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اإلمام احلسني )عليه السالم(

إّن حوائج الناس إليكم من نعم اهلل عليكم، 

فال متّلوا النعم فتعود نقماً

ص2نائب يكشف تفاصيل قانون اخلدمة االجبارية: خيتلف عن الوضع باالنظمة السابقة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الرشطة االحتادية تناقش ضوابط القضاء عىل »الدكة العشائرية« يف بغداد

رئيس الربملان يعد بتلبية متطلبات مؤسسة الشهداء الترشيعية 

رسائل أمنية من املوصل: ال عودة لـ »داعش«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عادت املخاوف إىل الواجهة من جديد من 
ع�ودة تنظي�م »داع�ش« إىل املوصل بعد 
رصد تح�ركات خفية لعن�ارص التنظيم 
داخ�ل املدينة، إال أن القادة العس�كريون 
أرس�لوا تطمين�ات إىل األهايل باس�تتباب 
األوض�اع األمني�ة يف املدينة املح�ررة منذ 

نحو عام.
تزام�ن ذل�ك م�ع رؤي�ة رئيس ال�وزراء 
ودحره�ا  االمني�ة  الق�وات  تجرب�ة  أن 
باملع�ارك  العال�م  ل�«داعش«ابه�رت 
االس�تثنائية الت�ي خاضته�ا وانت�رت 

فيه�ا، مبين�ا أن انته�اء خدم�ة كوكب�ة 
منه�م بس�بب الس�ن القانوني�ة اليعني 
توقف خدماتهم، واليعن�ي عدم امكانية 

استدعائهم مجددا ان اقتضت الحاجة.
وق�ال عميد الرك�ن ش�هرزيد عزيز قائد 
الفرق�ة 20 إن »هن�اك تضخي�م إعالمي 
وخاص�ة من قبل عن�ارص تنظيم داعش 
اإلرهاب�ي بإش�اعات مض�ادة، واله�دف 
منه�ا إثبات أن داعش م�ا زال موجوداً يف 
مناط�ق الجزي�رة«، مؤك�داً »نحن ننفي 
بش�كل كامل تواجد أي حركة أو نش�اط 

لعنارص التنظيم أي كمقرات أو أوكار«.
وأشار إىل انه »هناك بعض فلول للتنظيم 

اإلرهاب�ي لك�ن اليوج�د لديه�م مق�رات 
وأوكار«، مش�راً إىل أن »أه�ايل املوص�ل 
متعاون�ن ج�داً ويف ح�ال مالحظ�ة أي 
نش�اط لداع�ش س�يتم اإلب�الغ وإخب�ار 
القطعات األمنية يف الحال للقيام بمتابعة 

تلك الفلول«.
وتابع عزي�ز أن »الوضع األمني جيد جداً 
فضالً ع�ى أن الفكر الداع�ي مرفوض 
ل�دى أه�ايل املوص�ل«، مبين�اً »عملياتنا 
االستباقية مستمرة ولن نتيح املجال ألي 

تواجد لعنارص داعش اإلرهابي«.

التفاصيل ص2

املنافذ احلدودية 
تـصـدر توضيحـًا حول إسترياد 

السيارات املستعملة

املنتجات النفطية جتهز النازحني بـ 
»228« مليون لرت من أنواع الوقود وتعيد 

إفتتاح منافذ توزيعية يف املحررة

التجارة تلغي »55« وكالة
 غذائية وطحني بسبب خمالفتهم 

الضوابط والتعليامت
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أمريكا والصني تتوصالن إىل »هدنة« لوقف احلرب التجارية
      بغداد / المستقبل العراقي

اتفق�ت الواليات املتحدة والص�ن عى هدنة ملدة 
تس�عن يوم�اً يف حربهم�ا التجاري�ة، مما يمنح 
الطرف�ان وقت�اً ملواصل�ة املفاوض�ات يف خطوة 
م�ن املرج�ح أن تك�ون موضع ترحي�ب من قبل 
األس�واق واملزارع�ن.  وج�اء هذا اإلع�الن عقب 
محادثات ب�ن الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب 
ونظ�ره الصيني يش جن بين�ج يف األرجنتن يف 
ختام أعم�ال قمة مجموعة العرشين. واس�تمر 
االجتماع أكثر من ساعتن. ووافق ترامب عى أنه 
يف األول من كانون الثاني س�يجري تثبيت زيادة 
الرس�وم الجمركية عى سلع صينية بقيمة 200 

مليار دوالر، والت�ي تم تطبيقها يف اآلونة األخرة 
بواق�ع 10% ولن يجري رفع املعدل إىل 25% ، كما 
هدد الرئيس األمريكي يف وقت سابق. لكن البيت 
األبيض حذر من أنه يف حالة عدم تمكن الطرفن 
م�ن التوص�ل إىل اتفاق يف اإلط�ار الزمني املحدد، 
ف�إن الرس�وم الجمركية س�يجري زيادتها. كما 
س�تزيد الصن من وارداتها من الواليات املتحدة 
لتحس�ن امليزان التجاري ب�ن الدولتن. وجاء يف 
بيان للبيت األبيض أن »الصن ستوافق عى رشاء 
كمية ل�م يتم االتفاق عليها بع�د، لكنها ضخمة 
للغاية، من املنتجات الزراعية والصناعية وغرها 
م�ن املنتجات م�ن األمريكية لتقلي�ص الخلل يف 
املي�زان التجاري ب�ن بلدينا«. واتف�ق الزعيمان 

أيضا ع�ى »الرشوع ف�ورا يف مفاوضات بش�أن 
تغي�رات هيكلي�ة فيم�ا يتعلق بالنق�ل القرسي 
للتكنولوجيا وحماي�ة امللكية الفكرية والحواجز 
غ�ر الجمركي�ة والتدخ�ل الس�يرباني والرسقة 
اإللكرتوني�ة«. وقال وزي�ر الخارجي�ة الصيني، 
وان�ج ي�ي، إن املحادث�ات بن الص�ن والواليات 
املتح�دة كان�ت »إيجابية وبن�اءة للغاي�ة«، وأن 
الطرف�ن اتفقا ع�ى وقف فرض رس�وم جديدة 
والعمل عى تقليص الزيادات األخرة يف الرسوم. 
وق�ال البي�ت االبي�ض أيض�ا إن يش ق�دم »لفتة 
انس�انية رائعة« باملوافقة ع�ى وضع الفنتانيل، 
وهو م�ادة أفيونية اصطناعية ش�ديدة االدمان، 

عى قائمة املواد الخاضعة للرقابة. 

النفط تعلن جمموع الصادرات وااليرادات 
لشهر ترشين الثاين املايض

حمافظ البرصة: مساع الستبدال عاملة النفط 
3األجنبية بأخرى عراقية 3

       بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس الجم����هورية برهم صالح، 
أمس االحد، أن ابناء سهل نينوى يمثلون 
عراقا مصغرا، فيما رّكز عى اعادة اعمار 
ما ترضر يف املدنية نتيجة سيطرة تنظيم 
»داعش«، وأهمية تعاون جميع املكونات 

يف العمل عى منع عودة«االرهاب«.
وقالت الرئاس�ة يف بيان تلقت »املستقبل 
»رئي�س  إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
الجم������هورية برهم صالح استقبل 
يف قر الس�الم ببغداد وفدا من رؤس�اء 

العشائر ووجهاء سهل نينوى من الشبك 
والعش�ائر  واملس�يحين  والكاكائي�ن 
اللق�اء  مس�ت�������هل  ويف  العربي�ة، 
استمع الرئيس إىل مطالب الوفد، السيما 
فيما يخص اعادة اعمار مناطق�����هم 
وس�بل تقدي�م الخدم�ات وتوف�ر أه�م 

مستلزمات ال����حياة اليومية لهم«.
وأض�اف صالح�ي، بحس�ب البي�ان، أن 
»أبناء سهل نينوى يمثلون عراقا مصغرا، 
وه�م أبن��������اء مكون�ات أصيلة يف 
الب�الد، وان املوصل تمثل حارضة ثقافية 
ملطالبه�م  االس�تجابة  ويج�ب  كب�رة، 

املرشوعة، والس�عي لتلبي�ة احتياجاتهم 
من خالل االيع�از إىل الجهات املختصة«، 
مشددا عى »س�عيه لتلبية هذه املطالب 
كونها يمثل واجبا دس�توريا وانس�انيا، 
جمي�ع  يف  له�م  س�ندا  س�يكون  وان�ه 
الظروف«.وأثنى رئيس الجمهورية عى، 
»مواق�ف أبناء هذه املناط�ق يف التصدي 
لإلرهاب، وبسالتهم يف الدفاع عن مدنهم 
وقراه�������م«، مش�ددا ع�ى »أهمية 
الرتكيز عى اعادة اعمار ما ترضر نتيجة 

لسي��طرة التنظيم االرهابي.
التفاصيل ص2

رئيس اجلمهورية يدعو للرتكيز عىل اعادة
 اعامر سهل نينوى
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جملس الوزراء يوافق عىل منح إجازة ممارسة مهنتي القبالة والتمريض
     بغداد / المستقبل العراقي 

واف�ق مجلس الوزراء، أم�س األحد، عىل منح إجازة ممارس�ة 
مهنتي القبالة والتمريض.

ونص قرار املوافقة بحسب بيان لالمانة العامة ملجلس الوزراء 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، عىل قيام وزارة الصحة 
بمهمة منح إجازة ممارسة مهنتي القبالة والتمريض بالتنسيق 
بينها ونقابة املمرضات لحني تأسيس نقابة التمريض، استناداً 
اىل احكام )البند اوالً( من املادة )93( من قانون الصحة العامة 

رقم )89( لسنة 1981 املعدل«.
وتأت�ي موافقة املجل�س لتنظيم ممارس�ة املهنت�ني أعاله من 
خالل تطويرهما علمياً وعملياً بما يحقق حماية للمجتمع من 

املمارسات غري االمنة له.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ع�ادت املخ�اوف إىل الواجه�ة م�ن جديد من 
ع�ودة تنظيم »داع�ش« إىل املوصل بعد رصد 
تحركات خفية لعنارص التنظيم داخل املدينة، 
إال أن القادة العسكريون أرسلوا تطمينات إىل 
األهايل باس�تتباب األوض�اع األمنية يف املدينة 

املحررة منذ نحو عام.
تزامن ذلك مع رؤية رئيس الوزراء أن تجربة 
القوات االمني�ة ودحره�ا ل�«داعش«ابهرت 
العال�م باملعارك االس�تثنائية الت�ي خاضتها 
وانترصت فيها، مبينا أن انتهاء خدمة كوكبة 
منهم بس�بب الس�ن القانونية اليعني توقف 
خدماتهم، واليعني عدم امكانية استدعائهم 

مجددا ان اقتضت الحاجة.
وقال عميد الركن شهرزيد عزيز قائد الفرقة 
20 إن »هن�اك تضخيم إعالم�ي وخاصة من 
قبل عنارص تنظيم داعش اإلرهابي بإشاعات 
مضادة، والهدف منها إثبات أن داعش ما زال 
موج�وداً يف مناطق الجزي�رة«، مؤكداً »نحن 
ننفي بشكل كامل تواجد أي حركة أو نشاط 

لعنارص التنظيم أي كمقرات أو أوكار«.
وأش�ار إىل انه »هن�اك بعض فل�ول للتنظيم 
اإلرهابي لكن اليوجد لديهم مقرات وأوكار«، 
مشرياً إىل أن »أهايل املوصل متعاونني جداً ويف 
حال مالحظة أي نشاط لداعش سيتم اإلبالغ 
وإخب�ار القطع�ات األمنية يف الح�ال للقيام 

بمتابعة تلك الفلول«.
وتاب�ع عزي�ز أن »الوض�ع األمني جي�د جداً 
فض�اًل عىل أن الفكر الداع�ي مرفوض لدى 

أه�ايل املوصل«، مبيناً »عملياتنا االس�تباقية 
مستمرة ولن نتيح املجال ألي تواجد لعنارص 

داعش اإلرهابي«.
م�ن جهت�ه، ق�ال قائممقام املوص�ل ونائب 
محافظ نين�وى زهري األعرج�ي إن »الوضع 
األمن�ي يف املدينة مس�يطر علي�ه وعصابات 
داع�ش هزمت م�ن املدين�ة وقيامهم ببعض 
األعم�ال اإلرهابي�ة فق�ط إلثب�ات بأنهم ما 
زال�وا موجودي�ن مثلم�ا ح�دث قب�ل يومني 
بوضع س�يارة مفخخة بقرب إحدى املطاعم 
يف مدين�ة املوصل لكن الق�وات األمنية قامت 
بعمليات استباقية«، الفتاً إىل أنه »لدينا ايضاً 
عملي�ات يف أطراف املدينة الذي يحتمل وجود 
بعض عنارص داعش فيها«، مش�دداً عىل أن 
»مدينة املوصل لن تعود كما كانت والعمليات 
اإلرهابية ال تعني وج�ود داعش من جديد يف 

املوصل«.
وق�ال الل�واء نج�م الجب�وري قائ�د عمليات 
نين�وى إن »الصحراء التي تفصلنا عن صالح 
الدين وع�ن الرمادي ليس فيه�ا تواجد كبري 
لداعش بل أنهم مجرد أفراد يختبئون يف بعض 
األماكن، كم�ا تم رفد الصح�راء بني الحرض 
والبع�اج بلواءي�ن م�ن الحش�د الش�عبي«، 
مضيف�اً أن »عملياتنا االس�تباقية مس�تمرة 

مع قوات التحالف يف مالحقة داعش«.
واك�د الجبوري ان�ه »لن يكون هن�اك عودة 
لداعش لك�ن ال يوج�د نظام أمن�ي متكامل 
حص�ول  املمك�ن  وم�ن  ال�دول  جمي�ع  يف 
انفجارات بني فرتة وأخرى لكن عودة داعش 

مستحيلة«.

ويف الس�ابع عرش من ترشي�ن األول من عام 
2016، وبمش�اركة أكثر من 100 ألف مقاتل 
م�ن الق�وات العراقي�ة بمختل�ف صنوفه�ا 
انطلق�ت عملية تحري�ر مدين�ة املوصل من 

قبضة التنظيم.
ويف العارش من تموز عام 2017، أعلن رئيس 
ال�وزراء العراق�ي الس�ابق، حي�در العبادي، 
تحرير مدينة املوصل بالكامل، وبعد خمس�ة 

أش�هر، أي يف كانون األول من العام نفس�ه، 
أعلن العبادي االنتهاء من العمليات العسكرية 

ضد تنظيم داعش.
يف غض�ون ذلك، رأى رئيس الوزراء عادل عبد 

امله�دي أن تجربة الق�وات االمني�ة ودحرها 
ل�«داعش«ابهرت العالم باملعارك االستثنائية 

التي خاضتها وانترصت فيها.
وق�ال املكتب االعالم�ي ل عبد امله�دي يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»رئيس مجلس ال�وزراء القائد العام للقوات 
املس�لحة ع�ادل عبدامله�دي اش�اد بالق�ادة 
والضباط املحالني عىل التقاعد بس�بب بلوغ 
الس�ن القانوني�ة بع�د دور حاف�ل بالبطولة 
الت�ي  املهني�ة  وبمس�ريتهم  والش�جاعة 
س�تتواصل جيال بعد جيل دفاع�ا عن العراق 
وش�عبه، وبالخربات امليدانية الت�ي تراكمت 

لديهم«.
ونقل البي�ان، عن عبد املهدي قوله، »يرشفنا 
يف ه�ذا الي�وم ان نك�رم ه�ذه الكوكب�ة من 
الق�ادة العس�كريني الكب�ار لقواتن�ا البطلة 
التي كس�بت قل�وب ومحب�ة العراقيني، وأن 
تجربة قواتنا االمنية ودحرها لداعش ابهرت 
العال�م باملعارك االس�تثنائية الت�ي خاضتها 
وانت�رصت فيه�ا«، مبينا أن »انته�اء خدمة 
هذه الكوكبة بس�بب السن القانونية اليعني 
توق�ف خدماتهم اواالس�تفادة من خرباتهم، 
ب�ل اليعني عدم امكانية اس�تدعائهم مجددا 
ان اقتض�ت الحاج�ة، كما برهن�ت التجربة 

السابقة«.
واكد عبد املهدي، أن »قواتنا بمختلف صنوفها 
وتشكيالتها من جيش ورشطة وحشد شعبي 
ومقاتليه�ا  ضباطه�ا  وبهم�ة  وبيش�مرگة 
الشجعان س�تواصل تحقيق االنجازات واداء 

واجبها الوطني بكل قوة واخالص وتفاٍن«.

عملية لتطهري املناطق الصحراوية من »فلول اإلرهاب«.. وعبد املهدي للضباط املتقاعدين: سنستعني بكم إذا اقتضت احلاجة

رسائل أمنية من املوصل: ال عودة لـ »داعش«

       بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس الجم��������هورية برهم 
صال�ح، أمس االح�د، أن ابناء س�هل 
نين�وى يمثل�ون عراقا مصغ�را، فيما 
رّك�ز ع�ىل اع�ادة اعمار م�ا ترضر يف 
املدنية نتيجة سيطرة تنظيم »داعش«، 

وأهمي�ة تع�اون جمي�ع املكون�ات يف 
العمل عىل منع عودة«االرهاب«.

تلق�ت  بي�ان  يف  الرئاس�ة  وقال�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
بره�م  الجم������هوري�ة  »رئي�س 
صالح استقبل يف قرص السالم ببغداد 
وفدا م�ن رؤس�اء العش�ائر ووجهاء 

س�هل نينوى من الش�بك والكاكائيني 
العربي�ة،  والعش�ائر  واملس�يحيني 
ويف مس�ت�������هل اللق�اء اس�تمع 
الرئيس إىل مطالب الوفد، السيما فيما 
يخ�ص اعادة اعم�ار مناطق�����هم 
وس�بل تقدي�م الخدم�ات وتوفري أهم 
مستلزمات ال����حياة اليومية لهم«.

وأض�اف صالحي، بحس�ب البيان، أن 
»أبن�اء س�هل نين�وى يمثل�ون عراقا 
مصغرا، وه�م أبن�������اء مكونات 
أصيل�ة يف الب�الد، وان املوص�ل تمث�ل 
ويج�ب  كب�رية،  ثقافي�ة  ح�ارضة 
املرشوع�ة،  ملطالبه�م  االس�تجابة 
والسعي لتلبية احتياجاتهم من خالل 

االيعاز إىل الجهات املختصة«، مش�ددا 
ع�ىل »س�عيه لتلبي�ة ه�ذه املطال�ب 
كونها يمثل واجبا دستوريا وانسانيا، 
وان�ه س�يكون س�ندا له�م يف جمي�ع 

الظروف«.
ع�ىل،  الجمهوري�ة  رئي�س  وأثن�ى 
»مواقف أبناء هذه املناطق يف التصدي 

لإلره�اب، وبس�التهم يف الدف�اع ع�ن 
مدنهم وقراه������م«، مش�ددا عىل 
»أهمي�ة الرتكيز عىل اع�ادة اعمار ما 
ترضر نتيجة لس�ي�����طرة التنظيم 
جمي�ع  تع�اون  وأهمي�ة  االرهاب�ي، 
املكون�ات يف العم�ل ع�ىل من�ع عودة 

االرهاب للبالد«.

وكانت االمان�ة العامة ملجلس الوزراء 
ع�ن   ،)2018 ى�ذار   14( يف  أعلن�ت، 
توقيع اهايل س�هل نين�وى عىل وثيقة 
للتعايش الس�لمي، مبينة ان ذلك جاء 
اكراماً للشهداء وللجرحى من أجل ان 
ينعم األمن واألمان يف كل املناطق التي 

حررتها القوات االمنية.

رئيس اجلمهورية يدعو للرتكيز عىل اعادة اعامر سهل نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف النائب عن تحالف الفتح حامد عباس 
ياس�ني, أمس االح�د, عن تفاصي�ل مرشوع 
الخدمة االلزمية املزم�ع طرحها عىل مجلس 
الن�واب, مؤكدا أن م�رشوع الخدمة االلزامية 
يختل�ف تمام�ا عما كان�ت علي�ه يف االنظمة 

السابقة شكال ومضمونا .
ونقل�ت وكال�ة »املعلومة« عن ياس�ني القول 
ان ”مق�رتح التجنيد االلزمي يتمثل بدراس�ة 
قدم�ت اىل لجنة االمن والدف�اع النيابية حاليا 
وهي قي�د املناقش�ة”، الفت�ا إىل أن “مرشوع 
الخدم�ة يختلف تماما ع�ن الخدمة االلزامية 

التي عملت بها االنظمة السابقة”.

