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اإلمام احلسني )عليه السالم(

إني ال أرى املوت إال سعادة واحلياة

 مع الظاملني إال برما

ص2قريبا.. وفد سوري سيزور بغداد لبحث فتح املعابر احلدودية

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

احلشـد الشعبـي يباشـر باملرحلـة الثانيـة من عملية »حـزم االبطـال« يف ديالـى

رئيس الربملان اللبناين: للعراق دور يف استتباب امن املنطقة

حترك برملاين لـ »طرد« القوات األمريكية
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وق�ادة  حكومي�ون  مس�ؤولون  يتح�رّك 
سياس�يون عراقي�ون إىل ترشيع قانون يف 
الربملان لوضع جدول زمني النس�حاب ما 
تبّق�ى من الق�وات األمريكية بع�د انتهاء 
الح�رب ع�ى »داع�ش«، باملقاب�ل تتحرّك 
اإلدارة األمريكي�ة إىل كت�ل سياس�ّية ملن�ع 
ترشي�ع ه�ذا القان�ون. وتج�ري الواليات 
املتحدة تحركات اس�تباقية لعرقلة تقديم 
مرشوع قانون الخ�راج القوات االمريكية 
من الع�راق. وق�ال مس�ؤول حكومي، يف 
ترصيحات صحفي�ة، ان »هناك تحركات 

استباقية أمريكية تجريها قيادات عسكرية 
وأط�راف يف وزارة الخارجية األمريكية من 
واش�نطن، وكذل�ك الس�فارة األمريكية يف 
بغداد، نحو قيادات سياسية عراقية، ملنع 
أو عرقل�ة خطة توافقية س�ابقة تتضّمن 
تقدي�م م�رشوع قان�ون إلخ�راج القوات 
األجنبي�ة كاف�ة م�ن الع�راق يف منتص�ف 
األمريك�ي،  الجي�ش  خصوص�اً   ،2019
والتصوي�ت علي�ه داخ�ل الربمل�ان وإلزام 
الحكومة الجديدة بتنفي�ذه«. واضاف ان 
»ه�ذا املرشوع هو بن�د توافقي من ضمن 
حزم�ة اتفاقات ج�رت خالل مش�اورات 
تش�كيل الحكوم�ة، الت�ي ج�رى التوافق 

خاللها عى مرش�ح التس�وية ع�ادل عبد 
املهدي«، مش�ريا اىل ان »م�رشوع القانون 
س�يقدم بعد مبارشة حكوم�ة عبد املهدي 
عملها رس�مياً«. وتاب�ع ان »هذا مرشوع 
القان�ون س�يمّرر عى االغل�ب يف الربملان، 
ويبقى املوضوع مدى تجاوب الحكومة يف 
تنفيذه أو املماطلة به«. ويس�تند مرشوع 
القانون إىل البند أوالً واملادة الخامس�ة من 
الدس�تور الناف�ذ يف البالد، ال�ذي يقول إن 
العراق دولة مستقلة ذات سيادة تامة عى 
أراضيها، وأن الجيش العراقي هو املسؤول 

عن أمن ترابه وسمائه ومائه.
التفاصيل ص2

أمانة بغداد
 تعلن ازالة »9024« جتاوزًا  

يف جانبي العاصمة

أسعار النفط تنخفض
  وســط توقعـات بارتفــاع 

املخزونات األمريكية

حمافظ بغداد يرعى 
مهرجان التعزية للسينام واملرسح 

احلسيني الدويل الرابع

مشروع قانون برملاني يعده »سائرون« و »الفتح« إلنهاء الوجود األجنيب.. وسفارة واشنطن تقود ضغوطات  لعرقلته
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االعالم االمني يعلن اعتقال )5( مطلوبني بقضايا خمتلفة يف الدجيلجملس الوزراء يناقش مرشوع قانون املوازنة العامة للسنة املالية 2019
االحتاد الوطني يتحدث عن »مفاجأة« بشأن كركوك ويرفض الكشف عن تفاصيلها

سيمنس تتعهد
 باالف فرص العمل وتوفري 

الطاقة املستدامة
ص3 ص3 ص3

االمم املتحدة تدعو اىل رفع احلصانة عن دبلومايس السعودية باسطنبول
      بغداد / المستقبل العراقي

طالبت مفوضة األمم املتحدة لحقوق اإلنس�ان 
برفع الحصانة عن الدبلوماس�يني السعوديني 
برتكيا لتسهيل التحقيق يف اختفاء خاشقجي. 
ودعت ميشيل باشليه، مفوضة حقوق اإلنسان 
التابع�ة لألمم املتح�دة، الس�عودية وتركيا إىل 
الكشف عن جميع املعلومات املتعلقة باختفاء 

خاشقجي. 
ورحبت باشليه يف بيان امس الثالثاء بالسماح 

بدخول املحققني مبن�ى القنصلية برغم مرور 
نحو أس�بوعني عى اختفائه، ودعت السلطات 
يف البلدي�ن إىل ضم�ان »ع�دم وض�ع املزيد من 
العقبات يف طريق إجراء تحقيق فوري وشامل 

وفعال ومحايد وشفاف«.
وحث�ت باش�ليه البلدي�ن عى الكش�ف عن أي 
معلومات لديهما بش�أن »اختفاء خاش�قجي 

واحتمال قتله خارج نطاق القضاء«. 
وأضافت أن من املهم رفع الحصانة عى الفور 
عن املقار الدبلوماس�ية واملس�ؤولني املمنوحة 

لهم بموجب معاهدة فيينا للعالقات القنصلية. 
وقالت »االختفاء القرسي والقتل خارج نطاق 
القض�اء جريمت�ان خطريتان للغاي�ة بموجب 
القانون ال�دويل وال يتعني اس�تخدام الحصانة 
لعرقل�ة التحقيق�ات فيم�ا ح�دث وعم�ن هو 

املسؤول عنه«.
وق�ال روبرت كولفيل املتحدث باس�م باش�ليه 
»نأمل أن ترفع الحصانة تماما بحيث يمكنهم 
تفتي�ش القنصلي�ة ومق�ر إقام�ة )القنصل( 

والسيارات التي ظهرت يف املقطع املصور«.

حقوق االنسان تؤرش »خطر صحي يف املدارس 
احلكومية وتدعو إىل معاجلته

إطالق سلفة جديدة للموظفيـن تتـراوح 
2بني )5( و)10( مليون دينار  2

       بغداد / المستقبل العراقي

بات رئي�س ال�وزراء املكلف، ع�ادل عبد 
امله�دي، أمام خط�ر »مدة الس�قوط« يف 
مش�اوراته مع الكتل السياس�ية بش�أن 

تشكيل الحكومة املقبلة.
وقال مص�در سياس�ية، إن »عبد املهدي 
وم�ع بقاء خمس�ة عرش يوم�ا له ضمن 
لتس�مية  املح�ددة  الدس�تورية  امل�دة 
الحكومة املكلف بتشكيلها، سيضطر إىل 
تقديم التش�كيلة الوزاري�ة منقوصة من 

عدد الوزارات«.

ونقل�ت وكالة »موازين نيوز« عن مصدر 
الق�ول إن »رئي�س ال�وزراء املكل�ف أعد 
العدة لتقديم كابينة وزارية غري مكتملة 
الع�دد، للهروب م�ن مدة الس�قوط التي 

دخل مرحلتها اآلن«.
من جهت�ه، قال الخب�ري القانوني طارق 
ح�رب، إن »مصطل�ح »م�دة الس�قوط« 
هو تعب�ري عن املرحل�ة التي دخ�ل فيها 
عادل عبد املهدي، بع�د مرور نصف املدة 
الدستورية املحددة له لتشكيل الحكومة«.

وأضاف حرب إن »عبد املهدي يس�تطيع 
التخلص من مطب »مدة الس�قوط« عرب 

تقديم كابينة وزارت�ة منقوصة من عدد 
الوزارات«.

وتاب�ع، أن�ه »يحق لعبد امله�دي أن يقدم 
حكومت�ه املقبلة من خمس�ة وزراء، ألن 
الدس�تور لم يحدد عدد الوزارات الواجب 
تقديمها أمام الربمل�ان لغرض التصويت 
عليها، وبالتايل فهو مخري يف هذا الجانب، 

وبصورة دستورية«.
وع�ن إمكاني�ة تمديد املهلة الدس�تورية 
لعب�د امله�دي، حت�ى يتمكن م�ن تقديم 

كابينة وزارية كاملة.
التفاصيل ص2

الـمـكـلـف يـلـجـأ إلـى »الـوزراء الـخـمـسـة« 
لـتـفـادي »مـدة الـسـقـوط«
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العراقي
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إطالق سلفة جديدة للموظفني ترتاوح بني )5( و)10( مليون دينار 
     بغداد / المستقبل العراقي 

اطل�ق مرصف الرافدين وجبة جديدة من س�لفة موظفي دوائر 
الدولة التي تراوحت مابني الخمس�ة والعرشة ماليني دينار عن 
طري�ق ادوات الدفع االلكرتوني والذين ت�م توطني رواتبهم عن 

لدى املرصف.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان انه تم رصف دفعة جديدة 

من سلف موظفي دوائر الدولة ألكثر من 1600 موظف. 
وأوضح البيان ان رصف تلك السلفة تم عن طريق ابالغ املوظف 
عرب إرس�اله رس�الة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان 
اس�تكمل كافة اإلج�راءات القانونية ملنحه اياه�ا ورصفها عن 
طري�ق أدوات الدفع االلكرتوني والتي تم�ت تعبئة الرصيد املايل 

اليها.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وق�ادة  حكومي�ون  مس�ؤولون  يتح�رّك 
سياس�يون عراقي�ون إىل ترشي�ع قان�ون يف 
الربمل�ان لوضع ج�دول زمني النس�حاب ما 
تبّق�ى م�ن الق�وات األمريكي�ة بع�د انتهاء 
الحرب عىل »داعش«، باملقابل تتحرّك اإلدارة 
األمريكي�ة إىل كتل سياس�ّية ملنع ترشيع هذا 

القانون.
وتجري الواليات املتحدة تحركات اس�تباقية 
لعرقلة تقديم مرشوع قانون الخراج القوات 

االمريكية من العراق.
ترصيح�ات  يف  حكوم�ي،  مس�ؤول  وق�ال 
اس�تباقية  ان »هن�اك تح�ركات  صحفي�ة، 
أمريكي�ة تجريها قيادات عس�كرية وأطراف 
يف وزارة الخارجي�ة األمريكية من واش�نطن، 
وكذل�ك الس�فارة األمريكي�ة يف بغ�داد، نحو 
قيادات سياسية عراقية، ملنع أو عرقلة خطة 
توافقي�ة س�ابقة تتضّم�ن تقدي�م مرشوع 
قان�ون إلخ�راج الق�وات األجنبي�ة كافة من 
العراق يف منتص�ف 2019، خصوصاً الجيش 

األمريك�ي، والتصوي�ت عليه داخ�ل الربملان 
وإلزام الحكومة الجديدة بتنفيذه«.

واضاف ان »هذا املرشوع هو بند توافقي من 
ضمن حزمة اتفاقات جرت خالل مشاورات 
تشكيل الحكومة، التي جرى التوافق خاللها 
عىل مرش�ح التس�وية ع�ادل عب�د املهدي«، 
مش�ريا اىل ان »مرشوع القانون سيقدم بعد 
مبارشة حكومة عبد املهدي عملها رسمياً«.

وتابع ان »هذا مرشوع القانون س�يمّرر عىل 
االغل�ب يف الربمل�ان، ويبق�ى املوض�وع مدى 
تجاوب الحكومة يف تنفيذه أو املماطلة به«.

ويستند مرشوع القانون إىل البند أوالً واملادة 
الخامسة من الدس�تور النافذ يف البالد، الذي 
يقول إن العراق دولة مس�تقلة ذات س�يادة 
تامة عىل أراضيه�ا، وأن الجيش العراقي هو 

املسؤول عن أمن ترابه وسمائه ومائه.
وينص مرشوع القانون ع�ىل إخراج القوات 
األجنبي�ة كاف�ة من الع�راق، بما في�ه إقليم 
كردس�تان الع�راق، ودعم الق�وات العراقية، 
وتشكيالت وزارة الداخلية النظامية وفصائل 
الحشد الش�عبي، وتعزيز قدرات سالح الجو 

وبناء منظومات دفاع جوي قادرة عىل تأمني 
البالد، وتوقيع اتفاقيات عسكرية للدفاع مع 
دول الج�وار ودول صديقة، م�ن دون أن يتم 

ذكرها.
واكدت كتلة س�ائرون النيابية أنها س�تكون 
اول الداعمني مناقشة مرشوع قانون اخراج 

القوات االمريكية واالجنبية من العراق.
وق�ال عض�و الكتل�ة النائب عب�اس عليوي 
يف ترصي�ح صحف�ي إن »أي مق�رتح لق�رار 
او قان�ون يتعل�ق باخ�راج الق�وات االجنبية 
وخاصة القوات االمريكية من العراق سنكون 

اول الداعميني له وبقوة”.
واضاف عليوي، أن “كتلة س�ائرون التحتاج 
من يدفعه�ا باتجاه دعم الق�رار او القانون 
لكونها رافضة الي تواجد اجنبي داخل البالد 

مهما كانت صفته او مهمته”.
وأك�د النائ�ب األول لرئي�س مجل�س النواب 
حس�ن الكعبي، بدوره، أن الوجود األمريكي 
يف العراق يفتق�د اىل غطاء قانون�ي، متوقعا 
أن يقر الربملان قانونا يقيض باخراج القوات 

األمريكية من البالد.

من جانبه، أكد النائب عن تحالف »سائرون« 
أس�عد عب�د الس�ادة، أن الربمل�ان ع�ازم عىل 
إخراج القوات األمريكية من العراق. وأوضح 
عبد الس�ادة، يف ترصيحات لوسائل إعالم، أن 
»مجل�س النواب الجديد س�يعمل عىل إخراج 
الق�وات األمريكي�ة م�ن الع�راق، ويكمل ما 
طالب به مجلس النواب يف الدورة السابقة«، 
يف إش�ارة إىل قرار برملاني س�ابق يلزم رئيس 
الوزراء بتحديد ج�دول زمني إلخراج القوات 

األمريكية من العراق. 
وش�دد عىل أن�ه »ال يمكن قب�ول أي قوة غري 
عراقي�ة بع�د اآلن، وال يوج�د يشء ملم�وس 
م�ن قبل العبادي أو جهة عس�كرية تثبت أن 
الق�وات األمريكية املوج�ودة يف العراق تعمل 

عىل تقديم املشورة.
يف غضون ذلك، وأوضحت النائب عن »الفتح« 
انتصار املوسوي، أن إخراج القوات األمريكية 
من الع�راق ُيعد من أولوي�ات تحالفها خالل 

الفرتة املقبلة. 
وقالت، يف بيان، إنه�ا تدين »النهج األمريكي 

ضد فصائل املقاومة« يف العراق.
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حترك برملاين لـ »طرد« القوات األمريكية

       بغداد / المستقبل العراقي

بات رئيس ال�وزراء املكلف، عادل عبد 
املهدي، أمام خطر »مدة السقوط« يف 
مشاوراته مع الكتل السياسية بشأن 

تشكيل الحكومة املقبلة.

وقال مصدر سياسية، إن »عبد املهدي 
ومع بقاء خمسة عرش يوما له ضمن 
امل�دة الدس�تورية املح�ددة لتس�مية 
الحكومة املكلف بتشكيلها، سيضطر 
إىل تقديم التشكيلة الوزارية منقوصة 

من عدد الوزارات«.

ونقل�ت وكال�ة »موازي�ن ني�وز« عن 
ال�وزراء  إن »رئي�س  الق�ول  مص�در 
املكلف أعد العدة لتقديم كابينة وزارية 
غ�ري مكتملة العدد، لله�روب من مدة 

السقوط التي دخل مرحلتها اآلن«.
من جهته، قال الخبري القانوني طارق 

حرب، إن »مصطلح »مدة الس�قوط« 
هو تعبري ع�ن املرحلة التي دخل فيها 
ع�ادل عبد امله�دي، بعد م�رور نصف 
املدة الدس�تورية املحددة له لتش�كيل 
الحكومة«.وأض�اف ح�رب إن »عب�د 
املهدي يس�تطيع التخل�ص من مطب 

»م�دة الس�قوط« عرب تقدي�م كابينة 
وزارتة منقوصة من عدد الوزارات«.

