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االمام علي )عليه السالم(

إذا مـطـر الـّتـحـاسـد 

نبتت الّتفاسد

ص2التحالف الدويل هيّون من اعتقال املجرم البغدادي: جمرد عمل رمزي

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص2 حتالف برملاين يكشف عزمه عىل تشكيل »كتلة شبابية«

بحرينيون يتجاهلون حتذيرات بالدهم ويواصلون زيارة العتبات املقدسة بالعراق

عمليات الرافدين تستبعد حصول »اي هتديد امني« من البادية خالل حمرم احلرام

»الكتل السنية« يف تنافس حمموم عىل رئاسة الربملان
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اش�تدت املنافس�ة بني القوى السنية عىل 
رئاسة الربملان الجديد بشكل غري معقول، 
إذ طرحت تسعة مرشحني من كتل مختلفة 
للمنصب، وه�و األمر الذي س�يصّعب من 
تصويت النواب عليهم، فضالً عن التحالف 
بني الكتل للتوّصل إىل الكتلة األكرب. وبعدما 
أعلن�ت الدائرة اإلعالمية ملجلس النواب عن 
وصول عدد املرش�حني إىل رئاس�ة مجلس 
الن�واب الجدي�د ال�ذي أفرزت�ه االنتخابات 
الربملاني�ة الت�ي ج�رت يف 12 أي�ار املايض 
إىل س�بعة، فق�د التح�ق بهم خ�الل خالد 

العبيدي وزير الدفاع الس�ابق رئيس قائمة 
إئتالف النرص بزعامة رئيس الوزراء حيدر 
العب�ادي يف محافظ�ة نين�وى، متقدماً إىل 
املنصب كمرشح تسوية، لحسم الخالفات. 
وقال بيان للمكتب إالعالمي للعبيدي تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه ان »قراره 
بالرتشيح ملنصب رئيس الربملان جاء نتيجة 
لضغ�وط سياس�ية وقعت علي�ه من اجل 
ترشيح نفسه«. واضاف ان »خالد العبيدي 
ه�و ش�خصية تتمت�ع باالمكان�ات الت�ي 
تؤهل�ه لقي�ادة الربملان يف املرحل�ة املقبلة، 
ناهيك�م ع�ن النزاه�ة واملهني�ة، والقبول 
ال�ذي يحىض ب�ه يف االوس�اط السياس�ية 

والشعبية عند مختلف االطياف العراقية«. 
وتابع، انه »قد يعد شخصا مناسبا ملرحلة 
سياس�ية نوعية جديدة ومرش�ح تس�وية 
تحس�م الخالفات والس�باقات الجارية يف 
اروقة السياس�ية حاليا«. وحصل العبيدي 
عىل أكثرية األصوات يف االنتخابات األخرية 
الربملانية، وح�ل يف املرتبة الثانية بحصوله 
عىل 83 ألف صوت، بعد نائب الرئيس نوري 
املالكي، الذي حل أوالً بنيله 91 ألف صوت، 
فيما ج�اء رئيس ال�وزراء حي�در العبادي 

ثالثاً بنيله 75 ألف صوت.  

اللتفاصيل ص2
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األمم املتحدة: )821( مليون شخص يف العالـم يعانون من اجلوع
      بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت وكاالت األم�م املتح�دة يف تقري�ر ينتقد 
ارتف�اع معدالت الجوع يف العال�م إن نحو 821 
مليون شخص، أي واحد من كل تسعة أشخاص 
يف العال�م، لم يك�ن لديه الطعام ال�كايف يف عام 
2017.  وأف�اد التقرير بأن »الجوع يف العالم يف 
تصاعد عىل م�دار الثالثة أعوام املاضية، ليعود 
إىل مستويات عقد مىض«. وأضاف التقرير »يف 
حال لم نضاعف جهودنا قد نفوت تماما هدفنا 

بالقضاء عىل الجوع بحلول 2030«.
وكان�ت األم�م املتح�دة ق�د رص�دت ارتف�اع 
مع�دل الج�وع ألول مرة العام امل�ايض. وقالت 
وكاالت األم�م املتح�دة إن الرصاعات والتدهور 
االقتص�ادي واألح�داث املرتبط�ة باملن�اخ مثل 
الجف�اف والفيضان�ات هى املس�ؤولة عن هذا 

االتجاه السلبي.
وخل�ص تقري�ر إىل أن 151 ملي�ون طف�ل أقل 
من خمس�ة أعوام، أي 22 % م�ن إجمايل تعداد 
األطفال يف العالم يعان�ون من ضعف يف النمو، 

يف حني يعاني 672 مليون شخص، أي 13% من 
إجمايل تعداد البالغني من البدانة.

ولف�ت التقري�ر ال�ذي أعدت�ه منظم�ة األم�م 
املتح�دة لألغذي�ة والزراعة )ف�او( والصندوق 
الدويل للتنمي�ة الزراعية ومنظمة األمم املتحدة 
للطفولة )يونيس�ف( وبرنامج األغذية العاملي 
ومنظمة الصحة العاملية، إىل أن عدد األشخاص 
الذين يعانون الجوع عاد إىل مستواه »قبل عرش 
س�نوات« ما يؤكد »انقالب املس�ار الرتاجعي« 

الذي انطلق يف 2015.

حمافظ األنبار اجلديد يتحرض للعمل عىل )5( ملفات
 ويصف مهمته بـ »الشاقة«

املرجعية مستمرة باهناء أزمة البرصة وتؤكد: لن نتوقف 
2حتى اذا اضطررنا إىل ايقاف مشاريع العتبة 3

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت املديرة العامة ملنظمة األمم املتحدة 
للرتبية والعلم والثقافة »يونسكو« أودري 
أزوالي، ان املنظمة تريد أن تتخذ من إعادة 
إعم�ار مدين�ة املوصل س�بيال الس�تعادة 

مصداقيتها.
قوله�ا  أزوالي،  ع�ن   »روي�رتز«  ونقل�ت 
يف ترصيح�ات صحفي�ة، قب�ل مؤتم�ر يف 
باريس بش�أن املوصل، إنه »يف وقت تحيط 
أحيان�ا، ف�إن  بالتعددي�ة  الش�كوك  في�ه 
ه�دف وحجم ه�ذه املبادرة يظه�ر تماما 

كاليونس�كو«.وأضافت  منظم�ة  أهمي�ة 
أزوالي، »ن�درك تمام�ا خصوصية املوصل 
والصعوب�ات عىل األرض... لكن اس�تمرار 
هشاش�ة الوضع هو تحديدا الس�بب الذي 
يوج�ب علينا العمل«، مش�رية إىل ان إعادة 
إعمار املوصل هي أس�اس مسعى منظمة 
اليونس�كو للرتكيز عىل األهداف األساسية 
للمنظم�ة، وك�ي تس�عيد مصداقيتها من 
جدي�د.    وتريد املنظمة من خالل رشاكتها 
م�ع الحكوم�ة العراقية أن تصب�ح الجهة 
املنوط بها تنسيق عملية إعادة بناء بعض 
املعالم الرئيس�ية للموصل التي تحولت إىل 

حط�ام بفعل القت�ال بني عن�ارص تنظيم 
داع�ش والتحال�ف املدع�وم م�ن الواليات 
املتحدة. وتحت�اج املوصل إىل ما ال يقل عن 
ملياري دوالر يف ش�كل مس�اعدات إلعادة 
اإلعمار وفق�ا لتقدي�رات الحكومة، حيث 
أوضح�ت أزوالي، انها ترغب يف اس�تعادة 
نب�ض املدين�ة وتنوعه�ا وتاريخه�ا م�ع 
التعليمي�ة  اليونس�كو  برام�ج  اس�تخدام 
يف مكافح�ة التط�رف. يذك�ر ان منظم�ة 
»اليونس�كو« تقود جهودا لرتميم وإصالح 

سوق املوصل واملكتبة املركزية .
اللتفاصيل ص2

مديرة اليونسكو ترهن إعادة إعامر املوصل باستعادة 
املنظمة ملصداقيتها

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


صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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 )23( ايلول موعد إطالق املنحة املجانية لالختصاصات الطبية باجلامعات األهلية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اش�تدت املنافس�ة بني الق�وى الس�نية عىل 
رئاس�ة الربملان الجديد بش�كل غري معقول، 
إذ طرحت تس�عة مرشحني من كتل مختلفة 
للمنص�ب، وه�و األمر ال�ذي س�يصّعب من 
تصوي�ت النواب عليهم، فض�ًا عن التحالف 

بني الكتل للتوّصل إىل الكتلة األكرب.
وبعدم�ا أعلن�ت الدائ�رة اإلعامي�ة ملجل�س 
النواب عن وصول عدد املرش�حني إىل رئاسة 
مجلس النواب الجديد الذي أفرزته االنتخابات 
الربملاني�ة الت�ي ج�رت يف 12 أي�ار املايض إىل 
س�بعة، فقد التحق بهم خ�ال خالد العبيدي 
وزير الدف�اع الس�ابق رئيس قائم�ة إئتاف 
النرص بزعامة رئي�س الوزراء حيدر العبادي 
املنص�ب  إىل  نين�وى، متقدم�اً  يف محافظ�ة 

كمرشح تسوية، لحسم الخافات.
وق�ال بيان للمكتب إالعام�ي للعبيدي تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان »قراره 
بالرتش�يح ملنصب رئيس الربملان جاء نتيجة 
لضغ�وط سياس�ية وقع�ت علي�ه م�ن اجل 

ترشيح نفسه«.
واض�اف ان »خال�د العبي�دي هو ش�خصية 
تتمتع باالمكانات التي تؤهله لقيادة الربملان 
يف املرحل�ة املقبل�ة، ناهيك�م ع�ن النزاه�ة 
واملهنية، والقبول الذي يحىض به يف االوساط 

السياس�ية والش�عبية عند مختلف االطياف 
العراقية«.

وتابع، انه »قد يعد ش�خصا مناس�با ملرحلة 
سياس�ية نوعي�ة جديدة ومرش�ح تس�وية 
تحس�م الخاف�ات والس�باقات الجاري�ة يف 

اروقة السياسية حاليا«.
وحص�ل العبي�دي ع�ىل أكثرية األص�وات يف 
االنتخابات األخ�رية الربملانية، وحل يف املرتبة 
الثاني�ة بحصول�ه ع�ىل 83 ألف ص�وت، بعد 
نائ�ب الرئيس ن�وري املالكي، ال�ذي حل أوالً 
بنيله 91 ألف صوت، فيما جاء رئيس الوزراء 

حيدر العبادي ثالثاً بنيله 75 ألف صوت.  
وق�دم الرتش�ح إىل منص�ب رئي�س الربمل�ان 
إضاف�ة العبي�دي كل م�ن القي�ادي يف حزب 
الح�ل محم�د تمي�م، ونائب الرئي�س رئيس 
الربملان الس�ابق رئيس تحالف القرار أسامة 
النجيف�ي، والقي�ادي يف الح�زب اإلس�امي 
رش�يد الع�زاوي، والقي�ادي يف تحالف القرار 
محافظ صاح الدين الس�ابق أحمد عبد الله 
الجب�وري، والنائ�ب أحم�د خل�ف الجبوري، 
والقي�ادي يف تحالف الوطني�ة بزعامة نائب 
الرئيس أياد عاوي ط�ال الزوبعي، والنائب 
محم�د الخال�دي ومحاف�ظ األنبار الس�ابق 

محمد الحلبويس.
وأعلن رئيس السن ملجلس النواب محمد عيل 
زيني أن الرتشيحات الرسمية الختيار رئيس 

الربملان الجديد س�تعرض للتصويت يف س�لة 
واحدة خال الجلس�ة املقرر عقدها الس�بت 

املقبل.
وق�ال زين�ي إن »االتفاق ال�ذي تمخض عن 
االجتماع املش�رتك مع ق�ادة وممث�يل الكتل 
السياس�ية ين�ص ع�ىل أن يك�ون منتص�ف 

الش�هر الح�ايل آخ�ر موعد لحس�م تس�مية 
مرش�حي هيئ�ة رئاس�ة الربمل�ان بانتخ�اب 
الرئي�س ونائبي�ه«، مس�تدرًكا بالقول »لكن 
ه�ذا ال يعني عدم إمكانية عقد الجلس�ة قبل 

هذا املوعد إذا قررت الكتل السياسية ذلك«.
وأش�ار زيني إىل أن اتفاق الكتل عىل تس�مية 

املرشحني لرئاسة الربملان ونيابتها سيحسم 
موع�د عق�د الجلس�ة يف أي يوم قب�ل املوعد 
املحدد يف جلس�ة الس�بت املقبل، موضحاً أن 
الرتش�يحات الثماني�ة املس�تلمة حت�ى االن 
س�تعرض للتصوي�ت يف س�لة واح�دة أم�ام 

الربملان السبت املقبل.
أض�اف أن »الرتش�يحات املعلن�ة حت�ى اآلن 
ه�ي ملنص�ب رئي�س الربمل�ان ح�رصاً. أم�ا 
بخصوص منصبي نائب�ي الرئيس فلم تقدم 
الكتل السياس�ية وال النواب أي ترش�يح آلية 
ش�خصية حتى اآلن«.. مش�رًيا إىل أن »الكتل 
السياسية قد تميض يف تقديم مرشحي نائبي 
رئيس الربملان بعد االتفاق عىل اختيار رئيس 

مجلس النواب الجديد يف الجلسة نفس�ها«.
ب�دوره، كش�ف رئي�س كتل�ة بي�ارق الخري 
واملرشح لرئاسة الربملان محمد الخالدي عن 
عزم الرئيس األكرب سنا ملجلس النواب محمد 
ع�يل زيني ط�رح جميع االس�ماء املنافس�ة 
لت�ويل منص�ب رئي�س الربمل�ان اىل التصويت 
خال جلس�ة الس�بت القادم. وقال الخالدي 
إن “رئيس الس�ن ملجلس النواب ملزم بطرح 
األسماء املرشحة لتويل منصب رئيس الربملان 
للتصويت خال الجلس�ة املقبلة املقررة يوم 
السبت”، مبينا أن “رئاس�ة الربملان يجب أن 

تحسم خال املقبلة بحسب الدستور”.
وأض�اف أن “الربملان س�يصوت عىل تس�عة 

مرش�حني لت�ويل املنص�ب بضمنه�م خال�د 
العبيدي واس�امة النجيفي وط�ال الزوبعي 
ومحم�د تمي�م واحم�د الجب�وري يف الجولة 
األوىل فيما ستكون الجولة الثانية مخصصة 
لحس�م التنافس ب�ني مرش�حني اثنني فقط 

لحسم اختيار الرئيس”.
وتابع الخالدي ان “الكتل الس�نية لم تحس�م 
موقفها من مرش�حها لت�ويل منصب رئيس 
الربمل�ان لغاي�ة اآلن م�ا يؤك�د الذه�اب اىل 

التصويت املبارش دون توافق مسبق«.
وبحس�ب نظام املعم�ول به يف الع�راق، فإن 
رئاس�ة الربمل�ان من حص�ة املكون الس�ني، 
فيم�ا يكون نائبه األول من املكون الش�يعي، 

ونائبه الثاني من املكون الكردي.
وينتظ�ر الربمل�ان تس�مية الكتل�ة الربملانية 
حي�ث  الحكوم�ة،  ستش�كل  الت�ي  األك�رب، 
تتنافس مجموعتان من النواب عىل تس�مية 

هذه الكتلة.
جدي�د  رئي�س  انتخ�اب  الربمل�ان  وس�يتوىل 
للجمهوري�ة بغالبية ثلثي ع�دد النواب خال 
30 يوم�اً م�ن انعق�اد الجلس�ة األوىل، الذي 
ت�م يف الثالث م�ن الش�هر الحايل، ث�م يكلف 
الرئي�س الجدي�د مرش�ح الكتل�ة األك�رب يف 
الربملان بتش�كيل الحكومة الجديدة، ويكون 
أمام رئيس الوزراء املكلف 30 يوماً لتش�كيل 
الحكومة، وعرضها عىل الربملان لنيلها ثقته.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت املدي�رة العام�ة ملنظم�ة األمم 
والثقاف�ة  والعل�م  للرتبي�ة  املتح�دة 
»يونس�كو« أودري أزوالي، ان املنظمة 
تري�د أن تتخذ من إع�ادة إعمار مدينة 

املوصل س�بيا الس�تعادة مصداقيتها.
ونقل�ت »روي�رتز« ع�ن  أزوالي، قولها 
يف ترصيح�ات صحفي�ة، قب�ل مؤتم�ر 
يف باريس بش�أن املوص�ل، إنه »يف وقت 
تحيط فيه الش�كوك بالتعددية أحيانا، 
ف�إن هدف وحجم ه�ذه املبادرة يظهر 

تمام�ا أهمي�ة منظمة كاليونس�كو«.
تمام�ا  »ن�درك  أزوالي،  وأضاف�ت 
خصوصي�ة املوص�ل والصعوب�ات عىل 
هشاش�ة  اس�تمرار  لك�ن  األرض... 
الوضع هو تحديدا الس�بب الذي يوجب 
علين�ا العم�ل«، مش�رية إىل ان إع�ادة 

إعم�ار املوص�ل ه�ي أس�اس مس�عى 
منظمة اليونسكو للرتكيز عىل األهداف 
تس�عيد  وك�ي  للمنظم�ة،  األساس�ية 
مصداقيته�ا من جديد.    وتريد املنظمة 
م�ن خ�ال رشاكته�ا م�ع الحكوم�ة 
العراقي�ة أن تصبح الجه�ة املنوط بها 

تنس�يق عملية إعادة بناء بعض املعالم 
الرئيس�ية للموص�ل الت�ي تحول�ت إىل 
حط�ام بفعل القتال بني عنارص تنظيم 
داعش والتحالف املدع�وم من الواليات 
املتحدة. وتحتاج املوصل إىل ما ال يقل عن 
ملياري دوالر يف شكل مساعدات إلعادة 

اإلعمار وفقا لتقديرات الحكومة، حيث 
أوضحت أزوالي، انها ترغب يف استعادة 
نب�ض املدين�ة وتنوعه�ا وتاريخها مع 
اس�تخدام برامج اليونس�كو التعليمية 
يف مكافح�ة التط�رف. يذكر ان منظمة 
لرتمي�م  جه�ودا  تق�ود  »اليونس�كو« 

وإصاح سوق املوصل واملكتبة املركزية 
املدين�ة وكنيس�تني  لجامع�ة  التابع�ة 
ومعبد لايزيديني، لكن أكرب مرشوعاتها 
يف املوص�ل ه�و ترمي�م جام�ع النوري 
الكب�ري بتمويل ق�دره 50 مليون دوالر 

من اإلمارات.

