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اإلمام احلسني )عليه السالم(

رضا اهلل رضانا أهل البيت ، نصبر على بالئه 

ويوّفينا أجر الصابرين 

ص2نائب رئيس الربملان: مرشوع »القطار املعلق« ببغداد نقلة كبرية يف قطاع النقل

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزير التجارة يتفقد قسم السيطرة النوعية و رشكات للوزارة ويؤكد أمهية تطبيق املواصفة القياسية واجلودة

رئيس اجلمهورية يدعو كوريا اجلنوبية للمسامهة يف إعادة إعامر العراق

جمزرة األسامك: احلكومة بانتظار »فحص اخلارج«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

م�رّت أي�ام ع�ى حص�ول مج�زرة بحّق 
الث�روة الس�مكية يف محافظ�ة بابل عى 
وج�ه الخص�وص، ويف ع�دد م�ن امل�دن 
واملحافظات األخرى. وتثري هذه املجزرة 
العدي�د م�ن التكهنات حوله�ا، وفيما إذا 
م�ا كان هناك أياٍد خفّية تقف خلفها، أم 
أنها بفعل تلوّث بيئي. عى هذا األس�اس، 
تش�ري مص�ادر إىل أن الحكومة لن تعتمد 
عى التحقيقات الداخلّية فحس�ب، وإنما 
أرس�لت عّينات إىل الخارج للوقوف خلف 
األسباب التي أدت إىل نفوق األسماك بهذه 

الرسعة وهذه األعداد الكبري يف اآلن ذاته. 
واعلن النائب ع�ن بابل منصور البعيجي 
ان الدالئل االولية لنفوق االس�ماك تش�ري 

اىل وباء بكتريي اصابها.
وق�ال البعيجي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه ان »ع�ى رئيس 
ال�وزراء التدخل مبارشة وتش�كيل خلية 
ازم�ة برئاس�ته للوق�وف ع�ى اس�باب 
االزم�ة الكارثي�ة التي اصاب�ت احواض 
االس�ماك يف بابل«، مبينا ان »ذلك ادى اىل 
حصول كارثة بيئي�ة واقتصادية يف بابل 

واملحافظات املجاورة لها«.
واض�اف ان »النتائ�ج االولي�ة تش�ري اىل 

حص�ول وب�اء بكت�ريي اص�اب احواض 
االس�ماك«، الفتا اىل انه »ت�م اخذ عينات 
منها وتم ارسالها اىل ثالثة اماكن االول يف 
بغداد واثنان خارج البلد بطائرات خاصة 
حت�ى يت�م زرعه�ا للوقوف عى الس�بب 
الحقيق�ي له�ذه الكارث�ة الت�ي اصاب�ة 

احواض االسماك«. 
وتابع البعيجي ان »س�بب رسعة انتشار 
ه�ذا املرض ونفوق ه�ذا العدد الكبري من 
االس�ماك يعود لكثرة االحواض املنترشة 
عى نهر الفرات واملس�افات املتقاربة بني 

هذه االحواض.
التفاصيل ص2

حمافظ النجف يطالب
 احلكومة برصف مستحقات الفالحني 

ملوسم الشلب

الـنـفـط:
 طاقة مصفى بيجي ستصل 

اىل »50« باملئة قريبـًا

النفط و الكهرباء:
 رضورة اإلرساع بإنجاز كافة 

االعامل يف حمطة بسامية

دعوات إلدراج »األزمة« على جدول الربملان.. واحملافظات تتخذ »االحتياطات« ملنع وصول األمراض إىل مياهها
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الداخلية : ايقاف محايات احد املسؤولني املعتدين عىل منتسبي املرور شامل غرب بغدادوزيـر الصنـاعـة يتسلــم مـهــام وزارة العـدل وكـالـة
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 يـخـتــار مـحـطـتـه 
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نظام البحرين يقيض عىل املعارضة بـ »السجن املؤبد« 
      بغداد / المستقبل العراقي

قض�ت محكم�ة االس�تئناف البحرينية، أمس 
األح�د، بالس�جن م�دى الحي�اة بح�ق زعي�م 
املعارضة الشيخ عيل سلمان والقياديني الشيخ 
حسن س�لطان وعيل األس�ود بتهمة »التخابر 
م�ع قطر«، لتقيض س�لطة البحري�ن القمعية 

بهذه األحكام عى املعارضة السلمّية.
وألغ�ت املحكمة حكماً برباءة الش�يخ س�لمان 

ورفيقيه من االتهامات التي وجهت لهم.

وكان�ت البحرين قد اتهم�ت املعارضني الثالثة 
بالتخاب�ر م�ع قطر ع�ى خلفية اش�راكهم يف 
محادث�ات إلنهاء األزم�ة التي ش�هدتها البالد 
مطل�ع الع�ام 2011 ضمن مب�ادرة أمريكية- 
قطري�ة للحل الس�يايس. وكان�ت املعارضة قد 
أعلن�ت أن امللك حمد بن عي�ى آل خليفة كان 
رشي�كا يف عملي�ة التف�اوض، وأن االتص�االت 
تم�ت بعلم�ه. وق�ال نائب أم�ني ع�ام الوفاق 
الش�يخ حس�ني الديهي إن وزير خارجية قطر 
الس�ابق حمد بن جاس�م آل ثان�ي كان بمعية 

مل�ك البحرين حني أجرى اتص�االت بأمني عام 
الوفاق. واس�تندت االتهامات لتل�ك االتصاالت 
الهاتفية التي تم اقتطاع أجزاء منها وبثها عرب 
التلفزيون الرسمي بعد تفّجر الخالف الخليجي 
م�ع قطر قبل عام. وكان فريق الدفاع قد طلب 
م�ن املحكم�ة بث التس�جيل كام�ال إال أنها لم 
تس�تجب للطلب. وأكد تقرير اللجنة البحرينية 
املس�تقلة لتق�ي الحقائ�ق التي عينه�ا امللك 
أن اتص�االت جرت بوس�اطة قطرية لتس�وية 

الرصاع السيايس يف البحرين.

رئيس اجلمهورية وحمافظ بغداد يؤكدان عىل رضورة اعادة 
الوجه املرشق للعاصمة بام يليق وتارخيها العريق

حمافظ البرصة يناقش مع السفري اهلولندي 
3امكانية إنشاء سد يف شط العرب 3

       بغداد / المستقبل العراقي

رج�ح النائب ع�ن محافظة الب�رصة فالح 
الخزعيل، أمس األحد، إعادة مرشوع قانون 
املوازن�ة املالي�ة لع�ام 2019 إىل الحكوم�ة 
لصياغته�ا بحس�ب الرؤي�ة الت�ي قدمه�ا 
رئي�س الوزراء ع�ادل عبد امله�دي باملنهاج 
الحكوم�ي، فيما لف�ت إىل أن موق�ف نواب 
املحافظ�ة بش�أن باق�ي الكابين�ة الوزارية 
سيحس�م خالل اجتماع يعقد قبل دخولهم 
جلس�ة الثالثاء. ونقلت وكالة »الس�ومرية 
مي�وز« ع�ن الخزع�يل الق�ول إن »البرصة 

ظلم�ت كث�رياً ول�م تأخذ ج�زءاً يس�رياً من 
حقوقه�ا وق�د طالبن�ا ب�أن يك�ون هن�اك 
وزيرين ضمن الكابينة الوزارية من البرصة 
رغ�م اننا نعلم جي�داً أن الوزي�ر يعمل وفق 
سياسات وزارته والربنامج الحكومي لكنه 
بالرضورة رس�الة مهمة إلبناء البرصة بان 
الحكومة ملتفتة لهم«، الفتاً إىل أننا »طالبنا 
أيضاً بأن يكون األمني العام ملجلس الوزراء 
من املحافظة أيض�ًا«. وأضاف، أن »البرصة 
غني�ة بالكفاءات التي م�ن املمكن أن تغني 
ال�وزارات وتدع�م الحكومة قب�ل أن تكون 
صوتاً للمحافظة خاص�ة أن فيها ما يقرب 

من 300 كفاءة علمية لم يتم تعيينها إضافة 
إىل آالف املهندس�ني العاطل�ني ع�ن العم�ل 
رغم وج�ود 800 رشكة مختص�ة بالقطاع 
النفطي«، الفتاً إىل أنه »من ضمن املطالبات 
التي قدمناه�ا لرئيس ال�وزراء هو إنصاف 
املحافظ�ة بموازن�ة ع�ام 2019 وبحس�ب 
القوانني النافذة ومن أبرزها قانون رقم 21 
املعدل وهي استحقاق وليست منة عليها«.

وتاب�ع، أن »املوازن�ة جاءت م�ن الحكومة 
الس�ابقة إىل الربملان، بالت�ايل من املرجح أن 

يتم إعادتها إىل الحكومة الحالية.
 التفاصيل ص2

الربملان سيعيد املوازنة إىل احلكومة لصياغتها 
وفق رؤية عبد املهدي

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/
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الرتبية متنح )5( درجات لطلبة معاهد الفنون اجلميلة
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت وزارة الرتبي�ة، أم�س األح�د، ع�ن منح 
خمس درج�ات لطلبة معاهد الفن�ون الجميلة 

للعام الدرايس 2017 � 2018.
وذكر بيان لل�وزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن “ال�وزارة قررت من�ح خمس 
درج�ات لطلبة معاه�د الفن�ون الجميلة للبنني 
والبنات وللدراس�ة الصباحية واملس�ائية للعام 

الدرايس 2018/2017”.
يذك�ر ان ال�وزارة وافق�ت يف وقت س�ابق، عىل 
الس�ماح للطلبة الراس�بني بثالثة دروس، باداء 

امتحانات الدور الثالث.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

مرّت أيام ع�ىل حصول مجزرة بح�ّق الثروة 
وج�ه  ع�ىل  باب�ل  محافظ�ة  يف  الس�مكية 
الخص�وص، ويف عدد من امل�دن واملحافظات 
األخ�رى. وتث�ر ه�ذه املج�زرة العدي�د من 
التكهن�ات حوله�ا، وفيما إذا م�ا كان هناك 
أي�اٍد خفّية تقف خلفه�ا، أم أنها بفعل تلّوث 
بيئي. عىل هذا األس�اس، تشر مصادر إىل أن 
الحكومة لن تعتمد عىل التحقيقات الداخلّية 
فحس�ب، وإنما أرس�لت عّين�ات إىل الخارج 
للوق�وف خلف األس�باب الت�ي أدت إىل نفوق 
األس�ماك بهذه الرسعة وهذه األعداد الكبر 

يف اآلن ذاته.
واعل�ن النائب عن بابل منص�ور البعيجي ان 
الدالئل االولية لنفوق االس�ماك تشر اىل وباء 

بكتري اصابها.
وق�ال البعيج�ي يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه ان »عىل رئيس الوزراء 
التدخل مبارشة وتشكيل خلية ازمة برئاسته 
للوقوف ع�ىل اس�باب االزمة الكارثي�ة التي 
اصابت احواض االس�ماك يف بابل«، مبينا ان 
»ذلك ادى اىل حصول كارثة بيئية واقتصادية 

يف بابل واملحافظات املجاورة لها«.
واضاف ان »النتائج االولية تش�ر اىل حصول 
وباء بكتري اصاب احواض االسماك«، الفتا 
اىل انه »تم اخذ عينات منها وتم ارس�الها اىل 
ثالثة اماكن االول يف بغداد واثنان خارج البلد 
بطائ�رات خاص�ة حتى يتم زرعه�ا للوقوف 
ع�ىل الس�بب الحقيقي له�ذه الكارث�ة التي 

االس�ماك«.  اح�واض  اصاب�ة 
وتابع البعيجي ان »سبب رسعة 
انتش�ار هذا املرض ونفوق هذا 
العدد الكبر من االس�ماك يعود 
لكث�رة االح�واض املنترشة عىل 
نهر الفرات واملسافات املتقاربة 
ب�ني ه�ذه االحواض ال�ذي من 
املف�رتض ان تك�ون بني حوض 
واخر املس�افة التقل عن 1000 
مرت وكمية االس�ماك بالحوض 
الواحد ان التتجاوز 700 سمكة 
ولكن مايحصل عكس هذا االمر 
تماما«، مشرا اىل ان »االحواض 
كث�رة ومتالصقة م�ع بعضها 
االس�ماك  وكمي�ة  البع�ض 

بالحوض الواحد تتجاوز ٣000 سمكة االمر 
ال�ذي ادى اىل رسعة انتش�ار الوب�اء برسعة 
مهوله وع�دم مراعاة الرشوط تتحمله وزارة 
املوارد املائية والصحة والزراعة كونها تركت 
هذه االحواض دون محاسبة اوراقبة نتيجة 
تدخل بعض االحزاب املتنف�ذة ووصل الحال 
عىل ماه�و عليه«. واك�د البعيج�ي ان »نهر 
الف�رات م�يء ب�االف االس�ماك النافقة وقد 
وضعت املصدات ملنع عبور هذه االسماك اىل 
املحافظ�ات املجاورة«، مش�ددا عىل رضورة 
ان »يك�ون ه�ذا االج�راء رسيعا ملن�ع تلوث 
مي�اه نه�ر الفرات ال�ذي سيس�بب كارثة يف 
حال لم يتم السيطرة عىل هذا االمر بالرسعة 
املمكنة«. وب�ني البعيجي ان »هذه االحواض 
تعترب س�ببا بمنع وصول مي�اه نهر الفرات 

اىل املحافظ�ات الجنوبية كونها منترشة عىل 
جانب�ي النه�ر باع�داد كبرة، حي�ث تقطع 
املي�اه من التدفق بص�ورة طبيعية«، مطالبا 
الجهات املس�ؤولة ب�«التدخل بشكل مبارش 
ومحاس�بة املقرصين ووض�ع حلول رسيعة 
ملعالج�ة هذه االزمة بارسع وقت النها اذا لم 
تعالج ستكون هناك كارثة حقيقية ستصيب 

محافظاتنا نتيجة االهمال الحكومي«.
بدورها، دع�ت حركة الوفاق الوطني، االحد، 
اىل تش�كيل لجن�ة م�ن ارب�ع وزارات وجهاز 

االمن الوطني للتحقيق بنفوق االسماك.
وقال�ت الحرك�ة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه انه »بقل�ق بالغ نتابع 
تداعي�ات كارث�ة نف�وق االس�ماك يف باب�ل 
واقتصادي�ا  بيئي�ا  الس�لبية  وانعكاس�اتها 
خصوصا مع توارد االنباء عن انتقال الكارثة 

اىل محافظ�ات اخرى«، داعيا الجهات املعنية 
والتداب�ر  االج�راءات  باتخ�اذ  »االرساع  اىل 
الالزم�ة اليق�اف ه�ذه املأس�اة والح�د من 
تداعياته�ا، والت�ي تأتي بعد اس�بوعني فقط 
م�ن اع�الن وزارة الزراع�ة نجاحه�ا بتأمني 
االكتف�اء الذات�ي للبالد من االس�ماك املحلية 
بنس�بة 100%«. وج�ددت الحرك�ة الدع�وة 
ل�«تش�كيل لجنة من وزارات الصحة والبيئة 
وامل�وارد املائي�ة والزراعة وجه�از املخابرات 
الوطن�ي واج�راء تحقي�ق ف�وري وعاجل يف 
السبب الحقيقي الذي يقف وراء تلك الكارثة، 
والعم�ل ع�ىل الح�د م�ن انتش�ارها وع�دم 
تكرارها ووضع الضوابط والعالجات الالزمة 
لها«، مطالبة »الجه�ات الحكومية املختصة 
اىل تشكيل لجنة وزارية مختصة تقوم بجرد 
االرضار الناتج�ة عن هذه الكارثة وتعويض 

املترضري�ن عنها ب�أرسع وقت 
ممكن«.