وتابع، أنه »يحق لعبد املهدي أن يقدم 
حكومت�ه املقبلة من خمس�ة وزراء، 
ألن الدس�تور لم يحدد ع�دد الوزارات 
الواج�ب تقديمها أمام الربملان لغرض 

التصويت عليها، وبالتايل فهو مخري يف 
هذا الجانب، وبصورة دستورية«.

وعن إمكانية تمديد املهلة الدستورية 
لعب�د املهدي، حت�ى يتمكن من تقديم 
كابين�ة وزارية كامل�ة، أوضح الخبري 
القانوني: »ال يمك�ن أن يمدد الربملان 

املهل�ة تح�ت أي ظرف كان، بحس�ب 
املادة 76 من الدس�تور، التي نصت أن 
الفرتة الزمنية املعطاة لرئيس الوزراء 
املكلف لتشكيل حكومته هي 30 يوما 
فقط، وعند فش�له يكلف شخص آخر 

لتشكيل الحكومة«.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن النائ�ب االول لرئي�س مجل�س 
النواب حس�ن الكعبي، أمس الثالثاء، 
»نهض�ة  ع�ىل  مقب�ل  الع�راق  ان 
اقتصادية كبرية« واس�تثمار موارده 
غري النفطية، فيما اكد رئيس الربملان 

اللبنان�ي ع�ىل ان الع�راق ل�ه »دور ال 
يستهان به« يف تخفيف حدة التوترات 
واستتباب األمن يف املنطقة االقليمية.

وذك�ر بيان للمكتب االعالمي للكعبي، 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة 
منه، ان االخري »التقى برئيس الربملان 
اللبناني نبيه ب�ري، واملوفد املرافق له 

عىل هام�ش اعمال الجمعي�ة العامة 
ال�� 139 لالتح�اد الربملان�ي الدويل يف 
جني�ف، وتباحث�ا يف عدد م�ن امللفات 

املشرتكة«.
وق�ال الكعب�ي، بحس�ب البي�ان، ان 
»العراق مقبل خالل الفرتة املقبلة عىل 
نهض�ة اقتصادي�ة كبرية، واس�تثمار 

م�وارده غ�ري النفطي�ة بش�كل امثل 
وفاعل«.

ان  تس�تحق  »ش�عوبنا  ان  واض�اف 
نمثله�ا خ�ري تمثيل وه�ي تنتظر منا 

تقديم الكثري«.
وتابع الكعبي »نتطلع ملس�اهمة هذا 
اللق�اء وغريه من اللق�اءات الجانبية 

التي اجري�ت مع مجموعة من الوفود 
العالق�ات  تنش�يط  يف  الح�ارضة، 
الس�يما  املجتمع�ات  م�ع  الربملاني�ة 
العربية واللبنانية، والذي س�يكون له 
اثره الجيل عىل جميع املستويات وبما 
يخدم مصالح شعوبنا التي تنتظر منا 

الكثري«.

م�ن جانب�ه، اش�ار رئي�س الربمل�ان 
اللبنان�ي اىل »اهمي�ة توحي�د جه�ود 
االرتق�اء  يف  للمس�اهمة  البلدي�ن 
اس�س  وتعزي�ز  التع�اون  بمس�توى 
االستقرار والديمقراطية يف املنطقة«.

وأك�د ب�ري، بحس�ب البي�ان ع�ىل ان 
»الع�راق ل�ه دور ال يس�تهان ب�ه يف 

تخفيف حدة التوترات والخالفات التي 
تنشأ داخل املجموعة العربية«.

واش�اد ب�«ال�دور الكب�ري ال�ذي لعبه 
املنطق�ة  ام�ن  اس�تتباب  يف  الع�راق 
وسالمة شعوبها وعدم وصول االٍرهاب 
لها من خالل مواجهته لتنظيم وحيش 

وقدرته عىل دحره داخل أراضيه«.

املكلف يلجأ إىل »الوزراء اخلمسة« لتفادي »مدة السقوط«

رئيس الربملان اللبناين: للعراق دور يف استتباب امن املنطقة

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد املتحدث باس�م الخارجية أحمد محجوب، 
أمس الثالثاء، أن وفدا س�وريا رفيع املستوى 
س�يزور الع�راق يف القري�ب العاج�ل لبح�ث 

حيثيات فتح املعابر الحدودية بني البلدين.
ونقل�ت روس�يا الي�وم ع�ن محج�وب قول�ه 
»نعتق�د أن فتح املعابر س�يعود بالفائدة عىل 
الجانب�ني ملا في�ه مصلح�ة البلدي�ن«، مبينا 
ان »بغ�داد تس�عى خ�الل الف�رتة الحالية إىل 
تطبيع العالقة الس�ورية مع محيطها العربي 

واإلقليم�ي معتم�دا ع�ىل العالق�ات الجي�دة 
للع�راق مع جريان�ه«. وأضاف »هن�اك عقبة 
الجي�وب اإلرهابي�ة يف املناط�ق الحدودية بني 
البلدين«، مش�ريا اىل أن »هناك تنس�يقا أمنيا 
بني الجيش�ني العراقي والسوري للقضاء عىل 

هذه الجماعات«.
وتاب�ع أن »الخطوة األوىل س�تكون عن طريق 
فتح معرب واحد، وم�ن ثم املعربين اآلخرين«، 
الفت�ا اىل أن »املس�ألة أث�ريت خالل اس�تقبال 
الرئيس السوري بشار األسد لوزير الخارجية 
العراق�ي إبراهيم الجعفري يف دمش�ق وبحث 

للموضوع بشكل مبارش«.
واكد محج�وب ان »العراق حريص عىل عودة 
س�وريا إىل البي�ت العربي، وقد طال�ب الوزير 
الجعف�ري أكثر من م�رة يف املحاف�ل العربية 
والدولية بإعادة سوريا إىل مقعدها يف الجامعة 
العربية«، الفتا اىل ان »الجامعة اسمها جامعة 
ال�دول العربية، والدول هي ليس�ت حكومات 
وأنظمة، بل الش�عوب والجغرافية، وحتى إذا 
كان هن�اك تحفظ عىل س�وريا كنظام، فهذا 
ال يعن�ي أنه م�ن املناس�ب أن ُيحّيد الش�عب 

السوري عن صوته داخل الجامعة«.

وشدد املتحدث باس�م الخارجية عىل رضورة 
»ع�ودة س�وريا إىل الجامع�ة لتتح�اور م�ع 
أش�قائها الع�رب«، الفت�ا إىل أن »الوقت حان 
لحوار عربي عربي لتجاوز املشاكل املرتاكمة«. 
ونوه إىل أنه »خالل سنة سنجد أن أكثر الدول 

األضداد ستكون أكثر حميمية مع بعضها«.
وي�زور وزي�ر الخارجي�ة ابراهي�م الجعفري 
العاصم�ة الس�ورية دمش�ق، حي�ث التق�ى 
الخارجي�ة  االس�د ووزي�ر  بالرئي�س بش�ار 
الس�وري وليد املعلم، وبحث معهما العالقات 

بني البلدين وفتح املعابر الحدودية.

قريبًا.. وفد سوري سيزور بغداد لبحث فتح املعابر احلدودية

        بغداد / المستقبل العراقي

أرشت املفوضية العليا لحقوق االنسان 
خط�را  الثالث�اء،  أم�س  الع�راق،  يف 
صحيا عىل التالمي�ذ يف مدارس العراق 
االبتدائي�ة الحكومية، الفتة إىل أن %92 
من املدارس لم توفر لطلبتها مساحيق 

تنظيف اليدين.
الطفول�ة  مل�ف  مس�ؤول  وق�ال 
باملفوضي�ة زيدان العطوان�ي، يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »مفوضي�ة حق�وق االنس�ان ومن 
خ�الل تقارير فرقه�ا الرصدية ارشت 
عدم  قي�ام ادارات امل�دارس االبتدائية 
بالجوان�ب  باالهتم�ام  الحكومي�ة 
الصحية للحمامات املدرسية من توفري 
مس�احيق تنظيف اليدي�ن )الصوابني 
وما ش�ابه( لطلبتها والكث�ر من %92 

منهم«.
وأك�د العطواني، أن »هذه االحصاءات 
التي تم توثيقها من قبل فرق املفوضية 
داخ�ل  الصحي�ة  الخدم�ات  تش�مل 
امل�دارس االبتدائي�ة والثانوية )دورات 
املياه واملغاسل - بيئة الصف الصحية 

- خزانات مياه الرشب(«.
ودعا عضو املفوضي�ة، وزارة الصحة 
ب�االرشاف  جهوده�م  »تكثي�ف  إىل 
الصح�ي عىل امل�دارس ودور الحضانة 
ف����ض�ال ع�ن  االطف�ال،  وري�اض 
االلت�زام  وبما جاء يف قان�ون الصحة 
العام�ة وف�ق امل�ادة 13 / ٨9 لس�نة 
19٨1«، مشددا عىل »التنسيق املبارش 
ب�ني وزارة الصحة واملجال�س البلدية 
الزيارات واملس�اهمة بتحسني  إلجراء 
الواقع الصحي للم�دارس حفاظا عىل 

سالمة طلبتنا«.

حقوق االنسان تؤرش »خطر صحي يف املدارس 
احلكومية وتدعو إىل معاجلته

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن الحش�د الشعبي، أمس الثالثاء، املبارشة باملرحلة 
الثانية من عملية »حزم االبطال« يف دياىل.وذكر الحشد 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان، »قوة 

من اللواء 52 بالحشد الشعبي بارشت باملرحلة الثانية 
من العمليات العس�كرية التي انطلقت امس االثنني يف 
دياىل«. يذكر ان آمر اللواء 52 يف الحش�د الشعبي احمد 
جاس�م آمريل اعلن، امس االثنني، ع�ن وصول عمليات 

حزم االبطال اىل قرية صاركول رشق طوز خورماتو.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مركز االع�الم االمني، أمس 
الثالث�اء، ع�ن الق�اء القبض عىل 
5 مطلوب�ني بقضاي�ا مختلفة يف 

الدجيل بصالح الدين.

وقال الناطق باس�م مركز اإلعالم 
األمني العميد يحيى رسول يف بيان 
تلقت »الغد برس« نسخة منه، ان 
»املقر املس�يطر يف قضاء الدجيل 
من خ�الل تفتيش منطقة خزرج 
تمكن من القبض عىل 5 مطلوبني 

وفق مواد قانونية مختلفة«.
وكانت قوة مشرتكة ضمن قيادة 
عمليات سامراء تمكنت من القاء 
القبض عىل متهمني اثنني وحرق 
 4 وتفج�ري  لداع�ش  مضافت�ني 

عبوات يف سامراء.

احلشد الشعبي يبارش باملرحلة الثانية من عملية
 »حزم االبطال« يف دياىل

االعالم االمني يعلن اعتقال )5( مطلوبني بقضايا 
خمتلفة يف الدجيل

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د االتح�اد الوطني الكردس�تاني، أمس 
الثالث�اء، انه يعد ملفاجأة بش�أن محافظة 
كرك�وك، لكنه لم يفصح ع�ن طبيعة تلك 
املفاجأة. وقال مس�ؤول تنظيمات االتحاد 
يف كرك�وك، اس�و مامن�د، يف بي�ان  تلقت 
إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
»االتحاد الوطني الكردستاني شارك ابناء 
املناط�ق املس�تقطعة وخاص�ة كركوك يف 

افراحهم واحزانهم ولم يرتكهم يوماً«. 

وأض�اف مامند: »نح�ن يف قي�ادة االتحاد 
لتطبي�ع  نس�عى  الكردس�تاني  الوطن�ي 
االوض�اع يف محافظ�ة كرك�وك واملناط�ق 
أن  ع�ىل  االخ�رى«، مش�ددأً  املس�تقطعة 
»محاف�ظ كركوك حق للك�رد ومن حصة 

االتحاد الوطني«.
وخت�م حديثه قائ�ال: »ابرش ابن�اء مدينة 
كرك�وك بجمي�ع مكوناته�م بش�كل عام 
ومؤي�دي االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني 
بش�كل خاص، واقول لهم: انتظروا اخباراً 

سارة قريباً«.

        بغداد / المستقبل العراقي

عق�د مجلس الوزراء جلس�ته االعتيادية امس 
الثالثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور 

حيدر العبادي.
حي�ث ناقش مجل�س الوزراء م�رشوع قانون 
املوازن�ة العام�ة االتحادي�ة لجمهورية العراق 
للس�نة املالي�ة 2019 و ت�م ع�رض املش�اريع 
والتخصيصات املالية لل�وزارات وجرى بحثها 

تفصيليا والتصويت عليها .
وت�م التصويت عىل اس�تثناء طباع�ة وتجهيز 
الدف�رت االمتحان�ي للصف الس�ادس االعدادي 
من قرار مجلس الوزراء رقم 272 لسنة 2015 

بشأن طباعة وتنفيذ املطبوعات الحكومية.
وص�وت املجل�س ع�ىل الس�رتاتيجية الوطنية 

للوقاية والسيطرة عىل االمراض غري االنتقالية 
للسنوات )2022-201٨(.

وشهدت الجلسة التصويت عىل اقرار توصيات 
لجنة االمر الديواني رقم 20 لسنة 2017 بشأن 
التف�اوض مع الجانب املرصي حول الس�فينة 
اجنادين الراسية يف ميناء االسكندرية وتحديد 

مصريها.
وت�م التصويت عىل اق�رار توصيات لجنة االمر 
الديوان�ي رقم 45 لس�نة 2016 لجنة تنس�يق 
وادارة النش�اط الحكوم�ي باتج�اه الحوكمة 

االلكرتونية بشأن الشبكة الحكومية املؤّمنة.
كما ص�وت مجل�س ال�وزراء ع�ىل تخصيص 
مبلغ مايل قدره 500 مليون دينار لنادي القوة 
الجوية ملشاركته يف نهائي االتحاد اآلسيوي يف 

البرصة .

االحتاد الوطني يتحدث عن »مفاجأة« بشأن كركوك 
ويرفض الكشف عن تفاصيلها

جملس الوزراء يناقش 
مرشوع قانون املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق 

للسنة املالية 2019
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الرتبي�ة ع�ن قي�ام محافظة دي�اىل من خالل 
إيراداتها املحلية بتخصيص مبلغ مايل ُقدر ب�)165000000( 
مائ�ة وخمس�ة وس�تون ملي�ون دين�ار ل�راء الرح�الت 

املدرسية.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للوزارة يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، ان�ه »ضمن التوجيهات املس�تمرة من قبل وزير 
الرتبي�ة محم�د إقبال الصي�ديل الرامية لتوفري املس�تلزمات 
الرتبوي�ة الت�ي يحتاجه�ا التالمي�ذ والطلبة خ�الل عامهم 
الدرايس الجديد خصصت محافظة دياىل من خالل إيراداتها 
املحلي�ة بتخصيص مبلغ مايل ُق�در ب�)165000000( مائة 

وخمسة وستون مليون دينار لراء الرحالت املدرسية«.
واضافت، ان »قسم االدارة والتجهيزات يف تربية دياىل بارش 
بإعداد الكش�وفات الخاصة باملروع لتوفري املس�تلزمات 
االساس�ية بالتزام�ن مع انط�الق العام ال�درايس الجديد«، 
كاش�فاً عدد الرحالت التي سيتم توفريها ما يقارب 4 آالف 

رحلة مدرسية جديدة«.
واش�ارت اىل ان »س�يتم توزيعها عىل مدارس الفتح الجديد 
وامل�دارس التي تعاني م�ن نقص يف عدد الرح�الت ولعموم 
اقضي�ة ونواح�ي املحافظة »، مؤكدا ان »التوزيع س�يكون 
حس�ب أس�بقية الطلبات املقدمة من قب�ل ادارات املدارس 

ووفق التعليمات والضوابط االدارية املعمول بها .

