
Issue No  ( 1745 )  September  10 Mon 2018    العدد ) 1745( 10 ايلول 2018           السنة السادسة           معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

االمام علي )عليه السالم(

مــن أطـاع إمــامــه

 فقد أطاع رّبه

ص2االحتادية تصدر حكام دستوريا بشأن تبوء عضو جملس النواب منصبا رسميا

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص2 رئيس الربملان »االكرب سنا«: أسكن فندق الرشيد مضطرا وتعرضت ملحاولة اعتداء 

ص2

ص2

ص2

ص2

ص2 جملسا االنبار وصالح الدين يصوتان عىل اختيار حمافظني جديدين

احلكيم يؤكد لألمم املتحدة عىل سعيه احلثيث لتمكني املرأة وطنيا

اخلارجية تصدر بيانا بشأن القصف اإليراين  عىل اقليم كردستان
الدفاع تعلن اعتقال )3( عنارص من »داعش« احدهم »طباخ االمراء«

ص2 الرافدين يصدر حتذيرا للمواطنني بشأن السلف: ال تتعانوا مع املراكز واملكاتب األهلية

بوادر لتحالف سائرون والفتح يف »الكتلة األكرب«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ظهرت ب�وادر لتحالف س�ائرون والفتح يف 
تش�كيل الكتلة الرملانية األك�ر، وذلك بعد 
أي�ام عىل تب�ادل الطرف�ن بيان�ات مبطنة 
بش�أن أحقّي�ة أياً منهم�ا لتش�كيل الكتلة 
األك�ر، وظهرت هذه البوادر بعد الجلس�ة 
الرملانية التي ناقش�ت األوضاع يف البرصة، 
إقال�ة  رضورة  ع�ىل  الكتلت�ان  واتفق�ت 

الحكومة.
وأك�د القي�ادي يف تحال�ف الفت�ح النائ�ب 
حنن القدو ان تق�ارب تحالفه مع تحالف 
س�ائرون سيحس�م تش�كيل الكتلة األكر 

خالل االيام القليلة املقبلة ويعجل بتسمية 
رئيس مجلس النواب ونائبيه.

وقال الق�دو إن “تطابق وجهات النظر بن 
تحالفي س�ائرون والفتح بش�أن استقالة 
رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي والكابينة 
الوزاري�ة ه�ي خطوة نح�و التق�ارب بن 

التحالفن لتشكيل الكتلة األكر”.
وأضاف القدو، ان “عودة التحالف واللحمة 
ب�ن الكت�ل الش�يعية م�ن ش�انه ان يعيد 
رشوط  وينه�ي  الع�راق  مس�تقبل  رس�م 
الكت�ل االخ�رى عليه�ا”، متوقع�ا أن “يتم 
اختي�ار رئيس مجل�س الن�واب ونائبيه يف 
جلس�ة منتصف ايلول اذا ت�م التحالف بن 

سائرون والفتح”. بدوره، عد تيار الحكمة 
الوطن�ي الدع�وات املتبادل�ة ب�ن تحالفي 
الفت�ح وس�ائرون من اجل تش�كيل الكتلة 
األك�ر والحكومة املقبلة مفتاحا لحل أزمة 

البرصة والرصاعات السياسية.
الط�ريف  حبي�ب  بالتي�ار  القي�ادي  وق�ال 
إن »مفت�اح ح�ل أزم�ة الب�رصة يكم�ن يف 
تش�كيل حكومة متكاملة قادرة عىل تحمل 
املس�ؤولية باندم�اج كتل الفت�ح والحكمة 
وس�ائرون والوطني�ة والن�رص يف تحال�ف 

األكر لتشكيل الحكومة املقبلة«.

التفاصيل ص2

اتفاق على ضرورة تغيري نهج احلكم.. وكتل سياسية: حتالفهما سيعيد رسم مستقبل العراق

عمليات الرافدين تعلن مشاركة )60( الف عنرصا يف تأمني مراسيم حمرم

رئيس كتلة صادقون يطالب
 بإطالق خزين املياه من سدي محرين واملوصل

 لدفع اللسان امللحي

حمافظ بغداد :
ساتابع شخصيا طلباتكم وهي 

مجيعها طلبات رشعية
ص2ص3

      بغداد / المستقبل العراقي

أدىل الناخبون يف السويد بأصواتهم أمس األحد 
يف االنتخاب�ات العام�ة التي تش�هد منافس�ة 
ش�ديدة بن تكتلن، وسط توقعات بمكاسب 
املناهض�ن  الديمقراطي�ن  لصال�ح  قوي�ة 
للهج�رة يف الرمل�ان املؤلف م�ن 349 مقعدا. 
وبحس�ب اس�تطالعات الرأي، فم�ن املتوقع 
أن يحص�ل الحزب�ان املهيمنان عىل الس�احة 
السياسية السويدية، وهما حزب االشرتاكين 
)محافظ�ون(،  واملعتدل�ن  الديموقراطي�ن 
مجتمعن عىل نحو أربعن باملئة من األصوات، 
أي م�ا يمثل تراجعا بأكثر من عرش نقاط عن 

النتيجة التي سجالها يف انتخابات 2014،  وأن 
يزيد الحزب الديمقراطي نصيبه من األصوات 
يف االنتخابات. وكان الحزب قد حصل عىل 13 
باملئ�ة يف انتخابات عام 2014، وقد اكتس�ب 
الحزب مزيدا من الشعبية وسط نقاش حول 
معدالت الهجرة والجريمة. وس�عى مرش�حو 
األحزاب الثمانية املتنافس�ة حتى الس�اعات 
األخ�رة ع�ر محط�ات التلفزي�ون، إىل إقناع 
20 باملئ�ة م�ن الناخب�ن البال�غ عددهم 7.5 
ملي�ون ش�خص، والذي�ن ما زال�وا مرتددين، 
بالتصوي�ت يف االنتخاب�ات.  ويق�دم رئي�س 
ال�وزراء االش�رتاكي الديموقراطي س�تيفان 
لوفن هذه االنتخابات عىل أنها »استفتاء عىل 

دول الرفاهية«، بينما يعترها اليمن القومي 
تصويتا عىل سياسته املتعلقة بالهجرة ودمج 
املهاجرين. يذكر أن األحزاب اليمينية املتطرفة 
حققت مكاس�ب مذهل�ة يف كل أنحاء أوروبا 
يف الس�نوات األخرة يف أعق�اب أزمة الالجئن 
التي نجمت عن الحرب يف سوريا والرصاعات 
املس�تمرة يف أفغانس�تان ومناطق بإفريقيا. 
وأدى تدف�ق 163 ألف�ا م�ن الس�اعن للجوء 
الناخب�ن وتفتي�ت  اس�تقطاب  إىل  يف 2015 
التوافق الس�يايس وقد يعط�ي الديمقراطين 
الس�ويدين، وهوحزب ل�ه ج�ذور يف النازية 
الجديدة، حق االعرتاض بش�أن األحزاب التي 

ستشكل الحكومة املقبلة.

اليمني النازي يقرتب من الفوز بانتخابات السويد

مناشدًا للمرجعية العليا وكل اخلريين خالل لقاءة وفد اللجنة التنسيقية ملنطقة ابو عظام
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امانة جملس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثالثاء 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

س�ائرون  لتحال�ف  ب�وادر  ظه�رت 
والفت�ح يف تش�كيل الكتل�ة الربملانية 
األك�رب، وذل�ك بع�د أي�ام ع�ى تبادل 
الطرفني بيانات مبطنة بشأن أحقّية 
أي�اً منهم�ا لتش�كيل الكتل�ة األكرب، 
وظه�رت ه�ذه البوادر بعد الجلس�ة 
األوض�اع  ناقش�ت  الت�ي  الربملاني�ة 
يف الب�رة، واتفق�ت الكتلت�ان ع�ى 

رضورة إقالة الحكومة.
وأكد القيادي يف تحالف الفتح النائب 
حن�ني الق�دو ان تق�ارب تحالفه مع 
تحالف س�ائرون سيحس�م تش�كيل 
الكتل�ة األك�رب خ�ال االي�ام القليلة 
املقبلة ويعجل بتسمية رئيس مجلس 

النواب ونائبيه.
وقال القدو إن “تطابق وجهات النظر 
بني تحالفي س�ائرون والفتح بشأن 
استقالة رئيس الوزراء حيدر العبادي 
والكابين�ة الوزارية ه�ي خطوة نحو 
لتش�كيل  التحالف�ني  ب�ني  التق�ارب 

الكتلة األكرب”.
وأضاف الق�دو، ان “ع�ودة التحالف 
واللحمة بني الكتل الشيعية من شانه 
ان يعيد رسم مستقبل العراق وينهي 
رشوط الكتل االخرى عليها”، متوقعا 
أن “يتم اختيار رئيس مجلس النواب 
ونائبيه يف جلس�ة منتص�ف ايلول اذا 

تم التحالف بني سائرون والفتح”.
ب�دوره، ع�د تي�ار الحكم�ة الوطني 
الدع�وات املتبادلة بني تحالفي الفتح 
وس�ائرون من اج�ل تش�كيل الكتلة 
األكرب والحكومة املقبلة مفتاحا لحل 
أزمة البرة والراعات السياسية.

وق�ال القيادي بالتي�ار حبيب الطريف 
إن »مفت�اح حل أزم�ة البرة يكمن 
يف تش�كيل حكوم�ة متكامل�ة قادرة 
عى تحم�ل املس�ؤولية باندماج كتل 
الفتح والحكمة وس�ائرون والوطنية 
والن�ر يف تحال�ف األك�رب لتش�كيل 

الحكومة املقبلة«.
وأضاف الط�ريف، أن “دعوات تحالفي 
الفتح وسائرون مرحب بها وستشكل 

دافع�ا يف ترسي�ع تش�كيل الحكومة 
املقبلة وتمنع تقديم الكتل الش�يعية 
تن�ازالت غ�ر دس�تورية اىل االطراف 

الكردية مقابل دعم الحكومة”.
“توصي�ات  أن  إىل  الط�ريف  ولف�ت 

املرجعية الدينية العليا بش�أن اختيار 
الكابين�ة  ال�وزراء وأعض�اء  رئي�س 
الوزاري�ة س�تكون أس�اس اي حوار 

مقبل بني اإلطراف  السياسية “.
كما أعلن تيار الحكمة برئاسة السيد 

عمار الحكيم ع�ن رفضه تويل رئيس 
ال�وزراء حي�در العبادي لوالي�ة ثانية 
بس�بب فش�له يف ادارة مل�ف احداث 

البرة.
وق�ال القي�ادي بالتي�ار النائ�ب عيل 

البديري إن “تيار الحكمة ومنذ البدء 
لم يطرح او يؤيد اي مرش�ح لرئاسة 
الحكوم�ة املقبل�ة ب�ل اعل�ن تبني�ة 
املوصف�ات الت�ي وضعته�ا املرجعية 
الرش�يدة”، مبين�ا أن “العب�ادي ل�م 
تنطب�ق عليه تل�ك املواصف�ات فانه 
بالتأكي�د مرفوض م�ن قبلنا خاصة 
بعد ان ثبت فش�له وحكومته يف ادارة 

ملف البرة”.
وأض�اف البدي�ري، ان “كل االس�ماء 
املطروح�ة عى الس�احة السياس�ية 
واملرش�حة لرئاس�ة الحكومة املقبلة 
التمتل�ك املواصف�ات الت�ي طرحتها 

املرجعية الدينية”.
الق�وى  “كاف�ة  البدي�ري  وطال�ب 
السياس�ية بما فيها سائرون والفتح 
برتك املصال�ح الحزبية والش�خصية 
والتن�ازل عنها الجل خروج الباد من 
ازمات�ه املتعدد، فضا ع�ن ان العراق 
يم�ر االن بمنعطف خط�ر والبد من 

توحيد الجهود والرؤى”.
يف غض�ون ذلك، أكد جعفر املوس�وي 

املمثل السيايس لزعيم التيار الصدري 
السيد مقتدى الصدر ان موقف األخر 
من ش�خص رئي�س ال�وزراء القادم 
يقوم عى أساس عدم دعم شخصية 
ج�رب  ق�د  كان  إذا  إال  رفضه�ا  وال 

وفشل.
وق�ال املوس�وي يف تري�ح اوردت�ه 
صحيفة “الرشق األوسط” إن “موقف 
الس�يد الصدر يقوم عى أساس عدم 
دعم ش�خصية وال رفضها إال إذا كان 
قد جرب وفش�ل”، مبينا أن “املجرب 
ال يج�رب طبق�ا مل�ا قال�ت املرجعية 

الدينية”.
“للعب�ادي  أن  املوس�وي،  وأض�اف 
كمرش�ح م�ا لغ�ره من املرش�حني 
حي�ث يبق�ى الق�رار يف ذل�ك للكتل�ة 
األكرب وطبق�ا لتوجيهات املرجعية”. 
وكان تحال�ف س�ائرون الذي يحظى 
بدعم الصدر طالب، السبت، برضورة 
استقالة رئيس الوزراء حيدر العبادي 
وكابينته الوزارية عى خلفية “الفشل 

الحكومي” واحداث البرة األخرة.

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت املحكم�ة االتحادي�ة العليا، أمس 
األحد، ع�دم وج�ود مانع دس�توري من 
تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً 
رشيطة تخليه عن مقعده النيابي، الفتة 

إىل أن البديل يكون صاحب أعى األصوات 
ال�ذي يليه من نف�س الكي�ان االنتخابي 
الرس�مي  املتح�دث  وق�ال  واملحافظ�ة. 
للمحكم�ة إياس الس�اموك يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن 
»املحكمة االتحادية العليا عقدت جلستها 

برئاسة القايض مدحت املحمود وحضور 
جمي�ع القض�اة األعضاء ونظ�رت طعناً 
يف الفق�رة )1( من امل�ادة )1( من قانون 
اس�تبدال أعضاء مجلس النواب رقم )6( 
لس�نة 2006«. وأش�ار الس�اموك، إىل أن 
»هذه الفقرة تنص عى )تنتهي العضوية 

يف مجلس الن�واب الحد االس�باب االتية: 
1- تبوء عضو املجلس منصباً يف رئاس�ة 
الدولة أو مجلس ال�وزراء، أو اي منصب 
حكوم�ي أخ�ر(«. وأض�اف، أن »املدعي 
طع�ن يف دع�واه ايض�اً بعدم دس�تورية 
امل�ادة )15( من النظ�ام الداخيل ملجلس 

الن�واب الت�ي نصت عى أن�ه )يعد عضو 
املجل�س الذي يصب�ح عض�واً يف مجلس 
الرئاس�ة، أو يف مجلس الوزراء مستقياً 
من عضوية املجلس وال يتمتع بامتيازات 
العضوية(«. وأوضح، أن »املحكمة أكدت 
عدم وجود مانع دستوري من تبوء عضو 

مجل�س النواب منصباً رس�مياً، رشيطة 
أن يتخى عن مقعده النيابي، وأن يكون 
البدي�ل صاحب أعى األص�وات الذي يليه 
من نف�س الكيان االنتخاب�ي واملحافظة 
احرتام�ًا الرادة الناخب العراقي«. وتابع، 
أن »املحكمة أش�ارت يف حكمها إىل املادة 

)49/ سادس�اً( من الدستور التي تنص 
عى أن�ه )ال يج�وز الجمع ب�ني عضوية 
مجل�س الن�واب، وأي عم�ل، أو منص�ب 
رس�مي اخ�ر(، وبن�اء علي�ه ق�ررت رد 
الدع�وى لع�دم اس�تنادها إىل س�ند م�ن 

الدستور«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس الربمل�ان العراقي »االكرب 
االح�د  أم�س  زين�ي،  محم�د  س�نا« 
اعت�داء م�ن  ع�ن تعرض�ه ملحاول�ة 
»مش�بوهني« يف بغداد، مش�را اىل أن 

ق�وة امني�ة ارجعته اىل فندق الرش�يد 
وهو »محارص« فيه االن. 

وكتب زيني عى صفحته الرس�مية يف 
العراقيني،  موقع »فيسبوك« مخاطبا 
الروات�ب  يتح�دث ع�ن  »البع�ض  إن 
الت�ي يتس�لمها  الخيالي�ة  الش�هرية 

النائ�ب العراق�ي، وأن�ا منه�م ولربما 
أصبح�ت اآلن منف�وخ البط�ن وه�ذا 

محض هراء«.
واض�اف »أنا لم أتس�لم دين�اراً واحداً 
لغاية ه�ذه اللحظة من أي�ة جهة، ال 
م�ن مجل�س الن�واب وال م�ن األمانة 

العامة ملجلس النواب، وكل مصاريفي 
تأتي من جيبي الخاص«.

وتابع باقللو »أنا محارص اآلن بفندق 
الرش�يد، م�ع حمايتي، بع�د تعريض 
ملحاولة إعتداء من قبل مشبوهني وقد 
أرجعتن�ي رشطة نجدة بغ�داد اىل هذا 

الفندق وهو ما يزال محل سكناي«.
واش�ار اىل أن »هذا امل�كان غايل الثمن 
وليس من طبعي أن أس�كن مثل هذه 
الفن�ادق الغالي�ة«، مضيف�ا »ب�ودي 
الذه�اب والس�كن بم�كان يتناس�ب 
مع وضعي امل�ادي، ال أكث�ر وال أقل..

ولكن ما باليد م�ن حيلة.. وهذه هي 
الحقيق�ة«.  وترأس »زيني« الجلس�ة 
والجلس�ة  الجدي�د  للربمل�ان  االوىل 
الخاص�ة باحداث الب�رة، باعتباره 
النائب االكرب سنا بني االعضاء، )تولد 
1939(، وهو مايش�ر اليه الدس�تور 

العراقي قبل اختيار رئيس منتخب.
وتمك�ن »زين�ي« م�ن الحص�ول عى 
مقعد يف الربمل�ان الجديد بعد حصوله 
ع�ى أكثر من 7 آالف ص�وت من دون 
أي دعاي�ة انتخابي�ة يف الش�وارع أو 

القنوات التلفزيونية.

