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االمام علي )عليه السالم(

ذهاب الّنظر خير من الّنظر إلى ما 

يُوجب الفتنة

ص2عـمـلـيـة عـسـكـريـة لـسـد »الـثـغـور األمـنـيـة« فـي صـالح الـديـن

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص2 رئيس االدعاء العام يستقبل وفدا من السفارة األمريكية

االمانة العامة ملجلس الوزراء تعلن تغيري جهة ارتباط ذوي االحتياجات اخلاصة

قيادي يف القوى: الكتل السنية تعاين من رصاعات داخلية كبرية

»خريطة جديدة« لشكل احلكومة املرتقبة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يب�دو أن االتفاقات التي عقدت بني الكتل 
السياس�ية يف الف�رة الت�ي تل�ت إع�ان 
نتائ�ج االنتخاب�ات قد ذهبت م�ع الريح، 
الي�وم  تش�ّكل  السياس�ية  األح�زاب  إذ 
تس�تبعد  للتحالف�ات،  جدي�دة  خريط�ة 
الحلف�اء الس�ابقني بحلف�اء ج�دد، ومع 
هذه املس�تحدثات يتم طرح ش�خصّيات 
جديدة لت�ويل منصب رئيس الوزراء. وأكد 
املتحدث باسم تيار الحكمة الوطني نوفل 
اب�و رغيف أن تش�كيل الحكوم�ة ال يبدو 
سلس�اً حت�ى اللحظ�ة، مبين�ا ان جميع 

االحتم�االت مفتوح�ة به�ذا الخصوص. 
وقال ابو رغيف إن »لقاءات تيار الحكمة 
مستمرة باالنعقاد بش�كل يومي«، مبينا 
التفاهم�ات ه�ي األخ�رى  ان »خرائ�ط 
قابلة للتغيري بش�كل يومي«. وأضاف ان 
»االمور التزال تسري يف اتجاهني اساسيني 
للتحالف وهما االغلبية الوطنية واملشاركة 
الواس�عة«. واش�ار اىل ان »املستجد االهم 
ه�و دخ�ول األطراف يف حدي�ث جدي عن 
تشكيل حكومة بمشاركة واسعة«، مبينا 
ان »األمور ال تبدو سلسة يف هذه اللحظة 
ولكنها مفتوحة عىل جميع االحتماالت«. 
ولفت اىل ان »لقاء تيار الحكمة بوفد كتلة 

الح�ل وبالفتح تأتي يف هذا الس�ياق، كما 
بقي�ة األطراف والجه�ات الفائزة يف هذه 
االنتخاب�ات«. بدوره، كش�ف القيادي يف 
تحال�ف الفت�ح حن�ني القدو ع�ن وجود 
تق�ارب كب�ري بني ائت�ايف دول�ة القانون 
والنرص وتحالف الفتح لتشكيل التحالف 
“املباحث�ات  إن  الق�دو  وق�ال  األك�ر. 
السياس�ية تسري بش�كل خجول وبطيء 
بس�ب عدم حس�م نتائ�ج االنتخابات اال 
ان هن�اك تقارب واضح ب�ني ائتايف دولة 
القانون والنرص وتحالف الفتح لتش�كيل 

التحالف األكر”.
التفاصيل ص2

التعليم تعلن ضوابط القبول 
املبارش يف كليات الفنون اجلميلة 

وأقسام الرتبية الفنية

رئيس املنافذ احلدودية
 ونقيب الصيادلة يناقشان حركة 

االدوية والسيطرة عليها 

الرافديـن يوجه
 حتذيـرًا خيص سلف املوظفني 

واملتقاعدين
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احلكيم يؤكد لوفد من مسؤويل االنبار: ظرورة حتصني املحافظة من االرهاب
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دا سيلفا.. مرشح لرئاسة الربازيل من خلف القضبان
      بغداد / المستقبل العراقي

اختار حزب العمال يف الرازيل الرئيس السابق، 
لويز إيناس�يو لوال دا س�يلفا، ليكون مرشحه 
للرئاسة حتى عىل الرغم من أنه يقيض عقوبة 
بالسجن بعد إدانته بالفساد، وهو أمر من شبه 

املؤكد أن يمنعه من خوض االنتخابات.
ودخ�ل لوال الس�جن يف نيس�ان امل�ايض، لكنه 

يتصدر اس�تطاعات ال�رأي عندما يت�م إدراج 
حض�وره  لتع�ذر  ونظ�را  كمرش�ح.  اس�مه 
اجتماع الحزب، أرس�ل خطابا أبدى فيه لهجة 
تح�د واضحة.وكت�ب ل�وال يف الرس�الة »اليوم 
ديمقراطيتنا مه�ددة )...( إنهم يريدون تزوير 
انتخابات الرئاسة باستبعاد االسم الذي تتصدر 
وانته�ى  ال�رأي«.  اس�تطاعات  كل  ش�عبيته 
اجتم�اع الح�زب دون إع�ان مرش�ح ملنص�ب 

نائ�ب الرئي�س، مما زاد من حال�ة الغموض يف 
االنتخاب�ات، الت�ي تعد أكث�ر انتخابات يصعب 

التكهن بنتائجها يف الرازيل منذ عقود.
ولي�س أمام األحزاب وقت كبري لعقد املؤتمرات 
وإعان أس�ماء املرش�حني عىل الرغم من عدم 
وض�وح اآلثار املرتبة عىل تجاوز هذه املواعيد 
ووج�ود موع�د آخ�ر يف 15 آب، إلعان أس�ماء 

املرشحني لسلطات االنتخابات.

اليونسكو تعتزم عقد مؤمتر يف باريس لدعم 
إعادة إعامر املوصل 

مكتب العبادي: مجيع ما انفق لتلبية مطالب 
2التظاهرات ضمن قانون املوازنة 2

        بغداد / المستقبل العراقي

تع�اون  اتفاقي�ة  والع�راق  األردن  وق�ع 
عس�كري أمن�ي به�دف تب�ادل الخ�رات 
الح�دود،  واملعلوم�ات يف مج�ال حماي�ة 
االس�تخباراتية،  الق�درات  وتطوي�ر 
والتمارين العس�كرية املش�ركة. وحسب 
املوقع الرس�مي للقوات املس�لحة األردنية 
األركان  هيئ�ة  رئي�س  »اس�تقبل  فق�د 
املش�ركة األردن�ي محم�ود عب�د الحليم 
فريحات، يف مكتبه بالقيادة العامة، وزير 
الدف�اع العراقي عرف�ان محم�ود الحيايل 
والوف�د املرافق له«. وبحث الجانبان أوجه 
التعاون والتنس�يق املش�رك وسبل تعزيز 
عاق�ات التع�اون الثنائ�ي ب�ني البل�دي. 

كما جرى ع�ىل هامش الزي�ارة، بحضور 
»توقي�ع  عم�ان،  يف  العراقي�ة  الس�فرية 
اتفاقية تعاون عس�كري أمن�ي تهدف إىل 
تبادل الخرات واملعلومات يف مجال حماية 
الحدود، وتطوير القدرات االس�تخباراتية، 
والتمارين العس�كرية املش�ركة، والبحث 
وتطوي�ر التكنولوجيا، ومكافحة اإلرهاب 
بأش�كاله املختلف�ة، والتدري�ب والتطوير 
وإقامة الدورات املشركة وتعزيز القدرات 
امليدان�ي«. وح�ر توقي�ع االتفاقية من 
الجانب األردني عدد من مس�اعدي رئيس 
هيئ�ة األركان املش�ركة وكب�ار ضب�اط 
القوات املسلحة واألجهزة األمنية.بدورها، 
ترصيح�ا  الخارجي�ة  وزارة  اص�درت 
التع�اون  اتفاقي�ة  توقي�ع  بخص�وص 

االْردن.وق�ال  م�ع  واالمن�ي  العس�كري 
املتحدث الرس�مي باس�م وزارة الخارجية 
أحمد محج�وب يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »الع�راق وقع 
اتفاقية التع�اون العس�كري واالمني مع 
حكومة اململكة االردنية الهاش�مية، حيث 
تهدف هذه االتفاقية اىل تعزيز التعاون بني 
البلدين عىل الصعيدين االمني والعسكري 
من خ�ال تب�ادل املعلوم�ات والخرات يف 
مج�ال حماي�ة الحدود اضاف�ة اىل تطوير 
الق�درات االس�تخبارية والتدريبية بهدف 
مكافح�ة االره�اب«. واض�اف محجوب، 
»وقع االتفاقية عن الجانب العراقي وزير 

الدفاع عرفان الحيايل.
التفاصيل ص2

العراق واألردن يوقعان اتفاقية »تعاون عسكري«
 لضبط احلدود وتطوير االستخبارات

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/
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الرافدين يوجه حتذيرا خيص سلف املوظفني واملتقاعدين

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يب�دو أن االتفاق�ات الت�ي عقدت بني 
الكتل السياس�ية يف الف�رة التي تلت 
إعالن نتائج االنتخابات قد ذهبت مع 
الريح، إذ األحزاب السياس�ية تش�ّكل 
الي�وم خريط�ة جدي�دة للتحالف�ات، 
تس�تبعد الحلف�اء الس�ابقني بحلفاء 
ج�دد، وم�ع ه�ذه املس�تحدثات يتم 
طرح شخصّيات جديدة لتويل منصب 

رئيس الوزراء.
وأك�د املتح�دث باس�م تي�ار الحكمة 
الوطني نوف�ل ابو رغيف أن تش�كيل 
الحكومة ال يبدو سلساً حتى اللحظة، 
مبينا ان جمي�ع االحتماالت مفتوحة 

بهذا الخصوص.
وق�ال اب�و رغي�ف إن »لق�اءات تيار 
الحكم�ة مس�تمرة باالنعقاد بش�كل 
يومي«، مبينا ان »خرائط التفاهمات 
ه�ي األخ�رى قابل�ة للتغي�ر بش�كل 

يومي«.
تس�ر  الت�زال  »االم�ور  ان  وأض�اف 
للتحال�ف  اساس�يني  اتجاه�ني  يف 
الوطنية واملش�اركة  وهم�ا االغلبي�ة 

الواسعة«.
واش�ار اىل ان »املس�تجد االه�م ه�و 
دخ�ول األط�راف يف حدي�ث جدي عن 
تش�كيل حكومة بمش�اركة واسعة«، 

مبين�ا ان »األم�ور ال تبدو سلس�ة يف 
ه�ذه اللحظ�ة ولكنه�ا مفتوحة عىل 

جميع االحتماالت«.
الحكم�ة  تي�ار  »لق�اء  ان  اىل  ولف�ت 
بوفد كتلة الح�ل وبالفتح تأتي يف هذا 
الس�ياق، كما بقية األطراف والجهات 

الفائزة يف هذه االنتخابات«.
ب�دوره، كش�ف القي�ادي يف تحال�ف 
الفت�ح حنني القدو ع�ن وجود تقارب 
كبر بني ائتاليف دولة القانون والنرص 
وتحال�ف الفت�ح لتش�كيل التحال�ف 

األكرب.
وقال القدو إن “املباحثات السياس�ية 
تس�ر بش�كل خجول وبطيء بس�ب 
عدم حس�م نتائ�ج االنتخاب�ات اال ان 
هن�اك تقارب واضح ب�ني ائتاليف دولة 
الفت�ح  وتحال�ف  والن�رص  القان�ون 

لتشكيل التحالف األكرب”.
وأض�اف ان “تحال�ف الفت�ح لم يعلن 
تحالف�ه بش�كل رس�مي م�ع ائتالف 
س�ائرون وما جرى من لقاءات كانت 
تشاوريه لم ترتق اىل مستوى التفاهم 
االن  وهم�ا  التحال�ف  تش�كيل  ع�ىل 
منافس�ان من اجل تش�كيل التحالف 

األكرب”. 
ورجح القدو أن “لج�وء تيار الحكمة 
ح�ال  يف  املعارض�ة  اىل  وس�ائرون 
التحال�ف  اىل  باالنضم�ام  فش�لهما 

الثالث�ي”، مبين�ا ان “تحال�ف النرص 
بزعامة رئيس ال�وزراء حيدر العبادي 
لم يش�رط لغاية االن تسمية العبادي 

رئيسا للحكومة املقبلة”.
ب�دوره، كش�ف رئي�س ائت�الف دولة 
القان�ون ن�وري املالك�ي عن اس�ماء 
الكتلة الخماس�ية لرئاسة  مرش�حي 

الحكومة املقبلة. 
وق�ال املالك�ي، يف ترصي�ح اذاعي، إن 
“عىل كت�ل الفتح والنرص وس�ائرون 
والحكم�ة، فض�ال عن دول�ة القانون 
اس�تغالل فرة الع�د والف�رز اليدوي 
الجاري�ة حاليا لتش�كيل الكتلة االكرب 
ليتس�نى لتلك الكتل ترشح الشخصية 
املناسبة لشغل منصب رئاسة الوزراء 
مع مصادقة املحكم�ة االتحادية عىل 
نتائ�ج االنتخاب�ات ليت�م طرحها عىل 
الفض�اء الوطن�ي لحص�ول املقبولية 

عليه”. 
واضاف املالكي انه “لم يرشح ملنصب 
رئي�س ال�وزراء وانه يعم�ل يف الوقت 
الراهن عىل ايج�اد القاعدة التي يجب 
ان تس�تند عليها الكتل السياس�ية يف 

اختيار املرشح”.
واش�ار إىل أن “ل�دى الكت�ل الخمس�ة 
عدد من املرش�حني م�ن بينهم هادي 
الفي�اض وط�ارق  العام�ري وفال�ح 
نج�م”، مؤك�دا أن “الف�وز برئاس�ة 

ال�وزراء تعتم�د ع�ىل م�دى مقبولية 
املرشح من قبل الفضاء الوطني وقوة 

الكتل التي تقدم الدعم له”.
يف غضون ذل�ك، اكد ص�الح العبيدي، 
املتحدث باس�م زعيم التي�ار الصدري 
مقتدى الصدر عن عدم وجود أي »خط 

احم�ر« عىل اية ش�خصية سياس�ية 
موجودة يف الساحة السياسية.

وقال العبيدي ان »املرشوع الذي قدمه 
الصدر ال يناقش الشخصيات بقدر ما 
يراد منه اجتماع الكتل التي تتفق عىل 
الكتلة االك�رب، واالتفاق عىل الضوابط 

التي من خاللها يتم تقييم من يناسب 
لشغل منصب رئاسة الوزراء«.

واضاف »ال نستطيع القول ان اي اسم 
م�ن االس�ماء املوجودة عىل الس�احة 
السياس�ية، مستبعد او انه مقدم عىل 
غره، واختيار االسم املرشح لرئاسة 

الحكوم�ة املقبل�ة يعتمد ع�ىل اتفاق 
الكتلة التي ستشكل الكتلة االكرب«.

وب�ني العبي�دي »ال يوج�د لدين�ا خط 
احم�ر ع�ىل اي ش�خصية ويف الوقت 
اخ�ر  ض�وء  هن�اك  لي�س  نفس�ه 

لتفضيل شخصية دون اخرى«.
باملقابل، أكد النائب الس�ابق جاس�م 
محم�د جعف�ر ع�دم إمكاني�ة إعالن 
الكابين�ة الوزارية قب�ل ترشين األول 

بسبب األزمة السياسية.
 وق�ال جعفر إن “عملي�ة العد والفرز 
لنتائج االنتخابات لم تكتمل لغاية اآلن 
ويف حال اكتمالها س�يتم الطعن فيها 
والنظ�ر بالنتائ�ج من قب�ل املفوضية 
لرس�ل أس�ماء الفائزين إىل املحكمة 
االتحادية للمصادقة عىل األس�ماء اي 
ان العملي�ة تس�تغرق أكثر من ش�هر 

كامل”.
 وأض�اف جعفر أن�ه »بع�د املصادقة 
ع�ىل نتائ�ج االنتخابات يدع�و رئيس 
الجمهورية اىل الجلس�ة األوىل للربملان 

بعد 15 يوم من املصادقة«.
ل�ن  الحكوم�ة  أن »تش�كيل   وتاب�ع 
يكون قبل ترشين األول بسبب األزمة 
السياس�ية وتقارب النتائج بني الكتل 
السياسية يعقد األزمة ويجعل التوافق 
ع�ىل رئيس ال�وزراء املقبل م�ن األبرز 

األزمات التي ستواجه الكتل«.

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

تخوُض القوات األمنية عمليات واسعة 
لتطهر مناطق محافظة صالح الدين 
م�ن بقايا تنظيم »داع�ش« اإلرهابي، 
ال�ذي ال ي�زال يش�كل تهدي�داً خطراً 
لتل�ك املناطق، بينما حذر مس�ؤولون 
من انتقال العنارص إىل محافظة دياىل 

املج�اورة، يف ظ�ّل ع�دم وج�ود خطة 
لتأمني حدودها. وقال مصدر عسكري 
يف محافظ�ة صالح الدين، إّن »القوات 
العراقي�ة تخوض عملي�ات تطهر يف 
منطق�ة مطيبيج�ة والق�رى القريبة 
منها رشق املحافظة«، مبيناً أّن »بقايا 
داع�ش يف ه�ذا املح�ور بدأت تنش�ط 
بشكل واضح، وتقوم بتحركات مريبة 

ته�دد أمن املناط�ق«. وأوضح املصدر 
أّن »القوات اس�تطاعت إحراز تقّدم يف 
العملية، رغ�م وعورتها جغرافياً، وأّن 
بقايا التنظيم انسحبوا إىل الخلف، ولم 
يقدموا عىل مواجهة القوات املتقدمة«. 
وكان رئي�س أركان الجي�ش، الفريق 
أول الرك�ن عثمان الغانم�ي، قد عقد 
اجتماعاً طارئاً، ملتابعة عملية تطهر 

مطيبيج�ة، وأكد ع�ىل رضورة تهيئة 
كافة املس�تلزمات الروري�ة إلدامة 
وتأم�ني األم�ور اللوجس�تية إلتم�ام 
العملي�ة، وس�د الثغ�ور الت�ي يتحرك 
من خاللها عن�ارص التنظيم. وأثارت 
عملي�ات مط�اردة بقاي�ا »داعش« يف 
املحور الرشقي ملحافظة صالح الدين، 
املج�اورة  دي�اىل  مخ�اوف محافظ�ة 

له�ا، وحذر مس�ؤولون م�ن خطورة 
دفع بقايا التنظي�م إىل االنتقال إليها، 

مطالبني بتأمني حدودها.
وق�ال عضو مجل�س بعقوب�ة مركز 
إّن  الك�روي  أحم�د  دي�اىل  محافظ�ة 
»عمليات مطاردة بقايا داعش تحتاج 
إىل تنس�يق بني املحافظ�ات املجاورة، 
وأال تك�ون عمليات من جانب واحد«، 

ب�ني  مفتوح�ة  »الح�دود  أّن  مبين�اً 
محافظت�ي ص�الح الدين ودي�اىل، وال 
يمكن تنفيذ العملية من دون أن تؤمن 
حدود دياىل حتى ال تنتقل بقايا داعش 
»انتق�ال  أّن  الك�روي  ورأى  إليه�ا«. 
سيش�كل  دي�اىل،  إىل  داع�ش  بقاي�ا 
خطراً عليها، وس�يتطلب جهداً جديداً 
للس�يطرة عليه�ا، بمعن�ى أّن عملية 

تطه�ر مناطق صالح الدين س�تكون 
عملي�ة غر مجدي�ة، وفق�ا للمنظور 
العس�كري، يف حال ع�دم تأمني حدود 
محافظة دياىل«. يش�ار إىل أّن القوات 
العراقية، ورغم إعالنها تحرير جميع 
األرايض العراقية، ال تزال تخوض حرباً 
عىل بقاي�ا تنظيم »داع�ش« وتطهر 

املناطق التي يتواجدون فيها.