ان�ي والدة الطالب )يتيم األب/ رامي ماهر محمد صالح ( طالب يف 
متوس�طة الش�هيد أبو املعايل يف محافظة كربالء املقدسة يف الصف 
األول املتوس�ط وانه يتيم األب فقد رسب يف درس األحياء للكورس 
الثان�ي وحصل عىل درجة )49( بضمنها الخمس درجات التي قرر 
س�يادتكم منحه�ا للطلبة ويحت�اج اىل درجة واح�دة اضافية لكي 

ينجح ويعرب اىل الصف الثاني املتوسط.
ل�ذا أطل�ب عطفكم األبوي ملنحه ه�ذه الدرجة وانت�م اهال لرعاية 
األيتام واالنسانية أرجو تفضلكم باملوافقة عىل منحه درجة واحدة 
إضافية لكي ينجح ويعرب اىل الصف الثاني املتوس�ط والله يوفقكم 

ويحفظكم. ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير واإلحسان .
والدة الطالب

رشا فاضل مجيد / والدة الطالب )رامي ماهر محمد صالح (
محافظة كربالء املقدسة / حي الحسني )07803737320(

   بغداد / المستقبل العراقي

ضبطت س�لطات منفذ زرباطية الحدود بمحافظة واس�ط 
مع ايران، مسافراً عراقياً بحوزته كمية من املخدرات.

وذكر بيان لهيأة املنافذ الحدودية تلقت »املستقبل العراقي«، 
نس�خة منه انه تم »إلقاء القبض عىل مسافر عراقي يحمل 
جواز س�فر يراني وبحوزته مواد مخدرة تقدر بنصف كيلو 
)حشيش�ة( وكيس صغري من )الرتي�اق( يف منفذ زرباطية 

الحدودي يروم إدخالها إىل العراق«.
وأش�ار اىل ان العملي�ة تمت »بالتعاون املش�رتك بني مكتب 
األم�ن الوطني ومف�رزة مكافح�ة املخدرات وق�وة حماية 
املنفذ« الفتا اىل »إحالة املسافر وفق محرض أصويل إىل شعبة 
مكافح�ة مخدرات بدرة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

بحقه.

   بغداد / المستقبل العراقي

تواصل املديرية العامة للتنمية الصناعية 
احدى تش�كيالت وزارة الصناعة واملعادن 
التخصصية للصناعيني  تقديم خدماته�ا 
وتخصيص قطع أرايض إلقامة مش�اريع 

صناعية عليها ».
وق�ال مدي�ر ع�ام الركة س�الم س�عيد 
يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ان 
»املديرية تس�عى لالرتق�اء بواقع القطاع 
تقدي�م  الخ�اص م�ن خ�الل  الصناع�ي 
الخدم�ات امليرسة للصناعي�ني , مضيفا« 
ان املديرية منحت )24( اجازة )9( قطعة 
ارض إلقام�ة مش�اريع صناعي�ة جديدة 
ومن�ح ش�هادة اكم�ال واحدة لتأس�يس 
للمش�اريع الصناعية ,مبينا« ان املديرية 
حريص�ة عىل مجريات س�ري العمل داخل 
الصناعي�ة م�ن خ�الل عم�ل  املش�اريع 
الكشوفات الدورية التي تقوم بها اللجان 
الفنية املتخصصة وبشكل مكثف ولكافة 
املش�اريع الصناعية يف محافظات العراق 
كاف�ة حي�ث ت�م كش�ف )44( م�روع 
جدي�دة  هوي�ة   )25( ومن�ح  صناع�ي 
للمشاريع الصناعية واعادة مفعول ثالث 

اجازات 
اىل دور  اخ�رى لف�ت س�الم  م�ن جه�ة 
الكش�وفات يف دعم املنت�ج الوطني حيث 
ان الكش�ف عن مروع صناعي ملختلف 
الصناع�ات يع�د بمثابة حلق�ة وصل بني 
الصناعي صاحب امل�روع وبني التنمية 
الصناعي�ة م�ن جهة وب�ني الجه�ة ذات 
العالقة الت�ي تقوم املديري�ة بمخاطبتها 
يحتاجه�ا  الت�ي  االولي�ة  امل�واد  لتوف�ري 

املروع الصناعي.

التنمية الصناعية تواصل تقديم 
خدماهتا للصناعيني وختصيص 

اراض القامة املشاريع

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس املركز الطبي لدائرة الح�ج والزيارة يف الهالل االحمر 
االيران�ي عيل مرعيش عن ش�حن 200 طن م�ن االدوية اىل العراق 

مخصصة لزائري اربعينية االمام الحسني عليه السالم.
وق�ال مرعيش، يف ترصي�ح تابعته »املس�تقبل العراقي«ان الفرق 
العالجية التابعة للهالل االحمر االيراني س�يتم ايفادها اىل العراق 
يف غض�ون اليومني املقبلني حيث س�يتم ايفاد نحو 410 ش�خص 

من الكوادر العالجية ».
واضاف، ان الفرق العالجية االيرانية تضم اطباء عامني ومختصني 
يف امراض القلب والداخلية والجراحة والعظام والدماغ واالعصاب 
والنس�اء واالطفال والط�ب النفيس والطوارئ وكذل�ك التمريض 
وك�وادر االنقاذ واالس�عاف واالدوية واملعلوم�ات وغريها لتقديم 

الخدمات لزائري االربعيني.

شحن »200« طن من االدوية اىل العراق 
خمصصة لزائري االربعينية

    بغداد / المستقبل العراقي

أوضحت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، آلية 
تبن�ي اليتيم او مجهول النس�ب، مبين�ة انها تتم 
بطلب مش�رتك من الزوجني اىل محكمة االحداث، 
وذلك وفقا لقانون رعاية االحداث رقم 76 لس�نة 

.1983
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة عمار منعم يف بيان 
، إن »ع�ىل الزوجني الراغبني بض�م طفل يتيم او 
مجه�ول النس�ب اليهما تقديم طلب مش�رتك اىل 
محكمة االحداث للضم«، مش�ريا اىل ان »املحكمة 
قب�ل ان تص�در قراره�ا بالض�م تتحق�ق من ان 
طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحس�ن السرية 
وعاقالن وس�املان من االمراض املعدية، وقادران 
ع�ىل اعالة الصغ�ري وتربيت�ه وان يتوف�ر فيهما 

حسن النية«.
واض�اف ان »محكم�ة االح�داث تص�در قرارها 
بالضم بصفة مؤقتة وملدة تجريبية امدها س�تة 
اش�هر قابل�ة للتمدي�د وترس�ل املحكم�ة باحثا 
اجتماعي�ا اىل دار الزوج�ني م�رة واح�دة يف االقل 
كل ش�هر للتحقق م�ن رغبتهم�ا يف ضم الصغري 
ورعايتهما له، ويق�دم عن ذلك تقرير مفصال اىل 

املحكمة«. واوضح انه »اذا اثبت التقرير املقدم اىل 
املحكمة ان الزوج�ني او احدهما عدل عن رغبته 
يف ض�م الصغري خالل مدة التجربة او تبني لها ان 
مصلح�ة الصغري غري متحققة يف ذلك، فس�تقوم 
املحكمة بالغاء قرارها بالضم وتسليم الصغري اىل 
اية مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض، اما اذا 
وجدت محكمة االحداث بعد انقضاء مدة التجربة 
ان مصلح�ة الصغ�ري متحقق�ة برغب�ة الزوجني 

االكيدة يف ضمه اليهما تصدر قرارها بالضم«
وب�ني منع�م ان »طالب�ي الض�م ترتت�ب عليه�م 
التزام�ات يج�ب ان تتحق�ق للموافق�ة عىل ضم 
الطف�ل م�ن خ�الل: االنفاق ع�ىل الصغ�ري اىل ان 
تت�زوج االنثى او تعم�ل، واىل ان يصل الغالم الحد 
الذي يكس�ب فيه امثاله رزقهم ما لم يكن طالب 
عل�م او عاج�زا ع�ن الكس�ب لعلة يف جس�مه او 
عاهة يف عقله«، مبينا انه »يف هذه الحالة يستمر 
االنف�اق علي�ه لح�ني حص�ول طال�ب العلم عىل 
الشهادة االعدادية كحد ادنى او بلوغه السن التي 
تؤهله للحصول عليها وحتى يصبح العاجز قادرا 
عىل الكسب«. وأشار اىل »اهمية االيصاء للصغري 
بما يس�اوي حص�ة اقل وارث ع�ىل ان ال تتجاوز 
ثلث الرتكة وتكون واجبة ال يجوز الرجوع عنها.

العمل والشؤون االجتامعية توضح اآللية 
    بغداد / المستقبل العراقيالقانونية لتبني اليتامى وجمهويل النسب

واالس�كان  االعم�ار  وزي�ر  بحث�ت 
والبلديات واالش�غال العام�ة  آن نافع 
أويس خ�الل لقائه�ا محاف�ظ واس�ط 
محم�ود م�ال ط�الل االرساع يف انجاز 

املشاريع الخدمية يف املحافظة«. 
وترأس�ت الوزير بحس�ب بيان للوزارة 
ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، اجتماعا 
بحض�ور   ال�وزارة  مق�ر  يف  موس�عا 
املجاري  املحاف�ظ ومديرعام مديري�ة 
العامة ودوائر املهندس املقيم ملروعي 
مج�اري )الصوي�رة، الح�ي ( وممثيل 
ال�ركات الصيني�ة املنف�ذة، حيث تم 

اس�تعراض ومناقش�ة اه�م املعوقات 
الت�ي تواجه ال�ركات املنفذة ووضع 
الحل�ول املناس�بة له�ا لترسي�ع وترية 
العمل يف املروع�ني وانجاز اعمالهما 

بالرسعة املمكنة . 
ووجه�ت الوزي�ر ال�ركات الصيني�ة 
باكمال محطة الرفع والخطوط الناقلة 
وص�وال اىل محط�ة املعالج�ة، وزيادة 
فرق العم�ل الكفؤة وتكثي�ف اعمالها 
واستبعاد فرق العمل املتلكئة وااللتزام 
الكامل بالتوقيتات الزمنية وتوفري كل 
الظروف املالئمة والعمل بروح الفريق 
الواحد الكمال املروع وتش�غيله وفق 
املواصفات الفنية املطلوبة، فيما اكدت 

عىل دوائر املهندس املقيم بتقديم خطة 
عمل لكل مروع« . وأكدت ان الوزارة 
املش�اريع  اكم�ال  بأتج�اه  ماضي�ة 
الخدمي�ة يف عموم املحافظ�ات ومنها 
محافظة واسط وحسب ما مخطط لها 
، مؤكدة عىل أهمية التنسيق والتعاون 
املشرتك بني الوزارة والحكومات املحلية 
يف املحافظ�ات م�ن اج�ل تقديم افضل 
الخدم�ات ملواطنيها.م�ن جانب�ه قدم  
املحافظ ش�كره وتقدي�ره للوزير عىل 
حرصه�ا ومتابعتها ألنجاز املش�اريع 
الخدمية املوكلة للوزارة يف املحافظة و 
تعزيز التعاون والتنس�يق املشرتك بني 

الوزارة واملحافظة.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرك�ة العامة لتصنيع الحبوب 
يف وزارة التج�ارة ع�ن قي�ام لجنة فنية 
باجراء عملية التشغيل التجريبي ملطحنة 
املناخ�ل الذهبي�ة الحديث�ة يف االنب�ار«. 
واض�اف مدي�ر ع�ام الرك�ة جاس�م 

محمد العامري يف بيان تلقته »املستقبل 
العراقي«، أن لجنة فنية مشرتكة أجرت 
عملي�ة التش�غيل التجريب�ي للمطحنة 
ايم�اش  رشك�ة  م�ن  املنش�أ  الرتكي�ة 
املتخصص�ة بصناع�ة املطاح�ن حي�ث 
ستكون إمكانية دخول املطحنة مرحلة 
اإلنتاج الفع�يل بعد ظهور نتائج فحص 

»انت�اج  ان  اىل  واش�ار  األويل«.  اإلنت�اج 
املطحنة س�ريفد العوائل االنبارية بمادة 
الطحني الجي�د وتحقيق االكتفاء الذاتي 
للمحافظة من الطحني املنتج باملطاحن 
العاملة يف االنبار والتي اعيد تأهيلها بعد 
تحرير املحافظة من سيطرة العصابات 

اإلرهابية .

االعامر تبحث مع واسط سبل االرساع بانجاز املشاريع 
اخلدمية يف املحافظة 

التجارة تعلن املبارشة بالتشغيل التجريبي ملطحنة املناخل الذهبية احلديثة يف االنبار

  بغداد / المستقبل العراقي

اكد الرئيس التنفيذي لركة سيمنس 
جو كاي�رس إّن »رشكت�ه يمكنها ان 
تكون رشي�ك حقيقي يعتمد عليه يف 
العراق«.واضاف انه »يف الوقت الحايل 
نرغ�ب يف أن نرف�ع س�قف تعاونن�ا 
إىل مس�توى جديد ونتطل�ع لاللتقاء 
مع املس�ئولني العراقي�ني بالحكومة 
الدع�م  س�بل  ملناقش�ة  الجدي�دة 
الفوري الذي يمكن لركة سيمنس 
تقديمها للمس�اهمة يف اعادة اعمار 
العراق،مبين�ا ان�ه » وبمج�رد اتخاذ 
القيادة السياس�ية لقرارها، س�نبدأ 
عىل الفور يف تنفيذ »خارطة الطريق 
لتطوي�ر قط�اع الكهرب�اء يف العراق 

الجديد«. لقد أطلقنا هذا االس�م عىل 
املتكام�ل لتطوي�ر قطاع  الربنام�ج 
يتضم�ن  وال�ذي  العراق�ي  الطاق�ة 
مراحل قصرية ومتوس�طة وطويلة 
املدى إلع�ادة بناء منظوم�ة الطاقة 
بأكمله�ا يف الب�الد.    واضاف »طبقاً 
الطريق، تخطط س�يمنس  لخارطة 
إلضاف�ة 11 جيج�اوات م�ن الطاقة 
الجديدة لش�بكة الكهرب�اء العراقية 
ع�ىل مدار      4 س�نوات وس�يضمن 
هذا املروع توفري طاقة مس�تدامة 
ملي�ون   23 لح�وايل  عليه�ا  ُيعتم�د 
مواط�ن عراق�ي. وس�تزيد الطاق�ة 
الجديدة من قدرات التوليد الحالية يف 
البالد بنس�بة 50%! كما أنها س�تزيد 
من معدالت نقل وتوزيع الكهرباء يف 

الع�راق بصورة ملحوظ�ة خاصة يف 
املناطق الجنوبية.

الت�ي  الطري�ق  »خارط�ة  إّن  واك�د 
وضعناه�ا للع�راق س�توفر طاق�ة 
كهربائي�ة مس�تدامة ُيعتم�د عليها 
يف جمي�ع أنح�اء الب�الد، م�ع توفري 
أم�ام  التعلي�م  ف�رص  م�ن  اآلالف 
الش�باب العراق�ي وع�رات اآلالف 
الع�راق الجدي�د.  م�ن الوظائ�ف يف 
إّن ذل�ك وعد ش�خيص من�ي، ونحن 
لدين�ا الق�درة ع�ىل الوف�اء بعهودنا 
دائماً. واوضح أّن »س�يمنس س�بق 
لها القيام بمروع�ات مماثلة بكل 
نج�اح! ففي مرص قامت س�يمنس 
بإضاف�ة 14.4 جيجاوات من قدرات 
التولي�د الجدي�دة لش�بكة الكهرباء 

املرصية خالل 27.5 شهر فقط، كما 
ساهم هذا املروع العمالق يف توفري 
24000 فرص�ة عم�ل جدي�دة. لقد 
تمكنا بالتعاون مع رشكائنا املحليني 

من زي�ادة ق�درات قط�اع الكهرباء 
املرصي يف زمن قيايس وتوفري طاقة 
كهربائية ُيعتمد عليها ألكثر من 40 

مليون مرصي. 

