب�ل م�اكاٍت 
صٍة أكاديمياً ومهنياً، وقيام املقرتض  متخصِّ
بتقديم دراس�ة جدوى ح�ول املرشوع الذي 
ي�روم االق�رتاض من أجل�ه ُمع�دَّة من قبل 
مكاتب استش�اريٍة معتم�دٍة من قبل وزارة 
التخطيط، فيما اليزال دور قسم االستثمار 
الفنيَّ�ة  الدراس�ات  إع�داد  يف  �ٍل  ُمفعَّ غ�ر 

واالقتصاديَّة.

القبض عىل مسافر حاول إدخال 
مواد خمدرة من منفذ الشالجمة
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جلنة البيع واإلجيار 
الثانية يف حمافظة نينوى

إعالن اول  )107( الصادر 2018/9/2
تعلن اللجنة أعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف أدناه والعائدة 
ملكيتها إىل مديرية بلدية احلمدانية  وفقا إلحكام القانون )21( لس�نة 
2013 املعدل وبطريقة املزايدة العلنية . فعلى الراغبني باإلجيار مراجعة 
مديري�ة بلدية احلمدانية  وخالل م�دة )30( يوم تبدأ من اليوم التايل 
لنشر اإلعالن بالصحف مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)50%( من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم األخري من مدة 
اإلعالن يف مقر البلدية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة أجور نش�ر 
اإلعالن واملصاريف األخرى على إن يقوم بتس�ديد باقي بدل اإلجيار 
والرسوم األخرى وإبرام العقد خالل مدة ثالثون يوم من تاريخ تصديق 
قرار اإلحالة وخبالفه يعترب املستأجر ناكال ويعاد اإلعالن عن تأجر امللك 
وعلى حس�اب الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف األخرى 
املرتتبة على ذلك إضافة إىل مصادرة أماناته وعدم السماح له بالدخول 

باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية احلمدانية.
مالحظة: مدة اإلجيار سنة واحدة

احلقوقي 
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

املشيد على القطعة املرقمةنوع امللك ورقمهت
الدكاكني املرقمة من 111 اىل 117 والشقق 1

7 و 8 و9
2/116م 154مارقرياقوس 

بشموني
الدكاكني املرقمة من 83 اىل 85 2

وشقة 86
1656 م 154مارقرياقوس 

بشموني

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

اعالن مناقصات  
تعل�ن املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية  يف املنطقة الجنوبية احدى تش�كيالت وزارة  
الكهرباء عن اعالن املناقصة كما يف الجدول ادناه وذلك حسب الرشوط واملواصفات الفنية التي 
يمكن الحصول عليها من مقر املديرية العامة قس�م /الش�ؤون التجارية الكائن يف محافظة 
البرصة / تقاطع الطويسة فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املسجلني بصورة 
رس�مية  الراغبني باملش�اركة تقديم عطائهم حس�ب الوثائق القياس�ية ويوض�ع العطاء يف 
ظرف  واحد مختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة وعنوانها واسم الرشكة والعنوان الكامل مع 
ذك�ر  الربيد االلكرتوني عىل ان تكتب محتويات كل االغلفة وان يكون العطاء مطبوع وليس 
كتابة يد ويكون شامال التأمينات االولية عىل شكل  صك مصدق او خطاب ضمان صادر من 
م�رصف عراقي معتمد بمبلغ قدره )22,896,000(  فقط اثنان وعرشون مليون وثمانمائة 
وستة وتسعون الف دينار عراقي عىل ان تستكمل اىل )5%( عند االحالة وقد توقيع العقد       

  وس�وف يهم�ل العطاء غري املس�تويف لل�رشوط ولن يتم اس�تالم اي عطاء بع�د تاريخ غلق 
املناقص�ة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما 

بان املديرية غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
  www.moelc.gov.iq   وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء

ولإلجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني
 12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq

اعالن دعوة دائنني 
ان�ي املصفي املحام�ي عيل عبد العايل س�عيد لرشكة 
حصاروس�ت للتج�ارة العامة املح�دودة – ادعو كل 
من له حق او دين عىل الرشكة مراجعته عىل العنوان 

التايل – بغداد حي املثنى م 710 ز 21 د 8 
املصفي املحامي 

عيل عبد العايل سعيد 
�����������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / حسني نارص ضياء 

اقتىض حضورك اىل بلدي�ة التاجي الجراء اجازة بناء 
عىل العقار املرقم 7522 .

الرشيك 
وسام عجيل محمد

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد 2051 

التاريخ 6 / 9 / 2018 
م / نرش فقدان 

قدمت املدعوة انتصار عزاوي جاسم طلبا اىل هذه املحكمة 
تدعي فيه فقدان زوجها وس�ام عطا جاس�م والذي فقد يف 
محافظة صالح الدين – قضاء بلد – الطريق بني االسحاقي 
وبل�د بتاريخ 19 / 9 / 2007 بع�د ان تم اختطافه من قبل 
مجموع�ة ارهابية ولم يعرف اي يشء عن مصريه لحد االن 
وهو من سكنة محافظة صالح الدين – قضاء بلد – محطة 
بل�د – فعىل من لديه معلومات عنه االتصال بذويه او بهذه 

املحكمة او بأي مركز للرشطة .
القايض 

عيل منديل خريبط

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الفلوجة 
العدد : 1801 / ش / 2018 

التاريخ : 3 / 9 / 2018 
اىل / املدعى عليها ) احالم مشعان جياد ( 

املوضوع / تبليغ بالحضور 
اقام املدعي ) محمد فليح حسن ( دعوى امام هذه املحكمة بالعدد 
1801 / ش / 2018 يطل�ب فيها عزلك ع�ن الوصاية عىل الطفلة ) 
هاجر لؤي فليح ( والتي نصبت وصية عليها بموجب حجة الوصاية 
املرقم�ة 25 / 2006 والص�ادرة عن هذه املحكم�ة بتاريخ 26 / 1 
/ 2006 وتنصيب�ه وصي�ا بدال عنك وملجهولية مح�ل اقامتك قررت 
املحكم�ة تبليغك بصحيفتني محليتني للحض�ور امام هذه املحكمة 
بتاريخ 18 / 9 / 2018 يف الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سيتم اجراء املرافعة غيابيا 

وعلنا وفق القانون مع التقدير .
القايض 

وائل داغر ياسني

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

االتحادية 
محكمة بداءة السماوة 

العدد:  2282 /ب / 2017  
املدع�ي / رئي�س جامعة املثن�ى اضافة 

لوظيفته
املدعى عليها / زهرة عاشور غانم

اقام املدعي )رئيس جامعة املثنى اضافة 
لوظيفت�ه( الدعوى املرقم�ة اعاله ادعى 
فيها بان مورثكم  املرحوم ) محمد راشد 
عناد ( قد باع له السيارة املرقمة )2108( 
مثنى خصويص موديل 2006 نوع بيك اب 
دب�ل قمارة )كنوة( ف�ي اللون بموجب 
عقد البيع امل�ؤرخ بتاريخ 2007/9/19 
وببدل قدره )13،850،000( ثالثة عرش 
ملي�ون وثمانمائة وخمس�ون الف دينار 
ولبط�الن العق�د لع�دم توف�ر الش�كلية 
القانوني�ة طلب اعادة الح�ال اىل ما كان 
علي�ه قب�ل التعاق�د  وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ  
واش�عار مختار ح�ي املتنب�ي يف الكوفة 
امل�ؤرخ يف 2018/7/30  لذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
بالحضور ام�ام هذه املحكمة  الس�اعة 
التاس�عة من صباح ي�وم 13/ 9/ 2018 
وعن�د عدم حض�ورك  او م�ن ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفقا للقانون .
القايض 

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

تنويه
ب�داءة  محكم�ة  اع�الن  يف  س�هوا  ورد 
 2017 1266/ب/  الع�دد  ذي  الس�ماوة 
املنش�ور يف صحيف�ة املس�تقبل العراقي 
الع�دد   2018/9/6 يف   )1743( بالع�دد 
1266/ب/2018 خط�أ والصحي�ح هو 

1266/ ب/ 2017 لذا اقتىض التنويه
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
االنب�ار  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة تحقيق الفلوجة 

العدد 24450 بحث 
التاريخ 2 / 9 / 2018 

اعالن 
م / تعميم اوصاف مفقود 

تنفيذا لقرار السيد قايض محكمة تحقيق 
الفلوجة املؤرخ يف 27 / 8 / 2018 قررت 
ه�ذه املحكمة تعمي�م اوص�اف املفقود 
 ) الهزيم�اوي  احم�د  صلب�ي  ناج�ي   (
وذل�ك كونه قد اعتقل من قبل اش�خاص 
مسلحني يف منطقة الصقالوية / الثرثار 
بتاري�خ 25 / 12 / 2017 ونرش فقدانه 
يف صحيفت�ني محليتني يوميتني واعالمنا 
النج�از التحقي�ق يف القضي�ة املعروضة 

امامنا مع التقدير .
القايض

مجلس القضاء االعىل 
االنب�ار  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الفلوجة 

العدد 1697 / ش / 2018 
التاريخ 2 / 9 / 2018 

اىل / املدع�ى علي�ه ) عب�د الرحمن مؤيد 
زغري ( 

املوضوع / تبليغ بالحضور 
اقامت املدعية ) عائشه محمود عبد الله 
( الدع�وى الرشعي�ة املرقمة 1697 / ش 
/ 2018 ع�ىل املدعى عليه ) عبد الرحمن 
مؤيد زغري ( والذي تطلب فيها ) تصديق 
ال�زواج من�ك بتاري�خ 21 / 9 / 2015 
عىل مهر معجله مليون�ي دينار ومؤجله 
خمسة ماليني دينار واثبات نسب الطفلة 
صفي�ه م�ن ف�راش الزوجي�ة وحيث قد 
تاييد للمحكمة من رشح القائم بالتبليغ 
من ان املدعى عليه املذكور مجهول محل 
االقامة ومرتحل اىل جهة مجهولة – عليه 
قررت هذه املحكم�ة بتبليغ املدعى عليه 
) عبد الرحمن مؤيد زغري ( يف صحيفتني 
محليتني للحض�ور امام هذه املحكمة يف 
ي�وم موعد املرافع�ة 23 / 9 / 2018 ويف 
حال�ة عدم حض�ورك او من ين�وب عنك 
قانونا س�يتم اجراء املرافعة غيابيا وعلنا 

وفق القانون مع التقدير .
القايض 

وائل داغر ياسني 
��������������������������������������

فقدان 
فقد الوصل الصادر م�ن بلدية النعمانية 
 2015  /  3  /  23 يف   996217 املرق�م 
بمبل�غ 250000 مائتان وخمس�ون الف 
دينار بأسم / محمد كاظم فليح الخاص 
بالحانوت رق�م 399 فعىل من يعثر عليه 

تسليمه لجهة االصدار .
��������������������������������������

اعالن 
بن�اء عىل طلب املدع�و ) ارقم تمام نرص 
عيل ( والذي يطلب من خالله تبديل االسم 
من ) ارقم ( اىل ) اوس ( واستنادا الحكام 
امل�ادة 22 من قان�ون البطاق�ة الوطنية 
رق�م 3 لس�نة 2016 تقرر ن�رش طلبه يف 
الجريدة الرس�مية فمن له حق االعرتاض 
ع�ىل طلب�ه يف الجري�دة الرس�مية فم�ن 
له ح�ق االع�رتاض عىل الطل�ب مراجعة 
املديري�ة خالل 15 خمس�ة عرش يوم من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سينظر يف الطلب 

وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

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

فقدان 
فق�دت من�ي هوي�ة الطال�ب  بأس�م / 
عب�د الله عيل ن�وري الصادرة م�ن كلية 
الرافدي�ن فم�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .
��������������������������������������

فقدان هوية
فقدت من�ي الهوية الص�ادرة من وزارة 
الع�دل دائرة االص�الح العراقية باس�م ) 
جبار جاس�م ش�اهني ( من يعث�ر عليها 

تسليمها إىل جهة اإلصدار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بلد 
رقم االضبارة 170 / ت / 2011 

التاريخ 4 / 9 / 2018 
اعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفيذ بلد العقار تسلس�ل 118 
/ 2 م 48 ش�طيطة وعب�اره الواق�ع يف بل�د 
العائ�د للمدين عقيل ناج�ي مرهون املحجوز 
لقاء طلب الدائن حس�ام اكديمي رجب البالغ 
238000000 دين�ار فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء 
مراجعة هذه املديرية خ�الل مدة ثالثني يوما 
تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائ�ة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

حميد دليل حبرت 
املواصفات :

1 – موقع�ه ورقمه : 118 / 2 م 48 ش�طيفه 
وعباره .

