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االمام علي )عليه السالم(

عـنـد تـعـاقـب الّشـدائد تـظـهـر 

فـضـائـل اإلنـسـان

ص2احلشد الشعبي ينفي انسحابه من قاطع نينوى: أعدنا انتشار القطعات

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص2 القضاء األعىل يوضح بيان الطعون بنتائج االنتخابات

الـعـراق وإيـران يبحثـان أمـن احلـدود ومـراقـبـة النشـاطـات االرهـابـيـة

احلزب الشيوعي حيذر حتالف »سائرون« من الذهاب إىل خيار املعارضة

األحزاب الكردية.. توحيد املواقف يف بغداد وانقسامها يف اإلقليم
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يبدو أن األحزاب الكردية توصلت إىل شبه 
اتفاق نهائي من أجل تش�كيل وفد موحد 
قبل قدومها إىل بغداد للتفاوض عىل تشكيل 
الحكومة، لك�ن خالفاته�ا العميقة فيما 
بينها، يبدو أنها ستّظل ماثلة داخل اقليم 
كردستان، السيما وأن االنتخابات الربملان 
الكردية باتت عىل ابواب، وهي التي تشهد 
صع�ود أحزاب صغرية وانقس�اما حاداً يف 
األجندات والربامج واألهداف. وقد كش�ف 
الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة 
مسعود بارزاني عن اتفاق »شبه نهائي« 

لالح�زاب الكردي�ة كاف�ة بتش�كيل وف�د 
موح�د اىل بغداد للتفاهم م�ع بقية الكتل 
السياس�ية لتش�كيل الكتل�ة االك�رب التي 

بدورها ستؤدي إىل تشكيل الحكومة. 
وقالت القيادية يف الحزب نجيبة نجيب يف 
ترصي�ح صحفي إن »الحزبن الرئيس�ن 
واالتح�اد  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
الوطن�ي الكردس�تاني س�لما يف اجتم�اع 
جم�ع االح�زاب الكردس�تانية الربنام�ج 
الس�يايس للتحالف الكردستاني لتشكيل 
الكتلة االك�رب«.   واضافت ان »املجتمعن 
اتفقوا عىل تجميد الخالف�ات فيما بينهم 
بالوقت الحارض لحن استكمال مباحثات 

تش�كيل الحكوم�ة االتحادي�ة املقبل�ة«، 
موضح�ة ان »بقية االح�زاب وعدت خريا 
وانها س�وف تبلغ القيادتن باملوافقة عىل 

االشرتاك بوفد موحد للذهاب اىل بغداد«. 
واوضح�ت نجي�ب، أن »الربنامج وضع يف 
اولياته كرشط للتحالف تطبيق املادة 140 
الخاصة باملناطق املتن�ازع عليها وحصة 
االقليم من املوازنة االتحادية عىل اس�اس 
ال� 17 %  وموازنة البش�مركة وعودتها اىل 
محافظة كركوك لكون البيشمركة احدى 

تشكيالت القوات املسلحة العراقية«.

التفاصيل ص2

النفط تنظم احتفالية »عرس 
مقاتل« شملت )300( مقاتل من 

ابطال احلشد الشعبي 

الصناعة تبحث السبل واإلجراءات 
الكفيلـة بتسـريـع انجاز مرشوع تأهيـل 

مصانع احلديد والصلب يف البرصة

زين العراق
 تلبي احتياجات مشرتكيها 

يف كل العراق

تقرتب من تشكيل »وفد موحد« للتفاوض من أجل تشكيل احلكومة.. وختوض صراعات كبرية بانتخابات برملان كردستان
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العدل تعلـن عـن مسـابقـة لتصميـم نـصب تذكـاري لشهـداء الـوزارةالرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف موظفي الدولة عن طريق الدفع االلكرتوين
عمليات بغداد تصدر توضيحا عن اخالئها خميم اجلامعة للنازحني: قمنا بحاميتهم فقط

شاكريا توجه
 رسـالـة لبيكيـه عـقـب 

االعتزال الدويل
ص3 ص3 ص3

»هجوم خطري« يف مانشسرت لـ »أسباب جمهولة«
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشط�ة الربيطاني�ة، أم�س األحد، أن 
عرشة أش�خاص ج�رى نقلهم إىل املستش�فى 
ج�راء إطالق للن�ار يف مدينة مانشس�رت خالل 
س�اعات الصباح املبكرة، لكن املصابن ليس�وا 
يف حال�ة حرج�ة. وذكرت »س�كاي ني�وز« أن 
عددا من عنارص الرشطة، بعضهم مس�لحون، 
انتقلوا صوب شارع كلريمونت يف املدينة، حواىل 

الساعة الثانية والنصف صباحا.
ووصف�ت الرشط�ة إط�الق الن�ار ب�«الهجوم 

الخطري«، لكنها أوضحت أن الجروح ال تش�كل 
خطرا عىل حياة املصابن.

ولم ترش سلطات املدينة، إىل دوافع إطالق النار 
كما لم توضح هوية منفذيه. 

وكان ع�دد من األش�خاص يف امل�كان لحضور 
مهرجان كاريبي انتهى قبل عدة ساعات.

وذك�رت الرشط�ة أن »العدي�د من األش�خاص 
الذي�ن نقلوا من املستش�فى يخضع�ون حاليا 
للع�الج م�ن ج�راء تعرضه�م إلصاب�ات. لكن 
لحس�ن الحظ، ال يبدو أن هن�اك أي خطر عىل 

حياة معظمهم حتى اآلن«.

وأضاف�ت أنه�ا ال ت�زال »تح�اول تحديد موقع 
ع�ن  املس�ؤولة  والجه�ة  بالضب�ط  الحادث�ة 

الهجوم«.
وس�يتم ن�رش املزي�د م�ن عن�ارص الرشطة يف 
املنطق�ة اعتب�ارا من األح�د وعىل م�دى األيام 
املقبلة. وش�هدت مانشسرت )شمال( اعتداء يف 
22 مايو 2017، ارتكبه بريطاني من أصل ليبي 
فجر نفس�ه خارج قاعة »مانشس�رت أرينا« يف 

نهاية حفل للمغنية األمريكية أريانا غراندي.
وأسفر الهجوم عن مقتل 22 شخصا، وإصابة 

نحو 100 بجروح.

احلكيم يؤكد للفضيلة عىل رضورة ابعاد احلكومة 
املقبلة عن املناكفات السياسية

الصدر يبحـث مع السفري الكنـدي اإلرساع 
2فـي تـشـكـيـل احلكـومـة 2

        بغداد / المستقبل العراقي

وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس 
االح�د، وزي�ر الداخلية قاس�م األعرجي، 
للتحقي�ق بمحاوالت ده�س متظاهرين 
بسيارة عس�كرية تابعة للوزارة.وذكرت  
قناة )RT( أنها حصلت عىل كتاب رسمي، 
وموجه م�ن مكتب القائ�د العام للقوات 
املس�لحة حيدر العب�ادي، إىل مكتب وزير 
الداخلي�ة بتاري�خ 7 اب الح�ايل، مش�رية 
بحسب ماجاء يف الكتاب إىل أن سيارة من 

نوع )همر( تابعة لقوات س�وات األمنية 
وتحم�ل الرق�م )879( حاول�ت ده�س 

املتظاهرين يف محافظة املثنى.
تابع�ة  الس�يارة  أن  الكت�اب  يف  وج�اء 
لقوات سوات الس�ماوة، وحاولت دهس 
تم�وز  ال�15م�ن  بتاري�خ  املتظاهري�ن 

املايض.
وش�هدت التظاه�رات يف الع�راق خ�الل 
األس�ابيع املاضي�ة مقت�ل 14 متظاه�را 
وج�رح واعتقال املئ�ات منهم.وانطلقت 
رشارة التظاهرات يف العراق من محافظة 

البرصة الجنوبية قبل أكثر من شهر.
وعىل إث�ر احتجاج�ات الب�رصة خرجت 
تظاهرات يف محافظات الوسط والجنوب 
العراق�ي، باإلضاف�ة إىل العاصمة بغداد، 
حي�ث تش�هد ه�ذه املحافظات ح�راكا 
اس�تئصال  إىل  يدع�و  مس�تمرا  ش�عبيا 
الفساد يف أجهزة الدولة وتوفري الخدمات 
األساسية للمواطنن، فيما تعهد العبادي 

بتنفيذ مطالب املتظاهرين.

التفاصيل ص2

رئيس الوزراء يوجه بالتحقيق يف »حماولة دهس متظاهرين« 
بسيارة عسكرية يف املثنى
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العدل تعلن عن مسابقة للفنانني والتشكيليني لتصميم نصب تذكاري لشهداء الوزارة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يب�دو أن األح�زاب الكردية توصلت إىل ش�به 
اتف�اق نهائ�ي من أجل تش�كيل وف�د موحد 
قبل قدومها إىل بغداد للتفاوض عىل تش�كيل 
الحكومة، لكن خالفاتها العميقة فيما بينها، 
يبدو أنها ستّظل ماثلة داخل اقليم كردستان، 
السيما وأن االنتخابات الربملان الكردية باتت 
عىل اب�واب، وهي التي تش�هد صعود أحزاب 
صغرية وانقساما حاداً يف األجندات والربامج 

واألهداف.
وقد كش�ف الحزب الديمقراطي الكردستاني 
برئاس�ة مس�عود بارزاني عن اتفاق »ش�به 
نهائ�ي« لالح�زاب الكردي�ة كافة بتش�كيل 
وفد موحد اىل بغ�داد للتفاهم مع بقية الكتل 
السياسية لتشكيل الكتلة االكرب التي بدورها 

ستؤدي إىل تشكيل الحكومة. 
وقال�ت القيادي�ة يف الحزب نجيب�ة نجيب يف 
ترصي�ح صحف�ي إن »الحزب�ن الرئيس�ن 
الوطني  الكردس�تاني واالتحاد  الديمقراطي 
الكردستاني س�لما يف اجتماع جمع االحزاب 
الكردس�تانية الربنام�ج الس�يايس للتحالف 

الكردستاني لتشكيل الكتلة االكرب«.  
واضاف�ت ان »املجتمعن اتفق�وا عىل تجميد 
الخالف�ات فيم�ا بينه�م بالوق�ت الح�ارض 
لحن اس�تكمال مباحثات تشكيل الحكومة 

»بقي�ة  ان  موضح�ة  املقبل�ة«،  االتحادي�ة 
االح�زاب وع�دت خ�ريا وانه�ا س�وف تبل�غ 
القيادتن باملوافقة عىل االشرتاك بوفد موحد 

للذهاب اىل بغداد«. 
واوضح�ت نجي�ب، أن »الربنام�ج وض�ع يف 
اولياته ك�رط للتحالف تطبي�ق املادة 140 
الخاص�ة باملناط�ق املتن�ازع عليه�ا وحصة 
االقلي�م م�ن املوازن�ة االتحادية عىل اس�اس 
ال�� 17 %  وموازن�ة البش�مركة وعودتها اىل 
محافظ�ة كرك�وك لكون البيش�مركة احدى 

تشكيالت القوات املسلحة العراقية«.
بدورها، كش�فت النائبة عن حرك�ة التغيري 
الكردية تافكة احمد عن نية االحزاب الكردية 
خ�وض انتخابات اقلي�م كردس�تان بقائمة 
موح�دة ملواجه�ة حزب�ي االتح�اد الوطن�ي 
والديمقراط�ي الكردس�تاني, مش�رية اىل ان 
األحزاب ستلجأ اىل املحكمة االتحادية للطعن 

يف نتائج االنتخابات النيابية.
وقال�ت احمد إن “اجتماع ألحزاب باملعارضة 
االس�المية  والجماع�ة  التغي�ري  الكردي�ة 
واالتحادي االسالمي والعدالة والتنمية بحث 
تش�كيل تحال�ف انتخاب�ي ملواجه�ة االتحاد 
الوطن�ي والديمقراط�ي الكردس�تاني خالل 

انتخابات اقليم كردستان”.
وأضافت ان “التحال�ف الجديد يف حال اتفاق 
االحزاب عليه س�يتواىل مه�ام التفاوض مع 

االحزب يف بغداد لتش�كيل الحكومة او اتخاذ 
موق�ف املقاطع�ة يف ح�ال ع�دم إنصاف�ه يف 

نتائج االنتخابات”.

اتفق�ت  “األح�زاب  أن  إىل  أحم�د  واش�ارت 
خالل االجتماع ايض�ا عىل تقديم الطعن لدى 
مفوضية االنتخابات وكذلك املحكمة تشكيل 

االتحادي�ة العلي�ا النهاء تزوي�ر يف االقليم  يف 
اإلقليم”.

االس�المي  االتح�اد  أك�د  ذل�ك،  غض�ون  يف 

الكردس�تاني ع�دم اس�تعداده للتحالف مع 
الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني واالتحاد 
الوطني الكردس�تاني، مش�ددا أن�ه لن يعيد 

التجارب السابقة بالتحالف معهما.
وق�ال القي�ادي يف االتح�اد جم�ال كوج�ر، 
إن »اح�زاب املعارض�ة الكردي�ة ل�م تتخ�ذ 
قرارها لغاية اآلن، بش�أن املش�اركة بتحالف 

كردستاني موحد«. 
وأضاف كوجر، أن »أحزاب املعارضة ناقشت 
يف اجتماعه�ا ع�ددا م�ن القضاي�ا املختلفة 
الت�ي تخ�ص الوض�ع يف اقلي�م كردس�تان 
واالستعدادات إلجراء انتخابات برملان االقليم 
باالضافة اىل موضوع املش�اركة يف الحكومة 

العراقية املقبلة«.
وأش�ار القيادي يف االتحاد االس�المي، إىل أننا 
»تعرضن�ا لظل�م كب�ري وواضح وق�ع علينا 
نتيج�ة االتفاقي�ات ب�ن االح�زاب الكب�رية 
ونتيج�ة لتعرض القض�اء اىل مضايقات بما 
يخص العد والفرز وحتى اللحظة ليس لدينا 
استعداد إلعادة التجارب السابقة باملشاركة 

يف تحالف كردستاني مع الحزبن«.
وتس�تعد االحزاب الكردية لخوض انتخابات 
برمل�ان اقلي�م كردس�تان التي م�ن املقرر ان 
تج�ري يف 30 ايل�ول املقب�ل، وتتناف�س تلك 
االح�زاب ع�ىل 111 مقع�دا، 6 مقاع�د منها 

مخصصة لكوتا االقليات.

تقرتب من تشكيل »وفد موحد« للتفاوض من أجل تشكيل احلكومة.. وختوض صراعات كبرية بانتخابات برملان كردستان

األحزاب الكردية.. توحيد املواقف يف بغداد وانقسامها يف اإلقليم

     بغداد / المستقبل العراقي 

دعت وزارة العدل، أمس االحد، املصممن والفنانن التشكيلين 
اىل تقديم نماذج لنصب تذكاري يخلد شهداء الوزارة.

وذك�ر املكتب االعالمي للوزارة يف بيان تلقته »الغد برس«، انه 
»تخليداً لش�هداء وزارة العدل وانصاف�اً لدمائهم الزكية التي 
طالتها يد االرهاب االعمى، تعتزم الوزارة اقامة نصب تذكاري 

لشهدائها يف باحة الوزارة«.
واض�اف »به�ذا الصدد تدع�و وزارة الع�دل جمي�ع الفنانن 
التش�كيلين واملصمم�ن ومؤسس�ات الدول�ة للمش�اركة يف 
مس�ابقة تقديم افض�ل نموذج او مخط�ط للنصب التذكاري 
يق�دم اىل الدائ�رة االدارية التابع�ة للوزارة خالل م�دة )30 ( 

ثالثون يوماً«.

        بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه رئيس ال�وزراء حي�در العبادي، 
أم�س االح�د، وزي�ر الداخلية قاس�م 
األعرجي، للتحقي�ق بمحاوالت دهس 
متظاهرين بس�يارة عس�كرية تابعة 
أنه�ا   )RT( قن�اة  للوزارة.وذك�رت  
حصلت عىل كتاب رسمي، وموجه من 
مكت�ب القائد العام للقوات املس�لحة 
وزي�ر  مكت�ب  إىل  العب�ادي،  حي�در 
الداخلية بتاريخ 7 اب الحايل، مش�رية 

بحسب ماجاء يف الكتاب إىل أن سيارة 
م�ن نوع )همر( تابعة لقوات س�وات 
األمنية وتحمل الرق�م )879( حاولت 
دهس املتظاهرين يف محافظة املثنى.

وج�اء يف الكت�اب أن الس�يارة تابع�ة 
لق�وات س�وات الس�ماوة، وحاول�ت 
ده�س املتظاهرين بتاري�خ ال�15من 
التظاهرات يف  املايض.وش�هدت  تموز 
العراق خالل األس�ابيع املاضية مقتل 
14 متظاه�را وجرح واعتق�ال املئات 
منهم.وانطلق�ت رشارة التظاهرات يف 

العراق من محافظة البرصة الجنوبية 
قبل أكثر من شهر.

وعىل إث�ر احتجاجات البرصة خرجت 
الوس�ط  محافظ�ات  يف  تظاه�رات 
إىل  باإلضاف�ة  العراق�ي،  والجن�وب 
العاصم�ة بغ�داد، حيث تش�هد هذه 
املحافظ�ات حراكا ش�عبيا مس�تمرا 
يدعو إىل اس�تئصال الفساد يف أجهزة 
الدول�ة وتوف�ري الخدمات األساس�ية 
للمواطنن، فيما تعهد العبادي بتنفيذ 

مطالب املتظاهرين.

