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االمام علي )عليه السالم(

إنـما الّلبيـب مـن استسـّل

 األحـقـاد

ص2الربملان يدعو املرشحني ملنصب رئيس اجلمهورية للحضور إىل جلسة اليوم

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

طهران تعلق عىل غلق القنصلية األمريكية يف البرصة: حماولة إلثارة الفـوضى

صادقون تطرح تغلغل »سياح إرسائيليني« اىل العراق عىل طاولة الربملان

األكراد يقاطعون انتخابات كردستان
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

انطلقت يف إقليم كردس�تان، أمس األحد، 
عملية انتخاب برملان جديد، بعد عام من 

استفتاء عىل االستقالل باء بالفشل.
وتأتي هذه االنتخابات الترشيعية، عشية 
االستحقاق الكبري لألكراد يف بغداد، حيث 
ينتخ�ب الربمل�ان االتحادي الي�وم االثنني 
املنص�ب املخصص  رئيس�ا للجمهورية، 

لألكراد يف العرف السيايس منذ 2005.
ويصوت يف ه�ذه االنتخابات، نحو ثالثة 
ماليني ناخب، الختيار 111 نائبا يف برملان 
كردستان من أصل 673 مرشحاً ينتمون 

إىل 29 كياناً سياسياً.
وم�ن املتوقع أن تظه�ر النتائ�ج األولية 
لالنتخاب�ات خ�الل 72 س�اعة، بحس�ب 
ما قال�ت املفوضية العلي�ا لالنتخابات يف 

اإلقليم.
ورغ�م أن إقلي�م كردس�تان الع�راق نال 
صالحيات سياسية واس�عة بعد سقوط 
النظ�ام الس�ابق، فق�د تمك�ن أيضا من 
الس�يطرة ع�ىل أراض وم�وارد نف�ط يف 
خض�م الف�وىض الت�ي خلفه�ا اجتي�اح 
تنظي�م »داعش« لش�مال الب�الد يف العام 

.2014
لكن كل تلك األرايض، اس�تعادتها القوات 

االتحادي�ة خالل أي�ام يف الخريف املايض 
ردا عىل إجراء اإلقليم استفتاء عىل عكس 

رغبة بغداد واملجتمع الدويل.
واس�تعادت بغداد السيطرة عىل الحقول 
الحقيب�ة  وقس�مت  لكرك�وك  النفطي�ة 
الكردي�ة نصف�ني، قاضية ع�ىل كل أمل 
بدول�ة مس�تقلة. وتنت�ج حق�ول إقلي�م 
أل�ف برمي�ل  النفطي�ة 600  كردس�تان 
يومي�ا تص�در 550 ألفا منه�ا يوميا عرب 
مين�اء جيه�ان الرتك�ي، ومع اس�تعادة 
بغداد لكركوك، خرس األكراد نصف إنتاج 

الذهب األسود.
التفاصيل ص2

رشكة نفط ذي قار تنتج
 الغاز املصاحب بمعدل »50« مليون 

قدم مكعب قيايس باليوم

البرصة تبحث
 مع رشكة صينية استثامر مرشوع 

مدينة النخيل السكنية

املنتجات النفطية جتهز معامل الطابوق 
واإلسمنت واإلسفلت بـ »444« مليون لرت من 

»النفط األسود«
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الـحـكـيـم يـؤكـد ضـرورة حسـم الكـرد ملـرشـح رئـاسـة الـجـمـهـوريـةرئيس جملس القضاء يمثل العراق باملؤمتر الدويل الداعم للمحاكم التجارية يف نيويورك
االردن يعد باملسامهة يف اعادة اعامر العراق وزيادة االستثامر

نـيـمـار:
 تنفيـذ خطـة تـوخـيـل 

ليـس سهـاًل
ص3 ص3 ص3

مسؤولة أممية: األلغام هتدد حياة أكثر من )8( ماليني سوري
      بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت أغنس مارش�ايلو، رئيس�ة دائرة األمم 
 UNMASاملتحدة لإلجراءات املتعلق�ة باأللغام
، م�ن تع�رض 8.2 ملي�ون مواط�ن س�وري 
لخط�ر األلغام. وقال�ت يف حوار م�ع صحيفة 
»بيل�د« األملاني�ة، »تقدر دائ�رة األم�م املتحدة 
املتعلق�ة باأللغ�ام أن 8.2 ملي�ون رجل وامرأة 
وطف�ل محاط�ون بمخاطر االنفج�ارات وهو 
أمر مح�زن«. وأضافت »مث�ل كل بلد معرضة 
لأللغ�ام أو غريه�ا م�ن املتفج�رات م�ن بقايا 
الحرب، يعود الن�اس غالبا إىل منازلهم برصف 

النظر عما إذا كانت تلك املنازل تم تنظيفها من 
املواد املتفجرة أو ال«.

وع�ن دور أملانيا يف دعم إزالة األلغام يف س�وريا 
املتح�دة  األم�م  دائ�رة  إن  مارش�ايلو،  قال�ت 
أملاني�ا  تعت�رب  باأللغ�ام  املتعلق�ة  لإلج�راءات 
»بطلته�ا«. وتابع�ت أن الدعم امل�ايل الدائم من 
قبل أملانيا من أجل خطوات تقدم محسوسة يف 
كل مناطق العالم، ومنها س�وريا، هو إس�هام 
واضح من أجل إجراءات أكثر فعالية يف السالم 
واألم�ن العامليني. وح�ول س�ؤال صحيفة بيلد 
عن الوقت الذي تحتاجه كربى املدن الس�ورية 
الواقع�ة يف قلب املعارك من أجل أن تصبح آمنة 

وخالية م�ن األلغ�ام قالت أغنس مارش�ايلو: 
»إحدى األولويات امللحة اآلن يف سوريا تكمن يف 
تحديد عدد املناط�ق املترضرة ومقدار املخاطر 
الت�ي تواجهها. وهذا سيس�اعد دائ�رة األلغام 
)UNMAS( يف تحديد املوارد والوقت الالزم من 

أجل حماية سوريا من مخاطر املتفجرات«.
وتابع�ت املس�ؤولة الدولي�ة أن هن�اك صعوبة 
وإعاق�ة للوص�ول إىل كافة أرجاء س�وريا من 
أج�ل املس�اعدة يف إنق�اذ األرواح »ولذل�ك فإن 
األم�م املتحدة ال تس�تطيع القي�ام بتقديراتها 
وتقديم املساعدة يف موضوع األلغام بالفعالية 

والرسعة التي تتمناها«.

العدل تعلن صدور أمر وزاري بإعادة تعيني 
املفصولني من دائرة االصالح

الـزراعـة تـصـدر تـوضـيـحـا بـشـأن ارتــفــاع 
2أسـعــار الـخـضـر 3

        بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب رئي�س مجل�س الن�واب محم�د 
الحلب�ويس نقي�ب الصحفي�ني العراقيني 
مؤي�د الالم�ي بنق�ل الص�ورة الحقيقية 

لعمل مجلس النواب«.
وذك�ر بي�ان ملكتب�ه، تلقت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان« الحلب�ويس أش�اد خ�الل 
اس�تقباله يف مكتبه، امس االحد، الالمي 

بال�دور الفاع�ل والكب�ري ال�ذي تقوم به 
نقابة الصحفي�ني العراقيني عىل الصعيد 
املح�ي والعربي والدويل من اجل إش�اعة 
والتعاي�ش  والتس�امح  الس�الم  أج�واء 

السلمي بني أبناء الشعب الواحد«.
واع�رب الحلب�ويس خ�الل اللق�اء ع�ن« 
إعجاب�ه بأبن�اء الس�لطة الرابع�ة الذين 
يؤدون رس�التهم الوطنية واملهنية، فيما 
طال�ب األرسة الصحفي�ة ب�رضورة نقل 

الص�ورة الحقيقي�ة ع�ن عم�ل مجلس 
الن�واب ووأد اإلش�اعات التي ت�روج لها 
بعض الجه�ات املغرضة الت�ي تهدف إىل 
اإلساءة إىل السلطة الترشيعية وما تقدمه 

من دور مهم يف بناء العراق«.
وأكد ان« الفرتة القادمة س�تكون مثمرة 
يف التعاون بني األرسة الصحفية ومجلس 

النواب.
التفاصيل ص2

رئيس جملس النواب يطالب الصحافة العراقية بنقل الصورة 
احلقيقية عن عمل جملس النواب

نائبه االول اكد على منح امتيازات خاصة للصحفيني وتفعيل قانون محايتهم

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


صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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العدل تعلن صدور أمر وزاري بإعادة تعيني املفصولني من دائرة االصالح
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة الع�دل، أم�س الس�بت، ع�ن صدور أم�ر وزاري 
والخاص باعادة تعيني من تم انهاء خدماتهم بسبب الغياب.

وذك�ر بيان لل�وزارة تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
انه »تم إحال�ة االمر الوزاري اىل وزارة املالي�ة والدائرة االدارية 
واملالي�ة يف وزارة الع�دل ودائ�رة االص�اح العراقي�ة الكم�ال 
االجراءات بمب�ارشة املنتس�بني والبالغ عددهم ٤١٤ منتس�باً 

وحسب محرض دائرة االصاح العراقية«.
وج�ددت وزارة العدل »دعوتها للمفصولني بس�بب التزوير اىل 
اكمال اج�راءات صدور االوام�ر القضائية بش�مولهم بقانون 
العف�و العام ليتم ادراجهم ضمن املحارض الاحقة وقبل نهاية 

العام الحايل وفقا للقانون.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

انطلق�ت يف إقلي�م كردس�تان، أم�س األحد، 
عملي�ة انتخاب برمل�ان جديد، بع�د عام من 

استفتاء عىل االستقال باء بالفشل.
وتأتي ه�ذه االنتخابات الترشيعية، عش�ية 
االس�تحقاق الكب�ر لألكراد يف بغ�داد، حيث 
ينتخب الربملان االتحادي اليوم االثنني رئيسا 
للجمهوري�ة، املنص�ب املخص�ص لألكراد يف 

العرف السيايس منذ 2005.
ويص�وت يف ه�ذه االنتخاب�ات، نح�و ثاث�ة 
ماي�ني ناخب، الختي�ار ١١١ نائب�ا يف برملان 
كردس�تان من أصل 673 مرشحاً ينتمون إىل 

29 كياناً سياسياً.
األولي�ة  النتائ�ج  تظه�ر  أن  املتوق�ع  وم�ن 
لانتخابات خال 72 ساعة، بحسب ما قالت 

املفوضية العليا لانتخابات يف اإلقليم.
ورغم أن إقليم كردستان العراق نال صاحيات 
سياسية واسعة بعد سقوط النظام السابق، 
فقد تمك�ن أيضا من الس�يطرة ع�ىل أراض 
وم�وارد نفط يف خضم الف�وىض التي خلفها 
اجتي�اح تنظي�م »داع�ش« لش�مال الباد يف 

العام 20١٤.
لك�ن كل تل�ك األرايض، اس�تعادتها الق�وات 

االتحادية خ�ال أيام يف الخري�ف املايض ردا 
عىل إجراء اإلقليم اس�تفتاء عىل عكس رغبة 

بغداد واملجتمع الدويل.
واس�تعادت بغ�داد الس�يطرة ع�ىل الحقول 
النفطية لكركوك وقس�مت الحقيبة الكردية 
نصفني، قاضية عىل كل أمل بدولة مستقلة. 
وتنتج حقول إقليم كردس�تان النفطية 600 
ألف برميل يوميا تصدر 550 ألفا منها يوميا 
ع�رب مين�اء جيه�ان الرتكي، ومع اس�تعادة 
بغ�داد لكركوك، خ�ر األكراد نص�ف إنتاج 

الذهب األسود.
ولطامل�ا كان إقلي�م كردس�تان الع�راق جنة 
للمس�تثمرين يف منطق�ة ال�رشق األوس�ط 
املضط�رب، إال انه يعاني منذ أعوام من ركود 

اقتصادي كبر.
ويعترب إقليم كردستان العراق، بحسب النظام 
الداخ�ي لربملان�ه، دائ�رة إنتخابي�ة واح�دة.

ويس�يطر حالي�ا ع�ىل الربمل�ان والحكومة، 
الح�زب الديموقراطي الكردس�تاني بزعامة 
بارزان�ي )38 مقع�دا(، واالتح�اد  مس�عود 
الوطني الكردستاني )حزب جال طالباني( 
الذي يشغل ١8 مقعدا. وتعترب حركة التغير 
الت�ي له�ا 2٤ مقع�دا م�ن ق�وى املعارض�ة 
إىل جان�ب االتح�اد اإلس�امي )١0 مقاع�د( 

والجماعة اإلسامية )6 مقاعد(.
وال يتوق�ع محلل�ون حص�ول أي تغي�ر يف 
الخارط�ة السياس�ية لإلقلي�م، بس�بب عدم 
وج�ود أح�زاب وتي�ارات سياس�ية جدي�دة 
مش�اركة، باس�تثناء حركة »الجيل الجديد« 

التي تأسست بداية العام الحايل وتمكنت من 
الحص�ول عىل أربعة مقاعد يف مجلس النواب 

االتحادي يف بغداد.
وأكد رئيس شبكة شمس ملراقبة االنتخابات 
هوك�ر جت�و ان نس�بة التصوي�ت ضئيلة يف 

اقليم كردس�تان، مبين�ا ان هن�اك تفاوتا يف 
تطبيق اإلجراءات.

وق�ال جتو إن »الش�بكة تتابع من�ذ الصباح 
الباكر عملي�ة التصويت يف إقليم كردس�تان 
وم�ن خال تواج�د املراقبني يف اغل�ب املراكز 

االنتخابية باالقليم«.
وأضاف ان »املراقبني رصدوا وجود الدعايات 
االنتخابي�ة بالق�رب م�ن املراك�ز االنتخابية 
وتف�اوت يف تطبي�ق االج�راءات«، مبين�ا ان 
»بعض املراك�ز لم تقوم بتطبي�ق االجراءات 

بالكامل«.
وأش�ار اىل ان »هن�اك مش�كلة يف عدم وجود 
االس�ماء، الس�يما وان املواطنني تعودوا عىل 
االنتخ�اب يف مراكز معينة وبس�بب الس�جل 
الجدي�د فأن هنالك اس�ماء ل�م تظهر بنفس 

االماكن لانتخابات«.
وأك�د ان »املفوضي�ة اعلنت ع�ن اصطحاب 
الوثائ�ق املطلوب�ة )هوي�ة االح�وال املدني�ة 
م�ع الجنس�ية(، اال ان الكث�ر م�ن الناس ال 
يعلمون باألجراء الجديد، مما تتسبب ببعض 

املشاكل«.
وأوضح ان »نس�بة التصويت ضئيلة وليست 
باملس�توى العايل ول�م ناحظ وج�ود ضغط 
للتصوي�ت نح�و ج�ه م�ا وتج�ري االم�ور 

بش�كل س�لس«. بدوره، اعلن رئيس مكتب 
السليمانية ملفوضية االنتخابات، عن تسجيل 

نسبة مشاركة ١٤% يف عملية االقرتاع.
وقال ريب�ني ابو بكر يف مؤتم�ر صحفي، انه 
من مايزي�د عن ملي�ون و١00 الف مصوت، 

شارك اىل ساعة ١2.30 مانسبة ١٤% فقط.
واض�اف ان ه�ذه النس�بة التش�مل جمي�ع 
املراك�ز، لوج�ود بع�ض املحط�ات واملراك�ز 
املنت�رشة يف املحافظ�ة س�جلنا فيه�ا بعض 

االشكاالت ترسل نتائجها يف وقت الحق.
وارجع ابو بكر قلة نسبة املشاركة الجراءات 
املفوضية وقرارها االخر، وبني ان العديد من 
املصوت�ني لم يس�تطعوا املش�اركة باالقرتاع 
لعدم جلب املستمسكات الرسمية املطلوبة او 
وجود اختاف بني معلومات بعض املسمكات 
له�ذا االم�ر امتنع املرك�ز عىل الس�ماح لهم 

بالتصويت وفق القانون.
يف غضون ذلك، أعلنت شبكة رووداو اإلعامية 
عن نس�بة املش�اركة يف االنتخابات الربملانية 
حتى الساعة ال�3:00 من بعد الظهر، وكانت 

كاآلتي:
- أربيل %35

- دهوك ٤١%
- حلبجة %39

نسبة مشاركة متدنية.. والنتائج ستظهر خالل )72( ساعة.. وتوقعات بهيمنة األحزاب الكبرية على برملان اإلقليم

األكراد يقاطعون انتخابات كردستان

       بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا مجل�س النواب، أم�س األحد، 
الش�خصيات التي استوفت رشوط 
الرتش�ح ملنص�ب  أح�كام  قان�ون 
إىل  الجمهوري�ة للحض�ور  رئي�س 

الربملان غدا.
وذكرت الدائرة اإلعامية للمجلس، 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 

دع�ا  الربمل�ان  ان  من�ه،  نس�خة 
املرش�حني الذين أعلنت اس�ماؤهم 
عىل املوقع االلكرتوني للمجلس اىل 
الحضور لبناية مجلس النواب، يوم 

االثنني الساعة العارشة صباحا.
وكان مجلس الن�واب أعلن يف وقت 
سابق أس�ماء املرشحني املستوفني 

للرشوط القانونية، وهم كل من:
رسدار عب�د الل�ه محم�ود تايم�ز، 

عب�د اللطيف جم�ال رش�يد، عمر 
احم�د كريم الربزنج�ي، رسوة عبد 
الواح�د قادر ابراهي�م، عبد الكريم 
بره�م  الجب�وري،  عبط�ان  ع�ي 
احم�د صالح قاس�م، ف�ؤاد محمد 
حس�ني بكي، ن�وار س�عد محمود 
حس�ني املا، س�ليم هم�زة صالح 
خرض، جبار ش�اطي عبد الحس�ن 
التميمي، كمال عزيز قيتويل، منذر 

منعم س�عد جرب الباوي، منقذ عبد 
اللطيف مصطف�ى الصفار، محمد 
صال�ح حمه ف�رج الج�اف، رايض 
س�عيد بدر س�لمان الفيي، فيصل 

محسن عبود الكابي
عم�اد كمال س�عيد مول�ود، احمد 
م�وح عم�ران ش�بني، ب�دور عب�د 
مره�ج مارد، عب�اس محمد نوري 
بيات أوغلو، ثائ�ر غانم محمد عي 

الش�بكي، أي�وب درب�اس م�وىس، 
رحي�م ابوج�ري معني الس�اعدي، 

رياض محمد مزهر خلف الوزني.
الح�زب  عض�و  اك�د  ب�دوره، 
ريناس  الكردس�تاني  الديمقراطي 
جان�و ان تمس�ك حزب�ه بمنص�ب 
رئي�س الجمهوري�ة ه�ي خط�وة 
وانه�اء  التغي�ر  لتحقي�ق  مهم�ة 

العرف السابق.

