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االمام علي )عليه السالم(

أفـضـل األمـانـة الـوفـاء 

بـالـعـهـد

ص2احللبويس: الربملان لن يدخر جهدا من أجل البرصة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص3 النفط جتهز املواكب احلسينية بكافة إحتياجاهتا من املشتقات

االحتاد الكردستاين لـم حيسم ترشيح رئيس اجلمهورية: ننتظر انضامم برهم صالح

االمن الوطني يدعو املواطنني للتعاون مع االجهزة االمنية لتأمني املجالس احلسينية

رئاسة الوزراء.. منصب »بال مرشحني«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بالرغلم ملن السلباق املحملوم إلعلان 
»الكتلة األكرب«، وتمسلية رئيس الوزراء 
ملن خلال هلذه الكتللة، إال أن املنصب 
بقلي إىل اآلن با مرشلحني، وحّتى الذين 
تّم ترّدد اسلمائهم، كمرشحني محتملني 
للمنصب، رسعان ما تلم نفي هذا األمر، 

ما جعل املنصب شاغراً با أسماء.
هلادي  الفتلح  تحاللف  رئيلس  واعللن 
العاملري انله سلحب ترشليحه ملنصب 

رئيس الوزراء منذ عدة اسابيع.
وقلال العامري يف مؤتمر صحفي، عقده 

ببغلداد، »اعلنت انسلحابي املام القوى 
السياسلية واصحلاب الشلأن قبلل عدة 
اسلابيع، واليلوم اعلنهلا املام الشلعب 

العراقي العزيز«.
وبلني »انسلحبت من الرتشلح لرئاسلة 
مجللس اللوزراء، من اجل فسلح املجال 
امام الحلوارات الجلادة الختيلار رئيس 
الوزراء وحكومته وفقلا لرؤية املرجعية 
الدينيلة العليلا وحسلب اللروط التلي 
حددتها«. وكشف »كان رشطي للرتشيح 
لرئاسة الوزراء هو االطاع عىل الربنامج 
الحكوملي اوال«. وتابلع العامري »كنت 
وما زلت وسلأبقى مدافعا عنكم حريصا 

عىل مصالحكم مستعدا للتضحية بنفيس 
وبلكل ما املك من اجلكم وسلأكون كما 
عهدتمونلي يف موقف التصلدي والتحدي 
دفاعلا عنكم وعن مصالحكلم قريبا من 

همومكم واحوالكم«.
واردف قائا »كما كنا يف ساحات الجهاد 
ضلد االرهلاب الداعلي بلدون عنلوان 
سلأكون يف سلاحات البناء كذللك بدون 
عنوان«. وهنأ العامري »الشعب العراقي 
انتخلاب رئيس الربمللان ونائبيله ونأمل 
ان تكون هلذه الخطلوة االوىل باالتجاه 

الصحيح«.
التفاصيل ص2

الكهرباء: دائرة التشغيل 
والتحكم تستعيد االتصال التجريبي 

مع حمطة سد املوصل الرئييس

االمانة العامة ملجلس الوزراء 
تبحث مع منسقة أممية مشاكل قطاعات 

املياه والصحة والتعليم

وزير النفط يعلن تنفيذ مشاريع 
لتوفري مياه الرشب ونصب وحدات 

حتلية يف البرصة

العامري ينسحب.. وسائرون يتحدث عن خيار املعارضة.. والبحث جار عن مرشح مبواصفات املرجعية
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احلكيم يدعو رئيس الربملان إىل تقليل »اإلمتيازات« يف السلطات الثالثمـجـلـس بـغـداد يـجـمـد قـرار الـغــاء عطـلـة السبـت
التخطيط: اكثر من )15( مليار دوالر قيمة اعامر املساكن املترضرة بفعل داعش

املنافذ احلدودية تعلن 
ضبط شاحنة لتهريب مادة 

»الكبدة« يف منفذ الشيب
ص3 ص3 ص3

الصني تصّعد احلرب االقتصادية مع امريكا
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنلت الصلني، املس الثاثاء، فرض رسلوم 
جمركية جديدة علىل ما قيمته 60 مليار دوالر 
من السلع األمريكية املستوردة سنويا، وذلك رداً 
عىل عقوبات إضافية أعلنتها واشلنطن عىل ما 
قيمته 200 مليار دوالر من املنتجات الصينية. 
وقالت الحكومة الصينية يف بيان نرته وزارة 
املاليلة »إذا أرصت الواليلات املتحدة عىل زيادة 

الرسوم الجمركية فإن الصني سرتد باملثل«.
أوضحلت  الصينيلة  التجلارة  وزارة  وكانلت 
يف بيلان قبلل سلاعات أنله »من أجلل ضمان 
حقوقهلا ومصالحها الرعية يف نظام التبادل 

الحلر العامللي، ليس أملام الصني سلوى خيار 
اتخلاذ تدابري مضادة مماثللة«. وأعلن الرئيس 
األمريكي، دونالد ترامب، االثنني فرض رسلوم 
جمركية جديدة نسلبتها 10 باملئة عىل واردات 
صينيلة بقيمة 200 مليار دوالر، مهّدداً بفرض 
رسلوم إضافية عىل واردات أخرى قيمتها 267 
مليار دوالر، إذا ما رّدت بكني عىل هذه الحزمة 
الجديلدة ملن الرسلوم. وأورد تراملب يف بيان 
وّزعله البيت األبيلض إن »الرسلوم الجمركية 
تدخلل حّيز التنفيلذ يف 24 سلبتمرب وتبلغ 10 
باملئة لغايلة نهاية العلام. واعتبلاراً من األول 
فع هذه الرسلوم الجمركية إىل  من يناير سلرترُ
25 باملئة. ونقللت »فرانس برس« عن الرئيس 

األمريكي »إذا اتخذت الصني إجراءات انتقامية 
ضد زراعاتنا أو صناعات أخرى، عندها سنقوم 
يف الحال بتفعيل املرحلة الثالثة أي فرض رسوم 
جمركيلة عىل ملا قيمته 267 مليلار دوالر من 

الواردات اإلضافية«.
وفرضلت واشلنطن منلذ بداية يوليو رسلوما 
علىل منتجلات صينية تلورد للواليلات املتحدة 
قيمتها 50 مليار دوالر سلنويا. وفرضت إدارة 
ترامب رسلوما جمركية بنسبة 25 يف املئة عىل 
منتجلات الصللب و10 يف املئلة علىل منتجات 
بّدد احتمال فرض رسلوم  األملنيوم الصينية. ويرُ
جديلدة اآلمال يف تخفيف التوّترات بني الواليات 

املتحدة والصني قريبا.

زيـن العـراق تتعـاون مـع إريكسـون إلطـالق مـبـادرة اإلتصـال 
من أجل التعليم »Connect to Learn« يف العراق

الربملان يشكل جلنة لدراسة طلبات مرشحي 
3رئاسة اجلمهورية 2

        بغداد / المستقبل العراقي

علدد  العراقلي،  املركلزي  البنلك  كشلف 
املصارف األهليلة العاملة يف العراق. وقال 
محافظ البنك وكالة عيل العاق يف ترصيح 
صحفي »عندما توليت املسؤولية، وجدت 
ان عدد املصارف االهلية ورشكات التحويل 
والرصافة يفوق حاجة السوق، اذ لم نمنح 
أي رخصة جديدة الفتتاح مرصف تجاري 
وال اجازة لركة صريفة، كما قمنا بالغاء 
رشكات التحويلل امللايل، يف ظل وجود نية 

العادة هيكللة رشكات الصريفة ما يؤدي 
اىل سيطرة اكرب عليها وهناك خطة لدمج 

بعض املصارف«.
وأسلتدرك »لكلن منحنا اجلازات الفتتاح 
علدد من املصلارف االسلامية بنلاء عىل 
التسلهيات التي قدمها قانونها إذ وضع 
مجلس النواب فقرة تساعد عىل تأسيسها 
وهلي تخفيلض رأس املال املطللوب عند 
التأسليس«.وأوضح العلاق »يوجد حاليا 
البلاد 20 منهلا  70 ملرصف عاملا يف 
هي فلروع ملصارف اجنبيلة، لكن اغلبها 

حديثة التكوين، لذلك لم تصل اىل مستوى 
املصلارف  تللك  عمللت  كملا  الطملوح، 
بظروف استثنائية مرت بها الباد«. وعن 
سبب املحدودية الكبرية ملبادرات املصارف 
االهليلة القلراض املواطنني بلني محافظ 
البنلك املركزي »كما تعرفلون فان املهمة 
االساسلية للمصارف هي تقديم االئتمان 
ملن خلال منلح القلروض والخدملات 
االخلرى، باملقابلل تأخذ املوال املودعني 

وتمنحهم نسبة من الفائدة.
التفاصيل ص2

البنك املركزي يكشف عن وجود )70( مرصفًا أهليًا 
يف العراق ويعلن عن خطة لدجمها
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جملس بغداد جيمد قرار الغاء عطلة السبت
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعل�ن مجلس محافظة بغ�داد, عن تجميد قراره بش�أن الغاء عطلة يوم 
السبت بالنسبة للمدارس االبتدائية واملتوسطة واالعدادية ضمن محافظة 

بغداد.
وق�ال عضو املجل�س فالح الجزائ�ري، إن “مجلس محافظ�ة بغداد قرر، 
اليوم، تجميد قراره الس�ابق بالغاء عطلة يوم الس�بت بالنسبة للمدارس 

االبتدائية واملتوسطة واالعدادية الذي اتخذه االسبوع املايض”.
واض�اف الجزائ�ري، أن “مجل�س املحافظة ق�ام بتكليف لجنت�ي الرتبية 
والقانوني�ة لدراس�ة القرار مع الجه�ات ذات العالق�ة يف دوائر محافظة 

بغداد املعنية”.
وكان مجل�س محافظة بغداد صوت، األحد، عىل الغاء عطلة يوم الس�بت 

لجميع املدارس االبتدائية واملتوسطة واالعدادية.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بالرغم من الس�باق املحم�وم إلعالن »الكتلة 
األك�ر«، وتمس�ية رئيس ال�وزراء من خالل 
ه�ذه الكتلة، إال أن املنصب بق�ي إىل اآلن بال 
مرش�حني، وحّتى الذين تّم ترّدد اس�مائهم، 
كمرشحني محتملني للمنصب، رسعان ما تم 
نفي ه�ذا األمر، ما جعل املنصب ش�اغراً بال 

أسماء.
واعل�ن رئيس تحالف الفتح ه�ادي العامري 
انه س�حب ترش�يحه ملنصب رئي�س الوزراء 

منذ عدة اسابيع.
وق�ال العام�ري يف مؤتم�ر صحف�ي، عقده 
الق�وى  ام�ام  انس�حابي  »اعلن�ت  ببغ�داد، 
السياسية واصحاب الشأن قبل عدة اسابيع، 

واليوم اعلنها امام الشعب العراقي العزيز«.
وبني »انس�حبت من الرتشح لرئاسة مجلس 
الوزراء، من اجل فسح املجال امام الحوارات 
الج�ادة الختي�ار رئي�س ال�وزراء وحكومته 
وفق�ا لرؤية املرجعية الدينية العليا وحس�ب 

الرشوط التي حددتها«.
لرئاس�ة  للرتش�يح  وكش�ف »كان رشط�ي 
الوزراء هو االطالع ع�ىل الرنامج الحكومي 

اوال«.
وتاب�ع العام�ري »كن�ت وما زلت وس�أبقى 
مدافعا عنكم حريصا عىل مصالحكم مستعدا 
للتضحي�ة بنفيس وبكل ما امل�ك من اجلكم 
وس�أكون كما عهدتموني يف موقف التصدي 
والتحدي دفاعا عنكم وعن مصالحكم قريبا 

من همومكم واحوالكم«.
واردف قائ�ال »كم�ا كنا يف س�احات الجهاد 
ضد االرهاب الداعيش بدون عنوان سأكون يف 

ساحات البناء كذلك بدون عنوان«.
وهن�أ العام�ري »الش�عب العراق�ي انتخاب 
رئيس الرمل�ان ونائبيه ونأمل ان تكون هذه 

الخطوة االوىل باالتجاه الصحيح«.
واضاف »ما يتم تداوله مؤخرا بشأن تسمية 
اعض�اء الحكومة الجدي�دة وتوزيع املناصب 
والوزارات غ�ر صحيح، ولغاي�ة االن لم يتم 
تسمية أي شخصية ألي منصب يف الحكومة 

ترسيب�ات  م�ن  ين�رش  م�ا  وكل  الجدي�دة، 
الس�ماء مرشحة كاذبة وتريد عرقلة تشكيل 

الحكومة«.
واش�ار اىل ان »مس�ألة الكتل�ة االكر مضت 
رغ�م كل الضغوط الخارجي�ة، بعد ان اغلقنا 

الباب بوجه االمريكان واملال الخليجي«.
وتاب�ع العام�ري »منص�ب رئي�س ال�وزراء 
س�يخرج من خالل التفاهم م�ا بني تحالفي 
البن�اء واالص�الح«، مس�تدركاً »م�ن يحظى 
بتواف�ق الكتل السياس�ية س�يكون رئيس�ا 

للوزراء«.
وق�ال »نأمل ان ن�رسع يف اكم�ال الخطوات 
االخرى يف انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية 
رئي�س مجل�س ال�وزراء لالرساع يف تش�كيل 
الحكومة وتقديم الخدمات للشعب العراق«.

واضاف »اميل ان تتس�ابق الكتل لدعم رئيس 
ال�وزراء املقب�ل كم�ا تس�ابقت يف محارب�ة 
داعش«، مش�را اىل انه »عن�د انتخاب رئيس 
الجمهورية فيس�تطيع يف نفس اليوم تكليف 

رئيس الوزراء«.
واش�ار العام�ري اىل ان »العراقي�ني وقف�وا 
ام�ام الضغط االمريكي الس�افر يف موضوع 
تش�كيل الكتلة االك�ر وامام امل�ال الخليجي 

بكل شجاعة«.
ولف�ت اىل انه »يف تحالف البن�اء اكثر من 50 
عضو من االخوة السنة وهذه نقطة ايجابية 

ونقطة صحة يف العملية السياسية«.
وش�دد العامري »تجاوزنا التخندق الطائفي 
يف املعارك ض�د داعش بالدم واليوم نتجاوزه 

يف الساحة السياسية«.
وتابع بالقول »تقس�يم الرئاس�ات جاء وفق 
التعددي�ة والع�رف الس�يايس يف العراق وغر 

مذكور يف الدستور«.
ب�دوره، أك�د املتحدث باس�م تحال�ف البناء 
أحم�د األس�دي ان انس�حاب رئي�س تحالف 
الفتح هادي العامري من الرتش�يح لرئاس�ة 
الوزراء جاء لفسح املجال امام اختيار رئيس 
ملجلس الوزراء عىل وف�ق توصيات املرجعية 

الدينية.
وق�ال االس�دي إن »رئي�س تحال�ف الفت�ح 

هادي العامري س�حب ترش�يحه من رئاسة 
الوزراء لفس�ح املجال للتفاهمات السياسية 
والح�وارات الختي�ار رئيس لل�وزراء تتفاهم 
علي�ه الكت�ل السياس�ية وفق�ا لتوجيه�ات 

املرجعية الدينية«.
وأض�اف ان »انس�حاب العامري ق�دم دليال 
ع�ىل ان�ه س�يبقى خادم�ا للش�عب العراقي 
ومدافع�ا عنه ولم يك�ن يوما يطمع بمنصب 
رئاسة الوزراء«، مبينا »اننا حني ارصينا عىل 
ترشيحه لهذا املنصب ألننا واثقني من قدرته 

عىل ادارة املرحلة املقبلة«.
وأكد ان »العامري ارتأى التوافق بني االصالح 
واالعم�ار والبن�اء ح�ول الش�خصية املقبلة 

لرئاسة الوزاء املقبلة«.
ب�ني  »التفاهم�ات  ان  اىل  االس�دي  ولف�ت 
املحوري�ن البن�اء وكتل�ة االصالح س�تجري 
للتوافق عىل مرش�ح مناسب للمهمة«، مبينا 
انه »ال يش�رتط ان يك�ون من البن�اء او من 
االصالح ربما يك�ون من احدهم او قد يكون 
من خارج التحالفات ش�خصية يتم التفاهم 

حولها إلنجاح املرحلة املقبلة«.
م�ن جانب�ه، ق�ال النائب ع�ن ائت�الف دولة 
القانون منص�ور البعيجي انه لم يتم اىل االن 

حسم املرشح  لرئاسة الوزراء.
وق�ال البعيج�ي يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »كتل�ة البناء يف 

مباحثات مس�تمرة مع بقي�ة الكتل االخرى 
باعتبارها الكتلة االكر داخل مجلس النواب 
وثبت هذا االم�ر بالدليل القاطع بعد انتخاب 
رئي�س الرمل�ان العراقي بعد ان فاز مرش�ح 
البناء باعىل االصوات  ومن حقها الدستوري 
لرئاس�ة  مرش�حها  تق�دم  ان  والقانون�ي 

الوزراء«.
واضاف »هناك تفاهمات متقدمة بني تحالف 
البن�اء وتحالف االص�الح واالعم�ار الختيار 
رئيس الوزراء املقب�ل وفقا للمواصفات التي 
طالب�ت بها املرجعي�ة العليا وس�تعمل كتلة 
البناء عىل ذلك من خالل تقديم مرش�ح قوي 

كما حصل بانتخاب رئيس الرملان«.

