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اإلمام احلسني )عليه السالم(

االستدراج من اهلل سبحانه لعبده ان يسبغ 

عليه النعم ويسلبه الشكر

ص2وزارة الدفاع تقرر اعالن ضحايا سبايكر »مفقودين« متهيدا العتبارهم »شهداء«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صندوق اعادة اعامر املناطق املترضرة خيصص »20« الف دوالر لكل منزل مترضر

املالية الربملانية جتمع »املالحظات« عىل املوازنة لتقديمها األسبوع املقبل

أزمة »إكامل احلكومة«: اخلالفات مستمرة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

فشل الربملان للمرّة الثالثة يف عقد جلسة 
التصوي�ت ع�ى إكم�ال حكوم�ة رئيس 
مجل�س الوزراء عادل عب�د املهدي، وذلك 
بس�بب اس�تمرار الخالف�ات ب�ن الكتل 
السياسّية عى أس�ماء املرشحن، وفيما 
شّدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
عى تسمية مس�تقلن للوزارات األمنية، 
بدأ عبد املهدي جولة جديدة من الحوارات 
يف الكواليس السياس�ية من أجل التوّصل 
الكت�ل  بقب�ول  يحظ�ون  مرش�حن  إىل 
السياس�ية. وقبيل س�اعات م�ن انعقاد 

جلس�ة خاص�ة للربمل�ان كان�ت مق�ررة 
ظه�ر أمس الثالثاء الس�تكمال تش�كيل 
الحكوم�ة، ت�م اإلع�الن ع�ن تأجيلها إىل 
الثالثاء من االس�بوع املقبل النجاز هذه 
املهمة. وقالت الدائ�رة االعالمية للربملان 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، »لغاي�ة االن ل�م تص�ل إىل املجلس 
الثماني�ة  للمرش�حن  الذاتي�ة  الس�ر 
للحقائ�ب الوزارية التي مازالت ش�اغرة 

إلكمال التشكيلة الحكومية«.
وأوضح�ت »بع�د التواص�ل م�ع رئي�س 
ال�وزراء ع�ادل عبد املهدي فق�د أكد بانه 
للمرش�حن  التدقيقية  اإلج�راءات  اكمل 

من قبل هيئة املساءلة والعدالة الجتثاث 
البعث وهيئ�ة النزاهة العام�ة والجهات 
الش�خصيات  م�ن  لخم�س  القضائي�ة 
املرش�حة فيما التزال هناك ثالث وزارات 
اسماء مرشحيها قيد الدراسة و التدقيق 

من الجهات املعنية تلك«.
وأش�ارت الدائ�رة االعالمي�ة ان�ه لذل�ك 
»ارت�أت رئاس�ة مجل�س الن�واب عق�د 
الجلس�ة االعتيادية للمجلس يوم الثالثاء 
من االس�بوع املقبل املص�ادف الرابع من 
ديس�مرب كانون االول بدال من )الثالثاء( 

كما كان مقررا قبل ذلك«. 
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الرئيس الفرنيس: سنغلق )14( مفاعاًل نوويًا من أصل )58(
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون، أمس 
الثالث�اء، أن بالده س�تغلق 14 مفاع�اًل نووياً 
م�ن أصل 58 مفاعالً، بحل�ول عام 2035، عى 
أن يت�م إغ�الق ما ب�ن 4 و6 مفاع�الت بحلول 
عام 2030.  وق�ال ماكرون، أثناء كلمة عرض 
خالله�ا خط�وط سياس�ة الطاق�ة للس�نوات 
الع�ر املقبل�ة ويف صلبه�ا مس�تقبل الطاقة 
النووي�ة، إن إغالق املفاعالت النووية س�يكون 
وفق برنامج يف إطار سياس�ة متصلة بالتحول 
البيئي، معرباً عن تفهمه ملعاناة املحتجن عى 

رضيبة الوقود.

وأضاف »أتفهم ما تعانيه األرس الفرنسية التي 
تش�عر بأنها تتحمل وزر زي�ادة الرضائب عى 
الوقود هذه الس�نة«، والت�ي دفعت باملحتجن 
من »الس�رات الصف�راء« إىل تنظيم تظاهرات 
وقط�ع طرق من�ذ 10 أي�ام يف مختل�ف أنحاء 
فرنسا. واقرح الرئيس الفرنيس آلية لتصحيح 
الزيادة الرضيبية عندما ُتفرض يف الوقت نفسه 
مع ارتفاع أس�عار النفط عى املستوى العاملي، 

مثلما حدث يف هذا العام.
وتش�مل خط�ة الحكوم�ة الفرنس�ية إغ�الق 
مفاعل�ن اثنن أعل�ن عنهما س�ابقا من أقدم 
مفاعالت فرنس�ا يف فيس�ينهيم رشق�ي البالد، 
وق�ال ماك�رون إن إغالقهم�ا تق�رر يف صي�ف 

2020. وعرب ماكرون عن رفضه ألعمال العنف 
الت�ي تخلل�ت املظاه�رات، مش�را إىل أن “هذا 
أمر غر مقب�ول”. وح�اول التخفيف من حدة 
انتقاداته للمتظاهري�ن بالفصل بن املواطنن 
وبن من أس�ماهم ب�”البلطجين” قائالً “لكن 
ب�كل تأكيد ال أخلط ب�ن املواطنن ومطالبهم، 

وبن البلطجية من يقومون بأعمال عنف”.
د ماك�رون بالتصدي ألصحاب الس�رات  وَتوعَّ
ب�كل ح�زم ض�د  بالق�ول “س�نقف  الصف�ر 
البلطجي�ة والهمج، الذي نفذوا االحتجاجات يف 
جميع أنحاء البالد”. مضيفا يف ذات السياق “ال 
أريد أن أحبط أولئك الذين شاركوا يف العنف مع 

أولئك املواطنن الذين يريدون إيصال رسالة”.

املرجعية توجه دعوة مهمة بشأن إعادة 
اآلثار العراقية وزير البلديات:  الغاء القرار »252« سيئ الصيت  وختفيض 

سعر قطع االرايض اىل نصف سعرها احلايل
3
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       بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء ع�ادل عبد 
املهدي، أمس الثالثاء، ان جلسة التصويت 
ع�ى الوزراء املتبقن س�تعقد حن تس�لم 
الس�ر الذاتية للمرش�حن، فيما اشار اىل 
ان الحكوم�ة عازمة عى افتت�اح املنطقة 
الخ�رضاء. وقال عب�د امله�دي يف كلمة له 
خالل املؤتمر االسبوعي إنه »يف اي وقت يتم 
تسليم طلبات تدقيق السر الذاتية للوزراء 
املتبق�ن، س�يتم عق�د جلس�ة للتصويت 
عليهم«. وبشأن وضع البلد الداخيل، اوضح 

عب�د املهدي أن »عددا من املناطق تعرضت 
الرضار خط�رة جراء الس�يول يف عدد من 
املحافظات، واستنفرنا كل الجهود لتوفر 
الخي�ام واالماكن واالحتياج�ات الالزمة«. 
وبش�أن افتتاح املنطقة الخرضاء، اش�ار 
عبد املهدي اىل انه »س�يتم فتح عدة طرق 
كانت مغلقة منذ ع�ام 2003 عدا طرقات 
املنطق�ة الخرضاء«، مبين�ا ان »الحكومة 
عازمة عى فتح املنطقة الخرضاء«. وذكر 
القائ�د العام للقوات املس�لحة ان نش�اط 
تنظيم »داع�ش« ازداد يف محافظة نينوى 
واملناط�ق الغربية والحدودي�ة. وقال عبد 

امله�دي إن »نين�وى عزيزة علين�ا واهلها 
اعزاء، ل�ذا يهمن�ا ان تس�تعيد عافيتها«، 
مشرا اىل ان »هناك نشاطا متزايدا لتنظيم 
داع�ش، وقادتنا االمنيون قام�وا بجوالت 
يف املناط�ق الغربي�ة والحدودية«. واضاف 
عب�د امله�دي، أن »مجلس ال�وزراء صادق 
عى اتفاق التعاون العس�كري بن العراق 
واالردن«.وأم�س الثالث�اء، عق�د مجل�س 
الوزراء جلس�ته االعتيادية برئاسة رئيس 

مجلس الوزراء عادل عبد املهدي.

التفاصيل ص2

جملس الوزراء يمنح اجازة لتحسني البنزين بكركوك 
ويصوت عىل مشاريع املاء والرصف بالبرصة       

خالل لقاءه مبدير شبكة اعالم النجف االن
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الرتبية تسمح لطلبة اخلارجي بأداء االمتحان لفرعي اإلحيائي أو التطبيقي
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة الرتبي�ة، أم�س الثالثاء، عن الس�ماح لطلبة 
االحيائ�ي  الفرع�ن  ل�كال  االمتح�ان  ب�أداء  الخارج�ي 

والتطبيقي.
وقال�ت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه ان »املديرية العامة للتقوي�م واالمتحانات قد وجهت 
اعمام�اً للمديري�ات العام�ة للرتبي�ة يف املحافظ�ات كافة 
ينص عىل الس�ماح لجميع طلبة الدراسة الخارجية للفرع 
العلمي سواء كانوا من الراسبن والناجحن بإداء االمتحان 
بف�رع مغاير )اإلحياء أو التطبيق�ي( للعام الحايل 2018 – 
2019«. وأضافت ان »ذلك جاء بعد موافقة الوزير بالوكالة 

عليها«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

فش�ل الربمل�ان للم�رّة الثالثة يف عقد جلس�ة 
التصويت ع�ىل إكمال حكومة رئيس مجلس 
ال�وزراء ع�ادل عب�د امله�دي، وذل�ك بس�بب 
اس�تمرار الخالفات بن الكتل السياسّية عىل 
أس�ماء املرش�حن، وفيما ش�ّدد زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر عىل تسمية مستقلن 
للوزارات األمنية، بدأ عبد املهدي جولة جديدة 
من الحوارات يف الكواليس السياسية من أجل 
التوّصل إىل مرش�حن يحظ�ون بقبول الكتل 

السياسية.
وقبي�ل س�اعات م�ن انعقاد جلس�ة خاصة 
للربمل�ان كان�ت مقررة ظه�ر أم�س الثالثاء 
الستكمال تش�كيل الحكومة، تم اإلعالن عن 
تأجيلها إىل الثالثاء من االسبوع املقبل النجاز 

هذه املهمة.
وقالت الدائرة االعالمية للربملان يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، »لغاية االن 
لم تصل إىل املجلس السري الذاتية للمرشحن 
الثماني�ة للحقائ�ب الوزاري�ة الت�ي مازالت 

شاغرة إلكمال التشكيلة الحكومية«.
وأوضح�ت »بعد التواصل م�ع رئيس الوزراء 
ع�ادل عب�د امله�دي فق�د أك�د بان�ه اكم�ل 
اإلج�راءات التدقيقي�ة للمرش�حن م�ن قبل 
هيئة املساءلة والعدالة الجتثاث البعث وهيئة 
النزاه�ة العامة والجه�ات القضائية لخمس 
من الشخصيات املرش�حة فيما التزال هناك 
ثالث وزارات اس�ماء مرشحيها قيد الدراسة 

و التدقيق من الجهات املعنية تلك«.
وأش�ارت الدائرة االعالمية ان�ه لذلك »ارتأت 
الجلس�ة  عق�د  الن�واب  مجل�س  رئاس�ة 
االعتيادية للمجلس يوم الثالثاء من االسبوع 
املقب�ل املص�ادف الرابع من ديس�مرب كانون 
االول ب�دال م�ن )الثالث�اء( كم�ا كان مقررا 
قب�ل ذل�ك«. لكنه�ا زادت بأنه س�يتم عرض 
التشكيلة الوزارية يف حال ورود السري الذاتية 
للمرش�حن قبل موعد انعقاد الجلسة بوقت 

يسمح للنواب دراستها.
وم�ا تزال حقيبت�ا وزارتي الدف�اع والداخلية 
تعيق�ان اي اتف�اق للكت�ل السياس�ية حول 
املرش�حن لهما ولذل�ك فأنه م�ن املعتقد ان 
يق�دم عبد املهدي جميع االس�ماء املرش�حة 
لهم�ا ويرتك ق�رار اختيار ش�خصيتن لهما 
إىل تصوي�ت الن�واب بعي�دا ع�ن التوافق�ات 
السياس�ية املتع�ارف عليه�ا يف مث�ل ه�ذه 

الحاالت.
وال�وزارات الثم�ان الت�ي مازالت ش�اغرة يف 
الحكومة الجدي�دة هي: الداخلي�ة، والدفاع، 
والثقاف�ة، والرتبي�ة، والع�دل، والتخطي�ط، 

والتعليم العايل، والهجرة واملهجرين.
ب�دوره، اك�د زعيم التي�ار الص�دري مقتدى 
الصدر انه لن يرىض بوزيري الدفاع والداخلية 

غري مستقلن.
وق�ال الص�در، يف تغري�دة ل�ه ع�ىل توي�رت، 
»ياقومي مايل ادعوك�م اىل النجاة وتدعونني 
اىل املحاصص�ة والفس�اد، وي�ا قوم�ي مايل 
ادعوكم اىل عزة وكرامة الوطن وتدعونني اىل 

بي�ع البالد، ويا قومي ما اردت اال االصالح ما 
اس�تطعت وما توفيقي اال بالله وبالش�عب، 
ويا قومي ان ماكن�ة املحاصصة والرافضن 
ل�)املج�رب ال يجرب( ص�اروا متحدين فيما 
بينهم الع�ادة الوجوه الكالحة والفاس�دة«، 
مبين�ا ان »ه�ذا مال�م ترتضي�ه املرجعية بل 

ورفضه الشعب رفضا قاطعا«.
واضاف الصدر »ياقومي لست سببا يف تاخري 

اتمام تش�كيل الحكوم�ة، بل انني س�بب يف 
تاخري مخططاتهم«، داعيا اىل »عدم السماع 

لهم او االصغاء«.
واك�د الص�در »ل�ن ارىض بوزي�ر دف�اع او 
داخلي�ة غ�ري مس�تقل«، مش�ريا اىل ان »ذلك 
س�يحفظ العراق واس�تقالله وعزته ولجعل 
العراق ذا قرار مس�تقل ومن داخل الحدود ال 

خارجها«.

وتاب�ع الص�در »اق�رتح عىل رئي�س مجلس 
ال�وزراء االرساع يف ط�رح كابينت�ه الوزارية 
املتبقي�ة ع�دا وزي�ري )الداخلي�ة والدفاع(، 
وفت�ح باب الرتش�يح لهم�ا من قب�ل القادة 
العظماء الذين ح�رروا االرايض املغتصبة من 
ايادي داعش االثيمة وبدون تدخل اي كتلة او 
حزب او جهة مطلق�ا«، الفتا اىل ان »جرياننا 

اصدقاؤنا ال اسيادنا«.

ورح�ب القي�ادي يف تحالف املح�ور الوطني 
محمد الكربويل بموقف زعيم التيار الصدري 
مقتدى الص�در بخصوص وزي�ري الداخلية 

والدفاع.
وقال الكربويل يف تغريدة عىل حس�ابه بموقع 
»أس�عدنا  )توي�رت(،  االجتماع�ي  التواص�ل 
موقف الزعيم الصدر املطابق ملطالبنا بش�أن 
اس�تيزار شخصيات مهنية مس�تقلة لوزارة 
الدفاع والداخلية من الفرس�ان الذين شهدت 
لهم س�احات املعارك باملهني�ة وهم يقدمون 

الوطن عىل أي انتماء طائفي أو حزبي«.
ب�دوره، انتق�د النائب عن تحالف س�ائرون 
س�الم الش�مري إرصار كت�ل ع�ىل ترش�يح 
ش�خصيات حزبي�ة وصفها ب�«غ�ري كفؤة« 

الدارة امللف االمني.
وق�ال الش�مري، يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »التأخري يف تكملة 
الكابينة الوزارية بسبب ارصار بعض الجهات 
السياس�ية عىل اس�ماء معينة متحزبة وغري 

كفؤة الدارة اهم ملف يف ادارة البالد«.
باملقابل، س�يخوض رئيس الوزراء عادل عبد 
امله�دي جولة جدي����دة م�ن الحوارات مع 
الكت�ل السياس�ية املعرتض�ة عىل مرش�حي 
الحقائب الشاغرة للتوصل إىل حلول مشرتكة 
تكفل اس�تكمال التش�كيلة الوزاري�ة، إال أن 
مصادر تشري إىل أن مهمة عبد املهدي ستكون 
يف غاي�ة الصعوب�ة، ال س�يما وان األط�راف 
السياس�ّية تتمّس�ك بمواقفها ومرش�يحها 

ومطالبها.

الربملان يؤجل جلسته لـ »املرة الثالثة«.. والصدر يصر على »املستقلني«.. وعبد املهدي يعود إىل حوارات الكواليس

عبد املهدي شخص وجود »نشاط لداعش«.. وأعلن عن اتفاقية أمنية مع األردن

أزمة »إكامل احلكومة«: اخلالفات مستمرة

       بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئيس مجلس ال�وزراء عادل عبد 
ان جلس�ة  الثالث�اء،  أم�س  امله�دي، 
التصويت عىل الوزراء املتبقن ستعقد 
حن تسلم الس�ري الذاتية للمرشحن، 
فيما اشار اىل ان الحكومة عازمة عىل 

افتتاح املنطقة الخرضاء.
وق�ال عب�د امله�دي يف كلمة ل�ه خالل 
املؤتمر االسبوعي إنه »يف اي وقت يتم 
تس�ليم طلب�ات تدقيق الس�ري الذاتية 
لل�وزراء املتبقن، س�يتم عقد جلس�ة 
للتصويت عليهم«. وبشأن وضع البلد 

الداخيل، اوضح عب�د املهدي أن »عددا 
من املناطق تعرض�ت الرضار خطرية 
جراء الس�يول يف عدد من املحافظات، 
واس�تنفرنا كل الجهود لتوفري الخيام 

واالماكن واالحتياجات الالزمة«.
املنطق�ة الخرضاء،  افتت�اح  وبش�أن 
اش�ار عبد املهدي اىل انه »س�يتم فتح 
عدة طرق كانت مغلقة منذ عام 2003 
عدا طرقات املنطقة الخرضاء«، مبينا 
ان »الحكومة عازمة عىل فتح املنطقة 
الخرضاء«. وذكر القائد العام للقوات 
املس�لحة ان نش�اط تنظيم »داعش« 
ازداد يف محافظ�ة نين�وى واملناط�ق 

الغربية والحدودية.
وق�ال عبد امله�دي إن »نين�وى عزيزة 
علين�ا واهله�ا اع�زاء، ل�ذا يهمن�ا ان 
ان  اىل  مش�ريا  عافيته�ا«،  تس�تعيد 
»هناك نشاطا متزايدا لتنظيم داعش، 
وقادتن�ا االمني�ون قام�وا بجوالت يف 

املناطق الغربية والحدودية«.
واض�اف عب�د امله�دي، أن »مجل�س 
ال�وزراء صادق ع�ىل اتف�اق التعاون 

العسكري بن العراق واالردن«.
وأم�س الثالثاء، عقد مجل�س الوزراء 
جلس�ته االعتيادي�ة برئاس�ة رئي�س 

مجلس الوزراء عادل عبد املهدي.