وقال جانو إن »الجميع يتحدث عن 
التجارب  التغير وإن���������هاء 
الس�ابقة التي لم تثب�ت نجاحها«، 
مبين�اً أن »عزمن�ا الحص�ول ع�ىل 
منص�ب رئي�س الجمهوري�ة ه�و 
بداية للتغي�ر وإن�����هاء للعرف 
الذي اعت�اد عليه الجمي�ع بالفرتة 

السابقة«.
»الديم�����قراط�ي  أن  وأض�اف، 

الكردس�تاني يس�عى إىل مشاركة 
فعلي�ة وجدية وحقيقي�ة باملرحلة 
ثق�ًا  ل�ه  يك����ون  وأن  املقبل�ة 
بع�د  خاص�ة  بغ�داد  يف  واضح�اً 
تراكمات سابقة ال تصب باملصلحة 
العام�ة«، مش�دداً ع�ىل »أهمية أن 
يك�ون للديمقراط�ي مس�احة مع 
باقي القوى السياسية يف العاصمة 

من أجل تحقيق التغير«.

الربملان يدعو املرشحني ملنصب رئيس اجلمهورية للحضور إىل جلسة اليوم

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف النائب عن كتلة صادقون حسن سالم، 
أمس األح�د، عن دخول عن�ارص إرسائيلية اىل 
العراق تحت واجهة الس�ياحة لتنفيذ عمليات 
اغتي�ال تط�ال ش�خصيات عامة وسياس�ية، 

مؤكدا أنه سيطرح هذا املوضوع للنقاش أمام 
مجلس النواب. وقال سالم يف ترصيح صحفي 
إن “هناك عن�ارص ارسائيلي�ة بعضها مرتبط 
بجهاز املوس�اد الصهيوني ب�دأت بالتغلغل اىل 
العراق تحت ذريعة زيارة االماكن السياحية”، 
مبينا أن “تلك العنارص تخطط لتنفيذ عمليات 

اغتيال وتدريب اإلرهابي�ني واثارة الفتن داخل 
املجتمع”. وأضاف س�الم، أن “ه�ذا املوضوع 
يتطلب م�ن الحكومة واالجه�زة املعنية زيادة 
حال�ة الحذر واليقظ�ة كونه�ا قضية خطرة 
للغاي�ة”، مؤك�دا أن�ه “س�يقوم بط�رح ه�ذا 
املوض�وع عىل مجل�س الن�واب للمناقش�ة”. 

وكان�ت صحيفة “العربي الجديد” كش�فت يف 
وقت سابق من اليوم األحد، عن تزايد النشاطات 
اإلرسائيلي�ة التي تس�تهدف الع�راق من خال 
منظم�ات وجمعي�ات ع�دة بعضها مس�جلة 
يف دول غربية، مش�رة إىل أن إقليم كردس�تان 

العراق ُيعترب منطلقا لتلك النشاطات.

        بغداد / المستقبل العراقي

الن�واب  مجل�س  رئي�س  طال�ب 
محمد الحلب�ويس نقيب الصحفيني 
العراقيني مؤيد الامي بنقل الصورة 

الحقيقية لعمل مجلس النواب«.
وذكر بيان ملكتبه، تلقته »املستقبل 
العراقي«، ان« الحلبويس أشاد خال 
اس�تقباله يف مكتب�ه، ام�س االحد، 
الامي بال�دور الفاعل والكبر الذي 
تقوم به نقابة الصحفيني العراقيني 
ع�ىل الصعيد املحي والعربي والدويل 
م�ن اج�ل إش�اعة أج�واء الس�ام 
والتس�امح والتعايش الس�لمي بني 

أبناء الشعب الواحد«.
واعرب الحلبويس خال اللقاء عن« 

إعجابه بأبناء السلطة الرابعة الذين 
يؤدون رس�التهم الوطنية واملهنية، 
الصحفي�ة  األرسة  طال�ب  فيم�ا 
برضورة نقل الصورة الحقيقية عن 
عمل مجلس النواب ووأد اإلشاعات 
الت�ي ت�روج له�ا بع�ض الجه�ات 
املغرضة التي تهدف إىل اإلس�اءة إىل 
الس�لطة الترشيعية وما تقدمه من 

دور مهم يف بناء العراق«.
وأك�د ان« الفرتة القادمة س�تكون 
األرسة  ب�ني  التع�اون  يف  مثم�رة 
الصحفي�ة ومجلس الن�واب، مؤكدا 
دعم�ه املطل�ق للصحاف�ة، مش�يدا 
األرسة  ب�ني  االيجابي�ة  بالعاق�ة 
الصحفي�ة ونقابته�م الت�ي تنهض 
بمهمات جس�يمة وتؤدي رسالتها 

املهنية من اجل بناء العراق وتقدمه 
وازدهاره«. وقدم نقيب الصحفيني 
العراقيني يف نهاية اللقاء رشحا عن 
طبيعة عمل النقابة ودورها الفاعل 
يف تعزي�ز اللحمة الوطنية والحفاظ 
عىل الصحفي يف ظل مبادئ الس�ام 
والديمقراطية التي يشهدها العراق 
الجديد وح�رض اللقاء النائب وجيه 
عب�اس«. م�ن جانب�ه اك�د النائب 
األول لرئيس مجلس النواب حس�ن 
كري�م الكعب�ي س�عي املجلس ملنح 
الصحفيني امتيازات خاصة وتفعيل 

قانون حماية الصحفيني«.
وذك�ر بيان ملكتب�ه ان« الكعبي اكد 
خال اس�تقباله يف مكتب�ه ببغداد، 
اليوم االحد، رئيس اتحاد الصحفيني 

العرب ونقيب الصحفيني العراقيني 
الس�يد مؤيد الامي والوف�د املرافق 
له، دع�م املجلس الكام�ل لرشيحة 
الصحفيني وسعيه ملنحهم امتيازات 
خاصة باعتباره�م العني الحقيقية 
للش�عب ورشيك أس�اس يف تحقيق 
الن�رص ض�د االٍرهاب، مش�ددا عىل 
حماي�ة  قان�ون  تفعي�ل  وج�وب 
الصحفيني بما ُيْؤِمن حياتهم ويلبي 

طموحهاتم«. 
وأوض�ح الكعب�ي خال اللق�اء ان« 
نقابة الصحفي�ني لها دور محوري 
وأس�اس يف اع�ادة جس�ور الثق�ة 
والتع�اون ب�ني الش�عب ومجل�س 
النواب ، فضا عن دورها يف إيضاح 
االكاذيب واالس�اءات  الحقائق ورد 

املؤسس�ة  له�ا  تتع�رض  الت�ي 
الترشيعية بش�كل دائم ، مؤكدا عىل 
توجيهه بمشاركة النقابة يف جلسات 
االستماع واالجتماعات ذات العاقة 
برشيحة الصحفيني وذات االهتمام 
املش�رتك كقانون حرية التعبر عن 
ال�رأي وجرائ�م املعلوماتي�ة وهيأة 

االعام واالتصاالت«. 
وثمن التضحي�ات البطولية الكبرة 
الت�ي قدمته�ا الك�وادر االعامية يف 
ساحات املعارك ضد االٍرهاب وكشف 
الفس�اد واملفس�دين، مش�يدا بدور 
الام�ي يف دعم النظام املؤسس�اتي 
للنقابة وتعزيز استحقاقات رشيحة 
املؤسس�ات  ورعاي�ة  الصحفي�ني 

االعامية بشكل مهني.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزي�ر الخارجي�ة االردني ايمن 
الصف�دي، أمس االحد، ع�زم باده 
عىل زيادة حجم التعاون مع العراق 
واملس�اهمة يف اعادة االعمار والبناء 
وتحقي�ق االم�ن واالس�تقرار.وقال 
الخارجية  املكت�ب االعامي لوزي�ر 

ابراهي�م الجعف�ري يف بي�ان تلقت 
العراقي« نس�خة منه،  »املس�تقبل 
ان »االخ�ر اس�ت�������قبل وزير 
أيم�ن  االردني�ة  اململك�ة  خارجي�ة 
الصفدي يف سياق اجتماعات الدورة 
ال� 73 للجمعيَّة العامة لألمم املتحدة 
يف نيويورك، وجرى استعراض سر 
العاقات الثنائيَّة بني بغداد وعّمان، 

وآفاق االرتقاء بها إىل ُمستوى ُيلبِّي 
طموحات الشعبني الشقيقني، كما 
رات  ناق�ش الجانبان ُمجَم�ل التطوُّ
املنطق�ة  تش�ه�����دها  الت�ي 
العربيَّ�ة«. وأكد الجعفرّي بحس�ب 
»الع�راق يس�عى  ان  البي�ان، ع�ىل 
لتعزيز التعاون املُش�رَتك مع األردن 
إىل  ُمِش�راً  املج�االت«،  ُمختلِ�ف  يف 

»رضورة اس�تمرار تب�ادل الزيارات 
ب�ني مس�ؤويل البلدي�ن؛ مل�ا لها من 
أث�ر كب�ر يف زيادة حجم التنس�يق، 
والعمل بني البلدين، داعياً الرشكات 
األردنيَّة للُمس�اَهمة يف إعادة إعمار 

املُُدن العراق�يَّة«. 
م�ن جانب�ه ج�دد وزي�ر خارجيَّ�ة 
اململك�ة األردنيَّ�ة أيم�ن الصف�دي 

تأكي�ده عىل »دعم امن، واس�تقرار 
الع�راق«، كم�ا اش�اد بم�ا حقق�ه 
العراق�يُّ�ون م�ن انتص�ارات كبرة 
ض�دَّ عصاب�ات داع�ش اإلرهابّية«، 
مش�را اىل ان »باده تس�عى دائماً 
إىل زي�ادة حجم التعاون مع العراق، 
وستساِهم يف إعادة اإلعمار، والبناء، 

وزيادة االستثمار بالعراق«.

صادقون تطرح تغلغل »سياح إرسائيليني« اىل العراق عىل طاولة الربملان

رئيس جملس النواب يطالب الصحافة العراقية بنقل الصورة احلقيقية عن عمل جملس النواب
نائبه االول اكد على منح امتيازات خاصة للصحفيني وتفعيل قانون محايتهم

االردن يعد باملسامهة يف اعادة اعامر العراق وزيادة االستثامر

        بغداد / المستقبل العراقي

شارك رئيس مجلس القضاء األعىل القايض 
فائق زيدان، أم�س االحد، يف املؤتمر الدويل 
الداعم للمحاك�م التجارية املنعقد يف والية 

نيويورك األمركية.
وقال املتحدث الرس�مي للمجلس القايض 
عبد الستار برقدار، يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »القايض فائق 

زيدان رئيس مجلس القضاء األعىل حرض 
املؤتمر ال�دويل الداعم للمحاك�م التجارية 
املنعقد يف مدينة نيويورك االمركية والذي 
يحرضه رؤساء القضاء ورؤساء املحاكم 

العليا التجارية يف العالم«.
واضاف ان »حضور الس�يد رئيس مجلس 
القضاء االعىل القايض فائق زيدان للمؤتمر 
ال�دويل يأتي بدعوة من قب�ل املنتدى الدويل 

الداعم للمحاكم التجارية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

شدد رئيس التحالف الوطني، السيد عمار 
الحكيم، عىل رضورة حس�م الكرد ملرشح 
رئاسة الجمهورية. وذكر بيان ملكتبه تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه ان السيد 
عمار الحكيم أستقبل س�فر الجمهورية 
الفرنس�ية يف بغداد }برونو اوبرت{ وجدد 
خال اللق�اء »رؤيته ح�وَل أهميِة انفتاح 
الع�راق ع�ىل دولِّ املنطقة والعال�م وبناء 
العاق�ات املتوازن�ة املبني�ة ع�ىل أس�اِس 

املصالح املشرتكة، كما أكد رضورَة تعزيز 
العاق�اِت الثنائي�ة بني العراِق وفرنس�ا«. 
وأس�تعرض الجانب�ان »تطوراِت املش�هد 

السيايّس محلياً وإقليمياً«.
وأكد الس�يد عمار الحكيم »أهميَة منصب 
حس�م  ورضورَة  الجمهوري�ة  رئي�س 
مرشحُه من قبل القوى السياسيِة الكرديِة 
إلكماِل االستحقاقات الدستورية وتشكيل 
الحكوم�ة الت�ي نش�دُد عىل أنَّه�ا يجُب أن 
تك�وَن حكومًة قويًة ق�ادرًة عىل النهوِض 

بالواقِع الخدمّي والتنموّي يف الباد«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعترب املتحدث باس�م الخارجي�ة االيرانية 
بهرام قاسمي، اتهامات وتربيرات الواليات 
املتحدة إلغاق قنصليتها يف مدينة البرصة 

مرفوضة ومستهجنة ومدانة.
ونف�ى قاس�مي يف بي�ان، تهدي�د ب�اده 
أو  الب�رصة  يف  األمريكي�ة  للقنصلي�ة 
املس�ؤولية عن أي أحداث عن�ف قد تمس 

دبلوماسيني أمريكيني.

وقال قاس�مي ان »التربيرات املتهورة من 
جانب املسؤولني األمريكيني ترمي إىل نرش 

الفوىض يف العراق والضغط عىل بغداد«.
وأوض�ح أن »طه�ران تعترب تربي�ر إغاق 
القنصلية األمريكية يف البرصة، والذي جاء 
إثر أيام وأس�ابيع م�ن الدعاية والتكهنات 
وكيل االتهامات إلي�ران والقوى العراقية، 
هروب�ا إىل األم�ام وإجراء مش�بوها وداال 
عىل التملص من املس�ؤولية وإلقائها عىل 

اآلخرين«.

رئيس جملس القضاء يمثل العراق باملؤمتر الدويل 
الداعم للمحاكم التجارية يف نيويورك

احلكيم يؤكد رضورة حسم الكرد ملرشح رئاسة اجلمهورية

طهران تعلق عىل غلق القنصلية األمريكية يف البرصة: 
حماولة إلثارة الفوضى



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1758( االثنين  1  تشرين االول  2018 حمليات3

 

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت دائرة التخطي�ط واملتابع�ة يف وزارة التجارة م�ع الفريق 
االعالم�ي لقي�ادة عمليات بغ�داد اليات م�رور اس�طولها الناقل 

ملفردات البطاقة التموينية ملحافظات البالد .
واوضحت مدير عام الرشكة ابتهال هاش�م صابط  يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، بان »الزي�ارة تاتي ضمن اطار التنس�يق 
والعمل املش�رك بني الجانبني من خالل االطالع عىل اهم اقس�ام 
الدائرة واملهام املناطه بكل قسم وعىل وجه الخصوص قسم النقل 
املركزي ال�ذي يعد االكثر تماس بعمل قي�ادة العمليات من خالل 
التنس�يق ودور القياده بعملية مرور الش�احنات الناقلة ملفردات 

البطاقه التموينيه اىل جميع املحافظات .
واشار البيان اىل رضورة بذل املزيد من الجهود والتنسيق املشرك 
بني الجانب�ني خدمة للصالح العام من خ�الل ايجاد الحلول الهم 
املش�اكل واملعوق�ات التي تع�رض عملية نقل مف�ردات البطاقه 

التموينيه ورسعة ايصالها اىل املواطن .

   المستقبل العراقي / كاظم العبيدي

ق�ال مدير عام رشكة نفط ذي قار ع�ي وارد  ان »جهود الكوادر 
الهندس�ية والفني�ة وجمي�ع العامل�ني يف رشكتنا اس�تطاعوا ان 
يحققوا انجازا كبريا للشعب العراقي ولوزارة النفط بعد املبارشة 
بإنت�اج الغاز املصاحب من حق�ل النارصية النفط�ي بمعدل 50 

مليون قدم مكعب قيايس باليوم«.
واوضح يف حديث ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »ه�ذا االنجاز يمثل 
خط الرشوع لتحقيق الهدف املخطط لنا يف اس�تثمار 200 مليون 
ق�دم مكعب قيايس بالي�وم من حقول محافظ�ة ذي قار ، والذي 
س�يتحقق بفضل الجهد الوطني وبمس�اهمة التعاقدات الجديدة 

مع احدى الرشكات العاملية الرصينة.
ولفت اىل ان »هذه الزيادة من شانها كذلك  تحقيق ايرادات مالية 
اضافية للدولة وتؤمن فرص عمل جديدة ألبناء املحافظة ، فضال 

عن ان معالجة الغاز يمكن ان تحد من التلوث البيئي .
واض�اف »اننا بعثنا برس�الة تهنئة اىل الس�يد وزي�ر النفط جبار 
اللعيبي ملتابعته ودعمه املستمر واملتواصل لرشكتنا ، بعد املبارشة 
الرسمية  بالضخ عىل انبوب تصدير الغاز الرئييس وبجهود كوادر 
الجه�د الوطني املتمثلة برشكة نفط ذي قار ورشكة غاز الجنوب 

ورشكة املشاريع النفطية«.
من جهته بعث وزير النفط جبار اللعيبي برقية اىل رئيس الوزراء 
حي�در العبادي ي�زف فيها ب�رشى انجاز جديد لرشك�ة نفط ذي 
قار هو اس�تثمار الغاز املصاحب من حقول ذي قار يمثل اضافة 
مهمة لالنتاج الوطني من الغاز بش�كل عام ومن انتاج محافظة 
ذي قار بشكل خاص ، ملا تشكله هذه املشاريع من اهمية يف رفد 
محطات الطاقة الكهربائية ومصانع االسمنت والبروكيمياويات 
بوق�ود الغ�از ، فضال عن زيادة االنتاج الوطني من الغاز الس�ائل 

واملكثفات والكربيت.

   بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا األمني الع�ام ملجلس ال�وزراء مهدي 
الع�الق، ال�رشكات األجنبي�ة اىل توس�يع 
استثمارها يف قطاع السكن، مشريا إىل أن 
اغلب س�كان العراق يعانون من مش�كلة 

السكن.
وق�ال الع�الق يف بي�ان صدر ع�ىل هامش 
لقائه س�فري االتح�اد االوروب�ي يف بغداد 
تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، إن »البن�ى 
التحتي�ة يف الع�راق تعان�ي الكث�ري، وان 
الحكوم�ة العراقي�ة ترحب ببن�اء قاعدة 
من املس�تثمرين املحلي�ني والدوليني، وان 
ُتنف�ذ مش�اريعهم االس�تثمارية حس�ب 

األولوية«.
وأض�اف »نح�ن اليوم نكث�ف الجهود مع 
جميع األطراف كي نرى جميع املش�اريع 
والربامج االستثمارية والتطويرية بشكل 

ملموس عىل ارض الواقع«.
الحكوم�ة  »اهتم�ام  اىل  الع�الق  واش�ار 
العراقية بقطاع اإلسكان، داعيا الرشكات 
األجنبية اىل »توس�يع اس�تثمارها يف هذا 
الجان�ب، مل�ا ل�ه أهمي�ة يف حل مش�كلة 
الس�كن، الت�ي يعاني منها اغلب س�كان 

العراق«.
م�ن جانبه أكد س�فري االتح�اد االوروبي 
»وج�ود م�رشوع تجريب�ي يضم�ن خلق 
أداء  مس�توى  وتطوي�ر  عم�ل  ف�رص 
اىل  باإلضاف�ة  املحافظ�ة،  يف  املؤسس�ات 
مش�اريع أخرى تهدف اىل تحسني الواقع 

الخدمي لها.

العراق يدعو الرشكات 
األجنبية اىل توسيع 

استثامرها يف قطاع السكن

    بغداد / المستقبل العراقي

صدقت محكمة تحقيق الفاو التابعة إىل رئاسة محكمة استئناف 
الب�رة االتحادي�ة اعراف�ات متهم�ني اثن�ني باملتاج�رة باملواد 

املخدرة.
وذك�ر بيان ملجل�س القض�اء األعىل تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه إن »جه�ودا تحقيقية مميزة ملحكم�ة تحقيق الفاو 
وش�عبة مكافحة املخدرات واستخبارات خفر السواحل قادت إىل 
إلقاء القبض عىل متهمني بحوزتهم 2,5 كغم من مادة الكريستال 

وكميات كبرية من الحبوب املخدرة«.
وأضاف، أن »املتهمني اعرفوا باملتاجرة باملواد املخدرة عن طريق 

تهريبها بواسطة زوارق الصيد من الجانب اإليراني«. 
وأكد البيان أن »املحكمة قررت توقيفهم وفق املادة 28 من قانون 
مكافحة املخدرات وهي بص�دد إحالتهم عىل املحاكم املتخصصة 

لينالوا الجزاء.

حتقيق الفاو تصدق اعرتافات متهمني 
حيوزون »2.5« كغم من الكريستال

  كربالء / المستقبل العراقي

أعلن متحف العتبة الحس�ينية املقدس�ة، 
عن ازاحة الستار عن سجادة نادرة كانت 
موضوع�ة بالقرب من موقع استش�هاد 

االمام الحسني)ع(.
وق�ال مدي�ر املتحف عالء ضي�اء الدين يف 
تري�ح اورده موقع العتبة الحس�ينية 

»املس�تقبل  علي�ه  اطلع�ت  املقدس�ة 
العراقي«، إن »الس�جادة من النوع املميز 
والن�ادر وه�ي عب�ارة ع�ن )ب�ردة( من 

الصوف صنعت يدويا«.
واض�اف ضي�اء الدي�ن أن »الس�جادة تم 
اخراجه�ا بش�كل رس�مي م�ن مخ�زن 
السجاد التابع للعتبة الحسينية املقدسة 
ليزين بها متحف العتبة الحسينية وفسح 

املجال امام رواد املتحف ملشاهدتها، مبينا 
أن »الس�جادة كان موقعها يف باب املذبح 

املقدس يف ستينيات القرن املايض«.
ولفت ضياء الدين اىل ان »الس�جادة تضم 
نقوش وزخارف متعددة اال ان ما يميزها 
وجود حديث الرسول االعظم محمد صىل 
الله عليه واله )ان الحسني مصباح الهدى 

وسفينة النجاة( يف وسطها.

ازاحة الستار عن سجادة نادرة كانت موضوعة قرب موقع 
استشهاد االمام احلسني »عليه السالم«

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت وزارة الزراع�ة، امس االحد، توضحياً 
حول ارتفاع بعض اش�عار الخرض يف األسواق 
املحلية.واوضح الناطق الرسمي باسم الزراعة 
حمي�د الناي�ف يف بي�ان، تلقت�ه » املس�تقبل 
العراق�ي«، أن« الوزارة و نتيجة لش�حة املنتج 
الزراعي املحي يف مطلع ش�هر اب من كل عام 

ومن اجل س�د االس�تهالك املحىل وتلبية السلة 
الغذائية للمواطن العراقي قامت الوزارة بفتح 
االس�ترياد للعديد من محاصيل الخرض ومنها 
)الطماط�ة والبطاط�ا والثوم( وذل�ك يف بداية 

شهر اب من هذا العام«.
وأض�اف« حي�ث ابلغ�ت ذل�ك بكتاب رس�مي 
اىل وزارة التج�ارة الرشك�ة العام�ة للمعارض 
العراقي�ة من اج�ل منح اج�ازات االس�ترياد؛ 

له�ذه املحاصيل ومن جمي�ع املنافذ والدول«، 
مش�ريا اىل ان« م�ا ت�م تدوال�ه يف االع�الم من 
ارتفاع اس�عار الطماطة جاء ذل�ك نتيجة قلة 
توري�د املحصول من الجانب االيراني ألس�باب 
غ�ري معروفة ق�د تكون ناتجة ع�ن قلة انتاج 

الطماطة يف ايران«.
وأه�اب الناي�ف بجميع التج�ار ان« ال يركزوا 
مناف�ذ االس�ترياد عىل دول�ة واح�دة بل يجب 

االس�ترياد من جمي�ع املناف�ذ الدولية من اجل 
سد االس�تهالك املحي ومنع ارتفاع االسعار يف 
االسواق املحلية وعدم اثقال كاهل املواطنني«.

وعد« هذه االجراءات بأنها مؤقته لحني طرح 
املنتج املحي من هذا املحصول يف مطلع ش�هر 
ترشين الثاني، داعيا الجميع اىل« دعم الزراعة 
املحلية لتاليف هكذا ازمات تمس الحياة اليومية 

للمواطنني.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الهجرة و املهجرين ، غلق جميع 
مخيم�ات الن�زوح يف قض�اء الخالدي�ة بعد 
ع�ودة )238( نازح�ا إىل مناطقهم األصلية 

، فضال عن دم�ج )820( نازحا يف مخيمات 
املدينة السياحية بمحافظة األنبار .

و ذكر مدير قسم محافظات الفرات األوسط 
يف دائرة شؤون الفروع عامر عباس زغري يف 
بيان تلقته »املس�تقبل العراقي« ، ان » فرع 

الوزارة يف محافظة األنبار سجل عودة )58( 
أرسة نازح�ة بم�ا يع�ادل )238( نازح�ا اىل 
مناطق سكناهم األصلية يف أقضية الرمادي 
و القائ�م و الفلوجة و الكرمة و الصقالوية 

فضال عن جزيرة الخالدية ».

و أش�ار زغري إىل« دمج )169( أرسة نازحة 
بما يع�ادل )820( نازحا يف مخيمات املدينة 
السياحية بعد استحصال موافقة الوزارة و 
املحافظة عىل أغالق جميع مخيمات قضاء 

الخالدية.

الزراعة تصدر توضيحًا بشأن ارتفاع أسعار اخلرض

اهلجرة تعلن غلق مجيع خميامت النزوح بقضاء اخلالدية

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت الرشكة العامة للصناعات الهيدروليكية إحدى 
رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن ع�ن توقيعه�ا عق�د 
مش�اركة مع رشكة ميت�س اللبنانية يف غرف�ة التجارة 

والصناعة اللبنانية يف بريوت«.
وأوضح مدير عام الرشكة حيدر نارص ظاهر يف بيان ورد 
ل�«املستقبل العراقي« بأن »عقد املشاركة يقيض بأنشاء 

خ�ط جديد ألنتاج وتجميع وتصنيع املولدات الكهربائية 
بس�عات مختلفة وانتاج كواتم الص�وت بطاقة إنتاجية 
تبلغ )500( مولدة كهربائية وكاتم صوت سنويا وكذلك 
تأهيل الخطوط األنتاجية القديمة املوجودة يف الرشكة ، 
مش�ريا اىل ان »الرشكة س�توفر خدمات مابعد البيع من 

خالل فتح فروعا لها يف اغلب محافظات العراق«.
وأك�د ظاهر ب�أن »هذا العقد سيس�هم بش�كل فعال يف 
تغطية جزء كبري من حاجة األسواق املحلية من القطاع 
الخ�اص ودوائ�ر ومؤسس�ات الدولة لهذا 
املنتج وزيادة األيرادات املالية للرشكة التي 
تق�در بحوايل )1٤( مليار دينار س�نويا اىل 
جانب تطوير الك�وادر البرشية والخطوط 
األنتاجي�ة ملواكب�ة التطور العامل�ي يف هذا 
املج�ال فض�ال ع�ن ان�ه سيس�هم يف دعم 
األقتص�اد الوطن�ي من خ�الل توطني هذا 
املنت�ج وجعله منت�ج مح�ي بمايقلل من 
خروج العملة الصعبة خارج العراق ، وزاد 
بالقول ان رشكت�ه تطمح اىل توقيع عقود 
أخ�رى بمج�االت تتواف�ق م�ع أختصاص 

الرشكة ».
 معرب�ا ع�ن امله ب�ان يس�هم توقيع هذا 
العقد والعقود االخرى يف جعل الرشكة من 
الرشكات الرابحة التي تعتمد عىل مواردها 
الذاتية يف تغطية نفقاتها وبضمنها رواتب 

موظفيها.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت دائ�رة التحقيق�ات يف هيأة النزاه�ة عن ضبط 
ع�دٍد من محطات تحلية املياه يف محافظة البرة التي 
تمَّ تس�ليمها للع�راق عن طريق ال�دول املانحة، ولم يتم 
ا أدَّى إىل اندثارها  تشغيلها منذ إنش�ائها عام 2006، ممَّ

ورسقة بعض أجزائها.
وذك�ر بي�ان للنزاهة تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان 
»الدائرة أشارت، يف معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، 

إىل أنَّ فريق التحرِّي والضبط القضائيِّ يف مديريَّة تحقيق 
ن  ات، تمكَّ الهي�أة يف البرة الذي انتق�ل إىل موقع املحطَّ
من ضبط 13 محطة تحلية مياه )RO( تراوح طاقتها 

اإلنتاجية من )10 – ٤8( طناً يف الساعة الواحدة«.
وبين�ت دائرة النزاه ان »تل�ك املحطات ُقدَِّمت من بعض 
ال�دول املانح�ة وتمَّ إنش�اؤها يف ع�ام 2006 يف عدٍد من 

أقضية ونواحي املحافظة«.
�ات لم يتم تش�غيلها  وأوضح�ت أنَّ »جمي�ع تلك املحطَّ
واالستفادة منها منذ إنشائها وهي - حتَّى اآلن - متوقفة 
عن العم�ل، وأدَّى ذلك إىل اندث�ار أجهزتها 
و)فالت�ر( التصفية واألنابي�ب، فضالً عن 

تعرُّض بعض أجزائها للرسقة«.
�دت الدائ�رة »تنظي�م مح�رض ضبٍط  وأكَّ
األوراق  وع�رض  باملحط�ات،  أص�ويلٍّ 
؛  التحقيقيَّة عىل ق�ايض التحقيق املُختصِّ

التِّخاذ اإلجراءات القانونيَّة املناسبة«.
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت يف 17 أيلول 
الح�ايل عن انتق�ال رئيس الهي�أة القايض 
)ع�زت توفيق جعفر( بصحبة املدير العامِّ 
الهي�أة واملُفتِّ�ش  التحقيق�ات يف  لدائ�رة 
الع�امِّ لوزارة النفط، إىل محافظة البرة؛ 
لإلرشاف بش�كٍل مبارٍش عىل عمل الفريق 
التحقيقيِّ املُكلَّف بالوقوف عىل املش�اريع 
ئة يف املحافظة واملحافظات الجنوبيَّة  املتلكِّ

األخرى.

الصناعات اهليدروليكية توقع عقدًا مع رشكة لبنانية 
إلنتاج املولدات الكهربائية وكواتم الصوت

النزاهة تكشف عن ضبط »13« حمطة حتلية مياه 
يف البرصة لـم يتم تشغيلها منذ 2006

التجارة تبحث مع عمليات بغداد آليات مرور اسطوهلا 
الناقل ملفردات البطاقة التمويني

رشكة نفط ذي قار تنتج الغاز املصاحب بمعدل 
»50« مليون قدم مكعب قيايس باليوم

    بغداد / المستقبل العراقي

كشفت رشكة توزيع املنتجات النفطية عن 
الكمي�ات املجهزة  من منت�وج زيت الوقود 
خ�الل ش�هر آب امل�ايض ملعام�ل الطابوق 
والج�ص واإلس�منت واإلس�فلت البالغة ما 
يقارب )٤٤٤( مليون لر واملوزعة يف عموم 
محافظ�ات الع�راق عرباملناف�ذ التوزيعي�ة 

التابعة للرشكة.
وأوض�ح مدير ع�ام الرشكة كاظم مس�ري 
يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ب�أن 
»رشك�ة التوزيع ومن خالل هي�أة التجهيز 
مس�تمرة بتجهيز تلك املعامل بمنتوج زيت 
الوقود وفق الحصص املقررة لها وبالس�عر 

املدعوم ».
واضاف انه » جهزنا خالل آب املنرم أكثر 
م�ن ) ٤( ماليني لر / ي�وم لكل من معامل 
الطابوق والجص ومعامل اإلس�منت وأكثر 
م�ن )5( ماليني لر / يوم ملعامل اإلس�فلت 
بالتنس�يق م�ع املديري�ة العام�ة للتنمي�ة 
الصناعي�ة يف وزارة الصناع�ة وبع�د إجراء 
الكش�ف املوقعي عىل املعامل من قبل لجان 
ال�دوري والعش�وائي يف فروعن�ا  الكش�ف 
التوزيعي�ة ألغ�راض التأكد   من اس�تخدام 
املنت�وج لألغ�راض املخصصة ألجل�ه وعند 
اس�تيفاء رشوط التجهيز تطلق حصصهم 
املق�ررة وفق اآللي�ات والضواب�ط املعتمدة 
لذل�ك ». واك�د ان »الرشكة تواص�ل دعمها 

لصناع�ات القطاع الخاص ألج�ل النهوض 
بالواقع اإلنتاجي وتحس�ني مس�توى األداء 
له�ا  م�ن خ�الل توف�ري م�ا يل�زم لتغطية 

احتياجهم الكامل من الوقود«.
يذك�ر بأن »وزارة النف�ط ومن خالل رشكة 
التوزيع تواضب وبش�كل ملفت عىل تجهيز 
معام�ل الطاب�وق والج�ص بتقدي�م كافة 
التسهيالت اللوجس�تية لغرض مساعدتهم 
ع�ىل االرتق�اء بمس�توى اإلنت�اج ومنحهم 
الدعم الكام�ل للتغلب عىل كافة الصعوبات 
واالختناقات لغرض تنش�يط واقع صناعة 
الطاب�وق املح�ي فض�ال ع�ن وض�ع آليات 
تنموي�ة تج�د الحل�ول املنطقي�ة إلزالة كل 

عائق.

املنتجات النفطية جتهز معامل الطابوق واإلسمنت واإلسفلت بـ »444« مليون لرت من »النفط األسود«

    البصرة / المستقبل العراقي

بحث�ت هيئ�ة اس�تثمار الب�رة مع 
رشك�ة فوالن�ت للصناع�ة الصيني�ة 
، اس�تثمار م�رشوع مدين�ة النخي�ل 

السكنية.
وقال رئي�س هيئة اس�تثمار البرة 
ع�ي جاس�ب محم�د يف بي�ان اثن�اء 
اس�تقباله لوف�د من رشك�ة فوالنت 
للصناع�ة الصينية تلقته »املس�تقبل 
كاف�ة  س�نقدم  »انن�ا  العراق�ي«، 
يف  الصين�ي  لالس�تثمار  التس�هيالت 
مجاالت الس�كن والطاقة والصحة«، 
موضح�ا »كاف�ة تس�هيالت قان�ون 
العراق�ي للرشك�ة، فيما  االس�تثمار 

ج�رى خالل اللق�اء ع�رض للفرصة 
االس�تثمارية مدينة النخيل السكنية 

وأهم امتيازاتها«.
م�ن جانب�ه اوض�ح ممث�ل الرشك�ة 
ج�ون يون�ج ي�ول ان »الرشكة تعمل 
يف اكثر م�ن 60 دولة حول العالم من 
بينها روسيا والس�عودية وباكستان 
والجزائر وبالروسيا«، مبدياً استعداد 
املجمع�ات  »اس�تثمار  اىل  الرشك�ة 
الس�كنية الكبرية و مشاريع املصايف 

االستثمارية«.
اخت�ارت  »مجموعت�ه  ان  واوض�ح 
البرة ملا تحتويه من موقع متميز«، 
مضيفا ان »الرشكة ستدرس امكانية 
اس�تثمار مدين�ة النخيل الس�كنية و 

جعله�ا من املدن الذكي�ة، وهي املدن 
الت�ي ُصمم�ت ع�رب إدم�اج املناطق 
الصناعية والتجارية والبنية الخدمية 
وأماك�ن الرفيه بطريق�ة متناغمة، 
وتزويدها بتكنولوجي�ا متطورة جدا 
بما يالئم متطلبات الحياة العرية«. 
يذكر ان م�رشوع مدينة النخيل يقع 
عىل مساحة 2٤0 كم مربع يف منطقة 
املياه الضحلة عىل خ�ور الزبري فيما 
سيحتوي املرشوع السكني ايضا عىل 
ميناء ومنطقة صناعية للتكنولوجيا 
املتقدم�ة ومنطق�ة اعم�ال ومناطق 
ترفيهي�ة طبيعي�ة ومحمي�ة بيئي�ة 
تدخ�ل الول م�رة ضم�ن التصامي�م 

االساس للمدن العراقية.

