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االستخبارات العراقية حتبط هجامت ارهابية يف فرنسا
العراقي
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لـو كـان لـر ّبـك شـريــك
ألتتك رسله

االمام علي (عليه السالم)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

علي الدراجي

رئيس حكومة بال «نقاط»

الكتل األكرب تتفق على رئيس وزراء «مستقل» وختتلف بشأن املرشح  .وبرهم صاحل بالنجف يف حماولة أخرية للوصول إىل «اجلمهورية»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
قبل س�تة أيام من املوع�د املحدد النتخاب
رئيس الجمهورية من قبل الربملان تتسابق
الق�وى الكردي�ة على كس�ب دع�م زعيم
تحالف «س�ائرون» الس�يد مقتدى الصدر
ملرش�حيهم إىل منصب رئيس الجمهورية،
حيث بحث املرش�ح الرئ�ايس برهم صالح
معه يف النجف تش�كيل الحكومة الجديدة
واختي�ار رئي�س الجمهوري�ة .وخلال
اجتم�اع عق�ده الص�در وصال�ح ،بحث�ا
«أهم القضايا التي تخص الش�أن العراقي
والعملية السياسية واختيار االكفأ لرئاسة
الجمهوري�ة» ،واك�دا على رضورة «أن

تكون الحكومة العراقية املقبلة مستجيبة
لتطلع�ات الش�عب العراق�ي والقي�ام
بواجباتها األساسية واإلرساع بتوفري األمن
والخدم�ات الت�ي يس�تحقها دون تميي�ز
بين مختلف أطيافه» ،وفق�ا ً لبيان مكتب
الصدر تلقته «املس�تقبل العراقي» ،منوها
إىل ّ
أنه جرى «التأكيد عىل أهمية العمل من
أجل ترس�يخ مبدأ التعاي�ش وتعزيز روح
املواطنة يف ظل عراق موحد» .وقد س�عى
برهم صالح خالل االجتماع للحصول عىل
دعم تحالف سائرون صاحب اكثر املقاعد
الربملانية بني التحالفات االخرى الختياره
رئيسا ً للجمهورية يف مواجهة فؤاد حسني
مرش�ح الحزب الديمقراطي الكردستاني

النفـط يـقـتـرب مـن مستـوى قـيـاسـي
هو األول منذ 2014
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بزعامة مسعود بارزاني .وجاء لقاء امس
بعد ثالثة ايام من اجتماع مماثل عقده مع
الصدر يف النجف ايضا رئيس حكومة اقليم
كردستان نائب رئيس الحزب الديمقراطي
الكردس�تاني نجريفان بارزان�ي للرتويج
ملرش�ح الح�زب إىل الرئاس�ة العراقي�ة
فؤاد حسين حيث بحثا تط�ورات لعملية
السياس�ية ورضورة اإلرساع يف تش�كيل
الحكوم�ة وأن تك�ون الحكوم�ة املقبل�ة
أبويّ�ة ووطنية وأن ال تف�رق بني مكونات
الش�عب العراقي وأن تصب اهتمامها عىل
تلبية طموحات الشعب.

التفاصيل ص2

اجلنائية حتكم بالسجن ( )15سنة لرجل
عرض ابنته للبيع يف بغداد

2
روحاين :ال نريد أن نعلن احلرب ووجود أمريكا
يف سوريا غري قانوين

حتالف البناء :سنمرر مرشح رئاسة الوزراء بشكل منفرد
اذا فشلت التوافقات
بغداد  /المستقبل العراقي
اعتبر نائب ع�ن تحالف «البن�اء» ،أمس
االربع�اء ،ان كتلت�ه النيابية ق�ادرة عىل
تمرير مرش�ح رئاس�ة الوزراء «بش�كل
منف�رد» بحال ل�م تنج�ح التوافقات مع
االصلاح واالعــــم�ار على الخ�روج
بمرش�ح توافق�ي ،مشيرا اىل ان االي�ام
املاضية ش�هدت انضمام اس�ماء جديدة
م�ن الوطنية والنرص بش�كل رس�مي اىل
كتلة البناء.

وق�ال احم�د الكنان�ي يف ترصي�ح
صحف�ي ،ان «تحال�ف البن�اء كتلة قوية
ومتماس�كة» ،مبين�ا أن «هناك اس�ماء
جدي�دة م�ن الوطني�ة والنصر انضموا
بااليام املاضية اىل الكتلة بش�كل رس�مي
ما جعلها بوضع مطمنئ من ناحية العدد
لتمرير مرشحيها بشكل سلس».
وأضاف انن�ا «ملتزمون بتمرير مرش�ح
رئيس الوزراء بالتوافق مع كتلة االصالح
واالعم�ار ولكن بحال ل�م نصل اىل توافق
فحينها لدينا املقدرة عىل تمرير مرشحنا

ب�كل س�هولة» .واوض�ح الكنان�ي ،ان
«املرحل�ة املقبلة وانجاح الحكومة لتلبية
مطال�ب الجماهير تس�توجب التفاهم
والرشاك�ة ب�االدارة دون مش�اكل او
رصاعات تنعكس س�لبا على مدى قدرة
الحكومة عىل تقديم الخدمات» ،مبينا انه
«حتى اللحظة لم يتم حس�م او مناقشة
اس�ماء محددة ب�ل اطر عام�ة لصفات
الشخصية املناسبة لشغل املنصب».

التفاصيل ص2

اغالق خميم داقوق بعد عودة ( )١٥٠٠نازح اىل املناطق املحررة

ص2

بغداد  /المستقبل العراقي
أكد الرئيس اإليراني حس�ن روحاني ،االربعاء،
أن بلاده ال تري�د أن تعلن الح�رب ،فيما اعترب
ووجود أمريكا يف سوريا غري قانوني.
وق�ال روحان�ي خالل مؤتمر صحف�ي له ،عىل
هام�ش اجتماع�ات الجمعي�ة العام�ة لألم�م
املتح�دة يف نيويورك ،إن بالده «ال تريد أن تعلن
الح�رب أو أن تصع�د التوت�ر» ،مشيرا إىل أن
«وجود أمريكا يف سوريا غري قانوني».

وأش�ار الرئي�س اإليران�ي ،إىل أن «لغ�ة اإلدارة
األمريكية تفتقد إىل الخربة ..وهم حديثو العهد
بالسياس�ة» .وأعلن الرئي�س االمريكي دونالد
ترام�ب ،امس االربعاء ،عزم�ه فرض عقوبات
قاس�ية عىل ايران ،معتبرا ً أن «عدوانية» إيران
زادت بعد االنس�حاب من االتفاق النووي ،فيما
لف�ت اىل أن�ه س�يضمن ع�دم امتالكه�ا قنبلة
نووية .كما ّ
حذر الرئيس اإليراني الشيخ حسن
روحاني من أن تهديد إيران ستقابله الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية بالتهديد والنقض بالنقض.

الرئيس اإليراني الشيخ حسن روحاني متحدثا ً
أم�ام الجمعية العام�ة لألمم املتح�دة الرئيس
اإليراني الش�يخ حس�ن روحان�ي متحدثا ً أمام
الجمعية العامة لألمم املتحدة
ويف كلمته أمام الجمعي�ة العامة لألمم املتحدة
يف نيوي�ورك ،رفض الرئي�س اإليراني أن يكون
أم�ن الش�عوب لعب�ة يف ي�د الوالي�ات املتح�دة
ً
ُ
دائ�رة أمريكية ،مؤك�دا ً رغبة
ومجل�س األم�ن
إيران يف تعزيز الحوار م�ع دول الجوار ،محذرا ً
من تعريض مضيق هرمز ألي خطر.

يـونـامـي تـتـفـق مـع البـرملـان عـلـى تـدريـب كـوادره االداريـة
مصادر امنية تتحدث عن «جهات جمهولة» تقف وراء «أزمة» العمالت الصغرية

الكعبي  :سنعرض يف اجللسة املقبلة توصيات بشأن ازمة البرصة منها سحب يد وزراء واقالة قائد عمليات املحافظة
حمافظ بغداد
يفتتح مرشوع ماء ابو غريب
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اجلنائية حتكم بالسجن ( )15سنة لرجل عرض ابنته للبيع يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

قض�ت املحكم�ة الجنائي�ة املركزية يف رئاس�ة اس�تئناف بغداد
الرصاف�ة االتحادية ،أمس االربعاء ،حكما ً بالس�جن ملدة خمس
عرشة س�نة بحق م�دان عرض ابنت�ه للبيع مقاب�ل  20مليون
دينار .وقال املتحدث الرس�مي للمجلس عبد الس�تار بريقدار يف
بيان تلقته «املس�تقبل العراقي» إن «املحكمة الجنائية املركزية
نظرت بقضية احد املدانني بعد اعرتافه بعرض ابنته للبيع ألكثر
من مرة لغرض تش�غيلها يف أعمال البغاء والسمرسة مقابل 20
ملي�ون دينار» ،مبين�ا ان «املحكمة حكمت عليه بالس�جن ملدة
خمس�ة عشر عاما».واضاف بريق�دار ان «الحك�م صدر بحق
املتهم وفقا ألحكام املادة  /6خامسا من قانون مكافحة االتجار
بالبرش رقم  28لسنة .»2012
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الكتل األكرب تتفق على رئيس وزراء «مستقل» وختتلف بشأن املرشح ..وبرهم صاحل بالنجف يف حماولة أخرية للوصول إىل «اجلمهورية»

رئيس حكومة بال «نقاط»

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

بحث�ا تط�ورات لعملي�ة السياس�ية
ورضورة اإلرساع يف تشكيل الحكومة
وأن تك�ون الحكوم�ة املقبل�ة أبويّ�ة
ووطني�ة وأن ال تف�رق بين مكونات
الش�عب العراقي وأن تصب اهتمامها
على تلبية طموحات الش�عب وتوفري
الخدمات وتحسني أوضاعه العامة.
ويحتدم الرصاع بني الحزبني الكرديني
الرئيس�يني على منص�ب رئي�س
الجمهوري�ة واتخ�ذ خلال اليومين
املاضيين منح�ى فضائحي�ا باته�ام
مرشح الديمقراطي الكردستاني فؤاد
حسين باالنتماء للموساد االرسائييل
وال�زواج بيهودية االم�ر الذي رد عليه
خالل مؤتمر صحايف يف بغداد نافيا ذلك
مهددا بكشف فضائح تتعلق باعضاء
يف االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني
املنافس.
ووس�ط هذا التناف�س االنتخابي فقد
كشف القيادي يف الحزب الديمقراطي
بنكني ريكان�ي عن مقرتحني قدمهما
حزبه إىل االتحاد الوطني لحسم مرشح
رئاس�ة الجمهوري�ة :األول منحه�م
جمي�ع املناص�ب املخصص�ة لألكراد
يف الحكوم�ة االتحادي�ة ،والثان�ي أن
تجتمع الكتل الكردية وعدد مقاعدها
 56مقع�دا يف الربملان العراقي الختيار
مرشح واحد باالغلبية.
وبرغم العدد الكبري للمرشحني ملنصب
الرئيس اال انه من الواضح ان تصويت
النواب س�يرتكز عىل مرش�حني اثنني
قدمهم�ا رس�ميا الحزب�ان الكرديان
الرئيس�ان االتحاد الوطن�ي الذي كان
يتزعم�ه الرئي�س العراق�ي الس�ابق
جالل طالباني والح�زب الديمقراطي
الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني
واللذي�ن يصر كل منهم�ا على أن
املنصب من حصته .فقد رشح االتحاد
القيادي فيه برهم صالح ،فيما رشح
الح�زب الديمقراط�ي ف�ؤاد حسين

قب�ل س�تة أي�ام م�ن املوع�د املح�دد
النتخ�اب رئي�س الجمهورية من قبل
الربملان تتس�ابق الق�وى الكردية عىل
كس�ب دعم زعيم تحالف «سائرون»
الس�يد مقتدى الصدر ملرش�حيهم إىل
منصب رئيس الجمهورية ،حيث بحث
املرش�ح الرئايس برهم صالح معه يف
النج�ف تش�كيل الحكوم�ة الجدي�دة
واختيار رئيس الجمهورية.
وخالل اجتماع عقده الصدر وصالح،
بحثا «أهم القضايا التي تخص الشأن
العراقي والعملية السياس�ية واختيار
االكفأ لرئاسة الجمهورية» ،واكدا عىل
رضورة «أن تكون الحكومة العراقية
املقبلة مس�تجيبة لتطلعات الش�عب
العراقي والقيام بواجباتها األساسية
واإلرساع بتوفري األمن والخدمات التي
يس�تحقها دون تميي�ز بين مختلف
أطياف�ه» ،وفقا ً لبي�ان مكتب الصدر
تلقته «املس�تقبل العراقي» ،منوها إىل
ّ
أنه ج�رى «التأكيد على أهمية العمل
من أجل ترسيخ مبدأ التعايش وتعزيز
روح املواطنة يف ظل عراق موحد».
وقد سعى برهم صالح خالل االجتماع
للحصول على دعم تحالف س�ائرون
صاح�ب اكث�ر املقاع�د الربملاني�ة
بين التحالف�ات االخ�رى الختي�اره
رئيس�ا ً للجمهوري�ة يف مواجهة فؤاد
حسين مرش�ح الحزب الديمقراطي
الكردس�تاني بزعام�ة مس�عود
بارزاني.
وج�اء لقاء ام�س بعد ثالث�ة ايام من
اجتم�اع مماث�ل عق�ده م�ع الص�در
يف النج�ف ايض�ا رئي�س حكوم�ة
اقليم كردس�تان نائ�ب رئيس الحزب
الديمقراط�ي الكردس�تاني نجريفان
بارزان�ي للرتوي�ج ملرش�ح الحزب إىل
الرئاس�ة العراقية فؤاد حسين حيث

بغداد  /المستقبل العراقي

رئي�س ديوان رئاس�ة اإلقلي�م إضافة
إىل شخصيات مستقلة أخرى رشحت
نفسها للمنصب.
وعىل صعيد ملف تشكيل الحكومة ،عاد

اس�م عادل عبد املهدي يرتدد كمرشح
تس�وية عىل اثر اتف�اق غري معلن بني
كتلتي «س�ائرون» و»الفت�ح» ،حيث
كش�فت مصادر سياسية ان الكتلتني

اتفقت�ا عىل عىل تويل عادل عبد املهدي
رئاسة الحكومة ،وبرهم صالح رئيسا
للجمهورية.
وش�ددت املص�ادر على ان الكتلتين

حتالف البناء :سنمرر مرشح رئاسة الوزراء بشكل منفرد اذا فشلت التوافقات
بغداد  /المستقبل العراقي

اعترب نائب عن تحالف «البناء» ،أمس
االربعاء ،ان كتلته النيابية قادرة عىل
تمرير مرشح رئاسة الوزراء «بشكل
منف�رد» بحال لم تنج�ح التوافقات
م�ع االصالح واالعم�ار عىل الخروج
بمرشح توافقي ،مشريا اىل ان االيام
املاضي�ة ش�هدت انضم�ام اس�ماء
جديدة من الوطنية والنرص بش�كل
رسمي اىل كتلة البناء.

وق�ال احم�د الكنان�ي يف ترصي�ح
صحف�ي ،ان «تحال�ف البن�اء كتلة
قوية ومتماس�كة» ،مبينا أن «هناك
اس�ماء جديدة من الوطنية والنرص
انضم�وا باالي�ام املاضي�ة اىل الكتلة
بش�كل رس�مي م�ا جعله�ا بوضع
مطمئن م�ن ناحي�ة الع�دد لتمرير
مرشحيها بشكل س�لس» .وأضاف
اننا «ملتزمون بتمرير مرشح رئيس
ال�وزراء بالتوافق م�ع كتلة االصالح
واالعم�ار ولك�ن بحال ل�م نصل اىل

توافق فحينها لدينا املقدرة عىل تمرير
مرش�حنا ب�كل س�هولة» .واوض�ح
الكناني ،ان «املرحلة املقبلة وانجاح
الحكوم�ة لتلبية مطال�ب الجماهري
تستوجب التفاهم والرشاكة باالدارة
دون مش�اكل او رصاع�ات تنعكس
س�لبا عىل مدى ق�درة الحكومة عىل
تقدي�م الخدمات» ،مبين�ا انه «حتى
اللحظ�ة لم يتم حس�م او مناقش�ة
اسماء محددة بل اطر عامة لصفات
الشخصية املناسبة لشغل املنصب».

االستخبارات العراقية حتبط هجامت ارهابية يف فرنسا

كش�ف مص�در امني رفي�ع املس�توى ،امس
االربع�اء ،ان االس�تخبارات العراقية أحبطت
مخططا ً لتنظيم داعش لشن هجمات ارهابية
يف فرنس�ا ،مؤك�دا ان الس�لطات الفرنس�ية
تمكنت من القاء القبض عىل اغلب االرهابيني

املتورطني بهذا املخطط.
وق�ال املص�در ان «االس�تخبارات العراقي�ة
اعط�ت نظريته�ا الفرنس�ية قائمة بأس�ماء
ارهابيين مرتبطني بتنظي�م داعش مع صور
لهم ،كانوا يخططون لش�ن عمليات ارهابية
يف فرنس�ا ،وذلك بنا ًء على اعرتافات لعدد من
االرهابيين الذي�ن اعتقلته�م ق�وات خاص�ة

مصادر امنية تتحدث عن «جهات جمهولة»
تقف وراء «أزمة» العمالت الصغرية
بغداد  /المستقبل العراقي
اتهم�ت مص�ادر اس�تخبارية ،ام�س
االربعاء ،جهات مجهولة بالوقوف وراء
«أزمة» الفئات النقدية الصغرية ،مؤكدة
ان تل�ك الجه�ات تق�وم بشراء مبل�غ
ال�ـ 100ألف دينار من الفئ�ات النقدية
الصغرية بسعر  110آالف دينار.
وتشهد السوق املحلية منذ مطلع العام
الح�ايل أزم�ة خانق�ة يف توف�ر العمالت
النقدي�ة الصغيرة م�ن فئ�ات (1000
دين�ار 500 ،دينار 250 ،دين�ار) ،حتى
بات س�عر املئة ألف دين�ار من العمالت
الصغرية بقيمة  110آالف دينار .وقالت
املصادر االس�تخبارية ان «هناك جهات

مجهول�ة وغير مع�روف م�ا اذا كانت
داخلي�ة ام خارجي�ة ،تقف وراء ش�حة
الفئ�ات النقدي�ة الصغرية من الس�وق
املحلي�ة» .واك�دت «منذ النص�ف االول
من العام الح�ايل رصدنا حالة جديدة يف
االس�واق العراقية وه�ي رشاء املئة ألف
دينار من الفئات النقدية الصغرية بمبلغ
 110آالف دين�ار بالفئ�ات االكبر م�ن
الخمس�ة آالف دينار فما فوق» .وعزت
املص�ادر ذلك اىل انه�ا «محاولة لخفض
قيمة الدين�ار العراق�ي مقابل العمالت
االجنبية ،بحي�ث كلما اختف�ت الفئات
الصغرية اصبح التعامل بالفئات االعىل
منه�ا ،وبالت�ايل تصبح الفئ�ات االخرية
هي العملة املتداولة يف السوق».

