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االمام علي )عليه السالم(

رأس الـجـهـل ُمـعـاداة 

الـّنـاس

ص2االحتاد الوطني: لدينا مالحظات كثرية عىل انتخابات كردستان

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ايـران: سـنـقـيـم »1000« مـوكـب فـي الـعـراق خـالل زيـارة االربـعـيـن

روسيا تعد بمواصلة مساعدة العراق يف حربه عىل اإلرهاب 

تشكيل احلكومة: »املكلف« حياول اخلالص من »املحاصصة«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يتح�رّك رئيس ال�وزراء املكلف عادل عبد 
امله�دي من أجل إكم�ال كابينته الوزارية 
وتقديمه�ا إىل الربملان للتصوي�ت عليها، 
إال أن�ه يواجه عقبات عديدة، يف مقدمتها 
محاولة بعض األحزاب السياسية فرض 
مرش�حني للمناص�ب الوزاري�ة، وهو ما 

يحاول عبد املهدي اإلفالت منه.
حدي�ث  يف  سياس�ية  مص�ادر  وقال�ت 
ل�«املس�تقبل العراق�ي« أن »عبد املهدي 
بدء بالفعل يف البحث عن وزراء مستقلني 
لضمه�م لكابينته الحكومي�ة«، الفتة إىل 
أن »عب�د املهدي يحاول تش�كيل حكومة 

تكنوقراط مس�تقلة تمام�اً عن ضغوط 
األحزاب السياس�ّية، يف مسعى منه لحل 
األزمات الس�ابقة«. ويحاول عبد املهدي، 
يف بداية واليت�ه، الرتكيز عىل أربع ملفات 
مهم�ة واجهت إهم�االت كب�راً من قبل 
أسالفه. وسيكون ضمن أولويات حكومة 
عبد امله�دي إعمار الب�الد، وخاصة املدن 
املح�ررة ومحافظ�ات الجنوب الوس�ط، 
وع�ىل  للمواطن�ني،  الخدم�ات  وتقدي�م 
رأسها الكهرباء واملياه، فضالً عن تعزيز 
العالقات مع املجتمع الدويل، وبسط األمن 
والقض�اء ع�ىل الخاليا النائم�ة لإلرهاب 

وحرص السالح بيد الدولة.
وأكدت املصادر أن األحزاب التي رش�ّحت 

ال�وزراء  رئي�س  ملنص�ب  امله�دي  عب�د 
تتف�ق مع برنامج�ه الحكوم�ي، إال أنها 
تحاول فرض مرش�حني لبعض الوزارات 

السيادّية واألمنية.
عب�د املهدي نفس�ه، ال يبدو أن�ه يحاول 
تجمي�ع كابين�ه كاملة م�ن التكنوقراط 
واملس�تقلني، وإنما أيضاً يحاول االعتماد 
ع�ىل بعض خ�ربات من س�بقوه ومنهم 
رئي�س ال�وزراء املنتهي�ة واليت�ه حي�در 
العب�ادي. وبالفع�ل، أكد ائت�الف النرص 
بزعام�ة العبادي ان االخ�ر عرض عليه 
منصبي نائ�ب رئيس الجمهورية ووزارة 

الخارجية.
التفاصيل ص2
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اجلزائر تنفي وجود »أزمة« مع فرنسا: نعاملها باملثل
      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال أحمد أويحي�ى رئيس ال�وزراء الجزائري، 
أمس الس�بت، إنه »ال توج�د أزمة« يف العالقات 

بني بالده وباريس، »وإنما معاملة باملثل«.
ج�اء ذل�ك يف حدي�ث لصحفي�ني ع�ىل هامش 
إرشافه ع�ىل فعالية لحزب�ه »التجمع الوطني 
الديمقراط�ي« بالعاصمة الجزائ�ر، وكان يرد 
ع�ىل ترسيبات إعالمي�ة قبل أي�ام تحدثت عن 

بوادر أزمة دبلوماسية »صامتة« بني البلدين.
وأوض�ح أويحيى »ليس هناك أزمة يف العالقات 
الجزائري�ة الفرنس�ية، وإنم�ا هن�اك قاع�دة 

يعرفونها جيدا م�ع الجزائريني، وهي املعاملة 
باملثل«.

وتابع »الط�رف الفرنيس ترصف معنا بطريقة 
م�ا يف مجال حراس�ة مقر الس�فارة، وتعاملنا 
معه�م باملث�ل، ويتعامل�ون بطريقة م�ا فيما 
يخص التأشرات، وإذا استمر )ذلك( فسنتعامل 
معهم باملثل«، يف إشارة إىل شكاوى للجزائريني 

من تشديد إجراءات منح التأشرة الفرنسية.
ويع�د ترصي�ح أويحيى أول تأكيد رس�مي من 
الجانب الجزائري لترسيبات إعالمية قبل أيام، 
بش�أن قرار السلطات س�حب الحماية األمنية 
عن املقار الدبلوماسية الفرنسية، ردا عىل قرار 

مماث�ل من باري�س برفع الحماية ع�ن إقامة 
السفر الجزائري بفرنسا.

ووفق رئيس الوزراء الجزائري، تسر العالقات 
ب�ني البلدي�ن بش�كل طبيع�ي، و«س�يتم عقد 
لق�اء ثنائ�ي بني ال�وزراء نهاية ش�هر ترشين 
األول الج�اري، ثم تجتمع اللجنة العليا للبلدين 
برئاسة رئييس وزراء البلدين بالجزائر العاصمة 

شهر كانون األول املقبل«.
وأوض�ح: »ه�ذا املن�اخ ع�ادي، والعالقات بني 
البلدين ليست عالقات هدايا، بل الجزائر تبحث 
ع�ن مصالحها، وه�و األمر كذلك بالنس�بة إىل 

فرنسا«.

املجلس املركزي للمكون: »1000« ايزيدية 
حمتجزة لدى »داعش«

»                                     « تنرش رشوط مرصف الرافدين ملنح 
2قروض رشاء السيارات احلديثة بالتقسيط 3

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث املجلس املش�رتك ملكافحة الفس�اد 
التحدي�ات الت�ي تواج�ه عم�ل املنظومة 
الرقابي�ة الوطني�ة، فيم�ا ناقش الس�بل 
والتدابر الكفيلة بتج�اوز تلك التحديات 

وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها.
واستعرض املجلس يف االجتماع الذي ضم 
االمني العام ملجلس الوزراء مهدي العالق 
ورئيس هيأة النزاهة القايض عزت توفيق 

جعف�ر ورئي�س دي�وان الرقاب�ة املالي�ة 
االتحادية صالح نوري ،بحس�ب بيان له 
العراق�ي« مخرجات  تلقت�ه »املس�تقبل 
عم�ل هيأة النزاهة وديوان الرقابة املالية 
االتحادي ومكاتب املفتش�ني العموميني، 
معرجاً عىل ابرز االعمال املنجزة من قبل 
هذه االجهزة وما ينتظر انجازه يف الفرتة 
القادم�ة وف�ق الخط�ط وس�رتاتيجيات 
العمل املعدة مس�بقاً م�ن قبلها. وأضاف 
،ان » املجل�س بح�ث خط�ط واج�راءات 

مكافح�ة الفس�اد يف محوريه�ا الوقائي 
والردعي، مش�راً اىل رضورة إكتمال بناء 
املنظوم�ة القانوني�ة الالزم�ة ملكافح�ة 
الفساد وتفعيل اليات العمل التي تتناسب 
وحجم التحديات الراهنة. الفتاً اىل اهمية 
إتم�ام االس�رتاتيجية الوطني�ة ملكافحة 
الفساد وتوفر متطلباتها. وأشار البيان 
اىل ، ان« املجل�س ناقش ابرز املوضوعات 

املطروحة يف جدول أعماله.
التفاصيل ص2

املجلس املشرتك ملكافحة الفساد يبحث التحديات
 التي تواجه عمل املنظومة الرقابية

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


صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 1762 )  October  7 Sun 2018    العدد ) 1762 ( 7 تشرين االول 2018          السنة السادسة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

الدفاع تعلن فتح باب التقديم للدورة التأهيلية )82( حلملة البكالوريوس
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت وزارة الدفاع، أمس الس�بت، عن فتح 
ب�اب التقديم لل�دورة التأهيلية )82( لحملة 
ش�هادة البكالوريوس م�ن خريجي الكليات 
املدني�ة )املدني�ني والعس�كريني( للفرتة من 
 2018/10/11 ولغاي�ة   2018/10/07
وحس�ب رشوط معين�ة مثبت�ة ع�ى موقع 

الوزارة.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »االختصاصات 
املطلوبة هي من بعض االختصاصات الطبية 

والهندسية واالنسانية«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يتح�رّك رئي�س ال�وزراء املكل�ف ع�ادل عبد 
امله�دي م�ن أج�ل إكم�ال كابينت�ه الوزارية 
وتقديمها إىل الربملان للتصويت عليها، إال أنه 
يواج�ه عقبات عدي�دة، يف مقدمتها محاولة 
بعض األحزاب السياس�ية فرض مرش�حني 
للمناص�ب الوزاري�ة، وه�و ما يح�اول عبد 

املهدي اإلفالت منه.
وقالت مصادر سياسية يف حديث ل�«املستقبل 
العراق�ي« أن »عب�د امله�دي ب�دء بالفع�ل يف 
البحث عن وزراء مستقلني لضمهم لكابينته 
الحكومي�ة«، الفتة إىل أن »عبد املهدي يحاول 
تش�كيل حكومة تكنوقراط مس�تقلة تماماً 
عن ضغوط األحزاب السياس�ّية، يف مس�عى 

منه لحل األزمات السابقة«.
ويح�اول عبد املهدي، يف بداية واليته، الرتكيز 
ع�ى أرب�ع ملفات مهم�ة واجه�ت إهماالت 

كبرياً من قبل أسالفه.
عب�د  أولوي�ات حكوم�ة  وس�يكون ضم�ن 
املهدي إعم�ار البالد، وخاصة امل�دن املحررة 
وتقدي�م  الوس�ط،  الجن�وب  ومحافظ�ات 
الخدمات للمواطنني، وعى رأس�ها الكهرباء 
واملي�اه، فض�اًل ع�ن تعزي�ز العالق�ات م�ع 
املجتمع الدويل، وبس�ط األم�ن والقضاء عى 
الخالي�ا النائمة لإلرهاب وحرص الس�الح بيد 

الدولة.
وأك�دت املص�ادر أن األح�زاب التي رش�ّحت 
عب�د املهدي ملنصب رئيس ال�وزراء تتفق مع 

برنامج�ه الحكوم�ي، إال أنه�ا تح�اول 
ال�وزارات  لبع�ض  مرش�حني  ف�رض 

السيادّية واألمنية.
عبد املهدي نفس�ه، ال يب�دو أنه يحاول 
تجمي�ع كابينه كاملة م�ن التكنوقراط 
واملستقلني، وإنما أيضاً يحاول االعتماد 
عى بع�ض خربات من س�بقوه ومنهم 
رئي�س ال�وزراء املنتهي�ة واليت�ه حيدر 

العبادي.
وبالفع�ل، أكد ائت�الف الن�رص بزعامة 
العبادي ان االخ�ري عرض عليه منصبي 
ووزارة  الجمهوري�ة  رئي�س  نائ�ب 

الخارجية.
وقال�ت النائبة ع�ن النرص ندى ش�اكر 
ج�ودت يف ترصي�ح صحف�ي ان�ه »ت�م 
العب�����ادي  اىل  ت����قدي�م ع�روض 
لتويل منص�ب نائب رئي�س الجمهورية 
او منصب وزير الخارجية«، مش�رية اىل 

ان«العب����ادي لم يعط جوابه ب��شأن 
تول�����يه احد ه��ذه املناصب«.

واضاف�ت ان »الفرتة املاضية لم تش�هد 
نقاشات بش�أن الية توزيع املناصب يف 
الحكومة املقبلة وال نعرف اس�تحقاقنا 
اىل االن«، مش�رية اىل ان«الف�رتة املقبلة 
ستش�هد التباح�ث عن االس�تحقاقات 

االنتخابية«.
باملقاب�ل، ف�إن عب�د امله�دي املحارص 
بمطال�ب الكت�ل السياس�ية الس�تيزار 
اعضائها، يحظى يف الوقت نفسه بدعم 

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وأمس السبت، دعا الصدر رئيس الوزراء 
املكل�ف عادل عب�د امله�دي اىل ابقاء ما 
س�ماها »املناصب األمنية الحساس�ة« 

بيده.
وق�ال الص�در يف تغريدة له ع�ى تويرت 
»تعليقاً عى تغريدتن�ا االخرية اقول إن 

ع�ى رئي�س ال�وزراء ان يبق�ي وزارة الدفاع 
والداخلية بل كل املناصب االمنية الحساس�ة 
بي�ده ح�رصاً وال يح�ق ألي ح�زب او كتل�ة 
ترش�يح احد له�ا، فجيش الع�راق ورشطته 
وقواته االمنية يج�ب ان يكون والئها للوطن 

حرصا«.
وأض�اف الص�در، »انن�ا اذا منعنا الرتش�يح 
لل�وزارات انم�ا الج�ل ان تك�ون بي�د رئيس 
ال�وزراء وليس هب�ة للكتل واالح�زاب او ان 
تك�ون عرضة للمحاصصة بل ال بد ان تكون 
بيد التكنوقراط املس�تقل واال كان لنا موقف 
آخ�ر«، الفتا اىل أن »باق�ي املناصب والهيئات 
والدرج�ات الوظيفي�ة مم�ا ال يق�ل اهمي�ة 
ع�ن ال�وزارات، والتي اس�تولت عليها الدولة 
العميق�ة يف ما مىض، ويج�ب ان تكون وفق 
ضوابط واس�س قانونية ومنطقية صحيحة 
ويراع�ي فيه�ا الع�دل واالنص�اف والخ�ربة 

واالبتعاد عن التحزب والفئوية«.
وتابع، »يجب فتح باب الرتشيح العام لذوي 
االختصاص والكفاءات وفق رشوط صارمة 
تحف�ظ للدولة هيبتها وللعم�ل نجاحه، كما 
أن هن�اك مناصب مهمة حساس�ة قد تكون 
من اه�م مقوم�ات االصالح ودفع الفس�اد، 
فع�ى رئي�س ال�وزراء العمل ع�ى جعل ذلك 
بي�ده حرصاً مع االستش�ارة فق�ط ال غري«، 
مش�ريا اىل أن »اللج�ان الربملانية حق مكفول 
للجمي�ع اال انن�ي انصح ان يك�ون توزيعها 
مراعيا ملصالح الش�عب ال الح�زب والطائفة 

او العرق«.

أحزاب حتاول فرض وزراء.. والصدر يشدد على »املستقلني«.. وعبد املهدي يريد بعض »اجملربني« للمناصب السيادية

تشكيل احلكومة: »املكلف« حياول اخلالص من »املحاصصة«

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث املجل�س املش�رتك ملكافح�ة 
الفس�اد التحديات التي تواجه عمل 
املنظوم�ة الرقابية الوطني�ة، فيما 
ناق�ش الس�بل والتداب�ري الكفيل�ة 
وإيج�اد  التحدي�ات  تل�ك  بتج�اوز 

الحلول الناجعة لحلحلتها.

واستعرض املجلس يف االجتماع الذي 
ض�م االمني الع�ام ملجلس ال�وزراء 
مهدي الع�الق ورئيس هيأة النزاهة 
القايض عزت توفيق جعفر ورئيس 
دي�وان الرقاب�ة املالي�ة االتحادي�ة 
صالح نوري ،بحسب بيان له تلقته 
مخرج�ات  العراق�ي«  »املس�تقبل 
عمل هيأة النزاهة ودي�وان الرقابة 

املالية االتحادي ومكاتب املفتش�ني 
العموميني، معرجاً عى ابرز االعمال 
املنج�زة من قبل ه�ذه االجهزة وما 
ينتظ�ر انج�ازه يف الف�رتة القادمة 
وفق الخطط وس�رتاتيجيات العمل 

املعدة مسبقاً من قبلها.
وأض�اف ،ان » املجلس بحث خطط 
يف  الفس�اد  مكافح�ة  واج�راءات 

الوقائي والردعي، مشرياً  محوريها 
اىل رضورة إكتم�ال بن�اء املنظومة 
القانونية الالزمة ملكافحة الفس�اد 
وتفعيل اليات العمل التي تتناس�ب 
وحجم التحدي�ات الراهنة. الفتاً اىل 
الوطنية  إتمام االسرتاتيجية  اهمية 
ملكافحة الفساد وتوفري متطلباتها.

وأشار البيان اىل ، ان« املجلس ناقش 

ابرز املوضوعات املطروحة يف جدول 
أعمال�ه والس�يما املتعلق�ة بعم�ل 
مكاتب املفتشني العموميني مقرتحاً 
التوصيات بش�أنها، داعي�اً املجلس 
املؤسس�ات الترشيعي�ة والتنفيذية 
اىل رضورة التعاون والعمل بتكامل 
مع املنظومة الرقابية الوطنية بغية 
تحقيق متطلبات مكافحة الفساد.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن رئي�س املجل�س املرك�زي 
لأليزيديني يف أملانيا ارفان اورتاك، 
بع�د ف�وز الناش�طة األيزيدي�ة 
نادية مراد ب جائزة نوبل للس�الم 
ع�ام 2018 ، أن�ه ال ي�زال هناك 
1000 امرأة محتجزة لدى تنظيم 

داعش اإلرهابي.
وقال ارفان اورتاك يف ترصيحات 
هيلربون�ر  صحيف�ة  نرشته�ا 
س�تيمي انه »ال يزال هناك نحو 

1000 ام�رأة يف أي�دي داع�ش«، 
مبينة »إنهن يتعرضن لالستعباد 
واالعت�داء«. وحصلت مراد، التي 
واالغتصاب  لالختطاف  تعرضت 
ع�ى ي�د مس�لحي داع�ش، عى 
الجائزة تقديرا لعملها يف التحدث 
ض�د اإلرهابي�ني، وحصل�ت عى 
الجائ�زة باملش�اركة م�ع طبيب 
الكونغ�ويل،  النس�اء  أم�راض 
دينيس موكويجي. وقال أورتاك 
»نادية تس�تحق أكث�ر من هذه 
الجائ�زة.. ع�ى مدى الس�نوات 

األرب�ع املاضي�ة، كانت تس�افر 
بال كل�ل إلع�الم الن�اس بمصري 
األيزيدي�ني وغريهم م�ن ضحايا 
داع�ش«. واحُتجزت م�راد لعدة 
أشهر من جانب تنظيم داعش يف 
عام 2014 وتعرضت لالعتداءات 
الوحش�ية، حت�ى تمكن�ت م�ن 

الهروب بعد ثالثة أشهر.
وهي تعيش اآلن يف أملانيا وتناضل 
من أجل مقاض�اة زعماء تنظيم 
داع�ش االرهابي أم�ام محكمة 

دولية.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن نائب رئيس لجنة اعادة اعمار 
العتبات املقدس�ة يف شؤون االربعني 
جمش�يد كودرزي، ان 1000 موكب 
ايراني س�يقام يف العراق خالل زيارة 
اربعينية االمام الحسني )ع(. ونقلت 
وكال�ة انب�اء ف�ارس االيراني�ة عن 
ك�ودرزي قول�ه، إن »1000 موك�ب 
ايراني س�يقام يف العراق خالل زيارة 

اربعيني�ة االمام الحس�ني )ع( للعام 
الج�اري«، مبين�ا أن »ه�ذه املواكب 
س�تقام لتقدي�م الخدم�ات لل�زوار 
خ�الل الف�رتة من 20 ترشي�ن االول 
الجاري لغاية 2 ترشين الثاني املقبل 
اي لفرتة 13 يوما من ضمنها 3 ايام 
بعد االربعني«. وأض�اف كودرزي أن 
»احدى اهم مس�ؤوليات لجنة اعادة 
اعم�ار العتبات املقدس�ة يف ش�ؤون 
االربع�ني ه�ي التنس�يق وتس�جيل 

الراغب�ني باقام�ة مواك�ب االربعني 
حيث بدا التسجيل قبل اسبوعني وان 
االجراءات االساس�ية القامة مواكب 
االربع�ني يف داخ�ل االرايض االيرانية 
والعراقية جارية يف الوقت الحارض«. 
وأوضح، أن »املواكب االيرانية وفرت 
يف العام املايض امكانية مبيت مليون 
ومائ�ة الف زائر، فيم�ا هي قادرة يف 
العام الجاري عى اس�تيعاب مليون 
و 600 ال�ف، من ضمنه�م اكثر من 

مليون م�ن الرج�ال و 600 الف من 
الس�يدات«، مؤك�دا أن�ه »باالم�كان 
توف�ري املبي�ت ملليوني زائ�ر يف حال 
زي�ادة ع�دد املواك�ب االيراني�ة التي 
تقام يف العراق، كما س�توفر مواكب 
التغذي�ة وجب�ات الفط�ور والغ�داء 
لل�زوار«. وتابع، »س�تتم  والعش�اء 
اقام�ة 6 مق�رات م�ن قب�ل املواكب 
االيرانية يف العراق، 1 يف كربالء و 1 يف 
النجف و 1 ب�ني كربالء والنجف و 2 

بني الكاظمية وسامراء ومقر فرعي 
واح�د يف املس�يب، فض�ال عن بعض 
املواكب التي تق�دم الخدمات للزوار 
يف املناف�ذ الحدودية الثالث�ة املؤكدة 
لغاي�ة االن وه�ي مهران وش�لمجة 
وجذابة وقد يض�اف لها منفذ قرص 
شريين«. وصوت مجلس الوزراء، يف 
)13 آب 2018(، ع�ى تعدي�ل نظام 
ج�وازات الس�فر وتخفيض رس�وم 

السياحة لزوار الزيارة االربعينية.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعرب�ت وزارة الخارجي�ة الروس�ية ع�ن أمل 
موس�كو باملوافق�ة الرسيع�ة ع�ى تش�كيل 
حكوم�ة عراق�����ي�ة جدي�دة، وقال�ت إن 
روسيا ستواصل مساعدة بغداد يف الحرب عى 

اإلرهاب.

