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االمام علي )عليه السالم(

إّياك والبغي؛ فإّنه يجعـل الّصرعـة 

ويحّل بالعامل به العبر

ص2قادة النرص يعيدون تقييم مفاوضات تشكيل الكتلة األكرب: العراق لن ينجح إذا ارهتن باجندات اقليمية أو دولية

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص2 الرافدين يعلن شمول املتقاعدين بسلف تصل اىل )10( ماليني دينار

النائب املحمداوي يقدم حزمة توصيات لرئيس الوزراء ملعاجلة شحة وتلوث مياه البرصة

رئيس حركة صادقون هيدد برفع دعوى قضائية عىل القيادات االمنية التي تعتدي عىل املتظاهرين السلميني

حوار »الساعات األخرية« بني الكتل السياسية
       المستقبل العراقي / عادل الالمي

حّتى مس�اء أم�س األحد، ظلّ�ت األحزاب 
والكتل السياسية تخوض حوار الساعات 
األخرية قبل انعقاد الجلس�ة األوىل للربملان 
الي�وم االثن�ن، إال أن ال يشء ق�د توض�ح 
لتش�كيل »الكتل�ة األك�رب« الت�ي بدورها 
تس�تطيع تشكيل الحكومة العراقّية. وقد 
طغى التنافس داخل األحزاب عىل املناصب، 
وهو األمر ال�ذي زاد من تعطي�ل التوّصل 
إىل التحالف�ات. ورش�حت القوى الس�نية 
كالً م�ن أس�امة النجيفي نائ�ب الرئيس، 
ومحمد الحلبويس محافظ األنبار، وطالل 

الوطني�ة  ائت�الف  يف  القي�ادي  الزوبع�ي 
بزعامة نائب الرئيس أياد عالوي لرئاس�ة 
الربمل�ان، فيم�ا رش�حت الق�وى الكردية 
ملنصب رئيس الجمهورية كالً من هوشيار 
زيباري وزير الخارجية السابق القيادي يف 
الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة 
مس�عود بارزان�ي، ومال بختي�ار القيادي 
يف ح�زب االتح�اد الوطني الكردس�تاني، 
لك�ن القيادي�ة يف االتحاد عقيل�ة الرئيس 
السابق جالل طالباني شددت يف بيان عىل 
أن منص�ب رئي�س الجمهورية من حصة 
االتح�اد، ودع�ت قيادة حزبه�ا إىل اختيار 
أح�د األعض�اء األكف�اء مم�ن يتمتع�ون 

بخربة وتجربة ونضال مس�تمر للمنصب، 
بحسب قولها. 

ه�ذه الخالفات داخل التحالفات الس�نّية 
إىل مرش�حن،  التوص�ل  والكردّي�ة ع�ىل 
عّطل�ت من التوصل إىل االلتئام باملحورين 
تحال�ف  األول  يض�م  ال�ذي  الش�يعين، 
س�ائرون والن�ر والحكم�ة، فيما يضم 
الثان�ي الفت�ح ودول�ة القان�ون، إضافة 
بالطب�ع إىل الرشوط التي يح�اول األكراد 
والس�نة فرضه�ا.  وكش�ف النائ�ب ع�ن 
تحالف الفت�ح حنن القدو ع�ن تفاصيل 

الجلسة األوىل ملجلس النواب.
التفاصيل ص2

النفط تعلن ارتفاع 
الصادرات واإليرادات لشهر 

آب مقارنة بتموز

العمل تعلن توزيع
 »750« راتب معني متفرغ يوميًا 

بني املدنيني والعسكريني

أفتتاح اكرب مركز للتسوق 
فـي بـغـداد

خالفات داخل الكتل الكردية والسنية على مرشحي رئاسة اجلمهورية والربملان.. ونقاش »التحالفات« مستمر حتى »اجللسة األوىل«
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حتقيق الكرخ تصدق أقوال مهريب نفط أقدموا عىل ثقب أنبوب يف الدورة
العـراق يعلـن رفضـه لـ »التـدخـالت اخلـارجيـة« فـي الشـأن الداخـلـي

مجاهري فرنسا
 ترشـح مبابــي للكـرة 

الـذهـبـيـة
ص3 ص3 ص3

روسيا ترد عىل االسفتزازات األمريكية بـ »مناورات واسعة« يف املتوسط
      بغداد / المستقبل العراقي

ب�دأت روس�يا من�اورات عس�كرية يف البح�ر 
املتوس�ط، بعد أيام من عبور مدم�رة أمريكية 

املياه الدولية للمتوسط.
وتق�ول الق�وات الروس�ية إن من ش�أن هذه 
املناورات َصّد هجمات صاروخية، قد ت�ش�نها 
الطائرات والغواص�ات. وتأتي املناورات يف ظل 
اتهامات روسية لواشنطن، بالتحضري لرضبة 

عسكرية ضد مواقع للنظام السوري.
م�ن جهة أخرى، ذكرت النرشة الدولية لتحذير 
األس�طول  أن   ،NOTAM والس�فن  الطائ�رات 

الرويس س�يغلق اعتب�ارا من الجمع�ة منطقة 
املياه الدولية يف البحر املتوسط عشية مناورات 

واسعة النطاق يف املنطقة.
وح�ددت النرشة، إحداثي�ات املنطقة املغلقة يف 
املي�اه الدولية قرب الحدود البحرية الس�ورية 
التي س�يمنع فيه�ا تحلي�ق الطائ�رات املدنية 
ومرور الس�فن اعتبارا من الس�اعة السادسة 

من الجمعة بتوقيت دمشق.
وكان القائ�د الع�ام للقوات البحرية الروس�ية 
األم�ريال فالديم�ري كورول�وف قد كش�ف بأن 
سفن األسطول الشمايل وأسطول بحر البلطيق 
املش�اركة يف املناورات، قطعت أكثر من 4500 

ميل بحري للوصول إىل منطقة إجرائها.
كما عربت س�فن أس�طول قزوين نهر الفولغا 
وقن�اة فولغ�ا–دون ونهر ال�دون للوصول من 
بح�ر قزوي�ن إىل البحر األس�ود، قب�ل أن تبلغ 

املتوسط عرب مضائق البحر األسود.
ويشارك يف املناورات 24 سفينة حربية وسفينة 

إسناد، وغواصتان، و34 طائرة.
ووس�ع الجيش الرويس يف اآلونة األخرية نطاق 
مناوراته العس�كرية وس�ط توت�رات متكررة 
م�ع الغ�رب، كم�ا توس�عت عالقات موس�كو 
العس�كرية مع بكن، يف ظل التوتر املستمر مع 

الواليات املتحدة عىل وجه التحديد.

 اخلارجية تصدر بيانا عن وجود صواريخ باليستية 
إليران يف العراق: ادعاءات بال دليل

التظاهرات تتجدد يف البرصة: قطع طرق رئيسية 
2وجتمعات أمام حقول النفط 2

       بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وزارة التخطيط، أمس األحد، عن 
تقديمه�ا دراس�ة تتضمن اقام�ة مدينة 
ادارية جديدة يف مدينة بغداد ضمن محور 
)املدائن – بس�ماية( وبمس�احة ترتاوح 
م�ن 30-50 كيل�و مرت مرب�ع، ليتم نقل 
الوزارات والدوائر اليها، فيما يتم تحويل 
االماكن التي تش�غلها الوزارات حاليا إىل 

مركز مدني يف قلب مدينة بغداد.
لل�وزارة  الرس�مي  املتح�دث  وق�ال 
تلق�ت  بي�ان  الهن�داوي، يف  عبدالزه�رة 
ان  من�ه  نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
»إقامة ه�ذا املرشوع الحي�وي جاء بناء 
وج�رت  ال�وزارة  اعدته�ا  دراس�ة  ع�ىل 
مناقش�تها باس�تفاضة من قب�ل الكثري 

م�ن الجه�ات ذات العالق�ة وم�ن بينها 
االمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء واللجنة 
العليا لالستثمار واإلعمار ووزارة االعمار 
واالس�كان والبلدي�ات ومحافظ�ة بغداد 
وأمانة بغداد والهيأة الوطنية لالستثمار 
والبنك املركزي العراقي ومركز التخطيط 
االقليم�ي والح�رضي يف جامع�ة بغ�داد 
وكلي�ة التخطي�ط العمران�ي يف جامع�ة 
الكوفة«. وبن ان »الدراس�ة تم رفعها إىل 
مجلس الوزراء بهدف مناقشتها واقرارها 
يف الجلس�ات املقبل�ة، وتتضم�ن انش�اء 
املدين�ة االداري�ة الجديدة واملرك�ز املدني 
يف العاصم�ة بغ�داد«. ولف�ت الهن�داوي 
إىل، ان »وزارة التخطي�ط س�تتوىل العمل 
ع�ىل تحدي�د املوق�ع التفصي�ي للمدينة 
االداري�ة بمس�احة 30 -50 كيل�و م�رت 

مربع بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة 
االرض  تخصي�ص  اج�راءات  واكم�ال 

للمرشوع«. 
وأشار إىل ان »املرشوع يتطلب قيام وزارة 
التخطي�ط بالعمل عىل اع�داد التصاميم 
االساس�ية والتفصيلي�ة للمدينة االدارية 
يف ضوء حاج�ة الوزارات ومؤسس�اتها، 
فضال عن القيام بتطوير املنطقة املمتدة 
م�ن نص�ب الش�هيد إىل نص�ب الجن�دي 
املجه�ول والتي تضم معظ�م الوزارات يف 
الوق�ت الراه�ن مما يؤهله�ا يف ان تكون 
مركزا مدنيا جديدا يف مدينة بغداد يشتمل 
واالجتماعي�ة  الثقافي�ة  الجوان�ب  ع�ىل 

والسياحية«.

التفاصيل ص2

العراق خيطط إلقامة »مدينة إدارية« تضم الوزارات
 يف األطراف 

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/
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       المستقبل العراقي / عادل الالمي

حّتى مساء أمس األحد، ظلّت األحزاب 
ح�وار  تخ�وض  السياس�ية  والكت�ل 
الس�اعات األخرية قبل انعقاد الجلسة 
أن  إال  االثن�ن،  الي�وم  للربمل�ان  األوىل 
ال يشء ق�د توض�ح لتش�كيل »الكتلة 
األكرب« التي بدورها تستطيع تشكيل 
الحكومة العراقّية. وقد طغى التنافس 
داخ�ل األح�زاب ع�ى املناص�ب، وهو 
األمر الذي زاد م�ن تعطيل التوّصل إىل 

التحالفات.
ورشحت القوى السنية كالً من أسامة 
ومحم�د  الرئي�س،  نائ�ب  النجيف�ي 
األنب�ار، وطالل  الحلب�ويس محاف�ظ 
الزوبع�ي القيادي يف ائت�الف الوطنية 
بزعام�ة نائ�ب الرئي�س أي�اد عالوي 
لرئاس�ة الربملان، فيما رشحت القوى 
الكردية ملنصب رئيس الجمهورية كالً 
من هوش�يار زيباري وزير الخارجية 
السابق القيادي يف الحزب الديمقراطي 
الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، 
وم�ال بختيار القيادي يف حزب االتحاد 
الوطني الكردستاني، لكن القيادية يف 
االتحاد عقيلة الرئيس الس�ابق جالل 
طالباني شددت يف بيان عى أن منصب 
رئيس الجمهورية من حصة االتحاد، 
ودع�ت قي�ادة حزبه�ا إىل اختيار أحد 
األعضاء األكفاء ممن يتمتعون بخربة 
وتجرب�ة ونض�ال مس�تمر للمنصب، 
الخالف�ات  ه�ذه  قوله�ا.  بحس�ب 

داخ�ل التحالف�ات الس�نّية والكردّية 
ع�ى التوص�ل إىل مرش�حن، عّطل�ت 
م�ن التوص�ل إىل االلتئ�ام باملحورين 
الش�يعين، ال�ذي يض�م األول تحالف 
سائرون والنرص والحكمة، فيما يضم 
الثاني الفتح ودول�ة القانون، إضافة 
يح�اول  الت�ي  ال�روط  إىل  بالطب�ع 

األكراد والسنة فرضها. 
وكش�ف النائ�ب ع�ن تحال�ف الفتح 
حن�ن الق�دو ع�ن تفاصيل الجلس�ة 

األوىل ملجلس النواب.
وقال القدو إن “الجلسة األوىل ملجلس 
النواب س�تعقد يف القاعة الدس�تورية 
للربملان يف تمام الساعة الحادية عر 
صباح�ا بع�د تس�ليم رئي�س مجلس 

النواب السابق سليم الجبوري رئاسة 
املجلس إىل رئيس السن”.

وأضاف ان “الجلس�ة س�تبدأ بخطاب 
م�ن الرئي�س الس�ن وم�ن ث�م ترديد 
القسم الدستوري للنواب لبدء الفصل 
التريعي الجديد وبعدها يتم التداول 
بن الكتل السياس�ية من اجل تشكيل 

الكتلة األكرب”.
وتاب�ع الق�دو، أن “تأجي�ل الجلس�ة 
او تحويله�ا اىل مفتوح�ة غري ممكن 
لذل�ك س�يتم رفعه�ا للتداول بس�بب 
عدم وجود اتفاق مس�بق عى ترشيح 
رئي�س للربملان ونائبي�ه لحن االتفاق 

عى الرئاسات الثالث”.
بدوره، أعلن تحالف “املحور الوطني” 

الكت�ل  م�ع  الح�وار  اس�تمرار  ع�ن 
الكردستانية من اجل الخروج بصيغة 

توافقية لالنضمام إىل الكتلة األكرب.
وق�ال املتحدث باس�م التحال�ف ليث 
الدليم�ي إن “ح�وارات تحالف املحور 
مع الكتل الكردستانية مستمرة لغاية 
االن من اجل الخروج بصيغة توافقية 
لالنضمام إىل الكتلة األكرب”، مشريا إىل 
أن “نتائج املباحثات مع جميع الكتل 
الكردية بدون اس�تثناء كانت إيجابية 
للحفاظ عى العملية السياسية وعدم 

االخالل بالتوقيتات الدستورية”.
وأضاف الدليمي، أنه “خالل الساعات 
القادم�ة س�تتضح مالم�ح اجتم�اع 
الطرف�ن والتوج�ه نحو ق�رار موحد 

يضمن ألحد الطرفن س�واء يف الفتح 
والقان�ون تش�كيل الكتل�ة األك�رب أو 
س�ائرون والن�رص والحكمة تش�كيل 

الكتلة األكرب”.
الح�زب  يف  القي�ادي  اك�د  ب�دوره، 
الديمقراطي الكردستاني النائب ماجد 
ش�نكايل أن حوارات الوف�د الكردي يف 

بغداد ستكون مكثفة.
وقال شنكايل إن “وفد االتحاد الوطني 
والح�زب الديمقراطي رشع�ا، صباح 
)األحد( يف حوارات مكثفة مع مختلف 
الكتل السياسية لتحديد موقفه بشأن 
االنضم�ام للكتل�ة االك�رب”,  موضحا  
ان “الح�وارات ستس�مر وربم�ا حتى 
صب�اح )االثنن( قبيل انعقاد جلس�ة 

االفتتاح”.
واضاف ش�نكايل، أن “الوف�د الكردي 
يتمتع بصالحيات واس�عة، فضال عن 
اتصاالته املبارشة م�ع قيادة الحزبن 
لبي�ان املواق�ف”، مبين�ا أن�ه “اذا لم 
تتحقق رغباتنا فاننا سوف لن نشارك 
بالحكوم�ة وطبع�ا هذا الق�رار يعود 

لقيادة الحزبن الرئيسن”.
وكان عضو الوفد الكردي ش�وان طه 
كش�ف يف ترصي�ح ع�ن ط�رح الوفد 
الك�ردي املش�رك ورقة عم�ل كردية 
موح�دة خالل مفاوضات�ه مع القوى 
السياسية, مشريا اىل ان الوفد املشرك 
لديه صالحي�ات اإلع�الن الفوري عن 
التحال�ف الجديد يف ح�ال موافقة اي 

طرف عى املطالب.

       بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وزارة التخطيط، أمس األحد، 
ع�ن تقديمها دراس�ة تتضم�ن اقامة 
مدين�ة ادارية جدي�دة يف مدينة بغداد 
ضم�ن مح�ور )املدائ�ن – بس�ماية( 
وبمس�احة تراوح م�ن 30-50 كيلو 
مر مربع، ليتم نقل الوزارات والدوائر 

اليه�ا، فيما يتم تحوي�ل االماكن التي 
تشغلها الوزارات حاليا إىل مركز مدني 

يف قلب مدينة بغداد.
لل�وزارة  الرس�مي  املتح�دث  وق�ال 
عبدالزه�رة الهن�داوي، يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان 
»إقام�ة ه�ذا امل�روع الحي�وي جاء 
ال�وزارة  بن�اء ع�ى دراس�ة اعدته�ا 

وجرت مناقشتها باستفاضة من قبل 
الكثري من الجه�ات ذات العالقة ومن 
بينه�ا االمانة العامة ملجل�س الوزراء 
واللجن�ة العلي�ا لالس�تثمار واإلعمار 
ووزارة االعم�ار واالس�كان والبلديات 
ومحافظة بغداد وأمانة بغداد والهيأة 
الوطني�ة لالس�تثمار والبن�ك املركزي 
العراق�ي ومركز التخطي�ط االقليمي 

والح�ري يف جامع�ة بغ�داد وكلية 
التخطيط العمراني يف جامعة الكوفة«. 
وبن ان »الدراسة تم رفعها إىل مجلس 
الوزراء بهدف مناقش�تها واقرارها يف 
الجلس�ات املقبل�ة، وتتضمن انش�اء 
املدينة االدارية الجديدة واملركز املدني 
يف العاصمة بغ�داد«. ولفت الهنداوي 
إىل، ان »وزارة التخطيط ستتوىل العمل 

ع�ى تحديد املوق�ع التفصييل للمدينة 
االداري�ة بمس�احة 30 -50 كيلو مر 
مرب�ع بالتنس�يق م�ع الجه�ات ذات 
العالق�ة واكمال اج�راءات تخصيص 

االرض للمروع«. 
وأش�ار إىل ان »امل�روع يتطلب قيام 
وزارة التخطي�ط بالعم�ل ع�ى اعداد 
والتفصيلي�ة  االساس�ية  التصامي�م 

حاج�ة  ض�وء  يف  االداري�ة  للمدين�ة 
ال�وزارات ومؤسس�اتها، فض�ال ع�ن 
القي�ام بتطوي�ر املنطق�ة املمتدة من 
الجن�دي  نص�ب  إىل  الش�هيد  نص�ب 
املجهول والتي تض�م معظم الوزارات 
يف الوق�ت الراه�ن مما يؤهله�ا يف ان 
تك�ون مرك�زا مدنيا جدي�دا يف مدينة 
بغداد يش�تمل عى الجوان�ب الثقافية 

واالجتماعية والسياحية«.
س�يكون  امل�روع  »ه�ذا  ان  وب�ن 
ل�ه اهمي�ة كب�رية يف تحس�ن الواقع 
الحري واالداري للعاصمة بغداد من 
خالل انفتاح العاصم�ة عى االطراف 
وس�حب الزخم الحاصل يف املركز، ويف 
ذات الوق�ت يتح�ول مرك�ز املدينة إىل 

مركز مدني مهم«.

       بغداد / المستقبل العراقي

ه�ددت حرك�ة صادق�ون التابع�ة اىل 
محافظ�ة  يف  الح�ق  اه�ل  عصائ�ب 
الب�رصة برف�ع دع�وى قضائي�ة ع�ى 

قي�ادة عمليات الب�رصة وكل القيادات 
االمنية واملنتسبن الذين قاموا باطالق 
النار عى املتظاهرين الس�لمين الذين 
يطالب�ون بأبس�ط الحق�وق الرعية 
وهي توفري مياه الرب. وقال »رئيس 

الحركة والنائ�ب عن محافظة البرصة 
عدي ع�واد ككتلة صادق�ون تابعة اىل 
عصائ�ب اه�ل الح�ق  نرفض اس�لوب 
قيادة عمليات البرصة من خالل اطالق 
النار عى املتظاهرين الس�لمين الذين 

خرج�وا باملظاهرات مطالبن بأبس�ط 
الحقوق الرعية وهي توفري املياه فهم 
يش�اهدون عوائلهم يومي�اً  يتعرضون 
للموت  جراء ملوحة املياه وتلوثها دون 
ان تضع الحكومة والجهات املعنية اي 

حلول عاجل�ة للكارثة البيئية التي تمر 
به�ا املحافظ�ة .  ودع�ا »ع�واد جميع  
املتظاهري�ن الذي�ن تعرض�وا لالعتداء   
لتوكيل املحامن الذي�ن وكلتهم حركة 
صادق�ون التابعة لعصائ�ب اهل الحق 

بإقام�ة  الفوري�ة  املب�ارشة  لغ�رض 
الدع�وى القضائي�ة يف حاله اس�تمرار 
السلمن. وبن  املتظاهرين  اس�تهداف 
»عواد انه يف حال اس�تمرار اس�تهداف 
املتظاهري�ن الس�لمن فانن�ا  كحركه 

صادق�ون س�وف نتدخ�ل ملواجهة كل 
م�ن يعتدي عى املتظاهرين الس�لمين 
ومع�ارك العصائب ض�د تنظيم داعش 
ليس�ت ببعيده وقائ�د عمليات البرصة 

عى علم جيد بها.

خالفات داخل الكتل الكردية والسنية على مرشحي رئاسة اجلمهورية والربملان.. ونقاش »التحالفات« مستمر حتى »اجللسة األوىل«

حوار »الساعات األخرية« بني الكتل السياسية

       بغداد / المستقبل العراقي

استقبل خالد العبيدي قيادات من إئتالف النرص 
للبح�ث يف الحراك الس�يايس الجاري لتش�كيل 
الكتلة األكرب، وإعادة تقييم املفاوضات الجارية 
قبل انعقاد جلس�ة النواب ي�وم االثنن 3 أيلول 
)سبتمرب( 2018، كما بحثوا أهم املحاور التي 

س�تطرح يف املفاوضات املق�رر إجراؤها اليوم 
)االحد(.وأكد املجتمعون عى رضورة التمس�ك 
باملبادئ التي تأس�س إئتالف النرص من أجلها 
وهي رفض املحاصص�ة أو أية محاولة إلعادة 
تش�كيل الكيان�ات الطائفي�ة الت�ي ل�م تقدم 
للعراق خالل السنوات املاضية سوى خطابات 
الحق�د والكراهي�ة والتهجري والقت�ل ومنحت 

العصابات اإلرهابية الفرصة الحتالل نحو ثلث 
األرايض العراقي�ة قبل تحريره�ا بجهود أبناء 

العراق الغيارى.
كما دعا القادة يف إئتالف النرص، جميع القادة 
السياس�ين اىل تغليب مصلحة العراق والعمل 
م�ن أج�ل العراقي�ن وتحقي�ق مطالبه�م يف 
حي�اة حرة كريمة، واالبتع�اد عن الترصيحات 

واملواقف السياس�ية املتش�نجة التي لن تخلق 
اج�واء ايجابية ملس�تقبل العملية السياس�ية، 
السيما وإن البعض يسعى اىل تصوير مايجري 
ع�ى إنها خ�الف ب�ن معس�كرين خارجين، 
مش�ددين يف الوقت نفس�ه ع�ى أن العراق لن 
ينج�ح إذا ارتهن مس�تقبله الس�يايس وقراره 

الوطني بأجندات دولية أو إقليمية.

قادة النرص يعيدون تقييم مفاوضات تشكيل الكتلة األكرب: العراق لن ينجح إذا ارهتن 
باجندات اقليمية أو دولية

العراق خيطط إلقامة »مدينة إدارية« تضم الوزارات يف األطراف 

رئيس حركة صادقون هيدد برفع دعوى قضائية عىل القيادات االمنية التي تعتدي عىل املتظاهرين السلميني

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الخارجية، أم�س االحد، رفضها 
أي تدخل يف الشأن العراقي الداخيل.

ودع�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 

العراق�ي« نس�خة من�ه، اىل »االلت�زام بذل�ك 
واح�رام ارادة العراقين وم�ا يتصل بالتعبري 
ع�ن طموحاتهم يف تش�كيل حكوم�ة وطنية 
التغ�ادر لون�اً مكوناتي�اً أو حجم�اً سياس�ياً 
وتحقق للش�عب تطلعاته يف النمو واالزدهار، 

مس�تندًة يف تحقي�ق ذل�ك اىل رؤي�ة وطني�ة 
جامعة مبدئها الدستور العراق��ي والقوانن 

النافذة«.
وتابع البي�ان ان »الخارجي�ة تؤكد أيضا عى 
الراكات االس�راتيجية الفاعل�ة مع الدول، 

ويف مقدمته�ا اتفاقي�ة االطار االس�راتيجي 
م�ع الوالي�ات املتح�دة االمريكي�ة، الت�ي من 
ش�أنها تعزيز العالقات بن البلدين يف مختلف 
املجاالت االمنية والتنموية بما يحفظ س�يادة 

العراق وسلطان مؤسساته الدستورية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت مص�ادر أمنية، أم�س األح�د، خروج 
تظاه�رات احتجاجي�ة يف ع�دد م�ن مناط�ق 

محافظة البرصة بسبب تردي الخدمات.
وذكر مصدر يف الرطة، ان نحو 150 محتجا 

تجمع�وا عند املدخ�ل الرئييس لحق�ل نهر بن 
عمر النفطي يف البرصة، صباح أمس، وس�ط 
تصاعد التوتر يف املدن الجنوبية بس�بب س�وء 

الخدمات العامة والفساد.
وأوض�ح مس�ؤولون يف الحق�ل ال�ذي تديره 
رشكة نفط الب�رصة الحكومية، إن »عمليات 

اإلنتاج تسري بش�كل طبيعي«، علما ان انتاج 
الحقل النفطي يصل إىل 44 ألف برميل يوميا.

كم�ا أق�دم متظاهرون يف منطق�ة كرمة عيل 
بالب�رصة عى قطع طري�ق رئييس، وذلك عى 
خلفية املطالبة بالخدمات وايجاد فرص عمل 
للعاطل�ن، وقد أدى قط�ع الطريق اىل حدوث 

زخم مروري كبري مع توقف لحركة السري.
وتشهد محافظة البرصة بشكل يومي خروج 
تظاه�رات احتجاجي�ة يف معظ�م مناطقه�ا 
للمطالب�ة بتوفري الخدم�ات من ماء وكهرباء 
للعاطل�ن ومحارب�ة  وايج�اد ف�رص عم�ل 

الفساد.

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الخارجي�ة،  وزارة  أص�درت 
األح�د، بيان�اً بش�أن األنب�اء الت�ي 
»جماع�ات  تلق�ي  ع�ن  تحدث�ت 
مسلحة عراقية« صواريخ باليتسية 
م�ن إي�ران. وق�ال املتحدث باس�م 

ال�وزارة أحم�د محج�وب يف بي�ان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »وزارة الخارجية العراقية 
تستغرب من االدعاءات التي ساقها 
تقرير صحفي حول تلقي جماعات 
مس�لحة عراقية صواريخ بالستية 

من إيران«.

 وأض�اف محج�وب، أن�ه »يف الوقت 
ال�ذي تؤكد في�ه ال�وزارة أن العراق 
تقاري�ر  ع�ى  بال�رد  مل�زم  غ�ري 
صحفية ال تمتلك دليال ملموسا عى 
إدعاءتها ومزاعمها، فإنها تؤكد أن 
جميع مؤسس�ات الدول�ة العراقية 
ملزم�ة وملتزم�ة باملادة الس�ابعة 

من الدس�تور والتي تنص عى عدم 
اس�تخدام األرايض العراقية مقراً أو 
ممراً ألي عمليات تستهدف أمن أي 

دولة أخرى«.
وكانت وكال�ة أنباء »رويرز« نقلت 
يف تقري�ر لها ع�ن مص�ادر إيرانية 
وعراقية وغربي�ة أن طهران قدمت 

باليس�تية ل�«جماع�ات  صواري�خ 
موالية لها« يف العراق.

وكان معاون رئيس األركان اإليراني 
الفري�ق قدير نظامي نفى، الس�بت 
)1 أيل�ول 2018(، أن تكون طهران 
ق�د زودت أي »جماعة« بالصواريخ 

يف العراق.

العراق يعلن رفضه لـ »التدخالت اخلارجية« يف الشأن الداخيل

التظاهرات تتجدد يف البرصة: قطع طرق رئيسية وجتمعات أمام حقول النفط

 اخلارجية تصدر بيانًا عن وجود صواريخ باليستية إليران يف العراق: ادعاءات بال دليل

        بغداد / المستقبل العراقي

قدم النائ�ب عن محافظ�ة البرصة ضمن 
كتلة الفضيلة جمال املحمداوي حزمة من 
التوصيات لرئيس الوزراء لغرض معالجة 
وحل ازم�ة محافظ�ة البرصة ع�ى املدى 

القريب واملتوسط.
وقّدم املحمداوي دراسة كاملة عن أوضاع 

املي�اه يف الب�رصة، وم�ا ه�ي متطلب�ات 
املحافظة ملعالجة األزمة.

وجاءت التصويات بنحو 4 صفحات، حيث 
تّم تسليمها إىل مكتب رئيس الوزراء.

و ج�اءت ه�ذه التوصي�ات بع�د زي�ارات 
اكادمي�ن  م�ع  ومناقش�ات  تفقدي�ة 
ومختص�ن من محافظ�ة البرصة أجراها 
املحمداوي بغية التوصل إىل حلول ناجعة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مجلس القض�اء األعى، أمس االحد، 
عن تصديق أقوال متهمن اعرفوا بتهريب 
نف�ط بعد عمل ثقب أنبوب يف أنبوب نفط، 
جنوب�ي بغ�داد. وق�ال املتحدث الرس�مي 
ملجلس القضاء األعى القايض عبد الستار 
بريقدار يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »محكم�ة تحقيق الكرخ 
صدّق�ت أق�وال متهم�ن اعرف�وا برسقة 
النفط الخام بعد استئجار منزل يف منطقة 
ال�دورة، وأقدم�وا ع�ى عمل ثق�ب يف أحد 

أنابيب النفط املارة بالقرب من املنزل«.

وأض�اف بريق�دار، أن »املتهم�ن اعرف�وا 
ب�أن كمي�ات النف�ط املرسوق�ة تب�اع يف 
الس�وق الس�وداء«، الفت�ا إىل أن »املحكمة 
تولت تصدي�ق اعرافاته�م واتخذت كافة 
اإلج�راءات بحقه�م وفق�اً ألح�كام املادة 
الرابع�ة/1 م�ن قانون مكافح�ة اإلرهاب 
بغية إحالتهم اىل املحكمة املختصة«. وكان 
قائ�د رشطة نفط الوس�ط العمي�د الركن 
الحقوق�ي مالك عبد الرض�ا املالكي اعلن، 
االربع�اء )8 آب 2018(، ع�ن ضب�ط وكر 
لتهري�ب النفط الخام م�ن االنبوب املغذي 
ملصفى ال�دورة عرب منزل جنوب�ي بغداد، 

مشريا اىل القبض عى أحد املتهمن.

النائب املحمداوي يقدم حزمة توصيات لرئيس الوزراء 
ملعاجلة شحة وتلوث مياه البرصة

حتقيق الكرخ تصدق أقوال مهريب نفط أقدموا
 عىل ثقب أنبوب يف الدورة

     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرافدين، أمس األحد، عن شمول املتقاعدين 
املدني�ن والعس�كرين بس�لفة املرصف الت�ي تمنح عن 

طريق أدوات الدفع االلكروني.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه ان�ه »تقرر من�ح مبلغ الس�لفة 
للمتقاعدين غري املس�تلفن ليصبح املبلغ )3 أو 5 أو 8 أو 

10( مالين دينار«.
ودعا املرصف »املتقاعدين لزيارة فروع املرصف املخصصة 
للتقديم عليها« مش�ريا اىل انه »بإمكان املتقاعدين التأكد 
من شمولهم بالسلفة الدخول عى الرابط املوجود والذي 

تم اإلعالن عنه مسبقاً.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1740( االثنين  3  ايلول  2018 حمليات3

 

   ذي قار / المستقبل العراقي

أعلن�ت ش�عبة الرقابة الصحي�ة يف مقر قطاع قلعة س�كر 
للرعاي�ة الصحية األولية ، ع�ن ضبط 50 طنا من مادة الرز 

غري الصالحة لالستهالك البرشي يف قلعة سكر.
وق�ال مس�ؤول ش�عبة الرقاب�ة الصحي�ة يف مق�ر القطاع 
فرحان حميد كاظم يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي« ،ان 
»الش�احنه املحملة بمادة الرز والت�ي تزن 50 طنا )اربعون 
طن�ا رز فيتنامي وعرشة أطنان رز امريك�ي (  تم ضبطها 
عند املدخل الش�مايل ملحافظة ذي قار يف سيطرة الفجر من 
قبل وحدة مكافحة الجريمة املنظمة وبالتنسيق مع شعبة 

الرقابة الصحية يف مقر القطاع ».
وأشار اىل انه » تم إجراء الكشف االويل عىل املادة فتبني غش 
غذائي  حس�ب نظام األغذية رقم 29 لس�نة 1982 وحسب 
امل�ادة الس�ابعة فق�رة )ب( وذلك لوجود تغي�ري يف صفاتها 
الفيزياوي�ة ) الطع�م والرائحة واملظهر ( وحس�ب املادة 8 
الفق�رة )أ( اس�تخدام عب�وات وأغلفة )الكي�س( لعالمات 
عاملي�ة وعربية و وطنية لرتويج امل�ادة الغذائية االقل جودة 

وإن تلك االغلفة غري مغلقة بشكل نظامي.

   بغداد / المستقبل العراقي

س�جل سوق العراق لألوراق املالية ، تداول بنحو 1٣٧ مليار سهم 
خالل شهر اب املنرصم بمشاركة 5٦ رشكة مساهمة.

وقال املدير التنفيذي للس�وق طه احمد عبد الس�الم يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، ان« شهر اب املايض نظم السوق 
18 جلس�ة تداول لألوراق املالية حيث صادف خالل الشهر عطلة 
عيد األضحى، ال فتا اىل ان الس�وق س�جل تداول أسهم 5٦ رشكة 
مساهمة بلغ عدد أسهمها املتداولة 1٣٧.٤05 مليار سهم بقيمة 

بلغت 51.٤٣٣ مليار دينار من خالل تنفيذ 5٣9٧ عقد
واكد، ان »مؤرش أس�عار األس�هم املتداول�ة٦0  ISX  اغلق يف اول 
جلس�ة تداول يف ش�هر اب عىل 5٧٤.٦8 نقطة فيم�ا اغلق يف اخر 
جلس�ة عىل 5٦1.٤٤0 نقط�ة ومقارنة مع اغالق يف اخر جلس�ة 
من ش�هر تموز الذي بلغ 582.٤٤ نقطة منخفضا بذلك املؤرش يف 

شهر اب بنسبة ٣.٦٪ .