عراقية يف املوصل».
واش�ار اىل ان «الق�وات الخاص�ة الفرنس�ية
تعاملت مع معلومات االس�تخبارات العراقية
برسع�ة واعتقل�ت اغل�ب االرهابيين بع�د
ّ
والتنصت عىل اتصاالتهم الالسلكية،
مراقبتهم
وكان اغل�ب االرهابيين يحمل�ون الجنس�ية
الفرنسية».

واك�د املصدر ان «االرهابيين الذين اعتقلتهم
الق�وات الخاص�ة الفرنس�ية اعرتف�وا بأنهم
على ارتب�اط بالخالي�ا االرهابي�ة النائم�ة يف
الع�راق ،وكانوا يخطط�ون لعمل ارهابي عىل
االرايض الفرنسية بنا ًء عىل أوامر املقربني من
املج�رم ابو بكر البغ�دادي وتحديدا يف مدينتي
سرتاسبورغ ومرسيليا».

االعالم االمني يعلن اعتقال ( )11مشتبه ًا به يف نينوى
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن مركز االعالم االمني ،أمس
االربع�اء ،ع�ن االعلام االمن�ي
يعل�ن اعتقال  11مش�تبها به يف
نينوى.
وق�ال املرك�ز يف بي�ان تلق�ت
«املستقبل العراقي» نسخة منه

ان «الق�وات األمني�ة يف قي�ادة
عمليات نينوى تمكنت من القاء
القب�ض عىل  8من املش�تبه بهم
خلال عملي�ة أمني�ة ناجحة يف
حي الكرامة ،وعلى  3اخرين يف
تل الرمان».
واض�اف املركز ان «تل�ك القوات
عث�رت على عب�وة ناس�فة يف

منطق�ة ازهليلة ،وعلى عبوتني
ناسفتني أخرى يف الطريق الرابط
بني جدال�ة إس�ماعيل والجدعة
من مخلف�ات عصاب�ات داعش
االرهابي�ة» ،مشيرا اىل ان�ه «تم
معالجته ه�ذه العبوات من قبل
الجهد الهنديس تحت الس�يطرة
دون حادث».

اغالق خميم داقوق بعد عودة ( )١٥٠٠نازح اىل املناطق املحررة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن عض�و مفوضي�ة حقوق
االنس�ان فاضل الغ�راوي ،امس
االربعاء ،عن اغالق مخيم داقوق
يف كركوك ،مبينا ان ذلك جاء بعد

عودة  ١٥٠٠ن�ازح اىل مناطقهم
املحررة.
وق�ال الغ�راوي يف بي�ان تلقت�ه
«املستقبل العراقي» ان «القوات
االمنية قامت بغلق مخيم داقوق
يف محافظ�ة كرك�وك» ،مبينا ان

«ذلك ج�اء بعد عودة  ٣٠٠عائلة
و ١٥٠٠ن�ازح اىل مناطقه�م
املحررة».واض�اف الغ�راوي ان
«عدد م�ن النازحني الذين لديهم
م�ؤرشات امني�ة ت�م نقله�م اىل
مخيم ليالن».

واشنطن تسحب أنظمة صواريخ من الرشق األوسط
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت صحيف�ة وول ستريت جورن�ال،
امس األربعاء ،نقال عن مس�ؤولني عسكريني
أمريكيني إن الواليات املتحدة ستسحب بعض
البطاريات املضادة للطائرات والصواريخ من
الرشق األوسط.
وذك�ر التقري�ر أن وزارة الدف�اع األمريكي�ة

(البنتاغون) ستسحب أربعة أنظمة صواريخ
باتريوت من األردن والكويت والبحرين الشهر
املقبل.
وأض�اف أن ه�ذه الخط�وة تشير إىل تح�ول
الرتكي�ز ع�ن الرصاع�ات القائمة من�ذ فرتة
طويل�ة يف الشرق األوس�ط وأفغانس�تان إىل
التوترات مع الصني وروسيا وإيران.
وتاب�ع التقرير أن نظامني لصواريخ باتريوت

سيس�حبان من الكوي�ت وواحدا م�ن األردن
وآخ�ر م�ن البحري�ن .ونظ�م باتري�وت هي
نظ�م صاروخية متحركة قادرة عىل إس�قاط
الصواريخ والطائرات.
ويأت�ي التقري�ر وس�ط تب�ادل الترصيح�ات
العدائي�ة بين إي�ران والواليات املتح�دة التي
انسحبت يف وقت سابق هذا العام من االتفاق
النووي لعام  2015الذي اتفقت إيران بموجبه

عىل تقليص نشاطها النووي مقابل رفع أغلب
العقوبات الغربية املفروضة عليها.
ومن ناحية أخرى تشهد العالقات بني روسيا
والواليات املتحدة خالفا دبلوماسيا بشأن ضم
روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا يف عام
 ،2014وتدخله�ا يف الحرب الس�ورية ومزاعم
عن تدخله�ا يف انتخابات الرئاس�ة األمريكية
عام .2016

اتفقت�ا على «ع�دم احتس�اب نقاط
رئاس�ة الوزراء عىل اي كتلة» ،منوهة
اىل ان «م�ا يحدث م�ن اجتماعات بني
تحالف�ي الفت�ح وس�ائرون ودول�ة
القان�ون وائتلاف النرص ه�و لبحث
املش�اركة يف الحكوم�ة املقبل�ة (وفق
مب�دأ النق�اط) ،ألن منص�ب رئي�س
ال�وزراء كان حاجب�ا ً لنق�اط كتلت�ه،
وه�ذا ما س�يتغري يف املرحلة القادمة،
حي�ث ال نق�اط تف�رض على كابينة
املرشح التكنوقراط».
ورغ�م ه�ذا االتف�اق ،اال ان حظ�وظ
عبد امله�دي ما زال�ت تتأرج�ح نزوالً
وصعوداً ،وربما يحسم اختيار رئيس
الجمهوري�ة املوق�ف .لك�ن حظ�وظ
برهم صال�ح متأرجحة ايضاً ،فاربيل
تتمس�ك بخي�ار فؤاد حسين رئيس�ا ً
ّ
للجمهوري�ة ،وس�ط ّ
ترق�ب لنتائ�ج
االنتخابات الكردي�ة املزمع عقدها يف
 30من الشهر الجاري.

وتشير املص�ادر ان حظوظ حسين
موازي�ة لحظ�وظ صال�ح يف خط�ف
ك�ريس «الجمهورية» لجه�ة محاولة
تحال�ف تحال�ف البن�اء كس�ب و ّد
بارزان�ي ،والقبول بمرش�حه ،عىل أن
يوافق األخري عىل مرشح البناء لرئاسة
ال�وزراء ،وبذل�ك تك�ون «التس�وية»
قد أنج�زت بطريق�ة توافقيةُ ،تريض
األط�راف الداخلي�ة والخارجي�ة يف آن
واحد.
وتضيف اىل االس�باب ،عج�ز األطراف
الكردية ع�ن التوصل إىل اتفاق واضح
ـ�ـ حتى اآلن ــ وه�و أقرب ما يكون
ّ
س�لة متكامل�ة تو ّزع م�ن خاللها
إىل
املناص�ب يف الجمهوري�ة العراقي�ة
و«اإلقليم».
بينما تن�وه اىل ان التم�اس أربيل من
قوى عراقية ع� ّدة ،عزما ً عىل رضورة
نق�ل منص�ب رئي�س الجمهورية إىل
«الديموقراطي» ،خصوصا ً أن «االتحاد
الوطن�ي» قد احتف�ظ باملنصب طوال
 18عاماً.
وازاء هذه املعادالت الجديدة ،تجاهلت
االجتماع�ات الت�ي تعق�د بين الكتل
الكبرية «س�ائرون والفت�ح والقانون
والنرص» ،تشكيل تحالفات جديدة ،أو
تسمية «الكتلة األكرب» ،التي أصبحت
بيد املحكمة االتحادية.
وت�رى الكتلتان الكربيان ،أن تس�مية
أيهم�ا أكرب ،ل�م يع�د ذات أهمية ،ألن
قياداتهم�ا أصبح�ت خ�ارج إط�ار
التنافس ،بعد أن رافق تحركات القوى
السياس�ية األخرية ،التوصل إىل اتفاق
يقيض بعدم ترش�يح أي م�ن قيادات
الص�ف األول يف األح�زاب املهيمن�ة
عىل املش�هد الس�يايس ملنصب رئيس
ال�وزراء ،بحس�ب مصادر م�ن داخل
تحالفي الفتح وس�ائرون ،مشرية إىل
أن هذا االتفاق يمك�ن اعتباره نهائيا ً
بني الطرفني.

النائب االول لرئيس جملس النواب :
سنعرض يف اجللسة املقبلة توصيات بشأن ازمة البرصة
منها سحب يد وزراء واقالة قائد عمليات املحافظة
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن السيد حسن كريم الكعبي النائب االول
لرئيس مجل�س الن�واب ان االجتماع الذي
عقد برئاس�ته بخصوص ازم�ة محافظة
البصرة انتهى بعدد م�ن التوصيات منها
س�حب يد عدد من ال�وزراء املعنيني فضال
عن اقالة قائد عمليات املحافظة .
جاء ذلك خالل ت�رأس النائب األول لرئيس
املجل�س اجتماع�ا م�ع الس�ادة اعض�اء

مجل�س الن�واب م�ن محافظ�ة البصرة
بحض�ور محافظه�ا ورئي�س وع�دد من
اعضاء مجلسها  .واوعز سيادته بتشكيل
لجنة نيابية تضم الس�ادة اعضاء مجلس
النواب وممن يرغ�ب باالنضمام اليها من
السيدات والس�ادة النواب مهمتها متابعة
تنفي�ذ التوصيات املزم�ع التصويت عليها
خالل جلس�ة يوم غ�د  ،مؤك�دا ان اللجنة
تضطلع متابعة الزام املؤسسات الحكومية
بمعالجة ازمة املحافظة .

اجلنائية املركزية حتكم بالسجن ( )10سنوات ملدان انتحل
صفة لواء يف احلشد الشعبي
بغداد  /المستقبل العراقي
أصدرت املحكمة الجنائية املركزية يف رئاسة
اس�تئناف بغداد الرصاف�ة االتحادية حكما
بالسجن ملدة عرش س�نوات بحق مدان فتح
مقرا وهميا باس�م الحشد الشعبي يف بغداد.
وق�ال املتح�دث الرس�مي ملجل�س القض�اء
األعىل القايض عبد الس�تار بريق�دار يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،إن
«املحكم�ة الجنائية املركزي�ة نظرت قضية

احد املدانني بانتحاله صفة منتسب بالحشد
الشعبي بعد قيامه بفتح مقر وهمي للحشد
باس�م تش�كيالت (العهد الجديد) يف ش�ارع
الس�عدون وحكمت عليه بالسجن ملدة عرش
س�نوات» .وأض�اف بريقدار أن «امل�دان كان
يقوم بإصدار هويات باس�م الحشد الشعبي
مقابل مبال�غ مالية بعد ان ضبطت بحوزته
هويات مزورة بالزي العسكري وبرتبة لواء»
مشيرا اىل ان «الحك�م ص�در وفق�ا الحكام
املادة /16اوال لسنة .1983

يونامي تتفق مع الربملان عىل تدريب كوادره االدارية
بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تقبل االمني العام ملجل�س النواب صالح
الدين احمد عبد العزيز ،امس االربعاء ،مدير
مكت�ب الش�ؤون السياس�ية يف بعث�ة االمم
املتح�دة ملس�اعدة العراق (يونام�ي) ،معلنا
االتفاق عىل تدريب موظف�ي االمانة العامة
للمجل�س وتطوير قدراتهم.وذك�رت الدائرة
االعالمي�ة ملجل�س الن�واب يف بي�ان تلقت�ه

«املستقبل العراقي» ان «االمني العام ملجلس
النواب صالح الدين احمد عبد العزيز ،التقى،
اليوم ،بمدير مكتب الش�ؤون السياس�ية يف
بعثة االمم املتحدة ملساعدة العراق (يونامي)
مانوج ماثيو».
واض�اف انه «ج�رى خالل اللق�اء الذي عقد
بمق�ر مجل�س الن�واب التأكيد على اهمية
تعزيز وتطوير العالق�ات بني االمانة العامة
ملجلس النواب وبعثة (يونامي)».
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حمافظ بغداد يفتتح مرشوع ماء ابو غريب املركزي
بغداد  /المستقبل العراقي
افتتح محافظ بغداد املهندس عطوان
العطوان�ي مشروع م�اء اب�و غريب
املركزي (الرفوش)بع�د اكمال اعمال
التطوي�ر والتأهيل وبحضور عدد من
املس�ؤولني والق�ادة االمنيين وجمع
غفري من اهايل املنطقة.
وذكر بي�ان اورده املكتب االعالمي ان
السيد املحافظ» يف كلمته التي القاها
خلال االفتت�اح عبر ع�ن س�عادته
الكبرية وهو يزور ويتجول يف القضاء
امله�م واصف�ا اي�اه بقض�اء التحدي
الذي لح�ق به رضر كبري وبمنش�أتة
الحيوية وخصوص�ا الخدمات والبنى

التحتية جراء الح�رب عىل العصابات
الداعشية.
موضحا بان حكومتة املحلية تمكنت
م�ن انج�از ه�ذا املشروع وبطاق�ة
انتاجية بلغت  000/10عرشة االف م
مكعب ساعة وهو يغطي حاجة هذه
املنطق�ة مبينا بان�ة قد تل�كأ اكمالة
بسبب قلة التخصيصات.
ووجه السيد املحافظ شكره وتقديرة
لالجه�زة االمني�ة التي قدم�ت الدعم
االمني الكامل ووفرت البيئة املناسبة
لكوادر املحافظة ومكنتهم من العمل
بش�كل س�هل عىل ط�وال الي�وم كما
ثم�ن جهود اه�ايل املنطق�ة لتحملهم
وصربهم طول هذه الفرتة وتعاونهم

مع كوادر املحافظة.
الفتا :اىل ان هناك منجز كبري ملحافظة
بغ�داد وه�ي تق�وم بتقدي�م خدمات
كبرية يف مختل�ف القطاعات (الرتبية
والصح�ة امل�اء واملجاري)فضالع�ن
قط�اع الكهرب�اء بع�د ان ش�عرت
املحافظ�ة ان ال�وزارة غير مهتم�ة
بقط�اع التوزي�ع وبالت�ايل اصبح�ت
مس�ؤوليتها كبرية لدع�م هذا القطاع
واملساهمة بفك االختناقات.
ويف خت�ام االفتت�اح اش�ار الس�يد
املحافظ اىل ان هناك دعم كبري لقضاء
اب�و غري�ب يف مجال قط�اع الكهرباء
من خلال توفري كمية م�ن املحوالت
الكهربائية لسد حاجتة.

النفط يقرتب من مستوى قيايس هو األول منذ 2014
بغداد  /المستقبل العراقي
أقرتب س�عر نفط خام برنت ،امس األربعاء،
من أعىل مستوى له يف نحو أربعة أعوام فيما
تراجعت العقود اآلجلة للخام األمريكي حيث
تحاول واش�نطن طمأنة املس�تهلكني بشأن
كفاية املعروض يف السوق قبيل إعادة فرض
عقوبات عىل إيران.
وارتفع س�عر خ�ام برنت مزي�ج العاميل يف
العق�ود اآلجل�ة ،عشرة س�نتات إىل 81,87
دوالرا للربميل ،بعدم�ا وصل الثالثاء إىل أعىل
مستوى منذ ترشين الثاني  2014عند 82,55
دوالرا للربميل ،وفق ما نقلته «رويرتز».
كما تراجع�ت عقود الخ�ام األمريكي أربعة
سنتات إىل  72,24دوالرا للربميل.

صحة الكرخ
تستعد لعقد مؤمترها
السنوي السابع
المستقبل العراقي /ميالد مؤيد
تواص�ل دائ�رة صح�ة بغ�داد /الك�رخ
استعدادتها لعقد مؤتمرها السنوي السابع
واملزم�ع اقامت�ه للفترة /11 /15-14
2018و على ارض فندق بابل و بمش�اركة
االطب�اء و الباحثين العلميني و االس�اتذة
م�ن جمي�ع املؤسس�ات الصحي�ة التابعة
للدائرة و باحثين عراقيني و اجانب».وقال
مدي�ر عام الدائ�رة الدكتور جاس�ب لطيف
الحجام�ي ان الهدف م�ن اقامت املؤتمرات
تبادل الخبرات ملواكبة التط�ورات العلمية
و ع�رض اخر املس�تجدات يف مج�ال الطب
وتطوي�ر املالكات العامل�ة يف املجال الطبي
والصح�ي مبين�ا ان دائرت�ه وف�رت كاف�ة
االمكاني�ات املادي�ة و اللوجس�تية إلنجاح
املؤتمر».واوض�ح الحجامي «بدءت اللجان
التحضريية للمؤتمر منها العلمية واإلدارية
واملالية والفنية واإلعالمية عقد اجتماعاتها
الدوري�ة وه�ي يف تواص�ل دائ�م وذل�ك من
اجل تحقيق األهداف املرج�وة من املؤتمر ،
ودعت جمي�ع االطباء والباحثين العلميني
ذوي االختصاص والصلة اىل تقديم األبحاث
والدراس�ات ويف م�دة ال تتج�اوز ي�وم 25
2018/10/
وان تق�دم م�ع البحث كل املستمس�كات و
االوراق الخاصة بالباحث وترسل عىل الربيد
االلكرتوني  info@ackahd.com:وللتسجيل
للموقع عىل الرابط www.ackahd.com

إىل  400ملي�ون برميل مقارن�ة مع توقعات
املحللني النخفاضها  1,3مليون برميل.
وقال بنك جولدمان س�اكس إن أسعار خام
برنت ستستقر عىل األرجح يف النطاق بني 70
و 80دوالرا للربمي�ل مع اقتراب نهاية العام
الح�ايل ،حي�ث إن تحرك األس�عار يف االتجاه
الصع�ودي بش�كل واضح يتطل�ب محفزات
أخرى بخالف إيران.
وس�تفرض الواليات املتحدة عقوبات لوقف
ص�ادرات النفط من إي�ران ،ثالث أكرب منتج
داخ�ل أوب�ك ،اعتبارا من الراب�ع من نوفمرب
ترشين الثاني.
وكان�ت الخس�ائر املتوقع�ة يف اإلم�دادات
اإليراني�ة عاملا رئيس�يا يف ارتفاع أس�عار
الخام يف اآلونة األخرية.