القانون والفتح يطرحان )5( أمساء لتولي منصب رئيس الوزراء.. وسائرون واحلكمة يف طور النقاش

»خريطة جديدة« لشكل احلكومة املرتقبة

دياىل ختشى تسلل فلول »داعش« من مطيبيجة إىل مناطقها وتدعو إىل تنسيق أمين مشرتك

عـمـلـيـة عـسـكـريـة لـسـد »الـثـغـور األمـنـيـة« فـي صـالح الـديـن

     بغداد / المستقبل العراقي 

دع�ا م�رصف الرافدي�ن، أم�س األح�د، موظف�ي دوائ�ر الدول�ة واملتقاعدين اىل 
ع�دم التعاون مع بعض املراكز التجارية واملؤسس�ات االهلي�ة املنترشة يف بغداد 
واملحافظات والتي تدعي قيامها بمنح السلف الشخصية بالتنسيق مع املرصف. 
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي » نس�خة منه، 
ان هناك بعض املراكز التجارية واملؤسسات والجمعيات االهلية تنرش عىل مواقع 
التواص�ل االجتماعي بني الحني واالخر اخب�ارا عن قيامها برويج معامالت منح 

السلف للموظفني واملتقاعدين من مرصف الرافدين لقاء مبالغ معينة.
وطال�ب البيان املوظفني واملتقاعدين اىل عدم التعاون مع هذه الجهات وان منح 
الس�لف يكون حرصا عن طريق فروع امل�رصف املنترشة يف البالد والتقديم عليها 
الكرونيا وهي تخضع إلجراءات قانونية وصوال اىل استكمال منحها للموظف او 

املتقاعد املستحق.

        بغداد / المستقبل العراقي

وقع األردن والعراق اتفاقية تعاون عسكري 
أمني بهدف تبادل الخ�ربات واملعلومات يف 
مج�ال حماية الح�دود، وتطوي�ر القدرات 
العس�كرية  والتماري�ن  االس�تخباراتية، 
املشركة. وحس�ب املوقع الرسمي للقوات 
املس�لحة األردني�ة فق�د »اس�تقبل رئيس 
هيئة األركان املشركة األردني محمود عبد 
الحليم فريحات، يف مكتبه بالقيادة العامة، 
وزي�ر الدف�اع العراق�ي عرف�ان محم�ود 
الحيايل والوفد املرافق له«. وبحث الجانبان 
أوجه التعاون والتنس�يق املش�رك وس�بل 
تعزيز عالقات التعاون الثنائي بني البلدي. 
كم�ا جرى ع�ىل هامش الزي�ارة، بحضور 
»توقي�ع  عم�ان،  يف  العراقي�ة  الس�فرة 
اتفاقي�ة تعاون عس�كري أمن�ي تهدف إىل 
تبادل الخربات واملعلومات يف مجال حماية 
الحدود، وتطوير القدرات االس�تخباراتية، 
والتمارين العس�كرية املش�ركة، والبحث 
وتطوير التكنولوجي�ا، ومكافحة اإلرهاب 
بأش�كاله املختلف�ة، والتدري�ب والتطوير 
وإقامة الدورات املشركة وتعزيز القدرات 
امليدان�ي«. وح�ر توقي�ع االتفاقي�ة من 
الجان�ب األردني عدد من مس�اعدي رئيس 
هيئة األركان املشركة وكبار ضباط القوات 
املسلحة واألجهزة األمنية.بدورها، اصدرت 
وزارة الخارجية ترصيحا بخصوص توقيع 
اتفاقي�ة التع�اون العس�كري واالمني مع 

االْردن.وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجي�ة أحم�د محجوب يف بي�ان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »العراق 
وق�ع اتفاقية التعاون العس�كري واالمني 
م�ع حكومة اململك�ة االردنية الهاش�مية، 
حي�ث ته�دف ه�ذه االتفاقي�ة اىل تعزي�ز 
التعاون بني البلدين عىل الصعيدين االمني 
والعس�كري م�ن خ�الل تب�ادل املعلومات 
والخربات يف مجال حماي�ة الحدود اضافة 
اىل تطوير القدرات االستخبارية والتدريبية 
واض�اف  االره�اب«.  مكافح�ة  به�دف 
محج�وب، »وق�ع االتفاقي�ة ع�ن الجانب 
العراقي وزير الدف�اع عرفان الحيايل، وعن 
الجان�ب األردني الفري�ق محمود فريحات 
 رئيس هيئ�ة األركان األردنية املش�ركة«، 
مش�را اىل أن »مراس�م التوقي�ع حرها 
االردن  ل�دى  الع�راق  جمهوري�ة   س�فرة 
صفية الس�هيل، إضافة إىل عدد من ممثيل 
ووزارة  والعس�كرية  األمني�ة  املؤسس�ات 
الخارجي�ة، كم�ا حره�ا عدد م�ن كبار 
األركان  هيئ�ة  يف  واملس�ؤولني  الضب�اط 
األردني�ة«. ويرتبط األردن م�ع العراق عرب 
ح�دوده الش�مالية، وكان تنظي�م داعش 
اإلرهاب�ي ق�د س�يطر يف الع�ام 2015 عىل 
مناطق م�ن العراق من بينها مدينة األنبار 
العراقي�ة الواقع�ة ع�ىل الح�دود األردني�ة  
العراقي�ة، مما دف�ع األردن إلغالق حدوده 
مع العراق يف حينه، إىل أن تم تحرير العراق 

من تنظيم »داعش«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس االدعاء العام القايض موفق 
العبي�دي يف مكتب�ه بمق�ر مجل�س القضاء 
األعىل وفداً من السفارة األمركية يف العراق. 
وقال القايض عبد الس�تار برقدار املتحدث 

الرسمي ملجلس القضاء 
تلق�ت  بي�ان  يف  األع�ىل 
العراق�ي«  »املس�تقبل 
نس�خة منه، إن »رئيس 
القايض  الع�ام  االدع�اء 
موفق العبيدي اس�تقبل 
الس�فارة  م�ن  وف�دا 
الع�راق«،  يف  األمركي�ة 
الفت�ا إىل أن »الوفد ضم 
كال م�ن الس�يد س�جنر 
وزارة  ملح�ق  باس�يت 
والسيد  األمركية  العدل 

سكوت ليو السكرتر الثاني لحقوق اإلنسان 
وأض�اف  السياس�ية«.  الش�ؤون  بمكت�ب 
برقدار أن »الجانبني بحثا دور االدعاء العام 
السيما يف ما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان 
يف البالد، فضال عن قضايا اإلرهاب ودوره يف 

مكافحة الفساد«.

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف القيادي الس�ابق يف تحالف القوى 
العراقي�ة محم�د عبدالل�ه، أم�س األح�د، 
ع�ن وجود رصاعات داخلي�ة كبرة تعاني 
منها القوى الس�نية الفائزة يف االنتخابات 
النيابية، مش�را إىل وجود انشطار واضح 

يف توجهات القوى السنية. 
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن عبد 
الل�ه قوله، إن “الكتل السياس�ية الس�نية 
الفائ�زة باالنتخاب�ات تعاني من رصاعات 
داخلية كبرة بشأن اقتسام املناصب املهمة 
كرئاس�ة الربملان، وال�وزارات الس�يادية، 
وفش�ل اجتماعها يف عّمان الش�هر املايض 

زاد املشهد تعقيداً”.

 وأش�ار إىل “وج�ود انش�طار واض�ح يف 
توجهات القوى السنية، ففي الوقت الذي 
يبدو فيه تحالف القرار برئاس�ة النجيفي 
قريب�اً من تحالفي س�ائرون التابع للتيار 
الص�دري، والن�رص ال�ذي يتزعم�ه رئيس 
ال�وزراء حي�در العب�ادي، يق�رب تحالف 
الحل برئاسة السيايس جمال الكربويل من 

ائتالف دولة القانون برئاسة املالكي”.
وكان تحال�ف القرار توق�ع حدوث رصاع 
محتدم بني رئيس تحالفه اسامة النجيفي 
ورئي�س مجل�س الن�واب الس�ابق س�ليم 
الجب�وري عىل رئاس�ة الربمل�ان الجديد يف 
حال فوز االخر باالنتخابات، مشرا إىل أن 
التحالف اتفق عىل ترشيح أسامة النجيفي 

للمنصب.

العراق واألردن يوقعان اتفاقية »تعاون عسكري«
 لضبط احلدود وتطوير االستخبارات

رئيس االدعاء العام يستقبل وفدًا من السفارة األمريكية

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د املكت�ب اإلعالم�ي لرئي�س ال�وزراء حي�در 
العبادي, أمس األحد, عدم رصف اي مبالغ لتلبية 
مطالب املتظاهرين خ�ارج اطار قانون املوازنة 
املالية العامة, مبينا ان جميع األموال املرصوفة 
والت�ي س�تنفق تندرج ضم�ن مبال�غ الطوارئ 
والبرودوالر والقروض الخارجية ضمن املوازنة. 
ونقلت وكالة املعلومة عن املتحدث باسم املكتب 
س�عد الحديث�ي الق�ول إن “الحكوم�ة ملتزمة 
بتنفي�ذ جميع تعهداتها بش�ان تقديم الخدمات 

للمواطنني وقد أطلقت عدة مشاريع قصرة منذ 
عدة أشهر ستدخل الخدمة قريبا”. 

 واض�اف الحديثي ان “الحكومة ال يمكن رصف 
اي مبالغ خرج اطار قانون املوازنة العام وجميع 
ما انفق وس�ينفق هو مبالغ البرودوالر وتنمية 

األقاليم من منافذ الحدودية لتلك املحافظات”.
واش�ار الحديث�ي إىل أن “الحكوم�ة اس�تفادت 
مبال�غ الط�وارئ يف املوازن�ة والبالغ�ة ترليوني 
دين�ار لتنفي�ذ مطال�ب املتظاهري�ن فضال عن 
تنفيذ مشارع يف القروض اليابانية والربيطانية 

وقروض اجنبية أخرى”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س التحال�ف الوطني 
عم�ار الحكي�م، أم�س األحد، 
خ�الل لقائ�ه وف�دا م�ن نواب 
محافظ�ة  مجل�س  واعض�اء 
تحم�ل  اهمي�ة  ع�ىل  االنب�ار 
لدع�م  الجمي�ع ملس�ؤولياتهم 

املسار الديمقراطي.
وقال مكتب�ه االعالمي يف بيان 
العراق�ي«  »املس�تقبل  تلق�ت 

نسخة منه، إن »رئيس التحالف 
الوطني عمار الحكيم استقبل 
بمكتبه يف بغداد وفدا من نواب 
محافظ�ة  مجل�س  واعض�اء 
االنبار برئاس�ة محافظ االنبار 
محمد الحلبويس وبحث معهم 
الس�يايس  الوضع  مس�تجدات 
واوض�اع املدينة بع�د الخالص 

من داعش االرهابي«.
وش�دد الحكي�م ع�ىل »اهمية 
ملس�ؤولياتهم  الجميع  تحم�ل 

الديمقراط�ي  املس�ار  تج�اه 
مؤك�دا  وتأصيل�ه«،  ودعم�ه 
اهمية »اعمار املناطق املحررة 
من داع�ش االرهابي وتحصني 
االره�اب  ع�ودة  م�ن  املدين�ة 
»اهمي�ة  اىل  واش�ار  اليه�ا«. 
تشكيل املعادلة القوية القادرة 
ع�ىل انت�اج توليف�ة حكومية 
ق�ادرة ع�ىل تنفي�ذ تطلع�ات 
الناس«، مش�يدا ب�«االنسجام 

للسيايس لقوى املحافظة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت منظم�ة األمم املتح�دة للربية 
والعل�م والثقافة )اليونس�كو(، أمس 
األح�د، عزمها تنظيم مؤتمرا س�يعقد 

الحكوم�ة  لدع�م  باري�س  يف  قريب�ا 
العراقي�ة يف جهوده�ا املبذول�ة إلعادة 
اعمار م�دن املوصل واملناطق املحررة. 
وق�ال املكت�ب اإلعالمي لألم�ني العام 
ملجلس الوزراء مه�دي العالق، يف بيان 

تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »األخ�ر بح�ث مع وف�د مكون من 
سفر فرنسا لدى العراق بورنو ابوير 
ومديرة مكتب اليونسكو يف العراق لويز 
هاكس�تهاوزن دعم الع�راق يف عملية 

البناء واالعمار وس�بل توس�يع  نطاق 
عمل اليونسكو والحكومة الفرنسية يف 
املناط�ق املحررة، التي تعرضت للدمار 
عىل يد عصاب�ات داع�ش اإلرهابية«. 
م�ن جانبه�ا، أك�دت هاكس�تهاوزن، 

اليونس�كو  البي�ان، »حرص  بحس�ب 
ملواصل�ة العمل يف الحف�اظ عىل اإلرث 
وحماي�ة االث�ار العراقي�ة يف املناط�ق 
املحررة، وتوسيع العمل ليشمل جميع 

مناطق العراق بعد ذلك«.

مكتب العبادي: مجيع ما انفق لتلبية مطالب التظاهرات 
ضمن قانون املوازنة

احلكيم يؤكد لوفد من مسؤويل االنبار: ظرورة حتصني املحافظة
من االرهاب

اليونسكو تعتزم عقد مؤمتر يف باريس لدعم إعادة إعامر املوصل 

قيادي يف القوى: الكتل السنية تعاين من رصاعات 
داخلية كبرية
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   بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئي�س مجل�س محافظ�ة النج�ف االرشف خضري 
الجب�وري، أم�س االح�د، ان املحافظة ستش�هد تنفيذ عدد 
م�ن املش�اريع املهمة خالل االي�ام القليلة املقبل�ة، ابرزها، 

املستشفى االملاني ومحطات الكهرباء.
وق�ال الجب�وري ان “الدولة مقرصة بح�ق املواطن ولكنها 
اتجه�ت اىل تصحي�ح املس�ار وتخصي�ص ام�وال لصال�ح 
محافظ�ة النج�ف”، مؤك�دا أن “مطال�ب املتظاهري�ن تم 

تحقيق جزء كبري منها”.
وأض�اف، أن�ه “تم رص�د مبالغ كب�رية، س�تقوم بموجبها 
هيئة االعمار يف املحافظ�ة باالخذ بقرارات وزارة التخطيط 
وتس�لمها اىل وزارة املالي�ة من اجل رصف االم�وال وانجاز 
املشاريع املتوقفة بسبب االزمة املالية باالضافة اىل استكمال 

املشاريع التي بلغت نسبة انجازها %70”.
وبني الجبوري، أن “الكوادر املتخصصة س�تعمل عىل انجاز 
تكملة املستشفى االملاني يف النجف، باالضافة اىل تخصيص 
15 ملي�ار دين�ار لتش�غيل محط�ة بح�ر النج�ف للرصف 
الصحي، كما سيتم تخصيص 10 مليار دينار لتكملة جرس 
الرضوي�ة، وايض�اً تخصي�ص خم�س محط�ات كهربائية 

متنقلة لفك االختناقات يف الكهرباء”.

   المستقبل العراقي / ماجد ناجي

نظمت مديرية بلدية كربالء املقدس�ة حمالت عمل منظمة 
لرفع ومصادرة مواد الس�كالت اإلنشائية املنترشة يف العديد 

من أحياء كربالء السكنية ».
وب�ني املهن�دس أنمار صال�ح إبراهي�م الرفيع�ي يف حديث 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، » قي�ام املديري�ة بحم�الت عم�ل 
مش�ركة بالتنس�يق مع األقس�ام البلدية لرف�ع ومصادرة 
مواد البناء املرمية يف األحياء الس�كنية وذلك بعد ورود عدة 

شكاوي من قبل املواطنني سكنة تلك األحياء ».
واكد عىل »القيام بحملة عمل واسعة لرفع تلك املواد يف حي 
القدس وستس�تمر الحملة لش�مول بقية األحياء السكنية 
ضم�ن األقس�ام البلدي�ة املختلف�ة م�ع إتخاذ اإلج�راءات 

القانونية بحق املخالفني وإحالتهم إىل املحاكم املختصة« .
من جانبهم طالبو اهايل املنطقة »بإس�تمرار هكذا حمالت 
للحد من إنتش�ار تلك الس�كالت التي أصبح�ت مصدر قلق 
وإزع�اج للعوائ�ل الس�كنية يف تلك األحي�اء مل�ا تحدثه تلك 
املركبات من أصوات وضجيج ح�ني تفريغ حموالتها وعىل 
م�دار اليوم مطالب�ني بحجز هؤالء املخالفني ومحاس�بتهم 

من قبل دوريات الرشطة املنترشة يف األحياء .
يذك�ر إن املديرية ق�د قامت بعدة حمالت س�ابقة للحد من 

تلك املخالفات . 