اتفاق على ضرورة تغيري نهج احلكم.. وكتل سياسية: حتالفهما سيعيد رسم مستقبل العراق

بوادر لتحالف سائرون والفتح يف »الكتلة األكرب«

االحتادية تصدر حكاًم دستوريًا بشأن تبوء عضو جملس النواب منصبًا رسميًا

رئيس الربملان »االكرب سنًا«: أسكن فندق الرشيد مضطرًا وتعرضت ملحاولة اعتداء 

        البصرة / المستقبل العراقي

ناش�د رئي�س كتل�ة صادق����ون 
بمحافظ�ة الب�رة النائ�ب ع�دي 
ع�واد، املرجعي�ة الديني�ة العلي�ا يف 
النجف االش�����رف وكل الخرين 
من ابناء الش�عب العراقي بالضغط 

عى الجه�ات الحكومية املس�ؤولة 
الطاق الخزين م�ن املياه املوجودة 

يف سدي املوصل وحمرين.
وقال يف تري�ح صحفي أن إطاق 
مي�اه الس�دين سيس�اعد عى دفع 
اللسان امللحي يف شط العرب وإنقاذ 

أهايل البرة.

وعّد النائب ع�واد بقاء الوض����ع 
عى ما ه�و عليه بانه ك������ارثة 
أن  ع�ى  مؤك�داً  كب�رة،  إنس�انية 
الش�عب البري م�ازال يعاني من 
بالرغم  املياه وتل�����وثها  ملوحة 
م�ن كل الجه�ود الت������ي بذلت 
خال االي�ام القل�����يل�ة املاضية 

ملعاجل���ة االم���ور.
وأوض����ح رئي�س كتلة صادقون 
ان إط�اق املياه من س�دي املوصل 
وحمرين سي���سهم بشكل كبر يف 
حل مش�كلة مياه البرة ويعطي 
بارقة أم�ل ألبناء املحافظة بانتظار 

الحلول الجذرية لهذه املشكلة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس التحال�ف الوطني عمار 
الس�عي  األح�د،  أم�س  الحكي�م، 
وطني�اً.  امل�رأة  لتمك�ني  الحثي�ث 

وذكر بيان ملكتبه تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان الس�يد 
عمار الحكيم استقبل بمكتبه املدير 
اإلقليمي لهيئِة األمم املتحدة للمرأِة 
»األدوار  وبحث�ا  الن�ارصي  محم�د 

التي تضطلُع بها املنظمُة الدوليُة يف 
مجاِل املرأة«.

وأكد الس�يد عمار الحكيم »س�عيه 
الجاد والحثيث لتميكن املرأة وطنياً 
ومنحها األدوار التي تليُق بمكانتها 

ناها عى الصعيِد التيارّي  بعدم�ا مكَّ
حيُث تحتُل املرأُة مكانًة كبرًة وتتبوأ 
مناص�َب قيادي�ة يف تي�اِر الحكم�ة 
الوطنّي كما أنَّ لها نس�بة 25% من 
مؤتم�رِه الع�ام«. وأش�ار إىل »أنن�ا 

نرعى مؤتمراً سنوياً بمناسبِة اليوم 
اإلسامي ملناهضِة العنف ضدَّ املرأة 
يبحُث يف السبل الكفيلِة لرفع الحيف 
والظل�م ال�ذي يق�ُع عليه�ا وآلياِت 

تمكينها سياسياً واجتماعياً«.

        بغداد / المستقبل العراقي

صوت مجل�ي محافظة صاح الدي�ن ومحافظة 
االنبار عى اختيار محافظني جديدين للمحافظتني 
بعد ف�وز املحافظ�ني الس�ابقني بعضوية مجلس 

النواب.
وقال�ت تقاري�ر ان مجلس محافظ�ة صاح الدين 
عقد جلس�ة الختيار مرش�ح ملنصب املحافظ، بعد 
ف�وز املحافظ الس�ابق احم�د عبد الل�ه الجبوري 

لعضوية الربملان.
واضافت ان املجلس ص�وت عى اختيار عمار جرب 

ملنصب املحافظ.

ب�دوره، ص�وت مجل�س محافظ�ة األنب�ار ع�ى 
اختي�ار عيل فرحان حمي�د محافظ�اً خلفاً ملحمد 

الحلبويس.
وقال عضو املجلس نعيم الكعود إن »مجلس األنبار 
عقد جلس�ة بحض�ور 30 عضواً الختي�ار محافظ 
لألنب�ار خلفاً ملحمد الحلبويس ال�ذي فاز بعضوية 

الربملان«.
وأضاف الكعود، أن »27 عضواً من أصل 30 صوتوا 

عى اختيار عيل فرحان حميد محافظاً لألنبار«.
يش�ار إىل أن مجل�س األنبار انتخ�ب، قبل أكثر من 
عام، محمد ريكان الحلبويس محافظا لانبار، بعد 
اقالة املحافظ السابق صهيب الراوي من منصبه.

رئيس كتلة صادقون يطالب بإطالق خزين املياه من سدي محرين واملوصل لدفع اللسان امللحي
مناشدًا للمرجعية العليا وكل اخلريين

احلكيم يؤكد لألمم املتحدة عىل سعيه احلثيث لتمكني املرأة وطنيًا

جملسا االنبار وصالح الدين يصوتان عىل اختيار حمافظني جديدين

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت وزارة الخارجي�ة، أمس األحد، 
بياناً بش�أن القصف اإليراني عى اقليم 

كردستان.
وقال  املتحدث الرسمي باسم الخارجية، 
أحمد محجوب، يف بيان تلقت »املستقبل 
»تع�رب وزارة  العراق�ي« نس�خة من�ه 
الخارجية العراقية عن رفضها للقصف 
الذي استهدف قضاء كويسنجق التابع 

ملحافظة اربي�ل والذي أدى اىل س�قوط 
عدد من الضحايا والجرحى«.

وأض�اف ان »ال�وزارة وإذ تؤكد حرص 
ورفض�ه  جران�ه  أم�ن  ع�ى  الع�راق 
الستخدام أراضيه لتهديد أمن تلك الدول 
فإنها ترفض رفضا قاطعا خرق السيادة 
العراقية من خال قصف أي هدف داخل 
االرايض العراقية دون تنس�يق مس�بق 
م�ع الجهات العراقي�ة تجنيبا للمدنيني 

من آثار تلك العمليات«.

اخلارجية تصدر بيانًا بشأن القصف اإليراين
 عىل اقليم كردستان

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن قائ�د عملي�ات الرافدي�ن الل�واء ع�يل 
ابراهي�م دبعون أمس االحد ع�ن إعداد خطة 
امنية خاصة بشهر محرم الحرام  بمشاركة 
60 الف عن�ر امني بالتنس�يق مع قيادات 
الرشطة يف محافظات واسط وذي قار واملثنى 
وميسان ضمن قاطع املسؤولية.وقال دبعون 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه 
ان الخطة سيشرتك يف تنفيذها اقسام وافواج 
ط�وارئ رشط�ة املحافظ�ات االربع�ة ولواء 
مغاوي�ر الرافدين ولواء 14 رشط�ة اتحادية 
ورسية املش�اة اآللية ورسي�ة االهوار ورسية 
هندس�ة املي�دان املس�تقلة وكاف�ة االجه�زة 
االستخبارية واالمنية والقوى الساندة ضمن 

قاط�ع العمليات.واض�اف ان الخطة االمنية 
تتضمن ن�رش دوريات آلية وراجل�ة ومفارز 
أمني�ة لحماي�ة املش�اركني بإحياء مراس�يم 
عاش�وراء مع تفعيل الجانب االس�تخباراتي 
واملعلوماتي يف هذا املجال، موضحا أن  الخطة 
تضمنت ايضا نرش اطواق امنية حول محيط 
املحافظ�ات ونقاط تفتيش عن�د مداخل كل 
محافظ�ة ضم�ن قاط�ع املس�ؤولية.كم أكد 
ع�ى ادام�ة التنس�يق ب�ني قي�ادات الرشطة 
والوحدات العس�كرية واالس�تخبارية ضمن 
قواطع املس�ؤولية من اجل انس�يابية تنفيذ 
مف�ردات خطة محرم والتنس�يق مع هيئات 
املواكب الحس�ينية واملرشفني عى الش�عائر 
املقدسة بغية انجاح املهام والواجبات االمنية 

والعمل بروح الفريق الواحد.

         بغداد / المستقبل العراقي

حّذر م�رف الرافدين، أمس االحد، موظفي 
دوائر الدولة واملتقاعدين إىل عدم التعاون مع 
املكاتب و املراكز التجارية واملؤسسات األهلية 
املنترشة يف بغ�داد واملحافظ�ات والتي تدعي 
قيامها بمنح الس�لف الش�خصية بالتنسيق 

مع املرف.
وقال املكتب اإلعامي للمرف يف بيان تلقت 
»املس�تقبل الع�������راقي« نسخة منه ان 
»هناك بع�ض املراكز التجارية واملؤسس�ات 
والجمعيات األهلية تنرش عى مواقع التواصل 
االجت����ماع�ي ب�ني الح�ني واألخ�ر أخبارا 

ع�ن قيامها برتوي�ج معامات منح الس�لف 
للموظفني واملتقاعدين من مرف الرافدين 

لقاء مبالغ معينة«.
وطالب املكتب »املوظف�ني واملتقاعدين بعدم 
التعاون مع ه�ذه الجهات«، مؤكدا ان »منح 
السلف يكون حرا عن طريق فروع املرف 
املنت�������رشة يف الب�اد والتقدي�م عليه�ا 
الكرتوني�ا وهي تخض�ع إلج�راءات قانونية 
وصوال إىل اس�تكمال منحها للموظ����ف أو 
املتقاعد املستحق«. يذكر ان مرف الرافدين 
بارش ومنذ عام 2016 بمنح س�لف وقروض 
اىل املوظف�ني تراوح�ت بني 5 وال��10 مايني 

دينار وفق اليات وضوابط معينة.

عمليات الرافدين تعلن مشاركة )60( الف عنرص ًا
يف تأمني مراسيم حمرم

الرافدين يصدر حتذيرًا للمواطنني بشأن السلف:
 ال تتعانوا مع املراكز واملكاتب األهلية

     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت االمان�ة العامة ملجلس 
ال�وزراء، أمس االح�د، تعطيل 
الدوام الرس�مي لي�وم الثاثاء 

املقبل.
الرسمي نقا  التلفزيون  ونقل 
ع�ن االمان�ة العام�ة ملجل�س 
ال�وزراء ان�ه »تق�رر تعطي�ل 
الدوام الرس�مي لي�وم الثاثاء 
املقبل بمناسبة االول من شهر 
للع�ام 1440  الح�رام  مح�رم 

الهجري الجديد«.

     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت وزارة الدفاع، أمس االحد، عن اعتقال 
ن�واة لخلية تابع�ة ل�«داع�ش« متكونة من 
ثاث�ة عن�ارص، فيم�ا بين�ت أن احدهم كان 

يعمل »طباخا المراء التنظيم«.
وقالت وزارة الدفاع يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »مف�ارز مديرية 
 20 الفرق�ة  يف  العس�كرية  االس�تخبارات 
وخ�ال عملية نوعية نف�ذت وفق معلومات 

اس�تخبارية دقيقة تمكن�ت من القبض عى 
ثاث�ة ارهابيني كانوا يش�كلون ن�واة لخلية 
ارهابي�ة نائمة وهم من املنتم�ني لعصابات 
داع�ش االرهابي�ة«. واضاف�ت ال�وزارة، أن 
»إحده�م كان يعمل طباخ�ا المراء داعش«، 
مش�رة اىل أنهم »من املطلوبني للقضاء وفق 
احكام املادة 4/1 إره�اب«. يذكر ان القوات 
االمنية تتمكن بني ف�رتة واخرى من اعتقال 
مطلوب�ني بتهم ارهابي�ة وجنائية يف مناطق 

متفرقة من محافظة نينوى.

الدفاع تعلن اعتقال )3( عنارص من »داعش« احدهم »طباخ االمراء«
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   بغداد / المستقبل العراقي

ش�اركت دائرة الطاق�ات املتجددة يف وزارة العل�وم والتكنولوجيا 
 )2018 IREC( املدمجة يف أعمال املؤتمر العاملي للطاقة املتجددة
ال�ذي اقيم يف تونس.وق�دم مدير مركز بحوث الطاقة الشمس�ية 
الدكت�ور ف�اح ابراهيم العط�ار مجموعة من األبح�اث يف مجال 
تصميم وتنفيذ منظومة تتبع شميس باستعمال اربعة متحسسات 
ملوقع مدينة بغداد ودراسة تأثري السمك ودرجة الحرارة يف كفاءة 
الخايا الشمس�ية نوع CIGS، فضا ع�ن تصميم وتصنيع خلية 
انتاج طاقة كهربائية نظيفة من مادة معدن - كاربون - بوليمري 
من دون مخلف�ات كاربونية.وتضمن املؤتمر تقديم سلس�لة من 
البح�وث يف مج�ال االبت�كارات والعل�وم والتكنولوجي�ا والتنمية 

املستدامة والطاقات املتجددة.

   بغداد / المستقبل العراقي

افتتحت الحكومة املحلية يف محافظة الديوانية مجمع ماء ناحية 
الس�دير جنوبي املحافظة بالتعاون مع منظم�ة الصليب األحمر 

بطاقة انتاجية تستوعب 200 مرت مكعب يف الساعه الواحدة.
وق�ال بيان ص�ادر عن املكت�ب اإلعامي ملحاف�ظ الديوانية تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه ان هذا املرشوع سيقدم الخدمة 
ل� 25 الف نس�مة يف مركز الناحية وأطرافها وس�يحد من معاناة 
االه�ايل يف الناحية.وأض�اف أن الحكوم�ة املحلي�ة وضعت خطة 
مس�تقبلية من أج�ل ايصال امل�اء الصالح لل�رشب يف كل مناطق 

املحافظة من خال انشاء تلك املجمعات مائية.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مدير رشطة نفط الجنوب العميد عيل حسن هليل عن احباط 
اكرب محاولة لتهريب النفط الخام فجر االحد يف محافظة البرصة 
م�ن قبل قوة تابعة للمديرية.وقال هليل انه تم ضبط 9 صهاريج 
محمل�ة بمادة النف�ط الخام امل�روق من قبل اح�دى عصابات 
التهريب مستغلة بذلك انشغال القوات االمنية   بالتظاهرات التي 
ش�هدتها املحافظة.واض�اف ان رشط�ة نفط الجن�وب احتجزت 
الصهاريج وألقت القبض عىل سائقيها، مبينا بان العصابة قامت 

برقة النفط الخام بعد خرقها الحد االنابيب الناقلة.

    بغداد / المستقبل العراقي

 اعلن مدير عام دائرة صحة بغداد / الكرخ الدكتور جاسب لطيف 
الحجام�ي أن دائرت�ه أعدت خطة طوارئ طبية بمناس�بة ذكرى 
استش�هاد األمام الحس�ن ) ع ) س�بط النب�ي ) ص ( وريحانته 
وصحبة األب�رار ملواجهة الحاالت الطارئ�ة ولغرض تقديم أفضل 
الخدمات الطبية والصحية والعاجية للمواطنن وبالتنس�يق مع 
الجهات الساندة األخرى . مبينا : أن الدائرة أعدت وبهذه الذكرى 
األليمة خط�ة طوارئ صحي�ة وملواجهة الح�االت الطارئة حيث 
اتخ�ذت الدائرة كاف�ة اإلجراءات الصحية الازمة لذلك مش�ريا إىل 
: أن الخطة تش�مل تهيئة مستش�فيات الكرخ كاف�ة وتجهيزها 
بالخزي�ن املناس�ب إلدامة العم�ل فيها مع تهيئة ف�رق طبية من 
اختصاصات مختلفة تكون جاهزة عند االس�تدعاء وفتح مفارز 
طبي�ة من القطاع�ات الصحية فضا عن تكثي�ف إعمال الرقابة 
الصحي�ة حيث تقوم ف�رق صحية متخصصة بتقدي�م الخدمات 

بصورة متواصلة خال أيام الزيارة .

صحة الكرخ تعد خطة طوارئ طبية وتعلن 
جاهزيتها الستقبال يوم العارش من حمرم احلرام

العلوم والتكنولوجيا تشارك يف املؤمتر 
العاملي للطاقة املتجددة يف تونس

افتتاح جممع ماء ناحية السدير 
جنويب الديوانية

رشطة نفط اجلنوب تعلن احباط 
هتريب »9« صهاريج للنفط يف البرصة

   بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزي�ر الع�دل حي�در الزام�يل أمس 
االحد ان تكون املس�تحقات واملخصصات 
للح�ارس االصاح�ي مقارن�ة بمنتس�بي 
وزارة الداخلية.وذك�ر بيان لل�وزارة تلقت 
أن�ه  العراق�ي« نس�خه من�ه  »املس�تقبل 
وبع�د اكم�ال الدائ�رة القانوني�ة ملس�ودة 
تعليم�ات تنفيذ القانون رقم )1٤( لس�نة 
2018 الخاص بإص�اح النزالء واملوقوفن 
وج�ه وزير الع�دل بان تكون املس�تحقات 
واملخصصات للح�ارس االصاحي مقارنة 
بمنتس�بي وزارة الداخلية.وأش�ار البي�ان 
وزارة  بمخاطب�ة  ق�ام  الوزي�ر  ان  اىل 
الداخلية لاستعام عن املستحقات ومنها 
مخصص�ات الطعام لتت�م مقارنتها بعدد 
ساعات دوام الحارس االصاحي و واجباته 
واقرار مبلغ املخصصات وفق هذه املقارنة 
حفاظا عىل مستحقات الحارس االصاحي 
وان تكون مس�اوية للمجهود الذي يقدمه 

خدمة لواجبه الوطني.