واضاف ان “الدراسة تلزم املشمولني بالخدمة 
ملدة س�نتني وتطل�ق عليها تس�مية )الخدمة 
الوطنية( وتت�������ضمن انخراط املشمولني 
بمعس�كرات خاص�ة يت�م فيه�ا التعليم عىل 
اس�تخدام الس�الح ودخول املنتسبني بدورات 
لتعلي�م الح�رف وامله�ن الكتس�اب الخربة”، 
موضح�ا ان »اغلب الوزارات املعنية س�تقوم 

بفتح دورات تطويرية للمنتسبني«.
واش�ار  ياس�ني إىل أن »اله�دف م�ن املرشوع 
ليس العمل عىل عس�كرة الشعب بل بتخليص 
الشباب من مظ���اهر امليوعة وابعادهم عن 
التقالي�د الت�ي التت���واكب وم�ع اخالقيات 
الش�خ���صية  وب���ن�اء  مجتم�����عن�ا  

للشاب العراقي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ناقش�ت قيادة الرشط�ة االتحادية، 
أمس األحد، اه�م الضوابط للقضاء 

عىل »الدكة العشائرية« يف بغداد.
تلق�ت  بي�ان  يف  القي�ادة  وذك�رت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 

»قيادة الرشط�ة االتحادية، عقدت 
مؤتمرا عش�ائريا ملعالج�ة ظاهرة 
العاصم�ة  يف  العش�ائرية  الدك�ة 
بغ�داد«، مبين�ة ان »املؤتم�ر عق�د 
بحض�ور ش�يوخ ووجهاء عش�ائر 

بغداد«.
وأضاف�ت ان »قائد ق�وات الرشطة 

االتحادية الفريق رائد شاكر جودت، 
وج�ه اللواء الثام�ن التابع للرشطة 
االتحادي�ة بعق�د مؤتمر عش�ائري 
االس�س  اه�م  ملناقش�ة  بغ�داد،  يف 
والضواب�ط الت�ي م�ن ش�أنها حل 
ظاهرة الدكة العش�ائرية والقضاء 

عليها نهائيا«.

وتابعت انه »تم عقد املؤتمر بحضور 
أمر اللواء وآمري أفواج وقائممقام 
قض�اء الكاظمي�ة ومدي�ر ش�ؤون 
عش�ائر الكرخ وعدد كبري من اهايل 
وش�يوخ ووجهاء مدينة الكاظمية 
املقدس�ة وقض�اء التاج�ي ومدينة 
الش�علة والحرية والتاجي الجنوبي 

والشمايل، اذ تم االستماع اىل مشاكل 
ومعاناة املواطنني لغرض تلبيتها«.

الثام�ن،  »الل�واء  ان  اىل  واش�ارت 
وج�ه بإب�داء املس�اعدة املمكنة اىل 
جميع املواطنني وحس�ب الضوابط 
والصالحي�ات املعم�ول به�ا ووفقا 

للدستور العراقي«.

نائب يكشف تفاصيل قانون اخلدمة االجبارية: خيتلف عن الوضع باالنظمة السابقة

        بغداد / المستقبل العراقي

بغ�داد،  محافظ�ة  مجل�س  كش�ف 
أم�س األح�د، عن تقديم 20 مرش�حا 
للتناف�س عىل منص�ب املحافظ خلفا 
لعطوان العطوان�ي الفائز بالعضوية 
النيابي�ة, مبينا ان ضغوطا سياس�ية 
تدف�ع باتج�اه ع�دم تحدي�د موع�د 

لجلس�ة التصوي�ت ع�ىل املرش�حني. 
وق�ال عضو املجلس فاضل الش�وييل 
“مجل�س  إن  صحف�ي  ترصي�ح  يف 
محافظة بغ�داد أغلق ي�وم الخميس 
امل�ايض ب�اب الرتش�يح ع�ىل منصب 
املحافظ بعد ان تسلم 20 طلبا رسميا 
للتناف�س  عىل املنص�ب”. وأضاف ان 
“ضغوطا سياسية تمارس من بعض 

القوى السياس�ية لتأجيل عقد جلسة 
التصويت عىل بديل املحافظ الفائز يف 
عضوية الربمل�ان عطوان العطواني”. 
وأوض�ح الش�وييل ان “رئيس مجلس 
املحافظ�ة ري�اض العضاض س�يبلغ 
الي�وم  املحافظ�ة  مجل�س  أعض�اء 
بموعد انعقاد الجلسة والنظر بأهلية 

املرشحني للمنصب”.

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس تحالف االصالح واالعمار 
السيد عمار الحكيم مع رئيس ائتالف 
دولة القانون نوري املالكي استكمال 
الحك���ومي�ة ومأسس�ة  الكابين�ة 

تحالف�ي االصالح والبناء .وذكر بيان 
ملكت�ب رئي�س التحالف ان » الس�يد 
عمار الحكيم اس�تقبل املالكي ، وتم 
بحث مس�تجداُت الش�أِن الس�يايّس 
العراقّي والس�يما استكماُل الكابينة 
التحالف�ني  ومأسس�ُة  الحكومي�ة 

}اإلص�الُح واإلعمار وتحال�فُ البناء{ 
».واض�اف ان�ه » ت�مَّ التأكي�ُد ع�ىل 
مرش�حي  بحس�مِّ  اإلرساع  رضورِة 
ال�وزارات املتبقي�ة للم�ي بتنفي�ِذ 
الربنامج الحكومّي وتقديِم الخدمات 

ألبناِء الشعب العراقي ».

جملس بغداد: )20( شخصًا يتنافسون عىل منصب املحافظ

احلكيم واملالكي يبحثان استكامل الكابينة احلكومية ومأسسة حتالفي االصالح والبناء

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س مجل�س الن�واب محمد 
الحلب�ويس، أمس األح�د، أن الربملان 
سيعمل عىل تلبية متطلبات مؤسسة 

الشهداء الترشيعية.
وق�ال مكتب الحلبويس يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
إن »رئي�س مجل�س الن�واب محم�د 
الحلب�ويس التقى رئيس�ة مؤسس�ة 

الشهداء ناجحة الشمري«.
وأضاف البيان، أنه »جرى خالل اللقاء 
بح�ث آلي�ات تعزي�ز دعم مؤسس�ة 
الش�هداء، والس�بل الكفيل�ة لتأمني 
الحياة الكريمة لعوائل ذوي ش�هداء 

النظ�ام الس�ابق والحش�د الش�عبي 
وضحايا اإلرهاب يف العراق«.

وتاب�ع، أن »اللقاء ناق�ش جملة من 
الق�رارات الترشيعي�ة الت�ي تحت�اج 
إىل تعدي�ل يف مجل�س الن�واب لدع�م 
املؤسس�ة واالرتقاء بعملها، والتأكيد 
ذوي  بتعوي�ض  االس�تمرار  ع�ىل 

الشهداء«.
البي�ان،  الحلب�ويس، بحس�ب  وأك�د 
أن »مجل�س الن�واب س�يعمل ع�ىل 
تلبي�ة متطلبات املؤسس�ة من خالل 
استضافة الشمري للوقوف عىل أبرز 
املشاكل والحلول الترشيعية بالشكل 
الذي يس�هم يف دعم عوائل الش�هداء 

وذويهم«.

رئيس الربملان يعد بتلبية متطلبات مؤسسة 
الشهداء الترشيعية 

الرشطة االحتادية تناقش ضوابط القضاء عىل »الدكة العشائرية« يف بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزير املالية  د. فؤاد حس�ني ونقيب 
الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي الس�بل 
الكفيلة بدعم الصحفي�ني واملثقفني وبما 
يس�هم يف تعزي�ز مكانتهم واس�هاماتهم 
الفاعل�ة يف بن�اء املجتمع وارس�اء أس�س 

الديمقراطية يف العراق الجديد.
جاء ذلك خالل استقبال وزير املالية لنقيب 
الصحفي�ني العراقي�ني واعض�اء مجل�س 
النقاب�ة الي�وم, مؤك�داً دعم�ه لرشيح�ة 
م�ا  خصوص�ًا  واملثقف�ني  الصحفي�ني 
طرح�ه نقيب الصحفيني بش�أن املكافآت 

التش�جيعية للصحفيني واالدباء والفنانني 
وجرى االتفاق عىل الية مناس�بة لرصفها 
بالتنس�يق مع مجل�س ال�وزراء ومجلس 

النواب .
نقاب�ة  ب�دور  املالي�ة  وزي�ر  اش�اد  كم�ا 
الصحفيني العراقي�ني الريادي وحضورها 
الفاع�ل محلي�اً وعربياً ودولي�اً فضالَ عن 
مناقش�ة خطط النقابة يف اقامة الدورات 
التدريبية والتطويري�ة لتأهيل الصحفيني 
واإلعالمي�ني داخ�ل وخارج الع�راق وعقد 
املؤتم�رات الدولية املس�تقبلية التي تروم 
النقابة تنظيمه�ا خصوصاً املؤتمر الكبري 
الذي سيعقد يف شهر آذار من العام املقبل.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية امل�رور العامة، أمس األحد، 
ع�ن رف�ع 2000 كتل�ة كونكريتي�ة م�ن 
العاصم�ة بغداد حتى االن. وقال مس�ؤول 
عالق�ات واعالم امل�رور النقيب فادي عماد 
إن »الحملة التي بارشن�ا بها لفض الزخم 
املروري يف بغداد والتي طرحها مدير املرور 
العام�ة للجهات املعنية ب�37 نقطة إلنهاء 
االزم�ة ومنه�ا فت�ح الط�رق املغلق�ة منذ 
ع�ام 2003 والت�ي بارشنا بها من�ذ العام 
امل�ايض بمش�اركة امانة بغ�داد وعمليات 
بغداد حينها«.  واضاف ان »رئيس مجلس 
الوزراء ع�ادل عبداملهدي اخ�ذ عىل محمل 
الج�د الخط�ة التي قدم�ت اليه ح�ني امر 
بفتح الطرق املج�اورة للمنطقة الخرضاء 
ورفع الكتل الكونكريتية املوجودة«. ولفت 
اىل ان »ع�دد الكتل التي تم رفها وصل لحد 

االن 2000 كتل�ة كونكريتية حيث تم فتح 
طري�ق ابو ن�ؤاس الذي كان مغلق س�ابقا 
ذه�اب واي�اب باتج�اه تقاط�ع الجادرية 
وكذلك من س�احة االمام الحسني باتجاه 
نفق عم�ار بن يارس باتجاه ك�رادة داخل 
املوج�ودة يف  الكونكريتي�ة  الكت�ل  ورف�ع 
مقدمة جرس الطابقني وهذا سبب انفراج 
يف ازم�ة الزخ�م امل�روري ضم�ن منطق�ة 
كرادة داخل والخارج ومنطقة الجادرية«. 
واضاف »ننتظر فتح املنافذ الثالث الرئيسة 
للمنطق�ة الخرضاء من جه�ة كرادة مريم 
وم�ن جه�ة املعل�ق«.  واك�د ان »جان�ب 
الك�رخ ش�هد الي�وم فت�ح بع�ض الطرق 
الفرعي�ة املغلق�ة من�ذ ع�ام 2003 يف حي 
الجامعة ومنطقة السيدية مداخل املنطقة 
ومخارجه�ا حي�ث كان للس�يدية مدخ�ل 
واحد وضمن منطقة الجادرية االفرع التي 

باتجاه فندق بابل التي داخل املنطقة«.

وزير املالية ونقيب الصحفيني العراقيني يبحثان
 سبل دعم الصحفيني واملثقفني

املرور تعلن رفع ألفي كتلة كونكريتية وفتح طرق 
جديدة يف بغداد
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   بغداد / المستقبل العراقي

 أصدرت هيأة املنافذ الحدودية يف العراق، توضيحاً حول اس�ترياد 
السيارات املستعملة.

وق�ال رئي�س الهي�أة كاظ�م العقاب�ي يف ترصي�ح اطلع�ت عليه 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان »الس�يارات االمريكية املس�تعملة غري 
مش�مولة بقرار منع الدخول برشط ع�دم تعرضها لرضر الغرق 

او االصطدام«.
وأض�اف، أن »الق�رار 435 لس�نة 2018 املتعل�ق بمنع اس�ترياد 
الس�يارات االمريكي�ة طب�ق بش�كل خط�أ فت�م منع الس�يارات 
املس�تعملة املت�رضرة وغري املت�رضر، مما اثار موج�ة كبرية من 

الرفض واالستنكار«.
وأش�ار العقاب�ي اىل ان »أن مجلس هي�أة املناف�ذ الحدودية عقد 
اجتماعاً عرف من خالله القرار بشكل واضح ، وان السيارات التي 
يشملها املنع هي املستعملة واملترضرة بحادث غرق او اصطدام، 
اما السيارات املستعملة وغري املترضرة بتلك الحوادث فيسمح لها 

بالدخول وان تكون ضمن املوديل«.
وب�ن، ان »االتفاق وتوضيح هذه الجزئي�ة من القرار هو خطوة 
اوىل لرفع املنع نهائيا عن السيارات املترضر ايضاً، لضمان مصدر 
ال�رزق الذي يعتم�د عليه الكثري من أصحاب امله�ن املرتبطة بتلك 

السيارات«.
من جهته قال اياد االلويس عضو اللجنة التنس�يقية لتجار بغداد، 
ان »التج�ار واصحاب املهن املرتبطة بالس�يارات متوقف عملهم 
منذ اعالن القرار مما اثر عىل دخلهم املادي ولعوائلهم« مش�رياً اىل 
ان »املناطق الصناعية لتصليح السيارات تشهد هي االخرى ركود 
يف حركة العمل وهو ما شكل ازمة جديدة عىل الوضع االقتصادي 

يف العراق .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة، عن احب�اط محاول�ة لتهريب 
حاويت�ن احداهما تحتوي عىل عجلتن نوع تاهو تحت املوديل يف 

منفذ ام قرص جنوبي البالد.
وقال�ت الهي�أة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إنها »تمكنت وبالتعاون مع ش�عبة اس�تخبارت املنفذ من احباط 
محاولة تهري�ب عجلتن دون املوديل نوع تاهو مخبأه يف حاوية 
للتهريب، باالضافة لحاوية ثاني�ة محملة بمادة املايونيز املنتهي 
الصالحية يرومون ادخالها اىل البلد يف منفذ ميناء ام قرص الشمايل 

يف محافظة البرصة«.
وأضاف�ت الهي�أة أن »ذل�ك جاء بالتع�اون مع رشط�ة الكمارك، 
وكان�ت الغايه من هذه العملية تمري�ر العجالت خالفا للضوابط 
املعمول بها، حيث ت�م ضبطها خارج الحرم الكمركي بعد تدقيق 
املعامل�ة الكمركي�ة من قبل ش�عبة البحث والتح�ري يف هياتنا«، 
مبينا أن�ه »تم احالة ما تم ضبطه وف�ق محرض اصويل اىل قايض 

تحقيق محكمة سفوان التخاذ االجراءات القانونيه بحقها.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التج�ارة ع�ن قي�ام دائ�رة 
التخطي�ط واملتابعة يف ال�وزارة بالغاء 55 
وكال�ة غذائية وطحن خالل ش�هر تموز 
امل�ايض وذل�ك بس�بب مخالف�ة وكالئها 

للضوابط والتعليمات.
وذكر بيان ملدير عام الدائرة، ابتهال هاشم 
العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  ورد  صاب�ط، 
ان »الدائ�رة قام�ت خ�الل الش�هر ذات�ه 
بتدوير55 وكالة ومنح وكالتن باالضافة 
اىل تس�جيل )9254( طفل حديثي الوالدة 
وتس�جيل جديد ل� )48000( فرد كما تم 
شطب )13640( فرد و طفل من البطاقة 

التموينية بسبب الوفاة او السفر« .
واضاف البيان ان » تسجيل )5718720( 
عائل�ة يف بغداد واملحافظات وكذلك حجب 

)726133( فرد ».
وش�دد ع�ىل جمي�ع الدوائ�ر الحكومي�ة 
وغ�ري الحكومية ذات العالق�ة واملواطنن 
كافة »برضورة االب�الغ عن حاالت الوفاة 
والس�فر ليتس�نى للدائ�رة ش�طبهم من 
الضواب�ط  حس�ب  التمويني�ة  البطاق�ة 
والتعليمات وذلك حفاظ�ا عىل املال العام 
والحد م�ن التالعب الذي ق�د يحصل بهذا 

الجانب .

التجارة تلغي »55« وكالة 
غذائية وطحني بسبب 

خمالفتهم الضوابط والتعليامت

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت أمانة بغ�داد، عن إعادة افتتاح طري�ق حيوي يف العاصمة 
بغداد.

وذك�ر بيان لألمان�ة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أن 
»امان�ة بغداد افتتحت الطري�ق الخدمي املقابل للوقف الس�ني ) 
جامع ام الق�رى( واملحاذي للطريق الرسيع صالح الدين ) رسيع 

الشعلة («.
يش�ار إىل أن امان�ة بغ�داد اعلنت خالل الفرتة املاضي�ة عن اعادة 
افتتاح عدد من الش�وارع والطرق املغلقة بهدف تخفيف الضغط 

عىل الشوارع والتقليل من االختناقات املرورية.

أمانة بغداد تفتتح الطريق 
اخلدمي املقابل للوقف السني

    بغداد / المستقبل العراقي

جه�زت رشكة توزي�ع املنتجات النفطية 
ص�الح  االنب�ار،  )نين�وى،  محافظ�ات 
الدي�ن ومحافظ�ات إقلي�م كردس�تان( 
ب�� )228( مليون ل�رت من أن�واع الوقود 
ال�الزم للمواطنن وذلك ضم�ن جهودها 
املس�تمرة إلدارة أزم�ة مل�ف النازح�ن 
يف املحافظ�ات املذك�ورة، فيم�ا بينت أن 
معظم الكميات جهزت عن طريق الدفع 
باألج�ل وبالتنس�يق م�ع اللجن�ة العليا 

إلغاثة العوائل النازحة. 
رصح بذل�ك مدي�ر ع�ام رشك�ة التوزيع 
كاظ�م مس�ري ياس�ن، يف بي�ان تلقته« 
املس�تقبل العراقي«، أكد فيه أن »الرشكة 

تب�ذل جهداً كب�رياً من خالل نش�اطاتها 
وكمي�ات الوق�ود الت�ي تجهزه�ا فيم�ا 
يخص إدارة أزم�ة النازحن لغرض دعم 
عملية عودتهم واستقرارهم يف مناطقهم 
كاش�فاً يف الوق�ت ذات�ه ع�ن الكمي�ات 
املجهزة لهم بما يقارب من )96( مليون 
لرت من البنزين، وأكثر من )6( مليون لرت 
م�ن النف�ط األبيض، أما زي�ت الغاز فقد 
بلغ�ت الكمية أكثرمن )126( مليون لرت، 
فضال عن الجه�ود املبذولة الت�ي تبديها 
مالكات الرشكة إلع�ادة تأهيل املحطات 
املترضرة من ج�راء الحرب مع عصابات 

داعش. 
ويف س�ياق متصل تواصل مالكات رشكة 
التوزي�ع من خالل فروعه�ا التوزيعية يف 

الهي�أة الغربي�ة بإعادة افتتاح وتش�غيل 
منافذ توزيعية خالل الفرتة املاضية حيث 
افتتح�ت يف محافظ�ة االنب�ار محط�ات 
تعبئة )محط�ة تعبئ�ة راوه الحكومية، 
محط�ة تعبئ�ة القائ�م الحكومي�ة( ويف 
محافظة ص�الح الدين افتتحت محطات 
)السد املش�يدة، الزوار املشيدة، أنوار بلد 
املش�يدة، املرشوع املشيدة، أنوار سامراء 
مكح�ول  املش�يدة،  البن�دري  املش�يدة، 
الحكومي�ة(.  يذك�ر ب�أن وزارة النف�ط 
متمثل�ة برشك�ة التوزي�ع حريصة عىل 
س�د احتياج النازح�ن بكاف�ة املنتجات 
النفطية وبانس�يابية عالي�ة بما يضمن 
النهوض بالواق�ع النفطي يف املحافظات 

املحررة من دنس اإلرهاب.

    بغداد / المستقبل العراقي

للصناع�ات  العام�ة  الرشك�ة  اعلن�ت 
وزارة  رشكات  إح�دى  الهيدروليكي�ة 
الصناع�ة واملع�ادن ، عن عزمه�ا تجهيز 
دائ�رة بلدية محافظ�ة كرب�الء بانتاجها 
من كابس�ات النفايات باحج�ام مختلفة 

وتمكنه�ا م�ن تصني�ع كابس�ة نفاي�ات 
بمواصفات ومميزات خاصة«.