2 – جنس�ه ونوعه : بستان يسقى بالواسطة 
.

3 – حدوده واوصافه : ارض خالية .
4 – مشتمالته : ..................... 

5 – مس�احته : 390 م�رت مرب�ع حصة املدين 
فيها 75 / 36 مرت .

6 – درجة العمران : ..................... 
7 – الشاغل : املدين .

8 – القيم�ة املقدرة : 6596147 س�تة ماليني 
وخمس�مائة وس�تة وتس�عون ال�ف ومائ�ة 

وسبعة واربعون دينار .
��������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بلد 
رقم االضبارة 170 / ت / 2011 

التاريخ 4 / 9 / 2018 
اعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفيذ بلد العقار تسلس�ل 275 
/ 15 م 46 الواق�ع يف بل�د العائد للمدين عقيل 
ناج�ي مره�ون املحج�وز لق�اء طل�ب الدائن 
حس�ام اكديمي رج�ب البال�غ 238000000 
دين�ار فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة ثالثني يوم�ا تبدأ من اليوم 
التامين�ات  مع�ه  مس�تصحبا  للن�رش  الت�ايل 
القانونية عرشة م�ن املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

حميد دليل حبرت 
املواصفات :

1 – موقعه ورقمه : 275/ 15 م 46 بلد .
2 – جنسه ونوعه : ملك رصف .

3 – ح�دوده واوصاف�ه : من الجنوب ش�ارع 
املحيط ومن الشمال شارع تجاري مبلط ومن 

جهة الغرب . .
4 – مشتمالته : ..................... 

5 – مس�احته : 50 / 238 م�رت حص�ة املدين 
فيها 50 / 26 مرت مربع .

6 – درج�ة العم�ران :عم�ارة تجاري�ة فوقها 
شقق قيد االنشاء . 

7 – الشاغل :املؤجرين .
: 35555553 خمس�ة  املق�درة  القيم�ة   – 8
وخمس�ة  وخمس�مائة  ملي�ون  وثالث�ون 
وخمس�ون الف وخمسمائة وثالثة وخمسون 

الف دينار .

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك 
املدرجة تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية )العباسية(  وملدة  )حسب ما مؤرش ازاءها( وفقا إلحكام 
قان�ون بي�ع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013. فعىل من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن 
تتوف�ر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  العباس�ية أو اللجنة خ�الل )30( يوما تبدأ من اليوم 
الت�ايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية البالغة %200 
من القيمة املقدرة باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق 
لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة 
اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنف�ا وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( 
يف 2016/1/3 وس�تجري املزاي�دة يف اليوم األخ�ري من  مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة 
)الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباسية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية 
ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة 

عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املس�تأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن+ 

شهادة الجنسية العراقية(
2 � عىل املس�تأجر  مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض 

تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � اس�تنادا إىل كتاب محافظة النج�ف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 
يلزم أصحاب الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول 

باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

املهندس
يارس فرحان كزير
املدير العام وكالة

مبلغ التندرالمالحظاتالمبلغ التخمينيتاريخ الغلقاسم المحطةالموادرقم المناقصة ت

تجهيز 112/2018
25/9/2018 بزركانفالتر هواء

 763.200.000
سبعمائة وثالثة وستون 
مليون ومائة الف دينار 

200.000 اعالن جديد
مائتا الف دينار 

مدة التاجيرالموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
ثالث سنواتالشارع الفرعي/ مقابل كراج ال بدير14م14/462حانوت1
سنة واحدة الشوق العصري/ مقابل سوق الفواكة والخضر 10م13/312 ـ 5 / 13حوانيت2

العدد : 210
التاريخ 2018/9/3

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية
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اعالن للمرة الثالثة
تعل�ن الجامع�ة التكنولوجية عن اجراء مزاي�دة علنية للمرة 
الثالثة إليجار املواق�ع املدرجة ادناه وفقا ألحكام قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 )املعدل( والرشوط 
الخاصة باملزايدة لكل موقع والتي تعترب جزء ال يتجزء من العقد 
وذلك يف الس�اعة العارشة من صباح ي�وم )الثالثاء( املصادف 
2018/9/25 فع�ى الراغب�ن باالش�راك باملزاي�دة رضورة 
مراجعة قسم الش�ؤون القانونية يف الجامعة من اليوم التايل 
لنرش االعالن لالطالع عى رشوط املزايدة مس�تصحبن معهم 
يف موع�د املزايدة مبلغ التأمينات القانونية مع املستمس�كات 
الش�خصية املذكورة يف الرشوط اعاله وكتاب  براءة ذمة من 
الرضيبة لعام 2017 او 2018 ويف حالة حصول عطلة رسمية 
غ�ر متوقعة بتاري�خ املزايدة يكون اليوم الت�ايل للمزايدة هو 
موع�د املزايدة ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة  اجور نرش 

االعالن والداللية البالغة )0,02( اثنان باملئة من بدل االيجار

اجلامعة التكنولوجية
الرشكة العامة لتجارة احلبوب

القسم القانوين
م / اعالن متديد مزايدة

تعلن الرشك�ة العامة لتجارة الحبوب ف�رع / ذي قار عن تمديد 
بي�ع املواد املدرج�ة ادناه يف املزايدة العلنية للم�رة )الثالثة( وفق 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 يف الس�اعة 

العارشة من صباح يوم )الخامس عرش ( التايل لنرش االعالن .
فع�ى الراغب�ن بال�رشاء الحض�ور بامل�كان والزم�ان املعين�ن 
مس�تصحبن معه�م التأمينات املبينة ادناه بص�ك مصدق  المر 
الرشكة وباس�م املش�ري حرصاً والبطاقة التمويني�ة او بطاقة 
السكن وبراءة الذمة من الرضيبة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة  
اجور خزن بنس�بة )2/1%( نصف من املئة من بدل البيع عن كل 
ي�وم تاخر وملدة )30(  ثالثون ي�وم  واية مصاريف اخرى ورفع 

املواد خالل املدة املحددة
 علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة )5( خمس�ة ايام اعتبارا 

من تاريخ االحالة.

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة  اس�تئناف بغ�داد / الكرخ 

االتحادية
محكمة بداءة البياع

العدد  : 3466/ب/2018
التاريخ 2018/9/4

اعالن
اىل الشخص الثالث اكرم قحطان هاشم

اق�ام املدع�ي امن بغ�داد  اضاف�ة لوظيفته 
الدعوى اعاله بطالبك فيها ابطال قيد العقار 
املرقم )1817/1 م2 ابو دش�ر(  وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح الق�ام بالتبليغ 
وتأيي�د املجل�س البل�دي انتقال�ك اىل جه�ة 
مجهول�ة تقرر تبليغ�ك بصحيفتن محليتن 
يوميتن بموعد املرافعة املوافق 2018/9/16 
الس�اعة الثامنة والنصف صباح�ا ويف حالة 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
س�تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا ولعنا وفق 

االصول

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الرصافة 
رقم االضبارة : 351 / 2018 

التاريخ 6 / 9 / 2018 
اىل / املنفذ عليه – دريد عبد املنعم عثمان 

لقد تحق�ق لهذه املديرية من االش�عار الوارد من مركز 
رشطة املام�ون بالعدد 10414 يف 5 / 9 / 2018 وتاييد 
املجلس املحيل لحي القادسية انك مجهول محل االقامة 
ولي�س لك موطن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الرصافة خالل 
خمس�ة عرش يوما تب�دا من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون :
املنفذ العدل 

اوص�اف املح�رر : قرار هذه املديرية امل�ؤرخ يف 4 / 9 / 
2018 املتضم�ن تبليغك بالحضور لالط�الع عى القيمة 

التقديرية للعقار املرقم 8 / 20245 داودي

فقدان
فقد مني س�ند العقار املرقم 60129 /3 
حي النداء باس�م ) عب�د الكريم خر الله 
مره�ج ( عى من يعثر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار
��������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك /سالم خشان يحيى 

اقتىض حضورك اىل مقر بلدية العباس�ية 
لغ�رض اص�دار اج�ازة البن�اء للقطع�ة 
املرقم�ة )16 / 346 ( ناحي�ة العباس�ية 
بمس�احة 250 م وخالف�ه س�وف يت�م 
اصدار اجازة البناء بغيابكم املبلغ )حيدر 

موزان منذور ( .
��������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءه النجف 

العدد  /2777/ب2018/3
التاريخ 2018/9/6

اىل املدعى عليه / مثنى مهدي محسن
اق�ام املدعي عدي س�عيد كاظم  الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والت�ي يطل�ب 
الحك�م فيه�ا بتأديتك له مبلغ�ا مقداره 
مائت�ي ملي�ون دين�ار والثاب�ت بموجب 
الصك املرقم 165 مس�تحق االداء بتاريخ 
2018/6/21 م�رصف الرافدين /الغري 
ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكمة بداءة 
املن�اذرة واش�عار مختار ح�ي املطاط يف 
املناذرة عدنان جالوي املحنة عليه قررت 
هذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتن 
املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ن  محليت�ن 
املصادف يف يوم 2018/9/18 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس  القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءه الكوفة 
العدد  /796/ب2017/2

التاريخ 2018/9/4
اعالن

بناءا عى الق�رار الصادر من هذه املحكمة 
العق�ار تسلس�ل )2474(  بازال�ة ش�يوع 
رش�ادية( محلة )الكوف�ة( يف النجف عليه 
تعل�ن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور 
اع�اله واملبين�ة اوصاف�ه وقيمت�ه املقدرة 
ادن�اه فع�ى الراغب�ن بال�رشاء مراجع�ة 
ه�ذه املحكم�ة خالل خمس�ة ع�رش يوما 
م�ن اليوم الت�ايل لنرش اعالالن مس�تصحبا 
مع�ه التأمينات القانوني�ة البالغة 10% من 
القيمة املقدرة البالغة بموجب صك مصدق 
المر هذه املحكمة بداءة الكوفة وصادر من 
م�رصف الرافدي�ن / فرع مس�لم بن عقيل 
)ع( يف الكوف�ة وس�تجري املزايدة واالحالة 
يف الساعة الثانية عرش من اليوم االخر من 
االعالن يف قاعة املحكمة وعى املشري جلب 
هوي�ة االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية 

العراقية 
القايض

احمد كاظم املوسوي
االوصاف :