ورأت النائب�ة عن تحالف البناء 
سناء املوس�وي أن سبب نفوق 
االسماك يف محافظة بابل يعود 

اىل قلة الكوادر البيطرية.
وقال�ت املوس�وي يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »السبب وراء نفوق األسماك 
هو قلة الك�وادر البيطرية التي 
من واجباتها االساسية حماية 
الثروة الحيوانية للبلد والحفاظ 
ع�ىل االمن الغذائي وتش�خيص 
ومكافحة االمراض التي تصيب 
الث�روة الحيوانية قب�ل حدوثها 
وبالتايل ايصال غ�ذاء صحي وآمن وخايل من 

االمراض«.
وطالبت وزارة الزراعة »برضورة وضع خطة 
اسرتاتيجية لدعم توظيف االطباء البيطريني 
وزي�ادة حص�ة التعيين�ات كونه�م يمثلون 
جدار الصد االول امام االمراض واالوبئة التي 

تصيب الثروة الحيوانية بالبلد«.
األس�ماك  »نف�وق  أن  املوس�وي  واضاف�ت 
الهائل�ة  يف محافظ�ة باب�ل به�ذه األع�داد 
حص�ل بس�بب م�رض مش�خص يف الع�راق 
من�ذ ثمانيني�ات القرن املايض وه�و التعفن 
البكتري، وكذلك لقلة الواردات املائية ووجود 
أقفاص غر مرخصة«. وتابعت »وكذلك لقلة 
اع�داد الكوادر البيطري�ة املتعينة يف الوزارات 
ذات العالقة بصحة الغذاء وبالنظر ملا يعانيه 

الع�راق من امراض كثرة قس�م منها معدي 
لالنسان والقسم االخر يسبب خسائر مادية 
كبرة القتصاد البلد فيجب دعم تعيني االطباء 
البيطري�ني ألخ�ذ دوره�م امليدان�ي ملكافحة 

املسببات املرضية قبل حدوثها«.
يف غض�ون ذل�ك، طال�ب النائب ع�ن ائتالف 
س�ائرون صب�اح العكي�ي رئاس�ة مجل�س 
النواب ب�إدراج نفوق االس�ماك ع�ىل جدول 

اعمال الجلسة املقبلة.
وق�ال العكي�ي يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه »بع�د كارث�ة نفوق 
االس�ماك يف نهر الفرات يف محافظات الفرات 
االوس�ط، يتطل�ب االن م�ن رئاس�ة مجلس 
النواب ادراج فقرة نفوق االسماك عىل جدول 
االعمال جلس�ة الثالث�اء املقبل ومناقش�تها 

التخاذ قرار وفتح تحقيق هذه الكارثة«.
واض�اف ان »عىل الحكومة العراقية تعويض 
املترضرين والخارسين من مربي االس�ماك، 
ومنحه�م قروضاً املصارف الحكومية بفوائد 
بس�يطة او بدونه�ا، للس�يطرة ع�ىل نفوق 

واعادة انعاش االسماك«.
هيث�م  باب�ل  محافظ�ة  ع�ن  النائ�ب  وكان 
الجبوري، اكد اليوم األحد، ان نفوق االسماك 
بانتظ�ار  ونح�ن  »مقص�ود«،  باملحافظ�ة 

التقرير الطبي ملعرفة السبب.
وقد اتخ�ذت ع�دد م�ن املحافظاتإج�راءات 
وقائي�ة لع�دم وص�ول األم�راض إىل مياهها 
األمر الذي قد يؤدي إىل هالك الثروة السمكية 
وتل�ّوث املي�اه والتس�بب بأزم�ة ال يمك�ن 

السيطرة عليها.

دعوات إلدراج »األزمة« على جدول الربملان.. واحملافظات تتخذ »االحتياطات« ملنع وصول األمراض إىل مياهها

جمزرة األسامك: احلكومة بانتظار »فحص اخلارج«

       بغداد / المستقبل العراقي

رج�ح النائب عن محافظة البرصة فالح 
الخزع�ي، أم�س األحد، إع�ادة مرشوع 
قان�ون املوازن�ة املالي�ة لع�ام 2019 إىل 
الحكوم�ة لصياغته�ا بحس�ب الرؤي�ة 
الت�ي قدمه�ا رئي�س الوزراء ع�ادل عبد 

امله�دي باملنهاج الحكومي، فيما لفت إىل 
أن موقف ن�واب املحافظة بش�أن باقي 
الكابينة الوزارية سيحسم خالل اجتماع 
يعق�د قب�ل دخوله�م جلس�ة الثالث�اء. 
ونقل�ت وكالة »الس�ومرية مي�وز« عن 
الخزعي القول إن »البرصة ظلمت كثراً 
ولم تأخذ جزءاً يس�راً من حقوقها وقد 

طالبنا ب�أن يكون هن�اك وزيرين ضمن 
الكابين�ة الوزارية من الب�رصة رغم اننا 
نعلم جيداً أن الوزير يعمل وفق سياسات 
لكن�ه  الحكوم�ي  والربنام�ج  وزارت�ه 
بالرضورة رس�الة مهم�ة إلبناء البرصة 
ب�ان الحكومة ملتفتة لهم«، الفتاً إىل أننا 
»طالبن�ا أيضاً ب�أن يكون األم�ني العام 

ملجلس ال�وزراء م�ن املحافظ�ة أيضاً«. 
وأض�اف، أن »البرصة غني�ة بالكفاءات 
الت�ي م�ن املمك�ن أن تغن�ي ال�وزارات 
وتدع�م الحكومة قب�ل أن تك�ون صوتاً 
للمحافظ�ة خاص�ة أن فيه�ا م�ا يقرب 
من ٣00 كف�اءة علمية لم يت�م تعيينها 
إضافة إىل آالف املهندس�ني العاطلني عن 

العم�ل رغم وج�ود 800 رشكة مختصة 
بالقط�اع النفط�ي«، الفت�اً إىل أن�ه »من 
ضمن املطالب�ات الت�ي قدمناها لرئيس 
الوزراء ه�و إنصاف املحافظ�ة بموازنة 
ع�ام 2019 وبحس�ب القوان�ني النافذة 
ومن أبرزها قان�ون رقم 21 املعدل وهي 
استحقاق وليست منة عليها«.وتابع، أن 

»املوازنة جاءت من الحكومة السابقة إىل 
الربملان، بالتايل من املرجح أن يتم إعادتها 
إىل الحكومة الحالية لصياغتها بحس�ب 
الرؤية التي قدمها عب�د املهدي باملنهاج 
الحكومي كي تكون منس�جمة معه وال 
تكون ذريعة لع�دم التنفيذ للمنهاج من 
بعض ال�وزراء أو الحكومة بذريعة عدم 

وجود تخصيصات له�ا باملوازنة«، مبيناً 
أن »ن�واب املحافظ�ة س�يجتمعون قبل 
جلسة السادس من ترشين الثاني الحايل 
ليحس�موا موقفه�م للخ�روج بقرارات 
وموق�ف موحد بالجلس�ة قب�ل الدخول 
والتصويت عىل الوزراء وهو حق طبيعي 

كممثلني للمحافظة«.

الربملان سيعيد املوازنة إىل احلكومة لصياغتها وفق رؤية عبد املهدي

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب االول لرئيس مجلس النواب حسن 
كريم الكعبي، أم�س األحد، ان مرشوع قطار 
املعل�ق يف العاصم�ة بغ�داد يع�د نقل�ة كبرة 

بقطاع النقل.
ونق�ل مكتب النائ�ب االول االعالم�ي يف بيان 

تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، عن 
الكعب�ي قوله خالل مؤتمر قطار بغداد املعلق 
من قبل رشكتي الستوم الفرنسية وهيونداي 
الكورية الجنوبية، إنه »من الرضوري السعي 
املواطن�ني يف ش�تى  الدائ�م النه�اء معان�اة 
مفاصله�م اليومي�ة س�يما الخدمي�ة، وعدم 
االكتفاء بإطالق الوعود بما يخص املش�اريع 

االسرتاتيجية والخدمية يف البالد بصورة عامة 
والعاصم�ة بغ�داد بص�ورة خاص�ة«، داعي�ا 
الجه�ات املعني�ة اىل »اإلرساع بتنفيذ مرشوع 

القطار املعلق يف بغداد بفرتة زمنية قصرة«.
واضاف البيان ان »الكعبي التقى عىل هامش 
املؤتم�ر الس�فر الفرنيس لدى الع�راق بورنو 
أوبر وبحث معه آلية التنفيذ الفعي للمرشوع 

ومدت�ه وتمويل�ه والضمان�ات الكفيلة بعدم 
تعطيله، وإنجازه وف�ق التوقيتات املوجودة، 

وذلك بحضور النائبة اآل طالباني«.
ولف�ت الكعبي اىل ان »ه�ذا املرشوع مهم جدا 
ونقلة كبرة يف مجال النقل ملساهمته الفاعلة 
يف تقليل االزدحامات والزخم املروري الحاصل 

يف شوارع العاصمة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة 
اقلي�م  يف  واالس�تفتاء  لالنتخاب�ات 
كردس�تان، أمس االحد، ان الس�لطة 
القضائي�ة يف االقليم س�تدعو برملان 
كردس�تان لعق�د جلس�ته االوىل من 

دورته الجديدة. وقال املتحدث باسم 
مفوضي�ة االقلي�م ش�روان زرار، يف 
بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
نس�خة من�ه، ان�ه »م�ن املق�رر ان 
يدع�و رئيس مجل�س القضاء االعىل 
يف اقلي�م كردس�تان ي�وم االح�د، اىل 
عقد اوىل جلس�ة برملان كردستان يف 

دورت�ه الجدي�دة«. واض�اف »كنا قد 
اقرتحن�ا ان يعق�د برملان كردس�تان 
يف  الجدي�دة  لدورت�ه  جلس�اته  اوىل 
الس�ابع من ترشي�ن الثاني الجاري، 
الداء اليم�ني الدس�توري«. وفتح�ت 
مراكز االقرتاع يف ٣0 ايلول 2018، يف 
محافظات إقليم كردس�تان، ابوابها 

ام�ام الناخب�ني ل�الدالء بأصواته�م 
النتخاب�ات برملان االقلي�م. واظهرت 
الديمقراطي  الح�زب  النتائ�ج ف�وز 
الكردستاني ب�595 ألفاً و592 صوتاً، 
يلي�ه االتح�اد الوطني الكردس�تاني 
ب��287 ألف�اً و575 صوت�اً، وحركة 
التغير حصل�ت عىل 164 ألفاً و٣٣6 

صوتاً، وحراك الجيل الجديد 11٣ ألفاً 
و297 صوتاً، فيما حصلت الجماعة 
االس�المية الكردستانية عىل 94 ألفاً 
و992 صوتاً، وقائمة االصالح 69 ألفاً 
و477 صوتاً، وقائمة النرص 1٣ ألفاً 
الش�يوعي  و708 أص�وات، والحزب 

الكردستاني عىل 7069 صوتا.

نائب رئيس الربملان: مرشوع »القطار املعلق« ببغداد نقلة كبرية يف قطاع النقل

        بغداد / المستقبل العراقي

 تفقد الدكتور محمد هاشم العاني 
وزي�ر التج�ارة، قس�م الس�يطرة 
العام�ة  الرشك�ة  يف  النوعي�ة 
لتجارة امل�واد الغذائية واطلع عىل 
االج�راءات التي يتبعها القس�م يف 
التدقيق وفحص امل�واد الغذائية ) 
السكر والزيت( املوردة اىل مخازنها 
بواس�طة املناش�ئ الوطنية. واكد 
هاش�م اثناء الزيارة، ع�ىل اهمية 
القياس�ية  املواصف�ة  تطبي�ق 
الفح�ص  عملي�ات  يف  العراقي�ة 
املختربي والتدقيق بالنوعيات قبل 
عملية تجهيز املواطنني، فضال عن 

توف�ر االدوات واملع�دات الخاصة 
بعملي�ات الفحص بش�كل دوري 
لضمان انس�يابية عملية الفحص 
املختربي وتحدي�د نتائج الكميات 

املتعاقد عليها.
واضاف، ان«الفرتة املقبلة ستشهد 
عملي�ات مراقب�ة وتدقي�ق آلليات 
الفح�ص املختربي، لبيان س�المة 
ضم�ن  املوزع�ة  الغذائي�ة  امل�واد 
التموينية والتي  البطاقة  مفردات 
ان كان مؤرشعليه�ا رداءة  بعض 
املواد وعدم صالحية اخرى، بسبب 
ع�دم التدقي�ق يف الي�ات الفحص 
املختربي ومراجعة عمل منظومة 
الس�يطرة النوعي�ة الت�ي البد وان 

يدق�ق يف عملها بش�كل دوري من 
قبل اجهزة الرقابة التجارية«.

واس�تمع الوزي�ر اىل رشح مفصل 
عن عمل جهاز الس�يطرة النوعية 
قدمه العاملني يف القسم، باالضافة 
اىل االلي�ات املتبع�ة يف اعالن نتائج 
الفحوص املختربية ملادتي )السكر 
والزي�ت( ضم�ن مف�ردات امل�واد 
الغذائي�ة. وع�ىل نف�س الصعي�د 
زار وزي�ر التج�ارة مق�ر ال�وزارة 
يف منطق�ة الخالن�ي املتوق�ف عن 
العم�ل من�ذ 200٣، واطل�ع ع�ىل 
االرضار الناجم�ة ع�ن العملي�ات 
العس�كرية واالهم�ال ال�ذي الزم 

االدارات السابقة.

وزير التجارة يتفقد قسم السيطرة النوعية و رشكات للوزارة 
        بغداد / المستقبل العراقيويؤكد أمهية تطبيق املواصفة القياسية واجلودة

أعلن�ت وزارة العدل، أمس األحد، عن 
تس�لم وزير الصناعة صالح عبد الله 

الجبوري، مهام وزارة العدل وكالة.
وقال�ت وزارة الع�دل يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
إن�ه »ج�رت يف مق���ر وزارة العدل، 
، مراس�م تس�ليم واس�تالم حقيب�ة 
وزارة الع�دل بحض�ور كادر الوزارة 
املت�����ق�دم، ب�ني الوزير الس�ابق 
حي�در الزامي والوزي�ر الحايل وكالة 

صالح الجبوري«.
وأك�د الجب�وري، وفقاً للبي�ان، عىل 
ركي�زة  باعتباره�ا  ال�وزارة  »دور 
أساسية من ركائز الدولة العراقية«، 
مشراً إىل أن »املرحلة املقبلة من عمل 

ال�وزارة ستس�اهم يف إعم�ار الوطن 
وخدمة املواطن«.

وأضاف، أن »النه�وض بعمل الدوائر 
جمي�ع  تكات�ف  يتطل�ب  العدلي�ة 
العامل�ني يف ال�وزارة والعم�ل بروح 
الفريق إلكمال املهام الكبرة املناطة 
بال�وزارة ع�ىل املس�تويني الخدم�ي 

واألمني«.
وكان مجلس النواب صوت بجلس�ته 
التي عقدت مس�اء ي�وم االربعاء 24 
ترشي�ن االول 2018، عىل منح الثقة 
اىل 14 وزيراً من كابينة رئيس الوزراء 
ع�ادل عبد امله�دي، فيما ت�م تأجيل 
ثماني وزارات من بينها وزارة العدل 
اىل الجلس�ة املقبل�ة ملجل�س الن�واب 
املقررة يف السادس من ترشين الثاني 

الحايل.

وزير الصناعة يتسلم مهام وزارة العدل وكالة

السلطة القضائية يف كردستان تدعو برملان االقليم لعقد جلسته االوىل الثالثاء

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�در القض�اء العراق�ي، أم�را بإيق�اف 
حماي�ات اح�د املس�ؤولني املعتدي�ن ع�ىل 
منتس�بي امل�روريف س�احة ع�دن ش�مال 
غ�رب بغداد.وذكر بي�ان ل�وزارة الداخلية 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه 
إن�ه >عىل ض�وء ما تم تداول�ه عىل مواقع 
التواصل االجتماعي ح�ول قضية االعتداء 

عىل منتس�بي  رشطة امل�رور بالقرب من 
س�احة عدن، وبعد متابع�ة املوضوع من 
الوكيل االقدم ش�خصياً، فقد اصدر قايض 
التحقيق املخت�ص امراً بايق�اف حمايات 
احد املس�ؤولني الذين قاموا باالعتداء عىل 

منتسبي املرور اثناء اداء واجبهم<.
وأض�اف أن >وزارة الداخلي�ة ل�ن تتهاون 
يف تطبي�ق القانون وحماية منس�وبيها يف 

ذلك.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعت�رب رئيس تيار الحكم�ة عمار الحكيم، 
أمس االح�د، ان »تفرد« الوالي�ات املتحدة 
االمريكية بقراراتها ضد طهران، معتربا ان 
ذلك يمثل »س�ابقة خطرة« ولها تبعاتها 
ع�ىل املجتم�ع اإلنس�اني.وقال الحكيم يف 
بيان تلقت«املستقبل العراقي« نسخة منه، 
»استقبلنا ممثل االمني العام لألمم املتحدة 
يان كوبيتش وبحثنا معه تطورات الشأن 
الس�يايس العراقي واملس�تجدات االقليمية 
والدولية، حيث ش�ددنا عىل رضورة إنهاء 

معاناة الش�عب العراقي م�ن خالل تقديم 
الخدمات وتوف�ر الحياة الح�رة الكريمة 

ألبنائه والقضاء عىل الفساد«.
واضاف الحكيم، »ويف الش�أن الدويل عربنا 
عن استغرابنا من تفرد واشنطن بقراراتها 
ضد طهران حيث يمثل ذلك سابقة خطرة 
و له�ا تبعاته�ا املؤس�فة ع�ىل املجتم�ع 
اإلنساني و الدويل وعربنا عن تضامننا مع 
الش�عب اإليراني الشقيق وهو يتعرض اىل 
هذا الحصار الجائ�ر، ودعونا اىل دور اكرب 
للمنظم�ة الدولية يف العراق ودعمه داخليا 

ويف اروقة االمم املتحدة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

قضت محكمة جنايات بابل حكما بإعدام 
م�دان بقت�ل أحد ضب�اط الداخلية ش�غل 

منصب مدير دائرة الجوازات يف بابل.
وق�ال مراس�ل املرك�ز االعالم�ي ملجل�س 
القضاء األعىل إن »الهيئة األوىل يف محكمة 
جناي�ات بابل نظ�رت قضية امل�دان بقتل 

مدير الجوازات يف املحافظة وقضت حكما 
بإعدام�ه«. وأضاف املراس�ل أن »املحكمة 
رأت أن األدل�ة املتحصلة ومنها ما رصدته 
كامرات املراقب�ة واعرتافات املتهم يف دور 
التحقي�ق كافية لتجري�م املتهم وأصدرت 
قراره�ا باإلعدام ش�نقا حت�ى املوت بحق 
املدان وفقا ألحكام املادة الرابعة من قانون 

مكافحة اإلرهاب« رقم 1٣ لسنة 2005.

