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اإلمام احلسني )عليه السالم(

هيهات منا الذّلة يأبى اهلل لنا ذلك

 ورسوله واملؤمنون

ص2رئيس الربملان يطالب املساءلة والعدالة ببيان موقفها بشأن مرشحي الكابينة الوزارية

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

بالتفاصيـل.. كيـف أطـاحـت القـوات األمنيـة بـ »أميـر السـالح« يف ديالـى

مـوازنـة 2019 ستتضمـن )60( الـف درجـة وظيـفـيـة

»داعش« خيرج جمددا من حدود سوريا
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أخرج تنظيم »داعش« مجدداً رأس�ه من 
الح�دود الس�ورية. األمور داخل س�وريا 
توش�ك ع�ى االنف�ات بع�د أن س�يطر 
التنظي�م ع�ى أج�زاء من محافظ�ة دير 
ال�زور املحاذي�ة للعراق، أما م�ن الجانب 
العراق�ي، فقد بدأت العمليات املش�ركة 
خطوات للس�يطرة ع�ى محاولة لداعش 

للتقدم باتجاه العراق.
لم تن�ِف مص�ادر أمني�ة أن الوضع ييش 
ببع�ض الخط�ورة، الس�يما وأن الحدود 
واسعة ومتشعبة وذات بيئة وعرة، فضاً 

عن سوء األحوال الحوية، وانعدام الرؤية 
يف الكثري من األوقات.

تضع هذه التح�ركات اإلرهاربية رئيس 
ال�وزراء املع��نّ حديثاً عادل عب�د املهدي 
أمام أول اختبار أمني يف فرته الرئاسية.

الع�راق  ويع�د مل�ف األم�ن واس�تقرار 
م�ن أصع�ب التحدي�ات الت�ي يواجهه�ا 
عب�د املهدي، حي�ث يؤك�د مراقب�ون أننّ 
النجاحات الت�ي حققها رئيس الحكومة 
الس�ابق حي�در العب�ادي يف ه�ذا املل�ف، 
تتطلنّ�ب نجاحات موازية م�ن قبل األول، 
لكس�ب ثقة العراقي�. ودخل�ت القوات 
العراقي�ة ق�رب الح�دود الس�ورية حالة 

اإلن�ذار القص�وى، حيث انت�رت قوات 
الش�عبي  والحش�د  والرط�ة  الجي�ش 
والقوات العش�ائرية، وق�وات الحدود، يف 
هذا املحور للس�يطرة ع�ى الوضع تماماً 
وضب�ط الح�دود. وقال ضاب�ط يف قيادة 
العمليات املشركة إننّ »التحركات األخرية 
لتنظي�م داعش، واملع�ارك التي يخوضها 
داخل األرايض الس�ورية، وسيطرته عى 
منطقة دير ال�زور ومناطق أخرى رشق 
س�وريا، جعلت التنظيم يف تماس مبارش 
مع الق�وات العراقية، ووضعت العراق يف 

دائرة خطر التنظيم من جديد«.
التفاصيل ص2

الرافدين يعتمد ٓالية جديدة
 ملعاجلة مشكلة عدم ظهور البصمة 

خالل تسلم الرواتب

التجارة تعلن نجاح خطتها 
اخلاصة بنقل زوار االربعينية 

يف حمور كربالء - نجف

يف أحدث تصنيف عاملي..
 جواز السفر العراقي باملرتبة 

»قبل االخرية«

العمليات املشرتكة حشدت اجليش وحرس احلدود واحلشد الشعيب.. وتعتمد على الطائرات واملدافع لتصفية اإلرهابيني
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الديمقراطي الكردستاين يشرتط »تعديل املوازنة« من أجل متريرهارئيس اجلمهورية يلتقي الكاردينال ساكو ويشيد بدور املسيحيني يف التاريخ العراقي
عمليات الفرات األوسط تعلن نجاح اخلطة األمنية اخلاصة بالزيارة األربعينية

جـريـزمـان
 يــكــشــف حــلــمــه

 األكــبــر
ص3 ص3 ص2

تركيا تقدم »الرواية الرسمية«: خاشقجي قتل بخطة معدة سلفًا
      بغداد / المستقبل العراقي

قدم�ت الس�لطات القضائية الركي�ة روايتها 
الرس�مية يف قضية الصحايف الس�عودي جمال 
خاش�قجي، وذلك بعد حوايل ش�هر من مقتله. 
الرواي�ة الرس�مية ج�اءت متطابق�ة مل�ا ت�م 
ترسيبه، إذ ذكرت النيابة الركية أن خاشقجي 
قتل خنقا بعد دخوله القنصلية. وذكرت النيابة 
العامة يف تركيا يف بيان أن الصحفي الس�عودي 
جم�ال خاش�قجي ُقِت�ل خنق�ا بع�د دخول�ه 
قنصلية باده يف مدينة إسطنبول يف الثاني من 

الشهر الجاري، بحس�ب ما أوردته وكالة أنباء 
»األناضول« الرس�مية. وأضافت النيابة أنه تم 
قتل خاشقجي، وفقاً لخطة كانت معدة سلفا، 
وتم تقطي�ع جثته والتخلص منه�ا. وحول ما 
أش�يع عن وج�ود متع�اون محيل تس�لم جثة 
الصحفي القتيل قال�ت النيابة العامة الركية: 
»ت�م إباغنا بأن الجانب الس�عودي لم يدِل بأي 
ترصيح حول وجود متعاون محيل يف القضية«. 
وأوضح�ت النياب�ة الركي�ة يف بيانه�ا أنه »تم 
مجددا املطالبة بتس�ليم املش�تبه بهم الذين تم 
اعتقالهم يف اململكة العربية السعودية« للمثول 

أم�ام املحاكمة يف تركيا. وق�دم الجانب الركي 
حصيلة س�لبية عن اللقاءات م�ع النائب العام 
السعودي قائا: »لم نتوصل إىل نتائج ملموسة 
م�ن اللق�اءات ) م�ع الجانب الس�عودي( رغم 
كل جهودنا املتس�مة بالنوايا الحس�نة إلظهار 
الحقيقة«. وكان النائب العام السعودي سعود 
املعجب وصل إىل إس�طنبول أول االثن� املايض 
والتق�ى مرت� نظ�ريه الركي عرف�ان فيدان، 
ال�ذي يقود التحقيق يف مقتل خاش�قجي. كما 
أفادت مص�ادر إعامية تركية أن املعجب غادر 

إسطنبول امس األربعاء عائدا إىل باده.

النائب عدي عواد يطالب بعقد جلسة جملس الوزراء 
املقبلة يف البرصة وإدارة وزارات من املحافظة

حتديد موعد إنطالق معرض بغداد الدويل 
2بدورته الـ »45« 3

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

م�ا ت�زال إكم�ال تش�كيلة حكوم�ة عبد 
املهدي عالقة بسبب الخاف السيايس ب� 
تحالفي الفتح وسائرون عى املرشح�، 
ال�ذي ي�رصنّ األول ع�ى تمريره�م، بينما 
يرف�ض الثاني بش�كل مطل�ق التصويت 
عليه�م. وش�دد تحالف س�ائرون رفضه 
إع�ادة التصوي�ت عى مرش�حي وزارات 
الداخلية والتعليم والثقافة خال الجلسة 
املقبل�ة. وقال النائب عن التحالف عباس 
عليوي إن “مرش�ح وزارة الداخلية فالح 

الفي�اض اس�تلم املس�ؤولية واخف�ق يف 
إدارته�ا وال يمك�ن التجدي�د ل�ه وهذا ما 
ينطب�ق عى مرش�حي وزارات�ي التعليم 
الع�ايل ق�ي الس�هيل والثقافة حس�ن 
الربيعي”. وأضاف أن “الحديث عن وجود 
خصومة سياس�ية ب� هؤالء املرش�ح� 
وسائرون بسبب انتمائهم السابق للتيار 
الصدري غري دقيق”، مبينا ان “توجيهات 
املرجعي�ة يف تش�كل الحكوم�ة الحالي�ة 
هو عدم اس�تيزار اي ش�خصية استلمت 
املس�ؤولية س�ابقا وه�ذا ينطب�ق ع�ى 
املرشح�”. وأوضح عليوي أن “سائرون 

س�يمتنع عن التصويت عى املرشح� يف 
ح�ال اعادة عرضهم عى الربملان من قبل 
رئيس الوزراء عادل عبدي املهدي”، داعيا 
“رئيس ال�وزراء اىل تجن�ب الحرج ومنع 
اعادة ترشيحهم”. بدوره، كشف النائب 
عن تحال�ف الفتح حس�ن ش�اكر عودة 
عن اتفاق م�ع تحالف س�ائرون لتمرير 
مرش�ح وزارة الداخلي�ة فال�ح الفياض. 
وق�ال عودة إن »هن�اك معلومات وصلت 
الين�ا تفي�د بحصول اتفاق ب�� تحالفي 

الفتح وسائرون .
التفاصيل ص2

إكامل حكومة عبد املهدي رهينة التفاهم السيايس 
بني الفتح وسائرون

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


صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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موازنة 2019 ستتضمن )60( الف درجة وظيفية
     بغداد / المستقبل العراقي 

كشفت النائب عن تحالف س�ائرون عباس عليوي، أمس األربعاء، 
عن ع�زم مجلس النواب إدارج 60 الف درج�ة وظيفية إضافية اىل 

موازنة العام املقبلة.
وق�ال عليوي يف ترصيح صحفي إن »وكيل وزير املالية يف الحكومة 
الس�ابقة ابلغنا بوج�ود اكثر م�ن 60 الف درجة وظيفية يف س�ت 

وزارات لم يتم تعويضها ضمن حركة املالكات”.
وأض�اف أن »الحكوم�ة الس�ابقة تتحم�ل ضي�اع ف�رص العم�ل 
للمواطنني خالل األعوام الس�ابقة رغم االحتجاجات ضد سياس�ة 
التقش�ف وع�دم اط�الق التعيينات«، مؤك�دا أن »الربملان س�يدرج 
ال�60 الف درجة ضمن موازنة العام املقبلة وسيضع جدوال لتعيني 

املوظفيني وفق الية شفافة ونزيهة وعادلة«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أخ�رج تنظي�م »داعش« مج�دداً رأس�ه من 
داخ�ل س�وريا  األم�ور  الس�ورية.  الح�دود 
توش�ك عىل االنفالت بعد أن س�يطر التنظيم 
ع�ىل أجزاء من محافظة دي�ر الزور املحاذية 
للع�راق، أما من الجان�ب العراقي، فقد بدأت 
العمليات املش�ركة خطوات للس�يطرة عىل 

محاولة لداعش للتقدم باتجاه العراق.
لم تنِف مصادر أمنية أن الوضع ييش ببعض 
واس�عة  الح�دود  وأن  الس�يما  الخط�ورة، 
ومتش�عبة وذات بيئة وعرة، فضالً عن سوء 
األحوال الحوية، وانعدام الرؤية يف الكثري من 

األوقات.
تض�ع ه�ذه التح�ركات اإلرهاربي�ة رئي�س 
ال�وزراء املعنينّ حديثاً عادل عب�د املهدي أمام 

أول اختبار أمني يف فرته الرئاسية.
ويعد ملف األمن واستقرار العراق من أصعب 
التحدي�ات التي يواجهها عب�د املهدي، حيث 
يؤك�د مراقب�ون أننّ النجاحات الت�ي حققها 
رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي يف هذا 
امللف، تتطلنّب نجاحات موازية من قبل األول، 

لكسب ثقة العراقيني.
ودخلت القوات العراقية قرب الحدود السورية 
حال�ة اإلنذار القصوى، حي�ث انترشت قوات 
الجيش والرشطة والحش�د الشعبي والقوات 
العش�ائرية، وق�وات الحدود، يف ه�ذا املحور 

للسيطرة عىل الوضع تماماً وضبط الحدود.
وقال ضابط يف قيادة العمليات املش�ركة إننّ 
»التح�ركات األخرية لتنظيم داعش، واملعارك 
الس�ورية،  األرايض  داخ�ل  يخوضه�ا  الت�ي 
وس�يطرته عىل منطقة دير ال�زور ومناطق 
أخرى رشق سوريا، جعلت التنظيم يف تماس 
مبارش مع القوات العراقية، ووضعت العراق 

يف دائرة خطر التنظيم من جديد«.
وأك�د الضاب�ط أننّ »معلوم�ات اس�تخبارية 
تحدثت ع�ن س�عي داعش لدخ�ول األرايض 

العراقية«.
وكش�ف أننّ »وزارة الدف�اع اتخ�ذت خط�وة 
إن  م�ا  الش�عبي،  بالحش�د  باس�تعانتها 

استشعرت الخطر«.
وطمأنت العمليات املشركة العراقيني بشأن 
الوضع األمني عىل الحدود مع س�وريا، وأكد 
املتح�دث باس�م العمليات املش�ركة العميد 
يحيى رس�ول أن الق�وات األمني�ة عىل أهبة 

االستعداد ملواجهة خطر داعش.
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  رس�ول  وق�ال 
العراقي« نس�خة منه إن “الح�دود العراقية 
الس�ورية مس�نودة من قبل قوات مش�ركة 
من الجيش وقوات الحش�د الش�عبي وقوات 
حرس الحدود وتم إجراء تحصينات مستمرة 
متمثل�ة بالخن�ادق وكذل�ك أب�راج املراقب�ة 

والسواتر الرابية والكامريات”.
وأضاف ان “الجهد االستخباراتي متواصل من 

خ�الل الطائرات املس�رية والعمليات النوعية 
واالس�تباقية وكذلك العمليات الواسعة التي 
تجريها القطعات يف املناطق الصحراوية بني 
ثالث محافظات صالح الدين واالنبار ونينوى 
باتجاه الحدود السورية العراقية والتي تأتي 

ضمن عملية تامني الحدود”.
واش�ار اىل ان “ق�وات الح�دود ع�ىل اهب�ة 
لعن�ارص  تح�ركات  اي  ملتابع�ة  االس�تعداد 
داعش االرهابي”، مبين�ا انه “اذا الحظنا اي 

خط�ر يهدد الحدود العراقية لن نقف مكتويف 
االيدي سنرد بقوة ونستهدف تواجد العنارص 
االرهابية يف س�وريا”. وتابع “القوات االمنية 
اس�تهدفت قبل فرة اه�داف مهمة يف داخل 
االرايض السورية يف منطقة هجني والدشيشة 
اس�تطعنا من خاللها قتل قي�ادات وعنارص 
يس�تخدمها  كان  مواق�ع  وتدم�ري  مهم�ة 
التنظيم لتفخيخ العبوات الناسفة”. وتحاول 
القوات األمنية خوض املعركة مع داعش عن 

بعد وداخل األرايض السورية، وذلك من خالل 
رصد عنارص داعش بالطائرات املسرية، ومن 

ثم استهدافهم باملدفعينّة الثقيلة.
وأعلنت وزارة الدفاع عن االستعانة بطائرات 
مس�رية متط�ورة ملراقبة تح�ركات عنارص 

داعش اإلجرامي العمق السوري.
وقال مدير إعالم طريان الجيش بوزارة الدفاع 
العميد مهند صالح سالم يف ترصيح صحفي 
إن “ط�ريان الجيش عزز عدد طلعاته يف الجو 

إلس�ناد القوة األرضي�ة واس�تعان بطائرات 
مس�رية متط�ورة للغاي�ة ملراقب�ة العنارص 

الداعشية يف العمق السوري”.
واوضح س�الم ان “الطائ�رات تمتلك القدرة 
العالية يف املراقبة وم�زودة بكامريات دقيقة 
جدا فض�ال عن حملها صواري�خ ملعالجة إي 
خ�رق عىل الفور«، مش�ريا إىل أن »القوات لم 

تسجل اي خرق إرهابي منذ شهر كامل«.
ب�دوره، أعلن مع�اون قائد عمليات الحش�د 
الش�عبي ملحور غرب األنب�ار أحمد نرص الله 
مقت�ل قيادي�ني بارزي�ن بتنظي�م “داعش” 
اإلرهابي بقصف مدفعي عىل الحدود العراقية 

السورية.
وق�ال ن�رص الل�ه يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
ورود  “بع�د  إن�ه  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
معلوم�ات اس�تخبارية دقيقة تفي�د بوجود 
ثالث�ة تجمعات لداعش قرب منطقة الباغوز 
السوري عىل الحدود العراقية السورية حيث 
تم قصف تل�ك التجمعات ونت�ج عنها مقتل 
قائد داعيش مكنى بأبي سياف والقائد اآلخر 

مكنى بابي ليث”.
وأض�اف نرص الل�ه أن “القياديني كانا يقودا 
هجمات داعش عىل قوات قسد املنسحبة من 
الحدود”، مبين�ا أن الفرقة الثامنة يف الجيش 
العراقي أوصلت معلومات واحداثيات بتواجد 
التجمعات لكن األمريكان تغاضوا عن رضب 

تلك التجمعات”.

العمليات املشرتكة حشدت اجليش وحرس احلدود واحلشد الشعيب.. وتعتمد على الطائرات واملدافع لتصفية اإلرهابيني

»داعش« خيرج جمددا من حدود سوريا

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

ما ت�زال إكمال تش�كيلة حكومة عبد 
املهدي عالقة بسبب الخالف السيايس 
ب�ني تحالف�ي الفت�ح وس�ائرون عىل 
ع�ىل  األول  ي�رصنّ  ال�ذي  املرش�حني، 
تمريرهم، بينما يرفض الثاني بشكل 

مطلق التصويت عليهم.
وشدد تحالف س�ائرون رفضه إعادة 
وزارات  مرش�حي  ع�ىل  التصوي�ت 
الداخلي�ة والتعلي�م والثقاف�ة خ�الل 
الجلس�ة املقبل�ة. وق�ال النائ�ب عن 
التحالف عب�اس عليوي إن “مرش�ح 
وزارة الداخلي�ة فالح الفياض اس�تلم 

وال  إدارته�ا  يف  واخف�ق  املس�ؤولية 
يمك�ن التجدي�د ل�ه وهذا م�ا ينطبق 
عىل مرش�حي وزارات�ي التعليم العايل 
حس�ن  والثقاف�ة  الس�هيل  ق�ي 
الربيع�ي”. وأض�اف أن “الحديث عن 
وجود خصومة سياس�ية ب�ني هؤالء 
املرشحني وس�ائرون بسبب انتمائهم 

الس�ابق للتيار الصدري غ�ري دقيق”، 
مبينا ان “توجيهات املرجعية يف تشكل 
الحكومة الحالية هو عدم استيزار اي 
ش�خصية استلمت املس�ؤولية سابقا 
وهذا ينطبق عىل املرشحني”. وأوضح 
علي�وي أن “س�ائرون س�يمتنع ع�ن 
التصويت عىل املرشحني يف حال اعادة 

عرضه�م عىل الربملان م�ن قبل رئيس 
ال�وزراء ع�ادل عبدي امله�دي”، داعيا 
“رئيس الوزراء اىل تجنب الحرج ومنع 
بدوره، كش�ف  اع�ادة ترش�يحهم”. 
النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر 
عودة عن اتفاق مع تحالف س�ائرون 
لتمري�ر مرش�ح وزارة الداخلية فالح 

»هن�اك  إن  ع�ودة  وق�ال  الفي�اض. 
معلومات وصلت الين�ا تفيد بحصول 
اتف�اق بني تحالفي الفتح وس�ائرون 
ليلة امس )األول( بش�أن تمرير فالح 
الفي�اض ل�وزارة الداخلي�ة”، مؤك�دا 
“ع�دم وج�ود خ�الف ب�ني التحالفني 
ع�ودة،  وأض�اف  الفي�اض”.  بش�أن 

أن “تحالف�ي الفت�ح والبن�اء م�ازاال 
يتمس�كان بالفياض كمرشح لوزارة 
الداخلي�ة وابلغنا س�ائرون يف جلس�ة 
منح الثقة بأنهم احرار بعدم التصويت 
عليه”، معربا عن أمله ب�”التوصل اىل 
اتفاف�ات طيبة مع تحالف س�ائرون 

بهذا الخصوص”.

