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اإلمام احلسني )عليه السالم(

ُخّط املوت على ولد آدم مخّط القالدة

 على جيد الفتاة

ص2الربملان هيدد بنقل قضية تواجد القوات األجنبية  يف العراق إىل األمم املتحدة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

احلشد الشعبي يعلن انطالق »عملية تطهيـر« يف دياىل لرفـع »خملفـات داعش«

مكتبه: عبد املهدي ينوي تقيدم اسامء كابينته االسبوع املقبل

ملف إعادة اإلعامر: مؤمترات.. مؤمترات
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عادت مؤتمرات إعادة إعمار املدن املحررة 
بش�كل خاص، وإعم�ار العراق، بش�كل 
ع�ام إىل الواجه�ة، وذلك بعد أن ش�هدت 
يف الف�رة املاضي�ة، نتيج�ة لالنتخاب�ات 
ومش�اورات تس�مية الرئاس�ات الثالث، 
خف�وت ملحوظ. وهو األم�ر الذي يرّجح 
أن تدور عجلة اإلعمار بعد أن بقيت إىل يف 

مجال التخطيط واملفاوضات.
وبحض�ور دويل ومحيل واس�ع، تتواصل 
الدولي�ة  القم�ة  القام�ة  التحض�رات 
وتنمي�ة  االعم�ار  واع�ادة  لالس�تثمار 

االقتص�اد العراقي يف ش�هر كانون األول 
املقب�ل، وال�ذي ينظ�م بالتع�اون ما بني 
صن�دوق اعادة املناطق املحررة بالتعاون 
مع رشكة فرونتر اكسجينج الربيطانية 
املتخصصة باقام�ة املؤتمرات واملعارض 
رشك�ة  رشك�ة  ممث�ل  وق�ال  الدولي�ة. 
فرونتر اكس�جينج احمد الجادر يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه ان 
»الحدث ياتي يف ظروف بالغة الحساسية 
م�ا يتطل�ب حش�د الجه�ود واالمكانات 
للنه�وض باالقتص�اد الوطن�ي وقط�اع 
االعم�ار والخدمات خصوص�ا بعد تحرر 
الع�راق بالكام�ل م�ن تنظي�م )داعش( 

االرهابي وتحسن االوضاع االمنية«.
واضاف الجادر ان »القمة ستوفر االطالع 
ع�ى ف�رص العم�ل وأفض�ل املص�ارف 
املحلية الخاصة، وس�تكون القمة عبارة 
ع�ن مؤتم�ر ينظم عى هامش�ه معرض 
الفرص�ة الذهبية للق�اء بكبار الرشكات 
العاملي�ة واملس�تثمرين املتطلع�ني للعمل 
يف الع�راق إضاف�ة اىل املنظم�ات الدولية 
الت�ي تس�عى لتقدي�م الدع�م واملعون�ة 
للبل�د بمختلف املج�االت كاالعمار ودعم 
االستثمارات واالستشارات االقتصادية«.

التفاصيل ص2

التعليم توافق عىل إجراء 
امتحان تعوييض للطلبة مع منحهم مخسة درجات 

وحتدد املشمولني

حمافظ بغداد: 
لن نسمح ألي جهة مهام كانت 

بتبني الطفلة اليتيمة فرح

الكهرباء تربم عقدًا مع رشكة 
»كونرتول ماتيك« إلعادة تأهيل 

حمطات ثانوية يف نينوى

بغداد على موعد مع »قمة دولية« لتنمية االقتصاد.. ومؤمتر لـ »االستثمار« يف عّمان لدراسة ملفات االقتصاد يف االنبار

ص7

ص2

ص2

ص2ص2

ص2

احلكيم يشدد عىل امهية أن ال يكون الربملان حلبة  لتصفية احلساباتمرسوم مجهوري حييل معصوم واملالكي والنجيفي وعالوي اىل التقاعد
قائد عمليات البرصة يتوعد املتسببني بـ »النزاعات العشائرية« باإلحالة إىل القضاء

رسميًا.. مييس أفضل 
العب يف الدوري اإلسباين 

لشهر ايلول
ص3 ص3 ص2

السييس وبوتن يعلنان التوصل التفاقيات جتارية بمليارات الدوالرات
      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د الرئي�س امل�ري عب�د الفتاح الس�ييس 
أم�س  بوت�ن،  فالديم�ر  ال�رويس  ونظ�ره 
األربعاء، ع�ى رضورة تعزيز التعاون التجاري 
والصناعي بني القاهرة موس�كو، مشرين إىل 
عقد اتفاقيات بمليارات الدوالرات بني البلدين.

وق�ال الس�ييس، خ�الل مؤتمر صحف�ي عقب 
قمة جمعت الرئيس�ني يف موسكو، إن املنطقة 
الصناعية املزمع إقامتها يف بورس�عيد تش�كل 
نقلة بني القاهرة وموسكو من التبادل التجاري 
إىل التعاون الصناعي. وأضاف أن هذه املنطقة/ 

الت�ي من املخطط أن تجذب اس�تثمارات بأكثر 
م�ن 7 مليارات دوالر وتش�غل 35 ألف موظف، 
س�تحدث نقل�ة نوعية ليس يف مر بحس�ب، 
ب�ل يف املنطقة وأفريقيا. م�ن جانبه، أكد بوتن 
عى أن العالقات الروس�ية املرية تعتمد عى 
س�نوات طويلة من االحرام املتبادل واملصالح 
املش�ركة يف املجاالت االقتصادي�ة والتجارية. 
وقال إن التبادل التجاري بني القاهرة وموسكو 
ارتفع إىل 22 باملائة يف اآلونة األخرة، وبلغ 6.7 
مليارات دوال أمركي، مضيفا أنه خالل األشهر 
الثماني�ة األوىل م�ن ه�ذه الع�ام زاد التب�ادل 
التج�اري 20 باملائة. وأوض�ح الرئيس الرويس 

أنه ناقش مع السييس تفاصيل التعاون الثنائي 
يف مجال الطاقة، ال س�يما مرشوع بناء محطة 
الضبع�ة النووية، مش�را إىل أنه من املتوقع أن 
تنتهي األعم�ال التمهيدية للمرشوع مع نهاية 
العام الح�ايل. وأعلن بوتن ع�ن اتفاقية بقيمة 
ملي�ار و300 ملي�ون دوال أمرك�ي، لتصني�ع 
وتوريد عرب�ات للقطارات يف م�ر، بالتعاون 
مع القاهرة، فضال عن اتفاقيات تصدير النفط 
والغاز املس�ال إىل مر. وأعلن السييس وبوتن 
2020 عاما للتبادل الثقايف بني مر وروس�يا، 
حي�ث س�يتضمن هذا الع�ام فعالي�ات تعكس 

التبادل الحضاري بني البلدين.

حتقيق الكرخ تعيد أكثر من )500( مليون 
دينار اىل خزينة الدولة

حمافظ البرصة: سنتخذ اجراءات حسابية 
2صارمة بحق الرشكات املتلكئة 3

       بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه زعي�م التي�ار الص�دري، مقت�دى 
الصدر رسالة اىل الرئيس االمريكي دونالد 
ترام�ب قال فيها »ب�دال من أن تدافع عن 
خاش�قجي دافع عن رصخ�ات االمهات 

واالطفال«.
وذك�ر الص�در يف تغري�دة ع�ى »توير«، 
»رس�التي اىل ترامب، وتحس�ب انك جرم 
كب�ر ومن�ك اكت�وى العالم االك�رب، يعز 
ع�يل مخاطبت�ك، ولك�ن، قت�ل ام�رئ يف 
غابة جريمة ال تغتفر.. وقتل ش�عب آمن 

جريمة فيه�ا نظر«. وتاب�ع »ياهذا، بدل 
من ان تمأل العالم برخاتك التافهة من 
اجل خاشقجي الذي السمة فيه اال كونه 
حامال للجنسية االمريكية وبدل ان تطالب 
بالتحقي�ق من اجل م�ا اقرف بحقه من 
جريم�ة.. عليك ان تفح�ص نظرك عىس 
ان ترى م�اذا يحدث يف اليم�ن والبحرين 
وس�وريا وميانمار وليبيا وافريقا ووو.. 
فق�د ملئ�ت قب�ورا وس�حقتها الحروب 

وطحنتها االوبئة«.
واض�اف »علي�ك ان تفح�ص اذنيك جيدا 
عن�د اطبائك�م فان�ت مص�اب بالصمم، 

عىس ان تسمع رصخات االطفال واهات 
االمهات وانني الجرحى بل وتسمع صوت 
املداف�ع الت�ي ت�دك منازلهم املس�حوقة 
وازي�ز الطائرات التي تقصف اس�واقهم 
ولقمة عيش�هم البس�يطة«. واوضح ان 
»فحري بك ان تداف�ع عن هؤالء ان كنت 
تعترب نفس�ك زعيما عاملي�ا وانى لك هذا 
وحري بك ان تدافع عن الصحفيني الذين 
يكتب�ون عن معان�اة دول العال�م الثالث 
كم�ا انت وامثاللك من )ال�دول املتقدمة( 

تطلقون عليها ذلك«.
التفاصيل ص2

الصدر يوجه رسالة لتـرامـب: أنظـر إىل الدول
 التي ُمـألت قبـورًا

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


صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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الرافدين حيذر من السلف والقروض »الومهية« ويدعو للذهاب إىل فروعه مبارشة
     بغداد / المستقبل العراقي 

اصدر مرصف الرافدين، أمس االربعاء، بيانا جديدا بش�أن منح السلف والقروض، فيما اكد 
ان منح تلك الس�لف والقروض يكون عن طريق فروعه حرصا. وقال املرصف يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان »هناك بع�ض مكاتب منافذ البطاق�ة الذكية املنترشة 
يف بغ�داد واملحافظات يروجون أس�ماءهم عن طريق مواقع التواص�ل االجتماعي بمنحهم 
السلف للموظفني واملتقاعدين ويستغلون اسم املرصف برتويج معامالت السلف والقروض 
خ�ارج صالحياتهم لقاء مبالغ معينة«، محذرا »موظفي دوائر الدولة املوطنة رواتبهم لدى 
مرصفن�ا واملتقاعدي�ن إىل عدم التعاون مع تل�ك املكاتب ومنافذ البطاق�ة الذكية«. واضاف 
املرصف انه »اتخذ إجراءات رادعة بحق هؤالء والتي وصلت إىل غلق املنفذ وس�حب الرخصة 
من�ه«، مطالب�ا املوظفني واملتقاعدي�ن ب�«عدم التعاون مع هذه الجهات وان منح الس�لف 
يك�ون ح�رصا عن طريق فروع املرصف املنت�رشة يف البالد والتقديم عليه�ا الكرتونيا، حيث 

تخضع إلجراءات قانونية وصوال إىل استكمال منحها للموظف أو املتقاعد املستحق«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عادت مؤتم�رات إعادة إعمار امل�دن املحررة 
بش�كل خاص، وإعمار العراق، بش�كل عام 
إىل الواجه�ة، وذل�ك بعد أن ش�هدت يف الفرتة 
لالنتخاب�ات ومش�اورات  نتيج�ة  املاضي�ة، 
تس�مية الرئاس�ات الثالث، خفوت ملحوظ. 
وه�و األم�ر ال�ذي يرّج�ح أن ت�دور عجل�ة 
اإلعم�ار بعد أن بقي�ت إىل يف مجال التخطيط 

واملفاوضات.
تتواص�ل  واس�ع،  ومح�ي  دويل  وبحض�ور 
التحضريات القامة القمة الدولية لالستثمار 
واع�ادة االعمار وتنمي�ة االقتص�اد العراقي 
يف ش�هر كان�ون األول املقب�ل، وال�ذي ينظم 
بالتع�اون م�ا ب�ني صن�دوق اع�ادة املناطق 
فرونت�ري  رشك�ة  م�ع  بالتع�اون  املح�ررة 
اكس�جينج الربيطاني�ة املتخصص�ة باقامة 

املؤتمرات واملعارض الدولية.
وقال ممثل رشكة رشكة فرونتري اكسجينج 
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  الج�ادر يف  احم�د 
العراق�ي« نس�خة من�ه ان »الح�دث ياتي يف 
ظ�روف بالغة الحساس�ية ما يتطلب حش�د 
الجه�ود واالمكان�ات للنه�وض باالقتص�اد 
الوطني وقطاع االعمار والخدمات خصوصا 

بعد تحرر العراق بالكامل من تنظيم )داعش( 
االرهابي وتحسن االوضاع االمنية«.

واض�اف الج�ادر ان »القمة س�توفر االطالع 
عىل فرص العم�ل وأفضل املص�ارف املحلية 
الخاصة، وس�تكون القمة عبارة عن مؤتمر 
ينظم عىل هامش�ه معرض الفرصة الذهبية 
للق�اء بكبار الرشكات العاملية واملس�تثمرين 
املتطلعني للعمل يف العراق إضافة اىل املنظمات 
الدولية التي تس�عى لتقدي�م الدعم واملعونة 
للبل�د بمختل�ف املج�االت كاالعم�ار ودع�م 

االستثمارات واالستشارات االقتصادية«.
وكان رئيس صن�دوق اعادة اعم�ار املناطق 
املترضرة د. مصطفى الهيتي قال ان »وجود 
الجه�د ال�دويل املتخص�ص يف بغ�داد، يمث�ل 
دعما حقيقيا لعمليات اعادة البناء واالعمار 
للمناط�ق املح�ررة التي تتطلب جه�دا كبرياً 
»، الفت�ا اىل ان »جه�ود الصن�دوق يف اع�ادة 
اعمار املناط�ق املترضرة متواصل عرب تنفيذ 
املش�اريع املهم�ة يف ه�ذه املناط�ق، والت�ي 

تالمس حياة املواطن العراقي«.
واش�ار يف حديث�ه اىل ان »وج�ود ال�رشكات 
العاملي�ة يف بغ�داد دليل عىل ق�درة الرشكات 
املش�اركة ورغبته�ا بالعم�ل داخ�ل العراق، 
وبدورنا س�نعمل عىل توفري البيئة التنفيذية 

املالئم�ة بالتع�اون م�ع الجه�ات املعني�ة«، 
مثنيا عىل دور الرشكة املنظمة يف استقطاب 
الجهد الدويل. وبرعاية حكومة االنبار املحلية 
انطلق، أمس األربع�اء،  يف العاصمة االردنية 
عم�ان فعالي�ات الي�وم االول للمؤتمر الدويل 
الرابع لالستثمار بحضور عدد من املسؤولني 
ال�رشكات  وممث�ي  املركزي�ة  الحكوم�ة  يف 

االستثمارية العربية والعاملية.
وق�ال املكتب االعالمي ملحافظ االنبار يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أنه 
ت�م »خالل املؤتمر عرض املئ�ات من الفرص 
القطاع�ات وكان  االس�تثمارية يف مختل�ف 
مط�ار االنب�ار ال�دويل ضمن اولوي�ة اهتمام 
حكومة االنب�ار املحلية، فضالً عن اهتمامها 
بقطاع الكهرباء والصح�ة والقطاع النفطي 

والغاز الطبيعي«. 
ال�رشكات  »ممثل�و  أن  البي�ان  وأض�اف 
عرض�و  والعاملي�ة  العربي�ة  االس�تثمارية 
امكانية رشكاته�م والتخصصات التي تعمل 
بها، واب�دوا رغبته�م العالية باالس�تثمار يف 
املحافظة من اجل املساهمة يف اعادة اعمارها 
يف ظل توفر االرض الخصبة لالس�تثمار فيها 
وخصوصا يف املناط�ق املحررة بهدف ضمان 

إعادة االستقرار للعائدين اليها«.

بغداد على موعد مع »قمة دولية« لتنمية االقتصاد.. ومؤمتر لـ »االستثمار« يف عّمان لدراسة ملفات االقتصاد يف االنبار

ملف إعادة اإلعامر: مؤمترات.. مؤمترات

       بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه زعي�م التيار الص�دري، مقتدى 
الص�در رس�الة اىل الرئي�س االمريكي 
دونال�د ترام�ب ق�ال فيها »ب�دال من 
أن تداف�ع ع�ن خاش�قجي داف�ع عن 

رصخات االمهات واالطفال«.
وذكر الص�در يف تغريدة عىل »تويرت«، 
»رس�التي اىل ترام�ب، وتحس�ب ان�ك 

جرم كب�ري ومنك اكتوى العالم االكرب، 
يعز ع�ي مخاطبتك، ولكن، قتل امرئ 
يف غابة جريمة ال تغتفر.. وقتل شعب 

آمن جريمة فيها نظر«.
وتابع »ياه�ذا، بدل من ان تمأل العالم 
برصخاتك التافهة من اجل خاشقجي 
ال�ذي الس�مة في�ه اال كون�ه حام�ال 
للجنس�ية االمريكية وب�دل ان تطالب 
بالتحقيق من اجل ما اقرتف بحقه من 

جريمة.. عليك ان تفحص نظرك عىس 
ان ترى ماذا يحدث يف اليمن والبحرين 
وس�وريا وميانم�ار وليبي�ا وافريق�ا 
ووو.. فق�د ملئ�ت قبورا وس�حقتها 

الحروب وطحنتها االوبئة«.
واضاف »عليك ان تفحص اذنيك جيدا 
عند اطبائكم فان�ت مصاب بالصمم، 
ع�ىس ان تس�مع رصخ�ات االطف�ال 
واه�ات االمه�ات وان�ني الجرحى بل 

وتس�مع ص�وت املداف�ع الت�ي ت�دك 
منازلهم املس�حوقة وازي�ز الطائرات 
التي تقصف اسواقهم ولقمة عيشهم 

البسيطة«.
واوض�ح ان »فحري ب�ك ان تدافع عن 
ه�ؤالء ان كن�ت تعترب نفس�ك زعيما 
عاملي�ا وان�ى ل�ك ه�ذا وحري ب�ك ان 
تداف�ع عن الصحفي�ني الذين يكتبون 
ع�ن معان�اة دول العال�م الثالث كما 

ان�ت وامثالل�ك من )ال�دول املتقدمة( 
تطلقون عليها ذلك«.

ولف�ت  ان »تق�دم ه�ذا ال�ذي يعطيك 
الحق بالتغافل عنهم تارة وعن الدفاع 
عن االمريكيني فحسب تارة اخرى بل 
وتحتل دولهم بحج�ج واهية من هنا 
وهناك وتنصب قواعدك اللئيمة فيها، 
كال يافرع�ون انك تطفى، او تس�اوم 
م�ن اج�ل ملي�ارات الخلي�ج لتبق�ى 

امري�كا غني�ة وتبقى افريق�ا وباقي 
الدول ترتع بالفقر والحرمان، انك اذن 

من الضالني«.
واستطرد »الم تسأل نفسك؟ مامصري 
ش�عبك يف خض�م تحكم�ك بالبل�دان 
واحتالله�ا؟، ح�ري ب�ك ان تلتفت اىل 
فقراء بلدك واالف�ات التي تعصف بها 
والتفكك الذي سينتابها او الطامة التي 
س�تدمرها كما دمرت اب�راج التجارة 

العاملية، كال دعمك للبعض دون االخر 
كيل بمكيال�ني ودعمك الرسائيل االبن 
املدل�ل دون النظ�ر اىل مايج�ري م�ن 
حولك يف العالم وبسببك انت واسالفك 
هذا ظلم عظيم وسيأتيك وعد املظلوم 

يوما والت حني مندم«.
وخت�م تغريدته »اصلح دولتك واتركنا 
نصلح بلداننا وش�عوبنا وال تمل علينا 

ما ال نريده فلنا ديننا ولك دين«.