 وبن الناطق الرسمي للوزارة عبد الواحد 
علوان الش�مري يف بيان ورد ل�«املستقبل 
العراقي« الي�وم االحد، بأن وفدا من دائرة 
بلدي�ة محافظ�ة كربالء ق�ام بزي�ارة اىل 
معمل املعدات التخصصية التابع للرشكة 

واطلع عىل عملية تصنيع وانتاج كابس�ة 
النفايات بكافة االنواع واالحجام ، مش�ريا 
اىل ان الوف�د وبعد اطالعه عىل فعالية اداء 
الكابس�ة املصنع�ة موقعيا اب�دى حاجة 
الدائرة اىل كابسات نفايات بحجم )8( مرت 

مكعب و حجم )6( مرت مكعب ».
 الفت�ا اىل ان »الرشك�ة م�ن جانبها ابدت 

اس�تعدادها وامكانياته�ا العالية لتصنيع 
الكابسات املطلوبة من قبلهم وتجهيزهم 

بها باملوعد املحدد«.
يف س�ياق متص�ل افص�ح الش�مري ع�ن 
نج�اح الرشكة يف تصنيع كابس�ة نفايات 
بمميزات خاصة يف كونها صغري ة الحجم 
)4( مرت مكعب ومس�حوبة فوق ش�ايص 

وتثبت بواس�طة جكات خلفية وتستخدم 
داخ�ل االزق�ة الضيق�ة ويمكن س�حبها 
بواس�طة أي عجلة فضال ع�ن انها تمتاز 
بكفاءة اداء موازي للكابسة كبرية الحجم 
م�ع احتوائه�ا عىل مولدة دي�زل ومضخة 
هيدروليكي�ة يف مقدم�ة العربة لتش�غيل 

الكابسة.

املنتجات النفطية جتهز النازحني بـ »228« مليون لرت من أنواع الوقود وتعيد إفتتاح منافذ توزيعية يف املحررة

الصناعات اهليدروليكية: الرشكة تعتزم جتهيز حمافظة كربالء بكابسات نفايات خمتلفة االحجام

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت رشكة زين الع�راق، إح�دى رشكات مجموعة زين 
الرائدة يف خدمات االتصاالت والبيانات املتنّقلة 
يف منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا، عن 
تحقيقها لرقم قيايس يف نسبة املبيعات لشهر 
ترشين الثان�ي من العام الح�ايل وباألخص يف 
محافظ�ات بغ�داد – الرصافة، الس�ليمانية، 
كركوك، دياىل. وقال السيد عيل الزاهد الرئيس 
فخ�ورون  »نح�ن  الع�راق:  لزي�ن  التنفي�ذي 
وممتن�ون بالرقم القيايس للمش�رتكن الجدد 
وباختيارهم لنا كاملش�غل املفضل، استثمارنا 
الكبري يف البنية التحتية لش�بكة زين العراق يف 
ال�� G3 ونقل البيانات كان له االثر البالغ لهذا 
االقبال املتزايد، ونتعهد باالستمرار باالستثمار 
يف البنية التحتية للش�بكة ونحث االخرين عىل 

القيام بنفس اليشء. “
وأضاف الزاهد: »نحن يف زين العراق ملتزمون 
بتوف�ري أحدث التقنيات والخدمات ملش�رتكينا 
يف الع�راق. ويع�د تطوي�ر الش�بكات الحالية 

وتعزيزه�ا بأحدث التقنيات أولوية رئيس�ية بالنس�بة لنا 
ملواكب�ة التط�ورات املتس�ارعة فيما يتعل�ق بازدياد حجم 
حركة مرور البيانات إضافة إىل تحس�ن تجربة املشرتكن 

النهائية، كما يعكس التزامنا بالعمل عىل تزويد مش�رتكي 
خدمات الهاتف املحم�ول يف العراق بخدمات عالية الجودة 

تتناسب مع أسلوب حياتهم«.
تجدر اإلش�ارة إىل أن رشكة زي�ن العراق توّفر 
املئات من نقاط املبيعات والخدمات واملنترشة 
يف مختلف املحافظات و3 مراكز اتصال مجاني 
للتواصل مع املشرتك عىل مدار الساعة، إضافة 
اىل موقعها اإللكرتوني وصفحاتها عىل مواقع 
التواص�ل االجتماعي، حي�ث تتواصل صفحة 
زي�ن العراق عىل موقع الفيس�بوك وحده مع 

ما يقارب 5 مليون متابع.
يذك�ر أن رشكة زي�ن العراق هي إح�دى أكثر 
ال�رشكات تقدم�اً م�ن الناحي�ة التكنولوجية 
ع�ن  باس�تمرار  تبح�ث  وه�ي  الع�راق.  يف 
كيفية اس�تقدام أحدث الحل�ول التكنولوجية 
وتقديمه�ا ملش�رتكيها. كم�ا تس�عى الرشكة 
للوص�ول إىل كاف�ة رشائح املجتم�ع وتغطية 
كامل املحافظات يف العراق، من خالل مختلف 
مراكزه�ا ونق�اط البي�ع التابعة له�ا لتضمن 

تأمن الخدمة األفضل واألرسع.

زين العراق حتقق رقاًم قياسيًا يف نسبة املبيعات لشهر ترشين الثاين
 من العام احلايل

     بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر الزراعة صالح الحس�ني، مع 
صندوق اعمار املناطق املترضرة آلية إعادة 
تأهي�ل القط�اع الزراع�ي يف تل�ك املناطق، 
وتقديم القروض للفالحن ومربي املوايش.

وذك�ر بي�ان للمكت�ب االعالمي للحس�ني، 
تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي »، ان االخ�ري، 
»اس�تقبل يف مكتبه ببغ�داد رئيس صندوق 
اعمار املناطق املترضرة مصطفى الهيتي، 

وج�رى خ�الل اللق�اء التط�رق إىل عدد من 
املواضي�ع، منه�ا إع�ادة اعم�ار املناط�ق 

املترضرة يف العراق بعد تحريرها«.
»تقدي�م  مناقش�ة  تم�ت  ان�ه  اىل  واش�ار 
األرايض الزراعية واملنح واملساعدات املالية 
للفالحن واملزارعن واملربن الذين ترضرت 
العملي�ات  ج�راء  وحقوله�م  أراضيه�م 
العس�كرية، وإع�ادة اعمار وتهيئ�ة البنى 
التحتي�ة الزراعية املترضرة م�ن مديريات 
وش�عب ومستش�فيات بيطري�ة، ودع�وة 

الرشكات االس�تثمارية للمش�اركة بإعمار 
هذه املناطق«.

وأك�د الحس�ني، بحس�ب البي�ان، ع�ىل ان 
»وزارة الزراع�ة تعمل عىل قدم وس�اق من 
اجل إع�ادة اعمار البنى التحتي�ة الزراعية 
ومستش�فياتها  ومعامله�ا  ومش�اريعها 

البيطرية يف املناطق املترضرة«.
واش�ار اىل ان ال�وزارة »تعم�ل ع�ىل تقديم 
البذور واألسمدة واملعدات واملكننة الزراعية 
واللقاحات واالرشادات للفالحن واملزارعن 

ومربي الث�روة الحيوانية من اجل النهوض 
بالقطاع الزراع�ي يف هذه املناطق«. وابدى 
الحسني »استعداد الوزارة للتعاون مع كافة 
الجه�ات املعني�ة والرشكات االس�تثمارية 
من اجل إحي�اء املناطق املت�رضرة وتوفري 
الحياة الكريمة ملواطنيها«. من جانبه، اكد 
الهيت�ي »اس�تعداد الصن�دوق للتعاون مع 
وزارة الزراعة إلع�ادة اعمار البنى التحتية 
املت�رضرة وخدم�ة  املناط�ق  يف  الزراعي�ة 

الفالحن واملربن واملواطنن فيها .

وزير الزراعة يبحث تقديم األرايض للفالحني املترضرين يف املناطق املحررة

   بغداد / المستقبل العراقي

 أعلن�ت وزارة امل�وارد املائية، عن ارتفاع الخزين االس�رتاتيجي يف 
بحرية سد املوصل بعد ورود موجات من السيول واألمطار بكميات 
تص�ل اىل 1370م3/ثا.وذك�رت الوزارة يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، أن »املوج�ة الفيضاني�ة يت�م إمراره�ا بسالس�ة من 
الرشقاط حيث بلغت كميتها 1700م3/ثا، فيما س�يتم توجيهها 
نحو قضاء بيج�ي وبكمية تصل اىل 1200م3/ثا، ومنه اىل س�دة 
س�امراء تمهيداً إلمرارها اىل بحرية الثرث�ار وإضافتها اىل الخزين 
االس�رتاتيجي«.وتتوقع ال�وزارة ان »يصل الخزي�ن املائي اىل 400 
مليون م3 يف بحرية س�د املوصل«.ويف الس�ياق ذاته اكدت الوزارة 
ان »العاصم�ة بغ�داد واملحافظات الجنوبي�ة مكتفية بحصصها 
الحالية من املياه، أثر ورود كميات إضافية من األمطار املتساقطة 
خالل الفرتة املاضية مما ادى اىل انخفاض الرتاكيز امللحية يف شط 
العرب«.يشار اىل ان الوزارة حولت كميات كبرية من مياه السيول 
واألمطار باتج�اه االهوار لتعزيز حصته�ا املائية بهدف الحفاظ 

عىل مناسيب مستقرة يف االهوار .

املوارد املائية تعلن ارتفاع خزين سد املوصل 
وانخفاض الرتاكيز امللحية بشط لعرب

املنافذ احلدودية تصدر توضيحًا 
حول إسترياد السيارات املستعملة

احباط حماولة هتريب عجلتني 
من نوع »تاهو« يف ام قرص

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النفط ، عن مجموع الصادرات 
لش�هر  املتحقق�ة  واالي�رادات  النفطي�ة 
ترشين الثاني املايض ، بحس�ب االحصائية 
االولية الصادرة من رشكة تس�ويق النفط 
العراقي�ة )س�وم�و( ».وذك�رت املتح�دث 
باس�م الوزارة عاصم جه�اد يف بيان تلقته 
»املستقبل العراقي« ، ان » كمية الصادرات 
م�ن النفط الخ�ام بلغت اكثر م�ن )101 ( 
مليونا و)156( الفا و)808( برميل ) مائة 

وواح�د ملي�ون  ومائة وس�تة وخمس�ون 
الفا وثمانمائة وثمانية برميل( ، بإيرادات 
بلغ�ت اكث�ر م�ن )6( ملي�ارات و)179 ( 
مليونا  و )683( الف دوالر ) ستة مليارات 
ومائة وتسعة وس�بعون مليونا  وستمائة 
وثالثة وثمانون  ال�ف  دوالر(«.وأضاف ان 
» مجم�وع الكمي�ات املصدرة م�ن النفط 
الخ�ام لش�هر ترشي�ن الثاني امل�ايض من 
الحقول النفطية يف وس�ط وجنوب العراق  
بلغت اكث�ر م�ن )100( مليون�ا و )895( 
الفا و)342( برميل  ، وعرب جيهان الرتكي 

بلغت كمية الصادرات )261( الفا و)466( 
برمي�ل، بإي�رادات كلي�ة  بلغ�ت اكث�ر من 
)6 ( ملي�ارات و)179 ( مليون�ا  و )683( 
ال�ف دوالر ».واش�ار اىل ان« املعدل اليومي 
للتصدي�ر بل�غ )3,372( ملي�ون برمي�ل ، 
بواق�ع )3,363( ملي�ون برميل من النفط 
املصدر ع�رب املوانئ الجنوبي�ة و )8,716( 
ال�ف برميل م�ن النفط املصدر م�ن ميناء 
جيه�ان الرتكي ع�رب املنفذ الش�مايل ،الفتا 
اىل ان » مع�دل س�عر الربمي�ل الواح�د بلغ  

)61,090( دوالراً .

النفط تعلن جمموع الصادرات وااليرادات لشهر ترشين الثاين املايض

    البصرة / المستقبل العراقي

كش�ف محافظ البرصة، اس�عد العيداني، 
ام�س االحد، عن مس�اع م�ع وزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعية، الس�تبدال العمالة 
األجنبي�ة يف رشكات النف�ط يف املحافظ�ة 
بأخرى عراقية، وذلك بعد إدخالهم بدورات 
تدريبي�ة يف هذا القطاع، مؤكدا انه س�يتم 
اتخاذ إج�راءات صارمة يف هذا اإلطار رغم 
تحفظات الجهات النفطية الحكومية عىل 

ذلك.وق�ال العيداني يف ترصي�ح إنه التقى 
وزير العمل والش�ؤون االجتماعية باس�م 
عبد زمان وبحث معه هذا امللف، والس�عي 
لتدريب العاطل�ن عن العمل ضمن دورات 
م�ن خ�الل وزارة العمل به�دف إرشاكهم 
يف ال�رشكات النفطي�ة، مبين�ا انه س�يتم 
إرس�ال لج�ان تفتيش�ية بالتنس�يق م�ع 
ال�وزارة أيضا إىل هذه ال�رشكات  لالطالع 
عىل حج�م العمال�ة األجنبية واس�تبدالها 
بعمال�ة عراقي�ة بع�د تدريبهم ع�ىل املهن 

وحصولهم عىل ش�هادات العمل املطلوبة، 
مؤك�داً ان�ه من غ�ري املعق�ول أن يعمل يف 
الب�رصة أكثر من 100 ألف عامل أجنبي يف 
حن املحافظ�ة لديها الكثري من العاطلن، 
الفتاً إىل أن العدد الرس�مي املسجل للعمالة 
األجنبي�ة ل�دى ال�وزارة 5 آالف فقط.ه�ذا 
وش�هدت البرصة تظاهرات خ�الل الفرتة 
املاضية كانت إحدى مطالبها القضاء عىل 
البطالة والتعين يف رشكات النفط العاملة 

يف املحافظة.

حمافظ البرصة: مساع الستبدال عاملة
 النفط األجنبية بأخرى عراقية

ً
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مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن
بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان /شعبة االمالك املرقم 22193يف 
27 / 2018/11 تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن تأجري 
)املش�تل( املش�يد عىل جزء من القطعة املرقم�ة ) 3511/69(  املدرج  اوصافه 
ادناه اس�تنادا لقانون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013املعدل  
فع�ىل من يرغب االش�راك باملزايدة العلني�ة مراجعة مديرية بلدي�ة امليمونة او 
س�كرتري اللجنة  خالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التايل من تاريخ نرش االعالن 
مس�تصحبا مع�ه تأمينات قانوني�ة ال تقل ع�ن 20 % من القيم�ة املقدرة لبدل 
االيجار لكامل مدته    وس�تجري املزايدة يف اليوم التايل من مدة االعالن الس�اعة 
العارشة والنصف صباحا خالل الدوام الرسمي    ويكون مكان اجراءها يف مقر 
مديري�ة بلدية امليمون�ة واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة  رس�مية فيؤجل اىل 
اليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي  ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور 

النرش واجور اللجنة البالغة 2% واية اجور قانونية اخرى.

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن
الحاقا باعالننا املرقم )477 يف 2018/10/21( ولعدم حصول راغب   تعلن 
لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان ع�ن تأجري )1( ملك )علوة 
اس�ماك(    املدرج�ة  اوصافها ادناه  والعائ�د اىل مديرية بلدية عيل الرشقي 
بامل�زاد العلني اس�تنادا لقانون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 
2013ا   فع�ىل من يرغب االش�راك باملزايدة العلني�ة مراجعة مديرية بلدية 
ع�يل الرشقي او س�كرتري اللجنة  خالل م�دة 15 يوما تبدأ م�ن اليوم التايل  
لنرش االعالن بالجريدة الرس�مية مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل 
عن 50 % من القيمة املقدرة لبدل االيجار لكامل مدته    وس�تجري املزايدة   
الساعة العارشة والنصف صباحا من اليوم التايل من مدة االعالن        ويكون 
مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية عيل الرشقي ويتحمل من ترس�و عليه 
املزاي�دة اجور النرش واالعالن واجور اللج�ان البالغة 2% واي اجور قانونية 
اخرى واذا صادف  يوم املزاد   عطلة  رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من 

ايام العمل الرسمي   .

اعالن صادر عن رشكة الصناعات اخلفيفة ) ش . م ( خمتلط 
راسامهلا ) 000 / 000 / 800 / 16 سهم ( مسامهة / خمتلطة 

اىل السادة مسامهي الرشكة املحرتمون 
م / اجتامع اهليئة العامة 

استنادا الحكام قانون الرشكات النافذ رقم 21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة املنعقد بجلسته 
السادسة بتاريخ 24 / 7 / 2018 يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد يف الساعة 
الع�ارشة يف صباح ي�وم الخميس املصادف 27 / 12 / 2018 يف نادية العلوية الكائن يف – بغداد – الزعفرانية – 

شارع البطل – قرب رشكة الببيس ملناقشة جدول االعمال التايل :
1 – مناقش�ة تقارير مجلس االدارة حول نش�اط الرشكة للس�نوات املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2014 و 31 / 

12 / 2015 و 31 / 12 / 2016 واملصادقة عليه . 
2 – مناقش�ة تقاري�ر ديوان الرقابة املالية حول الحس�ابات الختامية للرشكة للس�نوات املالي�ة املنتهية يف 31 
/ 12 / 2014 و 31 / 12 / 2015 و 31 / 12 / 2016 واجاب�ة االدارة ع�ىل املالحظ�ات ال�واردة فيها واقرارها 

واملصادقة عليه .
3 – مناقش�ة امليزانية العمومية والحس�ابات الختامية للرشكة للسنوات املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2014 و 

31 / 12 / 2015 و 31 / 12 / 2016 واقرارها واملصادقة عليه . 
4 – اس�تحصال املوافقة عىل بيع قطعة االرض املرقمة 1 / 89 وذلك لرشاء خطوط انتاج جديدة بما يس�اعد يف 

تطوير وتحسني منتوج الرشكة وينافس السوق املحلية من املواد املستوردة بعد رفع الحجز عنها . 
5 – مناقشة العجز املراكم للرشكة واتخاذ القرار املناسب . 

6 – اس�تحصال موافقة الهيئة العامة عىل عقد رشاكة مع رشكة ) متاتة التصنيع لتصنيع السيارات وادواتها 
االحتياطية واملكائن واملعدات والتجارة العامة محدودة املسؤولية ( لتشغيل معامل الرشكة .

7 – اس�تحصال املوافقة عىل عق�د رشاكة مع رشكة ) مباني الرصوح للمق�اوالت العامة والتجارة والخدمات 
النفطية وخدمات التنظيف محدودة املسؤولية ( 

8 – تعدي�ل املادة الثالثة من عقد التاس�يس باضافة نش�اط ) انتاج الريم كوت والهيدروليك والوايت اس�رت 
والفالنكوت( 

9 – انتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد اربعة اصليني ومثلهم احتياط من القطاع الخاص .
10 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة .

سيتم ايداع عدد من كراس امليزانية العمومية والحسابات الختامية لسنة 2014 ولسنة 2015 ولسنة 2016 يف 
املرصف الصناعي وسوق العراق لالوراق املالية . 

يرجى حضوركم اصالة او من ينوب عنكم بموجب سند انابة او توكيل الغري بوكالة مصدقة من كاتب عدل مع 
ابراز شهادة االسهم اصالة او انابة او وكالة وفق احكام قانون الرشكات اعاله ويف حالة عدم اكتمال النصاب 

القانوني يؤجل االجتماع اىل يوم الخميس املصادف 3 / 1 / 2019 يف نفس الزمان واملكان املعنيني اعاله .

قرار تصفية رشكة محدودة 
بناء عىل ماجاء بقرار الهيئة العامة لرشكة ) النهرين 
النظم�ة الحاس�بات واالتص�االت املح�دودة ( املتخذ 
بتاري�خ 7 / 8 / 2018 واملتضم�ن وض�ع الرشك�ة 
تحت التصفية وتعيني املحامي الس�يد نجيب طعمه 

ابراهيم مصفيا لها .
اني مس�جل ال�رشكات صادقت عىل الق�رار املذكور 
اع�اله عىل ان يتم نرشه طبقا الحكام املادة 160 من 

قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل .
كت�ب ببغ�داد يف اليوم التاس�ع عرش من ش�هر ربيع 

االول لسنة 1440 ه� - 
املواف�ق لليوم الس�ابع والعرشون من ش�هر ترشين 

الثاني لسنة 2018 م .
عبد العزيز جبار عبد العزيز 

مسجل الرشكات / وكالة 
������������������������������������������������

قرار تصفية رشكة محدودة 
بناء عىل ماجاء بقرار مالك االس�هم رشكة ) املنطاد 
للنقل العام محدودة املسؤولية ( املتخذ بتاريخ 22 / 
10 / 2018 املتضم�ن وض�ع الرشكة تحت التصفية 

وتعني السيد ) محمد مهدي صالح ( مصفيا لها .
اني مس�جل ال�رشكات صادقت عىل الق�رار املذكور 
اع�اله عىل ان يتم نرشه طبقا الحكام املادة 160 من 

قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل .
كت�ب ببغ�داد يف اليوم الس�ابع عرش من ش�هر ربيع 

االول لسنة 1440 ه� - 
املوافق لليوم الس�ادس والعرشين من ش�هر ترشين 

الثاني لسنة 2018 م .
عبد العزيز جبار عبد العزيز 

مسجل الرشكات / وكالة 
������������������������������������������������

فقدان 
فقد الباج املرقم 558818 والصادر من دائرة االصالح 
العراقية – وزارة العدل بأس�م / حسني كريم جباره 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل مصدرها .

