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االمام علي )عليه السالم(

أكرم الّشيم إكرام املُصاحب

 وإسعاف الّطالب

ص2تقارير تكشف عن »مصري جمهول« ألكثر من »1000« تركامنية

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص2 إطالق عملية عسكرية واسعة لتفتيش صحراء ثالث حمافظات

القوات األمنية تضبط عددًا من ابراج االنرتنت العائدة لـ »داعـش« يف املوصـل

فرقـة العبـاس: منعنـا جماميـع ارهابيـة مـن التقـرب لكربـالء 

مجود يوقف مسار تشكيل احلكومة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

الحكوم�ة  تش�كيل  مفاوض�ات  دخل�ت 
الجديدة مرحلة الجمود، مع تعثر التوصل 
اىل مرش�ح يتوافق عليه القوى الش�يعية 
رئي�س  منص�ب  حس�م  بع�د  الرئيس�ة 
الربملان وانتظ�ار مفاجآت منصب رئيس 
الجمهورية، الذي بات ايضاً حلقة متعثرة 
يف ماكنة تش�كيل الحكومة تحت الضغط 
الزمني لالس�تحقاقات الدس�تورية.  ويف 
خطوة ق�د تمثل انفراجاً ضئي�اًل يف جدار 
االزمة، عقد حزب الدعوة اإلسالمية, امس  
الس�بت, اجتماعاً لقي�ادات الحزب لبحث 

تطورات املشهد الس�يايس الحايل”. وذكر 
بيان للح�زب تلقته »املس�تقبل العراقي« 
بان قيادة ومجلس ش�ورى حزب الدعوة 
االسالمية اجتماعا مشرتكا عقدا اجتماع 
ح�ره نائ�ب رئي�س الجمهورية نوري 
املالك�ي ورئيس ال�وزراء املنتهي�ة واليته 
حيدر العب�ادي أضافة إىل عدد من قيادات 
وزعامات حزب الدعوة اإلس�المية نوقش 
في�ه الظ�روف واملالبس�ات الت�ي تكتنف 
العراق والعملية السياسية ودور الحزب يف 
هذه التطورات”. وأضاف البيان »انطالقا 
م�ن اهمي�ة الظ�روف السياس�ية الت�ي 
يم�ر به�ا الع�راق, ورضورة الحفاظ عىل 

االستحقاقات الدس�تورية الراهنة بما يف 
ذلك تكليف الكتلة النيابية االكرب لرتش�يح 
رئي�س مجل�س ال�وزراء وف�ق الدس�تور 
لتش�كيل حكوم�ة تس�تجيب ملتطلب�ات 
املواطن�ن الخدمي�ة واالمني�ة، وتح�ارب 
الفس�اد وتنهض باقتصاد العراق، اضافة 
اىل الحف�اظ عىل وحدته وامنه وس�يادته 
واس�تقراره بعي�دا عن التوت�رات االمنية 
والسياس�ية الت�ي تواجهه�ا املنطق�ة”. 
واجم�ع الح�ارضون عىل اهمي�ة تجاوز 
اخت�الف الرأي داخل صف�وف الحزب بما 

يعزز وحدة موقفه السيايس. 
التفاصيل ص2

بدء إعادة وتأهيل 
»10« االف منزل مترضر يف 

املوصل القديمة

عضو جملس حمافظة البرصة 
غانم محيد يرشف عىل عملية تنظيف 

مرشوع ابو صخري

حمافظ بغداد يستقبل 
وفدًا من وجهاء وشيوخ منطقة 

السعادة والكرامة

األحزاب الشيعية تكافح االنشقاق لتسمية رئيس الوزراء.. وحزبا طالباني وبارزاني يتنازعان على »اجلمهورية«
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احلشد الشعبي: انطالق عملية عسكرية واسعة لتطهري جبـال محريـنصادرات نفط اجلنوب تتجه ملستوى قيايس مرتفع يف أيلول
الـبـنـك املـركـزي يتسلـم جـمـيـع اإلصـدارات اخلـاصـة بالـدوالر
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إيران تتوعد بـ »رد حازم« عىل هجوم األهواز
      بغداد / المستقبل العراقي

ارتفع عدد ضحايا هجوم شنه مسلحون أمس 
الس�بت عىل عرض عس�كري يف مدينة األهواز 
بجن�وب غربي إيران إىل 24 قتي�اًل و53 جريحاً 

عىل األقل.
وأوردت وكال�ة إرنا الرس�مية أن ع�دد »الذين 
قتل�وا يف االعت�داء ... ارتف�ع إىل 24 قتي�اًل من 
بينهم نس�اء وأطف�ال من املتفرج�ن ويمكن 
أن ترتفع ه�ذه الحصيلة ألن الجرحى يف حالة 
حرجة«، وتابعت: »أصيب أكثر من 53 شخصاً 

بجروح ونقلوا اىل مستشفيات عدة«.
وكت�ب وزي�ر الخارجي�ة محمد ج�واد ظريف 

يف تغري�دة: »ت�م تجني�د اإلرهابي�ن وتدريبهم 
وتسليحهم وتمويلهم بواسطة نظام أجنبي«، 
وأض�اف أن »إي�ران تحّم�ل رع�اة اإلرهابي�ن 
اإلقليمي�ن وأس�يادهم األمريكين مس�ؤولية 
الهجمات اإلرهابية«، مشرياً إىل أن »إيران سرتد 

برسعة وبحزم للدفاع عن أرواح اإليرانين«.
وكان الح�رس الث�وري اته�م املهاجمن بأنهم 
عربي�ة  انفصالي�ة  ب�«مجموع�ة  مرتبط�ون 
تدعمه�ا الس�عودية«. واته�م متح�دث ب�ارز 
باس�م القوات املس�لحة اإليرانية االستخبارات 
األمريكية واإلرسائيلية بالوقوف وراء الهجوم، 
مضيفاً أن�ه »تم توفري التموي�ل والتدريب من 

قبل دولتن خليجيتن«، دون تسميتهما.

وأوضح العميد باسارجاد أبو الفضل شكرجي، 
يف مقابلة مع وكال�ة األنباء اإليرانية )إرنا( أنه 
وفق�ا للمعلوم�ات ال�واردة من الح�ادث، فإن 
املش�اركن يف ه�ذه العملي�ة، دخل�وا البالد  يف 
األيام األخرية واختب�أوا يف املنطقة القريبة من 
موكب القوات املسلحة. وأضاف أنه مع التحرك 
الف�وري م�ن جان�ب ق�وات األم�ن يف »مرسح 
الحادث اإلرهابي، ُقتل ثالثة إرهابين، والرابع، 

أصيب أيضاً، ومات يف املستشفى«.
الرئي�س  ن�دد  الدولي�ة،  الفع�ل  ردود  أول  ويف 
ال�رويس فالديمري بوتن بالهجوم وقدم تعازيه 
لنظ�ريه االيران�ي حس�ن روحان�ي داعي�اً إىل 

»تعزيز التعاون ملكافحة اإلرهاب«.

جنايات الرصافة: احلبس أربع سنوات لنائب 
األمني العام لوزارة الدفاع األسبق

مـحـافـظ الـبـصـرة يـنـفـي انشـاء سـد 
2شاميل جزيرة السندباد 3

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف املستش�ار امل�ايل للحكوم�ة العراقية 
مظه�ر محم�د صال�ح, ام�س الس�بت, عن 
”التوقيت الدستوري إلرس�ال موازنة 2019 
“هن�اك  أن  مضيف�ًا  الربمل�ان”,  إىل  املالي�ة 
مقرتحات الس�عار مبيعات النف�ط الخام يف 
املوازنة االتحادي�ة”. وقال صالح يف ترصيح 
خاص إنه »تم بش�كل أويل وأسايس مناقشة 
املوازن�ة املالي�ة للع�ام املقبل املعدة بش�كل 
ش�به نهائي”, مبيناً انه ”جرى نقاش واسع 
داخ�ل اروق�ة مجل�س ال�وزراء وان الوزراء 

قاموا بأخذ مالحظاتهم فيما يخص املوازنة 
املالي�ة”, مرجحاً انعقاد اجتم�اع أخر قريباً 
داخ�ل مجلس ال�وزراء الس�تكمال وانضاج 
املوازن�ة واهدافها لرفعه�ا إىل مجلس النواب 
بدورتِه الرابعة”. ولفت صالح إىل أن ”حسب 
تاري�خ  بع�د  ف�أن  الدس�تورية  التوقيت�ات 
)10-ترشي�ن األول-2018( يجب أن ترس�ل 
املوازنة املالي�ة لعام 2019 إىل مجلس النواب 
من أج�ل الب�ت بقرائتها ومن ث�م املصادقة 
عليها”. ولفت املستش�ار املايل إىل أن ”معظم 
االي�رادات املالية للموازن�ة تأتي من مبيعات 
النف�ط الخ�ام بنس�بة 90%”,منوه�اً ب�أن 

“املؤرشات األولي�ة للموازن�ة بموجب الباب 
الس�ادس من قان�ون اإلدارة املالي�ة والدين 
الع�ام رقم 95 لس�نة 2004 يجب أن توضع 
أرق�ام الس�عار النفط باملوازنة بش�كل أكثر 
حكم�ة”. وأس�تدرك صال�ح الق�ول “اإلدارة 
املالي�ة ال تض�ع أرقام�اً عالية كونه�ا تأخذ 
بنظر االعتبار تقلبات سوق الذهب األسود”, 
مضيف�اً أن”الرقم املقرتح لس�عر بيع برميل 
النف�ط الواحد ضمن املوازن�ة املقبلة هو من 
55 إىل 60 دوالر وبنس�بة تصدير للعراق نحو 

4 مالين برميل يومياً”.
التفاصيل ص2

املستشار االقتصادي للحكومة يعلن عن مقرتح العتامد 
)55( دوالرا لربميل النفط بموازنة 2019
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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البنك املركزي يتسلم مجيع اإلصدارات اخلاصة بالدوالر
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن البنك املركزي، أنه سيتسلم جميع اإلصدارات الخاصة بالدوالر، 
مبين�اً أن ذلك يأتي ملنع االجتهادات يف قبول أو رفض بعض األوراق 

النقدية األجنبية.
وذكر بيان للبنك تلقته »املس�تقبل العراقي«، إنه »س�يقوم بتسلم 
جمي�ع اإلص�دارات م�ن األوراق النقدي�ة األجنبي�ة )ال�دوالر( من 
املصارف كافة عىل أن تكون الورقة النقدية جيدة وحس�ب املعايري 
املح�ددة وفق الية تس�لم األوراق النقدية األجنبية الصادرة من قبل 
البن�ك«. وأض�اف البيان أن »الهدف من ذلك ه�و ألغراض تنظيمية 
م�ن أجل عدم حصول اجت�����هادات م�ن قبل بعض املصارف أو 
مكات�ب الرصافة يف قبول أو رفض بع�ض األوراق النقدية األجنبية 

)الدوالر( املتداولة.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دخلت مفاوضات تش�كيل الحكومة الجديدة 
مرحلة الجمود، مع تعثر التوصل اىل مرش�ح 
الرئيس�ة  الش�يعية  الق�وى  علي�ه  يتواف�ق 
بعد حس�م منص�ب رئيس الربمل�ان وانتظار 
مفاج�آت منص�ب رئي�س الجمهورية، الذي 
ب�ات ايضاً حلق�ة متعثرة يف ماكنة تش�كيل 
الحكومة تحت الضغط الزمني لالستحقاقات 

الدستورية. 
ويف خط�وة قد تمثل انفراج�اً ضئيالً يف جدار 
االزم�ة، عقد حزب الدعوة اإلس�المية, امس  
الس�بت, اجتماع�اً لقي�ادات الح�زب لبحث 

تطورات املشهد السيايس الحايل”.
وذكر بيان للحزب تلقته »املستقبل العراقي« 
ب�ان قي�ادة ومجلس ش�ورى ح�زب الدعوة 
االس�المية اجتماعا مش�ركا عق�دا اجتماع 
ح�ره نائ�ب رئي�س الجمهوري�ة ن�وري 
املالكي ورئي�س الوزراء املنتهية واليته حيدر 
العبادي أضافة إىل عدد من قيادات وزعامات 
حزب الدعوة اإلس�المية نوقش فيه الظروف 
واملالبس�ات الت�ي تكتن�ف الع�راق والعملية 

السياسية ودور الحزب يف هذه التطورات”.
وأضاف البي�ان »انطالقا من اهمية الظروف 
السياس�ية التي يم�ر بها الع�راق, ورضورة 
الدس�تورية  االس�تحقاقات  ع�ىل  الحف�اظ 
الراهن�ة بم�ا يف ذل�ك تكليف الكتل�ة النيابية 
االكرب لرش�يح رئيس مجلس ال�وزراء وفق 
الدستور لتشكيل حكومة تستجيب ملتطلبات 
املواطنني الخدمية واالمنية، وتحارب الفساد 
وتنهض باقتصاد العراق، اضافة اىل الحفاظ 
ع�ىل وحدته وامن�ه وس�يادته واس�تقراره 
بعيدا عن التوترات االمنية والسياس�ية التي 

تواجهها املنطقة”.
الح�ارضون ع�ىل اهمي�ة تج�اوز  واجم�ع 

اختالف الرأي داخل صفوف الحزب بما يعزز 
وحدة موقفه السيايس . كما اكد املجتمعون 
ع�ىل اهمية تفعي�ل ال�دور الوطن�ي للحزب 
وتوحي�د رؤي�ة وبرنام�ج وجه�د الكتلت�ني 
النيابيت�ني )ائت�الف الن�رص( و)ائتالف دولة 
القانون( ورضورة السعي لتوحيد القائمتني 
كخط�وة عىل طري�ق تجميع الكت�ل النيابية 

ذات االهداف والربامج املشركة.
وتوقف املجتمع�ون عند العقبات التي حالت 
دون تحقي�ق تل�ك االه�داف ع�ىل مس�توى 
الكتلت�ني النيابيتني او عىل املس�توى الوطني 
وتدارسوا س�بل تذليل تلك العقبات ووضعوا 

االليات املناسبة لذلك.
واجمع الح�ارضون عىل “اهمي�ة فتح آفاق 
التع�اون م�ع الكت�ل السياس�ية االخرى من 
اج�ل االرساع يف انجاز  التش�كيلة الحكومية 
التي تنس�جم مع توصي�ات املرجعية الدينية 
ووفق التوقيتات الدستورية والتي تستجيب 
لتطلعات الش�عب يف محاربة الفساد وبسط 
العم�ل  ف�رص  وتوف�ري  القان�ون  س�لطة 
والخدم�ات لعم�وم الش�عب العراقي س�يما 

الطبقات املحرومة.
وقرر الح�ارضون عقد املؤتم�ر العام لحزب 

الدعوة االسالمية يف ارسع وقت ممكن.”
يجيء لق�اء قيادات الدعوة بع�د ازمة تبادل 
اتهام�ات عاصف�ة نهاي�ة االس�بوع املايض 
وصل�ت اىل الراش�ق بالبيان�ات املطولة بني 

جناحي املالكي والعبادي. 
الوطن�ي  االتح�اد  عض�و  ش�دد  كردي�اً، 
الكردس�تاني غازي كاكائي، امس الس�بت، 
عىل أن برهم صالح هو مرشح االتحاد الوحيد 
و«لن يتم تغيريه تحت أية ضغوط«، مش�رياً 
إىل أن حوارات ستجري خالل اليومني املقبلني 
الديمقراط�ي الكردس�تاني إلقناعه�م  م�ع 
بالذه�اب إىل بغداد بمرش�ح واح�د للحزبني. 