وتابع البعيج�ي بالقول »هناك عدة اس�ماء 
مطروحة لرئاسة الوزراء وجميعها محرتمة 
ولك�ن لح�د االن لم يتم اختيار اي ش�خصية 
مح�ددة ونامل ان يتم حس�م هذا االمر خالل 

االيام املقبلة«.
ونوه اىل ان »كتلة البناء تعمل جاهدة لحسم 
مرش�حها بارسع وقت ممكن خصوصا وان 
تحالف البناء ش�كل ب�ارادة عراقية خالصة 
وس�يعمل جاهدا لتقديم مرشح قوي لستنم 

منصب رئيس الوزراء خالل االيام املقبلة«.
ونفى املتحدث الرسمي لتيار الحكمة الوطني 
نوف�ل ابو رغيف، بدوره، جميع التش�كيالت 

االستباقية للحكومة القادمة.
وق�ال أبو رغي�ف يف تغريدة له ع�ىل توتر ان 
جمي�ع القوائ�م »الت�ي طرح�ت عىل ش�كل 
ترسيب�ات، ال صحة له�ا وال تمثل انعكاس�ًا 

للواقع القادم لشكل الحكومة«.
وأض�اف »تقف خل�ف – ه�ذه الترسيبات- 
جه�ات اعالمية ت�ارة لخل�ط األوراق، وتارة 
لجس نبض القوى السياسية والشارع العام، 

والغرض الثالث لحرق األسماء«.
يف غض�ون ذل�ك، أك�د النائ�ب ع�ن تحال�ف 
سائرون حس�ن الجحييش أن تحالفه يفضل 
الذهاب اىل املعارضة عىل املش�اركة بحكومة 

محاصصة.
وق�ال الجحي�يش إن “تحال�ف س�ائرون لن 
يش�رتك بحكومة تقوم عىل اس�اس تقس�يم 
السياس�ية”،  املحاصص�ة  وف�ق  املناص�ب 
مش�را إىل أن “خي�ار املعارضة هو افضل لنا 
من االشرتاك بحكومة محاصصاتية ال تخدم 

أبناء الشعب العراقي”.
وأض�اف أن “موقف س�ائرون الي�زال قائما 
بش�أن اختي�ار ش�خصية مس�تقلة ونزيهة 
وقوية لرئاسة الوزراء”، الفتا إىل أن “األسماء 
التي ظهر يف بعض وس�ائل اإلع�الم عن تويل 
س�ائرون لش�غل بعض  الوزارات عارية عن 

الصحة”.
وح�ذر الجحي�يش م�ن أن “هن�اك ماكن�ات 
إعالمية تري�د عرقلة مرشوع اصالح العملية 

السياسية الذي طرحه تحالف سائرون”.

العامري ينسحب.. وسائرون يتحدث عن خيار املعارضة.. والبحث جار عن مرشح مبواصفات املرجعية

رئاسة الوزراء.. منصب »بال مرشحني«

        بغداد / المستقبل العراقي

اعتر رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، 
أمس الثالثاء، أن نقص األموال ال يعني إيقاف 
املش�اريع الخدمية يف البرصة، مؤكداً الحاجة 
إىل تفعيل التنس�يق ب�ني الحكوم�ات املحلية 
والحكوم�ة االتحادية، فيما دع�ا الوزارات إىل 

اإلرساع بنقل الصالحيات للمحافظات.

وق�ال الحلب�ويس يف كلمة له خ�الل حضوره 
جلس�ة مجل�س محافظ�ة الب�رصة، »جئن�ا 
للب�رصة ممثلني ع�ن الش�عب العراق�ي وأن 
الرمل�ان ل�ن يدخ�ر جهداً م�ن أج�ل البرصة 
وإيجاد حلول رسيعة وناجعة لتحسني أوضاع 
املحافظة الت�ي كانت وما زال�ت تقدم الكثر 
للع�راق فهي رئة الع�راق االقتصادية وقدمت 

الكثر والشهداء والتضحيات«.

وأضاف، أن »زيارتنا هي رس�الة تضامن من 
كل املحافظ�ات مع البرصة ويجب رد الجميل 
للبرصة وهي تعاني نتيجة تراكمات وتقصر 
اس�تمر من الحكومات املتعاقبة«، مش�راً إىل 
أن »نق�ص األم�وال ال يعني إيقاف املش�اريع 

الخدمية يف البرصة«.
وتاب�ع الحلب�ويس قائ�اًل، »نحت�اج إىل تفعيل 
التنس�يق بني الحكومات املحلي�ة والحكومة 

الصالحي�ات  نق�ل  وتفعي�ل  االتحادي�ة 
للمحافظات تطبيقا للقان�ون رقم 21، فذلك 
أم�ر رضوري وع�ىل ال�وزارات االرساع بنق�ل 

الصالحيات«.
يش�ار إىل أن رئي�س مجل�س الن�واب محم�د 
الحلب�ويس وص�ل، صب�اح اليوم الثالث�اء، إىل 
مح�������افظ�ة البص����رة عىل رأس وفد 

نيابي وحكومي.

        بغداد / المستقبل العراقي

اصدر رئيس مجلس النواب محمد 
الحلب�ويس، أم�س الثالث�اء، أم�را 
بتش�كيل لجن�ة لدراس�ة طلب�ات 

رئي�س  منص�ب  اىل  الرتش�يح 
الجمهوري�ة. وش�دد الحلبويس يف 
وثيقة رس�مية صادرة عن مكتبه 
اإلعالم�ي ع�ىل تقدير م�دى توافر 
ال�رشوط القانوني�ة للمتقدم�ني.

وتتألف اللجنة املشكلة لهذا الغرض 
م�ن املستش�ار القانون�ي ملجلس 
النواب ومستشار شؤون الترشيع 
ومدير عام الدائرة الرملانية ومدير 

عام الدائرة القانونية.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا جهاز االم�ن الوطني، أمس 
الثالث�اء، املواطن�ني للتعاون مع 
االجه�زة االمنية لتأمني املجالس 
الحس�ينية. وقال مرك�ز اإلعالم 

األمني يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إنه »بهدف 
تعزيز األمن واالس�تقرار وتزامنا 
مع ش�هر محرم الح�رام؛ يهيب 
جهاز األمن الوطن�ي باملواطنني 
الكرام التعاون التام مع األجهزة 

األمني�ة يف االب�الغ ع�ن الحاالت 
املشبوهة واملطلوبني للقضاء«.

وأض�اف ان »ذل�ك ج�اء به�دف 
تأم�ني اجواء الزي�ارة واملجالس 
الديني�ة من خ�الل االتصال عىل 

الرقم )1٣1(«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب عن كتلة االتحاد الوطني 
الكردستاني ش�وان الداودي، أمس 
الثالثاء، أن االتحاد حتى اللحظة لم 
يحسم اسم مرشحه الذي سيقدمه 
بجلسة التصويت عىل منصب رئيس 
الجمهوري�ة، فيم�ا اش�ار إىل وجود 
عدة مرش�حني وحوارات مس�تمرة 

م�ع بره�م صال�ح النضمام�ه إىل 
االتحاد بغية طرح اسمه للرتشيح.

ونقل�ت وكال�ة »الس�ومرية نيوز« 
عن الداودي القول إن »الحوارات ما 
زالت مستمرة داخل االتحاد الوطني 
الرتش�يح  لحس�م  الكردس�تاني 
الح�زب  م�ن  واح�دة  لش�خصية 
لتقديم�ه إىل مجل�س الن�واب بغية 
التصويت عليه لشغل منصب رئيس 

الجمهوري�ة«، مبين�اً أن »األس�ماء 
املطروح�ة حالي�ا هم م�ال بختيار 

وعبد اللطيف رشيد«.
وأضاف ال�داودي، ان »هن�اك ايضا 
نقاش�ات مكثفة م�ع برهم صالح 
لالتف�اق مع�ه عىل دم�ج حزبه مع 
االتح�اد الوطني أو الغائ�ه والعودة 
م�ع قيادات�ه إىل االتح�اد وترش�يح 
اس�مه ملنص�ب رئي�س الجمهورية 

م�ن خ�الل االتح�اد«، الفت�ا اىل ان 
»االم�ر االخر يرتب�ط بالديمقراطي 
اعل�ن بش�كل  ال�ذي  الكردس�تاني 
واض�ح ع�ن رغبت�ه بت�ويل املنصب 

وطرح مرشح للمنصب«.
وتاب�ع، أن�ه »بحال ت�م التوافق بني 
الحزب�ني األساس�يني عىل مرش�ح 
واحد قبل الجلس�ة فسيكون أفضل 
لنا أن نذهب إىل بغداد بمرشح واحد، 

لك�ن إن ل�م يحصل ذلك فس�نذهب 
بأكثر من مرشح كما حصل باختيار 
رئاس�ة الرملان ويتم هناك الحس�م 
لألش�خاص املناسبني«, مشددا عىل 
ان »االتحاد كان واضحاً مع الجميع 
ولدي�ه ورق�ة عمل طرحه�ا للقوى 
األس�اس  ه�ي  والت�ي  السياس�ية 
بالتعام�ل باملرحل�ة املقبل�ة ولدينا 

تفاهم وتقارب مع الجميع«.

احللبويس: الربملان لن يدخر جهدًا من أجل البرصة

الربملان يشكل جلنة لدراسة طلبات مرشحي رئاسة اجلمهورية

االمن الوطني يدعو املواطنني للتعاون مع االجهزة االمنية لتأمني 
املجالس احلسينية

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة التخطيط، الثالثاء، أن أكثر 
م�ن 15 ملي�ار دوالر ه�ي قيم�ة إعمار 
بفع�ل  املت�ررة  الس�كنية  الوح�دات 

تنظيم »داعش«.
وقال وزي�ر التخطيط س�لمان الجمييل 
خالل مشاركته يف املؤتمر الدويل السادس 
للتعاون يف مج�ال البنى التحتية املنعقد 
يف العاصمة الكورية الجنوبية س�يؤول، 
بحسب بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »قطاع السكن يعد أكثر 
القطاعات ترراً بفعل سيطرة تنظيم 

داعش عىل بعض املناطق«.

وأوضح الجمييل، أن »أكثر من 150 ألف 
وحدة سكنية تعرضت إىل أرضار كلية أو 
جزئية تقدر قيم�ة ومتطلبات إعمارها 
أكث�ر م�ن 15 ملي�ار دوالر أمرك�ي«، 
مش�راً إىل أن »احتياجات العراق العادة 
اعم�ار املحافظات املت�ررة تبلغ اكثر 

من 88 مليار دوالر«.
وأض�اف الجمييل، إىل أن »مع�دل الفقر 
ش�هد ارتفاع�ا م�ن 19.8% يف 2012 إىل 
ما يقدر بنح�و 22.5% يف 2014 وارتفع 
مع�دل الفق�ر بواقع الضع�ف تقريباً يف 
املحافظ�ات األش�د ت�رراً م�ن تنظيم 
داع�ش مقارن�ة ببقي�ة الب�الد )%21.6 

مقابل %11.2(«.

التخطيط: اكثر من )15( مليار دوالر قيمة اعامر 
املساكن املترضرة بفعل داعش

االحتاد الكردستاين لـم حيسم ترشيح رئيس اجلمهورية: ننتظر انضامم برهم صالح

        بغداد / المستقبل العراقي

ع�دد  العراق�ي،  املرك�زي  البن�ك  كش�ف 
املصارف األهلية العاملة يف العراق.

وقال محاف�ظ البنك وكالة ع�يل العالق يف 
ترصيح صحفي »عندما توليت املسؤولية، 
وجدت ان ع�دد املصارف االهلية ورشكات 
التحويل والرصافة يفوق حاجة الس�وق، 
اذ ل�م نمن�ح أي رخص�ة جدي�دة الفتتاح 
مرصف تجاري وال اجازة لرشكة صرفة، 
كم�ا قمن�ا بالغ�اء رشكات التحويل املايل، 
يف ظ�ل وجود ني�ة الع�ادة هيكلة رشكات 
الصرف�ة ما يؤدي اىل س�يطرة اكر عليها 

وهناك خطة لدمج بعض املصارف«.
وأس�تدرك »لك�ن منحنا اج�ازات الفتتاح 
عدد م�ن املص�ارف االس�المية بن�اء عىل 
التس�هيالت التي قدمه�ا قانونها إذ وضع 
مجلس النواب فقرة تساعد عىل تأسيسها 
وه�ي تخفي�ض رأس امل�ال املطل�وب عند 
التأس�يس«.وأوضح الع�الق »يوجد حاليا 
منه�ا   20 الب�الد  يف  عام�ال  م�رصف   70
ه�ي فروع ملص�ارف اجنبية، لك�ن اغلبها 
حديثة التكوين، لذلك لم تصل اىل مس�توى 

الطموح، كما عملت تلك املصارف بظروف 
استثنائية مرت بها البالد«.

وع�ن س�بب املحدودي�ة الكب�رة ملبادرات 
املص�ارف االهلي�ة الق�راض املواطنني بني 
محاف�ظ البن�ك املرك�زي »كم�ا تعرف�ون 
ف�ان املهم�ة االساس�ية للمص�ارف ه�ي 
تقدي�م االئتمان من خالل من�ح القروض 
والخدم�ات االخرى، باملقاب�ل تأخذ اموال 
املودع�ني وتمنحه�م نس�بة م�ن الفائدة، 
لكن املصارف العراقية بش�كل عام تواجه 
صعوبة كبرة يف ممارس�ة هذا النش�اط، 
فعندم�ا تمن�ح قرض�ا، يف الغال�ب ال يفي 
املقرتض بسداده عىل الرغم من الضمانات 
الكب�رة الت�ي تأخذه�ا املصارف ونس�بة 
الفائدة املرتفعة، إذ ان تعثر املقرتضني قد 

يصل اىل 20 باملئة«.
وتاب�ع ان »املش�كلة تكم�ن يف ان املرصف 
عندم�ا يب�دأ باجراءات�ه ض�د املق�رتض، 
كالحجز عىل العقار عىل سبيل املثال يواجه 
تأخ�راً كب�راً يف االج�راءات القانونية من 
قبل الجهات االخ�رى، اضافة اىل تهديدات 
عش�ائرية او حزبي�ة، وه�ذا االم�ر يجعل 

املصارف تتخوف من منح القروض«.

        بغداد / المستقبل العراقي

شدد رئيس التحالف الوطني، عمار الحكيم، 
أمس الثالثاء، عىل رضورة تقليل االمتيازات 
يف الس�لطات الثالث. وذكر بيان ملكتبه تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان السيد 
عمار الحكيم اس�تقبل رئيس مجلس النواب 
محمد الحلبويس »وش�دد خ�الل اللقاء عىل 
رضورِة النهوض بعمِل مجلس النواب لترشيع 
القوانني املهمة وتفعيِل عمل لجانه وإبعاده 
ع�ن املناكف�اِت السياس�يِة ، وأكدن�ا أهميَة 
تغليب املصلحة العامة عىل املصالح الخاصة 

وتمري�ر القوان�ني ذات التم�اس املبارش مع 
مصلحِة العراق والعراقيني والتي يس�تكمُل 
بها جسد النظام السيايّس يف العراق«. وبارك 
الس�يد عم�ار الحكي�م للحلبويس بتس�لمه 
»رئاس�ة مجلس الن�واب العراق�ّي وانتخاب 
نائبيه كخطوٍة أوىل الستكماِل االستحقاقات 
الدس�تورية وتش�كيل الحكوم�ة«. كما أكد 
السيد عمار الحكيم »أهمية تشكيل حكومة 
قوي�ة وخدومة وقادرة عىل تحقيِق تطلعات 
»أهمي�ِة  ع�ىل  العراق�ّي« مش�دداً  الش�عب 
التكامل بني الس�لطات الثالث مع العمِل عىل 

تقليل االمتيازات التي ال داعَي لها«.