        بغداد / المستقبل العراقي

الش�يوعي  الح�زب  س�كرتري  ح�ذر 
العراقي، القيادي يف تحالف س�ائرون، 
رائ�د فهم�ي م�ن خي�ار }س�ائرون{ 
بالذه�اب اىل املعارض�ة السياس�ية يف 
مجلس الن�واب املقبل. وقال فهمي ان 
»املعارضة ليس�ت كارثة وهي ليس�ت 
خس�ارة لنا لكن الناس س�تخرس الن 
القوى التي ستتوىل املسؤولية لن تغري 
النه�ج الذي أدى اىل الفش�ل«. وأضاف 
»املشهد السيايس صعب فهناك مطالب 
ش�عبية يقابلها قوى سياسية ال ترى 
ان لها مصلح�ة بالتغيري الكبري ولكن 
نقول�ه ان�ه ال يمكن الع�ودة اىل الزمن 
الس�ابق فنيا يمكن ولكن من الناحية 
السياس�ية وإيجاد حكومة قادرة عىل 

املواصل�ة واالس�تقرار الب�د ان يكون 
هناك تغيريا الن الشارع قوي والفشل 
كبري فضال عن حديث املرجعية الدينية 
العلي�ا«. وأضاف »نتحدث عن رضورة 
حقيقية لنهج سابق أي اإلدارة« مبينا 
ان »س�ائرون م�ن حي�ث املنه�ج هي 
بنفس مس�ار تيار الحكم�ة الوطني« 
مش�ريا اىل ان »رشوط اخي�رتا رئي�س 
الوزراء املقبل }لزعي�م التيار الصدري 
الس�يد مقتدى الصدر{ البعض متفق 
م�ع بع�ض النق�اط واألخر م�ع إزالة 
الحكوم�ة  التش�دد ع�ىل مواصف�ات 
املقبل�ة واعتقد ان املش�كلة س�تكون 
يف تس�مية رئي�س ال�وزراء«. وبن ان 
»املش�كلة مركبة ونس�تطيع تشكيل 
بتن�ازالت معين�ة ولك�ن ال  حكوم�ة 
يمكنها تلبية املطالب« مؤكدا ان »البلد 

يف أزمة عميقة وخيارات جديدة وجزء 
من الش�عب خرج بتظاه�رات والجزء 
اآلخر ع�رب عن نفس�ه بالع�زوف عن 
االنتخاب�ات«. وأش�ار فهم�ي اىل »أننا 
مع محاربة الفساد وإجراء إصالحات 
عميقة يف بناء الدولة ونتوقع ان تكون 
هن�اك مقاومة ش�ديدة م�ن أصحاب 
املصال�ح«. وتابع ان »ضغط الش�ارع 
عم�ل ع�ىل تغي�ري التوجه الس�يايس« 
مبينا » عندما نقول تغيري وإصالحات 
ومحاربة الفس�اد فهي كلها تصطدم 
بمقاوم�ة يف املؤسس�ات التي تش�هد 
نف�وذاً من بع�ض الكتل« الفت�ا اىل ان 
»أرب�اب منظوم�ة الفس�اد مرتبطن 
بالدولة« مشددا عىل »تشكيل حكومة 
تعيد مؤسس�ات الدولة والس�لطة اىل 

موقعها الحقيقي«.

رئيس الوزراء يوجه بالتحقيق يف »حماولة دهس متظاهرين« 
بسيارة عسكرية يف املثنى

احلزب الشيوعي حيذر حتالف »سائرون« من الذهاب
 إىل خيار املعارضة

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث العراق وإيران تعزيز األمن والتعاون يف حدود 
البلدي�ن. وقال قائد قوات الرط�ة االيرانية العميد 
حسن اشرتي ان تعزيز التعاون الحدودي بن ايران 
والعراق مدرج عىل جدول االعمال. وذكر اشرتي، يف 
ترصي�ح ادىل ب�ه للصحفين عىل هام�ش االجتماع 
السابع بن قادة حرس الحدود االيرانين والعراقين، 
ان االجتماع الذي ينعقد باستضافة ايران تم التطرق 
في�ه اىل املواضي�ع الحدودية املش�رتكة«. واضاف، 
ان االجتم�اع تن�اول رقابة البلدين عىل النش�اطات 
االرهابي�ة يف الحائل الحدودي املش�رتك«. وتابع: ان 

زمالئن�ا يف الجانب العراقي اعربوا عن اس�تعدادهم 
لالرتق�اء بأمن الحدود املش�رتكة كم�ا ان مثل هذا 
التوج�ه قائم يف ايران. واع�رب عن ارتياحه للوضع 
املناس�ب يف املناط�ق الحدودية املش�رتكة بن ايران 
والع�راق، موضحا ان نش�اطات قد ب�رزت من قبل 
املس�لحن والعنارص املناوئة للثورة لكنها أحبطت 
يف مهدها بفضل يقظة قواتنا املس�لحة والحدودية. 
ونوه القائد العسكري االيراني اىل ان املحادثات بن 
الجانب�ن تناولت نق�ل التجارب املكتس�بة واقامة 
دورات تخصصي�ة يف ه�ذا املجال حي�ث ان االوارص 
والعالقات وطيدة بن ايران والعراق وسيتم تمتينها 

باستمرار.

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت قيادة عملي�ات بغداد، أمس األح�د، توضيحاً 
حول م�ا نر عن اخالئه�ا مخيم الجامع�ة للنازحن 
بش�كل قرسي واغالقه.وذكرت القي�ادة يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان�ه »تناقلت عدد من وس�ائل 
اإلع�الم بياناً للنائب الس�ابق أحمد مدل�ول الجربا عن 
قيام قي�ادة عمليات بغداد بإجب�ار نازحي مخيم حي 
الجامع�ة ب�رتك املخي�م باس�تخدام قوة عس�كرية«.

وأوضح�ت، انه »ملقتضيات املصلحة العامة ولتوضيح 
حقيقة األمر ن�ود أن نبن أن مخيم حي الجامعة كان 
يش�غله )200( عائل�ة نازح�ة من أه�ايل املوصل، وتم 

ع�ودة )160( عائل�ة موصلية بش�كل طوع�ي، وبقي 
)40( عائل�ة، باإلضاف�ة إىل ثالث عوائ�ل من محافظة 
األنبار«.وأضاف�ت انه »عىل ض�وء خطة وزارة الهجرة 
واملهجري�ن وكت�اب مجل�س محافظة بغ�داد بتأمن 
الحماية خالل نقل هذه العوائل بواسطة عجالت وزارة 
الهج�رة إىل مخيم الجدعة يف منطقة الرقاط القريبة 
من مناطق سكناهم، لذا فإن دور قيادة عمليات بغداد 
هو التنس�يق م�ع وزارة الهجرة واملهجري�ن، وتأمن 
الحماية للنازحن اثن�اء تواجدهم يف املخيمات وخالل 
نقله�م من قب�ل وزارة الهج�رة«، مؤكدة ان�ه »لم يتم 
اجب�ار أية عائلة عىل ترك املخيم، وإنما تم فقط تأمن 

الحماية لعودة هذه العوائل ملخيماتهم الجديدة«.

العراق وإيران يبحثان أمن احلدود ومراقبة 
النشاطات االرهابية

عمليات بغداد تصدر توضيحًا عن اخالئها خميم 
اجلامعة للنازحني: قمنا بحاميتهم فقط

        بغداد / المستقبل العراقي

أوض�ح مجلس القضاء األع�ىل، قرارات 
الهيئة القضائية لالنتخابات يف محكمة 
حس�م  لغ�رض  االتحادي�ة،  التميي�ز 
الطع�ون ضمن الس�قف الزمني لنتائج 
االنتخاب�ات النيابية بعد انته�اء عملية 
العد والفرز الي�دوي الجزئي لها واعالن 
نتائجها الخميس املايض. وقال املتحدث 
الرس�مي ملجل�س القض�اء القايض عبد 
الس�تار بريقدار يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه إن »املقصود بما 
ورد بالبي�ان ذي الع�دد }71{ الص�ادر 
اليوم 12 أب 2018 عن الهيئة القضائية 
لالنتخابات ه�و أن يقدم الطعن يف قرار 
مجل�س مفوضي�ة االنتخاب�ات املرق�م 
}69{ الص�ادر ي�وم الخمي�س املواف�ق 
نتائ�ج  بإع�الن  الخ�اص   ،2018 أب   9
االنتخاب�ات نتيجة للع�د والفرز اليدوي 
إىل الهيئ�ة القضائي�ة بواس�طة مجلس 
املفوضن«. وأضاف بريق�دار ان »يرفق 
مع الطعن ما يس�تند إلي�ه الطاعن من 
أدل�ة وُيجي�ب مجل�س املفوض�ن عىل 
الطعن و يرس�له مع اإلجاب�ة إىل الهيئة 

القضائية يف محكم�ة التمييز االتحادية 
للفصل يف الطعن وفق أحكام القانون«. 
وكان�ت الهيئ�ة القضائي�ة لالنتخابات 
يف محكم�ة التميي�ز االتحادي�ة ق�ررت 
اليوم ان الش�كاوى عىل نتائج انتخابات 
مجلس النواب العراقي لسنة 2018 التي 
ت�م االعالم عنها يوم الخميس املايض اىل 
املفوضي�ة مب�ارشة والت�ي تفصل فيها 
عىل وفق احكام القانون«.وأضاف بيان 
ملجل�س القضاء االع�ىل »يف حال�ة عدم 
قناع�ة املش�تكي بالقرار ال�ذي تصدره 
املفوضي�ة يف ش�كواه ل�ه ان يس�تأنف 
ذل�ك القرار ل�دى هذه الهيئ�ة بعريضة 
تق�دم اىل املفوضي�ة عىل وف�ق ما تنص 
علي�ه الفق�رة خامس�اً من امل�ادة آنفة 
الذكر«. وتابع البيان »ترس�ل املفوضية 
اىل هذه الهيئة عريضة الطعن مشفوعة 
باجابتها عىل العريضة وأسباب ردها أو 
قبوله للشكوى«. ولفت اىل انه »وبخالف 
م�ا تقدم من إج�راءات ال يقبل أي طعن 
عىل ق�رارات املفوضية يقدم مبارشة اىل 
ه�ذه الهيئة« مش�ريا اىل ان هذا »البيان 
صدر إستناداً الحكام املادة 8/ ثامناً من 

قانون املفوضية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

نفى الحش�د الش�عبي، أمس األحد، 
انباًء تحدثت عن انسحاب قواته من 
قاطع نينوى، مؤكدا أن ما جرى هو 
اعادة انتش�ار للقطعات بالتنس�يق 

مع قيادة العمليات املشرتكة.
وقال مس�ؤول الحركات يف عمليات 
الحش�د الش�عبي ج�واد كاظ�م، يف 
ترصي�ح نر ع�ىل املوقع الرس�مي 
الش�عبي، واطلع�ت علي�ه  للحش�د 
»املس�تقبل العراق�ي« إن »م�ا تردد 
مؤخرا بشأن انسحاب قوات الحشد 
الش�عبي من قاطع محافظة نينوى 

أمر عار عن الصح�ة تماما«، مؤكدا 
»عدم وج�ود اي عمليات انس�حاب 
من القاطع املذكور«. وأضاف أن »ما 
يج�ري هو إعادة انتش�ار للقطعات 
وبأمر وتنس�يق مع قيادة العمليات 
املشرتكة«، مش�ريا إىل أن »محافظة 
نينوى تتمتع اليوم باس�تقرار أمني 
كب�ري بفضل التع�اون املوج�ود بن 
الق�وات األمني�ة والحش�د الش�عبي 
وااله�ايل«. وتناول�ت بعض وس�ائل 
التواصل االجتماعي  االعالم ومواقع 
انب�اء تحدثت ع�ن توجيهات تقيض 
بانس�حاب قوات الحش�د الش�عبي 

املتمركزة يف قاطع عمليات نينوى.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد زعيم تيار الحكم�ة الوطني عمار الحكيم، اليوم االحد، خالل لقائه وفداً 
لح�زب الفضيلة االس�المي، انه يج�ب ابعاد الحكومة املقبل�ة عن املناكفات 

السياسية.
وذك�ر مكت�ب الحكي�م يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»الحكي�م اس�تقبل يف مكتبه وفداً من حزب الفضيلة االس�المي، وبحث معه 
مس�تجدات املشهد السيايس العراقي وملُف تش�كيل الحكومة، والسيما بعَد 

إعالن نتائج العد والفرز اليدوي«.
واض�اف ان »الجانبن ش�ددت عىل رضورِة اإلرساع بتش�كيل حكومة قادرة 
ع�ىل تحقيِق تطلعات الش�عب وعىل وف�ِق الروط الت�ي اعتمدتها املرجعية 

الدينية العليا«.
واش�ار الحكيم بحس�ب البي�ان ان »الحكوم�ة املقبلة يجب ب�ان تكون من 
أولوياتها تقديِم الخدمات والقضاء عىل الفس�اِد وتحقيق التنمية الشاملة«، 

موكدا انه »يجب ابعادها عن املناكفات السياسية«.

القضاء األعىل يوضح بيان الطعون 
بنتائج االنتخابات

احلشد الشعبي ينفي انسحابه من قاطع نينوى: 
أعدنا انتشار القطعات

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث زعيم التيار الصدري الس�يد مقتدى الص�در، أمس األحد، مع الس�فري الكندي 
يف الع�راق الع�راق اندروا ترين�ر االرساع يف تش�كيل الحكومة املقبلة للقي�ام بمهامها 
يف تقدي�م الخدم�ات للمواطنن.  وذكر بيان ملكتب الصدر تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه أن “السيد مقتدى الصدر استقبل السفري الكندي لدى العراق اندروا ترينر 
، الي�وم، يف النج�ف األرشف – الحنانة، وتم خ�الل اللقاء بحث العالق�ات بن البلدين 
والشعبن الصديقن وس�بل تطويرها”. وأضاف البيان، أنه “جرى خالل اللقاء بحث 
العملية السياس�ية يف العراق وم�ا أفرزته نتائج اإلنتخاب�ات الربملانية األخرية وكذلك 
رضورة اإلرساع يف تش�كيل الحكوم�ة للقيام بمهامها يف تقدي�م الخدمات للمواطنن 
وتوف�ري العيش الحر الكريم لهم، كما تم الحديث عن س�بل التع�اون بن البلدين بما 

يخدم مصالح شعبيهما”.

الصدر يبحث مع السفري الكندي اإلرساع 
يف تشكيل احلكومة

احلكيم يؤكد للفضيلة عىل رضورة ابعاد 
احلكومة املقبلة عن املناكفات السياسية
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت أمانة بغ�داد تهيئتها عدداً من الحدائ�ق واملتنزهات ضمن 
قواطعه�ا البلدية االربعة عرش إلس�تقبال العوائل خالل أيام عيد 

األضحى املبارك.
وذكر بيان لألمانة تلقته »املستقبل العراقي«ان »مالكات االقسام 
الزراعي�ة بالدوائ�ر البلدي�ة قام�ت بإدام�ة الحدائ�ق واملتنزهات 
وصيان�ة منظوم�ات الري وتش�غيل الناف�ورات وصيان�ة العاب 
االطفال ونصب ألعاب اطفال جديدة إلستقبال العوائل خالل ايام 

العيد«.
وأض�اف ان »األمان�ة هي�أت أيض�اً حدائ�ق ش�ارع أب�ي ن�ؤاس 
وكورنيش األعظمية ومرافق متنزه الزوراء إلس�تقبال املواطنني 
طوال ايام العيد اىل جانب املرافق الرتفيهية االخرى التابعة لقطاع 

االستثمار«.
وأش�ار البي�ان إىل ان »مديرية الحراس�ات واألم�ن يف أمانة بغداد 
أع�دت خطة امنية بالتنس�يق م�ع قيادة عمليات بغ�داد لحماية 
هذه األماكن وتهيئة األجواء اآلمنة للمواطنني طوال أيام العيد«.

ولف�ت اىل أن »الجهد الخدمي سيس�تمر طوال أيام العيد يف تقديم 
خدمات النظافة واملاء واملجاري ألهايل مدينة بغداد.

   بغداد / المستقبل العراقي

أطل�ق مرصف الرافدين وجب�ة جديدة من س�لفة موظفي دوائر 
الدول�ة التي تراوحت مابني الخمس�ة والع�رشة ماليني دينار عن 
طريق ادوات الدفع االلكرتوني.وقال املكتب االعالمي للمرصف يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه انه »تم رصف دفعة 

جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لنحو 1444 موظفاً«
وأوضح البيان ان »رصف تلك الس�لفة تم عن طريق ابالغ املوظف 
عرب إرس�اله رس�الة نصية تخطره بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان 
استكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه اياها ورصفها عن طريق 

أدوات الدفع االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصناعة والتجارة االردنية، ع�ن ارتفاع الصادرات 
الوطنية األردنية إىل العراق بنسبة 30%، مبينة أن حركة الصادرات 
إىل العراق تحس�نت بعد فتح الحدود املش�رتكة ب�ني البلدين.وقال 
وزير الصناعة والتجارة ط�ارق الحموري يف ترصيحات صحفية 
تابعته�ا »املس�تقبل العراق�ي«، إن »حركة الص�ادرات إىل العراق 
تحس�نت بعد فتح الحدود املش�رتكة ب�ني البلدي�ن إذ بلغت قيمة 
الصادرات األردنية اىل الجانب العراقي خالل الخمسة أشهر األوىل 
م�ن الع�ام 2018 حواىل 179 مليون دين�ار بارتفاع بلغ حواىل 30 
يف املئة عن نف�س الفرتة من الع�ام 2017«.وأضاف الحمودي أن 
»وزارة الصناع�ة والتج�ارة والتموي�ن تواص�ل جهوده�ا إليجاد 
اس�واق جديدة ام�ام الص�ادرات االردني�ة وبخاص�ة إىل أفريقيا 
والعمل الس�تئناف حركة التصدير إىل األسواق العراقية والسورية 

باعتبارها من أهم األسواق بالنسبة إىل الصادرات األردنية.

   بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه رئيس هيئ�ة املناف�ذ الحدودية 
كاظم العقاب�ي، ادارة منفذ س�فوان 
بمحافظ�ة البرصة، باس�تالم طلبات 
املعتصم�ني أمام املنفذ من�ذ اكثر من 

اسبوع.
وذك�ر بي�ان مقتض�ب للهيئ�ة تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، 
ان »العقاب�ي وج�ه باس�تالم طلبات 
س�فوان  منف�ذ  أم�ام  املتظاهري�ن 
الب�رصة  محافظ�ة  يف  الح�دودي 
والتعاط�ي معها بإيجابية وارس�الها 
اىل مق�ر الهي�أة بغي�ة عرضه�ا امام 
االج�راءات  التخ�اذ  العلي�ا  الجه�ات 
الحل�ول  الالزم�ة ملطالبه�م وإيج�اد 

املناسبة لها«.
وكان الع�رشات م�ن اه�ايل محافظة 
الب�رصة ق�د اعلن�وا، الس�بت املايض، 
اعتصام�اً مفتوح�اً يف منفذ س�فوان 
الحدودي للمطالبة بتوفري فرص عمل 

للعاطلني.

املنافذ احلدودية توجه 
إدارة منفذ سفوان باستالم 

طلبات املعتصمني

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئ�ة العام�ة للجم�ارك، القب�ض عىل مس�افر اجنبي 
الجنسية حاول ادخال مواد مخدرة يف منفذ الشيب الحدودي.

وقالت الهيئة يف بيان تلقته »املستقبل العراقي« إن »مركز جمرك 
الش�يب الحدودي يف محافظة ميسان تمكن، اليوم، إلقاء القبض 
عىل مسافر اجنبي حاول ادخال حبوب مخدرة اىل البالد >، مبينة 
ان�ه >تم احالة املتهم اىل القضاء التخاذ كافة اإلجراءات القانونية 

بحقه«.
وأضاف�ت ان »ذلك جاء يف ظ�ل إجراءات اتخذته�ا هيئة الجمارك 
نت�ج عنه�ا احباط العديد من مح�اوالت التهريب بكافة أش�كاله 
والحد من املس�اس باألم�ن القومي للبالد من خ�الل أداء الواجب 
الوظيفي بكل مهنية وفرض الس�لطة الجمركية يف جميع املنافذ 

الحدودية.

القبض عىل مسافر اجنبي حاول ادخال 
مواد خمدرة يف منفذ الشيب

  بغداد / المستقبل العراقي

بحض�ور وزي�ر النفط نظم�ت اللجن�ة املركزية لدعم 
الحش�د الش�عبي والق�وات االمني�ة يف وزارة النف�ط 
احتفالي�ة »ع�رس مقات�ل » ش�ملت 300 مقاتل من 

ابطال الحشد الشعبي الغيارى.
وق�ال وزير النفط جبار عيل اللعيب�ي يف كلمة له اثناء 
االحتفالي�ة : » نف�رح جميع�اً ونحتفل الي�وم بزفاف 
300 عري�س م�ن مقاتلين�ا والجرح�ى االبط�ال م�ن 
أبن�اء العراق الغيارى ..و يأتي ذلك ضمن سلس�لة من 
املبادرات التي تقوم بها اللجنة املركزية لدعم الحش�د 
الش�عبي يف وزارة النفط بالتع�اون مع االخوة يف هيئة 
الحش�د الش�عبي تكريماً وفاءا ملقاتلينا االبطال الذين 
قدموا التضحيات الجس�ام دفاعاً عن العراق وش�عبه 
ومقدس�اته ومبادئ�ه وإرث�ه ومس�تقبله ومص�ريه ، 
مضيف�ا اىل ان االحتفال يأتي ايماناً منا بأهمية وقيمة 
وعظمة التضحيات التي قدمها مقاتلينا االبطال الذين 
أثبت�وا عمق ارتباطه�م وانتماءه�م ألرض الحضارات 

والتاريخ واألنبياء واملقدسات .
وقدم الوزير شكره وامتنانه لألبطال الغياري من ابناء 
العراق من منتس�بي الحشد الشعبي والقوات املسلحة 

للدور الكبري والتضحيات التي قدموها يف سبيل تحرير 
االرض العراقية املقدسة من دنس العصابات االرهابية 
، محييا الش�هداء االبطال الذي�ن رووا بدمائهم الزكية 

ارض الوطن ، وحيا ايضا عوائل الش�هداء واعدا اياهم 
باس�تمرار تقديم الدعم املادي واملعن�وي لهم ، وتمنى 
الس�يد الوزي�ر للجرح�ى واملصابني الش�فاء العاجل ، 

مش�ددا عىل رضورة العمل لبن�اء الوطن واعماره بعد 
ان طوت البالد صفحة االرهاب.

واشار الوزير اىل الدور الكبري ملنتسبي القطاع النفطي 
يف تقديم اإلس�ناد والدعم اللوجستي واملادي واملعنوي 
لكافة تش�كيالت قواتنا االمنية والعس�كرية املس�لحة 
وألبناء الحش�د الش�عبي االبطال يف قواطع وس�احات 
العملي�ات العس�كرية ، مضيف�ا ان�ه كان للجنة دعم 
الحش�د الش�عبي يف وزارة النف�ط ايض�ا دوراً كبرياً يف 
التواص�ل وتلبية احتياج�ات ابنائن�ا املقاتلني ورعاية 
الجرحى االبطال وتكريم عوائل الشهداء والجرحى ... 
واليوم العاملني يف القطاع النفطي يقفون مع اخوانهم 

املقاتلني لالحتفال بهذه املناسبة السعيدة .
م�ن جانبه اش�اد ممثل هيئة الحش�د الش�عبي معني 
الكاظم�ي الذي حرض االحتفالي�ة ، بالدور الذي لعبته 
وزارة النفط ومنتس�بيها ممثل�ة باللجنة املركزية لدم 
الحش�د الش�عبي يف تقديم الدعم اللوجستي للمقاتلني 
يف س�احات القت�ال وبكاف�ة القطع�ات ، فض�ال ع�ن 
الدع�م امل�ادي واملعنوي ال�ذي قدمته اللجن�ة والزالت 
لعوائل الش�هداء من خالل تكريمهم يف عدة مناسبات 
، واليوم يستمر هذا الدعم بتزويج املقاتلني واملشاركة 

بأفراحهم.

النفط تنظم احتفالية »عرس مقاتل« شملت »300« مقاتل من ابطال احلشد الشعبي

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

أعلن�ت زي�ن الع�راق، إح�دى رشكات مجموعة زين 
الرائ�دة يف خدم�ات االتص�االت والبيان�ات املتنّقلة يف 
منطقة الرشق األوسط وش�مال إفريقيا، عن افتتاح 
مرك�ز خدم�ة معتمد اخر جدي�د بموقع�ه الجديد يف 
محافظ�ة صالح الدين – تكريت ش�ارع الزهور قرب 
القاس�م مول –بالتع�اون مع وكيله�ا املعتمد رشكة 
األقاليم. لتكون أقرب ملشرتكيها ولتلبية احتياجاتهم، 
ومل�ا تمثله محافظة ص�الح الدين م�ن أهمية كبرية 

للرشكة.
 وذكر السيد ليث العبيدي مدير املبيعات يف زين العراق 
»تماش�يا مع اسرتاتيجية رشكتنا الهادفة اىل توسيع 
الرقع�ة الجغرافية ملراكز خدمته�ا، بادرنا إىل افتتاح 
مراكزن�ا املعتم�دة انطالقا من حرصنا عىل تس�هيل 

حصول مش�رتكينا عىل بطاقات الش�حن والخطوط 
ليتمكن�وا من البقاء عىل تواصل م�ع العالم« مضيفا 
ان »ه�ذا من ضمن س�عينا ال�دؤوب إىل التواصل مع 
مشرتكينا من خالل شبكة واسعة من مراكز الخدمة 
ونق�اط البيع يف مختل�ف محافظات الع�راق لتقديم 
أفضل الخدمات وتلبية احتياجات املشرتكني«. السيما 
رشيحة الشباب ايمانا من زين العراق أن الشباب هم 
القل�ب النابض للمجتم�ع العراقي، وهي تحرص من 
خالل خطتها ورؤيتها اىل تقديم كل الدعم والتشجيع 
للطاقات الش�ابة معتم�دة عىل العديد من الوس�ائل 

ملساعدتهم“
ويضي�ف العبي�دي ان »اهتماماتن�ا تتمح�ور ح�ول 
مش�رتكينا، ونعم�ل باس�تمرار ع�ىل تطبي�ق ه�ذه 
الثقاف�ة يف كل خطواتن�ا بدءاً م�ن التخطيط وصوالً 
الفتت�اح مراكز للبي�ع والخدم�ة، م�روراً بتزويدهم 

بأفضل وأرسع الخدمات، وس�يتيح لنا املركز الجديد 
الفرص�ة للوقوف ع�ىل حاجات املش�رتكني وتلبيتها 
يف محافظ�ة صالح الدين.« وس�يوفر املرك�ز لرّواده 
إمكانية رشاء واستبدال الخطوط، وبطاقات الشحن 
وتس�ديد الفواتري، إضافة إىل التواصل بش�كل مبارش 

مع موظفي زين العراق.
تس�عى زي�ن الع�راق إىل تقدي�م أفض�ل الخدم�ات 
ملش�رتكيها إضاف�ة إىل توفري الوق�ت والجهد عليهم، 
لذلك فان توجه الرشكة مس�تمر نح�و تفعيل مراكز 
خدمات اضافيه عرب وكالئه�ا، لتقديم أهم الخدمات 
التي يحتاجها املش�رتكني. زين العراق تؤمن بأهمية 
التواصل مع مش�رتكيها الذي�ن تعتربهم رشكائها يف 
تحقي�ق أّي نج�اح أو تطور منش�ود، وله�ذه الغاية 
تض�ع جميع إمكاناته�ا يف خدمتهم، وتس�عى دائماً 

لتوفري أفضل الخدمات ملشرتكيها.

فرع معتمد جديد خلدمات شركة زين العراق يف حمافظة صالح الدين

زين العراق تلبي احتياجات مشرتكيها يف كل العراق

    بغداد / المستقبل العراقي

ش�ياع  محم�د  واملع�ادن  الصناع�ة  وزي�ر  عق�د 
الس�وداني يف مقر الوزارة اجتماع�ا حرضه وكيل 
ال�وزارة للتخطيط محمد هاش�م عبداملجيد ومدير 
عام الدائ�رة القانونية يف الوزارة كاملة عيل رس�ن 
ورئيس لجنة االرشاف واملتابعة عىل املرشوع مدير 
عام الرشكة العامة لالسمدة الجنوبية  عباس حيال 
لك�ن ومدير ع�ام الرشكة العام�ة للحديد والصلب 
عبدالكريم خلف جابر ملناقش�ة السبل واالجراءات 
الكفيل�ة بالتعجيل يف انجاز مرشوع تأهيل مصانع 

الحديد والصلب يف محافظة البرصة«.

وافاد بيان للوزارة ورد ل�«املس�تقبل العراقي« انه 
»جرى خالل االجتماع اس�تعراض تق�دم العمل يف 
مرشوع تأهيل مصانع الحديد والصلب يف محافظة 
الب�رصة وف�ق عق�د التأهي�ل املوقع ب�ني الرشكة 
العام�ة للحدي�د والصل�ب ورشكة يوب�ي هولدنك 
الرتكية ومراحل االنجاز املتحققة يف تصنيع معدات 
املرشوع واملش�اكل املحيطة باملرشوع وغريها من 

القضايا واملواضيع ذات الصلة ».
واك�د الوزي�ر بحس�ب البيان ع�ىل »اهمي�ة تذليل 
املش�اكل والتعجي�ل يف االج�راءات املتبع�ة وتنفيذ 
الفقرات العقدي�ة بالفرتات واملواعي�د الزمنية من 
اجل عودة العمل واإلنتاج ملعامل الحديد والصلب يف 

الب�رصة وإحياء هذه الصناع�ة الحيوية من جديد 
لتسهم يف تطوير الصناعة العراقية ودعم االقتصاد 
الوطني«.يذك�ر ان مجل�س ال�وزراء وافق بموجب 
القرار )25( لسنة 2017 عىل امليض يف عقدي تأهيل 
وتنفيذ مصنعي الصل�ب والدرفلة وخدماتهما من 
 UB Holding ( قب�ل رشكة يوبي هولدنك الرتكي�ة
( خالل ف�رتة )20( ش�هر وبكلف�ة )118( مليون 
دوالر م�ع االلتزام بالطاق�ة اإلنتاجية املتفق عليها 
والبالغة )500( الف طن سنويا وبمايجعل الرشكة 
العام�ة للحدي�د والصل�ب م�ن ال�رشكات الرابحة 
والقادرة عىل تأمني رواتب منتسبيها ويمكنها من 

تحقيق األرباح.

الصناعة تبحث السبل واإلجراءات الكفيلة بترسيع انجاز مرشوع 
تأهيل مصانع احلديد والصلب يف البرصة

  بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت دائرة التحقيقات يف هي�أة النزاهة 
ع�ن تنفي�ذ ث�الث عملي�ات ضبٍط أس�فرت 
ع�ن تمكنه�ا م�ن ضب�ط أضاب�ري خاص�ٍة 
بالق�روض الزراعي�ة لتي ت�مَّ منحها ضمن 
مرشوع قروض التسهيالت املرصفية خالفاً 
للضوابط والتعليم�ات املرصفية يف املرصف 

الزراعيِّ التعاونيِّ يف محافظة ميسان.
»املس�تقبل  تلقت�ه  للنزاه�ة  بي�ان  وذك�ر 
العراقي«، ان »الدائ�رة أوضحت، يف معرض 
حديثه�ا ع�ن تفاصيل تل�ك العملي�ات التي 
ت بموج�ب مذكرات ضب�ٍط قضائيٍة، أنَّ  تمَّ
فرق مكت�ب تحقيق ميس�ان الت�ي انتقلت 
العم�ارة يف  - ف�رع  الزراع�ي  امل�رصف  إىل 
ن�ت م�ن ضب�ط 3 إضاب�ري  املحافظ�ة تمكَّ

خاص�ٍة بالق�روض. وأوضح�ت الدائ�رة أنَّ 
قيمة القروض املضبوطة بلغت 225 مليون 
�ت  ديناٍر«.وبين�ت أنَّ »عمليَّ�ة ال�رصف تمَّ
بأس�ماء ع�دٍد م�ن املزارع�ني دون علمهم 

)أسماء وهميَّة(«.
وأش�ارت دائ�رة النزاهة إىل أنه »ت�مَّ تنظيم 
مح�رض ضب�ٍط أص�ويلٍّ بجمي�ع امل�ربزات 
املضبوطة، وع�رض األوراق التحقيقية عىل 

ق�ايض محكمة تحقيق النزاهة يف ميس�ان، 
وأنَّ التحقيق جار فيه�ا وفقاً ألحكام املادة 

)316( من قانون العقوبات«.
نت من املحافظة  يذك�ر أنَّ هيأة النزاهة تمكَّ
ع�ىل قراب�ة 220 ملي�ار ديناٍر م�ن األموال 
العامة يف فروع امل�رصف الزراعي التعاوني 
ع�رب تنفيذها العدي�د من عمليَّ�ات الضبط 

بالجرم املشهود.

  بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت هيأة املناف�ذ الحدودية، ضب�ط حاوية محملة 
بزي�ت املح�رك ُمخالف�ة للتعليمات يف مين�اء أم قرص 

بمحافظة البرصة.
وذكر بيان للهيأة تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه 

»ضمن سعيها الدؤوب للحد من التجاوز عىل املال العام 
تمكنت هيأة املنافذ الحدودية/منفذ ام قرص الش�مايل 
يف محافظ�ة البرصة اليوم من ضبط حاوية قياس 40 
قدم ُمحملة بمادة )زيت املحرك( من قبل قسم البحث 

والتحري يف الهيأة وخارج الحرم الكمركي«.
وأض�اف ان�ه »وبع�د تدقي�ق البضاع�ة أتض�َح ع�دم 

وج�ود موافق�ة م�ن قب�ل وزارة النف�ط بإس�تريادها 
ووجود أختالف يف أس�م الرشكة املس�توردة يف املعاملة 

الكمركية«.
وأش�ار البي�ان اىل، انه »تَم إتخاذ االج�راءات القانونية 
بإحال�ة البضاع�ة إىل مرك�ز مين�اء رشط�ة أم ق�رص 

الشمايل لعرض املوضوع أمام أنظار قايض التحقيق.

النزاهة تضبط أضابري قروض زراعية رصفت ألسامء ومهية
يف ميسان

ضبط حاوية حمملة بزيت املحرك خمالفة للتعليامت يف ميناء أم قرص

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشكة العام�ة لتصنيع الحب�وب يف وزارة التجارة، 
إعادة تأهيل وتش�غيل أكثر من 30 مطحنة للعمل يف نينوى 

بعد توقفها جراء العمليات اإلرهابية.
وق�ال مدير ع�ام الرشكة جاس�م العام�ري يف بي�ان تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، إن »الرشكة جهزت محافظة املوصل 
ومنذ اعادة تش�غيل تلك املطاح�ن بكمية )36( الف طن من 

مادة الطحني بكل دورة انتاجية اىل ان وصلت نسبة التجهيز 
يف الدورة الحالية ال�  %45«.

وأض�اف إن »عملي�ة التجهي�ز تجري بانس�يابية وحس�ب 
البيانات التي توفرها دائرة التخطيط واملتابعة بعدد العوائل 

واالفراد وكذلك العوائل النازحة واماكن نزوحها«.
وأوض�ح ان »الرشكة ت�ويل اهتماما كب�ريا للعوائل املوصلية 
بسبب الظروف التي عانتها جراء سيطرة تنظيم داعش عىل 

اغلب مدن املحافظة قبل تحريرها عىل يد القوات االمنية.