الداخلية: ايقاف محايات احد املسؤولني املعتدين 
عىل منتسبي املرور شامل غرب بغداد

احلكيم يعد تفرد واشنطن بقراراهتا ضد طهران 
»سابقة خطرية«

جنايات بابل حتكم باإلعدام عىل قاتل مدير اجلوازات يف املحافظة
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   بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت الهيئة العامة للجمارك، تس�ببها 
يف تعطي�ل مرشوع م�اء البرصة الكبري 
من خ�ال تأخري دخ�ول امل�واد األولية 

الخاصة باملرشوع.
وقالت الهيئة يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، انها »تس�تغرب مما تناقلته 
بع�ض ال�وكاالت االخباريه يف صفحات 
التواص�ل االجتماعي ح�ول ترصيحات 
األعم�ار  وزارة  يف  املس�ؤولني  بع�ض 
واإلسكان والبلديات الذين يتهمون فيها 
املراك�ز الكمركية يف املنافذ الحدودية يف 
الب�رصة بتعطيل دخ�ول امل�واد األولية 

ملرشوع ماء البرصة الكبري«.
واضاف�ت، انه�ا »أدخل�ت خ�ال االيام 
املاضي�ة ٥٠ حاوي�ة خاص�ة بمرشوع 
ماء البرصة عن طريق املركز الكمركي 
يف أم ق�رص الش�مايل«، مش�رية اىل انها 
»ووجهت الهيئة يف وقت سابق مراكزها 
الكمركية اتخاذ األجراءات التي تس�هم 
يف ترسي�ع دخ�ول م�واد م�رشوع ماء 
البرصة الكبري بمجرد وصولها للمراكز 
الكمركية بعد إكمال األجراءات الازمة 
ألدخاله�ا وف�ق القوان�ني والتعليم�ات 

النافذة«.
واكدت الهيئة انها »تدعم جميع املشاريع 
واالس�تثمارية  والتنموي�ة  الخدمي�ة 
ال�وزارات  جمي�ع  وتدع�و  الب�اد  يف 
املحلية)محافظ�ني- والحكوم�ات 

مجال�س محافظات( إىل رفع مس�توى 
الحلق�ات  لتج�اوز  معه�ا  التنس�يق 
البريوقراطية واإلداري�ة التقليدية التي 
قد تعيق دخول املواد األولية للمش�اريع 

الكبرية.

اجلامرك تنفي تسببها 
بتعطيل مرشوع ماء 

البرصة

    بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت هيأة املنافذ الحدودية اجتماعه�ا الدوري العارش، ملجلس 
الهي�أة والذي يضم يف عضويته الوزارات والهيئات املمثله العامله 

يف املنافذ الحدودية.
وناقش املجتمعون فقرات جدول األعمال الخاص باألجتماع الذي 
تن�اول ع�دة مواضيع ومنها مناقش�ة التوصية املتعلق�ة بالقرار 
)3( م�ن أجتماع اللجنة الفنية لتس�هيل النق�ل والتجارة ملنظمة 
)األس�كوا(، كما تم مراجع�ة األليات املتبع�ة يف معاينة البضائع 
الداخلة عرب املنافذ الحدودية وكذلك تفعيل مكاتب وزارة التجارة 

ضمن الدوائر العاملة يف املنافذ .
وأضاف أنه >تم مناقشة االيرادات املتحققة من البضائع والسلع 
الداخل�ة اىل الع�راق عرب املناف�ذ  باألضافة اىل حص�ة املحافظات 
املخصصة وفق القانون والدعوة اىل تخصيص نسبة منها لتطوير 

املنفذ واملناطق املحيطه به<.
وأختت�م األجتم�اع ب�<أتخ�اذ ع�دة توصي�ات وأرس�الها لغرض 
الحص�ول عىل موافق�ات أصولية وف�ق الضواب�ط القانونية من 
أصحاب القرار وأيجاد الحلول املناس�بة لتذلي�ل العقبات يف عمل 

كافة الدوائر العاملة يف املنافذ الحدودية.

املنافذ احلدودية تراجع اآلليات 
املتبعة يف معاينة البضائع الداخلة 

    بغداد / المستقبل العراقي

املنتج�ات  توزي�ع  رشك�ة  س�اهمت 
النفطي�ة عرب قس�م خدم�ات الصيانة 
املركزي التابع له�ا مع رشكات نفطية 
أخرى برف�ع املخلفات البيئي�ة الناتجة 
عن نفوق األسماك يف محافظة بابل من 
خال آلياتها وذلك بالتنسيق مع مجلس 
املحافظة واستنفرت ماكاتها يف فروع 
الرشك�ة يف محافظات الفرات األوس�ط 
للمنتج�ات النفطي�ة وآلياتها الثقيلة يف 
تل�ك املحافظات س�عياً منه�ا لتنظيف 
األنهر والس�واقي من تلوثات ممكن أن 

تحدث يف وقٍت قريب.
وجاء ذلك بتوجيه من معايل وزير النفط 
ومتابع�ة مبارشة م�ن قب�ل مدير عام 
رشك�ة التوزيع املهندس كاظم مس�ري 
ياس�ني ال�ذي أكد ب�دوره ع�ىل حرص 
وزارة النفط والرشكة عىل حد سواء عىل 
املساهمة يف حل كافة األزمات بمختلف 

املجاالت  والتي تحتاج جهد كبري لحلها 
وعمل كل ما من شأنه خدمة املواطنني 
س�واء من خال ماكاته�ا أو آلياتها أو 
عرب توفري املشتقات النفطية، مشيداً يف 
الوقت ذاته عن الجهود الكبرية والحثيثة 
الت�ي بذلها منتس�بو ف�روع الرشكة يف 
محافظ�ات الف�رات األوس�ط ألوق�ات 
متأخ�رة من الليل لغ�رض إتمام العمل 
بأفضل صورة وبالتعاون مع منتس�بو 

بعض الرشكات النفطية األخرى.
ويف ذات السياق، أشاد مجلس محافظة 
بابل بالجهود الكبرية التي تبذلها وزارة 
النف�ط الت�ي أثبت�ت وجوده�ا يف كافة 
املجاالت ويأت�ي دعمها للقطاعات ذات 
الطاب�ع الخدم�ي س�عياً منه�ا لتقديم 
الك�رام  للمواطن�ني  الخدم�ات  أفض�ل 
وم�ن خ�ال التوجيهات املس�تمرة من 
قب�ل معايل وزي�ر النفط الدكت�ور ثامر 
الغضبان ومتابعة الس�يد وكيل الوزارة 

لشؤون التوزيع.

املنتجات النفطية تساهم برفع خملفات 
نفوق األسامك من خالل آلياهتا

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط، ق�رب تشغيل مصفى 
الصم�ود )بيج�ي( بنس�بة تق�ارب نصف 
طاقته�ا التصميمي�ة، مبين�ة أن ط�اق�ة 
التصفية ف�ي ع�م�وم ال�ب�اد بلغت حاليا 

7٠٠ أل�ف برميل.
وق��ال وكيل ال��وزارة في�اض نعمة ف�ي 
ترصي�ح صحف�ي، إن�ه »ت��م ت�أه�ي��ل 

طاقت�ه  ورف�ع  كرك�وك  مصف�ى 
االنتاجي�ة م�ن 3٠ اىل ٥٥ ألف برميل 
يوميا، وكذلك تأهيل مصفى )الكسك( 
ومضاعفة طاقت�ه االنتاجية من 1٠ 

اىل 2٠ ألف برميل يوميا«.
وأض�اف نعمة ، أن »االعمال تضمنت 
الصيني�ة  مصف�ى  تأهي�ل  ايض�ا، 
وزي��ادة طاقت�ه التكريري�ة من 2٠ 
ال��ى 3٠ أل�ف برمي�ل يوميا، اضافة 
اىل تش�غيل مصفى حديثة بواقع 16 
ألف برمي�ل يوميا«، مؤك�دا ان »اهم 

االنج�ازات التي حققتها ال��وزارة وبجهد 
ماكاتها املحلية، ه��و اع�ادة ت�ش�غي�ل 
م��صايف ال�ص�مود )ب�يجي( ب�ن�س�ب�ة 
2٠ ب�امل�ئ��ة م��ن ط�اق�ت��ه التكريرية 

السابقة البالغة 3٥٠ الف برميل يوميا«.
الفني�ة  امل�اكات  »اس�تمرار  اىل  واش��ار 
االج�زاء  تأهي�ل  بعملي�ات  والهندس�ية 
االخرى من املصف�ى، ومن املؤمل ان تنجز 
عمليات تش�غيل وحدات اخرى بنسبة 2٠ 

باملئة خ�ال االش�هر الستة املقبلة ليعاود 
املصفى انتاجه من جديد بنس�بة 4٠ باملئة 
م��ن ط�اق�ت�ه ال�ت�ص�م�ي�م�ي�ة، م��ا 
ي�س�د نسبة ك�ب�ي�رة م�ن اح�ت�ي�اج�ات 

ال�ب�اد للمشتقات النفطية«.
)بيج�ي(  الصم�ود  مص�ايف   « ان  واك�د 
نتيج�ة  كب�رية  ارضار  اىل  تعرض�ت  ق�د 
امل�ف�خ�خات وال�ع�ب�وات ال�ن�اس��ف�ة 
امل�ت�ع�م�د  ال�ت�خ�ري��ب  وع�م�ل�ي�ات 
ع�ىل اي�دي »داع�����ش« االرهابي 
، م���ا أثر يف ج�م�ي�ع م�ف�اص�له، 
م�واد  اس�ت�ي�راد  يتطل�ب  م��ا 
اح�ت�ي�اط�ي�ة م�ن رشكات عاملية 

الع�ادة تاهيله«.
وخت�م نعم�ة بالق�ول« وعلي�ه فان 
ال�وزارة ات�ص�ل�ت ب�ال�ش��رك�ات 
ال�ع�امل�ي�ة وت�م ابرام عقود لتوريد 
تلك املواد بأرسع وقت ممكن، منوها 
بان »اعمال التأهيل مس�تمرة وبأيد 

عراقية وبمواد متوفرة داخل الباد.

النفط: طاقة مصفى بيجي ستصل 
اىل »50« باملئة قريبًا

  بغداد / المستقبل العراقي

ناقش�ت وزارة التخطيط، رؤية العراق للتنمية 
املس�تدامة 2٠3٠ يف ض�وء االه�داف الس�بعة 
عرش التي تبنتها االمم املتحدة لتحقيق التنمية 
املس�تدامة يف العالم من خ�ال مكافحة الفقر 
وحماي�ة الفئ�ات الهش�ة ومواجه�ة التقلبات 
املناخي�ة واملحافظ�ة ع�ىل البيئة. وذك�ر بيان 
املكت�ب االعامي يف ال�وزارة تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، ان »وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان 

ترأس اجتماعا للجنة الفنية للتنمية املستدامة 
الت�ي ضم�ت ع�ددا م�ن املديري�ن العامني. يف 
الوزارة ونخبة من الخرباء املعنيني بهذا امللف«. 
واضاف البيان ان »االجتماع ناقش ما تضمنته 
رؤية العراق للتنمية املس�تدامة 2٠3٠ يف ضوء 
االج�راءات والخط�وات التي اتخذته�ا الجهات 
املعنية ومنها الربنامج الحكومي الجديد وخطة 
التنمية الخمس�ية 2٠1٨-2٠22 واس�راتجية 
تخفي�ف الفق�ر 2٠1٨-2٠22 وباق�ي الخطط 
واالجتماعي�ة  االقتصادي�ة  واالس�راتيجيات 

والت�ي اعدت بالتعاون والتنس�يق مع الربنامج 
االنمائ�ي لألم�م املتح�دة )UNDP(«. وتابع ان 
»وكي�ل وزارة التخطي�ط اك�د خ�ال االجتماع 
وبم�ا  واضح�ة  املس�ارات  تك�ون  ان  رضورة 
يحقق تنمية مستدامة حقيقية من خال خلق 
اقتصاد متنوع ومستدام واالستجابة للتحديات 
الت�ي يواجهه�ا البل�د، ودعم الفئات الهش�ة يف 
املجتم�ع ع�رب سياس�ة التمكني«، الفت�ا اىل ان 
»العراق حقق خط�وات مهمة يف مجال تحقيق 
الحك�م الرش�يد وتعزي�ز الامركزي�ة االداري�ة 

املتمثلة بنقل صاحيات الوزارات اىل الحكومات 
»الع�راق  ان  وأردف  املحافظ�ات«.  يف  املحلي�ة 
يعد م�ن البلدان القليل�ة يف املنطقة التي عملت 
عىل املس�توى املحيل واعداد خطط تنموية عىل 
مس�توى املحافظات«، موجها »شكره لفريق 
الربنام�ج االنمائي لألمم املتح�دة يف بغداد الذي 
ق�دم الكثري م�ن الدعم والعون للع�راق يف إطار 
اعداد رؤي�ة التنمي�ة املس�تدامة 2٠3٠ وكذلك 
الشكر موصول للبنك الدويل الذي أسهم معنا يف 

هذا الجهد الحيوي الهام«.

    بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئي�س الجمهورية بره�م صالح، كوري�ا الجنوبية اىل 
املساهمة بإعادة إعمار العراق.

وذك�ر بيان رئايس تلتقه »املس�تقبل العراق�ي«، ان »صالح 
اس�تقبل يف قرص الس�ام ببغ�داد صباح اليوم األحد س�فري 

الجمهوري�ة الكوري�ة ل�دى العراق س�ونغ وون�غ يوب ويف 
مس�تهل اللقاء نقل الس�فري تهاني الرئي�س الكوري)مون 
جاي إن( إىل الرئيس صالح بمناس�بة تسلمه منصب رئيس 

الجمهورية«.
وفيما أكد الرئيس برهم صال�ح أهمية العاقات التي تربط 
العراق وكوريا، شدد عىل رضورة تمتينها يف جميع امليادين، 

السيما التجارية واالقتصادية والتبادل األكاديمي.
وأش�اد رئي�س الجمهورية بالدعم الك�وري للعراق يف حربه 
ضد االرهاب، ومش�اركتها بتأهيل البنى التحتية األساسية، 
داعيا الرشكات الكورية للمساهمة يف اعادة اعمار العراق. 

من جانبه جدد الس�فري الكوري دعم باده للعراق ورغبتها 
بتوسيع أطر التعاون الثنائي يف املجاالت كافة.

التخطيط تناقش رؤية العراق للتنمية املستدامة 2030

رئيس اجلمهورية يدعو كوريا اجلنوبية للمسامهة يف إعادة إعامر العراق

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد وكيل وزير الكهرباء، عادل جريان، ووكيل وزارة النفط 
لش�ؤون الغ�از، حامد الزوبع�ي، عىل ع�ىل رضورة اإلرساع 
بإنج�از كافة االعمال، وادخال الوحدات البخارية املتبقية يف 

محطة بسماية قبل وأثناء اشهر الصيف املقبل.
وذكر يف بيان ل�وزارة الكهرباء، تلقته »املس�تقبل العراقي« 
ان “وكي�ا النفط و الكهرباء، زارا محطة كهرباء بس�ماية 
االس�تثمارية، ملتابع�ة اجرائات تنظيف خط الغ�از االيراني 
املغذي للمحط�ة املذكورة، فضا عن إكم�ال اعمال املرحلة 

الثانية للمحطة، والشبكة الكهربائية”.
واض�اف ان “ت�م عق�د اجتم�اع موس�ع حرضه ع�دد من 

م�اكات وزارت�ي الكهرباء والنفط بحضور املس�تثمر، وقد 
وجه الوكيل جريان الرشك�ة برضورة اإلرساع بإنجاز كافة 
االعم�ال، وادخال الوح�دات البخاري�ة املتبقية قب�ل وأثناء 

اشهر الصيف املقبل”.
واشار البيان اىل ” تشكيل فريق عمل لغرض املتابعة مرتبط 

بمكتب الوكيل”.
واوض�ح ان ” ال�وكاء من خ�ال اتصال هاتف�ي مع املاك 
املتقدم يف رشكة الغاز اإليرانية، اتفقا عىل إرسال فريق فني 
مش�رك من وزارتي الكهرباء والنفط والرشكة املنفذة لعقد 
اجتماعاً يف محطة الفحص والقياس داخل الحدود اإليرانية 
خال اليومني املقبلني لوضع خط�ة متكاملة للحصول عىل 

غاز نقي.