وق�ال كاكائ�ي يف حديث صحف�ي إن »هناك 
س�تجري  مس�تمرة  وح�وارات  اجتماع�ات 
خ�الل اليوم�ني املقبل�ني م�ع الديمقراط�ي 
الكردس�تاني لحس�م مواقفن�ا من مرش�ح 
رئاسة الجمهورية وس�نحاول إقناعهم بأن 
بره�م صالح ه�و األج�در واألفضل لش�غل 
املنصب«، مبيناً أن »ما نسعى له هو الوصول 
إىل اتفاق عىل الذهاب إىل بغداد بمرشح واحد 
ه�و بره�م صالح وبح�ال ع�دم الوصول إىل 
اتفاق س�يذهب كل حزب بمرش�حه ويكون 

الحسم بالربملان العراقي«.
وأض�اف، أن »بره�م صال�ح ه�و مرش�حنا 
للمنص�ب ول�ن نغ�ريه تح�ت أي�ة ضغوط، 
واملنصب بحاج�ة إىل برهم صالح كونه رجل 

معروف سياس�يا داخلي�ا ودوليا وهو مؤهل 
للمنص�ب لخدمة العراق«، الفتاً إىل أن »برهم 
صالح لديه تجارب بمناصب اتحادية وداخل 
اإلقلي�م ولديه بصمات تش�هد ل�ه بأنه رجل 
س�يايس محنك وهو من طلبة مدرس�ة مام 

جالل وسيميض بنفس املنهج«.
واشار كاكائي إىل أننا »نضع مصلحة العراق 
فوق جمي�ع املصالح«، مش�دداً عىل »أهمية 
إعادة ترس�يم صالحيات رئي�س الجمهورية 
ألن املمنوح�ة له حالياً ال تنس�جم مع أهمية 
املنصب والحاجة له ضمن املنظومة العراقية 

لتقديم الخدمة الكافية«.
بم�وازاة خط�وة ح�زب طالبان�ي، رد حزب 
بارزان�ي انه س�يعلن عن مرش�حه لرئاس�ة 

الجمهوري�ة قريباً، فيما اس�تبعد ان يحظى 
مرشح االتحاد الوطني برهم صالح بأغلبية 

الثلثني يف الربملان.
ونقل�ت تقاري�ر عن مص�ادر يف الح�زب انه 
»يعتق�د أن املنصب م�ن حصته بعد حصوله 
عىل أكث�ر عدد من املقاع�د الربملانية من بني 

األحزاب الكردية )25 مقعداً(«.
ولفتت انه »ما دام الدستور لم يمنح املنصب 
لحزب معني، فإن التنافس بشأنه مرشوع«، 
الفت�ًا إىل أن »الكلم�ة الفصل س�تكون تحت 
قبة الربملان«. واستبعدت أن »يحظى مرشح 
االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني برهم صالح 
بأغلبية الثلثني يف الربمل�ان، من دون موافقة 
ن�واب الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني«، 

مشرياً إىل أن »جلسة الثالثاء ستثبت من هي 
الجهة القادرة عىل الظفر باملنصب«.

الديمقراط�ي  الح�زب  عض�و  واعت�رب 
الكردس�تاني ماجد ش�نكايل، امس الس�بت، 
أن ذه�اب الحزب�ني الرئيس�ني يف اإلقلي�م إىل 
بغداد بأكثر من مرش�ح لرئاسة الجمهورية 
»سيضعف موقفهما« باملفاوضات عىل ورقة 

املطالب الكردية.
اىل ذلك، كش�ف مصدر س�يايس كردي، امس 
الس�بت، عن اتف�اق والوطني الكردس�تاني 
والديمقراط�ي الكردس�تاني عىل ان يتس�لم 
االخ�ري رئاس�ة االقليم ام�ا االتح�اد فتكون 
رئاس�ة الجمهورية من نصيب املرشح برهم 

صالح.
وذك�ر املصدر ان »هن�اك اتفاق ب�ني الحزب 
الكردس�تاني  الوطني  الديمقراطي واالتحاد 
ع�ىل ان يتّس�لم الديمقراط�ي الكردس�تاني 
رئاس�ة إقليم كردس�تان، مقابل ان يتس�لم 
االتحاد منصب رئيس الجمهورية من نصيب 

مرشحهم الوحيد برهم صالح«.
واضاف ان »املباحثات االخرية التي حدثت بني 
الديمقراط�ي واالتحاد كان الهدف االس�ايس 

منها مللمة البيت الكردي وتوحيده«.
وفيم�ا يخص انس�حاب مال بخيتار بس�بب 
ترش�يح برهم صالح للرئاسة اوضح املصدر 
ان »انس�حاب مال بختيار م�ن اجتماع قيادة 
االتح�اد الوطني بس�بب ترش�يح صالح هو 
بش�كل مؤق�ت، الس�يما وان بخيت�ار كان 
مرشحا لرئاس�ة الجمهورية، إال ان الرّشح 
ال يحظى بدعم ارسة جالل طالباني وزوجته 

القيادية هريو ابراهيم احمد«.
ولف�ت اىل ان »الح�زب الديمقراطي واالتحاد 
الوطني قريبان جدا م�ن تحالف البناء حيث 
يسعون لتش�كيل حكومة تمثل كل املكونات 

العراقية«.

األحزاب الشيعية تكافح االنشقاق لتسمية رئيس الوزراء.. وحزبا طالباني وبارزاني يتنازعان على »اجلمهورية«

مجود يوقف مسار تشكيل احلكومة

       بغداد / المستقبل العراقي

للحكوم�ة  امل�ايل  املستش�ار  كش�ف 
العراقي�ة مظهر محم�د صالح, امس 
الس�بت, ع�ن ”التوقي�ت الدس�توري 
إىل  املالي�ة   2019 موازن�ة  إلرس�ال 
الربملان”, مضيفاً أن “هناك مقرحات 
يف  الخ�ام  النف�ط  مبيع�ات  الس�عار 

املوازنة االتحادية”.
وقال صالح يف ترصيح خاص إنه »تم 

بشكل أويل وأس�ايس مناقشة املوازنة 
املالية للعام املقبل املعدة بش�كل شبه 
نهائ�ي”, مبين�اً ان�ه ”ج�رى نق�اش 
واسع داخل اروقة مجلس الوزراء وان 
الوزراء قام�وا بأخذ مالحظاتهم فيما 
يخص املوازنة املالية”, مرجحاً انعقاد 
اجتم�اع أخ�ر قريب�اً داخ�ل مجل�س 
املوازنة  الوزراء الس�تكمال وانض�اج 
واهدافه�ا لرفعها إىل مجل�س النواب 
بدورتِه الرابع�ة”. ولفت صالح إىل أن 

”حس�ب التوقيت�ات الدس�تورية فأن 
بعد تاريخ )10-ترشين األول-2018( 
يج�ب أن ترس�ل املوازن�ة املالية لعام 
2019 إىل مجلس النواب من أجل البت 

بقرائتها ومن ثم املصادقة عليها”.
ولفت املستش�ار امل�ايل إىل أن ”معظم 
تأت�ي  للموازن�ة  املالي�ة  االي�رادات 
م�ن مبيع�ات النف�ط الخ�ام بنس�بة 
90%”,منوه�اً بأن “امل�ؤرشات األولية 
للموازنة بموجب الباب الس�ادس من 

قان�ون اإلدارة املالي�ة والدي�ن الع�ام 
رقم 95 لس�نة 2004 يجب أن توضع 
أرقام الس�عار النفط باملوازنة بشكل 
أكثر حكمة”. وأس�تدرك صالح القول 
“اإلدارة املالي�ة ال تض�ع أرقاماً عالية 
كونه�ا تأخذ بنظ�ر االعتب�ار تقلبات 
مضيف�اً  األس�ود”,  الذه�ب  س�وق 
أن”الرق�م املقرح لس�عر بي�ع برميل 
النفط الواحد ضمن املوازنة املقبلة هو 
م�ن 55 إىل 60 دوالر وبنس�بة تصدير 

للعراق نحو 4 ماليني برميل يومياً”.
يذك�ر ان وكي�ل وزارة املالي�ة ماه�ر 
حماد جوه�ان أعلن يف نهاية الش�هر 
امل�ايض، ان مس�ودة املوازن�ة العامة 
لس�نة 2019 ركزت عىل توفري فرص 
العم�ل، وتطوي�ر الخدم�ات املقدم�ة 
للمواطنني. وقال جوهان ان “مسودة 
موازن�ة 2019 س�تكون مختلفة عن 
سابقاتها، اذ ركزت عىل ملف الخدمات 
لكل املحافظات حس�ب التخصيصات 

الالزمة له�ا، وعىل توفري فرص العمل 
بشكل واسع”.

واض�اف ان “حج�م االنف�اق يف هذه 
املوازنة اكرب من االيرادات، وقد وصلت 
املوازنة اىل صيغتها االخرية التي سوف 
تراجع من قب�ل املالية اليوم الخميس 
للم�رة االخ�رية ليت�م بعده�ا توزي�ع 
املسودة اىل الرئاس�ات، والجهات ذات 
والربي�ة  النف�ط  ك�وزارات  العالق�ة 
والبن�ك الدويل وغريها”. كما اكد وكيل 

وزي�ر املالي�ة “ان تس�خري النصوص 
القانونية يسهل تطبيق فقرات بشأن 
مش�اريع القطاع الخ�اص، باعتباره 
س�يرسع عجل�ة التق�دم يف الع�راق، 
خاص�ة ان اغلب الدول اب�دت رغبتها 
يف الدخول اىل الس�وق العراقية واقامة 
مش�اريع واس�تثمار مقابل تس�هيل 
عملها”، موضحا ان اس�تقرار الوضع 
االمني سيس�اعد كثريا بنجاح تطبيق 

فقرات املوازنة.

املستشار االقتصادي للحكومة يعلن عن مقرتح العتامد )55( دوالرًا لربميل النفط بموازنة 2019

        بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت تقارير صحفية، ان مصري اكثر من الف 
تركماني�ة اختطفه�ا »داعش« م�ازال مجهوال 
لغاية االن، فيما اش�ارت اىل ان جهات تركمانية 
اتهمت الحكومة العراقية ب�«التقصري« بش�أن 

ملف املختطف�ات. وقالت التقاري�ر ان »مصري 
م�ازال أكث�ر من أل�ف فت�اة تركماني�ة عراقية 
مختطفة من قبل عن�ارص تنظيم داعش عقب 
احت�الل التنظيم منطقة تلعف�ر يف نينوى، ذات 
األغلبي�ة الركماني�ة، ومنذ صي�ف عام 2014، 
مجه�وال لغاي�ة االن«، مبينة ان�ه »ال الحكومة 

وال  احتجازه�ن،  أماك�ن  تع�رف  العراقي�ة 
املؤسس�ات واملنظمات الحقوقية واملدنية تملك 
الطريقة الناجعة للتواصل معهن وتحريرهن«. 
حكومة كردس�تان: داعش يعيد تنظيم نفس�ه 
باملناط�ق الت�ي انس�حبت منه�ا البيش�مركة 
»تركم�ان اييل« يدعو إلرشاك »القومية الثالثة« 

بالق�رارات املصريي�ة يف الع�راق واضاف�ت ان 
»جهات تركمانية عديدة تتهم الحكومة العراقية 
بالتقصري بش�أن ملف متابع�ة املختطفات من 
املك�ّون الركمان�ي«، مش�رية اىل ان »الحكومة 
تؤكد أن قواتها العس�كرية واالس�تخباراتية لم 

تتمكن من الوصول إىل أثر واضح لهن«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن الناطق باس�م وزارة الداخلية العميد س�عد 
مع�ن ، عن ضبط اعداد كبرية م�ن ابراج االنرنت 
التابع�ة لتنظي�م “داع�ش” االجرام�ي يف املوصل 

وقال مع�ن يف بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، 
ان »الفري�ق التكتيك�ي التاب�ع لخلي�ة الصق�ور 
اإلس�تخبارية – نين�وى العامل�ة ضم�ن وكال�ة 
اإلس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادي�ة التابع�ة 
لوزارة الداخلية بالتعاون مع قيادة رشطة نينوى 

تمكنت من ضب�ط اعداد كبرية من ابراج اإلنرنت 
التابع�ة لتنظي�م ) داعش( االجرام�ي والذي كان 
يس�تخدمها خ�الل ف�رة س�يطرته املظلمة عىل 
مدينة املوصل لتأمني اتصاالته«. واضاف معن ان 
»عملي�ة الضبط تمت بناءاً عىل اعرافات قضائية 

لعنارص )داع�ش( االجرامي، مبين�ًا »انهم قاموا 
بتفكيكه�ا و اخفائها قبل بدء مع�ارك التحرير«. 
واش�ار معن اىل ان�ه “تم ضبط االب�راج داخل دار 
تع�ود الح�د عن�ارص “داع�ش” يف منطق�ة ح�ي 

اإلنتصار يف الجانب األيرس ملدينة املوصل.

        بغداد / المستقبل العراقي

العب�اس  فرق�ة  قي�ادة  أعلن�ت 
تق�رب  منع�ت  انه�ا  القتالي�ة، 
مجامي�ع ارهابي�ة م�ن الحدود 
اإلداري�ة بني محافظت�ي كربالء 
ه�ذه  ان  مبين�ة  والرم�ادي، 
املجاميع كانت تخطط الستهداف 

الزوار خالل عاشوراء.

وقال�ت الفرق�ة يف بي�ان تلقت�ه 
»املستقبل العراقي« انها »منعت 
تق�رب مجامي�ع ارهابي�ة م�ن 
اإلدارية ب�ني محافظتي  الحدود 
ان  كرب�الء والرم�ادي«، مبين�ة 
»تلك املجاميع كانت تروم تنفيذ 
عملي�ات ارهابي�ة ض�د زائ�ري 
الع�ارش من مح�رم وكم�ا بينه 
تصوير قسم الرصد واإلستطالع 

التابع للفرقة«.وم�ن املتوقع أن 
يص�ل ع�دد ق�وات الفرق�ة التي 
الزي�ارة  حماي�ة  يف  ستش�ارك 
األربعيني�ة خمس�ة آالف مقاتل 
يوزع�ون عىل الواجب�ات األمنية 
املرسومة من قبل قيادة العمليات 
التابعة لوزارة الدفاع والواجبات 
الخدمي�ة املع�دة من قب�ل قيادة 

الفرقة لخدمة الزائرين.

تقارير تكشف عن »مصري جمهول« ألكثر من »1000« تركامنية 

القوات األمنية تضبط عددًا من ابراج االنرتنت العائدة لـ »داعش« يف املوصل

فرقة العباس: منعنا جماميع ارهابية من التقرب لكربالء 
        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن املتحدث باسم مركز اإلعالم األمني 
العمي�د يحي�ى رس�ول، امس الس�بت، 
ع�ن انط�الق عملية عس�كرية واس�عة 
لتفتيش  العش�ائري  الحشد  بمش�اركة 
صحراء محافظات صالح الدين واالنبار 
ونين�وى. وق�ال رس�ول يف بي�ان تلقته 
»املس�تقبل العراقي« ان »قطعات قيادة 

عمليات الجزيرة والقطعات امللحقة بها 
والحش�د العش�ائري انطلقت يف عملية 
واس�عة لتفتيش الصح�راء التي مابني 
محافظات صالح الدين واالنبار ونينوى 

باتجاه الحدود العراقية – السورية«.
واضاف رسول ان »العملية انطلقت من 
س�بعة محاور«، مش�ريا اىل ان »طريان 
وطائ�رات  الجوي�ة  والق�وة  الجي�ش 

التحالف تساند تلك القطعات«.