البنك املركزي يكشف عن وجود )70( مرصفًا أهليًا 
يف العراق ويعلن عن خطة لدجمها

احلكيم يدعو رئيس الربملان إىل تقليل »اإلمتيازات«
 يف السلطات الثالث
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   بابل / المستقبل العراقي

قررت قيادة رشطة باب�ل، منع مرور مركبات املواطنني الصغرية 
والعجالت املحملة بالش�حنات من باب�ل باتجاه محافظة كربالء 
املقدس�ة.وقال مدير إع�الم رشطة بابل العقيد عادل الحس�يني، 
يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، إن »قي�ادة رشطة املحافظة 
قررت، منع مرور مركبات املواطنني الصغرية واملحملة بالشحنات 
بكاف�ة انواعها باتج�اه محافظة كربالء، بدءاً م�ن اليوم » عازيا 
القرار اىل »الحفاظ عىل سالمة الزائرين ووجود زخم مروري كبري 
يف س�يطرة أم الهوى الحدودية الواقعة بني كربالء والحلة، بسبب 
زيارة عاش�وراء«.وأضاف الحس�يني، أن »الق�رار جاء بتوصيات 
التنسيق املشرتك بني األجهزة األمنية للمحافظتني، ولحني انتهاء 
مراسيم زيارة عاشوراء«، مش�رياً اىل أن »قيادة رشطة املحافظة 
دعت املواطنني إىل اس�تخدام وس�ائل النق�ل العام«.وكانت قيادة 
رشط�ة بابل ب�ارشت ش�هر مح�رم، بالخط�ة األمني�ة الخاصة 

بعاشوراء بمشاركة أكثر من 22 ألف عنرص أمني.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن قائد عملي�ات الرافدين اللواء عيل ابراهي�م دبعون مبارشة 
قوة أمنية مش�رتكة من قيادة رشطة محافظة ذي قار وبارشاف 
م�ن قيادة العمليات بإج�راءت رفع التجاوزات ع�ىل قناة البدعة 

باتجاه محافظة البرصة.
وقال الدبعون يف ترصيح صحفي، ان »إجراءات القيادة مس�تمرة 
منذ اكثر من ش�هرين يف عمليات رف�ع التجاوزات من عىل جميع 
االنه�ار ومنه�ا نه�ر البدع�ة من أج�ل تأم�ني الحص�ص املائية 

للمحافظات ضمن قاطع املسؤولية«.
وكان رئي�س مجلس ال�وزراء حي�در العبادي وج�ه صباح امس 
الثالثاء الجيش بإزالة التجاوزات عىل قناة البدعة يف محافظة ذي 
قار وكذلك داخل مدينة البرصة ولتصليح األرضار بالتنس�يق مع 

وزارة املوارد املائية.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشك�ة العام�ة لتصني�ع الحب�وب يف وزارة التجارة عن 
رصدها )٩( مخالفات للمطاحن و )٣١( مخالفة للوكالء يف بغداد 

ملخالفتهم الضوابط والتعليمات«.
العام�ري يف بي�ان ورد  واض�اف مدي�ر ع�ام الرشك�ة جاس�م 
ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »اللجان الرقابية والنوعية املش�رتكة 
نفذت عدة جوالت تفتيش�ية للمطاحن العاملة ووكالء الطحني يف 
بغداد جرى خاللها س�حب )٦٨( نموذج طحني ونموذجني حبوب 
ألغراض الفحص املخت�ري ، وقد نتج عن تلك الجوالت رصد )٩( 
مخالف�ات نوعية وغري نوعية للمطاحن ، فيما تم تأش�رية )٣١( 
مخالف�ة ال�وكالء يف بغداد ، أم�ا املخالفات املس�جلة عىل الناقلني 

كانت )٦( مخالفات ».
واش�ار اىل »تنفي�ذ لجان رقاب�ة املخاب�ز واالف�ران )2٥٥( زيارة 

للمخابز واالفران يف بغداد اسفرت عن تأشري )٥٨( مخالفة« .
وش�دد البي�ان اىل إحال�ة جميع املخالف�ات اىل االقس�ام واللجان 

املختصة لتطبيق الرشوط الجزائية بحق املخالفني« .
م�ن جانب اخ�ر التقى مدير ع�ام الرشكة بمدراء ف�روع كركوك 
وواسط ملتابعة آلية التوزيع ونسب تجهيز الطحني ضمن الحصة 
املقررة حيث جرى خالل اللقاء مناقشة تجهيز املطاحن بخلطات 
الحب�وب واعتم�اد الحنطة املدعمة بش�هادة الفح�ص املختري 
والعمل عىل ترسيع عمليات التجهيز بالتنس�يق مع رشكة تجارة 
الحبوب كما تناول اللقاء مق�ررات اجتماع خلية األزمة واالطالع 
ع�ىل تقارير اإلنت�اج والتوزيع ونس�ب التوزي�ع املتحققة ضمن 

الحصص املقررة والدورات اإلنتاجية املعتمدة .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت دائ�رة التحقيقات يف هيأة النزاهة، 
يف  الهي�أة  تحقي�ق  مكت�ب  م�الكات  أن 
محافظ�ة األنبار تمكنت من تنفيذ عملية 
ضب�ط ح�االت تج�اوٍز عىل امل�ال العام يف 
دائرة صحة املحافظة عر التالعب يف أحد 
الصكوك.وذك�رت الدائ�رة يف بي�ان تلقته 
»املستقبل العراقي«، أن »فريقاً من لجنة 
تقويم األداء ومكافحة الرش�وة وش�عبة 
التح�رِّي والضب�ط القضائ�يِّ يف مكت�ب 
تحقي�ق األنب�ار ال�ذي انتق�ل إىل مرصف 
ن من اكتشاف  الرافدين يف املحافظة، تمكَّ
تالعٍب يف حسابات دائرة صحة األنبار التي 
قامت بتنظيم مس�تند رصٍف إليداع الصك 
البالغ مق�داره )١2٥،٩44,4٦7( مليون 
دينار كأمانات رضيبة لدى الهيأة العامة 
أعض�اء  أن  إال  املحافظ�ة،  يف  للرضائ�ب 
لجن�ة اس�تالم الصك وعدداً م�ن موظفي 
الحس�ابات يف دائرة الصحة قاموا بسحب 
ف به لحسابهم الشخيص«. املبلغ والترصُّ

واضاف�ت أن�ه »تم تنظي�م محرض ضبٍط 
املضبوط�ة يف  امل�رزات  بجمي�ع  أص�ويلٍّ 
عملي�ٍة تم�ت بموج�ب مذك�رة قضائية، 
وعرض�ه رفق�ة األوراق التحقيقي�ة عىل 
الجهات القضائي�ة املختصة«.وتابعت أن 
»هيأة النزاهة أعلنت يف 20١٨/7/١7 عن 
تمكنها من تنفيذ عمليات ضبٍط يف صحة 
األنب�ار أفض�ت إىل اس�رتجاع ٦ ملي�ارات 
دين�اٍر إىل خزين�ة الدولة، وإلق�اء القبض 
عىل ع�دٍد من املس�ؤولني يف دائرة الصحة 

ومرصف الرافدين يف املحافظة.

النزاهة تضبط جتاوز 
عىل املال العام 

يف دائرة صحة االنبار

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة، ع�ن ضب�ط ش�احنة محمل�ة 
بالخ�رضوات ومخب�أة تح�ت الحمولة م�ادة )الكب�دة( يف منفذ 

الشيب الحدودي.
وذكر بي�ان للهيأة تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان »هيأة املنافذ 
الحدودية، منفذ الش�يب الح�دودي يف محافظة ميس�ان تمكنت 
الي�وم ١٨ أيل�ول 20١٨ من ضبط ش�احنة محمل�ة بالخرضوات 
ومخبأة تحت الحمولة مادة )الكبدة( وبواقع )٣٩00( قطعة وزن 
الواحدة )2٥0 غم( لم تذكر يف املعاملة الكمركية وتم ضبطها من 
قبل شعبة البحث والتحري يف هياتنا وخارج الحرم الكمركي بعد 
استكمال كافة االجراءات الكمركية داخل املنفذ، وهذا سبب هدرا 

للمال العام«.
وأضاف البيان انه »تم إحالة البضاعة وصاحب الرشكة املستوردة 
أمام أنظار قايض التحقي�ق يف محكمة الكحالء التخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقهم.

املنافذ احلدودية تعلن ضبط شاحنة 
لتهريب مادة »الكبدة« يف منفذ الشيب

    بغداد / المستقبل العراقي

املواك�ب  تجهيزه�ا  النف�ط،  وزارة  أعلن�ت 
وااللي�ات  واالف�ران  واملخاب�ز  الحس�ينية 
باحتياجاته�ا من الوق�ود اس�تعدادا لزيارة 

العارش من محرم الحرام.
وذكر بيان للوزارة تلقته »املستقبل العراقي«، 
ان »وزي�ر النف�ط جب�ار عيل اللعيب�ي أوعز 
اىل رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية باتخاذ 
االجراءات الالزمة لتجهيز املواكب الحسينية 
واالفران واملخابز وااللي�ات املخصصة لنقل 
الزائري�ن باحتياجاتها من انواع املش�تقات 
النفطي�ة ، اس�تعدادا لزيارة )عاش�وراء( يف 

كربالء املقدسة«.
جمي�ع  وج�ه  النف�ط  »وزي�ر  ان  وأض�اف 
آلياته�ا  لتس�خري  النفطي�ة  التش�كيالت 
للمشاركة يف الجهد الحكومي لنقل الزائرين 

من واىل املحافظة«.
وق�ال مدي�ر ع�ام رشك�ة توزي�ع املنتجات 

النفطية كاظم مسري ان »الرشكة استنفرت 
مالكاتها الفنية للمب�ارشة بتجهيز اصحاب 
يف  واملخاب�ز  واالف�ران  الحس�ينية  املواك�ب 
الف�رات  ومحافظ�ات  كرب�الء  محافظ�ة 

االوس�ط باحتاجاتها من املشتقات النفطية 
واس�طوانات الغاز الس�ائل ، تسهيال التمام 
مراس�م الزيارة املليونية بذكرى استش�هاد 
االمام الحس�ني )عليه السالم( التي تصادف 

يف العارش م�ن محرم املوافق ي�وم الخميس 
القادم«.

ان »ف�رع الرشك�ة يف  الع�ام  املدي�ر  وق�ال 
محافظة كربالء بارش ومنذ االول من ش�هر 
محرم الحرام ولغاية اليوم الثالثاء ١٨ ايلول 
الجاري بتجهيز املواكب الحس�ينية واملخابز 
واالفران واملولدات الكهربائية والحس�ينيات 
باحتياجاتها م�ن انواع املش�تقات النفطية 
باالس�عار املدعوم�ة م�ن خ�الل ٣40 وكيل 
جوال للغاز الس�ائل واكثر م�ن 20 حوضية 

للمشتقات النفطية«.
وبني »تم تجهيز اكثر من 7٥ الف أس�طوانة 
غ�از س�ائل و200 الف لرت من م�ادة النفط 
االبي�ض و١00 الف لرت من م�ادة زيت الغاز 
يف  ال�وزارة  »ف�رع  ان  مضيف�ا  )ال�كاز(«، 
محافظة النج�ف االرشف قام ايضا بتجهيز 
املواك�ب الحس�ينية التي تس�تقبل الزائرين 
الوافدين االجانب، باكثر من 7 االف أسطوانة 

غاز سائل«.

وأش�ار مي�رس اىل ان »عملي�ة التجهي�ز تتم 
حس�ب الحاج�ة الفعلي�ة للجه�ات املعني�ة 
بالتنس�يق مع اللجان املختصة يف املحافظة 
املرتبط�ة بغرف�ة العمليات املش�كلة للزيارة 

املليونية«.
واض�اف املدي�ر الع�ام ان »ال�وزارة قام�ت 
بتهيئ�ة ١2 محط�ة متنقلة لتجهي�ز الوقود 
لاللي�ات الناقل�ة للزائري�ن التابع�ة ل�وزارة 
النف�ط والقطاع الخاص والعتب�ات الدينية، 
واليات ومركبات الوزارات االخرى املش�اركة 

بالجهد الحكومي للنقل«.
وتاب�ع ان »عملية التجهيز لهذه االليات تتم 
يف الس�احات املخصصة عن�د منافذ الدخول 
للمحافظ�ة املح�ددة عن�د مدخل )بغ�داد - 
كربالء املقدسة( و )النجف االرشف – كربالء 
املقدسة( و)بابل – كربالء املقدسة(« مشرياً 
اىل ان »إج�راءات ال�وزارة يف تجهي�ز الوقود 
والنق�ل مس�تمرة خ�الل اليوم�ني القادمني 

ولحني اتمام مراسم الزيارة املليونية.

النفط جتهز املواكب احلسينية بكافة إحتياجاهتا من املشتقات

  بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العام�ة لتج�ارة الحب�وب يف وزارة التجارة عن 
استمرارها باستالم وتفريغ الحنطة املحلية واملستوردة الواردة 
من ميناء ام قرص لحس�اب البطاق�ة التموينية« .واضاف مدير 
عام الرشكة نعيم املكصويص يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
ان »صومعة خان ضاري التابع للرشكة اس�تلم حنطة اسرتالية 

واردة م�ن ميناء ام ق�رص بكمية )٣٨.7٦0( ط�ن باالضافة اىل 
اس�تالم حنطة محلي�ة واردة من الصوي�رة بكمية )47٩.٦40( 
ط�ن فيما اس�تلم فرع الرشك�ة يف ذي قار كمي�ة )2000( طن 
حنطة اس�رتالية من الباخ�رة ) KOULITSA( والواردة من من 
مين�اء ام قرص لغرض تجهيزها للمطاح�ن الحكومية واالهلية 
ضمن الخطة املقررة حيث تم تفريغ حمولة الشاحانات املحملة 
بالحنطة يف س�ايلو املحافظة وذلك بعد اجراء عمليات الفحص 

».م�ن جانب اخر تراس مدير عام الرشك�ة اجتماعا ضم مدراء 
الفروع واملواقع يف املحافظات ملناقشة السبل الكفيلة التي تؤدي 
اىل االرتقاء بعمل الرشكة فيما يخص تأمني مادتي الحنطة والرز 
الداخلة ضمن مف�ردات البطاقة التموينية حيث تم التاكيد عىل 
رضورة متابعة ومعالجة كافة املشاكل واملعوقات التي تعرتض 
عملهم باالضافة اىل متابعة سالمة الخزين والرتكيز عىل نظافة 

املواقع واملعالجة الدورية له.

  بغداد / المستقبل العراقي

بحث االم�ني الع�ام ملجلس ال�وزراء مهدي 
الع�الق ، مع منس�قة الش�ؤون اإلنس�انية 
لرنام�ج األمم املتح�دة اإلنمائ�ي يف العراق 
مارت�ا روي�دس والوف�د املراف�ق له�ا أزمة 

محافظة البرصة يف امللف الخدمي.
وذك�ر بي�ان لالمانة العامة ملجل�س الوزراء 

، ان »مارت�ا دع�ت الع�الق لحض�ور افتتاح 
بعض املش�اريع املنج�زة يف قض�اء الكرمة 
يف قط�اع التعليم«.وبح�ث الجانب�ان »عدة 
ملفات تتعلق بأهم التوجهات االسرتاتيجية 
واإلج�راءات املتخ�ذة واملباحث�ات القائم�ة 
بينه�م وبني البن�ك ال�دويل وال�دول املانحة 
لزي�ادة تموي�ل مش�اريع اعادة االس�تقرار 
لنهاية 20١٩«.وأبدت املسؤول األممية ، عن 

رغبتهم بدعم وتوس�يع اعمال األمم املتحدة 
مستقبال لتش�مل محافظات أخرى، ومنها 
محافظ�ة البرصة واس�تعداد خ�راء األمم 
املتح�دة يف تقديم املس�اعدة وإيج�اد حلول 
رسيع�ة ألبرز املش�اكل التي تعان�ي منها يف 
قطاع�ات املي�اه والصحة والتعلي�م وتنفيذ 
املش�اريع بحس�ب األولية املح�ددة من قبل 

السلطة املحلية يف املحافظة«.

ولفت�ت اىل »أهمي�ة تخصي�ص ج�زء م�ن 
ميزانية البرصة لتمويل املشاريع وبالتعاون 

مع املنظمات اإلنسانية«.
م�ن جانبه أك�د الع�الق »عىل تقدي�م كافة 
التس�هيالت املمكنة من اجل اإلرساع بتنفيذ 
املش�اريع يف املحافظة من أجل تأمني البنى 
التحتية الحيوية وتطوير الواقع االقتصادي 

واألمني واالجتماعي.

التجارة تعلن استمرار استالم احلنطة املحلية واملستوردة من ميناء ام قرص حلساب البطاقة التموينية

االمانة العامة ملجلس الوزراء تبحث مع منسقة أممية مشاكل قطاعات املياه والصحة والتعليم

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النفط، تنفيذ مش�اريع لتوفري 
مي�اه ال�رشب ونص�ب وح�دات تحلي�ة يف 
الب�رصة، داعية جمي�ع الجه�ات املعنية اىل 
القي�ام بواجباته�ا م�ن أج�ل تج�اوز هذه 
االزمة.واك�د وزير النفط جب�ار اللعيبي، يف 
بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي« ، خالل 
ترؤس�ه اجتماعا ضم وكالء الوزارة واملدراء 

العام�ني ل�رشكات ودوائر القط�اع النفطي 
ملناقش�ة ازمة املياه يف البرصة، ان »الوزارة 
س�تقوم بتنفي�ذ ع�دد م�ن املش�اريع التي 
ته�دف اىل توفري املاء الصالح للرشب، فضال 
ع�ن معالج�ة املي�اه م�ن التلوث�ات البيئية 
والصناعي�ة م�ن خ�الل تنفيذ مش�اريع ملد 
االنابيب الناقلة للمياه من املصادر الرئيسية 
اىل محطات املعالجة«، مش�ريا اىل انه »تقرر 
يف االجتم�اع تخصيص صندوق تنمية ودعم 

مشاريع املياه يف محافظة البرصة«.
واوض�ح ان »ال�وزارة س�تقوم بتأهيل عدد 
م�ن محطات التصفي�ة واملعالجة بالتعاون 
م�ع ال�رشكات العاملي�ة العامل�ة يف العراق 
ضمن ج�والت الرتاخي�ص البرتولية، فضال 
ع�ن نصب عددا من وح�دات تحلية املياه يف 
املحطات، باالضافة اىل ذلك س�تقوم الوزارة 

بتمويل عدد من مشاريع املياه املهمة«.
ولف�ت الوزي�ر اىل ان »املس�ؤولية الوطني�ة 

واملهنية واالخالقية تدعونا اليوم اىل معالجة 
مش�اكل املياه وس�وء الخدمات التي تعاني 
منه�ا املحافظة التي تش�كل الرافد الرئيس 
لالقتص�اد الوطني العراق�ي«، داعيا جميع 
الجه�ات املعني�ة اىل »القي�ام بواجباتها من 

اجل االرساع يف تجاوز هذه االزمة«.
وبني ان »ال�وزارة اتخذت اجراءاتها الفاعلة 
قدر تعلق االمر بها بالتنسيق مع خلية االزمة 

الحكومية والجهات املعنية باملحافظة.