ويتجه خ�ام برن�ت صوب تحقي�ق خامس
زي�ادة فصلي�ة ل�ه عىل الت�وايل وه�ي أطول
فرتة صعود منذ  2007عندما سجل ارتفاعا
قياس�يا لس�تة أرب�اع متتالي�ة ووص�ل إىل
 147,50دوالرا للربميل.
وس�تفرض الواليات املتحدة عقوبات لوقف
ص�ادرات النفط من إي�ران ،ثالث أكرب منتج
بمنظم�ة البلدان املص�درة للبترول «أوبك»
م�ن الرابع م�ن ترشين الثان�ي املقبل ،حيث
ان الخس�ارة املتوقعة يف اإلم�دادات اإليرانية
عام�ل رئيسي يف موج�ة ارتفاع األس�عار يف
اآلونة األخرية.
وكان معه�د البرتول األمريك�ي ،أكد يف وقت
سابق ،ان مخزونات الخام زادت  2,9مليون
برمي�ل يف األس�بوع املنته�ي ي�وم  21أيلول

جملس بابل يضع آليات للتقديم عىل اكثر من « »3250وظيفة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن مجل�س محافظ�ة باب�ل ،آلي�ات
للتقدي�م عىل اكث�ر م�ن  3250وظيفة
حكومي�ة خصصته�ا الحكوم�ة
للمحافظة.
وق�ال املجلس يف بيان تلقت» املس�تقبل

العراقي»نسخة منه ،انه»عقد اجتماعا
بخصوص الي�ة التعين�ات الجديدة عىل
مالك مديرية تربية بابل وإلبالغ عددها
 ٣٢٦٢وف�ق اآللي�ات الت�ي وضعته�ا
األمانة العامة ملجل�س الوزراء ومديرية
تربية باب�ل بالتعاون م�ع لجنة خاصة
م�ن مجل�س املحافظ�ة والتي س�تأخذ

عىل عاتقها خالل االيام القليلة القادمة
وض�ع االلي�ات يف التقدي�م كل حس�ب
االختصاص وحس�ب الحاج�ة املطلوبة
وس�تكون الفرص�ة متاح�ة لجمي�ع
الخريجني يف التقديم».
م�ن جانب�ه بني مدي�ر عام تربي�ة بابل
حسين خليف ،ان»حصة ذوي الشهداء

موج�ودة وذوي اإلعاق�ة وأصح�اب
الشهادات العليا وتضاف درجة للمتقدم
مم�ن كان يعم�ل بصف�ة مح�ارض
مجاني».
واش�ار اىل ،انه»سيتم املبارشة بالتقديم
خالل االيام القليل�ة القادمة عرب موقع
مديرية تربية بابل.

ارتفاع انتاج اللحوم البيضاء والبيض يف كربالء
كربالء  /المستقبل العراقي
أعلن قس�م خدم�ات الث�روة الحيوانية ،يف
مديري�ة زراعة كربلاء ،عن ارتف�اع انتاج
اللحوم البيضاء والبيض لسد حاجة السوق
املحلية يف املحافظة.
وق�ال مدي�ر اعلام زراع�ة كربلاء باهر
غ�ايل الجب�وري ،يف بيان تلقته «املس�تقبل
العراق�ي» ،إن «هن�اك ( ) 10مش�اريع
للتفقي�س يف محافظ�ة كربلاء طاقته�ا
الس�نوية تبل�غ( )75ملي�ون و( )800ألف
بيضة سنويا قامت خالل الفرتة من 8/15
ولغاي�ة  2018/9/15برتقي�د ( )1مليون
و( )864أل�ف و() 730بيض�ة ،نت�ج عنها
( )1ملي�ون و()533أل�ف و() 304بيضة
من األفراخ».
وبين الجبوري ،أن «مفقس دواجن كربالء
بلغت طاقته الس�نوية ( )12مليون بيضة
ق�ام برتقيد( )36أل�ف و( )800بيضة نتج
عنه�ا ( )27أل�ف و()600م�ن األف�راخ،
ومفقس آس�يا الحديث (ب�ركات الرحمن)

طاقت�ه الس�نوية  2ملي�ون و( )500أل�ف
بيض�ة ق�ام برتقي�د() 408أل�ف و()240
بيضة نت�ج عنها(  )326أل�ف و()592من
األفراخ» .وتابع ،أن «مفقس الكفيل طاقته
اإلنتاجية الس�نوية ()19ملي�ون و()200
أل�ف ق�ام برتقي�د( )193أل�ف و()700
بيضة نتج عنه�ا ( )174ألف و( )330من
األف�راخ ،ومفقس بركات الحسين طاقته
اإلنتاجية السنوية ( )3ماليني و( )800ألف
بيض�ة قام برتقي�د( )250أل�ف بيضة نتج
عنه�ا( )200ألف من األفراخ» .وأس�تطرد:
«أما مفقس خ�ادم العب�اس بلغت طاقته
الس�نوية ()2ملي�ون بيض�ة ق�ام برتقيد(
 )38أل�ف بيضة مس�توردة نتج عنها()32
ألف و( )300من األفراخ ومفقس الزهراء
الحديث طاقته السنوية( )4ماليني بيضة
ق�ام برتق�د ( )50ال�ف و( )390بيض�ة
م�ن بيضة نت�ج عنها( )40ال�ف و()312
فرخ�ة ،إضاف�ة إىل مفق�س جلال طاقته
الس�نوية( )2ملي�ون بيض�ة ق�ام برتقيد(
)38أل�ف بيض�ة نتج عنه�ا( )30400ألف

من األفراخ» .وأشار إىل ،أن «مفقس كاظم
ط�راد بلغ�ت طاقت�ه اإلنتاجي�ة الس�نوية
( )1ملي�ون و( )800أل�ف بيض�ة ق�ام
برتقيد()19ألف بيض�ة نتج عنها()14ألف
و( )250م�ن األف�راخ ،ومفق�س الف�رات
األوسط طاقته السنوية( )17مليون بيضة

ق�ام برتقي�د( )600أل�ف و(  )200بيضة
نتج عنها ( )480ألف و( )160من األفراخ،
ومفقس الباز طاقته السنوية( )11مليون
و( )500ال�ف بيض�ة قام برتقي�د ()230
ألف و( )400بيضة نتج عنها ( )207ألف
و( )360من األفراخ.

بغداد  /المستقبل العراقي
جه�زت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطية
محافظ�ات ( نينوى  ،االنب�ار  ،صالح الدين
ومحافظ�ات إقلي�م كردس�تان) ب�ـ ()190
ملي�ون لتر من أن�واع الوق�ود اللازم وذلك
ضمن جهوده�ا املس�تمرة إلدارة أزمة ملف
النازحني يف املحافظات املذكورة مع العرض
بأن معظم الكميات جهزت عن طريق الدفع

باألجل وبالتنس�يق مع اللجن�ة العليا إلغاثة
العوائل النازحة .
رصح بذلك مدير ع�ام رشكة التوزيع كاظم
مسير ياسين مؤك�دا ً ب�أن «الرشك�ة تبذل
مجهودا ً كبريا ً من خالل نش�اطاتها وكميات
الوق�ود الت�ي تجهزه�ا فيم�ا يخ�ص إدارة
أزم�ة النازحني لغرض دع�م عملية عودتهم
وإس�تقرارهم كاش�فا ً يف الوق�ت ذات�ه عن
الكمي�ات املجه�زة له�م بأكثر م�ن ( )103

الرتبية تزود « »50مدرسة يف البرصة
بخزانات مياه
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة الرتبي�ة ،تجهيز  50مدرس�ة يف
محافظة البرصة بخزانات مياه بالتعاون مع
منظمة اليونسيف الدولية.
وذك�ر بيان ملكتب وزير الرتبي�ة ،محمد اقبال
الصي�ديل ،تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي» ،ان
«قس�م تربية ابي الخصيب عقد اجتماعا ً مع
منظمة اليونس�يف ،بحضور ع�دد من مدراء
امل�دارس ،حي�ث تم االتف�اق على تجهيز 50

مدرس�ة يف القضاء بخزانات س�عة  5طن يتم
تزويده�ا باملاء الصالح للرشب ملدة ش�هر من
قب�ل املنظمة ذاتهآ».واضاف ان�ه «تم االتفاق
ايضا على تجهيز املدارس بحقائب مدرس�ية
ورحلات وس�بورات م�ع طابعات ووس�ائل
ايض�اح كج�زء م�ن متطلب�ات التع�اون بني
الرتبي�ة واليونسيف».واش�ار البي�ان ان «تلك
املب�ادرة تن�درج ضمن التع�اون ال�ذي أبرمه
الوزي�ر للنه�وض بعمل املؤسس�ة الرتبوية يف
جميع املحافظات مع املنظمات الدولية.

بغداد  /المستقبل العراقي
تعتزم بلجيكا إفتتاح مركز يف العاصمة بغداد ملنح سمات الدخول
(الفيزا) اىل بالدها.وذكر بيان لألمانة العامة ملجلس الوزراء تلقته
«املس�تقبل العراق�ي» ،ان «األمني الع�ام ملجلس ال�وزراء ،مهدي
العالق ،اس�تقبل س�فري مملكة بلجيكا( ،هندريك ف�ان دو فلد)،
ونائ�ب رئيس البعثة البلجيكية يف العراق ،صوفيا كارلشهاوس�ن
وبح�ث الجانبان خالل اللقاء س�بل تعزيز العالق�ات الثنائية بني
العراق وبلجيكا ،وبحث ملف االعمار واالستقرار وعودة النازحني
وبناء املناطق املترضرة».وأكد السفري هندريك «عىل اهمية توثيق
العالق�ات الثنائية والتعاون املشترك بني الش�عبني الصديقني يف
كاف�ة املجاالت ،الس�يما يف قطاع االس�تثمار يف العراق عرب تقديم
الق�روض األخرية ،واملس�اهمة الفاعل�ة إلعادة اعم�ار العراق»،
معرب�ا ً عن «ش�كره وتقديره للحكوم�ة العراقية للس�ماح لهم
باالنضمام اىل القوات اإليطالية يف سد املوصل» .واشار هندريك اىل
ان «األسابيع املقبلة ستشهد إفتتاح مركز يف العاصمة بغداد ملنح
سمات الدخول اىل اململكة البلجيكية للعراقيني الراغبني بذلك.

النزاهة تضبط صكوك ًا مرصوفة خالف ًا
للضوابط يف دائرة صحة الديوانية
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت دائ�رة التحقيقات يف هي�أة النزاهة ،ع�ن قيامها بضبط
معاملات رصف صك�وكٍ يف دائ�رة صحَّ �ة محافظ�ة الديواني�ة
مرصوف�ة خالفا ً للضواب�ط والتعليمات.وذكر بي�ان للهيأة تلقته
«املس�تقبل العراقي» ،ان «الدائرة أش�ارت ،يف معرض حديثها عن
ضبط قضائي ٍة،
تفاصيل العمليَّة التي ت َّم تنفيذها بموجب مذكرة
ٍ
َّ
أن مالكات مكتب تحقيق الهيأة يف املحافظة ،التي انتقلت إىل دائرة
ً
معاملة ت َّم رصف صكوكها خالفا ً
الصحَّ �ةَّ ،
تمكنت من ضبط 19
للضواب�ط والتعليمات ،بالرغم من عدم وجود غطا ٍء مايلٍّ».وبينت
دائرة النزاهة بحسب البيان َّ
ان «مجموع مبالغ املعامالت التي ت َّم
رصفه�ا بلغ  605ماليين و 508اآلف و 500دينار».وأوضحت َّ
أن
ُّ
تس�لم مبالغها من
«الصكوك املرصوفة كانت بواقع  12صكاً ،تم
ً
ً
بمبل�غ إجمايلٍّ  335مليونا و 437ألفا و500
قبل بعض املُج ِّهزين
ٍ
تس�لم مبالغ  7صكوك بمبل�غ  270مليونا ً
ُّ
دين�ار ،يف حني لم يتم
َّ
دينار».وأكدت الدائرة َّ
أنه «ت َّم التحرُّز عىل أصل املعامالت،
و 71ألف
وإرسال األوليَّات إىل ديوان الرقابة املاليَّة؛ لغرض تدقيقها.

التعليم تعلن نتائج القبول
عىل قناة املتميزين
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أس�ماء املقبولني عىل
قناتي املتميزين واملتميزين من ذوي الشهداء يف الجامعات للسنة
الدراس�ية .2018/2019وق�ال املتحدث الرس�مي لل�وزارة حيدر
العبودي يف بيان ورد لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،إن الوزارة أصدرت
قائمة بـ 285موظفا من مختلف الوزارات والدوائر غري املرتبطة
ب�وزارة من حملة ش�هادة الدبل�وم التقني املقبولني يف الدراس�ة
الصباحية بالجامعات للس�نة الدراس�ية  2019 /2018عىل قناة
املتميزين» مبينا أن «الوزارة أصدرت أيضا قائمة تضم  23موظفا ً
مقب�والً يف الجامع�ات على قناة املتميزي�ن من ذوي الش�هداء».
وأض�اف ان�ه «يمكن االطلاع عىل أس�ماء الطلب�ة املقبولني عرب
البوابة االلكرتونية لدائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة يف وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي .»www.dirasat-gate.org

النجف تعلن وصول « »1500درجة
وظيفية وتكشف موعد التقديم

املنتجات النفطية جتهز النازحني بـ « »190مليون لرت وقود وتعيد إفتتاح منافذ توزيعية يف املناطق املحررة
ملي�ون لرت من البنزين  ،وما يقارب الـ ( ) 8
مليون لرت من النفط األبيض  ،أما زيت الغاز
فق�د بلغ�ت الكمي�ة أكثرم�ن (  ) 80مليون
لرت  ،فضال عن الجه�ود املبذولة التي تبديها
ملاكات الرشك�ة إلع�ادة تأهي�ل املحطات
املتضررة م�ن ج�راء الحرب م�ع عصابات
داعش .
ويف س�ياق متص�ل واصلت ملاكات رشكة
التوزيع من خالل فروعها التوزيعية يف الهيأة

العراق يبحث مع البنك الدويل إنشاء صندوق
إئتامن املانحني لإلعامر

الغربية بإعادة افتتاح وتشغيل منافذ توزيعة
خالل ش�هر تموز حيث افتتحت يف محافظة
نينوى محطات تعبئة (الس�الم  ،مشيرفة ،
املحبة  ،العدنانية  ،محطة تعبئة املهند ) ويف
محافظ�ة االنبار إفتتح�ت محطات (مفرق
حديثة  ،الهيف  ،أنوار الجزيرة  ،الحازم ) أما
يف محافظة صالح الدين فقد أتممت الكوادر
الفنية العامل�ة هناك إفتتاح (محطة تعبئة
القيثارة) .

يذك�ر ب�أن وزارة النف�ط متمثل�ة برشك�ة
التوزي�ع تعكف عىل س�د احتي�اج النازحني
بكاف�ة املنتج�ات النفطي�ة وبأنس�يابية
عالية يضم�ن النهوض بالواق�ع النفطي يف
املحافظات املحررة من دنس اإلرهاب ويأتي
كل ذل�ك يف إط�ار تظافر الجه�ود وتناغمها
لغ�رض تذوي�ب معان�اة العوائ�ل املترضرة
من عصاب�ات داعش وفق اإلمكانات املتاحة
واملتوفرة لذلك .

«سومو» تدرس رشاء صهاريج ختزين النفط
يف آسيا وتوسيع اعامهلا باملنطقة
بغداد  /المستقبل العراقي
كشفت رشكة تسويق النفط العراقية
(س�ومو) ،انها تدرس «االس�تحواذ»
عىل صهاريج تخزين النفط يف اس�يا،
مبدي�ة اس�تعدادها لتوس�يع نط�اق
اعمالها يف املنطقة.
ونقل�ت وكال�ة «رويرتز» ،ع�ن مدير
قسم تس�ويق النفط الخام والغاز يف
الرشك�ة عيل نزار ،قوله إن (س�ومو)

«ت�درس االس�تحواذ على صهاري�ج
لتخزين النفط يف آسيا ،وترحب بإجراء
مباحث�ات بش�أن مزيد م�ن اتفاقات
تقاس�م األرباح مع س�عيها لتوسيع
نطاق حضورها يف املنطقة».
واض�اف «نتطلع إىل االس�تحواذ عىل
صهاري�ج تخزي�ن ،على مراف�ق يف
سوقنا الرئيسية وهي آسيا».
وبين نزار «وبالتايل ف�أي اتفاقات أو
صفقات أخرى لتقاس�م األرباح ،بما

يخدم هذه األهداف ،فقد ندرس�ها»،
مضيف�ا أن الصفق�ات ينبغ�ي أال
تتس�بب يف أي تض�ارب مصال�ح مع
االتفاقات القائمة.
وأقامت (س�ومو) مرشوعا مشتركا
مع ليتاس�كو ،ذراع التج�ارة لرشكة
لوك أويل ،وب�دأت توريد خام البرصة
للرشي�ك الصين�ي تش�ن ه�وا أوي�ل
التي س�تقيم مرشوعا مشرتكا معها
قريبا.

النجف  /المستقبل العراقي
اعلن محاف�ظ النجف لؤي اليارسي ،وص�ول الدرجات الوظيفية
ملديريات الرتبية والصحة والزراعة وديوان املحافظة ،مشريا اىل ان
هذه الدوائر ستعلن الضوابط اعتبارا من يوم غد لغرض استقبال
طلبات التعيني.وأكد اليارسي يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي»،
إن «مدة التقديم عىل التعيني ستكون  20يوما وسأرشف شخصيا
على عملية اس�تقبال الطلب�ات وفرزها لضمان ش�فافية العمل
ونزاهته».وأوضح ان «الحكومة املحلية وخالل املرحلة الس�ابقة
تعهدت ان يكون العمل بعيد عن املحس�وبية والفئوية وس�تكون
امام انظار جميع أبناء املحافظة» ،مبينا ان «الدرجات الوظيفية
ه�ي الرتبية  803والزراعة  162والصح�ة  460وديوان املحافظة
 54درجة وظيفية ،ليكون املجموع  1489درجة وظيفية.

