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االمام علي )عليه السالم(

الـّلـئـيـم إذا قـدر أفـحـش، 

وإذا وعد أخلف

ص2إنقاذ االنبار تتحدث عن ظهور جديد لـ »داعش« وتؤكد منع القوات األمريكية الستهدافها

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص3 املالية تقرر رصف رواتب موظفي »10« وزارات منتصف الشهر اجلاري

احلـرس الثـوري اإليرانـي يطيـح بـ »10« إرهـابييـن قـرب احلـدود مـع العـراق

عرب كركوك يطالبون بتدخل االمم املتحدة العادة سكان قرى دمرهتا قادة بالبيشمركة

مفاوضات تشكيل احلكومة تراوح يف مكاهنا
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

رغيم املباحثيات الكثيرة والكبيرة التي 
واألحيزاب  السياسيية  الكتيل  خاضتهيا 
الفائزة يف االنتخابيات فيما بينها، إال أّنها 
إىل االن ليم تتوّصيل إىل تحالفيات متينية 
تمكنهيا مين تشيكيل الحكومية، أو عىل 
تشكيل أغلبّية واضحة تساعد يف ضم كتل 
أخيرى إليها، لكين بالرغم مين ذلك، فإن 
الوقت بدأ ينفد، وبعيض األحزاب تتحّدث 
عين تفاهميات عميقية، فيميا اتخيذت 
كتل أخيرى من املعارضة كخييار يف حال 
عدم توصلها إىل تحالف يؤهلها لتشيكيل 

الحكومة. وأكد عضو تحالف الفتح حسن 
شاكر عدم إمكانية الكتل السياسية تأخر 
تشيكيل الحكومة املقبلة بسبب ارتباطها 
بتوقيتات دسيتورية محددة. وقال شاكر 
يف ترصييح صحفيي إن »جمييع الكتيل 
السياسيية ملتزمية بتوقيتات دسيتورية 
ملزمة بعد تصديق النتائج حيث سييدعو 
رئييس الجمهوريية النيواب الفائزون اىل 
عقد الجلسية االوىل برئاسة الرئيس السن 
ومن ثم تتحول اىل مفتوحة الختيار رئيس 
الربمليان”.  وأضياف ان “اختييار رئييس 
مجليس النواب والتوافق عىل رئييييييس 
الجمييهورية سييحل ازمة اختيار رئيس 

اليوزراء كيون جمييع االتفاقيات تأتيي 
ضمين سيلة واحيدة”. واوضيح شياكر، 
أن “تحاليف الفتيح مسيتمر بمفاوضته 
ميع الكتل السياسيية االخيرى لالنضمام 
لتحالف الفضاء الوطني وتشيكيل الكتلة 
النتائيج  إىل أن “اعيالن  الكيرب”، مشيرا 
سيسيهم يف حسيم التفاهمات السياسية 
بشيكل ارسع”. وبالرغيم مين التوقيتات 
الدسيتورية التيي تحّدث عنها شياكر، إال 
أن زميليه يف التحالف ذاتيه فالح الخزعيل 
قال ان مباحثات ائتالفه لم تحسم بعد وال 

زالت مستمرة.
التفاصيل ص2

النفط توجه برفع
 حصة نينوى من البنزين اىل 

)100( الف لرت يوميًا

الصحة تصادق عىل اعادة 
تعيني الوجبة الثامنة من تاركي 

العمل من االطباء

الرافدين يعلن شمول متقاعدي 
مؤسسة السجناء السياسيني بسلفة

 الـ »3« ماليني دينار

الكتل السياسية تنفي التوصل إىل »حتالفات متينة«.. وأحزاب تكشف عن نيتها الذهاب إىل »املعارضة الربملانية«
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ســـامـــراء قـــاطـــع  يف  الــعــلــم«  »جمــــــزرة  ـــؤول  ـــس م ـــىل  ع ــض  ــب ــق ال
فنلندا ترسل »مستشارين عسكريني« إىل العراق ضمن مهمة الناتو لتدريب القوات األمنية

بايرن ميونخ
 يقتحم الرصاع عىل نجم 

برشلونة
ص3 ص3 ص2

أكثر من »1.7« مليون الجئ سوري يرغبون بالعودة إىل بالدهم
      بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مركز استقبال وتوزيع الالجئني يف سوريا 
بيأن أكثر مين 1,7 مليون سيوري عيربوا عن 
رغبتهيم بالعيودة إىل وطنهيم مين 9 بلدان يف 
العاليم، ومعظمهيم من لبنان وتركييا وأملانيا.

وجياء يف نيرة صيدرت عين املركز »حسيب 
تقديراتنا فإن الرغبية يف العودة إىل الوطن عرب 
عنهيا ملييون و712 ألف و234 سيوريا من 9 
بليدان يف العاليم )منهم 889031 شيخصا من 
لبنيان، و297342 مين تركييا، و174897 من 

 101233 و  األردن،  مين  و149268  أملانييا، 
شخصا من العراق، و99834 من مرص، و412 
من الدنميارك، و149 مين الربازييل، و68 من 
النمسا(«. وأضافت النرة أيضا أن 142 الجئا 
سوريا عادوا إىل سيوريا من لبنان عرب معربي 
جديدة يابوس والدبوسية خالل الساعات الي24 
األخرة. كما عاد 288 شيخصا خالل الساعات 
الي24 األخرة إىل منازلهم من املناطق السورية 
األخرى. وأشارت إىل أن السلطات الرتكية أعلنت 
استعدادها ملسياعدة السيوريني يف العودة من 
أراضيها إىل سوريا. وتابعت: »أعلنت السلطات 

الرتكيية نيتهيا ضميان عيودة 250 ألف الجئ 
سيوري إىل الوطن. ويف إطار هذه املبادرة تتخذ 
شمال سوريا مجموعة من اإلجراءات الهادفة 
إىل خلق ظروف مالئمة ملعيشة العائدين«. وأكد 
املركز أن الوحدات الهندسيية السورية تواصل 
تنفييذ مهام إزالة األلغيام يف محافظة حمص، 
مضيفا أنه تمت خالل الساعات الي24 األخرة 
إزالة األلغيام يف 5 هكتارات مين األرايض ومن 
10 مبان ومين 0,5 كيلومرت من الطرق. وقال: 
»تم العثور عىل 45 عبوة ناسيفة، بما فيها 21 
عبوة ناسفة يدوية الصنع، كما تمت إزالتها«.

حمافظ بغداد يرعى احتفالية يوم الشباب العاملي حتت شعار 
»الشباب أمل الوطن ودرعه احلصني«

املفوضية تعلن تسلمها الطعون بنتائج االنتخابات 
3اعـتـبـارًا مـن الـيـوم 2

       بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنيت مصادر عن زييارة قريبة لرئيس 
الوزراء حيدر العبادي إلى إيران وتركيا، 
لبحيث العالقيات االقتصاديية ونتائيج 
العقوبيات األميركيية المفروضية على 

البلدين.
ونقلت وكالة »فيارس« اإليرانية لألنباء 
عن مصيدر مطلع  قوله إن زيارة رئيس 
اليوزراء حييدر العبيادي إليى طهيران 

»ليست على جدول األعمال«.
وأكد المتحدث باسم الخارجية اإليرانية 
بهرام قاسيمي لوكالة »ايسنا« اإليرانية 
أن ال عليم له بزيارة العبادي خالل األيام 

المقبلة.
السيابق  النيواب  إال أن عضيو مجليس 

والقييادي فيي ائتيالف دولية القانيون 
والمقيرب مين العبيادي جاسيم محمد 

جعفر البياتي أكد الزيارة.
وقيال البياتيي إن »زييارة العبيادي الى 
ايران ليسيت مفاجئة وهيي جاءت بناء 
على دعوة من الجانب االيراني منذ فترة 
طويلية وسيبقت االحيداث االخيرة بين 
ايران والوالييات المتحيدة االمريكية«، 
مبينيا ان »العراق يمليك عالقات ممتازة 
مع ايران وتركيا من جهة ومع واشنطن 
مين جهية اخيرى، باليييييتاليي فمن 
الممكن ان يلعب دور الوسياطة بينهما 
وبيين الوالييات المتحيدة لنيزع فتييل 
االزميات الحاصلية بسيبب التقاطعات 
بالمواقيف عليى ميا يجيري بالمنطقة 
والعقوبيات  احيداث سيوريا  وخاصية 

االقتصاديية االمريكيية االخييرة عليى 
ايران«.

واضياف البياتي، ان »من بيين الملفات 
التي سيبحثها العبادي مع ايران وتركيا 
هو ملف المياه والذي اثر بشيكل سلبي 
عليى العيراق بالميادين كافية وخاصة 
الزراعيية اضافية اليى مناقشية مليف 
الكهرباء وامكانيية التعاون بين العراق 
وتلك البلدان بشأن هذا الملف«، الفتا الى 
ان »الملف الثالث يتعلق بالمنح المقدمة 
من تليك الدول العمار المناطق المحررة 
ودعم المشياريع االسيتثمارية بالعراق 
اضافية لمناقشية ملفات اخيرى تتعلق 
باالقتصاد والشيؤون الماليية واالمنية 
والسياسيية بالمنطقة عموما والعالقة 

بين العراق وتلك البلدان خصوصا«.

األسبوع املقبل.. رئيس الوزراء يزور طهران وأنقرة
لبحث الملفات االقتصادية ونتائج العقوبات األميركية على العالقات

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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الرافدين يعلن شمول متقاعدي مؤسسة السجناء السياسيني بسلفة الـ »3« ماليني دينار

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

الت�ي  والكب�رة  الكث�رة  املباحث�ات  رغ�م 
خاضتها الكتل السياس�ية واألحزاب الفائزة 
يف االنتخاب�ات فيم�ا بينه�ا، إال أّنه�ا إىل االن 
ل�م تتوّص�ل إىل تحالفات متين�ة تمكنها من 
تش�كيل الحكوم�ة، أو ع�ى تش�كيل أغلبّية 
واضحة تساعد يف ضم كتل أخرى إليها، لكن 
بالرغم من ذلك، فإن الوقت بدأ ينفد، وبعض 
األح�زاب تتحّدث عن تفاهمات عميقة، فيما 
اتخ�ذت كتل أخ�رى من املعارض�ة كخيار يف 
حال عدم توصلها إىل تحالف يؤهلها لتشكيل 

الحكومة.
وأكد عضو تحالف الفتح حس�ن شاكر عدم 
إمكاني�ة الكت�ل السياس�ية تأخر تش�كيل 
الحكومة املقبلة بس�بب ارتباطها بتوقيتات 

دستورية محددة.
وقال ش�اكر يف ترصيح صحف�ي إن »جميع 
الكتل السياسية ملتزمة بتوقيتات دستورية 
ملزمة بع�د تصدي�ق النتائج حيث س�يدعو 
رئيس الجمهورية الن�واب الفائزون اىل عقد 
الجلسة االوىل برئاسة الرئيس السن ومن ثم 

تتحول اىل مفتوحة الختيار رئيس الربملان”.
 وأض�اف ان “اختي�ار رئيس مجل�س النواب 
والتواف�ق ع�ى رئي������س الجم��هورية 
س�يحل ازم�ة اختي�ار رئي�س ال�وزراء كون 

جميع االتفاقات تأتي ضمن سلة واحدة”.
واوضح ش�اكر، أن “تحالف الفتح مس�تمر 
بمفاوضت�ه م�ع الكت�ل السياس�ية االخرى 
لالنضمام لتحالف الفضاء الوطني وتش�كيل 
الكتل�ة الكرب”، مش�را إىل أن “اعالن النتائج 
سيس�هم يف حس�م التفاهم�ات السياس�ية 
التوقيت�ات  م�ن  وبالرغ�م  ارسع”.  بش�كل 
الدس�تورية الت�ي تحّدث عنها ش�اكر، إال أن 
زميل�ه يف التحال�ف ذاته فال�ح الخزعيل قال 
ان مباحثات ائتالفه لم تحس�م بعد وال زالت 

مستمرة.
وق�ال الخزع�يل إن »كل ما يجري يف املش�هد 
السيايس عبارة عن تفاهمات اولية لم ترتقي 
اىل تحال�ف الكتلة االك�رب«، مبينا ان »ائتالف 
الفت�ح لدي�ه توج�ه نح�و الفض�اء الوطني 
لتش�كيل حكومة خدمة وخدمات بعيدة عن 
االمتيازات، مقيدة بسقف زمني لتكون امام 
مس�ؤولية رشعي�ة واخالقي�ة ووطنية امام 

الشعب والربملان واملرجعية«. 
واش�ار اىل ان�ه »لجمي�ع الكت�ل السياس�ية 
رغبات سياسية وطموحات للوصول اىل ادارة 
الدول�ة«، مبينا انه »ال توجد يف االفق اي كتلة 
تري�د الذه�اب اىل املعارض�ة، والجميع يريد 
املشاركة يف الحكومة ألنه يعتقد ان التواجد يف 
الحكومة يجذر وجوده يف العمل الس�يايس«. 
وأضاف ان »املحاصصة س�تقع يف وجه آخر 

من الوجوه التي س�أم منها الش�عب العراق 
ومنه�ا ال يوجد تغي�ر للواقع بمق�دار كبر 
بحس�ب قراءة املش�هد الس�يايس«، موضحا 
ان »املش�هد السيايس فيه مش�اكل حقيقية 
تحتاج اىل حكومة قوية وحازمة ومس�نودة 
م�ن الش�عب م�ن خ�الل توف�ر الخدم�ات 

االساسية التي تالمس حياة املواطنني«.

وأكد ان »املباحثات بني دولة القانون والفتح 
لم تحس�م بعد، والحراك مستمر مع االحزاب 
وس�ائرون  الق�وى  واتح�اد  الكردس�تانية 
والن�رص وهذه الكتل لديها ح�راك مع الكتل 
االخرى ولكن حتى االن لم يكن هناك يشء يف 

االفق لتشكيل الكتلة االكرب«.
وتاب�ع ان »اختي�ار رئي�س ال�وزراء ال بد أن 

يكون وفق مقاييس ذاتية وال يوجد فيتو عى 
اي ش�خصية وهن�اك رشوط عى ش�خصية 
رئي�س الوزراء بأن يك�ون نزيها وذات خربة 

ولديه القدرة والكفاءة«.
بدوره، كش�ف رئيس ائتالف دول�ة القانون 
ن�وري املالك�ي ع�ن وج�ود تفاه�م وصفه 
ب�”الج�دي” لتش�كيل الكتل�ة األك�رب ضمن 

الفضاء الوطني. 
وذك�ر بيان ملكت�ب املالكي تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أن “املالك�ي ترأس 
اجتماع�ا ض�م الس�يدات والس�ادة أعض�اء 
االئتالف واملرش�حني الفائزين يف االنتخابات 
الترشيعي�ة”، مبين�ا أن�ه “ت�م خ�الل اللقاء 
السياس�ية  األوض�اع  مس�تجدات  ت�دارس 
واألمنية ، وما افرزته نتائج االنتخابات سيما 
بعد االنتهاء من عملية العد والفرز اليدوي”. 
واك�د املالكي عى “أهمية تكاتف الجهود من 
اج�ل التوص�ل إىل برنامج عم�ل وطني قادر 
عى النهوض بأعباء املرحلة ، واالستجابة إىل 

التحديات التي تواجه البلد”. 
وأشار اىل “وجود تفاهم جدي مع الكثر من 
القوى الوطنية به�دف بلورة املواقف تمهيدا 
لالنتق�ال اىل الخط�وات الدس�تورية االخرى 
املتعلقة بتشكيل الكتلة األكرب ضمن الفضاء 
الوطن�ي الذي يض�م جميع الق�وى الوطنية 
الرئاس�ات  لتس�مية  االوىل  الجلس�ة  وعق�د 

الث�الث”. ودع�ا املالك�ي إىل “العم�ل الج�اد 
والتمس�ك بالثواب�ت الوطني�ة والتواصل مع 
الجماه�ر وتقديم مقرتح�ات القوانني التي 
تدعم حاجات العراقيني للخدمات”، مؤكدا أن 
“العراق وشعبه يستحقان العمل والتضحية 

من اجل التقدم واالزدهار”.
يف غضون ذلك، أكد سكرتر الحزب الشيوعي 
والقي�ادي يف تحالف س�ائرون رائد فهمي أن 
رشوط زعي�م التيار الصدري الس�يد مقتدى 
بشأن شكل الحكومة الجديدة ورئيس الوزراء 

املقبل حظيت باجماع داخل التحالف.
وقال فهمي إن “رشوط السيد مقتدى الصدر 
ال��40 وم�ا تالها م�ن رشوط اخرى حظيت 
باجم�اع داخل تحالف س�ائرون”، مؤكدا أن 
“تل�ك الرشوط كان�ت موضع بح�ث وتداول 

قبل صدورها”. 
وأض�اف، أن “تل�ك الرشوط كان�ت محصلة 
مل�ا تم االتفاق عليه”، مش�را إىل أن�ه “إذا لم 
تتش�كل الحكوم�ة بن�اء عى ال�رشوط التي 
طرحه�ا الس�يد الص�در فانن�ا مس�تعدون 

للذهاب اىل املعارضة”.
وبش�أن إعالن نتائج العد والفرز اليدوي، أكد 
فهمي أن “الطعن بنتائج االنتخابات النيابية 
واملصادقة عليه�ا من قبل القضاء تحتاج اىل 
ف�رتة اس�بوعني”، مبينا أنه “بع�د ذلك يدعو 
رئيس الجمهورية الربملان الجديد لالنعقاد”.

الكتل السياسية تنفي التوصل إىل »حتالفات متينة«.. وأحزاب تكشف عن نيتها الذهاب إىل »املعارضة الربملانية«

مفاوضات تشكيل احلكومة تراوح يف مكاهنا

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئيس مجلس إنق�اذ االنبار حميد 
الهايس، أمس الس�بت، ع�ن ظهور جديد 
قض�اء  يف  االرهابي�ة  داع�ش  ملجامي�ع 
الرطبة غربي االنبار ، فيما بني إن القوات 
األمريكي�ة توفر الحماي�ة الكاملة لتحرك 
اإلرهابيني وتمنع وص�ول القوات األمنية 
والحش�د الش�عبي الس�تهداف مجامي�ع 
داع�ش داخ�ل املحافظ�ة. ونقل�ت وكالة 
»املعلومة« عن الهايس القول إن “القوات 
األمريكي�ة وفرت الحماية الكاملة لحركة 
عنارص داعش يف قضاء الرطبة ومحيطها 
غ�رب االنب�ار لتنفيذ العملي�ات اإلرهابية 

ضد املدني�ني، فضال عن جلبه�م عدد من 
قيادات داعش اإلرهابية يف سوريا إىل عدد 
من مناطق االنب�ار”، الفتا إىل إن “القوات 
األمريكية تمنع وصول القوات األمنية من 
الجيش والرشطة وقوات الحش�د الشعبي 
الس�تهداف مواق�ع املجامي�ع اإلرهابي�ة 
يف املحافظ�ة، فضال عن منعه�م الطران 
العراقي بتنفيذ الطلعات الجوية فوق عدد 

من املناطق داخل املحافظة”. 
وأض�اف إن “الق�وات األمريكية تس�تغل 
قاعدت�ي الحباني�ة وعني األس�د يف االنبار 
وتموي�ل  العس�كري  تواجده�ا  لف�رض 
وتوف�ر  بالس�الح  اإلرهابي�ة  املجامي�ع 
الحماي�ة له�ا”، مبين�ا إن “ع�دد القوات 

األمريكي�ة القتالي�ة يف القاعدت�ني تجاوز 
األربع�ة اإللف جن�دي حت�ى االن”. وكان 
الخبر األمني حافظ ال بشارة قد كشف، 
األس�بوع امل�ايض، ع�ن إج�راء عملي�ات 
اس�تبدال للق�وات األمريكي�ة يف ع�دد من 
القواعد التابعة لها يف العراق بقوات حلف 
النات�و ب�إرشاف أمرك�ي للتغطي�ة عى 
تواجده�ا ورشعنته، مبين�ة ان الحكومة 
تلت�زم الصمت ازاء هذا االمر لعدم قدرتها 
عى الرفض او املوجهة. وكان نائب رئيس 
مجلس محافظة االنبار صباح الكرحوت 
قد كش�ف، يف وقت س�ابق، ع�ن تحركات 
لداعش االرهابي يف اطراف قضاءي القائم 

والرطبة غربي املحافظة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الحكومة الفنلدنية، أمس السبت، 
أنها سرتس�ل مستش�ارين العس�كريني 
اىل الع�راق ضم�ن مهم�ة تدري�ب الناتو 
للق�وات األمنية العراقي�ة.  ونقلت وكالة 
موقعه�ا  ع�ى  الروس�ية  “س�بوتنك” 

االنكليزي ع�ن الحكومة الفنلدنية قولها 
يف بي�ان إن “رئي�س الجمهورية واللجنة 
املعني�ة بالسياس�ة الخارجي�ة واالمنية 
ق�ررا أن تق�دم فنلن�دا عددا صغ�را من 
ضب�اط األركان واملدرب�ني إىل بعثة الناتو 
أن  واضاف�ت  الع�راق”.   يف  التدريبي�ة 
“الرئيس الفنلدي سويل نينيستو واللجنة 

الوزارية الفنلندية يف السياسة الخارجية 
واألمني�ة كانوا قد قرروا املس�ألة يف وقت 
م�ن ي�وم امس لك�ن لم يت�م االعالن عن 
القرار بشكل رسمي”. يذكر أن التحالف 
ال�دويل كان قد مدد مهمته العس�كرية يف 
العراق منذ شهر تموز املايض وتم تسليم 

قيادة بعثة الناتو اىل كندا.