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف التحال�ف ال�دويل، ع�ن وضع 
تنظي�م »داعش« الح�ايل، وزعيمه أبو 
بك�ر البغ�دادي. وقال املتحدث باس�م 

راي�ان  ش�ون  الكولوني�ل  التحال�ف 
يف ح�وار م�ع صحيف�ة مرصي�ة، ان 
»التحال�ف ينس�ق مع قوات س�وريا 
ع�ىل  تق�يض  لحمل�ة  الديمقراطي�ة 
التنظي�م يف آخ�ر معاقله ب�وادي نهر 

الفرات األوس�ط«، مبين�ا ان »أبو بكر 
البغدادي فقد الس�يطرة عىل التنظيم، 
واعتقاله مجرد عمل رمزي«. وأضاف 
أن »داعش عدو قابل للتكيف وال نفكر 
ىف موع�د انته�اء مهمتنا«، مش�ريا اىل 

ان »ما ب�ني 1000 و1500 داعيش ما 
زالوا يف األرايض املتبقية تحت سيطرة 
التنظيم يف سوريا«. وتابع ان »التحالف 
الذي تقوده واش�نطن سيظل ملتزما 
بهزيمة التنظيم، فيما سيواصل األخري 

استهداف وقتل املدنيني ىف جميع أنحاء 
العالم«، موضحا »اننا نقدر فقط عدد 
املقاتلني الذين ننخرط معهم مبارشة 
يف القت�ال«. واكد »انن�ا نتتبع مقاتيل 
داع�ش الس�ابقني الذي�ن لج�ؤوا إىل 

ش�ن هجمات إرهابية ضد املدنيني يف 
س�وريا والعراق«، الفتا اىل ان »داعش 
س�يحارب بقوة للحف�اظ عىل آخر ما 
تبقى من أراض تحت سيطرته، فضا 
ع�ن االس�تمرار ىف اس�تهداف املدنيني 

يف الع�راق وس�وريا«. وكش�ف رايان 
أن »قوات س�وريا الديمقراطية تقوم 
حاليا باإلعداد إلخاء املنطقة النهائية 
التى يس�يطر عليها داع�ش يف مدينة 

هجني رشق دير الزور«.

)9( مرشحني من حتالفات خمتلفة سيطرحهم رئيس السن بـ »سلة واحدة« للتصويت.. واحلديث عن النائبني مؤجل

»الكتل السنية« يف تنافس حمموم عىل رئاسة الربملان

مديرة اليونسكو ترهن إعادة إعامر املوصل باستعادة املنظمة ملصداقيتها

التحالف الدويل هيّون من اعتقال املجرم البغدادي: جمرد عمل رمزي

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف النائب عن ائتاف الوطنية زياد الجنابي، 
أمس الثاثاء، انه س�يتم تش�كيل كتلة شبابية 
نيابي�ة من مختلف الكتل واملكونات السياس�ية 

قريب�ا، مبينا ان ذلك جاء بعد التهميش واالبعاد 
الذي طال الشباب خال الدورات السابقة. وقال 
الجناب�ي يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إنه »س�يتم تش�كيل كتلة شبابية 
من مختلف الكتل واملكونات السياس�ية قريبا«، 

مبين�ا ان »انبث�اق مث�ل هذه الكتل�ة هو حدث 
يحص�ل للمرة االوىل عىل نط�اق مجلس النواب، 
عق�ب التهميش واالبع�اد عن الق�رارات املهمة 
ال�ذي ط�ال الش�باب يف ال�دورات الس�ابقة وال 
يرغب االعض�اء الحاليون بتكراره خال الدورة 

الحالية«. وأضاف ان »الحكومة املقبلة يجب ان 
تعتم�د عىل الوجوه الش�ابة يف بن�اء البلد خال 
املرحل�ة املقبلة، فضاً عن ارشاكهم يف القرارات 
التي تتخذ خصوصاً عند اختيار الرئاسات الثاث 

والتشكيلة الحكومية وتجنب ابعادهم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د محافظ االنب�ار الجديد عيل 
فرحان الدليمي، أم�س الثاثاء، 
أنه س�يعمل جاهدا م�ع اعضاء 
حكومته ع�ىل معالجة خمس�ة 
ملف�ات مهم�ة، واصف�ا مهمته 

ب�”الصعبة والشاقة”.
ونقل�ت وكال�ة »املعلوم�ة« عن 
الدليم�ي الق�ول “س�أعمل عىل 
معالجة خمس�ة ملف�ات مهمة 
هي مكافحة آفة الفساد االداري 

املترضري�ن  وتعوي�ض  وامل�ايل 
واع�ادة اعم�ار البن�ى التحتي�ة 
العملي�ات  ج�راء  املت�رضرة 
االرهابي�ة وتوف�ري من�اخ آم�ن 
لدخول ال�رشكات االس�تثمارية 
العاطل�ني  وتش�غيل  االجنبي�ة 
واالرتق�اء بالواق�ع االقتص�ادي 
للمحافظ�ة، فضا ع�ن ملفات 
اخرى تتطلب وجود حلول جذرية 
لها لدعم جهود عودة االستقرار 
واالعم�ار”. واض�اف ان “م�دن 
االنب�ار تعان�ي من نس�ب دمار 

كبرية بسبب االحتال الداعيش”، 
مبينا ان “املرحلة الحالية تتطلب 
انهاء ملف النازحني وعودتهم اىل 
مناطق س�كناهم املح�ررة كون 
ه�ذا املل�ف اثق�ل كاه�ل النازح 

والجهد الحكومي”.
“ه�ذه  أن  الدليم�ي،  واوض�ح 
امللف�ات س�تكون م�ن اولويات 
منص�ب  تس�نمنا  بع�د  عملن�ا 
محافظ االنب�ار الجديد”، مؤكدا 
صعب�ة  س�تكون  “مهمت�ي  ان 

وشاقة”.

        بغداد / المستقبل العراقي

يواصل البحرينيون زيارة العتبات املقدسة يف 
العراق رغم طل�ب وزارة الخارجية من الزوار 
البحريني�ني بمغادرتها وتجنب الس�فر إليها 
نظرا لألوض�اع التي تش�هدها مدينة البرصة 

العراقية.وبحسب موقع اللؤلؤة فانه »بالرغم 
م�ن التحذيرات توجه�ت 15 حافلة تقل 750 
شخصا إىل العراق لزيارة العتبات املقدسة مع 
قرب إحياء ذكرى عاش�وراء است����ش�هاد 
اإلم�ام الحس�ني علي�ه الس�����ام«. وم�ن 
املنتظ�ر أن تتزاي�د أعداد املش�اركني يف إحياء 

الذكرى خال األيام القادمة.
م�ن جهته، قال س�فري البحرين ل�دى العراق 
ص�اح املالكي إن »عىل املواطنني االس�تجابة 
لبي�ان وزارة الخارجي�ة وإلغ�اء نية الس�فر 
والع�ودة إىل البحري�ن، حت�ى تتض�ح الرؤية 

وتستقر األوضاع األمنية«.

ودع�ت مملكة البحري�ن، يف 7 ايل�ول 2018، 
مواطنيه�ا إىل مغ�ادرة العراق ف�ورا، وذلك يف 
أعقاب األحداث التي تش�هدها الباد وخاصة 
يف محافظ�ة الب�رصة، الت�ي اندلع�ت فيه�ا 
احتجاج�ات غاضب�ة ج�راء تردي مس�توى 

الخدمات.

حتالف برملاين يكشف عزمه عىل تشكيل »كتلة شبابية« داخل الربملان

حمافظ األنبار اجلديد يتحرض للعمل عىل )5( ملفات
 ويصف مهمته بـ »الشاقة«

        بغداد / المستقبل العراقي

استبعد قائد عمليات الرافدين اللواء عيل 
ابراهي�م دبع�ون، أمس الثاث�اء، وجود 
أي تهدي�دات امني�ة م�ن جه�ة البادية 
الجنوبي����ة خال فرتة احياء ش�عائر 
شهر محرم الحرام، مش�ريا اىل التعامل 
بجدي�ة مع أي معلومات ق�د تصل بهذا 

الشان.
وق�ال دبع�ون يف ترصي�ح صحف�ي ان 
قيادة العمليات تنفذ باستمرار عمليات 
اس�تطاع جوي ونرش الكمائن وتسيري 

الدوريات ضمن حدود البادية الجنوبية 
من اج�ل متابعة ما يج�ري عىل االرض 
اليومي�ة  االس�تطاعات  ان  اىل  الفت�ا 
واملعلومات االستخبارية لم تؤرش وجود 
أي تح�رك مش�بوه يف ه�ذه املناطق قد 

يهدد امن املحافظات الجنوبية.
واعل�ن دبع�ون االحد املايض ع�ن إعداد 
خطة امنية خاصة بشهر محرم الحرام 
بمشاركة 60 الف عنرص امني بالتنسيق 
مع قيادات الرشطة يف محافظات واسط 
وذي قار واملثنى وميس�ان ضمن قاطع 

املسؤولية.

عمليات الرافدين تستبعد حصول »اي هتديد امني« 
من البادية خالل حمرم احلرام

بحرينيون يتجاهلون حتذيرات بالدهم ويواصلون زيارة العتبات املقدسة بالعراق

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس االركان العامة للقوات املسلحة 
االيرانية اللواء محمد باقري، أمس الثاثاء، 
أنه تم تحقيق كام�ل االهداف من الهجوم 
الصاروخ�ي االخی�ر عىل مق�ر االرهابيني 
الحكوم�ة  داعي�ا  الع�راق،  كردس�تان  يف 
كردس�تان  اقلي�م  وحكوم�ة  العراقي�ة 
لتس�ليم االرهابيني اىل اي�ران. وقال باقري 
يف ترصيح اوردت�ه وكالة “فارس” لانباء 
إن “االرهابي�ني االنفصالي�ني كان�وا ق�د 
وعدوا ب�ان ال ينفذوا عملي�ات يف ايران اال 
انه�م نكثوا عهده�م بتحريض من امريكا 
ودول باملنطقة وقام�وا بتنفيذ عمليات ال 
يمك�ن تحملها وقد تم تحذيره�م مرارا”. 
واضاف، ان “اقليم كردستان العراق سعى 

ايض�ا )ملنعهم( اال ان هؤالء االفراد تمردوا 
بتحري�ض م�ن آخري�ن وهو ام�ر لم يكن 
قابا للتحمل”، مؤك�دا أن “عىل الحكومة 
العراقية وحكومة اقليم كردس�تان العراق 
ان ال يس�محا بايج�اد مق�رات ت�ؤدي اىل 
زعزعة االمن )يف ايران( ويف الواقع عليهما 
ان يسلموهم اليران”. وتابع باقري، أن “لم 
يكونا )الحكوم�ة العراقية وحكومة اقليم 
كردس�تان العراق( قادرين عىل تسليمهم 
فعليهم�ا طرده�م من الب�اد )الع�راق(، 
وفيما ل�و تكررت اح�داث مزعزعة لامن 
)يف اي�ران( ف�ان االج�راء ال�ذي قىض عىل 
العن�ارص االجرامي�ة وقادته�م املجرم�ني 
يمك�ن ان يتك�ر”، مؤك�دا أن “ه�ذا ح�ق 
الدف�اع ع�ن النف�س وال ينبغ�ي ان تتكرر 

حالة زعزعة االمن )يف ايران(”.

         بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل الس�يد عمار الحكيم رئيس تيار 
الحكم�ة الوطني بمكتبه يف بغ�داد االثنني 
2018/9/10 وف�د الخارجي�ة النرويجية 
لل�وزارة  الس�يايس  املستش�ار  برئاس�ة 
ب�ار ثوري�م. وبح�ث الحكي�م م�ع الوف�د 
مس�تجدات الوض�ع الس�يايس يف الع�راق 
الوض�ع  اىل  مش�ريا  والعال�م،  واملنطق�ة 
العراقي واالنتص�ارات التي حققها العراق 
يف مكافح�ة االره�اب وتحدي�ات الوح�دة 

الطافي�ة  النع�رات  ومواجه�ة  الوطني�ة 
والعنرصي�ة ، مؤك�دا رضورة النج�اح يف 
تحدي الخدمات  . وشدد الحكيم عىل حاجة 
العراق لحكومة قوية وخدومة وقادرة عىل 
تحقيق تطلعات الش�عب العراق�ي وانهاء 
ازماته، مبينا ان ذاك لن يتم اال عن الفريق 
القوي والربنامج الواقعي املبني عىل اساس 
االوليات ومحكوم باس�قف زمنية محددة، 
الفتا اىل رضورة االغلبية الوطنية يف الوقت 
الحايل واملرحلة املقبلة لخلق حكومة قوية 

ومعارضة قادرة عىل التقويم والرقابة.

األركان اإليرانية تطالب بغداد واربيل بتسليمها إرهابيني 
متواجدين بكردستان

احلكيم يستقبل وفد نروجيي ويبحث معه العالقات الثنائية 
وتطورات املشهد السيايس 

     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، أمس الثاثاء، عن تحديد 23 من شهر ايلول الجاري موعدا 
إلط�اق املنح�ة املجانية للقبول يف االختصاص�ات الطبية بالجامعات األهلية.وقال املتحدث الرس�مي 
للوزارة حيدر العبودي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، إن »الوزارة حددت يوم األحد 
املوافق 23 من ش�هر أيلول الجاري موعدا إلطاق مبادرة املنح�ة املجانية للطلبة املتفوقني من عوائل 
ذوي الدخل املحدود وأرس الش�هداء والحش�د الش�عبي وأبناء القرى واألري�اف املقدمة من الجامعات 
والكليات األهلية للقبول يف املجموعة الطبية ولغاية ال�10 من ش�هر ترشين األول املقبل«. وأضاف أن 
»ضوابط التقديم عىل املنحة اشرتطت التنافس عىل وفق معايري محددة منها أال يقل معدل الطالب عن 
94%، وأن يكون ضمن رشيحة ذوي الدخل املحدود أو األيتام أو من ذوي الشهداء، أو الحشد الشعبي أو 
أبناء القرى واألرياف، وأن يكون الطالب من خريجي السنة الدراسية 2018-2017«. واشار العبودي 
اىل أن »التقدي�م س�يكون مبارشا يف مقر دائ�رة التعليم الجامعي األهيل وس�يخضع املتقدمون ملقابلة 

لاطاع عىل املستمسكات التي تثبت شمولهم بحاالت التنافس والتقديم عىل املنحة«.
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   بغداد / المستقبل العراقي

ن مالكات  كش�فت دائرة التحقيقات يف هي�أة النزاهة ، ع�ن تمكُّ
مكتب تحقيق كربالء يف الهي�أة من ضبط عمليات تالعٍب وتزويٍر 
يف فرز وتمليك أحد العقارات البالغ مس�احته )60( دونماً، العائد 

إىل مديريَّة البلديَّة يف املحافظة.
وأشارت يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي« أنَّ فريق عمل مكتب 
�عٍة  تحقي�ق كربالء،  الذي ق�ام بإجراء تحرِّياٍت وتحقيقاٍت ُموسَّ
ة ل�أرايض الزراعيَّة ودائرة عق�ارات الدولة   ش�ملت، الهيأة العامَّ
ن  والتسجيل العقاري وُمديريَّتي الزراعة والبلديَّات يف كربالء، تمكَّ
من كشف التزوير يف معاملة الفرز والتمليك، الفتًة إىل أنه تمَّ تزوير 
نقل ملكيَّة العقار وتس�جيله باس�م أحد األشخاص، ُموضحًة أنَّ 

ت بناًء عىل مذكرٍة قضائيٍة. عمليَّة الضبط  تمَّ
وأضاف�ت، أنَّ ق�ايض التحقي�ق املُخت�ّص قرَّر وضع إش�ارة عدم 
ف عىل العقار الذي يقع يف مكاٍن ُمميٍَّز يف محافظة كربالء،  الت�رُّ

وتبلغ قيمته التقديريَّة ثالثة مليارات ديناٍر.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مدير عام رشكة توزي�ع املنتجات النفطية كاظم مس�ر 
ياس�ن عن تجهيز أكثر م�ن )550( مليون لرت من أن�واع الوقود 
جهزتها رشك�ة التوزيع ملحطات الطاقة الكهربائية خالل ش�هر 

تموز املايض.
وقال ياس�ن يف بي�ان، تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان »الرشكة  
جه�زت جميع محط�ات الطاقة الكهربائية بجمي�ع احتياجاتها 
من وقود الديزل وزيت الغاز وزيت الوقود ضمن خطتها الشهرية 
، ع�الوًة عىل تجهيزها املنتظم للمولدات الس�كنية بالوقود الالزم 
وذلك س�عياً منها لتوفر الكهرباء للمواطنن الكرام نظراً إلرتفاع 

درجات الحرارة«.
وفّصل املدير الع�ام الكميات املجهزة للمحطات الكهربائية خالل 
الشهر بالقول »جهزنا أكثر من ) 17( مليون لرت من وقود الديزل 
وأكث�ر م�ن ) 98( ملي�ون لرت م�ن زيت الغ�از وأكثرم�ن )435( 
ملي�ون لرت من زي�ت الوقود أضافًة اىل تجهي�ز كميات من النفط 
األبيض لبعض أنواع املحط�ات الكهربائية وذلك حرصاً منها عىل 
إستمرار تجهيز املواطنن بالطاقة الكهربائية  فضالً عن توفرها 

احتياجات كافة الدوائر الخدمية«.
يذكر أن رشكة التوزيع قد أعدت خطة ش�هرية متكاملة لتجهيز 
املحط�ات الكهربائي�ة بالوق�ود ال�الزم ، ع�الوًة عىل إس�تمرارها 
بتجهيز املنتجات النفطية للمواطنن كافة وللقطاعن الحكومي 
واأله�ي يف كاف�ة املحافظات خالل العام الجاري وحس�ب حاجة 

كل جهة.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير العمل محمد ش�ياع الس�وداني، اطالق دفعة الطوارئ 
الت�ي اقره�ا مجلس ال�وزراء ملس�تفيدي الرعاي�ة االجتماعية يف 

محافظة البرة.
وق�ال الس�وداني يف بيان تلقت«املس�تقبل العراقي«نس�خة منه، 
انه«تم اطالق دفعة الطوارئ  ملستفيدي الحماية االجتماعية التي 
اقرها مجلس الوزراء يف جلسته ليوم 4/9 ملحافظة البرة بواقع 

/100/ الف دينار لكل ارسة«.
ودعا السوداني املستفدين، اىل«مراجعة منافذ الرف لالستالم.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العامة لتج�ارة الحب�وب يف وزارة التج�ارة ،عن 
وص�ول بواخ�ر محمل�ة بالحنطة االس�رتالية اىل مين�اء ام قر 

لحساب البطاقة التموينية .
وقال مدير عام الرشكة نعيم املكصويص يف بيان ورد ل�«املستقبل 
العراقي«،ان�ه تم توزيع حنطة اس�رتالية واردة من ميناءام قر 
من باخرة koulitsa وشحنها اىل مواقع وسايلوات الرشكة بكمية 
)3055( طن بواس�طة )70( ش�احنة توزعت بن التجارة )17( 

شاحنة واسطول النقل الربي )53( شاحنة .
م�ن جانب اخر اكد البي�ان عن تجهيز صومع�ة العطيفية وكالء 
بغ�داد والنازح�ن بالرز املس�تورد حيث بلغت الكمي�ات املجهزة 
)5239,090( ط�ن توزعت بن )1723,182( ط�ن رز ارجنتيني 

و)3515,804( طن رز اورغواي و)104( طن رز فيتنامي.

   بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئي�س هي�أة املناف�ذ الحدودية 
كاظم العقابي ، الس�فر الرتكي يف العراق 
فات�ح يل�دز والوف�د املراف�ق ل�ه ، لبحث 

استحداث منافذ حدودية بن الدولتن.
وذك�رت الهيئة يف بيان تلقته »املس�تقبل 
تفعي�ل  بحث�ا  الطرف�ن  ،أن«  العراق�ي« 
الحرك�ة  تطوي�ر  و  املش�رتك  التع�اون 
التجارية  بن البلدين من خالل استحداث 
مناف�ذ حدودي�ة ويتم ذلك بعد اس�تكمال 
الف�رق الفني�ة مهامه�ا وتقديم دراس�ة 
مس�تفيضة ع�ن  الجدوى م�ن افتتاحها 

والفائدة االقتصادية املرجوة منها ».
وأش�ار اىل ، ان » ه�ذا االجتم�اع س�بقه 
لقاءات ع�دة تباحث�ت يف إمكانية افتتاح 
منفذ )فيش�خابور( مع الجان�ب الرتكي 
لتعزي�ز الحرك�ة التجاري�ة بم�ا يحق�ق 
انس�يابية  وضم�ان  املتبادل�ة  املنفع�ة 

البضائع والسلع بن البلدين«.
اس�تعداده  الرتك�ي  الجان�ب  وأب�دى 
الس�تقبال اللج�ان الفني�ة املعني�ة بعمل 
املنافذ الحدودية وكذلك تأكيده عىل تحمل 
تكلفه بناء املنفذ العراقي وتعزيزه بالبنى 
التحتية الالزمة وبناء سكك حديد لتسهيل 

الحركة التجارية ».
وض�م الوف�د الرتك�ي ممثي ع�ن وزارات 
الدوائ�ر  وبع�ض  والتج�ارة  الخارجي�ة 
االمني�ة، فيما ضم الجانب العراقي ممثي 
وزارات الصحة والتجارة والزراعة والنقل 

والكمارك .

العراق وتركيا يبحثان 
استحداث منافذ 
حدودية جديدة

    بغداد / المستقبل العراقي

ضبط�ت هيأة املنافذ الحدودية خمس كغ�م من املخدرات بحوزة 
مسافر عرب منفذ الشالمجة بمحافظة البرة.وذكر بيان للهيأة 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه ت�م »إحباط محاولة 
إدخ�ال م�واد مخدرة ن�وع )هروي�ن( تق�در ب� 5 كيل�وات عرب 
منفذ الش�المجة الحدودي بحوزة مس�افر إيران�ي بالتعاون مع 
مف�زرة مكافحة املخدرات ورشط�ة الكمارك«.وأضاف »تم إتخاذ 

اإلجراءات القانونية بحق املسافر وإحالته اىل القضاء.

ضبط كمية كبرية من اهلريوين بحوزة 
مسافر أجنبي يف الشالجمة

    ميسان / المستقبل العراقي

انه�ت رشكات الحفر الصينية، عمليات حفر 11 برئا 
جديدا بحقل الحلفاية النفطي يف ميسان.

وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة عدن�ان ن�ويش يف حديث 
اطلعت عليه »املستقبل العراقي«، ان »رشكات الحفر 
الصينية، انهت عمليات حفر )11( برئا جديدا بحقل 
الحلفاي�ة النفطي، مبينا ان »اآلب�ار الجديدة نفذتها 
الرشكات الصيني�ة )بوهاي ,ودايجنك, أنتون( ضمن 
عقد ثانوي مع رشكة برتوجاين�ا الصينية التي تدير 
عملي�ات تطوير الحقل وتحت إرشاف مالكات رشكة 
نفط ميسان«.واضاف نويش، ان »اآلبار قد تم حفرها 
خالل ش�هري حزي�ران وتم�وز باس�تخدام تقنيات 

الحفر املائل الذي يتطل�ب معدات تخصصية لتوجيه 
مس�ار عمليات الحفر وبأعماق مختلفة ترتاوح بن 

)3321 - 3517( م«.
واش�ار اىل ان »اآلب�ار الجديدة س�يتم ربطها بمجمع 
املعالج�ة اإلنتاج�ي الثال�ث ) CPF3 ( ال�ذي يج�ري 
تش�ييده يف حق�ل الحلفاي�ة ضم�ن املرحل�ة الثالثة 
واألخرة م�ن عمليات تطوير حق�ل الحلفاية والذي 
م�ن املؤمل أن تصل طاقت�ه اإلنتاجية إىل ) 200,000 
( مائت�ي ألف برميل / يوم بع�د االنتهاء من عمليات 
إكماله«.وأوض�ح نويش، أن »عدد اآلب�ار املحفورة يف 
حق�ل الحلفاي�ة منذ انط�الق عملي�ات التطوير عام 
2010 وص�وال إىل ش�هر تم�وز من الع�ام الحايل بلغ 

)273( برئا نفطيا.

االنتهاء من عمليات حفر »11« بئرًا جديدًا 
بحقل نفطي يف ميسان

    بغداد / المستقبل العراقي

س�لمت رشكة »جنرال إلكرتيك« األمريكية، 
العراقي�ة، اس�رتاتيجية لتطوير  الحكوم�ة 
قط�اع الطاق�ة الكهربائية يف الب�الد، ورفع 
قدرة املنظومة الوطنية، وتش�غيل املزيد من 

األيدي العاملة«.
»فريدري�ك  ق�ال  لأناض�ول،  تري�ح  ويف 
ريفرا« مدير قسم قطاع الطاقة يف الرشكة 
األمريكي�ة، إن األخ�رة س�ّلمت الحكوم�ة 
العراقية، االسرتاتيجية الجديدة التي وضعت 

لغرض تطوير قطاع الكهرباء«.
وتتضم�ن االس�رتاتيجية، مضاعف�ة إنتاج 
الطاقة الكهربائية، عرب إدخال التكنولوجيا 

الحديثة يف مشاريع الطاقة«.
وأض�اف »ريف�را« أن »االس�رتاتيجية التي 
وضع�ت، تتضم�ن أيًض�ا تطوي�ر منظومة 
إنت�اج الطاقة العراقي�ة ابتداًء م�ن اإلنتاج 
والنق�ل والتوزيع، والغاي�ة منها وضع حل 

نهائي ألزمة الكهرباء«.
وتابع، ان »االس�رتاتيجية ته�دف كذلك، إىل 
استثمار الغاز املصاحب لعمليات استخراج 
النفط، واالس�تفادة من�ه يف تزويد محطات 

الطاقة الكهربائية العاملة بوقود الغاز«.
أل�ف   23 م�ن  أكث�ر  إىل  الع�راق  ويحت�اج 
ميغاوات/ س�اعة من الطاق�ة الكهربائية، 
لتلبية احتياجات الس�كان واملؤسسات دون 

انقطاع.

جنرال إلكرتيك« تسلم العراق إسرتاتيجية لتطوير قطاع الكهرباء

    بغداد / المستقبل العراقي

تداول سوق العراق لأوراق املالية 4 مليارات 
س�هم بمش�اركة 36 رشكة خالل األسبوع 

املايض«.
وقال املدير التنفيذي للس�وق طه احمد عبد 
الس�الم يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
ان »س�وق العراق لالوراق املالية نظم خالل 
االس�بوع املنته�ي يف 6 أيل�ول 2018 خمس 
جلس�ات للتداول يف الس�وق النظامي واربع 
جلس�ات يف الس�وق الثان�ي حي�ث تداول�ت 
 )31( بواق�ع  موزع�ة  رشك�ة   36 اس�هم 
رشكة يف الس�وق النظامي و)5( رشكات يف 
السوق الثاني فيما لم تتداول خالل جلسات 
األس�بوع املايض اس�هم )32( رشكة، مبينا 
ان ع�دد ال�رشكات املدرجة يف الس�وق تبلغ 

)103( رشكة مس�اهمة  منها )57( رشكة 
مدرجة يف الس�وق النظام�ي و)46( رشكة 

مدرجة يف السوق الثاني ».
واكد عبد الس�الم ان »عدد االس�هم املتداولة 
لأس�بوع املايض بلغ )4.369( مليار س�هم 
منخفضا بنسبة 94٪ قياسا باالسبوع الذي 
قبله فيما بلغت قيمة تلك االسهم )2.364( 
ملي�ار دينار منخفضة هي األخرى بنس�بة 
91٪ قياس�ا باالس�بوع الذي قبله فيما بلغ 
ع�دد الصفق�ات املنف�ذة لأس�بوع املايض 

)1120( صفقة«.
وبالنس�بة اىل مؤرش الس�وق ISX 60  فانه 
اقفل يف أخر جلس�ة من االس�بوع املايض ب� 
)551.77( نقط�ة منخفض�ا بنس�بة ٪1.7 
عن اغالقه لالس�بوع الذي قبله عندما اغلق 

عىل )561.44( نقطة.

سوق األوراق تداول »٤« مليارات سهم بمشاركة »٣٦« رشكة خالل االسبوع املايض

    بغداد / المستقبل العراقي

 اتخ�ذت  وزارة الزراعة   العديد من 
الق�رارات  الهامة م�ن اجل تطوير 
القط�اع الزراع�ي. واك�د الناط�ق 
الرس�مي ل�وزارة الزراع�ة حمي�د 
الناي�ف ،،بأن هيئة الرأي يف الوزارة 
اجتمع�ت برئاس�ة  الس�يد وزي�ر 
الزراعة املهندس فالح حسن زيدان 
اللهيبي   وناقشت املواضيع املدرجة 
يف جدول االعمال  والتي تس�اهم يف 
تقدي�م  افضل الخدم�ات الزراعية 

للفالحن واملزارعن ومنها،،
 اوال-  املوافقة عىل اعفاء الفالحن 
واملزارعن  من دف�ع بدالت االيجار 
ع�ن االرايض الت�ي التدخ�ل ضمن 
الخطة الزراعية بسبب شحة املياه 

للموسم الزراعي الشتوي 2018.  
ثانيا - اعادة العم�ل بالقانون رقم 
117 لس�نة 1970  واب�الغ كاف�ة 
مديري�ات الزراع�ة  بتفعيل اللجان 
املشكلة لهذا الغرض  وفق القانون 
الفالح�ن  م�ع  التعاق�د  ومنه�ا 
الس�اكنن يف القرى واالرياف بدون 

مزايدة علنية.
ثالثا  اعالن البس�اتن املغروس�ةو 
تمليكه�ا لغارس�يها وف�ق االلي�ة 
املرس�ومة يف القان�ون 117 لع�ام 
1970. رابعا  - التعاقد مع الفالحن 
بعد تطبيق القانون 42 لعام 1987 

بدال من القانون 35 لعام 1983
 خامس�ا -  اص�دار تعليم�ات  رقم 
تعدي�ل  بش�أن   2018 لع�ام   )1(
التعليمات رق�م 88 لعام1984 من 

اجل الس�ماح بالتن�ازل للغر وفق 
القرار 178 لعام1984 

 سادس�ا-  املوافق�ة ع�ىل تموي�ل 
برنام�ج اكب�اش األغن�ام العوايس 

ومن ضمن مبالغ دعم املزارعن .
 س�ابعا -  املصادق�ة ع�ىل اق�رار 
ب�ذور  الوطن�ي الكث�ار  الربنام�ج 
يف  الطبيعي�ة  العلفي�ة  النبات�ات 

املناطق  الصحراوية من العراق .
  ثامن�ا -  املوافق�ة ع�ىل تجهي�ز 
املزاراعن والفالحن باملس�تلزمات 
الزراعي�ة كاف�ة  وخاص�ة تقنيات 
ال�ري الحديث�ة م�ن خ�الل الدف�ع 
باالج�ل. واصف�ا  ه�ذه الق�رارات  
يف  بالهام�ة ج�دا النه�ا  تس�اهم 
تنش�يط القط�اع الزراعي بش�قيه 

النباتي والحيواني .

وزارة الزراعة  تتخذ قرارات هامة لتطوير القطاع الزراعي

النزاهة تعيد عقارًا قيمته »٣« مليارات 
دينار إىل ملكية الدولة يف كربالء

املنتجات النفطية تكشف عن كمية الوقود 
التي جهزهتا ملحطات الطاقة الكهربائية

العمل: اطالق دفعة الطوارئ التي اقرها جملس الوزراء 
ملستفيدي الرعاية يف البرصة

التجارة تعلن وصول بواخر حمملة 
باحلنطة االسرتالية اىل ميناء ام قرص

    بغداد / المستقبل العراقي

أكدت املرجعية الديني�ة العليا يف النجف األرشف، 
أم�س الثالث�اء، مواصل�ة العمل عىل انه�اء أزمة 
محافظ�ة الب�رة حت�ى يف ح�ال إضطرارها إىل 

إيقاف مشاريع العتبة الحسينية املقدسة.
وق�ال املتحدث االعالمي للخلي�ة الخدمية التابعة 
للعتبة الحس�ينية املقدس�ة يف محافظة البرة، 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
إن »املتويل الرشعي الش�يخ عبد املهدي الكربالئي 
اوعز عىل اتمام مهمة ايصال املاء الصالح لسكان 
البرة مهما كانت الكلفة املادية«، مشرا إىل أن 
»الش�يخ ارص عىل اتمام املهمة حتى لو كلف ذلك 

ايقاف املشاريع الخاصة بالعتبة الحسينية«.
وأض�اف، أن »كلفة اربع مضخ�ات جديدة فقط 
بمحط�ة )r0( لوحده�ا يبلغ اكثر م�ن 300 الف 
دوالر امريك�ي«، مرجحا »اس�ترادها من خارج 

العراق«.
ولف�ت إىل، أن�ه »بعد اط�الع الخلية ع�ىل التكلفة 
املالية الخاصة باملضخات تم ابالغ املتويل الرشعي 
ال�ذي ارص عىل رشائها مهما كلف االمر«، مردفا: 
»كان رد الشيخ الكربالئي اشرتوها حتى لو كلف 
ذلك ايقاف املش�اريع االخرى التي تنفذها العتبة 

املقدسة«.
وتابع املتح�دث، أن »املتويل الرشعي ش�دد عىل اهمية 
انق�اذ اهايل الب�رة من املحنة الت�ي يعانونها بأرسع 

وقت دون اي تباطؤ او تقصر«. 
وتعد محطة )r0(  من املحطات االساس�ية التي تؤمن 
املي�اه ملدينة الب�رة ويبلغ عدد املضخ�ات فيها اكثر 
من 23 مضخة. وش�كلت العتبة الحس�ينية املقدس�ة 
خلي�ة خدمة تض�م عددا من املختص�ن اىل جانب عدد 

من رؤس�اء االقس�ام ملعالجة مش�كلة ش�ح املياه يف 
مدينة البرة.

بدوره، أعلن املهندس االستش�ارّي ضي�اء مجيد، أحُد 
أعض�اء وفد الخرباء الذين اصطحبه�م وكيُل املرجعّية 
سماحة السيد أحمد الصايف )دام عزّه( ملتابعة موضوع 
مي�اه الب�رة، أعل�ن »إّننا وع�ىل بركة الل�ه تعاىل قد 
بارشن�ا بالخطوات األوىل من أجل إعادة تغذية البرة 
باملياه، والتي ش�ملت التعاقد مع إحدى الرشكات من 

أجل نصب مضّخات مي�اه ضمن محّطة مياه البدعة 
)R0( الت�ي ُتعت�رب الرشيان الرئيس واملغ�ّذي ملحّطات 

املياه ملحافظة البرة باملياه الخام والعذبة«.
وأض�اف مجيد: »إّن�ه حال وصول الوف�د اىل املحافظة 
تّم عقد سلس�لة م�ن االجتماع�ات مع الجه�ات ذات 
العالق�ة، من ثّم قمن�ا بالتوّجه ملحّط�ة املياه من أجل 
وضع الحلول الالزمة والناجعة لها، وبعد إجراء كشٍف 
موضع�ّي للمحّطة واملضّخات التي تحتويها وبإرشاٍف 

ميدان�ّي من قب�ل وكي�ل املرجعّية الدينّي�ة الُعليا 
س�ماحة الس�يد أحمد الصايف )دام عزّه( وجدنا 
أّنها تعاني من اإلهم�ال وتعمل بأقّل من طاقتها 
اإلنتاجّي�ة املقّررة له�ا، فبعض املحّط�ات كانت 
متوّقفة ألسباب بسيطة جّداً، مثالً عدم استبدال 

املرّشحات«.
موضح�ا » الح�ّل كان بش�ّقن األّول: ه�و زيادة 
اإلطالقات املائّية من القن�اة املغّذية لها من قناة 
البدعة من )7مرت مكعب( اىل )9(، ويف قادم األّيام 

يصل اىل )10 مرت مكعب(.
الثان�ي :هو التعاق�د بصورٍة مب�ارشة مع إحدى 
الرشكات العاملة يف العراق من أجل تجهيز ونصب 
املضّخات املائّية التي بل�غ عددها )18( مضّخة، 
ووصل قسٌم منها وستصُل باقي املضّخات تباعاً، 
وخالل فرتة قصرة س�تعمل هذه املحّطة بكامل 
طاقته�ا، كذل�ك قمن�ا بإج�راء أعم�ال الصيانة 
للمضّخات املوجودة فيها من إزالة الطمي ونبات 
الش�نبالن وتبديل قط�ع الغيار املس�تهلكة جرّاء 

تقادمها والتكلّس امللحي«.
مبّيناً: »املحّطات الفرعّية التي تتغذى من محّطة 
البدعة تّم العمل عىل صيانتها أيضاً عرب تنظيفها 
وتبدي�ل مضّخاته�ا وتزويدها باملرّش�حات التي 
تحت�اج اليها وامل�واد األّولية إلتم�ام عملها، وكّل 
محّطٍة فيه�ا قناة للتحلية والتوزي�ع اىل املناطق 
الس�كنّية القريبة منها«. الجدير بالذكر أّنه بعد تفاقم 
الوض�ع يف محافظة البرة نتيج�ًة لقلّة وتلّوث مياه 
الرشب أوفدت املرجعّيُة الدينّية الُعليا يف النجف األرشف 
وفداً ترأّس�ه وكيُلها سماحة الس�يد أحمد الصايف )دام 
ع�زّه( ض�ّم مجموع�ًة م�ن الخ�رباء واملختّصن من 
أج�ل الوقوع عىل املش�كلة ووضع خطط حل�ول آنّية 

ومتوّس�طة وبعيدة املدى لتجاوزها.