   بغداد / المستقبل العراقي

اطلقت هيئة الحش�د الش�عبي يف النجف 
االرشف ، حمل�ة إليص�ال مياه الرشب اىل 

محافظة البرصة.
وق�ال مس�ؤول الهيئ�ة االس�تاذ قاس�م 
»املس�تقبل  تلقت�ه  بي�ان  يف  الخاقان�ي 
العراق�ي«، ان�ه » تح�ت ش�عار حش�دنا 
انس�اني اطل�ق مكت�ب النج�ف االرشف 
التابع لهيئة الحش�د حملة إليصال املياه 
املعدنية اىل اهايل البرصة وذلك بمش�اركة 

حمالت الدعم اللوجستي يف املحافظة«.
واض�اف انه »اطلقنا ه�ذه الحملة لجمع 
اك�ر عدد من قناني املياه املعدنية املعبئة 
إلغاثة اهلنا يف البرصة خصوصا يف املناطق 
الس�كنية الت�ي تعاني من ش�حة وتلوث 
املياه يف املحافظ�ة«. الفتا اىل ان »الحملة 
القت مش�اركة واس�عة من قب�ل املواكب 

الحسينية وحمالت الدعم اللوجستي«.
هذا وتش�هد محافظة الب�رصة ازمة ماء 
عقب ارتفاع نس�بة امللوحة وعدم وصول 

االطالقات املائية الكافية لها.

هيئة احلشد يف النجف 
األرشف تطلق محلة إليصال 

مياه الرشب اىل البرصة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعدت امانة بغداد خطة متكاملة لإلستعداد ملوسم االمطار املقبل 
عر عدد من اإلجراءات العاجلة لتنظيف وتسليك شبكات املجاري 
وفتح االنسدادات وتأهيل املحطات ضمن قاطع بلدية الكاظمية« 
.وذك�رت مديري�ة العالق�ات واالعالم يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، ان » دائرة بلدية الكاظمية بارشت إستعداداتها املبكرة 
ملوس�م االمط�ار عىل وفق خط�ة تضمنت عدة اج�راءات لضمان 
تش�غيل محطات وخطوط نقل وترصي�ف مياه الرصف الصحي 

واالمطار بكامل طاقاتها التصميمية ».
واضافت ان » مالكات قس�م املجاري قامت باضافة مولدة ثانية 
اىل محطة عبد املحس�ن الكاظمي بس�عة )k.v )1500 وهي االن 
بط�ور الصيان�ة بالدائرة االنتاجي�ة واجراء اعم�ال الصيانة عىل 
محط�ات الش�الجية واملحي�ط والن�واب   ».وبين�ت ان » الدائ�رة 
تمكنت من حل مش�كلة انقط�اع التيار الكهربائي يف محطة خط 
الطوارئ بالتعاون مع وزارة الكهرباء عر إس�تثنائها من القطع 
املرمج  لضمان اس�تمرار تش�غيل املحطات بال توقف الس�يما يف  

اثناء هطول االمطار.

أمانة بغداد تعد خطة استعدادًا 
ملوسم االمطار

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط عن ارتف�اع الصادرات واإليرادات 
املتحققة لشهر آب مقارنة بشهر تموز.

وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة عاصم جه�اد يف بيان 
تلقته, »املس�تقبل العراق�ي« إن »مجم�وع الكميات 
املصدرة من النفط الخام لشهر آب  املايض من الحقول 
النفطي�ة يف وس�ط وجن�وب الع�راق  بلغ�ت اكثر من 
)111( مليونا و )٦1( الفا و)٦18( برميال  ، بايرادات 
بلغت اكثر من  )٧( مليارات و)٧29 ( مليونا  و )5٧( 
ال�ف دوالر ، فيما لم تس�جل االحصائية صادرات من 

حقول كركوك«.
وأض�اف جهاد, أن »املعدل اليومي للصادرات بلغ )٣( 
مالي�ني و)58٣( الف برميل«, مبيناً أن »معدل س�عر 

الرميل الواحد بلغ  )٦9,59٣( دوالراً.

النفط تعلن ارتفاع الصادرات واإليرادات لشهر آب 
مقارنة بتموز

    المستقبل العراقي/  مصطفى الرحابي 
    تصوير - احمد محمد 

عىل انغام املوس�يقى واالف�راح واالهازيج 
السياس�يني  م�ن  كب�ري  ع�دد  وبحض�ور 
والرملاني�ني ورجال االعمال واملس�تثمرين 
ورجال االمن  وبعض املثقفني واالعالميني  
افتت�ح الي�وم يف بغ�داد اك�ر مرك�ز وف�ر 

للتسوق الكائن  يف بغداد منطقة املسبح 
وق�ال رضغام الحكاك صاح�ب مركز وفر 
للتس�وق يف ترصيح صحفي ل�«املس�تقبل 
العراق�ي« ان فك�رة امل�رشوع جائتنا بعد 
تحس�ن الوضع االمني يف الع�راق وانتصار 
»داع�ش  تنظي�م  ع�ىل  البطل�ة  قواتن�ا 
االرهابي«< اضاف رضغام  أن العراق عىل 
وش�ك االنضمام إىل باق�ي جريانه من دول 
الخليج يف مجال االستثمار و تطوير املراكز 
التجاري�ة والرتفيهي�ة عر أحد مش�اريعه 
لديت�ا مرشوع�ات يف  العل�م  املقبل�ة م�ع 

محافظة بابل ومحافظة كربالء املقدسة 
ى ب�  واش�ار: إن »املرشوع الجديد واملس�مَّ
)مرك�ز وف�ر للتس�وق الغذائ�ي واملنزيل يف 
بغ�داد( س�وف يرى الن�ور قريب�اً يف بغداد 
الحبيب�ة  الواق�ع وس�ط العاصم�ة ضمن 
منطق�ة تقاط�ع املس�بح وامل�رشوع ه�و 
بمس�احة قدره�ا)2000(  م�رتاً مربعاً« ، 

مش�ريا اىل أن »ه�ذه الخط�وة االقتصادية 
الكبرية ق�د جاءت يف ظل التحس�ن االمني 
ال�ذي يش�هده االقتص�اد العراق�ي وبع�د 
ص�دور دراس�ة دولي�ة جديدة.ومن جهة 
اخرى تحدث صهيب الحكاك نائب صاحب 
امل�رشوع ل�« املس�تقبل العراق�ي« ان هذا 
العمل  االقتصادي واالستثماري والتجاري 
يعود اىل ش�عبنا العراقي العظي�م ، ان هذا 

الرصح التجاري الحديث هو اول تجربة يف 
الع�راق بعد ع�ام 200٣ .  وأفاد الحكاك ان 
املرشوع تأس�س بسواعد العراقيني بنسبة 
100٪ علم�ا ان العم�ل اس�تمر لف�رتة 18 
شهر بتكلفة ثالث ماليني وخمسمائة الف 
دوالر )٣،5( حيث  تم العمل بايادي عراقية  
 )1000( ح�وايل   التاس�يس  يف  واش�رتك 
عامل عراقي،مشريا اىل ان السلع املوجودة 

باملركز اكثر من  )8500( نوع من السلعه 
التجارية مش�ريا اىل ان لدينا فرعني اخرين 
يف محافظ�ة الحل�ة واالخ�ر يف محافظ�ة 
كرب�الء  مما يحفز االقتص�اد العراقي غري 
النفط�ي يف البالد فضالً عن تعزيزه لزيادة 
للمواطنني«.وأضاف  االس�تهالكي  اإلنفاق 
صهيب الحكاك  نقالً عن الرئيس التنفيذي 
ملركز وافر للتس�وق لدينا  مركز للتس�وق 

يف » كربالء لالس�تثمار«  إن »الرؤية املقبلة 
حول م�رشوع )وفر للتس�وق( هو لتزويد 
العراق بمكانة بارزة عىل خريطة التس�وق 
يف املنطقة ، حيث س�يضمُّ املرشوع الجديد 
ما وصفها ب� )املجمعات الغذائية املذهلة( 
من مس�احات البيع بالتجزئة وفق الطرق 
الحديث�ة ، فض�اًل عن توف�ريه للمتطلبات 
الالزم�ة أمام املواطني�ني لعرض عالماتهم 
التجاري�ة ومنح رواد املول تجربة تس�ّوق 
فريدة من نوعها وبطرق س�تجعل )مركز 
وفر للتسوق( أكر مرشوع للتسوق . واكد 
صهيب الح�كاك اىل أن »املرشوع ذا الكلفة 
التقديري�ة البالغ�ة ثالث�ة مالي�ني ونصف 
دوالر س�يضمُّ مركزاً تجارياً غذائي ومنزيل 
ذا طابق�ني وف�ق تصميم مك�ّون من اربع 
حارات للمارة وهو : مركز التسوق  ، وصالة 
األلعاب ، ويحاول العراق منذ سنوات جذب 
رؤوس األموال األجنبية لتطوير اقتصادها 
يف مج�االت الصناعة خاصة النفطية منها 
واإلسكان واس�تخراج النفط والغاز، وذلك 
لحاجته من األم�وال الالزمة لتطوير البنى 
التحتية واإلعم�ار، إال أن مراقبني يؤكدون 
ان ع�دم  اهتمام الدول�ة بالقطاع الخاص 
وخلو قوانني االس�تثمار فيه من ضمانات 
كبرية للمستثمرين وغياب قوانني أخرى ما 
زالت عقبات امام تطور االقتصاد بالشكل 

املطلوب.

أفتتاح اكرب مركز للتسوق يف بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

تواص�ل املالكات الهندس�ية والفنية يف فرع 
توزي�ع كهرب�اء الرصاف�ة التاب�ع للرشكة 
العامة لتوزيع كهرباء بغداد حمالتها برفع 
التجاوزات الحاصلة عىل الشبكة الكهربائية 

يف جانب الرصافة«.

ل�«املس�تقبل  ورد  لل�وزارة  بي�ان  واف�اد 
العراق�ي«، ان » الحم�الت تضمن�ت رف�ع 
)92( مصب�اح هالوجين�ي يف مرك�ز قضاء 
املدائ�ن واملناطق التابعة ل�ه, اىل جانب رفع 
التجاوزات يف حي العروبة وقرية فنجان عىل 
مغذي�ات )2 و 5 مدائن( ورف�ع التجاوزات 
عن )80( طباش�ة عائدة الصحاب بحريات 

االسماك«.
 وكذل�ك رف�ع تبادل تغذية ب�ني مغذيات )٣ 
سلمان ( خلف منطقة التجارة وبني مغذي 
)5 مدائ�ن), فض�اًل ع�ن رف�ع التج�اوزات 
الحاصل�ة يف محلت�ي) 9٦0 و 958(, وكذلك 
رفع التجاوزات الحاصل�ة من قبل املولدات 

االهلية يف املحالت )9٧٧، 9٦9، 95٤(.

الكهرباء: مالكات توزيع بغداد تواصل محالهتا برفع 
التجاوزات احلاصلة عىل الشبكة يف الرصافة

  بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
ع�ن اس�تمرار هيئة رعاي�ة ذوي االعاقة 
واالحتياج�ات الخاص�ة بتوزي�ع روات�ب 
املع�ني املتف�رغ، مش�رية اىل توزي�ع ٧50 
رات�ب مع�ني متف�رغ يوميا ب�ني املدنيني 
والعسكريني. وقال املتحدث باسم الوزارة 
عم�ار منع�م يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
ذوي  رعاي�ة  »هيئ�ة  ان  العراق�ي«، 
االعاق�ة واالحتياجات الخاصة مس�تمرة 
بتوزي�ع راتب املعني املتف�رغ بني املدنيني 
والعس�كريني من محافظة بغداد لألشهر 
)ايار، وحزيران، وتموز( بواقع 510 االف 
دين�ار ل�كل مس�تفيد الفت�ا اىل ان الهيئة 

تس�تمر بتوزيع الرواتب بني املس�تفيدين 
يف يومي الجمعة والسبت«.وأضاف منعم 
ان »الهيئ�ة تق�وم بتوزي�ع الروات�ب بني 
٧50 مستفيداً يوميا بواقع 500 مستفيد 
العس�كريني،  م�ن  و250  املدني�ني  م�ن 
مش�ريا اىل ان عدد املشمولني براتب املعني 
املتفرغ م�ن املدنيني يف بغ�داد بلغ 5٧80 
مس�تفيداً فيما بلغ عدد املس�تفيدين من 
العس�كريني 1٦85 مس�تفيداً«.وتابع ان 
»هيئة رعاي�ة ذوي االعاقة واالحتياجات 
الخاص�ة بانتظ�ار زي�ادة التخصيصات 
املالي�ة إلط�الق رواتب املس�تحقني لراتب 
املع�ني املتف�رغ م�ن املس�جلني يف قاعدة 
بياناتها منذ العام 201٦ ولفتح الشمول 

للمستحقني الجدد.

العمل تعلن توزيع »750« راتب معني متفرغ يوميًا بني املدنيني والعسكريني

    بغداد / المستقبل العراقي

أطل�ق م�رصف الرافدين بالتع�اون مع رشك�ة )كي( ، 
قرض�ا جدي�دا للمتقاعدين الذي يس�مح بالحصول عىل 

مبلغ ٣ ، 5 ، 8 ، 10 ماليني دينار .
وق�ال املدي�ر التج�اري لرشك�ة )ك�ي( احم�د كاظم ان 
»الرشاك�ة بني امل�رصف والرشك�ة قدمت أفض�ل نظام 
لتموي�ل املتقاعدين بس�لف مالي�ة ميرسة، الفت�ا اىل ان 

السلف تقدم اىل حاميل بطاقة كي وماسرت كارد«.
وأش�ار كاظم اىل ان »فرتة التس�ديد تمتد اىل ٦0 شهراً،« 
مبين�ا ان »التع�دد باملنتجات وس�هولة الحص�ول عليها 
يعكس مدى تطور املدفوعات يف البالد، باعتماد تكنلوجيا 
متط�ورة تتناغم وتعليمات البنك املركزي التي يحث عىل 

اعتمادها للنهوض بواقع املدفوعات يف عموم مناطق العراق 
وتوسيع مساحة الشمول املايل«.

ولف�ت اىل »إمكانية الحصول عىل الس�لفة عن طريق فروع 
مرصف الرافدي�ن املنترشة يف عموم مناط�ق البالد، وتوثيق 
طل�ب الق�رض بس�هولة ع�ر البصم�ة وتخوي�ل املرصف 

باستقطاع مبلغ التس�ديد« منوها اىل ان »القرض يقدم 
اىل املستفيدين من حاميل بطاقة كي وماسرت كارد«.

وبني ان »الرشكة قامت بتعديل بعض العمليات االجرائية 
لشمول بطاقات ماس�رتكارد املعتمدة عىل الرقم الرسي 
ال البصم�ة ليت�م التاك�د من حام�ل البطاقة وش�مولة 
بمب�ادرة االقراض من الرافدي�ن )بصمتي تكفلني( بعد 
اجراء عملي�ات العناية الواجبة وتطم�ح الرشكة لجعل 
خيار البصمة متاح ايضا عىل بطاقات ماسرتكار ضمن 
خطط املنتجات الجدي�دة لعام 2019«.وذكر ان »رشكة 
ك�ي الوطنية تعمل ع�ىل تقديم منتج�ات ال تثقل كاهل 
املواطن العراقي ويسرية وال تحمله اعباء مالية اضافية، 
كما ان رشكات عاملية مثل رشكة فيزا تس�عى يف خطتها 
لعام 2020 بجعل تفويض الحركات املالية عىل شبكتها 
يتم بالطريقة البايومرتي�ة مما يجعل منظومة كي مفخرة 

وطنية من ناحية التصميم واالداء.

