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اإلمام احلسني )عليه السالم(

سأمضي وما باملوت عـار على الفتـى 

 إذا ما نـوى حـقاً وجـاهـد مسـلما

ص2عبد املـهدي يبحث مـع ماكرون الدعم الفرنيس للعراق

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

حقوق االنسان تطالب احلكومتني االحتادية واملحلية بإيقاف حاالت التسمم بالبرصة

حتالف البناء: احلشد الشعبي يتعرض حلملة تشويه دولية جيب التصدي هلا

احلل األخري: مترير نصف التشكيلة الوزارية
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اتفق�ت الكت�ل واألحزاب السياس�ّية عىل 
تمرير نص�ف الكابينة الوزاري�ة وتأجيل 
النص�ف املتبقي لحني حس�م املرش�حني، 
وضم�ان عدم تدخل األحزاب السياس�ّية، 
بش�كل مب�ارش، بالضغ�ط ع�ىل رئي�س 
الوزراء املكلف ع�ادل عبد املهدي، لفرض 
مرشحيها عليه. وكشف مصدر مطلع عن 
»تقسيم« الحقائب الوزارية عىل املكونات 
ضمن الكابين�ة الحكومية الجديدة. وقال 
املص�در إن »الكابين�ة الوزارية ستقس�م 
اىل 12 حقيب�ة للمك�ون الش�يعي وس�تة 
للمكون الس�ني وثالثة للمك�ون الكردي 

وواحدة لالقلي�ات وعىل االرجح اىل املكون 
رئي�س  »يق�دم  أن  املس�يحي«، متوقع�اً 
الوزراء املكلف عادل عبد املهدي خالل هذا 
االس�بوع ويف موع�د اقص�اه االربعاء 14 
او 15 حقيب�ة وزاري�ة اىل مجل�س النواب 

للتصويت عليها«.
وأضاف املصدر، الذي فضل عدم الكش�ف 
الديمقراط�ي  »الح�زب  أن  اس�مه،  ع�ن 
الكردستاني اشرتط للمشاركة بالحكومة 
منح�ه وزارة س�يادية اضاف�ة اىل منصب 
نائب رئيس ال�وزراء، بينما ما زال املحور 
الوطني لم يحس�م خياراته من املرشحني 
وكال�ة  الوزارية«.ونقل�ت  للكابين�ة 
»الس�ومرية نيوز« عن املص�در القول أن 

»ال�وزارات املتف�ق عليها ضم�ن الكابينة 
الحكومية هي 22 وزارة لكن هناك حديث 
يط�رح عن احتمالية إع�ادة وزارات املرأة 

والسياحة والبيئة«.
الع�ام لالتح�اد  ب�دوره، كش�ف األم�ني 
اإلس�المي لرتكمان العراق جاس�م محمد 
جعفر عن االتفاق عىل تسمية القيادي يف 
الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار 
زيباري وزيرا للمالية.وقال جعفر إن »عبد 
املهدي لم يحس�م أمره بش�ان اي مرشح 
لشغل الوزارات باستثناء تسمية هوشيار 
زيباري كوزي�ر للمالية كخط�وة إلرضاء 

الحزب الديمقراطي الكردستاني.
التفاصيل ص2

الرافدين يطلق وجبة 
جديدة من سلف موظفي الدولة 

عن طريق »املاسرت كارد«

اخلطوط اجلوية العراقية : 
تنهي استعداداهتا لنقل زائري اربعينية 

االمام احلسني )عليه السالم( جوًا

الكهرباء تنفذ خطة خاصة 
باالربعينية وتستثني كربالء والنجف 

من القطع املربمج

حوار إلعادة )3( وزارات إىل الواجهة بعد الغائها.. والدميقراطي يسعى إىل »فرض« شخصيات متورطة بالفساد
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العدل متدد عمل اللجنة اخلاصة بطلبات االعادة للخدمة ملنتسبي اإلصالحرشطة دياىل تعلن اهنيار »جملس احلرب« يف تنظيم »داعش«
العـامــري: لـن نـسـمـح للـطـائـفـيـيـن بـالـعـودة مـرة أخـرى

فالفريدي 
يثـيـر الشكـوك حــول

 عودة نيامر
ص3 ص3 ص3

استياء دويل من اعرتاف السعودية بقتل خاشقجي
      بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت املستش�ارة األملانية انغال م�ركل، أمس 
الس�بت، تعقيبا عىل اإلعالن الس�عودي بش�أن 
مقت�ل الصحايف جمال خاش�قجي إنها تطالب 
بمزيد م�ن التوضي�ح لظروف قت�ل الصحفي 
معتربة الحادث بأنه »مروع« ولم يتم لحد اآلن 
توضيح مالبس�اته، مشرة إىل رضورة توضيح 

ظروف الحادث.
وقال�ت م�ركل، خ�الل حديثه�ا ع�ن الث�ورة 

السلمية يف أملانيا الرشقية السابقة عام 1989، 
»خرجن�ا إىل الش�وارع ليكون لدين�ا حرية رأي 
وحرية صحافة وحرية دينية... هذه الحريات 
ليس�ت أم�را بديهي�ا يف العال�م ع�ىل اإلطالق. 
فلننظ�ر حولن�ا: اآلن يف الس�عودية، األح�داث 
الرهيبة، حيث لم تتضح مالبس�اتها حتى اآلن، 

وحيث نطالب بتفسرها بالطبع«.
إنه�ا  اإلس�بانية  الحكوم�ة  قال�ت  بدوره�ا، 
”مس������تاءة“ من امل����علوم�ات الواردة 
من الرياض عن مقتل الصحفي الس����عودي 

املعارض جمال خاشقجي.
وأضافت يف بيان ”الحكومة اإلسبانية مستاءة 
من التقارير األولية من االدعاء السعودي بشأن 
م�وت الصحفي الس�عودي جمال خاش�قجي 
يف القنصلي�ة الس�عودية يف اس�طنبول وتقدم 

خالص تعازيها ألرسته“. 
وأي�د البيان دعوة األم�ني العام لألم�م املتحدة 
أنطوني�و جوتري�ش إلج�راء تحقي�ق ش�امل 
وشفاف من أجل محاس�بة املسؤولني عن تلك 

الواقعة التي أثارت ضجة عاملية.

احلشد ينتشـر مـن شمـال بحيـرة الـرزازة 
وحتى بحر النجف لتأمني الزائرين

حمافظ البرصة يعلن عودة العمل بمرشوع جماري 
3الرباضعية االسبوع احلايل 3

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مس�ؤول يف الحكوم�ة العراقية، 
أمس السبت، أن بالده أجرت التحرضيات 
الالزمة الس�تقبال ما ال يقل عن 3 ماليني 
زائر أجنبي، إلحياء ذكرى أربعينية اإلمام 
الحس�ني )ثان�ي أئم�ة أه�ل البي�ت لدى 

الطائفة الشيعية(.
وتعترب »األربعينية«، من أهم املناس�بات 
الديني�ة، حي�ث تخ�رج مواك�ب رمزي�ة 
للعزاء، ويتوافد مئات اآلالف من الشيعة، 

من كافة أنحاء العالم، إىل كربالء املقدسة، 
لزيارة مرقد اإلمام الحسني عليه السالم، 

ويأتي الكثر منهم مشياً عىل األقدام.
وق�ال رئي�س هيئ�ة الس�ياحة، محمود 
الزبيدي، محمود الزبيدي، إن »التقديرات 
تش�ر إىل أن أعداد الزائري�ن من مختلف 
الدول العربية واإلسالمية قد تتجاوز )3( 
مالي�ني زائر، وس�يكون م�ن بينهم نحو 
مليوني زائر إيراني«. وأوضح الزبيدي أن 
»العراق اتخذ جمي�ع اإلجراءات الخاصة 
باس�تقبال الزائري�ن ابت�داًء م�ن املنافذ 

الحدودي�ة واملطارات، وص�والً إىل مدينة 
كربالء جنوبي البالد«.

ويصادف ذكرى أربعينية األمام الحسني 
يف ال�20 من ش�هر صف�ر 30 من ترشين 
األم�ن  الج�اري. وتف�رض ق�وات  األول 
العراقي�ة إج�راءات أمني�ة مش�ددة عىل 
امت�داد الط�رق املؤدي�ة م�ن املحافظات 
الجنوبية، ومن العاصم�ة بغداد باتجاه 
مدينة كربالء، منعاً لهجمات متوقعة قد 

يشنها تنظيم »داعش«.
التفاصيل ص2

العـراق يستعـد الستقبـال )3( مالييـن زائـر أجنبـي 
خالل أربعينية اإلمام احلسني »عليه السالم«
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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العدل متدد عمل اللجنة اخلاصة بطلبات االعادة للخدمة ملنتسبي اإلصالح
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت وزارة العدل، أمس الس�بت، تمديد عمل لجنة استالم طلبات االعادة للخدمة ملنتسبي 
دائرة االصالح العراقية. وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»هذا القرار الذي صدر بالتمديد سيس�تمر لغاية نهاية الش�هر الجاري، حيث يش�مل الذين 
تمت اقالتهم بسبب الغياب، وكذلك حاالت التزوير بعد حصولهم عىل قرار قضائي بشمولهم 
بقانون العفو العام«. واضافت الوزارة أن »الوزير حيدر الزاميل اس�تحصل موافقة مجلس 
ال�وزراء خ�الل الجلس�ة املاضية عىل معالج�ة حالة الزي�ادة بتعويض�ات املوظفني وكذلك 
باملخصصات املحس�وبة للحراس االصالحيني يف دائرت�ي االصالح العراقية واصالح االحداث 
وبواق�ع مخصص�ات الطعام ٢٢٠ الف دينار ش�هريا للحارس ومخصص�ات خطورة ثابتة 
٤٥٠ الف دينار ملنتس�بي الدائرت�ني وتمت املوافقة عىل اضافته�ا اىل تخصيصات الوزارة يف 
موازن�ة ع�ام ٢٠١٩«. ولفت�ت اىل ان »تلك املخصصات تكون مس�تحقة وناف�ذة من تاريخ 

دخول القانون وتعليماته حيز النفاد ونرشها يف جريدة الوقائع العراقية.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اتفق�ت الكت�ل واألحزاب السياس�ّية 
عىل تمري�ر نصف الكابين�ة الوزارية 
وتأجي�ل النصف املتبقي لحني حس�م 
تدخ�ل  ع�دم  وضم�ان  املرش�حني، 
األحزاب السياس�ّية، بش�كل مبارش، 
بالضغ�ط عىل رئيس ال�وزراء املكلف 
عادل عبد املهدي، لفرض مرش�حيها 

عليه.
وكش�ف مصدر مطلع عن »تقسيم« 
الحقائب الوزارية عىل املكونات ضمن 

الكابينة الحكومية الجديدة.
وقال املص�در إن »الكابين�ة الوزارية 
للمك�ون  حقيب�ة   ١٢ اىل  ستقس�م 
الشيعي وستة للمكون السني وثالثة 
للمك�ون الك�ردي وواح�دة لالقليات 
وعىل االرج�ح اىل املكون املس�يحي«، 
أن »يق�دم رئي�س ال�وزراء  متوقع�اً 
املكل�ف ع�ادل عبد امله�دي خالل هذا 
االس�بوع ويف موعد اقص�اه االربعاء 
١٤ او ١٥ حقيب�ة وزاري�ة اىل مجلس 

النواب للتصويت عليها«.
وأض�اف املص�در، ال�ذي فض�ل عدم 
»الح�زب  أن  اس�مه،  ع�ن  الكش�ف 
اش�رط  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
للمش�اركة بالحكوم�ة منح�ه وزارة 
سيادية اضافة اىل منصب نائب رئيس 
الوزراء، بينما م�ا زال املحور الوطني 
ل�م يحس�م خيارات�ه من املرش�حني 

للكابينة الوزارية«.
ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن 

املص�در الق�ول أن »ال�وزارات املتفق 
عليها ضم�ن الكابينة الحكومية هي 
٢٢ وزارة لك�ن هن�اك حدي�ث يطرح 
ع�ن احتمالي�ة إع�ادة وزارات امل�رأة 

والسياحة والبيئة«.
بدوره، كش�ف األمني الع�ام لالتحاد 
اإلس�المي لركم�ان الع�راق جاس�م 
محمد جعفر عن االتفاق عىل تسمية 
الديمقراط�ي  الح�زب  يف  القي�ادي 
الكردس�تاني هوش�يار زيباري وزيرا 

للمالية.
وقال جعفر إن »عبد املهدي لم يحسم 
أمره بشان اي مرشح لشغل الوزارات 
باس�تثناء تس�مية هوش�يار زيباري 
إلرض�اء  كخط�وة  للمالي�ة  كوزي�ر 
الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد 
خس�ارته منصب رئي�س الجمهورية 
ومن اجل منح زيباري صفحة بيضاء 

جديدة«.
أن »املفاوضات السياس�ية  وأض�اف 
ب�ني رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي 
والكت�ل مازال�ت مس�تمرة م�ن اجل 
اعالن حكومة توافقية بني الجميع«.

وتاب�ع جعفر ان »إع�ادة وزير املالية 
املقال يف الربملان عىل خلفية فساد مايل 
ضخم هو عار سيايس ومرفوض من 
اغلب الكتل السياس�ية اال ان التوافق 
السيايس سيكون هو عامل الحسم يف 

نهاية املطاف«.
واك�دت النائبة عن تيار الحكمة عبري 
الكابين�ة  أن  بجانبه�ا،  الحس�يني، 
الوزارية الجديدة س�تخلو من تسمية 

وزي�ري الدف�اع والداخلية وس�تبقى 
تدار بالوكالة لحني االتفاق بني الكتل 

السياسية ورئيس الحكومة املكلف.
وقالت الحس�يني يف ترصيح صحفي 
إن »رئيس الحكومة املكلف عادل عبد 
املهدي س�يعلن ال�وزارة الجديدة عىل 
مجلس النواب ليس بكامل حقائبها«، 
الدف�اع  »وزارت�ي  أن  إىل  مش�رية 
والداخلي�ة س�تكون بالوكال�ة لحني 
االتفاق مع رؤس�اء الكتل السياسية 

ورئيس الحكومة«.
وأضافت الحس�يني، أن »عدم اختيار 
ش�خصية من تيار الحكم�ة ال يعني 

ذهابنا اىل املعارضة بل سنبقى داعمني 
لعبد املهدي كما اعلنا س�ابقا«، الفتة 
إىل أن »الحكمة س�تكون كتلة مراقبة 

شديدة داخل مجلس النواب«.
وكان النائب عن ائتالف دولة القانون 
عب�د االله النائيل رج�ح خلو الكابينة 
الوزاري�ة  املقبل�ة م�ن ارب�ع وزارات 
س�يادية خ�الل تقديمه�ا اىل الربملان 
الثالث�اء املقبل�ة, مبين�ا ان ال�رصاع 
الس�يايس الداخيل ب�ني الكتل هو من 

أخر حسم اختيار تلك الوزارات.
باملقابل، كشف عضو املجلس القيادي 
التحاد الوطني الكردستاني اريز عبد 
الله عن ابالغ وف�د االتحاد الوطني يف 
بغداد رئيس الوزراء املكلف عادل عبد 

املهدي دعم قيادته املطلق لحكومته.
الل�ه إن “وف�د االتح�اد  وق�ال عب�د 
يف  املف�اوض  الكردس�تاني  الوطن�ي 
بغداد ابلغ رئيس الوزراء املكلف عادل 
عبد املهدي دعم قيادة االتحاد املطلق 

لحكومته يف مجلس النواب”.
الوطن�ي  “االتح�اد  أن  وأض�اف، 
الكردستاني لم يبحث مع عبد املهدي 
منح�ه اي وزارة او منص�ب بل منحه 
كام�ل الحرية والصالحية يف تس�مية 
ال�وزراء وتحدي�د حص�ة االتح�اد يف 

الحكومة املقبلة”.
وأكد عبد الله، “اننا نس�عى اىل تثبيت 
مفه�وم املواطن�ة وتطبيق الدس�تور 
االتح�ادي وانه�اء االزم�ة م�ع بغداد 
وفتح صفح�ة جديدة ضم�ن العراق 

االتحادي املوحد”.

حوار إلعادة )3( وزارات إىل الواجهة بعد الغائها.. والدميقراطي يسعى إىل »فرض« شخصيات متورطة بالفساد

احلل األخري: مترير نصف التشكيلة الوزارية

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس مجلس الوزراء املكلف عادل عبداملهدي، 
أم�س الس�بت، م�ع الرئي�س الفرن�ي إيمانوي�ل 
ماكرون هاتفياً تشكيل الحكومة الجديدة، والدعم 
الفرني للعراق. وذكر املكتب االعالمي لعبد املهدي، 

يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
االخ�ري »تلقى اتصاال هاتفيا م�ن الرئيس الفرني 
إيمانوي�ل ماك�رون، هن�أه فيه بتكليفه بتش�كيل 
الحكوم�ة العراقية، متمنيا ل�ه ولحكومته التوفيق 
والنج�اح«. واك�د ماك�رون، بحس�ب البي�ان، عىل 
»اس�تمرار دعم فرنسا للعراق خالل املرحلة املقبلة 

وباألخ�ص يف مجال اإلعمار إضاف�ة إىل القطاعات 
األخرى«. واش�ار اىل انه »جرى خالل االتصال بحث 
التع�اون الثنائ�ي ب�ني البلدين مس�تقبال والس�بل 
الكفيلة لتعزيزه�ا يف مختلف املجاالت، ومناقش�ة 
األوض�اع العام�ة يف العراق واملنطق�ة وأهمية دعم 

املجتمع الدويل إلعماره«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت صحيفة “تينس�ن” االمريكية، أمس السبت، 
عن نرش اللواء القتايل االول الذي يقع مقره يف معسكر 
فورت كامبل من الفرقة املجوقلة ١٠١ يف العراق دعما 
لعملي�ات التحالف الدويل هناك خالل الش�تاء املقبل.

وذكرت الصحيفة، أنه وطبقا لبيان للجيش االمريكي 

فإن “اللواء االول س�يحل محل فوج الفرسان الثالث 
الذي كان قد وصل اىل العراق يف الربيع املايض”. وقال 
الكولونيل ديرك تومس�ون قائد اللواء القتايل االول إن 
“جنودنا مدربني بشكل جيد ومستعدون لهذه املهمة 
املهم�ة”، مش�ريا إىل انه “فخ�ور بكل عمله�م الجاد 
والتزامهم ، ونشعر باالمتنان للدعم الذي تلقيناه من 

عائالتنا ومجتمع فورت كامبل”. 

        بغداد / المستقبل العراقي

االس�تخبارات  مديري�ة  اعلن�ت 
خلي�ة  ع�ىل  القب�ض  العس�كرية، 
إرهابي�ة كانت تخطط الس�تهداف 
الزائري�ن بعدة محافظ�ات. وقالت 
املديري�ة يف بيان تلقت »الغد برس« 
نس�خة من�ه، إن »مف�ارز مديرية 
االس�تخبارات العس�كرية يف خلية 

االس�تخبارات ومكافح�ة االرهاب 
وبالتع�اون م�ع رسي�ة الواجب�ات 
التابعة للمديرية وبعملية  الخاصة 
اس�تباقية نوعية جريئة وشجاعة 
االس�تخبارية  املعلوم�ة  اعتم�دت 
الدقيقة وب�إرشاف مبارش من قبل 
العس�كرية  االس�تخبارات  مدي�ر 
عىل تنفيذه�ا تمكنت م�ن اخراق 
وتفكيك خلي�ة إرهابية ترابط مع 

بعضها يف عدة محافظات«. 
رج�ال  تمك�ن  »حي�ث  وأضاف�ت 
م�ن  العس�كرية  االس�تخبارات 
عنارصه�ا  واس�تدراج  اخراقه�ا 
له�م  نصب�ت  محكم�ة  لكمائ�ن 
وااليقاع به�م تتابعيا والقبض عىل 
جميع افرادها والتي ضمت عنارص 
تش�غل مناص�ب ع�دة يف التنظي�م 

االرهابي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مس�ؤول يف الحكومة العراقية، أمس 
الس�بت، أن بالده أجرت التحرضيات الالزمة 
الستقبال ما ال يقل عن 3 ماليني زائر أجنبي، 

إلحياء ذكرى أربعينية اإلمام الحس�ني )ثاني 
أئمة أهل البيت لدى الطائفة الشيعية(.

وتعت�رب »األربعيني�ة«، م�ن أهم املناس�بات 
الديني�ة، حيث تخرج مواك�ب رمزية للعزاء، 
ويتوافد مئات اآلالف من الش�يعة، من كافة 

أنح�اء العال�م، إىل كرب�الء املقدس�ة، لزيارة 
مرق�د اإلمام الحس�ني عليه الس�الم، ويأتي 

الكثري منهم مشياً عىل األقدام.
وقال رئيس هيئة السياحة، محمود الزبيدي، 
محمود الزبيدي، إن »التقديرات تش�ري إىل أن 

أع�داد الزائرين م�ن مختلف ال�دول العربية 
واإلس�المية ق�د تتج�اوز )3( مالي�ني زائر، 
وس�يكون م�ن بينه�م نح�و مليون�ي زائ�ر 
إيراني«. وأوض�ح الزبي�دي أن »العراق اتخذ 
جميع اإلجراءات الخاصة باستقبال الزائرين 

ابتداًء من املنافذ الحدودية واملطارات، وصوالً 
إىل مدينة كربالء جنوبي البالد«.