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت االمانة العامة ملجلس الوزراء، عن 
تغي�ري مجلس الوزراء جه�ة ارتباط ذوي 
االحتياجات الخاصة ودمجها ضمن هيئة 

ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.
وذك�ر بي�ان لالمان�ة تلقت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي« ، ان »مجلس الوزراء غري جهة 
ارتباط ذوي االحتياجات الخاصة ونقلها 
اإلعاق�ة  ذوي  هيئ�ة  تش�كيالت  ضم�ن 
واالحتياجات الخاصة، دون االخالل بسري 
اإلجراءات الخاصة بمرشوع قانون تعديل 
قانون الرعاي�ة االجتماعي�ة رقم )126( 

لسنة 1980 اصولياً«.
واش�ارالبيان اىل ان »ذل�ك يأت�ي اس�تناداً 
اىل احكام املادة )33( م�ن قانون املوازنة 
العام�ة االتحادية رقم )9( لس�نة 2018، 
بتغي�ري جه�ة  املجل�س  ان ق�رار  مبين�اً 
االرتباط يأت�ي ضمن توج�ه الحكومة يف 
تقديم الرعاي�ة الالزمة لذوي االحتياجات 
الخاص�ة، وغريه�م م�ن الفئ�ات الذي�ن 

بحاجة اىل عناية خاصة.

االمانة العامة ملجلس الوزراء 
تعلن تغيري جهة ارتباط ذوي 

االحتياجات اخلاصة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت رشكة دياىل العامة إحدى تش�كيالت وزارة الصناعة 
واملع�ادن، تجهيز وزارة الكهرباء ب��)100( محولة  توزيع 

مختلفة السعات .
وقال مدير عام الرشكة املهندس عبد الرس�ول محمد عارف 
يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي« ، إنه« ت�م توقيع عقدا 
مع وزارة الكهرباء املتمثلة بالرشكة العامة لتوزيع كهرباء 
بغداد وتجهيزه�ا ب)600( محولة توزيع س�عة 11/400 
ك�ي يف أي و)400( محول�ة توزي�ع اخرى س�عة 11/250 
ك�ي يف اي بمبلغ اجم�ايل ق�دره )8.360.000.000( خالل 
شهرين وسيكون عدد املحوالت التي تم تجهيزها يف الدفعة 
االوىل )500( محولة توزيع , مؤكدا« عىل اس�تعداد الرشكة 
بتلبي�ة احتياجات وزارة الكهرب�اء والقطاعات االخرى بما 
تحتاج�ه م�ن املح�والت واملقايي�س الكهربائي�ة بمختلف 

انواعها وسعاتها واطوارها وبفرة زمنية قياسية«.
واش�ار اىل،ان«  منتجات الرشكة متطابقة تماما مع افضل 
املواصف�ات العاملية املعتم�دة ومواصف�ات وزارة الكهرباء 
العراقي�ة وبضمان ملدة س�نة واحدة م�ع تقديم خدمات ما 

بعد البيع موقعيا« او يف معامل الرشكة.

رشكة دياىل العامة جتهز وزارة الكهرباء 
بمحوالت توزيع خمتلفة السعات

  بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ضوابط 
القبول املب�ارش يف كليات الفنون الجميلة وأقس�ام 
الربية الفنية للس�نة الدراسية 2019/2018.وقال 
املتحدث الرس�مي لل�وزارة  حيدر العب�ودي يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي« إنه س�يتم قبول الطلبة 
من خريجي الدراس�ة اإلعدادية )تطبيقي، إحيائي، 
أدب�ي( بنس�بة 50% من الخطة كقب�ول مركزي ما 
عدا كلية الفنون الجميلة يف جامعة واس�ط وقس�م 
الربي�ة يف كلي�ة الربي�ة بجامع�ة الكوف�ة حي�ث 
س�يتوزعون عىل األقس�ام العلمية طبقا ملعدالتهم 

وخيارات الطلبة.
وأض�اف أنه يحق للطلبة م�ن خريجي فرع الفنون 
التطبيقية يف الدراس�ة املهني�ة التقديم للقبول عىل 
أالاّ تقل معدالتهم عن 60% وبنس�بة 25% من خطة 
القبول، كما يحق للطلبة من خريجي معاهد الفنون 
الجميل�ة ومعه�د الدراس�ات املوس�يقية التقدي�م 
للقبول عىل أالاّ تقل معدالتهم عن 60% وبنسبة %15 

من خطة القبول.
وتابع املتحدث الرس�مي انه يحق للطلبة الخريجني 
ال��)5%( األوائل عىل معهد الحرف والفنون الشعبية 
يف دائرة الفنون التابع لوزارة الثقافة التقديم للقبول 
عىل أالاّ تقل معدالتهم عن 65% وبنسبة 5% من خطة 
القب�ول، فض�ال عن قب�ول املوهوبني م�ن خريجي 
الفرعني العلمي )تطبيقي، إحيائي( واالدبي ممن ال 

تقل معدالتهم عن 55% والفروع املهنية )الصناعي، 
التج�اري، الزراعي( ممن ال تقل معدالتهم عن %65 
ولديه�م مواه�ب فني�ة وبنس�بة )5%( م�ن خطة 
القبول، مبينا توزيع النس�بة بواقع )3%( لخريجي 
الفرعني العلمي )تطبيقي، احيائي( واالدبي و)%2( 
لخريج�ي الف�روع املهني�ة )الصناع�ي والتج�اري 
والزراع�ي( مع إمكانية تدوير النس�ب يف حال عدم 
كفاي�ة اع�داد املتقدم�ني ع�ىل ان يحتس�ب املعدل 
التنافيس لهم عىل أساس ) 50%( من معدل الطالب 
يف الدراس�ة اإلعدادي�ة و)50%( م�ن درجة االختبار 
التنافيس.وأوض�ح ان ضواب�ط القب�ول اش�رطت 

ع�ىل الطال�ب ان يقدم م�ا يثبت ممارس�ته الفن يف 
مؤسس�ات فني�ة رس�مية، ومطوي�ات )فولدرات( 
ملصات جدارية )بوس�رات(،وصورا للوحات فنية 
ش�ارك بها يف معارض )دولي�ة وعربية ومحلية( او 
ارشط�ة فيديو او )CD( توثق نش�اطه الفني، الفتا 
اىل تقدي�م الطالب ما ال يقل عن اثنني منها.وأش�ار 
اىل ان الضواب�ط نصت ان ألبناء الفنانني األولوية يف 
القب�ول عند املنافس�ة مع اقرانه�م الحاصلني  عىل 
املجموع التنافيس نفس�ه عىل املقاع�د األخرية بعد 
تقدي�م كتاب من نقابة الفنانني العراقيني يؤيد فيه 

أن ذوي الطالب االب او االم من الفنانني.

التعليم تعلن ضوابط القبول املبارش يف كليات الفنون اجلميلة 
وأقسام الرتبية الفنية

   المستقبل العراقي/ الغانم

ابدى محافظ واس�ط محمود مال طالل،  استعداد املحافظة 
الس�تقبال أكثر من ربع مليون اجنب�ي خالل زيارة اربعينية 

اإلمام الحسني )عليه السالم( املقبلة.
وقال طالل يف ترصيح اوردته وكالة )ايسنا( االيرانية اطلعت 
علي�ه »املس�تقبل العراقي« إن “محافظة واس�ط مس�تعدة 
إلس�تقبال م�ا يزيد عن 200 اىل 250 أل�ف زائر خالل الزيارة 

األربعينية القادمة«.
وأض�اف أن »املحافظة اس�تقبلت 35 ألف زائر من محافظة 
خراسان خالل الزيارة األربعينية هذا العام، مؤكدا »إستعداد 

العراق لتعزيز التعاون مع إيران يف مجال تبادل السياح.

واسط تبدي استعدادها الستقبال ربع 
مليون زائر خالل الزيارة االربعينية

    بغداد / المستقبل العراقي 

لتج�ارة  العام�ة  الرشك�ة  اعلن�ت 
ع�ن  التج�ارة  وزارة  يف  الحب�وب 
اس�تمرار تفري�غ وتحمي�ل بواخ�ر 
محملة بالحنطة االسرالية الواصلة 
مين�اء ام ق�رص لحس�اب البطاق�ة 

التموينية .
ج�اء ذل�ك يف البي�ان ال�ذي اصدره 
تلقت�ه  لل�وزارة  االعالم�ي  املكت�ب 

»املستقبل العراقي«، نقال عن مدير 
عام الرشكة نعيم املكصويص .

واش�ار البيان ان »مواقع الرشكة يف 
بابل اس�تلمت كمية )750( طن من 
الحنط�ة من اص�ل الكمي�ة املقررة 
للفرع والبالغة )2750( طن توزعت  
ب�ني صومعة الحل�ة القديم بكمية) 
308 ( طن وصومع�ة الحلة الجديد 
بكمي�ة ) 397( ط�ن باالضاف�ة اىل  
اس�تالم 18 سيارة محملة بالحنطة 

االس�رالية ت�م تفريغه�ا يف مخازن 
سايلو كربالء و) 443.660 ( طن اىل 

صومعة خان بني سعد .
ويف ذات الس�ياق لف�ت  البي�ان اىل 
اس�تمرار تفري�غ البواخ�ر املحملة 
بال�رز الفيتنامي ال�وارد اىل ميناء ام 
قرصضمن تعاقدات الوزارة  لحساب 
ويحمله�ا  التموينيى�ة   البطاق�ة 
ملواقع الرشكة لغرض تجهيز وكالء 

التموين من املادة.

التجارة تعلن االستمرار بتفريغ وحتميل احلنطة 
االسرتالية يف ميناء ام قرص

    بغداد / المستقبل العراقي

ناقش رئي�س هيأة املنافذ الحدودية، ونقيب 
الصيادلة، حركة االدوية والسيطرة عليها يف 

البالد 
وذكر بيان للهيأة، تلقت »املستقبل العراقي«، 
نس�خة من�ه، ان�ه »التق�ى كاظ�م العقابي 
رئي�س الهي�أة، الدكت�ور مصطف�ى الهيتي 
نقيب الصيادلة، حيث عقد أجتماع بحضور 
مدير عام الجريمة املنظمة لبحث االجراءات 

الواجب اتباعها لغرض السيطرة عىل حركة 
االدوي�ة يف الع�راق ابت�داء م�ن دخولها من 
املناف�ذ الحدودية وص�وال اىل مذاخر االدوية 

التابعة اىل املكاتب العلمية«.
وأكد العقابي بحس�ب البيان عىل ان »الفرق 
املنبثقة من لجنة االمر الديواني 147 املكلفة 
بوض�ع اليات الس�يطرة عىل حرك�ة االدوية 
قد اس�تعرضت الواقع الح�ايل، وبيان نقاط 
القوة والضعف والسبل الكفيلة التي تضمن 
اس�تثمار نقاط القوة لغرض الس�يطرة عىل 

حركة االدوية«.
واش�ار اىل ان »نقيب الصيادل�ة قد أثنى عىل 
جه�ود اللجن�ة وع�ىل رضورة التع�اون بني 
املنافذ الحدودية ونقابة الصيادلة والجريمة 
وزارة  يف  العالق�ة  ذات  والدوائ�ر  املنظم�ة 
الصحة يف الح�د من تدفق االدوية غري املقرة 

وغري املسجلة اىل السوق العراقية«.
ودعا »لوضع حد من عمليات دخول االدوية 
دون اتباع االجراءات املعتمدة من قبل وزارة 

الصحة والدوائر ذات العالقة.

رئيس املنافذ احلدودية ونقيب الصيادلة يناقشان حركة 
االدوية والسيطرة عليها

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت دائرة ضحاي�ا العملي�ات الحربية 
واالخطاء العس�كرية والعمليات االرهابية 
يف مؤسس�ة الشهداء، أمس األحد، عن 150 
معاملة لعنارص ارهابية يف املناطق املحررة، 
روجها ذووهم عىل انهم )شهداء( عمليات 

ارهابية واخطاء عسكرية.
وق�ال مدير ع�ام الدائرة، ط�ارق املندالوي 
يف ترصي�ح اوردت�ه صحيف�ة “الصب�اح” 
الرس�مية إن الدائ�رة لديها لج�ان متابعة 
واع�ادة نظر يف كل القرارات الس�ابقة التي 
يش�وبها الفس�اد او كان اصحابه�ا م�ن 
العن�ارص االرهابية”.وأضاف املندالوي، أن 
“مكت�ب االمني العام ملجل�س الوزراء وجه 
باعادة النظر يف جميع املعلومات الواردة يف 
امللفات التي قدمت بعد عام 2014 لكش�ف 

العن�ارص االرهابي�ة واملس�يئة الذي�ن قام 
ذووه�م بروي�ج املعامالت لهم ع�ىل انهم 

)ش�هداء(”. واوضح، أن “م�الكات الدائرة 
كش�فت عن وجود اكثر م�ن 150 معاملة 

يف محافظ�ات االنبار ودي�اىل وصالح الدين 
ونينوى واط�راف بغداد روج�ت الرهابيني 
ارتكبوا مجازر بحق ابناء الش�عب والقوات 
االمني�ة ع�ىل انهم )ش�هداء(”، مش�رياً اىل 
ان “ذويه�م ادعوا ان ابناءهم من ش�هداء 
العملي�ات االرهابية واالخطاء العس�كرية 
س�اعدهم يف ذل�ك س�مارسة يروجون مثل 

هذه املعامالت مقابل مبالغ مالية”. 
وأشار املندالوي اىل ان »كشف تلك املعامالت 
ج�اء بعد ان اع�ادت الدائ�رة النظر بصحة 
الص�دور الت�ي وردت م�ن دوائ�ر متعددة 
كوزارة الصح�ة التي تصدر عنها ش�هادة 
الوف�اة اضافة اىل قي�د النفوس والقس�ام 
االمن�ي  التدقي�ق  ع�ن  فض�اًل  الرشع�ي، 
املس�تمر وه�و ملف مه�م مرتب�ط بوكالة 
شؤون االستخبارات والتحقيقات يف وزارة 

الداخلية”.

مؤسسة الشهداء تكشف عن أكثر من »150« معاملة روجتها عوائل ارهابية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة االعمار واالس�كان والبلديات واالشغال العامة، 
عن املبارشة بتنفيذ اعمال رفع الحواجز الكونكريتية وسط 

جرس باب املعظم يف بغداد تمهيدا ألعمال الصيانة«.
وذكر بيان للوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، أن »املالكات 
الهندس�ية والفنية يف مديرية طرق وجسور محافظة بغداد 
التابع�ة لدائ�رة الطرق والجس�ور احدى تش�كيالت الوزارة 
بارشت برفع الحواجز الكونكريتية وسط جرس باب املعظم 

تمهيداً لتنفيذ اعمال الصيانة«.
وأض�اف البيان أن »االعمال التي س�يتم تنفيذه�ا بعد رفع 
الحواجز وضع فواصل نظامية بني مساري الذهاب واالياب 
وتهيئ�ة الج�رس ألعم�ال الصيان�ة والتأهيل عرب اس�تبدال 
مفاصل التمدد للمس�اهمة يف الحفاظ عىل الجرس وس�المة 

سالكيه«.
وتابع ان »دائرة الطرق والجسور )فرق الصيانة( يف مديرية 
طرق وجس�ور محافظة بغداد ب�ارشت بتنفيذ اعمالها ليالً 
برفع الحواجز الكونكريتية وذلك تجنبا لحصول االختناقات 
املروري�ة وحرصاً عىل تقليل اثر اعم�ال الصيانة عىل حركة 
امل�رور لكون اوقات الذروة فيه التنحرص بأوقات بدء الدوام 
الرس�مي للموظف�ني او نهايت�ه بل هن�اك كثاف�ة مرورية 

مستمرة عىل الجرس اغلب ساعات اليوم«.
واوض�ح البيان، أن »مديرية طرق وجس�ور بغداد ش�اركت 
باملؤتمر الذي اقامه مجلس رئاسة الوزراء يف وزارة التخطيط 
ملناقش�ة مطالب املتظاهري�ن وقد تم مناقش�ة احتياجات 
املواطنني وحس�م جمي�ع املعوقات التي تح�ول دون تنفيذ 
املش�اريع املهمة وتخصيص املبالغ الالزم�ة بموافقة وزارة 

التخطيط وتمويل وزارة املالية.