الصدر يوجه رسالة لرتامب: أنظر إىل الدول التي ُمألت قبورًا

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة العدل، أمس االربعاء، عن صدور 
الع�دد الجدي�د من جري�دة الوقائ�ع العراقية 
وال�ذي تضمن عدة مراس�يم جمهورية بينها 
تعيني »برهم أحمد صالح« رئيساً ل جمهورية 
العراق، واحالة الرئيس السابق فؤاد معصوم 

ونوابه الثالثة اىل التقاعد. 
وقال�ت ال�وزارة يف يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 

العراق�ي« نس�خة منه إن »الع�دد الجديد من 
جري�دة الوقائع العراقية ص�در بالرقم 4512 
والذي تضمن عدة مراس�يم جمهورية اقرها 
رئاس�ة  عليه�ا  وصادق�ت  الن�واب  مجل�س 
الجمهوري�ة.« ونق�ل البي�ان، ع�ن مدير عام 
الدائرة هند عبد جميغ، قوله إن »العدد تضمن 
مرسوم جمهوري رقم 71 لسنة 2018 تعيني 
برهم أحمد صالح رئيس�اً لجمهورية العراق، 
باالضافة اىل مرسوم جمهوري رقم 72 لسنة 

2018 إحالة محمد فؤاد معصوم خرض رئيس 
جمهورية العراق السابق إىل التقاعد«.

وأض�اف املدير العام، ان »الع�دد تضمن ايضاً 
مرسوم جمهوري رقم 73 لسنة 2018 إحالة 
ن�وري كامل املالكي نائ�ب رئيس الجمهورية 
إىل التقاعد، ومرسوم جمهوري رقم 74 لسنة 
2018 إحال�ة اس�امة عب�د العزي�ز النجيفي 
نائ�ب رئي�س الجمهوري�ة إىل التقاع�د، كما 
تضمن العدد مرسوم جمهوري رقم 75 لسنة 

2018 إحالة أياد هاش�م ع�الوي نائب رئيس 
الجمهورية إىل التقاعد«. 

وج�رت يف قرص الس�الم ببغ�داد يف الرابع من 
ترشين االول الحايل، مراس�م كربى الستقبال 
رئيس الجمهورية الجديد برهم صالح، حيث 
كان يف اس�تقباله عن�د مدخ�ل القرص رئيس 
الجمهوري�ة الس�ابق ف�ؤاد معص�وم، حيث 
جرت مراس�م تسليم واس�تالم بني »معصوم 

وصالح«.

        بغداد / المستقبل العراقي

توع�د قائ�د عملي�ات الب�رصة الفري�ق الركن 
قاس�م نزال املالكي، أمس األربعاء، املتس�ببني 
بالنزعات العشائرية بإحالتهم للقضاء. وقالت 
القي�ادة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »الفري�ق الركن قاس�م نزال 
املالك�ي قائد عملي�ات البرصة ح�رض مؤتمر 
وندوة عشائرية ضمت شيوخ ووجهاء عشائر 
مناطق كرمة عي والهارثة وابوصخري واعضاء 

مجل�س محافظ�ة الب�رصة واملجل�س البلدي 
ومدير ناحية ابو صخري والهيئات التدريس�ية 
ومنظم�ات املجتم�ع املدن�ي وجم�ع كبري من 
أبناء مناطق ش�مال البرصة«. أشار اىل السعي 
أليج�اد واقع أمني يس�تحقه املواطن البرصي 
وأالن االم�ن حال�ة مجتمعي�ة تقع ع�ىل عاتق 
الجميع يكون املواطن جزء من االمن ومن أهم 
رشوط أستتباب الوضع االمني االبتعاد عن لغة 
السالح والتهديد والوعيد وقتل النفس وتهجري 
العوائل من بيوتهم بسبب النزاعات العشائرية 

وألتفه األسباب بالرغم من توجيهات املرجعية 
ورج�ال الدين من خ�الل املنابر الحس�ينية يف 
هذا الجانب«. ودعا ش�يوخ ووجهاء العش�ائر 
والعق�الء واملثقف�ني اىل »تحمل مس�ؤولياتهم 
األخالقية واالنسانية واخذ دورهم املهم وسط 
الشارع البرصي والتدخل يف حل هذه النزاعات 
بالطريق�ة اإليجابية و الس�لمية واالبتعاد عن 
التعصب القبي واالحتكام اىل القانون«. وتابع 
»أما املس�ببني يف أن�دالع النزاعات العش�ائرية 
فان القيادة عازمة ع�ىل تفعيل مذكرات ألقاء 

القب�ض ومط�اردة املطلوب�ني للقض�اء حتى 
يف حال�ت التن�ازل ع�ن الدع�وى يبق�ى الحق 
القانون�ي ونح�ن عازم�ني عىل تفعي�ل جانب 
القانون لدولة وامنها«  وأِش�ار اىل ان »البرصة 
مدينة مهمة وتش�كيل الثق�ل األكرب لالقتصاد 
العراق�ي وتحظ�ى بأهتمام واس�ع وكبري من 
قبل الجهات األمنية والنس�مح بأنهيار الوضع 
األمني فيها بس�بب البعض من ابناء العشائر 
الخارجني ع�ىل القانون واألعراف العش�ائرية 

األصيلة«.

صدور مرسوم مجهوري حييل معصوم واملالكي والنجيفي وعالوي اىل التقاعد

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئيس تي�ار الحكم�ة عمار 
الحكيم، امس االربعاء، مع السفري 
تط�ورات  الع�راق،  يف  الربيطان�ي 
الوضع الس�يايس محلياً وإقليمياً، 
وسبل تعزيز العالقات الثنائية بني 
البلدين، مؤكدا عىل اهمية مساندة 

العراق يف مرحلة ما بعد داعش.
تلق�ت  بي�ان  يف  الحكي�م  وق�ال 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
»بحثن�ا مع س�فري اململكة املتحدة 
يف بغ�داد جون ويلك�س، العالقاُت 

واململك�ِة  الع�راِق  ب�ني  الثنائي�ُة 
لتعزيزها،  الكفيلُة  املتحدة والسبُل 
وتطوراُت الوضع الس�يايّس املحّي 

واإلقليمّي«.
تطوي�ر  أهمي�َة  »بيَّن�ا  واض�اف 
العالقات الثنائية بما يخدُم البلدين 
والش�عبني انطالق�ًا م�ن املصال�َح 
املش�رتكة، كم�ا أكدنا ع�ىل أهمية 
مس�اندة العراق يف مرحل�ِة ما بعد 
داع�ش«. وتاب�ع الحكي�م »جددنا 
قناعتنا ب�أنَّ أمَن املنطق�ة مرتبٌط 
بأم�نِّ الع�راق بالدرج�ِة األس�اس 
مم�ا يس�توجُب ع�ىل الجميع دعم 

»مناقش�ة  اىل  واش�ار  الع�راق«. 
املقب�ل  الدس�توري  االس�تحقاَق 
وملَف تشكيل الحكومة وأكدنا عىل 
رضورَة أْن تكوَن الحكومة حكومًة 
قويًة وفاعل�ة وقادرة ع�ىل تقديِم 
الخدمات وتحقيِق تطلعات الشعب 

وإيجاد فرص العمل«.
وختم الحكيم بالقول »أرشنا أيضا 
إىل أنَّ مسؤوليَة اإلصالح مسؤوليٌة 
تضامني�ٌة وأنَّ الع�راَق ال يمكن أْن 
يكوَن ضمن سياس�ة املحاور إنما 
ه�و ج�ٌر اللتق�اِء املتخاصم�ني 

وتقريب وجهات النظر«.

احلكيم يشدد عىل امهية أن ال يكون الربملان حلبة
 لتصفية احلسابات

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت محكم�ة تحقي�ق النزاهة يف 
استئناف الكرخ، أمس األربعاء، عن 
إعادة مبلغ قدره 549 مليون دينار 
إىل خزين�ة الدول�ة بدع�وى تخ�ص 
بأجه�زة  الكهرب�اء  وزارة  تجهي�ز 

كشف املتفجرات.
ل مجل�س  االعالم�ي  املرك�ز  وذك�ر 
تلق�ت  بي�ان  يف  األع�ىل  القض�اء 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
أن »محكم�ة تحقيق النزاهة نظرت 
دعوى تخص تجهيز وزارة الكهرباء 

بأجهزة كشف املتفجرات«.
وأضاف أن »املحكمة خالل التحقيق 
القانونية بحق  االج�راءات  اتخ�ذت 
املدير املفوض للرشكة املجهزة كون 
االجهزة مخالفة للمواصفات املتفق 
عليها وتم اسرتجاع املبلغ للوزارة«.

تحقي�ق الرصافة تص�ّدق اعرتافات 
10 متهمني بالصحة لتعيينهم 250 
اس�ماً وهمياً وتقايض رواتبهم ل� 8 

أعوام
وأش�ار البي�ان، إىل أن »التحقيق�ات 
كان�ت وفقا الحكام امل�ادة 456 من 

قانون العقوبات العراقي«.

حتقيق الكرخ تعيد أكثر من )500( مليون دينار 
اىل خزينة الدولة

قائد عمليات البرصة يتوعد املتسببني بـ »النزاعات العشائرية« باإلحالة إىل القضاء

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د النائب عن تحال�ف الفتح مهدي تقي 
ام�ريل، أم�س االربع�اء، ان قضي�ة اخراج 
الق�وات االمريكي�ة من البالد س�يطرح يف 
جلس�ة الربمل�ان ما بع�د املقبل�ة، الفتا إىل 
أن الع�راق س�يتوجه اىل األم�م املتح�دة يف 
ح�ال رفضت الوالي�ات املتح�دة األمريكية 
االس�تجابة لق�رار الربملان.وق�ال آمريل يف 
ترصي�ح صحف�ي ان “موض�وع اخ�راج 
القوات االمريكية س�يطرح يف الربملان بعد 
جلسته املقبلة، من اجل اتخاذ قرار موحد 
الخراج القوات االجنبية من البالد باالتفاق 

م�ع رئي�س ال�وزراء املكل�ف ع�ادل عب�د 
املهدي”، مش�ريا إىل أن “النواب سيتخذون 
قرارا داخل الربملان ويصوت عليه من اجل 
اخراج القوات االمريكية من البالد يف اقرب 
وقت”.وأض�اف، أن�ه “ال يمك�ن للق�وات 
االمريكية البقاء يف العراق، حيث ان القرار 
الذي س�يتخذه مجل�س النواب س�يكون 
باالتف�اق م�ع رئي�س ال�وزراء م�ن اجل 
تنفيذه الخراجهم من االرايض العراقية”، 
مؤك�دا أن “امريكا يف حال رفضت الخروج 
م�ن الع�راق فأن االخ�ري س�يلجأ اىل االمم 
املتح�دة الخ�راج الق�وات االمريكي�ة م�ن 

االرايض العراقية”.

الربملان هيدد بنقل قضية تواجد القوات األجنبية
 يف العراق إىل األمم املتحدة

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الش�عبي،  الحش�د  ق�وات  اعلن�ت 
األربع�اء، انط�الق عملي�ة تطه�ري لع�دة 
مناط�ق يف دي�اىل لرفع املخلف�ات الحربية 
التابعة لداعش. وذكر الحش�د الش�عبي يف 
بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، ان »مديرية هندس�ة امليدان رشعت 
بعملي�ة رفع األلغ�ام والعبوات الناس�فة 

الت�ي زرعته�ا عن�ارص داع�ش يف مناطق 
غ�رب جلوالء وسلس�لة جب�ال حمرين يف 

دياىل«.
واشار اىل ان »القوات دمرت عدة مضافات 
تابع�ة لفلول داعش يف املناطق املذكورة »، 
الفتا اىل ان »هذه العملية تأتي حرصا من 
الحشد الشعبي لتوفري املدن اآلمنة والخالية 
من أي مخالفات حربية ومتفجرات ضمن 

قواطع املسؤولية«.

احلشد الشعبي يعلن انطالق »عملية تطهري« يف دياىل 
لرفع »خملفات داعش«

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مكت�ب رئيس الوزراء املكل�ف عادل عبد 
املهدي، االربعاء، عن نية االخري تقيدم اس�ماء 
كابينته الوزارية والربنامج الحكومي االسبوع 
املقبل. وقال املكتب يف بيان، إن »رئيس مجلس 
ال�وزراء املكلف عادل عب�د املهدي ينوي تقديم 
أس�ماء أعضاء تش�كيلته الوزارية مع املنهاج 

الوزاري يف االسبوع القادم«.
وأض�اف أن عب�د امله�دي »يج�ري إتصاالت�ه 
املطلوب�ة م�ع رئاس�ة الربملان وم�ع القيادات 
والكتل النيابية لتحديد اليوم املناس�ب وهو ما 

سيعلن عنه الحقا«.
وكان رئي�س الجمهوري�ة بره�م صالح كلف 
عادل عب�د املهدي يف )2 ترشي�ن االول 2018( 

بتشكيل الحكومة املقبلة.

مكتبه: عبد املهدي ينوي تقيدم اسامء كابينته
 االسبوع املقبل
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   كربالء / المستقبل العراقي

أبرمت رشكة خريات السبطني التابعة للعتبة الحسينية املقدسة، 
عقداً مع الدكتور الصيدالني )محمد شاكر مهدي( إلنشاء معمل 
أدوي�ة )الوارث( يف محافظة كربالء املقدس�ة ال�ذي يعد االول من 

نوعه يف املدينة«.
ونقل بيان العالم العتبة تلقته »املس�تقبل العراقي«، عن املهندس 
االستش�اري ف�وزي محس�ن الش�اهر املدي�ر املف�وض لرشك�ة 
خريات الس�بطني قوله ان�ه تم »تخصيص أرض مس�احتها )24 
دونما( قرب مدينة االمام الحس�ن املجتبى عليه الس�الم للزائرين 
الواق�ع عىل طريق )كربالء- النجف( النش�اء املرشوع،« مبينا ان 
»الكوادر الهندس�ية والفنية ستبارش بالعمل باملرشوع بعد زيارة 

األربعني«.
ولفت الش�اهر اىل ان »املدة الزمنية املق�ررة النجاز املرشوع تبلغ 

12 شهراً )سنة(«.
واوضح ان »املعمل سيكون نواة لصناعات دوائية متكاملة، فضال 
عن املحاليل الطبية،« مبينا ان »املرحلة االوىل س�تتضمن صناعة 

150 نوعاً من االدوية واملضادات الحيوية«.
واش�ار الش�اهر اىل ان »املعم�ل حاص�ل ع�ىل امتياز م�ن أحدى 
ال�رشكات الكندية املتخصصة بصناعة االدوية اضافة اىل موافقة 

وزارة الصحة العراقية.

   بغداد / المستقبل العراقي

أفادت هيئة املنافذ الحدودية، بإلقاء القبض عىل مسافرين 
إيراني�ني بحوزتهم�ا م�واد مخ�درة يف منف�ذ الش�المجة 

الحدودي.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن�ه »تم القب�ض عىل مس�افرين إيراني�ني بحوزتهما مواد 
مخدرة »هريوين«  يف منفذ الشالمجة الحدودي يف محافظة 
البرصة«، مبينة أن »بحوزة املسافر االول ضبط )13.9غم(، 

اما املسافر الثاني بحوزته )44.8غم(«.
وأضاف�ت، أن »العملي�ة تم�ت بالتعاون بني مف�رزة مركز 
رشط�ة كم�رك الش�المجة وحماي�ة املنف�ذ داخ�ل صال�ة 

املسافرين«.
وأش�ارت الهيئة، إىل »إحالة املس�افرين إىل شعبة املخدرات 
واملؤثرات العقلية يف شط العرب وفق محرض اصويل التخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهما.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت دائ�رة التخطي�ط واملتابع�ة يف وزارة التج�ارة ع�ن 
مش�اركة ادارة الدائرة بالدورة التدريبية التي نظمها املركز 
املش�رك والتنس�يق والرصد التابع لربنامج االم�م املتحدة 
االنمائ�ي والت�ي اقيم�ت تحت عن�وان تقيي�م االحتياجات 

والثغرات .
واش�ار ت مدي�ر عام الدائ�رة ابته�ال صابط يف بي�ان ورد 
الدائ�رة بال�دورة  ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »مش�اركة 
التدريبي�ة  كان بتوجيه من االمانة العامة ملجلس الوزراء و 

التي اقيمت يف اسطنبول تركيا وعىل مدى )5 ايام(« .
واوض�ح البي�ان ان »مح�اور ال�دورة تركزت ع�ىل عدد من 
املواضي�ع املق�ررة ضم�ن منهاجه�ا التدريب�ي منها رصد 
املخاطر واعداد الخطط لها وادارة فرق رصد املخاطر  فضال 

عن تقييم مخاطر الكوارث« .
مبين�ا ان »ال�دورة تناول�ت كذلك اهمية املخاط�ر يف العراق 
والتي تحددت بالجفاف والبطالة وخطر االرهاب واالمراض 
وغريها م�ن املخاطر بهدف نرش الوعي ب�ني افراد املجتمع 

العراق وحجم املخاطر التي تعصف البالد«.
هذا وجرى خالل الدورة تقديم ش�هادات تقدير للمشاركني 

ومنهم مدير عام دارة التخطيط واملتابعة.

   البصرة / المستقبل العراقي

 أعل�ن رئيس هيئة اس�تثمار البرصة، بدء 
التش�غيل التجريب�ي ملعم�ل انت�اج البان 
الري�ان وبطاقة انتاجية تص�ل اىل عرشة 

االف لر بالساعة.
 وق�ال عيل جاس�ب محمد يف بي�ان تلقته 
»املس�تقبل العراقي« ، ان«كلفة املرشوع 
االس�تثمارية تبل�غ ع�رشة ملي�ون دوالر 
ومشّيد عىل مساحة خمسة دونم ويعترب 
املرشوع االس�تثماري األول م�ن نوعه يف 

مستوى محافظة البرصة«.
  م�ن جانبة ذك�ر املدير املف�وض للرشكة 
املس�تثمرة ب�الل احمد زبي�ب، ان«املعمل 
يتكون من عدة خط�وط إنتاجية، واحدة 
إلنت�اج األلبان واخ�رى للحلي�ب املجفف 
والتعبئ�ة«،  التغلي�ف  تخ�ص  وغريه�ا 
مبين�ا ان«املعمل ينتج حالي�ا قناني اللبن 
ومنتجاته�ا، و ان هن�اك خط�ة إلضاف�ة 

وانتاج منتوجات اخرى«.
مواصف�ات  ذات  ان«املعم�ل   واض�اف، 
اوروبية وعاملي�ة وان جميع املاكنات ذات 

منشأ ايطايل وفرنيس واملاني.

  بدء التشغيل التجريبي ملعمل 
الريان االستثامري إلنتاج 

االلبان يف البرصة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة املوارد املائية، فتح باب التعيني عىل درجات وظيفية 
يف أحد مراكز الوزارة.

وذكرت ال�وزارة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي« انها » فتحت 
باب التعيني عىل درجات وظيفية يف مركز الدراس�ات والتصاميم 
الهندس�ية التابع للوزارة«، مبيناً ان »فرة التقديم تس�تمر لغاية 

يوم 27/10/2018«.
واض�اف البي�ان ان »التقديم يتم من خالل س�حب اإلس�تمارة يف 
الراب�ط ادناه و)طبعها عىل الورق( من خ�الل الدخول اىل الرابط 
وتمأل باملعلومات املطلوبة مع املستمسكات املذكورة يف اإلستمارة 
وتس�لم اىل مقر املركز يف بغداد - األعظمية - حي الربيع - مجمع 

صدر القناة.

