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اإلمام احلسني )عليه السالم(

ا يَرُجو،  َمن َحاوَل أمراً مبعصيةمِ اهللمِ َكان أفَوت لمِ

ا يَحَذر وَأسرَع لمِ

ص2جملس األنبار يتحدث عن »خمطط أمريكي« جلر احلشد الشعبي إىل معارك يف سوريا

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

رئيس اجلمهورية يستقبل رئيس جملس القضاء األعىل ويؤكد عىل رضورة دعم استقاللية القضاء

النائب األول لرئيس الربملان يدعو املحامني للمشاركة بتعديل قانون املحاماة

»حكم العائالت« يسيطر عىل كردستان
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

لم تس�فر االنتخابات التي جرت يف إقليم 
كردس�تان عن تغي�رات كب�رة، فحكم 
العوائل ما زال يس�يطر عىل السياسية يف 
إقليم كردس�تان، ويبدو أن ابناء بارزاني 
وطالباني سيعودون إىل تقاسم املناصب 
الرئيس�ية، فيم�ا يس�تلّم املقربون منهم 

املناصب األقل.
وأمس االثنني، اعلن الحزب الديمقراطي 
الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني عن 
تسمية مرشحيه لش�غل منصبي رئاسة 

إقليم كردستان والحكومة املقبلة.

وق�ال املتح�دث باس�م الح�زب، محمود 
محمد، يف مؤتمر صحف�ي عقب إجتماع 
اللجن�ة القيادي�ة للح�زب الديمقراط�ي 
برئاس�ة مس�عود بارزاني، أن »مرش�ح 
الح�زب لرئاس�ة اقلي�م كردس�تان ه�و 
نيحرفان بارزاني« إبن ش�قيق مس�عود 
بارزان�ي، مش�را إىل مرش�حهم لش�غل 
منص�ب رئاس�ة الحكوم�ة املقبل�ة ه�و 

مرسور بارزاني، نجل مسعود بارزاني.
وأوضح أن حزبه س�يبدأ مباحثات خالل 
االي�ام املقبل�ة م�ع االط�راف والجه�ات 
السياسية يف اقليم كردستان حول تشكيل 
الحكومة الجديدة لالقليم«، مشرا إىل أن 

»قيادة الحزب قررت تش�كيل لجنة لهذا 
الش�أن«.وتابع محم�د أن »قيادة الحزب 
نيجرف�ان  برتش�يح  مقرتح�ا  قدم�ت 
كوردس�تان،  اقلي�م  لرئاس�ة  بارزان�ي 
ومرسور بارزاني لرئاسة وزراء االقليم يف 
التشكيلة الحكومية الجديدة«، مشرا اىل 
ان »هذا املقرتح س�يتم عرضه عىل باقي 
االط�راف والجه�ات السياس�ية يف إقليم 
كردس�تان«.بدوره، دعا االتحاد الوطني 
الكردس�تاني إىل ع�دم الع�ودة إىل املربع 
األول خ�الل مفاوضات تش�كيل حكومة 

إقليم كردستان الجديدة.
التفاصيل ص2

هيأة النزاهة وجهاز املخابرات 
يوقعان اتفاق تعاون لتبادل املعلومات 

واسرتداد األموال واملطلوبني 

املنافذ احلدودية:
 احالة مسافر عراقي للقضاء بحوزته 

مادة خمدرة يف زرباطية

االمانة العامة ملجلس الوزراء
 توجه اللجنة املعنية بتفعيل األنشطة 

الالصفية يف عموم املدارس
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عدوى »السرتات الصفراء« تتفشى يف اوربا
      بغداد / المستقبل العراقي

صّع�د املتظاه�رون ذوو »الس�رتات الصفراء« 
احتجاجاتهم يف فرنسا امس االثنني، وحارصوا 
11 منشأة لتخزين الوقود تابعة لرشكة النفط 

والغاز الفرنسية )توتال(.
ولوح�ظ أن 75 م�ن أص�ل 2200 محطة وقود 
تملكه�ا رشكة »توت�ال« يف فرنس�ا تعاني من 

نقص يف الوقود.
وانطلق�ت االحتجاج�ات الجماهري�ة لحركة 
»الس�رتات الصفراء«، التي تع�ارض عىل وجه 
الخصوص زيادة أسعار البنزين والرضائب، يف 

فرنس�ا يوم 17 ترشي االول امل�ايض. وانتقلت 
عدوى احتجاجات حراك »الس�رتات الصفراء« 
إىل هولندا. ووجهت »السرتات الصفراء« دعوة 
طارئة عن طريق وسائل التواصل االجتماعي، 
وخاصة موق�ع تويرت، للمش�اركة يف مظاهرة 
س�لمية تنطلق يف أمسرتدام يوم السبت املقبل، 
املوافق 8 ديسمرب الجاري، للمطالبة بتخفيض 
الرضائب وتحسني الخدمات الصحية واستقالة 

الحكومة الحالية.
وذكرت وكالة »أ دي«، اإلخبارية الهولندية عىل 
موقعه�ا اإللكرتون�ي، أن متظاهري الس�رتات 
الصف�راء حصل�وا عىل ترخيص م�ن البلدية يف 

أمس�رتدام إلطالق مظاهرة يوم السبت املقبل، 
وتم تسجيلها رسميا.

وع�ىل الرغ�م م�ن أعم�ال الش�غب يف فرنس�ا 
وبروكس�ل، ف�إن بلدي�ة أمس�رتدام تعتربه�ا 
احتجاجا منظما، وفقا للمتحدث باس�م رئيس 

البلدية هالسيما.
وأوضحت الوكالة: »يب�دأ االحتجاج يف الصباح 
يف أمستيل، وينتهي عند ستوبارا. وسيتم ترديد 
األغاني الحماس�ية أثناء املسرة االحتجاجية. 
وتشمل مطالب ذوي السرتات الصفراء خفض 
الرضائ�ب، وتحس�ني نظام الرعاي�ة الصحية، 

ورحيل رئيس الوزراء .

النقل تؤكد عىل استمرارها بدعم هيئة احلج 
بافضل اخلدمات للحجاج واملعتمرين

وزير التجارة يطلق برناجما الكرتونيا للرقابة الشعبية 
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       بغداد / المستقبل العراقي

وجه زعي�م التيار الصدري مقت�دى الصدر، 
أمس االثنني، رس�الة لرئيس مجلس الوزراء 
عادل عبد املهدي، وفيما بني أنه ُرشح ملنصب 
رئاس�ة الوزراء نتيجة استقالليته، دعاه اىل 
عدم االنصياع ملا يجري خلف الكواليس. وقال 
الصدر يف رسالته إن »بعض األيادي تكاتفت 
من جدي�د إلعادة الع�راق إىل س�ابق عهده، 
م�ن تحك�م األح�زاب والفاس�دين، ليعمقوا 
دولته�م، وليجذروا فس�ادهم، وليتس�لطوا 
عىل ث�روات الش�عب ومقدراته، ب�ل ودمائه 

من جديد، وبإمالءات ودعم خارجي«. وتابع 
قائالً: »لكنني س�ارعت وبمعية األخ املجاهد 
)هادي العامري(، إىل احتواء األزمة، وإخراج 
العراق من املحاصص�ة املقيتة، ومن األيادي 
األثيمة، التي نهبت ميزانية العراق وخراته، 
ع�رب صفقات الفس�اد،، وها ه�ي تعود من 
جدي�د لزعزعة هذا التوافق ب�ني أكرب كتلتني 
انتخابيت�ني، وأنى لهم ذلك«. وأش�ار إىل أنهم 
»الي�وم منزعجون م�ن التغري�دات، التي ما 
انفكت تضع العراق ع�ىل الطريق الصحيح، 
وتؤس�س إىل عمل ممنهج، ودولة ذات أسس 
صحيحة، لذا س�ارعوا إىل تحالفات طائفية، 

الساس�ة  تجم�ع  ظاهره�ا  يف  كان�ت  وإن 
الش�يعة والس�نة، إال أنها يف حقيقتها مبنية 
عىل الرصاع�ات والصدامات الس�ابقة، فلن 
ت�دوم، ألنه�م يتحالف�ون م�ن أج�ل مغانم 
سياس�ية، ويختلفون عىل مصالح الشعب«. 
وأردف زعيم التي������ار الصدري قائالً إنه 
»صار لزام�ا علينا، ووف�ق التوافق أعاله أن 
نس�تمر عىل ما اتفقنا عليه، ووفق تطلعات 
الش�عب من جه�ة، وامل���رجعي�ة من جهة 
أخ�رى، لتقوية الدولة من دون تجذير لحزب 

أو فئة أو عرق«.
التفاصيل ص2

الصدر يوجه رسالة لرئيس الوزراء: ال تنصاع ملا جيري 
خلف الكواليس
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الرافدين يعلن »سلفة الكرتونية رسيعة« للموظفني واملتقاعدين
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرافدين، أمس االثنني، عن استمراره 
يف منح السيلف للموظفيني واملتقاعدين عن طريق 

البطاقة االلكرتونية.
وقيال املكتيب االعالميي للميرصف يف بييان تلقيت 
»سيلف  ان  منيه،  نسيخة  العراقيي«  »املسيتقبل 
املوظفني واملتقاعدين يكون التقديم اليها ألكرتونياً 
عن طريق فروع املرصف املخصصة باملنح يف بغداد 

واملحافظات«.
وأشيار اىل ان »السيلف االلكرتونية بدون كفيل وان 
تسليفها لألشخاص الراغبني لها والحاملني ألدوات 

الدفع االلكرتوني يستغرق فرتة قصرية«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ليم تسيفر االنتخابات التيي جيرت يف إقليم 
كردستان عن تغيريات كبرية، فحكم العوائل 
ميا زال يسييطر عيى السياسيية يف إقلييم 
كردستان، ويبدو أن ابناء بارزاني وطالباني 
سييعودون إىل تقاسيم املناصب الرئيسيية، 

فيما يستلّم املقربون منهم املناصب األقل.
وأميس االثنيني، اعلين الحيزب الديمقراطي 
الكردسيتاني برئاسية مسيعود بارزاني عن 
تسمية مرشحيه لشغل منصبي رئاسة إقليم 

كردستان والحكومة املقبلة.
وقال املتحدث باسيم الحزب، محمود محمد، 
يف مؤتمير صحفيي عقيب إجتمياع اللجنية 
القيادية للحزب الديمقراطي برئاسة مسعود 
بارزانيي، أن »مرشيح الحزب لرئاسية اقليم 
كردستان هو نيحريفان بارزاني« إبن شقيق 
مسيعود بارزاني، مشريا إىل مرشحهم لشغل 
منصب رئاسية الحكومة املقبلة هو مرسور 

بارزاني، نجل مسعود بارزاني.
وأوضح أن حزبه سيبدأ مباحثات خالل االيام 
املقبلية ميع االطيراف والجهات السياسيية 
يف اقلييم كردسيتان حول تشيكيل الحكومة 
الجديدة لالقليم«، مشريا إىل أن »قيادة الحزب 

قررت تشكيل لجنة لهذا الشأن«.
وتابع محمد أن »قيادة الحزب قدمت مقرتحا 
برتشييح نيجريفيان بارزاني لرئاسية اقليم 
كوردستان، ومرسور بارزاني لرئاسة وزراء 
االقلييم يف التشيكيلة الحكوميية الجديدة«، 
مشيريا اىل ان »هذا املقرتح سيتم عرضه عى 

باقيي االطراف والجهات السياسيية يف إقليم 
كردستان«.

بدوره، دعا االتحاد الوطني الكردسيتاني إىل 
عدم العيودة إىل املربع األول خالل مفاوضات 
تشيكيل حكومية إقليم كردسيتان الجديدة، 
مبيناً أن السيبيل األفضل لذلك هو االستفادة 
مين االتفاقيية االسيرتاتيجية بيني الجانبني 
وتفعيلهيا بما يجعيل التحالف بيني االتحاد 
الوطني والحزب الديمقراطي عامالً مساهماً 

يف تسهيل تشكيل الحكومة.
ومين املقيرر أن تبيدأ الجولية الثانيية مين 
املفاوضيات قريبياً، األمير اليذي يعتمد عى 
ذهاب وفد الحزب الديمقراطي الكردسيتاني 
مسيؤولو  يشيري  حييث  السيليمانية  إىل 
الديمقراطيي إىل إجراء زيارة إىل املدينة خالل 

األسبوع الجاري.
وتحدثت عضو قيادة االتحاد الوطني، نرمني 
عثمان عين االجتمياع األخري ملجليس قيادة 
االتحياد الذي خصيص جانب منه ملناقشية 
تشيكيل الحكومة الجديدة بالقيول: »نعتقد 
أن رئاسيتي الربمليان والحكومية تدخالن يف 
إطار واحد وال يمكن حسمها عرب مفاوضات 
منفصلية، ألنيه خيالل محادثيات تشيكيل 
الحكومية مع الحزب الديمقراطي قيل إذا ما 
شيغل الديمقراطي منصيب رئيس الحكومة 

فإن رئاسة الربملان ستكون من حصتنا«.
وأضافيت: »لكن يمكين التعامل مع حسيم 
األخيرى  والتفاصييل  الوزاريية  املناصيب 
كحزمية مسيتقلة«. ومنيذ املصادقية عيى 
نتائيج انتخابات 30 أيلول يف كردسيتان من 

قبيل مجلس القضاء، جيرت حتى اآلن جولة 
محادثيات واحدة بغرض تشيكيل الحكومة 
مين أجيل تبيادل وجهيات النظير والتوصل 
لتفاهمات بشيأن استيضاح ماهية األطراف 

الراغبة باملشاركة يف الحكومة.
وقال املتحدث باسم املكتب السيايس لالتحاد 
الوطنيي الكردسيتاني، سيعدي أحمد بريه: 
»القيوة األوىل بدأت باملفاوضيات ومن املقرر 

املبارشة بالجولة الثانية قريباً بغرض تحديد 
التحالفات، ونرى أنه من الرضوري أن نتفق 
مع الحيزب الديمقراطي يف املرحلية الحالية 

عى تقاسم املناصب وتشكيل الحكومة«.
وأضياف: »ال نيرى أن اعتمياد نظيام توزيع 
النقاط مناسب لتشيكيل الحكومة ولم يكن 
أبداً أساسياً يف تشكيل الحكومات السابقة«، 
والثقيل  الجغرافييا  وضيع  »يجيب  مبينياً: 

الجماهيريي والقيوة العسيكرية واإلداريية 
والسياسيية يف نظير االعتبيار، وهيذا مهيم 

إلنجاح الحكومة«.
وميى بالقول: »لدينا اتفاقية اسيرتاتيجية 
مع الحزب الديمقراطيي وباإلمكان مراجعة 
هيذه االتفاقية وجعلهيا أساسياً لتحالفنا، 
ال يمكين أن نعيود إىل نقطة البدايية، كما لم 
نطالب نحن بتجاهل عدد املقاعد التي حصل 

عليهيا كل حيزب«. ونفيى املتحيدث باسيم 
املكتب السييايس لالتحاد الوطنيي أن يكون 
تفعيل رئاسة إقليم كردستان من مقرتحات 
الحزب الديمقراطي بالقول: »خالل االجتماع 
اقيرتح  السياسييني،  للمكتبيني  املشيرتك 
عضو املكتب السييايس لالتحياد، عمر فتاح، 
تفعيل مؤسسة الرئاسية لكونها تمثل إقليم 
كردسيتان داخل العيراق وخارجه إضافة إىل 
حسيم خصائيص وصالحيات هيذا املنصب 

خالل مفاوضات وضع دستور اإلقليم«.
وأفياد عضيو بمجليس قييادة االتحياد بأن 
»املجليس لم يتطيرق يف اجتماعه للتفاصيل، 
لكنه رفيض تعيني نائبيني لرئيس اليوزراء، 
فضالً عن وجيوب أن يكون لرئييس الربملان 

نائب مستقل ضمن مقاعد الكوتا«.
وعرب سيعدي أحمد بريه عن رفيض االتحاد 
تعيني نائبني لرئيس حكومة إقليم كوردستان 
بالقيول: »إذا ما أردنا أن تكون لدينا حكومة 
مسيتقلة فيجب أن نعترب من أخطاء املايض، 
إذا كانت اإلدارة صلبة فال داعي لوجود نائبني 
أو ثالثة، لكن مين الطبيعي أن يكون لرئيس 

الربملان نائبني«.
وحول املناصب التي يطالب بها االتحاد، قال 
بيريه: »منصب رئيس الربمليان ونائب رئيس 
الحكومية من حصة االتحاد، نحن سينوافق 
عى مرشح الحزب الديمقراطي ملنصب رئيس 
الحكومية والديمقراطيي سييصوت لصالح 
مرشيحنا ملنصب نائيب رئييس الحكومة أياً 
كان«، وهيو بالطبيع منصيب محجوز ألحد 

ابناء طالباني.

أبناء بارزاني لرئاسة الوزراء واإلقليم.. واالحتاد يزج بابناء طالباني للربملان والوزارات

»حكم العائالت« يسيطر عىل كردستان

       بغداد / المستقبل العراقي

وجه زعييم التييار الصيدري مقتدى 
الصيدر، أمس االثنني، رسيالة لرئيس 
مجلس الوزراء عادل عبد املهدي، وفيما 
بني أنه ُرشيح ملنصب رئاسية الوزراء 
نتيجية اسيتقالليته، دعياه اىل عيدم 
االنصيياع ملا يجري خليف الكواليس. 
وقيال الصيدر يف رسيالته إن »بعيض 
األييادي تكاتفيت مين جدييد إلعادة 
العيراق إىل سيابق عهده، مين تحكم 
األحزاب والفاسدين، ليعمقوا دولتهم، 
وليجذروا فسيادهم، وليتسيلطوا عى 
ثروات الشيعب ومقدراته، بل ودمائه 
من جديد، وبإمالءات ودعم خارجي«. 

وتابع قائالً: »لكنني سارعت وبمعية 
األخ املجاهيد )هيادي العاميري(، إىل 
احتيواء األزمية، وإخراج العيراق من 
األييادي  املقيتية، ومين  املحاصصية 
األثيمية، التيي نهبت ميزانيية العراق 
الفسياد،،  وخرياتيه، عيرب صفقيات 
وها هي تعود مين جديد لزعزعة هذا 
التوافيق بني أكرب كتلتيني انتخابيتني، 
وأنى لهم ذلك«. وأشار إىل أنهم »اليوم 
منزعجيون مين التغرييدات، التي ما 
انفكيت تضيع العيراق عيى الطريق 
الصحيح، وتؤسيس إىل عمل ممنهج، 
ليذا  صحيحية،  أسيس  ذات  ودولية 
سيارعوا إىل تحالفيات طائفيية، وإن 
كانيت يف ظاهرهيا تجميع الساسية 

الشييعة والسينة، إال أنها يف حقيقتها 
مبنيية عيى الرصاعيات والصدامات 
السيابقة، فلن تدوم، ألنهم يتحالفون 
من أجل مغانم سياسيية، ويختلفون 
عى مصاليح الشيعب«. وأردف زعيم 
التيار الصدري قائياًل إنه »صار لزاما 
علينا، ووفق التوافق أعاله أن نستمر 
عى ميا اتفقنا علييه، ووفق تطلعات 
الشعب من جهة، واملرجعية من جهة 
أخيرى، لتقوية الدولة من دون تجذير 

لحزب أو فئة أو عرق«.
وخاطيب الصدر عبد املهيدي يف بيانه 
قائالً: »بعد أن توافقنا عى ترشييحك، 
فإننا نعلم أن ذلك وفق التطلعات أعاله، 
وانك )مستقل( لن تميل إىل جهة دون 

أخيرى، وال إىل طائفة دون أخرى، وال 
تسعى إلرضاءات من أجل مناصب، بل 
ألجل تأسييس مرحلية جديدة، تريض 
تطلعات الشعب، ال تطلعات األحزاب، 
مهميا كان انتماؤهيا«. وتابع »اليوم 
أنت ملزم بعدم االنصياع إىل ما يجري 
خلف الكواليس، من تقاسيم املناصب 
وما إىل غري ذلك، بل أن تكون حراً، كما 
عهدناك يف استقالتك السابقة أنذاك«.