بلدية كربالء املقدسة تنفذ محالت عمل مستمرة االعامر تبارش برفع احلواجز الكونكريتية وسط جرس باب املعظم متهيدا ألعامل الصيانة
لرفع مواد السكالت اإلنشائية يف املحافظة

جملس النجف يكشف عن »اهم املشاريع« 
التي سيتم تنفيذها قريبًا
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وزارة النفط
رشكة احلفر العراقية )رشكة عامة(

اىل : السادة اصحاب الرشكات
م/)اعالن املناقصة 15/جتهيز /2018/ تشغييل  ( للمرة االوىل

يرس ) رشكة الحفر العراقية /الهيئة التجارية –قستم املشتريات املحلية (  بدعوة مقدمي العطاءات 
املؤهلتن  وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهتم لتجهيز مواد  )  OMRON PLC P/S(  مختلف  املواصفات  
والقياستات والكميات وبحستب املنايشء املذكورة ازاء كل فقرة واملواد واصلة اىل  مخازن الرشكة  يف 
البرصة ت الربجستية مع تقديم شتهادة منشتأ مصادق عليها اصوليا وفرة تجهيز )60( يوم تبدأ من 

تاريخ توقيع العقد .
مع مالحظة ما يأتي :

1-عتىل مقدمي العطاء املؤهلن والراغبتن يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ) رشكة الحفر 
العراقية /الهيئة التجارية /قستم املشتريات املحلية /شتعبة عقود التجهيز املحيل الطابق االريض يف 

مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة ت الربجسية( ( خالل ايام واوقات الدوام الرسمي
2- متطلبات التأهيل املطلوبة : ) هوية غرفة التجارة الصنف الرابع  النافذة لسنة2018(

3-بامكان مقدمي العطاء املهتمن رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل الهيئة التجارية /
قسم املشريات املحلية /شعبة عقود التجهيز املحيل وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري مسرد والبالغ   

)  100,000   ( مائة الف دينار
4- يتم تستليم العطاءات اىل العنوان االتي ) رشكة الحفر العراقية –البرصة –الربجستية –مقرر لجنة  
فتح العطاءات ( يف املوعد املحدد ) تغلق املناقصة الساعة الثانية عرش من يوم االربعاء  2018/9/5ويف 
حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون يوم الدوام التايل للعطلة موعدا للغلق ويكون موعد فتح 
العطاءات بنفس  اليوم املحدد لغلق املناقصة ( العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات 
بحضتور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف العنوان االتي )مقر الرشكة /لجنة فتح 
العطاءات /البرصة /الربجسية ( يف الزمان والتاريخ ) الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم 30 االربعاء 

)2018 /9/5
5-اخر موعد لبيع مستندات املناقصة يوم   االحد  2018/9/2  

6-يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
7-يتم انعقاد املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفستارات املشتاركن بتاريتخ   2018/8/26   من يوم 

االحد ويف حالة وجود اي استفسارات يجب ان تقدم قبل عرشة ايام من تاريخ غلق املناقصة اعاله
8-مدة نفاذ العطاءات )  90 تسعون يوم ( من تاريخ غلق املناقصة

9- يقتوم مقدم العطتاء بدفع تأمينتات اولية قدرها قدرهتا 4187000 اربعة مالين ومائة وستبعة 
وثمانتون التف دينار عراقتي بموجب صك مصدق او خطاب ضمان او ستفتجة صتدارة من مرصف 
معتمد يف العراق عىل ان يكون نافذ ملدة 28 يوم من انتهاء مدة نفاذ العطاء وسوف يهمل اي عطاء لم 

يرفق به التأمينات االولية  
10 ت يتتم التقديتم عىل املناقصة من قبتل املجهز او املدير املفوض للرشكة او احد املؤسستن للرشكة 
او الوكيتل القانونتي وبموجب وكالة معتمدة وتقديم ما يثبت ذلك اىل القستم املعني ببيع مستتندات 

املناقصة
11 ت مبلتغ الكفتة التخمينيتة للطلبيتة اعاله هتو  )139,554,000( مائة وتستعة وثالثتون مليون 

وخمسمائة واربعة وخمسون الف دينار عراقي 
12- يف حالة الرشكات االجنبية الراغبة باالشراك باملناقصة   تقديم  اوراق تسجيلها يف العراق مصادق 

عليها من الجهات املختصة
 13 ت يف حالتة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياستية وبكافة اقستامها فانه ستيتم 

استبعاد عطائه
WWW.IDC.iq : 14 ت املوقع االلكروني للرشكة

contracts.south@idc.gov.iq:الربيد االلكروني للهياة التجارية

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 قدم املواطن )محمد راهي جبار( طلباً يروم فيه تسجيل 
لقبته وجعله )الشتيباني( بتدال من الفراغ واستتناداً اىل 
احكام املتاده )24( من قانون البطاقته الوطنيه رقم 3 
لستنه 2016 املعدل ولغرض نرش هذا االعالن يف الجريدة 
الرسمية فمن لديه حق االعراض مراجعة هذه املديرية 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش  .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/ وكالة

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
اعالن

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعي )عبدالهادي ابوصالح عوده( دعوى قضائية 
لتبديتل لقبه وجعله )البعيجتي( بدال من )خزعيل( فمن 
لديه حق االعراض مراجعة هذه املديرية خالل خمستة 
عترش يوماً متن تاريخ النرش وبعكسته ستيتم النظر يف 
الدعتوى وفق احتكام املتاده )22( من قانتون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
اعالن

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 قتدم املواطتن )ستجاد عيل حستن( طلبتاً يتروم فيه 
تستجيل لقبه وجعله )الهاليل( بدال من الفراغ واستتناداً 
اىل احكام املاده )24( من قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 
لستنه 2016 املعدل ولغرض نرش هذا االعالن يف الجريدة 
الرسمية فمن لديه حق االعراض مراجعة هذه املديرية 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش  .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/ وكالة

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
جمهورية العراق

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العتدد:2018/5402                
  التاريخ: 2018/8/2

نرش اعالن
قدمتت املستتدعية )رغد مخلف محمتود( طلب اىل هذه 
املحكمتة تطلتب فيه اصتدار حجتر وقيمومتة لزوجها 
املفقتود )عبتد الرزاق عدنتان عواد( والتذي فقد بتاريخ 
2014/11/12 عليه واستنادا لقانون رعاية القارصين 
قررت املحكمة نرشه بصحيفتن محليتن لغرض التثبت 

من حياة املفقود  
مع التقتدير...

القايض
أنور جاسم حسن

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

اعالنجلنة البيع واالجيار
وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدستة عن ايجار )العقارات( املدرجة اوصافها ادناه وذلك بعد مرور )20( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى 
الصحف اليومية فعىل الراغبن باالشتراك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الستاعة العارشة صباحا مستتصحبن معهم وصل التأمينات القانونية البالغة 30%  من 
القيمة املقدرة لكامل فرة االيجار ونسخة من هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن عىل ان تبقى امانات الضم ضمانا لسالمة املاجور ويتحمل من ترسو عليه املزايدة  اجور 
خدمة 2% من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة  يف اليوم الذي ييل العطلة وال  يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التأمينات  او 
من يخوله بتوكيل رسمي قانوني وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 املعدل عىل ان يتم تسديد كامل بدل االيجار ولكامل فرة االيجار مع املصاريف 
وخالل 30 يوما من تاريخ االحالة القطعية ويف حالة رغبة املستأجر بتقسيط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة عىل ان تكون املوافقات ضمن املدة القانونية وعىل 

الراغبن مراجعة البلدية لالطالع عىل رشوط املزايدة.

اعالن
تعلن مديرية بلدية كربالء املقدسة عن وجود ارايض يف 
مقربة وادي الستالم الجديدة وبثالث مساحات 40م2 
و50م2 و60م2 وبأستعار مختلفتة تتراوح متا بن 
)1000000 مليتون دينار اىل مليون وخمستمائة الف 
دينار( فعىل الراغبن بالحصول عليها مراجعة مديرية 
بلدية كربالء املقدسة / الشتعبة املالية والواردات بعد 
استبوع من تاريخ نترش االعالن يف الجريدة الرستمية 
مستتصحبن معهم املستمستكات املطلوبتة ) هوية 
األحوال املدنية للزوج والزوجة وبطاقة السكن والبطاقة 
التموينية ( وستيكون التقديم ملدة خمسة عرش يوما 
وستيتم استتالم معامالت املواطنن خالل هذه الفرة 
وفقتا لالستتمارة املعدة من قبل املديريتة وبعد انتهاء 
الفرة ستيتم اجراء القرعة بن املشاركن علما انه تم 
تحديد نستبة 25 % من تلك املدافن لسكنه املحافظات 

االخرى

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العتدد:2018/5445                

  التاريخ: 2018/8/5
نرش اعالن

قدمت املستتدعية )قستمة محمد عباس( طلب اىل هذه 
املحكمة تطلب فيه اصدار حجر وقيمومة البنائها املفقود 
)زيتد وحيدر وقاستم أوالد خلف محمد عبتاس( والذين 
فقتدوا بتاريتخ 2014/12/28 عليه واستتنادا لقانون 
رعايتة القارصين قتررت املحكمة نرشهتم بصحيفتن 

محليتن لغرض التثبت من حياة املفقودين  
مع التقدير...

القايض
أنور جاسم حسن

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
جمهورية العراق

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العتدد:2018/5103                
التاريخ: 2018/7/24

نرش اعالن
قدم املستتدعي )ثامر إستماعيل حستن( طلب اىل هذه 
املحكمة يطلب فيته اصدار حجر وقيمومة البنه املفقود 
)حاتم ثامر اسماعيل( والذي فقد بتاريخ 2014/12/16 
عليه واستتنادا لقانون رعاية القارصين قررت املحكمة 
نترشه بصحيفتتن محليتن لغترض التثبت متن حياة 

املفقود  
مع التقدير...

القايض
أنور جاسم حسن

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
اخطار 

من / محكمة قوى االمن الداخيل / املنطقة الثانية 
اىل / املتهتم الهارب ) ش م 1 عتالء مقداد طعمة محمد 

الربيعي ( الساكن / مجهول االقامة 
اقتىض حضتورك امام هذه املحكمة ختالل مدة ) 30 ( 
يومتا من تاريخ نرشه اذا كنت داختل العراق او خارجه 
لالجابتة عن الجريمة املستندة اليك وفق املتادة ) 5 ( ق 
ع د املعدل وبعكسته ستوف تتخذ االجتراءات القانونية 
ضتدك وتطبق بحقك احكام املادة ) 69 ( ق أ د املتضمنة 

ماييل:
1 – الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك .

2 – اعطتاء املوظفن العموميتن صالحية القاء القبض 
عليك اينما وجدت .

3 – الزام املواطنن باالخبار عن محل اختفائك .
4 – حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة .

لواء الرشطة الحقوقي 
حسن حسن احمد 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الثانية

العدد : 22596
التاريخ : 2018/8/2

م. ر .مهندسني
انامر صالح ابراهيم الرفيعي 

مدير بلدية كربالء املقدسة

مدة االيجارالقيمة المقدرةالمساحةرقم العقار وموقعهت
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 178 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن1
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 179 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن2
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 180 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن3
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 181 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن4
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 182 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن5
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 183 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن6
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 184 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن7
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 185 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن8
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 186 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن9
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 187 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن10
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 188 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن11
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 189 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن12
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 190 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن13
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 191 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن14
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 192 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن15
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 193 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن16
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 194 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن17
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 195 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن18
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 196 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن19
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 197 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن20
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 198 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن21
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 199 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن22
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 200 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن23
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 201 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن24
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 202 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن25
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 203 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن26
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 204 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن27
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 205 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن28
سنة واحدة 900000 تسعمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 206 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن29
سنة واحدة600000 ستمائة الف دينار سنويا38م2عرصة في الحي الصناعي رقم 207 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن30
سنة واحدة400000 اربعمائة الف دينار38م2عرصة في الحي الصناعي رقم 208 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن31
سنة واحدة400000 اربعمائة الف دينار سنويا38م2عرصة في الحي الصناعي رقم 209 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن32
سنة واحدة600000 ستمائة الف دينار سنويا38م2عرصة في الحي الصناعي رقم 210 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن33
سنة واحدة550000خمسمائة وخمسون الف دينار سنويا 38م2عرصة في الحي الصناعي رقم 212 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن34
سنة واحدة 350000 ثالثمائة وخمسون الف دينار سنويا38م2عرصة في الحي الصناعي رقم 213 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن35
سنة واحدة 350000 ثالثمائة وخمسون الف دينار سنويا38م2عرصة في الحي الصناعي رقم 214 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن36
سنة واحدة550000خمسمائة وخمسون الف دينار سنويا 38م2عرصة في الحي الصناعي رقم 215 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن37
سنة واحدة800000 ثمانمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 216 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن38
سنة واحدة800000 ثمانمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 217 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن39
سنة واحدة800000 ثمانمائة الف دينار سنويا75م2عرصة في الحي الصناعي رقم 218 جزء من تصميم 585 والغرض من التأجير مخزن40

م. رئيس مهندسني 
انامر صالح ابراهيم الرفيعي 

مدير بلدية كربالء املقدسة

ع.املدير العام
رئيس جملس االدارة

مدير اهليأة التجارية 
عبد العزيز جبار كاظم
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اعالن رقم )25(
تعل�ن الرشك�ة العامة لتصنيع الحبوب / فرع البرصة عن اج�راء مزايدة علنية لبيع 
)املواد املس�تهلكة ( املوجودة يف مخزن مس�تهلكات الفرع حسب قانون بيع وايجار 
ام�وال الدول�ة رق�م )21( لس�نة 2013  والتعليمات رق�م )4( لس�نة 2017 وذلك يف 
الس�اعة الع�ارشة من 2صباح يوم االح�د املوافق 2018/8/12 يف مق�ر بناية الفرع 
الكائ�ن يف محلة الحكيمية /  مقابل قيادة رشطة البرصة ويحق للمزايد االطالع عىل 
املواد املعروضة للبيع قبل يوم  املزايدة وعىل الراغبني باالش�راك تقديم املستمسكات 

االتية :
1 � تقديم هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن اصل ومصورة  او البطاقة املوحدة 

ان وجدت
2 � تقديم تأمينات بصك مصدق ومحرر المر الرشكة من احد املصارف الحكومية ال 
تق�ل عن )20%(  من القيمة املقدرة والبالغة )78000( )فقط ثمانية وس�بعون الف 

دينار(  
3  �تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب او احد فروعها للعام  /2018 باسم 

املشرك حرصا او من يخوله قانونا
4  � ع�ىل املش�ري  دفع بدل البي�ع وكامل املصاريف خالل )س�بعة ايام( من تاريخ 
االحال�ة القطعي�ة بعد ميض فرة كرس القرار البالغة )5( ايام وبعكس�ه يعترب ناكل 

تطبق بحقه كافة االجراءات القانونية  
5 � يلت�زم املش�ري برفع امل�واد املباعة خالل )15( يوم من تاري�خ االحالة القطعية 

وبعد انتهاء مدة الضم وبعكسه ترسي االحكام املقررة قانونا
6 � يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور  الخدمة البالغة )2%( من قيمة البيع 

7 � يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن
8 � اذا صادف اليوم املحدد لعملية البيع عطلة رسمية فتحول اىل اليوم الذي يليه 

مالحظ�ة : / اذا ل�م ترس�و املزايدة من امل�رة االوىل تكون املزايدة الثاني�ة يوم االثنني 
املوافق 2018/8/27 وتكون املزايدة الثالثة يوم االثنني 2018/9/11

مجلس القضاء االعىل 
 / بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

الرصافة االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة 

العدد 431 / ش / 2012 
التاريخ 5 / 8 / 2018 

اىل املدعى عليه / عيل رعد احمد 
العن�وان / بغ�داد م 929 ز 17 عم�ارة 

االقواس بناية 17 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة حكم�ا غيابيا 
بحقك بتاريخ 19 / 9 / 2012 املتضمن 
تاييد حضانة املدعية ) زينب هالل س�ند 
( يف الدع�وى املرقمة 431 / ش / 2012 
املقام�ة من قبل مطلقت�ك املدعية زينب 
ه�الل س�ند وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك بصحيفتني ولك 
حق االع�راض والتميي�ز ويف حالة عدم 
حض�ورك او من ينوب عنك قانونا خالل 
املدة املحددة قانون�ا لالعراض والطعن 

سيكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 

سالم روضان املوسوي 
���������������������������������

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف حديثة 

العدد 1247 / 2018 

اعالن 
للطلب املقدم من قبل املستدعي ) كاملة 
س�امي محمد ( املتضم�ن نصبها قيمة 
ع�ىل زوجه�ا املفق�ود ) ابو الن�ور عبد 
الفتاح عبد الستار ( تولد 1972 امللصقة 
صورت�ه اع�اله ق�ررت ه�ذه املحكم�ة 
تعمي�م اوصاف�ه وعليه مراجع�ة هذه 
املحكم�ة او اق�رب مرك�ز رشطة خالل 
مدة اس�بوع م�ن اليوم الت�ايل لنرش هذا 
االع�الن وعىل من تتوف�ر لديه معلومات 
عن املفق�ود ابالغ هذه املحكمة وخالفه 
س�تتخذ االج�راءات القانوني�ة لنص�ب 
املس�تدعية ) كاملة سامي محمد ( قيم 
علي�ه وفقا للقانون اس�تنادا للمادة 87 

من قانون رعاية القارصين .
القايض 

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

رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 
االتحادية

دار القضاء يف الدجيل 
محكمة األحوال الشخصية يف الدجيل 

العدد : 234/ش/2018
التاريخ 2018/8/2

اىل املدعى عليه / منتظر نوري حسن
تبليغ بقرار الحكم الغيابي 

اق�ام املدعية ازهار مهدي صالح ضدكم 
الدعوى املرقمة 234  /ش/2018  امام 
هذه املحكمة وصدر القرار غيابي بحقك 
فيها بالعدد 234/ش/2018 واملتضمن 
الزام�ك بالحك�م باثبات نس�ب االطفال 
كل م�ن )عبد القادر وعبي�دة وخديجة( 
م�ن والديهم ولعدم معرفة محل اقامتك 
قررت املحكمة تبليغكم اعالنا بواس�طة 
صحيفتني محليتني وعند عدم اعراضك 
عىل القرار يعترب القرار مكتسبا الدرجة 

القطعية وفقا للقانون
القايض

معد نجم عبيد

تنويه
ورد س�هوا يف اعالن مديري�ة زراعة  املثنى 
يف  املنش�ور  واالس�تيالء  االرايض  لجن�ة 
صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 1724 
يف 2018/8/5 وصحيفة العراق االخبارية 
والخ�اص  669  يف 2018/8/5  بالع�دد  
باملواط�ن ) مهند رزاق ش�اكر ( تصحيح 
اسم ) جده ( خطأ والصحيح هو تصحيح 

اسم ) جدته ( لذا اقتىض التنويه.
���������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد  /2759/ب2018/5
التاريخ 2018/8/5

اىل / املدع�ى علي�ه االول )عب�اس عب�اد 
نارص(  

اق�ام املدعي )س�يف كاظ�م عب�د الحر ( 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اع�اله ض�دك  
التي تطلب فيها ابط�ال قيد العقار املرقم 
61846/ ح�ي املي�الد ولثب�وت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
يارس جبار محسن واشعار  املختار عباس 
عبد الحس�ن الش�بيل قررت هذه املحكمة 
محليت�ني  بصحيفت�ني  اعالن�ا  تبليغ�ك 
يوميت�ني بموعد املرافع�ة املصادف يف يوم 
او  حض�ورك  ع�دم  وعن�د   2018/8/12
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
�����������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية  

محكمة االحوال الشخصية يف الهندية    
العدد  /849/ش/2018

التاريخ 2018/7/29 
اعالن

اىل املدع�ى عليه فه�د عباس عبد يس�كن 
النج�ف املرك�ز س�ابقا ومجه�ول مح�ل 

االقامة حاليا
بناء عىل الدعوى املقام�ة من قبل املدعية 
زين�ب حليم خلي�ل عىل املدع�ى عليه فهد 
عب�اس عب�د والت�ي تطل�ب فيه�ا مهرها 
املؤج�ل وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
رشح مختار منطقة الشهيد الصدر حميد 
حس�ون البصي�ي يف محافظ�ة النج�ف 
ق�ررت  علي�ه   2018/7/19 يف  امل�ؤرخ 
يوميت�ني  تبليغ�ك بصحيفت�ني  املحكم�ة 
رس�ميتني واقت�ىض حضورك يف الس�اعة 
املص�ادف  املرافع�ة  ي�وم  م�ن  التاس�عة 
2018/8/12 او م�ن ين�وب عن�ك قانونا 
وبعكس�ه س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا
القايض

