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اإلمام احلسني )عليه السالم(

موت في عز خير من حياة 

فـي ذل

ص2الغانمي: جهود احلشد والقوات األمنية منصبة عىل انجاح الزيارة األربعينية

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

جملس نينوى يتحدث عن خطة جلمع املبالغ املخصصة العامر املحافظة يف »مكان واحد«

نائب عن سائرون يعد بفتح »مجيع ملفات الفساد« يف احلكومة املقبلة

األمم املتحدة لألحزاب: أمنحوا احلرية لعبد املهدي
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بع�د أن أخ�ذت عدد من الكتل السياس�ية 
وتقاس�م  املحاصص�ة  اس�طوانة  ت�رّدد 
الوزارات عىل وسائل اإلعالم، تدخلت األمم 
املتح�دة يف بيان لدعوة األح�زاب العراقية 
إىل ضم�ان حرية رئي�س الحكومة املكلف 
عبد امله�دي يف اختي�ار وزرائ�ه، وطالبت 
بحكوم�ة وطني�ة إصالحي�ة بعي�داً ع�ن 
الطائفية واملحاصصة الحزبية والفس�اد، 
مؤك�دة رضورة تمثي�ٍل فع�يٍّ للم�رأة يف 
الحقائب الوزارية الرئيسة وكذلك احرتام 
حقوق األقليات. ورّجحت قوى سياس�ية 

أن يعل�ن عبدامله�دي حكومت�ه الجدي�دة 
األربعاء املقبل، وسط خالفات عىل تقسيم 
الوزارات بني الكتل واألحزاب السياس�ية. 
وقال رئيس بعثة األم�م املتحدة يف العراق 
يان كوبيش إنه وعقب مناقش�اٍت مكثفٍة 
أجراه�ا خ�الل األيام األخرية م�ع قيادات 
الحكوم�ة العراقية واألحزاب السياس�ية 
ق�د الحظ عزم هذه األطراف عىل تيس�ري 
تش�كيل الحكومة املقبل�ة ضمن املواقيت 
الزمني�ة الدس�تورية ك�ي يتس�نى لتل�ك 
الحكوم�ة ال�روع ف�وراً يف االس�تجابة 
الحتياج�ات ومتطلب�ات املواطن�ني م�ن 
الخدمات والحياة الكريمة. وحّث كوبيش، 

يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، األحزاب السياس�ية عىل دعم جهود 
رئي�س ال�وزراء املكلف ع�ادل عبد املهدي 
والتعاون معه يف عملية تشكيل الحكومة، 
بتغليب رف�اه البلد وش�عبه عىل املصالح 
الحزبية. وقال إن الش�عب العراقي يتطلع 
إىل أن يك�ون رئيس ال�وزراء املكلف قادراً 
وحراً يف اختي�ار فريقه الحكومي برتكيبٍة 
من ش�أنها أن تبعث رسالًة إيجابيًة قويًة 
تستجيُب فيها للمواطنني العراقيني الذين 
يطالب�ون بالتغي�ري الج�ذري والتخي عن 

ممارسات املايض.
التفاصيل ص2

حمافظ بغداد : املرحلة املقبلة ستشهد 
حتسن كبري من خالل ارشاك اجلامعات 

العراقية برسم السياسة اخلدمية

العراق يتفق مع األردن
 عىل انشاء مدينة اقصادية 

حدودية بني البلدين

الرشيد يعلن
 عن قروض لذوي املهن الصحية 

تصل اىل 80 مليون دينار
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املانيا تقرر إيقاف تصدير األسلحة إىل السعودية
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير االقتص�اد األملاني، بيرت ألتماير، عن 
وق�ف حكومة ب�الده إجازات تصدير الس�الح 
للس�عودية، داعيا ملوقف أوروب�ي موحد حيال 
قضية مقتل الصحفي جمال خاش�قجي داخل 

قنصلية وطنه يف اسطنبول.
وق�ال وزي�ر االقتص�اد األملان�ي إن »الحكومة 
األملانية ترفض حاليا تصدير املزيد من السالح 

للمملكة العربية السعودية عىل خلفية اعرتاف 
األخ�رية بمقت�ل الصحف�ي الس�عودي جم�ال 
خاش�قجي يف قنصليته�ا بإس�طنبول«، ودعا 
التخاذ موقف أوروبي موحد حيال الس�عودية 

يف هذه القضية.
وتاب�ع الوزي�ر يف ترصيح�ات لقن�اة »زد دي 
إف« األملاني�ة، إن »الحكومة الفيدرالية ترفض 
حالي�ا التصديق عىل تصدير املزيد من الس�الح 
للسعودية«، إال أنه وردا عىل سؤال عما إذا كان 

س�يتم وقف عمليات التصدي�ر القائمة؟ أجاب 
»لن أعطي تكهنات«.

ودعا ألتماي�ر إىل »موقف أوروبي موحد« حول 
مقتل خاش�قجي، مشريا إىل أنه »فقط يف حالة 
اتفاق ال�دول األوروب�������ي�ة يمكن إحداث 
تأثري عىل حكومة الري�اض«، معتربا أن »وقف 
أملانيا لصادرات أس�لحتها يف الوقت الذي تقوم 
في�ه دول أخ�رى بملء تل�ك الفجوة ل�ن يأتي 

بنتائج«.

قوات التعبئة للحشد تبارش مهامها يف ست 
حمافظات  لتأمني زيارة األربعني

حمافظ البرصة يصادق عىل النظام الداخيل 
8ملجلس التخطيط والتنمية 3

       بغداد / المستقبل العراقي

اعترب النائ�ب عن حركة التغيري هوش�يار 
عب�د الله، أم�س االثنني، نتائ�ج انتخابات 
برملان إقليم كردس�تان »فاقدة للرعية«، 
مش�رياً إىل أن النتائج مرفوض�ة أيضا من 
قب�ل أغلبي�ة املفوض�ني املوجودي�ن داخل 
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، لكن 
الحزب اليمقراطي الكردس�تاني واالتحاد 
الوطني الكردس�تاني قاما بتمرير النتائج 
»بالق�وة«. وق�ال عب�د الله يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إنه »يف 

الوق�ت ال�ذي نرفض في�ه النتائ�ج املعلنة 
م�ن قب�ل املفوضي�ة العلي�ا لالنتخابات يف 
إقليم كردس�تان جملة وتفصي�ال، نود أن 
نب�ني لل�رأي الع�ام العراق�ي والعاملي بأن 
االنتخاب�ات الت�ي ج�رت يف اإلقلي�م فاقدة 
الرعي�ة وم�ا حص�ل فيها م�ن تزوير ال 
يختل�ف عّما حص�ل يف انتخاب�ات مجلس 
الن�واب األخ�رية، وذلك من حي�ث التالعب 
م�ن  اآلالف  مئ�ات  وتزوي�ر  باألص�وات 
هويات األحوال املدنية وشهادات الجنسية 
واس�تخدامها يف التصوي�ت«. وأضاف عبد 
الل�ه، »كان هناك عزوفاً واضح�اً من قبل 

الن�اس ع�ن التصوي�ت بس�بب رغبتهم يف 
معاقبة األحزاب املوجودة يف اإلقليم، ولكن 
الحزبني الرئيسني تمكنا من خالل التزوير 
من رفع نس�بة املشاركة يف االنتخابات من 
30 باملئة إىل 60 باملئة، وبالتايل فإن األغلبية 
الت�ي يتباه�ى به�ا الح�زب الديمقراط�ي 
واالتحاد الوطني التختلف عن األغلبية التي 
كان يحصل عليها النظام البعثي الس�ابق 
وبقي�ة األنظمة الدكتاتوري�ة يف املنطقة«، 
مبين�اً أن »الش�ارع الكردس�تاني يرى أنه 

التوجد أية فائدة من التصويت.
التفاصيل ص2

قيادي يف التغيري يعد نتائج انتخابات برملان كردستان 
»فاقدة للرشعية«

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


صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 1774 )  October Tue 23  2018    العدد ) 1774 ( 23 تشرين االول 2018          السنة السادسة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

الرشيد يعلن عن قروض لذوي املهن الصحية تصل اىل 80 مليون دينار
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن مرصف الرش�يد، عن قروض ل�ذوي املهن الصحية تص�ل اىل 80 مليون 
دينار.

وذكر املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن�ه »تقرر منح قروض لذوي املهن الصحية ترتاوح ما بني )30 - 80( مليون 
دين�ار للموظف وغري املوظف علما ان مدة القرض )٥( س�نوات ويمنح لفتح 
العيادات والصيدليات ومذاخر االدوية ومختربات التحليل واألش�عة والس�ونر 

واملفراس«.
واوض�ح ان »التعليم�ات حددت الق�رض والضمانة بما ييل من�ح مبلغ )30( 
مليون بكفالة موظف واحد واكثر من )30 ولغاية 4٥( مليون بكفالة موظفني 
اثنني، ما زاد عن )4٥ ولغاية 80( مليون ضمانة عقاريه وكفيل موظف واحد 

وستنرش التعليمات بالتفصيل عىل الصفحة الرسمية للمرصف.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بعد أن أخذت عدد من الكتل السياس�ية ترّدد 
اس�طوانة املحاصصة وتقاسم الوزارات عىل 
وس�ائل اإلعالم، تدخلت األمم املتحدة يف بيان 
لدع�وة األح�زاب العراقي�ة إىل ضم�ان حرية 
رئيس الحكومة املكلف عبد املهدي يف اختيار 
وزرائه، وطالبت بحكوم�ة وطنية إصالحية 
بعيداً ع�ن الطائفي�ة واملحاصص�ة الحزبية 
والفس�اد، مؤكدة رضورة تمثيٍل فعيلٍّ للمرأة 
يف الحقائب الوزارية الرئيس�ة وكذلك احرتام 

حقوق األقليات.
ورّجح�ت قوى سياس�ية أن يعلن عبداملهدي 
حكومت�ه الجدي�دة األربع�اء املقبل، وس�ط 
خالف�ات عىل تقس�يم ال�وزارات ب�ني الكتل 

واألحزاب السياسية.
وقال رئيس بعثة األمم املتحدة يف العراق يان 
كوبيش إنه وعقب مناقشاٍت مكثفٍة أجراها 
خالل األي�ام األخرية م�ع قي�ادات الحكومة 
العراقية واألحزاب السياس�ية قد الحظ عزم 
هذه األطراف عىل تيس�ري تش�كيل الحكومة 
املقبل�ة ضم�ن املواقيت الزمنية الدس�تورية 
كي يتس�نى لتلك الحكومة ال�رشوع فوراً يف 
االس�تجابة الحتياجات ومتطلبات املواطنني 

من الخدمات والحياة الكريمة.
وح�ّث كوبي�ش، يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، األحزاب السياس�ية 

ع�ىل دعم جهود رئيس ال�وزراء املكلف عادل 
عب�د املهدي والتعاون معه يف عملية تش�كيل 
الحكوم�ة، بتغلي�ب رفاه البلد وش�عبه عىل 

املصالح الحزبية.
وقال إن الش�عب العراقي يتطلع إىل أن يكون 
رئيس ال�وزراء املكلف قادراً وح�راً يف اختيار 
فريق�ه الحكوم�ي برتكيب�ٍة م�ن ش�أنها أن 
تبعث رس�الًة إيجابيًة قويًة تس�تجيُب فيها 
للمواطنني العراقيني الذين يطالبون بالتغيري 

الجذري والتخيل عن ممارسات املايض.
وأوض�ح كوبيش »خ�الل لقاءاتي مع القادة 
العراقي�ني، بمن فيهم الرئي�س برهم صالح 
ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس 
الن�واب محم�د الحلب�ويس ورئيس ال�وزراء 
املكل�ف ع�ادل عب�د امله�دي ومختل�ف قادة 
وممث�يل القوى السياس�ية واملجتمع املدني، 
ملس�تُ اإلرصار والع�زم ع�ىل اإلرساع يف هذه 
العملية التي تسرتشُد باملصلحة الُفضىل للبلد 
وش�عبه«. وأض�اف »لقد رّستن�ي معرفة أن 
هناك رغبًة قويًة يف تشكيل الحكومة املقبلة، 
بحي�ث تمّث�ُل إدارًة وطنيًة يك�وُن برنامجها 
�ٍه إصالح�ّي، بعي�ًدا ع�ن الطائفي�ة  ذا توجُّ
واملحاصصة الحزبية والفس�اد، وبمش�اركة 
جميع مكون�ات ورشائح الع�راق«، داعياً إىل 
»تمثي�ٍل فع�يلٍّ للم�رأة يف الحقائ�ب الوزارية 
الرئيس�ة وكذلك اح�رتام حق�وق األقليات«. 
وأش�ار املمث�ل األمم�ي إىل أن »حكومًة تقوُم 

ع�ىل ه�ذه املبادئ ه�ي التي س�تكون قويًة 
وفاعل�ًة وقادرًة عىل تلبية تطلعات وتوقعات 
الش�عب العراقي بوت�ريٍة متصاعدة يف تعزيز 
األمن والقانون والنظام ويف تقديم الخدمات 
العامة وتنش�يط اقتصاد الب�الد لخلق فرص 
العمل ألعداد الش�باب املتزايدة وتأمني عودة 

النازحني وإعادة اإلعمار«.

كه�ذه  »حكوم�ًة  أن  إىل  كوبيت�ش  ولف�ت 
تعم�ُل يف ظل االحرتام الكامل للدس�تور الذي 
يضمن الحقوق واملس�اواة لجميع املواطنني 
العراقيني يمكنها أن تؤّمن مستقباًل مستقرًا 
ومزدهرًا يف عراٍق موّحٍد فيدرايلٍّ وديمقراطيٍّ 

وذي سيادة«.
وج�اء بي�ان كوبيتش بع�د أن أخ�ذت ترتدد 

يف وس�ائل اإلع�الم بيان�ات وترصيحات عن 
مطالبة كتل سياسية بالعودة إىل املحاصصة 

الطائفية لتوزيع املناصب الوزارية.
ب�دوره، نف�ى رئيس ال�وزراء املكل�ف عادل 
عب�د امله�دي م�ا تتناقل�ه وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي ومنصات إعالمية ع�ن توجيهه 
خطاب�اً إىل الكت�ل السياس�ية حول تش�كيل 

الحكوم�ة وتوزي�ع حقائبه�ا الوزاري�ة عىل 
القوى السياسية.

وأك�د مكتب عب�د املهدي يف بي�ان نرشه عىل 
صفحته يف »فايس�بوك« أنه لم يصدر منه أي 
خطاب يف هذا الصدد، وأن ما يتم تداوله بهذا 

الخصوص ال صحة له مطلًقا ومزور.
ودع�ا وس�ائل اإلع�الم وم�ن يت�داول ه�ذه 
الخطاب�ات امل�زورة إىل »تح�ري الدقة وعدم 
اإلنج�رار ملثل تل�ك األكاذي�ب الت�ي أهدافها 
خلط األوراق وتضليل الرأي العام«. جاء هذا 
النفي إثر تداول مواقع عىل ش�بكة التواصل 
االجتماع�ي خطاب�اً م�زوراً موقع�اً من عبد 
امله�دي إىل »الق�وى السياس�ية املحرتم�ة«، 
وحم�ل عن�وان »خارطة تش�كيل الحكومة« 

بتاريخ 20 من الشهر الحايل«.
ويش�ري الخطاب املزور إىل أنه ق�د تم توزيع 
الق�وى  ع�ىل  الجدي�دة  الحكوم�ة  وزارات 
السياسية، مقسمة بني شيعة وسنة وأكراد، 
ويذكر أس�ماء ال�وزارات الت�ي منحت إىل كل 

منها.
وكان املكت�ب اإلعالم�ي لعبدامله�دي قال إن 
رئي�س الوزراء املكل�ف ينوي تقديم أس�ماء 
أعضاء تشكيلته الوزارية مع املنهاج الوزاري 
خالل األس�بوع الحايل. أض�اف أن عبداملهدي 
يجري اتصاالته املطلوبة مع رئاس�ة الربملان 
ومع القيادات والكت�ل النيابية لتحديد اليوم 

املناسب، وهو ما سيعلن عنه الحًقا.