إطالق عملية عسكرية واسعة لتفتيش صحراء ثالث حمافظات

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن الحش�د الش�عبي، ام�س الس�بت، 
انطالق عملية عس�كرية واس�عة ملالحقة 
فلول داع�ش يف جبال حمرين رشق صالح 

الدين.
ونقل اعالم  الحشد الشعبي عن آمر اللواء 
الثامن والثمانني يف الحش�د ونس الجبارة، 
ان�ه “بناء ع�ىل معلوم�ات اس�تخباراتية 
تفيد بتواجد عنارص داعش داخل سالسل 

جب�ال حمري�ن حيث رشعت ق�وات اللواء 
وبمس�اندة من قيادة رشطة صالح الدين 
بعمليات تفتيش واسعة ملالحقة الدواعش 

.“
واضاف، ان “قاطع عمليات جبال حمرين 
يمث�ل عقدة صعبة الن�ه يتميز بتضاريس 
وع�رة جعل�ت من�ه وك�رآ آمن�ا لعن�ارص 
داعش”, الفتا اىل ان “جبال حمرين تحتاج 
اىل عمليات واسعة ومكثفة لتطهريها من 

فلول داعش”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة جنايات الرصافة املختصة 
بقضايا النزاهة حكمني بالحبس الش�ديد 
ملدة سنتني عن كل حكم بحق نائب األمني 
العام ل�وزارة الدفاع األس�بق زيد القطان 

إلحداثه رضراً باملال العام. 
وقال القايض عبد الستار بريقدار املتحدث 
 « ان  االع�ىل  القض�اء  ملجل�س  الرس�مي 
املحكمة نظرت دعويني اثنني للمتهم أدين 
بهم�ا بارتكاب�ه مخ���الف�ات يف العقود 
املربم�ة مع الرشكات املتعاقدة مع الوزارة 

إثناء توليه املنصب«.

واضاف بريق�دار أن »املحكم�ة وجدت ان 
بالعق�د  االوىل  ارتك�ب مخالفت�ني  امل�دان 
امل�ربم بني الوزارة ورشك�ة )مري(  لتجهيز 
وح�دات الجيش باألرزاق الجافة والطرية، 
واملخالفة الثانية يف العقد املربم مع رشكة 
)زهور ن�وروز( لتجهيز اللواء الثاني فوج 
حماي�ة املنش�آت النفطية بمواد إعاش�ة 

أللف منتسب ».
مبين�اً أن »املحكمة وجدت ان االدلة كافية 
الدانة املت����هم وف�ق احكام املادة  340 
واص�درت  الع�����قوب�ات  قان�ون  م�ن 
احكامها بالحبس الش�ديد ملدة سنتني عن 

كل حكم«.

احلشد الشعبي: انطالق عملية عسكرية واسعة
 لتطهري جبال محرين

جنايات الرصافة: احلبس أربع سنوات لنائب األمني 
العام لوزارة الدفاع األسبق



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1752( االحد  23  ايلول  2018 حمليات3

 

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلضن رئيس لجنضة اعمار املناطضق املتضررة يف محافظة نينوى 
مزاحضم الخياط، عن اعادة بنضاء وتأهيل 10 االف منزل يف املوصل 
القديمة.وقال الخياط يف ترصيح اطلعت عليه »املستقبل العراقي« 
إن ”لجنضة اعمار املناطق املتررة خصصت مبالغ النشضاء هذة 
املنازل وتأهيل البعض منها بخربة عراقية وبالتعاون مع رشكات 
حكومية”.واضضاف الخياط ان “مدة البناء سضتكون يف اقل من 6 
اشهر من اجل اعادة العوائل النازحة بعد استتباب االمن يف عموم 

املنطقة.

   بغداد / المستقبل العراقي

شضارك محافظ البنك املركزي عيل العالق يف اجتماع الدورة الض42 
ملجلس محافظضي املصارف العربيضة املركزية ومؤسسضات النقد 

العربية يف العاصمة األردنية عمان.
وذكضر بيان للبنك تلقته »املسضتقبل العراقي«، أن »العالق شضارك 
باالجتماع الذي حضره بصفة مراقب من جامعة الدول العربية 
واألمانضة العامة ملجلضس التعاون لضدول الخليج العربيضة واتحاد 
املصارف العربية واتحاد هيئات األوراق املالية العربية ومجموعة 
العمضل املايل ملنطقة الرشق األوسضط وشضمال افريقيا، فضال عن 
حضضور املضدراء التنفيذيضن العضرب لدى صنضدوق النقضد والبنك 

الدولين واملدير العام لبنك التسويات الدولية«.
وأضضاف البيضان أن »االجتماع ناقضش التطورات النقديضة واملالية 
واالقتصاديضة اإلقليمية والدوليضة وتداعياتها عىل الضدول العربية 
فضضال عضن مناقشضة تعزيضز االئتمضان للمرشوعضات الصغضرة 

واملتوسطة وملفات الشمول املايل ودعم القطاع املرصيف العربي.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنضت وزارة الرتبية، زيادة عضدد املقبولن يف مضدارس املتميزين 
وكلية بغداد، اىل 4622 طالبا.

وذكضر بيان للضوزارة تلقته »املسضتقبل العراقي«، انه »اسضتجابة 
ملناشدات املواطنن، تقرر زيادة عدد املقبولن يف مدارس املتميزين 
وكليضة بغضداد اىل 4622 طالبا«، موضحا ان »هضذا االمر للقبول يف 
مدارس املتميزين وثانوية كلية بغداد ضمن الطاقة االسضتيعابية 

لتلك املدارس«.
واوضضح أنه »بعد اجضراء االحصائيضات الكاملة بشضأن الدرجات 
املتحققة يف االختبارات تضم تحديد درجة النجاح يف التحصييل من 
45% فما فوق ودرجة نجاح امتحان القدرات من 40% فما فوق«، 
مبينا ان »عدد املسضتفيدين االضايف من الطلبة أصبح 1996 طالبا 
وطالبضة تم اضافتهضم اىل الطلبة املقبولن، وبالتضايل أصبح العدد 
الضكيل للمقبولن مع الوجبة االوىل للعضام الداريس الحايل )4622( 

طالبا«.
واشار اىل ان »هذه الزيادة تأتي تأكيدا الهتمام الوزارة باملتفوقن 
من الطلبضة األعزاء واعطائهم الفرصة املناسضبة لرفع املسضتوى 

العلمي لهم وتطوير قابلياتهم لخدمة وطننا.

   بغداد / المستقبل العراقي

أمانضة بغضداد، عضن إجراءاتهضا  كشضفت 
إلستقبال فصل الشتاء، فيما أكدت إنشاء 
53 خطاً للطوارئ يف حال تجاوزت كميات 
االمطضار القضدرة االسضتيعابية للشضبكة.

وذكضرت األمانة يف بيان تلقت »املسضتقبل 
العراقي« نسضخة منضه، أن »2284 عامالً 
يف مجضال املجضاري و 291 الية تخصصية 
تنوعت ما بن 144 آلية صاروخية و247 
آلية شضافطة شضاركت يف حمالت تسضليك 
املجضاري  وتنظيضف خطضوط ومحطضات 
املنتضرشة يف عمضوم مدينضة بغضداد ولعدة 
اشهر استعداداً ملوسضم األمطار«.وأضاف 
البيضان، انه »تضم اصالح 198 تخسضفاً يف 
شضبكة املجضاري خضالل االشضهر القليلضة 
املاضيضة«، الفتضًا إىل ان »شضبكة املجاري 
دعمضت بض53 خطاً للطوارئ تفتح يف حال 
تجاوز كميات االمطار القدرة االستيعابية 

للشبكة.

أمانة بغداد تكشف 
عن اجراءاهتا 

إلستقبال فصل الشتاء

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيأة املنافذ الحدودية، عضن ضبط عجلة محملة بض«أدوية 
برشية« مخالفة للضوابط ومرسضمة جمركياً دون موافقة وزارة 

الصحة يف منفذ طريبيل الحدودي.
وذكرت الهيأة يف بيان تلقت »املسضتقبل العراقي« نسخة منه، أنه 
»تضم ضبط شضاحنة محملة بمضادة )أدوية برشيضة مختلفة( من 
قبل شضعبة البحضث والتحري خضارج الحرم الكمرگضي بعد أنجاز 

املعامالت، وذلك لعدم وجود موافقات رسمية بدخولها«.
وأضضاف، أنه »بعضد تدقيق الشضاحنة وما تحتويه تبضن ان لجنة 
الكشضف الجمركي بعد موافقة ممثل الصحة قامت برتسيم مادة 

االدوية املختلفة بدون كتاب موافقة من وزارة الصحة«.
ولفضت إىل »عضرض املوضوع أمضام أنظار قضايض محكمة تحقيق 
الرطبضة لغضرض اتخاذ االجضراءات القانونية بحضق املقرصين من 

مركزّي جمرك وصحة طريبيل.

ضبط شاحنة حمملة بأدوية 
خمالفة يف منفذ طريبيل

    بغداد / المستقبل العراقي

املاضيضة  الفضرتة  وخضالل  مسضتمر  بسضعي 
وبالتنسضيق مع السضيد املحافظ ومديرية ماء 
البضرصة .. ارشف )الحاج ابضو عمار املياحي ( 

عضو مجلس املحافظة.
ارشف عضىل عمليضة تنظيف 
مضرشوع ابضو صخضر وذلك 
ايذانضا لقضرب وصضول مضاء 
البدعضة ملنطقضة ابي صخر 
والتي عانت كثرا من شحة 
امليضاه وبجهضد طوعضي من 
ابنضاء منطقضة ابضي صخر 
الغيضارى الذين بذلضوا جهدا 
تنظيضف  اجضل  مضن  كبضرا 

املرشوع .. 
الحاج ابو عمار اكد أن العمل 
سوف يسضتمر ليوم السبت 
عمليضة  الكمضال  ايلضول   22

التنظيف بصورة كاملضة حتى يكون املرشوع 
جاهضزا السضتالم ميضاه البدعضة ملنطقضة ابي 
صخر مشضددا عىل اهميضة تذليل كل العقبات 
من اجل حل مشكلة اهايل منطقة ابي صخر 
.. وقد قدم شضكره وامتنانه لكل من ساهم يف 

هذا العمل الوطني خدمة للصالح العام.

بالتنسيق مع حمافظ البصرة ومديرية املاء

عضو جملس املحافظة احلقوقي غانم محيد 
يرشف عىل عملية تنظيف مرشوع ابو صخري

    المستقبل العراقي / منى خضير عباس  

قضال مصضدر اعالمضي يف الهيأة العامضة للميضاه الجوفية ان 
»الهيأة سعت عىل تكثيف جهودها واستنفار كافة طاقاتها 

ملسضاعدة  الجنوبيضة  املحافظضات  يف  وخاصضة 
املواطنن عىل توفر املياه يف املناطق البعيدة عن 
املياه السضطحية واملساهمة املبارشة يف القضاء 
عىل ظاهرة شضحة املياه  مبينا انه »يف محافظة 
النجضف االرشف نظضراً لقلضة املياه الضواردة من 
شضط املشضخاب وجفاف نهر العاريف يف املحاجر 
الرشقيضة / قضاء املناذرة بضارشت الهيأة بحفر 
عضضضضدد من االبار العادة الحياة اىل بساتن هذه 
املنطقة حيضث تم انجاز حفضر )13( برئ بجهود 
العاملضن يف فرقضة حفضر )75( العاملضة يف فرع 
النجضف االرشف لالسضتفادة من ميضاه هضضضذه 
االبضار لالغضراض املنزليضة باالضافضة اىل سضقي 
املزروعات التضي عضضانت من الجفاف وكضضضذلك 
حديضث  يف  املصضدر  الحيوانات«.واكضدر  ارواء 

لض«املسضتقبل العراقي«، عىل »توفضر املياه يف مناطق اخرى 
مضن محافظة النجف االرشف وخاصة العباسضية / منطقة 
طرب سضيد جواد حيث تم انجضاز )26( برئ يف املنطقة بجهود 
العاملضن يف فرقة حفضر )75( وبانتاجية 5 لرت / ثا لسضقي 

البسضاتن وارواء الحيوانضات والتقليل من معانات املواطنن 
بعد ظاهرة شضحة امليضاه التي شضهدتها املحافظة نتيجضضة 
لقلضة مصضادر املياه وارتفضاع درجات الحضرارة خالل فصل 
الصيضف ».واضاف انه »قضد بلغ عضضضدد االبضار املنجزة منذ 
بداية حملة ابار شضحة املياه يف محافظة النجف 
االرشف )57( برئ منضذ االول من حزيران وحتى 
شهر ايلول والزال العمل مستضضضمر يف هضضضضذه 
الحمضضضلة نظرا الهميتها ومضضضالمستها لحياة 
املواطنضن مبارشة وقد توزعت هضضضذه االبار يف 

اقضية ونواحي مختلفة من املحافظة ».
وتابضع »ففي قضاء املناذرة تضم انجاز )16( برئ 
ويف قضاء العباسية انجزت الهيأة العامة للمياه 
الجوفيضة خضضضضضالل هضذه الحملضة )26( بضرئ 
وباعماق مختلفة وكضضذلك تم انجضضاز )3( ابار 
يف ناحيضضضة الحيدريضة و)12( بضرئ يف ناحيضضضة 
القادسضيضضة بجهود فرقتي حفر )75( و)101( 
سضعياً من الهيضأة يف الوصول اىل نسضب االنجاز 

املطلوبة يف حفر االبار .

املياه اجلوفية تعلن انجاز »13« بئرًا ملعاجلة شحة املياه يف النجف

    بغداد / المستقبل العراقي

الجنوبيضة  الكوريضة  الحكومضة  قدمضت 
الدوليضة  الوكالضة  خضالل  مضن 
وهي  )كويضكا(  للتعضضضضضضضضضضضضضاون 
مؤسسضة حكوميضة, منحضة قدرها )8( 
تدريبضي  مليضون دوالر، إلنشضاء مركضز 

للطاقضات املتجضددة للقطاعضن الخاص 
والعام«. 