فاضل جياد الكناني
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية  
محكمة االحوال الشخصية يف ابي غرق    

العدد  /319/ش/2017
التاريخ 2017/7/3 

اىل املدعى عليها )ياسمني طه خليل(  
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 319/

ش/2017 املؤرخ  2017/7/13 واملتضمن 
تصدي�ق الط�الق الرجع�ي الحاص�ل بني 
املتداعيني امري عبد الواحد جاسم وياسني 
طه خليل بتاريخ   2017/4/27 وملجهولية 
محل اقامتك وحس�ل اش�عار مختار حي 
الكاظ�م يف ابي غ�رق املدعو حبيب خضري 
رسب�وت تق�رر تبليغ�ك بالحك�م الغيابي 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
فعليك الحضور امام هذه املحكمة يف حال 
اعراض�ك عىل الحك�م خالل ع�رشة ايام 
من تاريخ النرش وبخالفه س�وف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

والء رستيل خثي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية  

محكمة بداءة االسكندرية     
العدد  /62/ب/2018

التاريخ 2018/8/5 
اعالن

تنفي�ذا لق�رار الحكم الص�ادر من هذه 
)62/ب/2018(   بالع�دد   املحكم�ة 
واملؤرخ يف 2018/2/28 واملتضمن ازالة 
ش�يوع العقار املرقم 206/19 مقاطعة 
9 ه�ور الخ�ان بيعا عليه تق�رر االعالن 
ع�ن بي�ع العق�ار اع�اله وبصحيفت�ني 
محليت�ني فعىل م�ن له الرغب�ة بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% من 
القيمة التقديرية عند وضع اليد والبالغ 
قدره�ا )101,000,000( مائ�ة وواحد 
ملي�ون دينار وبصك مص�دق ان لم يكن 
من الرشكاء وس�تجري املزايدة يف اليوم 
الثالث�ني اعتب�ارا من الي�وم التايل للنرش 
يف الصحيفتني ويف تمام الس�اعة الثانية 
ع�رش ظهرا يف بناية ه�ذه املحكمة واذا 
ص�ادف موع�د املزاي�دة عطلة رس�مية 

فيكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة
القايض

نبيل عبد الله عبيد ياس 
االوصاف :

1 � دار سكن مفرزة منها محلني بصورة 
غري رسمية

2 � مساحة الدار 299م2
3 � يقع يف / القرية العرصية 

4 � القيمة التقديرية للعقار واملش�يدات 
قائم�ة )101,000,000( مائ�ة وواح�د 

مليون دينار
5 � مش�تمالت العق�ار  يتك�ون م�ن / 
طارم�ة   / 8,5×4م2  قي�اس  محل�ني 
صحي�ات   /  5,5×3,5 قي�اس  امامي�ة 
اس�تقبال   / 1×1م2  قي�اس  خارجي�ة 
8×4م2 / ه�ول 5×4م2 / موزع داخيل 
قي�اس 8,5×2م2 / ثالث�ة غ�رف ن�وم 
مس�احة كل غرف�ة 5×4م2 / صحيات 

داخلية 2×3م2
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية  
محكم�ة االحوال الش�خصية يف الحمزة 

الغربي    
العدد  /1916 

التاريخ 2018/8/2 
اعالن

اىل املفقود / منتظر باني كتاب
قدم�ت زوجت�ك املدع�وه صابري�ن طه 
حس�ني طالب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة تروم 
في�ه نصبها قيم�ة عليك لكون�ك فقدت 
بتاريخ 2014/6/12 وعدم عودتك لحد 
االن ل�ذا ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا 
يف صحيفت�ني محليتني اس�تنادا ألحكام 
املادة )87(  من قانون رعاية القارصين 
الناف�ذ ولك حق مراجعة ه�ذه املحكمة 
عن�د تبلغ�ك ه�ذه االع�الن خ�الل املدة 

القانونية 
القايض

حيدر عيل منشد
�����������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية  
محكمة ب�داءة الحمزة الغربي /ش�عبة 

االمانات   
العدد  /384/ب/2018 

التاريخ 2018/7/25 
اعالن

املدعي / عيل نور هاشم
املدع�ى عليه�م / س�امية حس�ن داود 

وجماعتها
تنفي�ذا بق�رار ه�ذه املحكم�ة الصادر 
بالدع�وى اع�اله املتضمن ازالة ش�يوع  
)السيارة ( املرقمة 120755 بابل موديل 
2013 ن�وع كي�ا ربيك اب ابي�ض اللون 
بيع�ا واملكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة لذا 
تعلن ه�ذه املحكم�ة عن بيع الس�يارة 
اع�اله باملزاي�دة العلنية فع�ىل الراغبني 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكمة خالل 
ثالث�ون يوم�ا م�ن الي�وم الت�ايل للنرش 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
بنسبة 10% من القيمة التقديرية البالغة 
)5000000( خمسة ماليني دينار بصك 
مصدق وس�تجري املزايدة فغي الساعة 
)12( م�ن ظهر اليوم االخ�ري التايل ليوم 
الن�رش ويتحمل املش�ري اج�ور املناداة 

ورسم التسجيل
القايض

حيدر عيل منشد
االوصاف :

السيارة املرقمة )120755( بابل موديل 
2013 ن�وع كي�ال بيك اب ابي�ض اللون 

قديمة ومستهلكة
���������������������������������

فقدان هوية 
فق�دت هوية الصادرة م�ن دائرة املوارد 
يف   27281 املرقم�ة  املثن�ى  يف  املائي�ة 
2014/5/14 بأسم )كاطع بردان دليل( 
الصادر من مديرية العامة للموارد املائية 
بغ�داد عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فقد جواز س�فر الص�ادر من املحكمة 
االردني�ة الهاش�مية بأس�م االردني�ة 
)لطيف�ة عبد الحمي�د احمد(  عىل من 

يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
���������������������������������

تنويه
ورد سهوا يف صحيفة املستقبل العراقي 
الع�دد  /1723 بتاريخ 2018/8/2 يف 
اع�الن محكمة األحوال الش�خصية يف 
الكوف�ة اس�م املدعى عليه / احس�ان 
محمد حس�ن خطأ والصحيح احسان 

محمد محسن لذا اقتىض التنويه
���������������������������������

اعالن
بناء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد ) 
هاش�م مهدي محس�ن( ال�ذي يطلب 
في�ه تبديل )اللقب( م�ن )العطبي( اىل 
)املوسوي( فمن لديه اعراض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة  خ�الل م�دى اقصاها 
خمس�ة ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق 
احكام امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

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

واالقامة العامة
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف الب�رصة 

االتحادية  
محكمة بداءة البرصة

العدد : 1388/ب/2018
التاريخ 2018/7/29

اىل املدعى عليه /محمد حميد ابراهيم  
اعالن

اقام املدعي تحس�ني عيل سالم السعد 
/1388 املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 

ب/2018 ام�ام ه�ذه املحكمة ضدك 
يطلب فيها الحكم بالزامك بدفع املبلغ 
املرت�ب بذمت�ك والبال�غ تس�عة عرش 
ومائ�ة وس�بعون ال�ف دوالر بموجب 
كهربائي�ة  م�واد  ل�رشاء  الوص�والت 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبلي�غ وتأييد املجلس البلدي 
ملنطق�ة ح�ي الزه�ور ق�ررت ه�ذه 
املحكم�ة تبليغك اعالن�ا يف صحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحض�ور يف موعد 
املرافعة املصادف يوم 2018/8/7 ويف 
حالة عدم حضورك او ارسال من ينبو 
عن�ك قانونا فس�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا
القايض

محمد قاسم عبود
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية  
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة    

العدد / 4458/ش2017/3
التاريخ  2018/8/1

اىل املدعى عليه / ارشف رعد مهدي
اعالن

بتاري�خ 2018/7/12 اص�درت هذه 
املحكم�ة قرار الحك�م  بالعدد 4458/

ش2017/3 واملتضم�ن التفريق بينك 
وبني زوجتك املدعية ريا صباح ابراهيم 
ولكونك مجهولة محل االقامة وحسب 
اش�عار مخت�ار املحل�ة قاس�م محمد 
وكت�اب مك�رز رشطة الرشق�ي تقرر 
تبليغك بالحكم الغيابي الصادر بحقك 
بواس�طة صحيفت�ني محليتني حكما 
غيابي�ا وعلنا ووفق االص�ول ولك حق 

االعراض ضمن املدة القانونية 
القايض

شيماء عباس عيل
���������������������������������

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد ) خلف 
خضري عب�اس( الذي يطلب فيه تبديل 
)اللقب( من )نور( اىل )املوسوي( فمن 
لديه اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية  
خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

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

واالقامة العامة
���������������������������������

اعالن
بناء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد ) 
عيدان عوده حم�ود( الذي يطلب فيه 
تبدي�ل )اللقب( من )الس�يد ن�ور ( اىل 
)املوسوي( فمن لديه اعراض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة  خ�الل م�دى اقصاها 
خمس�ة ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق 
احكام امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

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

واالقامة العامة

قيادة قوات الرشطة االتحادية 
فوج مقاتلة الدروع 

االول
2018/8/5

مذكر امر قبض 
اىل / كافة اعضاء الضبط القضائي

الق�اء القبض ع�ىل الرشط�ي الهارب 
)مرتىض عيل ه�ادي جواد الخزرجي( 
وفق املادة )5( م�ن قانون قوى االمن 
الداخ�يل وعند القب�ض عليه احضاره 

امام رئيس املجلس التحقيقي 
يس�كن بغ�داد / حي العام�ل / محلة 

857 / زقاق 45 � دار /6 
املقدم ر. م . ت

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف الب�رصة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد : 2204/ش/2018

التاريخ 2018/8/5
اعالن

اىل املدعى عليه ) عدي فيصل قاسم(  
اقم�ت املدعي�ة )زه�وة بك�ر محمد( 
اع�اله  املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى 
ل�دى ه�ذه املحكم�ة تطالب�ك فيه�ا 
)بالتفري�ق للهج�ر ( وملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ يف 
محكمة االحوال الش�خصية يف مدينة 
الص�در  وتأييد ام�ني قطاع / 1 مدينة 
الص�در ملنطق�ة مدينة الص�در املؤرخ 
املحكم�ة  ق�ررت  ل�ذا   2018/4/29
تبليغك بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
رسميتني ويف حالة عدم حضورك فانه 
سوف يتم اجراء املرافعة بحقك غيابيا 
وف�ق القانون علم�ا ان موعد املرافعة 
الس�اعة   2018/8/26 يص�ادف 

التاسعة صباحا
القايض

نوري قادر حنون املالكي 
 ���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

املنصورية
العدد  /152/ش/2018

التاريخ 2018/7/5
اىل املدعى عليه / عيل حسن أعريبي

تبليغ بالحكم الغيابي
بتاريخ 2018/5/30 اصدرت محكمة 
املنصوري�ة  يف  الش�خصية  األح�وال 
قرارها الغيابي املرقم 152/ش/2018 
بينك  القضائ�ي  بالتفري�ق  والق�ايض 
وبني املدعية )فاطم�ة خليل ابراهيم( 
اقامت�ك  مح�ل  ملجهولي�ة  وبالنظ�ر 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتني 
محليت�ني وبإمكان�ك االع�راض ع�ىل 
الحكم والتمييز ضم�ن املدة القانونية 
املقررة قانونا ويف حالة عدم االعراض 
والتمييز سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية وفقا للقانون
القايض

ثامر حسني وهاب
���������������������������������

 اعالن
بناء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد ) 
مصطف�ى محيبس ج�رب( الذي يطلب 
في�ه تبديل )اللق�ب( م�ن )الخفاجي   
( اىل )العتاب�ي( فم�ن لدي�ه اع�راض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة  خ�الل مدى 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب 
وف�ق اح�كام امل�ادة 22 م�ن قان�ون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
���������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة 
العدد  /18/ب/2018

التاريخ 2018/8/1
اعالن مزايدة 

تبيع ه�ذه املحكمة باملزاي�دة العلنية 
العق�ار املرق�م 131/1 مقاطع�ة 51 
بال�رشاء  الراغب�ني  فع�ىل  اللهيب�ات 
الحض�ور اىل ه�ذه املحكم�ة يف اليوم 
الثالثون من الي�وم التايل لنرش االعالن 
التامين�ات  معه�م  مس�تصحبني 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة 
املقدرة ويتحمل املشري اجور االعالن 

والداللية 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف /

مس�احته  دار  ع�ن  عب�ارة  العق�ار 
االجمالي�ة 200م2 مفرزة منه عرصة 
بصورة غري رس�مية الدار تحتوي عىل 
ه�ول واس�تقبال وغرفة ن�وم واحدة 
صحي�ة  ومراف�ق  وحم�ام  ومطب�خ 
ومس�احة  120م2  ال�دار  مس�احة 
العرص�ة 80 م2 والعق�ار يقع ركن يف 
ح�ي  النعمان قيمة املنش�أت )عرشة 
االرض  قيم�ة  ام�ا  دين�ار(  مالي�ني 
القيم�ة  دين�ار(  ملي�ون  )ع�رشون 
 )30,000,000( للعق�ار  التقديري�ة 

ثالثون مليون دينار

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة 

قسم الدعاوى 
مقتبس حكم غيابي

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

2  �اسم  املدان الغائب :  العريف حيدر تحسني حاتم 
جوزي

3  �رقم الدعوى   : 2018/545
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة :2015/11/12 

5 � تاريخ الحكم : 2018/6/11
6 � امل�ادة القانوني�ة )5 و32( م�ن  ق.ع.د رق�م 14 

لسنة 2008 املعدل
7 � خالص�ة الحك�م /ايق�اف االج�راءات القانونية 
بحقه وقفا نهائيا عن التهمة املسندة اليه وفق املادة 
)32( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل الختالسه 
والت�ي    )1272628  ( املرقم�ة  الوزاري�ة  الهوي�ة 
اس�تصحبها معه عند غيابه بتاريخ 2015/11/12 
ولثبوت قيامه بتسديد مبلغ الهوية  البالغ )10,000( 
ع�رشة االف دين�ار بموج�ب وص�ل قبض اي�رادات 
الحكومة املرق�م 00475 يف 2017/12/11 والصادر 
من حسابات مديرية االستخبارات ومكافحة االرهاب 
يف الب�رصة لش�موله بقان�ون العف�و رقم 27 لس�نة 
2016 وكون الجريمة ليس�ت من الجرائم املس�تثناة 
بامل�ادة )4( م�ن قانون العف�و العام رقم 27 لس�نة 
2016 ولعد اس�تفادة املتهم من قان�ون العفو العام 
رقم 19 لسنة 2008  او اي عفو خاص وحسب كتاب 
االدل�ة الجنائية يف مديرية رشط�ة محافظة البرصة  
واملنش�ات بالعدد 11107 يف 2018/5/27 ويف حالة 
اذا ارتك�ب املتهم الذي اعفى عنه بموجب احكام هذا 
القان�ون جناية عمدية خالل )خمس س�نوات(  من 
تاريخ االعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي اعفي منها 

وتحرك االجراءات الجزائية بحقه 
8 � ع�دم ش�مول املتهم اعاله بقان�ون العفو العام 
رقم 27 لس�نة 2016 عن التهمة املس�نده اليه وفق 
اح�كام  امل�ادة 5 م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 
لغيابه  من تاريخ 2015/11/12 ولحد االن وانه غري 
مفصول او مطرود او مستقيل حسب ما جاء بإفادة 

ضابط ادارة دائرته
9 � تعميم اوص�اف الهوية الوزارية املوصوفة اعاله 

وفق القانون
10  � بالحب�س الش�ديد  ملدة )خمس س�نوات(وفق 
اح�كام  امل�ادة 5 من /ق.ع.د رقم 14 لس�نة   2008 
املع�دل وبداللة امل�واد 61/اوال و 69/اوال    من ق.ا.د 
رق�م 17 لس�نة 2008 املع�دل لغياب�ه   م�ن تاري�خ 

2015/11/12 ولحد االن
11 � طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا 
الح�كام امل�ادة ) 38/ثاني�ا( م�ن ق � ع � د  رقم 14 
لس�نة 2008 املع�دل بع�د اكتس�اب الحك�م الدرجة 
القطعي�ة بداللة امل�ادة )89/اوال ( من ق � أ � د رقم 

17 لسنة 2008
12 �  اعط�اء املوظفني العمومي�ني صالحية القبض 
عليه اينما وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر بحقه  والزام 
املواطنني باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام 
املادة )69/ثانيا وثالثا ( من ق � أ � د رقم 17 لس�نة 

  2008
13 � حج�ر اموال�ه املنقولة والغري  منقولة اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69 /رابعا م�ن ق.ا.د رقم 17 لس�نة 

2008
14 � تحدي�د اتعاب محاماة للمحام�ي املنتدب )عبد 
البالغ�ة )25,000(  خمس�ة  الرحم�ن عب�د ع�يل( 

وعرشون الف دينار عراقي 
   ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60/سادس�ا  م�ن ق.ا.د رقم 17 لس�نة 2008 
قاب�ال   لالع�راض اس�تنادا الح�كام امل�ادة ) 71/

اوال وثاني�ا( من نف�س القانون وافه�م علنا بتاريخ 
 2018/6/11

 اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

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

دائرة التسجيل العقاري يف عفك
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاريخ 2018/7/8 لتسجيل تمام العقار 

تسلسل 945 قصبة الزويه /عفك
باس�م العراقي ) عبد الرضا س�عد وادي( 
مج�ددا باعتب�اره حائ�ز له بصف�ة املالك 
للم�دة القانوني�ة ولغرض تثبي�ت امللكية 
املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل وفق�ا للمادة 
45 فقرة 3 من قانون التس�جيل العقاري 
املرق�م 43 لس�نة 1971 قررن�ا اعالن هذا 
الطلب فعىل كب م�ن يدعي بوجود عالقة 
او حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم ما 
لديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل النتهاء 
م�دة ه�ذا االع�الن ذل�ك ألثب�ات حقوق�ه 
موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف اليوم 