إكامل حكومة عبد املهدي رهينة التفاهم السيايس بني الفتح وسائرون

        بغداد / المستقبل العراقي

طل�ب رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، 
أم�س األربعاء، م�ن هئية املس�اءلة والعدالة 

بيان موقف املرشحني للكابينة الوزارية.

وأظه�ر كت�اب رس�مي، ص�ادر يف الخام�س 
والعرشين من ترشين االول، أن رئيس الربملان 
وجه كتابا رس�ميا اىل هيئة املساءلة والعدالة 
طالبها فيه ببيان موقف املرش�حني للحقائب 

الوزاية بشكل مفصل ودقيق.

وظه�رت ه�ذه الوثيقة، بع�د ت�داول مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي معلوم�ات ع�ن انتماء 

بعض املرشحني اىل حزب البعث املحظور.
كم�ا دع�ا املرج�ع الدين�ي محم�د اليعقوبي 
رئي�س الوزراء ع�ادل عبد امله�دي إىل التحري 

ع�ن خلفية عدد م�ن الوزراء الج�دد املتهمني 
باإلرهاب والفساد

ومن�ح الربملان العراق�ي الثق�ة لحكومة عبد 
املهدي، حيث ص�وت عىل 14 وزيرا، فيما قرر 

تأجيل التصويت عىل الثمان املتبقني.

        بغداد / المستقبل العراقي

ذاكد النائب عن الحزب الديمقراطي 
الكردس�تاني نارص محيي الدين، 
أم�س االربع�اء، ع�دم التصوي�ت 
عىل موازن�ة 2019 يف حال لم يتم 
تعديلها، ومنح االقليم حقه. وقال 
محيي الدين ان »حصة االقليم 17 
باملئ�ة ف�إن كانت هن�اك نية لدى 
الحكومة االتحادية خدمة الشعب 
العراق�ي فيج�ب عليه�ا ان تلتزم 
واضاف،  واالتفاق�ات«.  باالعراف 

ان�ه »يف حال ل�م تمن�ح الحكومة 
االتحادي�ة حق االقلي�م ولم تلتزم 
ع�ىل  نص�وت  فل�ن  باالتفاق�ات 
موازنة 2019 ». وكشفت مسودة 
العراق  م�رشوع قان�ون موازن�ة 
للع�ام املقب�ل 2019 ان االي�رادات 
املخمنة تم احتس�ابها من تصدير 
النف�ط الخ�ام عىل اس�اس معدل 
س�عر 56 دوالر للربمي�ل الواح�د 
وبمع�دل تصدير ق�دره 3 ماليني 
و880 ال�ف برميل يوميا، بضمنها 
250 الف برميل يوميا عن كميات 

النفط الخ�ام املنتج يف محافظات 
اس�اس  ع�ىل  كردس�تان  اقلي�م 
دوالر.  ل�كل  دين�ار   1182 رصف 
اجم�ايل  ان  اىل  املس�ودة،  وتش�ري 
العج�ز املخطط للموازن�ة العامة 
 2019 املالي�ة  للس�نة  االتحادي�ة 
بلغ�ت 22 ترلي�ون و873 مليار و 
365 ملي�ون و557 ال�ف دينار، و 
ان العجز سيتم تغطيته من العجز 
م�ن الوف�رة املتحققة م�ن زيادة 
اس�عار النف�ط الخام املص�در او 

زيادة صادرات النفط الخام .

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املتحدث باس�م وزارة الداخلية 
اللواء سعد معن، أمس األربعاء، عن 
ضب�ط تجاوز عىل أح�د أنابيب نقل 

النفط يف محافظة كركوك.
وقال معن يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »مفارز 
الطاق�ة  رشط�ة  اس�تخبارات 
العاملة ضمن وكالة االس�تخبارات 

وزارة  يف  االتحادي�ة  والتحقيق�ات 
الداخلي�ة تتمكن م�ن ضبط تجاوز 
حاصل عىل اح�د انابيب نقل النفط 
يف محافظ�ة كركوك وهو عبارة عن 

صمام لتهريب النفط«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف قائد رشط�ة محافظة دياىل 
اللواء فيصل كاظ�م العبادي، أمس 
األربع�اء، ع�ن تفاصي�ل مهم�ة يف 
عملي�ة أمني�ة نوعية أطاح�ت بما 
يسمى ب�)أمري السالح( يف عصابات 

داعش االرهابية.
وقال قائد رشطة دياىل يف بيان تلقت 

»املستقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»فريق�اً أمنياً مش�ركاً من رشطة 
دي�اىل واالس�تخبارات نف�ذ عملي�ة 
نوعي�ة يف ح�وض ناري�ن من خالل 
توغ�ل قوة قتالية خاص�ة ل�30 كم 
يف عمق حمرين راج�اًل لتعقب أمري 

السالح يف داعش«.
وأضاف العبادي، ان »العملية والتي 
استغرقت اربع ساعات نجحت من 

الوصول اىل الهدف ومن ثم االشتباك 
وقتل امري الس�الح يف تنظيم داعش 
واثنني من مرافقيه وضبط مضافة 
كانت تض�م اكثر م�ن 300 بندقية 
اىل  باالضاف�ة  االن�واع  مختلف�ة 
عبوات واعتدة بكميات كبرية كانت 
مدفونة تح�ت االرض وموضوعه يف 

صناديق«.
وأش�ار قائ�د رشط�ة دي�اىل اىل، ان 

»العملية والتي أطلق عليها }صقر{ 
اس�تغرق التخطيط له�ا من ناحية 
جمع املعلوم�ات والرصد وصوال اىل 
اعط�اء الض�وء االخ�ر بتنفيذها 
اكثر من ثالثة اس�ابيع« الفتاً اىل ان 
»العملية تمثل اقوى رضبة يتلقاها 
داعش وانه�ت خططاتها يف العودة 

اىل تالل حمرين ومحيطها«.
وتاب�ع، ان »رشط�ة دي�اىل وضعت 

س�راتيجية امنية جدي�دة يف تعقب 
داع�ش من خالل االع�داد والتدريب 
لف�رق خاص�ة مدربة بش�كل عايل 
للقي�ام بعملي�ات صعب�ة ومعقدة 
الس�تهداف قادة داع�ش البارزين« 
الفت�ا اىل ان »االيام املاضية ش�هدت 
عملي�ات نوعية عدة س�يتم كش�ف 
نتائجه�ا يف الف�رة القادم�ة بع�د 

اكمال التحقيقات«.

رئيس الربملان يطالب املساءلة والعدالة ببيان موقفها بشأن مرشحي الكابينة الوزارية

الديمقراطي الكردستاين يشرتط »تعديل املوازنة« من أجل متريرها

الداخلية تعلن ضبط »جتاوز« عىل أحد أنابيب نقل النفط يف كركوك

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائد عمليات الفرات األوسط الفريق 
الرك�ن قيس املحمداوي، أم�س األربعاء، 
عن نجاح الخطة األمنية الخاصة بزيارة 
أربعينية اإلمام الحس�ني )عليه الس�الم( 
يف كرب�الء، مبين�ًا أن الزائرين متواجدون 
بكثاف�ة يف املحافظ�ة حت�ى االن. وق�ال 
املحم�داوي يف مؤتم�ر صحف�ي عق�ده 
يف مبن�ى القي�ادة »نعل�ن نج�اح الخطة 
األمني�ة لزي�ارة األربعني«، مش�رياً إىل أن 
»الزائري�ن م�ا زال�وا يتواج�دون بكثافة 
يف مدين�ة كربالء«. وأض�اف، أن »الزيارة 
مليونية أكثر من الزيارات الس�ابقة، وما 
تمي�زت به ه�ذا الزيارة وص�ول الزائرين 
بالعج�الت إىل مرك�ز املدين�ة وتم انش�اء 

ثالثة مرائب وتم إنش�اء ج�ر عائم من 
قبل الجهد الهن�ديس«. ودعا املحمداوي، 
الجهات املعنية، إىل »البدء من االن بتوفري 
الخدمات التي تحتاجها محافظة كربالء 

من شوارع وطرق وحوليات«.
 وأحي�ا ماليني املس�لمني، أم�س الثالثاء 
ذك�رى   ،)2018 األول  ترشي�ن   30(
أربعيني�ة اإلمام الحس�ني وأخيه العباس 
)عليهما الس�الم( يف مدينة كربالء، حيث 
وف�د الزائ�رون إىل املدين�ة م�ن مختل�ف 
إىل  باإلضاف�ة  العراقي�ة،  املحافظ�ات 
الزائرين الذين ج�اءوا من خارج العراق. 
وكان�ت العتب�ة الحس�ينية يف محافظ�ة 
كرب�الء أعلنت، أم�س الثالث�اء، ان اعداد 
الزائري�ن للمحافظة خ�الل العرشة ايام 

االخرية بلغ نحو 14 مليونا.

عمليات الفرات األوسط تعلن نجاح اخلطة األمنية 
اخلاصة بالزيارة األربعينية

بالتفاصيل.. كيف أطاحت القوات األمنية بـ »أمري السالح« يف دياىل

        بغداد / المستقبل العراقي

اش�اد رئي�س الجمهوري�ة بره�م صالح 
بال�دور املهم الذي أضطلع به املس�يحيون 
يف التاري�خ العراق�ي . ج�اء ذل�ك يف بي�ان 
رئايس تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، حي�ث أك�د ان »رئي�س الجمهورية 
بره�م صال�ح اس�تقبل يف ق�رص الس�الم 
ببغداد بطريرك الكل�دان يف العراق والعالم 
غبطة الكاردينال مار لويس روفائيل األول 
س�اكو« . واضاف »يف مستهل اللقاء رحب 

رئي�س الجمهوري�ة بغبط�ة الكاردين�ال، 
مش�يدا بال�دور امله�م ال�ذي أضطل�ع به 
املس�يحيون يف التاري�خ العراق�ي، مؤك�داً 
والتم�دن  الحض�ارة  صن�ع  يف  أهميته�م 

والرقي يف العراق وعموم املنطقة«.
م�ن جانب�ه ق�دم الكاردينال م�ار لويس 
روفائي�ل األول س�اكو، بحس�ب البي�ان، 
»تهانيه لرئيس الجمهورية بمناسبة توليه 
مهام منصب�ه، مش�رياً إىل تفاؤله بجهود 
الرئيس برهم صال�ح الرامية إىل النهوض 

بواقع البالد عىل املستويات كافة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب النائب ع�ن محافظة البرصة، عدي 
عواد، أمس االربعاء، بعقد جلس�ة مجلس 
الوزراء املقبلة يف البرصة، وادارة 5 وزارات 

من املحافظة.
وقال ع�واد، ف�ص ترصيح صحف�ي، انه 

» طال�ب رئي�س مجل�س ال�وزراء، عادل 
عبداملهدي، بعقد جلس�ة مجل�س الوزراء 

املقبلة يف محافظة البرصة«.
واض�اف الع�واد ان�ه » دع�ا وزراء املوارد 
والنف�ط،  والنق�ل،  والصح�ة،  املائي�ة، 
والتخطيط، اىل ادارة وزارتهم من محافظة 

البرصة لحني انتهاء االزمة«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

صن�ف موقع عاملي، أم�س االربعاء، جواز 
الس�فر العراق�ي يف املرتبة »قب�ل االخرية« 
ضمن قائمة تضمنت احدث تصنيف عاملي 

لجوازات السفر.
وبحس�ب أح�دث تصنيف ن�رشه مؤخرا، 
موقع »باس�بورت إيندكس« العاملي،  فأن 
جواز الس�فر العراقي ج�اء يف املرتبة قبل 
االخ�رية، ليأت�ي بع�ده الج�واز االفغاني، 
مبينا ان الج�واز العراق�ي يمكنه الدخول 
الرايض 7 دول بدون فيزا فقط، كما يمكنه 
الدخ�ول الرايض 27 دولة بفيزا عند دخول 

اراضيها.واض�اف املوق�ع ان »164 دول�ة 
ترفض دخ�ول الجواز العراق�ي الراضيها 

بدون فيزا مسبقة«.
قائم�ة  تتص�در  س�نغافورة  ت�زال  وم�ا 
الدول األقوى يف جوازات الس�فر، بحس�ب 
التصني�ف الجديد، وتتش�ارك معها املرتبة 
ذاته�ا أملانيا، تليها الدنمارك والس�ويد و9 

دول أخرى يف املرتبة الثانية نفسها.
إيندك�س«  »باس�بورت  موق�ع  ويعتم�د 
العامل�ي، يف تصنيفه، عىل ع�دد الدول التي 
يمك�ن أن يدخلها حامل الج�واز من دون 
الحصول عىل تأش�رية، أو الحصول عليها 

عند الوصول إىل املطار.

رئيس اجلمهورية يلتقي الكاردينال ساكو ويشيد بدور 
املسيحيني يف التاريخ العراقي

النائب عدي عواد يطالب بعقد جلسة جملس الوزراء 
املقبلة يف البرصة وإدارة وزارات من املحافظة

يف أحدث تصنيف عاملي.. جواز السفر العراقي باملرتبة »قبل االخرية«
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»٣« رشكات وساطة عراقية تتقدم 
يف احتاد البورصات األوروبية اآلسيوية

    بغداد / المستقبل العراقي

 حصلت ثالث رشكات وس�اطة عراقية عىل تقدم ملحوظ يف اتحاد 
البورصات االوروبية واالسيوية يف وقت ناقش سوق العراق لألوراق 
املالية اصدار قانون يدعم االس�تثمارات داخل الس�وق.وقال املدير 
التنفيذي للس�وق طه أحمد عبد الس�الم يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي« ، ان »ث�الث رشكات وس�اطة يف س�وق الع�راق لألوراق 
املالي�ة حصلت عىل تقييم إيجاب�ي من اتحاد البورص�ات األوربية 
اآلس�يوية وذلك يف املؤتمر الذي نظمه االتحاد مع بورصة ابو ظبي 
خ�الل يومي ٢٩ و٣٠ ترشي�ن األول ٢٠١٨ ، مبين�ا ان هذا التقييم 
جاء لعمل الرشكات الثالث يف الس�وق وموازات�ه للرشكات العاملية 
األخرى«.وعرض عبد الس�الم »الخطط املستقبلية يف إصدار قانون 
يعتم�د املعايري الدولية يف جذب االس�تثمار ب�األوراق املالية إضافة 
اىل تش�جيع تأسيس رشكات مساهمة مختلطة وخاصة واالنتقال 
إىل اقتصاد الس�وق فضال عن جذب مهام الحافظ األمني واملرصف 

الضامن لتشجيع دخول صناديق االستثمار واملحافظ الدولية.

   بغداد / المستقبل العراقي

اتفق�ت وزارة الصحة والبيئة، م�ع الحكومة املحلية يف محافظة بابل منع 
دخول األسماك إىل املحافظة بعد انتشار ظاهرة نفوق االسماك فيها. وقال 
مدي�ر عام دائرة حماية وتحس�ني البيئة يف منطقة الفرات االوس�ط كريم 
عسكر يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان »وزارة الصحة والبيئة شكلت 
فريق عمل للوقوف عىل ظاهرة تفوق االسباب يف محافظة بابل ومعالجته 
ب�أرسع وقت ممك�ن«، مؤكدا عىل »اهمي�ة تعزيز نظ�ام الرقابة وتطبيق 
القوان�ني البيئية بحزم لوقف التعديات البيئية واملمارس�ات الخاطئة التي 
تحدث باس�تمرار وتكون نتيجتها ظهور هكذا حاالت ترتك اثارها السلبية 
عىل االنس�ان وبيئته«.واوضح عس�كر ان�ه »تم اجراء كش�فا بيئيا لتفقد 
نفوق األسماك املربأة باألقفاص العائمة يف املنطقة املحصورة بني الطاقة 
الحراري�ة وجرس املس�يب الجدي�د يف املحافظة للوقوف عىل أس�باب هذه 
اإلصاب�ات وتم االتفاق مع الحكومة املحلية يف بابل  بمنع دخول األس�ماك 
إىل املحافظة«.وبني عسكر بحسب البيان ان »فرق مديرية بيئة بابل اخذت 
عين�ات من م�اء الفرات قب�ل موقع الطاق�ة وبعدها إلج�راء الفحوصات 
املختربية الالزمة. مش�ريا اىل انه تم توجيه مربي األس�ماك بتنظيف النهر 
من األس�ماك النافقة وطمرها بعيدا عن النهر«.ووجه »كادر املستش�فى 
البيط�ري يف باب�ل مربي األس�ماك بمراجعة املس�توصفات البيطرية ألخذ 
لقاح الوقاية لألس�ماك غري املصابة لتاليف حص�ول حاالت اصابة جديدة«.