وزير النفط يعلن تنفيذ مشاريع لتوفري مياه الرشب ونصب وحدات حتلية يف البرصة

رشطة بابل متنع مرور املركبات 
باجتاه كربالء

املبارشة بإزالة التجاوزات
عىل قناة البدعة يف ذي قار

رصد »40« خمالفة للمطاحن والوكالء 
يف بغداد ملخالفتهم الضوابط والتعليامت

    بغداد / المستقبل العراقي

بأرشاف مبارش من املدير العام لدائرة 
التش�غيل والتحك�م يحي�ى عب�اس 
جاب�ر وإرشاف ميدان�ي م�ن مدير 
االتصاالت ونقل املعلومات الشمالية 
قيص حسني ، يواصل فريق األعمار 
الهنديس الفني يف مديرية االتصاالت 
ونقل املعلومات الشمالية املؤلف من 
األقس�ام الهندس�ية املكلف بتأهيل 

منظومة االتصاالت ونقل املعلومات 
غ�رب  ١٣2ك.ف،  ثانوي�ة  ملحط�ة  
محافظة نينوى وإعادة إدخالها إىل 

املنظومة«.
وافاد بيان للوزارة تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، ان�ه » وتتواص�ل إعمال 
انجاز إعماله الت�ي تمثلت بتصليح 
الرئيس�ية  االيطالي�ة  الش�احنة 
القديمة وإع�ادة تأهيلها وإدخالها 
البطاري�ات  وتجهي�ز  العم�ل،  يف 

والحم�ل منه�ا، كم�ا ت�م تش�غيل 
الش�احنة الهندية الجديدة وإبقائها 
يف وضع االستعداد، إىل جانب  فحص 
معدات الشبكة الخارجية واستعادة 
االتص�ال التجريبي مع محطة س�د 
ع�ر  400ك.ف،  الرئي�ي  املوص�ل 
 ،ETI2الجه�از أملوجي التناظري   ١
فضالً عن التشغيل التجريبي للجهاز 
س�يمنس   ن�وع  الرقم�ي  أملوج�ي 
Watt 40 PL٨D، وتحديد متطلبات 

استعادة تشغيله بشكل قيايس«.
فري�ق  ب�ارش  أخ�ر،   جان�ب  م�ن 
ونص�ب  تهيئ�ة  بإعم�ال  األعم�ار 
أجه�زة منظوم�ة االتص�االت ونقل 
املعلومات للخط الجديد الذي أعلنت 
عن�ه املديري�ة العامة لنق�ل الطاقة 
الكهربائي�ة الش�مالية، وال�ذي من 
املؤم�ل إن يربط محط�ة قرة قوش 
الثانوية مع محطة مقابلة يف إقليم 

كردستان.

الكهرباء: دائرة التشغيل والتحكم تستعيد االتصال التجريبي مع حمطة سد املوصل الرئييس

    بغداد / المستقبل العراقي

س�عياً منها لتعزيز قطاع التعليم يف الصفوف الثانوية يف 
العراق، تعاونت زين العراق- إحدى رشكات مجموعة زين 
الرائدة يف خدمات االتصاالت والبيانات املتنقلة يف الرشق 
األوس�ط وش�مال أفريقيا- مع رشكة إريكسون العاملية 
 Connect to( »إلطالق مبادرة »اإلتصال من أجل التعليم
Learn( الدولي�ة يف العراق؛ ع�ىل أن تنطلق املرحلة األوىل 
من مدرس�ة يف بغ�داد. وتهدف املبادرة الت�ي تم إطالقها 
بالتعاون مع وزارة الرتبية إىل رفع جودة التعليم الثانوي 
للطالب واملدّرس�ني عىل حد سواء، عر توفري بنية تحتية 
متكامل�ة لتكنولوجي�ا املعلوم�ات واالتصاالت، تش�مل 
حزمات اإلنرتنت ذات النط�اق العريض املتنّقل، واملصدر 
املفتوح إضافة للحلول التعليمية املخزّنة عىل »السحابة« 
لتس�هيل التعلي�م يف امل�دارس التي ال تحظ�ى بالخدمات 

الكافية عن طريق االتصال.
وح�ول املوضوع، ق�ال ع�يل الزاه�د الرئي�س التنفيذي 
لزي�ن الع�راق: » إن التعليم ه�و أحد أهم االس�تثمارات 
الت�ي يمكننا أن نب�ادر بها للمس�اهمة يف بناء مجتمعنا 
ومس�تقبلنا«، مضيف�اً: » التعلي�م هو حق م�ن حقوق 
اإلنس�ان«. ويف ظل العرص الرقمي الذي نعيش فيه حيث 
تنترش تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتطال كل زاوية 
يف ه�ذا العالم، ال م�رر النتفاء وصول ط�الب الصفوف 

الثانوي�ة إىل التعليم املتطور. وبفضل رشاكتنا مع رشكة 
إريكس�ون، سنس�اهم برفع مس�توى قط�اع التعليم يف 
العراق عر تمكينهم صق�ل مواهبهم ليفجروا طاقاتهم 
الكامنة. ونحن نتطلّع إلطالق برنامج »اإلتصال من أجل 
التعلي�م« )Connect to Learn( يف بغ�داد كخط�وة أوىل 

لينتقل إىل سائر أنحاء البالد يف ما بعد«.

تجدر اإلش�ارة أنه بفضل التكنولوجيا الحديثة والحلول 
الت�ي يقّدمه�ا برنام�ج »اإلتص�ال م�ن أج�ل التعلي�م« 
)Connect to Learn(، باتت حلول تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وسيلة أكثر فعالّية من حيث التكلفة لتوفري 
التعلي�م املتط�ّور للمدارس يف املناط�ق الريفية واملدارس 
الت�ي تفتقر للحد الكايف من الخدم�ات للطالب واملعلّمني 

عىل حد سواء. كما تتيح التكنولوجيا السحابية إمكانية 
القيام بأعم�ال الصيانة والدعم عن بعد، ما يوّفر تجربة 
أبس�ط للمس�تخدمني ويمنح األس�اتذة فرص�ة الرتكيز 
عىل التعلي�م. يذكر أن النظام تم تصميمه ليكون س�هل 
االستخدام، بحيث يمكن لألس�اتذة فهمه بسهولة حتى 
أصح�اب اإلملام املحدود يف مي�دان تكنولوجيا املعلومات، 
مم�ا يضاع�ف ثقته�م وإمكاناته�م كمرب�ني لألجي�ال 

الصاعدة.
وتعليقاً عىل ذلك قالت رافية إبراهيم، رئيس�ة إريكسون 
يف الرشق األوس�ط وإفريقي�ا: »عندما تحصل الفتاة عىل 
تعليم جيد، فإنها س�تتمكن بذلك من الحصول عىل عمل 
جيد، وبالتايل س�يكون بمقدورها تربي�ة أرسة متعلمة، 
إضافة إىل تحسني نوعية حياتها، وعائلتها، ومجتمعها. 
ته�دف مب�ادرة »اإلتصال من أج�ل التعلي�م« إىل ضمان 
حص�ول الفتي�ات ع�ىل تعلي�م جي�د، بغ�ض النظر عن 
موقعهن أو أية تحديات أخرى. ونحن نتطلع إىل مواصلة 
العم�ل مع زين العراق لالس�تفادة م�ن تقنيتنا وخرات 

موظفينا إلحداث تأثري إيجابي يف العراق ».
 Connect( »يذك�ر أن مبادرة »اإلتصال من أج�ل التعليم
to Learn( تم إطالقها للم�رة األوىل يف العام 20١0 وهي 
معتمدة حالياً يف 2٥ دولة حول العالم ويستفيد منها أكثر 
م�ن ١20 ألف طال�ب بالرشاكة مع ١٦ مش�ّغل لخدمات 

االتصاالت املتنقلة.

زين العراق تتعاون مع إريكسون إلطالق مبادرة اإلتصال 
من أجل التعليم »Connect to Learn« يف العراق
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جلنة البيع واإلجيار 
الثانية يف حمافظة نينوى

إعالن ثاين مكرر  )97( التاريخ  2018/8/15
 تعلن اللجنة أعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف أدناه والعائدة 
ملكيتها إىل مديرية بلدية برطلة  وفقا إلحكام القانون )21( لسنة 2013   
وبطريقة املزايدة العلنية . فعلى الراغبني باإلجيار مراجعة مديرية بلدية برطلة  
وخالل م�دة )15( يوما  تبدأ من اليوم التايل لنش�ر االعالن بالصحف  
مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغ�ة )50%( من القيمة املقدرة 
وستجري املزايدة يف اليوم األخري من مدة اإلعالن يف مقر البلدية  ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة  اجور نش�ر االعالن  و املصاريف االخرى على 
إن يقوم بتس�ديد باقي  بدل اإلجيار والرسوم األخرى وإبرام العقد وخالل 
ثالث�ون يوم من تاريخ تصديق قرار اإلحالة وخبالفه يعترب املس�تأجر ناكال 
ويعاد اإلعالن عن تأجر امللك وعلى حس�اب الناكل وحتمله فرق البدلني 
وكافة املصاريف املرتتبة على ذلك إضافة إىل مصادرة أماناته وعدم السماح 

له بالدخول باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية برطلة.
مالحظة/ مدة اإلجيار سنة واحدة فقط

العقارات /
1/ تأج�ري الدكاكني املرقم�ة ) 34 و 35 و 36 و 38 و 39 و51 و 
52 و 53 و 54( املش�يد على القطعة املرقمة 94/254م138 برطلة 

الوسطى 
2/ تأجري الدكان املرقمة ) 20( املشيدة على القطعة املرقمة 568 برطلة 

احلقوقي القدمية
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة النعمانيه   

العدد 516/ب/2018 
اعالن

 اىل املدعى عليه / رافع عبد القادر خليل  
بالنظ�ر ملجهولي�ه مح�ل اقامت�ك حس�ب 
كتاب قائمقاميه قض�اء النعمانيه ومكتب 
معلوم�ات النعماني�ه علي�ه تق�رر تبليغك 
بالحضور ام�ام هذة املحكم�ة بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بالدع�وى املرقمة اعاله 
واملقامه من قبل املدعي حس�ني كامل عبود 
والتي موع�د مرافعتها ي�وم 2018/9/23 
التاس�عة صباحا ويف حاله عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض

فرقد يوسف طاهر  
������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الزبيدية 
رقم االضبارة 2017/525 

 إعالن
تبيع مديرية تنفيذ الزبيدية العقار تسلسل  
4/2م 17 ام سنيم االواقع يف الزبيدية العائد 
للمدين جابر محمد عبود  لقاء طلب الدائن 
زه�راء ي�اس خض�ر البالغ س�بعة ماليني 
وخمسمائة الف دينار فعىل الراغب بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة ثالثون  
يوما تبدءا من اليوم التايل للنرش مستصحبا 
مع�ه التأمينات القانونية ع�رشة من املائة 
م�ن القيم�ة املق�درة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رس�م التس�جيل والداللية عىل 

املشرتي
املواصفات

1- موقعة ورقمه / الزبيدية ام س�نيم رقم 
4/2م17 ام سنيم الزبيدية   

2- جنسه ونوعه / ارض زراعية 
3- حدودة واوصافه / كما مؤرش يف خارطة 

االفراز قطعة ارض ملك رصف
4- مشتمالته / خالية من املشيدات

5- مساحته / عرشة دونم 
مالي�ني  س�بعة   / التقديري�ه  القيم�ة   -6

وخمسمائة الف دينار  
املنفذ العدل

حمدالله كاظم حسني
������������������������������������
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديري�ة االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
دياىل 

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد / 8322 

التاريخ / 16 / 9 / 2018 
اعالن 

قدم صالح مهدي س�ليمان الدعوى لتبديل 
) لقب�ه ( م�ن ) مصالوي ( اىل ) الش�مري ( 
فمن لديه حق االع�رتاض عىل ذلك مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل مدة اقصاها خمس�ة 
عرش يوما وفق املادة 22 من قانون البطاقة 
املوحدة رقم ) 3 ( لسنة 2016 مع التقدير 

اللواء 
هيثم فاضل الغرباوي 

مدي�ر االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 
العامة / وكالة 

������������������������������������
اعالن 

قدم رسول صباح مصيحب  الدعوى لتبديل 
) لقب�ه ( من ) الدريع�ي ( اىل ) الرشهاني ( 
فمن لديه حق االع�رتاض عىل ذلك مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل مدة اقصاها خمس�ة 
عرش يوما وفق املادة 22 من قانون البطاقة 
املوحدة رقم ) 3 ( لسنة 2016 مع التقدير 

اللواء 
هيثم فاضل الغرباوي 

مدي�ر االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 
العامة / وكالة 

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 

العدد : 996 / ش / 2018 
اعالن 

اىل املدعى عليه ) نعمة خلف نجم ( مجهول 
محل االقامة حاليا 

للدع�وى الرشعية املقامة من قبل املدعية ) 
حميدة عبد ع�ي زغر ( امام هذه املحكمة 
تطل�ب فيه�ا الحك�م بال�زام املدع�ى عليه 
بنفقة ماضية ومستمرة للمدعية والطفلة 
) رس�ل ( ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ م�ن مرك�ز 
رشطة الوحدة وتاييد اشعار املختار وكتاب 
املجلس املح�ي لناحية الوح�دة وملجهولية 
مح�ل اقامتك يف الوق�ت الحارض فقد قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة النرش يف 
صحيفت�ني محليت�ني للحض�ور يف موع�د 
املرافع�ة 23 / 9 / 2018 الس�اعة الثامن�ة 
صباحا امام هذه املحكمة وبعكسه تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

ثائر صوكر جسام
������������������������������������

تنويه 
كن�ا قد نرشنا يف جريده املس�تقبل بالعدد ) 
1734 ( يف 19 / 8 / 2018 اع�الن مديري�ه 
زراع�ه ص�الح الدي�ن وق�در ورد س�هوا يف 
 ) س�ويده  ارايض   78( املقاطع�ه  حق�ل 
خط�اء والصحيح )74 ام جدح ( لذا اقتىض 

التنويه

املختص�ة  الب�رة  جناي�ات  محكم�ة 
بقضايا النزاهة 

العدد: 66/ج ن/2018
التاريخ: 2018/9/9

إىل املته�م املحك�وم / حام�د نارص احمد 
الياسني

الب�رة  جناي�ات  محكم�ة  أص�درت 
املختص�ة بقضايا النزاه�ة قرارها املرقم 
66 /ج ن/2018 املتضم�ن الحك�م ع�ىل 

املجرم )حامد نارص احمد الياسني: - 
القرار: -  

1.حكم�ت املحكم�ة ع�ىل املج�رم حامد 
نارص احمد الياسني تولد 1968 بالسجن 
ملدة س�بع سنوات اس�تناداً ألحكام املادة 
315 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 
 2016/5/20 وبتاري�خ  املع�دل   1969
باختالس مبلغاً تس�عة وتس�عون مليون 
دين�ار عراقي اثناء عمل�ه كرئيس للجنة 
مش�رتيات يف الرشك�ة العام�ة لصناع�ة 

األسمدة الجنوبية. 
2. اص�دار امر قبض وتحري بحق املجرم 
حام�د ن�ارص احم�د الياس�ني اس�تناداً 
ألحكام املادة 315 م�ن قانون العقوبات 
وتح�ري أماك�ن تواج�ده بغي�ة القبض 

عليه.
3.إعط�اء الحق للرشك�ة العامة لصناعة 
األس�مدة الجنوبية للمطالبة بالتعويض 
امام املحاكم املدنية وبعد اكتساب القرار 

الدرجة القطعية.
لألم�وال  االحتياط�ي  الحج�ز  4.تأيي�د 

املنقولة وغر املنقولة للمجرم أعاله.
5.تقدي�ر اجرة محاماة للمحامي املنتدب 
)غ�ازي الزم عواد( مبلغ�اً وقدره ثالثون 

ألف دينار تدفع له من خزينة الدولة.
صدر الق�رار غيابي�اً وباالتفاق اس�تناداً 
ألح�كام املادة )182/أ( من قانون أصول 
املحاكم�ات الجزائي�ة قاب�اًل لالع�رتاض 

والتمييز وافهم علناً يف 2018/9/8 م.
ول�ك حق االع�رتاض عىل ه�ذا القرار بعد 
تبلغك به عن طري�ق اإلعالن والنرش، ويف 
حالة عدم االعرتاض يعترب الحكم بمثابة 
الحكم الوجاهي بعد مرور س�تة أش�هر 

من نرش اإلعالن.  
القايض / جميل صبيح غزي 

رئيس محكمة جنايات البرة املختصة 
بقضايا النزاهة

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

فقدت مني الهوي�ة الصادرة من الرشكة 
العامة لتجارة املواد الغذائية رقم الوكالة 
ورق�م   2018  /9  /  10 يف   )  13607  (
الهوية ) 1495 أ ( بأس�م الوكيل هاش�م 
ي�ارس روج ) وكيل م�واد الغذائية ( فمن 

يعثر عليها يسلمها اىل جهة االصدار  
����������������������������������

فقدان 
فق�دت من�ي الهوية  بأس�م / رعد كريم 
خض�ر يف 10 / 9 / 2018 فم�ن يعث�ر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الزبيدية
رقم االضبارة 2018/693 

 إعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ الزبيدية الس�يارة املرقمة 
27509 أ واس�ط خص�ويص االواقع يف معرض 
الزبيدي�ة العائ�د للمدين ن�ورس فاضل خلف 
املحج�وز لقاء طل�ب الدائن هان�ي كامل عبد 
البالغ س�بعة عرش مليون  دينار فعىل الراغب 
بال�رشاء مراجع�ة هذه املديري�ة خالل عرشة 
اي�ام تبدءا م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
معه التأمين�ات القانونية عرشة من املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقعة ورقمه / الس�يارة املرقمة 27509 
أ واس�ط خصويص ن�وع أفيو صال�ون موديل 
2010 ابي�ض اللون ويف حال�ة جيدة وصالحة 
لالستعمال يف الوقت الحارض وهيكل الخارجي 

جيد
2- الشاغل / املدين نفسه ومودعة يف معرض 

الزبيدية 
3- القيم�ة التقديريه / س�تون ورقة فئة مئة 
دوالر امريك�ي مايعادل س�بعة ماليني ومئتان 

الف دينار عراقي
املنفذ العدل

حمدالله كاظم حسني

اخطار
من محكم�ة قوى االم�ن الداخي املنطقة 

الثانية
اىل / املتهم الهارب )املفوض س�ومر عادل 

غضب عجيل( 
الساكن / مجهول االقامة

اقت�ىض حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
خ�الل م�دة )30( يوما م�ن تاريخ نرشه 
اذا كن�ت داخل الع�راق او خارجه لإلجابة 
عن الجريمة املسندة اليك وفق املادة )32( 
ق.ع.د املع�دل وبعكس�ه تتخ�ذ االجراءات 
القانوني�ة ض�دك وتطب�ق بحق�ك احكام 

املادة )69( ق.ا.د املتضمنة ما يي:
املق�ررة  بالعقوب�ة  علي�ك  الحك�م   �  1

لجريمتك 
2 � اعطاء املوظف�ني العموميني صالحية 

القاء القبض عليك اينما وجدت
3 � ال�زام املواطن�ني باالخب�ار ع�ن محل 

اختفائك 
4 � حجز اموالك املنقولة والغر املنقولة

لواء الرشطة الحقوقي
حسن حسني احمد

رئيس محكمة قوى االمن الداخي
املنطقة الثانية

اعالن
تعلن رئاسة جامعة املثنى عن اجراء مزايدة علنية إليجار العقارات املدرجة تفاصيلها  ادناه بموجب قانون 

بيع وايجار اموال الدولة رقم )21 لسنة2013( وتعديالته وتدعو الراغبني باالشرتاك :
1- مراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :-

*  اي�داع تأمين�ات قانوني�ة بصك من مرف الرش�يد   ال تقل قيمتها عن 20%  من مبلغ التقدير يف رئاس�ة 
الجامعة /قسم الشؤون املالية  ويف حال رسو املزايدة يعاد احتساب فرق التأمينات.