ويص�ادف ذكرى أربعينية األمام الحس�ني يف 
ال�٢٠ من ش�هر صفر 3٠ م�ن ترشين األول 
الج�اري. وتف�رض ق�وات األم�ن العراقي�ة 

إج�راءات أمنية مش�ددة عىل امت�داد الطرق 
املؤدي�ة م�ن املحافظ�ات الجنوبي�ة، وم�ن 
العاصم�ة بغ�داد باتج�اه مدين�ة كرب�الء، 
منع�اً لهجم�ات متوقع�ة قد يش�نها تنظيم 

»داعش«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اته�م النائ�ب ع�ن تحال�ف البن�اء 
مهدي امريل، أمس السبت، الواليات 
املتحدة األمريكية والكيان اإلرسائييل 

بش�ن  والس�عودي����ة  وبريطانيا 
ض�د  مغ��رض�ة  إعالمي�ة  حمل�ة 
الحش�د الش�عبي تحاول استهداف 
داعي�ا  املتح���قق�ة،  االنتص�ارات 
الجمي�ع إىل الوق��وف ض�د ت���لك 

الحملة الشعواء.
وق�ال ام�ريل إن »هن�اك اس�تهدافا 
ممنهج�ا م�ن قب�ل وس�ائل إع�الم 
غربي�ة وأخرى عربي�ة تحاول النيل 
م�ن انتص�ارات الحش�د عس�كريا 

وسياسيا«، مبينا أن »بعض وسائل 
الغربي�ة والعربي�ة تحاول  االع�الم 
استهداف  انتصارات الحشد الشعبي 

من خالل الصاق التهم به«. 
وأض�����اف أن »ف���ش�ل اإلدارة 

األمريكية من خالل مبعوثها االممي 
التدخل يف ش�ؤون الع�راق الداخلية 
وس�ائل  تج�����ني�د  اىل  دفعه�ا 
اع�الم ماجورة تري�د الن����يل من 

انتصارات العراقيني«

عبد املهدي يبحث مع ماكرون الدعم الفرنيس للعراق

صحيفة: أمريكا تعتزم نرش الفرقة املجوقلة )101( يف العراق

القبض عىل خلية إرهابية كانت ختطط الستهداف الزائرين

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، 
أم�س الس�بت، ع�ن إلق�اء القبض عىل 
»إرهابية« وضبط كدس للعتاد يف مدينة 

املوصل.
وقالت املديرية يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »مفارز مديرية 
االس�تخبارات العس�كرية يف الفرقة ٢٠ 
وبعملي�ة اس�تباقية نف�ذت بن�اء ع�ىل 
معلومات اس�تخبارية دقيق�ة ومتابعة 
مس�تمرة ألق�ت القب�ض ع�ىل إح�دى 
اإلرهابي�ات يف ح�ي االنتص�ار بالجانب 
األيرس من املوصل وهي زوجة اإلرهابي 
املقبور الذي كان يشغل منصب املسؤول 

األمني لجنوب املوصل«.

وأضاف�ت املديري�ة أن »اإلرهابي�ة م�ن 
للقض�اء بموج�ب مذك�رة  املطلوب�ات 
قب�ض وفق امل�ادة ٤ إره�اب، وقد أدلت 
عن معرفته�ا بوجود كدس للعتاد مخبأ 
بأحد ال�دور يف منطقة ١7 تموز يف أيمن 

املوصل«.
وتاب�ع أن�ه »وب�����دالل�ة اإلرهابي�ة 
تحركت مفارز االستخبارات العسكرية 
وت�م ضبط الك��دس ال�ذي احتوى عىل 
 TNT ح�زام ناس�ف و٢ كغم من م�ادة
و١٠٠  العب�وات  صناع�ة  يف  يس�تخدم 
اطالقة عتاد سالح البمبكشن، باإلضافة 
إىل حاوي�ة عت�اد ب�ي ك�ي يس وس�الح 
بمبكش�ن حيث تم تدمري املواد من قبل 
مفارز هندس�ة الفرقة يف موقع منتخب 

لهذا الغرض«.

االستخبارات العسكرية تعلن القبض عىل »إرهابية« 
وضبط كدس للعتاد يف املوصل

العراق يستعد الستقبال )3( ماليني زائر أجنبي خالل أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم(

حتالف البناء: احلشد الشعبي يتعرض حلملة تشويه دولية جيب التصدي هلا

        بغداد / المستقبل العراقي

عد رئي�س تحالف »البن�اء« واالمني العام 
ملنظمة »ب�در« هادي العام�ري ما تحقق 
من هزيمة داعش عسكريا بالعراق »رضبا 

من الخيال«.
وق�ال العامري يف كملة ل�ه خالل افتتاحه 
حس�ينية »املصطفى« يف قض�اء املقدادية 

بمحافظ�ة دي�اىل ان »ما تحق�ق من نرص 
كان يعت�ربه البعض رضبا م�ن الخيال«، 
مردف�ا بالق�ول انه »علين�ا املحافظة عىل 
هذا النرص واذا اردنا ان نحافظ عليه يجب 

ان نوحد الكلمة«.
واضاف »تجاوزنا الطائفية ولم نسمح لها 
بالعودة مرة اخرى ولن نسمح للطائفيني 

بالعودة مرة اخرى« .

        بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب مكت�ب املفوضي�ة العلي�ا لحق�وق 
االنسان يف محافظة البرصة، أمس السبت، 
الحكومت�ني االتحادي�ة واملحلي�ة بايق�اف 
ح�االت التس�مم يف املحافظة. وذك�ر بيان 
للمكتب تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان »الحكومت�ني املركزي�ة واملحلي�ة 
باتخاذ خطوات جادة ومهنية توازي مكانة 
أهله�ا«،  وتضحي�ات  الب�رصة  محافظ�ة 

مبينا ان »عدم توقف حاالت التس�مم رغم 
انخفاض درجات الحرارة ووصول إعدادها 
إىل ١١٤ الف حال�ة يجعلنا يف قلق كبري عىل 
حياة املواطنني«. واكد مكتب املفوضية انه 
»مستمر يف رفع الشكاوى ازائها إىل رئاسة 
األستئناف التي إحالتها إىل محاكم التحقيق 
املختصة«، مطالباً الحكومة ب� »موقف جاد 
من الحلول التي التزال ترقيعية وتخصيص 
م�ايل لكل عائلة برصية للتغلب عىل نفقات 

املاء والدواء«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن قائد رشطة دياىل اللواء فيصل كاظم 
العب�ادي، أم�س الس�بت، ع�ن انهي�ار ما 
اس�ماه مجل�س الح�رب يف تنظيم داعش 
داخل املحافظة.وقال العبادي يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه ان »تنظيم 
داعش تعرض�ت اىل رضبات موجعة خالل 
٢٠١8 كان ابرزها القضاء عىل اغلب قادة 

ما يس�مى باالجنحة العس�كرية لقواطع 
والية دياىل يف تنظيم داعش والذي تتكش�ل 

منه مايعرف بمجلس الحرب«.
واض�اف ان »مجل�س الح�رب يف تنظي�م 
ان  اىل  الفت�ا  بالكام�ل«،  انه�ار  داع�ش 
»التنظي�م انتهت قدراته بش�كل كبري ولم 
يع�د لدي�ه س�وى فل�ول هارب�ة يف بعض 
املناطق مختبئ�ة يف مضافات التقوى عىل 

مواجهة القوات االمنية«.

العامري: لن نسمح للطائفيني بالعودة مرة أخرى

حقوق االنسان تطالب احلكومتني االحتادية واملحلية 
بإيقاف حاالت التسمم بالبرصة

رشطة دياىل تعلن اهنيار »جملس احلرب«
 يف تنظيم »داعش«

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئيس مجل�س الوزراء املنتهي�ة واليته حي�در العبادي، 
أمس الس�بت، عىل اهمية ابعاد العمل االمني والعسكري عن 
التأثريات الحزبية.وذكر بيان ملكتب العبادي تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، ان »العب�ادي اجرى زي�ارة اىل قيادة 
العمليات املش�ركة، وعق�د اجتماعاً مع قادته�ا، اضافة اىل 
ان�ه ق�دم ش�كره اىل كل الضباط واملمنتس�بني الذي�ن كانوا 
يتواج�دون ليالً ونه�اراً يف القي�ادة«. وبني العبادي بحس�ب 

البي�ان »كلم�ا جئت يف اوق�ات متأخ�رة ويف اي وقت اجدهم 
كخلي�ة نحل يعملون بجهود كبرية حققت االنتصار«، موكداً 
عىل »اهمي�ة إبقاء قيادة العمليات املش�ركة لدورها الكبري 
يف تنس�يق العمل بني جميع صنوف القوات واالجهزة االمنية 
والعسكرية وملا قدمته من عمل كبري يف الحرب عىل داعش«. 
واش�ار اىل »تضحيات ابناء ش�عبنا من الشهداء والجرحى«، 
معترباً اياهم هم »صناع النرص مش�يدا بالجهود التي بذلتها 
قيادة العمليات املشركة وبجهود قواتنا البطلة التي حققت 

االنتصار عىل االرهاب«. 

العبادي يؤكد عىل امهية »ابعاد« العمل االمني والعسكري عن »التأثريات احلزبية«
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   بغداد / المستقبل العراقي

خص�ص مدي�ر ع�ام دائ�رة صح�ة بغ�داد / الك�رخ 
چاس�ب لطي�ف الحچام�ي« مبل�غ )1325000000( 
ملي�ار ثالثمائة و خمس�ة وعرشون ملي�ون دينار اىل 
مستش�فيات و قطاع�ات الرعاي�ة الصحي�ة االولي�ة 

التابعة للدائرة اضافة اىل تخصيصاتها االعتيادية
ويذك�ر ان الدائرة ق�د خصصت قبل اس�بوعني مبلغا 
مقداره مليارين وس�بعمائة مليون دينار ملؤسس�ات 
الدائ�رة وبهدف االرتق�اء بالواقع الصحي و تحس�ني 

الخدمات الطبية والصحية خدمة للمواطن العراقي .

   ذي قار / المستقبل العراقي

كش�ف النائ�ب االول ملحاف�ظ ذي ق�ار ع�ادل الدخييل، عن 
املوقف املائي للمحافظة.

وقال الدخييل، يف بيان، تلقت » املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، انه »الزال�ت تصاريف نهر الفرات الواردة إىل محافظة 
ذي قار دون الحصة املائية املقررة نتيحة االس�تهالك العايل 
للمي�اه والتج�اوزات الحاصلة  قبل محافظ�ة ذي قار عىل 
عمود النهر حيث كان الترصيف املتحقق هذا اليوم 28م3/

ثا ومنسوب النهر يف مدينة النارصية 2.20م«.
واضاف، ان » هذا املنس�وب منخفض وحرج جدا وقد يؤدي 
إىل التأث�ر الس�لبي عىل عم�ل املحطة الحراري�ة ومحطات 

االسالة مقدم النواظم الذيلية ومؤخر تلك النواظم ».
وتابع، انه »بالنس�بة لنهر الغراف ف�أن ترصيفه 130م3/

ث�ا وترصيف حصة محافظ�ة ذي قار 98م3/ث�ا من أصل 
الحصة البالغة 110 م3/ثا نتيجة استمرار تجاوز محافظة 
واس�ط عىل الحصص املائية املقررة وحص�ة محافظة ذي 

قار«.
واكد الدخييل، ان »مما تقدم اعاله يتبني استمرار انخفاض 
التصاري�ف ال�واردة إىل محافظ�ة ذي قار يف نه�ري الفرات 
والغ�راف نتيج�ة اس�تمرار التج�اوز الحاص�ل عىل حصة 
محافظ�ة ذي ق�ار يف النهرين اع�اله من قب�ل املحافظات 

املتحاددة.

   بغداد / المستقبل العراقي

وجه وزير التعليم الع�ايل والبحث العلمي 
بتخصي�ص مبل�غ  العي�ي،  عبدال�رزاق 
150 مليون دينار لتطوي�ر البنى التحتية 
ورشاء  املخت�رات  وإدام�ة  الجامعي�ة 
األجهزة الالزمة.وذكر بيان الوزارة تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، ان »الوزير العيي 
وجه بتخصيص مبل�غ 150 مليون دينار 
لتطوي�ر البنى التحتي�ة الجامعية وإدامة 
املخترات ورشاء األجهزة الالزمة«، مشرا 
اىل ان�ه »افتتح معرضا لألجه�زة العلمية 
لطلبة جامعة نين�وى وأعرب عن حرصه 
عىل استكمال األبنية الجامعية يف الجانب 
األيمن من املدينة«. واشار اىل ان »العيي 
تفقد كليات البيئ�ة وتقاناتها والتمريض 
والصيدلة وطب االس�نان التابعة لجامعة 
املوصل الت�ي تم تأهي�ل مفاصلها ضمن 
مشاريع صندوق إعمار املناطق املترضرة 
من العملي�ات االرهابية، فيما ثمن جهود 
املؤسس�ات التعليمي�ة يف إع�ادة تأهي�ل 
الحياة وإنعاش مساحاتها التي عبث بها 

اإلرهابيون .

ختصيص »150« مليون 
دينار لتطوير البنى التحتية 

للجامعات يف املوصل

    بغداد / المستقبل العراقي

اطلق مرصف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي 
دوائ�ر الدولة التي تراوحت ما بني الخمس�ة والعرشة 

ماليني دينار عن طريق املاسرت كارد الدولية .
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان صحفي تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه ،انه » تم رصف دفعة 
جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة ألكثر من 1200 

موظف الذين تم توطني رواتبهم لدى املرصف«.
وأوض�ح البيان ان » رصف تلك الس�لفة تم عن طريق 
اب�الغ املوظ�ف ع�ر إرس�اله رس�الة نصي�ة تخطره 
بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان استكمل كافة اإلجراءات 
القانونية ملنحه اياها ورصفها عن طريق أدوات الدفع 

االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها .

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف موظفي 
الدولة عن طريق »املاسرت كارد«

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة، ع�ن خطتها 
الس�نوية لتجهيز مزارعي محافظة نينوى بحصصهم من 
منتوج زيت الغاز الخاصة بموس�م الحصاد 2018 والبالغة 
ما يقارب من )2( مليون لرت  يأتي ذلك يف اطار دعم القطاع 
الزراعي يف املحافظة، فيما بينت الرشكة ان التجهيز مسبوق 

بإجراءات الكشف املوقعي لتحديد حصص الفالحني.
وق�ال مدي�ر عام الرشكة املهندس كاظم مس�ر ياس�ني يف 
بيان تلقته »املستقبل العراقي« أن »رشكة التوزيع مستمرة 
بتجهيز املزارعني يف محافظة نينوى بمنتوج زيت الغاز من 
خالل هيأة التجهيز التابعة لها وبالس�عر الرسمي املدعوم 
البال�غ ٤00 دينار / لرت«  مش�را اىل ان »ه�ذا االجراء يأتي 
يف اط�ار الخطة الزراعي�ة املعتمدة من قب�ل وزارة الزراعة 
ع�ر مديريتها يف نينوى مبيناً ان هذا اإلجراء يتم بعد إجراء 
الكش�ف املوقعي من قبل لجان خاصة لهذا الغرض لتحديد 
الحصة املطلوب�ة وإكم�ال اإلج�راءات الالزمة«.من جانب 
اخر نق�ل البيان عن إحس�ان م�وىس مدير هي�أة التجهيز 
يف رشك�ة التوزيع، قول�ه ان »انهم قام�وا بتخير املزارعني 
بتجهيزهم حسب املساحة املزروعة أو إعتماداً عىل اآلليات 

واملضخ�ات والس�احبات الزراعي�ة«، مضيف�اً أن »الرشكة 
تسعى جاهدة لدعم القطاع الزراعي ألجل النهوض بواقعه 
حس�ب اإلمكانيات املتاحة«.م�ن الجدير ذك�ره بأن وزارة 
النف�ط متمثل�ًة برشكة التوزي�ع تؤكد مراراً عىل إس�تمرار 
توفرها وتجهيزها للمشتقات النفطية للقطاعات الزراعية 
والصناعية حرصاً منها عىل تحسني أداءها وإنتاجها نظراً 
للظ�روف التي واجهتها املدينة من ج�راء االرهاب الذي اثر 

عىل البنى التحتية فيها ومنها القطاع الزراعي.

املنتجات النفطية ختصص مليوين لرت من زيت 
الوقود »الگاز« ملزارعي نينوى

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الكهرباء، عن خطتها الخاصة 
بزيارة أربعينية استش�هاد االمام الحس�ني 
)عليه الس�الم(، مبين�ة أن الخطة تضمنت 

استثناء محافظتي كربالء والنجف.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب 
املدرس، يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
إن »غرفة العمليات التي تم تشكيلها يف مقر 
الوزارة منذ اكثر من ش�هر، برئاس�ة وكيل 
الوزارة لشؤون النقل والتوزيع، عبد الحمزة 
هادي، وعضوية املالكات املتقدمة يف الدوائر 
الفني�ة )اإلنتاج والنق�ل والتوزيع( والدائرة 
اإلداري�ة، لتكون عىل تواصل م�ع املديريات 
املرتبطة بها وحس�ب االختصاصات يف حال 
االحتي�اج إىل دع�م خالل فرتة الزي�ارة، وقد 
نف�ذت إج�راءات عاجلة اس�تعداداً للزيارة، 
وقد انبثق�ت عنها لجان عىل مس�توى عايل 

من املالكات املتقدمة يف الوزارة«.
وأض�اف امل�درس، أن »غرف�ة العمليات قد 
وضع�ت إلي�ة لصيان�ة ش�بكات التوزي�ع 

واإلن�ارة يف املناطق التي يم�ر منها الزائرين 
إثناء توجههم إىل محافظة كربالء املقدسة، 
لضم�ان ديموم�ة خدم�ة الكهرب�اء خالل 
الزيارة«، الفتا إىل »استثناء محافظتي كربالء 
املقدسة والنجف األرشف من القطع املرمج 
للطاقة الكهربائي�ة منذ اول أمس الخميس 

ي�وم  ولغاي�ة   ،2018  /10/  18 املواف�ق 
الخميس املقبل، لإلسهام يف انجاح الزيارة«.

وتاب�ع، أنه »ت�م اس�تثناء مغذي�ات اإلنارة 
م�ن القطع املرم�ج للفرتة م�ن )1٧ لغاية 
25 /10/ 2018(، إىل جان�ب التش�ديد عىل 
الخفارات يف كافة قطاع�ات الوزارة لتكون 

بإع�داد مضاعفة تحس�با ألي ط�ارئ، مع 
تحديد حركة العجالت عىل الطرق الرئيسية 
التي يس�لكها الزائرين، إضاف�ة إىل االعتماد 
عىل أسلوب املرابطة يف التقاطعات واملناطق 
الرئيس�ية ملفارز الصيانة وبموجب باجات 
معرف�ة رس�ميا«.وبني املتحدث الرس�مي، 
أنه »تم توجي�ه املديريات والرشكات العامة 
للتوزيع والنقل كافة بالتنس�يق مع مديرية 
رشط�ة الكهرب�اء وقي�ادة عملي�ات بغداد 
والف�رات األوس�ط، فيما يخ�ص التعليمات 
اإلدارية والعسكرية الخاصة بالزيارة لتنظيم 
حركة مف�ارز الصيانة وطرق العمل إلنجاز 
اإلعمال وتس�هيل دخ�ول املعدات وحس�ب 
الرقع�ة الجغرافي�ة، م�ع وج�وب جاهزية 
ه�ذه املفارز م�ن حيث اآللي�ات واملعدات«.

وأش�ار املدرس، إىل »قيام مديريات التوزيع 
كافة حسب مواقع املسؤولية بتقديم خدمة 
الكهرباء املس�تمرة إىل املواكب الحسينية يف 
مراكز املحافظات والطرق املؤدية من جميع 
املحافظات إىل محافظة كربالء املقدسة، مع 

التأكيد عىل ديمومة إنارة هذه الطرق ليالً.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة عمليات الفرات االوس�ط 
يف الحش�د الش�عبي، عن نرش قواتها من 
ش�مال بحرة الرزازة وحتى بحر النجف 
لتأم�ني زي�ارة اربعينية االمام الحس�ني 

عليه السالم.
وقال معاون قائد عمليات الفرات االوسط 
س�جاد عبد الله يف بيان تلقت »املستقبل 

العراق�ي« نس�خة منه انه »ضمن سلس�لة 
اجتماعات متكررة لوض�ع خطط متكاملة 
لزي�ارة االربعني اليوم تم انتش�ار القطعات 
م�ن ش�مال بحرة ال�رزازة ون�زوال باتجاه 
بح�ر النجف وبالتنس�يق مع الجه�د الفني 
االس�تخباري للمراقبة بالكامرات الحرارية 

والطران املسر عىل كافة مستوياته«.
وأضاف، ان »هناك غرفة س�تعقد بمشاركة 
القوات االمنية للتنسيق بخطة تأمني الزوار، 

حيث ت�م نصب 11 كامرة حرارية ووفرنا ٤ 
مستش�فيات و٤5 سيارة اس�عاف متنقلة 
ونرش قوات التعبئة«، مضيفا »وضعنا خطة 
سرتاتيجية متكاملة لهذه املناسبة شاركت 

فيها جميع ألوية الحشد الشعبي«.
يشار إىل أن املاليني من داخل وخارج العراق 
يقص�دون يف ال��20 من صفر م�ن كل عام 
محافظ�ة كربالء ألداء زيارة أربعينية اإلمام 

الحسني وأخيه العباس »عليهما السالم«.