النفط و الكهرباء: رضورة اإلرساع بإنجاز كافة االعامل يف حمطة بسامية
   النجف / المستقبل العراقي

 طال�ب محافظ النجف لؤي اليارسي الحكومة االتحادية اإلرساع 
برصف مستحقات املزارعني والفاحني ملحصول الشلب )الرز( .

وذك�ر اليارسي يف تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ، ان » 
القطاع الزراعي مهم يحتاج اىل دعم الحكومة االتحادية للنهوض 

به وتعزيز القدرات الزراعية يف العراق لتأمني الرصيد الغذائي ».
وطالب ب� » ضمان حقوق املزارع�ني والفاحني املادية واملعنوية 
وتامني الحي�اة الكريمة لهم من خال اإلرساع بتس�ديد الوزارات 

املعنية ملستحقاتهم املالية«.
ودعا اليارسي اىل » االرساع بتسديد حقوق الفاحني خصوصا وان 
الحكومة السابقة اتخذت قرار بتسديد مستحقات الفاحني وهذا 

االمر بحاجة اىل متابعة رسيعة لضمان وصول حقوق الفاحني.

   بغداد / المستقبل العراقي

 ح�ذرت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، من رشاء الس�مك املس�تورد 
املوجود يف االس�واق، مبينة ان هناك مخاوف ايضاً من اس�تخدام 

السمك املصاب باالمراض وبيعه يف االسواق.
وق�ال مدي�ر الصحة العام�ة يف الدائرة نازك الفت�اوي يف ترصيح 
صحف�ي إن “الصحة لم يردها بعد الس�بب الرئي�ي لنفوق هذا 
الك�م الهائل م�ن االس�ماك، حيث ان نتائ�ج التحقي�ق والتحليل 

بنفوق االسماك ستظهر يف القريب العاجل”.
واض�اف الفتاوي، أن “نفوق االس�ماك يؤثر بش�كل س�لبي عىل 
صحة االنس�ان، حي�ث تم توجي�ه كت�اب اىل وزارة الصحة بمنع 
دخ�ول االس�ماك اىل العاصمة بغ�داد، عىل غرار م�ا فعلته بعض 

املحافظات”.
واوض�ح ان�ه “تم توجي�ه الف�رق الصحي�ة بمتابعة مح�ال بيع 
االس�ماك وخاصة املستورد، حيث من املمكن ان يكون حاوياً عىل 
امراض قد ترض بصحة االنسان، وعىل العكس من ذلك فأن وزارة 

الصحة لم تمنع رشاء السمك الحي املوجود يف االسواق”.
ولف�ت الفت�اوي إىل أن “هن�اك مخ�اوف من تس�ويق االس�ماك 
املصابة باألمراض وبيعه�ا اىل املواطنني، وبالتايل انتقال االمراض 

من االسماك املصابة اىل االنسان.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغداد، عن اصاح عدد من التخس�فات ضمن قاطع 
بلدية الصدر الثانية استعدادا ملوسم االمطار . 

وذكر بي�ان ملديرية العاقات واالعام يف بيان تلقت »املس�ختقبل 
العراقي«نسخة منه، ان »ماكات قس�م املجاري بالدائرة البلدية 
و بالتع�اون مع دائرة املش�اريع قامت بإصاح )24(من مجموع 
)26( تخس�فاً وسيتم اصاح التخسفني االخريين يف االيام القليلة 

املقبلة » 
واضاف�ت، ان »القس�م ق�ام باعمال صيان�ة املحطات الرئيس�ة 
والحاكم�ة والغواطس وعمل صيانة متكاملة عىل جميع املولدات 
وتزويده�ا بالوق�ود ال�ازم الجل ضم�ان اس�تمرار عملها بحال 
انقط�اع التيار الكهربائي فضا عن اعمال صيانة جميع خطوط 

و شبكات ترصيف مياه االمطار والرصف الصحي .

امانة بغداد تعلن اصالح »24« 
ختسفًا يف العاصمة

حمافظ النجف يطالب احلكومة برصف 
مستحقات الفالحني ملوسم الشلب

صحة الكرخ حتذر من رشاء السمك 
املستورد يف األسواق

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح رضورة 
اع�ادة الوجه امل�رشق للعاصمة بغ�داد بما 

يليق وتاريخها العريق .
وذكر بيان رئايس تلقته »املستقبل العراقي« 
ان« صالح اس�تقبل يف قرص الس�ام ببغداد 
ظه�ر الي�وم األح�د محافظ بغ�داد عطوان 

العطواني ».
وأك�د رئي�س الجمهوري�ة بحس�ب البيان 

» أهمي�ة عم�ل محافظ�ة بغ�داد يف تقديم 
وتوف�ري  البغ�دادي  للمواط�ن  الخدم�ات 
متطلب�ات العي�ش الكريم« ، مش�ددا عىل » 
رضورة توفري التخصيصات واملس�تلزمات 
الرضورية العادة تأهيل املؤسسات الخدمية 
العاصم�ة بغ�داد، فض�ا ع�ن رضورة  يف 
والثقافي�ة  التاريخي�ة  باملعال�م  االهتم�ام 
واع�ادة الوج�ه املرشق للعاصم�ة بما يليق 

وتاريخها العريق« .
كما أشار صالح إىل » ملف نقل الصاحيات 

بني الحكومة املركزي�ة والحكومات املحلية 
»، مبين�ا » أهمية حس�م وتنظيم هذا امللف 
الحي�وي ملا له من تأث�ري مبارش عىل الحياة 
اليومية للمواطنني وتقديم الخدمات لهم«.

ولف�ت البيان اىل ان » العطواني اس�تعرض 
من جانبه املش�اريع والخدم�ات التي تقوم 
بها املحافظ�ة واملعوقات الت�ي تحول دون 
تطوي�ر عمله�ا، مؤك�دا ح�رص املحافظة 
بكاف�ة مفاصله�ا لاضطاع ب�دور أكرب يف 

تقديم الخدمات البناء بغداد.

رئيس اجلمهورية وحمافظ بغداد يؤكدان عىل رضورة اعادة 
الوجه املرشق للعاصمة بام يليق وتارخيها العريق

    البصرة / المستقبل العراقي

 بح�ث محافظ البرصة اس�عد العيداني، مع س�فري مملكة 
هولن�دا يف الع�راق ماتايس فول�رز، والذي ق�دم للمحافظة 
برفق�ة رشكة )بوس�كارس( املتخصصة بأنش�اء الس�دود، 

إنشاء سد يف شط العرب.
وقال العيداني، يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »يوم 
ام�س االحد ش�هد لقاء موس�ع بني خرباء الب�رصة ورشكة 
بوس�كارس املتخصصة بانشاء السدود حيث ستقام ورشة 
ملناقش�ة عرض اعمال الرشك�ة يف قاعة فندق البرصة الدويل 
وس�يكون هن�اك نقاش موس�ع م�ع املعنيني م�ن ضمنهم 

خ�رباء يف مرك�ز علوم البح�ار واملوارد املائي�ة ومتخصصني 
من جامعة البرصة بش�أن انشاء السد عىل ان تقدم الرشكة 

العرض واعداد الدراسة خال 2٠ يوما«.
وأش�ار اىل ان »الحكوم�ة املحلي�ة حريصة ع�ىل التعاقد مع 

رشكة عاملية رصينة يف مجال انشاء السدود«.
م�ن جانبه قال س�فري مملك�ة هولن�دا يف الع�راق ماتايس 
فولرز، وف�ق البيان، ان »اللقاء مع محافظ البرصة اس�عد 
العيداني  تضمن عدة امور ابرزها ملف انش�اء الس�د، فضا 
عن العرض املقدم من رشكة بوسكارس الهولندية املختصة 
بانش�اء الس�دود، باإلضافة اىل مناقشة ملفات اخرى تتعلق 

بالزراعة وادارة املوارد املائية.

حمافظ البرصة يناقش مع السفري اهلولندي 
امكانية إنشاء سد يف شط العرب
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يف الجريدة الرسمية التي ستجري يف تمام الساعة العارشة صباحا يف 20/ 11/ 2018 يف قسم االمالك واالرايض وللمرة الثالثة

 26309 /21 /12 /8
2018 /11 /1    

جلنة البيع واإلجيار 
الثانية يف حمافظة نينوى

إعالن ثاين  135    2018/10/15
اش�ارة اىل اعالنن�ا االول داخل�ي )77( لس�نة 2007 الص�ادر 

2018/6/12
 تعلن اللجنة أعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف أدناه والعائدة 
ملكيتها إىل مديرية بلدية بعشيقة  وفقا إلحكام القانون  21  لسنة 2013   
وبطريقة املزايدة العلنية. فعلى الراغبني باإلجيار مراجعة مديرية بلدية بعشيقة  
وخ�الل مدة )15( ي�وم  تبدأ من اليوم التايل لنش�ر اإلعالن بالصحف 
مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغ�ة )50%( من القيمة املقدرة 
وستجري املزايدة يف اليوم األخري من مدة اإلعالن ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى على إن يقوم بتسديد باقي 
بدل اإلجيار والرسوم األخرى وإبرام العقد خالل مدة ثالثون يوم من تاريخ 
تصديق قرار اإلحالة وخبالفه يعترب املستأجر ناكال ويعاد اإلعالن عن تأجر 
امللك وعلى حساب الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف األخرى 
املرتتب�ة على ذلك إضافة إىل مصادرة أماناته وعدم الس�ماح له بالدخول 

باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية بعشيقة.
مالحظة/ مدة اإلجيار سنة واحدة فقط وان الدكانني 46 و 40 نكول

احلقوقي 
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

رقم القطعة واملقاطعةنوع العقار ورقمهت

485 بعشيقة الدكاكني 3 و 46 و 147

650 بعشيقةالدكاكني 16 و 24 و25 و 29 و 230

640 بعشيقة دكان 39 و 340

اعالنرئاسة جامعة جابر بن حيان الطبية 
)مزايدة علنية للمرة الثانية(

تعلن رئاس�ة جامعة جابر بن حيان الطبية / ش�عبة العقود الحكومية عن اجراء 
املزايدة العلنية )للمرة الثانية(   لتأجري حق التصوير الفوتوغرايف يف الجامعة وملدة 
س�نة واحدة فقط ، فعىل الراغبني باالش�راك باملزايدة العلنية اعاله مراجعة مقر 
رئاس�ة الجامعة الواقع يف محافظة النجف االرشف / شارع نجف -كوفه -مقابل 
معهد العلمني للدراسات العليا وخالل مدة )15( خمسة عرش يوما ابتداءاً من اليوم 
التايل لنرش االعالن لغرض اس�تالمهم وثائق املزايدة العلنية التي س�يكون موعدها 
يف يوم األثنني املصادف  )19/11/2018( الس�اعة العارشة صباحا يف مقر رئاسة 
الجامعة وفقا للرشوط املرفقة مع االعالن ، علما ان القيمة التقديرية ملبلغ االيجار 

السنوي هي )   4000000( أربعة ماليني دينار فقط .

فقدان 
فقدت هوية املوظفني ) باج عظم عاج ( والصادرة من امانة بغداد 
/ دائ�رة بلدية املنصور – مكتب التصاريح االمنية بأس�م املوظفة 

سلوى جميل داود – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
������������������������������������������������������

فقدان 
فقد من�ي الباج والصادر من وزارة الع�دل / دائرة االصالح املرقم 
) 4618 (  بأس�م حسني بجاي عسكر سلطان – فمن يعثر عليها 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1743 / ب3 / 2018 

التاريخ : 4 / 11 / 2018 
اعالن 

اىل املدعى عليه : يحيى عيل نارص 
اق�ام علي�ك املدعي ) برهان رش�يد علي�وي ( امام ه�ذه املحكمة 
الدعوى املرقمة اعاله وطلبوا الزامك بتحويل قطع االرايض املرقمة 
88 / 3 و 89 / 3 و 91 / 3 و 92 / 3 مقاطع�ة 22 مه�ردار او 
ارج�اع مبلغ مقداره ثالثمائة وخمس�ون مليون دينار وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ عيىس حمد س�لمان 
امل�ؤرخ 23 / 10 / 2018 تعذر علينا تبليغه كونه مرتحل اىل جهة 
مجهولة وحس�ب اشعار املختار عبد الواحد سلمان حسني مختار 
منطق�ة حي املصطفى / بعقوبة واملصدق من املجلس البلدي عن 
طري�ق مركز رشطة بعقوب�ة الجديدة بكتابه�م املرقم 17739 يف 
23 / 10 / 2018 ق�ررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك عن طريق النرش 
بواس�طة صحيفتني يوميتني محليت�ني للحضور اىل هذه املحكمة 
صباح يوم 19 / 11 / 2018 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة 
عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 3761 / ش1 / 2018 

التاريخ : 4 / 11 / 2018 
اىل املدعى عليها / حال عبد االمري نحو 

م / تبليغ 
اقام املدعي هادي حس�ن عبد الله الدعوى الرشعية املرقمة اعاله 
وموضوعه�ا ع�زل وصاي�ة الوصية فخري�ة كاظم كري�م ونصب 
املدعي وصيا عىل القارصة س�والف جاسم حسن وملجهولية محل 
اقامت�ك تقرر تبليغك نرشا بالصحف عىل موعد املرافعة املؤرخ 18 
/ 11 / 2018 ويف ح�ال عدم حضورك س�وف تجري املرافعة بحق 

غيابا ووفق القانون .
القايض 

عمار ثامر مطني 
������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة جديدة الشط 
العدد : 163 / ب / 2018 

التاريخ : 28 / 10 / 2018 
اعالن 

اىل املدعى عليها ) ابتس�ام كاظ�م جعفر ( تقرر تبليغك عن طريق 
الن�رش يف صحيفت�ني محليت�ني كون�ك مرتحلة اىل جه�ة مجهولة 
وحس�ب اش�عار املجلس املحيل لحي الس�يدية وذلك لوجود دعوى 
مقام�ة ض�دك يف محكمة بداءة جديدة الش�ط بالعدد 163 / ب / 

2018 واعالمك عن موعد املرافعة املصادف 15 / 11 / 2018 .
القايض 

عبد املطلب حمدان جرب 
قايض محكمة بداءة جديدة الشط

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

اىل الرشي�ك ) قتيب�ه زي�دان خلف ( توجب علي�ك الحضور اىل مقر 
بلدي�ه النج�ف لغرض اص�دار اجازه بن�اء للعق�ار املرقم 86613 
/3 ح�ي النداء خالل ع�رشه ايام وبخالفه س�تتم االجراءات دون 

حضورك 
طالب االجازه عيل يعقوب يوسف

الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة اجلنوبية
اعالن تنويه 

نرش يف جري�دة املس�تقبل العراقي الع�دد 1776 بتاريخ 
2018/11/1 اع�الن تمدي�د املناقص�ة 2018/2 ون�رش 
التمدي�د 2018/11/6 املص�ادف االح�د خط�أ  تاري�خ 

والصحيح الثالثاء لذا اقتىض التنويه.

الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص
اعالن رقم )13688( 
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتاجري  املشيدات املدرجة 
ادن�اه يف محافظة )ميس�ان(  يف اليوم )الثالثني( تبدا اعتبارا م�ن اليوم التايل لنرش االعالن 
وفق�ا لقانون بي�ع وايجار ام�وال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013 وال�رشوط التي يمكن 
الحص�ول عليها من قس�م الرشكة اع�اله لقاء مبل�غ )5000( دينار غري قابل�ة للرد فعىل 
الراغبني الحضور  يف الس�اعة الحادية عرش يف قس�م الرشكة يف محافظة )ميسان( عىل ان 
يق�دم املزايد كت�اب يؤيد براءه ذمته من الرضيبة معن�ون اىل )الرشكة العامة الدارة النقل 
الخاص( وهوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية او )البطاقة الوطنية املوحدة( وبطاقة 
الس�كن )النس�خ االصلية( ويدفع التامينات القانونية البالغة 20% مرضوبا يف عدد س�نني 
العقد بصك مصدق ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% وكذلك يتحمل  
الن�اكل ف�رق البدلني يف عدد س�نني العقد ويف حال�ة مصادفة موعد املزايدة عطلة رس�مية 

تجري املزايدة يف اليوم التايل 

مدة االيجار سنتان .. يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة 
مالحظة : يف حالة شمول املرأب بالتطوير يتم فسخ العقد

العدد : 13688
التاريخ 2018/11/1

عبد العظيم عبد القهار جاسم 
املدير العام وكالة

المالحظاتالتامينات اسم العقارت

لكل محل 182,400 الف دينارمحالت رقم )3/2/1( في مرأب العمارة الموحد1

 266,400 الف دينار مقهى رقم )1( في مرأب العمارة الموحد2



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1778( االثنين  5  تشرين الثاني  2018 اعالنات5

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 12214

التاريخ 4 / 11 / 2018 
اعالن فقدان املدعو هناد حممد مراد

بتاري�خ 25 / 6 / 2007 فقد املدعو نهاد محمد مراد متوجهاً من 
داره يف منطقة سبع البور اىل مقر عمله يف منطقة الكاظمية ولم 
يعث�ر عليه لح�د االن ولم يصل من�ه اي خرب يفيد ببقائ�ه حياً او 
موته وبتاريخ 27 / 9 / 2018 قدم املدعو محمد مراد كاظم طلباً 
يطلب فيه نصبه قيماً عىل املفقود ولده ) نهاد محمد مراد ( وعىل 
اوالده القارصين كل من .......... وذلك الدارة ش�ؤونه واملحافظة 
عىل امواله اس�تناداً الحكام املادة 87 من قانون رعاية القارصين 
رقم 78 لس�نة 1980 املعدل عليه فق�د قررت املحكمة االعالن عن 
حالة الفق�دان يف صحيفتني محليتني وعىل كل من لديه معلومات 
ع�ن املفقود اعاله الحضور اىل هذه املحكمة وخالل ثالثة ايام من 

تاريخ النرش لالدالء بتلك املعلومات
القايض / طارق رواد عباس

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل يف البرصة الصباحي

اعالن
اىل  /رشك�ة ن�ور الخليج لالتص�االت واملق�اوالت العامة 

املحدودة � املدير املفوض � عزيز عيل رفعت
قدم الس�يد مدي�ر ع�ام الرشكة العام�ة النت�اج الطاقة 
الكهربائي�ة للمنطق�ة الجنوبية وكيل�ة الحقوقي / عبد 
الحس�ن ياس�ني عيل االنذار املرقم 24447 سجل 123 يف 
2018/10/24 يتضم�ن رضورة حض�ور املدير املفوض 
لرشكتك�م اعاله او م�ن ينوب عنه قانون�ا لعدم قيامكم 
بتنفي�ذ التزاماتك�م بالعق�ود الت�ي ت�م التعاق�د معك�م 
بموجبه�ا بالعدد ) 10742 يف 2009/10/4( ) 10744 يف 
2009/10/4( ) 11053 يف 2009/10/11( و )11054 
يف 2009/10/11( لغ�رض تقدي�م دفوعك�م التحريرية 
ام�ام لجنة الرشكة ولدى ارس�ال اوراق االنذار مع اوراق 
التبليغ بواسطة مركز رشطة الرباضعية اعيد االنذار غري 
مبل�غ ك�ون الرشكة مرتحل�ة اىل جهة مجهولة وحس�ب 

رشح  املبلغ الخاص باملركز ورشح املجلس البلدي
لذا تقرر تبليغكم بواس�طة الصحف اليومية اس�تنادا اىل 
قانون التبليغات القضائية والعدلية وبناءا عىل طلبه زود 

بهذا االعالن بتاريخ 2018/11/4
الكاتب العدل يف البرصة  الصباحي

www.moj.gov.iq

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة الخالص 

العدد : 277 / ب / 2018 
التاريخ : 1 / 11 / 2018 

اعالن 
نفي�ذا لقرارن�ا الص�ادر من ه�ذه املحكمة يف 
الدع�وى اعاله والقايض بازالة ش�يوع العقار 
املوصوف بيعا والعائد للس�يد ) احس�ان ستار 
س�عيد ( والكتس�اب القرار الدرج�ة القطعية 
تق�رر االع�الن ع�ن بيع�ه يف الصح�ف املحلية 
وملدة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش 
فع�ىل من ل�ه الرغب�ة مراجعة ه�ذه املحكمة 
مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة 
10 % م�ن القيم�ة املقدرة ل�ه البالغة ) 000 / 
000 / 5 ( خمس�ة مالي�ني دين�ار ان ل�م يكن 
رشي�كا وس�تجري االحال�ة القطعي�ة بعهدة 
الراغ�ب االخري بع�د الس�اعة الثانية عرش من 
يوم املزايدة وان الداللية ورسوم التسجيل عىل 

املشرتي . 
االوصاف : 

1 – ن�وع املل�ك ورقم�ه : قطع�ة ارض مل�ك 
رصف.

1 / 4013 مقاطعة 47 جديدة االغوات .
2 – االوصاف واملشتمالت : قطعة ارض خالية 

من البناء .
3 – املساحة : 2 أولك .
4 – الشاغل : اليوجد .

5 – القيم�ة التقديري�ة : ) 000 / 000 / 5 ( 
خمسة ماليني دينار الغريها .

القايض 
عدنان حسني عيل

��������������������������������������
جمهورية العراق

مجلس القضاء األعىل
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد: 2018/8105

 التاريخ:2018/11/4
نرش اعالن

قدم�ت املس�تدعية )س�عدية جاس�م محمد( 
طل�ب اىل هذه املحكمة تطلب فيه اصدار حجر 
وقيمومة لزوجها املفقود )قاسم طلب احمد( 
والذي فقد بتاريخ 2015/11/5 عليه واستنادا 
لقانون رعاية القارصين قررت املحكمة نرشه 
بصحيفتني محليتني لغ�رض التثبت من حياة 

املفقود  
القايض األول

احمد إبراهيم رمضان
��������������������������������������

اعالن دعوة دائنني 
نحن املصفي�ان املحاميان صالح مهدي صالح 
و ياسمني خميس حمد لرشكة حيدر السعدي 
للتجارة العام�ة / مرشوع فردي أدعو كل من 
ل�ه ح�ق أو دي�ن ع�ىل الرشك�ة مراجعتي عىل 
العن�وان التايل بغ�داد الحارثية ش�ارع الكندي 

عمارة مدني الحديثي الطابق الثالث
املصفيان املحاميان

صالح مهدي صالح و ياسمني خميس حمد
�����������������������

اعالن دعوة دائنني 
ان�ي املصف�ى املحامي�ة رحمة عم�اد لرشكة 
االتص�ال الرسي�ع للتج�ارة العام�ة مح�دودة 
املس�ؤولية أدع�و كل م�ن له ح�ق أو دين عىل 
لرشك�ة مراجعت�ي عىل العن�وان الت�ايل بغداد 

شارع السعدون / عمارة النجوم /ط 2
املصفى املحامية

رحمة عماد
��������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ه الص�ادره م�ن نقاب�ه 
املهندس�ني العراقي�ني باس�م ) حس�ن فارس 
رس�ول ( رق�م الهوي�ه 3842 تاري�خ االصدار 
2016/5/6  عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

اعالن
 اىل الرشكاء ) رياض جاسم محمد ومحمد عبد 
الزهره حس�ني وفراس عبد الحس�ن رش�يد ( 
اقتىض حضوركم اىل مقر بلديه النجف لغرض 
اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 183/ 3835 
حي املعلمني خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضوركم  
طالب االجازه رضا حسني خليل

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

تنويه 
كنا ق�د نرشن�ا يف جريده املس�تقبل 
العراق�ي بالع�دد 1774 يف 23 / 10 
/2018 إع�الن مديري�ه زراعه صالح 
الدي�ن وق�د ورد س�هوا يف ت)10 ( يف 
حق�ل املس�احه) 120 دون�م( خطاء 
والصحي�ح )123 دون�م( ل�ذا اقتىض 

التنويه.
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل

العدد : 710/ش/2018
التاريخ: 2018/11/4

اىل / املدعى عليه ) حسني عبد الله جاسم(
اقامت املدعية ) عدوية محمود محمد( ضدكم 
الدع�وى املرقم�ة 710/ش/2018 امام هذه 
املحكم�ة والت�ي تطلب فيه�ا ) تفريق للهجر( 
ولع�د معرف�ة مح�ل اقامت�ك ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالنا بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
وعن�د ع�دم حضورك يف ي�وم املرافع�ة املوافق 
2018/11/14 او ارسال من ينوب عنك قانونا 
س�تجري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

القانون.
القايض

معد نجم عبيد
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 827/ج/2018
التاريخ: 2018/10/9

اىل / املته�م اله�ارب ) عم�ار ع�زاوي عبد الله 
حسني(

اعالن
حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة )827/

عقوب�ات   1/459 امل�ادة  وف�ق  ج/2018( 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار املختار 
املرفق يف اضبارة الدع�وى تقرر تبليغك بموعد 
ام�ام  للحض�ور   2018/11/13 املحاكم�ة 
ه�ذه املحكمة ويف حالة ع�دم حضورك تجري 

املحاكمة غيابيا وفق القانون.
القايض

محمد عبد السجاد عبود
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 831/ج/2018
التاريخ: 2018/10/9

اىل / املته�م الهارب ) ضياء ناظم جاس�م طه 
الخاقاني(

اعالن
حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة )831/

عقوب�ات   1/459 امل�ادة  وف�ق  ج/2018( 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار املختار 
املرفق يف اضبارة الدع�وى تقرر تبليغك بموعد 
ام�ام  للحض�ور   2018/11/13 املحاكم�ة 
ه�ذه املحكمة ويف حالة ع�دم حضورك تجري 

املحاكمة غيابيا وفق القانون.
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد: 122/ج2018/2
التاريخ: 2018/10/24

اىل / املتهم الهارب ) رضوان ياسني محمد(
اعالن

حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة )122/
باملش�تكي ) حس�ني  ج2018/2( والخاص�ة 
كاظ�م عب�ادي وضام�د ه�ادي كاظ�م ( وفق 
املادة 230 وبداللة مواد االشرتادك 49-48-47  
وملجهولية محل اقامتك حسب االشعار املرفق 
يف ثناي�ا ه�ذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بوج�وب الحض�ور يف موع�د 
املحاكم�ة املصادف ي�وم 2018/11/29 وعند 
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا 

وعلنا حسب االصول.
القايض

عدنان كريم عبد عيل
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املشخاب
العدد: 323/ج/2018

التاريخ: 2018/10/21
اعالن

اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم )323/
املج�رم  بح�ق   2018/10/21 يف   ) ج/2018 
اله�ارب ) باس�م كاظ�م حس�ن عب�د الزريف( 
غيابيا الحك�م بعقوبة الغرامة املالية مقدارها 
ملي�ون دين�ار تدف�ع اي�رادا لخزين�ة الدول�ة 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 1/459 عقوبات ومن 
حقه االع�رتاض عىل الحكم الغيابي اعاله مدة 
ثالثة اش�هر من تاريخ نرش االعالن وعند عدم 
االعرتاض يصب�ح الحكم بالتجري�م والعقوبة 
بمنزلة الحكم الوجاهي اس�تنادا الحكام املادة 

243/أ االصولية.
القايض

احمد عبد مسلم
 ��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املشخاب
العدد: 238/ج/2018
التاريخ: 2018/9/30

اعالن
اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم )238/

املج�رم  بح�ق   2018/9/30 يف  ج/2018( 
الهارب ) باسم كاظم حسن عبد الزريف( غيابيا 
الحك�م بالحبس الش�ديد ملدة خمس س�نوات  
استنادا الحكام املادة 1/459 عقوبات واعطاء 
الحق للمشتكي ) بهاء احمد عباس( بمراجعة 
املحاك�م املدني�ة للمطالبة بحق�ه بالتعويض 
بعد اكتس�اب الق�رار درجة البت�ات ومن حقه 
االع�رتاض ع�ىل الحك�م الغياب�ي اع�اله مدة 
ثالثة اش�هر من تاريخ نرش االعالن وعند عدم 
االعرتاض يصب�ح الحكم بالتجري�م والعقوبة 
بمنزلة الحكم الوجاهي اس�تنادا الحكام املادة 

243/أ االصولية.
القايض

احمد عبد مسلم
��������������������������������������

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء 
/ املديري�ة العام�ة النتاج الطاق�ة الكهربائية 
املنقطة الوس�طى باس�م )حس�ن عبدالسادة 
عبدالل�ه( الرجاء من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 1927/ج2018/1

التاريخ 2018/10/31
اعالن

اىل املتهم الهارب / حسني حيدر محمد عيل
حي�ث انك مته�م يف الدعوى املرقم�ة )1927/

)س�مري  باملش�تكي  والخاص�ة  ج2018/1( 
خليل طالب( وفق امل�ادة 1/456/أ من قانون 
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرف�ق يف ثنايا ه�ذه الدع�وى عليه 
قررت املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور 
يف موعد املحاكمة املصادف  يوم 2018/12/5 
وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 1914/ج2018/2

التاريخ 2018/10/24
اعالن

اىل املتهم الهارب / عالء حسن طاهر
حي�ث انك مته�م يف الدعوى املرقم�ة )1914/

ج2018/2( والخاصة باملشتكي )الحق العام( 
وف�ق امل�ادة 1/24/ثالثا  من قانون االس�لحة  
وملجهولية محل اقامتك حسب االشعار املرفق 
يف ثناي�ا ه�ذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بوج�وب الحض�ور يف موع�د 
املحاكمة املصادف  ي�وم 2018/11/29 وعند 
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا 

وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 1028/ج2018/3

التاريخ 2018/10/21
اعالن

اىل املته�م اله�ارب / حس�ان عبد ال�رزاق عبد 
الكاظم 

حي�ث انك مته�م يف الدعوى املرقم�ة )1028/
)قاس�م  باملش�تكي  والخاص�ة  ج2018/31( 
س�وادي عبي�د( وف�ق امل�ادة 446  عقوب�ات  
وملجهولية محل اقامتك حسب االشعار املرفق 
يف ثناي�ا ه�ذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بوج�وب الحض�ور يف موع�د 
املحاكمة املصادف  ي�وم 2018/11/21 وعند 
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا 

وعلنا حسب  االصول
القايض

احمد كاظم جبار
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 1918/ج2018/2

التاريخ 2018/10/28
اعالن

اىل املتهم الهارب / عيل محمد كريم
حي�ث انك مته�م يف الدعوى املرقم�ة )1918/

ج2018/2( والخاصة باملشتكي )حيدر موىس 
بعيوي( وف�ق املادة 431  وبدالل�ة املواد 47 و 
48 و49 عقوب�ات  وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا ه�ذه الدعوى 
علي�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بوجوب 
الحض�ور يف موع�د املحاكم�ة املص�ادف  يوم 
2018/11/29 وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف 

تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب  االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل

العدد : 24808
التاريخ 2018/11/4 
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 758/ج /2018
التاريخ 2018/10/16

اىل / املشتكي / حليم موىس جواد
اعالن غيابي

حيث انك مش�تكي بالدعوى املرقمة 758/
ج/2018 واملتهم�ان فيه�ا س�جاد م�وىس 
جواد وعباس موىس جواد وفق احكام املادة 
وملجهولي�ة  عقوب�ات    49/48/47/413
مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك للحض�ور امام 
ه�ذه املحكم�ة بموع�د املحاكم�ة املواف�ق 
2018/11/18 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 

تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 892/ج /2018
التاريخ 2018/10/17

اىل / املتهم الهارب / اياد حسن جاسم 
اعالن غيابي

حي�ث ان�ك متهم بالدع�وى املرقم�ة 892/
ج/2018 واملش�تكي فيها الحق العام  وفق 
احكام القرار 154 لسنة 2001    وملجهولية 
مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك للحض�ور امام 
ه�ذه املحكم�ة بموع�د املحاكم�ة املواف�ق 
2018/11/20 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 

تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 685/ج /2018
التاريخ 2018/10/16

اىل / املته�م اله�ارب / م�وىس ع�ي ناج�ي 
الشبالوي

اعالن غيابي
حي�ث ان�ك متهم بالدع�وى املرقم�ة 685/

ج/2018 واملش�تكي فيها الحق العام   وفق 
اح�كام امل�ادة 240 عقوب�ات  وملجهولي�ة 
مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك للحض�ور امام 
ه�ذه املحكم�ة بموع�د املحاكم�ة املواف�ق 
2018/11/18 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 

تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 845/ج /2018
التاريخ 2018/10/16