»املكلف« سيقدم »نصف التشكيلة« خالل يومني.. وينفي البيانات املتداولة عن »تقاسم« املناصب بني الطوائف

األمم املتحدة لألحزاب: امنحوا احلرية لعبد املهدي

       بغداد / المستقبل العراقي

التغي�ري  حرك�ة  ع�ن  النائ�ب  اعت�رب 
هوشيار عبد الله، أمس االثنني، نتائج 
كردس�تان  إقلي�م  برمل�ان  انتخاب�ات 
أن  إىل  مش�رياً  للرشعي�ة«،  »فاق�دة 
قب�ل  م�ن  أيض�ا  مرفوض�ة  النتائ�ج 
أغلبي�ة املفوض�ني املوجودي�ن داخ�ل 
املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات، 

لك�ن الحزب اليمقراطي الكردس�تاني 
واالتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني قاما 
بتمرير النتائ�ج »بالق�وة«. وقال عبد 
الله يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إنه »يف الوقت الذي نرفض 
فيه النتائج املعلن�ة من قبل املفوضية 
العلي�ا لالنتخابات يف إقليم كردس�تان 
جمل�ة وتفصيال، ن�ود أن نب�ني للرأي 
العام العراقي والعاملي بأن االنتخابات 

التي ج�رت يف اإلقليم فاق�دة الرشعية 
وما حص�ل فيها من تزوي�ر ال يختلف 
عّما حصل يف انتخابات مجلس النواب 
األخ�رية، وذل�ك م�ن حي�ث التالع�ب 
باألص�وات وتزوي�ر مئ�ات اآلالف من 
املدني�ة وش�هادات  األح�وال  هوي�ات 
الجنسية واس�تخدامها يف التصويت«. 
وأضاف عب�د الله، »كان هن�اك عزوفاً 
واضح�اً من قبل الن�اس عن التصويت 

بس�بب رغبته�م يف معاقب�ة األح�زاب 
املوج�ودة يف اإلقلي�م، ولك�ن الحزب�ني 
الرئيس�ني تمكنا من خالل التزوير من 
رف�ع نس�بة املش�اركة يف االنتخاب�ات 
م�ن 30 باملئ�ة إىل 60 باملئ�ة، وبالتايل 
فإن األغلبية الت�ي يتباهى بها الحزب 
الديمقراطي واالتحاد الوطني التختلف 
ع�ن األغلبي�ة التي كان يحص�ل عليها 
النظام البعثي الس�ابق وبقية األنظمة 

أن  مبين�اً  املنطق�ة«،  يف  الدكتاتوري�ة 
»الشارع الكردستاني يرى أنه التوجد 
أي�ة فائدة من التصوي�ت، ألن الحزبني 
الرئيس�ني يقوم�ان كل م�رة بتزوي�ر 
إرادة الش�عب، مم�ا جع�ل املواطن�ني 
يس�عون اىل ط�رق اخ�رى بعي�دة عن 
صنادي�ق االق�رتاع للقي�ام بالتغيري«. 
وتاب�ع، أن »الحزب�ني الحاكمني طيلة 
27 عاما فش�ال عىل كاف�ة الصعد، ويف 

كل مرة يج�ددان رشعيتهما من خالل 
انتخاب�ات م�زورة، وبالت�ايل نح�ن يف 
حرك�ة التغيري باإلضاف�ة اىل مجموعة 
من األح�زاب نرفض االع�رتاف بنتائج 
ه�ذه االنتخاب�ات امل�زورة، علم�ا بأن 
ه�ذه النتائج مرفوض�ة أيضا من قبل 
أغلبي�ة املفوض�ني املوجودي�ن داخ�ل 
املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات، 
ولكن الحزب�ني الحاكمني قاما بتمرير 

النتائ�ج بالقوة«. وأش�ار إىل أن »هناك 
آالف األدلة ع�ىل تزوير هويات األحوال 
املدني�ة وش�هادات الجنس�ية التي تم 
استخدامها يف التصويت لصالح الحزبني 
الحاكمني، ونحن عىل استعداد لتقديم 
األدل�ة وتوضيح الحقائ�ق للمنظمات 
الدولية واملؤسس�ات الرقابية وكش�ف 
ما حصل من تزوير وخروقات يف هذه 

االنتخابات الفاقدة الرشعية«.

قيادي يف التغيري يعد نتائج انتخابات برملان كردستان »فاقدة للرشعية«

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان 
الغانمي أن جهود الحشد الشعبي والقوات األمنية 

موحدة ومنصبة عىل انجاح زيارة أربعينية اإلمام 
الحسني )ع(، مش�ريا إىل تنسيق الجهود يف كافة 
املجاالت بني الحش�د والجيش. وق�ال الغانمي يف 
بي�ان اورده موقع الحش�د الش�عبي إن “جهود 

قوات الحشد الش�عبي والجيش العراقي موحدة 
ومنصبة عىل انجاح الزي�ارة األربعينية املليونية 
والخطة األمنية الخاصة به�ا وخطة نقل الزوار 
الس�اندة لها”. وأضاف الغانمي، أنه “تم تنسيق 

العمل يف مختلف املجاالت الجوية واالس�تخبارية 
بني قوات الحش�د الش�عبي والجي�ش العراقي”، 
مؤكدا “عدم وجود اي فجوة بني الحشد الشعبي 

والجيش العراقي”.

        بغداد / المستقبل العراقي

الجدي�د  الجي�ل  كتل�ة  اعلن�ت 
النيابية، أم�س االثنني، عن عدم 
مش�اركتها يف الحكومة املقبلة، 
فيما اش�ارت اىل انها س�تلجأ اىل 

املعارضة.
وقال�ت الكتل�ة يف بي�ان تلق�ت 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
من�ه »اننا يف كتل�ة الجيل الجديد 
ع�ن  نعل�ن  الن�واب  بمجل�س 
العراقية  للحكوم�ة  معارضتن�ا 
املقبل�ة«، مبينة »اننا بهذا نكون 
أول كتلة نيابية تعلن معارَضِتها 

للحكومة قبل تشكيلها«.

»خطتن�ا  أن  واضاف�ت 
االس�رتاتيجية س�تكون، مراقبة 
ومحاس�بته  الحكوم�ي  األداء 
وذلك لبناِء دولة ذات مؤسس�ات 
رصينة، تؤمُن بفصل الس�لطات 
وحيادي�ة كل س�لطة يف أدائها«، 
العم�ل  »يف  اس�تعدادها  مبدي�ة 
والتع�اون م�ع الق�وى العراقية 
األخ�رى الت�ي تن�وي اإلنضمام 
تش�كيل  يف  ومش�اركتنا  الين�ا، 
معارض�ة  نيابي�ة  أداء  جبه�ة 
داخل الربمل�ان، وتوس�يعها قدر 
املستطاع بعيدا عن املحاصصات 

الحزبية والطائفية«.
وش�ددت الكتل�ة ع�ىل »العم�ل 

بمهنية يف رقابة أعمال الحكومة 
العمل  القادم�ة به�دف تفعي�ل 
للفس�اد«،  وص�ده  الربملان�ي 
الخط�وة  »ه�ذه  ان  موضح�ة 
س�تكون بداي�ة موفق�ة إلعادة 
الهيبة للربملان ودورها يف إنجاح 
امل�رشوع الديموقراط�ي، كون�ه 
التوج�د نظ�ام برملان�ي ناج�ح 
معارض�ة  وج�ود  دون  وفع�ال 

فعالة«.
يذكر ان كتلة الجيل الجديد فازت 
الت�ي  الربملاني�ة  االنتخاب�ات  يف 
ج�رت يف ال�12 م�ن ايار املايض، 
باربع�ة مقاعد ع�ن محافظتي 

اربيل والسليمانية.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عض�و مجل�س محافظ�ة 
نينوى خلف الحديدي، أمس االثنني، 
عن خطة لجم�ع املبالغ املخصصة 
العم�ار محافظة نين�وى يف مكان 
واح�د، باالضاف�ة اىل فصل مصادر 
التمويل وعدم تقاطعها فيما بينها، 
محمال الحكومة املركزية مسؤولية 

التخبط يف اعادة اعمار نينوى.
وقال الحدي�دي يف ترصيح صحفي 
ان “الحكومة املحلية قامت بحلول 
ترقيعة يف نينوى وعملت عىل اكساء 
بعض الش�وارع ولكنه يشء بسيط 
ج�داً امام الدمار ال�ذي تعرضت له 

نينوى”.
وأضاف أنه “ق�دم مقرتحا الفتتاح 
بن�ك دويل يف نين�وى م�ن اج�ل ان 

يوض�ع في�ه جمي�ع ام�وال اعمار 
ال�دول  تق�وم  ان  املحافظ�ة ع�ىل 
ال�رشكات  باس�تقطاب  املانح�ة 
الك�ربى التي تج�د فيه�ا الرصانة 
الع�ادة اعم�ار نين�وى وبموافق�ة 

الحكومة املركزية”.
ملص�ادر  تع�دد  “هن�اك  ان  وب�ني 
التموي�ل والقرار يف نينوى بش�كل 
ش�به مقص�ود، حيث ارب�ك العمل 

بشكل كبري يف اعمار نينوى”، الفتاً 
اىل ان “الحكوم�ة االتحادية عّقدت 
حل مش�كلة اعمار نينوى بس�بب 
تع�دد مص�ادر التمويل، م�ن دون 
وضع خطة مدروس�ة بحيث اليتم 
دمج الجه�ات املانح�ة يف مرشوع 
واحد وانما توزيعها عىل املحافظة 

بشكل اليخلط املال مع بعضه”.
واكد الحديدي، أن “لجنة التخطيط 

االس�رتاتيجي يف محافظ�ة نينوى 
وجه�ت كتاباً اىل صن�دوق االعمار 
ورئاس�ة  التخطي�ط  ووزارة 
الوزراء واملحافظ�ة من اجل تزويد 
الخط�ط  ب�كل  التخطي�ط  لجن�ة 
واملش�اريع لغ�رض املقاطعة فيما 
بينها وضم�ان عدم خل�ط االموال 
املخصصة للمشاريع وتاليف حاالت 

الفساد”.

الغانمي: جهود احلشد والقوات األمنية منصبة عىل انجاح الزيارة األربعينية

اجليل اجلديد تعلن عدم مشاركتها يف احلكومة: سنلجأ 
للمعارضة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت محكم�ة التحقي�ق املركزي�ة يف 
اس�تئناف بغداد /الرصاف�ة االتحادية، 
ع�ن القبض ع�ىل مته�م انتح�ل صفة 
ضاب�ط يف األمن الوطن�ي ابتز مواطنني 

بمبالغ مالية.
وق�ال مجل�س القض�اء االع�ىل يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
ان »محكمة التحقي�ق املركزية صدقت 
اعرتاف�ات متهم انتح�ل صفة ضابط يف 
األم�ن الوطني البت�زاز املواطنني بحجة 

وج�ود أوام�ر قب�ض قضائية ص�ادرة 
بحقه�م«، الفت�ا إىل أنه »تم اس�تحصل 
املواطن�ني مقاب�ل  مبال�غ مالي�ة م�ن 

التغايض عنها«.
وأض�اف أن »املحكم�ة اتخ�ذت كاف�ة 
اإلج�راءات بحق�ه وفقا ألح�كام القرار 
160 لس�نة 1983«، مش�ريا اىل »انه�ا 
بصدد إحالته إىل محكمة املوضوع لينال 

جزاءه العادل«.
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بني فرتة 
واخرى احكاما باالعدام والس�جن بحق 

متهمني بعنارص »ارهابية« وجنائية.

التحقيق املركزية 
تصديق اعرتافات متهم انتحل صفة ضابط يف األمن 

الوطني البتزاز املواطنني

جملس نينوى يتحدث عن خطة جلمع املبالغ املخصصة العامر املحافظة يف »مكان واحد«

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د النائ�ب ع�ن تحال�ف س�ائرون حس�ن 
الجحي�ي، أم�س االثن�ني، أن جميع ملفات 
الفس�اد االداري واملايل س�تفتح بعد تشكيل 
الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد املهدي، 
مش�ريا إىل أن مل�ف ه�در االموال س�تتصدر 
امللفات التي ستفتح. ونقلت وكالة »املعلومة« 
ع�ن الجحي�ي الق�ول إن »جمي�ع ملف�ات 

الفس�اد س�يتم فتحها من جديد ومحاس�بة 
من ارتكب�وا جرائم بحق الش�عب العراقي«، 
مبينا أن “أبرز امللفات التي س�يتم العمل عىل 
فتحها هو ملف هدر ورسقة أموال والش�عب 
العراق�ي”. وأض�اف أن “تحال�ف س�ائرون 
يعتقد بان االصالح املنش�ود والذي نسعى اىل 
تحقيق�ه يت�م اوال بتش�كيل حكومة نظيفة 
وعادلة”، مش�ريا إىل أن “س�ائرون لن تخىش 

او تساوم من اجل اخفاء تلك امللفات”.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت النائبة ع�ن محافظ�ة الديوانية  
ه�دى س�جاد، أم�س االثن�ني، ع�ن حراك 
لن�واب املحافظة من اج�ل اضافة فقرات 
يف موازنة 2019 تضمن حقوق املحافظة، 
مؤك�دة رفضها تمرير املوازن�ة ما لم تراع 
نس�ب الفق�ر يف الب�الد. وقالت س�جاد يف 
ترصي�ح صحف�ي إن “املوازن�ة الحالي�ة 
تتضم�ن موازنة تش�غيلية تختل�ف تماما 
عن ملوازنات الثالثة لألعوام الس�ابقة التي 

كانت فيها املوازنة التشغيلية صفر”.
وأضاف�ت، أن “ن�واب املحافظ�ة يعملون 
عىل اضافة ع�دد من الفقرات التي تضمن 
حق�وق املحافظ�ة”، مبين�ة أن “األع�وام 
السابقة شهدت تخصيص موازنات بعيدا 

عن نسب الفقر”.
وأوضح�ت س�جاد، أن “املوازن�ة الحالية 
ل�ن تم�رر مال�م يت�م تضمينه�ا توزي�ع 
النس�ب  حص�ة املحافظ�ة ع�ىل اس�اس 
الس�كانية وكذلك الفقر وتمويل املشاريع 

االسرتاتيجية داخل املحافظة”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قي�ادة عمليات بغ�داد، أم�س االثنني، 
تحرير مختطفة والقاء القبض عىل 7 متهمني 

يف مناطق متفؤقة من العاصمة.
وذك�رت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »الق�وات األمنية 
يف قي�ادة عملي�ات بغ�داد تمكنت م�ن تحرير 
مختطفة يف منطق�ة االعظمية والقاء القبض 

الجه�ات  اىل  وتس�ليمهم  الخاطف�ني  ع�ىل 
املختصة«. واضافت »كما القت القبض عىل 7 
متهمني اخرين بجرائم مختلفة، حيث تم القاء 
القبض عىل متهم يف منطقة س�وق املحمودية 
وف�ق امل�ادة )446/رسق�ة( واخ�ر يف منطقة 
الحرية /الدولعي بتهمة الخطف، وثالث ضمن 
منطق�ة ام الكرب والغزالن وف�ق املادة )432/

تهدي�د( فيم�ا ألقي القب�ض عىل مته�م رابع 
ضمن منطقة العكييل رشقي بغداد«.

نائب عن سائرون يعد بفتح »مجيع ملفات الفساد« 
يف احلكومة املقبلة

حراك برملاين إلضافة فقرات بموازنة 2019 
تضمن حقوق الديوانية

عمليات بغداد تعلن حترير خمتطفة واعتقال )7( متهمني يف العاصمة
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   بغداد / المستقبل العراقي

 أعل�ن م�رف الرافدي�ن، ع�ن رصف وجب�ة جديدة من س�لف 
املتقاعدين املدنيني والعس�كريني التي ت�راوح مابني 3 و5 و 8 و 

10 ماليني دينار، عن طريق أدوات الدفع االلكروني.
وقال املكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه ، انه »ت�م رصف دفعة جديدة من س�لف املتقاعدين 

املدنيني والعسكريني ألكثر من تسعة آالف متقاعد«.
وأوضح البيان ان »رصف تلك السلفة تم عن طريق ابالغ املتقاعد 
عرب إرس�اله رس�الة نصية تخطره بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان 
استكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه إياها ورصفها عن طريق 

أدوات الدفع االلكروني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة، عن إعداد خط�ة الطوارئ الطبية 
الخاصة بمناس�بة زيارة أربعينية اإلمام الحس�ني )عليه 

السالم(«.
ونقل بيان للوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، عن مدير 
مرك�ز العملي�ات يف الوزارة ش�هاب احمد جاس�م قوله، 
ان »خط�ة الط�وارئ تتضم�ن تش�كيل غرف�ة عمليات 
مش�ركة مع وزارتي الدفاع والداخلية لتبادل املعلومات 
وتقديم اإلس�ناد والدعم الطبي والصحي وتسهيل حركة 

األسعافات«.
وأضاف كما تشمل الخطة »تهيئة كافة ردهات الطوارئ 
يف املستش�فيات وتزويدها باألدوية واملستلزمات الطبية 
وخاص�ة منها املنق�ذة للحياة وزيادة الس�عة الرسيرية 

لردهات الطوارئ«.
وأش�ار جاس�م اىل، أن »قسم األس�عاف الفوري سيقوم 
بنرش أكثر من 100 عجلة عىل طول الطرق التي يسلكها 
الزائرون بينه�ا 60 عجلة مرابطة عىل طريق الزائرين يف 
جانب�ي الكرخ والرصاف�ة إىل كرب�الء و20 داخل الطوق 
األمني ملدينة الكاظمية املقدسة و20 أخرى ترسل لدائرتي 

صحة بابل وكربالء إضافة للعجالت التي تمتلكها«.
وأوض�ح مدي�ر مرك�ز العملي�ات يف وزارة الصح�ة، أن 
»مرف الدم سيقوم بتجهيز كافة املستشفيات بكميات 
من الدم ومش�تقاته ولجميع األصن�اف ويقوم بحمالت 
للتربع بالدم يف كربالء والكاظمية والنجف، وزيادة أعداد 

الخفارات للعاملني يف مصارف الدم«.
ولف�ت اىل ان »مرك�ز الس�موم يف مدينة الطب س�يهيئ 
فرق سموم متخصصة لرسل إىل كربالء ملواجهة حاالت 
التس�مم يف حال حدوثها فضال عن تش�كيل فرق للرقابة 
الصحية توكل إليها مهمة متابعة األغذية واألطعمة التي 
تقدم للزائرين يف املواكب ومن قبل األهايل يف كربالء وعىل 

طول الطرق«.
وتابع جاس�م أن »وزارة الصحة، أبلغ�ت جميع دوائرها 
املستش�فيات  كاف�ة  بتهيئ�ة  الع�راق  محافظ�ات  يف 
ورده�ات الط�وارئ تحس�باً إىل إي طارئ وترس�ل فرق 
طبي�ة متخصصة يف القلب والجراح�ة العامة والباطنية 
والكس�ور لكربالء، وتكون الخفارات يف كافة املؤسسات 

الصحية خدمة للزائرين.

