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الربملان يسمي مقرري جملسه ..ويصوت عىل تشكيل اللجنة املؤقتة لتعديل نظامه الداخيل
العراقي
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الـجـاهــل مـ ّيـت بـيـن
األحـيـاء

االمام علي (عليه السالم)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

علي الدراجي

وزراء الربيد االلكرتوين :هل تتحقق حكومة التكنوقراط؟

عبد املهدي يفتح نافذة الستقبال «األفكار» ..ويعلن تلقي «آالف» السري الذاتية ويعد باالستفادة منها
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
افتت�ح رئي�س الحكوم�ة املكل�ف ب�اب
الرتشيح لش�غل حقائب وزارته املنتظرة
عرب الربيد االلكرتوني ،معتذرا ًعن استقبال
املهنئني أو عاريض الربامج واألفكار وكذا
رؤساء البعثات الدبلوماسية ،فيما اتفق
مع رئيس الجمهورية عىل تسخري جميع
الطاقات لتش�كيل حكوم�ة قوية قادرة
عىل تلبي�ة طموحات املواطنين وتقديم
الخدم�ات الرضوري�ة إليه�م .قال عادل
عبد املهدي ،رئيس الوزراء املكلف املكلف
ً
متحدثا عن
بتش�كيل الحكومة الجديدة،

طبيع�ة لقاءاته السياس�ية قبل نيل ثقة
مجلس النواب إن واجبه األول واألس�اس
أمام الش�عب ومجلس النواب خالل املدة
الدستورية املتبقية عىل تشكيل حكومته،
والتي تنتهي يف الثاني من الش�هر املقبل،
هو التف�رغ كليا ً لالنتهاء م�ن الرتتيبات
املطلوب�ة لتش�كيل الحكوم�ة ،وإلع�داد
املنهاج الحكومي.
وأعلن عبد املهدي يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة منه ،أنه نظ�را ً إىل الك ّم
الهائل م�ن طلبات اللقاءات الش�خصية
املبارشة ،سواء لتقديم التهاني أو لعرض
الربام�ج واألف�كار أو للرتش�ح ،فإن�ه

رئيس اجلمهورية بعد لقاء العيداين يشدد عىل رضورة
تفعيل القوانني الصادرة بشأن البرصة
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يعتذر ع�ن قبول وفود التهاني ،وس�يتم
االكتف�اء باس�تالم الرس�ائل واملكامل�ات
بذل�ك .وقرر عب�د املهدي أن�ه يمكن لكل
من يجد يف نفسه الكفاءة من أهل الخربة
واالختص�اص والتجربة العملية ،ويرغب
يف ترش�يح نفس�ه ملنصب وزاري ،يمكنه
فع�ل ذلك ع�ن طريق املوق�ع االلكرتوني
عىل أن يتضمن الرتش�يح السرية الذاتية
وم�ا يربه�ن اس�تيفاء الشروط ال�وارد
ذكره�ا يف الدس�تور والقوانين النافذة،
وذلك بد ًءا من الساعة الثامنة من صباح
يوم الثالثاء املوافق .2018/10/9

التفاصيل ص2

املحكمة االحتادية تؤجل النظر بدعوى نظام
توزيع املقاعد النيابية اىل الشهر املقبل
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كـتــل كرديـة تطـالـب بـ «تقصـي احلقـائــق»
يف انتخابات برملان كردستان
بغداد  /المستقبل العراقي
قدمت الكتل الكردية «الجماعة االسالمية
حرك�ة التغيير والجي�ل الجدي�د» ،أمس
الثالث�اء ،طلب�ا ً بتش�كيل لجن�ة «تقيص
الحقائ�ق» يف انتخاب�ات برمل�ان اقلي�م
كردستان التي جرت يف الثالثني من ايلول
املايض .وقال النائب احمد حاج رش�يد يف
مؤتم�ر صحفي مشترك عقدت�ه ،الكتل
الكردية الثالث ،إن تلك الكتل «قدمت طلبا
اىل وزارة الداخلية لتش�كيل لجنة تقيص
حقائ�ق يف انتخابات  ٣٠ايلول» .واش�ار

اىل أن «هنالك خروقات وتزوير واستخدام
ادوات ووس�ائل الدولة من مستمسكات
ثبوتية وهويات احوال املدنية».
وكان النائ�ب عن كتلة التغيري هوش�يار
عب�د الل�ه ق�د اته�م ،اول ام�س االح�د،
الحزبين الرئيس�يني يف اقليم كردس�تان
بتزوير املستمسكات يف الدوائر االتحادية
الس�تخدامها باالنتخاب�ات ،وطال�ب
بتش�كيل لجنة لتقصي الحقائق وإحالة
كافة املتورطين يف ذلك للقضاء .واعلنت
مفوضية االنتخابات باقليم كردستان ،يف
الرابع من ترشين ،االول الحايل ،عن نتائج

تركيا تشن محلة اعتقاالت لعرشات األكراد يف ( )8أقاليم

انتخاب�ات االقليم التي ج�رت يف الثالثني
م�ن ايلول امل�ايض .وبحس�ب املفوضية
فقد حصل الديمقراطي الكردستاني عىل
 595592صوتاً ،وحصل االتحاد الوطني
الكردستاني عىل  ، 287575فيما حصلت
حرك�ة التغيير  164336والجيل الجديد
 113297صوت�اً ،والجماع�ة االسلامية
 94992وقائمة االصالح  69477وقائمة
العصر  13708والح�زب الش�يوعي
الكردستاني  7069صوتا.

التفاصيل ص2

التعليم تعلن فتح استامرة قبول مركزي إلعادة التقديم عىل الكليات للطلبة

ص2

بغداد  /المستقبل العراقي

قال�ت وزارة الداخلي�ة الرتكية ،أم�س الثالثاء،
إن الس�لطات اعتقلت  90ش�خصا لالش�تباه
يف صلته�م بحزب العم�ال الكردس�تاني ،الذي
تصنف�ه تركي�ا والوالي�ات املتح�دة واالتح�اد
األوروبي تنظيما إرهابياً.
وأضاف�ت الداخلية الرتكي�ة يف بيان وزعته عىل
وس�ائل اإلعالم أنه تم تنفي�ذ العملية يف ثمانية

أقالي�م لوق�ف أنش�طة أعض�اء ح�زب العمال
الكردستاني ،مشرية إىل أن العملية مستمرة.
ولم تتضح بعد هوية املعتقلني يف العملية.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي املؤيد لألكراد
إن  140من أعضائه اعتقلوا خالل األيام الثالثة
املاضية لدوافع سياسية.
وتتهم الحكومة الرتكية حزب الش�عوب بأن له
صالت بحزب العمال الكردستاني.
وينف�ي ح�زب الش�عوب الديمقراط�ي صالته

بحزب العمال الكردس�تاني ،الذي يش�ن تمردا ً
عىل تركيا منذ عام .1984
وتصاع�د العن�ف يف جن�وب رشق تركي�ا ذي
األغلبية الكردية بعد انهيار هدنة يف عام .2015
ونفذت تركيا يف الشهور األخرية رضبات بشكل
منتظ�م عىل قواعد حزب العمال الكردس�تاني
بش�مال العراق ،خاصة عىل معاق�ل الحزب يف
جب�ال قنديل ،حيث هددت أنق�رة أيضا بتنفيذ
هجوم بري.

احلشد الشعبي ينفي ترصحيات نسبت للمهندس بشأن رواتب مقاتليه

البرصة تكشف :تسلمنا « »258مليار من املوازنات و « »229من ايرادات املنافذ

بدر تتمسك بوزير الداخلية وتتحدث عن اطراف تدعم بقاءه بقوة
اتباع آلية جديدة
لرتويج املعامالت التقاعدية
لذوي الشهداء
ص3

احلشد الشعبي
يعلن عـن مهامـه خـالل
الزيارة االربعينية
ص3

أدوية سامراء تستأنف
انتاج قطرات العيون بعد توقف
دام « »9أشهر
ص3

ص2

ص3

ص2

ألكاسري:
السعادة رس رحييل
عن برشلونة
ص7

اجلـامعـة العـربيـة تنـاقـش دعـم اعمـار املنـاطـق العـراقيـة املتضـررة مـن «داعـش»

ص2

التعليم تعلن فتح استامرة قبول مركزي إلعادة التقديم عىل الكليات للطلبة
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،أمس الثالثاء ،عن فتح استمارة قبول
مركزي إلعادة التقديم عىل الكليات للطلبة ممن معدالتهم  %75فما فوق.
وقال مدير اعالم الوزارة حيدر العبودي ،يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة
من�ه ،ان «وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث العلمي س�تطلق يوم األربعاء اس�تمارة
االعرتاض الخاصة بالقبول املركزي للعام الدرايس .»2019-2018
وبين ان «دائرة الدراس�ات والتخطيط واملتابعة س�تطلق االس�تمارة االلكرتونية
ابتداء من يوم غد األربعاء املوافق  10ترشين األول ولغاية  18من الشهر نفسه».
واوضح العبودي ان «االس�تمارة تش�مل ح�االت الذين لم يظهر له�م قبول لعدم
كفاية الخيارات ،والطلبة الذين بلغت معدالتهم  %75فأكثر وقبلوا يف املعاهد».
وتاب�ع أن «التقدي�م عىل االس�تمارة يتاح أيضا أم�ام الطلبة الذين لم يتس�ن لهم
التقديم عىل القبول املركزي».

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

االربعاء

العدد (  10 ) 1765تشرين االول 2018

السنة السادسة

معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ( ) 967

www.almustakbalpaper.net

Issue No ( 1765 ) October 10 Wed 2018

عبد املهدي يفتح نافذة الستقبال «األفكار» ..ويعلن تلقي «آالف» السري الذاتية ويعد باالستفادة منها

وزراء الربيد االلكرتوين :هل تتحقق حكومة التكنوقراط؟
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

افتتح رئيس الحكومة املكلف باب الرتش�يح
لش�غل حقائب وزارت�ه املنتظرة عبر الربيد
االلكرتون�ي ،معت�ذرا ً عن اس�تقبال املهنئني
أو ع�اريض الربام�ج واألف�كار وكذا رؤس�اء
البعثات الدبلوماس�ية ،فيما اتفق مع رئيس
الجمهوري�ة على تس�خري جمي�ع الطاقات
لتش�كيل حكوم�ة قوي�ة ق�ادرة على تلبية
طموح�ات املواطنين وتقدي�م الخدم�ات
الرضوري�ة إليه�م .ق�ال عادل عب�د املهدي،
رئي�س ال�وزراء املكل�ف املكل�ف بتش�كيل
ً
متحدث�ا ع�ن طبيع�ة
الحكوم�ة الجدي�دة،
لقاءات�ه السياس�ية قب�ل ني�ل ثق�ة مجلس
النواب إن واجبه األول واألساس أمام الشعب
ومجل�س الن�واب خلال امل�دة الدس�تورية
املتبقية عىل تش�كيل حكومته ،والتي تنتهي
يف الثاني من الش�هر املقب�ل ،هو التفرغ كليا ً
لالنته�اء م�ن الرتتيب�ات املطلوبة لتش�كيل
الحكومة ،وإلعداد املنهاج الحكومي.
وأعلن عب�د املهدي يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،أن�ه نظ�را ً إىل الك ّم
الهائ�ل م�ن طلب�ات اللق�اءات الش�خصية
املب�ارشة ،س�واء لتقديم التهان�ي أو لعرض
الربامج واألفكار أو للرتشح ،فإنه يعتذر عن
قبول وفود التهاني ،وسيتم االكتفاء باستالم
الرس�ائل واملكاملات بذلك .وق�رر عبد املهدي
أن�ه يمك�ن لكل من يج�د يف نفس�ه الكفاءة
م�ن أه�ل الخبرة واالختص�اص والتجرب�ة

العملي�ة ،ويرغب يف ترش�يح نفس�ه ملنصب
وزاري ،يمكن�ه فع�ل ذلك عن طري�ق املوقع
االلكرتوني عىل أن يتضمن الرتش�يح السرية
الذاتي�ة وما يربهن اس�تيفاء الرشوط الوارد
ذكرها يف الدس�تور والقوانين النافذة ،وذلك
ب�د ًءا م�ن الس�اعة الثامن�ة من صب�اح يوم
الثالث�اء املوافق  ،2018/10/9ويغلق املوقع
االلكرتون�ي تلقائ ًيا عند الس�اعة الرابعة من
عرص يوم الخمي�س املوافق ،2018/10/11
كإشارة إىل التوقف عن استالم الطلبات.
واص�در رئيس مجلس ال�وزراء املكلف عادل
عبداملهدي توضيحا ً بشأن املوقع االلكرتوني
لرتشيح الوزراء يف الحكومة املقبلة.
وذك�ر بي�ان لعبدامله�دي تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،ان�ه «اش�كر االف
املواطنين الك�رام الذي�ن اس�تجابوا فقدموا
ترش�يحاتهم عبر املوقع االلكرتون�ي ،وهذا
م�ؤرش ثق�ة واس�تجابة كبيرة نعت�ز بها»،
مؤكدا انه «تم تصميم محتوى املوقع بعناية
واع�داد آلي�ات برمجية للقي�ام بغربلة اولية
للطلبات غري املكتملة وفريقا ً مخصصا ً لفرز
الطلبات الجادة عن غري الجادة».
واوضح ان «هذا االمر س�يوفر قاعدة بيانات
مبارشة س�تكون مفي�دة يف عملية تش�كيل
الحكوم�ة ويف االعم�ال وامله�ام الالحق�ة
االخرى» ،مبينا ان «انتقاد البعض سيصحح
هذا املس�ار عن�د مقارنته بالع�ادة املعروفة
الختيار الوزراء ،والقصد من ذلك هو اعتماد
مسوحات عالقات الطبقة السياسية».

واشار اىل ان «الرتش�يح لهذا املنصب ونجاح
الحكوم�ة ال يمك�ن أن يتحق�ق دون دع�م
وتأييد هذه الق�وى او اغلبها ،اضافة للدعم
الحقيق�ي ال�ذي يج�ب أن نحص�ل عليه من
الجمهور».
واك�د ان «البلد يم�ر بحالة اس�تثنائية وهي
الفجوة غري الطبيعية بني الطبقة السياسية
والجمه�ور ،وهذا االمر يتطلب حلوالً للتقليل
م�ن ارضاره�ا ،لذل�ك هن�اك تش�جيعا تاما
ملش�اركة املس�تقلني واالكف�اء النزيهين يف
ادارة دف�ة البلاد» .ولف�ت اىل ان «املس�تقل

الذي سريشح عن طريق االحزاب قد ال يبقى
مستقالً عىل االغلب ،كما تبني معظم الحاالت
يف التج�ارب املاضي�ة ،م�ع رضورة االق�رار
بامتالكن�ا كف�اءات عظيم�ة بين الجمهور
واملس�تقلني ،وهو ما يوج�ب االنفتاح عليها
لالس�تفادة منها يف مهمتن�ا الحالية واملهام
املس�تقبلية» .م�ن جانب آخر ،أش�ار رئيس
الوزراء املكلف إىل أنه سيس�تمر يف مشاوراته
بش�تى الط�رق ومع كل من ل�ه عالقة بهذه
العملية ،الس�يما مع مس�ؤويل الكتل املمثلة
يف مجلس النواب .وقدم اعتذاره من رؤس�اء

البعثات الدبلوماس�ية والشخصيات الرفيعة
عن تنظيم لقاءات خالل هذه املدة ،باستثناء
حاالت خاصة جداً ،كممثل األمني العام لألمم
املتح�دة .وأوضح أن هذه البعثات تس�تطيع
نقل الرس�ائل ،س�واء عبر وزارة الخارجية
أو األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء أو بمكتبه
أو ع�ن طريق الربي�د االلكرتون�ي واملكاملات
الهاتفي�ة .وأك�د عب�د امله�دي أنه ل�م يخوّل
أي ش�خص أو جه�ة الترصي�ح والتفاوض
باس�مه ،مهم�ا كان�ت درج�ة القراب�ة أو
العالقة الشخصية أو السياسية أو املسلكية،
مبيّنا ً أن�ه إىل حني بناء التش�كيالت الخاصة
والرسمية سيقترص الترصيح عىل ما يصدر
م�ن املكتب اإلعالمي ال�ذي ينرش بياناته عىل
موقعه الرس�مي الوحيد يف فايسبوك وتويرت
وم�ا ُيرس�ل مب�ارشة إىل وس�ائل اإلعلام.
وفتحت خط�وة عبد املهدي باب التس�اؤالت
عن جديّة هذه الخط�وة ،وإذا ما كانت فعالً
قابلة للتحقق ال س�يما يف ّ
ظل الضغوط التي
يعانيها من األحزاب لفرض مرشحيها.
إال أن مواقع التواصل االجتماعي عجت أيضا ً
ب�اآلراء املتفاءلة يف إمكانية تش�كيل حكومة
تكنوقراط يقودها عب�د املهدي لحل األزمات
التي عانى منها العراق طوال األعوام املاضية.
بالرتافق م�ع ذلك ،فقد اتف�ق الرئيس برهم
صال�ح ورئيس الحكومة املكل�ف عبداملهدي
على أهمية إتمام مس�ار تش�كيل الحكومة
الجديدة ضمن املواقيت التي أقرّها الدستور.
وج�اء ذل�ك خلال اجتم�اع بني املس�ؤولني

الرفيعين يف بغ�داد ،حيث أكدا على «أهمية
تس�خري جميع الطاق�ات لتش�كيل حكومة
قوي�ة ق�ادرة عىل تلبي�ة طموح�ات املواطن
العراق�ي ،وتقدي�م الخدم�ات الرضورية إىل
املواطنين لضمان أبس�ط مقوم�ات العيش
الكريم» .عىل الصعيد الدويل ،أكد االمني العام
لألمم املتحدة انطوني�و غوترييس ،يف اتصال
هاتفي برئيس مجل�س الوزراء املكلف عادل
عب�د املهدي اس�تمرار بالده بدع�م العراق يف
جميع املج�االت .وقال مكتب�ه يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،إن «رئيس
مجلس الوزراء املكلف عادل عبد املهدي تلقى
اتصاال هاتفيا من االمني العام لالمم املتحدة
انطونيو غوترييس» .وأضاف ان «غوترييس
هن�أ ع�ادل عب�د امله�دي بمناس�بة تكليفه
بتش�كيل الحكوم�ة» ،مؤك�دا «دع�م االم�م
املتحدة للعراق يف جميع املجاالت واس�تمرار
برامجه�ا يف الع�راق ،اضافة اىل م�ا يحتاجه
يف برام�ج االس�تقرار واالعم�ار والقطاعات
االخرى».
واك�د عبد امله�دي على «اهمية زي�ادة دعم
املجتمع الدويل للعراق خالل املرحلة املقبلة يف
مختلف املجاالت بع�د ان حقق االنتصار عىل
االره�اب ،ويتجه ملرحلة البن�اء لجميع مدنه
وتوفري الخدمات لشعبه».
وتابع البي�ان انه «جرى خالل االتصال كذلك
مناقش�ة االوضاع العامة يف العراق واملنطقة
والتأكيد عىل ان الع�راق يتجه ملرحلة جديدة
تخدم تطلعات مواطنيه».