دائرة التسجيل العقاري يف خانقني
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء عىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ  21  /  11  

20181     لتسجيل
تمام العقار تسلسل  25  محلة كوييل / ناحية السعدية   

14515200س�هما من اصل 176947200 س�هما  باس�م 
مديري�ة بلدية الس�عدية  مج�ددا بأعتبار حائ�زا له بصفة 

املالك للمدة القانونية
 ولغ�رض تثبي�ت امللكية املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل وفق 
احكام قانون التس�جيل العقاري  رقم)43   ( لسنة 1971 

قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعى بوجود عالقه
او حق�وق معينه عىل هذا العق�ار تقديم مالدية من بينات 

اىل هذه الدائرة خالل
مدة ثالث�ني يوما اعتبارا من اليوم الت�ايل لنرش هذا االعالن 

وكذلك الحضور يف
موق�ع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا م�ن اليوم التايل 

النتهاء مدة هذا االعالن
وذل�ك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض.
نوري امني حسني

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف خانقني
������������������������������������������������

قرار تبديل مصفي 
الحاق�ا بقرارنا امل�ؤرخ يف 4 / 6 / 2009 بن�اء عىل ماجاء 
بقرار الهيئة العامة لرشكة ) فضاء املدينة للتجارة العامة 
املح�دودة ( املتخذ بتاري�خ 14 / 5 / 2018 املتضمن تعيني 
املحاميان ) علياء قاس�م حسن وانمار صالح عبد الرحمن 
( مصفي�ان لها وذل�ك لوفاة املصف�ي ) فائق عب�د الرزاق 

محمود ( 
اني مسجل الرشكات صادقت عىل القرار املذكور اعاله عىل 
ان يتم نرشه طبقا الحكام املادة 172 من قانون الرشكات 

رقم 21 لسنة 1997 املعدل . 
كت�ب ببغ�داد يف الي�وم الرابع من ش�هر ربيع االول لس�نة 

1440 ه� - 
املواف�ق لليوم الثالث عرش من ش�هر ترشين الثاني لس�نة 

2018 م .
عبد العزيز جبار عبد العزيز 

مسجل الرشكات / وكالة

دائرة التسجيل العقاري يف الخالص
العدد 8165

اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اء عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ  30/  10  
20171     لتسجيل

40320 س�هما م�ن اص�ل 80640 م�ن العق�ار تسلس�ل  
1332محل�ة نف�س الخال�ص  باس�م طه عب�د االمري طه 
ومحم�ود غن�ي ط�ه  مناصفة  مج�ددا بأعتب�ار حائزا له 

بصفة املالك للمدة القانونية
 ولغ�رض تثبي�ت امللكية املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل وفق 
احكام قانون التس�جيل العقاري  رقم)43   ( لسنة 1971 

قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعى بوجود عالقه
او حق�وق معينه عىل هذا العق�ار تقديم مالدية من بينات 

اىل هذه الدائرة خالل
مدة ثالث�ني يوما اعتبارا من اليوم الت�ايل لنرش هذا االعالن 

وكذلك الحضور يف
موق�ع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا م�ن اليوم التايل 

النتهاء مدة هذا االعالن
وذل�ك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض.
مصطفى احمد عيل

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الخالص
������������������������������������������������

قرار تبديل مصفي 
الحاق�ا بقرارنا امل�ؤرخ يف 7 / 4 / 2009 بن�اء عىل ماجاء 
بقرار الهيئة العامة لرشكة ) شباب العراق للتجارة العامة 
املح�دودة ( املتخذ بتاري�خ 22 / 5 / 2018 املتضمن تعيني 
املحاميان ) علياء قاس�م حسن وانمار صالح عبد الرحمن 
( مصفي�ان لها وذل�ك لوفاة املصف�ي ) فائق عب�د الرزاق 

محمود ( 
اني مسجل الرشكات صادقت عىل القرار املذكور اعاله عىل 
ان يتم نرشه طبقا الحكام املادة 172 من قانون الرشكات 

رقم 21 لسنة 1997 املعدل . 
كت�ب ببغ�داد يف اليوم العارش من ش�هر ربيع االول لس�نة 

1440 ه� - 
املوافق لليوم التاس�ع عرش من ش�هر ترشين الثاني لسنة 

2018 م .
عبد العزيز جبار عبد العزيز 

مسجل الرشكات / وكالة

مجهورية العراق
وزارة النقل

الرشكة العامة ملوانئ العراق
قسم االمالك واالرايض

م/ نرش اعالن مزايدة رقم 2018/28
لبيع دور  الواقعة يف ام قرص

تعلن الرشكة العامة ملوانئ العراق احدى تش�كيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة العلنية لبيع العقارات البالغ عددها )108( 
مائة واربعة وثالثون دار واملرفقة ارقامها واوصافها لشاغليها من منتسبي املوانئ بصورة اصول   وفقا لقانون بيع وايجار 
ام�وال الدول�ة رق�م )21 ( لس�نة 2013 املعدل وخ�الل )30( ثالثني يوما   من الي�وم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرس�مية 
التي س�تجري يف تمام الس�اعة العارشة صباحا يوم 2019/1/2     يف ش�عبة الخدمات الس�كنية فعىل الراغبني االش�راك يف 
املزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل ش�عبة الخدمات الس�كنية بهذه الرشكة واالطالع عىل رشوط املزايدة مس�تصحبني معهم 
املستمس�كات التالية هوية االحوال املدنية )مصورة( ش�هادة الجنس�ية )مصورة( بطاقة الس�كن )مصورة( ودفع تأمينات 
بنس�بة 5% خمس�ة باملائة من القيمة املقدرة للعقارات بصك مصدق ألمر الرشكة العامة ملوانئ العراق  او نقدا ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن %2

مقاطعة 7/ام قصرالمساحة القطعةت
مقاطعة 7/ام قصر189م1160/92
مقاطعة 7/ام قصر2474/9189/5
مقاطعة 7/ام قصر3129/9189/5
مقاطعة 7/ام قصر4471/9189/5
مقاطعة 7/ام قصر5450/9189/5
مقاطعة 7/ام قصر6263/9191/5
مقاطعة 7/ام قصر7406/9191/5
مقاطعة 7/ام قصر877/9189/5
مقاطعة 7/ام قصر993/9189/5
مقاطعة 7/ام قصر10311/9189/5
مقاطعة 7/ام قصر1126/9189/5
مقاطعة 7/ام قصر12206/9189/5
مقاطعة 7/ام قصر13397/9189/5
مقاطعة 7/ام قصر14372/9189/5
مقاطعة 7/ام قصر15608/16260
مقاطعة 7/ام قصر16186/9189/5
مقاطعة 7/ام قصر17185/9189/5
مقاطعة 7/ام قصر18187/9191/5
مقاطعة 7/ام قصر19337/9189/5
مقاطعة 7/ام قصر20318/8189/5
مقاطعة 7/ام قصر21179/8189/5
مقاطعة 7/ام قصر22164/8189/5
مقاطعة 7/ام قصر2329/8189/5
مقاطعة 7/ام قصر244/8189/5
مقاطعة 7/ام قصر25216/16189/5
مقاطعة 7/ام قصر26368/16189/5
مقاطعة 7/ام قصر27249/16189/5
مقاطعة 7/ام قصر28513/16189/5
مقاطعة 7/ام قصر29138/16189/5
مقاطعة 7/ام قصر30138/16189/5
مقاطعة 7/ام قصر31264/16189/5
مقاطعة 7/ام قصر32392/17189/9
مقاطعة 7/ام قصر33411/16189/5
مقاطعة 7/ام قصر34236/16191/5
مقاطعة 7/ام قصر35259/16189/5
مقاطعة 7/ام قصر36312/17180
مقاطعة 7/ام قصر37324/17180
مقاطعة 7/ام قصر3817/290180
مقاطعة 7/ام قصر3917/591180
مقاطعة 7/ام قصر4017/305180
مقاطعة 7/ام قصر4117/286180
مقاطعة 7/ام قصر4217/317180
مقاطعة 7/ام قصر4317/293180
مقاطعة 7/ام قصر441525/17159/5
مقاطعة 7/ام قصر4517/1515159/5
مقاطعة 7/ام قصر4617/1509159/5
مقاطعة 7/ام قصر4717/1337159/5
مقاطعة 7/ام قصر4817/1538159/5
مقاطعة 7/ام قصر4917/1534159/5
مقاطعة 7/ام قصر5017/1549159/5
مقاطعة 7/ام قصر5117/1547159/5
مقاطعة 7/ام قصر5217/1520159/5
مقاطعة 7/ام قصر5317/1385159/5
مقاطعة 7/ام قصر5417/1379159/5

مقاطعة 7/ام قصرالمساحة القطعةت
مقاطعة 7/ام قصر5517/1342159/5
مقاطعة 7/ام قصر5617/1371159/5
مقاطعة 7/ام قصر5717/1367159/5
مقاطعة 7/ام قصر5817/1336159/5
مقاطعة 7/ام قصر5917/1491159/5
مقاطعة 7/ام قصر6017/1497159/5
مقاطعة 7/ام قصر6117/1397159/5
مقاطعة 7/ام قصر6217/1401159/5
مقاطعة 7/ام قصر6317/1400159/5
مقاطعة 7/ام قصر6417/1649159/5
مقاطعة 7/ام قصر6517/1441159/5
مقاطعة 7/ام قصر6617/1364159/5
مقاطعة 7/ام قصر6717/1368159/5
مقاطعة 7/ام قصر6817/1447159/5
مقاطعة 7/ام قصر6917/1564159/5
مقاطعة 7/ام قصر7017/1583159/5
مقاطعة 7/ام قصر7117/1552159/5
مقاطعة 7/ام قصر721669/17159/5
مقاطعة 7/ام قصر7317/1592159/5
مقاطعة 7/ام قصر7417/1460159/5
مقاطعة 7/ام قصر7517/1608159/5
مقاطعة 7/ام قصر7617/1485159/5
مقاطعة 7/ام قصر7717/1483159/5
مقاطعة 7/ام قصر7817/1469159/5
مقاطعة 7/ام قصر7917/1467159/5
مقاطعة 7/ام قصر8017/1625159/5
مقاطعة 7/ام قصر8117/1636159/5
مقاطعة 7/ام قصر8217/1472159/5
مقاطعة 7/ام قصر8317/1470159/5
مقاطعة 7/ام قصر8417/1897159/5
مقاطعة 7/ام قصر8517/1887159/5
مقاطعة 7/ام قصر8617/1661159/5
مقاطعة 7/ام قصر8717/1706159/5
مقاطعة 7/ام قصر8817/1694159/5
مقاطعة 7/ام قصر8917/1692159/5
مقاطعة 7/ام قصر9017/1866159/5
مقاطعة 7/ام قصر9117/1701159/5
مقاطعة 7/ام قصر9217/1849159/5
مقاطعة 7/ام قصر9317/1894159/5
مقاطعة 7/ام قصر9417/1890159/5
مقاطعة 7/ام قصر9517/1886159/5
مقاطعة 7/ام قصر9617/1719159/5
مقاطعة 7/ام قصر9717/1753159/5
مقاطعة 7/ام قصر9817/1931159/5
مقاطعة 7/ام قصر9917/1963159/5
مقاطعة 7/ام قصر10017/1908159/5
مقاطعة 7/ام قصر10117/1904159/5
مقاطعة 7/ام قصر10217/1975159/5
مقاطعة 7/ام قصر10317/1900159/5
مقاطعة 7/ام قصر10417/1760159/5
مقاطعة 7/ام قصر10517/1779159/5
مقاطعة 7/ام قصر10617/1773159/5
مقاطعة 7/ام قصر10717/1767159/5
مقاطعة 7/ام قصر10817/1765159/5

العدد 27950/39/5/1
التاريخ 2018/11/19

العدد: 529 
التاريخ: 28/ 11/ 2018

العدد: 524 
التاريخ: 27/ 11/ 2018 

عزيز هاشم العبيدي
املدير العام/وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق  
رئيس جملس االدارة

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

ر.مهندسني
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

نوع ت
الملك

رقم العقار 
القيمة التقديرية السنوية المساحةوالمقاطعة

)الحالي(
مدة 

التاجير

جزء من  القطعة   مشتل1
610000ستمائة وعشرة 2500م3511/692

الف دينار
ثالث 
سنوات

القيمة التقديرية سنويامدة االيجارالمساحةرقم العقار  نوع الملكت

علوة 1
560000 خمسمائة سنة واحدة600م643/102اسماك

وستون الف

سفيان سلامن املالح 
رئيس جملس االدارة
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وزارة الكهرباء
املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / اجلنوب

اىل: كافة الراغبني يف املشاركة
إعادة اعالن املناقصة املحلية املرقمة 2018/18

)تنفيذ قواعد أبراج خطي حمطة املستشفى الرتكي وحمطة املدينة الرياضية(
1. يرس املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الجنوب دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمـل 

الخـــــــاص ) تنفيذ قواعد أبراج خطي محطة املستشفى الرتكي ومحطة املدينة الرياضية(
2. ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء التي تتبع اإلعالن عن املناقصة املحلية لهذا املرشوع والتي سوف تنرش يف الصحف الوطنية وكذلك 

    )www.set.moelc.gov.iq( يف املوقع االلكرتوني وزارة الكهرباء / املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الجنوب
3. سـيتم العمل وفـق اآللية املعتمدة للمناقصات العامة والتـي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة باالشـرتاك بها كما 

محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة عن األمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدولة املؤهلة(.
4. عـىل مقدمي العطاء املؤهلـني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال )املديريـة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / 
الجنوب -قسـم الشـؤون التجارية / شعبة املناقصات من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً يف التوقيت املحيل يف محافظة 

E-mail: so.tran.dg@moelc.gov.iq :البرصة وكما موضحة يف التعليمات ملقدمي العطاءات
5. متطلبات التأهيل املطلوبة:  

أ - القدرة املالية: -
- تقديم حسـابات ختامية توضح معدل ربح آلخر )2( سـنتني متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حال 
امتالك الرشكة اعمال منفذة يف السنوات التي تسبق االزمة املالية فعليها تقديم حساباتها الختامية الرابحة آلخر سنتني التي تسبق 

عام 2014. 
- عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسـيولة النقدية وبمبلغ ال يقل عن )196500000( مائة وسـتة 
وتسـعون مليـون دينار عراقي، وكما موضحة يف أصل الوثائق القياسـية ضمـن الجزء الثالث والرابع، عـىل ان يتم تقديم ما يثبت 

امتالك السيولة النقدية املطلوبة بكشف مصدق من مرصف معتمد يبني حركة التدفق املايل وباملدة املطلوبة واملبلغ املطلوب. 
ب. الخربة التخصصية )االعمال املماثلة(: -

- املشـاركة بصفة مقاول، او إدارة عقود، او كمقاول ثانوي عدد )1( واحد عىل األقل منجز ومعزز بنسـخة من العقد ويقاس عىل 
أساس كلفة ونوع وحجم العمل، التعقيدات، الظروف املناخية والجيولوجية، األساليب، التقنيات ولـ )5( خمس سنوات. 

- مبلـغ العمـل املماثل يجب ان يغطي 30% من قيمة الكلفة التخمينية أي املبلغ ال يقل عن )196000000( مائة وسـتة وتسـعون 
مليون دينار عراقي.

مالحظة: - 
-  عىل املقاول تثبيت املعايري التأهيل وفق الجداول املبينة ضمن الجزء الثالث والرابع.
-  يتم استبعاد العطاء الغري مستويف ملعايري التأهيل املطلوبة وفق الوثائق القياسية.

6. ال تخضع العطاءات إلعطاء األفضلية ملقدمي العطاء املحليني. 
7.  بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء الوثائق للعطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طاب تحريري اىل العنوان املحدد يف التعليمات 

ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250000 مائتان وخمسون ألف دينار(.
8. يتـم تسـليم العطاءات اىل العنـوان اآلتي )املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الجنـوب( وخالل فرتة اإلعالن او لحني موعد 
الغلـق يف املوعد املحدد( السـاعة الثانية عرش ظهراً بتوقيـت محافظة البرصة املحيل التاريـخ )2018/12/19( املصادف االربعاء( 
والتقديم بالربيد االلكرتوني )غري مسـموح( العطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهـم الراغبني بالحضور يف العنوان اآلتي )املديريـة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الجنوب( يف نفس يوم الغلق او اليوم الذي 
يليه( كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان العطاء )عىل شـكل صك مصدق او سـفتجة او خطاب ضمان( نافذ ملدة )28( يوم بعد 
تاريخ نفاذ العطاء )وهذا يعني 28+ 90 يوم( وبمبلغ )1% من الكلفة التخمينية البالغة )655000000( ستمائة وخمسة وخمسون 

مليون دينار عراقي( أي بمقدار     ) 6500000( ستة ماليني وخمسمائة الف دينار عراقي وبفرتة تنفيذ مدتها 60 يوم. 
9. يجب تقديم العطاء حسب الوثائق املوجودة بالقرص املدمج املرفق.

وزارة الكهرباء
املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / اجلنوب

اىل: كافة الراغبني يف املشاركة
إعادة اعالن املناقصة املحلية املرقمة 2018/17

)تنفيذ خط الساموة الغازية – الساموة القديمة 132 ك.ف(
1. يرس املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الجنوب دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمـل 

الخـــــــاص ) تنفيذ خط السماوة الغازية – السماوة القديمة 132 ك.ف (
2. ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء التي تتبع اإلعالن عن املناقصة املحلية لهذا املرشوع والتي سوف تنرش يف الصحف الوطنية وكذلك 

    )www.set.moelc.gov.iq( يف املوقع االلكرتوني وزارة الكهرباء / املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الجنوب
3. سـيتم العمل وفـق اآللية املعتمدة للمناقصات العامة والتـي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة باالشـرتاك بها كما 

محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة عن األمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدولة املؤهلة(.
4. عـىل مقدمي العطاء املؤهلـني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال )املديريـة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / 
الجنوب -قسـم الشـؤون التجارية / شعبة املناقصات من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً يف التوقيت املحيل يف محافظة 

E-mail: so.tran.dg@moelc.gov.iq :البرصة وكما موضحة يف التعليمات ملقدمي العطاءات
5. متطلبات التأهيل املطلوبة:  

أ - القدرة املالية: -
- تقديم حسـابات ختامية توضح معدل ربح آلخر )2( سـنتني متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حال 
امتالك الرشكة اعمال منفذة يف السنوات التي تسبق االزمة املالية فعليها تقديم حساباتها الختامية الرابحة آلخر سنتني التي تسبق 

عام 2014. 
- عـىل مقـدم العطاء توضيح املقدرة املاليـة وتوفري املوارد املالية كالسـيولة النقدية وبمبلغ ال يقل عـن )435000000( اربعمائة 
وخمسـة وثالثون مليون دينار عراقي، وكما موضحة يف أصل الوثائق القياسـية ضمن الجزء الثالث والرابع، عىل ان يتم تقديم ما 
يثبت امتالك السيولة النقدية املطلوبة بكشف مصدق من مرصف معتمد يبني حركة التدفق املايل وباملدة املطلوبة واملبلغ املطلوب. 

ب. الخربة التخصصية )االعمال املماثلة(: -
- املشـاركة بصفة مقاول، او إدارة عقود، او كمقاول ثانوي عدد )1( واحد عىل األقل منجز ومعزز بنسـخة من العقد ويقاس عىل 

أساس كلفة ونوع وحجم العمل، التعقيدات، الظروف املناخية والجيولوجية، األساليب، التقنيات ولـ )5( خمس سنوات. 
- مبلـغ العمـل املماثل يجب ان يغطـي 30% من قيمة الكلفـة التخمينية أي املبلـغ ال يقل عن )435000000( اربعمائة وخمسـة 

وثالثون مليون دينار عراقي.
مالحظة: - 

-  عىل املقاول تثبيت املعايري التأهيل وفق الجداول املبينة ضمن الجزء الثالث والرابع.
-  يتم استبعاد العطاء الغري مستويف ملعايري التأهيل املطلوبة وفق الوثائق القياسية.