واش�ار اىل ان« وزارة الصحة والبيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات املسؤولة 
وبجه�ود حثيثة لس�يطرة عىل ه�ذه الحالة حفاظا عىل الثروة الس�مكية 
والواقع البيئي خاصة م�ع تكرار حاالت النفوق يف بغداد ودياىل وبابل مما 

يتطلب العمل الجاد وايجاد الحلول العاجلة لها.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الجهاز املركزي العراق�ي التابع ل�وزارة التخطيط، أن عدد 
النس�اء يف�وق عدد الرجال يف الفئ�ة العمرية ٨٠ عام�اً فما فوق 
خ�الل ع�ام ٢٠١٨.وقال الجهاز يف تقرير ل�ه ، إن »مجموع أعداد 
األشخاص من الفئة العمرية ٨٠ عاماً فما فوق يف العراق وحسب 
إحص�اءات عام ٢٠١٨ يبل�غ ٢٣7 الفاً و6٢٩ ش�خصاً«، مبيناً أن 
»ع�دد الذك�ور منهم يبل�غ ٩6 ألف�اً و٢٢6 ش�خصاً يف حني يبلغ 
عدد االناث منه�م ١4٠ ألفاً و7١٠«.وأض�اف، أن »مجموع أعداد 
األش�خاص من الفئة العمرية ٨٠ فما ف�وق يف املناطق الحرضية 
يبل�غ ١66 ألفاً و75٨ ش�خصاً منهم 66 ألفاً و٩١٩ ش�خصاً من 
الذك�ور يف حني يبل�غ عدد االناث منه�م ٩٩ ألف�اً و٨٣٩«، متابعاً 
أن »مجم�وع عدد األش�خاص من هذه الفئ�ة يف املناطق الريفية 
يبلغ 7٠ ألفاً و77١ شخصاً، منهم ٢٩ ألفاً و٩٠٠ من الذكور و4٠ 
ألف�اً و٨7١ م�ن االناث«.يذك�ر أن الجهاز املرك�زي أعلن يف االول 
م�ن ترشين االول الح�ايل عن بلوغ عدد س�كان الع�راق أكثر من 
٣٨ مليون نس�مة، وبلوغ عدد س�كان العاصمة بغداد أكثر من ٨ 

ماليني نسمة، فيما كانت محافظة املثنى االقل عددا بالسكان.

    بغداد / المستقبل العراقي

 )45( ال�دورة  ان  التج�ارة،  وزارة  أعلن�ت 
ملعرض بغ�داد ال�دويل س�تنطلق للفرتة من 

)١٠-١٩ ( ترشين الثاني املقبل.
وذكر بيان للوزارة تلقته »املستقبل العراقي«، 
ان الدورة س�تكون » تحت ش�عار)عازمون 
عىل البناء واالعمار كما التحرير واالنتصار( 
وتحظى بمش�اركة فاعلة وكب�رية من دول 
العالم وخاصة االوربية اضافة اىل مش�اركة 
العديد من الرشكات املتخصصة والنوعية«.

وأض�اف البيان، ان »هن�اك رغبة كبرية من 
الدول والرشكات للمشاركة يف الدورة الدولية 
والدخول للسوق العراقية من أجل املساهمة 
يف أعمار البنى التحتية والبنى املدمرة نتيجة 
العملي�ات العس�كرية التي ش�هدت تحرير 
االرايض العراقية من العصابات االرهابية«.

وأشار اىل، أن »الدورة 45 ملعرض بغداد الدويل 
س�تكون مختلفة عن الدورات السابقة من 
خالل املعدات والتجهيزات الجديدة والربامج 
التي س�تنطلق اثن�اء ال�دورة الدولية والتي 

ستكون مفاجئة للجمهور الزائر«.
وبني ان »ال�دورة الحالية ملع�رض بغداد لن 
تكون فقط لالطالع عىل الرشكات والرتويج 
وانما س�تكون دورة ثقافية بامتياز نسعى 
من خالله�ا لتحقي�ق التقدم لبلدن�ا العزيز 
والبدء بتنمية حقيقية لكل قطاعات الدولة 
ومفاصله�ا م�ن بنى تحتي�ة ومبانئ ومدن 
اىل بن�اء النف�س وبن�اء االنس�ان العراق�ي 

الجديد«.
العام�ة  »الرشك�ة  ان  اىل  البي�ان  ولف�ت 
للمعارض العراقية ستقدم كافة التسهيالت 
للمشاركني يف الدورة الدولية من خالل توفري 
كافة املستلزمات وتهيئة املراقف والقاعات 

وكل م�ا يتعلق بتنظي�م دورة دولية متميزة 
بمعنى الكلمة«.

الجه�ات  »كاف�ة  التج�ارة  وزارة  ودع�ت 
الرسمية وغري الرس�مية من وسائل االعالم 
والقن�وات  والصح�ف  االنب�اء  ووكاالت 
الفضائي�ة للمس�اهمة الفاعل�ة يف انج�اح 
دورة معرض بغ�داد الدويل من خالل إيصال 
الحقيقية ل�كل دول العالم ان العراق أصبح 
للنه�وض  بخ�ري وأم�ان ويس�عى جاه�داً 
بواقع�ه االقتص�ادي واالنفتاح ع�ىل جميع 
الدول وال�رشكات ويف كافة الصعد التجارية 
واالقتصادي�ة اضافة اىل دعوة كافة الجهات 
الحكومي�ة واملواطنني س�واء أكان�وا تجاراً 
او اكادميني للمش�اركة واملساهمة يف دورة 
مع�رض بغ�داد ال�دويل )45( الت�ي تنطل�ق 
فعالياتها للفرتة من العارش ولغاية التاسع 

عرش من الشهر املقبل.

حتديد موعد إنطالق معرض بغداد الدويل بدورته الـ »45«

    بغداد / المستقبل العراقي

 أعلنت وزارة الكهرباء، اعادة خط نقل 
الطاق�ة الكهربائي�ة )كرك�وك - اربيل 
س�نرت( اىل الخدم�ة واس�تقرار تجهيز 
محافظ�ات نين�وى وكرك�وك وصالح 

الدين.
وذك�ر إع�الم ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه 
»تنفي�ذا  ان�ه  العراق�ي«،  »املس�تقبل 

ل�ؤي  الكهرب�اء  وزي�ر  لتوجيه�ات 
الخطيب، وب�ارشاف ومتابعة ميدانية 
م�ن قب�ل مدي�ر ع�ام نق�ل الطاق�ة 
الش�مالية، خالد  املنطقة  الكهربائي�ة 
املديري�ة  م�الكات  تمكن�ت  غ�زاي، 
املذك�ورة وبجه�ود اس�تثنائية ولعمل 
اس�تمر لس�اعات متاخرة م�ن الليل، 
من اعادة خط نقل الطاقة الكهربائية 
الضغط الفائق )كركوك - اربيل سنرت( 

)4٠٠ ك.ف(، بعد تركيب ونصب ثالثة 
اب�راج س�قطت يف منطق�ة مخم�ور 
جراء العواصف الش�ديدة التي رضبت 

املنطقة قبل يومني«.
وقال خالد غزاي حسب البيان ان »هذا 
االنجاز اس�هم يف زيادة تجهيز الطاقة 
الكهربائية ملحافظات نينوى وكركوك 
وصالح الدين، فضال عن زيادة وثوقية 

منظومة الكهرباء الوطنية.

الكهرباء تعلن اعادة خط نقل الطاقة الكهربائية 
»كركوك - اربيل سنرت« اىل اخلدمة

    بغداد / المستقبل العراقي

أظه�رت دراس�ة جديدة، قدم�ت توقعات 
بالعم�ر  تتعل�ق  بديل�ة  وس�يناريوهات 
املؤدي�ة  الرئيس�ية  املتوس�ط واألس�باب 
إىل الوف�اة ع�ام ٢٠4٠، جميع م�ن الدول 
املتوقع لها اختبار زيادة يف متوسط العمر 
ول�و بصورة طفيف�ة. وباملقاب�ل، توّصل 
أح�د االحتم�االت إىل أن ما يق�ارب نصف 
الش�عوب س�يواجه انخفاضاً يف متوسط 

العمر.
و تتنبأ الدراسة التي قام معهد القياسات 
الصحية والتقييم بإجراؤها يف س�ياتل يف 
الواليات املتحدة األمريكية بمتوسط العمر 
املتوقع واألسباب الرئيسية املؤدية للوفاة 
يف العراق وباقي ال�دول عام ٢٠4٠. يقدم 
معّدو الدراسة آراء جديدة تتعلق بالوضع 
الصحي للعراقيني. وفيما ييل أهم النتائج 

التي تم التوصل إليها يف العراق: 
س�يعيش العراقيني لفرتات أطول. احتلت 
الع�راق املرك�ز ١4١ ب�ني ١٩5 أم�ة ع�ام 
٢٠١6، حيث يتوقع متوسط عمر اإلنسان 
فيها 67.6 سنة. وإذا استمرت التوجهات 
الصحية، فسيتوقع أن يصل متوسط عمر 
العراقي�ني إىل 7٣.٩ س�نة يف ع�ام ٢٠4٠. 
وتفيد الدراسة بأن عمر العراقيني سيزداد 

إىل أكثر من 6 سنوات
بالرغم من توقع وجود مكاس�ب حياتية 
كب�رية يف الع�راق، س�تبقى متأخ�رة عن 
معظم الدول يف الرشق األوسط. هذا ومن 
املتوقع أن يعي�ش األردنيني إىل عمر 4.7٩ 
سنة، وستحتل الدولة املرتبة 6٩ يف العالم. 
كما سيحتل متوسط عمر اإليرانيني 7.7٨ 
س�نة )أي تحت�ل املرتبة 77( وس�يعيش 
السوريني حتى 7٨.6 سنة )أي املرتبة ٨٠(   
الدراس�ة ع�ن زي�ادات كب�رية يف الوفيات 

الناجمة عن األمراض غري املعدية.

جامعة واشنطن تدرس 
احلالة الصحية للعراقيني 

حتى عام 2040

    المستقبل العراقي / منى خضير عباس

زار رئي�س دي�وان الوقف الش�يعي الس�يد عالء املوس�وي رئيس 
الجمهوري�ة الدكت�ور بره�م صالح وقدم ل�ه التهنئة بمناس�بة 
تسنمه منصب رئاسة الجمهورية العراقية«.وتم يف اللقاء التأكيد 
ع�ىل رضورة التعاون ب�ني كافة مفاصل الدول�ة العراقية للعبور 
بالبلد اىل مرحلة جديدة من األمان والرخاء ».وأكد صالح يف اللقاء 
رغبته األكيدة يف التعاون مع ديوان الوقف الشيعي يف كافة امللفات 
املرتبطة باألوقاف والعتبات املقدس�ة , ه�ذا بعد ان تحدث رئيس 
الديوان عن آمال العراقيني املعقودة عىل املرحلة الجديدة برموزها 
املهمة وعىل ش�خص رئيس الجمهورية ملا ع�رف عنه من كفاءة 
واعتدال ». وانتهى اللقاء بتقديم الش�كر من قبل فخامة الرئيس 
الدكتور برهم صالح للسيد رئيس ديوان الوقف الشيعي عىل هذه 
الزيارة وتقديم التهنئة مؤكدا عىل رضورة التواصل املس�تمر بني 

الطرفني لتحقيق األهداف املشرتكة .

رئيسا اجلمهورية و الوقف الشيعي يؤكدان 
عىل رضورة التعاون بني كافة مفاصل الدولة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مدير ع�ام دائرة صحة بغ�داد الكرخ 
جاس�ب لطيف الحجامي عن »نجاح خطة 
الطوارئ الخاص�ة  بزي�ارة اربعينية االمام 
الحس�ني )علي�ه الس�الم(  و انته�اء عم�ل 
املف�ارز الطبي�ة و تقديم الع�الج ألكثر من 
)١٠٠٠٠٠( ال�ف زائر و اقامة مركز طبي يف 
محافظة كربالء من قبل مستش�فى مدينة 

االمام�ني الكاظم�ني )ع( الطبي�ة لتقدي�م 
الخدمات الطبية و الصحية للزوار«.

و قال الحجامي يف بيان وردج ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »دائ�رة صح�ة بغ�داد الكرخ 
قام�ت باس�تنفار كاف�ة مالكاته�ا الطبية 
تهيئ�ة )١٢( مف�رز طبي�ة  و  الصحي�ة  و 
باالضاف�ة اىل مفرزت�ني طبيتني طارئتني تم 
افتتاحها من قبل قطاع ابي غريب و رفدها 
بسيارات االس�عاف عىل طول خط الزائرين 

من بغداد اىل كربالء املقدس�ة اعتبارا من ١5 
صفر و لغاية انتهاء مراس�م زيارة االربعني 
حيث بل�غ ع�دد الزائري�ن الذين ت�م تقديم 
الخدمات الطبية له�م اكثر من )١٠٠٠٠٠( 

الف زائر«.
و اكد الحجام�ي انتهاء عمل املفارز الطبية 
بعد ان خلت الشوارع من الزوار مشريا اىل ان 
الدائرة س�تقوم بتقييم عمل املفارز الطبية 
و االس�تفادة م�ن الخربات التي اكتس�بتها 

املالكات الطبي�ة و الصحية العاملة يف هذه 
املفارز لتقدي�م الخدمات الطبية و الصحية 

و بدون اي تلكؤ يف املستقبل«.
و اع�رب الحجام�ي ع�ن ش�كره و امتنانه 
لكافة املنتس�بني العاملني يف املفارز الطبية 
لتحملهم عناء العمل و املثابرة  وتفانيهم يف 
تقديم الخدمات الطبية و الصحية للزائرين 
الكرام عىل مدار )٢4(  س�اعة بدون كلل او 

ملل .

    بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت وزارة التعليم العايل والبحث العلم�ي، إعالناً مهماً 
للطلبة املقبولني يف الجامعات والكليات األهلية.

ودعت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
»الطلب�ة املقبولني يف الجامعات والكلي�ات األهلية من الذين 
ظه�رت أس�ماؤهم ضمن قن�اة التعليم الحكوم�ي الخاص 
الصباحي )املوازي( للعام الدرايس ٢٠١٨/٢٠١٩ إىل مراجعة 

الجامعات والكليات االهلية لغرض التسجيل«.
وأش�ار البي�ان اىل أن »آخر موعد لتس�جيل بيان�ات الطلبة 
املقبولني س�يكون نهاية الدوام الرس�مي ليوم غد الخميس 

املوافق ١/١١/٢٠١٨، وبعد ذلك سيعترب القبول الغيا.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التج�اره، ع�ن نج�اح خط�ة نق�ل زوار 
اربعينية االمام الحس�ني عليه السالم يف مدينة كربالء 
وبمشاركة ٨٠٠ عجلة وفرق جوالة للدعم اللوجستي 

والتصليح.
وذك�رت ال�وزارة يف بيان ، ان »خطة نق�ل الزائرين يف 
مح�ور الحيدري�ة )كرب�الء- نج�ف( ق�د نجحت بعد 
ع�دة ايام وجهود كبرية بذل�ت لنقل الزوار من املحور 
املكلف به اس�طول الوزارة والذي يعد االهم من حيث 
تدف�ق اعداد ال�زوار من جميع املحافظات الوس�طى 
والجنوبي�ة والوافدين من خارج الب�الد عرب مطارات 

النجف وكربالء وبغداد«.
واضاف ان »الزيارة االربعينية هذا العام كانت تتس�م 
بالتنظي�م الرائ�ع والدق�ة والتس�هيالت التي حصلت 
س�واء يف دخ�ول الزائري�ن وخروجه�م م�ن مدين�ة 

كربالء املقدس�ة واس�تطاع اس�طول الوزارة م�ن العمل 
عىل مدى س�اعات، اليوم، لخدمة الزوار واملشاركة يف فك 
االختناقات الكبرية التي ستحصل بسبب الجموع الغفرية 

من املس�لمني الذين احيو ه�ذه املناس�بة العظيمة التي 
عربت عن تالحم العراقيني وتكاتفهم ووحدتهم الوطنية 
وهم يعربون اىل ضفة االمن واالس�تقرار بعد انهاء حقبة 

داعش وتشكيل الحكومة الجديدة«.
وثم�ن املوس�وي »دعم وزي�ر التجارة محمد هاش�م 
الذي وجه باس�تنفار كل االمكانات املادية والبرشية 
والفني�ة النجاح زيارة االربعينية وكان متابعا لجهود 
موظفي الوزارة من امل�دراء العامني وباقي الدرجات 
الوظيفي�ة الذي�ن كانوا عىل قدر كبري من املس�ؤولية 
الوطني�ة يف العم�ل املس�تمر طيل�ة توافد ال�زوار اىل 
كرب�الء املقدس�ة«.يذكر ان وزارة التجارة وعىل مدى 
االس�بوع امل�ايض ش�اركت بع�دد كبري من س�يارات 
اسطولها الناقل يف نقل الزائرين وبأرشاف مبارش من 
املدراء العامني يف رشكة تجارة املواد الغذائية وتجارة 
الحبوب والتخطيط واملتابعة ودائرة الرقابة التجارية 

والدائرة االدارية واملالية.

التجارة تعلن نجاح خطتها اخلاصة بنقل زوار االربعينية يف حمور كربالء - نجف

صحة الكرخ تعلن نجاح خطة الطوارىء الطبية اخلاصة بزيارة االربعني و استقبال اكثر  من »١00« الف زائر

وزارة التعليم تصدر إعالنًا مهاًم للطلبة املقبولني يف اجلامعات والكليات األهلية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت رشكة توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة، عن 
نجاح خطتها التوزيعية خالل الزيارة االربعينة، 
مبينة انه تم تجهيز مدن الفرات االوسط ب�١٣٠ 
ملي�ون ل�رت م�ن املش�تقات النفطي�ة ومليوني 

اسطوانة غاز.
وقال مدير عام الرشكة كاظم مسري يف بيان ، ان 
»خطة الرشكة التوزيعية يف مدن الفرات االوسط 
وكرب�الء  االرشف  النج�ف  بمحافظ�ة  ممثل�ة 
املقدس�ة وباب�ل والديوانية واملثن�ى خالل زيارة 
االربع�ني قد نجحت بتوف�ري كل احتياجات هذه 
امل�دن واحتياج�ات املواك�ب الحس�ينية العاملة 

فيها«.
واض�اف ان »مجم�وع املش�تقات النفطية التي 
قدم�ت خالل فرتة الزي�ارة بلغت ١٣٠ مليون لرت 
من املش�تقات واكثر من مليوني اس�طوانة غاز 

منذ االول من صفر لغاية انتهاء الزيارة«.