الكهرباء تنفذ خطة خاصة باالربعينية وتستثني كربالء والنجف من القطع املربمج

احلشد ينترش من شامل بحرية الرزازة وحتى بحر النجف لتأمني الزائرين

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن البنك املرك�زي، ع�ن توجهه لتس�وية دفعة 
جدي�دة من ارص�دة املص�ارف املفتوح�ة يف فرعي 
البنك املركزي / أربيل والس�ليمانية التي نشأت عن 

إيداعاتها النقدية.
وذكر بي�ان للبن�ك تلقته » املس�تقبل 
العراقي«، ان�ه »بناء عىل الجهود التي 
بذلها البنك املركزي العراقي وحكومة 
إقلي�م كردس�تان، فق�د ت�م يف عامي 
كب�رة  مبال�غ  دف�ع  و2018   201٧
بالدينار والدوالر اىل املصارف املفتوحة 
حس�اباتها يف ف�رع البن�ك املركزي / 
أربي�ل لتس�وية ارصدته�ا الدائن�ة يف 

الفرع«.
وأض�اف البي�ان ان »البن�ك املرك�زي 
بصدد توزي�ع مبالغ جديدة لتس�وية 
جمي�ع األرصدة الت�ي اودعت مبالغها 
نقداً، فيما تتم الحقاً تس�وية األرصدة 
إي�داع  ع�ن  مبالغه�ا  نش�أت  الت�ي 

الصكوك، علماً ان معظ�م املصارف كانت قد قبلت 
تلك الصكوك خالفاً لتوجيه حكومة اإلقليم وفرعي 

البنك / أربيل والسليمانية«.
وأش�ار اىل ان »البن�ك املرك�زي يؤك�د ان األرص�دة 
الدائنة نشأت عندما كان الفرعان مرتبطني بوزارة 

املالية يف اإلقليم.

البنك املركزي يتجه لتسوية دفعة جديدة 
من ارصدة املصارف املفتوحة يف أربيل والسليامنية

مدير عام صحة الكرخ خيصص مبلغ مليار 
و »325« مليون دينار للمؤسسات الصحية

ذي قار تكشف عن املوقف املائي للمحافظة 
وتؤكد: انخفاض التصاريف مستمر

    بغداد / المستقبل العراقي

انه�ت رشك�ة الخط�وط الجوي�ة العراقية 
جميع اس�تعداداتها لنقل زائ�ري اربعينية 
االمام الحس�ني )عليه السالم ( اىل مطارات 
الب�الد )النجف االرشف وبغ�داد والبرصة(، 
واش�ار مدير عام الرشك�ة املهندس مران 
فريد: استنادا لتوجيهات وزير النقل السيد 
كاظم فنجان الحمامي برضورة االستعداد 
مبك�را لزي�ارة اربعيني�ة االم�ام الحس�ني 
»عليه السالم«، اعدت رشكتنا خطة خاصة 
له�ذا العام ش�ملت مضاعفة وت�رة العمل 
واس�تنفار جميع مالكات الرشكة الس�يما 

محطاتنا الداخلية والخارجية يف الدول التي 
تش�هد زيادة يف اع�داد املس�افرين، اضافة 
الع�داد برمج�ة لج�دول الرحالت ت�م فيها 
ومراعاة توقيتات املغادرة والوصول لتسهيل 

وصول الزائرين إىل املدينة املقدسة. 
واوضح فريد: ان الرشكة ستمنح تخفيضا 
للقطاعات )بروت، واملنامة، واس�طنبول، 
وأحم�د اب�اد، وانطاليا، والكوي�ت( وابتداء 
من يوم 22 ترشين األول الجاري ولغاية 28 
منه ذهابا، وم�ن 1 ترشين الثاني ولغاية ٧ 
منه ايابا، وحسب االسعار التي يتم االعالن 

عنها يف مواقع الرشكة. 
م�ن جانبه اش�ار مدير الحرك�ة يف الرشكة 

الس�يد محم�د ك�رم: ان ع�دد الزائرين من 
)ب�روت، واملنام�ة، ومومب�اي، ومش�هد، 
وكوبنهاك�ن،  واصفه�ان،  وطه�ران، 
وفرانكف�ورت، ودوزل�دروف( ي�زداد تباعا 
كل عام بقص�د اتمام زيارة اربعينية االمام 
الحس�ني »عليه السالم«، الفتا: انه تم اعداد 
جداول خاصة الس�تيعاب ه�ذه الزيادة يف 

املسافرين. 
يذكر ان الخطوط الجوية العراقية ستساهم 
ايضا بارسال مجموعة من مركباتها ضمن 
اس�طول وزارة النقل الخدمي للمس�اهمة 
يف نق�ل الزائري�ن ب�را داخل مدين�ة كربالء 

املقدسة.

اخلطوط اجلوية العراقية : تنهي استعداداهتا لنقل زائري اربعينية االمام احلسني )عليه السالم( جوًا

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلن محافظ  البرصة اس�عد العيداني، 
ع�ن ع�ودة العم�ل بم�رشوع مج�اري 
االس�بوع  بداي�ة  الراضعي�ة  منطق�ة 
املقب�ل، مش�را اىل ان�ه س�يتم التوقيع 
عىل رصف جزء من املس�تحقات املالية 
لرشك�ة كوث�ران املنف�ذة للم�رشوع يف 

املنطقة«.
تلق�ت  املحاف�ظ  ملكت�ب  بي�ان  ونق�ل 
»املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه، عن 
العيدان�ي قوله خالل لقائ�ه مدير فرع 
رشكة كوثران نش�وان عادل، ان »بداية 
االسبوع املقبل سيش�هد عودة الرشكة 
بنتفيذ العم�ل يف منطق�ة الراضعية«، 
مبين�اً ان »تل�ك املنطق�ة عان�ت كث�راً 
بسبب عدم رصف املستحقات يف األعوام 

املاضية«.

وحذر العيداني بحس�ب البيان الرشكة 
يف ح�ال التأخ�ر باملب�ارشة يف منطق�ة 
الراضعية فانه س�يتم اتخ�اذ اجراءات 
من قب�ل الحكومة املحلية بحق الرشكة 
ك�ون ان اهايل املنطقة ينتظرون بفارق 
الصر ع�ودة الرشك�ة للعم�ل الخاص 

بتنفيذ البنى التحتية.
م�ن جانب�ه اوض�ح مدير ف�رع رشكة 
كوثران املنفذة ملرشوع مجاري منطقة 
الراضعي�ة نش�وان ع�ادل ان »الرشكة 
س�تعاود عمله�ا بداية االس�بوع املقبل 
الب�رصة  محاف�ظ  توجيه�ات  حس�ب 
تنفي�ذ  يف  واإلرساع  الع�ودة  ب�رضورة 

العمل يف منطقة الراضعية«.
من جهة اخرى أعل�ن محافظ البرصة، 
اس�عد العيدان�ي، فت�ح باب الرتش�يح 
ملنصب رئاس�ة هيئة اس�تثمار البرصة 

ودائرة صحة املحافظة.

وق�ال العيدان�ي يف بي�ان صحفي صدر 
عن مكتب�ه االعالمي، انه »عىل الراغبني 
بالرتشيح ملنصب دائرة صحة املحافظة 
تقديم سرهم الذاتية خالل مدة اسبوع 
واح�د من تاري�خ نرش االع�الن«، داعيا 
املتقدمني بالرتش�يح عىل رئاس�ة هيئة 
اس�تثمار الب�رصة اىل »تقديم س�رهم 
الذاتية اىل ديوان محافظة البرصة خالل 

مدة )15( يوما«.
واش�ار اىل ان�ه »ملقتضي�ات املصلح�ة 
العام�ة واس�تناداً للصالحي�ات املخولة 
الينا كمحافظ البرصة ونظراً لنقل مدير 
صحة البرصة اىل وزارة الصحة تم فتح 
باب الرتشيح ملنصب مدير الصحة وملدة 
اس�بوع من تاري�خ االع�الن فضالً عن 
منص�ب رئاس�ة هيئة االس�تثمار ويتم 
استقبال الس�ر الذاتية لكل مرشح من 

قبل اللجنة املكلفة يف مكمدير الديوان.

فتح باب الرتشيح إلدارة صحة احملافظة ورئاسة هيئة االستثمار

حمافظ البرصة يعلن عودة العمل بمرشوع جماري الرباضعية االسبوع احلايل



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1772( االحد  21  تشرين االول  2018 اعالنات4

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء املقدسة 

محكمة بداءة الهندية
العدد  /2/استمالك/ 2018 

التاريخ 2018/10/18 
اعالن 

اىل املطل�وب  االطف�اء ضده�م / محم�د 
وحس�ن اوالد مهدي القزويني وحس�ن 
وه�ادي اوالد مرزه صال�ح ولبيبه جواد 
ه�ادي واحم�د وعدن�ان وري�اض ونزار 
وس�هيلة وحمي�دة وس�لمى اوالد حميد 

مرزه ومحمد حسن هادي
نعلمك�م بان طالب اطف�اء حق الترصف 
مدي�ر عام رشكة مصايف الوس�ط اضافة 
االس�تمالكية  الدع�وى  اق�ام  لوظيفت�ه 
املرقم�ة 2 /اس�تمالك  /2018 يطل�ب 
فيها اطفاء جزء من  القطعة املرقمة 47 
مقاطعة 60 الخنيابية بمس�احة قدرها 
2 دون�م و16 اول�ك و50 م�ر الغ�راض 
انش�اء ماخذ املاء املغذي ملرشوع مصفى 
كربالء عليه قررت هذه املحكمة تبليغكم 
بصحيفة رسمية واحدة لغرض حضوركم 
او من ينوب عنك�م قانونا علما ان موعد 
 2018/11/8 ي�وم  املص�ادف  املرافع�ة 
وبعكس�ه س�وف تجري املرافعة بحقكم 

غيابا وعلنا ووفق االصول
القايض

قاسم نايف زغري
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف املقدسة 

محكمة بداءة النجف
العدد  /3820/ب2/ 2018 

التاريخ 2018/10/18 
اىل املدعى عليها )كفاية مهدي عبيد( 

 اق�ام املدعي الس�يد مدير بلدي�ة النجف 
اضافة لوظيفته الدعوى البدائية املرقمة 
اع�اله والتي يطلب فيه�ا الحكم بابطال 
كاف�ة القيود ال�واردة عىل العق�ار املرقم 
77602/ 3 حي النرص واعادة تس�جيله 
باس�م مديري�ة بلدي�ة النج�ف اضاف�ة 
لوظيفته  ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار 
مخت�ار حي اب�و طالب حس�ن حريجة 
البديري عليه قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن 
للحض�ور يف موع�د املرافع�ة املصادف يف 
يوم 2018/11/6 وعند عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول

القايض
حربي طارش لفته

�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف املقدسة 

محكمة بداءة النجف
العدد  /153/ب3/ 2018 

التاريخ 2018/10/18 
اىل الش�خص الثالث ) باسم محمد جواد  

جاسب   ( 
اق�ام املدعي الس�يد مدير بلدي�ة النجف 
اضافة لوظيفته اضافة لوظيفته الدعوى 
البدائية املرقمة اع�اله والتي يطلب فيها 
الحكم بابطال  كافة القيود للعقار املرقم 
3/63155 ح�ي امليالد واعادة تس�جيله 
باس�م دائرة املدعي مدي�ر بلدية  النجف 
وقد قررت املحكمة  ادخالك شخصا ثالثا 
يف الدعوى منظما اىل جانب املدعى عليهما 
االخرين كل من السيد وزير العدل اضافة 
لوظيفته ورحيمه جبار صادق وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار  ومختار مزارع الريموك خضري 
عبد نور الطريف عليه قررت هذه املحكمة 
محليت�ن  بصحيفت�ن  اعالن�ا  تبليغ�ك 
املرافع�ة  موع�د  يف  للحض�ور  يوميت�ن 
املصادف يف يوم 2018/11/4 وعند عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك  قانونا  
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض 

خالد جرب عبيد
�������������������������������������

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف املقدسة 

محكمة بداءة النجف
العدد  /3319/ب4/ 2018 

التاريخ 2018/10/17 
اىل املدعى عليه  ) س�عد جدوع الشافعي 
املدير املفوض ملجموعة الشافعي للتجارة 
والصناع�ة واملق�اوالت العام�ة اضاف�ة 

لوظيفته( 
 اقام املدعي وس�ام جفات عنكم الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والت�ي يطل�ب 
فيه�ا الحك�م بفس�خ العقد امل�ربم بينه 
وبينك املس�جل لديك�م بالع�دد 1095 يف 
2018/3/8  لغ�رض انش�اء دار س�كن 
بمساحة 200 م2 عىل رقم الدار 1115 من 
البلوك 48 ضمن مجمع الربيع الس�كني 
ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي 
السعد جاسم حسن الشمرتي عليه قررت 
هذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن للحض�ور  يف موع�د 
املرافعة املص�ادف يف يوم 2018/10/28 
وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة املعقل 
العدد  /499/ب/2018
التاريخ 2018/10/17

اعالن
اىل املدعى عليها ) حليمة فليح نعمان(  اقام 
املدعي احمد عبد ربه بموجب حجة الحجر 
والقيمومة عىل والده عبد ربه احمد املرقمة  
24 /حج�ة وصايا /2018 الدعوى املرقمة  
499/ب/2018 لدى هذه املحكمة يطالبك 
فيها بتمليك العق�ار 278/19 الجبيلة وقد 
ص�در فيها حكم�ا بحقك يتضم�ن الزامك 
بتملي�ك عب�د رب�ه احم�د العقار تسلس�ل 
املقب�وض  بالب�دل  الجبيل�ة  278/19م1 
ثالثة مالين وخمسمائة الف دينار بتاريخ 
1994/12/6 حكما غيابيا قابال لالعراض 
والتميي�ز يف 2018/10/4 وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتاييد 
املجل�س البل�دي ملنطق�ة الجنين�ة وح�ي 
االنتص�ار انتقال�ك اىل جه�ة مجهولة قرر 
تبليغ�ك بصحيفتن محليت�ن يوميتن ويف 
حالة عدم حضورك يكتس�ب الحكم درجة 

البتات ويسقط حقك يف اطلعن
القايض

عالء حسن صيهود
�������������������������������������

اعالن
بجريدت�ن  املنش�ور  باعالنن�ا  الحاق�ا 
املس�تقبل العراقي بعدده�ا املرقم )1753( 
يف 2018/9/24 وجري�دة العراق االخبارية 
 2018/9/24 يف   )689( املرق�م  بعدده�ا 
تعل�ن االمان�ة العام�ة للعتب�ة العلوية عن 
بيع )بطاريات واط�ارات( وفق قانون بيع 
وايج�ار ام�وال الدول�ة املرقم )21( لس�نة 
2013  فعىل من يرغب االش�راك يف املزايدة 
العلنية مراجعة قس�م الش�ؤون القانونية 
يف العتب�ة العلوية املقدس�ة وذل�ك لالطالع 
ع�ىل تفاصيل امل�واد املذكورة مس�تصحبا 
مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغة )%20( 
م�ن القيمة املق�درة بموج�ب صك مصدق 
وستجري املزايدة يف ساحة الضمان التابعة 
للعتبة العلوية املقدس�ة  الس�اعة العارشة 
صباح�ا من يوم الخمي�س 2018/10/25 
ويتحمل من ترسو عليه  املزايدة اجور نرش 

االعالن 
�������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة 
رئاسة لجنة تثبيت العائدية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 19/تسجيل مجدد/2018

التاريخ 2018/10/2
اعالن

قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
اص�درت لجن�ة تثبي�ت العائدي�ة قراره�ا  
ملح�ر  اس�تنادا   2018/10/2 بتاري�خ 
تثبي�ت العائدي�ة امل�ؤرخ يف 2018/10/2 
والذي يقيض بتثبي�ت عائدية العقار املرقم 
)207( محل�ة بلوش جن�س العقار دار ويف 
االضب�ارة املرقم�ة 19/تس�جيل مج�دد/ 
2018 بتس�جيلة باس�م طال�ب التس�جيل 
املج�دد العراق�ي والء حمي�د عريب�ي وفقا 
الح�كام امل�ادة 49 م�ن قان�ون التس�جيل 
العق�اري رق�م 43 لس�نة 1971 املعدل لذا 
نعل�ن الق�رار اع�اله بواس�طة ن�رشه يف 
صحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن فع�ىل من 
لديه اعراض عىل القرار املذكور خالل مدة 
االع�الن البالغة ثالثون يوما من اليوم التايل 
لتاري�خ ن�رشه يف الصحف املحلي�ة تقديم 
اعرتاض�ه لدى رئاس�ة محكمة اس�تئناف 
النجف االتحادي�ة بصفتها التمييزية خالل  
امل�ده املذكورة ويف حالة عدم ورود اش�عار 
م�ن رئاس�ة محكم�ة االس�تئناف بوقوع 
الطع�ن عىل الق�رار املذكور لديها فس�وف 
يك�ون القرار قد اكتس�ب الدرجة القطعية 
وس�تبارش مديري�ة التس�جيل العقاري يف 
الكوفة بتس�جيل العقار وفقا لقرار تثبيت 

العائدية حسب االصول
القايض

محمد كامل كرماشة 
رئي�س لجن�ة تثبي�ت العائدي�ة يف محكمة 

بداءة الكوفة
�������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة 
رئاسة لجنة تثبيت العائدية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 19/تسجيل مجدد/2018

التاريخ 2018/10/2
اعالن

قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
   استنادا اىل محر تثبيت العائدية املؤرخ 
يف 2018/10/2 الخاص بالعقار تسلس�ل 
)207( محل�ة بلوش وجنس�ه املرقمة     /

تس�جيل مجدد/ 2018 ومن خ�الل نتائج 
التحقيق املبينه فيه واستنادا اىل الصالحية 
املخول�ة يل بموج�ب امل�ادة 48 م�ن قانون 
التس�جيل العق�اري رقم 43 لس�نة 1971 
املعدل لذا قررت تثبيت عائدية تمام العقار 
املذكور اعاله باسم طالب التسجيل املجدد 
العراقي�ة والء حمي�د عريبي ع�ىل ان يعلن 
هذا الق�رار يف صحيفتن محليتن يوميتن 
ومل�دة ثالثن يوم�ا وفقا الح�كام املادة 49 
من القانون اعاله قرار قابال للتمييز وافهم 

علنا يف 2018/10/2 
القايض

محمد كامل كرماشة 
رئي�س لجن�ة تثبي�ت العائدي�ة يف محكمة 

بداءة الكوفة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

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

التاريخ 2018/10/16
اع�الن قرار تثبيت عائدية عقار /تأييدا لجنة 

تثبيت عائدي امللكية يف ابي الخصيب
مالحظية التسجيل العقاري يف ابي الخصيب

بناءا ع�ىل صدور قرار تثبي�ت عائدية العقار 
230 مقاطع�ة 59  ك�وت الحمدان�ي باس�م 
العراق�ي خال�د محمد احم�د بموج�ب قرار 
تثبي�ت العائدي�ة بالع�دد 2/عائدي�ة عقار / 
2018 امل�ؤرخ يف 2018/9/11 والص�ادر من 
لجنة تثبيت امللكية واس�تنادا اىل احكام املادة 
63/فق�رة 1 و2 قان�ون التس�جيل العقاري 
املرقم 43 لسنة 1971 املعدل تعلن هذا القرار 
يف صحيفت�ن يوميتن رس�ميتن ملدة ثالثون 
يوم�ا وعىل من له عالق�ة او حقوق تقديم ما 
لديه من بيانات اىل دائرة التسجيل العقاري يف 
ابي الخصيب خالل مدة االعالن والحضور اىل 
موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من 

اليوم التايل النتهاء مدة االعالن
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد / 9/عائدية عقار / 2018

التاريخ 2018/10/16
اعالن قرار تثبيت عائدية عقار /تأييدا 

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

بناءا ع�ىل صدور قرار تثبي�ت عائدية العقار 
232 مقاطع�ة 59  ك�وت الحمدان�ي باس�م 
العراق�ي خال�د محمد احم�د بموج�ب قرار 
تثبي�ت العائدي�ة بالع�دد 9/عائدي�ة عقار / 
2018 امل�ؤرخ يف 2018/9/11 والص�ادر من 
لجنة تثبيت امللكية واس�تنادا اىل احكام املادة 
63/فق�رة 1 و2 قان�ون التس�جيل العقاري 
املرقم 43 لسنة 1971 املعدل تعلن هذا القرار 
يف صحيفت�ن يوميتن رس�ميتن ملدة ثالثون 
يوم�ا وعىل من له عالق�ة او حقوق تقديم ما 
لديه من بيانات اىل دائرة التسجيل العقاري يف 
ابي الخصيب خالل مدة االعالن والحضور اىل 
موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من 

اليوم التايل النتهاء مدة االعالن
القايض

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

اعالن
اىل املته�م الغائب ) الرشطي رعد حميد كاظم 

مجيد( 
املنسوب اىل قيادة حدود املنطقة الرابعة 

العنوان / محافظة البرصة � 5 ميل
بم�ا انك متهم وفق امل�ادة 34 من ق ع د رقم 
14 لسنة 2008 لتسببك يف حصول االرضار يف 
العجل�ة الحكومية املرقمة 19310 نوع فورد 
بيك اب وملجهولية محل اقامتك اقتىض تبليغك 
له�ذا االع�الن ع�ىل ان تحر ام�ام محكمة  
قوى االمن الداخيل االوىل / املنطقة الخامسة 
الب�رصة  خالل م�دة ثالثون يوم�ا من تاريخ 
نرش  ه�ذا االعالن  يف صحيف�ة محلية يومية 
وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك وتجيب 
عن التهم�ة املوجه ضدك وعند عدم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا اس�تنادا 
الحكام املواد 65 و 68 و69 من قانون اصول 
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 