*ايداع اجور خدمة ال تقل عن 20%   من مبلغ التقدير
*تقديم  براءة ذمة   رضيبة.

*جلب املستمس�كات التالية ) هوية االحوال املدنية ، ش�هادة الجنسية ، بطاقة السكن ، البطاقة التموينية 
او ما يعادلهم (

*جلب مايؤيد عدم املحكومية من مكتب التسجيل الجنائي كل حسب محافظته لدخوله املزايدة.
*جلب اجازة صحية تؤيد خلو املتقدم للمزايدة من االمراض السارية 

*تقدي�م   تعهد يف  قس�م الش�ؤون القانونية يتضمن جلب عدم املحكومية م�ن وزارة الداخلية يف بغداد عند 
رسو املزايد  عليه وعند عدم التأييد يعترب ناكل ويتحمل  كافة التبعات املنصوص عليها يف القانون اعاله.

*عند وجود اي نقص يف االوليات اعاله يهمل الطلب.
*تعد قائمة املزايدة مفتوحة ملدة )30(يوم  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة اليومية الرس�مية 

ويف حال وجود عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم التايل 
2-ويف حال رسو املزايدة يتحمل املتعهد  :

*  اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى.
*جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد

* تغر قيمة التأمينات واالجور اعاله حسب قيمة العقد 
* جلب اجازة صحية من دائرة صحة املثنى إليجار النوادي والكافيرتيا

طبيعة ووصف عمل العقارت
التقدير المالي بـ )الدينار الموقعالعقار

العراقي( 

النادي 1
الطالبي

بيع كافة المأكوالت 
والمشروبات فقط

كلية التربية البدنية 
والعلوم الرياضية 

24,000,000 فقط اربعة 
وعشرون مليون 

6,000,000 ستة  مليون كلية الهندسةاستنساخكشك2
دينار ال غيرها 

أ.د حسن عودة زعال الغانمي
رئيس اجلامعة/وكالة
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مجلس القضاء االعىل 
النج�ف  اس�تئناف  رئاس�ة محكم�ة 

االتحادية 
 محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 

العدد: 1694/ش / 2018 
التاريخ : 18/ 2018/9 

اىل  / املدع�ى علي�ه )ابراهي�م ن�ارص 
حسني ( 

اقام�ت املدعي�ة ) أس�يد احم�د عب�د 
ال�رزاق( الدعوى املرقم�ة  اعاله امام 
ه�ذه املحكمة تطلب فيه�ا ) التفريق 
للهج�ر( وملجهولي�ة محل فق�د تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني  للحضور امام هذه املحكمة 
يف موع�د املرافع�ة املواف�ق 30 / 9/ 
2018 الس�اعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 
فس�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون .
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة املثنى االتحادية 

 محكمة البداءة السماوة
العدد: 2058/ب/ 2018 
التاريخ : 16/ 2018/9 

اىل  / املدعى عليه )اياد عبد مناور ( 
اقام املدعي ) عيل سالم حمزة ( الدعوى 
)2058/ب/2018(  املرقم�ة  البدائية 
والت�ي يطلب فيه�ا الحك�م ) بتأديتك 
ل�ه مبل�غ ثالث�ة مالي�ني واربعمائ�ة 
الف دين�ار( وملجهولية مح�ل اقامتك 
وحس�ب افادة  مختار حي الزهراء يف 
الس�ماوة )حي�در رزاق عب�د الله ( يف 
جلسة املرافعة املؤرخة  2018/9/10  
ل�ذا تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني  بموع�د املرافع�ة 
املواف�ق الس�اعة التاس�عة من صباح 
ي�وم 24 / 9/ 2018 ويف حال�ة ع�دم 
حض�ورك او من ينوب عن�ك قانونا او 
بي�ان معذرة مرشوعة س�وف تس�ر 
الدع�وى بحقك  املحكم�ة باج�راءات 

غيابيا وعلنا وفق االصول والقانون .
القايض 

عماد ياسني خضر
�����������������������������

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

إعالن
إىل/ املته�م الغائ�ب )الرشط�ي عب�د 

الحسني عالوي محمد( 
املنسوب إىل/ مديرية رشطة محافظة 

البرصة واملنشآت  
العن�وان/ محافظ�ة الب�رصة – ح�ي 

الحسني
بم�ا أنك مته�م وف�ق امل�ادة /5/من 
ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008 لغياب�ك 
عن مقر عمل�ك بتاريخ 2014/8/24 
ولح�د االن وملجهولي�ة اقامتك اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا اإلعالن ع�ىل ان تحرض 
ام�ام محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل 
الب�رصة  الخامس�ة  األوىل/املنطق�ة 
خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نرش 
هذا اإلع�الن يف صحيفة محلية يومية 
وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك 
وتجي�ب ع�ن التهم�ة املوج�ة ض�دك 
وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابي�ا اس�تنادا ألح�كام 
املواد )65و68و69( من قانون أصول 
األم�ن  لق�وى  الجزائي�ة  املحاكم�ات 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008. 
اللواء الحقوقي 

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

املنطق�������ة الخامس����ة

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الصويرة 
العدد 46 / خ / 2018 

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الصويرة س�هام 
املدي�ن ) عيل حس�ني عب�د الخالق ( 
 – 615  / العق�ار تسلس�ل 232  يف 
ال�راي الواقع يف الصويرة املحجوز 
لق�اء طل�ب الدائ�ن ) حس�ن علوان 
 ) 285 س�لمان ( البال�غ ) 00000 
ثمانية وعرشون مليون وخمسمائة 
الف دين�ار – فعىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
ثالث�ون ي�وم تبدا م�ن الي�وم التايل 
للنرش وفق املادة 97 و 95 من قانون 
التنفيذ مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة 10 % م�ن القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املواصفات :

1 – موقع�ه ورقمه : 232 / 615 – 
الراي – الصويرة 

2 – ح�دوده واوصاف�ه : الش�مال 
الرشق�ي العقار املرق�م 232 / 614 
الش�مال الغربي العق�ار املرقم 232 
/ 97 الجن�وب الغربي العقار املرقم 
232 / 91 الجن�وب الرشقي للعقار 

. 15 / 232
3 – مش�تمالته : دار س�كن مكونة 
م�ن ) 3 ( غرف وصحيات بناء قديم 
اما املش�تمل مكون م�ن ) 2 ( غرف 
وحم�ام بناء قدي�م ع�كادة وتوجد 
) 50 ( م مس�احة فارغ�ة يف نهاي�ة 

العقار .
4 – مساحته : 273 مرت مربع .

5 – درجة العمران : دون الوسط .
6 – الش�اغل : ع�يل تحس�ني عيل – 

شاغل املشتمل .
7 – القيم�ة املقدرة لس�هام املدين : 
) 00000 285 ( ثماني�ة وع�رشون 

مليون وخمسمائة الف دينار .
املنفذ العدل 

عيل عبد الحسن شياع العجياوي 
�����������������������������

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

االتحادية 
 محكمة بداءة النجف 

العدد: 3218/ب4 / 2018 
التاريخ : 18/ 2018/9 

اىل  / املدع�ى علي�ه )عالوي حس�ن 
مناتي ( 

اقام�ت املدعي�ة ) ارساء عبد الرزاق 
حس�ن ( الدع�وى البدائي�ة املرقمة  
اع�اله ض�دك والت�ي تطل�ب فيه�ا 
الحك�م ) بتأديتك له�ا مبلغ الرهان 
البالغ خمس�ة ع�رش ملي�ون دينار 
عن ره�ن العقار املرق�م 3/27507 
حي الوفاء( ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
) ثائر طعمة جرب( واش�عار مختار 
حي الجزائر )جواد حس�ني الكناني 
(  علي�ه قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني  
يف موعد املرافع�ة املصادف يف يوم 2 
/ 10/ 2018 وعند عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف 
تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول .
القايض 

عبد الرضا عبد نور الجنابي

اعالن
وزارة الصحة / الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية 

يرنا دعوتكم لالش�رتاك باملناقصات ادناه والتي تتضمن تجهيز )امل�واد املذكورة يف الجدول ادناه( والواردة ضمن 
حس�ابات املوازن�ة الجارية  واالطالع عىل املستمس�كات املطلوب�ة يمكنكم زيارة موقع رشكتن�ا عىل االنرتنت وعىل 

)  www.moh.gov.iq  ( واملوقع الخاص بالوزارة    ) www.kimadia.iq  ( املوقع الخاص بالرشكة
علما ان ثمن مس�تندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون $ هو )1000000( مليون دينار عراقي غر قابل للرد 
واملناقص�ات الت�ي مبلغه�ا اكثر من مليون $ ه�و ) 2000000(  مليون�ني دينار عراقي غر قابل لل�رد ويتحمل من 
سرتس�و عليه املناقصة اج�ور االعالن وعىل ان يتم تقديم وثائ�ق االعمال املماثلة مع العرض ام�ا التأمينات االولية 
والتي يجب ان تكون بنسبة 1% من قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ 
من املرصف اال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة او صك مصدق او كفالة مرصفية ضامنة او سندات القرض 
 )CIP( وطريقة الشحن  ) التي تصدرها املصارف الحكومية علما ان طريق الدفع ستكون )حسب رشوط املناقصة
او حس�ب الرشوط وان الرشكة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وعىل من سرتس�و عليه املناقصة رضورة تقديم 
التأمينات القانونية  )كفالة حسن االداء( البالغة 5% من قيمة اإلحالة وعىل شكل خطاب ضمان او كفالة مرصفية 
او صك مصدق او مستندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة 
او الوزارة املذكورين انفا علما ان املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفس�ارات املش�اركني س�يعقد الس�اعة العارشة 

صباحا يوم الخميس 2018/10/11 
مالحظ�ة / يف حال�ة مصادفة موعد الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل للدوام الرس�مي هو اخ�ر موعد لتقديم 

العطاء ويعترب يوم الغلق ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء 
املدير العام

اعالن حكم غيايب 
اعالن صادر من دائرة املستشار القانوين العام ـ وزارة الدفاع

املحكمة العسكرية الثالثة 
حكمت املحكمة العسكرية الثالثة عىل املدانني املدرجة اسماؤهم ادناه غيابيا بما ييل :

أ �  الحبس الشديد ملدة )ثالث سنوات( و )سنة وستة اشهر( وفق احكام املادة 62/اوال / ثانيا / ثالثا من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 وبداللة املادة 78 من قانون اصول 
املحاكمات العس�كري  رقم 22 لس�نة 2016 والزامه بدفع مبلغ التعويض وذلك عن قيمة التجهيزات العس�كرية التي بذمته وفق الفقرة ثالثا / أ /ب من املادة 62 من ق 

ع ع رقم 19 لسنة 2007
ب � الحبس الشديد  ملدة )سنة واحدة( وفق احكام املادة 33/ اوال من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 

ج � الحبس الشديد ملدة )سنتان( وفق احكام املادة 35/ ثالثا من ق ع ع وبداللة املادة 78 من قانون اصول املحاكمات العسكرية رقم 22 لسنة 2016
د � تخوي�ل املوظف�ني العموميني بألق�اء القبض عليه والزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باألخبار عن محل اختفاءه وحجز امواله املنقولة والغر منقولة اس�تنادا 

الحكام املادة )81( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016
5 �  تنفذ بحقه عقوبة الحبس الواردة يف اعاله بعد القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما واكتساب الحكم الدرجة القطعية  

لذا عليك مراجعة وحدتك العس�كرية او تس�ليم نفس�ك اىل اقرب جهة عس�كرية رس�مية خالل )180( يوم من تاريخ تبليغك هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي 
بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها باملادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل

اعالن حكم غيايب 
اعالن صادر من دائرة املستشار القانوين العام ـ وزارة الدفاع

املحكمة العسكرية الثالثة 
حكمت املحكمة العسكرية الثالثة عىل املدانني املدرجة اسماؤهم ادناه غيابيا بما ييل :

أ �  الحبس الشديد ملدة )ثالث سنوات( و )سنة وستة اشهر( وفق احكام املادة 62/اوال / ثانيا / ثالثا من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 وبداللة املادة 78 من قانون اصول 
املحاكمات العس�كري  رقم 22 لس�نة 2016 والزامه بدفع مبلغ التعويض وذلك عن قيمة التجهيزات العس�كرية التي بذمته وفق الفقرة ثالثا / أ /ب من املادة 62 من ق 

ع ع رقم 19 لسنة 2007
ب � الحبس الشديد  ملدة )سنة واحدة( وفق احكام املادة 33/ اوال من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 

ج � الحبس الشديد ملدة )سنتان( وفق احكام املادة 35/ ثالثا من ق ع ع وبداللة املادة 78 من قانون اصول املحاكمات العسكرية رقم 22 لسنة 2016
د � تخوي�ل املوظف�ني العموميني بألق�اء القبض عليه والزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باألخبار عن محل اختفاءه وحجز امواله املنقولة والغر منقولة اس�تنادا 

الحكام املادة )81( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016
5 �  تنفذ بحقه عقوبة الحبس الواردة يف اعاله بعد القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما واكتساب الحكم الدرجة القطعية  

لذا عليك مراجعة وحدتك العس�كرية او تس�ليم نفس�ك اىل اقرب جهة عس�كرية رس�مية خالل )180( يوم من تاريخ تبليغك هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي 
بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها باملادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل

العميد احلقوقي
رئيس  املحكمة العسكرية الثالثة /وكالة

العميد احلقوقي
رئيس  املحكمة العسكرية الثالثة /وكالة
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وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة (
اعالن للمرة الثانيةجلنة بيع واجيار اموال الدولة

تعل�ن رشكة مصايف الجنوب ) رشكة عامة( عن اجراء املزايدة العلنية الثانية  
إليجار حوانيت املجمع السكني / يف خور الزبري العائدة لهذه الرشكة يف تمام 

الساعة )9( من صباح يوم )الثالثاء( املصادف 2018/10/2 
فعىل الراغبني باالش�راك باملزايدة العلنية الحضور باملكان بالزمان املحددين 
مس�تصحبني معهم مبلغ التأمينات املدرجة ادناه  ويتحمل من ترس�و عليه 
املزاي�دة اجور نرش االعالن والداللية مع جلب هوي�ة االحوال املدنية و بطاقة 

السكن 
مالحظ�ة : اذا ص�ادف يوم الغلق عطلة رس�مية يكون الي�وم التايل هو موعد 

الغلق

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة (
اعالن للمرة الثانيةجلنة بيع واجيار اموال الدولة

تعل�ن رشك�ة مصايف الجنوب ) رشكة عام�ة( عن اجراء املزايدة العلني�ة الثانية  إليجار 
حوانيت املجمع الس�كني / يف الش�عيبة العائدة لهذه الرشكة يف تمام الس�اعة )9( من 

صباح يوم )االربعاء( املصادف 2018/10/3  
فعىل الراغبني باالشراك باملزايدة العلنية الحضور باملكان بالزمان املحددين مستصحبني 
معهم مبلغ التأمينات املدرجة ادناه  ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن 

والداللية مع جلب هوية االحوال املدنية و بطاقة السكن 
مالحظة : اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل هو موعد الغلق

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل
العدد 18478 / 2018 

التاريخ 17 / 9 / 2018 
اعالن

قدم�ت املواطن�ة زين�ب محم�ود جعف�ر طلبها 
املتضم�ن نصبه�ا قيم�ة ع�ىل ش�قيقها املفقود 
ياس�ني محمود جعفر املفقود منذ تاريخ 21 / 1 
/ 2007 وامللصق�ة صورته اعاله وقد تقرر نرش 
فقدان�ه يف صحيفتني محليتني يوميتني وعىل من 
لدي�ه اعراض او معلومات ع�ن املفقود مراجعة 
هذه املحكمة خالل مدة س�بعة اي�ام من تاريخ 

النرش  
القايض / فارس شبيب الزم

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 10304  

التاريخ 17 / 9 / 2018 

اعالن فقدان املدعو عيل سامل حفايت
بتاري�خ 15 / 10 / 2004 فق�د املدع�و ع�ي س�الم 
حفاتي متوجهاً من داره يف منطقة الشعلة ولم يعثر 
عليه لحد االن ولم يصل منه اي خرب يفيد ببقائه حياً 
او موت�ه وبتاري�خ 27 / 6 / 2018 قدم�ت املدع�وة 
خريي�ة رشيج�ي جب�اره طلب�اً تطلب في�ه نصبها 
قيم�ة عىل املفق�ود ولدها ع�ي س�الم حفاتي وعىل 
اوالده القارصي�ن كل من ش�مس تول�د 2001 وذلك 
الدارة شؤونه واملحافظة عىل امواله استناداً الحكام 
املادة 87 من قانون رعاية القارصين رقم 78 لس�نة 
1980 املع�دل علي�ه فقد قررت املحكم�ة االعالن عن 
حال�ة الفق�دان يف صحيفتني محليت�ني وعىل كل من 
لدي�ه معلومات عن املفقود اع�اله الحضور اىل هذه 
املحكمة وخ�الل ثالثة ايام من تاري�خ النرش لالدالء 

بتلك املعلومات   
القايض / طارق رواد عباس

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة البياع 
العدد / 1715 / ب / 2018 

التاريخ 17 / 9 / 2018 
اعالن 

اىل املدعى عليها ) غيداء ش�اكر س�ليمان ( مجهول 
محل اقامته حاليا .

