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االمام علي )عليه السالم(

باإلحسان متلك القلوب، بالّسخاء

 تستر العيوب

ص2امانة جملس الوزراء تطالب بإنجاز امللفات »املعطلة« اخلاصة بمنتسبي اجليش واملواطنني

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص3 التعليم تبحث ختفيض األجور الدراسية يف اجلامعات والكليات احلكومية واألهلية

اإلدارة األمـيــركـيـة إلســرائــيـــل: اتـــركــــوا الــعـــراق لــنـــا!

مفوضية كردستان تؤجل موعد انطالق محلة الدعاية االنتخابية

خالفات »الكتلة األكرب« وتسمية »الرئيس« تؤجل جلسات الربملان
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أفشلت الخالفات السياسية، أمس الثالثاء، 
انتخ�اب رئي�س للربمل�ان الجدي�د، األم�ر 
ال�ذي أدى إىل تحدي�د ي�وم 15 من الش�هر 
الحايل موعداً نهائياً لالتفاق عىل رئاس�ته 
وإنه�اء الخالف ح�ول الكتل�ة األكرب التي 
تش�كل الحكومة املقبلة واعتبار جلساته 
مفتوح�ة حتى ذل�ك املوعد. وج�اء تحديد 
مجل�س النواب يوم 15 من الش�هر الحايل 
موع�دا نهائي�ا النتخ�اب رئيس�ه ونائبيه 
لعدم اتفاق القوى السنية عىل الشخصية 
التي تتوىل منصب رئيس الربملان لحد االن، 

وهو من حصتها بحسب نظام املحاصصة 
املعم�ول به يف البالد منذ ع�ام 2003. وتم 
اتخ�اذ الق�رار اث�ر اجتماع عق�ده رئيس 
السن للربملان الجديد محمد عيل زيني )79 
عاما( مع قادة ورؤساء الكتل السياسية، 
حيث تم االتفاق عىل ان الجلسات الحالية 
ال ج�دوى منها م�ن دون اتف�اق الختيار 

رئيس مجلس النواب ونائبيه. 
وقد رأى املش�اركون يف االجتم�اع ان عقد 
الجلس�ات دون تحقيق النصاب القانوني 
للحض�ور وع�دم تش�كيل هيئ�ة رئاس�ة 
الربمل�ان س�يعقد األم�ور، ولذل�ك فإنه�م 
اتفق�وا عىل تأجي�ل الجلس�ات إىل 15 من 

الش�هر الح�ايل إلعط�اء الفرص�ة للكت�ل 
السياس�ية م�ن اج�ل التش�اور وتكثيف 
الح�وارات للوص�ول إىل حل�ول واتفاقات 
تف�ي إىل تش�كيل هيئة رئاس�ة الربملان 
واالتفاق عىل الكتل�ة الربملانية األكرب التي 

تشكل الحكومة املقبلة. 
واعلن زيني عن ترشح ستة نواب ينتمون 
إىل املك�ون الس�ني ملنص�ب رئي�س، ه�م 
محمد الحلب�ويس محافظ االنبار، ومحمد 
تميم القيادي بح�زب الحل بزعامة جمال 
الكربويل، وأس�امة النجيفي رئيس تحالف 

القرار نائب رئيس الجمهورية.
التفاصيل ص2

التجارة تعلن املبارشة برصف 
مستحقات الفالحني يف سايلو الدورة 

للموسم التسويقي 2018

االعامر: صندوق االسكان سيبارش 
العمل بآلية متويل مشاريع املجمعات 

السكنية واقراض املواطنني

أسعار النفط
تسـتـقـر مـرتـفـعـة فـوق

 »78« دوالر

»اإلصالح واالعمار« و »البناء« ينتقالن إىل االحتادية للبت بأحقية أيا منهما يف تشكيل احلكومة
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إغالق »آبار التهريب« يف االنبار إثـر تعـاون بيـن احلشـد والنفـط
ايران تتحدث عن وجود »مشاكل« مع العراق وتبدي استعدادها للمساعدة بملف احلرائق

مــوراتـا 
يتجاوز صدمة املونديال 

ويفخر بتشيليس
ص3 ص3 ص3

      بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس الوزراء جلسته االعتيادية أمس الثالثاء 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.

املش�اريع  لصيان�ة  موس�عة  مناقش�ة  وج�رت 
واملجمع�ات املائية والش�بكات الداخلية والخطوط 
الناقل�ة واالعم�ال الطارئ�ة وت�م اتخ�اذ ع�دد من 

القرارات والتوجيهات:-
ا- اطالق املس�تحقات املالية للمحافظات من بداية 
الس�نة املالي�ة الحالية 2018 واطالق املس�تحقات 
ل�وزارة االعم�ار واالس�كان والبلدي�ات واالش�غال 
العامة املتعلقة بصيانة املشاريع واملجمعات املائية 
والش�بكات الداخلي�ة والخطوط الناقل�ة واالعمال 

الطارئة املهمة.
مكون�ات  باس�تحداث  املحافظ�ات  تق�وم  ب- 
للمش�اريع ضمن موازن�ة تنمية االقالي�م لصيانة 
الناقل�ة  الخط�وط  وش�بكات  محط�ات  وتأهي�ل 
للمي�اه يف املحافظة واجراء املناقالت الالزمة ضمن 

الربنامج لتنفيذها.
وضم�ن خط�ة الحكوم�ة االلكرتوني�ة فق�د ت�م 
التصوي�ت باملوافقة عىل قيام ال�وزارات والجهات 
غ�ر املرتبطة ب�وزارة كافة بدم�ج الدائرتني املالية 
واالداري�ة بدائ�رة واحدة لتصب�ح الدائ�رة االدارية 
واملالي�ة اس�تنادا اىل اح�كام امل�ادة 33 م�ن قانون 

املوازنة العامة االتحادية رقم 9 لسنة 2018.

وت�م التصويت ع�ىل مرشوع قانون تنظيم انش�اء 
والحيوان�ات  والخ�ر  الفواك�ه  بي�ع  مجمع�ات 

ملساعدة الفالحني واملزارعني يف تسويق منتجاتهم
وفيم�ا يخ�ص متابعة اوض�اع محافظ�ة البرصة 
واهتم�ام مجلس ال�وزراء بها فقد جرت مناقش�ة 
جهود معالجة مش�كلة مياه ال�رشب يف املحافظة 

وتم التصويت عىل ما ييل:-
ا- املوافق�ة ع�ىل انش�اء محطات لتحلي�ة املياه يف 
محافظة البرصة ويتوىل محافظ البرصة مسؤولية 
تنفي�ذ ذلك بالتنس�يق م�ع الجه�ات املختصة عىل 
ان تق�دم الدراس�ة الفنية اىل الس�يد رئيس مجلس 

الوزراء خالل مدة شهر واحد.
ب- تق�دم محافظة البرصة مقرتحا متكامال حول 
م�د خطوط نق�ل جديدة للمي�اه اىل مدينة البرصة 

خالل اسبوعني .
ج- تت�وىل محافظ�ة البرصة تأهيل ش�بكات النقل 
والتوزيع ملناطق املحافظة بموجب اولويات ترتبط 

بوضع الشبكات وتم توفر التخصيصات لذلك.
د- تلت�زم وزارة االعمار واالس�كان ببدء التش�غيل 
التجريبي ملرشوع ماء الهارثة خالل ش�هر ترشين 
االول وان يب�دأ العم�ل الفع�يل للم�رشوع يف موعد 
اقص�اه ش�هر ش�باط 2019 وتش�كل لجن�ة عليا 
برئاس�ة محافظ البرصة ملتابعة ذلك ورفع تقارير 

للجنة العليا العمار وخدمات املحافظات .
ه- تتوىل محافظة البرصة استمرار متابعة محطات 

التحلي�ة RO ( (وضم�ان عمله�ا وف�ق الضواب�ط 
الصحية وغلق املحطات املخالفة للرشوط الصحية 

وحوضيات نقل املياه .
و- تت�وىل محافظة البرصة ايق�اف التجاوزات عىل 
نهر دجل�ة وقناة البدع�ة والخط�وط الناقلة فورا 
باالستعانة بقيادة عمليات البرصة وقيادة عمليات 

الرافدين .
ز- تنظي�م عملي�ات الدع�م املق�دم م�ن الجه�ات 
الحكومي�ة ومنظم�ات املجتم�ع املدن�ي ب�ارشاف 
الحكومة املحلية يف محافظة البرصة وفريق املتابعة 

التابع للجنة العليا العمار وخدمات املحافظات .
ح- تخويل السيد وكيل وزارة املالية وكالة صالحية 
تبادل املذكرات املكتوبة بني وزارة املالية والسفارة 
الياباني�ة يف بغداد وتوقي�ع تعديل االتفاقية لقرض 
وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة 
املتعلقة بتمديد مدة الرصف للمرشوع املذكور آنفاً 
. وصوت املجلس عىل قيام املرصف العراقي للتجارة 
TBI بتمدي�د االعتم�ادات ال�واردة يف كت�اب وزارة 
التخطيط ذي الع�دد : 19899/1/3 واملؤرخ يف 4/ 
9/ 2018 ولغاية انتهاء تنفيذها وبما اليرتتب عىل 

ذلك اي تكاليف اضافية .
وتمت املوافقة عىل رصف دفعة طوارىء لش�هرين 
اىل العوائ�ل املتعففة يف محافظ�ة البرصة بمبلغ 9 
ملي�ارات و72 ملي�ون دينار وبواق�ع اجمايل قدره 

100 الف دينار للشهرين .

حمافظ بغداد: لدينا مشاريع تربوية اسرتاتيجية 
كبرية بأنتظار التخصيصات املالية لتنفيذها

حمافظ البرصة جيتمع مع »املالية« إلطالق 
3التعيينات وخمصصات املحافظة 3

       بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب عدد من ن�واب محافظة البرصة، 
أم�س الثالث�اء، بتش�كيل لجن�ة وزارية 
رفيع�ة م�ن أج�ل التحقي�ق بالخروقات 

االمنية يف املحافظة.
وش�دد النائب فال�ح الخزع�يل يف مؤتمر 
صحف�ي مش�رتك م�ع ع�دد م�ن نواب 
محافظ�ة البرصة، عىل »اهمية تش�كيل 
لجنة وزارية رفيعة للذهاب اىل محافظة 
الب�رصة م�ن أج�ل التحقي�ق والتدقي�ق 
فق�ط يف الخروقات االمني�ة التي رافقت 
التظاهرات الش�عبية«، مبين�ا ان »نواب 
البرصة يرفضون بش�كل تام ممارسات 
ع�ىل  واالعت�داء  املس�لحة  املظاه�ر 

مؤسس�ات الدول�ة«. واوض�ح ان »نواب 
الب�رصة لديه�م اجتماع�ا مش�رتكا مع 
رئيس مجل�س الوزراء، حي�در العبادي، 
ووزي�ر املالي�ة وكال�ة، ملناقش�ة تنفي�ذ 
مخرجات اللج�ان الوزارية وخلية االزمة 
الحكومي�ة والحصول عىل اس�تحقاقات 
املحافظ�ة«، موك�دا ان�ه »يف ح�ال عدم 
تنفيذ مطالب املحافظة ستكون املواقف 

اكثر تصعيداً«.
يش�ار اىل ان املفوضي�ة العلي�ا لحق�وق 
االنس�ان اعلن�ت، يف وق�ت س�ابق م�ن 
الي�وم، ان قائ�د عملي�ات البرصة ش�كل 
لجن�ة تحقيقية حول مقت�ل متظاهر يف 

املحافظة.
بدورها، أعلنت املفوضي�ة العليا لحقوق 

االنس�ان ان قائد عمليات البرصة ش�كل 
لجن�ة تحقيقية حول مقت�ل متظاهر يف 

املحافظة.
وذكرت املفوضية يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »قائد عمليات 
البرصة جميل الش�مري استجاب لطلب 
املفوضية العليا لحقوق االنس�ان وشكل 
لجنة تحقيقية حول مقتل املتظاهر مكي 
الكعبي خ�الل التظاه�رات التي حصلت 
اليوم�ني املاضي�ني يف محافظ�ة  خ�الل 
البرصة«.وكان مسؤول حركة صادقون 
بالبرصة عدي عواد حذر، يف وقت س�ابق 
م�ن اليوم الثالثاء، من مغبة االعتداء عىل 

املتظاهرين.
التفاصيل ص2

نواب البرصة يطالبون بتشكيل جلنة للتحقيق باخلروقات 
االمنية يف املحافظة

جمـلـس الـوزراء يتخـذ قـرارات جـديـدة ختـص البصـرة.. 
ويقر اطالق التخصيصات املالية للمحافظات
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جملس الوزراء يمنح إجازة تأسيس جلامعة أمريكية يف بغداد

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أفش�لت الخالفات السياس�ية، أمس الثالثاء، 
انتخاب رئيس للربملان الجديد، األمر الذي أدى 
إىل تحدي�د ي�وم 15 من الش�هر الح�ايل موعداً 
نهائي�اً لالتفاق عىل رئاس�ته وإنه�اء الخالف 
حول الكتلة األكرب التي تشكل الحكومة املقبلة 
واعتبار جلس�اته مفتوحة حت�ى ذلك املوعد. 
وجاء تحديد مجلس النواب يوم 15 من الشهر 
الح�ايل موعدا نهائيا النتخاب رئيس�ه ونائبيه 
لعدم اتفاق القوى السنية عىل الشخصية التي 
تتوىل منصب رئيس الربملان لحد االن، وهو من 
حصتها بحس�ب نظام املحاصصة املعمول به 
يف البالد منذ ع�ام 2003. وتم اتخاذ القرار اثر 
اجتم�اع عقده رئيس الس�ن للربمل�ان الجديد 
محمد عيل زيني )79 عاما( مع قادة ورؤساء 
الكت�ل السياس�ية، حي�ث تم االتف�اق عىل ان 
الجلس�ات الحالي�ة ال ج�دوى منه�ا من دون 

اتفاق الختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه. 
ان عق�د  املش�اركون يف االجتم�اع  وق�د رأى 
الجلس�ات دون تحقي�ق النص�اب القانون�ي 
للحضور وعدم تش�كيل هيئة رئاس�ة الربملان 
س�يعقد األم�ور، ولذل�ك فإنه�م اتفق�وا عىل 
تأجي�ل الجلس�ات إىل 15 م�ن الش�هر الح�ايل 
إلعط�اء الفرص�ة للكت�ل السياس�ية من اجل 
التش�اور وتكثيف الحوارات للوصول إىل حلول 
واتفاق�ات تف�ي إىل تش�كيل هيئ�ة رئاس�ة 
الربمل�ان واالتفاق عىل الكتل�ة الربملانية األكرب 

التي تشكل الحكومة املقبلة. 
واعلن زيني عن ترش�ح س�تة ن�واب ينتمون 
إىل املك�ون الس�ني ملنصب رئي�س، هم محمد 
الحلب�ويس محاف�ظ االنب�ار، ومحم�د تمي�م 
القيادي بحزب الح�ل بزعامة جمال الكربويل، 
وأس�امة النجيفي رئيس تحال�ف القرار نائب 
رئي�س الجمهورية، والنائبان رش�يد العزاوي 
القيادي يف الحزب االس�المي، وأحمد الجبوري 
محاف�ظ ص�الح الدي�ن، ث�م ط�الل الزوبعي 
مرشح القائمة الوطنية بزعامة نائب الرئيس 

اياد عالوي.
وتأت�ي ه�ذه التط�ورات يف وق�ت يرتقب فيه 
العراقي�ون اعالناً رس�مياً عن تس�مية الكتلة 
الربملانية األكرب التي ستش�كل الحكومة حيث 
تتناف�س مجموعتان من النواب عىل تس�مية 
ه�ذه الكتلة يق�ود االوىل تحال�ف يضم قائمة 
رئيس ال�وزراء حيدر العبادي، وقائمة مقتدى 
الص�در، وقائم�ة عم�ار الحكي�م إضاف�ة إىل 
شخصيات سنية وتركمانية والتي اطلق عليها 
»االصالح واالعمار« وتضم 20 كتلة سياس�ية 
له�ا 183 نائبا، ف�����يما يق�ود الثانية التي 
س�ميت ب�«البن�اء« تحالف يض�م الفت����ح 
برئاسة هادي العامري، ودولة القانون برئاسة 
نوري املالكي وتضم  153نائباً، حيث تقدما إىل 

رئاسة الربملان بطلب اعتبارها األكرب.
وي�دور خ�الف قانوني ب�ني قيادت�ي الكتلتني 
حيث تش�ر كتلة »البن�اء« إىل أّنه�ا قدمت إىل 
الربملان طلبه�ا موقعاً من قبل النواب ال� 153 

بينما قدمت كتلة »االص�الح واالعمار« طلبها 
موقع�ا من قبل رؤس�اء الكتل فحس�ب، وهو 
امر غ�ر قانون�ي الن االمر يتطل�ب توقيعات 
ال��183 نائب�ا التي تضمها مم�ا اضطر زيني 
إىل احالة االمر إىل املحكمة االتحادي لتقرر من 

هي الكتلة األكرب.
ويتوق�ع خرباء قانونيون ان تحس�م املحكمة 
االتحادي�ة العليا الخالف حول تس�مية الكتلة 
األكرب بالطلب من الطرفني املتنافس�ني إرسال 
قائمة بأس�ماء النواب املنضم�ني وتواقيعهم 
الحقيقي�ة وبإمكان الط�رف املترضر من هذا 
ال�رأي رفع دعوى ل�ذات املحكمة يطالب فيها 
بإصدار قرار بشأن الخالف، وحني ذلك الوقت 
يك�ون القرار ملزما وباتا وغ�ر قابل للطعن.