وزير العدل يوجه بمساواة 
تكون مستحقات احلارس 

االصالحي بمنتسبي الداخلية

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة 
نها م�ن ضبط )169(  أم�س االحد عن تمكُّ
ص�ٍة  معامل�ة قط�ع أراٍض س�كنيٍة ُمخصَّ
لحمل�ة الش�هادات العليا ت�مَّ توزيعها لغري 

يها يف محافظة ميسان. ُمستحقِّ
وقال�ت الدائ�رة يف بي�ان تلق�ى املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه أنَّ فري�ق عم�ٍل من 
ن من  مكتب تحقيق الهيئة يف ميس�ان تمكَّ
ضب�ط مخالف�اٍت يف عم�ل لج�ان التدقيق 
والتوزيع مش�رية إىل »شمول أشخاٍص من 
غري حملة الش�هادات العليا وغري املوظفن 
يف عملي�ة توزيع قط�ع األرايض الواقعة يف 
مرك�ز املحافظة املخصصة ح�رصاً لحملة 

الشهادات العليا
واضافت أنه تمَّ تنظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ 
بجميع املربزات املضبوطة، وعرض األوراق 
التحقيقي�ة ع�ىل ق�ايض محكم�ة تحقيق 
النزاه�ة يف ميس�ان الذي ق�رَّر تأليف لجنة 

لتدقيق األس�ماء التي ت�مَّ إدخالها يف قرعة 
توزي�ع األرايض م�ن غري حملة الش�هادات 
العلي�ا إضاف�ة إىل تنظيم محرض بأس�ماء 
أعض�اء لجان التدقي�ق والتوزي�ع يف بلدية 

العمارة. 
عىل صعيد متصل اش�ارت الدائرة يف البيان 
ان فريق عم�ل من مكتب تحقيق ميس�ان 
ايض�اً من ضب�ط إضبارة أح�د العقارات يف 
مديرية التس�جيل العقاري يف املحافظة تمَّ 
التاعب والتزوير يف نقل ملكيته وتس�جيله 
باس�م ش�خٍص انتحل صف�ة املالك األصيل 
�ا ترتب عليه بي�ع العقار إىل أش�خاٍص  ممَّ
آخري�ن. وتاب�ع ان قايض محكم�ة تحقيق 
النزاه�ة يف املحافظ�ة ق�رر وض�ع إش�ارة 
الحجز عىل العقار، وإصدار أمر قبٍض بحق 
املتهم الذي قام بعملية التزوير وفق أحكام 
289 من قانون العقوبات فضاً عن إصدار 
أمر اس�تقدام لخمس�ٍة م�ن موظفي دائرة 
التسجيل العقاري الذين قاموا بعملية نقل 

ملكية العقار باسم املتهم املزور.

ضبط »169« معاملة قطع أراٍض سكنية 
وزعت  لغري مستحقيها يف ميسان

  بغداد / المستقبل العراقي

بأرشاف مبارش من قبل  املدير العام للرشكة 
العام�ة لتوزي�ع كهرب�اء الجن�وب املهندس 
محم�د عب�د األم�ري الحلفي، بارشت ش�عبة 
فح�ص القابل�وت يف ف�رع توزي�ع كهرب�اء 
الب�رصة ترافقها فرق الطوارئ يف الفرع ذاته 
 150 mm ( بفحص القابلو البحري ٣٣ك. ف
×٣ ( من جهة محطة الضخ للقناة االروائية 
) موقع الس�ايفون ( ps2 املنطقة الوسطية 

يف ش�ط العرب) الشلهة(، والتأكد من سامة 
القابلو الذي س�يتم  من خال�ه تنفيذ قابلو 
جديد من منطقة الش�لهة اىل الجهة املقابلة 
ملحط�ة اب�و فل�وس، لغ�رض اكم�ال تغذية 
امل�رشوع االروائي ps2 يف منطقة الش�امجة 
الحدودي�ة رشق محافظ�ة  البرصة.يذكر أن 
الس�يد الحلفي وج�ه جميع ف�روع الرشكة 
بتس�خري كافة اإلمكانيات لصيان�ة وتأهيل 
القابلوات التي تغذي املشاريع االروائية كافة 

خدمة ملواطني محافظة البرصة الكرام .

مدير عام كهرباء اجلنوب يوجه باإلرساع بصيانة 
القابلوات املغذية  للمشاريع االروائية يف البرصة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير النفط جبار عيل حسن اللعيبي، 
أم�س االح�د، إع�ادة تاهي�ل مصفى صاح 
الدين/ 2 يف مصفى الصمود يف بيجي بجهود 
وطنية خالصة وتشغيله اليوم االثنن بطاقة 
70 ال�ف برميل.وق�ال اللعيب�ي يف بيان ورد 
لش�فق نيوز ان »األحداث األخرية يف البرصة 
ل�م تؤث�ر ع�ىل عملي�ات االنت�اج والتصدير 
واستمرت وفق معدالتها الشهرية«.واضاف 
»طلبن�ا من رئيس ال�وزراء حي�در العبادي 
املوافق�ة عىل مخاطب�ة ال�رشكات العاملة 
يف ج�والت الرتاخيص إىل رف�ع مبالغ املنافع 
االجتماعية من 5 مليون دوالر سنويا إىل 15 

مليون دوالر لتوفري خدمات أكثر للمواطنن 
يف البرصة«.وتاب�ع ان�ه أوع�ز اىل ال�رشكات 
النفطي�ة الوطني�ة لتنظيم حم�ات إلعادة 
تأهي�ل وإعمار ش�املة للمباني واملمتلكات 
الب�رصة  محافظ�ة  يف  املت�رضرة  العام�ة 
واملش�اركة يف عملي�ات تنظي�ف املحافظة.

واش�ار اىل ان »وزارة النفط اتخذت خطوات 
متمي�زة للحف�اظ ع�ىل الحق�ول النفطي�ة 
والعاملن فيه�ا من عراقين وأجانب يف ظل 
الظ�روف املرتبك�ة أمنيا يف األي�ام املاضية، 
والتصدي�ر  االنت�اج  عملي�ات  واس�تمرت 
بوتائره�ا املعهودة«.وأك�د ان »العراق بخري 
وان ما حدث يف البرصة سحابة عابرة وعدت 

بسام«.

النفط تعلن اعادة تأهيل مصفى صالح الدين /2

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن محاف�ظ ذي قار يحي�ى النارصي، 
أمس األح�د، عن بدء التقدي�م عىل ٣765 
درج�ة وظيفية يف تربي�ة املحافظة ضمن 
إىل  مش�رياً   ،2016 لع�ام  امل�اك  حرك�ة 
أن التقدي�م س�يكون بش�كل الكرتون�ي.

وق�ال النارصي يف بيان تلقت »املس�تقبل 

العراقي« نس�خة منه، إنه »م�ع الدقائق 
األوىل م�ن ي�وم األح�د وجهن�ا باط�اق 
التقدي�م ع�ىل ٣765 درج�ة وظيفي�ة يف 
تربية ذي قار ناتجة عن حركة املاك لعام 
2016، تضم 15 عنواناً وظيفياً«.وأضاف 
أن »التقديم عىل التعين بش�كل الكرتوني 
الغ�رض  له�ذا  مخص�ص  موق�ع  ع�رب 
تش�مل  موح�دة  الكرتوني�ة  واس�تمارة 

جميع التخصص�ات والوحدات االدارية يف 
املحافظة حسب قرار مجلس الوزراء 226 
وتعليماته«.وتاب�ع، أن »التقديم يس�تمر 
20 يوم�اً ابتداء م�ن اليوم األح�د«، مبيناً 
أن »الدرجات الوظيفية موزعة عىل كافة 
مناطق املحافظة وأقسام مديرية الرتبية 
يف كافة الوحدات وحسب الشواغر الناتحة 

عن الحاجة الفعلية لتلك األقسام«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير الرتبية محمد إقبال عمر الصيديل، أمس األحد، سامة 
موقف 1٣9٤ منتسبا من تربية نينوى.

وقال الصيديل يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن 

»مستشارية االمن الوطني اثبتت من سامة موقف )1٣9٤( من 
منتسبي تربية نينوى املبارشين يف االشهر املاضية«.

وأضاف ان »إطاق رواتبهم سيتم عاجاً«، مؤكدا »متابعته هذا 
امللف بش�كل ش�خيص لغاية اس�تكمال كافة األس�ماء، وتأمن 

رصف رواتبهم حتى يف ايام العطل الرسمية«.

ذي قار تفتح باب التقديم عىل »3765« درجة 
وظيفية يف الرتبية

وزير الرتبية يعلن سالمة موقف »1394« منتسبًا يف الوزارة

    بغداد / المستقبل العراقي

ترأس وزي�ر التخطيط / وزير التجارة وكالة 
الدكت�ور س�لمان الجمي�يل الوف�د العراق�ي 
املشارك يف اعمال اجتماع املجلس االقتصادي 
واالجتماعي العربي )املس�توى ال�وزاري( يف 
دورت�ه الثانية بعد املائة التي بدأت اعمالها يف 
القاهرة حيث تس�لم رئاس�ة الدورة الجديدة 
الت�ي كان يرأس�ها الس�ودان.وقال الجمي�يل 
يف كلم�ة له خ�ال االفتتاح ان ه�ذا االجتماع 
يكتس�ُب اهميًة خاص�ًة يف ضوِء مايش�هُدُه 
العالُم من احداٍث وتطوراٍت وأزماٍت متعاقبٍة 
عىل جميع الصعد االقليمي�ِة والعامليِة، والتي 
تعكُس تأثرياُتها املب�ارشُة وغرُي املبارشِة عىل 
االوض�اِع االقتصادي�ِة واالجتماعيِةالعربيِة ، 
الس�يما فيما يتصل بتحسن مناخ االستثماِر 
وتحري�ِر وتعزيِز ف�رِص اإلندماِج يف االقتصاِد 
العاملي ، ولهذا ، يجُب علينا التخرَك مجتمعن 

بخطًى حثيثٍة ومتسارعٍة نحو التقدِم بالعمِل 
العربي املش�رتك، ألننا يف عال�ٍم اصبَح المكاَن 
فيه ملَن يتحرَك منف�ِرداً ، ولهذا ، ينبغي علينا 
ب�ذَل كل جهِدن�ا لرتجم�ِة مف�رداِت رؤانا اىل 
حقائ�ٍق ملموس�ٍة يف ارِض الواق�ِع، وألج�ِل 
ذل�ك س�يكوُن علينا التغل�َب ع�ىل العديِد من 
التحدياِت ومواجهَة الكثرَي من الصعاِب حتى 
نص�َل اىل غاياِتنا ونحقَق آمالَن�ا وطموحاِتنا 
. واض�اف الجمي�يل إنَّ املواضي�َع وامللف�اِت 
املطروح�ِة عىل ج�دوِل اعماِل ه�ذه الدورِة ، 
ه�ي يف غايِة األهميِة ، الس�يما تل�َك املتعلقِة 
بمنطق�ِة التج�ارِة الح�رِة العربي�ِة الكربى ، 
وغريها من القضايا االقتصاديِة واإلجتماعيِة 
ذاِت العاقِة ، آملن التوصَل اىل نتائج ايجابيٍة 
وقراراٍت عملي�ٍة تأخذ يف االعتب�اِر التطوراِت 
الريعِة واملتاحقِة التي يش�هُدها االقتصاُد 
العامل�ي يف الوق�ت الراه�ن . كما يج�ُب علينا 
نح�ن ال�دوُل العربيُة ب�ذَل املزيِد م�ن الجهوِد 

واالهتماِم بمتابعِة اهداِف التنميِة املس�تدامِة 
يف الوط�ِن العرب�ي ، وم�ن مختل�ِف أبعاِدها ، 
وإىل وض�ِع اآللي�اِت الازم�ِة لذل�ك ، لضماِن 
اإلنخ�راِط الفاع�ِل للدوِل العربي�ِة يف املجهوِد 
الدويل للتنمية املستدامِة واالفادِة من الفرِص 
املتاح�ِة يف تلك املجاالت . .وأش�ار اىل انه ومن 

خال رئاس�ِة العراِق لهذه الدورة ، سنسعى 
اىل تعزي�ز جهوِدنا لتنميِة التع�اون والتكامِل 
ب�ن ال�دوِل العربي�ِة يف املج�االِت االقتصاديِة 
واالجتماعية ، فعىل الرغ�ِم مما حققناه من 
إنج�ازاٍت عىل صعي�ِد العمِل العربي املش�رتك 
م�ازاَل  أن�ه  إالاّ   ، املاضي�ِة  الس�نواِت  خ�اِل 

قارصاً عىل تلبيِة طموحاِت ش�عوِبنا ، ملونِهم 
يدرك�ون تماماً إنَّ يف بلداِنهم موارٍد ومقدراّاٍت 
كبريٍة تكفل لهم ح�قَّ العيِش برخاٍء وضماِن 
مس�تقبٍل اكثُر ارشاقاً . ودعا الجمييل ممثيل 
الدول العربية املش�اركن يف االجتماع اىل دعم 
جهود العراق العادة االعمار وتحقيِق التنميِة 
من خال حث ال�رشكاِت الرصينِة يف بلدانهم 
للمش�اركِة الفاعلِة يف اعادة البن�اِء واالعماِر 
واالس�تفادِة من الفرِص االستثماريِة املتاحِة 
يف عم�وِم الب�اد ، بع�د ان ب�دأ الع�راُق ومنذ 
س�نواٍت ع�دٍة بتنفيذ خطٍة تنموي�ٍة طموحٍة 
ته�دُف اىل توفري فرٍص اس�تثماريٍة يف جميِع 
القطاع�اِت االقتصاديِة والخدميِة .. مش�ريا 
اىل إن الع�راَق يتمت�ُع بمنظومٍة مؤسس�اتيٍة 
يف مجاِل االستثماِر تش�كل مناخاً استثمارياً 
يستجيب لجميع متطلبات املستثمر العربي ، 
كما دعاالدول العربية اىل املشاركة الواسعة يف 

الدورة املقبلة ملعرض بغداد الدويل .

العراق يتسلم رئاسة املجلس االقتصادي واالجتامعي جلامعة الدول العربية

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د محافظ بغ�داد املهندس عط�وان العطواني 
انه سيتابع ش�خصيا الطلبات الخاصة بمنطقة 
ابو عظام التابعة لقضاء التاجي.جاء ذالك خال 
استقباله وفد اللجنة التنسيقية الخاص باملنطقة 

وبحضور مدراء الدوائر الخدمية يف املحافظة.
العطوان�ي ويف بيان اورده مكتب�ه االعامي عرب 
ع�ن ش�كرة وامتنان�ة لوف�د اللجنة التنس�يقية 
عىل متابعة خدم�ات منطقتهم وحرصهم العايل 

وتقديرهم لظرف الدولة والحكومة املحلية.
واس�تمع الس�يد املحافظ للمطال�ب التي قدمها 
الوف�د موضحا بانها مطال�ب رشعية وهي تمثل 

الحد االدنى لخدمة اهايل املنطقة.
واردف:ان�ه س�يتم تحديث ش�بكة امل�اء الصالح 

للرشب واس�تبدال انابيب الباس�تيك اىل التفتايل 
التخطي�ط م�ن  وزارة  تتمك�ن  ان  بع�د  وذال�ك 
اط�اق التخصيص�ات املالي�ة وتهيئ�ة متطلبات 
هذا املرشوع.كما اوعز الس�يد املحافظ اىل مدراء 
الدوائ�ر الخدمية يف املحافظة بان يقوموا باجراء 
الكشوفات الخاصة بتطوير شوارع هذه املنطقة 
لتكون جاهزة حال وص�ول التخصيصات املالية 

لتكون لها االولوية باالكساء والتطوير.
مش�ددا :ع�ىل ان�ه س�يتم متابع�ة جمي�ع هذه 
الطلب�ات من خال ارس�ال لجان م�ن املحافظة 
مطل�ع االس�بوع املقب�ل وبالتع�اون م�ع الجان 

التنسيقية يف املنطقة.
م�ن جانبه�م ثمن الوف�د جهود الس�يد املحافظ 
يف متابع�ة تنفيذ املش�اريع الخدمي�ة وخاصة يف 

مناطق اطراف العاصمة.

خالل لقاءة وفد اللجنة التنسيقية ملنطقة ابو عظام

حمافظ بغداد :ساتابع شخصيًا طلباتكم وهي مجيعها طلبات رشعية
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جلنة البيع واإلجيار 
الثانية يف حمافظة نينوى

إعالن اول  )111( الصادر 2018/8/27
تعلن اللجنة أعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف أدناه والعائدة 
ملكيتها إىل مديرية بلدية التل  وفقا إلحكام القانون )21( لسنة 2013 
املعدل وبطريقة املزايدة العلنية . فعلى الراغبني باإلجيار مراجعة مديرية بلدية 
التل  وخالل مدة )30( يوم تبدأ من اليوم التايل لنشر اإلعالن بالصحف 
مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة 
وستجري املزايدة يف اليوم األخري من مدة اإلعالن يف مقر البلدية ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة أجور نشر 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 املس�تأجر ناكال 
ويعاد اإلعالن عن تأجر امللك وعلى حس�اب الناكل وحتمله فرق البدلني 
وكاف�ة املصاريف األخرى املرتتبة على ذلك إضاف�ة إىل مصادرة أماناته 
وعدم السماح له بالدخول باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية 

بلدية التل.
مدة اإلجيار سنة  واحدة

احلقوقي 
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس جملس االدارة 

سيف الدين سعد هاشم بدير

املشيد على القطعة املرقمةنوع امللك ورقمهت

5/5م 65 جزيرة تلعفر الشماليةالدكاكني املرقمة  من 1  اىل 115

الدكاكني املرقمة من 16 اىل 26 علما 2
ان 21 تتكون من دكانني أ/ب

734/4 م 65 جزيرة تلعفر 
الشمالية

189/4م 65 جزيرة تلعفر الدكاكني املرقمة من 77 اىل 386
الشمالية

مديرية بلديات ميسان
اعالن ثاينجلنة البيع واالجيار

لعدم حصول راغب والحاقا باعالننا املرقم ) 335 يف 2018/7/29 ( تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان 
ع�ن تأج�ر )6( ملك  املدرجة مواصفاته ادن�اه والعائدة اىل مديرية بلدية الكحالء   اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال 
الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الكحالء او س�كرتر 
اللجنة وخالل مدة 15 يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالجريدة الرس�مية   مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال 
تق�ل عن 20 % من القيمة املقدرة لكامل مدته   وس�تجري املزايدة الس�اعة العارشة والنص�ف صباحا   من اليوم التايل 
م�ن م�دة االعالن   ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية الكحالء   ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور النرش 
واالع�الن واللج�ان البالغة 2% واي اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه 

من ايام العمل الرسمي

اىل مسامهي رشكة مرصف العالـم االسالمي لالستثامر والتمويل ) م . خ ( 
م / اعالن دعوة هيئة عامة 

تحية طيبة ...
اس�تنادا الح�كام املادت�ن ) 86 و 87 ( من قانون الرشكات املرقم 21 لس�نة 1997 املعدل وتنفيذا لق�رار مجلس االدارة املتخذ يف 
جلسته املنعقدة يف يوم االثنن بتاريخ 2 / 7 / 2018 يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد يف مقر 
االدارة العامة للمرصف الكائن يف بغداد يف شارع النضال – محلة 103 – ش11 – مبنى 47 يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم 
الثالث�اء املواف�ق 9 / 10 / 2018 وعند عدم حصول النصاب يؤجل االجتماع اىل نفس الزمان واملكان من االس�بوع التايل واملوافق 

الثالثاء 16 / 10 / 2018 ملناقشة جدول االعمال املدرج يف ادناه .
1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2017 واملصادقة عليه .