دار س�كن تحتوي عى غرفتن نوم ومطبخ 
وحم�ام ومراف�ق صحية واس�تقبال مبني 
بالطابوق ومس�قف بالش�يلمان والخشب 
مس�احته )1( اول�ك و )8,08( م2 يق�ع يف 
قضاء الكوفة / الرش�ادية  ومش�غول من 
قبل املدعى عليه االول الذي ال يرغب بالبقاء 

يف العقار بعد البيع 
القيمة املقدرة :

دين�ار  ملي�ون  اربع�ون   )40,000,000(
عراقي فقط ال غرها

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

فق�د ج�واز س�فر الربيطاني  للس�يد 
املرق�م  روتكوس�كي(  ماثي�و  )ري�ان 
)761274355 ( من يعثر عليه تسليمه 

لجهة االصدار

مديرية التسجيل العقاري
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

العدد : 3325
التاريخ 2018/5/17

اعالن 
تسجيل عقار مجدد

بن�اء عى الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاري�خ 2017/12/24 لتس�جيل تم�ام 
العق�ار املرق�م )3266( محلة  رش�ادية  
يف الكوف�ة اىل طال�ب التس�جيل املج�دد 
مصطف�ى محس�ن مرت�ىض لتس�جيله 
مجددا بأسمه بصفة املالك والحائز للمدة 
القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة 
لها تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون 
التسجيل العقاري 43 لسنة 1971 قررنا 
اع�الن ه�ذا الطل�ب فعى كل م�ن يدعي 
بوج�ود عالقة او حق�وق معينة عى هذا 
العقار تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه 
الدائ�رة خالل م�دة ثالثون يوم�ا اعتبارا 
من اليوم التايل لن�رش هذا االعالن وكذلك 
الحض�ور اىل موق�ع العق�ار يف الس�اعة 
العارشة صباحا من الي�وم التايل النتهاء 
مدة ه�ذا االع�الن وذلك ألثب�ات حقوقه 
موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض
املدير

عدنان عبد النارص جواد كاظم
���������������������������������

مجلس  القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءه بني سعد 
العدد  /191/ب /2018

 اعالن
اىل / املدعى عليه / عالء رحمن شاهن 

ق�ام املدع�ي عب�د ال�رزاق ع�يل جمي�ل 
الدعوى البدائية املرقمة 191/ب/2018 
الزام�ك  يطل�ب    2018/7/16 بتاري�خ 
بتأدي�ة يل مبلغ والبال�غ )15,000,000( 
خمس�ة عرش ملي�ون دين�ار عراقي عن 
 2015/10/28 امل�ؤرخ  كمبيال�ة  س�ند 
ومس�تحق االداء ح�ن الطل�ب ولثب�وت 
ارتحالك اىل جهة مجهولة بموجب كتاب 
مرك�ز رشط�ة محم�د س�كران بالع�دد 
واش�عار   2018/7/29 يف   )4478  (
املختار املؤيد من مجلس بلدي بني س�عد 
ولكونك مرتح�ل اىل جهة مجهولة قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ن 
محليتن وتعين موعد املرافعة املصادف 
ي�وم 2018/9/13 التاس�عة صباح�ا يف 
محكمة ب�داءة بني س�عد ويف حالة عدم 
حضورك او حضور من ينوب عنك سوف 
تج�ري املرافعة بحقك غياب�ا وعلنا وفق 

القانون
القايض

يارس لطيف كاظم
 ���������������������������������

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من السيد ) زباري 
ياس�ن ن�ارص( ال�ذي يطلب في�ه تبديل 
اس�مه م�ن زب�اري اىل احمد فم�ن لديه 
اع�راض  مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدى اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 22 م�ن قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة
���������������������������������

اعالن
اىل املته�م الغائب ) الرشطي عيل حميدي 

برغوث حسن(
املنس�وب اىل ) مديرية رشط�ة محافظة 

البرصة واملنشات( 
العنوان ) محافظة البرصة � قضاء شط 

العرب(
بما انك متهم وفق املادة /32/ من ق.ع.د  
رقم 14 لس�نة 2008 الختالسك املسدس 
الحكومي املرقم )FWV674 ( نوع  كلوك 
م�ع كافة ملحقاته مع )40( اطالقة من 
نوع�ه وملجهولية اقامت�ك اقتىض تبليغك 
بهذا االعالن عى ان تحرض امام محكمة 
ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل / املنطق�ة  
الخامسة البرصة خالل مدة ثالثون يوما 
من تاري�خ نرش هذا االع�الن يف صحيفة 
محلية يومي�ة وتعليقه يف مح�ل اقامتك 
ومق�ر  دائرتك تجيب ع�ن التهمة املوجة 
ض�دك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابيا اس�تنادا ألحكام املواد 
اص�ول  قان�ون  م�ن   )69 و   68 و   65(
املحاكم�ات الجزائية لقوى االمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008 
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة

ع/ املدير العام 
حسني غازي كاظم

مدير القسم القانوين وكالة

التأمينات  مدة 
الرفع

موقع 
المزايدة الكمية المادة ت

120000 مائة 
وعشرون الف 

دينار 
 )15(

يوم
صومعة 
الناصرية 6 جادر

جادر ممزق 
مختلف 
القياسات

1

/  )15(
يوم

صومعة 
الناصرية

 678
كغم نايلون زراعي 2

اسم الموقعت

كشك رقم )2( الواقع خلف استراحة التدريسيين يكون لبيع 1
المرطبات والبسكويت

كشك رقم )3( الواقع خلف استراحة التدريسيين يكون لبيع 2
القرطاسية واالستنساخ

كشك رقم )4( الواقع خلف استراحة التدريسيين يكون لبيع 3
القرطاسية واالستنساخ
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

»الرجل احلديدي« الذي ال يقهر
 أجرت روس�يا اختبارات عىل بدلة عس�كرية 
تحول مرتديها إىل ما يشبه “الرجل الحديدي” 
ال�ذي ال يقه�ر يف مي�دان املعرك�ة، بحس�ب 

صحيفة نيويورك بوست األمريكية.
والبدل�ة الت�ي أطل�ق عليه�ا “راتني�ك 3” أو 
م�ن  هي�كال  تمتل�ك  املس�تقبل”،  “جن�دي 
التيتاني�وم وتعمل بالبطارية، بينما تس�مح 
للجن�دي بإطالق النار من الرش�اش اآليل بيد 

واحد وبدقة متناهية.
وتمن�ح البدل�ة رسعة كب�رية للجن�ود بينما 
يستطيعون التزود باألس�لحة األوتوماتيكية 

الثقيلة.
وق�ال كبري املصممني يف رشك�ة التكنولوجيا 
العس�كرية تسني توكماتش أوليغ فوستوف 
لوكالة األنباء الروسية “تاس”: “لقد أجرينا 
بالفعل تجارب عىل نموذج الهيكل الخارجي 

النشط”.
وأضاف إنه “يعزز القدرات الجسدية للجندي. 
عىل س�بيل املثال ، كان النموذج املخترب قادرا 
ع�ىل التصوي�ب من بندقي�ة آلية بي�د واحدة 

فقط ورضب األهداف بدقة”.
وتأمل الرشك�ة الوص�ول إىل التصميم املثايل 
للبدلة بحلول عام 2025، بحيث تصبح أرسع 

وأقوى قبل طرحه يف ساحات القتال.

علامء يبتكرون »آلة الزمن«
ط�ّور العاملان، ب�ن تيبيت، م�ن جامعة 
كولومبي�ا الربيطانية، وديفيد تس�انغ، 
من جامع�ة ماريالند يف الواليات املتحدة 
األمريكية، أول نم�وذج ريايض يف العالم 

آللة الزمن.
ونرشت نتائج االخ�راع الجديد يف مجلة 
أن  يف�رض  حي�ث   ،”IOPscience“
تمك�ن آلة الزمن، الت�ي ابتكروا نموذجا 
له�ا، من التنقل نحو املايض واملس�تقبل 

وفق�ا للخرباء، الذين يصف�ون تلك اآللة 
باملوثوقة والقادرة.

النس�بية  نظري�ة  العلم�اء  واس�تخدم 
ري�ايض  نم�وذج  لصن�ع  آلينش�تاين، 
نظ�ري آلل�ة الزم�ن، أطلق عليها اس�م 
“TARDIS”، وجاءت تسميتها من اسم 
آلة الزمن وس�فينة الفضاء يف مسلس�ل 

“Doctor Who” الربيطاني.
ووفق�ا للعلماء، يحت�اج الناس إىل األخذ 

بحيثيات األبعاد األربع�ة للكون إلدراكه 
وع�دم التعام�ل مع�ه كمس�احة ثالثية 
األبعاد، بحي�ث يمثل الزمن البعد الرابع، 
للباحث�ني  الت�ي تس�مح  اآللي�ة  وه�ي 
باعتماد البعد الزمني، وتطبيقه يف جميع 
االتجاه�ات التي يمكن الوص�ل إليها يف 

الفضاء والوقت يف انحناء الكون.
م�ن جان�ب آخر، فم�ن املعل�وم أنه من 

املستحيل “بناء” آلة الزمن واقعيا.

سودوكو

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة املسيب
العدد : 509/ب/ 2018

التاريخ 2018/9/6
اعالن

اىل املدعى عليه / سالم نعمه حسن 
اقام املدعي يوسف حسني حمود الدعوى البدائية 
املرقمة اعاله عىل املدعى عليه سالم نعمة حسن 
واملتضمنة طلبه الحكم بالزام املدعى عليه بان 
يؤدي له مبل�غ مليونان وس�بعمائة الف دينار 
بموج�ب وص�ل االمانة امل�ربز يف الدعوى اعاله 
واملؤرخ 2018/3/8 وعند اصدار الدعوتية اليك 
اعيدت  مرشوحا عليها من قبل القائم بالتبليغ 
بانك كن�ت تس�كن املنطقة وارتحل�ت اىل جهة 
مجهولة وحسب اشعار مختار املنطقة لذا قرر 
تبليغك بصحيفتني رسميتني محليتني للحضور 
يف موع�د املرافع�ة يوم  2018/9/16 الس�اعة 
الثامنة والنصف صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او حض�ور من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك  غيابا وعلنا وفق القانون  
القايض

حسنني املعموري
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة املسيب
العدد : 510/ب/ 2018

التاريخ 2018/9/6
اعالن

اىل املدعى عليه / احمد لطيف حسن 
اق�ام املدع�ي يوس�ف حس�ني حم�ود الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله عىل املدع�ى عليه احد 
لطيف حس�ن واملتضمن�ة طلبه الحك�م بالزام 
املدع�ى علي�ه ب�ان ي�ؤدي ل�ه مبل�غ مليونان 
وتس�عمائة وخمس�ون  ال�ف دين�ار بموج�ب 
وص�ل االمانة امل�ربز يف الدعوى اع�اله واملؤرخ 
الي�ك  الدعوتي�ة  اص�دار  وعن�د   2018/4/10
اعيدت  مرشوحا عليها من قبل القائم بالتبليغ 
بانك كن�ت تس�كن املنطقة وارتحل�ت اىل جهة 
مجهولة وحسب اشعار مختار املنطقة لذا قرر 
تبليغك بصحيفتني رسميتني محليتني للحضور 
يف موع�د املرافع�ة يوم  2018/9/16 الس�اعة 
الثامنة والنصف صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او حض�ور من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك  غيابا وعلنا وفق القانون  
القايض

حسنني املعموري
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة االمام
العدد : 2/تسجيل مجدد/ 2018