وق�د أكد الخب�ر القانون�ي ع�يل  التميمي أن 
تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب إىل 15 من 
أيلول الجاري تعد مخالفة للدس�تور والنظام 

الداخيل للربملان.
وقال التميمي إن »تأجيل جلس�ة الربملان تعد 
مخالفة للمادتني 54 و55 من القانون، فضال 
عن مخالفة النظام الداخ�يل ملجلس النواب«. 
ولف�ت اىل إن »املحكمة االتحادي�ة قد أفتت يف 
2010 بان يكون اختيار رئيس الربملان ونائبيه 
خالل الجلس�ة األوىل ملجلس الن�واب وبخالف 
ذل�ك يعد خرقا للدس�تور«.وأضاف إن »جميع 
الق�رارات الت�ي اتخذت بش�أن ترك الجلس�ة 
مفتوحة أو تأجيلها مخالفة رصيحة للدستور 

والقانون والنظام الداخيل للربملان«.

       بغداد / المستقبل العراقي

طالب عدد من نواب محافظة البرصة، 
أم�س الثالثاء، بتش�كيل لجنة وزارية 
رفيعة من أج�ل التحقيق بالخروقات 

االمنية يف املحافظة.
وش�دد النائب فالح الخزعيل يف مؤتمر 

صحفي مش�رتك م�ع عدد م�ن نواب 
»اهمي�ة  ع�ىل  الب�رصة،  محافظ�ة 
تش�كيل لجنة وزاري�ة رفيعة للذهاب 
اىل محافظة البرصة من أجل التحقيق 
والتدقي�ق فقط يف الخروق�ات االمنية 
الت�ي رافق�ت التظاهرات الش�عبية«، 
مبين�ا ان »ن�واب الب�رصة يرفض�ون 

بشكل تام ممارسات املظاهر املسلحة 
واالعتداء عىل مؤسسات الدولة«.

واوض�ح ان »ن�واب الب�رصة لديه�م 
اجتماعا مش�رتكا م�ع رئيس مجلس 
الوزراء، حي�در العبادي، ووزير املالية 
مخرج�ات  تنفي�ذ  ملناقش�ة  وكال�ة، 
االزم�ة  وخلي�ة  الوزاري�ة  اللج�ان 

الحكومية والحصول عىل استحقاقات 
املحافظ�ة«، موكدا ان�ه »يف حال عدم 
تنفي�ذ مطال�ب املحافظ�ة س�تكون 

املواقف اكثر تصعيداً«.
يش�ار اىل ان املفوضي�ة العليا لحقوق 
االنس�ان اعلن�ت، يف وقت س�ابق من 
اليوم، ان قائد عمليات البرصة ش�كل 

لجنة تحقيقية حول مقتل متظاهر يف 
املحافظة.

العلي�ا  املفوضي�ة  أعلن�ت  بدوره�ا، 
لحق�وق االنس�ان ان قائ�د عملي�ات 
الب�رصة ش�كل لجن�ة تحقيقية حول 

مقتل متظاهر يف املحافظة.
تلق�ت  بي�ان  يف  املفوضي�ة  وذك�رت 

»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، 
الب�رصة جمي�ل  »قائ�د عملي�ات  إن 
الش�مري اس�تجاب لطل�ب املفوضية 
العليا لحقوق االنس�ان وش�كل لجنة 
تحقيقية حول مقت�ل املتظاهر مكي 
الكعبي خالل التظاهرات التي حصلت 
خ�الل اليومني املاضي�ني يف محافظة 

البرصة«.
صادق�ون  حرك�ة  مس�ؤول  وكان 
بالب�رصة ع�دي ع�واد ح�ذر، يف وقت 
س�ابق من الي�وم الثالثاء، م�ن مغبة 
االعت�داء ع�ىل املتظاهري�ن، داعيا اىل 
محاسبة قتلة املتظاهر الذي قتل يوم 

امس عىل يد القوات االمنية.

»اإلصالح واالعمار« و »البناء« ينتقالن إىل االحتادية للبت بأحقية أيًا منهما يف تشكيل احلكومة

حقوق االنسان كشف عن إجراء حتقيق بشأن مقتل متظاهر 

خالفات »الكتلة األكرب« وتسمية »الرئيس« تؤجل جلسات الربملان

نواب البرصة يطالبون بتشكيل جلنة للتحقيق باخلروقات االمنية يف املحافظة

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت األمانة العامة ملجل�س الوزراء، أمس 
الثالثاء، وزي�ر الدفاع عرفان الحيايل، باإليعاز 
إىل دوائر ال�وزارة، بإنجاز امللفات األساس�ية 

املعلقة لدى الوزارة.
وقال مص�در يف األمانة العامة ملجلس الوزراء 

إن »مجلس الوزراء طالب وزير الدفاع عرفان 
الحي�ايل، باإليع�از إىل دوائ�ر ال�وزارة كاف�ة، 
بإنجاز كافة امللفات املعلقة لديها، ذات الصلة 

املبارشة باملواطنني وتضحياتهم«.
وأض�اف انه »ل�دى وزارة الدف�اع، العديد من 
الكت�ب واملخاطب�ات املتلكئ�ة واملتأخ�رة ولم 
تحس�م بعد، بس�بب إجراءات العمل املعقدة، 

أو تقصر املس�ؤولني عن تل�ك امللفات، فضالً 
ع�ن الضعف الواضح يف أداء بعض تش�كيالت 
الجي�ش  بمنتس�بي  العالق�ة  ذات  ال�وزارة 
واملواطنني، الس�يما ذوي الش�هداء والجرحى 
واملعاقني«. وبني انه »من بني امللفات املتلكئة، 
مل�ف مطال�ب ذوي ش�هداء قاعدة س�بايكر 
وجرح�ى ومعاقي ال�وزارة، ومل�ف تعيينات 

حش�د وزارة الدف�اع، ومل�ف رصف الروات�ب 
املرتاكمة لش�هداء الوزارة من ضحايا النظام 

املباد من املتطوعني واملكلفني«.
وأش�ار إىل أن »مجلس ال�وزراء طالب الحيايل 
بمحاس�بة املقرصين، واس�تضافة املس�ؤول 
املب�ارش ع�ن امللف�ات، إضاف�ة إىل مس�ؤويل 

التشكيالت الفرعية«.

امانة جملس الوزراء تطالب بإنجاز امللفات »املعطلة« اخلاصة بمنتسبي اجليش واملواطنني

        بغداد / المستقبل العراقي

“جروزاليم  صحيفة  كش�فت 
أم�س  الصهيوني�ة،  بوس�ت” 
الثالثاء، أن مسؤولني امريكان 
حذروا الكيان الصهيوني بعدم 
القيام برضبات جوية يف داخل 
الع�راق بعد ادع�اءات للجيش 
الصهيون�ي بوجود ما يس�مى 

بمواق�ع عس�كرية ايراني�ة يف 
البالد.

وذك�رت الصحيف�ة يف خرب أن 
“واشنطن كانت قد طلبت من 
الصهاينة قبل عدة اسابيع عدم 
شن اي غارات جوية يف العراق 
االدعاءات  تقاري�ر  قبل ظهور 

العسكرية الصهيونية”.
أن  الصحيف�ة،  واضاف�ت 

“املس�ؤولني االمري�كان ابلغوا 
الصهيون�ي  الدف�اع  مس�ؤويل 
بالق�ول: )من فضلك�م اتركوا 

العراق لنا(”.
وكنت وزارة الخارجية العراقية 
نف�ت يف وقت االدع�اءات الذي 
ذكرتها وكالة “رويرتز” بشأن 
قيام الواليات املتحدة األمركية 

بنقل صواريخ اىل العراق.

        بغداد / المستقبل العراقي

أغلقت الفرق الهندسية التابعة 
ل�وزارة النف�ط، بالتع�اون مع 
قيادة عمليات الحش�د الشعبي 
ملحور غرب األنبار، اآلبار الغازية 
املس�تخدمة  ع�كاز  حق�ل  يف 
للتهري�ب. وقال قائ�د عمليات 
الحش�د الش�عبي ملح�ور غرب 
األنبار، قاس�م مصل�ح، يف بيان 
إلعالم الحش�د الش�عبي، تلقت 

نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
من�ه، إن�ه »بعد اإلطاح�ة بعدد 
م�ن املهربني يف حق�ل عكاز تم 
التابعة  استدعاء فرق الهندسة 
غل�ق  لغ�رض  النف�ط  ل�وزارة 
اآلب�ار الغازي�ة املفتوحة وفعال 
تم غل�ق تلك اآلب�ار الغازية من 
الهندسية«، مضيفا  الفرق  قبل 
أن »عملي�ات الحش�د الش�عبي 
ضيق�ت الخن�اق ع�ىل املهربني 
وتعد ه�ذه العملية الثانية التي 

تغلق فيها آبار حقل عكاز«.
»هن�اك  أن  مصل�ح،  وأض�اف 
اتف�اق أمن�ي حصل ب�ني قيادة 
عمليات الحش�د الشعبي ملحور 
غرب األنب�ار و قي�ادة عمليات 
الجزيرة لتوفر الحماية الكافية 
لحق�ل ع�كاز من خ�الل تكفل 
الفرق�ة الثامن�ة م�ن الجي�ش 
العراقي حماية الحقل بتس�ير 
دوري�ات ح�رس مهمتها توفر 

األمن للحقل«.

اإلدارة األمريكية إلرسائيل: اتركوا العراق لنا!

إغالق »آبار التهريب« يف االنبار إثر تعاون 
بني احلشد والنفط

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد النائب االول لرئيس الجمهورية االيراني 
اسحاق جهانغري، أمس الثالثاء، ان بالده 
متسعدة ملساعدة العراق عىل اخماد حريق 
العظيم.وق�ال جهانغ�ري، خ�الل  ه�ور 
اجتم�اع املجلس االعىل للمي�اه، ان »ايران 
عىل استعداد لتقديم املساعدات املطلوبة اىل 
الحكومة العراقية يف مجال اخماد الحريق 
يف هور العظيم«، موكدا ان »ايران حكومة 
وشعبا لم تدخر وسعا يف أي مرحلة زمنية 
بتقدي�م املس�اعدات اىل الع�راق حكوم�ة 
وشعبا«.وشدد عىل ان »البلدين الصديقني 
والشقيقني بذال قصارى جهدهما لتسوية 
مثل هذه املش�كالت«، معربا عن »أمله يف 
تطوي�ر التعاون الثنائي يف ش�تى املجاالت 

السياسية واالقتصادية والثقافية والبيئية 
بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة«.

واشار جهانغري اىل »التداعيات الخطرة 
عىل البيئة والناجمة ع�ن الحرائق يف هور 
العظي�م والتي اثرت س�لبا ع�ىل الظروف 
املعيش�ية لس�كان محافظة خوزستان«، 
موضح�ا ان »هناك بعض املش�اكل قائمة 
ب�ني البلدين ربما ت�ؤدي اىل اعاق�ة تنمية 
التع�اون الثنائ�ي ل�ذا يج�ب العم�ل ع�ىل 

تسويتها عرب التفاوض والحوار«.
ولف�ت اىل ان�ه »بالرغ�م من قل�ة مصادر 
املياه وموجة الجفاف يف البالد، فان ايران 
التزم�ت دوما بتعهداته�ا بتوفر 20% من 
مياه ه�ور العظي�م، ونتوقع م�ن العراق 
ايض�ا الس�عي لاللت�زام بتعهدات�ه يف هذا 

املجال«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أفتت�ح قائد الدف�اع الجوي الفري�ق، الركن 
جب�ار عبي�د كاظ�م، مركز عملي�ات قاطع 
الدف�اع الجوي املنطقة الش�مالية يف قاعدة 
القيارة الجوية بمحافظة نينوى. وذكر بيان 
ل�وزارة الدفاع تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه ان املركز »لغرض تأمني القيادة 
والسيطرة للعمل القتايل والتعاون مع مركز 
العملي�ات الرئي�ي ملق�ر القي�ادة وتب�ادل 
املعلومات عن األهداف الجوية ضمن قاطع 
املس�ؤولية«. وأضاف انه »تم استقبال قائد 
الدف�اع الجوي من قب�ل أمر قاط�ع الدفاع 
الج�وي للمنطق�ة الش�مالية وضباط ركن 
القاط�ع وح�رض افتت�اح مرك�ز العمليات 

م�دراء املديريات وأم�ري اآلمريات وضابط 
رك�ن الق�وة الجوية والدف�اع الجوي ووجه 
قائد الدفاع الجوي الطواقم القتالية يف املركز 
بتأدي�ة واجباته�م وكالً حس�ب اختصاصه 
ووفق األوامر والتوجيهات الصادرة من مقر 
القيادة واملتابعة الدقيق�ة يف أداء واجباتهم 
بمهنية وحرفية عالية ك�ون الدفاع الجوي 
هو صنف قتايل ويعمل وفق توقيتات زمنية 
يف كشف األهداف وتعقبها واتخاذ اإلجراءات 
الخاص�ة بمعالجته�ا بدقة عالية وحس�ب 
الس�ياقات الصحيحة املعم�ول بها«. ووجه 
كاظ�م »بالعمل املس�تمر ومراقب�ة األجواء 
لغرض تفوي�ت أي فرصة ألعداء العراق من 
الدواعش واإلرهابيني للنيل من أمن وسيادة 

األرايض واألجواء العراقية.

         بغداد / المستقبل العراقي

قضت املحكمة الجنائية املركزية بالسجن 
املؤب�د بح�ق أربع�ة »إرهابي�ني« يعملون 
لصال�ح تنظي�م »داع�ش« يف محافظت�ي 
نينوى ودياىل، أحدهم وزع نرشات إعالمية 
تبث العنف لصالح التنظيم. وقال املتحدث 
باس�م مجلس القضاء األعىل القايض عبد 
الس�تار برق�دار يف بيان تلقت »املس�تقبل 
»املحكم�ة  إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
بغ�داد  اس�تئناف  يف  املركزي�ة  الجنائي�ة 
الرصاف�ة االتحادية نظرت قضايا متهمني 
أدينوا باالنتم�اء لتنظيم داع�ش االرهابي 
وقضت بالس�جن املؤبد بحقهم بعد ثبوت 

ارتكابه�م أعم�اال إجرامي�ة«. وأضاف، أن 
»اح�د املدانني كان يق�وم بتوزيع االقراص 
الليزري�ة التي تحتوي ع�ىل مقاطع فيديو 
للعمليات اإلرهابية التي يقوم بها التنظيم 
االرهابي يف قضاء البع�اج التابع ملحافظة 
نينوى، فضال عن قيام�ه بتوزيع الصحف 
واملجالت التي تنرش أخبار التنظيم االرهابي 
ودخوله بمعسكرات للتدريب عىل استخدام 
مختلف أنواع األسلحة«. واشار برقدار، إىل 
أن »بقية املتهمني قدموا الدعم اللوجستي 
لتنظي�م داع�ش االرهاب�ي يف محافظت�ي 
نينوى ودي�اىل«، مبيناً ان »االحكام صدرت 
بح�ق املتهمني وفقاً الح�كام املادة الرابعة 

من قانون مكافحة اإلرهاب«.

         بغداد / المستقبل العراقي

ان  الثالث�اء  أم�س  اف�اد مص�در مطل�ع 
العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات  املفوضي�ة 
واالستفتاء يف إقليم كردستان قررت تأجيل 
موعد انطالق الحملة الدعائية لالنتخابات 
الربملاني�ة املزم�ع اجراؤها يف نهاية ش�هر 

أيلول املقبل أسبوعا واحد.

وقال املص�در، ان مجلس املفوضية قرر يف 
اجتماع عقده تأجيل موعد انطالق الحملة 
االنتخابية أس�بوعاً واح�داً فقط من دون 

مزيد من التفاصيل.
الحمل�ة  تنطل�ق  ان  املق�رر  م�ن  وكان 
الدعائيات للكيانات واألحزاب املشاركة يف 
االنتخابات الربملانية يف االقليم غدا األربعاء 

املصادف 2018/9/5.

ايران تتحدث عن وجود »مشاكل« مع العراق وتبدي 
استعدادها للمساعدة بملف احلرائق

نينوى: افتتاح مركز عمليات الدفاع اجلوي
 يف قاعدة القيارة

اجلنائية املركزية حتكم باملؤبد ألربعة إرهابيني 
احدهم وزع موادًا إعالمية لصالح »داعش«

مفوضية كردستان تؤجل موعد انطالق محلة الدعاية االنتخابية

     بغداد / المستقبل العراقي 

منح مجلس الوزراء إجازة تأسيس جامعة اهلية باسم »الجامعة االمريكية/العراق � بغداد« 
يف محافظة بغداد بعد ان صادق عىل القرار يف جلسته املنعقدة 28 آب املايض.