وت�م خالل الجلس�ة تقديم عرض عن 
الخطوات العملية لتوزيع االرايض عىل 
املواطن�ن والذي تم اطالقه االس�بوع 
امل�ايض، حيث اك�د املجل�س ان هناك 
متابع�ة م�ن االمان�ة العام�ة ملجلس 
الوزراء للسري قدما يف وضع الخطوات 
الالزم�ة للتوزيع. واك�د املجلس خالل 
جلسته ان هناك حملة قد بدأ العمل بها 
اليق�اف التلوث يف املي�اه وعقدت عدة 
الحملة  اجتماع�ات بخصوص ه�ذه 
والت�ي س�تنعكس ايجابا ع�ىل وضع 
املياه يف البلد وت�م تقديم ملخص عن 
هذه الحملة امام السادة الوزراء. وتم 

التصوي�ت باملوافقة عىل منح االجازة 
االستثمارية الخاصة بمرشوع وحدة 
هدرجة وتحسن البنزين يف محافظة 
كرك�وك. وتم�ت املوافقة ع�ىل تعديل 
الفق�رة )1( من ق�رار مجلس الوزراء 
ليصب�ح   2018 لس�نة   )184( رق�م 
ارتباط الهيئ�ة التنفيذية ملرشوع ماء 
الب�رة ب�وزارة االعم�ار واالس�كان 
والبلدي�ات واالش�غال العام�ة واعادة 
تأليفها من املختصن لديها بالتنسيق 
بينها وبن الجهات القطاعية االخرى 
يف مجال املاء واملوارد املائية ومحافظة 
البرة، وتنفيذ املرشوع آنفاً بحسب 

الضواب�ط والتعليم�ات ورشوط وآلية 
الق�رض الربيطان�ي ووفق�اً لقرارات 
مجلس ال�وزراء ذات العالق�ة، والغاء 

الفقرة )2( من القرار آنفاً .
كما ت�م التصويت عىل مش�اريع املاء 
والرف الصحي يف محافظة البرة 
ومنحها االستثناء من تعليمات تنفيذ 
العق�ود الحكومي�ة. وص�وت مجلس 
ال�وزراء عىل مرشوع قان�ون التعديل 
الثاني لقانون نقابة الجيولوجين رقم 
)197( لس�نة 1968. وت�م التصويت 
باملوافقة عىل مرشوع قانون تصديق 
اتفاقية التعاون العسكري واالمني بن 

حكوم�ة جمهورية الع�راق وحكومة 
اململك�ة االردني�ة الهاش�مية املوق�ع 
عليها يف عم�ان بتأريخ 2018/8/5 ، 
وإحالت�ه إىل مجلس النواب ، إس�تناًدا 
إىل أح�كام املادت�ن ) 61 / البن�د أوالً 

و80 / البند ثانياً ( من الدستور.
ووافق املجلس عىل قيام وزارة الصحة 
بمهمة منح إجازة القبالة والتمريض 
بالتنسيق بينها وبن نقابة املمرضات 
التمري�ض،  نقاب�ة  تأس�يس  لح�ن 
اس�تناداً اىل أح�كام البن�د )اوالً( م�ن 
املادة )93( من قانون الصحة العامة 

رقم )89( لسنة 1981.

جملس الوزراء يمنح اجازة لتحسني البنزين بكركوك ويصوت عىل مشاريع املاء والرصف بالبرصة       

        بغداد / المستقبل العراقي

رّسبا وثيقة لوزارة الدفاع قررت اعتبار ضحايا 
»مج�زرة س�بايكر« ش�هداء بع�د م�ي اربع 

س�نوات عىل فقدانه�م، الس�تكمال االجراءات 
الخاص�ة بمن�ح الروات�ب التقاعدي�ة لذويهم.

وبحسب الوثيقة فإن وزارة الدفاع قررت اعتبار 
ضحاي�ا س�بايكر مفقودين، مطالب�ة مجلس 

القض�اء األع�ىل بتوجي�ه املحاك�م الش�خصية 
بتحوي�ل صفة املفقودين اىل ش�هداء بعد مرور 
اربع سنوات عىل الفقدان، واستكمال اجراءات 
املعام�الت التقاعدي�ة، ومن�ح ذويه�م الرواتب 

التقاعدي�ة ب�دل املن�ح والروات�ب الش�خصية 
للمفقودين. وكانت الغد برس قد نرشت يف وقت 
سابق وثيقة صادرة من مجلس القضاء االعىل 

تطالب بإصدار اعالن الفقدان.

        بغداد / المستقبل العراقي

ارش�د  الرتكماني�ة  الجبه�ة  رئي�س  كش�ف 
الصالح�ي، أم�س الثالثاء، ع�ن رفض رئيس 
الكردس�تاني مس�عود  الديمقراطي  الح�زب 

بارزاني عودة قوات البيش�مركة اىل محافظة 
كركوك، مش�ريا إىل أن بارزاني اقرتح رضورة 

تشكيل “جيش عراقي” من اهايل املحافظة.
وقال الصالحي يف تريح صحفي إن “رئيس 
الكردس�تاني مس�عود  الديمقراطي  الح�زب 

بارزان�ي أكد لنا خالل اجتماعنا األخري معه يف 
بغداد أنه ليس مع عودة قوات البيش�مركة إىل 

محافظة كركوك مجددا”.
وأضاف أن “بارزاني مع فكرة تش�كيل جيش 
عراقي من اه�ايل كركوك لحماية املحافظة”، 

مبين�ا أن “بارزان�ي أك�د رضورة بق�اء امللف 
األمني بيد اهايل كركوك انفسهم”.

ودعا الصالحي الحكومة االتحادية إىل رضورة 
“تقوية املك�ون الرتكماني يف املناطق املتنازع 

عليها حتى ال تبقى اسرية بيد جهة معينة”.

وزارة الدفاع تقرر اعالن ضحايا سبايكر »مفقودين« متهيدًا العتبارهم »شهداء«

اجلبهة الرتكامنية: بارزاين ابلغنا برفضه لعودة البيشمركة إىل كركوك

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن االتحاد الوطني الكردستاني، 
أم�س الثالث�اء، ع�ن ثالثة رشوط 
إقلي�م  بحكوم�ة  للمش�اركة 

كردستان.
وقال املكتب الس�يايس لالتحاد، يف 
بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »املكتب السيايس 
الوطن�ي عق�د اجتماعا  لالتح�اد 
لألم�ن  األول  النائ�ب  ب�إرشاف 
الع�ام لالتح�اد الوطن�ي كورست 

رس�ول ع�يل، وبحض�ور النائ�ب 
الثاني لألمن الع�ام برهم صالح، 
وأعضاء املكتب الس�يايس لالتحاد 

الوطني«.
»االجتم�اع  أن  البي�ان  وأض�اف 
بحث االوضاع السياسية واملرحلة 
الجدي�دة يف العملية السياس�ية يف 
الع�راق حي�ث ان االتح�اد يجري 
اتص�االت م�ع املكون�ات والقوى 
السياس�ية العراقي�ة به�دف حل 
الحق�وق  وضم�ان  الخالف�ات، 
الدس�تورية والديمقراطية لشعب 

االجتم�اع،  وأك�د  كردس�تان«. 
»أهمي�ة  ع�ىل  البي�ان،  بحس�ب 
اس�تمرار الح�وارات ب�ن االتحاد 
الديمقراط�ي  والح�زب  الوطن�ي 
الكردس�تاني واالط�راف االخ�رى 

لتشكيل حكومة االقليم«.
ولف�ت البيان، إىل أنه »ت�م التأكيد 
عىل ان االتحاد الوطني سيش�رتك 
يف تشكيلة حكومة االقليم الجديدة 
ع�ىل اس�اس الرشاك�ة الحقيقة، 
واملشاركة يف صنع القرار، وتحمل 

املسؤولية املشرتكة«.

االحتاد الوطني يضع »رشوط« للمشاركة بحكومة إقليم كردستان
        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت محكمة محافظة حلبجة، أمس 
الثالثاء، تأجيل جلسة محاكمة الرشكات 
التي باعت االس�لحة الكيمياوية لنظام 
صدام حس�ن اىل يوم 8 كان�ون الثاني 
املقبل لعدم حضور ممثيل الرشكات اىل 
الجلس�ة.وقال املحامي غابريل مريون 
رئي�س مجموع�ة الدف�اع ع�ن ضحايا 
مدين�ة حلبج�ة خالل مؤتم�ر صحفي 
»قدمن�ا العديد من الوثائق اىل املحكمة، 

تثب�ت ت�ورط رشكات بيي�ع االس�لحة 
الكيمياوية اىل نظام صدام حسن، وقد 
اس�تفادت هذه الرشكات من بيع هذه 
املكون�ات الكيمياوي�ة وحقق�ت مبالغ 
طائل�ة، وبعد 30 عاماً يجب محاكمتها 
ومثوله�ا ام�ام القضاء«.وأوض�ح، أنه 
»ت�م تبليغ جميع ال�رشكات بالحضور 
اىل املحكم�ة لك�ن مع االس�ف ل�م تاِت 
اي رشكة اىل جلس�ة املحكمة، كان عىل 
الرشكات اح�رتام القضاء والحضور اىل 

الجلسة«.

حمكمة حلبجة تؤجل جلسة حماكمة رشكات 
السالح الكيمياوي

        بغداد / المستقبل العراقي

زار رئي�س مجلس القض�اء األعىل القايض 
فائ�ق زيدان، أم�س الثالثاء، دول�ة الكويت 
ع�ىل رأس وف�د قضائي رفيع.وق�ال املركز 
اإلعالمي ملجلس القضاء األعىل يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »رئيس 
مجلس القضاء االعىل ت�رأس وفداً ضم كالً 
من اعضاء محكمة التميز االتحادية القايض 
صباح رومي عناد والقايض حجاب ابراهيم 
احمد والقايض نعم�ان كريم احمد ورئيس 
جه�از االدعاء العام القايض موفق العبيدي 
ورئي�س هيئ�ة اإلرشاف القضائي جاس�م 

محمد عبود ورؤس�اء محاكم االستئناف يف 
الب�رة وبغ�داد الرصافة والك�رخ كال من 
القايض ع�ادل عبد ال�رزاق والقايض عماد 
خضري الجابري والقايض خالد طه احمد«. 
واض�اف ان »الوف�د القضائ�ي العراقي تم 
اس�تقباله من قبل املستشار يوسف جاسم 
املطاوع�ة رئيس املجلس األع�ىل للقضاء يف 
دولة الكويت وس�فري جمهوري�ة العراق يف 
الكوي�ت وت�����أت�ي ه�ذه الزي�ارة تلبية 
للدعوى املوجه�ة اىل رئيس مجلس القضاء 
االع�ىل من قبل نظ�ريه الكويت�ي للتباحث 
يف األم�ور القضائية املش�رتكة ب�ن البلدين 

الشقيقن« .

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، 
أم�س الثالثاء، ع�ن مبارشة اللجن�ة املالية 
النيابي�ة بجم�ع املالحظ�ات بش�أن تعديل 
املوازنة من الكتل السياس�ية, مشريا إىل ان 
اللجنة املش�رتكة لتعديل املوازنة ستتس�لم 
الئحة موحدة خالل األس�بوع املقبل. وقال 
كري�م يف تريح صحفي إن “اللجنة املالية 
يف مجل�س الن�واب بارشت باس�تالم جميع 
املالحظ�ات الخاصة بتعدي�ل املوازنة املالية 

ان  السياس�ية”.وأضاف  الكت�ل  كل  م�ن 
“اللجنة املش�رتكة لتعديل املوازنة ستتسلم 
الئح�ة موح�دة بش�ان  جمي�ع التعديالت 
املقرتح�ة وتنتظر رد الحكوم�ة للرشوع يف 
عرض مس�ودة قان�ون املوازنة عىل الربملان 
والتصويت عليها قبل نهاية العام الجاري”. 
وأوضح كريم أن “مخصصات االستثمارية 
جمي�ع املحافظات وتعديل  تقديرات س�عر 
النف�ط فضال عن زي�ادة  املبالغ املخصصة 
وتخفي�ض  املحافظ�ات  جمي�ع  العم�ار 

النفقات الحكومية غري املهمة”.

رئيس جملس القضاء األعىل يزور الكويت 
عىل رأس وفد قضائي رفيع

املالية الربملانية جتمع »املالحظات« عىل املوازنة 
لتقديمها األسبوع املقبل
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية املرور، عن االتفاق عىل ان يكون دوام أربع كليات، 
خمس�ة ايام بدءا من السبت وحتى االربعاء.وقال مدير السيطرة 
واملخابرة يف املديرية العميد حيدر رشيد القصاب يف ترصيح تابعته 
»املس�تقبل العراقي«، انه »بتوجيه م�ن مدير عام مرور بغداد تم 
االتف�اق ع�ىل ان يكون الدوام الرس�مي يف كلي�ات االداب والعلوم 
االس�امية وكلية الرتبية ابن الرش�د وكلية العلوم السياسية، من 
يوم الس�بت اىل االربعاء«.واضاف انه » س�يتم تغيري س�اعات بدء 
ونهاي�ة الدوام الرس�مي«.واعلنت مديرية املرور العامة، الس�بت 
امل�ايض، عن اتفاقها ع�ىل تغيري ايام ال�دوام يف كليتني بالعاصمة 

بغداد، مبينة ان ذلك سيسهم بتقليل الزخم املروري .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الجه�از املرك�زي لإلحص�اء التاب�ع ل�وزارة التخطيط، عن 
انخف�اض ع�دد العامل�ني بنس�بة 2.4% م�ن اجم�ايل العامل�ني يف 
القط�اع العام التجاري لعام 2017.وقال الجهاز يف تقرير له تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، إن »عدد املنش�آت املشمولة 8 منشآت لسنة 
2017 تابعة لكل م�ن وزارة النفط ووزارة الزراعة ووزارة الصحة 
ووزارة التجارة«.وأضاف الجهاز، أن »عدد العاملني يف هذه املنشآت 
بل�غ 45 ألفاً و730 عاماً لس�نة 2017 حيث بلغ ع�دد الذكور 36 
ألف�اً و292 عاماً وبنس�بة 79.4%، يف حني بلغ ع�دد االناث 9438 
عامل�ة وبنس�بة بلغت 20.4% وبنس�بة انخف�اض مقدارها %2.4 
مقارنة بعام 2016 حيث بلغ 46876 عاما«، عازية انخفاض عدد 
العامل�ني إىل »إحالة الكثري منهم ع�ىل التقاعد«.وبني، أن »مجموع 
األجور والرواتب واملزايا املدفوع�ة للعاملني بلغت 721 مليار دينار 
وبنسبة زيادة مقدارها 1.8% مقارنة بعام 2016 حيث بلغت 708 
مليار دينار«، موضحًة أن »س�بب ه�ذا االرتفاع يعود اىل زيادة عدد 
املوظف�ني يف وزارت�ي النف�ط والصحة خ�ال عام 2017«.وأش�ار 
الجه�از، إىل أن »قيم�ة املش�رتيات لعام 2017 بلغ�ت 8579 مليار 
دينار وبنس�بة زيادة بلغت 13.4% مقارن�ة بعام 2016 التي بلغت 

قيمة املشرتيات فيها 7565 مليار دينار.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النفط العراقي�ة عن تحديد 
الكمي�ات املخطط تصديره�ا لعام 2019 

لاسواق العاملية.
وق�ال املتحدث الرس�مي باس�م ال�وزارة 
عاصم جه�اد يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »ال�وزارة اق�رت تخصيص 
لل�ركات  الجدي�دة  للعق�ود  الكمي�ات 
املش�رتية لنف�ط خ�ام الب�رصة بنوعي�ه 
الخفي�ف والثقي�ل ونف�ط خ�ام كرك�وك 
لع�ام 2019 الق�ادم ، مش�ريا اىل ان�ه تم 
التس�ويقية  وااللي�ات  االس�س  وض�ع 
واالقتصادية والرؤية السرتاتيجية املعتمد 
من قبل رشكة تس�ويق النفط )س�ومو( 
يف تخصي�ص الكمي�ات املتاح�ة للتصدير 
وحس�ب اهمية كل سوق من حيث حجم 
الطل�ب والعائد املايل املتحقق لبيع الربميل 

الواحد.
واوض�ح أن نائب رئيس الوزراء لش�ؤون 
الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان 
وجه بانتهاج سياسة متوازنة يف تعاملها 
مع الس�وق النفطية العاملية، للمحافظة 
عىل استقرار االسواق وبما يضمن ويحقق 

مصلحة العراق االقتصادية.
وب�ني ان الوزارة حددت نس�ب االس�واق 
العاملي�ة الرئيس�ة م�ن ص�ادرات النفط 
الخام العراقي، حيث بلغت نسبة الكميات 
املخصص�ة من اجم�ايل الكميات املخطط 
تصديره�ا الع�ام املقب�ل 2019 للس�وق 
االسيوي )67%( وللسوق االوربي )%20( 

وللسوق االمريكي )%13(.

العراق يكشف باألرقام 
حصة االسواق العاملية 

من النفط لعام 2019

    الغانم / المستقبل العراقي

تفقد محافظ واس�ط محمد جميل املياحي ليا ش�ارع سعيد بن 
جبري يف قضاء الحي برفقة قائممقام القضاء كاظم كريم عليوي 

ومدير البلدية املهندس بشار عزيز شون«.
وأطل�ع املياحي عىل نس�ب العمل يف املتحقق�ة يف املروع ووجه 
إنذاراً اىل الركة املنفذة بسبب التلكوء يف التنفيذ، متوعدا بسحب 

العمل منها وطردها يف حال استمرت يف هذا التلكوء«.
وحث املحافظ اعىل الرسعة يف العمل واعتماد املعايري واملواصفات 
الفنية املعتمدة.، مؤكدا أن هذا الش�ارع يكتسب أهمية كبرية وال 
بد من أن يظهر بالش�كل املناسب وينجز بارسع وقت خاصة بعد 

التأخري الذي حصل .

حمافظ واسط يتفقد العمل يف شارع سعيد بن جبري 
ويوجه إنذارًا للرشكة املنفذة بسبب التلكؤ

    كربالء / المستقبل العراقي

دعا ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد 
املهدي الكربائ�ي، اىل التحرك دولياً وقانونياً 
إلع�ادة االثار العراقي�ة واعمارها وصيانتها 
واعادته�ا اىل م�ا كان�ت علي�ه م�ن رمزي�ة 

الحضارة اىل باد الحضارة العراق.
وقال الكربائي خال افتت�اح مؤتمر الرتاث 
واالث�ار يف الصح�ن الحس�يني الري�ف، ان 
الديني�ة والوطني�ة واالخاقية  »املس�ؤولية 
تحتم علين�ا وخصوصا حمل�ة الفكر وأولوا 
دائب�ني  نعم�ل  ان  للوط�ن  واملحب�ة  العل�م 
لنحفظ تراثن�ا علما وعما , وان نعيد ألرض 
الت�ي  االنس�انية  الع�راق رم�وز حضارت�ه 
اغنت املجتمع�ات البرية بعطائها الفكري 

والرتبوي والقانوني واالجتماعي«.