الرافدين ورشكة »كي« يطلقان قرضًا جديدًا للمتقاعدين

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مكتب املفت�ش العام يف وزارة التجارة عن 
صدور حكم قضائي بالسجن ملدة سبع سنوات 
بح�ق موظف يعم�ل يف الرشكة العام�ة لتجارة 

الحبوب.
ونقل بيان للوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
عن املفتش العام مؤيد عيل الس�اعدي قوله انه 
»م�ن خالل الجه�ود الرقابية املبذول�ة من قبل 
مكت�ب املفت�ش العام تم الكش�ف ع�ن حاالت 
التالع�ب والتزوير الت�ي قام به�ا املوظف الذي 
يعم�ل أمني صن�دوق يف رشكة تج�ارة الحبوب 

باختالس مبلغ تجاوز ال� 500 مليون دينار«.
وأك�د انه »بعد إحالة املوضوع للتحقيق االداري 
وبجه�ود حثيث�ة م�ن قب�ل موظف�ي املكت�ب 

اس�تكملت االج�راءات التحقيقي�ة والقانونية 
واملحاك�م  النزاه�ة  هي�أة  اىل  رفع�ت  حي�ث 

املختصة«.
وأش�ار اىل ان »محكم�ة الجناي�ات املختص�ة 
بقضاي�ا النزاه�ة وع�ىل ض�وء تلك االج�راءات 
والتحقيقات القانونية اصدرت حكما بالسجن 
ملدة س�بع س�نوات بحق املوظف املتهم بقضية 
االخت�الس«. ولفت البيان اىل ان »مكتب املفتش 
العام لوزارة التجارة مستمر يف رصد املخالفات 
ومحاس�بة املقرصي�ن واحالته�م اىل املحاك�م 
املختصة الخذ الجزاء العادل« داعيا املواطنني اىل 
»التع�اون مع مكتب املفتش الع�ام للتبليغ عن 
حاالت الفساد والتالعب باملال العام عىل االرقام 
الس�اخنة للمك�ت العاملة عىل مدار الس�اعة ) 

.)0٧90٦2٦55٧٧-٦1٣00٦٤50

التجارة: احلكم بالسجن سبع سنوات 
ملوظف  بتهمة االختالس

ضبط »50« طنًا من مادة الرز التالفة 
يف قضاء قلعة سكر بذي قار

سـوق األوراق املاليــة يتــداول 
»137« مليار سهم خالل شهر آب



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1740( االثنين  3  ايلول  2018 اعالنات4

قاسم عبد الرحمن حسين
المدير العام وكالة

رئيس مجلس االدارة

قاسم عبد الرحمن حسين
المدير العام وكالة

رئيس مجلس االدارة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسلة محكملة اسلتئناف صلاح 
الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
يف  الشلخصية  األحلوال  محكملة 

سامراء
العلدد:645/ش/2018                

  التاريخ: 2018/8/30
اىل املدعلى عليله / حسلن محملد 

مصطفى
نرش اعان

أصدرت محكمة األحوال الشخصية يف 
سامراء قرارها املؤرخ يف 2018/8/6 
يف الدعلوى املرقمة 645/ش/2018 
واملقاملة ملن قبلل املدعيلة )فريال 
تصديلق  واملتضملن  علي(  حسلن 
 2009/8/20 الخارجلي  اللزواج 
واثبات نسلب االطفال )ايمن وماك 
وحيلدر وكلرار( ولثبلوت مجهولية 
محلل اقامتلك حسلب رشح القائم 
بالتبليلغ املبلغ املفوض املنسلوب اىل 
مركز رشطة املعتصم واشعار املختار 
)رميض مطر صالح( مختار منطقة 
املعتصم واملصدق من املجلس املحي 
لناحية املعتصم  فقد قررت املحكمة 
بتبليغك بواسطة صحيفتن يوميتن 
محليتن وعند علدم حضورك وعدم 
االعرتاض والتمييلز عىل قرار الحكم 
املذكور خال شلهر من نرش االعان  
فان القرار يكتسب الدرجة القطعية 

وفق القانون.
مع التقلدير...

القايض
احمد إبراهيم رمضان

لللللللللللللللللللللللللللللل
جمهورية العراق

مجلس القضاء األعىل
رئاسلة محكملة اسلتئناف صلاح 

الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء

يف  الشلخصية  األحلوال  محكملة 
سامراء

العلدد:889/ش/2018                
  التاريخ: 2018/8/28

اىل املدعلى عليله / مصطفلى عبلد 
السام احمد

نرش اعان
اقام املدعي شلاكر نصيف جاسم يف 
889/ش/2018  املرقملة  الدعلوى 
والذي يطلب فيهلا الحكم له بتثبيت 
حضانلة الطفلة )زهلراء مصطفى 
عبد السلام احمد( وملجهولية محل 
اقامتك حسلب رشح القائم بالتبليغ 
القلعة  ومختار واختيارية سامراء/ 
– الركلة ومصادقلة املجللس البلدي 
يف سلامراء علىل ذللك عليله قلررت 
املحكمة تبليغك بصحيفتن يوميتن 
املرافعلة  يلوم  للحضلور  محليتلن 
بتاريلخ 2018/9/12 ويف حالة عدم 
حضلورك او ارسلال من ينلوب عنك 
سلوف تجري املرافعلة بحقك غيابياً 
/889 املرقملة  الدعلوى  يف  وعلنلاَ 

ش/2018. 
مع التقلديلر...

القايض
احمد إبراهيم رمضان

لللللللللللللللللللللللللللللل
جمهورية العراق

مجلس القضاء األعىل
رئاسلة محكملة اسلتئناف صلاح 

الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء

يف  الشلخصية  األحلوال  محكملة 
سامراء

العلدد:2018/6113
التاريخ: 2018/9/2

نرش اعان
قدم املسلتدعية )خديجة خلف عي( 
طللب اىل هلذه املحكملة تطلب فيه 
لزوجهلا  وقيموملة  حجلر  اصلدار 
املفقلود )حسلن محمود حسلن(و 
ابنها )محمد حسن محمود( واللذان 
عليله   2015/3/9 بتاريلخ  فقلدا 
واسلتنادا لقانون رعايلة القارصين 
قلررت املحكملة نلرشه بصحيفتن 
محليتلن لغلرض التثبت ملن حياة 

املفقودين
مع التقدير...

القايض
احمد إبراهيم رمضان

لللللللللللللللللللللللللللللل
تنويه 

املسلتقبل  جريلدة  يف  سلهوا  ورد 
بالعلدد 1٧33يف 16/8/2018القرار 
والصحيلح  3٧3/ش/2018خطلا 
هلو 3٧4/ش/2018 الصلادر ملن 
محكمة األحلوال الشلخصية يف ابي 
غلرق بالعلدد 3٧4/ش/2018 للذا 

اقتىض التنويه
لللللللللللللللللللللللللللللل

تنويه 
املسلتقبل  جريلدة  يف  سلهوا  ورد 
16/8/2018العدد  1٧33يف  بالعلدد 
والصحيح  3٧5/ب/ش/2018خطا 
القرار  هلو 3٧5/ش/2018وكذللك 
3٧3/ش/2018خطا والصحيح هو 
3٧5/ش/2018 الصادر من محكمة 
األحوال الشخصية يف ابي غرق بالعدد 

3٧5/ش/2018لذا اقتىض التنويه
لللللللللللللللللللللللللللللل

اعان
اىل الرشيلك ) هادية ونلاس بلهان ( 
توجب عليك الحضلور اىل مقر بلديه 
النجلف لغرض اصلدار اجلازه بناء 
للعقار املرقلم 83594 /3 حي النداء 
خال علرشه ايلام وبخافه سلتتم 

االجراءات دون حضورك  
طالب االجازه اكرم حميد مطر

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسلة محكمة استئناف صاح الدين 
االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العلدد:2018/6051
  التاريخ: 2018/8/30

نرش اعان
محملد  )فاطملة  املسلتدعية  قدملت 
عباس( طلب اىل هلذه املحكمة تطلب 
فيه اصلدار حجلر وقيموملة لزوجها 
املفقود )محمد مزهر عي( والذي فقد 
بتاريلخ 2016/3/1 عليله واسلتنادا 
قلررت  القارصيلن  رعايلة  لقانلون 
املحكملة نرشه بصحيفتلن محليتن 

لغرض التثبت من حياة املفقود  
مع التقلديلر...

القايض
احمد إبراهيم رمضان

لللللللللللللللللللللللللللللللل
إعان

دائلرة العدل مديرية تنفيذ الحسلينية 
العلدد 14 /  خ / 201٧  التاريلخ 29 

2018 / 8 /
نظرا لوجود ضم عىل بدل املزايدة األخري 
البالغ )٧000000( سبعة ماين دينار 
للعقلار العائد للمديلن ) فاروق محمد 
داود( لقاء طلب الدائن )ياسن خضري 
 80000000000( الباللغ  مهلاوش( 
( ثملان مليلارات  دينلار عراقي عليه 
تقرر فتح املزايدة ملدة ثاثة أيام ابتداء 
ملن اليوم التلايل للنرش فعلىل الراغبن 
املديريلة  هلذه  مراجعلة  باللرشاء 
مسلتصحبا معه التأمينلات القانونية 
البالغلة عرشة ملن املائة ملن القيمة 
املقلدرة وشلهادة الجنسلية العراقية 
خال املدة املذكورة وان رسم التسجيل 
والداللية عىل املشرتي. املواصفات :  1- 
موقعله ورقمه :-  ٧8 م46 الايح يقع 
علىل منفذ بزل فرعي ملن بزل مطرش 
قريلة البوح  حويمد يف الحسلينية 2- 
جنسله ونوعه :- بستان يسقى سيحا 
ممللوك للدوللة 3- حلدوده وأوصافه 
:-  كملا مؤرش يف خارطة الكادسلرتو 
ويوجد فيها عدد من اشلجار والنخيل 
4- مشلتماته :-  يوجد عليها عدد من 
الدور السكنية مساحة البناء 400 م2  
/ 5- مسلاحته :- 25 م و19 أوللك و3 
دونلم 6- درجة العملران :-  جيدة ٧- 
الشاغل :- الرشكاء أنفسهم 8- القيمة 
املقدرة :- سلبعة ماين وسلتون ألف 
دينار عراقي قيمة سهام املدين املباعة 
حسب صورة السجل العقاري والبالغة 
)84014٧( أربعة وثمانون ألف ومائة 
وسلبعة وأربعون دينار سهم من أصل 
أربعلة   ) اللكي )4055040  االعتبلار 
مليلون وخمسلمائة وخمسلون أللف 
وأربعون دينار سلهم علما ان السهام 
املباعلة سلتؤول اىل املديلن أعلاه من 
موروثته املتوفية ) سنية محمود ياسن 
( حسب القسلام النظامي الصادر من 
محكمة بلداءة الرصافة بالعدد 5 / ق 
ان  6 / 2011 علملا   /  1 ن 2011 يف 
املدين هو الوريث الوحيد وان السلهام 
علىل الشليوع  9- البدل بعلد الضم :- 
سبعة ماين وثاثمائة وخمسون ألف 

دينار.   
املنفذ العدل 

محمد رضا الجليحاوي
لللللللللللللللللللللللللللللللل

اعان 
اىل الرشيك / شهاب احمد ثامر 

اقتلىض حضلورك اىل بلديلة التاجلي 
لغرض اسلتخراج اجلازة بناء للقطعة 

املرقمة 8145 / 1 سبع البور .
الرشيك 

سامي حسن هويدي
لللللللللللللللللللللللللللللللل

وزارة  الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون االمن االتحادي

مديرية رشطة الطاقة 
مديريلة رشطلة نفلط الوسلط فوج 
ل  االرشف  النجلف  نفلط  رشطلة 

القانونية
العدد  / ق3654/8

التاريخ2018/8/31
امر قبض

نحن اعضاء ورئيس املجلس التحقيقي 
قررنا اصدار مذكرة قبض وتجري بحق 
املتهلم الهلارب ) ميثلاق طالب مهدي 
عبد العامري( وفق املادة القانونية رقم 
)5( ملن قانون العقوبلات قوى االمن 
الداخي رقم 14 لسلنة 2008 املنتسب 
اىل مديرية رشطة نفط الوسلط ل فوج 
رشطلة نفلط النجلف االرشف مهنته 
رشطلي وأرسلاله الينا مخفلورا حن 

القبض عليه 
املازم اول

حسام حسن ياس
رئيس املجلس التحقيقي

لللللللللللللللللللللللللللللللل
 وزارة  الداخلية

وكالة الوزارة لشؤون االمن االتحادي
مديرية رشطة الطاقة 

مديريلة رشطلة نفلط الوسلط فوج 
ل  االرشف  النجلف  نفلط  رشطلة 

القانونية
العدد  / ق3654/8

التاريخ2018/8/31
امر قبض

نحن اعضاء ورئيس املجلس التحقيقي 
قررنلا اصلدار مذكلرة قبلض وتجري 
بحق املتهلم الهارب )الرشطلي اول / 
حيلدر كاظلم ملوىس( اسلم والدته ) 
شلكرية مهدي ( وفق امللادة القانونية 
رقلم )5( من قانلون العقوبلات قوى 
االملن الداخلي رقلم 14 لسلنة 2008 
يسلكن / بابل ل ناحية ابي غرق ل حي 
الجواد املنتسب اىل مديرية رشطة نفط 
الوسلط ل فلوج رشطة نفلط النجف 
االرشف مهنتله رشطي وأرسلاله الينا 

مخفورا حن القبض عليه 
العقيد

حمزة حسن عي
رئيس املجلس التحقيقي

اعان 
بنلاء عىل الطللب املقدم من السليدة ) 
كاظلم عبيد مهلدي( اللذي يطلب فيه 
تبديلل )لقب( من الزيادي اىل االسلدي 
فملن لديله اعلرتاض مراجعلة هلذه 
املديريلة خلال مدى اقصاها خمسلة 
عرش يوم وبعكسه سلوف تنظر هذه 
املديريلة يف الطللب وفق احلكام املادة 
22 ملن قانون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
والجلوازات  املدنيلة  األحلوال  مديلر 

واالقامة العامة
لللللللللللللللللللللللللللللللل

اعان
رقم االخطار

201٧/54
الداخلي  االملن  قلوى  محكملة  ملن 

الخامسة بالبرصة
اىل املتهلم الهارب العريف نايف عذاب 
جبلار زغري املنسلوب اىل قيلادة حدود 
املنطقلة الرابعلة ملا كنلت متهما وفق 
امللادة / 5 ملن ق ع د رقلم 14 لسلنة 
2008 لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 
2015/9/14 وبملا ان محل اختفائك 
مجهلول اقتلىض تبليغك بهلذا االعان 
علىل ان تحلر املام محكملة قوى 
االمن الداخي الخامسة بالبرصة خال 
ملدة ثاثلون يوما ملن تاريلخ تعليق 
هلذا االعان يف محلل اقامتلك وتجيب 
علن التهمة املوجلة ضلدك وعند عدم 
حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا 
وتحجز اموالك املنقولة والغري منقولة 
ويطللب من املوظفن العمومين القاء 
القبض عليك اينما وجدت وتسليمك اىل 
اقرب سلطة حكومية والزام املواطنن 
الذين يعلمون بمحلل اختفائك باخبار 
الجهات املختصة اسلتنادا للمادة 69/ 
اوال وثانيلا وثالثلا ورابعلا ملن قانون 
اصول املحكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخي رقم 1٧ لسنة 2008
رئيس املحكمة

لللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل

البلرصة  اسلتئناف  رئاسلة محكملة 
االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد : 1889/بحث/2018

التاريخ 2018/8/29
اعان

اىل املدعى عليه / حيدر عي محمد
اقاملت املدعيلة فاطملة نلارص عبلد 
املرقملة  الرشعيلة  الدعلوى  الواحلد 
1889/بحث/2018 ضدك تطلب فيها 
للهجلر وملجهولية  بالتفريلق  الحكلم 
القائلم  رشح  حسلب  اقامتلك  محلل 
بالتبليلغ وتأييد املجلس البلدي ملنطقة 
) البلرصة ل الخراويلة( انك مرتحل 
لجهة مجهولة للذا تقرر تبليغك اعانا 
بصحيفتن محليتن يوميتن للحضور 
امام الباحث االجتماعي لهذه املحكمة 
صبلاح يلوم 2018/9/20 او ارسلال  
وكيلل عنلك وبعكسله سلوف تجري 
املرافعلة بحقلك غيابيلا وعلنلا وفلق 

القانون
القايض

لللللللللللللللللللللللللللللللل 
مجلس القضاء االعىل

البلرصة  اسلتئناف  رئاسلة محكملة 
االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 484/ب/2018

التاريخ 2018/9/2
اىل / املدعلى عليله  الثانلي /  محملد 

لعيبي حسن
اعان

اصدرت هلذه املحكملة قرارها املرقم  
484/ب/2018 وامللؤرخ 2018/5/8 
حكما غيابيا بالزام املدعى عليه محمد 
لعيبلي حسلن واحمد غنلدول جنديل 
بالتكافل والتضامن بتأديتهما للمدعي 
مدير علام ملرصف الرافديلن اضافة 
لوظيفتله مبلغا قلدره )194٧9206( 
تعسلة عرش مليون واربعمائة وتسعة 
وسلبعون اللف ومئتان وسلتة دنانري 
وتحميلهم الفائدة القانونية املرصفية 
البالغلة 8% للفرتة ملن 11/1/201٧ 
ولحن التأدية الفعلية ولتعذر تبليغكم 
ملجهوليلة محل اقامتكم حسلب رشح 
مبلغ مركز رشطة حي الحسلن عليه 
بصحيفتلن  اعانلا  تبليغكلم  تقلرر 
محليتلن يوميتن ولكم حق االعرتاض 
امللدة  خلال  والتمييلز  واالسلتئناف 
القانونيلة وبعكسله سلوف يكتسلب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

محمد نزار هاشم البعاج
لللللللللللللللللللللللللللللللل

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 1٧/ب/2018
التاريخ 2018/4/24

اعان
املدعي / 1 ل دعاء نصيف جاسم

املدعى عليه / عذراء حسن سعيد 
تبيلع محكمة بداءة البلرصة باملزايدة 
العلنية العقار تسلسلل 2358/131٧ 
200م2  ومسلاحته  الكبلري  الربلاط 
وانله عبلارة علن قطعلة ارض خالية 
من املشليدات تقع يف منطقلة القريبة 
ملن املستشلفى الرتكي املشليد حديثا 
فمن لله رغبة باللرشاء مراجعة هذه 
املحكمة مع دفلع التأمينات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدرة والبالغة 
للعقار خمسلة واربعون مليون دينار 
الملر هذه املحكمة وسلتجري املزايدة 
السلاعة الثانية عرش من ظهلر اليوم 
الثاثلون التايل لنرش االعلان ويتحمل 