وكان�ت دائ�رة عقارات الدولة كش�فت يف 13 آب امل�ايض تخصيص أجزاء كب�رة من االرايض 
املحيط�ة بمطار بغداد الدويل، النش�اء مدينة متكاملة عن طريق االس�تثمار عىل غرار مدينة 
دب�ي االماراتية وجامعة امريكية.وقال مدير الدائرة التابعة ل�وزارة املالية، أحمد الربيعي انه 
تم�ت »املبارشة بتطبيق ق�رار مجلس الوزراء والذي حصلت بموجب�ه املوافقة عىل تخصيص 
قطعة ارض يف احد القصور الرئاسية املحيطة باملطار النشاء الجامعة االمريكية، وهي حاليا 

يف طور التسليم االبتدائي والسر باجراءات التعاقد لهذا الغرض«.
وأكد ان »العام الدرايس )2019 – 2020( سيش�هد افتتاح الجامعة لتس�تقبل الطلبة« مذكرا 
بأنها مدينة تعليمية وس�تحوي دراس�ات من املرحلة االبتدائية صع�ودا للتخرج من الجامعة 

اضافة اىل انشاء مستشفى تخصيص قريب منها«.
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   بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلمي تخفي�ض األجور 
الدراس�ية يف الدراس�ات العلي�ا واألولي�ة بالجامع�ات والكلي�ات 
الحكومي�ة واألهلية.وقال وكي�ل الوزارة لش�ؤون البحث العلمي 
الدكتور فؤاد قاسم محمد خالل ترؤسه اجتماعا بهذا الخصوص 
إن وزارة التعلي�م بحث�ت آلي�ات تخفيض أجور الدراس�ات العليا 
واألولي�ة يف الجامع�ات والكليات الحكومي�ة واألهلية.وأضاف أن 
اللجنة املش�كلة لبحث التخفيض تعمل عىل وف�ق أولوية مراعاة 
الحال�ة االقتصادية لعوائ�ل الطلبة، فضال عن إع�داد آلية خاصة 

باإلعفاء الكيل أو النسبي لألجور الدراسية.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الصناعة واملعادن، اطالق حملة مجانية لتوزيع املياه 
الصالح�ة للرشب عىل املواطن�ن يف محافظة البرصة بمش�اركة 

تشكيالتها العامة وبتوجيه من وزيرها محمد شياع السوداني.
وق�ال مدير مركز االعالم والعالق�ات العامة يف الوزارة عبد الواحد 
علوان الش�مري يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »قافلة 
مكونة س�يارتن حوضيتن بس�عات )10( االف ل�ر و)12( الف 
ل�ر محملة بم�اء )RO( و 13 عجل�ة نوع بيكب ول�وري وتريلة 
محملة بصناديق املياه املعبأة لعدد من الرشكات العامة املرتبطة 
بالوزارة كوجبة اوىل«.واضاف ان »صباح اليوم تجمعت العجالت 
يف مقر رشكة ابن ماجد العامة يف محافظة البرصة لتتوجه بعدها 
اىل املناطق واملدن واالقضية والنواحي يف عموم املحافظة بارشاف 
لجن�ة من االمانة العامة ملجلس ال�وزراء ورشكات الوزارة املعنية 
لتوزيع املي�اه الصالحة للرشب عىل املواطن�ن والعوائل الكريمة 
مجانا والتخفيف من معاناتهم واالس�هام يف معالجة ازمة املياه 
التي تعيش�ها املحافظة«، مش�را اىل ان »الحملة ستستمر خالل 
االي�ام القادم�ة مع وص�ول عجالت اخ�رى من باقي تش�كيالت 
الوزارة«. واوضح الش�مري ان »ال�وزارة عقدت اجتماعات لخلية 
االزم�ة يف الوزارة واعدت تقارير مفصلة اىل االمانة العامة ملجلس 
ال�وزراء ضم�ن مقررات ه�ذه االجتماعات تضمن�ت االمكانيات 
املتاح�ة لدى رشكاتها والق�درات التي تتمتع به�ا والخربات التي 
تمتلكه�ا والخدم�ات التي باالمكان تقديمها لدع�م املحافظات«.

وتاب�ع انه »تم اجراء زي�ارات ميدانية من قبل ممثيل خلية االزمة 
اىل عدد م�ن املحافظات للوقوف عىل طلب�ات املتظاهرين والعمل 
عىل تلبيتها فيما يخص الوزارة فيما نفذت بعض الرشكات العديد 
م�ن االعمال التطوعي�ة واملبادرات بهذا الص�دد«، مؤكدا »اهتمام 
ال�وزارة بهذا املوضوع واعطاءه االولوية للمس�اهمة يف حل ازمة 

املياه وتقديم الخدمات للمواطنن يف عموم املحافظات.

   بغداد / المستقبل العراقي

نوهت قيادة عمليات بغداد، اىل قطع شارع رئيس يف العاصمة بدءاً 
من يوم غد الخميس املقبل.وذكر بيان للعمليات تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه »بغي�ة تأهيل طريق ص�الح الدين للمرور 
الرسيع، واج�راء أعمال الصيانة، تقرر القط�ع الجزئي للطريق، 
وتحويل خط الس�ر إىل الطريق القادم من الشعلة باتجاه جامع 

ام القرى«.
وأضاف »يكون تحويل عجالت الحمل الصغرة )الكيا والبيك آب( 
وعجالت الصالون إىل الطري�ق الخدمي املحاذي للطريق الرئييس، 
يف ح�ن يتم تحويل عجالت الحمل الكب�رة يف الجزء املقطوع من 
االتج�اه املقابل القادم من س�وق العدل باتجاه الش�علة«.ولفت 
البي�ان اىل ان »القط�ع يكون يوم غ�د الخميس يف تمام الس�اعة 
السادس�ة صباحاً وملدة ثالثة أش�هر و15 يوم�اً، حيث تم االيعاز 
إىل اىل مديري�ة امل�رور من اجل تخصيص مف�ارز مرورية لتنظيم 

حركة السر.

   ذي قار / المستقبل العراقي

أعلنت محافظة ذي قار، عن فتح باب 
التقدي�م ل� 400 فرص�ة عمل يف حقل 

الغراف النفطي.
ذي  للمحاف�ظ  االول  النائ�ب  وق�ال 
ق�ار ع�ادل الدخي�يل، يف بي�ان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، إن »املحافظة 
وفرت أكث�ر من 400 فرص�ة عمل يف 
رشك�ة بروناس وال�رشكات الثانوية 
املش�غلة لحق�ل الغ�راف النفط�ي يف 
املحافظ�ة«، مؤكًدا »تقس�يم الفرص 
عىل سكان املناطق النفطية من أهايل 
الفجر وقلعة سكر والرفاعي والنرص 
وسكان املناطق غر النفطية وبحسب 

ضوابط وزارة النفط«.
وأضاف الدخييل، أن »املوقع الرس�مي 
لدي�وان محافظة ذي قار عىل ش�بكة 
االنرنت سيس�تقبل اعتباراً من اليوم 
الثالثاء، طلبات الراغبن بالعمل وفق 
االختصاصات املطلوبة من قبل رشكة 
الثانوية املشغلة  بروناس والرشكات 
بحقل الغراف النفطي«، مشرا إىل أنه 
»ت�م وضع الضوابط التي من ش�أنها 

منح االستحقاق العادل للمتقدمن«.
وأشار إىل، أنه »سيتم تحديد املتقدمن 
الذين تنطبق عليهم الرشوط املطلوبة 
وترشيحهم ليتس�نى للرشكة الراغبة 
وف�ق  قبوله�م  لصالحه�ا  بالعم�ل 

اختبارات خاصة تحدد من قبلها.

ذي قار تفتح باب التقديم 
لـ »400« فرصة عمل 

يف حقل الغراف النفطي

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغداد عن املبارشة بتكث�ر و زراعة اكثر من )450( 
ألف ش�جرة وش�تلة موس�مية ودائمية ضمن الخط�ة الخريفية 
يف قاط�ع بلدي�ة املنصور«.وذك�رت مديرية العالق�ات واالعالم يف 
بيان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان« مالكات قس�م الزراعة يف 
دائ�رة بلدية املنصور بارشت تهيئة وزراع�ة اكثر من )450( ألف 
ش�جرة وشتلة موس�مية ودائمية وبأنواع واحجام مختلفة وذلك 
ضمن الخطة الخريفية لهذا العام التي ترمي اىل إيجاد مس�احات 
خرض واس�عة تكون متنفس�اً للعوائ�ل البغدادية«.واضافت ان« 
الخطة تتضمن أيضاً زراعة الساحات العامة والجزرات الوسطية 
واس�تبدال االزهار والش�تالت املت�رضرة و اطالق حمل�ة لتأهيل 

وصيانة منظومات الري يف املتنزهات والحدائق العامة .

امانة بغداد تعلن املبارشة بتكثري و زراعة 
اكثر من »450« ألف شجرة وشتلة موسمية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
واالش�غال العام�ة ان صندوق االس�كان 
العراقي احدى تشكيالت الوزارة سيبارش 
الس�كنية  املجمع�ات  بتموي�ل مش�اريع 

واقراض املواطنن املستفيدين منها.
وذكر املركز االعالمي للوزارة يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان »آلية 
املش�اركة تتضم�ن تقديم طل�ب من قبل 
املس�تثمر فيه تفاصيل املرشوع الس�كني 
االس�تثماري وموافق�ات امل�رشوع مث�ل 
اجازة االستثمار وخطة التمويل والجدوى 
االقتصادي�ة والتصاميم الفني�ة املصادق 
عليه�ا من الجهات املعنية اىل لجنة تمويل 
مس�جلة  االرض  تك�ون  وان  املجمع�ات 
بأس�م املس�تثمر ع�ىل ان يتوىل املس�تثمر 
اكمال البنى التحتية للمرشوع الس�كني , 

فضال عن تقديم العق�د مع الجهة املالكة 
وتتوىل لجنة التمويل املذكورة رفع توصية 
اىل مجل�س ادارة الصندوق بش�أن تمويل 

املجم�ع م�ن عدم�ه بع�د دراس�تها مللف 
امل�رشوع , كما يتم تقديم قائمة بأس�ماء 
املس�تفيدين املس�جلن بموجب الطلبات 

ع�ىل الوحدات الس�كنية يف امل�رشوع وما 
يثب�ت قيامه�م بدف�ع مقدم�ة مالية عند 

رشائهم للوحدات السكنية«.
»صن�دوق  ان  االعالم�ي  املرك�ز  وب�ن 
االس�كان العراقي يقوم بأجراء الكش�ف 
عىل الوحدات الس�كنية الت�ي يتم االتفاق 
عىل املش�اركة بتمويلها وتثب�ت يف قائمة 
مع مخطط للوحدات الس�كنية وحس�ب 
س�ندات التس�جيل العراق�ي بع�د انج�از 
الهياكل املس�قفة للوحدات وبما يتناسب 
مع الس�يولة النقدية للصن�دوق والكثافة 
وعدال�ة  كاف�ة  للمحافظ�ات  الس�كانية 
التوزيع فيما بينها عىل ان اليزيد االقراض 
للمجمعات السكنية نسبة 40% من الخطة 
االقراضية للصندوق واليزيد عدد الوحدات 
املطلوب تمويلها يف املجمع السكني الواحد 
االجم�ايل  الس�كنية  الوح�دات  30% م�ن 
للمجمع ومازاد عن هذه الس�بب يعرض 

عىل مجلس االمناء للموافقة«.
وتابع ان »مدة العقد مع املس�تثمر تكون 
س�نة واحدة قابلة للتمديد حس�ب اتفاق 
الطرفن , مبيناً ان املستثمر يقوم بتقديم 
كفال�ة عقاري�ة تغط�ي مبلغ املش�اركة 
يف التموي�ل الت�ي يتم اطالقه�ا عند حجز 
الصن�دوق  لصال�ح  الس�كنية  الوح�دات 
ويق�دم الكفي�ل كفال�ة نقدي�ة ضامن�ة 
لتغطية مبلغ القس�ط الش�هري , مش�را 
اىل ان املس�تفيد يق�وم بتس�ديد القس�ط 
الش�هري بعد شهر من اس�تالم املستثمر 
للدفعة االوىل من تمويل الوحدة الس�كنية 
ومل�دة ال تزيد عن عرشة س�نوات للتمويل 
من خارج رأس مال الصندوق وبما التزيد 
عن خمس�ة عرش س�نة للتمويل بموجب 
قانون الصندوق وبضمنها قسط التامن 
عىل الحي�اة اضاف�ة للتحمي�الت االدارية 

املقرة بموجب القانون.

االعامر: صندوق االسكان سيبارش العمل بآلية متويل مشاريع املجمعات السكنية واقراض املواطنني

    البصرة / المستقبل العراقي

كش�ف مجلس محافظ�ة الب�رصة, عن عقد 
املحافظ اس�عد العيداني عدة لقاءات يف بغداد 
من اجل إطالق األموال املخصصة للمشاريع, 
مبين�ا ان العيدان�ي س�يعقد اجتماع�ا اليوم 
مع وكيل ال�وزارة وزارة املالي�ة لبحث اطالق 

التعيينات الخاصة باملحافظة.

وق�ال عضو املجل�س غانم حمي�د يف ترصيح 
صحفي إن “محافظ البرصة اس�عد العيداني 
األم�وال  تس�ديد  لبح�ث  بغ�داد  يف  متواج�د 
املخصصة ملش�اريع التنمية ومحطات تحليه 
املي�اه، فض�ال ع�ن بح�ث زي�ادة االطالقات 
املائي�ة للمحافظ�ة”، مبين�ا أن�ه “عق�د عدة 
اجتماع�ات م�ع الحكوم�ة االتحادي�ة لبحث 
أن  حمي�د،  املش�اريع”.وأضاف  إط�الق 

“العيداني س�يعقد اجتماعا  بع�د ظهر اليوم 
م�ع وكي�ل وزارة املالية لالتفاق ع�ىل جدولة 
تس�ديد األموال املخصصة للمشاريع وإطالق 

التعيينات الخاصة باملحافظة”.
وال  مس�تمرة  “التظاه�رات  أن  إىل  واش�ار 
يمكن الس�يطرة عليها دون تحقيق مطالبهم 
الرشعي�ة س�يما املش�اريع الخدمي�ة وتوفر 

املياه الصالحة للرشب وفرص العمل.

حمافظ البرصة جيتمع مع »املالية« إلطالق التعيينات 
وخمصصات املحافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف محافظ بغ�داد املهن�دس عطوان 
العطوان�ي بان ل�دى املحافظة مش�اريع 
تربوية س�راتيجية كب�رة لكنها توقفت 
بس�بب الوض�ع امل�ايل الضاغ�ط ونح�ن 
املالي�ة  التخصيص�ات  اط�الق  بأنتظ�ار 
لتنفيذها .جاء ذالك خالل قيامه بأفتتاح 
املبنى الجديد ملقر مديرية تربية الرصافة 
االوىل بحض�ور رئي�س املجل�س د.رياض 

العض�اض وع�دد م�ن االعض�اء واملدراء 
العامون واملسؤولن.

وذك�ر بي�ان اورده املكت�ب االعالم�ي ان 
الس�يد املحافظ خالل حفل االفتتاح عرب 
عن فرحته الكبرة بهذا االنجاز مبينا بان 
االرادة التي بنت هذه املؤسسة قادرة عىل 
ان تصنع وتنتج مش�اريع اخرى لتمكن 

الربوين من العمل بشكل جيد وممتاز.
مؤكداع�ىل ان حكومة بغ�داد عازمة عىل 
تقدي�م الدعم الكامل للنه�وض بالعملية 

الربوية وتهيئة االجواء املناس�بة للطلبة 
والك�وادر التدريس�ية. ويف خت�ام كلمتة 
وج�ه الس�يد املحاف�ظ رس�الة اىل وزارة 
املالي�ة مج�ددا فيه�ا مطالبت�ة باالرساع 
بأط�الق الدرج�ات الوظيفي�ة ال 4 االف 
الناتج�ة م�ن حركة امل�الك لع�ام 2016 
لغ�رض اطالق عملية التعي�ن وااللتفات 
لرشيحة املحارضين الذين عملوا لسنوات 
طويل�ة باملج�ان حت�ى نتمكن من س�د 

الشواغر التى خلفتها السنوات املاضية.

حمافظ بغداد: لدينا مشاريع تربوية اسرتاتيجية 
كبرية بأنتظار التخصيصات املالية لتنفيذها

  بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العام�ة لتجارة الحبوب يف وزارة التجارة عن 
»املب�ارشة ب�رصف مس�تحقات الفالحن يف س�ايلو الدورة 
للموس�م التس�ويقي الحايل 201٨ وذلك بع�د تعزيز الرصيد 
املستلم من قبل مقر الرشكة وبمبلغ) 25٧000000 ( مليون 
دين�ار والتي تمثل الدفعة االخرة ألتمام كامل املس�تحقات 

لهذا املوسم« .
واوض�ح مدي�ر عام الرشك�ة نعيم املكص�ويص يف بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، انه »تم انجاز 36 معاملة وهي أخر 

ماتبقى لغرض تسليمها ملستحقيها تباعاً« .
مضيفا كذلك مواصلة مالكات وحدة الحسابات يف فرع دياىل 
عملية رصف مستحقات الفالحن للموسم التسويقي 201٨ 

وان عملية الرصف تجري بانس�يابية عالية وباالعتماد عىل 
الضوابط والتعليمات الصادرة من إلدارة .

 مؤك�دا ان عملية توزيع الصكوك تتم حس�ب االس�بقية يف 
عمليه التس�ويق وحس�ب قوائم بطاقات التسويق حيث تم 
البدء من بطاقة رقم )1(اىل رقم البطاقة )32٧3(وان نسبة 
التوزي�ع ٨5%.من جانب اخر اكد البي�ان اانتهاء فرع املثنى 
من صيانة وادمة وتصليح االغطية البالس�تيكية )الجوادر( 
الخاصة بتغطية الحبوب املسوقة لها العام املوضوعة داخل 
بناكر الف�رع حيث بارشت لجنة مختص�ة بعملية الصيانة 
لهذه االغطية بالتعاون مع عمال املتعهد علما ان عدد هذه 
الجوادر التي تم تصليحها يبلغ)66(جادر مس�تعمل قياس 
14×25 م مبين�ا ان ادام�ة هذة االغطي�ة تأتي للحفاظ عىل 

الخزين من موسم االمطار وحسب تعليمات مقر الرشكة.