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف
املتقاعدين املدنيني والعسكريني
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن مصرف الرافدي�ن ،ع�ن رصف وجب�ة جدي�دة من س�لف
املتقاعدين املدنيني والعس�كريني التي تتراوح مابني  3و 5و  8و
 10ماليني دينار عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان ،تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة من�ه ،إنه «تم رصف دفع�ة جديدة من س�لف املتقاعدين
املدنيني والعسكريني لنحو  12998متقاعد».
وأوضح البيان ،أن «رصف تلك السلفة تم عن طريق ابالغ املتقاعد
عرب إرس�اله رسالة نصية تخطره بمنحه الس�لفة ،وذلك بعد ان
استكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه اياها ورصفها عن طريق
أدوات الدفع االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها.
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اعالنات
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وزارة النفط
رشكة تعبئة الغاز
رشكة عامة

(املناقصة املرقمة  3L / 2018جتهيز  2000طن كويالت حديد (القاعدة  +الواقية) ألسطوانة الغاز)ر
يسر ( وزارة النف�ط  /رشكة تعبئة الغاز رشكة عامة) بدعوة مقدم�ي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم
عطاءاتهم لتجهيز (كويالت حديد القاعدة والواقية ) مع مالحظة ما يأتي :
 1ـ على مقدم�ي العطاء املؤهلين والراغبني يف الحصول على معلومات اضافية االتصال (رشك�ة تعبئة الغاز)
pd.taji@gfc.oil.gov.iq
 2ـ متطلب�ات التاهي�ل املطلوب�ة ( :قانوني�ة  ،فنية ،مالي�ة) املتضمنة يف القس�م الثالث من الوثيقة القياس�ية
(التعليمات ملقدمي العطاءات)
 3ـ بام�كان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بع�د تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد وبعد دفع
قيمة البيع للوثائق البالغة ثمنها (  500,000خمسمائة الف دينار) فقط غري قابلة للرد
 4ـ يتم تسليم العطاءات يف مقر رشكة تعبئة الغاز  /هيأة ادارة املواد اىل العنوان االتي (بغداد  /التاجي  /مقابل
مديرية رشطة التاجي) اىل غاية املوعد املحدد (  )2018/10/17ولحني انتهاء الدوام الرسمي العطاءات املتأخرة
سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي
( مقر الرشكة  /هيأة ادارة املواد) يف الزمان والتاريخ ( ) 2018/10/18وال يسمح بتقديم العطاءات الكرتونيا
 5ـ اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يوم الدوام الرسمي الذي ييل يوم العطلة
 6ـ تقدي�م تأمين�ات اولي�ة بمبل�غ ( )30,000,000فقط ثالثون ملي�ون دينار والذي يمثل نس�بة  %1علما ان
الكلفة التخمينية للمنش�أ الرتكي تبلغ ( )3000,000,000فقط ثالثة مليار والكلفة التخمينية للمنش�أ الصيني
( )2,600,000,000فقط ملياران وستمائة مليون دينار
 7ـ للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحسب مقتضيات
املصلحة العامة وال يحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة باي تعويض جراء ذلك
 8ـ مدة نفاذية العطاء  90يوم من تاريخ غلق املناقصة
 9ـ عىل ان يتم التزام مقدم العطاء بتلبية متطلبات الوثائق القياسية بكافة اقسامها من ضمنها القسم الرابع
والخاص بأستمارات العطاء من قبل مقدم العطاء وبخالفه سيتم استبعاد العطاء
 10ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
عيل عبد الكريم املوسوي
املدير العام

العدد428 :
التاريخ2018 /9 /23 :

اعالن

بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان /ش�عبة االمالك املرقم  17671يف  )2018/9/23املتضمن االعالن عن
االملاك ال�غ عدده�ا ( )12ملك العائدة اىل مديري�ة بلدية عيل الغربي تعل�ن لجنة البيع وااليجار عن تأجريها وحس�ب
املواصفات املدرجة ادناه اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لس�نة  2013فعىل من يرغب االشرتاك
باملزاي�دة العلني�ة مراجعة مديرية بلدية عيل الغربي او س�كرتري اللجنة وخالل مدة  30يوم�ا تبدا من اليوم التايل لنرش
االعلان مس�تصحبا مع�ه تأمينات قانونية ال تقل عن  %20م�ن القيمة املقدرة لبدل االيجار لكامل مدته وس�تجري
املزايدة يف اليوم التايل من مدة االعالن الس�اعة العارشة والنصف صباحا خالل الدوام الرس�مي ويكون مكان اجراءها
يف مقر مديرية بلدية عيل الغربي واذا صادف يوم املزاد عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وأجور اللجان البالغة  %2واي اجور قانونية اخرى
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

نوع الملك
محل بيع المواد
االنشائية
محل بيع الحلويات
محل بيع الخضروات
محل
محل
محل بيع المواد الغذائية
محل بيع المواد الغذائية
محل بيع المواد الغذائية
محل بيع المواد الغذائية
محل بيع المواد الغذائية
كشك
محل

رقم العقار
وموقعه

مقاطعة

المساحة

القيمة التقديرية
السنوية

مدة التأجير

ت1

 39النجيدية

147م2

125000

سنة واحدة

ت2
ت3
ت4
ت5
ت6
ت7
ت8
ت9
ت10
ت11
ت12

 39النجيدية
 39النجيدية
 39النجيدية
 39النجيدية
 39النجيدية
 39النجيدية
 26الهور والشمريات
 26الهور والشمريات
 26الهور والشمريات
 26الهور والشمريات
 26الهور والشمريات

175م2
104م
44م
36م
27م
44م
104م
97م
76م
28م
90م

1250000
900000
750000
750000
750000
750000
1250000
1250000
1100000
750000
900000

سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة

املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املهناوية
التاريخ 2018/9/19
اعالن
قدمت املواطنة وفيه هادي عبد الحسن طلبا اىل هذه املحكمة
ت�روم الحصول عىل حجة قيمومة على ولدها املدعو حمزة
حامد س�لمان املفقود بتاريخ  2014/6/10الذي كان نزيال
يف سجن بادوش يف محافظة نينوى كونه محكوما عليه ملدة
خمس�ة عرش سنة وبهذا التاريخ قامت العصابات االرهابية
باقتح�ام الس�جن واخ�راج النزالء م�ن الس�جن وانقطعت
اخب�اره من ذل�ك التاريخ لحد االن فعىل م�ن تتوفر لديه اية
معلومات ح�ول املذكور اعاله الحضور ام�ام هذه املحكمة
للادالء بتلك املعلومات خالل س�بعة ايام من تاريخ نرش هذا
االعالن مع التقدير
القايض
مهند محمد عيل التميمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /504 :ب2018/3
التاريخ 2018/9/26
اىل /املدعى عليه  /محمد نعمه كاظم
اق�ام املدعي مدي�ر بلدية النج�ف اضافة لوظيفت�ه الدعوى
البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم تعويض دائرة
املدعي عن اش�غالك للعق�ار املرق�م  3/226ارض املعارض
مبلغا مق�داره ملياري دينار ولثبوت مجهولية محل اقامتك
حسب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي االنصار /
 1حيدر موحان الجبوري علي�ه قررت هذه املحكمة تبليغك
االعن�ا بصحيفتين محليتين يوميتين للحض�ور يف موع�د
املرافع�ة املصادف يف يوم  2018/10/7وعند عدم حضورك
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

العدد31481 :
التاريخ2018/9/12 :

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة
جلنة البيع واالجيار

اعالن للمرة الثانية

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

www.almustakbalpaper.net

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2117 :ب2018/3
التاريخ 2018/9/18
اعالن
بن�اءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة بإزالة ش�يوع
العق�ار املرق�م  3/44948م4ح�ي امليلاد يف النج�ف علي�ه
تعلن ه�ذه املحكمة عن بي�ع العقار املذكور اعلاه واملبينة
اوصافه وقيمته ادن�اه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه
املحكمة خالل (ثالث�ون) يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن
مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة  %10من القيمة
املق�درة بموج�ب ص�ك مصدق ألم�ر محكمة ب�داءة النجف
وصادر م�ن مرصف الرافدين رقم ( )7يف النجف وس�تجري
املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري من
االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشتري جل�ب هوية االحوال
املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :العقار املرق�م  3/44948م 4حي امليالد يف النجف
عب�ارة عن دار س�كن مفرزة اىل جزئني بصورة غري رس�مية
تقع عىل شارع بعرض  15مرت وهي تقع عىل ساحة بواجهة
 20مرت ونزال  16مرت وهي ركن الجزء االول يتكون من كراج
وصحيات خارجية واس�تقبال وصالة وغرفتني نوم ومطبخ
وصحيات داخلية ومكش�وفة عدد 2مش�غول من قبل وزيرة
موىس عباس وهي ال ترغب بالبقاء يف العقار بعد البيع وهي
يف الجزء املذكور وس�ط اما الجزء الثاني يتكون من س�احة
خارجية وصحيات ومطبخ واس�تقبال وغرفتني نوم وصالة
وصحيات داخلية مشغول من قبل املستأجرة ميثاق حياوي
محمد وهي ترغب بالبقاء يف العقار بعد البيع والدار مسقفة
بالش�يلمان مبل�ط بالصب مجه�زة بامل�اء والكهرباء درجة
عمران الدار دون الوس�ط باالضافة اىل مخبز يقع يف الوسط
بمس�احة  4×3اىل جان�ب الج�زء االول والرك�ن الثاني ركن
وان القيم�ة املقدرة للعقار مبلغ مق�داره ()200,000,000
مائتان مليون دينار ال غريها
علما ان مساحة العقار (320م)

اعالن

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 2013
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة عن اج�راء مزايدة علنية لتأجري االمالك
املبينة يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة مراجعة
سكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة ( )30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش
االعالن مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ( )%100من القيمة التقديرية وينادى
للمزاي�دة يف الس�اعة العارشة والنصف صباح�ا يف اليوم التايل النتهاء امل�دة اعاله من تاريخ
النرش وعىل قاعة مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون موعدها
اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور النرش وكافة املصاريف املرتتبة عىل
ذل�ك مع جل�ب هوية االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه مراجع�ة مديرية بلدية
العم�ارة خلال فرتة ( )10عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكم�ال اجراءات التعاقد االصويل
وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة
ر اللجنة

ت

نوع الملك
ورقمه

1

كشك رقم 362

2

كشك رقم 364

3

كشك رقم 365

4

كشك رقم 497

حي المعلمين الجديد

5

كشك رقم 499

حي المعلمين الجديد

6

كشك رقم 500

حي المعلمين الجديد

الموقع
خلف سوق حي الحسين
العصري
خلف سوق حي الحسين
العصري
خلف سوق حي الحسين
العصري

المساحة
6م2
6م2
6م2

القيمة التقديرية
 700.000سبعمائة الف
دينار
 700.000سبعمائة الف
دينار
 700.000سبعمائة الف
دينار
 500.000خمسمائة الف
دينار
 500.000خمسمائة الف
دينار
 500.000خمسمائة الف
دينار

مدة
التأجير
سنة
واحدة
سنة
واحدة
سنة
واحدة
سنة
واحدة
سنة
واحدة
سنة
واحدة

رشوط التأجري
يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالبة
بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /6288 :ش2018/5
التاريخ 2018/9/25
اىل املدعى عليه  /كاظم طاهر وهاب
اقام�ت املدعية زينة كاظم صال�ح الدعوى املرقمة
/6288ش 2018 /5ام�ام ه�ذه املحكم�ة والت�ي
تطل�ب فيها تأيي�د حضانة البنه�ا (منتظر كاظم
طاه�ر) وملجهولية مح�ل اقامتكم وحس�ب رشح
املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار حي السلام /
النجف لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني
محليتين رس�ميتني فعلي�ك الحض�ور ام�ام هذه
املحكمة يف موعد املرافعة املوافق يوم 2018/10/4
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر طعمه الحار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2118 :ب2018/3
التاريخ 2018/9/18
اعالن
بناءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة بإزالة
ش�يوع العق�ار املرقم  3/45103م4ح�ي امليالد يف
النج�ف عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن بي�ع العقار
املذكور اعاله واملبين�ة اوصافه وقيمته ادناه فعىل
الراغبين بالشراء مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة خالل
(ثالث�ون) يوم�ا م�ن الي�وم الثان�ي لنشر االعالن
مس�تصحبا معه التأمينات القانوني�ة البالغة %10
م�ن القيم�ة املق�درة بموج�ب ص�ك مص�دق المر
محكم�ة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين
رق�م ( )7يف النجف وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف
الس�اعة الثاني�ة عرش من اليوم االخير من االعالن
يف هذه املحكمة وعىل املشتري جلب هوية االحوال
املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف  :العق�ار املرق�م  3/45103م 4ح�ي
امليلاد يف النجف عب�ارة عن دار س�كن مفرز منها
محالن مغلقان اثناء الكش�ف ام�ا الدار تتكون من
غرفتني ن�وم وصال�ة ومطبخ وصحي�ات خارجية
ع�دد 1وصحيات داخلي�ة عدد 1واس�تقبال وكراج
وه�ي مبلط�ة بالص�ب غير املس�لح ومس�قفة
بالش�يلمان درج�ة عمرانها وس�ط غري مش�غولة
م�ن اح�د وان القيمة املقدرة للعق�ار مبلغ مقداره
( )118,750,000مائ�ة وثماني�ة عشر ملي�ون
وسبعمائة وخمسون الف دينار ال غريها
علما ان مساحة العقار تبلغ 200م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد /1787:ش2018/
التاريخ 2018/9/25
اعالن
اىل املدعى عليه /سليم كيكو كاظم
اقامت املدعية خل�ود صاحب كريم الدعوى املرقمة
اعلاه امام هذه املحكمة تطلب فيها تأييد حضانة
الطفل عيل سليم كيكو وملجهولية محل اقامتك فقد
ق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتين يوميتني
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة
املواف�ق  2018/10/3الس�اعة التاس�عة صباح�ا
وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا فسوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
حميد جخم علوان

تنويه
ورد س�هوا يف اعلان دائ�رة التس�جيل العق�اري يف
املثنى بالعدد ( )1755يف  2018/9/26اعالن طلب
تس�جيل س�ند العق�ار املرق�م ( 1093182م)16
خط�أ والصحيح ه�و (1093 /82م )16لذا اقتىض
التنويه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه
ورد س�هوا يف اعالن محكمة بداءة الس�ماوة بالعدد
/1870ب 2018/يف  2018/9/25املنشور يف جريدة
املس�تقبل العراقي بالعدد ( )1755يف 2018/9/26
الع�دد ( /1870ب )2018/خط�أ والصحي�ح ه�و
(/1870ب )2014/وكذلك ورد اسم السيد القايض
(ناس�ف هول الزيادي) خطأ والصحيح هو (نايف
هول الزيادي) لذا اقتىض التنويه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /691 :ب2017/1
التاريخ 2018/9/2
اعالن
بالنظ�ر لحص�ول الض�م على املزاي�دة املؤرخة يف
 2018/8/27والتي بموجبها تم احالة العقار املرقم
17م 15بعهدة املشتري قاس�م عبد الحسني صابر
وعباس فاضل سعيد ببدل قدره ()418,000,000
اربعمائ�ة وثمانية عشر مليون دين�ار تعلن هذه
املحكم�ة ع�ن بي�ع العقار املذك�ور اعلاه واملبينة
اوصاف�ه وقيمت�ه ادن�اه فعلى الراغبين بالرشاء
مراجع�ة هذه املحكمة خالل (ثالثة) ايام من اليوم
الت�ايل لنشر االعلان مس�تصحبا مع�ه التأمينات
القانوني�ة البالغة  %10من القيمة الكلية بعد الضم
والبالغ�ة ( )26,120,000س�تة وعشرون مليون
ومائ�ة وعرشون ال�ف دينار بموج�ب صك مصدق
الم�ر محكم�ة ب�داءة الكوفة وص�ادر من مرصف
الرافدين فرع مسلم بن عقيل (ع) وستجري املزايدة
واالحالة يف الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن
يف املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال املدنية
وشهادة الجنسية العراقية
القايض
احمد كاظم املوسوي
االوصاف :
العقار املرقم 17م 15علوة الفحل عبارة عن قطعة
ارض بس�تان املرقم 17م 15عل�وة الفحل مزروعة
بأش�جار النخي�ل ومس�احته  3دون�م  1125م2
تسقى بالواسطة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
العدد  / 1178 :ش2018 / 3
التاريخ 2018 / 9 / 6 :
اىل  /املدعى عليه ( عيل عادل سلمان )
م  /اعالن
ملقتضيات الدعوى الرشعية املرقمة اعاله واملقامة
م�ن قب�ل املدعي�ة ( م�روة مطشر عب�د ) والت�ي
موضوعه�ا ( تفري�ق للهج�ر ) وملجهولي�ة مح�ل
اقامتك حس�ب اشعار قس�م التبليغات القضائية –
علي�ه قررت املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفتني
يوميتني بموع�د املرافعة  2018 / 10 / 2ويف حالة
ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول .
القايض
مصباح مهدي صالح

مجلس القضاء االعىل
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
العدد  / 2942 :ش2018 / 2
التاريخ 2018 / 9 / 25 :
اىل  /املدعى عليه ( عبد االمري رضا محبوب )
م  /اعالن
ملقتضي�ات حس�م الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة اعاله
واملقام�ة من قبل املدعية ( امرية كاظم عباس ) والتي
موضوعها ( تفريق للهج�ر ) وملجهولية محل اقامتك
حسب اشعار قسم التبليغات القضائية – عليه قررت
املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتين يوميتني بموعد
املرافع�ة  2018 / 10 / 11ويف حالة عدم حضورك او
ارس�ال من ينوب عنك س�تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا حسب االصول .
القايض
ذاكر صالح حسني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف كنعان
العدد  / 186 :ش 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 25 :
اىل  /املدعى عليها  /مروة محمد امني
اعالن
بن�اءا عىل الدع�وى املرقمة اعاله واملقام�ة امام هذه
املحكمة من قبل املدعي ( مصطفى احمد عبد الرحمن
) على املدع�ى عليه�ا ( م�روة محم�د امين ) والذي
موضوعها تصديق الطالق الخارجي ولثبوت مجهولية
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ يف مركز
رشطة بهرز واشعار مختار منطقة الحي العرصي لذا
ق�ررت املحكمة تبليغك بصحيفتين يوميتني محليتني
للحضور اىل هذه املحكمة صباح يوم 2018 / 9 / 30
وعن�د عدم الحضور او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض
فالح حسن محمود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف جلوالء
العدد 985 :
التاريخ 2018 / 4 / 15 :
اعالن
قدم الينا الس�يد ( مجيد حس�ن علوين ) طلبا اىل هذه
املحكمة يطلب فيه نصبه قيما عىل ابنه املفقود ( عمر
مجيد حس�ن ) وذلك لفقدانه بتاريخ 2014 / 6 / 16
قررت هذه املحكم�ة االعالن عن فقدانه يف صحيفتني
محليتني عليك الحضور يف املحكمة املذكور اعاله خالل
عرشة ايام من تاري�خ االعالن ويف حالة عدم حضورك
س�وف يتم نصب والدك مجيد حسن علوين قيما عليك
وحسب القانون .
القايض
اسماعيل ابراهيم اسماعيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 3745 :ش2018 / 1
التاريخ 2018 / 9 / 26 :
اىل  /املدعى عليه  /ياسني حياوي حسن
م  /اعالن
اقام�ت املدعيت�ان ( هدى ياسين حياوي وياس�مني
ياسين حي�اوي ) الدعوى الرشعي�ة املرقم�ة بالعدد
 3745ام�ام محكم�ة االح�وال الش�خصية يف بعقوبة
ومضمونه�ا زي�ادة النفق�ة ولكون�ك مجهول�ة محل
االقامة وعدم توفر املعلومات عنك وحسب كتاب مركز
رشطة التحرير بالعدد  13442يف  2018 / 9 / 19قرر
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتين بالحضور امام
هذه املحكمة صب�اح يوم  2018 / 10 / 14ويف حالة
عدم حض�ورك او من ينوب عنك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون االصول .
القايض
عمار ثامر مطني

5

اعالنات

العدد ( )1756الخميس  27ايلول 2018

اىل  /مسامهي رشكة الياممة للتامني م  .خ
م  /اعالن دعوة اهليئة العامة

اس�تنادا الحكام املادة  87من قانون الرشكات رقم  21لسنة  1997وقرار مجلس
االدارة املتخذ بالجلسة املنعقدة بتاريخ  – 2018 / 6 / 24يرسنا دعوتكم لحضور
اجتم�اع الهيئ�ة العامة للرشكة يف مقر ادارة الرشك�ة والكائن يف الكرادة خارج –
الجهة املقابلة لنادي الهندية م  905 /ش  15 /د  64 /يف تمام الس�اعة العارشة
م�ن صباح يوم الثالثاء املصادف  2018 / 10 / 16ويف حالة عدم اكتمال النصاب
القانوني يؤجل االجتماع ليعقد يف نفس الزمان واملكان املعينني يف االس�بوع التايل
وذلك يوم الثالثاء املصادف  2018 / 10 / 23وذلك لغرض مناقشة جدول االعمال
واملتضمن :
 – 1مناقش�ة تقرير مجلس االدارة عىل نش�اطات الرشكة للسنة املنتهية يف / 31
 2017 / 12واملصادقة عليه .
 – 2مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن نشاطات الرشكة للسنة املالية املنتهية
يف  2017 / 12 / 31واملصادقة عليه .
 – 3مناقشة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية  2017 / 12 / 31واملصادقة
عليها .
 – 4تعيني مراقب الحسابات لتدقيق حسابات الرشكة للسنة املالية  2018وتحديد
اجوره وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
 – 5مناقشة فقرة معالجة الخسارة من الفائض املرتاكم .
 – 6براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن نش�اطات الرشكة للس�نة املالية
. 2017
راجين حضوركم او م�ن ينوب عنكم من املس�اهمني بصك اناب�ة او من غريهم
بوكال�ة مصدقة من كاتب عدل عىل ان يتم اي�داع االنابات والوكاالت لدى الرشكة
قب�ل ثالثة ايام عىل االقل من موع�د االجتماع ومراعاة احكام املادة  91من قانون
الرشكات اعاله .
مع الشكر والتقدير ...