   بغداد / المستقبل العراقي

 اكد وزير الصناعة واملعادن محمد ش�ياع 
الس�وداني، ان الحكومة العراقية اتخذت 
العدي�د م�ن االج�راءات الداعم�ة للقطاع 
الصناعي، مش�را اىل ان هن�اك اتفاق بني 
العراق واألردن عىل انشاء مدينة اقصادية 

حدودية بني البلدين. 
 وذكر السوداني، يف بيان تلقته » املستقبل 
العراقي«، انه »عقب اعمال املؤتمر الدويل 
الراب�ع لالس�تثمار يف االنب�ار الذي عقد يف 
عمان ان الحكومة التزمت بدعم مشاريع 
القط�اع الخ�اص ومنه�ا ق�رار الحكومة 
بتحِويل ملكي�ة أَرايض املدن الِصناعية اىل 
وزارة الِصناع�ة، األَم�ر الَذي يس�ِهل من 
التعاقد م�ع رشكات متخصصة النش�اء 

هذه املدن«.
وأض�اف ان »ال�وزارة عملت ع�ىل إصدار 
ع�ّدة قوان�ني وترشيعات لخدم�ة القطاِع 
الصناع�ي الخ�اص وتفعي�ل االس�تثمار 
لتحس�ني بيئة االعمال وتشجيع وتحفيز 

وحماية املستثمرين«.
واشار اىل انه »تم االتفاق من خالل اللجنة 
العراقية – األُردنية املش�ركة عىل مقرِح 
إنش�اء مدينة اقتصادية ع�ىل الحدود بني 
البلدي�ن، لفت�ح افاق العمل االس�تثماري 

املشرك.

العراق يتفق مع األردن 
عىل انشاء مدينة اقصادية 

حدودية بني البلدين

    بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت الهيئة العامة للكمارك / مركز كمرك الش�يب الحدودي يف 
محافظة ميس�ان، من إحباط محاولة لتهريب مواد مخدرة نوع  

)ترياق(.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»مف�ارز الهيئة تمكنت من إحب�اط محاولة لتهريب مواد مخدرة 
ن�وع  )ترياق(ح�اول مس�افر أدخالها اىل البلد ق�ادم من الجانب 
االيراني عرب منفذ الش�يب الحدودي حيث تم أكتشافها مخفية يف 

مالبسه الداخلية أثناء التفتيش«.
واضاف�ت، ان�ه »ت�م احالة املته�م مع امل�واد املهرب�ة اىل الجهات 
املختص�ة ألتخ�اذ األج�راءات القانونية بحق�ه وفق�اً للتعليمات 

والقوانني النافذة«. 
واش�ارت الهيئ�ة اىل ان »ه�ذه العملية جاء يف خض�م األجراءات 
املكثف�ة التي تتخذها هيئة الكم�ارك يف املراكز الحدودية موجهة 
بذلك رضبة لكل من تس�ول له نفسه املساس بالبنية األجتماعية 

للبلد واتباع الطرق امللتوية للكسب غر املرشوع.

احباط حماولة لتهريب مواد خمدرة 
من منفذ الشيب احلدودي

  بغداد / المستقبل العراقي

أكد مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية كاظم مسر 
بأنه »قد تم اتخاذ كافة اإلجراءات إلنجاح مراس�يم الزيارة 
يف محافظ�ات كرب�الء املقدس�ة، النج�ف األرشف، باب�ل، 
واس�ط، الديوانية، وكذلك املحافظ�ات الجنوبية عرب توفر 
احتياجات املواكب واألفران واملخابز من الوقود حرصاً منها 
عىل تهياه أفضل األجواء للزائرين الكرام كاشفاً عن نصب 
العديد من املحطات املتنقلة لتجهيز أنواع الوقود من )نفط 
ابيض. زيت الغاز. الغاز السائل( لسهولة ورسعة إيصالها 
للمواكب عند الحاجة إليها، منوهاً يف الوقت ذاته تخصيص 
أرق�ام هوات�ف خاصة لتجهي�ز الوقود املوقع�ي للمواكب، 
وكذلك فتح س�احات مؤقت�ة لبيع الغاز الس�ائل يف مواقع 
اس�راتيجية وتهياه آلي�ات الفروع لخدمة تل�ك املواكب«. 
م�ن جهته بني مدير فرع كربالء تش�كيل لجان خاصة من 
مالكات الفرع تقوم عىل عاتقه�ا بتجهيز االفران واملخابز 
بالنفط االبيض وبالسعر الرسمي )150( دينار / لر عالوًة 
عىل تجهيز س�يارات نقل الزوار بمادة زي�ت الغاز )الكاز( 

بالس�عر الرس�مي البالغ )400( دينار / لر وتوفر كل ما 
من شأنه أن ينجح الزيارة املليونية«.     

يذك�ر ان مدير ع�ام الرشك�ة كان قد وجه يف وقت س�ابق 
بتخصيص خزين خاص ملحافظ�ة كربالء كحصة إضافية 
لل�وارد اليومي وبكمية )10( ماليني ل�ر من البنزين و)5( 
مالي�ني لر من النف�ط األبيض و)10( مالي�ني لر من زيت 
الغاز ، أما فيما يخص الغاز الس�ائل بني مسر زيادة الوارد 
م�ن املنتوج ليكون بواق�ع ) 500 – 600 ( طن يومياً طيلة 
فرة الزيارة ومنح فروع ) كربالء املقدسة ، النجف االرشف 
، باب�ل ( صالحية زيادة الحصص املخصصة من زيت الغاز 
والبنزي�ن بنس�بة )25(% م�ن الحص�ص املق�ررة للدوائر 

الخدمية ضمن الرقعة الجغرافية لتلك املحافظات ».
إضافًة  اىل منح صالحية تجهيز املواكب والهيئات الحسينية 
بالنف�ط االبيض وزيت  الغ�از لألفران والبويل�رات العائدة 
للمواكب بالس�عر الرسمي وحس�ب الحاجة ، مضيفاً منح 
كربالء املقدسة صالحية )25( % من حصة االفران واملخابز 
ضمن الرقعة الجغرافي�ة للمحافظة والتي لديها موافقات 

ادارية وبما ال يزيد عن )3000( لر لكل فرن أو مخبز.

املنتجات النفطية تستنفر مالكاهتا 
لتوفري املشتقات النفطية للمواكب احلسينية 

    بغداد / المستقبل العراقي

إعل�ن املتح�دث الرس�مي باس�م وزارة الكهرب�اء  مصع�ب 
امل�درس، إن وزي�ر الكهرباء قاس�م محمد الفه�داوي »وجه 
باستنفار مالكات الوزارة يف رشكات التوزيع العامة يف بغداد 
واملحافظ�ات إلع�ادة املغذي�ات الت�ي توقفت نتيج�ة هطول 
االمطار، فضالً عن استنفار املالكات العاملة يف مديريات نقل 
الطاقة الكهربائية ودوائر االنتاج”، مش�راً اىل“منح االولوية 
لتجهيز الطاقة الكهربائي�ة اىل محطات الرف الصحي من 
اجل اس�تيعاب كمي�ات املياه التي قد تتجم�ع جراء االمطار 
التي تشهدها العاصمة بغداد وعموم محافظات البالد«.ودعا 
املدرس بحس�ب بي�ان لل�وزارة ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
املواطنني اىل توخي الحيطة والحذر من التعامل مع ش�بكات 

توزيع الطاق�ة الكهربائية واللجوء اىل ف�رق الصيانة يف حال 
ح�دوث ع�وارض فني�ة وقطوع�ات من اج�ل الحف�اظ عىل 
حياته�م، واالتصال بأرقام الش�كاوى لإلخبار عن أي عارض 
فني بس�بب هذه الظروف«.وبني أن »ارقام الشكاوى لدوائر 
توزي�ع كهرباء الكرخ ه�و )15٧(، وتوزيع كهرباء الرصافة 
ه�و )158(، وتوزيع كهرباء الصدر )1012(، ودوائر التوزيع 
يف املحافظ�ات ه�و )15٩(«.واش�ار امل�درس اىل أن »املالكات 
الهندسية والفنية العاملة يف مديريات نقل الطاقة الكهربائية 
ق�د كثفت جهوده�ا بمراقبة خطوط نقل الطاقة، والكش�ف 
ع�ن االبراج من أج�ل تاليف أية حالة انفص�ال ألحد الخطوط، 
فضالً عن اصالح العوارض الفنية يف حال حدوثها، مؤكداً، أن 
املالكات تبذل الجهود املتواصلة للحفاظ عىل محطات التوليد 

لضمان ديمومة عملها اثناء هطول االمطار.

  بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
عن تحديد ي�وم الخميس املقبل كآخر موعد 

للتقديم عىل الكليات االه�ل�ي�ة.

الخ�اص  الجامع�ي  التعلي�م  مدي�ر  وق�ال 
بالوزارة ع�ي رزوقي يف بي�ان اطلعت عليه 
»املس�تقبل العراق�ي« إن وزارته »ح��ددت 
ي��وم الخمي�س املقب�ل امل�واف��ق ال�� 25 
م�ن الشهر الحايل، كآخر موعد للتقديم عىل 

الكليات االهلية«.
وأض�اف رزوق�ي أن »ال�ت�ق�دي��م ع�ل�ى 
بش�كل  يس�ر  االه�ل�ي��ة  ال�ك�ل�ي��ات 
طبيعي رغ�م رص�د ح�االت تالعب محدودة 
لبعض الكليات ب�)الك�ود( امل�ح�دد للطلبة 

ل�ض�م�ان اخ�ت�ي�اره�م لكلية معينة«.
واوض�ح ان�ه »تم�ت معالجة االش�كال من 
خ��الل تغي�ر )ال�ب�اس��ورد( وات�اح��ة 
الحرية الكاملة للطالب ب�ان يفعل خياراته 

النهائية عن طريق املوبايل او االيميل.

الكهرباء تستنفر مالكاهتا إلسناد امانة بغداد والدوائر البلدية يف املحافظات نتيجة هطول األمطار

التعليم حتدد اخلميس كآخر موعد للتقديم عىل الكليات األهلية

    بغداد / المستقبل العراقي

تابعت خلية االزمة الوزارية يف وزارة التجارة 
تامني وتجهيز املواد التموينية وتخصيصاتها 
املالي�ة والحص�ص املق�ررة منه�ا لالش�هر 
املتبقي�ة من العام الح�ايل الحصص املؤمنة 
للفص�ل االول م�ن العام الق�ادم وخصوصا 
ما يخ�ص م�ادة الطحني تحس�با للظروف 
املحيطة بالبالد والهميتها يف املائدة العراقية 
فضال عن مناقشة استعدادتها للمشاركة يف 

زيارة اربعينية االمام الحسني )ع( .

ج�اء ذلك خالل االجتماع االس�بوعي للخلية 
الذي تراس�ه وكيل الوزارة للشؤون االدارية 
وليد حبيب املوسوي . وقال الناطق االعالمي 
لوزارة التجارة محمد حن�ون يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان الخلي�ة ناقش�ت 
جمل�ة م�ن املواضي�ع االخ�رى واملعروضة 
ع�ىل ج�دول اعماله�ا منه�ا التاكي�د ع�ىل 
ال�دور الرقاب�ي امليداني يف متابع�ة التجهيز 
واالستالم واخذ عينات من املواد املوزعة لدى 
الوكالء واملواطن وعينات من السوق املحلية 
لغ�رض اجراء الفحوص�ات ومطابقتها مع 

املواد الت�ي تتعامل بها الوزارة ومواصفاتها 
وكذلك التوجيه عىل رضورة معالجة عطالت 
املطاح�ن الحكومي�ة خدمة للصال�ح العام 
ومناقشة مالحظات مفتش عام نينوى عن 
الي�ات وكمي�ات التجهيز للمناط�ق املحررة 
يف املوص�ل حيث تم التش�ديد ع�ىل االهتمام 
بش�كل خاص بتامني الحص�ص التموينية 

للعوائل يف املحافظات التي تحررت.
موضحا ان ما يخص املش�اركة يف اربعينية 
االم�ام الحس�ني )ع ( ان الخلية اش�ارت اىل 
دورالوزارة املهم والس�اند ضم�ن محورها 

املخص�ص له�ا مؤك�دة ع�ىل رضورة ح�ل 
االشكاليات ملادة الكاز مع مجلس محافظة 
كرب�الء فضال ع�ىل برمجة وصول س�يارت 
ال�وزارة اىل ان تص�ل كامل�ة يف ذروة الزيارة 
واملتوقع ان تش�هد وصول اع�داد كبرة من 

االجانب الداء مراسيم الزيارة .
ولف�ت حن�ون ان اجتم�اع الخلي�ة حرضه 
مفت�ش عام ال�وزارة مؤيد الس�اعدي حيث 
ابدى العديد من املالحظات التي رصدها من 
خ�الل عمله�م الرقابي والتفتي�ي امليداني 

عىل دوائر ورشكات الوزارة .

التجارة: خلية االزمة اخلدمية تتابع تامني وجتهيز احلصص التموينية

  بغداد / المستقبل العراقي

ارتفع�ت أس�عار النفط، يف الوقت الذي م�ن املتوقع أن 
يق�ل في�ه املعروض يف األس�واق فور تنفي�ذ العقوبات 
األمريكية ضد صادرات إيران من النفط الخام.وبحسب 
»روي�رز«، بلغ س�عر التعاق�دات اآلجلة ألقرب ش�هر 
استحقاق لخام برنت القيايس ٧٩.88 دوالر للربميل يف 
الساعة 0248 بتوقيت جرينتش مرتفعا عرشة سنتات 
ع�ن اإلغ�الق الس�ابق.وبلغ س�عر التعاق�دات اآلجل�ة 
لخام غرب تكس�اس الوس�يط األمريكي 6٩.31 دوالر 
للربمي�ل مرتفع�ا 1٩ س�نتا عن إغالقه الس�ابق.وكان 
املحرك الرئييس لألس�عار يف آس�يا يوم االثنني هو قرب 
بدء العقوبات األمريكي�ة عىل صادرات النفط اإليرانية 
والتي يبدأ رسيانها يف الرابع من نوفمرب ترشين الثاني.

وع�ىل الرغ�م من اتف�اق منظمة أوب�ك يف حزيران عىل 
زي�ادة اإلم�دادات لتعويض النقص م�ن املعروض من 
النفط اإليراني أش�ارت وثيقة داخلية راجعتها رويرز 
إىل أن أوبك تواجه صعوبة يف زيادة اإلنتاج ألن الزيادات 

يف الس�عودية يقابلها نقص يف إيران وفنزويال وأنجوال.
وقال فاتح برول املدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية 
إن املنتج�ني اآلخرين قد يواجه�ون صعوبة يف تعويض 
النقص املتوقع من املعروض من النفط اإليراني بشكل 
كام�ل وأن هذا العام�ل باإلضافة إىل الطل�ب القوي قد 
يؤديان إىل ارتفاع أسعار النفط بشكل أكرب.وقال تجار 
إن املستهلكني الرئيسيني للنفط يخزنون كميات توقعا 

لحدوث مزيد من النقص.