  بغداد / المستقبل العراقي

نجح فريق ش�عبة جراحة الجملة العصبية 
يف مدينة االمامن الكاظمن )ع( الطبية من 
اج�راء عملية خاصة لفت�اة تبلغ من العمر 

)1٧( سنة .
الج�راح  الطب�ي  الفري�ق  رئي�س  وذك�ر 
صبح�ي  احس�ان  الدكت�ور  االستش�اري 
البلداوي يف بيان لدائ�رة صحة بغداد الكرخ 
»الفت�اة  ان  العراق�ي«،  »املس�تقبل  تلقت�ه 
تعرضت لحادث س�قوط من مرتفع ادى اىل 
حدوث شدة خارجية عىل الظهر مع شلل يف 

األطراف السفىل«.
واض�اف ان�ه » اجري�ت له�ا الفحوص�ات 
الالزمه )رنن مغناطييس ، مفراس للفقرات 
الصدري�ة و القطني�ة وفحوص�ات ش�املة 
لل�دم و تبن وج�ود كرس مرك�ب يف الفقرة 
القطنية االوىل مع انضغاط شديد عىل نهاية 
الحبل الش�وكي مما استدعى ألجراء عملية 

مستعجلة ».
وبن انه »تم خ�الل العملية تثبيت الفقرات 
الصدري�ة الحادية ع�رش و الثانية عرش مع 
الفقرات القطنية الثانية و الثالة بأستخدام 
الرباغي مع قضب�ان التيتانيوم، مضيفآ انه 

»ت�م اجراء عملية فت�ح الفقرات من الخلف 
ألزالة الضغط الش�ديد عىل الحبل الش�وكي 
يف تلك املنطقة مش�رآ ان العملية استغرقت 
مايق�ارب )اربع(س�اعات تكلل�ت بالنجاح 
حي�ث لوح�ظ تحس�ن ملم�وس يف حرك�ة 
االط�راف الس�فىل بع�د متابعته�ا يف ردهة 
الجراحة العصبية وخ�الل يومن من اجراء 
العملي�ة مم�ا يدل ع�ىل ان املريضة س�وف 
تس�تعيد الحركة يف االطراف الس�فىل خالل 

االسابيع املقبلة بأذن الله ».
واوضح )البلداوي ( تعترب هذه العملية من 
العملي�ات الخاصة التي يتم فيها اس�تخدام 

جهاز اش�عة االكس لتحديد وصول الرباغي 
يف جس�م الفقرة وتجنب اصابة االعصاب و 

االوعية الدموية حول العمود الفقري«.
الج�راح  ض�م  الطب�ي  الفري�ق  ان  يذك�ر 
صبح�ي  احس�ان  الدكت�ور  االستش�اري 
العصبي�ة  الجراح�ة  البلداوي/اخصائ�ي 

واستاذ يف كلية طب النهرين 
الدكت�ور حي�در علوش /اخصائ�ي جراحة 
الجمل�ة العصبي�ة الدكتور باس�م قاس�م/

اخصائ�ي التخدي�ر زي�اد /مس�اعد جراح 
ندى/مس�اعد جراح عبد الحسن / مساعد 

تخدير .

التجارة تعلن املبارشة برصف مستحقات الفالحني يف سايلو الدورة للموسم التسويقي 2018

صحة الكرخ تنجح بإجراء عملية خاصة لفتاة مصابة بشلل يف األطراف السفىل

    بغداد / المستقبل العراقي

استقرت أسعار النفط الخام مرتفعة، فوق 
٧٨ دوالرا لخام برنت، يف تعامالت ، مدفوعة 
بتخوفات املتعاملن من هبوط كبر يف إنتاج 

الخام من جانب إيران.
وتف�رض الوالي�ات املتح�دة يف 6 نوفم�رب/ 
ترشي�ن ثاني املقبل حزم�ة عقوبات جديدة 
عىل طه�ران، متعلق�ة بالصناع�ة النفطية 

للبالد والبلدان املستوردة لها.
و اإلثنن، نرشت وس�ائل إعالم يابانية عزم 
طوكي�و تنفيذ خفض يف وارداتها من النفط 

اإليراني، تجنبا لخالفات مع واشنطن.

وبحلول الساعة )06: 09 تغ(، بلغت أسعار 
الخام القيايس مزيج برنت تسليم نوفمرب/ 
للربمي�ل،  دوالرا   ٧٨.12 ثان�ي،  ترشي�ن 
منخفض�ة بنح�و طفيف )3 س�نتات(، عن 

إغالق اإلثنن.
يف املقاب�ل، صع�د الخ�ام األمريكي تس�ليم 
أكتوب�ر/ ترشين أول، بنحو 31 س�نتا، عن 
إغ�الق تعام�الت اإلثن�ن، إىل ٧0.11 دوالرا 

للربميل.
وإي�ران، دول�ة عض�و يف منظم�ة البل�دان 
املصدرة للبرول )أوب�ك(، وثالث أكرب منتج 
فيه�ا بع�د الس�عودية والع�راق، بنحو ٨.3 

مالين برميل يومي.

أسعار النفط تستقر مرتفعة فوق »78« دوالر
التعليم تبحث ختفيض األجور الدراسية 

يف اجلامعات والكليات احلكومية واألهلية

الصناعة تطلق محلة جمانية لتوزيع املياه 
الصاحلة للرشب عىل املواطنني يف البرصة

عمليات بغداد تنوه اىل قطع 
شارع رئيس بدءًا من اخلميس
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جلنة البيع واإلجيار 
الثانية يف حمافظة نينوى

إعالن ثاين  )103( الصادر 2018/8/20
تعل�ن اللجنة أعاله عن تأجري العق�ارات املدرجة تفاصيلها يف أدناه 
والعائدة ملكيته�ا إىل مديرية بلدية احلمدانية  وفقا إلحكام القانون 
)21( لسنة 2013 املعدل وبطريقة املزايدة العلنية . فعلى الراغبني 
باإلجيار مراجعة مديرية بلدية احلمدانية  وخالل مدة )15( يوم تبدأ 
من اليوم التايل لنشر اإلعالن بالصحف مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة  50% من القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم 
األخ�ري من مدة اإلع�الن يف مقر البلدية ويتحمل من ترس�و عليه 
املزايدة أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى على إن يقوم بتسديد 
باقي بدل اإلجيار والرس�وم األخرى وإبرام العقد خالل مدة ثالثون 
يوم من تاريخ تصديق قرار اإلحالة وخبالفه يعترب املستأجر ناكال ويعاد 
اإلعالن عن تأجر امللك وعلى حس�اب الناكل وحتمله فرق البدلني 
وكافة املصاريف األخرى املرتتبة على ذلك إضافة إىل مصادرة أماناته 
وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر 

مديرية بلدية احلمدانية.
مدة اإلجيار سنة واحدة فقط

املشيد على القطعة املرقمة نوع امللك ورقمهت
112 قرة قوش مبساحة 2650م2ساحة وقوف  سيارات1
3/471 م 154 مارقرياقوس بشمونيساحة  تنظيم عقود مرورية2

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

نموذج اعالن دعوة تقديم العطاء
وزارة النفط / رشكة احلفر العراقية /رشكة عامة

اىل : الرشكات املتخصصة

م/اعالن املناقصة  املرقمة 29/ خدمات / 2018 ـ البرصة 
نوع املوازنة )تشغيلية( -نوع التبويب /مقاوالت وخدمات

1-يسر ) رشكة الحفر العراقية /-رشكة عامة (  دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني  وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهسم  للعمسل الخاص بس )تقديم خدمة تنظيسف معدات وادوات اجهزة الحفر واالسستصالح العامة 
ضمسن  الرقعسة الجغرافية يف محافظة )البرصة( عدد االجهزة املسراد تقديم الخدمة لها )18( ثمانية عرش 

جهاز(
2-تتوفر لدى )رشكة الحفر العراقية –رشكة عامة ( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي 
اسستخدام جزء منهسا  لتنفيذ الخدمات الخاصة بسس  )تقديم خدمة تنظيف معسدات وادوات اجهزة الحفر 
واالسستصالح العامة ضمن  الرقعة الجغرافية يف محافظة )البرصة( عدد االجهزة املراد تقديم الخدمة لها 

)18( ثمانية عرش جهاز(
3-بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق العطاء باللغات )اللغة العربية( بعد تقديم طلب تحريري 
اىل) رشكسة الحفسر العراقية – الهيأة التجارية س قسسم العقود اللوجسستية  س يف محافظة البرصة –الزبري 
–الربجسسية( وبعسد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسسردة البالغسة )  300,000 (  مائة الف دينار عراقي 

بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني يف اعاله.
 4- اخر يوم لتسسليم العطاءات اىل العنوان االتي )  رشكة الحفر العراقية يف البرصة –الزبري –الربجسسية 
–مقسرر لجنسة فتح العطاءات الثانيسة ( يف املوعد )يوم االربعاء املصادف 9/19/  2018 ( السساعة الثانية 
عرش ظهرا  وسسوف ترفسض العطاءات املتاخرة وسسيتم فتح العطاءات  بحضور  مقدمسي  العطاءات او 
ممثليهسم الراغبسني بالحضور يف العنوان االتي ) البرصة –الزبري –الربجسسية –مقر رشكة الحفر العراقية 
–لجنة فتح العطاءات الثانية ( يف الزمان والتاريخ ) السساعة الثانية عرش ظهرا من يوم االربعاء املصادف 
2018/9/19( يجسب ان تتضمسن العطساءات ضمان للعطساء )خطاب ضمان مسرصيف او صك مصدق او 
سسفتجة ( وبمبلغ )26,805,750( سستة وعرشون مليون وثمانمائة وخمسة االف وسبعمائة وخمسون 

دينار عراقي
5- اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم ) االثنني ( املصادف 2018/9/17.

6- يف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسسمية يكون اليوم التايل موعد الغلق الذي يكون فيه دوام رسسمي 
ويكون موعد فتح العطاءات بنفس  اليوم املحدد لغلق املناقصة

7-الكلفسة التخمينيسة لتنفيسذ االعمال ملدة )365( يسوم تبلسغ )2,680,560,000( اثنان مليار وسستمائة 
وثمانون مليون وخمسمائة وستون الف دينار عراقي

 8 س يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسسية بكافة اقسسامها فانه سسيتم استبعاد 
عطاءه

اعالن
اىل املتهم الغائب / )املالزم فهد فيصل عبد العزيز حسون( 

املنسوب اىل / وزارة الداخلية مكتب املفتش  العام/ قسم الشؤون القانونية 
العنوان / جمهول االقامة

بمسا انك متهم وفق املادة / 5 من ق ع د رقم 14 لسسنة 2008 
لغيابسك عسن مقسر عملسك بتاريسخ 2015/11/8 ولحسد االن 
وملجهوليسة اقامتك  اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان تحرض 
امسام محكمة قسوى االمن الداخيل االوىل / املنطقة الخامسسة 
البرصة خالل مسدة ثالثون يوما من تاريخ نرش هذا االعالن يف 
صحيفة محلية يوميسة وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك 
وتجيسب عن التهمسة املوجة ضدك وعند عدم حضورك سسوف 
تجري محاكمتك غيابيا  استنادا الحكام املواد )65 و 68 و69(   
من قانون اصول املحكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008

حمافظة النجف االرشف
جلنة بيع واجيار امالك االدارة املحلية

اعالن ثالث
الحاقا باعالننا املرقم 68 يف 2018/8/16 املنشور بجريدة املستقبل العراقي بالعدد 1733 يف 8/16/ 

2018 واستنادا للمادة 31 من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
وبالنظسر لعدم تقدم راغب تعلن لجنة البيع وايجار امسالك االدارة املحلية ملحافظة النجف االرشف 
عسن اجراء املزايدة العلنية لبيع مشسيدات معسسكر النداء الواقع يف منطقسة حي النداء قرب مجمع 
بيتي واملشسغولة من قبل وزارة الدفاع العراقية سسابقا املبينة  تفاصيله ادنساه والعائدة  اىل ديوان 
محافظة النجف االرشف والتي تم اسستالمها من وزارة الدفاع العراقية وسسيتم البيع وفقا  الحكام    
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم   21  لسنة 2013املعدل فلمن   يرغب االشراك باملزايدة العلنية 
مراجعة ديوان محافظة النجف االرشف /قسم االمالك او مقر اللجنة مستصحبا معه    التامينات 
القانونيسة والبالغة 20%   مسن القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون  وكتاب  محافظة 

النجف االرشف مكتب السيد  محافظ النجف املرقم 8759 يف 2018/7/2 وستجري 
املزايدة بديوان محافظة النجف االرشف الساعة الحادية عرشة من صباح اليوم التايل لنرش االعالن  
وعنسد مصادقة يوم املزايدة عطلة رسسمية فيؤجل لليسوم الذي يليه من ايام العمل الرسسمي وفقا 
الحكام املادة 39 من القانون اعاله ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور الخدمة البالغة )2%( من 

قيمة املزايدة وتكون مدة كر القرار )5( ايام من تاريخ اجراءها

الرشوط :
1  سان يقدم املزايد براءة ذمة من ديوان محافظة النجف االرشف

2 س ان يقدم صورة من هوية االحوال املدنية مع شسهادة الجنسية العراقية او البطاقة املوحدة مع 
بطاقة السكن للمزايد 

3 س عسىل مسن يرغسب االشسراك باملزايدة تقديسم امانات بصسك مصدق بمبلسغ )20%( مسن القيمة 
التقديرية 

4 س عىل املزايد الذي تحال بعهدته املزايدة ان يقوم بهدم ورفع االنقاض  خالل فرة ) 30 ( يوم من 
تاريخ االحالة القطعية 

5 س يتحمل من ترسو عليه املزايدة الغرامات التاخريية والبالغة )100000( مائة الف دينار عن كل 
يوم تأخري يف حالة تأخر يف عملية رفع االنقاض بعد انتهاء فرة الثالثني يوم املشار اليها يف الفقرة 

 )4(
6 س يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور الخدمة البالغة )2%( من قيمة املزايدة 

االوصاف 
1 س قاعسات عدد )21( مشسيدة بمواد مختلفة بمسساحات متقاربة تتضمن ابسواب ونوافذ حديدية 

وخشبية 
2 س سياج خارجي مشيد بمواد مختلفة يحيط باملشيدات املذكورة اعاله مع باب حديدي

3 س يتضمن تأسيسات صحية كهربائية مختلفة

اعالن 
اىل الرشيك / كريم محمد مطر

اقتىض حضورك اىل صندوق االسسكان العراقسي /فرع الكرخ 
– كسرادة مريم /بناية وزارة االعمار واالسسكان القديمة وذلك 
لتثبيست اقسرارك باملوافقسة عىل قيام الرشيك السسيد )شساكر 
محسسن علوان حسن ( بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة 
املرقمة )16824/ سبع البور( لغرض تسليفه قرض االسكان 

 .
وخالل مسدة اقصاها خمسسة عرش يوم داخل العراق وشسهر 
خسارج العسراق من تاريسخ العراق وشسهر خارج العسراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسسه سوف يسقط حقك يف االعراض 

مستقبال . 
وزارة االعمار واالسكان 

صندوق االسكان العراقي 
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

اعالن 
بنساء عىل طلب املدعو ) محمد حازم محمد ( والذي يطلب من 
خاللسه تبديل اللقب مسن ) املوصيل ( اىل ) الطائي ( واسستنادا 
الحسكام املسادة 22 من قانسون البطاقة الوطنية رقم 3 لسسنة 
2016 تقسرر نسرش طلبسه يف الجريدة الرسسمية فمسن له حق 
االعراض عىل طلبه يف الجريدة الرسمية فمن له حق االعراض 
عىل الطلسب مراجعة املديرية خالل 15 خمسسة عرش يوم من 

تاريخ النرش وبعكسه سينظر يف الطلب وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

اللواء احلقوقي
رئيس حمكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة اخلامسة

ع. املدير العام
رئيس جملس االدارة

مدير اهليأة التجارية
عبد العزيز جبار كاظم

العدد :70
التاريخ :2018/9/4

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم

رئيس اللجنة

جملس القضاء االعلى
رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة االحتادية

حمكمة بداءة الرصافة

العدد: 2/ استمالك/ 2017 
التاريخ/ 29/ 8/ 2018
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املرافعة حبقكم
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العدد )1742( االربعاء  5  ايلول  2018
اعالنات6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

اعالن
 إىل الرشي�ك ) كتاب كاظم محم�د ( توجب عليك 
الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ه النجف لغ�رض اصدار 
اج�ازه بناء للعقار املرق�م 53869 /3 حي النداء 
خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون 

حضورك 
 طالب االجازه حازم وفر عوده

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد: 2755/ ب3/ 2018 
التاريخ : 4/ 9/ 2018 

اىل /املدعى عليه )مثنى مهدي محسن ( 
اقام املدعي )عدي سعيد كاظم ( الدعوى البدائية 
املرقمة اعاله والت�ي يطلب فيها الحكم) بتأديتك 
ل�ه مبلغا مق�داره مائتي مليون دين�ار  والثابت 
بموج�ب الص�ك املرق�م )165( مس�تحق االداء 
بتاريخ 2018/6/21 مرصف الرافدين/ الغري ( 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائ�ي واش�عار مخت�ار حي الجزائ�ر ) جواد 
حسن الكناني ( عليه قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالنا بصحيفتني يوميت�ني محليتني للحضور يف 
موع�د املرافعة املص�ادف يف ي�وم 18/ 9/ 2018 
وعن�د ع�دم حضورك  او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول .
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة 
العدد: 2244/ش/2018

التاريخ: 2018/8/28
اىل / املدعى عليه ) احمد عبد الحسني جرب (

اقامتك زوجت�ك املدعية ) حنني س�امي عبادي ( 
الدعوى بالع�دد ) 2244/ش/2018 ( امام هذه 
املحكم�ة طلب�ت فيها التفري�ق للهج�ر بينكما ، 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك  حس�ب اق�وال مختار 
منطق�ة الجربوعي�ة االوىل الت�ي ادخلته املحكمة 
ش�خصا ثالثا لالس�تيضاح والذي اف�اد بارتحالك 
اىل جهة مجهولة ل�ذا قررت املحكمة نرش تبليغك 
بواس�طة صحيفتني يوميت�ني محليتني للحضور 
ام�ام هذه املحكم�ة صباح ي�وم 2018/9/9 او 
من ينوب عنك قانونا وبعكسه ستجري املحاكمة 