17 لسنة 20087
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة البرصة

العدد / 1724/ب/2018
التاريخ 2018/10/18

اىل املدعى عليه / عباس نارص صالح
تبليغ بالصحف

اقام املدعي احمد سالم زامل الدعوى البدائية 
فيه�ا  يطالب�ك  ض�دك  1724/ب/2018  
بتأديتك له مبلغ وقدره مائة وثالثة وس�تون 
ملي�ون دين�ار عراقي كونك مدين ل�ه باملبلغ 
طل�ب دعوت�ك للمرافعة والحك�م بتأديتك له  
املبل�غ اعاله وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
كت�اب مركز رشط�ة اب�ي الخصي�ب بالعدد 
8308/ يف 2018/8/7 املتضم�ن ارتحالك اىل 
جهة مجهولة وحس�ب رشح  املجلس البلدي 
ملنطق�ة اب�ي الخصيب ب�اب س�ليمان عليه 
قررت املحكمة تبليغكم بصحيفتن  يوميتن 
محليت�ن للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يوم 
املرافعة املوافق 2018/10/28 ويف حالة عدم 
حضورك�م او من ينوب عنكم س�وف تجري 

املحاكمة بحقكم غيابا وعلنا 
القايض

مؤيد شمخي جرب الشاوي
�������������������������������������

اعالن
اىل املتهم�ن الغائبن ) الرشط�ي عيل صادق 

خري الله والرشطي احمد سامي كريم (    
املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة 

واملنشات    
العنوان / محافظة البرصة � قضاء املدينة

بم�ا انك متهم وف�ق املادة 477 من ق ع   رقم 
111 لسنة 1969 املعدل الهمالكما مما تسبب 
باح�راق يف الكرفان�ات املخصص�ة لس�كن 
حماية عميد كلية الرشطة    وملجهولية محل 
اقامتكما اقت�ىض تبليغكم له�ذا االعالن عىل 
ان تحرا ام�ام محكمة  قوى االمن الداخيل 
االوىل / املنطقة الخامسة البرصة  خالل مدة 
ثالث�ون يوما من تاريخ ن�رش  هذا االعالن  يف 
صحيف�ة محلي�ة يومي�ة وتعليق�ه يف مح�ل 
اقامت�ك ومق�ر دائرتكم وتجيب ع�ن التهمة 
املوج�ه ض�دك وعن�د ع�دم حضورك س�وف 
تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد 
65 و 68 و69 م�ن قانون اص�ول املحاكمات 
الجزائي�ة لقوى االمن الداخيل رقم 17 لس�نة 

20087
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول 134/   2018/10/15
تعل�ن  اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها 
اىل مديرية بعشيقة وفقا ألحكام القانون  21  لسنة 2013 وبطريقة املزايدة العلنية 
فعل�ى الراغبني باإلجيار مراجعة مديرية بلدية بعش�يقة   وخالل مدة ثالثون يوم تبدا 
من اليوم التايل لنش�ر االعالن بالصحف مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)50%( م�ن القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف اليوم االخ�ري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نش�ر االعالن واملصاريف االخرى على ان 
يقوم بتسديد باقي بدل االجيار  والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة ثالثون يوم 
من تاريخ تصديق قرار االحالة وخبالفه يعترب املس�تأجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر 
امللك وعلى حساب الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة على 
ذلك اضافة اىل مصادره اماناته وعدم السماح له بالدخول للمزايدة جمددا وستكون 

املزايدة يف مقر مديرية بلدية بعشيقة .  
مالحظة / مدة االجيار سنة واحدة فقط

العقارات :

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

رقم القطعة واملقاطعةنوع العقار ورقمهت
655 بعشيقةالدكاكني 44 و145
393 بعشيقةدكان25
676 بعشيقة 2×2م2كشك داخل حديقة البلدية 3
644 بعشيقة 2 دومنحديقة4
676 بعشيقة 4992م2حديقة5
480/281 م3 بعشيقة الشرقية مبساحة واحد دومن حديقة6

و15 اولك
150/40م2 بعشيقة الغربية مبساحة 1500م2ساحة بيع الرتعوز7

اعالن للمرة االوىل هيئة استثامر املثنى
تعلن لجنة البيع يف هيئة اس�تثمار املثنى عن بيع موجودات منقولة )اطارات س�يارات � طابعات واجهزة استنس�اخ� اجهزة هواتف نقالة � اجهزة 
اخ�رى( وغريه�ا م�ن املواد املدرجة تفاصيلها يف الجدول ادناه وبحالة مس�تهلكة فع�ىل الراغبن بالرشاء مراجعة مقر الهيئ�ة الكائن يف حي املدراء 
مقاب�ل مديري�ة خزينة املثنى لالطالع عىل املواد املعروضة للبيع ودفع التأمينات القانونية البالغ�ة ) 300000( ثالثمائة الف دينار ال غريها بموجب 
صك مصدق او نقد لحس�ابات الهيئة وس�يتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور االعالنات  علما ان البيع يجري وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لسنة 2013 وان املزايدة ستجري يف مقر الهيئة بعد مرور مدة )14( يوم من تاريخ نرشة يف الجريدة الرسمية بتاريخ 2018/11/4 يف تمام 
الس�اعة العارشة صباحا وعىل املش�ري رفع املواد خالل مدة 7 ايام من تاريخ التبليغ باالحالة وبخالفه تفرض غرامة قدرها )25000(  الف دينار 

عن كل يوم تأخري

املهندس
عادل داخل حممد

املدير العام ورئيس جملس االدارة

العدداسم المادة تالعدداسم المادةت
1بوفية خشب ماليزي72ستاليت سترونغ1
5طابعة HP 2280 3in1 14بوفية خشب ماليزي زاوية3
5 HP 4213 3in1 126طابعة   HP 4010 2طابعة
1مجمدة 14 قدم كونكورد18براد ماء بطل دنكا7
1طباخ كريازي 4 عين 110ميز حاسبة9
1.5تخم رئاسي تركي612زلة سوري 4*111
13AR 5891 114جهاز استنساخ شاربmx- 2310 2جهاز استنساخ شارب
15ar 5197 116جهاز استنساخ شارب  MX 1جهاز استنساخ شارب
2جهاز تلفون ارضي مع مودم امنية118عارضة الكترونية + بورد عرض17
1غسالة كرافت120منصة خطابة19
6لوحات فلكس1022مايك منضدي21
1جهاز 4.2524DVDمكاونتر المنيوم23

جهاز بوستر مكسر القط + مكبر 25
126صوت

سجاد انواع مختلفة 
)3*4(م عدد)5( و )2*3(م عدد)1(  و )150*150( عدد )6( و 

)90*180( عدد )1(
13

27mbg4 1جهاز تسجيل فيديو228جهاز
12موبايل نوكيا 330N95سيلز مقسم29
10موبايل نوكيا 30325130موبايل نوكيا 316300
1موبايل نوكيا 634E72موبايل نوكيا كينورد33
35C5 136موبايل نوكياX3 1موبايل نوكيا
7موبايل نوكيا 7385800موبايل نوكيا 376700
39N97 1موبايل نوكيا 8402710موبايل نوكيا
41ACE 242موبايل نوكياN8 2موبايل نوكيا
2موبايل ايفون 1444Sموبايل كلكسي 431
454GS 246موبايل ايفونc7 1موبايل نوكيا
5موبايل كلكسي 148Sموبايل كلكسي  yخطين47
49S2 550موبايل كلكسيS3 5موبايل كلكسي
2موبايل كلكسي    دوز خطين  252موبايل كلكسي كور51
1طابعة 154MP250موبايل نوكيا 536800
2356اطارات انواع مختلفة55
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اعالن 
اىل املته�م الغائ�ب / ن ع نوفل منري 

كاظم فتاح ( 
املنس�وب اىل / قيادة ح�دود املنطقة 

الرابعة .
 / الب�رة  محافظ�ة   / العن�وان 

الجبيلة . 
بم�ا انك متهم وفق امل�ادة / 5 / من 
ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 لغيابك 
ع�ن مق�ر عمل�ك بتاري�خ 1 / 7 / 
اقت�ى  اقامت�ك  2015 وملجهولي�ة 
تبليغ�ك بهذا االعالن ع�ى ان تحرض 
ام�ام محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل 
االوىل / املنطق�ة الخامس�ة البرة 
خ�الل مدة ثالث�ون يوما م�ن تاريخ 
ن�ر هذا االع�الن يف صحيفة محلية 
يومية وتعليقه يف محل اقامتك ومقر 
دائرت�ك وتجيب ع�ن التهمة املوجهة 
ض�دك وعن�د ع�دم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا اس�تنادا 
الحكام امل�واد ) 65 و 68 و 69 ( من 
الجزائية  املحاكم�ات  قانون اص�ول 
لقوى االم�ن الداخيل رقم 17 لس�نة 

. 2008
اللواء الحقوقي 

رئي�س محكمة قوى االم�ن الداخيل 
االوىل 

املنطقة الخامسة 
������������������������������

اعالن 
اىل الريكة / مروه عباس خضري 

اقت�ى حض�ورك اىل بلدي�ة التاجي 
الس�تخراج اجازة بناء للعقار املرقم 

594 سبع البور .
الريكة 

سهى صالح هادي 
������������������������������

اعالن 
بناء ع�ى طلب املدعو ) عب�د الرزاق 
ص�ادق مه�دي ( وال�ذي يطل�ب من 
خالل�ه تبديل اللقب من ) ش�مر( اىل 
) الخزعيل( واس�تنادا الح�كام املادة 
22 م�ن قان�ون البطاق�ة الوطني�ة 
رقم 3 لس�نة 2016 تقرر نر طلبه 
يف الجري�دة الرس�مية فم�ن ل�ه حق 
االع�راض ع�ى طلب�ه يف الجري�دة 
الرس�مية فمن له حق االعراض عى 
الطل�ب مراجع�ة املديري�ة خالل 15 
خمس�ة عر يوم م�ن تاريخ النر 
وبعكس�ه س�ينظر يف الطل�ب وف�ق 

القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

������������������������������
اعالن 

بن�اء عى طل�ب املدعو ) ع�الء ياس 
عبد ( وال�ذي يطلب من خالله تبديل 
اللقب من ) الزوبع�ي( اىل ) العنزي( 
م�ن   22 امل�ادة  الح�كام  واس�تنادا 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 
2016 تق�رر ن�ر طلب�ه يف الجريدة 
الرس�مية فمن له حق االعراض عى 
طلب�ه يف الجريدة الرس�مية فمن له 
ح�ق االعراض عى الطل�ب مراجعة 
املديرية خالل 15 خمس�ة عر يوم 
من تاريخ النر وبعكسه سينظر يف 

الطلب وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح 
الدين االتحادية 

محكمة بداءة بلد 
العدد 401 / ب / 2018 

التاريخ 17 / 10 / 2018 
اعالن 

اىل املدعى عليه – نعمه حسن حسني 
– مجهول محل االقامة 

ملقتضي�ات حس�م الدع�وى املرقمة 
401 / ب / 2018 املقام�ة م�ن قبل 
املدعي ف�ؤاد محم�د عب�د الصاحب 
واملدع�ى عليه نعمه حس�ن حس�ني 
والت�ي مضمونها طلب ازالة ش�يوع 
العق�ار املرقم 96 مقاطع�ة 54 دور 
النصة وملجهولية محل اقامتك قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني لغ�رض حضورك 
بي�وم املرافع�ة املص�ادف 4 / 11 / 
2018 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او 
حضور من ينوب عنك قانونا س�وف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابيا وفق 

االصول .
القايض 

عيل منديل خريبط 
������������������������������

مجلس القضاء االعى 
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة الخالص 

العدد : 128 / ب / 2018 
التاريخ : 18 / 10 / 2018 

اعالن 
املدعي / اوراس فاروق سلوم 

اقام املدع�ي الدعوى البدائية املرقمة 
128 / ب / 2018 بتاري�خ 27 / 2 
/ 2018 املتضمن�ة ابط�ال تس�جيل 
 66 مقاطع�ة   273 املرق�م  العق�ار 
الخال�ص / الرقي�ة وحي�ث وردت 
ورقة تبليغك بموعد املرافعة وحسب 
كت�اب محكم�ة اس�تئناف بغ�داد / 
الكرخ االتحادية / وح�دة التبليغات 
القضائية بالعدد 4013 / ب / 2018 
يف 13 / 8 / 2018 مجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك واملثبت�ة يف اش�عار املجلس 
اقت�ى   – الخ�رضاء  لح�ي  املح�يل 
تبليغك بواس�طة صحيفتني يوميتني 
ه�ذه  ام�ام  للحض�ور  محليت�ني 
املحكم�ة بتاري�خ 4 / 11 / 2018 
موع�دا للمرافعة وعند عدم حضورك 
او عدم ارس�ال من ينوب عنهم عنك 
قانونا سيجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون . 
القايض 

عدنان حسني عيل

اعالن 
بن�اء عى الطل�ب املقدم من الس�يد ) لطيف 
جب�ار عب�د ع�يل ( الذي يطل�ب في�ه تبديل 
تس�جيل من ) الفراغ ( اىل ) الظفريي ( فمن 
لدي�ه اعراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها خمس�ة عر يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016 . 
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدي�ر االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

العامة 
������������������������������������

اعالن 
بناء عى الطلب املقدم من الس�يدة ) فخريه 
عبد الواحد س�لطان ( الذي تطلب فيه تبديل 
االسم املجرد ابني القارص من ) حسني ( اىل 
) حسنني ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عر يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق احكام امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 . 
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدي�ر االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

العامة 
������������������������������������

اعالن 
اىل املته�م الغائ�ب / الرط�ي قيص رايض 

بويش ( 
املنسوب اىل / قيادة حدود املنطقة الرابعة .

العنوان / محافظة البرة .
بم�ا ان�ك متهم وفق امل�ادة / 5 / من ق ع د 
رقم 14 لس�نة 2008 لغيابك عن مقر عملك 
بتاري�خ 7 / 6 / 2015 وملجهولي�ة اقامت�ك 
اقت�ى تبليغك بهذا االع�الن عى ان تحرض 
ام�ام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل االوىل / 
املنطقة الخامسة البرة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا من تاريخ نر هذا االعالن يف صحيفة 
محلية يومية وتعليقه يف محل اقامتك ومقر 
دائرت�ك وتجي�ب عن التهم�ة املوجهة ضدك 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 
غيابي�ا اس�تنادا الحكام امل�واد ) 65 و 68 و 
69 ( من قان�ون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008 .
اللواء الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

اعالن 
اىل / السادة مسامهي رشكة املدينة السياحية يف سد املوصل املحرتمني 

م / اعالن دعوة اهليئة العامة 
اس�تنادا الح�كام قانون الركات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 املع�دل وتنفيذا لقرار 

مجلس االدارة باملحرض رقم ) 7 ( يف 29 / 8 / 2018 . 
تق�رر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العام�ة للركة واملزمع عقده يف محافظة 
ده�وك – داب�ني / فندق روي�ال هه الل يف تمام الس�اعة العارشة م�ن صباح يوم 

الخميس املوافق 29 / 11 / 2018 وذلك ملناقشة جدول االعمال االتي : 
1 – مناقش�ة تقرير مجلس االدارة عن نش�اط الركة للسنوات املالية املنتهية يف 

31 / 12 / 2013 و 31 / 12 / 2014 واملصادقة عليهما. 
2 – مناقش�ة تقرير ديوان الرقابة املالية عن الحسابات الختامية للسنوات املالية 

املنتهية يف 31 / 12 / 2013 و 31 / 12 / 2014 واملصادقة عليهما . 
3 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة . 

4 – مناقشة املروع االستثماري الخاص بالركة واتخاذ القرار الالزم بشانه . 
5 – ش�طب املوجودات الثابتة واملخزنية واالمانات التي تعرضت للتخريب والحرق 

والرسقة خالل احداث داعش ) االرهابي ( . 
راجني حضوركم بالزمان واملكان اعاله مع مراعاة احكام املادة ) 90 ( من القانون 
اع�اله ويف حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل االس�بوع التايل 
يف نف�س الزمان واملكان املعينني املص�ادف الخميس بتاريخ 6 / 12 / 2018 . مع 

فائق التقدير واالحرام

اىل / مسامهي رشكة مرصف اجلنوب لالستثامر والتمويل / م . خ 
م / اعالن دعوة اهليئة العامة 

اس�تنادا اىل قانون الركات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وبناء عى قرار مجلس 
االدارة املؤرخ يف 6 / 8 / 2018 يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة يف 
مقر الركة الكائن يف بغداد س�احة الواثق – حي الوحدة محلة 904 يف الساعة 
الع�ارشة من صب�اح يوم االربعاء املص�ادف 14 / 11 / 2018 ملناقش�ة جدول 

االعمال االتي : 
1 – مناقش�ة تقرير مجلس االدارة للس�نة املالية املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2017 

واملصادقة عليها . 
2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية 

يف 31 / 12 / 2017 واملصادقة عليهما . 
3 – مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام 2017 واملصادقة عليه . 

4 – مناقشة تقرير الهيئة الرعية لعام 2017 واملصادقة عليه . 
5 – مناقش�ة تعيني مراقبي الحس�ابات لتدقيق حس�ابات الركة لعام 2018 

وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس املهنة واملصادقة عليها . 
6 – مناقشة موضوع مقسوم االرباح املتحققة لعام 2017 واحتجاز االحتياطيات 

واتخاذ القرار املناسب بشانها . 
7 – مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافاتهم واتخاذ 

القرار املناسب بشانها . 
8 – مناقش�ة موضوع شطب الحسابات الخاصة لركة الجنوب للتحويل املايل 
املفتوحة لدى مرف الرشيد والبالد االسالمي والبالغة ) 157 ، 499 ، 3 ( ثالثة 
ماليني واربعمائة وتسعة وتسعون الف ومائة وسبعة وخمسون دينار الغريها 

واتخاذ القرار املناسب بشانها . 
9 – مناقشة تعيني الهيئة الرعية . 

10 – مناقش�ة توزيع مبلغ ) 165 ، 223 ، 594 ( خمس�مائة واربعة وتس�عون 
ملي�ون ومائت�ان وثالثة وعرون الف ومائة وخمس�ة وس�تون دينار الغريها 
املحج�وز م�ن حس�اب االحتياطي�ات االخ�رى ع�ن 20 % احتياطي مس�ؤولية 

االجتماعية . 
راج�ني حضوركم اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب س�ند انابة او توكيل 
الغ�ري بموج�ب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراع�اة احكام املادة 91 من 
قانون الركات ويف حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل اىل يوم 21 / 11 

/ 2018 يف نفس الزمان واملكان املعينني .