أسعار النفط ترتفع مع اقرتاب تنفيذ 
العقوبات األمريكية  عىل إيران

الرافدين يرصف وجبة جديدة من سلف 
املتقاعدين املدنيني والعسكريني

الصحة تعلن خطة طوارئ 
لزيارة األربعني

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي 

اك�د محاف�ظ بغ�داد عط�وان العطواني 
ع�ىل ان »الجامع�ة التكنلوجي�ة تحت�ل 
اهمي�ة كب�رة يف قط�اع التعلي�م الع�ايل 
والبح�ث العلمي يف العاصم�ة بغداد ولها 
مكانتها العالية ب�ني الجامعات العراقية 
والعربي�ة والعاملية عىل حد س�واء كونها 
من الجامع�ات العريقة وتمت�از بكوادر 
عالي�ة  وتدريس�ية  تعليمي�ة  وم�الكات 
الكف�اءة واالمكاني�ة واس�همت يف رف�د 
الس�احة العراقية بالكثر من االنجازات 
عىل صعيد التعليم العايل والبحث العلمي 

املتطور.

محافظ بغ�داد وخالل زيارت�ه للجامعة 
التكنلوجي�ة يف بغ�داد ولق�اءه رئيس�ها 
والكوادر التدريسية اكد ان املرحلة املقبلة 
ستش�هد تحس�ن كبر من خ�الل ارشاك 
الجامع�ات العراقي�ة برس�م السياس�ة 

الخدمية.
االقتص�ادي كان  »الوض�ع  ان  واض�اف 
ضاغط�ا عىل الجميع والي�وم وضع البلد 
يف تحس�ن خصوصا ونح�ن مقبلون عىل 

موازنة 201٩«.
واش�ار املحاف�ظ اىل ان »املحافظة اليوم 
تختلف عن املحافظ�ة باالمس من خالل 
ادارته�ا مجموعة من ال�وزارات بعد نقل 
الصالحيات وهي بحاجة اىل االستشارات 

الهن�ديس  واالرشاف  والتصامي�م 
والفحوصات املختربية.

وب�ني ب�ان »املحافظ�ة تعتمد ع�ىل راي 
رأي  بأعتب�اره  التكنلوجي�ة  الجامع�ة 
رصني وعلمي مبني عىل اساس منطقي 
واليمي�ل بأتجاه املصالح وهذا مانعتربه 

موضع افتخار.
من جانبه قدم رئي�س الجامعة والكادر 
لزيارته  للمحاف�ظ  التدري�يس ش�كرهم 
عادينه�ا بالخط�وة االيجابي�ة الكب�رة 
مبدين استعدادهم لتقديم الدعم الكامل 
كاف�ة  يف  للمحافظ�ة  مح�دود  والغ�ر 
املختربي�ة  والفحوص�ات  االستش�ارات 

والعلمية.

حمافظ بغداد لرئيس اجلامعة التكنلوجية : املرحلة املقبلة ستشهد حتسن كبري 
من خالل ارشاك اجلامعات العراقية برسم السياسة اخلدمية

    البصرة / المستقبل العراقي

اعلن محافظ البرة اس�عد العيداني ع�ن املصادقة عىل 
م�ا جاء بالنظ�ام الداخي ملجل�س التخطي�ط والتنمية يف 
املحافظ�ة .وق�ال » العيدان�ي يف بيان صحف�ي صدر عن 
مكتب�ه االعالم�ي الخاص انه تمت املصادق�ة عىل ما جاء 
بالنظ�ام الداخي ملجل�س التخطيط والتنمية ،مش�را إىل 
النظ�ام الداخ�ي للمجلس فيه مه�ام وواجبات يف رس�م 
السياس�ة العام�ة املحلي�ة واس�تالم املعلوم�ات املتعلقة 

بواق�ع الحال من الدوائر املحلية واالتحادية وتحديد حدود 
م�ؤرشات الخدمات وفق�ا للمعاي�ر التخطيطية الوطنية 
واملحلي�ة املعتم�دة وتقدي�م الدع�م االستش�اري والفني 
ملجلس املحافظة لرسم العامة املحلية .وأضاف »العيداني 
أن طبيع�ة عم�ل واهداف املجل�س هي جهة استش�ارية 
للحكوم�ة املحلية بش�قيها الترشيع�ي والتنفيذي ويتوىل 
تنظيم ش�ؤون التخطيط والتنمية يف املحافظة وتنس�يق 
الجهود التنموية بني الحكومة املحلية والحكومة االتحادية 

بما يضمن التنمية املتوازنة يف عموم املحافظة .

حمافظ البرصة يصادق عىل النظام 
الداخيل ملجلس التخطيط والتنمية
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وزارة الداخلية 
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االدارية 

واملالية 
يف النجف االرشف

قس�م ش�ؤون االح�وال املدني�ة /
الواقعات

العدد : 8687
التاريخ 2018/10/18

بناء ع�ى الدعوة املقام�ة من قبل 
الوكيل )محمد عاصم ابو نارصية( 
ال�ذي يطل�ب تبدي�ل لق�ب موكله 
)س�الم عبد الحس�ن طواش( من  
)العابدي ( اىل )الجنابي( فمن لديه 
اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خالل مده اقصاها خمس�ة عرش 
ي�وم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام 
البطاق�ة  قان�ون  م�ن   22 امل�ادة 
 2016 لس�نة   3 رق�م  الوطني�ة 
املرق�م 24195 يف  االداري  واالم�ر 

2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة 

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

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالن بيع عقار 
التسلس�ل او رق�م القطع�ة 374 

الرساي املشخاب 
املحلة او رقم واسم املقاطعة 

الجنس دار 
النوع ملك رصف

رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة 

واح�د  اول�ك   1,66,30 املس�احة 
وستة وتسون مر وثالثون سم 

املزروعات او املغروسات 
واردات املبيع السنوية 

الشاغل : املالك
دين�ار   4500000 املبي�ع  مق�دار 

)خمسة واربعون الف دينار(   
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري 
يف املناذرة باملزاي�دة العلنية العقار 
املوص�وف اع�اله العائ�د للراه�ن 
احم�د واك�رم اوالد جاس�م محمد 
لقاء طل�ب الدائن  املرتهن مرصف 
 )25000000( البال�غ  الرافدي�ن 
دين�ارا فع�ى الراغب يف االش�راك 
فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
30 يوم�ا اعتب�ارا من الي�وم التايل 
لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا 
مع�ه تامين�ات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرصفية ال تق�ل عن %10 
من القيمة املق�درة للمبيع البالغة 
)4500000( دين�ارا وان املزاي�دة 
س�تجري يف الس�اعة 12 ظهرا من 

اليوم االخري
املدير عامر شاتي ظاهر املحنة 

مدي�ر دائرة التس�جيل العقاري يف 
املناذرة

����������������������������
فقدان

فقد باج تعريفي صادر من جامعة 
البرصة كلية الطب بأسم )مرتىض  
رعد علل( من يعثر عليها تسليمها 

لجهة االصدار
����������������������������

فقدان 
فقدت هوي�ة الطالب )محمد نجم 
عب�د الل�ه( الص�ادرة م�ن جامعة 
البرصة كلية الطب من يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار
����������������������������

فقدان
االجان�ب  الدعاي�ا  هوي�ة  فق�دت 
الص�ادرة م�ن مديري�ة الجنس�ية 
العامة �  مديري�ة االقامة البرصة 
للمواطنة االيرانية )ماجدة قاس�م 

مشورتي( 
املرقم�ة )0012661 ( م�ن يعث�ر 

عليها تسليمها لجهة االصدار
����������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة اس�تئناف البرصة 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

املعقل 
العدد : 292/ش/2018

التاريخ 2018/10/4
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه )قاس�م هاش�م 
سالم(  

قد اص�درت ه�ذه املحكمة حكما 
غيابي�ا بحق�ك بالدع�وى املرقمة 
اعاله بتاري�خ 2018/3/7 يقيض 
القضائ�ي بس�بب بن  بالتفري�ق 
املدعية سعاد هشام عباس واملدعى 
عليه قاسم هاشم سالم واعتباره 
طالقا بائنا بينونة صغرى واعتبار 
تاريخ صدور الحكم تاريخا لوقوع 
لالع�راض  قاب�ال  ق�رارا  الط�الق 
والتمييز وملجهولي�ة محل اقامتك 
بالتبلي�غ  القائ�م  رشح  حس�ب 
يف مرك�ز رشط�ة املعق�ل وتايي�د 
املجل�س البل�دي ملنطق�ة الهندية  
ح�ي االمري بتاري�خ 2018/7/16 
تق�رر تبليغ�ك بواس�طة النرش يف 
صحيفتن محليت�ن يوميتن ولك 
حق االعراض والتمييز خالل املدة 
القانونية وبعكسه سوف يكتسب 

الدرجة القطعية
القايض

شاكر محمود حمود

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4329/ب2018/2

التاريخ 2018/10/22
اىل املدعى عليه / مؤيد سامي عبد الخرض 

اقام عليك املدعي مدير عام مرصف الرافدين 
اضاف�ة لوظيفته الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
4329/ب2018/2  والذي يطلب فيها الحكم 
بتأديتك واملدعى عليه الثاني رائد سامي عبد 
الخ�رض بالتكافل والتضام�ن مبلغا مقداره 
اربعة ع�رش مليون دينار اضاف�ة اىل الفوائد 
املرصفي�ة م�ن تاري�خ االس�تحقاق ولغاية 
التادي�ة الفعلي�ة كذل�ك الفوائ�د التاخريي�ة 
للق�رض والبالغة 2%  بموج�ب عقد القرض 
امل�ؤرخ 2008/10/28 ولثب�وت مجهولي�ة 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واشعار مختار ملحق القدس /2 عبد الكريم 
عبد الصالح املعمار عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتن يوميت�ن بموعد 
املرافع�ة املصادف يف يوم 2018/11/5 وعند 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول
القايض

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

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 8696
التاريخ 2018/10/18

بن�اء ع�ى الدع�وة املقام�ة من قب�ل الوكيل 
)محم�د عاص�م اب�و نارصية( ال�ذي يطلب 
تبدي�ل لق�ب موكل�ه )غان�م عب�د الحس�ن 
طواش( من  )العاب�دي ( اىل )الجنابي( فمن 
لديه اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�ده اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 
رق�م 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرق�م 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة 

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 8694

التاريخ 2018/10/18
بن�اء ع�ى الدع�وة املقام�ة من قب�ل الوكيل 
)محم�د عاص�م اب�و نارصية( ال�ذي يطلب 
تبدي�ل لق�ب موكل�ه )كاظ�م عبد الحس�ن 
طواش( من  )العاب�دي ( اىل )الجنابي( فمن 
لديه اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�ده اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 
رق�م 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرق�م 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الحمزة
رقم االضبارة : 2016/528

التاريخ 2018/9/4
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ الحمزة العقار تسلس�ل 
879 الحم�زة الواق�ع قضاء الحم�زة العائد 
للمدي�ن ع�ادل فتحي س�لمان املحجوز لقاء 
طلب الدائن مدير عام  مرصف الرافدين البالغ 
263330698  دين�ار فع�ى الراغب بالرشاء 
مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة ثالثن يوم 
تب�دا من اليوم التايل  للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عى املشري
املنفذ العدل 

منتظر مهدي محمد
املواصفات :

يق�ع العقار يف قض�اء الحمزة الرشقي رقمه 
879 الحمزة عبارة عن ثالثة محالت تجارية 
مف�رزة بص�ورة غ�ري رس�مية عل�وة لبي�ع 
الحب�وب كم�ا هو م�ؤرش يف خارط�ة تثبيت 
الحدود بمساحة 468,76 م2 درجة العمران 
متوس�ط الش�اغل ال يوجد القيمة التقديرية 

اربعمائة وخمسون مليون دينار 
�����������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2018/2472

التاريخ 2018/10/22
اىل املنفذ عليه /  

فاطمة حميد كريم 
ياسمن حميد كريم

لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن ورقة تكليف 
بالحضور ورشح  القائ�م بالتبليغ وبصحبة 
املخت�ار تبن انها كانت تس�كن حي الصحة 
/ النج�ف وقد ارتحل�ت اىل جهة غري معلومة 
حس�ب اش�عار املخت�ار  انك مجه�ول محل 
االقام�ة وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او 
مختار يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ النجف 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

كرار عماد كايت
اوصاف املحرر :

اس�تنادا اىل قرار محكمة بداءة النجف املرقم 
 2018/7/10 يف  /ب2017/5   2430  /
ق�ررت املحكمة الحكم بال�زام املدعى عليهم 
كل م�ن فاطمة وياس�ن بن�ات حميد كريم 
بتأديته�م اضافة لركة مورثهم موىس كريم 
ش�خري للمدعي�ة نهاية حميد حس�ن مبلغ 
ق�دره 44,796,875   اربعة واربعون مليون 
وس�بعمائة وستة وتس�عون الف وثمانمائة 
وخمسة وس�بعون دينار عى كل واحدة من 
املدعى عليهن فاطمة وياس�من والذي يمثل 
فرق البدلن عن نكول م�ورث املدعى عليهم 
بتعه�ده يف ورقة التبلي�غ الخارجية املؤرخة 
2001/9/10 واملتضمنة بيعه للمدعية تمام 

سهامه يف العقار املرقم /7/1445 براق 

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب
العدد : 448/ب/2017

التاريخ 2018/10/8
اعالن

تبي�ع ه�ذه املحكم�ة املخش�الت الذهبية 
املزال ش�يوعها بيعا بموجب ق�رار الحكم 
املرقم 448/ب/2017 واملكتس�ب الدرجة 
القطعية فعى الراغب�ن بالرشاء الحضور 
اىل دي�وان ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم املزايدة 
الساعة الثانية عرش ظهرا يف اليوم الثالثن 
من اليوم التايل للنرش يف صحيفتن محليتن 
مس�تصحبن معهم التامين�ات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدرة للمخشالت 
الذهبي�ة واملستمس�كات القانونية واجور 
االع�الن والداللية وان القيم�ة الكلية لحق 
الترصف للمخشالت الذهبية بمبلغ سبعة 

مالين ومائة وخمسة وستون الف دينار
القايض

عيل عبد الهادي هاني الشمري

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف   

العدد : 6807/ش 2018/2
التاريخ 2018/10/22

اعالن
اىل املدعى عليه / حسن جواد سلمان

اقام�ت املدعية وف�اء رزاق عباس الدعوى 
ه�ذه  ام�ام  6807/ش2018/2  بالع�دد 
املحكم�ة تنطلب فيها تاييد حضانة االوالد 
كل من حسن وعيل وملجهولية محل اقامتك 
ول�رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار 
منطقة ح�ي الريموك 3 حي العس�كري / 
النجف قررت املحكم�ة تبليغك  بخصوص 
الدعوى وبموعد املرافعة  اعالنا بواس�طة 
وعلي�ك  يوميت�ن  محليت�ن  صحيفت�ن 
الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د 
املرافعة الق�ادم املوافق يوم 2018/11/4 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

صفاء ناجي املوىل
�����������������������������������

فقدان
فقدت اجازة س�وق العمومي باسم ) اياد 
س�هيل نج�م( ص�ادرة من مديري�ة مرور 
البرصة من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار
�����������������������������������

فقدان 
فق�دت هوية الطالب )مرت�ىض رعد علك( 
الصادرة م�ن جامعة الب�رصة كلية الطب 

من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية

محكمة بداءة بغداد الجديدة 
العدد : 200/ب/2018
التاريخ 2018/10/21

اعالن
اىل املدعى عليه :موىس  مشكور  

بناءا عى الدعوى البدائية املرقمة اعاله واملقامة امام هذه 
املحكم�ة من قب�ل املدعى  )امن بغ�داد / اضافة لوظيفته 
والتي�س يطالب فيها بابطال قي�د العقار املرقم ) 8333/3 

م14 وزيرية غزالية( واعادة تسجيله باسم امانة بغداد
ولثبوت مجهولية محل اقامتكم حسب رشح القائم بالتبليغ 
ل�ذا قررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا يف صحيفت�ن محليتن 
بالحض�ور اىل ه�ذه املحكمة صب�اح ي�وم 2018/11/13 
وعند عدم  الحضور او ارسال من ينوب عنك قانونا ستقوم 