رئيس اجلمهورية بعد لقاء العيداين يشدد عىل رضورة تفعيل القوانني الصادرة بشأن البرصة
بغداد  /المستقبل العراقي
شدد رئيس الجمهورية برهم صالح،
ام�س الثالث�اء ،على رضورة تفعيل
القوانني الصادرة بشأن البرصة ،مبينا
ان البرصة عاصمة العراق االقتصادية
«ورافع�ة وضمان�ة ازده�اره» ،فيما
اكد عزمه عىل تنظيم حوار وطني من
اج�ل معالجة املش�اكل الت�ي تعانيها
املحافظات.وق�ال صالح خالل مؤتمر
صحف�ي يف اعق�اب لقائ�ه م�ع وف�د
محافظ�ة البصرة ،نشره مكتب�ه
االعالم�ي وتلقت املس�تقبل العراقي،

نس�خة من�ه ،إن «موض�وع البصرة
وانهاء معاناتها يحتل موقع االولوية
يف اهتماماتن�ا» ،مؤك�دا عىل رضورة
ان «تكون البرصة عاصمة كل العراق
االقتصادي�ة فعلا وب�كل املقايي�س
ورافع�ة وضمان�ة ازده�اره وحماية
مستقبله».
واضاف صالح« ،نحن نتابع باهتمام
بال�غ وأوال بأول مطال�ب واحتياجات
ابن�اء محافظ�ة البصرة ومعاناتهم
كم�ا يتضامن مع تطلعاتهم ويخطط
للعمل عىل اكثر من مس�توى من اجل
تحقيقها» ،معربا عن عزمه «التعاون

الت�ام م�ع الحكومة املقبل�ة لتحقيق
سلسلة من االجراءات الفعلية».
وش�دد رئي�س الجمهوري�ة على
«رضورة تفعي�ل القوانين الص�ادرة
بش�أن البرصة ،وكذلك قان�ون املوارد
املائية والعمل عىل حل مش�اكل املياه
والكهرباء واالس�كان والبطالة وكري
االنهر وبناء امل�دارس وتوفري املالكات
االمنية الالزمة عىل املدى االني وكذلك
االسرتاتيجي» ،معربا عن ثقته القوية
بـ»ام�كان جع�ل البصرة عاصم�ة
ثقافية للعالم االسالمي».
واك�د صال�ح انه ع�ازم على «تنظيم

ح�وار وطن�ي م�ن اج�ل معالج�ة
املش�اكل التي تعانيها املحافظات ويف
مقدمته�ا البرصة واملوصل» ،مشيرا
اىل «ل�زوم تطبيق بنود الدس�تور التي
تخ�ص املحافظ�ات وتحدي�د العالقة
بني ال�وزارات االتحادي�ة والحكومات
املحلية وتنظيم عملية اطالق املوازنات
الخاص�ة به�ا يف الوقت اللازم وعدم
اعاقتها» .وعبر الرئيس برهم صالح
عن اهتمامه بـ»حشد الدعم االقليمي
والدويل ملعالجة قضية املياه وتشجيع
االستثمارات العمار البرصة وتحديثها
عىل كافة االصعدة آمال ان تعود لتكون

الربملان يسمي مقرري جملسه ..ويصوت عىل تشكيل اللجنة املؤقتة لتعديل نظامه الداخيل
بغداد  /المستقبل العراقي
ص�وت مجل�س النواب ،أم�س الثالث�اء ،عىل
اختيار مقررين له ،وأيضا ً عىل تشكيل اللجنة
النيابية املؤقتة لتعديل نظامه الداخيل.
وقال مصدر برملاني ان «مجلس النواب صوت

خالل جلسته الخامس�ة عىل تسمية النائبني
خديجه علي وبرهان الدين اس�حاق مقرري
ملجلسه».
ب�دوره ،ق�ال مص�در برملان�ي منفص�ل ،ان
«مجل�س النواب ص�وت عىل تش�كيل اللجنة
النيابي�ة املؤقت�ة لتعدي�ل نظام�ه الداخلي

واملكونة من  17نائبا».
واض�اف املصدر الذي طلب عدم الكش�ف عن
اس�مه ،ان «اللجنة مكونة م�ن النائب جمال
عبدالزهرة ،النائب عبدالخالق العزاوي ،النائب
هوشيار عبدالله ،النائب طه الدفاعي ،النائبة
وح�دة الجميلي ،النائ�ب خالد ج�واد ،النائب

بدر تتمسك بوزير الداخلية وتتحدث
عن اطراف تدعم بقاءه بقوة

اجلامعة العربية تناقش دعم اعامر املناطق العراقية
املترضرة من «داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي
اضافـ�ت الـلـجـن�ة االســتـش�اريـة ملجلـ�س
وزراء االس�كان والـتعمير الع�رب يف الجامع�ة
العربي�ة ،بن�دا يخـ�ص دعـ�م اعـم�ار املناط�ق
املترضرة من”داعش” .وقال وكيل وزارة االس�كان
واالعمار استربق ابراهيم الشوك يف ترصيح اوردته
صحيف�ة “الصب�اح” الرس�مية ،إن “الــعــ�راق
قــ�دم مـقـتـرحـ�ا فـ�ي االجـتـمـ�اع الــ64
للجنة الـفـنـيـة الـعـلـمـيـة االسـتـش�ـاريـة
ملـجـلـس وزراء اإلس�ـكـان والتعمير الـعـرب،

يقضي باضاف�ة بن�د دائـم يخ�ص الدع�م الفني
املطل�وب العـادة اعمار املناط�ق التي ترضرت من
قبل داعش”. .واضاف الشوك ،ان “الـدول العـربية
اس�تـجـابت ملـطـلـبـنا هـذا وتــفــهــمــت
وضــ�ع الع�راق والحاج�ة املطلوبة» ،كاش�فا يف
الوقت نـفـسـه عــن “وجود  16الــف وحـــدة
س�كنية فـ�ي املـوصـ�ل تـحـتاج الــ�ى دعــم
مـن الـش�ـركـات العربية” .وبدأت امس االثنني،
أعم�ال اللجن�ة عىل مس�توى كـبار املـس�ؤولـني
ومـمـثـلـي وزارات اإلس�ـكـان والتعمري بالدول
العربي والتي ستستمر عىل مدى ثالثة ايام.

ارش�د الصالحي ،النائب عباس شعيل ،النائب
منصور مرعي�د ،النائبة عالية نصيف ،النائب
رسك�وت لطي�ف ،النائب مثنى امين ،النائب
ريي�وار طه ،النائب ثامر ذبيان ،النائب صباح
الس�اعدي ،النائ�ب طلال الزوبع�ي ،النائب
عبدالرحمن عمر».

بغداد  /المستقبل العراقي

رأت منظمة ب�در بزعامة هادي العامري،
أمس الثالث�اء ،ان التفجريات األخرية التي
ش�هدتها العاصم�ة بغ�داد ومحافظ�ات
اخرى لن تؤثر عىل تسنم القيادي يف الحزب
قاس�م األعرج�ي وزارة الداخلي�ة ب�دورة
ثانية يف حكومة عادل عبد املهدي املرتقبة.
وقال القيادي يف املنظم�ة رزاق الحيدري،
ان «رب�ط التفجيرات االخيرة يف بغ�داد
واملحافظات ،بقضية اعادة ترشيح قاسم

االعرجي لوزارة الداخلية امر مس�تبعد»،
مبينا ان «ه�ذه التفجيرات تقف خلفها
داع�ش وهدفه�ا ه�و اثب�ات وجودها».
وبين الحي�دري ان «الدعوات السياس�ية
والش�عبية واالعالمي�ة لبق�اء األعرجي يف
منصب�ه مس�تمرة وه�ي يف تزاي�د ،فهي
تأت�ي الثبات األعرجي نجاح�ه» .واكد ان
«التفجريات األخرية لن تؤثر عىل الدعوات
ابقاء قاسم االعرجي وزيرا للداخلية ،كما
ولن تؤثر عىل حظوظه بالبقاء يف منصبه،
بحكومة عادل عبد املهدي املرتقبة».

احلشد الشعبي ينفي ترصحيات نسبت للمهندس بشأن رواتب مقاتليه
بغداد  /المستقبل العراقي
نفى إعالم هيئة الحش�د الش�عبي،
أمس الثالثاء ،ترصيح�ات تناقلتها
وسائل إعالمية ُنسبت لنائب رئيس
الهيئ�ة أب�و مهدي املهندس بش�أن
زي�ادة روات�ب منتس�بي الحش�د

الشعبي ،فيما أوضح أن هناك زيادة
للرواتب بقيم�ة  125ألف دينار ملدة
ثالثة أش�هر فقط وه�ي عبارة عن
مخصصات بدل طعام السابقة.
وق�ال إعالم الحش�د يف بي�ان تلقت
«املستقبل العراقي» نسخة منه ،إنه
ينف�ي «ما تداولت�ه مواقع التواصل

االجتماع�ي بش�أن ترصيح�ات
ُنس�بت لنائب رئيس هيئة الحش�د
الش�عبي أب�و مه�دي املهن�دس»،
مضيف�ا ً «ال صحة لعقد اجتماع مع
أم�راء االلوية ،والترصيح�ات التي
تتعلق بزيادة رواتب منتسبي هيئة
الحشد».

وأوضح ،أن «زيادة الرواتب ستكون
فق�ط  125أل�ف دين�ار عراق�ي
فقط ومل�دة ثالثة ش�هور أي عودة
مخصص�ات ب�دل طعام الس�ابقة
وهذا وفقا ً ملا منحته رئاسة الوزراء
ووزارة املالي�ة م�ن مبال�غ لهيئ�ة
الحشد ،مع السعي املستمر ملخاطبة

الجهات املعنية بزيادة التخصيصات
املالية لهيئة الحشد ومنتسبيها بما
يتناس�ب م�ع املجهود الكبير الذي
قدمه املجاه�دون يف التصدي للزمر
اإلرهابية فضال عن السعي لتحسني
املس�توى املعييش لعوائل الش�هداء
واملضحني».

حارضة الخلي�ج األهم كما كانت عرب
التاري�خ» ،داعي�ا س�لطات املحافظة
اىل «تقدي�م خطط دقيقة وموضوعية
الحتياج�ات املحافظ�ة واملش�اريع
املطلوب�ة ملواجهة كل الصعوبات التي
تواجهها املحافظة حاليا».
من جانبه ،استعرض محافظ البرصة
واعض�اء الوف�د املش�اكل والعقب�ات
الت�ي تواجهها البصرة حاليا يف كافة
املج�االت ،معربين عن املهم بـ»قدرة
الرئي�س على املس�اهمة الفعالية يف
التقدم نحو مرحل�ة االعمار والتطور
والحياة الكريمة».

كتل كردية تطالب بـ «تقيص احلقائق» يف انتخابات
برملان كردستان
بغداد  /المستقبل العراقي
قدم�ت الكت�ل الكردي�ة «الجماع�ة االسلامية
حرك�ة التغيري والجيل الجدي�د» ،أمس الثالثاء،
طلب�ا ً بتش�كيل لجن�ة «تقصي الحقائ�ق» يف
انتخاب�ات برملان اقليم كردس�تان التي جرت يف
الثالثين من ايل�ول املايض .وق�ال النائب احمد
حاج رش�يد يف مؤتمر صحفي مشترك عقدته،
الكتل الكردية الثالث ،إن تلك الكتل «قدمت طلبا
اىل وزارة الداخلية لتشكيل لجنة تقيص حقائق
يف انتخاب�ات  ٣٠ايلول» .واش�ار اىل أن «هنالك
خروق�ات وتزوير واس�تخدام ادوات ووس�ائل
الدول�ة م�ن مستمس�كات ثبوتي�ة وهوي�ات
اح�وال املدنية» .وكان النائ�ب عن كتلة التغيري
هوش�يار عب�د الله ق�د اتهم ،اول ام�س االحد،

الحزبني الرئيس�يني يف اقليم كردس�تان بتزوير
املستمس�كات يف الدوائر االتحادية الستخدامها
باالنتخاب�ات ،وطالب بتش�كيل لجن�ة لتقيص
الحقائق وإحالة كافة املتورطني يف ذلك للقضاء.
واعلنت مفوضية االنتخابات باقليم كردستان،
يف الراب�ع من ترشي�ن ،االول الح�ايل ،عن نتائج
انتخاب�ات االقلي�م الت�ي ج�رت يف الثالثني من
ايلول امل�ايض .وبحس�ب املفوضية فقد حصل
الديمقراطي الكردستاني عىل  595592صوتاً،
وحص�ل االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني على
 ، 287575فيما حصلت حركة التغيري 164336
والجي�ل الجدي�د  113297صوت�اً ،والجماع�ة
االسلامية  94992وقائم�ة االصلاح 69477
وقائم�ة العصر  13708والح�زب الش�يوعي
الكردستاني  7069صوتا.

املحكمة االحتادية تؤجل النظر بدعوى نظام توزيع
املقاعد النيابية اىل الشهر املقبل
بغداد  /المستقبل العراقي
نظرت املحكمة االتحادية العليا ،أمس الثالثاء،
بدعوى تخص نظ�ام توزيع املقاعد يف مجلس
النواب رقم ( )12لس�نة  ،2018وقررت تأجيل
املرافع�ة إىل ي�وم  13م�ن الش�هر املقبل.وقال
املتحدث الرس�مي للمحكمة إياس الساموك يف
بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
إن «املحكمة االتحادية العليا عقدت جلس�تها
برئاس�ة الق�ايض مدح�ت املحم�ود وحضور
القض�اة االعضاء كافة ،ونظ�رت طعنا يخص

نظ�ام توزي�ع مقاعد مجل�س الن�واب ،حيث
خاصم املدعي يف دعواه رئيس مجلس مفويض
املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات /إضافة
لوظيفته».وأض�اف ان «املحكم�ة طلب�ت من
املدعي تقديم مذكرة ايضاحي�ة لبيان دعواه،
واش�عرته ب�أن دوره�ا ينص�ب على النظر يف
دس�تورية الترشيع�ات ولي�س ع�دم قانونية
االجراءات» .وأش�ار إىل أن «املحكمة االتحادية
العلي�ا طلبت أن تقدم املذك�رة قبل عرشة ايام
م�ن موعد املرافعة القادمة التي س�تكون يوم
.»2018 /11 /13
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حمافظ البرصة يبحث عروض رشكة كورية
حلل أزمة املياه
البصرة  /المستقبل العراقي
بحث محافظ البرصة اس�عد العيداني ،عروضا ً
تقدم�ت بها رشك�ة «دايو» الكوري�ة الجنوبية
لحل أزمة مياه الرشب يف املحافظة.
وذكر املكت�ب االعالمي للعيدان�ي يف بيان تلقته
«املس�تقبل العراق�ي» ،ان االخير «اس�تقبل يف
مكتب�ه بالبرصة ،بحضور رئيس هيئة الحش�د
الش�عبي يف املحافظ�ة عم�ار الجعف�ري ،وفدا ً
م�ن رشكة (داي�و) الكوري�ة الجنوبي�ة وبحث

معه�م عروضا ً لتنفيذ مش�اريع تحلية املياه يف
املحافظة».
واك�د العيدان�ي بحس�ب البي�ان على «س�عي
الحكومة املحلية باالس�تعانة بشركات عاملية
ورصين�ة ق�ادرة عىل تنفي�ذ مش�اريع خاصة
بتحلية املياه يف املحافظة».
واضاف ان «الحكومة املحلية يف البرصة ما زالت
تدرس مختلف العروض والدراس�ات التي تقدم
يوميا ً م�ن مجموعة رشكات عاملي�ة لها اعمال
مماثل�ة يف الدول العربية واالوروبية ،ومن بينها

رشك�ة (دايو) الت�ي قدمت دراس�ات وعروض
بخص�وص مش�اريع تحلي�ه املي�اه الت�ي تهم
املواطن البرصي».
وبني العيداني انه «رغم تقديم عرشات العروض
من مختل�ف الرشكات العاملي�ة اال ان الحكومة
املحلي�ة حريصة على اختيار افض�ل الرشكات
الرصين�ة القادرة عىل انش�اء مش�اريع تحلية
املياه».ولف�ت اىل ان «املواط�ن البرصي ينتظر
تنفيذ مش�اريع املياه التي ت�دوم ألعوام طويلة
لخدمة ابناء املدينة.

بغداد  /المستقبل العراقي

أدوية سامراء تستأنف انتاج قطرات العيون
بعد توقف دام « »9أشهر
بغداد  /المستقبل العراقي
تس�تعد الرشكة العامة لصناع�ة االدوية
واملس�تلزمات الطبي�ة يف س�امراء احدى
رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن لطرح
انتاجه�ا من قطرات العي�ون قريباً.ونقل
بيان للوزارة ورد لـ»املس�تقبل العراقي»،
عن مدير ع�ام الرشكة لي�ث عبدالرحمن
العزاوي قوله ان «قس�م قط�رات العيون
ع�اود العمل واالنتاج بعد توقفه يف ش�هر

كانون الثاني من العام الحايل بسبب عدم
توفر املواد األولية وصعوبة وصول عبوات
التعبئ�ة م�ا انعك�س س�لبا على الواقع
االنتاج�ي وامل�ايل للرشك�ة لوج�ود طلب
واقبال كبري عليها من قبل الس�وق املحيل
ووزارة الصحة».وأش�ار اىل ان «الرشك�ة
اتخذت كامل اس�تعداداتها للب�دء بتنفيذ
الربنام�ج االنتاجي لش�هر ترشي�ن االول
الجاري النت�اج نوعني من قطرات العيون
هما ناسوفرين ( )Nasophrinونازوردين

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 منه انه «ت�م رصف دفعة جدي�دة من س�لف املتقاعدين
املدنيني والعسكريني لنحو  4808متقاعدين».
وأوضح البيان ،ان «رصف تلك السلفة تم عن طريق ابالغ املتقاعد
عرب إرس�اله رس�الة 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.

( )Nazordinبواق�ع ( )300ال�ف قنين�ة
اضافة اىل انتاج اشكال صيدالنية اخرى».
واكد العزاوي ان «قس�م قط�رات العيون
مجهز باح�دث املكائن واملعدات االيطالية
بطاق�ة انتاجية ( )7200قنينة /س�اعة
وينتج وفق الدس�اتري العاملي�ة االمريكية
والربيطاني�ة» الفت�ا يف الوق�ت ذاته اىل ان
«املنتج يمتاز بجودته وق�وة فاعليته بما
يلبي احتياجات ومتطلبات وزارة الصحة
والسوق املحيل.