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل 

العدد/3546/ش/2018 
التاريخ/2018/10/16 

اعالن 
اىل املدعى عليه )براق طالب لفته( 

قد اص�درت ه�ذه املحكم�ة حكم�ا غيابيا 
بحق�ك بالدع�وى املرقم�ة اع�اله بتاري�خ 
2018/9/30 يقيض بتصديق الزواج الواقع 
خارج املحكم�ة بتاري�خ 2016/9/27 بني 
املدعي�ة س�ارة عي�دان خلف واملدع�ى عليه 
ب�راق طالب لفتة عى مه�ر معجله مليونان 
وخمس�مائة ال�ف دينار مقب�وض ومؤجله 
مليونان وخمس�مائة الف دينار باقي بذمة 
الزوج يس�تحق عند املطالب�ة وامليرسة حال 
كونه�ا مطلق�ة وه�و مت�زوج ق�رارا قابال 
لالعراض والتمييز وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ يف محكم�ة 
االح�وال الش�خصية يف قلعه صال�ح وتاييد 
مخت�ار ح�ي الزه�راء يف محافظة ميس�ان 
بتاريخ 2018/10/10 تقرر تبليغك بواسطة 
الن�ر يف صحفت�ني محليت�ني يوميتني ولك 
حق االعراض والتمييز خالل املدة القانونية 

وبعكسه سوف يكتسب الدرجة القطعية 
القايض 

جاسم محمد املوسوي 
������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الزبري 

العدد/2305/ش/2018 
التاريخ/2018/10/9 

اىل املدعى عليه/محمد حازم فتحي 
اعالن 

اقام�ت املدعية زين�ب مراد مجي�د الدعوى 
الرعي�ة بالعدد اعاله امام ه�ذه املحكمة 
تطلب فيها الحكم بتاييد حضانتها الطفالها 
القارصين من�ك وهم كل من ايه�اب ومراد 
ول�دى تبليغ�ك بموجب كت�اب مركز رشطة 
حي الزبري بالعدد7627 يف2018/10/7 تبني 
انك مرتحل اىل جهة مجهولة لذا تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني يوميتني للحضور امام 
ه�ذه املحكمة صب�اح  ي�وم 2018/11/4 
الس�اعه الع�ارشة ويف ح�ال ع�دم حضورك 

ستجري املرافعه بحقك غيابيا 
القايض 

فاضل حسني خضري

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 
محكمة بداءة البرة 

العدد/1965/ب/2018 
التاريخ/2018/10/17 

اعالن 
اىل املدعى عليه/ناظم محسن حسني 

اق�ام املدعيان حس�ن عبد الرحم�ن عبدالله 
ولينا حس�ن عب�د الرحمن الدع�وى البدائية 
املرقمة1965/ب/2018 امام هذه املحكمة 
ض�دك والت�ي يطلب فيه�ا الحك�م بالزامك 
بتاديتك مبلغ وقدره واحد وعرون مليون 
وستمائة الف دينار وهو بدل االيجار املسمى 
للفرة من 2014/3/1 ولغاية 2018/8/31 
ع�ن الش�قة املرقم�ة4/3/5 الواقعه ضمن 
العقار تسلسل 3/5الخرض وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتاييد 
املجلس البلدي ملنطقة الس�باعي عليه تقرر 
تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة صباح يوم 
املرافع�ه املواف�ق 2018/10/25 وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 
س�تجري املرافعه بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول 
القايض 

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

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 
محكمة بداءة البرة 

العدد/1966/ب/2018 
التاريخ/2018/10/17 

اعالن 
اىل املدعى عليه/ناظم محسن حسني 

اق�ام املدعيان حس�ن عبد الرحم�ن عبدالله 
ولينا حس�ن عب�د الرحمن الدع�وى البدائية 
املرقمة1966/ب/2018 امام هذه املحكمة 
ض�دك والت�ي يطلب فيه�ا الحك�م بالزامك  
بتخلي�ة الش�قة املرقم�ة 4/3/5 الواقع�ه 
ع�ى جزء م�ن العقار تسلس�ل3/5 الخرض 
وتس�ليمها خالية من الش�واغل وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وتاييد املجلس البلدي ملنطقة السباعي عليه 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
صباح يوم املرافع�ه املوافق 2018/10/25 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
قانونا س�تجري املرافعه بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول 
القايض 

محمد نزار هاشم البعاج

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

االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة 

رقم الدعوى : 799/ب/2018
التاريخ 2018/10/17

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / وف�اء عب�د الرض�ا  

كاظم  
بتاري�خ 2018/5/27 اق�ام املدعي عيل 
حمزة عبد الس�ادة ضد الدعوى البدائية 
املرقم�ة  799/ب2018/1 طلب الحكم 
فيها بتأديتك مبلغ مليونني وتس�عمائة 
ال�ف دين�ار عن وص�ل امان�ة  املؤرخ يف 
2018/10/17 وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار 
مختار واختيارية منطقة النجف / حي 
الريموك/6 املدعو هاتف محمد العذاري 
فق�د تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحض�ور امام هذه 
املواف�ق  املرافع�ة  موع�د  يف  املحكم�ة 
2018/10/25 الساعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسالك من ينوب 
عن�ك قانونا  او تقديمك ملعذرة مروعة 
فس�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق القانون 
القايض

احمد كاظم املوسوي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعى 

الب�رة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة بداءة ابي الخصيب 
العدد/9/عائدية عقار/2018 

التاريخ/2018/10/16 
اعالن قرار تثبيت عائدية عقار /تاييدا 

اب�ي  يف  امللكي�ة  عائ�دي  تثبي�ت  لجن�ة 
الخصيب 

اب�ي  يف  العق�اري  التس�جيل  مالحظي�ة 
الخصيب 

بن�اء ع�ى ص�دور ق�رار تثبي�ت عائدية 
العق�ار 232 مقاطعه59كوت الحمداني 
باسم العراقي خالد محمد احمد بموجب 
ق�رار تثبي�ت العائدية بالع�دد 9/عائدية 
يف2018/9/11  امل�ؤرخ   2018/ عق�ار 
والصادر من لجنة تثبيت امللكية واستنادا 
اىل احكام املادة 63/فقرة 1و2 من قانون 
املرقم43لسنة1971  العقاري  التس�جيل 
املع�دل نعل�ن ه�ذا الق�رار يف صحيفتني 
يويتني رس�ميتني ملدة ثالثون يوما وعى 
من له عالقة او حقوق تقديم ما لديه من 
بيانات اىل دائرة التسجيل العقاري يف ابي 
الخصيب خالل مدة االعالن والحضور اىل 
موقع العقار يف الس�اعه العارشة صباحا 

من اليوم التايل النتهاء مدة االعالن 
القايض

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

املقدسة 
محكمة بداءة النجف

العدد  /1472/ب2/ 2018 
التاريخ 2018/10/17 

اىل الش�خص الثال�ث ) جاس�ب كاظ�م 
حسني( 

اق�ام املدعي الس�يد مدير بلدي�ة النجف 
لوظيفت�ه  اضاف�ة  لوظيفت�ه  اضاف�ة 
الدع�وى البدائي�ة املرقمة اع�اله والتي 
يطل�ب فيها الحكم بابطال  كافة القيود 
للعق�ار املرق�م 3/18495 ح�ي النر 
واعادة تسجيله باسم دائرة املدعي مدير 
بلدية  النجف وقد قررت املحكمة  ادخالك 
شخصا ثالثا يف الدعوى منظما اىل جانب 
املدع�ى عليهم    وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار  
مخات�ري ح�ي الجامع�ة 1 والجامع�ة2 
والجامع�ة3 والجامع�ة 4  علي�ه قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحض�ور يف موع�د 
املرافعة املصادف يف ي�وم 2018/11/4 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك  قانونا  سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض 

حربي طارش لفته

مجهورية العراق
وزارة النقل

الرشكة العامة ملوانئ العراق
اعالن مزايدة رقم 2018/2/54قسم االمالك واالرايض

لبيع عقارات يف منطقة املعقل
تعل�ن الركة العام�ة ملوانئ الع�راق احدى تش�كيالت وزارة النقل عن اج�راء املزايدة 
العلني�ة لبيع العقارات البالغ عددها )1( عقار ملس�تحقيها واملبينة ارقامها واوصافها 
ادناه  وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل وخالل ثالثون 
يوما تبدأ من اليوم التايل لنر االعالن يف الجريدة الرسمية التي ستجري يف تمام الساعة 
العارشة صباحا يوم   2018/11/20 يف شعبة الخدمات السكنية ويف حالة وجود عطلة 
رسمية يصار لليوم الذي يليه فعى الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم 
اىل ش�عبة الخدمات السكنية يف هذه الركة واالطالع عى رشوط املزايدة مستصحبني 
معهم املستمس�كات التالية )هوية االحوال املدنية   ش�هادة الجنسية  مصورة  بطاقة 
الس�كن  مصورة( ودفع تأمينات بنس�بة 5%   من القيمة املقدرة للعقار بصك مصدق 

ألمر الركة العامة ملوانئ العراق    وتتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن %2

مجهورية العراق
وزارة النقل

الرشكة العامة ملوانئ العراق
اعالن مزايدة رقم 2018/2/53قسم االمالك واالرايض

لبيع عقارات يف منطقة املعقل
تعلن الركة العامة ملوانئ العراق احدى تشكيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة العلنية 
لبي�ع العقارات البالغ عددها )1( عقار ملس�تحقيها واملبينة ارقامه�ا واوصافها ادناه 
للم�رة الثانية ملوظفي الدولة لعدم تقدم راغب  وفقا لقان�ون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لسنة 2013 املعدل وخالل خمسة عر يوما تبدأ من اليوم التايل لنر االعالن يف 
الجريدة الرسمية التي ستجري يف تمام الساعة العارشة صباحا  2018/11/5 يف قسم 
االم�الك واالرايض ويف حالة وجود عطلة رس�مية يصار لليوم ال�ذي يليه فعى الراغبني 
باالش�راك يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل قسم االمالك واالرايض  يف هذه الركة 
واالطالع عى رشوط املزايدة مس�تصحبني معهم املستمس�كات التالية )هوية االحوال 
املدنية   ش�هادة الجنس�ية  مصورة  بطاقة السكن  مصورة( ودفع تأمينات بنسبة %5   
من القيمة املقدرة للعقار بصك مصدق ألمر الركة العامة ملوانئ العراق    وتتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور االعالن %2

عزيز هاشم العبيدي
املدير العام/وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق 
رئيس جملس االدارة

عزيز هاشم العبيدي
املدير العام/وكالة
رئيس جملس االدارة

العدد 25359/21/12/1
التاريخ 2018/10/18

العدد 25362/21/12/1
التاريخ 2018/10/18

المساحةالمقاطعةرقم العقارت
المساحةالمقاطعةرقم العقارت300م452 المعقل الجنوبي1369/8

مناصفة 600م402 المعقل والميناء154/19

عيل فالح الزيدي 
رئيس جملس االدارة

مهند يوسف ابراهيم 
نائب رئيس جملس االدارة
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة السالم 
العدد 42 / ب / 2018 

التاريخ 15 / 10 / 2018 
املوضوع / اعالن 

بتاري�خ 11 / 6 / 2018 وبموجب الدعوى املرقمة 
42 / ب / 2018 اص�درت محكم�ة بداءة الس�الم 
قرار حكم مكتس�ب الدرجة القطعية يقيض بازالة 
ش�يوع العقار 1 / 2032 م8 قلعة القصاب بيعا – 
علي�ه تقرر االعالن عن بي�ع يف الصحف املحلية ملدة 
30 ي�وم عىل ان يك�ون البيع يف ه�ذه املحكمة عن 
طري�ق املزايدة التي تجري يف الس�اعة الثانية ظهرا 
يف الي�وم الخام�س عرش من اليوم الت�ايل للنرش ويف 
حال�ة مصادفة ي�وم املزايدة عطلة رس�مية يكون 
املوع�د يف اليوم الت�ايل للنرش وع�ىل الراغب بالرشاء 
اي�داع تامينات قانونية بنس�بة 10 % من بدل البيع 

اذا لم يكن رشيكا . 
القايض 

بشري احمد محمد 
االوصاف : 

1 – رقم العقار 1 / 2032 م8 
2 – صنف العقار : ارض خالية من الشواغل . 

3 – اوص�اف العق�ار : قطع�ة ارض خالي�ة م�ن 
الشواغل تصلح للسكن . 

4 – الشاغل : اليوجد . 
5 – الوارد السنوي : اليوجد . 

6 – القيم�ة املق�درة 000 / 000 / 1 مليون دينار 
الغري . 

������������������������������������������
اعالن دعوة دائنني 

ان�ي املصفية املحامي�ة هاجر عب�د الرحمن هوين 
لرشكة انهار الخري للتج�ارة العامة املحدودة أدعو 
كل م�ن له ح�ق أو دين عىل الرشك�ة مراجعته عىل 

العنوان التايل بغداد
الغزالية م 649 ز 57 د 5

املصفية املحامية
هاجر عبد الرحمن هوين
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 

العدد : 901 / ش / 2018 
التاريخ : 16 / 10 / 2018 

اىل / املدعى عليه / مؤيد عيل عبد الله 
م / تبليغ بقرار حكم غيابي 

اص�درت ه�ذه املحكمة يف الدع�وى املرقمة 901 / 
ش / 2018 حكما غيابي�ا يقيض بالتفريق للرضر 
بين�ك وب�ني املدعية ) س�ناء س�طم فه�د ( بتاريخ 
14 / 10 / 2018 ل�ذا قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
بالحك�م املذك�ور بالصح�ف املحلي�ة ) صحيفتني 
محليت�ني يوميتني ( لغرض االعرتاض والتمييز عىل 
الحكم خالل مدة ) ثالثون يوما ( من تاريخ التبليغ 
وبعكسه سوف يكتسب قرار الحكم درجة البتات .

القايض 
محمد مطلب عبد 
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ / االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ 

العدد : 31949 
التاريخ : 18 / 10 / 2018 

اعالن 
اىل املدعو / عادل مظهر تركي 

بناء ع�ىل الطلب املقدم من قبل املس�تدعي صربيه 
جاس�م ابراهيم لنصبه�ا قيمة عىل املفق�ود عادل 
مظه�ر تركي وع�ىل اطفالها القارصي�ن فعىل كل 
من لديه اع�رتاض او معلومات الحضور امام هذه 
املحكمة خ�الل فرتة ثالثني يوما م�ن تاريخ النرش 

وبعكسه تتخذ املحكمة اجراءاتها وفقا للقانون .
القايض 

سالم عبد سلمان الجاسم 
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مجلس القضاء االعىل 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
العدد : 472 / ش2 / 2018 

التاريخ : 3 / 10 / 2018 
اىل / املدعى عليه / طيفور عبد الستار محمود 

م / اعالن 
بتاري�خ 16 / 9 / 2018 اص�درت محكمة االحوال 
الش�خصية يف بعقوب�ة قرارها املرق�م 472 / ش2 
/ 2018 واملتضم�ن التفري�ق للهج�ر بين�ك وب�ني 
املدعية ) ياسمني عبد الوهاب عبد الجبار ( ولكونك 
مجهولة محل االقامة حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
الوارد م�ن مركز رشطة بهرز بالع�دد 7612 يف 25 
/ 9 / 2018 واش�عار مخت�ار قري�ة العبارة يف 25 
/ 9 / 2018 املخت�ار ) محم�د عب�ود محمد ( عليه 
قررت املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني 
محليت�ني لالعرتاض ع�ىل الحكم الغياب�ي الصادر 
بحقك من هذه املحكمة ويف حالة عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك سيتم اكتساب القرار الدرجة 

القطعية.
القايض 

مصباح مهدي صالح 
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1800 / ب1 / 2018 

التاريخ : 18 / 10 / 2018 
م / اعالن تبليغ غيابي 

اىل املدعى عليها / صدى مسلم عبود 
اقام عليك املدعي ) باسم احمد اسماعيل ( الدعوى 
املرقمة اعاله وطلب الحكم بتخلية الش�قة املشيدة 
عىل العق�ار املرقم 25 / 207 رشقي ش�فته محلة 
311 زق�اق 21 وتس�ليمه اىل املدع�ي خالي�ا م�ن 
الش�واغل وتحميلك املصاريف القانونية وملجهولية 
محل اقامتك حسب تبليغك عن طريق مركز رشطة 
التحري�ر يف كتابه�م املرق�م 14311 امل�ؤرخ يف 5 / 
10 / 2018 ورشح القائ�م بالتبليغ مهدي ابراهيم 
نج�م يف 3 / 10 / 2018 ومرفقه اش�عار املختار ) 
ثاب�ت جب�ار خليف�ة القييس ( امل�ؤرخ يف 3 / 10 / 
2018 مخت�ار قضاء بعقوبة ) 8 ( منطقة التحرير 
محلة 311 ق�ررت هذه املحكمة تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميتني واس�عتي االنتش�ار 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 
املوافق 29 / 10 / 2018 الس�اعة العارشة صباحا 
ويف حالة عدم حضورك يف املوعد اعاله سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا ووفق القانون .
القايض 

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

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة النفط رشكة 
توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة هي�أة توزي�ع املنطقة 
الغربية باس�م ) مزهر مطر س�الم احمد ( عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الدجيل
محكمة تحقيق الدجيل

م/ اعالن عن مفقود

دونت اق�وال املخربة ) راوية محمد نصيف دغيش( 
ع�ن فق�دان زوجها املدعو ) حس�ام صال�ح احمد 
خلف ( والذي خطف بتاريخ 2015/10/5 من قبل 
مس�لحني مجهولني الهوية من داخل داره الواقعة 
يف الدجي�ل 14 رمضان فقرر الس�يد قايض تحقيق 
الدجيل بتعمي�م اوصاف املفق�ود امللصقة صورته 

اعاله.
القايض

عبد الرحمن حميد جاسم
������������������������������������������

فقدان 
 فقدت مني الهوي�ة الصادرة من جامعة الكوفة / 
كلية الطب املرحلة الرابعة بأس�م الطالب ) منتظر 
موف�ق مهدي ( فع�ىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة اإلصدار .
������������������������������������������

تنويه
ورد س�هوا يف اع�الن محكم�ة االحوال الش�خصية 
يف النج�ف ذي الع�دد 3011/ ش/2018 املنش�ور 
يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد ) 1771 ( يف 
2018/10/18 وجري�دة الع�راق االخبارية بالعدد 
)707(  يف 2018/10/18 كت�اب مديرية التبليغات 
القضائي�ة بالع�دد  )652( خط�أ والصحي�ح ه�و 

)625( لذا اقتىض التنويه.
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل 

محكمة االحوال الشخصية يف كنعان 
العدد : 186 / ش / 2018 

التاريخ : 11 / 10 / 2018 
اىل / املدعى عليها / مروة محمد امني 

اعالن 
بناءا عىل الدعوى املرقمة 186 / ش / 2018 اعاله 
والت�ي صدر فيه�ا حكم�ا غيابيا قاب�ال لالعرتاض 
والتمييز وافهم علنا يف 30 / 9 / 2018 حيث قررت 
املحكمة الحكم بايقاع الط�الق الخارجي املؤرخ يف 
5 / 9 / 2017 ب�ني املدع�ي ) مصطف�ى احمد عبد 
الرحم�ن ( واملدع�ى عليه�ا ) مروة محم�د امني ( 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبلي�غ يف مرك�ز رشط�ة به�رز واش�عار مختار 
منطقة ح�ي العرصي لذا ق�ررت املحكمة بتبليغك 
بصحيفتني يوميتني محليتني بالحكم الغيابي وذلك 
يحق لك االعرتاض عىل القرار خالل مدة عرشة ايام 

من اليوم التايل لتبليغ بالنرش .
القايض 

فالح حسن محمود 
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

لجنة تثبيت امللكية منديل 
العدد : 11 / ت م / 2018 

التاريخ : 17 / 10 / 2018 
اعالن قرار تثبيت عائدية عقار مجددا 

بتاريخ 24 / 9 / 2018 اصدرت لجنة تثبيت امللكية 
يف من�ديل قراره�ا بتثبي�ت عائدية جزء م�ن العقار 
املرقم ) 151 ( محلة بوياقي باسم طالبي التسجيل 
املج�دد ) ورثة املتويف عبد املجي�د رضا موىس ( كل 
من هناء فرمان غايب واحمد ومحمد وعيل وحسني 
ودع�اء ومنى وافراح اوالد وبنات رش�يد عبد املجيد 
( وعىل من لديه اع�رتاض عىل القرار املذكور اقامة 
الدعوى ام�ام املحكمة املختصة خ�الل مدة ثالثني 
يوم�ا م�ن اليوم الت�ايل لنرش ه�ذا االعالن اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 49 من قان�ون التس�جيل العقاري 
رقم 43 لس�نة 1971 وعن�د انتهاء املدة وعدم ورود 
اش�عار من املحكم�ة باقامة الدع�وى لديها خالل 
املدة املذكورة س�وف تس�تكمل اجراءات التس�جيل 

وفق القانون .
القايض 

قحطان خلف خالد 
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف منديل 

قايض محكمة بداءة منديل 
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

لجنة تثبيت امللكية منديل 
العدد : 10 / ت م / 2018 

التاريخ : 17 / 10 / 2018 
اعالن قرار تثبيت عائدية عقار مجددا 

بتاريخ 17 / 9 / 2018 اصدرت لجنة تثبيت امللكية 
يف منديل قرارها بتثبيت عائدية العقار املرقم ) 307 
( محلة جميل بيك  باس�م طالبي التسجيل املجدد ) 
ثامر ويل محمد ( وعىل من لديه اعرتاض عىل القرار 
املذكور اقامة الدعوى امام املحكمة املختصة خالل 
مدة ثالث�ني يوما من اليوم الت�ايل لنرش هذا االعالن 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 49 م�ن قانون التس�جيل 
العق�اري رق�م 43 لس�نة 1971 وعند انته�اء املدة 
وعدم ورود اش�عار م�ن املحكمة باقام�ة الدعوى 
لديها خالل املدة املذكورة س�وف تستكمل اجراءات 

التسجيل وفق القانون .
القايض 

قحطان خلف خالد 
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف منديل 

قايض محكمة بداءة منديل 
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف قره تبة 
العدد : 218 / ش / 2018 

التاريخ : 17 / 10 / 2018 
اىل املدع�ى عليه ) س�اجد غائب س�لطان ( يس�كن 
ناحي�ة قره تب�ة / قرية النرص س�ابقا / مجهول 

محل االقامة حاليا .
م / اعالن تبليغ 

اقام�ت املدعي�ة ) امن�ه ع�واد خل�ف ( ام�ام هذه 
املحكمة الدعوى املرقمة 218 / ش / 2018 تطلب 
فيها التفريق للرضر وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائم بالتبليغ وتاييد املختار واملجلس املحيل 
ق�ررت هذه املحكمة تبليغك بموعد املرافعة املوافق 
28 / 10 / 2018 بالن�رش يف صحيفت�ني محليت�ني 
يوميتني ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عن�ك قانونا فس�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون .
القايض 

زبري احمد محمود

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة بداءة السماوة
العدد : 291/ب/2018

التاريخ: 2018/10/18
اعالن مزايدة

عطف�ا ع�ىل الحك�م الص�ادر م�ن محكمة ب�داءة 
بالع�دد 291/ب/2018 يف 2018/6/7  الس�ماوة 
واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع الس�يارة املرقم�ة 1018 
مثنى حمل نوع مرس�يدس لوري تنكر طراز 1969 
رص�ايص تحمل رق�م الش�ايص )   10/627684/ 
003/ 340( املوصوف ادن�اه بيعا باملزايدة العلنية 
ملدة )ثالثني يوما( اعتبارا من اليوم التايل للنرش واذا 
صادف اليوم االخري عطلة رسمية فتكون املزايدة يف 
اليوم التايل الذي يليه يف تمام الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة 
يف تم�ام الس�اعة الثانية عرش ظهرا مس�تصحبني 
معه�م التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املق�درة البالغ�ة ) اربع�ة ماليني دينار( وس�تجري 
االحال�ة القطعية وفق االصول م�ع العلم ان الدفع 