املوارد املائية تفتح باب التعيني 
عىل درجات وظيفية

    ذي قار / المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ ذي قار يحي�ى النارصي، ع�ن فتح باب 
التقدي�م عىل 1547 درج�ة وظيفية يف دائ�رة صحة ذي 
قار، ولكافة التخصصات املطلوبة، مؤكدا انها س�تغطي 
جزء من حاج�ة املحافظة للتخصصات الطبية واالدارية 
تلقت�ه  بي�ان  يف  الن�ارصي  الصحي.وق�ال  القط�اع  يف 

»املس�تقبل العراق�ي«، ان�ه »بجه�ود اس�تثنائية بذلتها 
الحكوم�ة املحلية ت�م اليوم اس�تحصال موافق�ة وزارة 
املالي�ة وتمت املصادقة ع�ىل الدرج�ات الوظيفية لدائرة 
صحة ذي قار، وس�يتم غدا فتح باب التقديم عىل 1547 
درج�ة وظيفي�ة يف مديرية الصحة وع�رب موقع مختص 
واستمارة الكرونية موحدة«.واضاف ان«هذه الدرجات 
س�تغطي جزء م�ن حاج�ة املحافظة يف قط�اع الصحة 

بص�ورة عامة ونامل ان تكون اجراءاتها االدارية رسيعة 
الن الوق�ت ضيق الس�تكمال متطلباته�ا ورفعها لوزارة 
املالية قبل نهاية العام الحايل الضافة مستحقاتها املالية 
اىل موازنه عام 2019«.واشار النارصي اىل ان »الدرجات 
الوظيفية ستوزع بحسب الحاجة التي تحددها الجهات 
ذات العالق�ة حي�ت ت�م تحدي�د12328 درج�ة وظيفية 
للتخصص�ات االدارية الس�اندة وس�يتم تخصيص 319 

درج�ة للك�وادر الطبي�ة والتمريضية وبحس�ب الحاجة 
املطلوبة من قب�ل الدائرة املختص�ة واالقضية والنواحي 
املختلفة«.وتابع »س�يتم فتح باب التقديم عىل الدرجات 
اللوظيفية بحسب الرشوط التي حددتها تعليمات رئاسة 
ال�وزراء عىل ان يتم بعدها عمليات الفرز والتقييم لرفع 
الطلبات واعادتها لوزارة املالية ضمن املدد القانونية التي 

اشرطتها رئاسة الوزراء الستقبال طلبات التعيينات.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مكتب النائ�ب الثاني لرئي�س الربملان 
بشري الحداد ،األربعاء ، عن قرارات االجتماع 
االس�تثنائي لهي�أة ال�رأي يف وزارة التعلي�م 
العايل والبحث العلمي بحضور النائب الثاني 

لرئيس مجلس النواب.
وذكر بي�ان ملكتب الحداد تلقته »عني العراق 
ني�وز«، أن »هي�أة ال�راي يف وزارة التعلي�م 
العايل صوتت بعد اجتماعها مع نائب رئيس 
الربمل�ان عىل املوافقة ع�ىل امتحان تعوييض 
ملن لم يس�تطع ان يؤدي امتحان الدور األول 
والثان�ي، وإعط�اء خم�س درج�ات لطالب 

املرقن�ة  والطلب�ة  والرابع�ة  األوىل  املرحل�ة 
قيوده�م، وتخفي�ض أجور امل�وازي لجميع 

املراحل«.
ولم تشمل مقررات وزارة التعليم اليوم إعادة 
تفعيل نظ�ام العب�ور »التحمي�ل« للمرحلة 

الجامعية األوىل.
وكات هي�أة ال�رأي يف وزارة التعلي�م الع�ايل 
والبحث العلمي، عقدت صباح اليوم األربعاء، 
ملناقش�ة إمكانية اعادة تفعيل نظام العبور 

للمرحلة الجامعية
من جان�ب آخر، اعلن�ت وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي االربع�اء، عن موافقة هيئة 
ال�رأي يف وزارة التعلي�م الع�ايل ع�ىل اج�راء 

امتح�ان تعوي�يض ومن�ح خم�س درج�ات 
اضافة اىل تخفيض اجور التقديم املوازي.

وذكر بيان للوزارة تلقت /املعلومة/نس�خة 
من�ه، ان “هيئ�ة ال�رأي يف ال�وزارة صوت�ت 
خ�الل اجتماعه�ا م�ع نائب رئي�س الربملان 
بش�ري الحداد يف مبنى الربمل�ان، عىل املوافقة 
ع�ىل امتحان تعوي�يض ملن لم يس�تطيع ان 
يؤدي امتح�ان ال�دور االول والثاني، اضافة 
اىل تخفي�ض اج�ور التقديم امل�وازي لجميع 

املراحل “.
واضاف البيان، ان “الهيئة وافقت ايضا عىل 
اعط�اء خمس درجات لط�الب املرحله االوىل 

والرابعة والطلبة املرقنة قيودهم”

حمافظ ذي قار يعلن املوافقة عىل إطالق »1547« درجة وظيفية عىل مالك صحة املحافظة

التعليم توافق عىل إجراء امتحان تعوييض للطلبة مع منحهم مخسة درجات وحتدد املشمولني
أعلنت ختفيض أجور القبول املوازي جلميع املراحل

  بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشكة العام�ة للس�منت العراقية 
اح�دى تش�كيالت وزارة الصناع�ة واملعادن 
ع�ن اكتمال اعم�ال الصيانة ملعمل س�منت 
الكوفة بجهود ذاتية وبأيادي الكوادر الفنية 

التابعة لها.
وقال مدير رشكة السمنت العراقية املهندس 
حسني محس�ن الفاجي  ان الخطط املتبعة 
للرشك�ة من اج�ل تعزي�ز ديموم�ة االنتاج 
ملعامل الس�منت العراقية التي تس�عى فيها 
لتقليل كلف االنتاج م�ن خالل انجاز اعمال 
الصيان�ة والتأهي�ل بكوادر الرشك�ة الفنية 
ومعاملها وصوالً بها لطرح انس�ب األسعار 
للمس�تهلك املحيل واملنافس�ة م�ع املنتجات 

املماثلة يف السوق العراقية
يف الس�ياق ذات�ه اف�اد مدير معمل س�منت 
حس�ني  عب�اس  ج�الل  املهن�دس  الكوف�ة 

مرصحاً للمركز اإلعالمي يف وزارة الصناعة 
امليكانيكي�ة قام�ت  الورش�ة  ان  واملع�ادن 
بتصنيع س�كرات بمشبك الكسارات وبعدد 
)40( قطع�ة بكلف�ة )10( ملي�ون دين�ار 
من مع�دن الحديد توفرياً منه�ا مبلغ قدره 
ب�)76( مليون دين�ار مقارنة بتصنيعها يف 
الرشك�ة العامة للصناعات الفوالذية وكلفة 
)86( ملي�ون دينار عراق�ي ولنفس الكمية 
, مثمن�اً جه�ود العامل�ني يف الورش�ة ب�ني 
مهندسني وفنني عىل هذا االنجاز الذي حقق 
تخفيض ملح�وظ يف الكلف التصنيعية التي 

تصب يف الكلفة الكلية لإلنتاج 
مؤك�داً اس�تمرار ك�وادر املعم�ل يف تهيئ�ة 
كافة املس�تلزمات الفنية الداخلة يف عمليات 
واس�تمرارها  املع�دات  ألدام�ة  الصيان�ة 
بالتش�غيل  التلقائي واملتصاعد للوصول اىل 
اعىل مس�تويات اإلنت�اج من حي�ث الجودة 

واملواصفات القياسية للمنتج

الرشكة العامة للسمنت توفر »76« مليون دينار بأعمل صيانة معمل سمنت الكوفة

    بغداد / المستقبل العراقي

أبرمت وزارة الكهرباء، ممثلة باملديرية العامة لنقل الطاقة 
الكهربائي�ة يف املنطقة الش�مالية، عقدا مع رشكة كونرول 
ماتيك الركية يف تركيا، لغرض تأهيل )4( محطات ثانوية) 
132 ك.ف(،  يف محافظ�ة نين�وى، ضم�ن الق�رض الطارئ 
املمول من بنك التنمية واإلسكان األملاني Kfw, ومثل الوزارة 
مدي�ر ع�ام املديري�ة العام�ة املذك�ورة خالد غ�زاي عطية، 
وبحضور ممثيل رشكة كوبا انتيك األملانية استش�اري البنك 
األملان�ي للقرض الط�ارئ، وممث�يل رشكة فيش�نر األملانية 

استشاري الوزارة للمرحلة الثانية من القرض«. 
وتضم�ن العق�د بحس�ب بي�ان لل�وزارة ورد ل�«املس�تقبل 

العراق�ي«، تجهيز املواد وتنفيذ العمل لغ�رض إعادة تأهيل 
محط�ات  )التبادل وعداية وتلعفر وتل عوينات 132 ك.ف(، 
التي تدمرت من قبل عصابات داعش اإلرهابية، وخالل فرة 
تنفيذ تص�ل إىل )12( ش�هراً، وبمبلغ إجم�ايل مق����داره 
واحد وع�رشون مليون ومائة وس�تة وثمان�ون الف يورو,  
وان معدات املحطات من مناشئ أوربية رصينة، ومن املؤمل 
إن تس�هم هذه املحط�ات يف إعادة الطاق�ة الكهربائية وفك 
االختناقات وخصوصا يف مناط�ق الجانب األيمن من مدينة 

املوصل يف محافظة نينوى.
 وبه�ذا يكون فري�ق وزارة الكهرباء قد أنج�ز توقيع جميع 
مناقصات القرض الطارئ للبنك متفوقا عىل باقي الوزارات 

األخرى.

الكهرباء تربم عقدًا مع رشكة »كونرتول ماتيك« إلعادة تأهيل حمطات ثانوية يف نينوى

العتبة احلسينية تتعاقد إلنشاء أول معمل 
لألدوية يف كربالء

ضبط مسافرين بحوزهتام مواد 
خمدرة يف منفذ الشالجمة

التجارة تشارك بدورة تدريبية لربنامج 
االمم املتحدة االنامئي

   المستقبل العراقي / طالب ضاحي

أك�د محافظ بغ�داد، عط�وان العطواني، 
عىل عدم الس�ماح ألي جه�ة مهما كانت 
بتبني الطفل�ة اليتيمة »ف�رح« إال بحكم 

قضائي«.
إن  للعطوان�ي،  املكت�ب اإلعالم�ي  وق�ال 
»املحاف�ظ التق�ى بالطفل�ة اليتيمة فرح 
التابع�ة  لاليت�ام  العلوي�ة  زه�ور  دار  يف 

للمحافظ�ة حي�ث وصفه�ا ب�� )حدي�ث 
الس�اعة(، والت�ي احتضنته�ا محافظ�ة 
بغ�داد بعدم�ا عجز اهله�ا ع�ن رعايتها 

وتوفري احتياجاتها«.
ووجه العطواني، بحسب البيان، ب�«عدم 
االس�تجابة ألي طل�ب يخ�ص موض�وع 
الطفل�ة اليتيم�ة ف�رح، االبع�د موافقتنا 
ش�خصيا وبق�رار قضائ�ي حفاظ�ا عىل 

امنها وسالمتها«.

وأكد عىل »تقديم كل الدعم واالسناد لهذه 
الدار كونها مس�ؤولة عن رشيحة مهمة، 
خصوص�ا ان ع�دد االيت�ام ه�و 24 طفال 

وطفلة املوجودين فيها«.
ولفت إىل أن »املحافظة مس�ؤولة وبشكل 
مبارش ع�ىل ادارتها وادامته�ا«، موضحا 
انه�ا »تس�تقبل االيت�ام من عم�ر 12-6 
وبإمكان هذه الدار ايضا اس�تقبال كافة 

التربعات من املتمكنني وامليسورين«.

حمافظ بغداد: لن نسمح ألي جهة مهام كانت بتبني 
الطفلة اليتيمة فرح

    البصرة/ المستقبل العراقي

ح�ذر محافظ الب�رصة املهن�دس اس�عد العيدان�ي بتوجيه 
عقوب�ات صارمة بحق ال�رشكات املتلكئة بنتفيذ املش�اريع 

الخدمية يف مختلفة مناطق البرصة  . 
وق�ال » العيداني يف بيان صحف�ي صدر عن مكتبه االعالمي 
الخ�اص خ�الل جول�ة تفقدية ق�ام بها يف مختل�ف مناطق 
البرصة من ضمنها منطقة الجمهورية وش�ارع االستقالل 

ان اغلب مناطق املحافظة فيها مش�اكل خدمية كبرية جراء 
توق�ف اغلب الرشكات التي لم تس�تلم مس�تحقاتها يف زمن 

الحكومات املتعاقبة . 
وأك�د » العيدان�ي خالل لقائ�ه مجموعة من اه�ايل منطقة 
الجمهوري�ة ان هن�اك مكت�ب متابعة التوجيه�ات مختص 
بمتابعة الوضع الخدمي وعمل الرشكات عىل مدار الس�اعة 
وبش�كل يومي حيث تصل تقارير االعمال اليومية عن نسب 

إنجاز تلك الرشكات التي تعمل يف املحافظة .

خالل إشرافه على اعمال التبليط مبنطقة اجلمهورية

حمافظ البرصة: سنتخذ اجراءات حسابية 
صارمة بحق الرشكات املتلكئة
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م / قرار دمج رشكات مسامهة 
قدمت رشك�ة االمني العربية للتحويل املايل / مس�اهمة خاصة 
قرار هيئتها العامة املؤرخ يف 4 / 9 / 2018 واملتضمن املصادقة 
ع�ى دمجها برشكة الحري�ر للتحويل املايل / مس�اهمة خاصة 
والتي وافقت هي االخرى عى الدمج بموجب قرار هيئتها العامة 
امل�ؤرخ يف 13 / 9 / 2018 لتبق�ى الرشك�ة االخ�رة محتفظ�ة 

باسمها وكاالتي: 
) رشكة الحرير للتحويل املايل / مساهمة خاصة ( 

ان�ي مس�جل ال�رشكات صادقت ع�ى دم�ج الرشكت�ني اعاله 
وبالكيفية املبين�ة يف القرارين اعاله عى ان ينرش طبقا الحكام 
املادة ) 150 / ثالثا ( من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 

املعدل .
كتب يف بغداد يف اليوم السادس من شهر صفر لسنة 1440ه�- 
املواف�ق للي�وم الس�ادس ع�رش من ش�هر ترشين االول لس�نة 

2018م.

وزارة الزراعة 
اعالن مزايدة رقم )7(رشكة ما بني النهرين العامة للبذور

تعل�ن رشكة م�ا بني النهرين العامة للبذور / احدى تش�كيالت وزارة الزراعة /عن اجراء مزايدات 
علنية لبيع مادتي كوالح وش�وائب محصول الذرة الصفراء للموس�م 2018 � 2019 والتي ستباع 
يف معام�ل الرشك�ة يف املحافظات � باب�ل ) معمل املدحتية � معمل بابل � معمل املس�يب  � معمل 
الحيدري( ومحافظة واسط ) معمل واسط � معمل العزيزية ( ومحافظة كربالء املقدسة )معمل 
كرب�الء ( ومحافظة كركوك ) معمل تازة( ومحافظة دياىل )معمل دياىل ( ومحافظة بغداد )معمل 
بغداد ))ابو غريب(( ( ومحافظة صالح الدين )معمل صالح الدين( يف حالة توفرها يف هذه املعامل 
وذلك يف تمام الساعة الحادية عرشة صباحا من يوم 15 و 30 من كل شهر ألجراء املزايدات واعادة 
املزاي�دات وكرس القرار ان وج�د ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رس�مية يؤجل لليوم الذي 
يليه )دوام رس�مي( عى ان تبدأ اول مزايدة يوم 15 /2018/11 فعى املزايدين الراغبني باالشرتاك 
يف املزايدة الحضور يف الزمان املكان املعينني مس�تصحبني معه�م هوية األحوال املدنية او البطاقة 
الوطنية املوحدة وبطاقة الس�كن )اصلية ومصورة ملونة( مع تأييد املجلس البلدي حس�ب سكن 
املزاي�د والتأمين�ات القانونية والبالغ�ة 20% بموجب صك مصدق ألمر الرشك�ة ) املعمل املختص( 
ودفع مبلغ )5000 دينار( غر قابلة للرد عن املش�اركة باملزايدة عى ان تس�تكمل باقي التأمينات 
عند رس�و املزايدة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن والداللية البالغة 2% من بدل 
االحالة وذلك حس�ب االجراءات املنصوص عليها بقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 
2013 املع�دل ومبل�غ 1% تعظيم موارد الوزارة عى ان يتم دفع مبلغ الكمية خالل س�بعة ايام من 
تاري�خ التبلي�غ باالحالة ورفع الكميات خ�الل مدة اقصاها )15( يوم من تاري�خ التبليغ باالحالة  
وبخالفه يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خزن مقدارها )2/1%( عن كل يوم تأخر وملدة )15( 
ي�وم من تاريخ االحالة القطعية او مدة االمهال وحس�ب الفق�رات )اوال وثانيا ثالثا( للمادة )36( 
من القانون اعاله وبعدها س�تتخذ الرشكة االجراءات القانونية التي تراها  مناس�بة وان االشرتاك 
باملزايدة يعترب اقرار بمعاينة املال بحالته املعروض بها ويعترب قبوال به وال يحق له االعرتاض الحقا 

ولالستفسار عن قيمة التأمينات القانونية مراجعة املعامل املذكورة اعاله 
مع التقدير

اىل السادة مسامهي رشكة مرصف االستثامر العراقي ش . م . خ املحرتمني 
اعالن دعوة اهليئة العامة 

نهديكم اطيب تحياتنا ... 
اس�تنادا الحكام املواد 86 / 87 من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 
املعدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة رقم ) 5 ( بجلسته املنعقدة بتاريخ 3 / 5 
/ 2018 يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الس�نوي الذي سيعقد 
يف نادي العلوية الكائن يف بغداد شارع السعدون يف الساعة العارشة من صباح 
ي�وم الخميس 8 / 11 / 2018 ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل 
اىل ي�وم الخميس 15 / 11 / 2018 يف نف�س الزمان واملكان املعينني للنظر يف 

جدول االعمال االتي : 
1 – االس�تماع اىل تقرير مجلس االدارة حول نشاط املرصف للسنة املنتهية يف 

31 / 12 / 2017 واتخاذ القرارات الالزمة بشأنه .
2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة املنتهية يف 

31 / 12 / 2017 واملصادقة عليهما .
3 – تعيني مراقبي الحسابات لسنة 2018 وتحديد اجورهما .

4 – مناقشة مقسوم االرباح لسنة 2017 واتخاذ القرار املناسب .
5 – ابرائ ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافاتهم للسنة املنتهية 

يف 31 / 12 / 2017 .
6 – مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات واملصادقة عليه .

7 – انتخاب س�بعة اعض�اء االصليني ومثله�م االحتياط وذل�ك النتهاء دورة 
مجلس االدارة الحايل .

8 – تعيني لجنة مراجعة الحسابات .
نرج�و تفضلك�م بالحضور اصال�ة او انابة اح�د املس�اهمني او توكيل الغر 
بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل وابراز شهادة االسهم االصلية وايداع 
االناب�ات وال�وكاالت قبل ثالثة ايام م�ن موعد االجتماع وف�ق الفقرة اوال من 

املادة ) 91 ( من قانون الرشكات .  شاكرين حسن تعاونكم .... مع التقدير

وزارة الكهرباء
الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة اجلنوبية

إعالن اول / املناقصة املحلية املرقمة 2018/9
)جتهيز مواد احتياطية لتأهيل خطوط النقل )400-132(  ك.ف (  

ي�رس وزارة الكهرباء / الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة الجنوبية دعوة مقدمي العطاءات 
املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )تجهيز مواد احتياطية لتأهيل خطوط النقل )132-400( ك.ف(.