واوضح مس�ري ان »املشتقات توزعت بني بنزين 
ونف�ط ابيض وزيت الغاز ) ال�گاز( باالضافة اىل 
الغاز الس�ائل بواقع اكثر من مليوني اس�طوانة 
غاز«، الفتا اىل ان »تجهيز البنزين بلغ 75 مليون 
ل�رت فيما بلغ تجهي�ز الكاز 4٢ ملي�ون لرت و١٢ 

مليون لرت من النفط االبيض«.
واش�ار اىل ان »املنتجات جهزت للمدن وللمواكب 
الحس�ينية واملخاب�ز واالف�ران وبويل�رات املياه 
العائ�دة لدوائ�ر  ومول�دات املواك�ب واملول�دات 
الدول�ة«، مبين�ا ان »الجهد ال�ذي بذلته الرشكة 
ممثلة بمالكاتها كان جهدا استثنائيا عطفا عىل 
نوعية الخدمة املقدمة ومساحته توزعها يف اكثر 

من محافظة«.
وتاب�ع مس�ري ان »الرشك�ة اعتم�دت الي�ة غري 
تقليدية اليصال املشتقات بالتعاون مع الجهات 
االمني�ة«، الفتا اىل ان »جه�د الرشكة لم يقترص 
ع�ىل توزيع املنتج�ات انما اضيف ل�ه جهد اخر 
ممث�ل بمش�اركة اليات الرشكة ع�رب فروعها يف 

مدن الفرات االوس�ط وحتى م�دن الجنوب بنقل 
الزائرين من واىل كربالء«.

وب�ني ان »ع�دد االليات املس�اهم يف جه�د وزارة 
النف�ط لنقل الزائرين بلغ ٢٣١ اليه منها 7١ الية 
من رشكتنا«، مش�ريا اىل ان »جهد الرشكة حظى 
باش�ادة الحكومات املحلية يف املحافظات املعنية 
مل�ا لطبيع�ة الخدم�ة املقدمة م�ن دور يف انجاح 
الزي�ارة املليونية«.ونوه مس�ري اىل »دور املتابعة 
والتوجيه�ات الحثيث�ة التي تلقته�ا الرشكة مع 
معايل وزير النفط ثامر الغضبان والكادر املتقدم 
يف الوزارة«، معربا عن »شكره وامتنانه ملالكات 
رشك�ة التوزي�ع التي س�اهمت يف نج�اح خطة 
توزيع املنتجات النفطية، خاصا بالشكر مالكات 
هيئ�ة توزي�ع الف�رات االوس�ط وف�رع كرب�الء 
املقدس�ة والنجف وبابل والديوانية وهيئة النقل 
وهيئ�ة التجهيز«.واك�د ان »الرشكة باتت تمتلك 
من الخربات الكثري يف ادارة عملية تجهيزية تمتد 

لفرتة طويلة وتقدم خدمة ملاليني الزائرين.

املنتجات النفطية تعلن نجاح خطتها التوزيعية 
خالل الزيارة االربعينة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن م�رصف الرافدي�ن، اعتماد آلي�ة الكرتوني�ة جديدة ملعالجة مش�كلة 
املتقاعدي�ن م�ن حمل�ة البطاقات االلكرتوني�ة من الذي�ن ال تظهر بصمات 

إبهامهم خالل تسلم رواتبهم التقاعدية«.
وق�ال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، ان »هناك بعض املتقاعدين يتس�لمون رواتبه�م التقاعدية يدويا اما 
الرشيح�ة الت�ي تتس�لم رواتبه�ا 
عرب البطاقات االلكرتونية، وتعذر 
عليها مؤخرا تسلم رواتبهم بسبب 
عدم ظه�ور البصم�ة فبإمكانهم 
اص�دار البطاق�ات الحديث�ة التي 
تعتم�د عىل خاصي�ة بصمة العني 
والرقم ال�رسي، اضافة اىل خدمة 

بصمة اإلبهام«.
وأشار املكتب اىل ان »اإلجراء يأتي 
لخدم�ة ه�ذه الرشيح�ة وتقديم 

أفضل الخدمات للزبائن.

الرافدين يعتمد ٓالية جديدة ملعاجلة مشكلة 
عدم ظهور البصمة خالل تسلم الرواتب

الصحة تشكل خلية ازمة ملتابعة ظاهرة نفوق 
االسامك يف بابل

التخطيط: عدد نساء العراق يتجاوز الرجال 
فوق سن الـ »80« عاما
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف األتحادية

محكمة بداءة النجف  
العدد: 3763/ب2018/5

التاريخ 2018/10/31 
اىل / املدعى عليه )عقيل جواد بايش(  

اقام املدعي )رايض محمد حس�ن(  الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اع�اه والت�ي يطلب فيها 
الحك�م بتاديتك ل�ه مبلغا مق�داره ثمانية 
وثاث�ون ال�ف وس�بعمائة وس�تون دوالر 
امريك�ي بموجب ورق�ة خارجي�ة ولثبوت 
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي وأش�عار مختار ح�ي الجديدة 4 
ب زيدان عبد الزه�رة او صيبع عليه قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعان�ا بصحيفتني 
محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة املصادف 
يف ي�وم 2018/11/12 وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف األتحادية

محكمة بداءة النجف  
العدد: 3836/ب2018/4
التاريخ 2018/10/31  

اىل / املدعى عليه )حسن كريم محمود(  
اقام املدعي )ناجح عباس س�عيد(  الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اعاه والت�ي يطلب  فيها  
الحكم بتاديتك  له مبلغا مقداره اثني عرش 
مليون دينار   ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ املبلغ القضائي 
واشعار مختار حي الجامعة 4 محمد كاظم 
اليارسي عليه ق�ررت هذه املحكمة تبليغك 
اعان�ا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة املصادف يف يوم 2018/11/7 وعند 
عدم حضورك او ارس�ال م�ن      ينوب عنك 
قانونا وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

محكمة جنح البرصة 
العدد: 16/ج2 /2018
التاريخ:2018/10/24

إعان 
اىل املته�م الهارب/ مه�دي عيدان جياد 

شبيب العباس 
حيث تبني إنك مجهول اإلقامة والعنوان 
وكون�ك مطل�وب أم�ام ه�ذه املحكمة 
يف القضي�ة الجزائي�ة املرقم�ة 16/ج2 
/2018 وف�ق أح�كام امل�ادة )456 من 
قان�ون العقوبات(. فق�د اقتىض تبلغك 
بصحيفت�ني محليت�ني وبالحضور أمام 
ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم املحاكمة 
املوافق 2018/12/6 لتجيب عن التهمة 
املوجه�ة إلي�ك وبخافه س�وف تجرى 

محاكمتك غياباً وفقاً للقانون.
القايض / صاح عبدالواحد حيدر

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
تعل�ن لجن�ة البيع واإليجار الثانية ملحافظ�ة النجف االرشف عن إجراء  املزاي�دة العلنية لتأجري االماك 
املدرج�ة تفاصيله�ا ادناه والعائ�د إىل بلدية )الكوفة(  وملدة  )س�نة واحدة( وفقا إلح�كام قانون بيع 
وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013. فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط 
املطلوب�ة مراجع�ة بلدية  الكوفة أو اللجنة خال )15( يوما تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش اإلعان يف إحدى 
الصح�ف املحلية مس�تصحبا مع�ه التأمينات القانوني�ة البالغة 200% م�ن القيمة املقدرة باس�تثناء 
املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من 
القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب 
محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم األخري 
م�ن  مدة اإلعان البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف دي�وان )بلدية الكوفة( ويف 
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املستأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن+ شهادة 

الجنسية العراقية(
2 � عىل املستأجر  مراجعة البلدية خال مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تسديد 

بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خال املدة املقررة قانونا.

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

عىل األماك التي تؤجر لهم.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف األتحادية

محكمة األحوال الشخصية فيالنجف  
العدد: 5773/ش2018/4

التاريخ 2018/10/25  
اعان

اىل املدعى عليها /امرية اسماعيل علوان 
اق�ام املدعي )حس�ني جبار موىس( الدع�وى بالع�دد 5773/ش2018/4 امام هذه 
املحكمة يطلب فيها  تصديق الطاق الرجعي الغيابي وملجهولية محل اقامتك ولرشح 
القائم بالتبليغ واشعار مختار منطقة حي العدالة )الشقق السكنية ( النجف قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك  بخصوص الدع�وى وبموع�د املرافعة اعانا بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق 
يوم 2018/11/12 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من 

ينوب عنك قانونا سوف تجي املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عباس عيل هادي 
���������������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين األتحادية

دار القضاء يف الدجيل
محكمة البداءة يف الدجيل

العدد: 305/ب/2018
التاريخ 2018/10/25  

الىاملدعى عليه / مشعان سعود محمد
اعان

اق�ام املدعي )امجد كاظم مهدي( ضدكم الدعوى املرقمة 305/ب/2018 امام هذه 
املحكم�ة والتي يطلب فيها )اعادة حال( ولعدم معرفة  محل اقامتك قررت املحكمة 
تبليغ�ك اعان�ا بواس�طة صحيفت�ني محليتني وعند ع�دم حضورك يف ي�وم املرافعة 
املص�ادف 2018/11/6 او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

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

محكمة جنح البرصة
العدد: 149/ج1 /2017

إعان حكم غيابي 
إىل املتهم املحكوم / اسد رسكال احمد 

أص�درت محكم�ة جنح الب�رصة قراره�ا املرق�م 149/ج1 /2017 املتضمن الحكم 
عىل املدان / اس�د رسكال احمد رويح الديراوي املذكور أعاه. اس�تنادا ألحكام املادة 
1/456/أ من قانون العقوبات رقم 111 لس�نة 1969 بالحبس الش�ديد ملدة سنتني 
وإعطاء الحق للمش�تكي س�مري جواد حس�ني بمراجع�ة املحاكم املدني�ة للمطالبة 
بالتعويض لعدم تنازله عن الش�كوى والتعويض، وتقدي�ر اتعاب محاماة للمحامي 
املنتدب س�الم سلمان رشي مبلغا قدره ثاثون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة 
بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، وإصدار امر القبض بحق املدان اعاه وإشعار 
مديرية رشطة البرصة  مكتب التس�جيل الجنائي لتعميم هذا الحكم استنادا ألحكام 
امل�واد ) 182 ، 143 ، 243 (  م�ن قان�ون أصول املحاكمات الجزائي�ة. وافهم علنا يف 
2018/1/15 ول�ك ح�ق االعرتاض عىل هذا الحكم بعد تبليغ�ك به عن طريق اإلعان 
والن�رش، ويف حال�ة عدم االعرتاض يعت�ر الحكم بمثابة الحك�م الوجاهي بعد مرور 

ثاثة أشهر من نرش اإلعان.
القايض / اياد احمد سعيد الساري

���������������������������������������������������������������������
محكمة األحوال الشخصية يف املعقل 

العدد: 4271/ش/2018 
التاريخ: 2018/10/23

اعان 
اىل املدعى عليها / نجية مطرش عبدالنبي.  

ق�د أص�درت هذه املحكم�ة حكم�اً غيابياً بحق�ك بالدع�وى املرقمة أع�اه بتاريخ 
2018/10/17 يق�ي بتصديق الطاق الواقع خارج املحكمة بتاريخ 2017/12/5 
ب�ني املدعي عبدالرزاق قاس�م فهد واملدعى عليها نجية مط�رش عبدالنبي، واعتباره 
طاق�ًا رجعي�اً واقعاً للم�رة األوىل قراراً قاب�ًا لاعرتاض والتميي�ز. وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائم بالتبليغ يف مرك�ز رشطة القبلة وتأيي�د املجلس البلدي 
يف منطقة القبلة بتاريخ 2018/10/23. تقرر تبليغك بواس�طة النرش يف صحيفتني 
محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض والتمييز خال املدة القانونية وبعكس�ه س�وف 

يكتسب الدرجة القطعية.
القايض / نوري قادر حنون املالكي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكرخ
رقم االضبارة 2018/2430

 إىل املنفذ عليه / غسان , غزوان , نادية , نريان , اوالد سعيد جرجيس
لق�د تحق�ق لهذه املديري�ة من خال كتاب وح�دة التبليغ�ات القضائية يف 
محكمة اس�تئناف بغداد الكرخ املرق�م ) 5877 ( يف 2018/10/22 وتأييد 
املجلس املحيل لحي الكندي انك مجهول محلة اإلقامة وليس لك موطن دائم 
أو مؤق�ت أو مخت�ار يمكن إج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة )27( من 
قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك إعان�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكرخ خال 
خمس�ة عرش يوما تبدءا من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامات التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ 

الجري وفق القانون 
املنفذ العدل 

  شذى هاشم عبدالحميد
أوصاف املحرر

نف�ذ الدائ�ن املحامي ) مزاح�م عبداملجيد عيل ( قرار محكم�ة بداءة الكرخ 
املرق�م ) 2249/ب/2018 ( يف 2018/9/30 املتضمن الحكم بالزام املدعى 
عليهم ) نادية س�عيد جرجيس ( و ) غزوان س�عيد جرجيس ( و )غس�ان 
سعيد جرجيس ( و ) نريان سعيد جرجيس ( بتأديتهم بالتكافل والتضامن 
أصالة عن انفس�هم وأضاف�ة لرتكة مورثتهم ) فرج�ني فرجو نرصي( اىل 
املدع�ي ) مزاح�م عبداملجيد عيل الجبوري ( مبلغ ق�دره ) 22,500 ( اثنان 

وعرشون مليون وخمسمائة الف دينار  حكم غيابي
���������������������������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف قلعة صالح
اعان

البيانات الخاص بالعائدين يف سجل  االساس 
رقم التسجيل رقم االبواب اسم املحلة الجنس عدد وتاريخ سجل البوقليمة 

البيانات املدرجة فيه
1  � تسلسل العقار / 142 � الحرية

2  �جنس العقار /عرصة
3 � نوع العقار / ملك رصف 

4  � مساحة  العقار / 2 دونم 
5 � املالك او املترصف بالعقار العراقية / فاطمة عيل موىس

6 � حدود العقار 
شماال / طريق عام

جنوبا / 3/116
غربا / 167

تنفيذا ألحكام العدد )1( من املادة 50 مكرره من قانون التسجيل العقاري 
رق�م 40 لس�نة 1971 املع�دل فقد تق�رر االعان ع�ن املب�ارشة باجراءات 
التسجيل املجدد للعقارات املبينة اعاه وفقا ألحكام الفقرة 2 من املادة 45 
من  القانون املذكور فعىل من يدعي امللكية امللكية او اية حقوق  عقارية يف 
ه�ذه العقارات تقديم ما لدي�ه من بيانات اىل هذه الدائرة خال مدة ثاثني 
يوما من تاريخ نرش االعان والحضور يف موقع العقار الساعة العارشة من 
صب�اح اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذه االعان وذلك الثب�ات ادعائه بمختلف 
وس�ائل االثبات عند اجراء الكش�ف املوقعي عىل العقار م نقبل لجنة تثبيت 

امللكية وبحضور املجاورين الذين تقرر اللجنة حضورهم 
ماحظ التسجيل العقاري يف قلعة صالح

���������������������������������������������������������������������

فقدان
فقدت هويات االقامة الصادرة من مديرية االقامة يف النجف 

1 � الكني عظيموف
2  �االدا محمد عظيموفا

3  � حسني الكني عظيموف
4 � سجاد الكني عظيموف

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

جنس ت
الموقعالمساحةرقم الملك )الرقم القديم /الرقم الجديد(الملك

حي ميسان     / علي القطعة )3×4(م718/21  ـ720/23حوانيت1
  3/14265

761/13 ـ 762/15 ـ 26 /792 ـ 790/30 حوانيت2
حي ميسان     / علي القطعة )3×4(مـ 32 / 789 ـ 809/52 ـ 806/58

  3/31409
قرب الكراج الموحد)4×4(مبال / 284غرفة3

غرفة 4
واجهة الكراج الموحد)4×6(مبال / 296مؤقتة

واجهة الكراج الموحد)3×4(م287/9حانوت5
شارع الكورنيش)3×4(م376/1كشك6

4أ/393كشك7
)3×3(م+210 

م2 مساحة 
مضافة

شارع الكورنيش/مقابل كلية 
الطب

داخل الكراج الموحد)4×6(م302/4حانوت8

764/19 ـ 776/23 ـ 27 / 778 ـ حوانيت9
حي ميسان     / علي القطعة )3×4(م781/33

  3/31409

العدد : 241
التاريخ 2018/10/18

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية
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في بي بدرة نفت غازبروم شركة  GAZPROM NEFT BADRA B.V. 
المناقصة إعالن  TENDER ANNOUNCEMENT 

  

 مقدمي(" شركات عقد بدرة منطقة وإنتاج الخدمة تطوير عقد بموجب ") المشغل("في  بي بدرة نفت غازبروم تدعو شركة
 :التالية المناقصة في للمشاركة") العطاءات

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

  
 TENDER No.  1107 1107المناقصة رقم 

 TENDER NAME:  CHEMICAL MANAGEMENT SERVICES : خدمات ادارة المواد الكيماويةاسم المناقصة
  

 يقدم( خطي طلب تقديم عند المناقصة هذه بموجب المناقصة وثائق على الحصول يمكنهم العطاءات مقدمي نود اعالمكم بأن
 والهاتف العطاء لمقدم الكامل االسم والذي يحتوي على)المخول الممثل قبل من وموقعة الشركة رسمية لدي ورقة على

 عن المسؤول الشخص ومنصب الكامل واالسم المناقصة وثائق إلرسال اإللكتروني البريد عنوان البريد، وعنوان والفاكس
 بالمشغل:   الخاص اإللكتروني التالي البريد عنوان إلى االتصال

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for 
sending the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following 
Operator’s e-mail address: 

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. 