نقدا والداللية عىل املشرتي.
القايض

فليح حسن جاسم
االوصاف:-  السيارة املرقمة 1018 مثنى حمل نوع 
مرس�يدس لوري تنكر طراز 1969 رصايص تحمل 
رق�م الش�ايص )   10/627684/ 003/ 340( وان 
اطاراتها االمامية والخلفية دون املتوسط من حيث 
الجودة وقس�م منها مستهلكة وغري صالحة للعمل 
وحوض الس�يارة فيه ارضار من الخلف ومحركها 
متوس�ط الج�ودة وتوج�د فيها بع�ض االرضار يف 

زجاج السيارة .
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 194 /خ/2018 

التاريخ : 18/ 2018/10 
اعالن 

تبيع مديري�ة تنفيذ النجف العقار تسلس�ل 1616 
/35 ب�راق جدي�دة الواقع يف النج�ف العائد للمدين 
املدي�ر املف�وض مل�رصف باب�ل اضاف�ة لوظيفت�ه 
املحجوز لق�اء طلب الدائن جعفر رافع عبد الحميد 
البال�غ ملي�ار وس�بعمائة وثالث�ة وس�تون مليون 
وسبعمائة وثمانون الف وسبعمئة وثالثة وثمانون 
دين�ار فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة ثالث�ني يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحبا معه التامين�ات القانوني�ة عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املواصفات :

1� موقعه ورقمه : 1616 /35 براق جديدة 
2� جنسه ونوعه : هيكل مسقف 

3� حدوده واوصافه : بلدية النجف 
4� مشتمالته: خلف االعالن 

5� مساحته  495,00 
6� درجة العمران : قيد االنشاء 

7� الشاغل : ال يوجد 
8� القيمة املقدرة : 1485000000 مليار واربعمائة 

وخمسة وثمانون مليون دينار عراقي 
مشتمالته :

العقار يقع عىل ش�ارع فرع�ي 12 مرت وهو عبارة 
ع�ن هي�كل كونكريت يتأل�ف م�ن رسداب وطابق 
اريض وثم ثالثة طوابق وهو كونكريت مس�لح دنك 
والس�قوف واليحت�وي ماء وكهرباء وضمنه س�لم 
كونكريت وهيكل ومصع�د ويوجد بعض الحيطان 

تحتوي عىل فرمستون وهو قيد االنشاء .
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2587/ 2018 

التاريخ: 2018/10/17 
اىل /املنفذ عليه / نجم عبد ابراهيم 

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن ورق�ة تكلي�ف 
بالحض�ور ورشح املبل�غ القضائي واش�عار محلة 
ب�ان   2018/10/11 وبتاري�خ  الكوف�ة  الجدي�دة 
املواط�ن نجم عبد ابراهيم كان من س�كنة منطقة 
الجديدة وارتحل اىل جهة مجهولة بدون علم املختار 
انك مجهول مح�ل االقامة وليس لك موطن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا 
للم�ادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ النجف خالل خمس�ة 
ع�رش يوما تب�دا من الي�وم الت�ايل للن�رش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون .
املنفذ العدل 

كرار عماد كايت 
اوصاف املحرر :

قرار محكمة ب�داءة النجف 3515 /ب1 /2017 يف 
1/2/ 2018 واملتضم�ن بال�زام املدع�ي عليه نجم 
عبد ابراهيم بتاديته للمدعي حيدر عزاوي عبد الله 
مبلغ قدره عرشة ماليني دينار والثابت يف الكمبيالة 

املؤرخة يف 2015/8/31 .
������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

من دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل 
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة 

اىل الراهن  ) عيل كاظم عيل(  
نوع التبليغ : اول 

التسلسل او رقم القطعة : 22600 /3 حي ميسان 
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف 

الجنس : دار مفرزة اىل دارين 
مقدار الدين  )24،120،000( دينار  اربعة وعرشون 

مليون ومائة وعرشون الف دينار
اس�م الدائن املرتهن : مرصف الرافدين / مسلم بن 

عقيل  
تاريخ االستحقاق : 5/ 3/ 2018 

وصف س�جل التامينات العيني�ة : 85 ت1 /2011 
مجلد 3 مداينة 

مح�ل االقامة املب�ني بالعقد : نجف / حي ميس�ان  
 22600

بناءا عىل استحقاق الدين املبني اعاله وطلب الدائن 
تحصيله وبالنظر لعدم اقامتك يف املحل املبني بالعقد 
وان�ه ليس لك محل اقامة معلوم غريه فتعترب بذلك 
مجه�ول محل االقام�ة فعليه قررن�ا تبليغك بلزوم 
دف�ع الدي�ن وتوابع�ه  خ�الل 15 يوما اعتب�ارا من 
اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن واال فسيباع عقارك 

املوصوف اعاله باملزايدة وفقا للقانون .
مدير التسجيل العقاري يف النجف االوىل

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد: حجة فقدان 
التاريخ : 17/ 10/ 2018 

اىل/ املدعو )  عبد االمري عبد الله عبود( 
قدم طال�ب حجة الفقدان ) س�المة رايض عيىس( 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة 
فقدان بحقك كونك مفقود وملجهولية محل اقامتك 
وف�ق اش�عار مخت�ار منطق�ة نجف ح�ي الزهراء 
املدعو ) عب�اس البو حيه( ق�ررت املحكمة تبليغك 
يف الصح�ف املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها خالل 
ع�رشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون.
القايض

عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد: 384 / ب2/  2018 
التاريخ : 18/ 10/ 2018 

اىل / املدع�ى عليه )س�عد ج�دوع عبد الش�افعي املدير 
والصناع�ة  للتج�ارة  الش�افعي  ملجموع�ة  املف�وض 

واملقاوالت العامة اضافة لوظيفته ( 
اقام�ت املدعي�ة )زبيده مح�ي الدين حس�ني (الدعوى 
البدائية املرقمة اعاله والتي تطلب فيها )الحكم بفسخ 
العق�د املربم بينها وبين�ك يف 2012/12/20 بخصوص 
رشائها الدار املرقمة 81 بلوك 4 نموذج A   عىل القطعة 
املرقم�ة 93075 مقاطعة 4 جزيرة النجف مجمع بيتي 
االستثماري/ 1 ( ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبلغ القضائي واش�عار مخت�ار حي الجامعة/2 
املدع�و ) جابر محمد الطريف( عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني يف موعد 
املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم 2018/11/5 وعن�د ع�دم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض

حربي طارش لفتة
������������������������������������������

وزارة الداخلية  
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / 8711

التاريخ 2018/10/18
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )مروان عدنان 
موىس( الذي يطلب تبديل اسمه من )مروان( اىل  )مري( 
فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديري�ة خالل مده 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وفق اح�كام املادة 22 م�ن قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

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

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة املقدسة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 16/  220     

املحلة او رقم واسم املقاطعة / 32 االغا  
الجنس : دار مفرز هيكل مسقف

النوع ملك رصف
رقم الباب

رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة 250 
املش�تمالت : الدار االوىل / اس�تقبال وصالة وغرفة نوم 

ومطبخ وصحيات /شيلمان 
ال�دار الثاني�ة اس�تقبال وصال�ة وغرفة ن�وم ومطبخ 

وصحيات/ شيلمان 
املزروعات او املغروسات 

واردات املبيع السنوية  
الشاغل كوثر كاظم احمد 

مقدار املبيع 60000000 ستون مليون دينار 
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الكوف�ة باملزايدة 
العلني�ة العقار املوصوف اع�اله العائ�د للراهن حوراء 
عزيز رسول لقاء طلب الدائن املرتهن املرصف الصناعي 
البالغ )60,000,000( دينارا فعىل الراغب يف االش�رتاك 
فيه�ا مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من 
الي�وم التايل لتاريخ ن�رش هذا االعالن مس�تصحبا معه 
تامين�ات قانونية نقدية او كفال�ة مرصفية ال تقل عن 
10% م�ن القيمة املقدرة للمبيع البالغة )    ( دينارا  وان 

املزايدة ستجري يف الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة 

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

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة  
قسم الدعاوي

القضية املرقمة  :2018/782
مقتبس حكم غيابي

1  �اس�م املحكم�ة : محكمة قوى االم�ن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

2  � اس�م املته�م الغائ�ب : ر.ع عباس عب�د الله محمد 
محسن 

3  � رقم الدعوى : 2018/782 
4  � تاريخ ارتكاب الجريمة :  

5 � تاريخ الحكم  : 2018/7/30
6  �امل�ادة القانوني�ة : 37 م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 

 2008
الب�رصة  محافظ�ة  رشط�ة  /مديري�ة  اىل  املنس�وب 

واملنشات
8 � خالص�ة الحكم :  عدم اج�راء محاكمة املتهم اعاله 
وف�ق اح�كام امل�ادة 37/اوال من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 وذلك ش�موله  بقانون العفو العام رقم 19 لسنة 
2008 بموج�ب قرار اللجنة القضائي�ة الخاصة بتنفيذ 
قان�ون العفو الع�ام رقم 19 لس�نة 2008   يف رئاس�ة 
محكم�ة اس�تئناف الب�رصة االتحادي�ة املرق�م 158 يف 
2013/5/9 وف�ق احكما امل�ادة 341 من ق ع رقم 111 

لسنة 1969 املعدل 
واملكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة وعن نف�س وقائع هذه 
القضية وحسب ما جاء بكتاب قسم الشؤون القانونية 

املرقم 26182 يف 2018/7/25 
 9 �  تضمين�ه مبل�غ مق�داره ) 5,225,000( خمس�ة 
ماليني ومائتان وخمس�ة وعرشون الف دينار عن قيمة 
 GWP (  ( فقدان املسدس الحكومي الذي بذمته واملرقم
158 ن�وع كلوك م�ع ملحقاته و 45 اطالق�ة من نوعه 
اس�تنادا للفقرة ثانيا من املادة 37 من ق ع يس�تحصل 

منه بالطرق التنفيذية 
10 � تنزي�ل املس�دس الحكوم�ي املوص�وف اعاله من 

الذمة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية 
11 � تعمي�م اوص�اف املس�دس الحكومي املش�ار اليه 

اعاله وفق القانون 
12  �  عدم شمول املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم 
37 لس�نة 2016 عن التهمة املس�نده الي�ه وفق احكام 

املادة 5 من ق ع 
13 �  لسنة 2008 لغيابه من تاريخ 2012/8/17 ولحد 
االن وان�ه غري مفصول او مطرود او مس�تقيل حس�ب 

كتاب  دائرة املرقم 1269 يف 2018/1/31 
14 � الحبس البس�يط ملدة ستة اشهر وفق احكام املادة 
5  من ق ع د رقم 14 لسنة 2008  وبداللة املواد 61/اوال 
و 69/اوال  من  ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 وذلك لغيابه  
م�ن تاريخ 2012/8/17 ولح�د االن وبداللة املادة 2/2 
م�ن ق ع رق�م 111 لس�نة 1969 املعدل كون�ه القانون 

االصلح للمتهم
15 � اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا الح�كام املادة 42/

ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 بعد اكتساب الحكم 
الدرجة القطعية بداللة املادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 

لسنة 2008
16 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض 
علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر بحق�ه والزام 
املواطن�ني باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ثانيا وثالثا  من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
17  � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري منقولة اس�تنادا 

الحكام املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
18 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنت�دب جبار 
عاتي جرب   البالغة 25,000 خمسة وعرشون الف دينار  
عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم 

الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60/سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قابال 
لالعرتاض   اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/ اوال وثانيا  من 

نفس القانون وافهم بتاريخ 2018/7/30
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة  

قسم الدعاوي
القضية املرقمة  :2018/995

مقتبس حكم غيابي
1  �اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
2  � اسم املتهم الغائب : الرشطي امجد جاسم موحي 

3  � رقم الدعوى : 2018/995 
4  � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2014/2/23

5 � تاريخ الحكم  : 2018/9/2
6  �املادة القانونية : 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

7  �املنس�وب اىل /مديري�ة رشط�ة محافظ�ة الب�رصة 
واملنشات

8 � خالص�ة الحك�م :  عدم ش�مول املتهم اع�اله بقانون 
العف�و العام رقم 27 لس�نة 2016  كونه م�ا زال ماكثا يف 
الغياب ولعدم صدور امر فصل او طرد  او استقالة حسب 

كتاب دائرته املرقم 3093 يف 2018/3/8   
9 � الحبس البس�يط ملدة ستة اش�هر وفق احكام املادة 5  
م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008  وبداللة امل�واد 61/اوال 
و 69/اوال  م�ن  ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 وذلك لغيابه  
م�ن تاريخ 2014/2/23 ولحد االن كونه القانون االصلح 
للمتهم عمال باحكام املادة 2/2 من ق ع  رقم 111 لس�نة 

1969 املعدل
10 � اخراج�ه م�ن الخدمة اس�تنادا الحكام امل�ادة 42/

ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 بعد اكتساب الحكم 
الدرج�ة القطعية بداللة امل�ادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 

لسنة 2008
11 � اعط�اء املوظفني العمومي�ني صالحية القاء القبض 
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحق�ه والزام 
املواطن�ني باالخب�ار عن مح�ل اختفائه اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ثانيا وثالثا  من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
12  � حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
13 � تحديد اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب جبار عاتي 
جرب   البالغة 25,000 خمسة وعرشون الف دينار  عراقي 
ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
حكما غيابي�ا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 
60/سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض 
والتمييز اس�تنادا الحكام املادة 71/ اوال وثانيا  من نفس 

القانون وافهم بتاريخ 2018/9/2
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
������������������������������������������

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة 

قسم الدعاوي
القضية املرقمة  :2018/806

مقتبس حكم غيابي
1  �اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
2  � اس�م املته�م الغائ�ب : املف�وض افاق طال�ب جمعه 

ساعي 
3  � رقم الدعوى : 2018/806 

4  � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2015/5/20
5 � تاريخ الحكم  : 2018/8/5

6  �املادة القانونية : 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
7  �املنسوب اىل /مديرية امن االفراد

8 � خالص�ة الحك�م :  عدم ش�مول املتهم اع�اله بقانون 
العف�و العام رق�م 27 لس�نة 2016  عن التهمة املس�ندة 
اليه وفق احكام املادة 5  من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
لغياب�ه م�ن تاري�خ 2015/5/20 ولح�د االن وان�ه غ�ري 
مفصول او مطرود او مستقيل حسب كتاب دائرته املرقم 

ج/535/621 يف 2018/1/28 
9 � الحبس البس�يط ملدة ستة اش�هر وفق احكام املادة 5  
م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008  كون�ه القانون االصلح 
للمته�م عم�ال باح�كام املادة      2/2 م�ن ق ع  رقم 111 
لس�نة 1969 املع�دل وبدالل�ة امل�واد 61/اوال و69 /اوال 
م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 وذلك لغياب�ه من تاريخ 

2015/5/20 ولحد االن 
10 � اخراج�ه م�ن الخدمة اس�تنادا الحكام امل�ادة 42/

ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 بعد اكتساب الحكم 
الدرج�ة القطعية بداللة امل�ادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 

لسنة 2008
11 � اعط�اء املوظفني العمومي�ني صالحية القاء القبض 
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحق�ه والزام 
املواطن�ني باالخب�ار عن مح�ل اختفائه اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ثانيا وثالثا  من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
12  � حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
13 � تحديد اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب جبار عاتي 
جرب   البالغة 25,000 خمسة وعرشون الف دينار  عراقي 
ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
حكما غيابي�ا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 
60/سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض 
والتمييز اس�تنادا الحكام املادة 71/ اوال وثانيا  من نفس 

القانون وافهم بتاريخ 2018/8/5
العميد الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
������������������������������������������

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة  

قسم الدعاوي
القضية املرقمة  :2018/993

مقتبس حكم غيابي
1  �اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
2  � اس�م املتهم الغائب : الرشطي حيدر س�الم ش�مخي 

جرب 
3  � رقم الدعوى : 2018/993 

4  � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2015/5/20
5 � تاريخ الحكم  : 2018/9/2

6  �املادة القانونية : 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
7  �املنسوب اىل /مديرية امن االفراد

8 � خالص�ة الحك�م :  عدم ش�مول املتهم اع�اله بقانون 
العف�و العام رقم 27 لس�نة 2016  كونه م�ا زال ماكثا يف 
الغياب ولعدم صدور امر فصل او طرد  او استقالة حسب 

كتاب دائرته املرقم 535 يف 2018/1/28   
9 � الحبس البس�يط ملدة ستة اش�هر وفق احكام املادة 5  
م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008  وبداللة امل�واد 61/اوال 
و 69/اوال  م�ن  ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 وذلك لغيابه  
م�ن تاريخ 2015/5/20 ولحد االن كونه القانون االصلح 
للمتهم عمال باحكام املادة 2/2 من ق ع  رقم 111 لس�نة 

1969 املعدل
10 � اخراج�ه م�ن الخدمة اس�تنادا الحكام امل�ادة 42/

ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 بعد اكتساب الحكم 
الدرج�ة القطعية بداللة امل�ادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 

لسنة 2008
11 � اعط�اء املوظفني العمومي�ني صالحية القاء القبض 
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحق�ه والزام 
املواطن�ني باالخب�ار عن مح�ل اختفائه اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ثانيا وثالثا  من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
12  � حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
13 � تحديد اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب جبار عاتي 
جرب   البالغة 25,000 خمسة وعرشون الف دينار  عراقي 
ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
حكما غيابي�ا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 
60/سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض 
والتمييز اس�تنادا الحكام املادة 71/ اوال وثانيا  من نفس 

القانون وافهم بتاريخ 2018/9/2
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس

2015/1899
 اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل 

الخامسة البرصة  
اسم املتهم ورتبته ووحدته : الرائد رعد كامل وريثه 

شاطي /مديرية رشطة محافظة البرصة  
رقم الدعوى وتاريخها  : 2012/1776 

تاريخ ارتكاب الجريمة :  
تاريخ الحكم  : 2015/12/29

امل�ادة القانوني�ة : 240 من ق ع د رقم 111 لس�نة 
1969 املعدل 

خالصة الحكم :  
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة باسم 
الش�عب عىل املدان الغائب الرائد رع�د كامل وريثه 

شاطي غيابيا بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة س�تة اشهر وفق احكام 
املادة 240  من ق ع   رقم 111 لس�نة 1969  املعدل 
وبدالل�ة امل�واد 69 م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008  
لقيام�ه بمخالفة   التعليمات وعدم تس�ليم املراتب 
للس�الح الخ�اص بحمايته وع�دم متابع�ة مفرزة 

امللعب
2 � اخراج�ه م�ن الخدم�ة يف ق�وى االم�ن الداخيل 
اس�تنادا الحكام املادة 42/ثانيا من ق ع د رقم 14 

لسنة 2008
3 � اعطاء املوظف�ني العموميني صالحية   القبض 
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحك�م الص�ادر بحقه   

استنادا الحكام املادة 69/ثانيا    من ق أ د    
4 � الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم 

اعاله استنادا الحكام املادة 69/ثالثا من ق أ د 
5  � حج�ز اموال�ه املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا 

الحكام املادة 69/رابعا من ق أ د   
6 � تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب جبار 
عات�ي جرب   مبلغ قدره ثالث�ون الف دينار  ترصف 

له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 صدر القرار باتفاق االراء قابال لالعرتاض اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 71/ثانيا م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 

2008 وافهم علنا يف    /   /2015
������������������������������������������

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة  

قسم الدعاوي
القضية املرقمة  :2018/1081

مقتبس حكم غيابي
1  �اس�م املحكم�ة : محكم�ة قوى االم�ن الداخيل 

االوىل املنطقة الخامسة
2  � اس�م املته�م الغائب : امل�الزم مهند عبد الزهرة 

عليوي 
3  � رقم الدعوى : 2018/1081 

4  � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2008/5/7
5 � تاريخ الحكم  : 2018/9/19

6  �امل�ادة القانوني�ة : 5 و 32 م�ن ق ع د رق�م 14 
لسنة 2008 

7  �املنسوب اىل /قيادة حدود املنطقة الرابعة 
8 � خالص�ة الحك�م :  عدم اج�راء محاكمة املتهم 
اعاله وفق احكام املادة 32 من ق ع د رقم 14 لسنة 
2008 وذلك لس�بق ص�دور قرار الحك�م بالقضية 
املرقمة 2012/1383 يف 2015/10/19 بحق املتهم 
املقدم عيل حس�ني هنيدي عن مقتبس وقائع هذه 

القضية والذي اكتسب الدرجة القطعية
9� ع�دم ش�مول املته�م امل�الزم مهند عب�د الزهرة 
علي�وي بقانون العفو العام  رقم 27 لس�نة 2016  
كون�ه م�ا زال ماكثا يف الغي�اب ولعدم ص�دور امر 

فصل او طرد  او استقالة  
10 � الحبس البس�يط ملدة س�تة اشهر وفق احكام 
امل�ادة 5  م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008  وبداللة 
امل�واد 61/اوال و 69/اوال  من  ق أ د رقم 17 لس�نة 
2008 وذل�ك لغيابه  من تاري�خ 2008/5/7 ولحد 
االن استدالال باملادة 2/2 من ق ع د رقم 111 لسنة 
1969 املع�دل كون غيابه حص�ل قبل تعديل قانون 
عقوبات قوى االم�ن الداخيل كونه القانون االصلح 

للمتهم
11 � اخراجه من الخدمة استنادا الحكام املادة 42/

ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 بعد اكتس�اب 
الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 89/اوال من ق 

أ د رقم 17 لسنة 2008
12 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية القاء 
القب�ض علي�ه اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحك�م الصادر 
بحقه والزام املواطن�ني باالخبار عن محل اختفائه 
استنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا  من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008
13  � حجز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69/رابع�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 