املحكمة باملرافعة غيابا وعلنا حسب االصول

التاريخ 2018/10/21 اعالن رقم )25(
تعل�ن الرشك�ة العامة لتصنيع الحب�وب /فرع البرصة عن اج�راء مزايدة علني�ة لبيع )املواد 
املستهلكة ( املوجودة يف مخزن مستهلكات الفرع حسب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 
)21( لسنة 2013 والتعليمات رقم )4( لسنة /2017 وذلك يف الساعة  العارشة من صباح يوم 
الخمي�س املوافق 2018/11/1 يف مقر بناية الفرع الكائ�ن يف محلة الحكيمية /مقابل قيادة 
رشطة البرصة ويحق للمزايد االطالع عى املواد املعروضة للبيع قبل يوم املزايدة  وعى الراغبن 

باالشراك تقديم املستمسكات االتية :
1 � تقديم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن اصل ومصورة او البطاقة املوحدة ان وجدت

2 � تقدي�م تامينات بصك مصدق ومحرر المر الرشكة من احد املصارف الحكومية ال تقل عن 
)20%( من القيمة املقدرة والبالغة )60000( )فقط ستون الف دينار( 

3 � تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب او احد فروعها للعام /2018 باس�م املشرك 
حرصا او من يخوله قانونا

4 � ع�ى املش�ري دفع ب�دل البيع وكام�ل املصاريف خالل )س�بعة ايام( من تاري�خ االحالة 
القطعية بعد ميض فرة كرس القرار البالغة )5( ايام وبعكس�ه يعترب ناكل تطبق بحقه كافة 

االجراءات القانونية 
5 � يلتزم املش�ري برفع املواد املباعة خالل )15( يوم من تاريخ االحالة القطعية وبعد انتهاء 

مدة الضم وبعكسه ترسي االحكما املقررة قانونا
6  �يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور الخدمة البالغة )2%( من قيمة البيع 

7 � يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن
8 � اذا صادف  اليوم املحدد لعملية البيع عطلة رسمية فتحول اىل اليوم الذي يليه 

مالحظ�ة / اذا لم ترس�و املزاي�دة من املرة االوىل  تك�ون املزايدة الثانية ي�وم الخميس املوافق 
2018/11/15 وتكون املزايدة الثالثة يوم االحد 2018/12/2

الرشكة العامة للصناعات البرتوكيمياوية 
البرصة / خور الزبري 

اعالن جتهيز مواد خمتلفة
تعل�ن الرشكة العامة للصناع�ات البروكيمياوية احدى رشكات وزارة الصناع�ة واملعادن عن دعوتها 
لكافة الجهات املتخصصة من الرشكات املصنعة او املنتجة واملس�جلة رس�ميا داخل العراق و خارجه 
وال�رشكات واملكات�ب من العراقين املجازين بوكالة رس�مية مصدقة من مس�جل ال�رشكات يف وزارة 
التج�ارة نافذة هذا العام مع�ززة برباءة الذمة من الهيئة العامة للرضائب ولديهم تخويل من الرشكات 
املصنعة مصدقا من امللحقيات التجارية العراقية يف بلد املنش�ا  لالش�راك يف املناقصات التالية املموله 
من تخصيصات املوازنة التش�غيلية لرشكتنا لع�ام 2018    وفق املواصفات الفنية والرشوط التجارية 
املعتمدة و التي يمكن الحصول عليها مقابل مبلغ قدره ) 400,000(   دينار )اربعمائة الف دينار(  غري 
www.industry.   او موقع الوزارة WWW.pchemiq.com قابل�ة للرد ويف موقع رشكتنا عى االنرنيت

gov.iq وان تقدم العطاءات بثالث ظروف مختومة ومثبت عليها اسم الرشكة ورقم املناقصة   ويكون 
الظرف االول فني والظرف الثاني تجاري والثالث يحتوي عى املستمسكات املطلوبة ) شهادة تاسيس 
، التامينات االولية بموجب خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد ، براءة ذمة من الرضائب ، 
وصل االشراك باملناقصة(  وان ال تقل مدة نفاذية العروض عن ثالث اشهر وتودع يف صندوق العطاءات 
يف مقر الرشكة / البرصة / خور الزبري يف موعد اقصاه الساعة )12( ظهرا ليوم 2018/11/26 علما 

ان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور  نرش  االعالن 
مالحظة /

� يتم تقديم القسم الرابع من الوثيقة القياسية بعد ميلء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات 
املس�عرة وحس�ب ما موضح يف الوثيقة ع�ى ان تكون موقعه ومختومة عى جمي�ع اوراقها وتقدم يف 
ظرف مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم 
واس�م املناقصة مع تزويدنا بق�رص )CD( للوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن املستمس�كات 
املطلوبة ويف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها المالء 

القسم الرابع منها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتىض مراعاة ذلك عند التقديم 
مالحظة :

  � تدعو الرشكة كل املش�اركن لحضور املؤتمر الذي ينعقد يف مقر الرشكة لالجابة عى االستفسارات 
يف الساعة )9( صباحا من يوم 2018/11/19

معمر عبد القادر جاسم
مدير فرع البرصة 
رئيس جلنة البيع

الكلفة اسم المشروعرقم االعالنت
التخمينية

التامينات 
موعد الغلقاالولية 

1    8 –T- PET /2018
1-LD - 2018

 Radio metric level
measuring system

110 الف 
دوالر   

 2000
2018/11/26دوالر 

2    9 –T- PET /2018
2-U - 2018

 Cooling fan motorsfor
gas turbine

300 الف 
دوالر   

 5000
2018/11/26دوالر 

3    10 –T- PET /2018
 3-U  - 2018

 Hydraulic pump for
gasturbine

55 الف 
دوالر   

 1000
2018/11/26دوالر 

خالد كاظم ناجي
املدير العام وكالة

الوزن المادةت
السعربالغرام

خاتم  عدد2 مع حلقة 1
13,500580000خليجي

مدالية ذهب خليجي عدد2 2
241030000وعراقي وتراجي

627902700000ملوي ذهب تركي عدد32
22,40920000سوار ذهب عراقي عدد41
45,021935000مدالية ذهب خليجي عدد51
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مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة
جلنة املزايدات العلنية لتأجري االرايض 

اعالن املرقم 43  لسنة  2018
تعلن مديرية الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة / لجنة تاجري االرايض الزراعية 
باملزايدة العلنية عن ايجار املساحة املبينة اوصافها ادناه يف قضاء االستقالل/

ناحية الراش�دية  باملزاي�دة العلنية  وفق قانون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم 
21 لس�نة 2013   والقانون 35 لسنة 1983 والقرار 103 لسنة 1997  يف اليوم 
الواح�د و والثالث�ون اعتبارا من اليوم اتاليل لنرش االع�الن  يف الصحيفة او يوم 
العمل الذي يليه  يف حال مصادفة املوعد عطلة   وس�تكون املزايدة يف الس�اعة 
الع�ارشة صباح�ا يف مقر  مديريتنا الكائن قرب س�احة الف�ردوس  للتفاصيل 
مراجع�ة اللجن�ة لالطالع عىل ال�رشوط وتقديم املستمس�كات املطلوبة ودفع 
التامين�ات القانونية البالغة 20% من القيم�ة التقديرية من بدل االيجار املقدر 
ويض�اف اليها مبل�غ ) 40000( اربعون ال�ف دينار عن بدل االيجار الس�نوي 
للمحدث�ات   ويتحمل من ترس�و عليه  املزايدة اجور ن�رش االعالن واملصاريف 

الواردة بالقانون اعاله

العدد : 11565
التاريخ 2018/10/21

رقم 
المساحة   المقاطعةالقطعة

  االيجار المحدثات والمغروساتالمواصفاتبالدونم
/دونم            

215/كميرة1/164
    

مستصلحة 
كليا

يوجد غرفتين من البلوك 
بمساحة 40م2

 8800
دينار 

عبد االله قاسم حممد
مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )129(   2018/10/8 
تعلن  اللجنة اعاله عن تأجير العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه 
والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية الشييخان  وفقا ألحكام القانون 
)21( لسينة 2013 املعدل وبطريقة املزايدة العلنية فعلى الراغبني 
باإلجيار مراجعة مديرية بلدية الشيخان  وخالل مدة )15( يوم تبدا 
من اليوم التايل لنشر االعالن بالصحف مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة يف اليوم 
االخر من مدة االعالن ويتحمل من ترسيو عليه املزايدة اجور نشر 
االعالن واملصاريف االخرى على ان يقوم بتسديد باقي بدل االجيار  
والرسيوم االخرى وابرام العقد خالل مدة ثالثيون يوم من تاريخ 
تصدييق قرار االحالة وخبالفه يعترب املسيتأجر ناكال ويعاد االعالن 
عن تأجر امللك وعلى حسياب الناكل وحتمليه فرق البدلني وكافة 
املصاريف االخرى املرتتبة على ذلك اضافة اىل مصادره اماناته وعدم 
السماح له بالدخول للمزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية 

الشيخان    
مالحظة / مدة االجيار سنة واحدة فقط

العقارات /
1 / تأجير بنايية كازينو اخلضراء املشييدة عليى القطعة املرقمة 

25/44م43 عني سفين الغربية البالغ مساحتها )1020م2(
احلقوقي

عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة

اىل السادة مسامهي رشكة مرصف املرشق العريب االسالمي لالستثامر ) ش . م . خ ( 
م / اعالن دعوة اهليئة العامة 

اس�تنادا الح�كام املادت�ن ) 87 ، 86 ( من قانون ال�رشكات رقم 21 
لس�نة 1997 املع�دل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة بجلس�ته املنعقدة 
بتاريخ 22 / 7 / 2018 يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة 
ملرصف املرشق العربي االس�المي لالس�تثمار يف الساعة العارشة من 
صباح يوم االربعاء املصادف 21 / 11 / 2018 يف مقر االدارة العامة 
للم�رصف الكائن يف الكرادة – تقاطع املس�بح – محلة 929 زقاق 2 

دار 41 للنظر يف جدول االعمال االتي : 
1 – مناقشة تعديل املادة الرابعة من عقد التاسيس الرشكة وحسب 
كت�اب البنك املركزي العراقي بالعدد 9 / 3 / 16921 بتاريخ 18 / 7 

. 2018 /
2 – تعين مراقب حس�ابات ثاني لتدقيق حس�ابات الرشكة للس�نة 

املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2017 .
3 – تعين عضو خامس للهيئة الرشعية للمرصف . 

راج�ن حضوركم او من ين�وب عنكم من املس�اهمن بموجب صك 
انابة او من غري املس�اهمن بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل 
عىل ان تودع االنابات والكتابات لدى املرصف قبل ثالثة ايام عىل االقل 
م�ن تاريخ اجتماع الهيئة العامة مع جلب ش�هادة االس�هم االصلية 
او كش�ف حساب من مركز االيداع العراقي مع مراعاة احكام ماورد 
يف املادت�ن ) 91 / 94 ( م�ن قان�ون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 
املع�دل ويف حالة عدم تحق�ق النصاب القانوني لالجتم�اع يؤجل اىل 
ي�وم االربعاء املص�ادف 28 / 11 / 2018 يف نفس امل�كان والتوقيت 

املعينن.

محكمة البداءة املتخصصة بنظر الدعاوى التجارية
يف البرصة 

العدد: 61/ت/2018
التاريخ: 2018/10/22

اعالن 
اىل املدع�ى عليهم�ا / 1- املدي�ر املف�وض لرشك�ة بنايتك 

العراقية الحديثة – إضافة لوظيفته
2- املدير املفوض لرشكة Biocleear - إضافة لوظيفته

أصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم 61/ت/2018 الذي 
يقيض يرد دعوى املدعي مدير عام الرشكة العامة لصناعة 
األسمدة الجنوبية إضافة لوظيفته وتحميله املرصوفات. 
ولتع�ذر تبليغ�ك ملجهولي�ة عنوان�ك علي�ه ق�رر تبليغكم 
اعالناً بصحيفتن محليت�ن يوميتن ولكم حق االعرتاض 
واالستئناف والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سوف 

يكتسب الحكم درجة البتات.
القايض / حممد قاسم عبود

وزارة الداخلية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) 
عيل عبد عيل ب�ردان خليف ( يطلب تبديل 
لق�ب م�ن ) الجحي�ي ( اىل ) الفليحي ( 
فم�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
من خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى 
وفق احكام امل�ادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة 

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

وزارة الداخلية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقام�ة من قبل املدعي 
) حس�ن عب�د عيل بردان خلي�ف ( يطلب 
 ( اىل   ) الجحي�ي   ( م�ن  لق�ب  تبدي�ل 
الفليح�ي ( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية من خالل م�دة اقصاها 15 
يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق اح�كام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1790 / ب3 / 2018 

التاريخ : 22 / 10 / 2018 
اعالن 

اىل املدعى عليه : محمد حاتم حمد 
اقام علي�ك املدعي ) حاظر ك�رم ابراهيم 
( ام�ام ه�ذه املحكم�ة الدع�وى املرقمة 
اعاله وطل�ب الزامك بتادية ب�دل االيجار 
مل�دة ثمانية اش�هر والبالغ اجم�اال مبلغ 
قدره ثمنمائة الف دينار وملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ ) عمر 
ناج�ي محم�ود ( يف 6 / 10 / 2018 ع�ن 
طريق مرك�ز رشطة بهرز بكتابهم املرقم 
7994 يف 7 / 10 / 2018 وت�م تاييده من 
قبل املجلس املحيل لقضاء بعقوبة منطقة 
املفرق ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك عن 
طريق النرش بواسطة صحيفتن يوميتن 
محليتن للحضور اىل هذه املحكمة صباح 
ي�وم 5 / 11 / 2018 الس�اعة التاس�عة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال 
م�ن ينوب عن�ك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

لطيف خليل ابراهيم

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 أقام املدعي )قاس�م مرشف حس�ن ( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعل�ه )الفتالوي( بدال 
م�ن )الحم�زاوي( فم�ن لديه ح�ق االعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل خمس�ة عرش 
يوماً من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظر 
يف الدع�وى وفق احكام املاده )22( من قانون 

البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي

فقدان
فق�دت هوي�ة الطال�ب ) عب�د الله عب�د امللك 
فيصل( الصادرة من معه�د التدريب النفطي 
يف البرصة � قسم امليكانيك معدات نفطية من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغداد/الرصافة 

االتحادية
محكمة بداءة الكرادة 

العدد : 3802/ب/2018
التاريخ 2018/10/22

خدمة وجباية
اعالن

اىل املدع�ى عليه املدير املفوض لرشكة الفهيم 
لوظيفت�ه   اضاف�ة  املح�دودة  للمق�اوالت  
اق�ام املدع�ي املدي�ر املفوض مل�رصف  ايالف 
االس�المي   اضافة لوظيفته الدعوى البدائية 
املرقم�ة اع�اله ام�ام ه�ذه املحكم�ة يطلب 
فيه�ا الحكم بالزام�ك بتادية مبل�غ وقدره ) 
1,500,000,000( مليار وخمس�مائة مليون 
دين�ار عراق�ي وملجهولية مح�ل اقامتك قرر 
تبليغ�ك االعنا بصحيفت�ن محليتن يوميتن 
للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
املواف�ق 2018/11/8 لذا وعند عدم حضورك 
او حض�ور م�ن ينوب عن�ك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا ووفق االصول 
القايض

جاسم حسن عدنان

تنويه
كنا قد نرشنا يف جريدة املستقبل 
العراق�ي  اع�الن مديرية زراعة 
صالح الدي�ن  وقد ورد لس�هوا 
يف ت)12( حق�ل املقاطع�ة )9 
الجزي�رة( خط�أ والصحيح هو 
)41 الخزامي�ة الرشقي�ة( ل�ذا 

اقتىض التنويه.