        بغداد / المستقبل العراقي

ألقت قوة أمنية، أمس الس�بت، القبض 
ع�ى ارهابي خط�ر يف قاط�ع عمليات 
س�امراء. وق�ال الناط�ق باس�م مركز 
اإلع�الم األمن�ي العمي�د يحيى رس�ول 

العراق�ي«  »املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف 
نس�خة منه، ان »مفارز االس�تخبارات 
يف صالح الدي�ن والعامل�ة ضمن وكالة 
االتحادية  والتحقيق�ات  االس�تخبارات 
يف وزارة الداخلي�ة وبإس�ناد م�ن قيادة 
عملي�ات س�امراء ألق�ت القب�ض عى 

ارهابي خطر وهو املسؤول عن مجزرة 
فلكة العلم والتي راح ضحيتها عدد من 
منتسبي األجهزة األمنية من أبناء ناحية 
العلم يف الع�ام 2014«. وأضاف انه »تم 
القب�ض عى ه�ذا املجرم خ�الل عملية 

نوعية يف حي املثنى بمدينة سامراء.

إنقاذ االنبار تتحدث عن ظهور جديد لـ »داعش« وتؤكد
 منع القوات األمريكية الستهدافها

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكم�ة جنايات الكرخ حكمني باإلعدام 
بحق إرهابيني اثنني والس�جن املؤبد آلخر ارتكبوا 
األمني�ة  للق�وات  وتعرض�وا  إرهابي�ة  عملي�ات 

والعسكرية.
وق�ال الق�ايض عب�د الس�تار برق�دار املتح�دث 
الرس�مي ملجل�س القض�اء األع�ى يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه إن »الهيئة االوىل 
يف محكمة جناي�ات الكرخ نظرت قضايا متهمني 
أدين�وا باالنتماء لتنظيم داع�ش االرهابي وقضت 

باعدامهم بعد ثبوت ارتكابهم أعماال إجرامية«.

وأضاف برقدار أن »مدانني اش�رتكا يف القتال ضد 
الق�وات االمن�����ي�ة والعس�كرية يف محافظتي 
نين�وى واالنب�ار وقام�ا بالهرب باتج�اه االرايض 
الس�ورية عند تحرير املحافظت�ني والقي القبض 
عليهم�ا م�ن قب�ل الق�وات الس�وري�����ة وت�م 
تسليمهم للعراق«. واشار املتحدث الرسمي إىل أن 
»املحكمة أصدرت حكما آخر بالسجن املؤبد بحق 
اح�د اف�راد التن���ظيم والذي الق�ي الق����بض 
علي�ه يف مح���افظ�ة كرك�وك بعد ثب�وت ادانته 
ان  مب����ين�اً  إرهابي�ة«،  بعملي�ات  باالش�رتاك 
»االح�كام صدرت وفقاً الحكام امل�ادة الرابعة /1 

من قانون مكافحة اإلرهاب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن القيادي يف حش�د االنب�ار قط�ري العبيدي 
عن تح�رك قوات م�ن اللواء الثامن م�ن مواقعها 
يف ناحي�ة البغدادي غرب�ي االنبار ملس�ك الرشيط 

الحدودي مع سوريا.
وق�ال العبيدي ان “قوات من الل�واء الثامن احدى 
تشكيالت الفرقة السابعة بقيادة عمليات الجزيرة 
تحرك�ت من ناحية البغ�دادي بقضاء هيت غربي 
االنبار ملس�ك منطق������ة تل صف�وك 250 كم 
شمال قضاء القائم و 40 كم عن منطقة سنجار، 
للتأمني الرشي�����ط الحدودي مع سوريا وغلق 

مناف�ذ الطرق الصحراوية بوجه تس�لل عصابات 
داعش االجرامية اىل القاطع الغربي للمحافظة“.

واض�اف ان ”عملية تحرك الق�وة من تلك املنطقة 
جاء ايضا عى خلفية االس�تقرار االمنية يف عموم 
مناط�ق املدين�����ة واس�ناد عمل����ي�ة حفظ 
االم�ن اىل قوة من ف�وج مغاوير الفرقة الس�ابعة 
وفوج طوارئ 13 من الرشط�ة املحلي���ة وابناء 
العش�ائر«، مبين�ا ان ”القي�ادات االمني�ة اع�دت 
خط�ة لنرش ق�وات امنية عى كاف�ة امل����ناطق 
الصحراوي�ة الت�ي ت�م تطه����ره�ا م�ن خاليا 
التنظي�م االجرام�ي النائم�ة وص�وال اىل الرشيط 

الحدودي مع سوريا“.

جنايات الكرخ تصدر أحكامًا باإلعدام والسجن 
املؤبد بحق ثالثة إرهابيني 

عمليات اجلزيرة توجه قوة أمنية كبرية ملسك 
الرشيط احلدودي مع سوريا

فنلندا ترسل »مستشارين عسكريني« إىل العراق ضمن مهمة الناتو لتدريب القوات األمنية

القبض عىل مسؤول »جمزرة العلم« يف قاطع سامراء

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مفوضية االنتخاب�ات، أمس 
الس�بت، ان مجل�س املفوض�ني من 
القضاة املنتدبني سيستقبل للطعون 
الخاصة بنتائج االنتخابات الربملانية 
االخرة اعتبار من الغد. وقال املتحدث 
باس�م املفوضي�ة الق�ايض ليث جرب 
يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، ان«مجلس املفوضني من 
القضاة املنتدبني  سيستقبل الطعون 

عى نتائج االنتخابات ابتداء من يوم 
االحد 12 /8 /2018 وملدة ثالثة ايام 
وحس�ب القوانني واالجراءات املتبعة 

حول هذا املوضوع«. 
م�ن  املفوض�ني  مجل�س  ان  يذك�ر 
القض�اة املنتدبني اعلن يوم الخميس 
9 /8 /2018 ع�ن النتائ�ج النهائية 
لعمليات العد والفرز اليدوي للمراكز 
بش�أنها  وردت  الت�ي  واملحط�ات 
ش�كاوى وطعون ملحافظات العراق 

وانتخابات الخارج.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الح�رس الثوري اإليراني، أمس 
الس�بت، عن مقتل عرشة متشددين 
يف عملي�ة أمنية بش�مال غرب البالد 

قرب الحدود مع العراق ليلة أمس.
وقالت وكالة »إرنا« اإليرانية لألنباء، 
يف تقري�ر له�ا، ان الح�رس الث�وري 
اإليران�ي أك�د يف بيان ل�ه ان جماعة 
إرهابية كانت تنوي دخول إيران من 
منطق�ة أش�نوية الحدودية لزعزعة 
األم�ن والقي�ام بعملي�ات تدمرية، 
مضيف�ا أن ق�وات الح�رس الثوري 

نصب�ت كمين�ا له�ا وقتل�ت ع�رشة 
إرهابيني عى األقل يف اشتباك عنيف. 
العراقية  الح�دود  وتش�هد منطق�ة 
اإليرانية بني الحني واآلخر، اشتباكات 
بني  أفراد األم�ن اإليراني وجماعات 
كردي�ة إيرانية معارض�ة تتمركز يف 
العراق، كما تشهد الحدود اخرتاقات 

لعنارص من تنظيم »داعش«.
وكانت املنطقة الجبلية قرب الحدود 
قد شهدت يف تموز املايض، اشتباكات 
قت�ل خاللهما ما ال يق�ل عن عرشة 
من الحرس الث�وري اإليراني وثالثة 

متشددين.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة رشطة بابل، أمس الس�بت، عن تدمر مضافة كانت تس�تخدم 
م�ن قبل االرهابني واعتقال متهمون بقضايا مختلفة يف مناطق متفرقة من 

املحافظة.
وقال املتحدث االعالم�ي للقيادة العقيد الحقوقي عادل العناوي الحس�يني، 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن »قوة مشرتكة من رشطة 
أفواج الطوارئ ومكافحة الش�غب ورسية س�وات ومفارز K9 بالتنسيق مع 
أجه�زة املخابرات واالس�تخبارات واألمن الوطن�ي يف املحافظة بالتعاون مع 
الجي�ش العراقي مس�نودة بطيارن الجي�ش، نفذت عملية تفتيش واس�عة 
أله�داف معلومة ش�ملت منطقة أم الحياية وص�وال إىل الحدود الفاصلة من 
الجهة الشمالية للمحافظة مع قيادة عمليات بغداد«، مشرا إىل أن »العملية 

أسفرت عن تدمر مضافة من مخلفات العصابات االرهابية«.
وتابع الحسيني أن »قوات من الرشطة بمختلف صنوفها، نفذت خالل ال24 
ساعة املاضية، عمليات تفتيش وتحري لتعقب املطلوبني يف مناطق متفرقة 
من املحافظة، أس�فرت عن اعتقال 35 من املطلوبني بتهم جناية ومخالفات 
قانونية متنوعة«، مؤكدا »نقل املعتقلني إىل مراكز االحتجاز االمني الستكمال 

باقي االجراءات الالزمة.

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب املجلس العربي يف كركوك، أمس الس�بت، بعثة االمم املتحدة يف العراق 
)اليونامي( بالتدخل العاجل لضمان عودة س�كان القرى التي هدمتها بعض 
قيادات البيش�مركة. وقال املجلس يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، انه«يطالب بعث�ة االمم املتحدة يف العراق )اليونام�ي( بالتدخل العاجل 
لضمان عودة س�كان القرى التي هدمتها بعض قيادات البيشمركة«، مشرا 
اىل«رضورة ان تعم�ل الحكومة عى اع�ادة هيكلة مكتب مفوضية انتخابات 
كرك�وك و تقديم ضمانات من أجل املش�اركة يف انتخابات مجلس املحافظة 
وتجن�ب تكرار الخط�أ الذي حص�ل يف االنتخابات الربملاني�ة املاضية«. ودعا 
املجل�س الحكوم�ة املركزية ومفوضي�ة االنتخابات اىل«تنفي�ذ الفقرة 1 من 
امل�ادة 35 من قان�ون انتخابات مجالس املحافظ�ات و توجيه الوزارات ذات 
العالق�ة باألرساع بأجراءاتها قبل أنتخابات مجلس املحافظة«. وأكد املجلس 
ع�ى«رضورة ان يعمل الفائزين عن املك�ون العربي عى اعادة هيكلة مكتب 
كركوك ملفوضية األنتخابات و ابعاد الفاس�دين واملزورين الذين تم تس�جيل 

خروقات بحقهم«.

املفوضية تعلن تسلمها الطعون بنتائج 
االنتخابات اعتبارًا من اليوم

احلرس الثوري اإليراين يطيح بـ »10« إرهابيني 
قرب احلدود مع العراق

رشطة بابل تعلن تدمري مضافة لإلرهاب
 واعتقال عرشات املطلوبني

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت خلية الصقور االستخبارية يف محافظة النجف، أمس السبت، 
ع�ن تحرير فت�اة مختطف�ة يف بغ�داد واعادتها للمحافظ�ة. وقالت 
الخلي�ة يف بيان صحفي تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»خلية الصقور االستخبارية نفذت واجبا خاصا وقامت بتحرير فتاة 
مختطف�ة يف العاصمة بغداد«، موضحة أنه تم »اعادتها اىل محافظة 
النج�ف«. واضافت الخلية، أن »قائد رشطة النجف اللواء عالء غريب 
الزبيدي قدم شكره إىل رجال خلية الصقور االستخبارية يف محافظة 
النج�ف لجهودهم املتمي�زة واالس�تثنائية يف العمل االس�تخباري يف 
حف�ظ امن املحافظة ونجاحهم يف الواجب�ات املناطة بهم«. يذكر أن 
محافظ�ة النجف تعد من املحافظات املس�تقرة أمنيا، لكنها تش�هد 
ب�ني مدة وأخرى حدوث عمليات وجرائم جنائية، فيما تعلن األجهزة 

األمنية فيها باستمرار عن اعتقال عدد من املطلوبني بتهم متعددة.

خلية الصقور حترر فتاة خمتطفة يف بغداد 
وتعيدها اىل النجف

عرب كركوك يطالبون بتدخل االمم املتحدة 
العادة سكان قرى دمرهتا قادة بالبيشمركة

     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن مرصف الرافدين، أمس الس�بت، عن شمول متقاعدي مؤسسة 
السجناء السياسيني بسلفة الثالثة ماليني دينار.

وق�ال املكتب االعالم�ي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه ان�ه »ت�م ش�مول املتقاعدين من مؤسس�ة الس�جناء 
السياس�يني بس�لفة الثالثة مالي�ني دينار ع�ن طري�ق ادوات الدفع 

االلكرتوني«.
واض�اف املكتب انه »بإمكان املتقاعدين الذهاب اىل محطات االصدار 
لفروع املرصف املخصصة لغرض التقديم عليها الكرتونيا واستكمال 

اجراءات منحها«.
يذكر أن مرصف الرافدين بارش منذ عام 2016 بمنح القروض واملنح 

للموظفني واملواطنني وفق رشوط وضوابط معينة.
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   بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت هيئة الحج والعمرة، الخمي�س، توزيع فاكهة »تالفة« عىل 
حجاج العراق، فيما دعت جميع وس�ائل االع�ام اىل توخي الدقة 

يف النرش.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م بعثة الحج حس�ن فهد الكناني يف 
بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، انه »يف الوقت الذي تس�عى فيه 
بعث�ة الحج العراقية لتقديم افضل الخدم�ات لضيوف الرحمن .. 

فأنها تكذب ما نرش بشأن توزيع فاكهة تالفة لحجاج العراق«.
واضاف ان »هناك مراسلني يف الديار املقدسة ويتواجدون االن مع 
البعثة االعامية العراقية يف مكة املكرمة«، الفتا اىل انه »باالمكان 
التاك�د من املراس�ل لضمان املهني�ة وعدم االعتم�اد عىل مقاطع 

فيديو مفربكة وغري صحيحة«.
ودعا الكناني »جميع وسائل االعام اىل توخي الدقة يف النرش سيما 

التي يتواجد مراسلوها يف الديار املقدسة مع البعثة االعامية«.
يذكر ان عددا من مواقع التواصل االجتماعي تناقلت مقطع فيديو 
يظه�ر فيه انتقاد احد الحجاج العراقيني للعش�اء املقدم للحجاج 
يف الديار املقدس�ة، حيث اكد ان العش�اء املق�دم لهم موزة واحدة 

وبرتقالة تالفة وقنينة لبن، بحسب ادعاءه.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصح�ة، ع�ن املصادقة ع�ىل اعادة تعي�ني الوجبة 
الثامن�ة م�ن تاركي العمل م�ن االطباء االختصاص واملمارس�ني 
واملقيم�ني االقدمني ضمن الدرجات الت�ي خصصها مكتب رئيس 

الوزراء.
وقال�ت دائرة التخطي�ط وتنمية امل�وارد يف الوزارة ببي�ان تلقته، 
»املس�تقبل العراق�ي«، إن »وزي�رة الصحة عديلة حمود حس�ني 
وافق�ت الي�وم 2 اب 2018 ع�ىل إعادة تعيني الوجب�ة الثامنة من 
تارك�ي العم�ل من األطب�اء االختص�اص واملمارس�ني واملقيمني 
االقدم�ني ضم�ن درج�ات ال 600 درج�ة العادة تعي�ني املاكات 
الطبية والتي تم تخصيصها من قبل مكتب رئيس الوزراء والذين 
ترك�وا العم�ل يف املؤسس�ات الصحي�ة التابعة ل�وزارة الصحة يف 

السنوات املاضية«.
وأضاف�ت الدائرة، أن »املوافقة تش�مل تعيني االطباء االختصاص 
واملمارس�ني واملقيمني االقدمني م�ن تاركي العم�ل واعادتهم اىل 
الوظيفة والبالغ عددهم 38 طبيب وطبيبة«، موضحة أن »الوزارة 

بحاجة لخدماتهم يف املؤسسات الصحية التابعة لها«.
وأكدت الدائرة، »عىل مفاتحة الدائ�رة االدارية واملالية والقانونية 
يف مركز الوزارة لغرض اصدار االمر الوزاري الخاص بهم ليتسنى 
لهم بعدها املبارشة يف دوائرهم التي تركوا العمل منها يف السنوات 

املاضية.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، عن اصدراها توضيحاً 
بشأن أعداد املقبولني يف الدراسات العليا.

وذك�ر املكت�ب االعامي للوزارة تلقت�ه » املس�تقبل العراقي«، ان 
»هيئة الرأي يف الوزارة عقدت، بحضور جميع أعضائها ونوقشت 
القضاي�ا املثبت�ة ع�ىل جدول األعم�ال الت�ي كان منه�ا مراجعة 
أع�داد املقبولني يف الدراس�ات العليا وتعزيز إمكان�ات الجامعات 
اللوجس�تية والعلمية الازمة لتغطية متطلبات الخطط املصادق 
عليها«.واض�اف البي�ان ان »املجتمع�ون اس�تعرضوا م�ؤرشات 
الزي�ادة املتحقق�ة بالقب�ول عق�ب قرار التوس�عة ال�ذي اتخذته 
ال�وزارة يف اجتم�اع هيئة الرأي الس�ابق بتاري�خ الثاني عرش من 
تموز املايض لعام 2018 والذي وفر مقاعد إضافية بحدود 3500 
مقع�دا بواقع مقع�د واحد لقناة القب�ول الع�ام ومقعدين لقناة 
النفق�ة الخاصة لكل اختصاص وبحس�ب الش�هادة )الدكتوراه 
واملاجس�تري والدبل�وم( فض�ا عن الس�ماح بتدوي�ر املقاعد غري 
املش�غولة للمش�مولني بقانوني مؤسس�ة الش�هداء لتصل أعداد 
املقبول�ني اإلجمالي�ة اىل قرابة أربعة عرش أل�ف طالبا بزيادة أكثر 
من 2000 مقعد قياسا بالعام املايض«.ولفت البيان اىل ان »أعضاء 
هيئة الرأي صوتوا عىل شغل املقاعد الشاغرة املتوافرة لدى بعض 

الجامعات ولم يحصل االيجاب بزيادة مساحات القبول.