وكان الرئيس العراق�ي الجديد، برهم صالح، 
الذي انتخبه الربمل�����ان يوم الثالثاء املايض، 
قد كلّ�ف ع�ادل عب�د امل�����هدي بتش�كيل 
ّن�ه يف منصب  حكوم�����ة جدي�دة وعي����

رئيس الوزراء.
وقال�ت وزارة الخارجي�ة الروس�ية يف تعليق: 
»نع�رب ع�ن األم�ل يف املوافق�ة العاجلة عى 

تش�كيل حكومة جدي�دة يف بغ�داد، تهدف إىل 
العمل م�ن أجل التوافق الوطن�ي، وبما يتفق 
مع مصال�ح كل العراقيني، بغ�ض النظر عن 

انتماءاتهم العرقية والدينية«.
وأضاف�ت الخارجي�ة الروس�ية يف تعليقه�ا: 
»من جانبنا، س�نواصل ب�ذل الجهود لتطوير 
العالق�ات الروس�ية-العراقية متعددة األوجه 

بش�كل تدريجي، ومس�اعدة بغداد عى تنفيذ 
مش�اريع اجتماعية واقتصادية هامة، فضالً 

عن املساعدة يف مكافحة اإلرهاب الدويل«.
وأعربت الوزارة عن رسور موس�كو لتس�ارع 
وترية تش�كيل الس�لطة التنفيذي�ة يف العراق، 
وقالت إنها مقتنع�ة بفوائد هذه العملية من 

أجل استقرار الوضع يف البالد.

املجلس املشرتك ملكافحة الفساد يبحث التحديات التي تواجه عمل املنظومة الرقابية

        بغداد / المستقبل العراقي

عق�د املجل�س القي�ادي لالتح�اد الوطني 
الكردس�تاني، أم�س الس�بت، اجتماعاً يف 
مدينة السليمانية ملناقشة االوضاع الراهنة 
يف اقليم كردستان ونتائج انتخابات برملان 
كردس�تان.وقال رهرب سيد ابراهيم عضو 
ان«االتح�اد  لالتح�اد،  القي�ادي  املجل�س 
الوطني الكردستاني لديه مالحظات كثرية 
ع�ى س�ري انتخاب�ات برملان كردس�تان«، 
ق�رر  القي�ادي  املجل�س  ان«  اىل  مش�رياً 
تش�كيل لجنة لالعالن عن املوقف الرسمي 

لالتح�اد الوطني الكردس�تاني حول هذه 
ان«مالحظاتن�ا  االنتخابات«.واض�اف، 
تع�رض  املناط�ق  بع�ض  فف�ي  كث�رية 
مراقب�وا اىل االع�داء واالعتق�ال باالضافة 
اىل عملي�ات التزوي�ر التي ج�رت يف بعض 
املناط�ق لذا س�نعلن عن كل ه�ذه االمور 
بشكل رس�مي«.وتابع، ان«منصب رئيس 
الجمهورية هو من حصة االتحاد الوطني 
الكردس�تاني، ولم نتنازل عن هذا املنصب 
يف اي وقت، عى جميع االطراف السياسية 
الكردس�تانية دع�م بره�م احم�د صالح 

للنجاح يف اداء مهامه«.

االحتاد الوطني: لدينا مالحظات كثرية 
عىل انتخابات كردستان

املجلس املركزي للمكون: »1000« ايزيدية 
حمتجزة لدى »داعش«

ايران: سنقيم »1000« موكب يف العراق خالل زيارة االربعني

روسيا تعد بمواصلة مساعدة العراق يف حربه عىل اإلرهاب 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن رئيُس مجلِس النواِب محمد الحلبويس، 
أمس الس�بت، انه يتفق مع مجلس شورى 
الدول�ة ع�ى فت�ح مكت�ب تنس�يقي ل�ه يف 
مبنى مجل�س النواب. وذكر بي�ان للمكتب 
»املس�تقبل  تلق�ت  للحلب�ويس،  االعالم�ي 
العراقي« نس�خه منه، ان االخري اس�تقبل، 
رئيَس مجلِس شورى الدولِة، سامية كاظم، 

وعدًدا من أعضاِء املجلس«، مبينا ان »الوفُد 
هنَّ�أ الحلب�ويس بمناس�بِة انتخاِبِه رئيًس�ا 
للمجل�ِس، متمنًيا ل�ه التوفي�َق والنجاَح يف 
مهمِتِه الجديدة«. واضاف البيان ان »جرى 
خ�الَل اللق�اِء بحُث س�بِل تعزيِز التنس�يِق 
املش�رتِك ب�ني املجلس�نِي؛ لضم�اِن رصانِة 
الترشيعات«، مشريا اىل انه » تمَّ االتفاُق عى 
فتِح مكتِب تنسيٍق ملجلِس شورى الدولِة يف 

مبنى مجلِس النواِب العراقي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكم�ة الجناي�ات املركزي�ة يف 
الرصافة  حكما باإلعدام ش�نقا عى مدان 

كان يعمل مدربا ملقاتيل داعش اإلرهابي.
وقال القايض عبد الستار بريقدار املتحدث 
الرس�مي ملجل�س القضاء األع�ى يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»املحكم�ة الجنائية املركزي�ة يف الرصافة 
أص�درت حكما باإلع�دام ضد م�دان كان 
جندي�ا بالجي�ش العراق�ي قب�ل س�يطرة 
داعش عى مدين�ة املوصل ثم عمل مصدر 
معلوم�ات للتنظي�م اإلرهاب�ي، وتدرج إىل 

مدرب ملقاتيل داعش«.
يف  اع�رتف  »امل�دان  أن  بريق�دار  وأض�اف 

التحقيق االبتدائي والقضائي بعمله جندي 
قبل س�قوط املوص�ل ومن ث�م انضمامه 
للتنظي�م كمصدر«الفت�ا إىل ان�ه »اش�رتك 
يف مع�ارك س�قوط املوص�ل وكان واجب�ه 
السيطرة عى األس�لحة واملعدات املرتوكة 
من قبل األجهزة األمنية وتسليمها لعنارص 
التنظي�م«. وأض�اف بريقدار ان�ه »عمل يف 
مجال تدريب مقاتيل داعش ومن ثم نسب 
إىل املفارز القتالية وساهم يف نقل األسلحة 
واملتفجرات إىل بيجي والحويجة واش�رتك 
يف القت�ال ضد القوات األمني�ة عند معارك 

الحرير«.
ولفت إىل أن »الحكم يأتي اس�تنادا إلحكام 
امل�ادة الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب 

رقم 13 لسنة 2005.

        بغداد / المستقبل العراقي

صّدق�ت محكمة تحقيق الك�رخ املختصة 
بقضاي�ا اإلره�اب اعرتافات اح�د املدانني 
املنتمني لتنظيم داعش االرهابي أقدم عى 
نصب سيطرات وهمية يف محافظة كركوك 

بغية استهداف القوات األمنية العراقية«.
وق�ال املتحدث الرس�مي ملجل�س القضاء 
االعى القايض عبد الس�تار بريقدار يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »محكمة تحقي�ق الكرخ صدقت أقوال 
احد عنارص تنظيم داع�ش االرهابي الذي 
اع�رتف بقيامه بعم�ل س�يطرات وهمية 

للتنظي�م يف محافظ�ة كرك�وك م�ن اجل 
استهداف القوات االمنية«.

ضب�ط  »االرهاب�ي  ان  بريق�دار  واض�اف 
بحوزت�ه 29 عبوة ناس�فة محلية الصنع 
وقاعدة إط�الق صواريخ ه�اون وهويات 
مزورة واعرتف ان ه�ذه العبوات كان من 
املق�رر اس�تخدامها ض�د الق�وات االمنية 

العراقية«.
واش�ار اىل ان »املحكم�ة صدق�ت اق�وال 
االرهابي وتم اتخاذ االجراءات كافة بحقه 
وفق�ا ألح�كام امل�ادة الرابعة م�ن قانون 

مكافحة االرهاب .

احللبويس يتفق مع جملس شورى الدولة عىل فتح 
مكتب تنسيقي له يف الربملان

اجلنائية املركزية حتكم باإلعدام إلرهايب عمل 
»مدربًا« لعنارص »داعش«

حتقيق الكرخ تصدق اعرتافات إرهايب نصب سيطرات 
ومهية يف كركوك

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا امللك األردني عبد الله الثاني رئيس الوزراء املكلف عادل 
عبد املهدي، إىل زيارة عمان، وذلك خالل اتصال هاتفي جرى 
بينهما.وق�ال مكت�ب عبد املهدي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »امللك عبد الل�ه الثاني هنأ عبد 

املهدي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية متمنيا 
له النجاح والتوفيق«.

وأض�اف البيان، أن الطرفني بحث�ا »تعزيز أوارص العالقات 
ب�ني البلدين الجاري�ن والس�بل الكفيل�ة لتوطيدها خدمة 

للشعبني الشقيقني«.
وأش�ار البي�ان إىل، أن »رئيس مجلس ال�وزراء املكلف قدم 

ش�كره للعاهل األردني عى التهنئ�ة، مؤكدا حرص العراق 
ع�ى تعزي�ز العالقات ب�ني البلدي�ن وأهمية تل�ك العالقات 

املتبادلة ملواجهة التحديات الكبرية«.
وتاب�ع البيان، أن »عبد الله دعا عب�د املهدي لزيارة األردن، 
وب�دوره وج�ه األخري الدع�وة للمل�ك، واتفقا ع�ى تبادل 

الزيارات بأعى املستويات«.

امللك األردين يدعو رئيس الوزراء املكلف إىل زيارة عامن
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   المستقبل العراقي / محمد حسين الموسوي

بحضور رئيس لجنة الخدمات البلدية يف مجلس محافظة كربالء 
املقدس�ة جاسم املالكي مدير مديرية تفتيش كربالء صفاء رحيم 
وهاب و مدي�ر البلدية أنمار صالح إبراهي�م الرفيعي«.جرى يوم 
امس الس�بت إجراء القرعة املخصصة لتوزي�ع األرايض الخاصة 
باملتقدم�ن للحص�ول عىل مقابر يف مقربة وادي الس�الم الجديدة 
».و أف�اد مدي�ر إع�الم بلدية كربالء املقدس�ة ماج�د ناجي » عن 
شمول جميع املتقدمن بهذا التوزيع وفقاً للمحرض املعد من قبل 
اللجنة املش�كلة لهذا الغرض فقد بلغ مجموع الطلبات ٥٤٦٥ تم 
تدقيقها بالكامل وإس�تبعاد املعامالت الغري مس�توفية للرشوط 
».واش�ار »حيث تم إدخال ٥٠٢٨ مش�رك إلج�راء القرعة بينهم 
وبواق�ع ٤٢٤٠ طل�ب لس�اكني محافظة كرب�الء و ٧٨٨ طلب إىل 
س�اكني املحافظات ».وإس�تمرت القرعة إىل ساعات متأخرة من 
نهاية الدوام الرس�مي ليوم امس السبت وستقوم اللجنة بتنظيم 
القوائم الخاصة باملش�مولن بعد تدقيقها بش�كل نهائي لغرض 
إعالنه�ا عىل املوقع الخاص باملديري�ة وتحديد موعد الحق إلنجاز 

املعامالت الخاصة بتلك املدافن.

    الديوانية / المستقبل العراقي

اعلنت مدي�ر مديرية توزي�ع كهرباء الديواني�ة، عن وضع خطة 
خاص�ة اس�تعدادا للزي�ارة االربعيني�ة تتضم�ن انارة الش�وارع 

الرئيسية والفرعية.
وق�ال بي�ان للمديري�ة تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، إن “الكوادر 
الفنية والهندس�ية التابع�ة لتوزيع كهرب�اء الديوانية قامت بفك 
االختناق�ات الحاصلة ع�ىل الش�بكة الوطني�ة الكهربائية ورفع 
التج�اوزات عليه�ا والت�ي تأتي ضم�ن غرفة العملي�ات الخاصة 

بالزيارة لتحسن واقع الطاقة الكهربائية يف املحافظة”.
واضاف البيان ، ان ” املديرية اوعزت باتنفار كافة الكوادر الفنية 
والهندسية استعداداً لزيارة االربعن لالمام الحسن عليه السالم.

   بغداد / المستقبل العراقي

نفت امانة بغداد، ما تناقلته بعض وسائل االعالم عن احالة جامع 
الخلفاء لالستثمار، مبينة ان هذه االخبار ال اصل لها.وقال االمانة 
يف بيان تلقته »املستقبل العراقي« ، ان »االخبار التي تداولتها بعض 
مواق�ع التواص�ل االجتماعي عن قيامها باحال�ة جامع الخلفاء يف 
منطقة الش�ورجة وس�ط بغ�داد، اىل فرصة اس�تثمارية وتحويله 
اىل مح�ال تجارية عاري�ة عن الصحة«.واضاف�ت االمانة ان »هذه 
االنباء ال اصل لها«، مؤك�دة »حرصها عىل املواقع االثرية والراثية 

وال سيما الجامع املذكور الذي يقع ضمن امالك الوقف السني.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مدرية رشطة النجدة يف العاصمة بغداد، عن اعتقال ٤٧ شخصا 
غالبيتهم متسولون خالل ال� ٢٤ ساعة املاضية.وقال املديرية يف بيان 
تابعته »املس�تقبل العراقي«، إنه تم “القبض عىل شخصن مطلوبن 
جنائي�اً وف�ق امل�ادة ٢3 م�رور / ٤1٢، وس�بعة اش�خاص يحملون 
االسلحة بشكل غري مرخص، وشخصن يقومان بتزوير املستمسكات 
والوثائ�ق الرس�مية”.وأضافت املديرية، أن الق�وات األمنية يف النجدة 
تمكنت ايضا من “ضبط خمس س�يارات مطلوبة، وضبط ادوية غري 

مرخصة عدد1، الفتا اىل “أنه “تم القاء القبض عىل 3٦ متسوال.

   بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة امل�وارد املائي�ة، اهمية رصد 
مبالغ اضافية ملرشوع معالجة امللوحة يف 
ش�ط العرب.وقالت الوزارة يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي« ، إن » وزي�ر املوارد 
املائي�ة حس�ن الجناب�ي ت�رأس االجتماع 
الثامن والخمس�ن لهيئة ال�رأي بحضور 
الكادر املتقدم يف الوزارة، ملناقشة عدد من 
االمور الهامة املدرجة يف جدول االعمال«.

وأضافت ان »املجتمعن ناقش�وا تفاصيل 
الخطة االستثمارية املقرحة لعام ٢٠19 
للقطاع�ن الزراع�ي والتش�ييد واملبادرة 
الزراعي�ة حس�ب اهمية املش�اريع والتي 
تتناس�ب مع اس�راتيجية عم�ل الوزارة 
املق�رة ل�٢٠ عام مقب�ل واضافة عدد من 

املشاريع الحيوية ملفاصل عمل الوزارة«.
وأك�دت عىل »اهمية رص�د مبالغ اضافية 
يف  امللوح�ة  معالج�ة  دراس�ة  مل�رشوع 
ش�ط العرب وتنفي�ذ اعمال ك�ري االنهر 
والج�داول الخاص�ة بمش�اريع معالج�ة 
»االجتم�اع  ان  املائية«.وتابع�ت  الش�حة 
تخلل�ه مناقش�ة مق�رح اس�تثناء م�دة 
رفع نواتج الك�ري املباعة يف دوائر الدولة 
والقط�اع الخاص من قان�ون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم ٢1 لس�نة ٢٠13 املعدل، 
اضافة اىل مناقشة خطة الدراسات العليا 
داخ�ل وخ�ارج الع�راق للع�ام ال�درايس 

.٢٠-٢٠٢٠19

املوارد تؤكد امهية رصد 
مبالغ اضافية ملرشوع معاجلة 

امللوحة يف شط العرب

    بغداد / المستقبل العراقي

ضبطت س�لطات منفذ ميناء ام قرص الجنوبي، أجهزة أستنساخ 
ُيحظر استريادها وإدخالها اىل العراق.

وأف�اد بي�ان لهيأة املناف�ذ الحدودي�ة تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، »بإحالة ش�احنة محملة بحاوية قياس )٤٠ قدما( 
يف منف�ذ ميناء أم ق�رص الجنوبي حيث تم الترصي�ح عنها بانها 
تحمل أجهزة استنس�اخ جديدة، وعند تدقي�ق املعاملة الكمركية 
من قبل ش�عبة البحث والتحري تبن انها تحمل أجهزة استنساخ 

مستعملة واملمنوع استريادها وإدخالها اىل البلد«.
وأض�اف »تم إتخاذ الالزم وإحالة البضاعة اىل مركز رشطة ميناء 

أم قرص وفق محرض ضبط أصويل.

املنافذ احلدودية تضبط أجهزة أستنساخ 
يف أم قرص ممنوع استريادها للعراق

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن البن�ك املركزي العراق�ي، انه يعتزم 
إطالق كمي�ات كبرية من فئ�ات العمالت 
الصغرية اىل االس�واق مع اج�راء تغيريات 

م�ن ضمنه�ا خل�و فئ�ة 
االل�ف دين�ار من س�ورة 

االخالص.
وذكر بيان للبنك املركزي، 
ان�ه تم »، إط�الق كميات 
من الفئ�ات الصغرية مع 
مالحظة تغيري بس�يط يف 
ش�كل ه�ذه الفئ�ات من 
فئة 1٠٠٠ دين�ار و ٥٠٠ 

دينار و ٢٥٠ دينار«.
»التعام�ل  ان  واض�اف، 
بالت�داول  سيس�تمر 

باالصدار الجدي�د والس�ابق يف التعامالت 
اليومية« .

ويخل�و الطبع�ة الجديدة من فئ�ة االلف 
دين�ار من س�ورة االخ�الص الت�ي كانت 

موجودة يف جميع الطبعات االخرى.

البنك املركزي يعتزم اطالق »عملة صغرية« 
وحذف سورة قرآنية من فئة األلف دينار

    البصرة / المستقبل العراقي

زار الس�يد خوان خوس�يه إس�كوبار الب�رصه اليوم 
السبت ٦-1٠-٢٠1٨ حيث لتقى بمحافظها املهندس 
اس�عد العيداني لبحث العالقات بن الشعب اإلسباني 

وابناء محافظة البرصه . 
ودعى السيد العيداني الرشكات اإلسبانية للدخول اىل 
محافظه البرصه للمس�اعدة بحل مشاكل املياة التي 

تشهدها املحافظة . 

وأك�د ان البرصه تش�هد وض�ع امني مس�تقر يتيح 
لجميع الرشكات األجنبية لالس�تثمار والعمل داخلها 

 .
وقد اثنا الس�يد اسكوبار عىل الجهود املبذولة من قبل 
املحافظة لحل أزمة املياه وأعرب عىل استعداده لحث 

الرشكات للقدوم ملحافظة البرصه .
وعىل هامش هذا اللقاء عقدت ورش�ة عمل بن ممثل 
رشك�ة ACS ومجموعه م�ن مدراء دوائ�ر املحافظة 

وعدد من مسؤوليها .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة العدل، افتتاح مبنى مديرية رعاية 
القارصين يف نينوى احدى املؤسسات العدلية يف 
املحافظة، بهدف تقديم الخدمات الالزمة البناء 
املحافظة بع�د تحريرها م�ن عصابات داعش 
االرهابية.وقال مدير عام الدائرة، كامل أمن، يف 

بيان تلقته »املستقبل العراقي«، إنه »بناًء عىل 
توجيهات وزير العدل، حيدر الزاميل، واهتماما 
من�ه يف االرساع  بانج�از معام�الت القارصين 
يف محافظ�ة نين�وى، تم افتت�اح مبنى مديرية 
رعاي�ة القارصين يف نينوى احدى املؤسس�ات 
العدلية يف املحافظة بحضور محافظ نينوى«.