اق�ام املدعي بش�ار فيصل مس�ري الدع�وى املرقمة 
اعاله ل�دى ه�ذه املحكم�ة يطالبك فيه�ا بالزامك 
بتادية مبلغ مقداره ) 000 / 000 / 20 ( عرشون 
مليون دينار وتحميلك املصاريف والرسوم القضائية 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
وتاييد املجلس البلدي انتقالك اىل جهة مجهولة قرر 
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
يوم 25 / 9 / 2018 الساعة التاسعة ويف حال عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

عماد موىس ماهود 
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة البياع 
العدد / 1716 / ب / 2018 

التاريخ 17 / 9 / 2018 
اعالن 

اىل املدعى عليها ) افراح زويد مهدي ( مجهول محل 
اقامته حاليا .

اق�ام املدعي بش�ار فيصل مس�ري الدع�وى املرقمة 
اعاله ل�دى ه�ذه املحكم�ة يطالبك فيه�ا بالزامك 
بتادية مبلغ مقداره ) 000 / 000 / 20 ( عرشون 
مليون دينار وتحميلك املصاريف والرسوم القضائية 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
وتاييد املجلس البلدي انتقالك اىل جهة مجهولة قرر 
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
يوم 25 / 9 / 2018 الساعة التاسعة ويف حال عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

عماد موىس ماهود
������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بعقوبة 
التاريخ 17 / 9 / 2018 

اىل املنفذ عليه / محمد معني لفته
لق�د تحقق لهذه املديرية من اش�عار مختار محلة 
206 بعقوبة الجدي�دة بالعدد 1122 / يف 15 / 8 / 
2018 ان�ك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ 
عليه واس�تنادا للمادة 27 من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية التنفيذ بعقوبة 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون .
املنفذ العدل 

جاسم محمد سلطان
اوصاف املحرر :

مذكرة االخبار بالتنفيذ
������������������������������������������

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدع�ي ) رائد 
داود س�لمان  ( يطل�ب تبديل لقب م�ن ) الزبيدي( 
اىل ) الجش�عمي( فمن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديري�ة من خ�الل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام 
املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة العام / 

وكالة

محكمة البداءة املختصة بالنظر 
يف دعاوي عقود املقاوالت

العدد : 2/ك.م/2017
اعالن

اىل املطلوب الكشف املستعجل واالذن ضده رضغام 
سامي عجمي املدير املفوض لرشكة اعمار املعمورة 

اضافة لوظيفته 
لقد اص�درت هذه املحكم�ة قرارها غيابي�ا معلقا 
عىل االس�تكتاب والنكول عن اليمني بعدد 2/ك.م/ 
2017 باالذن لطالب الكشف واالذن بإكمال االعمال 
الغري منجزة مادة  وعمال وعىل نفقتكم بحدود مبلغ 
ق�دره ) 274,610,000( مائتان واربعة وس�بعون 
مليون وستمائة وعرشة االف دينار عراقي وعىل ان 
ال يتجاوز االذن حدود املبلغ املذكور وملجهولية محل 
اقامت�ك تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني ولك حق االع�راض والتمييز خ�الل املدة 
القانونية وبعكسه سيكتس�ب القرار درجة البتات 

وفق القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الوركاء
العدد : 172/ش/2018

التاريخ 2018/9/18
اعالن

اىل املفقود  /جاسم كريم غويي
ح�رت زوجتك املدعوه )رجاح غياض مجيي( اىل 
ه�ذه املحكم�ة وقدمت طلب تروم في�ه الطلب من 
املحكم�ة باصدار حك�م الوفاة بحق�ك وذلك كونك 
مفق�ود من�ذ 2006/12/30 ول�م يع�رف مصريك 
لح�د االن ففي حال كونك حي�ا عليك مراجعة هذه 
املحكم�ة او اق�رب مركز الرشطة وكذل�ك من لديه 
معلوم�ات عن املفقود اعاله مراجعة هذه املحكمة 
او اقرب مركز رشطة لالدالء بها وبخالف ذلك سوف 

تقوم هذه املحكمة باصدار حكم الوفاة بحقك 
القايض

عبد االمري عبد الحسني حسن الشمري
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : 6033/ش2018/6

التاريخ 2018/9/18
اعالن

اىل املدعى عليه  /احمد حياوي عبد االمري
اقامت املدعية )اخالص عبد الرحمن عواد( الدعوى 
املرقم�ة 6033/ش2018/6 ام�ام ه�ذه املحكمة 
والت�ي تطلب فيها تأييد حضانة البنتها فضة احمد 
حي�اوي وملجهولية مح�ل اقامتكم وحس�ب رشح 
املبل�غ القضائي واش�عار مختار حي العس�كري / 
النجف لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني 
محليت�ني رس�ميتني فعلي�ك الحض�ور ام�ام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة املوافق يوم 2018/9/25 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عمار هادي املوسوي
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3264/ب2018/4

التاريخ 2018/9/18
اىل املدعى عليه  /عالوي حسن مناتي 

اقام املدع�ي عباس وهاب غيدان الدع�وى البدائية 
املرقم�ة اع�اله ض�دك والت�ي يطل�ب فيه�ا الحكم 
)بتأديتك مبلغ الرهان البالغ عرشة مليون دينار عن 
ره�ن العقار املرقم 3/27507 حي الوفاء ( ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
ثائر طعمة جرب واش�عار مختار حي الجزائر جواد 
حس�ني الكناني عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور يف 
موعد املرافع�ة املصادف يف يوم 2018/10/1 وعند 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 3488/ب2018/4
التاريخ 2018/9/18

اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه )ع�الوي حس�ن 

مناتي( 
اق�ام املدعي ) محم�د عطية غازي( 
الدعوى البدائية املرقمة اعاله ضدك 
والت�ي يطلب فيها الحك�م )بتأديتك 
مبلغ الرهان البالغ خمسة وعرشون 
مليون دين�ار عن رهن العقار املرقم 
3/27507 ح�ي الوف�اء ( ولثب�وت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبل�غ القضائ�ي ثائ�ر طعم�ة جرب 
واش�عار مختار ح�ي الجزائر جواد 
حس�ني الكنان�ي عليه ق�ررت هذه 
املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
يف  للحض�ور  يوميت�ني  محليت�ني 
ي�وم  يف  املص�ادف  املرافع�ة  موع�د 
2018/10/1 وعند عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف 
تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

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

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1700/ج2018/1
التاريخ 2018/9/16

اعالن
اىل املتهم الهارب/ حميد عبد مهبول

حيث ان�ك متهم يف الدع�وى املرقمة 
والخاص�ة   )1700/ج2018/1(  
باملش�تكي  )ج�رب عب�د ج�رب(  وفق 
املادة 1/456/أ من قانون العقوبات 
وملجهولية وملجهولي�ة محل اقامتك 
ثناي�ا  يف  املرف�ق  االش�عار  حس�ب 
ه�ذه الدعوى عليه ق�ررت املحكمة 
الحض�ور  اعالن�ا بوج�وب  تبليغ�ك 
يف موع�د املحاكم�ة املص�ادف ي�وم 
2018/10/28 وعن�د عدم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا 

حسب االصول
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي
������������������������������

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

االتحادية
محكمة جنايات النجف 

العدد : 2018/114
التاريخ 2018/9/5

اعالن
اىل املته�م اله�ارب / صفاء حس�ني 

بدن عبيد العكيل
اقتىض حضورك امام هذه املحكمة 
لألج�راء محاكمت�ك ح�ول التهم�ة 
املس�ندة اليك وفق املادة 444/رابعا 
م�ن قان�ون  العقوب�ات وملجهولية 
مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك اعالنا يف 
محل اقامتك وشعبة مكافحة رسقة 
السيارات وهذه  املحكمة بالحضور 

امامها صباح يوم 2019/3/5 
الرئيس 

حليم نعمة حسني
������������������������������

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

االتحادية
محكمة جنايات النجف 

العدد : 2018/113
التاريخ 2018/9/5

اعالن
اىل املته�م اله�ارب / احم�د كاظ�م 

عباس فضل العرداوي
اقتىض حضورك امام هذه املحكمة 
لألج�راء محاكمت�ك ح�ول التهم�ة 
املس�ندة اليك وفق امل�ادة 1/393/أ  
م�ن قان�ون  العقوب�ات وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
يف مح�ل اقامت�ك وش�عبة مكافحة 
املشخاب   وهذه  املحكمة بالحضور 

امامها صباح يوم 2019/3/5 
الرئيس 

حليم نعمة حسني
������������������������������

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

االتحادية
محكمة جنح املشخاب 
العدد : 301/ج/2018
التاريخ 2018/8/28

اعالن
اىل املته�م اله�ارب / )حي�در س�عد 

نعمه املوسوي(
حيث ان�ك متهم يف الدع�وى املرقمة 
والخاص�ة     )2018/ )301/ج 
باملش�تكي  )غال�ب مك�ي حس�ني(  
قان�ون  م�ن    453 امل�ادة  وف�ق 
العقوب�ات ولص�دور ام�ر القب�ض 
والتح�ري بحقك بموجب مذكرة امر 
القب�ض والتح�ري يف 2018/6/27 
ولتع�ذر تنفي�ذ مذكرة ام�ر القبض 
والتحري الصادرة بحقك قررت هذه 
املحكمة  تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليتني رس�ميتني  بالحضور امام 
هذه املحكمة صباح ي�وم املحاكمة 
الج�راء   2018/10/8 املص�ادف 
محاكمت�ك وف�ق احكام امل�ادة 453 
م�ن قان�ون  العقوب�ات وعن�د عدم 
حض�ورك س�تجري املحاكمة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عي عبد الهادي هاني الشمري

العدد/7
املوافق 2018/9/12

العدد/8
املوافق 2018/9/12

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب/وكالة

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب/وكالة

مبلغ التأمينات رقم الحانوتت
175,000 )مائة وخمسة وسبعون الف دينار فقط( حانوت رقم )1( 1
175,000 )مائة وخمسة وسبعون الف دينار فقط( حانوت رقم )2( 2
187,000 )مائة وسبعة وثمانون الف دينار( حانوت رقم )3( 3
193,000 )مائة وثالثة وتسعون الف دينار فقط( حانوت رقم )4( 4
50,000 )خمسون الف دينار فقط( حانوت رقم )5( 5
50,000 )خمسون الف دينار فقط( حانوت رقم )6( 6
88,000 )ثمانية وثمانون الف دينار فقط( حانوت رقم )7( 7
126,000 )مائة وستة وعشرون الف دينار فقط(حانوت رقم )8( 8

مبلغ التأمينات رقم الحانوتت
50,000)خمسون الف دينار فقط( حانوت رقم )1( 1
50,000)خمسون الف دينار فقط( حانوت رقم )2( 2
50,000)خمسون الف دينار فقط( حانوت رقم )4( 3
110,000 )مائة وعشرة االف دينار(حانوت رقم )10( 4



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

اعالن رقم )45 ـ 49( لسنة 2018
تعلن رشكة مصايف الوسط عن اعالن الطلبيات االستريادية )) وفقا للوثائق القياسية (( وكما مبني ادناه :

وبالرشوط التالية :
1 ـ يتم تقديم العروض وفقا للوثائق  القياسية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم 

2 ـ يلتزم مقدموا العطاء بميلء القسم الرابع من الوثيقة القياسية والخاص باستمارات العطاء والذي يكون بصيغة )word( ثم تقدم ورقيا بعد ختمها بالختم الحي الخاص بالرشكة املقدمة للعطاء 
مع الوثائق املكونة للعطاء وبخالف عدم االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات

3 ـ يتم بيع مواصفات الطلبية بمبلغ 250000 ) مائتان وخمسون الف( دينار عراقي غري قابل للرد او تحويل ذلك املبلغ اىل املرصف الخاص لرشكتنا )مرصف الرافدين( الفرع الرئييس رقم الحساب 
هو 90956

 4ـ يتم فتح العروض )يف اليوم الذي ييل تاريخ الغلق(  ويف حالة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثيل الرشكات اىل مقر رشكتنا عند الساعة العارشة من اليوم الذي ييل تاريخ 
الغلق واملثبت يف الفقرة )26( ادناه  

5 ـ يتم تقديم االسعار بعملة الدوالر ـ يورو ـ دينار عراقي )CIP( واصل بغداد/  مخازن مصفى الدورة  وتكون االسعار نهائية وغري قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول أوطأ االسعار .
6. يتـم تقديـم العـرض بظـرف مثبت عليه رقم املناقصة وعنوانهـا    وتاريخ الغلق وموقع من قبل املدير العام او املدير املفوض مع تثبيت االسـم الكامل وعليه ختـم الرشكات يف الصندوق الخاص يف 

استعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترسل مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق الربيد االلكرتوني .
7. يجب تحديد فرتة نفاذية العرض تثبيتها عىل الظرف الخاص بالعرض   وكذلك تحديد تاريخ نفاذية التامينات االولية يف العرض ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض عن )120 يوما( 

8. ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات 
9ـ  يتم تقديم تأمينات اولية من قبل مقدم العطاء او من احد املسـاهمني يف الرشكة وحسـب التعليمات وترفق مع العروض )خطاب ضمان او صك مصدق او سـفتجه( نسخة اصلية صادرة من احد 
املصارف العراقية ) مرصف الهدى ، املرصف العراقي للتجارة، مرصف كوردستان الدويل لالستثمار والتنمية ، مرصف اربيل ، مرصف جيهان لالستثمار والتمويل، الوطني االسالمي ، املنصور لالستثمار، 
االقليم التجاري لالستثمار والتمويل )امريالد سابقا( ، مرصف بغداد، مرصف الخليج التجاري، سومر التجاري، االئتمان العراقي ، االهيل العراقي ، االستثمار العراقي ، اشور الدويل لالستثمار ، العراقي 
االسالمي لالستثمار والتنمية ,التنمية الدويل لالستثمار والتمويل ,التجاري العراقي ، مرصف بيبلوس اللبناني ، مرصف الرشق االوسط العراقي لالستثمار ، البحر املتوسط ، مرصف التعاون االسالمي 
لالستثمار ومرصف املتحد لالستثمار   ( وكافة فروع املصارف االجنبية العاملة يف العراق وترفق مع العرض التجاري وتطلق هذه التأمينات يف حالة عدم احالة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم 
ترفق بها التأمينات االولية ترفض التأمينات االولية الصادرة من ) بنك اسيا الرتكي ، دار السالم لالستثمار ، مرصف الشمال ، مرصف دجلة   والفرات للتنمية واالستثمار ومرصف الوركاء لالستثمار 

والتمويل ومرصف البرصة الدويل ، مرصف الرواحل االسالمي لالستثمار والتمويل ومرصف االقتصاد لالستثمار والتمويل ، البالد االسالمي لالستثمار والتمويل ،  مرصف االتحاد العراقي  (      
ويجب ان تكون هذه  التأمينات نافذة ملدة ال تقل عن )120( يوما

10 . تحديد فرتة التجهيز بااليام وال يجوز تثبيت عبارة )من ـ اىل ( 
11 ـ تفرض غرامة تأخرييه عىل املجهز ال يتجاوز حدها االعىل نسبة 10% من مبلغ عقد يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد.