  
 اإللكتروني البريد طريق عن العطاء مقدم إلى المناقصة وثائق المشغل سيرسل ، العطاء مقدم من خطي طلب استالم عند
 التسليم في التأخر أو الخسارة عن مسؤولية أي دون

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
بموجب هذه ان يتم اعتباره للتقييم الالحق  اجل من التالية االدنى الحد معايير تلبية العطاء مقدم على أنه المالحظة يرجى

 المناقصة:
Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a 
minimum shall:  

  
 ;be authorized for performance of the works/services in the Republic of Iraq - ؛العراق جمهورية في الخدمات/  األعمال ألداء يكون مقدم العطاء مرخصاان يجب  -

 be experienced in provision of the works/services, similar to the works/services required by the - ؛هذه المناقصة بموجب المشغل يطلبها التي الخدمات المماثلة و/  األعمال تجهيز في يجب ان يتمتع بخبرة -
Operator under this Tender; 

 ;have its own Specialty Production Chemicals Manufacturing plants globally - ؛العالم مستوى على الكيميائية المواد في إنتاج متخصصة انعمص يجب ان يمتلك مقدم العطاء -
المشغل  متطلبات لتلبية العراق جمهورية في الكيماوية  تخزين المواد مستودع/  منشاة يجب ان يمتلك مقدم العطاء -

  ؛يوًما 90 لمدة الكيميائية بخصوص تخزين المواد
- have its own Chemical Storage Facility/warehouse in Republic of Iraq to accommodate the 

Operator’s 90-days chemical stock maintenance requirement; 
 ;have its own Specialty Production Chemicals Laboratory in Republic of Iraq - ؛الكيميائية المواد في إنتاج متخصصا مختبرا العراق جمهورية يجب ان يمتلك مقدم العطاء في -
 العراق جمهورية في أخرى تخزين مرافق أو شركة ثناوية لهذا الغرض أو نفايات معالجة مرافق لديه يكون يجب أن -

 ؛ إلخ IBC/  فارغة براميل لتخزين أو من للتخلص إما مناسبة
- have its own or subcontracted waste management facility or other storage facilities in Republic of 

Iraq, suitable for either dispose or store empty drums/IBC etc.; 
 ;be able to supply Specialty Production Chemicals and Commodity products to Badra Oilfield - ؛النفطي بدرة حقل إلى المواد والبضائع الكيماوية المنتجة  تجهيز على اقادر يكون يجب أن -
 بدرة حقل في التناوب أساس على العمل على قادرين فني وظيفةو الصيانة خدمةاقدم ل مهندس وظيفة لديه يكون يجب أن -

 ؛النفطي
- have one Lead Technical Service Engineer position and one Service Technician position able to 

work on shift rotational basis at Badra Oilfield; 
 بدرة لحقل في مركز العمليات )demulsifierلمزيل االستحالب ( ميدانية تجربة إجراء ، عليه عطائه إعداد من كجزء -

 ؛بنجاح الميدانية التجربة ان يجتاز على المزيل يجب. النفطي
- as a part of preparation of its bid, conduct demulsifier field trial at Badra Oilfield CPF. The 

demusifier must successfully pass the field trial; 
 ;be ready and willing to perform all works/services required under this Tender - ؛هذه المناقصة بموجب المطلوبة الخدمات/  األعمال جميع تنفيذ في وراغبا مستعدا يكون ان يجب -
 ;provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 100,000.00 - امريكي؛ دوالر 100,000.00 قدره بمبلغ) المصرفي الضمان خطاب( االولية التامينات تقديم عليه يجب -
 منح حالة في ، دوالر 200,000.00بمبلغ  االداء المصرفي  حسن خطاب لتقديم استعداد على يجب عليه ان يكون -

 العقد؛
- be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of USD 200,000.00, in 

case of contract award; 

 be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this - هذه المناقصة ؛ بموجب الخدمات/  األعمال أداء ليجب عليه ان يكون رصينا من حيث االموال وقادرا على تمويل تموي -
Tender; 

 comply with the Operator’s HSE and security requirements; and - والبيئة والمتطلبات االمنية؛    والسالمة يجب عليه ان يلتزم بضوابط وتعليمات المشغل في مجال الصحة -
 .accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender - هذه المناقصة ؛ بموجب المشغل من المقدمة العقد مسودة شروط واحكام يجب عليه قبول -
  

 Note: Tender Documentation will be sent only to the Bidders who will sign Confidentiality .المشّغل مع السرية اتفاقية سيوقعون الذين العطاءات مقدمي إلى حصرا المناقصة وثائق إرسال سيتم: مالحظة
Agreement with the Operator. 

  

 العقد بموجب األولى الفاتورة من المناقصة إلعالن المناقصة وثائق في مذكور مبلغ استقطاعب المشغل يقوم سوف العراقية للضوابط والتعليمات وفقا
 .الفائز العطاء مقدم مع الموقع

In accordance with the Iraqi regulations, the Operator will deduct an amount specified in the Tender 
Documentation for tender announcement from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 

  

العقد دون  احالةفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء او ، المناقصةبموجب  له الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلن الما
 تحمل أية مسؤولية تجاه اي شركة او شركات مقدمة او اية مسؤولية في ابالغ مقدمي العطاءات عن اسباب ذلك.

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or 
terminate this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards 
any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
 14 (UTC/GMT+3:00)  17:00 الساعة هو) العطاء تقديم ووقت تاريخ( المناقصة هذهل العطاءات لتقديم النهائي الموعد

 .2019كانون الثاني
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 (UTC/GMT+3:00) 
January 14, 2019. 

  
 Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department قسم العقود و المشتريات  \ فيازبروم نفت بدرة بي شركة غ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة الكاظمية

اعالن
اىل املدعى عليه  / ماجد فاخر مهنه

اق�ام املدعي امني بغ�داد اضافة لوظيفته الدع�وى البدائية 
املرقم�ة اع�اه يطل�ب فيه�ا ابط�ال قي�د تس�جيل العقار 
باس�م املدعى عليهما واعادة تس�جيل باس�م دائ�رة امانة 
بغ�داد والخاص بالعق�ار املرق�م 12388/5/م22 صابيات 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القائم بالتبليغ 
وتاييد املجلس البلدي عليه تق�رر تبليغك اعانا بصحيفتني 
محليت�ني للحضور ام�ام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة 
املصادف يوم 2018/11/4 الس�اعة التاسعة صباحا  وعند 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون

العدد / 1326/ب/2018
التاريخ 2018/10/23

القايض 
هناية بريس عداي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

محكمة بداءة الكوفة 
العدد: 219/ب/2018

التاريخ 2018/10/16 
اعان

بن�اءا ع�ىل الق�رار الص�ادر من ه�ذه املحكمة 
بازال�ة  ش�يوع العق�ار تسلس�ل )220/124م 
الس�هيلية ( محلة الكوف�ة يف النجف عليه تعلن 
ه�ذه املحكم�ة عن بي�ع العقار املذك�ور اعاه 
واملبين�ة اوصاف�ه وقيمته املق�دره ادناه فعىل 
الراغبني بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة خال 
ثاث�ون يوم�ا م�ن الي�وم الت�ايل لن�رش االعان 
مس�تصحبا مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة 
10% م�ن القيم�ة املقدرة البالغ�ة بموجب صك 
مصدق المر هذه املحكمة بداءة الكوفة وصادر 
من مرصف الرافدين فرع مس�لم بن عقيل )ع( 
يف الكوفة وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة 
الثانية عرش ظهرا م�ن اليوم االخري من االعان 
يف قاع�ة املحكم�ة وعىل املش�ري جل�ب هوية 

االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض

احمد كاظم املوسوي
االوصاف / 

تبي�ع محكم�ة ب�داءة الكوف�ة العق�ار املرق�م 
220/124م الس�هيلية الكوف�ة وهو عبارة عن 
دار س�كن يحتوي عىل غرفتني نوم واس�تقبال 
وس�احة مكشوفة وحماما ومرافق صحية وان 
درجة البناء رديئة جدا وهو غري مشغول لحظة 

الكشف
القيمة املقدرة :

)60,000,000( س�تون ملي�ون دين�ار عراقي 
فقط

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 2018/2095 

التاريخ 2018/10/14 
اىل املنف�ذ عليه / املدين�ة / فليحة ضيدان 

محمد
لقد تحقق له�ذه املديرية من ورقة تكليف 
بالحض�ور ورشح املبل�غ واش�عار  املختار 
بتاري�خ 2018/9/23 ب�ان املدين�ة اعاه 
كانت تس�كن ضم�ن منطق�ة الرحمة /2 
وارتحل�ت اىل جهة ال علم لن�ا بها يف الوقت 
الحايل وان�ك مجهول مح�ل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة )27( 
م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك اعانا 
بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ النجف خال 
خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعام�ات التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :

اس�تنادا اىل ق�رار محكم�ة ب�داءة النجف 
بالعدد 2658/ب2018/3 يف 2018/7/26 
واملتضم�ن بال�زام املدع�ي عليه�ا فليح�ة 
ضي�دان  محم�د بتادي�ة مبل�غ مق�داره 
ثمانمائ�ة  الف دين�ار للمدعي  فاح كاظم 

حسوني

))) اعالن (((
يعلن ديوان محافظة البرصة عن توفر الدرجات الوظيفية الشاغرة املذكورة ادناه عىل حركة املاك والبالغ عددها )149( درجة وظيفية فعىل الراغبني 
تقدي�م طلباته�م اىل لجنة التعيينات يف ديوان محافظة البرصة وفق الضوابط والرشوط املنش�ورة يف املوقع الرس�مي لدي�وان محافظة البرصةوتكون 
مدة اإلعان عرشون يوماً بناءاً عىل التعليمات النافذة من  2018/10/11 وفق االس�تمارة املعدة لهذا الغرض، وس�وف تهمل الطلبات خارج الس�قف 

الزمني.

الشهادة المطلوبة العدد العنوان الوظيفي الدرجة
ماجستير قانون 1 قانوني 6
ماجستير هندسة 4 مهندس 6

بكالوريوس قانون 7 معاون قانوني 7
بكالوريوس في الهندسة التقنية 4 معاون مهندس تقني 7

بكالوريوس علوم حياة 1 معاون بايولوجي 7
بكالوريوس علوم زراعية 3 معاون مهندس زراعي 7

بكالوريوس محاسبة، علوم مالية ومصرفية، ادارة اعمال، مصارف وتمويل، ادارة صناعية، اقتصاد 11 معاون محاسب 7
بكالوريوس ادارة اعمال، احصاء، ادأب تاريخ، ادأب عربي، ادأب جغرافية 8 معاون مالحظ 7

بكالوريوس في الهندسة 9 معاون مهندس 7
بكالوريوس محاسبة، علوم مالية ومصرفية، ادارة اعمال، مصارف وتمويل، ادارة صناعية، اقتصاد 9 معاون مدقق 7

بكالوريوس علوم حاسبات 14 معاون مبرمج 7
بكالوريوس آداب مكتبات 2 معاون امين مكتبة 7
بكالوريوس علوم كيمياء 1 معاون كيمياوي 7

بكالوريوس احصاء 1 معاون احصائي 7
بكالوريوس آداب ترجمة، انكليزي 2 معاون مترجم 7

اعدادية ادبي، علمي، تجارة )ادارة، عام( 1 كاتب طابعة اول 8
دبلوم مساحة 2 معاون مساح 8

دبلومتقنيتكنلوجي، اعدادية صناعة فني 14 فني 8
دبلوم ادارة مكتب وسكرتارية، إدارة قانونية، إدارة مواد، أنظمة حاسبات، ادبي، علمي 8 كاتب 8

دبلوم محاسبة ، اعدادية تجارة محاسبة 3 كاتب تدقيق 8
دبلوم محاسبة ، اعدادية تجارة محاسبة 3 كاتب حسابات 8

متوسطة 6 كاتب طابعة ثاني 9
متوسطة 4 سائق اول 9
متوسطة 3 حارس اول 9
متوسطة 7 حرفي اول 9

ابتدائية، يقرا ويكتب 8 سائق ثاني 10
ابتدائية، يقرا ويكتب 3 حارس ثاني 10
ابتدائية، يقرا ويكتب 10 حرفي 10



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1776( الخميس  1  تشرين الثاني  2018 اعالنات6

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 1476 / 2018  
التاريخ 25 / 10 / 2018  

اعــالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الكاظمي�ة حصة املدين م�ن العقار تسلس�ل 288 / 246 م عطيفية 
الواق�ع يف الكاظمية العائد للمدين حس�نني عب�د املنعم صادق املحجوز لق�اء طلب الدائن 
زكري�ا رضا فاضل البالغ 12,944,009 مليون فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة ثالث�ني يوماً تبدأ من الي�وم التايل للنرش مس�تصحباً معه التأمين�ات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي   
املواصفات :-

املنفذ العدل / نضال درويش كاظم  
1- موقعه ورقمه :- الكاظمية تسلسل 288 / 246 م عطيفية

2- جنسه ونوعه :- دار ملك رصف
3- حدوده واوصافه :-  كما مبني يف صورة القيد والخارطة محلة 411 زقاق 52 دار 3 

4- مش�تمالته :- العقار عبارة ع�ن دارين مفرزين بصورة غري رس�مية الدار االوىل عبارة 
طابق�ني الطاب�ق االريض يحتوي عىل ه�ول مع صالة كبرية مع غرفة ن�وم صغرية واحدة 
ومطب�خ وحم�ام ومرافق صحي�ة والطاب�ق الثاني يحتوي ع�ىل غرفة نوم ع�دد 2 وهول 
ومطبخ وحمام ومرافق صحية السقوف من الكونكريت املسلح والسقوف ) نقش مغربي 
( واالرضية مبلطة بالكايش املرمر مع طارمة امامية وحديقة خلفية وطابق ثالث يحتوي 
ع�ىل غرفة نوم واحدة وصالة ومطبخ اما الدار الثانية فهي ايضا مكونة من طابقني االول 
يحتوي عىل صالة كبرية مستطيلة وهول ومطبخ خلفي مع مسبح مرتوك وحمام ومرافق 
صحية وغرفة تابعة للمسبح ) منزع ( والطابق الثاني يحتوي عىل صالة وغرفتني نوم مع 
مطبخ وحمام ومرافق صحية / السقوف من الكونكريت املسلح ومنقوشه بنقش مغربي 
والجدران الخاصة بالصالة مغلفة بالكايش املرمر االبيض وكذلك االرضية مبلطة بالكايش 
املرمر والحمامات واملرافق الصحية واملطابخ جدرانها مغلفة بالكايش الفرفوري علما بأن 

الطابق الثاني للدارين مفصول بقاطع خشبي فقط وبدون بناء مع طارمة امامية     
 5- مساحته :- 669,60 م2
 6 - درجة العمران :- وسط

 7- الش�اغل :- املدين ابا ذر واحمد اوالد عبد املنعم صادق ووالدتهم وش�قيقتهم ويرغبون 
بالبقاء بعد البيع

8- القيمة املقدرة لعموم العقار 965,563,000 مليون دينار حصة املدين  ) 203,893,200( 
مليون دينار

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 1476 / 2018  
اعــالنالتاريخ 25 / 10 / 2018  

تبي�ع مديرية تنفي�ذ الكاظمية حصة املدينني ادناه من العقار تسلس�ل 70 
/ 57 م عطيفي�ة الواقع يف الكاظمي�ة العائد للمدينني احمد واباذر اوالد عبد 
املنعم صادق املحجوز لقاء طلب الدائن زكريا رضا فاضل البالغ 22,138,850 
مليون دين�ار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثني 
يوم�اً تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحباً معه التأمينات القانونية عرشة 
من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي   
املواصفات :-

املنفذ العدل / نضال درويش كاظم  
1- موقعه ورقمه :- الكاظمية تسلسل 70 / 57 م عطيفية

2- جنسه ونوعه :- دار محلة 415 زقاق 11 دار 5    
3- حدوده واوصافه :- كما مبني يف صورة القيد والخارطة  

4- مش�تمالته :- العق�ار عب�ارة ع�ن دار مكونه من طابق�ني الطابق االول 
يحت�وي عىل صالة وغرفتني ن�وم ومطبخ وحمام ومراف�ق صحية والطابق 
الثان�ي يحت�وي عىل 4 غرف نوم ومرافق صحية الس�قوف م�ن الكونكريت 
املس�لح االرضية مبلطة بالكايش املرمر مع طارم�ة امامية وحديقة امامية 
صغ�رية وج�دران املطب�خ والحمام�ات واملراف�ق الصحية مغلف�ة بالكايش 

الفرفوري واالبواب الداخلية من الخشب الصاج  
 5- مساحته :- 330 م2

 6 - درجة العمران :- متوسطة   
 7- الش�اغل :- ش�قيق املدي�ن اركان عبد املنعم صادق ويرغ�ب بالبقاء بعد 

البيع
8- القيم�ة املقدرة لعموم العقار 577,500,000 مليون دينار حصة املدينني 
اباذر واحمد عبد املنعم صادق ) 33,495,000 ( مليون دينار حصة كل واحد 

منهما 16,747,500 مليون دينار

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل 
بغداد/الك�رخ  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة الكاظمية 

العدد 1517 / ب / 2018 
التاريخ 23 / 10 / 2018  

اعالن
اىل / املدعى عليه / زيد عبد الرزاق علوان

اصدرت هذه املحكمة يف الدعوى البدائية املرقمة 
اعاله بتاريخ 30 / 9 / 2018 حكماً غيابياً يقيض 
بتأدية مبلغ ) اربعون مليون دينار عراقي ( عن 
دين يف س�ندات الكمبي�االت وبالنظ�ر ملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد 
املجلس البلدي وانتقال�ك اىل جهة مجهولة عليه 
قررت هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميتني ولك حق االعرتاض خالل املدة القانونية 
وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 

وفق االصول 
القايض / نرباس صباح مهودر

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ
العدد 6789 / ش / 2018
التاريخ 31 / 10 / 2018

اعالن
اىل املدعى عليه / حيدر عدنان عيل      

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرق�م 6789 / 
ش / 2018 امل�ورخ 25 / 10 / 2018 املتضم�ن 
فيه تصديق الط�الق الرجعي الحاصل بني املدعية 
س�هى عيل عبد واملدع�ى عليه حي�در عدنان عيل 
الواق�ع بتاري�خ 12 / 8 / 2018 خ�ارج املحكمة 
املبل�غ  وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح 
القضائي وتأييد املجلس البلدي له قررت املحكمة 
تبليغك بصحيفتني محليت�ني وعند عدم حضورك 
او م�ن ين�وب عن�ك قانون�اً لالع�رتاض او الطعن 
التمييزي سوف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية  
وفق االصول وخالل ش�هر واحد اعتب�ارا من يوم 

الثاني للنرش.   
القايض / جابر عبد جابر

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الك�رخ  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 

العدد 4501 / ش / 2018  
التاريخ 31 / 10 / 2018 

اعالن
اىل املدعى عليه / منصور حسني جياد

اقامت املدعية ش�يماء صب�ار لعيبي الدعوى 
املرقمة اعاله تطالب فيها بالنفقة وملجهولية 
محل اقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
ق�رر تبليغ�ك اعالن�اً يف صحيفت�ني محليتني 
يوميتني للحضور ام�ام هذه املحكمة يف يوم 
6 / 11 / 2018 ويف حال�ة ع�دم حضورك او 
من ين�وب عنك قانوناً س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون 
القايض / حممد حميسن عيل

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الك�رخ  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 4693 / ش / 2018  
التاريخ 31 / 10 / 2018  

اعالن
اىل املدعى عليه / عالء عبد الحسني سلمان

اقامت املدعية امل جرب عباس الدعوى املرقمة 
اعاله تطالب فيها باجرة حضانة لها وزيادة 
نفقة البن�ت مرسة وملجهولي�ة محل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ قرر تبليغك اعالناً 
يف صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 7 / 11 / 2018 ويف 
حالة عدم حض�ورك او من ينوب عنك قانوناً 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق 