بحقك غيابيا وفق القانون القانون.
القايض

فارس نجم البو حسنة
����������������������������������������

فقدان
فق�د مني دف�ر تجهيز النف�ط العائ�د للمواطن 
) ع�ي جالب مش�اي( الصادر م�ن رشكة توزيع 
املنتج�ات النفطية الفرات االوس�ط / املثنى عىل 

من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
����������������������������������������

فقدان 
فقدت مني الوثيقة املدرسية املرقمة )1398812( 
ذي العدد )211( الص�ادرة من اعدادية الحيدرية 
املركزية باس�م ) عهد زياد طارق كريم ( عىل من 

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

تنويه
ورد سهوا يف اعالن مديرية تنفيذ الرميثة املنشور 
يف جري�دة املس�تقبل العراقي بالع�دد )1741( يف 
2018/9/4 رق�م االضبارة 204/ت/2018 خطأ 
والصحيح هو 254/ت/2018 لذا اقتىض التنويه
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال

التاريخ : 2018/8/15
اعالن مفقود

اىل املفقود // محمد احمد عي حسني 
بتاري�خ 2018/8/15  قدم�ت )والدتك( املدعوه 
خول�ة نصيف جاس�م تطل�ب فيه نصبه�ا قيمة 
عليك لكون�ك خرجت بتاري�خ 2012/7/25 ولم 
تعد لح�د االن لذا تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية 
ويف حال�ة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم 
من الي�وم الثاني من تاريخ النرش س�وف تنصب 

)قيمة( عليك إلدارة شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح
����������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي ب�راءة الذمة الص�ادرة م�ن الهيئة 
العام�ة للرضائب فرع النج�ف االرشف ذي العدد 
17216 بتاريخ 2014/6/30 واملعنونة اىل الهيئة 
العام�ة للرضائب بغ�داد الجديدة  بأس�م ) حيدر 
زاي�ر ه�ادي( فعىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار
����������������������������������������

فقدان
فقدت هوي�ة املوظف الصادرة م�ن وزارة النفط 
رشكة تعبئة الغاز ش.ع بأس�م جه�اد خالد عبد 
الرض�ا ع�ىل من يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

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

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 

االرشف  النج�ف  محافظ�ة  رشط�ة  مديري�ة 
واملنشات 

مديرية الجنائية والحركات 
قسم الجنائية /املفقودات

العدد : خ/ 35969
التاريخ 2018/7/31

لش�ؤون  ال�وزارة  /وكال�ة  الداخلي�ة  وزارة  اىل 
الرشطة 

فقدان هوية اقامة
اعلمن�ا  قس�م رشط�ة قض�اء النج�ف الجنوبي 
بكتابه املرقم 14642 يف 2018/7/24 املتضمن :

بتاريخ 2018/4/18 احالت املحكمة املختصة اىل 
مركز  رشطة الغري طلب املخرب ) محمد مصطفى 
سيد افضل(  تولد 1992 باكستاني الجنسية يحمل 
ج�واز الس�فر املرق�م )CF0878692 ( والصادر 
من دولة باكس�تان دونت اقواله وافاد قبل حوال 
شهرين فقدت منه هوية االقامة املرقمة 2337 يف 
2016/4/18 العائ�د له  يف املدينة القديمة قضاء 
وق�در ورغم البحث عنها ل�م يجدها كما تم ربط 
كتاب صحة ص�دور الهوية اعاله املرقم 2302 يف 
2018/3/27 الصادر من مديرية األحوال املدنية 
والجوازات واالقام�ة يف النجف االرشف تم عرض  
املوضوع ع�ىل املحكمة املختصة وق�ررت تعميم 
االوص�اف واش�عار الجه�ات ذات العالقة ولكون 
ح�ادث قضاء وقدر غلق التحقيق مؤقتا اس�تنادا 

ألحكام املادة  130/ ج األصولية
املرفقات 

� نسخة من قرار املحكمة املختصة
� نسخة من صحة الصدور

اللواء
عالء غريب عبيد جرب

قائ�د رشطة محافظة النجف االرشف واملنش�ات 
/وكالة

 وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخي االوىل
املنطقة الخامسة 

قسم الدعاوي
القضية املرقمة 2018/454

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي 

االوىل املنطقة الخامسة
2 � اس�م املدان الغائب : الرشطي عي حس�ني 

سلطان عي  
3 � رقم الدعوى : 2018/454 

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة  2014/9/21
5 � تاريخ الحكم : 2018/5/23

6 � امل�ادة القانوني�ة : )5( م�ن ق ع د لس�نة 
2008 املعدل

7 �  خالصة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاله 
بقان�ون العفو العام رقم 27 لس�نة 2016 عن 
التهمه املسنده اليه وفق احكام املادة  5 من ق 
ع د رق�م 14 لس�نة 2008   كونه ما زال ماكث 

يف الغياب  
8 � الحبس الش�ديد ملدة )خمس سنوات( وفق 
احكما املادة 5   من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
املع�دل وبداللة املواد ) 61 / اوال( و )69/اوال( 
من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه من تاريخ 
2014/9/21 لغايه طرده من الخدمة بتاريخ 
2017/2/27 بموج�ب االم�ر االداري الص�ادر 
م�ن مديرية امل�وارد البرشي�ة / التقاعد املرقم 

18328 يف 2017/2/27     
9 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القاء 
القبض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم الصادر 
بحق�ه وال�زام املواطن�ني باالخب�ار ع�ن محل 
اختفائه استنادا الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
10 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ر منقول�ة 
اس�تنادا الحكام املادة 69/رابعا من ق أ د  رقم 

17 لسنة 2008
11 � تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب 
البالغ�ة 25,000  حس�ني عب�د االم�ر جاب�ر 
خمس�ة وعرشون الف دينار عراقي ترصف له 
من خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية  
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا 
الح�كام املادة 60/سادس�ا  م�ن ق ا د رقم 17 
لس�نة 2008 قابال لالعراض اس�تنادا الحكام 
املادة 71/اوال وثانيا  من نفس القانون وافهم  

بتاريخ 2018/5/23
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل

املنطقة الخامسة
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد / 1184/ب/2018

التاريخ 2018/9/4
اىل املدعى عليه / حسن عي محمد صالح

تبليغ بالحكم الغيابي
بتاريخ بالحكم الغيابي 

بتاري�خ 2017/7/15 اص�درت محكمة بداءة 
الب�رصة حكما غيابيا يق�ي بإلزامك بتأديتك 
للمدعني قاسم حسن سبهان اجر مثل بالعقار 
120/25 الرب�اط الكبر مق�داره ) ثالثة عرش 
ملي�ون وس�بعمائة وس�تة وخمس�ون  ال�ف 
وس�تون دين�ار( والزام�ك بتأديت�ك للمدعي�ة 
) س�مرة حس�ن س�بهان مبلغ�ا قدره س�تة 
مالي�ني وثمانمائ�ة وثماني�ة وس�بعون ال�ف 
وثالث�ون دينار( حكما غيابي�ا قابال لالعراض 
واالس�تئناف والتمييز وملجهولية محل اقامتك 
كري�م  ب�الل  القضائ�ي  املبل�غ  رشح  حس�ب 
سعدون يف 2018/8/18 ورشح املجلس البلدي 
ملنطق�ة الجمهوري�ة والرافدي�ن ق�رر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني يوميت�ني محليتني ولك حق 
االعراض واالس�تئناف والتمييز ويف حالة عدم 

حضورك سوف يكتسب القرار درجة البتات 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد / 1614/ب/2018

التاريخ 2018/9/3
اىل املدع�ى عليه الثاني رش�دي عب�د الصاحب 

مهجر السعد
اعالن

اق�ام املدع�ي مدي�ر ع�ام م�رصف الرافدي�ن 
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 
1614/ب/2018 ضدك والذي يطلب فيه مبلغا 
ق�دره ثمانية واربعون ملي�ون دينار بالتكافل 
والتضام�ن مع املدعى عليه�م عي حاتم عداي 
واياد عودة غليم وقاس�م جاس�م محمد لحني 
تاريخ 2017/4/10 ولتع�ذر تبليغك ملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح مبل�غ مركز رشطة 
اله�ادي واملجلس البلدي ملنطق�ة الكندي عليه 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني 
يوميت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح 
ي�وم املرافعة املواف�ق 2018/9/17 وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانونا 
وبعكس�ه س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

 علوان بربوت البزوني
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد  :4713/ش2018/7

التاريخ 2018/9/4
اىل املدعى عليه /كريم نارص زبيدي 

اقامت املدعية نه�ى صبار نون الدعوى املرقمة 
4713/ش2018/7 ام�ام ه�ذه املحكمة والتي 
تطل�ب فيه�ا نفق�ه ماضي�ة ومس�تمره له�ا 
ومس�تمره الوالدها    )ن�ور ومحمد وعي اوالد 
كريم ن�ارص زبيدي( وملجهولي�ة محل اقامتكم 
وحس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار 
حي املكرمة / النجف لذا تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني يوميتني محليتني رس�ميتني فعليك 
الحضور ام�ام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
املواف�ق ي�وم 2018/9/10 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تج�ري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القاض1ي

حسني عباس سمني

مجلس القضاء االعىل
محكمة االحوال الشخصية يف الفاو

العدد  /122/ش/2018
التاريخ 2018/8/30

اىل املدعى عليه حيدر راحل خنجر
اص�درت  محكمة األحوال الش�خصية يف الفاو 
قرارها بالعدد 122/ش/2018 يف 2018/5/6 
يقي بالتفري�ق القضائي بين�ك وبني املدعية 
ديان�ا عي طال�ب واعتب�ارا من تاري�خ صدور 
الحك�م اع�اله واعتب�اره طالق�ا بائن�ا بينونة 
صغرى بعد الدخ�ول حاصال للمرة االوىل بحيث 
ال يح�ق لك الرجوع بمطلقت�ك املدعية اال بمهر 
وعق�د جديدين وعليها االلتزام بعدتها الرشعية 
البالغة ثالث�ة قروء واعتبارا م�ن تاريخ صدور 
الحكم اعاله وليس له�ا االقران  برجل اخر اال 
بع�د انتهاء عدته�ا الرشعية واكتس�اب القرار 
الدرج�ة القطعية عليه وملجهولية محل اقامتك  
تقرر تبليغك نرشا بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميتني بالق�رار ولك حق االع�راض والتمييز 
خالل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتسب 

الق�رار الدرج�ة القطعي�ة 
القايض

معتز صالح الحسن
 ����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد / 1185/ب/2018

التاريخ 2018/9/4
اىل املدعى عليه / حسني عي محمد صالح

تبليغ بالحكم الغيابي
 

بتاري�خ 2017/7/15 اص�درت محكمة بداءة 
البرصة حكم�ا غيابيا يقي بإلزام�ك بتأديتك 
للمدع�ني قاس�م حس�ن س�بهان وفاطمة عي 
محمد صالح اج�ر مثل بالعقار 96/25 الرباط 
الكبر  والزامك بتأديتك للمدعي قاس�م حس�ن 
سبهان مبلغ مقداره ) ستة ماليني وتسعمائة 
واثن�ان وثالثون ال�ف دينار( والزام�ك بتأديتك  
مبلغ�ا  س�بهان  حس�ن  س�مرة   ( للمدعي�ة  
ق�دره ثالثة ماليني واربعمائة وس�تة وس�تون 
ال�ف دين�ار(  حكم�ا غيابي�ا قاب�ال لالعراض 
واالس�تئناف والتمييز وملجهولي�ة محل اقامتك 
كري�م  ب�الل  القضائ�ي  املبل�غ  رشح  حس�ب 
سعدون يف 2018/8/18 ورشح املجلس البلدي 
ملنطق�ة الجمهوري�ة والرافدي�ن ق�رر تبليغ�ك 
اعالن�ا بصحيفتني يوميت�ني محليتني ولك حق 
االعراض واالس�تئناف والتمييز ويف حالة عدم 

حضورك سوف يكتسب القرار درجة البتات 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف كنعان 
العدد / 166/ش/2018

التاريخ 2018/9/2
اىل املدعى عليه شهاب احمد سعيد

اعالن
بناءا عىل الدعوى املرقم�ة اعاله واملقامة امام 
ه�ذه املحكم�ة م�ن قب�ل املدعية نوري�ة ماي 
خ�ان محم�د ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ يف مركز رشطة 
كنعان واش�عار مختار منطق�ة حي الخرضاء 
واملؤيد من قب�ل املجلس املح�ي لناحية كنعان  
لذا قررت املحكم�ة تبليغك بصحيفتني يوميتني 
محليت�ني للحضور اىل هذه املحكمة صباح يوم 
2018/9/12 وعن�د ع�دم  الحضور او ارس�ال 
م�ن ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

فالح حسن محمود
����������������������������������������

فقدان
فقدت من�ي براءة الذم�ة الصادرة م�ن الهيئة 
العامة للرضائب فرع النجف االرشف ذي العدد 
) 19286( بتاري�خ 2017/10/19 واملعنون�ة 
اىل الهيئة العامة للرضائب الكاظمية املقدس�ة 
بأس�م ) احمد جاس�م ه�ادي( فعىل م�ن يعثر 

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

دائرة املنفذ العدل يف النجف
العدد  /2017/225

التاريخ 2018/8/16
اعالن

اس�تنادا للمادة )71( من قانون التنفيذ وبناء 
ع�ىل طل�ب الدائن�ة ضح�ى محمد ع�ي جواد  
البالغ تسعة ماليني وستمائة وثالثة وسبعون 
الف دينار تبيع مديرية تنفيذ النجف الس�يارة 
املرقم�ة 11415/ف/نجف خصويص نوع كيا 
سراتو صالون موديل 2012 اللون ابيض غر 
محدد العائدة للمدين ماهر عي اسماعيل  فعىل 
الراغ�ب بالرشاء الحض�ور يف امل�كان والزمان 
املذكورين ادناه خ�الل عرشة  ايام اعتبارا من 
اليوم التايل للنرش يف الصحف  مس�تصحبا معه 
التامينات القانوني�ة البالغة 10% عرشة باملئة 
م�ن القيم�ة املقدرة بص�ك مصدق م�ع هوية 
االحوال املدنية وان رس�وم التس�جيل والداللية 

عىل املشري 
املواصفات/

1 � نوع السيارة 11415/ف/نجف خصويص 
نوع كيا سراتو صالون موديل 2012

اللون ابيض غر محدد
2 � املواصف�ات : هي ذات بدن جيد عدا طعجه 
يف دعامية الخلفية م�ن الجهة اليمنى وجميع 
زج�اج الس�يارة بص�ورة جي�دة ع�دا الجامة 
االمامية وج�ود فطرين فيها والغرفة الداخلية 
للس�يارة بحالة جيدة وناقل الحركة اوتماتيك 
واملح�رك فيها ش�غال ويوجد ثقب يف دش�بول 
الس�يارة وكذل�ك الع�داد واملصابي�ح االمامية 
والخلفي�ة وكذل�ك الس�بر بحالة جي�دة وعدة 

السيارة موجودة
3  �مكان املزايدة معرض نور الهدى للسيارات 

شارع املطار مقابل قرص الثقافة  
4 � موعد املزايدة الس�اعة الخامسة عرشا من 

اليوم االخر لالعالن يف الصحف 
5 � القيم�ة املقدرة للس�يارة اثن�ا عرش مليون 

ومائتي الف دينار
6 � تقديم التأمينات القانونية بصك مصدق 

7 � تس�ديد رسم التحصيل 3% من القيمة التي 
تريس عليها املزايدة 

مالحظة : تنرش يف صحيفتني يوميتني واس�عة 
االنتشار 

املنفذ العدل

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد / 2978/ب2018/5

التاريخ 2018/9/4
اىل املدعى عليه / عبد الس�الم محمد عي 

الكاظ�م هاش�م ولي�د  املدع�ي عب�د  اق�ام 
الدعوى البدائية املرقم�ة اعاله والتي يطلب  
الحك�م فيها بتأديتك له مبلغا قدره س�تون 
ملي�ون دين�ار بموج�ب الكمبيال�ة املؤرخة 
مح�ل  مجهولي�ة  ولثب�وت   2018/8/15
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مختار حي الش�هيد الص�در الرشيط املدعو 
حس�ني ريس�ان الس�المي عليه قررت هذه 
املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني  بموع�د املرافعة املص�ادف يف يوم 
2018/9/18 وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

تنويه
نرش اعالن مديرية تنفيذ النجف رقم االضبارة  
/1954 /2018 يف جريدة املستقبل العراقي 
بعدده�ا املرق�م 1737 يف 2018/8/29 جاء 
اسم املدين / عليه رشوق عبد العباس مجيد 
خط�أ والصحيح اس�م املدي�ن /رشوق عبد 

العباس مجيد
لذا وجب التنويه

  ����������������������������������������
فقدان

فقدت مني الهوية الصادرة من رشكة تعبئة 
الغ�از ف�رع / النجف باس�م / جاس�م عبد 
داخل عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

فقدان 
فقد مني س�ند العقار املرقم 3/19985 حي 
الن�رص يف النج�ف والص�ادر من التس�جيل 
العق�اري يف النج�ف بأس�م / هادي رش�يد 
حس�ون عىل م�ن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار 
����������������������������������������

اىل الرشكاء / س�اهره ونضال وشذى ونوال 
عبد مسلم اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية 
النجف الخاص باصدار اجازه البناء للرشيك 
/ مخلص عباس حس�ن للقطع�ة املرقمة / 

3/61015 حي السالم يف النجف
����������������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
العدد / 4871

التاريخ 2018/9/2
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة 
بتاريخ 2018/3/19 لتس�جيل تمام العقار 
تسلس�ل 576 محلة الرساي باس�م / حاتم 
فليح عبد زيد مجددا باعتبار حائزا له بصفة 
املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية 
املذكورة  تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون 
التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 قررنا 
اع�الن هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود 
عالق�ة او حق�وق معين�ة ع�ىل ه�ذا العقار 
تقدي�م ما لديه م�ن بيانات اىل ه�ذه الدائرة 
خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لنرش هذا االع�الن  وكذلك الحضور يف موقع 
العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم 
التايل النته�اء مدة هذا االع�الن وذلك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض
الحقوقي