اىل / املتهم الهارب / رضغام باقر كنيوي
اعالن غيابي

املرقم�ة  بالدع�وى  مش�تكي   ان�ك  حي�ث 
845/ج/2018 واملش�تكيان فيه�ا حس�ن 
محسن عبد وخالد عبد الزهرة فرهود  وفق 
اح�كام املادة 1/456 عقوب�ات  وملجهولية 
مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك للحض�ور امام 
ه�ذه املحكم�ة بموع�د املحاكم�ة املواف�ق 
2018/11/18 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 

تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 655/ج /2018
التاريخ 2018/10/11

اىل / املتهم املشتكي / عيىس حسن موىس
اعالن غيابي

حي�ث ان�ك متهم بالدع�وى املرقم�ة 655/
ج/2018  وف�ق امل�ادة 1/459  عقوب�ات  
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب اش�عار 
املخت�ار املرف�ق يف اضب�ارة الدع�وى  تقرر 
تبليغ�ك   بموعد املحاكم�ة   2018/11/14  
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة ويف حال�ة 
عدم حضورك تج�ري املحاكمة غيابيا وفق 

القانون
القايض

حميد جخم علوان
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 758/ج /2018
التاريخ 2018/10/16

اىل / املته�م الهارب / س�جاد م�وىس جواد 
الكفنويز

اعالن غيابي
حي�ث ان�ك متهم بالدع�وى املرقم�ة 758/

ج/2018 واملش�تكي فيه�ا حلي�م م�وىس 
ج�واد    وفق احكام امل�ادة 413 / 47 / 48 
/49   عقوب�ات  وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
تق�رر تبليغك للحضور ام�ام هذه املحكمة 
بموعد املحاكمة املوافق 2018/11/18 ويف 
حالة ع�دم حضورك تجري املحاكمة غيابيا 

وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 703/ج /2018
التاريخ 2018/10/15

اىل / املتهم الهارب / محمد مش�جل حسن 
الحدراوي

اعالن غيابي
حي�ث ان�ك متهم بالدع�وى املرقم�ة 703/

الع�ام    الح�ق  فيه�ا  واملش�تكي  ج/2018 
وف�ق احكام املادة 32 م�ن قانون املخدرات 
وامل�ؤرشات العقلية املرقم 50 لس�نة 2017 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك 
بموع�د  املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  للحض�ور 
املحاكمة املواف�ق 2018/11/18 ويف حالة 
عدم حضورك تج�ري املحاكمة غيابيا وفق 

القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 795/ج /2018
التاريخ 2018/10/11

اىل / املتهم الهارب / محمد كريم ناجي 
اعالن  

حي�ث ان�ك متهم بالدع�وى املرقم�ة 795/
ج/2018  وفق املادة 446 عقوبات  عقوبات  
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب اش�عار 
املخت�ار املرف�ق يف اضب�ارة الدع�وى تق�رر 
تبليغ�ك بموع�د املحاكم�ة 2018/11/16 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة ويف حال�ة 
عدم حضورك تج�ري املحاكمة غيابيا وفق 

القانون
القايض

حميد جخم علوان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 758/ج /2018
التاريخ 2018/10/16

اىل / املتهم الهارب / عباس موىس جواد الكفنويز
اعالن غيابي

758/ج/2018  املرقم�ة  بالدع�وى  مته�م  ان�ك  حي�ث 
واملش�تكي فيه�ا حليم م�وىس ج�واد وفق اح�كام املادة 
49/48/413 عقوب�ات  وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك للحضور ام�ام ه�ذه املحكمة بموع�د املحاكمة 
املواف�ق 2018/11/18 ويف حال�ة عدم حض�ورك تجري 

املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 908/ج /2018
التاريخ 2018/10/23

اىل / املتهم الهارب / حيدر جميل عبد االمري
اعالن غيابي

908/ج/2018  املرقم�ة  بالدع�وى  مته�م  ان�ك  حي�ث 
واملش�تكي فيه�ا عام�ر عفلوك مط�ر وفق اح�كام املادة 
459م1/أ عقوب�ات  وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة بموعد املحاكم�ة املوافق 
2018/11/26 ويف حالة ع�دم حضورك تجري املحاكمة 

غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 909/ج /2018
التاريخ 2018/10/23

اىل / املتهم الهارب / ضياء عبيد املحسن عبد
اعالن غيابي

909/ج/2018  املرقم�ة  بالدع�وى  مته�م  ان�ك  حي�ث 
واملشتكي فيها عقيل نعيم عبد الحسن وفق احكام املادة 
1/456/أ عقوب�ات  وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة بموعد املحاكم�ة املوافق 
2018/11/26 ويف حالة ع�دم حضورك تجري املحاكمة 

غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 1491/ج2018/1

التاريخ 2018/10/31
اعالن

اىل املتهم الهارب / شامي جبري كردي
حي�ث انك متهم يف الدعوى املرقم�ة )1491/ج2018/1( 
والخاص�ة باملش�تكي )الحق الع�ام( وفق امل�ادة 32 من 
قانون املخدرات  وملجهولية محل اقامتك حس�ب االشعار 
املرف�ق يف ثنايا هذه الدعوى علي�ه قررت املحكمة تبليغك 
اعالنا بوجوب الحض�ور يف موعد املحاكمة املصادف  يوم 
2018/12/5 وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 2199/ج2018/1

التاريخ 2018/10/10
اعالن

اىل املتهم الهارب / ليث محمد سعيد
حي�ث انك متهم يف الدعوى املرقم�ة )2199/ج2018/1( 
والخاصة باملش�تكي )مس�لم معن حس�ن( وف�ق املادة 
1/459  عقوبات وملجهولية محل اقامتك حسب االشعار 
املرف�ق يف ثنايا هذه الدعوى علي�ه قررت املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بوج�وب الحض�ور يف موع�د املحاكم�ة املصادف  
ي�وم 2018/11/20 وعن�د ع�دم حضورك س�وف تجري 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي
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ثائر أمحد »سعيد« بانتهاء 
معاناة مهامجيه

              المستقبل العراقي/ متابعة

�د ثائر أحمد، مدرب أمان�ة بغداد، أنَّ الفوز عىل نفط  أكَّ
الجن�وب، كان مهًما بعدم�ا تأخرنا عىل الئحة الرتتيب، 

رغم إشادة الجميع بأداء الفريق.
كان أمانة بغداد، حقق فوًزا قاتال يف الدقيقة )94( عىل 
نف�ط الجن�وب، أمس الس�بت، بالجولة السادس�ة من 

الدوري العراقي لكرة القدم.
وق�ال أحم�د يف ترصيح�ات ل: »املباراة لم تكن س�هلة 
وعانينا من العقم الهجومي، وأهدرنا فرًصا كثرية، قبل 
أن يكرس مهيمن س�ليم الصيام، ويحرز هدًفا يف الوقت 
القاتل«.وأض�اف »نتمنى أن تكون النقاط الثالث دافًعا 
معنوًي�ا لالعبني لتجاوز الفرص املهدورة يف كل مباراة، 

وأن نوف�ق يف املباري�ات املقبلة ملواصلة إح�راز النقاط 
واالرتقاء يف سلم الرتتيب«.

وتابع »رغم أن الجميع يش�يد باملس�توى العام للفريق 
وس�يطرتنا ع�ىل أغل�ب مبارياتن�ا يف الجوالت الس�ت 
املاضي�ة، لك�ن تكرار س�يناريو الخ�روج م�ن املباراة 
بك�م كبري من الفرص الضائعة، وراء تراجعنا يف س�لم 

الرتتيب«.
وأش�ار إىل أنه يعمل يف كل حصة تدريبية بش�كل فردي 
م�ع املهاجمني لتج�اوز العق�م التهديف�ي، متمنًيا أن 
يك�ون  اله�دف القاتل يف ش�باك نف�ط الجن�وب بداية 
حقيقي�ة ملهاجمينا يف الدوري، ويس�تغلوا ما تتاح لهم 

من فرص للتسجيل.
يذكر أن أمانة بغداد يحتل املرتبة ال�16 ب�5 نقاط.

سوالري يستعني بإسرتاتيجية زيدان وأخطاء لوبيتيجي
            المستقبل العراقي/ وكاالت

يواصل األرجنتيني س�انتياجو س�والري املدير الفني 
املؤقت لنادي ريال مدريد، حملة انتشال الفريق امللكي 
من دوامة النتائج الس�لبية، التي عانى منها املرينجي 
خالل عهد جولني لوبيتيجي، املدرب الس�ابق وتسببت 
يف اإلطاحة به من منصبه.ويف أول اختبار حقيقي له، 
قاد س�والري ري�ال مدريد لتحقي�ق االنتصار بهدفني 
دون رد ع�ىل بل�د الوليد، بالجولة ال��11 من الليجا يف 
معقل امللكي »سانتياجو برنابيو«، وذلك بعد االنتصار 
عىل مليلية برباعية نظيفة يف كأس ملك إسبانيا.ورغم 
أن األداء ل�م يك�ن ُمرضًي�ا للجماهري، ولك�ن يف هذه 
الفرتة الصعبة يكون الرتكيز بشكل أكرب عىل النتائج، 
مع العمل عىل تحس�ني نقاط الق�وة ومعالجة نقاط 
الضعف.وفرصة تويل قيادة فريق بحجم ريال مدريد، 
ال تتكرر كثريًا ألي مدرب، وبالتايل فإن س�والري يضع 
عينيه عىل إنج�از مهمته بنجاح أمال يف الحصول عىل 

فرصته مع النادي عىل األقل حتى نهاية املوسم.
كسب ثقة النجوم

س�ار س�والري عىل نهج س�ابقيه، زين الدي�ن زيدان 
وجولني لوبيتيجي، باكتس�اب ثق�ة الالعبني يف غرف 
خل�ع املالبس، وخاًصة نج�وم وق�ادة الفريق.وُيدرك 
س�والري أهمية ثقة النج�وم، ودورهم الكبري ورأيهم 

ل�دى إدارة الن�ادي والرئيس فلورينتين�و برييز، وعىل 
رأس�هم قائ�د املرينج�ي س�ريجيو راموس.وبخالف 
مب�اراة مليلي�ة يف الكأس، قرر س�والري ع�دم إجراء 
أي تغي�ريات جذري�ة ع�ىل الفري�ق، وأرشك النجوم يف 
مراكزهم بش�كل طبيعي أمام بلد الوليد )عدا إيسكو 
الذي شارك كبديل(، ليوجه رسالة للجميع أنه ال ينوي 
أي صدام مع النجوم.وبالفعل نجح س�والري يف األمر 
وبرسعة كب�رية جًدا وغ�ري متوقعة، فخ�رج راموس 
عقب مباراة بلد الوليد قائال:  »نحن دائًما مس�تعدون 
للموت م�ن أجل امل�درب، واآلن مدربنا هو س�والري، 
وسنكون معه حتى املوت.من جانبه قال تيبو كورتوا 
ح�ارس املرم�ى: »م�ع س�والري ع�اد الفرح«.ورغم 
األداء الس�يئ من النجوم، وخاصة جاريث بيل وكريم 
بنزيما، أش�اد بهما سوالري، ووجه لهم الدعم الكامل 
ضد هج�وم الجماهري الغاضبة.وحول الصافرات ضد 
جاريث بيل، قال سوالري: »الجماهري تعرب عن نفسها 
يف هذه اللحظة، لكنه غًدا سيسجل وسيحتفلون به«.

أم�ا عن بنزيما ق�ال: »يف مركزه هو العب اس�تثنائي 
ورائع، إنه يعمل بش�كل تكتيكي جيد للغاية، دائًما ما 

يجعل زمالءه أفضل، واليوم عمل كثريًا يف الدفاع«.
ضخ دماء جديدة

س�والري يدرك حجم التش�بع بني العبي ريال مدريد، 
خاًصة بعد التتويج بلق�ب دوري أبطال أوروبا لثالثة 

مواسم عىل التوايل.واستغل سوالري أخطاء لوبيتيجي 
بع�دم االعتم�اد ع�ىل املواهب الش�ابة يف ظ�ل تراجع 

مستوى النجوم، الذين أصبحوا عبئا عىل الفريق.
وساعدته الظروف بإصابة مارسيلو وداني كارفاخال، 
وس�ريجيو  أودري�وزوال  ألف�ارو  إلرشاك  دفع�ه  م�ا 
ريجيل�ون اللذين قدم�ا أداًء مميزًا منذ تويل س�والري 

املهمة مؤخرًا. 
ومنح س�والري الفرصة للشاب الربازييل فينيسيوس 
جونيور، والذي بدوره لم يخذله وس�ّجل الهدف األول 
ض�د بل�د الوليد ال�ذي كان بمثاب�ة نقط�ة التحول يف 
املباراة، ومفتاح االنتصار األول يف الليجا بعد 5 جوالت 

من التعثر.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

�د عادل نعمة، م�درب الح�دود، أنَّ الفوز عىل الكهرب�اء )2-1( يوم الجمع�ة بالجولة  أكَّ
السادس�ة من الدوري العراقي، بأنَّه رفع الضغوطات النفسية عىل الفريق.وقال نعمة يف 
ترصيحات ل: »عانينا من ضغوطات نفس�ية كبرية، بعد النتائج السلبية يف بداية املوسم، 
لكن الفوز يف آخر مباراتني، أعاد للفريق توازنه، ورفع عن الالعبني الضغوطات النفسية«.

وأض�اف »قدمنا مباراة كب�رية أمام الكهرب�اء، وقاتلنا من أجل النق�اط الثالث كي نعود 
ملكانن�ا الطبيعي يف منتصف س�لم الرتتيب، وبالت�ايل أثمر االجتهاد 
عن فوز مس�تحق لفريقنا سيكون له انعكاسات نفسية 
طيبة عىل الفريق«.وأش�ار إىل أنَّ »املباراة املقبلة، ال 
تخلو من الصعوبة؛ حيث سنواجه املتصدر نفط 
ميس�ان يف ملعب�ه، وبالتايل نح�ن بحاجة إىل أن 
ندرس الفريق املنافس، وإيقاف مفاتيح لعبه من 
أجل الخروج بنتيج�ة جيدة«.ُيذكر أنَّ الحدود، بات 

رصيده 7 نقاط، وقفز للمركز ال�11.

         المستقبل العراقي/ وكاالت

كشف الفرنيس أنطوان جريزمان، 
مهاجم أتلتيكو مدريد، عن املحطة 
األخرية التي س�يتواجد فيها قبل 

إنهاء مسريته الكروية.
وقال جريزمان، خالل ترصيحاته 
العاملية: »الزلت   »ESPN« لشبكة
ال أعرف متى سيمكنني الرحيل. يف 

سن ال�33 أو 34«.
وأض�اف: »أري�د الرحي�ل إىل الواليات 
املتح�دة األمريكية يف نهاية مس�ريتي، 

واللعب يف الدوري األمريكي«.
وكان جريزمان قد جدد عقده الصيف 
بع�د  مدري�د،  أتلتيك�و  م�ع  امل�ايض 
أنب�اء اقرتاب�ه من صفوف برش�لونة، 
لكن�ه فض�ل االس�تمرار م�ع الروخي 

بالنكوس.
وقاد جريزمان منتخب الديوك، لتحقيق 
لق�ب كأس العالم، يف مونديال روس�يا، 

الصيف املايض.