املذكور لهذا  الغرض
 احمد رحمن كريم

مالحظ التسجيل العقاري يف عفك
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية  

محكمة االحوال الشخصية يف الكفل    
العدد  /247/ش/2018 

التاريخ 2018/8/2 
اىل / املدعى عليها  رواء حسن محي

اص�درت محكم�ة االحوال الش�خصية يف 
الكف�ل حكما غيابيا بحق�ك بالعدد 247/

ش/2017 يف 2018/7/23 ال�ذي يق�يض 
حضان�ة املدعي احمد عب�د خرباط البنته 
)نور احمد عب�د( وملجهولية محل اقامتك 
تقرر تبليغك بالنرش يف صحيفتني محليتني 
يوميتني ولك ح�ق االعراض والتمييز عىل 
الحكم الصادر بحقك ضمن املدة القانونية 
البالغ�ة ثالث�ون يوم�ا اعتبارا م�ن تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�وف يكتس�ب الحكم 

الدرجة القطعية 
القايض

تحسني عيل خميس
���������������������������������

قيادة قوات الرشطة االتحادية 
فوج مقاتلة الدروع 

االول
2018/8/5

مذكر امر قبض 
اىل / كافة اعضاء الضبط القضائي

الق�اء القبض عىل الرشط�ي الهارب )عيل 
كريم مه�دي عيل الس�ويعدي( وفق املادة 
)5( م�ن قانون قوى االم�ن الداخيل وعند 
القبض عليه احضاره امام رئيس املجلس 

التحقيقي 
يس�كن بغداد / الفضيلي�ة � محلة 766 � 

زقاق 11 � دار 26 
املقدم ر. م . ت

معمر عبد القادر جاسم 
مدير فرع البرصة 
رئيس جلنة البيع
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
• الرجال فوق س�ن 40 أو النس�اء فوق سن 

50
• األش�خاص املصاب�ن بأم�راض القل�ب أو 
الرئ�ة ، الربو ، والته�اب املفاصل ، أو مرض 

هشاشة العظام
• األف�راد الذين يعانون م�ن ضغط يف الصدر 
أو أل�م مع الجهد املب�ذول ، أو الذين يصابون 

بالتعب أو ضيق يف التنفس بسهولة
• الظ�روف التي تزي�د من مخاط�ر اإلصابة 
بأمراض القل�ب التاجية ، مثل ارتفاع ضغط 
الدم ، ومرض السكري ، والسجائر التدخن ، 
وارتفاع نسبة الكولسرتول يف الدم ، أو وجود 
أفراد األرسة الذين يعانوا من النوبات القلبية 

ومرض القلب التاجي
• األفراد الذين يعانون من البدانة املفرطة

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: يبدأ أورانوس بالرتاجع يف برجك ويش�ر اىل مس�ألة 
مس�تجدة يف مجال عملك عاطفياً: قد تحقق بعض الرغبات 
ويؤدي املحيط دوراً كبراً يف حماية العالقة الناش�ئة صحياً: 
تبذل قص�ارى جهدك لتربهن للجميع أن�ك قادر عىل حماية 

نفسك من األمراض

مهنياً: ال تحاول اس�تفزاز اآلخرين، فذلك سيخلق لك بعض 
األعداء واملنافس�ن عاطفياً: س�عادة الفتة يف طريقها اليك، 
وهذا س�ببه التفاهم التام عىل العناوين االساس�ية صحياً: 
الخض�ار والفاكه�ة تعت�رب رضوري�ة يف حياتن�ا اليومي�ة، 

واالعتماد عليها رضوري

مهني�اً: يرتاج�ع أوران�وس يف الح�ل ولن يقف أح�د يف وجه 
طموحات�ك الكبرة، ولن يثنيك أي عائ�ق عن التقدم بخطى 
ثابت�ة عاطفي�اً: راح�ة واضح�ة يف العالقة بالرشي�ك جراء 
االتف�اق الكامل والصادق بينكما صحياً: تحاول التلهي بأي 

يشء يبقيك بعيداً عن الهموم واملتاعب

مهني�اً: تعزم عىل تغير حياتك للتخل�ص من كل ما يزعجك 
ويعي�ق حركتك يف العمل عاطفياً: تش�عر أن الوقت قد حان 
لوضع حد نهائي لحالة الرتدد أو عدم الثبات يف أسس حياتك 
العاطفي�ة، وتجتهدين لوضع أس�س جدي�دة متينة صحياً: 

األولوية يف حياتك إىل جانب حياتك املهنية

مهني�اً: مع تراج�ع أورانوس يف برج الحم�ل، يحالفك الحظ 
ويحمل إليك الفلك مفاجأة س�اّرة أو لقاًء استثنائّياً أو خرباً 
جديداً عاطفياً: تهمك مصلحة الحبيب وتحاول أن تساعده 
عىل تحقيق طموحه وأحالمه، فيقدر لك ذلك صحياً: تستعن 

بخربات بعض األشخاص يف املجال الريايض 

مهنياً: تدخل الش�مس برج األس�د فتوفر لك طاقة إيجابية، 
ولن تعاكس�ك بعض األمور يف العمل وال تعرف كيف تتعامل 
معها عاطفياً: تدخالتك تس�بب املتاع�ب للحبيب فكن حذراً 
وإال فإن�ك لن تلب�ث أن تصبح وحي�داً صحي�اً: اضطراب يف 

املعدة أو شعور بآالم خفيفة يف الظهر

مهنياً: يرتاجع أورانوس يف برج الحمل ويس�هم يف تحس�ن 
وضعك املادي. عليك تحضر الرشوط املناس�بة لطرحها عىل 
املعنين اليوم قبل الغد عاطفياً: تتواىل عليك األخبار الجميلة، 
وهذا يساعدك عىل ترسيخ عالقتك بالرشيك بما يتناسب مع 

طموحاتكما

مهنياً: من املؤسف ما وصلت إليه حالتك، بسبب عدم مباالتك 
ب�كل ما ي�دور حولك من أم�ور أخطأت يف تقدير حس�اباتك 
له�ا عاطفياً: ال تخضع ملتطلبات الحبي�ب قبل أن تتأكد من 
إمكاناتك وإال وضعت نفسك أم موقف حرج صحياً: يجب أن 

تكون معتدالً يف كميات املأكوالت التي تتناولها يف كل وجبة

مهني�اً: يبدأ أورانوس تراجعه يف منزلك التاس�ع، وقد تعطي 
اآلخرين املجال لحل األمور، وخصوصاً أن الوضع بات محتداً 
عاطفي�اً: قد تكون أهملت بعض املواضي�ع العاطفية، لكّن 
املجال ما زال متاحاً لتاليف األسوأ صحياً: الحل الوحيد لتحريك 

العضالت القيام بنشاط ريايض أو ممارسة السباحة

مهنياً: تزداد ثقتك بنفسك بعد النجاح الذي حققته يف الفرتة 
الس�ابقة، لكن يستحس�ن أن تتعل�م من امل�ايض لتنجح يف 
املس�تقبل عاطفياً: حاول أن تتجاوز الخالفات البسيطة مع 
الرشي�ك، ألّن ما يجمعكما قد ال تجده عند أي ش�خص آخر 

صحياً: ال ترس عكس التيار

مهني�اً: إط�الق األحكام العش�وائية بحق الزم�الء ليس من 
ش�يمك، فأنت تتمتع ببع�د نظر متميز وتقّي�م الناس وفقاً 
ملعارشتك لهم عاطفياً: تتمتع بقدر عاٍل من املنطق والنزاهة 
يف تقييم الرشيك حتى ل�و كان مخطئاً صحياً: تتحمل اآلالم 

التي تنتابك بصمت بغية أال تثر قلق العائلة

مهني�اً: يرتاج�ع أورانوس يف ب�رج الحمل، فال تدع مش�اكل 
العمل ترتاكم عليك وجد لها حلوالً يف الوقت املناسب عاطفياً: 
مش�اعر الغرة تتحرك يف قلب الحبيب مما يدخل الرسور اىل 
قلبك معترباً أنه يحبك جداً صحياً: حاول أن تخرج من البيت 
وتنظم سهرة مع األصدقاء تمارس فيها هوايتك يف الرقص.

احلوتالعذراء

 »يوم كوارث الطريان« العاملي
ذك�ر املوق�ع الس�ويدي املتخصص يف 
رص�د حركة الط�ران العاملي�ة لحظة 
بلحظ�ة “فالي�ت رادار 24”، أن ي�وم 
الجمع�ة 29 يونيو امل�ايض، كان أكثر 
األيام ازدحاًما يف تاريخ الطران، حيث 
زادت في�ه حرك�ة الط�ران عىل 200 
ألف رحلة، وهو ما يعرف بيوم كوارث 
الط�ران حيث يتوقع ح�دوث قرابة 6 

حوادث طران يف ذلك اليوم املزدحم.
وبل�غ عدد الرحالت يف ذل�ك اليوم أكثر 
م�ن 202 أل�ف رحل�ة بمع�دل 8400 
رحلة يف الس�اعة، حس�بما أكد املوقع 
السويدي “فاليت رادار 24 “ ، موضحا 
يف ي�وم 29 يونيو كان هن�اك أكثر من 
19,000 رحلة جوية يف الهواء يف نفس 

الوقت.

وأعلن�ت الصفحة الرس�مية للموقع، 
عرب حسابهم الرس�مي عىل “تويرت”: 
“ه�ي املرة األوىل التي تتبعنا فيها أكثر 
من 200 ألف رحلة يف يوم واحد”.. مع 
وج�ود 202,157 رحل�ة جوي�ة، كان 
29 يوني�و أكثر أي�ام الس�نة ازدحاًما 
يف الس�ماء حت�ى اآلن ويف اليوم األكثر 

ازدحاًما عىل اإلطالق.

التخلص من الروائح الكرهية
يعترب الحمام بطال مجهوال يف أي طائرة، 
إذ أن هذه املس�احة املح�دودة والضيقة 
توف�ر الراحة ملئ�ات ال�ركاب، خاصة يف 

الرحالت ذات املسافات الطويلة.
ولك�ن ق�د يك�ون الحمام أيض�ا مصدر 
بع�ض  بس�بب  الكريه�ة،  للروائ�ح 
املس�افرين الذين تناول�وا أطعمة مثقلة 
بالده�ون والتواب�ل، ولكنها مش�كلة ال 
يضعه�ا مضيف�و الطائ�رات يف باله�م 

ع�ىل اإلط�الق، بفض�ل اتباعه�م لحيلة 
ذكي�ة للغاي�ة للتخلص منها ع�ىل مدار 
س�نوات، وفقا ملجلة “فالي�ت أند ليجر” 

األمريكية.
ويف ح�ال وج�ود أي روائ�ح كريه�ة يف 
حمام الطائرة، ف�إن مضيفو الطائرات 
يسارعون بإعداد وعاء قوي من القهوة، 
أثن�اء تنظيفه�م للمرح�اض، وذلك ألن 
رائحته�ا تط�رد رأي روائ�ح كريه�ة يف 

املكان.وتتف�وق رائحة القه�وة عىل كل 
الروائح األخرى، بفضل حبوبها، والدليل 
ع�ىل نج�اح ه�ذه الحيل�ة، ه�و وض�ع 
الكثرون منهم ألكياس القهوة القديمة 

بجوار مرحاض حمام الطائرة.
لذا إذا دخلت مرحاض الطائرة وشممت 
رائحة قه�وة يف املكان، فاعل�م أن هناك 
رائح�ة كريه�ة تركه�ا املس�افر ال�ذي 

سبقك.

لغات ستتمكن من إتقاهنا بسهولة
ه�ل انتهي�ت مؤخرًا م�ن تعل�م اللغ�ة اإلنجليزية 
وأصبحت م�ن املتحدثن بها بطالقة؟ هل تس�عى 
لتعلم لغة جديدة لتضعها ضمن قائمة اللغات التي 
تتحدثه�ا بطالقة؟ ولكن�ك يف حرة م�ن أمرك هل 
تتعلم لغة أكثر انتش�اًرا مثل اإلسبانية، أم لغة ذات 
أهمية يف العالم مثل اللغة الروس�ية، أو لغة يمكنك 
اس�تخدامها يف إجازتك التالية؟ ه�ذه كلها دوافع 
صالحة.جمي�ع الخيارات الس�ابقة رائع�ة للغاية، 
ولكنك ونظرًا ألنك قد خرجت للتو من رحلة طويلة 
لتعلم اللغ�ة اإلنجليزية بل وإتقانها، ملاذا ال تتوجه 
نح�و تعل�م إحدى اللغ�ات التي يس�هل للغاية عىل 
متقني اللغة اإلنجليزية تعلمها، وذلك لتضيف لغة 
جديدة إىل قائمة اللغات التي تتحدثها دون مجهود، 
ولتحصل يف الوقت نفسه عىل اسرتاحة من املجهود 

الشاق الذي قد بذلته خالل الفرتة املاضية.
النرويجية

ق�د يكون هذا أمراً مفاجئ�اً للغاية للبعض، لكن يف 
الواقع ق�د تم تصني�ف اللغة النرويجي�ة عىل أنها 
أسهل لغة للتعلم خاصة ملتحدثي اللغة اإلنجليزية.

فاللغة النرويجية عضوة يف عائلة اللغات الجرمانية 
- تماًم�ا مث�ل اإلنجليزي�ة! ه�ذا يعن�ي أن اللغات 

 vinter تتش�ارك قليالً من املفردات، مثل املوسمن
وsommer.نقطة أخرى تش�جعك ع�ىل تعلم اللغة 
النرويجية أال وهي أن القواعد النحوية لهذه اللغة 
بس�يطة للغاية مع صيغة واحدة لكل فعل، كما أن 
ترتيب الكلمات داخل الجملة متش�ابة إىل حد كبر 
 Can“ للغاية مع اللغة االنجليزية، عىل سبيل املثال
 ?Kan du hjelpe meg ترتج�م إىل ”?you help me
فالكلمات يف الجملتن بالرتتيب نفس�ه، كما أنه إذا 
نظرت إىل الكلمات فس�تجد أنها تشبه إىل حد كبر 

كلمات اللغة اإلنجليزية.
اللغة السويدية

ال�دول  األس�هل م�ن  الثاني�ة  اللغ�ة  تأت�ي  كم�ا 
اإلس�كندنافية وعائل�ة اللغ�ات الجرماني�ة، أح�د 
األس�باب التي تجع�ل اللغة الس�ويدية واحدة من 
أسهل اللغات التي يتعلمها املتقنون للغة اإلنجليزية 

هي العدد الكبر من الكلمات املشرتكة.

العمل الطويل يعرض النساء لإلصابة بالسكري
النس�اء  أن  إىل  كندي�ة  دراس�ة  خلص�ت 
الالت�ي يعمل�ن مل�ا ال يقل عن 45 س�اعة 
أس�بوعيا ربما يكن أكثر عرضة لإلصابة 

بالسكري.
وبلغ عدد املشاركن يف الدراسة التي جرت 
عىل مدى 12 عاما 7065 ش�خصا ال تقل 
أعمارهم ع�ن 35 عاما يف مدينة أونتاريو 

الكندية.
املش�اركن مصاب�ا  م�ن  أي  يك�ن  ول�م 
بالسكري عند بداية الدراسة أو خالل أول 

عامن من املتابعة.
وأصي�ب نحو ثمانية يف املائة من النس�اء 

و12 يف املائ�ة م�ن الرجال بالس�كري مع 
انتهاء فرتة البحث.

ول�م تؤث�ر س�اعات العمل ع�ىل مخاطر 
إصابة الرجال بالس�كري فيما يبدو لكن 
النس�اء الالت�ي عمل�ن ملا ال يق�ل عن 45 
ساعة يف األسبوع كن أكثر عرضة بنسبة 
63 يف املائ�ة لإلصاب�ة بالس�كري مقارنة 
بم�ن كن يعمل�ن ملا يرتاوح ب�ن 35 و40 

ساعة أسبوعيا.
وقال�ت ماه�ي جيل�ربت - ويمي�ه كبرة 
الباحثن يف الدراس�ة وهي باحثة يف معهد 
العم�ل والصح�ة بمدين�ة تورونت�و »لم 

تسمح لنا دراستنا بتفسر هذا التباين بن 
الجنسن«.وكتب الباحثون يف دورية )بي.

إم.جيه أوبن( ألبحاث السكري قائلن إن 
العمل لعدد أكرب من الساعات وباإلضافة 
إىل األعب�اء املنزلي�ة ق�د يجع�ل النس�اء 
أكث�ر عرضة للتوت�ر املزم�ن وااللتهابات 
والتغي�رات الهرموني�ة مما ق�د يؤدي إىل 
اإلصابة بالسكري.وتشر منظمة الصحة 
العاملي�ة إىل أن مع�دل اإلصابة بالس�كري 
عام 2014 بلغ واح�دا تقريبا من بن كل 
عرشة بالغن وأن املرض س�يصبح سابع 

أكرب سبب للوفاة بحلول عام 2030.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير
x 8 عدد بيضة )طازجة(

x 2 كوب دقيق
x 2 كيس فانيليا

x ¾ 1 كوب سكر بودرة
x 1 معلقة صغرة باكينج بودر

x 1 رشة ملح
الخطوات

ىف وعاء عميق نضع البيض ونخفق جيدا ملدة 5 دقائق.
ثم نضيف الس�كر والفانيليا ونخفق ملدة ع�رش دقائق عىل األقل أو 

لحن ان يبيض الخليط ويصر قوامة كريمى.
ىف وعاء اخر ننخل الدقيق مع الباكينج بودر ورشة امللح.

ثم نضيف الدقيق بالتدريج لخليط البيض مع الخفق املس�تمرحتى 
ينتهى مقدار الدقيق.

يص�ب الخليط ىف صينية مدهونة بالزب�د ومبطنة بالدقيق بحيث ال 
يزيد إرتفاع الخليط عن ثلثن جدار الصينية.

توض�ع الصينية ىف الفرن عند درجة ح�رارة 180 مدة 40 دقيقة او 
لحن ان تنضج.