مع مالحظة ما يأتي: -
أ.  عى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عى معلومات إضافية االتصال بالرشكة العامة لنقل 
E-mail: south_transmission@hotmail. ( الطاقة الكهربائية / املنطقة الجنوبية عرب الربيد االلكرتوني

com ( وم�ن )االحد( اىل )الخميس( من الس�اعة الثامنة صباحاً اىل الس�اعة الثالث�ة ظهراً وكما موضحة 
بالتعليمات ملقدمي العطاءات.

ب. متطلبات التأهيل املطلوبة )كما مبينة يف وثائق العطاء(.
ج.  بإم�كان مقدمي العطاء رشاء وثائق العطاء بع�د تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف التعليمات 
ملقدم�ي العط�اء وبعد دفع قيم�ة البيع للوثائق البالغة )600000 س�تمائة ألف دين�ار عراقي فقط( غر 
قاب�ل للرد اال يف حال الغ�اء املناقصة من قبل الرشكة حيث تعاد ثم�ن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي 

العطاءات.
    يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان اآلتي )البرصة / تقاطع الطويس�ة – قرب نقابة املهندسني(. آخر يوم 
لتقديم العطاءات سيكون الساعة )2 ظهراُ( من تاريخ 2018/11/18 املصادف يوم االحد ويف حال صادف 
موعد الغلق عطل�����ة رسمية يكون الغلق يف نفس الوقت من اليوم الذي ييل العطلة. العطاءات املتأخرة 
س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف )مقر 
الرشكة( يف نفس يوم غلق العطاءات او اليوم الذي يليه والرشكة غر ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل 
م�ن ترس�و عليه املناقصة أجور النرش واالعالن علماً ان املبل�غ التخميني للمناقصة هو )2200000000( 

ملياران ومائتان مليون دينار عراقي، وتكون املناشئ املطلوبة حسب ما موجود باملواصفات.
د. كل العط�اءات يجب ان تتضمن ضمان العطاء )عى ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان( 

نافذ ملدة )28( يوم بعد نفاذ العطاء )وهذا يعني 28 + 90 يوم( وبمبلغ )1% من الكلفة التخمينية(.
مع مراعاة ما ييل: -

يكون موعد الفتح يف نفس يوم الغلق او يف اليوم الذي يليه.
يجب تقديم العطاء حسب الوثائق القياسية املوجودة بالقرص املدمج املرفق.

عى مقدم العطاء ان يستخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف الفصل الرابع » نماذج العطاء » ويجب ان 
يتم تعبئة النموذج بالكامل دون أي تغير يف ش�كله ولن تقبل ايه بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات 

باملعلومات املطلوبة.
ع�ى مق�دم العطاء ان يس�لم جداول الكميات املس�عرة للس�لع والخدمات املتصلة بها بحس�ب منش�ئها 

مستخدماً النماذج املوجودة يف » نماذج العطاء«.
)www.moelc.gov.iq(   سيتم نرش التفاصيل الخاصة بالطلبيات املعلنة لرشكتنا عى العنوان التايل

حمافظة النجف االرشف
إعالنجلنة البيع واإلجيار الثانية

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجر االمالك 
املدرجة تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية )العباس�ية(  وملدة  )س�نة واحدة( وفقا إلحكام قانون 
بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013. فعى من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه 
ال�رشوط املطلوبة مراجعة بلدية  العباس�ية أو اللجنة خ�الل )30( يوم  تبدأ من اليوم التايل لنرش 
اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية البالغة 200% من القيمة 
املقدرة باس�تثناء املستأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع 
مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل 
ما جاء بالقانون أنفا وكتاب مكتب السيد املحافظ    املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة 
يف الي�وم األخ�ر من  مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان 
)بلدية العباسية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عى ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عى املس�تأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن+ 

شهادة الجنسية العراقية(
2 � عى املس�تأجر  مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض 

تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عى املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � اس�تنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 
يلزم أصحاب الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول 

باملزايدة عى األمالك التي تؤجر لهم.

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

السوق العصري/ مقابل كراج الشرمان18م11/42حانوت1

الشارع الفرعي / مقابل كراج ال بدير18م14/422  ـ14/43حوانيت2

العدد : 238
التاريخ 2018/10/9

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
عبد العزيز جبار عبد العزيز رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

مسجل الرشكات وكالة

املدير العام وكالة
ورئيس جملس االدارة

حسني صالح رشيف 
رئيس جملس االدارة

زياد عيل فاضل
املدير العام / وكالة
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وزارة االعامر واالسكان 
والبلديات واالشغال العامة  
رشكة الفاو اهلندسية العامة

اعالن املناقصة املرقمة ) 2018/12( 
تعلن رشكة الفاو الهندسية احدى تشكيالت وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة عن اعالن 
املناقص�ة املرقمة )2018/12(  الخاصة بتجهيز  املقاطع الحديدي�ة الخاصة بمرشوع االعمال التكميلية 
لجرس الدراجي / محافظة املثنى وللحصول عىل مس�تندات املناقصة والرشوط الخاصة بها مراجعة مقر 
الرشكة )شعبة العقود( الكائن يف منطقة التاجي مقابل معهد النفط العربي لقاء مبلغ قدره )500,000( 
خمس�مائة الف دينار غري قابل لل�رد وعىل الراغبني من الرشكات واملقاول�ني ذوي االختصاص واملصنفني 
من الدرجة )السادسة فما فوق او غرفة تجارة / ممتازة او شهادة التأسيس للرشكات العربية واالجنبية 
( تقدي�م هوي�ة تصني�ف   ال�رشكات واملقاولني  )س�ارية املفعول �  نس�خة اصلية( عن�د رشاء املناقصة 
وجل�ب كت�اب تخويل موقع من قبل املدير املفوض للمكت�ب او الرشكة التي تروم رشاء العطاء مع مراعاة 
ايداع عطاءاتهم داخل ظرف مغلق ومختوم يكتب عليه اس�م ورقم املناقصة وموعد غلقها واس�م صاحب 
العط�اء ) الرشكة او املكتب ( ويحتوي بداخله عىل ثالث ظروف منفصلة ومختومة ويتضمن االول  جميع 
املستمسكات املطلوبة ويتضمن الظرف الثاني العرض الفني ويتضمن الظرف الثالث عىل العرض التجاري 
م�ع ص�ك مصدق ) بقيمة التأمينات  االولية ( بمبلغ )7,000,000( س�بعة مليون دينار عراقي او خطاب 
ضم�ان نافذ ملدة )ثالثة اش�هر ( من تاريخ الغل�ق ووصل الرشاء مع تقديم ما يثب�ت تنفيذ اعمال مماثلة 
مؤي�دة من الجهات املس�تفيدة م�ع تقديم الحس�ابات الختامية مصادق عليها من قبل محاس�ب قانوني 
الخ�ر س�نتني ويودع يف صن�دوق العطاءات يف مقر الرشك�ة الكائن يف التاجي علم�ا ان الرشكة غري ملزمة 
بقبول اوطأ العطاءات واهمال العطاء غري املس�توىف للمستمس�كات املطلوبة وعدم قبول الوكاالت العامة 
الصادرة من املناقصني ويتم اعتماد الوكالة الخاصة باملناقصة يف حالة وجود عذر مرشوع مصدق اصوليا 
وسيكون اخر موعد لتقديم العطاءات يوم )الثالثاء(  املوافق 2018/11/6 الساعة الثانية عرش ظهرا ويف 
حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون الغلق يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة 
اجور نرش االعالن  ويمكن  االطالع عىل موقع الرشكة االلكرتوني عىل االنرتنيت وحسب ما مدرج يف ادناه 
علم�ا ان مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة اعاله يكون ) 700,000,000( س�بعمائة مليون دينار عراقي 

ال غريها 
املدير العام

http: faoco.moch.gov.iq
E-mail: info@faoco.moch.gov.iq

)امانة بغداد / دائرة املشاريع( 

اعالن املناقصة رقم )2018/1/11(
� يرس )امانة بغداد /دائرة املشاريع( دعوة جميع الرشكات واملقاولني من ذوي الخربة  واالختصاص لتقديم عطاءاتهم الخاصة بمناقصة   
)اعم�ال تطوي�ر املحلة 438 /االفراز الحديث/الحرية  ضمن قاطع بلدية الش�علة ( )اعالن للمرة الثاني�ة( حيث تتوفر التخصيصات املالية 
ضمن )املوازنة   االس�تثمارية لعام 2018 /ضمن باب )5( القس�م ) 22( نوع االس�تثمار  )1( ازاء الفصل )2( املادة )9( نوع )2( تسلس�ل 
)24( ضمن قطاع النقل واملواصالت ( وبكلفة تخمينية مقدارها )8,900,400,000( ثمانية مليارات وتسعمائة مليون واربعمائة الف دينار 
عراق�ي فق�ط   وبامكان الراغبني برشاء وثائق املناقص�ة مراجعة مقر )ديوان امانة بغداد / الطابق االول / قس�م العقود العامة / الكائن 
قرب س�احة الخالني( يف اوقات الدوام الرس�مي لغرض الحصول عىل وثائق املناقصة لقاء مبلغ مايل مقداره     )200,000( مئتا الف دينار 

غري قابلة للرد مع مراعاة ما ييل : 
14 � يلت�زم املتق�دم بان  يتضمن عطاءه تامينات اولية عىل ش�كل خط�اب ضمان او صك مصدق بمبلغ )89,004,000( تس�عة وثمانون 

مليون واربعة االف  دينار عراقي فقط والذي يشكل نسبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة 
15 � تقديم )هوية تصنيف املقاولني / انشائية / الدرجة الرابعة( 

16 � تقديم براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب / قسم الرشكات نافذة ومجددة وحسب النموذج املعتمد معنونة اىل امانة بغداد 
17 � يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطاءه وفق ما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها بعد دراس�تها واالطالع عىل تعليمات مقدمي 

العطاءات املبينة فيها وبخالفه سيتم استبعاد عطاءه
18 � يلتزم مقدم العطاء بميلء القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية وحس�ب قرص ال� )CD( الذي يتم استالمه وتقديمه ورقيا بعد ختمه 

بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء
19 � تقديم الوثائق القياسية بكافة اقسامها ورقيا عىل شكل ملفات )سبايرول( مع الوثائق املكونة للعطاء بعد ختما بالختم الحي الخاص 

بمقدم العطاء
20 � تقديم نسخة من املستمسكات الخاصة باملدير املفوض )بطاقة السكن � هوية االحوال املدنية � شهادة الجنسية العراقية( مع جميع 

املتطلبات الوارد ذكرها يف ورقة بيانات العطاء
21 � تقديم عقد مشاركة يف حال تقديم العطاء من قبل رشكتني او اكثر مصدق اصوليا  

22  � وصل رشاء املناقصة بالنسخة االصلية
23 � س�يتم عقد مؤتمر خاص باالجابة عن استفس�ارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة )العارشة( من صباح يوم )الخميس( املوافق)  

2018/10/25(  يف مقر دائرة املشاريع
24  � تسلم العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم )نسخة اصلية ( موقعه ومختومة من قبل مقدم العطاء   مثبت عليها اسم مقدم العطاء 
وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة يف املوعد املحدد لغلق املناقصة يف تمام الساعة )الواحدة ظهرا وحسب التوقيت املحيل 
ملدينة بغداد( واملوافق يوم )الخميس( املوافق)  2018/11/1 (يف قسم العقود العامة / بناية امانة بغداد / الطابق االول ، ويف حالة مصادفة 

ذلك اليوم عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وسرتفض العطاءات املتأخرة عن املوعد املحدد اعاله
25 � يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات  او ممثليهم الراغبني بالحضور عىل العنوان املبني يف اعاله يف الزمان  والتاريخ املذكور 

26 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

والية استفسارات تتم املراسلة عىل عنوان الربيد االلكرتوني لدائرة املشاريع وقسم العقود العامة
E-mail: mashareaa@amanatbagdad.gov.iq

E-mail: alukud@amanatbagdad.gov.iq

اعالن 
اىل الرشكاء : 

1 – كرار عدنان محمد .
2 – هبه مهدي عيىس . 

3 – زهراء جبار فرج .
اقتىض حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان العراقي 
الكائن قرب مجمع النهض�ة وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافق�ة عىل قي�ام رشيكك الس�يد ) بتول فليح 
حس�ن ( بالبناء ع�ىل حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقمة 25 / 863 مقاطعة 21 / الس�الم لغرض 
تس�ليفه ق�رض االس�كان وخ�الل م�دة اقصاها 
خمس�ة ع�رش ي�وم داخل الع�راق وش�هر خارج 
الع�راق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد 4177 / ش2 / 2018 

التاريخ 17 / 10 / 2018 
اىل / املدعى عليه / نجيب محمد نجيب 

م / تبليغ 
اقام�ت املدعي�ة زوجت�ك ) عب�ري رحم�ن عب�د ( 
الدعوى الرشعية املرقمة اعاله ومضمونها اثبات 
زواجكم�ا ونس�ب الطفلة ) خنس�اء ( من فراش 
الزوجي�ة لكم�ا ولكون�ك مجه�ول مح�ل االقامة 
وحس�ب اش�عار مركز رشطة منصوري�ة الجبل 
بالع�دد 5253 يف 10 / 10 / 2018 وكتاب املجلس 
املحيل لناحية منصورية بالعدد 1126 يف 10 / 10 
/ 2018 قرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني 
بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 28 / 10 
/ 2018 ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق 

القانون االصول . 
القايض 

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

محافظة دياىل 
مديرية زراعة دياىل 

الشعبة القانونية 
العدد : 25283 

التاريخ : 16 / 10 / 2018 .
اعالن 

اىل السادة كل من : 
1 – جميلة عيل ويس .

2 – جوهر حسني خضري .
3 – محمد نجم الدين زين الدين .

4 – حسني خضري عمر .
5 – فرست حسني خضري .

6 – رستيب ناظم يونس اغا .
اش�ارة اىل كتاب محكمة بداءة هبهب املرقم 89 / 
ب / 2018 يف 8 / 10 / 2018 عليه ننذركم لغرض 
الحضور اىل محكمة ب�داءة هبهب لغرض الرتافع 
يف الدعوى املرقمة 89 / ب / 2018 املقامة عليكم 
لغرض رفع املنشات عىل القطعة املرقمة 9 / 128 
مقاطعة 8 االس�ود ويف حالة عدم الحضور سوف 

يتم الرتافع غيابيا . مع التقدير 
د . حسني خضري عباس 

مدير الزراعة يف محافظة دياىل / وكالة 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف كنعان 
العدد 161 / ش / 2018 

التاريخ 17 / 10 / 2018 
اىل / املدعى عليه / جمال كاظم مطلك 

اعالن 
بن�اءا ع�ىل الدعوى املرقم�ة اعاله واملقام�ة امام هذه 
املحكم�ة م�ن قب�ل املدعي�ة ) فوزية جياد حم�د ( عىل 
املدع�ى عليه ) جمال كاظم مطل�ك ( والذي موضوعها 
اثبات نس�ب الطفل ) محمد ( ولثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وكتاب مركز رشطة 
ش�هربان بالع�دد 5585 يف 17 / 10 / 2018 وتايي�د 
املجلس البل�دي لذا قررت املحكم�ة تبليغك بصحيفتني 
يوميتني محليتني للحضور اىل هذه املحكمة صباح يوم 
30 / 10 / 2018 وعن�د ع�دم الحض�ور او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون .
القايض 

فالح حسن محمود 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة السالم 

العدد 60 / ب / 2018 
التاريخ 16 / 10 / 2018 

املوضوع / اعالن 
اىل املدعى عليه / حيدر نعمة عبود 

بن�اء عىل الدع�وى املرقمة اع�اله واملقام�ة امام هذه 
املحكمة من قبل املدعي / س�عد كاظ�م عيىس ولثبوت 
مجهولية اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ لذا قررت 
املحكمة تبليغكم اعالنا يف صحيفتني محليتني يوميتني 
بالحض�ور اىل ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم 23 / 10 / 
2018 وعن�د عدم الحضور او ارس�ال م�ن ينوب عنكم 
قانونا س�تقوم املحكمة باملرافعة غيابيا وعلنا وحسب 

االصول .
القايض 

بشري احمد محمد 

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

فق�دت الهوية الص�ادرة من اتحاد املقاول�ني العراقيني 
والعائد لرشكة الذهب االس�ود للمق�اوالت العامة املدير 

املفوض محمد احمد عايص .

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

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 607 / ش / 2018 
التاريخ 17 / 10 / 2018 

اعالن 
اىل املدعى عليه – حسني محمد محمود – مجهول محل 

االقامة 
للدع�وى املقامة من قبل املدعية ريم عطا الله س�لمان 
والتي تطل�ب فيها الحك�م بالتفري�ق القضائي للهجر 
فق�د اص�درت هذه املحكم�ة بتاري�خ 3 / 10 / 2018 
حكم�ا يقيض بالحكم برد دع�وى املدعية ريم عطا الله 
س�لمان وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامتك ق�ررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتني محليتني لغ�رض تبليغك 
بقرار الحكم ولك الحق بالحضور لالعرتاض عىل القرار 
املذك�ور وتمييزه ويف حال�ة عدم حض�ورك خالل املدة 

القانونية سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 

محمد صالل حمزة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد 752 / ش / 2018 

التاريخ 17 / 10 / 2018 
اعالن 

اىل املدع�ى عليه / احمد فالح فياض – مجهول محل 
االقامة 

اقام�ت املدعية نض�ال رباح خزع�ل الدعوى املرقمة 
الحك�م  فيه�ا  تطل�ب  والت�ي   2017  / ش   /  752
بحضانته�ا الوالده�ا كل م�ن ريام وس�جاد ورهف 
ابناء احمد فالح وملجهولية محل اقامتك قررت هذه 
املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني محليتني وقد تم تحديد 
ي�وم 23 / 10 / 2018 موع�دا للمرافع�ة بالدع�وى 
اع�اله وعليك الحضور باملوعد اع�اله ويف حالة عدم 
حض�ورك او م�ن ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك وفق االصول .
القايض 

محمد صالل حمزة 
�����������������������������������������

مديرية تنفيذ البياع 
العدد 348 / 2018 

التاريخ 16 / 10 / 2018 
اعالن 

تبيع مديرية تنفي�ذ البياع عن طريق املزايدة العلنية 
الس�يارة املرقمة 7441 / كرب�الء اجرة نوع كيا ريو 
برتقايل مصفر موديل 2008 والعائدة للمدين س�عد 
عيل حس�ني لقاء طلب الدائنة عذراء عيل فيصل عن 
دي�ن االضب�ارة البال�غ ) 000 / 300 / 10 ( ع�رشة 
ماليني وثالثمائة الف دينار بضمنه رس�م التحصيل 
فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء الحض�ور اىل مع�رض انوار 
املصطفى الكائن يف معارض البياع الس�اعة الرابعة 
ع�را ويف الي�وم الع�ارش م�ن الي�وم الت�ايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التامينات القانوني�ة 10 % عرشة 

باملائة من القيمة املقدرة للسيارة .
املواصفات : 

1 – الهيكل العام للسيارة بحالة جيدة .
2 – داخل السيارة بحالة جيدة .