12  ـ تقدم التأمينات النهائية عىل شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ )حرصا( للعقد بنسبة )5%( خمسة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكاتب االحالة وقبل توقيع العقد ومن احد املصارف الواردة 
يف الفقرة رقم 8 خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما ويف حالة التاخر تهمل االحالة ويحال املجهز اىل لجنة الناكلني وتبقى الكفالة نافذة ملدة العقد او تمديده عند تمديد فرتة التجهيز او لحني انتهاء فرتة 
الضمان ويف حالة وجود )فرتة  ضمان( تطلق كفالة حسـن االداء بعد اسـتالم املواد كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد انجاز املجهز كافة التزاماته املنصوصة يف العقد وبخالفة سـيتم مصادرتها من 

قبل رشكتنا 
13 ـ  سيتم استقطاع نسبة )2,7%( من قيمة العقد كرضيبة وذلك بالنسبة للرشكات العراقية وايضا يف حالة الدفع بالدينار العراقي اما يف حالة الرشكات الغري عراقية فيتم حجز هذه النسبة كأمانات 
رضيبية وتطلق بعد ان يقوم املجهز بتزويدنا برباءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وبخالفه سيتم احالة هذه  االمانات اىل الهيئة العامة للرضائب خالل مدة ال تزيد عن )30(  يوم  من تاريخ انجاز 
العمل وتكون النسـبة 3%  للعقود املتضمنة نصب وارشاف موقعي وال يتم رصف الدفعة االخري للمقاولني واملتعاقدين وعدم تسـوية الحسـاب النهائي للمقاول اال بموافقة تحريرية من الهيئة العامة 

للرضائب او استقطاع ما نسبته )10%(  عرشة من املئة منها وارسالها اىل الهيئة العامة للرضائب قبل االطالق الدفعة االخرية سواء اكان تنفيذ العقد عىل دفعة واحدة ام عىل عدة دفعات .
14 ـ  تستقطع نسبة )0,003( من مبلغ امر الرشاء كرسم طابع

15  ـ سيتم استقطاع مبلغ اجازة االسترياد بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من وزارة التجارة    )الرشكة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية(
16 ـ شهادة املنشأ يجب ان تكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية او السفارة يف بلد املنشأ.

17  ـ سيتم استقطاع مبلغ االجور البيئية بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من قبل وزارة الصحة والبيئة بالنسبة لطلبيات املواد الكيمياوية( 
18 ـ  ال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه.

19  ـ منشأ املواد ينبغي ان يحدد يف العرض ويكون من ضمن املناىشء املطلوبة وثابت ) لن يتغري الي سبب كان( مع تحديد طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول
20 ـ يقوم املجهز بتثبيت عنوانه الكامل )الدولة ـ املدينة ـ الشـارع ـ البناية ـ العنوان الربيدي والهاتف( واسـم املدير العام  للرشكة او من يخولهم يف العروض واملراسـالت وبشـكل واضح ورسـمي 

وبخالفه يهمل العرض
21 ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مقدارها )150 دوالر( 

22ـ  تطبيـق القوانـني والتعليمـات املعمـول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا لواليـة القضاء العراقي مع تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية 
رقم 56 لسنة 1977 بان املستحقات املالية ترتتب لرشكتنا بذمة الطرف االخر .

23 ـ يف طلبات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرتة الغلق )مع العرض(  وبخالفه سيتم اهماله  
24  ـ يتوجب عىل الرشكات التي ترغب باملشاركة يف اي طلبية والتي تطلب اي معلومات فنية رشاء الطلبية ويتم ارفاق وصل الرشاء مع الرسالة وقبل مدة مناسبة من تاريخ الغلق وستقوم رشكتنا 

بتحديد  تاريخ انعقاد املؤتمر الخاص باإلجابة عن استفسارات املشرتكني يف املناقصة وقبل موعد ال يقل عن )10( ايام من تاريخ غلق املناقصة
25 ـ ان املواد سوف  تعترب غري مطابقة للمواصفات عند ورود مستندات الشحن غري مطابقة لرشوط العقد او لرشوط االعتماد

   26 ـ تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2018/10/15. 
27 ـ كافة االجراءات لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والضوابط والتعديالت  

www.oil.gov.iq     www.mrc.oil.gov.iq     : مالحظة يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني

العدد : 20563/10/1
التاريخ 2018/9/17

وزارة النفط
رشكة مصايف الوسط

زيد كاظم رشيف
املدير العام /وكالة ورئيس جملس االدارة
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وزارة الداخلية 
املدنيـة والجـوازات  مديريـة االحـوال 

واالقامة 
املدنيـة والجـوازات  مديريـة االحـوال 

واالقامة ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
) عمار سالم عودة  ( يطلب تبديل لقب 
من ) الزبيدي( اىل ) النداوي( فمن لديه 
اعـرتاض مراجعـة هـذه املديريـة من 
خالل مـدة اقصاها 15 يوم وبعكسـه 
سـوف تنظر هذه املديريـة يف الدعوى 
وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العام / وكالة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية 
املدنيـة والجـوازات  مديريـة االحـوال 

واالقامة 
املدنيـة والجـوازات  مديريـة االحـوال 

واالقامة ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
) بشار سالم عودة  ( يطلب تبديل لقب 
من ) الزبيدي( اىل ) النداوي( فمن لديه 
اعـرتاض مراجعـة هـذه املديريـة من 
خالل مـدة اقصاها 15 يوم وبعكسـه 
سـوف تنظر هذه املديريـة يف الدعوى 
وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العام / وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املشخاب 
العدد : 302/ج/2018
التاريخ 2018/8/28

اعالن
اىل املتهم الهارب / )حيدر سعد نعمه املوسوي(

حيـث انـك متهم يف الدعـوى املرقمـة )302/ج 
)غالـب  باملشـتكي   والخاصـة     )2018/
مكـي حسـني(  وفـق املـادة 415  مـن قانون 
والتحـري  القبـض  امـر  ولصـدور  العقوبـات 
بحقـك بموجـب مذكرة امـر القبـض والتحري 
امـر  مذكـرة  تنفيـذ  ولتعـذر   2018/6/27 يف 
القبـض والتحـري الصادرة بحقـك قررت هذه 
املحكمـة  تبليغك بواسـطة صحيفتني محليتني 
رسـميتني  بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
يـوم املحاكمـة املصـادف 2018/10/8 الجراء 
محاكمتـك وفق احـكام املادة 415 مـن قانون  
العقوبات وعند عدم حضورك ستجري املحاكمة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الهادي هاني الشمري

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن

اىل املتهم الغائب / )الرائد كامل هاشـم حسـني 
غويث(

املنسـوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة 
واملنشات

العنوان / محافظة البرصة ـ ناحية الدير
بمـا انك متهـم وفق املادة /5/ مـن ق.ع.د رقم 
14 لسـنة 2008 لغيابك عـن مقر عملك بتاريخ 
2015/9/16 ولحد االن وملجهولية محل اقامتك  
اقتىض تبليغك بهـذا االعالن عىل ان تحرض امام 
محكمـة قوى االمـن الداخـيل  االوىل / املنطقة 
الخامسـة بالبـرصة خـالل مـدة ثالثـون يوما 
من تاريـخ نرش هذا االعـالن يف صحيفة محلية 
يوميـة وتعليقه يف محـل اقامتك ومقـر دائرتك 
وتجيـب عـن التهمة املوجـه ضدك وعنـد عدم 
حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا 
الحـكام املواد 65 و 68 و69  مـن قانون اصول 
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل
النجـف  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية
محكمة جنح املشخاب 
العدد : 448/ب/2017

التاريخ 2018/8/13
اعالن

تبيع هذه املحكمة املشـخالت الذهبية 
املـزال شـيوعها بيعـا بموجـب قـرار 
الحكم املرقم 448/ب/2017 املكتسب 
الدرجة القطعية فعىل الراغبني بالرشاء 
الحضور اىل ديوان هذه املحكمة يف يوم 
املزايـدة السـاعة الثانيـة عـرش ظهرا 
يف اليـوم الثالثني من اليـوم التايل لنرش 
يف صحيفتـني محليتـني مسـتصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة %10 
من القيمة املقدرة للمشخالت  الذهبية 
واملستمسكات القانونية واجور االعالن 
وان القيمة املقدرة للمشخالت الذهبية 
هـي سـبعة ماليـني ومائـة وخمسـة 

وستون الف دينار
القايض

عيل عبد الهادي هاني الشمري

ــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية 

مديرية االحـوال املدنيـة والجوازات 
واالقامة 

مديرية االحـوال املدنيـة والجوازات 
واالقامة ملحافظة واسط 

اعالن 
بنـاء عىل الدعـوى املقامـة من قبل 
املدعـي ) عـذوب خضـري عبـاس  ( 
يطلـب تبديل لقـب مـن ) العجييل( 
اىل ) العامـري( فمن لديـه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية من خالل مدة 
اقصاهـا 15 يوم وبعكسـه سـوف 
تنظر هذه املديريـة يف الدعوى وفق 
احكام املـادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مديـر االحـوال املدنيـة والجـوازات 

واالقامة العام / وكالة 
ــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية 
مديرية االحـوال املدنيـة والجوازات 

واالقامة 
مديرية االحـوال املدنيـة والجوازات 

واالقامة ملحافظة واسط 
اعالن 

بنـاء عىل الدعـوى املقامـة من قبل 
املدعـي ) عماد هـالل خلف  ( يطلب 
تبديـل لقـب مـن ) العجيـيل( اىل ) 
اعـرتاض  لديـه  فمـن  املعمـوري( 
مراجعة هذه املديرية من خالل مدة 
اقصاهـا 15 يوم وبعكسـه سـوف 
تنظر هذه املديريـة يف الدعوى وفق 
احكام املـادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مديـر االحـوال املدنيـة والجـوازات 

واالقامة العام / وكالة 
ــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية 
مديرية االحـوال املدنيـة والجوازات 

واالقامة 
مديرية االحـوال املدنيـة والجوازات 

واالقامة ملحافظة واسط 
اعالن 

بنـاء عىل الدعـوى املقامـة من قبل 
املدعي ) اسـماعيل خليفة جاسم  ( 
يطلب تبديل لقب مـن ) العجباوي( 
اىل ) العجيـاوي ( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية من خالل مدة 
اقصاهـا 15 يوم وبعكسـه سـوف 
تنظر هذه املديريـة يف الدعوى وفق 
احكام املـادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مديـر االحـوال املدنيـة والجـوازات 

واالقامة العام / وكالة 
ــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية 
مديرية االحـوال املدنيـة والجوازات 

واالقامة 
مديرية االحـوال املدنيـة والجوازات 

واالقامة ملحافظة واسط 
اعالن 

بنـاء عىل الدعـوى املقامـة من قبل 
املدعي ) ماجدة نجم جاسم  ( يطلب 
تبديـل لقـب مـن ) العجيـيل( اىل ) 
املالكي ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية من خالل مدة اقصاها 
15 يوم وبعكسـه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مديـر االحـوال املدنيـة والجـوازات 

واالقامة العام / وكالة

وزارة الداخلية 
مديرية االحـوال املدنية والجوازات 

واالقامة 
مديرية االحـوال املدنية والجوازات 

واالقامة ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء عىل الدعـوى املقامة من قبل 
املدعـي ) محمـد داود سـلمان  ( 
يطلب تبديل لقب من ) الزبيدي( اىل 
) الجشـعمي( فمـن لديه اعرتاض 
مراجعة هـذه املديريـة من خالل 
مـدة اقصاهـا 15 يـوم وبعكسـه 
يف  املديريـة  هـذه  تنظـر  سـوف 
الدعوى وفق احـكام املادة 22 من 
قانـون البطاقـة الوطنيـة رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مديـر االحـوال املدنيـة والجوازات 

واالقامة العام / وكالة 
ــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية 
مديرية االحـوال املدنية والجوازات 

واالقامة 
مديرية االحـوال املدنية والجوازات 

واالقامة ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء عىل الدعـوى املقامة من قبل 
املدعي ) معن داود سلمان  ( يطلب 
تبديـل لقب مـن ) الزبيـدي( اىل ) 
الجشـعمي( فمـن لديـه اعرتاض 
مراجعة هـذه املديريـة من خالل 
مـدة اقصاهـا 15 يـوم وبعكسـه 
يف  املديريـة  هـذه  تنظـر  سـوف 
الدعوى وفق احـكام املادة 22 من 
قانـون البطاقـة الوطنيـة رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مديـر االحـوال املدنيـة والجوازات 

واالقامة العام / وكالة 
ــــــــــــــــــــــــــــ

مديرية االحـوال املدنية والجوازات 
واالقامة 

مديرية االحـوال املدنية والجوازات 
واالقامة ملحافظة واسط 

اعالن 
بناء عىل الدعـوى املقامة من قبل 
املدعي ) وليد داود سلمان  ( يطلب 
تبديـل لقب مـن ) الزبيـدي( اىل ) 
الجشـعمي( فمـن لديـه اعرتاض 
مراجعة هـذه املديريـة من خالل 
مـدة اقصاهـا 15 يـوم وبعكسـه 
يف  املديريـة  هـذه  تنظـر  سـوف 
الدعوى وفق احـكام املادة 22 من 
قانـون البطاقـة الوطنيـة رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مديـر االحـوال املدنيـة والجوازات 

واالقامة العام / وكالة 
ــــــــــــــــــــــــــــ

مديرية االحـوال املدنية والجوازات 
واالقامة 

مديرية االحـوال املدنية والجوازات 
واالقامة ملحافظة واسط 

اعالن 
بناء عىل الدعـوى املقامة من قبل 
املدعـي ) ضيـاء داود سـلمان  ( 
يطلب تبديل لقب من ) الزبيدي( اىل 
) الجشـعمي( فمـن لديه اعرتاض 
مراجعة هـذه املديريـة من خالل 
مـدة اقصاهـا 15 يـوم وبعكسـه 
يف  املديريـة  هـذه  تنظـر  سـوف 
الدعوى وفق احـكام املادة 22 من 
قانـون البطاقـة الوطنيـة رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مديـر االحـوال املدنيـة والجوازات 

واالقامة العام / وكالة 
ــــــــــــــــــــــــــــ

مديرية االحـوال املدنية والجوازات 
واالقامة 

مديرية االحـوال املدنية والجوازات 
واالقامة ملحافظة واسط 

اعالن 
بناء عىل الدعـوى املقامة من قبل 
املدعي ) خالد داود سلمان  ( يطلب 
تبديـل لقب مـن ) الزبيـدي( اىل ) 
الجشـعمي( فمـن لديـه اعرتاض 
مراجعة هـذه املديريـة من خالل 
مـدة اقصاهـا 15 يـوم وبعكسـه 
يف  املديريـة  هـذه  تنظـر  سـوف 
الدعوى وفق احـكام املادة 22 من 
قانـون البطاقـة الوطنيـة رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مديـر االحـوال املدنيـة والجوازات 

واالقامة العام / وكالة

الوزن المادة
السعربالغرام

1  ـ خاتم عدد 2 مع 
13,500580000حلقة خليجي

2  ـ مدالية ذهب 
خليجي عدد 2 
وعراقي وتراجي

241030000

3  ـ ملوي ذهب تركي 
627902700000عدد2

4  ـ سوار ذهب 
22,40920000عراقي عدد1

5 ـ مدالية ذهب 
45,021935000خليجي عدد1
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07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
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كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

األسربين هيدد حياة كبار السن األصحاء!
أظهرت دراسة حديثة أن جرعات األسربين 
اليومية ال تس�اعد كبار الس�ن عىل العيش 
لفرتة أطول، وقد يكون لها تأثري معاكس.

ووج�د الباحث�ون أن جرع�ة يومي�ة مم�ا 
يس�مى »الدواء العجيب«، لن تس�اعد كبار 
الس�ن عىل العيش حي�اة صحية خالية من 
التجرب�ة الرسيرية اآلالف  الخرف.وتتبعت 
م�ن كبار الس�ن األصحاء الذين ل�م يعانوا 
من قبل من س�كتة دماغية أو نوبة قلبية، 
والذي�ن تناولوا جرعة يومية منخفضة من 
األسربين.ووجدت الدراسة أن الذين تناولوا 

األس�ربين كانوا معرضني بش�كل ملحوظ 
لخطر النزي�ف، خاصة يف الجهاز الهضمي 

والدماغ.
وب�دأت الدراس�ة التي ش�ملت 19114 من 
كب�ار الس�ن، بينه�م 16703 يف أس�رتاليا 
و2411 يف الوالي�ات املتحدة، يف عام 2010، 

وسجلت مشاركني يف سن 70 وما فوق.
وتم�ت متابعة املش�اركني ملدة 4 س�نوات 
تقريب�ا، ول�م يكون�وا يعانون م�ن الخرف 
أو اإلع�����اق�ة الجس�دية وغريه�ا م�ن 

الظروف الصحية.

أفضل عمر لإلنجاب دراسة تكشف خطر العمل لياًل
تعت�رب والدة الطف�ل حدثا س�عيدا يف حياة والديه ع�ادة، إال أن الكثري من 

األزواج حاليا يحاولون تأجيل هذه اللحظة قدر اإلمكان.
وتقول أخصائية التوليد وأمراض النس�اء، روديكا كوميندانت، إن إنجاب 
أول طف�ل حت�ى يف عمر الثالثني حاليا لم يعد يش�كل خط�ورة عىل حياة 
امل�رأة كما يف الس�ابق، »ومن وجه�ة النظر الطبية، ف�إن أفضل خصوبة 
للمرأة تكون يف عمر 25 س�نة. واالتجاه الس�ائد يف الس�نوات األخرية هو 
تأخري تأس�يس العائل�ة، وبالتايل تأخري إنجاب الطف�ل األول أيضا. أما يف 
الس�ابق، فقد كانت املرأة عن�د بلوغها الثالثني من العم�ر دون أن تنجب 
ت�درج يف قائمة الخطر. واملرأة حاليا تري�د أوال الحصول عىل التعليم وأن 

تصبح مستقلة ماديا ومن ثم تفكر يف اإلنجاب«.
وأضاف�ت كوميندانت قائل�ة: »ال يتوجب تأخري اإلنج�اب، ألن البنت تولد 
بعدد معني من خاليا التناس�ل األنثوية، ويف كل ش�هر تفقد واحدة منها. 