التاريخ 2018/9/4
قرار تسجيل مجدد

بناء عىل ما ج�اء بمحرض تثبيت امللكية املؤرخ 
يف 2018/8/15 املنظ�م للعقار املرقم 4 قصبة 
االم�ام ونتائ�ج التحقيق املبني في�ه وحيث انه 
تبني له�ذه اللجن�ة ان طالب التس�جيل املجدد 
ه�و خلف خ�اص للبائع حس�ني عل�وان خليل 
وحسب اقرار البائع السابق والبينة الشخصية 
التي تم االستماع اليها موقعيا وحيث ان الخلف 
الخ�اص ) هو من تلقى م�ن  غريه عينا معينة 
بال�ذات او حق�ا عينيا عليها كاملش�ري وحيث 
ان حيازه الخلف الخاص وهو طالب التس�جيل 
املجدد مع حي�ازه املالك الس�ابق هي اكثر من 
خمس�ة عرش س�نة ولتوفر الرشوط القانونية 
يف طلب التس�جيل وشهادة الجنس�ية العراقية 
العائ�دة لطالب التس�جيل املجدد واس�تنادا اىل 
الصالحية املخولة لنا ومقتىض املادة 43 لس�نة 
1971 املعدل من قانون التسجيل العقاري تقرر 
تس�جيل العق�ار املرق�م 4 قصبة االمام باس�م 
طالب التس�جيل املجدد  )احم�د مهدي هادي( 
واعالن هذه الق�رار بصحيفتني محليتني وملدة 
ثالث�ون يوما تبدا من الي�وم التايل لنرش االعالن 
وتبليغ وزارة املالية والبلدية واالوقاف بنس�خة 
م�ن الق�رار ق�رارا قابال للطع�ن امام رئاس�ة 
محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية خالل 

مدة االعالن
رئيس لحنة تثبيت امللكية يف ناحية االمام 

القايض
عادل خضري عباس

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

لجنة تثبيت امللكية  يف قضاء القاسم
العدد : 4/تسجيل مجدد/ 2017

التاريخ 2018/9/6
اعالن

قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد 
اصدرت لجنة تثبيت امللكية يف قضاء القاس�م 
بتاريخ 2018/9/4 قرارها املرقم 4/تسجيل 
مجدد/ 2018 املتضمن الحكم بتسجيل العقار 
املرقم 366/القاس�م تس�جيال  مج�ددا ارض 
وبن�اء وكملك رصف باس�م طالب التس�جيل 
املجدد ) باس�م كاظم حنت�وش( وفقا ألحكام 
امل�ادة 43 و 50 من قانون التس�جيل العقاري 
املرقم 43 لس�نة 1971 املع�دل لذا نعلن القرار 
اعاله بواس�طة نرشه يف صحيفتني محليتني 
يوميت�ني فعىل م�ن لديه اعراض ع�ىل القرار 
املذكور وخالل فرة االعالن البالغة 30 يوما من 
الي�وم التايل لتاريخ ن�رشه يف الصحف املحلية 
تقديم اعراض لدى رئاس�ة محكمة استئناف 
باب�ل / االتحادية بصفته�ا التمييزية بوقوع 
الطع�ن عىل الق�رار املذك�ور لديها وبعكس�ه 
يك�ون القرار ق�د اكتس�ب الدرج�ة القطعية 
وس�تبارش مالحظي�ة التس�جيل العق�اري يف 
القاس�م بتس�جيل العقار وفقا لق�رار تثبيت 

العائدية وحسب االصول
القايض

ورئيس لجنة تثبيت امللكية
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة املحاويل
العدد : 408/ب/ 2018

التاريخ 2018/9/6
اعالن

اىل املدعى عليه  / حامد  كردي غفران 
بتاري�خ 2018/8/7 اقام�ت املدعية اخالص 
املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى  محس�ن  هات�ف 
408/ب/2018 ض�دك والت�ي موضوعها انك 
قد اس�تلمت مبل�غ عرشة ماليني م�ن املدعية 
بتاري�خ 2010/7/10 بموج�ب وص�ل امانة 
لغرض تشغيلها يف محال مواد غذائية وطلبت 
دعوتك اىل املرافعة والحكم بإلزامك بتأدية مبلغ 
عرشة ماليني دينار للمدعية عن وصل االمانة 
امل�ؤرخ يف 2010/7/10 وتحميل�ك الرس�وم 
وملجهولي�ة  املحام�اة  واتع�اب  واملصاري�ف 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار املختار خضري رزي�ج الطائي املؤرخ 
يف 2018/8/11 مختار منطقة االمام املنتظر 
يف قضاء املحاويل املؤيد لرشح القائم بالتبليغ 
بارتحال�ك اىل جه�ة مجهولة لذا ق�رر تبليغك 
بصحيفتني يوميتني محليتني رسميتني لغرض 
الحض�ور يف موعد املرافعة والذي يصادف يوم 
2018/9/16 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف 
حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املحاكمة بحق�ك غيابيا 

وحسب االصول
القايض

صباح كامل عيادي
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة ابي غرق
العدد  / 213/ب/2018

التاريخ 2018/9/3
اعالن

اىل املدعى عليه / محمد شهاب وتي
اق�ام املدعي محمد حمزة عبي�د دعوى يطلب 
فيه�ا الحك�م بالزامك بتأديتك ل�ه مبلغ الدين 
املطالب ب�ه وقدره ثمانمائة وخمس�ون الف 
دينار وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار 
مختار منطقتك  املختار حبيب خضري رسبوت  
در مختار منطقة حي الكاظم يف ابي  غرق لذا 
ق�ررت املحكمة تبليغك ع�ن طريق صحيفتني 
ه�ذه  ام�ام  بالحض�ور  يوميت�ني  محليت�ني 
املحكمة ي�وم املرافعة املص�ادف 2018/9/9 
ويف ح�ال عدم حضورك س�وف تتم االجراءات 

القانونية بحقك وفق القانون
القايض

رافد عبد العباس كريم

تنويه
الحاقا باالعالن الخاص بمناقصه )نقل منتس�بي 
/الرش�يد:املأمون  بغ�داد  يف  الرشك�ه  مصان�ع 
:الفارابي:االم�ني وإال داره العامه(000نود العلم 
بان الكلفه التخمينية للمناقصه أعالم هو )000-

000-72(اثن�ان وس�بعون مليون دينار ش�هريا 
اَي ما يع�ادل )000-000-432( أربعمائة واثنان 
وثالث�ون ملي�ون دين�ار ملده س�ته أش�هر وبذلك 
تكون التأمينات االولي�ه بقيمه )12-960-000(

اثنا عرش مليون وتسعمائة وستون الف دينار اَي 
بنس�به 3٪ من قيمه الكلف�ه التخمينية اإلجمالية 

بدال ما مذكور يف اإلعالن أعاله ...
لذا اقتىض التنويه 

يعقوب يوسف  عسكر
مدير القسم القانوني

 28/8/2018

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

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة 
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2018/867
  مقتبس حكم غيابي

1 � اس�م املحكم�ة : محكمة ق�وى االمن الداخيل 
االوىل املنطقة الخامسة

2 � اس�م املته�م الغائب : املف�وض حيدر رمضان 
عبد عيل ) املطرود من الخدمة( 

3 � رقم الدعوى : 2018/867
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2016/6/24

5 � تاريخ الحكم : 2018/8/12
6 � امل�ادة القانوني�ة :  5 و34 م�ن ق ع د رقم 14 

لسنة 2008 املعدل
7 � املنسوب اىل / قيادة حدود املنطقة الرابعة

8 � خالصة الحكم : 
تبدي�ل م�ادة االحالة م�ن امل�ادة )34( اوال وثانيا 
م�ن ق ع رق�م 14 لس�نة 2008 املع�دل اىل امل�ادة 
)32/ اوال وثانيا( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
املعدل كونها االكثر انطباقا مع فعل املتهم وعمال 

بأحكام املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
9  � عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو العام 
رقم 27 لسنة 2016 عن التهمة املسنده اليه وفق 
اح�كام املادت�ني 5 و 32 من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 كون�ه تم ط�رده بع�د نفاذ قان�ون العفو 
اع�اله بموج�ب االم�ر االداري املرق�م 18328 يف 
2017/2/27 ولعدم تسديده مبلغ الهوية املرتب 

بذمته او اعادتها 
10  � الحب�س الش�ديد مل�دة )خم�س س�نوات( 
وف�ق احكام امل�ادة )5( من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املع�دل وبداللة امل�واد 61/اوال و 69 / اوال 
م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه  من تاريخ 
2016/6/24 لغاي�ة ط�رده من الخدم�ة بتاريخ 

2017/7/27
11  �الس�جن ملدة )س�بع س�نوات( وف�ق احكام 
امل�ادة 32 / اوال م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
املع�دل وبداللة  املواد  61/اوال و 69 /اوال من ق أ 
د رقم 17 لس�نة 2008 الختالسه الهوية الوزارية 
املرقم�ة ) 1825197( والت�ي اس�تصحبها املتهم 

عند غيابه بتاريخ 2016/6/24
12 � تضمين�ه مبل�غ مق�داره 3,750 ثالثة االف 
وس�بعمائة وخمس�ون دين�ار عن قيم�ة الهوية 
الوزاري�ة املختلس�ة املش�ار اليها اعاله اس�تنادا 
للفقرة ثانيا من املادة 32 من ق ع د تس�توىف منه 

بالطرق التنفيذية 
 13  � ط�رده من الخدم�ة  وتنحيته عن الوظيفة 
نهائي�ا عمال باح�كام املادتني 38 ثاني�ا و 40 اوال 

من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل
14  �اعتبار جريمته الواردة يف الفقرة )11( اعاله 

مخلة بالرشف استنادا للمادة 21/أ � 6 ق.ع
15 � تنف�ذ العقوبت�ان اع�اله بالتعاق�ب عم�ال 
باحكام املادة 143/اوال من ق ع  رقم 111 لس�نة  

1969  املعدل
16 � اعط�اء املوظفني العمومي�ني صالحية القاء 
القب�ض علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر 
بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه 
اس�تنادا الحكام املادة 69/ثاني�ا وثالثا من ق  أ د  

رقم 17 لسنة 2008
17  �حجز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا 
الح�كام املادة 69 /رابعا من ق أ د رقم 17 لس�نة 

 2008
18 � تعمي�م اوص�اف الهوية الوزارية املختلس�ة 

املشار اليها اعاله وفق القانون
19  � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب 
) جب�ار عات�ي ج�رب( البالغة )25,000( خمس�ة 
وعرشون ال�ف دينار عراقي ترصف له من خزينة 

الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية  
حكما غيابيا صادرا باتفاق اآلراء اس�تنادا الحكام 
امل�ادة )60 /سادس�ا(  م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 
2008 قابال لالعراض استنادا الحكام املادة  71/

اوال وثاني�ا  م�ن نف�س القان�ون وافه�م  بتاريخ 
2018/8/12

اللواء الحقوقي

مجلس  القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف البرصة
مكتب البحث االجتماعي

رقم البحث  /2071/بحث/2018
التاريخ 2018/9/4

اعالن
اىل املدعى عليه / مرتىض حسن يارس

اقام�ت املدعي�ة والء ناظ�م حس�ن  الدع�وى 
املرقم�ة 2071/بح�ث / 2018 ض�دك وق�د 
لوح�ظ م�ن ال�رشح  ال�واردة  م�ن املجل�س 
البل�دي ملنطق�ة )املوفقية( والقائ�م بالتبليغ 
ان�ك مرتح�ل اىل جهة مجهولة وغ�ري معلومة 
علي�ه قرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني يوميتني 
محليتني مش�هورتني بالحض�ور  صباح يوم 
االربع�اء 2018/9/19 ام�ام مكت�ب الباحث 
االجتماعي وعند عدم حضورك س�وف يجري 
البحث االجتماعي بحقك غيابيا وفق القانون