سيمنس تتعهد باالف فرص العمل وتوفري الطاقة املستدامة

    بغداد / المستقبل العراقي

ازال�ت امان�ة بغداد خ�الل ش�هر ايلول 
امل�ايض )9024( تج�اوزا ع�ىل االرصفة 
والش�وارع والس�احات بجانب�ي الكرخ 

والرصافة من العاصمة بغداد.
 وذك�رت مديري�ة العالق�ات واالعالم يف 
ان  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان 
»مديري�ة الحراس�ات واالم�ن يف امان�ة 
بغ�داد بالتنس�يق م�ع قي�ادة عملي�ات 
بغ�داد وبالتع�اون م�ع الدوائ�ر البلدية 
ازالت )5296( تجاوزا تمثلت باالكش�اك 
ومس�قفات املحال التجاري�ة و)2397( 
تج�اوزا ع�ىل االرصف�ة و)228( لوح�ة 
اعالني�ة غ�ري مرخص�ة و)514( موقعا 

لبيع االغنام ».
بإزال�ة  قام�ت  »املديري�ة  ان  واضاف�ت 

)179( دارا سكنية يف مراحل البناء االويل 
بني�ت تجاوزا عىل ارايض الدولة من دون 

املوافقات والرخص االصولية لبنائها«.
حم�الت  نف�ذت  املديري�ة   « ان  وبين�ت 

م�ن   )171( ازال�ة  تضمن�ت  اخ�رى 
االس�يجة املتجاوزة و)36( موقعا لغسل 
الس�يارات و)34( من املرائب واملش�اتل 
ومعارض لبيع الس�يارات و)72( حاجزا 
كونكريتي�ا وحج�ز )38( متج�اوزا ل�م 
يلتزم�وا بالتعه�دات التي اخ�ذت عليهم 
يف وقت س�ابق وكذلك ازالة )41( موقعا 
لبيع املواد االنش�ائية و)18( تجاوزا عىل 
الخطوط الناقلة للم�اء الصايف والرصف 

الصحي ».
يذكر أن أمانة بغداد تواصل حمالت ازالة 
التج�اوزات ع�ىل وف�ق ج�داول وخطط 
أع�دت له�ذا الغ�رًض ضم�ن القواط�ع 
البلدية للمحافظة عىل جمالية الشوارع 
والحدائق واملتنزهات لضمان انس�يابية 
تقديم الخدمات البلدية وتنفيذ املشاريع 

الخدمية .

أمانة بغداد تعلن ازالة »9024« جتاوزًا  يف جانبي العاصمة

ختصيص »160« مليون دينار لتجهيز 
مدارس دياىل بالرحالت الدراسية

معالي وزير التربية المحترم

املعروض لسيادتكم / مناشدة 
»يتيم األب«

ضبط مسافر بحوزته نصف كيلو حشيشة 
يف زرباطية

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

برعاي�ة محاف�ظ بغ�داد املهن�دس عط�وان العطوان�ي اقامت 
محافظة بغداد مهرجانها الرابع للمرسح الحس�يني عىل قاعة 
امل�رسح الوطني بحض�ور عدد من املس�ؤولني وجمع غفري من 
املدعوي�ن .وذك�ر بي�ان اورده املكتب االعالمي للس�يد املحافظ 
خ�الل الكلم�ة الت�ي القاه�ا يف افتت�اح املهرجان واصف�ا اياه 
بالتجرب�ة الرائ�دة والتي انطلقت بعد اربع س�نوات بمش�اركة 
نخبة من الفنانني ألس�تذكار واقعة الطف األليمة وهي مقارنة 

مابني ثورة الحسني)ع( وبني الظلم والطغيان االموي.
واض�اف العطواني:ان ثورة االمام الحس�ني)ع( اليوم تتجس�د 
بش�كل حقيقي م�ن خالل الدم�اء التي اريق�ت يف كربالء حيث 
هناك دماء تراق ايضا وهي امتداد لدماء كربالء من خالل دعوة 
املرجعي�ة الرش�يدة وتلبية النداء من قبل الش�عب العراقي الذي 

هب لتحرير االرايض العراقية من دنس الدواعش.

    بغداد / المستقبل العراقي

انخفضت أس�عار النف�ط امس الثالثاء 
وسط توقعات بزيادة مخزونات النفط 
الخ�ام األمريكي�ة، لكن امل�ؤرشات عىل 
انخفاض ص�ادرات الخام اإليرانية هذا 

الشهر حدت من الخسائر.
بتوقي�ت   0654 الس�اعة  وبحل�ول 
جرينتش، انخفض خام القياس العاملي 
مزي�ج برن�ت يف العقود اآلجلة تس�ليم 
ديس�مرب كانون األول س�تة سنتات أو 

م�ا يعادل 0.07 باملئ�ة إىل 80.72 دوالر 
للربميل.

وتراجع خام غرب تكس�اس الوس�يط 
األمريكي يف عقود نوفمرب ترين الثاني 

14 سنتا إىل 71.64 دوالر للربميل.
ومن املتوقع أن تكون مخزونات النفط 
األمريكي�ة ارتفع�ت األس�بوع امل�ايض 
لألس�بوع الرابع عىل التوايل، بنحو 1.1 
ملي�ون برميل، وفقا الس�تطالع أجرته 
روي�رتز قبي�ل ص�دور بيان�ات معه�د 
معلوم�ات  وإدارة  األمريك�ي  الب�رتول 

الطاقة األمريكية.
وم�ن املق�رر أن تص�در بيان�ات معهد 
البرتول األمريكي بحلول الساعة 2030 
بتوقيت جرينتش ي�وم الثالثاء، عىل أن 
يتم ن�ر تقرير إدارة معلومات الطاقة 
بتوقي�ت   1430 الس�اعة  األمريكي�ة 
جرينتش يوم األربعاء.ويف أول أسبوعني 
من أكتوب�ر ترين األول، صدرت إيران 
1.33 ملي�ون برمي�ل يوميا م�ن الخام 
إىل دول م�ن بينها الهند والصني وتركيا 
وفقا لبيان�ات رفينيتيف أيكون. ويمثل 

ذل�ك انخفاض�ا من 1.6 ملي�ون برميل 
يومي�ا خالل نفس الفرتة من س�بتمرب 

أيلول.
وتظهر البيانات أن الصادرات يف أكتوبر 
تري�ن األول تمث�ل انخفاض�ا كب�ريا 
م�ن 2.5 مليون برمي�ل يوميا صدرتها 
إيران يف أبريل نيس�ان، قبل أن ينسحب 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف مايو 
أيار م�ن االتفاق الن�ووي العاملي املربم 
مع إيران ويأمر بإعادة فرض عقوبات 

عىل البالد.

حمافظ بغداد يرعى مهرجان التعزية للسينام واملرسح احلسيني الدويل الرابع عىل قاعة املرسح الوطني
حتت شعار »اذا كانت بغداد عاصمة الدنيا-فكربالء عاصمة الدنيا واالخرة«

أسعار النفط تنخفض  وسط توقعات بارتفاع املخزونات األمريكية

    بغداد / المستقبل العراقي

 أعلنت هي�أة املنافذ الحدودية، إحباط 
محاولة اخفاء اكثر من 34 مليون دينار 
عراقي يف مط�ار النجف االرشف.وذكر 
اع�الم الهياة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، انه »بالتنسيق 
املشرتك مع مركز كمرك املطار وشعبة 

البح�ث والتحري ومنتس�بي املنفذ تم 
إحب�اط محاول�ة دخول اكث�ر من 34 
مليون دينار عراقي من خالل اخفائها 
بحوزة مس�افر عراقي كان قادماً من 
ان�ه  الس�ورية.وأضاف  الجمهوري�ة 
»تم أتخاذ اإلج�راءات القانونية بحقه 
وفق محرض أص�ويل وإحالته إىل مركز 

رشطة.

إحباط حماولة اخفاء اكثر من »34« مليون 
دينار يف مطار النجف
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حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار الثالثة

تعلن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة  تفاصيلها ادناه والعائد اىل بلدية )الحرية( وملدة ) س�نة واحدة ( وفقا ألحكام  قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21( لسنة 2013 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة البلدية خالل )30(  ثالثون   يوما من اليوم التايل لنرش االعالن   لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا 
معه التأمينات القانونية بموجب صك مصدق وفقا للقانون وستجري املزايدة يف البلدية املذكورة  من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادقة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم 

الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة كافة املصاريف واجور االعالن يف الصحف  الرسمية وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها 

الرشوط :
1  � تقديم براءة ذمة املزايد من  البلدية اعاله مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن

2  � تبدأ منة العقد من تاريخ االحوال القطعية وعىل املس�تأجر  تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل  30  يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة بالقانون 
وتعليماته وبخالفة يعد ناكال بالتزاماته 

3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع ألغراض االستثمار او مرشوع املصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم 
4 � ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5 � تكون امانات دخول املزايدة الشاغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكاتب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3
6 � للبلدية اضافة اي رشوط اخرى تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة

القيمة التقديرية مدة االيجارمساحة الملكرقم الملكنوع الملك والموقعت
1275000سنة واحدة9م2302كشك/السوق الجديد1
915000سنة واحدة12م132حانوت/السوق العصري2
915000سنة واحدة12م192حانوت/السوق العصري3
775000سنة واحدة12م692حانوت/سوق النجارين  4
630000سنة واحدة1200م243ساحة /مدخل المدينة5
615000سنة واحدة9م1562كشك/السوق الجديد6
640000سنة واحدة9م2042كشك/السوق الجديد7
530000سنة واحدة9م1642كشك/السوق الجديد8
520000سنة واحدة12م1072حانوت/واجهة الحمام الشعبي9

520000سنة واحدة12م1062حانوت/واجهة الحمام الشعبي10
915000سنة واحدة12م802حانوت/واجهة الحمام الشعبي11
915000سنة واحدة12م282حانوت/السوق العصري12
915000سنة واحدة12م402حانوت/السوق العصري13
915000سنة واحدة12م522حانوت/السوق العصري14
915000سنة واحدة12م482حانوت/السوق العصري15
915000سنة واحدة12م142حانوت/السوق العصري16
915000سنة واحدة12م542حانوت/السوق العصري17
915000سنة واحدة12م522حانوت/السوق العصري18
915000سنة واحدة12م552حانوت/السوق العصري19
915000سنة واحدة12م492حانوت/السوق العصري20
915000سنة واحدة12م512حانوت/السوق العصري21
915000سنة واحدة12م232حانوت/السوق العصري22
915000سنة واحدة12م312حانوت/السوق العصري23
915000سنة واحدة12م382حانوت/السوق العصري24
915000سنة واحدة12م212حانوت/السوق العصري25
915000سنة واحدة12م442حانوت/السوق العصري26
915000سنة واحدة12م582حانوت/السوق العصري27
915000سنة واحدة12م392حانوت/واجهة الحمام الشعبي28
915000سنة واحدة12م792حانوت/السوق العصري29
915000سنة واحدة12م652حانوت/السوق العصري30
915000سنة واحدة12م22حانوت/السوق العصري31
915000سنة واحدة12م82حانوت/السوق العصري32
915000سنة واحدة12م412حانوت/السوق العصري33
915000سنة واحدة12م1132حانوت/السوق العصري34
915000سنة واحدة12م602حانوت/السوق العصري35
915000سنة واحدة12م592حانوت/السوق العصري36
915000سنة واحدة12م252حانوت/السوق العصري37
915000سنة واحدة12م422حانوت/السوق العصري38
915000سنة واحدة12م52حانوت/السوق العصري39
915000سنة واحدة12م352حانوت/السوق العصري40
610000سنة واحدة9م1152كشك/مدخل المدينة41
620000سنة واحدة12م1022حانوت/واجهة الحمام الشعبي42
620000سنة واحدة12م1032حانوت/واجهة الحمام الشعبي43
610000سنة واحدة12م762حانوت/سوق النجارين44
610000سنة واحدة12م772حانوت/سوق النجارين45

العدد :130
التاريخ :2018/10/16

عبد اخلالق حممد عبيد امليايل
قائممقام قضاء املشخاب

رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة
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القيمة التقديرية مدة االيجارمساحة الملكرقم الملكنوع الملك والموقعت
655000سنة واحدة12م1212حانوت/واجهة الحمام الشعبي46
675000سنة واحدة12م682حانوت/سوق النجارين47
675000سنة واحدة12م712حانوت/سوق النجارين48
685000سنة واحدة9م1592كشك/السوق الجديد49
690000سنة واحدة12م1292حانوت/واجهة الحمام الشعبي50
915000سنة واحدة12م72حانوت/السوق العصري51
915000سنة واحدة12م572حانوت/السوق العصري52
915000سنة واحدة9م1122حانوت/السوق العصري53
915000سنة واحدة12م882حانوت/السوق العصري54
915000سنة واحدة12م42حانوت/السوق العصري55
915000سنة واحدة12م62حانوت/السوق العصري56
915000سنة واحدة12م32حانوت/السوق العصري57
915000سنة واحدة12م462حانوت/السوق العصري58
915000سنة واحدة12م272حانوت/السوق العصري59
915000سنة واحدة12م262حانوت/السوق العصري60
915000سنة واحدة12م302حانوت/السوق العصري61
915000سنة واحدة12م292حانوت/السوق العصري62
915000سنة واحدة12م422حانوت/السوق العصري63
915000سنة واحدة12م332حانوت/السوق العصري64
915000سنة واحدة12م322حانوت/السوق العصري65
915000سنة واحدة12م122حانوت/السوق العصري66
915000سنة واحدة12م162حانوت/السوق العصري67
915000سنة واحدة12م182حانوت/السوق العصري68
915000سنة واحدة12م92حانوت/السوق العصري69
520000سنة واحدة12م1042كشك/السوق الجديد70
525000سنة واحدة12م722حانوت/سوق النجارين71
530000سنة واحدة9م1442كشك/السوق الجديد72
530000سنة واحدة9م1852كشك/السوق الجديد73
525000سنة واحدة9م2022كشك/السوق الجديد74
550000سنة واحدة9م1922كشك/السوق الجديد75
555000سنة واحدة12م1102كشك/السوق الجديد76
585000سنة واحدة9م1722كشك/السوق الجديد77
610000سنة واحدة9م1142كشك/مدخل المدينة78
835000سنة واحدة12م742حانوت/سوق النجارين79
845000سنة واحدة12م752حانوت/سوق النجارين80
855000سنة واحدة12م852حانوت/واجهة الحمام الشعبي81
885000سنة واحدة12م892حانوت/واجهة الحمام الشعبي82
915000سنة واحدة12م112حانوت/السوق العصري83
915000سنة واحدة12م102حانوت/السوق العصري84
915000سنة واحدة12م562حانوت/السوق العصري85
915000سنة واحدة12م622حانوت/سوق النجارين86
940000سنة واحدة12م1402كشك/السوق الجديد87
1125000سنة واحدة12م2062حانوت/السوق العصري88
1105000سنة واحدة12م942حانوت/واجهة الحمام الشعبي89
1105000سنة واحدة12م932حانوت/واجهة الحمام الشعبي90
1025000سنة واحدة9م1352كشك/السوق الجديد91
1130000سنة واحدة12م472حانوت/السوق العصري92
1090000سنة واحدة12م902حانوت/واجهة الحمام الشعبي93
1090000سنة واحدة12م822حانوت/واجهة الحمام الشعبي94
1295000سنة واحدة12م242حانوت/السوق العصري95
1055000سنة واحدة9م2222كشك/السوق الجديد96
1400000سنة واحدة12م372حانوت/السوق العصري97
1400000سنة واحدة12م12حانوت/السوق العصري98
915000سنة واحدة12م172حانوت/السوق العصري99