عيل عباس عبد احلسني
رئيس جملس االدارة

اعالن

يعل�ن اتح�اد نقابات العم�ال يف املثنى عن اج�راء مزايدة علنية
لبي�ع وتأجير الفق�رات املدرج�ة ادناه ي�وم االح�د املصادف
 2018/10/7الساعة ( )10صباحا يف مقر بناية االتحاد الكائنة
يف منطق�ة الخش�ابة ق�رب دائرة الس�جناء السياس�يني فعىل
الراغبني باالشتراك باملزايدة الحضور يف الزمان واملكان املعينني
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة  %10من القيمة
التقديرية مع املستمسكات الرسمية
 1ـ تأجري محالت عدد ( )6يف جوانب بناية االتحاد
 2ـ تأجري قطعة ارض خلف بناية االتحاد تصلح لبناء مخازن
 3ـ بي�ع س�يارة نوع هونداي س�وناتا مودي�ل  2005مترضرة
كليا
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدين
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف تكريت
العدد  / 1039ش 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 19
اعالن
اىل املدعى عليه  /عبد القادر عيل محمد
اقام�ت زوجت�ك املدعي�ة ( صابرين عدنان
خل�ف ) الدع�وى املرقم�ة  / 1039ش /
 2018تطلب فيها الحكم ( بالتفريق للهجر
) وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك – عليه قررت
املحكمة تبليغك بموعد املرافعة املصادف 8
 2018 / 10 /ع�ن طريق النرش بالصحف
املحلية وعن�د عدم حض�ورك او من يمثلك
قانون�ا يف املوعد املحدد اعلاه فان املرافعة
س�وف تج�ري بحق�ك غياب�ا وعلن�ا وفق
القانون .
القايض
خري الله خليل كلش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة الخالص
العدد  / 340 :ب 2018 /
التاريخ 2018 / 9 / 25 :
اعالن
املدعية  :داليا طارق طالب
املدعى عليه  :عيل منصور حبيب
ادعت املدعية امام هذه املحكمة يف الدعوى
البدائية املرقم�ة بالعدد  / 940ب 2018 /
واملتضمن�ة من�ع معارضتك م�ن انتفاعها
بس�هامها الش�ائعة يف ( رشكة اينوفيشن
الروماني�ة للمق�اوالت  /ذات املس�ؤولية
املح�دودة ) ولكون ورق�ة تبليغك قد وردت
متضمن�ة مجهولية محل اقامتك وحس�ب
ماجاء باش�عار مختار محل سكنك املؤرخ
يف  2018 / 7 / 19وكت�اب مرك�ز رشط�ة
املأمون املرقم بالعدد  7723املؤرخ يف / 19
 – 2018 / 7علي�ه تقرر تبليغك عن طريق
صحيفتين محليتين يوميتين وعند عدم
حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا
فس�تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا يوم
 2018 / 10 / 9وفق القانون .
القايض
عدنان حسني عيل

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدين
االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العـدد2018/7026:
التاريخ2018/9/26 :
نرش اعالن
قدمت املستدعية (مديحة شعبان رميض)
طلب اىل ه�ذه املحكمة تطل�ب فيه اصدار
حج�ر وقيموم�ة البنه�ا املفق�ود (صالح
عب�د الكري�م صالح) وال�ذي فق�د بتاريخ
 2014/10/28علي�ه واس�تنادا لقان�ون
رعاي�ة القارصي�ن ق�ررت املحكمة نرشه
بصحيفتين محليتين لغ�رض التثبت من
حياة املفقود
مـــــــــــ�ع
التــقــــــــديـــــــر...
القايض
احمد إبراهيم رمضان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة بداءة البرصة
العدد/1606:ب2018/
التاريخ2018/9/25 :
اعالن
اىل املدعى عليه  /جميل احمد عبدالرس�ول
و يزي محمد وموىس سبهان
اق�ام املدعي�ان (حس�ن ه�ادي عاش�ور
وإيه�اب احمد خضير) الدع�وى البدائية
املرقم�ة /1606ب 2018/ام�ام ه�ذه
املحكم�ة ض�دك والتي يطلب فيه�ا الحكم
بإزال�ة ش�يوع العق�ار تسلس�ل 2/149
محلة الفريس بيعا ً وتوزيع صايف الثمن بني
الشركاء ،وملجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي
ملنطق�ة الجزائ�ر حي عم�ان .علي�ه تقرر
تبليغك اعالنا ً بصحيفتني محليتني يوميتني
بالحض�ور امام هذه املحكم�ة صباح يوم
املرافع�ة املواف�ق  2018/10/4وعند عدم
حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا ً
س�تجري املرافعة بحقك غيابيا ً وعلنا ً وفق
االصول.
القايض  /محمد نزار هاشم البعاج

www.almustakbalpaper.net

اعالن

اىل  /مسامهي رشكة مرصف اسيا العراق االسالمي لالستثامر والتمويل م خ
دعوة اجتامع اهليئة العامة

اس�تنادا الحكام قان�ون الرشكات رقم  21لس�نة  1997املعدل وتنفيذا لق�رار مجلس االدارة
امل�ؤرخ يف  ، 2018 / 8 / 7يرسن�ا دعوتك�م لحضور اجتم�اع الهيئة العامة الذي س�يعقد يف
الس�اعة الع�ارشة صباح يوم االحد املواف�ق  2018 / 10 / 21يف مقر الرشكة الكائن يف بغداد
الريموك – م 608ز  35شارع  66مبنى رقم  2ملناقشة جدول االعمال التايل :
 – 1مناقش�ة تقرير مجلس االدارة للفرتة من  2017 / 1 / 1لغاية  ( 2017 / 7 / 3الرشكة
املتح�دة للتحوي�ل امل�ايل ) والفترة م�ن  2017 / 7 / 4لغاي�ة  ( 2017 / 12 / 31مرصف )
واملصادقة عليهما .
 – 2مناقش�ة تقريري مراقبي الحس�ابات للس�نة املالية للفرتة من  2017 / 1 / 1لغاية / 3
 ( 2017 / 7الرشك�ة املتح�دة للتحويل املايل ) وم�ن  2017 / 7 / 4لغاية ( 2017 / 12 / 31
مرصف ) واملصادقة عليهما .
 – 3مناقش�ة الحس�ابات الختامية للفرتة من  2017 / 1 / 1لغاية  ( 2017 / 7 / 3الرشكة
املتح�دة للتحوي�ل املايل ) ومن  2017 / 7 / 4لغاي�ة  ( 2017 / 12 / 31مرصف ) واملصادقة
عليهما .
 – 4مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات واملصادقة عليه .
 – 5مناقشة تقرير الهيئة الرشعية للمرصف لعام  2017واملصادقة عليه .
 – 6مناقش�ة اق�رار املس�اهمة يف تاس�يس رشك�ة بواب�ة اس�يا للتج�ارة العام�ة محدودة
املسؤولية.
 – 7مناقشة مقسوم االرباح والخسائر لعام . 2017
 – 8تعيين مراقبي الحس�ابات لع�ام  2018وتحدي�د اجورهما وفق تعليم�ات مجلس مهنة
ومراقبة وتدقيق الحسابات .
 – 9مناقشة ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافاتهم .
راجني الحضور اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب س�ند االناب�ة او توكيل الغري موجب
وكال�ة مصدق�ة من كاتب العدل مع مراعاة احكام املادة  91من القانون اعاله ويف حالة عدم
حص�ول النصاب القانون�ي يؤجل االجتماع ليوم االحد املوافق  2018 / 10 / 28يف ذلك املكان
والزمان اعاله  ..مع التقدير

اعالن فقدان شخص
فق�د املواط�ن ( عب�ود حسين عب�ود)
يس�كن محافظ�ة النج�ف /الحيدرية
 /قرية الش�يطا بعد خروج�ه من الدار
وكان متوجه�ا اىل املس�جد الكائ�ن يف
املنطقة يف ش�هر رمض�ان الفائت وهو
من موالي�د  1995وكان تاريخ الفقدان
ه�و  2017/9/10اوصاف�ه  /اس�مر
طويل القامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل الرشيك ( حسني عيل جبوري ) اقتىض
حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراق
فرع محافظة النجف خلف مديرية ماء
النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة
عىل قيام رشيكك الس�يد ( اياد عبد عيل
محم�د ) بالبن�اء عىل حصته املش�اعة
يف القطع�ة املرقم�ة (  )3/57209حي
النداء لغرض تس�ليفه قرض االس�كان
وخالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما
داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من
تاري�خ نشر االعالن وبعكس�ه س�وف
يسقط حقكم يف االعرتاض مستقبال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف
الديوانية
قدم املواطن (فراس محمد عباس) طلبا ً
يروم فيه تسجيل لقبه وجعله (النجم)
بدال من الفراغ واستنادا ً اىل احكام املاده
( )24من قان�ون البطاقه الوطنيه رقم
 3لسنه  2016املعدل ولغرض نرش هذا
االعالن يف الجريدة الرس�مية فمن لديه
حق االعتراض مراجعة ه�ذه املديرية
خالل عرشة ايام من تاريخ النرش .
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف
الديوانية
ق�دم املواط�ن (احم�د كام�ل ن�ور)
طلب�ا ً يروم فيه تس�جيل لقب�ه وجعله
(املوس�وي) بدال من الفراغ واستنادا ً اىل
احكام امل�اده ( )24من قانون البطاقه
الوطني�ه رق�م  3لس�نه  2016املع�دل
ولغ�رض نرش ه�ذا االعلان يف الجريدة
الرس�مية فم�ن لدي�ه ح�ق االعتراض
مراجعة هذه املديرية خالل عرشة ايام
من تاريخ النرش .
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام /وكالة

وسام عبد السالم جعفر
رئيس جملس االدارة

اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف
الديوانية
أقام املدعي (عبد عبيد سباهي) دعوى
قضائية لتبديل لقبه وجعله (الحسيني)
ب�دال م�ن (الس�عيدي) فم�ن لديه حق
االعرتاض مراجع�ة هذه املديرية خالل
خمس�ة عرش يوم�ا ً من تاري�خ النرش
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وفق
احكام امل�اده ( )22من قانون البطاقه
الوطنيه رقم  3لسنه . 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
فق�د من�ي الوص�ل املرق�م 1674582
الص�ادر من بلدي�ه النجف رق�م الدليل
 2661باسم ( جودت كاظم ذياب) عىل
من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف
الديوانية
أقام املدعي (سليمه داخل رجا) دعوى
قضائية لتبديل اسمها وجعله (سلمى)
ب�دال م�ن (س�ليمه) فم�ن لدي�ه ح�ق
االعرتاض مراجع�ة هذه املديرية خالل
خمس�ة عرش يوم�ا ً من تاري�خ النرش
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وفق
احكام امل�اده ( )22من قانون البطاقه
الوطنيه رقم  3لسنه . 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف
الديوانية
أق�ام املدع�ي (فاض�ل عبيد س�باهي)
دع�وى قضائي�ة لتبدي�ل لقب�ه وجعله
(الحس�يني) بدال من (السعيدي) فمن
لدي�ه ح�ق االعتراض مراجع�ة ه�ذه
املديري�ة خالل خمس�ة عشر يوما ً من
تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظر يف
الدع�وى وف�ق احكام امل�اده ( )22من
قان�ون البطاقه الوطنيه رقم  3لس�نه
. 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشيك  /قيص لفته محسن
اقتىض حض�ورك اىل بلدي�ة التاجي لغرض
استخراج اجازة البناء املرقمة 11454 / 1
– سبع البور .
الرشيك
منتهى محمد عيل جاسم

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة اس�تئناف بغ�داد  /الرصافة
االتحادية
دار القضاء يف الزهور
محكمة االحوال الشخصية يف الزهور
العدد 12824
التاريخ 2018 / 9 / 19
اعالن
فقد املدعو ( اس�ماعيل خليل حريش
) تولد  1974ش�غله كاس�ب يس�كن
الراش�دية بتاري�خ 2016 / 8 / 18
حيث خرج من داره متوجها اىل عمله
ول�م يعد لح�د االن – عىل م�ن تتوفر
لديه اي معلومات ابالغ ذويه او هذه
املحكمة .
القايض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل الرشكاء ( وسام وميثم ومصطفى
وان�وار وازه�ار اوالد وبن�ات توفي�ق
رحم ) توجب عليكم الحضور اىل مقر
بلدي�ه النج�ف لغرض اص�دار اجازه
بن�اء للعق�ار املرق�م  3/ 11062حي
صدام خلال عشره اي�ام وبخالفه
ستتم اإلجراءات دون حضوركم
طالب االجازه موفق داخل عبد الحر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف البرصة
الرقم 1938 :
التاريخ 2018/9/25
اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة
بتاري�خ  2018/9/18لتس�جيل
تم�ام العق�ار تسلس�ل  2086محلة
الجمهورية باسم /خديجة داود عبد
النبي مجددا باعتبار حائزا له بصفة
املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت
امللكي�ة املذكورة و تمهيدا للتس�جيل
وفق احكام قانون التسجيل العقاري
رق�م  43لس�نة  1971املع�دل قررنا
اعالن ه�ذا الطلب فعىل كل من يدعي
بوج�ود عالقة او حق�وق معينة عىل
ه�ذا العقار تقديم ما لديه من بيانات
اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما
م�ن الي�وم التايل لنشر ه�ذا االعالن
وكذل�ك الحض�ور يف موق�ع العقار يف
الس�اعة الع�ارشة صباحا م�ن اليوم
التايل النته�اء مدة ه�ذا االعالن وذلك
الثب�ات حقوق�ه موقعيا يف الكش�ف
الذي س�يجري يف الي�وم املذكور لهذا
الغرض
نجم عبد الله حسني
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف
صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الش�خصية يف
الدجيل
العدد 1609 :
التاريخ 2018/9/26
اعالن
ق�دم املس�تدعية (س�ها زاحم
صبري) طلب�ا اىل محكم�ة
االحوال الش�خصية يف الدجيل
يطل�ب فيه نصبه�ا قيمة عىل
زوجها املفقود (س�يف س�عد
حميد) وذلك لكونه فقد بتاريخ
وانقطع�ت
2014/6/12
اخباره فعىل من لديه اعرتاض
على ص�دور الحج�ة تقدي�م
اعرتاض�ه خالل ثالث�ون يوما
من تاريخ االعالن
القايض
معد نجم عبيد
ـــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف
صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الش�خصية يف
الدجيل
العدد 1593 :
التاريخ 2018/9/24
اعالن
قدم املس�تدعي (اكرم حس�ن
عل�وان) طلب�ا اىل محكم�ة
االحوال الش�خصية يف الدجيل
يطل�ب في�ه نصب�ه قيما عىل
ول�ده املفق�ود (مصطف�ى
اك�رم حس�ن) وذل�ك لكون�ه
فق�د بتاري�خ 2016/11/2
وانقطع�ت اخب�اره فعىل من
لدي�ه اعتراض على ص�دور
الحجة تقدي�م اعرتاضه خالل
ثالثون يوما من تاريخ االعالن
القايض
معد نجم عبيد
ـــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف
البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /2025 :ب2017/
التاريخ 2018/9/25
اىل  /املدع�ى عليه�ا  /نعيم�ة
عريبي حسن
تبليغ بالصحف
ادع�ت املدعية خريية حسين
عجي�ل بالدع�وى املرقم�ة
/2025ب 2017/بانها بتاريخ
 2014/4/3قد اشرتت العقار
تسلس�ل  4564/2071الرباط
الكبير بمبل�غ قدره خمس�ة
عشر ملي�ون دين�ار عراق�ي
بموج�ب عق�د بي�ع ابتدائ�ي
وانها قد احدثت منشات ولدى
مطالبته�ا بتس�جيل العق�ار
فانها قد امتنع�ت عليه طلبت
دعوة املدعى عليه�ا للمرافعة
والحك�م بتملي�ك العق�ار لها
اس�تنادا لقرار مجل�س قيادة
الث�ورة املنح�ل املرق�م 1198
لسنة  1977ولثبوت ارتحالكم
من منطقة س�كناكم اىل جهة
مجهول�ة وع�دم االس�تدالل
على عن�وان واض�ح ورصيح
لك�م وع�دم وج�ود معلومات
تخصك�م حس�ب كت�اب
وزارة التجارة قس�م حاس�بة
التموي�ن بالع�دد  15965يف
 2017/10/3ق�ررت املحكمة
تبليغك�م بصحيفتني يوميتني
محليتين للحضور امام هذه
املحكمة ي�وم املرافعة املرافق
 2018/10/8ويف حال�ة عدم
حضوركم او م�ن ينوب عنكم
سوف تجري املحاكمة بحقكم
غيابا وعلنا
القايض
مؤيد شمخي جرب الشاوي
ـــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت هوي�ة الطال�ب (انور
عم�اد جاس�م) الص�ادرة من
املعهد التقني البرصة ـ قس�م
ادارة املواد عىل من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
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مصري مدهش لطفل يف حادث سري
أظهرت لقط�ات “مرعبة” طفال يقذف
من داخل س�يارة ،بعد اصدامها بسيارة
أخرى ،ويس�قط عىل الطري�ق الرسيع،
حي�ث نج�ا م�ن امل�وت “بأعجوب�ة” يف
تايوان.
الطف�ل ذو ال�ـ 11عاما ،ال�ذي لم يكن
يرتدي ح�زام األمان ،انطل�ق من املقعد
الخلف�ي لس�يارة وال�ده ،عندما رضبت

س�يارة العائل�ة مؤخ�رة س�يارة أخرى
بقوة ،ليطري يف الهواء.
وص�دم والد الطف�ل ( 39عاما) مؤخرة
س�يارة أخ�رى أثن�اء محاولت�ه القيام
بالتج�اوز على الطري�ق الرسي�ع فوق
مدين�ة تاين�ان الواقع�ة عىل الس�احل
الجنوبي لتايوان.
وأك�دت الرشط�ة ،أن الصب�ي أو أخت�ه

سودوكو

البالغ�ة من العمر  8س�نوات ل�م يكونا
يرتدي�ان أحزم�ة مقاعده�م عندم�ا
ارتفعت الس�يارة يف الهواء بعد الحادث
القوي.
وأظه�رت كاميرا مثبت�ة على مقدمة
س�يارة املقط�ع كاملا ،وب�دا الطف�ل
مستلقيا يف منتصف الطريق من دون أن
يبدي عليه األذى ،بعد الحادث املروع.