القايض
كاظم حمود رهيج

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءه بني سعد 
العدد  /190/ب /2018

 اعالن
اىل / املدعى عليه / عالء رحمن شاهني 

ق�ام املدع�ي عبد ال�رزاق عيل جمي�ل الدعوى 
بتاري�خ  190/ب/2018  املرقم�ة  البدائي�ة 
2018/7/16  يطل�ب الزام�ك بتأدية يل املبلغ 
ملي�ون  ثالث�ون   )30,000,000( والبال�غ 
امل�ؤرخ  دين�ار عراق�ي ع�ن س�ند كمبيال�ة 
2015/10/11 ومس�تحق االداء ح�ني الطلب 
ولثب�وت ارتحال�ك اىل جهة مجهول�ة بموجب 
كت�اب مرك�ز رشطة محم�د س�كران بالعدد 
املخت�ار  واش�عار   2018/7/29 يف   )4478  (
املؤي�د من مجل�س بل�دي بني س�عد ولكونك 
مرتح�ل اىل جه�ة مجهول�ة ق�ررت املحكم�ة 
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني وتعيني 
موع�د املرافعة املص�ادف ي�وم 2018/9/13 
التاس�عة صباحا يف محكمة بداءة بني س�عد 
ويف حال�ة عدم حض�ورك او حضور من ينوب 
عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق القانون
القايض

يارس لطيف كاظم
��������������������������������������

مجلس  القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءه الكوفة 
العدد  /691/ب 2017/1 

التاريخ 2018/9/2
 اعالن

بالنظ�ر لحص�ول الضم عىل املزاي�دة املؤرخة 
يف 2018/8/27 الت�ي بموجبه�ا ت�م احال�ة 
العقار املرقم 17م15 بعهدة املش�ري )قاسم 
عب�د االمري جابر وعباس فاضل س�عيد( ببدل 
ق�دره )522,400,000( خمس�مائة واثن�ان 
وعرشون ملي�ون واربعمائة ال�ف دينار تعلن 
هذه املحكم�ة عن بيع العق�ار املذكور اعاله 
واملبينة اوصاف�ه وقيمته ادناه فعىل الراغبني 
بال�رشاء  مراجعة هذه املحكم�ة خالل ثالثة 
ايام من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا  
التأمين�ات القانونية البالغ�ة 10٪ من القيمة 
الكلي�ة بعد الض�م والبالغ�ة ) 26,120,000( 
س�تة وع�رشون مليون ومائة وع�رشون الف 
دين�ار بموج�ب ص�ك مص�دق الم�ر محكمة 
ب�داءة الكوفة وص�ادر من م�رصف الرافدين 
فرع مس�لم بن عقيل )ع( وس�تجري املزايدة 
واالحال�ة يف الثانية عرش م�ن اليوم االخري من 
االعالن يف املحكمة وعىل املش�ري جلب هوية 

االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض

احمد كاظم املوسوي
االوصاف :

العقار املرقم : 17 م15 علوة الفحل 
عب�ارة عن قطع�ة ارض بس�تان املرقم 17 م 
15 عل�وة الفح�ل مزروع�ة بأش�جار النخيل 
تس�قى  م2   1125 و  دون�م   3 ومس�احته 

بالواسطة

اعالن
تعل�ن ادارة وقف )حس�ينية الحاج مذب�وب( عن اجراء 
املزايدة العلنية ) للمحالت( املدرجة اوصافها يف ادناه عىل 
الراغبني يف االشراك باملزايدة مراجعة ادارة الوقف الكائنة 
يف )نفس الحس�ينية( يف النجف االرشف لدفع التأمينات 
البالغة 20٪ من بدل التقدير وخالل )10 عرشة ايام( من 
تاري�خ النرش وس�تجري املزايدة يف مق�ر مديرية الوقف 
الش�يعي يف النجف االرشف الساعة العارشة صباحا من 
الي�وم االخري من الن�رش واذا صادف ي�وم املزايدة عطلة 
رس�مية فالي�وم الذي يلي�ه موعدا للمزاي�دة وعىل املزايد 
جلب براءة ذم�ة من الرضيبة وهوية االح�وال املدنية + 
بطاقة السكن )مصورات + اصليات ( وال يجوز ملوظفي 
االوقاف واقاربهم حتى الدرجة الرابعة من دخول املزايدة 
ويتحمل من ترس�و عليه االحالة اج�ور النرش والداللية 
واملصاري�ف االخرى علما ان تس�ديد بدل االيجار  صفقة 
واح�دة وخالل ثالثون يوما من تاريخ االحالة وبعكس�ه 

يعترب ناكال

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املحمودية 

اعالن متديد
التسلسل او رقم القطعة 5689/18

املحلة او رقم او اسم  املقاطعة 36 البوشمع
الجنس  قطعة ارض

النوع ملك رصف
رقم الشقة : 

املساحة : 2 اولك
املشتمالت

املزروعات او املغروسات 
واردات املبيع السنوية :

مقدار البيع :  تمام العقار
بنتيج�ة املزاي�دة الجاري�ة التاري�خ 2018/8/29 لبي�ع العق�ار 
املوص�وف اعاله العائد للراهن ضياء س�لمان كاظم فقد بلغ بدل 
الس�وم )  لم يبل�غ( دينارا وبم�ا ان البدل املذكور اق�ل من اربعة 
اخماس القيمة املق�درة البالغ )12,000,000( اثنى عرش مليون 
دين�ار فقد اقت�ىض تمدي�د املزايدة مل�دة )15 ( يوم�ا اعتبارا من 
اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن فعىل الراغب باالش�راك فيها 
مراجعة دائرة التسجيل العقاري يف املحمودية خالل املدة املذكورة 
مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل 
عن 10 ٪ من القيمة املقدرة للبيع وان املزايدة ستجري يف الساعة 
)12( ظه�را م�ن الي�وم االخري وبعده�ا تجري االحال�ة القطعية 

بالبدل االخري
رجاء عبد السادة 
مدير دائرة التسجيل العقاري

اعالن
اىل الرشيك / عبد دخيل يزن

اقت�ىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي ف�رع النجف االرشف 
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام  رشيكك الس�يد ) لؤي محس�ن 
عبيد( بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 48801/3 حي 
النداء رقم املقاطعة )4( اسم املقاطعة /جزيرة النجف لغرض تسليفة  
االس�كان وخالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل العراق وش�هر 
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط حقك  يف 

االعراض مستقبل 

بدل التقديرالمساحةرقم المحل

257,500,000م12  ـ جزء من 9/3554

93,300,000م22  ـ جزء من 9/3554

93,300,000م32  ـ جزء من 9/3554
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منتخب الناشئني يعسكر يف قطر إستعدادًا لكأس آسيا
              المستقبل العراقي/ متابعة

يدخ�ل منتخ�ب الناش�ئين معس�كرا 
تدريبا ف�ي العاصمة القطرية الدوحة 
اعتب�ارا م�ن الي�وم الس�بت ولغاي�ة 
الثام�ن عش�ر م�ن الش�هر الحال�ي، 
استعدادا للمش�اركة في بطولة كأس 
آسيا للناشئين والمقرر أقامتها أواخر 
الش�هر الحال�ي ف�ي ماليزي�ا ، بعد ان 
وضعته القرعة في المجموعة الثالثة 
الى جانب منتخب�ات كوريا الجنوبية 

واستراليا وافغانستان.
ويعتبر معس�كر قطر البوابة االخيرة 
التي س�يدخل منها منتخبنا للناشئين 
إلى بطولة كأس آسيا، والتي  سيفتتح 
مش�اركاته فيه�ا بمواجه�ة منتخب 
افغانس�تان في الرابع والعشرين من 

الشهر الحالي.
ونق�ل بيان العالم اتح�اد الكرة تلقت 
وكال�ة }الف�رات ني�وز{ نس�خة منه 
ع�ن م�درب منتخب الناش�ئين فيصل 

عزيز قول�ه، أن “المعس�كر التدريبي 
الذي س�يقام في قط�ر يعتبر محطة 

مهمة وجيدة من أجل االس�تعداد الى 
بطول�ة آس�يا، خصوص�ا ان�ه يعتب�ر 

المعس�كر األول الذي يدخله المنتخب 
غ�رب  بطول�ة  ف�ي  مش�اركته  بع�د 

آس�يا وتع�ذر إقامة معس�كر تدريبي 
داخل�ي او خارجي واالكتف�اء بإقامة 

التدريبات”.
م�ن  ع�دد  المنتخ�ب  وس�يخوض 
المباري�ات  م�ع األندي�ة القطرية  بعد 
التنس�يق م�ا بي�ن االتح�اد العراق�ي 
و االتح�اد القط�ري، وم�ن المؤم�ل 
أن يس�تمر معس�كر المنتخ�ب لغاية 
الثامن عش�ر من الش�هر الحالي على 
أن يغ�ادر الى كوااللمبور في التاس�ع 
عشر للمش�اركة في النهايات حسب 
قوانين البطولة والت�ي توجب تواجد 
المنتخب�ات الوطنية قب�ل يومين من 

انطالق مبارياتهم في  النهائيات”.
وكانت لجنة من وزارة الداخلية 

أشرفت على تدقيق إعمار 
دقيق  بش�كل  الالعبين 

عل�ى م�دار اكثر من 
لتس�تقر   ، ش�هر 

المدرب  تشكيلة 
عزي�ز  فيص�ل 

إدارة برشلونة الغاضبة تعقد جلسة 
مع بيكيه

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ي إدارة برش�لونة، عقد جلس�ة خاصة 
م�ع جي�رارد بيكي�ه، الع�ب الفري�ق، 
خ�الل الفترة المقبلة، لمناقش�ة بعض 

الملفات، حول حياته الشخصية.
وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” 
اإلس�بانية، فإن بعض تصرفات بيكيه، 
تس�ببت في غضب إدارة النادي، وكان 
أبرزها مش�اركته في إنتاج فيلم القرار 
الوثائقي ألنطوان جريزمان، الذي أعلن 

خالله الفرنسي رفض عرض برشلونة، 
والبق�اء م�ع أتليتكو مدري�د. وأضافت 
الصحيف�ة: “مخالف�ة بيكي�ه لقوانين 
الس�ير واس�تخدام الدراج�ة الكهربية 
بدون رخص�ة، التي وضعت�ه في أزمة 
أض�رار  لوج�ود  باإلضاف�ة  جدي�دة، 
جس�دية له، من بين األمور التي ستتم 
مناقشتها”.وأشارت الصحيفة، إلى أن 
بعض المسؤولين في البارسا، يشعرون 
بالغضب من بيكيه، بسبب زيارة نيمار 
دا سيلفا، غرفة خلع مالبس برشلونة، 

وفي نفس اليوم، ظه�وره مع المدافع 
في لعبة البوكر، رغم أن البرازيلي لديه 
ص�راع قضائ�ي م�ع النادي.وتابع�ت: 
“بخصوص مبادرته التجارية المتعلقة 
بالتن�س، ال يوجد أي اعت�راض، طالما 
يعم�ل بطريقة تتوافق م�ع االلتزامات 

المهنية، كما يحدث اآلن”.
وأف�ادت الصحيفة، بأن اإلدارة تس�عى 
لحس�م كل ه�ذه األم�ور، خاًص�ة وأن 
وه�ذه  الفري�ق،  ق�ادة  بيكي�ه ضم�ن 

األزمات تضر بصورة النادي.