مجلس القضاء االعىل 
االنب�ار  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف عنه 

العدد : 3004 
التاريخ : 11 / 10 / 2018 

ش�اكر  ص�الح  عام�ر   ( الس�يد   / اىل 
محمود( 

م / اعالن 
بناءا ع�ىل الطلب املقدم م�ن قبل والدتك 
) س�ورية جاب�ر محم�ود ( وبعد االطالع 
عىل االوراق التحقيقية املتضمنة فقدانك 
بتاريخ 10 / 11 / 2014 وملجهولية محل 
اقامتك ومصريك قرر تبليغك بصحيفتن 
محليت�ن بالحضور امام ه�ذه املحكمة 
ولكل م�ن تتوف�ر لدي�ه معلوم�ات عنك 
وبعكس�ه س�وف تقوم املحكم�ة بنصب 
والدت�ك ) س�ورية جابر محم�ود ( قيمة 
عليك لغ�رض ادارة ش�ؤونك اصوليا بعد 

النرش بثالثن يوما .
القايض 

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

نهديكم اطيب تحياتنا ... 
يعل�ن نادي الخال�ص الريايض عن وجود 
فرص اس�تثمار – فع�ىل الراغبن تقديم 
عطاءات اىل ن�ادي الخالص من 21 لغاية 
28 / 10 / 2018 من ش�هر ترشين االول 
. راج�ن التفض�ل باالط�الع مع الش�كر 

والتقدير 
رئيس النادي 

عباس فاضل املرسومي 
����������������������������������

اعالن دعوة دائنن 
ان�ي املصف�ي املحام�ي فيص�ل يوس�ف 
العام�ر  الع�راق  لرشك�ة  عب�د  ال�رساج 
للتجارة العامة املح�دودة – ادعو كل من 
له حق او دين عىل الرشكة مراجعته عىل 
العنوان التايل – بغداد حي القاهرة م 307 

ز 34 د 13 .
املصفي املحامي 

فيصل يوسف الرساج عبد 
����������������������������������

اعالن دعوة دائنن 
اني املصف�ي املحامية بنان رياض محمد 
لرشك�ة معد خالد مهدي ورشيكه ملراقبة 
وتدقيق الحسابات / تضامنية – ادعو كل 
من ل�ه حق او دين عىل الرشكة مراجعته 
ع�ىل العن�وان الت�ايل – بغ�داد – املنصور 

عمارة الجوراني ط1 . 
املصفية املحامية 

بنان رياض محمد 
����������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد: 2006/ب2018/3
التاريخ : 2018/10/18

اىل / املدعى عليهما ) فاطمة عبد راشد و 
هدية لفتة عبود (

اق�ام املدع�ي ) عباس كرح�وت حمزة ( 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والتي 
يطل�ب فيها الحكم بإبط�ال كافة القيود 
عىل العقار املرق�م  52648/3 حي النداء  
واعتبار القيد املس�جل بالع�دد  11/آب/ 
1993 مجل�د 627 ثاب�ت ولثبوت وهمية 
محل اقامتكما عليه قررت هذه املحكمة 
محليت�ن  بصحيفت�ن  اعالن�ا  تبليغ�ك 
يوميتن بموع�د املرافعة املصادف يف يوم 
11/4/ 2018 وعند ع�دم حضوركما او 
ارس�ال من ين�وب عنكما قانونا س�وف 
تجري املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا وفق 

االصول .
القايض 

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

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

االتحادية
محكمة بداءة املشخاب

العدد: 5/ب/2017
التاريخ : 2018/10/15

اعالن
تبيع ه�ذه املحكم�ة القطع�ة املرقمة ) 
3/48 م27( املش�خاب واملزال ش�يوعها 
بموجب ق�رار الحكم املرقم 5/ب/2017 
فع�ىل  القطعي�ة  الدرج�ة  واملكتس�ب 
الراغبن بالرشاء الحضور اىل ديوان هذه 
املحكم�ة يف ي�وم املزايدة الس�اعة الثانية 
عرش ظه�را يف اليوم الخام�س عرش من 
اليوم الت�ايل للنرش يف صحيفتن محليتن 
مس�تصحبن معهم التأمينات القانونية 
البالغة 10% من القيم�ة املقدرة للقطعة 
واملستمس�كات القانونية واجور االعالن 
والداللية وان القيمة الكلية لحق الترصف 
للقطعة مع املنشآت املشيدة بمبلغ اثنان 

وستون مليون دينار.
املواصف�ات:- القطع�ة املرقم�ة ) 3/48 
م27( تبلغ مساحتها 2/5/75 دونم دور 
سكنية واقعة يف القطعة املرقمة ) 3/48 
م27( املش�خاب تبن انها قطعة زراعية 
فارغة تقع عىل طريق مش�خاب غماس 
مع وجود جزء من دار س�كن مش�يد من 
/ البل�وك ومس�قفة بالجنك�و مس�احة 
150م2 تق�ع داخل ح�دود القطعة تقدر 
قيمة املنشآت بمساحة 150م2 عرشون 
ملي�ون دين�ار مع قيم�ة القطع�ة اثنان 
واربع�ون ملي�ون دين�ار وبذل�ك تك�ون 
القيمة االجمالية للقطعة اثنان وس�تون 

مليون دينار.
القايض

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

مجلس القضاء األعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد2284/ ب/2018 
اىل املدعى عليه / محمد فاضل حمود 

أقام املدعون  رعد جعفر عباس وجماعته  
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة أع�اله والتي 
يطلب�ون فيها دعوت�ك للمرافعة والحكم 
بالزامك بدفع مبلغ اجر مثل العقار املرقم 
794/3م38 الخاجي�ة وملجهولي�ة محل 
إقامت�ك حس�ب إش�عار القائ�م بالتبليغ  
تقرر تبليغك بواسطة صحيفتن محليتن 
رس�ميتن للحضور إم�ام هذه املحكمة 
بتاري�خ 2018/11/6  الس�اعة تاس�عة 
صباح�ا وعند عدم حض�ورك أومن ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وحسب األصول  
القايض

مرتىض كاظم ال شغيدل

رئيس جملس االدارة 
صادق كاظم باقر

فقدان
فق�دت هوي�ة غرف�ة تج�ارة البرصة بأس�م 
)حيدر خزع�ل كريم االم�ارة( املدير املفوض 
لرشكة جود االمارة للتجارة والخدمات العامة 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
 �������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل 
العدد : 4822/اعادة محاكمة/2018

التاريخ 2018/10/9
اعالن

اىل املدعى عليها  منار ماجد عبد عيل
اق�ام املدع�ي حس�ن ج�واد كاظ�م الدع�وى 
الرشعي�ة املرقمة اع�اله لدى ه�ذه املحكمة 
يطالبك فيها باع�ادة املحاكمة وابطال القرار 
 2018/8/30 يف  4380/ش/2018  املرق�م 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ يف مرك�ز رشطة كرمة ع�يل وتاييد 
مخت�ار اللطي�ف /1 ناحي�ة الهارث�ة املؤرخ 
2018/9/19 ل�ذا ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك 
بصحيفت�ن محليتن يوميتن رس�ميتن ويف 
حالة ع�دم حضورك فانه س�وف يت�م اجراء 
املرافع�ة بحقك غيابيا وف�ق القانون علما ان 

موعد املرافعة يصادف 2018/10/29 
القايض

شاكر محمود حمود
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م : أول م�ن اس�تعمل األش�عة 
الشمسية س�احا هو أرخميدس الصقيل 
ولد يف سرياتوسيا عام 287 ق . م من أعظم 

علماء الرياضيات.
هل تعلم : أول م�ن اخرتع البندول هو أبو 
س�عيد عبد الرحم�ن بن أحمد ب�ن يونس 

املرصي تويف عام 399 ه�.
ه�ل تعل�م : أول م�ن بن�ى تلس�كوبا هو 
غاليلي�و غالي�يل عال�م فل�ك ورياضي�ات 
وطبعة ومؤسس علم الفيزياء الكاسيكية 

) 1564 – 1642 م (.
ه�ل تعل�م : أول م�ن اكتش�ف الجاذبي�ة 
األرضي�ة ه�و إس�حق نيوتن املول�ود عام 

1642 م يف قرية إنجليزية.

أوهام عن طريقة الشحن واستخدام اهلاتف
تمث�ل بطاري�ة الهاتف جزءا مهم�ا يف الجهاز، ينبغي 
عىل املس�تخدمني التعامل معه وفق النصائح التقنية 
املوثوق�ة، والبعي�دة عن االعتق�ادات الخاطئ�ة التي 

تراكمت خال سنوات.
ونرش موقع “تك ريببلك”، مؤخرا، قائمة بأش�هر تلك 

الخرافات نتناولها كما ييل:
الخرافة.. الش�واحن من عامات تجارية أخرى تؤذي 

البطارية

الحقيقة.. قد تكون ش�واحن الهات�ف التي تنتمي إىل 
عام�ة تجارية غري تلك األصلي�ة للهاتف غري مثالية، 
وتس�تغرق وقت�ا أط�ول يف عملية الش�حن، إال أنها ال 

تؤذي البطارية، إن كانت تعمل بكل صحيح.
الخرافة.. االمتناع عن استخدام الهاتف أثناء الشحن

الحقيقة.. يعتقد كثري من املس�تخدمني أن استخدام 
الهاتف يف إجراء مكاملات أو مش�اهدة فيديو، له تأثري 
س�لبي عىل ش�حن البطارية، إال أن ذلك غري صحيح، 

حيث تتم عملية الشحن كاملعتاد سواء كان املستخدم 
يتكلم أو ال يستعمل جهازه.

الخرافة.. “اقتل البطارية” قبل شحنها
الحقيق�ة.. من املعتقدات الخاطئة لدى املس�تخدمني 
عدم اإلقدام عىل ش�حن البطارية حتى نفاذها بشكل 
كام�ل، ولك�ن هذا اإلج�راء يرض بالبطاري�ة ويقرصرّ 
عمره�ا، حي�ث يجب وصلها بالش�احن عن�د اقرتاب 

طاقتها من االنتهاء.

غرس سكينًا يف رأسه لكي يتنفس
نجح أطب�اء روس يف إنق�اذ رجل غرس 
س�كينا طولها 8 بوصات يف رأس�ه، ألنه 
أراد “فتح�ة إضافي�ة” ملس�اعدته ع�ىل 

التنفس.
ونجا الرجل، واسمه يوري غوخوف )41 
عاما( بأعجوبة بعد أن غرس السكني يف 
رأس�ه مخرتقا الجمجمة دون أن يلحق 

رضرا بالدماغ.
الغري�ب أيضا أنه ظل واعي�ا، بينما كان 

رجال الرشطة يطالبونه بالبقاء جالسا 
بشكل مستقيم.

وكان رج�ال الرشط�ة وج�دوا غوخوف 
راكعا وس�ط حقل والس�كني يف رأس�ه، 
وقال لهم إنه فعل ذلك ألنه ال يس�تطيع 

التنفس بشكل جيد من أنفه.
وقال الرجل، وهو من بلدة دونيتس�ك يف 
منطقة روس�توف: “لم أستطع التنفس 
لذل�ك ثقب�ت رأيس لك�ي  أنف�ي..  م�ن 

أتنف�س”، وفقا ملا نقلت�ه صحيفة دييل 
ميل الربيطانية.

وبعد نقله إىل املستشفى، والتقاط صور 
بأش�عة إك�س، ق�ال األطب�اء إن نجاته 
معج�زة، فهو ل�م يقتل نفس�ه كما أنه 
ل�م يلح�ق رضرا بالدماغ.ونجح األطباء 
يف انتزاع الس�كني من رأس�ه. مش�ريين 
إىل أنه�ا نص�ل الس�كني البال�غ طوله 5 

بوصات كان داخل جمجمته.

وصفات لبرشة برونزية
هل تعلمني أن�ه يمكنك الحف�اظ عىل برشة 
برونزية طوال العام حتى من دون التعرض 
للش�مس. إلي�ك 8 وصف�ات س�هلة وعملية 
يمكنك اعتماده�ا للحفاظ عىل لون برونزي 
م�ن دون التع�رض للش�مس 365 يوم�اً يف 

السنة.
بالفيتامين�ات  غني�ة  عصائ�ر  تن�اويل   -1

والجزر
يش�كل الج�زر حليف�ك املث�ايل للحفاظ عىل 
ب�رشة مرشقة ولون برون�زي جميل، ولذلك 
ننصح�ك بتن�اول عصائ�ر الفاكه�ة امللونة 
وخاص�ة الج�زر يف الصب�اح. يمكن�ك عرص 
رب�ع حب�ة م�ن األنان�اس، نص�ف حبة من 
املانغا، وجزرتني للحصول عصري اس�توائي. 
أم�ا للحصول عىل عص�ري منعش فضعي يف 
الخاط 4 حبات من الجزر وبعض أوراق من 

النعناع الطازج. وإذا كنت تحبني الحمضيات 
فاخلطي عصري جزرتني مع عصري حبة من 
الليم�ون، حبة م�ن الربتق�ال، ونصف حبة 

من الليم�ون الهندي لتعزيز إنت�اج امليانني 
املسؤول عن االسمرار يف برشتك.

2- حرضي قناعاً طبيعياً يوقظ برشتك

احتفظي بلبرّ الجزر الذي حصلتي عليه عند 
تحضري العصري الصباحي لصنع قناع منزيل 
يكس�ب برشتك مظه�راً مرشق�اً. يكفي أن 
تخلطي مقدار فنجان ش�اي م�ن لب الجزر 
مع ملعقة كبرية من العس�ل وملعقة كبرية 
من الطحني للحصول عىل قناع تطبقينه عىل 

برشتك ملدة 10 دقائق قبل شطفها باملاء. 
3- اس�تعيني بمس�تحرض تس�مري من�زيل 

طبيعي
جميع مكونات هذا املس�مر طبيعية %100. 
يكف�ي أن تخلط�ي صفار بيض�ة، ملعقتني 
كب�رية  5 ماع�ق  الزب�ادي،  م�ن  كبريت�ني 
من زي�ت الج�زر و5 نقاط من زي�ت الجزر 
األس�ايس. طبقي ه�ذه الخلطة م�رة يومياً 
واتركيه�ا ملدة ترتاوح بني 15 و20 دقيقة ثم 

اشطفيها باملاء دون فرك البرشة.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
x 4 ع�دد بيضة - x 3 معلقة صغ�رية صويا صوص - x 2 كوب أرز 
عادى )مس�لوق( - x 1 عدد بصل�ة )مقطعه مكعبات صغرية( - 1 
x رشة فلفل اسود مطحون - x 1 معلقة صغرية ملح - x 1 معلقة 
كبرية صلصة طماطم - ½ x كوب بازالء - ½ x كوب جزر )مقطعة 
مكعب�ات( - ½ x ك�وب بصل أخرض )مقط�ع( - ½ x كوب مرشوم 

)مقطع مكعبات صغرية( - ½ x كوب زيت زيتون
الخطوات:

تسخن مقاة جيدا ثم نضيف زيت .
أثناء ذل�ك يخفق البي�ض وملعقه صغرية م�ن الصويا صوص مع 

بعض .
يض�اف البي�ض اىل املقاة ويح�رك برسعه حت�ى نحصل عىل قطع 

صغرية من البيض ثم يرفع جانبا .
يضاف البصل والجزر ونحرك ع�ىل نار عاليه ثم املرشوم والبازياء 

مع القليل من الصويا صوص .
يض�اف األرز املس�لوق م�ع القليل من الزي�ت والقليل م�ن الصويا 

صوص مع التحريك .
يضاف البيض ونحرك جيدا .

يض�اف البص�ل األخ�رض ورش�ه م�ن الفلف�ل االس�ود و املل�ح و 
الصلصة.

يقلب الجميع جيدا مدة دقيقه ثم يقدم ساخن .

األرز الصيني املقيل باخلضار

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف الكوت
العدد با 

اىل / املفقود / رايض ياسني عزوز     
م / اعان فقدان وحجر عىل مفقود     

طال�ب حج�ة الحج�ر والقيمومة زوجت�ه ) كريمة 
صربي كاطع       ( 

املطل�وب الحج�ر علي�ه / واع�ان فقدان�ه ) رايض 
ياسني عزو  (

بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم من قب�ل طال�ب الحجر 
والقيموم�ة املدعوة ) كريمة ص�ربي كاطع ( والتي 
تطلب االعان عن فقدان املدعو ) رايض ياسني عزوز 
( وال�ذي فق�د بتاري�خ  ) 2014(  وال تعرف عنه اي 
خرب يدل عن حياته او مماته  تقرر  تبليغك بواسطة 
صحيفت�ني محليتني ويف حالة عدم حضورك اواعام 
هذه املحكمة عن حياتك خال عرشة ايام من تاريخ 
النرش س�يتم اع�ان فقدانك والحج�ر عليك ونصب 
املدع�وة زوجتك) كريمة صربي كاطع   ( قيما عليك 
الدارة اموالك وفق قان�ون رعاية القارصين رقم 78 

لسنة 1980 
ماحظة 

عىل من يملك اي معلومات عىل املفقود اعاه يرجى 
اباغ هذه املحكمة  

القايض 
حيدر شعيوط سدخان 

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 

العدد : 1149 / ش / 2018 
اعان 

اىل املفق�ود ) ع�يل محس�ن عباس ( مجه�ول محل 
االقامة . 