    بغداد / المستقبل العراقي

تس�تم�ر الرشك��ة العام�ة لتج�ارة امل�واد 
الغذائي�ة تجهيز الوكالء بمف�ردات البطاقة 

التموينية للمواطنن ».
أذ ق�ام ف�رع الرشك�ة يف محافظ�ة البرة 
»بتجهيز مادتي الس�كر بواقع ) 254 ( طن 

وزيت الطعام بواقع ) 118 ( طن ».
كذل�ك قيام ف�رع الرشك�ة يف باب�ل بتجهيز 

مادت�ي الس�كر بواق�ع ) 4056 ( طن وزيت 
الطع�ام بواق�ع   ) 1134 ( ط�ن وبنس�بة 

تجهيز بلغت ٪98 ».
ومن جانب أخر قام فرع الرشكة يف محافظة 
ذي ق�ار بتجهي�ز مادت�ي الس�كر بواق�ع ) 
500 ( ط�ن وزي�ت الطع�ام بواق�ع ) 290 
(  طن ملناطق ) الش�هداء , س�وق الش�يوخ 
, البطح�اء , الدواي�ة , س�ومر , الصالحية , 
نارصية , الفضلي�ة («. ويف محافظة االنبار 

تم تجهيز مادتي السكر بواقع) 2.105.240 
( طن وزيت الطعام بواقع )953.114 ( طن 
ملناطق ) الرطبة , القائم , النخيب ( ويف دياىل 
تم تجهيز الس�كر وزيت الطعام بنسبة ٪99 
ملناط�ق املحافظة كاف�ة ويف النجف االرشف 
ت�م تجهيز مادتي الس�كر بكمي�ة ) 1490 ( 
ط�ن وزيت الطعام بكمي�ة ) 779 ( طن ويف 
الديواني�ة ت�م تجهي�ز مادتي الس�كر وزيت 

الطعام بنسب�ة ٪100 .

املرجعية مستمرة باهناء أزمة البرصة وتؤكد: لن نتوقف حتى اذا اضطررنا إىل ايقاف مشاريع العتبة

املواد الغذائية تعلن جتهيز الوكالء بمفردات البطاقة التموينية
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وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف اجلنوب

اعادة اعالن مناقصات  
تعل�ن املديري�ة العام�ة إلنتاج الطاق�ة الكهربائية  يف الجنوب احدى تش�كيالت وزارة  الكهرب�اء عن  اعادة 
اع�الن املناقصة كما يف الجدول ادناه وذلك حس�ب الرشوط واملواصف�ات الفنية التي يمكن الحصول عليها 
م�ن مقر املديرية العامة قس�م /الش�ؤون التجارية الكائ�ن يف محافظة البرصة / تقاطع الطويس�ة فعىل 
اصح�اب الرشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني بصورة رس�مية  الراغبني باملش�اركة تقديم عطائهم 
حسب الوثائق القياسية ويوضع العطاء يف ظرف  واحد مختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة وعنوانها واسم 
الرشك�ة والعنوان الكامل مع ذكر  الربي�د االلكرتوني عىل ان تكتب محتويات كل االغلفة وان يكون العطاء 
مطبوع وليس كتابة يد ويكون شامال التأمينات االولية عىل شكل  صك مصدق او خطاب ضمان صادر من 
مرصف عراقي معتمد بمبلغ قدره )6,230,000( س�تة مالي�ني ومائتان وثالثون الف دينار عراقي عىل ان 

تستكمل اىل )5%( عند االحالة وقد توقيع العقد
وس�وف يهمل العطاء غري املس�تويف للرشوط ولن يتم اس�تالم اي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت يف 
الجدول ادناه ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما بان املديرية غري ملزمة بقبول أوطأ 

العطاءات .
  www.moelc.gov.iq   وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء

ولإلجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني
 12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq

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

محكمة بداءة الكرخ
العدد 3091 / ب / 2018 

التاريخ 9 / 9 / 2018  
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه / مفيد عبد العباس ج�واد / مجهول 
محل اقامته حالياً 

اق�ام املدع�ي ) س�امان و خونجه و في�ان احمد فرج 
و نخش�ني احم�د صالح و احمد و ن�از بختيار احمد ( 
الدعوى املرقمة اع�اله لدى هذه املحكمة يطالبك فيها 
) بفس�خ عقد االيجار وتسليم العقار املرقم 7 / 1756 
م 20 دوادي والكائ�ن يف املنص�ور م 605 ز 1 بناي�ة 8 
خالياً من الش�واغل تحميلك كافة الرس�وم واملصاريف 
( وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
وتأيي�د املجلس البل�دي انتقالك اىل جه�ة مجهولة قرر 
تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة 
يوم 16 / 9 / 2018  الس�اعة التاس�عة ويف حالة عدم 
حض�ورك او م�ن ينوب عن�ك قانوناً س�تجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون 
القايض االول / صباح عدنان اسامعيل

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

اعالن
تعلن لجنة البي�ع وااليجار الثالث�ة يف محافظة النجف عن 
بي�ع املواد املدرجة ادناه والعائ�د اىل بلدية املناذرة باملزايدة 
العلنية وفق الرشوط فعىل كافة الراغبني بالرشاء مراجعة 
البلدي�ة املذك�ورة خالل ف�رتة )30( ثالثون يوم�ا تبدا من 
اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة املحلية مس�تصحبني 
معه�م التأمينات القانونية بموجب صك مصدق لحس�اب 
البلدية املذكورة وس�تكون املزاي�دة يف اليوم االخري من نرش 
االع�الن يف الصحيفة املحلية يف دي�وان البلدية املذكورة ويف 
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية ستكون املزايدة 
يف الي�وم الذي يليه علما ان اجور الن�رش واالعالن والداللية 

وكافة املصاريف عىل من ترسو عليه املزايدة
قائمة االمالك العائدة اىل بلدية )املناذرة(

الرشوط:
1 � املستمسكات املطلوبة / هوية األحوال املدنية / البطاقة 

التموينية / بطاقة تأييد السكن 
2 � عىل من ترسو عليه املزايدة مراجعة البلدية بعد مصادقة 

االحالة إلتمام االجراءات القانونية
جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

رقم الدعوى 2515 / ش / 2018  
التاريخ 6 / 9 / 2018 

ورقة تبليغ قرار احلكم الغيايب  
املدعية / يرسى قاسم هادي  

املدعى عليه / حيدر فاروق عبد الهادي     
اص�درت ه�ذه املحكم�ة بحق�ك حكم�اً غيابياً يف 
الدع�وى املرقمة 2515 / ش / 2018 بتاريخ 15 / 
8 / 2018 يقيض ف�يه الزامك بتسليم الطفل عيل اىل 
والدته يرسى قاسم هادي وتحميله املدعي الرسوم 
واملصاري�ف وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي وتأييد املجل�س البلدي وانتقالك اىل 
جهة مجهول�ة لذا تقرر تبيلغ�ك اعالناً بصحيفتني 
محليتني بقرار الحكم اعاله ويف حال عدم حضورك 
او االعرتاض سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 

وفق االصول   
القايض / فرقد حسن عبد الزهرة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 

العدد 113 / ش / 2018 
التاريخ 9 / 9 / 2018 

اىل / املدعى عليه / سفيان عبد الكريم مرعي 
م / تبليغ 

اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف الضلوعية 
قرارها املرقم 113 / ش / 2018 يف 22 / 7 / 2018 
الخ�اص باملدعي�ة ) اميم�ه صبار عب�د ( واملدعى 
علي�ه ) س�فيان عبد الكري�م مرع�ي ( واملتضمن 
الحكم بالتفري�ق القضائي بينكم�ا للرضر حكما 
غيابي�ا قابال لالعرتاض والتميي�ز وملجهولية محل 
اقامتك حسب كتاب محكمة االحوال الشخصية يف 
س�امراء بالع�دد 6148 يف 3 / 9 / 2018 واش�عار 
املخت�ار قرر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
واسعتي االنتشار ويف حال عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك لالعرتاض او التمييز سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان 
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد 637 / ش / 2018 

اعالن 
اىل / املدعى عليه / س�تار جرب جاس�م / مجهول 

محل االقامة 
بتاري�خ 30 / 8 / 2018 اصدرت محكمة االحوال 
الش�خصية يف الصويرة قرار الحك�م املرقم 637 / 
ش / 2018 يق�يض بالتفري�ق ب�ني املدعية ) نهلة 
خالد حس�ن ( واملدعى عليه ) س�تار جرب جاس�م 
( وتحميل�ه الرس�وم واملصاريف واتع�اب محاماة 
وكيل املدعية املحامي وس�ام حسن مبلغ مقداره 
ثالث�ة االف دين�ار واعتب�ار التفري�ق طالق�ا بائنا 
بينون�ة صغرى اعتبارا م�ن تاريخ صدور القرار يف 
30 / 8 / 2018 وال�زام املدعي�ة بالع�دة الرشعية 
والبالغة ثالثة قروء من تاريخ صدور القرار وعدم 
االقرتان برجل اخر اال بعد انتهاء عدتها واكتس�اب 
هذا القرار الدرجة القطعية وال يحق للمدعى عليه 
مراجع�ة املدعية اال بعقد ومهر جديدين وبرضاها 
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بالن�رش بصحيفت�ني يوميتني 
محليت�ني للحض�ور خ�الل عرشة اي�ام لالعرتاض 
علي�ه او الطع�ن تميي�زا بالقرار اعاله وبعكس�ه 
س�وف يتم اتخاذ مايلزم ويكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية وفق القانون .
القايض 

ثائر صوكر جسام 

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

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

اعالن 
بن�اء عىل طلب املدعو ) اياد حس�ني جودة ( والذي 
يطل�ب من خالله تبدي�ل اللقب م�ن )غريري ( اىل 
) الش�ماطي ( واس�تنادا الح�كام امل�ادة 22 م�ن 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 تقرر 
ن�رش طلب�ه يف الجري�دة الرس�مية فم�ن ل�ه حق 
االع�رتاض عىل طلبه يف الجريدة الرس�مية فمن له 
ح�ق االعرتاض عىل الطل�ب مراجعة املديرية خالل 
15 خمس�ة عرش ي�وم من تاريخ النرش وبعكس�ه 

سينظر يف الطلب وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف يثرب 

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 
العدد 94 / ش / 2018 

التاريخ 10 / 9 / 2018 
م / تبليغ 

املدعى عليه ) احمد اكرم عزال ( 
ملقتضيات حسم الدعوى الرشعية املرقمة 94 / ش 
/ 2018 املدعية فيها املدعوة ) اشواق عطا حسني 
( وملجهولي�ة محل اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغك 
بصحيفتني محليتني – علما ان موعد املرافعة يوم 
23 / 9 / 2018 ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

... للتفضل باالطالع .. مع التقدير 
القايض 

فائق مشعل صالح 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

الهيأة االستئنافية االوىل 
العدد : 1111 / س / 2017 

التاريخ 10 / 9 / 2018 
اعالن 

اىل املستانف عليها / فوزية شدهان جرب 
بناءا عىل الطعن االس�تئنايف املق�دم ضدك من قبل 
املس�تانف / احس�ان ياس�ني ش�اكر وملجهولي�ة 
مح�ل اقامت�ك وف�ق رشح املبلغ القضائ�ي قررت 
هذه املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يف موعد 
املرافعة 20 / 9 / 2018 الس�اعة الثامنة والنصف 
صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 

فسوف تجري املرافعة بحقك وفق االصول .
القايض 

ضياء جبار قاسم 
عضو الهيأة االستئنافية االوىل

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

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

اعالن 
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) س�فيان 
اركان عبد الرزاق (  يطلب تبديل اسم من ) سفيان 
( اىل ) س�يف ( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة من خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق احكام 
املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدي�ر االحوال املدنية والج�وازات واالقامة العام / 

وكالة 
�����������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

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

اعالن 
بن�اء ع�ىل طلب املدعو ) قاس�م حس�ني س�لمان 
( وال�ذي يطل�ب م�ن خالل�ه تبدي�ل اللق�ب من ) 
الس�عودي ( اىل ) العبديل ( واس�تنادا الحكام املادة 
22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
تق�رر نرش طلبه يف الجريدة الرس�مية فمن له حق 
االع�رتاض عىل طلبه يف الجريدة الرس�مية فمن له 
ح�ق االعرتاض عىل الطل�ب مراجعة املديرية خالل 
15 خمس�ة عرش ي�وم من تاريخ النرش وبعكس�ه 

سينظر يف الطلب وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
واالقام�ة  والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بن�اء ع�ىل طل�ب املدع�و ) ك�رار نارص جاس�م ( 
والذي يطلب من خالل�ه تبديل اللقب من )الزبيدي 
( اىل ) الحيان�ي ( واس�تنادا الحكام امل�ادة 22 من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 تقرر 
ن�رش طلب�ه يف الجري�دة الرس�مية فم�ن ل�ه حق 
االع�رتاض عىل طلبه يف الجريدة الرس�مية فمن له 
ح�ق االعرتاض عىل الطل�ب مراجعة املديرية خالل 
15 خمس�ة عرش ي�وم من تاريخ النرش وبعكس�ه 

سينظر يف الطلب وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

محكمة األحوال الشخصية يف املعقل 
العدد: 4271/ش/2018 

التاريخ: 2018/9/10
اعالن 

اىل املدعى عليها / نجيه مطرش عبد النبي
اقام املدعي )عبد الرزاق قاسم فهد( الدعوى 
الرشعي�ة املرقمة أعاله لدى ه�ذه املحكمة 
يطل�ب فيها )تصدي�ق طالقه من�ك والواقع 
 )2017/12/5 بتاري�خ  املحكم�ة  خ�ارج 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ يف مرك�ز رشط�ة القبلة وحس�ب 
 2018/8/13 يف   5281 بالع�دد  كتابه�م 
واملخت�وم من املجلس البل�دي ملنطقة القبلة 
مجهول�ة.  جه�ة  اىل  ارتحال�ك  املتضم�ن 
علي�ه وملجهولي�ة محل اقامتك ق�رر تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام 
ه�ذه املحكمة ي�وم املرافعة املص�ادف يوم 
2018/10/1 الس�اعة التاسعة صباحا ويف 
حال�ة عدم حضورك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون.
القايض / جاسم محمد محمود املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية  

محكمة االحوال الشخصية يف الخرض
العدد : 393/ش/2018

التاريخ 2018/9/9
اىل / املفقود )رزاق سوادي رشباك(

اقام�ت زوجتك املدعية غنية س�اجت غثيث 
الدعوى الرشعية ل�دى هذه املحكمة بالعدد 
393/ش/2018 والتيس تطلب فيها الحكم 
بموت�ك ولكون�ك مفق�ود حاليا علي�ه تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني ويف حالة 
علم�ك او م�ن لديه معلومات عن�ك مراجعة 
ه�ذه املحكمة خالل ف�رتة التأجيل اىل موعد 
املرافعة املص�ادف 2018/9/27 وبعكس�ه 
س�وف تم�يض املحكم�ة بالنظ�ر بالدعوى 

واصدار القرار فيها وفق القانون
القايض

ميثم عبد عيل الزريجاوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية  

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : بال/استصدار جواز  

التاريخ 2018/9/10
ورقة تبليغ 

اىل / عبد الحسن انور عبد الكريم 
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم م�ن قب�ل املدعوه 
)زه�راء ري�اض كري�م( طلب�ا ت�روم في�ه 
استصدار حجة اذن باس�تصدار جواز سفر 
البنه�ا القارصين ) رضا عبد الحس�ن انور( 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م وحس�ب رشح 
املبلغ القضائي  اش�عار مختار حي الصحة 
النجف لذا اقتىض تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليت�ني رس�ميتني فعلي�ك الحض�ور امام 
ه�ذه املحكمة بعد تبليغ�ك بثالثة ايام وعند 
ع�دم حضورك س�وف يتم الس�ري باجراءات 

الحجة وفق القانون
القايض 

عمار هادي املوسوي

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

محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل
العدد :4410 / 2018

التاريخ : 5  / 9 / 2018

اعالن
اىل املدعى عليها /  محاسن مهدي ربح

اق�ام املدع�ي محم�د فاخ�ر منص�ور الدعوى 
املرقمة اعاله امام ه�ذه املحكمة يطالبك فيها 
بتصدي�ق الط�الق الرجع�ي وملجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك و حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتأييد 
املجلس املحيل لذا قرر تبليغك اعالناً بصحيفتني 
محليتني يوميتني للحض�ور امام هذه املحكمة 
يوم املرافعة املصادف 23 / 9 / 2018 الس�اعة 
التاس�عة صباحاً ويف حالة عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانوناً سيجري املرافعة بحقك غيابياً 

وعلناً و وفق االصول  
القايض

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
رقم الدعوى 2234 / ش / 2018  

التاريخ 6 / 9 / 2018 

ورقة تبليغ قرار احلكم الغيايب  
املدعية / يرسى قاسم هادي  

املدعى عليه / حيدر فاروق عبد الهادي     
اص�درت ه�ذه املحكم�ة بحق�ك حكم�اً غيابياً يف 
الدع�وى املرقمة 2234 / ش / 2018 بتاريخ 18 / 
7 / 2018 يقيض ف�يه الزامك تأييد حضانة املدعية 
للطفلني حس�ني ونرجس لغ�رض مراجعة الدوائر 
الرس�مية وشبه الرس�مية وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي وتأييد املجلس البلدي 
وانتقال�ك اىل جهة مجهولة لذا تق�رر تبيلغك اعالناً 
بصحيفت�ني محليتني بقرار الحك�م اعاله ويف حال 
عدم حضورك او االعرتاض س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية وفق االصول   
القايض / فرقد حسن عبد الزهرة

العدد :110
التاريخ :2018/9/10

عبد اخلالق حممد عبيد امليايل
قائممقام قضاء املشخاب

رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

رقم القطعة البلديةت
المساحةوالمقاطعة

القيمة 
التقديرية 

لالنقاض رقما 

القيمة 
لالنقاض 

كتابتا
المالحظات

المناذرة1
484/1م3  

حصوة 
الخورنق

750000
سبعمائة 
وخمسون 
الف دينار

انقاض لمحالت 
عدد 14 محل 
والواقعة في 
مدخل المدينة

املهندس
يارس فرحان كزيرعيل

املدير العام وكالة

اسم الموادرقم المناقصة ت
مبلغ التندرالمالحظاتالمبلغ التخمينيتاريخ الغلقالمحطة

110/2018
تأجير 

سيارات نقل 
منتسبين

30/9/2018 الكحالء

 207.675.000
مائتان وسبعة 

ماليين وستمائة 
وخمسة وسبعون   

الف دينار 

اعادة 
اعالن  

75.000 خمسة 
وسبعون الف 

دينار 
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مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة

حمافظة ميسان 
مديرية بلديات ميسان 

اعالن مناقصة رقم )1( شعبة القانونية 
)) انشاء ارصفة وفرش حىص خابط  لشوارع حي الكشاشية   يف قضاء املجر الكبري ((

تعل�ن محافظ�ة ميس�ان /مديرية بلديات ميس�ان / مديرية بلدية قض�اء املجر الكبري ع�ن  املناقصة املدرجة 
تفاصيله�ا ادن�اه ضمن املوازنة التش�غيلية ملديرية بلدية املجر الكبري لعام 2018 فعىل الراغبني يف االش�راك يف 
املناقصة  مراجعة لجنة تس�ليم العطاءات يف مديرية بلديات ميس�ان لغرض الحصول عىل نس�خة من الرشوط 
واملواصف�ات الفني�ة والتعليمات اىل مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره )100,000 دينار ( غري قابل للرد 
علم�ا ان اخر موع�د لغلق املناقصة هو يوم االحد املصادف 2018/9/23 الس�اعة الثانية عرش ظهرا وتس�ليم 
العطاءات اىل مديرية بلديات ميس�ان مقر لجنة  فتح العطاءات واذا صادف اخر موعد لتسليم العطاءات عطلة  

فيؤجل اىل اليوم الذي يليه
مالحظة :

� الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
� يكون العطاء نافذ ملدة ثالثة اشهر من تاريخ غلق املناقصة 

� تق�دم تأمينات  اولية بنس�بة 1% من قيمة العط�اء بموجب صك مصدق او خطاب ضم�ان نافذ املفعول ملدة 
ثالثة اشهر و )28( يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من احد املصارف العراقية املعتمدة ومعنون اىل مديرية 
بلديات ميس�ان / مديرية بلدية املجر الكبري / الحس�ابات عىل ان تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة 5% من 
كلفة املقاولة عند رس�و املناقصة وعىل ان يراعى ان يكون خطاب الضمان نافذ اىل ما بعد انتهاء فرة الصيانة 

وتصفية الحسابات النهائية 
� مؤتمر االجابة عن االستفس�ارات ملقدمي العطاءات يكون يف الس�اعة العارشة صباحا  يوم االثنني املصادف 

2018/9/17 يف مقر الدائرة  املستفيدة

حمافظة ميسان 
مديرية بلديات ميسان 

اعالن مناقصة رقم )2( شعبة القانونية 
)) انشاء ارصفة خابط لشوارع حي الروضة الجديدة يف قضاء املجر الكبري ((

تعل�ن محافظ�ة ميس�ان /مديرية بلديات ميس�ان / مديري�ة بلدية قضاء املج�ر الكبري عن  
املناقص�ة املدرجة تفاصيلها ادناه ضمن املوازنة التش�غيلية ملديرية بلدي�ة املجر الكبري لعام 
2018 فعىل الراغبني يف االشراك يف املناقصة  مراجعة لجنة تسليم العطاءات يف مديرية بلديات 
ميس�ان لغرض الحصول عىل نس�خة من الرشوط واملواصفات الفنية والتعليمات اىل مقدمي 
العط�اءات مقابل دفع مبلغ ق�دره )100,000 دينار ( غري قابل للرد علما ان اخر موعد لغلق 
املناقصة هو يوم االحد املصادف 2018/9/23 الس�اعة الثانية عرش ظهرا وتسليم العطاءات 
اىل مديرية بلديات ميسان مقر لجنة  فتح العطاءات واذا صادف اخر موعد لتسليم العطاءات 

عطلة  فيؤجل اىل اليوم الذي يليه
مالحظة :

� الدائ�رة غ�ري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و علي�ه املناقصة اجور النرش 
واالعالن

� يكون العطاء نافذ ملدة ثالثة اشهر من تاريخ غلق املناقصة 
� تق�دم تأمينات  اولية بنس�بة 1% م�ن قيمة العطاء بموجب صك مص�دق او خطاب ضمان 
نافذ املفعول ملدة ثالثة اش�هر و )28( يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من احد املصارف 
العراقية املعتمدة ومعنون اىل مديرية بلديات ميسان / مديرية بلدية املجر الكبري / الحسابات 
عىل ان تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة 5% من كلفة املقاولة عند رس�و املناقصة وعىل 
ان يراع�ى ان يكون خطاب الضمان نافذ اىل ما بعد انتهاء فرة الصيانة وتصفية الحس�ابات 

النهائية 
� مؤتمر االجابة عن االستفس�ارات ملقدمي العطاءات يكون يف الس�اعة العارشة صباحا  يوم 

االثنني املصادف 2018/9/17 يف مقر الدائرة  املستفيدة

مديرية بلديات ميسان
اعالن  جلنة البيع واالجيار

لعدم حصول راغب والحاقا باعالننا املرقم ) 362 يف 2018/8/6 ( تعلن لجنة 
البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن تأجري )2( ملك  املدرجة اوصافها 
ادن�اه والعائ�دة اىل مديري�ة بلدية املجر الكبري   اس�تنادا لقان�ون بيع وايجار 
ام�وال الدول�ة املرقم )21( لس�نة 2013. فع�ىل من يرغب االش�راك باملزايدة 
العلني�ة مراجعة مديرية بلدية املجر الكبري او س�كرتري اللجنة وخالل مدة 15 
يوم�ا تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالجريدة الرس�مية   مس�تصحبا معه 
تأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة لبدل االيجار لكامل مدته 
وس�تجري املزايدة الس�اعة العارشة والنصف صباحا   من اليوم التايل من مدة 
االعالن   ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية املجر الكبري   ويتحمل من 
ترس�وا عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واجور اللجان البالغة 2% واي اجور 
قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه 

من ايام العمل الرسمي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكرادة 
رقم االضبارة 185 /خ/2018 

 إعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الك�راده باملزاي�دة العلنيه 
العقار تسلس�ل 12/23 زويه الواقع يف الكراده  
العائ�د للمدين جاس�م محمد س�هراب املحجوز 
لقاء طلب الدائن حسن عباس فاضل البالغ مليار 
وثمنمائة وخمس�ون مليون دينار  فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثون  
يوما تبدءا من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
التأمين�ات القانونية عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشري
املواصفات

1- موقع�ة ورقمه  / الكرادة / داخل قرب جرس 
املعلق قبل النفق رقم العقار 12/23زويه   

2- جنسة ونوعه / قطعةارض   
3- ح�دوده واوصافه / كما مثبت يف صورة قيد 

والخارطه 
4- مش�تمالته / قطعة ارض مس�يجه ومتخذة 

كراج وقوف سيارات كراج الزويه 
5- مساحته / 1401م2

6- درجة العمران / ال يوجد  
7- الش�اغل / حازم طعم�ة ويرغب بالبقاء بعد 

البيع   
8- القيمة املقدره / خمس�ة مليارات وستمائة 

مليون دينار ال غريها    
املنفذ العدل

حيدر قاسم جعفر
����������������������������������������

فقدان
فق�دت مني ب�راءة الذم�ة الصادرة م�ن الهيئة 
العامة للرضائب فرع النجف ذي العدد ) 8107(  
الوح�دة  اىل  واملعنون�ة   2016/5/24 بتاري�خ 
التخمينية يف مرور النجف بأسم )عطية صميت 
ش�حيل( عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكرادة 
رقم االضبارة 185 /خ/2018 

 إعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ الكراده باملزايدة 
العلني�ه العقار تسلس�ل 303/377 
بتاوي�ن الواق�ع يف الك�راده  العائ�د 
س�هراب  محم�د  جاس�م  للمدي�ن 
املحج�وز لق�اء طل�ب الدائن حس�ن 
عباس فاض�ل البالغ مليار وثمنمائة 
وخمسون مليون دينار  فعىل الراغب 
املديري�ة  ه�ذه  مراجع�ة  بال�رشاء 
خالل م�دة ثالث�ون  يوما تب�دءا من 
اليوم الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانونية عرشة من املائة 
من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشري
املواصفات

1- موقع�ة ورقم�ه  / الكرادة محله 
903ز36د5 رق�م العق�ار 303/377 

بتاوين  
2- جنس�ة ونوعه / دار سكن / ملك 

رصف  
3- ح�دوده واوصافه / كما مثبت يف 

صورة قيد والخارطه 
حدي�د  ب�اب   / مش�تمالته   -4
رئييس+كراج مس�قف بالحديد وعند 
الدخ�ول مطبخ منه باب اىل الحديقه 
ومراف�ق  وحم�ام  واس�عه  جانبي�ه 
مش�رك وكليدور في�ه حمام وغرف 
نوم عدد 2 واس�تقبال وطعام وهول 
ح�ويل من�ه س�لم ي�ؤدي اىل الطابق 
العل�وي وال�ذي يحت�وي ع�ىل ارب�ع 
غرف ن�وم وحمام ومرافق مش�رك 
ومنه س�لم يؤدي اىل بيتونه والسطح 
مبل�ط البش�تايكر والبن�اء الطابوق 
واالسمنت والسقوف عكادة وهنالك 
غرفه بالحديقه متخ�ذة قاعة حديد 

من السندويج بنل  البناء عادي    
5- مساحته / 663/74م 

6- درجة العمران / وسط  
7- الش�اغل / مقتدى قاسم سهراب 

يرغب بالبقاء بعد البيع 
8- القيمة املقدره / مليارين دينار   

املنفذ العدل
حيدر قاسم جعفر

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 
االتحادية  

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
النجف

العدد : 5270/ش2018/4
التاريخ 2018/9/10

اىل  /املدع�ى علي�ه / راب�ح مناضل 
كريم

اقامت املدعية ) ارساء حسني عباس( 
5270/ش2018/4  املرقمة  الدعوى 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة والت�ي تطلب 
فيه�ا نفق�ة ماضية ومس�تمرة لها 
راب�ح  كوث�ر  والبنته�ا  ومس�تمرة 
مناض�ل وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم 
وحسب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مخت�ار حي الن�داء النجف ل�ذا تقرر 
تبليغك  بواسطة صحيفتني يوميتني 
محليتني رس�ميتني فعلي�ك الحضور 
امام ه�ذه املحكمة يف موعد املرافعة 
املوافق ي�وم 2018/9/19 الس�اعة 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عباس عيل هادي

فقدان
فقدت هوية الطالب )هيثم كمال عبد 
الغن�ي ( الصادرة م�ن معهد التدريب 
النفطي � قس�م النفط حفر أبار  عىل 
م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

�������������������������
فقدان 

فق�دت هوي�ة غرف�ة تجاره بأس�م 
)جاس�م محمد عيل موشيل( عىل من 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

�������������������������
فقدان

فق�دت هوية غرف�ة تجارة بأس�م ) 
زه�ري حبيب ع�وده( املدي�ر املفوض 
لرشكة )  ش�دن الجنوب ( للمقاوالت 
العامة املحدودة ع�ىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�د مني س�ند العق�ار املرقم 
5023 /2 حي األنصار باسم ) 
سالم عيل صفار ( عىل من يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار
�������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك ) رضي�وي بديوي 
اىل  اقت�ى حض�ورك   ) س�عد 
مديري�ة بلدي�ة النجف االرشف 
وذلك لغرص اصدار اجازة بناء 
للقطعة املرقمة ) 3/91157 ( 

حي النداء  يف النجف.
باق�ر حي�در  الرشي�ك محم�د 

حسني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة الكرخ 
العدد : 3355/ب/2013

التاريخ 2018/8/29

اعالن
اىل املدعيان وليد خالد محمد وسعيد ابراهيم عواد 

اق�ام املدع�ي عليه )امني بغ�داد / اضافة لوظيفته( الدع�وى املرقمة ) 
3355/ب/2013 ( ل�دى ه�ذه املحكمة يطالبك فيه�ا )العادة  الدعوى 
املرقم�ة اع�اله  منقوصة من رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغ�داد الكرخ 
االتحادي�ة الهيئ�ة التمييزي�ة بقرارها املرق�م 236/حقوقي�ة 2014 يف 
2014/4/27  وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ  
وتأيي�د املجلس البلدي انتقالك اىل جهة مجهولة  قرر تبليغك بصحيفتني 
يوميتني بموعد املرافعة يوم ) 2018/9/18(  الساعة التاسعة ويف حال 
عدم حض�ورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية  

محكمة بداءة النجف
العدد : 2768/ب2018/4

التاريخ 2018/9/10
اىل / املدعى عليه / حسن عزيز حسن

اق�ام املدعي اكرم  عز الدي�ن كريم / الدعوى البدائية 
املرقم�ة اعاله والتي يطلب فيه�ا الحكم ابطال القيد 
الغري صحيح الخ�اص بالعقار املرقم 26086/3 حي 
امليالد واملس�جل بالعدد 95 حزي�ران عام 1984 مجلد 
260 واالبق�اء عىل قي�د املدعي اكرم ع�ز الدين كريم 
واملسجل بالعدد 46 تموز عام 2011 مجلد 3 ولثبوت 
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مخت�ار ح�ي النداء 3 س�عد حمزة الش�بيل 
علي�ه قررت هذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة املصادف 
يف ي�وم 2018/9/18 وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية  

محكمة بداءة النجف
العدد : 3135/ب2018/1

التاريخ 2018/9/10
اىل / املدعى عليه / عالوي حسن مناتي

اقام املدعي حيدر محمد عيل كاظم / الدعوى البدائية 
املرقمة اع�اله والتي يطلب فيها الحكم باعادة الحال 
اىل م�ا كان علي�ه وتأديت�ك ل�ه مبل�غ الره�ان البالغ 
خمس�ة وع�رشون ملي�ون دينار ع�ن ره�ن العقار 
املرق�م 3/27507 ح�ي الوف�اء    ولثب�وت مجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار 
مختار حي الجزائر جواد حس�ن الكناني عليه قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني للحضور يف موعد املرافع�ة املصادف يف يوم 
2018/9/20 وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية  

محكمة جنح النجف
العدد : 329/ج2018/2

التاريخ 2018/9/10
اعالن

اىل املتهم الهارب / محمد ياسني عبد عون
املرقم�ة 329/ الدع�وى  يف  ان�ك مته�م  حي�ث 

ج2018/2  والخاص�ة باملش�تكي س�تار عب�د 
كريدي وفق امل�ادة 1/459 من قانون العقوبات 
وملجهولية محل اقامتك حسب االشعار املرفق يف 
ثناي�ا هذه الدعوى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بوج�وب الحض�ور يف موع�د املحاكم�ة 
املصادف يوم 2018/10/24 وعند عدم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية  

محكمة بداءة النجف
العدد : 2938/ب2018/1

التاريخ 2018/9/9
اىل / املدعى عليه / ضياء محمد جاسم

اقام املدعي صفاء محمد جاسم الدعوى البدائية 
املرقم�ة اعاله والتي يطلب الحكم فيها  بتمليكه 
مس�احة 70م2 من اصل االعتبار البالغ 210م2 
م�ن العقار املرقم 3/4052 حي العروبة ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ 
القضائ�ي واش�عار مختار حي الريم�وك املدعو 
عباس يحيى الكرعاوي عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
بموعد املرافع�ة املصادف يف ي�وم 2018/9/16 
وعن�د ع�دم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
����������������������������������������

مديرية زراعة املثنى
لجنة االرايض واالستيالء

اعالن
اىل / اصح�اب الحق�وق الترصفي�ة او من ينوب 
عنه�م قانون�ا بالقطع�ة )51/1( مقاطعة 2/

بساتني بليجة الرشقية
العدد  /76

التاريخ 2018/9/10
اس�تنادا اىل القرار 611 لس�نة 1977 وبناءا عىل 
طل�ب تصحيح االس�م املق�دم من قب�ل املواطن 
) عارف حس�ن عاش�ور( الذي يطل�ب تصحيح 
اس�م والد جد والدته يف صورة قيد القطعة اعاله 
س�تقوم لجن�ة االرايض واالس�تيالء العامل�ة يف 
مديرية زراعة املثنى باجراء الكشف املوقعي عىل 
العقار واالس�تماع اىل البينة الش�خصية موقعيا 
بتاري�خ 2018/9/24 الس�اعة العارشة صباحا 
فمن لديه حق االع�راض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل عرشة اي�ام من تاري�خ النرش وبعكس�ه 

سينظر يف الطلب وفق القانون
غياب عبد النبي حسن

رئيس لجنة االرايض واالستيالء
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية  

محكمة االحوال الشخصية يف العزيزية
العدد : 642/ش/2018

التاريخ 2018/9/10
اعالن

اىل املطلوب تبليغه 
قدمت وال�ده املدعو محمد ك�زار محيبس طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة تطل�ب في�ه ثب�وت فقدان�ك 
ونصبه�ا قيمة علي�ك وذلك لفقدان�ك منذ تاريخ 
2006/6/12 ولح�د االن ل�ذا تق�رر تبليغ�ك يف 
صحيفتني محليت�ني يوميتني لغ�رض حضورك 
ام�ام هذه املحكم�ة او م�ن ينوب عن�ك قانونا 
وخالل عرشة ايام من تاريخ النرش لبيان رأيك يف 
الطلب وملن تتوفر لديه اي معلومات عن املوضوع 
الحض�ور اىل ه�ذه املحكمة ألداء الش�هادة فيها 
وخالل املدة املشار اليها اعاله وبعكسه ستميض 

املحكمة بإجراءاتها وفقا للقانون
القايض

احمد حامد القرييش 
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية  

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد : بال  

التاريخ 2018/8/7
اعالن مفقود

اىل املفقود // سعد كامل متعب
بتاري�خ 2018/8/7  قدم�ت زوجت�ك املدع�وه 
س�عدية جوام�ري متعب تطيل في�ه نصبها قيمة 
علي�ك لكونك خرجت بتاري�خ 2016/5/15 ولم 
تع�د لحد االن لذا تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية 
ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم 
م�ن اليوم الثاني من تاريخ النرش س�وف تنصب 
زوجتك س�عدية جوامري متعب قيمة عليك إلدارة 

شؤونك
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية  

محكمة االحوال الشخصية يف السعدية
العدد : 1442 

التاريخ 2018/9/4
اعالن

بناء ع�ىل الطل�ب املقدم م�ن قب�ل طالبة حجة 
الحج�ر والقيمومة املدعوة فاطمة مهدي صالح 
بتاريخ 2018/9/4 اىل هذه املحكمة بخصوص 
فق�دان ولديها كل من عباس عبد الصمد رش�يد 
تول�د 1994 ومحم�د عب�د الصم�د رش�يد تولد 
1995 بتاريخ 2014/6/26 يف ناحية الس�عدية 
بمحافظ�ة دياىل بعد اس�تيالء عصاب�ات داعش 
االرهابية عىل ناجية الس�عدية يف حزيران 2014 
ع�ىل من يعث�ر عليه�م او لديه معلوم�ات عنهم 
مراجع�ة هذه املحكم�ة او اق�رب مركز رشطة 
بغي�ة اتخاذ االج�راءات الالزمة بص�دد املوضوع 
وتقرر نرش االعالن بواسطة صحيفتني يوميتني 

محليتني 
القايض

أيار خري الدين خالد

العدد / 16967
التاريخ 2018/9/10

العدد / 16965
التاريخ 2018/9/10

العدد: 406 
التاريخ: 10/ 9/ 2018

عيل داوي الزم
حمافظ ميسان

عيل داوي الزم
حمافظ ميسا

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

مدة الكلفة التخمينيةالتبويبجهة التعاقداسم المشروع
التنفيذ

الدرجة 
والتصنيف

موعد غلق 
المناقصة

انشاء ارصفة وفرش 
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

أطفال يتظاهرون ضد أهلهم
“العبا معي ولي�س بهواتفكم املحمولة”، 
بهذا الشعار نزل عرشات األطفال يف مدينة 
هامب�ورغ األملانية إىل الش�وارع احتجاجا 
ع�ى انش�غال آبائه�م عنه�م بالهوات�ف 

املحمولة.
املظاه�رة الغريب�ة م�ن نوعها، ويس�عى 
األطف�ال املتظاهرون إىل ح�ث آبائهم عى 
االن�راف قليال عن االنش�غال بهواتفهم 

املحمول�ة وإعط�اء صغاره�م مزي�دا من 
االهتمام.