البرصة تبحث مع رشكة صينية استثامر مرشوع مدينة النخيل السكنية
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
العدد : 901 / ش / 2018 

التاريخ 26 / 9 / 2018 
اىل / املدعى عليه ) مؤيد عيل عبد الله ( 

م / تبليغ بموعد املرافعة 
اقامت املدعية ) س�ناء س�طم فهد ( الدعوى 
املرقم�ة 901 / ش / 2018 تج�اه املدع�ى 
علي�ه ) مؤي�د عيل عب�د الله ( والت�ي تطلب 
فيها التفريق للرضر وملجهولية محل اقامتك 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة الجريدة 
املحكم�ة يف موع�د  اىل  للحض�ور  الرس�مية 
املرافع�ة املواف�ق 9 / 10 / 2018 وبعكس�ه 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا .
القايض 

محمد مطلب عبد 
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد 156 / ب / 2018 
التاريخ 27 / 9 / 2018 

اعالن 
اىل / املدعى عليه / فالح مهدي حنتوش 

بناء عىل الدع�وى املرقمة 156 / ب / 2018 
اق�ام املدع�ي عبد الل�ه عباس ع�يل الدعوى 
اع�اله والت�ي يطل�ب فيه�ا الحك�م بالزامك 
بتادي�ة مبلغ قدره ) 000 ، 5000 ( خمس�ة 
ماليني دينار ) قرضة ( حس�نة وعند ارس�ال 
ورقة التبليغ لغ�رض تبليغك بالدعوى اعاله 
تبني انك مجهول محل االقامة حس�ب كتاب 
مرك�ز رشط�ة الخالص بالع�دد 7732 يف 16 
/ 5 / 2018 واش�عار مخت�ار منطقة الحي 
العرصي املدعو ) جاس�م محمد قاس�م ( لذا 
تق�رر تبليغك بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة املوافق 9 / 10 / 2018 وعند 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق القانون .
القايض 

عدنان حسني عيل 
�������������������������������������

محكمة األحوال الشخصية يف البرصة 
العدد:2752/ش/2018 

التاريخ: 2018/9/24
اعالن 

اىل املدعى عليه / مروان ميثم عبدالعال
 أص�درت ه�ذه املحكمة حكمه�ا يف الدعوى 
بح�ق  غيابي�اً  2752/ش/2018  املرقم�ة 
املدع�ى علي�ه أع�اله بتاري�خ 2018/9/23 
وملجهولية محل اقامتك حسب ما ورد برشح 
القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي ملنطقة 

)املرشاق القديم(. 
ق�ررت تبليغك بواس�طة الن�رش بصحيفتني 
االع�راض  ح�ق  ول�ك  يوميت�ني  رس�ميتني 
والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض / فالح حسن حصني

�������������������������������������
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 

العدد: 7355
التاريخ: 10 /9/ 2018 

بن�اء ع�ىل الدعوى املقام�ة من قب�ل الوكيل 
القانوني )حيدر عيل الحسناوي ( الذي يطلب 
تبديل لقب موكله ) عباس جواد نور( وجعله 
)الب�ازي ( بدال م�ن )الجحي�ي ( فمن لديه 
اع�راض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها )خمسة عرش يوم ( وبعكسه سوف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام 
امل�ادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016  .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة 

�������������������������������������
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 

العدد: 7353
التاريخ: 10 /9/ 2018 

بن�اء ع�ىل الدعوى املقام�ة من قب�ل الوكيل 
القانوني )حيدر عيل الحسناوي ( الذي يطلب 
تبديل لقب موكله ) س�عد جواد نور( وجعله 
)الب�ازي ( بدال م�ن )الجحي�ي ( فمن لديه 
اع�راض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها )خمسة عرش يوم ( وبعكسه سوف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام 
امل�ادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016  .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة الكاظمية 
اعالن 

املدعي / محمد غازي منديل / وكيله املحامي عيل حسني 
جدوع .

املدع�ى عليهن / 1 – بدرية مري عيل . 2 – رانيا ورند بنات 
حسني عبد الوهاب . 

بالنظ�ر لعدم حصول راغ�ب بالرشاء يف الدع�وى املرقمة 
290 / ب / 2018 والق�رار املكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة 
تق�رر االع�الن ع�ن بيع العق�ار املدرج�ة اوصاف�ه ادناه 
مل�دة ) خمس�ة عرش يوم�ا ( اعتبارا من ثان�ي يوم النرش 
وس�تجري املزايدة يف هذه املحكمة الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا – فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف الزمان واملكان 
املعينني مس�تصحبني معهم التامينات القانونية بنس�بة 
10 % م�ن القيمة املقدرة بصك مصدق المر هذه املحكمة 
م�ن مرصف حكومي اذا كان املزاي�د من غري الرشكاء اما 
اذا كان م�ن الرشكاء فيعفى م�ن التامينات بقدر حصته 
يف العق�ار وتحمي�ل املش�ري املصاري�ف واذا صادف يوم 
املزايدة عطلة رس�مية فس�تجري يف اليوم ال�ذي يليه من 

الدوام الرسمي .
القايض 

االوصاف :
1 – موقع�ه ورقم�ه : 26 / 446 م 21 – الس�الم الحري�ة 

االوىل محلة 416 ز 30 دار 31 / 223 شارع املشتل .
2 – جنسه ونوعه : عمارة ملك رصف .

3 – املساحة : 40 ، 165 م2 .
4 – االوصاف : العقار مبني بالطابوق والس�قوف مسلح 

درجة البناء وسط .
5 – املش�تمالت : العق�ار عب�ارة ع�ن عم�ارة تتكون من 
طابق�ني – الطاب�ق االريض يتك�ون م�ن س�بعة محالت 

تجارية . 
املح�ل االول : ذو اربع�ة ابواب متخذ لاللع�اب االلكرونية 
مستاجر من قبل محمد حيدر ببدل ايجار شهري مقداره 

) 000 ، 300 ( ثالثمائة الف دينار .
املحل الثاني : متخذ اس�واق لبيع املواد الغذائية مس�تاجر 
من قبل ) صالح قاسم ( وببدل ايجار شهري ) 000 ، 200 

( مائتان الف دينار .
املحل الثالث : متخذ لبيع الفحم ) مغلق ساعة الكشف ( 

املحل الرابع : متخذ لبيع وتصليح اجهزة التربيد مستاجر 
من قبل املدعو ) باسم طعمة ( ببدل ايجار شهري ) 000 

، 200 ( مائتا الف دينار .
املح�ل الخامس : متخذ مح�ل خياطة مس�تاجر من قبل 
فراس هادي ببدل ايجار ش�هري ) 000 ، 200 ( مائتا الف 

دينار .
املح�ل الس�ادس : متخذ محل نج�ارة مس�تاجر من قبل 
محمد ناجي ببدل ايجار ش�هري ) 000 ، 200 ( مائتا الف 

دينار .
املحل الس�ابع : متخذ لتصليح االجه�زة الكهربائية ببدل 

ايجار شهري ) 000 ، 200 ( مائتا الف دينار .
اما الطابق الثاني يتكون من اربعة شقق .

الش�قة االوىل تحت�وي ع�ىل غرفة ن�وم ومطب�خ وحمام 
ومرافق مش�ركة مس�تاجرة من قبل حي�در مهدي ببدل 

ايجار شهري ) 000 ، 175 ( الف دينار .
الش�قة الثاني�ة تحتوي ع�ىل غرفة نوم ومطب�خ وحمام 
ومرافق مش�ركة مس�تاجرة من قبل طاهر عثمان ببدل 
ايجار شهري ) 000 ، 125 ( مائة وخمسة وعرشون الف 

دينار .
الش�قة الثالث�ة تحتوي عىل غرف�ة نوم ومطب�خ وحمام 
ومرافق مش�ركة مس�تاجرة من قبل عيل محس�ن ببدل 

ايجار شهري مقداره 200 ألف دينار .
الشقة الرابعة تقع يف سطح الدار تحتوي عىل غرفة كبرية 
ومطب�خ وحمام ومرافق مش�ركة مس�تاجرة من ام لينا 

ببدل ايجار 200 ألف .
6 – الش�اغل : جميع الش�اغلني للشقق واملحالت يرغبون 

باالشغال بع البيع كمستاجرين .
7 – القيم�ة املق�درة : 000 ، 750 ، 206 مائت�ان وس�تة 

مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار عراقي .

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف جلوالء 

العدد 1496 / 2018 
التاريخ 27 / 9 / 2018 

اعالن 
قدمت الس�يدة املدعية ) عب�ري مزهر احمد ( 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة تطلب فيه�ا نصبها 
قيمة ع�ىل زوجها املدعو ) عب�د الله محمود 
مه�دي صالح ( وذلك لفقدان�ه بتاريخ 13 / 
8 / 2014 ق�ررت ه�ذه املحكمة االعالن عن 
فقدانه يف صحيفتني محليتني عليك الحضور 
يف املحكمة املذكورة اع�اله خالل عرشة ايام 
م�ن تاريخ االع�الن ويف حالة ع�دم حضورك 
سوف يتم نصب زوجتك ) عبري مزهر احمد ( 

قيمة عليك وحسب القانون .
القايض 

اسماعيل ابراهيم اسماعيل 
�������������������������������������

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد 209 / ش / 2018 
التاريخ 30 / 9 / 2018 

م / تبليغ 
قررت هذه املحكمة تبليغ املدعى عليه ) يايس 
هالل ياسني ( بالحضور امام هذه املحكمة يف 
الدع�وى املرقمة 209 / ش / 2018 واملقامة 
من قب�ل زوجت�ه املدعي�ة ) ناهده س�لمان 
خاطر ( بموعد املرافعة املصادف يوم 9 / 10 
/ 2018 الساعة التاس�عة صباحا املتضمنة 
دع�وى تثبي�ت زواج خارجي وتثبيت نس�ب 
وملجهولية محل اقامته قرر تبليغه بواس�طة 
النرش بصحيفتني جريدتني محليتني يوميتني 
للتفض�ل باالطالع واتخ�اذ مايلزم من قبلكم 

مع التقدير .
القايض 

حردان خليفة جاسم

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من كلية دجلة – جامعة 
قسم هندسة البناء واالنشاء بأسم / سلوان جاسم 

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

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف خانقني
اعالن 

طلب تسجيل عقار مجددا 
بناء ع�ىل الطلب املقدم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 19 
/ 9 / 2018 لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل 194 
محلة تس�جيل عق�اري خانقني اغا وخليفه بأس�م 
/ ف�ارس محمد جاس�م مجددا باعتب�اره حائزا له 
بصف�ة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية 
املذك�ورة تمهي�دا للتس�جيل وف�ق اح�كام قان�ون 
التس�جيل العق�اري رق�م 43 لس�نة 1971 قررن�ا 
اعالن هذا الطلب فع�ىل كل من يدعي بوجود عالقة 
او حقوق معينة عىل ه�ذا العقار تقديم مالديه من 
بينات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا 
م�ن اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف 
موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم 
الت�ايل للنرش م�دة هذا االعالن وذل�ك الثبات حقوقه 
موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف الي�وم املذكور 

لهذا املوضوع .
دائرة التسجيل العقاري يف خانقني 

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

فق�د مني الوصل الصادر من بلدي�ه النجف واملرقم 
) 081571 ( رق�م الدليل )2661 ( امانات باس�م ) 
محمد جخيم زناد عيل ( عىل من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار

فقدان 
فقد الصك الصادر من مرصف الرشيد برقم اعتماد 
506 معن�ون اىل رشكة توزي�ع املنتجات النفطية / 
هيئ�ة توزيع بغ�داد بمبل�غ 600 ، 385 ، 2 مليونان 
وثالثمائ�ة وخمس�ة وثمانون الف وس�تمائة دينار 
لحس�اب وزارة الداخلية / مديرية ش�ؤون البطاقة 
الوطنية فعىل من يعثر عليها تسليمها للجهات ذات 

العالقة.
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد 4086 / ش2 / 2018 

التاريخ 27 / 9 / 2018 
اىل / املدعى عليه / ثائر محمود رشيد 

م / اعالن 
اقامت املدعية ابنتك ) س�حر ثائر محمود ( الدعوى 
الرشعي�ة املرقمة بالعدد اعاله ام�ام هذه املحكمة 
والتي تطلب فيه نفقة مستمرة لها ولكونك مجهول 
محل االقامة وحس�ب رشح القائم بالتبليغ يف مركز 
رشط�ة الخالص بموجب كتابه�م املرقم 15364 يف 
25 / 9 / 2018 واشعار مختار املنطقة يف الخالص 
تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني بالحضور 
ام�ام هذه املحكم�ة صباح ي�وم 11 / 10 / 2018 
ويف حال�ة عدم حض�ورك او من ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا ووفق القانون 

االصول.
القايض 

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

فقدان 
فقد مني وص�ل قبض الصادر م�ن الرشكة العامة 
لنق�ل املس�افرين والوف�ود بأس�م / س�االر صباح 
منش�د بمبلغ 920000 وذلك عن ايجار املحل املرقم 
131 / 149 / أ 14 فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار .

محكمة بداءة أبي الخصيب 
العدد: 455 /ب/2017

التاريخ: 
إعالن 

رغ�م املن�اداة يف س�اعة املحكم�ة فل�م يتق�دم اي 
راغب بالضم عىل العق�ار املرقم 10/382 مقاطعة 
48 ك�وت الصلح�ي علي�ه تبيع محكمة ب�داءة أبي 
الخصيب العقار املرقم أعاله وذلك يف تمام الس�اعة 
الثاني�ة عرش م�ن ظهر الي�وم الخام�س عرش من 
اليوم التايل لنرش هذا اإلعالن. فمن له رغبة بالرشاء 
الحض�ور يف دي�وان هذه املحكمة مس�تصحبا معه 
التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة 
وبصك مصدق إن لم يك�ن رشيكا وان أجور املنادي 

عىل املشري كما مبينة أوصافه أدناه.
������������������������������������������

القايض /فيصل سلمان عطار
األوصاف :

العق�ار املرق�م أعاله عب�ارة عن عرص�ة خالية من 
املغروسات واملش�يدات ملك رصف مساحته 2 أولك 
و 50 م2  نوع�ه وبعي�د عن الش�ارع الع�ام.. قدرة 
قيم�ة امل�ر الواح�د م�ن االرض مبلغ ثمان�ون الف 
دينار فصبح القيمة العمومية للعقار مبلغ مقداره 
عرشون مليون دينار ال غريها. وان مبلغ الضم %70 

من القيمة املقدرة.
������������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / عبد زيد حسني عبد 

اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي الجراء اجازة بناء 
عىل العقار املرقم 7952 .

الرشيك 
حسن باسل سلمان

محكمة األحوال الشخصية يف املعقل 
العدد: 1320/ش/2017 

التاريخ: 2017/7/9
اعالن 

اىل املدعى عليه / عيل كاظم عبدالله  
ق�د أصدرت ه�ذه املحكم�ة حكم�اً غيابي�اً بحقك 
بالدع�وى املرقم�ة أع�اله يق�ي بتأيي�د حضان�ة 
املدعية هاش�مية كركص دوي�ه ألبنائها القارصين 
كل م�ن )حس�ني وعباس أوالد عيل كاظ�م( بتاريخ 
2017/5/2 قاب�اًل لالعراض والتميي�ز وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وتأييد 
بتاري�خ  الجه�اد  ح�ي  ملنطق�ة  البل�دي  املجل�س 
2017/5/15. تق�رر تبليغ�ك بواس�طة الن�رش يف 
صحيفت�ني محليتني يوميتني ول�ك الحق االعراض 
والتميي�ز خ�الل امل�دة القانونية وبعكس�ه س�وف 

يكتسب الدرجة القطعية.
القايض / جاسم محمد املوسوي

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

فق�دت الهوي�ة العائ�دة للس�يد هم�ام ع�يل جواد 
والص�ادرة من وزارة النفط / رشك�ة تعبئة الغاز ) 
رشك�ة عامة ( فم�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .
������������������������������������������

فقدان 
فقد مني وص�ل قبض الصادر م�ن الرشكة العامة 
لنقل املسافرين والوفود بأسم / محمد عبد الرحمن 
محمود بمبلغ 920000 وذلك عن ايجار املحل املرقم 
131 / 149 / أ 13 فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار .
������������������������������������������

فقدان 
فقد مني وص�ل قبض الصادر م�ن الرشكة العامة 
لنق�ل املس�افرين والوف�ود بأس�م / محمد ش�نان 
حسني بمبلغ 920000 وذلك عن ايجار املحل املرقم 
131 / 149 / أ 11 فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار .
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مجهورية العراق 
حمافظة صالح الدين 

دائرة صحة صالح الدين 
مكتب املدير العام 

اعالن مناقصة عامة رقم)7( لسنة2018 شعبة العقود 
لتجهيز دائرة صحة صالح الدين باالدوية واالجهزة واملستلزمات الطبية )مستلزمات طبية( 