املشرتي اجور املناداة
القايض

علوان بربوت البزوني
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جلنة البيع واإلجيار 
الثانية يف حمافظة نينوى

إعالن ثاين  )98( الصادر يف 2018/8/15
تعلن اللجنة أعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف أدناه والعائدة ملكيتها إىل مديرية 
بلدية محام العليل  وفقا إلحكام القانون )21( لسنة 2013 املعدل وبطريقة املزايدة العلنية. 
فعلى الراغبلن باإلجيار مراجعة مديرية بلدية محام العليل  وخلالل مدة )15( يوم تبدأ من 
اليوم التايل لنشلر اإلعالن بالصحف مستصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة )50%( من 
القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم األخري من مدة اإلعالن يف مقر البلدية ويتحمل من 
ترسلو عليه املزايدة أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى على إن يقوم بتسديد باقي بدل 
اإلجيار والرسلوم األخرى وإبرام العقد خالل مدة ثالثون يوم من تاريخ تصديق قرار اإلحالة 
وخبالفه يعترب املستأجر ناكال ويعاد اإلعالن عن تأجر امللك وعلى حساب الناكل وحتمله فرق 
البدلن وكافة املصاريف األخرى املرتتبة على ذلك إضافة إىل مصادرة أماناته وعدم السلماح 

له بالدخول باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية محام العليل.
مالحظة: مدة اإلجيار سنة واحدة فقط

العقارات :
1/ تأجري الدكاكن املرقمة )1و2و18و22و23و24و26وخمزن رقم /1و2( املشيدة على   

القطعة املرقمة 65/108م 11   محام العليل من اسواق الشفاء
2/ تأجري الدكان املرقمة )4( املشليدة على جزء ملن القطعة املرقمة 1174/8 م11 محام 

العليل السوق العصري اجلديد   
3/ تأجري الكشك املرقم )2 املشيد على جزء من القطعة املرقمة  1173/1م11 محام العليل 

مقابل محام الرجال  
4/ تأجري منتزه ) أ( على القطعة املرقمة 1/22م11 محام العليل على حافة النهر

5/ تأجري منتزه )ب( على القطعة املرقمة 1/22م11 محام العليل على حافة النهر
6/ تأجري بناية محام املياه املعدنية املشيدة على القطعة املرقمة  1007م11 محام العليل   

7/ تأجري املسقفات )أ/ب/ج/د( املشليدة على القطع املرقمة 17 و18 و973/19 م11 
محام العليل

8/ تأجري البناية املشيدة على القطعة املرقمة 61/101م11 محام العليل 
9/ تأجري كازينو البادية املشيدة على القطعة املرقمة  839 م11 محام العليل

10/ تأجري كازينو العوائل املشيدة على القطعة املرقمة 1254م11 محام العليل
احلقوقي 

عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

جامعة القادسية 
شعبة العقود احلكومية 

اعالنالوحدة القانونية 
تعلن رئاس�ة جامعة القادسية / ش�عبة العقود الحكومية عن اعالن 
مزايدة العلنية الخاصة بإيجار حانوت قسم الطالب يف الحرم الجامعي 
وفق�ا لقانون بي�ع وايجار ام�وال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل 
وتجري املزايدة يف قسم االقسام الداخلية يف تمام الساعة الثانية عرش 
ظه�را وتكون قائم�ة املزايدة مفتوحة ملدة )30( ثالث�ون يوم تبدأ من 
اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف الصحيفة واذا ص�ادف يوم املزايدة عطلة 
رس�مية فتم�دد اىل اليوم ال�ذي يليه من ايام العمل الرس�مي فعىل من 
يرغ�ب باالش�راك يف املزايدة مم�ن له حق االش�راك باملزايدة مراجعة 
الوحدة املالية يف قسم االقسام الداخلية الواقع يف حي العروبة للحصول 
ع�ىل رشوط املزايدة لقاء مبلغ قدره )25000( خمس�ة وعرشون الف 
دين�ار غري قابل للرد مس�تصحبني معهم التأمين�ات القانونية البالغة 
)20%( من القيمة التقديرية علما ان القيمة التقديرية لحانوت قس�م 
الط�الب ) 2000000( مليونني دينار عراقي ويتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة اجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار

اعالن 
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يدة 
)حميد رحيم عبد الحسن( الذي يطلب 
فيه تبديل )لقب( م�ن )العلياوي(  اىل 
)املاجدي(  فمن لديه اعراض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دى اقصاها 
خمس�ة ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق 
احكام امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

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

واالقامة العامة

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من رشكة 
توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة املرقمة / 
3910 يف 2016/9/4 بأس�م / احم�د 
عباس ه�ادي عل�وان فعىل م�ن يعثر 

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

فقدان
فق�دت مني براءة الذم�ة الصادرة من 
الهيئ�ة العامة للرضائب ف�رع النجف 
بتاري�خ   8107 الع�دد  ذي  االرشف 
الوح�دة  اىل  واملعنون�ة   2016/5/24
بأس�م  النج�ف  يف م�رور  التخميني�ة 
)عطية صميت شعيل( فعىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد : 5389

التاريخ 2018/8/29
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بن�اء عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 2018/1/25 
لتسجيل تمام العقار املرقم 1209 محلة الرشادية يف الكوفة اىل 
طالب التسجيل املجدد ورثة عباس عبد الرضا لتسجيله مجددا 
باس�مه بصفته املال�ك حائز للم�دة القانونية ولغ�رض تثبيت 
امللكي�ة املذك�ورة له�ا تمهيدا للتس�جيل وفق اح�كام القانون 
تس�جيل العقاري )43( لس�نة 1971 قررنا اع�الن هذا الطلب 
فع�ىل كل من يدع�ي   بوجود عالقة او حق�وق معينة عىل هذا 
العق�ار تقدي�م ما لديه م�ن بيانات اىل هذه الدائ�رة خالل مدة 
ثالثون يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل للن�رش هذا االعالن وكذلك 
الحضور اىل موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم 
التايل النته�اء مدة هذا االعالن وذلك ألثب�ات حقوقه موقعيا يف 

الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض 
عبد النارص جواد كاظم

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

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 3214/ب2018/3

التاريخ 2018/8/28
اق�ام عليك املدع�ي مصطف�ى حميد مجي�د الدع�وى البدائية 
املرقم�ة اعاله والت�ي يطلب فيه�ا الحكم بإعادة ب�دل الرهان 
املس�تلم من قبلك عن رهن العق�ار املرقم 3/601 حي الجزيرة 
البالغ ع�رشون مليون دين�ار ولثبوت مجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار ح�ي العروبة 
/ 2 حس�ني حس�ن الكالبي عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
اعالنا  بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة 
املص�ادف يف ي�وم 2018/9/17 وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا  وعلنا 

وفق االصول
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 1160/ب2018/2

التاريخ 2018/8/12
اعالن 

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة شيوع العقار  
املرقم 4589/4 م14 مظلوم يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة 
ع�ن بيع العقار املذك�ور اعاله واملبينة اوصاف�ه وقيمته ادناه 
فع�ىل الراغبني بالرشاء مراجعة ه�ذه املحكمة خالل )ثالثون( 
يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا  معه التأمينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق 
ألم�ر محكمة ب�داءة النجف وصادر من م�رف الرافدين رقم 
)7( يف النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش 
من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشري جلب 

هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي 
االوصاف : 

العق�ار املرق�م 4589/4 م14 مظل�وم يف النج�ف وه�ي عبارة 
عن عرصة فارغة تقع عىل ش�اعر وعرض 10 مر وبمس�احة  
اجمالية 350 مر مربع وهي يف منطقة خالية من السكان وان 
القيمة الكلية للعقار مبلغ )6,000,000( س�تة ماليني دينار ال 

غريها
����������������������������������������������������

الحاقا بإعالننا املنشور بجريدة املستقبل العراقي 
بعدده�ا املرق�م )1737( يف 2018/8/29 تعل�ن االمانة العامة 
للعتبة العلوية املقدس�ة عن بيع املواد املس�تهلكة واملستخدمة 
م�ن )اجه�زة كهربائي�ة واثاث مكتب�ي وم�واد مختلفة( وفق 
قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013  فعىل 
من يرغب باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة قسم الشؤون 
القانونية يف العتبة العلوية املقدسة وذلك لالطالع عىل تفاصيل 
امل�واد املذكورة مس�تصحبا مع�ه التأمينات القانوني�ة البالغة 
) 20%( م�ن القيم�ة املق�درة بموجب صك مص�دق معنون اىل 
العتب�ة العلوية  وس�تجري املزاي�دة يف مجمع املق�داد املخزني 
ش�اعر )نجف � كرب�الء(  عامود )235( التاب�ع للعتبة العلوية 
املقدسة وذلك يف الساعة العارشة صباحا من يوم االحد املوافق  
2018/9/16  وذل�ك ملصادفة يوم الجمعة 2018/9/14 ويوم 
الس�بت املص�ادف 2018/9/15 عطل�ة رس�مية ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور نرش واالعالن

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 6960

التاريخ  2018/8/29
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقام�ة م نقب�ل املدع�ي 
)حس�ني نارص عبد( الذي يطلب فيه تس�جيل 
لقب�ه وجعله العرداوي بدال من )الفراغ(  فمن 
لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل مده 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )24( من 
قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 
واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12

اللواء
هيثم فاضل الغريباوي

مدير الجنسية العام وكالة

قاسم عبد الرحمن حسين
المدير العام وكالة

رئيس مجلس االدارة

أ.د. فردوس عباس جابر الطرحيي
رئيس جامعة القادسية
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هاتف بشاشة »تلفزيون«
كش�فت رشك�ة س�وني ع�ن هاتفه�ا الذكي 
الجديد، بتقنية مس�توحاة من سلسلة أجهزة 
التلفزي�ون املتط�ورة التي تصنعه�ا الرشكة، 
تتيح للشاش�ة إظهار الصور واأللوان بشكل 
غ�ر مس�بوق.وقال موق�ع “دي�ي مي�ل” إن 
الرشك�ة اس�تخدمت تقني�ة شاش�ة “أو إل 
تلفزي�ون  شاش�ات  يف  املس�تخدمة  دي”  أي 
“برافي�ا” الرائ�ج يف األس�واق، لتدخله�ا عىل 

هاتف “إكس�بريا إكس زي 3” الجديد.وتتيح 
التقنية ظهور الصور عىل الشاشة بدقة رائعة 
جدا وأل�وان حيوي�ة، تماثل ص�ورة تلفزيون 
“برافي�ا” الذي تصنعه رشكة س�وني، والذي 

يعد من أكثر أجهزة التلفزيون رواجا.
وكشفت س�وني عن الهاتف الذكي الجديد يف 
مؤتمر صحفي بمعرض التجارة التكنولوجي 
يف برلني الجمعة.وس�يعرض “إكسبريا إكس 

زي 3” يف األس�واق ابتداء من 5 أكتوبر املقبل، 
بس�عر 900 دوالر.ويبل�غ حج�م الشاش�ة يف 
الهات�ف الذكي 6 بوصة، وس�رفع من جودة 
الص�ورة املعروض�ة إىل مج�ال حي�وي ع�ايل 
بتقنية “أتش دي أر”.وسيتوفر الهاتف الذكي 
بأربع�ة أل�وان، األس�ود والف�ي واألخ�ر 
واألحمر الغامق، ويحتوي عىل مميزات ذكية، 

منها فتح الهاتف بتحريكه أفقيا فقط.

آثار تلوث اهلواء عىل الصحة
تن�اول تقرير اآلث�ار الخطرة لتل�وث املدن عىل 
صحة اإلنسان، ما يشر إىل أهمية ارتداء األقنعة 

الواقية باألماكن املفتوحة كنوع من الوقاية.
ولفت التقرير، الذي نرشه موقع »بولد سكاي« 
املعن�ي بالصح�ة العام�ة، إىل أن مض�ار التلوث 
الهوائي ال تنحرص يف الجهاز التنفيس فحس�ب، 
ب�ل تتعداه لتش�مل أعض�اء وأجه�زة أخرى يف 
الجس�م، مبين�اً أن التل�وث ل�ه 7 آثار أساس�ية 

ضارة بالصحة وهي:

1- التأثر عىل القلب
أكدت دراس�ة أن التعرض للتلوث ملدة س�اعتني 
يومياً، من ش�أنه التأثر ع�ىل صحة القلب عىل 
املدى البعيد، كون امللوثات تسبب تلفاً يف أنسجة 
القل�ب، ما يس�بب أمراضاً خطرة، كاالنس�داد 

الرئوي املزمن، وتصلب الرشايني.
2- تلف الرئتني

يتس�بب تلوث اله�واء يف تلف الرئت�ني، فبمجرد 
استنش�اق ملوثات الهواء، فإنها تذهب مبارشة 

إىل داخ�ل الرئتني قبل أن تتجه إىل أي عضو آخر، 
وحينما تتسبب امللوثات يف تلف أنسجة الرئتني، 
فإنها تؤدي إىل ظهور أمراض خطرة مثل الربو 

واضطرابات التنفس ورسطان الرئة.
3- العقم عند الرجال

كش�فت دراس�ات أجريت خالل ال� 10 سنوات 
املاضية، عن أن نس�بة العقم يف الرجال والنساء 
قد زادت بش�كل واضح؛ ألسباب متعلقة بنمط 

الحياة الحديثة.

سودوكو

جوجل تشرتي بيانات ماسرت كارد
حص�ل رشكاء جوجل من املعلنني خالل العام املايض عىل 
 Store“ إمكاني�ة الوص�ول إىل أداة جديدة فعالة تس�مى
Sales Measurement” لتتبع ما إذا كانت اإلعالنات التي 
عرضوه�ا عرب اإلنرتنت ق�د أدت إىل حدوث مبيعات ضمن 
متاج�ر فعلية يف الواليات املتح�دة، وقالت الرشكة حينها 
إنه�ا تمتلك حق الوصول إىل ما يق�رب من 70 يف املئة من 
بطاق�ات االئتمان والخص�م يف الواليات املتحدة من خالل 

الرشكاء، دون أن تسميهم.
ويب�دو أن ه�ذه اإلحص�اءات قد جاءت بفض�ل جزء من 
معام�الت ماس�رت كارد Mastercard التي دفعت جوجل 
مقاب�ل الحص�ول عليها، ولك�ن معظم حام�ي بطاقات 

ماس�رت كارد البالغ عددهم 2 مليار ش�خص ليس�وا عىل 
دراي�ة به�ذا التتب�ع الحاص�ل وراء الكوالي�س، وذلك ألن 

الرشكات لم تخرب الجمهور عن الصفقة.
وتأتي ه�ذه املعلومات وفًقا لتقري�ر جديد نرشته وكالة 
بلوم�ربغ، وال�ذي أوضح�ت م�ن خالل�ه إيج�اد جوج�ل 
طريق�ة مثالية لربط اإلعالنات عرب اإلنرتنت بمش�رتيات 
املتاجر م�ن خالل بيانات بطاق�ات االئتمان، حيث جرت 
مفاوض�ات رسية دام�ت لح�وايل أربع س�نوات من أجل 
التوص�ل إىل رشاك�ة تجارية ب�ني جوجل وماس�رت كارد، 
وأعطت هذه الصفقة جوجل قدرة غر مس�بوقة لقياس 
إنفاق املس�تخدمني ع�ىل متاج�ر البيع بالتجزئ�ة، وهو 
ج�زء من اس�رتاتيجية جوجل لتعزيز نش�اطها 
ض�د هجم�ات أم�ازون وغرها م�ن الرشكات. 
وتح�اول جوجل تتبع م�ا إذا كان عادات الرشاء 
ل�دى حام�ي بطاق�ات ماس�رت كارد يف الواليات 
املتحدة ق�د تأثرت خالل العام املايض باإلعالنات 
ع�رب اإلنرتنت فيما يتعلق بعملي�ات الرشاء التي 
تتم يف املتاج�ر الفعلية، ولم تعلن رشكتا جوجل 
وماس�رت كارد بش�كل علني عن هذه الصفقة، 
ول�م ت�دع أي من الرشكت�ني عمالءه�ا يعرفون 
أن عمليات ال�رشاء التي تت�م يف املتاجر الفعلية 
يت�م تتبعها من خالل تاري�خ الرشاء عرب بطاقة 
ماس�رت كارد وترتب�ط بتفاع�الت اإلعالنات عرب 
اإلنرتنت، وقالت كل من جوجل وماسرت كارد إن 
البيانات مجهولة الهوية بهدف حماية معلومات 

التعريف الشخصية.

اصطياد رسطان »الشبح« النادر»فائدة مذهلة« للشاي األخرض
لطاملا اعترب العلماء أن للشاي األخر 
فوائد صحي�ة كبرة لصحة اإلنس�ان، 
أهمها مساعدته عىل فقدان الوزن، إال 
أن بحث�ا جدي�دا توصل إىل فائ�دة تبدو 

أهم بكثر لهذا النبات.
وقالت صحيفة “ديي ميل” الربيطانية 
إن تجربة علمية أجراها باحثون وجدت 
أن استخدام مس�حوق الشاي األخر 
)املاتشا(، يمكن أن يكون مفيدا لعالج 

الرسطان.
وكش�فت التج�ارب أن تن�اول الش�اي 
الخالي�ا  يبق�ي  أن  يمك�ن  األخ�ر 
حي�ث  خم�ود،  حال�ة  يف  الرسطاني�ة 
يس�تنفذ قدرتها عىل االنتشار ويمنعها 

من “تجديد طاقتها”.