وأكد أمن، ان »مراسم االحتفال حرضه ممثال 

عن وزير الع�دل، اضافة لكون�ه ممثل الوزارة 
يف املق�ر املس�يطر ملحافظة نين�وى«، موضحاً 
ان »ه�ذا االفتتاح يأتي بعد عملية اعادة تأهيل 
املديري�ة مم�ا لحقها م�ن دمار ج�راء دخول 
عصابات داعش االرهابي�ة للمحافظة والعبث 
بممتلكاته�ا، وسيس�اهم اس�تئناف العمل يف 
الدائرة عىل استقرار الوضع االمني بعد عمليات 

رئي�س  أن  إىل  املحافظة«.يش�ار  يف  التحري�ر 
مجل�س الوزراء، القائد العام للقوات املس�لحة 
حي�در العبادي، كان قد أعل�ن، الخميس )31/ 
آب/ ٢٠1٧(، الن�رص بتحري�ر قض�اء تلعف�ر 
ومحافظة نينوى بالكامل من س�يطرة تنظيم 
داعش اإلرهابي بعد قتال اس�تمر تسعة أشهر 

لطرد التنظيم اإلجرامي.

السفري اإلسباين يزور حمافظة البرصة

اعادة افتتاح مديرية رعاية القارصين بنينوى

    بغداد / المستقبل العراقي

ضمن نش�اطاتها التوعوية املس�تمرة نفذت دائرة 
بلدية الصدر الثانية ش�عبة األع�الم والوعي البلدي 
حمل�ة توعي�������ة يف محلة/٥1٦ ح�ي جميلة 
.وافاد بيان للدائرة تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 
» الحملة تضمنت زيارة ) مدرس�ة املنار االبتدائية 
للبنن ( واللقاء بمدير املدرسة رحيم محمد حسن 
واالطالع عىل أهم احتياجات املدرسة من الخدمات 

البلدي�ة واللق�اء بال�كادر التدري�ي باإلضافة إىل 
توزيع الفولدرات اإلرشادية عىل الطالب والطالبات 
وإلق�اء محارضة توعوي�ة عليه�م«. باإلضافة اىل 
حثهم عىل االلت�زام بعدم هدر املاء الصالح للرشب  
كما تم تزويدهم  بأرقام هواتف الشكاوى وااليميل 
الش�كاوى  واس�تالم  البلدي�ة  بالدائ�رة  الخ�اص 
واملقرحات من املواطنن ونقلها إىل الجهات املعنية 
يف الدائرة وذلك من اجل االرتقاء بالواقع الخدمي يف 

عموم قاطع دائرتنا .

دائرة بلدية الصدر الثانية تنفذ محلة توعية

بلدية كربالء جتري القرعة 
اخلاصة ببيع املقابر

كهرباء الديوانية تضع خطة النارة 
الشوارع استعدادًا للزيارة االربعينية

امانة بغداد تنفي احالة جامع 
اخللفاء يف الشورجة لالستثامر

نجدة بغداد تلقي القبض عىل »47« 
شخصًا غالبيتهم من املتسولني

    بغداد / المستقبل العراقي

أدى نح�و أل�ف متناف�س م�ن القانوني�ن 
والحقوقي�ن ، االختبار التحريري للدخول يف 
املعهد القضائي التابع ملجلس القضاء األعىل 

للدورة ٤1.
وقال القايض عبد الس�تار بريق�دار املتحدث 

الرسمي ملجلس القضاء األعىل يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، إن »املعه�د القضائي 
االمتح�ان  الس�بت  ام�س  صب�اح  أج�رى 
التحريري للقب�ول يف مقاع�ده للعام الحايل 

ضمن الدورة الحادية والعرشين«.
وأضاف بريق�دار أن »1٠٠٦ متنافس�ن من 
القانوني�ن والحقوقي�ن أج�روا االختبار يف 

مبن�ى الجامع�ة املس�نترصية يف العاصم�ة 
بغداد«، الفتا إىل أن »االمتحان جرى بإرشاف 
مجموع�ة م�ن الس�ادة القض�اة وأعض�اء 

مجلس املعهد القضائي«.
ويع�د املعهد القضائي التابع ملجلس القضاء 
األع�ىل األكاديمية الوحي�دة لتخريج القضاة 

العراقين.

    بابل / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية ماء محافظة بابل، انها ستقوم بقطع مياه الرشب عن ناحية 
ابي غرق والقرى التابعة لها لعرش ساعات اليوم االحد، السباب فنية.وقالت 
املديرية يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، انها ستقوم »بقطع 
املاء نهائيا ملدة 1٠ س�اعات عن ناحية ابي غرق والقرى التابعة لها، يوم غد 

االح�د، لغرض ربط الخطوط الناقلة للم�رشوع املركزي مع خطوط الناحية 
بغية تش�غيل املرشوع يف االيام املقبلة«.واضافت، ان »االحياء الس�كنية التي 
س�تتأثر بالقطع يف مركز مدينة الحلة، هي: 1٧ تموز، الثورة، ابو خستاوي، 
بداية قرية س�نجار، نزلة عنانة، الدور الواقعة بن ابو خستاوي وطريق ابو 
غ�رق وللجانبن، ومركز ناحية ابي غرق بجميع احيائه، باالضافة اىل قريتي 

ابو عظام، ابو عرايس، واملعهد الفني، ودور الطاقة الكهربائية.

أكثر من »1000« متنافس يؤدون اختبار القبول يف املعهد القضائي

بابل تعلن قطع مياه الرشب يف املحافظة لعرش ساعات اليوم االحد

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت رشكة توزي�ع املنتجات النفطية، عن 
حص�ص املول�دات من زي�ت الغ�از )الكاز( 
للش�هر الحايل.وقال مدير عام رشكة توزيع 
املنتج�ات النفطية كاظم مس�ري ياس�ن يف 
بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان “خطة 
تجهيز الرشك�ة ملنتوج زيت الغ�از ) الگاز( 
ألغراض املول�دات الس�كنية يف محافظات ) 
بغداد – النجف األرشف -البرصة – ميس�ان 
– ذي ق�ار– املثنى – الديوانية – بابل – دياىل 
– واس�ط -كرك�وك( بحص�ة ش�هر ترشين 
األول الج�اري م�ن املادة املذك�ورة بلغت 1٥ 
ل�ر لكل  kvaومقابل ثمن، فيما جّهزت فرع 
الرشك�ة يف محافظات كرب�الء ب�1٥ لر لكل 
kvaوبالس�عر الرسمي إمتثاالً لتوجيه معايل 

وزير النفط املهندس جبار اللعيبي ومتابعة 
الس�يد وكيل الوزارة لش�ؤون التوزيع سعياً 
لتقديم أفضل الخدمات للمواطنن من خالل 

توفريالوقود بأنواعه”.
واض�اف مس�ري، ان “الكمي�ات املجهزة من 
منتوج زي�ت الغاز للمول�دات العائدة لدوائر 
الدولة يف جميع املحافظات املذكورة حيث تم 
تجهيزها بكمية )٥( لر لكل kva وبالس�عر 
الرس�مي أيض�اً”، مضيف�اً بأنه “يت�م أيضاً 
تجهي�ز مول�دات القطاع الخ�اص واملختلط 
لتل�ك املحافظات م�ن الراغب�ن بكمية )٥( 
لر لكل kva من زيت الغاز بالسعر التجاري 

البالغ )٧٠٠( دينار/ لر”.
والنواح�ي  “األقضي�ة  ان  مس�ري  واوض�ح 
املح�ررة يف محافظتي نين�وى وصالح الدين 
تقرر تجهيزها بكمية )٢٠( لر لكل kva من 

مادة زيت الغاز للمولدات السكنية يف املناطق 
التي التجهز بالكهرباء الوطنية ، و)1٥( لر 
لكل kva للمولدات الس�كنية يف املناطق التي 
تجه�ز بمعدل )٥( س�اعة كهرب�اء وطنية، 
و )1٥( ل�ر ل�كل kva للمول�دات الس�كنية 
يف املناط�ق الت�ي تجهز بمعدل )1٠( س�اعة 
كهرب�اء وطنية ، كما جه�زت )1٠( لر لكل 
الت�ي  املناط�ق  يف  الس�كنية  kvaللمول�دات 
تجهز بمع�دل )1٥( س�اعة كهرباء وطنية، 
و)٥( لر ل�كل kvaللمولدات الس�كنية التي 
تجه�ز بمعدل )٢٠( س�اعة كهرب�اء وطنية 
، فض�اًل ع�ن تجهيز دوائر الدول�ة ب� 1٠ لر 
ل�كل kva من زيت الغاز وحس�ب الضوابط، 
أما ع�ن املولدات العائدة لدوائ�ر الدولة التي 
فيها كهرباء وطنية أوضح املدير العام بأنها 

ُتجهز حسب ساعات القطع.

املنتجات النفطية تعلن عن حصص املولدات من زيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مرصف الرافدين، ع�ن منحه قروضا 
بالتقس�يط  الحديث�ة  الس�يارات  ل�رشاء 

باالتفاق مع مجموعة من الرشكات.
وق�ال امل�رصف يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، إن�ه »بهدف حص�ول املواطنن 
واملوظف�ن ع�ىل الس�يارات الحديث�ة، قرر 
الرافدي�ن من�ح ق�روض ل�رشاء  م�رصف 
الس�يارات الحديث�ة بالتقس�يط، وق�د ت�م 
اختي�ار ع�دد م�ن ال�رشكات النج�از ه�ذا 
املرشوع وهي) إبداع البعاج، عطاء الرحمن، 
الرشك�ة املتحدة لتجارة الس�يارات، س�ما 
الغربية، وهج الثريا، نهج العراق، ش�ريين، 
أنوار بابل، س�از، طريق األق�واس، الرشكة 
العامة لتجارة الس�يارات واملعدات، الرشكة 

العامة لتجارة السيارات واملكائن(«.
وأض�اف ان »تعليم�ات املنح ه�ي ان يقوم 
املواط�ن الراغب ب�رشاء الس�يارة مراجعة 
مق�ر الرشكة لغرض االط�الع عىل الرشوط 
واملواصف�ات املبين�ة باس�تمارة الرشكة«، 
مبينة ان »الرشكة تقوم بإصدار اس�تمارة 
خاصة بها تحمل رقم متسلس�ل ومختومة 

بخت�م الرشك�ة تتضم�ن كاف�ة املعلومات 
املطلوبة لغرض الحصول عىل السيارة وهي 
)اسم املشري- نوع السيارة - لون السيارة 
-سنة الصنع - رقم الشايص- مبلغ السيارة 
املتف�ق ع�ىل بيعها للمواطنن- نس�خة من 
املنفيس�ت- واية معلوم�ات إضافية تتعلق 

بالسيارة واملشري(«.

وأكد ان »الس�يارات املباعة تكون مس�جلة 
باس�م الرشكة حرصا وان أسعارها موازية 
ألسعار السيارات يف األسواق املحلية وتتعهد 
الرشك�ة بذل�ك وتق�وم بتثبيتها ع�ىل متن 

استماراتها«.
وأوضح ان »الرشك�ة تقوم بعد االتفاق مع 
املش�ري إرس�ال االس�تمارة بعد استكمال 

جمي�ع اإلج�راءات إىل الف�رع املخت�ص بيد 
معتم�د الرشكة حرصا)املخول رس�ميا من 
قب�ل الرشكة بموجب كتاب رس�مي موجه 

للفرع املعني(«.
ال�رشوع  وبع�د  »الرشك�ة  ان  اىل  ولف�ت 
بعملي�ة البيع إىل املواطن تقوم بالحجز عىل 
شوايص الس�يارات املباعة لصالح املرصف 
لدى دائ�رة املرور املختصة وبالتنس�يق مع 
الفرع املختص، حيث يقوم املقرض بعدها 
بتقديم س�نوية السيارة بعد ترقيمها مثبت 
عليها عب�ارة )محج�وزة لصالح املرصف( 
خالل )٦٠ يوم( من تاريخ اس�تالم السيارة 

من الرشكة«.
وأكد عدم »ترصف الرشكة بمبلغ الس�يارة 
املودع يف حس�ابها إال بعد التأكد من قيامها 
بتسليم املقرض نفس املواصفات للسيارة 
املتفق عليها يف اس�تمارة عقد طلب الرشاء 
واخ�ذ تعه�د خط�ي م�ن املق�رض يق�ر 
في�ه باس�تالمه نفس الن�وع من الس�يارة 

واملواصفات«.
واشار اىل انه »يتم منح القرض بنسبة %9٠ 
من س�عر الس�يارة املحدد من قبل الرشكة 
واملثبت يف االس�تمارة املرسلة من قبلها عىل 

أن ال يتجاوز مبلغ القرض وحس�ب الفئات 
املذكورة يف أدناه :)٢٠( مليون دينار بضمان 
ش�خيص )كفال�ة موظف مدني م�ن دوائر 
الدول�ة( ع�ىل ان ال يزيد مجم�وع التزامات 
الكفيل الشهرية بما فيها قسط وفائدة هذا 

القرض عىل ٥٠% من راتبه الكيل«.
واس�تطرد »م�ا زاد ع�ن )٢٠( مليون دينار 
ولغاية )٢٥( مليون دينار بضمان شخيص 
)كفال�ة موظف�ن مدنين اثنن م�ن دوائر 
الدول�ة( ع�ىل أن ال يزي�د مج�وع التزامات 
الكف�الء الش�هرية بما فيها قس�ط وفائدة 

هذا القرض عىل ٥٠% من رواتبهم الكلية«.
وب�ن ان »م�ا زاد ع�ن )٢٥( ملي�ون دينار 
)٤٠( ملي�ون دين�ار بضم�ان ره�ن عقار 
)دار او قطعة ارض س�كنية( تغطي )قيمة 
الق�رض + ٢٠%(، حيث يمكن منح قروض 
بمبالغ تقل عن حدود املبالغ املذكورة أعاله 
وحس�ب س�عر الس�يارة املحددة م�ن قبل 
الرشك�ة«. وزاد ان »م�دة الق�رض خم�س 
س�نوات بضمنها ثالثة أش�هر إمهال، حيث 
يت�م التأمن ع�ىل حياة املق�رض والتأمن 
عىل الس�يارة ضد )الحريق والرسقة( وعىل 

نفقة املقرض.

»                                 « تنرش رشوط مرصف الرافدين ملنح قروض رشاء السيارات احلديثة بالتقسيط
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جلنة البيع واإلجيار 
الثانية يف حمافظة نينوى

إعالن ثاين مكرر )125( الصادر  2018/10/3
 تعل�ن اللجنة أعاله عن تأجري العقارات املدرج�ة تفاصيلها يف أدناه والعائدة ملكيتها إىل مديرية بلدية تلكيف  

وفقا إلحكام القانون )21( لسنة 2013  وبطريقة املزايدة العلنية . 
فعلى الراغبني باإلجيار مراجعة مديرية بلدية تلكيف  وخالل مدة )15(  يوم  تبدأ من اليوم التايل لنشر اإلعالن 
بالصحف مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم 
األخري من مدة اإلعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى على إن يقوم 
بتس�ديد باقي بدل اإلجيار والرسوم األخرى وإبرام العقد خالل مدة ثالثون يوم من تاريخ تصديق قرار اإلحالة 
وخبالفه يعترب املس�تأجر ناكال ويعاد اإلعالن عن تأجر امللك وعلى حساب الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة 
املصاري�ف األخرى املرتتبة على ذلك إضافة إىل مصادرة أماناته وعدم الس�ماح ل�ه بالدخول باملزايدة جمددا 

وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية تلكيف.
مالحظة/ مدة اإلجيار سنة واحدة فقط

شروط الدخول باملزايدة لساحة الغاز والنفط االبيض اضافة اىل الشروط اعاله 
1/ مدة االجيار ثالث سنوات 

2/ يقدم طالب التأجري املوافقة املبدئية من شركة املنتجات النفطية 
3/ يقدم طالب التأجري صك مصدق او خطاب ضمان ملصلحة البلدية مببلغ وقدره ) مائتان ومخس�ون مليون 

دينار( 
4/ ان يكون حاصل على شهادة االعدادية فما فوق

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

املشيد على القطعة املرقمةنوع امللك ورقمهت
12/1004 تلكيفدكان/1188
1/101م8 تلمثةدكان/162و166و2186
16/1016 تلكيفدكان/2و 3 و 6و 7 و  8 و9 و358
17/1016 تلكيفدكان/ 14 و 18 و 19 و 21 و 422
20/1016 تلكيفدكان/ 25 و33 و 35 و36 و539
27/1016 تلكيفدكان/ 68 و 80 و681
1/1519 تلكيفدكان / 130 7
3/1519 تلكيفدكان /103 و  8123
1707 تلكيفدكان / من 46 اىل 950

1681 تلكيف مبساحة 2047/50م2ساحة وقوف السيارات10
1108/10 تلكيف مبساحة 1850م2ساحة وقوف السيارات11
33/26م1 قرب مريم مبساحة 747/66م2معرض  سيارات12
34/26م1 قرب مريم مبساحة  744م2معرض  سيارات13
129/26م1 قرب مريم مبساحة 1000م2ساحة الغاز والنفط االبيض14

مديرية بلديات ميسان
اعالنجلنة البيع واالجيار

بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان / شعبة االمالك املرقم 18203 يف 2018/10/1  تعلن لجنة البيع وااليجار 
يف مق�ر مديري�ة بلديات ميس�ان عن تأج�ر االمالك البالغ عددها ) 19( كش�ك وحس�ب املواصفات  املدرج�ة بالقائمة 
املرفقة طيا  و العائدة اىل مديرية بلدية املرشح باملزاد العلني استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 
2013املعدل . فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية املرشح   او سكرتر اللجنة وخالل مدة 30 
يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة لبدل االيجار 
لكامل مدته  وس�تجري املزايدة يف اليوم التايل من مدة االعالن الس�اعة العارشة والنصف صباحا خالل الدوام الرس�مي  
ويك�ون مكان اجراءه�ا يف مقر مديرية بلدية املرشح واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم  الذي 
يليه من ايام العمل الرس�مي  ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واجور اللجنة البالغة 2% واية اجور 

قانونية اخرى.
املرفقات 

قائمة باالكشاك البالغ عددها )19( كشك

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

العدد 2485 / 2017  
التاريخ 4 / 10 / 2018  

اعالن 
ورقة تكليف بالحضور 

اىل / املدي�ن محمد عباس ج�واد / العنوان 
س�احة    425 محل�ة  الكاظمي�ة  س�كنة 

الزهراء  
لقد تحقق من كتاب مركز رشطة الكاظمية 
املرقم 9852 يف 30 / 9 / 2018 بأنك مرتحل 
اىل جه�ة مجهولة لذا تقرر تبليغ املوما اليه 
اعاله املذك�ور هويته اع�اله بالحضور اىل 
ه�ذه املديرية خالل ثالثة اي�ام اعتباراً من 
الي�وم الت�ايل للتبلي�غ وذلك لغرض تس�ديد 

النفقة الرشعية املستمرة واملرتاكم
املنفذ العدل / مي زهري نوري

الرشكة العامة لتجارة احلبوب
القسم القانوين

م / اعالن متديد مزايدة
تعل�ن الرشك�ة العامة لتجارة الحبوب س�ايلو خان بني س�عد عن تمديد بيع امل�واد املدرجة ادناه يف املزاي�دة العلنية للمرة 
)الثاني�ة( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 يف الس�اعة العارشة م�ن صباح يوم )الخامس عرش ( 

التايل لنرش االعالن .
فع�ىل الراغب�ني بالرشاء الحضور بامل�كان والزمان املعينني مس�تصحبني معهم التأمينات املبينة ادن�اه بصك مصدق  المر 
الرشكة وباس�م املش�رتي حرصاً والبطاقة التموينية او بطاقة الس�كن وبراءة الذمة من الرضيبة ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة  اجور خزن بنسبة )2/1%( نصف من املئة من بدل البيع عن كل يوم تاخر وملدة )30(  ثالثون يوم  واية مصاريف 

اخرى ورفع املواد خالل املدة املحددة
علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة )5( خمسة ايام اعتبارا من تاريخ االحالة.