الرتبية تؤكد االبقاء عىل الضوابط الوزارية اخلاصة بقبوالت الدراسة املسائية للعام احلايل

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الرتبي�ة ،ابقائه�ا نف�س ضوابط قبول
الطلبة يف الدراس�ة املس�ائية ،محددة اعم�ار التالميذ
والطلبة الذين يس�مح له�م بالدوام يف تل�ك املدارس ،
للعام الدراسية الحايل . 2019 – 2018

وقال�ت الرتبي�ة يف بيان تلقت�ه «املس�تقبل العراقي»،
ان»املديري�ة العام�ة للتقوي�م واالمتحان�ات أعلن�ت
ع�ن ضواب�ط القبوالت بم�ا يخص املدارس املس�ائية
وأعمار الطلبة الذين يسمح لهم بالدوام فيها» ،مبينة
ان»الضوابط والقبوالت تأتي على النحو االتي (يقبل
الطالب يف الدراس�ة االبتدائية املسائية من كان عمره

 17س�نة فما دون للذكور  19فما دون لإلناث و يقبل
يف الدراسة املتوسطة املسائية من كان عمره  20سنة
فم�ا دون للذكور  22س�نة فما دون لإلن�اث)  ،وتابع
البيان انه يقبل يف الدراسة اإلعدادية املسائية من كان
عمره  25س�نة فما دون للذكور و 27س�نة فما دون
لإلناث  ،و يس�مح للطالب الراس�ب سنتني متتاليتني

يف امل�دارس الصباحي�ة  ،بال�دوام س�نتني يف امل�دارس
ُ
عمره ضمن االعمار املحددة
املسائية برشط ان يكون
آنفا ً  ،وكذلك الحال بالنس�بة للطالب الراس�ب سنتني
متتاليتني يف الدراس�ة املس�ائية ال يحق له االس�تمرار
بال�دوام حتى ل�و كان عمره ضمن االعم�ار املصادق
عليها من قبل الوزارة».

احلشد الشعبي يعلن املنتجات النفطية تعزز أسطوهلا الناقل للمشتقات بـ « »148من إنتاج الرشكة العامة لصناعة السيارات
عن مهامه خالل
الزيارة االربعينية
بغداد  /المستقبل العراقي
أوضح مسؤول مكتب النجف التابع لهيئة
الحشد الش�عبي قاس�م الخاقاني ،مهام
ومحاور الحش�د الش�عبي خلال الزيارة
االربعينية.
وقال الخاقاني بحسب بيان العالم الحشد
الش�عبي تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي»،
ان «ق�وات الحش�د الش�عبي ستش�ارك
بمحوري�ن ضم�ن خط�ة تأمين زي�ارة
اربعيني�ة االم�ام الحسين (ع)» ،الفتا اىل
ان» املحور األول أمني استخبارية والثاني
سيكون خدميا وصحيا».
واض�اف الخاقان�ي ان «ق�وات الحش�د
الشعبي عززت قطعاتها يف خط الصد األول
يف بادي�ة النجف لتوفير الحماية الكافية
للمحافظ�ة» ،الفت�ا اىل ان «هن�اك اربع�ة
الف متطوع ضمن قوات الحش�د الشعبي
غري حاملة للسلاح سيش�اركون بخطة
زيارة االربعينية لتقديم الخدمات الالزمة
للزائرين ومساندة رجال الرشطة واملرور
عىل طول الطريق نجف  -كربالء».
وتابع انه «ستش�ارك املفاز الطبية التابع
للحشد الشعبي وعجالت الدعم اللوجستي
ضم�ن الخطة االمني�ة لتوفير الخدمات
الالزمة للزائرين.

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطية،
اليوم الثالث�اء ،عن تعزيز أس�طولها الناقل
للمش�تقات ب�ـ  148ش�احنة بالتعاقد مع
الرشكة العام�ة لصناعة الس�يارات ،مبينة
ان ه�ذا التع�اون ت�م لتس�هيل عملي�ة نقل
املش�تقات النفطي�ة اىل الف�روع واملناف�ذ
التوزيعية يف بغداد واملحافظات.
وذكر مدير عام رشكة التوزيع كاظم مسري
ياسين يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي»،

واصلت الرشكة العام�ة للصناعات الفوالذية
بالتع�اون مع رشكة ايراني�ة عمليات تنصيب
خط الساندويج.
وذكر بيان للرشكة ،تلقته «املستقبل العراقي»،
انه» بارشاف ومتابع�ة االدارة العليا ،تتواصل
الجهود الكم�ال عمليات رب�ط وتنصيب خط
الس�اندويج يف مصنع الهياكل التابع للرشكة
العامة للصناعات الفوالذية احدى تش�كيالت
وزارة الصناع�ة واملع�ادن م�ن قب�ل رشك�ة
كرمدان االيرانية وبمش�اركة ملاكات معمل
ش�يد  Bومن ث�م تش�غيله بعد اتم�ام جميع
عملي�ات التنصي�ب بع�د ان تم تحوي�ر الخط
باستخدام مادة البنتان يف التصنيع كونها غري
ضارة بالبيئة».
واض�اف» س�يكون الخ�ط االنتاج�ي جاهزا
للعم�ل لرف�د ال�وزارات والشركات عىل وفق
احدث املواصفات العاملية».
يذكر ان الرشك�ة العامة للصناعات الفوالذية
تع�د رصحا صناعي�ا متكاملا وحاصلة عىل

يف املحافظ�ات وف�ق آلي�ة تقس�يم منظمة
وحس�ب إحتياجات كل فرع» ،مبينا انه «تم
تس�ليم ف�روع ( نين�وى – االنب�ار – صالح
الدي�ن) حصته�م الكامل�ة نظ�را ً لتعرضها
لظروف أمنية إستثنائية».من جانبه أوضح
مدي�ر هيئ�ة النق�ل يف رشكة التوزي�ع وليد
خالد علوان ،أن «الش�احنات التي إستلمتها
هيئة النقل تم طلبها وفق أحدث املواصفات
الفني�ة العاملي�ة ومعايير السلامة العامة
الدولي�ة والعراقي�ة» ،الفتا اىل أنه�ا «مزودة
بأنظم�ة نق�ل حرك�ة ( ) GEAR-BOX

املتطورة باإلضافة اىل العديد من املتحسسات
اإلضافي�ة الت�ي ت�زود الس�ائق بمعلومات
مفصل�ة عن حال�ة عمل أجزاء الش�احنة».
وتاب�ع ان «هيئ�ة النق�ل التابع�ة لرشك�ة
التوزيع نظمت دورات مجانية يف مقر رشكة
التوزيع ودورات أخ�رى يف فروعها املنترشة
يف املنطقة الغربية وفوع املنطقة الوس�طى
وكذلك فروع دي�اىل وكركوك لغرض تعريف
س�ائقي الرشكة ح�ول طريقة اإلس�تخدام
األمثل لهذه الشاحنات والتحديثات املُضافة
إليها نظرا ً ملواصفاتها الفنية العالية .

املوارد املائية تبحث مع اساتذة من جامعة
االنبار ترشيد االستهالك املائي
بغداد  /المستقبل العراقي
بحثت وزارة املوارد املائية ،مع اس�اتذة من جامعة االنبار ترشيد
االس�تهالك وتنمي�ة امل�وارد يف املحافظة.وذكرت ال�وزارة يف بيان
تلقته «املستقبل العراقي»  ،إن «وزير املوارد املائية حسن الجنابي
التقى عددا من االس�اتذة بجامعة االنبار لبحث التعاون املشترك
يف مجال البحث العلمي بش�ؤون املياه وتنمية أدارة املوارد املائية
وترش�يد االس�تهالك وكذلك دعوة الباحثني واملختصني يف الوزارة
لالس�هام واملش�اركة يف املؤتم�ر العلمي ال�دويل االول الذي تقيمه
جامع�ة االنبار بمناس�بة اليوم العامل�ي للمياه».واضافت انه «يف
خت�ام اللقاء تم منح الجنابي درع جامع�ة االنبار تقديرا ً وتثمينا ً
لجهوده وللوزارة يف خدمة العملية االروائية يف البالد.

اتباع آلية جديدة لرتويج املعامالت
التقاعدية لذوي الشهداء

البرصة تكشف :تسلمنا « »258مليار من املوازنات و « »229من ايرادات املنافذ
البصرة  /المستقبل العراقي
أعلن مدير قس�م العقود الحكومي�ة يف محافظة البرصة
والء عب�د الكري�م ،ان األم�وال الت�ي مولت به�ا البرصة
من موازنتها التش�غيلية والبتر ودوالر بلغت  258مليار
دين�ار ،فيما تم تزويد املحافظ�ة فيما بعد بـ  229مليار
كأموال إضافية من إيرادات املنافذ الحدودية لغاية نهاية
آب امل�ايض فضال ع�ن  9مليارات دين�ار والتي خصصت
لقطاع�ات الرتبية و 3مليارات ملديري�ة املاء و 3مليارات
أخرى ملاء أم قرص .وقال عبد الكريم يف مؤتمر صحايف ،أن
«مبالغ الـ 229ملي�ار خصصت بأجمعها لقطاع املاء يف
البرصة ووضعت عىل أساس�ها خطة للمعالجة الرسيعة
مللوح�ة وتلوث املي�اه قبل قدوم الصي�ف املقبل لتاليف ما

الصناعات الفوالذية بالتعاون مع رشكة ايرانية
تواصالن عمليات تنصيب خط الساندويج
بغداد  /المستقبل العراقي

أن «الرشكة تس�عى لتحقيق أفضل النتائج
يف عملها ،حي�ث اخذنا بعين اإلعتبار تزايد
الحاج�ة املس�تمرة لكاف�ة أن�واع املنتجات
ً
خاص�ة تل�ك الت�ي تس�د حاج�ة
النفطي�ة
املواطنين بإس�تمرار يف كاف�ة املحافظ�ات
وكذل�ك املناط�ق املح�ررة» ،مؤك�دا س�عي
«الرشك�ة الحثي�ث لتحدي�ث امللاك العامل
م�ن ش�احنات النقل من خلال التعاقد مع
الرشكة العامة لصناعة السيارات».
واض�اف انه «تم إس�تالم  148ش�احنة من
اص�ل  200حيث وزعت على فروع الرشكة

الرافدين يعلن رصف وجبة
جديدة من سلف املتقاعدين

ش�هادة الجودة العاملية اذ انه�ا تمتلك معامل
متخصص�ة ولديه�ا االمكاني�ات الكافي�ة
والخطوط االنتاجي�ة لتجهيز قطاعات الدولة
باحتياجاتها م�ن مختلف االعمدة الكهربائية
والقضب�ان الحديدي�ة والكرفانات واس�يجة
الط�رق الرسيع�ة واعم�دة االن�ارة والك�رات
الفوالذية والسالس�ل الحديدية واملس�بوكات
بمختلف انواعه�ا واش�كالها وتصنيع اختام
التس�ييل وكذل�ك تصني�ع العالم�ات املرورية
وانتاج سائل االوكسجني.

حدث خالل هذا العام نتيجة تلوث وشحة املياه».
وتابع ان�ه «يجري العم�ل حاليا مع عدد م�ن الرشكات
العاملية لتنضيج الخطة الت�ي تقوم عىل تأهيل محطات
التصفية إضافة إىل إقام�ة محطات تحلية وربط أنابيب
جدي�دة لتل�ك املحط�ات» ،مبين�ا ان «املحافظ�ة تعم�ل
بالتنس�يق م�ع مديرية امل�اء واستش�اريني عامليني عىل
انج�از مجموعة من املش�اريع إليج�اد املعالجات ألزمة
املياه وفق حلول قريبة األمد وأخرى متوسط األمد ضمن
األموال املتاحة لديها.
واعتبر عبد الكري�م أن «املرشوع الرئيس لحل مش�كلة
املاء والكهرباء بالبرصة إنش�اء املحطة الحرارية» ،الفتا
إىل «تلق�ي املحافظة وعودا من رئاس�ة ال�وزراء بإحالة
ذلك املرشوع إىل رشكة استش�ارية تمهيدا للبدء بتنفيذه

مطلع العام املقبل».
وبين ان «املبالغ االخرى خصصت الجراء اعمال مجاري
طارئ�ة للبرصة ملن�ع حدوث تلوث يف االنهر حيث س�تتم
إحال�ة ذلك املشروع الحدى الرشكات فضال عن انش�اء
مجموع�ة من الخطوط الناقلة ملي�اه املجاري والتي قال
بانه�ا تفتقر ملث�ل هذه الخطوط منذ س�بعينيات القرن
امل�ايض ،اضاف�ة اىل تاهيل محط�ة مج�اري الرباضيعة
وانشاء محطة يف حي الحسني والدير».
بني مدير قسم العقود الحكومية يف محافظة البرصة ان
«تلك االعمال ستتم املبارشة بها قبل نهاية العام الجاري
فيما سيتم استغالل االموال العادة العمل بمشاريع البنى
التحتي�ة املتوقف�ة نتيجة ع�دم دفع مبالغه�ا للرشكات
االستثمارية.

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت مؤسس�ة الشهداء ،عن اتباع الية جديدة يف ترويج املعامالت
التقاعدية لذوي الشهداء».وقالت املؤسسة يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة منه ،ان «مدير عام دائرة شهداء ضحايا االرهاب
ط�ارق املن�دالوي ،بحث م�ع رئيس هيئ�ة التقاع�د الوطنية احمد
الساعدي ،املشكالت واملعوقات التي تواجه عمل املؤسسة يف تفعيل
قانون  57لس�نة  2015وآلي�ة ترويج املعامالت للمس�تفيدين من
ذوي الشهداء».واش�ارت اىل ان «رئيس هيئ�ة التقاعد الوطنية اكد
اتباع آلية جديدة يف ترويج معامالت ذوي الشهداء واصدار الهويات
التقاعدية يف بغداد واملحافظات بالتعاون بني دائرة تقاعد ش�هداء
ضحايا االرهاب ومكتب تنسيق التقاعد يف املؤسسة.

البنك املركزي يسحب إجازة رشكة توسط لبيع
ورشاء العمالت االجنبية

السجن ملمثل رشكة أهلية استوىل
عىل « »72سيارة من الداخلية

االجنبي�ة إلح�كام تعليم�ات تنظيم عمل
رشكات التوس�ط تق�رر س�حب اج�ازة
تأسيس الرشكة».
وطال�ب البن�ك «وزارة التج�ارة بإلغ�اء
ش�هادة التأس�يس املمنوح�ة له�ا م�ن
قبلك�م» اضافة اىل ش�طب اس�م الرشكة
م�ن س�جالتكم وتزوي�د البن�ك املرك�زي
بكتاب التصفية املصدق.

غيابي
حكم
كش�فت دائرة التحقيقات يف هيأة النزاهة عن صدور
ٍّ
ٍ
بحق مُ ِّ
ِّ
مثل إحدى الرشكات املتعاقدة
بالس�جن مل َّدة سبع س�نواتٍ
مع وزارة الداخليَّة ،اس�تنادا ً ألحكام املا َّدة  /444حادي عرش من
قان�ون العقوبات؛ إللحاق�ه رضرا ً بمصلح�ة الوزارة.وذكر بيان
للنزاهة تلقته «املستقبل العراقي» ،ان «الدائرة ،أوضحت يف حديثها
ع�ن تفاصيل القضيَّ�ة ،أن محكم�ة جنايات الرصاف�ة املُ َّ
ختصة
بقضايا النزاهة حكمت عىل املُ َّتهم الهارب بالس�جن ،مُ ب ِّي ً
نة قيام
املُ َّتهم ،بوصفه مُ ِّ
مثالً إلحدى الرشكات األهلية املتعاقدة مع وزارة
ً
ِّ
الداخليَّة ،بعدم إعادة  72س�يَّ ارة من مجموع  100سيَّار ٍة ُسلمَت
له من قبل الوزارة؛ لغرض (تدريعها) وإعادتها».وأش�ارت دائرة
أن «سعر تلك الس�يَّ ارات بلغ  14مليارا ً
النزاهة بحس�ب البيان إىل َّ
دينار».ولفت البيان اىل ان «املحكمة ،بعد
و 991مليونا ً و 80أل�ف
ٍ
ِّ
القانوني ل�وزارة الداخليَّة الذي طلب
اطالعها على أقوال املُمث�ل
ِّ
الش�كوى ض َّد املُ َّتهم ،والعقد املربم بني الجانبني وإفادة الش�هود
وقرين�ة هروب املُ َّته�م ،وصل�ت إىل القناعة الكافي�ة بتجريمه».
ونوه�ت النزاه�ة اىل ان «ق�رار الحك�م ،الصادر أواخر ش�هر آب
ذكرة قبض وإج�راء التفتيش األصويلِّ
املنرصم ،تضمن إص�دار مُ َّ
ٍ
ِّ
بحق املُ َّتهم ،فضالً عن تأيي�د حجز أمواله املنقولة وغري املنقولة،
ِّ
ُ
ِّ
م�ع االحتفاظ للجه�ة املترضرة بح�ق املطالب�ة بالتعويض أمام
املحاكم املدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.

بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن البنك املرك�زي ،عن س�حب اجازة
رشك�ة توس�ط لبي�ع ورشاء العملات
االجنبية ملخالفتها التعليمات.
وذك�ر بي�ان للبن�ك تلقت�ه «املس�تقبل
العراق�ي» ،ان�ه «بالنظ�ر ملخالفة رشكة
الرسم�د للتوس�ط لبي�ع ورشاء العمالت

ذي قار »64« :الف متقدم عىل اكثر من « »3750وظيفة
ذي قار  /المستقبل العراقي
أعلن محاف�ظ ذي قار يحيى النارصي ،انتهاء فرتة التقديم عىل
 3765درج�ة وظيفية عىل مالك مديري�ة الرتبية ضمن درجات
حرك�ة املالك لع�ام  2016والتي ج�رت الكرتونيا.وقال املحافظ
يف بي�ان تلقت «املس�تقبل العراقي»نس�خة من�ه ،ان»التعيينات
الجديدة تضم  15عنوان وظيفي وتم توزيعها عىل كافة مناطق

املحافظة واقس�ام الرتبية وحسب الشواغر الناتجة عن الحاجة
الفعلية لتلك االقس�ام».واضاف ،ان»عدد املتقدمني بلغ اكثر من
 64الف متقدم».يذكر ان وزارة املالية صادقت مؤخرا عىل ٣٧٦٥
درج�ة وظيفي�ة ناتجة عن حرك�ة مالك مديري�ة تربية ذي قار
لعام  ٢٠١٦جراء متابعة خلية االزمة يف ذي قار لقرارات مجلس
ال�وزراء مع وزارة املالية ،مما نت�ج عنه اطالق درجات وظيفية
وتخصيصات مالية ملشاريع حيوية واسرتاتيجية.