جامع�ة  م�ن  باحث�ون  ووص�ف 
“سالفورد” الربيطانية نتائجهم بأنها 
“مث�رة لإلعجاب”، يف وق�ت يواصلون 
في�ه التج�ارب والدراس�ات م�ن أج�ل 
معرفة مدى تأثر الش�اي األخر عىل 

مختلف أنواع األورام.
وقيم العلماء آثار مستخلص “املاتشا” 
ع�ىل الخاليا الجذعية لرسط�ان الثدي، 
الت�ي يمكن أن تتح�ول إىل خلية ورمية 

وتجدد نفسها بنفسها.
ووجدوا أن ه�ذه املادة قادرة عىل جعل 
الخاليا الرسطاني�ة يف حالة خمود، أي 
أنها تمنعها من تجديد نفس�ها ويمكن 
أن تصبح غر نش�طة، مما سيؤدي إىل 

موتها.

باإلمس�اك  أمرك�ي  صي�اد  نج�ح 
برسط�ان بحري نادر ج�دا، قبل أن 
يعي�دوه للبح�ر ألنه “صغ�ر جدا”، 
ولكن صوره التي انترشت أثبتت أن 
فرصة اصطياده تقارب نس�بة 1 يف 

100 مليون.
ونج�ح صي�اد أمركي يدع�ى مايك 
رسط�ان  باصطي�اد  بيلينغ�س 
“أبرص” شفاف اللون، قرب سواحل 
والية كونيكتيكت األمركية، ليلتقط 

له الصور ثم يعيده للبحر.
مي�ل”  “دي�ي  صحيف�ة  وذك�رت 
الربيطاني�ة أن فرص�ة اصطياد هذا 
الن�وع من الرسطان�ات، الذي يلقب 
“بالش�بح” ه�ي 1 يف 100 ملي�ون، 

حيث يعد من األنواع النادرة جدا.
وكتب اتحاد صيادي “مني كوست” 
يف بيان: “هذا الرسط�ان لديه حالة 
جيني�ة خاصة اس�مها “لوس�زم”، 
ش�به  الل�ون  فق�دان  تعن�ي  الت�ي 
الكامل، مما يظهر الرسطان باللون 

الشفاف.
وس�بق للصياد املخ�رم بيلينغس 
أزرق  بمخل�ب  رسط�ان  اصطي�اد 
الل�ون، لكنه ل�م يس�بق أن اصطاد 

الرسطان “الشبح”.
بل�ون  الصغ�ر  الرسط�ان  وظه�ر 
ش�فاف “باه�ر” مم�زوج باألحمر 
واألزرق، وأث�ار انبهار الكثرين عىل 

وسائل التواصل االجتماعي.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة العزيزية 
العدد 139 / ب / 2017 

اعالن 
بناءا ع�ىل القرار الصادر م�ن هذه املحكمة 
بالدع�وى املرقمة 139 / ب / 2017 واملؤرخ 
يف 10 / 4 / 2017 واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع 
العق�ار املرق�م 4 / 2092 م 18 عتبة بيعا – 
عليه قررت املحكم�ة االعالن عن بيع العقار 
اعاله بامل�زاد العلني فع�ىل الراغبني بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة ودف�ع التامين�ات 
القانوني�ة بنس�بة 10% من القيم�ة املقدرة 
للعق�ار والبالغ�ة ) 000 ، 000 ، 115 ( مائة 
وخمسة عرش مليون دينار وستجري املزايدة 
بالس�اعة الثانية عرش ظهرا يف اليوم الثالثني 
واعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل لن�رش االعالن يف 
صحيفت�ني محليتني واذا صادف ي�وم البيع 
عطلة رس�مية ف�ان البيع س�يجري يف اليوم 

الذي يليه.

مواصفات العقار :
دار س�كن مل�ك رصف مس�احتها 208 م2 
بعرض 10م .يتك�ون من طابقني يقع خلف 
ش�ارع الخليج يف قضاء العزيزي�ة الجمعية 
االوىل ق�رب املحكم�ة وال�دار مش�يدة م�ن 
الطاب�وق ومس�قفة بالكونكري�ت املس�لح 

ومجهز باملاء والكهرباء .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة العزيزية 
العدد 138 / ب / 2017 

اعالن 
بناءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة 
بالدع�وى املرقمة 138 / ب / 2017 واملؤرخ 
يف 10 / 4 / 2017 واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع 
العق�ار املرق�م 4 / 2094 م 18 عتبة بيعا – 
عليه قررت املحكمة االع�الن عن بيع العقار 
اعاله بامل�زاد العلني فع�ىل الراغبني بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة ودف�ع التامين�ات 
القانوني�ة بنس�بة 10% من القيم�ة املقدرة 
للعقار والبالغة ) 000 ، 000 ، 85 ( خمس�ة 
وثمان�ون ملي�ون دين�ار وس�تجري املزايدة 
بالس�اعة الثانية عرش ظهرا يف اليوم الثالثني 
واعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل لن�رش االعالن يف 
صحيفتني محليت�ني واذا صادف ي�وم البيع 
عطلة رس�مية ف�ان البيع س�يجري يف اليوم 

الذي يليه .

مواصفات العقار :
دار سكن ملك رصف مساحتها 156 م2 و25 
س�م .يتك�ون من طابق�ني يقع عىل ش�ارع 
الخلي�ج يف قض�اء العزيزي�ة والدار مش�يدة 
من الطابوق ومس�قفة بالكونكريت املسلح 

ومجهز باملاء والكهرباء .

اعالن دعوة 
اىل / السادة مسامهي رشكة ) ارض الوطن للتأمني ( مسامهة خاصة – املحرتمني 

املوضوع / اجتامع اهليئة العامة السنوي 
استنادا الحكام املواد 86 و 87 – ثانيا من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 وتنفيذا 
لق�رار مجلس ادارة الرشكة املتخذ بجلس�ته بتاري�خ 5 / 7 / 2018 – يرسنا دعوتكم 
لحضور اجتماع الهيئة العامة لرشكة ارض الوطن ) مساهمة خاصة ( الذي سينعقد 
يف الس�اعة الع�ارشة من صباح يوم الثالث�اء املواف�ق 18 / 9 / 2018 يف مقر الرشكة 

للنظر يف جدول اعمال االجتماع املدرج يف ادناه وكما يي : 
1 – مناقش�ة تقرير مجلس ادارة الرشكة للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2017 

واملصادقة عليه.
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات والحس�ابات الختامية للرشكة للس�نة املالية 

املنتهية يف 31 / 12 / 2017 واملصادقة عليهما .
3 – مناقشة تعيني مراقب حسابات الرشكة لعام 2018 وتحديد اتعابه وفقا لتعليمات 

مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات 
4 – مناقشة العدول عن قرار الهيئة العامة املؤرخ يف 7 / 12 / 2017 فقرة ) 4 ( منه 

واملتضمنة معالجة الخسارة من الفائض املرتاكم واتخاذ القرار املناسب بشأنه .
5 – مناقشة معالجة الخسارة واتخاذ القرار املناسب بشانها .

6 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة .
7 – انتخ�اب مجلس ادارة الرشكة من خمس�ة اعضاء اصلي�ني ومثلهم احتياط وفق 

احكام املادة 108 / رابعا من قانون الرشكات .
راج�ني من جمي�ع االعضاء الحض�ور اصالة او انابة بموجب س�ند االناب�ة او وكالة 
مصدق�ة من كات�ب العدل عىل ان توجد االنابات والوكاالت قب�ل ثالثة ايام يف االقل من 
املوعد املحدد لالجتماع واس�تنادا الحكام املادة 91 م�ن قانون الرشكات املذكور اعاله 
يف الزمان واملكان املعينني مع ابراز ش�هادة االس�هم بما ينسجم واحكام املادة 94 من 
القان�ون املذك�ور . ويف حالة ع�دم اكتمال النصاب القانوني يؤج�ل االجتماع اىل نفس 
اليوم من االسبوع الالحق يف نفس الزمان واملكان املعينني املصادف يوم الثالثاء املوافق 

.2018 / 9 / 25
رئيس جملس االدارة 

فريد جمبل حسني

القايض 
عباس تاغي حامد

القايض 
عباس تاغي حامد

رئاسة جامعة جابر بن حيان الطبية 
اعالن

)مزايدة علنية للمرة االوىل( 
تعلن رئاسة جامعة جابر بن حيان الطبية / شعبة العقود 
الحكومية عن اجراء املزايدة  العلنية لتأجر النادي الطالبي 
لكلية الطب ملدة سنة واحدة فقط فعىل الراغبني باالشرتاك 
باملزاي�دة العلني�ة املذك�ور اع�اله مراجع�ة مق�ر رئاس�ة 
الجامعة /  ش�عبة العق�ود الحكومية الواق�ع يف محافظة 
النجف االرشف / ش�ارع  نجف � كوفة �  الشارع الخدمي 
لحي االم�ر مقابل معهد العلمني للدراس�ات العليا وخالل 
م�دة )30( يوما ابتداءا من اليوم التايل لنرش االعالن لغرض 
استالمهم لوثائق املزايدة العلنية التي سيكون موعدها ليوم 
الخمي�س 2018/10/4 الس�اعة الع�ارشة صباحا يف مقر 
رئاس�ة الجامعة وفقا للرشوط املرفقة مع االعالن علما ان 
القيمة التقديرية ملبلغ االيجار السنوي هي )6,000,000(  

ستة ماليني دينار فقط

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

اعالن مزايدة رقم 2018/2/48قسم االمالك واالرايض
لبيع عقارات يف منطقة املعقل

تعل�ن الرشكة العامة ملوان�ئ العراق احدى تش�كيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة العلني�ة لبيع العقارات 
البال�غ عدده�ا )10( عقار واملبين�ة ارقامها واوصافها ادناه للم�رة الثانية لعدم تقدم راغ�ب وفقا لقانون 
بي�ع وايج�ار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل وخالل  خمس�ة عرش يوم تبدا م�ن اليوم التايل لنرش 
االعالن يف الجريدة الرسمية التي ستجري يف تمام الساعة العارشة صباحا 18 /2018/9 يف شعبة الخدمات 
الس�كنية ويف حالة وجود عطلة رس�مية بصار لليوم الذي يليه  فعىل الراغبني  باالش�رتاك يف املزايدة العلنية 
تقديم طلباتهم اىل شعبة الخدمات السكنية يف هذه الرشكة واالطالع عىل رشوط املزايدة مستصحبني معهم 
املستمس�كات التالية ) هوية االحوال املدنية  ش�هادة الجنس�ية ) مصورة ( بطاقة السكن مصورة ( ودفع 
تأمين�ات بنس�بة 5% من القيمة املقدرة للعقار بصك مصدق المر الرشك�ة العامة ملوانئ العراق وتتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور االعالن %2 .

العدد/10842/39/5/1
التاريخ 2018/9/2

عزيز هاشم العبيدي
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق
رئيس جملس االدارة

المساحةالمقاطعةرقم القطعةت
425م2 مناصفة45 المعقل الجنوبي18/79
300م2 من اصل 360 م452 المعقل الجنوبي215/79
218م452 المعقل الجنوبي362/44
247م452 المعقل الجنوبي470/44
300م2 من اصل 451 م452 المعقل الجنوبي5438/8
مناصفة 600م2 من اصل 726 م402 المعقل الجنوبي660/19
267م452 المعقل الجنوبي716/50
مناصفة 600م402 المعقل الجنوبي842/15
300م402 المعقل الجنوبي941/31
37173,30 اراضي الميناء الخالية101228/3
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سامال سعيد يغادر أسوار القوة اجلوية
              المستقبل العراقي/ متابعة

وافق�ت الهي�أة االداري�ة لن�ادي الق�وة الجوي�ة 
الرياض�ي، عل�ى طل�ب الالع�ب س�امال س�عيد 
بمغادرة الفريق وعدم االس�تمرار خالل الموسم 

المقبل.
وذكر بيان محترف برازيلي ينضم لنفط الوسط

وص�ل البرازيلي فرناندو، محترف نفط الوس�ط 
الجديد، صباح اليوم األحد، مطار النجف لاللتحاق 

بالفريق ضمن إطار تحضيراته للموسم المقبل.
وقال مدير نفط الوسط مؤيد إبراهيم في تصريح 
صحفي، إن “الالعب البرازيلي وصل مطار النجف 
لالنخ�راط بتدريب�ات الفريق تحضيراً للموس�م 
المقبل تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب 

ماجد نجم”.
وأش�ار إل�ى أن نف�ط الوس�ط باش�ر تحضيراته 
بوقت مبكر للموس�م المقبل، مؤكًدا أنه س�يقيم 
معس�كرا تدريبي�ا داخليا خ�الل األي�ام المقبلة، 
مرجحا أن يكون المعسكر في مدينة أربيل أو في 

العاصمة بغداد.
العالم ن�ادي الجوي�ة تلق�ت جريدة المس�تقبل 
العراق�ي { نس�خة منه اليوم ان�ه “ رغم انخراط 
الالع�ب بتدريب�ات الفري�ق في العاصم�ة بغداد، 
وخالل معس�كر تركيا، اال أنه تقدم بطلب رسمي 
إلدارة الق�وة الجوية وال�كادر التدريبي بمغادرة 

الفريق”. 
واض�اف “ وتق�دم الالع�ب بطلب رس�مي خالل 
معسكر الفريق في تركيا، من أجل الموافقة على 
رحيل�ه وعدم البق�اء مع الق�وة الجوية للمرحلة 
المقبلة، وجاء ف�ي الطلب الخطي بأنه ليس لديه 
رغبة بأن يمثل الفريق وبقائه سوف يكون عائقاً 

للفريق! “.
وتاب�ع “ وعق�دت الهي�أة اإلدارية لن�ادي القوة 
الجوي�ة اجتماعاً مع الكادر التدريبي ومش�رف 
الفريق جاسم غالم لمناقشة طلب الالعب، حيث 
وافق المدرب باس�م قاس�م على طل�ب الالعب 

بالرحيل رغ�م المح�اوالت العديدة من 
ال�كادر التدريبي لبقاء س�امال مع 

توتنهام خيطط للتعاقد 
مع هدف برشلونة

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�فت تقاري�ر صحفية، أن ن�ادي توتنهام 
اإلنجليزي يسعى للتعاقد مع هدف برشلونة، 

وذلك خالل فترة االنتقاالت المقبلة.
وأوضح�ت صحيف�ة “س�بورت” أن الن�ادي 
اإلنجليزي يري�د ضم الهولن�دي فرانكي دي 
يونج، العب فريق أياكس، وذلك بعدما فش�ل 
برش�لونة، في التعاقد معه خ�الل الميركاتو 

الصيفي المنصرم.

وذكرت أن األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، 
المدير الفني للس�بيرز، يري�د تعزيز صفوف 
الفريق في وسط الملعب عن طريق االستفادة 
م�ن خدم�ات الالع�ب الهولندي، ال�ذي ظهر 

بمستوى رائع خالل اآلونة األخيرة.
وأش�ارت إلى أن أياك�س قد أغل�ق الباب في 
وج�ه الن�ادي الكتالون�ي خ�الل الميركات�و 
الصيف�ي، ولكنه�م س�يحاولون ضم�ه ف�ي 
المس�تقبل، بس�بب تمس�ك إدارة البلوجرانا 

بخدمات الالعب.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كريس�تيانو  البرتغال�ي  نج�ل  نج�ح 
رونالدو، ف�ي وضع بصمته خالل أولى 
مبارياته مع فريق الناش�ئين بصفوف 

يوفنتوس.
وس�اهم نج�ل رونال�دو ف�ي تحقي�ق 
االنتصار على فريق لوسينتو، 
بنتيج�ة  الس�بت،  أم�س 

)1-7(، وقدم مباراة أكثر من رائعة.
س�بورت”  “توت�و  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
اإليطالي�ة، فإن نج�ل رونالدو نجح في 
تس�جيل 4 أه�داف “س�وبر هاتري�ك” 
بقميص الس�يدة العجوز ف�ي المباراة، 

وتلقى إشادة كبيرة من الحضور.
ُيذكر أن رونالدو األب، فش�ل حتى اآلن 
في تس�جيل أي هدف، خالل 3 مباريات 
خاضها مع البيانكونيري هذا الموسم.

       بغداد/ المستقبل العراقي
 

تميل الجماهير الفرنسية لترشيح كيليان مبابي، 
مهاج�م باريس س�ان جيرم�ان، لجائ�زة الكرة 

الذهبية ألفضل العب في العالم هذا العام.
وكش�فت قن�اة )آر ت�ي إل( الفرنس�ية، الي�وم 
األح�د، عن نتائ�ج اس�تفتائها حي�ث أيد 44% 
من المش�اركين به فوز مباب�ي بالجائزة، يليه 
أنط�وان جريزمان %18، نجول�و كانتي العب 
وس�ط تشيلس�ي اإلنجلي�زي %7 ث�م رافائي�ل 
ف�اران مداف�ع ري�ال مدري�د %5.وحص�د مبابي 
جائزة أفضل العب ش�اب ف�ي مونديال روس�يا بفضل 
تس�جيله 4 أهداف س�اهمت في تتوي�ج الديوك بكأس 

العالم للمرة الثانية.
وبعد نحو 6 أس�ابيع من تتويج فرنس�ا بكأس العالم، 
طالبت نس�بة 88 % ببقاء ديدييه ديشامب مديرا فنيا 

لمنتخب فرنسا حتى صيف 2020.
وبشأن المباراة القادمة بين ألمانيا وفرنسا في بطولة 
دوري أمم أوروبا، رأى %13 فقط من المشاركين في 

االستفتاء أن األولى بإمكانها الفوز على الديوك.