6. ال تخضع العطاءات إلعطاء األفضلية ملقدمي العطاء املحليني. 
7.  بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء الوثائق للعطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طاب تحريري اىل العنوان املحدد يف التعليمات 

ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )500000 خمسمائة ألف دينار(.
8. يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي )املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الجنوب( وخالل فرتة اإلعالن او لحني موعد الغلق 
يف املوعد املحدد( السـاعة الثانية عرش ظهراً بتوقيت محافظة البرصة املحـيل التاريخ )2018/12/17( املصادف االثنني( والتقديم 
بالربيد االلكرتوني )غري مسـموح( العطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبـني بالحضور يف العنـوان اآلتي )املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الجنوب( يف نفس يوم الغلق او اليوم الذي يليه( كل 
العطاءات يجب ان تتضمن ضمان العطاء )عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان( نافذ ملدة )28( يوم بعد تاريخ نفاذ 
العطـاء )وهـذا يعني 28+ 90 يوم( وبمبلغ )1% من الكلفة التخمينية البالغة )1450000000( مليار واربعمائة وخمسـون مليون 

دينار عراقي( أي بمقدار) 14500000( أربعة عرش مليون وخمسمائة الف دينار عراقي وبفرتة تنفيذ مدتها 120 يوم. 
9. يجب تقديم العطاء حسب الوثائق املوجودة بالقرص املدمج املرفق.

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 5087 / ش / 2018  

التاريخ 2 / 12 / 2018  

اعالن
اىل املدعى عليه / امحد محود عبيد

اقامـت املدعية رؤى عيل جاسـم الدعـوى املرقمة اعاله 
تطالـب فيها تصحيح الخطأ املادي الوارد يف قرار الحكم 
4589 / ش / 2017 الصادر من هذه املحكمة وملجهولية 
محـل اقامتك حسـب رشح القائم بالتبليـغ قرر تبليغك 
اعالنـًا يف صحيفتـني محليتـني يوميتني للحضـور امام 
هـذه املحكمـة يف يـوم 13 / 12 / 2018 ويف حالة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانوناً سـوف تجري املرافعة 

غيابياً وعلناً وفق القانون 
القايض / حممد حميسن عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف نينوى االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف تلكيف
العدد : 1883

التاريخ 2018/11/28

اعالن
اىل املفقود  / محمد محمود محمد ابراهيم 

قدمت السيدة  / رواء محمد خليل 
طلبا اىل هذه املحكمة لنصبها قيما عليك لفقدانك بتاريخ 2016/10/21 
واملجهول محل اقامتك تقرر تبليغك بواسـطة صحيفتني محليتني ولك 
حـق االعرتاض خالل مدة ثالثون يوما مـن تاريخ النرش ويف حال عدم 

حضورك  يتم اتخاذ االجراءات القانونية وفق االصول

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف عنه 

العدد/ 126 / ش / 2018 
التاريخ 26 / 11 / 2018 

املدعية / نجوى جميل عبد الرزاق 
املدعى عليه / عمار جميل محيسن

م / تبليغ قرار حكم غيابي
اصـدرت هـذه املحكمة قرارهـا املرقم 126 / 
ش / 2018 يف 21 / 11 / 2018  واملتضمـن 
الحكـم بالتفريـق بني املدعيـة ) نجوى جميل 
عبـد الـرزاق ( واملدعـى عليـه ) عمـار جميل 
محيسـن ( واعتبـاره طالقـا رجعيـا واقعـا 
للمـرة االوىل اذ يحـل للمدعـى عليـه مراجعة 
زوجتـه خالل عدتها اذا عـاد واعلن براءته من 
تلك العصابات االرهابيـة ولزوم املدعية عدتها 
الرشعية البالغـة ثالثة قروء اعتبارا من تاريخ 
الحكـم يف 21 / 11 / 2018 وعـدم االقـرتان 
بـزوج اخـر اال بعـد انتهـاء عدتها واكتسـاب 
القـرار الدرجة القطعيـة وتحميل املدعى عليه 
الرسوم واملصاريف وصدر القرار وفقا الحكام 
قرار مجلس قيـادة الثورة املنحل املرقم 1529 
يف 31 / 12 /1985 واملواد 22 و 76 من قانون 
االثبات واملواد 56 و 161 و 166 و 177 و 203 
من قانون املرافعـات املدنية . وملجهولية محل 
اقامتـك قرر تبليغك بصحيفتـني محليتني ولك 
حق االعرتاض والتمييز خالل مدة ثالثون يوما 
مـن تاريخ النرش وبعكسـه سيكتسـب القرار 

الدرجة القطعية .
القايض

صالح عز الدين سلمان

فقدان 
فقـدت هوية رشكة كـورست للمقاوالت 
العامة الصادرة من وزارة التخطيط قسم 
املقاولني – الدرجة االوىل انشـائي واالوىل 
كهربائـي رقم الهويـة 2035 يف 28 / 12 
/ 2010 رقـم الجلسـة 9 – مدير مفوض 

عثمان عمر حسني 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
االنبـار  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية 
محكمة بداءة الخالدية 

العدد : 748 / ب / 2018 
التاريخ : 22 / 11 / 2018 

اىل / املدعـى عليه / عبـد الرحمن محمد 
عيل 

م / تبليغ 
بنـاء عـىل الدعـوى املرقمـة 748 / ب / 
2018 املقامـة من قبل املدعيـة ) هيفاء 
حسني عيل ( امام هذه املحكمة للمطالبة 
ثمانيـة  بتاديـة مبلغـا قـدره  بالزامـك 
وتسـعون مليون دينـار وملجهولية محل 
اقامتك تقرر تبليغك بواسـطة صحيفتني 
محليتني بموعد املرافعة املوافق 10 / 12 
/ 2018 ويف حالة عدم حضورك او ارسال 
من ينـوب عنـك سـوف تجـري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفقا للقانون .
القايض 

محمد جميل الفياض

اعالن دعوة دائنني 
اني املصفيـة املحامية رحمة عمـاد عبد لرشكة زين 
تبادل للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة 
– ادعـو كل من له حق او ديـن عىل الرشكة مراجعته 
عىل العنوان التايل بغداد شـارع السـعدون – سـاحة 

النرص عمارة النجوم / ط2 .
املصفية املحامية 
رحمة عماد عبد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة الخالص 

العدد : 10 / ب / 2018 
التاريخ : 2 / 12 / 2018 

اعالن 
بتاريـخ 23 / 9 / 2018 اصـدرت محكمـة بـداءة 
الخالـص قـرار الحكم بالدعـوى املرقمـة 10 / ب / 
2018 واملكتسـب الدرجـة القطعيـة والـذي قضـت 
بموجبه ازالة شـيوع العقار املرقم 116 / 11 – م66 
/ الخالـص – الرشقيـة ( بيعـا – عليه تقـرر االعالن 
عـن بيعـه يف الصحـف املحليـة وملـدة ) 30 ( ثالثون 
يومـا اعتبارا من اليوم التـايل للنرش وتكون املزايدة يف 
هـذه املحكمة السـاعة ) 12 ( الثانية عرش ظهرا ويف 
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يكون املوعد 
يف اليـوم التايل للعطلـة ، وعىل الراغب بالـرشاء ايداع 
التامينـات القانونيـة البالغـة ) 10 % ( من بدل البيع 

ان لم يكن رشيكا. 
اوصاف العقار موضوع املزايدة 

1 – نـوع العقـار ورقمه : ملـك رصف ) 116 / 11 – 
م66 / الخالص – الرشقية ( .

2 – جنسه : قطعة ارض خالية من اية شواغل .
3 – االوصاف : قطعة ارض سـكنية تبلغ مسـاحتها 

االجمالية ) 1 أولك ( و ) 5 / 82 مرت مربع ( 
4 – مشتمالت العقار : اليوجد .

5 – الشاغل الحايل للعقار : اليوجد .
6 – الوارد السنوي للعقار ) 0000 125 ( فقط مليون 

ومائتان وخمسون الف دينار عراقي .
7 – القيمـة التقديريـة للعقـار ) 000000 6 ( فقط 

ستة ماليني دينار عراقي الغري .
القايض 

عدنان حسني عيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد : 11 / ب / 2018 

التاريخ : 2 / 12 / 2018 
اعالن 

بتاريـخ 23 / 9 / 2018 اصـدرت محكمـة بـداءة 
الخالـص قـرار الحكم بالدعـوى املرقمـة 11 / ب / 
2018 واملكتسـب الدرجـة القطعيـة والـذي قضـت 
بموجبه ازالة شـيوع العقار املرقم 116 / 12 – م66 
/ الخالـص – الرشقيـة ( بيعـا – عليه تقـرر االعالن 
عـن بيعـه يف الصحـف املحليـة وملـدة ) 30 ( ثالثون 
يومـا اعتبارا من اليوم التـايل للنرش وتكون املزايدة يف 
هـذه املحكمة السـاعة ) 12 ( الثانية عرش ظهرا ويف 
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يكون املوعد 
يف اليـوم التايل للعطلـة ، وعىل الراغب بالـرشاء ايداع 
التامينـات القانونيـة البالغـة ) 10 % ( من بدل البيع 

ان لم يكن رشيكا . 
اوصاف العقار موضوع املزايدة 

1 – نـوع العقـار ورقمه : ملـك رصف ) 116 / 12 – 
م66 / الخالص – الرشقية ( .

2 – جنسه : قطعة ارض خالية من اية شواغل .
3 – االوصاف : قطعة ارض سـكنية تبلغ مسـاحتها 

االجمالية ) 1 أولك ( و ) 5 / 82 مرت مربع ( 
4 – مشتمالت العقار : اليوجد .

5 – الشاغل الحايل للعقار : اليوجد .
6 – الوارد السنوي للعقار ) 0000 125 ( فقط مليون 

ومائتان وخمسون الف دينار عراقي .
7 – القيمـة التقديريـة للعقـار ) 000000 6 ( فقط 

ستة ماليني دينار عراقي الغري .
القايض 

عدنان حسني عيل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد : 12 / ب / 2018 

التاريخ : 2 / 12 / 2018 
اعالن 

بتاريـخ 19 / 7 / 2018 اصـدرت محكمـة بـداءة 
الخالـص قـرار الحكم بالدعـوى املرقمـة 12 / ب / 
2018 واملكتسـب الدرجـة القطعيـة والـذي قضـت 
بموجبه ازالة شـيوع العقار املرقم 116 / 13 – م66 
/ الخالـص – الرشقيـة ( بيعـا – عليه تقـرر االعالن 
عـن بيعـه يف الصحـف املحليـة وملـدة ) 30 ( ثالثون 
يومـا اعتبارا من اليوم التـايل للنرش وتكون املزايدة يف 
هـذه املحكمة السـاعة ) 12 ( الثانية عرش ظهرا ويف 
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يكون املوعد 
يف اليـوم التايل للعطلـة ، وعىل الراغب بالـرشاء ايداع 
التامينـات القانونيـة البالغـة ) 10 % ( من بدل البيع 

ان لم يكن رشيكا . 
اوصاف العقار موضوع املزايدة 

1 – نـوع العقـار ورقمه : ملـك رصف ) 116 / 13 – 
م66 / الخالص – الرشقية ( .

2 – جنسه : قطعة ارض خالية من اية شواغل .
3 – االوصاف : قطعة ارض سـكنية تبلغ مسـاحتها 

االجمالية ) 1 أولك ( و ) 5 / 67 مرت مربع ( 
4 – مشتمالت العقار : اليوجد .

5 – الشاغل الحايل للعقار : اليوجد .
6 – الوارد السنوي للعقار ) 0000 125 ( فقط مليون 

ومائتان وخمسون الف دينار عراقي .
7 – القيمـة التقديريـة للعقـار ) 000000 6 ( فقط 

ستة ماليني دينار عراقي الغري .
القايض 

عدنان حسني عيل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف عنه 

العدد/ 125 / ش / 2018 
التاريخ 2 / 12 / 2018 

املدعية / حميده مناور احمد
املدعى عليه / هشام كرين مجبل

م / تبليغ قرار حكم غيابي 
اصـدرت هـذه املحكمـة قرارها املرقـم 125 / ش / 

2018 يف 21 / 11 / 2018 واملتضمن
1 _ الحكـم بتصديـق زواج املدعيـة ) حميـده مناور 
احمـد ( مـن املدعـى عليـه ) هشـام كريـن مجبل ( 
بتاريخ 15 / 9 / 2015 عىل مهر معجله مليون دينار 
عراقـي مقبوض ومؤجله مليون دينار يسـتحق عند 
اقرب االجلـني عندما كانت الحالـة الزوجية للمدعية 
مطلقة وللمدعى عليه متزوج 2 _ ثبوت نسب الطفلة 
)رزان ( تولـد 21 / 5 / 2017 محـل الـوالدة عنـه 
الديانة املسلمة من صلب والدها املدعى عليه ) هشام 
كرين مجبـل ( ورحم املدعية ) حميـده مناور احمد 
( وتسـجيل ذلك يف السـجالت الرسـمية بعد اكتساب 

الحكم الدرجة القطعية . 
3 _  الحكم بتصديـق الطالق الذي اوقعه املدعى عليه 
) هشـام كرين مجبل ( عىل املدعيـة ) حميده مناور 
احمـد ( بتاريـخ 10 / 5 / 2017 واعتبـاره طالقـا 
رجعيـا واقعا بعد الدخول للمرة االوىل والذي انقلب اىل 
طـالق بائن بينونة صغرى مليض مـدة العدة ولم تنبه 
املحكمـة املدعية االلتـزام بالعدة الرشعيـة النتهائها 
ونبهتهـا بعدم الـزواج من رجل اخر االبعد اكتسـاب 
الحكم الدرجة القطعية وتحميل املدعى عليه الرسوم 
واملصاريف واتعاب املحامـاة وكيال املدعية املحاميان 
اياد جاسـم محمد ومازن هشام سـعيد مبلغا قدره 
عرشة االف دينار تقسم بينهم مناصفة وصدر القرار 
وفقـا الحـكام املـواد 3 و4 و 5 و 51 و52 و 39 مـن 
قانون االحوال الشخصية واملواد 21 و 22 و 76 و118 
مـن قانون االثبات واملـواد 156 و 159 و 161 و177 
مرافعات مدنية . وملجهولية محل اقامتك قرر تبليغك 
بصحيفتـني محليتـني ولك حـق االعـرتاض والتمييز 
خـالل مـدة ثالثون يوما مـن تاريخ النرش وبعكسـه 

سيكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 

صالح عز الدين سلمان

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة النقل 
/ الرشكة العامة لتنفيذ املشـاريع بأسـم ) 
فاضل حمود شـاطي ( عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت  مني اجازة ممارسـة مهنة الخاصة 

بحقل دواجن فروج لحم العائد للمربي 
حسـن حمد شـويش والصادر من الرشكة 
العامـة لخدمـات الثـروة الحيوانيـة تحت 

تسلسل 29 واملرقمة
680يف تاريـخ 31/12/1978عدد القاعات 
املرقمـه  القطعـه  عـىل  املنشـئ  قاعتـان 
بيجـي  قضـاء  10الحمـرة  1/1مقاطعـة 
وبطاقة املـرشوع 18الف فروجة لحم وعىل 

من يعثر عليها يسلمها لجهة االصدار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسـة محكمـة اسـتئناف صـالح الديـن 
االتحادية 

دار القضاء يف سامراء 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

نرش اعالن
قدمت املسـتدعية )هيفاء احمـد إبراهيم( 
طلـب اىل هـذه املحكمة تطلب فيـه اصدار 
حجـة حجـر وقيمومـة لزوجهـا املفقـود 
)محمـد صالح خليـل( والذي فقـد بتاريخ 
لقانـون  واسـتناداً  عليـه   2016/10/4
رعايـة القارصين قـررت املحكمة نرشه يف 
صحيفتني محليتني لغرض التثبت من حياة 

املفقود. مع التقدير
القايض االول

احمد إبراهيم رمضان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
العدد : 1239 / ش / 2018 
التاريخ : 27 / 11 / 2018 

اىل / املدعى عليه – منذر محمد خلف 
اعالن 

اصـدرت محكمـة االحـوال الشـخصية يف 
املقدادية قرارها املرقم 1239 / ش / 2018 
يف 22 / 11 / 2018 بحقك غيابيا والقايض 
الحكم بالتفريـق بني املدعية نوال ثامر عبد 
اللـه وبينك وملجهولية محل اقامتك حسـب 
رشح القائـم بالتبليـغ وكتاب مركز رشطة 
رشوين بالعـدد 6227 وتاريـخ 26 / 11 / 
2018 واشـعار مختـار قرية عـرب علوان 
الحديد املصـدق من املجلـس املحيل لناحية 
املنصوريـة لـذا قـررت املحكمـة تبليغك يف 
صحيفتـني محليتـني رسـميتني ويف حالـة 
عـدم اتباعك طرق الطعن القانونية سـوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 

سعد جزاع حسني 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
العدد : 1241 / ش / 2018 
التاريخ : 29 / 11 / 2018 

اىل / املدعى عليه – تراث جواد رشقي 
اعالن 

يف  الشـخصية  االحـوال  محكمـة  اصـدرت 
املقداديـة قرارها املرقـم 1241 / ش / 2018 
يف 22 / 11 / 2018 بحقـك غيابيـا والقايض 
الحكم بالتفريق بني املدعيـة هيام داود مالك 
وبينـك وملجهولية محل اقامتك حسـب رشح 
القائم بالتبليغ وكتاب مركز رشطة املنصورية 
بالعدد 8396 وتاريخ 25 / 11 / 2018 واشعار 
مختار قرية العبور املصدق من املجلس املحيل 
لناحية املنصورية لذا قـررت املحكمة تبليغك 
يف صحيفتني محليتني رسميتني ويف حالة عدم 
اتباعك طرق الطعن القانونية سـوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية .
القايض 

تحسني حسني فزع العقابي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 2 / 12 / 2018 
اعالن مفقود 

اسم املفقود / حارث ثامر زيدان 
بتاريخ 16 / 5 / 2015 قدمت ) والدة املفقود 
( املدعوة ) سـهيلة محمد عباس ( تطلب فيه 
نصبها قيمة عليـك لكونك خرجت بتاريخ 16 
/ 5 / 2015 ولم تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك 
بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل 
خمسـة عرش يوم من اليوم الثاني من تاريخ 
النرش سـوف تنصـب والدته املدعوة سـهيلة 

محمد عباس قيمة عليك الدارة شؤونك .
القايض 

محمد عبد الرحمن طعمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
الديـن  صـالح  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية 
التاريخ :2018/11/25

العدد 154/ش/2018
محكمـة األحـوال الشـخصية يف اىل الصحف 

املحلية املستقبل وجريدة املواطن 
اعالن 

يف  الشـخصية  األحـوال  محكمـة  اصـدرت 
االسـحاقي قرارها املرقم 154/ش/2018 يف 
2018/11/8 املقامة من قبل املدعية جكاره 
ضيـدان خلف املتضمن تثبيت نسـب وبالنظر 
ملجهوليـة محـل اقامـة املدعى عليه  رشـيد 
عكاب رشـيد لذا تقرر اجراء تبليغك بالصحف 
الرسـمية ويف حال عدم اتباعـك  طرق الطعن 
القانونية سوف يكتسب القرار درجة البتات 

للتفضل باالطالع واتخاذ مـا يلزم منم قبلكم 
مع التقدير

القايض
حردان خليفة جاسم

املدير العام / وكالة
م/ زياد عيل فاضل

املدير العام / وكالة
م/ زياد عيل فاضل

القايض
خالد هويدي وكاع
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف بغداد /الرصافة  

االتحادية 
محكمة بداءة الكرادة

 العدد  :4275/ب/2018
التاريخ 2018/11/29

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه املدي�ر املف�وض لرشك�ة 

الرصيف للمقاوالت العامة املحدودة  
اضافة لوظيفته اقام املدعي املدير املفوض 
ملرصف ايالف االس�المي /اضافة لوظيفته 
الدع�وى البدائية املرقمة اع�اله امام هذه 
املحكمة يطل�ب فيها الحكم بالزامك بتادية 
مبلغ وقدره 200,000,000 مائتان مليون 
دين�ار عراقي وملجهولية مح�ل اقامتك قرر 
تبليغك اعالنا  بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د 
املرافع�ة املواف�ق 2018/12/10 ل�ذا وعند 
عدم حض�ورك او حض�ور من ين�وب عنك 
قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

ووفق االصول
القايض

عدنان زيدان العنبكي
������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ العزيزية
العدد : 2018/1144