          المستقبل العراقي / وكاالت

أن  صحفي�ة،  تقاري�ر  كش�فت 
الع�ب  رونال�دو،  كريس�تيانو 
بالغض�ب  يش�عر  يوفنت�وس، 
والسخط الشديدين، بعد عدم فوزه 
بجائ�زة أفضل الع�ب ف�ي أوروبا، 
وأيضا بس�بب بعض م�ا يكتب عنه 
في الصحف اإلس�بانية. وأوضحت 
صحيفة “ماركا” أن رونالدو أراد 
التق�رب من زمالئه الس�ابقين، 
بعدم�ا أثير عن تش�كيكه في 
بجائزة  مودريت�ش  أحقي�ة 
األفض�ل في أوروب�ا، حيث 
لتهنئته.  بالكرواتي،  اتصل 
وأضاف�ت أن رونال�دو م�ا 
زال مقتنع�ا بأنه كان األحق 

بالجائزة، لكنه اعترف بخطأ التشكيك 
وأوضح�ت  الس�ابقين،  زمالئ�ه  ف�ي 
أن االعت�ذار والمكالم�ة خفف�ا بعض 
التوت�ر ال�ذي حدث في األي�ام األخيرة 
بي�ن البرتغال�ي والعبي ري�ال مدريد. 
وتابعت “م�ن ال يس�امحهم رونالدو، 
ه�م بع�ض الصحفيين اإلس�بان، على 
ما يقولونه ويكتبونه، نتيجة مغادرته 
يقدم�ه  ال�ذي  واألداء  مدري�د،  ري�ال 
الفري�ق األبيض، حي�ث إنه تضايق من 
بعض االنتقاد الذي تلق�اه، وبالتحديد 
التقلي�ل مما حقق�ه أثن�اء دفاعه عن 
قمي�ص ريال مدري�د”. وواصلت أنه ال 
يفهم ذلك، ويشعر باأللم، ويؤمن بأنه 
ال يس�تحق ذل�ك، وكان يتوقع معاملة 
أخ�رى مختلف�ة ع�ن الت�ي تلقاها في 

األيام األخيرة.

السخط واأللـم يسيطران عىل كريستيانو رونالدو               المستقبل العراقي / متابعة
 

 كشفت تقارير صحفية، أن نادي روما يسابق برشلونة في صفقة جديدة، بعدما 
نجح األخير في خطف البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، خالل الميركاتو الصيفي، 

بعد أن كان الالعب قريًبا من التوقيع للذئاب.
وأوضحت صحيفة “س�بورت” أن نادي روما يسعى للتوقيع مع دومينيكو 

بيراردي، العب ساسولو، لتدعيم صفوف الفريق، خالل الفترة المقبلة.
وأضاف�ت أن إدارة النادي معجبة بقدرات وإمكانيات الالعب، باإلضافة 

أيًضا إلى قناعة مونشي، المدير الرياضي لروما، بالالعب.
وأش�ارت إل�ى أن بي�راردي يحب فريق برش�لونة، كم�ا أن النادي 

الكتالون�ي، يراقب الالعب، للتوقيع معه في الس�نوات المقبلة، 
لتعوي�ض رحيل أو غي�اب األوروجواياني لويس س�واريز، 

والذي يبلغ 31 عاًما.
وتابع�ت أن مونش�ي، يس�عى لتجن�ب خط�أ صفقة 
مالكوم، والذي كان قريًبا جًدا من االنضمام لصفوف 

روما، ولكنه وقع للبلوجرانا في نهاية المطاف.
أن برش�لونة يمتل�ك عالق�ة جي�دة م�ع  ونوه�ت 

ساس�ولو، خاص�ة بعدم�ا انضم م�ارون س�انتوس 
العب البارس�ا، إل�ى صفوف الفري�ق اإليطالي خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية الماضية.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

عبر كالودي�و ماركيزيو، العب وس�ط 
زينيت س�ان بطرس�برج الروس�ي، عن 
س�عادته بالفت�رة الت�ي قضاه�ا داخل 

صفوف يوفنتوس اإليطالي.
وقال ماركيزيو، وفًقا لموقع “فوتبول 
إيطاليا”: “أتلق�ى الكثير من المودة من 
مش�جعي يوفنتوس، ف�ي جميع أنحاء 

إيطاليا وخارجها، وذلك أمر رائع”.
وأضاف: “كنت محظوًظا ألنني تمكنت 
م�ن تحقي�ق حلم�ي باللع�ب والف�وز 

وتحقيق العديد من األرقام القياسية 
م�ع اليوفي، كنت أود ذلك، لكنني أكرر، 
أنا محظوظ، لقد وجهت التحية للجميع 
وقل�ت إن يوفنت�وس يجب أن يس�تمر 

بهذه الطريقة”.
وتابع: “الفريق يمتلك تش�كيلة قوية، 
والتي يجب أن تفك�ر فقط في الفوز 

وستفعل ذلك”. 
ورح�ل ماركيزي�و ع�ن يوفنت�وس، 
خالل الميركاتو الصيفي، لينتقل إلى 
زينيت الروس�ي، ف�ي صفقة انتقال 

حر.

ماركيزيو: حققت حلمي مع يوفنتوس

روما يسابق برشلونة يف صفقة جديدة

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

احتفى الموقع الرسمي لريال مدريد، بالويلزي 
جاري�ث بيل، والفرنس�ي كري�م بنزيما، العبي 

الفريق، بعد مستواهما الرائع مؤخرا. 
وأوض�ح الموق�ع أن بنزيما وبيل ه�و الثنائي 
األكث�ر تهديف�ا في بداي�ة الليجا، حيث س�جل 
س�بعة أهداف ف�ي الجوالت الث�الث األولى من 

المسابقة.
وأضاف أن المهاجم الفرنس�ي أحرز 4 أهداف، 
ويليهم�ا  أه�داف،   3 الويل�زي  س�جل  بينم�ا 

ف�ي الترتي�ب الثنائي البرش�لوني ميس�ي )4( 
وس�واريز )2(، وثنائ�ي ليفانتي روجر 

)3( وموراليس )3(.
وتاب�ع أن بنزيم�ا وبي�ل لعب�ا دوًرا 
المتألق�ة  البداي�ة  ف�ي  أساس�ًيا 
المحلية،  لريال مدريد بالمس�ابقة 
حي�ث س�جل األول ثنائيتي�ن، في 
المباراتين األخيرتي�ن ضد جيرونا 

وليجانيس، في حين أحرز الثاني في 
المباريات الثالث التي خاضها الفريق 

في الليجا.

ريال مدريد حيتفي بالثنائي املتوهج

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة، أن ليوني�ل س�كالوني، المدي�ر الفن�ي لمنتخب 
األرجنتي�ن، يفض�ل البدء بجيوفان�ي س�يميوني، مهاج�م فيورنتينا، في 
المباراة الودية المقبلة للتانجو أمام جواتيماال.وذكرت صحيفة “الجازيتا 
ديللو س�بورت”، أن س�كالوني ق�رر البدء بنجل س�يميوني، ليقود هجوم 
التانج�و ف�ي أولى المباري�ات الودية تحت قيادته، مش�يًرا إل�ى أن ماورو 
إي�كاردي وباول�و ديب�اال مهاجمي إنتر مي�الن ويوفنتوس عل�ى الترتيب، 
سيجلس�ان على مقاعد البدالء.وقال س�كالوني، خ�الل المؤتمر الصحفي 
للمب�اراة: “الجميع يعلم، ليس لدي أي ش�ك في وضعي، بالنس�بة لي، لدي 
مس�ؤولية كبي�رة، ونحن نبذل قص�ارى جهدنا، لجعل المس�تقبل واعًدا”. 
وأضاف: “سيميوني العب ديناميكي، أريد منه أن يتصرف كما يكون في 
فيورنتينا، إيكاردي بذل جهًدا كبيًرا وأنا أقدر ذلك، أما ديباال فحصل 
عل�ى إذن من�ي، لتس�وية بعض قضاي�اه الش�خصية الخاصة 
بحق�وق صوره قب�ل االنضمام إلينا”.وأش�ارت الصحيفةإ 
لى أن إي�كاردي عانى من تقلص في أوتار الركبة، خالل 

مباراة إنتر ميالن .

نجل سيميوين يتفوق عىل إيكاردي 
وديباال

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اعترف جورجينيو، العب وسط تشيلسي ومنتخب 
إيطاليا، أنه لم يلعب بشكل جيد خالل مباراة منتخب 
بالده أم�ام بولندا، بدوري األم�م األوروبية. وكان 
التعادل اإليجابي بهدف لمثله، كان حس�م مواجهة 

مس�اء  وإيطالي�ا؛  بولن�دا 
لق�اءات  ضم�ن  الجمع�ة، 
الجول�ة األول�ى لمباري�ات 
المجموع�ة الثالث�ة بدوري 
األم�م؛ على ملع�ب “ريناتو 
دال آرا”.وق�ال جورجيني�و 
صحفي�ة  تصريح�ات  ف�ي 
المب�اراة:  نهاي�ة  عق�ب 
“نح�ن بحاجة إل�ى الوقت، 
حيث أننا لم نلع�ب مًعا ُمنذ 
فترة طويلة، ولكني أش�عر 

بالس�عادة ألننا رأين�ا إيطاليا تلع�ب وتضغط على 
خصومه�ا، لقد كن�ا إيجابيين، وحاولن�ا لعب كرة 
الق�دم هجومي�ة وأعتقد أننا نس�ير عل�ى الطريق 

الصحيح”.
وأضاف: “ركلة الجزاء؟ ل�م يكن لدّي أي خوف؛ كنت 
واثًقا ولدي يقين بأن الفريق يحتاج إلى هدف التعادل، 
إذا ش�عرت بالخ�وف قبل أن 
تس�دد ركل�ة ج�زاء؛ فتكون 
هن�اك فرصة أكب�ر الرتكاب 
خطأ”.وأنه�ى: “ل�م نتمك�ن 
بش�كل  الك�رة  تمري�ر  م�ن 
صحي�ح، وبالتال�ي ل�م نجد 
اإليقاع الصحيح، أنا شخصًيا 
ارتكب�ت الكثير من األخطاء؛ 
أعت�رف تماًما أنني ل�م أقدم 
أفض�ل أداء لي وأنني ارتكبت 

الكثير من األخطاء”.

جورجينهو يعلق عىل تعادل ايطاليا 
أمام بولندا

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

حس�م أنط�وان جريزم�ان، مهاج�م أتلتيكو 
مدري�د ونجم منتخ�ب فرنس�ا، وجهته التي 

ينوي إنهاء مسيرته بها.
وق�ال جريزمان ف�ي تصريح�ات لصحيفة 

)ليكي�ب(: “إذا أرادني ديفي�د بيكهام في ناديه 
إنت�ر ميام�ي إف س�ي، فل�ن أت�ردد ف�ي قبول 

العرض”.
إنه�اء  “أري�د  الفرنس�ي:  المهاج�م  وأض�اف 
مس�يرتي في الدوري األمريكي، وس�نرى هل 
س�أنتقل إلى ميام�ي أم لوس أنجل�وس، إنهما 

فريق�ان ومدينتان رائعتان”. وب�رر جريزمان 
ميل�ه للعب ف�ي ال�دوري األمريك�ي، بإعجابه 
بالثقافة األمريكية واألجواء االستعراضية في 

الواليات المتحدة.
يذكر أن مهاجم أتلتيكو مدريد، صرح في وقت 

سابق أنه يعتبر ديفيد بيكهام مثله األعلى.