   بغداد / المستقبل العراقي

والش�ؤون  العم�ل  وزارة  أعلن�ت 
االجتماعي�ة عن تحديد األح�د موعداً 
بربنام�ج  للش�مول  التقدي�م  لب�دء 

صندوق االقراض لذوي الشهداء.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة، عمار 
»املس�تقبل  تلقت�ه  بي�ان  يف  منع�م، 
التدري�ب  »دائ�رة  ان  العراق�ي«، 
والتش�غيل اس�تكملت اجراءات منح 
ضم�ن  الش�هداء  ل�ذوي  الق�روض 
برنامج صن�دوق االق�راض« الفتا اىل 
»تحدي�د الثاني عرش م�ن اب الجاري 
موعدا لبدء التقديم للش�مول بربنامج 

صندوق االقراض«.
وب�ني ان »التقدي�م يت�م ع�رب مناف�ذ 
دائ�رة التدري�ب والتش�غيل يف بغ�داد 

واملحافظات«.
وأضاف منع�م، ان »الدائ�رة اعتمدت 
رشوطا للمن�ح منها ان يكون املتقدم 
للش�مول من ذوي الش�هداء )الدرجة 
اي  م�ن  راتب�ًا  يتق�اىض  وال  االوىل( 
مؤسسة حكومية سواء اكان موظفا 
او متقاع�دا او من املش�مولني ضمن 
منح�ة الحماية االجتماعية فضا عن 
ان يك�ون عمر املتق�دم ال يقل عن 18 

سنة وال يزيد عن 50 سنة«.
وتاب�ع، ان »التقدي�م للش�مول يت�م 
عرب مناف�ذ دائرة التدريب والتش�غيل 
اىل  مش�ريا  واملحافظ�ات«  بغ�داد  يف 
مرفق�ة  الطلب�ات  تقدي�م  »رضورة 
بتأييد من مؤسس�ة الش�هداء معنون 
اىل دائرة التدريب والتش�غيل يثبت ان 
املتق�دم للش�مول م�ن الدرج�ة االوىل 
لذوي الشهداء فضا عن املستمسكات 
االصولية وصور شخصية للمستفيد.

العمل تطلق قروضًا 
لذوي الشهداء

    بغداد / المستقبل العراقي

قررت وزارة املالية ،رواتب املوظفني، منتصف ش�هر آب الجاري، 
بسبب عيد األضحى الذي من املتوقع أن يصادف يف ال� 21 منه.

وبحس�ب وثيق�ة صادرة م�ن وزارة املالية ، فأن« الوزارة س�تبدأ 
ب�رف روات�ب املوظف�ني منذ ال�� 15 م�ن آب، ول�� 10 وزارات 

فقط.
وطبقا للوثيقة، فإن توزيع الرواتب، املقدم عىل موعده، سيبدأ يف 
15 وينتهي يف 20 آب الجاري، قبل أن يستأنف بعد عيد األضحى.

املالية تقرر رصف رواتب موظفي »10« 
وزارات منتصف الشهر اجلاري

  بغداد / المستقبل العراقي

زار وف�د رفي�ع املس�توى م�ن وزارة النفط، 
محافظت�ي كرك�وك ونين�وى ملتابع�ة تأهيل 
املناف�ذ التوزيعي�ة، فيم�ا وج�ه برفع حصة 
نينوى م�ن البنزي�ن اىل 100 الف ل�ر يوميا.

وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« ، إن�ه »زار وفٌد رفيع املس�توى من 
وزارة النفط ضم وكي�ل وزير النفط التوزيع 
ومدي�ر عام رشكة توزي�ع املنتجات النفطية 
وعدد من مدراء الهيئات والفروع محافظتي 
كرك�وك ونينوى وتقرير زي�ادة حصة نينوى 
اىل 100 ال�ف لر يوميا من البنزين، فضا عن 
تجهيزه�ا بم�ادة النفط االبي�ض«، مبينة ان 
»الجولة بدأت بفرع كركوك حيث بحث الوفد 
أهم القضاي�ا املتعلقة بتطوير وتأهيل املنافذ 
التوزيعية خدمة ألبناء املحافظة ، تلتها زيارة 
محافظة نينوى لإلط�اع عن كثب عن خطة 
س�ري العمل لتأهيل وإعمار املنافذ التوزيعية 
يف املحافظ�ة بجانبيه�ا األي�ر واأليم�ن« . 

واضافت ان »وكيل وزير النفط معتصم أكرم 
يرافقه مدير عام رشكة التوزيع كاظم مسري 
ياس�ني والوف�د التق�ى م�ع محاف�ظ نينوى 
وبحث�وا معهم أهم الس�بل ملعالج�ة أي أزمة 

وق�ود ممك�ن أن تح�دث واإلرساع يف حله�ا ، 
كم�ا إجتمع الوفد مع مدير الفرع ومس�ؤويل 
األقس�ام والش�عب وإس�تمعوا إىل طلباته�م 
وتابع�وا معهم س�ري العمل وتذلي�ل العقبات 

الت�ي تواجههم ومعالج�ة أي أزمة ممكن أن 
تحدث مبدين بع�ض التوجيهات واملاحظات 
يف هذا الش�أن مؤكدين عىل دعم وزارة النفط 
املس�تمرة إىل ف�رع نين�وى« .وأوضح�ت ان 
»الزيارة ش�ملت املواقع واملحطات الحكومية 
)محطة تعبئ�ة الش�هداء الحكومية، محطة 
تعبئة اب�ن االث�ري الحكومية ،محط�ة تعبئة 
نين�وى الحكومية ،زيارة مق�ر الفرع القديم 
األيم�ن محط�ة تعبئ�ة  الجان�ب  الكائ�ن يف 
الغزالن�ي الحكومية ، محط�ة تعبئة الثقافة 
الحكومية ( لغرض اإلطاع عىل نسب اإلنجاز 
والحث عىل اإلرساع بالعم�ل إلعادتها لخدمة 
أه�ايل املحافظة«.وأثن�ى وكيل وزي�ر النفط 
لش�ؤون التوزيع معتصم أكرم عىل »الجهود 
املبذولة من قبل ماكات فرع نينوى الهندسية 
والفنية يف العمل دون االعتماد عىل املستثمرين 
الخارجيني ويفيِ وقت قيايس«، مشيداً يف الوقت 
ذاته ب�«نس�بة إنجاز محطة تعبئ�ة الثقافة 
الكوني�ة كونها من كربي�ات املحطات يف البلد 
حيث تحتوي ع�ىل طاقة خزنية عالية ملنتوج 

البنزي�ن تق�در ب)5٤0( أل�ف ل�ر إضافًة اىل 
امتاكه�ا 28 مضخ�ة و56 ذراع مرجح�اً إن 
إنجازه�ا س�يتم يف نهاي�ة الع�ام الحايل«.من 
جانب�ه أكد مدير عام رشك�ة التوزيع عىل إن 
»املتابع�ة تج�ري عىل قدم وس�اق م�ع فرع 
نين�وى إلنج�از املنافذ التوزيعية التي تش�هد 
حملة إعمار ش�املة مثمناً الجه�ود الجبارة 
الت�ي تبذل من قبلهم وحرصهم الش�ديد عىل 
إنج�از العم�ل يف املهل�ة املقررة«، كاش�فاً يف 
الوق�ت ذاته عن »ق�رار وزارة النف�ط بزيادة 
حص�ة محافظة نين�وى من البنزي�ن بكمية 
)100( ألف ل�ر لتلبية إحتياج�ات املواطنني 
م�ن املنتوج ، اضافًة اىل إط�اق حصة النفط 
األبيض وبكمية )100( لر لكل عائلة اعتباراً 
من الخامس عرش من الشهر الجاري«.وتابع 
ان »وزارة النف�ط تربع�ت بمبلغ خمس�مائة 
مليون يف مجاالت مختلفة لغرض دعم الحملة 
الخريية ومن ضمنها الصحة والربية وإعادة 
بناء دور لذوي الشهداء ورفع األنقاض ودعم 

املكتبة املركزية.

النفط توجه برفع حصة نينوى من البنزين اىل »100« الف لرت يوميًا

  المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

برعاية محافظ بغداد عطوان العطواني 
اقام�ت مديرية ش�باب ورياضة بغداد 
الرصافة احتفالية يوم الشباب العاملي 
عىل مرح الطليعة وبحضور عدد من 
املسؤولني وجمع غفري من املدعوين«.

وذك�ر مكتب�ه االعام�ي ان » املحافظ 
خال الكلمة التي القاها يف االحتفالية 
»انه ليوم عزيز وله وقع كبري ونحتفل 

بهذه املناس�بة سنويا ولكن هذا العام 
يختلف هذا االحتفال.

وبني بان »هناك تضحيات كبرية جسام 
ضحى فيها الش�عب العراق�ي عموما 
والش�باب بش�كل خاص وذالك عندما 
لبوا  نداء املرجعية  الرش�يدة وجاهدوا 
وذادوا عن األمة ليتحقق النر الكبري 

ولتنطلق عملية البناء واألعمار«.
ولف�ت العطواني إىل أن »ه�ذا التاحم 
ب�ني اإلنس�ان العراقي والش�باب ابهر 

العال�م حيث وقف مذه�وال بني رسعة 
االس�تجابة لن�داء املرجعي�ة ورسع�ة 
أع�داء  تحق�ق ع�ىل  ال�ذي  االنتص�ار 

األمة«.
ويف ختام كلمت�ه وجه املحافظ التحية 
اىل املرجعي�ة الرش�يدة الت�ي حش�دت 
الهمم وحثت الخطى يف تحرير األرايض 
العراقي�ة املبارك�ة كم�ا وج�ه التحية 
لش�هدائنا االبرار الذين دافعوا وضحوا 

بأرواحهم من اجل البلد.

حمافظ بغداد يرعى احتفالية يوم الشباب العاملي 
حتت شعار »الشباب أمل الوطن ودرعه احلصني«

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الكهرب�اء ع�ن اس�تعدادات 
خدمی�ة واس�عة لزی�ارة االم�ام الج�واد ) 
علي�ه الس�ام( بذكرى استش�هاده .وذكر 
بي�ان ل�وزارة الكهرب�اء تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان�ه » تزامن�اً مع ق�رب حلول 
الذكرى الس�نوية األليمة الستشهاد اإلمام 
محم�د الج�واد عليه الس�ام، تم تش�كيل 
غرفة عمليات برئاس�ة مدي�ر عام الرشكة 

العام�ة لتوزي�ع كهرباء بغ�داد ويف محمد 
املياحي، لتأمني متطلبات الزيارة املذكورة، 
من خال االستعدادات الجارية واملتصاعدة 
من قبل املاكات الهندسية والفنية للرشكة 
واملكلفة بالواجب، لتأمني انارة الطرق التي 
يسلكها الزائرون ومداخل مدينة الكاظمية 
املقدس�ة«.واضاف » كم�ا تم تأم�ني املواد 
الحاكم�ة واأللي�ات التخصصي�ة والوقود 
الس�اندة  املول�دات  وتجهي�ز  االحتياط�ي 
واجه�زة الفح�ص والقابل�وات واملحطات 

واالتص�االت لتك�ون جاه�زة للعم�ل وفق 
برنامج متكامل«.ولفت البيان اىل » تنسيق 
العمل مع الجه�ات االمنية املكلفة بحماية 
الزائرين، لتس�هيل عملية الصيانة واصاح 
الع�وارض الفني�ة يف ح�ال حدوثها بارسع 
وق�ت ممكن، اىل جانب اعداد خطة طوارئ 
ملواجه�ة اي خ�رق يح�دث ع�ىل الش�بكة 
الكهربائية«.واش�ار اىل ان�ه » تم اس�تثناء 
مدينة الكاظمية املقدس�ة والطرق املؤدية 

لها من القطع املربمج خال ايام الزيارة.

الكهرباء تعلن عن تشكيل جلنة لتأمني استعدادات 
زيارة استشهاد االمام اجلواد »عليه السالم«

  بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرشكة العامة للسمنت العراقية احدى رشكات وزارة 
الصناع�ة واملعادن ع�ن تحقيق طفرة يف االنت�اج واملبيعات 
خال ش�هر تموز بعد تش�غيل معامل السمنت الشمالية يف 

نينوى خال شهر آذار املايض.
ونقل بيان للوزارة تلقته »املستقبل العراقي«، عن مدير عام 
الرشكة حسني محسن الخفاجي قوله أنه »وعىل الرغم من 
كل الظ�روف والتحدي�ات التي واجهت الرشك�ة والتي منها 
معوق�ات ايصال النفط االس�ود وانقطاع التي�ار الكهربائي 
لفرات طويلة واملنافس�ة الشديدة يف الس�وق املحلية اال ان 

الرشكة تمكنت من انتاج 160 الف طن من مادة األس�منت 
خال ش�هر تم�وز املايض مقارنة مع 70 ال�ف طن يف تموز 

م�ن الع�ام 2017«.وأض�اف »فيم�ا س�وقت 170 الف طن 
من االس�منت خال الش�هر ذات�ه مقارنة م�ع 91 الف طن 
من االس�منت لش�هر تموز م�ن عام 2017 وبنس�بة تطور 
يف االنت�اج بلغت 125% وق�د كانت حصة معامل االس�منت 
الش�مالية يف محافظ�ة نينوى م�ن االنتاج للش�هر املذكور 
83 ال�ف ط�ن وم�ن املبيعات لنف�س الش�هر 90 الف طن«.

وأش�ار اىل ان »االي�راد املتحقق للرشكة نتيجة هذا النش�اط 
بلغت )11,5( مليار دينار حصة معامل الس�منت الشمالية 
من�ه 6 مليارات دين�ار,« مؤكداً عىل ان »مع�دالت االنتاج يف 
تزايد خال االش�هر القادمة علماً ان معمل س�منت بادوش 

التوسيع حقق ارباحاً خال الثاثة أشهر املاضية.

  بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ النجف، ل�ؤي اليارسي، عن ش�مول رشائح 
مختلف�ة من توزيع قطع األرايض، م�ن اجل منح املواطنني 
تلقت�ه  بي�ان،  يف  الي�ارسي  الدس�تورية.وقال  حقوقه�م 
»املستقبل العراقي«، عقب اجتماع موسع للجنة تخصيص 
األرايض، ان »اللجنة قررت شمول عوائل الشهداء والجرحى 
الذين لديهم نس�بة عجز 50% فما فوق من األجهزة األمنية 
والحشد الشعبي، وتم تخصيص اربعة أماكن للتوزيع وهي 
مدينة )الكوفة – مرشوع روتام االستثماري سابقا- الحرية 

والحيدرية ، واملناذرة(«.
واض�اف انه »قررت اللجنة ش�مول موظف�ي وزارة االعمار 
واالس�كان والبلدي�ات العام�ة واطباء االختص�اص واطباء 
التخدي�ر واطب�اء العدلي�ني، وموظف�ي مجل�س املحافظة 

والتس�جيل العق�اري ونقاب�ة الصحفي�ني والرقاب�ة املالية 
والنزاهة وعقارات الدولة وديوان املحافظة«.

وب�ني الي�ارسي ان »اللجنة ق�ررت عقد اجتم�اع ثاني مهم 
خ�ال األيام القادمة لش�مول بقية ال�وزارات ومنها النفط 
والزراع�ة والكهرب�اء والتخطي�ط فض�ا منتس�بي وزارة 

الداخلية والدفاع من أبناء املحافظة«.
وكشف ان »اللجنة قررت باالجتماع شمول جميع النقابات 
ضمن ق�رار 25٤ مبادرة الس�كن الوطنية واإليع�از لنقابة 
العم�ال لش�مول مواطني أبناء املحافظ�ة، من هم من دون 

خط الفقر ممن ُسجلوا يف الرعاية االجتماعية«.
وتاب�ع املحاف�ظ ان »هذه الخط�وات املهمة الت�ي اتخذتها 
اإلدارة املدنية ومجلس املحافظة هي من اجل منح املواطنني 
حقوقهم الدستورية والوفاء بالعهود التي اتخذتها املحافظة 

تجاه مواطنيها بالدفاع عن حقوقهم وتأمينها.

رشكة السمنت العراقية حتقق طفرة يف االنتاج والتسويق

النجف تعلن شمول رشائح خمتلفة من هم دون »خط الفقر« بتوزيع االرايض

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مفتش�ية وزارة الداخلي�ة، عن 
ضبط أح�د املعقب�ني يف مديري�ة املرور 
ع�ىل  واالحتي�ال  بالنص�ب  متلبس�اً 

مواطنني.
وذكر بيان للمفتش�ية تلقته » املستقبل 
العراق�ي »، ان »املفرزة الخاصة بمكتب 

املفتش العام لوزارة الداخلية يف مديرية 
امل�رور ضبط�ت أح�د املعقبني متلبس�اً 
مواطن�ني  ع�ىل  واالحتي�ال  بالنص�ب 
وبتزوي�ر ص�ك وأودعت�ه التوقيف بأمر 

قضائي«.
الضب�ط  »عملي�ة  ان  البي�ان  واض�اف 
وإلق�اء القبض تمت بعد ورود ش�كوى 
من ثاث�ة مواطنني عىل معق�ب وّكلوه 

بروي�ج معاماته�م املروري�ة مقاب�ل 
مبل�غ ق�دره ٤900 دوالر، إال أنه تنصل 
ع�ن اتمام معاماتهم ول�م يقم بإرجاع 
»بغي�ة  ان�ه  إليهم«.وتاب�ع  أمواله�م 
استحصال حقوق املواطنني وانصافهم 
اس�تحصل مكت�ب املفت�ش الع�ام أمرأً 
قضائياً بالقبض عىل املعقب، وتم تنفيذ 
األمر، وضبطت املفرزة التفتيشية ثاثة 

صك�وك بحوزة املته�م ال تعود له بصلة 
قانوني�ة، حيث اع�رف رصاحة بتزوير 
أح�د تلك الصك�وك واس�تحصال مبلغه 
من املواطن�ني املشتكني«.واش�ار اىل ان 
»املف�رزة نظمت مح�ر ضبط ودونت 
افادة املشتكني وأقوال واعرافات املتهم 
وعرضتها أمام قايض التحقيق املختص 

الذي أمر بتوقيفه عىل ذمة التحقيق.

ضبط معقب يف مديرية املرور متلبسًا بالنصب واالحتيال عىل مواطنني

احلج تنفي توزيع فاكهة تالفة 
عىل حجاج العراق

الصحة تصادق عىل اعادة تعيني الوجبة 
الثامنة من تاركي العمل من االطباء

التعليم تصدر توضيحًا بشأن أعداد 
املقبولني يف الدراسات العليا
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                          振华石油控股有限公司 
                                                  ZhenHua Oil Co.,Ltd. 
 

 

Prequalification Announcements for Tender No: 018/SC/18 
Provision of DST-PLT-TCP-Wireline Perforating-Bridge Plug-Slick line Service for the old wells Project  

  
Tender by: ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil 

Company, Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract 
(DPSC) signed on May 24th, 2018. At present, oilfield exploration and development, production and 
surface engineering construction are carried out in Iraq. 

 
Tender Title: Provision of DST-PLT-TCP-Wireline Perforating-Bridge Plug-Slick line Service for the old 

wells Project 
Tender No.: 018/SC/18 
Tender Information:  
Scope of Work 
ZhenHua Oil is to seek a company who have the qualified international professional experience and can carry 

out DST-PLT-TCP-Wireline Perforating-Bridge Plug-Slick line Service for the old wells. 

Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following 
requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH:   

1． General introduction of the  participants   
 Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of 

business etc.) and Qualification certificate  

2. Professional qualification documents of the participants  
 Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications  

3． Introduction to the service capacity of the participants  

4． Historical performance of participants company service in recent 5 years 

5． Audit reports and financial statements audited by a third party professional audit agency in recent 
three years and Bank credit certificates  

6． Other materials should be supplemented if needed 

7． According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And 
It will be deducted from the contract payment directly. 

Part 2: Prequalification document submitted time and address: 
 All prequalification documents should be submitted before   20 Aug, 2018, AM 11:00   

 Prequalification document submission format:  

(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS   COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS 

(2) ONE DIGITAL DISC OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE” 

Note:   All participants shall submit one (1) original and one (1) copy of each package in separate 

envelopes marked Tender Name and Tender No. 

 Prequalification document submission address:  

ZhenHua Oil Co,. Ltd.,  
Rashidia-Bob Al Sham-Next to Qudus power plant, Bagdad, Iraq 
Mr. Wang Shaoyu 00964-7812908157 E-Mail: wangshaoyu@zhenhuaoil.com  

                          振华石油控股有限公司 
                                                  ZhenHua Oil Co.,Ltd. 
 

 

Prequalification Announcements for Tender No: 019/SC/18 
Provision of Workover Rig Rental Project  

  
Tender by: ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland 

Oil Company, Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service 
Contract (DPSC) signed on May 24th, 2018. At present, oilfield exploration and development, 
production and surface engineering construction are carried out in Iraq. 

 
Tender Title: Provision of Workover Rig Rental Project 
Tender No.: 019/SC/18 
Tender Information:  
Scope of Work 
ZhenHua Oil is to seek a company who have the qualified international professional experience and can 

carry out Workover Rig Rental Service for 6 months plus 6 optional months 

Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following 
requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH:   

1． General introduction of the  participants   
 Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope 

of business etc.) and Qualification certificate  

2. Professional qualification documents of the participants  
 Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications  

3． Introduction to the service capacity of the participants  

4． Historical performance of participants company service in recent 5 years 

5． Audit reports and financial statements audited by a third party professional audit agency in 
recent three years and Bank credit certificates  

6． Other materials should be supplemented if needed 

7． According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. 
And It will be deducted from the contract payment directly. 