2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2017 واملصادقة عليه .
3 – مناقشة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2017 واملصادقة عليها .

4 – االطالع عىل تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2015 واملصادقة عليه .
5 – مناقشة واقرار مقسوم االرباح لسنة 2017 واتخاذ القرار املناسب بشانه .

6 – اقرار تعين السيد ) محمد صربي محمد ( مراقب حسابات ثاني للمرصف لعام 2017 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس 
املهنة .

7 – تعين مراقبي حسابات لسنة 2018 وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس املهنة واملصادقة عليه .
8 – اجراء انتخابات تكميلية من عضو اصيل واحد وخمسة اعضاء احتياط وفق املادة 108 / ثالثا من قانون الرشكات رقم 21 

لسنة 1997 املعدل .
9 – تعين هيئة رشعية .

راجن الحضور اصالة او انابة احد املس�اهمن بموجب صك االنابة او توكيل الغر بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل وابراز 
شهادة االسهم االصلية وايداع االنابات والوكاالت قبل ثالثة ايام من موعد االجتماع اىل مركز ادارة املرصف وفق احكام املادة 91 

من قانون الرشكات . يرسنا ان نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع وافر االحرام والتقدير

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد: /1339 /ش3/ 2018 

التاريخ : 5/ 9/ 2018 
اىل / املدعى عليه ����� احسان محمد محسن 

م/اعالن 
بن�اءا ع�ىل الق�رار الص�ادر من قب�ل ه�ذه املحكمة 
بتاري�خ  7/ 8/ 1018 بالدع�وى املرقم�ة  1339/ 
ش3/ 2018 املتضمن الحك�م بتأييد حضانة املدعية 
م�روة محمد ن�ارص لالطف�ال كل من )منتظ�ر تولد 
13 /4/ 2011 وف�رح  تول�د 1/22/ 2013 وحي�در 
تول�د  1/ 11/ 2009 ( وذل�ك لغرض مراجعة الدوائر 
الرس�مية وش�به الرس�مية عىل ان ال يس�تخدم هذا 
الحكم لغرض اس�تخراج جوازات س�فر للمحضونن 
او الس�فر به�م خ�ارج القط�ر اال بموافق�ة والدهم 
املدعى عليه  احس�ان محمد محسن وتحميل املدعى 
احس�ان محمد محس�ن الرس�وم واملصاريف حكما 
غيابي�ا قاب�ال لالع�راض والتمييز والش�عار مختار 
ح�ي ميس�ان  محمد حبي�ب الهاليل  بتاري�خ  4/ 9/ 
2018 املتضمن ارتحال املدعى عليه اىل جهة مجهولة 
وكذلك رشح املبلغ القضائي محمد عيل كاظم بتاريخ  
9/4/ 2018 علي�ه تقرر تبليغك بصحيفتن محليتن 
يوميتن وعند عدم اعراضك عىل القرار املذكور اعاله 
خالل املدة القانونية فس�وف يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية وفق القانون .
القايض 

عيل لفتة جادر
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف الدجيل
محكمة بداءة الدجيل
العدد 237/ب/2018

التاريخ 2018/9/6
اىل املدعى عليه / ماجد حسن عيل

اعالن
اقامت املدعية صبيحة حسن عيل

ضدك�م الدع�وى املرقم�ة 237/ب/2018 امام هذه 
املحكمة والتي تطلب فيها ازالة شيوع  ولعدم معرفة 
مح�ل اقامتك قررت املحكمة تبليغك اعالنا بواس�طة 
صحيفت�ن محليت�ن وعن�د ع�دم حض�ورك يف ي�وم 
املرافعة املصادف 2018/9/17 او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض

جاسم محمد داود
��������������������������������������������

فقدان
فقدت مني براءة الذمة الرضيبية الصادرة من الهيئة 
العام�ة للرضائ�ب /ف�رع النج�ف االرشف ذي العدد  
/11724 بتاري�خ 2010/8/8 واملعنونة اىل /مديرية 
مرور القادس�ية بأس�م /عظيم عب�د عيل هالل فعىل 

من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

فقدان
فق�دت  من�ي الهوي�ه الص�ادرة م�ن وزارة الكهرباء 
بأس�م )موىس محمد فرحان( الرجاء من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.
  ��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد 4736/ش2018/7

 التاريخ 2018/9/9
اىل املدعى عليه / عيل عبد الحسن حمزة  

اقامت املدعية زهراء محمد حسن محمد عيل الدعوى 
املرقمة 4736/ش2018/7 امام هذه املحكمة والتي 
تطلب فيها التفريق القضائي لعدم االتفاق وملجهولية 
محل اقامتكم وحس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مختار حي املكرمة � النجف لذا تقرر تبليغك بواسطة 
فعلي�ك  رس�ميتن  محليت�ن  يوميت�ن  صحيفت�ن 
الحض�ور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 
يوم 2018/9/23 الساعة التاسعة صياحا وعند عدم 
حضورك س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

حسن عباس سمن
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 593/ب2018/1

التاريخ 2018/9/9
اىل املدعى عليها / مليحة حبيب عيل 

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 593/ب2018/1 
يف 2018/4/22 واملتضمن الحكم بالزام املدعى عليها 
لتأديتها للمدعي عبد الرزاق عبد الشهيد عبد الحسن 
مبلغ مقداره خمس�ة مالي�ن وثمانية وعرشون الف 
دين�ار ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي و اش�عار  مختار الحوي�ش املدعو 
حسن شروزه لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن ولك ح�ق الطعن عىل 
القرار املذكور خالل املدة املقررة يف كافة  طرق الطعن 
القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

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

فقدان
فق�دت مني ب�راءة الذم�ة الرضيبي�ة الص�ادرة من 
الهيئ�ة العام�ة للرضائب /فرع النج�ف االرشف ذي 
الع�دد  /16957 بتاري�خ 2011/10/2 واملعنونة اىل 
الهيئة العامة للرضائب /فرع نينوى الس�احل االيرس 
باس�م ) هاشم حسن رسحان(   فعىل من يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار
��������������������������������������������

فقدان
فقد مني دفر تجهيز وقود للمضخات الزراعية بأسم 
)حس�ن نواف ون�اس( الصادر من رشك�ة املنتجات 
النفطية قس�م توزي�ع الفرات االوس�ط /فرع املثنى 

عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

العدد: 397 
التاريخ: 4/ 9/ 2018

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

مدة االيجاربدل التاجير )الحالي( رقما وكتابه للسنة الواحدةالمساحةرقمه وموقعةنوع العقارت
ثالثة سنوات350000 ثلثمائة وخمسون الف دينار  12م2جزء من  مساحة 150/1حانوت1
ثالثة سنوات350000 ثلثمائة وخمسون الف دينار  15م2جزء من  مساحة 162/1حانوت2
ثالثة سنوات500000 خمسمائة   الف دينار  21م2جزء من  مساحة 121/1حانوت3
ثالثة سنوات500000 خمسمائة   الف دينار  21م2جزء من  مساحة 121/1حانوت4
ثالثة سنوات850000 ثمنمائة وخمسون  الف دينار  133م2جزء من  مساحة 897/1ورشة حدادة5
سنة واحدة400000 اربعمائة الف دينار2×3م218 سرايكشك6

العاملية WWW.NRC.OIL.GOV.IQ او مراسلتنا على البريد

قاسم عبد الرمحن حسني
املدير العام وكالة

رئيس جملس االدارة
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الشعب 
رقم االضبارة 1280 / 218 

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الشعب العقار تسلسل 
الش�عب  يف  الواق�ع  ثعالب�ة  86 م9   /  1
– الجزائ�ر العائ�د للمدي�ن رع�د فهم�ي 
حس�ن املحجوز لقاء طل�ب الدائن نادية 
عبد الجب�ار خماس البال�غ 54375245 
دينار اربعة وخمس�ون مليون وثالثمائة 
وخمسة وسبعون الف ومائتان وخمسة 
واربع�ون دين�ار  فع�ى الراغ�ب بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة خمس�ة 
ع�رش يوما تب�دا م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانوني�ة 
ع�رشة م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م 

التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل 
املواصفات :

1 – موقع�ه ورقم�ه : الش�عب – ح�ي 
الجزائر – محلة 351 ز 48 دار / 6 .
2 – جنسه ونوعه : دار ملك رصف .

3 – ح�دوده واوصاف�ه : كم�ا مثب�ت يف 
صورة قيد وخارطة العقار 

4 – مش�تمالته :العق�ار يتك�ون من دار 
ومشتمل مفروز بصورة غري رسمية الدار 
يتكون م�ن طرمة وصالة ومطبخ مغلف 
بالس�تك ترك�ي وحم�ام مغلف بالس�تك 
ومرافق مغلفة فرفوري / وكلدور ودرج 
ي�ؤدي اىل الطاب�ق العلوي لل�دار الطابق 
العل�وي يتك�ون م�ن غرف�ة ن�وم عدد ) 
2 ( ودرج ي�ؤدي اىل البيتون�ة ومنه�ا اىل 
السطح جدران الدار من الطابوق مغلفة 
و مكس�وة بالج�ص والب�ورك واالرضية 
م�ن ال�كايش املوزائي�ك القدي�م س�قف 
ال�دار االريض من الش�يلمان ) ع�كادة ( 
ام�ا الطاب�ق العلوي للدار مس�لح ) صب 
( حص�ة املدين ال�دار مش�غولة من قبل 
الدائنة ناديه عبد الجبار خماس املشتمل 
املف�روز بصورة غري رس�مية يتكون من 
طرمة وصال�ة ومطبخ وحم�ام ومرافق 
مش�رتكة ودرج يؤدي اىل الطابق العلوي 
يتك�ون م�ن غرف�ة ن�وم واح�دة جدران 
املش�تمل من الطابوق مكس�وة بالجص 
 ( املش�تمل ش�يلمان  والب�ورك ونص�ف 
عكادة ( املش�تمل يعود اىل املدعو ) مهند 
مظلوم عبد ( شبابيك الدار واملشتمل من 
الحدي�د واالب�واب الداخلية من الخش�ب 

واالبواب الخارجية من الحديد .
5 – مس�احته : املساحة الكلية : 225 م2 

وسهام املدين يف العقار 12 / 136 م2 .
6 – درجة العمران : دون الوسط .

7 – الش�اغل : الدائنة / ناديه عبد الجبار 
خماس وترغب البقاء بصفة مستاجر .

8 – القيم�ة املق�درة : القيم�ة املق�درة 
لحص�ة املدين�ة يف العق�ار البالغ�ة 12 / 
136 م2 هي 70800000 سبعون مليون 
وثمانمائة الف حس�ب الضوابط والقيمة 
املق�درة لحصة املدي�ن البالغة 12 / 136 
م2 85000000 خمس�ة وثمانون مليون 

حسب اسعار السوق السائدة . 
����������������������������������

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الصويرة 
العدد 46 / خ / 2018 

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الصويرة سهام املدين 
) ع�ي حس�ن عب�د الخال�ق ( يف العقار 
تسلس�ل 232 / 615 – ال�راي الواق�ع 
يف الصوي�رة املحجوز لق�اء طلب الدائن ) 
حسن علوان سلمان ( البالغ 000 / 500 
/ 28 ثمانية وعرشون مليون وخمسمائة 
الف دينار فع�ى الراغب بالرشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل م�دة ثالثون يوم تبدا 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش وفق امل�ادة 95 و 
97 من قان�ون التنفيذ مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة 3 % م�ن القيم�ة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .
املواصفات :

-موقعه ورقم�ه : 232 / 615 – الراي 
– الصويرة .

-جنسه ونوعه : دار سكن طابو رصف .
-ح�دوده واوصاف�ه : الش�مال الرشقي 
العقار املرقم 614 / 232 الشمال الغربي 
العقار املرق�م 97 / 232 الجنوب الغربي 
العقار املرقم 91 / 232 الجنوب الرشقي 

العقار املرقم 15 / 232 
-مش�تمالته : دار س�كن مكونة من ) 3 
( غرف وصحيات بناء قديم اما املش�تمل 
مكون من ) 2 ( غ�رف وحمام بناء قديم 
عكادة وتوجد ) 50 ( م مساحة فارغة يف 

نهاية العقار .
-مساحته : 273 مرت مربع .

-درجة العمران : دون الوسط 
-الش�اغل : ع�ي تحس�ن عي – ش�اغل 

املشتمل .
-القيم�ة املق�درة لس�هام املدي�ن : 000 
/ 500 / 28 ثماني�ة وع�رشون ملي�ون 

وخمسمائة الف دينار .
املنفذ العدل 

عي عبد الحسن شياع العجياوي 
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مجلس القضاء االعى 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة تاج الدين 
العدد 200 / ب / 2018 

م / اعالن 
اىل املدعى عليه / مروان حمد كامل فرج 
اصدرت محكمة بداءة تاج الدين بموجب 
قراره�ا املرق�م 200 / ب / 2018 يف 27 
بتادي�ة  بالزام�ك  يق�ي   2018  /  8  /
مبلغ مق�داره ثالثة مالين وخمس�مائة 
ال�ف دينار للمدع�ي مؤيد ه�ادي داموك 
وتحميل�ك الرس�وم واملصاري�ف واتعاب 
املحام�اة وملجهولي�ة مح�ل اقامتك فقد 
قررت هذه املحكمة تبليغك بقرار الحكم 
بصحيفتن يوميت�ن محليتن ويحق لك 
االع�رتاض واالس�تئناف والتميي�ز خالل 
املدة القانونية وبخالف ذلك سوف يصبح 

القرار باتا وفق القانون .
القايض 

صالح حسن الخالدي

فقدان
فقدت مني الهوية الص�ادرة من مديرية 
التنمي�ة الصناعي�ة رقم اجازة تأس�يس 
 ( امل�رشوع  اس�م   )71455  ( امل�رشوع 
ح�داد الخليل ( اس�م صاح�ب املرشوع ) 
خلي�ل جواد كاظم ( عى م�ن يعثر عليها 
تسليمها اىل جهة االصدار او االتصال عى 

الرقم 07801790621 .
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وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن بيع عقار

القطع�ة 3/14759  رق�م  او  التسلس�ل 
ميسان 

املحلة او رقم واس�م املقاطعة : 4 جزيرة 
النجف

الجن�س : دار مف�رزة لدارين بصورة غري 
رسمية

النوع ملك رصف
رقم البار

رقم الطابق 
رقم الشقة

املس�احة 260 م2 حصة صاحب العالقة 
130م2

املش�تمالت : اس�تقبال وصال�ة وغرفتن 
نوم ومطبخ وصحيات سقوفه شيلمان 

املزروعات او املغروسات 
واردات املبيع السنوية :

الشاغل : حصة عقيل كاظم جاسم
مقدار البيع حصته من العقار 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف  النجف 
االوىل باملزاي�دة العلني�ة العقار املوصوف 
اع�اله العائ�د للراه�ن حص�ة  � عقي�ل 
كاظم جاس�م لقاء طلب الدائ�ن املرتهن 
م�رف الرافدي�ن � مس�لم ب�ن عقي�ل 
البال�غ ) 21,675,000(   واحد وعرشون 
وس�بعون  وخمس�ة  وس�تمائة  ملي�ون 
الف دين�ار فعى الراغب باالش�رتاك فيها 
مراجع�ة ه�ذه الدائ�رة خ�الل 30 يوما 
اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية  
نقدي�ة او كفال�ة مرفي�ة ال تق�ل عن 
10% م�ن القيمة املقدرة للمبي�ع البالغة 
) 80000000 ملي�ون ( ثمان�ون ملي�ون 
دين�ار  وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 

)12( ظهرا من اليوم االخري 
مدير التسجيل العقاري يف النجف االوىل

احمد حمزة كريم 
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فقدان 
الرضيبي�ة  الذم�ة  ب�راءة  من�ي  فق�دت 
الص�ادرة من الهيئة العام�ة للرضائب /

فرع النج�ف االرشف ذي العدد  /16416 
بتاريخ 2017/8/21 واملعنونة اىل الهيئة 
العامة للرضائب فرع )املحمودية( بأسم 
/محمد محس�ن س�عيد فعى م�ن يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار
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مجلس القضاء االعى
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 1675/ب2018/5
التاريخ 2018/9/6

اىل املدعى عليه  / داود سلمان جرب 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 
 2018/7/19 يف  1675/ب2018/5 
بتأديت�ك  بالزام�ك  الحك�م  واملتضم�ن 
للمدعي مكي سلمان جرب وجماعته اجر 
مثل العقار تسلس�ل 359/3188 للفرتة 
م�ن 2017/6/12 ولغاية 2018/4/18 
البالغ ثالثة مالين وخمسمائة وعرشون 
الف وثمانمائة وسبعة وتسعون دينار ال 
غريه�ا     ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار 

املختار حي السعد
جاسم حس�ن الش�مري لذا تقرر تبليغك 
بصحيفت�ن  املذك�ور  بالق�رار  اعالن�ا 
محليت�ن يوميت�ن ولك ح�ق الطعن عى 
الق�رار املذك�ور خ�الل امل�دة املق�ررة يف 
كافة  ط�رق الطعن القانونية وبعكس�ه 
سيكتس�ب القرار املذكور درج�ة البتات 

وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
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اعالن فقدان
فق�دت من�ي ب�راءة الذمة الص�ادرة من 
النج�ف  يف  للرضائ�ب  العام�ة  الهيئ�ة 
بأس�م املواط�ن حس�ن مصطف�ى زك�ر 
برق�م االضب�ارة / 13574 واملعنون�ة اىل  
هيئ�ة العام�ة اىل رضيبة واس�ط بالعدد  
يعث�ر  فم�ن   2018/6/10 يف   11846/

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
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فقدان 
فقد الوصل الصادر م�ن بلدية النعمانية 
املرقم 996508 يف 26 / 4 / 2017 بمبلغ 
1320000 ملي�ون وثالثمائ�ة وعرشون 
الف دين�ار الخاص بالحان�وت رقم 485 
بأس�م / سجاد ش�اكر محمود فعى من 

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

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

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

واالقامة ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء عى الدعوى املقامة من قبل املدعي ) 
سعيد زغري اسماعيل ( يطلب تبديل لقب 
من ) العجيي ( اىل ) العامري ( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية من خالل 
م�دة اقصاه�ا 15 يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016.
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدي�ر االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العام / وكالة 
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تنويه 
نرش يف جري�دة الع�راق االخبارية بالعدد 
680 ي�وم االح�د 9 / 9 / 2018 وجريدة 
املستقبل العراقي بالعدد 1744يوم االحد 
9 / 9 / 2018 حي�ث ذكر يف اعالن رشكة 
حصاروس�ت للتج�ارة العام�ة املحدودة 
اع�الن دعوة دائن�ن حيث ذك�ر املصفي 
املحام�ي ع�ي عب�د الع�ايل س�عيد خطأ 
والصحي�ح ه�و املصفي عي عب�د العايل 

سعيد – لذا اقتىض التنويه .