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

قسم االمالك واالرايض
اعالن مزايدة رقم 2018/2/52

لبيع عقارات يف منطقة املعقل
تعل�ن الرشك�ة العامة ملوانئ العراق احدى تش�كيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة العلني�ة لبيع العقارات البالغ 
عدده�ا )2( عقار ملس�تحقيها واملبين�ة ارقامها واوصافها ادناه للم�رة الثانية ملوظفي الدول�ة لعدم تقدم راغب   
وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل وخالل  خمس�ة عرش  يوما تبدا من اليوم التايل 
لنرش االعالن يف الجريدة الرس�مية التي ستجري يف تمام الس�اعة العارشة صباحا 2018/10/22 يف قسم االمالك 
واالرايض ويف حالة وجود عطلة رس�مية يصار لليوم الذي يليه  فعىل الراغبني  باالش�رتاك يف املزايدة العلنية تقديم 
طلباتهم اىل قس�م االمالك واالرايض يف هذه الرشكة واالطالع عىل رشوط املزايدة مستصحبني معهم املستمسكات 
التالية )هوية االحوال املدنية   ش�هادة الجنس�ية  مصورة   بطاقة الس�كن مصورة (  ودفع تأمينات بنس�بة %5   
م�ن القيم�ة املقدرة للعقار بصك مصدق ألمر الرشكة العامة ملوانئ العراق وتتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور   

االعالن %2 .

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكرخ 

رقم االضبارة 2092 / 2018 
اىل املنفذ عليه / عامر حسوني مورو 
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من خالل 
كتاب مركز رشط�ة الصالحية املرقم 
3308 يف 10 / 9 / 2018 وتاييد املجلس 
املح�ي لح�ي الصالحية ان�ك مجهول 
محل االقامة وليس لك موطن دائم او 
مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واس�تنادا للم�ادة 27 من قانون 
التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ الكرخ خالل خمس�ة 
عرش يوما تبدا م�ن اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضور 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديري�ة باج�راءات التنفي�ذ الجربي 

وفق القانون .
املنفذ العدل 

شذى هاشم عبد الحميد 
اوصاف املحرر : 

نفذ وكيل الدائنة ) كلطان امني الياس 
( وكيله�ا املحام�ي ) احم�د مه�دي 
ن�ارص ( ق�رار محكمة ب�داءة الكرخ 
املرق�م 2623 / ب / 2018 يف 14 / 
8 / 2018 واملتضم�ن تخلي�ة الش�قة 
املرقمة 10 ط3 عمارة 3 املش�يدة عىل 
العقار املرقم 2 / 1805 م كرادة مريم 
وتس�ليمها خالي�ة م�ن الش�واغل اىل 
املدعية وتحميلك الرس�وم واملصاريف 
القضائي�ة واتع�اب املحام�اة البالغة 
خمسمائة الف دينار حكم غيابيا غر 

مكتسب الدرجة القطعية ..
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مجلس القضاء االعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة الصويرة 

العدد : 1450 / ب / 2016 
التاريخ : 26 / 9 / 2018 

م / اعالن 
تبيع محكمة بداءة الصويرة باملزايدة 
العلنية العقار املرقم ) 3 / 41 مقاطعة 
26 الحس�ينية يف الصويرة ( املوصوف 
الراغب�ني  ادن�اه فع�ىل  تفاصيل�ه يف 
بالرشاء الحض�ور امام هذه املحكمة 
خالل ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل 
للن�رش بالصحاف�ة املحلي�ة الس�اعة 
الثانية عرش ظهرا مستصحبني معهم 
التامين�ات القانونية البالغة 10 % من 
القيم�ة املقدرة البالغ�ة ) 000 ، 000 
، 190 ( مائ�ة وتس�عون مليون دينار 
عراق�ي ويتحم�ل املش�رتي الداللي�ة 

والنرش .
القايض 

عبيد صالح محيميد 
االوصاف : 

-رقم العقار 3 / 41 م 26 الحس�ينية 
يف الصويرة .

-جنسه : دار سكن .
-املساحة الكلية : 480 مرت مربع .

-املش�تمالت : دار س�كن يتك�ون من 
طابق�ني تتقدم�ه حديق�ة بمس�احة 
150 م2 ويكون من اس�تقبال وغرفة 
نوم ومطبخ وملح�ق مطبخ ومجمع 
صحي�ات داخ�ي وخارج�ي ويحتوي 
الطابق الثاني عىل غرفتي نوم ومخزن 
العق�ار مجه�ز بامل�اء والكهرب�اء   –
ودرج�ة عمران�ه دون الوس�ط وبناء 
الدار من الطابوق واالسمنت ومسقف 
بالحديد الشيلمان ) عكادة ( واالرضية 

مبلطة بالكايش .
-القيمة املقدرة ) 000 ، 000 ، 190 ( 

مائة وتسعون مليون دينار عراقي .

فقدان 
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة من 
الجامعة املستنرصية – كلية الرتبية 
بأس�م / محم�د عب�د اله�ادي عب�د 
الحس�ني فمن يعثر عليها تس�ليمها 

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

تنويه 
ن�رش يف صحيفة املس�تقبل العراقي 
الخميس 4 / 10 / 2018 العدد 1761 
وكذلك يف صحيفة الع�راق االخبارية 
الع�دد   2018  /  10  /  4 الخمي�س 
697 – محكم�ة االحوال الش�خصية 
يف ت�اج الدين رقم الع�دد 2514 خطأ 

والصحيح 251 لذا اقتىض التنويه .
������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ العزيزية 
العدد 677 / 2017 

التاريخ : 4 / 6 / 2018 
اعالن 

التنفيذي�ة  االضب�ارة  ملقتضي�ات 
املرقم�ة اع�اله والخاص�ة بالدائن ) 
عبد الرزاق ش�وكان جاسم ( واملدين 
) عب�د ال�رزاق عبد الجبار حس�ني ( 
تبي�ع ه�ذه املديرية حص�ة املدين يف 
العق�ار املرقم ادن�اه والعائد للمدين 
اع�اله لق�اء الدي�ن املرتت�ب بذمت�ه 
والبال�غ ) ثالث�ون ملي�ون دين�ار ( 
بواس�طة  التحصي�ل  رس�م  ماع�دا 
الن�رش يف الصح�ف املحلي�ة خالل ) 
ثالثون يوما ( من اليوم التايل للتبليغ 
وعىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديرية مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة ع�رشة باملئة من 
القيم�ة املق�درة للعق�ار يف الس�اعة 
الثاني�ة عرش ظه�را يف ي�وم املزايدة 
واملستمس�كات املطلوب�ة خالل املدة 
املذك�ورة وفق املادة 93 / اوال واملادة 

100 من قانون التنفيذ .
املنفذ العدل 

حيدر رحيم صكبان 
مدير تنفيذ العزيزية 

املواصفات :
-اوصافه : موقعه ورقمه : تاج الدين 

12 / 75 م11 كفيفان الشمايل .
-جنس�ه ونوعه : عب�ارة عن ارايض 

زراعية تسقى بالواسطة .
-مساحته : 10 دونم .

 : املدي�ن  املق�درة لحص�ة  -القيم�ة 
ثالثون مليون دينار .

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

املدني�ة والجوازات  مديرية االح�وال 
واالقامة 

املدني�ة والجوازات  مديرية االح�وال 
واالقامة ملحافظة واسط 

اعالن 
بناء ع�ىل الدع�وى املقام�ة من قبل 
  ) كنب�ار  عي�دان  احمي�د   ( املدع�ي 
يطل�ب تبديل لقب من )عجيي ( اىل ) 
العبادي ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية من خالل مدة اقصاها 
15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
22 م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات 

واالقامة العام / وكالة 

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

العدد 2483 / 2017  
التاريخ 4 / 10 / 2018  

اعالن 
ورقة تكليف بالحضور 

اىل / املدي�ن محم�د عباس جواد الس�اكن 
يف الكاظمي�ة محل�ة 425 عم�ارة آل ماجد 

ساحة الزهراء  
لقد تحقق من كتاب مركز رشطة الكاظمية 
املرقم 9851 يف 30 / 9 / 2018 بأنك مرتحل 
اىل جه�ة مجهولة لذا تقرر تبليغ املوما اليه 
اعاله املذك�ور هويته اع�اله بالحضور اىل 
ه�ذه املديرية خالل ثالثة اي�ام اعتباراً من 
الي�وم الت�ايل للتبلي�غ وذلك لغرض تس�ديد 

النفقة املستمرة واملرتاكمة
املنفذ العدل / مي زهري نوري

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
العدد : 613 / 2018 

التاريخ : 27 / 9 / 2018 
اعالن 

تبيع مديرية تنفيذ الصويرة سهام املدين ) فيصل عبد الحميد فيصل ( يف العقار تسلسل ) 25 / 2م21 بدعة حمد 
( الواقع يف الصويرة املحجوزة لقاء طلب الدائن ) فالح محمود كاظم ( البالغ ) 000 ، 000 ، 50 ( خمسون مليون 
دين�ار فع�ىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثون ي�وم تبدا من اليوم التايل للنرش وفق املادة 95 
من قانون التنفيذ مس�تصحبا معه التامينات القانونية 10 % من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املواصفات : 

-موقعه ورقمه : 25 / 2م 21 بدعة حمد / الصويرة 
-جنسه ونوعه : ارض زراعية .

-حدوده واوصافه : تبعد عن الشارع 600 م جزء مستصلح وجزء اخر غر مستصلح تروى بالواسطة .
-مشتمالته : التوجد .

-مساحته : 153 دونم و 928 مرت .
-درجة العمران : اليوجد .
-الشاغل : غر مشغولة .

-القيمة املقدرة لس�هام املدين : 200 ، 299 ، 536 خمس�مائة وس�تة وثالثون مليون ومائتان وتس�عة وتس�عون 
الف ومائتان دينار .

املنفذ العدل 
عي عبد الحسن شياع العجياوي

العدد: 455 
التاريخ: 3/ 10/ 2018

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

مدة التأجيرالقيمة التقديرية السنوية المساحةرقم العقار وموقعه نوع الملكت
سنة واحدة325000 ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار ال غير 7م652كشك1
سنة واحدة325000 ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار ال غير 7م662كشك2
سنة واحدة310000 ثالثمائة وعشرة االف دينار ال غير7م452كشك3
سنة واحدة325000 ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار ال غير 7م442كشك4
سنة واحدة325000 ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار ال غير 7م432كشك5
سنة واحدة325000 ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار ال غير 7م732كشك6
سنة واحدة350000 ثالثمائة وخمسون الف دينار ال غير 7م692كشك7
سنة واحدة350000 ثالثمائة وخمسون الف دينار ال غير 7م412كشك8
سنة واحدة325000 ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار ال غير 7م422كشك9

سنة واحدة875000 ثمنمائة وخمسة وسبعون الف دينار ال غيرها7م542كشك10
سنة واحدة825000 سبعمائة وخمسة وعشرون الف دينار ال غيرها7م552كشك11
سنة واحدة600000 ستمائة الف دينار فقط ال غيرها7م502كشك12
سنة واحدة600000 ستمائة الف دينار فقط ال غيرها7م472كشك13
سنة واحدة600000 ستمائة الف دينار فقط ال غيرها7م492كشك14
سنة واحدة600000 ستمائة الف دينار فقط ال غيرها7م712كشك15
سنة واحدة600000 ستمائة الف دينار فقط ال غيرها7م722كشك16
سنة واحدة600000 ستمائة الف دينار فقط ال غيرها7م562كشك17
سنة واحدة600000 ستمائة الف دينار فقط ال غيرها7م702كشك18
سنة واحدة600000 ستمائة الف دينار فقط ال غيرها7م522كشك19

ع/ املدير العام 
حسني غازي كاظم

مدير القسم القانوين وكالة

عزيز هاشم العبيدي
املدير العام /وكالة
رئيس جملس االدارة

التأمينات  مدة الرفع موقع المزايدة الكمية المادة ت

900.000 15 يوم سايلو خان بني سعد 5 خمسة خزان حجم 30000 لتر 1

200.000 15 يوم سايلو خان بني سعد 1 واحد خزان حجم 32000 لتر 2

42.000 15 يوم سايلو خان بني سعد 2 اثنان خزان حجم 34000 لتر 3

105.000 15 يوم سايلو خان بني سعد 5 خمسة خزان حجم 35000 لتر 4

240.000 15 يوم سايلو خان بني سعد 1 واحد خزان حجم 40000 لتر 5

2.810.000 مجموع التأمينات : مليونين وثمنمائة وعشرة الف دينار ال غيرها

المساحةالمساحةالقطعةت
مناصفة 600م2 من اصل 726م402 المعقل والميناء160/19
200م392 كوت فرنكي21622/1

العدد/22813/39/5/1
التاريخ 2018/10/4
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الرصافة 
رقم االضبارة : 1853 / 2018 

التاريخ : 4 / 10 / 2018 
اىل / املنفذ عليه / حسنني محمد درويش 

لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن رشح مبلغ 
مديري�ة تنفيذ الرصاف�ة يف 1 / 10 / 2018 
وختم مختار محل�ة 508 انك مجهول محل 
االقام�ة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ الرصافة 
خ�الل خمس�ة ع�ر يوما تب�دا م�ن اليوم 
التايل للن�ر ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 
هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون :
املنفذ العدل 

عباس جابر فزيع 
اوصاف املحرر :

ق�رار محكمة بداءة الرصافة العدد 1050 / 
ب / 2018 يف 31 / 7 / 2018 املتضمن الزام 
املدعى عليه حسنني محمد درويش بتاديته 
للمدع�ي لؤي طال�ب كاظم مبلغ�ا مقداره 
خمس�ة وثالث�ون ملي�ون دين�ار وتحميله 
املحام�ات  واتع�اب  واملصاري�ف  الرس�وم 
البالغ�ة ) 500000 ( ال�ف وق�رار محكم�ة 
بداءة الرصافة بالع�دد 1049 / ب / 2018 
يف 6 / 8 / 2018 املتضمن الزام املدعى عليه 
حسنني محمد درويش بتاديته للمدعي لؤي 
طال�ب كاظ�م مبلغ�ا ق�دره ) 22000000 
( اثن�ان وع�رون ملي�ون دين�ار وتحميله 
الرس�وم واملصاريف واتعاب املحامات مبلغ 

قدره خمسمائة الف دينار .
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
 رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد: 1028 /ج/ 2018 
التاريخ : 18/ 9/ 2018 

اعالن
اىل / املتهم الهارب ) حسان عبد الرزاق عبد 

الكاظم(
 ( املرقم�ة  الدع�وى  يف  مته�م  ان�ك  حي�ث 
 ( باملش�تكي  والخاص�ة  1028/ج/2018( 
قاس�م سوادي عبيد ( وفق املادة )446( من 
قانون العقوب�ات وملجهولية مح�ل اقامتك 
حسب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
عليه قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا بوجوب 
الحض�ور يف موع�د املحاكمة املص�ادف يوم  
2018/10/21 وعن�د عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلن�ا حس�ب 

االصول.
القايض

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد : 855 /2018

التاريخ: 2018/9/18
اعالن

اىل / املتهمني الهاربني ) عامر موىس جاسم 
اماني الرتكي 

وثامر موىس جاسم اماني الرتكي (
اقتىض حضوركم�ا اىل هذه املحكمة الجراء 
محاكمتكم�ا ح�ول التهمة املس�ندة اليكما 
قان�ون  م�ن  1/406/أ/ز(   ( امل�ادة  وف�ق 
العقوب�ات وملجهولية مح�ل اقامتكما تقرر 
تبليغكم�ا اعالنا يف محل اقامتكما وش�عبة 
الك�رار ملكافح�ة االج�رام وه�ذه املحكمة 
بالحضور امامها صباح يوم 2019/3/18.

الرئيس
حليم نعمة حسني

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

 رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة جنح الكوفة

العدد: 756 /ج/ 2018 
التاريخ : 23/ 9/ 2018 

اعالن
اىل / املتهم ) اياد جاسم حمزة(

حيث انك مته�م بالدع�وى املرقمة ) 756/
عقوب�ات   )457( امل�ادة  وف�ق  ج/2018( 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب اش�عار 
املخت�ار املرف�ق يف اضب�ارة الدع�وى تق�رر 
تبليغك بموعد املحاكمة 2018/10/28 ويف 
حالة عدم حض�ورك تجري املحاكمة غيابيا 

وفق القانون.
القايض

محمد عبد السجاد عبود
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
 رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد: 2085 /ج1/ 2018 

التاريخ : 25/ 9/ 2018 
اعالن

اىل / املتهم الهارب ) بكياس جاندر اموهان 
داس(

حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة ) 2085/
ج2018/1( والخاص�ة باملش�تكي ) الح�ق 
الع�ام( وف�ق امل�ادة )41( وملجهولية محل 
اقامتك حسب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه 
الدعوى عليه قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف 
ي�وم  2018/10/30 وعن�د ع�دم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب 

االصول.
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد : 889 /2018

التاريخ: 2018/9/27
اعالن

اىل / املتهم�ني الهارب�ني ) هاني عباس عبد 
االمري و عيل صالح مهدي (

اقتىض حضوركم�ا اىل هذه املحكمة الجراء 
محاكمتكم�ا ح�ول التهمة املس�ندة اليكما 
وف�ق امل�ادة ) 1،2،3،4/440( م�ن قان�ون 
العقوب�ات وملجهولية مح�ل اقامتكما تقرر 
تبليغكم�ا اعالنا يف محل اقامتكما وش�عبة 
الوف�اء ملكافح�ة االج�رام وه�ذه املحكمة 
بالحضور امامها صباح يوم 2019/3/27.

الرئيس
غيث جبار ابو نارصية

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
مديرية التسجيل العقاري يف الخرض 

اعالن 
طلب تسجيل عقار مجدد 

بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
تم�ام  لتس�جيل   2016  /  8/  29 بتاري�خ 
العق�ار تسلس�ل )253( محل�ة ) الخرض ( 
باس�م ورثة )س�هم غايل ( مج�ددا بأعتبار 
حائزا بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض 
تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق 
احكام قانون التسجيل العقاري )43( لسنة 
1971 قررنا اع�الن هذا الطلب فعىل كل من 
يدعي بوج�ود عالقة او حق�وق معينة عىل 
هذا العقار تقديم مالديه من بيانات اىل هذه 
الدائرة خ�الل مدة ثالثون يوم�ا اعتبارا من 
اليوم التايل لنر هذا االعالن وكذلك الحضور 
اىل موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا 
من الي�وم الت�ايل النته�اء مدة ه�ذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
يف  العق�اري  التس�جيل  مالحظي�ة  مدي�ر 

الخرض
حازم عودة الريشاوي

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

ورد سهوا يف اعالن اخطار املتهم )ن.ع حيدر 
مدعث فنيطل ( املنشور يف جريدة املستقبل 
العراق�ي بالع�دد )1761( يف 2018/10/4 
الرابع�ة( خط�أ  املنطق�ة  قي�ادة ح�دود   (
والصحيح هو ) قيادة حدود املنطقة الثانية 

( لذا اقتىض التنويه
������������������������������������

تنويه
ورد س�هوا يف اعالن محكمة بداءة السماوة 
ذي الع�دد )1870/ب/2014 ( املنش�ور يف 
جريدة املس�تقبل العراقي بالع�دد )1755( 
/1870( االع�الن  ع�دد   2018/9/26 يف 
ب/2018(خط�أ والصحي�ح ه�و )1870/

ب/2014( كم�ا ورد يف مت�ن االعالن القرار 
املرقم )1870/ب/2018  ( خطأ والصحيح 
هو )1870/ب/2014(  لذا اقتىض التنويه.
������������������������������������

تنويه 
لم يذكر سهوا يف اعالن الجامعة التكنولوجية 
املنشور يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد ) 
1757( يف 2018/9/30  عبارة ) بناء كشك 

( لبيع رصيد املوبايل لذا اقتىض التنويه.
������������������������������������

فقدان
فق�دت مني الهوي�ه الصادره من مدرس�ه 
م ام عماره املس�ائيه واملعنونه اىل مدرس�ه 
البتول املس�ائيه املرقم�ه 00046455 العدد 
111 تاري�خ 15/11/2012 باس�م ) زينب 
عبد الحس�ني صك�ر ( عىل من يعث�ر عليها 

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

اعالن
اىل الري�ك ) رش�ا تق�ي ش�هيد ( اقت�ىض 
حض�ورك اىل صندوق االس�كان فرع النجف 
الكائ�ن خل�ف مديري�ه م�اء النج�ف وذلك 
لتثبيت اقرارك باملوافقه عىل قيام رشيكك ) 
رضي�ه حبيب عبد الله ( بالبناء عىل حصتها 
املش�اعه عىل القطعه 52355 /3 حي النداء 
لغرض تسليفه قرض االسكان خالل 15يوم 
داخل العراق وش�هر خارج العراق وبخالفه 

يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة 2018/1084 

التاريخ: 2018/10/4
 إعالن

تبيع مديرية تنفيذ الس�ماوة  سهام املدينني 
) ابراهي�م واس�ماعيل ويحي�ى وامري حمد 
عزيز( يف  العقار تسلس�ل )55م2( بس�اتني 
بليج�ة الرقي�ة الواق�ع يف س�ماوة العائد 
للمدين�ني املذكوري�ن اع�اله املحج�وز لقاء 
طلب الدائن ) حس�ني عب�اس عيل(  البالغ ) 
س�بعة ماليني دينار( زائدا اتعاب محاماة ) 
خمسمائة الف دينار(  فعىل الراغب بالراء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما 
تبدءا من اليوم التايل للنر مستصحبا معه 
التأمين�ات القانوني�ة عرة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل االول

جعفر حسني دخيل آل شرب
املواصفات

1- موقعة ورقمه: س�ماوة / اىل بندر رقمه 
55م2 بساتني بليجة الرقية 

2- جنسه ونوعه:  بستان تسقى بالواسطة 
)حق الترصف( 

3- مش�تمالته: بس�تان تس�قى بالواسطة 
ومغروس باشجار النخايل 

4- مس�احته:  220 مرت مربع/5 اولك/ 37 
دونم

5- الشاغل: اليوجد
6- القيم�ة املقدرة: ثماني�ة وثالثون مليون 
حصة املدينني ) ابراهيم واس�ماعيل ويحيى 
وامري حم�د عزي�ز( بواقع كل واح�د منهم 

مبلغ تسعة ماليني وخمسمائة الف دينار.