أبل حتذف تطبيق ًا شهري ًا
تسجيله رسا لبيانات مستخدمني
وسجالت تصفحهم وإرسالها إىل
أحد الخوادم يف الصني.
ورغ�م أن التطبيق يب�دو موثوقا
وحاص�ل على تقيي�م “ 5نجوم”
من أغلبية املستخدمني ،إىل جانب
موافقة أبل  -التي ال ُتمنح لتطبيق
إال بعد تدقيق وفحص مشددين –

أعلنت رشك�ة أب�ل ،الجمعة ،عن
ح�ذف التطبيق األول على قائمة
التطبيق�ات املدفوع�ة يف متجرها
“م�اك آب س�تور” النته�اك
خصوصية املستخدمني.
وبحس�ب موق�ع “”9to5Mac
ت�م ح�ذف تطبي�ق “Adware
 ”Doctorم�ن املتج�ر بعدما ثبت

المتاهات

فقد شك أحد الباحثني األمنيني يف
الس�لوك املريب للتطبيق وأبلغ أبل
باألمر قبل شهر.
وأش�ار موق�ع “ ”9to5Macإىل
أن الخ�ادم املوج�ود بالصين
ج�رى إيقاف�ه حالي�ا ،منبه�ا إىل
إمكانية إعادة تش�غيله مجددا يف
املستقبل.

هل تعلم

؟؟

1ـ توصل مجموعة من العلماء يف بريطانيا إىل أن الدموع التي تسبب
من تقشري البصل تغسل يف طريقها قبل الخروج من العني جميع املواد
غري رضورية والزائدة يف الجس�م ..أما الدموع الطبيعية التي تتسبب
عن الحزن فقد أثبتت األبحاث أنها تقوم بتخليص الجس�م من املواد
الكيميائي�ة الضارة التي ُتفرز نتيجة الح�زن والقلق واالضطربات..
ويق�ول التقرير ال�ذي وضعه الباحثون إن تخلص الجس�م من هذه
امل�واد الكيمائية بواس�طة الدموع يس�اعد عىل تح�ايش اضطرابات
املعدة ويس�اعد عىل عدم التعرض لإلصاب�ة باألزمات القلبية ويقف
حائالً دون التعرض لالنهيار نتيجة القلق الزائد..
وكذل�ك تبني من خالل تحلي�ل دموع البرش أن الدم�وع تحتوي عىل
م�واد كيمائية مس�كنة لأللم يفرزه�ا املخ عندما يبكي اإلنس�ان( .
تحليل دكتور ويليام فري الباحث بجامعة ميتسوتا األمريكية )
2ـ أثبت�ت االبحاث الكيمائية لتكوين الس�واك أن�ه يتكون من ألياف
س�ليلوزية وبعض الزيوت الطيارة واألمالح املعدنية وأهمها كلوريد
الصوديوم وملح الطعام وكلوريد البوتاسيوم وأكسالت الجري وبعض
املواد العطرية ..كما أن الس�واك يحتوي عىل مواد قابضة تش�د اللثة
وتقويها ..كما أنه مع ذلك يحتوي عىل مواد مطهرة تمنع من تقرح
اللثة أو الغشاء املخاطي املبطن للفم أوجرحه( ..من تقرير مجموعة
ابحاث علمية بجامعة رستوك باملانيا) ..وهذا ما أكده الرسول صىل
الل�ه علي�ه وآله وس�لم يف حديثه( :لوال أن أش�ق عىل أمت�ي ألمرتهم
بالسواك)..
3ـ إن مايحدث للجس�م بعد املوت أمر غريب بالغ الغرابة سواء دفن
الجسد يف القرب أم غرق يف البحر أو أُحرق بالنار أو أكلته السباع..

عمل طبيب ًا مع املمرضة التي انجبته
بع�د  28عام�ا م�ن والدته يف مستش�فى
بكاليفورنيا ،عاد للعم�ل به وهو رجل يف
الـ  28من عمره طبعا ،ليلتقي باملمرضة
التي #أرشفت_عىل_والدته التي لم تنس�ه
طوال هذه السنني.
وذكري�ات هذا املول�ود الذي ص�ار طبي ًبا
ليعمل باملستش�فى نفس�ه الذي احتضن
بداياته ،متعلقة لدى #املمرضة بكونه ولد
مبك�رًا قب�ل املوعد املحدد ل�ه ،وقد عملت
املرأة عىل اإلرشاف عليه إىل أن استطاع أن
يعرب مرحلة الخطر.
ونشر مستش�فى «لوس�ييل ب�اكارد»
لألطفال يف جامعة س�تانفورد ،يف حسابه
على فيس�بوك ه�ذه القص�ة ،وذك�ر أن
املمرضة «فيلما وون�غ» قامت باالهتمام
بالطفل واس�مه «براندون س�يمناتور»،

وما زال�ت قصت�ه تعش�عش بذاكرتها يف
املستشفى الواقع بمدينة سان خوسيه.
ً
أس�بوعا
ج�اء مول�د س�يمناتور يف 29

طبق اليوم

أسياخ فواكه البحر

فقط من الحمل ،وكان�ت حياته معرضة
للخط�ر ،وحي�ث أرشفت املمرض�ة وونغ
عىل رعايته يف عام  1990وهو اآلن طبيب

أعصاب لألطفال مقيم ،يف الس�نة الثانية
له ،بمستشفى لوسييل باكارد.
وق�د كان وزن�ه س�اعة مول�ده أقل من
رطلني ،م�ا عرضه ملزيد م�ن املضاعفات
والخطر.
وقد كتب يف البوس�ت املنش�ور بفيسوك:
«قرابة ثالثني س�نة ،وال تزال فيلما تتذكر
ه�ذا الطفل أثن�اء جولتها يف املستش�فى
وعمله�ا وقت�ذاك .في�ا له�ا م�ن ذاك�رة
مدهشة».
وقال�ت وونغ البالغة م�ن العمر  54عامً ا
لصحيفة «مريكوري ني�وز» املحلية ،إنها
ً
ش�خصا يزور املستش�فى مع
ش�اهدت
مرىض ولم يكن اسمه مسجلاً بالفايالت،
فس�ألته عن هويته ،لتعتقد أن اس�مه قد
ً
مألوفا.
بدأ

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
مهنياً :تس�تقطب بعض العروض والفرص املالية ،إن الج ّو
إيجابي ومناسب لبحث الرشوط ولتحسني الوضع الحايل
عاطفياً :تقرر والرشيك اتخاذ قرارات مصريية بشأن العالقة
خوفا ً عىل انهيارها يف أي لحظة

الثور

العقرب

مهنياً :إذا أردت تبديل موقفك يف العمل ،حاول بذل املزيد من
الجهد يف األيام القليلة املقبلة
عاطفي�اً :ق�د يفاجئ�ك الرشي�ك بمواقف ممي�زة ويالطفك
ليكسب رضاك ،وبما انك مطمنئ البال وخفيف الظل ،تبادله
االهتمام فتقوى العالقة بينكما وتشت ّد الروابط

مهنياً :أنت تحسد كل شخص ناجح ،وهذا ليس من عاداتك،
إذا كان الظ�رف يعاكس�ك ،فالح�ل لي�س بمع�اداة اآلخرين
ّ
وتمني الرش لهم
والتهجم عليهم
ً
عاطفي�اً :العون الذي حظيت به م�ن الرشيك أخريا يتيح لك
التخطيط بشكل أفضل لضمان املستقبل بكل تفاصيله

القوس

اجلوزاء
مهنياً :أح�د الزمالء يبرشك بأخبار مفرحة ،فتش�عر بمزيد
من االستقرار عىل املدى الطويل
عاطفياً :يرتك فينوس البيت الخامس ليدخل اىل برج العقرب
ّ
فيخف الوهج العاطفي وتدور االتجاهات نحو عالقة غرامية
ً
يف مجال عملك او يف محيط مهنتك ابتداء من اآلن

السرطان

مهنياً :تنقلب طباعك لتصبح متوترة وعدائية بعض اليشء،
ابتعد عن األجواء املشحونة باالنفعاالت السلبية
عاطفي�اً :يتطل�ب من�ك الوضع الدقي�ق بذل جه�ودا ً كبرية
لتس�تحق حنان الرشيك الذي تس�تحقه ،وكل ما عدا ذلك لن
يجديك نفعا ً

اجلدي

مهني�اً :انتب�ه من مغالط�ات واخطاء وتحدي�ات ،ال تص ّدق
الوعود الكاذبة وال تجازف ال ماليا ً وال تجاريا ً
عاطفي�اً :يوم عاطفي للغاية وتفاهم تام مع الرشيك ،وهذا
ما يرتك انعكاسات ايجابية

االسد

مهني�اً :تتر ّدد املراجع املؤث�رة يف دعمك بع�د مراحل طوال،
فتخضع لضغط كبري وتواجه بعض العراقيل
عاطفي�اً :عليك اتخاذ خط�وات مختلفة عن الس�ابق تجاه
الرشيك لتحافظ عليه ،وإال فقدت ثقته وفقدته

الدلو

مهني�اً :قد تتش�ابك األفكار والهواجس وتظه�ر االتهامات،
لكن الوضع غري خطر إىل هذه الدرجة ،وبالتأكيد ال يس�مح
باالستخفاف به أو بمستج ّداته
عاطفياً :األخطاء الكبيرة يمكن أن تؤثر يف العالقة ،وحاول
النهوض مجدداً ،األسلحة الالزمة بني يديك

العذراء
املقادير:
 600جرام سمك فيليه مخيل مقطعة مكعبات  12 -جمربي مقرش
  12قطعة سبيط مقطعة  12 -سيخ خشب منقوع يف ماءمقادير تتبيلة الليمون والكزبرة :
 1/3كوب عصري ليمون طازج  1/3 -حزمة كزبرة تغسل وتجفف
  2ملعقة كبرية صوص س�ويت تش�ييل  1 -ملعقة كبرية صوصس�مك  1 -ملعقة كبرية زيت فول س�وداني  2 -ملعقة شاي سكر
بني
طريقة التحضري:
يوضع الجمربي و السمك و السبيط عىل األسياخ و ترص يف طبق.
و يس�كب عليها  3/4كوب تتبيلة و يقلب ليغطي و يربد يف الثالجة
عىل األقل  1ساعة .
نزيل األس�ياخ م�ن التتبيلة و تس�خن الش�واية عىل ن�ار عالية ثم
نخف�ض الحرارة ملتوس�طة و يش�وى عليها األس�ياخ م�ع دهنها
بالتتبيل�ة م�ن آن آلخر ملدة  1-2دقيقة لكل جان�ب أو حتى ينضج
و يحمر و يقدم .
طريق�ة التتبيلة  :يقلب العصري مع الصوصات والزيت والس�كر يف
طب�ق و تض�اف الكزبرة املفرومة و تخلط جي�دا ً و تغطي و تربد يف
الثالجة لحني الحاجة .

ً
مهني�اً :تعي�ش ارتباكا ً
وتأجيلا ربما لبع�ض املواعيد ،لكن
ال تخ�ف عىل مس�تقبل مش�اريعك ،فه�ي تسير باالتجاه
الصحيح
عاطفي�اً :البحث يف دفاتر املايض ونبش الذكريات األليمة قد
يسبب لك املتاعب ،فال تدع نفسك أسريا ً له

نحومرض مع محيطك ،ويحمل اليك هذا
مهنياً :تتفاعل عىل
ٍ
الي�وم انفتاحا ً عىل مج�االت جديدة ،وق�د تلفت نظر بعض
النافذين وتبدو حيويتك مضاعفة
عاطفي�اً :مصاعب غري محس�وبة النتائج ،وه�ذا قد يدفعك
ربما اىل السفر وتأجيل الحلول مع الرشيك

احلوت

مهني�اً :قد تحصل على عائدات كبرية وغير منتظرة ،وهذا
يزيد من حماستك ويدفعك اىل الرتكيز عىل مرشوع مهم
عاطفي�اً :تحاول تجاوز خالفاتك مع الرشيك ،لكن هذا االمر
يواجه بعض الصعوبات

مهنياً :تكون عىل اس�تعداد ملواجه�ة أي طارئ ،هذا الظرف
الصع�ب يضعك أمام اختبار لتكتش�ف قدراتك عىل املواجهة
وإيجاد الحلول الناجعة
عاطفي�اً :إهم�ال الرشيك س�يكون مكلفا ً جداً ،فس�ارع اىل
تصحيح األوضاع قبل فوات األوان.

فيسبوك يف «ورطة جديدة»
ب�ات موق�ع «فيس�بوك» للتواص�ل
االجتماع�ي يف ورط�ة جدي�دة ،بعدم�ا
كش�فت بيان�ات حديثة انس�حاب نحو
نصف مس�تخدميه الش�باب يف أمريكا،
الذي�ن تتراوح أعمارهم بين  18و29
سنة.
وذكر موقع «ذا دييل بيست» أن استطالع
رأي ،أنج�زه مركز بي�و لألبحاث ،وجد
أن ع�ددا كبيرا م�ن الش�باب األمريكي
انس�حبوا م�ن فيس�بوك خالل الس�نة
املاضية أو ع ّدلوا بيانات الخصوصية.
وأوضح�ت الدراس�ة أن  44باملئ�ة م�ن

األمريكيين الش�باب (ما بين  18و29
سنة) قالوا إنهم حذفوا تطبيق فيسبوك
من هواتفهم يف السنة املاضية ،مضيفة
أن ه�ذا األمر أزعج كثيرا القائمني عىل
املوقع األمريكي.
وأنجز االس�تطالع بع�د أي�ام قليلة من
فضيحة فيسبوك بشأن انتهاك البيانات
املرتبط برشكة كامربيدج أناليتيكا.
وس�أل االس�تطالع املس�تخدمني عم�ا
إذا كان�وا ق�د قام�وا بتعدي�ل بيان�ات
الخصوصية الخاص�ة بهم خالل الـ12
شهرا املاضية.
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عبطان :ملتزمون بموعد افتتاح
ملعب الزوراء وازدهار مالعب بغداد
المستقبل العراقي /متابعة

اك�د وزير الش�باب والرياض�ة عبد الحس�ين عبطان،
الت�زام ال�وزارة بافتت�اح ملعب ال�زوراء ف�ي موعده
المحدد.
وذك�ر بي�ان لمكتبه الي�وم ،ان” عبطان تفق�د ،اليوم
االربعاء ،س�ير العمل في ملعب الزوراء س�عة  ١٦الف
متفرج لالطالع على اخر االعمال”.
وقال عبط�ان خالل جولت�ه التفقدي�ة ان” العمل في

ألفيس يتقبل تفوق مييس بتغريدة مرحة
المستقبل العراقي /وكاالت
عل�ق البرازيل�ي دان�ي ألفي�س ،الظهي�ر
األيمن لباريس س�ان جيرمان الفرنسي،
على كس�ر زميله الس�ابق في برش�لونة
ليونيل ميسي رقمه القياسي في الدوري
اإلسباني.
وكان ألفيس أكثر العب أجنبي مش�اركة
في مباريات الليج�ا برصيد  422مباراة،
قب�ل أن يش�ارك ميس�ي ض�د جيرون�ا

ملعب الزوراء مستمر وبوتيرة عالية ،ونحن ملتزمين
بموعد افتتاحه في الـ 16من تش�رين الثاني من العام
الحالي ،مش�ددا على الش�ركة المنفذة االلتزام بموعد
االفتت�اح ،وان ال�وزارة س�تذلل كل العقب�ات من اجل
افتتاحه في الوقت المحدد”.
واش�ار عبطان ان” العاصمة بغداد ستش�هد ازدهارا
كبيرا في المنش�آت الرياضية من خالل افتتاح مالعب
الزوراء والحبيبة وعمو باب�ا والتاجيات وقاعة بغداد
الكبرى خالل المدة المقبلة”.