القانون 
القايض / حممد حميسن عيل

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة بداءة البياع  
العدد 972 / ب / 2018 

التاريخ 25 / 10 / 2018

اعالن
املدعى عليه /  جعفر صادق منذور مجهول محل االقامه

اصدرت املحكمة قرارها املؤرخ يف 28 / 6 / 2018 الدعوى 
972 / ب / 2018 يقيض ق����ررت املحكمة الحكم بالزام 
املدع�ى عليهما جعف�ر صادق منذور وس�عد كامل مجبل 
بتخلية الش�ق���ة املرقمة 229 / 9 أ / 8 يف الطابق االول 
من العمارة املشيدة عىل القطعة املرقمة 19 / 3584 / م1 
الخر الواقعة يف محلة 817 زقاق 19 وتس�ليمها للمدعيني 
يوس�ف س�امي يوسف وس�وزان سامي يوس�ف وسهاد 
محمد ن�وري خالية م�ن الش�واغل وتحميلهما الرس�وم 
واملصاري�ف غيابي�ا يف حقكم ولظهور كونك�م مجهولني 
محل االقامة حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس 
البل�دي عليه تقرر تبليغك�م بصحيفتني محليتني يوميتني 
ول�ك حق االعرتاض علي�ه خالل املدة القانونية وبعكس�ه 

سيكتسب القرار الدرجة القطعية  
القاضية / عيل محيد العالق

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الك�رخ  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 4028 / ش / 2018  
التاريخ 31 / 10 / 2018  

اعالن
اىل الش�خص الثالث اىل جانب املدعى عليها امري 
حسام مجيد الساكن بمنطقة القناة محلة 502 

زقاق 18 دار 12
اقام املدعي حس�ام مجيد رشيد الدعوى املرقمة 
اع�اله يطالب فيها اس�قاط النفق�ة وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ قرر 
تبليغ�ك اعالن�اً يف صحيفتني محليت�ني يوميتني 
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف ي�وم 6 / 11 / 
2018 ويف حال�ة عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانوناً س�وف تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً 

وفق القانون 
القايض / حممد حميسن عيل

وزارة الكهرباء
الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة اجلنوبية

اىل / كافة الرشكات املشرتكة باملناقصة املرقمة 2018/2

متديد املناقصة رقم 2018/2
النق�ل  لش�بكات  متنوع�ة  م�واد  تجهي�ز 
واملحط�ات التحويلية 132 كي يف لش�بكة 

خارجية
يف   8402 املرق�م  كتابن�ا  اىل  اش�ارة 
2018/10/10 والخ�اص بإعالن املناقصة 
املرقم�ة أعاله تقرر تمدي�د إعالنها ليكون 
تاريخ الغلق ي�وم 2018/11/6 واملصادف 

يوم االحد.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة بداءة الخالدية 
العدد : 544 / ب / 2018 

التاريخ : 23 / 10 / 2018 
م / تبليغ 

املدعى عليه ) عبد رمح مخلف ( 
بن�اءا ع�ىل الدع�وى املقام�ة ض�دك بالع�دد ) 544 / ب / 
2018 ( م�ن قب�ل املدعي ) هيثم عطا الل�ه مخلف ( والذي 
يطلب فيه�ا تمليكه العقار املرقم ) 66 / 4250 ( مقاطعة 
) 4 ( زوي�ة الذب�ان وملجهولي�ة محل اقامتك تق�رر تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني للحضور يف موعد املرافعة املوافق 13 

/ 11 / 2018 وبخالفه تجري املرافعة بحقك غيابيا .
القايض 

محمد جميل الفياض 
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف البرصة
العدد :  3938/ش/2018

التاريخ 2018/10/31
اعالن

للمدعى عليه / مرتىض حسن يارس
اقامت املدعية والء ناظم حس�ن الدع�وى الرشعية املرقمة 
اع�اله والتي�س تطل�ب فيه�ا دعوت�ك للحك�م له�ا بتأييد 
حضانتها البنته�ا القارصة روان وملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب ما ورد برشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي 
ملنطق�ة املوفقي�ة ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا يف صحيفتني 
محليتني يوميتني مش�هورتني للحضور امام هذه املحكمة 
صباح يوم 2018/11/14 وبعكس�ه وسف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

كاظم حمود رهيج

مجلس القضاء االعىل
رئاسةمحكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف املعقل
العدد :  5207/ش/2018

التاريخ 2018/10/25
اعالن

اىل املدعى عليها )هدى رضا ابراهيم( 
اق�ام املدعي ع�يل يونس ع�ودة الدعوى الرشعي�ة املرقمة 
5207/ش/2018 ل�دى هذه املحكم�ة يطالبك فيها بتاييد 
الحضان�ة ل�ه والوالده القارصي�ن كل م�ن فاطم�ة وعيل 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب  رشح القائ�م بالتبليغ 
وتايي�د املجل�س البل�دي يف منطقة اله�ادي الثالث�ة املؤرخ 
2018/10/19 ل�ذا ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفت�ني 
محليتني يوميتني ويف حالة عدم حضورك  فانه س�وف يتم 

اجراء املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
علم�ا ان موعد املرافع�ة يصادف 2018/11/12 الس�اعة 

العارشة صباحا 
القايض

شاكر محمود حمود
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف البرصة
العدد :  2558/بحث/2018

التاريخ 2018/10/24
اعالن

اىل املدعى عليه / عيل رايض مهدي
اقامت املدعية زمن قاس�م حس�ن الدعوى املرقمة 2558/

بح�ث/2018 ضدك تطلب فيها الحكم بتأييد الحضانة وقد 
لوحظ من الرشح الوارد  من املجلس البلدي ملنطقة صبخة 
الع�رب ان�ك مرتحل اىل جه�ة مجهولة وغ�ري معلومة عليه 
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور 
امام ه�ذه املحكمة صب�اح ي�وم 2018/11/7 اما مكتب 
الباحث االجتماعي وعند عدم حضورك او من يمثلك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

رابح عبد الكريم نيشان

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف املعقل
العدد :  8072 

التاريخ 2018/10/23
اعالن 

قدمت السيدة هدية سلمان عايد طلبا اىل هذه املحكمة يتضمن 
طل�ب اثبات فقدان ابنه�ا املدعو محمد كريم رسي�ح الذي فقد 
بتاريخ 2014 اثناء االحداث  التي رافقت اقتحام س�جن بادوش 
م�ن قبل عصابات داعش االرهابي حي�ث انه كان احد النزالء يف 
الس�جن  املذكور ولم يرجع لحد االن ول�م يظهر من امره يشء 
رغ�م التحري عنه فعىل املفقود او من لديه اي معلومات عنه او 
يعرف مصريه مراجعة هذه املحكمة خالل فرتة خمس�ة عرش 
يوما اعتبارا من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكس�ه س�وف ينظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

شاكر محمود  حمود
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد :  1965/ب/2018

التاريخ 2018/10/25
اعالن

اىل املدعى عليه / ناظم حسني محسن
اق�ام املدعيان حس�ن عب�د الرحمن عب�د الله ولينا حس�ن عبد 
الرحم�ن الدعوى البدائية املرقم�ة 1965 /ب/2018 امام هذه 
املحكم�ة ضدك والتي يطلب فيها الحك�م بالزامك بتأديتك مبلغ 
وق�دره واح�د وعرشون مليون وس�تمائة الف دين�ار وهو بدل 
االيجار املس�مى للفرتة من 20/3/1-14 ولغاية 2018/8/31 
عن الشقة املرقمة 4/3/5 الواقعة عىل جزء من العقار تسلسل 
3/5 الخرض وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
وتاييداملجل�س البلدي ملنطقة الس�اعي عليه تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة 
صباح ي�وم املرافعة املواف�ق 2018/11/6 وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد :  1966/ب/2018

التاريخ 2018/10/25
اعالن

اىل املدعى عليه / ناظم حسني محسن
اق�ام املدعيان حس�ن عب�د الرحمن عب�د الله ولينا حس�ن عبد 
الرحم�ن الدعوى البدائية املرقم�ة 1966 /ب/2018 امام هذه 
املحكمة ضدك والتي يطلب فيها الحكم بالزامك بتخلية الش�قة 
املرقمة 4/3/5 الواقعة عىل جزء من العقار تسلسل 3/5 الخرض 
وتس�ليمها خالية من الش�واغل وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائم بالتبليغ وتاييداملجلس البلدي ملنطقة الساعي عليه 
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام 
هذه املحكمة صب�اح يوم املرافعة املواف�ق 2018/11/6 وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

محمد نزار هاشم البعاج

فقدان
فق�دت هوي�ة الطالب ه�ادي عبد الله ره�ج الصادرة من املعه�د التقني يف 

البرصة � فرع املحاسبة من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

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

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة  
قسم الدعاوي

القضية املرقمة  :2018/1103
مقتبس حكم غيابي

1  �اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
2  � اسم املتهم الغائب : الرشطي عبد الكريم عبد الواحد ثابت

3  � رقم الدعوى : 2018/1103 
4  � تاريخ ارتكاب الجريمة : عام 2008

5 � تاريخ الحكم  :2018/9/30
6  �املادة القانونية : 37 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

7  �املنسوب اىل /مديرية رشطة محافظة ميسان واملنشأت
8 � خالصة الحكم : تصحيح مادة االحالة من املادة 34 / من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 املعدل اىل املادة 37 /اوال وثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
كونها اكثر انطباقا عىل فعله عمال باحكام املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 

2008 وبداللة املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل
9 � عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم 27 لس�نة 2016  عن 
التهمة املس�ندة الي�ه وفق احكام املادة 37 من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 

املعدل لعدم تسديده املبلغ املبلغ املرتتب بذمته
10 � الحبس البس�يط ملدة )ثالث سنوات( وفق احكام املادة 37/ اوال الشق 
االخري من ق ع د رقم 14 لس�نة2008 كونه القانون االصلح للمتهم استنادا 
الحكام املادة 2/2 ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل وبداللة املواد 61 /اوال 
و 69/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 الهماله املتعمد مما تسبب بفقدانه 
البندقية الحكومية املرقمة NE  5418  نوع كالشنكوف واملسدس الحكومي 

الذي بذمته املرقم GYR 961  نوع كلوك مع ملحقاته عام 2008
11 � تضمينه مبلغ مقداره )10,240,000( عرشة ماليني ومائتنا واربعون 
الف دينار استنادا للفقرة ثانيا من املادة 37 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

عن قيمة االسلحة املشار اليها اعاله تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
12 � ط�رده من الخدمة عمال باح�كام املادة 41/اوال /أ من ق ع د رقم 14 

لسنة2008 املعدل
13 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية القاء القبض علي�ه اينما وجد 
لتنفي�ذ الحكم الصادر بحقه وال�زام املواطنني باالخبار ع�ن محل اختفائه 

استنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا  من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
14  �حجز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الح�كام املادة 69/رابعا 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
15 � تعميم اوصاف البندقية واملسدس املوصوفني اعاله وفق القانون

16 � تنزيل   البندقية  واملس�دس املش�ار اليها اعاله من الذمة بعد اكتساب 
قرار الحكم الدرجة القطعية 

17 � مص�ادرة البندقي�ة املرقم�ة 270028 نوع كالش�نكوف والتي جلبها 
املته�م برقم مح�يل كبديل للبندقي�ة املفق�ودة وارس�الها اىل مديرية البنى 
التحتية / قس�م املواد املعادة واملستهلكة عمال باحكام املادة 117 ق ع رقم 

111 لسنة 1969 املعدل
18  �تس�ليم املس�دس املرق�م )GMN243( ن�وع كلوك وال�ذي جلبه املتهم 
كبدي�ل اىل مديرية رشطة محافظة البرصة حس�ب العائديةحس�ب ما جاء 

بكتابها املرقم 33539 يف 2016/5/12
19 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنت�دب جبار عاتي ج�رب   البالغة 
25,000 خمس�ة وعرشون الف دينار  عراقي ترصف ل�ه من خزينة الدولة 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/سادس�ا من ق أ 
د رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/ 

اوال وثانيا  من نفس القانون وافهم بتاريخ 2018/9/30
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

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

اىل املتهم الغائب / الرشطي جبار حسن جرب رسن
املنسوب اىل / قيادة حدود املنطقة الرابعة 

العنوان / محافظة ميسان � الحي الصادق /2
بم�ا ان�ك متهم وفق املادة 30 من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 وذلك لجمعك 
ب�ني وظيفتني وملجهولية مح�ل اقامتك اقتىض تبليغك به�ذا االعالن عىل ان 
تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل / املنطقة الخامس�ة البرصة 
خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نرش هذا االعالن يف صحيفة محلية يومية 
وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الح�كام املواد 65 و 
68 و 69 م�ن قانون اص�ول املحاكمات الجزائية لقوى االم�ن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة 

العدد  :1152
التاريخ 2017/12/7

مقتبس حكم غيابي
1  �اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة 

الخامسة
2  � اسم املتهم الغائب : ر.ع سالم مطرشجايان بنيه 

3  � رقم الدعوى : 2017/1152 
4  � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2015/5/18

5 � تاريخ الحكم  :2017/12/7
6  �امل�ادة القانوني�ة : 5 م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 

املعدل
7 � خالص�ة الحك�م :   حكمت محكمة ق�وى االمن الداخيل 
االوىل املنطق�ة الخامس�ة ع�ىل املته�م الغائب ) ر.ع س�الم 
مطرشجايان بنيه(  بالحبس الش�ديد ملدة )خمس س�نوات( 
وفق احكام املادة )5( من )ق � ع � د( رقم 14 لس�نة 2008 
املع�دل وبدالل�ة  املواد 61/اوال و 69/اوال م�ن ق أ د رقم 17 
لس�نة 2008 لغيابه من تاري�خ 2015/5/18 واس�تمراره 

ولحد االن
8  �طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 38/ثانيا م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بعد 
اكتساب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 89/اوال من ق 

أ د رقم 17 لسنة 2008
9 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه 
اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحقه وال�زام املواطنني 
باالخب�ار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69/ثانيا 

وثالثا  من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
10 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
11 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار عاتي جرب   
البالغة 25,000 خمس�ة وعرشون الف دينار  عراقي ترصف 

له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
12 � قرارا  غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 
60/سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض 
والتمييز اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71/ اوال وثانيا  من نفس 

القانون وافهم بتاريخ 2017/12/7
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس املحكمة

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

رئاسةمحكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف  البرصة

العدد :  379/ش/2018
التاريخ 2018/10/29

اعالن
اىل املدعى عليه ثائر عبد الودود عبد الرزاق

املرقم�ة  الدع�وى  يف  حكمه�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
379/ش/2018 غيابي�ا بح�ق املدع�ى عليه اع�اله بتاريخ 
2018/10/2 وملجهولية محل اقامتك حس�ب ما ورد برشح 
القائ�م بالتبليغ وتاييد املجلس البل�دي لحي العامرية قررت 
تبليغك بواس�طة النرش بصحيفتني رس�ميتني يوميتني ولك 
حق االعرتاض والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

فالح حسن حصني

م/ زياد عيل فاضل 
املدير العام / وكالة
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صحف إسبانيا تربز توهج سواريز ورغبة مالكوم
            المستقبل العراقي / متابعة

 
س�لطت الصحف اإلس�بانية، الصادرة صباح اليوم 
األربع�اء، الض�وء عل�ى مواجه�ات الغريمين ريال 

مدريد وبرشلونة في بطولة كأس ملك إسبانيا. 
وخرجت صحيف�ة ماركا بعن�وان “علينا أن نكون 

محاربين في مليلية”. 
وأضاف�ت الصحيف�ة “س�والري طلب م�ن العبي 

الملكي، المنافسة بشجاعة لتحقيق الفوز”. 
وأش�ارت الصحيفة، إلى إشادة س�والري، بقدرات 
البرازيل�ي فينيس�يوس، والذي س�يكون له فرصة 

كبيرة للظهور أساسًيا في مباراة اليوم.
فيم�ا خرجت صحيف�ة موندو ديبورتيف�و بعنوان 

“ليو سواريز”. 
وأب�رزت الصحيف�ة، دور األوروجويان�ي لوي�س 
س�واريز، ف�ي غي�اب زميل�ه األرجنتين�ي ليوني�ل 
ميس�ي. وأضاف�ت الصحيف�ة “ف�ي آخ�ر فترتين 
لغياب ميس�ي، س�جل س�واريز 12 هدًفا خالل 10 
مباريات في الفترة األولى، وهدفين في 4 مباريات 

خالل الفترة الثانية”. وأش�ارت الصحيفة، في خبر 
حص�ري، إلى رغبة البرازيلي مالك�وم في الرحيل، 

خالل الميركاتو الشتوي المقبل.
تصريح�ات  عل�ى  الض�وء  الصحيف�ة،  وس�لطت 
س�انتياجو سوالري، المدرب المؤقت لريال مدريد، 

قبل مواجهة مليلية بكأس ملك إسبانيا.
وخرجت صحيفة سبورت بعنوان “الكأس”. 

وتابع�ت “برش�لونة يس�عى لتخط�ي كولت�ورال 
ديبورتيفا ليونيسا، عبر البدالء والعبي الرديف”. 

إرنس�تو  الم�درب  تصري�ح  الصحيف�ة،  وأب�رزت 
فالفي�ردي، حيث قال “إذا ل�م نقدم 100 بالمئة من 

مستوانا، فإن أي شيء يمكن أن يحدث”. 
ونقل�ت الصحيف�ة، تصري�ح الح�ارس الهولن�دي 
ياس�بر سيليس�ين، بأن�ه ال يخط�ط للرحي�ل ع�ن 

صفوف برشلونة.
وأضاف�ت الصحيف�ة “ريال مدريد ف�ي عصر جديد 
مع س�والري، مع العديد م�ن األمور المجهولة في 

التشكيلة، والخوف من تلقي ضربة أخرى”.
وقال�ت صحيفة س�وبر ديبورت�ي “بثنائي�ة”، في 

إش�ارة إل�ى انتصار فالنس�يا عل�ى إيب�رو، بنتيجة 
1-2، أمس الثالثاء، في بطولة كأس ملك إس�بانيا. 

وأضافت “سانتي مينا عاد إلنقاذ مدربه 
مارسيلينو، بهدفين في المباراة”.