وافضاد بيضان للضوزارة تلقته »املسضتقبل 
العراقضي » انه »قضد زار وفد الوكالة مقر 
وزارة الكهرباء بمعية السضفارة الكورية 
الجنوبيضة واجتمع باملختصن يف قسضم 
الطاقضات املتجضددة بحضضور مدير عام 

دائرة التخطيط والدراسات عالء صيهود 
ومعاون مدير عام الدائرة املذكورة قاسم 

كاظم«.
واضاف البيان انه »تم خالل اللقاء وملدة 
يومضن التباحث حول إلية إنشضاء املركز 
املذكور، فضال عضن اختيار موقع يف احد 
بنايات مقر دائضرة التدريب والتطوير يف 

منطقة الوزيرية وهي إحدى تشضكيالت 
وزارة الكهرباء، وتعهضدت الوكالة بأنها 
سضتبارش باملضرشوع مطلع عضام 2020 
وسضتقوم بتأهيل البناية ونقضل املعدات 
الخاصضة بالتدريب التي سضيتم نصبها، 
ومضن املؤمضل انجضاز املركضز نهايضة عام 

.2022

الكهرباء تعلن عن منحة من احلكومة الكورية اجلنوبية لبناء مركز تدريبي للطاقات املتجددة

    بغداد / المستقبل العراقي

صضادرات  إن  بالقطضاع  مصضدران  قضال 
النفضط مضن جنضوب العراق تتجضه صوب 
مسضتوى قيايس مرتفع هذا الشضهر مما 
يعضزز مؤرشات التضزام ثاني أكرب منتج يف 
أوبضك باتفاق زيادة املعروض وأن القالقل 

املحلية ال تؤثر عىل الشحنات.
وتفيضد بيانات تتبع السضفن التي جمعها 
جنضوب  صضادرات  أن  بالقطضاع  مصضدر 
العضراق يف التسضعة عرش يومضا األوىل من 
سضبتمرب أيلضول بلغت 3.6 مليضون برميل 
يوميا يف املتوسضط بزيضادة 20 ألف برميل 
يوميا عن مسضتوى أغسضطس آب البالغ 
3.58 مليون برميل يوميا وهو املسضتوى 

القيايس املرتفع القائم حاليا.
تأتي الزيادة عقب اتفضاق يونيو حزيران 
بن أوبك واملنتجضن املتحالفن معها عىل 
تعزيز املعروض بعد أن كبحوا اإلنتاج منذ 

2017 لترصيف تخمة.
ويف أغسضطس آب نفذ العضراق ثاني أكرب 

زيضادة يف إنتضاج دول أوبضك مضع تراجضع 
شضحنات إيضران التضي تواجضه عقوبضات 
ثضان  مصضدر  مجددة.وقضال  أمريكيضة 
إن  أيضضا  الشضحنات  يرصضد  بالقطضاع 
متوسضط صضادرات الشضهر الحضايل بلضغ 
3.6 مليضون برميل يوميا بفضل سالسضة 

العمليضات يف مرافضئ التصديضر ويف ظضل 
عدم تأثضر التدفقات بالتظاهرات واعمال 
العنضف التي شضهدتها محافظضة البرصة 
األيضام املاضية.وقال هضذا املصدر »كانت 
هناك مخاوف مضن أن تصل االحتجاجات 

إىل املرفأ.. لكن حتى اآلن ال يوجد تأثر

صادرات نفط اجلنوب تتجه ملستوى قيايس 
مرتفع يف أيلول

بدء إعادة وتأهيل »10« االف منزل 
مترضر يف املوصل القديمة

العراق يشارك باجتامع حمافظي 
املصارف العربية املركزية يف االردن

الرتبية تزيد عدد املقبولني يف مدارس 
املتميزين وكلية بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

عطضوان  املهنضدس  بغضداد  محافضظ  اسضتقبل 
العطوانضي وفدا ضضم وجهاء وشضيوخ منطقة 
السضعادة والكرامضة التابعضة لقضضاء املعامضل 
واوعز بتقديم كافة التسضهيالت االدارية والدعم 

اورده  بيضان  ويف  الخدمي.العطوانضي 
مكتبه االعالمي اعرب عن سعادته بهذا 
اللقاء مبينضا حجم املعاناة التي تعانيه 
هضذه املنطقة بسضبب سضوء الخدمات 

فضال عن مشكلة عائدية االرض.
مؤكدا بان املحافظة مسضتمرة بتقديم 
الخدمات لهذه املنطقة رغم انها تابعة 

ملحافظة دياىل.
ولفت السيد املحافظ اىل اننا بذلنا جهدا 
كبضرا واسضتصدرنا قرار مضن مجلس 
محافظة بغداد برورة التحاق هاتن 

املنطقتضن بمحافظضة بغضداد لتكضون جزء من 
قضاء املعامل بعد التحديث الجديد.

مجلضس  يمثضل  وفضد  ارسضلنا  باننضا   « واردف 
محافظضة بغضداد اىل محافظضة ديضاىل لغضرض 
اسضتصدار قرار برورة عائدية والتحاق هذه 
املنطقضة اىل محافظضة بغضداد كونهضا مالصقة 

للعاصمضة والتوجضد هنضاك فواصضل طبيعيضة 
تفصلهضا عنهضا موضحضا بضأن الكهربضاء واملاء 
والخدمات وكل مايتطلب العمل يف هذه املنطقة 
مرتبط بمحافظضة بغداد. واشضار العطواني اىل 
ان هنضاك مشضكلة مهمة تم االسضتماع لها خالا 
اللقضاء االوهضي بطاقة السضكن حيث تضم تبليغ 
اهايل املنطقضة بأسضتبدال البطاقة من 
محافظة ديضاىل حيث تضم الرتيث بهذا 
القضرار بعضد ان قمنا باالتصضال بقائد 
عمليات بغداد والقادة االمنين كما تم 
االتفاق عىل اسضتصدار بطاقة بعنوان 
عضام يشضمل هضذه املنطقضة يف محلة 
799 كمضا هو الحضال يف قضاء املعامل 
لحضن اتخضاذ االجضراءات الالزمضة من 
قبل مجلضس الوزراء لغضرض الحاقها 
بالعاصمة بغية تقديم كافة الخدمات 

من املاء والكهرباء وقص الشوارع .

حمافظ بغداد يستقبل وفدًا من وجهاء وشيوخ 
منطقة السعادة والكرامة

    البصرة / المستقبل العراقي

نفضى محافظ البرصة, اسضعد العيداني, اقامة سضد 
شمال جزيرة السندباد الواقعة وسط شط العرب.

وقضال العيدانضي يف بيضان مقتضب تلقت«املسضتقبل 
العراقضي« نسضخة منضه, انه »لضن يكون هناك سضد 
يف املحافظضة إال بعضد استشضارة خضرباء وتصميضم 
املخططات وتحديد املكان املناسضب له لنحدد بعدها 

عملية الرشوع بتنفيذ السد«.
واكد العيداني, ان »كل األخبار املتداولة عىل صفحات 
مواقضع التواصضل االجتماعي ليس لهضا حقيقة عىل 

أرض الواقع.

حمافظ البرصة ينفي انشاء سد شاميل 
جزيرة السندباد

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنضت رشكة توزيضع املنتجضات النفطية، نجضاح خطتها 
لزيارة العارش من محرم، فيما اعلنت تجهيز كربالء بض 16 

مليون لرت بنزين وگاز  خالل زيارة مراسيم عاشوراء.
وقضال مدير عضام رشكة توزيضع املنتجضات النفطية كاظم 
مسر ياسن يف بيان ورد لض«املستقبل العراقي«، ان«حجم 
التضي جهضزت ملحافظضة واملواكضب  النفطيضة  املشضتقات 
والحسينيات واالفران واملخابز واملولدات الكهربائية، بلغت 
اكثضر من 9 مليون لرت من مضادة البنزين و7 مليون لرت من 
مادة زيت الغضاز ) الكاز( واكثر من 700 الف لرت من مادة 
النفط االبيض، فيما خصصت اكثر من 150 سضيارة كبرة 

مقسمة بن باصات وشاحنات )لوري( لنقل الزائرين من 
كربالء اىل باقي املدن«.

واضضاف، ان«املجهضز الفعضيل لالفضران املجضازة واملخابضز 
واملواكب والهيئات الحسينية واملولدات، بلغ اكثر من 250 
الضف لرت مضن النفط االبيضض واكثر من 125 الضف لرت من 
مادة زيضت الغاز واكثر من 115 الف اسضطوانة غاز، الفتا 
اىل اسضتخدام اكثضر من 550 اليضة يف مجال توزيضع الوقود 
ونقله«.واشضار مدير عضام رشكة التوزيضع اىل، ان«الخطة 
شضملت تشضكيل فرق عمل لكل مدينة كربالء املقدسضة«، 
موضحضا ان«الخطضة نفضذت بجهضد برشي قوامضه 1250 
موظف من فرع كربالء والفروع االخرى الساندة والوكالء 

الرسمين لها.

املنتجات النفطية: جهزنا كربالء بـ »16« مليون 
لرت بنزين وكاز خالل الزيارة

    بغداد / المستقبل العراقي

نها من ضبط خروقاٍت  كشضفت دائرة التحقيقات يف هيأة النزاهة عن تمكُّ
وتجضاوزاٍت بأكثر من ثمانية مالين دوالٍر أمريكضي يف عقٍد مربٍم بن إدارة 

مطار النجف األرشف الدويلِّ وإحدى الرشكات األهلية.
دت أنَّ الفريق  وذكر بيان للنزاهة تلقته »املستقبل العراقي«، ان »الدائرة أكَّ
ذ عمليَّة  املؤلضف يف مكتب تحقيق النجف لتدقيق اعمال مشضاريع املطار نفَّ
رٍة ملعاملة تسضليٍف إلحدى  ة صدوٍر ُمزوَّ ضبٍط لخطابات ضماٍن وكتب صحَّ
الضرشكات املتعاقدة للقيام بتوفضر الحماية األمنية للمطضار، تم بموجبها 

منح الرشكة مبلغ ثمانية مالين و322 ألف دوالر كسلفة تشغيلية«.
وأوضحت دائرة النزاهة، يف معرض حديثها عن تفاصيل القضية، بحسضب 
البيان، أنَّ »الفريق، الذي انتقل إىل املطار؛ لتدقيق سجالت حسابات األعمال 
ن من ضبط أصل معاملة التسضليف ونسخ  ُذ فيه، تمكَّ واملشضاريع التي ُتنفَّ

ع مع رشكة الحماية«. الكتب واملخاطبات والعقد املُوقَّ
ولفتضت اىل ان »التحقيقضات األوليضة للفريق قضادت اىل منضح املبلغ املذكور 
للرشكة بموجب صكن تمَّ دفعهما خالل يوٍم واحٍد، ولم يتم تجهيز املطار 
بضأيٍّ من املواد التي تمَّ االتفاق عليها عند توقيع العقد، رغم مرور أكثر من 

سنتن عىل ذلك.

النزاهة تضبط خروقات
 وجتاوزات بأكثر من )8( ماليني دوالر 

يف أحد عقود مطار النجف



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1752( االحد  23  ايلول  2018 اعالنات4

مجهورية العراق
وزارة النقل

الرشكة العامة ملوانئ العراق
اعالن مزايدة رقم   2017/3/51قسم االمالك واالرايض

لبيع عقارات يف منطقة املعقل
تعلن الرشكة العامة ملوانئ العراق احدى تشكيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة العلنية لبيع العقارات البالغ 
عددها )3( عقار  ملس�تحقيها واملبينة ارقامها واوصافها ادناه للمرة الثالثة اىل عموم املواطنني لعدم تقدم 
راغب وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل وخالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من 
اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرس�مية التي س�تجري يف تمام الساعة العارشة صباحا   2018/10/8 
يف ش�عبة الخدمات الس�كنية ويف حالة وجود عطلة رس�مية يصار لليوم الذي يليه فعىل الراغبني باالش�راك  
يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل ش�عبة الخدمات الس�كنية يف هذه  الرشكة واالطالع عىل رشوط املزايدة 
مس�تصحبني معهم املستمس�كات التالية )هوية االحوال املدنية  شهادة الجنس�ية  مصورة  بطاقة السكن  
مصورة  ودفع تأمينات بنسبة 5% من القيمة املقدرة للعقار بصك مصدق ألمر الرشكة العامة ملوانئ العراق  

وتتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن %2

مجلس القضاء االعىل 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

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

االتحادية 
العدد 2979 / ش2 / 2018 

التاريخ 17 / 9 / 2018 
اىل / املدع�ى عليه ) وضاح مش�عان 

عواد ( 
م / اعالن 

ملقتضيات حس�م الدع�وى الرشعية 
املرقم�ة بالع�دد اع�اله واملقامة من 
قب�ل املدعية ) رس�ل مصطفى كريم 
( والتي موضوعها ) نفقة مس�تمرة 
( وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب 
اش�عار قس�م التبليغات القضائية – 
عليه قررت املحكمة تبليغك بواسطة 
صحيفت�ني يوميتني بموع�د املرافعة 
2018 ويف حال�ة   / 10 املواف�ق 1 / 
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب 
عنك س�تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا حسب االصول .
القايض 

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

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف كنعان 

العدد 217 / ش / 2018 
التاريخ 13 / 9 / 2018 

اىل / املدع�ى علي�ه / س�اهر قاس�م 
محمد عيل الربيعي 

اعالن 
بن�اءا ع�ىل الدع�وى املرقم�ة اع�اله 
واملقامة ام�ام هذه املحكمة من قبل 
املدعية ) مها رش�يد زيدان ( ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ يف مركز رشطة كنعان 
واشعار مختار حي العروبة لذا قررت 
تبليغك بصحيفتني يوميتني  املحكمة 
محليتني للحض�ور اىل هذه املحكمة 
صب�اح ي�وم 26 / 9 / 2018 وعن�د 
ع�دم الحضور او ارس�ال م�ن ينوب 
عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

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

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

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ 12 / 8 / 2018 
اعالن مفقود 

اسم املفقود / وسام عماد حميد 
 ( قدم�ت   2018  /  8  / بتاري�خ 12 
والدت�ك ( املدع�وة ) ابتس�ام محم�د 
عي�دان ( تطل�ب في�ه نصبه�ا قيمة 
علي�ك لكون�ك خرجت بتاري�خ 8 / 2 
/ 2016 ول�م تعد لح�د االن لذا تقرر 
تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة ويف حالة 
ع�دم حض�ورك خالل خمس�ة عرش 
يوم من اليوم الثاني من تاريخ النرش 
س�وف تنص�ب والدت�ك قيم�ة عليك 

الدارة شؤونك .
القايض 

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

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

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 15 / 7 / 2017 
اعالن مفقود 

اىل املفقود / منذر اسماعيل ابراهيم 
قدم�ت   2018  /  7  /  15 بتاري�خ 
) والدت�ك ( املدع�وة ) حمدي�ة ع�يل 
اس�ماعيل ( تطلب فيه نصبها قيمة 
علي�ك لكون�ك خرجت بتاري�خ 1 / 3 
/ 2007 ول�م تعد لح�د االن لذا تقرر 
تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة ويف حالة 
ع�دم حض�ورك خالل خمس�ة عرش 
يوم من اليوم الثاني من تاريخ النرش 
س�وف تنص�ب والدت�ك قيم�ة عليك 

الدارة شؤونك .
القايض 

فالح حسن هادي

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

االتحادية 
محكمة بداءة بعقوبة 

العدد 1163 / ب1 / 2018 
التاريخ 18 / 9 / 2018 

اعالن 
اىل / املدعى عليه / عالء رحمن شاهني 

اقام عليك املدعي عيل احمد سالم – امام 
هذه املحكم�ة الدعوى البدائي�ة بالعدد 
اعاله طلب فيها الحكم بالزامك بتسديد 
املبلغ الذي بذمت�ك والبالغ ) 000 ، 200 
، 7 ( س�بعة مالي�ني ومائت�ا ال�ف دينار 
اىل املدع�ى عليه اع�اله وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف 
مرك�ز رشط�ة محم�د الس�كران / بني 
س�عد العريف س�اهر احم�د كامل يف 3 
/ 9 / 2018 واش�عار مخت�ار منطق�ة 
قرية نهر البس�تان املدع�و حيدر صبيح 
ش�اهني يف 3 / 9 / 2018 املص�دق م�ن 
املجل�س املح�يل لناحي�ة االم�ام محمد 
الس�كران قررت هذه املحكم�ة تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني 
للحضور امام هذه املحكمة يف الس�اعة 
التاسعة من صباح يوم 26 / 9 / 2018 
ويف حال تبلغك وعدم الحضور او ارسال 
من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

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

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد / بال 
التاريخ 13 / 9 / 2018 

اعالن مفقود 
اىل املفقود / ليث صالح عيل 

بتاريخ 13 / 9 / 2018 اقامت ) والدتك 
( املدعوة ) مري�م محمد عدوان ( تطلب 
فيه نصبه�ا قيمة علي�ك لكونك خرجت 
بتاري�خ 25 / 11 / 2015 ول�م تعد لحد 
االن ل�ذا تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية 
ويف حال�ة ع�دم حضورك خالل خمس�ة 
عرش ي�وم من الي�وم الثاني م�ن تاريخ 
النرش س�وف تنصب والدتك قيمة عليك 

الدارة شؤونك .
القايض 

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

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ه نقاب�ه املهندس�ني 
العراقي�ني ف�رع النجف باس�م ) اس�عد 
عب�د الزهره مهدي ( والت�ي تحمل رقم 
مدن�ي  اختص�اص   101295 انتس�اب 
الدرجه الهندس�يه مجاز ع�ىل من يعثر 