لذلك يجب عدم تأخري إنجاب األطفال«.

توص�ل علماء جامع�ة مونرتيال إىل أن العمل يف الوردي�ات الليلية ضار جدا 
بصحة النس�اء، ألن إهمال النوم والعمل يف الف�رتة الليلية يزيد من احتمال 

اإلصابة برسطان الثدي.
وتس�تند اس�تنتاجات العلم�اء إىل دراس�ة ش�ملت 13 ألف ام�رأة يف أوروبا 
وأس�رتاليا وأمريكا. ويرى العلماء أن السبب يكمن يف اضطراب »اإليقاعات 
اليومية«، أي تقلبات مختلف العمليات البيولوجية يف الجسم التي تجري يف 

أوقات دورية معينة، ارتباطا بوقت النهار والليل وفرتة النوم واليقظة.
ووفق�ا له�ذه اإليقاعات، تجري يف الجس�م معظم عملي�ات األيض وإفراز 
الهرمون�ات. ويمن�ع اضطراب نظام الن�وم إفراز هرم�ون امليالتونني الذي 

يتمتع بتأثري مضاد لألورام.
وبدأ الحديث عن رضورة االلتزام بالنظام اليومي منذ القرن التاس�ع عرش. 
ويف القرن العرشين، أظهرت نتائج دراس�ات علمية جدية أجريت يف االتحاد 
الس�وفيتي وأملانيا والواليات املتحدة واليابان ويف الهند، أن الفائدة الصحية 

ما عالقة مستحرضات التجميل والعناية بالبرشة بالعقم والرسطان؟وإنتاجية العمل كانت أعىل عند االلتزام بالنظام اليومي الطبيعي.
مس�تحرضات  أن  جدي�دة  دراس�ة  كش�فت 
التجميل والعناي�ة بالبرشة تحتوي عىل خليط 
م�ن امل�واد الكيميائي�ة التي يمكن أن تس�بب 
العقم بل وتسبب أيضا رسطان الثدي. وتشمل 
هذه املواد الكيميائية البارابني ومستحرضات 
العناية بالش�عر وBPA، التي تحفز نمو الثدي 
ل�دى الرج�ال. وحل�ل الباحث�ون م�ن جامعة 
جورج ماس�ون بوالية فريجينيا عينات البول 
ل��143 ام�رأة يتمتعن بصحة جي�دة، ترتاوح 
أعمارهن بني 18 و44 س�نة ول�م يكن لديهن 
أي حال�ة صحي�ة مزمن�ة، ول�م يس�تخدمن 

وسائل منع الحمل. وعثر عىل املواد الكيميائية 
مث�ل الباراب�ني وbisphenol A أو كم�ا تعرف 
ب��«BPA« )املس�تخدمة لفالتر األش�عة فوق 
البنفس�جية( يف البول لديه�ن، حيث عثر عىل 
كميات غري طبيعية من هرمون اإلس�رتوجني 
والربوجس�رتون. ويرتبط اإلسرتوجني املفرط 
ب�األورام الليفي�ة ومتالزم�ة املبي�ض متع�دد 
الكيس�ات، وف�رتات الحمل غ�ري املنتظمة، يف 
حني يمنع القليل من البويضات من النضوج، 
ويتم إطالق�ه من املبيض، أما الربوجس�رتون 
فريتبط بكل من رسطان الثدي والنزيف املهبيل 

 »bisphenol A« غري الع�ادي، فيما يعتق�د أن
لديه�ا تأث�ريات عىل نم�و الثدي ل�دى الذكور، 
ويمكن أن تسبب مشاكل يف الخصوبة. وقالت 
الدكت�ورة آن�ا ب�والك، االس�تاذة املس�اعدة يف 
الصحة العاملي�ة واملجتمعية يف جامعة جورج 
ماسون: »هذه الدراسة هي األوىل التي تدرس 
خلط�ات من امل�واد الكيميائية التي تس�تخدم 
عىل نطاق واسع يف منتجات العناية الشخصية 
وارتباطها بالهرمونات لدى النس�اء األصحاء 
يف سن اإلنجاب، باس�تخدام مقاييس متعددة 

للتعرض عرب الدورة الشهرية«.

هدى عز الدين
بينما كنت أرتشف الشاي، قاطعتني صديقتي قائلة: قريبتي تزوجت من 
شاب من غري جنسيتنا، ثم كشفت كيف أنها ال تطيق حتى مجرد الحديث 
ت يل عن مدى صدمتها  مع األفراد حاميل تلك الجنسية، وبوجه مكرشرّ عربرّ
باختيار قريبتها. بعد أحد املؤتمرات عن تقبرّل اآلخر والتعايش، كنا جلوسا 
عىل طاولة الطعام إذ بواحدة من الجالس�ات تحاول يائس�ة وهي تهمس 
يف أذن صديقته�ا- بص�وت يكاد يس�معه كل من كان ع�ىل الطاولة- عن 
إح�دى الفتيات املارات ذات اللباس الغري�ب، عىل حد قولها، ثم تقهقهان 
بالضحك عالياً. لباس�ها قبيح.. اختي�ار تخصصك ال يصلح إال لألغبياء... 
عادات س�خيفة... كم مرة سمعنا مثل هذه العبارات أو عايشنا مثل تلك 

املواقف، ولربما كنا يوماً أحد أبطالها.
بمجرد أن يرى البعض ش�يئاً جديداً عليهم أو س�معوا رأيا مغايرا لرأيهم، 
ينتفضون بعبارات التهجم والتهكم، وكأننا ُخلقنا لنكون نس�خة واحدة. 
واملتأم�ل يف ه�ذا الك�ون الفس�يح، يجد التن�وع واالخت�الف يف كل يشء. 
فاالختالف نعمة من الله علينا: هناك أنواع مختلفة من األشجار والفصول 
واألطعم�ة والرشاب، وهناك مئات األنواع من األزهار امللونة املتنوعة التي 
بتنوع أش�كالها وألوانها تزيد أي مكان جم�االً، وإني عىل يقني أنه لو أن 
كل ما يف هذا الكون بش�كل واحد ول�ون واحد ملا لبَّى رغبات الجميع. ولو 
كانت لنا نفس االهتمامات ونفس األذواق لش�عرنا بامللل، والضطررنا إىل 
اختالق بعض االختالفات، ليس للمتعة فحسب ولكن لنشعر ببعض التميز 
أيضاَ، وهذا هو األصل يف الكون. ولكي ال يكون هذا العالم روتينياَ وممالرّ، 
ف�إن خالق هذا الكون ق�د صنعه بدقة متناهية ذات تن�وع يف كل صنف. 
ال ننك�ر أن عدم تقبرّل اختالف اآلخر يؤثر أحياناَ عىل العالقات اإلنس�انية 
بني األفراد. ويف هذا الس�ياق، ما زلت أتذكر جيدا حينما أخربتني إحداهن 
أنه�ا، ومع بداية الثورة يف بلده�ا، كانت تؤيد الحزب املعارض، بينما يؤيد 
زوجها الحزب الحاكم، وكان كل منهما متمسكاَ برأيه من دون أدنى تقبرّل 
الخت�الف اآلخر، مما جعلهما ال يتحدثان لفرتة طويلة. ولعلنا نجد األمثلة 
كثرية يف هذا الشأن من عدم تقبرّل اآلخر، سواء بني األزواج أو األصدقاء أو 
اإلخوة، وألس�باب مختلفة، ألنه- ولألس�ف- نشأ الكثري منا عىل أن تقبرّله 
ل�رأي اآلخر ضعف وخضوع، وأنه كلما تمس�كت برأيك أكثر ودافعت عنه 

بشن حرب عىل الطرف اآلخر أثبترّ قوتك وكيانك.
»االختالف ال يفس�د لل�ودرّ قضي�ة«.. عبارة كث�رياَ ما س�معناها صغاراَ، 
خاصة يف مناهجنا التعليمية، لكنها تبدو يل اآلن عبارة باهتة، ألنها كانت 
ُت�ردَّد فقط م�ن دون تطبيقها عىل األرض الواقع. إن غ�رس مبدأ احرتام 
االختالف مع اآلخر يجب أن يبدأ يف س�ٍن صغرية، ُيعلرّم فيها اآلباء أبناءهم 
أن م�ن ال يش�بهني ليس بال�رضورة ضدي أو يجب أن أك�ون ضده. كما 
يج�ب أن ُتقام ورش ون�دوات لألطفال تتضمن أنش�طَة ترفيهية وعملية 
ُيعزَّز فيها هذا املبدأ. إن اختالفنا بدءاَ من طعامنا املفضل، لباس�نا، آرائنا، 
عاداتن�ا، تقاليدن�ا وهوايتن�ا، هو ما يزي�د حياتنا جم�االَ. يف ذات الوقت، 
اختالفن�ا فرصة لتبادل أحاديث وخربات جديدة متنوعة. ال رضر أن نعرب 
ع�ن وجه�ات نظرنا أو آرائنا، لك�ن ال ننىس أيضاَ اح�رتام غرينا، ولنتذكر 

دائما أن اختالفنا هو ما يميزنا.

الحقوقي ماجد الحسناوي
يختل�ف الفض�اء الج�وي ع�ن الفض�اء الخارجي من 
وجهة نظر القانون ال�دويل فالفضاء الجوي الذي يعلو 
اقلي�م دول�ة يخضع لس�يادتها وتم�ارس اختصاصها 
الس�يادي ولها الحق يف منع الطائرات الحربية االجنبية 
م�ن التحليق وكذلك الح�ق يف منع امل�رور الغري الربيء 
للطائ�رات يف ه�ذا املجال لغ�رض تأم�ني اراضيها ضد 
اعمال التجسس والتصوير املعادي اما بالنسبة للقضاء 
الخارج�ي الذي يعلو الفضاء الج�وي للدولة فليس لها 
الحق يف ممارس�ة اختصاصات السيادة فيه وليس ألي 
دول�ة س�يادة عىل الفض�اء الخارجي وم�ن خالل غزو 
الفضاء واط�الق االقم�ار الصناعية للعدي�د من الدول 
واتخذت مداره�ا يف الفضاء الخارج�ي وبدون حصول 
عىل ترصيح او احتجاج من الدول التي تمر هذه االقمار 
يف الفض�اء الخارجي الذي يعلوه�ا فالفضاء الخارجي 
ليس مملوكا ألي دولة وانما ملكه للجماعة الدولية وان 
النظام القانوني الذي يحكم استخدام الفضاء الخارجي 
يخضع اىل قواعد القانون ال�دويل ومبادئ االمم املتحدة 
اي ال يح�ق ألي دولة ان تس�تخدم الفضاء الخارجي يف 
توجيه الصواريخ واالس�لحة التي تحمل رؤوس نووية 
ض�د دولة من اجل املن�������ازع�ات معها او التهديد 
بذل�ك وتلتزم ال�دول وهي تمارس نش�اطها يف الفضاء 
الخارج�ي بالقواع�د القانوني�ة الخاضعة للمس�اعدة 
واالنق�اذ ل�رواد الفضاء مث�ل القواعد امللزم�ة للدول يف 
الفضاء الج�وي بالنس�بة إلنقاذ ومس�اعدة الطائرات 
التي تكون يف حالة خط�ر وتنص قواعد القانون الدويل 
لي�س هن�اك قي�ود ع�ىل دولة يف اط�الق قم�ر صناعي 
يدور ح�ول االرض ويهدف اىل تحقيق اغراض س�لمية 
وعل���مية واص�درت هيئة االمم املتح�دة املبادئ التي 
تحكم اس�تخدام الفض�اء الخارجي للتمل�ك من جانب 
دولة معينة واحرتام الدول عند قيام بنشاط يف الفضاء 
الخارج�ي لقواع�د القانون الدويل بما فيه�ا من ميثاق 
االمم املتحدة مع املحافظة عىل الس�لم واالمن الدوليني 
وتدعيم التفاه�م الدويل وكذلك حرية الفضاء الخارجي 
لالكتش�اف لجميع الدول عىل اس�اس املساواة واحرتام 
القان�ون ال�دويل ملصلحة انس�انية وفائدتها مس�اعدة 
رواد الفض�اء واعادتهم اىل دوله�م وحقوق الدولة التي 

تطلقها يف الفضاء الخارجي .

استخدام القانون الدويل
ثقافة االختالف يف الفضاء اخلارجي

طور علماء جامعة واشنطن األمريكية لقاحا 
لإلنفلونزا يمكن إرساله إىل املرىض عرب الربيد، 

لالستخدام الذاتي دون مساعدة أحد.
ويأت�ي اللقاح عىل ش�كل »لصاقة« ال تتطلب 
أي تدريب الستخدامها، وهو آمن »حتى اآلن« 
للحيوانات والبرش، ويمكن شحنه مبارشة إىل 

باب املنزل.
وع�ادة، يتم تطوير اللقاحات بناء عىل أي من 
الس�الالت املحتمل�ة التي يعتق�د العلماء أنها 
س�تكون مهيمنة يف موس�م معني. ولكن هذا 
يعن�ي أنها تحمي األش�خاص من جزء معني 
من جمي�ع فريوس�ات اإلنفلون�زا، وأي تغري 
يمك�ن أن يجعلها غ�ري فعالة حت�ى ضد تلك 

التي تستهدفها بشكل أفضل.
ويه�دف العلم�اء منذ ف�رتة طويل�ة إىل إنتاج 
لق�اح للعديد م�ن الس�الالت، أو حتى جميع 
الفريوس�ات. ول�م يخطط الباح�ث الرئييس، 
الدكت�ور كارت�ر وفريق�ه، للنتيج�ة األخرية، 
حي�ث تمث�ل اله�دف األويل يف إحي�اء فك�رة 
وكال�ة مش�اريع األبحاث الدفاعي�ة املتقدمة 
)DARPA(. وق�ال كارت�ر إنه توج�ب عليهم 
اختي�ار كل م�ن األداة واملضاد، وه�و العالج 
املعزز لنظ�ام املناعة الحقيقي الذي يمكن أن 

يحقق هذا الهدف.وأتت النتيجة النهائية عبارة 
عن أداة مس�اعدة يمكن توصيلها عرب األدمة 
)الجلد(، باس�تخدام إبرة مجهرية قصرية، أو 
لصاق�ة تحتوي عىل العديد م�ن اإلبر املجوفة 

الصغرية، والتي ال يمكن الشعور بها.

ويق�ول الدكتور كارت�ر، إن اللقاح تفوق من 
ناحي�ة ع�دد الس�الالت الق�ادر ع�ىل منعها، 
كما أن االس�تجابة املناعية أوس�ع وتستطيع 
إيق�اف املزيد من الفريوس�ات، حت�ى وإن لم 

تكن متطابقة تماما.

أعلن الدكتور ريتشارد كوينتون، كبري خرباء 
الغ�دد الصم�اء يف املستش�فى الجامع�ي يف 
نيوكاسل، أنه ال وجود يف الطبيعة ملا يسمى 

بسن اليأس لدى الرجال.
وكم�ا ه�و معل�وم، ف�إن الطمث يف جس�م 
امل�رأة يتوق�ف عندم�ا يتوق�ف املبيض عن 

إنتاج البويضات، وينخفض كثريا مس�توى 
هرمون اإلسرتوجني.

ويف جس�م الرجل، ينخف�ض مؤرش هرمون 
التستوس�تريون بص�ورة تدريجية وهادئة. 
وقد س�بق وأن أش�ار بعض الباحثني وحتى 
الخرباء إىل وجود س�ن اليأس عن�د الرجال، 

لذلك عىل الرجال الذين يرغبون يف اس�تمرار 
حياته�م الجنس�ية، الحص�ول ع�ىل ع�الج 

هرموني بديل.
ال  أن�ه  يؤك�د  كوينت�ون  الدكت�ور  ولك�ن 
وجود لس�ن الي�أس عند الرج�ال، وأن %90 
م�ن الرج�ال يس�تمرون يف إنت�اج هرمون 
التستوس�تريون مدى الحياة. ولكن األطباء 
عديمي الضم�ري يف العيادات الخاصة بعالج 
مشكالت اإلنجاب، ينرشون هذه األسطورة 
من أجل كس�ب األموال. وقد يسبب الخوف 
من هذه األسطورة ضعف القدرة الجنسية 
واالنتصاب. وق�ال كوينت�ون: »لقد التقيت 
العدي�د من الخرباء املزيف�ني الذين ينرشون 
يف مستشفياتهم أسطورة بداية سن اليأس، 
وأن أعراضها تالحظ ل�دى 40% من الرجال 
متوس�طي العمر واملس�نني.. هذا هراء تام، 
ألنه يف الواق�ع، ال يوجد عالج هرموني بديل 
للتستوستريون يعيد للرجل رغباته الجنسية 
وينقذه من العجز الجنيس واالكتئاب. ولكن 
هناك مجموعة صغرية من الرجال يمكن أن 
تستفيد من العالج الهرموني، تضم ضحايا 
فق�ر ال�دم، حي�ث ال تنتج أجس�امهم %20 

تقريبا منهم هرمون التستوستريون«.

تطوير لقاح إنفلونزا يمكن تطبيقه ذاتيًا! سن اليأس عند الرجال خرافة!