التاريخ  2018/12/2
اعالن

ملقتضيات االضبارة التنفيذية املرقمة اعاله 
والخاصة بالدائن عباس فاضل عيل واملدين 
املدي�ر املف�وض للرشك�ة االهلي�ة النت�اج 
العط�ور واملطيب�ات املح�دودة محمود عبد 
الوهاب محمود اضافة لوظيفته تبيع هذه 
املديري�ة املوج�ودات العائ�دة للمدين والتي 
هي عبارة عن مادة عرق السوس لقاء الدين 
املرتتب بذمته املدين والبالغ مئتان وثمانية 
واربعون مليون وتس�عمائة وخمسة عرش 
الف دينار ما عدا رس�م التحصيب بواسطة 
الن�رش يف الصح�ف املحلي�ة  خ�الل ثالثون 
يوما ع�ن اليوم التايل للتبلي�غ وعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية مس�تصحبا 
معه التامينات القانوني�ة البالغة عرش من 
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية 
العراقي�ة خ�الل امل�دة املذكورة وف�ق املادة  

93/اوال من قانون التنفيذ
املنفذ العدل

حيدر رحيم صكبان
مدير تنفيذ العزيزية

املواصفات
� جنس�ه ونوع�ه : عب�ارة عن م�ادة عرق 

السوس الخام التي تقدر 800 طن
� القيم�ة املق�درة لحصة املدي�ن اربعمائة 

مليون دينار
������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الوثيقة املدرس�ية املرقمة 90 
يف 2018/11/11 والصادرة من متوس�طة 
النجوم االهلية للبن�ني واملعنونة اىل اعدادية 
النجف املهنية باسم / عيل ازهر دوهان من 

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

فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة املدرس�ية املرقم�ة 
00081250 - 25 بتاري�خ 2014/11/14     
والصادرة من مديرية تربية النجف االرشف          
باس�م / عيل ك�رار عب�د الهادي م�ن يعثر 

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

فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة املدرس�ية املرقم�ة 
1323488 ذي العدد 179 يف 2018/11/21    
والص�ادرة م�ن ثانوية براث�ا االهلية للبنني 
واملعنونة اىل جامعة املستقبل االهلية باسم 
الطالب / احمد مؤيد عبد املحسن فعىل من 

يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة 

قسم الدعاوي
القضية املرقمة 2018/1099

مقتبس الحكم الغيابي 
1 � اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االمن 

الداخيل  االوىل املنطقة الخامسة 
2 � اسم املتهم الغائب املفوض مدين جعفر 

محمد فرحان 
3 � رقم الدعوى 2018/1099

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة  2015/5/20
5 � تاريخ الحكم  2018/9/26

6 � امل�ادة القانوني�ة 5 م�ن ق ع د رقم 14 
لسنة 2008   

7  �املنسوب اىل / مديرية امن االفراد
8 � خالص�ة الحك�م :  ع�دم ش�مول املتهم 
اع�اله بقانون العفو رقم 27 لس�نة 2016 
كونه ما زال ماكث�ا يف الغياب ولعدم صدور 
امر فصل او طرد او اس�تقالة حسب كتاب 

دائرته املرقم 799 يف 2018/2/11
2 � الحبس  البسيط ملدة  )ستة اشهر( وفق 
اح�كام امل�ادة 5 م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 كونه القان�ون االصلح للمتهم عمال 
باحكام املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لسنة 
1969 املع�دل وبداللة املواد 61/اوال و 69/

اوال م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 وذلك 
لغيابه من تاريخ 2015/5/20ولحد االن 

3 � اخراج�ه م�ن الخدمة  اس�تنادا الحكام 
د رق�م 14  /ثاني�ا م�ن ق ع  امل�ادة 42   
لس�نة 2008   بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 
القطعية بداللة املادة 89/اوال من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008
4 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية 
القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم 
الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن 
محل اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة  69/

ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
5 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغ�ر منقولة 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/رابعا  من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008
6 �  تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب 
جب�ار عاتي جرب   البالغة 25,000 خمس�ة 
وع�رشون الف دينار عراق�ي ترصف له من 
خزينة الدولة    بعد اكتساب الحكم الدرجة 

القطعية 
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا 
الحكام املادة 60/سادس�ا  م�ن ق.ا.د  رقم 
17 لس�نة 2008 قابال لالع�رتاض والتمييز 
وثاني�ا   71/اوال  امل�ادة  الح�كام  اس�تنادا 
م�ن نفس القان�ون وافهم بتاري�خ    26 / 

 2018/9
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

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

رئاسة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة السماوة

العدد  /2517/ب/2018
اىل املدع�ى عليهم�ا /  احس�ان عبد حس�ن 

وزينب عبد حسن
اق�ام املدع�ي محمد عب�د حس�ن بحقكما 
الدع�وى البدائي�ة اعاله والت�ي يطلب فيها 
زال�ة ش�يوع ال�دار الس�كنية املش�يدة عىل 
العقاري�ن املرقمني 567 غرب�ي وملجهولية 
مح�ل اقامتكم�ا وحس�ب اش�عار مخت�ار 
الغربي واملدراء يف الس�ماوة حس�ني مسلم 
واش�عار   2018/11/29 امل�ؤرخ  حس�ني 
مخت�ار ح�ي االم�ر والحك�م يف الس�ماوة  
طاه�ر كاي�س امل�ؤرخ 2018/11/21 لذا 
تق�رر تبليغكما اعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني بموع�د املرافعة املوافق الس�اعة 
التاس�عة من صباح يوم 2018/12/9   ويف 
حال ع�دم حضوركما او م�ن ينوب عنكما 
قانونا او بيان معذرة مرشوعة سوف تسر 
املحكمة بإجراءات الدعوى بحقكما غيابيا 

وعلنا ووفق القانون
القايض

عماد ياسني خضر

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة 

قسم الدعاوي
القضية املرقمة 2018/1025

مقتبس الحكم الغيابي 
1 � اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االمن 

الداخيل  االوىل املنطقة الخامسة 
2 � اس�م املته�م الغائ�ب ن.ع حي�در عب�د 

الزهرة محمد جبار 
3 � رقم الدعوى 2018/1025

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

6 � امل�ادة القانوني�ة 5 م�ن ق ع د رقم 14 
لسنة 2008   

7  �املنسوب اىل / مديرية امن االفراد
8 � خالص�ة الحك�م :  ع�دم ش�مول املتهم 
اع�اله بقانون العفو رقم 27 لس�نة 2016 
كونه ما زال ماكث�ا يف الغياب ولعدم صدور 
امر فصل او طرد او اس�تقالة حسب كتاب 

دائرته املرقم 799 يف 2018/2/11
9 � الحبس  البسيط ملدة  )ستة اشهر( وفق 
اح�كام امل�ادة 5 م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 
و 69/اوال  امل�واد 61/اوال  وبدالل�ة   2008
من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 وذلك لغيابه 
م�ن تاري�خ 2015/5/20ولح�د االن كونه 
القانون االصلح للمتهم عمال باحكام املادة 

2/2 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل
10 � اخراجه من الخدمة  اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 42   /ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008   بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
بداللة املادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 

2008
 11 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحية 
القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم 
الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن 
محل اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة  69/

ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
12 � حج�ز امواله املنقول�ة والغر منقولة 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/رابعا  من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008
13 �  تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي 
املنت�دب جبار عاتي ج�رب   البالغة 25,000 
خمس�ة وعرشون الف دينار عراقي ترصف 
له من خزينة الدولة    بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا 
الحكام املادة 60/سادس�ا  م�ن ق.ا.د  رقم 
17 لس�نة 2008 قابال لالع�رتاض والتمييز 
وثاني�ا   71/اوال  امل�ادة  الح�كام  اس�تنادا 
م�ن نف�س القانون وافه�م بتاري�خ    4 / 

 2018/9
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

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

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب الرشطي ميث�اق صبيح 

سالم حمادي
محافظ�ة  رشط�ة  مديري�ة  اىل  املنس�وب 

البرصة واملنشأت 
العنوان / محافظة البرصة  � الجمهورية 

بما انك مته�م وفق املادة 5/من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 لغياب�ك ع�ن مق�ر عملك 
بتاريخ 2009/4/27  ولحد االن   وملجهولية 
محل اقامتك اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل 
ان تح�ر امام محكمة قوى االمن الداخيل 
الب�رصة خ�الل  الخامس�ة  املنطق�ة  االوىل 
ثالثون يوما من تاري�خ نرش هذا االعالن يف 
صحيف�ة محلي�ة يومية وتعليق�ه  يف محل 
اقامت�ك ومق�ر دائرتك وتجيب ع�ن التهمة 
املوجه ض�دك وعن�د عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابيا اس�تنادا الحكام 
امل�واد 65 و 68 و69  م�ن قان�ون اص�ول 
املحاكم�ات الجزائي�ة لقوى االم�ن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوة االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

اعالن
بعلن اتح�اد نقابات العمال يف املثنى 
عن اجراء مزايدة علنية لبيع السيارة 
املرقمة )42( مثن�ى خصويص نوع 
هون�داي س�وناتا مودي�ل )2005(  
مت�ررة كليا  يوم االح�د املصادف 
الع�ارشة  الس�اعة   2018/12/9
صباح�ا يف بناية االتح�اد الكائنة يف 
منطق�ة الخش�ابة  فع�ىل الراغبني 
باالشرتاك باملزايدة املعنون  يف الزمان 
واملكان املعينني مس�تصحبني معهم 
والتامينات  الرس�مية  املستمسكات 
القانوني�ة البالغة 20% م�ن القيمة 
املق�درة البالغ�ة 1500,000 مليون 
وخمس�مائة الف دينار ويتحمل من 
ترس�و علي�ه املزايدة اج�ور االعالن 

والداللية 
������������������������������������

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة 

قسم الدعاوي
القضية املرقمة 2018/765

مقتبس الحكم الغيابي 
1 � اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االمن 

الداخيل  االوىل املنطقة الخامسة 
2 � اس�م املته�م الغائ�ب ر.ع حس�ن عب�د 

الواحد عبد الحسن عيل 
3 � رقم الدعوى 2018/765

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة  2015/5/20
5 � تاريخ الحكم  2018/7/29

6 � امل�ادة القانوني�ة 5 م�ن ق ع د رقم 14 
لسنة 2008   

7 � خالص�ة الحك�م :  ع�دم ش�مول املتهم 
اع�اله بقانون العفو رقم 27 لس�نة 2016 
عن التهمة املس�ندة اليه وف�ق احكام املادة 
5 م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 لغيابه 
م�ن تاري�خ 2015/5/20 ولح�د االن وانه 
غر مفصول او مطرود او مس�تقبل حسب 

كتاب دائرته املرقم 535 يف 2018/1/28
8 � الحبس  البسيط ملدة  )ستة اشهر( وفق 
اح�كام امل�ادة 5 م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 كونه القان�ون االصلح للمتهم عمال 
باحكام املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لسنة 
1969 املع�دل وبداللة املواد 61/اوال و 69/

اوال م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 وذلك 
لغياب�ه من تاري�خ 2015/5/20ولحد االن 
واس�تدالال بقرار محكمة تمييز قوى االمن 
الداخيل املرقم 2018/351 يف 2018/2/6  

9 � اخراج�ه م�ن الخدمة  اس�تنادا الحكام 
د رق�م 14  /ثاني�ا م�ن ق ع  امل�ادة 42   
لس�نة 2008   بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 
القطعية بداللة املادة 89/اوال من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008
10 � اعطاء املوظف�ني العموميني صالحية 
القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم 
الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن 
محل اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة  69/

ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
11 � حج�ز امواله املنقول�ة والغر منقولة 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/رابعا  من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008
12 �  تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي 
املنت�دب جبار عاتي ج�رب   البالغة 25,000 
خمس�ة وعرشون الف دينار عراقي ترصف 
له من خزينة الدولة    بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا 
الحكام املادة 60/سادس�ا  م�ن ق.ا.د  رقم 
17 لس�نة 2008 قابال لالع�رتاض والتمييز 
وثاني�ا   71/اوال  امل�ادة  الح�كام  اس�تنادا 
م�ن نفس القان�ون وافهم بتاري�خ    29 / 

 2018/7
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
رقم الدعوى 1109/ب/2018

التاريخ 2018/11/26
اعالن

اىل الشخص الثالث / وازره اصغر عيل
بتاري�خ 2018/8/7 اق�ام املدع�ي س�يناء 
ضي�اء صالح ضد الدع�وى البدائية املرقمة 
1109/ب/2018 طل�ب الحك�م فيها ازالة 
ش�يوع العقار املرق�م 6/29م7 الس�هيلية 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار مختار واختيارية منطقة 
النج�ف / الجديدة الثانية املدعو س�عد عبد 
الرزاق االبراهيمي فق�د تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحض�ور 
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 
التاس�عة صباحا  الس�اعة   2018/12/11
وعن�د عدم حض�ورك او ارس�الك من ينوب 
عن�ك قانون�ا او تقديم�ك ملع�ذرة مرشوعة 
فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

احمد كاظم املوسوي
������������������������������������

وزارة العدل 
مالحظية التسجيل العقاري 

يف الرميثة
اعالن طلب تسجيل عقار مجدد

طالب التسجيل املجدد رائد منفي رشاد 
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
تم�ام  لتس�جيل   2018/11/27 بتاري�خ 
العقار تسلس�ل 1030 محلة الغربي الواقع 
يف الرميثة  باسم رائد منفي رشاد باعتباره 
حائ�زا ل�ه بصف�ة املال�ك للم�دة القانونية 
ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة املذك�ورة تمهيدا 
للتس�جيل وفق القان�ون 43 لس�نة 1971 
املع�دل قررن�ا اعالن ه�ذا الطل�ب فعىل من 
يدع�ي بوجود عالق�ة او حق�وق  عينية او 
شخصية عىل هذا العقار تقديم ما لديه من 
طلب�ات او دف�وع او اعرتاض�ات خالل مدة 
ثالثون يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لنرش 
االعالن وكذلك الحض�ور يف موقع العقار يف 
الس�اعة الع�ارشة صباحا من الي�وم التايل 
لن�رش االع�الن وكذل�ك الحض�ور يف موقع 
العقار يف الساعة العارشة صباحا من اليوم 
الت�ايل النتهاء مدة ه�ذا االعالن وذلك الثبات 
حقوق�ه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري 
يف املوع�د املذكور اعاله وس�وف يتم لصدق 
نس�خه من هذا االعالن يف موقع العقار ويف 
لوحة االعالن�ات الخاصة بدائرة التس�جيل 
العقاري وس�وف يت�م تزويد دوائ�ر املالية 

واالوقاف بنسخة منها
رئيس الدائرة

املالحظ / سالم نعيم عبد الله
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة الوركاء 
العدد : 577/ب/2018

التاريخ 2018/12/2
اىل املدعى عليه / كرار منصور جابر

اعالن
بالنظر لع�دم حضورك يف الدع�وى البدائية 
م�ن  واملقام�ة  577/ب/2018  املرقم�ة 
قب�ل املدع�ي حمودي هليل نه�اب  يف موعد 
املرافعة املؤرخ 2018/12/2 ولورود كتاب 
محكمة بداءة السماوة  بالعدد 2018/440 
يف 2018/11/28 ومرفق�ة ورق�ة التبلي�غ 
واملتضمن�ة انتقالك اىل جهة مجهولة قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغك ن�رشا يف صحيفتني 
محليت�ني يوميتني تدعوك للحضور يف موعد 
املرافع�ة املصادف 2018/12/13 الس�اعة 
الثامن�ة صباح�ا ويف حال�ة ع�دم حضورك 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا
القايض

فاتك عبد عباس امليايل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : 7521/ش2018/4

التاريخ 2018/12/2
اعالن

اىل املدعى عليها فاتن راهي عيدان
اقام املدع�ي صبيح محمد كاظ�م الدعوى بالعدد 
7521/ش2018/4 ام�ام ه�ذه املحكم�ة يطلب 
تصدي�ق الطالق الرجع�ي وملجهولية محل اقامتك 
ولرشح القائم بالتبليغ واشعار مختار منطقة حي 
املناذرة / النجف قررت املحكمة تبليغك بخصوص 
وبواس�طة  اعالن�ا  املرافع�ة  وبموع�د  الدع�وى 
صحيفتني محليتني يوميتني وعليك الحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 
2018/12/16 الساعة التاسعة صباحا ويف حالة 
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عامر حسني حمزة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد : 3288/ب2018/1
التاريخ 2018/12/2

اىل الشخص الثالث /  محمد حسني عيل خليل
اقامت املدعية سلوى عباس جرب الدعوى البدائية 
املرقم�ة اعاله والت�ي تطلب فيها احلك�م بابطال  
كافة القيود ال�واردة عىل العقار املرقم 3/86699 
حي ميس�ان واعتبار قيد املدعي�ة املذكورة اعاله 
ثاب�ت الحك�م لذا ق�ررت ه�ذه املحكم�ة ادخالك 
ش�خصا ثالث�ا اىل جان�ب املدع�ى عليه�م ولثبوت 
املبل�غ  اقامت�ك حس�ب رشح   مجهولي�ة مح�ل 
القضائ�ي واش�عار مخت�ار ح�ي الغدي�ر /1 عيل 
عب�د الحس�ني الدعمي عليه قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة املصادف يف يوم 2018/12/9  وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا  وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

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

وكالة الوزارة لشؤون الرشطة
مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشأت 

قسم الشؤون القانونية 
العدد  /محاكم 37670/2011/800

التاريخ 2018/11/1
مقتبس حكم مجددا

اىل مديرية شؤون افواج الطوارئ 
مقتبس حكم

الحاقا  لكتابنا املرقم 21348 يف 2018/6/18
بتاري�خ 2018/7/12 ق�ررت محكمة قوى االمن 
الداخيل االوىل املنطقة الخامس�ة بالقضية املرقمة 
2016/1025 الحكم عىل املدان املالزم وسام سامي 
ع�يل بموجب قرار الحكم املرق�م 2016/1025 يف 

2018/7/22 بما ييل :
1  �الغ�اء  الحك�م الوجاهي الص�ادر بحق املتهم 
املرقم�ة  بالقضي�ة  املحكم�ة  اع�اله م�ن ه�ذه 
2016/1025 يف 2018/4/25 والذي لم يكتس�ب 
الدرجة القطعية وفق احكام املادتني 5 و 35 من ق 
ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل واجراء محاكمته 
مجددا عمال باحكام املادة 72/ثالثا من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008
2 �  وتعدي�ل م�ادة االحالة من امل�ادة 35 / من ق 
ع د رقم 14 لس�نة 2008 اىل املادة 33 / من نفس 
القان�ون وذل�ك الع�ادة تسلس�ل امل�واد يف قانون 
عقوبات قوى االمن الداخيل رقم 14 لس�نة 2008  
املعدل بموجب قانون رقم 38 لس�نة 2015 وعمال 

باحكام املادة 31/من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
3  �ايقاف االجراءات القانونية بحقه وقفا نهائيا 
ع�ن التهمة املس�ندة اليه وفق امل�ادة 32/اوال من 
ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل وذلك الختالس 
املس�دس الحكومي املرق�م FWS  957 نوع كلوك 
9 ملم وملحقاته لتس�ديد مبل�غ  التضمني املرتتب 
بذمت�ه ومقداره 6,125,000 س�تة ماليني ومائة 
وخمس�ة وع�رشون ال�ف دين�ار بموج�ب وصل 
القبض املرق�م 0006315 يف 2018/2/6 الصادر 
من حس�ابات رشط�ة البرصة ولش�موله بقانون 
العفو العام رقم 27 لس�نة 2016 وكون الجريمة 
ليس�ت  من الجرائم املستثناة باملادة  4 من قانون 
العفو العام   رقم 127 لسنة 2016 ولعدم استفادة 
املتهم من قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 
او اي عفو خاص وحسب كتاب االدلة الجنائية يف 
البرصة املرقم 5832 يف 2018/3/14 ويف حالة اذا 
ارتكب املته�م الذي اعفى عنه بموجب احكام هذا 
القانون جناية عمدية  خالل خمس�ة سنوات من 
تاري�خ االعفاء تنفيذ بحق�ه العقوبات التي اعفى 

منها وتحرك االجراءات الجزائية بحقه

X وأيفون XS الفرق بني أيفون
ويف كل م�رة يتس�اءل كث�ر من مس�تخدمي 
م�ا إذا كان اإلص�دار الجديد يس�تحق التغير 
وكلفته.عرض موقع بيزنس إنس�ايدر قائمة 
بأبرز الف�رق بني أيفون الجديد xs وش�قيقه 
الصادر الع�ام املايض أيفون x.عدد ألوان أكثر 
يف أيفون إكس.إس : كان أيفون إكس باللونني 
الفيض والرمادي فق�ط، أما أيفون إكس.إس 
فق�د ظهر بل�ون إضايف وهو الذهب�ي. أيفون 

إك�س.إس يعتمد ع�ىل معالج حدي�ث للغاية 
وفائق الرسعة: أيفون إكس.إس يعمل بمعالج 
بيوني�ك إيه 12 الذي تصفه أبل بأنه ينتمي إىل 
الجيل القادم من املعالجات. أيفون إكس.إس 
: أيفون إكس. مقاوم للمياه بدرجة أكرب قليالاً

إس مقاوم للمياه ع�ىل عمق مرتين حتى 30 
دقيقة يف ح�ني يقاوم أيفون إكس املياه حتى 
عمق مرت واحد. أيفون إكس. إس بسعة ذاكرة 

أكرب: توجد ثالثة خيارات لس�عة ذاكرة أيفون 
إكس.إس هي 64، و256، و512 جيجا، بينما 
كان�ت فئات الذاك�رة املتاح�ة يف أيفون إكس 
هي 64 و256 جيجا فق�ط. أيفون إكس.إس 
أثقل قليالاً من أيفون إكس: أليفون إكس.إس 
وأيف�ون إكس نف�س األبعاد لك�ن األول وزنه 
�ا يف ح�ني يبل�غ وزن الثان�ي 174  177 جراماً

ا. جراماً

االكتئاب قد يؤدي إىل االنفصال
كش�فت دراس�ة حديثة أن اإلصابة باالكتئاب 
تؤث�ر س�لبااً إىل حد كب�ر ع�ىل رشكاء الحياة 

وأفراد األرسة.
الثان�ي  أملاني�ا  »م�ؤرش  الدراس�ة  وأظه�رت 
لالكتئاب«، التي أجريت بتكليف من املؤسسة 
األملاني�ة إلغاثة م�رىض االكتئاب ومؤسس�ة 
»دويتش�ه ب�ان«، أن 45 يف املئة من الرشاكات 
الحياتي�ة تنته�ي باالنفصال بس�بب اإلصابة 

باالكتئاب.