تعل�ن دائ�رة صحة صالح الدين عن اجراء مناقصة عامة رقم)7( لس�نة2018 لتجهيز دائرة صحة صالح الدين 
باالدوية واالجهزة واملستلزمات الطبية)مستلزمات طبية( وحسب الكشف التخميني املعد من قبل الدائرة علما 
ان مبلغ الكش�ف التخميني هو )390085000( ثالثمائة وتس�عون مليون وخمس�ة وثمانون الف دينار عراقي 
فق�ط ال غري وبفرتة تجهيز )60( يوم ويك�ون خاضعا للتعليمات والقوانني النافذة الخاصة ووفق املادة 3/اوال 
من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية )2(لس�نة2014 ووفق الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط بما 
يناس�ب موضوع املناقصة وم�ن ضمن تخصيصات الدائرة )املوازنة التش�غيلية( وعىل التبويب )2-9-3-1-2( 
والتعليمات الخاصة لتجهيز االدوية واملس�تلزمات الطبية )مستلزمات طبية( والقوانني  املرشعة فعىل الراغبني 
باالش�رتاك باملناقص�ة م�ن رشكات ومكاتب ومذاخر متخصصة بتجهيز االدوية ومس�جلة ل�دى وزارة الصحة 
مراجعه دائرة صحة صالح الدين /ش�عبة العقود مقرر لجنة فتح العطاءات لغرض رشاء مس�تندات املناقصة 
لقاء مبلغ قدره)150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي فقط غري قابل للرد اال يف حالة الغاء املناقصة وان 
اخر موعد لغلق املناقصة هو الس�اعه الثانية عرش ظهرا من يوم االربعاء املصادف 2018/10/17 وال يقبل اي 
عط�اء ي�رد بعد هذا املوعد عىل ان يوضع العطاء يف صندوق فتح العطاءات مقابل وصل اس�تالم من مقرر لجنة 
فت�ح العطاءات علما ان�ه يتم اجراء محارضة يوم)االربعاء( املصادف 2018/10/10 يف ش�عبة العقود لالجابة 
ع�ىل االستفس�ارات املقدمة من قب�ل املقاولني ويكون فتح العطاءات يف نفس يوم غل�ق املناقصة يف مقر ديوان 
الدائرة /ش�عبة العق�ود واذا صادف يوم الغلق عطلة رس�مية فيتم الغلق يف اليوم الت�ايل وان الدائرة غري ملزمة 
بقب�ول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االع�الن يف الصحف الخر اعالن للمناقصة 
م�ع تقديم تامينات اولية بش�كل صك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ 2%  م�ن الكلفة التخمينية وتقديم براءة 
ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونه اىل دائرة صحة صالح الدين عىل ان ترفق املستمسكات املطلوبة 
ويكون العطاء نافذ ملدة 120يوم من تاريخ غلق املناقصة ولالستفس�ار عن معلومات اكثر ارس�ال االستفسار 

عىل الربيد االلكرتوني لشعبة العقود يف دائرة صحة صالح الدين

اعادة اعالن 
مناقصة استريادية

2018/18 م/د تجهيز حديد مقاطع ملعميل محوالت التوزيع والقدرة وحسب 
الفقرات والكميات املدرجة يف املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم

)معلنة للمرة الثانية (
تاريخ الغلق ) 2018/11/12(

يرس ) وزارة الصناعة واملعادن/رشكة دياىل العامة( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني 
وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم بموجب الوثائق القياس�ية االلزامية وبعكسه يهمل 

العطاء مع مالحظة ما يأتي:
1-عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال 
)رشك�ة دياىل العام�ة ( وعرب الربيد االلكرتون�ي ) www.dialacompany.com( وكما 

موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ماييل :
أ-الكلفة التخمينية للمناقصة هي ) 199600( دوالر ) فقط مائة وتس�عة وتسعون 

الف وستمائة دوالر(  واصل CIP مخازن الرشكة 
ب-مقدار مبلغ التامينات  االولية للمناقصة هو ) 5988( دوالر ) فقط خمس�ة االف 

وتسعمائة وثمانية وثمانون دوالر(   واملطلوب تقديمها مع العطاء
ج-ان س�عر بيع مستندات للمناقصة هو ) 100000( دينار عراقي ) فقط مائة الف 
دين�ار الغريها( غري قاب�ل للرد اال يف حال الغاء املناقصة م�ن قبل رشكتنا حيث تعاد 

ثمن الوثائق  فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات 
د-عىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نم�وذج صيغة العطاء املوجود يف القس�م الرابع ) 
نم�اذج العط�اء ( ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف ش�كله ولن 

تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة
*مالحظة : تعفى الرشكات االجنبية الرصينة  التي ليس لديها فرع او تمثيل رسمي 

او وكيل تجاري مسجل يف العراق من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة
*   تقديم تعهد خطي يف القسم القانوني لرشكتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني 

واملؤسسات والرشكات التابعة لها 
2- متطلبات التاهيل املطلوبة : ) كما مبينة يف وثائق العطاء ( 

3- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ) رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبة 
الجديد –قرب تقاطع القدس ( وان اخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية 
ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف 2018/11/12 وان العطاءات  املتاخرة سوف ترفض 
وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف 
العنوان  االتي ) مقر رشكتنا /غرفة لجنة فتح العروض ( يف الساعة التاسعة صباحا 
لي�وم 2018/11/13 ويف حال�ة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل 

للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية  

محكمة بداءة النجف
العدد  :1474/ب2018/2

التاريخ 2018/9/30
اىل املدعى عليه )س�تار دعاش عاصم وسيف عباس عليوي 

واقبال عزيز سعيد(  
اق�ام املدعي الس�يد مدي�ر بلدي�ة النجف اضاف�ة لوظيفته 
الدع�وى البدائية املرقم�ة اعاله واالتي يطل�ب فيها الحكم 
بابطال كافة القيود الواردة عىل العقار املرقم 3/45273 حي 
امليالد واعادة تس�جيله باسم املدعي اعاله وقررت املحكمة 
ادخالك�م ش�خصا ثالث�ا اىل جان�ب املدعى عليه�م ولثبوت 
مجهولي�ة محل اقامتك�م بموجب كتاب مكت�ب معلومات 
النج�ف / بالع�دد 4102 يف 2018/9/18 عليه قررت هذه 
املحكم�ة تبليغك�م اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
للحض�ور يف موع�د املرافعة املصادف يف ي�وم 2018/10/8 
وعند عدم حضوركم او ارسال من ينوب عنكم قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية  

محكمة بداءة النجف
العدد  :2899/ب2018/1

التاريخ 2018/9/27
اىل املدعى عليه / عيل محمود عبود زوين

اقام املدعي عبد الرضا محمد شالل الدعوى البدائية املرقمة 
اع�اله ض�دك والتي يطل�ب فيها الحك�م بتأديتك ل�ه مبلغ 
الره�ان البالغ تس�عة ماليني دينار عن ره�ن العقار املرقم 
3/8097حي املكرمة ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي العامرية سعد عبد 
ال�رزاق االبراهيمي عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك االعنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور يف موع�د املرافعة 
املصادف يف يوم 2018/10/9 وعند عدم حضورك او ارسال 
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية  

محكمة بداءة النجف 
العدد  :504/ب2018/3

التاريخ 2018/9/30
اىل / املدعى عليه محمد نعمه كاظم  

اق�ام املدعي مدير بلدي�ة النجف اضاف�ة لوظيفته الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اع�اله والتي يطلب فيه�ا الحكم تعويض 
دائ�رة املدع�ي ع�ن اش�غالك للعق�ار املرق�م 3/226 ارض 
املع�ارض مبلغا مق�داره  ملياري دينار ولثب�وت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار 
ح�ي االنص�ار / 1 حي�در موح�ان الجب�وري علي�ه قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحض�ور يف موع�د املرافعة املصادف يف ي�وم 2018/10/7 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف 

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد: 7366

التاريخ: 10 /9/ 2018 
بناء عىل الدع�وى املقامة من قبل الوكي�ل القانوني )حيدر 
ع�يل الحس�ناوي ( الذي يطل�ب تبديل لقب موكل�ه ) نوري 
جواد نور( وجعله )البازي ( بدال من )الجحييش ( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها )خمس�ة 
عرش يوم ( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام امل�ادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016  .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة 

�������������������������������������������������
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 

العدد: 7357
التاريخ: 10 /9/ 2018 

بناء عىل الدع�وى املقامة من قبل الوكي�ل القانوني )حيدر 
عيل الحس�ناوي ( ال�ذي يطلب تبديل لق�ب موكله ) فارس 
جواد نور( وجعله )البازي ( بدال من )الجحييش ( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها )خمس�ة 
عرش يوم ( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام امل�ادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016  .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة 

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

نرش يف جريدة املس�تقبل العراقي بالعدد 1755 يف 26 / 9 / 
2018 اعالن دعوة دائنني لرشكة الهاش�مية للتوس�ط ببيع 
ورشاء العم�الت االجنبية املحدودة حيث ذكر اس�م املصفية 
املحامية فرح يوسف عبد خطأ والصحيح افراح يوسف عبد 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية  

محكمة بداءة الكوفة
العدد  :206/ب2018/2

التاريخ 2018/9/30
اعالن

السالم عليكم
اىل املدعى عليه )ميثم صربي ساجت(  

اصدرت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 206/ب2018/2 
يف 2018/7/31 واملتضم�ن الحك�م الزام�ك بتأديتك مبلغا 
مقداره ) 6,715,837( س�تة ماليني وس�بعمائة وخمس�ة 
ع�رش ال�ف وثمانمائة وس�بعة وثالث�ون دين�ارا اىل املدعي 
املدي�ر العام للرشك�ة العامة للس�منت العراقي�ة / اضافة 
لوظيفته عن فروقات الش�هادة امل�زورة والتي اخدتها دون 
وجه حق ونظرا  لثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبليغ  س�الم عباس واش�عار مختار حي الجامعة  
قاس�م عبيد الدفاعي لذا تقرر تبليغك االعنا بالقرار املذكور 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني ولك حق الطع�ن عىل القرار 
املذك�ور خ�الل امل�دة املق�ررة قانون�ا بكافة ط�رق الطعن 
القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور درجة البتات 

وفق االصول
القايض

محمد كامل كرماشة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوفة 
رقم االضبارة : 647/ت/2018

التاريخ 2018/9/24
اىل املنفذ عليه / ضياء تقي عبد نور  
لقد تحقق لهذه املديرية من مذكرة 
االخب�ار بالتنفي�ذ واش�عار مخت�ار 
منطق�ة ح�ي الف�رات النج�ف انك 
مجه�ول مح�ل االقام�ة ولي�س لك 
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 
27 من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ 
الكوف�ة خالل خمس�ة ع�رش يوما 
تب�دا من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك  س�تبارش هذه 
املديري�ة بإج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوص�اف املح�رر :ق�رار  ص�ادر من 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الكوفة بالعدد 623/ش2018/1  يف 

2018/4/25
�����������������������������

فقدان
فدقت مني اجازة البناء الصادرة من 
مديرية بلدية تلعفر للقطعة املرقمة 
186/3 موق�ع العرصة /جلبي رقم 
االج�ازة / 59 بتاري�خ 2014/4/6 
باس�م / فاضل عباس عيل من يعثر  

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

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

االتحادية  
محكمة بداءة النجف

العدد  :3366/ب2018/4
التاريخ 2018/9/18

اىل املدع�ى علي�ه /عيل عب�د الكريم 
شمران

اقام�ت املدعي�ة بت�ول  رحيم ناجي 
اع�اله  املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 
والت�ي تطل�ب فيها الحك�م بابطال 
 3/26531 املرق�م  العق�ار  قي�دي 
 1982 ايل�ول   150 الجامع�ة  ح�ي 
مجل�د 268 والقي�د 42/ك1985/1 
مجلد 289 ولثب�وت مجهولية محل 
اقامتك  حسب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار  محس�ن  جب�ار  ي�ارس 
مخت�ار الريم�وك 2أ  اس�عد طال�ب 
الزي�ادي عليه قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف 
2018/10/9 وعن�د ع�دم حضورك 
او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

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

فقدان
فقدت مني براءة الذمة الصادرة من 
الهيئة العامة للرضائب فرع النجف 
االرشف ذي الع�دد  12323 بتاري�خ 
2018/6/24 واملعنونة باس�م عالء 
ج�واد كاظ�م فعىل من يعث�ر عليها 

تسليمها لجهة االصدار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 2327/ 2018

التاريخ 2018/9/30
اىل املنفذ عليه / رسول عيل عويف  

لق�د تحقق لهذه املديري�ة من خالل 
رشح املبل�غ القضائ�ي تنفيذ الكوفة 
واش�عار مختار عيل يحيى املوسوي 
/ميس�ان 15  ان�ك مجه�ول مح�ل 
االقام�ة ولي�س ل�ك موط�ن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمسة 
ع�رش يوم�ا تب�دا م�ن الي�وم الت�ايل 
للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك  
املديرية بإج�راءات  س�تبارش ه�ذه 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

محم�د عب�د الحس�ني عب�د الزه�رة 
العيساوي

اوصاف املحرر :
ق�رار محكمة ب�داءة النج�ف بالعدد 
 2017/3/26 يف  801/ب2017/2 
واملتضمن تأدي�ة مبلغ عرشة ماليني 
وستمائة وستة وخمسون الف دينار 

اىل الدائن عباس محمد عباس
������������������������������

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

االتحادية  
محكمة بداءة النجف

العدد  :3366/ب2018/4
التاريخ 2018/9/18

اىل املدعى عليه /حسني عيل عبد الله
اقام�ت املدعي�ة بتول  رحي�م ناجي 
الدع�وى البدائية املرقمة اعاله والتي 
تطل�ب فيه�ا الحك�م بابط�ال قيدي 
العقار املرقم 3/26531 حي الجامعة 
150 ايل�ول 1982 مجلد 268 والقيد 
42/ك1985/1 مجل�د 289 ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك  حسب رشح 
املبل�غ القضائي يارس جبار محس�ن 
واش�عار مخت�ار الريموك 2أ  اس�عد 
طال�ب الزي�ادي علي�ه ق�ررت هذه 
املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافعة 
املصادف يف 2018/10/9 وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
������������������������������
اىل الرشيكة / سهاد لطيف ابراهيم 

اقت�ىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدية 
النج�ف لغ�رض اص�دار اج�ازة بناء 
نغم�اش  جف�ات  حلي�م  للرشي�ك 
للقطعة املرقمة 3/8903 حي صدام 

يف النجف
������������������������������
اىل الرشيكة / عليه هاشم حطحوط 
م�رف  اىل  حضورك�م  اقت�ىض 
االس�كان وذلك للحص�ول عىل قرض 
اىل الرشي�ك / مرت�ىض كري�م عباس 
املرقم�ة 63146 /3 ح�ي  للقطع�ة 

امليالد يف النجف

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

االتحادية  
محكمة بداءة البرة

العدد  :1691/ب /2018
التاريخ 2018/9/27

اىل املدع�ى عليه الثال�ث  /افراح زاير 
رسن
اعالن

اقام املدع�ي رئيس جامع�ة البرة 
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى البدائية 
ض�دك  1691/ب/2018  املرقم�ة 
والذي يطلب في�ه مبلغا قدره )018 
و 151 و139( مائة وتسعة وثالثون 
مليون ومائة وواحد وخمس�ون الف 
وثماني�ة عرش دينار باعتبارك كفيله 
املدعى عليها رجاء عبد الرزاق عيىس 
مل�دة اربعة س�نوات ولتع�ذر تبليغك 
ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
مبلغ مرك�ز رشطة االم�ام عيل )ع( 
واملجلس البل�دي ملنطقة حي الزهور 
عليه تق�رر تبليغك االعنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بالحض�ور امام 
ه�ذه املحكم�ة صباح ي�وم املرافعة 
املواف�ق 2018/10/11 وعن�د ع�دم 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

محمد قاسم عبود
������������������������������

محكمة بداءة البرة 
العدد  /1082/ب/2018

التاريخ 2018/9/26
اعالن

املدعي /جواد غانم مخرب
املدعى عليهم /فيصل وزكية وغازي 
وسنية وكثرية وربيعة وماجدة اوالد 

غانم مخرب 
تبي�ع محكمة بداءة الب�رة العقار 
الكب�ري  الرب�اط   1560 تسلس�ل 
ومس�احته 100م2 وه�و عبارة عن 
دار سكن تقع يف منطقة الجمهورية 
ويقع عىل ش�ارع فرع�ي مبلط وانه 
مؤلف م�ن طابقني الطاب�ق االريض 
مؤلف م�ن جزئني الجزء االول مؤلف 
من غرف�ة من�ام مع ه�ول ومطبخ 
ومرف�ق صح�ي ام�ا الج�زء الثان�ي 
الكش�ف  اج�راء  وق�ت  مغل�ق  كان 
ام�ام الطابق االول مؤل�ف من ثالثة 
غرف مع ه�ول ومطبخ وحمام وانه 
مش�غول من قبل فيص�ل غانم الذي 
يرغ�ب بالبقاء بصفة مس�تأجر بعد 
البي�ع البناء عم�وم العق�ار طابوق 
املس�لح  بالكونكري�ت  واملس�قف 
واألرضي�ة من ال�كايش القديم درجة 
عمرانه قديم فمن ل�ه رغبة بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة م�ع دف�ع 
التامينات القانونية البالغة 10% من 
القيمة املقدرة البالغة مائة وخمسة 
عرش مليون دينار وس�تجري املزايدة 
الس�اعة الثانية  عرش من ظهر اليوم 
الثالث�ني لي�وم الت�ايل لن�رش االعالن 

ويتحمل  املشرتي اجور املناداة 
القايض

علوان بربوت البزوني

العدد/1520 
التاريخ/2018/9/30

الصيدالين  
عمر صباح شفيق 

املدير العام

عبد الرسول حممد عارف 
املدير العام/وكالة

ورئيس جملس االدارة
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فقدان
فقدت من�ي الهوية املرقمة 143136 
م�ن  والص�ادرة   2015/9/12 يف 
نقابة املهندس�ن فرع النجف باس�م 
/ اس�امه عادل محمد باقر فعىل من 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار 

او مكتب الخياط 
���������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن 
نقابة املهندسن فرع الديوانية  بأسم 
/ محمد ش�اكر كاظم فقدت بتاريخ 
2018/9/27 فع�ىل م�ن يعثر عليها 

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

مديري�ة االح�وال املدني�ة والجوازات 
واالقامة 

يف النجف االرشف 
/ املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  قس�م 

الواقعات 
العدد: 7353

التاريخ: 10 /9/ 2018 
م�ن  املقام�ة  الدع�وى  ع�ىل  بن�اء 
قب�ل الوكي�ل القانون�ي )حي�در عيل 
الحس�ناوي ( الذي يطلب تبديل لقب 
موكل�ه ) س�عد ج�واد ن�ور( وجعله 
)الب�ازي ( بدال من )الجحييش ( فمن 
لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها )خمسة عرش يوم 
( وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة )22( 
من قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016  .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