وختم قائالً: »نعم ُحر يف تأسيس دولة 
وفق األسس الصحيحة لينعم الشعب 
بحقوقه بكل حرية وكرامة، من خالل 
الهوى  وزراء )تكنقيراط(، مسيتقيل 
والقرار، وال سييما )وزيير الدفاع ( و 
)وزيير الداخليية ( واملفاصيل األمنية 

األخيرى، ويجيب أن ال تنيى القيادة 
األرايض  حيرروا  الذيين  الشيجعان، 
املغتصبة من أيادي اإلرهاب الداعيش، 

فهم األوىل بشغل هذه املناصب«.
ورأى الصدر أن »ذلك ال يعني التسويف 
الحكومية...  تشيكيل  اسيتكمال  يف 
بيل يقع عيى عاتقيك )بيل الجميع(، 
اإلرساع يف ذليك، فيإن نجحت يف وضع 
األسيس الصحيحية دعينياك وقومنا 
حکومتك ال سييما إن أثبت نجاحك يف 
توفيري الخدميات الرضورية للشيعب 
املحروم منها، وحماية الحدود وإعادة 
العراق إىل حاضنته العربية واإلقليمية 
والدوليية«. وأردف: »أما لو كان هناك 
منيك،  شيخيص  تقصيري  أو  قصيور 

فستكون أنت املسؤول أمام الله وأمام 
الشيعب وأميام املرجعية، وسينكون 
آنذاك معارضني لحكومتك، ومقومني 
لهيا بطرقنا الخاصة، فاسيع سيعيك 
ونحين معيك، ليكيون القيرار عراقيا 
والتدخيالت  اإلميالءات  عين  بعييدا   ،
سييادة  عيى  للحفياظ  الخارجيية، 
العيراق، ولتتجر قوته، وخصوصا بعد 
أن سيعی سيلفك بطريقية صحيحة، 
لتحريير األرايض املغتصبية، وها أنت 
اليوم ملزم بإكمال املسيري، بخطوات 
فعلية وجيادة، خدمية وأمنية اإلثبات 
نجاحاتك«. وأوضح الصدر يف رسالته 
التيي وجهها لعبد املهيدي، »إنك تعلم 
إن اثبيات فرصتك للنجياح، قد حدث 

فقيط،  سينة(  إىل  أشيهر  بي)سيتة 
ولين يكيون النجاح حليفيك إذا كانت 
حكومتيك ووزراؤك متحزبيني ووفق 
ترضيات طائفية مقيتة«. وختم قائالً: 
»انيك تعلم علم اليقني، بأنني واخوتي 
يف تحالف اإلصالح، وعى رأسهم رئيس 
التحالف السيد عمار الحكيم، وبعض 
كتيل اإلصيالح، ليم تتيح وزييرة عى 
اإلطالق، بيل أعطيناك الحيق، وتركنا 
ليك الخيار کاميال باختيار من تشياء 
مين اليوزراء، وأبعدنا عنيك التدخالت 
الحزبية من هنا وهناك، فاستمر عى 
ذلك، لنسيتمر بدعيم الدولية وتقويم 
الحكومة وخدمية املواطن،،، وإال فال 

حني قناص«.

الصدر يوجه رسالة لرئيس الوزراء: ال تنصاع ملا جيري خلف الكواليس
ذكره مبهلة العام إلثبات نفسه.. ولـّمح إىل اختاذ املعارضة

        بغداد / المستقبل العراقي

اسيتقبل سييادة رئيس الجمهوريية الدكتور 
برهيم صالح يف قرص السيالم ببغيداد، رئيس 
 مجليس القضاء األعى القيايض فائق زيدان.

واكيد الرئييس برهم صالح خيالل اللقاء عى 

أهمية العمل عى مبدأ الفصل بني السيلطات 
فضال عن تقديم الدعم الكامل الستقالل القضاء 
وتعزييز سيلطة القانيون وحماية الدسيتور 
،مشيريا اىل أن من أولويات رئيس الجمهورية 
 هيي العميل عيى ضميان تطبيق الدسيتور . 
عيى  صاليح  برهيم  الدكتيور  شيدد  كميا 

الجمهوريية  التعياون بيني رئاسية  رضورة 
ومجليس القضياء األعيى، يف إعيداد القوانني 
والترشيعيات بميا ينسيجم وتطيييييورات 
املرحلية واألوضياع يف البيالد وإعيادة  تقييم 
مراجعية. اىل  تحتياج  التيي   القوانيني 

من جانبه ثمن رئييس مجلس القضاء األعى 

القيايض فائق زييدان حرص الرئييس برهم 
صاليح عيى تعزييز سيلطة القانيون ودعم 
تطوير عميل مجلس القضاء االعى. مشيدداً 
عى أهمية دور رئاسية الجمهورية بوصفها 
حاميية الدسيتور، األمر الذي يمنيح القضاء 

استقاللية ودعماً غري محدودين.

مؤكدًا رضورة دعم استقاللية القضاء.. رئيس اجلمهورية يستقبل رئيس جملس القضاء األعىل

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن النائيب االول لرئيس مجلس 
النواب كريم الكعبي، أمس االثنني، 
بقانيون  العميل  اسيتمرار  عين 
املحاماة لحيني االتفاق عى تعديل 
يلبيي طميوح الجمييع، فيما دعا 
غرف املحامني يف عموم محافظات 
العيراق للمشياركة ميع مجليس 
النواب يف تعديل قانيون املحاماة. 
وقال الكعبي خالل لقائه بالقاعة 
الدستورية بمجلس النواب ممثلني 
كلييات  خريجيي  رشيحية  عين 
القانون، بحسب بيان ملكتبه تلقت 
»املسيتقبل العراقي« نسخة منه، 
ان “املعلومات املتوفرة لدينا تؤكد 
وجيود اكثر من عرشة االف خريج 

من كلييات القانون غيري قادرين 
عيى االنتمياء لنقابية املحاميني ، 
وهيذه رشيحية كبيرية ومهمة ، 
ويجيب انصافها اسيتنادا اىل مبدا 
تكافيؤ الفرص لجمييع العراقيني 

دون استثناء”.
وعيزا الكعبيي “اسيباب تعاظيم 
مشياكل تطبيق القوانني النافذة، 
اىل تعميد الجهيات املعنيية بتنفيذ 
اصيدار  يف  بالتوسيع  القوانيني 
التعليميات وحتى اصيدار قرارات 
تتعارض مع نص القوانني ، وهذا 
االمير غيري مقبيول ، فمثيل هذه 
التعليميات تعقيد القوانيني بينما 
هيي اصيال لتسيهيل تطبيق هذه 

القوانني”.
وأكيد نائيب رئييس الربمليان أنيه 

“سينعمل عيى اسيتمرار العميل 
بقانيون املحامياة الحيايل لحيني 
االتفاق عيى تعدييل يلبي طموح 

الجميع”.
وبحسب البيان فإنه “جرى االتفاق 
عى توحييد الجهود لعقد ورش يف 
عميوم غرف محاميي املحافظات 
يشرتك فيها االكاديميني واملحامني 
وخريجو كليات القانون والقضاء 
ومنظمات املجتمع املدني ، ملناقشة 
ميرشوع تعدييل قانيون املحاماة 
وتوحييد املقرتحيات ورفعهيا اىل 
اللجنة القانونية النيابية لألخذ بها 
وتضمينهيا ملسيودة القانون قبل 
اقراره ، ومفاتحة نقابة املحامني 
باالستمرار بتطبيق القانون النافذ 

، والغاء التعليمات املخالفة له”.

النائب األول لرئيس الربملان يدعو املحامني للمشاركة 
بتعديل قانون املحاماة

        بغداد / المستقبل العراقي

مجليس  يف  مسيؤول  مصيدر  حيذر 
محافظية االنبار، أميس االثنني، من 
مخطط أمريكيي يهدف إىل جر قوات 
الحشد الشعبي إىل معارك داخل العمق 
السيوري. ونقلت وكالية »املعلومة« 
عن املصدر القول إن »هناك معلومات 
تشيري إىل وجيود مخطيط أمريكيي 
يهدف اىل جر قوات الحشيد الشيعبي 
للتدخيل عسيكريا يف حيرب تصفية 
بني أمرييكا وحلفاءها داخل األرايض 
السورية”، مبينا أن “املخطط يهدف 
إىل اسيتنزاف قدرات الحشيد الشعبي 

مين خالل زج فصائليه بمعارك ليس 
لهيا نهايية وغيري واضحية املعالم”.

وأضياف أن “القوات االمنية والقوات 
السياندة لها عى الرشييط الحدودي 
مع سيوريا عربي االنبيار هي قوات 
لحماية الحدود وغري معنية بالشيأن 
السوري لوجود اتفاقيات تمنع تدخل 
السيوري”. بالشيأن  املجاورة  الدول 

ولفت املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عين أسيمه، أن “الرشييط الحدودي 
مع سيوريا آلمن ومسيتقر وال توجد 
أية تهدييدات إرهابية بعد انسيحاب 
عصابات داعش اإلجرامية إىل مواقع 

بعيدة عن الرشيط الحدودي “.

جملس األنبـار يتحـدث
 عن »خمطـط أمريكـي« جلر احلشد الشعبي 

إىل معارك يف سوريا

        بغداد / المستقبل العراقي

الحكييم رئييس  السييد عميار  اسيتقبل 
يف  بمكتبيه  واالعميار  االصيالح  تحاليف 
بغيداد سيفريي الواليات املتحدة وروسييا 
دوغالس سيليمان وماكسيم ماكسيموف 
كل عيى حدة وبحيث معهما مسيتجدات 
 الوضيع السييايس يف العيراق واملنطقية.

سيماحته اكد اهميية اسيتكمال الكابينة 
الثنائيية  العالقيات  وتعزييز  الحكوميية 
بيني العيراق ودول العالم وسيبل تعزيزها  
وتقدييم وزراء اكفياء نزيهيني اصحياب 

قيدرة عى االدارة، مشيددا سيماحته عى 
اسيتقاللية القيرار العراقيي والبنياء عى 

االيجابيات املرتاكمة.
سيماحته جيدد دعوتيه العتماد سياسية 
الحوار كسيبيل امثل لحد املشاكل ، معربا 
عين رفضيه لسياسية تجوييع الشيعوب 
ومحارصتهيا ، داعييا املجتميع اليدويل اىل 
تحمل مسيؤولياته يف دعم العراق باعمار 
املدن املحيررة ومدن املحرريين املضحني ، 
مشيددا عى التعامل بحدية مع التهديدات 
االرهابية فامين العراق من امين املنطقة 

والعكس صحيح .

        بغداد / المستقبل العراقي

أكييييد رئييس كيتيليية عطياء النائيب 
حيدر الفيوادي، ان رئيس الوزراء الدكتور 
فيالييح  سييعرض  املهيدي  عبيد  عيادل 
اليفييياض مرشيحاً لوزارة الداخلية عى 
اليبيرملييان إلكميال كابينتيه الحكوميية 

اليوم اليثيالثياء.
وقيال الفيوادي »يف ترصييح صحفي » ان 

االجواء داخل الربملان تشيري بشكل واضح 
عيزم الكتل السياسيية عى اختييار فالح 

الفياض وزيراً للداخلية.
وأضياف اليفوادي، أن علينا احرتام االطر 
القانونيية والدسيتورية وهيذا ال يعني أن 
ييكييون هينياك كيرس إرادة لطرف دون 
طيرف اخر بل عيى العكس هيذا يدل عى 
الدسيتور  السياسيية تحيرتم  القيوى  ان 

والقانون.

احلكيم يستقبل السفريين االمريكي والرويس ويبحث معهام 
مستجدات الوضع السيايس يف العراق واملنطقة

النائب حيدر الفوادي :عادل عبد املهدي سيعرض فالح الفياض 
كمرشح لوزارة الداخلية يف جلسة الغد
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   الغانم / المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ واس�ط محمد جمي�ل املياحي عن »إف�راز وتهيئة 
) 120( أل�ف قطعة ارض س�كنية لتوزيعها ب�ني املواطنني ضمن 

مبادرة رئيس الوزراء عادل عبد املهدي«.
وأضاف املياحي أن »إدارة املحافظة ش�كلت لجنة رئيس�ة لتنفيذ 
توجي�ه دولة رئيس ال�وزراء بتوفري الس�كن املالئم ل�كل مواطن 

عراقي من خالل منحه قطعة ارض سكنية مجانا«.
وأض�اف أن »اللجن�ة هي�أت وبش�كل أويل ) 120 ( أل�ف قطع�ة 
ارض س�كنية ليتم توزيعه�ا بني املواطنني ضم�ن مبادرة رئيس 
ال�وزراء ووفق الضوابط التي س�يتم تحديدها م�ن قبل الحكومة 

االتحادية«.
موضحا أن »اللجنة يف املحافظة س�وف تس�تمر بمس�ح األرايض 
داخ�ل بلدي�ات االقضي�ة والنواح�ي لفرز أك�ر عدد م�ن القطع 
الس�كنية ليت�م توزيعها عىل ش�كل وجبات بني مس�تحقيها من 

املواطنني«.
وأش�ار املياح�ي إىل »وج�ود ازم�ة حقيقي�ة يف موضوع الس�كن 
باملحافظة حيث هناك اآلالف من العائالت من غري مس�اكن لذلك 
لجأت إىل السكن العشوائي واس�تغالل األماكن العامة يف املدن ما 
الح�ق رضرا كب�ريا بموضوع التخطيط العمران�ي للمدن وبالتايل 
ش�وه معاملها باالضاف�ة اىل خلق حال�ة من االرب�اك فيما يتعلق 

بموضوع الخدمات.

   بغداد / المستقبل العراقي

كشفت لجنة تفتيشية تابعة ملكتب املفتش العام لوزارة الداخلية 
يف محافظة واس�ط، عن ع�دم انجاز قيادة قوات ح�دود املنطقة 
الثالث�ة يف املحافظ�ة ملجال�س تحقيقي�ة تع�ود لعام�ي 2016 و 

.2017
وذك�رت اللجنة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، أن »القيادة 
ل�م تنجز حس�م 65 مجلس�اً تحقيقي�اً تم فتحها يف ع�ام 2016، 
إضافة اىل عدم حس�مها ل� 79 مجلس�اً آخر يع�ود تاريخ فتحها 

لعام 2017«.
وبين�ت اللجن�ة التفتيش�ية أن »أس�باب عدم حس�م املجالس يف 
أوقاته�ا املحددة يعود اىل اهمال رؤس�اء املجالس، يف حني أن أكثر 

تلك املجالس لها عالقة باملال العام«.
وأشارت اىل ان »مكتب املفتش العام يف واسط، رفع تقريراً مفصالً 
بالقضي�ة اىل مديرية تفتي�ش املحافظات بغية اتخ�اذ االجراءات 
القانوني�ة واالدارية بصددها ومفاتح�ة قيادة قوات الحدود بغية 
فتح تحقيق فيها ومعاقب�ة املقرصين ومن يثبت بحقه التقصري 

واإلهمال يف الواجب .

   بغداد / المستقبل العراقي

اكدت وزارة النقل، عىل استمرارها بتقيدم 
افضل الخدمات لهئية الحج والعمرة.

وقال املكتب االعالمي لوزارة النقل يف بيان 
تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان »وزي�ر 
النق�ل عب�د الل�ه لعيب�ي اس�تقبل رئيس 
هيئ�ة الحج والعمرة خال�د العطية لبحث 
السبل الكفيلة لتقديم افضل الخدمات إىل 
الحجاج واملعتمرين«، مشددا عىل رضورة 
التع�اون املش�رك ب�ني ال�وزارة والهيئة، 

وتظافر الجهود املشركة«.
وأكد العيبي بحس�ب البي�ان، أن »الوزارة 
مس�تمرة بتقديم الدعم إىل الهيئة، بشأن 
تفوي�ج الحج�اج واملعتمرين ع�ن طريق 
الجو والر، وتقديم تس�هيالت مادية كي 
تخدم رشائح أكر م�ن املجتمع العراقي، 
وتذليل كافة العقبات املتعلقة باملتعهدين 

املتعاقدين مع هيئة الحج والعمرة«.
وم�ن جانب�ه ق�دم رئي�س هيئ�ة الح�ج 
والعم�رة، امتنانه »ملا س�تقوم ب�ه وزارة 
النق�ل م�ن تع�اون وتقدي�م تس�هيالت، 
واآللي�ات املتفق عليه�ا يف االجتماع، التي 
من ش�أنها س�تخدم الحجاج واملعتمرين 

العراقيني.

النقل تؤكد عىل استمرارها 
بدعم هيئة احلج بافضل 

اخلدمات للحجاج واملعتمرين

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودية، ع�ن إلقاء القبض عىل  مس�افر 
عراقي يحمل جواز سفر إيراني يف منفذ زرباطية الحدودي.

وذكرت الهيأة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي«نسخة منه ،ان« 
املس�افر كان بحوزت�ه كيس متوس�ط م�ن مادة مخ�دره نوع » 
هريوين »والقي القبض عليه م�ن قبل مفرزة مكافحة املخدرات 

بالتعاون ومركز رشطة الكمرك وقوة حماية املنفذ«.
وأض�اف ان�ه »تم اتخاذ اإلج�راءات القانونية بحق�ه وإحالته  إىل 

القضاء.

املنافذ احلدودية: احالة مسافر عراقي 
للقضاء بحوزته مادة خمدرة يف زرباطية

    بغداد / المستقبل العراقي

وقعت هيأة النزاهة وجهاز املخابرات الوطني 
اليوم اتفاق تعاون لتبادل املعلومات واسرداد 
األم�وال وتس�ليم املطلوبني من خ�ارج العراق 
وف�ق املعاي�ري الدولي�ة ذات الصل�ة بمكافحة 

الفس�اد.ونص االتفاق الذي وقعه رئيسا هيأة 
النزاهة وجهاز املخاب�رات عىل تبادل الخرات 
اإلره�اب  بتموي�ل  الصل�ة  ذات  واملعلوم�ات 
وجرائم الفس�اد، والتنس�يق واملتابعة لتس�لم 
املطلوب�ني واس�رداد األم�وال املهرب�ة خارج 
الع�راق، فضالً عن تنفيذ أوام�ر القبض ومنع 

الس�فر حال صدورها بالتنس�يق مع الجهات 
ذات االختصاص.اإلتف�اق أكد ع�ىل قيام هيأة 
النزاه�ة بتهيئة األجهزة الفني�ة واإللكرونية 
للمس�اعدة يف التحقيق والتحري وجمع األدلة 
ومراقبة األهداف وتداول الريد إلكرونياً، فيما 
يق�وم الجه�از بتقديم االستش�ارات الفنية يف 

هذا املجال، فضالً عن التزام الطرفني بالحفاظ 
عىل س�المة ورسي�ة املعلومات م�ن أي خرق 
وعدم تسخريها إال ألغراض تقويض وتجفيف 
مصادر تمويل اإلرهاب وكشف جرائم الفساد.

ن االتفاق تبادل إقامة الدورات التدريبيَّة  وتضمَّ
وورش العم�ل يف مجال الرمجي�ات وتصميم 

وتطوير األنظمة اإللكروني�ة وتطوير قدرات 
التحقي�ق  مج�االت  يف  خصوص�ًا  املوظف�ني 
والتح�ري وجم�ع األدل�ة ومراقب�ة األه�داف.

وحرض مراس�يم توقيع االتف�اق، الذي أقيم يف 
مق�ر هيأة النزاه�ة، املدي�رون العاملون فيها 

. واملفتش العام لجهاز املخابرات الوطنيِّ

هيأة النزاهة وجهاز املخابرات يوقعان اتفاق تعاون لتبادل املعلومات واسرتداد األموال واملطلوبني 

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن س�وق العراق لألوراق املالية، ان السوق تداول خالل 
ش�هر ترشين الثان�ي املايض م�ن العام الح�ايل 90 مليار 

سهم وبقيمة 37 مليار دينار.
وذك�ر املدير التنفيذي للس�وق، طه احمد عبد الس�الم يف 
بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان »سوق العراق لالوراق 
املالية نظم )20( جلس�ة تداول لالوراق املالية خالل شهر 
ترشي�ن الثاني 2018، ولم تنظم جلس�ة التداول لجلس�ة 
الثالث�اء 2018/11/20 ملصادفتهم�ا عطلة املولد النبوي 

الرشيف«.
واضاف ان »عدد الرشكات املس�اهمة املدرجة يف الس�وق 

بلغ�ت )104( رشك�ة حيث بلغ ع�دد ال�رشكات املتداولة 
أسهمها خالل شهر ترشين الثاني )55( رشكة مساهمة، 
فيما بلغ عدد االس�هم املتداولة )90( مليار سهم وبقيمة 
بلغت )37( مليار دينار«. واش�ار عبدالس�الم اىل ان »عدد 
العقود املنفذة خالل الشهر ذاته بلغت )5867( عقدا فيما 
اغلق مؤرش اسعار االسهم املتداولة ISX 60 يف اول جلسة 
ت�داول يف ش�هر ترشين الثان�ي ع�ىل )504.010( نقطة، 
واغلق يف اخر جلس�ة عىل )498.020( نقطة، بانخفاض 
نس�بته 1.2%، اما عدد االس�هم املدرجة يف السوق فبلغت 
)11.956( ترليون س�هم«، الفتا اىل ان »القيمة الس�وقية 
Market Capitalization لل�رشكات املدرج�ة يف الس�وق 

بلغت )11.588( ترليون دينار .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغداد عن تكثري و تهيئة  
)50( ألف من الش�تالت لزراعتها  من 

قبل قسم الطرق الرسيعة« .