التجارة: إعادة تأهيل وتشغيل أكثر من »30« مطحنة للعمل يف نينوى

امانة بغداد تعلن عن اخلطة اخلدمية 
لعيد األضحى يف بغداد

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف 
موظفي الدولة عن طريق الدفع االلكرتوين

االردن تعلن ارتفاع صادراهتا 
اىل العراق بنسبة »30« باملئة
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وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

القسم القانوين
م/ نرش اعالن مزايدة رقم 2018/2شعبة اخلدمات السكنية

لبيع عقارات واقعة يف خور الزبري
تعلن الرشكة العامة ملوانئ العراق احدى تشكيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة العلنية لبيع العقارات البالغ عددها )26( ستة 
وعرشون عقار واملرفقة ارقامها واوصافها طيا لش�اغليها بصورة اصولية وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لس�نة 
2013 املعدل وخالل ثالثون يوما ملدة ش�هر  تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرس�مية التي س�تجري يف تمام الساعة 
العارشة صباحا 2018/9/12  يف ش�عبة الخدمات الس�كنية فعىل الراغبني االش�راك يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل دائرة 
الخدم�ات الس�كنية بهذه الرشكة واالطالع عىل رشوط املزايدة مس�تصحبني معهم املستمس�كات التالية هوي�ة االحوال املدنية 
)مصورة( ش�هادة الجنس�ية )مصورة( بطاقة الس�كن )مصورة( ودفع تأمينات بنس�بة 5% خمس�ة باملائة من القيمة املقدرة 

للعقار بصك مصدق ألمر الرشكة العامة ملوانئ العراق  او نقدا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن %2

وزارة الداخلية 
مديري�ة االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

صالح الدين 
قسم شؤون االحوال املدنية 

العدد 1948
التاريخ 7 / 8 / 2018 

م / اعالن 
مديري�ة االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

صالح الدين .
اقام املدعي ) حازم بحر هاشم كاظم ( لتبديل 
لقبه وجعله ) الخزرجي ( بدال من ) الرفيعي ( 
فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
) 15 ( يوم�ا من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه 
س�يتم النظ�ر يف الدع�وى وفق اح�كام املادة ) 
22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

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

العامة 
��������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديري�ة االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

صالح الدين 
قسم شؤون االحوال املدنية 

العدد 1946
التاريخ 7 / 8 / 2018 

م / اعالن 
مديري�ة االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

صالح الدين .
اقام املدعي ) زاهد بحر هاش�م كاظم ( لتبديل 
لقبه وجعله ) الخزرجي ( بدال من ) الرفيعي ( 
فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
) 15 ( يوم�ا من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه 
س�يتم النظ�ر يف الدع�وى وفق اح�كام املادة ) 
22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

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

العامة 
��������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديري�ة االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

صالح الدين 
قسم شؤون االحوال املدنية 

العدد 1943
التاريخ 7 / 8 / 2018 

م / اعالن 
مديري�ة االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

صالح الدين .
اقام�ت املدعي�ة ) س�حر بحر هاش�م كاظم ( 
لتبدي�ل لقبها وجعله ) الخزرج�ي ( بدال من ) 
الرفيع�ي ( فم�ن لديه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل ) 15 ( يوم�ا م�ن تاريخ نرش 
االعالن وبعكسه س�يتم النظر يف الدعوى وفق 
احكام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

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

العامة

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ 
العدد 4184 / ش / 2018 

اعالنالتاريخ 7 / 8 / 2018
اىل / املدعى عليه / غسان عدنان جاسم

اقامت املدعية بيداء ضياء ش�هاب الدع�وى الرشعية املرقمة اعاله والتي تطالبك 
فيها بالتفريق للهجر وملجهولية محل اقامتك حسب ما جاء برشح املبلغ القضائي 
ع�ىل ورقة التبليغ واملؤيدة بختم املجلس املحيل تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميتني ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً يف موعد املرافعة املوافق 

27 / 8 / 2018 سوف تجري املرافعة بحقك غياباً وعلناً وفق القانون .
القاضي / محمد رجب رشيد

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 

تعلن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه  والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة 
فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة مراجعة س�كرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرة )30( ثالثون يوما تبدأ 
م�ن اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغ�ة   )100 %( من القيمة التقديرية وينادى 
للمزاي�دة يف الس�اعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النته�اء املدة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعة مديرية 
بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اجور النرش وكافة املصاريف املرتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه مراجعة 
مديري�ة بلدي�ة العمارة خالل فرة )10( ع�رشة ايام من تاريخ املصادقة إلكمال اج�راءات التعاقد االصويل وبخالفه 

يتحمل االجراءات القانونية.

رشوط التأجري
يس�لم املل�ك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرة التأجري او عند انته�اء العقد دون املطالبة بالتعويض او اللجوء 

اىل املحاكم املختصة

فقدان
فقدت من�ي هوية املوظفة ) نور عبد الس�الم 
عب�د الواح�د( الص�ادرة م�ن وزارة الكهرب�اء 
املديري�ة العام�ة  لنق�ل الطاق�ة الكهربائي�ة 
املنطقة الجنوبية عىل من يعثر عليها تسليمها 

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

اعالن 
اىل الرشكاء / حس�ن عبد ال�رزاق عبد الرحمن 

وعادل كريم احمد 
اقتىض حضوركم اىل بلدية التاجي الس�تخراج 

اجازة بناء للعقار املرقم 13699 سبع البور .
الرشيكة 

نجاح حسني عبد 
��������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيكة / ميساء عزيز لطيف 

اقتىض حض�ورك اىل بلدية التاجي الس�تخراج 
اجازة بناء للعقار املرقم 9924 سبع البور .

الرشيكة 
امل ابراهيم جعفر 

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

مديري�ة االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 
صالح الدين 

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد 1952 

التاريخ 7 / 8 / 2018 
م / اعالن 

مديري�ة االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 
صالح الدين .

اقام املدعي ) ساجد بحر هاشم كاظم ( لتبديل 
لقبه وجعله ) الخزرجي ( بدال من ) الرفيعي ( 
فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
) 15 ( يوم�ا من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه 
س�يتم النظر يف الدع�وى وفق اح�كام املادة ) 
22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

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

العامة

وزارة الداخلية 
مديري�ة االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

صالح الدين 
قسم شؤون االحوال املدنية 

العدد 1951 
التاريخ 7 / 8 / 2018 

م / اعالن 
مديري�ة االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

صالح الدين .
اق�ام املدعي ) س�عد حم�دان هاش�م كاظم ( 
لتبدي�ل لقبه وجعل�ه ) الخزرج�ي ( بدال من ) 
الرفيع�ي ( فم�ن لديه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل ) 15 ( يوم�ا م�ن تاريخ نرش 
االعالن وبعكسه س�يتم النظر يف الدعوى وفق 
احكام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

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

العامة 
��������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديري�ة االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

صالح الدين 
قسم شؤون االحوال املدنية 

العدد 1949
التاريخ 7 / 8 / 2018 

م / اعالن 
مديري�ة االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

صالح الدين .
اقام املدعي ) كاظم بحر هاشم كاظم ( لتبديل 
لقبه وجعله ) الخزرجي ( بدال من ) الرفيعي ( 
فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
) 15 ( يوم�ا من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه 
س�يتم النظر يف الدع�وى وفق اح�كام املادة ) 
22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

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

العامة

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

حلضور اجتامع اهليئة العامة 
اس�تنادا الحكام املادة ) 87 ( من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل 
وبناءا عىل الدعوة املوجهة من قبل رئيس مجلس االدارة يرسنا دعوتكم لحضور 
اجتماع الهيئة العامة للمرصف والذي س�يعقد يف الس�اعة العارشة صباح يوم 
الخمي�س املص�ادف 6 / 9 / 2018 يف مق�ر ادارة امل�رصف الواقع�ة يف بغداد – 
الكرادة – شارع العرصات – مقابل املرصف الوطني االسالمي ( ملناقشة جدول 

االعمال املبني تفاصيلها ادناه واتخاذ القرارات املناسبة بشانها وكما ياتي : 
1 – مناقش�ة تعيني مراقبي حسابات لتدقيق الحسابات الختامية للعام 2018 

وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
2 – مناقش�ة كت�اب البنك املرك�زي العراقي املرق�م 14317 يف 25 / 6 / 2018 

لتاسيس رشكات ساندة للمرصف .
ويف حالة عدم اكتم�ال النصاب القانوني لالجتماع يؤجل ليعقد يف نفس الزمان 
واملكان املبني اعاله يف االس�بوع التايل يف صباح ي�وم الخميس املصادف 13 / 9 
/ 2018 راجني حضوركم او من ينوب عنكم من املس�اهمني بصك انابة او من 
غريكم بوكال�ة مصدقة من كاتب عدل عىل ان يتم ايداع االنابات والوكاالت لدى 
ادارة الرشكة قبل ثالثة ايام عىل االقل من موعد االجتماع ومراعاة احكام املادة 

91 من قانون الرشكات النافذ .

رئيس جملس االدارة 
هدير رسول سالـم ال طاهر

تنويه
)تنويه متديد غلق( وزارة الكهرباء الرشكة العامة 

إلنتاج الطاقة الكهربائية / املنطقة الوسطى

بالع�دد  صحيفتن�ا  يف  ن�رش 
 2018/  7/  25 يف   1717
اع�الن املناقصة العام�ة املحلية 
 L4G-016 ال�م��رق��م�����ة 
والخاص�ة بتجهيز)مادة معطل 
الفانديوم( ملحطة كهرباء جنوب 
الغازي�ة /الثاني�ة حيث  بغ�داد 
تق�رر تمديد تاريخ الغلق ليكون 
ي�وم الخميس املص�ادف 30/ 8 

/2018  بدالً من 9/ 8 /2018
لذا اقتىض التنويه

وزارة الداخلية 
املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
ص�الح  واالقام�ة  والج�وازات 

الدين 
قسم شؤون االحوال املدنية 

العدد 1947
التاريخ 7 / 8 / 2018 

م / اعالن 
املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
ص�الح  واالقام�ة  والج�وازات 

الدين .
اقام املدعي ) ناظم بحر هاش�م 
كاظ�م ( لتبديل لقب�ه وجعله ) 
الخزرجي ( ب�دال من ) الرفيعي 
( فم�ن لديه اع�راض مراجعة 
هذه املديرية خالل ) 15 ( يوما 
من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 
س�يتم النظ�ر يف الدع�وى وفق 
احكام امل�ادة ) 22 ( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات 

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

فقدان 
فقد الهوية والب�اج الصادر من 
رشكة توزيع املنتجات النفطية 
/ هيئة توزيع الجنوب باس�م / 
انتصار عبدالجب�ار عبود. فمن 
يعثر عليهما يس�لمهما اىل جهة 

اإلصدار.

العدد 17349/39/5/1
التاريخ 2018/7/29

العدد: 28430 
التاريخ: 2018/8/9

عزيز هاشم العبيدي
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق 
رئيس جملس االدارة

المساحةمقاطعة رقم العقارت
300م552/ النجمي الجنوبي41/ 112775
300م552/ النجمي الجنوبي41/ 212839
300م552/ النجمي الجنوبي41/ 312843
300م552/ النجمي الجنوبي41/ 412865
300م552/ النجمي الجنوبي41/ 512875
300م552/ النجمي الجنوبي41/ 612878
250م552/ النجمي الجنوبي41/ 712897
250م552/ النجمي الجنوبي41/ 812900
250م552/ النجمي الجنوبي41/ 912929
250م552/ النجمي الجنوبي41/ 1012931
250م552/ النجمي الجنوبي41/ 1112933
250م552/ النجمي الجنوبي41/ 1212977
250م552/ النجمي الجنوبي41/ 1312989
250م552/ النجمي الجنوبي41/ 1412990
250م552/ النجمي الجنوبي41/ 1512997
250م552/ النجمي الجنوبي41/ 1613010
250م552/ النجمي الجنوبي41/ 1713013
250م552/ النجمي الجنوبي41/ 1813018
250م552/ النجمي الجنوبي41/ 1913024
250م552/ النجمي الجنوبي41/ 2013027
250م552/ النجمي الجنوبي41/ 2113028
250م552/ النجمي الجنوبي41/ 2213033
250م552/ النجمي الجنوبي41/ 2313040
250م552/ النجمي الجنوبي41/ 2413045
250م552/ النجمي الجنوبي41/ 2513046
250م552/ النجمي الجنوبي41/ 2613051

م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة

ر اللجنة
مدة التأجيرالقيمة التقديريةالمساحةالموقعنوع الملك ورقمهت
 3 سنوات1.100.000 مليون ومائة الف دينار80م2الكراج الموحد القديمحانوت رقم 11
 3 سنوات1.100.000 مليون ومائة الف دينار39م2الكراج الموحد القديمحانوت رقم 23
 3 سنوات1.100.000 مليون ومائة الف دينار50م2الكراج الموحد القديمحانوت رقم 34
 3 سنوات1.100.000 مليون ومائة الف دينار48م2الكراج الموحد القديمحانوت رقم 47
 3 سنوات1.100.000 مليون ومائة الف دينار18م2الكراج الموحد القديمحانوت رقم 58
 3 سنوات1.100.000 مليون ومائة الف دينار18م2الكراج الموحد القديمحانوت رقم 69
 3 سنوات750.000 سبعمائة وخمسون الف دينار12م2الكراج الموحد القديمحانوت رقم 15 د7
 3 سنوات100.000.1مليون ومائة الف دينار16م2الكراج الموحد القديمحانوت رقم 839
 3 سنوات1.100.000مليون ومائة الف دينار الكراج الموحد القديمحانوت رقم 941

 3 سنوات800.000 ثمانمائة الف دينار16م2سوق العروبة حانوت رقم 101
 3 سنوات800.000 ثمانمائة الف دينار16م2سوق العروبة حانوت رقم 119
 3 سنوات800.000 ثمانمائة الف دينار16م2سوق العروبة حانوت رقم 1210
 3 سنوات800.000 ثمانمائة الف دينار16م2سوق العروبة حانوت رقم 1337
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فقدان
فقد مني  دفرت تجهي�ز الوقود الصادر 
م�ن هي�أة توزيع الف�رات االوس�ط / 
فرع املثنى قسم التوزيع وحدة املعدات 
الزراعية باس�م ) س�عد سعود موىس( 
عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار
��������������������������������

وزارة الداخلية 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات 

واالقامة صالح الدين 
قسم شؤون االحوال املدنية 

العدد 1945
التاريخ 7 / 8 / 2018 

م / اعالن 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات 

واالقامة صالح الدين .
اقام املدعي ) كاصد بحر هاش�م كاظم 
( لتبديل لقبه وجعله ) الخزرجي ( بدال 
م�ن ) الرفيع�ي ( فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل ) 15 ( يوما 
من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سيتم 
النظ�ر يف الدعوى وفق اح�كام املادة ) 
22 ( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 .
اللواء 

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

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

وزارة الداخلية 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات 

واالقامة صالح الدين 
قسم شؤون االحوال املدنية 

العدد 1950
التاريخ 7 / 8 / 2018 

م / اعالن 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات 

واالقامة صالح الدين .
اقام�ت املدعي�ة ) جواهر بحر هاش�م 
كاظم ( لتبديل لقبها وجعله ) الخزرجي 
( ب�دال م�ن ) الرفيع�ي ( فم�ن لدي�ه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
) 15 ( يوم�ا م�ن تاريخ ن�رش االعالن 
وبعكسه س�يتم النظر يف الدعوى وفق 
احكام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

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

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

وزارة الداخلية 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات 

واالقامة صالح الدين 
قسم شؤون االحوال املدنية 

العدد 1942
التاريخ 7 / 8 / 2018 

م / اعالن 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات 

واالقامة صالح الدين .
اقامت املدعية ) س�اجده بحر هاش�م 
كاظم ( لتبديل لقبها وجعله ) الخزرجي 
( ب�دال م�ن ) الرفيع�ي ( فم�ن لدي�ه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
) 15 ( يوم�ا م�ن تاريخ ن�رش االعالن 
وبعكسه س�يتم النظر يف الدعوى وفق 
احكام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

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

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

فقدان هويه 
فقدت الهويه باس�م املوظفة ) اطياف 
نج�م عبد النبي ( والصادره من رشكة 
 8620 وبالرق�م  النفطي�ه  املنتوج�ات 
راجني من يعثر عليها تس�ليما اىل مقر 
الفرع يف ميس�ان او االتص�ال اىل الرقم 

07705558477/
��������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف الدجيل 

 محكمة  االحوال الشخصية يف الدجيل 
العدد : 472/ش/2018

التاريخ 2018/8/7
اىل / املدع�ى علي�ه / احم�د س�لمان 

عريبي 
تبليغ بقرار الحكم الغيابي 

اقام�ت املدعي�ة نادي�ة محم�ود عب�د 
املرقم�ة  الدع�وى  ضدك�م  الحس�ني 
472/ش/2018 ام�ام ه�ذه املحكمة 
وصدر القرار غيابي بحقك فيها بالعدد 
472/ش/2018 بتاري�خ 2018/8/5 
واملتضم�ن الحك�م بتأيي�د حضانته�ا 
الوالده�ا  القارصي�ن ولع�دم معرف�ة  
مح�ل اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغكم 
اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
وعن�د عدم اعرتاضك ع�ىل القرار يعترب 
القرار مكتس�با الدرجة القطعية وفقا 

للقانون 
القايض

معد نجم عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف الدجيل 

 محكمة  االحوال الشخصية يف الدجيل 
العدد : 445/ش/2018

التاريخ 2018/8/7
اىل / املدعى عليه / واثق صابر عجوان 

تبليغ بقرار الحكم الغيابي 
اقام�ت املدعي�ة نرسي�ن ترك�ي حاتم 
/445 املرقم�ة  الدع�وى  ضدك�م 