بغداد  /المستقبل العراقي
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العدد ( )1765االربعاء  10تشرين االول 2018

اعالن دعوة هيئة عامة

اىل مساهمي رشكة الرشق االوسط للتأمني مساهمة خاصة الكرام ....
استنادا اىل احكام املادة  88 ، 87من قانون الرشكات رقم  21لسنة  1997املعدل وتنفيذا لقرار
مجلس ادارة الرشكة املؤرخ يف  2018 / 6 / 18يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة
صباح يوم االحد املصادف  2018 / 10 / 28الس�اعة العارشة صباحا يف مقر الرشكة الكائن
يف بغ�داد – حي الوح�دة م  906 /ز  28 /مبنى رقم  46ط 1مقابل الجامعة التكنلوجية وذلك
ملناقشة جدول االعمال التايل :
 – 1مناقشة تقرير مجلس ادارة الرشكة للسنة املالية املنتهية يف  2017 / 12 / 31واملصادقة
عليه .
 – 2مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات للس�نة املالية املنتهية يف  2017 / 12 / 31واملصادقة
عليه .
 – 3مناقشة الحسابات الختامية للرشكة للسنة املالية املنتهية يف  2017 / 12 / 31واملصادقة
عليها .
 – 4تعيني مراقب حسابات لعام  2018وتحديد اجوره .
 – 5اقرار معالجة العجز واتخاذ القرار املناسب بشانه .
 – 6ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الرشكة وتحديد مكافاتهم .
راجين حضوركم اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب صك االنابة او توكيل الغري بموجب
وكال�ة ص�ادرة من كاتب العدل على ان تودع االناب�ات او الوكاالت قبل ثالثة اي�ام من تاريخ
االجتماع ويف حالة عدم تحقق النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل االسبوع الذي يليه يف نفس
الزمان واملكان املحدد واملصادف االحد . 2018 / 11 / 4

داود عبد زاير
رئيس جملس االدارة

اعالن دعوة دائنني
نحن املصفيان املحاميان حسنني طاهر
محس�ن االسدي ووس�ام غسان ذنون
لرشك�ة بصرى للمق�اوالت والتجارة
العام�ة وال�وكاالت التجاري�ة محدودة
املس�ؤولية – ادع�و كل من ل�ه حق او
دين عىل الرشكة مراجعته عىل العنوان
التايل – عن�وان املصفي – حي املثنى م
 710 /ز  13 /د  – 67 /املصفي وسام
غسان ذنون .
املصفيان املحاميان
حسنني طاهر محسن االسدي
ووسام غسان ذنون
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�د الباج الص�ادر من البن�ك املركزي
العراقي بأسم  /نور عادل مهدي فمن
يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
ق�دم املدعي ( س�عد فرحان جاس�م )
والذي يطلب من خالله تبديل لقبه من
( الفداغ�ي ) اىل ( العبيدي ) واس�تنادا
الحكام امل�ادة  22من قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  3لس�نة  2016تقرر نرش
طلبه يف الجريدة الرس�مية فمن له حق
االعرتاض عىل طلبه يف الجريدة الرسمية
فم�ن له ح�ق االعتراض على الطلب
مراجعة املديرية خالل  15خمسة عرش
يوم من تاريخ النرش وبعكسه سينظر
يف الطلب وفق القانون .
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام  /وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقد الب�اج التابع اىل رشكة اسياس�يل
تأمني صحي بأسم  /صفا اياد ابراهيم
فم�ن يعث�ر علي�ه تس�ليمه اىل جه�ة
االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد  / 1287ب2018 / 1
التاريخ 2018 / 10 / 9
م  /اعالن تبليغ غيابي
اىل املدعى عليه  /رافد ثائر احمد
اق�ام علي�ك املدع�ي ( وزي�ر الداخلية
اضاف�ة لوظيفت�ه ) الدع�وى املرقم�ة
اعلاه وطلب الحكم بتاديتك للمدعي (
وزير الداخلية اضاف�ة لوظيفته ) اجر
املثل عن اس�تغاللك للعق�ار املرقم / 9
 675م 18العثماني�ة للفترة / 1 / 1
 2007لغاية  2018 / 7 / 22وتحميلك
املصاري�ف القانوني�ة وملجهولية محل
اقامتك حسب تبليغك عن طريق مركز
رشطة الرشقي بكتابهم املرقم 14449
املؤرخ يف  2018 / 10 / 1ورشح القائم
بالتبلي�غ احم�د محمد كام�ل ومرفقه
اش�عار مختار بعقوبة املركز  9 /حي
رقم  24املدعو ( قاس�م محمد شحل )
امل�ؤرخ يف  2018 / 10 / 1قررت هذه
املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفتني
محليتين يوميتني واس�عتي االنتش�ار
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف موعد
املرافع�ة املواف�ق 2018 / 10 / 22
الس�اعة الع�ارشة صباح�ا ويف حال�ة
ع�دم حض�ورك يف املوعد اعاله س�وف
تج�ري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق
القانون .
القايض
مهدي قدوري كريم

فقدان
فق�د الوصل الص�ادر من بلدي�ة النعمانية
املرق�م  956544يف  2017 / 1 / 19بمبلغ
 112500مائة واثنا عرش الف وخمسمائة
دينار بأس�م  /احمد فال�ح كامل فعىل من
يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  :بال
التاريخ 2018 / 10 / 1 :
اعالن مفقود
اسم املفقود  /احمد محمود عيل
بتاري�خ  2018 / 10 / 1قدم�ت ( والدته )
املدع�وة ( مائ�ده ابراهيم حسين ) تطلب
في�ه نصبه�ا قيمة علي�ك لكون�ك خرجت
بتاريخ  2006 / 12 / 26ولم تعد لحد االن
لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة
عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من
اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب
( مائده ابراهيم حسني ) قيمة عليك الدارة
شؤونك .
القايض
وميض عيل عبد القادر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  :بال
التاريخ 2018 / 10 / 8 :
اعالن مفقود
اىل املفقود  /سلوان فليح حسن
بتاري�خ  2018 / 10 / 8قدم�ت زوجت�ك
املدع�وة ( رساب احمد كاظ�م ) تطلب فيه
نصبه�ا قيمة عليك لكون�ك خرجت بتاريخ
 2015 / 2 / 11ول�م تع�د لح�د االن ل�ذا
تق�رر تبليغ�ك بالصحف املحلي�ة ويف حالة
عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من
اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب
( رساب احم�د كاظم ) قيم�ة عليك الدارة
شؤونك .
القايض
وميض عادل عبد القادر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف قره تبة
العدد  / 196 :ش 2018 /
التاريخ 2018 / 10 / 8 :
اىل  /املدع�ى علي�ه ( نزهت رحم�ن حماد
) يس�كن ناحي�ة قره تبة  /حي الش�هداء
سابقا  /مجهول محل االقامة حاليا .
م  /اعالن تبليغ
اقام�ت املدعي�ة ( نرسين ياسين محمد )
امام ه�ذه املحكمة الدع�وى املرقمة 196
 /ش  2018 /تطل�ب فيه�ا اثب�ات نس�ب
اطفاله�ا وليد وعلياء وحوراء – وملجهولية
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ
وتايي�د املختار قررت هذه املحكمة تبليغك
بموع�د املرافعة املواف�ق 2018 / 10 / 22
بالنرش يف صحيفتني محليتني يوميتني ويف
حال�ة عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض
زبري احمد محمود

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة م�ن دائرة
صحة بغ�داد الرصافة والعائ�دة اىل محمد
عباس شويل فمن يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من مستشفى
بغداد االدارة العامة بأسم  /محمود شاكر
خليفه فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف صالح الدين
االتحادية
محكم�ة جنايات صالح الدين  /الهيئة
االوىل
العدد  / 268ج2018 / 1
التاريخ 2018 / 10 / 8
اعالن
اىل املته�م اله�ارب  /ش�عالن حس�ن
مهوس درويش الفراجي
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتك تقرر
تبليغ�ك اعالن�ا بالصح�ف املحلي�ة
للحض�ور ام�ام هي�أة ه�ذه املحكمة
صب�اح ي�وم املحاكمة املص�ادف / 19
 2018 / 12الج�راء محاكمتك بدعوى
غري موجزة وفق احكام املادة  421من
قانون العقوبات رقم  111لسنة 1969
املع�دل يف قضي�ة املجنى عليه حسين
جعفر حس�ن ويف حال�ة عدم حضورك
س�تجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا
وف�ق االصول  .للتفضل باالس�تالم مع
التقدير .
القايض
عيل حسني عيل الخزرجي
رئي�س محكمة جنايات صالح الدين /
الهيأة االوىل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد /2229ب2018/
اىل املدع�ى عليه�م  -1 /حمزة خضري
عباس  -2برشى خضري عباس  -3عبد
الرحمن خضري عباس
 -4هدى خضري عباس  -5عماد خضري
عباس  -6نهاد خضري عباس
 -7س�ندس خضير عب�اس  -8من�ى
خضري عباس  -9سهى خضري عباس
 -10ذكرى خضري عباس
اعالن
اق�ام املدع�ي حسين خضير عب�اس
الدع�وى املرقمة اعلاه والت�ي تطلب
دعوتك للمرافع�ة والحكم باعادة حال
اىل ماكان عليه قبل التعاقد عىل العقار
املرقم 2475/1م 39الهورة وملجهولية
مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م
بالتبلي�غ تقرر تبليغك�م بصحيفتني
محليتني للحضور ام�ام هذه املحكمة
صب�اح ي�وم  2018/10/15الس�اعة
التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة ع�دم
حضورك�م اومن ين�وب عنك�م قانونا
س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك�م وفق
القانون
القايض
عدنان نهري الزاميل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد /1894ب2018/
اىل املدعى عليه  /عالء سالم محمود
اعالن
اقام�ت املدعي�ة ن�وال كاظ�م محم�د
الدع�وى املرقمة اعلاه والت�ي تطلب
دعوتك للمرافعة والحكم بزالة ش�يوع
العقار املرق�م  1696/5م 38الخاجية
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب
رشح القائ�م بالتبلي�غ تق�رر تبليغ�ك
بصحيفتني محليتني للحضور امام هذه
املحكم�ة صب�اح ي�وم 2018/10/15
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم
حضورك اومن ينوب عنك قانونا سوف
تجري املرافعة بحقك وفق القانون
القايض
عدنان نهري الزاميل

www.almustakbalpaper.net

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
العدد 2018 / 2238
التاريخ 2018 / 10 / 8

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
العدد 2017 / 1135
التاريخ 2018 / 10 / 9

اعالن
ورقة تكليف باحلضور
االس�م  /جوبان كلمان تيل الساكن يف الكرادة
محلة  913زقاق  45دار 6
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من كت�اب مركز
رشط�ة املس�بح املرق�م  12538يف / 10 / 4
 2018وتأيي�د املجلس املحلي لحي الكرادة لذا
تق�رر تبليغ املوم�ا اليه املذك�ور هويته اعاله
بالحض�ور اىل هذه املديري�ة خالل (  ) 60يوم
اعتب�ارا من الي�وم التايل للتبلي�غ وذلك لغرض
تس�ديد النفق�ة اس�تنادا للم�ادة  43ف  9من
قانون االحوال الشخصية

اعالن
ورقة تكليف باحلضور
اىل املدين  /مصطفى كريم حمودي يسكن الحرية
– تجاوز – شارع املدارس
لق�د تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة
الحري�ة املرق�م  4850يف  2018 / 10 / 7ورشح
املبلغ القضائي وتأييد املجلس املحيل لحي الحرية
انك مجهول محل االقامة يرجى تبليغ املوما اليه
املذكور هويته اعلاه بالحضور اىل هذه املديرية
خلال ثالثة اي�ام اعتبارا ً من الي�وم التايل للتبليغ
وذل�ك لغرض تقديم كفيل ضامن وبخالفه يصار
اىل منع س�فرك اس�تنادا ً الح�كام امل�ادة  30من
قانون التنفيذ

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 4227ش 2018 /
التاريخ 2018 / 10 / 9

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغداد/الك�رخ
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 4187ش 2018 /
التاريخ 2018 / 10 / 9
اعالن
اىل املدعى عليه /حسان هادي قاسم
اقام�ت املدعي�ة زينب م�وىس جعف�ر الدعوى
املرقمة اعاله تطالب فيها تأييد حضانة لالطفال
ليالن وعيل وملجهولة محل اقامتك حسب رشح
القائ�م بالتبليغ قرر تبليغك اعالنا ً يف صحيفتني
محليتني يوميتني للحضور امام املحكمة يف يوم
 2018 / 10 / 22ويف حالة عدم حضورك او من
ينوب عنك قانونا ً س�وف تجري املرافعة غيابيا ً
وعلنا ً وفق القانون

املنفذ العدل  /نضال درويش كاظم

اعالن
اىل املدعى عليه  /حسني يوسف ابراهيم

اقام�ت املدعية ( رؤى اس�ماعيل خلي�ل ) الدعوى
املرقمة اعاله تطالبك فيها الحكم بالنفقة املستمرة
لالطفال جوان و يوس�ف واج�رة حضانة لالطفال
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م
ً
اعالن�ا يف صحيفتني محليتني
بالتبليغ قرر تبليغك
يوميتين للحضور امام هذه املحكمة يف يوم / 22
 2018 / 10ويف حال�ة عدم حض�ورك او من ينوب
عنك قانونا ً س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا ً وعلنا ً
وفق القانون
القايض  /حممد حميسن عيل

محكمة جنح البرصة
العدد/1030 :ج2018/ 1
التاريخ2018/10/8 :
إعالن
إىل املتهم الهارب  /باسل عبد الزم كبيش
حيث تبين إنك مجهول اإلقام�ة والعنوان
وكون�ك مطل�وب أم�ام ه�ذه املحكم�ة يف
القضية املرقم�ة /1030ج 2018/ 1وفق
أح�كام املادة ( 459من قانون العقوبات).
فق�د اقتضى تبلغك بصحيفتين محليتني
وبالحض�ور أمام هذه املحكمة صباح يوم
املحاكمة املواف�ق  2018/11/ 21لتجيب
عن التهم�ة املوجهة إليك وبخالفه س�وف
تجرى محاكمتك غيابا وفق للقانون.
القايض  /اياد احمد سعيد الساري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد/398 :ب2018/
التاريخ2018/10/8 :
اعالن
اىل :جاسم طه محمد
اقام املدعي (مسهم سعيد صبيح) الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة /398ب 2018/ام�ام
محكمة بداءة لب�ي الخصيب والتي يطلب
فيها الحكم برفع إشارة رهن العقار املرقم
( )66مقاطعة  54السبيليات الغربية،
ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك�م تقرر
تبليغكم بالحضور اىل هذه املحكمة يف موعد
املرافع�ة املوافق  2018/10/15الس�اعة
التاس�عة صباح�اً نشرا ويف صحيفتين
يوميتين ويف حال�ة ع�دم حضورك�م او
حض�ور م�ن ين�وب عنك�م قانونا س�وف
تج�ري املرافعة بحقكم غيابي�اً وعلناً وفق
القان�ون ويف حالة مصادفة موعد املرافعة
عطلة رسمية يؤجل لليوم الذي يليه.
القايض  /فيصل سلمان عطار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت مني اجازة ممارسة مهنة الخاصة
بحقل دواج�ن فروج لحم العائد للمربي (
غني ياسين احمد ) الصادره من الرشكة
العام�ة لخدم�ات الث�روه الحيوانية تحت
تسلس�ل حاس�بة  ٩٣٥واملرقم�ة ٣٦٠
يف تاري�خ  2001/10/17واملنش�أة ع�ل
القطع�ة املرقمة  ٤٠مقاطع�ه  ١١املجتله
طاق�ة الحقل  ٣٣٥٠٠ثلاث وثالثون الف
وخمس�مائة فرخ�ة لح�م وبواق�ع ثلاث
قاعات .عىل من يعثر عليها يسلمها لجهة
االصدار

املنفذ العدل  /مي زهري نوري

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمةاألحوالالش�خصيةيفاالس�حاقي
العـدد/146:ش2018/
التاريخ2018/10/2 :
م/اعلان
أصدرت محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
قرارها املرق�م /146ش 2018/يف 2018/10/1
املقام�ة م�ن قب�ل املدعي�ة (هالة جم�ال خلف)
املتضمن دع�وى للهجر وبالنظ�ر ملجهولية محل
إقامة املدعى عليه (حارث رش�يد حميد) لذا تقرر
اج�راء تبليغ�ك بالصحف الرس�مية ويف حال عدم
اتباع�ك ط�رق الطعن القانونية س�وف يكتس�ب
القرار درجة البتات.
مـــــــــــع التــقــــــــديـــــــر...
القايض
حردان خليفة جاسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
إىل الرشيك ( محمد محس�ن سعيد ) توجب عليك
الحض�ور إىل مق�ر بلدي�ه النجف لغ�رض اصدار
اجازه بناء للعق�ار املرقم  3/ 74181حي النرص
خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم االجراءات دون
حضورك
طال�باالج�ازهك�رارعب�اسصال�ح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
إىل الرشي�ك ( علي ي�ارس عب�ود ) توج�ب علي�ك
الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ه النجف لغ�رض اصدار
اج�ازه بناء للعقار املرق�م  3/ 50635حي النداء
خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون
حضوركم
طالب االجازه شاكر عبد اإلمام حسني خليفه
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
رقم الدعوى /1159ب2018/
التاريخ 2018/10/9
اعالن
اىل املدعى عليه  /احمد محمود احمد
بتاري�خ  2018/8/16اق�ام املدعي مصطفى
كري�م قاس�م ض�د الدع�وى البدائي�ة املرقمة
/1159ب 2018/طل�ب الحكم فيه�ا بتأديتك
مبل�غ عشرة االف دوالر امريك�ي اي م�ا
يع�ادل مبل�غ ق�دره اثنا عشر ملي�ون دينار
عراقي بموج�ب عقد البيع والشراء املؤرخ يف
2018/2/23
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم
بالتبليغ واش�عار مخت�ار واختياري�ة منطقة
النجف  /حي ابو طالب املدعو حسين حريجة
البديري فقد تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني
محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة
يف موع�د املرافع�ة املواف�ق 2018/10/23
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او
ارسالك من ينوب عنك قانونا او تقديمك ملعذرة
مرشوعة فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
احمد كاظم املوسوي

القايض  /حممد حميسن عيل

محكمة بداءة الرميثة
لجنة تثبيت امللكية
يف الرميثة
العدد /5/مجدد2018/
التاريخ 2018/10/4
اعالن
قرار تثبيت امللكية عقار مجدد
بناء عىل تثبيت ملكية تمام العقار تسلسل
( )1036محلة الرشقي اىل طالب التسجيل
املجدد بأسم ( عدنان لفته نارص) بموجب
قرار تثبيت امللكية املرقم  /5مجدد2018/
واملؤرخ يف  2018/9/30الصادر من هذه
املحكم�ة والذي يقيض بتثبيت ملكية تمام
العقار اعاله والبالغ مساحته ()172,57
مرت مربع عليه نعلن هذا العقار يف الصحف
املحلي�ة وم�ن لديه اعتراض على القرار
املذكور تقديم ما لديه اىل محكمة استئناف
املنطق�ة خالل م�دة ثالثون يوم�ا اعتبارا
م�ن اليوم التايل لنرش االعلان وعند انتهاء
املدة وعدم ورود اش�عار اىل املحكمة خالل
امل�ده املذكورة فس�تبارش ه�ذه املحكمة
بالتسجيل وفقا لقرار تثبيت امللكية
القايض
رحيم عبد الحسن عاشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
التاريخ 2018/10/7
العدد /615 :ش2018/
اعالن
اىل املدعى عليه  /سيف عراك محمد
تبليغ بقرار الحكم الغيابي
قررت املحكمة الحكم بالتفريق للهجر بينك
وبني املدعية ورود حسين كاظ�م بتاريخ
 2018/10/2وص�در ق�رار غياب�ي ضدك
ولعدم معرفة محل اقامتك قررت املحكمة
تبليغك نرشا بواسطة صحيفتني وعند عدم
اعرتاضك عىل القرار يعترب القرار مكتسب
الدرجة القطعية وفقا للقانون
القايض
معد نجم عبيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد صدام
جاسم نارص
الذي يطلب فيه تبديل اسمه من (صدام) اىل
(مرتىض)فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه
املديرية خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الطلب وفق اح�كام املادة  22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مديرة األح�وال املدنية والجوازات واالقامة
العامة

5

اعالنات

العدد ( )1765االربعاء  10تشرين االول 2018

العدد31486 :
التاريخ2018/9/12 :