 2008
14 � تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار 
عاتي جرب   البالغة 25,000 خمس�ة وعرشون الف 
دين�ار  عراقي ت�رصف له م�ن خزين�ة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 60/سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 
قاب�ال لالع�رتاض والتمييز اس�تنادا الح�كام املادة 
71/ اوال وثاني�ا  من نفس القان�ون وافهم بتاريخ 

2018/9/19
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
������������������������������������������

فقدان
املرق�م 2601953 يف 2018/7/10  الوص�ل  فق�د 
ص�ادر م�ن كمرك س�فوان بأس�م ) عدن�ان نعمه 

موىس( من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
������������������������������������������

فقدان
يف   )00592390( املرق�م  الراج�ع  البوج�ر  فق�د 
مس�تودع  اليه�ا  املرس�ل  والجه�ة   2016/9/30
الرصافة والس�يارة املرقمة )129005( س�ليمانية 
وس�ائقها )صادق عبد الحس�ن بج�اي(  من يعثر 

عليهم تسليمهم اىل جهة االصدار
������������������������������������������

محكمة بداءة ابي الخصيب 
العدد : 60/ب/2017

التاريخ 2018/10/17
اعالن

تبي�ع محكمة ب�داءة اب�ي الخصيب العق�ار املرقم 
2/91 مقاطع�ة 32 فري�ج الصخ�ر وذل�ك يف تمام 
الس�اعة الثانية ع�رش من ظهر الي�وم الثالثني من 
الي�وم التايل لنرش هذا االعالن فمن له رغبة بالرشاء  
الحض�ور يف ديوان هذه املحكمة مس�تصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة 
بص�ك مصدق ان بم يكن رشي�كا وان اجور املنادي 

عىل املشرتي وكما مثبته اوصافه ادناه
االوصاف :

العقار املرقم اعاله عبارة عن بستان تسقى سيحا 
بمياه املد مس�احته 2 دون�م و21 اولك نوع العقار 
نصفها وق�ف صحيح مضبوط والنصف االخر ملك 
رصف الحظ�ت ان العق�ار يقع داخ�ل القرية  وانه 
خ�ايل م�ن املش�يدات ومغ�روس بعدد من اش�جار 
النخي�ل الكبرية بالعمر قدرت قيم�ة الدونم الواحد 
م�ن االرض بمبل�غ واح�د وس�بعون ملي�ون دينار 
وتصب�ح القيم�ة العمومي�ة للعقار مبل�غ مقداره 
وس�تمائة  ملي�ون  واح�د  مئت�ان   201,640,000

واربعون الف دينار ال غريها 
القايض

فيصل سلمان عطار



            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�ف برش�لونة، حامل لقب دوري الدرجة 
األوىل اإلس�باني، عن خطط�ه لتطوير امللعب 
وزيادة س�عة س�تاد كامب نو ضمن مرشوع 
عمالق.وأظهر برشلونة خالل فيديو، ملحاكاة 
شكل املرشوع الجديد، أن سعة امللعب ستزيد 
من 99 ألف متف�رج إىل 105 آالف متفرج مع 
وضع س�قف يغط�ي امللع�ب بأكمله.وينوي 
برش�لونة بدء أعمال التطوي�ر يف فرتة ما قبل 
انطالق املوس�م الجديد، وعىل مدار 3 سنوات 
مقبل�ة ب�دءا م�ن 2019 حتى يواص�ل اللعب 
عىل ملعب�ه دون توقف.ووفق�ا لهذه الخطة 
فإنه من املنتظر اس�تكمال تطوير امللعب مع 
حلول موس�م 2023-2024، وقال النادي إنه 

س�يتكلف حوايل 360 مليون يورو )414.47 
مليون دوالر(.وبدأ برشلونة بالفعل يف أعمال 
بن�اء ملع�ب جديد للش�باب وفري�ق البدالء، 
وسيتم إطالق عليه اسم أسطورته الهولندي 

كروي�ف وس�يكون مق�را الراحل يوهان 
للمران.

يش�هد  و
امل�رشوع الجدي�د 

بناء ملعب جديد لفريق كرة السلة 
أيض�ا، إضاف�ة إىل مس�احات خ�راء حول 

االستاد الحايل.
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نور صربي بني »6« مرشحني كأفضل حارس مرمى يف هنائيات آسيا
              المستقبل العراقي/ متابعة

وضع االتحاد اآلس�يوي لك�رة الق�دم، العراقي نور 
ص�ري، والس�عودي محم�د الدعيع، ضم�ن قائمة 
شملت 6 مرش�حني، الختيار حارس املرمى األفضل 
يف تاريخ نهائيات كأس آسيا، وذلك بمناسبة اقرتاب 

انطالق نسخة 2019 يف اإلمارات.
وأش�ار االتحاد اآلسيوي، إىل أن محمد الدعيع، يعتر 
ثان�ي أكثر العب�ي العالم خوضاً للمباري�ات الدولية 
بمجم�وع 178 مباراة، بعدما خلف ش�قيقه األكر 

عبد الله، يف حراسة »األخر« منذ عام 1993.
وأوض�ح أن�ه خ�الل مس�رة اس�تمرت 13 عاماً يف 
حراس�ة مرمى املنتخب السعودي، ساهم الدعيع يف 
الفوز بلقب كأس آسيا 1996، والحصول عىل املركز 
الثان�ي ع�ام 2000، ليت�م اختي�اره أفض�ل حارس 

مرمى يف البطولتني.
كما مث�ل الدعيع، الس�عودية، 3 م�رات يف نهائيات 
كأس العال�م أع�وام 1994 و1998 و2002، وكذلك 
فاز بلقب بطولة األندية اآلس�يوية م�ع الهالل عام 

2000.أم�ا نور ص�ري، فدافع عن مرم�ى منتخب 
بالده خالل مش�وار الفوز بلقب كأس آسيا 2007، 
ولم يتلق سوى هدفني فقط، وساهم يف تحقيق هذا 
اإلنجاز من خالل املحافظة عىل نظافة شباكه، يف 4 

مباريات متتالية.
ويف ال�دور قب�ل النهائي، وبع�د أن اس�تمر التعادل 
السلبي طوال 120 دقيقة، كان نور البطل يف ركالت 
الرتجي�ح عندما تصدى للركلة التي نفذها يوم كي-

ه�ون، ثم س�دد كيم جون�ج-وو، يف القائ�م، ليفوز 
العراق ويتأهل للنهائي.

ولعب حارس املرمى املميز، يف صفوف منتخب العراق 
طوال 16 عاماً، وخاض أكثر من 100 مباراة دولية، 
كما مث�ل العراق يف دورة األلع�اب األوملبية 2004 يف 

أثينا، عندما حصل العراق عىل املركز الرابع.
وتضمنت القائمة أيض�اً، الكوري الجنوبي يل وون-

جاي، والذي يعتر، ثالث أكثر حارس مرمى يشارك 
يف ع�دد مباريات بنهائيات كأس آس�يا، بعد الدعيع 
واألردني عامر ش�فيع، ولعب 133 مباراة دولية مع 

منتخب بالده.

جوارديوال حيدد رشوط التجديد 
لنجوم السيتي

            المستقبل العراقي/ وكاالت

قال بيب جوارديوال، املدير الفني ملانشس�رت 
س�يتي، إن الن�ادي يج�ري مفاوض�ات مع 
األملان�ي ل�روي س�اني، م�ن أج�ل تمدي�د 
عقده مع الفريق.وعانى س�اني من بعض 
االنتق�ادات مؤخ�رًا، حي�ث وصف�ه يواكيم 
لوف، مدرب املانش�افت، بأنه عديم الخرة، 
ع�ىل الرغم من أنه س�جل 10 أهداف وصنع 
15 يف 32 مباراة بالدوري اإلنجليزي املوسم 
تفاصي�ل  ع�ن  جواردي�وال  املايض.وس�ئل 
تمدي�د عقد الالع�ب مع الن�ادي، فأجاب يف 
ترصيحات نقلتها شبكة »سكاي سبورتس« 
اإلنجليزية: »النادي يعمل عىل ذلك«.وعندما 
سئل عما إذا كان يشجع ناديه عىل التجديد 

لالع�ب األملان�ي ال�دويل، قال: »بال ش�ك، لن 
نقوم بتمديد عقد العب بس�بب األداء األخر 
فقط، فمث�اًل لن نقوم بالتجديد لس�رتلينج 
ألن�ه س�جل هدف�ني يف مرم�ى إس�بانيا«.

وأضاف: »نحن نقدر جودة الالعب، وعالقته 
م�ع النادي وكيفي�ة اس�تقراره، وننظر إىل 
عامل الس�ن أيًضا. هناك الكثر من األشياء 
املهم�ة يف ه�ذه القضية«.وتاب�ع: »بالطبع 
سيكون هناك لحظات انخفاض يف املستوى 
ولحظات عكس ذلك. علينا املساعدة عندما 
يمر العب بلحظات سيئة. عليهم أن يفهموا 
مدى أهمية الثبات يف حياتهم املهنية ليكونوا 
العبني أفضل«.وواص�ل: »لقد قلت دائًما إن 
الالع�ب أحياًن�ا بحاجة إىل التغي�ر يف نظام 
اللع�ب، ال يجب االعتماد عىل أس�لوب واحد، 

يج�ب التغير إىل الهجوم 
أو  الرسع�ة  أو  املض�اد 

التحك�م والس�يطرة أكثر 
عىل الكرة، لكن ليس هناك أي 

شك حول جودة لروي«.
وس�ئل عن عودة الح�ارس جو هارت 

أخ�رى،  م�رة  االتح�اد  ملع�ب  إىل 
فق�ال: »أعلم مدى صعوب�ة املباراة 
وبرن�ي(  س�يتي  )مانشس�رت 
»لقد  للجماهر«.وختم  بالنس�بة 
كان حارًس�ا مذهاًل هنا، لم يكن 
األم�ر س�هاًل بالنس�بة يل، لكنه 
فهم تماًما ما أريده وأنا أقدره 
كث�ًرا. إن�ه ج�زء م�ن تاريخ 

النادي«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أنق�ذ البديل روس باركي فريقه تش�يليس 
م�ن الخس�ارة األوىل هذه املوس�م، عندما 
س�ّجل ه�دف التع�ادل الثم�ني )2-2( يف 
الزفر األخر من لقاء الفريقني عىل ملعب 
»س�تامفورد بري�دج«، ضم�ن منافس�ات 
الجولة التاس�عة م�ن ال�دوري اإلنجليزي 
املمت�از لك�رة القدم.وتقّدم تش�يليس أّوال 
أنتوني�و  ع�ر   21 الدقيق�ة  يف 
روديجر، قبل أن يقلب أنتوني 
لصال�ح  النتيج�ة  مارس�يال 

يونايتد بهدف�ني يف الدقيقتني 55 و73، ثم 
جاء باركي ليس�ّجل ه�دف التعادل الثمني 
يف الدقيق�ة السادس�ة م�ن الوق�ت ب�دل 
الضائع.وبه�ذه النتيجة يرتفع تش�يليس 
إىل 21 يف الص�دارة مؤّقتا، فيما صار رصيد 
مانشس�رت يونايت�د 14 نقط�ة يف املرك�ز 
الثامن.وأرشك مدرب تش�يليس ماوريسيو 
س�اري تشكيلته األساس�ية، بيد أّنه فّضل 
إرشاك املهاجم اإلسباني ألفارو موراتا عىل 
الفرنيس أوليفييه جرو، وعاد العب الوسط 
الكرواتي ماتيو كوفاسيتش للتشكيلة عىل 

حساب اإلنجليزي روس باركي.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

عل�ق إرنس�تو فالفردي، املدي�ر الفني لرش�لونة، عىل 
أنب�اء اق�رتاب نيمار، العب باريس س�ان جرمان، من 
الع�ودة لصفوف الفري�ق الكتالوني.وق�ال فالفردي، 
خ�الل املؤتمر الصحفي ملواجهة إش�بيلية بالليجا، غًدا 
السبت: »لقد عملت مع نيمار 15 يوما، ولكنه يف فريق 
آخر اآلن، وكل ما يرتدد تكهنات«.وأردف »نحن لسنا 
يف الس�وق لض�م العبني، والتكهن أمر جي�د، لكننا ال 
نعرف ما يمكن أن يحدث، األمر صعب لكن ال أعرف. 
سنرى«.وعن مواجهة إشبيلية، قال »قمنا بمراجعة 
مباراتن�ا يف كأس الس�وبر ضد إش�بيلية، وس�تكون 
مرجع لنا، مع االعتبار أن إش�بيلية لديه س�جل جيد، 
وبدأوا املوسم بشكل جيد، واملباراة ستكون خاصة«.

وح�ول إصابتي أومتيت�ي وفرمايلني، أج�اب: »لقد 
ت�درب معنا الثنائي أوريول بوس�كيتس وتش�ومي، 
ولدينا أيًضا بدائل مثل س�رجيو بوسكيتس، وسوف 
نبحث عن حل إذا احتجنا إليه، ويف مثل هذه الظروف 
قد نلج�أ لبدائل«.وأض�اف: »أومتيت�ي يواصل عملية 
التع�ايف، ويحص�ل عىل ع�الج لتقوي�ة العض�الت ولديه 
مش�اكل أق�ل اآلن، ونأم�ل أن يكون جاه�زًا قريب�ا، ألن أيًضا 

فرمايلني غائب، ولدينا أمل كبر يف أن نعتمد عليه قريبا«.

دراما كروية تقتل فرحة يونايتد 
وهتدي تشيليس نقطة

فالفريدي يثري الشكوك حول 
عودة نيامر

        المستقبل العراقي / وكاالت

لالتح�اد  التابع�ة  االنضب�اط،  لجن�ة  فرض�ت 
األوروب�ي، غرام�ة قدره�ا 34 ألف ي�ورو، ضد 
ناب�ويل، لع�دم اتباعه الش�رتاطات األم�ن، خالل 
مب�اراة ليفرب�ول يف دوري األبطال.كم�ا تق�رر 
ف�رض غرامة، قدره�ا ألف يورو، ضد فالنس�يا 
اإلس�باني، بعد قيام جماهره بإشعال األلعاب 
الناري�ة، خ�الل مواجه�ة مانشس�رت يونايتد، 
يف التش�امبيونزليج. وبعقوب�ة ناب�ويل، تنتهي 
القضي�ة املفتوح�ة منذ لق�اء ليفرب�ول، الذي 
أقي�م يف 3 أكتوبر/ترشي�ن أول الجاري، ضمن 
منافس�ات الجولة الثانية من دور املجموعات، 
بعدما ألقى االتحاد األوروبي، باللوم عىل نابويل، 
يف واقعة إش�عال ألعاب نارية وعرقلة الطريق 
يف الس�اللم.وكانت لجنة االنضب�اط باليويفا، 

قد غرمت مانشس�رت يونايتد، 15 ألف يورو، بسبب 
وصوله متأخرًا ملواجهة فالنسيا يف التشامبيونزليج، 
وتأجيل انطالق املباراة مل�دة 5 دقائق.ووجه االتحاد 

الق�اري، تحذيرًا ع�ر لجنة االنضب�اط، إىل الرتغايل 
جوزي�ه موريني�و م�درب اليونايت�د، ومارس�لينو 

جارسيا تورال، نظره يف فالنسيا.

االحتاد األوريب يعاقب نابويل وفالنسيا

برشلونة يرصد »360« مليون يورو 
لتطوير كامب نو

             بغداد/ المستقبل العراقي

س�قط ريال مدريد يف فخ الهزيمة، للمرة الثالثة 
يف الليج�ا ه�ذا املوس�م، بعدما انحن�ى بهدفني 
له�دف، خ�الل مواجه�ة ليفانتي، ظه�ر اليوم 

السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة.
وسجل لليفانتي موراليس يف الدقيقة 7، ومارتي 
يف الدقيق�ة 13، بينم�ا أحرز ه�دف ريال مدريد 

الوحيد مارسيلو يف الدقيقة 72.
وبهذه الخس�ارة يتجمد رصيد ريال مدريد عند 
14 نقط�ة يف املرك�ز الخام�س، ورف�ع ليفانتي 

رصيده للنقطة 13 يف املركز السابع.
مع بداية املباراة، فاجأ خوسيه لويس موراليس، 

ريال مدريد، بهدف ُمبكر يف الدقيقة 7، مستغال 
خطأ فادحا من رافائيل فاران مدافع امللكي.

وتألق الحارس تيب�و كورتوا يف التصدي لهجمة 
خط�رة لليفانتي يف الدقيق�ة 20، وتصدى للكرة 

من بني أقدام الالعب موراليس.
وهدد ل�وكاس فاس�كيز يف الدقيق�ة 21 مرمى 
ليفانت�ي بتس�ديدة قوي�ة تصدى له�ا الحارس 
ع�ر  املرنج�ي  مح�اوالت  واس�تمرت  أوي�ر، 
مارسيلو وفاسكيز وأسينسيو دون أي جدوى.

واس�تمر مسلس�ل النتائج الس�يئة يالحق ريال 
مدريد، الذي فشل يف تحقيق أي انتصار يف آخر 4 
جوالت يف الليجا، وتنتظره مواجهة الكالس�يكو 

ضد الغريم التقليدي برشلونة األسبوع املقبل.

ريال مدريد يتجرع هزيمة جديدة 
يف أسوء استعداد للكالسيكو

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ع�رت جماه�ر ريال مدريد، عن غضبها م�ن أداء الفريق يف مباراته الجارية أم�ام ليفانتي، ضمن 
منافسات الجولة التاسعة من الدوري، يف ملعب سانتياجو برنابيو.

وأطلقت جماهر املرنجي صافرات استهجان يف الدقائق األخرة من الشوط األول، بعد األداء املخيب 
لآلمال، من الالعبني واملدرب جولني لوبيتيجي.

وأنهى ريال مدريد الش�وط األول من املباراة متأخرًا بهدفني نظيفني، 
وتلقى هدًفا ثالًثا، إال أن حكم املباراة ألغاه بداعي التسلل.

ويتج�ه الفريق للخس�ارة وعدم الف�وز يف املباراة الخامس�ة عىل 
التوايل، حتى اآلن.

الغضب العارم يرسي يف مدرجات 
ريال مدريد

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ح�ذر خافي�ر تيب�اس، رئي�س رابط�ة الدوري 
اإلسباني، من أن اإلصالحات الريبية املقرتحة 
م�ن حكوم�ة ب�الده، ربما ت�ؤدي ملغ�ادرة أبرز 

الالعبني منافسات املسابقة يف حال تطبيقها.
وأكد تيباس، يف خطاب موجه إىل كل أندية دوري 
األض�واء، معارض�ة الرابط�ة مل�رشوع ميزانية 
الحكومة اإلس�بانية لع�ام 2019، الذي قال إنه 

ربما يكلف 20 ناديا إجمايل 80 مليون يورو.

وتش�مل اإلصالح�ات املقرتحة زي�ادة الرائب 
بنس�بة 2% عىل األندية التي تحقق إيرادات تزيد 
عىل 130 ألف يورو س�نويا، وترتفع النس�بة إىل 

4% إذا تخطت اإليرادات 300 ألف يورو.
وج�اء يف الخطاب املوقع م�ن تيباس: »كل هذه 
اإلجراءات تش�ر إىل تأثر س�لبي عىل حسابات 
األندي�ة وتؤثر عىل أكثر م�ن 750 العبا ومدربا. 
مجرد زيادة الرائب سيؤثر يف 80 مليون يورو 
من حسابات األندية، ما قد يعني رحيل 20 العبا 

بارزا من الدوري«.

تيباس حيذر من خطوة قد تؤدي 
لرحيل »20« نجاًم عن الليجا

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

�د الرصب�ي نوف�اك ديوكوفيت�ش، أنَّ تصدر  أكَّ
التصني�ف العاملي لالعبي التنس، له إيجابياته، 

وسلبياته.
 »tennisworldusa« ويف ترصيحات نقلها موقع
ق�ال ديوكوفيت�ش، الي�وم الس�بت: »الجانب 
اإليجاب�ي، ه�و أن ت�رى تقدي�ر الجماه�ر ملا 

تقدمه«.
وأوض�ح »أم�ا الجان�ب الس�لبي، فه�و فقدان�ك 
خصوصيتك، والتمتع بوق�ت الفراغ. التنس لعبة 
عاملي�ة، لذل�ك الالعب�ون معروف�ون جي�ًدا حول 

العالم«.
وأضاف: »بكل تأكي�د الوصول لصدارة التصنيف 
العامل�ي، هو الهدف األب�رز يف اللعبة، وأي رياضة 
أخ�رى. أنا عىل يقني تام ب�أنَّ هناك مئات اآلالف 

من العبي التنس حول العال�م يحلمون بالتواجد 
يف الوضع الذي أنا فيه اآلن«.

وواصل: »أعلم ذلك جيًدا، وبالتايل أقدر كل لحظة 
عشتها، وأنا مصنف كأول عىل العالم«.

يذك�ر أن ديوكوفيتش، يبتعد ع�ن رافاييل نادال، 
متص�در التصني�ف العاملي ب��215 نقطة فقط، 
وبات مرش�ًحا وبق�وة العتالء ص�دارة التصنيف 

العاملي بنهاية املوسم الجاري.