للدع�وى الرشعية املقامة من قب�ل املدعية ) رشوق 
حس�ني عب�اس ( والتي تطلب الحك�م بوفاة زوجها 
املفق�ود اع�اه وملجهولية مح�ل اقامت�ك يف الوقت 
الحارض قررت هذه املحكمة تبليغك بواسطة النرش 
يف صحيفتني يوميتني للحض�ور امام هذه املحكمة 
يف موع�د املرافعة املعني يف 4 / 11 / 2018 ويف حالة 
عدم حض�ورك بموعد املرافعة تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا ووفق القانون .
القايض 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف 

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 
العدد: 8691 

التاريخ: 18 /10/ 2018 
بن�اءا ع�ىل الدعوة املقام�ة من قبل الوكي�ل )محمد 
عاص�م اب�و نارصي�ة ( ال�ذي يطل�ب تبدي�ل لق�ب 
موكله )كاظم صاحب حس�ون ( م�ن )ابو نارصية 
( اىل )الن�رصاوي ( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة 
ه�ذه املديرية خال مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 24195 يف 

. 2016/6/12
اللواء 

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة 

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

يف النجف االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 

العدد: 8689
التاريخ: 18 /10/ 2018

بناءا عىل الدعوة املقامة من قبل الوكيل )محمد عاصم 
ابو نارصية ( الذي يطلب تبديل لقب موكله )فارس 
جبار صاح�ب ( من )ابو نارصي�ة ( اىل )النرصاوي 
( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خال 
مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 .
اللواء 

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

مديرية االحوال املدنية والجوازات والقامة 
يف النجف االرشف 

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 
العدد: 8778 

التاريخ: 10/22/ 2018
بن�اءا عىل الدعوى املقامة من قبل  املدعي )خضري عباس 
عبد الواحد ( الذي يطلب تس�جيل لقب�ه وجعله )صبي ( 
ب�دال من )فراغ( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خال مدة اقصاها )عرشة ايام ( وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة )24( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري 

املرقم 24195 يف 6/12/ 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة 

�������������������������������������������
اعان

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 قدم املواطن )رس�ول عبدالزهره غ�ازي( طلباً يروم فيه 
تسجيل لقبه وجعله )املعموري( بدال من الفراغ واستناداً 
اىل اح�كام املاده )24( من قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 
لس�نه 2016 املعدل ولغرض نرش ه�ذا االعان يف الجريدة 
الرس�مية فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية 

خال عرشة ايام من تاريخ النرش  .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/ وكالة

�������������������������������������������
اعان

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أق�ام املدعي )احمد كاظم عباس( دعوى قضائية لتبديل 
لقبه وجعله )السعيدي( بدال من )شباني( فمن لديه حق 
االعرتاض مراجعة هذه املديرية خال خمس�ة عرش يوماً 
من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدعوى وفق 
اح�كام املاده )22( م�ن قانون البطاق�ه الوطنيه رقم 3 

لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي

�������������������������������������������
اعان

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعي )س�عد كاظم عباس( دعوى قضائية لتبديل 
لقبه وجعله )السعيدي( بدال من )شباني( فمن لديه حق 
االعرتاض مراجعة هذه املديرية خال خمس�ة عرش يوماً 
من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدعوى وفق 
اح�كام املاده )22( م�ن قانون البطاق�ه الوطنيه رقم 3 

لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي

�������������������������������������������
اعان

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعي )عباس كاظم عباس( دعوى قضائية لتبديل 
لقبه وجعله )السعيدي( بدال من )شباني( فمن لديه حق 
االعرتاض مراجعة هذه املديرية خال خمس�ة عرش يوماً 
من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدعوى وفق 
اح�كام املاده )22( م�ن قانون البطاق�ه الوطنيه رقم 3 

لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي

�������������������������������������������
اعان

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعي )باسم مرشف حسني( دعوى قضائية لتبديل 
لقبه وجعله )الفتاوي( بدال م�ن )الحمزاوي( فمن لديه 
حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية خال خمس�ة عرش 
يوماً من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى 
وف�ق احكام املاده )22( من قانون البطاقه الوطنيه رقم 

3 لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي

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

يف النجف االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 

العدد: 8698 
التاريخ: 18 /10/ 2018

بناءا ع�ىل الدعوة املقامة من قب�ل الوكيل )محمد عاصم 
ابو نارصية ( الذي يطلب تبديل لقب موكله )حس�ن عبد 
الحس�ني طواش ( م�ن )العاب�دي ( اىل )الجناب�ي ( فمن 
لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خ�ال مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية 
يف الدع�وى وفق احكام امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12 .
اللواء 

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة
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شباب العراق خيرس من كوريا الشاملية ويدخل 
يف سيناريوهات صعبة بالبطولة اآلسيوية

              المستقبل العراقي/ متابعة

خير منتخيب شيباب العراق مين نظيره الكوري 
الشيمايل يف املبياراة التي جرت اليوم باطيار البطولة 
االسييوية للشيباب تحيت سين 19 عاميا املقامة يف 
اندونيسييا .حيث سيجل منتخيب كوريا الشيمالية 
هيدف الفيوز الوحيد عىل العيراق يف الشيوط الثاني 
للمبياراة وسيط اخفياق واضح مين الدفياع .وبتلك 

النتيجة رفيع منتخيب كوريا الشيمالية رصيده 
ليكيون يف صدارة الرتتيب بالتسياوي مع اليابان، 
يف حني توقف رصيد شيباب العراق بنقطة واحدة.

وبعيد تلك الخسيارة يحتياج منتخب شيباب العراق 
اىل تحقييق الفيوز يف مباراتيه املقبلة أمام 

اليابيان، وكذليك االعتماد عيىل نتيجة 
مبياراة تايلنيد وكورييا الشيمالية 

للتأهل اىل الدور الثاني .

لوبيتيجي ال يعبأ باإلقالة.. 
ويثق يف عودة الريال لالنتصارات

            المستقبل العراقي/ وكاالت

علق جوليني لوبيتيجي، املدير الفني لرييال مدريد، عىل 
األخبار التي انترشت يف الساعات األخرة، حول نية إدارة 
النيادي إقالته من تدرييب الفريق، عىل خلفيية النتائج 

السيئة يف األسابيع املاضية.
وكشيف املدرب اإلسباني، خالل املؤتمر الصحفي ملباراة 
فكتوريا بلزن، يف الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا، عىل 
ثقته يف املجموعة الحالية يف اسيتعادة نغمة االنتصارات 
مجددا، مشيرا لرغبة الالعبني يف الفيوز باملباراة ليكون 

استعدادا جيدا للكالسيكو.
وقيال لوبيتيجيي: »غدا أمامنا مباراة كبيرة، نحن نريد 
تحقيق دوري األبطال، أنا ال أفكر يف أي يشء آخر سيوى 
مواجهتنيا أميام فكتوريا بليزن. إذا كنيت تنتظر رؤية 
ميدرب محبط فيال تنظر يل، ألنني مسيتعد ملبياراة الغد 

وسأسعى للفوز«.
وبسؤاله عن قيادة الفريق يف الكالسيكو، أضاف املدرب: 

»نحن نركز عىل الحارض، أنا ال أعلم ماذا سيحدث خالل 
شيهر أو عيام، ولكنني أمامكيم اآلن بمالبيس التدريب 

وجالس يف املؤتمر الصحفي«.
وأكميل: »هيذا الفريق ال يزال بطال، ويعليم أننا يف وضع 
يحتيم علينيا أن نعدله. هم يعلمون ميا يقومون به وأنا 
واثيق من تقديم مباراة رائعة غدا. لقد درسينا أسيلوب 

لعب الخصم ونعلم بأنها ستكون مباراة قوية«.
وواصل لوبيتيجي: »أنا لسيت عىل علم بأي أخبار، حتى 
إن رأيتهيا، فال أعتقد أن هذا األمر يهم اآلن. إذا رايت تلك 
األخبار فلين أكون مدربيا لريال مدريد. حاليا سيأكون 

سعيدا بمساعدة الفريق والعودة للنتائج الجيدة«.
وكشيف عن طريقته للعودة إىل الطريق الصحيح، قائال: 
»يجب أن نكون فعالني أكثر عىل املرمى وأال نخر الكثر 
من الكرات. سيوف نسيخر كل ما نملك للوصول للهدف 
اليذي نريده«.وأردف: »ال أحب التحدث عن الحظ، ولكن 
هناك مباريات لم نكن نسيتحق الخسيارة فيها. أكررها 

مرارا لدي الثقة يف عودة هذا الفريق«.

        المستقبل العراقي / وكاالت

أبيرز باكيو ألكاسير، مهاجيم نيادي بوروسييا 
دورتمونيد األملاني، عن دور زميليه ماركو رويس، 
يف تألقه منذ وصوله إىل ملعب سييجنال إيدونا بارك، 
خالل املركاتو الصيفي املايض، معاًرا من برشيلونة 

اإلسباني.
وقال ألكاسير، يف مقابلة مع قناة ناديه »منذ وصويل 
إىل هنيا، ماركيو روييس سياعدني كثرًا عيىل التأقلم 

بشكل رسيع، خالل املباريات«.
ويعتيل باكو ألكاسير، صيدارة ترتيب هيدايف الدوري 
األملاني، برصيد 7 أهداف، بالتقاسم مع لوكا جوفيتش، 

العيب آينرتاخت فرانكفورت، بعيد مرور 8 جوالت من 
عمر البطولة.

وأضاف ألكاسر »ماركو رويس العب من طراز عاملي، 
أنا ممتن له بشكل كبر«.

وتابع »اللعب بجوار رويس سيهل للغايية، ملا يمتلكه 
من قيدرات هجومية، إضافة إىل حماسيه داخل أرض 
امللعب، وسهولة الطريقة التي يلعب بها، واألهم دعمه 

لكافة العبي الفريق«.
وكانيت تقارير صحفية، قد أفادت برغبة دورتموند يف 
تفعيل بند خيار الرشاء، الذي ينص عليه عقد املهاجم 
باكيو ألكاسير، بدفيع 23 مليون ييورو، نظر ضمه 

نهائًيا.

ألكاسري يربز دور رويس يف تألقه مع دورمتوند

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلين االتحاد اإليطايل لكرة القدم، اليوم اإلثنني، انتخاب جابريييل 
جرافينا رئيًسيا له، خلًفا لروبرتو فابريتشيني، الذي توىل املنصب 

بشكل مؤقت.
وأوضح االتحاد أن جرافينا، الذي كان املرشيح الوحيد للمنصب، 
حصيل عيىل 97.2 باملئة مين األصوات خيالل االنتخابيات التي 

أجريت يف العاصمة روما.
وكان فابريتشيني قد توىل املهمة يف شباط/فرباير املايض، بعد أن 
أخفيق االتحاد يف انتخاب رئيس جديد له، عقب رحيل مارلو تافيكيو 

عن الرئاسة، إثر إخفاق إيطاليا يف التأهل إىل مونديال روسيا.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

بيات األملانيي مسيعود أوزيل، العب آرسينال، 
قريبا من العودة للمشياركة بشكل منتظم 
مع الجانرز، بعد تعافيه من اإلصابة التي 
أبعدته عن مواجهة فولهام املاضية، 

بالدوري اإلنجليزي.
وذكيرت صحيفية »ديييل ميل« 
أوزيل  أن مسيعود  الربيطانيية، 
تدرب بشيكل طبيعي ميع باقي 
األحيد،  أميس  بالفرييق،  زمالئيه 
وخياض االسيتعدادات النهائيية قبل 

مواجهة ليسرت سيتي، مساء اليوم اإلثنني.
وغاب أوزيل عن املباراة املاضية أمام فولهام، بسيبب إصابة 
يف الظهير، أبعدتيه عن اللقياء، إال أنيه من املتوقيع أن يعود 

للتشكيلة أمام ليسرت.
ويحتيل آرسينال، املركيز الخاميس بجيدول ترتييب الدوري 

اإلنجليزي، برصيد 18 نقطة، من 6 انتصارات وهزيمتني.

انتخاب جرافينا رئيسًا لالحتاد اإليطايل

أوزيل يعزز صفوف 
آرسنال قبل مواجهة 

ليسرت سيتي

            المستقبل العراقي / متابعة
 

بيدأ بايرن ميونيخ، أوىل خطواتيه العملية 
ملراقبية نجيم منتخب فرنسيا املتيوج مع 
الدييوك بلقيب املوندييال األخير، تمهييًدا 
للتفياوض بشيأنه خيالل الفيرتة املقبلة.

وبحسيب صحيفة »كيكير« األملانية، فإن 
أحيد كشيافيه  أرسيل  البافياري  النيادي 
ملتابعة نبيل فقر، نجم ليون، خالل الفرتة 
تواجيد  إىل  الصحيفية  املاضية.وأشيارت 
لورانت بوسر، كشياف البايرن، يف مباراة 
لييون أمام شياختار األوكرانيي، يف دوري 
أبطيال أوروبيا، مطليع الشيهر الجياري، 
ملتابعية فقير عين ُقرب.ويأتيي اهتميام 

باييرن بضيم فقير، بعيد 
الفرنيس  املهاجيم  اقيرتاب 
مين االنضميام إىل ليفربول 
املايض،  الصييف  اإلنجليزي 

قبيل أن تتعطيل الصفقة يف 
األخرة.ويحتياج  اللحظيات 

النيادي البافاري للتقدم بعرض 
ال يقيل عين 60 ملييون ييورو، 

إلقناع ليون بالتخيل عن فقر، الذي 
يرتبط بعقد ممتد حتى عام 2020.

يذكر أنه من املتوقيع غياب فقر عن 
مواجهة لييون أمام هوفنهايم األملاني، 

غًدا الثالثاء، يف الجولية الثالثة من دوري 
أبطال أوروبا، بسبب إصابته يف الكاحل.

بايرن ميونخ يراقب بطل العالـم

             بغداد/ المستقبل العراقي

أعلين االتحاد األوروبي، هويية الطاقم التحكيمي 
ملباراتي باريس سان جرمان مع نابويل، وموناكو 
ضيد كلوب بروج، يف إطيار الجولة الثالثة من دور 
املجموعيات بدوري األبطال.وسييدير لقاء سيان 
جرميان مع نابويل، عيىل ملعب حديقية األمراء، 
الحكيم األملاني فيليكيس زفاير، اليذي أدار اللقاء 
الذي انتهى بفوز برشلونة عىل توتنهام 4-2، عىل 
ملعب ويمبييل يف الجولة املاضية.ويعد زفاير )37 
عاميا( من الوجوه التحكيمية الشيابة يف أوروبا، 

حييث أدار 11 مبياراة فقط بيدوري األبطال، ولم 
يسبق له تحكيم أي لقاء للعمالق البارييس، بينما 

أدار لقاء نابويل وشياختار األوكراني يف نسخة 
البطولة املوسم املايض.أما لقاء موناكو وكلوب 
بيروج، سييديره الحكيم اإلنجلييزي مايكل 
أوليفير، صاحب ركلية الجزاء الشيهرة التي 
صعدت برييال مدريد عىل حسياب يوفنتوس 
اإليطايل يف املوسيم اإليطايل، مميا جعل أوليفر 

يتعرض لتهديدات بالقتل.وسبق ملايكل أوليفر، 
إدارة مباراة ملوناكو أمام اليبزيج األملاني، يف دوري 

األبطال، خالل املوسم املايض.

             بغداد/ المستقبل العراقي

يحل إنرت ميالن اإليطايل، ضيًفا عىل نظره برشلونة 
اإلسباني، األربعاء املقبل، عىل ملعب الكامب نو، يف 
إطار الجولية الثالثة مين دور املجموعات بدوري 
أبطال أوروبا.وذكر موقع »كالتشييو مركاتو«، 
أن املصائب تتواىل عيىل إنرت ميالن، قبل مواجهة 
برشيلونة، بعيد تأكيد غيياب العبيه البلجيكي 
رادجيا ناينجيوالن، نظيرًا إلصابتيه يف الكاحل، 

خيالل ديربي ميالن، أميس األحد.وأوضح املوقع، 
أن إنيرت مييالن قيد يضطير إىل مواجهة برشيلونة، 

بيدون الثنائي الكرواتي إيفان بريسييتش ومارسييلو 
بروزوفيتش.وأضياف املوقع، أن الثنائيي الكرواتي عانى من 

إصابة يف الفخذ، خالل مواجهة ميالن، مشرا إىل أنهما سيكافحان 
من أجل التواجد ضد برشيلونة.وخطف نادي إنرت ميالن، انتصاًرا قاتاًل 
يف الديربيي، بهدف نظيف، حمل توقييع األرجنتيني ماورو إيكاردي، يف 

الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

صافرة أملانية تدير موقعة 
سان جريمان ونابويل

مصائب إنرت ميالن تتواىل 
قبل مواجهة برشلونة

            المستقبل العراقي/ وكاالت

انتقليت حالية التوتير التيي يعيشيها ريال 
مدريد يف الفرتة األخرة إىل التدريبات، بعدما 
ترصف القائد سرجيو راموس بطريقة 
غر الئقة مع الظهر الشياب سرجيو 

ريجيلون.
ونيرشت صحيفية »مياركا« فيدييو 
لجيزء من مران الفرييق امللكي اليوم 
اسيتعدادا ملباراة الغد أميام فكتوريا 
بليزن بيدوري أبطيال أوروبيا، حيث 
نشبت مشادة بني سيرجيو راموس 
والشياب سيرجيو ريجيليون، بعدما 
حاول األخر خطف الكرة من راموس 

أثنياء القيام بأحيد التدريبات.أتت ردة فعل 
قائيد الفرييق بعصبيية مبالغ فيهيا، حيث 
حاول تسيديد الكيرة يف الالعب الشياب عن 
عميد، وبعد توقف اللعب، عاد ليسيدد الكرة 
فيه من جديد ولكنها أرتطمت فيه بالفعل.