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 ابو شمع 
الجنس  قطعة ارض

النوع ملك رصف
رقم الشقة : 

املساحة : 2 اولك
املشتمالت

املزروعات او املغروسات 
واردات املبيع السنوية :

مقدار البيع :  نصف العقار
بنتيجة املزاي�دة الجارية التاري�خ 2018/8/29 لبيع العقار 
املوص�وف اعاله العائد للراهن ضياء س�لمان كاظم فقد بلغ 
بدل الس�وم )  لم يبلغ( دينارا وبم�ا ان البدل املذكور اقل من 
اربع�ة اخماس القيمة املق�درة البال�غ )12,000,000( اثنى 
ع�رش مليون دينار فقد اقتىض تمديد املزايدة ملدة )15 ( يوما 
اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن فعى الراغب 
باالشرتاك فيها مراجعة دائرة التسجيل العقاري يف املحمودية 
خالل املدة املذكورة مس�تصحبا معه تأمينات قانونية نقدية 
او كفالة مرفي�ة ال تقل عن 10 % من القيمة املقدرة للبيع 
وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة )12( ظهرا من اليوم االخري 

وبعدها تجري االحالة القطعية بالبدل االخري

رجاء عبد السادة 
مدير دائرة التسجيل العقاري

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من الكلية 
الرتبوي�ة املفتوحة يف البرة بأس�م ) 
مروة خالد فاضل ( عى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص
القسم: قسم االمالك والعقارات

اعالن رقم )11057( 
بالنظر لعدم حصول راغب

تعل�ن الرشكة العام�ة الدارة النقل الخاص عن اج�راء مزايدة علنية 
لتاج�ري     املش�يدات املدرج�ة ادناه يف محافظة )الب�رة(  يف اليوم 
)الخام�س ع�رش( تبدا اعتب�ارا من الي�وم التايل لنرش االع�الن وفقا 
لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013 والرشوط 
التي يمكن الحصول عليها من قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ )5000( 
دين�ار غري قابلة لل�رد فعى الراغب�ن الحضور  يف الس�اعة الحادية 
ع�رش يف قس�م الرشكة يف محافظ�ة )البرة (  ع�ى ان يقدم املزايد 
كت�اب يؤيد ب�راءه ذمته من الرضيب�ة معنون اىل )الرشك�ة العامة 
الدارة النق�ل الخاص( وهوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية او 
)البطاقة الوطنية املوحدة( وبطاقة السكن )النسخ االصلية( وبدفع 
التامينات القانونية البالغة 20% مرضوبا يف عدد س�نن العقد بصك 
مص�دق وكذلك يتحم�ل  الناكل فرق البدلن يف عدد س�نن العقد ويف 
حال�ة مصادفة موعد املزايدة عطلة رس�مية تج�ري املزايدة يف اليوم 

التايل

وزارة الدفاع
مناقصة عامة )حملية(   رقم )1( لسنة 2018املديرية العامة للعقود واملبيعات

 لتجهيز كامريات ونواظري حرارية ومولدات وخزانات واكياس رمل مع النصب والتشغيل والصيانة
اىل :السادة

م/ مناقصة عامة )حملية(   رقم )1( لسنة 2018
 لتجهيز كامريات ونواظري حرارية ومولدات وخزانات ماء واكياس رمل مع النصب والتشغيل والصيانة

ي�ر وزارة الدف�اع/ املديري�ة العامة للعقود واملبيعات بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخ�ربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز )كامريات ونواظري حرارية ومولدات وخزانات ماء واكياس رمل مع النصب والتش�غيل 
والصيانة( مع مالحظة ماياتي:

Modd.g.Contracts@ucidn.iraqi-mod.  1-عى مقدمي العطاءات املؤهلن والراغبن يف الحصول عى معلومات اضافية االتصال باملديرية العامة للعقود واملبيعات )من الساعة 900اىل الساعة 1500  (  وعى االيميل
org

او املوبايل ) 07902783136(  وكما موضحة يف التعليمات ملقدمي العطاءات 
2-متطلبات التاهيل املطلوبة :  تجهيز كامريات ونواظري حرارية ومولدات وخزانات ماء واكياس رمل مع النصب والتشغيل والصيانة

3-بام�كان مقدم�ي العط�اء املهتمن برشاء  وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري ) كتاب رس�مي ( معنون اىل وزارة الدفاع /املديرية العامة للعقود واملبيعات وبعد دف�ع قيمة البيع البالغة )100,000مائة الف دينار 
عراقي   

4-يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ) وزارة الدفاع /بغداد /قرب جر الجمهورية )املنطقة الدولية (( يف املوعد املحدد ) لغاية الساعة 1400 من يوم االربعاء املصادف  2018/10/3 (.
العطاءات املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن يف الحضور يف العنوان االتي ) وزارة الدفاع /بغداد/قرب جر الجمهورية )املنطقة الدولية (( يف  الس�اعة 1400 

من يوم االربعاء  2018/10/3
5-اعالن املناقصة للفرتة من  يوم االربعاء املصادف 2018/9/12 ولغاية الساعة 1400 من يوم االربعاء املصادف 2018/10/3 

6-تبلغ الكلفة التخمينية  االجمالية ) 856,000,000 ( دينار عراقي ثمانمائة وستة وخمسون مليون دينار ال غري
7-املنشا : )الناظور الحراري/امريكا( )الكامريا/امريكا( )مولدة 5kv  / انكليزي او كوري( 

)مولدة 50kv / انكليزي او املاني ( )خزان ماء /سعودي( )اكياس رمل/ محي او اجنبي( 
8 � فرتة التجهيز )60( ستون يوم 

9 � تقدم التأمينات  االولية بنسبة )3%( من الكلفة التخمينية  عى شكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة صادرة من مرف حكومي او مرف معتمد من البنك املركزي العراقي ألمر وزارة الدفاع / املديرية 
العامة للعقود واملبيعات يذكر فيه اسم ورقم املناقصة عى ان تثبت العناوين الوظيفية ملصدري خطابات الضمان وان يكون نافذا ملدة ستة اشهر

10-تقدم التامينات النهائية عى ش�كل خطاب ضمان حس�ن تنفيذ للعقد بنس�بة )5%( من قيمة العقد بعد التبلغ بكتاب االحالة وقبل توقيع العقد وان اليكون خطاب الضمان مرشوط ويدفع حن الطلب صادر من 
م�رف حكوم�ي او م�رف معتمد لدى البنك املركزي العراقي للرشكات العراقية والرشكات االجنبية التي لديها تمثيل يف العراق ومرف معتمد ل�دى املرف العراقي للتجارة )TBI( للرشكات االجنبية التي ليس لها 

تمثيل يف العراق
11-ان يقدم مقدم العطاء كتاب عدم املمانعة من االش�رتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب عى ان يكون معنون اىل وزارة الدفاع مع تأييد منحه الهوية الرضيبية والرقم الرضيبي ويلتزم بجلب ما يؤيد 

براءة ذمته عند االحالة
12 � يح�ق للط�رف االول مص�ادره التأمينات االولية ملن تح�ال اليه املناقصة عند نكوله عن توقيع العقد بعد التبلغ بكتاب االحالة او عند س�حب مقدم العطاء لعطائه خالل ف�رتة نفاذيته وبعد غلق املناقصة او رفض 

التصحيح عى اخطائه الحسابية يف العطاء وانعكاسها عى قرار االحالة وسيتم اتخاذ االجراءات القانونية املنصوص عليها يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014
13-تقديم براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للرشكات العراقية والرشكات االجنبية التي لديها مكتب تمثيل او فرع يف العراق

14 -يتم اس�تيفاء  رس�م الطابع  بنس�بة ) 0.003 ( ثالثة باالف من قيمة العقد وبعملة العقد وفق قانون رس�م الطابع رقم )71( لسنة 2012ووفقا لالصول والرسم العديل البالغ )  0.001 ( واحد باالف من قيمة العقد 
عى ان اليزيد عن )10,000( عرشة االف دينار وحسب قانون الرسوم العدلية الرقم )11( لسنة2015  .

15 � ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشرتاك يف املناقصات بصورة مبارشة او غري مبارشة مع مراعاة احكام الترشيعات النافذة
16 � تقدم الرشكات البيانات املالية لها الخر سنتن كحد ادنى ضمن اوراق الرشكة

17  � تلتزم الرشكات العراقية والرشكات االجنبية التي لديها تمثيل يف العراق بجلب كتاب من نقابة املحاس�بن واملدققن او جمعية املحاس�بن يؤيد س�المة املوقف القانوني للمحاس�ب الذي يقدم الحس�ابات الختامية 
ضمن اوراق الرشكة آلخر سنتن

18 � تدوين اسعار فقرات استمارات العطاءات ) القسم الرابع والقسم السادس( ومبلغه االجمايل باملداد
19 � يعول عى السعر املدون  كتابه يف حالة اختالفه عن السعر املدون رقما كما يعول عى سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة 

20  � يتم اعتماد عنوان الرشكة املثبت يف العطاء عنوانا للمراسالت والتبليغات وعى الرشكة االبالغ بكل تغيري يطرأ عى هذا العنوان خالل مدة )7( سبعة ايام من تاريخ حصوله 
21 � معايري التأهيل :

أ � عدم االنحراف يف توقيتات التجهيز 
ب � رسعة التجهيز 
ج � دقة املواصفات 

د � االسعار التنافسية 
ه� � االعمال املنجزة ضمن االختصاص 

22 � يلتزم مقدم العطاء بتقديم قائمة باألعمال املماثلة املنجزة معززة بتأييد جهات التعاقد املعنية 
23 � يف حالة تحقق ديون  بذمة الطرف الثاني يحق للطرف االول تحصيل الديون بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي رقم )56( لسنة1977.

 24 � العقد خاضع لجميع القوانن النافذة بضمنها قانون رضيبة الدخل املرقم )113( لسنة 1982وتعديالته وتعليماته .
25 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة  كافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القوانن النافذة

26 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن الخر اعالن عن املناقصة
27  �يلتزم مقدمي العطاءات من الرشكات العراقية بتقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية  للمدير املفوض واصحاب الرشكة  

28 �  ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنوك وثائق املناقصة او اجراء اي تعديل عليها
29 � يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد املشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء

30 �  يف حالة الغاء املناقصة  فسوف يتم اعادة  ثمن رشاء الوثائق الخاصة باملناقصة فقط دون تعويض مقدمي العطاءات.
31 � اليجوز ملدير مفوض ألكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة 

32 � ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
33 � ان يكون موعد انعقاد املؤتمر لإلجابة عى استفسارات املشاركن يف املناقصة الساعة )1300 من يوم االحد املصادف 2018/9/23( 

 34  �  يف حالة مصادفة تاريخ الغلق عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق اليوم الذي يي العطلة والذي يكون فيه دوام رسمي
 35  � صندوق العطاءات مفتوح طيلة فرتة االعالن وخالل ايام الدوام الرسمي )من الساعة 900 ولغاية الساعة 1400( 

36 � يف حالة عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثائق القياسية للمناقصة بكافة اقسامها فسيتم استبعاد العطاء
37 � تقوم الرشكة باالطالع عى الوثائق القياسية املرفقة مع املناقصة   )     (   وثيقة باللغة العربية   بموجب كتاب وزارة التخطيط 27131 العدد : 27131 يف   2016/12/22 مع قرص ) CD( ألغراض توضيحية

38-للمزيد من املعلومات يمكن زيارة  املوقع االلكرتوني لوزارة الدفاع :
WWW.mod.mil.iq

لالجابة عن استفساراتكم مراسلتنا عى الربيد االلكرتوني :
Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org

مكتب املفتش العام:
Nasr.falah@ucidn.iraqi-mod.rg

املديرية العامة للعقود واملبيعات

العدد : 11057
التاريخ 2018/9/4

املهندس
عبد العظيم عبد القهر جاسم

املدير العام وكالة

مدة االيجارالتامينات اسم العقارت

صاله ذو طابقين في مرأب 1
البصرة الموحد

4,912,200 مليون 
 دينار

العدد: 2860
التاريخ : 2018/9/8
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العدد )1745( االثنين  10  ايلول  2018
اعالنات6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

رئاسة محكمة جنايات البرصة / الهيئة الثانية 
العدد: 650/ج هـ 2014/2

التاريخ : 2018/9/5
إعالن 

إىل املتهم الهارب/عيل كريم عيل أحمد  
حيـث تبني إنك مجهـول محل اإلقامة والعنوان ولكونـك مطلوب أمام هذه 
املحكمة يف القضية الجزائية املرقمة 650/ج هـ 2014/2 وفق أحكام املادة 
406 من قانون العقوبات. فقد اقتىض تبلغك بواسـطة بصحيفتني يوميتني 
بالحضـور أمام هذه املحكمـة صباح يوم املحاكمـة املوافق 2019/3/27 
لتجيـب عن التهمة املوجهـة لكما وبخالفه سـتجرى محاكمتك غياباً وفق 

للقانون.
القايض / رياض عبدالعباس محمد

رئيس محكمة جنايات البرصة /الهيئة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة جنح الفاو 
العدد: 215/ج/2017
التاريخ: 2018/8/16

اعالن 
اىل املتهمة الهاربة / هبه توفيق خلف

أصدرت هـذه املحكمة بتاريخ 2018/6/24 حكمـاً غيابياً يقيض بالحكم 
عليـك ملـدة )ثالثة سـنوات( وفـق احـكام املـادة )15/ رابعاً( مـن قانون 
الجـوازات وإصـدار أمر القبـض بحقك وفق املـادة املذكورة أعـاله لتنفيذ 
العقوبة بحقك، وملجهولية محـل اقامتك يف الوقت الحارض. قررت املحكمة 
تبليغـك بصحيفتني محليتني يوميتني بالقرار ولك حـق االعرتاض والتمييز 
ضمن املدة القانونية وبعكسـه سوف يكتسب الحكم الدرجة القطعية وفق 

األصول.
القايض / احمد سعيد طعمة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة جنح شط العرب 

العدد: 144/ج/2018
التاريخ: 2018/9/4

اىل املحكوم عليه / مصطفى قاسم بلوي عباس البومشيح
تبليغ بالحكم الغيابي

بتاريخ 2018/9/2 لصدرت محكمة جنح شط العرب ويف الدعوى الجزائية 
املرقمة 144/ج/2018 حكماً غيابياً يقيض بحبسك حبساً بسيطاً ملدة سنة 
واحدة وفق أحكام املادة )1/456/ب( من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 
1969 وتعديالته مع احتسـاب مدة توقيفك للفرتة من 2017/9/1 ولغاية 
2017/9/26 تنـزل مـن مدة الحكم وذلك عن تهمة احتيالك عىل املشـتكي 

عبدالواحد طاهر محي واستناداً ألحكام املادة 234/أ األصولية. 
تقـرر تبليغـك بالحكم عن طريق النـر يف صحيفتني محليتـني وبإمكانك 
االعـرتاض عىل الحكـم الغيابي الصـادر بحقك خالل مدة ثالثة أشـهر تبدأ 
من اليوم التايل لتاريخ النر وبخالفه سـوف يصبح الحكم الغيابي بمنزلة 

الحكم الوجاهي. 
القايض/ عطيه منخي جرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد  188/ب /2018
اىل املدعـى عليـه / املديـر املفـوض لركـة الغـدق للمقـاوالت العامـة 

واالستشارات الهندسية املحدودة اضافة لوظيفته   
بتاريخ 31 / 7/ 2018 اصدرت هذه املحكمة يف الدعوى اعاله قرارا غيابيا 
يقـيض بالزامك بتاديـة مبلغ قدره ثمانيـة ماليني وخمسـمائة الف دينار 
للمدعـي سـلمان فرهـود خصاصه  وملجهوليـة محل إقامتـك قررت هذه 
املحكمـة  تبليغك بالحكم الغيابي ونره يف صحيفتني محليتني رسـميتني 
ولـك حق االعرتاض عىل الحكـم الغيابي خالل املـدة القانونية البالغ عرة 

ايام وعند عدم اعرتضك عىل القرار سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض 

مرتىض كاظم ال شغيدل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد  2845/ش /2018

اىل املدعى عليه / امجد حامد نعمة 
بتاريـخ 2018/8/2  أصـدرت هـذه املحكمـة  قرارا غيابيـا يقيض بزيادة 
النفقة املفروضة لالطفال ) بانه ( مائة وثمانون الف دينار و) رفيف ( مائة 
وسـتون الف دينار بنات املدعية هالة عادل صالح  وملجهولية محل إقامتك 
حسب إشعار مختار منطقة الجهاد الثانية يف النجف واملرفق بكتاب مركـز 
رشطة السـالم بالعـدد 17411يف 2018/9/5 عليه تقرر تبليغك بواسـطة 
صحيفتني محليتني رسميتني عىل القرار املذكور وعند عدم اعرتاضك ضمن 

املدة القانونية سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية   
القايض 

صابر جماغ سلمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء قي يثرب 
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 

العدد 121 / 2018 
م / نر فقدان 

قدمت املدعوة ) حدهن صبار حسن ( طلب نصبها قيمة عىل ولدها املفقود 
) عادل قدوري اسماعيل ( الذي فقد بتاريخ 13 / 9 / 2014 ولم يتم العثور 
عليه تقرر نره يف صحيفتني محليتني رسـميتني ومن لديه معلومات عن 
املفقـود الحضور اىل هذه املحكمة خالل عرة ايـام من تاريخ االعالن ويف 
حالة عدم حضورك سـوف يتم نصب والدتك قيما عليك وحسـب االصول ... 