تقلب عىل ش�بكة وترتك لت�ربد تماما وتحىش وتجم�ل بعدها بيوم 
تحىش حسب الرغبة بالهنا والشفا.

الكيك اإلسفنجي



  

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

رياضة7

www.almustakbalpaper.net

العدد )1725( االثنين  6  آب  2018
www.almustakbalpaper.net

مدرب الشباب يبحث عن املواهب 
استعدادًا لبطولة آسيا

              المستقبل العراقي/ متابعة

غادر مدرب منتخب شباب العراق قحطان جثير برفقة 
مس�اعده غالب عبد الحس�ين الجل ضم عناصر جديدة 
للمنتخ�ب الذي يس�تعد للمش�اركة ببطولة اس�يا التي 

ستقام في اندونسيا تشرين االول المقبل.
ونقل بيان العالم اتحاد الكرة تلقت جريدة المس�تقبل 
العراق�ي نس�خة منه عن جثير قوله “بع�د التوكل على 
الله وهيكل�ة الفريق نحن االن بصدد إع�داد جيل جديد 

يحم�ل لواء العراق في المحاف�ل الدولية خاليا من 
اَي ش�وائب”.وأضاف جثير، ان “هناك تعاون مع 
المدربين في جميع المحافظات من اجل إرس�ال 
المواه�ب الموج�ودة ف�ي المحافظ�ات الغربية 
والجنوبية تول�د ٩٩- ٢٠٠٠ واختبارهم وعرض 
أوراقه�م على الجه�ات المختصة من اجل تدقيق 

المستمس�كات الخاص�ة بهم”.يذك�ر ان منتخب 
الش�باب أوقعت�ه القرعة في بطولة نهائيات آس�يا 

للش�باب ١٠٨ ال�ى جان�ب الياب�ان وتايلن�د 

مالديني عىل أعتاب ميالن 
من جديد

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة، الي�وم األحد، عن 
س�عي ميالن لالس�تفادة من أحد أس�اطيره، 

خالل الفترة المقبلة.
وف�ي ه�ذا الص�دد، ذك�رت ش�بكة “س�كاي 
س�بورتس” أن نجم الروس�ونيري الس�ابق، 
باول�و مالدين�ي، اقت�رب م�ن ش�غل منصب 
تنفي�ذي في النادي اإليطال�ي. ولعب المدافع 
الس�ابق، أكثر من 900 مباراة مع ميالن، بين 

عام�ي 1984 و2008، حي�ث فاز ب��7 ألقاب 
لل�دوري، إل�ى جان�ب 5 ألقاب ل�دوري أبطال 
أوروب�ا. ونوه�ت الش�بكة إل�ى أن مالديني، 
كان قريًب�ا من تولي منصب ف�ي النادي، بعد 
اعتزال�ه ك�رة القدم، لك�ن توت�ر عالقته مع 
سيلفيو بيرلسكوني، الرئيس األسبق لميالن، 

حال دون ذلك.
وأتمت ب�أن صندوق “إليوت”، المس�ئول عن 
إدارة النادي، يسعى لترميمه، وإعادته لمكانته 

المعهودة وسط كبار القارة العجوز.

              المستقبل العراقي/ وكاالت

حصل تون�ي كروس، نجم ري�ال مدريد، 
الي�وم ، على جائ�زة أفضل العب 
في ألماني�ا، لهذا العام، بعد 
الت�ي قدمها  المس�تويات 
ومنتخب  فريق�ه،  برفقة 
صحيف�ة  بالده.وقال�ت 
“بيلد” األلمانية، إن كروس، 
البالغ من العم�ر 28 عاًما، 

حصل على الجائ�زة، من قبل الصحفيين 
الرياضيين. 

وف�از الدول�ي األلماني مع ري�ال مدريد، 
بدوري أبط�ال أوروبا، ه�ذا العام، للمرة 
الثالثة على التوالي.لكن آمال كروس في 
الموندي�ال، تلقت ضربة كبي�رة، بتوديع 
المانشافات للبطولة من الدور األول، بعد 
هزيمتي�ن وانتصار وحيد، رغم تس�جيل 
الع�ب الميرينجي، ه�دف الف�وز القاتل 

على السويد )2-1(.

كروس افضل العب املاين هلذا العام

            المستقبل العراقي / متابعة
 

إنتر ميالن يوجه أنظاره صوب نجم مانشستر سيتي
يس�عى ن�ادي إنتر مي�الن، لتعزي�ز خطوط�ه بضم نجم 

مانشستر سيتي اإلنجليزي، وذلك خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة “توتو سبورت” أن إدارة النيراتزوري 
تس�عى للتعاق�د مع األلمان�ي إل�كاي جاندوجان، 
العب الس�يتي، خالل الميركاتو الصيفي الجاري، 
أم�ال ف�ي تقوي�ة خطوطه ف�ي ظ�ل الصفقات 
التي يعقدها يوفنت�وس وميالن. وأوضحت أن 
جاندوج�ان البالغ م�ن العمر 27 عاًما، س�وف 
يكل�ف إدارة النادي اإليطال�ي حوالي 40 مليون 

ي�ورو، وذلك ف�ي حالة موافق�ة إدارة الس�يتي، 
عل�ى التفري�ط ف�ي خدماته.جدي�ر بالذك�ر أن إدارة 

النيرات�زوري تس�تهدف التعاقد مع الكرواتي ل�وكا مودريتش، 
العب ريال مدريد، في صفقة ينتظرها عشاق الفريق اإليطالي.

             المستقبل العراقي / متابعة
 

فالنس�يا  فري�ق  مهاج�م  اقت�رب 
اإلس�باني، م�ن االنتق�ال لل�دوري 
اإليطالي، عب�ر بوابة نادي تورينو، 

خالل الميركاتو الحالي.
وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن 
نادي تورين�و، أبدى اس�تعداده لدفع 
16 ملي�ون ي�ورو، م�ن أج�ل التعاقد 

م�ع س�يموني زازا، مهاجم فالنس�يا، 
موضًح�ا أن انتقاله يتوقف على ش�رط 

واحد فقط.وأض�اف أن النادي اإليطالي، 
يحتاج لبيع واحد م�ن مباي نيانج وياجي 

فالك�ي، من أجل ض�م المهاج�م اإليطالي، 
وال�ذي ال يزال يع�د حلم تورينو في س�وق 

االنتقاالت الحالي.

مانشسرت سيتي يقرتب من إبرام 
صفقة تارخيية

نجم فالنسيا عىل أعتاب 
الدوري اإليطايل

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

حدد نادي الطلبة موعد تقديم كادره التدريبي 
لوس�ائل اإلعالم ومناقش�ة خططه للموسم 

المقبل.
وذكر المكت�ب اإلعالمي للنادي ف�ي بيان إن 
“المكتب اإلعالمي لنادي الطلبة، يدعو وسائل 
اإلع�الم المرئي�ة والمس�موعة والمق�روءة 
وال�وكاالت اإللكتروني�ة لحض�ور المؤتم�ر 

الصحفي لتقديم الكادر التدريبي”.

وأوضح أن “المؤتمر اإلعالمي لتقديم الكادر 
التدريبي، س�يكون ي�وم الثالثاء ٧/٨/٢٠١٨ 
الس�اعة الرابع�ة عص�راً ف�ي فن�دق بغ�داد 

لمناقش�ة ال�كادر التدريب�ي واإلدارة حول 
الخطط المس�تقبلية للموسم المقبل”.

تجدر اإلش�ارة إل�ى أن ن�ادي الطلبة 
تعاق�د م�ع الم�درب يحي�ى علوان 
لقي�ادة فريق�ه الك�روي الموس�م 
المقب�ل، خلف�اً للمس�تقيل حيك�م 

شاكر.

الطلبة يقدم كادره التدريبي لإلعالم 
ويناقش خططه للموسم املقبل

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت تقارير صحفية إنجليزية، 
الي�وم األح�د، أن العالقة بين 
جوزي�ه موريني�و، المدير 
لمانشس�تر  الفن�ي 
يونايتد، وفريقه، باتت 
تعقيًدا.وذك�رت  أكث�ر 
“مي�رور”،  صحيف�ة 
البرتغال�ي  االتح�اد  أن 
لك�رة الق�دم، يراق�ب عن 

كث�ب موقف موريني�و مع الش�ياطين الحمر، 
تحس�ًبا الحتمال رحيله عن الفريق.وأوضحت 
أن االتح�اد البرتغال�ي، يري�د تعيي�ن مورينيو 
)55 عاًم�ا( كمدير فن�ي لمنتخ�ب “البحارة”، 
حي�ث يع�د أفض�ل م�درب ف�ي تاري�خ البالد.

وأضافت الصحيفة، أن رغم استمرار فيرناندو 
س�انتوس، المدير الفني للبرتغال، في منصبه، 
إال أن االتحاد سيتجه إلى تغيير جذري، بتعيين 
مورينيو، في حال خروجه من يونايتد، مؤكدًة 
أن الم�درب الس�ابق لريال مدري�د، يرغب أيًضا 

في قيادة المنتخب.

االحتاد الربتغايل يرتقب 
مصري مورينيو

            المستقبل العراقي/ وكاالت

حق�ق فري�ق ري�ال مدري�د اإلس�باني، 
االنتص�ار بثالثي�ة مقابل ه�دف وحيد، 
ضم�ن مواجه�ة الفريقين فج�ر اليوم 
األبط�ال  األح�د، ضم�ن بطول�ة كاس 
للموس�م  للتحضي�ر  الودي�ة  الدولي�ة 

الجديد.
التس�جيل  كارفاخ�ال  دان�ي  وافتت�ح 
ل يوفنت�وس بالخط�أ ف�ي مرم�اه ف�ي 
الدقيقة 12 من المب�اراة، قبل أن ينجح 

الويل�زي جاري�ث بي�ل ف�ي التس�جيل 
للميرنج�ي ه�دف التعادل ف�ي الدقيقة 
39.وف�ي الش�وط الثاني، نج�ح ماركو 
أسينس�يو في التس�جيل مبكًرا للملكي 
في الدقيقة 47، ثم س�جل الهدف الثالث 
لبط�ل أوروبا ف�ي الدقيقة 56، وفش�ل 
يوفنت�وس ف�ي تقلي�ص الف�ارق حتى 
النهاية.وينتظ�ر ري�ال مدري�د مواجهة 
ودية أخير أمام روما اإليطالي األربعاء 
المقب�ل، ف�ي البطولة، قب�ل العودة إلى 

إسبانيا.

ريال مدريد يسحق يوفنتوس
بثالثية وديا

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة إنجليزي�ة، ع�ن 
بي�ن  تبادلي�ة  صفق�ة  ح�دوث  اقت�راب 
مانشس�تر يونايت�د وتشيلس�ي، خالل 

فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.
أن  مي�ل”  “ديل�ي  صحيف�ة  وأك�دت 
توتر العالقة بين الفرنس�ي أنتوني 

مارس�يال، العب فريق مانشس�تر يونايت�د، ومديره 
الفن�ي البرتغالي جوزي�ه موريني�و، أدت إلى اقتراب 
رحي�ل الالع�ب الفرنس�ي ع�ن صف�وف الش�ياطين 
الحم�ر. وأوضح�ت أن موريني�و يري�د التخل�ص من 
الفرنس�ي البالغ م�ن العم�ر 22 عاًما، كم�ا أنه يريد 
التعاق�د مع البرازيلي ويليان، العب تشيلس�ي، خالل 
الفت�رة الجاري�ة. وذكرت أن موريني�و كان يريد ضم 
ويليان، منذ بداية سوق االنتقاالت الجاري، لكن إدارة 

الشياطين الحمر فشلت في حسم الصفقة لصالحها، 
بعد تدخل برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن مورينيو يريد إدخال مارسيال 
في الصفقة، حيث يضم تشيلس�ي الالعب الفرنس�ي 

بينما يحصل الشياطين الحمر على خدمات ويليان.
وأش�ارت إلى أن قيمة كل من ويليان ومارسيال تصل 
إلى 75 مليون جنيه إس�ترليني، لذلك س�تتم الصفقة 

بين الطرفين، بدون دفع أي أموال.

صفقة تبادلية منتظرة بني مانشسرت يونايتد وتشيليس

المستقبل العراقي/ وكاالت
 

صحفي�ة  تقاري�ر  كش�فت 
ن�ادي  إن  الي�وم  بريطاني�ة، 
تشيلسي يرفض فكرة التخلي عن 
نجمه البلجيك�ي إيدين هازارد، في فت�رة االنتقاالت 

الصيفية الجارية.
وبحسب ما نش�رته صحيفة “التايمز” البريطانية، 
فإن إدارة تشيلس�ي س�وف تتحدث مع هازارد غدا 
االثني�ن، بع�د عودت�ه لتدريب�ات البل�وز، من أجل 

التوقي�ع على عقد جديد مع الفري�ق مقابل 300 ألف 
جنيه إسترليني في األسبوع.

وأوضح�ت الصحيفة، أن ماوريس�يو س�اري، مدرب 
تشيلس�ي الجديد، يريد بقاء هازارد وس�يتحدث معه 
لالس�تمرار مع البل�وز في الموس�م الجديد. وختمت 
الصحيف�ة بأن الح�ارس تيبو كورت�وا، يحاول إجبار 
تشيلس�ي على بيعه لريال مدريد لكن البلوز متمس�ك 

به.
جدير بالذكر أن هازارد، وكورتوا، ارتبطا هذا الصيف 

باالنتقال إلى ريال مدريد اإلسباني.

تشيليس يغري هازارد إلقناعه بالبقاء

         بغداد/ المستقبل العراقي
 

وج�ه أس�طورة األرجنتي�ن خ�وان سباس�تيان فيرون 
تحذيًرا لمنتخب راقصي التانجو، بسبب ليونيل ميسي 
نجم برش�لونة. وقال فيرون، في تصريحات لش�بكة 
“ESPN”: “لق�د ح�ان الوق�ت للعمل على بن�اء فريق 
قوي على المستوى الجماعي للمنتخب األرجنتيني، وإذا 
كان ليو يريد أن يكون جزًءا من المنتخب الوطني، فيجب 
إش�راكه شيًئا فش�يًئا”.أضاف: “يجب علينا أن نضع قاعدة 
لبن�اء فريق، دون المبالغ�ة في االعتماد على الع�ب واحد يمكنه 
أن ينقذن�ا. علينا أن نش�اهد كيف نجح�ت المنتخبات األخرى في 
نهائي�ات المونديال عن طريق اللعب الجماعي”.ورش�ح فيرون 
مواطنه ماوريس�يو بوكتينيو المدير الفن�ي لتوتنهام ودييجو 
س�يميوني مدرب أتلتيكو مدريد، من أج�ل تولي القيادة الفنية 
لألرجنتين.يذك�ر أن منتخ�ب راقص�ي التانج�و ودع مونديال 

روسيا من دور ال�16، بعدما خسر أمام فرنسا بنتيجة 4-3.

فريون حيذر األرجنتني 
بسبب مييس

            المستقبل العراقي / وكاالت

تغلب ألكس�ندر زفيريف على ش�قيقه األكبر ميشا، 
ف�ي بطول�ة واش�نطن المفتوحة للتنس، إذ حس�م 
المواجهة األولى بينهما في بطوالت رابطة الالعبين 

المحترفين، بنتيجة 3-6 و5-7، الليلة الماضية.
وكس�ر ألكس�ندر، المصنف الثالث عالمي�ا، والبالغ 
عمره 21 عاما، إرس�ال ش�قيقه 3 مرات في طريقه 
لدور الثمانية، لمواجهة كي نيشيكوري، الذي تغلب 
عل�ى الكندي الش�اب ديني�س ش�ابوفالوف، بواقع 
6-7 و3-6. ورغ�م الهزيم�ة، قال ميش�ا إنها مباراة 
سيتذكرها طيلة حياته. بعد إجراء القرعة كنت أبكي، 

ألنني شعرت أنه أمر استثنائي.

ألكسندر ينترص عىل شقيقه يف بطولة واشنطن للتنس
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غواصة روسية ختيف الواليات املتحدة األمريكية
أمريكي�ة  مدون�ة  كش�فت 
الروس�ية  الغواص�ات  أن 
غ�ر املأهول�ة ذاتي�ة الحركة 
»تس�يفالوبود« تشكل تهديدا 

جديا للغواصات األخرى.
 Covert Shores وتفيد مدونة
بأن »طوربيدات هذه الغواصة 
وجهاز الس�ر الكبر، يجعلها 
تلعب دورا نش�يطا يف املعارك، 
وه�ذا قد يش�مل اإلم�دادات. 
كم�ا أن طوربيداتها الصغرة 
تشكل تهديدا حقيقيا لجميع 

أنواع الغواصات«.
وتش�ر املدون�ة إىل أن مهم�ة 

املأهولة،  الغواصة غ�ر  هذه 
الغواص�ات  حماي�ة  ه�ي 
الصواري�خ  م�ن  الروس�ية 
وق�د  النووي�ة.  الباليس�تية 
ب�دأ العم�ل يف م�روع هذه 
الغواصات عام 2015، تزامنا 
مع مروع الغواصة النووية 

غر املأهولة »بوسيدون«.
وتش�ر املدون�ة إىل أن العم�ل 
ع�ى إنتاج غواصة غر نووية 
روبوت ع�ى خلفي�ة غواصة 
نووية غر مأهول�ة عمليا لم 
يك�ن ملحوظ�ا، ولك�ن بدأت 

الصورة تتضح تدريجيا اآلن.

معادن فريدة تتكون يف النيازكفنلندا تطور قاربًا ال مثيل له!
أعنت رشك�ة »Q-Yachts« الفنلندية عن تطويره�ا لقارب كهربائي 

وصفته بأكثر القوارب هدوءا يف العالم.
وزودت الركة النس�خة األساس�ية من هذا القارب بحاس�ب لوحي 
للتحك�م بحركته، ومحرك�ني كهربائيني قادرين ع�ى الوصول به إىل 
رسعة 30 كلم/ س�اعة، وبطاريات تكفيه ليقطع مسافة 148 كلم، 

أما النسخة املعدلة فمزودة ببطاريات تكفي لقطع 300 كلم.
وصّمم القارب ليحمل 8 أشخاص، وصنع هيكله األسايس من خليط 
خاص من مركبات الفينيل واأللياف الزجاجية املتينة خفيفة الوزن، 

أما أرضيته فاكتست بطبقة من الخشب املعالج املقاوم للمياه.