وكيله :إيكاردي قال ال ليوفنتوس
وريال مدريد

سفري اجلزائر يقدم اعتذاره للعراق
بعد أحداث مباراة اجلوية
المستقبل العراقي /وكاالت
ق�دم س�فير جمهوري�ة الجزائر الش�عبية
ل�دى الع�راق عب�د الق�ادر ش�اعة ،اعتذارا
رسميا َ إلى رئيس اللجنة االولمبية الوطنية
العراقية رعد حم�ودي ،وذلك بعد االحداث
الت�ي رافق�ت مب�اراة فريق الق�وة الجوية
ونظيره أتح�اد العاصم�ة الجزائري بإياب
كأس الع�رب لألندي�ة األبطال.وأنس�حب
فري�ق الق�وة الجوية قبل عش�رون دقيقة
م�ن مب�اراة أتح�اد العاصم�ة الجزائ�ري
بع�د الهتافات غي�ر الحضارية والمس�يئة
لجماهير الفري�ق المضيف ،المب�اراة التي
أقيمت على ملعب عمر حمادي في الجزائر
بالتاس�ع من الشهر الحالي وكانت النتيجة
تش�ير إلى تقدم اتح�اد العاصم�ة بهدفين

غياب ثالثي النفط يف لقاء الصفاقيس
التونيس األحد املقبل
بغداد /المستقبل العراقي
أعل�ن الجه�از الفن�ي لن�ادي النف�ط ،غي�اب
ثالث�ي الفريق ،عن خوض مباراة الصفاقس�ي
التونس�ي ،األحد المقبل ،في إي�اب دور الـ 32
بالبطولة العربية لألندية ،بسبب اإلصابة.
وقال حس�ن أحمد ،مدرب النف�ط ،في تصريح
صحف�ي ان “الفري�ق س�يعاني م�ن غي�اب 3
العبين بداعي اإلصابة ،وهم الحارس علي عبد
الحس�ن عدوس ،والثنائي بس�ام شاكر وبشار
س�عدون”.وأضاف حس�ن “ع�دوس تع�رض

لكس�ر في المرفق ،خلال مب�اراة الحدود في
إط�ار ال�دوري العراقي ،أما ش�اكر وس�عدون
يعانيان من إصابة عضلية”.
وأشار إلى أن بعثة النفط ،وصلت مدينة قرطاج
التونسية ،وستقضي هناك  3أيام ،قبل التوجه
إلى صفاقس ،لخوض مباراة اإلياب.
وأوضح أن “الفريق يم�ر بحالة بدنية ممتازة،
م�ع ارتفاع الروح المعنوي�ة لالعبين ،من أجل
تخطي عقبة الخصم التونسي”.
يش�ار إلى أن مباراة الذهاب بين فريقي النفط
والصفاقسي انتهت بالتعادل اإليجابي .1-1

ديوكوفيتش يدرس املشاركة
يف بطولة بكني

دون رد ،علم�ا ً أن مب�اراة الذه�اب انته�ت
لصالح الفريق الجزائري بهدف نظيف على
ملعب كربالء الدولي في العراق.
وكان الفري�ق الجزائ�ري قد وع�د بتقديم
اعتذار رس�مي للعراق خالل اجتماع ممثل
الفري�ق الجزائ�ري مع نائب رئي�س الهيئة
االداري�ة لن�ادي الق�وة الجوي�ة ومنس�ق
االتحاد العراقي لكرة القدم في الس�عودية
محم�د ابراهيم مع مدي�ر البطولة العربية
طالل ال الشيخ.
وقال الس�فير الجزائري خالل لقائه رئيس
اللجنة االولمبية رعدحمودي ،أن العالقات
االخوية بين الش�عبين العراقي والجزائري
متينة جدا ولن تتأثر تلك العالقة نتيجة سوء
تصرف بعض المحس�وبين على الجماهير
الجزائرية ،معربا عن آسفه مرة اخرى عما

رئيس االحتاد األرجنتيني حيسم موقف
مييس من التانجو
بغداد /المستقبل العراقي

حس�م كالوديو تابيا ،رئيس االتحاد األرجنتيني
لكرة الق�دم ،موقف ليونيل ميس�ي من منتخب
التانج�و ،حي�ث ل�م يخض
الالع�ب أي مب�اراة مع
بلاده من�ذ نهائي�ات
العالم.وق�ال
كأس
تابيا لقن�اة Direct TV
األمريكي�ة“ :ميس�ي
س�وف يع�ود للع�ب مع

مفارقة إنجليزية تزيد اجلدل حول جائزة صالح
المستقبل العراقي  /متابعة
واج�ه الفيف�ا العدي�د من االنتق�ادات ،بعد حف�ل جوائ�ز “ ،”The Bestالذي
أقيم مس�اء االثنين الماضي ،بالعاصمة البريطانية لندن ،حول الفائزين بالجوائز،
وتش�كيل أفضل الالعبين في العام .وتس�بب الدولي المصري ،محمد صالح ،في تش�كيل
عالمة اس�تفهام كبيرة ،حول جائزة بوشكاش ألجمل هدف .وتوج نجم الريدز
ً
متفوقا على
به�ذه الجائزة ،نظير هدفه في ش�باك إيفرت�ون بالبريميرليج،
أه�داف أخ�رى بدت أكث�ر جمالاً  ،مث�ل مقصي�ة رونالدو أم�ام يوفنتوس،
ومثيلته�ا لجاريث بي�ل ضد ليفربول ،في نهائ�ي دوري األبطال ،إلى جانب
هدف ريكاردو كواريزما ،في مرمى إيران بالمونديال.
وتلقى الفيفا العديد من االنتقادات ،بسبب طريقة اختيار الفائز بالجائزة ،والتي
تعتم�د فقط على تصوي�ت الجماهير ،الذي تفوق فيه صالح بنس�بة  ،38%مقابل
 22%لهدف كريس�تيانو .والمفارقة الالفتة في ه�ذا الصدد ،أن هذا الهدف لصالح،
لم يفز حتى بجائزة هدف الشهر بالبريميرليج ،في ديسمبر/كانون أول  ،2017والتي
أحرزها حينها جيرمين ديفو ،نجم بورنموث ،بفضل هدفه ضد كريستال باالس.

كش�ف ليتيري�و بين�و ،وكيل أعم�ال ماورو
إي�كاردي ،نج�م إنتر ميلان ،أن األخير
تلق�ى عرضي�ن ،م�ن ري�ال مدريد
ويوفنتوس ،خلال الميركاتو
الصيفي الماضي.
وقال بينو ،في تصريحات
نقله�ا موقع “كالتش�يو
ميركات�و” اإليطال�ي:
“م�اورو يري�د توقيع عقد
جديد مع إنتر ميالن ،فهو يلعب للنادي منذ
أن كان طفال ..إنه يعتبر نفس�ه وريث خافيير زانيتي،
ويس�عده البقاء ،رغم كل الش�ائعات حول مستقبله”.
وأضاف“ :سنعقد جلسة مع إدارة إنتر ،لمناقشة العقد
الجدي�د ،عاجال أم آجال ،فهو يريد البق�اء ،وهذا ما قاله
لري�ال مدريد الصيف الماض�ي ،حين كان النادي يدرس
رحي�ل بنزيما ،وضم مهاج�م آخر”.وتابع“ :يوفنتوس
ً
أيض�ا أراده ،لكن م�اورو لم يفكر ف�ي الرحيل عن إنتر
ميالن”.وأردف“ :تتوقع الجماهي�ر منه (إيكاردي) أن
يس�جل م�ن أي مكان ..وه�و يحب البقاء ف�ي منطقة
العمليات”.

صدام بوجبا ومورينيو يتجدد
يف التدريبات
المستقبل العراقي /وكاالت

تج�ددت األزمة المش�تعلة ،بي�ن جوزيه
موريني�و ،المدي�ر الفن�ي لمانشس�تر
يونايت�د ،وب�ول بوجب�ا ،الع�ب وس�ط
الفري�ق ،بواقع�ة جديدة خلال تدريبات
اليوم األربعاء.
ونقلت صحيفة (إكسبريس) البريطانية،
مقط�ع فيدي�و ظه�ر في�ه بوجب�ا ،وهو
يصافح مايكل كاريك ،المدرب المس�اعد
للفري�ق ،قب�ل أن يم�د ي�ده لمصافح�ة
أح�د أعضاء الجه�از المع�اون ،متجاو ًزا
موريني�و ،ال�ذي ظ�ل واض ًع�ا يدي�ه في
جيبه.
وأش�ارت الصحيف�ة إل�ى أن موريني�و،

تلفظ ً
أيضا بكلمات استفزت بوجبا ،الذي
ً
ظل محدقا ف�ي مدربه ،والدهش�ة بادية
عل�ى وجهه ،كم�ا رد علي�ه كذلك ببعض
الكلمات.
وكان مورينيو قد أكد ،أمس ،عقب خروج
اليونايت�د م�ن كأس رابط�ة المحترفين،
بالخس�ارة أمام ديرب�ي كاونتي بركالت
الترجيح ،أن بوجبا لن يرتدي شارة قيادة
الفريق مجد ًدا ،طالما تواجد في منصبه،
ردا عل�ى انتق�ادات األخي�ر ألس�لوبه
الدفاعي .وذكرت صحيف�ة (الجارديان)
البريطانية إن الكلمة التي قالها مورينيو
لبوجب�ا ب�دت وكأنه�ا “اخ�رج” ،ولك�ن
الصحيفة أكدت أن مانشستر يونايتد نفى
أن يكون المدرب البرتغالي قال ذلك.

زيدان يثري اجلدل ببقائه يف لندن

المستقبل العراقي  /متابعة

أك�د الصرب�ي نوف�اك ديوكوفيتش ،أنه لم يحس�م حت�ى اآلن ،قرار مش�اركته في
بطول�ة بكين للتنس ،فئة  500نقطة ،والتي س�تنطلق األس�بوع المقبل.وش�ارك
ديوكوفيت�ش منذ أيام قليلة ،في كأس ليفر ،حيث توج باللقب مع فريق أوروبا،
على حس�اب فري�ق العالم.وعقب البطول�ة ،رح�ل ديوكوفيتش إلى
صربيا ،ألس�باب عائلية ،ويدرس حال ًيا إمكانية مشاركته في بطولة
بكي�ن ،التي ت�وج بلقبها  6م�رات ،بين عام�ي  2009و.2015وعقب
تتويج الالع�ب الصربي بلقب بطولة أمري�كا المفتوحة ،بات الفارق
بين ديوكوفيت�ش ورافائيل ن�ادال 2315 ،نقطة.وب�ات ديوكوفيتش،
م�ن المرش�حين البارزين إلنهاء الع�ام في صدارة التصني�ف العالمي،
خاصة أن نادال س�يفقد  1100نقطة ،نظ�رًا لغيابه عن بطولتي بكين
وش�نغهاي بس�بب اإلصابة.وأوضح الالعب الصربي ،أن�ه من المؤكد
مش�اركته في بطولة شنغهاي لألس�اتذة ،لكنه لم يحسم قراره بشأن
الظهور في بطولة بكين.

المستقبل العراقي /وكاالت

حصل في لقاء الفريقين في الجزائر.
وس�لم ش�اعة دعوة رس�مية إلى
رئيس اللجنة االولمبية الوطنية
العراقي�ة م�ن قب�ل رئي�س
اللجنة االولمبية الجزائرية،
مصطف�ى ب�راف لزي�ارة
الجزائ�ر لغ�رض فت�ح
أف�اق التع�اون بي�ن
اللجنتي�ن العراقي�ة
والجزائري�ة لم�ا فيه
خير لرياض�ة البلدين.
م�ن جانب�ه ،أك�د حمودي ان العراق
والجزائ�ر بلد واحد تربطه اواصر متينة،
وان م�ا ح�دث ل�ن يزح�زح العالق�ات
االخوي�ة ،مثمنا ً في الوقت نفس�ه دعوة
رئيس اللجنة االولمبية الجزائرية.

المنتخب مرة أخرى”.وأوضح“ :يجب أن نعطيه
إش�ارات عل�ى ح�دوث تغيير ف�ي االتح�اد ،إنه
يعلم أن المس�ؤوليات تقع على عاتق القادة في
االتحاد وطاقم التدريب ،وليس هو”.وأشار إلى
أن ليونيل س�كالوني لم يضم�ن منصب المدرب
بش�كل دائ�م“ :نح�ن بحاج�ة لش�خص يفه�م
احتياجات المنتخب في السنوات العشر القادمة،
أنا أش�كر س�كالوني ألن�ه يتول�ى المنتخب في
لحظ�ة صعبة للغاية ،نحن جمي ًعا نريد أن نجلب
أفضل مدرب في العالم” .واختتم“ :جميعنا أردنا
أن نرى س�امباولي تشيلي معنا ،ربما لم يتمكن
من التطوير بس�بب بعض المواقف التي حدثت،
لك�ن علينا أن نتعلم من ذل�ك حتى ال يحدث مرة
أخرى ،يتعي�ن علينا اتخاذ الق�رار الصحيح في
االختيار القادم ،ال يجب أن نفشل”.

ويتخطاه برصيد  423مباراة.
ونشر ألفيس تغريدة تتضمن خبر تفوق
البرغوث عليه ،عبر حس�ابه الش�خصي
على موقع التواصل االجتماعي “تويتر”،
قائًل�اً “ :ال” مع وج�ه ضاح�ك ،ر ًدا على
كس�ر ميس�ي رقمه.ولع�ب ألفي�س في
الليج�ا ألندية إش�بيلية وبرش�لونة ،قبل
أن يرح�ل ع�ن البلوجران�ا صي�ف 2016
في صفق�ة انتقال حر إلى يوفنتوس ،ثم
انتقل إلى باريس سان جيرمان.

بغداد /المستقبل العراقي
أثار الفرنس�ي زين الدين زي�دان ،المدير
الفن�ي الس�ابق لريال مدري�د ،الكثير من
الج�دل بتواجده حتى اآلن ف�ي العاصمة
البريطاني�ة لن�دن ،عقب حض�وره حفل
الفيفا ،يوم اإلثنين الماضي.
وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية ،أن
الفرنسي “المرشح األول لخالفة جوزيه
مورينيو ،في تدريب مانشس�تر يونايتد،
رغ�م الدع�م ال�ذي يتلق�اه البرتغالي من

إدارة الشياطين الحمر حتى اآلن”.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر مقربة
من ن�ادي مانشس�تر يونايت�د ،أكدت أن
الرئي�س التنفي�ذي إد وودوارد ،يض�ع
الفرنسي خيارا أول لخالفة مورينيو.
وفي حال قرر الن�ادي اإلنجليزي التعاقد
مع زيدان ،فإن الفرنسي لن يكلف خزائن
الش�ياطين الحم�ر أي مبل�غ ،حيث أنه ال
يعمل في الوقت الحال�ي ،بعد رحيله عن
ريال مدريد ،بنهاية الموسم الماضي.
ويعيش البرتغالي سلس�لة م�ن األزمات
من�ذ أن وص�ل إل�ى مقاع�د تدري�ب أولد
تراف�ورد ،وق�د زادت حدته�ا مؤخرا مع
الفرنس�ي بول بوجبا ،الذي رفض اليوم،
مصافحة مدربه أثناء التدريبات.

اجتامع الشتاء حيسم مصري خاميس رودرجييز

المستقبل العراقي  /وكاالت

ذكرت تقارير صحفية ألماني�ة ،أن مصير الكولومبي
خاميس رودريجيز ،نجم بايرن ميونخ ،س�يتحدد في
الشتاء سواء باالس�تمرار في المقاطعة البافارية ،أو
العودة لصفوف ريال مدريد.
ويعيش خاميس موسمه الثاني مع البايرن ،معارًا من
ريال مدري�د ،حيث يملك العملاق األلماني بند أحقية
ش�راء عقد الدول�ي الكولومب�ي مقاب�ل  42مليون
يورو.
وقالت صحيفة “سبورت بيلد” األلمانية:
“ال ي�زال خاميس رودريجيز في بايرن

ميون�خ ،إال أن األمر ق�د يتغير في الش�تاء”.وأضافت
الصحيفة“ :خورخي مينديز وكيل أعمال الالعب يريد
عق�د اجتماع مع إدارة باي�رن ميونخ ،ومن المقرر أن
يحدث ذلك في عطلة الشتاء على أقصى تقدير”.
وتابع�ت“ :عق�د خامي�س مع ري�ال مدري�د يمتد إلى
 ،2021وف�ي باي�رن يريدون تقديم عق�د لالعب حتى
.”2022وأب�رزت الصحيف�ة تصريح نيك�و كوفاتش،
م�درب البايرن في أغس�طس الماضي ال�ذي قال فيه:
“خامي�س الع�ب من الط�راز العالمي يب�دو رائعا في
نادينا وأنا واثق من أنه س�يجلب لنا الكثير من الفائدة
ف�ي المس�تقبل”.من جانب�ه ق�ال خامي�س“ :أش�عر
بالراحة والسعادة في ميونخ ،أود أن ألعب أكثر”.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1756
الخميس  27ايلول 2018

م�ساحة للر�أي

ام�ضاءات

النفس وهتذيبها يف االسالم

املخلوق وعظمة اخلالق
منشد االسدي

يرتقي االنسان يف أعماله ملستويات توصله حد دهشة االخرين  ,السيمى
ان ارتبطت هذه االعمال بالعبادة  ,ففي الطقوس التعبدية بعد تربوي
 ,فأنت عندما تصيل ففي عملك هذا رياضة نفسية وبدنية  ,وتوجه اىل
الله  ,وفوة شخصية  ,ونور يف القلب والوجه  ,واذا أعطيت ففي عطائك
صناعة تربوية  ,فلو أفرتضنا وأنت جالس يف بيتك أمامك طبقان  ,طبق
حلوى  ,وطبق هريس�ة مثال  ,ثم طرق بابك فقري مستعط وطلب منك
أن تعطي�ه  ,فبالنس�بة للفقري فه�و الفرق عنده س�واء أعطيته طبق
الهريسة أو طبق الحلوى  ,,لكن االسالم له نظرة مختلفة  ,فهو يأمرك
ب�أن تدفع لهذا الفقري الطبق الذي تحب�ه أنت (ويطعمون الطعام عىل
حبه –أي حب الطعام – مس�كينا ويتيما وأسريا  ,انما نطعمكم لوجه
الله النريد منكم جزاءا والشكورا ) سورة االنسان 9-8
فحت�ى تصنع نفس�ك تربويا يجب أن تكون يف مس�توى العطاء  ,هذه
ه�ي حقوق االنس�ان الصحيح�ة وحق�وق الحيوان  ,وحق�وق النبات
والش�جر حتى الجماد  .يمر الرس�ول (ص) عىل جبل أحد فيقول ( ان
أح�د جبل يحبنا ونحبه ) وكان مرة جالس�ا واىل جانبه بعض أصحابه
فم�رت قطة صغرية باملكان فقذفها بع�ض الفضوليني بحجر فراحت
تمؤ نتيجة االلم الش�ديد واذا بالرس�ول ص يلتفت اىل أصحابة ويقول
لهم ( قولوا ملن رضبها فليستعد لجوابها يوم القيامة ) !!
فهذا الذي يرضب القطة بحجر  ,سيس�تعد لجوابها يوم القيامة  ,فما
هو جواب من يوجه لالخرين رضبات أش�د اليما وقسوا وقتال وتدمريا
ربما بما يف ذلك قتل االطفال والنساء والشيوخ .
أن الش�عوب اليوم أش�د ماتكون بحاجة اىل ثقافة تربوية تراعي فيها
حرم�ة االنس�ان وتجعل احترام االدميين منهاجا يسير عليه البرش
فيم�ا بينه�م  ,املجتمع�ات بحاجة اىل الغ�ذاء الفكري واالسلامي ازاء
ه�ذه القضايا  ,ولعلنا يف ذلك بحاج�ة الن ندخل القرأن الكريم والعرتة
الطاهرة يف حياة املس�لمني أينم�ا كانوا  ,ومن خالله�م نصل للبرشية
جمع�اء  ,فلدينا مناس�بات كثرية يمك�ن ان نستس�قي منها الدروس
والعرب يف االيثار والرتبية والتضحية والفداء وبناء االنس�ان ومنها هذه
االيام التي تعد من أيام ثورة الطف الخالدة ومافيها من فيض الينتهي
والينض�ب  .فلقد كان االمام الحسين ( ع) دائ�م البرش  ,لني العريكة ,
س�هال س�محا اذا تكلم أطرق جلساؤه فكأنما عىل رأسهم الطري  ,فأذا
ج�ن الليل تحول اىل عابد زاهد  ,وه�و العابد الزاهد يذوب يف ظالم الليل
 ,فأذا جد الجد واش�تعلت الحرب رأيت هذا العابد الزاهد الصائم املصيل
يصبح وكأنه الجبل وسط املعركة  ,والسيوف والرماح تزمجرمن حوله
 ,وهك�ذا كان جده النبي (ص) فقد قال االم�ام عيل (ع) كنا اذا حمي
الوطيس واشتدت الحرب نحتمي برسول الله (ص) .
كذلك كانت أمه الزهراء  ,فقد قال االمام عيل  ,كنت اذا نظرت اىل فاطمة
أنجل�ت عني الهموم واالحزان  ,وقال كان�ت الزهراء اذا نطقت فكأنما
تفرغ عن لسان أبيها رسول الله  ,واذا مشت حكت كريم قوائم رسول
الله  .هذه هي حياتهم –عليهم السالم -وسريتهم العطرة بكل مافيها
 ,تؤخذ منها دروس وعرب ونماذج تكون نرباسا يف حياة الفرد واالمة .