مع التقدير 
القايض 

فائق مشعل صالح 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن دعوة دائنني 
اني املصفية املحامية امنية خالد نجم املرسومي لركة الفرصة للصناعات 
الكارتـون املحدودة ادعو كل من له حق او ديـن عىل الركة مراجعته عىل 

العنوان التايل بغداد – حي الجامعة م 635 ز 38 د 19 .
املصفية املحامية 

امنية خالد نجم املرسومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل املتهم الغائب ) ر.ن ماجد عطوان عبد السادة عبد عيل (

املنسوب اىل ) مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات( 
العنوان ) محافظة البرصة ـ كرمة عيل(

بما انك متهم وفق املادة /35/ من ق.ع.د  رقم 14 لسـنة 2008 الختالسـك 
املسـدس الحكومـي املرقـم )x32802z ( نوع  برتا مع كافـة ملحقاته مع 
)10( اطالقـة من نوعـه مع البندقية الحكومية املرقمـة )7035243( نوع 
كالشـنكوف مع )90(  اطالقة من نوعها بتاريخ 2015/7/27  وملجهولية 
اقامتك اقتىض تبليغـك بهذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن 
الداخيل االوىل / املنطقة  الخامسة البرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ 
نـر هذا االعـالن يف صحيفة محلية يومية وتعليقـه يف محل اقامتك ومقر  
دائرتـك تجيـب عن التهمة املوجـة ضدك وعند عدم حضورك سـوف تجري 
محاكمتك غيابيا اسـتنادا ألحكام املـواد )65 و 68 و 69( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008 
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الزبري

الرقم : 5316
التاريخ 2018/9/6

اعالن 
طلب تسجيل عقار مجدد

بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2018/8/16 لتسـجيل تمام 
العقار تسلسـل 156 محلة الرشـيدية بأسـم / سـلمى طه حسـني مجددا 
باعتبـار حائـزا له بصفـة املالك للمـدة القانونيـة ولغرض تثبيـت امللكية 
املذكورة تمهيدا للتسـجيل وفـق احكام قانون التسـجيل العقاري رقم 43 
لسنة 1971 املعدل قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة 
او حقـوق معينة عىل هذا العقار تقديـم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة 
خـالل مدة ثالثـني يوما من اليوم التـايل لنر هذا االعـالن وكذلك الحضور 
يف موقـع العقـار يف السـاعة العارشة صباحا مـن اليوم التـايل النتهاء مدة 
هذا االعالن وذلك ألثبات حقوقه موقعيا يف الكشـف الذي سـيجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض
نجم عبد الله حسني

دائرة التسجيل العقاري يف الزبري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الزبري
الرقم : 5331

التاريخ 2018/9/9
اعالن 

طلب تسجيل عقار مجدد
بناء عىل الطلـب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2018/9/5 لتسـجيل تمام 
العقار تسلسـل 622 محلة الكوت بأسـم / ناجي كامل عبد مجددا باعتبار 
حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا 
للتسـجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 املعدل 
قررنـا اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعـي بوجود عالقة او حقوق معينة 
عـىل هذا العقار تقديم ما لديـه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني 
يومـا من اليوم التـايل لنر هذا االعالن وكذلك الحضـور يف موقع العقار يف 
الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك ألثبات 

حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
نجم عبد الله حسني

دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الزبري
الرقم : 5316

التاريخ 2018/9/6
اعالن 

طلب تسجيل عقار مجدد
بنـاء عـىل الطلب املقـدم اىل هـذه الدائرة بتاريـخ 2018/7/25 لتسـجيل 
تمام العقار تسلسـل 1993 محلة الجمهورية بأسـم / كفاح رشيد خزعل 
مجددا باعتبار حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية 
املذكورة تمهيدا للتسـجيل وفـق احكام قانون التسـجيل العقاري رقم 43 
لسنة 1971 املعدل قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة 
او حقـوق معينة عىل هذا العقار تقديـم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة 
خـالل مدة ثالثـني يوما من اليوم التـايل لنر هذا االعـالن وكذلك الحضور 
يف موقـع العقـار يف السـاعة العارشة صباحا مـن اليوم التـايل النتهاء مدة 
هذا االعالن وذلك ألثبات حقوقه موقعيا يف الكشـف الذي سـيجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض
نجم عبد الله حيس

دائرة التسجيل العقاري يف الزبري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد / 1615/ب/2018

التاريخ 2018/9/5
اىل املدعى عليه الثاني /  رشدي عبد الصاحب مهجر السعد

اعالن
اقـام املدعي مدير عـام مرصف الرافدين اضافة لوظيفتـه الدعوى البدائية 
املرقمـة 1615/ب/2018  ضـدك والـذي يطلـب فيه مبلغا قـدره اربعون 
مليـون دينـار بالتكافـل والتضامن مـع املدعى عليهم خالـد فيصل فاضل 
وناهي هاشـم يوسف واياد عودة غليم لحني تاريخ 2017/4/21 واملطالبة 
بالفوائد الفصلية والتاخريية من تاريخ 2017/4/21  لحني التأدية الفعلية 
ولتعـذر تبليغـك ملجهولية محـل اقامتك حسـب رشح مبلـغ مركز رشطة 
الهـادي واملجلس البلدي ملنطقة املعقل عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتـني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 
2018/9/16 وعند عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك قانونا وبعكسه 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

مؤيد شمخي جرب الشاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد / 1613/ب/2018

التاريخ 2018/9/5
اىل املدعى عليه الثاني /  رشدي عبد الصاحب مهجر السعد

اعالن
اقـام املدعي مدير عـام مرصف الرافدين اضافة لوظيفتـه الدعوى البدائية 
املرقمـة 1613/ب/2018  ضـدك والـذي يطلـب فيه مبلغا قـدره اربعون 
مليـون دينـار بالتكافـل والتضامن مـع املدعى عليهم خالـد فيصل فاضل 
وناهي هاشـم يوسف واياد عودة غليم لحني تاريخ 2017/4/21 واملطالبة 
بالفوائد الفصلية والتاخريية من تاريخ 2017/4/21  لحني التأدية الفعلية 
ولتعـذر تبليغـك ملجهولية محـل اقامتك حسـب رشح مبلـغ مركز رشطة 
الهـادي واملجلس البلدي ملنطقة املعقل عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتـني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 
2018/9/16 وعند عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك قانونا وبعكسه 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

مؤيد شمخي جرب الشاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد 2062 

التاريخ 9 / 9 / 2018 
م / نر فقدان 

قدمت املدعوة كريمه فرحان طالل طلبا اىل هذه املحكمة تدعي فيه فقدان 
ولدها باسم محمد حسون هادي الفراجي والذي فقد يف محافظة نينوى – 
سـجن بـادوش بتاريخ 13 / 1 / 2015 بعد ان تـم اختطافه ولم يعرف اي 
يشء عـن مصريه لحد االن وهو من سـكنة محافظة صالح الدين – قضاء 
بلـد – منطقة عزيز بلد – فعـىل من لديه معلومات عنـه االتصال بذويه او 

بهذه املحكمة او باي مركز للرطة .
القايض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن

 إىل الريك ) اياد منعم كاظم جاسـم ( توجب عليك الحضور إىل مقر بلديه 
النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 40039 /3 حي السالم خالل 

عره ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك  
طالب االجازه سعدون محمد صيهود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن

 إىل الريـك ) زهـره عبد الرزاق احمد ( توجب عليك الحضور اىل مقر بلديه 
النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 59333 /3 حي النداء خالل 

عره ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
 اسم طالب االجازه كاظميه عبد عيل سلمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العـدد:2018/6230                
  التاريخ: 2018/9/5

نر اعالن
قدمت املسـتدعية )نوال حسـني حميد( طلب اىل هـذه املحكمة تطلب فيه 
اصدار حجـر وقيمومة لزوجهـا املفقود )عامر كرجي ظاهـر( والذي فقد 
بتاريخ 2016/3/3 عليه واستنادا لقانون رعاية القارصين قررت املحكمة 

نره بصحيفتني محليتني لغرض التثبت من حياة املفقود  
مـع التـقدير...

القايض
احمد إبراهيم رمضان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 

العدد 686 / ش / 2018 
التاريخ 9 / 9 / 2018 

اىل املدعى عليها / عليه كريم كاظم 
م / تبليغ بقرار حكم 

اصـدرت هذه املحكمـة بالدعوى املرقمـة 686 / ش / 2018 حكما غيابيا 
يقـيض بتصديق الطـالق بينك وبني املدعي ) احمد صالـح مهيدي ( بتاريخ 
8 / 8 / 2018 لـذا قـررت هذه املحكمة تبليغك بالحكـم املذكور بالصحف 
املحليـة ) صحيفتـني محليتني يوميتـني ( لغرض االعـرتاض والتمييز عىل 
الحكم خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ التبليغ وبعكسـه سـوف يكتسـب 

قرار الحكم درجة البتات .
املرفقات : قرار حكم 

القايض 
محمد مطلب عبد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية تنفيذ البياع 

رقم االضبارة 2534 / 2017 
التاريخ 5 / 9 / 2018 

اىل / املنفذ عليه / عيل حسن محمد / مجهول محل االقامة 
لقد تحقق لهذه املديرية من رشح القائم بالتبليغ من قبل املبلغ القضائي يف 
هذه املديريـة وتاييد املجلس املحيل لحي الجزيرة انك مجهول محل االقامة 
وليس لك موطن دائم او موقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا 
للمـادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
البياع خالل خمسـة عر يوما تبدا من اليوم التايل للنر ملبارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون .
اوصاف املحرر :

نفذت الدائنة رسـل طالب خضري قرار الحكم الصـادر من محكمة االحوال 
 2017 /  7  /  30 / 2017 يف  بالرقـم 4802 / ش  البيـاع  يف  الشـخصية 
واملتضمـن بالزام املدعـى عليه بتاديته نفقة لولده الحـارث مقدارها مائة 
وخمسـون الف دينـار اعتبارا من تاريـخ اقامة الدعـوى يف 3 / 4 / 2017 
وبصورة مسـتمرة ولحني زوال اسـبابها واالذن للمدعية بالقبض والرصف 

عند التنفيذ وافهم علنا يف 30 / 7 / 2017 .
املنفذ العدل 

جعفر مالح مهدي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة : 2005/31

التاريخ 2018/9/9
اىل املنفذ عليه 

املدين / صفية سلمان جواد
لقـد تحقق لهـذه املديرية من اشـعار ناحية ابي صيدا الحي العسـكري يف 
2018/8/29 انـك مجهـول محل االقامة وليبس لك موطـن دائم او مؤقت 
او مختـار يمكن اجراء التبليغ عليه واسـتنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ  
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ بعقوبة خالل خمسـة عر 
يوما تبـدا من اليوم التايل للنر ملبارشة املعامـالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك سـتبارش هذه املديرية باجـراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل االقدم 

وفاء جليل ادهم
اوصاف املحرر :

تبليغ باإلحالة القطعية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بأمالك بلدية احليدرية

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية  ملحافظة النجف االرشف اليجار العقاراملبينة  تفاصيله ادناه العائد اىل بلدية الحيدرية  وملدة ) سـنة 
واحدة ( وفقا الحكام  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21( لسـنة 2013 فعىل من يرغب االشـرتاك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية  او اللجنة خالل )30( 
ثالثون يوما من اليوم التايل لنر االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الروط املطلوبة مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200%  من القيمة 
املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون  وكتاب مكتب السـيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وسـتجري   يف بلدية الحيدرية السـاعة الحادية عرة من 
صباح اليوم التايل النتهاء مدة النر وعند مصادقة يوم املزايدة عطلة رسـمية فتؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسـمي ويتحمل من ترسـو عليه املزايدة  

مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الروط :
1  ـ تقديم براءة ذمة املزايد من  ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن

2 ـ  تبدأ منة العقد من تاريخ االحوال القطعية وعىل املستأجر  تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه 
وفقا للمدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفة يعترب ناكال بالتزامه 

3 ـ يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مروع املصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لروط 
العقد املربم 

4 ـ اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 ـ عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل املاجور تتضمن االسم التجاري واملستاجر مع كافة تفاصيل املاجور  

6 ـ االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى 
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بأمالك بلدية احليدرية

اعالن
  تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية  ملحافظة النجف االرشف اليجار العقاراملبينة  تفاصيله ادناه العائد اىل بلدية الحيدرية  وملدة ) سنة 
واحدة ( وفقا الحكام  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21( لسـنة 2013 فعىل من يرغب االشـرتاك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية  او اللجنة خالل )30( 
ثالثون يوما من اليوم التايل لنر االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الروط املطلوبة مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200%  من القيمة 
املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون  وكتاب مكتب السـيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وسـتجري   يف بلدية الحيدرية السـاعة الحادية عرة من 
صباح اليوم التايل النتهاء مدة النر وعند مصادقة يوم املزايدة عطلة رسـمية فتؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسـمي ويتحمل من ترسـو عليه املزايدة  

مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الروط :
1  ـتقديم براءة ذمة املزايد من  ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن

2  ـتبدأ منة العقد من تاريخ االحوال القطعية وعىل املستأجر  تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه 
وفقا للمدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفة يعترب ناكال بالتزامه 

3 ـ يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مروع املصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لروط 
العقد املربم 

4 ـ اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 ـ عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل املاجور تتضمن االسم التجاري واملستاجر مع كافة تفاصيل املاجور  

6 ـ االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى 
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المساحة م2الرقم البلدي الجديدنوع الملك والموقع واالستعمال
500م162ساحة لبيع االبواب والشبابيك الشارع العام نجف ـ كربالء ـ الجانب االيسر ـ خلف المحالت 

600م132ساحة لخزن الشبابيك والحديد  ـالجانب االيسر الشارع الحولي
1200م402ساحة وقوف سيارات لشارع الحولي الحيدرية

740م102ساحة مخزن ـ الشارع الحولي
600م432معرض سيارات الشارع العام ـ الجانب االيسر ـ قرب دائرة الزراعة

600م442معرض سيارات مجاور علوة المخضرات ـ الشارع العام  ـالجانب االيسر
600م342  ـ31ساحة البيع المباشر ـ الشارع الحولي

1500م142ساحة وقوف السيارات ـ الشارع العام ـ مقابل المستشفى
800م122جزء من كراج البلدية القديم ـ محور الى مخزن ـ خلف كراج البلدية القديم

150م8982كازينو رقم )1( الشارع العام ـ الجانب االيمن
250م1632مخزن للمواد االنشائية ـ حي القاسم

600م11422كشك مؤقت ـ سوق الشعبي ـ مجاور متنزة الحيدرية 
24م2412 ـ 242كشك مؤقت ـ سوق الشعبي ـ مجاور متنزة الحيدرية 

15م2632مخزن للمواد الكهربائية ـ سوق الشعبي ـ مجاور متنزة الحيدرية  
64م5732كازينو محوره الى علوة اسماك

250م2032مخزن للمواد الغذائية شارع المعمل
50م11612 ـ 1162 ـ 1163مخزن للمواد الغذائية ـ شارع المعمل
100م11402 ـ 1141مخزن للمواد الغذائية ـ حي القاسم

200م5842مخزن مؤقت ـسوق الشعبي مجاور متنزه الحيدرية 
200م6962مخزن للمواد الغذائية ـ مقابل فرن الصمون

300م8152مخزن للمواد الغذائية ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام
7,5م11512كشك حديد  ـالشارع العام ـ الجانب االيمن   
15م7722كشك مؤقت  ـالجانب االيسرـ الحي الصناعي

48م8182كشك مؤقت  ـالجانب االيسرـ الشارع العام ـ نجف ـ كربالء

المساحة م2الرقم البلدي الجديدنوع الملك والموقع واالستعمال
15م9072كشك مؤقت ـ خلف محالت البلدية 

15م7272كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر
15م1522كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ مقابل دائرة الكهرباء
15م7312كشك مؤقت ـ الجانب االيسر ـ طريق نجف ـ كربالء

15م362كشك مؤقت ـ السوق العصري ـ بداية المتنزه

104ـ103ـ100ـ98ـ97ـ96ـ84ـ81ـ80ـ66ـ61ـ60ـ51ـ50ـكشك مؤقت ـ السوق العصري 
15م442ـ42ـ109ـ253ـ102

15م282كشك مؤقت ـ الجانب االيمن  ـ مجاور دائرة قسم البلدي
15م2502كشك مؤقت ـ خلف علوة االسماك

15م8112ـ812ـ819ـ820ـ821ـ832ـ833ـ834كشك مؤقت ـ الشارع العام مقابل مستشفى الحيدرية
15م6912كشك مؤقت ـ  مقابل فرن الصمون

50م11442مخزن للمواد الغذائية ـ شارع المعمل ـ مقابل حي السالم
20م332كشك مؤقت ـ مجاور السوق العصري ـ مقابل دائرة بريد واتصاالت الحيدرية 

400م11662مخزن للمواد الغذائية ـ خلف العمارة التجارية

167ـ168ـ169ـ170ـ171ـ172ـ173ـ175ـ176ـ177ـ178ـحانوت  ـالشارع العام ـ الجانب االيمن
15م1822ـ184ـ185ـ186ـ187ـ188ـ190ـ191ـ193ـ194ـ195

30م2 179ـ181ـ189ـ192ـ110حانوت  ـالشارع العام ـ الجانب االيمن
15م2 764ـ768ـ763ـ762ـ754ـ759ـ758ـ753حانوت  ـالشارع العام ـ الجانب االيسر
15م6532 ـ 656حانوت ـ لبيع اللحوم ـ شارع المحكمة
15م6432حانوت لبيع االسماك ـ شارع المحكمة

ساحة لبيع االبواب والشبابيك الشارع العام ـ نجف ـ كربالء الجانب االيسر ـ خلف 
1225م92المحالت

9م11672كشك حديد ـ شارع المحكمة سابقا
280م822ساحة كمخزن  ـ سوق الشعبي ـ مقابل ساحة بيع المتجولين

10م11832كشك حديد ـ الشارع الحولي ـ قرب المطعم السياحي 
7,5م11842كشك حديد  ـ طريق النجف ـ كربالء ـ الجانب االيسر   
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احتاد غرب آسيا يؤكد اقامة 
بطولته التاسعة يف العراق

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد اتحاد دول غرب اس�يا لكرة القدم على ان بطولته 
التاسعة للرجال ستقام في العراق العام المقبل 2019.