عامر ثاني ظاهر املحنه
مدي�ر اق�دم مالحظي�ة التس�جيل العقاري 

املناذرة
����������������������������������������

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد : 11515

التاريخ 2018/9/4 
اعالن فقدان

قدمت الس�يدة اخالص محمد نارص طلبا اىل 
هذه املحكمة تطل�ب فيه االعالن عن فقدان 
زوجه�ا املدع�و )حي�در ع�ي محم�د( الذي 
فق�د بتاري�خ 2018/3/9 وحس�ب االوراق 
التحقيقي�ة فع�ىل املفقود او م�ن يعرف عن 
مص�ره يشء او من تتوفر لدي�ه معلومات 
ع�ن مصره مراجعة هذه املحكمة او اقرب 
مركز رشطة خالل م�دة عرشة يوما اعتبارا 
م�ن  تاريخ النرش وبعكس�ه تنظر  املحكمة  

بالطلب املقدم وفق القانون
القايض

رابح عبد الكريم نيشان
����������������������������������������

محرض كشف
مالحظي�ة  اىل  املق�دم  الطل�ب  اىل  اس�تنادا 
التس�جيل العقاري يف غماس من قبل السيد 
) بظهره�ا(  يف 2018/8/1 ح�ول تس�جيل 
العقار عن طريق التسجيل املجدد فقد اجري 
الكش�ف املوقعي عىل العقار موضع الكشف 
لوح�ظ ان العقار غر مس�جل يف س�جالتنا 
فقد اعطي تسلسل ) 1610/ الغرب( للعقار 
املطلوب تس�جيله حاليا يف احر سجل اساس 
يف غم�اس ولعدم وجود خارطة منظمة فقد 
نظم به الخارطة املرقمة 2055 مجلد 3 مبني 
عليه�ا االبع�اد والحدود واملس�احة وعائدية 
الج�دران وكان جنس العقار هو ارض  الدار 
مع بنائها وقد اعطيت اخر تسلسل يف سجل 
االس�اس للقطع�ة 75 وعليه خت�م املحرض 

بتاريخ 2018/8/15 
صاحب العالقة 

ورثة حسني كشاش
عمار وع�ي وجعفر ونارص ولي�ي وحميدة 
وسهيلة وازهار اوالد حسني كشاش وبدرية 

جبار عبد الله وزهراء جبار حس�ني

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد / 645/ب2018/3

التاريخ 2018/8/14
اعالن

اىل املدعى عليها / رشوق عبد العباس مجيد
اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم 645/

ب2018/3 يف 2018/5/8 واملتضمن الحكم 
بإلزامك بتأديتك مبلغ مقداره سبعة وثالثون 
مليون دينار ر للمدعية ش�ذاء  حسن كاظم 
تعويضا عن اس�تحقاق س�هامها البالغة 3 
سهام من االعتبار الكي 10 سهام يف العقار 
املرق�م 6221/3 م4 جزي�رة النجف ولثبوت 
مجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واشعار مختار  حي الشهيد الصدر 
/3 ب املدع�و منصور عبد الفتالوي لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالقرار املذك�ور بصحيفتني 
محليتني يوميتني ولك حق الطعن عىل القرار 
املذك�ور خ�الل امل�دة املق�ررة بكاف�ة طرق 
الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب القرار 

املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

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

وزارة  العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ العباسية
العدد  /206/ت/2013

التاريخ 2018/9/3
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ العباسية العقار تسلسل 
س�هام املدينات كريمة وس�ليمة وش�كرية 
بنات بندر رخيص يف العقار املرقم 130م11 
ام الويطيه يف العباس�ية العائد لكل من بندر 
الرخيص وس�عدون العبود الس�لمان والذي 
للمدين�ات املذكورات اعاله س�هام فيه لقاء 
طل�ب الدائن�ه كظيم�ة بندر رخي�ص البالغ 
)تس�عة عرش ملي�ون وخمس�مائة وثمانية 
عرشة الف وثالثمائة وستة وثمانون دينار( 
19518386 دين�ار فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة ثالثون 
يوم تبدا م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
معه التامين�ات القانونية عرشة باملائة  من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وان رسم التسجيل  والداللية عىل املشري 
املنفذ العدل 

قاسم جبر كاظم الجميالوي
املواصفات :

1  �موقعه ورقمه / العباسية 130 مقاطعة 
11 ام الويطيه

2 � جنس�ه ونوعه : زراعية تس�قى س�يحا
:ارض  ومش�تمالته  واوصاف�ه  ح�دوده 
زراعية مبلطه عىل نهر فرعي غر مس�تغلة 
حاليامش�يد عىل صدرها دارين س�كن نمط 
بنائهما ريفي وان الدارين مشغولتا من قبل 
س�اكنيهما االوىل مكون�ه مكونه م�ن اربعة 
غرف ن�وم ومطب�خ  واس�تقبال ومجموعة 
صحية ومش�يدة من مادة البلوك ومسقوفه 
بالش�يلمان اما ال�دار الثانية فتش�تمل عىل 
ن�وم ومطب�خ ومجموع�ة صحي�ة  غرف�ة 
بالج�ذوع  ومس�قوفه  بس�ياج  ومحاط�ة 
والخش�ب ومغ�روس فيها عدد من اش�جار 
النخي�ل ال يتج�اوز عدده�ا الثالث�ني نخل�ة 
بعضها مثمر والبعض االخر فسائل تحيطها 
م�ن جميع الجهات قط�ع زراعية اخرى من 
نف�س املقاطعة ويحاذيها نه�ر املطرب وان 
شاغي الدور السكنية يرغبون بالبقاء حتى 
بعد البيع وان مساحة القطعة العمومية هو 

8 دونم و 9 اولك و 75 مر
3  � القيم�ة التقديري�ة العمومي�ة للعق�ار 

خمسة وعرشون مليون دينار عراقي
4 � القيمة التقديرية لسهام املدينات مليونني 
وثمانمائ�ة واثن�ا ع�رشة الف وخمس�مائة 

دينار
ينرش االعالن يف صحيفتني رسميتني واسعتي 

االنتشار باملنطقة
����������������������������������������

اعالن
العدد  14723

التاريخ 2018/9/4
اىل املتعاق�د حاك�م رب�اط عب�اس بالعق�د 
5093 يف 1989/7/3 يف القطعت�ني 85 و 76 
مقاطعة 55/ مالحة الش�بانات وبمس�احة 
18,20 دون�م وامل�ربم وفق اح�كام القانون 
35 لس�نة 1983 وبالنظر لعدم تجديد العقد 
اعاله وعدم تسديد بدالت االيجار واملستحقة 
عليكم لذا ننذركم بتجديد العقار ودفع بدالت 
االيجار خالل مدة 90 يوم  وخالف ذلك سوف 
تتخذ مديريتنا االجراءات القانونية والعقدية 

بحقكم
د .مجيد جاسم حياد

مدير الزراعة 
يف محافظة النجف االرشف

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد  :4714/ش2018/7
التاريخ 2018/9/4

اىل املدعى عليه /كريم نارص زبيدي 
اقامت املدعية نهى صبار نون الدعوى املرقمة 
4714/ش2018/7 ام�ام هذه املحكمة والتي 
تطلب  حضانة ألوالدها )نور ومحمد وعي اوالد 
كريم نارص زبي�دي( وملجهولية محل اقامتكم 
وحس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
حي املكرمة / النجف لذا تقرر تبليغك بواسطة 
صحيفتني يوميتني محليتني رس�ميتني فعليك 
الحضور امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
املواف�ق يوم 2018/9/10 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القاض1ي

حسني عباس سمني

مجلس القضاء االعىل
القادس�ية  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف غماس

العدد  /208/ش/2018
التاريخ 2018/9/4 

اعالن
املدعية رقية ياس خضر

املدعى عليه سالم زباله ابو الجون 
اىل املدعى عليه / سالم زباله ابو الجون 

املرقم�ة  الدع�وى  اع�اله  املدعي�ة  اقام�ت 
208/ش/2018 امام ه�ذه املحكمة تطلب 
فيها الحك�م بتصديق الط�الق الخلعي منك 
الواقع خارج املحكمة بتاريخ 2018/7/24 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ق�ررت املحكمة 
يوميت�ني  تبليغ�ك يف صحيفت�ني محليت�ني 
وحددت ي�وم 2018/9/11 موعدا للمرافعة 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف ح�ال ع�دم 
قانون�ا  يمثل�ك  م�ن  ارس�ال  او  حض�ورك 
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون 

واالصول
القايض

احمد كردي خطل
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
الديواني�ة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة غماس

لجنة تثبيت امللكية يف غماس
العدد  /24/مجدد/2018

التاريخ 2018/8/16 
قرار رفض طلب التسجيل املجدد

اس�تنادا ملح�رض تثبي�ت امللكي�ة امل�ؤرخ يف 
2018/8/16 واملنظ�م بش�ان العقار املرقم 
1617/ الغرب ونتائج التحقيق واملس�تندات 
املطلع عليها واستنادا اىل الصالحيات املخول 
يل بموج�ب  امل�ادة 48 من قانون التس�جيل 
العقاري ونظرا لعدم حيازة طالب التسجيل 
املجدد للعقار موضوع طلب التسجيل املجدد 
املدة القانونية اذ ان البينة شخصية ام تثبت 
حيازت�ه للعق�ار حيازه هادئ�ة وكذلك عدم 
وجود االع�الن ملصق عىل العق�ار موضوع 
الكش�ف وحس�ب م�ا نص�ت علي�ه الفقرة 
الثالث�ة من امل�ادة 45 من قانون التس�جيل 
العق�اري ل�ذا تك�ون رشوط التس�جيل غر 
متحققة يف الطلب عليه قررت اللجنة رفض 
طلب التس�جيل املجدد للعقار 1617/الغرب 
واملقدم من قبل طالب التسجيل املجدد حمزة 
ش�وين عبود وعىل ان يتم اع�الن هذا القرار 
يف الصح�ف املحلي�ة ويكون الق�رار خاضعا 
للتميي�ز ملدة ثالثون يوم�ا خالل مدة االعالن 

وافهم علنا يف 2018/8/16 
القايض

احمد كردي خطل 
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف غماس

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

الديواني�ة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة غماس
لجنة تثبيت امللكية يف غماس

العدد  /25/مجدد/2018
التاريخ 2018/8/16 

قرار رفض طلب التسجيل املجدد
اس�تنادا ملح�رض تثبي�ت امللكي�ة امل�ؤرخ يف 
2018/8/16 واملنظ�م بش�ان العقار املرقم 
1617/ الغرب ونتائج التحقيق واملس�تندات 
املطلع عليها واستنادا اىل الصالحيات املخول 
يل بموج�ب  امل�ادة 48 من قانون التس�جيل 
العقاري ونظرا لعدم حيازة طالب التسجيل 
املجدد للعقار موضوع طلب التسجيل املجدد 
املدة القانونية اذ ان البينة شخصية ام تثبت 
حيازت�ه للعق�ار حيازه هادئ�ة وكذلك عدم 
وجود االع�الن ملصق عىل العق�ار موضوع 
الكش�ف وحس�ب م�ا نص�ت علي�ه الفقرة 
الثالث�ة من امل�ادة 45 من قانون التس�جيل 
العق�اري ل�ذا تك�ون رشوط التس�جيل غر 
متحققة يف الطلب عليه قررت اللجنة رفض 
طلب التس�جيل املجدد للعقار 1617/الغرب 
واملقدم من قبل طالب التسجيل املجدد حمزة 
ش�وين عبود وعىل ان يتم اع�الن هذا القرار 
يف الصح�ف املحلي�ة ويكون الق�رار خاضعا 
للتميي�ز ملدة ثالثون يوم�ا خالل مدة االعالن 

وافهم علنا يف 2018/8/16 
القايض

احمد كردي خطل 
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف غماس

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

الديواني�ة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة غماس
لجنة تثبيت امللكية يف غماس

العدد  /26/مجدد/2018
التاريخ 2018/8/16 

قرار رفض طلب التسجيل املجدد
اس�تنادا ملح�رض تثبي�ت امللكي�ة امل�ؤرخ يف 
2018/8/16 واملنظ�م بش�ان العقار املرقم 
1617/ الغرب ونتائج التحقيق واملس�تندات 
املطلع عليها واستنادا اىل الصالحيات املخول 
يل بموج�ب  امل�ادة 48 من قانون التس�جيل 
العقاري ونظرا لعدم حيازة طالب التسجيل 
املجدد للعقار موضوع طلب التسجيل املجدد 
املدة القانونية اذ ان البينة شخصية ام تثبت 
حيازت�ه للعق�ار حيازه هادئ�ة وكذلك عدم 
وجود االع�الن ملصق عىل العق�ار موضوع 
الكش�ف وحس�ب م�ا نص�ت علي�ه الفقرة 
الثالث�ة من امل�ادة 45 من قانون التس�جيل 
العق�اري ل�ذا تك�ون رشوط التس�جيل غر 
متحققة يف الطلب عليه قررت اللجنة رفض 
طلب التس�جيل املجدد للعقار 1617/الغرب 
واملقدم من قبل طالب التسجيل املجدد حمزة 
ش�وين عبود وعىل ان يتم اع�الن هذا القرار 
يف الصح�ف املحلي�ة ويكون الق�رار خاضعا 
للتميي�ز ملدة ثالثون يوم�ا خالل مدة االعالن 

وافهم علنا يف 2018/8/16 
القايض

احمد كردي خطل 
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف غماس
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يارس قاسم يصل اىل أربيل 
إستعدادًا لودية الكويت

              المستقبل العراقي/ متابعة

وصل ياس�ر قاس�م، المحترف بنادي نورثامبتون 
ت�اون اإلنجليزي، إل�ى مدينة أربي�ل لالنخراط في 
تدريبات المنتخب العراقي، الذي يس�تعد لمواجهة 

الكويت، ودًيا.
وقال المدير اإلداري للمنتخب باسل كوركيس، في 
تصريح صحفي، إنَّ ياس�ر قاس�م، وصل اليوم إلى 
مدينة أربيل، وس�يخوض مرانه األول مع الفريق، 

تحضيراً لمواجهة الكويت، اإلثنين المقبل”.

وأوض�ح “الفري�ق وصل الي�وم إلى مدين�ة أربيل، 
وس�يخوض مران�ه األول تح�ت إش�راف الم�درب 
التدريب�ي،  وطاقم�ه  كاتانيت�ش  الس�لوفيني 
وستتواصل التدريبات لحين المغادرة إلى الكويت، 

يوم الجمعة المقبل”.
وأضاف “بع�ض المحترفين س�يلتحقون بالفريق 
ف�ي الكوي�ت ك�ون المب�اراة ضم�ن أي�ام الفيفا، 
واألندية ال تسمح لهم بااللتحاق إال قبل 72 ساعة، 
وبالتالي سيلتحقون بشكل مباشر ببعثة المنتخب 

في الكويت”.

أملانيا تسعى لرتميم سمعتها 
يف مواجهة بطل العالـم اجلديد

            المستقبل العراقي/ وكاالت

تب�دأ ألمانيا إع�ادة بناء س�معتها المحطمة، بعد غد 
الخميس، في المباراة االفتتاحية للنسخة األولى من 
دوري األمم لكرة القدم، لكن رحلتها الطويلة صوب 
التعاف�ي س�تنطلق بأصعب مواجه�ة على اإلطالق، 

أمام فرنسا، بطلة كأس العالم.
ويهدف دوري األمم، الذي استحدثه االتحاد األوروبي 
لكرة القدم، إلى زي�ادة االهتمام بالمباريات الدولية 
الت�ي تقام في الخري�ف والربيع، والت�ي تنظر إليها 
األندي�ة والجماهي�ر باعتبارها عقبة أمام الموس�م 
المحلي. وس�يقام دوري األمم كل عامين بمشاركة 
كل المنتخبات الوطنية األوروبية، التي يبلغ عددها 
55 مقسمة على أربع درجات، تتكون كل واحدة من 

أرب�ع مجموعات، وتق�ام مبارياتها بين س�بتمبر/ 
أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني.

وهناك صعود وهبوط بي�ن كل دوري، بينما تنتهي 
الدرجة األولى، التي تضم فرنس�ا وألمانيا، ببطولة 
مصغرة من أربعة فرق تقام في يونيو/ حزيران من 
العام القادم، لتحديد بطل دوري األمم. وقرر المدرب 
يواكيم لوف البقاء في منصبه، وتعهد بتغيير ش�كل 
الفريق بنجاح وإعادته لطريق االنتصارات، وسيمثل 

دوري األمم البداية الجديدة.
واخت�ار لوف ثالث�ة العبين ج�دد واس�تبعد العبي 
الوسط س�امي خضيرة وسيباستيان رودي، ضمن 
آخري�ن. لكنه ل�م يكن ليخت�ار منافس�ا أصعب من 
فرنس�ا المفعمة بالثق�ة، بعد فوزها ب�كأس العالم 

للمرة الثانية بعد انتصارها في 1998.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كشفت تقارير صحفية، أن متوسط ميدان 
مانشس�تر يونايتد، يريد الرحيل، في فترة 
المقبلة.وأوضح�ت  الش�توية  االنتق�االت 
شبكة “سكاي سبورت” أن اإلسباني أندير 
هيري�را، العب الش�ياطين الحمر، يش�عر 
وال  أم�ل  بخيب�ة 

يرغب في االستمرار مع النادي. وذكرت أن 
هيريرا س�ينتهي عقده في الصيف المقبل، 
ولكن ل�م تعرض علي�ه اإلدارة أي عروض 
جدي�دة، لتمديد عقده، وهو ما تس�بب في 
إحباط�ه. وجل�س اإلس�باني عل�ى مقاعد 
الب�دالء كثيرا ف�ي الموس�م الماضي، رغم 
أّن�ه م�ن الالعبين المفّضلين ل�دى المدرب 

البرتغالي جوزيه مورينيو.