Part 2: Prequalification document submitted time and address: 
 All prequalification documents should be submitted before   21 Aug, 2018, AM 11:00   

 Prequalification document submission format:  

(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS   COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS 

(2) ONE DIGITAL DISC OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND 

COMPILE” 

Note:   All participants shall submit one (1) original and one (1) copy of each package in separate 

envelopes marked Tender Name and Tender No. 

 Prequalification document submission address:  

ZhenHua Oil Co,. Ltd.,  
Rashidia-Bob Al Sham-Next to Qudus power plant, Bagdad, Iraq 
Mr. Wang Shaoyu 00964-7812908157 E-Mail: wangshaoyu@zhenhuaoil.com 

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرس�ية املرقمة 
الع�دد )91( )2500217791( يف  ذي 
10/31/ 2017والصادرة من ثانونية 
ايليا االهلي�ة للبنات باس�م الطالبة ) 
صف�ا عب�اس حم�زة( عىل م�ن يعثر 

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

مجلس القضاء االعىل 
محكمة االحوال الشخصية يف البياع 

العدد : 889 
التاريخ 29 / 5 / 2018 

اعالن 
اىل املدع�و / مصطف�ى عزيز حس�ن 

الساكن م 817 ز 5 د 114 
للطل�ب املق�دم م�ن قب�ل املس�تدعي 
مرتىض عزيز حسن لنصبه قيما عليك 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت 
الحارض قررت املحكمة تبليغك اعالنا 
يف صحيفتن محليت�ن للحضور امام 
املحكمة اذا كنت داخل العراق خمسة 
عرش يوم�ا واذا كن�ت خ�ارج العراق 
ثالث�ون يوم�ا وعن�د ع�دم حض�ورك 
س�وف تتخذ املحكمة االجراءات ضدك 

وفق االصول .
القايض 

�������������������������������
اعالن دعوة دائنن 

ان�ي املصفي�ة املحامي�ة هب�ة لطيف 
عيل لرشكة راموس للدفع االلكرتوني 
والخدمات املالية محدودة املس�ؤولية 
.. ادع�و كل م�ن ل�ه ح�ق او دين عىل 
الرشكة مراجعته عىل العنوان التايل – 

بغداد عقار 69 / 2 بتلوين .
املصفية املحامية 

هبة لطيف عيل
�������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك بدري�ه عبد النب�ي عباس 
توجب علي�ك الحض�ور اىل مقر بلديه 
النج�ف لغ�رض اص�دار اج�ازه بناء 

للعقار املرقم 29229 /3 حي النداء 
 اسم الرشيك جبهه محمد هيات

�������������������������������
فقدان

فقد مني س�ند العق�ار املرقم 51908 
/3 ح�ي النداء باس�م ) حيدر س�عدة 
قابل عبد ( عىل من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار
�������������������������������

اعالن دعوة دائنن 
اني املصفي�ة رحمة عماد عبد لرشكة 
حل�ول املس�تثمر للوكال�ة التجاري�ة 
املحدودة ادع�و كل من له حق او دين 
ع�ىل الرشك�ة مراجعته ع�ىل العنوان 
الت�ايل – بغ�داد الس�عدون – عم�ارة 
النج�وم – الطابق الثاني م 102 / ش 

9 مبنى 57 .
املصفية املحامية 
رحمة عماد عبد 

�������������������������������
فقدان

فقد الوصل الصادر من بلدية النعمانية 
الوص�ل  تاري�خ   9966004 املرق�م 
432500 بأسم / كريم بلحاوي ناهي 
رقم امللك 107 فمن يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار .
�������������������������������

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من رشكة 
توزي�ع املنتج�ات النفط ف�رع صالح 
الدي�ن بأس�م / راف�ع حس�ن زع�ن 
فم�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.
�������������������������������

فقدان 
فقدت من�ي بطاقة الس�كن الصادرة 
من مكت�ب معلومات النج�ف املرقمة 
 5986 االس�تمارة  ورق�م   0401895
بأسم / احسان شاكر عزيز فمن يعثر 

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

مجلس القضاء االعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة تاج الدين 
العدد 200 / ب / 2018 

م / اعالن 
اىل املدع�ى عليه / م�روان حمد كامل 

فرج 
اق�ام املدع�ي ) مؤيد ه�ادي داموك ( 
الدعوى البدائية املرقم�ة اعاله والتي 
يطلب فيها الزامك بتعويضه عن قيمة 
االرضار التي لحقت بسيارته واملرقمة 
97016 ب�رة نوع هونداي س�وناتا 
ويق�در قيمة التعوي�ض بمبلغ عرشة 
مالين دين�ار وملجهولية محل اقامتك 
يف الوق�ت الح�ارض وحس�ب اش�عار 
املخت�ار فق�د ق�ررت ه�ذه املحكم�ة 
تبليغك بالن�رش يف صحيفتن يوميتن 
محليتن يف ي�وم املرافعة املصادف 16 
/ 8 / 2018 الساعة التاسعة صباحا 
ويف حال�ة عدم حض�ورك او من ينوب 
عنك قانونا سوف يتم السري باجراءات 

الدعوى غيابيا وفق القانون .
القايض 

صالح حسن الخالدي 
فقدان

فق�دت مني هوي�ة املوظفة باس�م ) 
نور عبد الس�الم عبد الواحد( الصادرة 
م�ن وزارة الكهرب�اء املديري�ة العامة 
لنق�ل الطاق�ة الكهربائي�ة / املنطقة 
الجنوبية عىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار
�������������������������������

اعالن دعوة دائنن 
اني املصفي�ة رحمة عماد عبد لرشكة 
حل�ول املس�تثمر للوكال�ة التجاري�ة 
املحدودة ادع�و كل من له حق او دين 
ع�ىل الرشك�ة مراجعته ع�ىل العنوان 
الت�ايل – بغ�داد الس�عدون – عم�ارة 
النج�وم – الطابق الثاني م 102 / ش 

9 مبنى 57 .
املصفية املحامية 

رحمة عماد عبد

مديرية بلديات ميسان
اعالنجلنة البيع واالجيار

لعدم حصول راغب والحاقا بإعالننا املرقم )281 يف 2018/7/2( 
 تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار يف مديرية بلديات ميس�ان عن بيع قطعة االرض الس�كنية املدرج�ة مواصفاتها  ادناه  
العائدة اىل  مديرية بلدية كميت باملزايدة العلنية اىل )موظفي الدولة (  كافة املتزوجن الذين ال يملكون هم وازواجهم 
او اوالدهم القارصين او من يعيلونهم بقرار قايض دار او ش�قة او قطعة ارض س�كنية اس�تنادا للمادة 15/اوال من 
قان�ون  بي�ع وايجار اموال الدولة املرقم  21 لس�نة 2013  املعدل  فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة العلنية مراجعة 
مديرية بلدية كميت او سكرتري اللجنة وخالل   ) 30  ( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه تأمينات 
قانوني�ة ال تق�ل عن 20 % من القيمة املقدرة لبدل البيع بموجب صك مصدق    وس�تجري املزايدة  الس�اعة العارشة 
والنصف صباحا  خالل الدوام الرس�مي من اليوم التايل من مدة االعالن  ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية 
)كميت(  ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واجور اللجان البالغة 2%  واية اجور قانونية اخرى 
ويف حال عدم حصول راغب سوف تعلن مجددا اىل كافة املواطنن واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة  فيؤجل اىل اليوم 

الذي يليه من ايام العمل الرسمي  
املستمسكات املطلوبة :

1 � اق�رار مص�دق من مديرية بلديات ميس�ان / القانونية وعىل البلدية تبليغ الذين يرغب�ون بدخول املزايدة بتقديم 
االقرار قبل موعد املزايدة 

2 � تأييد استمرار بالخدمة من دائرته معنون اىل مديرية بلدية كميت بتاريخ حديث
3 � جنسية + شهادة جنسية له  ولزوجته

4 � جلب حجة اعالة لغري املتزوجن تقدم قبل موعد املزايدة
5 � تأييد عدم استفادة له ولزوجته او من يعيله يتم تقديمه قبل موعد املزايدة

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن
بن�اء عىل ما جاء بكتاب  مديرية بلديات ميس�ان /ش�عبة  االم�الك املرق�م 14439 يف 2018/7/30  تعلن 
لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن تأجري )10( اكشاك املدرجه مواصفاتها  ادناه  العائد اىل  
مديرية بلدية عيل الرشقي   استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013  املعدل  فعىل 
من يرغب االش�رتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية عيل الرشقي او س�كرتري اللجنة وخالل مدة 30 
يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة 
لب�دل االيجار لكامل مدته وس�تجري املزايدة  الس�اعة الع�ارشة والنصف صباحا من الي�وم التايل من مدة 
االع�الن     ويك�ون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية عيل الرشقي ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور 
الن�رش واالع�الن واجور اللجنة البالغة 2%  واي�ة اجور قانونية اخرى   واذا صادف ي�وم املزاد العلني عطلة  

فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي   

مالحظة / يكون التشييد بمواد غري ثابتة تؤول كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء مدة التأجري

اىل / السادة مسامهي رشكة اهلالل الصناعية – مسامهة خمتلطة – املحرتمني 
املوضوع / اجتامع اهليئة العامة 

اس�تنادا الح�كام امل�واد 86 و 87 – ثانيا من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 
1997 وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الرشكة املرقم ) 1 ( واملتخذ بالجلس�ة 4 / 

2018 بتاريخ 25 / 3 / 2018 .
يرسن�ا دعوتك�م لحض�ور اجتم�اع الهيئة العام�ة لرشكة اله�الل الصناعية 
)املس�اهمة املختلطة ( الذي سينعقد يف الساعة العارشة من صباح يوم االحد 
املواف�ق 9 / 9 / 2018 وذلك يف قاع�ة اجتماعات اتحاد الصناعات العراقي / 
الكائن يف الجادرية – شارع ابو نؤاس ببغداد للنظر يف جدول اعمال االجتماع 

املدرج يف ادناه وكما ييل : 
1 – االس�تماع اىل تقرير مجلس االدارة حول نشاط الرشكة للسنة املنتهية يف 

31 / 12 / 2016 واملصادقة عليه .
2 – مناقش�ة تقرير ديوان الرقابة املالية للس�نة املنتهية يف 31 / 12 / 2016 

واملصادقة عليه .
3 – مناقش�ة الحس�ابات البيانات الختامية للرشكة للس�نة املنتهية يف 31 / 
12 / 2016 واملصادق�ة عليه�ا ومناقش�ة معالجة العج�ز املرتاكم والفائض 

املرتاكم.
4 – دمج املادة ثالثا ورابعا من عقد تاسيس الرشكة وتعديل املادة ثالثا من عقد 
تاسيس الرشكة باضافة نشاط جديد اىل الرشكة ) نشاط الطالءات االسفلتية 
والربافينية والعوازل والتي تدخل يف تبليط الش�وارع وطالء الس�فن باعتباره 
مادة عازلة ( وذلك الضافة ايراد جديد اىل الرشكة بس�بب سوء االوضاع املالية 
للرشكة وتغيري تسلسل املادة خامسا من عقد التاسيس لتصبح املادة رابعا .

5 – ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس االدارة للسنة اعاله .
راج�ن من جميع االعضاء او من ينوب عنهم من املس�اهمن بموجب س�ند 
االنابة املعد وفق تعليمات دائرة تس�جيل الرشكات وبموجب املادة ) 91 ( من 
قان�ون ال�رشكات املذكور اع�اله او توكيل الغري بموجب وكال�ة مصدقة من 
كاتب العدل يف الزمان واملكان املعينن مع ابراز ش�هادة االس�هم بما ينسجم 

واحكام املادة ) 94 ( من القانون املذكور اعاله .
ويف حال�ة عدم اكتم�ال النصاب القانوني يؤجل االجتم�اع اىل نفس اليوم من 
االسبوع الالحق ويف الزمان واملكان املعينن وذلك يوم االحد 16 / 9 / 2018.

مع التقدير 

رئيس جملس االدارة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية

الهيئة االستئنافية الثانية  
العدد : 934/س2018/2

التاريخ 2018/8/5
اىل /املستأنف عليها / زينة محمد هادي

م/ نرش بالصحف 
للطع�ن االس�تئنايف املق�دم م�ن قبل املس�تأنف /مدي�ر عام 
مرف الرافدين اضافة لوظيفته بالدعوى املرقمة اعاله عىل 
الق�رار البدائي من محكم�ة البداءة يف مدين�ة الصدر املرقمة 
496/ب/2018 يف 2018/5/20 وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن بالحضور امام هذه 
املحكمة يف يوم املرافع�ة املوافق 2018/8/20 ويف حالة عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك وفقا ألحكام القانون

مجلس القضاء االعىل
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه 

محكمه بداءة الكوت 
العدد 1700/ب/2018

اىل املدعى عليه / عالء فليح مرزة
اق�ام املدع�ي جابر غايل خلف   ضدك الدع�وى البدائية املرقمة اعاله 
املتضمنة مطالبتك بتعويض ملا اصابه من رضر مادي ومعنوي يقدر 
بمبلغ سبعة مالين دينار حسب قرار محكمة جنايات واسط املرقم 
89/ج/2018  ونظ�را  وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وتاييد مختار قضاء النعمانيه واملرفق بكتاب محكمة بداءة 
النعماني�ه املرق�م 1885يف 2018/7/30 لذا تقرر تبليغك بواس�طه 
صحيفتن محليتن رس�ميتن يوميتن لغ�رض حضورك او حضور 
م�ن ينوب عنك ويف حال غيابك س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

ووفقا للقانون علما ان موعد املرافعة يف 2018/8/15  

مجلس القضاء االعىل
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه 

محكمه بداءة الكوت 
العدد 1701/ب/2018

اعالن
اىل املدعى عليه / عالء فليح مرزة

اق�ام املدعي جابر غايل خلف   ضدك الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله املتضمنة 
مطالبت�ك بتعوي�ض ملا اصاب�ه من رضر  معن�وي يقدر بمبلغ خمس�ه عرش 
مليون دينار حس�ب ق�رار محكمة جن�ح الكوت املرق�م 2193/جنح/2018  
ونظ�را  وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وتاييد مختار 
قض�اء النعماني�ه واملرف�ق بكتاب محكم�ة ب�داءة النعمانيه املرق�م 1885يف 
2018/7/30 لذا تقرر تبليغك بواسطه صحيفتن محليتن رسميتن يوميتن 
لغرض حضورك او حضور من ينوب عنك ويف حال غيابك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا ووفقا للقانون علما ان موعد املرافعة يف 2018/8/15
القايض

عدنان نهري راهي الزاميل

تنويه
ورد س�هوا يف اع�الن وزارة الع�دل دائ�رة التنفيذ 
مديري�ة تنفيذ الكوف�ة بالع�دد )826/ت/2018 
يف 2018/8/6 و املنش�ور يف صحيف�ة املس�تقبل 
العراق�ي بالعدد 1726 يف 2018/8/7 عبارة تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ النجف 
خطأ والصحيح هو تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 

يف مديرية تنفيذ الكوفة لذا اقتىض التنويه
�����������������������������������������

مديري�ة األح�وال املدني�ة والج�وازات واإلقامة يف 
النجف االرشف

قسم شؤون األحوال املدنية/ الواقعات
العدد: 5107

التاريخ: 2018/8/7
إعالن

بن�اءا عىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي ) عيل 
كاظ�م جاس�م( ال�ذي يطل�ب تبدي�ل لقب�ه من ) 
الوائ�يل( إىل ) العبديل ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة أقصاها ) خمس�ة عرش 
ي�وم ( وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الدع�وى وف�ق أح�كام امل�ادة )22( م�ن قان�ون 
البطاق�ة الوطني�ة رق�م )3( لس�نة 2016 واألمر 

اإلداري املرقم 24195 يف 2016/6/12.
اللواء 

هيثم فاضل الغربياوي
مدير الجنسية العام وكالة

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

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف/2

إعالن بيع عقار
التسلسل أو رقم القطعة: 66

املحلة أو رقم واسم املقاطعة: مرشاق
الجنس: خان مرتوك

النوع : ملك رصف
املساحة: )4،43م2(

املشتمالت: خان مرتوك يف السوق الكبري
مق�دار البي�ع: 3،987،000،000 ثالث�ة ملي�ارات 

وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون دينار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النجف/2 
باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوصوف أع�اله العائد 
للراهن ) فراس وعيل ومحمد ونادية وعال وشيماء 
ورواء وس�نارية وس�مارة أوالد عب�د املن�اف عبد 
الصاح�ب( لق�اء طل�ب الدائن املرته�ن ) مرف 
التع�اون اإلس�المي( البال�غ ) 1،200،000،000( 
ملي�ار ومائت�ان ملي�ون دين�ار فع�ىل الراغ�ب يف 
االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائ�رة خالل )30( 
يوم�ا اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل لتاري�خ نرش هذا 
اإلعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او 
كفال�ة مرفية التقل عن10% من القيمة املقدرة 
للمبي�ع البالغ�ة )3،987،000،000( دينارا ثالثة 
مليارات وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون دينار 
وان املزاي�دة س�تجري يف الس�اعة )12( ظهرا من 

اليوم األخري.
مدير التسجيل العقاري

العدد: 353 
التاريخ: 5/ 8/ 2018

العدد: 367 
التاريخ: 8/ 8/ 2018

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

القيمة التقديرية )الحالي( المساحة رقم العقار  و موقعه نوع الملكت
مدة التأجير رقما وكتابة للسنة والواحدة      

ثالث سنوات200000 مئتان الف دينار9جزء من القطعة 816/4 حي المعلمين كشك رقم 11
ثالث سنوات200000 مئتان الف دينار9جزء من القطعة 816/4 حي المعلمين كشك رقم 22
ثالث سنوات200000 مئتان الف دينار9جزء من القطعة 816/4 حي المعلمين كشك رقم 33
ثالث سنوات200000 مئتان الف دينار9جزء من القطعة 816/4 حي المعلمين كشك رقم 44
ثالث سنوات200000 مئتان الف دينار9جزء من القطعة 816/4 حي المعلمين كشك رقم 55
ثالث سنوات200000 مئتان الف دينار9جزء من القطعة 816/4 حي المعلمين كشك رقم 66
ثالث سنوات200000 مئتان الف دينار9جزء من القطعة 816/4 حي المعلمين كشك رقم 77
ثالث سنوات200000 مئتان الف دينار9جزء من القطعة 816/4 حي المعلمين كشك رقم 88
ثالث سنوات200000 مئتان الف دينار9جزء من القطعة 816/4 حي المعلمين كشك رقم 99

ثالث سنوات200000 مئتان الف دينار9جزء من القطعة 816/4 حي المعلمين كشك رقم 1010

رقم القطعة نوع الملكت
القيمة الكليةسعر المتر المربع الواحد المساحة والمقاطعة 

قطعة ارض 1
54000 اربعة وخمسون 300م29/5662 مقاطعة 8سكنية

الف دينار
16200000 ستة عشر 
مليون ومائتان الف دينار
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف منديل
العدد : 159

التاريخ 2018/7/26 
اعالن

قدم�ت املس�تدعية  )غازية مزه�ر فريح( 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة تطل�ب فيه نصبها 
قيم�ا ع�ىل والده�ا املفق�ود )اركان احم�د 
نصي�ف( الذي فق�د بتاري�خ 2006/5/27 
اثن�اء قي�ام مجموع�ة ارهابي�ة مس�لحة 
بأختطافه من الشارع املجاور ملنطقة الندا 
� املحاويل الثانية التابعة لناحية منديل ولم 
يعد لحد االن ولم يعرف عنه اية اخبار فعىل 
م�ن لديه اي معلومات ع�ن املفقود او لديه 
اع�راض عىل نص�ب املس�تدعية قيمة عىل 
املفق�ود الحض�ور اىل ه�ذه املحكمة خالل 
مدة خمس�ة ع�رش يوما م�ن تاريخ النرش 
يف  ه�ذه الجري�دة وبخالف�ه س�وف تقوم 
بتنصيب املستدعية قيمة عىل املفقود وفقا 