1400000سنة واحدة12م342حانوت/السوق العصري100
1400000سنة واحدة12م632حانوت/السوق العصري101
1400000سنة واحدة12م362حانوت/السوق العصري102
27000000سنة واحدة1200م1012علوة مخضرات/السوق العصري103
610000سنة واحدة9م1582كشك/السوق الجديد104
605000سنة واحدة12م1052حانوت/واجهة الحمام الشعبي105
2665000سنة واحدة12م2082حانوت/السوق العصري106
4350000سنة واحدة300م2272بناية/مدخل المدينة107
3900000سنة واحدة400م862كازينو/مدخل المدينة108
610000سنة واحدة9م1582كشك/السوق الجديد109
605000سنة واحدة12م1052حانوت/واجهة الحمام الشعبي110
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )128(  2018/9/30
تعلن  اللجنة اعاله عن تأجير العقارات المدرجة تفاصيلها في ادناه والعائدة 
ملكيته�������ا الى مديرية البعاج وفقا ألحكام القانون )21( لس�������نة 2013 
المع�������دل وبطريقة المزايدة العلنية فعلى الراغبين باإليجار مراجعة مديرية 
بلدية البعاج وخالل مدة )15( يوم تبدا من اليوم التالي لنش�������ر االعالن 
بالصحف مستصحبين معهم التأمينات القانونية البالغة )50%( من القيمة 
المقدرة  وستجري المزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن ويتحمل من 
ترسو عليه المزايدة اجور نشر االعالن والمصاريف االخرى على ان يقوم 
بتس�������ديد باقي بدل االيجار  والرس�������وم االخرى وابرام العقد خالل مدة 
ثالثون يوم من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعتبر المستأجر ناكال 
ويعاد االعالن عن تأجر الملك وعلى حساب الناكل وتحمله فرق البدلين 
وكاف�������ة المصاريف االخرى المترتبة على ذلك اضافة الى مصادره اماناته 
وعدم الس�������ماح له بالدخول بالمزايدة مجددا وستكون المزايدة في مبنى 

محافظة نينوى )قاعد الحدباء(
مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بناء ع�ى الطل�ب املقدم من الس�يد 
/ عم�ر عيل مجيد. ال�ذي يطلب فيه 
تبديل اس�مه من )عمر( اىل )عمار(، 
فم�ن لديه اع�راض مراجع�ة هذه 
املديري�ة خالل مدة أقصاها خمس�ة 
عرش يوم�ًا وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016. 
اللواء / هيثم فاضل الغرباوي

مدي�ر األح�وال املدني�ة والج�وازات 
واإلقامة العامة 

������������������������������
مجلس القضاء األعى 

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط 
االتحادية 

يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
الكوت

العدد 3753/ش /2018 
املدع�ى علي�ه / ضي�ف يون�س  اىل 

ناجي    
أقام�ت املدعية  عذراء ه�ادي احمد   
املرقم�ة أع�اله  الدع�وى الرشعي�ة 
والت�ي تطلب فيها دعوت�ك للمرافعة 
والحكم بنفقة ماضية لها ومستمرة 
وملجهولي�ة  م�وىس    والبنه�ا  له�ا 
محل إقامتك حس�ب إش�عار مختار 
واملرف�ق  الصدري�ن  ح�ي  محل�ة 
مرك������������������ز  بكت�اب 
 13733 بالع�دد  الخل�ود   رشط�ة 
تبليغ�ك  تق�رر   2018/10/14 يف 
محليت�ن  صحيفت�ن  بواس�طة 
ه�ذه  إم��ام  للحض�ور  رس�ميتن 
بتاري�خ 24 /10 /2018  املحكم�ة 
الس�اعة تاس�عة صباحا وعند عدم 
حض�ورك أومن ين�وب عن�ك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وحسب األصول  
القايض 

رائد كامل اليارسي
������������������������������

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة2018/2727 

 إىل املنف�ذ علي�ة    /  املدي�ر املفوض 
لرشك�ه نجران للمق�اوالت / اضافة 

لوظيفته 
لق�د تحقق له�ذه املديرية من كتاب 
مركز رشطة املسبح املرقم 6566 يف 
2018/10/10  ان�ك مجهول محلة 
اإلقام�ة ولي�س ل�ك موط�ن دائم أو 
مؤقت أو مختار يمكن إجراء التبليغ 
عليه واستنادا للمادة )27(من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك إعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ الكوت خالل خمسة 
ع�رش يوما تب�دءا م�ن الي�وم التايل 
للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك 
س�تبارش ه�ذه املديرية بإج�راءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

عيل طالب عزيز الجلييل 
أوصاف املحرر

ق�رار محكمة ب�داءة الك�وت بالعدد 
 2014/12/22 يف  1029/ب/2014 
املدي�ر  املدي�ن  ال�زام  املتضم�ن 
املفوض لرشك�ة نج�ران للمقاوالت 
ق�دره  مبل�غ  لوظيفت�ه  اضاف�ة   /
)1,562,210,000( لصال�ح الدائ�ن 

مصطفى ربيعة محمد وجماعته

فقدان 
فقدت من�ي بطاقة الصادرة م�ن مديرية الجنس�ية واملعلومات 
املدنية بأسم / فراس طارق مصطفى فمن يعثر عليها تسليمها 

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

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة2018/2727

إىل املنف�ذ علية    /  املدير املفوض لرشكه جنه الخليج للمقاوالت 
/ اضافة لوظيفته 

لقد تحقق له�ذه املديرية من كتاب مركز رشطة املس�بح املرقم 
6567 يف 2018/10/10  ان�ك مجه�ول محل�ة اإلقام�ة ولي�س 
ل�ك موطن دائ�م أو مؤقت أو مخت�ار يمكن إج�راء التبليغ عليه 
واس�تنادا للم�ادة )27(م�ن قانون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك إعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس�ة عرش يوما تبدءا 
من اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حال�ة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية بإج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

عيل طالب عزيز الجلييل 
أوصاف املحرر

يف  1029/ب/2014  بالع�دد  الك�وت  ب�داءة  محكم�ة  ق�رار 
2014/12/22 املتضم�ن ال�زام املدي�ن املدي�ر املف�وض لرشكة 
جن�ه الخلي�ج  للمق�اوالت / اضاف�ة لوظيفت�ه مبل�غ ق�دره 
)1,562,210,000( لصال�ح الدائ�ن مصطف�ى ربيع�ة محم�د 

وجماعته 
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

محكمة بداءة الكوت  
العدد 1277 / ب / 2018 

املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي /   محمد محسن كاظم   

املدعى عليه / فاطمة محمد سلمان 
تنفي�ذا لقرار الحكم الصادر من ه�ذه املحكمة بالعدد 1277/ب 
/2018 واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع العقار املرق�م 3517/1م45ام 
حالنه وتوزيع صايف ثمنه بن الرشكاء كال حس�ب س�هامة فقد 
تق�رر االعالن عن بيعه باملزايدة العلنية خالل ثالثون يوما اعتبارا  
م�ن الي�وم التايل للن�رش يف صحيفت�ن محليتن   فع�ى الراغبن 
بال�رشاء مراجع�ة هذة املحكمة مس�تصحبن معه�م التامينات 
القانونية 10% من القيمة التقديرية للعقار بصك مصدق معنون 
اىل محكم�ة بداءة الكوت  وس�وف تجري املزاي�دة يف اليوم االخري 
الساعة الثانية عرش ظهرا واذا صادف اليوم االخري عطله رسميه 
فيعترب   اليوم الذي يليه  موعداً للمزايده ويتحمل من ترسو عليه 
املزايده اجور االعالن واملزايدة.......                                                                                               

مواصفات    
جنس العقار  عرصة خاليه من املشيدات

املشتمالت / التوجد  
املساحه / 200م 

القيمة التقديريه اربعون مليون دينار عراقي 
القايض 

عدنان نهري راهي الزاميل
�����������������������������������������������������

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد: 275/ب/2018 

التاريخ: 2018/10/15
اعالن

اىل الشخص الثالث: سعدية بنت حطاب
اقام املدع�ي )محم�د عبدالرحمن معت�وق وجماعت�ه( الدعوى 
البدائية املرقمة 275/ب/2018 امام محكمة بداءة ابي الخصيب 
والت�ي يطل�ب فيه�ا الحك�م بإزال�ة ش�يوع العقار املرق�م 123 
مقاطع�ة 55 الحمزة، ولثبوت مجهولية محل اقامتكم وحس�ب 
رشح القائم بالتبلي�غ. تقرر تبليغكم بالحضور اىل هذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املوافق 2018/10/24 الساعة التاسعة صباحاً 
ن�رشاً ويف صحيفتن يوميتن ويف حالة عدم حضوركم او حضور 
من ينوب عنكم قانونا سوف تجري املرافعة بحقكم غيابياً وعلناً 
وف�ق القانون ويف حال�ة مصادفة موعد املرافعة عطلة رس�مية 

يؤجل املوعد لليوم الذي يليه. 
القايض / فيصل سلمان عطار   

�����������������������������������������������������
محكمة بداءة ابي الخصيب 

العدد: 333/ب/2018 
التاريخ: 2018/10/10

اعالن 
اىل املدعى عليه / مهدي عيل حسن نارص

أص�درت محكمة بداءة ابي الخصيب قراره�ا يف الدعوى البدائية 
ق�ى  والت�ي   2018/9/30 بتاري�خ  333/ب/2018  املرقم�ة 
بإزالة ش�يوع العقار املرق�م 34/134 مقاطعة 31 املطيحة بيعاً 
باملزايدة العلنية. ولثبوت مجهولية محل اقامتكم، تقرر تبليغكم 
نرشاً بواسطة صحيفتن يوميتن رسميتن ولكم حق االعراض 
والتمييز ضمن املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية.
القايض / فيصل سلمان عطار

�����������������������������������������������������
محكمة جنح الفاو 

العدد: 156/ج/2017
التاريخ: 2018/10/14

اعالن 
اىل املتهم الهارب / حيدر عريف صالح

أصدرت هذه املحكمة بتاريخ 2018/6/24 حكماً غيابياً يقيض 
بالحكم عليك ملدة )ثالثة سنوات( وفق احكام املادة )15/ رابعاً( 
م�ن قان�ون الج�وازات وإص�دار أمر القب�ض بحقك وف�ق املادة 
املذكورة أع�اله لتنفيذ العقوبة بحق�ك، وملجهولية محل اقامتك 

يف الوقت الحارض. 
ق�ررت املحكم�ة تبليغك بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن بالقرار 
املذك�ور ول�ك ح�ق االع�راض والتميي�ز ضم�ن امل�دة القانونية 

وبعكسه سوف يكتسب الحكم الدرجة القطعية وفق األصول.
القايض / احمد سعيد طعمة

�����������������������������������������������������
مجلس القضاء االعى 

رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه
محكمة بداءة الكوت  

العدد 1476 / ب / 2018 
املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة

املدعي الدائن /   احمد  مالك سلطان  
املدعى عليه املدين  /  باسمه  كامل غالب وجماعتها 

تنفيذا لقرار الحكم الصادر من هذه املحكمة بالعدد 1476/ب/  
/2018 واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م 3492/1م 39 
الهورة وتوزيع صايف ثمنه بن الرشكاء كال حس�ب س�هامة فقد 
تق�رر االعالن عن بيعه باملزايدة العلنية خالل ثالثون يوما اعتبارا  
م�ن الي�وم التايل للن�رش يف صحيفت�ن محليتن   فع�ى الراغبن 
بال�رشاء مراجع�ة هذة املحكمة مس�تصحبن معه�م التامينات 
القانونية 10% من القيمة التقديرية للعقار بصك مصدق معنون 
اىل محكم�ة بداءة الكوت  وس�وف تجري املزاي�دة يف اليوم االخري 
الساعة الثانية عرش ظهرا واذا صادف اليوم االخري عطله رسميه 
فيعترب   اليوم الذي يليه  موعداً للمزايده ويتحمل من ترسو عليه 

املزايده اجور االعالن واملزايدة.......
مواصفات  

جنسه / عقار دار سكن 
اوصاف�ه / عقار مفرز اىل دارين االول يحت�وي عى هول وغرفة 
ن�وم وصحيات ومطب�خ وكذلك هول وغرف�ة ومطبخ وصحيات 
يش�غلها املدع�ى عليه انس مالك س�لطان اما ال�دار االخرى غري 
مش�غوله وقت اجراء الكش�ف وكان يش�غله املدعي س�ابقا اما 
الدار الثانيه يس�كنها املدعى عليها باس�مه كامل غالب واوالدها 
وتحتوي عى اس�تقبال وهول داخ�يل وغرفة نوم ومطبخ وغرفة 
نوم يف الطابق الثاني درجة العمران اقل من املتوسط الدار مبلطه  
بال�كايش املوزائي�ك القديم ومس�قفة بالكونكريت املس�لح وأيل 

للسقوط 
املساحه / 200م2

الشاغل / احد الرشكاء
القيمة التقديريه / مائة وثمانون مليون دينار عراقي  

القايض 
عمار حسن عبد عيل 

�����������������������������������������������������
مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد : 2397 
التاريخ : 14 / 10 / 2018 

اعالن 
اىل املدعوة / هناء اياد محمد – مجهولة محل االقامة .

قدم املس�تدعي عامر خضري صالح طلبا اىل هذه املحكمة يطلب 
في�ه جعله وصي�ا ع�ى اوالدك القارصي�ن كل من اس�امة عدي 
خضري تولد 15 / 5 / 2006 ويوسف عدي خضري تولد 30 / 4 / 
2008 وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتن 
يوميت�ن ويف حالة اعراض�ك عليها حض�ورك اىل املحكمة خالل 
م�دة ثالثة ايام من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف تتخذ املحكمة 

االجراءات القانونية بذلك .
القايض

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الزبيدية
العدد 721/ ب/2018 

اىل املدعى عليه / جواد طالل حسن راشد 
أقام املدعي / بشري عباس عطيه ضدك    الدعوى البدائية املرقمة 
721/ ب/2018 والتي يطلب فيها تس�ديد الدين املرتب بذمتك 
والبالغ ستمائة الف دينار وتحميلك الرسوم واملصاريف واتعاب 
املحام�اة وملجهولية محل إقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
وتايي�د املختار لذا تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتن محليتن 
رسميتن للحضور إم�ام هذه املحكمة بتاريخ 2018/10/22  
الس�اعة تاس�عة صباحا وعند عدم حضورك أوم�ن ينوب عنك 

قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وحسب األصول  
القايض

احمد حامد الكالبي
�����������������������������������������������������

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة 2228 /2018 
 إعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ الكوت حص�ة املدين يف العقار تسلس�ل 5 
/ 1528م 46نص�ف الدجيل�ه   الواقع يف  الك�وت العائد للمدين 
ماج�د عيدان س�عود املحجوز لق�اء طلب الدائن س�عود كامل 
عيدان البالغ س�تة وعرشون مليون دينار فعى الراغب بالرشاء 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة ثالث�ون  يوما تبدءا من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عى املشري
املواصفات

1- موقعة ورقمه  / ك�وت / انوار  الصدر 1528/5م46نصف 
الدجيله    

2- جنس�ة ونوع�ه / ارض الدار مع بنائها ملك رصف مس�جل 
باعتبار 70سهم منها 26 سهم اىل املدين ماجد عيدان سعود 

3- ح�دوده واوصاف�ه / يتك�ون م�ن غرف�ة اس�تقبال وهول 
وغرفتن  نوم ومطبخ وحمام ومرافق صحيه مش�ركه وس�لم  
طاب�وق مع البيتون�ه ارض الدار كايش موزائي�ك قديم ومرافق 
صحيه خارجيه وهو نازل عن الش�ارع بحدود 50 سم يف شارع 

فرعي مبلط     
4- املساحة / املساحة الكليه للعقار 200م2 والحصة املحجوزة 

تبلغ 26 سهم مايعادل 74م2  
5- الشاغل / مروك  

6- القيم�ة املقدرة / س�تة وعرشون ملي�ون دينار عن حصته 
املدين البالغ
املنفذ العدل

كريم ابراهيم عنكود   
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف يثرب 
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 

العدد 94 / ش / 2018 
التاريخ 15 / 10 / 2018 

اىل / املدعى عليه / احمد اكرم عزال الحشماوي 
م / تبليغ 

اص�درت هذه املحكمة حكما غيابي�ا بحقك بتاريخ 10 / 10 / 
2018 بالدع�وى الرشعية املرقمة 94 / ش / 2018 وملجهولية 
محل اقامتك تقرر تبليغك بالحكم املذكور بصحيفتن محليتن 
رس�ميتن ولك حق االعراض عى القرار املذكور ويف حالة عدم 
تقديم�ك طعنا بالق�رار خالل املدة القانونية فان القرار س�وف 