نجل رونالدو يعوض صيام أبيه 
بسوبر هاتريك

مجاهري فرنسا ترشح مبايب 
للكرة الذهبية

              المستقبل العراقي / متابعة
 

أكد آنخيل دي ماريا، جناح باريس س�ان جيرمان، أن 
الهدف الذي س�جله م�ن ركلة ركنية ف�ي مرمى نيم، 
أمس الس�بت، لم يكن من قبي�ل الصدفة.وتحدث دي 
ماريا عبر قناة ناديه الرسمية: “لقد حاولت التسجيل 
بنفس الطريقة في مرات س�ابقة، وس�عيد للغاية أن 

المحاولة نجحت هذه المرة”.

وأوضح الالعب األرجنتيني: “لقد الحظت مس�احة 
خالي�ة عل�ى القائ�م القري�ب، ل�ذا ق�ررت محاولة 
التس�ديد مباش�رة في المرمى، فالهدف كان رائعا”.

وس�اهم آنخي�ل دي ماريا به�ذا الهدف ف�ي فوز بي 
إس ج�ي على مضيف�ه أولمبيك ني�م )2-4(، ضمن 
منافس�ات الجولة الرابعة.ويتصدر سان جيرمان، 
ج�دول الدوري الفرنس�ي برصيد 12 نقطة، من 4 

انتصارات متتالية.

دي ماريا: هديف يف نيم
ليس صدفة

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

تسيطر حالة من القلق الشديد على إدارة نادي 
باريس سان جيرمان ومسؤولي المدينة بسبب 
مب�اراة الفريق أم�ام النجم األحم�ر  الصربي، 
المق�رر له�ا ي�وم 3 أكتوبر المقب�ل في دوري 

أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنس�ية أن هناك 
ترقب أمني شديد تحسبا لحضور 2000 مشجع 
للفريق الصربي، والمعروف عنهم سلوكياتهم 

العنيفة.
ويتزام�ن ذلك مع قرار إدارة النادي الباريس�ي 
بإغالق الجزء المخصص لرابطة ألتراس بي إس 

جي، بعد أعمال الشغب التي قامت بها الموسم 
الماضي في مباراة ريال مدريد، وورطت النادي 
ف�ي عقوبات من االتحاد األوروبي لكرة القدم. 
ولفت�ت الصحيف�ة إل�ى أن إدارة باريس س�ان 
جيرمان تبحث حاليا عن تحديد مكان مناس�ب 
لرابطة األلتراس لتفادي أي صدام مع جماهير 

الفريق الصربي.
وأش�ارت أيضا إلى أن إغالق الجزء المخصص 
أللت�راس باري�س س�ان جيرم�ان ف�ي ملعب 
حديق�ة األمراء، سيتس�بب في خس�ائر مالية 
قدرها 500 ألف يورو، وس�يتضاعف هذا الرقم 
إلى ما يقرب من ملي�ون يورو في حال إغالقه 

بمباراتي ليفربول أو نابولي.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

وّجه نجم تشيلسي، إيدين هازارد، انتقاًدا 
مبّطًنا لمدربيه السابقين أنطونيو كونتي 
وجوزي�ه مورينيو، بعدما أش�اد بطريقة 
لعب المدرب الجديد للفريق، مارويس�يو 

ساري.
وصّرح الالعب البلجيكي البالغ من العمر 
27 س�نة، ب�أن س�اري س�مح ل�ه اللعب 
الس�ابقين  المدّربي�ن  عك�س  بطريقت�ه 

صاحبي العقلية الدفاعية.
وق�ال ف�ي تصريح�ات لقن�اة تشيلس�ي 
التلفزيونية: “أحب امتالك الكرة، ليس في 
ملعب�ي، بل في األمت�ار الثالثين األخيرة، 
أح�ب طريق�ة اللعب ه�ذه، إنه�ا طريقة 
مختلفة عن طريقت�ي كونتي ومورينيو، 

نسيطر أكثر على الكرة، وال يعد هذا األمر 
سّيئا بالنسبة لي”.

وأب�دى ه�ازارد تفاؤله حيال مس�تقبل 
الفري�ق بقول�ه: “م�ا نش�اهده عل�ى 
الملعب أمر جّيد، دعونا نرى ما يحمله 
المس�تقبل، األمر لي�س مختلفا كثيرا 
عن الماضي، األم�ر المختلف هو أنّنا 
أحضرن�ا العبين اثني�ن، جورجينيو 
مختلف�ان  وهم�ا  وكوفاس�يتش، 
فق�ط  “نح�اول  تماما”.وأض�اف: 
االحتف�اظ بالك�رة أكثر، ث�م نخلق 
الفرص للتسجيل، نحتاج للتسجيل، 
لكّنن�ا عندم�ا نس�تحوذ أكثر على 
الكرة نتمّتع بخطورة أكبر، نلعب 
كرة قدم جّيدة ونستمتع بها، أريد 

الحفاظ على الزخم”.

موقعة »3« أكتوبر تثري القلق
يف سان جريمان

هازارد يوجه انتقادًا مبطنًا 
لكونتي ومورينيو

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

عاش الكوستاريكي، كيلور نافاس، حارس 
مرمى ريال مدريد، ليلته األغرب منذ قدومه 
إلى الملكي، بعدما غاب عن تشكيلة الفريق 

في مباراة ليجانيس أمس السبت.
وأوضح������ت 

صحيف�ة 

“م�اركا” أن الليلة األكثر اس�تثنائية لتيبو 
كورتوا، حارس مرمى الفريق، كانت األكثر 

غرابة لنافاس.
وقالت: “بع�د أن خ�اض أول مباراتين في 
الليجا وكأس الس�وبر األوروبي كأساسي، 
وبثق�ة من مدربه قرر لوبيتيجي يوم أمس 

أن يدفع بكورتوا للمرة األولى”.
وأضافت أن نزول حارس المرمى البلجيكي 

إلى أرض ملعب سانتياجو برنابيو، لخوض 
مبارات�ه األول�ى مع ريال مدري�د، جاء في 
ليلة احتفال نافاس مع المشجعين بجائزة 

أفضل حارس مرمى في أوروبا.
وأش�ارت إل�ى أن أفض�ل ح�ارس مرم�ى 
في أوروب�ا كان يجب عليه أن يش�اهد من 
مقاعد الب�دالء أول مب�اراة ألفضل حارس 
ف�ي كأس العال�م، ألن ري�ال مدري�د يمتلك 

اثنين من أفضل حراس المرمى، وكما أصر 
لوبيتيجي من قبل فهي ليست مشكلة.

وذك�رت أنه من�ذ أن غادر إيكر كاس�ياس، 
كان كيل�ور ناف�اس ح�ارس مرم�ى ريال 
مدري�د، ال�ذي ال يقب�ل الجدال وه�ذا األمر 
انته�ى أم�س، وأن وجهه حي�ن كان يقدم 
الجائ�زة للجماهي�ر ق�ال كل ش�يء، كان 

سعيدا بالجائزة وحزينا على وضعه.

نافاس يعيش أغرب ليلة يف ريال مدريد

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أكد العب الوس�ط التركي نوري ش�اهين، 
الي�وم األح�د، أن�ه انض�م لفري�ق في�ردر 
بريمن، بسبب طموحه في اللعب بالمراكز 
المتقدمة في الدوري األلماني وفي أوروبا 

مجدًدا.

وق�ال ش�اهين )29 عاًم�ا( خالل مراس�م 
تقديم�ه في بريمن “ه�دف النادي واقعي، 
لكن من الصع�ب تحقيقه، ل�م أكن ألنتقل 
إل�ى هنا إذا اعتق�دت أن هدف�ي هو مجرد 

الجلوس على مقاعد البدالء”.
وأضاف “إنهاء الموس�م ق�رب قمة جدول 

الترتيب سيكون محصلة رائعة”.

ورحل ش�اهين ع�ن بوروس�يا دورتموند، 
من أج�ل االنضمام لصفوف فيردر بريمن، 
أم�س األول الجمعة. ولم يتم الكش�ف عن 
قيمة الصفقة ولكن وسائل اإلعالم قدرتها 
بملي�ون ي�ورو )1.2 ملي�ون دوالر(، حيث 
قال فلوريان كوفيلدت مدرب بريمن: “لديه 

القدرة لجعلنا أفضل”.

نوري شاهني حيدد هدفه اجلديد مع بريمن

بغداد/ المستقبل العراقي             
 

تأل���ق البرازيلي فينيسيوس جونيور، 
العب نادي ريال مدريد، في مباراة فريق الكاستيا أمام 

الفريق الثاني ألتلتيكو مدريد، المقامة حاليا.
وأوضحت صحيفة “موندو ديبوريتفو” أن فينيسيوس 
ش�ارك في الديربي، حيث س�جل هدفين في الش�وط 

األول من المباراة. وذكرت أن فينيس�يوس سجل الهدف 
األول ف�ي الدقيق�ة 6 من عمر اللقاء، من تس�ديدة وقت 
خروج حارس مرمى الروخيبالنكوس من المرمى، كما 
أن�ه أضاف الهدف الثان�ي في الدقيقة 27، بعد تس�ديدة 

قوية من خارج منطقة الجزاء.
جدي�ر بالذكر أن جولين لوبيتيج�ي، المدير لفني لفريق 

ريال مدريد، يحضر المباراة، لمراقبة الالعبين.

فينيسيوس يتألق مع الفريق الثاين 
لريال مدريد

             المستقبل العراقي / وكاالت

تمنى البرازيلي رونالدينيو، أس�طورة نادي برشلونة، 
أن يستمر األرجنتيني ليونيل ميسي، العب البلوجرانا، 

في المالعب لمدة 20 عاًما أخرى.
وق�ال رونالدينيو، ف�ي تصريحات لصحيف�ة “موندو 
ديبورتيفو”: “آمل أن يس�تمر ميس�ي باللعب على هذا 
النح�و لمدة 20 عاًما أخرى، بالنس�بة لنا ممن يحبون 
كرة القدم نود الحصول على المزيد من الس�نوات على 
هذا المس�توى”.وأضاف: “عندما يعتزل ميسي والذي 
آم�ل أن يكون بعد وقت طويل، يجب على النادي تعليق 

الرقم 10 وأال يلمسه أحد مرة أخرى”.
وح�ول إذا ما كان ميس�ي األفضل ف�ي التاريخ، قال: 
“م�ن الصعب قول ذلك ألن هن�اك العديد من العصور 
المختلف�ة، كان بيليه في زمان�ه، مارادونا في زمانه، 

زيدان ورونالدو نازاريو لكن من الواضح ودون ش�ك، 
ميس�ي هو أحد أعظم الالعبين ف�ي التاريخ”.وواصل: 
“ب�دون أدنى ش�ك، ميس�ي األفضل في تاري�خ النادي 
وخالل كل هذه الس�نوات ق�ام بما لم يفعل�ه أحد، إنه 
األفضل”.وعن فوز برش�لونة بدوري األبطال، أوضح: 
“بالتأكيد يمكنه ذلك، إن�ه فريق قوي للغاية كما قلت، 

ولقب دوري األبطال هو أكبر هدف له”.
وأكمل: “هذا الفريق ال يزال من أفضل الفرق في العالم، 
وال ي�زال لديه أفضل الالعبين في العالم لذلك يمكنك أن 

تطمح إلى كل شيء كما هو الحال دائًما”.
أما عن ذكرياته مع النادي الكتالوني، فقال: “سيكون 
م�ن الصعب للغاي�ة البقاء م�ع ذكرى واح�دة من كل 
شيء عشته هنا ألن كل شيء كان مثاليا، مسيرتي في 
برش�لونة ال تنسى وكما قلت من قبل، عندما أعود إلى 

هنا أكون سعيد جًدا”.

رونالدينيو يتمنى استمرار مييس »20« عامًا
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

أمل الياسري
التفكري عملية مؤثرة ومنتجة، واذا فقدها اإلنسان بات بال بوصلة، وتتلقفه 
األميواج والريياح يمنياً وشيماالً، وهنا يرد مفهوم البصيرية الذي يعني أن 
ترى بعينك وعقلك وقلبك معاً وتعطيك رؤية عميقة فاملفرتض باإلنسان أن 
يتفكر فهيو حياة قلب البصري حيث النظرة املتفحصة الدقيقة التي يبحث 
صاحبها عما وراء الحدث وال يقتنع بما يراه بعينه من الظواهر الشيكلية 
بل يرييد ما وراء الظاهر وحتى نكون أمة واعية البد من التفكري بعيداً عن 
تأثيريات املجتمع الصاخبية. املرجعية الدينيية العلييا يف خطبتها الجمعة 
)19ذو الحجية 1439 للهجرة واملوافق 31/آب/2018( أكدت عىل أن األمة 
التي تقف بعمق امام كل ظاهرة وعند كل قضية ال ولن تضيع وال تهزم وهذا 
ميا يقلق أعداءنا فصمام األمان الذي ُمِنحنيا عطاياه واملتمثلة بمرجعيتنا 
الرشيدة ومهما كان عدونا متمكناً ومسلحاً فالبد من التصدي له رشط أن 
نصنع األرضية املناسبة للحلول وتحديداً فيما يتعلق بالواقع الثقايف لشبابنا 
الييوم واليذي بات متدنيياً وخطرياً ومرعبياً وهنا مكمن الخطير. التصلب 
يف املواقيف يخاطير بمرشوع بناء دولية الوطن واملواطين، ويدفع بالناس 
للمزيد من اليأس واإلحباط، فكيف بالشيباب وهم يشاهدون حجم الدمار 
والفيوىض وهي تنخر ببلدهم، وبالتيايل تلقي تبعاتها عليهيم، فعدم توفر 
الخدمات، وشيوع الفساد املايل واإلداري واألخالقي، وجرعات الديمقراطية 
الهدامة الوافدة إلينا مع التغيري بعد عام )2003(، محصلتها أنشيأت جيالً 
مائعاً ال يطربه اإلسيتماع واإلسيماع، واإلطالع واإلستطالع، وكأنه يمارس 
مقاومة فكرية ضد كل ما هو أصيل ونافع يف مجتمعنا وهذه طامة كربى! 
هنياك بوادر أمل تعول عىل طاقات شيبابية جديدة ومبدعة، ال تعيش عقد 
وتراكمات املايض، وهي مشيرتكة مع أصحاب الخربة والتأصيل، والقادرة 
عىل التغيري والتجديد، ومواجهة التحديات الثقافية والفكرية ،التي أشارت 
إليها مرجعيتنا الرشييدة، مطالبة الشيباب بأن يعوا خطيورة الزمان الذي 
نعيشيه، فيجب أال ُتسيتأجر العقول مهما كانت املغريات، فالعدو يخطط 
وشيتى الوسيائل القذرة، إلغراق أجيالنيا يف متاهات اإللحياد للقضاء عىل 
إسالمنا العظيم، وهذا سيوقعنا يف مطبات وتخبطات ال يحمد عقباها، وهنا 
مربط الفرس. الشيعوب تبقيى واألوطان تصمد بذخرية مسيتقبلها، وهم 
الشيباب لذا يجب اإلهتمام بهذه الرشيحة وتفجري طاقاتها، ومدهم بزخم 
معنوي وروحي كبري، وحسينا فعلت املرجعيية الدينية، حني قرعت جرس 
اإلنذار لإلشيارة اىل حجم املخاطر التي ترتبص بالشباب، وإذا مرت مرحلة 
تشكيل الغيوم السوداء، طيلة )15( عاماً من اإلنفتاح والتفاعل املتزايد مع 
العالم، فال يمكن التنبؤ متى سيتبدأ السييول الجارفة وبأي إتجاه ستقود 
شيبابنا، وعلينا أن نحصن مجتمعنا لئال يكون العراق ممراً لهذه السيول، 
فتأخذنيا أخذاً وبيال.  الحرية املنضبطة تمهد الطريق أمام الشيعوب لتصل 
اىل مبتغاهيا، فمهمتنا كبرية لبناء الوطن، وطريقنا طويل لخدمة املواطن، 
ولن نبحث عن اإلنفالت املجتمعي، ملجرد أننا فرحنا بالديمقراطية، بل عىل 
العكس الشيباب بحاجة اىل الطعام املعنوي قبل املادي، ألنهم ثورة وذخرية 
فوق مقاييس الربح والخسيارة، وهم صناع املسيتقبل، فال يمكن لنا بناء 
عقل شياب صحيح وقلبه مريض، وبما أننا لن نتحجر أمام دوران الزمن، 

فعلينا أال نفكر يف صخب، بل علينا التفكري بهدوء تام.  