ولم يحاول ريجيلون االشيتباك مع راموس 
واتجه مسيارا بعييدا، فيما ظهير الكرواتي 
ليوكا مودريتش ليهدأ من عصيبة ذو الي 32 
عاما الذي سيصبح موضع انتقاد كبر بعد 

هذا املوقف.
ويمر ريال مدريد بفرتة صعبة للغاية يف ظل 
تعثره يف اخر 5 مباريات بكل البطوالت، مع 
انتشيار األخبار مؤخرا بنيية اإلدارة باتخاذ 

قرار إقالته.

راموس يعتدي عىل العب ريال مدريد يف التدريبات

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كشيفت تقارير صحفية، عن غياب 
بعيض العبيي مانشسيرت يونايتد 
التدريبيات  عين  اإلنجلييزي، 
اسيتعداًدا  للفرييق،  الصباحيية 
ملواجهية يوفنتوس اإليطايل، غًدا 

الثالثاء، بدوري أبطال أوروبا.
»مانشسيرت  صحيفية  وذكيرت 
إيفينينيج نييوز«، أن أليكسييس 
سانشيز وجييس لينجارد وفيل جونز 
وميروان فياليني وسيكوت ماكتوميناي، 
لم يظهيروا يف تدريبات الفرييق، صباح اليوم 
اإلثنني.ويستعد مانشسرت يونايتد، الستضافة 
نظيره يوفنتيوس، يف قمة مبارييات الجولة 
الثالثية من مرحلة املجموعيات بدوري أبطال 

أوروبا، غًدا الثالثاء، عىل ملعب األولد ترافورد.
ويحتيل يوفنتيوس، صيدارة املجموعية الثامنية 

برصيد 6 نقاط، أما مانشسيرت يونايتد يأتي ثانًيا 
برصيد 4 نقاط.

مخايس مانشسرت يونايتد يغيب عن االستعداد 
ليوفنتوس
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

عمار جبار الكعبي  جوسلين إيليا
ثانياً : ثقة الجماهري بحكومتها وتجربتها الديمقراطية 

استذكر هنا وصية املرجعية قبل شهرين من االن حينما أكدت 
ان غياب الثقة بني الحكومة وش�عبها، إنما هو معناه فش�ل 
الحكومة يف تقديم اَي خدمة، الن الشعب فاقد الثقة بحكومته، 
لن يستشعر الخدمة التي تقدمها له الحكومة، ولن ينتبه لها، 
كّون ع�دم الثقة خلق حاجزاً نفس�يا ً لدى املواط�ن، ولَم يعد 

يصدق حتى وان رأى بعينه ! 
عم�ًا بمنطق ) ال تصدق ما أق�ول ولكن صدق ما افعل ( عىل 
رئيس الوزراء ان يثبت جديته واس�تحقاقه باس�تعادة الثقة، 
واولها ان تكون له خطوات واضحة من الفس�اد والفاسدين، 
وان ال ينظر اىل التوازنات السياس�ية، او اىل املعادلة السياسية 
الت�ي أت�ت ب�ه، النها ل�ن تمن�ع س�قوطه اذا ما ثار الش�عب 
ومرجعيت�ه، عند نقطة الا عودة، فكاهما يبحثان عن رئيس 
وزراء حازم وش�جاع، وعليه ان يثبت ذلك، سواء بالقوة صلبة 
او الناعم�ة، املهم ان يثب�ت قدرته عىل إنجاز هذه املهمة التي 
ط�ال إنجازه�ا، بعدما كان رؤس�اء الوزراء الس�ابقون جزءاً 

منها وسبباً يف تراكمها . 
التجربة الديمقراطية العراقية، تجربة رائدة يف الرشق األوسط، 
اس�تمرت بعد مخاضات طالت ل�) ١٥ ( عام�اً من التحديات 
والح�روب والتكفري واإلرهاب، حافظ عليها الش�عب العراقي 
بدماء قاربت كميتها ما س�ال عىل يد الدكتاتور، ولَم تس�قط 
واثبت الشعب انه يستحق نظاماً ديمقراطياً، يستطيع ان يعرب 
فيه ومن خال�ه عن ذاته وهويته واعتقاداته، وهذه التجربة 
االن عىل املحك، بس�بب التش�ويه والتش�ويش والس�لوك غري 
الديمقراطي من العديد من االحزاب السياس�ية واملؤسس�ات 
الحكومية، مما تس�بب باهتزاز ثقة املواطن بتجربته بعد كل 

تلك التضحيات . 
ان تحظى الس�لطات الحاكمة بالرشعي�ة، كونها منتخبة من 
قب�ل الش�عب باالنتخاب�ات، فهذا ال يعن�ي أبداً انها تس�تحق 
ان تس�تمر، ك�ّون الرشعي�ة منقوصة مالم تس�تكمل جميع 
أركانها، فركنها االول هو الرضا والقبول الشعبيني، من خال 
االنتخاب�ات التي تجري كل أربعة س�نوات، ام�ا الركن الثاني 
فه�و املنج�ز والخدمة التي تقدمه�ا الحكومة لش�عبها، فان 
يك�ون الحاك�م منتخباً ال يعن�ي البتة انه اصب�ح منيعاً وغري 
مس�ائل، كّون االنتخ�اب كان غايته اختي�اره لتحقيق املنجز 
ال�ذي ه�و غاية االنتخاب، والفش�ل فيه ينه�ي الرشعية التي 

أعطاها االنتخاب .

صدق من قال: اآلباء يأكلون الحرصم واألبناء يرضسون، ألنه ينطبق عىل 
جميع الطبق�ات ويف جميع املجتمعات. وقد احتفل�ت بريطانيا بالزفاف 
امللك�ي الثاني هذا العام، فتزوجت األمرية يوجيني حفيدة ملكة بريطانيا 
إليزابي�ث الثانية من جاك بروكس�بانك، يف ذات الكنيس�ة امللكية الواقعة 
داخل قرص وندس�ور حيث تزوج األمري هاري وميغان، دوقة ساسكس، 
يف أي�ار امل�ايض. ولك�ن الفارق البس�يط ه�و أن االهتمام بزف�اف األمري 
هاري فاق ذلك الذي أب�داه الربيطانيون بزفاف األمرية التي تحتل املرتبة 
التاسعة يف الرتتيب امللكي، وليس هذا هو السبب وراء عدم االكرتاث بزواج 
يوجين�ي إنما الفتور العاطف�ي من جانب املجتم�ع الربيطاني تجاهها، 
وهناك سببان لذلك، األول كره العائلة املالكة وتحديدا األمري فيليب تجاه 
والدتها امللقبة ب�»فريغي« دوقة يورك والس�بب اآلخر هو رسم الصحافة 
صورة س�لبية لألمرية جعلتها امرأة فارغة ال تأبه إال للسهر وال تعمل وال 
تقوم بأي دور ملك�ي..... و... ومن دون أن ننىس ظهور األمرية يف زفاف 
اب�ن عمها األمري وليم وه�ي ترتدي قبعة غريبة هي وش�قيقتها الكربى 
األمرية بياتريس لتصبحا بذلك مس�خرة حقيقية يف األوساط الربيطانية. 
ه�ذه باختصار هي قصة األمرية التي دفعت ثمن كره املجتمع لوالدتها، 
ولم تساعد الصحافة عىل تصحيح الصورة ولم تدافع األمرية عن نفسها 
ولم يكن لها صوت، إىل أن انتفضت األمرية وخرجت من قوقعتها وأعطت 
للعالم ظهرها وأثبتت بالفعل وليس بالقول أنها امرأة قوية تحدت املرض 
والعملية الجراحية التي خضعت لها وهي يف سن ال�١2 عاما تاركة ندبة 
واضحة عىل ظهرها أرادت من خال الفستان الذي اختارته التشديد عىل 
مشاركة العالم بمسألة لم تكن معروفة من قبل، أرادت نرش التوعية حول 
مرض ال�Scoliosis وهو التواء يف العامود الفقري، ومن هذه اللفتة تبني 
كم هي إنسانة متواضعة وترعى الكثري من الجمعيات الخريية التي تعنى 
بهذا املرض وس�اعدت الكثري من املرىض عىل جمع املال إلجراء العمليات 
الجراحي�ة، ويف مقابل�ة أجرته�ا القن�اة الربيطاني�ة الثالثة م�ع األمرية 
وخطيبه�ا قبل ي�وم واحد من الزواج، لم تعد تس�تطيع الصحافة طمس 
صورة يوجيني الحقيقية، التي بدت امرأة جميلة عىل عكس الصور التي 
كانت الصحافة تس�عى إىل نرشها وتب�دو فيها قبيحة، التقطت من زوايا 
خاطئة، ولم تستطع الصحافة غض الطرف عن شخصية األمرية املحببة، 
وكشفت لنا رسا آخر بأنها من أكثر األحفاد املقربني من امللكة عىل عكس 
ما كان البعض يظن بس�بب الصورة املعاكس�ة التي ش�اءت الظروف أن 
تضعه�ا فيها، كما أنها تعم�ل يف غالريي فني وتهتم باألم�ور الفنية. أنا 
ال أداف�ع عن األمرية يوجيني ولكن كلمة الحق يج�ب أن تقال وأن تكون 
ع�ىل رأس أي اعتب�ار، فهي لم تقم بأي عمل مش�ني، هي مجرد إنس�ان 
مثل باقي البرش ولدت يف عائلة لها مشاكلها، ودفعت ثمن غلطة والدتها 
وط�اق والديها وعاش�ت تحت األضواء رغم أنها ل�م تخرت أن تولد أمرية. 
وكم س�عدت لها بهذا ال�زواج الذي أثبتت من خ�ال كل مفردة اختارتها 
فيه أن تثبت شيئا ونجحت بذلك، يكفي توقفها يف طريقها إىل املذبح لعقد 
قرانه�ا لتلقي التحية عىل الطبيب الذي قام بالعملية الجراحية لها والتي 

تدين له بحركة جسدها وصحتها.

بارشت قوات التعبئة التابعة للحش�د الشعبي، 
مهامه�ا يف س�ت محافظ�ات لتأم�ني زي�ارة 

األربعني وتقديم الخدمة للزائرين.
وقال موفدنا انه »بالتنسيق مع القوات االمنية 

انترشت ق�وات التعبئة يف الك�وت وبابل ودياىل 
والصوي�رة والديواني�ة ذي ق�ار لتأم�ني زيارة 
األربعني وتقديم خدماتها لزائري االمام الحسني 
)ع( الذاهب�ني س�ريا ع�ىل االق�دام اىل كرب�اء 

املقدس�ة«, الفت�ا اىل ان »مه�ام ق�وات التعبئة 
س�تكون يف ارش�اد الزائرين و ف�ك االختناقات 
املروري�ة و تنظي�م حركة املس�ري باالضافة اىل 

الجانب االمني حتى انتهاء الزيارة ».

قوات التعبئة للحشد تبارش مهامها يف ست حمافظات
 لتأمني زيارة األربعني

عبد املهدي وحتديات ما بعد التكليف  أمرية تدفع الثمن

آلّيات العتبة العّباسية املقّدسة تنهي استعداداهتا
 لنقل زائري األربعني

حمافظ واسط: تسخري كافة االمكانيات الستقبال اكثر 
من )5( ماليني زائر خالل االربعينية

كرباء / املستقبل العراقي
 أعلن قس�ُم آلّيات العتبة العّباس�ية املقّدس�ة 
ع�ن انتهائه من كاّف�ة االس�تعدادات الخاّصة 
باملش�اركة يف خّطة نقل زائ�ري األربعني، التي 
ش�ملت إجراء عملّيات صيانٍة وإدامٍة ش�املة 
لكاّف�ة العج�ات الت�ي سُتش�ارك يف الخّط�ة، 
إضاف�ًة اىل تهيئة س�ائقيها وتوزيعه�م عليها 
ضمن خّطة عمٍل س�يتّم ال�رشوع بها يف حالة 

املبارشة بالنقل.

وقال رئيُس قس�م اآللّيات عبد الجواد يف بيان، 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه ، أّن« 
مسألة النقل تعّد من أهّم املسائل الَخَدمّية التي 
يحتاجها قاصدو مراقد كرباء املقّدس�ة خال 
زيارة األربعني، ونتيج�ًة الزدياد أعداد الزائرين 
قمن�ا منذ م�ّدٍة ليس�ت بالقصرية باالس�تعداد 
له�ذه الزيارة وبما يتاءم وه�ذه األعداد، كما 
قمنا بحملٍة واس�عة لصيان�ة وإدامة العجات 

املخّصصة لنقل الزائرين«.

وأضاف »سيش�رتك قس�ُمنا عند الب�دء بخّطة 
نقل الزائرين ضمن املحاور التي س�ُنكلّف بها، 
فقد وّفرنا عدداً من العجات بمختلف السعات 
م�ن ضمنه�ا عج�ات اختصاصّية كس�ّيارات 
اإلسعاف والعجات الحوضّية، وسيكون هناك 
مقّر عملّي�اٍت لحركة العج�ات ضمن املحاور 
التي سنشرتك فيها، إضافًة اىل ذلك قمنا بتهيئة 
عجل�ة اختصاصّية متنّقل�ة إلدامة العجات يف 

حال تعرّضها اىل عطل أثناء عملها.

واسط / املستقبل العراقي

أكد محافظ واس�ط محمود ما طال، تسخري 
كاف�ة االمكانيات الس�تقبال اكثر من خمس�ة 

مايني زائر خال االربعينية.
وقال طال يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
إن »اهايل ومس�ؤويل هذه املحافظ�ة العراقية 
وامكانياته�م  طاقاته�م  جمي�ع  يس�خرون 
الس�تقبال اكثر من خمس�ة مايني زائر خال 

اي�ام زي�ارة اربعيني�ة االم�ام الحس�ني علي�ه 
السام«.

واضاف خال لقائه محافظ ايام )غرب ايران( 
ان »منف�ذ مه�ران الحدودي ه�و املمر االصيل 
لتواف�د الزوار م�ن ايران ل�ذا قمن�ا بتمهيدات 
جيدة وتوف�ري االمكاني�ات الازم�ة لتوافدهم 

بسهولة وامان«.
جان�ب  واىل  العراق�ي  »الش�عب  ان  وتاب�ع 
املس�ؤولني هن�اك يقوم�ون بخدمة ال�زوار يف 

مجال تقديم الطعام واملبيت والنقل ايل االماكن 
املقدس�ة وجميع ما يل�زم الزائ�ر إلداء زيارته 

بكل طمأنينة وامان«.
واشار طال ايل ان »جميع املدن العراقية ومنها 
واس�ط والك�وت وبدره هي يف حالة اس�تنفار 
ع�ام لتقديم افض�ل الخدمات ل�زوار اربعينية 
االمام الحس�ني عليه السام«، مبينا »نحن عيل 
تنسيق مس�تمر مع املسؤولني يف ايران لتقديم 

افضل الخدمات للزوار.

بسم الله الرحمن الرحيم
تعزية

بذكرى اربعينية االمام الحسين )عليه السالم(
نعزي النبي االعظم االقدس االنور )صىل الله عليه وآله وسلم(، ونعزي الويص األمني 
والزهراء البتول واالئمة االطهار املعصومني عليهم الصاة والس�ام اجمعني، ونعزي 
موالنا وش�فيعنا وامامن�ا الغريب املنتظر املوع�ود االخذ بثأر االنبي�اء وابنائهم عليه 
وعليهم الصاة والسام والتكريم، بحلول اربعني االمام الحسني )عليه السام( واهل 

بيته الطاهرين واصحابه املخلصني الذين استشهدوا يف فاجعة الطف املروعة .
كما نعزي مراجعنا العظام واالمة االسامية وجميع  املؤمنني والسائرين اىل كرباء.. 

ومن خدمهم اثناء مسريتهم املليونية.

المهندس
علي زيدان خلف

معاون مدير عام / معاونية السمنت الشمالية