طالب جاسم االسدي
يمتاز االنس�ان عن س�ائر املخلوقات بالقدرة عىل االخ�ذ والعطاء أي
التلق�ي وال�رد  ,وبتعبري اخ�ر التعل�م والتعليم  ,وذلك يف مج�ال العلم
والفكر  ,ان هذه امليزة الوجود لها حتى عند املالئكة ( قالوا س�بحانك
العلم لنا اال ماعلمتنا ) .
فضلا عن بقية املخلوقات الحية م�ن حيوانات وغريها  ,فمن املمكن
أن نعلم بعض الطيور وندربها عىل أعمال معينة وحركات مجددة كما
يحدث مع بعض الصق�ور التي ندربها كيف تقتفي أثر الصيد  ,ولكن
لو طلبن�ا منها أن تنقل هذه املعلوم�ات اىل بعض الصقور االخرى ملا
كان بامكانها أن تفعل ذلك  ,وقل مثل ذلك يف الخيل والدالفني  ,ذلك أن
هذه الحيوانات تفتقر اىل العقل الذي يمكن االنس�ان أن يتعلم ويعلم
 .ومن املعروف يف عالم الحيوان أن هناك مايس�مى بالكالب البوليسية
الت�ي يدربونها عىل اقتفاء اثار اللصوص واملجرمني بل وحتى كش�ف
املتفج�رات مؤخرا نظرا ملا تتمتع به من حاس�ة قوية للش�م  ,وهذه
الحاس�ة يستطيع الكلب بواسطتها أن يميز كل رائحة عن غريها من
س�ائر الروائح  ,الس�يما عند البرش  ,فمن عجيب صنع الله –سبحانه
وتعاىل –ان جعل كل أنسان يتميز عن غريه من الناس برائحة خاصة
يف بدنه  ,تماما كما ميز بينهم باملالمح يف الوجه وبصمات اليدين التي
يعتمد عليها الجنائيون يف التعرف اىل املجرمني واللصوص واملذنبين .
وعندما يبعث الله –س�بحانه -االنس�ان من قربه ي�وم القيامة يعيد
بن�اءه ب�كل تفاصيله حتى يف الخط�وط والبصمات ذاتها ( أيحس�ب
االنسان ان لن نجمع عظامه ).
واالعج�از االله�ي يكم�ن يف أن كل أنس�ان يتميز ببصم�ات وخطوط
تختل�ف عن س�ائر الناس  ,فلن تجد ش�خصني  ,ممن عبروا والممن
هم موجودون والممن سوف يخلقون يمكن أن تتشابه عندهما هذه
البصمات والخطوط .
ان مث�ل هذا االمر يحدث يف الحياة الدنيا  ,فكيف بك يف االخرة الس�يما
عند منكر ونكري وس�ائر املالئكة او عند الكت�اب الذي اليغادر صغرية
والكبرية اال احصائها و ان هذا الحيوان القادر عىل اس�تخدام حاس�ة
الشم عنده هو عاجز عن تعليم غريه من الكالب كيف تتعلم وتتدرب
 ,يف حني أن االنس�ان يس�تطيع ان يتلقى املعلومات ث�م يعيد تلقينها
وتعليمها لغريه  ,ان الله –سبحانه -كرم االنسان بهذه القدرة وليس
بمعدت�ه وعضالت�ه وبرصه  ,ففي عال�م الحيوانات ماه�و أقوى من
االنس�ان وأقدر كاالس�د مثال وماهو اش�د ابصارا من�ه كالهدهد عىل
سبيل املثال ال الحرص  ,لقد كرم الله االنسان بأن سخر له كل الكائنات
كبريه�ا وصغريها  ,ومع ذل�ك قد تجد هذا االنس�ان يف بعض االحيان
عاج�زا حتى عن البعوضه ذلك املخلوق الضعيف  ,وعن الربغوث الذي
ه�و أصغ�ر منها  .ومع ذلك فأن هذا االنس�ان الضعي�ف قد يرتقي يف
مدارج السمو واملنزلة اذا كانت عالقته بالله –سبحانه وتعاىل – قوية
,عىل ان هذا االتصال بالله اليكون اال عىل أساس من العلم  ,السيما ان
الله قد ميز بني الذين يعملون والذين اليعملون فجعل العلماء أس�مى
منزلة وأفضل مرتبة  ,ولكن برشط أن يوظفوا علمهم يف سبيل الله .

كـاريكـاتـير

اكتشاف سبب إدمان البعض للمخدرات!
توصلت دراس�ة إىل أن الحمض النووي
املزروع يف «األجزاء املظلمة» من الجينوم
البرشي بسبب عدوى فريوسية قديمة،
قد يساعد يف تفسري سبب تعرض بعض
األشخاص لإلدمان عىل املخدرات.
ووجد باحثو جامعتي أكسفورد وأثينا،
تغيرات يف أجزاء م�ن الحمض النووي،
ُيعتقد أن له�ا تأثريا ضئيال عىل وظائف
اإلنس�ان ،يمكن أن تؤث�ر يف الواقع عىل
مجموع�ة م�ن الس�لوكيات املتعلق�ة
باإلدمان.
ويعتبر الجان�ي ج�زءا م�ن الحم�ض
الن�ووس الفيرويس ،ال�ذي يطلق عليه
اس�م  ،HK2حيث يظهر بالقرب من الجينات
الت�ي تدعم نظام املكاف�أة يف الدماغ ،ويمكن
أن يزيد م�ن خطر اإلدمان عن طريق التدخل
يف الناقل العصبي ،الدوبامني.
ومن بني عامة السكان ،يحمل  5إىل  %10من
الناس ج�زء  HK2يف منطقة مركز املكافآت،
ولكن التحليل الجيني ملجموعتني من متعاطي
املخ�درات بالحق�ن الوري�دي ،م�ن بريطانيا
واليونان ،كش�ف أن هاتني املجموعتني كانتا
أكث�ر عرضة لإلصاب�ة باإلدم�ان بمعدل 3.6

م�رات .ويق�ول الباحثون إن ج�زء الحمض
الن�ووي املح�دد يتالع�ب بس�لوكيات إدمان
الدوبامني ،ومن املرجح أن يكون مسؤوال عن
السلوك اإلدماني لدى بعض الناس.
وق�ال الدكت�ور جي�كاس ماجيكوكنس ،من
جامع�ة أثينا الذي قاد الدراس�ة املنش�ورة يف
مجل�ة  Proceedingsلألكاديمي�ة الوطني�ة
للعل�وم« :معظم الن�اس يعتق�دون أن هذه
الفريوس�ات القديمة غري ض�ارة .ولدينا اآلن
دليل عىل أن الفريوسات املرتدة البرشية يمكن
أن تكون مسببة لحاالت غري متوقعة».

مواد غذائية شائعة للوقاية من الرسطان
ينترش مرض الرسطان بش�كل خطري ،وال يتوق�ف البحث عن أدوية
ومستحرضات وطرق جديدة لعالج هذا املرض القاتل يف جميع أنحاء
العالم ،وللتغذية السليمة أهمية يف الوقاية من هذا املرض.
ووض�ع الخبراء قائم�ة بامل�واد الغذائي�ة الت�ي تس�اعد العملي�ات
الفيسيولوجية داخل الجسم يف منع تطور األورام الرسطانية .وإحدى
ه�ذه املواد هي ثمرة أفوكادو ،الت�ي تحتوي عىل مركب الجلوتاثيون
الذي يعترب إكسري الحياة ،ألنه يحمي الخاليا من التأثري املدمر للجذور
الحرة ،ما يجعل الجسم أكثر مقاومة ألمراض الرسطان.
كما أن الجوز الغني بفيتامني  Eيس�اعد عىل الحماية من الرسطان،
إذ يعمل كمضاد نش�يط لألكسدة ويمنع انقسام الخاليا الرسطانية.
ويفي�د الزنجبي�ل أيضا ،عن طري�ق خفض خط�ر اإلصابة برسطان
الجل�د والث�دي والرئتين .كما ال تقل أهمي�ة القرنبي�ط والربوكيل يف
مقاومة األورام .وتتميز املادتان باحتوائهما عىل مادة الس�لفورافان
التي تعمل كمحفز لجهاز املناعة.

خطر غري متوقع للطول الزائد!

وتق�وم الفريوس�ات املرت�دة بإدخ�ال
«فتات» الحمض الن�وي ليمأل الجينوم
البشري ،ويمك�ن اإلش�ارة إليه�ا
بمجموع�ة م�ن الفريوس�ات الق�ادرة
على كتاب�ة مادتها الجيني�ة من خالل
املضيف.
وحدث�ت العدي�د م�ن ه�ذه اإلصابات
ل�دى أوائل البرش أو أسلافهم املقربني،
وأصبحت اآلن «ذاتية املنشأ» ويتم نقلها
من قبل معظم البرش أو جميعهم.
وأوضح الدكت�ور ماجيكوكنس بالقول
إن «دراسة هذا الجزء املظلم من الجينوم
س�تفتح املزيد من األرسار الجينومية».
ونظرا ألن هذه الفريوس�ات ت�ؤدي غالبا إىل
م�رض قاتل ،كم�ا هو الح�ال يف حالة مرض
اإلي�دز ،ف�إن ذل�ك يقلل م�ن احتمالي�ة بقاء
املصابني عىل قيد الحياة.
ويف حالة  ،HK2يعود تاريخ العدوى إىل بعض
أسلافنا األوائل ،ويتم تكراره�ا يف العديد من
الجينومات ب�دون تأثري ،ولكن م�ع إمكانية
التسبب يف رضر جس�يم عن طريق إضافتها
إىل عوام�ل أخ�رى ،يمكن أن ت�ؤدي إىل تحول
األشخاص إىل مدمنني.

تشير دراس�ة أجريت على أكثر من
 490أل�ف ش�خص إىل أن�ه كلم�ا زاد
طول الف�رد ،زاد احتمال معاناته من
الدوايل.
ووج�دت الدراس�ة أن الجين�ات التي
ترم�ز إىل الطول ،قد تتس�بب أيضا يف
انهيار الصمامات يف األوردة ،ما يؤدي
إىل تجمع الدم يف نقاط معينة ،وبالتايل
اإلصابة بالدوايل.
ويأم�ل علماء جامعة س�تانفورد ،أن
تؤدي نتائجهم إىل عالجات تس�تهدف
الجينات املس�ؤولة عن ه�ذه الحالة،
حي�ث يضط�ر امل�رىض حالي�ا إىل
الخضوع لعملية جراحية أو عالج بالليزر.
وتشري الدراس�ة ،التي تعد األكرب من نوعها،
إىل أن دوايل األوردة يمك�ن أن تك�ون عالم�ة
تحذي�ر للجلطة الوريدي�ة العميقة (،)DVT
أو االنسداد الرئوي.
وقام العلماء بقيادة الدكتور ،إيريي فوكايا،
وطالب�ة الطب أليس�ا فلوريس ،باس�تخدام
بيان�ات من البنك الحيوي الربيطاني لتحديد
عوامل الخطر الجينية وراء الدوايل لدى 593
ألفا و 519شخصا.

وبمج�رد تحدي�د عوامل الخط�ر ،تم فحص
الحم�ض الن�ووي لنح�و  337ألف�ا و526
ش�خصا آخر ،عانى  9577منهم من الدوايل.
وبلغ طول املشاركني يف املتوسط  162سم.
وباستخدام خوارزميات الذكاء االصطناعي،
ح�دد العلم�اء  30منطق�ة مح�ددة للك�ود
الجيني ،ترتبط بتطور األوردة املتضخمة.
وق�ال الباح�ث يف الدراس�ة ،الدكت�ور إري�ك
إنغلس�ون« :إن نتائجن�ا تشير بق�وة إىل أن
الط�ول س�بب ،ليس مج�رد عام�ل مرتبط،
وإنم�ا آلية كامن�ة ت�ؤدي إىل دوايل األوردة».

بدائل طبيعية ملحاربة تساقط الشعر
أصبحت مش�كلة تس�اقط الشعر يف
وقتنا من أكثر املشاكل شيوعا ،األمر
ال�ذي يدفع الناس إىل رشاء العالجات
الدوائية ،ونرشت صحيفة «Times of
 »Indiaتقريرا ع�ن البدائل الطبيعية
لتلك األدوية.
وش�مل التقرير  6بدائ�ل طبيعية قد
تس�اعد على منع تس�اقط الش�عر
وتقويته:
التدلي�ك بالزي�ت الس�اخن :ي�ؤدي
لزيادة تدفق الدم إىل بصيالت الش�عر
وتقوي�ة ج�دذوره وتحسين ف�روة
الرأس وتلطيفها.
الشاي األخرض :يساعد عىل تنشيط بصيالت
الشعر وتحفيزها عىل النمو.

عصارة البصل :تس�اعد عىل تحسني الدورة
الدموية لبصيالت الش�عر وتنشيطها والحد
م�ن االلتهاب�ات ،كونها تحتوي عىل نس�بة
عالية من الكربي�ت .باإلضافة لقدرة البصل

على قت�ل الجراثي�م الت�ي تس�بب
التهابات فروة الرأس.
عصري ج�ذور البنج�ر (الش�مندر):
تس�اعد على تعوي�ض النق�ص يف
العنارص الغذائية التي تسبب تساقط
الش�عر .أوراق ش�جرة النيم :تساعد
عىل تقوي�ة بصيالت الش�عر وتحفز
نموه�ا ،باإلضاف�ة إىل أنه�ا تح�وي
مضادا حيوي�ا للبكترييا والفطريات
وااللتهابات.
الكشمش الهندي :يعد غنيا بفيتامني
«ج» ،ونقصه أحد العوامل املساهمة
يف تساقط الشعر .كما يقوم زيت الكشمش
باملحافظ�ة عىل فروة الرأس ويمنح الش�عر
ملعانا وقوة.

ومن غري الواض�ح كم يجب أن يكون
طول الشخص ،قبل تعرضه للخطر.
وباإلضافة إىل الطول ،فإن زيادة العمر
أو زي�ادة ال�وزن ،وكذل�ك الحم�ل أو
اإلصابة ب�دوايل األوردة يف املايض ،من
العوام�ل التي تزي�د أيضا من مخاطر
اإلصاب�ة ،وفق�ا للنتائج املنش�ورة يف
مجلة .Circulation
وق�ال الباح�ث يف الدراس�ة ،الدكتور
نيكوالس البري« :لقد أكدنا أن التجلط
الوريدي العميق يف املايض ،سيعرضك
ملخاطر متزايدة يف املس�تقبل .وتشري
الدراس�ة الحديثة إىل أن العكس يبدو
صحيح�ا أيضا ،ف�إن وجود ال�دوايل يجعلك
عرضة لخطر هذه الجلطات الدموية».
ويف حني أن عوامل أخرى مثل التدخني ،وعدم
ممارسة الرياضة وتاريخ األرسة ،ترفع من
خطر اإلصاب�ة بال�دوايل ،كان الطول نتيجة
غري متوقعة.
ويأمل العلماء أن تس�لط الدراس�ة الجديدة
الضوء عىل العديد من الجينات التي قد تمثل
أهداف�ا متعدية جديدة ،ما ي�ؤدي إىل ابتكار
عالجات مطورة للدوايل.

إنستغرام خيرس مؤسسيه!

أعلن كل من مايك كريغر وكيفني سيستروم ،الرشيكان املؤسس�ان لرشكة
إنستغرام عن نيتهما االستقالة من منصبيهما يف الرشكة.
وأوضح سيسرتوم الذي ش�غل منصب الرئيس التنفيذي إلنستغرام ،وكريغر
الذي عمل كمدير تقني هناك ،أنهما سيغادران عملهما يف الرشكة بعد أسابع
قليلة.
ول�م تعل�ق رشك�ة فيس�بوك املالكة إلنس�تغرام عىل أنب�اء االس�تقالة ،لكن
الش�ائعات تشير إىل أن ت�رك هذين الخبريي�ن املخرضمين ملنصبيهما جاء
بع�د الفضائح املتتالية التي لحقت بفيس�بوك مؤخرا ،والت�ي تتعلق بانتهاك
خصوصية املستخدمني.
ويعتبر تطبيق إنس�تغرام املخص�ص للتواص�ل االجتماعي وتب�ادل الصور
والفيديوه�ات الي�وم ،من أكرب منص�ات التواصل عرب اإلنرتن�ت ،أما رشكته
التي تأسس�ت عام  2010ب�ـ  13موظفا فقط ،فتضم الي�وم آالف املوظفني
واملربمجني.

ماهي دالالت التهاب الكىل؟
تحدث املختص و الجراح يف الكىل حسني كرمي
عن اعراض ومؤرشات التهاب الكىل.
وأوض�ح الطبي�ب الج�راح وأخصائ�ي ال�كىل
حسين كرمي وكالة أنباء فارس سبب التهاب
ً
قائلا« :إن س�بب االلته�اب يتمث�ل
الكليتين
بالغزو البكتريي للجس�م إما ع�ن طريق الدم
أو م�ن خالل البول  ،مما يتس�بب يف أن تهاجم

العراقـي

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

تص���در عن مؤسس���ة المس���تقبل العراقي���ة
للصحاف���ة والطباع���ة والنش���ر

البكتريي�ا خاليا الكىل وتس�بب االلتهاب الكىل
وتعرق�ل وظائفه�ا .ون�وه اىل ط�رق الغ�زو
البكتيري للكليتني قائلا« :البكترييا املنقولة
بالدم تنطلق من األعضاء امللوثة مثل الخراجات
وااللتهاب�ات القريبة من الكىل عرب البول حيث
تدخ�ل البكترييا عرب مجرى الب�ول واملثانة ثم
إىل ال�كىل وعبر اإلحلي�ل .ه�ذه الطريقة هي

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

األكثر ش�يوعا اللتهابات الكىل والعدوى .وردا ً
عىل س�ؤال حول من هو أكثر عرضة لإلصابة
بالتهاب�ات ال�كىل  ،أوض�ح كرمي أن النس�اء
بسبب بنية الجسم واملسالك البولية  ،واألطفال
الذين يعانون من االرتداد البويل  ،والذي يحدث
بس�بب االلتهاب�ات الباكتريي�ة الناجم�ة عن
االرتداد البويل من املثانة اىل الكىل .
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