ديوكوفيتش: مئات اآلالف من العبي التنس 
حيلمون بمكانتي
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طول أصابع اليد يكشف
 عن ميولك اجلنسية

أوضحت دراسة حديثة أن طول أصابع الشخص يمكن أن يقدم دليال 
عىل ميوله الجنس�ية، حيث أن أولئك الذين لديهم فرق كبري بني طول 

البنرص وطول السبابة هم أكثر عرضة للمثلية الجنسية.
ونظ�ر الباحث�ون يف جامع�ة إس�كس إىل مجموع�ات م�ن التوائ�م 

املتطابقني، تضمنت 18 توأما من اإلناث و14 من الذكور.
ووجدوا أن أفراد التوائم الش�اذين جنسيا، يميلون إىل أن يكون لديهم 
فرق كبري بني طول البنرص والس�بابة، وكان الفرق أكثر وضوحا بني 

النساء.
ويق�ول الباحث�ون إن ط�ول اإلصبع والجن�س يرتبط�ان بالتعرض 
لهرمون التستوس�تريون الذكوري يف الرحم، واألطفال الذين تعرضوا 
ملس�تويات أعىل من هرمون الذكورة الجنسية لديهم فرصة أكرب ألن 

يكونوا مثليي الجنس.
وعادة ما يكون طول سبابة النساء وطول البنرص متشابهني، يف حني 

يوجد فرق كبري يف الطول بينهما لدى الرجال.

حسام عبد الحسين الحقوقي ماجد الحسناوي
العدال�ة تمثل العمل وفقا ألنظمة القانون، س�واء ارتك�ز هذا العمل عىل 
اإلجماع البرشي أو عىل املعايري االجتماعية، وهي مفهوم واس�ع تس�عى 
اليها جميع الش�عوب وتطمح لتحقيقه�ا نظرا ألهميتها يف خلق نوع من 
املس�اواة بني مختلف أبناء الشعب الواحد. أما املاهية العامة للعدالة فهي 
تصور إنس�اني يركز ع�ىل تحقيق الت�وازن بني أف�راد املجتمع من حيث 
الحق�وق، ويحك�م هذا التصور انظم�ة وقوانني يتع�اون يف وضعها أكثر 
من ش�خص بطريقة حرة دون أي تحكم أو تدخ�ل، حتى تضمن العدالة 

تحقيق املساواة بني جميع األشخاص داخل املجتمع.
   ق�د وضح أرس�طو أن أهم ما يف العدالة هو معاملة الحاالت املتش�ابهة 
بالطريقة نفس�ها، وامتد مفهوم العدالة عنده إىل العدالة يف توزيع الثروة 
أو غريه�ا من الس�لع، وحت�ى يف العمل؛ ومث�ال ذل�ك إذا كان هناك امرأة 
ورج�ل يقومان بالعمل ذاته، وليس هناك فروق بينهما، أو يف العمل الذي 
يقوم�ان به، فم�ن العدالة أن يحصال عىل األجر ذاته، أما إذا تم رفع األجر 

للرجل ألنه رجل، أو ألنه أبيض، وما إىل ذلك، فذلك ليس من العدالة.
   تعددت انواع العدالة حس�ب املجاالت؛ منها املس�اواتية بغض النظر عن 
الجنس، أو العرق، أو الدين، والسياس�ية كحق الرتشح والعمل السيايس، 
واالجتماعية مثل الحاجات الطبية والعالجية، واإلنسانية وفرص الحصول 
ع�ىل العمل، والقضائية وهي الحق يف إجراء محاكمة عادلة ومتوازنة مع 
الج�رم املرتكب، واالقتصادية وتكم�ن يف التوزيع العادل للثروات، ووجود 
نظام اقتصادي يرتكز عىل العدل يف العمل والحقوق، وتوافر املس�تلزمات 

املعيشية للجميع من دون تمييز أو تفريق.
    ال�رصاع الطبقي الذي ينتج سياس�ة طبقي�ة كان وراء انعدام تحقيق 
العدال�ة بني طبق�ات املجتمع، وهذا يع�ود إىل التحكم بالث�روة عند أفراد 
الطبقة السياسية، التي توسعت يف تفضيل املكتسبات الحزبية، والطائفية، 
والعرقية، والش�خصية عىل حقوق الشعب، مع تحريكها للفكر املتطرف 
يف إقص�اء اآلخر، وإباحة كرامته واس�تقالله، والبعض تم�ادى إىل إباحة 
القت�ل، مع مفهوم من ال يكون معي ال يس�تحق الخدم�ة، وحتى تجاوز 
االمر يف ان بعض السياسات عندما يخرج الشعب مطالبا ببعض الحقوق 
البس�يطة م�ن عمل وتنمية وغريه�ا، ال تتخذ هذه الحكوم�ات إجراءات 
معالجة لهذه املطالب؛ وانما تذهب إىل اتهام الجماهري الغاضبة بأجندات 
خارجي�ة.     وعليه؛ الب�د ان نبدأ بوضع جميع رم�وز املجتمع الذين لهم 
تأثري بكاف�ة املجاالت يف معيار العدالة، وان يمتلك املجتمع نظاما قانونيا 
ينس�جم مع فكرته للعدالة، ويؤمن بحقوق اإلنس�ان األساسية بوصفه 
حق�ا للحي�اة، والحرية، وامللكية، واملس�اواة بني املواطن�ني، وهذا النظام 
القانون�ي؛ يج�ب أن يحدد واجبات والتزامات أخالقية عىل كل الش�عوب، 
بما يتناس�ب وفكرتهم املش�رتكة عن الخ�ري، ولديهم الق�درة عىل التعلم 
األخالق�ي، وعىل الجماهري اختيار مس�ؤولني قضائي�ني  يعتقدوا بوجود 
فكرة الخري املشرتكة تلك، وأن يسرتشدوا بها، أي أن عىل املجتمع السمح، 
كما يرى رولز، ) أن يكون لديه تصور سيايس للعدالة كخري عام، ويحرتم 
نظامه الهرمي التش�اوري، كذلك يلتزم املجتمع الهرمي الس�مح بقانون 

للشعوب عادال ومعقوال (.

يف كل ام�ه قله حاكمه وكثره محكومة ويتش�بع أفراد 
الطائف�ة االوىل بح�ب النف�وذ والس�لطان وقلما يحرك 
يف نفوس�هم اإلحس�اس بواجباتهم نحو املجتمع وهم 
ع�ادة يتصف�ون بالقس�وة والرش ويف أكث�ر األحيان أن 
املحكومني يتقبل�ون التبعيه دون اعرتاض ويس�لمون 
بالظلم واألس�تبداد والش�عوب نادرا ما تثور والقاعده 
ه�ي الطاعه والثوره هي األس�تثناء والعجب أن الصرب 
ال�ذي يتح�ىل به عام�ه الن�اس ويرجع ذل�ك اىل الجهل 
وال يعرف�ون اال ان يتح����مل�وا الصع�اب واملش�قات 
أضافة اىل الخوف ويخش�ون عواقب الث������وره وما 
يدفع الجماهري اىل الخضوع هو الكس�ل ويجعل الغني 
والفقري جامدا ال يطمع بتغيري حاله وان الثمار السامه 
الت�ي ينبتها الرتاخ�ي والخضوع للحك�م الديكتاتوري 
ومن واجب املصلحني أن ينقذوا الناس من هذا الكس�ل 
وينقذوهم من ش�هوة الحكم والس�لطان وهناك بعض 
العقائ�د تقول ان الدوله يجب أن تطاع والثوره عىل ويل 
األمر كف�را . وأغلب الحكام يصل�ون اىل منصب الواليه 
بالعن�ف واملك�ر والخديع�ه ويحاول�ون ان يس�تندو يف 
حكمهم عىل تاييد الرشع وال��������قانون وبعضهم 
يع�زم أنه يحكم بالحق االلهي فيعزز بذلك مركزه أمام 
املحكوم�ني ويتضح ان كل املجتمعات املتمدنه يف العالم 
الحديث تتألف من طبقه صغريه من الحكام أفس�دتها 
زياده الس�لطه وطبقه كبريه من املحكومني أفسدتها 
ش�دة الخض�وع والخ����������ن�وع والج�و املالئ�م 
لألص�الح األقتصادي يجب أص�الح املاكن�ه الحكوميه 
ويجب تنش�ئة الن�اس عىل حب الحري�ه والعدل ويمهد 
األذه�ان اىل الديمقراطي�ه وهذه اآلم�ال لن تتحقق ألن 
املدارس لم تعلم ب�ل علمتهم الذله والخضوع وأذا أردنا 
أن ننش�ئ جيال من الن�������اس املتحررين العاملني 
عىل حب الس�الم أن نبحث يف خ�ري الطرق لرتبية الذكاء 
وتوصي�ل املعارف اىل األذهان ودائم�ا املجتمع املتعاون 
محص�ن من األس�تبداد والزعام���������ات الس�يئة 
ممقوته ألنها تأتي بالكوارث ويرتقي اىل عرش السلطان 
والنف�وذ أف�راد معت����������وه�ني ولديهم صفات 
تساعدهم عىل التس�لط فإن أختيار رجال السياسه أن 
يتمتع بالنزاهه وحسن الس�لوك ونخترب الرجل قبل أن 

يتوىل شأننا .

تعد الس�بانخ م�ادة غذائي�ة مفيدة 
قليل�ة الس�عرات الحراري�ة وغني�ة 
األكس�دة  ومضادات  بالفيتامين�ات 
وم�واد مغذي�ة عدي�دة. وم�ن فوائد 

السبانخ:-
1- تس�اعد يف الحف�اظ عىل نش�اط 
الدماغ: أجرى علماء جامعة راش يف 
ش�يكاغو تجارب عىل 950 ش�خصا 
من كبار السن متوسط أعمارهم 81 
سنة، أضيفت الس�بانخ إىل نظامهم 
الغذائي وكانوا أكثر نش�اطا مقارنة 

بالذين رفضوا تناولها.
2- تس�اعد الس�بانخ عىل الش�عور 

بالق�وة: ت�رع يف تركيب الربوتني ما يس�اعد 
يف تقوية العضالت. وق�د بينت نتائج التجارب 
التي أجريت يف معهد كارولينس�كا الس�ويدي 
عىل الحيوانات، أن النرتات املوجودة يف السبانخ 
تس�اعد يف تكبري العضالت، حيث أن اإلنس�ان 

يحتاج من السبانخ  200-250 غم يوميا.
الس�بانخ ع�ىل  القل�ب: تحت�وي  3- حماي�ة 
أوميغ�ا-3 التي ال ينتجها الجس�م، لذلك يجب 
الحص�ول عليه�ا م�ن امل�واد الغذائي�ة. وكما 
هو مع�روف، فإن تناول أوميغا-3 يس�اعد يف 

الوقاية من التهاب املفاصل والجلطة الدماغية 
والرط�ان وم�ن أم�راض القل�ب واألوعي�ة 

الدموية.
4- الحف�اظ ع�ىل الب�رص: الس�بانخ كبقي�ة 
 Lutein باللوت�ني  غني�ة  الخ�روات 
والزيكس�انتني Zeaxanthin، اللتني تساعدان 
يف منع إعتام عدسة العني وتحميها من التأثري 
الضار لألش�عة فوق البنفس�جية بنسبة 50-

60%. كما بينت نتائج دراسة أجريت يف جامعة 
أوهايو األمريكية.

5- تس�اعد عىل التحكم بالش�هية: الس�بانخ 

م�ادة غنية باأللي�اف الغذائية، ففي 
كل 100 غم من الس�بانخ يوجد 2.2 
غم ألياف، ما يعادل 10% من الكمية 

التي يحتاجها اإلنسان يوميا.
6- مكافح�ة الرط�ان: للس�بانخ 
للرط�ان  مض�ادة  خصائ�ص 
كاروتين�ات  ع�ىل  تحت�وي  ألنه�ا 
)صبغ�ات عضوية( تعط�ي الفواكه 
والخروات ألوانها املعتادة، وتعمل 

بمثابة مضادات لألكسدة.
7- تخفض خطر الجلطة الدماغية

يعتق�د األطب�اء ب�أن امل�رىض الذين 
يتناولون كمية كبرية من البوتاسيوم 
أق�ل عرض�ة لإلصاب�ة  الغذائي�ة  امل�واد  م�ع 
بالجلطة الدماغية مقارنة بالذين يستخدمون 
البوتاس�يوم كمتمم غذائي. ويوجد يف كل 100 
غم من الس�بانخ 15% من كمية البوتاس�يوم 

التي يحتاجها الجسم يف اليوم.
8- تحاف�ظ عىل صحة الجل�د ونضارته: وفقا 
ملستش�فى مايو األمريكي، فإن السبانخ مادة 
غذائي�ة نظيف�ة، الحتوائها عىل نس�بة عالية 
م�ن فيتامني А ال�ذي يمنع ش�يخوخة الجلد 

ويحافظ عىل صحته.

أفادت دراسة فنلندية حديثة 
بأن األطف�ال الذين يحصلون 
ع�ىل رضاعة طبيعي�ة ملدة 6 
أش�هر لديه�م ع�دد أق�ل من 
البكترييا املقاومة للمضادات 

الحيوية يف أحشائهم.
أن  الباحث�ون  ويعتق�د 
يف  املوج�ودة  الس�كريات 
حليب الثدي تغذي »البكترييا 
الجيدة«، التي تمنع البكترييا 
املقاوم�ة للمضادات الحيوية 
من النمو يف القناة الهضمية.

وحذر الخرباء س�ابقا من أن 
مقاوم�ة املض�ادات الحيوية 
ع�ىل  كب�ريا  خط�را  تش�كل 

البرشي�ة مثل اإلرهاب وارتف�اع درجة حرارة 
األرض.

وحلل الباحثون من جامعة هلسنكي، يف أكرب 
دراس�ة من نوعها، جينات 16 أّما وأطفالهن، 
عىل مدى ثمانية أش�هر، وهذا يشمل تسلسل 
الحمض النووي ملا مجموعه 96 عينة، شملت 
حليب الثدي وب�راز كل من األمهات واألطفال 
الرضع.وأظه�رت النتائ�ج أن األطف�ال الذين 

يرضع�ون من الثدي ملدة ال تقل عن 6 أش�هر 
لديهم بكتريي�ا مقاومة للمض�ادات الحيوية 
يف أحش�ائهم أق�ل من أولئك الذي�ن يحصلون 
ع�ىل رضاعة طبيعي�ة أقل، أو أولئ�ك الذين ال 

يحصلون عليها عىل اإلطالق.
وكتب الباحثون: »تشري النتائج إىل أن اإليقاف 
املبك�ر للرضاع�ة الطبيعية قد تك�ون له آثار 

صحية سلبية عىل الرضع«.
وق�ال فريق البحث، بقي�ادة كاترينا بارناني، 

إن ه�ذا كان بس�بب »زي�ادة 
يف  املقاوم�ة  إمكان�ات 
ض�د  املعوي�ة  امليكروب�ات 
بع�ض املض�ادات الحيوية«، 
وأضافت: »لقد عرفنا بالفعل 
أن الرضاع�ة الطبيعية جيدة 
وصحية بشكل جيد بالنسبة 
للطف�ل، لكننا اكتش�فنا اآلن 
أنه�ا تقل�ل أيض�ا م�ن ع�دد 
البكترييا املقاومة للمضادات 

الحيوية«.
الصح�ة  منظم�ة  وت�ويص 
العاملي�ة النس�اء بالرضاع�ة 
األش�هر  خ�الل  الطبيعي�ة 
الستة األوىل من حياة الطفل، 
ويتع�رض األطف�ال بش�كل خ�اص لخط�ر 
مقاوم�ة املض�ادات الحيوي�ة نظ�را ألن نظم 

املناعة لديهم أقل تطورا من البالغني.

وهن�اك ح�وايل 214 ألف رضي�ع يموتون كل 
عام ح�ول العالم بس�بب تعفن ال�دم الناجم 
عن مس�ببات األمراض املقاوم�ة للمضادات 

الحيوية.

الرضاعة الطبيعية حتمي البرشية من خطر اإلرهاب!السبانخ .. فوائد مذهلة جلسم اإلنسان

الرؤية العميقة يف حتقيق العدالة بناء الدولة احلديثة  

رشاب »سكري« طبيعي مفيد للكبد
أثب�ت علماء من جامعة طوكيو أن تناول رشاب يس�تخرج من أش�جار 

القيقب السكري )اإلسفندان( يساعد يف تحسني حالة الكبد.
وأج�رى العلماء تجارب عديدة عىل الج�رذان املخربية، تم خاللها تبديل 
ج�زء من الكربوهي�درات املعتادة ب�رشاب القيق�ب، وتناولت مجموعة 
جرذان أخرى رشاب�ا حلوا ولكنه ال يحتوي عىل املواد املوجودة يف رشاب 

القيقب.
وبينت نتائج التجارب أن مجموعة الجرذان التي تناولت رشاب القيقب 
النق�ي أظه�رت تحس�نا ملحوظ�ا يف حالة كبده�ا مقارن�ة باملجموعة 
األخرى.عالم�ات مختلف�ة يظهره�ا جس�دك ليخربك بمش�كلة صحية 

معينة!عالمات يظهرها جسدك ليخربك بمشكلة صحية معينة!
ويمك�ن لهذا الرشاب أن يك�ون مفيدا بصورة خاصة ملتوس�طي العمر 
الذي�ن يعانون م�ن الوزن الزائ�د، ألنهم يتعرضون أكث�ر من غريهم إىل 
مش�كالت صحية، كزي�ادة تركيز الده�ون يف الدم ومرض الس�كري أو 

فقدان الحساسية لإلنسولني، وجميعها تؤثر سلبا يف حالة الكبد.

أسباب تدعو لتناول بيض الدجاج بانتظام!
يؤك�د خ�رباء التغذي�ة ع�ىل أهمي�ة بي�ض 
الدج�اج، حيث أن لتناول�ه بصورة منتظمة 

فوائد عديدة لجسم اإلنسان.
ويس�اعد بي�ض الدج�اج يف التخل�ص م�ن 
ال�وزن الزائد، ع�الوة عىل أنه م�ادة غذائية 
تجعل اإلنسان يشعر بالشبع لفرتة طويلة، 
الحتوائه عىل الفيتامينات والعنارص املفيدة 
للجس�م، ويس�اعد بياض البيض يف تكوين 
العض�الت. ويمنع بي�ض الدجاج الش�عور 
بالتع�ب الذي يظهر خالل ف�رتة العمل، ألنه 
يحتوي عىل دهون وأحماض أمينية ال غنى 
عنه�ا وفيتامني В12. وتس�اعد هذه املواد 
تساعد عىل إنتاج الطاقة الرورية للنشاط 

البدني والفكري عىل حد سواء.
كما أن بيض الدجاج يساعد يف الحفاظ عىل 

ح�دة البرص وصح�ة العي�ون الحتوائه عىل 
مضادات أكسدة مثل اللوتني وزياكسانتني، 
تمن�ع اإلصابة بأم�راض العني مث�ل اعتام 
العدسة والضمور البقعي والعمى. ويحسن 
بي�ض الدج�اج الوظائ�ف املعرفي�ة، لكونه 

يحت�وي ع�ىل مرك�ب كول�ني الذي يس�اعد 
يف تش�كيل أغش�ية الخاليا الت�ي تلعب دور 
املرشح )فلرت( لخاليا الدماغ ما يمنع ولوج 
السموم فيها. ويستخدم الجسم هذا املركب 
يف تنظيم نش�اط الجهاز العصبي وعمليات 
الذاكرة. ومن فوائ�د بيض الدجاج أيضا أنه 
يقل�ل م�ن االلتهاب�ات يف الجس�م، حيث أن 
مركب كولني ومضادات األكسدة واألحماض 
األمينية املوجودة فيه تقف بوجه العمليات 
املسببة اللتهابات الخاليا واألنسجة، خاصة 
أن تن�اول بي�ض الدج�اج ينش�ط عملي�ة 
إخ�راج النفايات التي تصل الدم مع الطعام 
وال�رشاب واألدوي�ة.  وأخ�ريا، يع�زز بيض 
الدج�اج جهاز املناعة ألنه يحتوي عىل مواد 

مغذية الزمة إلنتاج األجسام املضادة.

ملاذا يزداد وزن الناس يف الشتاء؟
ماساتشوس�تس  جامع�ة  علم�اء  اكتش�ف 
األمريكية س�بب زيادة وزن العدي�د من الناس 
يف فص�ل الش�تاء. من الصع�ب تخفيض الوزن 
أو املحافظة عليه خالل موس�م الربد يف السنة. 
واتض�ح أن ه�ذا مرتبط بالعملي�ات الجارية يف 
الدماغ، ففي الش�تاء، ينخف�ض إنتاج هرمون 
بص�ورة  الس�عادة(  )هرم�ون  الس�ريوتونني 

ملحوظة. ونتيجة لذلك، يزداد الشعور بالجوع 
ويبدأ اإلنس�ان بتناول كمية كربوهيدرات أكرب 
من املعتاد من أجل كبح هذا الشعور. كما الحظ 
العلماء أن إنتاج هرمون السريوتونني ينخفض 
عن�د النس�اء يف الف�رتة الت�ي تس�بق الحيض، 
وخالل هذه األيام، تنجذب املرأة نحو الحلويات 
واألطعم�ة ذات الس�عرات الحراري�ة العالي�ة. 

وكم�ا هو مع�روف، تزيد هذه امل�واد من إنتاج 
الس�ريوتونني. وتؤثر أعياد رأس السنة يف زيادة 
الوزن، حيث يقيض الجميع وقتهم حول موائد 
العي�د التي تضم أطباقا ش�هية تجذب الجميع 
لتناوله�ا. لذلك، ينصح الخرباء بالقيام بجوالت 
يومية مش�يا ع�ىل األقدام وبنش�اط بدني، من 

أجل تحييد التأثري السلبي للموسم البارد.