عليها تسليمها ىل جهة االصدار

محكمة جنح البرصة
العدد:156/ج2017/2
التاريخ: 2018/9/18

اعالن 
اىل املته�م اله�ارب / ضيغم عباس الزم وعقيل ش�اه 

شرب حسني
حيث تبني إنكم مجهول�ني اإلقامة والعنوان، وكونكم 
مطلوب�ني امام ه�ذه املحكم�ة يف القضي�ة الجزائية 
املرقم�ة 156/ج2017/2 وف�ق اح�كام امل�ادة )453 
من قانون العقوبات( فقد اقتىض تبلغكم بصحيفتني 
محليت�ني وبالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 
املحاكم�ة املوافق 2018/10/31 لتجيب�ا عن التهمة 
املوجه�ة اليك�م وبخالفه س�وف تج�ري محاكمتكم 

غيابا وفقاً للقانون.
القايض

صالح عبد الواحد حيدر 

محكمة جنح املعقل 
العدد:172/ج/2017

التاريخ: 2018/9/16
اعالن 

اىل املتهم الهارب / ياركار بهاءالدين قادر زنكنة
حيث تبني إنك مجهول اإلقامة والعنوان، كونك مطلوب 
امام املحكمة يف القضية املرقمة 172/ج/2017 وفق 
اح�كام املادة )240 من قانون العقوبات( فقد اقتىض 
تبلغ�ك من قب�ل هذه املحكم�ة صباح ي�وم املحاكمة 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املحاكمة 
املواف�ق 2018/10/18 لتجي�ب ع�ن التهمة املوجهة 
الي�ك وبخالفه س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابياً وفق 

القانون.
القايض/اسيل صالح معتوق

رشكة نفط ذي قار / رشكة عامة
اعالن دعوة عامة

تعلن رشكة نفط ذي قار عن وجود املناقصة املدرجة تفاصيلها ادناه فعىل الراغبني باالشراك فيها الحضور 
اىل مقر رشكة نفط ذي قار الشعبة القانونية لغرض استالم جدول الكميات الخاصة بها وعىل املشرك تقديم 

ما ييل:
1 � تأيي�د بعنوان املكت�ب مصادق عليه من قبل املجلس البلدي ضمن املنطقة وكتاب عدم ممانعة صادر من 
الهيئة العامة للرضائب لس�نة 2018 حسابات ختامية لعام 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 هوية 
غرفة  التجارة  واجازة ممارسة مهنة او هوية تصنيف املقاولني  لرشكات املقاولة وحجب البطاقة التموينية، 
وتقديم وثائق تأسيس الرشكة ورأسمالها مع السرية الذاتية للرشكة ,املقدرة املالية للرشكة معززة بالوثائق 
م�ن اح�د البنوك املعتمدة, نبذة عن الرشك�ة والكادر التي يعمل لديها ,االعمال املماثل�ة التي قام بها  املقاول 
معززة بالوثائق مع تقييم التنفيذ من قبل الجهات املس�تفيدة مع ذكر كلفة املش�اريع ألخر خمس س�نوات، 
عقد ايجار مصدق او نس�خة س�ند الطابو ملقر الرشك�ة ووصل رشاء ثمن وثائق املناقص�ة االصيل واالوراق 
الثبوتية للمدير املفوض )هوية االحوال وبطاقة السكن او تأييد السكن مصدق( مع كتب التخويل باملراجعة 
او التوقيع للمخول وش�هادة التأس�يس لفرع الرشكة االجنبية مع اوراقه�ا الثبوتية مصدقة اصوليا وحجم 
االيرادات الس�نوية حسب توجيهات وزارة التخطيط وتزويدنا بكتاب من مرصف معتمد يؤيد توفر السيولة 
النقدية للرشكة بمبلغ )40%( من الكلفة التخمينية للمرشوع, االليات واملعدات التي يمتلكها املقاول معززة 
بالوثائق او املؤجرة بعقود ايجار لتنفيذ  املقاولة  نافذة لكل فرة املقاولة  ، تقديم  جدول تقدم  العمل ووفق 
الف�رة الزمني�ة املطلوبة من قبل الرشكة ، تقديم خطة عمل تبني تنفي�ذ فقرات العمل ضمن الوقت املحدد ، 

تقديم خطة تدابري السالمة والبيئة ، الهيكل التنظيمي إلدارة املرشوع.
2 � تقديم تأمينات اولية بموجب صك مصدق او خطاب ضمان نافذ او س�فتجة وبعكس�ه س�يتبعد العطاء 
مع وضع عطاء املناقصة املش�ار لها يف ظرف مغلق مع بقية املستمس�كات املثبتة اعاله عىل ان يدون عليها 

املعلومات التالية )رقم املناقصة ، اسم املناقصة ، اسم الرشكة ، موعد الغلق( 
3  �  تك�ون نفاذي�ة العطاءات من تاريخ غل�ق املناقصة بمدة )90( يوم والتأمين�ات االولية بمدة )28( يوم 

اضافة اىل مدة ضمان العطاء
4 � اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب اليوم الذي يليه هو موعد الغلق

5 � تعترب التبليغات صحيحة اذا ارسلت عىل عنوان الربيد االلكروني ملقدم العطاء او اذا ارسلت عىل العنوان 
املثبت يف العطاء عن طريق الربيد املسجل

علم�ا بأن موعد الغلق يوم املصادف 2018/10/7 الس�اعة الثانية عرش ظهرا وتوضع العطاءات يف صندوق 
العط�اءات الخ�اص بذلك يف رشكة نفط ذي ق�ار / املجمع النفطي ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور 

االعالن ، علما بأن الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وسعر العطاء غري قابل 
6  � يتم فتح العطاءات يف مقر رشكة نفط ذي قار / لجنة فتح العطاءات 

7 � وس�يتم  عقد مؤتمر للرد عىل استفس�ارات املش�ركني يف تمام الس�اعة العارشة من صباح يوم الس�بت 
املصادف 2018/9/29 يف مقر رشكة نفط ذي قار / املجمع النفطي / قس�م املش�اريع وقبل سبعة ايام من 

تاريخ الغلق

العدد 22371/39/5/1
التاريخ 2017/9/22

عزيز هاشم العبيدي
املدير العام/وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق
رئيس جملس االدارة

المساحةالمقاطعةرقم العقارت
300م402/المعقل والميناء141/31
173,30م372/اراضي الميناء الخالية21228/3
200م392/كوت االفرنكي316/50

رقم ت
المناقصة

موضوع 
سعر الكلفة التخمينيةالتصنيفوصف العملالمناقصة

العطاء
التأمينات 

االولية

التبويب 
ضمن 
الموازنة

1

 2/ذ 
 2018/
اعالن 
ثاني

صيانة 
الطريق 
الواصل 

الى محطة 
عزل غاز 
الناصرية

يقع العمل في محافظة ذي قار 
ويتضمن اعمال قلع الطبقة 

المتضررة القديمة من الطريق 
واعادة اكسائها بمادة التبليط 
االسفلتي وتبلغ مساحة العمل 
5300م2 وحسب المواصفات 

الواردة بالوثيقة القياسية

هوية 
تصنيف 
العاشر 
انشائي

 134,090,000
مائة واربعة 

وثالثون مليون 
وتسعون الف دينار 

عراقي فقط

 100000
مائة الف 

دينار 
عراقي 

فقط

 1850000
مليون 

وثمانمائة 
وخمسون 
الف دينار 
عراقي فقط

التشغيلية
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكاظمية 
العدد : 2018/7/502
التاريخ 2018/9/13

اعالن
اىل /املدعى عليه / 

1 ـ حامد عبد املنعم عبد الرحمن
2 ـ عيل وهيب كاظم عبود 

اصـدرت هذه املحكمة يف الدعوى البدائية املرقمة اعاله 
بتاريخ 2018/7/31 حكما غيابيا يقيض بإلزامكما بان 
تؤديا  بالتكافل والتضامن اىل / املدعى مدير عام مرصف 
الرافدين اضافة لوظيفته مبلغ قدره اربعة عرش مليون 
وتسعمائة وخمسني الف دينار ( مع الفائدة نسبة %15 

لغاية التأدية الفعلية 
وبالنظـر ملجهوليـة محـل اقامتك حسـب رشح القائم 
بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي وانتقالك اىل جهة مجهولة 
عليه قـررت  هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميتني ولك حق االعرتاض خالل املدة القانونية وبعكسه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول

رشكة الصناعات االلكرتونية / جملس االدارة 
السادة مسامهي رشكة الصناعات االلكرتونية املحرتمني 

م / اجتامع اهليئة العامة 
اسـتنادا اىل احـكام املادة 86 ، 87 من قانون الرشكات املرقم 21 لسـنة 1997 املعـدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة 
الرشكـة يف جلسـته املنعقـدة يف 30 / 11 / 2017 و 19 / 2 / 2018 . يرسنـا دعوتكـم لحضـور اجتماع الهيئة 
لرشكة الصناعات االلكرتونية ) املساهمة املختلطة ( الذي سينعقد يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم االحد 
املصـادف 30 / 9 / 2018 يف قاعـة رجال مجلس االعمـال العراقي – العرصات للنظر يف جـدول اعمال االجتماع 

وكما ييل :
اوال : االسـتماع اىل تقرير مجلس ادارة الرشكة حول نشـاط الرشكة للسـنة املنتهية يف 31 / 12 / 2015 و 31 / 

12 / 2016 واملصادقة عليه .
ثانيا : االسـتماع اىل تقرير ديوان الرقابة املالية حول نشـاط الرشكة للسـنة املنتهية يف 31 / 12 / 2015 و 31 / 

12 / 2016 واملصادقة عليه .
ثالثا : مناقشة الحسابات الختامية للسنة املنتهية يف 31 / 12 / 2015 و 31 / 12 / 2016 واملصادقة عليها .

رابعا : معالجة الخسائر من االحتياطيات املتوفر واملصادقة عليها .
خامسـا : مناقشـة تعديل املادة اوال من عقد تاسيس الرشكة باضافة نشاط صناعة الطالءات االسفلتية وتعديل 
اسـم الرشكة واضافة نشـاط صناعة اجهزة االنارة االلكرتونية اللدات LED وتطبيقاتهـا وتعديل املادة ثالثا من 

العقد.
-دمـج املـادة ثالثا ورابعا من عقد التاسـيس الرشكة لتصبح ثالثا وتعديل تسلسـل املادة خامسـا لتصبح املادة 

رابعا.
-سادسا : املوافقة عىل استثمار رئيس مجلس االدارة يف الرشكة وكاالتي :

-أ – يف مجال انتاج التلفزيونات .
-ب – يف مجال استثمار عقار ساحة عقبة بن نافع .

-سـابعا : ابـراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن السـنة املنتهيـة يف 31 / 12 / 2015 و 31 / 12 / 2016 
واملصادقة عليها .

-ثامنـا : راجـني من جميع االعضـاء او من ينوب عنهم من املسـاهمني بموجب صك االنابة املعـد وفق تعليمات 
دائرة تسـجيل الرشكات وبموجب املادة 91 من قانـون الرشكات اعاله او الغري بموجب وكالة مصدقة من كاتب 
العدل الحضور يف الزمان واملكان املعنيني مع ابراز شـهادة االسـهم بما ينسـجم مع احكام املادة 94 من القانون 
املذكور ويف حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل نفس اليوم من االسبوع الالحق ويف نفس املكان 

والزمان والذي يصادف يوم االحد بتاريخ 7 / 10 / 2018 ... مع التقدير

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكاظمية 
العدد : 2018/7/503
التاريخ 2018/9/13

اعالن
اىل /املدعى عليه / 

1 ـ كرار جاسم حسني
2 ـ حامد عبد املنعم عبد الرحمن 

اصـدرت هذه املحكمة يف الدعوى البدائية املرقمة اعاله 
بتاريـخ 2018/8/14 حكمـا غيابيا يقـيض بإلزامكما 
بان تؤديـا  بالتكافل والتضامـن اىل / املدعى مدير عام 
مـرصف الرافدين اضافة لوظيفته مبلغ قدره خمسـة  
عرش مليون دينار ( مع الفائدة نسبة 15% تحتسب من 

تاريخ 2017/11/1 ولحني التأدية الفعلية 
وبالنظـر ملجهوليـة محـل اقامتك حسـب رشح القائم 
بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي وانتقالك اىل جهة مجهولة 
عليه قررت هذه املحكمـة تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميتـني ولـك حـق االعـرتاض خـالل املـدة القانونية 
وبعكسه سـوف يكتسـب القرار الدرجة القطعية وفق 

االصول

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 3736 / ش / 2018  

التاريخ 18 / 9 / 2018  
اعالن

اىل املدعى عليه / نارص علوان حسـن – سـبع البور شـارع الشـبكة 
منطقة االلفني رقم 2971

اقامـت املدعية سـهيله مسـلم محمد الدعـوى املرقمة اعـاله تطالب 
فيهـا بالنفقـة وملجهولية محل اقامتك حسـب رشح القائـم بالتبليغ 
قرر تبليغك اعالنـًا يف صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكمـة يف يـوم 27 / 9 / 2018 ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 

عنك قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون 

القايض / حممد حميسن عيل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف كنعان 
العدد 186 / ش / 2018 
التاريخ 13 / 9 / 2018 

اىل / املدعى عليها / مروة محمد امني 
اعالن 

بنـاءا عىل الدعـوى املرقمة اعـاله واملقامة 
امـام هذه املحكمـة من قبل املدعـي ) مها 
مصطفـى احمـد عبـد الرحمـن ( ولثبـوت 
مجهولية محل اقامتك حسـب رشح القائم 
بالتبليغ يف مركز رشطة بهرز واشعار مختار 
منطقة الحـي العرصي لذا قـررت املحكمة 
محليتـني  يوميتـني  بصحيفتـني  تبليغـك 
للحضـور اىل هذه املحكمة صباح يوم 26 / 
9 / 2018 وعند عدم الحضور او ارسال من 
ينوب عنـك قانونا سـتجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

فالح حسن محمود 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديرية االحوال املدنية والجوازات 
واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال 

املدنية 
اعالن 

قـدم املواطن )نعمـة عبيد داغـر ( طلبا اىل 
هذه املديرية يطلب فيه تبديل اللقب وجعله 
)الحسـاني (  بدال من )الشـبالوي ( وعمال 
باحـكام املـادة )22( مـن قانـون البطاقة 
الوطنيـة  رقم 3 لسـنة 2016 املعـدل تقرر 
نـرش الطلب بأحـدى الصحـف املحلية فمن 
لديـه اعرتاض مراجعة هـذه املديرية خالل 
فرتة خمسـة عـرش يوما من تاريـخ النرش 
وبعكسـه سـوف ننظـر يف الطلـب حسـب 

االصول .
اللواء 

هيثم فاضل عباس الغرباوي 
مدير االحوال املدنيـة والجوازات واالقامة /

وكالة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف 

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد: 7519 

التاريخ: 16 /9/ 2018 
النجـف  يف  الجنسـية  شـؤون  /قسـم  اىل 

االرشف 
م/بيان 

قـدم املواطـن )عقيل فاضل جاسـم ( طلبا 
لغرض تبديـل لقبه وجعله )االسـدي ( بدال 
من )الرشوكي ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديريـة خالل مدة اقصاها )خمسـة 
عـرش يوم ( وبعكسـه سـوف تنـر هذه 
املديرية يف الدعوى وفـق احكام املادة )22( 
مـن قانون البطاقـة الوطنية رقم 3 لسـنة 
2016 واالمـر االداري املرقـم 24195 يف 12 