واضاف, ان »م�ر عىل العراق افكار تكفريية 
ق�د عطل�ت العقل واعدم�ت الحي�اة وقلبت 
املفاهي�م واالفكار فان حق�وق ابناء العراق 
ودم�اء رجال�ه ونس�ائه وابن�اء منطقتن�ا 
وبلداننا ماتزال تجري فيها اصول الحضارة 

ومرقى االفكار وانوار املعارف«.
ودع�ا الكربائي اىل »احي�اء ما دفنته عوامل 
االزمان واالهمال من كنوز علومنا ومعارفنا 
لنفت�ح بها االف�اق ونن�ري به�ا درب الظام 
الذي ضللته ع�ىل ارضنا اوهاما اهل التكفري 
والض�ال ف�ان هويتنا هوية الع�راق، عراق 
مات�زال  واملصلح�ني  واالنبي�اء  الحض�ارات 

مرقة وان غيمتها لسنني سحاب سود«.
التح�رك  اىل  يحت�اج  »االم�ر  ان  اىل  واش�ار 
بمس�ارين االول احي�اء ال�رتاث االصي�ل يف 
مختلف العلوم واملع�ارف لحفظ الكنوز من 

االثار واملخطوطات ونحن عىل اتم االستعداد 
م�ن مراك�ز ومؤسس�ات العتبات املقدس�ة 
واملراك�ز االخ�رى يف بلدنا للتع�اون إلحيائها 
واس�تعادتها, والثان�ي ه�و التح�رك الدويل 
والقانون�ي إلعادة االثار إلعمارها وصيانتها 
واعادته�ا اىل م�ا كان�ت علي�ه م�ن رمزي�ة 

الحضارة اىل باد الحضارة العراق«.
تجدر االش�ارة إىل ان قوات الحش�د الشعبي 
تمكنت يف 27 نيسان 2017 من تحرير مدينة 
الح�ر االثرية جنوب املوص�ل بالكامل من 
س�يطرة تنظي�م »داعش« اإلرهابي ومس�ك 
األرض من اجل حماية اثارها ومنع رسقتها.

كما س�لم الحشد الشعبي يف 27 كانون األول 
2017 وزارة الثقاف�ة والس�ياحة واالثار 32 
قطع�ة أثرية تم العثور عليه�ا اثناء عمليات 

تحرير املوصل .

املرجعية توجه دعوة مهمة بشأن إعادة اآلثار العراقية

   النجف/ المستقبل العراقي

التق�ى الس�يد  بنك�ني ريكان�ي  وزي�ر االعمار واالس�كان 
والبلدي�ات العامة عضو نقاب�ة الصحفيني العراقيني ومدير 
ش�بكة اعام النج�ف االن الصحفي  ضياء هاش�م الغريفي 
يف مكتب�ه الرس�مي بداية اللق�اء نقل تحيات الس�يد نقيب 
الصحفي�ني العراقي�ني مؤي�د الام�ي  وجرى خ�ال اللقاء 
بح�ث قضي�ة توزي�ع قط�ع االرايض الس�كنية الصحفيني 
وباق�ي الرائح .وق�ال الغريفي يف ترصي�ح خاص للنجف 
اآلن   » خ�ال لقائن�ا بوزير البلدي�ات  اكد لنا إلغ�اء القرار 

)252 ( وال�ذي وصفه الس�يد  الوزير  بال�يء الصيت النه 
يش�كل عبئا كبريا  عىل املواطن مؤك�دا  خال االيام القادمة 
س�تكتمل االجراءات القانونية  ويف غضون اس�بوعني سيتم 
االيع�از اىل املحافظات لتوزع قطع ارايض الصحفيني وباقي 
رشائح املجتمع » مبينا » س�تنطلق حمل�ة يف العراق لتوفري 
الخدمات لكافة األحياء السكنية التي ستوزع فيها االرايض 
وتش�مل الخدمات و م�د ش�بكات لترصيف املي�اه الثقيلة 
ومياه األمطار وكذلك ش�بكة املاء الصايف واكساء الشوارع  
وس�تكون أس�عار  قط�ع االرايض الس�كنية بنص الس�عر 

الرسمي من اجل خدمة كافة رشائح املجتمع ».

وزير البلديات:  الغاء القرار »2٥2« سيئ الصيت  وختفيض سعر قطع االرايض اىل نصف 
سعرها احلايل وخالل اسبوعني ستوزع  ارايض الصحفيني ومجيع رشائح املجتمع

خالل لقاءه مبدير شبكة اعالم النجف االن

    البصرة / المستقبل العراقي

الجدي�د صف�اء  املوان�ئ  مدي�ر ع�ام  اك�د 
عبدالحسني جعيز، انه سيعمل بروح الفريق 
الواح�د لتكون املوانئ يف طليعة املؤسس�ات 

الخدمية.
وقال�ت املوان�ئ يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إنه »ج�رت صباح 
الي�وم الثاث�اء 27 / 11 / 2018 مراس�يم 
تس�ليم منص�ب مدير ع�ام موان�ئ العراق 
ب�ني املدير الس�ابق رئيس املهندس�ني عزيز 

هاش�م العبيدي الذي ادار املوانئ العراقية يف 
الفرتة الس�ابقة بادارته التي طورت املوانئ 
العراقية كثريا وتعاون مع كل الجهات التي 

لها عاقة بهذا املوضوع«.
و ناشد العبيدي ب�« النهوض باملوانئ واالخذ 
به�ا لتص�ل اىل ماوصلت اليه موان�ئ العالم 
واملنطق�ة«، مبينا ان » صفاء عبد الحس�ني 
جعيز املدير العام الذي كلف مؤخرا من قبل 
وزير النقل كان رئيس املهندس�ني البحريني 
األق�دم وخب�ري يف املنظمة الدولي�ة البحرية 
وكان قد تس�نم سابقا منصب معاون مدير 

ع�ام رشكة موان�ئ العراق ومدي�ر ميناء أم 
ق�رص الش�مايل ونائب رئيس مجل�س إدارة 
الرك�ة وعض�و مجل�س اإلدارة يف رشك�ة 
النق�ل البحري ومدي�ر محط�ة حاويات أم 
ق�رص وس�ياخذ ع�ىل عاتقه اكمال املس�ري 

واالستمرار بمابدأه من سبقه ».
اىل ذلك قال جعيز، بحسب البيان إنه » لرف 
كب�ري يل ان يتم اختياري من قبل معايل وزير 
النقل عبدالل�ه لعيبي إلدارة رشكتنا العزيزة 
والعمل سوية بروح الفريق الواحد للنهوض 
بموانئنا وجمي�ع مفاصل الركة لتكون يف 

طليعة مؤسسات الدولة الخدمية«.
ان  واخوات�ي  اخوت�ي  »اعلم�وا  واض�اف 
توصي�ات الوزي�ر املبلغ�ة لن�ا ترك�زت عىل 
االهتم�ام باملوظف�ني واملواطن�ني وحف�ظ 
حقوقه�م ورفع مس�تواهم املعايش وتوفري 
السكن املناسب باالضافة اىل االعمال املناطة 
ِبَن�ا يف ادارة الركة«.وتابع »بدورنا نعدكم 
باننا س�نكون اول املطالب�ني واملدافعني عن 
حقوقكم كما لذا نهيب بكم جميعا الحرص 
واإلخ�اص بالعمل من اجل تأدية واجباتكم 

الوظيفية خدمة لبلدنا واهلنا.

مدير املوانئ اجلديد: سنعمل بروح الفريق الواحد لنكون يف طليعة املؤسسات اخلدمية

     بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئي�س صن�دوق اع�ادة اعم�ار املناطق 
املت�ررة م�ن العملي�ات االرهابي�ة مصطفى 
الهيت�ي، ع�ن م�روع لتعوي�ض اص�ح��اب 
امل�ن��ازل املهدم�ة ف�ي املناطق املح�ررة ب� 20 
ال��ف دوالر وبدعم م�ن البن�ك ال�دول�ي، بينما 
اك��د أن الصن�دوق ينتظ�ر موافق�ة الحكوم�ة 

عىل ذلك.وق�ال الهيتي يف ترصي�ح اطلعت عليه 
»املس�تقبل العراق�ي« ، ان » الصندوق يعمل مع 
البنك الدويل عىل اعمار املساكن املهدمة يف املناطق 
املتررة من العملي�ات االره�اب�ي�ة، خصوصاً 
ف�ي الجان�ب االيمن م�ن امل�وص��ل، واع��ادة 
االص�ل�ي��ة«،  اماكنه�م  ال��ى  ال�ن�ازح��ني 
م�وض�ح�ا ان��ه »ح�س��ب االح�ص�ائ�ي�ات 
امل�ح�اف�ظ��ات  تل�ك  ف��ي  امل�ت�وف��رة 

ال�ب�ن��ك  ت�ق�ري��ر  ع�ل��ى  وامل�ع�ت�م��دة 
وال�خ�س��ائ�ر  االض���رار  ملس�ح  ال�دول��ي 
ي�وج�د اك�ث�ر م�ن 150 ال�ف وح�دة س�كنية 
متررة«.واضاف ان »النقاشات مع البنك الدويل 
مس�تمرة بش�أن ه���ذا امل��ش���روع ال��ذي 
يتضم�ن ت�ق�دي��م ق���رض م�ي�س��ر ال�ى 
الع�راق عىل مدى 25 عاما نس�بة الفائدة فيه ال 
تتجاوز 5.1 باملئة، حيث يبدأ تسديده بعد مرور 

خمس س�نوات عىل امل�روع«. واوض�ح رئيس 
الصن�دوق ، ان » ك�ل�ف�ة ه��ذا امل��ش���روع 
تبل�غ  ملياري دوالر يمكن ان تمنح للعوائل التي 
تبلغ نسب الرر يف منازلهم 40 – 50 باملئة 10 
االف دوالر، و20 ال��ف دوالر ل�اض�رار الكاملة 
للمنازل ت�دف�ع عىل ش�كل اقس�اط«، مبيناً ان 
» الصندوق بانتظ�ار موافقة الحكومة عىل هذا 

املروع .

صندوق اعادة اعامر املناطق املترضرة خيصص »20« الف دوالر لكل منزل مترضر

   بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت الهيئ�ة العامة للكمارك/ مركز كم�رك ام قرص الجنوبي 
، وبالتع�اون م�ع رشط�ة الكمارك م�ن ضبط  4 س�يارات  دون 
املودي�ل معدة للتهريب مخفية داخل حاوية حجم 40قدم مغطاة 
بأطارات«.وذك�رت الهيئ�ة يف بي�ان تلق�ت » املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه ، ان عملية  الضبط تمت اثناء جرد الحاويات املتخلفة 
يف س�احات الكش�ف الكمركي و تم  واتخاذ اإلج�راءات القانونية 
بحقهم. وأعلنت الهيئة يف أوقات سابقة عن ضبط حاالت مماثلة 
ملح�اوالت تهريب س�يارات بنف�س الطريقة يف املراك�ز الكمركية 

قامت بأفشالها واحالتها للقضاء.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرك�ة العام�ة لصناع�ة االدوي�ة واملس�تحرات الطبي�ة يف 
س�امراء اح�دى رشكات وزارة الصناعة واملعادن ، عن انتاج تس�عة من 
املستحرات الطبية والدوائية ضمن الربنامج االنتاجي ملصنع الزهراوي 
لش�هر ترين الثاني الجاري«.وافصح الناطق الرس�مي للوزارة الس�يد 
عبدالواح�د علوان الش�مري يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه،عن اس�تمرار قس�م الحب�وب يف الرك�ة يف انتاج تس�عة انواع من 
الحبوب وحسب العقود التجهيزية مع اصحاب املكاتب العلمية واملذاخر 
ش�ملت )الجيس�ك( الذي يس�تخدم كعاج فعال للصداع الشديد وبواقع 
)5( مايني حبة ومستحر )باربيتال( الذي يستخدم كمهدئ لاعصاب 
ومعالج�ة املصاب�ني بال�رصع وبواقع )3( ماي�ني حب�ة ».واضاف بان 
»االنتاج ش�مل ايضا مستحر )هيستادين( ملعالجة حدوث الحساسية 
يف الجه�از التنفي وبكمية )2( مليون حبة اضافة اىل انتاج مس�تحر 
)انرتس�توب( لعاج االسهال الشديد وبكمية اجمالية بلغت )10( مايني 
حبة ومس�تحر )سامافيد B6( بواقع )7( مليون حبة فضا عن انتاج 
الكميات املطلوبة من مس�تحرات )دكس�ون وس�لفودين وباراستول 
ومي�دازول(«. واكد الش�مري ان الرك�ة حريصة عىل تنفي�ذ الربنامج 
االنتاج�ي ملصانعها من مختلف االدوية واملس�تحرات الطبية بمايلبي 

عقود وزارة الصحة واحتياجات السوق املحلية.

الكامرك تعلن ضبط »4« سيارات معدة 
للتهريب يف منفذ ام قرص اجلنويب

رشكة ادوية سامراء: انتاج عدد من املستحرضات 
الدوائية للسوق املحلية

تغيري دوام »4« كليات ببغداد اعتبارًا 
من السبت لتخفيف الزخم املروري

التخطيط تعلن انخفاض عدد العاملني 
للقطاع العام التجاري يف 2017

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت امان�ة بغ�داد ع�ن منحه�ا فرص 
اس�تثمارية  يف مجاالت ع�دة ومنها تنفيذ 
مجمعات س�كنية يف العاصم�ة تضم عدد 

كبري من الوحدات السكنية.
يف  واالع�ام  العاق�ات  مديري�ة  وذك�رت 
ان  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان 
»قس�م االس�تثمار يف امانة بغ�داد يرف 
ع�ىل تنفيذ مش�اريع تجاري�ة وترفيهية و 
مجمعات س�كنية تم منحها لاستثمار يف 
العاصمة تم تحقيق نس�ب انجاز متقدمة 

يف عدد منها ويتم تهيئة عدد آخر للمبارشة 
بتنفيذها ».

واضافت ان » الركات املس�تثمرة حققت 
نس�ب انج�از متقدم�ة يف تنفي�ذ مجم�ع 
االيادي الس�كني يف منطق�ة نفق الرطة 
ومجمع يمامة الخري السكني يف حي العدل 
ومجمع جوهرة املحيط الس�كني بمنطقة 
الس�كني  الش�عب  ومجم�ع  الكاظمي�ة 

بمنطقة الشعب  » .
وبين�ت ان » معظ�م املش�اريع الس�كنية 
تضم اىل جانب الوحدات السكنية فعاليات 
تجاري�ة وترفيهي�ة وتعليمي�ة ورياضي�ة 

ويتم تنفيذه�ا عىل وف�ق مواصفات فنية 
عالية الج�ودة  تتاءم ومتطلب�ات العائلة 
البغدادي�ة » . وتابع�ت ان » أمان�ة بغ�داد 
تطمح أن يكون للركات االستثمارية دور 
اك�رب يف تنفيذ املش�اريع الت�ي يتم طرحها 
لاس�تثمار يف العاصم�ة ، مش�رية اىل انها 
» نجحت يف اس�تقطاب ال�ركات العاملية 
وعدد من الركات العربية واملحلية لتنفيذ 
مشاريع االس�تثمار يف العاصمة بعد إعداد 
آليات جدي�دة يف مجال االس�تثمار تتطلب 
مش�اركة الركات الرصينة ما سينعكس 

عىل الواقع االقتصادي للعاصمة .

أمانة بغداد تعلن منحها فرص استثامرية النشاء جممعات سكنية استثامرية

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التجارة، عن تجهيز الحصة التموينية 
كامل�ة وتفيعل الدور الرقابي ع�ىل مواقع التجهيز 

والوكاء.
وذك�ر اع�ام التج�ارة يف بي�ان، تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، أن »ال�وزارة وضع�ت آلي�ات عمل تأخذ 
يف نظ�ر االعتب�ار توف�ري املف�ردات الغذائي�ة كاملة 
وتجهيزه�ا للمواطن�ني ع�رب وكاء امل�واد الغذائية 
يف جمي�ع مناطق الب�اد بتوقيتات مح�ددة يعلمها 

املواطن وتعلن عرب وسائل االعام املختلفة«.
واش�ار البي�ان اىل ان »ال�وزارة تدارس�ت خي�ارات 
متع�ددة ووضعت اليد عىل املخالفات التي تس�ببت 
يف عدم تجهي�ز املواطنني بحصصهم بش�كل كامل 
نتيج�ة تجزئ�ة عملي�ات التجهي�ز، االمر ال�ذي تم 
اس�تغالة من بعض الوكاء الضاف�ة مبالغ جديدة 
او عدم اباغ املواطنيني عن وجود مواد اخرى ضمن 

الحصة الواحدة«.
وش�دد البيان عىل »ال�دور الرقابي الذي تضطلع به 

املؤسس�ات الرقابية والتفتيش�ية وص�وال للرقابة 
الجماهريي�ة يف متابع�ة عمل ال�وكاء واالباغ عن 

حاالت التقصري او ترسب املواد اىل االسواق التجارية 
وبيعها بطرق غري مروعة«.

واكد وزي�ر التجارة، وفق�ا للبيان ع�ىل، ان »ابواب 
مكتب�ه مفتوح�ة لجمي�ع املواطن�ني يف االباغ عن 
ح�االت التجاوز ع�ىل امل�ال الع�ام او اي مخالفات 
تتعلق بعم�ل املراكز التموينية وال�وكاء واملخازن، 
كذل�ك بامكان املواطنني يف املحافظات الش�كوى اىل 
دوائر الرقابة التجارية او ارسال تلك الشكاوى عرب 
مواق�ع التواصل االجتماع�ي اىل مكتب الوزير او اىل 

دوائر الرقابة التجارية«.
وشدد عىل ان »اهم اولويات عمله هي توفري مفردات 
البطاق�ة التمويني�ة وامل�واد الغذائي�ة النه�ا حصة 
الفقراء واملحتاجني«، الفتا اىل ان »االهتمام سيكون 
اكثر للرائ�ح الفقرية والنازحني والفئات الهش�ة 
بغي�ة تجهيزها بكامل الحص�ة الغذائية«.جه وزير 
التجارة ب�«تش�كيل لجنة عالية املس�توى لدراس�ة 
وضع البطاق�ة التموينية واملبالغ املخصصة لراء 
مفرداتها«، مؤكدا »سعيه لتأمني تخصيصات مالية 
كافية تضمن توفري مفردات البطاقة التموينة عىل 
م�دار عام كامل، فضا عن وض�ع اجراءات حازمة 

وفاعلة ملساعدة العوائل الفقرية .