أعلن امل�رف العلمي ملعهد الفلك التابع ألكاديمية العلوم الروس�ية، 
بوري�س شوس�توف، أن املعادن الت�ي يعثر عليها العلم�اء يف تركيب 

النيازك، يمكن أال يوجد مثلها عى األرض.
ويعود ذل�ك ألنها تكونت يف ظروف مختلف�ة تماما عن ظروف الكرة 

األرضية، وتحدث تلك »االكتشافات« بني الحني واآلخر.
وقال شوس�توف: »إنها ظاهرة ش�ائعة، ألن عددا من املعادن واملواد 
الت�ي يمك�ن أن تتش�كل يف الظروف الفضائي�ة، لم يعث�ر عليها عى 
األرض، كما يصعب يف املقابل العثور عى أي مواد أرضية بداخل هذه 
النيازك، فاملطبخ الفضائي الذي تولد فيه مختلف أنواع املواد واملعادن 

يختلف عن املطبخ األريض«.
ووفقا لشوس�توف، فإن اختالف املواد الفضائية عن األرضية، يمكن 

أن يساعد يف اكتشاف كيفية تشكل ومصدر النيازك واألرض.
وبحس�ب قوله، فإذا تمكن�ا يف يوم من األيام اكتش�اف بقايا كائنات 

حية يف النيزك، ألثار ذلك السبق العلمي ضجة كبرة للغاية.

كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

رصد »نجم الشبح« العمالق!
كش�فت صورة جديدة التقطها تلس�كوب 
ناسا الفضائي »Spitzer« عن موقع إحدى 
بقايا املس�تعر األعظم األكر يف مجرة درب 

التبانة.
وأوضح علم�اء الفل�ك أن »HBH 3«، الذي 
يبلغ قطره حوايل 150 سنة ضوئية، يمكن 
أن يكون من أقدم بقايا املستعرات العظمى 

املعروفة. وُيق�در أن االنفجار األصيل حدث 
قبل حوايل 80 ألفا إىل مليون سنة.

وتش�ر »بقاي�ا املس�تعرات العظم�ى« إىل 
مجموعات أو بقايا نجم متفجر أو مستعر 

أعظم.
وتنتم�ي الش�عرات الحم�راء املوج�ودة يف 
الص�ورة امللتقط�ة إىل بقايا مس�تعر أعظم 

ُيعرف باسم »HBH 3«، ُرصد ألول مرة عام 
1966 باستخدام التلسكوبات الراديوية.

وم�ن املرج�ح أن تك�ون »ف�روع« امل�ادة 
املتوهج�ة عبارة ع�ن غاز جزيئ�ي، دمرته 
موجة أحدثها املس�تعر األعظم. وس�اعدت 
طاق�ة االنفج�ار ع�ى تنش�يط الجزيئ�ات 
وجعلها تطلق ضوء األشعة تحت الحمراء.

دينا شرف الدين 

ح�دد علماء جامع�ة كامريدج 
مجموعة من الكواكب الصخرية 
الش�ميس  النظ�ام  خ�ارج 
األماك�ن«  »أفض�ل  باعتباره�ا 
للبح�ث ع�ن الحي�اة الفضائية 

الغريبة.
وتتميز ه�ذه الكواكب املتناثرة 
التبان�ة،  درب  مج�رة  ع�ر 
م�ن  واف�ر  ض�وء  بانع�كاس 
األش�عة فوق البنفس�جية عى 
س�طحها، وتواجدها يف املنطقة 
للحي�����اة  الص���الح�ة 
ي�دل  م�ا  لنجمه�ا،  بالنس�بة 
ع�ى احتم�ال وج�ود م�اء عى 

أسطحها.
وتم تحديد الكواكب الصخرية بناء عى شدة 
الض�وء الصادر ع�ن النجم املضي�ف، والذي 
اقرتحه العلم�اء كطريقة جديدة للعثور عى 

العوالم التي قد تستقطب الحياة.
ووج�د العلم�اء أن ف�رص نمو الحي�اة عى 
كوكب صخ�ري، ترتبط بالضوء الذي يطلقه 
النج�م املضيف، حيث قال�وا إن النجوم التي 
تصدر ضوءا يحوي كمية كافية من األش�عة 

تس�تقطب  أن  يمك�ن  البنفس�جية،  ف�وق 
كواكبه�ا املداري�ة الحياة بالطريقة نفس�ها 

التي تطورت بها عى األرض.
وع�ى س�طح كوكبنا، تغ�ذي األش�عة فوق 
البنفسجية سلسلة من التفاعالت الكيميائية 

التي تنتج اللبنات األساسية للحياة.
وق�ال الدكتور، ب�ول ريمر، املعد املش�ارك يف 
الدراس�ة: »يس�مح لن�ا ه�ذا العم�ل بحرص 
أفضل األماكن للبحث عن الحياة. كما يقربنا 

من معالجة مس�ألة م�ا إذا كنا 
وحدنا يف الكون«.

وق�اس العلم�اء م�دى رسع�ة 
تش�كل لبن�ات الحي�اة، س�واء 
ف�وق  األش�عة  ض�وء  تح�ت 
البنفس�جية أو يف الظالم، ضمن 
املكون الكيميائي الذي ازدهرت 
منه الحياة عى األرض القديمة: 
وأيونات  الهيدروج�ني  س�يانيد 

كريت الهيدروجني يف املاء.
الظ�الم  يف  الكيمي�اء  وتح�دث 
بش�كل أبط�أ مقارن�ة بوج�ود 
البنفسجية، حيث  األشعة فوق 
يه�دف فريق البح�ث إىل معرفة 
مق�دار األش�عة الالزم�ة، قب�ل 
انقضاء ردود الفعل الخفيفة املقرتنة بالضوء 
الداكن.ويف الظ�الم، تم تطوير مركب خامل، 
ولم تتش�كل اللبنات األساسية للحياة. ولكن 
عند توافر الض�وء، حدثت التفاعالت الالزمة 
لتط�ور الحي�اة. وال تنت�ج النج�وم الب�اردة 
ما يكفي من الضوء لتش�كل ه�ذه اللبنات، 
وكذل�ك األحماض األميني�ة والنيوكليوتيدات 

لتتحول إىل خاليا حية.

اكتشاف كواكب تشبه األرض!
توصل�ت دراس�ة أجرته�ا جامعتا 
كامري�دج وفلوري�دا إىل أدلة قوية 
توض�ح أس�باب انهي�ار حض�ارة 
املاي�ا الغامضة عام أل�ف ميالدي. 
وازدهرت ش�عوب أمريكا الوسطى 
والجنوبية حتى عام 800 ميالدي، 
واملعاب�د  األهرام�ات  بن�وا  حي�ث 
ال�ذي  الوق�ت  وبحل�ول  املذهل�ة. 
وج�د في�ه الغ�زاة اإلس�بان امل�واد 
املتبقي�ة يف القرن الس�ادس عر، 
كان�ت ك�روم العن�ب مزده�رة يف 
م�دن الحج�ر الج�ري املهج�ورة. 
وانت�رت نظري�ات ع�دة تف�ر 
لإلمراطوري�ة،  الش�ديد  االنح�دار 
بم�ا يف ذلك غ�زو الق�وى األجنبية 

والح�رب واملرض وانهي�ار التج�ارة.واآلن، وجد 
الباحث�ون أدل�ة قوية ع�ى أن ف�رتة طويلة من 
الجف�اف أدت لح�دوث آثار مدم�رة عى حضارة 
املايا الشاس�عة، وذلك بعد دراسة عينات املياه يف 
بحرة Chichancanab باملكسيك، حيث استقرت 
ش�عوب املايا. وق�اس الباحثون نظائ�ر املياه يف 
معدن الجبس الذي يمكن أن يتشكل يف البحرات 
خالل أوق�ات الجف�اف. وعندما تتكون أش�كال 

الجب�س، تندمج جزيئات املاء مبارشة يف هيكلها 
البل�وري، ويس�جل امل�اء النظائ�ر املختلفة التي 
كان�ت موجودة يف مي�اه البح�رة القديمة وقت 
تكوينها. وق�ال طالب الدكتوراه يف قس�م علوم 
األرض بجامعة كامريدج، واملعد الرئييس للورقة 
البحثية، نيك إيفان�ز: »يف فرتات الجفاف، يتبخر 
املزي�د من مي�اه البح�رات، ونظ�را ألن النظائر 
األخف تتبخر بش�كل أرسع، يصب�ح املاء أثقل«. 
ويمكن القول إن نس�بة أعى من النظائر األثقل، 

مثل األوكسيجني -18 والهيدروجني 
-2، ستشر إىل ظروف الجفاف.

وأوض�ح إيفانز قائ�ال: »من خالل 
رس�م نس�بة من النظائر املختلفة 
كل طبق�ة م�ن  داخ�ل  املوج�ودة 
الجبس، تمك�ن الباحثون من بناء 
نم�وذج لتقدير التغرات الس�ابقة 
والرطوب�ة  األمط�ار  هط�ول  يف 
النس�بية، ع�ى م�دى ف�رتة انهيار 
املايا«.واستنادا إىل هذه القياسات، 
وج�د الباحث�ون أن نس�بة هطول 
األمطار السنوية انخفضت بنسبة 
ترتاوح ب�ني 41 و54%، خالل فرتة 
انهيار حضارة املايا، مع انخفاض 
يف   %70 بنس�بة  األمط�ار  هط�ول 
أوق�ات الذروة.وأش�ار إيفان�ز إىل أن »دور تغ�ر 
املناخ يف انهيار حض�ارة املايا مثر للجدل إىل حد 
ما، ويرجع ذلك جزئيا إىل أن الس�جالت الس�ابقة 
تقترص عى إعادة البناء النوعي، عى سبيل املثال 
م�ا إذا كانت الظ�روف أكثر رطوب�ة أم جفافا«. 
وتعد هذه الدراس�ة األوىل من نوعه�ا التي تقدم 
تقدي�رات قوي�ة إحصائي�ا ملس�تويات األمط�ار 

والرطوبة، أثناء انهيار الحضارة.

رس اهنيار حضارة املايا الغامضة

نور عبد الكريم البليخ
»ادخلوها بسالٍم آمنني«

حق�اً و كما تأكد لنا عى مر الزمان أن م�رص تحيطها وترعاها العناية 
اإللهية التي لم ولن تفلح معها يوماً كل محاوالت الخراب والفرقة التي 

يتنافس عى بثها املتنافسني.
ولنا يف سيناء »أرض الفروز« الدليل الدامغ الذي يؤكد عى أنها مشمولة 
بعناية الله وأمنه برغم محاوالت نر الرعب واإلرهاب الذي يطل برأسه 
الخبي�ث من آن آلخر ليثبت لنا أنه ما زال حي�اً تحت أنقاض الخيبة ويف 

أنفاق الظالم التي ال تسكنها إال الخفافيش والجرزان فحسب!
فاملناطق السياحية البديعة التي تمأل جنوب سيناء تحديداً ال تخلو يوماً 
م�ن الوافدين من الداخل والخارج  فعى الرغ�م من كل التحذيرات التي 
تمليه�ا ال�دول األجنبية عى رعاياها حيث ت�كاد يف كثر من األحيان أن 
تمنعهم باألم�ر املبارش، وكذلك املرصيون الذي�ن يتوافدون بكثافة عى 
املدن الس�ياحية الرائعة متجاوزين كل الصعوب�ات التي يتعرضون لها 
طوال الطريق من إجراءات أمنية مش�ددة وعدد ال بأس به من الكمائن 
باإلضاف�ة إىل عبور النفق مما يجعل س�اعات الس�فر أط�ول وأصعب، 
ولكنهم يق�درون جيداً حجم املجهودات الت�ي يبذلها الجيش والرطة 
لتأمني تلك املناطق عى أعى مس�توى كي تطمنئ قلوبنا وقلوب الغرباء 
الذين اختاروا هذا البلد اآلمن ليقضوا به عطالتهم و يس�تمتعوا بأجمل 
وأنق�ى بحار الدنيا وه�م آمنني مطمئنني وعى الله ثم جيش�نا العظيم 

الحماية والرعاية واألمان.
ملحوظ�ة: ال تقت�رص الس�ياحة يف مدن جنوب س�يناء ع�ى القادرين 
فقط الذين يس�كنون الفنادق، ولكن من الرائع أن توجد أماكن لإلقامة 
واالستمتاع  تناسب جميع املستويات االجتماعية وتريض جميع األذواق 
وخاص�ة يف »ده�ب« التي باتت مش�هورة بمدينة الش�باب، فتوجد بها 
الفن�ادق الفاخرة واملتوس�طة والصغرة وكذلك اللوكان�دات املتواضعة 
جداً ذات األس�عار البسيطة التي تناسب قطاع الشباب وال تكلفه الكثر 

من املال ليستمتع بأجمل شواطئ ومدن األرض.
وىف النهاية يطل الجميع من يسكن الخمس نجوم ومن يسكن العشش 
الخش�بية ع�ى نفس الس�احل البديع ليس�تمتع الجمي�ع بنفس القدر 
وتنتع�ش الس�ياحة الداخلية وتتضاعف أع�داد الزائرين يوم�اً بعد يوم 
متحدين التخويف والرتهيب ومتحملني اإلجراءات األمنية املش�ددة من 

أجل عيون أرض السحر والجمال.
داعني الله س�بحانه وتعاىل أن يديم علينا نعمتي األمن واألمان ويحفظ 
جيشنا العظيم الذي ال يغمض له جفن ليحمينا ويحمي أراضينا الغالية 
ويصد عنا كل مكروه بأرواح ودماء جنوده البواس�ل لننعم ونس�تمتع 
وتنام أعيننا بأمان ونحن نعلم جيداً أن هناك من ال تنام عينيه ليحرسنا 

ويدفع عنا وعن أراضينا كل معتٍد خبيث.

ال أعل�م أي ش�عور أش�عر به يف ه�ذا الليل املعت�م، غر أن ذاكرت�ي تقلّب 
صفحاته�ا فما بني ماٍض رحل وأيام رسيعة تتاىل، أقف يف املنتصف أحمل 
عق�يل وقلبي وكل أش�يائي بحرتي التي تطوقني أم�ام خياالت الراحلني 
والعابري�ن من أمامي ومن خلفي، ويف أواخ�ر الطرقات هناك حيث املدى 
البعيد، وطيف أمي وحده وهمساتها وحدها التي أسمع، وهي تدّرسني يف 
أذني مفرداتها املعّتقة الثقيلة التي تنغرس، يوماً تلو آخر وبتعاقب األيام، 
يف ذهن�ي وه�ي ترح يل وُتديل ع�يل دلو خرتها وكل م�ا تعلَّمته وجرَّبته 
وعانت�ه.  ال تلتفت�ي خلفك.. كون�ي قوية.. ال تحزن�ي.. اضحكي.. كوني 
بعيدة ع�ن التعمق والتعلُّق.  الكلمة الوحيدة التي وضعتها قاب قوس�ني 
هي )ال تحزني( الوحيدة التي جعلتني أقف أمام نفيس متسائلة، هل من 
املمكن أن يعيش املرء حياته دون أن يحزن وأن يكون صخراً قاس�ياً أمام 
صفع�ات الحياة؟.. حتماً ال.. فجميعنا يعلم أّن الحزن مهم جداً يف حياتنا 
كما الفرح وبعضنا يبحث عن أش�ياٍء تبكيه رغ�م أنه ال يوجد ما ُيحزنه، 
لكن عى ما يبدو أن الشعور بالحزن حق علينا ورد فعل عكيس يستوجب 
فعل�ه عندما يرتفع هرمون الس�عادة إن ارتفع، رغم أنن�ا يف مجتمعاتنا 
العربية نعاني من خلل يف هرمون الس�عادة، فالدموع يف بيئاتنا وبحسب 
ما تربينا عى طقوس�ها التي يجب أن نمارس�ها وهي تسيل عى وجناتنا 
مس�تلذين بها وبأحزانن�ا ألننا نؤمن بأن الحزن الطوي�ل يليه فرح كبر، 
لذلك الس�بب نبالغ يف أحزاننا طمعاً يف أن تهدينا الحياة ما يسعدنا ويبدل 
أحزاننا إىل مرات. القوة أيضاً كما الحزن ال بد لنا يوماً أن نعيشها عندما 
نص�ل إىل ما يس�مى املرحلة الذهبية، لكن الق�وة العظمى ال تتأتى إال من 
بابني، إما من حب عظيم أو من موت عزيز -جملة سمعتها ذات ليلة- أي 
أن�ك إن كنت تري�د أن تمتلك وعيا كافياً ال يمك�ن أن تحصل عليه دون أن 
تعاني من حزن عظيم يلمس أصغر تفاصيلك لتنهض بعده ُمجراً نفسك 
عى االبتسام حينها فقط يمكن أن نقول إنك قوي كجبل عال ال يمكن أن 
ينهار مهما رضبته عواصف الحياة التي تجرنا رياحها عى التخبط عى 
جنباتها وما علينا س�وى الصمود أمامها والتعايش مع الجميع وتقبلهم 
واحرتامه�م ثم نس�ر بعدها برفق�ة الزمن إىل أن نكون ق�د ضللنا طريق 
الع�ودة، وانفصلنا انفصاالً أبدياً عن املايض حت�ى كلمات الراحلني الذين 
تحتضنه�م املقابر والذين آملونا برحيلهم يصبح من الصعب اس�تذكارها 
رغم أنهم قد يكونون لنا يف الس�ابقات كل أش�يائنا وهن�ا أعني الراحلني 
عزي�زي القلب، من احتوون�ا وُتهنا يف غيابهم ذات ي�وم فجأة وعدنا كما 
نح�ن بعد بره�ة زمنية تليها فاصلة. وتجري الحي�اة عكس كل توقعاتنا 
وكل توقعاتن�ا تج�ري عكس رغباتنا وجميع رغباتنا نش�عرها يف مراحل 
متعددة ومغايرة .. وكل مرحلة هي مرحلة وعي جديد يمكننا من خاللها 
�ن بها أنفس�نا نحو األفضل .. ونودع بها جزءاً منا إىل أن نصبح  أن نحسِّ

رقعة واحدة مليئة بالرسوم والوجوه بحلل جديدة يف نهاية املطاف.

أرض الفريوز مونولوغ