وق�ال الطبي�ب النفيس يف مستش�فى اليبزيغ 
الجامعي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إغاثة 
مصابي االكتئاب، أولريش هيغرل: »االكتئاب 
يكون يف الغالب س�ببااً وليس نتيجة للنزاعات 
ب�ني رشكاء الحياة«.ووفق�ااً للدراس�ة، ف�إن 
التغرات التي تحدث للشخص نتيجة إصابته 
باالكتئ�اب، مثل اإلرهاق والش�عور بأنه يمثل 
عبئ�ااً عىل اآلخرين والرغبة يف تجنب الخالفات 
والش�عور بالذنب، ت�ؤدي إىل انس�حاب 84 يف 

املئ�ة م�ن املصابني م�ن الحي�اة االجتماعية.
وقال هيغرل إن األقارب قد يس�يئون فهم ذلك 
ع�ىل أنه رف�ض للتواصل معه�م، موضحااً أن 
ه�ذا ينطوي عىل خط�ر االنفصال بني رشكاء 
الحياة، مش�رااً إىل أن العالق�ات غالبااً ما تعود 
إىل طبيعته�ا باملعالج�ة الناجح�ة لالكتئ�اب. 
وشملت الدراسة خمسة آالف شخص ترتاوح 
أعمارهم بني )18 و69 عامااً( خالل الفرتة من 

)يونيو( حتى )يوليو( املاضيني.

سودوكو
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حتديد موعد إرسال قائمة املنتخب الوطني لكأس آسيا
              المستقبل العراقي/ متابعة

حدد اتحاد الكرة، موعد إرس�ال قائمة 
املنتخب الوطني، اىل االتحاد اآلس�يوي، 
للمش�اركة يف بطول�ة كأس آيس لع�ام 

2019 املقررة يف االمارات.
وقال املدي�ر االداري للمنتخب الوطني, 
باس�ل كوركيس يف بيان لالتحاد تلقت 
وكال�ة }الفرات نيوز{ نس�خة منه، ان 
»مواجه�ة الع�راق وفلس�طني قائم�ة 
يف وقته�ا املح�دد، وال يوجد اي اش�عار 
رس�مي م�ن االش�قاء يق�ي بالغ�اء 

املباراة او تغيريها اىل موعد آخر«.
اعلن�ا  أن  وأض�اف كوركي�س »س�بق 
املواعي�د الخاص�ة بتحدي�د املباري�ات 
الدولي�ة الودي�ة م�ع الص�ني يف الرابع 
والعرشين من الشهر املقبل, وفلسطني 

يف الثام�ن والعرشي�ن من�ه, ع�ى اث�ر 
املوافق�ات املمنوحة من قبل االتحادات 
الوطني�ة والت�ي ارس�لت تأكي�دا ع�ى 
املواعي�د، االم�ر ال�ذي ينف�ي تماما اي 

انباء الجراء أي تغيري«.
وب�ني »ق�د تث�ار يف العديد من وس�ائل 
االع�الم قوائم تخ�ص العب�ي املنتخب 
الوطن�ي، وهي برصاح�ة ال تخرج عن 
اط�ار التكهن�ات بحكم ان ع�ددا وافرا 
م�ن الالعبني بات�وا واضحني للجماهري 
، وقد يك�ون التغيري طفيفا عى العبني 
معدودين فقط, لذا فالقائمة الرس�مية 
ملعس�كر قطر س�تعلن يف الع�ارش من 

شهر كانون االول املقبل«.
»القائم�ة  ان  اىل  كوركي�س  وأش�ار 
النهائية التي ستشرتك يف بطولة اسيا، 
والت�ي تض�م }23{ العبا فقط، س�يتم 

االعالن الرس�مي عنها بعد ارس�الها اىل 
اللجنة املنظمة يف الس�ادس والعرشين 

من الشهر املقبل«.
ولفت اىل ان »املح�اوالت جارية لتأمني 
مباراة يف االطار ال�دويل الودي يف الثاني 
من شهر كانون الثاني من العام املقبل، 
حي�ث ينتظر اتح�اد الك�رة رد االتحاد 
الكوس�تاريكي، ال�ذي تم�ت مفاتحته 
مؤخ�را، عى ان يكون حس�م املوضوع 

خالل الفرتة القليلة املقبلة«.
ون�وه اىل ان »امل�درب كاتانيت�ش اك�د 
ان يف ح�ال ع�دم تأم�ني مب�اراة ثالثة 
فلن يكون ذلك بمثابة مش�كلة ترتصد 
لتحض�ريات الوطن�ي، بع�د وصوله اىل 
قناع�ة بخصوص املباري�ات املطروحة 
قياس�ا بالف�رتة الزمني�ة املتبقية عى 

انطالق السباق االسيوي«.

هجوم متبادل بني مورينيو وبوجبا 
عقب مباراة ساوثهامبتون

املدير الفني اجلديد ملنتخب العراق بالكرة الشاطئية يصل اىل بغداد

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ش�ن الربتغايل جوزيه مورينيو، املدير الفني ملانشس�رت 
يونايت�د اإلنجلي�زي، هجوم�ا الذًعا ع�ى الفرنيس بول 
بوجب�ا، بعد التع�ادل م�ع س�اوثهامبتون 2 � 2، أمس 

السبت.
وقال�ت صحيفة »مريور« الربيطانية، نقال عن نظريتها 
»دي�ي ريكورد«، إن مورينيو هاجم بول بوجبا يف غرفة 
خلع املالبس بعد املباراة ووصفه ب�«الفريوس« بس�بب 

األداء املخيب الذي قدمه الالعب أمس.
ولفت�ت إىل أن موريني�و أخ�رب بوجب�ا، بأنه ل�م يحرتم 
زمالئ�ه ومعجبيه بهذا األداء ال�ذي قدمه يف املباراة. ولم 
يلت�زم بوجبا بالصمت، ب�ل رد عى مدرب�ه وقال: »أنت 
ال تلع�ب، أنت ال تحرتم الالعبني واملش�جعني، أنت تقتل 

عقلية الرشفاء الجيدين من حولك«.
جدي�ر بالذك�ر أن تقاري�ر عدي�دة، ربطت ب�ول بوجبا، 
بالرحي�ل ع�ن اليونايت�د يف ظ�ل عالقت�ه الس�يئة م�ع 

مورينيو.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

وصل اىل العاصمة الحبيبة بغداد، املدير الفني 
الجدي�د للمنتخب الوطني بالكرة الش�اطئية، 
االيران�ي كريم مقدام، بعد التعاقد معه لقيادة 
االس�ود يف التصفيات املؤهلة اىل كاس اسيا يف 

تايالند يف شهر اذار املقبل .
ومن املؤمل ان يقدم مقدام اىل وس�ائل االعالم 
خالل مؤتمر صحفي يعقده اتحاد كرة القدم 

بمق�ره ببغداد يوم غ�د االحد بتمام الس�اعة 
الحادية عرشة.

وقال نائب رئيس لجنة الكرة الش�اطئية، عي 
حمدان: ان املدرب االيراني س�يقود اول وحدة 
تدريبي�ة للمنتخب يوم االثنني املقبل يف املجمع 
الري�ايض لوزارة الش�باب والرياضة. مضيفا: 
ان اللجنة ستقيم بطولة رباعية لفرق املقدمة 
م�ن اجل تعرف املدرب عى مس�توى الالعبني، 

وزج دماء جديدة لصفوف اسود الرافدين.

واضاف حم�دان: ان املنتخب الوطني تنتظره 
مهمة كب�رية، وهي خوض غم�ار التصفيات 
املؤهل�ة اىل كاس اس�يا للكرة الش�اطئية التي 
س�تقام يف تايالن�د، وثقتن�ا عالي�ة يف امل�الك 
التدريبي بقيادة االيراني كريم مقداد، واملدرب 
املس�اعد، احم�د عبد الل�ه، وم�درب الحراس، 

احم�د مهدي، وم�درب اللياق�ة، فاضل 
عبد الحسني.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أس�فرت قرع�ة تصفي�ات بطول�ة أم�م 
أوروب�ا 2020، التي أجري�ت اليوم األحد، 
يف العاصم�ة األيرلندي�ة دبل�ن، عن وقوع 
هولندا يف مجموعة واحدة مع أملانيا، كما 
تشهد التصفيات صداًما قوًيا بني إسبانيا 

والسويد.
ووقعت فرنس�ا بطل�ة العالم يف مجموعة 
يتواج�د منتخ�ب  س�هلة نس�بًيا، فيم�ا 

الربتغال حام�ل اللقب يف مجموعة صعبة 
مع أوكرانيا ورصبيا.

ويصط�دم منتخ�ب بلجيكا ثال�ث العالم 
بنظ�ريه ال�رويس الذي ق�ّدم مس�تويات 
الفت�ة يف املوندي�ال املايض، يف ح�ني تبدو 
مهمة إنجلرتا سهلة إىل حد ما يف املجموعة 
األوىل. ويش�ارك 55 منتخًبا يف التصفيات 
توزيعه�ا ع�ى 10  ت�م  القاري�ة، حي�ث 
مجموع�ات، بحيث تضم 5 مجموعات، 5 
منتخبات، بينم�ا تتواجد 6 منتخبات يف 5 

مجموعات أخرى.

هولندا تصطدم بأملانيا 
يف تصفيات يورو 2020

     المستقبل العراقي/ وكاالت

ال تقري�ر صحفي، الي�وم األحد، 
إن ري�ال مدريد، ب�دأ اتصاالته 
م�ع ممث�ي نج�م آرس�نال 
اإلنجليزي، لضمه خالل 

الصيف املقبل.
وأش�ارت صحيفة »ذا 
ص�ن« الربيطانية، إىل 
أن ري�ال مدريد، تحرك 
النج�م  لض�م  بالفع�ل 
الويل�زي ال�دويل، آرون رام�زي، وال�ذي 
سريحل عن فريقه بنهاية املوسم الحايل 

النتهاء عقده.
وجذب رامزي، اهتمام العديد من األندية 
مث�ل بايرن ميونخ األملان�ي ويوفنتوس 
مدري�د  ري�ال  دخ�ل  واآلن  اإليط�ايل، 
اإلسباني سباق التعاقد معه. وكشفت 
اتص�ل  مدري�د  ري�ال  أن  الصحيف�ة 
بالفعل بممثي الالعب ال�دويل الويلزي، 
لبح�ث إمكانية انضمام�ه للفريق، حيث 
سيحصل عى فرصة اللعب بجوار مواطنه 

جاريث بيل، لو انتقل للمرينجي.
وتؤك�د الصحيف�ة أن وص�ول رام�زي لريال 
مدريد والدخول يف التشكيلة األساسية لن يكون 
س�هاًل يف ظل تواجد العبني مثل لوكا مودريتش 
وتون�ي ك�روس وماركو أسينس�يو وكاس�يمريو 
وداني س�يبايوس.ولفتت إىل أن إيس�كو، س�يكون 
عليه البحث عن ناد آخر، حال وصول رامزي للملكي، 

يف ظل تدهور عالقته باملدرب سانتياجو سوالري.

ريال مدريد يبدأ 
اتصاالته مع نجم آرسنال

        المستقبل العراقي / وكاالت

تح�وم الش�كوك ح�ول مس�تقبل األملاني 
مس�عود أوزي�ل، صان�ع ألع�اب آرس�نال، 
بس�بب عدم مش�اركته يف بع�ض مباريات 
الفري�ق اللندن�ي هذا املوس�م تح�ت قيادة 
املدرب الجديد أوناي إيمري.وقالت صحيفة 
»ذا ص�ن« الربيطاني�ة، إن الالع�ب األملاني، 

يفك�ر يف الرحي�ل إىل إنرت ميالن خ�الل الصيف 
املقب�ل، للهروب من مقاعد البدالء يف آرس�نال.

ووفًق�ا ملصادر مقربة من أوزي�ل، فإن الالعب 
س�ينظر إىل الخيارات املتاحة أمامه خالل فرتة 
االنتق�االت الصيفي�ة املقبلة، حي�ث من املقرر 
أن يبقى يف آرس�نال حتى نهاية املوس�م الحايل 
عى األقل. وكان إنرت ميالن يسعى لضم الالعب 
خ�الل الصيف املايض، قبل أن يتمكن آرس�نال 

من إقن�اع أوزيل بالتوقيع ع�ى عقد جديد مع 
الفري�ق حت�ى صي�ف 2021.ومن�ذ أن وص�ل 
املدرب أوناي إيمري، بات الالعب األملاني يعاني 
من قلة املش�اركة، وخاصة بعد استبعاده من 
املباراة األخرية أمام بورنموث.ولفتت الصحيفة 
إىل أن بيع آرس�نال ألوزيل سيعني التخلص من 
راتب كبري يبلغ 350 ألف إس�رتليني أس�بوعًيا، 

مع إمكانية التعاقد مع العب أصغر.

أوزيل يسعى للهروب من آرسنال إىل الدوري اإليطايل

            المستقبل العراقي / متابعة
 

عرب ل�وكاس فاس�يكز العب ري�ال مدريد، عن 
س�عادته بتحقيق االنتصار بهدفني دون رد عى 
فالنس�يا، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 

ال�14 يف الليجا.
وقال فاس�كيز، خ�الل ترصيحاته لقن�اة ناديه 

لع�ب  »الفري�ق  الرس�مية: 
املباري�ات  يف  بش�جاعة 

نك�ون  أن  وعلين�ا  الكب�رية، 
ُسعداء للغاية«.

وأضاف: »لقد لعبنا بشكل جيد جًدا 
يف الش�وط األول بالضغط والسيطرة، 

وأردنا استعادة الكرة يف منطقة الخصم 
لنكون أق�رب للتس�جيل، ويجب علينا 

تحس�ني ذلك بش�كل أك�رب«. وتابع: 
ه�ذه  لتحقي�ق  يق�ودك  »العم�ل 
األش�ياء، ونح�ن ل�م ُنه�زم يف 5 
م�ن آخ�ر 7 مباري�ات وه�ذا أمر 
جيد ج�ًدا، وهذا يعن�ي أننا نعمل 

بش�كل جيد من الهجوم وحت�ى الدفاع، ونحن 
كتلة واحدة«.وواصل: »أنا س�عيد جًدا ملساعدة 
الفريق عى الفوز باملباريات بتسجيل األهداف، 
وبنزيم�ا صنع يل هدفني وه�ذا ُيثبت أنه أفضل 
مهاجم يف العالم، وكل يشء يفعله بشكل ُمذهل 

ويفيد من حوله«.
واختت�م: »تواج�د العب�ني محلي�ني يف الفريق؟ 
إنه يشء جيد جًدا ويعكس عمل املس�ؤولني عن 
الشباب يف النادي، واألمر ليس صدفة ألن النادي 

يخطط لذلك منذ سنوات«.

فاسكيز: بنزيام أثبت أنه أفضل 
مهاجم يف العالـم

             بغداد/ المستقبل العراقي

أبدت الهي�أة االدارية لنادي الق�وة الجوية الريايض 
امتعاضها الش�ديد، من الهجمة املنظمة التي شنَت 
عى الفريق بعد مباراة الرشطة وتداول أخبار كاذبة 

ال ترتقي للمهنية واملصداقية.
وذكر نائب رئيس الهيأة وليد الزيدي يف بيان، ال أعرف 
الرس من تداول أخبار ال صحة لها باألساس، وعندما 

يتم تكرار األمر ضدك فهذا اليشء مقصود!«.
وأض�اف الزي�دي، ان« اإلع�الم ل�م يع�د يبحث عن 
الحقيق�ة، اإلعالم يبحث ع�ن االثارة من خالق خلق 
املشاكل والفتن وصناعة أخبار كاذبة يف وقت يعيش 

في�ه الفري�ق باس�تقرار كامل من جمي�ع النواحي 
الفنية واالداري�ة واملالية«. وأوضح ان« الكالم حول 

نية اإلدارة باالستغناء عن خدمات املدرب باسم 
قاس�م هو كالم فارغ، لقد تعودنا عى 

الشائعات املغرضة التي تريد النيل 
من اس�تقرار الفري�ق«. وتابع 

لن�ادي  االداري�ة  الهي�أة  ان« 
الجوية، س�وف تتخذ  القوة 
موق�ف ص�ارم اتج�اه كل 
م�ن يح�اول التأث�ري عى 
مس�رية الفري�ق يف قادم 

األيام«.

اجلوية: لن نستغني عن خدمات 
             بغداد/ المستقبل العراقيباسم قاسم

 
وافق نجم تشيليس عى تجديد عقده مع البلوز، رغم 
أن العق�د الحايل ينته�ي يف صيف عام 2020.وقالت 
صحيف�ة »تيليج�راف« الربيطانية، إن تش�يليس 

س�وف يعلن عن تجديد عقد س�يزار أزبيليكويتا يف 
األي�ام القليلة املقبلة، بعدما أعلن مؤخرًا عن تجديد 
عقدي نجولو كانتي وماركوس ألونس�و. وأش�ارت 
الصحيف�ة إىل أن العق�د الجدي�د لالع�ب اإلس�باني 
س�وف يمتد حت�ى صي�ف 2022، مع زي�ادة راتب 

الالعب األس�بوعي إىل 150 ألف إس�رتليني بداًل من 
120 ألف إس�رتليني.وانضم س�يزار إىل تش�يليس يف 
عام 2012 قادًما من مارسيليا الفرنيس، ولعب مع 
الفريق يف مركزي الظهريين األيمن واأليرس، وحتى 

اآلن خاض مع البلوز 297 مباراة.

نجم تشيليس يوافق عىل جتديد عقده

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

تح�اول الرشطة يف فلورنس�ا تحديد 
كتب�وا  الذي�ن  األش�خاص  هوي�ة 
عبارات مهينة ضد نادي يوفنتوس 
عى الج�دران، قب�ل املب�اراة أمام 
فيورنتين�ا، أمس الس�بت، ضمن 
منافس�ات الجول�ة ال��14 م�ن 

اإليطايل.وكتب بعض مش�جعي  ال�دوري 
فيورنتين�ا عب�ارات مس�يئة تس�خر من 
ضحاي�ا فريق يوفنتوس يف كارثة اس�تاد 
هيس�ل يف بروكس�ل ع�ام 1985 بنهائي 
كأس األندي�ة األوروبي�ة أم�ام ليفربول، 
والت�ي راح ضحيته�ا 39 م�ن جماه�ري 
الفريق اإليطايل.ونقلت وكالة أنباء »أنسا« 
اإليطالية عن داريو نارديال عمدة فلورنسا 

قوله إن العبارات املس�يئة تم محوها من 
عى الج�دران. وقال نارديال »هذه كلمات 
مخزي�ة، ت�م كتابته�ا من قب�ل حمقى ال 

يمثلون القلب الحقيقي لفلورنسا«.
املدي�ر  أليج�ري،  أن ماس�يمليانو  يذك�ر 
باعتق�ال  طال�ب  ليوفنت�وس،  الفن�ي 
جماهري فيورنتينا التي أس�اءت لضحايا 

البيانكونريي.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ال النمس�اوي دومينيك ثيم إن التنس ليست الرياضة 
الوحيدة املغرم بها، فعندما ال يتواجد عى أرض امللعب، 
يحب كثريًا لعب ومش�اهدة كرة الق�دم، مؤكًدا أنه واحد 

من أكرب املشجعني لنادي تشيليس اإلنجليزي.
 Salzburger« لصحيف�ة  ترصيح�ات  يف  ثي�م  وق�ال 
Nachrichten« النمس�اوية: »أملك ش�غًفا كبريًا تجاه كرة 

الق�دم، وأتابع أكرب ع�دد ممكن من املباري�ات يف الدوريات 
األوروبي�ة الك�ربى، ون�ادًرا م�ا أفوت مب�اراة لتش�يليس«. 
وأعرب ثيم عن س�عادته بتألق فريق نمساوي يف املسابقات 
األوروبي�ة، حي�ث يس�طري فريق ري�د بول س�الزبورج عى 
املجموعة الثانية يف ال�دوري األوروبي برصيد 15 نقطة من 

5 مباريات.
وعن تألق س�ازبورج، قال ثي�م: »األمر ال يصدق، هذا أفضل 

يشء من املمكن أن يحدث لكرة القدم النمساوية«.