���������������������������������
محكمة األحوال الشخصية يف املعقل 

العدد: 1320/ش/2017 
التاريخ: 2017/7/9

اعالن 
اىل املدعى عليه / عيل كاظم عبدالله  

ق�د أص�درت ه�ذه املحكم�ة حكماً 
غيابياً بحقك بالدعوى املرقمة أعاله 
يقيض بتأييد حضانة املدعية هاشمية 
كركص دوي�ه ألبنائها القارصين كل 
من )حسن وعباس أوالد عيل كاظم( 
بتاري�خ 2017/5/2 قابالً لالعرتاض 
اقامتك  والتميي�ز وملجهولي�ة مح�ل 
حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وتأييد 
املجل�س البلدي ملنطقة ح�ي الجهاد 
بتاري�خ 2017/5/15. تقرر تبليغك 
بواسطة النرش يف صحيفتن محليتن 
يوميتن ولك الحق االعرتاض والتمييز 
خالل املدة القانونية وبعكس�ه سوف 

يكتسب الدرجة القطعية.
القايض / جاسم محمد املوسوي

���������������������������������
وزارة العدل 

مديرية تنفيذ السدة
العدد  :12/خ/2018
التاريخ 2018/9/30

اعالن
باضبارته�ا  الس�دة  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع 
التنفيذي�ة املرقم�ة 12/خ/2018 نيابة عن 
مديري�ة تنفيذ املس�يب باضبارتها التنفيذية 
املدي�ن  س�هام  ت/2017   /987 املرقم�ة 
صاح�ب مجي�د ع�ايص م�ن قطع�ة االرض 
املرقم�ة 15 م4 ام ذرة م�ع دار س�كن تعود 
للمدي�ن واملحج�وزة لق�اء طل�ب الدائن عيل 
ياس حم�دان والبالغ مقداره )56102000( 
دينار س�تة وخمس�ون مليون ومائة واثنان 
الف دين�ار فع�ىل الراغب بال�رشاء  مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة خمس�ة عرش يوما 
تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املق�درة وتكون املزاي�دة يف ه�ذه املديرية يف 
تمام الساعة الثانية عرش ظهر يوم الخامس 
عرش واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية 
تكون املزايدة يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل 
العطل�ة ويكون تس�ديد التأمين�ات بموجب 
ص�ك مصدق من مرصف الرافدين يف الس�دة 
حرصا وع�ىل املش�رتي جلب هوي�ة االحوال 
املدنية وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل

خليل كريم منصور
املواصفات : 

1 � موق�ع العق�ار ورقم�ه : يق�ع يف ناحية 
السدة / رقمه 15م 4 ام ذرة

2  �مساحته / 2 دونم و45 مرت
ارض زراعي�ة ع�ىل  � جنس�ه ونوع�ه /   3

الشيوع مزروعة بأشجار النخيل عدد25
4  � حدوده واوصافه / يحدها من الش�مال 
القطع�ة املرقم�ة 14 م ام ذرة  ومن الجنوب 
الش�ارع الرابط وباقي الجهات مقاطعة 14 

ام ذرة 
5 � الشاغل / املدين

6 � القيمة املقدرة / )60,000,000( ستون 
مليون دينار

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

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

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد : 7364
التاريخ 2018/9/10

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل الوكيل 
القانون�ي حي�در ع�يل الحس�ناوي الذي 
يطلب تبديل لقب موكله حيدر جواد نور 
وجعل�ه  )البازي( بدال م�ن )الجحييش(  
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية  
خ�الل مدة اقصاها خمس�ة ع�رش يوما 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام /وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد : 7368

التاريخ 2018/9/10
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل الوكيل 
القانون�ي حي�در ع�يل الحس�ناوي الذي 
يطلب تبديل لقب موكله عبود جواد نور 
وجعل�ه  )البازي( بدال م�ن )الجحييش(  
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية  
خ�الل مدة اقصاها خمس�ة ع�رش يوما 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام /وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد : 7361

التاريخ 2018/9/10
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل الوكيل 
القانون�ي حي�در ع�يل الحس�ناوي الذي 
يطلب تبديل لقب موكلته جنان جواد نور 
وجعل�ه  )البازي( بدال م�ن )الجحييش(  
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية  
خ�الل مدة اقصاها خمس�ة ع�رش يوما 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام /وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد : 7359

التاريخ 2018/9/10
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل الوكيل 
القانون�ي حي�در ع�يل الحس�ناوي الذي 
يطلب تبديل لقب موكلته فائزة جواد نور 
وجعل�ه  )البازي( بدال م�ن )الجحييش(  
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية  
خ�الل مدة اقصاها خمس�ة ع�رش يوما 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام /وكالة

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

وكالة الوازرة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد : 7370

التاريخ 2018/9/10
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقام�ة م�ن قب�ل 
الوكي�ل القانوني حيدر عيل الحس�ناوي 
ال�ذي يطلب تبديل لقب موكلته س�هيلة 
ج�واد ن�ور وجعل�ه  )البازي( ب�دال من 
)الجحييش(  فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية  خالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوما وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة 22 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 

2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام /وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية  

محكمة بداءة الكفل
العدد  :243/ب /2018

التاريخ 2018/9/30
���������������������������������

اعالن
اىل املدعى عليها / نجوى مؤيد كاظم

اق�ام املدعي ع�ادل عمران ع�يل الدعوى 
املرقمة اعاله يطلب فيها الحكم بإلزامك 
بتأديت�ك مبل�غ وق�دره ع�رشة مالي�ن 
وخمسمائة الف دينار عن قرضة حسنة 
وملجهولية محل اقامتك وحس�ب اشعار 
مس�ؤول املجل�س املح�يل يف محافظ�ة 
الثاني�ة  الحكي�م  /منطق�ة  الديواني�ة 
املدعو مؤيد حس�ن جندي تقرر تبليغك 
بصحيفتن يوميتن رسميتن بالحضور 
امام محكمة بداءة الكفل يف تمام الساعة 
التاس�عة من صباح ي�وم 2018/11/7  
وبعكس�ه س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وحسب االصول
القايض

تحسن عيل خميس
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح كربالء

العدد : 2415/ج/2018
التاريخ 2018/9/13

اعالن
املتهمة الهارب�ة / جيهان صاحب احمد 
الربيعي اس�م االم / جهينة ثامر / تولد 

1973
املته�م اله�ارب / حس�ن حمي�د خضري 
الربيعي / اس�م االم زهرة محمد / تولد 

1968
 بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامت�ك وتعذر 
تنفي�ذ ام�ر القب�ض الص�ادر بحقكم�ا 
وفق�ا الح�كام امل�ادة )456(  من قانون 
العقوب�ات يف القضي�ة املقام�ة ضدكما 
م�ن قبل املش�تكن وزارة التعلي�م العايل 
والبحث العلمي وعيل سعد حسن وعمار 
س�عد حس�ن واحمد حميد مجيد قررت 
تبليغكم�ا اعالن�ا بصحيفتن  املحكم�ة 
محليتن للحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
الس�اعة   2018/10/23 ي�وم  صب�اح 
التاس�عة صباحا وبخالفه س�يتم ارجاء 

محاكمتكما غيابيا وفق القانون
القايض

عماد مهدي عباس
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح كربالء

العدد : 2424/ج/2018
التاريخ 2018/9/13

اعالن
املتهمة الهارب�ة / جيهان صاحب احمد 
الربيعي اس�م االم / جهينة ثامر / تولد 

1973
املته�م اله�ارب / حس�ن حمي�د خضري 
الربيعي / اس�م االم زهرة محمد / تولد 

1968
 بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامت�ك وتعذر 
تنفي�ذ ام�ر القب�ض الص�ادر بحقكم�ا 
وفق�ا الح�كام امل�ادة )456(  من قانون 
العقوب�ات يف القضي�ة املقام�ة ضدكما 
م�ن قبل املش�تكن وزارة التعلي�م العايل 
والبح�ث العلم�ي وزين�ب جاس�م ع�يل 
وغش�ان محم�د حس�ان وقي�س ظاهر 
محيس�ن قررت املحكمة تبليغكما اعالنا 
بصحيفتن محليتن للحضور امام هذه 
 2018/10/23 ي�وم  صب�اح  املحكم�ة 
الساعة التاسعة صباحا وبخالفه سيتم 

ارجاء محاكمتكما غيابيا وفق القانون
القايض

عماد مهدي عباس
���������������������������������

اىل الرشيكة / وفاء سعد خضري
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف 
لغرض اصدار اجازة بناء للقطعة املرقمة 
يف  الن�داء  4 ح�ي  3/58692 مقاطع�ة 
النج�ف الخاصة بالرشيك ) محمد جهاد 

جلوب( 
���������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

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

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد : 7372
التاريخ 2018/9/10

بن�اء ع�ىل الدع�وى املقام�ة م�ن قب�ل 
الوكي�ل القانوني حيدر عيل الحس�ناوي 
ال�ذي يطل�ب تبديل لقب موكلت�ه زهراء 
ج�واد ن�ور وجعل�ه  )البازي( ب�دال من 
)الجحييش(  فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية  خالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوما وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة 22 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 

2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام /وكالة

قيادة حدود املنطقة الرابعة
لواء حدود الرابع عرش 

معاونية الدائرة القانونية 
نرش اخطار 

5 من ق  املادة  انكم متهمن وفق  بما 
ع د رقم 14 لسنة 2008 لغيابكم عن 
االقامة  مجهولن  وكون  عملكم  مقر 
ان  عىل  االعالن  بهذا  تبليغكم  اقتىض 
تحرضوا امام محكمة قوى االمن د م 
/5 خالل مدة اقصاها ثالثون يوم من 
تاريخ االعالن وان تجيبون عن التهمة 

املوجه ضدكم
االسماء:

مجبان  جاسم  محمود  رشطي    �  1
عليوي الفرطويس

2  � رشطي عباس عيل عبد الزهرة عبد 
الرضا

حسن  فتحي  باقر  رشط��ي   �   3
حمادي

خضري  القادر  عبد  اسعد  رشطي   �  4
حسن الظاهر

موحي  الرضا  عبد  جبار  رشطي    �  5
بندر النارصي

احمد  نارص  احمد  رائد  رشطي    �  6
العيداني

كثري  الستار  عبد  سالم  رشطي   �  7
حسن الحلفي

8 � رشطي نارص جاسب كلف خضري
9 � رشطي اسعد ياسن طاهر فيصل 

النرص الله
10 � رشطي جاسم محمد عبود جعفر 

الشبيبي
11 � مالزم عيل يارس عبد النبي جرب

محكمة قوى االمن الداخيل م/5
�����������������������������

فقدان 
همام  للسيد  العائدة  الهوية  فقدت 
النفط  وزارة  من  والصادرة  جواد  عيل 
عامة  رشكة   ( الغاز  تعبئة  رشكة   /
جهة  اىل  تسليمها  عليها  يعثر  فمن   )

االصدار .
�����������������������������

فقدان 
من  الصادر  قبض  وصل  مني  فقد 
الرشكة العامة لنقل املسافرين والوفود 
محمود  الرحمن  عبد  محمد   / بأسم 
بمبلغ 920000 وذلك عن ايجار املحل 
يعثر  فمن   13 أ   /  149  /  131 املرقم 

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

فقدان 
من  الصادر  قبض  وصل  مني  فقد 
املسافرين  لنقل  العامة  الرشكة 
حسن  شنان  محمد   / بأسم  والوفود 
بمبلغ 920000 وذلك عن ايجار املحل 
يعثر  فمن   11 أ   /  149  /  131 املرقم 

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

تنويه
 ( رقم  االخطار  اعالن  يف  سهوا  ورد 
مرور  بالرشطي  الخاص   )2018/21
يف  املنشور  طالب  عليوي  زوير  وسام 
جريدة املستقبل العراقي بالعدد 1757 

يف 2018/9/30
كلمة ) املتهم( خطأ والصحيح هو ) 

املتهم( لذا اقتىض التنويه

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

محكمة بداءة الكاظمية 
العدد 1676 / ب / 2018  

التاريخ 30 / 9 / 2018  

اعالن
اىل املدعى عليهم / 1- عيل وعطيل ونهله وش�هرزاد ومي اوالد وبنات جعفر 

عمران 
2- كاظم وجواد ولدي عمران عيىس      3- بلسم وهند بنات فوزي عمران 

4- ش�كريه عباس محمد    5- ابراهيم حس�ن محمد سعيد     6- عبد االمري 
حسن محمد سعيد 7- محمد صادق حسن محمد سعيد

 8- مسلم وكفايه وراجحه و هديه اوالد وبنات حسن محمد سعيد  
اق�ام املدعي امجد محمد عيل ج�ودي الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله يطلب 
فيها ازالة ش�يوع العقار املرقم 290 / التل وملجهولية محل اقامتكم حسب 
رشح املبل�غ القائم بالتبليغ وتأييد املجل�س البلدي عليه تقرر تبليغكم اعالناً 
بصحيفت�ن محليتن للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 
يوم 7 / 10 / 2018 الس�اعة التاس�عة صباحاً وعن�د عدم حضوركم او من 
ينوب عنكم قانوناً سوف تجري املرافعة بحقكم غيابياً وعلناً وفق القانون  

القايض / هنابة بريس عداي

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 10800 

التاريخ 30 / 9 / 2018 

اعالن فقدان املدعو بسام خلف حسن  
بتاريخ 23 / 2 / 2006 فقد املدعو بس�ام خلف حس�ن متوجها من 
داره يف منطقة س�بع الب�ور ولم يعثر عليه لح�د االن ولم يصل منه 
اي خ�رب يفي�د ببقائه حياً او موته وبتاري�خ 29 / 7 / 2018 قدمت 
املدعوة دنيا كاظم عجرش طلباً تطلب فيه نصبها قيمة عىل املفقود 
بس�ام خلف حسن وعىل اوالده القارصين كل من سلوى تولد 2005 
وذلك الدارة ش�ؤونه واملحافظة عىل امواله استناداً الحكام املادة 87 
م�ن قانون رعاي�ة القارصين رقم 78 لس�نة 1980 املعدل عليه فقد 
قررت املحكمة االعالن عن حالة الفقدان يف صحيفتن محليتن وعىل 
كل م�ن لديه معلومات عن املفق�ود اعاله الحضور اىل هذه املحكمة 

وخالل ثالثة ايام من تاريخ النرش لالدالء بتلك املعلومات   

القايض / طارق رواد عباس

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 10782  

التاريخ 30 / 9 / 2018 

اعالن فقدان املدعو عباس امحد شهاب   
بتاريخ 2 / 6 / 2005 فقد املدعو عباس احمد ش�هاب متوجهاً من 
داره يف منطقة شاطئ التاجي ولم يعثر عليه لحد االن ولم يصل منه 
اي خ�رب يفيد ببقائه حياً او موت�ه وبتاريخ  16 / 8 / 2018 قدمت 
املدع�وة اهداف محمود ش�هاب طلب�اً تطلب فيه نصبه�ا قيمة عىل 
املفقود زوجها عباس احمد ش�هاب وع�ىل اوالده القارصين كل من 
زين العابدين تولد 2002 وذلك الدارة ش�ؤونه واملحافظة عىل امواله 
اس�تناداً الحكام املادة 87 من قانون رعاية القارصين رقم 78 لسنة 
1980 املع�دل عليه فقد قررت املحكم�ة االعالن عن حالة الفقدان يف 
صحيفت�ن محليتن وعىل كل من لدي�ه معلومات عن املفقود اعاله 
الحض�ور اىل هذه املحكمة وخالل ثالثة ايام من تاريخ النرش لالدالء 

بتلك املعلومات   

القايض / طارق رواد عباس
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معسكر تدريبي خارجي خلمسة 
رباعني استعدادا لبطولة العالـم

              المستقبل العراقي/ متابعة

ش�رع المنتخ�ب الوطني لرف�ع االثقال بمعس�كره 
التدريب�ي ف�ي العاصم�ة االذربيجاني�ة باك�و الذي 
يستمر شهرا كامال قبيل مشاركة المنتخب الوطني 
ببطولة العالم المقرر ان تقام فى تركمس�تان خالل 
الفترة من االول من شهر كانون اول المقبل ولغاية 
العاش�ر منه، والت�ي تعد نتائجها مؤهل�ة الولمبياد 

طوكيو 2020.

واكد امين س�ر اتحاد رف�ع االثقال مصطفى صالح 
في بي�ان تلقت “عين العراق نيوز” نس�خة منه، ان 
“المعسكر التدريبي انطلق بمشاركة خمسة رباعين 
بوج�ود ثالثة مدربين يش�رفون عليهم للمش�اركة 
في بطولة العال�م التي تعد االهم في منهاج االتحاد 
الس�نوي لكون نتائجه�ا مؤهلة الولمبي�اد طوكيو 
وه�و ما يجعلن�ا ندخ�ل الرباعين بمحط�ة اعدادية 
مثالية تسبق مشاركته ببطولة العالم التي ستشهد 

مشاركة خيرة رباعي العالم”.

إقالة مورينيو تلوح يف أروقة 
مانشسرت يونايتد

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�فت تقارير صحفية إنجليزية اليوم األحد، عن 
توقعات بإقالة البرتغال�ي جوزيه مورينيو، مدرب 

مانشستر يونايتد، قريبا.
ووفًق�ا لما ذكرت�ه صحيفة “ذا ص�ن” البريطانية، 
ف�إن موظفي مانشس�تر يونايتد يتحدثون بش�كل 
علني ع�ن إمكانية إقالة البرتغال�ي في أقرب وقت 

ممكن.
وأش�ارت إل�ى أن الموظفي�ن داخ�ل أس�وار أول�د 
ترافورد، يعتقدون أن الخس�ارة األخيرة يوم أمس 
أم�ام وس�ت ه�ام يونايتد ف�ي الدوري، ق�د تقرب 

مورينيو من الرحيل عن مسرح األحالم.
وأكدت أن مورينيو ربما لن يكون مدرًبا لمانشستر 

يونايتد، عندما يستضيف الفريق خصمه يوفنتوس، 
في دوري أبطال أوروبا، أواخر الشهر القادم.