التجارة تعلن جتهيز احلصة التموينية كاملة وتفعل الدور الرقايب عىل الوكالء
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وزارة  النفط
رشكة مصايف الوسط 

اعالن رقم )88( لسنة 2018
تعلن رشكة مصايف الوسط عن اعالن الطلبيات االستريادية )) وفقا للوثائق القياسية (( )باملدة االصغرية ( وكما مبني ادناه  : 

وبالرشوط التالية :
1 � يتم تقديم العروض وفقا للوثائق  القياس�ية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فانه س�يتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك 

عند التقديم
2�  يلت�زم مقدموا العطاء بميلء القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية والخاص باس�تمارات العطاء وال�ذي يكون بصيغة ) word (  ثم تقدم ورقيا بع�د ختمها بالختم الحي الخاص 

بالرشكة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء وبخالف عدم االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات
3 � يت�م بي�ع مواصفات الطلبية بمبلغ 250000 ) مائتان وخمس�ون الف( دينار عراقي غري قابل للرد )اال يف حالة الغ�اء املناقصة من قبلنا(  او تحويل ذلك املبلغ اىل املرصف الخاص 

لرشكتنا )مرصف الرافدين( الفرع الرئييس ورقم الحساب هو 90956
4� يتم فتح العروض )يف اليوم الذي ييل تاريخ الغلق(  ويف حالة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثيل الرشكات اىل مقر رشكتنا عند الساعة العارشة من اليوم 

الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة )26( ادناه  
5 � يت�م تقدي�م االس�عار بعملة الدوالر  �يورو � دينار عراقي )CIP( واصل بغداد/  مخازن مصفى الدورة  وتكون االس�عار نهائية وغري قابل�ة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول 

أوطأ االسعار .
6. يتم تقديم العرض بظرف مثبت عليه رقم املناقصة وعنوانها    وتاريخ الغلق وموقع من قبل املدير العام او املدير املفوض مع تثبيت االسم الكامل وعليه ختم الرشكات يف الصندوق 

الخاص يف استعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترسل مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق الربيد االلكرتوني .
7. يج�ب تحدي�د ف�رتة نفاذية العرض تثبيتها ع�ى الظرف الخاص بالعرض   وكذلك تحديد تاري�خ نفاذية التامينات االولية يف العرض ويجب ان ال تق�ل مدة نفاذ العروض عن )120 

يوما( 
8. ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات 

9 � يتم تقديم تامينات اولية من قبل مقدم العطاء او احد املس�اهمني  يف الرشكة وحس�ب التعليمات وترفق مع العروض )خطاب ضمان او صك مصدق او س�فتجه( نس�خة اصلية 
صادرة من احد املصارف العراقية ) مرصف الهدى ، املرصف العراق للتجارة ، مرصف كوردس�تان الدويل لالس�تثمار والتنمية ، مرصف اربيل  ،مرصف جيهان لالس�تثمار والتمويل ، 
الوطني االس�المي ، املنصور لالس�تثمار ، االقليم التجاري لالس�تثمار والتمويل ، )امريالد سابقا(، مرصف بغداد ، مرصف الخليج التجاري ، سومر التجاري ، االئتمان العراقي ، االهيل 
العراقي ، االستثمار العراقي ، اشور الدويل لالستثمار ، العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية ,التنمية الدويل لالستثمار والتمويل ,التجاري العراقي ، مرصف بيبلوس اللبناني ، مرصف 
الرشق االوس�ط ، العراقي لالس�تثمار ، البحر املتوس�ط ، مرصف التعاون االسالمي لالس�تثمار(  وكافة فروع املصارف االجنبية العاملة يف العراق وترفق مع العرض التجاري وتطلق 
هذه التأمينات يف حالة عدم احالة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم ترفق بها التامينات االولية ترفض التامينات االولية الصادرة من ) بنك اسيا الرتكي ، دار السالم لالستثمار 
، مرصف الشمال ، مرصف دجلة  والفرات للتنمية واالستثمار ومرصف الوركاء لالستثمار والتمويل ،مرصف البرصة الدويل ، مرصف الرواحل االسالمي لالستثمار والتمويل ، مرصف 

االقتصاد لالستثمار والتمويل ، املرصف املتحد لالستثمار (  ويجب ان تكون هذه  التأمينات نافذة ملدة ال تقل عن )120( يوما
10 . تحديد فرتة التجهيز باأليام وال يجوز تثبيت عبارة )من � اىل ( 

11 � تفرض غرامة تأخرييه عى املجهز ال يتجاوز حدها االعى نسبة 10% من مبلغ عقد يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد.
12  � تقدم التأمينات النهائية عى ش�كل خطاب ضمان حس�ن تنفيذ )حرصا( للعقد بنس�بة )5%( خمس�ة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكاتب االحالة لجنة الناكلني وتبقى 
الكفالة نافذة ملدة العقد او تمديده عند تمديد فرتة التجهيز او لحني انتهاء فرتة الضمان ويف حالة وجود )فرتة  ضمان( تطلق كفالة حس�ن االداء بعد اس�تالم املواد كاملة ومطابقة 

للمواصفات وبعد انجاز املجهز كافة التزاماته املنصوصة يف العقد وبخالفة سيتم مصادرتها من قبل رشكتنا 
13  � تس�تقطع نس�بة )2,7%( من قيمة العقد كرضيبة   للرشكات العراقية وللرشكات الغري  عراقية والتي تس�تلم مس�تحقاتها بالدينار العراقي ويتم حجز 2,7كأمانات رضيبية 
وتك�ون النس�بة 3%  للعق�ود املتضمنة نصب وتدريب وارشف موقعي وال تعاد اليكم اال بعد تزويدنا برباءة ذمة من الهيئة العام�ة للرضائب وخالل )30(  يوم  من تاريخ انجاز العمل 

وبخالفه يتم استقطاع ما نسبته )%10( 
عرشة من املئة منها وارسالها اىل الهيئة العامة للرضائب قبل اطالق الدفعة االخرية سواء اكان تنفيذ العقد عى دفعة واحدة ام عى عدة دفعات .

14 �  تستقطع نسبة )0,003( من مبلغ امر الرشاء كرسم طابع
15  �س�يتم اس�تقطاع مبلغ اجازة االس�ترياد بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من وزارة التجارة  )الرشكة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية( للمواد الكيمياوية 

حرصا
16 � شهادة املنشأ يجب ان تكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية او السفارة يف بلد املنشأ.

17  �سيتم استقطاع مبلغ االجور البيئية بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من قبل وزارة الصحة و البيئة بالنسبة لطلبيات املواد الكيمياوية(
18 �  ال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه.

19  � منشأ املواد ينبغي ان يحدد يف العرض ويكون من ضمن املناىشء املطلوبة وثابت ) لن يتغري ألي سبب كان( مع تحديد طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول
20 � يقوم املجهز بتثبيت عنوانه الكامل )الدولة � املدينة � الش�ارع � البناية � العنوان الربيدي والهاتف( واس�م املدير العام  للرشكة او من يخولهم يف العروض واملراس�الت وبش�كل 

واضح ورسمي وبخالفه يهمل العرض
21 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مقدارها )150 دوالر( 

22 � تطبي�ق القوان�ني والتعليم�ات املعمول بها يف العراق يف حال�ة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا لوالي�ة القضاء العراقي مع تطبيق قانون تحصيل 
الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 بان املستحقات املالية ترتتب لرشكتنا بذمة الطرف االخر .

23 � يف طلبات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرتة الغلق )مع العرض(  وبخالفه سيتم اهماله 
24  � يتوجب عى الرشكات التي ترغبي باملشاركة يف اي طلبية والتي تطلب اي معلومات فنية رشاء الطلبية ويتم ارفاق وصل الرشاء مع الرسالة وقبل مدة مناسبة من تاريخ الغلق 

وستقوم رشكتنا بتحديد  تاريخ انعقاد املؤتمر الخاص باإلجابة عن استفسارات املشرتكني يف املناقصة وقبل موعد ال يقل عن )10( ايام من تاريخ غلق املناقصة
25 � ان املواد سوف  تعترب غري مطابقة للمواصفات عند ورود مستندات الشحن غري مطابقة لرشوط العقد او لرشوط االعتماد

26 � تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2018/12/10. 
27 � كافة االجراءات  لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والضوابط والتعديالت  

www.oil.gov.iq     : مالحظة يمكن االطالع عى رشوط تقديم العطاءات وعى املوقع االلكرتوني
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مديرية بلديات واسط
اعالنجلنة البيع واالجيار

بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجري ...
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأجري االمالك وبيع املواد املدرجة اوصافها 
يف ادناه  والعائدة اىل مديرية بلدية البش�ائر  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة  
2013. فعى الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية البشائر خالل فرتة ) 15( 
خمس�ة ع�رش يوما تب�دأ من اليوم التايل من صدور ه�ذا االعالن      مس�تصحبني معهم التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة )  % 30( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وس�تجري املزايدة يف اليوم 
االخ�ري من مدة االعالن يف مق�ر مديرية البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعى املس�تأجر جلب هوية 
االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا 

الصدد.

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعالن
بالنظر لحصول حالة نكول بالتأجري ...

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأجري االمالك 
وبيع املواد املدرجة اوصافها يف ادناه  والعائدة اىل مديرية بلدية املوفقية  
وف�ق قانون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم ) 21( لس�نة  2013. فعى 
الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلني�ة مراجعة مديرية بلدية املوفقية 
خالل فرتة )15( خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل من صدور هذا 
االعالن      مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )  % 30( من 
القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وستجري املزايدة يف اليوم االخري 
من مدة االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الساعة )العارشة 
صباحا( ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة 
املصاريف االخرى وعى املس�تأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة 
واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية 

بهذا الصدد.

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2018/2827

التاريخ 2018/11/26
اىل املنفذ عليه داود سلمان جرب / نجف حي السعد

لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املبلغ القضائي 
لهذه املديرية واشعار مختار خالل ورقة التكليف بالحضور 
واش�عار مختار املنطق�ة تبني ان املدعو داود س�لمان جرب 
كان س�اكن يف منطقتن�ا وارتح�ل اىل جه�ة مجهول�ة وانك 
مجه�ول محل االقام�ة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27 من 
قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدا من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل  

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي 
اوصاف املحرر :  

اس�تنادا اىل ق�رار محكم�ة ب�داءة النج�ف املرق�م 1675/
ب2018/5 يف 2018/7/19 ق�ررت ه�ذه املديري�ة الحكم 
بال�زام املدع�ي علي�ه بتأديت�ه للمدعني مبل�غ ثالثة ماليني 
وخمس�مائة  وثالث�ة وع�رشون ال�ف وثمانمائة وس�بعة 
وتس�عون دين�ار عن اج�ر مثل س�هامهم يف العق�ار املرقم 
359/3188 حي الس�عد للفرتة م�ن 2017/6/12 ولغاية 

تاريخ اقامة الدعوى يف 2018/4/18
�������������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2018/30

التاريخ 2018/11/26
اىل املنفذ عليه داود سلمان جرب / نجف حي السعد

لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املبلغ القضائي 
لهذه املديرية واش�عار مختار حي السعد يف النجف  جاسم 
حس�ن مؤرخ يف  2018/11/18 انك مجهول محل االقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
علي�ه واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمسة عرش 
يوما تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 

بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل  

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي 
اوصاف املحرر :  

نخربك�م بان�ه تق�رر حج�ز االم�وال املنقولة العائ�دة لكم 
واملتحققة عن بيع سهامكم يف العقار املرقم 572 الحويش 
يف الدعوى املرقم�ة 1141/ب/2017 محكمة بداءة النجف 
لق�اء طل�ب الدائن احالم س�لمان ج�رب وجماعته�ا البالغ 
113300000 ثالث�ة ع�رش ملي�ون وثالثمائ�ة ال�ف دينار 
فيج�ب عليكم اداء املبلغ املذكور اعاله خالل خمس�ة عرش 
يوم اعتبارا من اليوم الت�ايل لتاريخ تبليغكم بهذا االخبار يف 
الصحف الرس�مية واال فان االموال املحجوز س�وف ترصف 
للدائن�ني  وف�ق القان�ون واس�تنادا اىل قرار محكم�ة بداءة 

النجف بالعدد 2118/ب2017/5 يف 2017/9/14

محكمة بداءة السماوة 
العدد 2415/ب/2018
التاريخ 2018/11/25

اىل املدعى عليه سعد عبد الرضا محمد
اقام املدعي كريم محس�ن ج�واد الدع�وى البدائية املرقمة 
اع�اله والذي طلب الحكم  له بموجبه�ا بالزامك بتأديتك له 
مبل�غ مقداره مليون واربعمائ�ة الف دينار عن قيمة وصل 
االمانة امل�ؤرخ 2010/5/8 وتحميلك الرس�وم واملصاريف 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب كتاب مديري�ة التبليغات 
القضائي�ة بالع�دد 1170 يف 2018/11/18 واملرف�ق به�ا 
ورق�ة التبلي�غ مرشوحا عليها م�ن القائم بالتبل�غ بتاريخ 
2018/11/18  حسب اشعار مختار منطقة املشواك وحي 
الشهداء االوىل قرية سيد جبار السيد اسماعيل هالل نارص 
لذا تق�رر تبليغكم بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني 
بموع�د املرافع�ة املواف�ق 2018/12/4 الس�اعة الثامن�ة 
والنصف صياحا وبعكسه س�وف تسري املحكمة باجراءات 

الدعوى واملرافعات بحقكم غيابا وعالنا وفقا للقانون
القايض

حسنني فاضل عيل
�������������������������������������������������

محكمة بداءة السماوة
العدد : 2626/ب/2018 

التاريخ 2018/11/27 
اعالن

اىل املدعى عليها / الثاني
اق�ام املدعي حس�ني هادي صال�ح الدع�وى البدائية اعاله 
والت�ي يطلب فيها ال�زام املدعي عليه الثاني محمد ش�اكر 
محم�د وملجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب اش�عار مختار 
محل�ة ال جضع�ان الثانية واملعلمني الثاني�ة املختار محمد 
كاظم جبار يف الس�ماوة امل�ؤرخ يف 2018/11/17 لذا  قرر 
تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني بموعد املرافعة املوافق 
الس�اعة التاس�عة من صباح ي�وم 2018/12/5 ويف حالة 
ع�دم حض�ورك او م�ن ينوب عن�ك قانونا  او بي�ان معذرة 
مرشوعة س�وف تس�ري املحكمة باج�راءات الدعوى بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

فليح حسن جاسم 

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة

التاريخ 2018/11/19
اىل املدعو  /زينب عزيز حمزه

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة مس�لم عزي�ز حمزه طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق 
املدع�و زينب عزيز حمزه  ق�ررت املحكمة  تبليغك يف 
الصحف املحلي�ة فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
اي�ام م�ن تاريخ نرش االع�الن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون 
القايض

عمار هادي املوسوي

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

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة 

العدد : وصاية /2018
التاريخ 2018/11/27

اعالن 
اىل املدعوة انعام كاظم محمد

بن�اء عى الطلب املق�دم من قبل املدعو  
ع�يل رزاق عبيد الذي ي�روم فيه اصدار 
م�ن  كل  للقارصي�ن   وصاي�ة  حج�ة 
مصطفى ومرتىض اوالد املتويف / رزاق 
عبي�د محمد ق�ررت املحكم�ة النرش يف 
جريدت�ني رس�ميتني يوميت�ني لغرض 
تبليغ�ك للحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
خ�الل مدة س�بعة ايام لغ�رض اصدار 
حج�ة الوصاي�ة اع�اله ويف ح�ال عدم 
حضورك س�تتخذ املحكم�ة االجراءات 

القانونية بخصوص املوضوع اعاله 
القايض

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

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد : 4111 /ب2018/5
التاريخ 2018/11/25

اعالن
اىل املدع�ى عليهم�ا )حس�ني ابراهي�م 

نارص وصدام حسني ابراهيم( 
اق�ام املدع�ي املدير املفوض ملؤسس�ة 
االس�كان التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفته 
الدع�وى املرقمة اع�اله ضدكما والذي 
يطلب فيها الحك�م بتأديتكما له مبلغا 
مق�داره 665 دوالر امريكي عن قرض 
ونظ�را    2017/2/23 ي�وم  م�ؤرخ 
ملجهولية محل اقامتكما حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ يف محكمة بداءة البياع 
واش�عار املجل�س املحيل لح�ي الجهاد 
لذا تق�رر تبليغكما اعالن�ا بصحيفتني 
املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ني  محليت�ني 
2018/12/4 التاس�عة صباح�ا وعند 
ع�دم حضوركم�ا او ارس�ال من ينوب 
عنكما س�وف تجري املرافعة بحقكما 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

فقدان هوية 
فق�دت الهوية العائ�د للموظف » فالح 
حس�ن مطر« يف توزيع كهرباء ميسان 
والص�ادرة من توزي�ع كهرباء الجنوب 
بالرق�م 74356146 ، فع�ى م�ن يعثر 
عليه�ا تس�ليمها ل�ه يف داره الواقعة ، 
محافظة ميس�ان / قض�اء العمارة / 
حي عواشة _ قرب املكتبة املركزية، أو 

االتصال عى رقمه )07700166040(

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 654/ت/2018

التاريخ 2018/11/27
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الكوف�ة س�هام 
تسلس�ل 436/13  العق�ار  يف  املدين�ة 
مقاطع�ة 18 عل�وة الفح�ل الواق�ع يف 
الكوفة العائ�د للمدين غصون قحطان 
عبد الحسني  املحجوز لقاء طلب الدائن 
االء جاسم راهي البالغ 125,000,000 
مائة وخمس�ة وع�رشون مليون دينار 
فع�ى الراغ�ب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة ثالثني يوم�ا تبدا 
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانونية ع�رشة من املائة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رس�م التسجيل والداللية 

عى املشرتي
املنفذ العدل
 املواصفات

1 � موقعه ورقمه : الكوفة علوة الفحل 
13/436 مقاطعة 18 علوة الفحل

2 � جنسه ونوعه : دار
3 � ح�دوده واوصاف�ه ومش�تمالته : 
مدخ�ل وغرفت�ني ومطب�خ وصحيات 
ودرج ي�ؤدي اىل الطاب�ق الثان�ي ال�ذي 
امام�ه  يحت�وي ع�ى غرف�ة ويوج�د 
س�طح  اىل  ي�ؤدي  ثان�ي  ودرج  مم�ر 
الدار  االرضي�ة كايش والحديثة خلفية 
مس�قف بالش�يلمان وحديق�ة امامية 
تحت�وي عى اس�تقبال ويوج�د ضمن 
مس�احة االس�تقبال مخزن ومساحة 
متخذة مطب�خ وغرفة ويوجد مجموع 
صحيات ودرج اىل س�طح ال�دار متخذ 
اىل جزئ�ني بفص�ل الطاب�وق طوله 6م 

واملتبقي سياج من الطريفة 
4  �مساحته )6/26م )8( اولك( 

5 � درجة العمران دون الوسط
6 � الش�اغل ف�الح حس�ن ع�يل يرغب 

بالبقاء بعد البيع
7 � القيم�ة املق�درة ثمانمائ�ة وس�تة 
وعرشون مليون ومائتان وس�تون الف 
دين�ار وان حص�ة املدين�ة م�ن القيمة 
العمومية مائ�ة وثالثة ماليني ومائتان 

وثمانون الف وخمسمائة دينار 
ين�رش يف جريدت�ني  يوميت�ني واس�عة 
االنتش�ار يف داخل الجريدة وان املزايدة 

الساعة الثانية عرش ظهرا
��������������������������������

فقدان وثيقة 
فق�دت الوثيق�ة الصادرة م�ن )ثانويه 
الحكم�ة األهلي�ة / تربي�ة محافظ�ة 
ميس�ان (. بأس�م الطالب )ابو الحسن 
الص�ف  يف  (الطال�ب  حس�ن  س�مري 
الس�ادس األدبي لس�نة 2018 /2019 
اىل  ع�ى م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها 
املدرسه املذكوره أعاله او االتصال عى 

الرقم 07719204091

مديرية بلديات واسط
اعالنجلنة البيع واالجيار

بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجري ...
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأجري االمالك وبيع املواد املدرجة اوصافها 
يف ادناه  والعائدة اىل مديرية بلدية املوفقية  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 
2013. فعى الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية املوفقية خالل فرتة )15( 
خمس�ة ع�رش يوما تب�دأ من اليوم التايل من صدور ه�ذا االعالن      مس�تصحبني معهم التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة )%30( من القيمة التقديرية بص�ك مصدق او نقدا وس�تجري املزايدة يف اليوم 
االخ�ري من مدة االعالن يف مق�ر مديرية البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعى املس�تأجر جلب هوية 
االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا 

الصدد.