يكتسب الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض 

فائق مشعل صالح 
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد 1698 / ب1 / 2018 

التاريخ 8 / 10 / 2018 
م / اعالن تبليغ غيابي 

اىل املدعى عليه / عماد كامل زيدان 
اق�ام علي�ك املدعي ) الرشك�ة العام�ة لتجارة املواد االنش�ائية 
اضاف�ة لوظيفته ( الدعوى املرقمة اعاله وطلب الحكم بالزامك 
بتس�ديد املبل�غ املرت�ب بذمت�ك والبال�غ 333 ، 313 ، 33 ثالثة 
وثالث�ون ملي�ون وثلثمائة وثالث�ة عرش ال�ف وثالثمائة وثالثة 
وثالث�ون دينار وتحميلك املصاري�ف القانونية وملجهولية محل 
اقامتك حسب تبليغك عن طريق مركز رشطة املفرق يف كتابهم 
املرقم 13670 يف 8 / 10 / 2018 ورشح القائم بالتبليغ منش�د 
حس�ان عيل يف 8 / 10 / 2018 ومرفقة اش�عار املختار ) دريد 
ه�ادي محمد ( مختار منطقة ح�ي املعلمن محلة 402 املؤرخ 
يف 3 / 10 / 2018 ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة 
صحيفتن محليتن يوميتن واس�عتي االنتش�ار للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املواف�ق 29 / 10 / 2018 
الساعة العارشة صباحا ويف حالة عدم حضورك يف املوعد اعاله 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا ووفق القانون .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 16 / 3 / 2018 
اعالن مفقود 

اىل املفقود / عمار صالح عبد الكريم 
بتاري�خ 16 / 10 / 2018 قدم�ت ) زوجت�ك ( املدع�وة ) علياء 
فاض�ل ابراهيم ( تطلب فيه نصبها قيم�ة عليك لكونك خرجت 
بتاري�خ 22 / 9 / 2014 ول�م تع�د لح�د االن لذا تق�رر تبليغك 
بالصحف املحلي�ة ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش 
يوم من اليوم الثاني من تاريخ النرش س�وف تنصب ) زوجتك ( 

قيمة عليك الدارة شؤونك .
القايض 

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الدجيل
رقم االضبارة:  205/ت/2016

التاريخ: 2018/10/14
اعالن

تبي�ع مديرية تنفي�ذ الدجيل الس�يارة املرقم�ة )4784/صالح 
الدين( الواقع يف الدجيل العائدة للمدين ) مالك ياسن مجباس( 
املحج�وزة لقاء طل�ب الدائن ) خليل ياس�ن مجب�اس( البالغ 
)20،000،000( ع�رشون ملي�ون دينار فع�ى الراغب بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثن يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عى املشري.
املنفذ العدل

حميد دليل حبر
املواصفات:-

1-موقعه ورقمه:- الدجيل / 4784 _ صالح الدين 
2-جنسه ونوعه :- سوناتا موديل 2011

3-القيم�ة املق�درة:- 13،000،000 ثالث�ة عرش ملي�ون دينار 
الغريها.

�����������������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف  

العدد / 5111/ش2018/7
التاريخ 2018/10/9

اعالن
اىل املدعى عليه /  مكي جليل محمد

بتاري�خ 2018/9/30 اص�درت هذه املحكمة قراره�ا  بالعدد                
5111/ش2018/7 الص�ادرة م�ن ه�ذه املحكم�ة  واملتضمن 
تايي�د حضان�ة االطف�ال كل من لي�ايل ورضا وجلي�ل للمدعية 
)ساهره جاس�م فليح(    صدر القرار بحقك غيابيا وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار حي 
الش�هداء  / 1 النج�ف قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة 
صحيفتن محليتن ولك حق االعراض عى القرار الغيابي خالل 
املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 

القايض
حسن عباس سمن

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

فقدت مني الهوية الصادرة من كلية الطب جامعة بغداد بأسم 
/ عيل احمد سامي فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

المشيد على القطعة المرقمةنوع الملك ورقمهت

4358/1م51 جزيرة سنجار البالغ مساحتها ساحة بيع المواشي1
)ستة دونم(

542/1م51 جزيرة سنجاربناية الكازينو 2
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وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف غماس
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
2017/1/22 لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل 
1618 محل�ة الغرب�ي بأس�م )حم�زة ش�وين 
عب�ود( مجددا باعتب�ار حائزا ل�ه بصفة املالك 
للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة 
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام  قانون التسجيل 
العقاري رقم 43 لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا 
الطل�ب فع�ىل كل من يدع�ي بوج�ود عالقة او 
حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه من 
بيان�ات اىل هذه الدائرة خ�الل مدة ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك 
الحضور يف موق�ع العقار يف الس�اعة العارشة 
صباح�ا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن 
وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
مطرش نعيم صرب 

مالحظ التسجيل العقاري يف غماس
��������������������������������������

رئاسة تثبيت امللكية يف النجف 
العدد  /86/مجدد/2013

التاريخ 2018/10/15 
اعالن تثبيت عائدية عقار مجددا

بن�اءا عىل ثب�وت عائدية تمام العقار تسلس�ل 
)745 محلة الرباق( البالغ مساحته )110,32م( 
اىل حي�در مح�ي محم�د بموج�ب ق�رار تثبيت 
العائدي�ة ص�ادره بالع�دد 86/مج�دد/2013 
وتاريخ 2018/10/14 والصادره من رئاس�ة 
لجنة تثبيت امللكية يف النجف لذا نعلن هذا القرار 
فعىل من لديه اعرتاض عىل مضمونة الطعن به 
تمييزا ل�دى محكمة اس�تئناف منطقة النجف 
االتحادية بصفتها التمييزية خالل مدة ثالثون 
يوم�ا اعتبارا من اليوم الت�ايل لنرش هذا االعالن 
وعن�د انتهاء امل�ده وعدم ورود اش�عار لتقديم 
طعن س�تبارش مديري�ة التس�جيل العقاري يف 

النجف وفقا لقرار تثبيت العائدية
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الوركاء 
العدد: 215/ش/2018
التاريخ 2018/10/15

اعالن
اىل املفقود  /هادي عليم عيدان 

ح�رت زوجت�ك املدع�وه لطيف�ة محيس�ن 
طويه�ر اىل ه�ذه املحكمة وقدم�ت طلب تروم 
فيه الطلب م�ن املحكمة باص�دار حكم الوفاة 
بحقك وذل�ك كونك مفقود من�ذ 2014/6/12 
ول�م يعرف مص�رك لحد االن فف�ي حال كونك 
حي�ا علي�ك  مراجعة ه�ذه املحكم�ة او اقرب 
مرك�ز رشطة وكذلك م�ن لدي�ه معلومات عن 
املفق�ود اعاله مراجعة ه�ذه املحكمة او اقرب 
مرك�ز رشطة ل�الدالء بها وبخالف ذلك س�وف 
تقوم هذه املحكمة باصدار حكم الوفاة بحقك 

القايض
عبد االمر عبد الحسني حسن الشمري

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد  :3828/ب2018/4
التاريخ 2018/10/15

اىل املدعى عليه عمار عزاوي عبد الله 
اق�ام املدع�ي اياد عب�د الكاظ�م  عب�د الزهرة 
الدع�وى البدائي�ة املرقمة اع�اله والتي يطلب 
فيها الحكم بإلزام�ك بتأديتك له مبلغا مقداره 
ثالث�ون ملي�ون دين�ار بموج�ب الص�ك املرقم 
)0000031( و املسحوب عىل مرصف الرافدين 
ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار ح�ي االمام 
امله�دي )ع( ع�ي دوه�ان اب�و صيب�ع علي�ه 
قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة املصادف 
يف ي�وم 2018/10/28 وعن�د ع�دم حض�ورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس   القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
العدد  : 3800/ب2018/4

التاريخ 2018/10/16
اعالن

اىل املدعى  عليه / قاسم عبد العباس كاظم
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة 
اعاله ضدك والذي يطل�ب فيها الحكم بالزامك 
بتأديتك ل�ه واملدعى عليهم االخري�ن بالتكافل 
والتضام�ن مبل�غ ق�دره 1709$ ع�ن القرض 
امل�ؤرخ 2017/7/27 ونظ�را ملجهولي�ة محل 
يف  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح  حس�ب  اقامت�ك 
محكمة بداءة البرصة واش�عار املجلس البلدي 
يف منطق�ة النجيبي�ة لذا تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة 
2018/10/24 التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس   القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

  محكمة بداءة النجف  
العدد  : 3801/ب2018/4

التاريخ 2018/10/16
اعالن

اىل املدعى عليه / عادل عفريت عبد البزون
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة 
اعاله ضدك والذي يطل�ب فيها الحكم بالزامك 
بتأديتك ل�ه واملدعى عليهم االخري�ن بالتكافل 
والتضام�ن مبل�غ ق�دره 6026$ ع�ن القرض 
ملجهولي�ة  ونظ�را   2017/11/29 امل�ؤرخ 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف 
محكمة بداءة البرصة واش�عار املجلس البلدي 
يف الحس�ني االوىل   ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة 
2018/10/24 التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

  محكمة بداءة النجف  
العدد  : 3786/ب2018/1

التاريخ 2018/10/16
اعالن

اىل املدع�ى  عليهم�ا / محم�د كاظ�م مري�ح 
وزغاريد مهدي عبد

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة 
اعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم بالزامكما 
بتأديتكم�ا ل�ه واملدع�ى علي�ه حس�ني كاظم 
حسني  بالتكافل والتضامن مبلغ قدره $3320 
ع�ن الق�رض امل�ؤرخ 2017/11/15 ونظ�را 
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ يف محكم�ة بداءة النارصية واش�عار 
مختار منطقة االس�كان الصناع�ي /1 املدعو 
عظي�م رحيمه علي�وي لذا تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة 
2018/10/24 التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عي حميد الحيدري

فقدان
فق�دت مني ب�راءة الذمة الصادرة م�ن الهيئة 
العامة للرائب فرع النجف االرشف ذي العدد 
اىل  واملعنون�ة   2014/8/19 بتاري�خ   19240
الهيئة العامة للرائب االنبار بأس�م )س�ماح 
رحمان س�وادي(  عىل من يعثر عليها تسليمها 

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

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / ن .ع ي�ارس ش�اكر عب�د 

الواحد
املنسوب اىل  قيادة حدود املنطقة الرابعة

العنوان / محافظة البرصة /املدينة طلحة
بم�ا ان�ك متهم وفق امل�ادة 5/ م�ن ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 لغابك عن مقر عملك  بتاريخ 
اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة   2015/1/27
اقت�ض1ى تبليغك بهذا االع�الن عىل ان تحر 
ام�ام محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�ي االوىل / 
املنطق�ة الخامس�ة البرصة خالل م�دة ثالثون 
يوم�ا من تاريخ ن�رش هذا االع�الن يف صحيفة 
محلية يومي�ة وتعليقه يف مح�ل اقامتك ومقر 
دائرت�ك وتجيب عن التهم�ة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا 
اس�تنادا الح�كام امل�واد ) 65 و 68 و69( م�ن 
قانون اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى االمن 

الداخي رقم 17 لسنة 2008
اللواء  الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل
املنطقة الخامسة

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

فقدت قطع مادة زيت الغاز الصادرة من رشكة 
توزيع املنتوج�ات النفطية بخص�وص تجهيز 

محطة العرصية من املادة املذكورة 
رقمه�ا )0465320( بتاري�خ )2018/7/30( 

من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة 
العدد / 1666/ب/2018

التاريخ 2018/10/16
اىل املدعى عليه  /نورة عبد الوهاب فهد

اعالن
اقام املدعني مهلهل وجاسم وعبد االله وفرحان 
وخالده وحمد وغنيمة وفوزية واقبال اوالد فهد 
حمد واعتماد يوسف احمد وخلود عبد الوهاب 
1666/ب/2018  املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 
ضدك والذي يطلبون فيها ازالة شيوع العقارين 
تسلسل 28/236 و 56/236 )الرباط الصغر( 
بيعا او قسمة وتوزيع صايف الثمن بني الرشكاء 
كل حس�ب حصت�ه ولتع�ذر تبليغ�ك ملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح مبل�غ مركز رشطة 
الرب�اط واملجل�س البلدي ملنطق�ة الرباط عليه 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني  تق�رر 
يوميت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح 
املراف�ق 2018/10/25 وعن�د  املرافع�ة  ي�وم 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 
وبعكس�ه س�وف تجري املرافعة بحقك  غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

علوان بربوت البزوني
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة 
العدد / 990/ب/2018
التاريخ 2018/10/15

اعالن
اىل املدع�ى عليه / املدير املفوض لرشكة مهجة 
الع�راق للتج�ارة العام�ة املح�دودة /اضاف�ة 

لوظيفته 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة ق�رار الحك�م املرقم 
املتضم�ن   2018/10/10 يف  990/ب/2018 
الحكم بالزامك بتأديتك للمدعي )املدير املفوض 
لرشك�ة وادي الهض�اب للمق�اوالت والتج�ارة 
والنق�ل العام / اضاف�ة لوظيفته مبلغا وقدره 
)س�بعمائة وتس�عة واربعون الف وتس�عمائة 
وتس�عة  امريك�ي  دوالر  وخمس�ون  وتس�عة 
وثمان�ون س�نت(  وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم 
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتأيي�د املجلس 
البل�دي بغداد حي املغرب ق�ررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
ولك حق االعرتاض واالس�تئناف والتمييز خالل 
املدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية 
القايض

محمد نزار هاشم البعاج
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة يف ابي الخصيب  
العدد / 415/ب/2018
التاريخ 2018/10/14

اعالن
اىل / 1 � صبيح فاضل محمد عبد

2 � يعرب فاضل محمد عبد
اق�ام املدعي عدن�ان  عبد الله س�حاب الدعوى 
البدائية املرقم�ة 415/ب/2018 امام محكمة 
بداءة اب�ي الخصيب والتي يطل�ب فيها الحكم 
بازالة  جدار القاطع للطريق الخاص بحق املرور 
للعق�ار املرق�م 548 مقاطعة 45 حم�دان البلد 
وكوت الفرج ولثب�وت مجهولية محل اقامتكم 
تق�رر تبليغك�م بالحضور اىل ه�ذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املوافق 2018/10/23 الس�اعة 
التاس�عة صباحا نرشا ويف صحيفتني يوميتني 
ويف حال�ة عدم حضورك�م او حضور من ينوب 
عنك�م قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقكم 
غيابي�ا وعلنا وفق القان�ون ويف حالة مصادفة 
موعد املرافعة عطلة رسمية  يؤجل املوعد لليوم 

الذي يليه
القايض

فيصل سلمان عطار
��������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف غماس
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
2017/1/22 لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل 
1616 محل�ة الغرب�ي بأس�م )حم�زة ش�وين 
عب�ود( مجددا باعتب�ار حائزا ل�ه بصفة املالك 
للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة 
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام  قانون التسجيل 
العقاري رقم 43 لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا 
الطل�ب فع�ىل كل من يدع�ي بوج�ود عالقة او 
حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه من 
بيان�ات اىل هذه الدائرة خ�الل مدة ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك 
الحضور يف موق�ع العقار يف الس�اعة العارشة 
صباح�ا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن 
وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
مطرش نعيم صرب 

مالحظ التسجيل العقاري يف غماس
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

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

التاريخ 2018/10/15
اعالن

اىل املدعى عليه /احمد حياوي عبد االمر
بتاري�خ 2018/9/27 اصدرت ه�ذه املحكمة 
قراره�ا  بالع�دد 6033/ش2018/6 الصادره 
م�ن  ه�ذه املحكم�ة واملتضمن تايي�د حضانة 
املدعي�ة اخ�الص عبد الرحم�ن ع�راك للطفله 
فضه احمد حياوي  ص�در القرار بحقك غيابيا 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار ح�ي العس�كري /

النجف قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواسطة 
صحيفت�ني محليت�ني ولك حق االع�رتاض عىل 
الق�رار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكس�ه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