مدرب احلدود يكشف أمهية الفوز 
عىل الكهرباء

جريزمان خيتار 
حمطته األخرية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 830/ج /2018

التاريخ 2018/10/9
ط�ه  جاس�م  ناظ�م  ضي�اء  املته�م    / اىل 

الخاقاني
اعالن  

حي�ث ان�ك متهم بالدع�وى املرقم�ة 830/
عقوب�ات   1/459 امل�ادة  وف�ق  ج/2018  
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب اش�عار 
املختار املرفق يف اضبارة الدعوى تقرر تبليغك 
بموع�د املحاكم�ة 2018/11/13 للحضور 
امام هذه املحكم�ة ويف حالة عدم حضورك 

تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 2174/ج2018/2

التاريخ 2018/10/23
اعالن

اىل املتهم الهارب / حازم محمد مشكور 
حي�ث انك متهم يف الدعوى املرقمة )2174/

ج2018/2( والخاصة باملشتكي )عيل حمزة 
عب�اس( وف�ق امل�ادة 1/456/أ   عقوب�ات  
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب االش�عار 
املرف�ق يف ثناي�ا ه�ذه الدعوى علي�ه قررت 
املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بوجوب الحضور يف 
موعد املحاكمة املصادف  يوم 2018/11/25 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب  االصول
القايض

احمد كاظم جبار
������������������������������������

تنويه
ورد يف صحيف�ة املس�تقبل بالعدد /1767/ 
يف 14 ترشين االول 2018 والخاص بمديرية 
تنفيذ النجف رقم االضبارة 113/خ/2018 
املس�احة 15,18م2 خط�أ  االع�الن  يف  ورد 
الفق�رة  يف  وذك�ر  105,18م2  والصحي�ح 
الرابع�ة كلم�ة الدي�ه والصحي�ح الي�ه  لذا 

اقتىض التنويه
������������������������������������

فقدان
فقدت هوي�ات االقامة الصادرة من مديرية 

االقامة يف النجف باسم / 
1  �الكني عظيموف 

2 � االء محمد عظيموفا
3 � حسني الكني عظيموف
4 � سجاد الكني عظيموف

فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة االصدار 
مع الشكر والتقدير

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املشخاب
العدد : 239/ج /2018

التاريخ 2018/9/30
اعالن

اص�درت هذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 239/
املجرم�ة  بح�ق   2018/9/30 يف  ج/2018 
الهاربة س�اجده هادي كاظم محمد الفتالوي 
غيابي�ا الحك�م بالجبس الش�ديد مل�دة خمس 
سنوات استنادا الحكام املادة 1/459 عقوبات 
واعط�اء الحق للمش�تكي حران عب�د الله دن 
بمراجع�ة املحاك�م املدني�ة للمطالب�ة بحق�ه 
بالتعويض بعد اكتس�اب القرار  درجة البتات 
وم�ن حق�ه االع�رتاض ع�ىل الحك�م الغيابي 
اعاله مدة ثالثة اش�هر من تاريخ نرش االعالن 
وعن�د عدم االعرتاض يصب�ح الحكم بالتجريم 
والعقوب�ة بمنزل�ة الحك�م الوجاهي اس�تنادا 

الحكام املادة 243/أ االصولية 
القايض

احمد عبد مسلم
 ������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الوثيقة املدرس�ية الص�ادرة من 
متوس�طة د. عب�د ال�زراق محي الدين باس�م 
الطالب حس�ني مدوحي ه�ادي واملرقمة 457 
واملؤرخه يف 2010/12/20 واملعنونة اىل معهد 
الفنون الجميلة املسائي املختلطة /كرخ االوىل 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 411/ب/2017

التاريخ 2018/10/22 
اعالن مزايدة

تبيع ه�ذه املحكم�ة باملزايدة العلني�ة العقار 
املرق�م 155 مقاطعة 26 الحرية فعىل الراغبني 
بالرشاء الحضور اىل هذه املحكمة خالل ثالثون 
يوم من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبني 
معه�م التامين�ات القانونية البالغ�ة 10% من 
القيمة املقدرة ويتحمل املشرتي اجور االعالن

القايض
ظاهر عباس الفتالوي

االوصاف /
القطعة  عبارة عن بس�تان مساحته 15 دونم 
و7 اول�ك و75 م2 مرب�ع يوج�د في�ه اش�جار 
نخي�ل ح�وايل مائة نخل�ة وعدد من الفس�ائل 
القسم االكرب منها هالك واالرض بور يف الوقت 
الحارض تقع ع�ىل الطريق العام املبلط الحرية 
البوعبدان مش�يد عليها دار س�كن تتكون من 
غرفتي نوم وصالة واستقبال ومطبخ وحمام 
ومرافق صحية قيمة املغروس�ات 1000,000 
مليون دينار وقيمة الدار 10,000,000 عرشة 
مليون دين�ار قيمة االرض 23,500,000 ثالث 
وع�رشون مليون وخمس�مائة ال�ف دينار اما 
القيم�ة الكلي�ة للقطع�ة 34,500,000 اربعة 

وثالثون مليون وخمسمائة الف دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 545/ب/2018
التاريخ 2018/11/4 

اىل املدع�ى عليه�م )حس�ن احمد محم�د واحمد 
صب�اح مجيد وس�عدية عبد النبي عبود وس�جى 
صباح مجيد وضحى صب�اح مجيد ودالل صباح 

مجيد وزهراء صباح مجيد ( 
اعالن

اقام املدع�ي امني غالب محمد الدع�وى البدائية 
املرقم�ة 545/ب/2018 املتضمن�ة طلبه بازالة 
العق�ار املرق�م 247/20 مقاطع�ة 33  ش�يوع 
الح�رية وبالنظر ملجهولية محل اقامتكم حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د  مخت�ار املنطقة 
علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك�م اعالن�ا 
بصحيفتني رسميتني يوميتني محليتني للحضور 
ام�ام هذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة املصادف 
2018/11/11 الس�اعة الثامنة صباحا ويف حال 
عدم حضوركم او ارس�ال م�ن ينبو عنكم قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف  

العدد : 6288/ش2018/5
التاريخ 2018/11/4 

اعالن
اىل املدعى عليه / كاظم طاهر وهاب

اص�درت هذه املحكمة قراره�ا بالدعوى املرقمة 
6288/ش2018/5 يف 2018/10/10 واملتضمن 
تايي�د حضان�ة املدعية زينة كاظ�م صالح البنها 
منتظ�ر كاظم طاه�ر وقد ص�در الق�رار بحقك 
غيابي�ا وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار حي الس�الم 
النج�ف قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة 
صحيفتني محليت�ني يوميتني ولك حق االعرتاض 
عىل القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسه 

يكتيس القرار الدرجة القطعية 
القايض

عامر طعمة الحار

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 136/ب2018/1
التاريخ 2018/11/1 

اىل املدعى عليه / احمد عباس حسن
اق�ام املدع�ي فائ�ق عب�د الكريم ن�ايش الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اعاله والت�ي يطلب فيها الحكم 
بتملي�ك العق�ار املرقم 17592 /2 حي الش�عراء 
املؤرخ�ة  الخارجي�ة  البي�ع  مقاول�ة  بموج�ب 
2009/6/9 بب�دل مقداره ثالثمائة مليون دينار 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائي واش�عار مختار ح�ي الغري / 1 املدعو 
كريم حس�ون الجنابي عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
بموعد املرافعة املص�ادف يف يوم 2018/11/11 
وعن�د عدم حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 135/ب/2018

التاريخ 2018/10/31 
اعالن مزايدة

تبيع هذه املحكمة باملزاي�دة العلنية العقار 
املرقم 543/1 مقاطعة 51 اللهيبات    فعىل 
الراغب�ني بالرشاء الحضور اىل هذه املحكمة 
خ�الل ثالث�ون ي�وم من الي�وم الت�ايل لنرش 
التامين�ات  معه�م  مس�تصحبني  االع�الن 
القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة 

ويتحمل املشرتي اجور االعالن
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف /

القطعة  عبارة عن  دار س�كن مس�احتها 2 
اول�ك و18 م2 مبني من الطابوق ومس�قف 
بالكونكريت املس�لح ويحت�وي عىل غرفتي 
نوم وه�ول واس�تقبال ومجموع�ة صحية 
البناء مترضر ودرجة عمرانه رديء والعقار 
غري مش�غول حاليا ويقع يف حي النعمان يف 
ناحية قيمة املنش�ات 5,000,000 خمس�ة 
ماليني دينار اما  قيمة االرض 20,000,000 
عرشون مليون دينار والقيمة الكلية للعقار 
ملي�ون  وع�رشون  خمس�ة   25,000,000

دينار
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 18/ب/2018

التاريخ 2018/10/31 
اعالن مزايدة

تبيع هذه املحكمة باملزاي�دة العلنية العقار 
املرق�م 131/1 مقاطعة 51 اللهيبات   فعىل 
الراغب�ني بالرشاء الحضور اىل هذه املحكمة 
خ�الل ثالث�ون ي�وم من الي�وم الت�ايل لنرش 
التامين�ات  معه�م  مس�تصحبني  االع�الن 
القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة 

ويتحمل املشرتي اجور االعالن
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف /

القطعة  عبارة عن دار  مس�احته االجمالية 
200م2 مف�رزة من�ه عرص�ة بص�ورة غري 
رس�مية   الدار تحتوي عىل هول واس�تقبال 
وغرفة ن�و مواحدة ومطبخ وحمام ومطبخ 
ال�دار 120 م2  ومراف�ق صحي�ة مس�احة 
ومساحة العرصة 80 م2 والعقار يقع ركن 
يف حي النعمان قيمة املش�يدات 5,000,000 
خمس�ة مالي�ني دين�ار ام�ا قيم�ة االرض 
17,000,000 س�بعة ع�رش ملي�ون دين�ار 
والقيمة الكلية للعق�ار 22,000,000 اثنان 

وعرشون مليون دينار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف  
رقم اإلضبارة : 2018/1928

التاريخ 2018/11/4
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ النجف سهام العقار تسلسل 
1841 ب�راق الجدي�دة الواق�ع يف النج�ف العائ�د 
للمدي�ن ناظم مرزه دري�س  املحجوز لقاء طلب 
الدائن صادق مرزه دري�س البالغ ثالثة وثالثون 
مليون وخمسمائة وثالثة وثالثون الف دينار فعىل 
الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبا 
مع�ه التامين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من 
القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقي وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املواصفات 

1 � موقعه ورقمه : النجف 1841 براق الجديدة
2 � جنسه ونوعه : ارهن الدار مع بنائها 

3  �حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 � مش�تمالته العق�ار يقع عىل ش�ارع تجاري 
شارع املدينة عرض الشارع 30 م عىل مقربة من 
جامع الجوهرجي يتكون من ثالثة محالت املحل 
االول كان مغل�ق وهو محل لبيع االجهزة املنزلية 
واملحل الثاني يتالف من فنرين متخذ كويف شوب 
االرضية من الكايش واملوزائيك جدرانه وس�قفه 
مبن�ي بالطابوق والش�يلمان واملس�قف الثانوي 
مجهز ماء وكهرباء واملحل الثالث اسفله رسداب 
وطارم�ة مكش�وفة مبن�ي بالطابوق ومس�قف 
بالش�يلمان واالرضي�ة م�ن ال�كايش املس�تهلك 
وي�ؤدي اىل باقي اج�راء العقار ال�ذي يقع خلف 
املحالت السابقة ويحتوي عىل غرفتني وصحيات 
ومخزن وسلم اىل الطابق االول يحتوي عىل غرفة 

وهذا الجزء مجهز فقط كهرباء
5  �مساحته حسب السند املرفق 200

6 � درجة العمران :  دون املتوسط
الشاغل : املس�تاجر حيدر طالب واملستاجر رضا 

عبد الجليل عيل
القيم�ة املق�درة 204666666 مائت�ان واربع�ة 
ماليني وس�تمائة وس�تة وس�تون الف وستمائة 

وستون دينار

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 3516/ب2018/2
التاريخ 2018/11/4 

اىل املدعى عليه مهدي صالح مهدي 
اقام املدعي صالح مه�دي نعمه الدعوى البدائية 
املرقمة اعاله والتي يطلب فيها بنقل ملكية العقد 
املرق�م 107 يف 2007/1/11 عىل املزرعة املرقمة 
3/288 يف القطع�ة 4 جزي�رة النج�ف اىل املدعي 
املذك�ور اعاله ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي 
الجدي�دة 4 ج املختار حديد عباس الجبوري عليه 
قررت  ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف يوم 
2018/11/11 وعند عدم حضورك او ارسال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

اعالن
اقت�ىض  ابراهي�م  لطي�ف  س�هاد  الرشيك�ة  اىل 
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائ�ن يف حي 
الغدي�ر يف النجف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة 
ع�ىل قيام الرشي�ك حليم جفات نغم�اش بالبناء 
عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 3/8903 
ح�ي ص�دام يف النجف ولغ�رض تس�ليفه قرض 
االس�كان وخ�الل م�ده اقصاه�ا خمس�ة عرش 
يوما داخل العراق وش�هر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال

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

اىل الرشيك حسنني حنون حسن    اقتىض حضورك 
اىل صن�دوق االس�كان الكائ�ن يف ح�ي الغدير يف 
النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل قيام 
الرشيك�ة نهاية كاظم عبد الزه�رة    بالبناء عىل 
حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة 470/78 
م36 ناحية القادسية الشويله  ولغرض تسليفه 
قرض االسكان وخالل مده اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وش�هر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال

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

  D  74330036 املرقم�ة  هوي�ة  من�ي  فق�دت 
والص�ادرة م�ن وزارة الكهرب�اء مديري�ة توزيع 
كهرباء النجف باس�م تحس�ني عيل عبد الس�ادة 

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

اىل الرشي�ك / مجه�ول غثي�ث تعي�س القطع�ة 
املرقم�ة 3/50954 حي الن�داء يف النجف اقتىض 
حضورك اىل مديري�ة بلدية النجف لغرض اصدار 
اجازة بناء للقطعة املرقمة 3/50954 حي النداء 

يف النجف للرشيك ماجد حسن هادي

������������������������������������
تنويه

ن�رش اع�الن مديري�ة تنفيذ املش�خاب املنش�ور 
 1769 بالع�دد  العراق�ي  املس�تقبل  جري�دة  يف 
البن�اء  مس�احة  في�ه  ج�اء   2018/10/16 يف 
/2186م2 خطأ والصحيح مساحة البناء /286 

م2 لذا اقتىض التنويه

������������������������������������
فقدن

فق�دت  هوية غرفة تج�ارة باس�م )احمد مانع 
حس�ن ( م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة 

االصدار

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

فق�دت هوية الطالب الص�ادرة من معهد التقني 
يف البرصة قس�م املحاس�بة باس�م )زهراء قاسم 
محم�د( م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة 

االصدار

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

فقدت هوية الطالب الص�ادرة من املعهد التقني 
يف البرصة قسم تقنيات امليكانيكية باسم )سجاد 
صباح حبيب( من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

محمد حسن الساعدي  أثير الشرع
االجواء السياس�ية والتكهنات واالحتماالت التي توفرت من هنا وهناك يف نجاح 
الحكومة القادمة ، وقدرتها عىل حل املش�اكل تعطي للقاريء مساحة للتساؤل 
ع�ن مدي�ات نجاحها ، خصوص�ا ً وان الحكومات املتعاقبة ع�ىل الحكم يف البالد 
ل�م تكن باالحس�ن واالفضل من القادمة ، وم�ا كان وماهو قائم ال يتعدى كونه 
حكومة جاءت لتذهب ليس اال ناهيك عن الوعود التي قطعتها للمواطن العراقي 
يف القض�اء عىل الفس�اد او تحس�ن الخدم�ات واهمها الكهرب�اء ، وعند البحث 
ع�ن نتائج هذه الوعود وعن الخدمة التي قدمتها الحكومات املتعاقبة للش�ارع 
العراق�ي ط�وال الس�نوات املاضية لن نجد س�وى نق�ص الخدم�ات والكهرباء 
وانقط�اع املاء ، وضعف ش�بكات الرصف الصحي والرتاج�ع يف كافة املجاالت ، 
واتس�اع البطالة وضعف االنت�اج ، وموت الصناعة الوطني�ة وغريها الكثري من 
االهم�ال والفش�ل يف ادارة امللف�ات الحكومي�ة ، خصوصاً وان الش�عب العراقي 
دفع ثمن ه�ذة الحكومات اهماالً وضعفاً وانقس�اماً ، والتي س�تكون مالحقة 
باملس�تقبل وفق مبدأ املحاصصة باالنتخ�اب . عىل الرغم من الصعوبات وجهود 
املش�اورات بن رئيس الحكومة وبن الكتل السياس�ية ، اال ان السيد عبد املهدي 
نجح يف كسب ثقة مجلس النواب وان كان بنسبة ضئيلة ، ولكنه نجح اىل حداً ما 
يف التقرب من الكتل السياسية يف مطالبها ، ولكن يبقى التساؤل املهم اىل اي حد 
س�تبقى هذه العالقة ايجابية وشفافة ، نعم ربما تمكن السيد عادل من تمرير 
14 وزي�راً يف الحكوم�ة الجدي�دة واخفق يف كس�ب الثق�ة  8 وزراء ، وعىل الرغم 
من ذلك اال انه ظل مس�يطراً عىل اس�اليب اللعبة يف عدم تمرير اي نائب س�ابق 
اىل كابينت�ة الوزارية ، وهذا ما يؤثر ايجاباً يف النظام الس�يايس الجديد ، واالعداد 
ملرحلة جديدة يف بناء الدولة ، وانهاء س�نة كانت قائمة يف سيطرة نفس الوجوة 
ونفس الش�خوص عىل مقالي�د الحكم يف البالد ، االمر الذي يفتح املجال واس�عاً 

امام نوع العالقة التي ستكون بن رئيس الحكومة والكتل السياسية . 
اعتق�د ان ف�رص الس�يد عبد املهدي كب�رية ،وربما ل�م تتوفر عند س�لفه الذين 
س�بقوه لرئاس�ة الوزراء ، والتي ينبغي استثمارها بصورة صحيحة ، فاالنتهاء 
من ح�رب داعش وحالة الوعي الس�يايس للقوى السياس�ه عموم�اً ، والضغط 
الشعبي اىل جانب املوقف املهم للمرجعية الدينية العليا ، كانت من اهم االسباب 
التي عملت عىل التغري يف بنى الدولة ، وبش�كل الحكومة وهو عامل قوة للس�يد 
رئي�س الحكومة ، خصوصاً م�ع الدعم الذي اعطته الكتل السياس�ية يف اختيار 
كابينت�ه ، والحرية يف اختيار مرش�حيه من الوزراء ، ولك�ن وعىل الرغم من كل 
التحدي�ات واملعوق�ات فان البداية جي�دة وهي تؤثر عىل الجه�ود التي يقوم بها 
رئيس الوزراء ، عىل ان ترافق السيد عبد املهدي الرصاحة والشفافية امام الناس 
، ويك�ون عىل قدر املس�ؤلية يف تقي�م كابينته الوزارية وملا يمتلكه الس�يد عادل 
من نضوج س�يايس ووعي وش�خصية هادئه ومتزنه تؤهل�ه اىل ان يكون رجل 
املرحلة ويس�عى اىل بناء دولة ديمقراطية عادلة . البالد اليوم بامس الحاجة اىل 
م�ن ينقذها من االنهيار الس�يايس ، كما ينبغي عىل الحكوم�ة القادمة ان تعي 
تمام�اً حجم التحدي�ات القادمة التي تم�ر بها البالد ، بع�د ان طويت صفحات 
االرهاب بانواع�ة ، فقد ان االوان لوضع الحلول الناجعة لبناء البنى التحتية ويف 
ش�تى املجاالت واهمها السياس�ية والعلمية واالقتصادية ، والعودة اىل االقتصاد 
العراقي الحر بعيداً عن املحاصصة البغيضة عىل ان يأخذ س�وء االداء الس�يايس 
خالل السنوات السابقة يجب ان يكون معياراً يف الحكومة القادمة ، وان تسعى 
اىل ان تكون حكومة ازمة لالنطالق نحو الخدمة ومعالجة املش�اكل االجتماعية 

والخدمية النها االمل االخري للعراقين واال فان القادم اسوء.