الالفت�ات حملت ش�عارات مختلفة منها: 
“نح�ن هنا.. صوتنا عال ألنكم تنظرون يف 
هواتفك�م املحمولة”. ودع�ا إىل املظاهرة، 
الطف�ل إيميل روس�تيجه البالغ من العمر 
س�بعة أع�وام، وقد أخطر وال�ده الرشطة 

بأمر تجمع االطفال.

وحسب دراسة صدرت مؤخرا فإن مقدار 
الوق�ت الذي يخصصه األمل�ان لآلخرين قد 
تراجع بسبب انشغالهم بهواتفهم الذكية. 
ويف الس�ياق نفسه، كشفت الدراسة تزايد 
إقب�ال األطفال عى ه�ذه الهواتف، إذ تبني 
أن نح�و نص�ف األطف�ال الذي�ن ت�راوح 
أعماره�م ب�ني 4 إىل 13 عام�ا، يملك�ون 

هواتف ذكية.

هل سرتتفع أسعار منتجات آبل؟
يف ظ�ل الحرب التجاري�ة املتصاعدة بني 
الصني والواليات املتحدة والتي تتكش�ف 
فصولها باس�تمرار عى ض�وء تغريدات 
الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترم�ب، أتت 
تغري�دة جدي�دة أصابت س�هامها هذه 

املرة رشكة آبل.
فقد دعا الرئيس ترمب يف تغريدة مساء 
تصني�ع  إىل  “آب�ل”  مجموع�ة  الس�بت 
أجهزته�ا يف الوالي�ات املتحدة ب�دالً من 

الص�ني، ألن م�ن ش�أن ذل�ك أن يجنبها 
تداعي�ات الح�رب التجاري�ة الدائرة مع 

بكني.
وأملح الرئي�س األمريكي إىل أن “أس�عار 
منتجات آبل قد ترتفع بس�بب الرس�وم 
الضخمة التي قد نفرضها عى الصني”، 
إال أنه اس�تدرك معطياً حالً س�هالً جداً، 
برأيه، أال وهو البدء يف تشييد املصانع يف 

أمريكا حاالً، وتصنيع املنتجات محلياً.

وكان ترمب هدد الجمعة بفرض رسوم 
جمركية عى مجمل الواردات من الصني 
الت�ي يتهمها بممارس�ات تجارية “غري 

مرشوعة”.
يذك�ر أن #آب�ل التي تعتمد بش�كل كبري 
عى الصني حيث تصنع غالبية أجهزتها 
قد تجد نفس�ها عرضة لتداعيات النزاع 
التج�اري ب�ني واش�نطن وبك�ني.وكان 

مديرها التنفيذي تيم كوك.

سودوكو

؟؟هل تعلم
اّن القم�ر يس�تمر باالبتعاد عن األرض بنس�بة 

قليلة من املمكن قياسها يف كّل عام
أن بلدة كاالما التي تقع يف تشييّل تحديداً بصحراء 

أتاكاما لم يهطل عليها املطر مطلقاً.
أن رواد الفضاء ال يس�تطيعون البكاء؛ بس�بب 
عدم وج�ود جاذبّي�ة؛ مّما ي�ؤدي إىل منع تدفق 

الدموع.
أن إع�ادة تدوي�ر ج�رة مصنوع�ة م�ن الزجاج 
تس�اهم بتوفري الطاقة لعمل التلفاز فرة ثالث 

ساعات.
ان القارة القطبّي�ة الجنوبّية ُتعّد القارة العاملّية 
أو  الثعاب�ني  فيه�ا  تعي�ش  ال  الت�ي  الوحي�دة 

الزواحف.
ان ال�رق يرضب الك�رة األرضّية مئة مرة يف كّل 

ثانية من الزمن.

فوائد مذهلة خلل التفاح
خ�ل التفاح عب�ارة عن محلول س�ائل يت�م صناعته مثل 
باقي أنواع الخل عن طريق تغذية البكترييا عى السكريات 
والكحول يف عصائر الفاكهة والعس�ل والس�وائل املماثلة، 
ويتك�ون نتيج�ة لذل�ك محلول حم�ض األس�يتيك. ويتم 
تصني�ع خ�ل التفاح م�ن العص�ري املصنوع م�ن التفاح، 
ويق�دم خل التف�اح نفس الفوائ�د الصحي�ة، التي يمكن 
الحص�ول عليها من األنواع األخرى م�ن الخل، ولكن ربما 
س�اعدت النكهة والرائحة األكثر اعتداال عى تعزيز سمعة 

.»WebMD« خل التفاح، بحسب ما نرشه موقع
1- فقدان الوزن

أفادت إحدى الدراس�ات العلمية أن أش�خاصا يعانون من 
ال�وزن الزائد، قاموا برشب حوايل 30 إىل 65 غرام من الخل 
مخفف مع م�اء أو عصري، مما زاد م�ن رسعة معدالتهم 
يف فقد الوزن قلي�اًل. كما فقدوا الدهون يف منطقة البطن. 
ولك�ن ال يوجد أي دليل عى أن الكثري من الخل سيس�اعد 
ع�ى إس�قاط الكثري م�ن كيلوغرام�ات أو أن ذلك س�يتم 

بوترية أرسع.
2- انخفاض سكر الدم

يمك�ن أن يس�اعد الخل مريضا بالس�كري عى التحكم يف 
كمية الجلوكوز يف دمه بع�د تناول الوجبات وكذلك ضبط 
قياس A1C، وهو مقياس متوسط سكر الدم خالل أشهر 

قليلة.
3- السيطرة عى األنسولني

ويمكن أن يس�اعد الخ�ل أيضاً يف الحف�اظ عى انخفاض 
مس�تويات األنس�ولني بعد تناول الطع�ام. وتحتاج خاليا 

الجس�م إىل األنس�ولني للحص�ول عى الجلوك�وز من الدم 
الستخدامه يف منح الطاقة. لكن اإلفراط يف إفراز األنسولني 
يف كثري من األحيان قد يجعل الجس�م أقل حساس�ية له - 

وهي حالة تسمى مقاومة األنسولني.

مجلس القضاء االعىالمتاهات
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية  

محكمة بداءة املعقل
العدد : 429/ب /2018

التاريخ 2018/9/10
اعالن

اىل املدعى عليه وس�ام كاظم حس�ني  اقام املدعي 
وائل مسلم داود الدعوى املرقمة ) 429/ب/2018(  
لدى ه�ذه املحكم�ة يطالب�ك فيها بتس�ليم املبلغ 
العائ�د له البال�غ خمس�ة واربعون ملي�ون دينار 
وق�د تم تعيني ي�وم 2018/9/24 موعدا للمرافعة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م 
بالتبلي�غ وتأييد املجلس البلدي ملنطقة حي الجهاد 
انتقالك اىل جهة مجهولة ق�رر تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني ويف حالة ع�دم حضورك تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا
القايض

�����������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية  
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد : 4043/ش/2018
التاريخ 2018/9/10 

اعالن
اىل املدعى عليها ) رانية محمود حميد( 

اق�ام املدعي ضياء كاظم مزه�ر الدعوى الرشعية 
املرقم�ة اع�اله ل�دى ه�ذه املحكمة يطل�ب فيها 
مه�دي  محم�د  للقارصي�ن  حصانت�ك  اس�قاط 
ون�ور الهدى لع�دم احضارهم يف مكان املش�اهدة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م 
بالتبليغ يف مركز رشطة الصدر يف محافظة ميسان 
بالعدد 2242 يف 2018/8/6 وكتاب املجلس البلدي 
ملنطق�ة حي 15 ش�عبان يف قضاء العم�ارة بالعدد 
1070 يف 2018/8/6 املتضم�ن ارتحال�ك اىل جهة 
مجهولة عليه وملجهولية محل اقامتك قرر تبليغك 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكمة يوم املرافع�ة املصادف يوم 2018/10/2 
الس�اعة العارشة صباحا ويف حال�ة عدم حضورك 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابا وعلن�ا وفق 

القانون
القايض

�����������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية  
محكمة االحوال الشخصية يف البرة

 اعالن
اىل / محمود محمد عثمان � اردني الجنسية 

قدم�ت مطلقتك بش�ائر عب�د الرزاق عي�ى طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة تطل�ب فيه منحه�ا حجة االذن 
ملراجع�ة مديرية الج�وازات والس�فر بابنتها منك 
الق�ارصه ) رحاب( خارج العراق وملجهولية محل 
اقامتك وحسب رشح رئيس املجلس البلدي ملنطقة 
املرشاق الجدي�د ورشح مبلغ مركز رشطة البرة 
فقد تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني يوميتني محلية 
للحضور امام هذه املحكمة يف اليوم الس�ابع التايل 

للنرش وبعكسه سوف يتم البت بطلب مطلقتك
القايض

فالح حسن حصني
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية  

محكمة االحوال الشخصية يف البرة
رقم الدعوى  : 3057/ش/2018

التاريخ 2018/9/10
اعالن

اقام�ت املدعية وديان جب�ار عبد الع�ايل الرشعية 
املرقم�ة اعاله ضدك تطل�ب فيها اثاثه�ا الزوجية 
له�ا وملجهولية محل اقامتك حس�ب ما ورد برشح 
القائ�م بالتبلي�غ وتأيي�د املجل�س البل�دي ملنطقة 
حي الحويش ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
صباح يوم 2018/9/30 للمرافعة وبعكسه سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

فالح حسن حصني

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية  

محكمة االحوال الشخصية يف البرة
رقم الدعوى  : 3056/ش/2018

التاريخ 2018/9/10
اعالن

اقامت املدعية وديان جب�ار عبد العايل الرشعية املرقمة 
اع�اله ض�دك تطلب فيها مهره�ا املعج�ل واملؤجل  لها 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب ما ورد ب�رشح القائم 
بالتبلي�غ وتأييد املجل�س البلدي ملنطقة ح�ي الحويش 
لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحضور امام هذه املحكم�ة صباح يوم 2018/9/30 
للمرافعة وبعكسه س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

فالح حسن حصني

�����������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية  
محكمة بداءة الكوفة

العدد    : 691/ب2017/1
التاريخ 2018/9/2

اعالن
يف  املؤرخ�ة  املزاي�دة  ع�ى  الض�م  لحص�ول  بالنظ�ر 
2018/8/27 والت�ي بموجبها تم احال�ة العقار املرقم 
17م 15 بعهدة املش�ري قاسم عبد االمري جابر وعباس 
س�عيد فاض�ل ببدل ق�دره 522,400,000 خمس�مائة 
واثن�ان وعرشون ملي�ون واربعمائ�ة الف دين�ار تعلن 
ه�ذه  املحكمة عن بي�ع العقار املذكور اع�اله واملبينة 
اوصافه وقيمته ادناه فع�ى الراغبني بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املحكمة خالل )ثالثة( ايام م�ن اليوم التايل لنرش 
االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 10 
من القيمة الكلية بعد الضم والبالغة ) 26,120,0000( 
س�تة وع�رشون ملي�ون ومائ�ة وع�رشون ال�ف دينار 
بموجب صك مصدق المر محكمة بداءة الكوفة وصادر 
من مرف الرافدين فرع مسلم بن عقيل )ع( وستجري 
املزاي�دة واالحال�ة يف الثانية عرش من الي�وم االخري من 
االع�الن يف املحكمة وعى املش�ري جل�ب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض

احمد كاظم املوسوي
االوصاف :

العقار املرقم 17م15 علوة الفحل عبارة عن قطعة ارض 
بس�تان املرق�م 17 م15 علوة الفحل مزروعة باش�جار 
النخيل ومساحته 3 دونم و1125 م2 تسقى بالواسطة 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف كربالء املقدسة
العدد / 5397

التاريخ / 2018/7/26
اعالن

بن�اء عى الطلب املق�دم من قبل الس�يد ) فراس كاظم 
عبي�د( الذي يطل�ب فيه تبديل لقب�ه  وجعله ) الكالبي( 
بدال م�ن )الجالبي( فم�ن لديه اع�راض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة ) 

22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي  
مدير الجنسية العام وكالة

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

فق�دت مني ب�راءة الذمة الص�ادرة من الهيئ�ة العامة 
للرضائ�ب ف�رع النج�ف ذي الع�دد ) 738(  بتاري�خ 
2017/1/12 واملعنون�ة اىل الوح�دة التخمينية يف مرور 
النجف بأسم )عقيل س�الم حسن( عى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

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

وكالة الوازرة للشؤون اإلدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 

العدد : 7337
التاريخ 2018/9/10

بناء عى الدعوى املقامة م نقبل املستدعي زيدان حسن 
سعدون الذي يطلب تبديل لقبه وجعله الشمري بدال من 
رايض فم�ن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية خالل 
مده اقصاها خمس�ة عرش يوما وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف بغداد /الكرخ االحتادية 

حمكمة بداءة الكرخ 
اعالن

اىل املدعيان وليد خالد محمد وسعيد ابراهيم عواد 
اق�ام املدعي علي�ه )امني بغ�داد / اضافة لوظيفت�ه( الدعوى املرقم�ة ) 3355/

ب/2013 ( ل�دى ه�ذه املحكم�ة يطالب�ك فيها )الع�ادة  الدع�وى املرقمة اعاله  
منقوصة من رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد الكرخ االتحادي�ة الهيئة التمييزية 
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عبطان يشدد عىل رضورة التزام الرشكة 
املنفذة بموعد إفتتاح ملعب الزوراء

              المستقبل العراقي/ متابعة

ش�دد وزير الش�باب والرياضة، عبد الحسين عبطان، 
االثنين، عل�ى ضرورة التزام الش�ركة المنفذة لملعب 

الزوراء الرياضي بموعد افتتاح الملعب.
وقال عبطان خالل لقائه مع الشركة المنفذة بحضور 
الدائرة الهندسية، بحس�ب بيان للوزارة تلقت  جريدة 
المس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان “ال�وزارة حددت 
الس�قف الزمني النجاز ملعب الزوراء الرياضي بشكل 
كام�ل في الس�ادس عش�ر من تش�رين الثان�ي للعام 

الحال�ي،” مبين�ا ان “ه�ذا التوقيت مهم ل�دى الوزارة 
ويجب العمل بموجبه الفتتاح ملعب الزوراء”.

وأك�د ان “ملع�ب ال�زوراء س�يكون اضاف�ة مهم�ة 
للمنش�آت الرياضية في البالد بشكل عام، والعاصمة 
بغداد بش�كل خاص، كوننا مقبلين على مشروع رفع 

الحظر الكلي عن مالعبنا”.
كما ناقش عبطان مع الش�ركة المنف�ذة عودة العمل 
ال�ى ملعب بغداد الدولي خالل فت�رة ال�15 يوماً، وفي 
حال لم يت�م تنفيذ ذلك فان الوزارة س�يكون لها قرار 

آخر”.

توتر متزايد بني رابيو 
وسان جريمان

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�فت مص�ادر صحفية، ع�ن اقت�راب رحيل 
أدريان رابيو، نجم باريس سان جيرمان، بعدما 
توت�رت العالق�ة م�ع المس�ئولين ف�ي الفريق 

الباريسي بشكل كبير.
وذك�رت صحيفة مون�دو ديبورتيف�و، نقاًل عن 
تقارير فرنس�ية، أن العالقة بي�ن رابيو وأنتيرو 
هنريك�ي، المدي�ر الرياض�ي لس�ان جيرم�ان، 
أصبح�ت في توتر متزايد، مما يقرب الالعب من 

الرحيل.
وتح�دث هنريكي مؤخرا بش�أن قضي�ة رابيو، 
حيث أش�ار إلى رغبت�ه في اإلبق�اء عليه لفترة 

أطول، على الرغم من اتجاه الالعب للرحيل، بعد 
نهاي�ة عقده الحال�ي. وأضاف هنريك�ي “رابيو 
العب مهم لس�ان جيرمان، إذا كان علّي أن أقدم 
طلًب�ا، فهو أن يظ�ل رابيو معن�ا، ألن من المهم 

الحفاظ على أمثاله”.
ويح�ق لصاحب ال� 23 عاما، أن يوقع ألي فريق 
مجانا في يناير/كانون ثان المقبل، حيث ينتهي 
عق�ده الحال�ي مع باريس س�ان جيرم�ان، في 
صي�ف 2019. ويعد رابيو من أبرز األهداف التي 
يسعى برش�لونة في التعاقد معها، فقد تواصل 
أكث�ر من مرة مع إدارة س�ان جيرم�ان للتوقيع 
معه، خالل فترة االنتق�االت الصيفية الماضية، 

ولكن كان الرد هو الرفض التام.

          المستقبل العراقي / وكاالت

كش�فت ناتاليا سيميوني، ش�قيقة األرجنتيني 
دييجو س�يميوني م�درب أتلتيك�و مدريد، عن 

خبر سار لجمهور إنتر ميالن. 
وقالت ناتاليا، في تصريحات أبرزها 
موقع “كالتشيو ميركاتو”، مساء 

اليوم: “آجاًل أم عاجاًل سيدرب دييجو إنتر ميالن، 
إن هذا األمر مجرد مسألة وقت”.