اعالن
 اىل الري�ك ) ص�دام عب�د الع�ال نعم�ه ( 
اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان فرع 
النجفالكائن خلف مديريه ماء النجف وذلك 
لتثبيت اقرارك باملوافقه عىل قيام رشيكك ) 
مرتىض عدن�ان عبود ( بالبن�اء عىل حصته 
3 ح�ي  املش�اعه ع�ىل القطع�ه 31493 / 
ميس�ان لغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان 
خالل 15 يوما داخل العراق و30يوما خارج 
الع�راق وبخالفه يس�قط حق�ك باالعرتاض 

مستقبال
������������������������������������

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 أقام املدعي )ش�طب ج�رو صبوح( دعوى 
قضائي�ة لتبدي�ل لقبه وجعل�ه )ال عيايش( 
بدال من )كراغول( فمن لديه حق االعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل خمس�ة عر 
يوماً من تاريخ النر وبعكسه سيتم النظر 
يف الدع�وى وف�ق اح�كام امل�اده )22( من 
قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 

اللواء
هيثم فاضل الغرباوي

مدير الجنسية العام/وكالة
������������������������������������

محكمة جنح املعقل 
العدد:281/ج/2018

التاريخ: 2018/10/4
اعالن 

اىل املتهم الهارب / جعفر صادق جعفر
حي�ث تبني إن�ك مجهول اإلقام�ة والعنوان، 
كون�ك مطل�وب ام�ام املحكم�ة يف القضية 
املرقم�ة 281/ج/2018 وف�ق احكام املادة 
)457 م�ن قان�ون العقوب�ات( فقد اقتىض 
تبلغك من قبل هذه املحكمة بالحضور امام 
ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املحاكمة املوافق 
2018/10/25 لتجي�ب عن التهمة املوجهة 
اليك وبخالفه سوف تجري محاكمتك غيابياً 

وفق القانون.
القايض/اسيل صالح معتوق

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االح�وال املدنية والجوازات واالقامة 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي ) 
ضح�وي عبيد لفات (  يطلب تبديل لقب من 
)نعيمي( اىل ) البعيجي ( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية من خالل مدة اقصاها 
15 يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدعوى وفق اح�كام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدي�ر االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 

العام / وكالة 
������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االح�وال املدنية والجوازات واالقامة 
ملحافظة واسط 

اعالن 
بن�اء عىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي ) 
س�عيد حريجة ع�ودة (  يطل�ب تبديل لقب 
من )الس�لطاني( اىل ) الجبوري ( فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة هذه املديري�ة من خالل 
مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة 
22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 

. 2016
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدي�ر االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 

العام / وكالة
������������������������������������

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 ق�دم املواطن )عباس ش�اكر ه�ادي( طلباً 
يروم فيه تسجيل لقبه وجعله )النائيل( بدال 
من الفراغ واس�تناداً اىل اح�كام املاده )24( 
م�ن قانون البطاق�ه الوطنيه رقم 3 لس�نه 
2016 املع�دل ولغ�رض نر ه�ذا االعالن يف 
الجريدة الرس�مية فمن لديه حق االعرتاض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل عرة ايام من 

تاريخ النر  .
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/ وكالة

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أق�ام املدع�ي )عب�د حس�ن فلي�ح( دعوى 
قضائي�ة لتبدي�ل لقبه وجعل�ه )ال عيايش( 
بدال من )كراغول( فمن لديه حق االعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل خمس�ة عر 
يوماً من تاريخ النر وبعكسه سيتم النظر 
يف الدعوى وفق احكام املاده )22( من قانون 

البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016.
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أق�ام املدعي )محمد حس�ن فلي�ح( دعوى 
قضائي�ة لتبدي�ل لقبه وجعل�ه )ال عيايش( 
بدال من )كراغول( فمن لديه حق االعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل خمس�ة عر 
يوماً من تاريخ النر وبعكسه سيتم النظر 
يف الدعوى وفق احكام املاده )22( من قانون 

البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016.
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 أق�ام املدعي )حميد حس�ن فلي�ح( دعوى 
قضائي�ة لتبدي�ل لقبه وجعل�ه )ال عيايش( 
بدال من )كراغول( فمن لديه حق االعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل خمس�ة عر 
يوماً من تاريخ النر وبعكسه سيتم النظر 
يف الدعوى وفق احكام املاده )22( من قانون 

البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016.
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح املشخاب
 العدد :280/ج/2018
التاريخ 2018/9/26

اعالن
املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
بح�ق   2018/9/26 يف  280/ج/2018 
املج�رم الهارب مس�افر حميد عبد س�وادي 
زي�ادي غيابي�ا الحك�م بالحب�س الش�ديد 
ملدة خمس س�نوات اس�تنادا ألح�كام املادة 
1/459 عقوب�ات واعطاء الحق للمش�تكي 
احمد كاظ�م رشاد بمراجعة املحاكم املدنية 
للمطالب�ة لحق�ه بالتعويض بعد اكتس�اب 
الق�رار درج�ة البتات ومن حق�ه االعرتاض 
عىل الحكم الغيابي اعاله  مدة ثالثة اش�هر 
من تاريخ نر االعالن وعند عدم االعرتاض 
يصبح الحك�م بالتجريم والعقوب�ة بمنزلة 
الحك�م الوجاه�ي اس�تنادا ألح�كام امل�ادة 

243/أ االصولية
القايض

احمد عبد مسلم
 ������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
 العدد :1360/ج2018/1

التاريخ 2018/9/25
اعالن

اىل املتهم الهارب / صبا كريم نجرس
حي�ث انك متهم يف الدعوى املرقمة )1360/

ج2018/3( والخاصة باملشتكي )احمد عبد 
الله عبد الرحيم( وفق املادة 432 وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب االشعار املرفق يف ثنايا 
هذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بوجوب الحض�ور يف موعد املحاكمة 
املص�ادف ي�وم 2018/10/23 وعن�د عدم 
حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 

وعلنا حسب االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
 العدد :358/ج /2018

التاريخ 2018/9/30
اعالن

اىل املتهم الهارب / عيل كاظم محمد
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )358/ج 
)كاظ�م  باملش�تكي  والخاص�ة   )2018/
رحيم انعيم�ة( وفق املادة ) 260 من قانون 
العقوبات(  وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرفق يف ثنايا ه�ذه الدعوى عليه 
تبليغ�ك اعالن�ا بوج�وب  املحكم�ة  ق�ررت 
الحض�ور يف موع�د املحاكمة املص�ادف يوم 
2018/10/30 وعن�د عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلن�ا حس�ب 

االصول
القايض

احمد كاظم جبار
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
 العدد :2095/ج /2018

التاريخ 2018/9/30
اعالن

اىل املته�م اله�ارب / جم�ال اودي�ن عه�د 
)بنكالدش الجنسية( 

حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )2095/ج 
/2018( والخاصة باملشتكي )الحق العام( 
وف�ق امل�ادة ) 24 م�ن قان�ون العقوب�ات(  
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب االش�عار 
املرف�ق يف ثناي�ا ه�ذه الدعوى علي�ه قررت 
املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بوجوب الحضور يف 
موعد املحاكمة املصادف يوم 2018/10/30 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

احمد كاظم جبار
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
 العدد :1558/ج2018/2

التاريخ 2018/10/2
اعالن

اىل املتهم الهارب / جابر جياد عباس
حي�ث انك متهم يف الدعوى املرقمة )1558/

)رائ�د  باملش�تكي  والخاص�ة  ج2 /2018( 
صبيح رحيم( وفق امل�ادة 1/459 عقوبات 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب االش�عار 
املرف�ق يف ثناي�ا ه�ذه الدعوى علي�ه قررت 
املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بوجوب الحضور يف 
موعد املحاكمة املصادف يوم 2018/11/25 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
 العدد :1502/ج2018/2

التاريخ 2018/10/2
اعالن

اىل املتهم الهارب / طالب شاكر ثامر
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )1502/ج 
)حس�ن  باملش�تكي  والخاص�ة   )2018/2
محمد رايض( وفق املادة 1/456/أ عقوبات  
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب االش�عار 
املرف�ق يف ثناي�ا ه�ذه الدعوى علي�ه قررت 
املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بوجوب الحضور يف 
موعد املحاكمة املصادف يوم 2018/11/25 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
 ������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
 العدد :13/ج2017/1
التاريخ 2018/10/2

اعالن
اىل املتهم الهارب / عيل جواد كاظم

حي�ث انك متهم يف الدع�وى املرقمة )13/ج 
)حس�ن  باملش�تكي  والخاص�ة   )2018/1
صف�اء ج�واد( وفق امل�ادة 453م�ن قانون 
العقوب�ات  وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرفق يف ثنايا ه�ذه الدعوى عليه 
تبليغ�ك اعالن�ا بوج�وب  املحكم�ة  ق�ررت 
الحض�ور يف موع�د املحاكمة املص�ادف يوم 
2018/11/14 وعن�د عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلن�ا حس�ب 

االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
������������������������������������

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املشخاب
 العدد :277/ج/2018
التاريخ 2018/9/26

اعالن
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرقم 277/

املج�رم  بح�ق   2018/9/26 يف  ج/2018 
اله�ارب  عيل ناظ�م وحيد جاري املوس�وي 
غيابي�ا الحكم بالحبس البس�يط ملدة اربعة 
اش�هر        اس�تنادا ألح�كام امل�ادة 1/459 
عقوب�ات  ومن حقه االع�رتاض عىل الحكم 
الغياب�ي اعاله  مدة ثالثة اش�هر من تاريخ 
نر االع�الن وعند ع�دم االع�رتاض يصبح 
الحكم بالتجري�م والعقوب�ة بمنزلة الحكم 
الوجاه�ي اس�تنادا ألح�كام امل�ادة 243/أ 

االصولية
القايض

احمد عبد مسلم
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املشخاب
 العدد :323/ج/2018

التاريخ 2018/9/9
اعالن

اىل  /املتهم الهارب ) باسم كاظم حسن عبد 
الزريف( 

حي�ث انك مته�م يف الدع�وى املرقمة 323/
ج/2018 والخاصة باملش�تكي كاظم جويد 
عبد الحس�ن وفق احكام امل�ادة 1/459 من 
قان�ون العقوب�ات ولص�دور ام�ر القب�ض 
والتحري بحقك بموجب مذكرة امر القبض 
29 يف  والتح�ري رق�م املذك�رة 2018/29  
قض�اء  مخت�اري  واش�عار   2018/7/18
املش�خاب املرب�وط يف ثناي�ا اضب�ارة ه�ذه 
الدع�وى املتضمن بانك غ�ري متواجد ضمن 
قض�اء املش�خاب يف الوقت الح�ارض قررت 
هذه املحكمة صباح يوم املحاكمة املصادف 
وف�ق  محاكمت�ك  ألج�راء   2018/10/21
اح�كام املادة 1/459 من قان�ون العقوبات 
وعن�د ع�دم حض�ورك س�تجري املحاكم�ة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الهادي هاني الشمري
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
 العدد :628/ج/2018
التاريخ 2018/9/16

اىل / املتهمة الهاربة / اسيل مسلم برش 
اعالن غيابي

حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )628/ج 
/2018( و املشتكي فيها احمد عباس مالك 
وفق احكام املادة 1/38  عقوبات  وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك  تقرر تبليغ�ك للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة بموع�د املحاكم�ة املواف�ق 
2018/10/10 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك   

تجري املحاكمة  غيابيا  وفق القانون   
القايض

محمد عبد السجاد عبود
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
 رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
 العدد :2079/ج2018/1

التاريخ 2018/9/24
اىل / املته�م  اله�ارب  / س�ا م�اد احم�د 

انصاري  
اعالن غيابي

حي�ث انك متهم يف الدعوى املرقمة )2079/
ج1 /2018( و الخاص�ة باملش�تكي  )س�ا 
م�اد احمد انص�اري  ( وفق   امل�ادة 41 من 
قان�ون االقام�ة  وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حسب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
عليه  ق�ررت املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب  
للحض�ور يف موعد املحاكم�ة  املصادف  يوم 
2018/10/30  وعند عدم حضورك  س�وف 
تج�ري محاكمت�ك  غيابي�ا وعلن�ا  حس�ب 

االصول      
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
 العدد :2072/ج2018/2

التاريخ 2018/9/23
اعالن

اىل / املتهم  الهارب  / محمد تابل ساركار  
اعالن غيابي

حي�ث انك متهم يف الدعوى املرقمة )2072/
ج2 /2018( و الخاص�ة باملش�تكي  )الحق 
الع�ام  ( وفق   امل�ادة 41 من قانون االقامة  
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب االش�عار 
املرف�ق يف ثنايا ه�ذه الدعوى علي�ه  قررت 
املحكمة تبليغ�ك اعالنا بوجوب  للحضور يف 
موعد املحاكمة  املصادف  يوم 2018/11/7  
وعند عدم حضورك  سوف تجري محاكمتك  

غيابيا وعلنا  حسب االصول      
القايض

عدنان كريم عبد عيل
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
  رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
 العدد :6298/ش2018/5

التاريخ 2018/10/2
اعالن

اىل املدعى عليه / قاسم مشتاق سلمان
اقام�ت املدعي�ة )س�عاد عب�د الل�ه موىس( 
الدع�وى بالع�دد 6298/ش2018/5 ام�ام 
ه�ذه املحكم�ة تطل�ب فيها التفري�ق لعدم 
دفع النفقة وملجهولية محل اقامتك ولرح 
القائم بالتبليغ واش�عار مختار منطقة حي 
ميس�ان / النجف ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بخص�وص الدعوى وبموع�د املرافعة اعالنا 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني وعليك 
الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
القادم املوافق يوم 2018/10/11 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض 

عامر طعمة الحار
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
  رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
 العدد :2027/ش /2018

التاريخ 2018/10/2
اعالن

اىل املدعى عليه / انعام عيل عصواج
اقام املدعي احمد حميد بدر الدعوى املرقمة 
اع�اله امام هذه املحكمة يطلب فيه دعوتك 
للمرافعة والحكم عليك بالنشوز وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك فق�د تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحض�ور 
ام�ام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 
2018/10/11 الس�اعة التاس�عة صباح�ا 
وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 
فس�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
  رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
 العدد :272/تصحيح خطأ مادي/2018

التاريخ 2018/10/4
اىل املطل�وب تصحي�ح الخطأ امل�ادي ضده 

فراس قاسم ابراهيم 
ق�دم طال�ب تصحيح الخطأ املادي )حس�ن 
عب�د املحم�د عب�د الرض�ا( طل�ب تصحيح 
الخطأ امل�ادي بالع�دد 272/ تصحيح خطأ 
م�ادي/ 2018 والذي يطل�ب فيها تصحيح 
الخط�أ امل�ادي الحاص�ل يف الق�رار املرق�م 
272/ب2018/3 يف 2018/1/29 ولثب�وت 
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي ثائر طعمة جرب واش�عار مختار 
رشي�ط الريم�وك 1 عب�اس عب�د الحس�ن 
الش�بيل عليه ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك 
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني  اعالن�ا 
للحض�ور يف موعد نظر الطل�ب املصادف يف 
ي�وم 2018/10/10 وعند عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف  يجري 

نظر الطلب بغيابك  وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
  رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
 العدد :3228/ب2018/5

التاريخ 2018/10/4
اىل املدعى عليه امري حسن كاظم 

اقام املدع�ي )حمزة محم�د رزاق( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اع�اله والت�ي يطلب فيها 
الحك�م بتأديتك له مبلغ ثم�ان ماليني دينار 
بموجب وص�ل االمانة امل�ؤرخ 2018/5/1 
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار حي 
الكرام�ة حميد جي�اد العاب�دي عليه قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني للحضور يف موعد املرافعة املصادف 
يف ي�وم 2018/10/15 وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
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اعالن
بجريدتين  املنشيور  باعالننيا  الحاقيا 
املسيتقبل العراقي بعددها املرقم )1753( 
يف 2018/9/24 وجريدة العراق االخبارية 
املرقيم )689( يف 2018/9/24  بعددهيا 
تعلين االمانية العامة للتعبية العلوية عن 
بييع امليواد املسيتهلكة واملسيتخدمة من 
)اجهيزة كهربائيية واثاث مكتبيي ومواد 
مختلفية( وفق قانون بييع وايجار اموال 
الدولية املرقيم )21( لسينة 2013 فعيى 
مين يرغب باالشيراك يف املزاييدة العلنية 
القانونيية  يف  مراجعية قسيم الشيؤون 
العتبية العلويية املقدسية وذليك لالطالع 
عى تفاصييل املواد املذكورة مسيتصحبا 
معيه التأمينات القانونيية البالغة )%20( 
مين القيمة املقدرة بموجيب صك مصدق 
وستجري املزايدة  يف مجمع املقداد املخزني 
شيارع )نجيف ي كربالء( عاميود )235( 
التابيع للعتبة العلوية املقدسية السياعة 
العارشة صباحا من يوم االربعاء املصادف 
2018/10/10 ويتحمل من ترسيو عليه 

املزايدة اجور النرش واالعالن
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

محكمة بداءة الرميثة
العدد / 8/مجدد/2015

التاريخ 2018/10/2 
اعالن

قرار تثبيت ملكية عقار مجدد
تقرر تثبييت ملكيية تمام العقيار املرقم 
)2/233( محلة الغربي والبالغ مساحته 
العموميية )81,60 مير مربيع(  عبيارة 
عن ارض مشييد عليهيا دار ويقع العقار 
يف قضياء الرميثية محلية الغربي باسيم 
العراقيين ورثية املتيويف املرحيوم صكير 
عبد حميزة وعى ضوء سيهامهم الواردة 
 2018/12 املرقيم  الرشعيي  القسيام  يف 
يف 2018/1/17 والصيادر مين محكمية 
االحيوال الشيخصية يف الرميثية باعتبيار 
)61440( سيهم منها 19360 سيهم  اىل 
حسين عبد الحمزة و )9680(  سيهم اىل 
كل  مين )لييى  واميرة وسيعدية ( بنات 
عبيد الحمزة صكير و )3360( سيهم اىل 
انعام كامل عبد السادة و2420( سهم اىل 
عيل عدافة  شينن و )968( سيهم اىل كل 
واحد من )عبر ونهلية وبتول( بنات عيل 
عذافة و )484( سيهم اىل عباس اثر عيل 
و )242( سيهم اىل كل واحيده من )بنن 
وفاطمة ( بنات اثر عى عذافة عليه نعلن 
هيذا القرار يف الصحف املحليية ومن لديه 
اعراض عى القيرار املذكور اعاله تقديم 
ميا لديه من بيانات اىل محكمة اسيتئناف 
املنطقة خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لنرش االعالن وعند انتهاء املدة 
وعدم ورود  اشعار اىل املحكمة خالل املدة 
املذكور ستبارش هذه املحكمة بالتسجيل 

وفقا لقرار تثبيت العائدية
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الرميثة