عمار هادي املوسوي

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف 

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد: 8521 

التاريخ : 15/ 10/ 2018 
بن�اءا ع�ىل الدعوى املقام�ة من قب�ل املواطن )ج�واد عبد 
الرض�ا جاب�ر ( الذي يطل�ب تبديل لقبه م�ن )القياده ( اىل 
)الس�المي ( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 6/12/ 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة 

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

يف النجف االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد: 8515 
التاريخ: 15/ 10/ 2018 

بن�اءا عىل الدع�وة املقام�ة من قب�ل املواط�ن ) كريم عبد 
الرض�ا جاب�ر ( الذي يطلب تبدي�ل لقبه م�ن )القياده( اىل 
)السالمي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة )22( م�ن قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12 .
اللواء 

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوزات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

ق�دم املواط�ن )هادي عبد الرض�ا جابر( الذي ي�روم تبديل 
لقب�ه م�ن )القي�اده( اىل )الس�المي( فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم 
وبعكس�ه سوف  تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 
اللواء 

هيثم فاضل الغريباوي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوزات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

ق�دم املواطن )ع�ادل رحيم عبد الرضا  ( ال�ذي يروم تبديل 
لقب�ه م�ن )القي�اده( اىل )الس�المي( فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم 
وبعكس�ه سوف  تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 
اللواء 

هيثم فاضل الغريباوي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف غماس 
 اعالن 

طلب تسجيل عقار مجدد 
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 22/ 2017/1 
لتس�جيل تمام العقار تسلسل 1617 محلة الغربي باسم ) 
حمزة ش�وين عب�ود( مجددا باعتباره حائ�زا بصفة املالك 
للم�دة القانوني�ة ولغرض تثبي�ت امللكية املذك�ورة تمهيدا 
للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم )43( 
لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل من يدعي بوجود 
عالق�ة او حقوق معينة عىل هذا العق�ار تقديم مالديه من 
بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالث�ني يوما اعتبارا من 
الي�وم الت�ايل لنرش ه�ذا االع�الن وكذلك الحض�ور يف موقع 
العقار يف الس�اعة العارشة صباحا م�ن اليوم التايل النتهاء 
مدة ه�ذا االعالن وذل�ك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
مطرش نعيم صرب 

مالحظ التسجيل العقاري / غماس
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد: 3797 / ب3/ 2018 

التاريخ: 16/ 2018/10 
م/اعالن 

اىل /املدعى عليه )عي سهل لفته ( 
اق�ام املدعي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 
مصطفى حي�در خليفة اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة 
اعاله ض�دك وال�ذي يطلب فيه�ا الحكم بالزام�ك واملدعى 
عليه الثاني  واثق عبد الكاظم عطية بتاديتكما له بالتكافل 
والتضام�ن مبلغ قدره 650$ عن الق�رض املؤرخ 15 /5/ 
2017 ونظ�را ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ يف محكمة بداءة النارصية واشعار مختار منطقة 
الس�يف 2 يف النارصية قاس�م حس�ن عي  لذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 
10/24/ 2018 التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول .
القايض 

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

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف غماس
اعالن 

طلب تسجيل عقار مجدد 
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه املديرية بتاريخ 2018/1/25 
لتس�جيل تمام العقار تسلسل 1406 محلة الرشقي  باسم 
) مريم حميد حن�ون ( مجددا باعتباره حائزا بصفة املالك 
للم�دة القانوني�ة ولغرض تثبي�ت امللكية املذك�ورة تمهيدا 
للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم )43( 
لس�نة 1971 قررنا اعالن ه�ذا الطلب فع�ىل كل من يدعي 
بوج�ود عالق�ة او حق�وق معينة عىل ه�ذا العق�ار تقديم 
مالدي�ه من بيان�ات اىل هذه الدائرة خ�الل مدة ثالثني يوما 
اعتب�ارا من الي�وم التايل لنرش هذا االع�الن وكذلك الحضور 
يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم التايل 
النته�اء مدة ه�ذا االعالن وذل�ك الثبات حقوق�ه موقعيا يف 

الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
مطرش نعيم صرب

مالحظ التسجيل العقاري / غماس

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1452 / ب2 / 2018 

التاريخ : 11 / 10 / 2018 
اعالن 

اىل املدعى عليه / حسن زهر هادي 
اقام عليك املدعون ) اوس غانم نارص ( امام هذه املحكمة 
الدع�وى املرقمة اعاله وطلب الزام�ك بتادية مبلغ مقداره 
الفان وستمائة دوالر وملجهولية محل اقامتك حسب كتاب 
مرك�ز رشط�ة بلدروز بكتابه�م املرق�م 8614 يف 9 / 10 / 
2018 وت�م تايي�ده من قبل املجلس املح�ي لقضاء بلدروز 
ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك ع�ن طريق النرش بواس�طة 
صحيفت�ني يوميتني محليت�ني للحضور اىل ه�ذه املحكمة 
صباح يوم 24 / 10 / 2018 الس�اعة التاسعة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

راغب سلمان عيدان 
������������������������������������������������

فقدان 
فقدت مني  الوثيقة املدرس�ية الصادرة من متوس�طة  ابو 
الفض�ل العباس ع املعنونة  اىل متوس�طة الرتاث املس�ائية 
 ( بأس�م    2017/10/22 يف   )134(  )580870( املرقم�ة 
حمزة حسني حسن ( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

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

اعالن
الحاق�ا باعالنن�ا املنش�ور بجريدت�ني املس�تقبل العراق�ي 
بعدده�ا املرقم )1768 ( يف 2018/10/15  وجريدة العراق 
االخباري�ة بعدده�ا املرق�م )704( يف 2018/10/15 تعلن 
االمان�ة العامة للعتب�ة العلوية ع�ن بيع املواد املس�تهلكة 
واملس�تخدمة من )اجه�زة كهربائية واث�اث مكتبي ومواد 
مختلفة( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( 
لس�نة 2013 فع�ىل من يرغب باالش�رتاك يف املزايدة العلنية 
مراجعة قسم الشؤون القانونية يف العتبة العلوية املقدسة 
وذلك لالطالع عىل تفاصيل املواد املذكورة مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة )20 %( من القيم�ة املقدرة 
بموج�ب صك مصدق وس�تجري املزاي�دة يف مجمع املقداد 
املخزن�ي ش�ارع )نج�ف � كرب�الء ( عام�ود )235( التابع 
للعتبة العلوية املقدس�ة الس�اعة العارشة صباحا من يوم 
الثالثاء املصادف  23 /10 /2018 ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجور النرش واالعالن .
������������������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك )حنان عي محمد ( اقتىض حضورك اىل صندوق 
االس�كان العراقي / فرع النجف الكائ�ن خلف مديرية ماء 
ومج�اري  وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل قيام الرشيك 
)س�هاد عبد الحس�ن حمزة ( بالبناء عىل حصته املش�اعة 
يف القطع�ة املرقم�ة 71127 /3 م 4  جزي�رة النجف )حي 
الن�رص( مل�ك رصف مناصف�ة لغ�رض تس�ليمها ق�رض 
االس�كان وذلك خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما داخل 
العراق وشهر خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .
������������������������������������������������

فقدان 
فقدت مني الوثيقة املدرسية ذي العدد 382 يف 2011/11/2 
الصادرة من معهد اعداد املعلمني الصباحي امللغى يف النجف 
االرشف  بأسم ) امر عبد الحسني جاري ( معنونة اىل تربية 

النجف عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الدجيل 
رقم االضبارة : 522 /ب/ 2018 

التاريخ : 9/ 9/ 2018 
اىل /املنفذ عليه ) فالح جاسم محمد( 

لقد تحقق لهذه املديري�ة  انك مجهول محل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ 
عليه واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الدجيل خالل خمسة عرش 
يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 

بأجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون .
املنفذ العدل

حميد دليل حبرت
اوص�اف املح�رر: ق�رار الحك�م املرق�م 379/ب/2017 يف 
2017/9/24 واملتضمن الزام املدين ) فالح جاسم محمد( 
مبل�غ وق�دره )8،865،000( ثماني�ة مالي�ني وثمانمائ�ة 

وخمسة وستون الف دينار الغرها.
������������������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / تحسني هليل عبد الكاظم 

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي /فرع الكرخ 
– ك�رادة مري�م /بناي�ة وزارة االعمار واالس�كان القديمة 
وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة ع�ىل قيام الرشيك الس�يد 
)س�عد ه�ادي زاير خل�ف ( بالبناء عىل حصته املش�اعة يف 
القطع�ة املرقمة )1 / 2528( مقاطعة )3/الدورة( لغرض 

تسليفه قرض االسكان . 
وخالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل العراق وشهر 
خ�ارج الع�راق م�ن تاريخ الع�راق وش�هر خ�ارج العراق 
م�ن تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعرتاض مستقبال . 
وزارة االعمار واالسكان 

صندوق االسكان العراقي
������������������������������������������������

اعالن دعوة دائنني
 اني املصفى املحامي حيدر س�لمان حسن لرشكة جوهرة 
التكنلوجي�ا العام�ه املحدوده أدعو كل من ل�ه حق أو دين 
ع�ىل الرشكة مراجعته ع�ىل العنوان التايل بغداد  املش�تل م 

751 ز 25 د 65
املصفى املحامي

حيدر سلمان حسن
������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد 2321/ب /2018 

اىل املدعى عليه /  مهدي حمد شميل     
أقام املدعي سالم حمد هالل   الدعوى البدائية املرقمة أعاله 
والتي يطلب فيها دعوتك للمرافعة والحكم بالزامك بتسديد 
مبلغ ق�دره اثن�ان وعرشون ملي�ون ومائتان وخمس�ون 
الف دينار   وملجهولية محل إقامتك حس�ب إش�عار مختار 
محلة الحيدريه واملرفق بكتاب مرك������������������ز 
رشطة الكوت  بالعدد 12476 يف 2018/10/9 تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليتني رس�ميتني للحض�ور إم�ام 
ه�ذه املحكم�ة بتاريخ 24 /10 /2018 الس�اعة تاس�عة 
صباحا وعند عدم حضورك أومن ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وحسب األصول  
القايض 

عدنان نهر الزامي

للم�رة ) االوىل(  وبكلفة تخمينية مقدارها ) 225,000,000( دينار عراقي 
)مائتان  وخمسة وعرشون مليون دينار عراقي( وبمدة تجهيز )30 يوم(  
 بموج�ب املواصف�ات وال�رشوط الت�ي يمكن الحص�ول عليها م�ن امانة 
الصندوق لقاء مبلغ قدره ) 150,000 ( دينار ) مائة وخمسون الف دينار 
ال غر( غر قابل للرد فعىل املجهزين املختصني الراغبني باملش�اركة تقديم 
ع�روض بالدين�ار العراقي )مع مراع�اة ترقيم الصفحات ه�ذه العروض 
( ويك�ون نافذا مل�دة ال تقل عن )120 ي�وم(  مع ارف�اق التأمينات االولية 
والبالغة ) 6.750.000(  دينار عراقي ) س�تة ماليني وسبعمائة وخمسون 

الف دينار عراقي ( فقط عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية :
� رقم املناقصة / موضوعها.

� تاريخ الغلق.
� تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم.

 � تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم.
� تاريخ نفاذ التأمينات االولية

-العناوين الرصيحة للرشكة او املكتب .
  وتس�لم اىل اس�تعالمات الرشك�ة بأغلف�ة مغلقة ومختوم�ة مثبت عليها 
رقمي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها الس�اعة )الواحدة( بعد الظهر ليوم 
2018/11/27 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن .. مع 

التقدير 
 مالحظة :

1  � يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسية ويف حال عدم التزام مقدم 
العطاء يف تطبيق الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فانه س�يتم استبعاد 

عطاءه  مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم 
2 � جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التندر 

أ � كتاب تخويل اصي مصدق ونافذ

ب  � هوي�ة األحوال املدنية او جواز س�فر نافذ ملق�دم العطاء او من ينوب 
عنه 

3 � اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رس�مية يرحل اىل اليوم التايل بعد 
العطلة مبارشة

4 � تق�دم التأمين�ات االولي�ة باس�م الرشك�ة او مديرها املف�وض او احد 
املساهمني يف الرشكة     او الرشكات بموجب عقد مشاركة

5  �  بإم�كان  كاف�ة ممث�ي ال�رشكات واملجهزين املش�رتكني يف املناقصة 
التواجد يف مقر الرشكة   لحضور ومتابعة فتح العطاءات   من قبل اللجنة 

وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا
6 � يف حالة وجود مخالفات من قبل املجهزين توجه االنذارات من القس�م 

القانوني يف رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.
7 � تصادر التامينات االولية للرشكات يف حالة عدم االس�تجابة للمراسالت 

اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات
8 � تق�دم التامينات  االولية عىل ش�كل )خطاب ضمان او صك مصدق  او 

سفتجة( ومن املصارف املعتمدة املدرجة يف القائمة املرفقة 
9 � ال تت�م مطالب�ة رشكتن�ا بكتاب تس�هيل مهم�ة من الكم�ارك وكذلك 
الريبة واجازة االستراد الخاصة باملادة اعاله ويتحمل املجهز مسؤولية 

تجهيز وايصال املواد اىل رشكتنا
10 � ال تت�م املطالبة ب�اي تمديدات لفرتات التجهيز املثبتة اعاله الس�باب 

تتعلق بإخراج املواد من املوانئ  
املوق�ع  وع�ىل  العط�اءات  تقدي�م  رشوط  ع�ىل  االط�الع  يمك�ن   �   11

االلكرتوني:�
www.mrc.oil.gov.iq
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

ابتكار عدسات الصقة لعالج الغالكوما
ابتكر علماء صينيون عدس�ات الصقة مش�بعة بالدواء ويتغري لونها 

عند نفاده، تساعد يف عالج الغالكوما »الزرق«.
وتفيد مجل�ة Applied Materials & Interfaces التي نرشت الخرب، 
ب�أن علماء جامعة العل�وم الصيدالنية يف نانجين�غ، أضافوا جزيئات 
م�ادة تيمول�ول املس�تخدمة يف ع�الج ال�زرق إىل مس�ام العدس�ات. 
ويبدأ خروج الدواء من مس�ام العدس�ات بعد أن تتص�ل ب� »الدموع 
االصطناعي�ة«. وعند خروج الدواء بكامله، يتغري لون العدس�ات من 

األخرض إىل األزرق.
ويعتقد املبتكرون بأن هذه العدسات ستسهل عالج املرىض والتحكم 

يف فعالية األدوية املوصوفة لهم.
ومن املنتظر أن يتم اس�تخدام هذه العدسات يف عالج أمراض العيون 

األخرى.