3 – زج�اج الس�يارة يف حال�ة جي�دة ع�دا الزجاجة 
االمامية فيها فطر . 

4 – االط�ارات االربع�ة م�ع االطار االحتي�اط بحالة 
وسط مع وجود جك فقط . 

5 – املحرك بحالة وسط .
6 – الش�ايص مطاب�ق لس�نوية الس�يارة املرقم�ة 

 081821
7 – قدرت السيارة بمبلغ ) 000 / 000 / 9 ( تسعة 

ماليني دينار .
املنفذ العدل 

نبيل حسن عيل 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الفلوجة 
العدد : 3365 

املوضوع / نرش مفقود 
للطلب املقدم من قبل طالب حجة الحجر والقيمومة 
) اس�ماعيل غضيب ش�الل ( والذي يروم نصبه قيم 
عىل ) ابنه ( املفقود ) احمد اس�ماعيل غضيب شالل 
( والذي فقد بتاريخ 8 / 1 / 2015 يف مدينة الفلوجة 
ومن له حق االعرتاض عىل نصبه قيمة – عليه له حق 

االعرتاض امام هذه املحكمة خالل املدة القانونية .
القايض

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املحمودية 
العدد : 1069 

التاريخ : 8 / 10 / 2018 
م / اعالن 

بناءا عىل الطلب املقدم من قبل املدعوة ) زينب هالل سند ( 
الذي تطلب نصبها وصية مؤقتة عىل اوالدها القارصين كل 
م�ن ) مريم عيل رعد تول�د 12 / 1 / 2006 وآيات عيل رعد 
تول�د 11 / 11 / 2008 لغرض مراجع�ة مديرية الجوازات 
الس�تخراج جوازات س�فر اىل القارصي�ن وملجهولية محل 
اقام�ة والد القارصين ) عيل رعد احمد ( لذا قررت املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني لحض�ور ح�ول موافقت�ك 
يف اص�دار حج�ة الوصاي�ة املؤقت�ة وبخالف ذلك س�تجري 

االجراءات غيابيا حسب االصول .
القايض 

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة الصويرة 

العدد : 893 / ب / 2018 
اعالن 

اىل / املدع�ى عليه ) مصطف�ى كامل كاظم ( مجهول محل 
االقامة 

م / تبليغ بالحكم الغيابي 
بتاري�خ 27 / 9 / 2018 اص�درت ه�ذه املحكم�ة بحق�ك 
قراره�ا املرق�م 893 / ب / 2018 حكم�ا غيابي�ا يق�يض 
بالزام�ك بتاديتك للمدعي ) مصطفى س�عد ه�ادي ( مبلغ 
مق�داره اثنا ع�رش مليون دينار عراقي عن قرضة حس�نة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك فقد تق�رر تبليغك بق�رار الحكم 
اعاله بصحيفتني محليت�ني يوميتني يف قرار الحكم املذكور 
لالعرتاض  عليه خالل املدة القانونية وبخالفه يكون القرار 

مكتسبا الدرجة القطعية .
القايض 

عبيد صالح محيميد 
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد 1087 / ش / 2018 

اعالن 
اىل / املدعى عليه ) عماد اليف فتحي ( مجهول محل االقامة 

حاليا .
اقام�ت املدعي�ة ) نعم�ت كريم عب�اس ( الدع�وى املرقمة 
1087 / ش / 2018 امام هذه املحكمة تطلب فيها الحكم 
بتصديق الطالق وتحميل املدعى عليه الرس�وم واملصاريف 
ولكونك مجهول محل االقامة حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
وتاييد مختار منطقة قرية جبيل يف قضاء الصويرة لذا تقرر 
بالن�رش يف صحيفتني يوميتني محليتني للحضور امام هذه 
املحكمة يوم 22 / 10 / 2018 الساعة التاسعة صباحا ويف 

حال عدم الحضور ستجري املرافعة وفق القانون .
القايض 

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

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة 2228 /2018 
 إعالن

تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة املدين يف العقار تسلس�ل 5 
/ 1528م 46نصف الدجيله   الواقع يف  الكوت العائد للمدين 
ماجد عيدان س�عود املحجوز لقاء طلب الدائن سعود كامل 
عي�دان البالغ س�تة وعرشون ملي�ون دينار فع�ىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثون  يوما تبدءا 
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
ع�رشة من املائ�ة من القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقعة ورقمه  / كوت / انوار  الصدر 1528/5م46نصف 
الدجيله    

2- جنس�ة ونوع�ه / ارض ال�دار م�ع بنائه�ا مل�ك رصف 
مس�جل باعتبار 70س�هم منه�ا 26 س�هم اىل املدين ماجد 

عيدان سعود 
3- ح�دوده واوصافه / يتكون من غرفة اس�تقبال وهول 
وغرفتني  ن�وم ومطبخ وحم�ام ومرافق صحيه مش�رتكه 
وس�لم  طابوق مع البيتونه ارض الدار كايش موزائيك قديم 
ومرافق صحيه خارجيه وهو نازل عن الش�ارع بحدود 50 

سم يف شارع فرعي مبلط
4- املس�احة / املس�احة الكلي�ه للعق�ار 200م2 والحصة 

املحجوزة تبلغ 26 سهم مايعادل 74م2  
5- الشاغل / مرتوك  

6- القيمة املقدرة / ستة وعرشون مليون دينار عن حصته 
املدين البالغ 26سهم فقط

املنفذ العدل
كريم ابراهيم عنكود

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد:2018/7705                

التاريخ: 2018/10/17
نرش اعالن

قدمت املس�تدعي )س�لمان داود س�الم( طلب اىل هذه املحكمة 
يطل�ب في�ه اصدار حج�ر وقيمومة لول�ده املفق�ود )مصطفى 
س�لمان داود( والذي فق�د بتاريخ 2014/7/12 عليه واس�تنادا 
لقان�ون رعاي�ة القارصي�ن ق�ررت املحكمة ن�رشه بصحيفتني 

محليتني لغرض التثبت من حياة املفقود  
م�����������ع الت��ق��������دي�������ر...

القايض
احمد إبراهيم رمضان

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

تعل�ن الهيئه اإلدارية لنادي القاس�م  الريايض عن اجراء مزايده 
علنيه إلنشاء مسبح مغلق 

وملحقاته حس�ب املواصفات املوجودة باملسابح علما ان القيمه 
التقديري�ة للم�رشوع )1800000000( مليار وثم�ان مائه الف 
دينار ال غريها وملدة ) 30( س�نه ونسبه من االيراد تكون للنادي 
تبل�غ 10%100 ط�وال فرتة العق�د  وعند انتهاء الف�رتة املذكورة 
تعود اإلنش�اءات اىل نادي القاس�م الريايض  ويتحمل من ترسوا 
عليه املزايدة اج�ور اإلعالن والدالليه البالغة 2 %    وتجري املزايدة 

يوم 24/10 يف مقر النادي الساعه التاسعة صباحا
�������������������������������������������������

تنويه
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 1769 وصحيفة العراق 
بالعدد 705 اعالن بداءة النجف رقم الدعوى ) 1287/ب2017/3 
( خطأ والصحيح هو) 1283/ب3/ 2017 ( وذكر اس�م املختار 
) جاس�م حسن الش�مراني( خطأ والصحيح هو ) جاسم حسن 

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

اعالن
اىل الرشيك برشى فليح مجيد توجب عليك الحضور اىل مقر بلديه 
النج�ف لغرض اصدار اجازه بناء للعق�ار املرقم 58562/3 حي 
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك

طالب االجازه
عالء رايض عبد الله

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

إىل ال�رشكاء اس�عد محمد باقر ومن�ال محمد باق�ر وحيدر عبد 
االمري سلمان توجب عليكم الحضور إىل مقر بلديه النجف لغرض 
اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 3835/215 براق معلمني  خالل 

عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضوركم
طالب االجازه

ميناء عيل هاني
�������������������������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك عدنان س�عدون عزيز اقتىض حض�ورك اىل صندوق 
اإلس�كان ف�رع النج�ف الكائن خل�ف مديريه م�اء النجف وذاك 
لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة عىل قي�ام رشيكك ه�دى عيل منيس 
بالبناء عىل حصتها املشاعه عىل القطعه 212457/3 مقاطعه 4 
لغرض تسليفه قرض االسكان خالل 15يوم داخل العراق وشهر 

خارج العراق وبخالفه يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
�������������������������������������������������

محكمة األحوال الشخصية يف ابي الخصيب 
العدد: 1343/ش/2018
التاريخ: 2018/10/17 

اعالن 
اىل املدعى عليه / مؤيد عزيز لطيف

أص�درت هذه املحكمة بموجب اعالم الحكم املرقم أعاله بتاريخ 
2018/10/14 حكم�اً غيابي�اً بحق�ك يق�يض بتأيي�د حضان�ة 
املدعي�ة زينب كاظم جميل البنتكما القارصة هدى بغية مراجعة 
املدعية للدوائر الرسمية وشبه الرسمية، وملجهولية محل اقامتك 
وحس�ب مبلغ مركز رشطة ابي الخصي�ب وتأييد املجلس البلدي 
لقض�اء اب�ي الخصيب ومخت�ار منطقة طريق الصح�راء. عليه 
تقرر تبليغك بواس�طة النرش بصحيفت�ني محليتني يوميتني ولك 
ح�ق االع�رتاض والتميي�ز خالل املدة القانونية س�وف يكتس�ب 

الحكم درجة البتات.
القايض / وسام عبدالحسن عيل

�������������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكرخ 

العدد  2249/ب /2018
املدعي / مزاحم عبداملجيد الجبوري

 املدعيعليه / نادية س�عيد جرجيس و غزوان س�عيد جرجيس و 
وغسان سعيد جرجيس و نريان سعيد جرجيس

اص�درت هذه املحكمة بحق�ك حكما غيابيا يف الدع�وى البدائية 
املرقمة اعاله بتاريخ 2018/9/30يقيض فيه الزامكم بالتكافل 
والتضام�ن اصالة واضافة اىل تركة مورثتهم  بتأدية مبلغ قدره 
)22500000( اثن�ان وع�رشون ملي�ون وخمس�مائة الف دينار 
ثالث�ة ماليني دين�ار وملجهولية محل إقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي  وتايي�د املجل�س البل�دي وانتقالك اىل جه�ة مجهولة 
لذاتق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليت�ني بقرار الحكم اعاله 
ويف حال عدم حضورك أو االعرتاض سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية وفق االصول 
القايض 

كفاح صادق رسن

حمسن محزة عطيه
مدير عام دائرة املشاريع



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1771( الخميس  18  تشرين االول  2018 اعالنات6

الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة اجلنوبية
شبكات شامل البرصة

مناقصة رقم )1( لسنة 2018
تعل�ن مديرية ش�بكات ش�مال الب�رة اح�دى الوحدات 
التنظيمية التابعة اىل الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية 
/ املنطق�ة الجنوبية. عن اجراء مناقص�ة للنقل الجماعي 
ملوظفي شبكات ش�مال البرة وشبكات جنوب البرة، 
وفق ال�رشوط واملواصف�ات املوجودة لدى قس�م التجهيز 
واملخازن. فعىل املكاتب والرشكات املخصصة بالنقل حراً 
والراغب�ن باملش�اركة الحضور اىل مقر الش�بكة الكائن يف 
النجيبي�ة لغرض القطع ودفع مبل�غ )100000 مائة ألف 
دينار( تأمينات غري قابلة للرد من أمانة الصندوق يف موعد 
أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم 2018/10/29 ويف حال 
كان اليوم املذكور عطلة رسمية تنتقل اىل اليوم الذي يليه، 
علم�اً ان الكلفة التخمينية للمناقصة هي )492168000( 
اربعمائة واثنان وتس�عون مليون ومائة وثمانية وس�تون 
ألف دينار س�نوياً بمع�دل )41014000( واح�د واربعون 

مليون وأربعة عرش ألف دينار شهرياً.

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة الثانية

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة 408/6 

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 13 نعريية وكيارة
الجنس : شقة ومحلن مفرزة بصورة غري رسمية

النوع : ملك رصف
رقم الباب : م / 743
رقم الطابق : ز / 38

رقم الشقة : دار / 126 
املساحة : 1,48,84 

املش�تمات : مح�ات اثنان بالوجه تحت وش�قة فوقاني�ة متكونة من صالة 
وخدمات صحية وثاث غرف 

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية : 

الشاغل  /صاحب العاقة
مقدار املبيع : تمام السهام

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الرصافة الثانية باملزاي�دة العلنية العقار 
املوصوف اعاه العائد للراهن ابتس�ام خلف محمد لق�اء طلب الدائن املرتهن 
مرف الرافدين البالغ )13917000( ثاثة عرش مليون وتس�عمائة وسبعة 
ع�رش الف دينار فع�ىل الراغب يف االش�راك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خال 
)30( يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ نرش هذا االعان مس�تصحبا معه 
تامينات قانونية نقدية او كفالة مرفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة 
للمبيع البالغة ) 400000000( )اربعمائة مليون دينار( وان املزايدة ستجري 

يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري

مالحظ/مدير دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة الثانية

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة الثانية
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة 511/5 
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 14 وزيرية  الغزالية 

الجنس : دار وسبع محات
النوع : ملك رصف

رقم الباب : م /  
رقم الطابق : ز /  

رقم الشقة : دار /   
املساحة : 2,96,88  اولك 

املش�تمات : الدار تحتوي عىل صالة وهول وغرفتان ومطبخ وحمام ومرافق 
صحية تحت وغرفتان وحمام فوقاني  

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية : 

الشاغل  /صاحب العاقة
مقدار املبيع : 332640 سهم من اصل 665280سهم

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الرصافة الثانية باملزاي�دة العلنية العقار 
املوصوف اعاه العائد للراهنة حصة عاش�ورة حس�ن مطر لقاء طلب الدائن 
املرتهن مرف الرافدين البالغ )1750000(   مليون وس�بعمائة وخمس�ون 
ال�ف دين�ار  فعىل الراغب يف االش�راك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خال )30( 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعان مس�تصحبا معه تامينات 
قانوني�ة نقدية او كفالة مرفية ال تقل ع�ن 10% من القيمة املقدرة للمبيع 
البالغة ) 36000000( )ثاثمائة وس�تون مليون دينار(  وان املزايدة ستجري 

يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري

مالحظ/مدير دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة الثانية

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الصويرة 
العدد : 969 / ب / 2018 

اعان 
اىل / املدع�ى علي�ه ) دليل مكط�وف رسحان ( 

مجهول محل االقامة .
ادعى املدعي ) جاس�م عبي�د نارص ( يف عريضة 
دعواه املس�جلة ل�دى هذه املحكم�ة 969 / ب 
/ 2018 يطل�ب فيه�ا الزامك بتاديت�ك له مبلغ 
خمس�ة وثاثون مليون دينار عن قيمة كفالته 
لك امام مرف الرافدين فرع الصويرة وبالنظر 
ملجهولية محل اقامت�ك يف الوقت الحارض تقرر 
تبليغك بواس�طة صحيفتن محليتن بالحضور 
ام�ام محكمة بداءة الصوي�رة يف موعد املرافعة 
الثامن�ة  الس�اعة   2018  /  10  /  28 املواف�ق 
صباحا وبخافه س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق القانون .
القايض 

عبيد صالح محيميد
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد: حجة فقدان 

التاريخ: 17 /2018/10 
اىل /املدعو نبيل عبد الزهرة عواد 

م/اعان 
ق�دم طالب حج�ة الفق�دان عبد الزه�رة عواد 
علي�وي طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم في�ه 
اس�تصدار حج�ة فق�دان بحقك كون�ك مفقود 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وفق اش�عار مختار 
منطق�ة  املدع�و )عادل عبد الحس�ن الظاملي ( 
قررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك 
الحض�ور امامها خ�ال عرشة ايام م�ن تاريخ 
نرش االعان وبخافه سيتم النظر بالطلب وفق 

القانون .
القايض 

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

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف املثنى
اعان تسجيل عقار مجددا

بناءا ع�ىل  الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
2018/8/8 لتس�جيل تم�ام العق�ار تسلس�ل  
)284( محل�ة ) الرشقي ( باس�م ورثة املرحوم 
) حمي�د عاجل عزي�ز( باعتبار )3584( س�هم 
منها ) 498 س�هما اىل عبد االمري وعبد الحسن 
وس�تار وازهر وعقيل وشاكر ) و)249( سهما 
ل�كل من ) امرية وس�مرية ( اوالد ) حميد عاجل 
عزي�ز( و )98( س�هما اىل ) وفاء عبد الحس�ن 
طاهر( وحس�ب القسام الرشعي املرقم ) 245( 
يف 2013/7/25 الص�ادر م�ن محكمة االحوال 
الشخصية يف الس�ماوة   باعتبارهم حائزون له 
بصفته املال�ك للمدة القانوني�ة ولغرض تثبيت 
امللكي�ة املذك�ورة تمهيدا لتس�جيل وفق احكام 
قان�ون التس�جيل العق�اري رقم )43 ( لس�نة 
1971 قررن�ا اعان هذا الطل�ب فعىل من يدعي 
بوجود عاقة او حق�وق معينة عىل هذا العقار 
تقدي�م مالديه من بينات اىل ه�ذه الدائرة خال 
م�دة ثاثون  يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل لنرش 
ه�ذا االعان وكذلك الحض�ور يف موقع العقار يف 
الس�اعة العارشة صباحا يف الي�وم التايل النتهاء 
م�دة هذا االع�ان وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا 
يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض .
مدير دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

رعد حسن زغري
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة 
العدد: 3011 / ش/ 2018 
التاريخ : 17/ 10/ 2018 

اىل/ املدعى عليه )رافد قاسم رحيم ( 
اقامت زوجتك املدعية ) فينوس سلمان كاظم(  
الدع�وى املرقم�ة 3011 / ش/ 2018  طلب�ت 
فيها الحك�م بتأييد حضانته�ا لولديها ) محمد 
وحس�ن ( من فراش زوجيت�ك وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وكتاب 
مديري�ة التبليغ�ات القضائي�ة بالع�دد 652 يف 
2018/10/17 واش�عار مخت�ار منطق�ة حي 
الجمهوري ) عيل عبد الرزاق مرهج(  لذا اقتىض 
حض�ورك او م�ن ينوب عنك او م�ن تتوفر لديه 
معلوم�ات عنك اىل هذه املحكمة يف يوم املرافعة 
س�تجري  وبعكس�ه   2018/11/6 املص�ادف 

املحكمة اجراءاتها يف الدعوى وفق القانون.
القايض

يونس حبيب اليارسي

محرض كشف
صاحب العاقة ورثة حسن كشاش

عمار وعيل وجعفر ونارص وليىل وحميده وسهيلة 
وازهار اوالد حس�ن كش�اش وبدرية جب�ار ر عبد 

الله وزهراء جبار حسن 
اس�تنادا اىل الطل�ب املق�دم اىل ماح�ظ التس�جيل 
العق�اري يف غم�اس يف 2018/8/1 حول تس�جيل 
العق�ار ع�ن طري�ق التس�جيل املجدد فق�د اجرى 
الكشف املوقعي عىل العقار موضع الكشف لوحظ 
ان العق�ار غ�ري مس�جل يف س�جاتنا فق�د اعطى 
التسلسل )1610( الغرب )للعقار املطلوب تسجيله 
حالي�ا يف اخ�ر س�جل اس�اس يف غم�اس ولع�دم 
وج�ود  خريط�ة منظمة فق�ط نظم ب�ه الخريطة 
املرقم�ة 2055 مجلد 3 مبن عليها االبعاد والحدود 
واملساحة وعائدية الجدران وكان جنس العقار هو 
ارض ال�دار مع بنائها وقد اعطيت اخر تسلس�ل يف 
س�جل  االس�اس للقطعة 75 وعلي�ه ختم املحرض 