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
محكمة بداءة الرميثة

العدد / 7/مجدد/2015
التاريخ 2018/10/2 

اعالن
قرار تثبيت ملكية عقار مجدد

تقرر تثبييت ملكيية تمام العقيار املرقم 
والباليغ  الرشقيي  محلية   )   1061   (
مسياحته العمومية )106,56 مر مربع( 
الذي هيو عبارة عين ارض مشييد عليها 
دار متكيون مين غرفتن ومطبيخ وهول 
وحمام ومرافق صحية وساحة مكشوفة 
والبناء من الطابوق ومسيقف بالشيلمان 
والجيدران مغلفة بالسيراميك والقسيم 
االخير بالبليوك ويقيع العقيار يف قضياء 
الرميثية محلية الرشقيي بموجيب قيرار 
املرقم )7/مجدد/2015(  العائدية  تثبيت 
واملؤرخ يف 2018/9/30 الصادر من هذه 
املحكمة باسيم طالب التسيجيل املجدد ) 
حيدر كريم خليل( علييه نعلن هذا القرار  
يف الصحف املحلية ومن لديه اعراض عى 
القيرار املذكور تقديم ميا لديه من بيانات 
اىل محكمية اسيتئناف املنطقة خالل مدة 
ثالثون يوما اعتبيارا من اليوم التايل لنرش 
االعيالن وعنيد انتهياء امليدة وعيدم ورود  
اشيعار اىل املحكمية خيالل امليدة املذكور 
سيتبارش هذه املحكمة بالتسيجيل وفقا 

لقرار تثبيت العائدية
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الرميثة

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة الداخلية 

والجيوازات  املدنيية  االحيوال  مديريية 
واالقامة

والجيوازات  املدنيية  االحيوال  مديريية 
واالقامة 

ملحافظية املثنى /قسيم شيؤون االحوال 
املدنية 

اعالن
قدم املواطن ) بشير شيوان طاهر( طلبا 
اىل هيذه املديرية يطلب فييه تبديل اللقب 
وجعله )املوسيوي( بدال من ) البوحسان( 
وعميال باحيكام امليادة )22( مين قانون 
البطاقية الوطنيية رقيم 3 لسينة 2016 
املعدل تقرر نيرش الطلب باحدى الصحف 
املحلية فمن لديه اعيراض مراجعة هذه 
املديريية خالل فرة خمسية عيرشة يوما 
من تاريخ النرش وبعكسيه سوف ننظر يف 

الطلب حسب االصول
اللواء

هيثيم فاضيل عبياس الغربياوي
مدير االحوال املدنيية والجوازات واالقامة 

/وكالة

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد : 4346/ش/2018

التاريخ 2018/10/4
اعالن

اىل املدعى عليه عبد الله عيل عبد الهادي 
اقاميت املدعية هناء حامد يوسيف الدعوى 
الرشعيية املرقمة اعاله ليدى هذه املحكمة 
تطالبيك فيهيا بتصدييق الطيالق الخارجي 
الواقع بن املتداعيتيان بتاريخ 2018/7/5  
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبليغ يف مركز رشطة شيط العرب املؤرخ  
2018/9/26 ليذا قيررت املحكمية  تبليغك 
بصحيفتن محليتن يوميتن رسيميتن ويف 
حالية عدم حضورك فانه سيوف يتم اجراء 
املرافعية بحقيك غيابيا وفيق القانون علما 
ان موعيد املرافعة يصيادف 2018/10/17 

الساعة التاسعة صباحا  
القايض

شاكر محمود حمود
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن 
اىل املتهيم الغائيب / النقييب احميد رايض 

صينخ حمد 
املنسيوب اىل / مديريية رشطية محافظية 

البرصة واملنشات 
العنوان / محافظة البرصة ي كوت الحجاج

بميا انك متهم وفق املادة 34 من ق ع د رقم 
14 لسنة 2008 لفقدانك املسدس الحكومي 
املرقيم )FXD 057(  نيوع  كليوك مع كافة 
ملحقاتيه وملجهولية محيل اقامتك اقتىض 
تبليغيك بهذا االعيالن عى ان تحير  امام 
محكمة قيوى االمن الداخييل االوىل املنطقة 
الخامسية البيرصة خالل ميدة ثالثون يوما 
مين تارييخ نيرش هيذا االعيالن يف صحيفة 
محلية يومية وتعليقه يف محل اقامتك ومقر 
دائرتيك وتجييب عين التهمية املوجه ضدك 
وعند عدم حضورك  سوف تجري محاكمتك 
غيابيا اسيتنادا الحكام املواد 65 و 68 و 69 
من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اعالن

بنياء عيى الطلب املقيدم من السييد جوده 
طعميه دبيس اليذي يطلب فييه تبديل لقب 
مين )الجبياره ( اىل )الصاليح( فمين لديه 
اعراض مراجعة هيذه املديرية خالل مدى 
اقصاها خمسية عرش يوم وبعكسيه سوف 
تنظير هيذه املديرية يف الطليب وفق احكام 
امليادة 22 من قانون البطاقية الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مديير االحيوال املدنية والجيوازات واالقامة 

العامة
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن
رقم االخطار 
2015/291

من /محكمة قوى االمن الداخيل الخامسية 
بالبرصة 

اىل املتهيم الهيارب الرشطيي سيليم  جعفر 
رايض

املنسيوب اىل قييادة حيرس حيدود املنطقة 
الرابعة  ملا كنت متهما وفق املادة 5 من ق ع 
د رقم 14 لسنة 2008 لغيابك عن مقر عملك 
من تاريخ 2013/12/28 ولحد االن وبما ان 
محل اختفائك مجهيول اقتىض تبليغك بهذا 
االعيالن عى ان تحر اميام محكمة  قوى 
االمن الداخيل الخامسية بالبرصة خالل مدة 
ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا االعالن يف 
محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 
املنقولية والغير  امواليك  غيابييا وتحجيز 
املنقولية ويطليب من املوظفين العمومين 
القاء القبض عليه اينما وجدت وتسليمك اىل 
اقرب سيلطة حكومية والزام االهلين الذين 
يعلميون بمحيل اختفائك باخبيار الجهات 
املختصية اسيتنادا للميادة 69/اوال وثانييا 
وثالثا ورابعا  مين قانون اصول املحاكمات 
الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسينة 

2008
رئيس املحكمة

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد : 1757/ب/2018
التاريخ 2018/10/4

اىل املدعى عليها   وسام طه الزم
تبليغ  

اقيام املدعيي صاليح حميد محميد الذكر 
الدعيوى املرقمية 1757/ب/2018 ضيدك 
يدعيي فيهيا بانيك ماليك العقيار تسلسيل 
10/34  الكزارة مسياحته 900 مر جنسه 
ارض البسيتان مع اشجارها مسجل بالقيد 
113/ت/2015 جليد 1347 البيرصة وهيو 
مجاور للعقار تسلسل 218/4 الكزارة العائد 
للمدعي مسياحته 264 مر جنسيه عرصة 
خالية مسيجل بالقيد 44/ايلول 1948 جلد 
342 البيرصة وانك قمت ميع رشكائك بضم 
العقار العائد للمدعي تسلسيل 2018/4 اىل 
عقاركم دون سبب رشعي او قانوني بحجة 
تصحيح مسياحة العقار بالقيد 18/شباط 
/2016 مجليد 1351 فاصبحيت مسياحة 
العقيار 1184 مر علييه  اقام هذه الدعوى 
ضدكم يطلب فيها بابطال القيد املرقم 18/

شيباط/2016 جلد 1351 وارجاع الحال اىل 
ما كانيت عليه قبيل التصحييح وملجهولية 
محل اقامتك حسيب رشح املبليغ القضائي 
مهند محسين وتاييد املجلس البلدي ملنطقة 
الداكر قيررت املحكمة تبليغكم بصحيفتن 
محليتين يوميتين بالحضيور اميام هذه 
املحكمة يوم املرافعة املوافق 2018/10/14 
ويف حالة عدم حضوركم او من ينوب عنكم  
سوف تجري املحاكمة بحقكم غيابيا وعلنا 

القايض

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد : 4346/ش/2018

التاريخ 2018/10/4
اعالن

اىل املدعى عليه عبد الله عيل عبد الهادي 
اقاميت املدعية هناء حامد يوسيف الدعوى 
الرشعيية املرقمة اعاله ليدى هذه املحكمة 
تطالبيك فيهيا بتصدييق الطيالق الخارجي 
الواقع بن املتداعيتيان بتاريخ 2018/7/5  
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبليغ يف مركز رشطة شيط العرب املؤرخ  
2018/9/26 ليذا قيررت املحكمية  تبليغك 
بصحيفتن محليتن يوميتن رسيميتن ويف 
حالية عدم حضورك فانه سيوف يتم اجراء 
املرافعية بحقيك غيابيا وفيق القانون علما 
ان موعيد املرافعة يصيادف 2018/10/17 

الساعة التاسعة صباحا  
القايض

شاكر محمود حمود
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن 
اىل املتهيم الغائيب / النقييب احميد رايض 

صينخ حمد 
املنسيوب اىل / مديريية رشطية محافظية 

البرصة واملنشات 
العنوان / محافظة البرصة ي كوت الحجاج

بميا انك متهم وفق املادة 34 من ق ع د رقم 
14 لسنة 2008 لفقدانك املسدس الحكومي 
املرقيم )FXD 057(  نيوع  كليوك مع كافة 
ملحقاتيه وملجهولية محيل اقامتك اقتىض 
تبليغيك بهذا االعيالن عى ان تحير  امام 
محكمة قيوى االمن الداخييل االوىل املنطقة 
الخامسية البيرصة خالل ميدة ثالثون يوما 
مين تارييخ نيرش هيذا االعيالن يف صحيفة 
محلية يومية وتعليقه يف محل اقامتك ومقر 
دائرتيك وتجييب عين التهمية املوجه ضدك 
وعند عدم حضورك  سوف تجري محاكمتك 
غيابيا اسيتنادا الحكام املواد 65 و 68 و 69 
من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اعالن

بنياء عيى الطلب املقيدم من السييد جوده 
طعميه دبيس اليذي يطلب فييه تبديل لقب 
مين )الجبياره ( اىل )الصاليح( فمين لديه 
اعراض مراجعة هيذه املديرية خالل مدى 
اقصاها خمسية عرش يوم وبعكسيه سوف 
تنظير هيذه املديرية يف الطليب وفق احكام 
امليادة 22 من قانون البطاقية الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مديير االحيوال املدنية والجيوازات واالقامة 

العامة
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن
رقم االخطار 
2015/291

من /محكمة قوى االمن الداخيل الخامسية 
بالبرصة 

اىل املتهيم الهيارب الرشطيي سيليم  جعفر 
رايض

املنسيوب اىل قييادة حيرس حيدود املنطقة 
الرابعة  ملا كنت متهما وفق املادة 5 من ق ع 
د رقم 14 لسنة 2008 لغيابك عن مقر عملك 
من تاريخ 2013/12/28 ولحد االن وبما ان 
محل اختفائك مجهيول اقتىض تبليغك بهذا 
االعيالن عى ان تحر اميام محكمة  قوى 
االمن الداخيل الخامسية بالبرصة خالل مدة 
ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا االعالن يف 
محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 
املنقولية والغير  امواليك  غيابييا وتحجيز 
املنقولية ويطليب من املوظفين العمومين 
القاء القبض عليه اينما وجدت وتسليمك اىل 
اقرب سيلطة حكومية والزام االهلين الذين 
يعلميون بمحيل اختفائك باخبيار الجهات 
املختصية اسيتنادا للميادة 69/اوال وثانييا 
وثالثا ورابعا  مين قانون اصول املحاكمات 
الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسينة 

2008
رئيس املحكمة

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد : 1757/ب/2018
التاريخ 2018/10/4

اىل املدعى عليها   وسام طه الزم
تبليغ  

اقيام املدعيي صاليح حميد محميد الذكر 
الدعيوى املرقمية 1757/ب/2018 ضيدك 
يدعيي فيهيا بانيك ماليك العقيار تسلسيل 
10/34  الكزارة مسياحته 900 مر جنسه 
ارض البسيتان مع اشجارها مسجل بالقيد 
113/ت/2015 جليد 1347 البيرصة وهيو 
مجاور للعقار تسلسل 218/4 الكزارة العائد 
للمدعي مسياحته 264 مر جنسيه عرصة 
خالية مسيجل بالقيد 44/ايلول 1948 جلد 
342 البيرصة وانك قمت ميع رشكائك بضم 
العقار العائد للمدعي تسلسيل 2018/4 اىل 
عقاركم دون سبب رشعي او قانوني بحجة 
تصحيح مسياحة العقار بالقيد 18/شباط 
/2016 مجليد 1351 فاصبحيت مسياحة 
العقيار 1184 مر علييه  اقام هذه الدعوى 
ضدكم يطلب فيها بابطال القيد املرقم 18/

شيباط/2016 جلد 1351 وارجاع الحال اىل 
ما كانيت عليه قبيل التصحييح وملجهولية 
محل اقامتك حسيب رشح املبليغ القضائي 
مهند محسين وتاييد املجلس البلدي ملنطقة 
الداكر قيررت املحكمة تبليغكم بصحيفتن 
محليتين يوميتين بالحضيور اميام هذه 
املحكمة يوم املرافعة املوافق 2018/10/14 
ويف حالة عدم حضوركم او من ينوب عنكم  
سوف تجري املحاكمة بحقكم غيابيا وعلنا 

القايض

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الصوب الكبر
رقم االضبارة 2018/1370

التاريخ 2018/9/18
اىل املنفذ عليه /  موىس جرب عبد الحسن

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل التبليغات 
اليواردة لنيا واشيعار منطقة حيي الحكام 
وكتاب التبليغات القضائيية املرقم 1370/

الصوب الكبر انك مجهول االقامة وليس لك 
موطين دائم او مختار يمكين اجراء التبليغ 
عليه اسيتنادا للمادة 27 مين قانون التنفيذ 
تقيرر تبليغيك اعالنيا بالحضيور يف مديرية 
التنفييذ الصوب الكبر خالل خمسية عرش 
يوميا تبدا مين الييوم التايل للنيرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك سيتبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر :  
يف   2017/14232 املرقمية  الكمبيالية 
2017/4/18 واملتضمنية الزاميك بتسيديد 
مبلغيا قيدره 15,000,000 خمسية عرش 

مليون دينار لصالح الدائن توفيق منعم
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الصوب الكبر
رقم االضبارة 2018/1369

التاريخ 2018/9/18
اىل املنفذ عليه /  موىس جرب عبد الحسن

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل التبليغات 
اليواردة لنيا واشيعار منطقة حيي الحكام 
وكتاب التبليغات القضائيية املرقم 1369/

الصوب الكبر انك مجهول االقامة وليس لك 
موطين دائم او مختار يمكين اجراء التبليغ 
عليه اسيتنادا للمادة 27 مين قانون التنفيذ 
تقيرر تبليغيك اعالنيا بالحضيور يف مديرية 
التنفييذ الصوب الكبر خالل خمسية عرش 
يوميا تبدا مين الييوم التايل للنيرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك سيتبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر :  
يف   2017/14233 املرقمية  الكمبيالية 
2017/4/18 واملتضمنية الزاميك بتسيديد 
اربعية عيرش  مبلغيا قيدره 14,000,000 

مليون دينار لصالح الدائن توفيق منعم
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة 

قسم الدعاوي
القضية املرقمة  :2018/911

مقتبس حكم غيابي
1  ياسيم املحكمية : محكمية قيوى االمن 

الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
2  ي اسيم املتهم الغائب : الرشطي اكرم عبد 

الزراق حبيب عودة )مطرود من الخدمة(  
3  ي رقم الدعوى : 2018/911 

4  ي تاريخ ارتكاب الجريمة : عام 2008
5 ي تاريخ الحكم  : 2018/8/15

6  يامليادة القانونية : 32 من ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 املعدل

7  ياملنسيوب اىل /قييادة حيدود املنطقية 
الرابعة

8 ي خالصية الحكيم :  عيدم شيمول املتهم 
اعياله بقانون العفيو العام رقم 27 لسينة 
2016 عن التهمة املسينده اليه وفق احكام 
امليادة 32 مين ق ع د رقم 14 لسينة 2008 

لعدم تسديد املبالغ املرتبة بذمته 
9 ي السيجن مليدة )سيبع سينوات( وفيق 
احكام امليادة )32( اوال مين ق ع د رقم 14 
لسينة 2008 املعدل وبداللة امليواد 61/اوال 
و 69/اوال مين ق أ د  رقم 17 لسينة 2008 
الختالسيه املسيدس الحكومي اليذي بذمته 
واملرقيم  X20090Z  نوع برتا مع ملحقاته 

عام 2008
 10 ي تضمينه مبلغ مقداره ) 5,202,000( 
خمسية ماليين ومائتان واثنيان الف دينار 
عين قيمة املسيدس  املختلس املشيار اعاله 
مع ملحقاته استنادا الحكام املادة 32 ثانيا 
من ق ع د رقم لسنة 2008 املعدل تستحصل 

منه بالطرق التنفيذية 
11 ي اعتبيار جريمته اعياله مخلة بالرشف 
استنادا للمادة 21/أ ي 6 من ق ع د رقم 111 

لسنة 1969 املعدل
12  ي طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل 
اسيتنادا الحكام امليادة 38/ثانيا من ق ع د 
رقيم 14 لسينة 2008 املعدل بعد اكتسياب 
الحكيم الدرجة القطعية بداللية املادة 89/

اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
13 ي اعطياء املوظفين العمومين صالحية 
القياء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم 
الصادر بحقه والزام املواطنن باالخبار عن 
محل اختفائه اسيتنادا الحيكام املادة 69/

ثانيا وثالثا  من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
14  ي تعمييم اوصياف املسيدس املوصيوف 

اعاله وفق القانون
15 ي تنزيل املسيدس املشيار اليه اعاله من 
الذمية بعد اكتسياب قيرار الحكيم الدرجة 

القطعية 
16 ي حجيز امواله املنقولية والغر منقولة 
اسيتنادا الحيكام املادة 69/رابعيا من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008
17 ي تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب 
جبيار عاتي جيرب البالغة 25,000 خمسية 
وعيرشون الف دينيار  عراقي ترصف له من 
خزينية الدولة بعد اكتسياب الحكم الدرجة 

القطعية 
 قيرارا غيابييا صادرا باتفاق االراء اسيتنادا 
الحيكام امليادة 60/سادسيا مين ق أ د رقم 
17 لسينة 2008 قابال لالعيراض والتمييز 
اسيتنادا الحكام امليادة 71/ اوال وثانيا  من 

نفس القانون وافهم بتاريخ 2018/8/15
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من السييد ازهر عبد 
الحسين زياره الذي يطلب فيه تبديل لقب 
مين )العطبيي ( اىل )املوسيوي( فمين لديه 
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اقصاها خمسية عرش يوم وبعكسيه سوف 
تنظير هيذه املديرية يف الطليب وفق احكام 
امليادة 22 من قانون البطاقية الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 
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قسم الدعاوي
القضية املرقمة  :2016/236

مقتبس حكم غيابي
1  ياسيم املحكمية : محكمية قيوى االمن 

الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
2  ي اسم املتهم الغائب : الرشطي مصطفى 

زكي جواد كاظم )مطرود من الخدمة(  
3  ي رقم الدعوى : 2016/236

4  ي تاريخ ارتكاب الجريمة : 2015/5/9
5 ي تاريخ الحكم  : 2018/8/12

6  يامليادة القانونيية : 5و32 من ق ع د رقم 
14 لسنة 2008 املعدل

7  ياملنسيوب اىل /قييادة حيدود املنطقية 
الرابعة

8 ي خالصية الحكيم :  ايقياف االجيراءات 
القانونيية بحقيه وقفيا نهائيا عين التهمة 
املسينده اليه وفيق املادة 5 مين ق ع د رقم 
14 لسينة 2008 املعدل وذليك لغيابه للفرة 
مين  2015/5/9 ولغايه طرده من الخدمة 
بتارييخ 2016/7/4 بموجيب االمر االداري 
املرقيم 56355 يف 2016/7/4  الصيادر من 
املديريية العامية الدارة امليوارد البرشيية /

التقاعد لشيموله بقانون العفيو العام رقم 
27 لسنة 2016 

9 ي عدم اسيتفادة املتهم من قانون العفو 
العام رقم 19 لسنة 2008 او اي عفو خاص 
وحسيب كتياب االدلية الجنائيية يف مديرية 
رشطية محافظة البرصة واملنشيات بالعدد 

19138 يف 2016/12/15 
10 ي ان الجريمة ليست من الجرائم املستثناة 
حسيب نص املادة 4 من قانون العفو العام 

رقم27 لسنة 2016
11 ي يف حيال ارتكب املتهيم الذي اعفى عنه 
بموجب احكام هذا القانيون جناية عمدية 
خالل خمس سنوات  من تاريخ االعفاء تنفذ 
بحقيه العقوبيات التي اعفيي منها وتحرك 