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

أبدى اإلس�باني ألف�ارو مورات�ا، العب نادي تشيلس�ي، 
سعادته بعد العودة إلى صفوف الماتادور، إثر الغياب عن 
بطولة كأس العالم الماضية.وقال موراتا، في تصريحات 
للمنتخ�ب اإلس�باني عب�ر  الرس�مية  نقلته�ا الصفح�ة 
موق�ع التواصل االجتماعي “تويت�ر”: “إنه لفخر لالعبي 
تشيلس�ي، بأن يكون هذا العدد في المنتخب اإلسباني”.

وأضاف: “كان من الصعب علي عدم المشاركة في كأس 
العال�م، لم أكن في أفضل مواس�مي وق�رر المدرب ذلك. 
ولك�ن ال يوجد ل�دي أي ضغينة وأتمنى ل�ه األفضل”.

وتاب�ع: “لوي�س إنريك�ي يري�د أن يق�دم للمنتخ�ب 
اإلس�باني أفضل ما لديه، والجميع يعرف من نحن”.

وواصل: “أريد أن أتمتع بموسم جيد مع تشيلسي، 
خاصة أنه ت�م تغيير طريقة اللعب الخاصة بي”.

وأتم: “إسبانيا دائًما ما تظهر بشكل رائع وهي 
تمتل�ك الك�رة، ولكن يس�عى إنريك�ي إلى 
أن نك�ون أكثر قوة بدون الك�رة، ولدينا 

فرص عديدة للفوز فيما هو قادم”.

خيبة األمل تدفع نجم مانشسرت 
يونايتد نحو قرار الرحيل

موراتا يتجاوز صدمة 
املونديال.. ويفخر بتشيليس

              المستقبل العراقي / متابعة
 

س�حبت في مدينة زيورخ السويس�رية، 
قب�ل قلي�ل، قرع�ة كأس العال�م لألندي�ة 
المق�رر إقامتها ف�ي إمارة العي�ن ب دولة 
اإلم�ارات العربي�ة المتح�دة خالل ش�هر 

كانون األول المقبل.
وستنطلق البطولة للفترة من 12 الى 22 

كانون الثاني من العام الجاري.
وسيواجه العين اإلماراتي “بطل الدوري 
االمارات�ي” ال�ذي يمث�ل البل�د المضيف، 
فري�ق ولينغتون النيوزلندي “بطل دوري 
ابطال اوقانوس�يا” في ال�12 من كانون 

الثاني الجاري.
والفائز من هذه المواجهة سيواجه بطل 
دوري ابطال افريقيا في الدور الثاني من 
البطولة، حيث س�تلعب المب�اراة يوم 15 

كانون االول المقبل.
وفي نفس الدور سيواجه 
ف��ري���ق غواداالخ��ارا 

المكس����يكي “بط����ل 
الف��ائ��ز  الكونكاك�اف”، 

بدوري ابطال آس�يا في ذات 
اليوم.

وس�ينتظر الفائ���ز بك���أس 
امي�ركا  الندي�ة  الليبرتادوري�س 

الجنوبية، الفائ�ز من مواجهة بطل 
افريقي�ا والفائ�ز من مواجه�ة العين 

وولينغت�ون النيوزلندي في دور نصف 
النهائي في ال�18 من كانون االول.

فيم�ا س�ينتظر ري�ال مدري�د الفائ�ز 
م�ن مواجهة غوداالخارا وبطل آس�يا 

ضمن ذات الدور في ال�19 من الشهر 
نفسه.

ريال مدريد ينتظر الفائز من مواجهة بطيل 
الكونكاكاف وآسيا بمونديال االندية

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

واص�ل الالعب�ون المغارب�ة س�يطرتهم عل�ى 
الجوائ�ز الفردي�ة ف�ي هولندا، بتتوي�ج حكيم 
زياش، نج�م أياكس أمس�تردام بجائزة الحذاء 
الذهب�ي ألفض�ل العب في الموس�م المنصرم، 
والتي يمنحها اتحاد الكرة الهولندي، بالشراكة 

مع صحيفة تلجراف.

وكان�ت الجائ�زة م�ن نصي�ب المغرب�ي كريم 
األحمدي، الموس�م المنصرم، بعدما قاد ناديه 

فينورد للتتويج باللقب المحلي.
وأك�د زي�اش بعد تتويجه، أنه س�عيد 

بمواصلة اللعب م�ع أياكس، بعدما 
لروم�ا  االنتق�ال  قريب�ا م�ن  كان 
االيطال�ي، وأن�ه يطم�ح لتحقي�ق 

المزيد من اإلنجازات مع ناديه.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت تقارير صحفية، أن اإلس�باني أوناي إيمري، المدير الفني 
لفري�ق آرس�نال، يس�عى لض�م ظهير أتلتيك�و مدريد، خ�الل فترة 

االنتقاالت الشتوية المقبلة.
وأك�دت صحيف�ة “مي�رور” أن إدارة آرس�نال تريد ض�م البرازيلي 
فيليب�ي لويس، ظهير أتلتيكو مدريد، لتدعيم خط الدفاع، اس�تعداًدا 

للمنافسة في كل البطوالت التي يشارك بها الفريق.
وذك�رت أن لوي�س، كان أحد أهداف باريس س�ان جيرم�ان، إال أن 
متطلب�ات إدارة الروخيبالنكوس المالية، حالت دون إتمام الصفقة. 
وأوضح�ت أن لويس س�ينتهي عقده مع أتلتيكو مدريد في الموس�م 

الجاري، ويحق له التفاوض مع أي ناٍد، في ش�هر يناير/كانون الثاني 
المقبل.ونوهت أن إدارة أتلتيكو مدريد لن تفرط في خدمات الالعب البرازيلي، 

إال بدفع الشرط الجزائي في عقده، والذي يبلغ 30 مليون يورو.

حكيم زياش يتوج بجائزة أفضل العب 
يف هولندا

آرسنال يستهدف ظهري 
أتلتيكو مدريد

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أبدى برش�لونة وأتلتيكو مدريد استياءهما، 
اليوم االثني�ن، من عدم ترش�يح ليونيل 
ميس�ي، وأنط�وان جريزم�ان، العبي 
الفريقين، على الترتيب، للفوز بجائزة 
أفضل العب في العالم، الُمقدمة من 

قبل الفيفا لهذا العام.
ونش�ر البارس�ا صورة لميس�ي، 
عبر حس�ابه الرس�مي على 

“تويت�ر”، وعلق عليه�ا قائاًل: “ال يوجد ش�ك 
بالنس�بة لجماهي�ر برش�لونة أن�ه األفضل”.

أم�ا حس�اب أتلتيك�و مدري�د، فنش�ر صورة 
لجريزم�ان، وبجانب�ه الك�ؤوس الث�الث التي 
حققه�ا مؤخًرا، وه�ي كأس العالم، والدوري 
األوروبي، والس�وبر األوروبي، وكتب عليها: 

“بدون كالم”.
يذكر أن القائمة النهائية للمرش�حين، شملت 
مودريت�ش،  ول�وكا  رونال�دو،  كريس�تيانو 

ومحمد صالح.

برشلونة وأتلتيكو مدريد يردان 
عىل الفيفا

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي جوزيه 
مورينيو، المدير الفني لمانشس�تر يونايتد، 
متهم بالتهرب الضريب�ي، خالل الفترة التي 

درب فيها ريال مدريد.
وأوضحت صحيف�ة “م�اركا” أن مورينيو، 
يقت�رب من تلقي عقوبة الس�جن لمدة عام، 

بسبب ارتكاب جريمتين للتالعب الضريبي.
وذكرت أن مورينيو، أصبح مذنًبا بعد اتهامه 

بإخفاء دخله عن الضرائب، في عامي 2011 
و2012، عندم�ا كان مدرًب�ا لري�ال مدري�د. 
وأش�ارت إل�ى أن الم�درب البرتغال�ي، قب�ل 
تس�وية أم�وره م�ع وزارة المالي�ة، مثلم�ا 
فع�ل مواطن�ه كريس�تيانو رونال�دو، العب 
يوفنت�وس، حي�ث س�يتم تغريمه ب�دال من 

معاقبته بالسجن.
ونوهت بأن مورينيو عليه دفع  حوالي 700 
أل�ف يورو، لتس�وية أم�وره تماًم�ا وإغالق 

القضية.

السجن ملدة عام ينتظر مورينيو.. 
وطريقة رونالدو طوق النجاة

        المستقبل العراقي/  وكاالت
 

صحفي�ة  تقاري�ر  كش�فت 
إيطالي�ة، أن االتحاد الدولي 
لكرة الق�دم “فيفا”، أغلق 
مل�ف التحقيق�ات ح�ول 
ل�وكا  الكروات�ي  أزم�ة 
خ�ط  الع�ب  مودريت�ش، 

وسط ريال مدريد.

الدول�ي، فت�ح مؤخ�ًرا  االتح�اد  وكان 
مفاوض�ات  وج�ود  ح�ول  تحقيق�ات 
من قبل إنتر ميالن، بش�كل مباش�ر مع 
مودريتش وممثلي�ه، لضمه خالل فترة 
االنتق�االت الصيفي�ة. وبحس�ب موقع 
“كالتش�يو ميركات�و” اإليطال�ي، ف�إن 
فيفا أرسل رسالة للناديين بأن القضية 
مغلقة، وال يوج�د أي دليل حول انتهاك 
الم�ادة 18 ف�ي قواني�ن اللعب�ة، الت�ي 

تتعلق بالتفاوض مع الالعبين دون إذن 
ناديهم.

وأش�ار الموق�ع، إل�ى أن فيف�ا توص�ل 
إل�ى هذا االس�تنتاج بعد إج�راء تحقيق 
أولي، وبعد التحدث إلى مس�ؤولين من 

الناديين، ومودريتش نفسه.
ُيذكر أن مودريتش نفسه، صرح مؤخًرا 
بأن�ه لم يك�ن لديه أي اهتم�ام بالرحيل 

عن صفوف ريال مدريد هذا الصيف.

        المستقبل العراقي/  وكاالت
 

ق�ررت لجنة المس�ابقات في اتحاد الك�رة، إقامة 
بطولة الرديف ألندية الدوري الممتاز حصراً ابتداًء 

من الموسم الحالي.

وصرح  مس�ؤول في  اتحاد الكرة إن لجنة المسابقات 
ق�ررت إقام�ة بطولة ردي�ف أندي�ة ال�دوري الممتاز 

انطالقاً من الموسم الحالي.
وأضاف أن اللجنة دع�ت أندية الدوري الممتاز الراغبة 
في المش�اركة في بطولة الرديف، لالعبين من تولدات 

١٩٩٧ - ١٩٩٨- ١٩٩٩. واوض�ح أن اللجن�ة طالب�ت 
أندية ال�دوري الممت�از، بالحض�ور إلى مق�ر االتحاد 
يوم الثالثاء المقبل الموافق الحادي عش�ر من الش�هر 
الج�اري الس�اعة ١٢ ظه�را م�ع جلب كتاب رس�مي 

بالمشاركة وتحديد الملعب لكل نادي.

»فيفا« يغلق قضية مودريتش

انطالق بطولة الرديف ابتداًء من املوسم احلايل

         المستقبل العراقي / وكاالت

أبدى ليونيل ميس�ي، نجم برش�لونة، اليوم 
، اندهاش�ه من رحيل كريستيانو رونالدو، 
عن ري�ال مدريد، هذا الصي�ف، متجًها إلى 
يوفنتوس.وق�ال ميس�ي، ف�ي تصريحات 
نش�رتها صحيف�ة “مون�دو ديبورتيفو” 
برحيل�ه  فوجئ�ت  “لق�د  الكتالوني�ة: 
}رونالدو{، ل�م أتخيله خارج ريال مدريد، 
أو أنه يلع�ب ليوفنتوس”.وأض�اف: “لقد 
كان هن�اك حديًثا ع�ن العديد م�ن الفرق، 
لكنن�ي لم أس�مع يوًم�ا أن يوفنتوس مهتم 
به، في الحقيقة لقد كنت مندهًشا للغاية، لكنه 
أيًض�ا فريق جي�د جًدا”.وتابع النج�م األرجنتيني: 
“بدون كريستيانو، ريال مدريد سيكون أقل جودة، 

رغم وجود عدد كبير من الالعبين المميزين، وبداًل 
من ذلك، سيصبح يوفنتوس مرشحا بشكل واضح، 
للفوز بدوري األبطال، إنه بالفعل فريق جيد، واآلن 
أضاف له رونالدو”.وعن صفقات فريقه الجديدة، 

ق�ال: “إذا كان يجب أن أتحدث، ف�أود أن أتكلم عن 
آرثر، لقد فاجأن�ي، ولم أكن أعرفه كثيًرا”.وواصل 
حول الالعب البرازيلي: “نس�بًيا لديه أسلوب يشبه 
تش�افي، دائًما يريد الك�رة، وال يريد فقدانها، لديه 
الكثي�ر من الثقة، كما يمتلك األس�لوب الذي نبحث 
عن�ه، ه�ذا ما يح�اول الن�ادي دائًم�ا القي�ام به”.

وبخص�وص أرتورو في�دال، أجاب ميس�ي: “يريد 
المش�جعون العبي�ن جيدين.. وج�ود العبين مثل 
فيدال، يلعبون بش�كل جيد بالكرة وبالجس�د، أمر 
ممي�ز للفري�ق، ألن ك�رة القدم أصبح�ت تكتيكية 
وبدنية بش�كل أكبر”.واختتم بقول�ه: “عنما نلعب 
خارج ملعبنا، وفي أصعب مباريات دوري األبطال، 
يمكن�ك أن ترى اللياق�ة البدنية للمنافس�ين، نحن 
األق�ل بين الجميع، ل�ذا فمن الجي�د أن يكون لدينا 

هذا األسلوب أيًضا”.

مييس: فوجئت برحيل رونالدو وريال أصبح ضعيفًا بدونه
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

أمل الياسري
اإلنس�ان يحتاج دائم�اً اىل املراجعة والتقييم، يف عملي�ة املواجهة مع 
املتزلفني، الذين يتملقون اىل الس�لطة طلب�ًا للموقع والحكم، والجاه 
والنفوذ، فيسعون من خالل األكاذيب لإلطاحة باملخلصني والصالحني، 
وألن إرادة اإلنس�ان أق�وى م�ن أي يشء آخر، فالنتائ�ج ال تتحقق إال 
بوج�ود القيادات الرش�يدة الصالحة، وقدرتها ع�ى توظيف الصعاب 
والتحدي�ات لتحقيق اإلنجازات، لش�عب ملَّ العه�ود والوعود من قبل 
سياس�يه، وبالتايل فإن اإلنجاز بإختيار القائد الش�جاع الحازم، الذي 

يعني أن يتحكم يف الظروف، ال أن تتحكم الظروف فيه.
األوط�ان العظيم�ة تس�تمد عظمته�ا م�ن عظم�ة رجاله�ا، وعليه 
فاملش�اريع الكب�رة ال تنطل�ق من األح�الم، بل من دراس�ة حقيقية 
واقعية للمش�هد الس�يايس، وعنوان العظمة وقصة التميز فيها، تبدأ 
م�ن رجال يداوون جراحه�ا، ويمنعون البطالة عن نه�ش أبنائها، و 
يصدون التصحر عن غزو أراضيها، وعمائم رشيفة تناشد جماهرها 
وساستها، برضورة اإللتفات لشبابها، ففعل صحيح واحد أفضل من 
اآلف الكلمات لتخدير العقول، والسياس�ة ليست نظريات إجتماعية، 
ب�ل افع�ال ترتجم ع�ى أرض الواق�ع، لخدم�ة الش�عب العراقي بعد 

السنوات العجاف.
ملاذا تمتنع الطبقة السياس�ية املشاركة يف العملية الديمقراطية، بعد 
ع�ام )2003( عن اإلقتناع بأن قوة الوطن تنبع من تنوعه؟ وال تتعلم 
ثقاف�ة اإلختالف وليس الخالف، وتبق�ى مصممة عى تصلبها بالرأي 
واملوقف؟ م�ع أنه من املفرتض لهذه الطبقة، أن تس�عى لخلق حالة 
من اإلستقرار والتعايش، وبناء عراق خاٍل من األزمات، وإتباع منهج 
يقودنا اىل مس�تقبل مرشق نس�تحقه، وبالتايل فإنها مرحلة تحديات 
مصرية، ومنعطفات صعبة تس�توجب توافقات صحيحة، وطبيعي 

أن نقول: قد نختلف ولكن علينا أال نفرتق. 
إستش�عار الخطر الداهم الذي يستهدف شعبنا وأرضنا، هو ما يجب 
أن يؤخذ يف الحس�بان من قب�ل القوى السياس�ية، ال أن يكون النزاع 
وال�راع، ح�ول املكاس�ب واملناصب ح�ارضاً بينهم، فالع�راق فوق 
األزم�ات، وعلينا أن نجعل م�ن خيمة العراق حقيق�ة ناصعة، تنهار 
أمامه�ا جميع املخططات التآمرية، ثم أن املس�الة ال ترتبط باإلقدام 
أو باإلحج�ام، بقدر ما هي مرتبطة بتقدير املوقف املنتج، الذي يمكن 
تحقيق�ه يف كل مكان وزم�ان، فتوظيف املحن لصنع اإلنتصار قضية 