للقانون  
القايض

قحطان خلف خالد
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد : بال

التاريخ 2018/8/9 
اعالن اىل السيد )زيد حسن علوان( 

بن�اء عىل الطل�ب املق�دم من قبل الس�يدة 
)مروة ستار جبار( والذي موضوعها طلب 
حج�ة وصاية مؤقته  لغ�رض اصدار جواز 
سفر والسفر عىل ابنتها القارصة غزل زيد 
حسن يرجى حضورك اىل محكمتنا لتدوين 
اقوال�ك ام�ام املوظ�ف املختص خ�الل )7( 
ايام  تبدأ من اليوم التايل لتبليغك كونك الويل 
الج�ري عىل القارصة وبعكس�ه س�تصدر 

الحجة وفق القانون
القايض

بيداء عباس عيل
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : 315/ب2018/3

التاريخ 2018/8/9 
اعالن 

اىل املدعى عليها )حنان جاسم عباس(   
اق�ام املدعي قي�س فاضل ش�هاب الدعوى 
البدائي�ة 315/ب2018/3 والت�ي يطالب�ك 
املرقم�ة  االرض  قطع�ة  باع�ادة   فيه�ا 
حس�مت  وق�د  كاط�ون  م27   9883/2
الدع�وى بتاري�خ 2018/5/15 برد دعوى 
املدع�ي وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
كت�اب مركز رشط�ة املفرق بالع�دد 9326 
التبلي�غ  يف 2018/7/16 ومرفق�ة ورق�ة 
املرشوح عليها من املبلغ منشد حسان عيل 
بتعذر تبليغك كونك غري معروفة يف املنطقة 
وكتاب املجلس املحيل لقضاء بعقوبة املرقم 
ع�دم  املتضم�ن   2018/7/22 يف   1574
وج�ود قاعدة بيانات وس�جالت جرد وعدم  
وجود مخت�ار يف املنطقة عليه تقرر تبليغك 
بواسطة صحيفتني محليتني ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 
سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق 

االصول
القايض

وميض عادل عبد القادر
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : 1076/ب2018/1

التاريخ 2018/8/9 
اعالن تبليغ غيابي

اىل املدعى عليه /  )رحيم جودة عيل( 
اقام عليك املدعي )اسماعيل حسن عربيد( 
امام ه�ذه املحكمة الدعوى البدائية بالعدد 
اع�اله طلب فيه�ا الحكم بتملي�ك القطعة 
املرقمة 1764/14 م5 رشق بعقوبة بأسمه 
ل�دى الدوائ�ر املختص�ة وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك حس�ب كتاب مركز رشطة الس�الم 
واش�عار   2018/7/30 يف   3270 املرق�م 
مخت�ار منطق�ة البتار يف محافظة واس�ط 
املدع�و جاس�م ع�ودة حس�ني الكعب�ي يف 
2018/7/30 ق�ررت هذه املحكمة تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف الس�اعة 
التاس�عة من صباح يوم 2018/8/16 ويف 
ح�ال تبلغك وع�دم الحضور او ارس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

مهدي قدوري كريم
  ���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد : بال

التاريخ 2018/7/18 
اعالن مفقود

اىل املفقود /  اياد محيسن نصيف العاديل
)زوجت�ك(  2018/7/18قدم�ت  بتاري�خ 
املدع�وه )صابري�ن ط�ارق ماج�د( تطلب 
في�ه نصبه�ا قيم�ة علي�ك لكون�ك خرجت 
بتاري�خ 2016/9/9 ولم تع�د لحد االن  لذا 
تق�رر تبليغ�ك بالصحف املحلي�ة ويف حالة 
عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من 
اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب 

)زوجتك( قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة / 1258/ت/2016

التاريخ 2018/8/7 
اىل / املنفذ عليه )زهراء شمخي جبار ( 

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن مذكرة 
االخب�ار باألموال غ�ري املنقولة واش�عار 
مختار املنطقة انك مجهول محل االقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة 
27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة التنفي�ذ الكوف�ة 
خالل خمس�ة عرش يوما تب�دأ من اليوم 
التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية 
حض�ورك  ع�دم  حال�ة  ويف  بحض�ورك 
س�تبارش ه�ذه املديرية بأج�راء التنفيذ 

الجري وفق القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
قرار محكمة بداءة النجف بالعدد 3288/

ب/2017 يف 2017/10/30
وق�رار محكم�ة ب�داءة الكوف�ة املحرم 

1065/ب2016/2 يف 2016/10/16 
���������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد : 4839

التاريخ 2018/7/13
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بن�اء عىل الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائرة 
تم�ام  لتس�جيل   2018/4/17 بتاري�خ 
العقار املرقم )3323( محلة الرشادية يف 
الكوفة اىل طالب التسجيل املجدد ) حمود 
كاظم منيس( لتس�جيله مجددا باس�مه 
بصفت�ه املال�ك حائ�ز للم�دة القانوني�ة 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة لها تمهيدا 
للتس�جيل وفق احكام القانون تس�جيل 
العقاري )43( لس�نة 1971 قررنا اعالن 
ه�ذا الطلب فع�ىل كل من يدع�ي بوجود 
عالق�ة او حقوق معينة ع�ىل هذا العقار  
تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة 
خالل مدة ثالث�ون يوما اعتبارا من اليوم 
التايل للنرش ه�ذا االعالن وكذلك الحضور 
اىل موق�ع العق�ار يف الس�اعة الع�ارشة 
صباح�ا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا 
االعالن وذل�ك الثبات حقوق�ه موقعيا يف 
الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم املذكور 

لهذا الغرض
عبد النارص جواد كاظم

مدير التسجيل العقاري يف الكوفة
���������������������������������

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

االتحادية
محكمة البداءة املختصة بنظر 

الدعاوى التجارية يف النجف
 العدد : 7/كشف تجارية / 2018

التاريخ 2018/8/8
اىل / املطلوب الكش�ف ضده )عيل عباس 
موىس باش�ا املدير املفوض لرشكة سما 
بريوت للمقاوالت العامة املحدودة اضافة 

لوظيفته( 
 اق�ام عليك  طالب الكش�ف الس�يد وزير 
الش�باب والرياض�ة اضاف�ة  لوظيفت�ه 
الدعوى املرقم�ة اعاله والتي يطلب فيها 
اجراء الكش�ف املس�تعجل ع�ىل مرشوع 
االرشف  النج�ف  يف  االوملب�ي  املس�بح 
بصحبة خبري لغ�رض تثبيت ذرعة واقع 
الحال وتحديد نس�ب االنج�از والغرامات 
التأخريي�ة  وضمان�ات حس�ن التنفي�ذ 
ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي يف رئاس�ة محكمة 
واش�عار  االتحادي�ة  الك�رخ  اس�تئناف 
املجلس املح�يل لحي االندلس عليه قررت 
هذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
املرافع�ة   بموع�د  يوميت�ني  محليت�ني 
املصادف يف يوم 2018/8/19 وعند عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
���������������������������������

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من الس�يد ) 
شوقي ناجي فهد( الذي يطلب فيه تبديل 
)اللقب( من )البو سليمي( اىل )العبادي( 
فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل م�دى اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الطل�ب وفق احكام امل�ادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة 

العامة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة / 1258/ت/2016

التاريخ 2018/8/7 
اىل / املنفذ عليه )بان كاظم محمد( 

لقد تحقق لهذه املديرية م�ن مذكرة االخبار باألموال 
غري املنقولة واشعار مختار املنطقة انك مجهول محل 
االقام�ة وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار 
يمك�ن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة 27 من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
التنفيذ الكوفة خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة ع�دم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة بأجراء 

التنفيذ الجري وفق القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
قرار محكمة بداءة النجف بالعدد 3288/ب/2017 يف 

2017/10/30
/1065 املح�رم  الكوف�ة  ب�داءة  محكم�ة  وق�رار 

ب2016/2 يف 2016/10/16 

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة

رقم االضبارة / 1258/ت/2016
التاريخ 2018/8/7 

اىل / املنفذ عليها )هند كاظم محمد( 
لقد تحقق لهذه املديرية م�ن مذكرة االخبار باألموال 
غري املنقولة واشعار مختار املنطقة انك مجهول محل 
االقام�ة وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار 
يمك�ن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة 27 من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
التنفيذ الكوفة خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة ع�دم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة بأجراء 

التنفيذ الجري وفق القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
قرار محكمة بداءة النجف بالعدد 3288/ب/2017 يف 

2017/10/30
/1065 املح�رم  الكوف�ة  ب�داءة  محكم�ة  وق�رار 

ب2016/2 يف 2016/10/16 

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة

رقم االضبارة / 1258/ت/2016
التاريخ 2018/8/7 

اىل / املنفذ عليه )بركان كاظم محمد( 
لقد تحقق لهذه املديرية م�ن مذكرة االخبار باألموال 
غري املنقولة واشعار مختار املنطقة انك مجهول محل 
االقام�ة وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار 
يمك�ن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة 27 من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
التنفيذ الكوفة خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة ع�دم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة بأجراء 

التنفيذ الجري وفق القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
قرار محكمة بداءة النجف بالعدد 3288/ب/2017 يف 

2017/10/30
/1065 املح�رم  الكوف�ة  ب�داءة  محكم�ة  وق�رار 

ب2016/2 يف 2016/10/16

مديري�ه االح�وال املدني�ه والج�وازات واالقام�ه 
ملحافظة واسط 

قسم شؤون جنسيه محافظة واسط 
العدد 7749

بناء  عىل الدعوى املقام�ه من قبل املدعي ناجي 
مليب�س ردام  يطل�ب تبدي�ل لقب م�ن املنتفكي 
اىل الس�عدون  فمن لديه اع�راض مراجعه هذة 
املديريه من خالل مده اقصاها 15 يوما وبعكسه 
س�وف تنظر هذة املديريه يف الدعوى وفق احكام 
امل�ادة 22 م�ن قان�ون البطاقه الوطني�ه رقم 3 

لسنه 2016 
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدي�ر االحوال املدنيه والج�وازات واالقامه العام 

/ وكاله 
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 1017/ج2018/2

التاريخ 2018/8/8
اعالن

اىل املتهم الهارب / عبد االمري مراد عبد الكاظم 
حي�ث انك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )1017/

ج2018/2( والخاصة باملش�تكي ) الحق العام( 
وف�ق 240 من قانون العقوبات وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثناي�ا هذه 
الدع�وى علي�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا 
بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم 
2018/9/25 وعند عدم حضورك س�وف تجري 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
����������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة / 1258/ت/2016

التاريخ 2018/8/7 
اىل / املنفذ عليه )شمخي جبار زهري( 

لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من مذك�رة االخبار 
باألم�وال غري املنقولة واش�عار مخت�ار املنطقة 
انك مجهول مح�ل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ عليه 
واس�تنادا للم�ادة 27 م�ن قانون التنفي�ذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ الكوفة 
خالل خمس�ة ع�رش يوما تب�دأ من الي�وم التايل 
للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

بأجراء التنفيذ الجري وفق القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
ق�رار محكم�ة ب�داءة النج�ف بالع�دد 3288/

ب/2017 يف 2017/10/30
وق�رار محكم�ة ب�داءة الكوفة املح�رم 1065/

ب2016/2 يف 2016/10/16

مديريه االحوال املدنيه والج�وازات واالقامه ملحافظة 
واسط 

قسم شؤون جنسيه محافظة واسط 
العدد 7749

بناء  عىل الدعوى املقامه من قبل املدعي رشيد مليبس 
ردام  يطل�ب تبدي�ل لقب م�ن املنتفكي اىل الس�عدون  
فم�ن لديه اع�راض مراجعه ه�ذة املديريه من خالل 
م�ده اقصاه�ا 15 يوما وبعكس�ه س�وف تنظر هذة 
املديري�ه يف الدع�وى وفق احكام امل�ادة 22 من قانون 

البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدي�ر االح�وال املدني�ه والج�وازات واالقام�ه العام / 

وكاله 

����������������������������������������
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الزبيديه 
رقم االضبارة 442 /ت/2018 

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ الزبيديه العقار تسلسل 15/4م12 
الطوي�ل الغرب�ي الواق�ع يف الزبيدي�ه  العائ�د للمدين 
عالوي حس�ني عناد املحجوز لقاء طلب الدائن س�عد 
مجي�د حمي�د  فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة ثالث�ون  يوما تبدءا من اليوم التايل 
للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري
املواصفات

1- موقع�ة ورقم�ه  / الزبيدي�ه ح�ي الجمعيه رقمه 
15/4م12الطويل الغربي 

2- جنسة ونوعه / قطعه ارض  
3- ح�دوده واوصافه / كم�ا مؤرش يف خارطه االفراز 

اوصافه قطعه ارض ملك رصف خاليه من املشيدات 
4- مشتمالته / ال توجد  

5- مساحته / 300 م2 
6- الشاغل / ال يوجد 

7- القيمه املقدره / خمسه وعرشون مليون دينار  
املنفذ العدل

حمدالله كاظم حسني  

 ����������������������������������������
محكمة جنح املعقل

العدد: 337/ج /2017
التاريخ: 2018/6/11

إعالن حكم غيابي 
إىل املتهم املحكوم / حيدر مجيد عبدالسادة الحلفي. 

أص�درت محكم�ة جنح املعق�ل قراره�ا املرقم 337/
ج/2017 املتضم�ن الحك�م عىل املج�رم )حيدر مجيد 
عبدالس�ادة الحلفي( املذكور أعاله. اس�تناداً ألحكام 
امل�ادة )1/456/أ( من قانون العقوب�ات رقم )111( 
لس�نة 1969 املع�دل بالحب�س الش�ديد مل�دة س�نتني 
وف�ق أحكام امل�ادة املذك�ورة ، تقدير اتع�اب محاماة 
للمحامية املنتدبة )نورس سمري املالكي( مبلغاً قدره 
ثالث�ون ال�ف دينار تدف�ع له م�ن خزين�ة الدولة بعد 
اكتس�اب الق�رار الدرجة القطعية، إص�دار امر قبض 
بحق املدان املذكور وإش�عار مديرية رشطة البرصة - 
مكتب التس�جيل الجنائي لتعميم هذا القرار اس�تناداً 
ألحكام املواد ) 182/أ  ،143 ، 243 (  من قانون أصول 
املحاكم�ات الجزائي�ة، وافه�م علن�اً يف 2018/6/11 
لك حق االع�راض عىل هذا القرار بع�د تبليغك به عن 
طري�ق اإلعالن والنرش، ويف حالة عدم االعراض يعتر 
الحكم بمثابة الحكم الوجاهي بعد مرور ثالثة أش�هر 

من نرش اإلعالن.
القايض / اسيل صالح معتوق

فقدان
فقد الوص�ل الصادر من بلدي�ة النعمانية املرقم 
9966004 تاريخ الوصل 432500 بأسم / كريم 
بلح�اوي ناهي رق�م امللك 107 فم�ن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار .
����������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الهوية الصادرة م�ن رشكة توزيع 
املنتجات النفط فرع صالح الدين بأس�م / رافع 
حس�ني زعني فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار .
����������������������������������������

فقدان 
فقدت مني بطاقة الس�كن الص�ادرة من مكتب 
ورق�م   0401895 املرقم�ة  النج�ف  معلوم�ات 
االس�تمارة 5986 بأسم / احس�ان شاكر عزيز 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة تاج الدين 
العدد 200 / ب / 2018 

م / اعالن 
اىل املدعى عليه / مروان حمد كامل فرج 

اق�ام املدع�ي ) مؤي�د ه�ادي دام�وك ( الدعوى 
البدائية املرقمة اعاله والت�ي يطلب فيها الزامك 
بتعويضه عن قيمة االرضار التي لحقت بسيارته 
واملرقم�ة 97016 ب�رصة نوع هونداي س�وناتا 
ويق�در قيم�ة التعوي�ض بمبلغ ع�رشة ماليني 
دين�ار وملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض 
وحس�ب اشعار املختار فقد قررت هذه املحكمة 
تبليغك بالنرش يف صحيفتني يوميتني محليتني يف 
ي�وم املرافعة املصادف 16 / 8 / 2018 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او من 
ينوب عن�ك قانونا س�وف يتم الس�ري باجراءات 

الدعوى غيابيا وفق القانون .
القايض 

صالح حسن الخالدي 
����������������������������������������

محكمة بداءة أبي الخصيب 
العدد: 455 /ب/2017 

التاريخ: 2018/7/1
إعالن 

تبي�ع محكمة بداءة أب�ي الخصيب العقار املرقم 
510/382 مقاطع�ة 48 ك�وت الصلح�ي وذلك 
يف تم�ام الس�اعة الثاني�ة عرش من ظه�ر اليوم 
الثالث�ني من اليوم التايل لن�رش هذا االعالن. فمن 
له رغبة بالرشاء الحضور يف ديوان هذه املحكمة 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانوني�ة البالغة 
10% م�ن القيمة املق�درة وبصك مص�دق إن لم 
يكن رشيكاً وان أجور املنادي عىل املش�ري كما 

مبينة أوصافه أدناه.
القايض / فيصل سلمان عطار

األوصاف:
العق�ار املرقم أعاله عبارة عن عرصة خالية من 
املغروسات ملك رصف مساحته 2 أولك و50 م2 
وبعيدة عن الشارع العام. قدرة قيمة املر املربع 
مبل�غ مقداره ثمانون ألف دينار فتصبح القيمة 
العمومي�ة للعق�ار مبلغ مق�داره )20000000 

مليون عرشون مليون دينار( ال غريها.

تنويه
كنا قد نرشنا يف جريده املستقبل 
بالعدد )1726 ( يف 7 / 8 / 2018 
اعالن مديرية زراعة صالح الدين 
س�هوا ل�ذا يلغ�ى االع�الن اعاله 
لوجود خطاء يف النرش لذا اقتىض 

التنويه.

رئاسة جامعة االنبار
شعبة العقود احلكومية

إعالن مناقصة رقم )7( لسنة 2018
تعل�ن جامعة االنبار إجراء مناقصة مرشوع )تصميم وتجهيز وتنفيذ تريد األقس�ام الداخلي�ة لطالبات كليتي الربية للبنات والزراعة(، 

بكلفة تخمينية قدرها )416,330,000( اربعمائة وستة عرش مليون وثالثمائة وثالثون ألف دينار.
عىل الراغبني من رشكات املقاوالت واملقاولني من ذوي الخرة واالختصاص مراجعة رئاس�ة الجامعة/ ش�عبة العقود الحكومية يف بناية 
رئاسة الجامعة الطابق األول للحصول عىل الوثيقة القياسية والكشوفات الخاصة باملناقصة لقاء مبلغ قدره )75,000( خمسة وسبعون 

ألف دينار عراقي، وآخر موعد للحصول عىل العطاءات نهاية الدوام الرسمي ليوم االثنني املوافق 2018/9/3.
تسلم العطاءات إىل شعبة العقود الحكومية يف رئاسة الجامعة، وآخر موعد لتقديم العطاءات الساعة الثانية عرش بتوقيت بغداد من يوم 

الثالثاء املوافق 4 /9/ 2018، ويتم فتح العطاءات يف الوقت واملكان نفسه.
يقدم العطاء مغلق ومختوم ومكتوب عليه اسم املناقصة ورقمها ومعنون اىل لجنة فتح العطاءات يف رئاسة الجامعة، وعىل مقدم العطاء 

ان يرفق الوثائق املدرجة يف ادناه.
الوثائق والرشوط املطلوبة:

1.تأمين�ات اولية بملغ )8,400,000( ثمانية ماليني واربعمائة ألف دينار، عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان س�اري املفعول ملدة 
)90( يوما من تاريخ يوم الغلق معنون اىل رئاسة جامعة االنبار ومقدم حرصيا من املدير املفوض للرشكة او أحد املساهمني.

2.كتاب عدم ممانعة من االشراك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب ساري املفعول معنون اىل جامعة االنبار.
3.هوية تصنيف املقاولني والرشكات نافذة املفعول صادرة من وزارة التخطيط.

4.الكفاءة املالية )السيولة النقدية( صادرة من مرصف معتمد بمبلغ يساوي او يزيد عن )167,000,000( مائة وسبعة وستون مليون 
دينار.