الرشطة اإليطالية تبحث عن أصحاب العبارات املسيئة ليوفنتوس

ثيم يكشف عن ناديه املفضل يف كرة القدم
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

هادي جلو مرعي الحقوقي ماجد الحسناوي
بني نهاية نوفمرب ومطلع ديس�مرب ذه�ل العالم بحركة أصحاب 
الس�رات الصف�راء املطالب�ني بتخفيض الرضائ�ب والزيادات يف 
أس�عار املحروقات.. علينا أوال أن نبعد فرضيات ساذجة وتافهة 
يس�وقها جزء من اإلعالم العربي كفرضية دور اإلخوان املسلمني 
يف إضطرابات فرنس�ا، أو إن املهاجرين العرب واملسلمني، وأولئك 
القادم�ني م�ن مجاهي�ل أفريقيا وآس�يا لعب�وا دورا فيها، فهي 
فرضي�ات لإلس�تهالك املحيل الأكث�ر تتقبلها فئات م�ن املتلقني 
الس�لبيني القابعني يف غرفهم، واملتس�مرين قبالة شاشات تلفاز 

يتحدث فيها قرقوزات الحوارات السياسية وبرامج التوك شو.
فرنسا تحدثت عن جيش أوربي، ولم تلق إستجابة، لكن الواضح 
إن باريس بمعاونة برلني تمكنت من صناعة شكل مختلف ألوربا 
الحديثة املستقلة والطامحة، وهذا مااغاظ األمريكيني والصينيني 
والروس الذين يحتفظون باس�باب الدفع بإتجاه إضعافها، لكن 
لكل طرف أس�بابه ورغبته بمستوى إضعاف يتالقى ومصالحه.

فأمريكا تريد إبقاء القارة العج�وز ضمن دائرة الهيمنة املطلقة 
سواء من خالل حلف الناتو، أو التبعية اإلقتصادية، وروسيا تريد 
إس�تعادة القارة م�ن الهيمنة األمريكية وإغرائه�ا بمحفزات، يف 
النهاية المناص من التعاون بني موسكو وعواصم أوربا القريبة 
م�ن بعض. تدف�ع الصني بقوى اإلش�راكية إلح�داث الفوىض.. 
عموم�ا يرغ�ب كبار العال�م بأن تبق�ى أوربا صانعة للس�اعات 
وللعط�ور ولألجبان، وأن ترك خيار اإلس�تقاللية والتفرد، وهنا 
تكم�ن الخطورة التي قد تدفع اىل إضطرابات يف بلجيكا وإيطاليا 
املنهارة يف األساس، بينما س�تحاول أملانيا عمل مصدات لحماية 
نفس�ها، بعد أن نجحت واشنطن يف سحب بريطانيا العظمى من 
اإلتحاد األوربي، وكشفت ظهره للريح، وليس مستبعدا التصعيد 
أكث�ر بزيادة جرعات القومية والش�عبوية يف رشق أوربا كما هو 
الح�ال يف بولندا ورومانيا وهنجاريا والتش�يك والس�لوفاك لدفع 

هذا القسم من القارة اىل التقسيم من جديد.
مامن ش�ك أن فرنس�ا اصبحت دولة مهاجري�ن، وهي عبء عىل 
أورب�ا، لكنها دولة تاريخي�ة يمتد فيها نظ�ام اإلدارة أللف عام، 
وهي قادرة عىل فعل الكثري، والطموح هو وقفها، وليس إلغاءها. 
فالوالي�ات املتحدة وروس�يا والصني يردن أن تس�تمر هيمنتهن 
ك�دول كربى عىل العالم، وأن تكون أوربا مس�تهلكة، أو بصناعة 
سطحية، والتتمكن من اإلستقالل الكامل، فهذه الدول لديها من 
الهموم مايكفي عىل صعيد السياسة واإلقتصاد، وهي تعاني من 

ركود عاملي وتحديات عىل حدودها، ولديها نزاعات فيما بينها.
العالم كله يف خطر..

من حقوق الشعب عىل الدولة حق املرء يف الكالم والكتابة 
كما يش�اء كما حقه يف العمل ويف العبادة وهذه الحقوق 
البد منها عندما يكون للش�عب الحق الكامل يف الس�يادة 
وحري�ة ال�رأي هي فرص�ة لإلص�����������الح واالداة 
لش�ن الحمالت السياس�ية والربوية ض�د الواقع الراهن 
وحرية التعبري يجب ان تشمل الحياة العامة بكاملها وان 
البح�ث عن املعرفة يجب ان يبق�ى حرا دون عائق ويتاح 
للمعلم����������ني التوس�ع يف افكاره�م يف مختل�ف 
املجاالت ومن مقتضيات حرية التعبري ان ترفع الحكومة 
يديه�ا ع�ىل جمي�ع نواح�ي الحي�اة وان�ه ذو اهمية من 
ناحية النظرة السياس�ية يف املجتمعات الديمقراطية وان 
اس�كات ش�خص او جماعة عن التعبري عن آرائه ووضع 
القيود يف رشح افكاره مما يؤدي اىل انكماشه تحت تأثري 
الرقاب�ة وله�����������ذا حرية التعب�ري رضورة لبناء 
مجتم�ع قاب�ل للحياة وتوف�ري املعرفة ليمك�ن ترصفهم 
ب�ذكاء ومعرف�ة وفه�م ان وثيقة حقوق االنس�ان لألمم 
املتحدة تؤكد حق االنسان يف الرأي والتعبري والسعي وراء 
املعلوم�ات واالفكار ونرشها والغ�رض من هذا التخفيف 
م�ن حدة الس�����������ياس�ات التي تتبعها الس�لطة 
فالتفك�ري والتعبري هما الدورة الدموية للديمقراطية وان 
الديمقراطي�ة ليس�ت الش�كوى من الخدمات ومش�اكل 
كله�ا  املستش�فيات  واح�������������وال  املواص�الت 
مس�ائل لم يغلق باب الكالم عنها وكذلك ليس�ت مناقشة 
خط�ة التنمي�ة او خط�ة الزراع�ة والصناع�ة او التعليم 
وهذه م�ن اختصاص الخرباء وانما مج�ال الديمقراطي 
وه����������و العمل الس�يايس من الناحي�ة الداخلية 
والخارجية واملحافظة عىل التوازن الوطني ويكون الشعب 
مصدر الس�لطات وكل انسان ينش�د ألمت�����������ه 
الخ�ري ع�ن طري������������ق الحرية ويش�ارك برأيه 
وجهده يف بناء الش�وامخ يف ب�الده وكل قيد يفرض عليه 
يجمد مواهب�ه وقدرات�ه ويجعله مواطن ات�كايل ينفض 
يده من مسؤوليت�������������ه اتجاه بالده ويصبح 
بذل�ك اداة هدم وتخريب فحري�ة التعبري هي اول حق من 
حقوق االنس�ان وتجعل من الفرد انسانا يشعر بوجوده 
وانس�انيته ويح���������س بواجبه ومس�ؤوليته نحو 
وطنه والحرية نعمة جعلها الله حق االنسان الطبيعي يف 

الحياة كنعمة الهواء والشمس .

من	يريد	إسقاط	فرنساحرية	التعبري	حق	سيايس	

يمكن أن تحمل املض�ادات الحيوية وعدا 
يف إطال�ة الحياة، ولكن لي�س عن طريق 

التخلص من العدوى القاتلة.
ويدع�ي باحث�ون أن األدوية ق�د »تعدم« 
الخالي�ا األك�رب س�نا أو الهرم�ة، الت�ي 
فق�دت الق�درة ع�ىل االنقس�ام وترتبط 
باالضطرابات املرتبط�ة بالعمر. ويعتقد 
أن شيخوخة الخاليا هي السبب الجذري 
يف اإلصاب�ة باألم�راض، مث�ل الرسط�ان 

وأمراض القلب وحتى الخرف.
وتوصل علماء جامعة س�الفورد إىل هذا 
االكتش�اف باس�تخدام األزيثروميس�ني، 
الذي يعال�ج العدوى املرتبطة بالس�يالن 
وحت�ى مرض Lyme. وع�رّض الباحثون 
بقي�ادة الربوفيس�ور، مايكل ليس�انتي، 

خاليا طبيعية وأخرى »قديمة« من جلد اإلنسان 
ونس�يج الرئة، إىل عامل مدمر للحمض النووي. 
ثم أضافوا املضادين الحيويني، األزيثروميس�ني 
وroxithromycin، ملقارن�ة القدرة عىل التخلص 
من الخاليا القديمة. وأظهرت النتائج أن جرعة 
واحدة منخفضة من األزيثروميسني، قتلت %97 
من الخاليا القديمة، مع استمرار ازدهار الخاليا 
الس�ليمة. وقال الربوفيس�ور ليس�انتي: »ربما 

اكتشفنا طريقة غري مكلفة وسهلة االستخدام، 
للقضاء عىل خاليا الشيخوخة الضارة بالجسم. 
لقد كانت هذه نتيجة مذهلة، وفوجئنا بقدرتها 
عىل منع مجموعة متنوعة من األمراض املرتبطة 
بالشيخوخة«. واستطرد موضحا: »لقد ثبت أن 
املض�اد الحيوي، أزيثروميس�ني، يمد العمر لدى 
مرىض التليف الكييس لعدة س�نوات. ويف األصل، 
كان ُيعتقد أن هذا املضاد الحيوي يقتل البكترييا 
الض�ارة ل�دى م�رىض التلي�ف الكي�يس، ولكن 

اختباراتنا تسلط الضور عىل ما يمكن أن 
يحدث يف الواقع«.

ويعتقد أن األزيثروميس�ني يجرب الخاليا 
القديم�ة ع�ىل »قت�ل نفس�ها«، وإيقاف 
إم�دادات الطاقة له�ا. وأش�ارت النتائج 
أن  إىل   ،Aging مجل�ة  يف  ُن�رشت  الت�ي 
roxithromycin يقت�ل 70% م�ن خالي�ا 
الشيخوخة بالطريقة نفسها التي يعمل 
به�ا األزيثروميس�ني، ولكن�ه يس�تهدف 

أيضا بعض الخاليا السليمة.
الت�ي  االلتهاب�ات  إن  الباحث�ون  وق�ال 
تس�ببها الخاليا القديم�ة، قد ترافق مع 
بداي�ة الرسط�ان باإلضاف�ة إىل انتش�ار 

املرض.
وتجدر اإلش�ارة إىل أن الدراسات السابقة 
أظهرت أن األزيثروميس�ني يتخلص من الخاليا 
التي تس�بب التهاب الرئة لدى الفرئان املعرضة 

لإلشعاع.
وتأتي هذه الدراسة وسط مخاوف من مقاومة 
املض�ادات الحيوية، خاص�ة أن منظمة الصحة 
العاملي�ة حذرت يف الس�ابق من أن�ه يف حال عدم 
اتخاذ اإلج�راءات الالزمة، ف�إن العالم يتجه إىل 

عرص »ما بعد املضاد الحيوي«.

هل	يكمن	ينبوع	الشباب	يف	املضادات	احليوية؟

املياه	»تلتهم«	جزيرة	هندية	وترعب	سكاهنا
حج�م  أن  الهندي�ة  غورام�ارا  س�كان  أك�د 
جزيرتهم تقلص بنح�و النصف تقريبا خالل 

العقدين املاضيني.
ويرغ�ب الكث�ريون م�ن س�كان الجزي�رة يف 
مغادرة منازلهم حيث أن مس�احتها تتقلص 
عاما بعد عام بس�بب ارتفاع منس�وب مياه 
البحر، إال أنهم ال يس�تطيعون تحمل تكاليف 
االنتق�ال. وتبلغ مس�احة الجزي�رة 4.6 كلم 
مرب�ع، وهي جزء م�ن دلتا س�وندرابان عىل 
خلي�ج البنغ�ال، وق�د س�جلت انخفاض�ا يف 
مس�احتها بمقدار النصف تقريبا، يف غضون 
إىل  باإلضاف�ة  األخ�رية،   20 ال��  الس�نوات 
انخف�اض عدد س�كان القرية ع�ىل الجزيرة 
الصغرية من 7 آالف نسمة قبل عرش سنوات، 
إىل 4800 نس�مة، اآلن. وق�ال زعيم القرية يف 
الجزي�رة الت�ي تبع�د 150 كيلوم�را جنوبي 

مدينة كلكتا الهندية، س�انجيب ساجار: »إذا 
أصابت موجة مد )تسونامي( أو إعصار كبري 

هذه الجزيرة فسينتهي أمرنا«.
وتضم دلتا س�وندرابان التي تتقاسمها الهند 
وبنغ�الدش أكرب غاب�ة مانج�روف يف العالم، 
وه�ي نبات�ات تعي�ش يف البيئات الش�اطئية 

املالح�ة، كما تعي�ش فيها النم�ور والدالفني 
والطيور والزواحف النادرة املعرضة للفناء.

وتعد جزيرة غورامارا، واحدة من جزر عديدة 
يف الدلتا تأثرت بارتفاع مس�توى البحر وتآكل 
الرب�ة الذي يقول الخرباء إن�ه نتاج للتغريات 
املناخي�ة. ويقول الس�كان إن مياه الفيضان 
ت�زداد س�وءا وته�دد بيوتهم وأرزاقه�م، وقد 
أكد س�اجار أن نص�ف القرويني مس�تعدون 
لالنتقال إذا وفرت لهم الحكومة أرضا مجانية 
يف منطق�ة آمنة، لكنهم ل�م يتلقوا أي رد عىل 

طلب التعويض أو نقل الناس من الجزيرة.
وق�د حولت الفيضانات ش�واطئ الجزيرة إىل 
تربة طينية عىل حوافها قطع من أشجار جوز 
الهند، وتدمر الفيضان�ات البيوت ومحاصيل 
النبات�ات الورقية الثمينة الت�ي يقتات عليها 

الكثريون من سكان الجزيرة.

اكتشاف	عالقة	غري	عادية	بني	الربو	والسمنة
اتض�ح للعلم�اء أن الوزن الزائ�د يزيد من خطر 
إصابة األطفال بالربو أو غريه من أمراض املناعة 
الذاتية. ويقول تريي فينكل، طبيب األطفال من 
مستش�فى نيمور لألطف�ال يف الواليات املتحدة، 
يف مقال نرشت�ه مجل�ة Pediatrics: »يعد الربو 
من األمراض األكثر ش�يوعا بني الجيل الناش�ئ، 

ويكلف اآلب�اء واألطفال ونظام الرعاية الصحية 
كثريا. لقد أظهرنا أن حماية األطفال من السمنة 
تس�اعد يف تخفيض مرىض الربو يف املس�تقبل«.

وحدد الفريق العلمي برئاسة فينكل كيفية تأثري 
الس�منة يف تطور الربو عن�د األطفال، من خالل 
تحليل نتائج الدراس�ات التي أجريت يف الواليات 

املتح�دة يف الس�نوات الثماني األخرية. وش�ملت 
الدراس�ة أكثر من 40 ألف طفل أعمارهم 17-2 
س�نة، يع������ان�ون من أنواع الرب�و املختلفة 
و100 أل�ف آخري�ن يعانون من الس�منة. وعند 
مقارنة املجموعتني، توصل العلماء إىل اكتش�اف 

سبب معني.

بغداد / المستقبل العراقي

كشف قس�م املشاريع الهندس�ية والفنية يف 
العتبة الحسينية املقدسة عن املساحة الكلية 
الت�ي س�يضيفها م�رشوع صح�ن العقيلة 
زينب اىل صحن مرقد االمام الحسني )عليهم 

السالم(.
وقال رئيس القس�م حس�ني رضا مهدي »ان 

م�رشوع صحن العقيلة زينب عليها الس�الم 
سيضيف مس�احة تعادل ب�)8( اضعاف من 
مس�احة ص������حن مرقد االمام الحسني 
)عليه السالم( وان مساحة املرشوع تبلغ 52 
الف مر مربع يف حني يبلغ مس�احة الصحن 
الحس�يني 6000 م�ر مرب�ع يض�اف له�ا 
مس�احة الرسادي�ب االرب���������عة التي 
هي طور االنج�از والبالغ مس�احتها 4000 

مر مربع فضال عن مس�احة الحرم الداخيل 
للمرقد والبالغة 3000 مر مربع«.

واش�ار مه������دي اىل ان، املرشوع يشتمل 
عىل عدة مراف�ق خدمية ع�دة منها املضيف 
وامل���������نش�آت الصحي�ة، إضاف�ة اىل 
البناء الجدي�د ملتحف اإلمام الحس�ني )عليه 
الس�الم(  واملكتب�ة  وتوس�عة مق�ام الت�ل 

الزينبي.

العتبة	احلسينية:	صحن	العقيلة	زينب	سيضاعف	مساحة	صحن
	مرقد	االمام	احلسني	»	عليه	السالم«اىل	)8(	اضعاف

بـ	16	كامريا..	»إل	جي«	تطلق	هاتفًا	ال	مثيل	له! الساعة	الذكية	تضيف	عامني	إىل	حياة	مرتدهيا!
ذكر موقع »GizChina« أن رشكة »إل جي« سجلت مؤخرا براءة اخراع 

لهاتف بمواصفات غري مسبوقة.
ويتميز هذا الهاتف وفقا للصحيفة بأنه س�يأتي ب� 16 كامريا أساسية، 
تتموض�ع عىل ش�كل مربع ع�ىل الواجه�ة الخلفية، وكل واح�دة منها 
مزودة بعدسة مائلة بزاوية معينة ما سيساعد عىل إعطاء الفيديوهات 

والصور أكرب قدر من الدقة.
كما سيساعد العدد الكبري من الكامريات وزوايا ميل عدساتها املختلفة 
ع�ىل التق�اط صور من ع�دة جوانب لجس�م مع�ني، ودمجه�ا بصورة 

متحركة تعطي تصورا ثالثي األبعاد لهذا الجسم.
وم�ن املف�رض أن تصن�ع »إل جي« ه�ذا الهات�ف يف الوالي�ات املتحدة 
وبالتعاون مع بعض الرشكات املحلية هناك، وتطلقه أواخر العام املقبل 

بسعر يفوق 1000 دوالر.

قالت دراسة حديثة إن الساعات الذكية يمكن أن تساعد يف إضافة عامني 
إىل حيات�ك. وتكش�ف األبحاث التي أجري�ت عىل 420 ألف بال�غ، أن أولئك 
الذين يس�تخدمون جهاز تتبع اللياقة البدني�ة، مقرنني بنظام املكافآت، 
يقوم�ون بما يق�ارب 5 أيام من النش�اط اإلضايف كل ش�هر، والتي يقول 

الباحثون إنها ترجم إىل عامني إضافيني من الحياة.
وأظهرت الدراسة أن أكرب التحسنات شوهدت بني أولئك الذين يعانون من 

زيادة الوزن وأولئك الذين كانوا أقل نشاطا.
وحصل نحو واحد من كل خمس�ة مشاركني عىل ساعات آبل الذكية، كما 
قدم�ت خصومات من قبل رشك�ة »Vitality« إذا بلغ املش�اركون أهدافا 
معينة.وظ�ل جميع املش�اركني نش�طني ملدة أس�بوعني تقريب�ا قبل بدء 
الدراس�ة، ووجد الباحثون أن ه�ؤالء الذين لديهم س�اعات ذكية ارتفعت 
لديهم مس�تويات التمارين بنس�بة الثلث عىل مدار عامني، وفقا للدراسة 
الت�ي تع�د األك�رب عىل اإلط�الق يف مج�ال التكنولوجي�ا الذكي�ة وعالقتها 
بالصحة. ويقدر الباحثون أن النشاط اإلضايف عزز متوسط العمر املتوقع 

للمستخدمني بسنتني إضافيتني.