زيد كاظم رشيف
املدير العام /وكالة ورئيس جملس االدارة

مساحة رقم الملك نوع الملكت
الموقعمدة االيجارالملك

الموفقيةسنة واحدة2دونم  156متنزه البلدية1

العدد:  5356 
التاريخ:  2018/11/18

العدد:  5366 
التاريخ:  18/ 2018/11

العدد: 5367 
التاريخ: 2018/11/18

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

الموقعمدة االيجارالمساحة م2رقم الملك نوع الملكت

ساحة بيع الفواكه  1
ناحية البشائرسنة واحدة 188  61والخضر

808/1م15 دار سكن2
ثالث 300سليمانية

ناحية البشائرسنوات

ثالث 793/1300دار سكن 3
ناحية البشائرسنوات

املوقعمدة االيجاراملساحة م2رقم امللك نوع امللكت

1
ساحة وقوف 

السيارات
اسواق البلديةسنة واحدة2625  90

حي املوظفنيثالث سنوات142212دار سكن2

حي املوظفنيثالث سنوات144180دار سكن3

حي املوظفنيثالث سنوات154250دار سكن4



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1794( االربعاء  28  تشرين الثاني  2018 اعالنات5

وزارة الكهرباء
املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / اجلنوب

اىل: كافة الراغبني يف املشاركة
اعالن املناقصة املحلية املرقمة 2018/16

)خط الشطرة الجديدة – ذي قار املركبة 132 ك.ف وخط مدينة – جبايش 132 ك.ف(
1. يرس املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الجنوب دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 

للعمل الخاص )املذكور اعاله(.
2. ان وثيق�ة الدع�وة لتقديم العطاء التي تتب�ع اإلعالن عن املناقصة املحلية لهذا املرشوع والتي س�وف تنرش يف الصحف 

الوطنية وكذلك يف املوقع االلكرتوني وزارة الكهرباء / املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الجنوب
    )www.set.moelc.gov.iq( 

3. س�يتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصات العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة باالش�رتاك 
بها كما محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة عن األمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدولة املؤهلة(.

4. ع�ى مقدم�ي العطاء املؤهل�ني والراغبني يف الحصول ع�ى معلومات إضافي�ة االتصال )املديرية العام�ة لنقل الطاقة 
الكهربائية / الجنوب - قس�م الش�ؤون التجارية - ش�عبة املناقصات( املحلية من الس�اعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية 

ظهراً يف التوقيت املحيل يف محافظة البرصة وكما موضحة يف التعليمات ملقدمي العطاءات:
E-mail:south_transmission@hotmail.com 

5. متطلبات التأهيل املطلوبة: - 
أ - معدل االيراد السنوي )حسب الرشوط يف الوثائق القياسية املذكورة يف القسم الثالث )املعايري والتأهيل((.

الح�د األدنى ملعدل اإليرادات الس�نوية إيرادات مقدم العطاء محس�وباً من الدفعات الكلية املس�تلمة ع�ن االعمال املنفذة 
للعقود املنجزة او تلك املستمرة خالل السنوات )3( الثالثة.

ب - متطلبات السيولة النقدية: عى مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية.
ج - املش�اركة بصفة مقاول ، او إدارة عقود ، او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللس�نوات )3( الثالثة السابقة لتنفيذ عقود 
مماثل�ة ألعمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح بالكامل. ويعني باملماثلة حجم العمل، تعقيداته، األس�اليب والتكنولوجيا 

املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس متطلبات صاحب العمل.
-  ال تخضع العطاءات إلعطاء األفضلية ملقدمي العطاء املحليني.

6. بإم�كان مقدم�ي العطاء املهتمني رشاء الوثائق للعطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طاب تحريري اىل العنوان املحدد يف 
التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )1000000 مليون دينار(.

7. يت�م تس�ليم العطاءات اىل العن�وان اآلتي )املديرية العامة لنق�ل الطاقة الكهربائية / الجن�وب( وخالل فرتة اإلعالن او 
لحني موعد الغلق يف املوعد املحدد ( الساعة الثانية عرش ظهراً بتوقيت محافظة البرصة املحيل التاريخ )2018/12/12( 
املصادف يوم االربعاء ( والتقديم بالربيد االلكرتوني )غري مسموح(. العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات 
بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور يف العنوان اآلتي )املديرية العام�ة لنقل الطاقة الكهربائية / 
الجنوب( يف نفس يوم الغلق او اليوم الذي يليه( كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان العطاء )عى شكل صك مصدق او 
سفتجة او خطاب ضمان( نافذ ملدة )28( يوم بعد تاريخ نفاذ العطاء )وهذا يعني 28+ 90 يوم( وبمبلغ )1% من الكلفة 

التخمينية البالغة )20500000000( عرشون مليار وخمسمائة مليون دينار عراقي( وبفرتة تنفيذ مدتها 360 يوم. 
8. يجب تقديم العطاء حسب الوثائق املوجودة بالقرص املدمج املرفق.

9. علما ان املتوفر من املبلغ لهذا العام هو )500000000( خمسمائة مليون دينار عراقي

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة البرصة 

العدد:1566/ب/2017 
التاريخ: 2018/11/19

اعالن 
اىل املدعى عليه / ليث سامي محمود

أصدرت هذه املحكمة قرار الحكم املرقم 1566/ب/2017 
يف 2018/10/4 ض�دك واملتضمن الحك�م بإلزامك بتأديتك 
للمدع�ي / مدي�ر بلدية الب�رصة / إضاف�ة لوظيفته مبلغ 

وقدره مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار.
 ولتع�ذر تبليغ�ك ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح 
القائم بالتبليغ وتأييد املجل�س البلدي ملنطقة حي صنعاء. 
لذا تقرر تبليغ�ك اعالناً بصحيفتني محليت�ني يوميتني ولك 
حق االعرتاض واالس�تئناف والتمييز خ�الل املدة القانونية 

وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض / علون بربوت البزوين

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4096/ب2017/3

التاريخ 2018/11/6
اعالن

بن�اءا عى الق�رار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار املرقم 398  
/3 ح�ي العروبة يف النجف  عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع العقار املذكور 
اع�اله واملبينة اوصافه وقيمت�ه ادناه فعى الراغبني بال�رشاء مراجعة هذه 
املحكمة خالل خمس�ة عرش يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا 
مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة املق�درة وبموجب صك 
مص�دق المر محكمة بداءة النجف وصادر من م�رصف الرافدين رقم )7( يف 
النجف وستجري املزايدة واالحالة  يف الساعة الثانية عرش من اليوم االخري من 
االعالن  يف هذه املحكمة وعى املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : العقار املرقم 3/398 حي العروبة يف النجف عبارة عن دار مفرزة 
اىل جزئني بصورة غري رسمية الجزء  االول يتكون من غرفة نوم عدد2 وصالة 
وصحيات ومكش�وفة ع�دد 2 وحمام ومطبخ  خارجي الج�زء املذكور مبلط 
بال�كايش مس�قف بالكونكريت مبني م�ن الطابوق مجهز بامل�اء والكهرباء  
درجة عمرانه متوس�طة مش�غول م نقبل املدعى علي�ه الثاني عطية عباس 
مجيد وهو ال يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع اما الجزء الثاني من مس�احة 
امامية وغ�رف نوم عدد2 وصالة ومطبخ خارج�ي يف الطابق االريض وغرفة 
نوم يف الطابق العلوي مبلطة بالس�رياميك  مس�قفة بالش�يلمان اما الطابق 
االريض مس�قف بالكونكريت ومبلط بالكايش مجه�ز باملاء والكهرباء درجة 
عمرانه متوس�طة الجزء املذكور مش�غول من قبل ورث�ة زمان عباس مجيد 
كل م�ن عيل وحس�ن ومرتىض وافراد عائلتهم وه�م ال يرغبون يف العقار بعد 
البيع املساحة الكلية للعقار 198,7 مرت مربع وان القيمة الكلية للعقار مبلغ 
)130,830,000( مائ�ة وثالث�ون مليون وثالثمائة وثالث�ون الف دينار فقط 

ال غريها
���������������������������������������������������������������

فقدان 
فقدت هوية الطالبة ) زينب حس�ن عداي حس�ن ( التابع�ة اىل جامعة بغداد 
– كلية العلوم السياس�ية من س�كنة محافظة صالح الدين قضاء الدجيل – 
فع�ى من يعثر عليها تس�ليمها اىل الجامع�ة اعاله او االتص�ال عى الرقم – 

 07808240109
���������������������������������������������������������������

فقدان 
فقد مني باج الدخول الصادر من رشكة اسيا سيل بأسم / احالم عبد محمد 

عيل فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االتصال .

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء عى الدعوى املقامة من قبل املدعي ) كريم عيىس كاظم ( يطلب 
تبديل لقب من )بالدي( اىل ) السلطاني ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية من خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة 22 م�ن قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة 

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

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة واسط 
اعالن 

بن�اء عى الدعوى املقامة من قبل املدعي ) حس�ني عطا الله جاس�م 
( يطل�ب تبديل لقب من )الدليم�ي( اىل ) االويس ( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية م�ن خالل م�دة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة 

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

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء عى الدعوى املقامة من قبل املدعي ) حيدر خلويف كناوي ( يطلب 
تبديل لقب من )العجييل ( اىل ) املالكي ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية من خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة 22 م�ن قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكرخ

رقم االضبارة 222 / خ / 2018 
التاريخ 27 / 11 / 2018 

اعــالن
نظ�راً لع�دم بلوغ ب�دل املزايدة ل�رشاء حصة املدي�ن يف العق�ار تسلس�ل 1 / 66 م 19 غزالي�ة الكائن يف 
الغزالي�ة العائد للمدين قحطان احمد حس�ني لقاء طل�ب الدائن رعد صاحب عب�د البالغ 155,015,000 
مائة وخمس�ة وخمس�ون مليون وخمس�ة عرش الف مع الرس�م80% من القيمة املقدرة لذا تقرر تميدي 
املزايدة ملدة خمس�ة عرش يوماً م�ن اليوم التايل للنرش فعى الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
املدة املذكورة مس�تصحباً معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عى املشرتي وذلك استناداً للمادة 98 من قانون التنفيذ
املواصفات :-

املنفذ العدل / نبيل حسن عيل  
1- موقعه ورقمه :- الغزالية / محلة 671 زقاق 5 دار 11

2- جنسه ونوعه :- دار سكن 
3- حدوده واوصافه :- العقار عبارة عن وحدتيتن س�كنية مفرزة بصورة غري رس�مية الوحدة السكنية 
االوىل العائدة للمالك ) منتهى سلمان صباح ( البالغة 85 سهم هو عبارة عن باب رئيسية حديد تؤدي اىل 
مدخل طرمة امامية صغرية مبلطة بالكايش البورسلني يؤدي اىل تواليت رشقي وحمام ومرافق مشرتكة 
ارضية س�رياميك وسلم خارجي حديد يؤدي اىل الس�طح ويؤدي اىل غرفة نوم واحدة االرضية من الكايش 
العادي العقار مبني من الطابوق واالس�منت والس�قوف عكادة ش�يلمان وطاب�وق وملبوخ ومنثور من 
الخارج درجة العمران وسط شاغل العقار املس��تأجره ) ماجده رشيد عبد الله ( واردات االيجار قدره 
150,000 مائة وخمسون الف دينار . الوحدة السكنية الثانية طرمة امامية مبلطة جزء منها باالسمنت 
والجزء االخر من الكايش العادي املترضر بالرطوبة وبابان احدهما يؤدي اىل مطبخ ومنور خلفي والباب 
االخ�ر يؤدي اىل كليدور ومنها اىل االس�تقبال وهول وحويل وحم�ام وتواليت رشقي ودرج يؤدي اىل الطابق 
العل�وي يحتوي عى غرفة نوم واحدة منها اىل الس�طح والس�طح مبلط بالكايش الع�ادي درجة العمران 

وسط واالبواب من الخشب العادي والشبابيك حديد واالرضية من الكايش العادي
4- مشتمالته :- 

 5- مساحته :-  115 سهم ) سهام املدين قحطان احمد حسني حميد يف العقار ) 1 / 66 (
 6 - درجة العمران :- وسط  

 7- الش�اغل :- طليقة املدين ) قحطان احمد حس�ني املدعوة ش�يماء عباس محم�د وترغب بالبقاء بعد 
البيع بصفة مستأجرة

8- القيم�ة املق�درة لعم�وم العق�ار 200,000,000 مئتان ملي�ون دينار حص�ة املدين البالغ�ة ) 115 ( 
س�هم البالغ�ة ) 115 ( س�هم من اص�ل االعتبار ال�كيل ) 200 ( س�هم وان حصة املدين قيمت�ه بمبلغ ) 

115,000,000 ( مائة وخمسة عرش مليون دينار 
لم يتقدم راغب بالرشاء 

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة االوىل 
الرقم 15636 

تاريخ 27 / 11 / 2018
اعالن

بن�اء ع�ى الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة بتاري�خ 27 / 11 / 2018 لتس�جيل 
العقار املرقم 2 / 1210 م 15 بزايز الفضيلية بإس�م عامر حسني دهش مجدداً 
باعتب�اره حائزاً له بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة 
تمهيداً للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل العقاري رقم 43 لس�نة 1971 
قررن�ا اعالن هذا الطلب فع�ى كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة عى 
ه�ذا العقار تقديم عائدية من بيانات اىل هذه خالل مدة ثالثني يوماً اعتباراً من 
اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة العارشة 
صباح�اً من اليوم التايل النتهاء م�دة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعياً يف 

الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض

دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة / 1

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ

العدد 36518 / وفاة / 2018  
التاريخ 25 / 11 / 2018

اعالن
بناءا عى الطلب املقدم من قبل املستدعي احمد 
عب�د فري الصدار حجة وف�اة للمدعوة ضحى 
احمد عبد فعى من لديه معلومات عن املتوىف او 
اسباب الوفاة وان للمعرتض عى اصدار حجة 
الوفاة الحضور امام هذه املحكمة خالل عرشة 
اي�ام من اليوم الت�ايل لتاريخ النرش وبعكس�ه 

ستتخذ املحكمة االجراءات وفق القانون

القايض / حممد عبد الرمحن

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء عى الدعوى املقامة من قبل املدعي ) وميض جليل جاس�م ( يطلب 
تبديل لقب من )الجبوري ( اىل ) الحمداني ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية من خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام / وكالة

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء ع�ى الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي 
) صالح حمزة محم�د ( يطلب تبديل لقب 
م�ن )العجي�يل ( اىل ) الع�زي ( فم�ن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية من خالل 
مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة 
22 م�ن قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدي�ر االحوال املدنية والج�وازات واالقامة 

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

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء ع�ى الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي 
) ج�الل حمزة محمد ( يطل�ب تبديل لقب 
م�ن )العجي�يل ( اىل ) الع�زي ( فم�ن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية من خالل 
مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة 
22 م�ن قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدي�ر االحوال املدنية والج�وازات واالقامة 

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

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء ع�ى الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي 
) ف�وزي عبي�د علوان ( يطل�ب تبديل لقب 
م�ن )الفرات�ي ( اىل ) الغران�ي ( فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية من خالل 
مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة 
22 م�ن قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدي�ر االحوال املدنية والج�وازات واالقامة 

العام / وكالة

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء ع�ى الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي 
) حميد مجيد مهي�دي ( يطلب تبديل لقب 
م�ن )العجييل ( اىل ) العام�ري ( فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية من خالل 
مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة 
22 م�ن قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدي�ر االحوال املدنية والج�وازات واالقامة 

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

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء ع�ى الدعوى املقامة من قبل املدعي ) 
حس�ني ابراهيم حسني ( يطلب تبديل لقب 
م�ن )العجي�اوي ( اىل ) العجب�اوي ( فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية من 
خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
املادة 22 م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدي�ر االحوال املدنية والج�وازات واالقامة 

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

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء ع�ى الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي 
) محمد حمزة محم�د ( يطلب تبديل لقب 
م�ن )العجي�يل ( اىل ) الع�زي ( فم�ن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية من خالل 
مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة 
22 م�ن قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدي�ر االحوال املدنية والج�وازات واالقامة 

العام / وكالة

املدير العام / وكالة
م/ زياد عيل فاضل
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وزارة الداخلية 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والجوازات 

واالقامة 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والجوازات 

واالقامة ملحافظة واسط 
اعالن 

بن�اء ع�ى الدع�وى املقامة م�ن قبل 
املدع�ي ) غالب عبيد عل�وان ( يطلب 
 ( اىل   ) )الفرات�ي  تبدي�ل لق�ب م�ن 
الغراني ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية من خالل مدة اقصاها 
15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة 
22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 

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

دائرة كاتب عدل الكاظمية 
العدد : 24722 

التاريخ : 26 / 11 / 2018 
نرش انذار 

اىل الس�يد ) ب�رشى جعف�ر حس�ن ( 
العن�وان – الكاظمي�ة م 413 ز 20 د 
2 بالنظ�ر ملجهولية اقامتك وحس�ب 
رشح املبلغ عى ورقة التبليغ املرقمة 
24722 املؤرخة يف 26 / 11 / 2018 
واملختومة من مركز رشطة الكاظمية 
وختم املجلس البل�دي بموجب كتاب 
مرك�ز الرشط�ة املرق�م ) 11504 ( 
يف 26 / 11 / 2018 تق�رر تبليغ�ك 

بالصحف املحلية .
كاتب العدل 

دلفاء مجيد عبد الله 
جهة االنذار : 

س�بق وان اس�تاجرت من�ي نص�ف 
العقار املش�يد عى القطعة املرقمة 2 
/ 16 عطيفية الواقع�ة يف الكاظمية 
م 413 ز 20 د 2 بب�دل ايجار ش�هري 
مقداره مليون وخمسمائة الف دينار 
يدفع ببداية كل ش�هر للفرتة من 1 / 
 2018 /  10 /  1 لغاي�ة   2018 /  5
والنتهاء العقد ولعدم الرغبة بالتجديد 
ان�ذارك  ولحاجت�ي للعق�ار اقت�ى 
بوج�وب تخلية ال�دار يف مدة اقصاها 
يوم 1 / 12 / 2018 وبعكسه سوف 
اضطر التخ�اذ االج�راءات القانونية 

طالبا التخلية بحقك . 
املنذر : احمد اسعد هاشم 

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

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الصويرة 

رقم االضبارة : 1176 / 2018 
اىل املنفذ عليه 

املدين : دليل مكطوف رسحان 
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن انك 
مجه�ول مح�ل االقام�ة ولي�س ل�ك 
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 
27 م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ 
الصوي�رة خالل خمس�ة ع�رش يوما 
تب�دأ من الي�وم التايل للن�رش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف 
حالة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 
املديري�ة باج�راءات التنفي�ذ الجربي 

وفق القانون .
املنفذ العدل 

عيل عبد الحسن شياع العجياوي 
اوص�اف املحرر : ق�رار الحكم املرقم 
 /  10  /  30 يف   2018  / ب   /  969
2018 الص�ادر م�ن محكم�ة ب�داءة 
الصوي�رة واملنفذ يف االضب�ارة اعاله 
املتضمن مشغولية ذمتك املالية بمبلغ 
ق�دره 33913792 ثالث�ة وثالث�ون 
مليون وتس�عمائة وثالث�ة عرش الف 

وسبعمائة واثنان وتسعون دينار .