االجراءات الجزائية بحقه 
12 ي عيدم شيمول املتهيم اعياله بقانيون 
العفو العام رقم 27 لسنة 2016 عن التهمة 
املسيندة اليه وفق احيكام املادة 32 من ق ع 
د رقم 14 لسينة 2008 املعدل لعدم تسديده 
املبليغ املرتيب بذمتيه عين قيمية الهويية 

املختلسة اواعادتها  
13 ي السجن ملدة )سبع سنوات( وفق احكام 
امليادة )32( اوال مين ق ع د رقم 14 لسينة 
2008 املعدل وبداللية املواد 61/اوال و 69/

اوال من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 الختالسه 
 )1770721  ( املرقمية   الوزاريية  الهويية 
التي اسيتصحبها معيه عند غيابيه بتاريخ 

2015/5/9
14 ي تضمينيه مبلغ مقيداره )   3,750   (   
ثالثة االف وسيبعمائة وخمسون دينار عن 
قيمة الهوية الوزارية املرقمة ) 1770721( 
استنادا للفقرة ثانيا من املادة 35 من ق ع د 

تستوىف منه بالطرق التنفيذية
15  ياعتبيار جريمته اليواردة يف الفقرة 13 
اعاله مخلة بالرشف استنادا للمادة 21/أ ي 

6 من ق ع 
16 ي طيرده مين الخدمية عميال باحيكام 
املادتن 38/ثانيا و 40/اوال أ من ق ع د رقم 

14 لسنة 2008 املعدل
17 ي اعطياء املوظفين العمومين صالحية 
القياء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم 
الصادر بحقه والزام املواطنن باالخبار عن 
محل اختفائه اسيتنادا الحيكام املادة 69/

ثانيا وثالثا  من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
18 ي حجيز امواله املنقولية والغر منقولة 
اسيتنادا الحيكام املادة 69/رابعيا من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008
19 ي تعميم اوصاف الهوية  املوصوفة اعاله 

وفق القانون
20 ي تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب 
جبيار عاتي جيرب البالغة 25,000 خمسية 
وعيرشون الف دينيار  عراقي ترصف له من 
خزينية الدولة بعد اكتسياب الحكم الدرجة 

القطعية 
 قيرارا غيابييا صادرا باتفاق االراء اسيتنادا 
الحيكام امليادة 60/سادسيا مين ق أ د رقم 
17 لسينة 2008 قابال لالعيراض والتمييز 
اسيتنادا الحكام امليادة 71/ اوال وثانيا  من 

نفس القانون وافهم بتاريخ 2018/8/12
اللواء الحقوقي
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إعالن قائمة األوملبي الذي يعسكر 
يف أنطاليا األثنني

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن اتحاد الكرة قائم�ة المنتخب االولمبي التي 
س�تدخل معس�كرا تدريبيا في انطالي�ا تحضيرا 

للتصفيات االولمبية.
الثالث�اء  مس�اء  األولمب�ي،  المنتخ�ب  وخ�اض 
الماض�ي، آخ�ر وحداته التدريبية ف�ي بغداد، قبل 
أن يغ�ادر إل�ى أنطاليا للدخول بمعس�كر تدريبي 

هناك.
وقال المدرب المس�اعد عب�اس عبيد في تصريح 
صحفي، إن “المنتخب س�يتوجه ف�ي الثامن من 

الش�هر الحالي إلى مدينة أنطاليا التركية للدخول 
بمعس�كر تدريبي يس�تمر لمدة عش�رة أيام، من 
المؤم�ل أن يش�هد إقام�ة ع�دد م�ن المباري�ات 

التجريبية”.
وبي�ن، أن “الوفد سيش�مل 27 العباً، عش�رة من 
بينه�م من المحترفي�ن في أوروب�ا” الفتا الى أن 

“المعسكر يعد أول محطات اإلعداد للتصفيات 
اآلسيوية التي ستقام العام المقبل”.

وأش�ار عبي�د إل�ى، أن “أب�واب المنتخ�ب 
س�تبقي مفتوحة للمجتهدين في الدوري 
المحل�ي، ألن الجهاز الفني يملك متس�عاً 

ساري حيث هازارد عىل اكتساب 
صفة مفقودة

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ُيواص�ل النجم البلجيكي إيدين ه�ازارد تقديم أداء قوي 
برفقة فريقه اللندني تشيلسي، إذ يتصدر صانع األلعاب 
الموه�وب ترتي�ب هدافي ال�دوري اإلنجلي�زي، برصيد 
6 أه�داف، فض�اًل ع�ن تأثي�ره الواض�ح عل�ى “البلوز” 
هذا الموس�م.لكن يبدو أن مدرب تشيلس�ي ماوريسيو 
س�اري، ُيريد من نج�م فريق�ه األول أن يواصل تطوره 
الكروي، ويعمل بش�دة على صف�ة الزال يفتقدها فوق 
المس�تطيل األخضر، من أجل حص�د المزيد من الجوائز 

الفردية والجماعية في عالم الساحرة المستديرة.
وف�ي هذا الش�أن، ق�ال ماوريس�يو س�اري إن هازارد 
“ُيمك�ن أن يتحس�ن إذا أصبح أكث�ر عدوانية فوق أرض 

الملعب، وأعطى أحسن ما لديه”.
وأضاف المدرب اإليطالي في حديثه مع شبكة “سكاي 

س�بورت”، أنه “م�ن الس�هل تحفيز ه�ازارد طالما أنه 
يس�تمتع باللعب”.وتابع س�اري )59 عاما(: “أس�لوبه 
سهل للغاية ولم يكن في حاجة إلى إستراتيجيات مني، 
ه�ازارد ال يتأثر باإلعالم وبما يح�دث حوله، طالما أنه 

يلعب كرة القدم، التي ُيحبها”.
ه�ذا وكان ه�ازارد مح�ط أنظ�ار العدي�د م�ن األندي�ة 
األوروبية الكبيرة في فترة االنتقاالت الصيفية، السيما 
بعد توهجه الكبير مع بلجيكا في مونديال روسيا 2018، 

والذي احتل فيه الشياطين الحمر المركز الثالث.
وعب�ر ري�ال مدري�د عن رغب�ة كبير في الحص�ول على 
خدم�ات هازارد، بيد أن ناديه تشيلس�ي رفض التفريط 
فيه.ُيش�ار إلى أن هازارد اعترف مؤخراً بأنه كان ينوي 
االنتقال إلى إسبانيا من أجل تحقيق حلمه باللعب هناك، 
غير أنه قرر البقاء في نهاية المطاف مع النادي اللندني 

تشيلسي.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني إلنتر 
مي�الن، قائمة فريق�ه اس�تعداًدا لمواجهة 
الجول�ة  بمنافس�ات  األح�د،  غ�دا  س�بال، 
الثامنة من الدوري اإليطالي.وجاءت قائمة 

النيراتزوري كالتالي:
هاندانوفيتش، باديلي، بيرني، فيرساليكو، 

دي فري، رانوكيا، أسامواه، ميراندا، دالبرت، 
جالياردين�ي،  س�كرينيار،  أمب�روزو،  دي 
فيتش�ينو، ناينجوالن، جواو ماريو، بورخا 
فاليرو، بيريسيتش، بروزوفيتش، إيكاردي، 
لوت�ارو مارتيني�ز، كيت�ا بال�دي، بوليتانو 
المرك�ز  مي�الن،  إنت�ر  وكاندريفا.ويحت�ل 
الراب�ع برصيد 13 نقطة، بينما يأتي س�بال 

في المرتبة الثالثة عشر بتسع نقاط.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�فت تقارير صحفية بريطانية، اليوم ، عن اجتماع سري 
يق�رب أدري�ان رابي�و نج�م باريس س�ان جيرم�ان من 

االنتقال إلى برشلونة في الموسم القبل.
وذك�رت صحيف�ة “ذا صن” البريطاني�ة، أن إيريك 
أبيدال الس�كرتير الفني لبرش�لونة عقد اجتماًعا 
سرًيا مع الالعب الفرنسي الشاب، من أجل حسم 

انضمامه إلى البارسا في الصيف المقبل.
وكان�ت تقارير صحفية إس�بانية قد أكدت أن 
رابي�و رفض 4 عروض من ناديه الفرنس�ي، 

من أجل التمديد والتوقيع على عقد جديد.
وينته�ي عق�د رابيو مع الفريق الباريس�ي 
في الموس�م الحالي، وسيكون قادًرا على 
التوقي�ع مع أي ن�اٍد مجاًن�ا، خالل فترة 

االنتقاالت الشتوية المقبلة.
وعلى الرغم من اهتمام برشلونة الكبير 
بض�م الالعب، إال أن الن�ادي الكتالوني لن 
يكون الوحيد في هذا الس�باق، ولكنه سيجد 
منافس�ة من توتنهام الذي يسعى للحصول على 
خدم�ات رابي�و في فت�رة االنتقاالت الش�توية 
المقبل�ة مقابل مبل�غ مخفض م�ن المال.كما 
يحرص مانشس�تر سيتي ويوفنتوس على ضم 

الالعب الفرنسي من صفوف سان جيرمان.

سباليتي حيشد نجومه ملواجهة سبال

اجتامع رسي يقرب رابيو 
من برشلونة

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أشاد النجم السويسري روجر فيدرر بغريمه 
رافائي�ل ن�ادال وبالمه�ارات الجدي�دة التي 
أدخله�ا إل�ى لعب�ة التنس.وقال في�درر، في 
 :”tennisworldusa“ تصريحات أبرزها موقع
“أدخل نادال العديد من اللمحات الجديدة إلى 
اللعبة لم نش�اهدها من قبل، فعند النظر إلى 
الدوران الكبير في تس�ديداته والقوة البدنية 
الهائل�ة التي يتمتع بها والتحرك المميز على 
المالع�ب الترابية، كلها أم�ور خاصة للغاية 
وغير مس�بوقة”.وأضاف: “نادال بطل كبير، 
منذ البداية عندما واجهت�ه للمرة األولى في 
ميام�ي، كان م�ن الس�هل للغاية الق�ول أنه 
س�يتوج بلقب في روالن ج�اروس على أقل 
تقدي�ر إن لم يكن أكثر من ذل�ك، وبالفعل لم 
يخالف هذا التوقع”.وتابع: “لم يتوقف نادال 

عند هذا الحد، بل أصبح أحد أس�اطير اللعبة، 
وبالتال�ي كان من دواعي فخ�ري مواجهته 
في الكثير م�ن المباري�ات الرائعة، وخاصة 
في أعلى المس�تويات س�واء في بلدي أو في 

الجراند س�الم أو خالل بطوالته 
ن�ادال  أن  المفضلة”.يذك�ر 
بغريم�ه  أش�اد  وأن  س�بق 
التاريخ�ي، قائاًل: “لم يس�بق 

لي وأن شاهدت العًبا يملك كل 
اإلمكانات التي يتمتع بها فيدرر، 

سواء في اإلرسال القوي أو الضربات 
األمامي�ة الممي�زة وتحركات�ه الرائعة، فكل 
ما قدمه فيدرر على مدار الس�نوات الماضية 
وما س�يقدمه ف�ي العامين المقبلي�ن أموًرا 

هامة للغاية بالنسبة لرياضة 
التنس”.

            المستقبل العراقي / وكاالت

تراجعت أسهم يوفنتوس بشدة، اليوم ، وبرر أحد المتعاملين 
التراجع، بمزاعم االغتصاب الموجهة للبرتغالي كريستيانو 

رونالدو، مهاجم الفريق.
ونف�ى رونال�دو، ال�ذي انضم ليوفنت�وس من ري�ال مدريد 

الصيف الماضي، هذه المزاعم.
وس�جلت أسهم النادي اإليطالي تراجعا بنسبة 7 %، بحلول 

الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش، ظهر اليوم.

انخف�ض  ق�د  الس�هم  وكان 
بنس�بة %13، منذ ظهور 

الثالث�اء  المزاع�م، 
الماضي.

وترافق التراجع مع 
ص�دور بيانات، أمس 

الخميس، من شركتي نايكي وإلكترونيك 
أرتس، الراعيتين للفريق، حيث أعربتا عن القلق إزاء الوضع 
الحالي.وقالت نايكي “نش�عر بقلق عميق من هذه المزاعم، 

وسنستمر في مراقبة الوضع عن كثب”.

فيدرر: نادال منح لعبة التنس مهارات جديدة

أسهم يوفنتوس تواصل 
االهنيار بسبب رونالدو

             بغداد/ المستقبل العراقي

جرت اليوم السبت قرعة دور ال�16 من بطولة 
كأس زاي�د لألندي�ة األبطال }البطول�ة العربية 

لألندية{، بالعاصمة السعودية الرياض.
الثالث�ي  م�ن  كل  ال��16  دور  ف�ي  ويش�ارك 
السعودي الهالل والنصر وأهلي جدة، والرباعي 
المصري الزمالك واألهلي واالتحاد السكندري 
واإلس�ماعيلي، إل�ى جان�ب الثالث�ي الجزائري 
مولودي�ة الجزائ�ر ووف�اق س�طيف واتح�اد 
العاصم�ة، والثنائي المغربي الرج�اء والوداد، 
والنجم الساحلي التونسي، والمريخ السوداني، 

والنفط العراقي، والوصل اإلماراتي.
وس�تبدأ منافس�ات مباري�ات دور ال��16 من 
البطول�ة، خ�الل ش�هر أكتوب�ر تش�رين األول 
الحال�ي حتى ش�هر يناير كان�ون الثاني 2019 
المقبل، وذل�ك بعدما تتفق جمي�ع األندية، في 
ورشة عمل ستقام لها، على المواعيد المناسبة 
لمبارياتها، حيث س�تلعب مباري�ات هذا الدور 

بنظام الذهاب واإلياب }خروج المغلوب{.
وكان رئيس االتح�اد العربي لكرة القدم تركي 
آل الش�يخ، ق�د أطلق نس�خة جدي�دة لبطوالت 
األندية العربية، ورصد لها جوائز مالية كبيرة، 

إذ تبلغ جائزة النادي البطل 6 ماليين دوالر.

النفط يواجه اهلالل السعودي يف دور 
الـ »16« لألندية العربية

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ل�م يقم ريال مدريد، بالتعاقد مع نجم كبير في 
الميركاتو الصيفي الماضي، لكن الواقع يش�ير 

إل�ى عكس ذل�ك، فالن�ادي الملك�ي أبرم 
لكنه�ا خارج  صفقة كبي�رة 

الخطوط.وقال�ت صحيف�ة 
إن  اإلسبانية،  “م��اركا” 

تعاقد  مدري�د  ري���ال 
م�ع الكن�دي ديفي�د 
 ، ن بكنس����و هو
ال�47  صاح�����ب 

يعمل  وال�ذي  عاًم�ا، 
ف�ي الفالديبيباس منذ 

األيام األخيرة من الصيف.وأكدت أن الكندي كان 
مس�ؤوال عن توليد الدخل في س�بع مؤسسات 
كبيرة مختلفة، منها نادي تورنتو لكرة السلة، 
وأصبح هوبكنس�ون صانع األم�وال جزًءا من 
فريق خوس�يه أنخيل سانش�يز، المدي�ر العام 
للن�ادي الملكي.وحص�ل ري�ال مدريد 
على توصي�ة من إحدى الش�ركات 
الرياضية، المتخصصة في تدريب 
المواه�ب ف�ي اإلدارة الرياضي�ة، 
والت�ي نصحت الل�وس بالنكوس 
بالتعاق�د م�ع هوبكنس�ون.وكان 
هوبكنسون قد صرح عندما وصله 
عرض ريال مدريد: “أدير أندية لديها 
أكثر من مليون معجب على الفيسبوك، 
كيف يمكنني رفض عرض النادي الذي يملك 
100 ملي�ون معجب”.وآخر صفقاته كانت في 
الع�ام الماض�ي حي�ث حص�ل عل�ى صفقة 
رعاي�ة إلحدى الش�ركات الكندي�ة مقابل 
530 مليون ي�ورو، وهذا ما جعله يلقب 

برجل ال�530 مليون.

ريال مدريد يتعاقد مع رجل 
الـ »530« مليون

            المستقبل العراقي/ وكاالت

البرتغال�ي، مارس�يلو ريبيل�و  الرئي�س  أب�رز 
دي سوس�ا، الي�وم الجمعة، “ال�دور الرياضي 
والوطن�ي” لكريس�تيانو رونال�دو، عقب بالغ 
باالغتصاب، أسفر عن فتح تحقيق في الواليات 

المتحدة ضد الالعب.
وق�ال ريبيل�و دي سوس�ا للصحفيي�ن، خالل 
الجمهوري�ة  تأس�يس  ي�وم  فعالي�ات  إح�دى 
البرتغالية “ال أغير الفكرة حول الدور الرياضي 
والوطني لشخص، يتعرض اليوم ألمور خاصة 

بالقضاء، وعاش في بلدنا”.
وطال�ب الرئيس ب�”تحرك القض�اء”، وانتظار 

انتهاء القضية “الستخالص النتائج”.
ف�ي  يوفنت�وس،  مهاج�م  رونال�دو،  وتلق�ى 
الساعات األخيرة، دعم رئيس االتحاد البرتغالي 
لكرة القدم، فرنان�دو جوميز، ومدرب منتخب 

البرتغال، فرناندو سانتوس، إزاء الدعوى.
وكان رونال�دو ق�د نف�ى األربع�اء ب�”ش�كل 
قاط�ع”، اتهامات امرأة له باغتصابها في الس 

فيجاس )الواليات المتحدة(، عام 2009.
وكان�ت مجل�ة )دي�ر ش�بيجل( األلماني�ة، قد 
كشفت عن هوية السيدة، التي اتهمت رونالدو 
باالغتصاب، وه�ي العارضة األمريكية كاثرين 

مايورجا.

رئيس الربتغال يديل برأيه 
يف قضية رونالدو

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة إنجليزي�ة، اليوم ، 
عن اهتمام الفرنس�ي زين الدي�ن زيدان، بضم 
3 العبين من مانشس�تر يونايتد، في موس�مه 

األخير رفقة ريال مدريد.
ووفًق�ا لما كش�فت عنه صحيفة “مانشس�تر 
إيفنن�ج ني�وز” اإلنجليزي�ة، فإن زي�دان كان 
يرغ�ب في الحصول على خدمات كل من بول 

بوجب�ا، وأنتوني مارس�يال، والحارس دي خيا، 
في الموسم األخير له مع الميرنجي.

وأوضحت الصحيفة أن اجتماعات غير رس�مية 
عقدت في الموس�م الماضي، طلب خاللها ريال 
مدريد أن يبقى عل�ى علم دائم بأوضاع الالعبين 

الثالثة.
وتش�ير صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أنه 
في حال تولي زيدان تدريب مانشس�تر يونايتد، 
ف�إن بط�ل العالم س�يكون عام�اًل أساس�ًيا في 

استعادة االنسجام في غرف المالبس.
ويملك الفرنسي بوجبا، الكثير من الخالفات مع 
الم�درب البرتغال�ي جوزيه موريني�و، وبات كل 
ش�يء بينهما واضًحا للجميع، ال سيما عقب ما 
ح�دث بينهما في تدريبات الفريق األس�بوع قبل 

الماضي.
وكان مارس�يال مرش�ًحا للرحي�ل ع�ن صفوف 
مانشس�تر يونايتد في فترة االنتقاالت الصيفية 

الماضية، إال أن إدارة النادي تمسكت بخدماته.

الكشف عن رغبة زيدان يف آخر مواسمه مع ريال مدريد

            المستقبل العراقي / متابعة
 

وض�ع س�يلفيو بيرلس�كوني، مال�ك 
ميالن الس�ابق، ورئيس مون�زا حاليا، 
بع�ض القي�ود عل�ى العب�ي فريقه، 
عقب تمكنه من ش�راء النادي، 
خالل الفت�رة الماضية.وقال 
برلسكوني، في تصريحات 
بحسب صحيفة “كوريري 
ديللو س�بورت”: “سيكون 
فريًق�ا ش�اًبا م�ن الالعبين 
اإليطاليين فقط”.وأضاف “لن 
يكون هناك أي العب بلحية أو 

يضع وش�ًما، وجدنا بالفعل مصففي 
ش�عر للفريق، نريد أن نكون مهذبين، 
ونكون مثاالً للعدالة واللعب النظيف”. 
وتاب�ع “العبون�ا س�يصبحًون مث�اال 
لاللتزام في أرض الملعب، سيعتذرون 
إذا ارتكبوا مخالفة، وسي����عاملون 
الحك����م كرجل نبي�ل، ويصافحون 
المب�اراة،  نهاي�ة  ف�ي  خصومه�م 
باختص�ار، ش�يء مختل�ف ع�ن كرة 

القدم الحالية”.
وقرر برلسكوني، مالك ميالن السابق، 
شراء مونزا، الذي يلعب في منافسات 

دوري الدرجة الثالثة اإليطالي.