جريزمان خيتار مكان اعتزاله

            المستقبل العراقي/ وكاالت

شف متوسط ميدان نادي القوة الجوية، 
صال�ح س�دير، س�بب مغادرت�ه للفريق 
االنتقاالت  فت�رة  خ�الل 

الصيفية الجارية.
ف�ي  س�دير  وق�ال 
حديث للس�ومرية 
ني�وز، “تحدث�ت 
مع المدرب باسم 
قاس�م حين عدنا 
إلى بغداد بعد انتهاء 
ألعلم  تركيا،  معسكر 
ضم�ن  كن�ت  إن 
حساباته 

أم ال، فأجابن�ي بأنن�ي ضمن حس�اباته 
الموسم المقبل”.

وأوضح بالقول، “يوم امس أجرينا وحدة 
تدريبي�ة، حي�ث قس�م الم�درب الفريق 
أساس�ية  مجموع�ة  مجموعتي�ن،  إل�ى 
وأخ�رى احتياطية”، مبين�اً بالقول: “أنا 
وثالثة من زمالئ�ي لم نكن ضمن أي من 
المجموعتي�ن”. أض�اف “بعده�ا أبلغن�ا 
المدرب بأن المران انتهى بالنس�بة إلينا، 
حينها تأكدت بأنني خارج حساباته لذلك 

قررت مغادرة الفريق”.
يذك�ر أن ن�ادي الق�وة الجوي�ة، واف�ق 
على طلب س�دير بمنحه كتاب اس�تغناء 
للسماح له بمغادرة الفريق في االنتقاالت 

الصيفية الجارية.

         بغداد/ المستقبل العراقي
 

أعلن ن�ادي بوروس�يا دورتمون�د األلماني 
لك�رة الق�دم، اليوم الس�بت، أن مدافعه عمر 
توبراك س�يغيب ع�ن المالعب لفترة، بس�بب 

تعرضه إلصابة في عضالت الفخذ.
ول�م يكش�ف دورتمون�د ع�ن كيفي�ة تع�رض 
الالعب البالغ من العمر 29 عاما، لإلصابة. وكان 
توب�راك قد لعب طوال المباراة الودية، التي خاضها 
دورتموند أم�ام فريق الدرجة الثالثة أوس�نابروك، 

أمس األول الخميس.
ولم يشارك توبراك في أي مباراة رسمية حتى اآلن 
في الموسم الحالي تحت قيادة المدير الفني الجديد 
للفريق، لوسيان فافري، الذي يفضل الدفع بمانويل 

أكانجي وعبدو ديالو في الدفاع.

صالح سدير  يكشف سبب مغادرته 
القوة اجلوية

دورمتوند يعلن إصابة 
مدافعه توبراك
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نجوى بركات
ال يمّر أس�بوٌع عىل لبنان »الحبي�ب« من دون أن ُتتحفنا األنباء الصادرة 
عنه بأحداٍث أقّل ما يقال عنها إنها فضائحية، كارثية، مرعبة، يكفي أن 
يقع أحُدها يف أي بلد س�وّي حتى يتس�ّبب يف اضطراب رأيه العام، تكبيد 
مجتمع�ه صدم�ًة كربى، تقويض اس�تقراره األمني، واخت�ال موازين 

طبقته السياسية. 
فإىل جانب األخبار السياسية الدائرة حاليا حول عقدة تشكيل الحكومة، 
وكيفية تقس�يم حصص الس�لطة ما بني مختلف التكوينات السياسية 
والحزبي�ة، واالنهي�ار االقتص�ادي املتوّق�ع، وأزمة النفاي�ات، وفضائح 
الصفق�ات التي تجري تحت الطاولة، ُتتحفن�ا النرشات اإلخبارية يوميا 
بعدٍد ال ُيس�تهان به من الوقائع التي تروي حلقاٍت مشوّقًة وجديدًة من 
»مسلس�ل الفساد الطويل« الذي تكتبه برباعٍة أطراُف السلطة يف لبنان، 
كاش�فني، يوما إثر ي�وم، أاّل جه�از مراقبة أو محاس�بة يمكن التعويل 

عليه، وال يكون ضالعا بعمٍق يف شبكة الفساد األخطبوطية. 
خال األس�بوع امل�ايض فقط، أقدم ش�يٌخ وإخوته عىل قتل ش�خٍص يف 
ش�مال لبن�ان ألنه، كما قيل، ش�تم »الذات اإللهية«. وبحس�ب ما روي، 
ف�إن الضحية، محم�د الدهيبي، أراد اس�تبدال بطاقة إعاش�ة بأغراٍض 
م�ن س�وبرماركت يف »ب�رج اليهودي�ة«، ف�كان أن اختلف م�ع صاحب 
الس�وبرماركت بسبب غاء أس�عاره، فراح يشتم ويسّب، كما يفعل كل 
لبناني »أصيل«، فس�معه شيٌخ ُوجد يف املكان، فامه قائا إنه كفر، فلم 

يكرتث له محمد وخرج. 
إال أن الش�يخ أرّص عىل اللحاق به، مواصا تأنيبه الذي تحّول إىل شجار، 
فرف�ع محمد س�ّكينا جرحه بها قبل أن يركب س�يارته مغ�ادرا. اتصل 
الش�يخ بأخوي�ه طالبا منهم�ا أن يقطع�ا الطريق عىل محم�د، ففعا، 
واجتمع اإلخوة الثاثة عليه، وطعنوه بالس�كاكني، بل إن أحدهم رضبه 
بالس�اطور، وقطع كعبي�ه، لكي ال يتمّكن من اله�رب، فنزف دما كثريا 
عىل مرأى من آخرين، تّم تهديدهم إن هم اقرتبوا ومّدوا يد املساعدة إليه.  
عىل مس�توى آخر، نرشت الصح�ف خربا جاء فيه أن ش�عبة املعلومات 
يف ق�وى األمن الداخيل، بالتعاون مع الرشط�ة القضائية، أوقفت رئيس 
مكتب مكافحة االتجار باألشخاص وحماية اآلداب، إذ اشُتبه بتوّرطه يف 
إدارة ش�بكات دعارة.  انترش الخرب برسعة فائقة عىل شبكات التواصل 
االجتماع�ي، وش�ّكل صدم�ًة اس�تدعت ردود أفعال كثرية، مس�تهجنة 
وش�اجبة، وذلك ع�ىل الرغم من كل الفضائح الس�ابقة التي تؤّكد، يوما 
بع�د يوم، عدم نف�اذ أيٍّ من مؤسس�ات الدولة وأجهزته�ا، من فريوس 
الفساد. هكذا اسُتحرض مثاُل املمثل زياد عيتاني، وتوّرط رئيسة مكتب 
مكافحة جرائم املعلوماتية، املقّدم س�وزان الحاج، يف فربكة ملّف عمالٍة 
ل�ه عىل ي�د املقرصن إييل غب�ش، وقضية رئيس ف�رع مكافحة اإلرهاب 
والتجّس�س، فايز كرم، الذي حوكم بتهمة العمالة إلرسائيل، هذا ناهيك 
ع�ن كل املخالف�ات العدي�دة األخ�رى التي ارتكبه�ا جهاز أم�ن الدولة، 

مساهماً يف كشف عمق درجة ما استفحل فيه من فساد. 

خالد القشطيني
كن�ت وم�ا زل�ت هائم�اً باملناظ�ر الطبيعية يف فرنس�ا. فه�ي تذكرني 
باللوحات الفنية لكبار الرسامني الفرنسيني. جرني ذلك إىل كثرة السفر 
يف ش�تى االتجاهات من فرنس�ا. بي�د أن واحدة من هذه األس�فار عىل 
امت�داد الطرق الرسيعة بني باريس والريفيريا حريتني يف أمرها. الوقوع 
يف الحب عملية تس�توقف النظر، والحب من أول نظرة يس�تدعي املزيد 
م�ن النظر، بل وتجدي�د النظارات مل�ن ضعف نظره. توقف�ت عند أحد 
املقاهي أو املطاعم لاس�رتاحة بعد قطع مس�افة طويل�ة من الطريق 
املديد بس�يارتي. دخلت املقهى وطلبت من النادلة الحسناء أن تسعفني 
بفنجان قهوة. فاقتادتني بكل لطف ورقة إىل إحدى الطاوالت الشاغرة. 
تكلم�ت معي بالفرنس�ية التي لم أتق�ن معرفتها. ولكنه�ا طلبت مني 
برف�ق أن أجلس ثم ذهبت وجاءتني بفنجان القهوة مع قدح صغري من 
الحليب وصحن من البسكويت بشتى األنواع وصحن آخر من الحلويات. 
قلت لها بفرنس�يتي املكرسة: لم أطل�ب كل هذا وال حاجة يل به. ولكنها 
تفتقت عن ابتس�امة حلوة وأش�ارت عيل بأن أرشب ما أمامي وآكل ما 
يف الصح�ون وال أناقش. عجب، عجب! قل�ت لنفيس: هكذا تأمرني! هذا 
غرام من دون كام. فتحت شنطتي وسألتها عن الفاتورة، فأشارت عيل 
بأنامل رقيقة بأن أغلق شنطتي وال أدفع. ال فاتورة هناك للدفع عن كل 
م�ا رشبت وأكلت! حقاً هذا غرام م�ن دون كام. ألقت عيل نظرة تأنيب 
ومامة. أخذت من يدي جزدان الفلوس ووضعته يف جيبي. وبينما كنت 
أع�د نفيس للخروج، أوقفتني عند الباب وأش�ارت عيل بإصبع الس�بابة 
ب�أن أتبعها. أتبعها إىل أين؟ س�ألت نفيس. أش�ارت عيل ب�أن أتبعها وال 
أناق�ش! يعن�ي به�ذه الرسعة، يقع�ون يف الحب ويعق�دون الخطبة يف 
فرنس�ا! يا س�ت، أنا إنس�ان متزوج ومخلص لزوجتي! ولكنني تبعتها 
ككل األزواج املخلص�ني وغ�ري املخلصني، ف�إذا بها تقتادن�ي إىل ممىش 
ضي�ق أفىض بنا، أنا وهي العاش�قة الولهانة بم�ا أوصلنا إىل طرف من 
غابة مجاورة. وهناك الحظت عدداً من الرجال يقفون انتظاراً لها. ازداد 
املوق�ف تعقيداً ع�يّل. ضمتني إليهم وإذا بها تب�ارش بإعطائنا تعليمات 
لتماري�ن رياضية ث�م أمرتنا بالهرولة حول املنعط�ف. توقفت وتوقفنا 
معها ثم سلمتنا قصاصات من األوراق باللغتني الفرنسية واإلنجليزية. 
وبها زال الغموض واس�تفقت من الحلم. الحظت الس�لطات الفرنسية 
كث�رة حوادث الس�يارات يف هذا القطاع من الطري�ق الرسيع واملديد من 
باريس إىل مرسيليا. كثرياً ما ينتاب السائق امللل وامليل للنعاس. يستسلم 
بعضهم للنوم والسيارة تجري برسعة مائة كيلومرت أو أكثر يف الساعة. 
حاولت الس�لطات تفادي وقوع الحوادث بإغراء السائق عىل التوقف يف 
مث�ل ذلك املقهى لرشب القهوة وتناول بعض املتاع ثم تقتادهم املوظفة 
الحس�ناء املوكولة باملقهى لجرهم إىل القيام ببعض التمارين الرياضية 
الت�ي تبع�د النوم عن أعينهم وتغ�رس اإلفاقة فيها. وحس�نها وغنجها 
وتنورتها كفيل بذلك! وكله عىل حس�اب الحكومة. عمل مشكور ولكنه 

بدد الحلم األرجواني من تفكريي وأوهامي.