. 2016 /6/
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد2085/ ب/2018 

اىل املدعى عليها / حسنة خليفه غايل 
أقـام املدعـي / كرار كاظـم كريم جـواد    الدعوى 
البدائيـة املرقمـة أعاله والتـي يطلب فيهـا دعوتك 
للمرافعـة والحكـم باعـادة حـال القطعـة املرقمة 
5346/ 2 م29 دامـوك وملجهوليـة محـل إقامتـك 
حسـب إشـعار مختـار محلـة العمارات السـكنية    
وكتـاب مركـــــــــــــــــــز رشطة الكوت  
بالعدد 11077 يف 2018/9/8  تقرر تبليغك بواسطة 
صحيفتني محليتني رسـميتني للحضور إمـام هذه 
املحكمـة بتاريـخ 2018/9/26  السـاعة تاسـعة 
صباحا وعنـد عدم حضورك أومن ينوب عنك قانونا 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وحسب األصول  

القايض
عمار حسن عبد عيل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل 

 رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد: 1491 /ب2/ 2016 
التاريخ : 18/ 9/ 2018 

اعالن
بنـاءا عىل القـرار الصادر من هـذه املحكمة بأزالة 
شـيوع العقار املرقـم )318/3835 ( حي املعلمني 
يف النجـف عليه تعلن هذه املحكمـة عن بيع العقار 
املذكـور اعاله واملبينة اوصافـه وقيمته ادناه فعىل 
الراغبـني بالـرشاء مراجعـة هـذه املحكمـة خالل 
) ثالثـون( يومـا مـن اليـوم الثانـي لنـرش االعالن 
مسـتصحبا معه التأمينـات  القانونية البالغة %10 
من القيمة املقدرة البالغة بموجب صك مصدق ألمر 
محكمة بداءة النجـف وصادر من مرصف الرافدين 
رقـم )7( يف النجـف وسـتجري املزايـدة واالحالة يف 
السـاعة الثانية عـرش من اليوم االخـري من االعالن 
يف هذه املحكمة وعىل املشـرتي جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية .
القايض 

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصـاف :- العقـار املرقـم )318/3835 ( حـي 
املعلمـني يف النجـف عبـارة عن دار سـكن يقع عىل 
شـارعني حيث انالواجهة مطلة عىل شـارع بعرض 
30 مـرت اما من الخلـف فان الدار تطل عىل شـارع 
بعـرض 12 مرت ويحتـوي عىل سـاحة امامية فيها 
كـراج وحديقـة ومدخـل صغـري يـؤدي اىل مرافـق 
صحية واسـتقبال ومطبخ وكليـدور وغرفتني نوم 
احدهـا كبرية والثانية صغـرية باالضافة اىل منطقة 
بـدون بنـاء فيهـا حديقة وهـي تطل عىل الشـارع 
الخلفـي مبنـي بالطابـوق مسـقف بالكونكريـت 
املسـلح مجهز باملـاء والكهرباء وغري مشـغول من 
احد لحظة الكشـف درجة عمرانه جيدة وان القيمة 
املقـدرة للعقار مبلـغ مقـداره )1650،000،000( 
مائة وخمسة وستون مليون دينار الغريها علما ان 

املساحة الكلية 243،13 مرت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

 محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد: 1787/ش / 2018 

التاريخ : 12/ 2018/9 
اىل  / املدعى عليه )سليم كيكو كاظم ( 

اقامـت املدعيـة ) خلـود صاحـب كريـم ( الدعوى 
املرقمـة  اعـاله امام هـذه املحكمة تطلـب فيها ) 
تأييد حضانة الطفل عيل سـليم كيكـو( وملجهولية 
محـل اقامتك فقد تقـرر تبليغك اعالنـا بصحيفتني 
محليتـني يوميتـني  للحضـور امام هـذه املحكمة 
يف موعـد املرافعـة املوافق 25 / 9/ 2018 السـاعة 
التاسـعة صباحـا وعند عدم حضـورك او من ينوب 
عنك قانونا فسـوف تجـري املرافعة بحقـك غيابيا 

وعلنا وفق القانون .
القايض 

حميد جخم علوان

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف الكوت
العدد3546/ش /2018

اىل املدعى عليه / حسني عيل حسن 
الدعـوى  املدعيـة / فاديـة رعدجـواد   أقامـت 
الرشعيـة املرقمة أعاله والتي تطلب فيها دعوتك 
للمرافعـة والحكـم بالتفريق للهجـر وملجهولية 
محل إقامتك حسـب إشـعار مختار محلة العزة   
وكتـاب مركــــــــــــــــــز رشطة العزة   
بالعـدد 103215 يف 2018/9/17  تقـرر تبليغك 
بواسـطة صحيفتني محليتني رسميتني للحضور 
بتاريـخ2018/9/30   املحكمـة  هـذه  إمــام 
الساعة تاسعة صباحا وعند عدم حضورك أومن 
ينـوب عنك قانونا سـوف تجـري املرافعة بحقك 

غيابيا وحسب األصول  
القايض

رائد كامل اليارسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقـدت منـي الهويـة الصـادرة مـن الجامعـة 
االسـالمية / قسـم هندسـة تقنيات الحاسبات 
املرحلـة الرابعة  باسـم الطالـب ) منتظر كاظم 
محمـود ( عىل من يعثر عليها تسـليمها ىل جهة 

االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد : 906/ب2018/3

التاريخ 2018/9/16
اعالن

اىل املدعى عليه عبد الرحمن عبد الحسن طرفه
اصـدرت هـذه املحكمـة قرارهـا املرقـم 906/

الحكـم  واملتضمـن   2018/9/3 يف  ب2018/3 
بتمليك املدعي سـالم عبد عطش 130 سـهما يف 
العقار تسلسل 17772/3 م4 جزيرة النجف حي 
النرص من االعتبار الكيل البالغ 260 سهما بالبدل 
املقبوض البالغ اربعة عرش مليون بموجب التعهد 
املـرم بتاريـخ 2004/9/6 ولثبـوت مجهوليـة 
القضائـي  املبلـغ  اقامتـك حسـب رشح  محـل 
واشعار مختار حي ابو طالب حسني البديري لذا 
تقرر تبليغـك اعالنا بالقـرار املذكور بصحيفتني 
محليتـني يوميتـني ولك حـق الطعن عـىل القرار 
املذكـور خالل املـدة املقررة بكافة طـرق الطعن 
القانونيـة وبعكسـه سيكتسـب القـرار املذكور 

درجة البتات وفق االصول 
القايض

خالد جابر عبيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد : 3366/ب2018/4

التاريخ 2018/9/18
اىل املدعى عليه / عيل عبد الكريم شمران

اقامت املدعية بتول رحيم ناجي الدعوى البدائية 
املرقمة اعـاله والتي تطلب فيهـا الحكم بأبطال  
قيدي العقار املرقم 3/26531 حي الجامعة 150 
ايلـول 1982 مجلد 268 والقيـد 42/ك1985/1 
مجلد 289 ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبلغ القضائي يارس جبار محسن واشعار 
مختـار الريمـوك 2أ اسـعد طالب الزيـادي عليه 
قـررت هذه املحكمـة تبليغك اعالنـا بصحيفتني 
محليتـني يوميتني بموعـد املرافعـة املصادف يف 
2018/9/26 وعند عدم حضورك او ارسـال من 
ينـوب عنك قانونا سـوف تجـري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد : 3366/ب2018/4

التاريخ 2018/9/18
اىل املدعى عليه / حسني عيل عبد الله

اقامت املدعية بتول رحيم ناجي الدعوى البدائية 
املرقمة اعـاله والتي تطلب فيهـا الحكم بأبطال  
قيدي العقار املرقم 3/26531 حي الجامعة 150 
ايلـول 1982 مجلد 268 والقيـد 42/ك1985/1 
مجلد 289 ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبلغ القضائي يارس جبار محسن واشعار 
مختـار الريمـوك 2أ اسـعد طالب الزيـادي عليه 
قـررت هذه املحكمـة تبليغك اعالنـا بصحيفتني 
محليتـني يوميتني بموعـد املرافعـة املصادف يف 
2018/9/26 وعند عدم حضورك او ارسـال من 
ينـوب عنك قانونا سـوف تجـري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : 3 /تحرير تركة بيع سيارة

التاريخ 2018/9/16
اعالن 

تعلـن هذه املحكمة عن بيع السـيارة املرقمة أ7942 
/ نجـف  نوع كيـا اسـبيكرتا صالون موديـل 2007 
واملسـجلة باسـم املتويف ) حسـني عبد عـيل علوان(  
باملزايـدة العلنيـة واملبينة تفاصيلهـا وقيمتها ادناه 
فعـىل الراغبني بالرشاء مراجعـة هذه املحكمة خالل 
عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن مستصحبني معهم 
التأمينـات القانونية بصك مصدق المر هذه املحكمة 
والبالغة 10% من القيمة املقدرة للسـيارة وسـتجري 
املزايدة يف الساعة الثانية عرش ظهرا من اليوم االخري 
لهذا االعالن وسـتجري املزايدة يف كراج خلف محكمة 

النجف ويتحمل املشرتي اجور االعالن والداللية
القايض

حيد طالب الطالقاني
املواصفات والقيمة املقدرة :

* السيارة املرقمة أ7942 / نجف  
* نوع السيارة اسبيكرتا صالون

* السيارة بحالة متوسطة
* القيمـة املقـدرة ) 6600000( دينار سـتة ماليني 

وستمائة الف دينار عراقي فقط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية األحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 7605

التاريخ 2018/9/18
قدم املواطن سـجاد عدنان عبد السـاده طلبا لغرض 
تبديـل لقبـه وجعلـه )السـالمي( بدال مـن )كريط( 
فمن لديه اعـرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مده 
اقصاها )خمسـة عرش يوما( وبعكسـه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفـق احكام املادة )22( من 
قانـون البطاقـة الوطنية رقم 3 لسـنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 88/خ/2017

التاريخ 2018/9/16
اعالن

تبيـع مديريـة تنفيذ النجف سـهام العقار تسلسـل 
546/1505 حـي الحنانـة الواقـع يف النجـف العائد 
للمديـن محمد كريم اسـماعيل املحجـوز لقاء طلب 
الدائنـة فاطمـة فاضل مهدي البالغ سـبعون مليون 
دينـار فعىل الراغب بالـرشاء مراجعة هـذه املديرية 
خـالل مدة ثالثـني يوما تبدا مـن اليوم التـايل للنرش 
مسـتصحبا معه التأمينات القانونيـة البالغة عرشة 
مـن املائـة مـن القيمـة املقدرة وشـهادة الجنسـية 
العراقية وان رسـم التسـجيل والداللية عىل املشرتي 
علما بان عدد سـهام املراد بيعها 233 سهم من اصل 

300 سهم 
املنفذ العدل 

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي 
املواصفات :

1 ـ موقعه ورقمه : نجف 1505/ 546 حي الحنانة
2 ـ جنسه ونوعه : اربعة مشتمالت وشقة

3 ـ حدوده واوصافه : بلدية النجف
4ـ  مشتمالته : العقار يقع عىل شارع عرضة 20 مرت 
الجزء االول يتألف من شـقتني الشـقة االرضية االوىل 
تتألف من سـاحة امامية بضمنهـا صحيات ومدخل 
يؤدي اىل صحيات مشـرتكة يؤدي اىل استقبال يرشف 

عىل مكشوفة وممر  صغري وكليدور ومطبخ وغرفة
الشقة االرضية  الثانية تتألف من صالة وممر وغرفة 
وصحيات ارضية الشقتني مبلط باملوزائيك والجدران 
مغلفـة بالسـرياميك بارتفاع )1,5( مرت عن سـطح 
االرض وباقـي الجـدران ملبوخـة بالبورك وسـقف 
الشـقتني مبنيـة باإلسـمنت والحديـد )كونكريـت 

مسلح( 
يوجد سـلم يـؤدي اىل الطابـق االول مـن الكونكريت 
مغلـف بالطابـوق واملوزائيـك يـؤدي اىل ثالث شـقق 

تتألف:
الشـقة الواحدة من مدخل وصالة وغرفة نوم واحدة 
وصحيات ويوجد سـلم يـؤدي اىل الطابق الثاني الذي 
يتألـف مـن ثالث شـقق الشـقة الواحـدة تتألف من 
كليـدور وحمام ومطبـخ وغرفة ومكشـوفة ارضية 
الطابقـني مبلـط باملوزائيـك وسـقوفها مبنيـة من 
االسـمنت والحديد كونكريت مسـلح جميع الشـقق 

مجهزة ماء وكهرباء 
5 ـ مساحته : حسب السند املرفق 300م

6 ـ درجة العمران : جيدة
7 ـ الشـاغل : الشقة االوىل محمود عبد الواحد محمد 
والشـقة الثانية عباس طه عبد عيل والشـقة الثالثة 
عامر صباح موىس والشـقة الرابعة عيل حسـن عبد 
الزهرة والشـقة والخامسـة شـهاب ابراهيم لعيبي  
والشـقة السادسـة  حيـدر هادي جاسـم والشـقة 

السابعة اسامة ادريس 
8 ـ القيمـة املقـدرة ) 536,832,000(  خمسـمائة 
وستة وثالثون مليون وثمانمائة واثنان وثالثون الف 

دينار عراقي فقط

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الحمزة الغربي 
العدد :   364/ش/2018

التاريخ 2018/9/16
اعالن

اىل املدعى عليه / ضياء مهدي صالح
اصـدرت هـذه  املحكمـة قرارهـا املرقـم 364/

الحكـم  واملتضمـن   2018/8/16 يف  ش/2018 
بالتفريـق بينك وبـني زوجتك املدعيـة حنني عيل 
داخـل واعتباره طالقا بائنا بينونة صغرى واقعا 
للمرة االوىل بني الطرفني ال يجوز لكما اسـتئناف 
الحياة الزوجيـة اال بعقد ومهـر جديدين وتنبيه 
املدعية بالتزام املـدة الرشعية البالغة ثالثة قروء 
اعتبارا مـن تاريخ الطالق وال يحـق لها االقرتان 
بزوج اخر اال بعد انتهاء عدتها واكتسـاب الحكم 
الدرجـة القطعية ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حسـب رشح املبلـغ واشـعار مختـار منطقـة 
محيزم/2 لذا قررت املحكمة تبليغك اعالنا بالقرار 
املذكـور بصحيفتني محليتـني يوميتني ولك حق 
الطعن بالقرار املذكور خـالل املدة املقررة بكافة 
طرق الطعن القانونية وبعكسـه سوف يكتسب 

القرار انفا الدرجة القطعية وفق االصول
القايض

حسني عيل طالب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الحمزة الغربي 
العدد :   766/ش/2018

التاريخ 2018/9/19 
اىل املدعى عليه / امري هاني مكاوي 

اقامـت املدعـوة افـراح ناظـم جاسـم دعـوى 
امام هـذه املحكمة تـروم فيهـا التفريق للهجر 
وملجهوليـة محل اقامتك حسـب اشـعار املختار 
قـررت املحكمة تبليغـك يف صحيفتـني محليتني 
علما ان موعد املرافعة يوم 2018/9/30 الساعة 
التاسـعة صباحـا ويف حالـة عدم حضـورك فان 

املرافعة تجري  بحقك غيابيا وفق لالصول
القايض

حسني عيل طالب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة 
رقم االضبارة : 2018/1500