وقال امين س�ر االتح�اد العراقي لك�رة القدم، صباح 
رضا في بيان تلقت  جريدة المس�تقبل العراقي نسخة 
منه اليوم ان “اتحاد غرب اس�يا اكد في اجتماعه الذي 
عقد في العاصمة االردنية عمان، برئاس�ة االمير علي 
بن الحس�ين، إقامة بطولة غرب آسيا التاسعة للرجال 
ف�ي الع�راق، خالل الع�ام المقبل، على أن يتم إرس�ال 
دعوة إلى األعضاء الجتماع فني للتش�اور على مكان 

ووقت البطولة”.
واض�اف ان “اتح�اد غ�رب اس�يا ق�رر فرض رس�وم 
انضم�ام قدره�ا 15 أل�ف دوالر، فض�ال على رس�وم 

س�نوية الش�تراك األعض�اء قدره�ا 10 آالف دوالر، 
وف�رض عقوب�ة مبل�غ 50 أل�ف دوالر عل�ى العض�و 
المنس�حب من أي بطولة، أو في حالة عدم المشاركة 
ببطول�ة الرجال، على أن تس�قط العضوي�ة في حالة 
عدم مش�اركة العضو في بطولة واحدة في السنة من 

بطوالت االتحاد المختلفة”.
وبين ان “ اتحاد غرب آس�يا درس، اعتماد ستراتيجية 
لدع�وة منتخبات م�ن خارج المنطقة للمش�اركة في 
المس�ابقات، من أجل تعزيز تلك المس�ابقات، وزيادة 
التع�اون مع عدد م�ن الدول اآلس�يوية. كما بحث مع 
ش�ركة تضامن، إبرام عقد تسويقي لبطوالت االتحاد 
فئة الرج�ال خالل الفترة المقبل�ة، وتم االطالع على 
مخرج�ات اللجن�ة الثالثي�ة لمقترح�ات التعديل على 

النظام األساسي ونظام االنتخابات”.

لوف يبدأ يف صناعة سالح رسي
            المستقبل العراقي/ وكاالت

بدأ يواخيم ل�وف، المدير الفني للمنتخب 
األلمان�ي، في صناعة ظهي�ر أيمن جديد 
للمانشافت، في ظل سعيه لنقل جوشوا 
كيميت�ش، إل�ى مرك�ز الوس�ط الدفاعي 

خالل الفترة المقبلة.
وق�ال موق�ع “س�بورت1” األلماني، إن 
ثيلو كيرير، المنتقل حديًثا لباريس س�ان 
جيرمان الفرنسي س�يصبح سالح لوف 

السري.
وأضاف الموقع: “لقد دفع لوف بكيميتش 
في مركز الوس�ط الدفاعي ووجد أن هذا 
المركز مناس�ب تماما لالعب، وسيكون 
ظهي�ر بايرن ميونخ حالً لوس�ط ألمانيا 
في المس�تقبل كم�ا قال صاح�ب ال�58 

عاًما”.

وتاب�ع: “ل�وف اخت�ار كيميت�ش له�ذه 
المهم�ة، وهذا بدوره س�يترك فراًغا في 
مركز الظهير األيمن، وهو ما يقودنا إلى 

ماتياس جينتير”.
وأردف: “ق�د يك�ون جينتي�ر المناف�س 
األول على مركز الظهير األيمن، وبالتالي 
قد يظهر أمام بيرو الليلة كأساسي، لكن 
العب بوروسيا مونش�نجالدباخ ال يجيد 

األدوار الهجومية”.
وأوضح: “في الماضي كان المانش�افت 
جي�ًدا على الدوام كقوة هجومية في هذا 
المركز، وعندما كان كيميتش يلعب كان 

يشعل الجهة اليمنى صعوًدا وهبوًطا”.
وأكم�ل: “في التصفي�ات المؤهلة لكأس 
العال�م وحدها صنع كيميت�ش 9 أهداف 
وس�جل هدفي�ن بنفس�ه، ه�ذه أرقام ال 

يمكن توقعها مع جينتير”.

وواص�ل: “مما س�بق يبدو أن�ه ال يمكن 
اإليم�ان بجينتي�ر كح�ل دائم، هن�ا يبدو 
كيري�ر وكأن�ه س�يلعب دورا ف�ي ه�ذه 
المرحل�ة، فصاحب ال��21 عاًما لم يلعب 
أي مب�اراة دولية حتى اآلن، وقد يس�جل 

ظهوره األول أمام بيرو”.
وعن ذلك قال لوف: “رغم أن كيرير يلعب 
ويت�درب كقل�ب دف�اع، لكن�ه يمك�ن أن 

يدافع جيًدا على الرواق”.
وعلق الموق�ع: “يمكن لكيري�ر أًن يأخذ 
منح�ى تط�ور ش�بيه بتط�ور جي�روم 
بواتينج في الماضي، إذ بدأ األخير كظهير 
أيمن مع المانشافت ثم استقر في مركز 

قلب الدفاع”.
وأتم: “س�وف يتابع لوف عن قرب تطور 
كيرير س�ًرا، فهو يخط�ط  بالفعل لجعله 

سالحا سريا في المستقبل”.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

عب�د  والرياض�ة  الش�باب  وزي�ر  وج�ه 
الحس�ين عبط�ان، الي�وم االح�د، باكمال 
عدد من المش�اريع الرياضية والش�بابية 
المقبلة.ونقل  المرحل�ة  المتوقفة خ�الل 
بيان للوزارة تلق�ت وكالة }الفرات نيوز{ 
نسخة منه عن عبطان قوله خالل اجتماع 
موسع مع الدائرة الهندسية بالوزارة، انه 
“تم مناقش�ة إكم�ال عدد من المش�اريع 
الرياضي�ة المتوقفة س�واء كانت مالعب 
او قاعات مغلقة او منتديات شبابية خالل 

المرحلة المقبلة، وان الوزارة س�تذلل كل 
الصعوبات امام الشركات المنفذة من اجل 
عودة العمل لمعظم المشاريع المتوقفة،” 
مبين�ا ان “األولوي�ة س�تكون للمناط�ق 
االخرى”.واضاف  والمحافظات  المحررة 
عبط�ان انه “ت�م تحدي�د مواعي�د افتتاح 
ثالث�ة مالعب، حيث س�يكون الزوراء في 
السادس عشر من تشرين الثاني، وملعب 
كرك�وك والقاعة المغلقة ف�ي المحافظة 
ف�ي الثال�ث والعش�رين من الش�هر ذاته، 
فيما س�يفتتح ملعب العزيزية في العاشر 

من تشرين الثاني المقبل”.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة، الي�وم األح�د، ع�ن رغب�ة نادي 
مانشس�تر يونايتد اإلنجلي�زي، في التعاق�د مع نجم 
يوفنتوس.وق�ال موق�ع “فوتب�ول إيطالي�ا”، إن 
اليونايتد يس�عى الس�تغالل رغب�ة يوفنتوس في 
ضم بول بوجبا، العب وس�ط الش�ياطين الحمر، 
م�ن أج�ل إج�راء صفق�ة تبادلية للحص�ول على 
جوزي�ه  أن  ديباال.وأض�اف  باول�و  األرجنتين�ي 
مورينيو، المدير الفني لمانشس�تر يونايتد، يريد 
التعاقد مع الالعب صاحب ال� 24 عاًما، ويسعى 
الستغالل ورقة بوجبا لتحقيق رغبته.ويعاني 
ديب�اال حالًيا مع يوفنتوس، في ظل جلوس�ه 
على مقاعد البدالء ف�ي مباراتين متتاليتين، 
إل�ى  رونال�دو  كريس�تيانو  وص�ول  بع�د 
الفريق، وتألق ماريو ماندزوكيتش.وانتقل 
بوجب�ا لصفوف مانشس�تر يونايتد، قبل 
عامي�ن في صفق�ة بلغ�ت قيمتها نحو 
105 ماليي�ن يورو.وارتب�ط الموهبة 
األندية  بالعدي�د م�ن  األرجنتيني�ة، 
أبرزه�ا باري�س س�ان جيرم�ان، 

ريال مدريد وبرشلونة.

عبطان حيدد موعد إفتتاح ثالثة مالعب دولية

بوجبا سالح مانشسرت يونايتد 
لضم نجم يوفنتوس

        المستقبل العراقي / وكاالت

أشاد ميش�يل س�الجادو، المدرب المساعد في 
جهاز المنتخب المصري، بضربة بداية الفراعنة 
م�ع الجه�از الفني الجدي�د بقيادة المكس�يكي 
خافيير أجيري.ونجح منتخب مصر، في اكتس�اح 
النيج�ر، بسداس�ية دون رد، الي�وم الس�بت، ف�ي 
إط�ار الجولة الثانية من التصفي�ات المؤهلة ألمم 

أفريقي�ا الكاميرون 2019.وأضاف س�الجادو، في 
تصريحاته عقب المب�اراة، أن منتخب مصر يمتلك 
العبين لديهم قدرات كبيرة، مشيًرا إلى أن ذلك ظهر 
خالل اللقاء.وأوضح “هدفنا في المرحلة المقبلة، 
ه�و تطوي�ر أداء الالعبين بش�كل أكبر م�ن ذلك”.

وتابع “س�يكون هناك تركيز كبي�ر خالل المرحلة 
المقبل�ة، م�ن أجل النه�وض بالمنتخ�ب المصري 

خالل مشواره بتصفيات أمم أفريقيا 2019”.

ساجلادو: هدفنا تطوير أداء العبي الفراعنة

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�فت تقارير صحفية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير 
الفن�ي الس�ابق لفري�ق ريال مدريد، يس�تعد لتول�ي المهمة 

الفنية لمانشس�تر يونايت�د، في حالة إقال�ة المدير الفني 
الحالي، جوزي�ه مورينيو.وذكرت صحيفة “ميرور” أن 

يض�ع قائمة العبين للتعاقد معهم ح�ال توليه المهمة 
الفني�ة للن�ادي اإلنجلي�زي، حيث يريد ض�م األلماني 
توني ك�روس، العب ري�ال مدريد. وأش�ارت إلى أن 
زيدان يريد أيًضا ضم الكولومبي خاميس رودرجيز 
واإلس�باني تياج�و ألكانت�ارا، م�ن باي�رن ميونخ، 
باإلضافة لألوروجوياني إدينس�ون كافاني، العب 
باريس س�ان جيرمان.ونوهت إل�ى أنه بالرغم من 
دع�م اإلدارة اإلنجليزية للم�درب البرتغالي، إال أنه 
ال مج�ال للهزيم�ة مرة أخرى ف�ي بطولة الدوري، 

بعدما تلقى الفريق هزيمتين في أول 4 مباريات.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة، أن روبرتو مانش�يني، 
المدير الفني لمنتخ�ب إيطاليا، ينوي إحداث عدة 

تغييرات عل�ى تش�كيلة األزوري، خالل مباراة 
البرتغال، التي ستقام غًدا اإلثنين.وذكر موقع 

“فوتب�ول إيطالي�ا”، أن مانش�يني، ين�وي 
الدفع بخط هجومي مك�ون من فيديريكو 

كييزا، أندري�ا بيلوتي وفيديريكو بيرنارديس�كي، من 
البداية، ولقبهم الموقع ب�)BBC(.وأضاف أن كييزا وبيلوتي، 

سيتواجدان في التشكيل األساسية، بعدما شاركا لبعض الوقت 
أم�ام بولن�دا، وقدما مب�اراة جي�دة، مقارن�ة بالثنائ�ي بالوتيلي 

وإنسيني.وتعادل األزوري في المباراة الماضية أمام بولندا، بهدف 
لمثله، في منافسات دوري األمم األوروبية.

زيدان يضع قائمة أهدافه حتسبًا 
لتدريب مانشسرت يونايتد

هجوم  يقود   BBC
إيطاليا أمام الربتغال

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أعل�ن نادي نف�ط الجنوب، عن تجدي�د تعاقده مع 
المحترف الكاميرون�ي جاكوب، الذي مثل الفريق 
في الموس�م الماضي، بجانب ضم العب سنغالي. 
وقال مدرب حراس نفط الجنوب، أكرم صبيح، إن 
اإلدارة ج�ددت تعاقدها مع جاكوب لمدة موس�م 
واحد، مضيفا أن النادي اتفق بش�كل رس�مي مع 
المحترف السنغالي سيغول.وأشار إلى أن سيغول 

وجاك�وب س�يلتحقان بالفريق ف�ي البصرة، بعد 
انتهاء معسكره الحالي في تركيا تحضيرا للموسم 
المقب�ل، الفتا إلى أن الفريق مازال غير جاهز فنيا 
كونه بدأ اإلعداد متأخرا مقارنة باألندية األخرى.

وأوض�ح أن الجه�از الفن�ي يبذل قص�ارى جهده 
لتحضير الفريق إلى منافس�ات الدوري، الفتا إلى 
أن المعسكر التركي تضمن خوض مباريات ودية، 
وأن�ه من المنتظر أن تعود البعثة إلى البصرة يوم 

الخميس المقبل.

نفط اجلنوب جيدد تعاقده مع جاكوب

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي ليفربول، تسعى لتجديد نجمه الشاب، خالل الفترة الجارية، 
وذلك بعد المستويات الرائعة التي يقدمها مع الريدز.

وأوضحت صحيفة “ميرور” أن إدارة الريدز تسعى لتعديل عقد جو جوميز، 
العب الفريق، ليتساوى مع نجوم الفريق الحاليين.

وأضافت أن النادي دخل ف�ي محادثات مع الالعب، واقترب الطرفان من 
التوقي�ع على عقد جديد، يناس�ب إمكاني�ات النجم البالغ م�ن العمر 21 
عاًما.ونوه�ت إلى أن جوميز يلعب اآلن بش�كل أساس�ي م�ع الفريق في 

مركز قلب الدفاع، باإلضافة أنه انضم لكتيبة المنتخب اإلنجليزي.

ليفربول خيطط 
لتعديل عقد نجمه الشاب

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة، ع�ن رغب�ة نج�م 
يوفنت�وس، ف�ي البقاء داخل صف�وف الفريق، 

من خالل تجديد عقده الحالي مع النادي.
وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن الكرواتي 
البيانكونيري،  ماريو ماندزوكيت�ش، مهاج�م 
يري�د تمديد عقده مع يوفنتوس، لمدة موس�م 
إضاف�ي، ول�م يطل�ب أي تعدي�ل ف�ي الرات�ب، 

تسهيال للمفاوضات.

وم�ن المقرر أن ينتهي عق�د ماندزوكيتش مع 
يوفنتوس في عام 2021 المقبل.

ويعد ماريو أحد الالعبين الحاسمين والمهمين 
في تشكيلة ماسميليانو أليجري، المدير الفني 
للفري�ق، خاص�ة ف�ي ظ�ل قدرته عل�ى اللعب 
بأكثر من مركز، س�واء كجناح أيسر أو مهاجم 

صريح.
وتمكن الالعب صاحب ال�32 عاًما من تسجيل 
هدفين في الدوري اإليطالي مع يوفنتوس، في 

الموسم الجاري، أمام التسيو وبارما.

ماندزوكيتش يضحي للبقاء 
يف يوفنتوس

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت تقارير صحفية إس�بانية، أن العب برشلونة 
مالك�وم دي أوليفيرا، س�يخضع لفحوصات طبية 

جديدة، من أجل االطمئنان عليه.
وقال�ت إذاع�ة “RAC1” اإلس�بانية: “مالكوم 
س�يخضع غ�ًدا لفحوصات جدي�دة، للتعرف 

على سبب عدم جاهزيته حتى اآلن”.
وكان مالكوم قد تع�رض لإلصابة اإلثنين 

الماضي، خالل م�ران الفريق الصباح�ي، بالتواء في 
الرباط الجانبي الخارجي للكاحل األيمن.

وكان برش�لونة قد أعلن خالل بيان رس�مي، أن فترة 
غياب مالكوم عن الفريق س�تصل إلى أسبوع تقريًبا، 

ورغم ذلك ال يزال الالعب غير جاهز.
ولم يش�ارك مالكوم مع برشلونة هذا الموسم سوى 
ف�ي 6 دقائ�ق أم�ام بل�د الولي�د بالجول�ة الثانية من 

الليجا.

         بغداد/ المستقبل العراقي
 

أب�دى رينه�ارد راوب�ال، رئي�س ن�ادي 
بوروس�يا دورتمون�د األلمان�ي، دعمه 
لماريو جوتزه، بعد جلوسه على مقاعد 

البدالء في أول مباراتين بالبوندسليجا.
وق�ال راوبال، في تصريح�ات لصحيفة 
“بيل�د” األلماني�ة: “ماري�و ال يس�تحق 

كل هذه االنتق�ادات في الوق�ت الحالي، إنه 
شخص رائع و يملك أيًضا جودة كبيرة”.

وأض�اف صاحب ال�71 عاًما: “لكن الس�ؤال 
ه�و كي�ف س�يتالءم جوت�زه م�ع أس�لوب 

المدرب؟”
وتابع: “إذا تمكن ماريو من استعادة جودته 
ف�ي الملعب مرة أخرى، س�يكون قادًرا على 

مساعدة الفريق بمهاراته من جديد”.