ذوالفقار علي  الحقوقي ماجد الحسناوي
يف هذا الزمن تعددت اش�كال االرهاب ، حتى اصبح هناك 
اره�اب رس�مي ال يعرتض عليه ادعياء حقوق االنس�ان 
، وان اعرتض�وا فماهي اال ظواه�ر صوتية ال تؤثر فعلياً 
، ومثاله�ا الح�روب املفتعل�ة ضد بعض البل�دان وبدعم 
دويل ، ومنه�ا الكيل بمكيالني كما يف املوقف من س�وريا 

و البحرين.
وتبق�ى بع�ض الدول مغض�وض البرص عنه�ا يف قضية 
انتهاكها لحقوق االنسان، رغم ان قادة التنظيمات منها 
، والفتاوي املرشعة للقتل تصدر عنها ، وكبت الحقوق و 
الحريات فيها ، وتنفيذ أوامر الش�يطان االكرب يكون عن 

طريقها ، وكل الرشور من حكامها . 
ل�م تحرك امريكا و دول الغرب س�اكناً يف اعدام الش�يخ 
النم�ر ، ول�م تس�تنكر دخ�ول درع الخلي�ج اىل البحرين 
ورضب ثواره�ا باالس�لحة املمنوعة ، ول�م تأخذ موقف 
رافض من الهجوم عىل شعب اليمن ورضبه بالصواريخ 

من دون رحمة وبال سبب مقنع .
كما ساندت امريكا تنظيمات سوريا االرهابية ، ومدت يد 
العون لداعش يف العراق بالكثري من الحاجات االساس�ية 
وانقذته�م من الكثري من املصائد عىل يد القوات العراقية 
و الحشد الشعبي، وهكذا وقفت محاولة تجويع الشعب 

االيراني وتهديم اقتصاده. 
وه�ذا االم�ر يجعلنا ال نثق ب�اي موقف يتخ�ذوه الغرب 
يف قضي�ة خاش�قجي ، فمصالحهم ه�ي االوىل وحقوق 
االنس�ان لباقي البلدان ماهي اال خديعة ، ومشكلتنا اننا 
نصدق بهم رغم انهم لدغونا ملرات عديدة واملؤمن ال يلدغ 

من جحر مرتني .
قضية خاشقجي ستذوب بعامل الزمن ، وباموال الحكام 
و برشاوى الظالم ، وسيحاولون دولته االم ودولة االقامة 
ودولة االختفاء عقد الصفقات لحل القضية ، فمنهم من 
كان بحاجة اىل رش�اوى مليارية تنعش سوقهم ، ومنهم 
م�ن ال يريد ان يفرط بالوظائف و االس�تثمارات يف بلده 

من اجل شخص .
ولكن ارادة الله واحقاق الحق س�تعجل يوم االنتقام من 
هذه الجرائم وغريها مطلب للثوار ، فالتاريخ يش�هد ان 
م�ن يحكم بالدم يس�قط بال�دم ، وان للح�ق صولة وان 
تاخ�رت ، وال يضيع حق وراءه مطالب ونختمها بالقول 

املأثور ) برش القاتل بالقتل ولو بعد حني ( .

م�ن خالل الرتبية والتعليم نعد جيل املس�تقبل تمكن الفرد من 
النج�اح واملجتمع من التق�دم والرتبية موج�ودة منذ ان خلق 
اإلنسان يف املجتمعات البدائية كانت عبارة عن تفاعل حقيقي 
بني الف�رد والبيئة إذ أن الطفل يتعلم م�ن خالل اللعب والعمل 
مع وال�ده من خالل ممارس�ة الطقوس الديني�ة والذهاب اىل 
الصيد ومشاهدة الحيوانات ومع تطور الحياة احتاج املجتمع 
اىل املدرس�ة وزيادة حجم املناهج الدراس�ية وصارت وظيفتها 
حش�و عقول التالميذ باملعلومات لتفريغه�ا يف ورقة االمتحان 
ان الرتبية العراقي�ة مازالت تقليدية تؤدي وظيفتها منذ مئات 
الس�نني وبقي�ت يف جوهره�ا س�اكنة يف عالم رسي�ع التغيري 
وإن التغيريات التي طرأت ش�كلية وليس�ت جوهرية مثل بناء 
مدارس وتنظيم الوحدات اإلدارية وظلت تركز عىل هدف واحد 
هو تمك�ني املتعلم من النجاح يف االمتحانات وبعيدة عن صقل 
اإلنس�ان بخلقه ومفاهيمه الوطنية واإلنس�انية والتعامل مع 
عال�م متغ�ري ما زال مح�دود واصب�ح الطابع العام لس�لوكنا 
يزداد يف س�لبيته بعدم االك�رتاث بحقوق اآلخري�ن والتعليم ال 
يتالئم مع متطلب�ات املجتمع وحاجات�ه وإن اغلب الخريجني 
م�ن الجامع�ات واملعاهد لم تتوف�ر لهم ف�رص العمل وهم يف 
حال�ة قلق ش�ديد فاقدين الثقة بأنفس�هم يف الوقت ان يكونوا 
امل املس�تقبل عن طريق تربية س�ليمة تسعى بحرية التفكري 
والنق�اش الديمقراط�ي كبديل عن التعلي�م القائم عىل التلقني 
والتعبي�ة يف التفكري ويمك�ن للتالميذ من إظه�ار قدرتهم عىل 
التحليل واإلبداع كبديل عن الحفظ واالقتباس أي تعليم يكشف 
املواه�ب وينميه�ا بدالً من طم�س املواهب وقتلها وإن س�بب 
الفش�ل الرتبوي ع�دم التوافق ب�ني الرتبية وحاج�ات املجتمع 
االقتصادي�ة واالجتماعية مما أدى انفص�ال الجيل الجديد عن 
قي�م مجتمعه واخذت الرتبي�ة تلهث وتجمع أنفاس�ها للحاق 
برك�ب التطور الرسيع ملواجهة املش�اكل اإلنس�انية والقيمية 
التي رافقت هذا التطور وإن الرتبية عاجزة عن مساعدة الفرد 
عىل تنمية ش�خصيته فكرياً ونفسياً واجتماعياً والرضورة إىل 
واق�ع تربوي ذات تغيري جوهري ليصبح اكثر مالئمة وعىل من 
يمتهن مهنة التعليم أن يكون اهالً لها ضمن رشوط وأس�لوب 
املح�ارضات وال�دورات الت�ي تعط�ى للمعلم ال تكف�ي إلعداد 
املعلم الحدي�ث وإصالح التعليم رضورة لبناء اإلنس�ان القادر 
ع�ىل العط�اء وليصبح التعلي�م ديمقراطياً يراع�ي التفاوت يف 
قدرات التلميذ أي يوفر الفرص للطفل املوهوب لينمي مواهبه 

وللتلميذ املتخلف لينمي أقىص ما عنده من قدرات. 

كش�ف علماء آثار من إيطاليا 
وجامعة أريزونا وس�تانفورد 
ع�ن بقاي�ا طف�ل عم�ره 10 
سنوات يف موقع روماني قديم 
بإيطالي�ا، تع�د دلي�ال »غريبا 

للغاية« عىل »مدافن الدماء«.
العلماء وجود حجر  واكتشف 
صخ�ري ُوضع عمدا داخل فم 
الطف�ل، ُيعتقد أن�ه كان جزءا 
من طقوس الجنازة املصممة 
الحت�واء املرض، ل�دى الطفل 
الذي ربما كان مصابا باملالريا. 
س�ورين،  ديفي�د  ويق�ول 
عال�م اآلثار ال�ذي أرشف عىل 
الحفري�ات األثري�ة من�ذ عام 
1987: »لم أر قط شيئا كهذا، 
إنه أم�ر غريب للغاية، ويطلق 

.»)Vampire of Lugnano( عليه محليا اس�م
وتوص�ل العلم�اء إىل هذا االكتش�اف يف موقع 
في�ال روماني�ة مهجورة، تحول�ت إىل مقربة يف 
منتصف القرن الخامس، لتضم جميع األطفال 
الذي�ن تعرضوا مل�رض املالريا القات�ل. وُيطلق 
عليها اسم »La Necropoli dei Bambini« أو 

مقربة األطفال.ويعترب اكتش�اف بقايا طفل يف 
العارشة م�ن العمر، تم تحدي�د عمره بالنظر 
لتطور األس�نان ولكن جنس�ه غ�ري معروف، 
مفاجئا لعدة أس�باب، أحده�ا أنها أقدم بكثري 
من بقايا األطفال اآلخرين املدفونني يف املوقع.

وحت�ى اآلن، اعُتقد أن املقربة ال تحتوي إال عىل 
الرض�ع واألطف�ال الصغ�ار واألجن�ة، بعد أن 

عثرت حفريات س�ابقة ألكثر 
من 50 مدفنا، عىل طفلة تبلغ 
م�ن العمر 3 س�نوات، لتكون 
أكرب األطفال املكتشفني. ومع 
ذل�ك، لم يت�م التنقي�ب بعد يف 
جمي�ع أج�زاء املق�ربة، لذلك 
من املمكن اكتشاف املزيد من 

األطفال األكرب سنا.
وقال مدي�ر الحفريات، ديفيد 
بيكي�ل: »بالنظر إىل عمر هذه 
الطف�ل ووج�ود الحجر داخل 
فم�ه، فإنه يمثل حالة ش�اذة 
داخ�ل مق�ربة غ�ري طبيعية. 
ويس�لط هذا األمر الضوء عىل 

مدى تفرد حالة األطفال«.
ه�ذا  أن  بيكي�ل  ويوض�ح 
يوف�ر  أن  يمك�ن  االكتش�اف 
نظ�رة غري مس�بوقة عىل وباء املالري�ا املدمر، 
الذي حدث قبل 1500 عام، فضال عن استجابة 
املجتم�ع ل�ه. وعث�رت حفري�ات س�ابقة عىل 
رضيع مدفون بجان�ب مخالب الغراب وعظام 
الضف�ادع واملراعي الربونزية املليئ�ة بالرماد، 

وبقايا الجراء املرتبطة تاريخيا بالسحر.

كش�ف علم�اء النق�اب ع�ن 
أرسع كامريا يف العالم، يمكنها 
تصوي�ر جزيئ�ات الض�وء يف 

حركة بطيئة للغاية.
الكامريا اس�م  ويطل�ق ع�ىل 
»T-Cup« ويمكنه�ا التق�اط 
10 تريليونات إطار يف الثانية، 
بينم�ا تلتقط كام�ريا الهاتف 
الذكي العادية حوايل 30 إطارا 

يف الثانية.
ويمك�ن اعتم�اد ق�وة ه�ذه 
الجي�ل  تطوي�ر  يف  الكام�ريا 
الجديد م�ن املجاهر للبحوث 
الطبي�ة أو اختب�ارات الدم يف 

املستشفيات.
بتحلي�ل  الكام�ريا  وتس�مح 
التفاعالت ب�ني الضوء واملادة 

بمستوى ال مثيل له.
وت�م تصمي�م »T-Cup« م�ن قب�ل خ�رباء يف 
جامع�ة كيبيك الكندي�ة ومعه�د كاليفورنيا 
للتكنولوجي�ا، وهي تقوم عىل تقنية تس�مى 

.»femto-photography«
و«الفيمت�و ثاني�ة« ه�و واح�د م�ن امللي�ون 

م�ن النان�و ثانية، وهو مقياس مس�تخدم يف 
تكنولوجيا الليزر.

ويف املرة األوىل التي تم فيها استخدام الكامريا، 
اس�تطاعت أن تحط�م األرقام القياس�ية من 
خ�الل التق�اط الرتكيز الزمن�ي لوميض ليزر 

واحد من الفيمتو ثانية يف الوقت الحقيقي.

وتم تس�جيل هذه العملية يف 
25 إطارا ت�م التقاطها خالل 
 400 قدره�ا  زمني�ة  ف�رتة 

فيمتو ثانية.
وقال العالم الرئييس، جينيانغ 
ليان�غ، إن الومض�ة القصرية 
للغاية يف الليزر عادة ما تكون 

أقرص مما يمكن تصوره.
وأضاف قائال: »هذه الكامريا 
الجدي�دة تجع�ل م�ن املمكن 
تجميد الوقت لرؤية الظواهر، 
حرك�ة  يف  الض�وء،  وحت�ى 
بطيئة للغاية«، مشريا إىل أنه 
قد تكون لها آثار ضخمة عىل 

البحوث الطبية والعلمية.
وتعتم�د الكامريا عىل طريقة 
تسمى التصوير فائق الرسعة 
املضغ�وط )CUP(، لكن هذا 
ال يعمل إال ب� 100 ملي�ار إطار يف الثانية، لذا 
أضافوا ما يس�مى بكامريا خط الفيمتو ثانية 
املستخدمة يف املاس�حات الضوئية، حيث يتم 
تحوي�ل جزيئات الض�وء إىل إلكرتون�ات أثناء 

مرورها عرب شق ضيق.

»أرسع كامريا« تلتقط 10 تريليونات إطار يف الثانية!اكتشاف مقربة رومانية »غري طبيعية«

برشوا قاتل خاشقجي أمهية االرتقاء الرتبوي 

خطوات لزيادة الفوائد الصحية للقهوة!
بينت نتائج دراسات عدة فائدة تناول ثالثة فناجني من القهوة يف اليوم، 

حيث أن هذا املرشوب يساعد يف إصالح خاليا عضلة القلب التالفة.
ومن أجل أن تكون فائدة القهوة للصحة أكرب ينصح الخرباء بما ييل:�

1- ع�دم تن�اول القهوة عىل الريق أبدا، ألن الكافي�ني محفز قوي، وعند 
تناول�ه قبل الحصول عىل الس�عرات الحرارية الالزمة إلنتاج الطاقة من 
امل�واد الغذائية، فإنه قد يس�بب اضطرابات جدي�ة، حيث يمكن أن يؤثر 

سلبا يف عملية األيض ونظام الغدد الصماء والجهاز الهضمي.
2- إضاف�ة القرف�ة إىل القهوة، ألنه�ا تحتوي عىل م�واد عديدة مضادة 
لألكس�دة تحمي خاليا الجسم من التلف بسبب جزيئات الجذور الحرة. 

عالوة عىل أن القرفة تساعد يف تخفيض مستوى السكر يف الدم.
3- يفض�ل التخ�يل عن إضافة الس�كر إىل القه�وة، واس�تخدام التوابل 

والعسل بدال منه.
4- تصب�ح القهوة أكثر فائدة للجس�م عند تناولها مع الكاكاو، ألن هذا 
الثنائي ينش�ط تدفق الدم إىل الدماغ ويحسن الرتكيز والقدرات املعرفية 

ويمنع الشعور بالقلق الذي يعترب أحد اآلثار السلبية للقهوة.

أفضل مرشوب للوقاية من مرض السكري
أعل�ن باحث�ون من س�ويرسا 
األس�ود  الش�اي  تن�اول  أن 
يعترب وس�يلة فعال�ة للوقاية 
من الن�وع الثان�ي من مرض 

السكري.
وتمكن العلماء الذين يعملون 
 Data ضمن املجموعة البحثية
Mining International م�ن 
التأكد من قدرة الشاي األسود 
ع�ىل تخفي�ض تط�ور النوع 
الثاني م�ن مرض الس�كري، 
بعد أن حللوا ودرس�وا بيانات 
ع�ن س�كان 50 بلدا، ش�ملت 
نم�ط الحي�اة وع�ادات األكل 

واإلصابة بمرض السكري.
يرتب�ط  الخ�رباء،  وبحس�ب 

األخ�رض  الش�اي  تن�اول 
واألبي�ض بالوقاية من مرض 
السكري، ولكن الشاي األسود 
يتف�وق عليهما يف هذا املجال. 
وقد تكون لهذا التفوق عالقة 
بطريق�ة التخم�ري، ولكنه�م 
ل�م يتمكن�وا من كش�ف آلية 
مل�ا نرشت�ه  تأث�ريه. ووفق�ا 
 European Journal مجل�ة 
الش�اي  ف�إن   ،of Nutrition
األسود يساعد يف التخلص من 
الوزن الزائد، ألنه يؤثر بصورة 
األمع�اء،  نبي�ت  يف  خاص�ة 
حيث يس�اعد يف نم�و وتكاثر 
البكتريي�ا الت�ي تمن�ع تراكم 

الدهون يف الجسم.

فيسبوك تطور تقنية »تسمع« الصم عرب اجللد!
ذكر موقع »فيس�تي« ال�رويس أن الوحدة 
بتطوي�ر  املتخصص�ة   »8  Building«
التقني�ات الرسي�ة يف فيس�بوك تعمل عىل 
إنت�اج تكنولوجيا فريدة ملس�اعدة فاقدي 

حاسة السمع.
 Building« ويبدو أن فريقا تابع�ا للوحدة

8« بقيادة الطبيب الشهري، فريدي أبنويس، 
يط�ور تقنية خاصة للس�مع ع�رب الجلد، 
ستس�اعد الصم، الذين ال تس�مح حالتهم 
الصحي�ة بإج�راء جراحة لحل�زون األذن، 

عىل السماع من جديد.
وتركز فك�رة التقنية ع�ىل تصنيع أحزمة 

ذكي�ة خاص�ة توض�ع ع�ىل معص�م اليد، 
ق�ادرة عىل تحوي�ل األص�وات إىل اهتزازت 
معينة يحس بها الش�خص األصم، وكذلك 
نقل اإلش�ارات م�ن املحي�ط وتحويلها إىل 
كلمات يقرأها الشخص عىل شاشة هاتفه 

أو جهازه الذكي.