الحقوقي ماجد الحسناوي
يواجه العالم االسالمي حرباً طاحنة خطط لها ومهد السبيل اليها 
الصهيونيية ومن ليف لفها وهي حرب حاقدة السيتنزاف طاقاتنا 
باسيتخدام سياسة افساد املسلمني بأخالقهم إلضعافهم واذاللهم 

فعملوا عىل ثالث :- 
1. القانون : فالقرآن الكريم دستور املسلمني فأراد الحاقدين نزعه 
من النفوس وبكافة الوسيائل لكنهم واجهوا عقيدة صلبة ففشلوا 

بذلك . فلجأوا اىل . 
2. القييادة : املرجعييات الدينية الصالحة هيي التي تقود املجتمع 
ورسيم خارطته وعيرب التاريخ لن تتخيىل املرجعيات عين دورها 
التوعوي والسيلطة لييس هدفها ولكن حقوق النياس خط أحمر 
فقارعت الباطيل والظلم امتداداً  لألئمية املعصومني »ع« ملقارعة 
السيلطة الفاسيدة وتنويير املجتمع لكيي ال تهجم علييه االفكار 
املنحرفية من التييارات املعادية فعمليت الصهيونية لفيك ارتباط 
املجتمع باملرجعية فاسيتخدموا وسائل لتشيويه املرجعية والنيل 
منهيا فجنيدوا عمائيم مزيفية بتموييل دوالري وتأهييل وتدريب 
مخابراتي وزجهم يف اوساط املجتمع للرتويج لالنحراف العقائدي 
وادعائهيم بعدم وجيوب التقليد واالسياءة ملرجعياتنا الحقة والرد 
عىل هيذه املحياوالت بتالحيم املجتمع ميع املرجعييات الصالحة 

وزيادة الوعي االيماني .
ألنها هي صوت وضمري الشعب بكافة اطيافه . 

3. القاعدة من وسائل العدو الخبيثة قتل الخلق االسالمي وادركوا 
ان االمة االسيالمية عزتها ومنعتها بأخالقهيا وينبوع هذا ايمانها 
وعقيدتها فشيجعوا ونرشوا االمراض االجتماعية كاملثلية » تشبه 
الرجال بالنسياء » واملخدرات واسيتغالل الدعاية للرتويج للفجور 
واالباحية وكشيف االجسيام والتهتك النغماس الشباب بالفسوق 
واالبتعاد عن الرجولة والتمرد عىل االسالم عالنية او من وراء ستار 
وان كأس وغانيية يفعالن لتحطيم االمية املحمدية ومن مربراتهم 
باسم الحقوق والحريات تارة واخرى باسم الحداثة وروح العرص 
فاليقظة والحذر من هذه املحاوالت الدنيئة والرد العاصف بالثقافة 
االيمانية والوعي الروحي والتمسيك بالقيرآن الكريم والتالحم مع 
مرجعياتنا الصالحة اغلقوا ابوابكم امام االفكار املنحرفة الشياذة 
ولتنكرس سيهام الحقيد عىل جيدران وصخرة االسيالم الحقيقي 
والعميل لتأهيل انفسينا وبناء انسيان قادر للتصيدي من يحاول 
تشيويه االسالم والنيل منه وكشف ما يدور تحت الستار . وهذا ما 
يفعلوه سيابقا يف االندلس التي كانت العمامة مقدسية ومحرتمة 
بني اوساط املسلمني فاستطاعوا باخرتاق املجتمع بتشويه صورة 

العمامة الحقة واالبتعاد عنها وهذا ما يطلبه العدو يف العراق .

خـطـر استخـدام القـوة 
يف العالقات الدولية

فكروا بعيدًا عن الصخب 
املجتمعي

بطارية اهلاتف الذكي تتجسس علينا
نبهيت دراسية تقنيية أمنية حديثية، إىل أن 
بطارية الهاتف الذكي تسيتطيع كشيف كل 
ميا كتبه املسيتخدم أو قيرأه عيىل الجهاز، 
األمر اليذي يثري املخاوف بشيأن خصوصية 

املستخدمني.
وبحسيب ميا نقلت صحيفية »دييي ميل« 
الربيطانيية، فيإن الدراسية التيي كشيفت 
الثغرة ستعرض يف يوليو املقبل بندوة لتعزيز 
تقنييات الخصوصيية يف مدينية برشيلونة 

اإلسبانية . 
وأجرى باحثون من جامعة تكساس تجربة 
عملية، فوضعيوا مراقبا صوتييا يف بطارية 

هاتيف ذكي ثم رصيدوا تدفيق الطاقة أثناء 
الكتابة.

وعقيب ذليك، اسيتخدم الباحثيون خاصية 
من تقنية الذكاء الصناعي تسيتطيع تمييز 
املفتاح الذي جرى الضغط عليه، ومن خالل 
تجمييع الحروف، يتضح ما قام املسيتخدم 
بكتابته.وتكمين خطيورة هيذه الحيلية يف 
كونهيا قيادرة عيىل كشيف كلميات املرور 
وتعرييض املسيتخدمني لخطير القرصنية، 
فضال عن كشيف أمور خاصة مثل آخر مرة 
قاميوا فيهيا بفتيح الكامريا وموعيد إجراء 

املكاملات الهاتفية.

»رصاصة سحرية« تقتل خاليا الربوستاتا ابتكار شاشة رقيقة تساعد يف جمال الطب
الرسطانية  ابتكر باحث ياباني شاشية رقيقة جدا ومرنة أشبه بالضمادات يمكن 

لصقها بالبرشة، تسمح بتلّقي الرسائل وتوجيهها وفق تصميم ابتكره 
أكاديمي ياباني يطمح إىل نرش اسيتخدامها خصوصيًا يف مجال الطب.

ويسيمح االبتيكار اليذي ال تتعدى سيماكته ميليميرتاً واحيداً للمريض 
بإرسيال بيانيات طبية لطبيبيه البعيد عنه، بحسيب ما أوضيح تاكاو 
سيوميا األسيتاذ املحارض يف جامعة طوكيو الذي ابتكر هذه الشاشية.

وتلصق الشاشية الرقيقة عىل أحد جانبي اليد وهيي تتيح أيضاً توجيه 
رسيائل إىل املرىض كي ال ينسيوا تناول األدوية، فضالً عن إقامة تواصل 
بني األحفاد وأجدادهم.وأشيار سيوميا إىل أن االبتكار قد يكتيس أهمية 
خاصة يف اليابان التي تعاني من تشيّيخ السيكان ألنه يسيمح بمراقبة 
الكبار يف السيّن بشكل متواصل.وُتعرض الرسائل أو الصور عىل شاشة 
فيها 16 صفا من 24 صماماً ثنائياً مصغرا باعثاً للضوء }ليد{ موصولة 
بأسيالك مرنة ومغلّفة بورقة مطاطية، وهي تحتيوي أيضاً عىل جهاز 

استشعار خفيف جداً ونظام تواصل السلكي.

تمكنت »رصاصة سحرية« مطورة من قتل خاليا الربوستاتا الرسطانية لدى 
املرىض الذين فصلتهم عن املوت أسابيع قليلة فقط. ووجدت دراسة قربصية 
أن 6 من أصل 10 مرىض يعانون من حالة متطورة من رسطان الربوسيتاتا، 
قد تماثلوا للشفاء بعد عام من خضوعهم لعالج يستخدم جزيئا يربط نفسه 
بخاليا الورم قبل إطيالق طاقة مدمرة للرسطان. ويعتقد الباحثون أن العالج 
»املدهش« يمكن تطبيقه عىل أشيكال أخرى من الرسطان، بما يف ذلك الدماغ 
والغدة الدرقية والكىل. ويستخدم العالج الجديد جزيئات ذات هندسة كيميائية 
تعرف باسم »مستضد بروستاتي نوعي«، ُوصفت بأنها تعمل مثابة »حصان 
طيروادة« عند دخولها الخالييا الرسطانية، قبل أن تطلق الطاقة النووية التي 
تدمير األورام. وبعد إجيراء تجربة عىل 30 رجال مصابا برسطان الربوسيتاتا 
املتطور، قال كبري الباحثني، األسيتاذ جيوفاني باغانيلي، من املعهد األوروبي 
لألورام: »لقد حققنا إنجازا عظيما. هذا هو الطب الحقيقي املسيتهدف، غري 
سام وفعال ويحمل ميزات يمكن تطبيقها يف املرحلة األخرية من املرض، ومن 

املرجح أن يحقق نتائج أفضل يف املراحل املبكرة«.

أفادت دراسية بريطانيية حديثة، بيأن اتباع 
برناميج طبيعيي قائيم عيىل حميية غذائية 
وممارسية التمارين الرياضيية، يمكن خالل 
أسيبوعني أن يخفيض ضغيط اليدم برسعة 
تماثيل األدوية. الدراسية أجراهيا باحثون يف 
جامعة »سانت أندروز« الربيطانية، وعرضوا 
نتائجها، اليوم الثالثاء، أمام مؤتمر الجمعية 
األمريكية للتغذية، الذي عقد بني يومي 9 و12 
يونيو / حزييران الجاري يف مدينة بوسيطن 
األمريكيية. وأوضيح الباحثيون أن الربناميج 
 ،}Newstart Lifestyle{ يطليق علييه اسيم
ويتضمين اتبياع نظام غذائيي نباتي، ورشب 
كميات كبرية من املاء، والحصول عىل قسيط 
كاٍف مين النيوم ييرتاوح بني 7و8 سياعات، 
وممارسة التمارين الرياضية بالخارج. ومن 
األطعمة التي تويص بها الدراسية: البقوليات 
والحبيوب الكاملية والخيراوات والفواكيه 
واملكيرسات والبيذور والزيتيون واألفيوكادو 
وحلييب الصويا وحليب الليوز وخبز الحبوب 
الكاملية. واختيرب الباحثيون الربناميج عيىل 
117 شيخصاً يعانون من ارتفاع ضغط الدم، 
والتزموا به مليدة 14 يوماً. يف نهاية الربنامج، 
حقيق نصيف املشياركني معدل ضغيط الدم 

الطبيعيي 80/120 ميلليميرت زئبقي }وحدة 
قياس ضغط الدم{، حيث انخفض ضغط الدم 
لديهم 19 نقطة يف املتوسط. ووفقاً للباحثني، 
فإن خفض ضغط اليدم بهذا املعدل يمكن أن 
يقليل إىل النصف من خطير اإلصابة بأمراض 
القلب أو السيكتة الدماغيية. وأثبت الربنامج 
فاعليية يف خفيض ضغط اليدم ليدى جميع 
الفئات، بما يف ذلك الرجال والنساء األصحاء، 
واألشخاص الذين يعانون من مرض السكري 
أو السمنة أو ارتفاع مستويات الكوليسرتول. 
ووجيد الباحثون أن االنخفاض يف ضغط الدم 

الذي حققه الربنامج يعادل ما يمكن تحقيقه 
باستخدام 3 أدوية قياسية لضغط الدم.

كميا تمكين 93% من املشياركني إما بخفض 
أو   }%24 }بنسيبة  الضغيط  أدويية  جرعية 
االسيتغناء عن أدوية ضغط الدم كلًيا بنسيبة 
69%. وقيال قائيد فرييق البحيث، الدكتيور 
 Newstart ألفريدو ميجيا: »عرب اتباع برنامج
Lifestyle، فإن نصف األشيخاص يف دراستنا 
حققيوا ضغيط دم طبيعيا خالل أسيبوعني، 
مع تجنب اآلثار الجانبية والتكاليف املرتبطة 
بأدوية ضغط الدم«. وأضاف أن »هذا الربنامج 
يعمل برسعة، وهو رخيص ويستخدم نظاماً 
غذائياً مستساغاً يسمح بكميات معتدلة من 
امللح والدهون الصحية من املكرسات والزيتون 

واألفوكادو وبعض الزيوت النباتية«.
ووفقياً ملنظمة الصحة العامليية، فإن أمراض 
القلب واألوعية الدموية تأتي يف صدارة أسباب 
الوفيات يف جميع أنحاء العالم. وتحدث سنوياً 
نحيو 17.3 ملييون حالة وفاة جيرّاء أمراض 
القليب، ما يمثيل 30% من مجميوع الوفيات 
يف العاليم كل عيام. وبحلول عيام 2030، من 
املتوقع وفاة 23 مليون شخص سنوياً بسبب 

األمراض القلبية.

برنامج طبيعي خلفض ضغط الدم بال ادوية

العيش بجوار جريان مزعجني يزيد من خطر اإلصابة بمرض عقيل
وجدت دراسة أجرتها جامعة جنوب الدنمارك 
يف كوبنهاغن أن العيش بجوار جريان مزعجني 
يزيد من خطر اإلصابة بمرض عقي ويضاعف 

فرص املعاناة الشديدة.
ووجيد الباحثيون أن معدالت االكتئياب كانت 
أعيىل مرتني بني أصحياب املنازل الذيين عانوا 
من سيماع أصوات صاخبة تصيدر من أماكن 

قريبة.
وتأتيي هيذه النتائج بعيد الخيالف الكبري بني 

أسيطورة موسييقى اليروك، وجياره جيميي 
بييج، وأيقونية البيوب، روبي ويلياميز، حول 
خطط األخيري لبناء حوض سيباحة يف الطابق 
السيفي من منزله يف لندن. ويخىش بيج من أن 
االهتزازات التي تسيببها الحفريات الصاخبة، 
يمكن أن تدمير التصميم الفيكتيوري الداخي 

ملنزله يف العاصمة الربيطانية.
وتشري الدراسة إىل أن نزاعات مماثلة يمكن أن 
تؤدي إىل مشياكل صحية عقلية خطرية آلالف 

األشيخاص. وأميى الباحثيون 3 سينوات يف 
دراسية أكثر من 7 آالف من السكان، معظمهم 
يعيشون يف شقق شاهقة، حيث تم استجوابهم 
حول مسيتويات الضوضاء وحالتهم الصحية 

العقلية.
املتأخيرة  الليليية  الحفيالت  أن  إىل  وأشيري 
واملوسييقى الصاخبة، هي أكثير أنواع اإلزعاج 
شييوعا. ولكين الضوضاء الناتجية عن أعمال 

البناء كانت محفزا رئيسيا لألمراض العقلية.

ينصح العدييد من األطباء بعيدم ارتداء املرأة 
الحاميل الكعب العايل يف الحمل لعدة أسيباب 
وجيهة. فإذا كنِت معتيادة عىل ارتداء الكعب 
العايل سيتجدي أنيه من الصعيب التخي عنه 
أثناء حملك لكن يجب عليِك البدء يف التخي عن 

الكعب العايل مع بداية شهور حملك االوىل
سيوف نتحدث يف هذا املقال عن كل ما يخص 
ارتيداء الكعب العيايل يف الحميل أرضاره وما 

يسببه لِك من مشاكل.
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اإلجهياض: دائما ما تكون امليرأة التي ترتدي 
الكعيب العيايل أثنياء الحميل أكثير عرضية 
لخطراإلجهياض املفاجئ، حيث يكون الحمل 
مهيّدد بسيبب خطر السيقوط أو عيدم ثبات 
الجنني. تشنج العضالت: عندما ترتدي الكعب 
لفرتة طويلية، يكون الضغط عيىل العضالت 
وهذا يؤدي إىل حدوث تشينجات يف العضالت، 
والتيي تسيبب آالم للحاميل. وارتيداء الكعب 
العايل مع زييادة الوزن يف الحمل يضع ضغط 
زائد عىل فقرات الظهر والحوض مما يسيبب 
أالم يف الظهير. تغييري وضيع الرحيم: ارتيداء 
الكعب العايل يسبب تغيري يف وضع الرحم مما 
قد ير األم والجنني، حيث يغري وضع الجنني 

يف رحيم األم إىل وضعية خاطئة وهذا قد يرفع 
من احتماليةالوالدة القيرصية.

مشياكل يف الحيوض: الكعيب العيايل ييؤدى 
ارتيداؤه إىل انحناء عضالت الحوض إىل األمام 

وزيادة مشاكل الحوض خالل الحمل.
قلية االتزان: يف فيرتة الحمل تقيل قوة تحمل 
الكاحليني بسيبب زييادة اليوزن والتغيريات 
الهرمونيية التيي تحدث يف الجسيم، حيث أن 
هذه الهرمونات تعمل عىل ارتخاء األربطة يف 

السياقيني مما ييؤدي إىل صعوبة تحمل وزنك 
أثنياء الحميل، لذا عنيد ارتداء الكعيب العايل، 
سييكون هناك احتمال أكرب لفقيدان التوازن 
والتعثر، وهذا من املمكن أن يتسبب يف إصابة 

لك ولطفلك الذي لم يولد بعد.
دوايل السياقني: ارتيداء امليرأة الحامل للكعب 
العايل يزيد من نسبة اصابتها بدوايل الساقني. 
الظهير  آلالم  األول  السيبب  الظهير:  آالم 
يرجيع إىل أن هرمونيات الحميل مثل هرمون 
الربوجسيرتون يزييد إفيرازه يف جسيم املرأة 
الحاميل ويؤدي إىل حدوث ارتخياء يف األربطة 
التي يف أسيفل الظهر والبطن للسيماح بتمدد 

هذه املنطقة مع نمو الجنني أثناء الحمل
اليوالدة املبكيرة: انتعيال الكعب العيايل أثناء 
الحمل يسيبب للمرأة الحامل تقلصات مبكرة 

يف الرحم مما يؤدي إىل حدوث والدة مبكرة.
تيورم يف القدمني: هو أمر شيائع حدوثه جداً 
أثناء الحمل وهي حالة طبية معروفة بإسيم 
الوذمة Edema، وارتداء الكعب العايل سييزيد 
من تفاقم هذه املشيكلة لدى امليرأة الحامل، 
حيث سييرتاكم املزييد من السيوائل يف الجزء 
السفي من الجسم، وهذا يعرض املرأة الحامل 

للمزيد من األلم بسبب تورم القدمني.
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