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة
جلنة البيع واالجيار

اعالن

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 2013
تعلن مديري�ة بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علني�ة لتأجري (قطعة االرض
املرقمة  8093/16ابو رمانة النشاء كشك رقم ( )1عليها املبينة مواصفاتها
ورشوطها ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشرتاك
يف املزاي�دة مراجعة س�كرتري اللجنة يف مقر بلدية العم�ارة خالل فرتة ()30
ثالث�ون يوما تب�دأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التأمينات
القانوني�ة البالغ�ة ( )%100م�ن القيم�ة التقديرية (لكامل م�دة التاجري)
وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنص�ف صباحا يف اليوم التايل النتهاء
امل�دة اعاله من تاريخ النرش وعلى قاعة (الكميت)يف دي�وان املحافظة واذا
صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من
ترس�و عليه املزايدة اجور النرش وكاف�ة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب
هوي�ة االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه مراجع�ة مديرية بلدية
العم�ارة خالل فترة ( )10عرشة ايام من تاريخ املصادق�ة الكمال اجراءات
التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة
ر اللجنة

ت

نوع الملك ورقمه

الموقع

1

قطعة االرض المرقمة
 8093/16ابو رمانة
النشاء كشك رقم ()1
عليها

حي
القضاة

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

المساحة
12م2

القيمة التقديرية

مدة
التأجير

750.000
سبعمائة
وخمسون الف
دينار (سنويا)

سنة
واحدة

العدد454 :
التاريخ2018 /10 /3 :

اعالن

بن�اء عىل ما جاء بكتابي مديرية بلدية السلام املرقمين (1215يف  2018/7/29و  1411يف
 )2018/9/6املتضم�ن حص�ول نكول عىل املل�ك املدرجه اوصافه ادن�اه تعلن لجنة البيع
وااليجار يف مقر مديرية بلديات ميس�ان عن تأجريه باملزايدة العلنية اس�تنادا لقانون بيع
وايج�ار ام�وال الدولة املرقم ( )21لس�نة  . 2013فعىل من يرغب االشتراك باملزايدة العلنية
مراجعة مديرية بلدية السلام او س�كرتري اللجنة وخالل  15يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش
االعالن مس�تصحبا معه تأمين�ات قانونية ال تقل عن  % 20من القيم�ة املقدرة لبدل االيجار
لكام�ل مدته وس�تجري املزايدة الس�اعة الع�ارشة والنصف صباحا يف الي�وم التايل من مدة
االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية السالم ويتحمل من ترسو عليه املزايدة
اج�ور النشر واالعالن واجور اللجن�ة البالغة  %2واية اجور قانونية اخ�رى واذا صادف يوم
املزاد العلني عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي
ت

نوع الملك

رقمه وموقعه

المساحة

القيمة التقديرية سنويا

مدة االيجار

1

ملعب خماسي

جزء من القطعة
المرقمة ()1065/1

1470م2

 1000000مليون دينار

سنة واحدة

رشوط االشرتاك باملزايدة :
 1ـ ان تكون مواصفات انش�اء املالعب الخماس�ية مطابقة ملواصفات املالعب املعتمدة لدى
مديرية الشباب والرياضة عىل ان ال تشيد بمواد ثابته
 2ـ ت�ؤول كافة املش�يدات اىل البلدية بعد انته�اء فرتة التأجري او يف حالة فس�خ العقد بدون
الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم
املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

تنويه

اعلان الجامع�ة التكنولوجي�ة
املنشور يف جريدة املستقبل العراقي
بالع�دد  1757يف  30ايل�ول 2018
بعن�وان (ايج�ار موق�ع كافتريي�ا
قس�م الهندسة الكهربائية ) وليس
( مس�اطحة بناء كشك لبيع رصيد
املوباي�ل ) ي�وم املزاي�دة الثالث�اء
 2018/11/6لذا اقتىض التنويه
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /4412 :ش2018/1
التاريخ 2018/10/3
اعالن
اىل املدعى عليها  /حوراء فالح مهدي
اقام املدعي جعفر احمد محمد الدعوى بالعدد /4412ش 2018/1امام هذه املحكمة تطلب فيها تصديق
الطلاق الرجع�ي وملجهولية محل اقامتك ولرشح القائم بالتبليغ واش�عار مخت�ار منطقة حي الرحمة /
النج�ف قررت املحكمة تبليغ�ك بخصوص الدعوى وبموع�د املرافعة اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني
يوميتين وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم  2018/10/14الس�اعة
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
عامر حسني حمزة

www.almustakbalpaper.net

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة
جلنة البيع واالجيار

العدد31489 :
التاريخ2018/9/12 :

اعالن

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 2013
تعلن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري (قطعة ارض النشاء ساحة كرة قدم مثيلة عليها جزء
م�ن القطع�ة  38/4مقاطعة ( )2مغربة املبينة مواصفاتها ورشوطها ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة
فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة مراجعة س�كرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة ( )30ثالثون يوما
تب�دأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التأمينات القانونية البالغة ( )%100م�ن القيمة التقديرية
(لكام�ل مدة التاجير) وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنص�ف صباحا يف اليوم التايل النته�اء املدة اعاله
م�ن تاريخ النرش وعىل قاعة (الكميت)يف ديوان املحافظة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعدها
الي�وم ال�ذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش وكافة املصاري�ف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية
االحوال املدنية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة ( )10عرشة ايام من تاريخ
املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة
ر اللجنة

ت

نوع الملك ورقمه

الموقع

المساحة

القيمة التقديرية

مدة التأجير

1

قطعة ارض النشاء ساحة كرة قدم مثيلة عليها
جزء من القطعة  38/4مقاطعة ( )2مغربة

حي الشهداء /
قرب االسالة

1000م2

 3.000.000ثالثة
ماليين الف دينار (سنويا)

3سنوات

رشوط التأجري
 1ـ ان تكون املش�يدات غري ثابتة عىل ش�كل اس�يجة مفتوحة تتالئم مع االستعمال وان يتم الحفاظ عىل طبيعة
املنطقة الخرضاء
 2ـ ان ال تزيد نسبة املشيدات عن  %15من املساحة الكلية
 3ـ يك�ون البناء وفقا للمخططات االنش�ائية ودراس�ة الجدوى االقتصادية املعدة له�ذا الغرض ومن مواد غري
ثابتة
 4ـ يكون البناء بأرشاف لجنة فنية من البلدية
 5ـ يتحمل املستأجر دفع اجور املاء والكهرباء والخدمات والرسوم االخرى
 6ـ يلتزم املستأجر بتقديم مبلغ ضمان يعادل بدل املساطحة ويف حال عدم التشييد خاللها يصادر مبلغ الضمان
ويعترب عقد املساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من املشيدات اىل البلدية دون مقابل
 7ـ عدم سماع الدعاوي خالل فرتة التاجري
 8ـ انارة املساحة من اربعة اركان انارة جيدة
 9ـ ت�ؤول كافة املش�يدات عن�د انتهاء مدة العق�د اىل البلدية دون املطالب�ة بالتعويض ودون اللج�وء اىل املحاكم
املختصة
 10ـ يس�لم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التاجري او عند انتهاء العقد دون املطالبة بالتعويض او
اللجوء اىل املحاكم املختصة
يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالبة بالتعويض او اللجوء
اىل املحاكم املختصة
اعالن
مناقصة استريادية

 2018/23م/د (تجهيز قلوب حديدية ملحولة التوزيع س�عة 400 / 11ملعمل محوالت
التوزيع وحسب الفقرات والكميات املدرجة يف املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم
(معلنة للمرة االوىل )
تاريخ الغلق ( )2018/11/21
يسر ( وزارة الصناعة واملعادن/رشكة دياىل العام�ة) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني
وذوي الخبرة لتقدي�م عطاءاته�م بموجب الوثائق القياس�ية االلزامية وبعكس�ه يهمل
العطاء مع مالحظة ما يأتي :
-1على مقدمي العطاء املؤهلين والراغبني يف الحصول عىل معلوم�ات اضافية االتصال
(رشك�ة دي�اىل العامة ) وعبر الربي�د االلكرتون�ي (  )www.dialacompany.comوكما
موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ماييل :
أ-الكلفة التخمينية للمناقصة هي (  ) 652000دوالر امريكي (فقط تس�عة عرش الف
وخمسمائة وستون دوالر) واصل  CIPمخازن الرشكة
ب-مقدار مبلغ التامينات االولية للمناقصة هو (  )19560دوالر امريكي ( فقط تس�عة
عرش الف وخمسمائة وستون دوالر) واملطلوب تقديمها مع العطاء
ج-ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو (  )150000دينار عراقي ( فقط مائة وخمسون
ال�ف دين�ار الغريها) غري قابل للرد اال يف حال الغاء املناقص�ة من قبل رشكتنا حيث تعاد
ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات
د-عىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسم الرابع ( نماذج
العطاء ) ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف شكله ولن تقبل اي بدائل
كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة
*مالحظة  :تعفى الرشكات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رس�مي او
وكيل تجاري مسجل يف العراق من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة
* تقدي�م تعهد خطي يف القس�م القانوني لرشكتنا بعدم التعامل م�ع الكيان الصهيوني
واملؤسسات والرشكات التابعة لها
 -2متطلبات التاهيل املطلوبة  ( :كما مبينة يف وثائق العطاء )
-3يتم تس�ليم العط�اءات اىل العنوان االت�ي ( رشكة دياىل العامة /طري�ق بغداد بعقوبة
الجديد –قرب تقاطع القدس ) وان اخر موعد لتس�ليم العطاء س�يكون الس�اعة الثانية
ظه�را من تاريخ غلق املناقص�ة يف  2018/11/2وان العطاءات املتاخرة س�وف ترفض
وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبين بالحضور يف
العن�وان االتي ( مقر رشكتنا /غرفة لجنة فتح العروض ) يف الس�اعة التاس�عة صباحا
ليوم  2018/11/22ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام
الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق.
عبد الرسول حممد عارف
املدير العام/وكالة
ورئيس جملس االدارة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3417 :ب2018/3
التاريخ 2018/10/9
اىل املدعى عليه  /ليث حسن عبد الرزاق
اقام�ت املدعية انيس�ة عباس عيل الدع�وى البدائية املرقمة
اعاله والتي تطلب الحك�م فيها بتأديتك لها اجر مثل بدالت
ايجار الشقة املس�تخرجة من العقار املرقم  12292/2حي
املثن�ى ولثبوت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ
القضائي واش�عار مختار قرية الغدير السكنية عبد الكاظم
دح�ام الجناب�ي عليه ق�ررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا
بصحيفتني محليتين يوميتني بموع�د املرافعة املصادف يف
يوم  2018/10/17وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق
االصول
القايض
خالد جابر عبيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه
ورد يف اعالن جامعة املثنى كلية الطب املنش�ور يف صحيفة
املس�تقبل العراقي بالع�دد ( )1764يف  2018/10/9حيث
ورد يف تسلس�ل  1العدد  2خطأ والصحيح  3وذكر تسلس�ل
 2العدد  1خطأ والصحيح هو  6وذكر تسلس�ل  3التثمني 6
خطأ والصحيح هو  9وذكر تسلسل  4تثمني اللجنة للعقود
 3000خط�أ والصحيح هو  2000وذكر تسلس�ل  8التثمني
االجمايل  82خطأ والصحيح هو  12وذكر تسلسل  9التثمني
االجم�ايل  84خطأ والصحيح هو  14وكذل�ك اللجنة للمفرد
 6000خط�أ والصحي�ح ه�و  1000وذك�ر يف تسلس�ل 57
التثمني االجمايل  10000خطأ والصحيح هو  100000وذكر
يف تسلسل  20العدد  6خطأ والصحيح هو 2
وذكر تسلسل  12نسبة الرضر  %95خطأ والصحيح هو %90
وذكر تسلس�ل  47نس�بة الرضر  %100خطأ والصحيح هو
 %95وذكر تسلس�ل  48نس�بة الرضر  %95خطأ والصحيح
 %100لذا اقتىض التنويه

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املشخاب
رقم اإلضبارة 2017/293 :
التاريخ 2018/9/25
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ املش�خاب العقار تسلس�ل سهام املدين
 1/25م 18املش�خاب يف املشخاب العائد للمدين جبار مجيد
عب�ود املحجوز لق�اء طلب الدائ�ن خديجة حم�ودي عزوز
البال�غ دينار فعلى الراغب بالرشاء مراجع�ة هذه املديرية
خلال مدة  15يوم�ا تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا
معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل
املشرتي
املنفذ العدل
ماهر عبد اليمه العبودي
املواصفات :
 1ـ موقعه ورقمه  :املشخاب  18 1/25املشخاب
 2ـ جنسه ونوعه  :ارض زراعية
 3ـ حدوده واوصافه :
 4ـ مشتمالته :
 5ـ مساحته  :سهام املدين يف القطعة اعاله 84م4
 6ـ درجة العمران :
 7ـ الشاغل  :قسم من الرشكاء
 8ـ القيمة املقدرة  8,000,000ثمانية ماليني دينار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
ق�دم املدع�ي ( رع�د فرحان جاس�م ) والذي يطل�ب من خالله
تبدي�ل لقبه من ( الفداغ�ي ) اىل ( العبيدي ) واس�تنادا الحكام
املادة  22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة  2016تقرر
نرش طلبه يف الجريدة الرسمية فمن له حق االعرتاض عىل طلبه
يف الجريدة الرسمية فمن له حق االعرتاض عىل الطلب مراجعة
املديرية خالل  15خمس�ة عرش يوم من تاريخ النرش وبعكسه
سينظر يف الطلب وفق القانون .
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنس�ية العام  /وكالة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة 2017/973 :
2018/548
2017 /486
التاريخ 2018/10/8
اىل املنفذ عليه
اىل املدين  :عباس عبد الكاظم ردام
لق�د تحقق لهذه املديرية م�ن كتاب مركز رشطة
ح�ي الرس�الة املرق�م  5864يف 2018/10/7
واش�عار مختار املنطقة انك مجهول محل االقامة
وليس ل�ك موطن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن
اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة  27من قانون
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية
تنفيذ الس�ماوة خالل خمس�ة عرش يوما تبدا من
الي�وم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعاملات التنفيذية
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
عدي حاتم صعيب الزريجاوي
اوصاف املحرر :
 1ـ الزامك بالتس�ديد حسب قرار محكمة االحوال
الشخصية السماوة املرقم /5ش 2017/يف /3/9
 2017بتأدي�ة نفقة مس�تمرة البنت�ه زينب مبلغ
مائة وخمس�ة وعرشون الف دينار شهريا وكذلك
نفق�ة للدائنة غفران صباح جادر مائة وخمس�ة
وعرشون الف دينار اعتب�ارا من يوم 2017/1/8
واالضبارة التنفيذية 2017/486
 2ـ الزام�ك اج�ره الحضان�ة لطفل�ة زين�ب
مبل�غ خمس�ة وثالث�ون الف دين�ار اعتب�ارا من
 2018/2/19حس�ب ق�رار محكم�ة االح�وال
الش�خصية الس�ماوة /709ش 2018/املنف�ذ
باالضبارة 2018/548
 3ـ املنف�ذ ق�رار حك�م املرق�م /958ش2017/
يف  2017/6/22والص�ادر م�ن محكم�ة االحوال
الش�خصية يف الس�ماوة واملنف�ذ باالضب�ارة
 2017/973مبلغ مليونان دينار عن املهر املؤجل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري يف الرميثة
اعالن طلب تسجيل تأييد سند عقار
بن�اء على الس�ند املقدم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ
 2015/5/24لتس�جيل تم�ام العق�ار املرق�م
 1093/82م 16الهاليجي�ة باس�م العراقي صالح
ناه�ي زوي�ر الواق�ع يف الرميثة باعتب�ار حائز له
بصفت�ه املال�ك للم�دة القانونية ولغ�رض تثبيت
امللكي�ة املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل وف�ق احكام
القانون  43لس�نة  1971املع�دل قررنا اعالن هذا
الس�ند فعىل م�ن يدعي بوجوب عالق�ة او حقوق
معين�ة عىل ه�ذا العق�ار تقديم ما لدي�ه اىل هذه
الدائ�رة خالل م�دة ثالثون يوما اعتب�ارا من اليوم
الت�ايل لنرش هذا االعالن وكذل�ك الحضور يف موقع
العقار يف الس�اعة العارشة صباح�ا يف اليوم التايل
النته�اء م�دة ه�ذا االعالن وذل�ك الثب�ات حقوقه
موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم املذكور
لهذا الغرض
سالم نعيم عبد الله
مالحظ التسجيل العقاري
يف الرميثة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة بداءة الرميثة
العدد /8 /مجدد2015/
التاريخ 2018/10/2
اعالن
قرار تثبيت ملكية عقار مجدد
تق�رر تثبيت ملكية تمام العق�ار املرقم ()2/233
محلة الغربي والبالغ مس�احته العمومية (81,60
متر مرب�ع) عب�ارة عن ارض مش�يد عليه�ا دار
ويقع العقار يف قضاء الرميثة محلة الغربي باسم
العراقيين ورث�ة املتويف املرحوم صك�ر عبد حمزة
وعىل ضوء س�هامهم الواردة يف القس�ام الرشعي
املرق�م  2018/12يف  2018/1/17والص�ادر من
محكمة االح�وال الش�خصية يف الرميث�ة باعتبار
( )61440س�هم منه�ا  19360س�هم اىل حس�ن
عب�د الحم�زة و ( )9680س�هم اىل كل واح�د من
(ليىل وامرية وسعدية ) بنات عبد الحمزة صكر و
( )3360سهم اىل انعام كامل عبد السادة و)2420
س�هم اىل عيل عدافة ش�نني و ( )968سهم اىل كل
واحد من ( بشري وعقيل واحسان ومحمد وحيدر)
ابناء عيل عذافة ش�نني و( )484سهم اىل كل واحد
من (عبري ونهلة وبتول) بنات عيل عذافة و ()484
س�هم اىل عب�اس اثري علي و ( )242س�هم اىل كل
واحده من (بنين وفاطمة ) بنات اثري عىل عذافة
عليه نعلن هذا القرار يف الصحف املحلية ومن لديه
اعتراض عىل القرار املذكور اعلاه تقديم ما لديه
م�ن بيانات اىل محكم�ة اس�تئناف املنطقة خالل
م�دة ثالثون يوم�ا اعتبارا م�ن الي�وم التايل لنرش
االعلان وعند انته�اء املدة وعدم ورود اش�عار اىل
املحكمة خالل املدة املذكور ستبارش هذه املحكمة
بالتسجيل وفقا لقرار تثبيت العائدية
القايض
رحيم عبد الحسن عاشور
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الرميثة