وتلقى مانشس�تر يونايتد، الهزيم�ة الثالثة له هذا 
الموس�م في الدوري اإلنجليزي، أمس السبت، على 
يد وست هام، بثالثة أهداف مقابل هدف في الجولة 

السابعة.
وبهزيمة أمس، يكون مانشس�تر يونايتد قاد عادل 
أس�وأ انطالق�ة له ف�ي مس�ابقة البريميرليج، بعد 

مرور سبع جوالت.
وتمكن الفريق من جمع 10 نقاط، وهو نفس عدد 
نقاط�ه في موس�م 2014-2013 بع�د 7 مباريات، 

تحت قيادة المدرب االسبق دافيد مويس.
وف�از اليونايتد بثالث�ة مباريات وخس�ر في مثلها 

بينما تعادل في مباراة واحدة.

            المستقبل العراقي / وكاالت

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، 
عن أرقام جولين لوبيتيج�ي المدير الفني لنادي 

ري�ال مدري�د الحال�ي خ�الل الموس�م الحالي بعد 
التع�ادل باألم�س أم�ام أتليتك�و مدري�د ببطول�ة 

الدوري. 
وقال�ت الصحيف�ة أن “لوبيتيجي قد حق�ق أرقام 
أس�وء من الت�ي حققه�ا م�درب الفريق األس�بق 
“رفائيل بينيتيز” في بداية موس�م 2015/2016، 
حيث حصد الفريق 14 نقطة في أول سبع مباريات 
وه�و أقل مما نج�ح في حصده الفري�ق قبل ثالثة 
مواس�م بنقطة واحدة”. في ال�دوري، ريال مدريد 
مع لوبيتيجي س�جل 12 هدف حتى اآلن، واهتزت 
ش�باكه بس�تة أهداف، بينما الفري�ق تحت قيادة 
بينيتيز س�جل في نفس الفترة 15 هدف ودخل 

مرماه هدفين فقط.
لوبيتيج�ي تلق�ى هزيمت�ه األولى ف�ي الجولة 
السادس�ة أم�ام إش�بيلية ف�ي ملع�ب سانش�يز 
بيزخوان، لكن في أول سبع جوالت مع بينيتيز لم 
يس�قط ريال مدريد في الخس�ارة، ولكن الهزيمة 
القوية أمام برشلونة فيما بعد برباعية نظيفة على 
ملع�ب “س�انتياجو برنابيو” كان له�ا األثر األكبر 

على قرار فلورنتينو بيريز إلقالة بينيتيز في مطلع 
عام 2016 وتعيين زين الدين زيدان بدالً منه.

أرقام لوبيتيجي حتى اآلن في الدوري مشابهة لما 
حقق�ه زيدان” في الموس�م الماضي م�ع الفريق، 
ولك�ن كان هناك تأخر ف�ي النقاط ع�ن المتصدر 
برش�لونة بف�ارق س�بع نق�اط كامل�ة، ولكن في 
الموس�م الحال�ي هناك تع�ادل بي�ن الفريقين في 

النقاط رغم تفوق البالوجرانا في األهداف.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

تع�رض فري�ق توتنهام اإلنكلي�زي لكرة 
الق�دم ال�ى ضرب�ة قوي�ة قبل أي�ام من 
مواجهة برش�لونة اإلسباني، في الجولة 
الثانية لدور المجموع�ات بدوري أبطال 

أوروبا.
وقالت صحيف�ة “ذا صن” 
ألي،  إن ديلي  البريطاني�ة، 
ق�د يغي�ب لفت�رة تص�ل 
إل�ى ش�هر، بعدما تعرض 
النتكاس�ة جدي�دة، رغ�م 

عودت�ه قبل أي�ام قليلة من 
فترة غياب إلصابته في أوتار 

الركبة.
وس�اهم ألي في فوز الفريق 
عل�ى واتف�ورد ف�ي كأس 
الرابطة، ولكنه ش�عر بألم 
شديد في تدريبات الفريق 
الجمع�ة،  أم�س  ي�وم 
وبالتال�ي س�يغيب عن 
مب�اراة الفري�ق اليوم 
هيديرس�فيلد،  أم�ام 
ع�ن  س�يغيب  كم�ا 

مواجهة برش�لونة يوم 
األربع�اء المقب�ل ب�دوري 

ال�دوري،  ف�ي  وكاردي�ف  األبط�ال، 
السبت المقبل.

كما س�يغيب عن مبارات�ي المنتخب 
اإلنكلي�زي أم�ام كرواتيا وإس�بانيا 
ف�ي دوري األمم األوروبية، وهناك 
شكوك حول لحاقه بمباراتي وست 
هام ومانشستر سيتي في الدوري، 
وزيارة هولندا للعب مع أيندهوفن 

بدوري األبطال، الشهر المقبل.

وحصل ألي على راحة ثالثة أسابيع فقط 
بعد نهاية كأس العالم، وقال الالعب أكثر 
من مرة إنه ليس متعًبا، 
اإلرهاق  آثار  لكن 
تظه�ر  ب�دأت 
عليه منذ بداية 

الموسم.

توتنهام يفقد نجمه 
قبل موقعة برشلونة

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أش�اد نيمار جونيور، نجم باريس س�ان 
جيرمان، بتطور األداء الفني للفريق هذا 
الموس�م تحت قي�ادة الم�درب األلماني، 
عب�ر  نيم�ار  توخيل.وص�رح  توم�اس 
قن�اة نادي�ه: “حققنا ف�وًزا مهًم�ا على 
ني�س، واس�تكملنا سلس�لة االنتصارات 
التاريخي�ة بالفوز ف�ي أول 8 جوالت من 
ال�دوري، لق�د بدأن�ا اللقاء بش�كل جيد، 

وعملن�ا كفريق وكتل�ة واحدة”.
وأضاف النج�م البرازيلي: “فرض 

أس�لوبنا وخطتن�ا لم يكن س�هاًل، 
إال أنن�ي س�عيد بمس�اعدة فريقي 
ق�در اإلم�كان، وتضاعفت فرحتي 
بإح�راز هدفين في ش�باك نيس”.

وس�جل نيمار هدفين ف�ي فوز بي 
إس ج�ي على نيس بثالثية دون رد، 

ليرف�ع رصيده إلى 7 أه�داف، يتصدر 
بها الئحة هدافي الدوري الفرنسي.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

يرغب تشيلس�ي، في التعاقد مع إيثان، الش�قيق 
األصغر لنجمه البلجيكي إيدين هازارد.

وقال�ت صحيف�ة “مي�رور” البريطاني�ة الي�وم 
األح�د، إن مدرب تشيلس�ي ماوريس�يو س�اري 
يراقب الالعب الش�اب البالغ م�ن العمر حالًيا 15 
عاًم�ا، ويلعب حالي�ا في صفوف فري�ق توبيزي 

البلجيكي.
وإذا تحّقق األمر، فإن إيثان سيصبح ثالث شقيق 
لهازارد يتعاقد معه النادي، حيث يلعب “كيليان” 
حالًي�ا في صف�وف س�يركيل بروج على س�بيل 

اإلعارة.
كان الدولي ثورجان هازارد، انتقل إلى تشيلسي، 
قبل أن يرحل إلى بوروس�يا مونشنجالدباخ عام 

2015، ليصب�ح واح�ًدا من نجوم 
الدوري األلماني.

كانت كارين وال�دة هازارد، العبة 
ك�رة ق�دم محترف�ة ف�ي بلجيكا، 
لكّنه�ا اعتزل�ت بمج�ّرد أن حمل�ت 

بابنه�ا إيدين ال�ذي يبلغ م�ن العمر 
حاليا 27 عاًما.

وف�ي وقت، ق�اد فيه إيدين تشيلس�ي 
للف�وز باأللق�اب، ف�إن ثورج�ان )25 

عام�ا( اختار التواجد في ن�اد آخر، حيث 
أح�رز حّتى اآلن 5 أهداف ف�ي 6 مباريات 

بالدوري األلماني.
أّم�ا كيليان فيبل�غ من العم�ر 23 عاما، ولم 

يس�بق له خ�وض مب�اراة واحدة م�ع الفريق 
األول في تشيلسي.

نيامر: تنفيذ خطة توخيل
ليس سهاًل

تشيليس يسعى للتعاقد مع »هازارد جديد«

             بغداد/ المستقبل العراقي

أكدت العدي�د من التقارير الصحفية، أن البرتغالي كريس�تيانو رونالدو 
نجم يوفنتوس، واألرجنتيني ليونيل ميس�ي العب برشلونة يدفعان 

االتحاد الدولي لكرة القدم إلى قرار جديد.وذكرت صحيفة “ذا 
ص�ن” البريطانية، أن جيان�ي إنفانتينو، رئيس االتحاد 

الدول�ي لكرة القدم، أبلغ المحامي الخاص بالفيفا، 
بحث إمكانية جعل حضور حفل “األفضل” إلزامًيا 
لكل المرشحين.وأش�ارت الصحيفة إلى أن ذلك 
يعني صياغ�ة عقود إلل�زام األندي�ة والالعبين 

بحض�ور االحتفال في الس�نوات القادمة.وغاب 
ميس�ي ورونالدو عن حفل “األفضل” في األس�بوع 

الماضي، والذي ُتوج فيه الالعب الكرواتي لوكا مودريتش 
بالجائزة، متفوًقا عل�ى رونالدو ومحمد صالح نجم ليفربول.

وكان ميسي وكريستيانو سيطرا على جوائز أفضل العب في العالم 
في الس�نوات العش�ر الماضية، حيث حصل كل العب على الجائزة 5 

مرات.وي�رى إنفانتينو أن عدم حضور النجمين لالحتفال األخير، كان 
بمثابة قلة احترام، لالتحاد ولالعب لوكا مودريتش.

كريستيانو ومييس يدفعان الفيفا 
             بغداد/ المستقبل العراقيإىل قرار جديد

 
تنتظر إرنس�تو فالفي�ردي، المدير الفني 
لبرش�لونة، مهمة صعبة م�ع الفريق 
أكتوب�ر/ الكتالون�ي خ�الل ش�هر 

تشرين األول المقبل.
ويعاني فالفي�ردي حالًيا من أزمة 
تراج�ع النتائ�ج رفقة برش�لونة 
بع�د تعثره في الدوري اإلس�باني 
للمباراة الثالثة على التوالي، عقب 
التعادل م�ع أتلتيك بيلب�او )1-1( 
أمس السبت في الكامب نو، ضمن 
منافس�ات الجول�ة الس�ابعة م�ن 

الليجا.
وفقد الفريق الكتالوني 7 
نقاط خ�الل 3 مباريات 
تع�ادل  حي�ث  فق�ط، 
 ،)2-2( جيرون�ا  م�ع 

ث�م تلق�ى الهزيم�ة األولى ه�ذا الموس�م على 
ي�د ليجاني�س )2-1(، ث�م التعادل م�ع الضيف 

الباسكي أمس السبت.
ديبورتيف�و”  “مون�دو  صحيف�ة  وأوضح�ت 
اإلسبانية، اليوم األحد، أنَّ البلوجرانا سيخوض 
5 لق�اءات معق�دة للغاي�ة في الليج�ا، ودوري 
األبطال خ�الل أكتوبر/تش�رين األول، مقارنة 

بمنافسيه ريال مدريد، وأتلتيكو.
األول  أكتوبر/تش�رين  البرس�ا،  ويس�تهل 
بمواجهة توتنهام، األربعاء المقبل، ثم سيذهب 
إلى ملعب الميس�تايا لمالقاة فالنس�يا بالليجا 
ي�وم 7، قب�ل أن يعود الس�تقبال إش�بيلية يوم 

.20
وتتواصل المباري�ات الصعبة لكتيبة فالفيردي 
بمواجه�ة إنتر ميالن ب�دوري األبطال يوم 24، 
فيما س�يختتم مواجهات هذا الشهر، أمام ريال 

مدريد في الكالسيكو يوم 28.
وخ�الل نف�س الفترة، ق�د ال يجد ري�ال مدريد 

صعوبة ف�ي مبارياته، حيث س�يواجه كاًل من 
سيس�كا موس�كو، وفيكتوريا بلزن في دوري 

األبط�ال، باإلضافة إلى أالفي�س، وليفانتي في 
الليجا، قبل أن يخوض الكالسيكو.

»5« مواجهات نارية تنتظر برشلونة يف أكتوبر

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

مهاج�م  أجوي�رو  س�يرجيو  ُيكاف�ح 
ليصبح  سيتي،  مانشستر 
الئًقا بش�كل كام�ل قبل 
مواجهة ليف�ر بالدوري 
األس�بوع  اإلنجلي�زي، 

المقبل.
وقالت صحيفة “ذا صن” 
إنَّ  األح�د،  الي�وم  البريطاني�ة 
أجويرو يعاني من مشكلة في كعب قدمه، 

تعّرض لها أمام نيوكاسل يونايتد، والتي انتهت 
بفوز الس�يتزينز )1-2( في الجولة الرابعة من 

البريمييرليج.
وأش�ارت إلى أن “بي�ب جوارديوال، مدرب مان 
س�يتي يفكر جدًيا ف�ي إراحة أجوي�رو، خالل 
رحلة ألمانيا لمواجهة هوفنهايم، يوم الثالثاء 
بدوري أبطال أوروبا، من أجل تجهيزه لمباراة 

ليفربول، على ملعب أنفيلد”.
كان جواردي�وال يس�تعد إلخ�راج أجويرو من 
الملعب في المباراة األخيرة أمس الس�بت أمام 
برايت�ون، قبل أن يس�ّجل المهاجم األرجنتيني 

ثاني أهداف اللقاء، ويؤكد فوز السيتزينز.
وقال جوارديوال في تصريحات نقلتها صحيفة 
“ديل�ي مي�ل” بع�د انته�اء المب�اراة: “يعان�ي 
سيرجيو قليالً من مشاكل في قدميه. إنه ليس 
الئًقا بنس�بة %100. ل�م يتع�اف بالكامل من 

المشكلة التي حدثت معه أمام نيوكاسل”.
وأضاف: “تحّدثنا مس�بًقا حول مش�اركته في 
55، أو 60 دقيقة. نحن محظوظون بأّنه سّجل 
في الوقت المناس�ب، لدينا مباراتان متبّقيتان 
قبل عطلة المباري�ات الدولية. نأمل أن يتعافى 

ويستطيع المشاركة في المباراتين”.

معركة ليفربول تفرض عىل جوارديوال قرارًا بشأن أجويرو

باألرقام.. لوبيتيجي أسوأ من بينيتيز يف ريال مدريد
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

ما هي األطعمة الواجب تناوهلا يف الفرتات الباردة من السنة؟
نرشت وزارة الصحة الروسية بعض 
التوصيات بشأن األغذية التي ينصح 
بتناولها يف الفرتات الباردة من السنة. 
وأوضح رئي�س أخصائيي التغذية يف 
ال�وزارة، فيكتور توتيليان، أن معظم 
الن�اس غالبا م�ا يتناولون نحو 200 
غرام من الفواكه، والكمية نفسها من 
الخ�روات يف اليوم، وه�ذه الكمية 
هي الحد األدنى الذي يحتاجه الجسم 
م�ن تلك املواد الغذائي�ة، لكن الخرباء 
ينصحون بزيادة تلك الكمية إىل 600 
غ�رام من الخضار والفواكه يف اليوم، 
وخصوصا يف األيام الباردة من السنة. 
الخض�ار  أن  إىل  األخصائ�ي  وأش�ار 
والفواكه تمنح الجس�م الس�كريات 

الالزمة مل�د الجس�م بالطاقة، فضال 
ع�ن احتوائه�ا ع�ى كمي�ات وف�رة 
م�ن الفيتامين�ات الروري�ة لعمل 
جه�از املناعة، باإلضاف�ة إىل األمالح 
املعدني�ة ومض�ادات األكس�دة فيها، 
والت�ي تش�كل عن�ارص أساس�ية يف 
تنظي�م عملية األي�ض وعمل الجهاز 
الهضمي. وباإلضافة للمواد املذكورة، 
امللونة  الخ�روات والفواكه  تحوي 
كالطماطم والبنج�ر الليكوبني الذي 
يعت�رب عنرصا منش�طا لعم�ل القلب 
ومحس�نا للدورة الدموية، باإلضافة 
إىل أن األلي�اف الت�ي تحتويه�ا تعترب 
مهم�ة ج�دا للوقاية م�ن رسطانات 

األمعاء واملعدة.

يد برونزية غامضة عمرها 3500 عام! حتديد أكثر الربجميات اخلبيثة تطورًا
عث�ر علماء اآلثار عى يد برونزية يف س�ويرسا ُيعتق�د أن عمرها 3500 

عام، وربما كانت جزءا من صولجان.
واكُتشفت القطعة األثرية غر العادية إىل جانب مجموعة من املقتنيات 

القديمة، بما يف ذلك خنجر وضلع إنسان.
وتوصل العلماء إىل هذا االكتشاف يف العام املايض، وقدموا اآلن نتائجهم 
قائل�ني إن اليد الغامضة هي أقدم جزء يعود لجس�م معدني، تم العثور 

عليه يف أوروبا.
وذكرت تقارير ناشيونال جيوغرافيك أنه بعد تحليل التاريخ الكربوني، 
تابع العلماء عملية الحفر ووجدوا قرب رجل يعود إىل العرص الربونزي.

وعى الرغم من ترر القرب، إال أن العلماء تمكنوا من العثور عى هيكل 
حجري داخله وأش�ياء أخرى، بما يف ذلك زخرفة برونزية وطالء ذهبي 
 ،Bern من اليد.ويعتقد العلماء أن اإلنسان املدفون يف موقع بالقرب من

يجب أن يكون شخصا »رفيع املستوى«.
وأظه�ر تاريخ الكربون ع�ى الغراء النباتي املس�تخدم يف صب الربونز، 
أن الي�د التي تزن أكث�ر من رطل، مصنوعة يف الف�رتة بني عامي 1500 

و1400 قبل امليالد، أي منذ أكثر من 3 آالف سنة.

حدد خرباء األمن ما اعتربوه »أكثر أنواع الشبكات الذكية تطورا عى 
اإلطالق«، والتي يعتقد بأنها تستهدف األجهزة املنزلية الذكية.