بتاريخ 2018/8/15 
ماحظ التسجيل العقاري يف غماس

مطرش نعيم صرب
���������������������������������������

مديرية تنفيذ الرميثة 
رقم االضبارة / 2018/254

 2018/10/16
اىل املدين / غيث مزهر عليوي 

ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك باالحال�ة 
القطعية عن طريق النرش بالجريدة الرس�مية وفق 
احكام امل�ادة ) 27( من قانون التنفيذ املرقم )34( 
مقاطعة 22 الطرب عىل املشري محمد جاسم نعمة 
بمبل�غ ق�دره )75,500,000( خمس�ة وس�بعون 
مليون وخمس�مائة الف دينار لتس�ديد دين الدائن 
محمد جاس�م نعم�ة تطبيقا الحكام امل�ادة )97/ 
ثالثا( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك بهذه االحالة 
مائ�ة   )110,000,000( البال�غ  الدي�ن  وتس�ديد 
وع�رشة ماين دين�ار خال عرشة اي�ام من اليوم 
الت�ايل للتبليغ بهذا االعان وعند عدم التس�ديد فان 
س�هامك يف العقار سيتم تس�جيلها باسم املشري 

املذكور وفق القانون
املنفذ العدل 

ثابت نافع عبد الخرض
���������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف املثنى
اعان طلب تسجيل عقار مجددا 

بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم  اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 
2018/8/8 لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل 282 
محل�ة الرشقي باس�م ورثة املرح�وم حميد عاجل 
عزي�ز باعتب�ار 3584 س�هم منها 498 س�هما اىل 
عب�د االمري وعبد الحس�ن وس�تار وازه�ر وعقيل 
وش�اكر و249 س�هما ل�كل م�ن ام�رية وس�مرية 
اوالد حمي�د عاج�ل عزيز و98 س�هما اىل وفاء عبد 
الحس�ن طاهر وحس�ب القس�ام الرشع�ي املرقم 
245 يف 2013/7/25 الص�ادر من محكمة االحوال 
الش�خصية يف الس�ماوة باعتباره�م  حائ�زون له 
بصف�ة املال�ك للم�دة القانوني�ة ولغ�رض تثبي�ت 
امللكي�ة املذك�ورة تمهي�دا للتس�جيل وف�ق احكام 
قانون التس�جيل العقاري رقم )43( لس�نة 1971 
قررنا اعان ه�ذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود 
عاق�ة او حقوق معينة عىل ه�ذا العقار تقديم ما 
لديه بيانات اىل هذه الدائرة خال مدة ثاثون يوما 
اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل لنرش هذا االع�ان وكذلك 
الحضور يف موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا 
من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعان وذلك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض
رعد حسن زغري

مدير دائرة التسجيل العقاري يف املثنى
���������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف املثنى
اعان طلب تسجيل عقار مجددا 

بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم  اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 
2018/8/8 لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل 283 
محل�ة الرشقي باس�م ورثة املرح�وم حميد عاجل 
عزي�ز باعتب�ار 3584 س�هم منها 498 س�هما اىل 
عب�د االمري وعبد الحس�ن وس�تار وازه�ر وعقيل 
وش�اكر و249 س�هما ل�كل م�ن ام�رية وس�مرية 
اوالد حمي�د عاج�ل عزيز و98 س�هما اىل وفاء عبد 
الحس�ن طاهر وحس�ب القس�ام الرشع�ي املرقم 
245 يف 2013/7/25 الص�ادر من محكمة االحوال 
الش�خصية يف الس�ماوة باعتباره�م  حائ�زون له 
بصف�ة املال�ك للم�دة القانوني�ة ولغ�رض تثبي�ت 
امللكي�ة املذك�ورة تمهي�دا للتس�جيل وف�ق احكام 
قانون التس�جيل العقاري رقم )43( لس�نة 1971 
قررنا اعان ه�ذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود 
عاق�ة او حقوق معينة عىل ه�ذا العقار تقديم ما 
لديه بيانات اىل هذه الدائرة خال مدة ثاثون يوما 
اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل لنرش هذا االع�ان وكذلك 
الحضور يف موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا 
من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعان وذلك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض
رعد حسن زغري

مدير دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 3438/ب2018/5

التاريخ : 2018/10/17
اىل املدع�ى عليهما / حيدر كريم مكي واكرم كريم 

مكي 
اق�ام علي�ك املدعي )مدي�ر عام م�رف الرافدين 
اضاف�ة لوظيفته( الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاه 
والذي يطلب فيها )الحك�م بتأديتكما له بالتكافل 
والتضام�ن مبلغ�ا مق�داره اربع�ة ع�رش مليون 
وثاثمائة وواحد وخمسون الف وثمانمائة واثنان 
وخمس�ون دينار (اضافة اىل الفوائد املرفية من 
تاري�خ االس�تحقاق ولغاية التأدي�ة الفعلية كذلك 
الفوائد التاخريية للقرض والبالغة 2% بموجب عقد 
القرض امل�ؤرخ 2009/8/12 ولثب�وت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مخت�ار حي االس�كان حاف�ظ جبار علي�ه قررت 
املحكمة تبليغك اعانا بصحيفتن يوميتن بموعد 
املرافعة املصادف يف يوم 2018/10/24 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
���������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد  :6508

التاريخ : 2018/10/15
اعان

تسجيل عقار مجددا
بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 
2017/9/17 لتس�جيل تم�ام العق�ار املرق�م 11 
محل�ة بلوش يف الكوفة اىل طالبة التس�جيل مجدد 
)ن�داء محمد حس�ن( لتس�جيله مجددا بأس�مها 
بصفته�ا املال�ك الحائزة للم�دة القانونية ولغرض 
تثبي�ت امللكية املذكورة لها تمهيدا للتس�جيل وفق 
اح�كام قان�ون التس�جيل العق�اري )43( لس�نة 
1971 قررن�ا  اعان هذا الطلب فعىل كل من يدعي 
بوج�ود عاق�ة او حق�وق معينة عىل ه�ذا العقار 
تقدي�م ما لديه م�ن بيانات اىل ه�ذه الدائرة خال 
مدة ثاث�ون يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا 
االعان وكذلك الحضور اىل موقع العقار يف الساعة 
الع�ارشة صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا 
االع�ان  وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا يف الكش�ف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
املدير 

عبد النارص جواد كاظم 
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 3893/ب2018/1
التاريخ : 2018/10/17

اىل املدعى عليه )جاسم محمد حسوني( 
اق�ام املدعي عباس ثائ�ر محمد الدع�وى البدائية 
املرقم�ة اع�اه ض�دك وال�ذي يطلب الحك�م فيها 
بتسديد مبلغ عرشة االف واربعمائة دوالر امريكي 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي ثائ�ر طعمه ج�رب واش�عار مختار حي 
الس�ام / 4 ع�يل كاظم الحس�ناوي علي�ه قررت 
هذه املحكمة تبليغ�ك بصحيفتن يوميتن بموعد 
املرافعة املصادف يف يوم 2018/10/28 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الدجيل
محكمة البداءة يف الدجيل

العدد : 186/ب /2018
التاريخ : 2018/10/10

اىل الشخص الثالث خليل نجم عبد
تبليغ 

قدمت املستأنفه ) عدوية سلمان ابراهيم( الائحة 
االس�تئنافية يف الدع�وى املرقم�ة 186/ب/2018 
وذل�ك للطعن يف القرار الص�ادر يف الدعوى املرقمة 
اع�اه م�ن محكم�ة ب�داءة الدجيل وال�ذي كانت 
نتيجت�ه اطبال قي�د العقار املرق�م 618/78 م9 /

تل مس�كن واعادة تس�جيله باس�م بلدية الدجيل 
والذي تم ادخالك فيه شخصا ثالثا اىل جانب املدعى 
عليه�ا )املس�تأنفة ( ولعدم معرفة مح�ل اقامتك 
قررت املحكمة تبليغك اعانا بواس�طة صحيفتن 
محليتن وعند عدم حضورك يف يوم املرافعة املوافق 
2018/11/6 امام محكمة استئناف صاح الدين 
االتحادية / بصفتها االصلية او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

جاسم محمد داود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الدجيل
محكمة البداءة يف الدجيل

العدد : 186/ب /2018
التاريخ : 2018/10/10

اىل الشخص الثالث خليل نجم عبد
تبليغ بقرار الحكم الغيابي

اق�ام املدع�ي )مدي�ر بلدي�ة الدجي�ل / اضاف�ة اىل 
وظيفته( ضدكم الدعوى املرقمة / 186/ب/2018  
امام ه�ذه املحكم�ة وصدر الق�رار غياب�ي بحقك 
بع�د ادخال�ك ش�خصا ثالث�ا يف الدع�وى اىل جان�ب 
املدع�ى عليها عدوية س�لمان ابراهيم بالعدد اعاه 
بأبط�ال  الحك�م  واملتضم�ن  بتاري�خ 2018/9/2 
القيدي�ن املرقم�ن 10 وتاريخ نيس�ان 2018 مجلد 
1997 مجل�د  ايل�ول  وتاري�خ  و23  الدائم�ي   243
105 الدائمي املس�جلن باس�م املدعى عليها عدوية 
س�لمان ابراهيم والقيد املرقم 37 وتاريخ اب 1993 
مجل�د 104 الدائم�ي واملس�جل باس�م  خلي�ل نجم 
عبد واعادة تس�جيل العقار املرق�م 618/78 م9 /

تل مس�كن بأس�م مديري�ة بلدية الدجي�ل ( ولعدم 
معرفة  محل اقامتك قررت املحكمة تبليغكم اعانا 
بواس�طة صحيفتن محليتن وعن�د عدم اعراضك 
عىل الق�رار يعترب القرار مكتس�با الدرجة القطعية 

وفقا للقانون
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 

محكمة بداءة  ابي الخصيب
العدد : 3/عائدية عقار /2018

التاريخ : 2018/10/16
اعان قرار تثبيت عائدية عقار / تأييدا

لجنة تثبيت عائدي امللكية يف ابي الخصيب
ماحظية التسجيل العقاري يف ابي الخصيب

بن�اءا عىل صدور ق�رار تثبيت عائدي�ة العقار 248 
مقاطع�ة 59 ك�وت الحمداني باس�م العراقي خالد 
محم�د احمد بموج�ب قرار تثبي�ت العائدية بالعدد 
3/عائدي�ة  عقار / 2018 امل�ؤرخ يف 2018/9/11 
والصادر من لجنة تثبيت امللكية واستنادا اىل احكام 
امل�ادة 63/فق�رة 1 و2 قان�ون التس�جيل العقاري 
املرق�م 43 لس�نة 1971 املعدل نعلن ه�ذا القرار يف 
صحيفتن يوميتن رسميتن ملدة ثاثون يوما وعىل 
من له عاق�ة او حقوق تقديم م�ا لديه من بيانات 
اىل دائرة التس�جيل العق�اري يف ابي الخصيب خال 
م�دة االعان والحضور اىل موقع العقار يف الس�اعة 
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة االعان 

القايض
فيصل سلمان عطار

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

رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 
محكمة بداءة  ابي الخصيب

العدد : 8/عائدية عقار /2018
التاريخ : 2018/10/16

اعان قرار تثبيت عائدية عقار / تأييدا
لجنة تثبيت عائدي امللكية يف ابي الخصيب

ماحظية التسجيل العقاري يف ابي الخصيب
بن�اءا عىل صدور ق�رار تثبيت عائدي�ة العقار 234 
مقاطع�ة 59 ك�وت الحمداني باس�م العراقي خالد 
محم�د احمد بموج�ب قرار تثبي�ت العائدية بالعدد 
8/عائدي�ة  عقار / 2018 امل�ؤرخ يف 2018/9/11 
والصادر من لجنة تثبيت امللكية واستنادا اىل احكام 
امل�ادة 63/فق�رة 1 و2 قان�ون التس�جيل العقاري 
املرق�م 43 لس�نة 1971 املعدل نعلن ه�ذا القرار يف 
صحيفتن يوميتن رسميتن ملدة ثاثون يوما وعىل 
من له عاق�ة او حقوق تقديم م�ا لديه من بيانات 
اىل دائرة التس�جيل العق�اري يف ابي الخصيب خال 
م�دة االعان والحضور اىل موقع العقار يف الس�اعة 
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة االعان 

القايض
فيصل سلمان عطار

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

رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 
محكمة بداءة  ابي الخصيب

العدد : 6/عائدية عقار /2018
التاريخ : 2018/10/16

اعان قرار تثبيت عائدية عقار / تأييدا
لجنة تثبيت عائدي امللكية يف ابي الخصيب

ماحظية التسجيل العقاري يف ابي الخصيب
بن�اءا عىل صدور ق�رار تثبيت عائدي�ة العقار 246 
مقاطع�ة 59 ك�وت الحمداني باس�م العراقي خالد 
محم�د احمد بموج�ب قرار تثبي�ت العائدية بالعدد 
6/عائدي�ة  عقار / 2018 امل�ؤرخ يف 2018/9/11 
والصادر من لجنة تثبيت امللكية واستنادا اىل احكام 
امل�ادة 63/فق�رة 1 و2 قان�ون التس�جيل العقاري 
املرق�م 43 لس�نة 1971 املعدل نعلن ه�ذا القرار يف 
صحيفتن يوميتن رسميتن ملدة ثاثون يوما وعىل 
من له عاق�ة او حقوق تقديم م�ا لديه من بيانات 
اىل دائرة التس�جيل العق�اري يف ابي الخصيب خال 
م�دة االعان والحضور اىل موقع العقار يف الس�اعة 
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة االعان 

القايض
فيصل سلمان عطار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 

محكمة بداءة  ابي الخصيب
العدد : 7/عائدية عقار /2018

التاريخ : 2018/10/16
اعان قرار تثبيت عائدية عقار / تأييدا

لجنة تثبيت عائدي امللكية يف ابي الخصيب
ماحظية التسجيل العقاري يف ابي الخصيب

بناءا عىل صدور قرار تثبيت عائدية العقار 233 
مقاطع�ة 59 ك�وت الحمداني باس�م العراقي 
خالد محمد احمد بموجب قرار تثبيت العائدية 
امل�ؤرخ   2018  / عق�ار  7/عائدي�ة   بالع�دد 
يف 2018/9/11 والص�ادر م�ن لجن�ة تثبي�ت 
امللكية واس�تنادا اىل احكام امل�ادة 63/فقرة 1 
و2 قانون التس�جيل العقاري املرقم 43 لس�نة 
1971 املع�دل نعلن ه�ذا الق�رار يف صحيفتن 
يوميتن رس�ميتن ملدة ثاث�ون يوما وعىل من 
ل�ه عاقة او حقوق تقدي�م ما لديه من بيانات 
اىل دائ�رة التس�جيل العقاري يف اب�ي الخصيب 
خال مدة االعان والحضور اىل موقع العقار يف 
الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء 

مدة االعان 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 

محكمة بداءة  ابي الخصيب
العدد : 1/عائدية عقار /2018

التاريخ : 2018/10/16
اعان قرار تثبيت عائدية عقار / تأييدا

لجنة تثبيت عائدي امللكية يف ابي الخصيب
ماحظية التسجيل العقاري يف ابي الخصيب

بناءا عىل صدور قرار تثبيت عائدية العقار 231 
مقاطع�ة 59 ك�وت الحمداني باس�م العراقي 
خالد محمد احمد بموجب قرار تثبيت العائدية 
امل�ؤرخ   2018  / عق�ار  1/عائدي�ة   بالع�دد 
يف 2018/9/11 والص�ادر م�ن لجن�ة تثبي�ت 
امللكية واس�تنادا اىل احكام امل�ادة 63/فقرة 1 
و2 قانون التس�جيل العقاري املرقم 43 لس�نة 
1971 املع�دل نعلن ه�ذا الق�رار يف صحيفتن 
يوميتن رس�ميتن ملدة ثاث�ون يوما وعىل من 
ل�ه عاقة او حقوق تقدي�م ما لديه من بيانات 
اىل دائ�رة التس�جيل العقاري يف اب�ي الخصيب 
خال مدة االعان والحضور اىل موقع العقار يف 
الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء 

مدة االعان 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 

محكمة بداءة  ابي الخصيب
العدد : 5/عائدية عقار /2018

التاريخ : 2018/10/16
اعان قرار تثبيت عائدية عقار / تأييدا

لجنة تثبيت عائدي امللكية يف ابي الخصيب
ماحظية التسجيل العقاري يف ابي الخصيب

بناءا عىل صدور قرار تثبيت عائدية العقار 247 
مقاطع�ة 59 ك�وت الحمداني باس�م العراقي 
خالد محمد احمد بموجب قرار تثبيت العائدية 
امل�ؤرخ   2018  / عق�ار  5/عائدي�ة   بالع�دد 
يف 2018/9/11 والص�ادر م�ن لجن�ة تثبي�ت 
امللكية واس�تنادا اىل احكام امل�ادة 63/فقرة 1 
و2 قانون التس�جيل العقاري املرقم 43 لس�نة 
1971 املع�دل نعلن ه�ذا الق�رار يف صحيفتن 
يوميتن رس�ميتن ملدة ثاث�ون يوما وعىل من 
ل�ه عاقة او حقوق تقدي�م ما لديه من بيانات 
اىل دائ�رة التس�جيل العقاري يف اب�ي الخصيب 
خال مدة االعان والحضور اىل موقع العقار يف 
الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء 

مدة االعان 
القايض

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

اعان 
اىل الرشيك )محمد خري الله عبد الزهرة( 

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي يف 
محافظ�ة النجف االرشف الكائن خلف مديرية 
م�اء النجف وذلك لتثبيت اق�رارك املوافقة عىل 
قيام رشيكك )حس�ن عيل حسن( بالبناء عىل 
حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة 57865/3 
ح�ي النداء رقم املقاطعة )4( لغرض تس�ليفه 
ق�رض االس�كان وخال مدة اقصاها خمس�ة 
ع�رش يوم داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق  
من تاريخ نرش االعان وبعكسه سوف يسقط 

حقكم يف االعراض مستقبا

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 

محكمة بداءة  ابي الخصيب
العدد : 4/عائدية عقار /2018

التاريخ : 2018/10/16
اعان قرار تثبيت عائدية عقار / تأييدا

لجنة تثبيت عائدي امللكية يف ابي الخصيب
اب�ي  يف  العق�اري  التس�جيل  ماحظي�ة 

الخصيب
بن�اءا عىل صدور قرار تثبيت عائدية العقار 
281 مقاطع�ة 59 ك�وت الحمداني باس�م 
العراق�ي خال�د محمد احم�د بموجب قرار 
تثبي�ت العائدية بالع�دد 4/عائدية  عقار / 
والص�ادر   2018/9/11 يف  امل�ؤرخ   2018
من لجنة تثبيت امللكية واس�تنادا اىل احكام 
امل�ادة 63/فق�رة 1 و2 قان�ون التس�جيل 
العقاري املرقم 43 لسنة 1971 املعدل نعلن 
هذا القرار يف صحيفتن يوميتن رس�ميتن 
مل�دة ثاث�ون يوم�ا وعىل م�ن ل�ه عاقة او 
حق�وق تقديم ما لديه م�ن بيانات اىل دائرة 
التس�جيل العقاري يف اب�ي الخصيب خال 
م�دة االعان والحضور اىل موق�ع العقار يف 
الس�اعة الع�ارشة صباحا من الي�وم التايل 