فقدان
فق�دت ش�هادة تكييل العائدة للس�يارة
املرقم�ة  22212ف البصرة مالكه�ا
جعفر مهدي داود ونوعها افيكو صادرة
من رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية يف
هي�اة توزي�ع الجن�وب من يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البصرة
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
رقم االضبارة /3797 :ش2018/
التاريخ 2018/10/9
اعالن
اىل املدعى عليها ميادة شبوط فهد
اقام املدعي احمد رايض قاس�م الدعوى
الرشعي�ة املرقم�ة اعلاه ض�دك يطلب
فيها تصدي�ق الطلاق وملجهولية محل
اقامت�ك حس�ب م�ا ورد بشرح القائم
بالتبلي�غ وتاييد املجل�س البلدي ملنطقة
الرب�اط الصغير ل�ذا تق�رر تبليغ�ك
اعالن�ا بصحيفتين محليتين يوميتين
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة صباح
يوم  2018/10/28للمرافعة وبعكس�ه
س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
فالح حسن حصني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�د وصل وديع�ه رقم�ه  2161033يف
 2018/3/12الصادر من كمرك سفوان
من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة عفك
العدد /73 :ب2018/
التاريخ 2018/9/25
اعالن
بالنظ�ر الكتس�اب الحكم الص�ادر من
ه�ذه املحكم�ة بالع�دد /73ب2018/
يف  2018/2/28الدرج�ة القطعي�ة
واملتضم�ن إزال�ة ش�يوع العق�ار املرقم
/643الزوية/عف�ك املدرج�ه اوصاف�ه
ادناه بيعا باملزاي�دة العلنية وان القيمة
املق�درة له هي  50,000,000خمس�ون
ملي�ون دينار فقد ق�ررت هذه املحكمة
االعلان عن بيع�ه باملزاي�دة العلنية ملدة
ثالث�ون يوم�ا اعتبارا م�ن الي�وم التايل
للنرش فعلى الراغبني بالشراء مراجعة
محكم�ة ب�داءة عف�ك يف تمام الس�اعة
الثانية عرش ظهرا مس�تصحبني معهم
التامين�ات القانوني�ة  %10م�ن القيمة
املقدرة اعلاه واذا صادف ي�وم املزايدة
عطلة رس�مية فيك�ون اليوم الذي يليه
موعدا لذلك
القايض
كاظم عبد الهادي عيفان
االوص�اف  /دار س�كني يحت�وي على
اس�تقبال وكل�دور وه�ول وغرف�ة نوم
ومطب�خ وصحيات وطارم�ة يف الطابق
االريض وغرفت�ي ن�وم يف الطابق العلوي
مس�قف بالش�يلمان ارضية الدار كايش
عادي ويف مقدمة ال�دار محل من البلوك
يطل عىل ش�ارع فرعي يودي اىل س�وق
عفك الكبري جهة اليمني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 8066 :
التاريخ 2018/10/2
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي
س�عد عبد حس�ن الذي يطلب تس�جيل
لقب�ه وجعله (امليايل) ب�دال (فراغ) فمن
لدي�ه اعتراض مراجع�ة ه�ذه املديرية
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى
وفق احكام املادة  24من قانون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن
الجامع�ة االسلامية يف النجف االرشف
قسم هندسة تقنيات الحاسوب املرحلة
الثالثة باس�م الطالب  /عيل حسني عيل
محمد فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اىل الرشيكة
زكية هاشم احمد
توجب حضوركم اىل مق�ر بلدية النجف
االرشف لغ�رض اص�دار اج�ازة البن�اء
للعق�ار املرق�م  54317/3ح�ي الن�داء
وخالفه س�وف يتم اصدار اج�ازة البناء
بغيابكم
طاب االجازة (صادق حسني عيل)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت مني ب�راءة الذمة الص�ادرة من
الهيئ�ة العام�ة للرضائ�ب ف�رع النجف
االرشف ذي الع�دد  14847بتاري�خ
 2014/5/28واملعنونة اىل مديرية مرور
محافظة بابل بأس�م (حسن عبد مسلم
ص�ادق) فعىل من يعثر عليها تس�ليمها
اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت مني الوثيقة املدرس�ية الصادرة
من مدرس�ة اس�ود الرافدي�ن االبتدائية
واملرقم�ة  619931ذي الع�دد  11يف
 2017/7/21واملعنونة اىل وزارة الدفاع
بأس�م الطال�ب  /حس�ن جبار س�عود
فعلى من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فدقت من�ي الهوية الصادرة من جامعة
الكوف�ة كلية الط�ب املرحلة السادس�ة
بأس�م الطال�ب  /حس�ام ه�ادي رميح
فعلى من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار
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حتذير من الدوام الدرايس للمراهقني
حذر خبري تربوي أمريكي من أن الدوام الحايل
لطلاب امل�دارس ،والذي يب�دأ قبل الس�اعة
الثامن�ة والنصف صباحا ،يع�د خاطئا ،وفق
ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” ،األحد.
وينصح هنري نيكوالس ،وهو معلم بمدرسة
ثانوي�ة ،القائمني على العملية التدريس�ية
بتأخير الدوام ،ليب�دأ عند الثامن�ة والنصف
كحد أدن�ى ،لكي يأخذ األطف�ال واملراهقون

نصيبهم من س�اعات النوم الكافية ،وهي 8
س�اعات عىل األقل.وقال نيك�والس يف مقال
نرشت�ه الصحيف�ة ،إن قل�ة النوم ت�ؤدي إىل
خف�ض الرتكيز ،كما أنها تتس�بب عىل املدى
البعيد بمش�كالت يف الذاكرة ،األمر الذي يؤثر
بدوره عىل التحصيل العلمي للطالب عىل مدار
العام الدرايس.ويثير الكاتب املخاوف من أن
آثار قلة النوم تتجاوز التحصيل العلمي -عىل

سودوكو

أهميته -إىل ظهور أعراض أمراض مستعصية
يف املستقبل ،مثل السكري والسمنة واألوعية
الدموي�ة والقلب وضغط الدم.وأش�ار املقال
إىل أن  3م�ن كل  4طلاب يف الصف�وف م�ن
التاس�ع إىل الثاني عرش ،يف الواليات املتحدة،
ال يحظون بس�اعات الن�وم الكافية ،وهي 8
ساعات عىل األقل يوميا ،األمر الذي يجعلهم
عرضة للمشكالت التعليمية والصحية.

مأساة إنسانية باملحيط
وبحس�ب ما نقلت صحيفة “غارديان”
الربيطانية ،فإن منص�ة الصيد العائمة
كان�ت على بع�د  125كيلومترا م�ن
البر ،وه�و م�ا جع�ل س�يناريو النجاة
عبر الس�باحة أم�را صعب�ا ،إن لم يكن
مستحيال.
وينح�در الش�اب أديل م�ن جزي�رة
س�يالوييس ،وتتواج�د منص�ة الصي�د
ً
ع�ادة يف مي�اه قريب�ة ،لك�ن
الخش�بية

نجا شاب إندونييس من املوت بأعجوبة،
مؤخرا ،بعدما ظل عالقا وس�ط املحيط
مل�دة  49يوم�ا كامل�ة ،قب�ل أن تتمكن
سفينة بنمية من إنقاذه.
ويعمل الشاب البالغ من العمر  19عاما
عىل منصة خشبية صغرية لصيد السمك
ويزوره بش�كل أسبوعي شخص يستلم
األسماك التي وقعت يف الشباك ،ومقابل
ذلك يقدم له املاء والطعام والوقود.

المتاهات

هب�وب عاصف�ة قوية يف أواس�ط يوليو
املايض أبعدها داخل املحيط.
وحني ابتعدت هذه املنصة بسبب الرياح،
لم يجد الشاب سوى مؤونة تكفي أليام
قليلة ،ولذلك اضطر إىل صيد السمك ،أما
عملية الطهي فكانت تتم بما يحرق من
خشب ،وألجل الرشب ،كان يصفي مياه
البح�ر بثيابه حتى يقل�ل ملوحتها قدر
اإلمكان.

هل تعلم

؟؟

هل تعلم أن فريق لعبة البيسبول يتكون
من تس�عة العبين ،أما امللع�ب فيكون
ش�كله عىل ش�كل زاوية قائم�ة كبرية،
و ُيرس�م عىل هذه الزاوي�ة مربع بطول
ضلع 27
هل تعلم أن الالعب الربازييل بيليه يلقب
بالجوهرة السوداء.
هل تعلم أن مرص ه�ي أول دولة عربية
شاركت يف دورة األلعاب األوملبية.
هل تعلم أن يف لعب�ة التنس تعد النقطة
األوىل ب�ـ  15والثانية كذل�ك والثالثة 10
وعندما يصل مجموع النقاط  40تصبح
النقطة التالية نقطة الفوز.

فوائد ممارسة الرياضة للمزاج
خلصت دراس�ة أمريكية إىل أن ممارس�ة
الرياضة تحد من ظهور أعراض األمراض
النفسية وتحسن الحالة املزاجية.
وق�ال الباحث�ون إن ه�ذه النتيج�ة ربما
تنطبق حتى عىل القيام باألعباء املنزلية.
وبح�ث فريق الدراس�ة بيان�ات أكثر من
 1.2ملي�ون بال�غ يف الوالي�ات املتح�دة.
وأج�اب املش�اركون على س�ؤال ح�ول
وترية ممارس�تهم للرياضة خالل الشهر
املنرصم بعيدا عن أي نش�اط جس�دي يف
نطاق العمل.
كم�ا أجابوا عىل س�ؤال يتعل�ق بكم مرة
شعروا فيها أن صحتهم النفسية ”ليست
على ما ي�رام“ بس�بب التوت�ر واالكتئاب
واملشاكل العاطفية.
وأشارت نتائج الدراسة املنشورة يف دورية

(النسيت سايكياتري) إىل أن أيام الشعور
بالحال�ة املزاجية الس�يئة ش�هريا بلغت
 3.4يوم يف املتوس�ط وكانت أقل لدى من

طبق اليوم

الطامطم املجففة

يمارسون بعض النشاط الجسدي خارج
نطاق العمل بمقدار  1.5يوم.
وب�دا أن للرياض�ة تأثيرا أكبر على من

لديهم تاريخ مع مرض االكتئاب .فضمن
هذه الفئة تراجع ش�عور من يمارس�ون
الرياضة بحالة نفسية سيئة بمقدار 3.8
يوم ش�هريا يف املتوس�ط مقارنة بمن لم
يفعلوا قط.
وقال آدم تش�يكرود وه�و باحث يف الطب
النفسي بجامعة يي�ل بوالي�ة كونيتيكت
األمريكي�ة ”م�ن يمارس�ون الرياض�ة
يتحل�ون بصحة نفس�ية أفض�ل ممن ال
يفعلون خاصة من يتمرنون بني ثالث إىل
خمس مرات أسبوعيا ملدة  45دقيقة“.
وأض�اف يف رس�الة بالربي�د اإللكرتون�ي
”تؤكد هذه الدراسة عىل املنافع الصحية
املتعددة ملمارس�ة الرياض�ة بغض النظر
عن الس�ن أو العرق أو النوع أو الدخل أو
الحالة الجسمانية.

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
مهنياً :كن حذرا ً يف تعاملك مع أش�خاص قد ال يكونون أهالً
للثقة ،ولئال تصدمك حقيقتهم الحقا ً
عاطفياً :تكون موضع ثناء يف األيام املقبلة ،والسبب يعود إىل
الثقة املفرطة التي يمنحك إياها الرشيك

الثور

العقرب

مهنياً :تعيش توترا ً وتأس�فا ً وق�د تحول ظروف خارجة عن
إرادتك دون لقاء بعض األشخاص أو الجماعات التي تسعى
إليها
عاطفي�اً :ال تقل�ل م�ن قيم�ة الرشيك فذل�ك ّ
يدل على قلة
احرتامك له وتقديرك إلمكاناته

اجلوزاء

مهنياً :تتعاون مع الزملاء بايجابية كبرية ،فيكون ذلك وال
شك محل تقدير واحرتام كل من حولك
عاطفي�اً :عليك أن تك�ون أكثر وضوحا ً م�ع الرشيك ،فتعبرّ
له عن حقيقة مش�اعرك الرومانس�ية تجاهه ،وهذا يتطلب
بعض الجرأة

القوس

مهني�اً :قد تش�عر ببع�ض االرتب�اك وتنتابك أفكار س�لبية
فتتصرف بطريق�ة ّ
منف�رة ،إح�ذر مخالف�ة اآلراء وإث�ارة
العداوات
عاطفي�اً :قد تش�هد انفراجات عاطفي�ة مفاجئة تدفعك إىل
التعلق بالرشيك أكثر فأكثر وتوطيد العالقة بينكما

السرطان

مهنياً :ال تنفعل اذا كنت ترغب يف املحافظة عىل الصورة التي
أظهرتها لآلخرين
عاطفي�اً :الرشيك غير مجرب عىل تحم�ل ردود أفعالك ،فهو
قدم الكثري وعليك ان تبادله باملثل

اجلدي

مهيناً :تمر بيوم دقيق من االختبارات ،لكن النجاح س�يكون
حليفك مهما اشتدت الصعاب
عاطفي�اً :تفرح كثيرا ً فالحظوظ ترافقك على عىل الصعيد
العاطفي ،وتميض أجمل األيام وأمتعها مع الرشيك

االسد

مهني�اً :يوم رائع ج� ّدا ً ومفاجآته ثمين�ة وحظوظه مهمة،
تنتعش وتتحسّ ن للمشاركة يف املشاريع بعزيمة وتفاؤل
عاطفياً :تش�عر بس�عادة وقناعة بالتقدم الذي حققته مع
الرشيك فيتقرب منك أكثر فأكثر

الدلو

مهنياً :ينتقل فينوس اىل برج القوس ،أي اىل موقع مناس�ب
لك ،ليدعم مشاريعك الشخصية ،ويتحدث عن مبادرة جديدة
حتى آخر الشهر
عاطفياً :تش�تد الخالفات مع الرشيك وقد تصبح اكثر تطلبا ً
او تواجه تمنعا ً قويا ً من قبله

العذراء

املقادير:
 x 2معلق�ة كبرية خل بلس�ميك (أو خل التف�اح)  x 2 -كيلو
طماط�م  x 1 -معلق�ة صغرية فلفل اس�ود مطح�ون x 1 -
معلقة كبرية ملح خشن  x ½ -كوب زيت زيتون
الخطوات:
نقط�ع الطماط�م أربع أرب�اع وننزع القلب بواس�طة معلقة
ونجفف الطماطم بواسطة مناديل مطبخ جيدا.
نضع الطماط�م يف وعاء ونضيف عليها الخ�ل والزيت وامللح
والفلفل ونقلب جيدا بواسطة االيدي.
يسخن الفرن عىل درجة حرارة  120مئوية.
نقوم برص الطماطم عىل صينية خبز مسطحة مبطنة بورق
زبدة ،ترص الطماطم بجوار بعضها وليس فوق بعضها.
نضعها يف الفرن ملدة  6س�اعات م�ع متابعتها جيدا من حني
ﻵخر.
عندم�ا تبرد نضعها يف برطم�ان معقم ،ونض�ع فوقها زيت
زيتون حتى يغمرها تماما ،وتحفظ يف التالجة.

مهني�اً :تنافر فلكي بني مارس ونبت�ون يبدو أكثر وضوحاً،
وقد تفقد السيطرة عىل بعض األوضاع ،أو تتبلبل األجواء إذا
كنت تعمل عىل مرشوع ثقايف أو فكري عىل االخص
صحي�اً :قد يصاب أحد األش�خاص املقربني منك جدا ً بوعكة
صحية ما يسبب لك القلق

مهني�اً :تواجه الكثري من املعرتضني عىل أفكارك اإلصالحية،
فتحل بالصرب لتتوضح األمور قريبا ً
َّ
ً
عاطفي�ا :ابتعد عن فرض قرارات�ك بالقوة ،وللرشيك دور يف
اتخاذها وال سيما إذا كانت تتعلق بعالقتكما

احلوت

مهنياً :دافع عن مش�اريعك هذا اليوم وال ترتاجع قيد أنملة،
فالجميع يسعى ليدفعك إىل اتخاذ قرارات صعبة
عاطفياً :القساوة مع الرشيك ال تنفعك بيشء ،ألنك ستشعر
بوحدة وبفراغ كبريين إذا قرر االنفصال عنك

مهني�اً :مش�اريع مهم�ة ق�د تحمل الكثير م�ن املتغريات
األساسية ،لذا عليك عدم االستخفاف بأي يشء أو إهماله
عاطفياً :تخلص من الرتاكمات القديمة من خالل معالجتها
مع الرشيك واالنطالق بخطوات جديدة ومدروسة.

احلركة ختفض من حدة السكتة الدماغية
قالت دراس�ة جدي�دة إن النزهة اليومية قد
تقلل م�ن خطر تعرض كبار الس�ن لخطر
اإلصابة بسكتة دماغية حادة.
وأظه�رت النتائ�ج أن الس�كتات الدماغية
ع�ادة ما تك�ون أكثر حدة لدى األش�خاص
الذين ليس لديهم أي نشاط بدني ،وتوصلت
الدراس�ة إىل أن  35دقيقة من امليش الرسيع
يف الي�وم وبش�كل منتظ�م ،تقلل من ش�دة
السكتة الدماغية.
وقال�ت الدكت�ورة كاثارين�ا س�نريهاجن،
معدة الدراسة بجامعة غوتنربغ يف السويد:
«هناك مجموع�ة متزايدة من األدلة عىل أن

النشاط البدني قد يكون له تأثري وقائي عىل
الدماغ ،ويضاف بحثنا هذا إىل تلك األدلة».
واس�تندت أح�دث النتائ�ج الت�ي نرشت يف
دوري�ة « ،»Neurologyإىل  925ش�خصا
بمتوس�ط عمر  73عاما ،أصيبوا بسكتات
دماغي�ة متفاوتة الحدة.وقدم املش�اركون
معلومات عن مدة وشدة التدريبات البدنية
الت�ي قام�وا به�ا قب�ل اإلصابة بالس�كتة
الدماغية .ثم تم تقس�يمهم إىل ثالث فئات:
غري نشط ،نشاط خفيف (حوايل  4ساعات
م�ن املشي يف األس�بوع) ،ونش�اط معتدل
(ممارسة نشاط أكثر كثافة مثل السباحة

أو املشي الرسيع أو ممارس�ة الركض ملدة
س�اعتني أو ثلاث س�اعات يف األس�بوع).
ووجد الباحثون أن معدل الحاالت الش�ديدة
م�ن اإلصابة ق�د تضاعف بين أولئك الذين
يتبعون أسلوب حياة مستقر ،مقارنة بمن
شاركوا يف نش�اط خفيف أو معتدل.وقالت
س�نريهاجن« :يف حين تس�تفيد الصح�ة
م�ن التماري�ن الرياضي�ة بط�رق عدي�دة،
ف�إن دراس�تنا توحي بأن مج�رد الحصول
عىل كمي�ة صغرية من النش�اط البدني كل
أس�بوع قد يك�ون له تأثري كبير الحقا من
خالل تقليل حدة السكتة الدماغية».
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مدرب الطلبة خيشى مفاجآت
الكأس
المستقبل العراقي /متابعة

اس�تأنف فري�ق الطلب�ة تدريباته ،الي�وم الثالثاء،
استعدا ًدا لمواجهة الكفل ،السبت المقبل ،في دور
الـ 32من بطولة كأس العراق.
وقال ص�ادق س�عدون ،المدرب المس�اعد لفريق
الطلب�ة ،ف�ي تصريح�ات صحفي�ة ،إن الفري�ق
اس�تأنف تدريبات�ه لمب�اراة الكأس ،بع�د أن منح
الالعبين راحة لمدة يومين بانتهاء الجولة الرابعة

رودجير خيرج من قائمة أملانيا
المستقبل العراقي /وكاالت

من ال�دوري الممت�از ،والتي انته�ت بالتعادل مع
الشرطة.
وأش�ار إل�ى أن مباراة الكأس تعد س�هلة نس�ب ًيا،
لكن هذا ال يعني أن يكون هناك تهاون مع الفريق
المنافس ،ألن كرة القدم لعبة المفاجآت ،وبالتالي
علينا أن نستعد بشكل جيد للمباراة.
يش�ار إلى أن فريق الطلب�ة يعاني من تراجع
نتائج�ه ف�ي ال�دوري ،حيث أن�ه جمع 3
نقاط من  4مباريات.