ش/2018 امام ه�ذه املحكمة وصدر 
الق�رار غياب�ي بحق�ك فيه�ا بالع�دد 
445/ش/2018 بتاري�خ 2018/8/5 
واملتضمن الزامك بتأديتك نفقة ماضية 
ومس�تمرة للمدعي�ة ونفقة مس�تمرة 
لالطف�ال  ولعدم معرف�ة  محل اقامتك 
قررت املحكمة تبليغكم اعالنا بواسطة 
صحيفتني محليتني وعند عدم اعرتاضك 
عىل القرار يعترب القرار مكتسبا الدرجة 

القطعية وفقا للقانون 
القايض

معد نجم عبيد
��������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف الدجيل 

 محكمة  االحوال الشخصية يف الدجيل 
العدد : 444/ش/2018

التاريخ 2018/8/7
اىل / املدعى عليه / واثق صابر عجوان

تبليغ بقرار الحكم الغيابي 
اقام�ت املدعي�ة نرسي�ن ترك�ي حاتم 
/444 املرقم�ة  الدع�وى  ضدك�م 

ش/2018 امام ه�ذه املحكمة وصدر 
الق�رار غياب�ي بحق�ك فيه�ا بالع�دد 
444/ش/2018 بتاري�خ 2018/8/5 
واملتضم�ن الحك�م بالتفري�ق للهج�ر 
بينه�ا وبني املدعى عليه  ولعدم معرفة  
مح�ل اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغكم 
اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
وعن�د عدم اعرتاضك ع�ىل القرار يعترب 
القرار مكتس�با الدرجة القطعية وفقا 

للقانون 
القايض

معد نجم عبيد
��������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

يف النجف االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 

العدد : 6443
التاريخ 2018/8/9

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
)محمد عودة حمادي( الذي يطلب فيه 
تبديل لقبه وجعله  )الفتالوي( بدال من 
) الحاتمي( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
)خمس�ة عرش يوم ( وبعكس�ه سوف 
تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى وفق 
احكام امل�ادة )22( من قانون البطاقة 
الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 2016 واالم�ر 
اإلداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 

اللواء
هيثم فاضل الغريباوي 

مدير الجنسية العام  وكالة
��������������������������������

مجلس القضاء االعىل
ميس�ان  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة العمارة

العدد : 1970/ب/2015 
التاريخ 2018/8/12 

اعالن
اىل املدعى عليه / حسن جبار حسني 

بتاريخ 2015/12/17 صدر قرار حكم 
غيابي بحقكم بالعدد 1970/ب/2015 
يق�ي بتأدي�ة مبل�غ للمدع�ي املدير 
الع�ام للم�اء اضاف�ة لوظيفت�ه قدره 
اربعمائة واثنان وخمس�ون الف دينار 
م�ع مصاري�ف الدعوى واج�ور النرش 
وبقي�ة املصاريف وكونك مجهول محل 
االقام�ة حس�ب كتاب املجل�س البلدي 
لحي سيد عاشور/ العروبة املرقم 404 
يف 2018/8/8 ورشح   املبلغ القضائي 
امل�ؤرخ 2018/8/8 ق�رر تبليغ�ك عن 
طريق النرش يف صحيفتني محليتني ويف 
حالة عدم الطعن بالقرار اعاله س�وف 
يكتس�ب القرار الدرج�ة القطعية عند 

مي املدة القانونية املقررة
القايض

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

بموجب ق�رار تثبيت العائدية املؤرخ يف 
2018/7/17 الص�ادر من لجنة تثبيت 
امللكي�ة يف الزب�ر حول تثبي�ت عائدية 
تم�ام العق�ار 185/الرش�يدية بأس�م 
عم�اد احم�د محم�د اس�تنادا ألحكام 
املادة )49( من قانون 43 لسنة 1971 
وقد تقرر اع�الن هذا القرار مدة ثالثني 
يوم�ا وع�ىل م�ن لدي�ه اع�رتاض عىل 
القرار املذكور الطعن فيه لدى رئاس�ة 
محكمة االس�تئناف اعتب�ارا من اليوم 
الت�ايل لنرش ه�ذا االعالن وعن�د انتهاء 
امل�ده املذكورة وعدم ورود اش�عار من 
رئاس�ة االس�تئناف بوقوع الطعن عىل 
القرار لديها خالل املدة اعاله س�تبادر 
مالحظية التس�جيل العقاري يف الزبر 

بالتسجيل وفق هذا القرار
القايض االول

مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبر

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

االتحادية 
محكمة اس�تئناف الب�رة / بصفتها 

االصلية
العدد : 580/ س/2018

التاريخ 2018/8/12
اعالن

تبليغ املس�تأنف عليه / حسنني حبيب 
رايض

محمد حبيب رايض
اس�تأنف املدعي ) ضياء عبد الحس�ني  
صبي�ح(  ق�رار الحك�م الص�ادر م�ن 
محكم�ة بداءة اب�ي الخصي�ب بالعدد 
183/ب/2018 بالدعوى االس�تئنافية 
ولتع�ذر  580/س/2018  املرقم�ة 
تبليغك�م بالحضور امام هذه املحكمة 
وملجهولية محل اقامتكم تقرر تبليغكم 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة صباح 
ي�وم 2018/9/5 او م�ن ين�وب عنكم 
ويف حالة عدم حضوركم س�وف تجري 
املرافع�ة بحقك�م حض�ورا وعلنا وفق 

القانون
القايض

احمد اشهيب احمد
رئيس الهيئة االستئنافية يف البرة

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

دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد : بال

التاريخ 2018/8/12
اعالن مفقود

اىل املفقود // وفاء محمد اسماعيل 
بتاري�خ 2018/8/12 قدم�ت )ابنتك( 
املدعوه )نريم�ان فهمي احمد( تطلب 
فيه نصبها قيم�ة عليك لكونك خرجت 
بتاريخ 2014/12/3 ولم تعد لحد االن 
لذا تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية ويف 
حالة عدم حضورك خالل خمسة عرش 
يوم من اليوم الثان�ي من تاريخ النرش 
س�وف تنصب )حجة حجر وقيمومة( 

قيمة عليك إلدارة شؤونك
القايض

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

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد : 1204/ ش2018/3
التاريخ 2018/8/12

س�عد  دع�اء  عليه�ا  املدع�ى   / اىل 
اسماعيل

اعالن 
بتاري�خ 2018/7/10 اص�درت ه�ذه 
املحكم�ة ق�رار الحكم بالع�دد 1204/

الزام�ك  واملتضم�ن  ش2018/3 
بتمك�ني املدعي ش�اكر محم�ود جواد 
م�ن مش�اهدة اوالده كل م�ن )ريتاج 
وايهم وريماس( ملدة مرتني يف الش�هر 
يف الي�وم االول والي�وم الخام�س عرش 
م�ن كل ش�هر ولكونك مجه�ول محل 
االقامة وحس�ب اش�عار مركز رشطة 
املف�رق املرق�م 10322 يف 2018/8/5 
وكتاب املجلس املح�يل لقضاء بعقوبة 
تق�رر   2018/8/9 يف    1650 بالع�دد 
تبليغ�ك بالحكم الغيابي الصادر بحقك 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني حكما 
غيابي�ا وعلن�ا ووفق االص�ول ولك حق 

االعرتاض ضمن املدة القانونية 
القايض

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

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد : 2826/ ش2018/4
التاريخ 2018/8/9

اىل / املدعى عليه  / ش�هاب احمد عبد 
الله

اعالن 
اقامت املدعية زوجتك )س�ندس احمد 
املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى  رزج(  
ه�ذه   2018 ام�ام  اع�اله  بالع�دد 
املحكم�ة ومضمونه�ا املطالبة باألثاث 
الزوجي�ة للمدعي�ة ولكون�ك مجه�ول 
مح�ل االقام�ة  وعدم توف�ر املعلومات 
عنك تقرر  تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليتني بالحضور امام هذه املحكمة 
صباح ي�وم 2018/9/2 ويف حالة عدم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا ووفق القانون االصول
القايض

شيماء عباس عيل

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد : 2827/ ش2018/4
التاريخ 2018/8/9

اىل / املدعى عليه  / ش�هاب احمد عبد 
الله

اعالن 
اقامت املدعية زوجتك )س�ندس احمد 
املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى  رزج(  
ه�ذه   2018 ام�ام  اع�اله  بالع�دد 
املحكم�ة ومضمونه�ا نفق�ة ماضي�ة 
ومس�تمرة  للمدعي�ة ولكونك مجهول 
مح�ل االقام�ة  وعدم توف�ر املعلومات 
عنك تقرر  تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليتني بالحضور امام هذه املحكمة 
صباح ي�وم 2018/9/2 ويف حالة عدم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا ووفق القانون االصول
القايض

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

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد : بال
التاريخ 2018/8/12

اعالن مفقود
اىل املفقود // عيل لطيف جاسم 

بتاريخ 2018/8/12 قدمت )زوجتك( 
املدع�وه )من�ى عيل حم�د( تطلب فيه 
نصبه�ا قيم�ة علي�ك لكون�ك خرج�ت 
بتاريخ 2015/3/18 ولم تعد لحد االن 
لذا تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية ويف 
حالة عدم حضورك خالل خمسة عرش 
يوم من اليوم الثان�ي من تاريخ النرش 
س�وف تنصب )منى عيل حم�د( قيمة 

عليك إلدارة شؤونك
القايض

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

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

االتحادية 
محكمة بداءة بعقوبة

العدد : 974/ب/2018
التاريخ 2018/8/7

اعالن 
اىل / املدع�ى عليهما / 1 � مجول حمد 

جدوع
2 � عطية غزال حسني

اقام عليك املدعي )حبيب لفته حس�ن( 
وكيل�ه املحامي ) هاني حس�ني نعمة( 
ام�ام هذه املحكم�ة الدع�وى البدائية 
بالعدد اعاله طلب فيها الحكم بتجديد 
الق�وة التنفيذي�ة للق�رار املرقم 246/

 2000/4/25 يف  م�ؤرخ  ب2000/1 
بتملي�ك العق�ار العائ�د للمدعي حبيب 
لفته حس�ن لقاء ب�دل مق�داره ثالثة 
ماليني واربعمائة الف دينار وملجهولية 
القائ�م  رشح  حس�ب  اقامت�ك  مح�ل 
بالتبليغ حس�ن كاظم يف 3 / 2018/7 
وكت�اب مركز رشطة بني س�عد العدد 
ه�ذه  ق�ررت   2018/7/30 يف   6268
املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميت�ني للحضور امام هذه 
املحكمة يف الساعة التاسعة من صباح 
تبلغ�ك  ح�ال  ويف   2018/8/26 ي�وم 
وعدم الحضور او ارسال من ينوب عنك 
قانونا س�تجري املرافع�ة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون
القايض

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

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد : 1205/ش2018/3
التاريخ 2018/8/12

س�عد  دع�اء  عليه�ا  املدع�ى   / اىل 
اسماعيل

اعالن 
بتاري�خ 2018/7/22 اص�درت ه�ذه 
املحكم�ة ق�رار الحكم بالع�دد 1205/

ش2018/3 واملتضمن الحكم بانقاص 
النفق�ة املس�تمرة املفروض�ة ألطفال 
املدع�ي ش�ارك محمود ج�واد لكل من 
)ريتاج وايهم وريماس( بمبلغ ثالثون 
ال�ف دينار ش�هريا ل�كل واح�د منهم 
لتصبح النفقة املس�تمرة بعد االنقاص 
مبلغ خمس�ون الف دينار ش�هريا لكل 
واح�د ب�دال م�ن النفق�ة املفروضة يف 
اعالم الحك�م املرقم 180/ش2017/4 
والبالغ�ة ثمان�ون ال�ف دينار ش�هريا 
لكل واحد منهم ولكونك مجهول  محل 
االقامة وحس�ب اش�عار مركز رشطة 
املف�رق املرق�م 10322 يف 2018/8/5 
وكتاب املجلس املح�يل لقضاء بعقوبة 
تق�رر   2018/8/9 يف    1649 بالع�دد 
تبليغ�ك بالحكم الغيابي الصادر بحقك 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني حكما 
غيابي�ا وعلن�ا ووفق االص�ول ولك حق 

االعرتاض ضمن املدة القانونية 
القايض

ذاكر صالح حسني

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
اعالن مفقود

خلي�ل  محم�د  )رائ�د  املفق�ود  اس�م 
رزوقي(

 بتاري�خ 2018/8/7 قدمت )زوجته( 
املدعوه )ملى جاس�م حم�ادي( تطلب 
فيه نصبها قيم�ة عليك لكونك خرجت 
بتاريخ 2016/2/1 ول�م تعد لحد االن 
لذا تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية ويف 
حال�ة ع�دم حض�ورك  س�وف تنصب 

)زوجتك( قيمة عليك إلدارة شؤونك
القايض

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

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

االتحادية 
دار القضاء يف بلدروز

محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز
العدد : 319/ش /2018

التاريخ 2018/8/7
اعالن

اىل املدعى عليه � عبد الكريم زين الدين 
عبد الحميد � مجهول محل االقامة 

بن�اء ع�ىل الدع�وى الرشعي�ة املرقمة 
319/ش/2018 والتي اقامتها املدعية 
رس�الة اس�ماعيل عب�د الحمي�د امام 
ه�ذه املحكمة والتي تطلب فيها تمديد 
حضان�ة الطفل )اس�امة( وقد حددت 
املحكم�ة ي�وم 2018/8/19 الس�اعة 
التاسعة صباحا موعدا للمرافعة ونظرا 
ملجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك 
باملوع�د اع�اله بواس�طة صحيفت�ني 
محليت�ني وبعكس�ه س�وف تس�تكمل 
املحكم�ة اجراءاته�ا القانوني�ة بحقك 

وفقا للقانون
القايض

عيل سلمان ابراهيم
��������������������������������

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

االتحادية 
محكمة بداءة املعقل

العدد : 6/انابة /2016
التاريخ 2018/8/12

اعالن
تبي�ع محكمة ب�داءة املعق�ل باملزايدة 
م1   1/105 املرق�م  العق�ار  العلني�ة 
الجبيلة وهو عبارة عن دار س�كن تقع 
يف منطق�ة الجبيل�ة )القري�ة( بداخ�ل 
شارع فرعي ضيق وان مساحة العقار 
وخمس�ون  وثالث�ة  مائ�ة   1,53,89
مرتا وتس�عة وثمانون س�نتيمرتا وهو 
مؤلف م�ن ثالثة غرف ن�وم وحمامني 
ومطبخني اضافة لوجود  غرفة ومخزن 
يف الطابق الثاني وان الدار مش�يدة من 
الطابوق ومس�قفة بالطابوق الكعادة 
) الش�يلمان( وان ارضي�ة الدار مبلطة 
بالكايش املوزائيك بأجزاء منها واجزاء 
اخ�رى مبلطة بالس�راميك وان درجة 
عمرانها متوس�طة وهي مجهزة باملاء 
والكهرباء وان الش�اغل يرغب بالبقاء 
بالعقار بصفة مستأجر بعد بيعه فمن 
ل�ه  رغبة بالرشاء الحض�ور امام هذه 
املحكمة يف بناية  قر القضاء يف تمام 
الس�اعة 12 م�ن ظه�ر الي�وم الثالثني 
التايل لن�رش هذا االعالن مس�تصحبني 
معه�م التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة 
10% م�ن قيمة العقار املق�درة البالغة 
مائة وخمسة مليون ومائتان وثمانية 

وسبعون الف وخمسمائة دينار 
القايض

عالء حسني صيهود
��������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف البرة
الرقم 4647

التاريخ 2018/7/19
طلب تسجيل عقار مجدد

بن�اءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة 
بتاري�خ 2018/5/7  لتس�جيل تم�ام 
العق�ار تسلس�ل 2116 محل�ة الكوت 
بأس�م / مديري�ة بلدية الزب�ر مجددا 
باعتب�ار حائ�زا له بصفة املال�ك للمدة 
امللكي�ة  تثبي�ت  ولغ�رض  القانوني�ة 
املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام 
قان�ون التس�جيل العق�اري رقم )43( 
لس�نة 1971 املع�دل قررنا اع�الن هذا 
الطل�ب فع�ىل كل م�ن يدع�ي بوج�ود 
عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار 
تقدي�م م�ا لديه م�ن بيان�ات اىل هذه 
الدائرة خالل مدة ثالثني يوما من اليوم 
التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
يف موق�ع العق�ار يف الس�اعة العارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء  مدة هذا 
االع�الن وذلك ألثبات حقوقه موقعيا يف 
الكش�ف الذي سيجري يف اليوم املذكور 

لهذا الغرض
نجم عبد الله حسني

دائرة التسجيل العقاري يف الزبر

اعالن
 تعل�ن جامع�ة جابر بن 
حيان الطبية عن رغبتها 
يف استئجار بناية مناسبة 
تصل�ح ان تك�ون )مقرا 
لرئاسة الجامعة ( وتقع 
ضمن  الرقعة الجغرافية 
ملحافظة النجف االرشف ، 
فعىل الراغبني من اصحاب 
املباني تقدي�م عروضهم 
اىل ) رئاس�ة الجامع�ة / 
العقود الحكومية ( والتي 
تقع عىل الشارع الخدمي 
لح�ي االم�ر يف محافظة 
النج�ف االرشف ، خ�الل 
م�دة )30( ثالث�ون يوما 
تبدأ من اليوم التايل لنرش 

االعالن 
��������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 6503
التاريخ 2018/8/12

قدم املواط�ن )عبد الله حمود جاس�م( 
طلبا لغرض تبديل لقبه وجعله )ش�بع( 
بدال م�ن )حي�در ( فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دى 
اقصاها )خمس�ة عرش يوم( وبعكس�ه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة )22( م�ن قانون البطاقة 
الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 2016 واالم�ر 