بع�د ثالث دورات برملانية، أنبثقت منه�ا ثالث حكومات متعاقبة ربما كانت 
األس�وأ يف تأري�خ العراق؛ بس�بب تجاهل وتغافل املس�ؤول لعامة الش�عب، 
وإعتبار املواطن حاجة ب� 1000 ! فأغلب املش�اركن يف العملية السياسية، 
ساهموا بإضاعة هيبة الدولة والشعب، وتمسكوا بشعارات تنايف سياساتهم 
وتغط�ي فضائحه�م التي أوصلت البل�د إىل أدنى مس�تويات الفقر والضياع 
والت�رد، وإن بعض األحزاب يقودها س�مارسة يتس�ابقون ويتنافس�ون؛ 
للحص�ول عىل حصصهم املالية، وليذهب املواطن إىل الجحيم! يحتاج العراق 
اليوم إىل حكومة خدمات، ُتنهي آالم املواطن الذي سأم الشعارات املُستهلكة 
املبنية عىل أساس املصالح الضيقة الخاصة، وإن إستمرت هذه الشعارات، 
فس�تقيض ع�ىل ما تبقى من الش�عب العراق�ي. من املؤم�ل أن يقدم رئيس 
ال�وزراء العراق�ي املكلف، الس�يد عادل عبد املهدي أس�ماء ثم�ان وزراء اىل 
الربملان بعد أيام؛ إلس�تكمال كابينته الوزارية للمصادقة؛ ويبدو أن األسماء 
التي سيقدمها رئيس الوزراء اىل الربملان، قد تم معاينتها من قبل قادة الكتل 
السياس�ية؛ كي يتم التصوي�ت بدون عراقيل أو خارج س�ياقات التوافقات 
والتفاهم�ات، ويب�دو ب�أن أرب�ع وزراء مرش�حن فق�ط س�يتم التصويت 
لصالحهم، ليس�تمر مسلس�ل املجرب اليج�رب ومن ال يمي�ل يل ال أميل له. 
أن حكومة الس�يد عادل عبداملهدي بالتأكيد س�تجد أمامه�ا تحديات كبرية 
وكثرية؛ وس�تحتاج  إىل خربة سياسية ودبلوماس�ية عالية؛ لتذليل وإفشال 
الصعوب�ات واألزمات الس�يما الخارجي�ة منها، وعىل عاتق ه�ذه الحكومة 
أوالً البدء بإخماد الفتن، وتطمن املواطن، وإعادة جسور الثقة بن املواطن 
والحكوم�ة؛ وه�ذا يتطلب مزيداً م�ن الجهد والوقت والعم�ل، ونبذ اإلنتماء 
الحزبي، كذلك لن تجد سوى أرض قاحلة جرداء وشعب متذمر؛ وعىل عاتق 
رئيس ال�وزراء وضع حلول وخطط كفيلة بتحويل األرض القاحلة إىل أرض 
ِمعط�اء ُمنتجة. بع�دم حصول تفاهمات وتوافقات ماب�ن الكتل حول آلية 
عمل الحكومة، ربما س�تؤدي اىل مزيداً من األزمات، وستتحول بالتدريج إىل 
رصاعات تؤدي ربما اىل مواجهات مس�لحة مبارشة وحرب ش�وارع للدفاع 
عن املكتسبات، وهذا يحصل إذا ما إختلف الفرقاء من الرابحن والخارسين 
عىل حد س�واء، فالحكومة الجديدة س�يكون عىل عاتقها بناء أساس جديد 
للدولة، وتمتن العالقات الخارجية، والس�يطرة ع�ىل جميع مفاصل الدولة 
والقض�اء عىل البريوقراطية. بإس�تمرار السياس�ة الحالية الت�ي ينتهجها 
أصحاب القرار، ويف »ظل الخالفات« س�تتمكن أمريكا من خلق »بعٍث جديد 
وديكتاتور جديد وثورة عربية جديدة«! ونستدل عىل ذلك من خالل مؤرشات 
عديدة منها، ترصيحات توني بلري يف وقت س�ابق أبدى بها عن الندم الكبري 
إلس�قاط صدام، والوق�وع يف فخاخ معلومات كاذبة، كذل�ك ترصيح القائد 
السابق لحلف شمال األطليس ويليس كالرك بقوله »لم نفهم ماذا كان يقصد 
صدام حس�ن عندما قال يف عام 2003 س�تفتحون أبواب جهنم إذا تمكنتم 
م�ن اإلطاحة بي، واآلن بات كل يشء واضحاً وحتى الرئيس األمريكي الحايل 
دونالد ترامب وصف التدخل األمريكي ألس�قاط النظام بالخطيئة! فحذارنا 

من املخططات املقبلة.

احلكومة القادمة ... خدمة ام ازمة ؟!
 )Key board( من سيتحكم بـ

احلكومة العراقية اجلديدة ؟!

اكتشف أطباء القلب أن نسبة فيتامن »D« يف 
جسم اإلنسان هي من العوامل القوية املؤثرة 
يف صحة القلب واألوعية الدموية وقدرتها عىل 

تحمل مجهود كبري لفرتة طويلة.
ويقول عم�رو م�روان، من جامع�ة فرجينيا 
 :EJPC األمريكي�ة، يف مق�ال نره يف مجل�ة

»أظهرت دراس�تنا أن كمية كبرية من فيتامن 
D يف الجس�م ترتب�ط إحصائي�ا بتحمل الجهد 
لف�رتة طويلة. إضاف�ة إىل هذا، يعل�م الجميع 
أن له�ذا الفيتام�ن تأثريا مفيدا ع�ىل العظام 
والقل�ب. لذلك، يجب عىل الجميع الحفاظ عىل 
مس�تواه يف الجسم بتناول مكمالت غذائية أو 

ببساطة التعرض للشمس«.
واكتش�ف م�روان وزمالؤه خاصي�ة إيجابية 
جدي�دة لفيتام�ن »D«، من خ�الل متابعتهم 
للحال�ة الصحي�ة والبدني�ة أللف�ي ش�خص 
ش�اركوا يف مروع NHANES، يف العقد األول 
من القرن الواح�د والعرين. وقد تضمن هذا 
املروع خضوع املش�اركن في�ه إىل فحوص 
دورية منتظمة واختبارات، وأبلغوا األطباء عن 
نظامهم الغذائي ومستوى الجهد البدني الذي 
يبذلون�ه والعادات الس�يئة التي يمارس�ونها. 
وس�اعدت هذه املعلومات الش�املة يف تحديد 

كيفية تأثري فيتامن »D« يف الصحة.
واتض�ح للباحثن أن�ه كلما كانت نس�بة هذا 
الفيتامن يف الجسم أكرب، كان تحمل الشخص 
أعىل. وم�ع ذلك يؤك�د العلماء ع�ىل أن هذا ال 
يعني تناول زيت الس�مك واملكم�الت الغذائية 
األخ�رى املحتوية عىل فيتام�ن »D« بكميات 
كب�رية، ألنه عن�د زيادتها عن الح�د املطلوب، 
تحص�ل يف الجس�م اضطراب�ات تق�يض ع�ىل 
جمي�ع فوائده�ا. لذل�ك يخطط أطب�اء القلب 
 »D« الحتس�اب الكمي�ة املثالية م�ن فيتامن
للجسم، لتحس�ن تحمله للجهد دون التسبب 

بآثار جانبية.

أكثر الفيتامينات فائدة للقلب واألوعية الدموية

ن�ر موق�ع »Focus2Move« قائم�ة جدي�دة 
بالس�يارات التي حققت أعىل نس�ب مبيعات يف 

األشهر ال�8 األوىل من العام الجاري.
وكم�ا يف الس�نوات الس�ابقة، وبالرغ�م م�ن أن 
مبيعاته�ا تقلص�ت بنس�بة 3%، بقي�ت س�يارة 
بالنس�بة  األوىل  املرتب�ة  يف   »Toyota Corolla«

للمبيع�ات، حيث بيعت منه�ا أكثر من 817 ألف 
قطعة يف األشهر الثمانية األوىل من هذا العام. ويف 
 »Ford F-Series« املرتبة الثانية، حلت سيارات
البيك آب الكبرية، حيث بيعت منها أكثر من 722 
ألف سيارة، وتلتها »Golf« الجديدة من فولكس 

فاغن بنحو 572 ألف مركبة. 

ويف املرتبتن الرابعة والخامسة، جاءت سيارات 
»Civic« الشهرية من هوندا، وسيارات الكروس 
رباعي�ة الدفع »RAV4« م�ن تويوتا. ويف املراتب 
 Volkswagen« :ال�� 10 األوىل ظه�رت س�يارات
 »Honda CR-V»و  »VW Polo»و  »Tiguan
.»Chevrolet Silverado»و »Toyota Camry»و

الســيـــارات االكــثـر مـبـيـعــًا فـي الـعـالــم

اكتشاف اجلزء املسؤول عن تثبيط اخلوف! ما مدى أمان مواقع الويب املفضلة لديك؟
اكتشف علماء الجزء الدماغي الذي يثبط الخوف، يف اخرتاق علمي يمكن 

أن يساعد يف عالج اضطرابات ما بعد الصدمة وقضايا نفسية أخرى.
 nucleus« منطقة من املهاد تسمى ،A&M وحدد فريق جامعة تكساس
reuniens«، والت�ي حجب�ت الخ�وف لدى الف�ران. وقبل ذل�ك، اعُتربت 
»nucleus reuniens« مثابة جهاز إرس�ال للمعلومات الحسية املرسلة 

من محيط الدماغ إىل القرة.
وقال الباحث الرئييس، ستيفن مارين، وهو عالم نفس ودماغ يف جامعة 
تكس�اس، إن »النتيجة تشري إىل وجود أجزاء من الدماغ مهمة للوظيفة 
املثبطة للخ�وف، والتي يمكن أن تكون س�بيال لتطوير أدوية وعالجات 

جديدة لالضطرابات النفسية«.
ويف الدراس�ة املنش�ورة يف Nature Communications، ع�ّرض العلماء 
الف�ران لضوضاء مقرتن�ة بصدمات خفيفة يف أقدامه�ا لخلق الخوف. 
ث�م قاموا بتعريض الفران للضوضاء املتكررة لقمع خوفها. وبعد ذلك، 
قام�وا بتثبيط نش�اط النواة، ووج�دوا أن الفران غري ق�ادرة عىل قمع 

الخوف.

كش�ف خرباء األمن الس�يرباني عن قائمة أكثر املواقع أمانا عىل اإلنرتنت، 
والتي تضمنت فيسبوك وغوغل.

ودرس�ت رشكة األمن السيرباني »Dashlane« حماية البيانات الشخصية 
مع املصادقة ذات العاملن »two-factor authentication«، إليجاد املواقع 

األفضل يف حماية عمالئها.
وتع�رف املصادق�ة ذات العامل�ن بأنه�ا مي�زة التحق�ق بخطوتن، وهي 
مصطلح يش�مل مجموعة متنوع�ة من األنظمة املختلف�ة من أجل جعل 
الوصول إىل الحساب أكثر صعوبة إال عىل جهاز تثق به، فهي ميزة تضيف 

طبقة من الحماية إىل الخدمة أو الحساب قبل إكمال تسجيل الدخول.
ويت�م تقس�يم األن�واع املختلفة لألمان إىل ث�الث فئات مختلفة: الرس�ائل 
النصية القصرية »SMS« و/أو الربيد اإللكرتوني، والرمز املميز املستند إىل 
الربام�ج أو الرمز املميز لألجهزة. وت�م منح نقطة واحدة لوجود مصادقة 
الرسائل القصرية »SMS« و/أو الربيد اإللكرتوني وبرنامج »token« ضمن 
مي�زة األمان »املصادقة متع�ددة العوامل«، ومنح ثالث نقاط الس�تخدام 

.»hardware tokens« التوثيق املشدد

أصغر دماغ حيوان يف العالـم  بسمك شعرة اإلنسان!
تمك�ن علم�اء م�ن تحدي�د أصغ�ر دم�اغ عىل 
اإلط�الق يع�ود إىل ن�وع م�ن دي�دان األرض، 
ويحوي خاليا عصبية مش�ابهة لتلك املوجودة 
يف دماغ اإلنس�ان، عىل الرغم من كونه بس�مك 
ش�عرة برية. وقال الدكت�ور، ديتليف أرندت، 
م�ن مخت�رب البيولوجي�ا الجزيئي�ة األوروبي، 
Heidelberg، يف أملاني�ا: »يف مرحلة الدراس�ة، 
حللنا الدي�دان البالغة من العم�ر 6 أيام، وهذا 
بالتأكيد أحد أصغ�ر األدمغة الكاملة يف اململكة 
»تش�كل  موضح�ا:  واس�تطرد  الحيواني�ة«. 
الحيوانات البحرية أدمغتها يف وقت مبكر جدا، 
ألنه�ا تبدأ يف التفاعل م�ع البيئة يف وقت مبكر. 
ويف املقاب�ل، تش�كل الفران والذب�اب أدمغتها 
يف مرحلة الحقة نس�بيا، إىل جان�ب العديد من 

الخاليا. ويعد هذا األمر مريحا للغاية بالنس�بة 
لنا، ألننا نستخدم تقنية تسلسل RNA أحادية 
الخلي�ة الجديدة لسلس�لة جمي�ع خاليا دماغ 
البحري�ة(  الدي�دان  )ن�وع م�ن   Platynereis

يف تجرب�ة واحدة«. واس�تخدم فري�ق الدكتور 
 ،Exeter أرندت، الذي ش�مل علماء من جامعة
صبغة الفلورسنت الخاصة لرؤية نشاط خاليا 
الدماغ، حيث الحظوا املادة الكيميائية املضيئة 
أثناء تفعيلها، واس�تخدموا تصوير الكالسيوم 
لتسجيل النش�اط العصبي. وتلعب الجسيمات 
املش�حونة، أيونات الكالس�يوم، دورا أساس�يا 
يف نق�ل إش�ارات الدم�اغ. كما يس�مح بروتن 
الكالسيوم املستقل، الذي تم تحديده ألول مرة 
يف ع�ام 2011، أليون�ات الكالس�يوم باالنتقال 
من داخ�ل الخلي�ة إىل mitochondria )جزيء 
م�زدوج الغش�اء موج�ود يف معظ�م الكائنات 
حقيقي�ة الن�واة(. وُن�رت الدراس�ة يف مجلة 

الجمعية امللكية املفتوحة للبيولوجيا.

غرامة أوروبية قياسية عىل غوغل
أعلن�ت املفوضية األوروبي�ة فرض غرامة 
قياس�ية عىل رشكة غوغل قدرها خمس�ة 
ملي�ارات دوالر بس�بب انتهاكه�ا لقواع�د 
بمكافح�ة  الخاص�ة  األوروب�ي  االتح�اد 

االحتكار.
م�ن جانبها أعلن�ت مجموع�ة غوغل أنها 
ستس�تأنف ق�رار فرض الغرام�ة عليها يف 

ملف اندرويد.