التاريخ 2018/9/18
اىل املنفذ عليه 

اىل املدينة / وعيدة  محمد طالب
 لقـد تحقق لهذه املديرية من مركز رشطة املجد 
املرقـم 8116 يف 2018/9/13 واشـعار مختـار 
املنطقـة انـك مجهـول محـل االقامـة وليس لك 
موطـن دائـم او مؤقـت او مختار يمكـن اجراء 
التبليـغ عليـه واسـتنادا للمـادة 27 مـن قانون 
التنفيـذ تقرر تبليغك اعالنـا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ السـماوة خالل خمسة عرش يوما تبدا من 
اليـوم التايل للنـرش ملبارشة املعامـالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجري وفق القانون
املنفذ العدل 

عدي حاتم صعيب الزريجاوي
اوصاف املحرر :

الزامـك بالتسـديد مبلـغ )4379/699 ( اربعـة 
ماليني وثالثمائة وتسعة وسبعون الف وستمائة 
وتسعة وتسـعون دينار للدائن سالم عبيد زرزور  
حسـب قرار محكمة بداءة السـماوة املرقم 85/

ب/2018 يف 2018/5/29
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة 
رقم االضبارة : 29/خ/2016

التاريخ 2018/9/19
اعالن

تبيـع مديريـة تنفيـذ الرميثـة االمـوال املنقولة 
العائدة للمدين عيل حيدر وزير اوغلو وهي عبارة 
عن مواد انشائية من حىص البحص بكمية 8216 
ثمانيـة االف ومائتـان وسـتة عرش مـرت مكعب 
عبارة عن اكداس بقيمة تقديرية )49296000( 
تسـعة واربعون مليون ومائتان وستة وتسعون 
الف دينار علما ان موعد املزايدة اليوم العارش من 
اليوم التايل للنرش ومكان املزايدة يف مديرية  تنفيذ  
الرميثة الساعة الثانية عرشة ظهرا وعىل الراغب 
بالـرشاء ايـداع مبلغ 10% من القيمـة التقديرية 
لالمـوال اعتبارا من تاريخ النـرش علما ان مقدار 
ديـن الدائن بـدر صالح مغامـس )49296932( 
تسـعة واربعون مليون ومائتان وستة وتسعون 

الف وتسعمائة واثنان وثالثون دينار 
منفذ العدل 

ثابت نافع عبد الخر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الدجيل
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 

العدد :   610/ش/2018
التاريخ 2018/9/19 

اىل املدعى عليه / حمد حميد بحر
اعالن

اقام املدعية بسـعاد رشـيد بحـر ضدكم الدعوى 
املرقمـة 610/ش/2018 امـام هـذه املحكمـة 
والتـي  يطلب فيها تفريق للهجـر ولعدم معرفة 
محـل اقامتـك قـررت املحكمـة تبليغـك اعالنـا 
بواسطة صحيفتني محليتني وعند عدم حضورك 
يف يوم املرافعة املصادف 2018/10/1 او ارسـال 
من ينـوب عنك قانونـا سـتجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

معد نجم عبيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل املتهـم الغائـب / الرشطـي صفـاء مصطفى 

كاظم عبد الله
املنسوب اىل قيادة حدود املنطقة الرابعة

العنوان / محافظة البرصة ـ العالية 
بمـا انـك متهم وفـق املـادة 35 مـن ق ع د رقم 
14 لسـنة 2008 لتسـببك يف حصـول االرضار يف 
املسـدس الحكومي املرقم )x10381z ( نوع برتا 
والذي كان بذمتك وملجهولية محل اقامتك اقتىض 
تبليغك بهـذا االعالن عىل ان تحر امام محكمة 
قوى االمـن الداخـيل االوىل / املنطقة الخامسـة 
البرصة خـالل مدة ثالثون يوما مـن تاريخ نرش 
هذا االعـالن يف صحيفة محلية يومية وتعليقه يف 
محـل اقامتك ومقـر دائرتك وتجيب عـن التهمة 
املوجه ضـدك وعند عدم حضورك سـوف تجري 
محاكمتك غيابيا اسـتنادا الحكام املواد 65 و 68 
و69 من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان

فقـدت هوية الطالب ) احمد منذر عبد الوهاب ( 
الصادرة من املعهد التدريب النفطي برصة قسـم 
امليكانيك اختصاص السالمة الصناعية من يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت الهوية الوزارية الصادرة من وزارة النفط 
رشكـة توزيع املنتوجات النفطية توزيع الجنوب 
بأسـم ) حميـد راشـد عويـد( مـن يعثـر عليها 

تسليمها لجهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت هوية الطالب نجم عبد الله نجم  الصادرة 
من معهد التدريب النفطي برصة قسـم التصفية 
اختصـاص تقنيـات النفطيـة مـن يعثـر عليها 

تسليمها لجهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقـدت اجـازة السـوق الخصويص مـن مديرية 
مرور البرصة بأسـم جواد كاظم راهي من يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت هوية نقابة املهندسني بأسم )حيدر مظفر 

احمد( من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 
شعبة البحث االجتماعي 

رقم البحث / 2116/بحث/2018
التاريخ 2018/9/10 

اعالن
اىل املدعى عليه / خنساء حسني حميد 

اقـام املدعي عـيل عدنان عبـة الدعـوى املرقمة 
2116/بحـث /2018 ضدك يطلـب فيها الحكم 
مطاوعـة وقـد لوحـظ من الـرشح الـواردة من 
املجلس البلدي ملنطقة الطويسة والقائم بالتبليغ 
انـك مرتحل اىل جهة مجهولة وغري معلومة عليه 
قرر تبليغك اعالنـا بصحيفتني يوميتني محليتني 
مشـهورتني بالحضور صباح يوم 2018/9/30 
امـام مكتـب الباحـث االجتماعـي وعنـد عـدم 
حضورك سـوف يجري البحث االجتماعي بحقك 

غيابيا وفق القانون
القايض

فالح حسن حصني

رئيس املجلس 
حممد يعقوب يوسف العمران

القايض
نرباس صباح مهدي

القايض
نرباس صباح مهدي
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ا�سرتاحة6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

حيلة »غريبة« إلنقاص الوزن
كشف أولئك امللتزمون باتباع أسلوب “غريب” 
للحمية يف الواليات املتحدة س�بب احتفاظهم 
ببولهم بدال من رصفه، قائلني إن “رشبه”يعد 
طريق�ة طبيعي�ة لتعزيز الصح�ة، ومنحهم 
ب�رة أفض�ل، ومس�اعدتهم ع�ى إنق�اص 
ال�وزن، والحفاظ عى ش�عورهم بالش�باب.

ويب�دو أن رشب الب�ول، وف�رك الجل�د ب�ه، 
وحتى استخدامه يف غس�ل العينني ممارسة 

قديمة تعود إىل قرون مضت، ويعتقد البعض 
فعاليت�ه يف عالج األم�راض، وتعزيز الطاقة، 
وحت�ى تأخر الش�يخوخة، وهو م�ا لم يثبت 
علميا.وبفض�ل املدون�ني يف مج�ال الصح�ة 
الذي�ن يروج�ون للفك�رة املثرية لالش�مئزاز 
ع�ى اإلنرتنت، يتجه عدد أك�ر من الناس إىل 
املرح�اض لالس�تفادة من مزاي�اه الصحية.

ويق�ول املتخص�ص يف األرص�اد الجوي�ة يف 

والية أيداهو األمريكية، كريستو دابريتشيو، 
إن رشب بول�ه س�اعده عى خس�ارة )13.6 
كلغم( من وزنه� وجعله يشعر وكأنه “رجال 
خارقا”.وبعد أن أوىص دابريتش�يو الرسامة 
جوليا س�يالمان، من والي�ة ماريالند، باتباع 
ه�ذه الحيل�ة، اس�تطاعت معالج�ة الظهور 
املتك�رر للحبوب عى وجهها، وفقدان )11.3 

كلغم( من وزنها.

أكرب مزرعة بحرية لتوربينات الرياح
افتتحت رشكة “أورس�تيد” الدنماركية 
أك�ر مزرع�ة بحرية لتوربين�ات الرياح 
– تحمل اس�م “والني إكتنش�ن” – عى 
مس�توى العالم قبالة الس�احل الشمايل 

الغربي إلنجلرتا.
ويمك�ن ملزرع�ة الري�اح إنت�اج طاق�ة 
كهربائي�ة ق�درة 659 ميج�اواط تكفي 
لتزويد 600 ألف منزل يف اململكة املتحدة 
باحتياجاتها من الطاقة، وتزيد إنتاجية 

هذه املزرعة عن نظريتها املتواجدة قبالة 
الساحل الرقي إلنجلرتا التي تنتج 630 

ميجاواط.
وتضم مزرعة “والني” ما يقرب من 87 
توربينة رياح صنعتها رشكتا “س�يمنز 
جاميزا” و”إم إتش آي فيس�تاس” وتم 
توزيعه�ا ع�ى مس�احة 145 كيلومرتا 
مربع�ا – أي ما يعادل مس�احة 20 ألف 

ملعب لكرة القدم.

وأفادت رشكة “أورستد” بأن كل توربينة 
ري�اح يف املزرعة يمكنه�ا إنتاج أكثر من 
8 ميج�اواط من الكهرباء مش�ريا إىل أن 
اختيار موقع املروع اعتمد عى رسعة 

الرياح ومدى ضحالة املياه.
وتأتي “والني إكستنشن” ضمن سلسلة 
م�ن مروع�ات الطاقة املتج�ددة التي 
أعلنت عنها الحكومة الريطانية يف عام 

.2014

سودوكو

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهنياً: تس�تقطب بعض العروض والفرص املالية، إن الجّو 
إيجابي ومناسب لبحث الروط ولتحسني الوضع الحايل 

عاطفياً: تقرر والريك اتخاذ قرارات مصريية بشأن العالقة 
خوفاً عى انهيارها يف أي لحظة 

مهني�اً: تعي�ش ارتباكاً وتأجي�اًل ربما لبع�ض املواعيد، لكن 
ال تخ�ف عى مس�تقبل مش�اريعك، فه�ي تس�ري باالتجاه 

الصحيح 
عاطفي�اً: البحث يف دفاتر املايض ونبش الذكريات األليمة قد 

يسبب لك املتاعب، فال تدع نفسك أسرياً له 

مهنياً: إذا أردت تبديل موقفك يف العمل، حاول بذل املزيد من 
الجهد يف األيام القليلة املقبلة 

عاطفي�اً: ق�د يفاجئ�ك الري�ك بمواقف ممي�زة ويالطفك 
ليكسب رضاك، وبما انك مطمنئ البال وخفيف الظل، تبادله 

االهتمام فتقوى العالقة بينكما وتشتّد الروابط 

مهنياً: أنت تحسد كل شخص ناجح، وهذا ليس من عاداتك، 
إذا كان الظ�رف يعاكس�ك، فالح�ل لي�س بمع�اداة اآلخرين 

والتهجم عليهم وتمّني الر لهم 
عاطفي�اً: العون الذي حظيت به م�ن الريك أخرياً يتيح لك 

التخطيط بشكل أفضل لضمان املستقبل بكل تفاصيله 

مهنياً: أح�د الزمالء يبرك بأخبار مفرحة، فتش�عر بمزيد 
من االستقرار عى املدى الطويل 

عاطفياً: يرتك فينوس البيت الخامس ليدخل اىل برج العقرب 
فيخّف الوهج العاطفي وتدور االتجاهات نحو عالقة غرامية 

يف مجال عملك او يف محيط مهنتك ابتداًء من اآلن 

مهنياً: تنقلب طباعك لتصبح متوترة وعدائية بعض اليشء، 
ابتعد عن األجواء املشحونة باالنفعاالت السلبية 

عاطفي�اً: يتطل�ب من�ك الوضع الدقي�ق بذل جه�وداً كبرية 
لتس�تحق حنان الريك الذي تس�تحقه، وكل ما عدا ذلك لن 

يجديك نفعاً 

مهني�اً: انتب�ه من مغالط�ات واخطاء وتحدي�ات، ال تصّدق 
الوع�ود الكاذب�ة وال تج�ازف ال مالياً وال تجاري�اً . عاطفياً: 
ي�وم عاطفي للغاية وتفاهم تام م�ع الريك، وهذا ما يرتك 
انعكاس�ات ايجابي�ة . صحي�اً: تتع�دد املش�اريع الرتفيهية 

املعروضة عليك، وكلها مفيدة للصحة فاخرت ما يناسبك 

مهني�اً: ت�رتّدد املراجع املؤث�رة يف دعمك بع�د مراحل طوال، 
فتخضع لضغط كبري وتواجه بعض العراقيل 

عاطفي�اً: عليك اتخاذ خط�وات مختلفة عن الس�ابق تجاه 
الريك لتحافظ عليه، وإال فقدت ثقته وفقدته 

مهني�اً: قد تتش�ابك األفكار والهواجس وتظه�ر االتهامات، 
لكن الوضع غري خطر إىل هذه الدرجة، وبالتأكيد ال يس�مح 

باالستخفاف به أو بمستجّداته 
عاطفياً: األخطاء الكب�رية يمكن أن تؤثر يف العالقة، وحاول 

النهوض مجدداً، األسلحة الالزمة بني يديك 

مهنياً: تتفاعل عى نحومرٍض مع محيطك، ويحمل اليك هذا 
الي�وم انفتاحاً عى مج�االت جديدة، وق�د تلفت نظر بعض 

النافذين وتبدو حيويتك مضاعفة 
عاطفي�اً: مصاعب غري محس�وبة النتائج، وه�ذا قد يدفعك 

ربما اىل السفر وتأجيل الحلول مع الريك 

مهنياً: قد تحصل عى عائدات كبرية وغري منتظرة، وهذا يزيد 
من حماستك ويدفعك اىل الرتكيز عى مروع مهم .عاطفياً: 
تح�اول تج�اوز خالفاتك م�ع الريك، لكن ه�ذا االمر يواجه 
بعض الصعوبات. صحي�اً: عدم حصولك عى النتائج املرجوة 

من الحمية يولد لك خيبة إال أنك تستدرك األمر برسعة 

مهنياً: تكون عى اس�تعداد ملواجه�ة أي طارئ، هذا الظرف 
الصع�ب يضعك أمام اختبار لتكتش�ف قدراتك عى املواجهة 

وإيجاد الحلول الناجعة 
عاطفي�اً: إهم�ال الريك س�يكون مكلفاً جداً، فس�ارع اىل 

تصحيح األوضاع قبل فوات األوان.

احلوتالعذراء

اخرتاق اخلطوط اجلوية الربيطانية
تق�دم رئي�س رشك�ة الخط�وط الجوية 
الريطانية للطريان باعتذار عما إنه خرق 
لنظ�ام الرك�ة األمن�ي، ووع�د بتقديم 
تعويضات.وق�ال أليك�س ك�روز لبي بي 
يس إن القراصن�ة ش�نوا »هجوما معقدا 
وإجرامي�ا« ع�ى موق�ع الركة.وقال�ت 
ومالي�ة  ش�خصية  بيان�ات  إن  الرك�ة 
تخص زبائن الرك�ة تعرضت لالخرتاق.

وطالت عملية االخ�رتاق اإللكرتوني نحو 
ولك�ن  تذاك�ر،  رشاء  عملي�ة  أل�ف   380
البيان�ات التي حصل عليه�ا القراصنة لم 
تشمل تفاصيل الرحالت وجوازات السفر، 

كما تقول الركة.وقال كروز إن الركة 
»س�تعوض أي زبون ترضر ماليا بس�بب 
هذا الهجوم«.وأوضحت الخطوط الجوية 
الريطاني�ة إن اخ�رتاق نظامه�ا حدث يف 
الفرتة ما بني التاس�عة وثمان وخمس�ني 
دقيقة مساء بتوقيت غرينتش يوم ال�21 
م�ن اغس�طس/آب و الثامن�ة وخم�س 
وأربع�ني دقيقة مس�اء بتوقيت غرينتش 
يوم ال�5 من س�بتمر/أيلول.وانخفضت 
قيمة أس�هم رشك�ة IAG املالكة لركة 
الطريان بنح�و 3 يف املئة يف تداوالت نهاية 

الصباح يف سوق لندن.