5.الحس�ابات الختامية آلخر س�نتني اذا كان للرشكة اعمال منفذة خاللها، أما اذا كان للرشكة اعمال منفذة يف الس�نوات السابقة لألزمة 
املالية فقط )عىل اعتبار ان ش�هر حزيران 2014 هو تاريخ بدء األزمة املالية( فعليها تقديم حس�اباتها الختامية آلخر سنتني تسبق عام 

.2014
6- قائم�ة باألعمال املماثلة خالل الس�نوات )6( الس�تة االخرية عىل ان ال يقل مبلغ العمل املماثل ع�ن )208,000,000( مائتان وثمانية 

مليون دينار، وتكون مدرجة يف الحسابات الختامية للرشكة وتهمل بخالف ذلك.
7.وصل رشاء العطاء.

8.عقد وشهادة تأسيس الرشكة.
9.تعهد قانوني بصحة الوثائق اعاله كافة واملعلومات التي تتضمنها، مع مالحظة اآلتي:

أ .يستبعد عطاء املقاولة يف حال عدم ورود اي من الوثائق املشار اليها يف الفقرات )1-2-3-4-5-7( اعاله.
ب.يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن.

ت.للجامعة الغاء املناقصة من دون تعويض مقدمي العطاءات سوى اعادة ثمن رشاء وثائق املناقصة.
10.مدة نفاذ العطاء )90( يوماً ابتداء من تاريخ الغلق.

.)/http://www.uoanbar.edu.iq( :11.املوقع االلكروني للجامعة
.)gov.contracts@uoanbar.edu.iq( :12.الريد االلكروني لشعبة العقود الحكومية

ا.د. خالد بتال النجم
 رئيس جامعة االنبار
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: قد يح�اول بعضهم النيل منك، أو عىل األقل تش�ويه 
صورتك، فكن حذراً 

عاطفياً: إذا تنازلت للرشيك يف األمور األساس�ية، فقد تواجه 
الحقاً مواقف أكثر صعوبة .صحياً: ال تضعف أمام املغريات 

لدفعك إىل اإلفراط يف تناول الطعام 

مهني�اً: ح�اذر هواجس واف�كاراً س�وداً تنتابك، فق�د تّتهم 
بعضهم بنيات س�يئة وبمحاولة قنص بعض مكتسباتك، ال 

تعرّض نفسك لفضائح عامة أو لبعض االنتقادات العلنية 
عاطفي�اً: فت�ور يف العالقة م�ع الرشيك، لكن ذل�ك لن يدوم 

وستعود املياه اىل مجاريها 

مهني�اً: تتطور األمور إيجابياً ملصلحتك يف زمن قيايس، وهذا 
يرفع معنوياتك لُتقبل عىل األعمال بحماسة كبرية 

عاطفي�اً: إي�اك التجّن�ي ع�ىل الرشي�ك ألس�باب س�خيفة 
وس�طحية، قد ترتد األمور س�لباً عليك، وتورطك يف ال يحمد 

عقباه 

مهني�اً: قد تخف الحظ�وظ تدريجياً، واملطل�وب منك الروّية 
والتعّقل، وخصوصاً يف املجاالت املادية واملهنية 

عاطفياً: تشعر بالش�وق اىل الحبيب وترغب يف قضاء بعض 
الوقت بجانبه، وتتبادالن أحاديث شيقة ورومانسية 

صحياً: البحث يف دفاتر املايض عن الصحة الجيدة ال يفيد

مهني�اً: تظه�ر قدرة ع�ىل الخلق واالب�داع وتمي�ل اىل تقديم 
املس�اعدة للزمالء ما يرفع من رصي�دك بينهم، وتلمس ذلك 

عند أّول اختبار جدّي يف العمل وتجدهم إىل جانبك 
عاطفي�اً: ال ت�رر أخط�اء الحبيب وواجهه بما تش�عر وكن 

ايجابياً يف تعاملك معه

مهني�اً: تزداد معارفك بالعمل وتس�تفيد منها وتتواصل مع 
الزمالء العمل كي تنجز املشارعي بشكل أرسع 

عاطفياً: كن أكثر ق�وة وال تضعف أمام الضغوط التى تقف 
بوج�ه عالقتك مع الحبيب .صحياً: تص�اب بآالم مفاجئة يف 

العنق ناتجة من كثرة الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر 

مهنياً: تعارض أي خطوة إذا لم تكن مقتنعاً بما يعرض عليك، 
العشوائية لن تكون يف مصلحتك .عاطفياً: صارح الرشيك بما 
تن�وي القيام به، ألنك ق�د تجد عنده األف�كار البناءة لكل ما 
يقلقك.صحياً: إذا أحسست أنك منزعج وال تشعر بالراحة قد 

يكون السبب تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي 

مهنياً: بعد النجاح الذي حققته أخرياً يف العمل، باتت النظرة 
إليك مختلفة ما يرفع معنوياتك ويعّزز موقعك بني الزمالء

عاطقياً: ش�خص ما معجب ب�ك ويالحقك دائماً، لم ال تفكر 
يف إعطائه فرصة للتقرب منك؟ . صحياً: يدعوك الوضع الذي 

أنت فيه إىل تغيري نظام األكل لكي تحافظ عىل رشاقتك 

مهني�اً: تواج�ه ش�كوكاً يف غري محله�ا، وقد يصع�ب عليك 
التعبري عن نفس�ك، ما قد يولّد مواجهة واحتكاكات بسيطة 

وغري مؤذية
عاطفياً: العمل بالنصائح رضوري وال س�يما أنك تنتقل من 

مرحلة عادية إىل مرحلة استثنائية 

مهنياً: تح�اط باألصدقاء واألهل واألحّباء، وتتلقى مس�اعدة 
تفاجئك، تكسب املال، وتقوم بعمليات مربحة وتستفيد حتى 
من أخطاء اآلخرين، وتشعر بأن ساعة املجد قد دقت .عاطفياً: 
ال تكن اس�تفزازياً مع الرشيك بترصفاتك، فقد يفاجئك برّدة 

فعل تكون غري متوقعة وتنهي العالقة بطريقة سيئة

مهنياً: تطورات إيجابية تعّزز مركزك املهني، فكن جاهزاً لأليام 
املقبل�ة، فهي قد تكون أكث�ر إرشاقاً .عاطفي�اً: أنانية الرشيك 
باتت مزعجة جداً، لذا عليك تدارك األمر والترصف بفاعلية أكر 
.صحياً: بعض االنفعاالت الناجمة عن مش�اغل الحياة املهنية 

تدفعك إىل التفكري يف أخذ قسط من الراحة إلراحة أعصابك 

مهني�اً: ال تحس�م أمراً عق�د اليوم قب�ل أن تتأكد من صدقه 
وحاول اليوم أن تحسن عالقتك برؤسائك يف العمل 

عاطفياً: تش�تعل العواطف هذا اليوم، ويهتف قلبك لشخص 
يثري إعجابك من النظرة األوىل ويأرسك بأخالقه وجماله.

احلوتالعذراء

السيارات األكثر تعرضًا للصدأ
قائم�ة  ال�رويس   ”Novate“ موق�ع  ن�رش   
بأنواع وأس�ماء الس�يارات األكث�ر واألرسع 
تعرض�ا للصدأ.القائمة الت�ي وضعها املوقع 
اإللكرتوني جاءت فيها 6 أنواع من السيارات 
لعالم�ات تجاري�ة مختلفة.واحتلت س�يارة 
“فولغا” الروسية املرتبة األوىل كأرسع وأكثر 
الس�يارات تعرضا للصدأ، حيث أصبحت هذه 
الس�يارة بحكم النادرة بعدما كانت من أكثر 

الس�يارات طلبا يف عام 2000.وتميز السيارة 
برسعة صدئها العتماده�ا عىل معدن رديء 
الج�ودة يف تصنيعه�ا، وله�ذا ب�دأت بالصدأ 
بعد عامني فقط من اس�تخدامها.ويف املرتبة 
الثاني�ة ج�اءت “ف�ورد مون�دو”، والتي تم 
تصنيعه�ا من�ذ الع�ام 2007 وحت�ى 2014، 
وبحس�ب املوقع ف�إن هيكل الس�يارة يتميز 
بتده�ور رسيع لحالت�ه الفني�ة وبخاصة يف 

املناط�ق الت�ي تمت�از ب�رودة الطق�س،ويف 
األماكن التي يتم رش امللح فيها عىل الطرقات 
إلذاب�ة الثلوج.وثالث�ا جاءت “أوبل أس�رتا”، 
والت�ي تم تصنيعها منذ 1998 وحتى 2004، 
فبحسب املوقع فإن الس�يارة تحتاج لعناية 
خاص�ة من قب�ل مالكه�ا وإال فس�تتعرض 
للصدأ برسعة نظرا لنوعية املعدن غري الجيد 

الذي تم تصنيع هيكلها منه.

اإلفراط يف النوم قد يؤدي إىل املوت
 وجدت دراس�ة حديثة ن�رشت يف مجلة 
الجمعية األمريكية للقلب، أن النوم أكثر 
من 10 ساعات يوميا يزيد من احتماالت 
امل�وت بالجلط�ات بنس�بة %56 فيم�ا 

يرفعها إىل %49 بأمراض القلب.
وق�ال الباحث الرئييس يف الدراس�ة التي 
ش�ملت 3 ماليني شخص من عام 1970 
حت�ى 2017، وهو مح�ارض رسيري يف 
أم�راض القلب يف جامع�ة كييل الدكتور 

تشون شينغ كواك: “للدراسة تأثري هام 
عىل الصحة العامة من حيث أنها تظهر 
أن الن�وم املف�رط هو عالم�ة عىل وجود 
مخاطر قلبي�ة وعائي�ة مرتفعة”.ونبه 
كواك إىل رضورة رب�ط عوامل الخطورة 
املرتفع�ة باإلصاب�ات القلبي�ة وانقطاع 
التنف�س أثن�اء الن�وم وه�و اضط�راب 
خط�ري، بالن�وم املفرط.وق�ام باحثون 
م�ن جامعة كييل، وجامعة مانشس�رت، 

وجامع�ة لي�دز، وجامعة إيس�ت أنجليا 
بمراجعة 74 دراس�ة، أظه�رت أن أولئك 
الذي�ن يقضون س�اعات طويلة يف النوم 
كان�وا أكثر عرضة للوف�اة خالل العقود 
الت�ي تمت دراس�تها.ووجدت الدراس�ة 
الت�ي امت�دت 11 عام�ا أن األش�خاص 
الذين تجاوزت س�اعات نومهم أكثر من 
تسع س�اعات لديهم فرصة أكر بنسبة 

25 ٪ باملوت من جميع األسباب.

رشائح ذكية حول رقاب احلجاج لتتبعهم
 قال تقرير لصحيفة وول سرتيت جورنال 
األمريكية إن الس�لطات الصينية تس�عى 
لقض�اء  املس�افرين  مس�لميها  ملراقب�ة 
فريض�ة الح�ج هذا الع�ام ع�ر إلزامهم 
بارتداء رقاقات ذكية حول أعناقهم.ونرش 
اتحاد املس�لمون الصينيون ال�ذي تديره 
بكني صوراً لبعض الحج�اج املتجهني إىل 
اململكة العربية الس�عودية مرتدين قالئد 
مثبت بها رقائق ذكية تحوي معلوماتهم 
الشخصية باإلضافة ألجهزة تعقب.موقع 
»غلوب�ال تايم�ز« الصيني أك�د يف تقرير 
أن ح�وايل 11500 مس�لم صين�ي يؤدون 

مناس�ك الح�ج ه�ذا الع�ام، وأن أقل من 
ثلث هذا العدد اس�تخدموا هذه األجهزة، 
وبحس�ب الصحيف�ة ف�إن الحج�اج من 
مدينة ش�ينجيانغ لم يرتدوها.مسؤولون 
يف االتحاد أك�دوا بأن هذه األجهزة تهدف 
فق�ط لضمان س�المة الحج�اج، فعندما 
ضلَّ أحد الحجاج طريقه فإن جهاز التتبع 
س�اعده ع�ىل إيج�اد الطري�ق الصحيح، 
وبحس�ب ترصيح صادر عنها فإن فريق 
البحث تمكن بواسطة نظام بطاقة الحج 
االلكرتونية الذكية من تحديد موقعه بدقة 

يف ساحة املسجد الحرام واسرتجاعه.

سودوكو

Android Pie جوجل تكشف عن
كش�فت رشكة جوج�ل اليوم عن االس�م الرس�مي ألحد 
نس�خة من نظامها التش�غييل والتي كانت تعرف سابًقا 
باس�م Android P، بحي�ث أصب�ح اس�م هذه النس�خة 
أندروي�د ب�اي Android Pie، والتي تأتي خلًفا لنس�خة 
أندرويد أوريو Android Oreo، وبدأت بإرسال التعليمات 
الرمجية املصدري�ة النهائية إىل مرشوع أندرويد مفتوح 

.AOSP املصدر
كم�ا بدأت جوجل بإرس�ال نس�خة أندرويد ب�اي 9.0 إىل 
هواتفها بيكس�ل عن طريق تحديث هوائي OTA، وكانت 
الرشكة قد وفرت النس�خة التجريبي�ة من نظام أندرويد 
 Sony ملجموع�ة م�ن الهوات�ف، بم�ا يف ذلك Android P
Xperia XZ2 و 2S Xiaomi Mi Mix و Plus 7 Nokia و 
 Essential 6 و OnePlus و Vivo X21 و Pro Oppo R15

.1   PH
وأوضح�ت الرشكة أن هذه األجهزة، باإلضافة إىل أجهزة 
أندرويد ون Android One املؤهلة، ستتلقى أندرويد باي 
بحلول نهاي�ة هذا الخريف، وأضاف�ت جوجل أنها تعمل 
م�ع عدد من الرشكاء اآلخرين إلط�الق أو ترقية األجهزة 

إىل أندرويد 9.0 هذا العام.
ميزات أندرويد باي

ترك�ز جوجل من خالل نس�خة أندرويد ب�اي عىل توفري 

ال�ذكاء االصطناع�ي لجعل الهات�ف أكثر ذكاء وأبس�ط 
وأكث�ر مالءم�ة للمس�تخدم، حيث يق�دم أندروي�د باي 
عدًدا كب�رًيا من امليزات الجديدة، بم�ا يف ذلك دعم النتوء، 
ولوحة إعدادات رسيعة معدلة، ودرج إشعارات مع زوايا 

مستديرة، ورسائل يف اإلشعارات عند الرد بشكل مضمن، 
وردود ذكية يف اإلشعارات.

كم�ا يوفر النظام واجهة مس�تخدم متناس�قة مع ميزة 
املصادقة عر بصمة االصبع.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد : بال

التاريخ 2018/8/1 
اعالن مفقود

اىل املفقود /  قيرص هادي حسني
بتاري�خ 1 /2018/8قدمت )والدت�ك( املدعوه )فطيم 
منش�د غاف�ل( تطلب في�ه نصبها قيمة علي�ك لكونك 
خرجت بتاريخ 2008/6/5 ولم تعد لحد االن  لذا تقرر 
تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل 
خمس�ة عرش يوم من الي�وم الثاني م�ن تاريخ النرش 

سوف تنصب )والدتك( قيمة عليك إلدارة شؤونك
القايض

ذاكر صالح حسني
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد : بال

التاريخ 2018/7/29 
اعالن مفقود

اىل املفقود /  مهند عيل عطيه الجبوري
بتاريخ 2018/7/29قدم�ت )زوجته( املدعوه )الهام 
ابراهي�م مجيد( تطلب فيه نصبه�ا قيمة عليك لكونك 
خرجت بتاريخ 2017/7/7 ولم تعد لحد االن  لذا تقرر 
تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل 
خمس�ة عرش يوم من الي�وم الثاني م�ن تاريخ النرش 
س�وف تنصب )الهام ابراهيم مجيد( قيمة عليك الدارة 

شؤونك
القايض

فالح حسن هادي
���������������������������������������������

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب  /)العريف عيل نزيل عبد الحس�ني 

فنجان (
املنسوب اىل / قيادة حدود املنطقة الرابعة 

العنوان / محافظة ذي قار
بما انك متهم وفق املادة 5/ من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008 لغياب�ك عن مق�ر عملك بتاري�خ 2016/7/18 
ولح�د االن وملجهولية محل اقامتك اقتىض تبليغك بهذا 
االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل 
االوىل / املنطقة الخامس�ة البرصة خ�الل مدة ثالثون 
يوم�ا من تاريخ نرش ه�ذا االع�الن يف صحيفة محلية 
يومي�ة وتعليقه يف محل اقامت�ك ومقر دائرتك وتجيب 
ع�ن التهمة املوجه ض�دك وعند عدم حضورك س�وف 
تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا ألح�كام املواد )65 و 
68 و 69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املنصورية

العدد : 274/ش/2018
التاريخ 2018/8/7 

اىل / املدعى عليه / دعاء عدنان محارب
تبليغ 

/274 املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى  إلقام�ة  بالنظ�ر 
ش/2018 ض�دك م�ن قب�ل املدع�ي ) باس�م س�بتي 
جمعه( ملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار املختار 
علي�ه تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني للحضور امام 
ه�ذه املحكمة يف موعد املرافع�ة املوافق 2018/8/27 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة ع�دم حضورك 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفقا للقانون
القايض

ثامر حسني وهاب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف البرصة
العدد : 1781/ش/2018

التاريخ 2018/7/22 
اعالن

اىل املدعى عليه /  عبد خضري شجر 
اصدرت هذه املحكمة حكمها يف الدعوى املرقمة 
1781/ش/2018 غيابيا بحق املدعى عليه اعاله 
بتاري�خ 2018/7/8 وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حس�ب م�ا ورد ب�رشح القائ�م بالتبلي�غ وتأييد 
املجل�س البلدي ملنطقة الجمهورية قررت تبليغك 
بواس�طة الن�رش بصحيفتني رس�ميتني يوميتني 
ولك حق االعرتاض والتمييز خالل املدة  القانونية 
وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 

القايض
فالح حسن حصني

���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف املعقل 
العدد : 2667/ش/2018

التاريخ 2018/7/31 
اعالن

اىل املدعى عليه ضاحي سفاح غفلة
اقام�ت املدعي�ة نادي�ة مطل�ك ش�خري  الدعوى 
الرشعي�ة املرقمة اعاله لدى هذه املحكمة تطلب 
فيه�ا التفري�ق للهج�ر وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ يف مرك�ز رشطة 
الحس�ني واملخت�وم م�ن املجل�س البل�دي لح�ي 
الخليج العرب�ي املؤرخ يف 2018/7/11 املتضمن 
ارتحالك اىل جه�ة مجهولة عليه وملجهولية محل 
اقامتك قرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحضور امام هذه املحكمة يوم املرافعة املصادف 
يوم 2018/8/19 الس�اعة الع�ارشة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

جاسم محمد املوسوي
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الحلة
العدد : 5942/ش/2018

التاريخ 2018/8/9 
اعالن

اىل املدعى عليه / عذراء حسني شهيد 
اقام املدعي محمد هاشم ابراهيم الدعوى املرقمة 
اع�اله يطلب دعوتك للمرافع�ة والحكم بتصديق 
الطالق الخارجي وملجهولية محلب اقامتك حسب 
رشح مخت�ار منطق�ة التعي�س يف الحلة الس�يد 
عقيل عدن�ان عباس لذا تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور يف الس�اعة التاس�عة 
من صباح يوم 2018/8/19 وعند عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا ووفق القانون
القايض

ميثم خلخال الجبوري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الكفل
العدد :  372/ش/2018

التاريخ 2018/8/9 
اىل املدعى عليها /يرسى جبار رسحان 

اص�درت محكمة األح�وال الش�خصية يف الكفل حكما 
غيابيا بحقك بالعدد 372/ش/2018 يف 2018/7/30 
الذي يق�ي بقطع النفق�ة املس�تمرة املفروضة عىل 
املدعي ماجد حاتم عباس البنته )فاطمة ماجد حاتم( 
والثابتة بقرار الحكم بالعدد 365 /ش/2014 الصادر 
م�ن ه�ذه املحكم�ة يف 2014/8/20 وملجهولية محل 
اقامتك تق�رر تبليغ�ك بالنرش يف صحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني ول�ك ح�ق االع�رتاض والتميي�ز ع�ىل القرار 
الص�ادر بحقك ضمن امل�دة القانوني�ة البالغة ثالثون 
يوما اعتبارا من تاريخ النرش وبعكس�ه سوف يكتسب 