مالكوم خيضع لفحص جديد يف برشلونة

جوتزه حيظى بدعم رئايس
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

قلوب البرش تشيخ أرسع منهم!
ابتك�ر أطب�اء قل�ب بريطانيون اختب�ارا عرب 
اإلنرتن�ت يتيح للراغب�ن تحديد م�دى صحة 
قلوبه�م، وع�ى أساس�ه يقدم�ون املش�ورة 

لتحسن الصحة واملساعدة يف إطالة العمر.
الربيطاني�ة  الصح�ة  وزارة  ممثل�و  وق�دم 
اختبارا، عى ش�بكة اإلنرتنت، يتكون من عدة 
أس�ئلة يجيب عليها الشخص الراغب بمعرفة 
»عمر قلبه«. وتضمنت أس�ئلة االستبيان عدة 
جوان�ب: الط�ول والعم�ر وال�وزن والع�ادات 
السيئة ومستوى الكوليسرتول يف الدم وضغط 

الدم.
كم�ا أن االس�تبيان يتضم�ن مجموع�ة م�ن 
األس�ئلة ح�ول أم�راض الق���ل�ب الوراثي�ة 

للشخص وعدد األقارب الذين أص���يبوا بها.
وبع�د اإلجاب�ة ع�ى جمي�ع األس�ئلة، يظهر 
الربنام�ج للس�ائل م�دى صحة القل�ب وعدد 

الس�نوات املفرتضة التي سيعيش�ها صاحبه 
دون اإلصابة بمشاكل قلبية.

ويقدم مبتكرو الربنام�ج يف آخر مرحلة عددا 
م�ن النصائ�ح لتخفي�ض ال�وزن ومعالج�ة 
املشاكل الصحية، للحصول عى قلب سليم قدر 
املستطاع، وتجنيب البرش أمراضا من املحتمل 

إصابتهم بها بحسب بياناتهم األولية.
وتب�ن أيضا من نتائج ه�ذا االختبار ملن دخل 
الربنامج الجديد وأجاب عى األس�ئلة، أن %78 
منهم وجدوا أن قلوبهم أكرب من عمرهم، وأن 
34% منه�م كان�ت قلوبهم أكرب م�ن عمرهم 
ب�5 س�نوات و14% قلوبهم أك�رب من عمرهم 

الواقعي ب�10 سنوات.

نظــارات ذكيــة مـن مـايكـروسـوفـت 
لقياس الضغط طوال اليوم

كيف تتفادى اإلصابة باخلرف؟

ابتك�ر علماء مايكروس�وفت نظ�ارات فريدة يمكنها قي�اس ضغط الدم 
ط�وال الي�وم، عى أمل أن تس�اعد يف تخفي�ض عدد الجلط�ات الدماغية 
والس�كتات القلبية. وت�زود النظارات عالية التقنية الت�ي ابتكرها علماء 
رشكة مايكروس�وفت العمالقة بأجهزة استشعار، يمكنها قياس ضغط 
الدم طوال اليوم. كما يمكن بمس�اعدة هذه األجه�زة معرفة كمية الدم 
املتدفقة عرب األوعية الدموية يف أي لحظة. وتحدد هذه القياس�ات الوقت 
ال�الزم للقلب لضخ الدم عرب مناطق الجس�م املختلفة. ويتغري مس�توى 
ضغ�ط ال�دم خالل ف�رتات الي�وم عدة م�رات، لذل�ك يكون م�ن الصعب 
تش�خيص ارتفاع�ه بص�ورة صحيحة، لذل�ك من األفضل قياس�ه طوال 
الي�وم دون توقف. ويف وقتنا الح�ايل يمكن القيام بذلك يف املستش�فيات، 
حيث تربط الذراع بحزام خاص يرتبط مع جهاز لقياس مس�توى ضغط 
ال�دم، بيد أن هذا الجهاز غ�ري مريح لثقل وزنه. يف حن أن النظارات التي 
ابتكرتها مايكروسوفت يمكن استعمالها يف كل مكان، وهي أكثر مالئمة 

وفعالية لقياس مستوى ضغط الدم طوال اليوم.

أك�د علماء من الدنمارك بعد مجموعة من التجارب أن مرض الخرف يمكن 
التنبؤ به قبل 10 سنوات من اإلصابة به.

ون�رشت مجل�ة »Canadian Medical Association Journal«، مجموع�ة 
العوامل التي توصل إليها العلماء وتدل عى احتمال اإلصابة بالخرف.

ومن أه�م هذه العوامل: العم�ر والجنس واختالفات يف الج�ن الذي يكون 
ش�يفرة أبوليبوبروت�ن )Apolipoprotein E ( املوجود بعدة أش�كال، لكن 
الش�كل »APOE4« هو أحد العالمات املسؤولة عن خطر اإلصابة بالخرف. 
ويستطيع العلماء التنبؤ بالخرف عن طريق دراسة هذه العالمات الثالث يف 
وقت واحد. ويالحظ العلماء أن النساء أكثر عرضة لإلصابة بمرض الخرف، 
ويمكن الحد منه ومنع اإلصابة به لدى مراجعة األخصائين بش�كل دوري، 

لدراسة مسببات املرض التي تظهر عالماتها قبل 10 سنوات.
كم�ا أك�د العلماء ع�ى أن التدخل يف الوقت املناس�ب والقض�اء عى عوامل 
الخطر كالتدخن واالكتئاب وعالج ضغط الدم والس�كري والسمنة وفقدان 
الس�مع، قد يؤدي إىل تأخري أو منع تطور املرض، بحس�ب الباحث املشارك، 

روث فريك شميث.

شكر وتقدير
نتقدم بوافر الش�كر والتقدير اىل موظفي ش�عبة االعالم يف مرصف الرافدين كل من ) محمد شيال 
حاوي و نهاية فاضل حسن و عيل عزيز جاسم و حنان ابراهيم خرض و سعد كامل زرار و وسام 
محم�د جاس�م ( ملا يقدموه م�ن تعاون اعالمي ممي�ز متمنن لهم دوام النج�اح واملوفقية خدمة 

للصالح العام.
علي الدراجي

رئيس مؤسسة المستقبل العراقي للصحافة والنشر

صفاء الهبل 
يكث�ر األطفال من األس�ئلة، فالطفولة مرحلة للتعلم 
والتدب�ر، ولي�س ح�اًل أن تخرس�ه. لي�س جواب�اً أن 
نش�بع عقل�ه بالحفظ املج�رد وتردي�د أفكارنا، نحن 
عملياً نعمل عى تجمي�د الفكر والتدبر يف أهم مرحلة 
ونس�اهم يف محارصة عقله يف صندوق صغري محكم 
يحي�ط به قطيع كبري. لي�س مجديا أن يفكر الصغار 
ونحن مجمدو الفكر والعاطفة لنحاول تحريك املياه 
الراك�دة، لنتأقل�م ع�ى وج�ود من يس�بحون عكس 

التيار.
اس�تبقاء عالمات التعجب وقمع التساؤالت لن يوقف 
الزمن أو يح�دث خل�ال يف دوران األرض! من العجيب 
أن نس�اهم يف صناعة إما إمع�ة أو متطرف صغري ثم 
نتبع�ه بالعويل والب�كاء! اتركوا الصغار ب�ذوراً نقية 
لتكرب، فه�م يختلفون عن األش�جار فجذورهم تنمو 
يف األع�ى بن القلب والعقل، ل�ن يتوقفوا ألجلنا، فكل 

محاوالت الكبار محكومة بالفشل!
سيجدون مخرجا وسيلتفون عى أسوارنا، ويتسلقون 
أبوابن�ا ليطلقوا أفكاره�م كأرساب طيور تحوم حتى 
تج�د بغيتها.. أحبوه�م.. كونوا له�م الرافعة واملعن 

حتى ُتنحت ذكراكم باملحبة والعاطفة.
م�ا الفائ�دة أن يعي�ش األطف�ال أيتاماً ب�أب وأم؟ ما 
الفائ�دة أن يك�رب الطف�ل ب�ن فكي كماش�ة األرسة 

واملجتمع؟ ما الرضر إن أحببناهم كما هم؟.. 
ي�درك األطفال مكن�ون قلوبن�ا إن كان دافع التوجيه 
واملالحظ�ة محب�ة فيه�م أم محبة يف س�جنوننا.. إن 
تمرد فواجه حقيقتك أنك س�جن وسجان يف آن واحد 
وإن احتم�ل منك، فباطنك محب�ة خالصة.. يأتون إىل 
الدنيا بفطرة س�ليمة إىل أن نجرهم معنا إىل صناديق 
نحتف�ظ به�ا لتخنقنا تحت مظ�الت مختلفة كالدين 
والعرف والعادات وأش�ياء كثرية النفهمها بل نكتفي 

بتقليدها.
ذاك�رة األطفال ال يس�تهان بها، فه�ي مقربة تختزل 
املواقف واملش�اعر التي اس�تغل به�ا الكبار ضعفهم، 
يدرك�ون كل لحظ�ة مرت بحب أو بكره، س�يبحثون 
ع�ن االنتقام بطريقة أو بأخرى، م�ن الحياة أو ممن 
حوله�م، سينس�ون زحمة األس�ئلة ويتذك�رون من 

حرمهم لذة االحتواء والبحث عن اإلجابة.

أشرف الحميدي 
أنا من مدينة نقلت إليها عاصمة الدولة برمتها، لقد حدث هذا اليشء بعد 
أن أقنع�ت ملكة الدولة حينها ><أروى<< زوجها بحيلة لتس�كن وس�ط 
قل�وب أبنائها، طلبت حينها امللكة من زوجه�ا املكرم أن يجمع من ناس 
عاصمته�م األوىل ><صنعاء<< ملقابلتهم، فج�اء منهم حينها من يحمل 
الس�يف والرمح. كان طلبها الثاني من املك�رم أن يدعوا أهل هذه املدينة 
ملقابلتهم، أقبل الناس بقلوبهم وس�الحهم كل قد وضع يف منزله يحملون 
الهدايا من الس�من والعس�ل والكباش، فأقبلت امللكة بمقولتها الشهرية: 
><العيش بن هؤالء أصلح<<. انطلقت من مدينة ><إب<< األقدام لتبني 
دولته�ا عى مدينة جبلة، ومن حصن التعكر انترص أبناؤها بتلك املعارك، 
كان منها دحرهم ل�<<النجاحيان<< ليطاردوهم حتى الجند، ونجا منها 
أبو الفتوح النجاحيان بأعجوبة، لتسري الدولة جيش جرار للسيطرة عى 
عاصمة النجاحين أنفس�هم، ذلك الحصن الذي لم يتبق منه يشء ظاهر 
عى س�طح األرض. مدينتي ليست مليئة باآلثار، هي مليئة ببقايا اآلالم.. 
باألم�س بينما أقف أم�ام النافذة وكانت مدينتي تحتف�ي بقطرات املطر 
س�معت حينها مزح�ة من أحدهم أن املط�ر لربما لن يعود هذا املوس�م، 
كانت مزحة ثقيلة حينها. كيف له فقط؟ وهو ال يستطيع حتى أن ينىس 
مالمح وجه هذه املدينة وبقوة العظيم الذي إذا نودي أجاب.  كانت تهطل 
بكل هدوء عى النافذة، لقد هيأت حينها املدينة نفسها لهذا ورتبت حالها 
لالس�تقبال، وهي تلملم كل ما س�قط من قيعانها، كنت أقف بمس�احة 
ال�دفء حويل ال أفكر س�وى يف تلك النجوم املضيئ�ة أمامي التي من كثرة 
نظرات�ي نحوها صارت تس�أل... لعيل أعرفك! تهمس م�ن وراء تلك املرآة 
املثقوبة إىل الس�ماء. حس�ناً فأي رشود س�يفي للرد عى ذلك وقد أصبح 
يجرحنا ذلك الظالم بحنينا. ش�معة تس�يل بأوجاعها عى أيدينا وال يزال 
يف بل�دك من فطم من حليبها وه�ا هم يرضعون دماء جراحها. عى هذه 
األرض لم تش�ف تلك األجس�اد من ظ�الم الليايل التي تعايش�ها حتى تلك 
األضواء أصبحت تلتفت رسيعاً عند حنينها للظالم. أرواح توش�ك أن تفر 
إىل هناك وما يمنعها غري أنها ليس�ت مسجلة عى قائمة العابرين الليلة! 
يش�تعل الغيم وأنا ما زلت أقف أمام الناف�ذة، تصافح تلك القطرات وجه 
املدينة بقبالت حارة وس�حب تكاد تحتضنها، لق�د فتحت نوافذ تفكريي 
حت�ى ب�دأت أحس بالصقي�ع خارجاً ال�ذي كان لتلك النج�وم بن لحظة 
وأخ�رى ينكزني: قل له�ا.. قل لها.. ال يشء غري هل أن�ِت هنا منذ أن بدء 
الخل�ق؟ وهل ه�ذا الهدوء اآلن ن�واح ليلك؟ علي�ك أن تتكلم�ي فأنا أكرة 
النحيب أمامي هكذا! لنحاول مجدداً.. الوجع يا عزيزتي عى هذه األرض 
يقط�ر.. يقطر كاملطر وقلوبن�ا هي طينها كلما مررت م�ن هناك جرتك 
إىل األس�فل لتم�ر الحي�اة فيها بمخيلتك رسيعاً مس�تغنية ع�ن القوانن 
الفيزيائية. برسعة املركبات الفضائية لكن ليست الضوئية منها التي لو 
تعدته�ا قليالً لتوقف الزمن بل النقلب رأس�ًا عى عقب! زمننا هذا فظ؟.. 
الحزن أكثر مكراً؟.. ألخص لك األمر بأنني قد أرى يف لحظات ذلك. لكن ال 

تنس أن تدحرج كل هذة الفظاظة بقدميك.. اركلها يا أخي..

إن التقينا جمددًا!  مصيدة الكبار 

كش�ف ناط�ق باس�م رشك�ة الطائ�رات 
املوحدة الروسية عن نية روسيا استئناف 
إنتاج الطائرة الربمائي�ة من طراز »آ-40 

ألباتروس«.
ويف حديثه لوكالة »نوفوس�تي« الروسية، 
ي�وم الخمي�س 6 س�بتمرب، ع�ى هامش 
مع�رض »الطائرات املائي�ة-2018«، قال 
الناطق إن رشكته بدأت بالفعل العمل عى 

تحقيق هذا املرشوع.
وأوضح أن طائ�رة »آ-40 ألباتروس« تعد 
أضخم الطائ�رات الربمائية يف العالم. وتم 
تصنيعه�ا لتح�ل محل طائ�رة »بي-12« 
الربمائية املقاوم�ة للغواصات يف البحرية 
الروس�ية. وبلغ وزنها األقىص عند اإلقالع 
90 طنا، ما يعترب رقما قياس�يا بالنس�بة 

لطائرات هذا الصنف.
»آ-40 ألبات�روس« ه�ي س�فينة طائ�رة 
ذات ذيل عى ش�كل ح�رف »Т«. وأقلعت 
الطائ�رة ألول م�رة م�ن مطار ب�ري عام 
1986، ث�م أقلعت عام 1987 من س�طح 

امل�اء. وتم إغالق م�رشوع إنتاجها بعد تفكك 
االتحاد السوفيتي.

وكان قائد الطريان البحري يف أس�طول البحر 

األس�ود، غين�ادي زاغون�وف، ق�د أعل�ن منذ 
عامن أن طائرة »آ-40« الح���ديثة س�تحل 
محل طائ�رة »ب�ي-12« الربمائي�ة املقاومة 

للغواصات يف البحرية الروسية.

يذكر أن مع�رض »الطائ�رات املائية-2018« 
إىل 9 س�ب����تمرب   6 الف�رتة م�ن  يف  يق�ام 
الج�اري، يف مدين�ة غيلينجيك الروس�ية عى 

شاطئ البحر األسود.

تحتضن الصن أكرب مزارع الطاقة الشمسية 
يف العالم، وأشهرها الواقعة يف منطقة »داتونغ 
كاونتي«، والتي صممت عى ش�كل دبي باندا 
يظهران بش�كل واضح عند النظر إليهما من 

الطائرة.
وتتك�ون املزرع�ة العمالق�ة من مئ�ات آالف 

اللوح�ات الشمس�ية الت�ي تولد طاق�ة كلية 
تصل إىل 100 ميغاواط. كما تم تصميم البناء 
الهن�ديس للمزرعة عى ش�كل الحي�وان الذي 

تشتهر به دولة الصن، الباندا. 
ولكن أكرب املزارع الشمسية مساحة يف الصن 
والعالم، هي مزرعة »تينجر«، التي تتكون من 

مالين األلواح الشمس�ية الق�ادرة عى توليد 
طاقة كهربائية تصل إىل 1500 ميغاواط.

وتحت�ل الص�ن مرك�ز الص�دارة العاملي�ة يف 
توليدها للطاقة الشمسية، حيث يبلغ إجمايل 
الطاق�ة الناجمة ع�ن مزارعها رقم�ا فلكيا، 
يتخط�ى 130 غيغ�اواط. وبمعن�ى آخ�ر، لو 
وجدت نصف هذه القدرة لدى اململكة املتحدة 
أو فرنسا، ألغنتهما عن كافة مصادر الطاقة 

األخرى، النووية وغريها.
وعالوة عى ما س�بق، تعد الصن الدولة األوىل 
عامليا يف إنتاج تكنولوجيا الطاقة الشمس�ية، 
إذ إن 60% م�ن مجم�ل األل�واح الشمس�ية 
املس�تخدمة يف العال�م ق�د أت�ت م�ن معامل 

الصن.
وتهدف الصن من االستثمار الهائل يف الطاقة 
الشمسية إىل أمرين رئيسين، األول اقتصادي 
يتمث�ل يف ري�ادة األس�واق العاملي�ة يف ه�ذه 
التكنولوجيا التي يزداد الطلب عليها يوما بعد 

يوم.
أما اله�دف الثاني، فيكم�ن يف ترسيع انتقال 
الصن إىل اقتصاد الطاقة النظيفة واالستغناء 
أكثر ع�ن الفحم الحج�ري، العام�ل الرئييس 

ملشكلة التلوث الهوائي يف البالد.

روسيا تستأنف إنتاج أضخم »سفينة طائرة« أكرب مزارع الطاقة الشمسية يف العالـم