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

االتحادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد2646/ ب/2018
اىل املدعى عليه / محمد فاضل حمود

م / اعالن 
عب�اس  جعف�ر  املدعونرع�د  أق�ام 
ورشكاءه   يف الدع�وى املرقم�ة  اعاله 
والت�ي يطلب فيه�ا دعوت�ك للمرافعة 
والحك�م بالزام�ك بدفع اج�ر مثل عن 
مس�احة 2000 م من القطعة املرقمة 
497/3 م38 الخاجية وملجهولية محل 
إقامتك  تق�رر تبليغكاعالنا بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني بالحض�ور إم�ام 
ه�ذه املحكم�ة ع�ى موع�د املرافع�ة  
املوافق  2018/12/4 الساعة العارشة 
صباحا ويف حال ع�دم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا  سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفقا للقانون   
القايض

مرتى  ال شغيدل
������������������������������

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة 2018/3276 
إعالن

ن�ارص  زاه�د    / علي�ه  املنف�ذ   / اىل 
ابراهيم

لقد تحق�ق له�ذه املديرية م�ن كتاب 
مرك�ز رشط�ة الزبيدية بالع�دد 4407 
يف 2018/11/14 ان�ك مجه�ول محل 
االقام�ة ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م او 
مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ 
عليه واستنادا للمادة )27( من قانون 
التنفي�ذ تقرير تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديري�ة تنفيذ الكوت خالل خمس�ة 
ع�رش يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون 
اوصاف املحرر

عق�د ال�زواج الص�ادر م�ن محكم�ة 
االح�وال الش�خصية يف الك�وت بالعدد 

925/ 2017 يف 2017/3/9
املنفذ العدل

عيل طالب عزيز الجلييل
������������������������������

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

االتحادية 
محكمة بداءة الكوت  

العدد 2682/ب/2018
اىل املدعى عليه / يوسف جدعان فهيد 

م / اعالن 
اق�ام املدع�ي غ�زوان ع�يل عب�د عون 
الدع�وى البدائية املرقم�ة اعاله والتي 
يطل�ب فيها دعوت�ك للمرافعة والحكم 
بالزامك بمبلغ خمس�ون مليون دينار 
وملجهولية محل إقامتكم حسب رشح 
القائم بالتبليغ واشعار منطقة داموك 
واملرفق بكت�اب مركز الرشطة  الخلود 
بالعدد 15705يف 2018/11/21 تقرر 
تبليغكم يف موعد املرافعة 2018/12/6  
صحيفت�ني  بواس�طة  تبليغ�ك  تق�رر 
إم�ام  محليت�ني رس�ميتني للحض�ور 
هذه املحكمة وعند عدم حضورك أومن 
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وحسب األصول  
القايض 

عدنان نهريالزاميل 
������������������������������

فقدان وثيقة
فقدت الوثيق�ة الصادرة م�ن )ثانويه 
الحكم�ة األهلي�ة / تربي�ة محافظ�ة 
ميسان (. بأس�م الطالب )ابو الحسن 
الص�ف  يف  (الطال�ب  حس�ن  س�مري 

السادس األدبي لسنة 2018 /2019
عى من يعثر عليها تسليمها اىل املدرسه 

املذكوره أعاله او االتصال عى الرقم 
07719204091

تنويه
ب�داءة  محكم�ة  اع�الن  يف  س�هوا  ورد 
/ب/2017   322 الع�دد  ذي  الس�ماوة 
املنش�ور يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي 
 2018/11/26 يف   )1792  ( بالع�دد 
وجريدة العراق االخبارية بالعدد ) 729( 
يف 2018/11/26 التأمين�ات القانوني�ة 
البالغ�ة 10% من القيم�ة املقدرة البالغة 
وثالثمائ�ة  ملي�ون  وس�تة  مائت�ان   (
وخمس�ون الف دينار ( خطأ والصحيح 
ه�و ) مائت�ان وس�تة وس�تون ملي�ون 
وثالثمائ�ة وخمس�ون ال�ف دين�ار ( لذا 

اقتى التنويه.
������������������������������

فقدان
فقد مني س�ند العقار املرق�م 55262 / 
3 حي النداء باسم ) فليح حسن هادي( 
عى م�ن يعث�ر علي�ه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار.
������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف يثرب 

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 
العدد : 135 / ش / 2018 

التاريخ : 22 / 11 / 2018 
اىل / املدعى عليه / احمد اكرم عزال عيل 

الحشماوي 
م / تبليغ 

اقام�ت املدعية ) اش�واق عطا حس�ني ( 
الدع�وى الرشعية املرقم�ة 135 / ش / 
2018 والتي تطلب فيها دعوتك للمرافعة 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار 
املخت�ار واملرف�ق بكت�اب مرك�ز رشطة 
يث�رب بالعدد 2191 يف 14 / 11 / 2018 
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني 
محليتني رس�ميتني للحض�ور امام هذه 
املحكمة بتاريخ 2 / 12 / 2018 الساعة 
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك 
او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك وفق القانون . 
القايض 

فائق مشعل صالح
������������������������������

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 

العدد : 1276 / ش / 2018 
اىل / املدع�ى علي�ه ) ج�رب عب�د حم�د 

سليمان ( مجهول محل االقامة 
للدعوى الرشعية املقامة من قبل املدعية 
) سارة اياد مظهر ( والتي تطلب الحكم 
بوف�اة زوجها املفقود اع�اله وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك يف الوقت الح�ارض قررت 
ه�ذه املحكمة تبلغك بواس�طة النرش يف 
صحيفتني يوميت�ني للحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املع�ني يف 9 
/ 12 / 2018 ويف حال�ة ع�دم حضورك 
بموع�د املرافع�ة تجري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا ووفق القانون .
القايض 

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

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

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف الكوت

العدد 4300 /ش /2018 
اىل املدعى عليه /  مياس صنكور خنجر  
أقام�ت املدعي�ة  هند عب�د الرضا طالب  
أع�اله  املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى 
والت�ي تطل�ب فيه�ا دعوت�ك للمرافع�ة 
ومس�تمرة   ماضي�ة  بنفق�ة  والحك�م 
وملجهولية محل إقامتك حس�ب إش�عار 
واملرف�ق  النعماني�ة   منطق�ة  مخت�ار 
مرك�������������������ز  بكت�اب 
يف    10323 بالع�دد  النعماني�ة  رشط�ة 
2018/11/13 تق�رر تبليغك بواس�طة 
صحيفتني محليتني رس�ميتني للحضور 
إم��ام ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ   2 /12 
/2018 الس�اعة تاس�عة صباح�ا وعند 
ع�دم حض�ورك أومن ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا 

وحسب األصول  
القايض 

خالد محمد جالل
������������������������������

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

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف الكوت

العدد 4469 /ش /2018 
اىل املدعى عليه /  زاهد نارص ابراهيم  

أقامت املدعية لبنى رحمان عبيد  الدعوى 
الرشعية املرقمة أعاله والتي تطلب فيها 
دعوت�ك للمرافعة والحكم بنفقة ماضية 
ومستمرة  وملجهولية محل إقامتك حسب 
إش�عار مختار محل�ة املفاخ�ر واملرفق 
مرك�������������������ز  بكت�اب 
يف    4460 بالع�دد  الزبيدي�ة  رشط�ة 
2018/11/21 تق�رر تبليغك بواس�طة 
صحيفتني محليتني رس�ميتني للحضور 
إم��ام ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ   5 /12 
/2018 الس�اعة تاس�عة صباح�ا وعند 
ع�دم حض�ورك أومن ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا 

وحسب األصول  
القايض 

خالد محمد جالل

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة اس�تئناف بغ�داد/ الرصافة 

االتحادية
محكمة بداءة الكرادة

العدد: 3393/ب/2018
التاريخ: 2018/11/26

 )إعالن(
املف�وض  املدي�ر  املدع�ى علي�ه/  اىل 
لرشك�ة طاق�ات االم�ارات / اضافة 

لوظيفته 
املف�وض  املدي�ر   / املدع�ي  اق�ام 
مل�رف اي�الف االس�المي/ اضاف�ة 
لوظيفت�ه الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
اع�اله ام�ام ه�ذه املحكم�ة يطلب 
فيه�ا الحك�م بإلزام�ه مبل�غ ق�دره 
ملي�ار   )1.500.000.000(
وخمس�مائة ملي�ون دين�ار عراق�ي 
وذلك بموجب الصك املرقم )44216( 
امل�ؤرخ يف 2016/12/12 وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك ق�رر تبليغ�ك اعالن�اً 
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني 
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة خالل 
موعد املرافعة 2018/12/3 لذا وعند 
عدم حض�ورك او حض�ور من ينوب 
عنك س�تجري املرافعة بحقك غيابياً 

وعلناً ووفق االصول.
القايض

عدنان زيدان
������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ املدائن
العدد :  577/ت /2012 
التاريخ:  2018/11/25 

اعالن بيع سيارة محجوزة
الدائنة / انتظار كاظم عطية

املدين-الكفيل/ جبار لفتة عيل
تبيع مديري�ة تنفيذ املدائن وباملزايدة 
للكفي�ل  العائ�دة  الس�يارة  العلني�ة 
دي�ن  لق�اء  واملحج�وزة  اع�اله  يف 
الدائن�ة يف اع�اله والبال�غ مق�داره 
)12،500،000( اثن�ا ع�رش ملي�ون 
واملبين�ة  دين�ار  ال�ف  وخمس�مائة 
اوصافه�ا وقيمتها يف ادن�اه ،ذلك يف 
مكان ايداعها ) معرض الكرار ( لبيع 
ورشاء الس�يارات الحديثة والكائن يف 
منطقة ناحية الوحدة الش�ارع العام 
ويف تمام الس�اعة الواحدة بعد الظهر 
لليوم العارش اعتبارا من اليوم الثاني 
للنرش فعى الراغب بالرشاء الحضور 
يف الزم�ان وامل�كان املعين�ني يف اعاله 
القانونية  التأمينات  مستصحباً معه 
املق�درة  القيم�ة  م�ن   %10 البالغ�ة 
الرس�مية  ومستمس�كاته  للس�يارة 
ص�ك  بموج�ب  التأمين�ات  وتك�ون 

مصدق المر هذه املديرية.
وص�ف الس�يارة:- الس�يارة املرقمة 
)13439 ف / بغ�داد ( النوع س�ايبا 
مودي�ل 2010 الل�ون اصف�ر الحالة 
العام�ة للس�يارة يف حالة متوس�طة 
� االط�ارات الخمس�ة م�ع االحتياط 
بحال�ة متوس�طة � مقاعد الس�يارة 
بحالة وسط � والسيارة غري مدعومة 
وغري مصلحة /املحرك يف حالة وسط 
والزجاج سليم وغري مترضر الشباك 
االمامي غري موجود وكذلك البطارية 
غري موجودة آلة رفع السيارة ) الجك( 
موجود والقيمة التقديرية للسيارة ) 

3،000،000( ثالثة ماليني دينار.
املنفذ العدل

عقيل محمد مدلول
������������������������������

فقدان
فقدت مني هوية نقابة االطباء فرع 
النجف باس�م ) عيل عاد حبيب ( عى 
م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .
������������������������������

فقدان 
فقدت مني الوثيقة املدرس�ية بالعدد 
الص�ادرة   2018/10/18 يف   )400(
من ثانونية النجاة للبنات املعنونة اىل 
اعدادية الرميثة املهنية بأسم ) ابنني 
عب�د الخ�رض كاظم(  عى م�ن يعثر 

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

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من السيد عمر 
صالح خزعل الذي يطل�ب فيه تبديل 
)اسمه( من )عمر ( اىل ) عمار(  فمن 
لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدى اقصاها خمسة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وفق احكام امل�ادة 22 من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 

2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
والج�وزات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 

واالقامة العامة

فقدان
فق�دت هوية وزارية ص�ادرة من  وزارة  
الكهرباء دائرة املش�اريع الغازية محطة 
كهرباء شط البرة باسم )نوفل سعيد 
عب�د الكريم( م�ن يعثر عليها تس�ليمها 

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

فقدان
فقدت هوي�ة غرفة تجارة باس�م )بهاء 

الدين عبد الباسط صادق( 
من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

������������������������������
فقدان

فقدت وص�ل تأمينات ص�ادر من غرفة 
تج�ارة البرة مبلغ�ه 250 ال�ف دينار 
للمواطن ) مرتى جبار عبيد( من يعثر 

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

مجبس القضاء االعى
الب�رة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة البرة

العدد 2007/ب/2017 
التاريخ 2018/11/27

اىل املدعى عليه /عمار فاضل عباس
اعالن

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 
2007/ب/2017 واملؤرخ 2018/9/23 
حكما غيابيا يقيض الحكم بالزام املدعى 
عليهم عمار فاض�ل عباس وحازم عبيد 
خلي�ف وعب�د الزه�رة خض�ري بتأديتها 
للمدع�ي مدي�ر ع�ام م�رف الرافدين  
اضاف�ة لوظيفت�ه بالتكاف�ل والتضامن 
مبلغا ق�دره 32189444 اثنان وثالثون 
ملي�ون ومائ�ة وتس�عة وثمان�ون الف 
واربعمائ�ة  واربعة واربعون والذي يمثل 
املبل�غ املتبقي م�ن القرض م�ع الفوائد 
ولتعذر تبليغ�ك ملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح مبل�غ ه�ذه  مركز رشطة 
ش�ط الع�رب واملجل�س البل�دي ملنطقة 
ش�ط العرب  علي�ه تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني ولك حق 
االع�رتاض والتمييز خالل املدة القانونية 
وبعكس س�وف يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية وفق القانون
القايض

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

اعالن
بن�اء عى الطل�ب املقدم من الس�يد عيل 
قي�س س�ليم ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل 
)اللقب( من )القييس ( اىل ) املكصويص(  
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل م�دى اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام امل�ادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوزات واالقامة 

العامة
������������������������������

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / ش م حي�در كاظم 

موىس حسوني املرشدي
مح�ل العم�ل / مديري�ة رشط�ة نف�ط 

الوسط
العن�وان / بابل / ناحية ابي غرق / حي 

الجواد 
بم�ا انك مته�م وفق احكام امل�ادة 5 من 
قانون عقوب�ات قوى االمن الداخيل رقم 
14 لس�نة 2008 املعدل وملجهولية محل 
اقامت�ك اقت�ى تبليغ�ك بواس�طة هذا 
االعالن عى ان تحرض امام محكمة  قوى 
االمن الداخيل املنطقة الرابعة خالل مده 
اقصاه�ا ثالثون يوم اعتب�ارا من  تاريخ 
تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب 
ع�ى التهمة املوج�ه  ض�دك   وعند عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا  
اس�تنادا الحكام املواد 65 و 68 و69  من 
قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل جردان 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  األح�وال  مديري�ة 

واالقامة
يف النجف االرشف 

قسم شؤون االحوال املدنية الواقعات
العدد : 9531

التاريخ 2018/11/26
بناء عى الدع�وة املقامة من قبل الوكيل 
محمد حاكم الفت�الوي الذي يروم تبديل 
لق�ب موكله عب�د الكريم رض�ا مرتى 
من  )لطف الل�ه( اىل )الحداد( فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مده اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى 
وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 
الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 2016  واالم�ر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

فقدان
فق�دت مني براءة الذمة الصادرة من 
الهيئة العام�ة للرضائب فرع النجف 
بتاري�خ   4139 الع�دد  ذي  االرشف 
2017/2/19 واملعنون�ة اىل مديري�ة 
مرور كربالء باس�م غانم س�الم عبد 
الزهرة فعى من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار 
 ������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الزبري
الرقم / 6557

التاريخ 2018/11/22
اعالن

بناء عى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة 
لتس�جيل   2018/11/21 بتاري�خ 
تم�ام العق�ار تسلس�ل 202 محل�ة 
الجمهورية باسم امينة عطية دريعم 
مجددا باعتبار حائزا له بصفة املالك 
تثبي�ت  ولغ�رض  القانوني�ة  للم�دة 
للتس�جيل  املذك�ورة تمهيدا  امللكي�ة 
وفق احكام قانون التسجيل العقاري 
رق�م 43 لس�نة 1971 املع�دل قررنا 
اعالن ه�ذا الطلب فعى كل من يدعي 
بوج�ود عالقة او حق�وق معينة عى 
هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات 
اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما 
م�ن الي�وم الت�ايل لنرش ه�ذا االعالن 
وكذل�ك الحضور يف موق�ع العقار يف 
الس�اعة العارشة صباحا م�ن اليوم 
الت�ايل النتهاء مدة ه�ذا االعالن وذلك 
ألثب�ات حقوق�ه موقعيا يف الكش�ف 
الذي س�يجري يف الي�وم املذكور لهذا 

الغرض
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

������������������������������
تنويه 

جاء س�هوا يف اعالن الرشك�ة العامة 
املرقم�ة  املزاي�دة   الع�راق  ملوان�ئ 
لبي�ع عق�ارات واقع�ة   2018/1/3
يف خ�ور الزب�ري املنش�ور يف جري�دة 
املستقبل العراقي  يف 2018/11/12 
اسم املدير العام رياض سوادي خطأ 
والصحيح هو عزيز هاش�م العبيدي 

لذا اقتى التنويه
������������������������������

فقدان هوية 
العائ�د للموظ�ف »  فق�دت الهوي�ة 
فالح حس�ن مطر« يف توزيع كهرباء 
ميسان والصادرة من توزيع كهرباء 
الجن�وب بالرق�م 74356146 ، فعى 
م�ن يعثر عليها تس�ليمها له يف داره 
الواقعة ، محافظة ميس�ان / قضاء 
العمارة / حي عواشة _ قرب املكتبة 
رقم�ه  ع�ى  االتص�ال  أو  املركزي�ة، 

. )07700166040(
������������������������������

تنويه 
كنا ق�د نرشن�ا يف جريده املس�تقبل 
 /  11 بالع�دد1787يف18/  العراق�ي 
2018 اع�الن  مديري�ه زراعه صالح 
الدين وقد ورد سهوا يف حقل املساحه 
يف ت) 1 ( ) 2 دونم ( خطاء والصحيح 
) 37 دون�م ( و ت ) 2 ( ) 26 دون�م ( 
خط�اء والصحيح ) 126 دونم ( و ت 
) 4 ( ) 128 دونم ( خطاء والصحيح 

) 18 دونم (  لذا اقتى التنويه.
������������������������������

وزارة الداخلية 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والجوازات 

واالقامة 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والجوازات 

واالقامة ملحافظة واسط 
اعالن 

بن�اء ع�ى الدع�وى املقامة م�ن قبل 
املدع�ي ) طالب عبي�د علوان ( يطلب 
 ( اىل   ) )الفرات�ي  تبدي�ل لق�ب م�ن 
الغراني ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية من خالل مدة اقصاها 
15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة 
22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 

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

فقدان
فقد وصل قب�ض حكومي صادر من 
بلدية الب�رة رقمه 690324 مبلغه 
 2016/8/11 تاريخ�ه   1,170,000
باس�م / مصطف�ى غن�ي م�ن يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة تنويه

تعل�ن مديرية زراعه صالح الدين وللمرة الثانية عن تأجري املس�احات 
املدرج�ه تفاصيله�ا ادن�اه وفق اح�كام القانون ) 35 لس�نة 1983 (  
وقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21 لسنة 2013/املعدل ( وذلك 
لالس�باب املؤرشة ازاء كل مساحة فعى الراغبني بالتأجري الحضور اىل 
مقر املديرية الكائن يف صالح الدين     الساعة )10( صباحا مستصحبني 
معه�م التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة ) 20%  ( من القيم�ة التقديرية 
ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة مصاريف واجور  النرش وس�تجري 
املزاي�دة ي�وم الخامس ع�رش اعتبارا م�ن اليوم التايل لن�رش االعالن يف 

الصحيفة الرسمية

المساحة المقاطعةالقطعةت
بالدونم

التخمين 
بالدينار

اوصاف 
االرض

11/9
ارض 1000دينار150دونمالجزيرة

زراعية

21/9
ارض 1000دينار150دونمالجزيرة

زراعية
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حارس ميالن: أحلم بتدريب ريال 
مدريد أو برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال اإلس�باني خوس�يه مانوي�ل رينا، ح�ارس ميالن 
اإليط�ايل، إن�ه يحل�م بتدريب ن�اٍد مثل ري�ال مدريد أو 
برش�لونة، بعدم�ا يعتزل ك�رة القدم.وأض�اف رينا، يف 
ترصيحات أبرزها موقع »كالتش�يو مريكاتو« اإليطايل 
اليوم الثالثاء: »يف املستقبل أود أن أدرب فريق مثل ريال 
مدري�د أو برش�لونة، إنه حل�م كل مدرب«.ويملك رينا، 

صاح�ب ال�36 عاًما، عقًدا م�ع ميالن حتى صيف عام 
2021 ويق�ول: »أريد أن أس�تمتع بك�رة القدم يف هذه 

السنوات الثالث، لكنني أرغب يف االستعداد بشكل 
جيد ألصبح مدرًبا جيًدا يف املستقبل«.وأوضح 
أن أفضل س�نواته كح�ارس مرمى كانت يف 
ليفرب�ول، قائ�اًل: »أفضل نس�خة م�ن رينا 
ش�وهدت مع الريدز، تلك املواسم كانت هي 

األفضل بالنسبة يل«.