الحكم الدرجة القطعية 
القايض

جاسم حرير حميد
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الحلة
العدد : 5740/ش/2018

التاريخ 7 /2018/8 
اعالن

اىل املدعى عليه سيف قحطان كاظم
اقام�ت املدعي�ة  ن�ور حيدر محم�د  الدع�وى املرقمة 
اعاله تطلب دعوتك للمرافعة والحكم بالتفريق للهجر  
وملجهولية محلب اقامتك حس�ب رشح مختار منطقة 
الكرام�ة  يف الحلة الس�يد ثامر حاكم حمي�د  لذا تقرر 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحض�ور يف 
الس�اعة التاس�عة من صباح يوم 2018/8/23 وعند 
ع�دم حض�ورك او م�ن ين�وب عن�ك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون
القايض

ماجد كاظم صكبان
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة املسيب
العدد : 16/ب/2018
التاريخ 7 /2018/8 

اعالن
تنفي�ذا لق�رار ه�ذه املحكم�ة املتضمن ازالة ش�يوع 
العق�ار املرق�م 452/15 م18 الحويج�ة بيعا والنتهاء 
مرحلة وضع اليد فقد قررت هذه املحكمة االعالن عن 
بيع العقار اعاله يف املزايدة العلنية ملدة ثالثون يوم تبدأ 
م�ن اليوم التايل لن�رش االعالن فع�ىل الراغبني بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املحكمة يف الس�اعة الثانية عرش ظهر 
اليوم املحدد باإلعالن ويف  حالة مصادفة  موعد املزايدة 
عطلة رس�مية من ضمن عط�ل مجلس القضاء االعىل 
فتك�ون املزايدة يف اليوم الذي يليه مس�تصحبني معهم  
التأمينات القانونية البالغة 10٪ من قيمة العقار علما 

ان رسوم التسجيل والداللية عىل املشرتي
القايض

امري موىس حميد
االوصاف

العقار يقع يف املس�يب / حي املعلمني ويف شارع فرعي 
وه�و عبارة عن دار س�كن تتألف م�ن طارمة امامية 
ومطب�خ وم�وزع داخيل وغرفة نوم واس�تقبال وهول 
وه�ول داخ�ل االس�تقبال وصحي�ات ومطب�خ ومرر 
جانبي وممر خلفي وس�لم يؤدي اىل سطح الدار والدار 
مجهزة باملاء والكهرباء ومبني من الطابوق ومسقف 
بالش�يلمان وارضيته مبلطة بالكايش والقس�م االخر 
تراب وغري مس�كونه وان مساحة العقار 333 م2 وان  
بن�اء الدار قديمة ودرجة عمرانه متوس�طة وان قيمة 
العقار مبلغ مقداره )170,000,000( مائة وسبعون 

مليون دينار فقط ال غريها
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الزوراء يبدأ التحضري 
للموسم املقبل

              المستقبل العراقي/ متابعة

من المؤم�ل ان يبدأ بطال الدوري الممتاز الزوراء، 
تحضيره للموس�م المقبل بخ�وض وحدة تدريبية 

مساء اليوم.
وقال عض�و الهيئ�ة اإلدارية للنادي عب�د الرحمن 
رش�يد ف�ي حدي�ث للس�ومرية ني�وز إن “الزوراء 
س�يخوض أول وحدة تدريبية اس�تعداداً للموس�م 
المقب�ل على ملع�ب الش�الجية في تمام الس�اعة 

الخامسة بتوقيت بغداد”.
وأض�اف أن “الوح�دة التدريبي�ة ستش�هد تواجد 
جمي�ع الوافدين الجدد وهم: احم�د جالل وحمزة 
عدنان واحمد محسن وعمار جبار ومروان حسين 
وس�جاد حس�ين وجبار كريم ومحمد رضا ونجم 
شوان وس�تار ياسين وخضر علي وعالء عباس”.

تجدر اإلش�ارة إل�ى أن الزوراء توج بط�اًل للدوري 
الممتاز، الموس�م الماضي وسيش�ارك في دوري 

أبطال آسيا الموسم المقبل.

جوارديوال يرد
عىل ضغوطات كلوب

            المستقبل العراقي/ وكاالت

بي�ب  س�يتي،  مانشس�تر  م�درب  يتأخ�ر  ل�م 
جواردي�وال، ف�ي الرد عل�ى تصريح�ات المدير 

الفني لليفربول، يورجن كلوب.
وكان الم�درب األلمان�ي ق�د أك�د قبل أي�ام، أن 
فريق�ه ليس المرش�ح األب�رز، للف�وز بالدوري 
اإلنجلي�زي الممتاز، وهو م�ا ُفهم منه أنه يضع 
الضغ�ط مبكرا، عل�ى كاهل جواردي�وال، الفائز 

بالبريميرليج في الموسم الماضي.
ونقل موقع جري�دة “إكس�بريس” البريطانية، 

عن جوارديوال قوله: “ش�كرا يورجن، لكن منذ 
تسع سنوات وأنا أتعايش مع هذا الوضع.. لذلك 
فال مش�كلة”.وأضاف المدرب اإلس�باني: “منذ 
تسع س�نوات، وباس�تثناء ربما الس�نة األولى، 
حينما توليت اإلشراف على برشلونة، لم ُيعجب 

بعض الناس هناك أنني كنت المدرب”.
وتابع جوارديوال: “منذ ذلك الحين، فزنا بلقبين 
أو ثالث�ة ألق�اب ف�ي كل موس�م، وكن�ا دائم�ا 
المرش�حين للفوز، لذلك فنحن الُمفضلين للفوز 
)باللق�ب م�رة ثانية(.. ش�كرا لك يورج�ن، إنك 

إنسان طيب”.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

تعاق�دت الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي النج�ف، مع 
المدرب الشاب، أحمد خلف، لقيادة الفريق، بعد 

مفاوضات استمرت لعدة أيام. 
وس�يتألف الطاق�م الفن�ي م�ن خل�ف مدرًب�ا، 
ومساعديه حسن جواد وحيدر عبودي، وسعد 

إبراهيم  مدرًبا لحراس المرمى. 
وق�ال مصدر مقرب من خلف ل�””، إن المدرب 
س�يقود الوحدة التدريبية األولى، مساء اليوم، 
وس�يقف عل�ى جاهزي�ة  األس�ماء، الت�ي ت�م 

استقطابها للموسم المقبل، الفتا إلى أن خلف، 
طال�ب بإضافة مجموعة أخرى م�ن الالعبين، 
حي�ث من المؤمل إتمام ه�ذه الصفقات، خالل 

األيام المقبلة.
وأوضح المص�در أن المدرب، لم يوقع بش�كل 
رس�مي حتى اآلن، رغ�م االتف�اق النهائي بين 
الطرفي�ن، منتظًرا م�ن إدارة الن�ادي، االلتزام 

بالتعاقدات التي طلبها.
يش�ار إلى أن خلف، س�بق أن ق�اد فريقه أمانة 
بغداد، لمدة ثالثة مواسم، قبل أن يترك  المهمة 

في الموسم الماضي.

أمحد خلف يتوىل تدريب النجف
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
تعاقدت الهيئة اإلداري�ة لنادي النفط، مع قلب 
دفاع الميناء الس�ابق، هردي س�يامند، لتمثيل 

الفريق في الموسم المقبل.
ف�ي  كاظ�م،  مش�تاق  الفري�ق،  مدي�ر  وق�ال 
تصريح�ات ل، إن إدارة 
النادي فتحت قنوات 
بوق�ت  االتص�ال 
مبكر م�ع مدافع 
المين�اء الس�ابق 

هيردي سيامند وتم االتفاق معه بشكل نهائي، 
الفتا إلى أن التوقيع الرسمي جرى أثناء تواجد 
الفريق ف�ي أربيل لخوض مباراة الصفاقس�ي 

التونسي.
وأش�ار إل�ى أن الالع�ب انخ�رط م�ع الفري�ق 
وس�يعود معه إلى العاصمة بغداد مساء اليوم، 
بع�د أن أنه�ى النفط مباراة ذه�اب دور ال� 32 

بالبطولة العربية أمام الصفاقسي.
يشار إلى أن هردي س�يامند مثل أربيل وانتقل 
بعدها إلى فريق الميناء ومثله لموس�مين قبل 

أن ينتقل إلى النفط.

النفط يضم مدافع امليناء السابق

            المستقبل العراقي/ وكاالت

تعقد السلطات األمنية لمدينة طنجة المغربية، 
اجتماع�ات ماراثونية، اس�تعدادا الس�تضافة 
مباراة برش�لونة وإش�بيلية، في كأس السوبر 

اإلسباني، غدا األحد.
ويع�د الهاجس األمن�ي، من أهم النق�اط التي 

يركز عليها المنظمون، قبل وبعد المباراة، كي 
تمر دون أزمات. وس�تعرف المواجهة حضورا 
قياسيا للجمهور، بالنظر إلى قيمتها، والنجوم 
الذي�ن سيش�اركون فيه�ا، خاصًة م�ن جانب 

البارسا.
وكان االتح�اد اإلس�باني لكرة القدم، قد أش�اد 
بمدين�ة طنج�ة وملعبه�ا، معتبًرا أنه�ا مثالية 

الستضافة اللقاء المرتقب.

استعدادات أمنية مكثفة 
للسوبر اإلسباين

            المستقبل العراقي/ وكاالت

فتح نادي النجم الس�احلي التونسي، قنوات اتصال مع العب الزوراء السابق، إبراهيم 
باي�ش، من أجل الحصول على خدماته هذا الصيف.وقال مصدر مقرب من الالعب في 
تصريح صحفي، إن إدارة النجم الس�احلي مهتمة كثي�را بالتعاقد مع الالعب العراقي 
الموهوب.وقدم بايش أداء ملفتا مع نفط الوسط في الموسم قبل الماضي، والزوراء 
في الموس�م المنتهي، وتم اس�تدعائه إلى المنتخ�ب الوطني.وأوضح أن الالعب أبدى 
رغبت�ه في خوض أولى تجاربه االحترافية، مش�يرا إلى أنه تلق�ى العام الماضي عدة 
ع�روض رفضه�ا وفض�ل البقاء ف�ي ال�دوري العراقي.وتلق�ى بايش في 
الموس�م الماض�ي، عدة ع�روض من أندي�ة مصري�ة وقطرية بعد 
مش�اركته مع نفط الوس�ط في بطولة األندية العربية التي أقيمت 

في مصر.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

قال�ت تقاري�ر صحفية الي�وم الس�بت، إن باي�رن ميونخ 
األلمان�ي، اقتحم الصراع على نجم برش�لونة اإلس�باني، 
“مون�دو  صحيف�ة  الجاري.وأك�دت  الصي�ف  خ�الل 
ديبورتيف�و” أن العم�الق الباف�اري يس�عى للتعاقد مع 
الكرواتي إيفان راكيتيتش، العب فريق برش�لونة، وذلك 
خالل الميركاتو الصيفي الج�اري. وأوضحت أن الالعب 
يعد هدف�ا لباريس س�ان جيرمان وموناك�و، حيث قدما 
عرضي�ن كبيري�ن لالعب ف�ي الفت�رة الماضية.وذكرت أن 
نيك�و كوفاتش، المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ، كان العًبا 
دولًيا في منتخب كرواتيا، لذلك يهتم بخدمات راكيتيتش، خاصة 
بعد مستواه المميز في بطولة كأس العالم األخيرة.ونوهت إلى 
أن إدارة باي�رن ميونخ، تواصلت مع راكيتيتش لتقديم عرض 

مغر له لالنضمام لصفوف كتيبة العمالق البافاري.

موهبة عراقية عىل طاولة نادي تونيس

بايرن ميونخ يقتحم الرصاع 
عىل نجم برشلونة

         بغداد/ المستقبل العراقي
 

أعل�ن دييجو س�يميوني، المدير الفني 
فريق�ه  قائم�ة  مدري�د،  ألتلتيك�و 
لمواجه�ة ضيف�ه إنتر مي�الن ودًيا، 

اليوم السبت.
وشهدت القائمة تواجد العديد من 

العناصر، المنضمة حديًثا لصفوف الفريق، 
مث�ل نيك�وال كالينيت�ش، وتوم�اس ليمار، 

وجيلسون مارتينيز.
وجاءت قائمة الروخي بالنكوس كاالَتي:

“أدان، أوب�الك، جودي�ن، فيليب�ي لوي�س، 
اَري�اس، س�افيتش، خ�وان ف�ران، لوكاس 
هيرناندي�ز، خوس�يه خيميني�ز، مونتيرو، 

توماس، كوكي، ساؤول، ليمار، رودريجو، 
أوالب�ي،  فيتول�و،  مارتيني�ز،  جيلس�ون 
جريزمان، كالينيتش، كوريا، دييجو كوستا، 

بورخا، خواكين”.
ويس�تعد أتلتيك�و مدريد لمواجه�ة الغريم 
التقلي�دي، ري�ال مدري�د، عل�ى لق�ب كأس 

السوبر األوروبي، األربعاء المقبل.

         بغداد/ المستقبل العراقي
 

رئي�س  بالوت�ا،  جيم�س  توق�ع 
ن�ادي روم�ا، أن يعان�ي البرتغالي 
المنض�م  رونال�دو،  كريس�تيانو 
خ�الل الميركات�و الحال�ي، إل�ى 
خ�الل  يوفنت�وس،  صف�وف 
تواجده في إيطاليا، بالموسم 

الجديد.
وق�ال بالوتا، ف�ي تصريحات 
نقلتها صحيفة “توتو سبورت”: 
“أعتقد أن قدومه أمر إيجابي للبطولة، 
ل�م أفكر في إنه أمر س�يء لروما، هو 

العب رائع، واح�د من أفضل الالعبين 
على اإلطالق”.

وأض�اف: “لكن أعتقد أن األوضاع في 
إيطاليا س�تكون مختلفة، لم أظن أبًدا 
أنه س�يأتي إل�ى إيطاليا، ولن يس�جل 
60 هدًف�ا، وأس�أل كي�ف دفع�وا ل�ه 
للمجيء إل�ى هنا؟”وأضاف: “الالعب 
الذي أش�عر باألسف للتخلي عنه؟ لقد 
أحببت محمد صالح كثيًرا، لكن الكثير 
ال يعرف�ون أنن�ا كان يج�ب أن ندع�ه 
يذهب، لم يكن لدينا اختيار، كان األمر 
صعًبا، أيًضا أليسون، كان من الصعب 

استمراره”.

الصفقات اجلديدة تدعم أتلتيكو مدريد أمام إنرت ميالن

رئيس روما: رونالدو سيعاين يف إيطاليا

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كشفت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر 
يونايت�د اإلنجلي�زي، ح�اول التعاق�د م�ع 
فري�ق  مداف�ع  ف�اران  رافايي�ل  الالع�ب 
ري�ال مدريد اإلس�باني، قبل انتهاء س�وق 

االنتقاالت الصيفي في إنجلترا.
ب�الد  ف�ي  الصيف�ي  الميركات�و  وانته�ى 
الضباب مس�اء أول أمس الخميس، وفشل 
اليونايتد في إبرام أي صفقة دفاعية، رغم 
طلب�ات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 

بالتعاقد مع قلب دفاع.
“البرنابي�و”  صحيف�ة  وبحس�ب 
“مانشس�تر  ف�إن  اإلس�بانية، 
يونايتد قد عرًضا لريال مدريد قبل 
س�اعات من انته�اء الميركاتو 
من أجل ضم فاران”.وأش�ارت 
“اليونايت�د  أن  إل�ى  الصحيف�ة 
ع�رض 110 مليون ي�ورو على 

النادي الملكي، من أجل بطل كأس 
العالم 2018؛ لك�ن ريال مدريد رفض 

رحيل مدافعه”.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

صعد النج�م اإلس�باني، رافائيل ن�ادال، المصنف األول 
على العالم، إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس روجرز 
للتنس المقام�ة بمدينة تورونتو الكندي�ة، بعدما تغلب 
عل�ى الكروات�ي ماري�ن س�يليتش المصن�ف الس�ادس 
للبطول�ة 2 � 6 و6 � 4 و6 � 4، ضم�ن منافس�ات دور 
الثمانية. وقدم س�يليتش المصنف الس�ابع على العالم، 
بداي�ة قوي�ة وانت�زع المجموع�ة األول�ى لك�ن ن�ادال 
اس�تعاد توازنه س�ريعا عبر المجموعة الثانية، وحسم 
المب�اراة وبطاق�ة التأه�ل بانت�زاع المجموع�ة الثالثة 

الحاس�مة. واعترف نادال بأن سيليتش 
قدم مس�تويات رائعة خ�الل المجموعة 

األولى كم�ا جعل األمور صعبة بالنس�ب 
وق�ال  التاليتي�ن.  المجموعتي�ن  ف�ي  ل�ه 

نادال: “حاول�ت المقاوم�ة والصمود أكثر، 
ورك�زت على الوصول إليقاع اللعب المطلوب 

والتحلي باإليجابية.” وتفوق نادال، بطل فرنسا 
المفتوحة )روالن ج�اروس( والمتوج بلقب كأس 

روج�رز 3 مرات، على س�يليتش 6 � 2 من حيث عدد 
مرات الف�وز، والهزيمة ف�ي س�جل المباريات التي 

جمعت بينهما.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

يس�تعد إش�بيلية لمواجهة برش�لونة، غًدا األحد، في كأس 
السوبر اإلسباني، بمدينة طنجة المغربية.

وف�ي ه�ذا الصدد، أب�رزت صحيف�ة “مون�دو ديبورتيفو” 
الكتالونية، أن ليونيل ميس�ي، نجم البارس�ا، يعد كابوًس�ا 
للنادي األندلسي، حيث لعب أمامه 33 مباراة، سجل خاللها 

31 هدًفا، في مختلف البطوالت.
وأش�ارت إلى أن ميسي سجل هدًفا، في آخر مباراة جمعت 
الفريقين، لحساب نهائي كأس إسبانيا، عندما فاز برشلونة 

بخماسية نظيفة، في أبريل/نيسان الماضي.
وذك�رت الصحيفة أن البرغ�وث األرجنتيني، ش�ارك ألول 
مرة ضد إش�بيلية، قبل 12 موسًما، ومنذ ذلك الحين، أحرز 

ثالثيتين في شباك الفريق األندلسي.

ريال مدريد يرفض عرضًا خرافيًا 
لبيع فاران

نادال يطيح بسيليتش ويتأهل لنصف 
هنائي كأس روجرز

كابوس مييس يزور أحالم إشبيلية
            المستقبل العراقي / وكاالت

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مشاركة 
ري�ال مدري�د، ف�ي صفق�ة ثالثي�ة، لتعزيز 
صفوفه، خ�الل فترة االنتق�االت الصيفية 
إذاع�ة “أون�دا س�يرو”،  الجارية.وقال�ت 
إنَّ الري�ال، يش�ارك ف�ي عملي�ة ثالثي�ة 
األط�راف، حيث س�ينتقل رودريجو 
مورين�و، العب فالنس�يا للملكي، 
بينم�ا يوق�ع بورخ�ا ماي�ورال، 
لصالح إش�بيلية، في الوقت الذي 

يرح�ل كيفي�ن جامي�رو، نج�م أتلتيك�و مدريد، 
لصفوف الخفافيش. وأوضحت اإلذاعة، أن ريال 
مدري�د يعمل على تقدي�م 60 مليون ي�ورو، من 
أج�ل ضم مورينو، لكن فالنس�يا يطلب الحصول 
عل�ى مبلغ أكب�ر، للتخلي عن خدم�ات مهاجمه.

وتابع�ت اإلذاعة، أن رودريجو هو المهاجم الذي 
يري�ده الم�درب جولي�ن لوبيتيجي، ف�ي الصيف 
الج�اري، لتدعيم مرك�ز هج�وم الملكيوأضافت 
أنَّ ريال مدريد س�يمنح بورخ�ا مايورال، الضوء 
األخضر لمغادرة النادي، حيث إن إش�بيلية مهتم 

بالحصول على جهوده، هذا الصيف.