االداري املرقم 24195  يف 2016/6/12
اللواء 

 هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام/ وكالة

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

بموج�ب قرار تثبي�ت العائدية املؤرخ يف 
2018/7/17 الصادر م�ن لجنة تثبيت 
امللكي�ة يف الزب�ر ح�ول تثبي�ت عائدية 
تم�ام العقار 1700/الجمهورية بأس�م 
زين�ب احم�د جعف�ر اس�تنادا ألح�كام 
املادة )49( من قانون 43 لس�نة 1971 
وق�د تقرر اعالن هذا الق�رار مدة ثالثني 
يوما وع�ىل من لديه اعرتاض عىل القرار 
املذكور الطعن فيه لدى رئاس�ة محكمة 
االس�تئناف اعتبارا من اليوم التايل لنرش 
ه�ذا االعالن وعند انته�اء املده املذكورة 
وعدم ورود اشعار من رئاسة االستئناف 
بوقوع الطع�ن عىل الق�رار لديها خالل 
املدة اعاله س�تبادر مالحظية التسجيل 
العق�اري يف الزبر بالتس�جيل وفق هذا 

القرار
القايض االول

مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبر

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

بموج�ب قرار تثبي�ت العائدية املؤرخ يف 
2018/7/17 الصادر م�ن لجنة تثبيت 
امللكي�ة يف الزب�ر ح�ول تثبي�ت عائدية 
تم�ام العقار 1056/الجمهورية بأس�م  
س�الم خال�د مب�ارك اس�تنادا ألح�كام 
املادة )49( من قانون 43 لس�نة 1971 
وق�د تقرر اعالن هذا الق�رار مدة ثالثني 
يوما وع�ىل من لديه اعرتاض عىل القرار 
املذكور الطعن فيه لدى رئاس�ة محكمة 
االس�تئناف اعتبارا من اليوم التايل لنرش 
ه�ذا االعالن وعند انته�اء املده املذكورة 
وعدم ورود اشعار من رئاسة االستئناف 
بوقوع الطع�ن عىل الق�رار لديها خالل 
املدة اعاله س�تبادر مالحظية التسجيل 
العق�اري يف الزبر بالتس�جيل وفق هذا 

القرار
القايض االول

مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبر

اعالن
بموج�ب قرار تثبي�ت العائدية املؤرخ يف 
2018/7/17 الصادر م�ن لجنة تثبيت 
امللكية يف الزبر حول تثبيت عائدية تمام 
العق�ار 427/الكوت بأس�م احمد داود 
سلمان اس�تنادا ألحكام املادة )49( من 
قانون 43 لس�نة 1971 وقد تقرر اعالن 
ه�ذا القرار م�دة ثالثني يوم�ا وعىل من 
لديه اعرتاض عىل القرار املذكور الطعن 
في�ه ل�دى رئاس�ة محكمة االس�تئناف 
اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن 
وعن�د انتهاء املده املذك�ورة وعدم ورود 
اش�عار من رئاس�ة االس�تئناف بوقوع 
الطعن عىل القرار لديها خالل املدة اعاله 
س�تبادر مالحظية التسجيل العقاري يف 

الزبر بالتسجيل وفق هذا القرار
القايض االول

مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبر
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
� أن أق�ر رج�ل يف العالم هو الهن�دي )جول( 
إذ أن�ه ال يتج�اوز طوله أكثر من إثنني و س�تني 

سنتيمرتا
� أن املنجم املس�مى ) سيربابيالد( الذي إكتشف 
يف الربازيل أنتج أضخم سبيكة ذهب إذ بلغ وزنها 

٦٠٠ كيلو غرام دفعة واحدة
� أن ضوء الشمس يصل إىل األرض يف ٨ دقائق

� أن تون�س ه�ي أك�رب دول�ة م�ن حي�ث إنتاج 
الزيتون

� أن نابليون بونابرت كان يقيض وقت فراغه يف 
حل األلغاز

� أن أول م�ن وض�ع ص�ورة ع�ى العمل�ة ه�و 
اإلسكندر املقدوني

� أن املشوار الذي يقطعه الدم يف مجراه كل يوم 
يبلغ ١٦٨ مليون ميل

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

ربم�ا يح�دث يشء ما يغ�ر أف�كارك وحتى قرارات�ك ولذلك 
ستش�عر بأنك مش�وش. م�ن األفض�ل أن تؤج�ل اتخاذ أي 
ق�رارات اليوم فربم�ا تتفاجأ بعض املش�اكل، كل ما تحتاج 

إليه اليوم هو أن تتحى بالهدوء وتبدأ يف حل مشاكلك فورا.

ال تفكر يف األمور بس�لبية وإال س�تكون سببا قويا يف ضياع 
ف�رص عظيم�ة من�ك. الوقت من ذه�ب فاس�تغله يف إنجاز 
بع�ض األعمال لتنال إعج�اب من حولك يف العم�ل. عليك أن 
تكون متفائال فستدنو من أحالمك وطموحاتك فاجتهد وكن 

إيجابيا وستحقق ما تريد.

يتعني عليك اليوم أن تنتبه ألعدائك فربما ال تستطيع أن تتعرف 
عليه�م ولك�ن يمكنك ب�كل س�هولة التعرف عليه�م من خالل 
ترفاته�م فغالبا ما يرغبون يف إحباطك والتقليل من ش�أنك. 
ربما ال تالحظ تأثرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم 

من البداية. حاول أن تستغل طاقتك يف التغلب عليهم.

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك 
ولذلك ستش�عر بالس�عادة عى مدار اليوم. تش�عر أن لديك 
ق�درة عالية ع�ى الرتكيز ولذلك ربما تس�تغل هذا الرتكيز يف 
إقن�اع بع�ض املعارضني ل�ك بوجهة نظرك. اس�تمتع بروح 

املغامرة اليوم من خالل الدخول يف مرشوعات جديدة 

ق�د يؤثر عليك بعض األش�خاص اليوم لتغ�ر أفكارك ولكن 
احذر وكن واثقا من نفس�ك ومن تفكرك. ال تقلق وال تيأس 
إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع اآلخرين 
فه�ذا يدل بالتأكيد عى أنك مختل�ف يف تفكرك عنهم. ابتعد 

عن هؤالء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

لدي�ك رغب�ة ملح�ة اليوم يف الس�يطرة ع�ى األم�ور واتخاذ 
القرارات ولكن قد يؤدي تعدد املسؤوليات إىل شعورك بالتوتر 
إىل حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد 
لك�ي ال تندم. ركز اليوم ع�ى التحكم يف أعصابك وترفاتك 

أثناء تعاملك مع من حولك.

تش�عر بالتوتر والقلق عى مدار األيام املاضية ومن املؤسف 
أن هذا التوتر سيتستمر األيام املقبلة أيضا. عليك أن تتوخى 
الح�ذر فربم�ا تص�ل إىل حالة س�يئة اليوم بس�ب عصبيتك 
وانفعال�ك. حاول أن تحل مش�اكلك وال تخاف من الفش�ل. 

ربما تكون مرتددا يف اتخاذ خطوة ما

تحتل مكانة مميزة بني رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غر 
مس�بوق يف العمل. س�يحاول الجميع االستفادة منك والتعر 
ف ع�ى م�ا تقوم ب�ه لتحقق أحالم�ك فانصحه�م واعرض 
عليهم بعض األمثلة. ارشح لهم بعض الخطط التي تمكنهم 

من النجاح ولكن دون فخر أو كربياء.

ربما تغر تفكرك اليوم بسبب إطالعك عى بعض املعلومات 
الجدي�دة ولكن بتواصل�ك مع األصدقاء ومناقش�تهم يف تلك 
املعلومات قد تتغر الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا 
حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها عى اآلخرين قبل اتخاذ 

أي قرار تندم عليه فيما بعد.

ك�ن ح�ذرا فربم�ا يك�ون هناك أث�ر س�لبي لوج�ود بعض 
األش�خاص يف حيات�ك فه�م يحاول�ون أن يقنع�وك بوجهة 
نظره�م فابتعد عنهم وامض يف طريقة دون االلتفات ألحد. 
اهتم بمشاريعك وعملك وال تنىس أن تأخذ قسطا من الراحة 

من حني آلخر.

تبذل اليوم قصارى جه�دك لتتغلب عى الصعاب والتحديات 
فربما تجد أن هناك رصاع�ا بني رغبتك يف املغامرة وحاجتك 
إىل التواص�ل أوال مع اآلخرين. م�ن األفضل أن تعرب عن رأيك 
بحري�ة حتى وإن عارضك البعض فس�تكون لبقا يف حديثك 

خاصة فيما بتعلق باملوضوعات الدينية أو الفلسفية.

اس�تعد فربما تواجه مش�كلة ما يف محيط أرستك، فمن أهم 
األمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض األشخاص 
ليقدم�وا لك بعض الحل�ول لتلك املش�كلة. ال تفقد األمل وال 
تعتمد عى غرك واس�تغل طاقت�ك يف التفكر بعقالنية لحل 

مشاكلك.

احلوتالعذراء

نرشت صورة فأكتشفت إصابتها بالرسطان
نرشت جني تايلور، وهي جدة تبلغ من العمر 
53 عام�ا من مدينة ويج�ان بانجلرتا، صورا 
ألظافره�ا الت�ي الحظ�ت أنها تنمو بش�كل 
غر مس�تقيم، وس�ألت متابعيها عى موقع 
التواصل “فيس�بوك” عن رأيهم يف أظافرها، 
وفوجئ�ت عندم�ا تلق�ت العديد م�ن الردود 
التي لم تس�عدها.كانت تايلور قبل ذلك ترى 
أن الذه�اب إىل الطبيب للس�ؤال عن أظافرها 

نوع م�ن العبث، لكنها ُصدم�ت عندما طلب 
منه�ا عمل تحالي�ل مخربية، حينما تش�كك 
األطب�اء يف إصابته�ا بمرض رسط�ان الرئة 
وال�ذي اتضح أن نم�و األظافر بهذا الش�كل 
ه�و أحد أعراض ه�ذا امل�رض الخطر.وبعد 
تحلي�ل أكثر دقة وتخصصا، ش�مل األش�عة 
املقطعي�ة والتصوي�ر بالرن�ني املغناطييس، 
واختبارات التنفس، وفح�ص للقلب، وعينة 

م�ن الرئة،اتض�ح إصابة الج�دة بالرسطان، 
حيث بنينّ الفحص وج�ود ورمني بحجم كرة 
الغول�ف يف رئتيها، مع مع�دل ضعيف للبقاء 
ع�ى قي�د الحياة.وأوضح�ت امل�رأة، وفقا ل� 
“دييل ميل”، أنها كانت تظن أن شكل األظافر 
س�مة ورثتها عن أمها، الت�ي كان ألظافرها 
نفس الش�كل، إال أنها لم ترب�ط أبدا بني ذلك 

وبني إصابة أمها بنفس املرض.

اجيابيات »التوتر«
وج�د علم�اء نف�س م�ن كلي�ة لن�دن 
الجامعي�ة أن التوتر يولد لدى اإلنس�ان 
صفة إيجابية غر متوفرة لدى البرش يف 

حاالت االسرتخاء.
وأكدت دراسة الباحثني الربيطانيني، التي 
نرشت يف 6 أغس�طس الجاري، يف مجلة 
“عل�م األعص�اب”، أن الن�اس يتقبلون 
اإليجابي�ة  املعلوم�ات  ويس�توعبون 
فق�ط عندما يكون�ون يف حال�ة الراحة 

العلم�اء  النفيس.وأج�رى  واالس�تقرار 
متطوع�ا قس�موا   35 ش�ملت  تجرب�ة 
إىل مجموعت�ني، طل�ب م�ن األوىل حل 6 
مس�ائل رياضي�ة يف 30 ثاني�ة وتقدي�م 
تقرير حول موضوع غر مألوف. وهكذا 
خلق العلماء وضعا موترا للدماغ.وطلب 
م�ن املجموعة الثاني�ة، يف نفس الوقت، 
كتابة مجموعة من التمارين البسيطة.

واكتشف الباحثون يف نتيجة التجربة أن 

أف�راد املجموع�ة األوىل، الذين وضعوا يف 
حالة من التوتر واإلجهاد، تذكروا بشكل 
رائع كل م�ا قاموا به وترس�خت لديهم 
معلومات جديدة، كما أنهم اس�تطاعوا 
تذكر مواقف سلبية من املايض.أما أفراد 
املجموع�ة الثاني�ة الذين م�روا بظروف 
إيجابية هادئة، فق�د تمتعوا بمعلومات 
إيجابي�ة، واس�تطاعوا تذك�ر اللحظات 

اإليجابية من املايض فقط.

يزيف موته ليتخلص من طلبات زوجته
ح�اول رج�ل م�ن الهن�دوراس يعيش يف 
الواليات املتح�دة األمريكية، تزييف موته 
من خ�الل نرش صور له وهو يف املرشحة، 
وذل�ك حت�ى يتخلص من طلب�ات زوجته 

التي ال تنتهي.
قام دان�ي غونزاليس )27 عاماً( بالتقاط 
ص�ور ل�ه وهو مم�دد عى الرسي�ر تحت 
غطاء أبيض اللون، والقطن األبيض يمأل 

أنفه وفمه.
وقد أرسل غونزاليس هذه الصور إضافة 
إىل ص�ورة تاب�وت مغط�ى بالزه�ور، إىل 
زوجت�ه التي كان قد تركها يف بلدة س�ابا 
جنوب الهندوراس، ُمرفقاً الصور برسالة 

تفيد بأنه تويف بمرض الرسطان.
وم�ع ذل�ك، ف�إن الخدعة ج�اءت بنتائج 
عكس�ية بع�د أن ب�دأت وس�ائل اإلع�الم 

املحلي�ة يف مس�قط رأس�ه، الحدي�ث عن 
موت�ه املفاجئ، ووصل الخرب إىل أصدقائه 
ووالديه املس�نني.ولم يس�تغرق األمر من 

األقارب وقتاً طوي�اًل حتى أدركوا بأن كل 
يشء كان مف�ربكاً، حيث ب�دا غونزاليس 
وه�و يبتس�م بش�كل واض�ح يف إح�دى 

الص�ور. كما لوح�ظ بأنه كان مس�تلقياً 
عى رسير م�زدوج، وأن الغط�اء األبيض 

كان يف الواقع مجرد غطاء وسادة.
وبعدم�ا عث�رت وس�ائل اإلع�الم املحلية 
عليه، اعرتف غونزاليس بأنه حاول إيهام 
زوجته بأنه قد ف�ارق الحياة لتتوقف عن 

طلب املزيد من املال.
وق�ال لقن�اة تي يف س�ور » كانت زوجتي 
تتصل بي كل أس�بوع لتطلب مني إرسال 
املزيد من امل�ال. لم تكن تطم�ن عيلنّ أبداً 
طوال األسبوع، بل كانت تنتظر قدوم يوم 
السبت حتى تتصل بي ألرسل لها النقود«.

وأضاف »كانت تطلب مني إرسال هواتف 
ذكية ع�ى ال�دوام مدعية كل م�رة بأنها 
تعرضت للرسقة، وقد وصل عدد الهواتف 

التي أرسلتها لها إىل ستة هواتف«.

»ماكدونالدز« تتيح »ماك جولد«
أعلن�ت »ماكدونال�دز« إطالق 
مسابقة للحصول عى بطاقة 
تتي�ح  الت�ي  جول�د«  »م�اك 
لحاملها تناول وجبات مجانية 

عى مدار خمسني عاما.
وتس�تهدف الرشكة األمريكية 
بهذه املسابقة زيادة شعبيتها 
ع�ى أنظم�ة اإلنرتن�ت لحجز 
الوجبات، وسوف يتلقى الفائز 
هذه البطاق�ة لتناول وجبتني 
مجانيتني أس�بوعيا عى مدار 

خمسني عاما.

اإللكرتون�ي  للموق�ع  ووفق�ا 
للمس�ابقة، فإن قيمة بطاقة 
»م�اك جول�د« تق�در بح�وايل 
وس�وف  دوالر،  أل�ف   52.3
الي�وم  م�ن  املس�ابقة  تب�دأ 
وحت�ى الراب�ع والعرشين من 

أغسطس/آب.
أنه�ا  إىل  الرشك�ة  وأش�ارت 
األجي�ال  أنظ�ار  لف�ت  تري�د 
املختلف�ة إىل مطاعم ووجبات 
»ماكدونالدز«وتعزيز تواجدها 

يف األسواق العاملية.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
x 4 معلقة كبرة سكر بودرة

x 3 معلقة كبرة كاكاو )خام(
x 3 معلقة كبرة صوص الكراميل

x 2 كوب لبن كامل الدسم
x 1 رشة نسكافيه

x 1 كوب كريمة مخفوقة
½ x كوب كريمة لبنّاني

الخطوات:
ىف إن�اء ع�ى النار نض�ع الس�كر ونرتكة حت�ى ي�ذوب ويأخذ لون 

ذهبى.
ث�م نضيف اللبن بالتدريج مع التقليب حتى يذوب الس�كر تماما ىف 

اللبن.
ثم نضيف الكاكاو والنيسكافية ونقلب حتى يتجانسوا.

ثم نضيف الكريمة ونقلب ثم يرفع فورا من عى النار.
ي�وزع ص�وص الكراميل ع�ى أك�واب التقديم ثم يص�ب املرشوب 
ىف األك�واب ويزي�ن بكريمة الخف�ق يقدم س�اخنا أو ب�اردا بالهنا 

والشفا.