النتهاء مدة االعان 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 

محكمة بداءة  ابي الخصيب
العدد : 2/عائدية عقار /2018

التاريخ : 2018/10/16
اعان قرار تثبيت عائدية عقار / تأييدا

لجنة تثبيت عائدي امللكية يف ابي الخصيب
اب�ي  يف  العق�اري  التس�جيل  ماحظي�ة 

الخصيب
بن�اءا عىل صدور قرار تثبيت عائدية العقار 
230 مقاطع�ة 59 ك�وت الحمداني باس�م 
العراق�ي خال�د محمد احم�د بموجب قرار 
تثبي�ت العائدية بالع�دد 2/عائدية  عقار / 
والص�ادر   2018/9/11 يف  امل�ؤرخ   2018
من لجنة تثبيت امللكية واس�تنادا اىل احكام 
امل�ادة 63/فق�رة 1 و2 قان�ون التس�جيل 
العقاري املرقم 43 لسنة 1971 املعدل نعلن 
هذا القرار يف صحيفتن يوميتن رس�ميتن 
مل�دة ثاث�ون يوم�ا وعىل م�ن ل�ه عاقة او 
حق�وق تقديم ما لديه م�ن بيانات اىل دائرة 
التس�جيل العقاري يف اب�ي الخصيب خال 
م�دة االعان والحضور اىل موق�ع العقار يف 
الس�اعة الع�ارشة صباحا من الي�وم التايل 

النتهاء مدة االعان 
القايض

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

فقدان
فقدت مني براءة الذمة الصادرة من الهيئة 
العام�ة للرضائب فرع النج�ف االرشف ذي 
 2014/8/19 بتاري�خ   )19239( الع�دد 
واملعنون�ة اىل الهيئ�ة العام�ة للرضائ�ب /

االنبار باسم )سماح رحمان سوادي( فعىل 
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 

العدد : 8583
التاريخ 2018/10/16 

قدم  املواطن )سليم  عبد الرضا جابر( طلبا 
لغرض تبديل لقبه وجعله )الس�امي( بدال 
من )القياده( فم�ن لديه اعراض مراجعة 
هذه املديرية خال مده اقصاها )خمس�ة 
عرش ي�وم( وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وفق اح�كام املادة 22 
من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3  لس�نة 
يف   24195 املرق�م  االداري  واالم�ر   2016

2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

مدير شبكات شامل البرصة
املهندس/ داعي عبدالكريم صايف
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احتاد الكرة ينتقد كاتانيتش
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد عضو اتحاد الكرة غالب الزاميل، أنه س�يتم 
االجتماع بم�درب منتخب العراق، الس�لوفيني 
كاتانيتش، ملناقش�ة مشاركة الفريق يف بطولة 

سوبر كالسيكو الرباعية، يف السعودية.
الزام�يل يف ترصي�ح صحف�ي »اتح�اد  وق�ال 
الكرة س�يجتمع بعد يومني م�ع املدرب، ونحن 
مقتنعون تماما باملس�توى الفني للفريق، فهو 
يف تصاعد من مباراة إىل أخرى، ولكننا سناقش 
الس�لوفيني أيض�ا يف أم�ر كث�رة اعرتاضه عىل 

التحكيم«.
وبني، أن »كثرة األعرتاضات يف مباراة ودية غري 
م�ررة، حتى وأن اخطأ الحكم، فعىل املدرب أن 
يكون أكثر هدوءا للحفاظ عىل تماسك الفريق، 

والسيطرة عىل انفعاالت الالعبني«.
وأضاف الزاميل أن »املدرب استفاد بشكل 

كبري من البطول�ة الرباعية، وباتت لديه 
رؤية واضحة عن الالعبني، الس�يما وأنه 
أرشك جمي�ع عنارص الفري�ق، مطالبا 
الجماهري بمنح السلوفيني الوقت الكايف 

لتقديم منتخب قادر عىل املنافسة«.

سكولز يشكك يف قدرات لوكاكو
            المستقبل العراقي/ وكاالت

ش�ّكك نج�م مانشس�رت يونايتد الس�ابق، بول س�كولز، يف 
إمكاني�ة ف�وز الفري�ق بلق�ب الريمريلي�ج، يف ظ�ل وجود 

البلجيكي روميلو لوكاكو كرأس حربة.
ومن�ذ انضمامه إىل مانشس�رت يونايتد، ع�ام 2017، قادما 
من إيفرتون، س�ّجل لوكاكو 20 هدفا يف 44 مباراة بالدوري 

املمتاز، 4 منها يف املوسم الحايل.
ولعب لوكاكو 6 مباريات يف كل املسابقات، دون أن يستطيع 
هز الش�باك، قب�ل أن يحرز ه�ديف فوز بلجي�كا )2-1( عىل 

سويرسا، يف دوري األمم األوروبية، الجمعة املايض.
وع�ن ذل�ك، قال س�كولز يف ترصيحات لش�بكة »إي اس بي 
ان«: »لست متأّكدا من إمكانية إحراز اللقب مع هّداف مثله 
)لوكاك�و(، أعتقد أن طريق�ة لعبه خارج منطق�ة الجزاء، 
ليست جّيدة بما فيه الكفاية.. لست متأّكدا ما إذا كان يعمل 
بش�كل كاف، لكّنه ما زال شابا، وقد قّدم أداء جّيدا، وسّجل 

الكثري من األهداف«.
وأض�اف: »إّن�ه رسيع وق�وي، لكن�ه من العبي مانشس�رت 
يونايت�د الذي�ن تنقصه�م الثق�ة، ال أعتق�د أّنه ي�درك مدى 
جودته.. لكّنه يحتاج للمس�اعدة، ألنه ال يوجد غريه اآلن يف 

الفريق بمركز املهاجم الرصيح«.
وعم�ا إذا كان أنتون�ي مارس�يال أو مارك�وس راش�فورد، 
يس�تطيعان اللع�ب يف مرك�ز رأس الحربة، أجاب س�كولز: 
»رّبم�ا، لكّنهم�ا يظه�ران أكث�ر كجناحني، كم�ا يتعرّضان 

لالنتقادات من قبل املدرب«.
وواصل: »يف الس�ابق كان لدينا 4 مهاجمني رصيحني، أندي 
ك�ول وتي�دي ش�ريينجهام وأويل جونار سولش�اير ودوايت 
يورك.. وعندما مر كل منهم بأوضاع صعبة، وهو ما يمر به 

كل العب كرة القدم، فإن شخصا آخر كان ينتظر دوره«.
وتابع نجم إنجلرتا الس�ابق: »هذا س�اعد عىل تطّور أدائهم، 
ألنهم كانوا مدركني أنهم إذا قّدموا أداء دون املستوى، فإنهم 

سيفقدون مواقعهم.. رّبما يحتاج لوكاكو لذلك أيضا«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف الفرنيس آرس�ني فينجر، مدرب 
آرسنال الس�ابق، موعد عودته للتدريب 
مرة أخرى، وذلك من�ذ رحيله عن قيادة 

آرسنال بعد نهاية املوسم املايض.
وق�ال فينج�ر خ�الل حديثه 
الي�وم مع صحيف�ة »بيلد« 
األملانية:« أعتقد أني سأبدأ 
م�ن  األول  يف  جدي�د  م�ن 
يناير/ كان�ون الثاني 
أع�رف  ال  املقب�ل، 
أين،  بع�د م�ن 
ولكني 

حصلت ع�ىل الراحة الالزمة، ومس�تعد 
للعمل مرة أخرى«.

وأضاف »هناك العديد من الخيارات، مثل 
املنتخب�ات الوطنية، من املمكن أيًضا أن 
تكون مهمتي القادمة يف اليابان، ش�كرًا 
ل�22 عاما مع آرسنال، اكتسبت خرات 

كبرية عىل جميع املستويات«.
وكان فينج�ر قىض عام�ا يف قيادة نادي 
ناجويا جراب�اس الياباني، وذلك قبل أن 
ينتقل إىل مدينة لندن لتدريب املدفعجية. 
ويعت�ر فينج�ر م�ن أنج�ح املدربني يف 
تاريخ آرس�نال، حيث تمك�ن من الفوز 
بعدة بطوالت أهمه�ا الدوري اإلنجليزي 

يف 3 مناسبات.

فينجر حيدد موعد عودته للتدريب

            المستقبل العراقي / متابعة
 

يخطط نادي ريال مدريد اإلسباني، إىل إبرام صفقة تبادلية 
م�ع نظ�ريه تش�يليس اإلنجلي�زي، خ�الل ف�رتة االنتقاالت 

الشتوية املقبلة.
وذكر موقع إكس�ريس، أن ري�ال مدريد يري�د تقديم العبه 
جاري�ث بيل، باإلضافة إىل مبلغ مايل، م�ن أجل إقناع البلوز، 

بالتخيل عن نجمه األول، إيدين هازارد. 
وأوض�ح املوقع، وفًقا ملصادر إس�بانية، أن ريال مدريد يريد 
إج�راء الصفقة التبادلية مع تش�يليس، يف ف�رتة االنتقاالت 
الشتوية املقبلة، وال يعتزم االنتظار حتى املريكاتو الصيفي 

القادم.

ونوه�ت املصادر، أن تش�يليس قد يوافق عىل الصفق�ة التبادلية، 
خاصة وأن عقد هازارد س�ينتهي الصيف املقبل، ويمكنه الرحيل 

مجاًنا بعد ذلك، إىل أي فريق يريد أن يحمل قميصه.
وأك�د املص�ادر، أن ريال مدري�د عاقد العزم ع�ىل الظفر بخدمات 
ه�ازارد، الذي أبدى بدوره، رغبة كبرية يف تحقيق حلمه باالنتقال 

إىل امللكي، من أجل رفع حظوظه يف حصد الكرة الذهبية.
وج�ذب هازارد، األضواء إليه بق�وة، بعدما قاد املنتخب البلجيكي 
إىل احت�الل املرك�ز الثالث يف مونديال روس�يا، فض�الً عن تصدره 

ترتيب هدايف الريمريليج برصيد 7 أهداف.
يف املقاب�ل، ُيعان�ي جاري�ث بي�ل، من إصاب�ة جدي�دة تبعده عن 
املس�تطيل األخرض، فضاًل عن تسجيله 3 أهداف فقط مع امللكي 

هذا املوسم يف الليجا.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

قال تقرير إنجليزي، إن الرازييل فيليب كوتينيو، نجم 
برش�لونة، اقرتح عىل ناديه، »الصفقة املثالية« التي 
يجب التعاق�د معه لتعويض املهاج�م األورجوياني 

لويس سواريز.
وأك�دت صحيفة »م�ريور« الريطاني�ة أن كوتينيو 
أبل�غ إدارة برش�لونة بالتعاقد م�ع مواطنه روبرتو 
فريمين�و، مهاج�م ليفربول، ليكون بدي�اًل للمهاجم 

لويس سواريز، الذي انخفض مستواه كثريًا يف املوسم 
الحايل.

ووفًق�ا لرنامج »الش�رينجيتو« الريايض يف إس�بانيا، 
فإن برشلونة وضع الرازييل 
كأب�رز  فريمين�و  روبرت�و 
االنتقاالت  أهداف�ه يف ف�رتة 

الصيفية القادمة.
وُيقال إن برش�لونة معجب 
بشدة بأخالقيات العمل التي 
يتمتع بها الالعب الرازييل، 
وقدرته ع�ىل الضغط العايل 
يف املباريات، ومساهمته يف 

العمل الدفاعي.
أن  برش�لونة  ويعتق�د 
فريمينو س�يعمل بش�كل 
ليوني�ل  م�ع  متجان�س 
مييس، ويساعد عىل خلق 
أك�ر  وف�رص  مس�احة 
بقية  وأيًضا  لألرجنتيني، 
الالعب�ني مث�ل كوتيني�و 

وديمبيل ومالكوم.
وبحس�ب م�ا ورد ف�إن 
بالفع�ل  ب�دأ  برش�لونة 
خط�وات التوقي�ع م�ع 
الالعب ال�دويل الرازييل، 
ل�ن يكون  ولك�ن ه�ذا 
االنتق�االت  ف�رتة  يف 
وإنما  املقبلة،  الشتوية 

يف نهاية املوسم.

كوتينيو يقرتح صفقة هجومية 
مثالية.. وبرشلونة يستجيب

             بغداد/ المستقبل العراقي

يؤم�ن يورجن كلينس�مان، نج�م أملانيا ومدرب 
منتخبها الس�ابق، برضورة استفادة بالده من 

أسطورة املاكينات.
وقال كلينسمان، يف ترصيحات لصحيفة »بيلد« 
األملانية: »س�يكون أمرا جي�دا، أن نمتلك العبني 
متنافس�ني يف عدة مراكز، ومن الرائع أن يكون 

لدينا من جديد العبني أمثال )مايكل( باالك«.
وحث االتحاد األملاني لك�رة القدم، عىل االعتناء 
باملواهب الش�ابة، وخلق الظروف املناسبة لهم 
للتطور، مطالبا الالعبني السابقني باملشاركة يف 

هذه املهمة.
كما طالب نج�م بايرن ميونخ الس�ابق االتحاد 

األملان�ي، برضورة تعيني ب�االك مديرا فنيا ألحد 
منتخب�ات الناش�ئني، مؤك�دا امتالك�ه معرفة 
واس�عة بعالم كرة القدم، فضال عن قدرته عىل 
التعام�ل م�ع الصغ�ار.وكان باالك ق�د هاجم 

االتح�اد املح�يل مؤخرا، بس�بب عدم 
إطاحته باملدي�ر الفني، يواكيم 

لوف، رغم الخروج املبكر من 
مونديال 2018.

وق�د تواصلت انتكاس�ات 
أملاني�ا، يف الف�رتة األخرية، 

هولن�دا  أم�ام  بالهزيم�ة 
)3-0(، ث�م ع�ىل يد فرنس�ا 
األم�م  دوري  يف   ،)1-2(

األوروبية.

كلينسامن يطالب أملانيا باالستفادة 
من أسطورهتا

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

خ�اض نادي برش�لونة، اليوم األربعاء، ثان�ي تدريباته، عقب بدء عودة الالعب�ني الدوليني، تحضريًا 
للمباراة املقبلة أمام إشبيلية، يف إطار الدوري اإلسباني، السبت املقبل.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن إرنس�تو فالفريدي، مدرب برش�لونة، قرر تصعيد 
خ�وان برانداريز، الع�ب الفريق الرديف، لتعوي�ض غياب الثنائ�ي الدفاعي صامويل 

أومتيتي وتوماس فريمايلني.
ويعان�ي برش�لونة، م�ن أزمة دفاعي�ة، بع�د إصابة الثنائ�ي توم�اس فريمايلني 
وصاموي�ل أومتيتي، مما يج�ر الفريق الكتالوني، عىل ترمي�م دفاعه يف املريكاتو 
الش�توي املقبل.وشارك برانداريز )19 عاًما(، يف مران نادي برشلونة، لليوم الثاني 

عىل التوايل، بعد تفضيله عىل الثنائي خورخي كوينكا وأوسكا مينجويزا.
ويس�عى الفريق الكتالوني، الستعادة نغمة الفوز محلًيا، بعد تعثره يف آخر 4 
مواجهات بالليجا، بالتعادل أمام جريونا وأتلتيك بيلباو وفالنس�يا، والخسارة 

أمام ليجانيس.

فالفريدي يلجأ إىل الرديف 
            المستقبل العراقي/ وكاالتحلل أزمة الدفاع

أك�د برون�و س�بيندل، املدير الع�ام لفالمنجو 
الرازييل، انتهاء صفقة الالعب لوكاس باكيتا 

لصالح ميالن.
وقال موقع »فوتبول إيطاليا« إن ميالن سوف 
يدف�ع مبل�غ 35 مليون يورو، م�ن أجل اتمام 
التعاقد مع الرازييل الشاب لوكاس باكيتا من 

فالمنجو.
صحفي�ة:  ترصيح�ات  يف  س�بيندل  وق�ال 
»كان ق�رارا جيدا م�ن الناحية اإلس�رتاتيجية 
لفالمنج�و، ليس علينا االنتظ�ار أكثر من ذلك 
إذا كان األم�ر يف صالح الن�ادي، رغم أننا أردنا 

إبقاء باكيتا لفرتة أطول معنا«.
وأض�اف: »اللع�ب يف أوروب�ا حل�م بالنس�بة 
للعدي�د من الالعبني، إضافة إىل أن ميالن فريق 
عم�الق، ال يمكنن�ا تقديم نف�س األحالم، هنا 

لن يس�تطيع اللع�ب أمام نجوم أمث�ال نيمار 
ومييس وكريستيانو رونالدو«.

ونتط�ور، حاولن�ا  ننم�و  أن  »علين�ا  وتاب�ع 
تجدي�د عق�ده لكن�ه رغبت�ه كان�ت اللعب يف 
أوروبا، تحدثن�ا مع أندية مختلفة وتمكنا من 
االحتف�اظ به إىل نهاية العام، س�وف يغادر يف 

يناير/ كانون الثاني«.
وواصل: »العديد من األندية دخلت الرصاع، ما 
ال يقل عن 10، لكنه�ا لم تكن كلها عىل نفس 
املستوى، عرض ميالن كان األفضل، كان لديهم 
كاكا الذي صنع التاريخ هناك، هناك ليوناردو 

ومالديني وهما نقطتان مرجعيتان«.
واختت�م: »ه�ذه املدين�ة رحب�ت بالرازيليني 
يف امل�ايض ل�ذا س�تكون جي�دة بالنس�بة ل�ه 
وبالنس�بة لن�ا أيًض�ا، ال نع�رف أي يشء عن 
اهتمام ريال مدريد، لقد وقعنا عقد مع ميالن 

وسنحرتمه«.

ميالن ينجز صفقة باكيتا

            المستقبل العراقي/ وكاالت

حص�ل »ليوني�ل مي�يس« مهاج�م نادي 
برش�لونة عىل جائ�زة أفض�ل العب يف 
بطول�ة الدوري اإلس�باني عن ش�هر 
ايل�ول س�بتمر املايض.وأعلن املوقع 
الرس�مي لرابطة األندية اإلسبانية، 
ع�ن حص�د األرجنتين�ي للجائ�زة 

األوىل الش�هرية لهذا املوس�م بع�د نجاحه يف 
تس�جيل ثالثة أهداف وصناعة أربعة أهداف 

أخرى خالل الشهر املايض.
وأشاد املوقع بمجهود »مييس« الرائع لقيادة 
برش�لونة لبداي�ة جي�دة يف بطول�ة الدوري، 
كانت كفيلة بمنح الفريق الكتالوني الصدارة 

حتى نهاية سبتمر.
ويس�تلم الرغوث جائزته قب�ل بداية مباراة 

فريقه أمام إش�بيلية يف الجول�ة املقبلة أمام 
إشبيلية يف ملعب كامب نو، ليحتفل بإنجازه 
م�ع الجماه�ري ي�وم الس�بت املقبل.ويحتل 
برش�لونة يف الوقت الحايل وصافة الرتتيب يف 
بطول�ة ال�دوري، برصيد 15 نقط�ة وبفارق 
نقطة وحيدة عن املتصدر إشبيلية، ويف حالة 
تحقيق البالوجرانا الفوز سيستعيد صدارته 

للبطولة مرة أخرى.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

تس�ود حالة من القل�ق، داخل ن�ادي يوفنت�وس اإليطايل، 
بس�بب إصابة العبه األرجنتيني باولو ديباال، خالل مباراة 
الرازيل، أمس الثالثاء، يف ختام دورة »السوبر كالسيكو«، 

التي أقيمت يف السعودية.
وذكر موقع »كالتش�يو مريكاتو«، أن باولو ديباال خرج يف 

الدقيقة 57 من عمر املباراة، بسبب مشكلة يف الركبة.