             المستقبل العراقي / متابعة

طال�ب رئيس االتح�اد الدول�ي لكرة 
الع�راق  إنفانتين�و،  جيان�ي  الق�دم، 
لرف�ع  المطلوب�ة،  النق�اط  بإكم�ال 
الحظ�ر بش�كل كام�ل ع�ن مالع�ب 

البالد.
ج�اء ذل�ك خ�الل اللق�اء ال�ذي جمع 

الك�رة  اتح�اد  برئي�س  إنفانتين�و، 
العراقي، عبد الخالق مس�عود، خالل 
افتتاح المقر الجديد لالتحاد اآلسيوي 
الماليزي�ة  العاصم�ة  ف�ي  للعب�ة، 

كوااللمبور، اليوم األربعاء.
تصريح�ات  ف�ي  مس�عود،  وق�ال 
صحفية، إن رئيس الفيفا جدد وعده، 
بمس�اعدة الك�رة العراقي�ة ف�ي كل 

المج�االت، ال س�يما ف�ي قضية رفع 
الحظر. وأضاف أن النقاط المطلوبة، 
والبالغ عددها 18، ينبغي العمل عليها 
من اآلن، مش�يًرا إلى أن وزير الشباب 
والرياضة، أحمد رياض العبيدي، كان 
قد ش�كل لجنة لمتابعة تنفيذ النقاط 
المذك�ورة، في تقري�ر اللجنة التابعة 

للفيفا.

إنفانتينو يطالب العراق بتحقيق 
             بغداد/ المستقبل العراقيرشوط رفع احلظر

 
رد الفرنس�ي بلي�ز ماتوي�دي، الع�ب 
وس�ط يوفنت�وس، عل�ى األنب�اء التي 
أش�ارت إلى أنه يفكر في اعتزال اللعب 

الدولي بعد الفوز بلقب كأس العالم.
تصريح�ات  ف�ي  ماتوي�دي،  وق�ال 
أبرزه�ا موق�ع “كالتش�يو ميركاتو”: 
“ألك�ون صريًحا، س�ألت نفس�ي هذا 
الس�ؤال. الطري�ق األس�هل 

كان الخروج وأن�ا في القمة”.وأضاف 
“عندم�ا أش�عر بأنن�ي ل�م أعد ق�ادًرا، 
س�أتوقف. أن�ا متأكد من أن�ه مع هذا 
الفري�ق يمكننا الفوز في يورو 2020. 
أري�د أن أنهي مس�يرتي في مس�توى 
ع�اٍل، ل�ن يك�ون هن�اك تفكي�را ف�ي 
االعتزال قب�ل عامين”.وتوج ماتويدي 
بلقب كأس العالم 2018 بروس�يا، مع 
المنتخ�ب الفرنس�ي، بع�د الف�وز في 

المباراة النهائية على كرواتيا )4-2(.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

يحلم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، 
الفائز ب�كأس العالم، الصيف الماضي مع منتخب بالده، 

بالفوز بالكرة الذهبية.
وقال جريزمان في مقابلة مع شبكة ESPN العالمية، 
اليوم األربعاء:”أنا ال أخش�ى ق�ول ذلك. أحلم بالكرة 
الذهبية، ودوري أبط�ال أوروبا، وكأس العالم. هذه 

هي األحالم التي تحفزني كل صباح”.
وأضاف الدولي الفرنسي عن جائزة الكرة الذهبية: 
“على المستوى الشخصي، إنها أعلى مستوى يمكنك 

الوصول إليه. إنها أعرق وأكثر جائزة تاريخية”.
وعن تعجبه بعدم ظهوره في قائمة المرشحين الثالثة 
لجائزة األفضل من الفيف�ا، التي حصل عليها مودريتش، قال : “لم 
يك�ن األمر مفاجأة لي فقط. كان لكل الالعبين الفرنس�يين كذلك. 
ل�م أفهم ما حدث. لقد كانت مفاجأة بالنس�بة لنا”.وأكد أنَّ دييجو 
سميوني، مدربه في أتلتيكو مدريد، وزميله دييجو جودين، كانا 
من أهم أسباب استمراره في أتلتيكو مدريد هذا الموسم.وقال: 
“جاء جودين للحديث معي ولم أكن أعرف أن س�ميوني معه. 
خروجه من الس�يارة كان مفاجأة لي. أخبرني أنني لم أكن 
مضط�ًرا التخاذ القرار عل�ى الفور، ويج�ب أن أتحدث مع 

عائلتي، ثم أخبرني ما أمثله بالنسبة للنادي”.

ماتويدي يرفض االعتزال الدويل

جريزمان يكشف حلمه األكرب

بايرن ميونخ يكشف طبيعة إصابة ألكانتارا
            المستقبل العراقي / متابعة

 
كشف نادي بايرن ميونخ، طبيعة إصابة اإلسباني 

تياجو ألكانتارا، التي يغيب بسببها عدة أسابيع.
وأصدر النادي، بياًنا رسمًيا عبر موقعه اإللكتروني 
د خالل�ه غياب ألكانت�ارا لعدة  الي�وم األربعاء، أكَّ

أسابيع؛ بسبب اإلصابة.
وأوض�ح الن�ادي الباف�اري، أنَّ الع�ب برش�لونة 
الس�ابق ُيعان�ي من تم�زق في الرب�اط الخارجي 
للكاحل األيمن، بعد خضوعه للفحوصات الطبية، 

صباح اليوم.

كان الدول�ي اإلس�باني، تع�رض لإلصاب�ة خالل 
مواجه�ة رودينجهاوس�ن أمس الثالث�اء، والتي 
فاز بها البايرن )1-2(، في الدور الثاني من كأس 

ألمانيا.
واضط�ر ألكانت�ارا لمغ�ادرة ملعب المب�اراة في 
الدقائ�ق األخي�رة، ليدف�ع مدربه نيك�و كوفاتش 
باأللمان�ي س�يرجي جناب�ري ب�داًل منه.يذكر أن 
باي�رن ميون�خ، عانى مؤخ�ًرا من ع�دة إصابات 
لالعبي الفريق؛ حيث واجه رودينجهاوسن، دون 
7 من نجومه، على رأس�هم خامي�س رودريجيز، 

وآريين روبن، وجيروم بواتينج.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف  
العدد: 1/ كشف واذن  /2018

التاريخ 2018/10/28 
اىل / املطلوب الكشف  واالذن ضده )كرار نسوم بخيت( 

اق�ام طال�ب الكش�ف  واالذن املس�تعجل )س�لمان كاظم 
عني�د( الدعوى البدائية املرقمة اع�اله والتي يطلب الحكم 
فيها باكمال العمل ع�ىل نفقتك بمبلغ قدره عرشة ماليني 
دين�ار ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي محمد عيل كاظم واش�عار مختار حي ميس�ان � 
الرشيط ابراهيم عزيز العي�ايش عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
املص�ادف يف ي�وم 2018/11/4 وعن�د ع�دم حض�ورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف األتحادية

محكمة بداءة النجف  
العدد: 3959/ب2018/4

التاريخ 2018/10/23 
اىل / املدعى عليه )فارس كاظم رحيم(

اقام املدعي )مرتىض حسن كريم( الدعوى البدائية املرقمة 
اع�اله والتي يطلب فيها الحكم بتأديت�ك له مبلغا مقداره 
مليون وتس�عمائة وثمانون الف دين�ار بموجب الكمبيالة 
املؤرخة 2018/2/4 ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار الجديدة 3 رس�ول 
عباس الش�افعي عليه قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموع�د املرافعة املصادف يف 
يوم 2018/11/7 وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانون س�وف تج�ري املرافعة بحق غيابي�ا علنا وفق 

االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة الكاظمية

اعالن
اىل املدعى عليه  / ماجد فاخر مهنه

اقام املدع�ي امني بغداد اضافة لوظيفته الدعوى البدائية املرقمة اعاله يطلب فيها ابطال 
قيد تسجيل العقار باسم املدعى عليهما واعادة تسجيل باسم دائرة امانة بغداد والخاص 
بالعقار املرقم 12388/5/م22 صابيات وملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القائم 
بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني للحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف يوم 2018/11/4 الساعة التاسعة صباحا  وعند 
ع�دم حض�ورك او من ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

القانون

العدد / 1326/ب/2018
التاريخ 2018/10/23

القايض 
هناية بريس عداي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف األتحادية

محكمة بداءة الكوفة
رقم الدعوى : 799/ب/2018

التاريخ 2018/10/31 
اعالن

اىل املدعى عليه /وفاء عبد الرضا كاظم 
بتاري�خ 2018/5/27 اق�ام املدع�ي عيل حمزة 
عب�د الس�ادة  ض�دك الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
779/ب/2018 طلب الحكم فيها بتأديتك مبلغ 
مليونني وتس�عمائة الف دينار عنه وصل االمانة 
امل�ؤرخ 2018/11/13  وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مختار 
واختيارية منطقة النجف / حي الريموك املدعو 

هاتف محمد العذاري
فقد تق�رر تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني للحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املوافق 2018/11/12 الساعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارسالك من ينوب 
عنك قانونا او تقديمك ملعذرة مرشوعة فس�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون

القايض
احمد كاظم املوسوي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف األتحادية
محكمة بداءة النجف  

العدد: 3860/ب2018/2
التاريخ 2018/10/29 

اىل / املدعى عليها وفية بدر عيىس
اقام�ت املدعي�ة س�ليمة م�ال  الل�ه عب�د الرضا 
الدع�وى اعاله تطلب فيها تمليكها العقار املرقم 
6405 ب�راق جديدة مس�تندة بذلك ع�ىل مقاولة 
البيع املؤرخ�ة 1980/1/20 املربمة بينك وبينها 
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ املبل�غ القضائ�ي ثائ�ر طعمة 
واش�عار مخت�ار محلة الجديدة يف النجف س�تار 
جبار اب�و غنيم لذا تقرر تبليغك اعالنا بواس�طة 
صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكم�ة يوم املرافعة املص�ادف 2018/11/12 
الساعة التاسعة صباحا او من ينوب عنك قانونا 
وبعكس�ه س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف األتحادية

محكمة بداءة النجف  
العدد: 3860/ب2018/2

التاريخ 2018/10/29 
اىل / املدعى عليها وفية بدر عيىس

اقامت املدعية س�ليمة م�ال  الله عبد الرضا 
الدعوى اع�اله تطلب فيه�ا تمليكها العقار 
املرقم 6405 براق جديدة مس�تندة بذلك عىل 
مقاولة البي�ع املؤرخة 1980/1/20 املربمة 
بينك وبينه�ا ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ املبلغ القضائي 
ثائر طعمة واشعار مختار محلة الجديدة يف 
النجف ستار جبار ابو غنيم لذا تقرر تبليغك 
اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة ي�وم املرافعة 
املصادف 2018/11/12 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا او م�ن ينوب عنك قانونا وبعكس�ه 
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف األتحادية

محكمة بداءة الكوفة
رقم الدعوى : 799/ب/2018

التاريخ 2018/10/31 
اعالن

اىل املدعى عليه /وفاء عبد الرضا كاظم 
بتاري�خ 2018/5/27 اق�ام املدع�ي عيل حمزة 
عب�د الس�ادة  ض�دك الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
779/ب/2018 طلب الحكم فيها بتأديتك مبلغ 
مليونني وتس�عمائة الف دينار عنه وصل االمانة 
امل�ؤرخ 2018/11/13  وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مختار 
واختيارية منطقة النجف / حي الريموك املدعو 

هاتف محمد العذاري
فقد تق�رر تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني للحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املوافق 2018/11/12 الساعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارسالك من ينوب 
عنك قانونا او تقديمك ملعذرة مرشوعة فس�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون

القايض
احمد كاظم املوسوي
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

إياس الساموك عمار جبار الكعبي 
ما زال منصب نائب رئيس الجمهورية مثار جدل يف االوس�اط السياس�ية، 
وكل ما اقرتب موعد اختيار من يشغل هذا املنصب تبدأ موجة من املشكالت، 

مما يقتيض البحث يف االساس الدستوري له.
عن�د البحث يف الدس�تور العراق�ي -وتحدي�دا يف الف�رع االول منه الخاص 
بالس�لطة التنفيذية ال�ذي يتحدث عن رئيس الجمهوري�ة-، نجد أن عبارة 

نائب رئيس الجمهورية قد وردت يف ثالثة مواضع.
املوض�ع األول يف املادة )69/ ثانياً(، ونصها: »تنظم بقانون، احكام اختيار 

نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية«.
ووف�ق هذا النص نج�د أن ترشيع هذا القانون الزامي ع�ى مجلس النواب 
بوصفه الجهة الترشيعية االتحادية يف العراق، وهو ما حصل فعالً بالقانون 
رقم )1( لس�نة 2011، الذي جاء باس�م )قانون نواب رئيس الجمهورية(، 

املنشور يف الوقائع العراقية بالعدد )4174(، يف )24/ 1/ 2011(.
ومن خالل النظر إىل املادة الدستورية املذكورة انفاً نجد ما يأتي:-

1- ان تحديد عدد نواب رئيس الجمهورية بالس�قف االعى يعود إىل مجلس 
الن�واب يف القان�ون الذي يرشعه بوصفه خياراً ترشيعي�ًا وذلك بعد ما ذكر 

الدستور حده االدنى )نائب( أو اكثر.
2- ان القانون -الذي الزم الدستور ترشيعه-، هو الذي يحدد اليات التعيني 

وفق رؤية املرشع، وهو خيار ترشيعي ايضاً.
باملحصلة، أن س�ن القانون الزامي، لكن ما يتضمنه من اليات تعينينّ وعدد 
لن�واب رئيس الجمهورية يخضع لخيارات مجل�س النواب يف نصوص ذلك 

القانون.
أما املوضع الثان�ي الذي ذكر فيه منصب نائب رئيس الجمهورية فقد جاء 
يف املادة )75/ ثانياً( من الدس�تور، ونصها: »يحل نائب رئيس الجمهورية 
مح�ل الرئيس عند غيابه«، ومن امثلة الغي�اب كأن يكون يف رحلة عالجية 
كم�ا حصل عندما حل د. خض�ر الخزاعي الذي كان يش�غل منصب نائب 
رئي�س الجمهورية خالل ال�دورة االنتخابية الثانية محل الرئيس االس�بق 
املرحوم جالل طالباني عندما كان االخر يتعالج يف املانيا، وأن هذا االحالل 
ال يق�رتن بمدة زمنية محددة، انما ينته�ي بانتهاء موجبات الغياب وعودة 
رئي�س الجمهورية. اما املوض�ع الثالث فقد ورد يف امل�ادة )75/ ثالثاً( من 
الدس�تور، ونصها: »يحل نائب رئي�س الجمهورية محل رئيس الجمهورية 
عند خلو منصبه الي سبب كان، وعى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، 

خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يوماً من تاريخ الخلو«.
وم�ن امثلة خلو املنصب كأن يتوىف رئيس الجمهورية، أو يفقد احد رشوط 
اس�تمراره يف منصبه، أو تتم اقالته وفقاً للس�ياقات الدس�تورية، ويكون 
اشغال املنصب من نائبه يف هذه الحالة خالل سقف زمني ال يتجاوز ثالثني 
يوم�اً من تاريخ الخل�و، عى أن يتم انتخاب رئي�س الجمهورية جديد وفق 
ما نص عليه الدس�تور، وقانون احكام الرتش�ح ملنصب رئيس الجمهورية 
رقم )8( لسنة 2012. وبالعودة إىل قانون نواب رئيس الجمهورية، نجد أن 
املادة )1( منه تنص عى أن »يختار رئيس الجمهورية عند تس�لمه مهامه 
الدس�تورية نائب�اً أو اكثر عى أن ال يزيد عى ثالثة، ويعرض هذا الرتش�يح 

عى مجلس النواب للمصادقة عليه باالغلبية«.
ل رئيس الجمهورية  وم�ن خالل قراءة هذا الن�ص، نجد أن املرشع قد خ�ونّ
اختي�ار من يراه مناس�باً ملنص�ب نائب رئيس الجمهوري�ة وهو من يحدد 
عددهم بما ال يزيد عى ثالثة، فله أن يختار نائبا أو اثنني أو ثالثة كحد اعى 

ولكن يلزم املصادقة عى هذا الرتشيح من قبل مجلس النواب.
ذل�ك يعن�ي، أن مجلس النواب وفق�اً للقانون النافذ ال خي�ار له يف خيارات 
رئي�س الجمهورية عى ع�دد معني من نوابه –برشط أن ال يزيد عى ثالثة- 
خ�الل ممارس�ة اختصاصه يف املصادقة ع�ى ذلك الرتش�يح، واذا اراد ذلك 
فل�ه أن يعدنّل قان�ون نواب رئي�س الجمهورية بنحو يقلنّ�ل عددهم ، وفقاً 

للسياقات الترشيعية املنصوص عليها يف الدستور.
ولكن ملجلس النواب رفض املصادقة عى ترش�يح ش�خص ما ملنصب نائب 

رئيس الجمهورية، ولرئيس الجمهورية ترشيح البديل.
وعند املصادقة عى الرتشيح يردد نائب رئيس الجمهورية اليمني املنصوص 

عليها يف املادة )50( من الدستور، امام مجلس النواب.
ورشوط املرش�ح ملنصب نائب لرئي�س الجمهورية كما حددت�ه املادة )2( 
من القانون املش�ار اليه اعاله هي ذاتها ال�رشوط املتعلقة بمنصب رئيس 
الجمهورية واملنصوص عليها يف املادة )68( من الدس�تور املتعلقة بوجوب 
أن يك�ون م�ن ابوين عراقي�ني، وكامل االهلي�ة، واتم االربع�ني من عمره، 
ويتمتع بحس�ن السرة والس�لوك وخلو س�جله منجريمة مخلة بالرشف 
وغ�ر مش�مول باحكام قانون املس�اءلة والعدال�ة، وأن يك�ون حائزاً عى 

شهادة جامعية.
علماً أن والية نائب رئيس الجمهورية تبدأ باداء اليمني امام مجلس النواب، 
وتنتهي بانتهاء والية رئيس الجمهورية، وفقاً للمادة )4( من قانون نواب 

رئيس الجمهورية.
وم�ن هذا املنطلق، اص�درت املحكمة االتحادية العلي�ا حكماً يف )10/ 10/ 
2016(، قضت بموجبه بعدم دس�تورية ق�رار صدر بالغاء )منصب( نواب 
رئيس الجمهورية، حيث اكدت أن هذا املنصب منصوص عليه يف الدستور، 
وأن االلغ�اء يعني تعديل الدس�تور بدون س�لوك الية تعديل الدس�تور مما 
دع�ى املحكمة االتحادي�ة العليا إىل الغاء قرار الغ�اء )منصب( نائب رئيس 

الجمهورية.