شوكوالته باللبن والكراميل
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العراق يالعب الكويت وديًا 
الشهر املقبل

              المستقبل العراقي/ متابعة

الق�دم،  لك�رة  العراق�ي  االتح�اد  أعل�ن 
أن المنتخ�ب الوطن�ي س�يالقي نظي�ره 
الكويت�ي ف�ي مب�اراة ودية خالل ش�هر 

ايلول المقبل.
وق�ال الناط�ق الرس�مي التح�اد الك�رة 
حس�ين الخرساني في حديث للسومرية 
ني�وز إن “االتح�اد العراقي لك�رة القدم 

وافق على طلب نظي�ره الكويتي بإقامة 
مب�اراة ودي�ة بي�ن المنتخبي�ن الش�هر 

المقبل”.
وأضاف أن “المباراة س�تقام في العاش�ر 
م�ن ش�هر أيل�ول المقب�ل، عل�ى إح�دى 
المالعب ف�ي الكويت”. وم�ن المؤمل أن 
تك�ون ه�ذه المباراة هي األول�ى للمدرب 
األجنبي الجديد، الذي سيعلن عنه االتحاد 

العراقي لكرة القدم، األسبوع المقبل.

قرار رابيو يزيد التوتر 
يف سان جريمان

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�فت تقاري�ر صحفية، أن الع�ب باريس 
س�ان جيرمان، أدري�ان رابيو، اتخ�ذ قرارا، 

ساهم زيادة التوتر بينه وبين ناديه.
وأك�دت صحيف�ة “مون�دو ديبورتيفو” أن 
أدري�ان رابي�و، قرر ع�دم تجدي�د عقده مع 
ناديه، ليرفع من ح�دة العالقة مع البي إس 
جي، خ�الل تلك الفت�رة، وذلك بع�د اهتمام 

برشلونة بخدمات الالعب.
وأوضح�ت أن الع�رض المق�دم م�ن س�ان 
جيرمان لرابيو، يضمن له سنوات العقد التي 
يريدها، وزيادة كبيرة في الراتب، ولكن على 

م�ا يبدو، فإن رابيو يري�د الرحيل في جميع 
الظروف.

وذكرت أن الالعب البالغ من العمر 25 عاًما، 
يريد اللعب في فريق آخر، ولديه عروض من 

برشلونة وغيره.
وأش�ارت إل�ى أن�ه يج�ب عل�ى برش�لونة 
اس�تغالل هذا التوت�ر بين الالع�ب وفريقه، 
للتوقي�ع مع�ه، حيث يعد رابي�و أحد أهداف 
النادي الكتالوني خ�الل الميركاتو الصيفي 

الجاري.
ونوهت بأن إدارة سان جيرمان لن تستسلم 
لرغبات رابيو، وس�وف تحاول التجديد معه 

خالل الفترة المقبلة.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أقترب نادي الش�رطة من ضم محترفين 
س�نغاليين وآخر برازيلي، لتمثيل الفريق 
في الموس�م المقبل، بطل�ب من المدرب 

نيبوشا.
لن�ادي  اإلداري�ة  الهيئ�ة  عض�و  وق�ال 
الش�رطة، غال�ب الزامل�ي، ف�ي تصريح 
توصل�ت  “اإلدارة  ان  صحف�ي 
التفاق ش�به نهائ�ي للتعاقد 

مع محترفي�ن اثنين من الس�نغال وآخر 
من البرازيل”.

“الم�درب  أن  الزامل�ي،  وأوض�ح 
المونتنيجري سيلتحق بالفريق األسبوع 
الج�اري، لقي�ادة الحص�ص التدريبي�ة، 

تحضيرا للموسم المقبل”.
وأحت�ل الش�رطة، المرك�ز الراب�ع ف�ي 
الموس�م الماض�ي، م�ا دف�ع اإلدارة إلى 
لتحقي�ق  أجنب�ي  م�درب  م�ع  التعاق�د 

طموحات الجماهير.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ألمح الفرنس�ي بول بوجب�ا، نجم مانشس�تر يونايتد، 
الس�تيائه، بس�بب توتر عالقته م�ع البرتغالي جوزيه 
الفن�ي للفري�ق لإلنجليزي.وق�ال  المدي�ر  موريني�و، 
بوجبا وفق�ا لصحيفة “ديلي مي�ل”: “عليك أن تعرف 
ش�يًئا واحًدا، الالعب الذي يتم اختياره للمشاركة في 
المباريات يكون سعيًدا، تشعر دائًما براحة أكبر، هذا 
كل ما سأقوله”. وأضاف: “أنا نفس بوجبا الذي لعب 
ف�ي كأس العالم، إنه فريق مختلف بالطبع، لكني ما 
زل�ت أحب كرة القدم وأعطي أفض�ل ما لدي، عندما 
أكون مرتاًحا، عندم�ا يثق الناس في قدراتي، يكون 
األمر جيًدا وأسهل”.وتابع: “إذا لم تكن سعيًدا بفعل 
م�ا تفعل�ه، فال فائ�دة من ذل�ك، هناك نقط�ة تفعل 
عندها األش�ياء ألنك تحبها” وأوض�ح بوجبا أنه كان 
س�عيًدا بالضغط عليه خالل بطولة كأس العالم، مشيًرا 
إلى أنه غير سعيد برأي مورينيو، الذي يرى أنه نجح في 

المونديال، بسبب العزلة والتركيز في كرة القدم فقط.

الرشطة يقرتب من ضم »3« حمرتفني

بوجبا غري سعيد برأي مورينيو.. 
ويمسك لسانه بسبب الغرامة

            المستقبل العراقي / متابعة
 

علق�ت المطرب�ة الكولومبية ش�اكيرا، على قرار زوجها اإلس�باني 
جي�رارد بيكيه، نجم برش�لونة، االعتزال دولًيا، وذلك بعد مش�اركته 

في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، رفقة منتخب بالده.
ووضعت ش�اكيرا، ص�ورة لبيكيه بقميص المنتخب اإلس�باني، عبر 
حس�ابها الش�خصي على موقع التواصل االجتماعي “إنستجرام”، 
وكتب�ت: “الح�ب، واالنتهاء م�ن المرحل�ة التي س�تبقى دائما في 

قلوبنا”.
وأضاف�ت: “واح�دة من أس�عد لحظات حيات�ي عندما كن�ت أراك  
في ع�ام 2010 مع المنتخ�ب الوطني، واالحتف�ال ببطولة كأس 

العالم”.
وت�وج بيكيه ببطولتي كأس العال�م واألمم األوروبية مع منتخب 

إسبانيا.

        المستقبل العراقي / متابعة
 

بات نادي روم�ا اإليطالي على بعد 
خطوة من حس�م صفقة الفرنسي 
وس�ط  نج�م  نزون�زي،  س�تيفن 
إش�بيلية اإلس�باني، وفًق�ا لتقارير 
صحيفة  إيطالية.وبحسب  صحفية 
“ال جازيتا ديلو سبورت” اإليطالية، 

ف�إن “روم�ا توص�ل التف�اق م�ع 
نزون�زي فيم�ا يتعلق ببن�ود العقد 
والراتب”.وأش�ارت الصحيف�ة إلى 
أن “روم�ا ل�م يحس�م اتفاق�ه بعد 
م�ع الن�ادي األندلس�ي، حي�ث ل�م 
يقدم عرًضا بالس�عر المطلوب من 
اشبيلية”. وأوضحت الصحيفة خالل 
تقريره�ا أن “نزون�زي س�يحصل 
على راتب بقيم�ة 3 ونصف مليون 

ي�ورو إذا انض�م للجيالروس�ي”.
روم�ا  يق�دم  أن  يتبق�ى  م�ا  كل 
عرًض�ا بقيم�ة 35 ملي�ون يورو 
إلش�بيلية حتى يتمكن من حسم 
التعاقد، خاصة بعدما أكد النادي 
على رغب�ة العبه الفرنس�ي في 
الرحيل.جدير بالذكر أن نزونزي 
كان عل�ى قائمة اهتمام�ات ناِد 
برش�لونة هذا الصي�ف، ويرغب 

أرسنال كذلك في التعاقد معه.

شاكريا توجه رسالة لبيكيه عقب 
االعتزال الدويل

نزونزي عىل بعد خطوة 
من روما

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أنضم العب نفط الوس�ط الس�ابق محمد زامل 
الملقب ب� “لمبة”، إلى صفوف الطلبة، لتمثيله 

في الموسم المقبل.
وقال نائب رئيس الهيئة اإلدارية للنادي محمد 
الهاش�مي، ف�ي تصري�ح صحف�ي، إن اإلدارة 
أكمل�ت التعاق�د م�ع الع�ب خط وس�ط نفط 
الوس�ط السابق محمد زامل، الذي يمثل إضافة 

نوعية للفريق”.
ولف�ت إل�ى أن “اإلدارة، ماضي�ة ف�ي طريقها 

لتشكيل فريق متجانس، الموسم المقبل، ُيعيد 
للطلبة بريقه”.

وبيَّ�ن أن “هن�اك مفاوص�ات م�ع العبي�ن 
آخرين، نأمل أن نحس�م تلك المفاوضات 

قب�ل نهاي�ة األس�بوع الج�اري، ك�ون 
الفريق باش�ر تدريباته تحت إش�راف 
الجه�از الفن�ي ال�ذي يق�وده يحيى 
علوان”.ُيذك�ر أن فريق الطلبة ُيراهن 
عل�ى مجموعة جي�دة م�ن الالعبين 
الذين اس�تقطبهم النادي هذا الموسم 

لتعويض المواسم الماضية للفريق .

ملبة ينضم للطلبة

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أعل�ن ش�الكه، االحتفاظ بخدم�ات دومينيك�و تيديس�كو، المدير الفني 
ل�أزرق الملك�ي، حتى ع�ام 2022.وأك�د كريس�يتيان هاي�دل، المدير 
الرياضي لش�الكه، تمديد عقد تيديس�كو، لينتهي ف�ي 2022، بدال من 
2019، وفًق�ا لما نش�رته صحيف�ة “س�بورت بيل�د” األلمانية.وقاد 
تيديسكو )32 عاًما(، شالكة إلى احتالل وصافة الدوري األلماني بعد 

غياب طويل، كما قاد عمال المناجم إلى نصف نهائي كأس ألمانيا.

شالكه خيطط للمستقبل ويمدد 
عقد مدربه حتى 2022

            المستقبل العراقي/ وكاالت

دخل البرازيلي رونالدو نازاريو دي ليما، 
الالعب الس�ابق لبرشلونة وريال مدريد، 
أول أمس الجمعة، المستشفى في مدينة 
إيبيزا بجزر البليار اإلسبانية؛ إثر إصابته 

بالتهاب رئوي.
وذك�رت صحيف�ة “دياري�و دي إيبيزا”، 

اليوم األح�د، أنَّ رونال�دو موجود حالًيا 
في وح�دة العناية المركزة بمستش�فى 
خاص. كان رونالدو، نقل إلى مستشفى 
ع�ام في البداية وظ�ل بها حتى منتصف 
للمستش�فى  نق�ل  ث�م  الجمع�ة،  لي�ل 

الخاص.
ويوج�د رونال�دو، ف�ي إيبي�زا لقض�اء 

عطلته.

الظاهرة رونالدو يرقد يف العناية 
املركزة

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

أش�ار المهاجم البلجيكي، ميتشي باتشواي، 
خ�الل تقديم�ه الي�وم، كالع�ب جدي�د ف�ي 
فالنس�يا، معارا هذا الموس�م من تشيلسي، 
إل�ى أن الس�بب الرئي�س وراء قبوله عرض 
النادي اإلس�باني، كان المدرب مارسيلينو 

جارثيا تورال.وقال الالعب “كان هناك الكثير 
م�ن الفرق المهتمة بخدمات�ي، لكنني تحدثت 
م�ع مارس�يلينو وإدارة الن�ادي، وأقنعون�ي 
بالمج�ئ إل�ى هن�ا”. وأردف “فالنس�يا فريق 
تنافس�ي ينافس ضد األندي�ة الكبرى. كما أنه 
يلعب في )التش�امبيونزليج( ولكن ما أقنعني 
أكثر كانت محادثتي مع مارس�يلينو”.وتجنب 

باتش�واي التح�دث مفصال ح�ول الجدل الذي 
أثي�ر مع رئيس إش�بيلية، بيبي كاس�ترو، بعد 
تفضي�ل الالعب االنتق�ال لفالنس�يا، بدال من 
الفريق األندلسي، والذي قال وقتها إن الالعب 
سيلعب فقط 4 مباريات في دوري األبطال مع 
فالنس�يا، في حين لو كان مع إش�بيلية للعب 

أكثر من 30 مباراة في الدوري األوروبي.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

باري�س س�ان جيرم�ان، م�ن  اقت�رب 
تدعي�م خطوطه الدفاعي�ة، خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية الجارية.
وأكدت صحيفة “بيل�د” األلمانية، أن 
النادي الفرنس�ي توص�ل التفاق مع 
نظيره ش�الكه، من أج�ل التعاقد مع 
ثيلو كيرير، العب الفريق، لضمه في 

الميركاتو الجاري.

وأوضحت أن كيرير البالغ من العمر 21 عاًما، 
يمتل�ك عق�ًدا حتى ع�ام 2019، ولكن س�ان 
جيرم�ان ق�دم عرًضا وص�ل إل�ى 40 مليون 

يورو.
وذكرت أن االتفاق تم بين الطرفين، وسينتقل 
كيري�ر إل�ى صف�وف س�ان جيرمان بش�كل 

رسمي خالل الفترة المقبلة.
وقال هايدل، المدير الرياضي لنادي ش�الكه، 
إن س�ان جيرمان قدم عرًضا ال يمكن رفضه، 

مشيًرا إلى أن االتفاق قد تم بين الطرفين.

سان جريمان ينجز صفقة أملانية

باتشواي يكشف رس قبول عرض فالنسيا

        المستقبل العراقي / وكاالت

كشفت تقارير صحيفة إسبانية، 
المدي�ر  لوبيتيج�ي،  جولي�ن  أن 
الفن�ي لريال مدريد، حس�م أمره 
الفري�ق  عري�ن  ح�ارس  بش�أن 
الس�وبر  بطول�ة  خ�الل  الملك�ي 
األوروب�ي المقبل�ة، أم�ام أتلتيكو 

مدريد.
أن  م�اركا  صحيف�ة  وكش�فت 
الكوس�تاريكي كيل�ور ناف�اس، اقت�رب 
من المش�اركة في المباراة، بالرغم من التوقيع 
مع تيبو كورت�وا. وأكدت صحيف�ة “ماركا” أن 
نافاس يواجه أصعب موس�م من�ذ انضمامه إلى 
ري�ال مدري�د في ع�ام 2014، حي�ث إن التوقيع 

م�ع كورتوا يجع�ل مركزه األساس�ي في خطر، 
لكن كل ش�يء يشير إلى مشاركة الكوستاريكي 

أساسيا، يوم األربعاء، أمام أتلتيكو مدريد.
وأضافت أن كورتوا لم يجلس أمس، على مقاعد 
الب�دالء في مواجه�ة ميالن الودي�ة، ولم يتدرب 
إال س�وى ثالث مرات مع لوبيتيجي، ولذلك تبدو 
مشاركته في مباراة السوبر األوروبي حتى اآلن 
معق�دة للغاية، في حال لم نقل إنها مس�تحيلة. 
وتابع�ت أن هذا “انتص�ار جديد لناف�اس” الذي 
يملك في ي�ده فرصة أخرى إلقناع مدربه الجديد 

بجدارته باالستمرار في التشكيلة األساسية.
ومن جانب آخر أش�ارت الصحيفة، ألن الحارس 
الياف�ع الجديد أندري لونين، لع�ب أول مباراة له 
في سانتياجو برنابيو، وتم استقباله بالتصفيق، 

بعد مردوده الجيد خالل الجولة التحضيرية.

لوبيتيجي يستقر عىل حارس الريال يف السوبر األوريب
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سحر الجعارة الحقوقي ماجد الحسناوي
إن سيوء اإلدارة الحكوميية يرجيع اىل ضعيف يف الضمير 
املهني وال نجد لدى املوظفني الحكوميني إحساس بالواجب 
وشيعوراً باملسيؤولية ورغبة حقيقية لخدمية الناس إال ما 
ندر وإن فسياد اإلدارة ناشئ من عجز فهم الداللة الخلقية 
للعمل وفشيل الرتبية يف تنمية الضمير املهني وكإنما ليس 
للعمل اصوله وقواعده وواجباته وحقوقه وتوسييع فهمنا 
للقييم األخالقية أسياس للتخليص من هذا الداء فانتشيار 
اليروح العلميية البد االقيرتان بالصيدق واألمانية والنزاهة 
واملوضوعيية واسيتبعاد الذات ينبغي بث اخيالق العلماء يف 
نفيوس األبناء وغلبة االنانية والنزعيات الذاتية دليل قاطع 
عيى التخلف وأن سيلم القييم ظاهرة اجتماعية لتماسيك 
املجتميع وشيعور الفيرد بمصاليح مجتمعيه كما يشيعر 
بخصوصيته وانعدام العدالة يؤدي اىل التعارض بني مصلحة 
الفرد والجماعة وعندما تشيع مظاهر التفرقة واملحسوبية 
وشتى اعراض الظلم االجتماعي فيحدث رضب ورصاع بني 
املصالح الفردية واالجتماعية وحيث تسيود قوانني صارمة 
تضمن لكل فرد حقه والشيعور بالعدالة االجتماعية تكون 
االخالق رضباً من رضوب التنظيم فاملجتمعات الالاخالقية 
تسيودها فيوىض املعايير وينخير يف عظامها داء الفسياد 
واألخالق ال تفرض عى الناس بسطوة القانون والبد العمل 
عيى إرسياء تقاليد خلقية راسيخة نسيتمدها مين تراثنا 
وليس علينا نحشيد الجهد اإلعالمي ملواجهة خطر خارجي 
بيل تعبئة قيوة ملواجهية الخطر الداخيي بما فيه الفسياد 
ومظاهير انحالل السيلوك والبيد للبيت واملدرسية التعاون 
مع أجهزة االعالم لتثبيت دعائيم الصدق واألمانة والنزاهة 
وعندما يصبح الضمر الجماعي قاضياً عى ضمائر االفراد 
ويصبح الضمر الفردي نفسيه عى مسيتوى القيم البد ان 
ينشيأ وعي أخالقي يقف باملرصاد لشيتى ظروف الفوىض 
واالنحيالل واإلهمال فأزمة القيم عيرض من مرض خلقي 
وكذليك النقد مظهر من مظاهر الصحية الخلقية يزيد من 
شيعورنا بوطأة املرض ويضاعف من رغبتنا بالشيفاء إلن 
إرادة الشفاء الخطوة األوىل اللتماس العالج ومجتمعنا اشد 
احساسياً بحاجته اىل الشيفاء وهذا الرس بكثيرة األصوات 
والصيحات التي تنادي لإلصالح ويجب ان نعمق إحسياس 
املواطن بالبناء الخلقي وهذه ليسيت عملية سهلة ويسرة 
تتحقق بني يوم وليلة وهي شاقة بحاجة لتظافر الجهود يف 

سبيل العمل إلنجازها. 