برلسكوين يفرض قواعد غريبة عىل العبي ناديه اجلديد
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

الرجل الذي »مات« 9 مرات!
 Sunshine ُول�د يف س�احل  يعان�ي رج�ل 
األسرتايل من حالة غريبة عرضته للشعور 
بامل�وت ألكثر من مرة، بس�بب توقف قلبه 
العرشي�ن م�ن  أن كان يف  بانتظ�ام من�ذ 
عم�ره. ويمكن أن يكون جيمي بول، الذي 
يعي�ش يف لندن، محظوظا بما فيه الكفاية 
للبقاء عىل قيد الحي�اة رغم مرضه القلبي 
الذي يطلق عليه اسم تضخم عضلة القلب 
املرتاك�ز، ولكن األطب�اء يقول�ون إن قلبه 
قد يس�تمر بالعم�ل مدة 5 س�نوات أخرى 
فق�ط. ويعرتف ب�ول البالغ م�ن العمر 29 
عاما، بأن والدته تسأله يف كل مرة تتحدث 
مع�ه فيها »ه�ل توفيت هذا األس�بوع؟«، 
ويج�ب ضاح�كا »لي�س ه�ذا األس�بوع«، 
مح�اوال االس�تمتاع بالحياة ق�در اإلمكان 

ع�ىل الرغ�م من مرض�ه الخط�ر. وأوىص 
األطباء املريض األسرتايل، بتجنب ممارسة 
الرياض�ة، يف حني أنه س�افر ح�ول العالم 
وتزلج عىل الجليد يف جب�ال األلب. وأصيب 
ب�ول بهذا امل�رض منذ والدت�ه، وهي حالة 
يصب�ح فيها ج�زء من عضل�ة القلب أكثر 

كثافة، وُيعتقد أنها تؤثر عىل واحد من بني 
5 آالف شخص، حيث تصبح عضلة القلب 
أق�ل ق�درة عىل ض�خ الدم بش�كل صحيح 
حول الجسم، ما يؤدي يف بعض األحيان إىل 
مضاعف�ات مميتة. ويمكن لبعض املرىض 
أن يعيشوا مع املرض دون املعاناة من آثار 
خط�رة، ولكن الس�يد بول ق�ال إن حالته 
قاتلة وأكثر تعقيدا. واآلن، ُزود بول بجهاز 
جس�مه،  داخ�ل   ICD يس�مى  إلكرتون�ي 
يمكنه إعادة تش�غيل قلب�ه تلقائيا عندما 
يتوق�ف. وقال ب�ول، ال�ذي يعم�ل كخبر 
مب�دع يف التكنولوجي�ا: »امل�رة األوىل الت�ي 
أصبت فيها باملش�كلة القلبية كانت عندما 
كن�ت يف العرشي�ن م�ن عم�ري. وتطلبت 
عملية اإلنع�اش القلبي الرئوي 45 دقيقة، 

واس�تيقظت بع�د أس�بوع م�ن الغيبوبة، 
وقي�ل يل كل ما ح�دث«. واس�تطرد قائال: 
»يف امل�رة الثاني�ة، كنت مع أبن�اء عمومي، 
ش�عرت بال�دوار وأصبت باألزم�ة القلبية، 
وأتذكر أنني استيقظت وأنا أفكر: هل حقا 
ذهب�ت إىل أبناء عمي أم كان األمر حلما؟«. 
ثم تمتع بول بس�نة ونصف دون مشاكل، 
حت�ى تع�رض ألربع أزم�ات قلبي�ة أخرى 
خ�الل 3 أس�ابيع، بع�د انتقال�ه إىل لندن. 
وق�ال: »املرة الثالثة ل�م تكن إال بعد عامني 
ونص�ف، وكانت األوىل بالنس�بة يل يف لندن 
بينما كنت متوجها إىل العمل، قبل اإلصابة 
بالنوب�ة الرابع�ة والخامس�ة بعد أس�بوع 
واح�د بالضبط. وتعرضت لألزم�ة القلبية 

السادسة أثناء توجهي للعمل أيضا«.

تنهئة شكر وتقدير 

األه��ل  وس�ط ف���رح��ة 
واألق���رب�اء ت�م إط��ف�اء 
الش�معة األوىل بمناسبة عيد 
ميالد مصطفى بسام قاسم 
متمنني له املوفقية يف حياته 

ومستقبل زاهر.

بسام قاسم

تحي�ة م�ن األعماق نس�طرها محملة بعطور الش�كر 
واالمتنان اىل الس�ت ) ابتهال هاشم صابط ( مدير عام 
دائرة التخطيط واملتابعة لهذه الروح الطيبة املعطاءة 
ونهديها دعواتنا الخالصة وش�كرنا العميق ، بارك الله 
فيها ويف عملها .  صاحبة األخالق الرفيعه .. واألسلوب 
األخ�اذ.. واألدب يف ش�خصيتها..والتي تمل�ك فن رائع 
يف التعام�ل مع جميع املراجع�ني .. فمهما طلبنا منها 
أي عم�ل ق�د يرهقه�ا.. نجد أنه�ا ترد علين�ا كعادتها 
بأبتسامتها البهيه.. ومهما عربنا لك عن مشاعرنا فلن 
نعطيك جزء من حقك علينا.. فجزاك الله عنا كل خر.. 
ب�ارك الله فيك ويف عملك النابع م�ن حبك لبلدك العزيز 

العراق العظيم . 

جوسلين إيليا 
يروي يل أصدقائي العرب املقيمون يف لندن منذ زمن بعيد بأن 
ما ش�هدته العاصمة الربيطانية منذ فرتة الس�بعينات يعترب 
نقل�ة نوعية حقيقية فيما يتعل�ق بالطعام وانفتاح اإلنجليز 

عىل مطابخ العالم ومنتجات املتوسط وغره وما أبعد منه.
وأكثر ما ش�دني يف تلك الحكايات ه�و أن اإلنجليز لم يعرفوا 
زيت الزيتون يف تلك الفرتة وكان يقترص استخدامه يف أشياء 
بس�يطة وخجولة، ولهذا الس�بب لم يكن متوف�راً يف محالت 
الس�وبر مارك�ت، إنما كان يباع يف قواري�ر صغرة الحجم يف 
الصيدلي�ات. هذه القصص الت�ي ال يمك�ن تصديقها اليوم 
يف ظ�ل »العومل�ة الطعامية« وتوف�ر ما لذ وط�اب من مآكل 

ومشارب الكون برمته... ولكنها حقيقية.
ل�ن أغوص هنا يف الكتاب�ة عن تاريخ تطور مش�هد األكل يف 
بريطانيا وانفتاح ش�هية اإلنجليز عىل أطباق العالم، وتحول 
عاصمتهم إىل واحدة من أهم عواصم األكل دون منازع، إنما 
أريد مش�اركتكم فكرة تجول بذهني منذ فرتة طويلة تخص 
س�فر العرب برفقة حقائب مدججة باملأكوالت عىل رأس�ها 
املك�رات ويتخلله�ا الحلويات والقريش�ة والعس�ل. وهنا 
تختل�ف الحموالت واألوزان الزائدة الثقيلة بحس�ب جنس�ية 
املس�افر ووجهة االنطالق، ليبقى القاسم املشرتك هو العبء 
الذي يتكبده املسافر املقيم يف الخارج »ذهابا وإيابا« لدرجة 

أنه يف بعض األحيان يلعن الساعة التي قرر فيها السفر.
يف ب�ادئ األم�ر كن�ت أعتق�د ب�أن اللبناني�ني، الفخوري�ن 
بمطبخه�م، ه�م جّل من حّمل املس�افرين بالطع�ام واملونة 
وورق العنب وس�كاكني منطقة جزي�ن الجنوبية... والئحة 
الحاجات الغريبة طويلة ومن ش�أنها أن تفتح عني الجمارك 
وأمن املطار عليك. ولكني اكتشفت بأن األمر يمتد إىل إخواننا 
العراقيني واملرصيني والسودانيني... فاملقيمون يف لندن الذين 
ينوون الس�فر إىل بالدهم يجدون حقائبه�م مليئة بحاجات 
ليست ملكهم، من فيتامينات وأدوية ألوجاع الرأس واملفاصل 

وكأن هذه األدوية غر متوفرة يف البلدان العربية.
ويف حدي�ث طريف مع أحد أصدقائي من كردس�تان العراق، 
روى يل تجربته يف مطار هيثرو إبان عودته من بالده بحقيبة 
ملؤها األطايب، ولكن ولس�وء الحظ لم ينعم بطعم الكليجة 
وما يش�به اللح�م بعجني الت�ي قامت ش�قيقته بتحضرها 
بيده�ا ألن الكل�ب البولييس اللعني وقف له باملرصاد واش�تم 
الرائحة وسال لعابه ما إن رآها، يف حني كان قلبه يتمزق عند 

رؤية املأكوالت التي حملها مرمية يف حاوية الزبالة.

كربالء / فراس الكربايس

ش�هدت مدينة كربالء املقدسة يف العراق، 
انطالق فعاليات مهرجان تراتيل سجادية 
ال�دويل الخام�س ال�ذي تقيم�ه العتب�ة 
ذك�رى  بمناس�بة  املقدس�ة  الحس�ينية 
استش�هاد االمام عيل الس�جاد بن االمام 
الحسني وامللقب ب�)زين العابدين( عليه 

السالم يف الصحن الحسيني الرشيف.
ش�خصية   120 املهرج�ان  يف  وش�ارك 
وأكاديمي�ة  وثقافي�ة  واعالمي�ة  ديني�ة 
م�ن 37 دولة عربي�ة واجنبي�ة كأمريكا 
والربازي�ل وبريطاني�ا وروس�يا وتركي�ا 
وفرنس�ا وأملانيا والصني وبلجيكا والهند 
وموريتاني�ا وم�رص والس�ودان واي�ران 
ونيجريا وس�احل الع�اج والنيجر وغانا 
وبن�����غالدش  وداغس�تان  وسرالنكا 
واندونيس�يا ولبنان والس�عودية وُعمان 
واملغ�رب  وتون�س  وباكس�تان  واألردن 

والجزائر وسوريا ودول اخرى.
التحضري�ة  اللجن�ة  رئي�س  وق�ال 
للمهرجان جم�ال الدين الشهرس�تاني، 
ان »املهرجان هذا العام اقيم تحت شعار 
)رس�الة الحق�وق لإلمام عيل الس�جاد.. 
الس�لمي(  للتعاي�ش  واقعي�ة  اس�س 
وسيس�تمر املهرجان ملدة ثالثة ايام وان 
برنام�ج حف�ل االفتت�اح تضم�ن كلم�ة 
ملمث�ل املرجعي�ة الديني�ة العلي�ا واملتويل 
الرشع�ي للعتبة الحس�ينة الش�يخ عبد 
املهدي الكربالئي وتلتها كلمة املستش�ار 
الديني لرئيس جمهورية النيجر ثم كلمة 
الباح�ث االس�رتاتيجي يف معهد انرتبرايز 
ماي�كل روب�ن ثم كلم�ة الق�ايض يف دار 
الفت�وى الربيطاني محمد ي�زدان دان ثم 
قصيدة للش�اعر نجاح العرس�ان بعدها 
تم اع�الن الفائزي�ن يف مس�ابقة القصة 
للص�ورة  خط�وة  ومس�ابقة  القص�رة 

الفوتوغرافية«.

واضاف الشهرستاني، »سيضم املهرجان 
جلس�ات بحثية لباحثني عراقيني وعرب 
الس�يناريو  لكتاب�ة  وورش  واجان�ب 
وع�روض مرحي�ة ومعرض�ا للكت�اب 
وجلسان مع الفائزين يف مسابقة خطوة 
للتصوير الفوتوغرايف ومس�ابقة للقصة 

القصرة«.
ويف حف�ل االفتتاح، اكد ممث�ل املرجعية 
امله�دي  عب�د  الش�يخ  العلي�ا  الديني�ة 
يف  والتباي�ن  »االخت�الف  ان  الكربالئ�ي، 
العقائ�د واالف�كار والع�ادات والتقالي�د 
ووجه�ات النظر هي من الس�نن االلهية 
املالزم�ة للبرش منذ بداي�ة الخليقة حتى 

يوم القيامة«.
وقال الكربالئ�ي، ان »هذا االختالف ليس 
مش�كلة وهو مدع�اة للتع�اون والحوار 
والتكام�ل ب�ني بن�ي الب�رش اىل تحقي�ق 
اله�دف والغاية من الخل�ق«، مضيفا ان 
»حكم الس�لطة وحب النفس واالستعالء 

ه�ي التي تجع�ل من االخت�الف خطورة 
ع�ىل االخر وتق�ود اىل حالة م�ن الرصاع 

والنزاعات املفتوحة«.
وض�ع  »االس�الم  ان  الكربالئ�ي،  وب�ني 
منهج�ا متكام�ال للتعام�ل ب�ني مختلف 
القومي�ات واالم�م وااللس�ن للوصول اىل 
النتيج�ة التي اراده�ا الله تع�اىل وان ما 
تعيش�ه املجتمعات االس�المية من خلق 
للنزاعات املذهبي�ة والطائفية والقومية، 
هو بسبب االبتعاد وعدم االلتزام بمبادئ 

التعايش التي وضعها االسالم«.
واش�ار ممثل الرجعي�ة الدينية العليا, اىل 
ان »م�ا نقصده م�ن التعايش الس�لمي 
هو التعاي�ش االجتماعي والثقايف وطرح 
االفكار بطريقة سلمية بعيدة عن العنف 
م�ع اح�رتام اراء االخري�ن وان املتتب�ع 
لبيانات املرجعية الدينية العليا  وخطبها 
ومواقفها يجدها انه�ا اتبعت املحاججة 
وطرح اآلراء واالف�كار والدليل والربهان 

س�لمي  بأس�لوب  الح�ق  اىل  للوص�ول 
وفكري«.

وب�ني الكربالئ�ي، ان »مخططات االعداء 
تكمن يف امرين، ان يكون التعايش الثقايف 
والفكري مبنيا عىل اساس العنف واثارة 
الضغائن والعداوات والنزاعات والخالفات 
والرصاع�ات بني ابن�اء املجتم�ع الواحد 
او املجتمعات املتعددة م�ن جهة, واثارة 
النزاعات االجتماعية بني املجتمع الواحد 
بل حتى داخل االرسة الواحدة والعش�رة 
الواح�دة من جه�ة اخ�رى«، مؤكدا عىل 
»حاجة املجتمع اىل رشح وتوضيح وبيان 
ألهمية منظومة التعايش بش�كل سلمي 
بني افراد املجتم�ع واملجتمعات االخرى , 
وان يكون الحاكم واعيا ألهمية التعايش 

السلمي«.
وقال املستشار الديني لرئيس جمهورية 
النيج�ر الدكت�ور عب�د الل�ه حس�ن، ان 
»رس�الة الحق�وق تعترب اه�م كتاب عىل 

وج�ه االرض بع�د كتاب الله ألن�ه تناول 
كل العنارص االساسية التي تحتاج اليها 
اإلنس�انية والبرشي�ة، اذ لم ي�رتك االمام 
حق�اً من حقوق الل�ه او حقوق الفرد اال 
وذك�ره بإس�لوب واضح يفهم�ه الناس 
بمختلف طبقاتهم كل حس�ب مس�توى 

عقليته وثقافته«.
م�ن جهته، قال الباحث االس�رتاتيجي يف 
معه�د انرتبرايز مايكل روب�ن، يف كلمته، 
ان »التش�يع لي�س ه�و املش�كلة ويف أي 
م�كان وانما ه�و يجل�ب الحكمة إلالف 
الس�نني منذ عه�د النبي محم�د واالمام 
كل  يف  املس�ؤولني  وان جمي�ع  الس�جاد 
البل�دان يدرك�ون اهمي�ة ه�ذه الحكمة 
وان العراقي�ني توصلوا اىل حل العديد من 
املش�اكل الديني�ة يف البل�د يف وقت تعيش 
ع�دة دول مش�اكل ديني�ة لم تس�تطيع 

حلها لحد االن«.
ثم القى القايض يف دار الفتوى الربيطاني 

محم�د ي�زدان، كلم�ة اكد فيه�ا، عىل ان 
»85% من املسلمني يف بريطانيا من الهند 
وباكس�تان يحرتمون عاش�وراء واالمام 
الحسني واننا نتغنى بحب اهل بيت النبي 
ومنه�م االمام الس�جاد فه�ذه عقيدتنا 
ونح�ن  والجماع�ة  الس�نة  اه�ل  نح�ن 
مس�تعدون للتع�اون معكم ونش�ارككم 
االهتم�ام بالقران والس�نة واه�ل البيت 
كم�ا اود ان اعل�ن انن�ا نح�رتم املذاه�ب 
االربع�ة ومذه�ب االمام جعف�ر الصادق 
وان عالقتنا بني الش�يعة والسنة كهاتني 
- واش�ار اىل اصبعيهما متالصقني - وان 
الدواعش حينما ادخلوا االرهاب يف العراق 
كانوا خطراً عىل اهل السنة واهل الشيعة 

عىل حد سواء«.
وبع�د اختتام حفل االفتتاح توجه جميع 
املشاركني اىل معرض الكتاب الدويل املقام 
يف منطق�ة ما بني الحرم�ني لالطالع عىل 

الكتب واالستفادة منها.

انطالق مهرجان تراتيل سجادية الدويل اخلامس بمشاركة 120 شخصية عربية ودولية

حقيبة مدججة بالفستق والباذنجان دور الشباب يف التغيري املنشود 

الحقوقي ماجد الحسناوي
يف الحقيقة ان الش�باب هو االم�ال العريضة والدماء 
الصعب�ة  امله�����������م�ات  وتحقي�ق  الفائ�رة 
ومواجه�ة التحدي�ات املفروض�ة وه�ذه الطاق�ات 
تسخر يف عمارة الكون ال يسخرها االخرون يف اهالك 
البرشي�ة وخلق ش�باب ف�ارغ تائ�ه ش�ارد انعدمت 

اخالقه ورجولته يقلد كالقرود.
ع�ىل الش�باب ان يحفظ نفس�ه من مض�الت الهوى 
وبواع�ث الفتن�ه ان يت�زود بالثقاف�ة البن�اءة ونقل 
إىل  وافكاره�ا  الجاهلي�ة  اي�دي  م�ن  االم�ة  قي�ادة 
الى���������ترشيع�ات بن�اءة وه�ذا واجب رشعي 
اذن مهمة الش�باب تغرية يرف�ض الرتقيع والرتميم 
ويتص�دى اىل موج�ات الزح�وف االلحادي�ة والتغير 
منه�ج كيل وش�امل لي�س مج�رد تغي�ر جانب من 
جوان�ب الحياة االنس�انية وال يمك�ن تحقيقه بطرق 
مصطنع�ة كاملغامرات العس�كرية الخاطفة البد من 
وج�ود مقوم�ات يرتكز عليه�ا التغير م�ن الناحية 
الفكرية والنفسية والتنظ����������يمية التي يقوم 
عليه�ا بن�اء املجتم�ع وان مفهوم التغير االنس�اني 
ينش�د البن�اء وينتف�ض يف وج�ه الظلم واالس�تبداد 
وهو رضورة رشعية وبرشي������ة النقاذ االنس�ان 
م�ن البؤس والضي�اع وتحقيق االس�تقرار والس�الم 
وه�ذه املهم�ة التغرية تحتاج اىل ش�باب عىل جانب 
م�ن االهلي�ة وعىل مس�����������توى م�ن االعداد 
بالرغ�م من التفاوت يف التلق�ي والعطاء ويف القدرات 
واالس�تعدادات والع�داد الش�باب يتضم�ن التاهي�ل 
الفك�ري والنف�يس والتس�ليح بالثق�افة االنس�انية 
والت�������دريب عىل التنظيم والتخطيط واس�لوب 
التوجيه واالرش�اد وترس�يخ االرادة الوطنية باصالح 
العملي�ة السياس�ية والعمل لتغير الوجوه البائس�ة 
واملرتبة وتنظيف العراق من ال�راق وانق�������اذ 
البلد من هذا الحال وال يوجد مرشوع تغير اال الذهاب 
اىل صناديق االقرتاع ومنافس�ة الفاس�دين وازاحتهم 
وان الوع�ي االنتخابي لدى املواطن باختيار االنس�ب 
من حي�ث الكف�������اءة والخربة والنزاهة وال يديل 
بصوت�ه وه�و مغمض العين�ني والعزم ع�ىل صناعة 
مس�تقبل جدي�د وتحرير الوطن من االغالل وارس�اء 

العدل واملساواة .