وذك�رت مديرية العالق�ات واالعالم يف 
بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان » 
مالكات ش�عبة الزراعة بقسم الطرق 
الرسيع�ة قامت بتكث�ري وتهيئة)50(

أل�ف من الش�تالت املوس�مية ودائمة 

الخ�رضة يف املش�اتل التابعة للقس�م 
لزراعتها يف الحدائق العامة والساحات  
واملتنزهات والجزرات الوسطية ضمن 

الطرق الرسيعة ».
واضافت ان »مالكات الشعبة تواصل 

اعم�ال تعوي�ض النبات�ات املترضرة 
وتقديم الرعاية الالزمة لها عر أعمال 
األس�مدة  ورش  والتش�ذيب  ألس�قي 
فضال ع�ن ادامة وصيان�ة منظومات 

الري .

سوق األوراق املالية يتداول »90« مليار سهم خالل شهر ترشين الثاين

امانة بغداد تعلن هتيئة »50« ألف شتلة لزراعتها يف الساحات واملتنزهات

     بغداد / المستقبل العراقي

اك�د األم�ني الع�ام ملجل�س ال�وزراء مهدي 
العالق، عىل االهتمام بالنشاطات الالصفية 
يف عموم املدارس، موجها لجنة النش�اطات 

الالصفية بتقديم دراسة بهذا الشأن«.
»املس�تقبل  تلقت�ه  لالمان�ة  بي�ان  واف�اد 
العراقي«، ان » ذلك جاء خالل لقائه اللجنة، 

وتكري�م األعض�اء ع�ىل خلفي�ة تنظيمهم 
كرنف�اال طالبيا ضخما عىل م�رسح متنزه 

الزوراء ».
ال�وزراء  ملجل�س  الع�ام  األم�ني  وأش�اد   
بالكرنفال ونجاحه، مؤكدا ان »النش�اطات 
الال صفي�ة يمكنها تفعي�ل وتنمية املواهب 
البدني�ة والصحي�ة فيما بني الط�الب بعيداً 
ع�ن االس�تخدام املفرط لألجه�زة واأللعاب 

االلكروني�ة«. وأك�د بحس�ب البي�ان ع�ىل 
»أهمي�ة ممارس�ة مث�ل هذه األنش�طة يف 
محافظات أخرى وبفعاليات أوس�ع تشمل 
أنش�طة متعددة أخ�رى، مش�ريا اىل أهمية 
اللجن�ة ودوره�ا يف تنمية وتأهي�ل األجيال، 

وتشجيعهم عىل العمل الجماعي الوطني«.
 كم�ا أش�اد األم�ني الع�ام بجه�ود أعضاء 
اللجنة املشكلة من وزارات الربية والشباب 

االع�الم  وهيئ�ة  والثقاف�ة،  والرياض�ة 
واالتصاالت وامانة بغداد ونقابة الصحفيني 

العراقيني«.
واس�تمع األم�ني الع�ام ملجلس ال�وزراء اىل 
اراء أعض�اء اللجن�ة من اجل زي�ادة الجهد 
الربوي املدريس نحو النشاطات الال صفية 
يف املرحلة املقبلة، وتجاوز كل العقبات التي 

واجهت عملية التنظيم.

االمانة العامة ملجلس الوزراء توجه اللجنة املعنية بتفعيل األنشطة الالصفية يف عموم املدارس

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العامة للمنتوجات الغذائية احدى تشكيالت وزارة 
الصناعة واملعادن عن انش�طتها يف مجال التأهيل ونصب املعدات 

لزيادة الطاقة االنتاجية يف قسم املنظف السائل )الزاهي(«.
وقال الناطق الرس�مي للوزارة عبد الواحد علوان الشمري يف بيان 
تلقته »املستقبل العراقي«، ان »كوادر الصيانة يف الرشكة بارشت 
بانش�اء وحدة تحضري جديدة يف قس�م املنظف السائل )الزاهي( 
وش�ملت اعمال نص�ب خباطة تحضري بطاق�ة انتاجية )8( طن 
س�تل س�تيل وعمل ونصب قاعدة الكري بوكس مع املحرك بطاقة 

انتاجية )30( طن ».
واضاف انه »تم نصب شبكات الدفع والسحب للمادة الفعالة ستل 
س�تيل قياس )3( انج مع التقاس�يم واالقف�ال وكافة ملحقاتها 
وكذلك نصب ش�بكة املواد االولية الالزم�ة لتحضري )الزاهي( مع 
تصني�ع كافة القواعد الحديدية الخاص�ة بالخباطة الكري بوكس 
وكذلك نصب مضخات الدفع والس�حب م�ن الخباطة اىل خزانات 
التعبئة«.وب�ني ان »العم�ل مس�تمر النج�از ما تبقى م�ن اعمال 
التأهيل الت�ي وصلت اىل مراحل متقدمة وش�ارفت عىل االنتهاء , 
مش�رياً اىل ان جميع االعمال كانت بالجه�ود واالمكانيات الذاتية 
للرشك�ة وم�ا متوفر من مواد يف مخ�ازن الصيانة يف املصنع دون 

رصف مبالغ مادية تذكر.

رشكة املنتوجات الغذائية تعلن عن انشطتها 
يف جمال التأهيل ونصب املعدات

حمافظ واسط يؤكد هتيئة »120« ألف قطعة ارض سكنية 
لتوزيعها بني املواطنني ضمن مبادرة رئيس الوزراء

مفتشية الداخلية تكشف تأخر إنجاز 
»144« جملسا حتقيقيا يف واسط

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن فرع توزي�ع كهرباء محافظة ذي قار، 
ع�ن مب�ارشة الك�وادر الهندس�ية والفني�ة 
التابعة لقسم التنفيذ بإعمال مرشوع تشييد 
خط 33 ك. ف من محطة الخرض الرئيس�ية 
132 ك. ف إىل محط�ة الفه�ود الثانوية 33/ 
مدي�ر  الفهود«.وق�ال  قض�اء  يف  ف  ك.   11

الدائرة محمد فيصل يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، ان »اعمال املرشوع 
تضمنت تشييد خط 33 ك0 ف هوائي بطول 
)23,5( كيل�و م�ر مع نص�ب أعمدة ضغط 
عايل مش�بكه عدد/740 بني مش�بك ومدور 
وتشييد خط قابلو اريض )1*400( ملم2 33 
ك. ف بط�ول )500( م�ر« .واضاف فيصل، 
ان »املرشوع نفذ ضمن التخصيصات املالية 

الخاصة بالخط�ة اآلنية لخلي�ة األزمة لعام 
2018 واملؤمل انج�ازه خالل الفرة املحددة 
والبالغة )75( يوما«.واشار اىل ان »املرشوع 
سيس�هم يف توفري مصدر تغذية ثاني 33 ك. 
ف ملحط�ة الفهود الثانوية ملعالجة مش�كلة 
االختناق�ات وانخفاض الفولتي�ة يف القضاء 
ويضمن استمرار التيار الكهربائي أثناء فرة 

التجهيز وخصوصاً إثناء فصل الصيف.

الكهرباء تعلن املبارشة بتشييد مرشوع الضغط العايل يف ذي قار

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير النقل، عبد الله لعيبي، افتتاح خطني للنقل الداخيل 
يف مدين�ة الص�در عر باص�ات ن�وع king long.وذكر مكتب 
اع�الم النقل، يف بي�ان، تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، انه »تم 
افتتاح خطني من خطوط النقل الداخيل الجديدة عر باصات 
الرشك�ة نوع ) king long ( لنقل املواطنني يف مدينة الصدر«.

وبني لعيبي، وفقا للبيان ان »مسار الخط االول ذو داللة ) 71 
(ينطلق من باب املعظم باتجاه الجامعة املس�تنرصية مرورا 
بمجم�ع حبايبنة ثم س�احة املظف�ر ومدخل ش�ارع الداخل 
والعودة باتجاه منطقة االورفيل ومنطقة الحبيبية ثم اىل باب 
املعظم«.واضاف ان »الخط الثاني ذو الداللة ) 82( ينطلق من 
س�احة النرص باتجاه مستش�فى الجملة العصبية وتقاطع 
وزارة الداخلية ثم اىل س�احة بريوت وساحة املظفر اىل ساحة 

)55 ( والعودة بنفس االتجاه لخدمة املواطنني الكرام .

النقل تفتتح خطني للنقل 
    بغداد / المستقبل العراقيالداخيل يف مدينة الصدر

 اعلنت رشكة توزيع املنتج�ات النفطية، تجهيز محافظات 
)نينوى، االنبار، صالح الدين ومحافظات إقليم كردس�تان( 
ب�� )228( ملي�ون لر م�ن أن�واع الوقود ال�الزم للمواطنني 
وذلك ضمن جهودها املس�تمرة إلدارة أزمة ملف النازحني يف 
املحافظات املذكورة.وذكر مدير الرشكة كاظم مسري ياسني 
يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، أن »الرشكة تبذل جهداً 

كب�رياً من خ�الل نش�اطاتها وكميات الوقود الت�ي تجهزها 
فيما يخص إدارة أزمة النازحني، لغرض دعم عملية عودتهم 
واس�تقرارهم يف مناطقه�م«، كاش�فاً يف الوق�ت ذات�ه عن 
»الكمي�ات املجهزة لهم بما يق�ارب من )96( مليون لر من 
البنزين، وأكثر من )6( مليون لر من النفط األبيض، أما زيت 
الغاز فقد بلغت الكمية أكثرمن )126( مليون لر، فضال عن 
الجه�ود املبذولة التي تبديها م�الكات الرشكة إلعادة تأهيل 
املحطات املترضرة من جراء الح�رب مع عصابات داعش«.

ويف س�ياق متصل اعلن الرشكة انه�ا »مالكاتها تواصل من 
خ�الل فروعها التوزيعي�ة يف الهيئة الغربية بإع�ادة افتتاح 
وتش�غيل منافذ توزيعية خالل الفرة املاضية حيث افتتحت 
يف محافظ�ة االنب�ار محط�ات تعبئ�ة )محطة تعبئ�ة راوه 
الحكومية، محط�ة تعبئة القائم الحكومي�ة( ويف محافظة 
صالح الدين افتتحت محطات )السد املشيدة، الزوار املشيدة، 
أنوار بلد املش�يدة، املرشوع املش�يدة، أنوار سامراء املشيدة، 

البندري املشيدة، مكحول الحكومية(.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت دائرة اإلصالح، التابعة لوزارة العدل، عن موقفها 
الش�هري الخاص بعدد املطلق رساحهم لش�هر ترشين 
الثان�ي املايض.وق�ال بي�ان صادر ع�ن ال�وزارة تلقته 

»املستقبل العراقي«، ان »العدد الكيل للمفرج عنهم من 
س�جون الوزارة خالل الشهر املايض بلغ 442 نزيالً من 
سجون الوزارة يف بغداد واملحافظات بينهم 58 مشموالً 
بالعف�و الع�ام، و49 م�ن النس�اء و393 م�ن الرج�ال 
ت�م االف�راج عنهم بع�د انته�اء ف�رات محكوميتهم«.

وأك�د البيان، ان »دائرة االصالح قطعت أش�واطاً كبرية 
يف مج�ال عملي�ات اطالق ال�رساح م�ع تطبيقها نظام 
االرشفة االلكرونية والذي يتيح امكانية تحديد النزالء 
املنتهية احكامهم القضائية ويس�اهم بحسم ملفاتهم 
وفقاً للمدة القانونية املحددة إلطالق الرساح«.يذكر ان 

املنتجات النفطية جتهز املحافظات الشاملية بـ »228« مليون لرت من الوقود

العدل تعلن اإلفراج عن »442« نزياًل خالل الشهر املايض

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن وزي�ر التج�ارة الدكتور محمد هاش�م 
العان�ي عن اطالق برنام�ج الكروني للرقابة 
الش�عبية ملتابع�ة عملي�ة تجهي�ز مف�ردات 
البطاقة التموينية الت�ي توزعها الوزارة عىل 
اكثر من 37 مليون مواطن عراقي مس�جلني 
ضم�ن نظ�ام البطاقة املعم�ول ب�ه. العاني 
اوض�ح يف بي�ان نقل�ه مكتبه االعالم�ي بان 
الرنام�ج االلكروني يتي�ح لجميع املواطنني 
معرفة امل�واد التي تجهزه�ا رشكات الوزارة 
وكمياته�ا ونوعياته�ا وبامكان�ه االع�راض 
او الش�كوى للجه�ات ذات العالق�ة يف مكتب 
الوزي�ر او دوائ�ر الرقاب�ة التجارية ورشكات 
الغذاء املعني�ة بعمليات التجهيز وهو مايوفر 
فرصة الرقابة الشعبية عىل عمليات التجهيز 
والنوعيات وبش�كل رسيع  ج�دا دون ان تمر 

ه�ذه الرقاب�ة بالروتني كونها تص�ل اىل اعىل 
درجات املسؤولية عىل مستوى مكتب الوزير 
ومكات�ب املدراء العامني يف الدوائر والرشكات 
املعنية واش�ار اىل ان برنامج الرقابة الشعبية 

االلكرون�ي ال�ذي يبدأ ب�ه العم�ل قريبا بعد 
اس�تكمال تنصيب�ه يف جمي�ع دوائ�ر الوزارة 
»س�يطلق عليه )من حقك ان تعرف( والهدف 
منه تحقيق الرشاكة مع املواطن ليكون رقيبا 

ع�ىل اداء مؤسس�ات الوزارة«.وذك�ر وزي�ر 
التجارة ب�ان املواطن يمتلك الح�ق يف معرفة 
الكمية والنوعية وله الحق ايضا يف االبالغ عن 
الخلل اينما يكون و بأليات رسيعة جدا.واشار 
اىل ان الرنامج سيكون بمتناول كل املواطنيني 
وسيتم االبالغ عنه من خالل اعمامه يف وسائل 
االعالم كافة وهي فرصة حقيقية لالبالغ عن 
الح�االت واملخالفات التي ترتكب وتس�هم يف 
رسقة حصة املواطنني او استبدالها بمفردات 
رديئة بس�بب ضعف الرقابة الش�عبية وعدم 
وجود وس�ائل يمكن من خالله�ا الوصول اىل 
اصح�اب القرار يف مركز ال�وزارة ورشكاتها.

يذكر الرنامج اعده قس�م تقني�ة املعلومات 
بالتع�اون م�ع وزارة الصناع�ة وه�و يأت�ي 
ضمن خطة الوزارة الرشاك املواطن يف الرقابة 
واملتابعة والتدقيق بنوعي�ة املواد.وكان وزير 
التج�ارة اعلن ان ال�وزارة وضعت اليات عمل 

تأخذ يف نظر االعتبار توفري املفردات الغذائية 
كامل�ة وتجهيزها للمواطنني عر وكالء املواد 
الغذائي�ة يف جمي�ع مناطق الب�الد بتوقيتات 
مح�ددة يعلمه�ا املواطن وتعلن عر وس�ائل 
االعالم املختلفة.واش�ار يف وقت س�ابق اىل ان 
الوزارة تدارس�ت خيارات متع�ددة ووضعت 
الي�د ع�ىل املخالف�ات الت�ي تس�ببت يف عدم 
تجهي�ز املواطن�ني بحصصهم بش�كل كامل 
نتيج�ة تجزئة عمليات التجهيز االمر الذي تم 
اس�تغاللة من بع�ض ال�وكالء الضافة مبالغ 
جديدة او عدم ابالغ املواطنيني عن وجود مواد 
اخرى ضمن الحصة الواحدة.وشدد عىل الدور 
الرقابي الذي تضطلع به املؤسس�ات الرقابية 
الجماهريي�ة  للرقاب�ة  والتفتيش�ية وص�وال 
يف متابع�ة عمل ال�وكالء واالب�الغ عن حاالت 
التقصري او ترسب املواد اىل االسواق التجارية 

وبيعها بطرق غري مرشوعة .

وزير التجارة يطلق برناجمًا الكرتونيًا للرقابة الشعبية ومتابعة جتهيز البطاقة التموينية
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اعالن
اىل املدعى عليه : يوسف جرب الزم

بناء عىل الدعوى البدائية املرقمة اعاله واملقامة 
امام هذه املحكمة من قبل املدعي امني بغداد / 
اضاف�ة لوظيفته والتي يطل�ب فيها ابطال قيد 
العقار املرقم )5081/6 م 19 (ش�ماعية وكرع 

واعادة تسجيه باسم امانة بغداد
ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ ل�ذا ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
اعالنا يف صحيفتني محليتني بالحضور اىل هذه 
املحكمة صباح يوم 2018/12/12  وعند عدم 
الحضور او ارسال من ينبو عنك قانونا ستقوم 

املحكمة باملرافعة غيابا وعلنا حسب االصول

وزارة النفط
اعالن رقم )98 ـ 101( لسنة 2018رشكة مصايف الوسط

تعلن رشكة مصايف الوسط عن اعالن الطلبيات االستريادية )) وفقا للوثائق القياسية ((   وكما مبني ادناه  : 

وبالرشوط التالية :
1 � يتم تقديم العروض وفقا للوثائق  القياسية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم

2�  يلتزم مقدموا العطاء بميلء القسم الرابع من الوثيقة القياسية والخاص باستمارات العطاء والذي يكون بصيغة ) word (  ثم تقدم ورقيا بعد ختمها بالختم الحي الخاص بالرشكة املقدمة للعطاء 
مع الوثائق املكونة للعطاء وبخالف عدم االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات

3 � يت�م بي�ع مواصفات الطلبية بمبلغ 250000 ) مائتان وخمس�ون الف( دينار عراقي غري قابل للرد )اال يف حالة الغ�اء املناقصة من قبلنا(  او تحويل ذلك املبلغ اىل املرصف الخاص لرشكتنا )مرصف 
الرافدين( الفرع الرئييس ورقم الحساب هو 90956

4� يت�م فت�ح الع�روض )يف اليوم الذي ييل تاريخ الغلق(  ويف حالة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباإلمكان حضور ممثيل الرشكات اىل مقر رشكتنا عند الس�اعة العارشة من اليوم الذي ييل تاريخ 
الغلق واملثبت يف الفقرة )26( ادناه  

5 � يتم تقديم االسعار بعملة الدوالر  �يورو � دينار عراقي )CIP( واصل بغداد/  مخازن مصفى الدورة  وتكون االسعار نهائية وغري قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول أوطأ االسعار .
6. يت�م تقدي�م الع�رض بظ�رف مثبت عليه رقم املناقص�ة وعنوانها وتاريخ الغل�ق وموقع من قبل املدير الع�ام او املدير املفوض مع تثبيت االس�م الكامل وعليه ختم ال�رشكات يف الصندوق الخاص يف 

استعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترسل مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق الربيد االلكرتوني.
7. يجب تحديد فرتة نفاذية العرض تثبيتها عىل الظرف الخاص بالعرض   وكذلك تحديد تاريخ نفاذية التامينات االولية يف العرض ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض عن )120 يوما( 

8. ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات 
9 � يتم تقديم تامينات اولية من قبل مقدم العطاء او احد املس�اهمني  يف الرشكة وحس�ب التعليمات وترفق مع العروض )خطاب ضمان او صك مصدق او س�فتجه( نس�خة اصلية صادرة من احد 
املص�ارف العراقي�ة ) م�رصف الهدى ، املرصف العراقي للتجارة ، مرصف كوردس�تان الدويل لالس�تثمار والتنمي�ة ، مرصف اربيل  ،مرصف جيهان لالس�تثمار والتمويل ، الوطني االس�المي ، املنصور 
لالس�تثمار ، االقليم التجاري لالس�تثمار والتمويل ، )امريالد س�ابقا(، مرصف بغداد ، مرصف الخليج التجاري ، س�ومر التجاري ، االئتمان العراقي ، االهيل العراقي ، االس�تثمار العراقي ، اش�ور الدويل 
لالس�تثمار ، العراقي االس�المي لالس�تثمار والتنمية ,التنمية الدويل لالس�تثمار والتمويل ,التجاري العراقي ، مرصف بيبلوس اللبناني ، مرصف الرشق االوس�ط ، العراقي لالس�تثمار ، البحر املتوسط ، 

مرصف التعاون االسالمي لالستثمار(  
وكاف�ة ف�روع املص�ارف االجنبية العامل�ة يف العراق وترفق مع العرض التجاري وتطلق ه�ذه التأمينات يف حالة عدم احالة الطلبي�ة عليكم وتهمل العروض التي لم ترفق به�ا التامينات االولية ترفض 
التامينات االولية الصادرة من ) بنك اس�يا الرتكي ، دار الس�الم لالس�تثمار ، مرصف الش�مال ، مرصف دجلة  والفرات للتنمية واالستثمار ومرصف الوركاء لالستثمار والتمويل ،مرصف البرصة الدويل ، 

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

11 � تفرض غرامة تأخرييه عىل املجهز ال يتجاوز حدها االعىل نسبة 10% من مبلغ عقد يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد.
12  � تقدم التأمينات النهائية عىل شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ )حرصا( للعقد بنسبة )5%( خمسة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكاتب االحالة وقبل توقيع العقد ومن احد املصارف الواردة  
يف الفق�رة رق�م 8 خ�الل مدة ال تتجاوز )14(يوما ويف حالة التاخر تهمل االحوال ويح�ال املجهز اىل لجنة الناكلني وتبقى الكفالة نافذة ملدة العقد او تمديده عند تمديد فرتة التجهيز او لحني انتهاء فرتة 
الضمان ويف حالة وجود )فرتة  ضمان( تطلق كفالة حسن االداء بعد استالم املواد كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد انجاز املجهز كافة التزاماته املنصوصة يف العقد وبخالفة سيتم مصادرتها من قبل 

رشكتنا 
13  � تس�تقطع نس�بة )2,7%( من قيمة العقد كرضيبة   للرشكات العراقية وللرشكات الغري  عراقية والتي تس�تلم مس�تحقاتها بالدينار العراقي ويتم حجز 2,7كأمانات رضيبية وتكون النس�بة %3  
للعق�ود املتضمن�ة نص�ب وتدري�ب وارشف موقعي وال تعاد اليك�م اال بعد تزويدنا برباءة ذمة م�ن الهيئة العامة للرضائب وخالل )30(  يوم  من تاريخ انجاز العمل وبخالفه يتم اس�تقطاع ما نس�بته 

 )%10(
عرشة من املئة منها وارسالها اىل الهيئة العامة للرضائب قبل اطالق الدفعة االخرية سواء اكان تنفيذ العقد عىل دفعة واحدة ام عىل عدة دفعات .

14 �  تستقطع نسبة )0,003( من مبلغ امر الرشاء كرسم طابع
15  �سيتم استقطاع مبلغ اجازة االسترياد بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من وزارة التجارة  )الرشكة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية( للمواد الكيمياوية حرصا

16 � شهادة املنشأ يجب ان تكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية او السفارة يف بلد املنشأ.
17  �سيتم استقطاع مبلغ االجور البيئية بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من قبل وزارة الصحة و البيئة بالنسبة لطلبيات املواد الكيمياوية(

18 �  ال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه.
19  � منشأ املواد ينبغي ان يحدد يف العرض ويكون من ضمن املناىشء املطلوبة وثابت ) لن يتغري ألي سبب كان( مع تحديد طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول

20 � يقوم املجهز بتثبيت عنوانه الكامل )الدولة � املدينة � الش�ارع � البناية � العنوان الربيدي والهاتف( واس�م املدير العام  للرشكة او من يخولهم يف العروض واملراس�الت وبش�كل واضح ورس�مي 
وبخالفه يهمل العرض

21 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مقدارها )150 دوالر( 
22 � تطبيق القوانني والتعليمات املعمول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا لوالية القضاء العراقي مع تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 

56 لسنة 1977 بان املستحقات املالية ترتتب لرشكتنا بذمة الطرف االخر .
23 � يف طلبات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرتة الغلق )مع العرض(  وبخالفه سيتم اهماله 

24  � يتوجب عىل الرشكات التي ترغب  باملش�اركة يف اي طلبية والتي تطلب اي معلومات فنية رشاء الطلبية ويتم ارفاق وصل الرشاء مع الرس�الة وقبل مدة مناس�بة من تاريخ الغلق وستقوم رشكتنا 
بتحديد  تاريخ انعقاد املؤتمر الخاص باإلجابة عن استفسارات املشرتكني يف املناقصة وقبل موعد ال يقل عن )10( ايام من تاريخ غلق املناقصة

25 � ان املواد سوف  تعترب غري مطابقة للمواصفات عند ورود مستندات الشحن غري مطابقة لرشوط العقد او لرشوط االعتماد
26 � تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2018/12/17. 

27 � كافة االجراءات  لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والضوابط والتعديالت  
www.oil.gov.iq     :مالحظة يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني

www.mrc.oil.gov.iq

مديرية تنفيذ بعقوبه
رقم االضبارة/ 2018/1886

اعالن
تبيع مديري�ة تنفيذ بعقوبة العقارتسلس�ل 58/52 
تكي�ة الواقع يف بعقوبة/العائد للمدين املدير املفوض 
مل�رصف االقتص�اد/ اضافة لوظيفت�ة املحجوز لقاء 
طل�ب  الدائن املدير املفوض لرشكة البش�ائر العربية 
لوظيفتهالبالغ)240978000(  اضاف�ة  للمقاوالت/ 
مائتان واربعون مليون وتسعمائة وثمانية وسبعون 
الف دينارفعىل الراغب بالرشاء مراجعة  هذه املديرية  
خ�الل مدة ثالث�ني  يوما تبداء من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه  التامين�ات القانوني�ة عرشة  من 
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�يةالعراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل

وفاء جليل أدهم
املواصفات

موقعه ورقمه:- بعقوبة /ش�ارع خريسان 58/52 
تكية

جنسه ونوعه:- عمارة ثالث طوابق
اوصافه  :- وس�ط منطقة سكنية يحتوي عىل ثالث 

طوابق كل طابق  االول  قاعة  كبرية مقطعة اىل 
كابين�ات داخلية الطابق الثان�ي غرفة مدير ومخزن 
وقاع�ة والطابق الثالث  قاع�ة مفتوحةمجهز باملاء 

والكهرباء
مشتمالته:-  

مساحته:- 216م2
- درجة العمران :-  جيد جدا

الشاغل:-  اليوجد
القيمة املقدرة    :- )594000000(خمسمائة واربعة 

وستون مليون دينار أرض  زائد بناء

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

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية 
محكمة جنح االسكندرية 
العدد : 696 / ج / 2018 

التاريخ : 29 / 11 / 2018 
اىل / املشتكي عباس فاضل حمزه فيحان الدليمي 

ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك بواس�طة 
صحيفتني رس�ميتني يوميتني بالحض�ور امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املحاكم�ة املص�ادف ي�وم 10 / 
12 / 2018 الج�راء محاكم�ة املتهم�ني كل من ليىل 
يوسف مهنى ومحمد وحسني وجاسم اوالد عبد عيل 
جاس�م وفق احكام املادة 432 عقوبات وبداللة مواد 
االش�رتاك 47 / 48 / 49 منه ويف حال عدم حضورك 
س�وف تعتربك املحكم�ة متنازال ع�ن القضية ووفق 

االصول .
القايض 

نهاد جواد كاظم

فقدان شخص

فق�دت املدعوة ) برشى حي�در / ام عيل ( 
وهي تعان�ي من مرض فق�دان الذاكرة – 

فعىل من يعثر عليها االتصال عىل : 
 /07717949321 /07705753488

 0770526768
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة جديدة الشط 
العدد : 162 / ب / 2018 
التاريخ : 3 / 12 / 2018 

اعالن 
اىل املدع�ى عليه ) كاظم ع�كاب عيىس ( تقرر تبليغك عن 
طريق النرش يف صحيفتني محليتني كونك مرتحل اىل جهة 
مجهولة وحس�ب اشعار املجلس املحيل لحي السالم وذلك 
لوجود دعوى مقامة ضدك يف محكمة بداءة جديدة الشط 
بالعدد 162 / ب / 2018 من قبل املدعي ) ليث لواء عبود 
( بخصوص عدم تسجيلك ملقاولة البيع الخارجية بتاريخ 
19 / 8 / 2017 وبب�دل ق�دره مئتان وخمس�ون مليون 
دين�ار عن بي�ع قطع�ة االرض املرقم�ة 91 / 4 عطيفية 
بمس�احة 300 م2 او اعادة الح�ال اىل قبل العقد واعالمك 

عن موعد املرافعة املصادف 11 / 12 / 2018 
القايض 

عبد املطلب حمدان جرب 
قايض محكمة بداءة جديدة الشط 

����������������������������������
محكمة بداءة أبي الخصيب 

العدد: 174 /ب/2012
التاريخ: 2018/11/6

إعالن 
تبي�ع محكم�ة ب�داءة أب�ي الخصي�ب العق�ار املرقم 24 
مقاطع�ة 37 فجة الع�راب وذلك يف تمام الس�اعة الثانية 
ع�رش من اليوم الثالثني من اليوم التايل لنرش هذا االعالن. 
فم�ن له رغبة بال�رشاء الحضور يف دي�وان هذه املحكمة 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية البالغ�ة 10% من 
القيمة املقدرة وبصك مصدق إن لم يكن رشيكا وان أجور 

املنادي عىل املشرتي كما مبينة أوصافه أدناه.
األوصاف:     

العقار املرقم أعاله عبارة عن بستان تسقى سيحا بمياه 
املد مس�احته 26 دونم و7 أول�ك نوعه وقف صحيح ذري 
وان العقار يقع عىل الش�ارع الرئي�يس املؤدي اىل البرصة 
اب�ي الخصيب الداخيل، وان العقار مش�يد عليه عدد كبري 
من الدور الس�كنية وعدد من املحالت التجارية مش�غولة 
م�ن قبل الغري ش�يدت تجاوزاً. قدرة قيم�ة الدونم الواحد 
م�ن االرض مبلغ مق�داره س�تون مليون دين�ار فتكون 
القيمة العمومية للعقار مبلغ 1576800000 مليار دينار 

ال غريها.
القايض / فيصل سلمان عطار

اعالن 
بناء عىل طلب املدعو ) وس�ام عيل س�ليمان ( والذي 
يطلب من خالله اضافة لقب  وجعله ) املالكي ( بدال 
من  ) فراغ ( واس�تنادا الحكام امل�ادة 22 من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 تقرر نرش طلبه 
يف الجريدة الرسمية فمن له حق االعرتاض عىل طلبه 
يف الجري�دة الرس�مية فم�ن ل�ه حق االع�رتاض عىل 
الطل�ب مراجعة املديرية خالل 15 خمس�ة عرش يوم 
من تاري�خ النرش وبعكس�ه س�ينظر يف الطلب وفق 

القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الفلوجة 

العدد : 2241 / ش / 2018 
التاريخ : 21 / 11 / 2018 

اىل / املدعى عليه / احمد جمال عيل 
م / اعالن 

اقام�ت املدعية ) رويده رعد ثامر ( الدعوى الرشعية 
املرقم�ة 2241 / ش / 2018 عليك والتي تطلب فيها 
) تصدي�ق الزواج الخارجي ( بينه�ا وبينك وحيث قد 
تايي�د للمحكمة من رشح القائ�م بالتبليغ ان املدعى 
عليه املذكور اعاله مجهول محل االقامة ومرتحل اىل 
جه�ة مجهولة – عليه قررت ه�ذه املحكمة بتبليغك 
يف صحيفت�ني محليتني للحض�ور امام هذه املحكمة 
يف يوم موعد املرافعة يف 14 / 11 / 2018 يف الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال 
م�ن ينوب عن�ك قانونا يف موع�د املرافع�ة 3 / 12 / 
2018 س�يتم اجراء املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون .
القايض 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 3287/ب2018/1
التاريخ 2018/12/3

اعالن
اىل  / املدعى عليه ) عالوي حسن مناتي( 

/3287 املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
الحك�م  واملتضم�ن   2018/10/22 يف  ل2018/1 
بالزام�ك بتأديت�ك للمدعي حي�در مالك نعم�ة مبلغا 
مقداره  خمس�ة وع�رشون ملي�ون دين�ار والثابت 
اس�تالمه بموجب عقد الرهان املرق�م 1357 ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مخت�ار الجزائ�ر/ 1 جواد حس�ني الكناني 
ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بالقرار املذك�ور بصحيفتني 
محليتني يوميتني ولك حق الطعن عىل القرار املذكور 
خالل امل�دة املق�ررة بكافة ط�رق الطع�ن القانونية 
وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق 

االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 459/ب /2018

التاريخ 2018/12/2
اىل  /املدعى عليه ) نسيم حامد جياد( 

اعالن 
اقامت املدعية احالم عب�اس هادي الدعوى البدائية املرقمة 
459/ب/2018 واملتضمن�ة طلبه�ا بع�دم نف�اذ الترصف 
وابط�ال املعامل�ة الترصفي�ة الجاري�ة ع�ىل العق�ار املرقم 
4874/1 مقاطع�ة 3 الحص�وة وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتاييد مختار املنطقة 
علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني 
رس�ميتني يوميت�ني محليتني للحضور امام ه�ذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املصادف 2018/12/10 الس�اعة الثامنة 
صباح�ا ويف ح�ال عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانون�ا س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد: حجة وفاة /94
التاريخ: 29/ 2018/11 

اىل /املدعو  )محمد عيل فالح محسن ( 
ق�دم طالب حجة الوفاة )فالح محيس�ن حميدي ( طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق املدعو 
)محمد عيل فالح محسن( قررت املحكمة تبليغك يف الصحف 
املحلية فعلي�ك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ 

نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض 

عمار هادي املوسوي 

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

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ السماوة 

رقم االضبارة : ) 2018/743 () 2018/843(
التاريخ: 2018/11/28 

اىل /املنفذ عليه املدين ) فائز شاكر حسن( 
لق�د تحقق لهذه املديري�ة من كتاب مديري�ة تنفيذ كربالء 
املرق�م )158( يف 2018/11/12 ان�ك مجهول محل االقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واس�تنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الس�ماوة  خالل )خمس�ة 
ع�رش (يوما تبدأ من اليوم الثان�ي للنرش ملبارشة  املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية بأجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل 

عدي حاتم صعيب الزريجاوي
اوصاف املحرر :

الزامك تس�ليم االثاث الزوجي�ة للدائنة ) انوار محمد بربري( 
او تس�ديد اقيامه�ا البالغ�ة ثالثة ماليني وس�تمائة واربعة 
وع�رشون ال�ف دينار حس�ب ق�رار الحكم املرق�م ) 784/

ش/2018( كذل�ك تس�ديد مبلغ خمس�ة مالي�ني دينار عن 
امله�ر املؤجل حس�ب عقد الزواج املرق�م )2015/2354( يف 
2015/9/1 والص�ادر م�ن محكمة االحوال الش�خصية يف 

السماوة للدائنة )انوار محمد بربري( .

قرار تعديل عقد رشكة حمدودة 
قدم�ت الينا رشكة زين الربك�ة لتصنيع وتعبئة املواد 
الغذائية املحدودة قرار الهيئة العامة املؤرخ يف 3 / 11 
/ 2018 املتضمن تعديل اس�مها الوارد يف املادة االوىل 
من عقد التاسيس ليصبح املادة االوىل / اسم الرشكة 
/ زين الربكة لتعبئة وتغليف املواد الغذائية املحدودة. 
امل�ادة الثالثة / تعديل املادة الثالثة من عقدها بحذف 
نشاط التصنيع ليصبح منطوقها املادة الثالثة / غرض 
الرشكة وطبيعة العمل / املساهمة يف استثمار رؤوس 
االم�وال يف مجال تعبئة وتغليف املواد الغذائية س�واء 
كانت بعلب معدنية او زجاجية او عبوات بالستيكية 
وتعبئة االطعمة الجاهزة واللحوم واالس�ماك وكافة 

املواد الغذائية وتسويقها يف السوق املحلية . 
اني مس�جل الرشكات صادقت عىل القرار اعاله عىل 
ان ين�رش طبق�ا الح�كام امل�ادة ) 206 ( م�ن قانون 

الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل . 
كت�ب ببغ�داد يف اليوم العرشين من ش�هر ربيع االول 

لسنة 1440 ه� - 
املواف�ق للي�وم الثام�ن والعرشين من ش�هر ترشين 

الثاني لسنة 2018 م .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد: 2452/ش2018/2

التاريخ: 2018/12/3
اعالن

س�امي  اس�مهان   ( عليه�ا  املدع�ى  اىل/ 
مناتي(

بناء عىل اقام�ة الدعوى بالع�دد )2452/
ش2018/2( قب�ل املدع�ي ) محم�د عب�د 
االم�ري عبد الحس�ني( ضد املدع�ى عليها ) 
اسمهان س�امي مناتي( لغرض حضورك 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار املخت�ار املرفق بالدعوى 
قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة 
صباح ي�وم 2018/12/10 ويف حالة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا ستجري 
حس�ب  وعلن�ا  غيابي�ا  بحق�ك  املرافع�ة 

االصول.
القايض

حيدر جاسم تقي
�����������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الهويه الص�ادره م�ن كليه 
الط�ب /جامع�ه الكوفه باس�م ) الطالب 
عيل مجيد محمد عيل احمد ( عىل من يعثر 

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

فقدان
فق�د مني جواز الس�فر الص�ادر من دولة 
اثيوبي�ا املرق�م ) EP4401349( بأس�م ) 
HARER TEKLU( ع�ىل م�ن يعث�ر عليه 
تس�ليمه اىل مكتب�ة النبأ مقاب�ل الجامعة 

االسالمية يف النجف االرشف.

امانة بغداد
نرش تنويه

ورد سهواً يف نرش الدعوى املرقمة )1326/ب/2018( 
يف 2018/11/25 الصادر يف جريدة املستقبل العراقي 
بالعدد)1776( يف2018/11/1 بأن اسم املدعي عليه 
ماج�د فاخر مهنه ضمن مت�ن االعالن والصحيح هو 

ماجد فاخر كاظم لذا اقتىض التنويه.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد: 403/ب/2017

التاريخ : 2018/11/4
اعالن مزايدة

تبيع ه�ذه املحكمة القطع�ة املرقمة )38 
الراغب�ني  فع�ىل   ) الح�رية   16 مقاطع�ة 
بالرشاء الحضور اىل هذه املحكمة يف اليوم 
الثالثون من اليوم التايل للنرش مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة 10% من 
القيم�ة املق�درة ويتحم�ل املش�رتي اجور 

االعالن .
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف:- 

القطعة عبارة عن بس�تان مس�احته )17 
أول�ك و25 مرت مرب�ع( االرض ب�ور حاليا 
تحتوي ع�ىل مجموع�ة من النخي�ل تقدر 
بحوايل سبعة نخلة وسبعة فسيلة وتحيط 
به�ا االرايض الزراعية من جمي�ع جهاتها 
وبعيدة عن الشارع العام قيمة املغروسات 
)3،600،000( ثالثة ماليني وس�تمائة الف 
دينار وقيمة االرض )10،720،000( عرشة 
ماليني وس�بعمائة وعرشون الف دينار اما 
القيمة الكلي�ة للقطع�ة ) 14،320،000( 
اربع�ة عرش ملي�ون وثالثمائ�ة وعرشون 

الف دينار.
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فقدان
 )1733549( املرق�م  الوص�ل  من�ي  فق�د 
بلدي�ة  م�ن  والص�ادر   2018/10/11 يف 
الحيدرية باس�م ) حاتم ه�ادي نزال( عىل 
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
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فقدان
فقد مني س�ند العق�ار املرق�م ) 31852( 
حي ميس�ان الص�ادر من دائرة التس�جيل 
العق�اري يف النجف بأس�م العراقي ) نعيم 
اب�و الش�ون عب�ود( عىل م�ن يعث�ر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

زيد كاظم رشيف
املدير العام /وكالة ورئيس جملس االدارة

عبد العزيز جبار عبد العزيز 
مسجل الرشكات وكالة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1798( الثالثاء  4  كانون االول  2018 اعالنات5

اىل / مسامهي رشكة مرصف الراجح االسالمي لالستثامر والتمويل مسامهة خاصة 
م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 

اس�تنادا الحكام امل�ادة ) 87 ( من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املع�دل وتنفيذا لقرار 
مجلس االدارة املرقم ) 7 ( واملؤرخ يف 31 / 7 / 2018 . 

يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي س�يعقد يف تمام الساعة العارشة من صباح 
يوم الثالثاء املوافق 25 / 12 / 2018 يف مقر الرشكة الكائن يف – بغداد – الكرادة – حي السعدون 

– م101 ز 91 – بناية 24 ملناقشة جدول االعمال التايل :
1 – مناقش�ة تقري�ر مجل�س االدارة للفرتة من 1 / 1 / 2017 ولغاي�ة 7 / 2 / 2017 ) رشكة 

الراجح للتحويل املايل – مساهمة خاصة ( واملصادقة عليها . 
2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات للفرتة من 1 / 1 / 2017 ولغاية 7 / 2 / 2017 ) رشكة 

الراجح للتحويل املايل مساهمة خاصة ( واملصادقة عليها . 
3 – مناقش�ة الحس�ابات الختامي�ة للفرتة م�ن 1 / 1 / 2017 ولغاي�ة 7 / 2 / 2017 ) رشكة 

الراجح للتحويل املايل مساهمة خاصة ( واملصادقة عليها . 
4 – مناقش�ة اقرار تعيني مراقب حس�ابات لتدقيق حس�ابات للفرتة من 8 / 2 / 2017 ولغاية 
31 / 12 / 2017 ) رشكة مرصف الراجح االس�المي لالس�تثمار والتمويل مس�اهمة خاصة ( 

وتحديد اجورها وفق ضوابط املهنة . 
5 – مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة للفرتة من 1 / 1 / 2017 ولغاية 7 / 2 / 

2017 ) رشكة الراجح للتحويل املايل مساهمة خاصة ( . 
6 – مناقش�ة تقرير مجلس االدارة للفرتة من 8 / 2 / 2017 ولغاية 31 / 12 / 2017 ) رشكة 

مرصف الراجح االسالمي لالستثمار والتمويل مساهمة خاصة ( واملصادقة عليها .
7 – مناقشة العجز املرتاكم والفائض املرتاكم للسنة املالية املنتهية يف 7 / 2 / 2017 . 

8 – مناقش�ة تقري�ر مراقب الحس�ابات للفرتة من 8 / 2 / 2017 ولغاي�ة 31 / 12 / 2017 ) 
رشكة مرصف الراجح االسالمي لالستثمار والتمويل مساهمة خاصة ( واملصادقة عليها . 

9 – مناقش�ة الحس�ابات الختامية للفرتة من 8 / 2 / 2017 ولغاية 31 / 12 / 2017 ) رشكة 
مرصف الراجح االسالمي لالستثمار والتمويل مساهمة خاصة ( واملصادقة عليها . 

10 – مناقش�ة تعي�ني مراقبي حس�ابات لع�ام 2018 وتحديد اجورهما وف�ق ضوابط مجلس 
املهنة.

11 – مناقشة العجز املرتاكم واتخاذ القرار املناسب . 
12 – مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة للفرتة من 8 / 2 / 2017 ولغاية 31 / 12 
/ 2017 ) رشكة مرصف الراجح االس�المي لالس�تثمار والتمويل مساهمة خاصة ( واملصادقة 

عليها . 
13 – مناقش�ة تقري�ر لجنة مراجعة الحس�ابات للفرتة م�ن 8 / 2 / 2017 ولغاية 31 / 12 / 
2017 ) رشكة مرصف الراجح االس�المي لالس�تثمار والتمويل مس�اهمة خاصة ( واملصادقة 

عليها . 
14 – مناقش�ة تقري�ر الهيئ�ة الرشعية للفرتة م�ن 8 / 2 / 2017 ولغاي�ة 31 / 12 / 2017 ) 

رشكة مرصف الراجح االسالمي لالستثمار والتمويل مساهمة خاصة ( واملصادقة عليها . 
15 – مناقشة دخول املرصف اىل سوق العراق لالوراق املالية بناء عىل توجيهات الجهة القطاعية 

املتمثلة بالبنك املركزي العراقي واتخاذ القرار املناسب بشأنه . 
راجني الحضور اصالة او انابة احد املساهمني بموجب سند انابة او توكيل الغري بموجب وكالة 
ص�ادرة م�ن كاتب عدل مع مراعاة اح�كام املادة 91 من القانون اع�اله ويف حالة عدم حصول 
النصاب القانوني فيؤجل االجتماع اىل يوم الثالثاء 1 / 1 / 2019 يف ذلك الزمان واملكان اعاله.

حمافظة النجف االرشف
إعالنجلنة البيع واإلجيار الثانية

تعل�ن لجن�ة البيع واإليج�ار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن إج�راء  املزايدة العلنية لتأج�ري االمالك املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية )الكوفة(  وملدة  )سنة واحدة( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 
21 لس�نة 2013. فعىل من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  )الكوفة( 
أو اللجنة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات 
القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذي�ن يرغبون بالدخول إىل 
املزاي�دة يح�ق لهم دفع مبلغ ال يقل ع�ن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة 
اس�تنادا إىل م�ا جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحاف�ظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 
وس�تجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان 
)بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املس�تأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد سكن+ شهادة الجنسية 

العراقية(
2 � ع�ىل املس�تأجر  مراجع�ة البلدية خ�الل مدة ) 30( يوما من تاري�خ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تس�ديد بدل 

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

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظة النج�ف االرشف/ مكتب املحافظ  املرق�م  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب 
الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي 

تؤجر لهم.

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 

اس�تنادا الحكام قانون ال�رشكات النافذ رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وتنفيذا لق�رار مجلس االدارة 
املنعقد بجلس�ته السادس�ة بتاريخ 24 / 7 / 2018 يرسنا دعوتكم لحض�ور اجتماع الهيئة العامة 
السنوي الذي سيعقد يف الساعة العارشة يف صباح يوم الخميس املصادف 27 / 12 / 2018 يف بغداد 

– الزعفرانية – شارع البطل – قرب رشكة الببيس ملناقشة جدول االعمال التايل :
1 – مناقشة تقارير مجلس االدارة حول نشاط الرشكة للسنوات املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2014 

و 31 / 12 / 2015 و 31 / 12 / 2016 واملصادقة عليه . 
2 – مناقشة تقارير ديوان الرقابة املالية حول الحسابات الختامية للرشكة للسنوات املالية املنتهية 
يف 31 / 12 / 2014 و 31 / 12 / 2015 و 31 / 12 / 2016 واجاب�ة االدارة ع�ىل املالحظات الواردة 

فيها واقرارها واملصادقة عليه .
3 – مناقشة امليزانية العمومية والحسابات الختامية للرشكة للسنوات املالية املنتهية يف 31 / 12 / 

2014 و 31 / 12 / 2015 و 31 / 12 / 2016 واقرارها واملصادقة عليه . 
4 – اس�تحصال املوافق�ة عىل بيع قطع�ة االرض املرقمة 1 / 89 وذلك ل�رشاء خطوط انتاج جديدة 
بما يس�اعد يف تطوير وتحسني منتوج الرشكة وينافس السوق املحلية من املواد املستوردة بعد رفع 

الحجز عنها . 
5 – مناقشة العجز املرتاكم للرشكة واتخاذ القرار املناسب . 

6 – استحصال موافقة الهيئة العامة عىل عقد رشاكة مع رشكة ) متاتة التصنيع لتصنيع السيارات 
وادواته�ا االحتياطي�ة واملكائن واملع�دات والتج�ارة العامة محدودة املس�ؤولية ( لتش�غيل 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 – تعديل املادة الثالثة من عقد التاس�يس باضافة نشاط ) انتاج الربيم كوت والهيدروليك والوايت 

اسربت 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 . 
يرج�ى حضوركم اصالة او من ينوب عنكم بموجب س�ند انابة او توكي�ل الغري بوكالة مصدقة من 
كاتب عدل مع ابراز ش�هادة االس�هم اصالة او انابة او وكالة وفق احكام قانون الرشكات اعاله ويف 
حال�ة عدم اكتم�ال النصاب القانوني يؤج�ل االجتماع اىل يوم الخميس املص�ادف 3 / 1 / 2019 يف 

نفس الزمان واملكان املعنيني اعاله .

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن
الحاقا بإعالننا املرقم )450 يف 2018/10/3( ولعدم حصول راغب 

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية يف مديرية بلديات ميس�ان عن تأجري )7( كش�ك  و املدرجة اوصافه ادناه والعائد اىل 
مديري�ة بلدي�ة قلعة صالح باملزاد العلني اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من 
يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية قلعة صالح او سكرتري اللجنة وخالل مدة 15 يوما تبدأ من اليوم 
التايل لنرش االعالن بالجريدة الرسمية مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة لبدل االيجار 
لكامل مدته  وستجري املزايدة الساعة العارشة والنصف صباحا من اليوم التايل من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها 
يف مقر مديرية بلدية قلعة صالح  ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واجور اللجان البالغة 2% واي 

واجور  قانونية  اخرى واذا صادف يوم املزاد عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي

فقدان
فقد من�ي وصل الوديع�ة املرقم 
 2017/4/20 يف   )1574119  (
ملي�ون   )1،000،000  ( بمبل�غ 
مديري�ة  م�ن  والص�ادر  دين�ار 
كمارك املنطق�ة الجنوبية مركز 
كم�رك س�فوان باس�م ) س�عد 
رستي�ب حميدي( ع�ىل من يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار.
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فقدان
فق�دت من�ي الوثيقة املدرس�ية 
الع�دد  ذي   )622717( املرقم�ة 
114 يف 2006/12/3 الص�ادرة 
 ( النج�ف  تربي�ة  م�ن مديري�ة 
اعدادية النجف املركزية( بأس�م 
) عم�ار صالح مه�دي( عىل من 
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

اعالن دعوة دائنني 
ان�ي املصف�ي املحامي محم�د مهدي صال�ح لرشكة النط�اد للنقل 
العامة محدودة املسؤولية – ادعو كل من له حق او دين عىل الرشكة 
مراجعت�ه عىل العنوان الت�ايل – بغداد املأمون محل�ة 606 زقاق 46 

دار 2 / 11 .
املصفي املحامي 

محمد مهدي صالح 
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اعالن دعوة دائنني 
اني املصفي املحامي الس�يد نجيب طعم�ه ابراهيم لرشكة النهرين 
النظم�ة الحاس�بات واالتص�االت املح�دودة – ادعو كل م�ن له حق 
اودي�ن عىل الرشكة مراجعته عىل العنوان التايل – بغداد الس�يدية م 

829 ز26 د 11 / 1 
املصفي املحامي السيد 

نجيب طعمه ابراهيم

مديرية رشطة محافظة صالح الدين
قسم رشطة الدجيل

مركز رشطة الفدعوس
العدد: 1914

التاريخ: 2018/12/3
اعالن

فقد املدعو ) سالم عبد الرزاق سالم خلف العزاوي ( 
املنش�ورة صورته اعاله من مواليد 1994/10/16 
يس�كن محافظ�ة ص�الح الدي�ن / الدجي�ل يعمل 
كاس�ب عىل من لديه معلوم�ات ابالغ مركز رشطة 

الفدعوس.

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الفلوجة 

العدد : 2429 / ش / 2018 
التاريخ : 7 / 11 / 2018 

اىل / املدعى علي�ه / ماجد عبد الحميد 
درع 

املوضوع / اعالن 
اقام�ت املدعي�ة ) ايم�ان درع صالح ( 
الدعوى الرشعية املرقمة 2429 / ش / 
2018 عليك والتي تطلب فيها ) التفريق 
لل�رر ( بينها وبين�ك وحيث قد تاييد 
للمحكمة من رشح القائم بالتبليغ من 
ان املدعى عليه املذكور اعالهخ مجهول 
محل االقامة ومرتحل اىل جهة مجهولة 
– عليه قررت هذه املحكمة بتبليغك يف 
صحيفتني محليتني للحضور امام هذه 
املحكمة يف يوم موعد املرافعة 26 / 11 
/ 2018 يف الساعة التاسعة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا سيتم اجراء املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون . 
القايض

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 3287/ب2018/1
التاريخ 2018/12/3

اعالن
حس�ن  ع�الوي   ( علي�ه  املدع�ى   / اىل  

مناتي( 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 
 2018/10/22 يف  3287/ل2018/1 
بتأديت�ك  بالزام�ك  الحك�م  واملتضم�ن 
للمدعي حي�در مالك نعمة مبلغا مقداره  
خمس�ة وعرشون مليون دين�ار والثابت 
اس�تالمه بموج�ب عق�د الره�ان املرقم 
1357 ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار 
مختار الجزائر/ 1 جواد حس�ني الكناني 
ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بالق�رار املذكور 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني ولك حق 
الطع�ن ع�ىل الق�رار املذكور خ�الل املدة 
املق�ررة بكافة ط�رق الطع�ن القانونية 
وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 459/ب /2018

التاريخ 2018/12/2
اىل  /املدعى عليه ) نسيم حامد جياد( 

اعالن 
اقامت املدعية اح�الم عباس هادي الدعوى 
البدائية املرقمة 459/ب/2018 واملتضمنة 
طلبها بع�دم نفاذ الترصف وابطال املعاملة 
املرق�م  العق�ار  الجاري�ة ع�ىل  الترصفي�ة 
4874/1 مقاطع�ة 3 الحص�وة وبالنظ�ر 
ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وتايي�د مختار املنطقة عليه قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني 
رس�ميتني يوميتني محليتني للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة املصادف 
2018/12/10 الساعة الثامنة صباحا ويف 
حال عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2018/1552

التاريخ 2018/11/15
اعالن

تبيع  مديري�ة تنفيذ النجف االرشف العقار 
الواق�ع  الغدي�ر  تسلس�ل 2/16373 ح�ي 
يف النج�ف العائ�د للمدي�ن ) صف�اء مهدي 
جاس�م( املحجوز لقاء طلب الدائن ) محمد 
عيل جاس�م  محمد( البال�غ ثالثمائة وثالث 
واربعون مليون وس�بعمائة وخمسون الف 
دين�ار فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم 
الت�ايل للن�رش مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانونية 10% من القيمة املقدرة وش�هادة 
التس�جيل  العراقي�ة وان رس�م  الجنس�ية 

والداللية عىل املشرتي 
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 2/16373 حي الغدير
2 � جنسه ونوعه : عرصة

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 � مش�تمالته : يق�ع العق�ار عىل ش�ارع 
الح�زام االخ�ر مقاب�ل مدين�ة االلع�اب 
والش�ارع 60 مرت والدار يحتوي عىل ساحة 
امامي�ة وفيه�ا توالي�ت جزء من الس�احة 
عبارة عن حديقة والجزء االخر من الكايش 
املوزائيك ويحتوي عىل مدخل كليدور مغلف 
بالبالس�تيك واس�تقبال جدرانه من البورك 
وفيه ه�زاره 10 س�نتمرت من الس�رياميك 
والسقف كونكريت مسلح ومطبخ الجدران 
جميعها س�رياميك وسقف ثانوي ويحتوي 
عىل صالة  وغرفتني نوم وصحيات مشرتكة 
ومكش�وفة وس�لم موزائيك معلق يؤدي اىل 
السطح وكذلك وجود مكشوفة ثانية منور 
صحي�ات االرضية م�ن الجدران س�رياميك 
الغرفتني والصالة معمول�ه بورك مع هزار 

10 سم سرياميك  مجهز باملاء والكهرباء 
5 � مساحته : 200م مربع

6  �درجة العمران : جيدة
7  �الش�اغل : صفاء مهدي جاس�م يرغب 

بالبقاء بعد البيع 
وس�تة  س�تمائة   : املق�درة  القيم�ة   �  8  
وس�تون ملي�ون وخمس�مائة ال�ف دين�ار 

666,500,000

الموقعالمساحةرقم الملك)القديم/الجديد(جنس الملكت
عمارة البلدية  /شارع السكة)6×3(م )31+36( 29 ـ 13/16 ـ )68+77(/52حوانيت1
عمارة البلدية  /شارع السكة)3×3(م 72/93حانوت2
شارع السكة)7,5×9,5(م 100/3شقة3
شارع السكة)4×2,6(م 145/201حانوت4
شارع السكة)7,5×11(م 103/4شقة5
شارع السكة48,75م 1502ب /133حانوت6
حي المتنبي)3×4(م 674/7  ـ675/8 ـ 676/9حوانيت7
عمارة البلدية  /شارع السكة27م2 )80+81+95( /61حانوت8
شارع السكة)4×4(م 150 هـ /131حانوت9
واجهة مخزن البلدية)3×4(م )63/17( / 501حانوت10

حي ميسان / على القطعة )4×3(م 698/1  ـ699/2حوانيت11
3/14265

العدد : 277
التاريخ 2018/11/20

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

رئيس جملس االدارة 
عقيل كاظم عبد اللطيف

العدد: 518 
التاريخ: 22/ 11/ 2018

ر.مهندسني
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

القيمة التقديرية سنويامدة االيجاراملساحةرقم العقارنوع امللكت

كشك1
132/حي 
الشهداء

12م2
سنة 
واحدة

635000 ستمائة وخمسة وثالثون       الف دينار 
فقط ال غيرها

كشك2
133/حي 
الشهداء

12م2
سنة 
واحدة

635000 ستمائة وخمسة وثالثون       الف دينار 
فقط ال غيرها

كشك3
143/حي 
الشهداء

12م2
سنة 
واحدة

535000خمسمائة وخمسة وثالثون الف دينار فقط 
ال غيرها

كشك4
144/حي 
الشهداء

12م2
سنة 
واحدة

535000خمسمائة وخمسة وثالثون الف دينار فقط 
ال غيرها

كشك5
139/حي 
12م2العروبة

سنة 
واحدة

535000خمسمائة وخمسة وثالثون الف دينار فقط 
ال غيرها

كشك6
137/حي 
12م2العروبة

سنة 
واحدة

535000خمسمائة وخمسة وثالثون الف دينار فقط 
ال غيرها

12م892/حي العروبةكشك7
سنة 
واحدة

410000 اربعمائة وعشرة االف دينار فقط ال غيرها

سفيان سلامن املالح 
رئيس جملس االدارة
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فقدان

وزارة املالية
الهيئة العامة للرضائب

فرع النجف االرشف
العدد : 20724

التاريخ 2018/11/23
اىل دائرة مسجل الرشكات  

بيع سهام 
استنادا اىل الطلب املقدم الينا بالعدد 20244يف 
2017/11/2 ال مان�ع لدين�ا من بيع اس�هم 
رشك�ة الهان�ي للتج�ارة واملقاوالت والس�فر 
والس�ياحة املح�دودة الكلية للرشك�ة البالغة 
3,000,000 ثالث ماليني س�هم للمس�اهمني 

املدرجة ادناه:

نافذ لغاية 2017/12/31
خليل شاكر عباس

و.مدير الهية العامة للرضائب
فرع النجف االرشف

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

اىل املته�م  الغائ�ب  ر.ن مهند غ�ازي ابراهيم 
صنكور

املنس�وب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة 
واملنشات

العن�وان محافظ�ة الب�رصة القبل�ة � ح�ي 
القاسم

بما انك متهم وفق املادة 27 من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 لتس�ببك بفقدان املربز الجرمي 
 313118717 املرق�م   الحكوم�ي  املس�دس 
نوع  9 طارق وملجهولية محل اقامتك اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا االع�الن ع�ى ان تح�رض امام 
محكمة ق�وى االم�ن الداخ�ي االوىل املنطقة 
الخامس�ة البرصة خالل مدة ثالثون يوما من 
تاري�خ نرش هذا االع�الن يف صحيف�ة محلية 
وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك وتجيب 
عن التهمة املوجه ض�دك وعند عدم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا اس�تنادا 
الح�كام املواد 65 و68  و69 من قانون اصول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى االمن الداخي رقم 