وقال�ت رشكة »أفاس�ت« ملكافحة الفروس�ات يف تقري�ر جديد إنها 
تراقب عن كثب ساللة جديدة من الربمجيات الخبيثة تسمى »توري«، 

تستخدم »تقنيات متقدمة« إلصابة األجهزة.
وقال الخرباء: »تحاول هذه الربمجيات الخبيثة أن تكون أكثر تخفيا 
وثبات�ا بعد اخرتاق الجهاز، وهي ال يقوم حتى اآلن باألش�ياء املعتادة 
الت�ي تقوم بها الروبوت�ات )هجمات الحرمان م�ن الخدمة املوزعة، 
وه�ي هجمات تت�م عن طريق إغراق املواقع بس�يل من البيانات غر 
الالزمة(، بل إنها تهاجم جميع األجهزة املتصلة باإلنرتنت أو بالطبع، 

تعدين العملة املشفرة«.
وتقوم الربامج الضارة بمهاجمة األجهزة التي لديها تشفر ضعيف، 

.»Telnet« باستخدام بروتوكول الوصول عن بعد
وتعرف »Telnet« بأنها أداة وصول عن بعد تس�تخدم بشكل أسايس 
لتس�جيل الدخول إىل الخوادم البعيدة، ولكن تم استبدالها بشكل كبر 

بأدوات أكثر أمانا.

اكتشاف جسم يف الفضاء خيالف قوانني الفيزياء
اكتشف علماء جامعة أمسرتدام الهولندية نجما 
نيوترونيا فريدا، يطلق تدفقات من البالزما، مع 

أن مجاله املغناطييس قوي جدا.
ويفيد موقع Science Alert بأنه وفقا للنماذج 
النظري�ة العرصية، فإن ه�ذه التدفقات يمكن 
أن تظهر يف النجوم الت�ي لها مجال مغناطييس 
ضعي�ف. ويق�ع النج�م النيوترون�ي يف نظ�ام 
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عن األرض 24 ألف س�نة ضوئية. وتتدفق املادة 
من نجم أكرب بجانب النجم النيوتروني وتس�يل 
إليه مش�كلة القرص املزود )قرص االس�رتجاع 
الفائق(. وتنطلق من قطب�ي النجم النيوتروني 
جسيمات متأينة برسعة تقارب رسعة الضوء.

ورص�د العلم�اء موج�ات رادي�و م�ن النظ�ام 

املزدوج، تش�ر إىل وجود التدف�ق املادي الفلكي 
Relativistic jet، ولكنه�ا أضعف من نظائرها 
املماثلة بمئة مرة، يف حني أن مجالها املغناطييس 
املج�ال  م�ن  م�رة  تريليون�ات  ب��10  أق�وى 
املغناطي�يس للش�مس. وه�ذا يدح�ض فرضية 
القمع املغناطييس للتدفق املادي، التي تفيد بأن 

املجال املغناطييس القوي يطرد القرص املادي.

أماني عياد 
يف أمركا، أّم الرأسمالية املتوحشة كما يسمونها، إذا كنت وافدا غريبا 
تماما، ووجدت أن تطعيم طفلك قد يكلّفك فوق املائة والخمسني دوالراً 
ألن�ه غر مش�مول يف نظام تأمين�ك الصحي مث�ال؛ فبإمكانك التوّجه 

لإلدارة الصحية ملنطقة س�كنك ألخذه باملجان وبدون أي س�ؤال. 
وإذا تأخ�ر طفلك ذو الثالث س�نوات يف الكالم، وس�اورك القلق، وأنت 
واف�د جديد وغري�ب تماما، فم�ا عليك س�وى إجراء مكامل�ة هاتفية 
للحي والس�ؤال عن الجهة املختصة بالتقييم الطبي للطفل ودعمه إذا 
تطلب�ت حالته الدعم. وبمكاملة هاتف تأتيك أخصائية التخاطب حيث 
ش�ئت لعمل اختبارات سمع وذكاء وتحدث للطفل. بل وتعرض عليك، 
عندما تعلم بأنك أجنبي، بأن يرافقها مرتجم إذا أحببت. وبعدها تحدد 
جلسات تقوية التخاطب للطفل، حيث تريد أنت؛ وحيث يكون الطفل 
أكثر راحة.. حت�ى ولو يف حديقة عامة. وكل ذلك يتم مجانا وبمنتهى 
الحرفي�ة واالحرتام.. وإذا أدركت بالوق�ت أن النظام الطبي هناك هو 
مافيا وغول كبر لم يستطيعوا ترويضه بإنفاذ تغطية عالجية مجانية 
حت�ى اليوم، بالرغم من أنها الدولة الكربى واألعى دخال عى الكوكب، 
فتعجب�ت، فل�ن تلب�ث أن ت�درك أيضا أن�ه يف املقابل يجد غ�ر القادر 
الطوارئ، جاهزة الس�تقباله فورا يف كل املش�ايف بال استثناء، وأنظمة 
رعاي�ة األم والطف�ل الفيدرالي�ة املدعوم�ة بالكلية جاه�زة، واألدوية 
وعالجات األوبئة واألمراض العضالة كاألورام متوفرة باملجان لكل من 
يعجز عن توفرها.  يرفع فاحش�و الثراء مع الدولة الفاسدة قبضات 
متح�دة يف وج�وه كل الفق�راء، وليرتكوه�م للجوع والع�راء والجهل 
واملوت وإذا نظرت للعقارات، فستجدها سوقا رأسماليًة رهيبًة أخرى. 
أس�عار باهظة تعجز أعى الدخول املتوسطة عن توفرها، والقادرون 
يقرتضون لس�نوات طويلة لتملكها بالرهن العقاري، لكن ستعرف يف 
املقابل أن الدولة توفر مس�اكن آدمية الئقة للمرشدين، ولكبار السن، 
ولألطفال املبعدين، ولألمهات العازبات. بل توفر لهم وألرسهم برامج 
للدم�ج وللعم�ل وللدراس�ة ولو لبع�ض الوقت حتى ال تس�تقر فكرة 
العال�ة والتهميش والعبء يف هذه الطبق�ات الفقرة، فرتكن للبطالة 
والعي�ش عى راتب اإلعاش�ة الحكومي للعاطل�ني، أو تتحول بالوقت 
لعوال�م الجريم�ة واملخ�درات، فتخ�رس الدول�ة طاق�ات برشية كان 
يمكن أن تضاف للدولة وتخلق آماال جديدة. الش�اهد أنها مثال لدولة 
البيزن�س واألعمال والرب�ح غر املح�دود واالنفت�اح واالقتصاد الحر 
بعيوب�ه الجّمة التي يعرفه�ا االقتصاديون ويحللونه�ا. وبها الفقراء 
واملعدمون واملجرمون والفاس�دون كما يف كل البالد، لكن الحقيقة أن 
الناظر العادي ال يملك إال اإلعجاب وتقدير الجهود. ال ألنها دولة غنية 
موف�ورة تضج باملليارديرات، بل لثبات اإلدارة الواعية وتمس�كها ولو 
بالح�د األدنى من إدراك قيمة الحياة.. وقيمة اإلنس�ان. فتظل للمعدم 
والعاجز ومنخفض الدخل منافذ للعيش الكريم تفتحها له الدولة حتى 
ال ترتكه للس�قوط والغرق. وحتى تحفظ حدا أدنى لإلنسانية والرفق 
يتكفل بحفظ السالم االجتماعي، ويتكفل بمنح األمل للضعفاء بأنهم 

ربما يصلون يوما ما.. ألنهم عى األقل »عايشني كالبني آدمني«!

اكتش�ف علماء الفروسات يف 
الصني انتش�ار نس�خة جديدة 
الطي�ور، وحملوا  إنفلونزا  من 
للب�ط  انتش�ارها  مس�ؤولية 
ال�ربي واملنزيل. ون�رش العلماء 
وصفا لهذه النس�خة الجديدة 
م�ن إنفلون�زا الطي�ور وطرق 
مجل�ة  يف  املحتمل�ة  انتقاله�ا 
 .Cell Host & Microbiome
ويق�ول ه�واالن تش�ني، م�ن 
معهد هارب�ني للطب البيطري 
ج�دا  »أدهش�تنا  الص�ني:  يف 
رسعة ظهور النسخة الجديدة 
من ساللة H7N9 التي تصيب 
البط، فالنس�خة األصلية لهذا 

الفروس لم تتكاثر يف هذه الطيور، ولحسن 
الحظ، فإن اللقاح الذي ابتكر للدجاج يصلح 
للبط أيضا. لذلك ننصح بتلقيح البط بالرسعة 

املمكنة وفورا«.
ويضيف تش�ني قائ�ال: »لقد جمعن�ا 54 ألف 
عين�ة من فض�الت الطي�ور يف مختلف أنحاء 
الصني، واتضح أنه�ا تحتوي عى حوايل 300 
نس�خة م�ن إنفلون�زا الطي�ور معظمها من 

س�اللة H7N9، ول�م تختلف كث�را يف كيفية 
انتقاله�ا وعواق�ب اإلصابة بها عن النس�خة 
إىل  الف�روس  ه�ذا  دخ�ول  األصلية«.وعن�د 
أجس�ام الطيور املائي�ة، تحصل فيها تغرات 
جدي�ة وتب�ادل وراث�ي م�ع ث�الث س�الالت 
إنفلون�زا أخرى: فروس س�اللة H7N2 الذي 
يصيب الب�ط عادة، ونوعان آخ�ران لم يحدد 
ظه�ر  له�ذا،  ونتيج�ة  اآلن.  إىل  مصدرهم�ا 
»س�وبرفروس« H7N9 وH7N2 الذي ينتقل 

ع�رب اله�واء ويتمي�ز بقوة 
فتاكة، حي�ث قتل نصف أو 
جميع البط يف مخترب تشني 
بع�د أس�بوع م�ن اإلصابة 
 H7N9 ب�ه. كما اتض�ح أن
وH7N2 يمكنهم�ا التوغ�ل 
يف رئة الفرئان والتس�بب يف 

موت جماعي لها.
ويأمل العلماء بأن يس�اعد 
اللقاح املخصص للدجاج يف 
وقف انتش�ار هذه النسخة 
الجديدة م�ن خالل التلقيح 
الفوري للبط، ومع ذلك هذا 
ال يعن�ي أن خط�ر انتش�ار 
وباء H7N9 ب�ني الناس قد 
زال، ب�ل أصب�ح أكث�ر احتماال. يذك�ر أن أول 
اكتش�اف لس�اللة H7N9 كان يف ربي�ع عام 
2013 يف جن�وب الص�ني، حي�ث أصيب 130 
ش�خصا بامل�رض وت�ويف ثلثه�م. ويف مارس 
2017، اكتش�ف علماء الصني س�اللة جديدة 
من H7N9 قادرة عى االنتقال من شخص إىل 
آخر، ما أج�رب الخرباء عى ابتكار لقاح جديد 

وبرسعة، واستخدم يف سبتمرب 2017.

اكتش�ف العلماء نوع�ا جديدا 
م�ن الديناص�ورات العمالق�ة 
النباتات وعاش�ت  ت�أكل  التي 

قبل 200 مليون عام.
اس�م  الديناص�ور  ويحم�ل 
 ،»Ledumahadi mafube«
ويعن�ي: »رع�د عم�الق عن�د 
الس�وتية،  باللغ�ة  الفج�ر«، 
وهي إحدى اللغات الرسمية يف 
جن�وب إفريقيا. وكان الوحش 
أح�د »أق�ارب« الربنتوصور أو 
عظ�اءة الرع�د، ويزيد حجمه 
بنحو مرتني ع�ن فيل إفريقي 
كبر، ويزن 12 طنا فيما يبلغ 

ارتفاع�ه 4 أمت�ار. ويق�ول العلم�اء إن هذا 
الن�وع من الديناص�ورات كان أك�رب حيوان 
حي ع�ى األرض يف ذلك الوقت، وربما حصل 
عى »تجربة تطوري�ة«. وقال عالم األحافر 
الربوفيس�ور، يون�اه ش�ينر، م�ن جامعة 
ويتواتررسان�د يف جن�وب إفريقيا إن »اس�م 
الديناص�ور يعكس الحجم الكب�ر للحيوان 
وكذلك حقيقة ساللته التي ظهرت يف أصول 
الديناص�ورات الرصبية«. ويق�در الباحثون 

ت�ويف،  عندم�ا  نائم�ا  كان  الديناص�ور  أن 
وتمك�ن العلم�اء م�ن تحديد عم�ر الحيوان 
بدق�ة وال�ذي ق�در ب�� 14 عاما، م�ن خالل 
النظر إىل حلقات النمو يف األنسجة العظمية 
األحفوري�ة. وقالت الدكت�ورة، جينيفر بوتا 
برينك، من املتحف الوطن�ي لجنوب إفريقيا 
يف بلومفونت�ني: »تمكنا من خ�الل النظر إىل 
البني�ة املجهرية العظمي�ة للحيوان، معرفة 
أن�ه نما برسعة إىل مرحلة البلوغ«. وتبني أن 
حلقات النمو املوزعة عى مسافات متقاربة 

تظه�ر أن مع�دل النم�و انخفض 
بش�كل كبر مع الوقت الذي مات 
في�ه الديناصور، وتقول الدكتورة 
برينك إن ذلك يشر إىل أن الحيوان 

قد بلغ مرحلة البلوغ عند وفاته.
وقال الدكتور بل�ر ماكفي، املعد 
الرئييس للدراسة: »أول ما جذبني 
يف هذا الحيوان ه�و القوة الالفتة 

لعظام األطراف«.
 Ledumahadi« وأوضح أن حجم
مماث�ل  بحج�م  كان   »mafube
الرصبودي�ات  لديناص�ورات 
وأرج�ل  أذرع  »ولك�ن  العمالق�ة 
تل�ك الحيوان�ات عادة م�ا تكون 
 Ledumahadi mafube نحيل�ة، إال أنه�ا يف
كانت س�ميكة بش�كل ال يص�دق«. وهذا ما 
يوض�ح أن ه�ذا الن�وع من الحيوان�ات كان 
أكث�ر ديناميكي�ة مم�ا كان يعتقد س�ابقا، 
يس�ر  كان   »Ledumahadi mafube« وأن 
معتمدا عى أطرافه األربعة. ويدعي العلماء 
املرشفون عى هذه الدراسة أن هذه النتائج 
تتطل�ب تغي�را يف طريقة التفك�ر يف تطور 

هذه الديناصورات الضخمة.

أكرب خملوق عاش عىل األرض قبل 200 مليون عاماكتشاف نسخة جديدة من إنفلونزا الطيور!

انتحـروا بعيـدًا عـن املتـرو 
أهيا »األوباش«!

الحقوقي ماجد الحسناوي
عندم�ا نتكل�م ع�ن الع�راق تتدف�ق يف اذهانن�ا ذكري�ات عديدة 
ومتالحقة بعضها مرشق واآلخر قاٍس، وإن املرارة انعكست عى 
كفاح وجهاد ش�عب العراق يف صور لتبدأ عهد جديداً هذه األرض 
منبت الحضارة ومهبط األديان قبل أن تغزوها اطماع الغزاة وكان 
العراق الوجهة التي يتجه إليها كل من يريد الس�يطرة عى العالم 
اتج�ه إليه املغ�ول والعثمانيني والربيطاني�ني واالمريكيني واتجه 
إلي�ه الظلمة واملس�تبدين كل م�ن يضع يده عى مص�در القوى 
ويحاول االس�تعمار أن يخادع الش�عوب فيتق�دم بثياب الصديق 
الناصح االمني يحاول أن يس�لب هذه الش�عوب اطمئنانها ولكن 
الش�عب لم يستس�لم لهذه املخادعة وكان الح�كام العون الدائم 
ال�ذي يتغلب به االس�تعمار عى الش�عوب وأخراً ج�اءت امريكا 
بصناعة جديدة اس�مها الدواعش واطلقت هذه الكالب الس�ائبة 
م�ن اقفاصه�ا وس�لمت مفاتيحها بي�د الصهيوني والس�عودي 
لتحقيق املرشوع االمريكي يف املنطقة وتمزيقها ثم تفصيلها عى 
قياس�ات متنوعة ويف الوقت الذي خيم الظ�الم عى ربوع العراق 
واخذت القلوب تهتز وتدق عى نغم واحد نتطلع إىل صورة واحدة 
هي الحش�د الش�عبي الذي اخذت تزين كل من�زل ومخزن واخذ 
االطفال يتغنون باس�مه ويتطلعون إلي�ه وتحمل هؤالء الغيارى 
مس�ؤولياتهم وبدمائهم الزكية س�قوا ش�جرة لحرية وتحققت 
االنتصارات واذهل االعداء وتكرس املرشوع التمزيقي عى صخرة 
الصمود البطويل فانكسار داعش خيبة امل االعداء وقلبت املوازين 
واصاب املرشوع الصهيوس�عودي بنكس�ة فالهس�تريا والنباح 
واضحة يف خطاباتهم ضد االنتصارات الكبرة الذي حققها الحشد 
الش�عبي والقوات االمنية وآخرها معرك�ة الفلوجة بوقت قيايس 
ارعبه�م بعقيدته القتالية وقوت�ه املتنامية وأخ�ذو يتهمون بما 
هم فاعلون ويعملون وكرست ش�وكة اإلرهاب بس�واعد األبطال 
واستقبل الشعب االنتصارات بالفرح والرسور إنها ملحمة كبرة 
ومعركة نظيفة بش�هادة املنظمات الدولية اإلنسانية وتوصيات 
املرجعي�ة بعدم التع�رض للمدني�ني وممتلكاته�م والخروج من 
الظلم�ات النبث�اق فج�ر جديد بع�د تطهر االرض يج�ب تحرير 
العق�ول وأن هذا امل�ارد الجبار دخل التاريخ كما يعلم املفلس�ون 
وشعوره بمس�ؤولياته وامجاده يدعونا لرفع رؤوسنا لتصل إىل 
السماء ونصوغ من الحان شهداؤنا قصة جهادنا يف سبيل العراق 
وحريته وتخليص مدنه من قبضة االرشار لقد صنع الغيارى من 
القوات االمنية والحش�د الشعبي والحشد العشائري فجراً جديداً 
انبثق بعودة مدينة عراقية إىل حضن امها وهذا سبيالً لبناء وطن 

فيه االهل يختلفون ولكن ال يتقاتلون. 

الـفـجـر الـعـراقـي