وأضاف املوقع، أن ديباال س�يخضع لفحوص�ات طبية دقيقة، 
من أجل تحديد حجم اإلصابة، وس�ط قلق من يوفنتوس، الذي 

يستعد لخوض مواجهات صعبة خالل الفرتة املقبلة.
وانترص منتخب الرازيل، عىل نظريه األرجنتيني، بهدف نظيف، 

حمل توقيع مرياندا، يف الدقيقة )3+90(.
ويس�تعد يوفنت�وس، ملواجه�ة جنوى، الس�بت املقب�ل يف إطار 
ال�دوري اإليط�ايل، قبل أن يح�ل ضيًفا عىل مانشس�رت يونايتد، 

الثالثاء القادم، يف إطار دوري أبطال أوروبا.

رسميًا.. مييس أفضل العب يف الدوري اإلسباين لشهر ايلول

قلق داخل يوفنتوس بسبب ديباال

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أملح ب�روس باك، رئيس نادي تش�يليس اإلنجليزي، إىل محاولة 
إغراء البلجيكي إيدين هازارد، للبقاء مع البلوز، وعدم رحيله 

إىل ريال مدريد اإلسباني. 
وق�ال باك، يف ترصيح�ات نرشتها مجلة فاينانش�يال تايمز 
»مش�جعو تش�يليس يف لندن وجميع أنح�اء العالم يحبون 

هازارد، إنه فتى رائع وليس مجرد العب عظيم فقط«.
وأضاف »نريده أن يظل معنا، س�نفعل ما يلزم إلقناعه 
بالبقاء يف تش�يليس، دعونا نرى كيف ستس�ري األمور 
حتى نهاية املوس�م الحايل«.وكان�ت تقارير صحفية 
قد ربط�ت الالعب باالنتق�ال لصفوف ري�ال مدريد، 
خالل الفرتة املقبلة، لكن هازارد أكد البقاء مع البلوز 
حتى نهاية املوس�م الجاري.وجذب ه�ازارد، األضواء 
إليه بقوة، بعدما ق�اد املنتخب البلجيكي إىل احتالل 
املركز الثالث يف مونديال روسيا، فضاًل عن تصدره 

ترتيب هدايف الريمريليج برصيد 7 أهداف.

رئيس تشيليس يستعد إلغراء هازارد

ريال مدريد خيطط لصفقة تبادلية مع تشيليس
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العلامء يقرتحون اسرتاتيجية جديدة 
لعالج الرسطان

وضلع فريلق دويل ملن الباحثلن اسلراتيجية جديدة لعلاج مرض 
الرسطان، باستخدام بنى نانوية خاصة مشحونة، توقف نمو األورام 

الرسطانية.
ويتأللف الفريلق العلملي الدويل ملن علماء من روسليا وسللوفينيا 
وإرسائيلل، وقلد ابتكر بنلى نانوية ذات أسلطح مشلحونة، تجذب 
األيونات والجزيئات. وحصل العلماء عىل هذه البنى بفضل األكسلدة 
املائية الحرارية ملسحوق نانوي أساسه األملنيوم، وقد أطلق عىل هذه 

.)alohen( »البنى اسم »ألوهن
وتتمثل أهمية االبتكار يف أن هذه البنى غري خطرة عىل صحة اإلنسان، 
وتطلرد من الجسلم بالطلرق الطبيعية. ويقول سلريغي بسلاخي، 
مديلر معهد الفيزياء وعلوم املواد التابع ألكاديمية العلوم الروسلية: 
»تغيري تركيز األيونات يقتلل الخايا الرسطانية، يف حن أن تأثريه يف 
الخايا السلليمة ضئيل، وال يهدد قدرتها الحياتية«. وأضاف أن هذه 
التكنولوجيلا تزيد من فعالية األدوية املضادة للرسطان وتخفض من 

تأثريها السلبي يف جسم اإلنسان.

أثير الشرع الحقوقي ماجد الحسناوي
قضيلة الصحفلي السلعودي جملال خاشلقچي، تبلدو 
كأنهلا كعاصفلة الصحلراء ! فالواليلات املتحدة ترسلم 
إسلراتيجيتها بخطلى ثابتلة، مع وضع فخلاخ صغرية 
ومتوسطة وكبرية حسب الصيد، فالسعودية اليوم صيداً 
سلهاً ألمريكا؛ ألن السلعودية وبحكم أجنداتها وأذرعها 
خلقلت أعداء وعلداوات كثرية وخطلرية خصوصاً الدول 
التلي تجاورها، وتدخاتها املسلتمرة بجاراتها، أصبحت 
السعودية جار غري مرغوب؛ حتى أستغلت الدول الغربية 
ومنهلا أمريكا أنفراد السلعودية، أصبحت لقمة سلائغة 
وملن السلهل أبتزازهلا، حتى وصلل الحلد اىل اعان بأن 
أمريكا هلي البودي گارد الذي يحمي السلعودية وبدونه 
سوف يسقط آل السلعود بغضون ساعتن!أن الصحفي 
السلعودي املفقود جمال خاشلقچي، واللذي دخل بناية 
القنصليلة السلعودية يف تركيا ولم يخرج منهلا إالّ جثة 
مقطعة ومعبئة داخل أكياس باستيك؛ أصبح قضية رأي 
عام، فخيوط كشف أختفاء خاشقچي يف مبنى القنصلية 
السلعودية، ربما أتضحت وتم مسلك هذه الخيوط التي 
سلتؤدي إىل اتهام السلعودية بمقتل خاشقچي وتقطيع 
جثته إلخراجها بأمان من مبنى القنصلية ) ال من شلاف 
وال من درى(.قضية لإلبتزاز واملساومة، ليست اإل والهدف 
ربما ستكون »رشكة أرامكو« فرامب كان جاداً وصادقاً 
بخطابتله، حيلث ردد بأكثر من خطاب »عىل السلعودية 
أن تدفلع لنا لنحميها«، لكن السلعودية ماطلت وكابرت 
قلياً وإسلتوجب فربكة قضية يلّ ذراع بسليطة؛ كقضية 
الصحفلي الذي علارض نظام حكم سللمان بلن العزيز 
وسياسلته ضلد دول الجلوار، كذللك تنصيلب محمد بن 
سلمان ولياً للعهد، ومع وصول وزير الخارجية األمريكي 
بومبيو اىل الرياض الثاثاء ولقائه بالعاهل السعودي وويل 
عهده، رصح مايك بومبيو : بأن السعودية قبلت التعاون 
بقضية أرامكو عفواً قضية خاشقچي! وهنا إنتهت عملية 
إختفاء الصحفي السلعودي املعارض جمال خاشلقچي 
وسليتم تربئة آل سلعود من دم الصحفي السعودي الذي 
قطعته مناشلري املصالح؛ وما هذه القضية إال مسلسلًا 
من املسلسلات »الرامبية« الهوليودية التي ستستمر إىل 
أن ترضخ السلعودية وتسجل كامل أسهم رشكة أرامكو 
لصاللح أمريكا، واأليلام بيننا  وال خاشلقچي وال بطيخ 

ونفط العرب مو للعرب !!

أصبحت الوساطة عنرصا دائما يف فض املنازعات الدولية وتبقى 
جزءا ال يتجزأ من القانون الدويل . ويف ميثاق االمم املتحدة عدت 
الوساطة واحده من الوسلائل السلمية واىل جانب املفاوضات 
الدبلوماسيه واملساعي الحميده من أجل توفيق وجهات النظر 
وتقريبها سللميا لفض النزاعات الدولية والوساطه تكون عىل 
هيئلة دولة أو منظمه دوليه واألعتماد عىل االقراحات املقدمه 
وأن أتفاقيلة الهاي لعلام 1907 حول فلض املنازعات الدولية 
ذكرت عدة مبادئ منها الرغبة يف التوسلط وأقراح الوسلاطه 
ملن حق اللدول التلي ليسلت طرفلا يف النلزاع او تنتمي ألحد 
أطراف النزاع ويوصف الوسيط بأنه استشاري يقدم املساعده 
وليلس له ألزام وعىل أطراف النلزاع أن يعلنوا عن قبولهم بمبدا 
اسلتخدام الوسلاطه واملسلاعي الحميلده تتوقلف حلن تبدأ 
الوساطه وينحرص دور الوسيط بنقل مواقف طريف النزاع دون 
األعلان عن مقرحلات لفض النزاع ومقرحات الوسليط غري 
ملزملة ألطراف النزاع ويقوم بتقريلب وجهات النظر ويجتمع 
مع أطراف النزاع سلويه أو عىل أنفراد ونجاح الوساطة يعتمد 
بدرجله كبريه علىل املعرفه واللذكاء والفطنله ومكانة وهيبة 
الوسليط ومقدرته وبراعته السياسيه وأمكانيه عرض الحلول 
التوفيقيه وأهم الصفلات املصداقيه واملوضوعيه وثقه أطراف 
النزاع بالوسليط . ويف لحظة فقد احد األطراف الثقه بالوسيط 
يسلتطيع االستغناء عن مساعيه ويجب املحافظه عىل موقفه 
الحيادي وعىل الوسليط ال يقترص يف املفاوضات التي يرأسلها 
علىل الحنكله الدبلوماسليه واألملعيله واملقدره علىل تخفيف 
التوتلرات التي تنشلأ أثناء املفاوضات بلل عليه أن يضع نصب 
عينيه أن أطراف حساسون جدا أزاء أي مساس بحقوقهم التي 
يضمنهلا القانون اللدويل وخاصة احرام مبدأ السلياده وعدم 
التدخلل يف الشلؤون الداخليله والخارجيه والثقه بالوسلاطه 
تضعف أذا ما ترصف الوسيط يخل بمهمته كالواليات املتحده 
االمريكية التي توسطت يف النزاع بن األرجنتن وبريطانيا حول 
جزر فوكاند ويف لحظة تحول الخاف اىل نزاع مسلح أنسحبت 
الواليات املتحده االمريكيه من دورها كوسيط وأعلنت وقوفها 
اىل جانلب بريطانيا وهلذه الحاله فريد يتحول فيها الوسليط 
اىل حليلف ألحد أطراف النزاع وهو ما زال مسلتمر يف مهمته يف 
التوسلط أن هذا التلرصف يتعارض وروحية الوسلاطه وكان 
هلذا موضع أنتقلاد من قبل العديلد من دول امريلكا الاتينية 
كاملكسليك وفنزويا وكولومبيا وكذلك انكشلاف الدور املنحاز 
الذي لعبتله الواليات املتحلده أتجاه العلدوان الصهيوني عىل 
األمة العربيله وهذه الترصفات تتعارض نظام فض املنازعات 
بالطرق السلميه والوسيط يعرض نفسه للخطر يف حال فشله 
بلدال من الثناء والشلكر عىل خدمته للمجتملع الدويل يؤدي اىل 

سقوط هيبته .

عثر علماء اآلثار عىل ما يعتقدون بأنه آثار لسلفينة 
تابعة للفايكينغ مدفونة يف جنوب رشق النرويج.

وكشلف عن جسم عىل شلكل قارب عىل عمق حوايل 
50 سلم تحت األرض يف ركام من الراب، وهو عبارة 

عن تل للدفن، باستخدام رادار مخرق لألرض.
وقلال العلملاء إن االكتشلاف النادر يمكلن أن يلقي 
الضلوء علىل حملات املاحلن املهلرة يف العصلور 

الوسطى.
واكتشلف العلماء يف املعهد النرويجي لبحوث الراث 
الثقلايف )NIKU(، السلفينة يف هاللدن، وهلي بللدة 
تبعد حوايل 150 كلم عن جنوب أوسللو. وقال العالم 
املشارك يف األبحاث، الدكتور كنوت بايش: »يف منتصف 
التل، اكتشفنا شذوذا مختلفا عن العادة«، وأضاف أن 
الشلكل الغامض »له بوضوح أشكال وأبعاد سفينة 

فايكينغ«.
وتابلع قائا: »ما ال نسلتطيع أن نؤكلده هو الحالة 
التي هي عليها، نعم كانت السلفينة هناك، ولكن من 

الصعب الجزم كم بقي من الخشب محفوظ فيها«.
ويعرف الفايكينغ بأنهم محاربون وتجار يف شلمال 
أوروبا، اسلتغلوا البحلار واملحيطات يف نشلاطاتهم 
بن القلرن الثامن والحلادي عرش، وعلادة ما دفنوا 
ملوكهم ورؤسلاءهم عىل متن سلفن، اعتقادا منهم 

بأنها ستأخذهم إىل أرض األموات.

ويبلغ طول السلفينة املكتشلفة حديثلا 20 مرا، ما 
يجعلها واحدة من أكرب سلفن الفايكينغ املكتشلفة 
يف النرويج، وفقلا للمعهد النرويجلي لبحوث الراث 
الثقلايف. ويقول املعهد إنه يدرس اآلن ما يجب القيام 
بله مع هلذا االكتشلاف، حيث ملن املسلتبعد إجراء 

حفريات يف هذا الوقت من العام.
يذكلر أنه تم اكتشلاف ثاث سلفن فايكينغ فقط يف 
حاللة جيدة يف النرويج يف املايض، بما يف ذلك سلفينة 
أوسليربغ املحفوظة جيدا والتي تم اكتشافها يف عام 
1903، وتعلرض جميعهلا اآلن يف متحف بالقرب من 

أوسلو.

رادار خيرتق األرض ويكشف »كنز« مدفون للفايكينغ

أهـمـيــة الـوسـاطــة
 لفض املنازعات

الـبـقـرة الـسـعـوديـة 
تتهيأ للذبح !

هل يبدأ اخلرف من الرحم؟
توصلت دراسة حديثة أجرتها جامعة كامربيدج، إىل أنه يمكن أن تحدث 
طفلرات يف الحمض النووي تجعل الخايا الدماغية لألجنة تنقسلم، ما 

يرجح يبدأ مرض الخرف من الرحم.
ويعتقلد الباحثلون أن النتائلج تقدم أملا يف عاجات جديلدة للخرف، 
حيث يواصل العلماء حول العالم سعيهم إليجاد حلول للقضاء عىل هذا 
امللرض. كما يأمل العلماء أن تفرس هلذه النتائج ملاذا يعاني الكثري من 
األشلخاص من الخرف عىل الرغم من أنه ال يوجد تاريخ عائيل لإلصابة 
باملرض. وقال الربوفيسلور باتريك تشلينري، الذي قاد الدراسة: »هذه 

الطفرات تنشأ يف الحمض النووي عندما تنقسم الخايا«.
 Newcastle Brain Tissue« وحللل الباحثلون 173 عينلة ملن مركلز
Resource«، وهلو جلزء ملن شلبكة البنلوك الربيطانيلة للمختلربات 

الطبية.
وجلاءت العينلات ملن أدمغة 54 شلخصا، منهلم 14 يتمتعون بصحة 
جيلدة، و20 مصابا بملرض ألزهايمر و20 مصابلا بالخرف املصاحب 

ألجسام ليوي )أحد أنواع الخرف املصاحب عادة لداء باركنسون(.

سم العناكب يعالج أحد أخطر أنواع الرسطان
توصلل علماء من جامعلة »QIMR« إىل أن 
سلم بعلض العناكلب يسلاعد يف مكافحة 

رسطان الجلد.
مللاريلا  اللللللللباحثلة  وقاللت 
إيكونوموبوللو، التابعلة للجامعلة: »بعلد 
التجلارب التلي أجريناهلا علىل الفلران 
مكافحلة  يف  الفعاللة  امللواد  الكتشلاف 
الرسطان، تبن لنا أن الببتيدات املوجودة يف 
سم عناكب الل Agelenidae تساعد يف عاج 

امليانوما، أو رسطان الجلد الخطري«.
وأضافت الباحثة قائلة: »لقد قمنا باختبار 
تأثري تلك الببتيدات عىل أورام مختلفة كانت 
موجلودة لدى الحيوانلات املخربية، وأبدت 

تللك امللواد فعاليلة ملحوظلة يف مكافحة 
مختللف أنلواع األورام، كملا أن تجاربنلا 
الرسيرية عىل بعض املتطوعن، أظهرت أن 
تلك املواد فعالة أيضلا يف مكافحة رسطان 

الجلد عند البرش«.
ويعترب سلم العلللللناكب ملن أكثر املواد 
التي بدأت تثري اهتمام العلماء يف السلنوات 
األخلرية، حتلى أن مجللللللموعلة ملن 
كوينزالنلد ومعهلد  الباحثلن يف جامعلة 
Florey للعللوم العللصبيلة، اكتشلفوا أن 
سلم العنكبوت قلادر علىل عللللاج نوع 
نلادر من الرصع، عجز العلم لسلنوات عن 

عاجه.

الذكاء االصطناعي للتنبؤ بالزالزل قبل وقوعها
كشلف فريلق بحلث ملن جامعلة طوكيلو 
مروبوليتلان علن اسلتخدام جديلد لللذكاء 
باسلتخدام  باللزالزل،  للتنبلؤ  االصطناعلي، 
تقنيات التعللم اآليل لتحليل التغريات الصغرية 
يف املجلاالت املغناطيسلية األرضية. وتسلمح 
هذه التقنيات بالتنبلؤ بالكوارث الطبيعية يف 
وقت أبكر بكثري من األسلاليب الحالية. وكتب 
الباحثلون، بقيادة الربوفيسلور كان أوكوبو، 
من جامعة طوكيو مروبوليتان: »من املعروف 

أن الزالزل وأمواج تسلونامي تكون مصحوبة 
بتغريات محلية يف املجال املغناطييس لألرض«. 
وتعرف الزالزل يف املقام األول بما يسمى تأثري 
»البيزوماغنيتيسم«، حيث يؤدي إطاق كمية 
هائلة من الضغط املراكم عىل طول الصدع إىل 
حدوث تغلريات محلية يف املجلال املغناطييس 
األريض. وبالنسلبة لتسلونامي، فلإن حركة 
البحلر املفاجئلة والواسلعة تسلبب تغلريات 
يف الضغلط الجلوي. وهلذا بلدوره يؤثر عىل 

طبقلة الغاف املتأيلن، وبالتلايل تغيري املجال 
املغناطييس األريض. وطور الفريق خوارزمية 
تعللم آيل حديثلة علىل غلرار كيفيلة توصيل 
العصبونات داخل الدماغ البرشي. ومن خال 
تغذية الخوارزمية بكميلة هائلة من البيانات 
املأخلوذة ملن القياسلات التاريخيلة، فإنها 
تسمح لها بإنشاء وتحسن مجموعة معقدة 
للغاية من العمليات التي تحلل البيانات بشكل 

أكثر فعالية ملا تم قياسه بالفعل.

اتقلدم باسلمي وجميع منتسلبي مؤسسلة املسلتقبل العراقي 
للصحافلة والنلرش ) جريلدة املسلتقبل العراقلي ووكاللة أنباء 
املستقبل( بخالص العزاء واملواسلاة إىل الزميل )مصطفى غازي 
فيصل( بوفاة والده املرحوم الحاج  )غازي فيصل حمود التميمي( 
صاحب دار املكتبة االهلية يف البرصة، سلائلن الله سلبحانللله 

وتعاىل أن يتغمد الفقليد بواسع رحمتللله ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله 
وذويه ومحبيه الصرب والسلوان.

تـعـزيــة

علي الدراجي
رئيس مجلس االدارة