17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل 
املنطقة الخامسة

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

فقد جواز السفر املرصي صادر من جمهورية 
مرص العربية واملرقم A09324847  باس�م ) 
صابر عبد الرحي�م مصطفى احمد( من يعثر 

عليه تسليمه لجهة االصدار

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

بناء عى الطلب املقدم من الس�يد سيف الدين 
محس�ن عبد الحس�ني الذي يطلب فيه تبديل 
)اللق�ب( من )الك�وام(  اىل )الحي�دري( فمن 
لدي�ه اعرتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
م�دى اقصاها خمس�ة ع�رش يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق 
احكام املادة 22 م�ن قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضب الغرباوي 
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

العامة

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

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخي االوىل

املنطقة الخامسة 
قسم الدعاوي

القضية املرقمة 2018/948
مقتبس الحكم الغيابي 

1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي  
االوىل املنطقة الخامسة 

2 � اس�م املته�م الغائ�ب   الرشط�ي عي عبد 
السالم خليل ابراهيم 

3 � رقم الدعوى 2018/948
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة  2014/1/9

5 � تاريخ الحكم  2018/8/27
6 � املادة القانونية 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 

   2008
7 � املنس�وب اىل � مديري�ة رشط�ة محافظة 

البرصة واملنشأت
8� خالصة الحكم :  عدم ش�مول املتهم اعاله 
بقان�ون العفو رقم 27 لس�نة 2016 كونه ما 
زال ماكث�ا يف الغياب ولع�دم صدور امر فصل 
او طرد او استقالة حسب كتاب دائرته املرقم 

1019 يف 2018/1/27
9 � الحبس  البس�يط ملدة  )ستة اشهر( وفق 
احكام املادة 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
وبدالل�ة امل�واد 61/اوال و 69/اوال م�ن ق أ د 
رقم 17 لس�نة 2008 وذل�ك لغيابه من تاريخ 

2014/1/9 ولحد االن 
كون�ه القانون االصلح للمته�م عمال باحكام 
امل�ادة 2/2 م�ن ق ع رقم 111 لس�نة 1969 

املعدل   
10 � اخراج�ه م�ن الخدمة  اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 42   /ثاني�ا م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008   بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية 
بداللة املادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 

2008
11 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية 
الق�اء القبض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم 
الص�ادر بحقه والزام املواطن�ني باالخبار عن 
محل اختفائه استنادا الحكام املادة  69/ثانيا 

وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
12 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ر منقولة 
استنادا الحكام املادة 69/رابعا  من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008
13 �  تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب 
جب�ار عات�ي ج�رب   البالغة 25,000 خمس�ة 
وع�رشون الف دين�ار عراقي ت�رصف له من 
خزين�ة الدولة    بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
حكما غيابي�ا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا 
الحكام املادة 60/سادس�ا  من ق.ا.د  رقم 17 
لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا 
الح�كام امل�ادة 71/اوال وثاني�ا  م�ن نف�س 

القانون وافهم بتاريخ    27 / 2018/8 
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عي
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل 

املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعى
الديواني�ة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنايات الديوانية الهيئة االوىل

العدد : 739/ج/2018
التاريخ 2018/11/26

اىل  املحكوم الهارب
امر رشاد طعيس سعدون سعودي  

القادس�ية  جناي�ات  محكم�ة  اص�درت 
قرارها املرقم 739/ج/2018 واملؤرخ يف 
2018/11/19 واملتضم�ن الحكم  عليك 
غيابي�ا بالس�جن املؤيد اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 405 م�ن قان�ون العقوب�ات عن 
ش�كوى املش�تكني كل م�ن كاظ�م عبيد 
غيدان وحسنة فليح عبد الحسني وزهراء 
ظاهر عبد الكاظ�م ولهروبك وملجهولية 
محل اقامتك  قرر تبليغك اعالنا بواسطة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميتني واس�عتي 
االنتش�ار اس�تنادا للمادة 143 االصولية 
الحك�م  ع�ى  ولك حق االعرتاض  
الغياب�ي عن�د تس�ليم نفس�ك او الق�اء 

القبض عليك
الرئيس

عبد الله حريز جبار
رئيس محكمة جنايات القادسية

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية الواقعات

العدد : 1377
التاريخ 2018/3/6

بن�اء عى الدعوة املقام�ة من قبل املدعي 
كرار جواد كاظم حبيب الذي يطلب تبديل 
لقبه من الفتالوي اىل الجبوري فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل 
مده اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى 
وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

مهدي نعمة الوائي
مدير الجنسية العام وكالة

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

النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد 4019/ب2018/5
التاريخ 2018/11/29  

اىل املدعى عليه االول فاروق عبد الس�اده 
صالح 

اق�ام عليك املدع�ي املدير الع�ام ملرصف 
الرافدين اضاف�ة لوظيفته ومعك املدعى 
علي�ه الثاني فاض�ل عناد ج�رب الدعوى 
/ب2018/5   4019 املرقم�ة  البدائي�ة 
بالزام�ك  الحك�م  فيه�ا  يطل�ب  وال�ذي 
بالتكاف�ل والتضام�ن م�ع املدع�ى عليه 
الثاني بتاديت�ك للمدعي اضافة لوظيفته 
مبل�غ ارب�ع مالي�ني وس�تمائة وثمانية 
وخمس�ون ال�ف وس�بعمائة دين�ار مع 
الفوائد القانونية  املقررة حس�ب اشعار 
البن�ك املرك�زي بنس�بة 9%  ع�ى املبل�غ 
املطالب ب�ه بالدعوى ولثب�وت مجهولية 
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
واشعار مختار منطقة حي النرص الجهاد 
املدع�و خماط رس�ن العط�وي املؤرخ يف 
2018/11/22 علي�ه تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني رس�ميتني واسعتي 
االنتش�ار بموعد املرافعة املصادف يف يوم 
2018/12/4 الس�اعة التاس�عة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك  قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عي عبد الرضا حسن
���������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية الواقعات
العدد : 9744

التاريخ 2018/12/2
 بناء عى الدع�وة املقامة من قبل الوكيل 
القانون�ي حيدر س�ليم الخال�دي    الذي 
يطلب تبديل اس�م املدعي )ثامر حس�ون 
عبد االمر( م�ن )ثامر( اىل )غني(   فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مده اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى 
وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016  
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

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

النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف  النجف 
العدد حجو وفاة  

التاريخ 2018/11/27  
اىل املدعو خالد غايل جالب 

اعالن  
قدم طالب حجة الوفاة سيف غايل جالب 
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار 
حجة وفاة بحق املدع�و خالد غايل جالب 
قررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية 
فعلي�ك الحضور امامها خالل عرشة ايام 
من تاري�خ نرش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
���������������������������������

فقدان 
فق�دت هوية املوظف عي جاس�م محمد 
الوزارية من وزارة النفط الجهاز املركزي 
لالحص�اء مديري�ة احص�اء البرصة  من 

يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 400/ب/2017
التاريخ  2018/11/4

اعالن مزايدة
تبيع ه�ذه املحكم�ة باملزايدة العلني�ة القطعة 
فع�ى  الح�رة   16 مقاطع�ة   40 املرقم�ة 
الراغب�ني بال�رشاء الحض�ور اىل ه�ذه املحكمة 
يف الي�وم الثالثون من اليوم الت�ايل لنرش االعالن 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
10% من القيمة املقدرة ويتحمل  املشرتي اجور 

االعالن 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي 
االوصاف /

القطع�ة  عب�ارة عن بس�تان مس�احته 3اولك 
و50 م�رت مرب�ع االرض ب�ور حالي�ا  ومع�دة 
للزراع�ة  تحت�وي ع�ى ث�الث نخ�الت مثم�رة 
وس�بعة فس�ائل وس�بعة ش�جرة رم�ان قيمة 
املغروسات1,100,000 مليون ومائة الف دينار 
اما قيمة االرض 2,800,000 مليونان وثمانمائة 
الف دينار   و القيمة الكلية للقطعة 3,900,000 

ثالثة ماليني وتسعمائة الف دينار 
������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة جنح الشامية
العدد 999/ج/2018

التاريخ 2018/11/27
اعالن

عب�د  مح�ي  محم�ود   / اله�ارب  املته�م  اىل 
الطالكاني

999/ج/2018  املرقم�ة  بالدع�وى  التهام�ك 
وفق احكام امل�ادة 1/456/أعقوبات  ولهروبك 
ومجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني وع�ني ي�وم 2018/12/16 
موع�دا للمحاكم�ة ويف ح�ال ع�دم حض�ورك 
س�تجري املحاكم�ة بحق�ك غيابيا وعلن�ا وفقا 

للقانون
القايض

محمد تكليف خشان
������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف الديوانية االتحادية

محكمة بداءة غماس
لجنة تثبيت امللكية يف غماس

العدد  /29/مجدد/2018
التاريخ 2018/11/18

قرار التسجيل املجدد 
يف  امل�ؤرخ  امللكي�ة  تثبي�ت  ملح�رض  اس�تنادا 
2018/11/18 واملنظ�م بش�ان العق�ار املرقم 
1610/الغ�رب ونتائ�ج التحقي�ق واملس�تندات 
املطلع عليها واس�تنادا اىل الصالحيات املخول يل 
بموجب املادة 48 من قانو نالتس�جيل العقاري 
ونظرا لس�بق الفص�ل يف موضوع طل�ب تثبيت 
ملكي�ة العقار املرق�م 1610/ الغ�رب حيث تم 
رف�ض طل�ب تس�جيل العق�ار املذك�ور مجددا 
املق�دم من قبل طالبي التس�جيل كل مع جعفر 
وعي اوالد حسني كشاش وذلك لعدم احضارهم 
بين�ة ش�خصية تثب�ت حيازتهم للعق�ار حيازة 
هادئ�ة وان العق�ار يع�ود  ملورثته�م باملتوفية 
زه�رة ج�رب يف ح�ني ورد الطلب املق�دم م نقبل 
طالب�ي التس�جيل املجدد كل من زه�راء وعمار 
ونارص وليى اوالد حسني كشاش  بانهم حائزي 
للعقار ملدة تتجاوز خمس�ة عرش سنة ويروموا 
تس�جيل العقار املذكور باس�مائهم ولم يطلبوا  
تس�جيل العقار باس�م مورثهم وذلك العرتاض 
بعض الورثة وهم كل من جعفر وس�هيلة اوالد 
حس�ني كش�اش كم�ا ان طالب�ي التس�جيل لم 
يحرضوا بينة ش�خصية تثبت حيازتهم للعقار 
حي�ازة هادئ�ة ومس�تقرة للم�دة القانونية لذا 
تكون رشوط التس�جيل غر متحققة يف الطلب  
عليه قررت اللجنة رفض طلب التس�جيل املجدد 
للعق�ار املرقم 1610/الغرب ع�ى ان يتم اعالن 
هذا الق�رار ملدة ثالث�ون يوما وفق�ا للقانون يف 
الصحف املحلية ويك�ون القرار خاضعا للتمييز 
خ�الل مدة ثالثون يوما من م�دة االعالن وافهم 

علنا يف 2018/11/18 
القايض

ماهر صاحب شاكر
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف غماس

وزارة الداخلية 
رئاسة االستخبارات والتحقيقات االتحادية

مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب
 النجف االرشف

مذكرة قبض وتحري
اىل اعضاء الضبط لقضائي وافراد الرشطة كافة 
ولك م�ن تقع هذه املذكورة بني يديه واس�تنادا 
اىل الصالحي�ات املخولة لنا بموجب احكام املادة 
13 من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخي رقم 17 لسنة 2008 
نخولكم مأذونني بالقبض عى املتهم :

1� الرتبة :
2  �  االس�م الكامل واللقب : حسني عبد العظيم 

حسن شلش الجليحاوي
3 � اوصافه 

4  � محل االقامة النجف /  كوفة � رشطي حي 
ميسان

5 � اسم االم : زهور عبد الحسني
6  � التولد 1978/2/16 

7  � مهنت�ه : منتس�ب يف مديرية االس�تخبارات 
ومكافحة ارهاب النجف قسم السياحة 

8 � الجريمة هارب وبذمته سالح مسدس
9  �امل�ادة القانوني�ة وفق اح�كام املادة 32 من 

قانون    رقم   لسنة    املعدل
اش�ارة امامنا يف الح�ال لكونه متهما يف املجلس 

التحقيقي املقام ضده يف هذه الدائرة
������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 394/ب/2017
التاريخ  2018/11/4

اعالن مزايدة
تبيع ه�ذه املحكم�ة باملزايدة العلني�ة القطعة 
فع�ى  الح�رة   16 مقاطع�ة   29 املرقم�ة 
الراغب�ني بال�رشاء الحض�ور اىل ه�ذه املحكمة 
يف الي�وم الثالثون من اليوم الت�ايل لنرش االعالن 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
10% من القيمة املقدرة ويتحمل  املشرتي اجور 

االعالن 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي 
االوصاف /

القطع�ة  عبارة عن بس�تان مس�احته 24اولك 
و75 مرت مرب�ع االرض محروثة ومعدة للزراعة 
يوجد فيها حوايل 6 نخلة مثمرة و7 فسيلة تقع 
بالقرب من الطريق الرابط بني الحرة والصنني 
قيمة املغروسات 2,200,000  مليونان ومائتي 
الف وقيمة االرض 5,445,000 خمس�ة ماليني 
واربعمائ�ة وخمس�ة واربع�ون الف دين�ار اما 
للقطع�ة 7,645,000 س�بعة  الكلي�ة  القيم�ة 

ماليني وستمائة وخمسة واربعون الف دينار
������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 395/ب/2017
التاريخ  2018/11/4

اعالن مزايدة
تبيع ه�ذه املحكم�ة باملزايدة العلني�ة القطعة 
فع�ى  الح�رة   16 مقاطع�ة   42 املرقم�ة 
الراغب�ني بال�رشاء الحض�ور اىل ه�ذه املحكمة 
يف الي�وم الثالثون من اليوم الت�ايل لنرش االعالن 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
10% من القيمة املقدرة ويتحمل  املشرتي اجور 

االعالن 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي 
االوصاف /

القطعة  عبارة عن بستان مساحته 6اولك و50 
م�رت مرب�ع    مع�دة للزراعة يوج�د فيها حوايل 
5 نخل�ة مثم�رة و6 فس�يلة  و5 ش�جرة رمان 
وتقع وس�ط االرايض الزراعية قيمة املغروسات 
2,050,000 مليون�ان وخمس�ون ال�ف دين�ار    
وقيم�ة االرض 1,430,000 ملي�ون واربعمائ�ة 
وثالثون ال�ف دينار    اما القيمة الكلية للقطعة 
3,484,000 ثالث�ة مالي�ني واربعمائة وثمانون 

الف دينار

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن 

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
2018/12/3 لتس�جيل تمام العقار تسلسل 
263 محل�ة الب�و زوي�ن جنس�ه دار باس�م 
)جعفر محمد عبد الله ( مجددا باعتبار حائزا 
ل�ه بصفته املال�ك للمدة القانوني�ة ولغرض 
تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق 
اح�كام قانون التس�جيل العق�اري رقم 43 
لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعى كل 
من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة عى 
هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه 
الدائ�رة خالل مدة ثالث�ني يوم�ا اعتبارا من 
اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
يف موقع العقار من الساعة العارشة صباحا 
م�ن الي�وم الت�ايل النتهاء م�دة ه�ذا االعالن 
وذلك ألثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي 

سيجري يف السوم املذكور لهذا الغرض
الحقوقي

عامر شاتي ظاهر املحنة
مدي�ر اق�دم مالحظي�ة التس�جيل العقاري 

املناذرة
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مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 7768/  ش2018/7

التاريخ 2018/12/3
اعالن

اىل  /املدعى عليها /فرقان قيس محمد عي
اق�ام املدع�ي )عي لفت�ه جاس�م(  الدعوى 
ه�ذه  ام�ام  7768/ش2018/7  بالع�دد 
مس�تمرة  نفق�ة  قط�ع  يطل�ب  املحكم�ة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ول�رشح القائ�م 
بالتبليغ واشعار مختار منطقة حي الهندية 
/ النج�ف قررت املحكم�ة تبليغك بخصوص 
الدع�وى وبموع�د املرافع�ة اعالنا بواس�طة 
صحيفتني محليتني يوميتني وعليك الحضور 
ام�ام هذه املحكمة يف موع�د املرافعة القادم 
املوافق يوم 2018/12/11 الساعة التاسعة 
صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك او ارس�ال 
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حسني عباس سمني
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مجلس القضاء االعى
  محكمة استئناف النجف االتحادية

الهيئة االستئنافية
العدد : 477/  س/2018

التاريخ 2018/11/1
اىل انتصار حمدي مجيد 

تبليغ
لالس�تئناف املق�دم امام ه�ذه املحكمة من 
قبل املستأنف )حليم تركي خرض وجامعته( 
عى القرار الصادر من محكمة بداءة النجف 
وملجهولي�ة   2018 37/تجاري�ة/  املرق�م 
مح�ل اقامتك وحس�ب رشح املبلغ القضائي 
صباح حم�زة حميد لذا تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني  بالحضور امام 
ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة املصادف 
2018/12/12 الس�اعة التاس�عة صباح�ا 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
س�وف تجري املرافعة بحقك حضوريا وعلنا 

وفق االصول
القايض

جبار جعفر عي
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 21/  تسجيل  مجدد/2018

التاريخ 2018/11/13
اعالن

قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
اص�درت لجنة تثبي�ت العائدية قراره�ا بتاريخ 
2018/11/13 اس�تنادا ملحرض تثبيت العائدية 
امل�ؤرخ يف 2018/11/13 والذي يقيض بتثبيت 
عائدي�ة العق�ار املرقم 2325 محلة )رش�ادية( 
جنس العق�ار )دار( ويف االضبارة املرقمة )21/

تس�جيل مجدد/2018(  بتسجيله باسم طالب 
التس�جيل املجدد العراقي ) ع�دي حميد مجيد( 
وفق�ا ألحكام امل�ادة 49 م�ن قانون التس�جيل 
العق�اري رقم 43  لس�نة 1971 املعدل لذا نعلن 
الق�رار اع�اله بواس�طة ن�رشه يف صحيفت�ني 
محليت�ني يوميتني فعى من لدي�ه اعرتاض عى 
الق�رار املذكور خالل مدة االعالن البالغة ثالثون 
يوما م�ن اليوم التايل لتاري�خ نرشه يف الصحف 
املحلي�ة تقدي�م  اعرتاضه لدى رئاس�ة محكمة 
اس�تئناف النجف االتحادي�ة بصفتها التمييزية 
خالل املدة املذكورة ويف حالة عدم ورود اش�عار 
من رئاس�ة محكمة االس�تئناف بوقوع الطعن 
عى الق�رار املذكور لديها فس�وف يكون القرار 
قد اكتس�ب الدرجة القطعية وستبارش مديرية 
التس�جيل العق�اري يف الكوفة بتس�جيل العقار 

وفقا لقرار تثبيت العائدية حسب االصول
القايض

محمد كامل كرماشة
رئي�س لجنة تثبي�ت العائدي�ة يف محكمة بداءة 

الكوفة
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 وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة 
رقم االضبارة : 955/ت/2018

التاريخ 2018/12/2
اىل  /املنفذ عليه ) امر صباح داود( 

لق�د تحق�ق لهذه املديري�ة من مذك�رة االخبار 
بالتنفيذ واش�عار مختار منطقة حي الش�هداء 
االوىل انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائ�م او مرق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ 
عليه  واس�تنادا للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ 
تق�رر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ 
الكوفة خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدا من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحورك 
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 

بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
وص�ل االمان�ة امل�ؤرخ يف 2018/6/9 والبال�غ 
اربعة ماليني وثمانية عرش الف وثمانمائة دينار 

فقط
������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 458/ب /2018

التاريخ 2018/12/2
اىل  /املدعى عليه ) نسيم حامد جياد( 

اعالن 
اق�ام املدع�ي  ه�ادي نعم�ة عب�اس   الدع�وى 
واملتضمن�ة  املرقم�ة 458/ب/2018  البدائي�ة 
طلب�ه  بع�دم نف�اذ الت�رصف وابط�ال املعاملة 
الترصفية الجارية عى العق�ار املرقم 4874/1 
مقاطع�ة 3 الحص�وة وبالنظ�ر ملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتأييد 
مختار املنطقة عليه قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني رس�ميتني يوميتني محليتني 
للحضور ام�ام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
املصادف 2018/12/10 الساعة الثامنة صباحا 
ويف حال عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

عدد االسهم كتابةعدد االسهماسم البائعت

حسين علي 1
مليون وخمسمائة 1,500,000عبد الحسين

الف دينار

توفيق سعيد 2
مليون وخمسمائة 1,500,000مكي

الف دينار

اسم ت
عدد االسهم كتابةعدد االسهمالمشتري

محمد قاسم 4
ثالث ماليين سهم3,000,000اموري
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النجف حيقق اول انتصاراته.. والقوة اجلوية يتخطى عقبة أمانة بغداد يف بطولة الدوري
              المستقبل العراقي/ متابعة

خطف النجف أول انتصاراته يف الدوري املمتاز، 
بفوزه اليوم عىل ضيفه نفط ميس�ان، بهدف 
دون رد، يف املب�اراة الت�ي أقيم�ت ع�ىل ملع�ب 
النج�ف الدويل، لحس�اب الجول�ة العارشة من 

الدوري.
وبات رصيد النج�ف 7 نقاط، ليصبح يف املركز 
19، فيما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 

17 يف املركز الخامس.
ورغ�م أفضلية نفط ميس�ان ال�ذي أهدر أكثر 
من فرصة عرب وس�ام س�عدون وحسن حمود 
يف الش�وط األول، قب�ل أن يخ�دم الحظ النجف 
يف الدقيقة األخرية من الش�وط األول بتسديدة 
بعيدة م�ن طاهر حميد اصطدت بمدافع نفط 

ميسان وتغري اتجاهها لتدخل شباك.
يف الشوط الثاني ضغط نفط ميسان بقوة عىل 
مرم�ى النجف من أج�ل تعديل الكف�ة، إال أنه 
أضاع فرصا بالجملة حيث ذهبت رأسية وسام 

يعدون ف�وق العارضة، وأبعد ح�ارس النجف 
كرة قوية سددها حسن حمود.