أنيا »مقاتلية حيرة، لذا لين أكون الضحيية«.. عبيارة لخصت ثمانية أشيهر 
قضتهيا »عهد التميمي« خلف قضبان السيجون اإلرسائيليية، إن: )اليهودي 
أو املسيتوطن الذي يحميل بندقية وعمره ال يتجياوز 15 عاماً، هو الضحية، 
أنيا قادرة عيى التفريق بني الصواب والخطأ، قلبه ميىء بالكره والحقد ضد 
الفلسيطينيني، هيو الضحية، وليس أنيا(.. بنفس القيوة واإلرصار عى املبدأ 
جياءت ترصيحيات »عهد« لتؤكد أنهيا لم تفقيد صالبتها رغيم القهر والذل 
واالنتهاكات التي واجهتها خلف القضبان.. لقد هزمت الخوف الذي تشييعه 
إرسائييل بقوتهيا العسيكرية، وروت »شيجر الزيتيون« من عطر شيبابها، 
واحتضنت »حمامة السالم« الجريحة بكفها الصغر لتعلمها كيف تتحول إىل 

»صقر« ينتزع حقه بالقانون!.
كان البد أن تعيد اكتشياف نفسيها، أن تنضج قبل األوان، عى نار االنتهاكات 
اليومية، لتحصل عى شهادة »الثانوية العامة« وهي مكبلة بالقيود الحديدية.. 
لكنها كانت دائما »حرة«، ولذلك كانت تتحايل عى عيون السجانني، وتجتمع 
مع زميالتها بالحبس، لتلقس »دورة تعليمية« عى يد النائبة »خالدة جرار«.. 
وكأنهن يف جلسية سمر!. تعلمت »التميمي«، هي وزميالتها بالسجن، ماهية 
االنتهياكات واطلعت عى االتفاقات الدولية املوقعية فيما يخص التعامل مع 
األرسى وحقوق الطفل والتمييز العنرصي »األبارتهايد«، ودرسيت اتفاقيات 
جنييف األربع، وركيزن اهتمامهن عى اتفاقية جنيف الرابعة بشيأن حماية 
األشيخاص املدنيني التي تنطبق عليهم.. أخراً امتلكيت »عهد« الصيغة التي 

تبلور بها »قانونا« ما يتعرض له أطفال فلسطني.
تحوليت أناملها الرقيقة التيي صفعت جنود االحتيالل الصهيوني دفاعاً عن 
حرمة منزلهيا إىل قنبلة نووية، طافت العالم كله، موثقة بالصوت والصورة، 
لتسيقط خرافة »الجندي اإلرسائيي«، وتكشيف أكذوبة دولية االحتالل التي 
ال تقهير.. وتنتيزع بأظافرهيا »العدالة«، كميا كانت تفهمها بوعيي فتاة يف 
السادسية عرشة من عمرها.. نشيأت عيى القهر.. وأصبح »الفيزع« قوتها 
اليومي، وهم يقتادون أرستها واحداً تلو اآلخر لالعتقال. واسيتطاعت أن تهز 
كافية املنظمات اإلنسيانية خالل محاكمتها، وتسيلط الضوء عيى )التعامل 
اإلرسائييي القايس مع األطفال والقرصرّ الفلسيطينيني(.. وتنتقد مجموعات 
مدافعية عين الحقيوق املدنيية النظيام اإلرسائيي، وتقيول إنيه: »ال يعطي 
الضمانيات بمحاكميات عادلية«.. وتقر قيوات الدفاع اإلرسائيليية بأن نحو 
1400 فلسيطيني دون السين القانونية مثلوا أمام محكمة عسكرية خاصة 

باألحداث، خالل السينوات الثالث املاضية!.
لقد سجنت »عهد« مع والدتها »ناريمان«.. التي خرجت معها لتقول لوسائل 
اإلعيالم: يجب أن يتسيلح األطفال بثقافة مواجهة املحتيل »خوفنا لن يحمي 
أبنائنيا«، ذليك أن )أطفاال يموتيون وهم يف البييوت، مثلما حيدث مع عائلة 
»دوابشية« أو أثنياء ذهابهم إىل الصالة مثل »محميد أبوخضر(. لقد تحولت 
»عهد« إىل »تميمة حرية«، لقنتنا درسا يف الصالبة والشموخ والكربياء، لتذكر 
العيرب بأمجادهم التي تحوليت إىل أوهام.. واجهت بمفردهيا دولة مدججة 
بالسيالح والتكنولوجييا، والحماية األمريكية، رغم رحييل »القادة«، وانهيار 
»الرميوز الوطنية« و»رصاع الفصائيل«.. لتعيد صياغة مفهيوم »املقاومة« 

الذي دنسه اإلرهاب.

»عهد«: متيمة فلسطنيازمة القيم

طريقة لعالج أخطر أنواع رسطان الثدي
لدراسية  اليبنتيس  معهيد  علمياء  حيدد 
الشيخوخة دور بروتني TRPS1 الذي ينشط 

يف أنسجة رسطان الثدي الثالثي السالب.
هيذا  بيأن   MedicalXpres موقيع  ويفييد 

املركب هو هدف محتمل ألنواع جديدة 
مين املسيتحرضات الطبيية واألدوية 
الجدييدة الفعالية. ومن املعيروف أن 
 Wnt( مسيار اإلشيارات بني الخالييا
دورا  يلعيب   )signaling pathways
مهميا يف تجديد األنسيجة، ويسياعد 
يف ظهيور الخالييا الرسطانيية. ومن 
 YAP مكونيات هيذا املسيار بروتيني
الذي يتحكم بحجم األعضاء. ويمتلك 
 YAPتأثرا مضادا لي TRPS1 بروتني

ويكبح نشاط بعض مكونات مسار اإلشارات 
املذكيور يف الخالييا الرسطانيية. وكشيفت 
الدراسية أن ارتفاعه يف الخالييا يقمع عمل 
بروتيني YAP ما قلص أمل بقاء املرىض عى 

 )TRPS1( قيد الحياة. ويخفض هذا الربوتني
كمية الخاليا املناعيية القادرة عى مكافحة 
املرض. كما يخطيط العلماء الختبار فعالية 
 ،TRPS1 األدوية الجديدة الخاصة بمكافحة
وهل تتمكن من كبيح نمو الرسطان 
الثالثي السيلبي، ليصبح عالجه أكثر 
سيهولة. ويعيد رسطيان الثيدي أحد 
أخطر أنيواع الرسطانات التي تصيب 
النساء، حيث يقيض سنويا عى حياة 
521 أليف اميرأة. وهناك ثالثية أنواع 
منه: مستقبالت هرمون اإلسرتوجني 
 HER2و )ER-اإليجابية(  اإليجابيية 
اإليجابية، والرسطان الثالثي السلبي 

وهو األخطر واألصعب يف العالج.

طالب يصممون »سيارة« تعمل بـ »اهلواء« روسيا تزود قواهتا بـ »طائرة حرب النجوم«
قاميت مجموعة من الطالب املرصيني ببناء مركبة مخصصة لشيخص 

واحد تهدف إىل مواجهة ارتفاع أسعار الوقود وتعزيز الطاقة النظيفة.
وأنشيأ الطالب الجامعيون مركبة شيبيهة بسيارات السيباق الصغرة 
»go-kart«، كجيزء مين ميرشوع التخيرج، ويمكن أن تصيل رسعتها 
القصوى إىل 40 كلم/ السياعة، ويمكنها السير 30 كلم قبل أن تحتاج 
للتيزود بالطاقة عين طريق األوكسييجني املضغوط.ويؤكد الطالب عى 
قدرة املركبة تحقيق رسعة 100 كلم/ الساعة، وقطع مسافة 100 كلم 

قبل الحاجة إىل التزود بالطاقة مجددا، ضمن النماذج املستقبلية.
وتكليف املركبية حوايل 18 أليف جنيه ميرصي، أي حيوايل 1000 دوالر 
أمريكي، لصنعها. وقام بتصميم النموذج األويل طالب من جامعة حلوان 
خيارج القاهيرة. وقيال الطالب محمود ييارس، الذي شيارك يف تصميم 
املركبية إن تكلفة التشيغيل لن تكيون باهظة، »فأنت تسيتخدم الهواء 
املضغوط باألسياس، وال تحتاج إىل دفع ثمن الوقود وأيضا ال تحتاج إىل 
التربيد«. ويتطلع الفريق اآلن إىل الحصول عى تمويل لتوسييع املرشوع 

وإنتاج كميات كبرة من املركبات.

 22M11-IL من املقرر أن يحصل الجيش الرويس عام 2019 عى طائرة
املحدثية، والتي يطلق عليهيا الطيارون »طائرة حرب النجوم«، بسيبب 

األجهزة اإللكرتونية العرصية واملعقدة فيها.
وتشير صحيفة »إيزفيستيا« إىل أن الطائرة ستصبح مقر قيادة متعدد 
الوظائف بعيد انتهاء جميع عمليات التحديث، بحيث تسيتطيع توجيه 

القوات الربية والجوية والفضائية يف الوقت نفسه.
كما سيتزود كل طائرة من نيوع 22M11-IL بأجهزة إلكرتونية حديثة 
ووحيدة إعيادة إرسيال ووحيدة متكاملية أوتوماتيكية لنظيم التحكم 

األرضية والجوية.
ومين املفرتض أن تخضيع لعمليات التحديث خميس طائرات من طراز 

22M11-IL، أولها تلك التي حلقت ألول مرة عام 1982.

احتساب وقت النوم الضائع بسبب اإلنرتنت
أجيرى علمياء جامعية بوكونيي اإليطالية 
دراسية تحليليية عين العالقية بيني رسعة 
اإلنرتنت الفائقة وفرتة النوم للمشياركني يف 

دراستها.
وقيد بينيت نتائج الدراسية التحليليية التي 
 Journal of Economic Behavior نرشت يف
الراحية  وقيت  أن   and Organization

ملسيتخدمي اإلنرتنيت فائيق الرسعية يقيل 
بمقيدار 25 دقيقية، بيل إن مين يمتلكيون 
إنرتنت فائق السييييييرعة ينامون أقل من 
6 سياعات، ما يعادل ثالثة أربياع املدة التي 

ينامها من ال يستيييييخدمون اإلنرتنت.
ويالحيظ أن تأثير اإلنتييييرنيت عى النوم 
بالنسيبة للفئات العمرية من 18-30 سنة، 

أكثير من فئيات العمر األخيرى، حيث يصل 
الفرق يف مدة النوم بينهم إىل 70 دقيقة.

ويؤثير اإلنييييرتنيت فائيق الرسعية كذلك 
يف نوعيية النيوم ال يف مدته فحسيب، فوفقا 
ملعلوميات الخبيييييراء فيإن مسيتخدمي 
اإلنرتنت يسيتيقظون بإحساس عدم الرضا 

عن نومهم.

تقول دراسة رافضة لنظرية »منع 
حجيب  إن  الحيراري«  االحتبياس 
األرض  لتربييد  الشيمس  أشيعة 
لين ينقيذ البرشية من آثيار التغر 

املناخي.
وسيابقا، تكهن باحثيون أن حقن 
جزيئيات الغاز يف الغيالف الجوي، 
من شأنه تخفيض ارتفاع درجات 
الحرارة العاملية، بميا فيه الكفاية 

ملنع موت املحاصيل الزراعية.
ولكن الباحثني الذين قاموا بتحليل 
اآلثار املاضية للثيورات الربكانية، 
أظهروا أن حمايية الغالف الجوي 
ترض املحاصيل بقدر ما تساعدها.

وخلصوا إىل أن تربيد الغالف الجوي 
باألسياليب املتبعية، سييؤثر عيى اإلنتاجية 
بسيبب الحد مين ضوء الشيمس، ميا يجعل 
العملية غر فعالة كوسييلة لوقف االحتباس 

الحراري العاملي.
وحدثيت بعيض العملييات السيابقة للتربيد 
العاملي، بسيبب الغازات املنبعثة أثناء الثورات 
الربكانيية الضخمية. ويعتقد بعيض الخرباء 
أن البيرش يمكنهيم حقن جزيئيات مماثلة يف 

الغالف الجوي. ويمكن أن يسياهم هذا األمر 
يف تربيد األرض بشكل مصطنع، للتخفيف من 
ظاهرة االحتباس الحراري الناتجة عن زيادة 

مستويات ثاني أكسيد الكربون.
بيركان  انفجيار  أدى  املثيال،  سيبيل  وعيى 
Pinatubo، إىل حقن حوايل 20 مليون طن من 
ثاني أكسييد الكربييت يف الغيالف الجوي، ما 
أدى إىل انخفاض ضوء الشيمس بنسبة حوايل 
2.5%، وخفض متوسط درجة الحرارة العاملية 

بنحو نصف درجة مئوية.
ويعيد هذا النيوع من الهندسية 
مين  الشمسيية،  الجيولوجيية 
الطرق املقرتحة ملساعدة البرشية 
االحتبياس  تأثيرات  إدارة  عيى 

الحراري.
وميع ذليك، تشير النتائيج التي 
توصيل إليها باحثون من جامعة 
كاليفورنيا، بيركي، إىل أن هذه 
التكنولوجييا قد ال تكيون فعالة 

كما هو متوقع.
ويقول الكاتب الرئييس، جوناثان 
بروكتيور، وهيو أحد مرشيحي 
درجة الدكتوراه بقسم االقتصاد 
جامعية  يف  وامليوارد  الزراعيي 
كاليفورنييا، إن »تظلييل الكوكيب ييؤدي إىل 
الحفاظ عى برودته، ما يساعد املحاصيل عى 
النمو بشكل أفضل. ومع ذلك تحتاج النباتات 
أيضا إىل أشيعة الشمس لتنمو، لذا فإن حجب 

ضوء الشمس يمكن أن يؤثر عى النمو«.
وأضياف موضحا: »بالنسيبة للزراعية، فإن 
التأثرات غر املقصودة للهندسة الجيولوجية 

الشمسية، متساوية يف الحجم مع الفوائد«.

حجب الشمس لن ينقذ البرشية!
وجيدت دراسية شيملت أكثر من 
جمييع  يف  شيخص  ملييون   3.3
أنحياء العاليم، أن األفيراد الذيين 
ينامون أكثر من الالزم معرضون 
لخطر الوفاة املبكرة بنسيبة أكرب 

من غرهم.
واكتشف الباحثون أن األشخاص 
الذي ينامون أكثر من 8 سياعات، 
أكثر عرضة للوفاة مقارنة بأولئك 

الذين ينامون أقل من 7 ساعات.
وأوضحت الدراسة أن النوم لفرتة 
طويلة يزيد مين مخاطر اإلصابة 
والسيكتات  القليب  بأميراض 
الدماغية.وقيال الباحثيون، مين 
جامعات كيي ومانشسيرت وليدز 

ورشق Anglia، إنه يجب اعتبار النوم املفرط 
»عالمة« عى الصحة السيئة. وكتبوا يف مجلة 
الجمعية األمريكية للقلب، أن أحد التفسرات 
يتمثيل يف أن الحصيول عى الكثير من النوم، 
يعني الحد من ممارسية التمارين الرياضية، 
ما يزيد من مخاطر تعرض األشخاص ملشاكل 

يف القلب.
ولكن من املرجح أن األشخاص، الذين ينامون 

لفرتة طويلة، يعانون بالفعل من مشياكل لم 
يتم تشخيصها.

وجميع الباحثون نتائج 74 دراسية سيابقة 
للتوصيل إىل هذه النتائيج، وكتبيوا: »ترتبط 
فيرتة النيوم الطويلة بزييادة خطير اإلصابة 
بأميراض القلب والرشاييني، وكذلك األمراض 
املصاحبة للتعب، مثل االضطرابات االلتهابية 
املزمنة وفقر الدم. كما أن الحالة االجتماعية 
واالقتصادية املنخفضة والبطالة، والنشياط 

البدني املنخفيض، عوامل ترتبط 
أيضا بالنوم مطوال«.

وزاد معدل الوفيات بنسيبة %14 
بالنسبة لألشخاص الذين ينامون 
ميدة 9 سياعات يف الليلة، يف حني 
ارتفع الخطر بنسبة 30% بالنسبة 
ألولئك الذين ناموا 10 ساعات، مع 
ارتفاع خطر الوفاة لديهم بنسبة 
56%، بسيبب السيكتة الدماغية. 
وكان األفيراد الذيين ينامون مدة 
11 سياعة، أكثير عرضية للوفاة 

املبكرة بنسبة %47.
وقال الدكتور تشون شينغ كوك، 
من جامعية كيي، إن »لدراسيتنا 
تأثيرا هاما عى الصحية العامة، 
حيث تبيني أن النيوم املفرط هيو عالمة عى 
ارتفياع مخاطير اإلصابية بأميراض القليب 

واألوعية الدموية«.
وأضاف كيوك: »تتمثل الرسيالة الهامة يف أن 
النيوم غير الطبيعي هو عالمية عى مخاطر 
مرتفعية ألميراض القلب واألوعيية الدموية، 
وينبغي إيالء املزيد من االهتمام الستكشياف 

مدة وجودة النوم، أثناء فحص املريض«.

متى يعرضك النوم خلطر الوفاة املبكرة؟