الصناعات بمدربه الشاب 
يتحدى امليناء

إيمري يتخذ قرارًا حازما ًبشأن أوزيل

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أب�دت إدارة نادي الصناع�ات الكهربائي�ة، ثقتها يف املدرب 
أحم�د عبد الجبار، لقيادة الفريق غ�ًدا أمام امليناء بالجولة 
التاسعة من الدوري العراقي املمتاز.وقال عيل خلف، رئيس 
الهيئ�ة اإلدارية لنادي الصناع�ات يف ترصيحات ل: »اإلدارة 
وضعت ثقتها يف أحمد عبد الجبار لقيادة الفريق أمام امليناء، 
بعدما حقق الف�وز عىل النجف بثالثية يف الجولة املاضية«.

وأض�اف »هدفنا من املواجهة هو النق�اط الثالث، فاملباراة 

ع�ىل ملعبنا، ونحن مطالبون بنتيجة الفوز من أجل التقدم 
يف الئحة الرتتيب؛ وستكون النقاط الثالث مهمة جًدا يف هذا 
الش�أن«.وأوضح »اإلدارة قريبة جًدا من الفريق، وتوفر له 
كل سبل النجاح من أجل أن يكون يف جاهزية تامة لخوض 
املباريات«.وتاب�ع »نأمل أن يوف�ق الفريق يف تحقيق الفوز 
رغم أننا ندرك أن املنافس فريق كبري، وله قاعدة جماهريية 
واسعة ويضم نخبة من الالعبني الشباب والخربة«.ُيذكر أن 
الصناعات الكهربائية يحتل املركز ال�14، ب�8 نقاط، فيما 

يحتل امليناء املركز التاسع ب�11 نقطة.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أثار جلوس مس�عود أوزيل عىل مقاعد 
بدالء آرس�نال أم�ام بورنم�وث، وعدم 
الدف�ع به ضمن التغي�ريات، الكثري من 

التساؤالت حول املدرب أوناي إيمري.
وكان إيم�ري بعد الفوز عىل بورنموث، 
ق�ال حول ع�دم الدف�ع بأوزي�ل: »كل 
العب مهم، ولكننا اعتقدنا أنه سيكون 

األفضل لنا هو الدفع بالعبني، يمكنهم 
منافسة قوة الخصم البدنية«. 

بينما أش�ارت صحيفة »دي�يل مريور« 
أن إيم�ري أخذ قراره باس�تبعاد أوزيل 
بس�بب أدائه الضعيف أمام كريس�تال 
باالس واملب�اراة التي انته�ت بالتعادل 
اإليجاب�ي بهدف�ني لكل فريق، الش�هر 

املايض.
ومن جه�ة أخرى ف�إن صحيفة »دييل 

أكدت  ميل« 
أن امل���درب 
استبعاد  قرر 

أوزي�ل من جمي�ع مباريات آرس�نال 
خ�ارج ملعب�ه، والت�ي يعتم�د فيه�ا 

اإلسباني أكثر عىل العنرص البدني.
وأخ�رًيا أضاف�ت أن إيم�ري ي�رى بأن 
أوزي�ل مهم ج�ًدا يف خطت�ه، ولكنه لن 

يغري قراره حتى ولو أغضب الالعب.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

نجح الحسني يف خطف نقطة التعادل من 
ضيفه الحدود، بعد أن انتهت املباراة التي 
جمعتهما اليوم بالتعادل بهدف 
الجولة  ل�كل منهم�ا يف 
التاس�عة من الدوري 

العراقي.
الح�دود  ورف�ع 
رصي�ده إىل النقطة 

12 يف املركز التاس�ع، فيما رفع الحس�ني 
رصي�ده إىل النقط�ة الس�ابعة يف املرك�ز 
الس�ادس عرش. الحدود صاح�ب النتائج 
املمي�زة يف ال�دوري س�عى إلح�راز هدف 
الس�بق وتحق�ق ل�ه ذل�ك ع�رب املحرتف 
النيج�ريي رحي�م أوالب�ي، يف الدقيقة 27 

لينهي الشوط األول متقدما بهذا الهدف.
ولم يقف الحسني مكتوف األيدي واجتهد 
ليس�جل هدف التعادل يف الدقيقة 70 من 

املباراة عرب العبه عيل كريم.

              المستقبل العراقي/ متابعة

تتأكد يوما بعد يوم جاهزية النجم الربازييل 
نيم�ار جوني�ور، مهاج�م باري�س س�ان 
جريم�ان، للمش�اركة يف مب�اراة فريق�ه 
أمام ليفربول اإلنجليزي، غدا األربعاء، يف 

الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.
الفرنس�ية  ليكي�ب  صحيف�ة  ونقل�ت 
ترصيحا لوال�د نيمار، أثناء املش�اركة 
بحدث خريي يف الربازيل يقول فيه: »ال 
داع للقلق.. فهو قادر عىل املش�اركة يف 

اللقاء«.
كما أمل�ح توماس توخي�ل املدير الفني 
لب�ي إس ج�ي يف وق�ت س�ابق، إىل أن 
نيمار يتدرب يوميا وبكل جدية وتركيز 
الليفر.وتع�رض  ملواجه�ة  اس�تعدادا 
عضل�ة  يف  مقلق�ة  إلصاب�ة  نيم�ار 
الفخ�ذ، أجربته عىل مغ�ادرة ودية 
الربازيل والكام�ريون يوم الثالثاء 
املايض بعد مرور 5 دقائق فقط، 
وتس�ببت أيض�ا يف غياب�ه عن 
اللقاء األخري لفريقه بالدوري 

الفرنيس أمام تولوز.

نادي احلسني خيطف نقطة التعادل 
من احلدود

        المستقبل العراقي / وكاالت

أعلن اتحاد كرة القدم يف أمريكا الجنوبية 
»كونميبول« أنه بدأ إجراءات تأديبية ضد 
ن�ادي ريفر بليت، بع�د هجوم مجموعة 
م�ن مش�جعيه ع�ىل حافلة فري�ق بوكا 
وني�ورز، قبيل مباراتهم�ا يف إياب نهائي 

كأس الليربتادوريس.
وذكر كونميبول، يف بيان نرشه بموقعه 
عىل اإلنرتن�ت، أنه أتاح مهلة أمام نادي 
ريفر بليت ملدة 24 ساعة، تنتهي مساء 
اليوم الثالثاء؛ لتقديم أدلة دفاع بش�أن تلك 

األحداث.
كان الهج�وم وق�ع عىل حافل�ة فريق بوكا 
جونيورز، قبيل مباراة الس�وبر كالس�يكو، 
التي كانت مقررة السبت املايض عىل ملعب 
»مونومينت�ال« معق�ل ريف�ر بليت.ونق�ل 
عدة العبني م�ن بينهم القائ�د بابلو برييز، 
إىل املستش�فى إثر وقوع إصاب�ات بجروح 
وإصابات يف العيون. أعلن اتحاد كرة القدم 
يف أمري�كا الجنوبي�ة »كونميب�ول« أن�ه بدأ 
إج�راءات تأديبية ضد نادي ريفر بليت، بعد 
هجوم مجموعة من مش�جعيه عىل حافلة 
فري�ق بوكا ونيورز، قبيل مباراتهما يف إياب 

نهائي كأس الليربتادوريس.
وذك�ر كونميب�ول، يف بيان ن�رشه بموقعه 
ع�ىل اإلنرتن�ت، أنه أت�اح مهلة أم�ام نادي 
ريف�ر بليت ملدة 24 س�اعة، تنتهي مس�اء 
الي�وم الثالث�اء؛ لتقدي�م أدل�ة دفاع بش�أن 
تلك األحداث.كان الهج�وم وقع عىل حافلة 
فري�ق بوكا جونيورز، قبيل مباراة الس�وبر 
كالسيكو، التي كانت مقررة السبت املايض 
عىل ملعب »مونومينتال« معقل ريفر بليت.

ونق�ل عدة العبني م�ن بينهم القائ�د بابلو 
بريي�ز، إىل املستش�فى إث�ر وق�وع إصابات 

بجروح وإصابات يف العيون.

كونميبول يبدأ إجراءات تأديبية ضد ريفر بليت

            المستقبل العراقي / متابعة
 

خاض أتلتيك�و مدريد، اليوم الثالثاء، مرانه األخري، قبل مواجهة موناكو، 
غدا يف دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا، يف ظل غياب الرباعي دييجو 

جودين وخوسيه خيمينيز وخوانفران، باإلضافة دييجو كوستا.
وكش�فت صحيف�ة »م�اركا« أن الروخيبالنك�وس س�وف يفتق�د 

لخدمات مهاجمه اإلس�باني خالل الفرتة املقبلة، حيث قد يضطر 
إلجراء عملية جراحية بسبب مشكلة يف مشط القدم.

وأشارت الصحيفة أن ذو ال� 30 عاما ظل يعاني خالل األسابيع 
األخرية من مش�كلة يف القدم، ولكن تم إقناعه برضورة دخول 
غرفة العمليات، وحال قبل كوس�تا بذلك األمر فإنه لن يشارك 

مع الفريق إال مع حلول العام الجديد.
وكان كوس�تا قد ش�ارك يف 45 دقيقة فقط م�ن مباراة أتلتيك 

بيلب�او، كما تحامل عىل نفس�ه يف اللقاء املايض أمام برش�لونة 
الذي أحرز فيه هدف الفريق الوحيد، قبل أن يتم استبداله.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أص�درت محكمة أملانية، حكمها عىل املتهم بتفجري حافلة بوروس�يا دورتموند، 
قبل مواجهة موناكو، العام املايض، يف دوري أبطال أوروبا.

وبحس�ب ش�بكة »س�كاي س�بورتس«، فإن القضاء األملاني أص�در حكًما عىل 
سريجي دابليو، بالسجن ملدة 14 عاما.

واتهم�ت املحكمة س�ريجي بال�رشوع يف القتل، ضمن خطة لكس�ب املال، نتيجة 
النخفاض سعر سهم النادي، بعد الحادث.

وتعود الحادثة لشهر أبريل/ نيسان عام 2017، لحظة توجه حافلة دورتموند إىل 
ملعب س�يجنال إيدونا بارك، قبل مالقاة موناك�و. وأدى االنفجار إىل إصابة املدافع 
اإلسباني مارك بارترا، العب دورتموند السابق، ما أدى لتأجيل املباراة لليوم التايل.

وكان املدعي العام أوىص مؤخرًا برضورة الحكم عىل مفجر الحافلة، بالس�جن مدى 
الحياة، قبل أن يصدر حكًما بسجنه 14 عاًما فقط.

كوستا عىل أعتاب الغياب 
حتى هناية العام

احلكم عىل مفجر حافلة 
دورمتوند بالسجن 14 عامًا

             بغداد/ المستقبل العراقي

حسم التعادل )2-2( مواجهة الكهرباء وضيفه النجف 
مس�اء الثالث�اء، ضم�ن الجولة التاس�عة م�ن الدوري 

العراقي املمتاز لكرة القدم.
تقدَّم الكهرباء، بعد عناٍء كبري، مع نهاية الشوط األول، 
عرب اإليفواري أبو بكر كونيه، ومع بداية الشوط الثاني، 

أضاف الهدف الثاني عن طريق سجاد رعد يف الدقيقة 
)54(. لكن النجف، تمكن من تنظيم صفوفه، وقلص 
النتيجة يف الدقيقة )64( بتس�جيل الهدف األول عرب 
طاه�ر حميد، ث�م أدرك الفريق، التع�ادل يف الدقيقة 

)72( عن طريق معن أحمد.
ورفع كل فريق، رصي�ده إىل النقطة الرابعة، ويبقيان 

يف ذيل الرتتيب.

النجف يفرض التعادل عىل الكهرباء
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
حس�م االتحاد األوروب�ي لكرة الق�دم »يويفا«، 
مص�ري مب�اراة آرس�نال ومضيف�ه فورس�كال 
دور  م�ن  الخامس�ة  الجول�ة  ضم�ن  بولتاف�ا، 
املجموع�ات بمس�ابقة ال�دوري األوروب�ي، يف ظل 
توتر األوضاع بني روس�يا وأوكراني�ا وإعالن حالة 

الطوارئ باألخرية.
وذك�رت صحيفة »ذا ص�ن« أن االتحاد 

األوروب�ي، أّك�د أن املباراة س�تقام يف موعدها يوم 
الخميس املقبل، بعد التشاور مع مسؤويل الناديني 

ومكتب العالقات الخارجية.
وق�ال »يويفا« يف بيان«: »نؤكد أن املباراة س�تقام 
يف املوعد املحدد، وكما هو الحال يف جميع مباريات 
مس�ابقات يويف�ا، س�يتم اتخ�اذ جمي�ع التدابري 
األمنية الرضوري�ة، األحداث يف أوكرانيا تتس�ارع، 
ونتابع آخر التطّورات والنصائح املتعلّقة بالس�فر 
إىل هن�اك، يتوّج�ب الدراي�ة باألوضاع السياس�ية 

املنافس«.وتواج�ه  الجمه�ور  اس�تفزاز  وتجّن�ب 
املباراة مصاع�ب أخرى متمّثلة باألج�واء املناخية 
الب�اردة، حي�ث م�ن املتوّق�ع أن تنخف�ض درج�ة 
الح�رارة إىل 12 تحت الصفر مس�اء املب�اراة، علما 
بأن حوايل 500 مشّجعا من آرسنال سيسافرون إىل 

أوكرانيا ملتابعة اللقاء.
وحس�م آرس�نال تأهل�ه لل�دور املقبل بع�د تصدر 
املجموع�ة برصي�د 10 نقاط، بف�ارق 3 نقاط عن 

وصيفه سبورتينج لشبونة.

اليويفا حيسم مصري مباراة آرسنال وفورسكال بولتافا

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

قال جواو كانسيلو، العب يوفنتوس، إن فريقه لم يكن محظوًظا، 
يف الجولة املاضية لدوري أبطال أوروبا، عندما س�قط عىل ميدانه 

)2-1( أمام مانشسرت يونايتد.
وقب�ل مواجه�ة فالنس�يا، غ�ًدا الثالث�اء، يف ذات البطولة، قال 
كانس�يلو، خالل ترصيحات نقلها موقع »كالتشيو مريكاتو« 
اإليطايل: »كنا غري محظوظني ضد مانشسرت يونايتد.. لكننا 

نعلم أن كرة القدم غري عادلة يف بعض األحيان«.
وعن مب�اراة الخفافيش، قال الظهري األيمن: »لقد قضيت 
3 س�نوات جميلة هناك )يف فالنس�يا(، ولكن يف لقاء الغد 
س�أضع كل يشء جانب�ا، وس�أفكر فق�ط يف يوفنتوس 

وتحقيق االنتصار«.
وأردف كانس�يلو: »لم أش�اهد كل مباريات فالنسيا، 
لكن لديهم العبون كبار، وتنظيمهم رائع يف املباريات 

األخرية، كما حصدوا الكثري من النقاط«.
وتاب�ع الربتغايل: »لق�د تعلمت الكث�ري يف إيطاليا 
وإس�بانيا، وأصبحت اليوم العب�ا أكثر اكتماال، 

وأتمنى أن أتطور أكثر وأكثر«.
وبخص�وص أفضل ظهري يف العالم حالًيا، قال: »بالنس�بة يل، داني 

ألفيس هو األفضل يف العالم بدون شك«.

كانسيلو خيتار أفضل ظهري يف العالـم

تأكيد جديد
عىل جاهزية نيامر ملوقعة 

ليفربول
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

منشد االسدي 
م�ن القوى االساس�ية املوجودة يف االنس�ان والتي مي�زه الله تعاىل 
بها عن س�ائر املخلوقات قوتان هما ) ق�وة العقل وقوة العاطفة ( 
فاملالئكة عقل والعاطفة , أما االنسان فهو معادلة عقل وعاطفة .

وعندم�ا نق�ول ) معادلة ( فهذا يعني أن وج�ود العقل والعاطفة يف 
االنس�ان ليس وجودا متجاورا وانما ه�و وجود متفاعل متكامل له 
هدف محدد وهو قيام االنس�ان بدوره الحضاري املنوط به من قبل 
الخال�ق – عز وج�ل – . ومن عجيب صنع الله –تب�ارك وتعاىل – أن 
االنس�ان التقوم له قائمة أو س�وية صحيحة اال اذا عاش يف معادلة 

متوازية من العقل والعاطفة .
فالحياة اذا كانت عقلية خالصة فأن االنس�ان يشعر بجفاف غريب 
يجع�ل حياته التط�اق . واذا كان�ت حياة االنس�ان عاطفة خالصة 
فقط فأنها تتحول اىل بحر هائج متالطم اليستقر له قرار والتتحدد 

له وجهة , وبالتايل يصبح االنسان كريشة يف مهب الريح .
واذا نظرن�ا اىل حي�اة وأق�وال وأفع�ال االنبياء واالئم�ة والصالحني 
نجدهم يخاطبون يف االنسان عقله وعاطفته . كذلك اذا تدبرنا ايات 
الق�رأن الكري�م نجدها تتن�اول الجانبني معا . وه�ذا االمر يعود اىل 
أن االنبي�اء واالئمة والقران الكريم انما ه�م رحمة من الله بأتجاه 

االنسان البأتجاه غريه من املخلوقات .
فالحيوان والجماد واملالئكة ليست بحاجة اىل أنبياء وكتب سماوية 
الن ناصيته�ا بيد الله – تعاىل – وهي غري مخرية يف حياتها وأفعالها 
, أم�ا االنس�ان ه�ذا املخلوق الح�ر املخري فأن�ه بحاجة اىل الرس�ل 
والرس�االت . عندم�ا تق�ول االي�ة الكريم�ة ) أن الله يأم�ر بالعدل 
واالحس�ان ( فمعنى ذلك أن العدل وح�ده اليقيم الحياة , وانما هي 
بحاج�ة أيض�ا اىل االحس�ان , فالعدل مص�دره العقل , واالحس�ان 

مصدره العاطفة .
والعقل أشبه بقاض كبري يصدر احكامه بدقة عىل الجميع اليراعي 
يف ذل�ك اال اح�كام العدل وال�رع , ان العق�ل والعاطفة رضوريان 
يف حياة االنس�ان ويعمالن مع�ا عىل بنائه وعىل ش�فائه اذا تعرض 
للمرض . لنفرض ان شخصا أستدعت حالته الصحية اجراء عملية 
جراحية , يدخل املستش�فى ويأتي الجراح مس�لحا بأدواته وعلمه 
وعقل�ه فيج�ري ل�ه عملية ناجحة عىل أحس�ن وجه , ث�م نقل هذا 
املري�ض اىل غرفة يف املستش�فى , ه�ذا املريض يعتقد بق�درة العلم 
والطب عىل عالجه , والعلم ادى دوره كامال يف هذا املوضوع , ولكن 
املري�ض يجلس يف فراش�ة وعينه ع�ىل الباب ينتظ�ر االحبة واالهل 
واالصدقاء , هذا يدخل عليه بباقة زهور , وذاك بسلة فاكهة , واخر 
يق�دم له كلمة حب ومواس�اة , هذه هي معادل�ة العقل والعاطفة 
, ق�د التجتمع كثريا لدى الناس الس�يما يف زماننا هذا فالعقل يقود 
الكث�ري للجور والظلم والغرور والتكرب الن�ه ترك عىل هواه واغلقت 
في�ه مناف�ذ التفك�ري , والعاطفة لم يعد يراها ) البعض ( اال جس�د 
يش�بع ب�ه غرائزه , بينم�ا كال النعمتني خلقهما الله لغاية أس�مى 

وأنبل اليصل اليها اال ذو حظ عظيم .