وأضافت: “إنه يحب المكان والبيئة والعائلة في 
ميالن�و. دييجو يري�د تدريب إنتر، كم�ا أنه كان 
قريًب�ا جًدا من قيادة التس�يو في وقت س�ابق”.

وتابع�ت: “دييجو يق�ود أتلتيكو منذ 7 س�نوات 
وه�و واح�د م�ن أفض�ل المدربي�ن ف�ي العالم، 

لكن�ه ما يزال يعتق�د أن هناك عم�اًل كثيًرا يجب 
القي�ام به”.يذك�ر أن العديد م�ن المطالبات من 
قب�ل جمهور إنتر دع�ت اإلدارة إل�ى التعاقد مع 
سيميوني، وذلك كلما ساءت نتائج النيراتزوري 

في المواسم األخيرة.
ويملك المدرب األرجنتيني عقًدا مع فريق أتلتيكو 

مدريد يمتد حتى عام 2020.

شقيقة سيميوين حتمل خربًا سارًا جلمهور إنرت ميالن

            المستقبل العراقي/ وكاالت

فتحت الوكالة اإلسبانية لمكافحة المنشطات، تحقيقا مع العب كرة 
القدم الروس�ي دينيس تشيرش�يف، على خلفي�ة التصريحات التي 
أدلى بها والده، والت�ي أكد من خاللها أن نجله كان يخضع للعالج 

بهرمونات النمو.
وأكدت الوكالة اإلسبانية، التي تسمى رسميا بالوكالة اإلسبانية 
لحماي�ة الصحة ف�ي الرياضة، اليوم الثالث�اء، أن التحقيقات مع 
الالع�ب تجري ف�ي الوقت الراهن.وقال أحد المتحدثين باس�م 
الوكالة اإلسبانية: “لقد فتحنا تحقيقا بالتعاون مع الوكالة 
الروس�ية لمكافحة المنش�طات )روس�ادا( ونتواصل 
م�ع الوكال�ة العالمي�ة لمكافح�ة المنش�طات”.

وبدأت الش�بهات تثور حول تشيرش�يف، هداف 
المنتخب الروس�ي في بطول�ة كأس العالم 
2018، ف�ي ع�ام 2017، عندم�ا صرح 
والده في مقابل�ة صحفية بأن نجله 
خض�ع لعالج بهرمون�ات النمو من 
أجل التعاف�ي من إصابة خالل فترة 

احترافه بصفوف فياريال.
ومن جانبه، أكد االتحاد الروسي لكرة 

تصريحات والد الالعب لم تفهم على النحو القدم أن 
الصحي�ح، وأن تشيرش�يف تم عالجه ب�� “البالزما 
المخصب�ة”، وه�و ن�وع من الع�الج تجي�زه لوائح 
مكافح�ة المنش�طات.ونفى الالعب الروس�ي، 27 
عاما، خضوعه للعالج بهرمونات النمو، كما دافع 
عن�ه وزير الرياضة الروس�ي، بافيل كولوبكوف، 
حي�ث قال: “أعتقد أن�ه ال يوجد أي مش�كلة وكل 

شيء سيتضح سريعا”.
وأوضحت الوكالة اإلس�بانية أن التحقيقات تستند 
فقط على تصريحات والد الالعب الروس�ي، وأنه ال 

توجد أي عينة تم تحليلها تدينه.
ويرتب�ط تشيرش�يف بعق�د م�ع فياري�ال، ولكنه 
انتق�ل ه�ذا الموس�م إلى صف�وف فالنس�يا، على 
س�بيل اإلعارة.وفي المونديال الذي نظمته روسيا 
ه�ذا الصيف، كان تشيرش�يف أحد نج�وم المنتخب 

الروسي، وسجل أربعة أهداف في البطولة.

وكالة مكافحة املنشطات اإلسبانية 
حتقق مع تشريشيف

            المستقبل العراقي / متابعة
 

واصل الالعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
مطاردت�ه للثنائي روجر في�درر ورافائيل 
ن�ادال في قائم�ة أكث�ر الالعبي�ن تتويًجا 
باأللق�اب الكبرى، وذل�ك بعدما أحرز لقب 
أمري�كا المفتوح�ة، يوم األح�د الماضي. 
وب�ات ديوكوفيت�ش يمل�ك ف�ي رصي�ده 
50 لقًب�ا ف�ي البطوالت الكب�رى من أصل 
مش�اركته في 169 بطولة كب�رى، بواقع 
14 لقًب�ا ف�ي الجراند س�الم و31 لقًبا في 
بط�والت األس�اتذة إل�ى جان�ب التتوي�ج 
بلقب البطولة الختامية للموس�م 5 مرات، 
ليكون مع�دل الالعب الصربي في التتويج 
باأللقاب الكبرى ه�و لقب كل 3.4 بطولة 
يش�ارك بها. ويملك نادال ثاني أعلى معدل 
في التتويج باأللق�اب الكبرى بواقع لقب 
كل 3.5 بطول�ة كب�رى يش�ارك بها، وذلك 
بعد أن شارك في 174 بطولة كبرى، حيث 
توج أيًضا الالعب اإلسباني ب�50 لقب في 
البطوالت الكبرى بواقع 17 لقًبا في الجراند 

سالم و33 لقًبا في بطوالت األساتذة، ولم 
يت�وج حت�ى اآلن بأي لق�ب ف�ي البطولة 
الختامية للموس�م.أما روجر فيدرر فتوج 
ب��53 لقًبا ف�ي البطوالت الكب�رى بواقع 
20 لقًب�ا في الجراند س�الم و27 لقًبا في 
بطوالت األساتذة و6 ألقاب في البطولة 
الختامية للموسم، وذلك بواقع لقب كل 
4.1 بطولة كبرى يش�ارك بها.وشارك 

النج�م السويس�ري ف�ي 219 بطولة 
كب�رى ط�وال مس�يرته االحترافية 

حتى اآلن.يذك�ر أن الثالثي روجر 
في�درر ورافائيل نادال 

ديوكوفيتش  ونوفاك 
تمكن�وا م�ن التأه�ل 
الختامي�ة  للبطول�ة 

ه�ذا الموس�م والت�ي 
س�تقام ف�ي العاصم�ة 
البريطاني�ة لن�دن ف�ي 
الفترة ما بين يومي 11 
نوفمبر/تش�رين  و18 

الثاني المقبل.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�فت تقارير صحفي�ة، أن البرازيلي مارس�يلو، نجم ري�ال مدريد، أنهى 
أزمته مع الضرائب اإلسبانية.

وأوضح�ت صحيفة “موندو ديبوريتفو” أن مارس�يلو توصل إلى 
عقد تسوية مع مكتب المدعي العام لمصلحة الضرائب، وذلك بعد 

اعترافه بالتهم المنسوب ضده.
وأضاف�ت أن االتفاق بي�ن الطرفين يقتضي بخفض عقوبة الس�جن 

ضد الالعب إلى 4 أش�هر فقط، ويتم دفعها على شكل غرامة قدرها 753 
ألف يورو.

يذك�ر أن البرتغال�ي كريس�تيانو رونال�دو، نج�م ري�ال مدري�د الس�ابق، 
تع�رض ألزمة مش�ابهة مع الضرائب اإلس�بانية، قب�ل أن ينتقل إلى صفوف 

يوفنتوس. 

ديوكوفيتش يشعل رصاع األلقاب الكربى 
مع فيدرر ونادال

مارسيلو ينهي أزمته
مع الرضائب

             بغداد/ المستقبل العراقي

تلقى ن�ادي روم�ا اإليطال�ي دفع�ة قوية قبل 
مواجه�ة ري�ال مدري�د، األس�بوع المقبل، في 
الجول�ة األولى م�ن دور المجموع�ات ببطولة 

دوري أبطال أوروبا.
ووفًقا لموقع “كالتشيو ميركاتو”، فإن ثالثي 
الذئاب أليس�اندرو فلورين�زي، دييجو بيروتي 

وأنطوني�و ميرانت�ي، اقت�رب م�ن الع�ودة إلى 
التدري�ب مع المجموعة اس�تعداًدا للمواجهات 
المقبل�ة في ال�دوري اإليطال�ي ودوري أبطال 
أوروبا. وأشار إلى أن أوزيبيو دي فرانشيسكو، 
مدرب روما، قد يس�تعيد خدمات الثالثي خالل 
مب�اراة الفري�ق المقبل�ة أمام كييف�و فيرونا، 
ضم�ن منافس�ات الجول�ة الرابع�ة بال�دوري 

اإليطالي.

دفعة قوية لروما قبل موقعة ريال مدريد
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
كش�فت تقارير صحفية إيطالية، اليوم االثنين، 
ع�ن دخ�ول مي�الن الس�باق، عل�ى ض�م هدف 
برش�لونة.وقالت صحيفة “توتو س�بورت”، إن 
نجم الروس�ونيري الس�ابق، البرازيلي ريكاردو 
كاكا، الذي بدأ العمل مع 
منصب  ف�ي  مي�الن 
س�تكون  إداري، 
مهمت�ه األولى، هي 

إقن�اع مواطنه لوكاس باكيت�ا، العب فالمنجو، 
باالنضم�ام للفري�ق اإليطالي.وكان�ت صحيفة 
“س�بورت” الكتالوني�ة، قد أش�ارت إلى اهتمام 
برش�لونة وباريس س�ان جيرم�ان أيًضا، بضم 
الموهب�ة البرازيلية. لكن التقاري�ر القادمة من 
إيطاليا، تفيد بأن ميالن س�يفعل كل ما بوسعه، 
إلقناع العب وس�ط فالمنج�و، برفض عروض 
األندي�ة األخرى.كما أش�ارت “توتو س�بورت” 
إل�ى أن كاكا، س�يعمل عل�ى مراقبة واكتش�اف 

المواهب، بشكل عام، ومحاولة ضمها لميالن.

مهمة كاكا األوىل تزعج برشلونة
            المستقبل العراقي/ وكاالت

يهدف مدّرب تشيلس�ي، ماوريتس�يو س�اري، 
الس�تقطاب العبين من ميالن، في المستقبل، 
وفًق�ا لم�ا ذكرت�ه تقاري�ر صحفي�ة إيطالية، 
اليوم وبحس�ب موق�ع “كالتش�يو ميركاتو”، 
فإن س�اري مهتم بخدمات ثنائي دفاع ميالن، 
أليس�يو رومانيولي، وماتيا كالدارا. ويلعب كل 
من، رومانيولي )23 سنة( وكالدارا )24 سنة(، 
في صف�وف المنتخب اإليطالي، واألخير انتقل 

إلى ميالن ه�ذا الصيف، قادما م�ن يوفنتوس، 
علم�ا بأّنه لعب الموس�م الماضي، على س�بيل 

اإلعارة، مع أتاالنتا.
وُيتوّق�ع أن يكلّف الالعبان، أي فريق يرغب في 
ضمهم�ا، مبلًغا كبيًرا، خصوًصا أن رومانيولي 
وّقع مؤّخًرا، على عقد جديد مع الروسونيري.

ويتكّون عمق دفاع تشيلسي حاليا من الثنائي، 
دافيد لوي�ز وأنطونيو رودريج�ر، فيما يجلس 
أندري�اس كريستنس�ن وج�اري كاهي�ل، على 

مقاعد البدالء.

ساري يسعى الستقطاب ثنائي ميالن

بغداد/ المستقبل العراقي           
 

كش�ف الغان�ي كيف�ن برن�س 
ساس�ولو  نج�م  بواتين�ج، 
اإليطالي، ع�ن وجهته المقبلة 
بع�د انته�اء مس�يرته مع كرة 

القدم.
وقال بواتينج، ف�ي تصريحات 
األلماني�ة:  “بيل�د”  لمجل�ة 
“س�أتجه للتمثيل يج�ب أن أكون 
ش�بيها بدنزل واش�نطن، هذا يبدو 

لي أمرا جيدا في الحقيقة”.
وأك�د بواتين�ج أن�ه رفض أول ع�رض لخ�وض تجربة 
التمثي�ل م�ن خ�الل دور ف�ي المسلس�ل األلمان�ي “4 

بلوكس”، ألن التدريبات تستقطع وقتا كثيرا من حياته، 
على حد قوله.

وأضاف نجم ساسولو اإليطالي: “كنت أرغب في القيام 
بهذا بش�دة، ولكن التصوير كان يتم دائما يومي اإلثنين 
والثالث�اء، ولألس�ف لم يك�ن ممكنا الجم�ع بينه وبين 

التدريبات، ولكن ربما تسنح فرصة أخرى”.
وأش�ار العب الوسط األلماني إلى أنه قد يخوض تجربة 
أيضا في عالم الموس�يقى، فقد أص�در أولى أغنياته في 
أغسطس/آب الماضي والتي كانت تحمل اسم “كينج”.

وتاب�ع: “خ�الل العطلة كان ل�دي بعض الوق�ت وقمنا 
بتس�جيل الفيديو، تلقي�ت ثالثة أو أربع�ة اتصاالت من 
بعض الش�ركات الشهيرة يرغبون في أن أقوم بتسجيل 
المزي�د من األغنيات، قلت له�م: ليس لدي وقت لهذا، أنا 

العب كرة قدم”.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

جولي�ن  أن  صحفي�ة،  تقاري�ر  كش�فت 
لوبيتيج�ي، المدي�ر الفن�ي لري�ال مدري�د، 
اس�تقر عل�ى ح�ارس مرم�ى الفري�ق، في 
مب�اراة أتلتي�ك بيلب�او، بالليجا.وأوضح�ت 
صحيف�ة “ماركا” أن لوبيتيجي اتخذ القرار 
بالفعل، وس�يكون تيبو كورتوا هو حارس 
ريال مدريد في مباراة الس�بت.وأضافت أن 
التوق�ف الدولي أجبر كورت�وا على مغادرة 

مدريد ليلعب مع منتخبه، بينما قرر منافسه 
كيل�ور نافاس، البق�اء، بدالً م�ن اللعب مع 
لوبيتيج�ي. إقن�اع  ليح�اول  كوس�تاريكا، 

وتابعت أن كل ش�يء يش�ير إل�ى أن مباراة 
روم�ا فيصلية، ألن من س�يلعب وقتها على 
األرجح س�يكون الحارس األساس�ي لباقي 
الموس�م، وذلك بالرغم أن لوبيتيجي أكد أن 
لديه خط�ة للحراس، ولكن الحقيقة هي أن 
ري�ال مدريد ال يري�ده أن يق�وم بالمداورة، 
كما فعل أنشيلوتي خالل فترته.وواصلت أن 

في موس�م 14/13، دف�ع المدرب اإليطالي 
بدييج�و لوبيز ف�ي الليجا وإيكر كاس�ياس 
ف�ي دوري األبط�ال وكأس الملك، وهو حل 
أعطى نتائ�ج جيدة، لكن ال الحارس�ين وال 
اإلدارة الرياضي�ة للنادي كانوا راضين بهذا 
التنظيم.وأشارت إلى أن القتال على المركز 
األساسي هذا الموس�م، مشتعل، حيث قدم 
الحارسان أفضل نس�خة لهما، ولوبيتيجي 
س�عيد بأدائهما، ولكن الخاس�ر الوحيد هو 
نافاس الذي س�يفقد مركزه األساسي ألول 

مرة منذ 3 أعوام.ونوهت بأن الكوستاريكي 
ف�از خ�الل هذه الفت�رة ب��3 دوري أبطال، 
ليج�ا، 2 كأس عال�م لألندي�ة، كأس س�وبر 
أوروبي و كأس س�وبر إس�باني، منذ يونيو 
2014، ولع�ب 144 مب�اراة واس�تقبل 143 
هدًفا.وأتم�ت بأن�ه من وجهة نظ�ر النادي 
فإنه كان من الضروري تدعيم الخيارات في 
مركز حراس�ة المرمى، ومع مغادرة زيدان 
)المع�ارض له�ذه الفكرة(، اس�تغل النادي 

الفرصة الجيدة المتاحة، وضم كورتوا.

بواتينج يكشف عن وجهته املثرية بعد االعتزال

لوبيتيجي يستقر عىل حارس الريال ضد أتلتيك بيلباو
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

األظافر تساعد يف تشخيص الرسطان
توصل علماء إىل أن تغري لون وش�كل األظافر 
دلي�ل عىل اإلصابة برسط�ان الرئة وغريه من 

أنواع األمراض الخبيثة.
ويش�ري الخرباء إىل أن التش�وه غري 
الطبيعي، وتغري اتجاه نمو األظافر، 
وكذلك س�مك نهاي�ات األصابع قد 

تكون عالمات لرسطان الرئة.
وقد لوحظ�ت هذه األع�راض لدى 
الربيطاني�ة جيني وليام�ز تايلور، 
الت�ي ن�رت رس�الة م�ع ص�ورة 
واس�تخدمها  املتغ�ري،  لظفره�ا 
إصابته�ا  لتش�خيص  األطب�اء 

برسطان الرئة يف مرحلة مبكرة.

كم�ا ينص�ح العلم�اء باالنتب�اه إىل تغري لون 
األظافر، فش�حوبها قد يك�ون عالمة اإلصابة 
بأم�راض الكب�د. يف ح�ن قد يدل وج�ود بقع 

قاتمة اللون تحت األظافر عىل بدايات رسطان 
الجل�د. وكتبت الربيطانية تايلور: »لقد نرت 
صورة أظافري وس�ألت إذا ما ش�اهد مثلها. 
وبعد أسبوعن مرهقن يف العيادات 
الطبية، تبن أني مصابة بالرسطان 
يف الرئت�ن. آم�ل أن يس�اعد ه�ذا 
يف  امل�رض  اكتش�اف  يف  اآلخري�ن 

مراحله املبكرة«.
كل  الخ�رباء  ينص�ح  ذل�ك،  وم�ع 
م�ن يكش�ف مث�ل ه�ذه التغريات 
يف أظاف�ره بع�دم الخ�وف والهلع 
ألن األع�راض ال تعن�ي بال�رورة 

اإلصابة باملرض.  