مالحظ�ات وق�راءات كتبته�ا بع�د ان وفقن�ي الل�ه الداء مناس�ك الزيارة 
االربعينية، تجس�دت فيها اهم املالحظات واملش�اهدات التي كانت مميزة 
وتع�ر عن نض�وج وتطور يف مجم�ل الزي�ارة االربعينية واملش�اركني بها 

والقائمني عليها، حيث تتلخص بما يأتي : 
1- مالبس الشباب وكالمهم ومزاحهم ونقاشاتهم يف هذه السنة هي غاية 

يف النضج والتطور مقارنة بالسنوات السابقة .
2- احتشام النساء ووقارهن وحيائهن يف هذه السنة يعتر انموذج يقتدى 

به للزينبيات املعزيات لزينب )ع( وامها فاطمة الزهراء )ع(. 
3- الخدمة املقدمة من املواكب سنة بعد سنة تتطور واالبتكار واستحداث 
اس�اليب يف الخدمة بش�كل يجعل االنس�ان يق�ف عاجزاً عن ش�كراً هذه 
القل�وب النقية واالجس�اد الت�ي بذلت راحته�ا وطاقته�ا واموالها خدمة 

للحسني )ع( . 
4- الج�و الع�ام للزيارة امت�از باله�دوء واالبتعاد عن كل م�ا يعكر اجواء 

الزيارة وقدسيتها واهدافها . 
5- اللطميات واالناش�يد التي تم تش�غيلها يف جميع املواكب والحسينيات 
والس�يارات امت�ازت بالرزانة والتعب�ر الجيد عن القضية الحس�ينية من 

الناحية العاطفية والفكرية . 
6- الوض�ع االمني املس�تقر والس�يطرة الواضحة والثقة الكب�رة لقواتنا 

االمنية سواء بحشدها ورشطتها وجيشها . 
7- املش�اركة الكبرة لجميع فئ�ات وطوائف وقوميات الش�عب العراقي، 
فلم تعد هذه الزيارة شيعية فقط، وانما امتازت بعبورها للطائفة والدين 

والقومية بل امتدت لتشمل جميع دول العالم، يف تجمع برشي مهيب .
8- حالة التنظيم الكبرة للمواكب والخدمة والس�يارات واملس�ر وكل ذلك 
بعيد ع�ن تدخل الدولة ومؤسس�اتها، وانما هو تنظي�م مجتمعي خالص 

يعر عن حجم ومستوى الرقي الذي وصله الشعب العراقي . 
9- النم�و الكب�ر والتطور الواض�ح للفرق التطوعي�ة ومنظمات املجتمع 
املدن�ي واالدوار الكب�رة الت�ي تقوم بها س�واء عى مس�توى التنظيف او 
املس�اعدة او االطع�ام او التوعية وغرها من االعم�ال والخدمات وهو ما 

يعكس عن النضوج الكبر الذي بدأ يظهر عى مؤسساتنا االجتماعية . 
10- املش�اركات الرسمية والدبلوماس�ية للعديد من دول العالم وتعبرها 
ع�ن التعاطف الكبر م�ع القضية العراقية وقدس�ية الزي�ارة االربيعينية 
واهدافه�ا الس�امية، خصوص�ا ان الكثر م�ن الدول كانت تكفر الش�يعة 
وتعتر ه�ذه الزيارة وثنية، ولكنها اليوم تعرتف بخطأ سياس�اتها اتجاه 
العراق يف السنوات السابقة لتعود وتصحح ذلك عمليا من خالل مشاركتها 

بهذه الزيارة ودعمها والتودد للشعب العراقي لفتح صفحة جديدة . 
11- الوف�ود الش�بابية الكبرة م�ن املدن املح�ررة والتي تع�ر عن إزاحة 
الحاجز الذي بناه من اراد التفرقة بني ابناء الشعب العراقي، لتعاد اللحمة 
ب�ني أبناءه ويتم تمتني االوارص املش�رتكة بني ابن�اء الوطن الواحد، واكثر 
ما ش�دني لذلك ه�و وفد طلبة جامعة املوصل ال�ذي زار مكاتب املراجع يف 

النجف االرشف وكربالء، وهو ما يجعلنا نستبرش خراً بالقادم . 
12- املواك�ب النوعي�ة ذات البعد الثقايف واملعريف والت�ي تدعوا للرتكيز عى 
نق�اط غاية باالهمية والتي تجع�ل من الزيارة اضاف�ة اىل بعدها الروحي 
بعداً اخر يتجس�د بالبعد املعريف واالجتماعي لتكون بمثابة مسرة تربوية 
متكامل�ة يتضح من خاللها االثر الكبر يف ش�خصية وروحية املش�اركني 

بها . 
13- االع�الم الش�عبي غر املنظ�م وغر املنتم�ي الي مؤسس�ة حكومية 
او حزبي�ة والذي يدار بش�كل عفوي من خالل الش�باب املؤم�ن بالقضية 
الحس�ينية وال�ذي يريد ان ي�رز الجوانب املضيئ�ة يف هذه الزي�ارة والتي 
ه�ي من الكث�رة حتى تطلبت ان يتم التنويع بش�كل وفح�وى هذا االعالم 
التطوع�ي، بني الكتاب�ة والتصوي�ر الفوتوغرايف والفيديوه�ات والتصميم 
والرسم والتصميم وغرها من االشكال التي تعر عن حجم االبداع الشبابي 

يف هذا الجانب . 
14- التغطي�ات اإلعالمية للقنوات الفضائي�ة من العديد من القنوات حتى 
بات الجالس امام الشاشات يف املنزل ال يجد قناة فضائية ال تخصص جزءاً 
م�ن برامجها اليومية حول ه�ذه الزيارة العظيمة، ب�ل ان بعض القنوات 
الفضائية اوقفت كافة برامجها وحشدت جميع كوادرها وطاقاتها صوب 
نق�ل مراس�م الزي�ارة االربعينية، واللطي�ف باالمر ان حت�ى القنوات التي 
كانت س�ابقا تحارب القضية الحسينية استسلمت لالرادة الشعبية وباتت 
تواك�ب ه�ذه الزيارة وتعرض عى شاش�اتها برامج وتقاري�ر عن الزيارة 

االربعينية. 
15- الرتكيز املجتمعي الش�عبي ع�ى مجمل الزي�ارة االربعينية واهمالها 
م�ا دونها من احداث سياس�ية ورياضية او عى االق�ل عدم التفاعل معها 
بالش�كل املعه�ود، كتش�كيل الحكوم�ة العراقي�ة ونهائ�ي كأس االتحاد 

االسيوي ومباراة الكالسيكو االسباني وغرها . 
16- فشل جميع الحمالت املشبوهة الداعية للتشدد اتجاه الزوار االجانب 
عام�ة وااليرانيني خاص�ة، وابراز الوجه الحقيقي للكرم العراقي وحس�ن 
االس�تقبال والتاكي�د عى ابع�اد التأثرات واملش�احنات السياس�ية وعدم 
ربطها بالعالقات االجتماعية بني الشعوب، وهو ما يعكس النضوج الكبر 
ال�ذي وصل�ه املجتمع العراق�ي الذي بدأ يس�توعب البعد العامل�ي للقضية 

الحسينية .

آليات تعّيني نائب رئيس اجلمهورية جتليات الزيارة األربعينية بعيون كاتب 

تق�ول األبح�اث إن�ه يف مرحل�ة ما من 
الحياة، هناك واحد من أصل 4 أشخاص 
لدي�ه احتمال اإلصاب�ة باالكتئاب، وقد 
تزداد ف�رص اإلصابة به�ذه الحالة إذا 

كان أحد الوالدين قد تعرض لالكتئاب.
وي�درس الباحث�ون األس�باب الكامنة 
وراء االكتئ�اب والت�ي ق�د تك�ون إم�ا 
جراء الحياة غر الس�عيدة أو التهابات 

جينية.
وهناك أدل�ة متزايدة ع�ى أن االلتهاب 
أع�راض  تفاق�م  إىل  ي�ؤدي  أن  يمك�ن 
االكتئاب، وقد ركزت الدراس�ة الحديثة 

عى عالق�ة االس�تجابات العاطفي�ة بتحفيز 
وزي�ادة االلتهاب�ات، وقام الباحثون بدراس�ة 
التوائم املتطابقني للعثور عى بعض اإلجابات، 
باعتب�ار أن لديه�م جين�ات متماثل�ة، وق�د 
أوضحت النتائج أنه باإلمكان وراثة االكتئاب.

 »Edinburgh « وقد أثبت الباحثون من جامعات
و«Cardiff« ولن�دن، وجود 44 جينا عى األقل 
)من حوايل 20 ألف جني(، مرتبطة باالكتئاب، 
وهناك احتمال ب�أن معظمنا قد ورث البعض 

منها.
اإلصاب�ة  يف  فرصن�ا  أن  الباحث�ون  وكش�ف 

باالكتئ�اب تعتمد جزئيا عى عدد تلك الجينات 
وتأثراتها الرتاكمية، وعندما يتمكن الباحثون 
م�ن تحليل عينات أكر م�ن الحمض النووي، 
فمن املحتم�ل العثور عى املزي�د من الجينات 
املرتبط�ة باالكتئ�اب، ولذل�ك ال يوج�د وفق�ا 
للباحث�ني ف�رق كبر بني املصاب�ني باالكتئاب 
والذي�ن ال يعان�ون من�ه، واألهم م�ن ذلك أننا 
جميعا يف خطر مس�تمر لإلصابة بهذه الحالة 

املرضية.
وتعد الجينات مهمة يف هذه الحالة باعتبارها 
باالكتئ�اب،  لإلصاب�ة  الجذري�ة  األس�باب 
وم�ن املع�روف أن العديد منها توج�ه كيفية 

عم�ل الدم�اغ، ويعتق�د الباحث�ون أن 
اضطراب�ات العقل تنت�ج عن اضطراب 

دماغي أسايس.
أما املفاجأة الكرى يف األبحاث الجديدة، 
فه�ي أن العديد من الجين�ات الخطرة 
لإلصابة باالكتئاب تؤثر أيضا عى عمل 

جهاز املناعة.
وقد اتضح أن االلتهاب، وهو االستجابة 
الدفاعي�ة لجهاز املناعة ضد التهديدات 
مثل الع�دوى والفروس�ات والبكتريا 

وغرها، يمكن أن يسبب االكتئاب.
ويقول الباحثون إن االجهاد االجتماعي 
يمكن أن يس�بب التهاب�ا متزايدا يف الجس�م، 
وهذا يرتبط مع حقيقة أن االجهاد االجتماعي 

هو عامل خطر لالكتئاب.
ويعتقد الباحثون أن االلتهاب هو رابط رئييس 
مفق�ود لإلصاب�ة باالكتئاب، وذل�ك نظرا ألن 
اإلجهاد يحفز االلتهابات يف الجسم، وهذا يغر 
طريقة عمل الدماغ، وبالتايل يسبب االكتئاب.

وه�ذه الطريقة للنظر إىل االكتئاب تحمل أمال 
يف عالج�ات جدي�دة تس�تهدف جه�از املناعة 
وااللته�اب بدال من املزاج ببس�اطة كما تفعل 

مضادات االكتئاب الحالية.

اكتشاف عالقة صادمة بني االلتهاب واالكتئاب!

أنوف الكالب تكافح املالريا األغنياء ليسوا أطول عمرًا من الفقراء!
أش�ارت أبح�اث جدي�دة إىل أن أنوف ال�كالب قد تصبح س�الحا قويا يف 
املعركة ضد املالريا، حيث يمكن للحيوان اكتشاف املصابني باملرض عن 

طريق حاسة الشم.
وأظهرت الكالب سابقا دقة عالية يف الكشف عن مجموعة من األمراض 
البرشية، بينها رسطان الروستاتا ورسطان الغدة الدرقية، وأيضا قدرة 
عى تنبيه الناس املصابني بمرض الس�كري بانخفاض مس�توى السكر 
يف ال�دم لديهم. ويقول الباحثون اآلن، إن الكالب أظهرت أيضا قدرة عى 
التعرف عى األفراد املصابني باملالريا حتى وإن لم تظهر عليهم األعراض 
بعد.وكان�ت الكلب�ة »فريا« تس�ر بحماس وس�ط صف م�ن القوارير 
املوضوعة عى قواعد يف غرفة املختر وتشم كال منها عى حدة بحثا عن 

أي عالمات تفيد بوجود مرض. 
وكان�ت جميع القواري�ر تحتوي عى قطع من ج�وارب، وكانت إحداها 

تخص طفال يحمل طفيل املالريا. 
وعندما اكتش�فت »فريا«، وهي من س�اللة »سرنغر سبانيل«، الرائحة 

توقفت وجلست بجوار القارورة يف انتظار جائزة.

أعلن علماء جامعة كوبنهاغن الدنماركية أن ما يشاع عن طول عمر 
األغنياء مقارنة بالفقراء ليس سوى وهم.

وج�اء يف املقال الذي نرشه علماء الجامعة يف مجلة PNAS أن أهمية 
الث�روة وتأثرها يف متوس�ط ط�ول العمر أم�ر مبالغ فيه ج�دا، وأن 
األغني�اء ال يمكنه�م العيش س�نوات أطول من اآلخري�ن فقط ألنهم 

أغنياء.
ويش�ر الباحث�ون إىل أن الوض�ع االجتماعي واالقتصادي للش�خص 
يتغ�ر خالل س�نوات حيات�ه، ويف بع�ض األحيان، يكون ه�ذا التغر 
جذري�ا. لذل�ك من أج�ل أن نفه�م مدى تأث�ر الغنى يف ط�ول العمر، 
اس�تخدم الباحثون بيانات عن طول العمر وأمراض ومستوى الدخل 
ملالي�ني الدنماركي�ني، توفوا أع�وام 1980-2013. وقد تاب�ع العلماء 
مس�ار حياتهم بعد بلوغهم األربعني من العمر.واكتش�ف العلماء أنه 
يف املتوس�ط، يعيش األغنياء الذين عمرهم 40 سنة ثالث سنوات أكثر 
م�ن أقرانهم الفق�راء. ولكن مع اقرتاب س�ن التقاع�د يختفي تأثر 

الغنى تدريجيا، ويف عمر 60 وبعده يزول نهائيا.

الفريوسات للقضاء عىل الرسطان
اكتشف علماء جامعة أوتوغو يف نيوزيلندا كيف 
يعدي فروس »سينيكا فايل« الخاليا الرسطانية 
ويدمرها، ما يس�مح بابت�كار طريقة جديدة 
لعالج األورام الخبيثة مس�تقبال.ويفيد موقع 
EurekAlert ب�أن الخراء تابع�وا كيف يعدي 
هذا الف�روس الخاليا الرسطانية باس�تخدام 
مجهر فائق الدق�ة، يف ظروف درجات الحرارة 
املنخفضة. واتضح أن فروس »س�ينيكا فايل« 
يرتبط بمستقبل الروتني ANTXR1 الذي يقع 

عى س�طح الخاليا املصابة. ويف نفس الوقت، 
ال يمس الفروس بروت�ني ANTXR2 املوجود 
يف األنسجة السليمة. ووفقا للعلماء، ستساعد 
نتائج الدراس�ة عى تطوير طريقة الستخدام 
ه�ذا الفروس دون أن يطور الجس�م مقاومة 
له، وذلك عن طريق تعديله بحيث تبقى بعض 
أجزائ�ه الت�ي تتفاع�ل م�ع ANTXR1 وإزالة 
الج�زء ال�ذي تتفاع�ل مع�ه منظوم�ة مناعة 

الجسم.  

سابقة طبية.. تقنية دفاعية ضد فريوس اإليدز
من�ذ أكثر من ق�رن من الزمان، ش�هد العالم 
مجموع�ة م�ن األح�داث املناخي�ة الطبيعية 
الت�ي أدت إىل الجفاف األكث�ر تدمرا خالل ال� 
800 س�نة املاضية. وأدى الجفاف العظيم إىل 
فشل املحاصيل يف جميع أنحاء آسيا والرازيل 
وإفريقيا منذ ع�ام 1875، ما أدى إىل مجاعة 
واس�عة النط�اق أدت يف النهاي�ة إىل وفاة 50 
مليون شخص. ويف حال حدث ذلك مرة أخرى 
يف يومن�ا هذا، فس�تكون النتائج أس�وأ بكثر 
وفق�ا للعلم�اء. وبالنظر إىل االح�رتار العاملي 
الحايل يف األرض، تش�ر دراس�ة جديدة إىل أن 
موجات الجفاف املماثلة التي تسببها ظاهرة 
»El Niño«، أو غره�ا من األحداث الطبيعية، 

ستكون أكثر كارثية مما كانت عليه يف املايض، 
األم�ر الذي أدى إىل »صدمة ش�ديدة بالنس�بة 
لنظ�ام األغذية العامل�ي«. وُيق�ال إن املجاعة 
العاملي�ة التي حدثت بس�بب الجفاف العظيم 
بني عامي 1875 و1878، تعد واحدة من أسوأ 
الك�وارث اإلنس�انية يف التاريخ. وباس�تخدام 
بيان�ات حلقات األش�جار وس�جالت األمطار 
وإع�ادة نمذجة املناخ، تمك�ن باحثو جامعة 
والية واش�نطن من وصف الظروف التي أدت 
إىل ذلك. ووجد الفري�ق أن العديد من األحداث 
الطبيعي�ة ه�ي املس�ؤولة عن ذل�ك. ويف عام 
1875، فشل موسم الرياح املوسمية يف الهند، 
وجلب الجفاف إىل املنطقة. ثم انتقلت موجات 

الجف�اف إىل رشق آس�يا يف ربيع ع�ام 1867، 
وكذلك معظم إفريقيا وشمال رشق الرازيل، 
وأجزاء من جنوب رشق آس�يا وأسرتاليا. ويف 
ذل�ك الوقت، ق�ام املس�تعمرون الريطانيون 
بتصدير الحبوب م�ن الهند، ما أدى إىل تفاقم 
املش�كلة. وقال دريبتي س�ينغ، وهو أس�تاذ 
مساعد يف كلية البيئة بجامعة والية نيويورك: 
»إن الظروف املناخية التي تسببت يف الجفاف 
العظي�م واملجاعة العاملية نش�أت من تقلبات 
طبيعية. ومن املمكن أن ي�ؤدي تكرارها، مع 
تزايد التأثرات الهيدرولوجية بسبب االحرتار 
العاملي، إىل تقويض األمن الغذائي العاملي مرة 

أخرى«.