وأهدر ثامر برغش كرة ممكنة للتسجيل، فيما 
مرت خلفية أكرم رحيم بجوار القائم، لتنتهي 

املباراة بفوز النجف بهدف دون رد.
ومن جانب آخر اس�تعاد ن�ادي القوة الجوية، 
ص�دارة ترتيب ال�دوري العراقي املمت�از، بعد 
انتص�اره به�دف دون رد ع�ىل نظ�ريه أمانة 

بغداد، اليوم اإلثنني.
ه�دف اللقاء الوحيد، حمل توقيع أمجد رايض، 

العب القوة الجوية يف الدقيقة الخامسة.
وارتق�ى القوة الجوية لص�دارة ترتيب الدوري 
برصي�د 22 نقط�ة، بينما تجمد رصي�د أمانة 

بغداد عند 9 نقاط يف املركز الرابع عرش.
بدأ القوة الجوية، املباراة رسيًعا، وسجل هدف 
التق�دم ع�ن طري�ق أمج�د رايض يف الدقيق�ة 

الخامسة.
وحاول أمانة بغداد، إدراك التعادل، وأهدر أكثر 
من فرصة للتهديف، يف الشوط األول، عرب عالء 

الدين دايل.
ويف الشوط الثاني، سعى أمانة بغداد، من أجل 
تس�جيل هدف التعادل، لكن مسلس�ل الفرص 

الضائعة ظل قائًما.

مهمة خاصة لرئيس ريال مدريد يف حفل 
الكرة الذهبية

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يقام مس�اء الي�وم اإلثنني، حف�ل جائزة 
الك�رة الذهبية، التي س�يتوج بها أفضل 
العب يف العال�م لعام 2018، واملقدمة من 

مجلة فرانس فوتبول.
ومن املنتظر حضور أبرز نجوم الساحرة 
املستديرة، سواء عىل مستوى الالعبني أو 

رؤساء مجالس إدارات األندية املختلفة.
ويأتي عىل رأس القيادات التي س�تحرض 
حفل اليوم، رئيس ريال مدريد اإلسباني، 
فلورنتين�و بريي�ز، ال�ذي س�ريافق 8 من 
العبي الفريق، تم اختيارهم للتكريم هذا 
املساء، وسيكون أبرزهم لوكا مودريتش. 

وأش�ارت تقارير صحفي�ة، إىل أن الحفل 
س�يحرضه الكث�ريون من نج�وم الكرة، 
مث�ل كليان مبابي، موهبة باريس س�ان 
جريم�ان، الذي س�يكون ع�ىل موعد مع 
االلتق�اء ببريي�ز، ال�ذي ي�راه أح�د أبرز 
الالعب�ني، الذي�ن يج�ب عىل ري�ال مدريد 
التعاقد معهم.وس�يحرض مبابي، الحفل 
كأحد أبرز املرشحني للفوز بالكرة الذهبية 
أو جائزة كوبا )نسبة إىل الالعب الفرنيس 
الس�ابق ريمون كوبا(، وتلك األخرية هي 
جائزة مس�تحدثة تمنح ه�ذا العام ألول 

مرة ألفضل العب تحت 21 عاًما.
وأوضح�ت التقاري�ر أن مبابي م�ن أبرز 
الالعب�ني الذي�ن يرغ�ب امللك�ي يف الفوز 

بخدماته�م، وكان قريبا من التعاقد معه 
قب�ل عامني، ولكن الالعب قرر الذهاب إىل 
باريس س�ان جريمان بع�د حصوله عىل 

مميزات مادية أكرب.
وأف�ادت التقاري�ر أن بريي�ز سيس�تغل 
تواجده يف باري�س، للتحدث مع مبابي 
بش�كل غ�ري رس�مي، ح�ول إمكانية 

كم�ا  امللك�ي،  صف�وف  إىل  انتقال�ه 
س�يناقش األمر ذاته م�ع الربازييل 
نيم�ار، ال�ذي كان م�ن املق�رر أن 
يح�رض إىل الحفل حت�ى تعرضه 
لإلصاب�ة أمس األح�د، يف مباراة 

باري�س س�ان جريم�ان أم�ام 
بوردو يف الدوري الفرنيس.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

دخل ريال مدريد اإلس�باني، يف رصاع مع 
غريم�ه برش�لونة، عىل صفقة ش�توية 

مميزة من الدوري الفرنيس.
 وقال موقع »ديفنسا سنرتال« اإلسباني، 
إن ريال مدريد س�وف ينافس برش�لونة 
عىل ض�م الفرنيس الدويل الش�اب تانجي 

ندومبييل، العب وسط أوملبيك ليون.
 وأش�ار املوق�ع إىل أن ري�ال مدري�د يريد 
الحص�ول ع�ىل الالع�ب الش�اب صاحب 
االنتق�االت  ف�رتة  خ�الل  عاًم�ا  ال��21 
الشتوية املقبلة، بينما يواصل 

برش�لونة مراقبة تانج�ي لضمه يف حال 
فش�ل صفق�ة فرينك�ي دي يون�ج، من 

أياكس الهولندي.
وجذب النجم الفرن�يس أنظار العديد من 
األندية األوروبية التي طرقت أبواب ليون 
لالستفس�ار عن موقف الالعب، وأبرزها 
ويوفنت�وس  جريم�ان  س�ان  باري�س 
ومانشسرت س�يتي ومانشس�رت يونايتد 
ميون�خ  وباي�رن  وليفرب�ول  وتش�ليس 
وبوروس�يا دورتموند. ويرتبط ندومبييل 
مع أوملبيك ليون، بعقد يمتد حتى  صيف 
ع�ام 2023، ووفًق�ا للموقع ف�إن ناديه 

حدد سعر بيعه ب� 130 مليون يورو.

نجم ليون يشعل الرصاع بني ريال 
مدريد وبرشلونة

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ح�ذر الجابوني بيري إيمريي�ك أوباميانج، مهاجم آرس�نال، نظريه 
مانشس�رت يونايتد، قب�ل املواجهة التي س�تجمع الفريقني، األربعاء 
املقبل، يف إطار الدوري اإلنجليزي املمتاز.ويستضيف مانشسرت 
يونايتد، نظريه آرسنال، عىل ملعب أولد ترافورد، يف إطار 
الجولة ال� 15 من عمر الربيمريليج. وقال أوباميانج، 
يف ترصيح�ات نقلتها صحيفة م�ريور »أعتقد أنني 
لم أص�ل إىل 100 باملئ�ة من مس�تواي حتى اآلن، 
األفض�ل قادم«.وتابع »ش�عرت بأنن�ي جيد عىل 
أرض امللعب، خ�الل مباراة توتنهام والتي انتهت 
بفوز آرس�نال بنتيجة 4-2«.وأضاف »أنا سعيد 
ألن أفض�ل مس�توياتي ل�م يأت حت�ى اآلن، كنا 
نعل�م أن االنتص�ار عىل الس�بريز س�يقودنا إىل 
املركز الرابع بجدول ترتيب الربيمريليج«. وختم 
أوباميان�ج حديث�ه بقول�ه »كان األم�ر صعًبا، 
حسم الديربي لصالحنا كان أمرًا مهًما للغاية، 
نح�ن بحاج�ة ملواصل�ة االنتصارات وكس�ب 
الثقة، علينا الذهاب إىل أولد ترافورد من أجل 
الفوز فقط«.ويحتل آرس�نال، املركز الرابع 
بج�دول ترتي�ب الربيمريلي�ج برصي�د 30 
نقطة، أما مانشس�رت يونايتد يأتي سابًعا 

برصيد 22 نقطة.

أوباميانج حيذر مانشسرت يونايتد

          المستقبل العراقي / وكاالت

طال�ب روبرت�و مانش�يني، املدي�ر الفن�ي 
إليطالي�ا، ماري�و بالوتي�يل، مهاج�م نيس 
الفرنيس، بانتهاز الفرص�ة من أجل العودة 
الف�رتة  يف  األزوري  لصف�وف  جدي�د  م�ن 

املقبلة.
وق�ال مانش�يني، يف ترصيح�ات بحس�ب 
س�بورت«:  ديلل�و  »كوري�ري  صحيف�ة 
»بالوتييل؟ أنا آس�ف ألنه يش�تت موهبته 
أن�ه  أعتق�د  لكنن�ي  الطريق�ة،  به�ذه 
يس�تطيع أن يجعل الناس يس�تمتعون 

بأهدافه«.
وأضاف »األمل دائًما هو آخر ما يموت، 
الوقت يم�ر ويج�ب أن ينتهز الفرص 

املتاحة أمامه ويستغلها«.
وتطرق مانش�يني للحديث عن جدل مباراة 
األمس بني روما وإنرت ميالن، ورصح: »إنها 
مخالف�ة ف�ار، يمكنني القول إنها تس�اعد 
الح�كام، وكونها موج�ودة فيج�ب أن يتم 
اس�تخدامها دائًما، أم�س رأيت لحظة ركلة 
الج�زاء ض�د زانيول�و، الحكم روك�ي وجد 
صعوبة يف الرؤية، وكان بإمكانه اس�تخدام 

التقنية بسهولة، لتفادي الجدل«.  
وأردف »م�ن الواض�ح أن قرع�ة تصفي�ات 
الي�ورو كانت جيدة، لك�ن يجب أن نخوض 
املباري�ات أوال.. س�تكون هن�اك مباري�ات 
صعبة مثل تلك التي يف أثينا ورساييفو، عىل 
أي�ة حال إنها قرعة جي�دة، ويجب أن نلعب 

املباريات بأفضل طريقة«.

األسف يساور مانشيني بشأن نجم إيطاليا
            المستقبل العراقي / متابعة

 
أعل�ن أتلتيك�و مدري�د، الي�وم أن العبه اإلس�باني 
الربازييل دييجو كوس�تا، س�يخضع هذا األس�بوع 

لجراح�ة لعالج ك�ر يف اإلصبع الخامس، 
بالقدم اليرى.

وكان الجهاز الطبي ألتلتيكو يبحث عن الخيار 
األفضل لكوستا، س�واء الخضوع لجراحة أم تلقي 
العالج، حتى قرر الي�وم أن يخضع الالعب لجراحة 
بعدما ش�ارك أمس يف مباراة فريقه أمام جريونا يف 

الجولة ال�14 من الدوري اإلسباني.
وكان كوس�تا قد خضع لجراح�ة يف نفس املنطقة 
قب�ل عام�ني إال أن اآلالم عاودت�ه نتيج�ة إلصاب�ة 

تعرض لها.
وأعلن أتلتيكو يف بيان عرب موقعه اإللكرتوني اليوم، 
أن�ه تقرر أن يخضع كوس�تا للجراح�ة يف الربازيل 

حيث يرشف عليها أطباء األتلتي.
ولم يحدد النادي الفرتة التي سيغيب فيها كوستا 

عن املالعب.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

رف�ض الرئيس التنفي�ذي لرابط�ة محرتيف 
التنس كريس كريمود، تغيري شكل البطولة 
الختامي�ة للموس�م، رغم مطالب�ات النجم 
الس�ويري روج�ر فيدرر ب�رضورة إقامة 
مباريات البطولة من أفضلية 5 مجموعات 
ولي�س 3 مجموع�ات كم�ا ه�و معمول به 

اآلن.
 Tennis« م�ع  ح�وار  يف  كريم�ود  وق�ال 
Magazin«: »غرين�ا نظ�ام املباري�ات م�ن 
أفضلية 5 مجموعات إىل 3 مجموعات يف عام 
2008 بعد سلسلة من املعايري التي وضعت 

من أجل حماية صحة الالعبني واملساهمة 
يف إطالة مسريتهم االحرتافية«.

وأضاف كريمود: »عند النظر إىل أعمار 
املصنفني ال�100 األوائل عاملًيا، نجد 
أن هن�اك العديد م�ن الالعبني الذين 
يتمتعون بمسرية طويلة، وهو أمر 

جيد لالعبني والجولة«.
إقام�ة  »ع�ودة  كريم�ود:  وتاب�ع 
مباري�ات البطول�ة الختامي�ة م�ن 
أفضلي�ة 5 مجموع�ات ليس�ت من 
األفكار املطروحة للمناقش�ة حالًيا، 
ولكننا متفتحون دائًما لالس�تماع إىل 

أراء الالعبني«.

كريمود يرفض طلب فيدرر

كوستا خيضع جلراحة يف الربازيل

تشيليس يزاحم مانشسرت يونايتد عىل موهبة بورتو
             بغداد/ المستقبل العراقي

دخ�ل تش�يليس اإلنجلي�زي، يف رصاع مع 
نظريه مانشسرت يونايتد، من أجل الظفر 
بخدم�ات موهب�ة دفاعي�ة م�ن بورت�و 

الربتغايل.
 وقال�ت صحيف�ة »ذا ص�ن« الربيطانية، 
إن تش�يليس يراقب الربازييل الشاب إيدير 
ميليت�او، مدافع بورتو الربتغ�ايل، تمهيًدا 

للتعاقد معه خالل الفرتة املقبلة.
 ويجي�د الربازييل الش�اب صاح�ب ال�20 
عاًما اللعب يف أكثر من مركز دفاعي، كما 
يمكن�ه اللعب كمتوس�ط مي�دان دفاعي، 
وه�ذا م�ا ج�ذب اهتم�ام أندي�ة أوروبية 
عديدة له. واستطاع  إيدير املنضم الصيف 
املايض لبورتو من ساو باولو الربازييل، أن 

يثبت جدارته مع الفري�ق الربتغايل ولعب 
كل دقيق�ة ممكنة يف مختلف املس�ابقات 

حتى اآلن.
ماوريس�يو  أن  إىل  الصحيف�ة  وأش�ارت 
س�اري، م�درب تش�يليس، مهت�م كث�رًيا 
بالالع�ب الربازييل والذي يمثل�ه جوليانو 
بريتولوت�ي وكي�ا جورابش�يان، وهم�ا 
نفس وكييل أعمال ويليان وديفيد لويز، 

ثنائي البلوز.
م�درب  موريني�و،  جوزي�ه  ويأم�ل   

مانشسرت يونايتد، أن يحصل عىل املدافع 
الربازييل خالل فرتة االنتقاالت الشتوية 
املقبل�ة، لدعم دف�اع الش�ياطني الحمر.

وأف�ادت تقارير س�ابقة إىل أن اإلس�باني 
بيب جوارديوال، مدرب مانشس�رت سيتي، 
أب�دى اهتمام�ه بميليت�او الصيف املايض 

قبل انتقاله لبورتو الربتغايل.
 ولفتت إىل أن نادي س�اوباولو الذي باعه 
لبورتو، سيحصل عىل 10% من أي صفقة 
بيع مس�تقبلية لالعب، وه�ذا ما قد يرفع 

ثمنه.

جريزمان حيلم بإهناء عقدة 19 عامًا مع الكرة الذهبية
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
يس�عى أنطوان جريزم�ان، نجم أتلتيكو 
مدري�د، للف�وز بجائ�زة الك�رة الذهبية 
لع�ام 2018،  العال�م  ألفض�ل الع�ب يف 
والتي س�تقدمها مجلة فرانس فوتبول، 
اليوم اإلثن�ني، يف الحفل الذي س�يقام يف 

العاصمة الفرنسية باريس.
ويدخل النجم الفرنيس، قائمة املرشحني 
للفوز بالجائزة، متس�لًحا بما قدمه مع 
أتلتيكو مدري�د والفوز ببطول�ة الدوري 
حس�اب  ع�ىل  األوروب�ي 
باإلضاف�ة  مارس�يليا، 
لإلنج�از األب�رز، وهو 

الفوز بلقب كأس العالم يف روسيا.
ولم يخف جريزمان، رغبته يف إنهاء عام 
2018، بحص�د الكرة الذهبية، التي تمثل 
أقىص أحالم العب كرة القدم، خاصة مع 
غي�اب الالعبني الفرنس�ني ع�ن الجوائز 

الفردية هذا العام.
وتمتلك فرنسا، رصيًدا مميزًا من الالعبني 
الفائزي�ن بالكرة الذهبي�ة منذ انطالقها 
العب�ني   4 حق�ق  حي�ث   ،1956 ع�ام 
فرنس�ني، الجائزة 6 م�رات، لعل أبرزهم 
بالطبع األس�طورة ميشيل بالتيني الذي 

فاز بها 3 مرات.
واستطاع ريموند كوبا، نجم ريال مدريد 
الس�ابق، أن يك�ون أول الع�ب فرن�يس 

يف�وز بالجائزة يف نس�ختها الثالثة بعام 
1958، متفوق�ا ع�ىل األملان�ي هيلم�وت 
ران، ومواطنه جاست فونتني، ليتم منح 
اس�مه ع�ىل جائ�زة أفضل العب ش�اب، 
بداي�ة من الع�ام الحايل.ودخ�ل بالتيني، 
تاريخ الجائزة من أوس�ع األبواب، بعدما 
ب�ات أول الع�ب يفوز بالك�رة الذهبية 3 
م�رات عىل التوايل، أع�وام 1983 و1984 
و1985، ليع�ود ج�ان بيري باب�ان، نجم 
مارس�يليا وميالن السابق، يف عام 1991 
ويضي�ف الجائ�زة الخامس�ة لفرنس�ا.