صدور عدد شهري جديد من »القضاء«

العثور عىل كنز من الذهب يف إيطاليا

أطل�ق املرك�ز اإلعالم�ي ملجلس القض�اء األعىل ع�دداً ش�هريا جديداً من 
صحيف�ة القض�اء االلكرتوني�ة، ضم حواراً موس�عاً م�ع رئيس محكمة 

جنايات بابل وباقة من القصص والتقارير.
وجاء يف العدد:

* رئي�س جناي�ات باب�ل: نح�و 1500 قضي�ة إرهاب يف عر س�نوات.. 
ومافيات الفساد أكثر خطرا

* إس�ماعيل العيثاوي: كلفني البغدادي بتأليف مناهج وتبوأت منصباً يف 
أعىل هيئات »داعش«

* نينوى: القضاء يعيد كتاباً مقدس�اً إىل متحف كنيسة مارتوما للرسيان 
الكاثوليك

* طلبات تبني األيتام تفوق أعدادهم يف العاصمة
* املحاكم تحذر من »س�هولة« 

انفراط العالقة الزوجية
* العنف األرسي: النساء تحرك 

أغلب الدعاوى بسبب التعنيف
* يمثل ع�ىل زوجته »مخطوفا 
ومقتوال« ويساومها عىل جثته

ي�راوغ  مخ�درات  تاج�ر   *
السيطرات باصطحاب عائلته

واحت�وى الع�دد ع�ىل مجموعة 
مقاالت للسادة القضاة، منها :

- العدالة االجتماعية ، افتتاحية 
للقايض عبد الستار بريقدار

- تج�ارة الوهم ، للقايض عامر 
الزيدي

الفس�اد،  مكافح�ة  درام�ا   -
للقايض إياد محسن ضمد

الثق�ايف  والنش�اط  ال�رتاث  وزارة  أعلن�ت 
والس�ياحة اإليطالية أن علم�اء اآلثار عثروا 
عىل قطع نقدية ذهبية، يقدر عمرها بأكثر 

من 1500 سنة، بالقرب من بحرية كومو.
ووفق�ا لبي�ان ال�وزارة، فقد عث�ر عىل كنز 
يعود ألواخر عرص اإلمرباطورية الرومانية، 
يف مركز مدينة كوم�و خالل عمليات الحفر 
الجارية يف مكان مرسح كريس�وني يف إطار 
الرتميم�ات الجاري�ة في�ه، حي�ث عثر عىل 
مئات القطع النقدية الذهبية يف جرة فريدة 
الشكل )أمفورة(، وأرسلت إىل مدينة ميالنو 
اإليط�ايل،  الثقاف�ة  للتحليل.ويق�ول وزي�ر 

نعل�م  ال  اآلن،  »حت�ى  بونيس�ويل:  ألبريت�و 
األهمية التاريخية والعلمية لهذا االكتشاف. 
ولكن هذه املنطقة هي منطقة كنز حقيقي 
لعلماء اآلث�ار. أنا افتخر بهذا االكتش�اف«. 
وبحسب رئيس إدارة الرتاث الثقايف واألثري 
يف املنطق�ة، لوقا رينالدي، ف�إن الجرة التي 
عثر فيها عىل القطع الذهبية تررت بعض 
اليشء نتيجة عمليات الحفر، ولكنها عموما 
بحال�ة جيدة. ويرى علم�اء اآلثار أن القطع 
الذهبية تع�ود إىل الق�رن الخامس امليالدي، 
كما أن هناك قطعا تع�ود إىل عصور أخرى. 

ولم تحدد إىل اآلن قيمة القطع املكتشفة.

توقعات بموت مبكر ألكثر من مليار إنسان
توقع علم�اء منظمة الصحة العاملية أن يعاني 
1.4 مليار ش�خص يف العالم من أمراض القلب 
واألوعي�ة الدموية والنوع الثاني من الس�كري 
والرسط�ان، ما قد يتس�بب يف موته�م مبكرا. 
ويفي�د موق�ع MedicalXpress ب�أن الخرباء 
أج�روا اس�تطالعا ب�ن الن�اس الذي�ن تف�وق 
أعماره�م 18 س�نة، ويعيش�ون يف 168 دولة. 
وبه�ذه الطريقة، تمك�ن الخرباء م�ن تغطية 

مجموعات سكانية مختلفة تعدادها 1.9 مليار 
نس�مة. ووفق�ا لتقدي�رات الخرباء، ف�إن ثلث 
النس�اء وربع الرجال يف العال�م، يف عام 2016، 
لم يبلغوا املس�توى املطلوب للنش�اط البدني-

150 دقيقة يف األسبوع، أو 70 دقيقة أسبوعيا 
م�ن التماري�ن البدنية املكثفة. كم�ا اتضح أن 
الذين يمارس�ون النش�اط البدني هم من ذوي 
الدخل املنخفض، وتبلغ نس�بتهم 84%، وهؤالء 

يعيشون يف مناطق أوقيانوسيا ورشق وجنوب 
رشق آس�يا. ويف 55 دول�ة، لم يمن�ح أكثر من 
ثل�ث الس�كان التمارين البدني�ة الوقت الالزم. 
ويف أربعة بلدان، يقيض أكثر من نصف السكان 
وقته�م يف وضعي�ة الجلوس: الكويت، س�اموا 
األمريكي�ة، اململكة العربية الس�عودية العراق. 
ويف جميع الدول تقريبا تتخلف املرأة عن الرجل 

يف النشاط البدني.

نجوى بركات
كان إراس�موس، الفيلسوف الهولندي وأحد رواد الحركة اإلنسانية يف أوروبا، 
ينصح قّراءه يف القرن السادس عر، أال يبصقوا عىل املائدة أو فوقها، وإنما 
تحته�ا. ثم تّمت قْوننة طريقة البصق، إىل أن اختفت هذه العادة تدريجيا، ال 
بل هذه الرغبة إذا صّح التعبري، مع اإلش�ارة إىل أن باصات النقل الربيطانية 
بقي�ت، وحت�ى الس�تينيات، تحمل لوح�اٍت تحذيري�ًة ُكتب عليه�ا »ممنوع 
البصق«. ويف العصور الوسطى، كان جاريا أن يمخط اإلنسان بأصابع يديه، 
وقد اس�تمّرت هذه العادة طويال، ما دفع بأحد كّتاب آداب السلوك أن يويص 
قرّاءه بأن يعمدوا إىل تنظيف أنوفهم بواس�طة املحارم فقط، وهو ما يتطلّب 
برأيه »شجاعًة وتحّكما بالنفس« مطلوبْن للتمّتع ب�«مسلٍك الئٍق ومحتشم«. 
أجل، لم نولد عىل اللباقة التي نتمّتع بها اآلن، بل إن مس�رية تاريخية طويلة 
من التوجيه والنصح واملن�ع، أنتجت حضارًة قائمًة بذاتها هي حضارة آداب 
الس�لوك. وقد كان أوّل من تطّرق إليها ه�و األملاني نوربرت إلياس، يف مؤلّفه 
»حض�ارة اآلداب املس�لكية واالنفعاالت« )أملاني�ا - 1939(، حيث ألقى نظرًة 
ش�املًة عىل تاريخ آداب الس�لوك وتحّوالتها يف املجتمع�ات األوروبية، )وهي 
ع�ادات انتقلت م�ن ثم إىل كامل املجتمع�ات البرية(، من خ�الل تناول كل 
املؤلف�ات التي تناولت هذا املوضوع ما بن القرنن الخامس عر والتاس�ع 
ع�ر.  رّكز نوربرت إلياس عىل اآلداب املتعلّقة بالس�لوك البري االعتيادي، 
كاألكل، ال�رب، الن�وم، التغوّط، التمّخ�ط، وعىل تنظيم الدوافع الجنس�ية 
والعدواني�ة. وبما أن هذه العادات واآلداب تمت�از بطابٍع كونّي، يجعلها غري 
قابل�ة للتفادي، أيا كانت طبيعة املجتمع أو الحقبة الزمنية، فإنه يصبح من 

السهل جّدا مقارنتها تاريخيا وعامليا.
الالف�ت يف عم�ل إلي�اس هو، وال ري�ب، وصفه التغي�ريات طويل�ة األمد التي 
عرفته�ا ه�ذه اآلداب، وترافقه�ا مع تح�ّوالت موازي�ة يف الرتكي�ب النفيس 
لألش�خاص، وإب�رازه الص�الت الوثيق�ة ب�ن تبّدل بني�ة الش�خصية وبنية 
املجتمع. أما تفسريُه هذه التغيريات فيأتي يف إطار نظريته القائلة إن القوة 
الوحي�دة املحّرك�ة للعملية التاريخية هي قوة العالق�ات االجتماعية. بمعنى 
آخر، ُتطاول التغيرياُت الطريقَة التي تربط الناس ببعضهم بعضا، وخصوصا 
يف مجال التنافس عىل اكتس�اب مكانٍة اجتماعية، وهو ما يستدعي تحّوالٍت 
يف مصادر السلطة والهوية، ويف طريقة تعبري الناس عن االحرتام ومطالبتهم 
ب�ه، كما يف الش�كل ال�ذي يتخّذه خوُفهم من خس�ارة اح�رتام اآلخرين لهم، 

واحرتامهم هم ذواتهم. 
ه�ذا الس�عي الدائ�م إىل اكتس�اب مكانة اجتماعي�ة، والخوف م�ن فقدانها، 
يتس�ّببان باالرتب�اك والنفور، وبنش�وء ضغوٍط أّدت إىل رب�ط موضوعة آداب 
الس�لوك بأكمله�ا، بالطبقات االجتماعي�ة الدنيا »وغرائزه�ا الدنيا«. بمعنى 
آخر، تّم قرص دراس�ة آداب السلوك عىل الطبقات التي كانت تفتقدها، كونها 
باتت تشّكل سلوكا بديهيا يف الطبقات العليا. لذا، ليس غريبا أن تتم مناقشة 
»مش�كلة« ترّصف�ات الطبقات الدنيا، ما ب�ن العرينيات والس�تينيات، أو 
األطف�ال الذين ينبغ�ي اإلرشاف عىل تربيتهم، أو طبق�ة األغنياء الجدد الذين 
كانوا ُينتقدون، لشّدة ما يصدرون من ضوضاء. لقد منع الخوُف من خسارة 
املنزلة االجتماعية الوعَي الروري لدراسة تاريخ آداب السلوك، ومنع الناَس 

من النظر إىل طريقة ترّصفهم عىل أنها ثمرُة عوامل اجتماعية ونفسية. 

أمل الياسري
مخطئ َمْن يتصور أن غياب الجسم يعني غياباً لإلسم، فخارج أقفاص 
اللغة ترتجم دماء القضية الحس�ينية ملحمة، لن تمحى ليوم يبعثون، 
حيث بثت كربالء املقدس�ة آهاتها، يف كل صوب وحدب، لتنتج أملاً خالداً 
يبني اإلنس�ان بكرامة وحرية، واإلمام س�يد الش�هداء الحس�ن )عليه 
الس�الم(، رجل الطوائف والعواط�ف كفيما وأينما كان�ت، ولقد وضع 
بحكم�ة إلهي�ة فجر نهايات حكيم�ة، فأراد لألمة أن ت�درك الفرق بن 
الحرية والعبودي�ة، وبن الفوىض والتغيري، واإلصالح واإلفس�اد، وبن 

الرذيلة والفضيلة، فأي رجل هذا؟!
حري�ة ممزوجة بالدماء، كان ال بد لها من وزير لنرها للعالم، لتكون 
القضية الكربالئية شاهداً، عىل قصة إنتصار الدم عىل السيف، وبما أن 
اإلمام عيل زين العابدين، كان مريضاً أيام واقعة الطف، وألهمية بقائه 
عىل قيد الحياة، لئال تخلو األرض من نس�ل محمد، فقد إنربت لبوة بني 
طال�ب زينب العقيلة )عليها الس�الم(، للقيام بإع�الن مظلومية أخيها 
الحسن، فقد قضت مضاجع البيت األموي بخطبتها العصماء، وأعلنت 

ثورة ضد الطاغية، ومرغت أنوف أزالمه يف وحل الهزيمة والخرسان.
مشهد واقعة الطف األليمة، بدا مستقبله بيد أم املصائب زينب الحوراء، 
فكانت بحق أنموذجاً فريداً، يف الدفاع عن الدين، والنبوة، والوالية ملحمد 
وآل محم�د، فقد رك�ز الدعي إبن الدع�ي، بن إثنتن )الس�لة والذلة(، 
ولكنه�ا أردفت هتافها برصخ�ة مدوية، يف مجلس يزي�د عليه اللعنة، 
ع�ىل أن ثورة تقودها عاملة غ�ري ُمعلَمة، وفاهمة غري ُمفَهمة، يعني أن 
القضي�ة إنتقلت من األرض اىل الس�ماء، يف علين وبن يد مليك مقتدر، 

فُقدَّر أن كل أرض كربالء، وكل يوم عاشوراء.
هي بنت خري نساء العاملن من األولن واآلخرين، أمها فاطمة الزهراء، 
وجدته�ا خديجة الكربى)عليهما الس�الم(، تعلمت الصرب والحكمة، يف 
مواجه�ة املارق�ن عىل الدين، وتحملتا أعباء الرس�الة، ت�ارة مع النبي 
املخت�ار )صلواته تعاىل عليه( وأخرى مع عيل خليفة املس�لمي\ )عليه 
السالم(، لذا فقد عاشت العقيلة الحوراء حياة البالء القليل، بأن فارقت 
أمه�ا وهي لم تزل فتاة صغرية فتيتمت، والبالء املتوس�ط برفقة أبيها، 
وه�ي ترى األم�ة مخالفة ألمر نبيها فص�ربت، أما الب�الء املطلق الذي 

إختري لها فهو مستقبل كربالء!
الحسن )عليه الس�الم( رس إنتصاراتنا، وعاشوراء تعني إحياء عقيدة 
التص�دي للحاك�م الجائ�ر، والعقائد املنحرف�ة، وهذا ما دفع الس�يدة 
الحوراء )عليها الس�الم(، للدفاع عن بيضة اإلس�الم، فحققت إنتصاراً 
إصالحي�ًا، وأخالقياً، وعقائدي�ًا، مضت آثاره حتى يومن�ا هذا، ولحن 
خ�روج مهدينا املنتظر )عجل الباريء فرج�ه الريف(، لذلك كان وما 
ي�زال خطاب القب�اب الذهبية جاري�اً  يحكي للعش�اق، عظمة كربالء 
وقصة الوفاء واإلباء، فالحس�ن، والعباس، وزينب )عليهم الس�الم( ال 
تحتضنهم أرض الطف فحسب، ولكنهم رموز مقدسة وردت عناوينهم 

يف آية )كهيعص(! 

مستقبل كربالء بيد َمْن؟! حضارة وأكثر

اكُتش�فت لعب�ة لوحي�ة م�ن الق�رون 
الوس�طى يف غرفة رسي�ة مخبأة تحت 

قلعة روسية من القرن الثالث عر.
ومن املرج�ح أن تكون اللعبة، املحفورة 
عىل لوح من الطن القديم، نس�خة من 
لعبة موريس »9 رجال« االس�رتاتيجية، 
الت�ي تجعل الالعب�ن يخوضون معركة 
باس�تخدام قطع صغرية ُتعرف باس�م 

»الرجال«.
ويعتق�د أن اللعب�ة، الش�بيهة بالدام�ا، 
موج�ودة من�ذ قرون وكانت ش�ائعة يف 

اإلمرباطورية الرومانية.
وق�ال علم�اء اآلث�ار ال�روس إن ه�ذه 
اللعبة مثرية للفض�ول، ويجب مواصلة 

أعم�ال التنقيب يف قلعة »Vyborg«. ويعود تاريخ أول 
سجالت للقلعة التي بنيت عىل جزيرة صغرية يف خليج 

Vyborg، إىل عام 1293.
وتش�ري الس�جالت، التي يع�ود تاريخه�ا إىل منتصف 
القرن الس�ادس عر، إىل »من�زل رسي« يحتوي عىل 
درج ي�ؤدي إىل الش�اطئ. وكش�ف العلماء يف الش�هر 
املايض ع�ن غرفة تح�ت األرض، ظل�ت مخفية لعدة 

قرون.
ويوض�ح النموذج ثالثي األبعاد أن الغرفة ربما ربطت 

القلعة بمدينة Vyborg، التي تقع عىل رأس الخليج.
يذك�ر أن علماء اآلثار عملوا يف املوقع منذ عام 1935، 
ورأوا أن »ال�درج الحلزون�ي يخ�رتق األرض«، وفق�ا 
للمهن�دس أوتو-إيفاري مورمان، الذي عمل يف املوقع 

يف ذلك الوقت.
وم�ع ذلك، ت�م التخيل عن الجه�ود الرامي�ة للتنقيب 
يف املوق�ع، وأُهمل�ت القلعة م�ع انتش�ار القلق حول 

انهيارها بسبب الخراب.
ورغم ذلك، تم اآلن إنش�اء صن�دوق تمويل بقيمة 25 

.Vyborg مليون دوالر الستعادة قلعة

اكتشاف غري مسبوق يف غرفة رسية!

نوكيا تطلق هاتفًا بـ 5 كامريات!
ذك�رت مواقع مهتمة بش�ؤون التقنية أن رشك�ة »HMD Global« املالكة 

لحقوق بيع نوكيا، ستطلق هاتفا مميزا بقدرات تصوير فائقة.
وبالنظ�ر للصور التي تداولتها املواقع مؤكدة أنها للهاتف املنتظر، يمكن أن 
نالح�ظ أنه جاء بكامريا أساس�ية مزودة ب�5 عدس�ات، مصنوعة بتقنيات 

»Zeiss« الشهرية، ومصباح LED كبري الحجم.
كما تش�ري الترسيب�ات إىل أن هذه الكام�ريا املميزة س�تأتي بدقة أكرب من 
40 ميغابيكس�ل. أما الكامريا األمامية للهاتف، فس�تكون ثنائية العدس�ة 
أيضا، ومزودة بتقنيات التعرف عىل الوجوه كما يف هواتف آبل وسامسونغ 
األخرية، كما سيكون الهاتف قادرا عىل التعامل مع شبكات الجيل الخامس 
م�ن اإلنرتن�ت »5G«. ومن املنتظر أن تطرح نوكيا ه�ذا الهاتف أواخر العام 

الجاري بسعر يزيد عن 800 دوالر.

يتق�دم الحاج )عيل كاظم محمد التميمي( 
اىل مدراء ومنتسبي مرصف الرق االوسط 
افريق�ي /ف�رع بغ�داد وذل�ك 
املالي�ة  التس�هيالت  لتقدي�م 
بما يتصف ب�ه العاملون من 
نزاه�ة وحس�ن خ�الق م�ع 

املوطنن.

شكر وتقدير 

حج مربور وسعي مشكور
أت���ق�دم بأح�ر واجم�ل وارق الت��هاني 
والتربيكات اىل الحاج الشيخ جاسب مطلك 
طاهر املنشداوي )شيخ عشرية بيت حاتم 
آل صيهود( بمناس�بة اداءه مناسك الحج 
اىل بي�ت الل�ه الح�رام ، 
العيل القدير ان  س�ائالً 
يتقب�ل اع�مال�ه ويمن 
عليه بالصحة والسالمة 
وقب��ول االع�مال، حج 
مربور وسعي مشكور.

اخوكم
هيثم مجيد اسماعيل