ثنائية االنسان، عقل وعاطفة 
محمد عبد الجبار الشبوط
يف اطار االستعداد النتخابات مجالس املحافظات، واالنتخابات 
الربملاني�ة لعام ٢٠٢٢ ص�ادق مجلس املفوض�ني يف مفوضية 
االنتخابات عىل منح اجازة تأس�يس لعرة احزاب سياس�ية 

وذلك وفقا الحكام القانون رقم ٣٦ النافذ لسنة ٢٠١٥. 
يحت�اج اج�راء انتخابات ديمقراطي�ة س�ليمة اىل ثالثة امور 
اساس�ية هي: قانون االنتخابات، وقانون االحزاب، واالحصاء 

السكاني العام. 
واالحصاء السكاني العام من االمور املؤجلة يف دولة املكونات، 
وكان ينبغ�ي ان يج�رى يف وق�ت ما ب�ني عام�ي ٢٠٠٣ وعام 
٢٠١٨. ولك�ن الس�نوات تم�ي دون ان يتم ذل�ك، االمر الذي 

احدث ثلمة خطرية يف بيئة اجراء انتخابات ديمقراطية.
ام�ا قان�ون االنتخابات، فلدين�ا قانون رقم  ٤٥ املعدل لس�نة 
٢٠١٣ وال�ذي اجاز االنتخاب بالقائمة. وقد دعوت يف سلس�لة 
مق�االت اىل تعديل هذا القانون، واعتم�اد طريقة #االنتخاب_

الفردي بوصفها طريقة اكثر عدالة وتعبريا عن ارادة الش�عب 
واضمن لس�المة العملية السياسية ومضمونها الديمقراطي. 
وق�د وعد عادل عبد امله�دي بتريع قان�ون انتخابات عادل، 
وه�ذا ما طالب�ت به املرجعي�ة الديني�ة ايضا. ولك�ن لالن لم 
يحصل ش�يئ علما بان عددا ال يستهان به من النواب يؤيدون 

االنتخاب الفردي.
يبق�ى موضوع االحزاب. ثمة توجه اجتماعي ال يرغب بوجود 
االحزاب. وجاء هذا كرد فعل عىل اداء االحزاب السياسية التي 
ش�اركت يف الس�لطة بعد عام ٢٠٠٣. وهذا توجه غري س�ليم، 
الن الحي�اة السياس�ية الديمقراطي�ة ال يمك�ن ان تكون دون 
احزاب سياس�ية. وعدم الرضا عن االح�زاب ال يربر الدعوة اىل 
الغائها، انما يفرتض ان يش�كل حافزا الصالح الحياة الحزبية 

يف البالد. 
والعيب االسايس التي تعاني منه الحياة الحزبية يتمثل بثالثة 
امور هي: الفساد، االحزاب الفئوية، واخريا الكثرة املفرطة يف 

عدد االحزاب.
ويفرتض ان تعالج الجهات الرقابية يف البلد موضوع الفساد. 
ويبقى االمران االخ�ران اي: الفئوية والكثرة املفرطة. وهذان 
ما ينبغ�ي ان يعالجهما قانون االحزاب. وتس�تهدف املعالجة 
وضع رشوط قاسية للحيلولة دون وجود احزاب فئوية لصالح 
دف�ع الطامع�ني بدخول املعرتك الس�يايس اىل تش�كيل احزاب 
عاب�رة للخطوط الفئوية. كما تس�تهدف وضع رشوط اخرى 
تحول دون تشكيل احزاب موس�مية او مجهرية او شخصية 
او صغ�رية ج�دا، وذل�ك للحد من الكث�رة املفرط�ة. والواضح 
حت�ى االن ان التوج�ه العام مازال يميل نح�و الكثرة املفرطة 
االم�ر الذي يس�تلزم التحرك برسع�ة من اج�ل معالجة هذه 
الظاهرة الس�لبية وامل�رة بالعملية السياس�ية ومضمونها 

الديمقراطي.
وتنطل�ق املعالجة من التمييز بني االح�زاب الوطنية واالحزاب 
املحلية. االحزاب الوطنية تش�رتك يف انتخابات مجلس النواب. 
االحزاب املحلية تش�رتك يف انتخاب�ات مجلس املحافظة فقط. 

االحزاب املحلية ال تشرتك يف الحكومة االتحادية.
وع�ىل القانون ان يش�رتط ان عىل الح�زب الوطني ان يضم يف 
صفوفه اعضاء من ١٢ محافظة عىل االقل بواقع ٢٠٠٠ عضو 

لكل محافظة.
وان تقت�ر العضوية يف  الحزب املحيل  عىل ماهو اقل من ١٢ 

محافظة.
و يشرتك يف االنتخابات العامة الحزب الذي مىض عىل تاسيسه 

وتسجيله رسميا خمس سنوات او اقل قليال.
ثم يشكل الحكومة الحزب الذي يفوز ب ١٦٦ مقعدا يف الربملان 
او التحال�ف الحزبي )تجمع من عدة احزاب ينش�أ بعد اعالن 

نتائج االنتخابات واملصادقة عليها( الذي يملك هذا العدد.
وال يش�رتك يف الحكومة االتحادية الحزب الذي ليس لديه اكثر 

من ١٠ مقاعد يف الربملان.
االح�زاب الوطني�ة املتنافس�ة يف االنتخابات تعلن عن اس�ماء 
مرش�حيها لت�ويل منص�ب رئي�س ال�وزراء ضم�ن برامجه�ا 
االنتخاب�ي. واملالح�ظ ان ه�ذه املقرتح�ات تلغ�ي مفه�وم 
االس�تحقاق االنتخابي يف تش�كيل الحكومة وتدف�ع االحزاب 

الصغرية اىل التجمع واالندماج يف حزب واحد كبري.

االحزاب السياسية

قالت دراسة طبية حديثة إن حوايل 
١٠٠ ش�خص يموتون سنويا أثناء 
قيامه�م بإزالة الثل�وج، وقد حذر 
الخرباء من أن هذا األمر يعد خطريا 
للغاي�ة ملن تج�اوزت أعمارهم ٥٥ 
عاما.وتكشف الدراسة أنه يف الفرتة 
س�جلت  و٢٠٠٦،   ١99٠ ب�ني  م�ا 
١٦٤7 حال�ة وف�اة يف جميع أنحاء 
الوالي�ات املتحدة ترتب�ط جميعها 
بهذا النش�اط املم�ارس يف الطقس 
البارد.ي�ف الجس�م م�ع الصقي�ع 
جميع  البقاء؟وارتبط�ت  لضم�ان 
الوفيات بالقل�ب، حيث قال طبيب 
القلب باري فرانكلني لهيئة اإلذاعة 

الربيطانية »بي بي يس«، إنه يعتقد 
أن املئ�ات يموتون كل عام بس�بب 
إزال�ة الثل�وج »ألنه�م ال يمتلكون 
أدن�ى فكرة ع�ن كيفي�ة تأثري هذا 
العم�ل الش�اق عىل القل�ب«. وقال 
فرانكل�ني إن�ه ينصح أي ش�خص 
يزي�د عم�ره ع�ن ٥٥ عام�ا بعدم 
محاول�ة إزالة الثلج، ألنه س�يكون 
عم�ال خط�ريا للغاية بالنس�بة له، 
وأضاف قائال: »األش�خاص األكثر 
عرض�ة للخط�ر ه�م أولئ�ك الذين 
يواجهون م�رض الريان التاجي 
املعروف، ويخرج�ون إلزالة الثلوج 

ولو ملرة واحدة يف السنة«.

ما الذي يقتل الكثري من األصحاء يف الشتاء؟

اكتشاف جديد يبقيك شابًا ما حييت
تمكن علم�اء جامعة بيتس�ربغ 
األمريكي�ة من اكتش�اف طريقة 
الستعادة العضالت التالفة عملها 
الطبيع�ي يف الجس�م، ومقاوم�ة 

الرتهل والرتّخي يف الكرب. 
 ،Medical Xpress وذكرت مجلة
أن العلم�اء األمريكي�ني توصل�وا 
نتيجة سنوات طويلة من البحث، 
إىل أن انخف�اض نش�اط بروت�ني 
بلوثو ي�ؤدي إىل فق�دان عضالت 
ونش�اطها  فعاليته�ا  الجس�م 

الطبيعي يف تجدد خالياها.
دور  إىل  الباحث�ون  أش�ار  كم�ا 
الربوتني املذكور يف حماية الدماغ 
من االلتهابات، ومنع اس�تفحال 
أم�راض الش�يخوخة يف الجمل�ة 

العصبية املركزية.
املعالج�ة  اختب�ارات  وأظه�رت 
بالربوت�ني عىل ف�ران التجارب، 
أن إدخال مص�ل SS-٣١ الخاص 
امليتوكوندري�ا،  وظائ�ف  يدع�م 
ويزيد من نش�اط بلوثو ويسهم 
األنس�جة  حيوي�ة  اس�تعادة  يف 

العضلية.
ويعتقد العلماء أن العقار الجديد 
ال�ذي اس�تنبطوه واملعتم�د عىل 
مصل الربوتني، سيس�مح للكثري 
من الن�اس بالحفاظ عىل فعالية 
عضالتهم وأعمار مديدة، ويمنع 
من اإلصابة بالعديد من األمراض 
الدعام�ي  بالجه�از  املرتبط�ة 

الحركي لإلنسان.

اكتشاف بنية غامضة يف دماغ البرش
يف  األعص�اب  بح�وث  معه�د  علم�اء  اكتش�ف 
أس�رتاليا بنية جديدة يف الدماغ البري س�ميت 
)endorestiform nucleus( ولك�ن ل�م يح�ددوا 
وظيفتها، ع�ىل الرغم من أنها لم تكتش�ف لدى 

الرئيسيات األخرى.
وأف�اد موق�ع Science Alert، بأن ه�ذه النواة 

تقع داخل الجزء السفيل للدماغ الذي تمر خالله 
اإلشارات من الحبل الشوكي إىل املخيخ، ويشارك 
ه�ذا الجس�م يف معالج�ة املعلوم�ات الحس�ية، 
ومعلوم�ات النش�اط الحركي، وينظ�م التوازن 

وحركة الجسم ووضعيته.
نواة هذا الجسم عبارة عن مجموعة من الخاليا 

العصبي�ة املعزولة، التي قد تلعب دورا أساس�يا 
يف وظائف الس�ويقة الدماغية، ويحتمل أن عدم 
وج�ود هذا الجس�م يف دم�اغ الق�رود، دليل عىل 
أن نواة الجس�م املكتش�ف حديثا تضمن حركة 
الجس�م البري، عىل س�بيل املث�ال، عند العزف 

عىل آالت موسيقية.

يمكن أن يالحظ بعض الناس املتزوجني 
أو  األوىل  الس�نة  يف  لل�وزن  اكتس�ابهم 
الثاني�ة أو حت�ى الع�ارشة م�ن العالقة 
طويل�ة األم�د. ويق�ول عدد م�ن هؤالء 
األشخاص أن الس�بب يكمن يف الروتني، 
أو تن�اول وجبات خفيف�ة أكثر، يف حني 
يش�ري آخ�رون إىل ارتب�اط األم�ر بعدم 
ممارس�ة التماري�ن الرياضي�ة. أيا كان 
السبب، أراد الباحثون معرفة ما إذا كان 
اكتس�اب الوزن يف العالقة الزوجية أمرا 
حقيقي�ا، وم�ن الواضح أن�ه كذلك. عىل 
مدى الس�نوات القليلة املاضية، أشارت 
دراس�تان ع�ىل وجه الخص�وص، إىل أن 
األم�ور املحبب�ة لن�ا يف الحياة ت�ؤدي إىل 

زيادة الوزن. وأوضحت األبحاث أن األش�خاص 
الذين يش�عرون بالرضا يف عالقاته�م الزوجية، 
يتمتعون بصحة أفض�ل. وبعبارة أخرى، يمكن 
الق�ول: زوج�ة س�عيدة، حي�اة صحي�ة. ولكن 
جامع�ة  يف  الباحث�ون  درس   ،٢٠١٣ يولي�و  يف 
Southern Methodist يف داالس، حالة ١٦9 من 
األزواج الجدد مدة أربع س�نوات، ووجدوا ش�يئا 
مختلفا تماما.واتضح أن األشخاص األقل سعادة 
يف عالقته�م، ه�م أكثر عرضة إلنق�اص الوزن. 

ويق�ول الباحث�ون إن األزواج الذي�ن يش�عرون 
بالرض�ا يف العالق�ة الزوجية، ه�م يف الواقع أقل 
عرضة ملتابعة وزنهم، ألنهم ال يتطلعون إىل ترك 
رشيكهم، فهم س�عداء ومرتاحون بكيفية سري 
األمور. ويق�ول الباحث الرئييس، أندريا ميلتزر: 
»يرتبط الرضا بش�كل إيجابي مع زيادة الوزن، 
ويمي�ل الزوج�ان الل�ذان يش�عران بالرضا، إىل 
اكتساب وزن أكرب«. ويف دراسة أخرى ُنرت، يف 
فرباير ٢٠١٨، يف مجلة PLOS One، استمرت ١٠ 
سنوات وش�ملت ١٥ ألف أسرتايل، أراد الباحثون 

معرفة ما إذا كان الناس يف العالقات أكثر 
عرضة لزي�ادة الوزن، مقارن�ة باألفراد 
الذي�ن كان�وا عازبني. ووج�دت الباحثة 
الرئيس�ية، ستيفاني شوبه، أن العازبني 
لديهم معدل زيادة يف الوزن يبلغ ١.٨ كغ 
يف السنة، يف حني يكسب األزواج زيادة يف 
الوزن تبلع ٥.٨ كغ يف املتوسط. ولكن ما 
الس�بب؟ من املثري لالهتمام أن البيانات 
الت�ي تعود إىل الفرتة ب�ني عامي ٢٠٠٥-

٢٠١٤، كش�فت أن�ه عىل الرغ�م من أن 
األزواج يدخنون أق�ل ويربون كميات 
أقل م�ن الكحول، ويأكل�ون كميات أقل 
من األطعمة الدهنية مقارنة بالعازبني، 
م�ا ت�زال مع�دالت ال�وزن ل�دى األزواج 
أع�ىل. ويق�ول الباحثون إن�ه عندم�ا ال يحتاج 
األزواج إىل رضورة لجذب الريك، قد يش�عرون 
براح�ة أكرب يف تناول املزيد من الطعام، أو تناول 
املزيد م�ن األطعم�ة الغنية بالدهون والس�كر.

وبالطب�ع، هناك العديد م�ن العوامل التي تدخل 
يف االعتبار عند تحديد س�بب زيادة الوزن، وهذا 
يمكن أن يشمل: الضغط العصبي وعادات األكل 
والرب، وكمية النشاط البدني اليومي وعادات 

الجلوس.

اكتشاف نتيجة سلبية للسعادة الزوجية!

إن كنت هزياًل وقصريًا فاعلم أن أمك 
حتتيس الشاي والقهوة

أغذية حتمي الرجال من فقدان الذاكرة!

أثبت نتائج دراس�ة أجراها علماء من جامع�ة إيرلندا الوطنية أن رشب 
النس�اء للش�اي والقهوة أثناء الحمل يرتك آثارا سيئة عىل صحة الجنني 
ونموه. توصل العلماء لتلك النتائج بعد أن درسوا الحالة الصحية ل�9٤١ 
أم مع أطفالهن، وتحققوا من كميات الش�اي والقهوة واملروبات التي 
تحت�وي عىل الكافيني وكانت تحتس�يها األمهات أثناء حملهن، وبعد أن 

تابعوا نمو األطفال منذ لحظة والدتهم.
وبعد مقارنة املعلومات تبني للعلماء أن األمهات اللواتي كن يربن نحو 
فنجانني من القهوة أو ٣ فناجني من الش�اي يوميا أثناء الحمل، أنجبن 
أطفاال بوزن أقل وبحجم أصغر بقليل من األطفال الذين ولدتهم أمهات 

ال تحتيس القهوة والشاي.
وأوضح الباحث لو وي تشن أحد القائمني عىل الدراسة أن فريقه تحقق 
م�ن أن الكافيني يؤثر عىل تدفق الدم يف املش�يمة عن�د الحامل، وبالتايل 

يؤثر عىل نمو الجنني.

تشري دراسة جديدة إىل أن الرجال يف منتصف العمر يجب أن يربوا عصري 
الربتق�ال، ويتناول�وا الكث�ري من الخ�ر الورقية والت�وت لتجنب فقدان 
الذاك�رة. ووجد الباحثون الذين أجروا الدراس�ة، التي اس�تمرت ٢٠ عاما، 
أن تن�اول الخروات والربتقال الداكن يس�اعد عىل تخفيف خطر فقدان 
الذاكرة لدى الرجال، بمرور الوقت، ومن املثري لالهتمام أنهم وجدوا اليشء 
نفس�ه بالنس�بة لعصري الربتقال، الذي خرج من دائ�رة التغذية الفتقاره 
إىل األلياف ومحتوى الس�كر العايل. وش�ملت الدراس�ة التي نرتها مجلة 
Neurology ع�ىل اإلنرتن�ت، ٢7 ألف و٨٤٢ رجال، يبلغ متوس�ط أعمارهم 
٥١ عاما. وقام املشاركون بملء استبيانات عن عدد الفواكه والخروات 
وغريه�ا من األطعمة، التي كانوا يتناولونها كل يوم يف بداية الدراس�ة، ثم 
كل ٤ س�نوات ملدة ٢٠ سنة. وقال معد الدراسة، تشانغتشنغ يوان، طالب 
الدكتوراه يف كلية هارفارد T.H. Chan للصحة العامة: »أحد أهم العوامل 
يف هذا الدراسة، هو أننا كنا قادرين عىل البحث وتتبع مثل هذه املجموعة 
الكب�رية من الرج�ال، عىل مدى ٢٠ عام�ا من الزمن، ما يس�مح بتحقيق 

نتائج مذهلة جدا. 