وانض�م زي�ن الدي�ن زي�دان، إىل قائم�ة 
الفرنسيني الفائزين بالكرة الذهبية بعام 
1998، بعد موس�م رائع م�ع يوفنتوس 

حصد في�ه لقب ال�دوري اإليط�ايل، كما 
ت�ّوج مجهودات�ه بالفوز ب�كأس العالم 
وإح�راز هدفني يف املب�اراة النهائية أمام 
الربازيل.وطوال 19 عاًما، فشل الالعبون 
الفرنسيون يف الفوز بالجائزة، عىل الرغم 
من ترش�حهم أكثر من م�رة، فقد حصد 
زيزو، خالل تلك الفرتة عىل املركز الثاني 
ع�ام 2000، ث�م تيريي هن�ري الذي حل 
ثانيا أيضا عام 2003، وثالثا عام 2006، 
باإلضاف�ة لفران�ك ريبريي ال�ذي جاء يف 
املرك�ز الثال�ث ع�ام 2013.وح�ل نج�م 
أتلتيك�و مدري�د ثانًيا يف جائ�زة األفضل 
يف أوروب�ا ع�ام 2016، وثالث�ا يف جائزة 

األفضل والكرة الذهبية يف نفس العام.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

رفض كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، 
الكش�ف عن خططه يف املستقبل، فيما يخص استمراره مع النادي 
الباف�اري بعد عام 2019، مؤكدا أن�ه يجب عليه التحدث 

مع املقربني منه قبل أن يتخذ قرارا يف هذا الصدد.
وق�ال رومينيج�ه: »أنظ�ر بع�ني االعتبار لرغب�ة مجلس 
اإلدارة يف تمدي�د تعاق�دي لعامني ولك�ن أوال يتعني عيل أن 
أتحدث مع زوجتي، لقد وعدتها بأن يكون لدي وقت للعائلة، 

لدي خمسة أبناء وثالثة أحفاد«.
ويمت�د تعاق�د رومينيج�ه مع باي�رن ميونخ حت�ى نهاية 
ع�ام 2019، إال إن مجلس إدارة النادي األملاني أعرب عن 

رغبت�ه يف تمديد هذا التعاق�د لعامني إضافيني.وبعيدا عن اس�تمرار 
رومينيج�ه أو عدم اس�تمراره م�ع بايرن ميونخ حت�ى عام 2021، 
ث�ارت تكهن�ات يف أملانيا خالل األي�ام القليلة املاضية ح�ول إمكانية 
عودة الحارس األملاني الس�ابق أوليف�ر كان إىل النادي من أجل إعداد 
نفسه لخالفة رومينيجه.وأضاف رومينيجه: »أوليفر يبدو يل شخًصا 
مث�رًيا لالهتمام، لديه ما نرغ�ب فيه نحن، لق�د كان العبا كبريا وقد 

درس االقتصاد أيضا ولكن عليه أن يفصح عن رغبته يف ذلك أوال«.
وكان رئيس بايرن ميونخ، أويل هونيس، قد اعرتف قبل أيام قليلة أن 
الحارس البافاري الس�ابق يمكنه أن يكون هو الشخص الذي سيتم 
اختي�اره لخالف�ة رومينيجه.وقال هونيس خالل اجتم�اع الجمعية 
العمومي�ة لناديه مس�اء الجمعة امل�ايض: »يمكنن�ا أن نأخذ كان يف 

االعتبار بعد أن ينتهي تعاقد كارل هاينز«.

رومينيجه يثري الغموض حول مستقبله مع بايرن ميونخ
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

مها عمر الحقوقي ماجد الحسناوي
النوستالجيا دائًما تربح. النوستالجيا هي الورقة الرابحة يف اإلعالن 
التلفزيوني ويف الدين ويف السياسة. ويبدو أنها تربح أيًضا يف الدراما 
الرمضانية. يف مرص تحديًدا تتحول النوس�تالجيا إىل كلمة س�حرية 
مل�داواة قبح مرور الزمن عىل كل يشء، عىل الش�وارع، وعىل الحالة 
االقتصادي�ة، وعىل روائ�ح الهزيمة يف الش�وارع املختلط�ة بروائح 

القمامة.
ولطاملا روجت صفحات عىل فيس�بوك عن م�رص القديمة، التي لم 
يعشها مواليد السبعينات والثمانينات فضاًل عن التسعينات. مرص 
التي عرفت امللي�م والريال والقرش، تلك العمالت املرتبطة بأحاديث 
عن امل�ايض، أو ببيت بريم التونيس الس�اخر: »وال حد بيبيع حاجة 
يق�ول بري�ال وتاخدها بص�اغ«، كناية عن س�وء ذم�ة البائع أمام 

املشرتي الحائر.
صفحات عىل فيس�بوك كانت تضع مقارنة بني مرص امللكية، حيث 
الس�يدات »الش�يك« يرتدي�ن أحدث صيح�ات املوضة، وبني نس�اء 
بغطاء رأس طويل، بنظرة فوقية وطبقية، من هؤالء الذي يضعون 

أنفسهم فوق الناس وفوق أمزجتهم ومعتقداتهم. 
مسلس�ل لي�ايل أوجيني الذي ُيع�رض هذه األيام، نم�وذج جيد عىل 
هذا الطرح، فاملالبس فاخرة )باس�تثناء الطبقة األفقر التي ظهرت 
مالبس�ها أيًضا أنيقة ومرتبة( والشوارع نظيفة، ومن املفرتض أن 
التصوير يتم يف بلدة صغرية مثل بورس�عيد، حيث املسافات قصرية 
والتنق�الت معظمه�ا بالحنطور، ال�ذي تحول هذه األيام إىل س�مة 
سياحية ذات أجرة متضاعفة باس�تمرار، يركبه السياح القادرون 

عىل دفع ثمنه السياحي بطبيعة الحال.
أوجين�ي التياترو أو املكان البطل يف املسلس�ل، حي�ث فيما يبدو أن 
محافظة صغرية مثل بورسعيد، تحتضنه دون غريه؛ تياترو جميل 
فاخر أيًض�ا، وبطلته راقصة لعوب. وعىل الرغم من براعة تش�ابك 
األح�داث ب�ني األبط�ال، والت�ي ال تمثل مح�وًرا موضوعًي�ا يف هذه 
املس�احة، إال أن القصة حتى اآلن استطاعت بجوار األحداث، إعادة 
تأجي�ج الحنني إىل تلك الحقبة التي افتقده�ا الناس، رغم الطبقية، 

وأجواء الحروب العاملية التي كانت تدور يف الخلفية.
يتح�دث املفكر ق�دري حفني يف كتاب�ه »العنف بني س�لطة الدولة 
واملجتم�ع« ع�ن جوان�ب أخ�رى ال تتح�دث عنها تلك املسلس�الت، 
فيحك�ي من مذك�رات محمود املليجي املحام�ي رئيس حزب مرص 
الفت�اة، عن س�نوات اعتقال�ه إبان عه�د امللكية، فيق�ول: »عندما 
علمنا أن االضطرابات ال زالت مس�تمرة، وأن أيام املعتقل يبدو أنها 
ستطول، طلبنا رشاء أدوات للزراعة وبذور للنباتات، وزرعنا الخيار 

والخس والجرجري وغريها«. 

العاطفة هي حالة تهيج نفيس وجس�مي تستحوذ عىل مشاعر 
املرء وتخضع االعمال والسلوك لها والتعبري عن العاطفة يشرتك 
فيها الجس�م والعقل فالخائف ال يس�تطيع ان يقوم اال بما يعرب 
ع�ن خوفه والغاض�ب ال يس�تطيع ان يقوم اال بم�ا يوحيه اليه 
غضبه فالضحك والرصاخ والبكاء والش�تم ه�ذه الطريقة يعرب 
بها املرء عن عاطفته ومشاعره وقد يضطر املرء يف أحوال كثرية 
اىل ان يخف�ي عواطف�ه ويكبته�ا فهو قد يخج�ل ان يعرب احيانا 
عن خوفه أو غضبه وأثناء التهيج العاطفي يفقد التوازن العقيل 
والجسمي وقد يشعر بالتعب والصداع عند الفرح الفجائي الشديد 
وان ضب�ط والعواطف من الظهور ليس باألمر الس�هل فيتطلب 
قوة ارادة وتدري�ب لكن الرتبية تعلمنا نضب�ط عواطفنا ونكبح 
جماحها مثال نحزن لنبكي ونغضب لنعارك ونخاف لنهرب مثال 
األهازيج تزيد الحماسة يف سوح الوغى وتندفع القتحام الصعاب 
كذلك التأثر باألفالم والروايات التمثيلية فتشعر بالعاطفة يف ذلك 
الدور فتبكي لبكائهم ويتأملون آلالمهم ولهذا مسؤولية السينما 
واملس�ارح لن�ر الرتبية واالخ�الق الصالحة والصف�ات الطيبة 
والعواطف الس�امية ونبعد األوهام والخرافات عن اطفالنا التي 
تجعله�م جبناء يخافون دون مربر للخوف وهناك خوف ايجابي 
ورضوري مث�ل الخوف من العقاب لتجنب الجريمة لكن الخوف 
املكتس�ب م�ن األوهام الذي يس�تحوذ عىل مش�اعر أطفالنا من 
س�وء الرتبية هذا نوع مرض يقف يف نمو الش�خصية كالقصص 
الت�ي تحاك من األهل تدور ح�ول حيوانات مخيفة وكائنات غري 
موج�ودة تكون هن�اك عاطفة الخوف يف الطفل وس�يرتددون يف 
اإلق�دام ع�ىل كل عم�ل ويخش�ون مقابلة األش�خاص وهي من 
العوام�ل للقض�اء ع�ىل رجولتنا وإضع�اف ش�خصيتنا كما إن 
الضغط عىل حرية االطفال ومنعهم من الحركة خوفا من انتقاد 
الناس والهزء بهم يجعلهم ضعفاء الشخصية وتنقصهم الجرأة 
األدبي�ة وإن الش�ك والخوف م�ن اإلخفاق وعدم الثق�ة بالنفس 
من أش�د أع�داء البرية فاإلب�داع الثقة بالنف�س بحيث ال تبلغ 
حد الغرور هي أس�اس نجاح الفرد واألم�م ويجب أن نتعلم عىل 
من�ارصة الضعيف واملحافظ�ة عىل حقوقه ونتحىل بش�خصية 
الخلق والقوة والرزانة ولو كان كل فرد مستعد ملكافحة املجرمني 
بغ�ض النظر عن منافعه وعواطفه الش�خصية لقل اإلجرام بني 

الناس وعم األمن ربوع العالم . 
ويج�ب أن يحرتم الفرد نفس�ه لكي يحرتم�ه اآلخرين ويغضب 
لكرامته ويرجى املحافظة عىل اآلخرين والغضب لكرامتهم وعدم 

االعتداء عىل حقوق اآلخرين ومنع من يحاول أن يهضمها .

النوستاجليا تربح دائاًمامهية ضبط العواطف يف احلياة

اكتش�ف علم�اء املعه�د الوطن�ي لعل�م األحياء 
األس�ايس يف اليابان، آلية تس�بب املل�ح بارتفاع 

ضغط الدم.
ويش�ري موقع EurekAlert إىل أن ارتفاع ضغط 
الدم هو العامل الرئيس املس�بب ألمراض القلب 
واألوعي�ة الدموي�ة والوفي�ات بس�بب الجلطة 
الدماغي�ة واحتش�اء عضل�ة القل�ب يف العال�م، 
األرض،  س�كان  م�ن  تقريب�ا   %40 أن  حي�ث 
والذي�ن تبلغ أعمارهم 25 س�نة وأكثر، يعانون 
م�ن ارتف�اع ضغط الدم. ويس�اعد تن�اول ملح 
الطع�ام عىل تط�ور ضغ�ط الدم، فكلم�ا زادت 
كمية ملح الطعام التي يتناولها الش�خص، زاد 
تراكم أيونات الصوديوم يف بالزما الدم والس�ائل 
النخاع�ي. وهذا ب�دوره يؤدي إىل إث�ارة الجهاز 
العصبي السمبثاوي )الودي( الذي ينظم الدورة 
الدموية. وتبني أن قنوات الصوديوم الخاصة، أي 
بنية الربوتينات يف غشاء الخاليا الذي من خالله 
تدخل أيونات الصوديوم إىل داخل الخلية، تتكون 
من خاليا دبقية بما فيها الخاليا النجمية وخاليا 
البطانة العصبية التي توفر االتصال بني الجهاز 
العصبي واألوعية الدموية. وقد اتضح للعلماء أن 
قنوات الصوديوم هي جهاز استشعار، وتراقب 
ارتفاع تركيز أيونات الصوديوم يف الدم والسائل 

النخاع�ي. وقد أوضح الباحث�ون أنه يف الفرئان 
الت�ي ال توجد يف أعضائها قن�وات الصوديوم، ال 
يتم تنش�يط العصب الودي نتيجة تناولها كمية 
كبرية من امللح. أما يف الفرئان الربية، فتحصل يف 
خالياه�ا الدبقية تفاعالت بيوكيميائية. ويحفز 

أي�ون الصودي�وم خ�ارج الخلي�ة فت�ح قنوات 
 ،)LDH( الصوديوم، ما يس�بب تك�ون الالكتات
والذي ينش�ط خاليا منطقة املهاد والنخاع عند 
خروجه مع أي�ون الهيدروجني م�ن الخاليا، ما 

يحفز العصب الودي.

كيف يؤثر امللح عىل ضغط الدم؟

ملاذا يدمن الرجال ألعاب الفيديو أكثر من النساء؟
ن�ر موق�ع هيئ�ة الط�ب 
أمري�كا  يف  اإلش�عاعي 
الش�مالية )RSNA( نتائ�ج 
دراس�ة صينية تبني س�بب 
إدم�ان الرج�ال ع�ىل ألعاب 

الفيديو أكثر من النساء.
وخالل الدراسة، قام العلماء 
بمعاين�ة بض�ع مئ�ات من 
املولع�ني  والنس�اء  الرج�ال 
بألع�اب الفيدي�و، ودرس�وا 
والنفسية،  الصحية  حالتهم 
وأخضعوه�م لتصوير دقيق 
املغ���ناطييس  بالرني����ن 
للتحق�ق من بني�ة أدمغتهم 

والفروق�ات يف آليات عملها أثن�اء االنفعاالت 
الناجمة عن ألعابهم اإللكرتونية.

وتب�ني للعلم�اء أن ألع�اب الفيدي�و تؤثر عىل 
ع�ن  مس�ؤولة  الدم�اغ  يف  معين�ة  مناط�ق 
الترصفات االنفعالية، لكن هذا اليشء لوحظ 

فقط عند الرجال.
ويف تعلي�ق ع�ىل املوض�وع 
ق�ال الطبي�ب، ي�اون صن، 
الدراسة:  أحد املرفني عىل 
»ربم�ا تتأثر أدمغ�ة الرجال 
أثناء اللع�ب أكثر من أدمغة 
النساء بسبب اختالف إفراز 
الجنس�ني،  عند  الهرمونات 
لهرم�ون  يك�ون  وربم�ا 
عالق�ة  التستوس�رتون 

باألمر«.
يذك�ر أن منظم�ة الصح�ة 
العاملي�ة كانت ق�د أعلنت يف 
التصني�ف ال�دويل لألمراض 
ال�ذي أطلقت�ه، يف يوني�و الفائ�ت، أن إدمان 

ألعاب الكمبيوتر مرض نفيس.

السفن الـ »5« األكثر فتكًا يف البحرية الروسية
عرضت مجلة املصلحة الوطنية األمريكية تصنيف 
الس�فن الخمس الحربي�ة األكثر فت�كا يف القوات 
البحرية الروس�ية. وتبدأ القائمة بالطراد النووي 
الثقيل »بطرس األكرب« املزود بالصواريخ املجنحة. 
ومهم�ة هذا الط�راد وفقا للمجل�ة األمريكية هي 
مالحقة حامالت الطائ�رات األمريكية وتدمريها. 

تلي�ه يف املرتبة الثاني�ة املدمرة »موس�كفا«، التي 
تعتربه�ا املجلة مدمرة حامالت الطائرات، وتمتاز 
أول  الطرادي�ن  وي�يل  االقتصادي�ة.   بفعاليته�ا 
كورفي�ت من مروع 20380 »س�وأوبرازيتلني« 
املجهز بمنظومة »باكيت-Е« املضادة للغواصات، 
تليه املدمرة »نوستويتش�يفي« املجهزة بصواريخ 

مض�ادة للس�فن م�ن ن�وع »موس�كيت«. وتأتي 
حاملة الطائرات الروسية »األمريال كوزنيتسوف« 
الت�ي تخضع حالي�ا لعملي�ات صيانة ش�املة يف 
نهاية القائمة، ومع ذلك تعتربها املجلة األمريكية 
خطرا، ألنها تسمح لروس�يا بنقل قواتها الجوية 

إىل أي بقعة يف العالم.

استعرضت رشكة بي إم دبليو نموذجها الجديد 
من سيارات »M40i Z4« الرياضية املميزة.

وكجميع سيارات »Z4« التي اشتهرت بها بي إم 
دبليو، أتت املركب�ة الجديدة بهيكل ريايض أنيق 

ذي بابني، مخصصة لراكبني.
كما جاء يف هذه الس�يارة فتحات هوائية كبرية 

ع�ىل مختلف أج�زاء الهيكل، وعج�الت رياضية 
بح�واف رقيق�ة بمق�اس 19 إنش�ا، مدعوم�ة 
بمنظوم�ة فرام�ل ممي�زة، تتحكم به�ا برامج 
إلكرتوني�ة تقي�س ع�زم ضغ�ط رجل الس�ائق 
عىل دواس�ة الفرملة، وتقارنها م�ع الرسعة أو 
انعطاف الطريق، وغريها من العوامل التي تؤثر 

عىل زيادة معدل األمان.
زودت ه�ذه الس�يارة بمحرك توربيني بس�عة 
3.0 ليرت، وعزم 340 حصان، يستهلك نحو 7.4 
لي�رت من الوقود لكل 100 كلم، وقادر عىل زيادة 
تس�ارعها من 0 إىل 100 كلم/س�اعة يف غضون 

4.4 ثانية.

يب إم دبليو تطلق »Z4« اجلديدة

جنني »يقتل« أمه! »ناسا« حتدد موعد رحلة املريخ املأهولة
توفي�ت امرأة دنماركية بس�بب مرض نادر جدا أصيب�ت به من جنينها 

الذي ورث هذا املرض القاتل من أبيه.
 Journal of Neuropathology & Experimental مجل�ة  ون�رت 
Neurology ه�ذا الحادث الغريب، وأش�ارت إىل أن امل�رأة الحامل توفيت 
نتيجة إصابته�ا بمرض كروتزفيلد – جاكوب، الذي يس�بب تلف قرة 
الدم�اغ وأجزاء أخ�رى منه تدريجيا. وم�ن املثري أن زوج امل�رأة كان قد 
تويف بنفس املرض قبل 20 س�نة. وبعد وفاته، قررت املرأة إجراء تحليل 
للحم�ض النووي ملعرفة فيما إذا كانت مصاب�ة باملرض القاتل أو تميل 
إىل اإلصاب�ة به، وكانت النتيجة س�لبية، ومع ذلك قبل بلوغها الس�بعني 
م�ن العمر، توفي�ت بنفس امل�رض. وبح�ث علماء مستش�فى جامعة 
كوبنهاغ�ن عن س�بب إصابة املرأة به�ذا املرض النادر، واكتش�فوا أنها 
أصيب�ت به عندم�ا كانت حامال بابنها، الذي ش�خصت إصابته باملرض 
أيض�ا. وأوضح العلماء كيفية انتقال امل�رض إىل الحامل بقولهم: »ورث 
االبن الجني املسبب للمرض من األب، وهو يف رحم أمه انتقل إليها، حيث 
تحرك�ت الخالي�ا الجنينية املحتوية عىل بروتينات الربيون الس�امة عرب 

املشيمة مع تيار الدم، ويف نهاية املطاف وصلت إىل الدماغ«.

أعلن مدير »ناس�ا«، جيم برادنس�تاين، أن أول رحل�ة فضائية مأهولة إىل 
املري�خ من املرج�ح تحقيقها يف ثالثينيات القرن الج�اري، بعد إعداد بنية 

تحتية مناسبة لتلك البعثة.
ويف مؤتم�ر صحفي عقد بمناس�بة هب�وط روفر«InSight« عىل س�طح 
املري�خ، وصف برادنس�تاين البعثة املأهولة إىل املري�خ باملروع الطموح 
وقال: »س�نتجه أوال نحو القمر، حيث ستنشأ بنية تحتية ثابتة بمشاركة 
التحالف الدويل لالنطالق إىل املريخ الحقا، وذلك حسب الربنامج الذي أقره 

الرئيس األمريكي. 
وبعد أن نتأكد من اس�تقرارنا عىل سطح القمر، سنقوم بتقييم إمكاناتنا 
التقني�ة واألخط�ار املتعلقة بالرح�الت الفضائية إىل املري�خ، وكذلك تأثري 

الفضاء البعيد عىل فيزيولوجيا اإلنسان«.