ريال مدريد يشارك يف صفقة ثالثية 
لتدعيم هجومه
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

المحامي خالد دواي العطواني ماجد عبد الغفار الحسناوي
التم�رد رصاع الفرد م�ع العالم الخارج�ي ومع ذاته 
وكلم�ا زاد التمرد كب�ت الرصاع الذاتي ليربر لنفس�ه 
عداوت�ه ض�د البيئ�ة او املجتمع ويتمس�ك بس�لوكه 
وال يه�دف اىل تغي�ريه وعالقته غري طيب�ة مع الناس 
وانفعاالته تأخذ عىل ش�كل ثورة عىل عادات وتقاليد 
املجتمع وبالتايل ال يشعر باالنتماء الوطني والتمرد ال 
يتوافق مع البيئة ويفشل يف حل مشاكله او معايشة 
الواقع ويجنح إىل اس�اليب عدوانية او هروبه وتزداد 
حال�ة التم�رد بش�كل ملحوظ بس�بب عدم تماس�ك 
األرسة اضاف�ة اىل العوام�ل االقتصادية التي تؤدي اىل 
اضطراب الش�خصية وانع�دام القي�م البيئية وأغلب 
مظاه�ر التم�رد يف صفوف الش�باب مس�توردة ألنه 
يحاول أن يقلد يف امللبس واملأكل شباب الدول الغربية 
واألب يف بعض االرس ما يزال يرمز إىل القوة والقس�وة 
واالديان الس�ماوية توجب احرتام اآلباء عىل أس�اس 
املحب�ة والت�������قدير واملعلم يف املدرس�ة واالب يف 
البي�ت يتعامل مع الش�باب معامل�ة اتوقراطية مما 
يؤدي الش�عور بالقس�وة واالضطهاد فيثور عليها او 
يس�كت فيخضع لها ويلجأ البع�ض من اآلباء ويصل 
الح�ال اىل عقوبة االبن�اء بحرمانهم م�ن املرياث مما 
يس�بب التباعد النفيس واالجتماع�ي يف األرسة ورغم 
هذا التباي�ن فإن بعض اآلباء يقاب�ل أبنائهم بحكمة 
واشعارهم باملحبة فيس�ود األرسة السالم والوئام يف 
جو ديمقراط�ي ويك�����ون التم�رد اخف والحرية 
الس�وية تبن�ى ع�ىل اس�اس األخ�ذ والعط�اء ولكن 
املتم�ردون ينظ�رون إىل الحري�ة ع�ىل أنه�ا االنقالب 
دون اعتب�ار اآلخري�ن بمعن�ى الف�وىض واملعالجات 
األساسية لنفسية الشباب تتحقق عن طريق الرتبية 
السليمة ليصبح الشاب عضو نافع ومنتج يف املجتمع 
واالضطهاد األرسي من أسباب التمرد وعالج حالة هذا 
التعاون بني األس��������رة واملدرسة وعىل املجتمع 
توفري الرتويج ع�ن النفس وتوفري فرص العمل وعىل 
اآلب�اء املحب�ة واالب�������ن�اء االح�رتام وكث�ري ما 
يتحول الس�خط اىل العدوان وارت�كاب الجرائم بتربير 
الثورة عىل التقاليد ولذة مرضية لدى الش�باب إلثبات 
وجوده�م ويصاح�ب التمرد بصورة اس�تعراضية يف 

املظهر وامللبس. 

قال تعاىل »والله عىل الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر فإن الله غني عن 
العاملني«، ويقول صىل الله عليه وآله وسلم »من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع 
من ذنوبه كيوم ولدته امه«. وعليه، ينبغي للحاج ان يتحىل به من اخالق يف هجرته اىل الله 
تع�اىل، اخالقه م�ع املوىل تبارك وتعاىل الني�ة الخالصة قال تعاىل »وق�ل اعملوا فيرسى الله 
عملكم«، وال شك ان املطلوب واملنظور اليه وقبوله هو العمل الخالص العزم وربما يأتي يف 
املرتب�ة االوىل وقبل النية واملقصود به االلتفات اىل محبوبه الله عز وجل ان يتوجه اليه قبل 
املوس�م العبادي قال تعاىل »فاذا عزمت فتوكل عىل الله«، تصفية الحسابات بينه وبني الله 
تبارك وتعاىل اذ املخالف يف الرشاكة العبد نفسه والله تعاىل ال توجد بينه وبني عباده عداوة 
ولكن الناس انفسهم يظلمون تجديد التوبة من صغائر الذنوب فضال عن كبائرها واليقني 
باإلقالة منها والنظر اىل الزمان واملكان دخل كبري. الرتقي يف العبادة وطلب الكمال والقرب، 
اي عب�ادة الله عىل جهة العش�ق والحب ال ع�ىل جهة الرهبة والرغب�ة »الهي هب يل كمال 
االنقط�اع اليك« الهج�رة اليه الهجرة النهائية وكأنه اول لقاء ب�ه وطرق املعايص والذنوب 
وربم�ا مات يف رحلته اىل املحبوب وختم له بالس�عادة وش�يعته مالئكة الل�ه املوكلني به يف 
سفره بحس�ب مضامني بعض الروايات استئناف العمل وتجديد العهد يف اللقاء باملحبوب 
يف احب واقدس البقاع اليه يف كل عام.. اطاعته كما يش�اء وااللتزام الحريف بظاهر املناسك 
واملش�اعر مع التوج�ه املعنوي الباطني وع�دم تحكيم هوس العقل يف ج�ل االعمال فليس 
ابعد عن الله من عقل يريد االمالء عىل الله تبارك وتعاىل يف مجمل التكاليف.. ان يعتقد بأن 
الحج حجتان حج اليه باالصالة وحج اىل رس�وله واهل بيته واوليائه عليهم السالم بالتبع 
الن القص�د اليهم عليهم الس�الم من جمل�ة اوامره وانهم هم االدالء الي�ه عز وجل وابواب 
معرفته.. اخالقه العامة.. تصفية الحس�ابات م�ع النفس والخلق عموما وخصوصا ويربأ 
من عيوبه ويس�تربأ من غرمائه مدينا ودائنا من الجهة املالية ان كان هناك مخرجا وسعة 
ويس�تربأ منه�م كذلك من الجه�ة الحقوقية يف اعراضهم وانفس�هم ويربئه�م من حقوقه 
ابت�داء ليدل عىل صفاء رسيرته.. ان يس�تيقن بغفران الذنوب وقبول االعمال وانه س�وف 
يغمس يف بحر املغفرة وانه سيكون كيوم ولدته امه صحيفة بيضاء برشط الندم الحقيقي 
اظه�ار املروءة يف الس�فر مع النفس والخلق، يقيل عثرة املخطئ م�ن الناس كي يقيل الله 
عز وجل عثرته، ويوس�ع صدره ألنه يف رحلة ايمانية تربوية من االصل وان يبذل ويبس�ط 
يديه لإلخوان ان كان من اهل البسط.. حسن الخلق ومراعاة ادأب العرشة التي نصت عليها 
اآلي�ات ونطقت به�ا الروايات والتي من اهمه�ا.. التواضع للصغري والكب�ري.. كظم الغيظ 
والتخلق بأخالق االسالم السمح.. اغاثة امللهوف املحتاج من االخوان.. توطئة النفس وعدم 
التعايل عىل االخرين فان جميع االعتبارات ملغية يف هذه الهجرة الرشيفة.. ترك ما عدا الله 
تب�ارك وتعاىل من االغيار كاألهل والوالدان والجاه واملنصب والرئاس�ات والتجرد لله وحدة 
س�بحانه وتعاىل مالحظة معينة الله عز اس�مه يف جميع احواله من حني يضع قدميه عىل 
راحلته مرورا بامليقات والتلبس باالحرام واالمتثال ألحكامه الخاصة وانتهاء بأخر نس�ك، 
الن ذك�ر املحبوب ومراعاة س�نن اآلداب يف حرضت�ه دليل التقوى والخش�ية والورع تنزيه 
العم�ل من االغراض املباحة مهما امكن وان كانت الضمائم املباحة ال تنايف القربة كما هو 
مق�رر يف الفق�ه.. التأمل يف املعاني الدقيق�ة للنيات والتدبر يف ح�االت النفس واطوارها يف 

البقاع املقدسة واالعرتاف بالعجز اما لله سبحانه وتعاىل عن ادراك كنه العمل. 
جرب ما انقىض من العمر وجربان ما تبقى منه بصالح االعمال يف ارشف البقاع وخصوصا 
)عرف�ات( فق�د ورد ع�ن الصادقني عليهم الس�الم.. )بأن الح�ج عرف�ة( واذا اراد اغرتاف 
املزيد من معنويات وآداب الحج فينبغي عليه قراءة رس�الة موالنا س�يد الس�اجدين عليه 
الس�الم للش�بيل بتأن ودقة  لكي تكون له راقدا وشوقا اىل الله عز وجل.. وما سطرته اقالم 
االس�اطني من العلماء  العرفاء.. كالنراقي يف جامع سعاداته وامللكي التربيزي يف مراقباته 

وصىل الله وسلم عىل سيدنا محمد وال الطيبني االطهرين. 

أخالق احلاجاساليب معاجلة مترد الشباب

»ثعالب بيالييف« تساعد يف عالج األمراض النفسية!
اكتش�ف علم�اء الوراث�ة ال�روس واألجانب 
الثعال�ب  املس�ؤولة ع�ن س�لوك  الجين�ات 
املروض�ة والثعال�ب العدوانية.وأك�د علماء 
معهد علم الخاليا والوراثة، يف فرع س�يبرييا 

 7 يف  الروس�ية،  العل�وم  ألكاديمي�ة 
أغس�طس الجاري، أن هذا االكتشاف 
سيساعد يف املستقبل يف عالج األمراض 
النفس�ية لدى الب�رش.ودرس العلماء 
الثعال�ب املروضة )املنزلي�ة( »ثعالب 
بيالييف«، التي روضت يف إطار تجارب 
عال�م الوراث�ة الس�وفيتي، دمي�رتي 
بياليي�ف، ال�ذي اخت�ار مجموعة من 
حيوانات الثعالب عىل أساس »والئها« 
لإلنس�ان. وترس�خت صف�ة »ال�والء 

لإلنسان« لدى هذه الحيوانات عىل املستوى 
الجين�ي بعد عدة أجيال.واس�تنادا إىل نتائج 
التحاليل األولية، وج�د العلماء بالفعل 103 
من الجين�ات التي تميز الثعالب »الصديقة« 

من الثعال�ب العدوانية. وتب�ني أن مجموعة 
م�ن ه�ذه الجين�ات تتش�ابه م�ع جين�ات 
 ،»SorCS1« ج�ني  العلم�اء  الكالب.وح�دد 
املرش�ح األكثر ترجيحا لدور الجني املسؤول 
عن سلوك »الرتويض«. فالطفرة التي 
حصلت عرب عقود من الرتويض يف هذا 
الجني، تؤدي إىل تغريات )اضطرابات( 
يف عمل نظام الغلوتامات يف الجس�م. 
وهذا ما لوح�ظ لدى املرىض املصابني 
بالتوحد وعدد من األمراض النفس�ية 
»ج�ني  إن  العلم�اء،  األخرى.وق�ال 
لتطوي�ر  اله�دف  ه�و   )SorCS1(
اسرتاتيجيات عالجية لهذه األمراض 

النفسية املستعصية«.

ساعة آبل الذكية تنقذ حياة شاب!صدور عدد شهري جديد من »القضاء«
بغداد / املستقبل العراقي

أص�در املرك�ز اإلعالمي ملجل�س القضاء األع�ىل عددا ش�هريا جديدا من 
صحيف�ة »القضاء« االلكرتوني�ة، وضم العدد تقاري�ر وقصصا متنوعة 
ومقابل�ة موس�عة مع رئي�س جنايات كرك�وك. واهتم�ت الصحيفة يف 
تقريره�ا الرئي�يس بعرض اعرتاف�ات أحد أخط�ر اإلرهابي�ني يف تنظيم 
»داع�ش« أرشف عىل صفقات دولي�ة عقدها التنظيم لتب�ادل املعتقلني 

ورشاء األسلحة ومعالجة الجرحى.
وجاء يف العدد:

* إرهاب�ي مغربي ل�«القضاء«: س�عينا لجلب األس�لحة الكيميائية من 
كوريا الشمالية

* تحقي�ق الك�رخ: عصاب�ة محرتف�ة أدارت »الغ�ش« يف االمتحان�ات 
الوزارية

* رئيس جنايات كركوك: انتشار القوات االتحادية عزز األمن
* التزوير آفة تجتاح العقارات يف البالد

* ه�ل يحاس�ب القان�ون العراق�ي 
املدعني بالنبوّة؟

* »عربي�د« يق�ي الس�جن م�دى 
الحي�اة بعد رسقة 75 كيلوغراما من 

الذهب
* كم�ني أمن�ي يطيح عصاب�ة تبيع 

األطفال الرضع يف العاصمة
واحتوى العدد عىل باقة من املقاالت 

للسادة القضاة، منها :
- حصانة القايض: افتتاحية للقايض 

عبد الستار بريقدار
- االتف�اق الجنائ�ي: الق�ايض عماد 

عبد الله
- متهم : القايض إياد محسن ضمد

أثبت�ت س�اعة آبل الذكية أهميته�ا من جديد، بعد أن س�اهمت يف إنقاذ 
شاب أسرتايل من موت وشيك.

ووفقا ملوقع »9NewsAustralia«، فإن شابا أسرتاليا يدعى، مايك الف، 
استيقظ يف إحدى الليايل عندما شعر بساعة »Apple Watch« تهتز عىل 
معصمه وتعطيه إن�ذارا بأن معدل رضبات قلبه مرتفع ويزيد عن 130 
يف الدقيقة، فما كان من الش�اب إال أن اس�تدعى اإلسعاف ليتم نقله إىل 

املشفى ملعاينته.
وبعد املعاينة، تبني أن الشاب يعاني من تشوه نادر يف القلب وبحاجة إىل 
عمل جراحي ملعالجته، فأرسع األطباء بإجراء الجراحة ليتعاىف الش�اب 
ويعود إىل ممارسة حياته الطبيعية بعد فرتة قصرية. وهذه ليست املرة 
األوىل التي تس�اهم س�اعات آبل الذكية يف إنقاذ أرواح البرش، فمنذ مدة، 
نبهت »Apple Watch« رجال بريطانيا بأن لديه مش�اكل يف عمل القلب، 

ليتبني بعدها أنه يعاني من ارتجاف أذيني فعال.

شكر وتقدير اىل الدكتور »خضري عباس الطائي«
إن قلت شكراً فشكري لن يوفيكم .. حقاً سعيتم فكان السعي مشكوراً .. دائماً هي سطور الشكر تكون يف غاية الصعوبة 
عن�د الصياغ�ة .. ربما ألنها تش�عرنا دوماً ، بقصورها وعدم إيفائها حق من نهديهم هذه األس�طر .. فالش�كر والعرفان 
للدكتور األكثر من رائع الدكتور ) خضري عباس الطائي  (  اختصايص طب وجراحة العيون وتصحيح اخطاء البرص  الذي 
اجرى يل عملية يف مركز) جنة ( الطبي للعيون والليزر والتي تكللت بالنجاح والحمدلله  فبإس�مي وبإس�م عائلتي جميعاً 

أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير  إىل كل العاملني يف مركز جنة الطبي .. واىل الدكتور ) خضري عباس الطائي (

االعالمي / احمد قدوري عباس

وج�د باحث�و جامع�ة كوينزالن�د 
ومعه�د Florey للعل�وم العصبية، 
أن س�م العنكبوت يمكن أن يعالج 
نوع�ا ن�ادرا م�ن ال�رصع يصعب 

عالجه يف الواقع.
ويعتق�د الباحث�ون أن الببتي�دات 
العنكبوتي�ة يمك�ن أن تتحك�م يف 
بمتالزم�ة  املرتبط�ة  التش�نجات 
Dravet. وحالي�ا، يعان�ي م�رىض 
هذا الحال�ة النادرة، من عدم قدرة 
األدوي�ة املح�دودة عىل الس�يطرة 

الكاملة عىل نوبات الرصع.
الحم�ض األميني  ولكن جزيئ�ات 
يف العناك�ب يمك�ن أن تعي�د بن�اء 
النواق�ص العصبي�ة، التي تس�بب 

الهجمات.
وق�ال الربوفيس�ور، غلني كينغ، إن الدراس�ة 
الت�ي أجري�ت عىل الف�ران، يمك�ن أن تكون 
خط�وة هام�ة نح�و اس�رتاتيجيات عالجية 
أفضل لن�وع الرصع الن�ادر وامله�دد للحياة، 
والذي يتطور لدى األطفال يف السنة األوىل من 

حياتهم.
وأوض�ح كين�غ أن »ح�وايل 80% م�ن حاالت 

متالزم�ة Dravet، ناجمة ع�ن طفرة يف جني 
يس�مى SCN1A«. وعندما ال يعمل هذا الجني 
كم�ا ينبغ�ي، ال تعم�ل قن�وات الصوديوم يف 
الدماغ، والتي تنظم نشاطه بشكل صحيح«.

واستطرد قائال: »يف دراستنا، كان الببتيد من 
س�م العنكبوت قادرا عىل اس�تهداف القنوات 
املحددة املتأثرة ب� Dravet، واستعادة وظيفة 
الخالي�ا العصبي�ة يف الدم�اغ، والقض�اء عىل 
النوبات«. وقال الباحثون إن هذا االكتش�اف، 

الذي تم بالتعاون مع الربوفيسور 
ستيفن بيرتو، هو األحدث إلثبات 
فعالية س�م العنكب�وت الفريدة 
الجه�از  اضطراب�ات  ع�الج  يف 

العصبي.
وتج�در اإلش�ارة إىل أن العناكب 
تقتل فرائسها من خالل مركبات 
الس�م الت�ي تس�تهدف الجه�از 
العصب�ي، ع�ىل عك�س الثعابني 
الت�ي يس�تهدف س�مها الجهاز 
القلب�ي الوعائي، وفق�ا للباحث 

كينغ.
ويمكن أن تساعد النتائج األخرية 
يف تطوي�ر أدوي�ة دقيق�ة لعالج 
متالزم�ة Dravet، الت�ي يصعب 
عالجها بشكل فعال باستخدام أدوية الرصع 
املتاحة. وُدعمت الدراس�ة املنش�ورة يف مجلة 
 Proceedings of the National Academy«
 of Sciences of the United States of
America«، م�ن قب�ل منظمات عدي�دة، بما 
و  Australian Research Council ذل�ك  يف 

 Medical Researchو  National Health
.Council

سم العناكب يعالج حالة مرضية نادرة يصعب عالجها!
مستش�فى  علم�اء  اكتش�ف 
الوالي�ات  يف  ماساتشوس�تس 
جدي�دة  خالي�ا  وج�ود  املتح�دة 
مخفية يف رئة اإلنس�ان، مسؤولة 
عن إنتاج كميات كبرية من بروتني 
يحفز تطور مرض التليف الكييس 

الوراثي الخطري.
ب�أن   Nature مجل�ة  وتفي�د 
االكتش�اف جاء عىل أي�دي علماء 
يعملون يف مجموعتني مستقلتني، 
ويبلغ ع�دد هذه الخالي�ا 1% من 

العدد الكيل لخاليا الرئة.
ويقول الباحثون: »لقد اكتش�فنا 
نوعا جدي�دا لم يك�ن موصوفا يف 
السابق )أيونات الخاليا الرئوية(. 
ه�ذه الخاليا مس�ؤولة عن إنتاج 
الجسم ل� CFTR )منظم توصيل 

التليف الكييس عرب الغشاء(«.
وحدث االكتش�اف خالل دراس�ة 
الجه�از  العلم�اء ألطل�س خالي�ا 

الخالي�ا  تن�وع  تحلي�ل  ونتيج�ة  التنف�يس، 
ومقارنته�ا بنم�اذج خاليا مختلف�ة، وجدوا 
ه�ذه الخاليا الجدي�دة الن�ادرة املحتوية عىل 

كمي�ة كبرية م�ن الربوت�ني املرتب�ط بالتليف 
الكييس يف الرئتني.

ويع�د التلي�ف الكي�يس مرضا وراثيا تس�ببه 
التغريات يف CFTR الذي يشرتك يف إنتاج وطرد 

سوائل الجسم. ويصيب املرض جميع أجهزة 
الجسم التي تفرز املواد املخاطية، كالقصبات 
الهوائي�ة، البنكري�اس، الكبد، الغ�دد العرقية 

واللعابية، الغدد املعوية والغدد الجنسية.

رئة اإلنسان ختفي خاليا حتفز مرض خطري