ذات دالالت عميقة جداً.
كيف صنع الحشد املبارك إنتصاراته، والصعاب تحوم حوله، واألعداء 
تط�وف بآنية م�ن نار لترضب�ه، وتقلل حجم تضحيات�ه؟ ومع هذه 
املح�ن صنع النر، فعندم�ا أغتصبت األرض ح�لَّ الدمار والفوىض، 
لكن بفعل الفتوى املباركة وحشدها، تحولت املحنة اىل منحة ربانية، 
وأغلقت األبواب أمام املرجفني، فوظف الحش�د كل إمكانياته املتاحة، 
لخل�ق حالة اإلنتصار رغم قل�ة الدعم، وكان مقتنعاً بأن بعد الش�دة 
رخ�اء، فإحرتقت ورق�ة الخرافة، وأعلن النر املؤزر فهل س�نوظف 

محنة تحديد الكتلة األكرب اليوم لنحقق البناء واإلصالح معاً؟

الحقوقي ماجد الحسناوي
لقد عرف اإلنسان بوجود عقله واإلنسان ال يساوي شيئاً بدون فكره وهذا 
ما أقره اإلس�الم حني رفع التكاليف الرشعية عن الذي ال يعقل وال يفكر 
فق�ال النبي محم�د )ص( رفع القلم عن ثالث عن النائم حتى يس�تيقظ 
وع�ن الصغر حتى يكرب وعن املجن�ون حتى يعقل وذلك ألن النائم تعطل 
عن التفكر والصغر لم ينضج عقله إىل مستوى اإلدراك واملجنون ال عقل 
له وال تفكر، والتفكر هو طريق هداية اإلنس�ان وتعطيله سبب ضالله 
والس�بب لهدم وبناء األرض. فقام األعداء بدراس�ة كيفية السيطرة عى 
اإلس�الم والعمل ع�ى فصل هذه األمة عن ماضيه�ا وعقيدتها ومنهجها 
وجعله�ا تتخبط ب�ني املذاه�ب واأليدولوجيات لكي ال يدعها ترس�و عى 
ش�اطئ األمان خش�ية أن تفكر بإع�ادة األمجاد ونرش اإلس�الم وأجرت 
الدول االستعمارية للسيطرة عى البالد واإلسالمية لنهب خراتها وطمس 
أفكارها وخ�راب ديارها.  وفرقت األمة عى أس�اس القوميات واالوطان 
واألقاليم الصغرة وجعلت كل إقليم امجاده املنشودة وماضيها منفصالً 
يجب االنتماء إليه دون اإلسالم إذن فال بد من التجزئة وانسائهم أمجادهم 
اإلس�المية التي توحدهم وتذكرهم بقوتهم واصالتهم، فشجعوا املذهبية 
ووسعوا الشقة بتحويل املذاهب اىل طائفية واحيوا فرقاً شاذة وجماعات 
خارجة عن اإلس�الم ذات معتقدات مخالفة للتعاليم اإلس�المية وموالية 
للغ�رب وبثوا روح التكاس�ل والتواكل يف املس�لمني وحرموهم من العلوم 
الحديثة فال تصل الشعوب اإلسالمية ثمرة علمية من ثمراتهم إال بعد  أن 
يقطعوا أشواطاً يف ذلك العلم ويؤتوا بثمرات متقدمة عى تلك التي صدرت 
إىل الخ�ارج لإلبقاء عى تأخر املس�لمني من الرك�ب الحضاري عقوداً من 
الزمن وساعدهم بذلك واقع املسلمني املتخلف وجمود التفكر، مما أدعى 
بعض املصلحني واملستوعبني للواقع واملدركني لدوافع األعداء بتشخيص 
تأخ�ر األمة اإلس�المية وأس�باب ضعفها فكان�وا يفكرون بنب�ذ الجمود 
والتس�لح بالعل�م واملعرف�ة والقوة ورفض التس�لط األجنب�ي والنهوض 
بوجه املس�تعمرين من غفلتهم باس�تخدام طرق التوجيه والرتبية وصد 
الهجمات الفكرية عى اإلس�الم يف وقت كان املس�تعمر عى أشد ما يكون 
م�ن القوة واالندفاع والغرور واملس�لمون عى أس�وء م�ا يكونون فكانوا 
أش�به بس�د رخو امام تيار جارف وس�تار خفيف امام ريح قوية ولكن 
جهود املفكرين واملصلحني س�اعدت عى بلورة صحوة إس�المية وأفكار 
أس�همت برجوع اإلسالم عى لسان شعوبه أو عى املسارح العاملية، فبدأ 
األعداء م�ن جديد باصطناع الحروب وإحياء النع�رات الطائفية فأصبح 
املس�لمون ام�ام تحدي�ات لصد وتنفي�ذ الفلس�فة الكافرة تحت س�تار 
العل�م والثقافة والتطور باس�تخدام العلم واللس�ان لكش�ف ما يخطط 
ل�ه الصليبي�ون والصهاينة والعمل إلفش�ال ما يفكرون فيه، فالدراس�ة 
والتخطيط بإمعان لواقعنا وأصول تفكرنا نستطيع أن نقف عى اليقني 
والتمس�ك باإليمان والعم�ل لننهض من س�باتنا ونومتن�ا التي خرستنا 
الكث�ر والوقوف بوج�ه التحديات وصد الهجم�ات ورد االعتداءات »وقل 

اعملوا فسرى الله عملكم ورسوله واملؤمنون«.  

توظيف الصعاب لتحقيق اإلنجازاتمواجهة التحديات اإلسالمية

الشاي األخرض يعالج الرسطان!
ُيع�رف الش�اي األخ�رض بكون�ه يتمت�ع 
بخصائ�ص صحية مفيدة، مثل املس�اعدة 
ع�ى فق�دان ال�وزن، أو تخفي�ض ضغط 
ال�دم، ولك�ن دراس�ة جدي�دة وج�دت أنه 
ق�د يس�اعد ع�ى ع�الج الرسط�ان أيضا. 
وكش�فت التج�ارب املعملية أن مس�حوق 
الشاي األخرض )matcha( يمكن أن يبقي 
ع�ى الخالي�ا الرسطانية يف حال�ة خمود، 
من خ�الل القضاء ع�ى إم�دادات الطاقة 
الخاص�ة به�ا، ومنعها من »إع�ادة التزود 
 Salford بالوقود«. ووصف باحثو جامعة
نتائجهم بأنها »مث�رة لإلعجاب«، بعد أن 
 »matcha« قام�وا بتقييم آثار مس�تخلص

ع�ى الخالي�ا الجذعي�ة لرسط�ان الث�دي، 
خلي�ة  أي  إىل  تتح�ول  أن  يمك�ن  والت�ي 
رسطانية ق�ادرة عى االنقس�ام والتجدد. 
وتابعت الدراس�ة ه�ذه اآلثار ع�ن طريق 

اس�تخدام النم�ط الظاهري االس�تقالبي، 
وهي عملية تبحث يف كيفية تأثر املركبات 
بشكل مبارش عى الخاليا. ومن خالل ذلك، 
 matcha وج�د الباحث�ون أن مس�تخلص
 ،mitochondria يكب�ح عملي�ة األي�ض يف
والت�ي تعترب مركز قوة كل خلية. وكش�ف 
الربوفيس�ور مايكل ليس�انتي، ال�ذي قاد 
 ،Aging الدراسة املنشورة يف املجلة العلمية
أن املستخلص قد حّول الخاليا الرسطانية 
إىل »حال�ة اس�تقالب هادئ�ة«، وأض�اف: 
»وبعبارة أخرى، فإن matcha تمنع الخاليا 
من »إعادة التزود بالوقود«، وبالتايل تصبح 

الخاليا الرسطانية غر نشطة وتموت«.

ملاذا حظرت أوروبا مصابيح اهلالوجني؟ أخطار حتملها أقراص منع احلمل
ق�ام االتحاد األوروبي بتفعيل الحظر الش�امل عى مصابيح الهالوجني 

التقليدية يف كافة بلدانه، وذلك بدءا من تاريخ 2 سبتمرب الجاري.
وعمدت أوروبا إىل اتخاذ القرار اس�تنادا لرضورات بيئية بالدرجة األوىل، 
إذ تدفع بذلك املستهلك األوروبي إىل انتقاء مصابيح LED، التي تدوم بني 
5 و10 أضع�اف مصابيح الهالوجني، ويف الوقت نفس�ه تس�تهلك طاقة 

كهربائية أقل بكثر.
ويف ع�ام 2013، ن�رش االتحاد األوروبي دراس�ة بين�ت رضورة االنتقال 
الجذري الستخدام LED، حيث من املتوقع أن يوفر ذلك طاقة كهربائية 

بقيمة 133 دوالرا للمصباح الواحد.
كذل�ك، خلص�ت الدراس�ة إىل أن تطبيق الحظر الش�امل ع�ى مصابيح 
الهالوجني يف أوروبا، يعزز من توفر الطاقة بش�كل كبر ويس�اعد دوال 
كالربتغال يف حل مش�اكلها يف االس�تهالك الغزي�ر للكهرباء، كما أن من 
شأن الحظر خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون قرابة 3.4 مليون 
طن س�نويا. ويف س�ياق متصل، أعلن�ت املفوضية األوروبي�ة أن القرار 
الجديد س�يخفض من كمي�ات القمامة الصلبة والتلوث، ألن املس�تهلك 

األوروبي سيستخدم عددا أقل من املصابيح الضوئية يف كل عام.

أظهرت دراس�ة علمية أن مستوى الهرمونات يف أجسام النساء اللواتي 
يتناول�ن حبوب من�ع الحمل مرتفع، لذل�ك فهن أكثر عرض�ة لإلصابة 

برسطان الثدي.
ووفقا لخرباء من جامعة ميتش�يغان األمريكية، ف�إن احتمال اإلصابة 
برسط�ان الث�دي يرتف�ع عند ازدي�اد مس�توى الهرمونات يف الجس�م، 
وخاصة بعد س�ن الخمسني، أي بعد توقف الدورة الشهرية والدخول يف 
مرحلة سن اليأس. وهذا يعني أن لحبوب منع الحمل تأثر سلبي ولكنه 
ليس كبرا جدا. والحظت العديد من النس�اء أن الطبيب يقيس مستوى 
ضغ�ط الدم لديه�ن قبل أن يكتب وصفة أقراص من�ع الحمل، ألن هذه 
األدوي�ة تزيد من خط�ر التجلط املميت. ولكن الخط�ر الحقيقي يرتبط 
بعاملني أساسيني: زيادة مس�توى هرمون اإلسرتوجني، واختالف نوع 
الربوجس�رتون املس�تخدم يف هذه الحبوب. ويظهر 50-80% من خطر 
أقراص منع الحمل عند اس�تخدام أقراص الجي�ل الثالث بدال من الجيل 
الثاني. كما تزيد أقراص منع الحمل من احتمال اإلصابة برسطان عنق 
الرح�م. هذا الخطر يرتفع بزيادة مدة تن�اول املرأة لهذه الحبوب، فبعد 

خمس سنوات يتضاعف هذا الخطر.

املستقبل العراقي / عامر العكاييش 

احتفل�ت محافظة النج�ف بتطبيق مرشوع 
التعليم االجتماعي الذي سيحقق نقلة نوعية 
يف مجال الرتبي�ة والتعليم اعتمادا عى احدث 
تقني�ات التكنلوجيا بمش�اركة عدد كبر من 

ممثيل املدارس الحكومية واألهلية .
جاء ذل�ك يف االحتفالية املركزية التي اقامتها 
مجموع�ة مؤسس�ات الغد للتنمي�ة واالعالم 
واالقتص�اد عى قاعة ق�ر ضيافة محافظ 
النج�ف وافتت�ح ج�دول اعماله�ا الدكت�ور 
عادل البصييص املدي�ر العام لرتبية محافظة 

النجف.
واكد البصييص يف كلمته بان » املديرية العامة 
لرتبية محافظة النجف االرشف جادة يف امليض 
قدما نحو تطوير قطاع الرتبية وحريصة كل 
الحرص عى االستعانة بأفضل تقنيات العلم 

واملعرفة » .
وتاب�ع قائ�ال » وعندم�ا اطلعنا ع�ى تطبيق 
) الس�ديم ب�الص ( ال�ذي تدي�ره مجموع�ة 
مؤسس�ات الغد يف النجف وجدنا انه سيطّور 
األداء اإلداري ويك�ون حلقة وصل بني أولياء 
األم�ور من جه�ة وادارات امل�دارس من جهة 

ثاني�ة وبالتايل فان أبنائنا الطلبة س�يكونون 
متابع�ني من قب�ل أولي�اء اموره�م وادارات 
امل�دارس مما س�يؤدي اىل املزيد م�ن النجاح 

والتفوق الدرايس» .
وش�دد املدي�ر الع�ام لرتبي�����ة محافظ�ة 
النج�ف االرشف ع�ى ان » املديري�ة العام�ة 
لرتبية النجف ستقدم كل الدعم واالسناد من 

اجل إنجاح هذا املرشوع ».

م�ن جانب�ه أوضح عام�ر العكاي�يش رئيس 
مجموع�ة مؤسس�ات الغد للتنمي�ة واالعالم 
واالقتص�اد يف كلمته » طاملا كن�ا نخدع أهلنا 
يف بع�ض األحي�ان ونتغيب من املدرس�ة من 
اجل اللعب واللهو والسباحة واهلنا يعتقدون 
اننا يف املدرس�ة مما أدى إضافة اىل غيابنا من 
ال�دوام حرماننا من التحضر وأداء الواجبات 
واالمتحانات وعدم معرفتنا بالجديد منها » .

وأضاف » ولكن بعد اليوم لن يتمكن أي طالب 
من خداع اهله كون التطبيق سرس�ل اشعار 
فوري اىل ويل امره بغيابه وبالتايل حينما يعلم 
الطال�ب انه اصب�ح مراقبا س�واء بالغيابات 
او بالتحض�ر اليومي واالمتحانات س�يعمل 

جاهدا عى القراءة والتفوق » .
وب�ني العكاي�يش ب�ان مجموعة مؤسس�ات 
الغ�د للتنمي�ة واالع�الم واالقتص�اد بصفتها 

الوكي�ل الحرضي لرشكة الس�ديم لتكنلوجيا 
املعلومات املالكة لتطبيقي السديم واو سكول 
س�تعمل ب�كل ج�د بالتع�اون م�ع رشائنا يف 
رشكة السديم ورشكة زين العراق لالتصاالت 
عى إنجاح املرشوع وجع�ل محافظة النجف 

رائدة يف مجال االعالم الذكي » .
م�ن جهته ق�دم املهندس احمد حم�زة مدير 
ش�عبة التعليم االلكرتون�ي يف املديرية العامة 

لرتبية النج�ف رشحيا تفصيال ح�ول كيفية 
تطبي�ق امل�رشوع يف امل�دارس م�ن الناحي�ة 

اإلدارية .
اما املهندسة لينا الربيعي مديرة قسم التعليم 
والتطوير يف مجموعة مؤسسات الغد للتنمية 
واالع�الم واالقتص�اد فقدم�ت بدورها رشحا 
مفص�ال ع�ن اه�داف التطبي�ق والخدم�ات 
التي يقدمها س�واء الولي�اء األمور او الدارات 

املدارس او للطلبة .
وقد ش�هدت االحتفالية حض�ور حضور عدد 
كبر من املختص�ني بالقطاع الرتبوي إضافة 
وزارة  وممث�ل  االع�الم  وس�ائل  ممث�يل  اىل 
الثقافة وممثيل ع�دد من الجامعات العراقية 

واملنظمات غر الحكومية .
يذكر ان تطبيقي الس�ديم بالص واو س�كول 
تديرهما مجموعة مؤسس�ات الغ�د للتنمية 
واالعالم واالقتصاد بصفتها الوكيل الحري 
املعلوم�ات  لتكنلوجي�ا  الس�ديم  لرشك�ة 
وبالرشاك�ة مع رشكة زين العراق لالتصاالت 
, كما ان تطبيق الس�ديم هو التطبيق الوحيد 
الحاص�ل عى رخص�ة العمل يف امل�دارس من 
قب�ل وزارة الرتبي�ة واملديرية العام�ة لرتبية 

محافظة النجف .

النجـف حتتفـل بإنطـالق  مشـروع التعليـم االجتامعـي الذكـي

اليابان تنوي فرض السيطرة عىل النفايات الفضائية
تعت�زم الحكوم�ة الياباني�ة إط�الق مجموعة 
من األقمار االصطناعي�ة إىل املدار األريض، من 
ش�أنها مراقب�ة النفايات الفضائي�ة للحيلولة 
دون اصطدامه�ا باألجه�زة الفضائية. وقالت 
األقم�ار  إن  الياباني�ة   »Yomiuri« صحيف�ة 
االصطناعي�ة قد تطل�ق أع�وام 2028-2024. 
وقب�ل ذل�ك، يف�رتض أن يخت�رب املهندس�ون 
النفاي�ات  اكتش�اف  تكنولوجي�ا  الياباني�ون 

وإرس�ال املعلوم�ات عنه�ا إىل األرض برسعة. 
ونّوه�ت الصحيف�ة إىل أن الس�لطات اليابانية 
االصطناعي�ة  أقماره�ا  تصط�دم  أن  تخ�ى 
بشظايا صواريخ وأقمار أخرى غر مستعملة 

وباقية يف املدار األريض. 
وبعد اس�تكمال مجموعة األقمار االصطناعية 
اليابانية، س�يكون بمقدورها جمع املعلومات 
مرك�ز  إىل  وإرس�الها  النفاي�ات  مس�ار  ع�ن 

القي�ادة األريض، ال�ذي س�يتخذ ق�رارا بتغير 
مس�ار جس�م فضائ�ي يش�كل خط�ورة عى 
األقم�ار االصطناعي�ة العاملة. وق�ال الخرباء 
إن نحو 150 مليون جس�م من شظايا األقمار 
االصطناعي�ة والصواري�خ غ�ر املس�تعملة ال 
ت�زال تطر يف امل�دار األريض. كما تضاعف عدد 
األجسام التي يزيد حجمها عن 10 سنتيمرتات 

خالل 20 عاما.