كرم أم غرام... أم ماذا؟ وقائع من أسبوع »اعتيادي« 

وصل وفد رفيع املس�توى م�ن مديرية الدفاع 
م�ن  قادم�اً  الب�رة  اىل محافظ�ة  املدن�ي، 

العاصمة بغداد.
وذكر بي�ان للمديري�ة ان »مدير ع�ام الدفاع 
املدن�ي الل�واء كاظم بوه�ان والوف�د املرافق 
وصل�وا صباح اليوم اىل الب�رة، نظراً لتطور 
األح�داث األمني�ة الجاري�ة يف املحافظة ومن 
أج�ل الوق�وف ع�ىل س�امة وأم�ن املواطنني 
واالرشاف امليداني املبارش عىل عمليات إخماد 
الحرائ�ق يف املراف�ق الحكومي�ة واملمتل�كات 
العام�ة والخاص�ة إضاف�ة إىل تأم�ني حماية 

وسامة املتظاهرين«.
وأض�اف ان »الوف�د يعقد إجتماع�اً مع مدير 
العقي�د  الب�رة  ملحافظ�ة  املدن�ي  الدف�اع 
}تحس�ني عيل{ بحضور ضباط املديرية كافة 
حي�ث ق�دم العقيد إس�تعراضاً موج�زاً ألهم 
االح�داث الت�ي ش�هدتها املحافظ�ة يف األيام 

املاضي�ة والتي قابلها اس�تعدادات املديرية يف 
املحافظ�ة ملواجهة التحدي�ات التي تواجههم 

للقيام بواجباتهم عىل أتم وجه«.
وأش�ار البيان اىل انه »من املؤمل إطاق حملة 
مديري�ة الدفاع املدن�ي الك�ربى }مانعطش{ 
خال الساعات املقبلة بعد ان استكملت كافة 
املحافظ�ات اس�تعداداتها النط�اق الحمل�ة 
والتي تم خالها جمع أكثر من }30{ شاحنة 
محملة بصناديق ماء الرشب تربع بها ضباط 

ومنتسبي مديرية الدفاع املدني العامة«.
وش�هدت الب�رة، مس�اء أم�س الخمي�س، 
تط�ورات أمني�ة غري مس�بوقة حي�ث أرضم 
املتظاه�رون الن�ار يف أغل�ب مق�ار االح�زاب 
والتيارات السياس�ية فضا ع�ن مبنى ديوان 

املحافظة ومجلسها.
ومن جهة اخرى أطلقت مديرية الدفاع املدني 
حملته�ا الكربى »مانعط�ش« إلغاثة أهلنا يف 

الب�رة الفيحاء بمباركة معايل الس�يد وزير 
الداخلية األستاذ قاسم األعرجي املحرتم..

ومتابع�ة وإرشاف ميدان�ي مب�ارش من قبل 
الس�يد مدير ع�ام الدفاع املدن�ي اللواء كاظم 

سلمان بوهان ..
حيث ت�م البدء بتوزي�ع حمولة تل�ك القوافل 
املحملة بمي�اه الرشب حال وصولها إىل أرض 
الفيحاء لتخفيف معاناة أهلنا ومس�اعدتهم 

لتجاوز محنة نقص املياه ..
من جانبهم شكر أهايل ووجهاء البرة رجال 
الدفاع املدن�ي لوقوفهم إىل جانب أهليهم ومد 
يد العون لهم ومساعدتهم بما جادت أنفسهم 

به إيماناً بمبدأ التكافل بني أبناء الوطن..
 س�لمت وبوركت يمينك�م وأنت�م تبذلون ما 
بوس�عكم يا رجال الغرية والش�هامة نشامى 

الدفاع املدني وأنتم تغيثون أهليكم ..
وأبعد آلله عن عراقنا املحن والصعاب..

تن�رش »املس�تقبل العراقي« بالص�ور، خطوات 
عمل فريق املرجعية بحل ازمة املياه يف البرة، 
بعدما بني وكي�ل املرجعية الدينية العليا الس�يد 
احمد الصايف امس الجمعة، تفاصيل تكليفه من 
قبل املرجع الديني األعىل بمهمة املساعدة يف حل 

ازمة البرة.
وكشف الس�يد الصايف، الجمعة يف مقطع فيديو  
ع�ن املهمة الت�ي كلف بها م�ن قب�ل املرجعية، 
مؤك�داً أن »الس�يد السيس�تاني أمرن�ا ب�رشاء 
مضخات املياه من أموال املرجعية الدينية العليا 

هو قليل بحق البرة«.
وأعل�ن املهندس االستش�اري ضياء مجيد عضو 
وفد الخ�رباء الذين رافقوا وكي�ل املرجعية »اننا 
وعىل بركة الله تعاىل قد بارشنا بالخطوات األول 
م�ن اجل إعادة تغذية البرة باملياه الحلوة عن 
طري�ق قناة البدع�ة والقادمة من نه�ر الغراف، 
وبخط�وات عملية، مع اتاحة كاف�ة اإلمكانيات 
املادية والجهد الب�رشي النجاح الحل، وبارشاف 
مبارش م�ن وكيل املرجعي�ة الديني�ة العليا بناء 
عىل توجيهات س�ماحة املرج�ع الديني األعىل - 
دام ظل�ه - بإنج�از االمر بأرسع وق�ت وأفضل 
ص�ورة«. وأض�اف مجي�د »ح�ال وص�ول الوفد 
اىل املحافظة، تم عقد سلس�لة م�ن االجتماعات 
م�ع الجهات ذات العاقة، م�ن ثم قمنا بالتوجه 
ملحطة مياه العباس، من اجل تشخيص املشكلة 
القائم�ة، ووضع الحلول الازم�ة والناجعة لها، 
وبعد اجراء كشف موضعي للمحطة ومضخاتها 
وبأرشاف ميداني من قبل وكيل املرجعية الدينية 
العلي�ا س�ماحة الس�يد احمد الص�ايف دام عزه، 
وجدن�ا ان املحط�ة تعاني من اإلهمال الش�ديد، 
وتعمل باقل م�ن طاقتها اإلنتاجي�ة املقررة لها 
بم�ا ي�رتاوح ب�ني 30-50% يف اق�ى حاالته�ا، 
فبعض املحطات كانت متوقفة ألسباب بسيطة 
جدا مثا عدم اس�تبدال املرشحات«. وبني عضو 

وف�د الخ�رباء أن »املش�اكل الت�ي تعرق�ل الحل 
الرسيع تكم�ن يف 3 محاور هي، محطة العباس 
الناقل�ة للماء من م�رشوع البدع�ة تحتوي 32 
مضخة عماقة، ع�دد املضخات العاطلة التي ال 
يمكن اصاحها 18 مضخة ويتطلب استبدالها، 
والباق�ي اما عاطل يمكن إصاحه او يعمل بأقل 
من طاقته«. وأضاف »االطاقات املائية الواصلة 
لقن�اة البدعة قليلة، والخطوط الناقلة للماء من 
املحطة أعاه اما عليها معامل متجاوزة تسحب 
منها او تكرسات فيها ويف الش�بكة الناقلة داخل 

املدينة«.
ويلفت مجيد اىل أنه »بعد الدراسة لهذه املشاكل 
تمخ�ض ع�ن االجتماع�ات الحل الرسي�ع التايل 
وبثاث مراحل تس�ري بش�كل متواٍز مع بعضها 
لتقلي�ل امل�دة وايصال امل�اء الحلو ب�أرسع وقت 
لش�عبنا يف الب�رة، بتذليل كاف�ة الصعوبات«، 
مؤكداً أن الصايف »اجتمع مع وزير املوارد املائية 
ومدراء ال�وزارة املعنيني باألمر، لبحث املش�كلة 
األوىل، وتقرر بعد االجتماع�ات زيادة اإلطاقات 
املائي�ة الواصل�ة لقن�اة البدعة لتص�ل بني 7.5 
م�رت مكعب/ثانية، وهي اطاق�ات تكفي – ان 
اش�تغل املرشوع بكامل طاقته- إلرواء 3 مايني 
مواطن- حسب احصائيات دائرة ماء البرة-، 
وم�ن املؤمل رف�ع االطاقات اىل م�رت 9مكعب/

ثانية ويف قادم األيام س�يصل ان شاء الله اىل 10 
مرت مكعب/ثانية.

وكش�ف مجيد أن »الس�يد الصايف ام�ر بالتعاقد 
وبص�ورة مب�ارشة مع رشك�ة عراقي�ة لتوريد 
مضخات إيطالية من رشكة )Caprari( من اجل 
تجهي�ز ونصب املضخ�ات املائي�ة الجديدة التي 
سيتم رشائها والتي يبلغ عددها 18 مضخة بدل 
التالفة، وخال فرتة قصرية ستعمل هذه املحطة 
بكام�ل طاقته�ا، حي�ث ت�م نص�ب 8 مضخات 
عماق�ة جديدة تم رشائها من ع�دة محافظات 

عراقية يف بغداد وش�مال العراق، بس�بب ندرتها 
وقل�ة الحاج�ة اليها لاس�تخدامات البس�يطة، 
وهو ما اس�تغرق منا اتصاالت للحصول عليها، 
وج�اري الوص�ول ل�كل املتبقي، وأيض�ا اصاح 
املضخ�ات العاطل�ة، وزي�ادة طاق�ة املضخات 
األخ�رى بتبدي�ل بع�ض قط�ع الغي�ار او اجراء 
الصيانة«. ولفت اىل أن »السيد الصايف اتصل مع 
وزي�ر النفط هاتفياً لث�اث مرات واجتماعه مع 
وكيل وزير النفط وبعض مدراء الوزارة العامني، 
وم�دراء الرشكات النفطية لس�ت م�رات، وذلك 
لحل املش�كلة الثالثة، وتمخض عن االجتماع أن 
تتكفل الوزارة مش�كورة بتأهيل شبكة االنابيب 
الناقلة ورفع التجاوزات عليها، وتأهيل الشبكة 
املحلية لألنابيب يف الب�رة، لتكون جاهزة عند 
افتت�اح املحطة بكام�ل طاقته�ا اإلنتاجية، وال 
يحصل نض�وح للماء يف الش�بكة، وأيضاً تأهيل 
موقع محطة الضخ R0 املسماة مضخة محطة 
العب�اس والتي تعت�رب الرشيان الرئي�س املغذي 
ملحطات املي�اه ملحافظة الب�رة باملياه الخام 

والعذبة«.
وتابع أنه »بعد هذا االجتماع اس�تنفرت الوزارة 
قدراته�ا للعمل م�ع وفد الخ�رباء املرافق لوكيل 
املرجعية، وابتدأوا العمل من صباح يوم الجمعة 
ع�ىل 4 ف�رق )ميكانيك�ي، كهربائ�ي، صيان�ة، 
منظوم�ات( يرتأس كل فريق رئيس مهندس�ني 
ومهندس مختص ومن الوزارة وآخر مختص من 
فريق خ�رباء وفد املرجعية«. من جانب آخر قال 
عضو فريق خ�رباء وفد املرجعية ان�ه »قد قمنا 
بإج�راء أعمال الصيانة ألح�واض املحطة بإزالة 
الطم�ي ونب�ات الش�نبان وتبديل قط�ع الغيار 

املستهلكة جراء تقادمها والتكلس امللحي«.
وأك�د الخبري أن »ه�ذه االعمال ه�ي حصيلة 6 
أي�ام من العم�ل بدء من مهمة وف�د املرجعية يف 
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وصول وفد رفيع املستوى من مديرية الدفاع املدين اىل البرصة
اطلقت محلة كربى لتوزيع مياه الشرب يف شوارع احملافظة  خطوات عمل فريق املرجعية بحل ازمة املياه يف البرصة