المستقبل العراقي /وكاالت
ق�ال الفرنس�ي أنط�وان جريزم�ان،
مهاجم منتخب فرنسا وفريق أتلتيكو
مدريد ،إنه يجب أن يفوز العب فرنسي
هذا العام بالكرة الذهبية.
وأض�اف جريزم�ان ،ف�ي مقابل�ة مع
مجل�ة “فران�س فوتبول” الفرنس�ية:
“الفوز بكأس العالم؟ إنه أمر مدهش،
ً
مليئ�ا
ال توج�د كلم�ة ،كل ش�يء كان
بالمش�اعر ،فأن�ت ال تع�رف إل�ى أين
تتج�ه ،فهل تذه�ب إل�ى الجماهير أو
عائلتك أو زمالئك في الفريق ،لقد قمت
ببث مباش�ر عب�ر إنس�تجرام وبعدها
قلت لنفسي (لقد فعلناها)”.
وتابع“ :لق�د خططنا لقض�اء العطلة

بغداد /المستقبل العراقي
واف�ق االتح�اد العراق�ي ،الي�وم عل�ى تأجيل
المباراة األولى للشرطة في دور الـ 32ببطولة
الكأس.
وكان�ت القرعة الت�ي أجريت الي�وم ،في مقر
االتحاد ،أس�فرت عن مواجهة الشرطة بنادي
حيفا ،أحد أندية الدرجة األولى.
وق�ال مش�رف الفري�ق ،س�عد قي�س ،ف�ي

تصريح�ات ل  ،إن االتح�اد واف�ق عل�ى طلب
تأجي�ل المباراة أمام حيفا في الدور الـ 32من
الكأس ،لتقام يوم  25من الش�هر الجاري ،في
ملعب الشعب الدولي ،بدال من الثاني عشر من
هذا الشهر.
وج�اء طل�ب التأجيل ،الرتب�اط  10من العبي
الش�رطة بالمنتخب�ات الوطني�ة 8{ ،م�ع
المنتخ�ب الوطني والعب م�ع األولمبي وآخر
مع الشباب}.

بوكيتينو :الدوري اإلسباين
األمجل يف العالـم
المستقبل العراقي  /متابعة
أوضح األرجنتين�ي ماوريس�يو بوكيتينو ،المدير الفن�ي لتوتنهام
اإلنجلي�زي ،الي�وم االثنين ،أن إس�بانيا تقدم “الك�رة األجمل” مع
تواج�د ف�رق “هي األفضل ف�ي العال�م” ،ولكنه أبرز ف�ي الوقت
ذاته قوة ال�دوري اإلنجليزي “البريميير لي�ج” الذي يضم أقوى
المواجهات بين جميع البطوالت المحلية.
وأشار بوكيتينو خالل مش�اركته في ملتقى المدربين بمقر
االتحاد اإلس�باني لكرة القدم بالعاصم�ة مدريد“ :الدوري
اإلنجلي�زي يختلف عن اإلس�باني .إس�بانيا تلعب الكرة
األفض�ل في العال�م حيث توج�د أفض�ل األندية ريال
مدري�د وبرش�لونة وفالنس�يا وإش�بيلية وأتلتيك�و
مدريد .المنافسة ضد هذه األندية ليست سهلة”.
وتابع“ :وفقا للثقاف�ة اإلنجليزية ،تحظى بطولة
ال�دوري هن�اك بنف�س قيم�ة دوري األبط�ال.
الجماهي�ر ت�رى أن ه�ذه البطول�ة أعل�ى ،بعيدا
ع�ن بطول�ة “التش�امبيونزليج” ،ولكن الالعب
اإلنجليزي يريد المش�اركة ف�ي البريمييرليج،
وأحيانا تأتي البطوالت القارية جانبا”.
وأكد الم�درب األرجنتيني أنه يهدف إلى تغيير
هذه العقلية مع “السبيرز” وأن يكون الفريق
اللندني ندا قويا في دوري األبطال.
وواص�ل“ :نح�اول دائما أن نتحس�ن من
خلال توفي�ر أفض�ل الظ�روف لالعبين
للوص�ول له�ذه المراح�ل بأفضل حالة
ممكن�ة ،ولك�ن هن�اك بع�ض األندية
في البل�دان األخ�رى ترك�ز أكثر على
البطوالت القاري�ة .ولكن في إنجلترا،
من الصعب القيام بالتدوير ألن العقاب
يأتي مباشرة”.

قال اإلسباني باكو ألكاسير ،مهاجم فريق بوروسيا
دورتموند األلماني ،إنه غادر برش�لونة اإلس�باني،
بحثا عن الس�عادة بعد أن قض�ى فترة على مقاعد
ب�دالء الفري�ق الكتالوني.وتابع ألكاس�ير ،العائد
لتمثيل منتخب إس�بانيا بعد تألقه مع بوروس�يا
دورتموند هذا الموس�م“ :تواجدي هنا يجعلني
س�عي ًدا ،في النهاية كل ش�يء يع�ود إلى صناع
القرار ،قضي�ت عامين في برش�لونة ولم تكن
األم�ور كما أردتها ،وق�ررت البحث عن دقائق
ف�ي الخارج”.وحول عدم الثق�ة به عندما كان
الع ًبا في برش�لونة ،أوضح“ :ال أعرف ما الذي
يمك�ن أن يحدث ،لكن بالنس�بة ل�ي العب بثقة
أفضل من الع�ب بدونها”.وعن تألقه في ال�دوري األلماني ،أكمل:
“لقد ساعدني زمالئي منذ اليوم األول ،وقد واجهت صعوبة بسبب تغيير األجواء
واللغة ،ولكنهم جعلوا األمر سهلاً بالنسبة لي وتكيفت بسرعة وأسرتي معي”.
ً
س�ابقا واآلن ،أض�اف“ :اآلن نحن مجموعة
وق�ارن بين تواجده مع إس�بانيا
أصغر ً
س�نا ،مع وجوه جدي�دة ،المدرب هو من يقرر إذا م�ا كان علينا تغيير
األس�لوب أم ال ،لكنني ال أعتقد أنه سيغير الكثير”.وتابع“ :المستوى مرتفع
ج� ًدا هنا ،بدايتي هي الت�ي جعلتني أتواجد في المنتخب الوطني ،س�أحاول
عدم االستسالم ومواصلة القتال من أجل حجز مكان دائم هنا”.

رونال�دو عندم�ا كان ف�ي مانشس�تر
يونايت�د ،حي�ث أن�ه كان يلع�ب عل�ى
األط�راف دون أن يس�عى لتس�جيل
الكثي�ر م�ن األهداف ،ولك�ن إذا تحول
النجم الفرنسي إلى ما فعله الدون في
ً
هدفا
ريال مدري�د ،فإنه سيس�جل 50
على األقل”.
وأوضح “ال أقارن مس�يرتي بميس�ي
ورونالدو .إنهما أسطورتان حقيقيتان.
هم�ا هن�ا كل ع�ام ،ال يتعب�ان أب�دا،
يس�جل كل منهما  50هدفا ،ويفوزان
ببطوالت ،وبك�رات ذهبية ويعودان”.
وأتم“ :الكرة الذهبية؟ بالنس�بة لي إنه
حلم ،إنها األفضل ف�ي التاريخ وهناك
الكثير من النجوم ،وس�يكون حلمًا أن
أصبح من ضمن الفائزين”.

االحتاد العراقي يؤجل مباراة الرشطة
يف الكأس

ألكاسري :السعادة رس رحييل عن برشلونة
المستقبل العراقي /وكاالت

جريزمان :مبايب نسخة قديمة من كريستيانو
م ًعا ،لكن لآلسف ابنتي أرادت أن أكون
موجو ًدا معها”.
وواص�ل“ :ربم�ا نفع�ل ذل�ك الصي�ف
المقب�ل ،لكننا أرس�لنا لبعضنا الصور
والفيدي�و عب�ر مجموع�ة واتس�اب
الخاصة بالعبي المنتخب”.
واستطرد“ :احتفاالت المونديال؟ لقد
أرس�لت للمدرب رسالة ألس�أله حول
إمكاني�ة فع�ل ما فعلت�ه م�ع أتلتيكو
مدري�د بعد الفوز بالس�وبر األوروبي،
لق�د قلت ل�ه لم�اذا ال نحض�ر الكأس
ونق�وم باالحتف�ال م�ع الالعبي�ن،
ث�م ن�دور ح�ول الملع�ب ونحتفل مع
الجماهير ،لق�د أحب الم�درب الفكرة
ونقلها للرئيس”.
وأردف“ :مبابي؟ يذكرني بكريستيانو

أعل�ن المداف�ع األلماني الدول�ي أنتونيو
روديج�ر ،خروج�ه م�ن قائم�ة منتخب
بالده ،ف�ي المباراتي�ن المقبلتي�ن ،أمام
هولن�دا وفرنس�ا ف�ي دوري األم�م
األوروبية.وق�ال روديج�ر ،ف�ي تغريدة
عبر حسابه في موقع “تويتر” للتواصل
ً
متاحا للمباراتين
االجتماعي“ :ل�ن أكون

المقبلتين لمنتخب ألمانيا ،بسبب مشكلة
ف�ي الفخذ”.وأض�اف الع�ب تشيلس�ي
اإلنجليزي“ :س�أقوم ببع�ض التدريبات
المكثف�ة ،وأنا واث�ق من الع�ودة قري ًبا،
أتمن�ى ً
حظا جي ًدا لزمالئي في المباراتين
المقبلتين”.وكان الالعب األلماني الدولي
ق�د عان�ى من بع�ض اآلالم ف�ي المباراة
األخيرة لفريقه أمام س�اوثهامبتون في
الدوري اإلنجليزي الممتاز.

الثالثي املرعب مرشح حلل أزمة ريال مدريد
بغداد /المستقبل العراقي
يبح�ث ري�ال مدريد عن مخ�رج ،من
م�أزق ت�ردي النتائ�ج ،ال�ذي
يمر ب�ه بالفت�رة األخيرة،
ً
خاص�ة في ظل صيامه
التهديف�ي ،ال�ذي دام
ل�ـ 4مباري�ات ف�ي
مختل�ف المنافس�ات،
حت�ى اآلن ،وهو الرقم
األسوأ للفريق الملكي،
في ه�ذا الجانب ،منذ 33
عامً ا.

وذكرت صحيفة “ماركا” اإلسبانية ،أن
الميرينج�ي بات يض�ع كلاً من ،نيمار دا
س�يلفا ،وكيليان مباب�ي ،نجمي باريس
س�ان جيرم�ان ،بجانب إيدين ه�ازارد،
جن�اح تشيلس�ي ،عل�ى رأس خيارات�ه
لتدعي�م خ�ط الهج�وم ،خلال الصيف
المقبل.
واعتب�رت الصحيف�ة أن ه�ذا الثالث�ي،
كفيل بتعويض العقم التهديفي الواضح
للفري�ق ،بع�د رحي�ل النج�م البرتغالي،
كريستيانو رونالدو.
ويق�دم نيم�ار مس�تويات رائع�ة م�ع
الفريق الباريس�ي ،حيث أحرز  38هدفا،

باإلضاف�ة لصناعة  20هدف�ا ،خالل 40
مباراة لعبها ،منذ انتقاله لسان جيرمان،
الصيف الماضي.
ويتص�در البرازيلي حال ًي�ا قائمة هدافي
الدوري الفرنس�ي ،مع مبابي ،برصيد 8
أهداف لكل منهما.
وقد أبدى نجم برشلونة السابق ،سعادته
بمركزه الجديد خل�ف كافاني ،ومبابي،
بعد وصول توماس توخيل ،حيث منحه
فرصة إحراز وصناعة أهداف أكثر.
أما مباب�ي ،فال أحد يعلم م�دى التطور،
الذي س�يصل له الفتى الفرنسي ،فخالل
 135مباراة رسمية ،بمسيرته القصيرة،

تمكن من إح�راز  67هدفا ،وصناعة 37
آخرين.
ومع باريس س�ان جيرمان فقط ،سجل
الدولي الفرنس�ي  31هدفا ،وأرس�ل 20
تمريرة حاسمة.
ومن جانبه ،يقدم إيدي�ن هازارد حال ًيا،
أفض�ل مس�توياته عل�ى اإلطلاق ،مع
تشيلس�ي ،حي�ث يترب�ع عل�ى ص�دارة
هداف�ي البريميرليج ،ب�ـ 7أهداف في 8
مباري�ات ،رغم أنه خالل نف�س الفترة،
م�ن موس�م  ،2017-2018و2015-
 ،2016و ،2009-2010لم يسجل سوى
 3أهداف.

كلوب يفقد العبه املفضل ملدة شهر

بغداد /المستقبل العراقي
يفق�د األلماني يورجن كل�وب ،المدير
الفن�ي لليفربول ،العب�ه المفضل في
وس�ط الريدز خلال ش�هر أكتوبر/
تشرين األول.
وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية،
إن النج�م اإلنجليزي جيمس ميلنر،
قد يغيب عن صفوف فريقه لشهر
كامل ،بعد إصابته في أوتار الركبة

أمام مانشستر سيتي ،يوم األحد الماضي.
وأوضح�ت أن الالع�ب ال يعاني م�ن تمزق
كام�ل ،لكن�ه قد يغي�ب عن مباريات ش�هر
أكتوبر/تشرين األول كاملة ،وهي مبارتان
في ال�دوري اإلنجليزي ومب�اراة في دوري
أبطال أوروبا.
وتع�رض الالع�ب اإلنجلي�زي إلصاب�ة في
الدقائ�ق األول�ى م�ن مواجه�ة مانشس�تر
س�يتي األخي�رة ،وكتب بع�د المب�اراة عبر
حس�ابه على موق�ع التواص�ل االجتماعي

“تويتر”“ :شكرًا لجميع الرسائل ،أتمنى أال
أبتعد طويلاً ”.
ويأم�ل األلماني يورجن كلوب في أن يكون
ً
متاح�ا لمب�اراة الفريق في
جيم�س ميلن�ر
الثالث من نوفمبر/تشرين ثان المقبل أمام
آرسنال في ملعب اإلمارات.
وس�بق أن ص�رح كلوب بأن ميلن�ر من أهم
الالعبي�ن الذي�ن يفضلهم في وس�ط ملعب
ليفرب�ول ،وأن الالع�ب اإلنجلي�زي يعي�ش
أفضل فترة في مسيرته.

زوجة إيكاردي :ال مفاوضات حالية مع إنرت ميالن
بغداد /المستقبل العراقي

وكريستيانو وغيرهما من الالعبين ،إنها أهم بطولة بعد المنافسات
التي يخوضها الالعبون مع المنتخب الوطني”.

كش�فت واندا ن�ارا ،زوجة ووكيل�ة أعمال الدول�ي األرجنتيني
ماورو إيكاردي ،عن موقف الالعب من التجديد إلنتر ميالن.
وما ي�زال الالعب األرجنتيني يملك عق ًدا لمدة  3س�نوات قادمة
مع إنتر ميالن ،وبش�رط جزائي يبل�غ  110ماليين يورو صالح
في أول أسبوعين من يوليو/تموز لألندية األجنبية فقط.
ويحرص نادي إنتر ميالن على إزالة هذا البند من عقد الالعب ،في
حين أن األرجنتيني يسعى لزيادة أجره مع النادي.
وقال�ت واندا ،في تصريحات أبرزها موقع “فوتبول إيطاليا” اليوم
الثالثاء“ :ما يزال أمامه  3سنوات في عقده مع اإلنتر ،وال يوجد أي
حديث عن التجديد اآلن ،أنا لست قلقة”.
وأت�م“ :أه�داف دوري أبطال أوروب�ا مهمة ج ًدا بالنس�بة لماورو

تيباس يرص عىل إقامة لقاء برشلونة وجريونا
يف ميامي

المستقبل العراقي  /وكاالت

أص�ر خافيير تيب�اس ،رئيس رابط�ة الدوري
اإلس�باني ،عل�ى إقام�ة مب�اراة برش�لونة
وجيرونا خالل منافس�ات الليج�ا ،في والية

ميامي ،بالواليات المتحدة األمريكية.
وق�ال تيباس ،ف�ي تصريحات مقتضبة نش�رتها
صحيفة موندو ديبورتيفو “في  26يناير/كانون
ثان المقبل ،سنذهب إلى ميامي”.
وأضاف “نحن على حق بش�أن قانونية التصرف،

ً
معروف�ا بالقت�ال على األش�ياء
دائمً�ا م�ا كن�ت
حتى النهاية”.وكان ديفي�د أجانزو ،رئيس اتحاد
الالعبين اإلس�بان ،ق�د صرح مؤخرًا ب�أن مباراة
برش�لونة وجيرونا لن تقام بالخ�ارج ،وأن رغبة
الالعبين هي عدم اللعب خارج إسبانيا.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1765
االربعاء  10تشرين االول 2018

ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي

عادل عبد املهدي ..
ومسرية تعديل الكفة

بـال قـهـر!
ياسمين سعد
كي�ف حال�ك؟ أعلم أنك بخير ،فأتمنى طوال الوق�ت أن تكون كذل�ك ،لقد توفيت
صديقتي الس�بت املايض ،اس�تيقظت من النوم وجدتها ق�د فارقت الحياة ،بهذه
البس�اطة ،ال أعل�م ملاذا تصيبنا األخبار الس�يئة دائما يف الصب�اح .لقد قلت يل إنك
س�ترتكني أيضا يف الصباح ،أتتذكر؟ أكره االس�تيقاظ من النوم ،وأكره الصباح.
اعذرن�ي ألنني أكتب لك لوفاة صديقتي ،ال دخ�ل لك بذلك ،ولكن من له دخل؟ من
سأقول له إنني خائفة من وفاة صديقتي فجأة ،من سيفهم أنني ال أبكي يف وقت
األزمات ،ولكنني أبكي من الداخل؟ ال أجد أحدا أكتب له سواك ،فأتذكر عندما كنت
مكتئبة وأضحك ،فقلت يل« :أكثر ما أكرهه أن تبتس�مي وقت الحزن وأنا موجود،
ارصخ�ي ،وال تقلق�ي ..فأنا بجانبك» ،لس�ت بجانبي اآلن ،وال أس�تطيع الرصاخ،
وليس بيدي أي يشء أفعله سوى االبتسام ،رغما عني .صدقني حاولت البحث عن
أي ش�خص آخر أكتب له ،عندما استيقظت يف الصباح التايل لوفاتها وبدأت أفزع،
فق�د رأيتها أمامي وهي تتحرك وتضحك ،فثقل قلبي ،ثم بدأت أرى نفيس وأنا من
يموت فجأة ،فبدأ الفزع يتخلل إيل أكثر فأكثر .لقد تعبت كثريا ،بكيت وحدي كثريا
حتى أصل إىل القمة ،التي أخريا بدأت أتنسم نفحاتها .هل بعد كل ذلك سأنام يوما
ما ،فلن أس�تيقظ يف الصباح؟ هل س�أنزل لكي أشتري زجاجة مي�اة غازية ،فال
أع�ود إىل منزيل مرة أخ�رى؟ هل هذه هي املرة األخرية التي س�أرى فيها والدتي؟
ه�ل ه�ذه هي املرة األخرية التي س�أكتب ل�ك فيها؟ هل س�ينتهي كل يشء رغما
عني ،يف لحظة واحدة؟ حاولت الهرب من كل هذه األفكار الحزينة ،ثم بحثت عن
س�بب يعطيني شغفا للحياة ،س�بب أعيش ألجله ،وهذا ما أحزنني حقا ،فلم أجد
سببا واحدا يجعلني أعيش ألجله ،ملن سأعيش؟ ملاذا سأعيش؟ من حياته ستدمر
بدون�ي؟ ال أحد ،أنظر إليك عىل س�بيل املث�ال ،لقد هنت عليك ه�وان ذبيحة العيد
عندما هانت عرشتها عىل صاحبها ،فذبحها وهو يضع يده يف دمائها ،ليزين بها
رب اكفني رش هواني عىل الناس .آخر محاولة لكي
منزل�ه ،من يومها وأنا أدعو؛ ِ
ال أفزع كانت نقيل ملكاني الس�عيد ،ففصلت نفيس ع�ن عقيل الواعي ،وذهبت إىل
عقيل الباطن ،فوجدتني يف صحراء كبرية ،أنظر إىل السماء وأنت بجانبي ،تقول يل
إن كل يشء س�يكون بخري ،فقلت لك هل أقول لك إنني أحبك؟ هل يجب أن أقولها
قبل أن أموت؟ هل يجب أن نعرب عن مشاعرنا ملن نحبهم ،ألن هذا قد يكون يومنا
األخري؟ ولكن يف ما س�يفرق ذلك؟ ماذا لو عشنا وبقينا صغارا يف أعني من نحبهم
إىل األبد؟ ثم قلت يف نفيس ،ماذا لو أنت الذي رحلت؟ س�أندم طوال عمري أنني لم
أق�ل ل�ك بأنني أحبك ،حتى لو كن�ت أعلم أنك تكرهني ،أو أنن�ي مجرد ال يشء ،ما
يهمني هو مش�اعري أنا ،من يحب ال يهمه يشء ،س�وى أن يصبح حبيبه بخري،
حتى لو كان يكرهه ،فهذا هو الغباء بعينه ،وال يوجد محب عاقل .قررت أن أقول
لك بأنني أحبك حتى ال أرحل وأنت ال تعلم ،وحتى ال ترحل وأنت ال تعلم ،أعلم أنني
إذا مت أنا فس�يحزن يشء بداخلك ،وإذا مت أنت فسيموت يشء بداخيل ،فلماذا ال
نق�ول ذلك قبل أن نموت؟ ملاذا ال نك�ون لطفاء مع بعضنا البعض قبل أن نموت؟
مل�اذا ال أق�ول لك بأنني أحبك ،وأنت تصمت ،فأق�در موقفك يف الصمت ،ونميض يف
حياتن�ا كأننا لم نقل ش�يئا ،القهر بعد وفاة أحد األش�خاص يح�دث عندما نعلم
أننا لن نبوح له بمش�اعرنا ،أن فرصتنا معه قد انتهت بنسبة  .%100يف حال أنني
ربم�ا لن أك�ون موجودة غدا ،وربما ل�ن تكون أنت موجودا غدا ،أن�ا أحبك ،ألنني
فت�اة حمقاء ال تحب س�وى من ال يصلح لها ،ولكن هذا ه�و الوضع ،وتعبت من
محاولتي إصالحه ،فلنمت دون قهر.

حسين نعمة الكرعاوي
كل االس�تفهامات التي كانت قاب قويس اس�م رئيس ال�وزراء تناثرت ،وما ان
حس�م التصويت عىل منصب رئاسة الجمهورية ،حتى اتجهت االقطاب االكرب،
لتس�ليط الضوء عىل ش�خصية واحدة ال اكثر ،ليكون حس�م اللحظات االخرية
توافقي�ا ،ال خالفا الرادة البعض دون البعض االخر ،فاملقبولية التي تتمتع بها
ش�خصية عب�د املهدي ،ترجح كفته الن يميض بمسيرة قي�ادة حكومة الفني
وثمانية عرش بال اي ضغوط ،او تحمل للرتاكمات السلبية التي تركها سابقيه.
مسيرة ع�ادل عبد املهدي س�تكون مغايرة ومغرية ،وس�تكون رسيعة وقوية
حس�ب القراءات املوجودة يف املشهد السيايس واالجتماعي ،فاالضالع الثالثة يف
العملية السياسية ،وقفت مؤيدة وساندة لهذا االسم ،وال توجد اي خالفات عىل
ش�خص ِه ،او اختالفات يف وجهات النظر تجاه ترش�يح عبد املهدي ،والعالقات
الطيب�ة املوجودة بينه وبني قيادات القوى ،الش�يعية ،والس�نية ،والكردية ،ال
يراهن عليها اثنان ،خصوصا وس�ط املقبولي�ة االقليمية والدولية ،التي تلتحق
بركب املحلية ،سيكون لها الدور املهم والبارز ،يف رسم السياسة القادمة ،بكل
خبرة وحنكة ودراي�ة تامة ،قادرة عىل االنتقال بالواقع الس�يايس ،الذي عانى
الكثري من االرهاصات ،وينتظر الكثري من االنفراجات.
املراحل الزمنية التي سيمر بها عبد املهدي ،ال يختلف عليها اثنان ،شهر الختيار
كابيتنة الوزارية او اقل بحس�ب التوافقات املوجودة على ارض الواقع ،والتي
اشترط فيها عدم تدخل االطراف السياس�ية ،وفرض االس�ماء بدل املؤهالت،
وس�تة اشهر لالنطالق ورسم سياسة للحكومة الجديدة ،وبدء العمل عىل بناء
مؤسس�ات الدولة ،وفتح املس�احات السياس�ية ،واالقتصادية ،واالجتماعية،
رشط ان يكون هو املحرك االس�ايس يف صنع الق�رارات ،والرئييس يف اتخاذها،
ليقف بعد س�نة امام التحدي االكرب ،يف مقارنة الواقع الذي س�يكون عن الذي
كان عليه س�ابقا .وس�ط املقبولية الكبرية والتأيدات الكثرية ،يقف عبد املهدي
امام تح�دي يجده البعض صعبا جدا ،ليفرسه البع�ض االخر بان عبد املهدي
س�يكون قادرا على اذابة تل�ك التحديات ام�ام االمكانيات ،لتبق�ى التوقيتات
املذكورة مس�بقا هي املحددة واملتحكمة بمسيرة عبد املهدي يف رحلة رئاس�ة
ال�وزراء ،فاما ان ينري وهج برنامجه الحكوم�ي املرحلة القادمة ،او ان الرياح
س�تجري بما ال تش�تهيها الس�فن ،وملن ال يعرف عبد املهدي ف�ان هذا الرجل
دائما ما يضع الخطة باء قبل الخطة الف وحس�ب املراحل ومتطلباتها .القوى
السياسية تراهن عىل حسم الكابينة الوزارية مبكرًا ،االمر الذي يسلط الضغط
بش�كل اكرب على رئيس الوزراء م�ن جهة ،ويع�زز ثقة الكتل السياس�ية من
جه�ة اخرى ،ولكن االراء ترجع اختالف وجهات النظر يف اختيار الش�خصيات
«التكنوقراط» للحقائب الوزارية ،فهل سيكون للسيايس املستقل نصيب منها،
ام ان الكتل السياس�ية س�تطرح اس�ماء مؤهلة ،من داخل اجواءها تالئم تلك
ً
مقرونا بمدى نضج الكتل السياس�ية اوال ،ومدى
الحقائب؟ الجواب س�يكون
كف�اءة املرش�حني ثانيا ،ولكن يج�ب ان تكون لدى عبد امله�دي ورقتني ،االوىل
تحمل اس�ماء ش�خصيات «تكنوقراط» مس�تقلة يرش�حها بنفس�ه ويضمن
نجاحها ،والثانية تحمل اس�ماء مرشحي الكتل السياسية املؤهلني لتسنم تلك
املناصب ،ويتم املفاضلة ما بني االس�ماء ،رشط ان يكون الخيار االول واالخري
لرئي�س ال�وزراء املكلف ،مع ضم�ان حق الكتل السياس�ية يف االس�تحقاقات
االنتخابية.

كـاريكـاتـير

عادات شائعة يمكنها تدمري صحتك!
كش�فت أبح�اث جديدة ع�ن مجموعة
م�ن الع�ادات الس�يئة الت�ي يمك�ن أن
تدمر حيات�ك وتعرض صحت�ك للخطر
دون علم�ك .وفيما ييل  7عادات س�يئة
يج�ب التخلص منه�ا لتقلي�ل املخاطر
الصحية:
 -1التحقق من رسائل الربيد اإللكرتوني
يف الليل
يم�ارس العديد منا ه�ذه العادة ،ولكن
باحث�ي جامع�ة كول�ورادو األمريكية
وج�دوا أن أولئ�ك الذي�ن يتحققون من
رس�ائل الربيد اإللكرتوني خارج أوقات
العمل ،ش�هدوا أكرب قدر من اإلجهاد .واألسوأ
من ذلك ،أن األثر الس�لبي يمت�د إىل اآلخرين يف
املنزل ،ما يجعل الرشكاء أكثر توترا أيضا.
 -2عدم غسل أوراق السلطة
يش�عر البع�ض بالتململ عندم�ا يتعلق األمر
بغس�ل امل�واد الغذائي�ة الداخل�ة يف تركي�ب
الس�لطة ،ولك�ن عدم غس�لها يعرضنا لخطر
اإلصابة بالساملونيال.
وأظه�رت دراس�ة أجرته�ا جامع�ة إمربي�ال
كولي�دج يف لن�دن ،أن البكتريي�ا الض�ارة التي
غالب�ا م�ا تكون موج�ودة يف الس�ماد امللوث،

يمك�ن أن تنتقل إىل أوراق الس�لطة ،ما يجعل
من الصعب التخلص منها دون تطبيق الغسل
اليدوي.
 -3الجلوس بوضعية تشابك األرجل
تعترب ه�ذه الوضعية مريحة للكثريين ،ولكن
يمك�ن أن ترف�ع ضغ�ط ال�دم بش�كل مؤقت
بنس�بة  ،%10وفقا لدراس�ة منشورة يف مجلة
.Blood Pressure Monitoring
كما يمكن للس�اقني املتش�ابكتني أن تضغطا
عىل مفاصل ال�ورك ،ما ي�ؤدي إىل تجمع الدم
يف الس�اقني عندما يتم ضغط األوردة ،وبالتايل
يزيد من خطر تجلط الدم.

النوم «مفتاح» فقدان الوزن!

 -4الضغ�ط على البثور  :يق�ول أطباء
األم�راض الجلدي�ة إن الضغ�ط على
بث�ور الوجه يؤدي إىل تش�كل ندبة ،ويف
ح�ال كنت غري محظ�وظ ،فإن العدوى
الناشئة عن دخول البكترييا إىل الدم قد
تهدد حياتك.
 -5تحميص الخبز  :عندما يتم تحميص
األطعم�ة النش�وية ،مثل الخب�ز ،لفرتة
طويل�ة عند درج�ات ح�رارة مرتفعة،
فإنها تنت�ج م�ادة  ،acrylamideوهي
مركب كيميائي يسبب الرسطان ،وفقا
ملنظمة الصحة العاملية.
 -6وضع الواقي الشميس كل يوم
قيل لنا لس�نوات إن وضع واقي الش�مس أمر
حي�وي للبرشة ،ل�ذا يقوم الكثيرون بوضعه
يوميا عىل برشتهم .ولكن يبدو أن هذا اإلجراء
قد يحرم جسمك من فيتامني  ،Dما قد يعرضك
لخطر هشاشة العظام وأمراض القلب.
 -7رشب الشاي الساخن والقهوة
إن األش�خاص الذين يرشبون سوائل ساخنة
ج�دا ،يمك�ن أن يكونوا أكثر عرض�ة لإلصابة
برسطان امل�ريء ،وفقا لتحليل أجرته منظمة
الصحة العاملية.

أشار فريق من الباحثني إىل أن الحصول عىل
املزيد م�ن النوم ق�د يكون املفت�اح لفقدان
ال�وزن .وق�ال الباحث�ون إن الحص�ول عىل
ثمان�ي س�اعات ن�وم يف املتوس�ط يف الليلة،
يجع�ل الن�اس أق�ل عرض�ة لتن�اول وجبة
خفيفة من األطعمة غري الصحية.
ووج�د الباحث�ون أن أولئك الذي�ن يحصلون
عىل ما بني  7و 9ساعات نوم يف معظم الليايل
لديهم القليل من «آالم» الجوع.
كم�ا توص�ل الباحث�ون أيض�ا إىل أن أولئ�ك
األش�خاص أكثر عرض�ة الختي�ار األطعمة
الصحية ولديهم طاقة ملمارسة الرياضة.
وقال�ت خبيرة التغذي�ة الدكت�ورة ،ويندي
هول ،من كلية امللك يف لندن« :إذا كان الناس
أقل تعب�ا ،فقد يكونون أقل ميلا إىل اختيار
األطعم�ة الحلوة الغني�ة بالطاق�ة ،ولديهم
أيضا فرصة أقل لتناول الوجبات الخفيفة يف
وقت متأخر من الليل».
وتق�ول بعض التقارير الربيطانية إن فقدان
النوم ،الذي يرجع يف معظمه إىل العمل بنظام
املناوبة وألعاب الكمبيوتر والهواتف الذكية،
وغريها من األس�باب ،يكلف االقتصاد حوايل

 40مليار جنيه إسرتليني يف كل عام.
وأشارت الدكتورة هول إىل أن الشعور بالتعب
يمك�ن أن يخ�ل بت�وازن الهرمون�ات الت�ي
تتحك�م يف الش�هية ،وأضافت خلال مؤتمر
مؤسس�ة التغذية الربيطانية يف لندن قائلة:
«النوم الطويل يمك�ن أن يؤدي إىل انخفاض
كبير يف تناول الس�كريات الح�رة ،وهي كل

الس�كريات األحادية والثنائية التي يضيفها
املنت�ج أو الطاهي أو املس�تهلك إىل األطعمة،
باإلضافة إىل الس�كريات املوجودة طبيعيا يف
العسل وعصائر الفاكهة».
واختتم�ت حديثه�ا بالقول« :ق�د تؤثر مدة
النوم عىل اختيار الطعام وتساهم يف الحفاظ
عىل وزن صحي».

فيتامني يمكن أن ينقذ من اإلنفلونزا

معلومات جديدة عن خماطر معاجني األسنان

ظهرت معلومات يف اآلونة األخرية تفيد بأن ،ثاني أكسيد التيتانيوم ،أحد
مكونات معاجني األسنان ،قد يسبب خطرا جديا عىل الصحة.
لك�ن ثاني أكس�يد التيتاني�وم ،يف الوق�ت ذاته ،ه�و املادة الت�ي تضمن
الحصول عىل أس�نان ناصعة البي�اض ،وال يقترص وجوده عىل معاجني
األسنان فحس�ب ،بل يوجد عالوة عىل ذلك يف اللبان «العلكة» ،ومنتجات
أخرى كثرية.
ولم تصن�ف هذه املادة ،لزم�ن طويل ،كمادة تمثل خط�ورة عىل صحة
اإلنس�ان ،ألنها ال تتفاعل مع أنس�جة الجس�م ،وتطرح خارجه دون أي
تغيير .لك�ن نتائج الدراس�ات األخرية جعل�ت األطباء يش�كون يف عدم
خطورتها عىل الصحة.
به�ذا الصدد رصحت الدكتورة ،ناديجدا تشرينيش�وفا ،الخبرية يف مجال
التغذية ،لقناة «زفيزدا» التلفزيونية الروس�ية ،بأن «الدراسات السابقة
والحالية تربط تأثري ثاني أكس�يد التيتاني�وم بحدوث االلتهابات وتكون
األورام».

يؤكد علماء كلية الطب بجامعة جيكي اليابانية عىل أن الذين يتناولون
فيتامني « »Dأقل عرضة لإلصابة باإلنفلونزا مقارنة باآلخرين.
تأكد علماء اليابان من فعالية فيتامني « »Dيف عالج اإلنفلونزا وأمراض
البرد والوقاي�ة منها نتيج�ة اختبارات ش�ملت  167طفلا .وقد فرس
الباحثون فعالية الفيتامني بقدرته عىل تحفيز مناعة الجسم.
وجاء يف مقال نرشته مجلة ،American Journal of Clinical Nutrition
أن «هذا الفيتامني يوقظ بروتينات  defensinو cathelicidinالتي تحفز
النشاط الخلوي ،ويف نفس الوقت تكبح نشاط فريوسات اإلنفلونزا ،بل
وفريوسات التهاب السحايا وااللتهاب الرئوي».
ويوج�د هذا الفيتامين إضافة إىل األدوي�ة واملس�تحرضات الطبية ،يف
األسماك وكبد البقر والبيض ومنتجات الحليب والزيوت النباتية.

حتذيرات من حتديث ويندوز اجلديد
ح�ذر خرباء يف ش�ؤون التقنية من أن تحديث
نظ�ام « »10 Windowsال�ذي طرحت�ه
مايكروس�وفت مؤخ�را ق�د يتس�بب ألجهزة
الكمبيوت�ر بمش�اكل جدي�ة .وذك�ر بع�ض
املس�تخدمني الذين قاموا بتحمي�ل التحديث
األخري أنهم «تفاجأوا بأن ملف التخزين الذي
يحت�وي عىل املس�تندات والص�ور املحفوظة
يف كمبيوتراته�م قد فرغ فج�أة بعد أن قاموا
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بتثبيت النسخة الجديدة من نظام التشغيل».
كما أكد البع�ض اآلخ�ر أن «التحديث الجديد
لنظام التش�غيل يقوم بح�ذف كافة البيانات
املوج�ودة يف ملف�ات  usersم�ا ل�م تكن تلك
امللف�ات محفوظ�ة م�ن قب�ل يف س�حابة
 OneDriveاإللكرتونية» .فيما أش�ار آخرون
إىل أنهم وبعد تحميل التحديث الجديد ،الحظوا
أن نظام التش�غيل بات يش�كل حمال إضافيا

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

عىل عمل املعالج�ات يف كمبيوتراتهم ،ما أدى
إىل نفاد بطاريات األجهزة بشكل أرسع .يذكر
أن مايكروس�وفت كانت قد طرحت التحديث
األخير لنظ�ام « ،»10 Windowsيف  3أكتوبر
الجاري ،وأوضحت أن هذا التحديث س�يعطي
املس�تخدمني ميزات غري مس�بوقة ،كالقدرة
عىل اس�تعمال التطبيقات املوجودة يف هواتف
أندرويد خاصتهم من الحواسب مبارشة.
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