اعالن
بن�اء عى الطل�ب املقدم من الس�يد ) عبد الس�الم عبود 
خضري (  الذي يطلب في�ه تبديل )اللقب( من  )الدوري( 
اىل )الفياض( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدى اقصاها خمس�ة عر يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب وفق اح�كام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف البرصة 

العدد  :1825/ش/2005
التاريخ 2005/8/18

تش�كلت محكمة  االحوال الش�خصية يف البرصة بتاريخ 
2005/8/18 برئاس�ة القايض الس�يد )محس�ن جميل 
جريح( املأذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها 

االتي :
املدعية / خلود عيل كاطع

املدعى عليه / حميد سامي عبد الحافظ
القرار

ادع�ت املدعي�ة ان املدعى علي�ه هو زوجه�ا الداخل بها 
رشعا وانه هجرها متواصال بعد زواجها منه وسبب لها 
رضرا وطلب�ت دعوته للمرافع�ة  والحكم عليه بالتفريق 
للهجر وتحميله املصاريف والرسوم واالتعاب وللمرافعة 
الغيابية العلنية ولقرار الحكم املرقم 200/ش/2003 يف 
2003/2/18 الص�ادر من محكمة االحوال الش�خصية 
يف الزب�ري املؤي�د ل�زواج املدعية من املدع�ى عليه بتاريخ 
2003/1/23 وللبين�ة الش�خصية التي اس�تمعت اليها 
املحكم�ة والت�ي اي�دت ان املدع�ى عليه هج�ره زوجته 
املدعي�ة بع�د ش�هرين من زواج�ه منها ومل�دة تزيد عى 
السنتني وانه لم يتصل بها ولم يرسل اليها نفقة ولحلف 
املدعي�ة اليم�ني املتمم�ة وبالصيغ�ة املثبتة يف الجلس�ة 
املؤرخ�ة يف 2005/7/26 وبالطلب قرر الحكم بالتفريق 
بني  املدعية خلود عيل كاطع وزوجها املدعى عليه حميد 
س�امي عبد الحاف�ظ  واعتبار هذا التفري�ق طالقا بائنا 
بينون�ة صغرى بحي�ث ال تحل املدعي�ة لزوجها اال بعقد 
ومه�ر جديدي�ن وعى املدعي�ة ان تعتد بالع�دة الرعية 
البالغ�ة ثالثة قروء واعتبارا م�ن 2005/8/18 وتحميل 
املدعى عليه املصاريف والرس�وم وصدر القرار اس�تنادا 
الح�كام امل�واد 43 و 45 اح�وال ش�خصية و76 اثبات و 
161 و166 و203 مرافعات حكما غيابيا قابال لالعرتاض 

والتمييز وافهم علنا يف 2005/8/18
القايض

محسن جميل جريح
����������������������������������������������

اعالن
بن�اء عى الطل�ب املقدم من الس�يد ) محم�د عبد االمام 
عب�ود (  ال�ذي يطلب فيه تبديل )اللق�ب( من  )الدوري( 
اىل )الفياض( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدى اقصاها خمس�ة عر يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب وفق اح�كام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

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

بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم م�ن الس�يد ) عبد االل�ه عبود 
خض�ري(  الذي يطلب فيه تبدي�ل )اللقب( من  )الدوري( 
اىل )الفياض( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدى اقصاها خمس�ة عر يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب وفق اح�كام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

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

بن�اء ع�ى الطلب املق�دم من الس�يد ) اكرم عب�د االمام 
عب�ود (  ال�ذي يطلب فيه تبديل )اللق�ب( من  )الدوري( 
اىل )الفياض( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدى اقصاها خمس�ة عر يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب وفق اح�كام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

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

بن�اء عى الطلب املقدم من الس�يد ) س�يف عب�د االمام 
عب�ود(  الذي يطلب في�ه تبديل )اللقب( م�ن  )الدوري( 
اىل )الفياض( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدى اقصاها خمس�ة عر يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب وفق اح�كام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

محكمة األحوال الشخصية يف املعقل 
اعالن

اىل املدعى عليه ايثار حسني زيدان
اق�ام املدع�ي محمد قام�س حس�ن الدع�وى الرعية 
املرقم�ة اعاله لدى هذه املحكم�ة يطالبك فيها بتصديق 
الطالق الخارجي الواقع بني املدعيان بتاريخ 2018/7/2 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ يف 

هذه املحكمة وتأييد
 املجل�س البل�دي ملنطق�ة التحس�ينية الجدي�دة املؤرخ 
2018/8/7 ل�ذا ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفت�ني 
محليتني يوميتني رسميتني ويف حالة عدم حضورك فانه 
س�وف يتم اج�راء املرافعة بحق�ك غيابيا وف�ق القانون 
علما ان موع�د املرافعة يصادف 2018/9/25 الس�اعة 

التاسعة صباحا   
القايض

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

  مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة 
العدد 1705/ب/2018

التاريخ 2018/9/17
اىل املدع�ى عليه  الثاني جمال عل�وان نجم واملدعى عليه 

الثالث ماجد علوان نجم 
تبليغ بالصحف 

ادعى املدع�ني كل من فالح وايمن واميم�ة وزينب اوالد 
حسن عبد الرحمن امام محكمة بداءة البرصة بالدعوى 
البدائية املرقمة اعاله واملتضمنة املطالبة بتخلية العقار 
تسلس�ل 31/90 الكزارة ولثب�وت ارتحالكم من منطقة 
س�كناكم اىل جهة مجهولة وعدم االس�تدالل عى عنوان 
واضح ورصيح لكم ق�ررت املحكمة تبليغك  بصحيفتني 
يوميت�ني محليت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يوم 
املرافعة املواف�ق 2018/9/30 ويف حالة عدم حضوركم 
او من ينوب عنكم س�وف تجري املحاكمة بحقكم غيابا 

وعلنا
القايض

مؤيد شمخي جر الشاوي
����������������������������������������������

اعالن
رقم االخطار 
2015/401

اىل املتهم الهارب / ) الرطي وائل كريم شياع(  
املنسوب اىل  مديرية رشطة محافظة البرصة    

مل�ا كنت متهما وفق املادة 37 من ق ع د  رقم 14 لس�نة 
2008 لتس�ببك يف حص�ول االرضار يف العجلة الحكومية 
املرقم�ة )714( نوع ش�فر لي�ت بيك اب وبم�ا ان محل 

اختفائك مجهول 
  اقتىض تبليغك بهذا االعالن عى ان تحرض امام محكمة 
ق�وى االمن الداخ�يل االوىل / املنطقة الخامس�ة البرصة 
خالل م�دة ثالثون يوما م�ن تاريخ نر ه�ذا االعالن يف 
صحيف�ة محلية يومية وتعليقه  يف مح�ل اقامتك ومقر 
دائرت�ك وتجي�ب ع�ن التهمة املوج�ه ضدك وعن�د عدم 
حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا وتحجز 
اموال�ك املنقول�ة والغ�ري املنقولة ويطلب م�ن املوظفني 
العمومي�ني القاء القب�ض عليك اينما وجدت وتس�ليمك 
اىل اقرب س�لطة حكومية والزام االهليني  الذين يعلمون 
بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة  
69 /اوال وثانيا وثالثا ورابعا  من قانون اصول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
رئيس محكمة  

����������������������������������������������
عالن

اىل املته�م الغائ�ب / الرط�ي ر.ع عزي�ز قاس�م كاظم 
سالم

املنسوب اىل مديرية االس�تخبارات ومكافحة االرهاب يف 
البرصة

العنوان / محافظة البرصة � العشار 
بم�ا ان�ك متهم وف�ق املادة 5 م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 لغياب�ك ع�ن مق�ر عمل�ك بتاري�خ 2018/2/19 
ولح�د االن    وملجهولية محل اقامتك اقتىض تبليغك بهذا 
االعالن عى ان تحرض ام�ام محكمة قوى االمن الداخيل 
االوىل / املنطقة الخامسة البرصة خالل مدة ثالثون يوما 
م�ن تاري�خ نر هذا االع�الن يف صحيف�ة محلية يومية 
وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك وتجيب عن التهمة 
املوجه ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 
غيابي�ا اس�تنادا الحكام امل�واد 65 و 68 و69 من قانون 
اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008
اللواء الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 

شعبة البحث االجتماعي 
رقم البحث / 2110/بحث/2018

التاريخ 2018/8/6 
اعالن

اىل املدعى عليه / ستار جبار خلف 
اقام�ت املدعي�ة اي�الف جمي�ل كاظ�م الدع�وى املرقمة 
2110/بح�ث/2018 ض�دك تدع�ي فيها الحك�م بتأييد 
حضانة وقد لوحظ م نالرح الواردة من املجلس البلدي 
ملنطق�ة دور الش�ؤون والقائ�م بالتبليغ ان�ك مرتحل اىل 
جه�ة مجهولة وغ�ري معلومة علي�ه قرر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ني يوميت�ني محليت�ني مش�هورتني بالحضور 
صباح يوم 2018/9/27 امام مكتب الباحث االجتماعي 
وعن�د ع�دم حضورك س�وف  يجري البح�ث االجتماعي 

بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

  مجلس القضاء االعى
  محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة

العدد  :3235/ش/2018
التاريخ 2018/9/16 

اعالن
للمدعى عليها / فادية عبد الهادي محمود

اقام املدعي مشتاق قاسم دحام دعوى ضدك والتي يطلب فيها 
الحكم باملش�اهدة  واالصطحاب وملجهولية محل اقامتك حسب 
م�ا ورد ب�رح القائم  بالتبلي�غ وتأييد املجل�س البلدي ملنطقة 
الجمهوري�ة ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا يف صحيفت�ني محليتني 
يوميتني مش�هورتني للحض�ور امام هذه املحكم�ة صباح يوم 
2018/9/26 وبعكس�ه س�وف تجري اج�راءات املرافعة غيابا 

بحقك وفق القانون
القايض

كاظم حمود رهيج

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 4096/ب2018/3 
التاريخ 2018/9/17

اعالن
بناءا عى القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار 
املرقم 3/398 حي العروب�ة يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة 
ع�ن بيع العقار  املذك�ور اعاله واملبينة اوصاف�ه وقيمته ادناه 
فع�ى الراغبني بال�راء مراجعة ه�ذه املحكمة خ�الل ثالثون 
يوم�ا من اليوم الثاني لنر االعالن مس�تصحبا معه التأمينات 
القانونية البالغ�ة 10% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق 
ألم�ر محكمة بداءة النج�ف وصادر من م�رصف الرافدين رقم 
)7( يف النج�ف وس�تجري املزاي�دة واالحالة  يف الس�اعة الثانية 
عر من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعى املشرتي 

جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف / العق�ار املرقم 3/398 حي العروبة يف النجف عبارة 
ع�ن دار مف�رزة اىل جزئ�ني بص�ورة غري رس�مية الج�زء االول 
يتكون من غرفة نوم عدد2 وصالة وصحيات ومكشوفة عدد 2 
وحمام ومطبخ خارجي الجزء املذكور مبلط بالكايش مس�قف 
بالكونكري�ت مبني من الطابوق مجه�ز باملاء والكهرباء درجة 
عمرانه متوس�طة مش�غول من قبل املدعى علي�ه الثاني عطية 
عباس مجيد وهوال يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع اما الجزء 
الثاني من مس�احة امامي�ة وغرف نوم ع�دد2 وصالة ومطبخ 
خارجي يف الطابق  االريض وغرفة نوم يف الطابق العلوي مبلطة 
بالس�رياميك مس�قفة بالش�يلمان اما الطابق االريض مسقف 
بالكونكري�ت ومبل�ط بالكايش مجه�ز بامل�اء والكهرباء درجة 
عمرانه متوس�طة الجزء املذكور مش�غول م�ن قبل ورثة زمان 
عباس مجيد كل من عيل وحس�ن ومرتىض وافراد عائلتهم وهم 
ال يرغبون يف العقار بعد البيع املساحة الكلية للعقار 198,7 مرت 
مرب�ع وان القيم�ة الكلية للعقار مبل�غ )130,830,000( مائة 

وثالثون مليون وثمانمائة وثالثون الف دينار فقط ال غريها

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة

العدد / 142/ب /2017 
التاريخ 2017/5/14

تش�كلت محكم�ة ب�داءة املن�اذرة بتاري�خ 2017/5/14 م�ن 
قاضيها  السيد عيل عبد الهادي هاني الشمري املأذون بالقضاء 

باسم الشعب واصدرت الحكم االتي : 
املدعي / محمد مس�لم عبد الرضا / وكيله املحامي عالء سجاد 

الدغريي
املدعى عليه / مجدي عباس فاضل

الق�رار / ادع�ى املدعي امام ه�ذه املحكمة وعى لس�ان وكيله 
املخ�ول بحق االدع�اء والخصومة من ان ملوكل�ه   بذمة املدعى 
علي�ه مبلغا وق�دره مليونني وخمس�مائة الف دين�ار بموجب 
وص�ل االمان�ة امل�ؤرخ 2017/2/16 واملس�تحق االداء  وحيث 
ان�ه ممتنع عن التس�ديد رغم املطالبة املس�تمرة فطلب دعوته 
للمرافع�ة والحكم بتأديته املبلغ الذي بذمته وتحميله الرس�وم 
واملصاري�ف واتع�اب املحام�اة وللمرافع�ة الغيابي�ة العلنية .. 
اطلعت املحكمة م�ن خاللها عى وصل االمان�ة املتضمن اقرارا 
يعزى للمدعى عليه مجدي عباس فاضل باس�تالمه من املدعي 
محمد مسلم عبد الرضا مبلغا  وقدره مليونان وخمسمائة الف 
دينار عراقي يعيده له حني الطلب بتاريخ 2017/2/16 واملذيل 
بإمضاء وبصمة ابهام  ازاء اس�م املس�تلم مجدي عباس فاضل 
بتاري�خ 2017/1/16 وامضاء ان يع�زى كل واحد منهما  لكل 
واحد من الشاهدين جبار ساري ومسلم عبد الرضا .. والستماع 
املحكمة القوال وكيل املدعي الذي بني ان السبب املنيشء االلتزام 
ه�و قرضة حس�نة اس�تلمها املدعى علي�ه من موكل�ه بتاريخ 
2017/1/16 وعى ان يعيده�ا له حني الطلب يف 2017/2/16 
وبني ان موكله ال يملك نماذج امضاءات وبصمات ابهام املدعى 
عليه يف الوقت الح�ارض ولغياب املدعى عليه فانه يطلب اصدار 
الق�رار غيابيا معلقا عى االس�تكتاب والنكول ع�ن اليمني عند 
االع�رتاض وحي�ث اذا كانت بينة املدعي س�ندا عاديا منس�وبا 
للمدع�ى علي�ه الغائب ول�م يتمك�ن املدعي م�ن اراءة مقياس 
للتطبي�ق جاز يف ه�ذه الحالة اصدار الحك�م غيابيا معلقا عى 
االس�تكتاب والنك�ول ع�ن اليمني عن�د االع�رتاض .. وحيث اذا 
كان�ت بينة املدعي س�ندا عاديا منس�وبا للمدع�ى عليه الغائب 
ول�م يتمك�ن املدعي م�ن اراءة مقي�اس للتطبيق ج�از يف هذه 
الحالة اصدار الحكم غيابيا معلقا عى االس�تكتاب والنكول عن 
اليمني عند االعرتاض .. وحيث يفرتض يف كل التزام ان له س�ببا 
مروعا ولو لم يذكر هذا الس�بب يف العقد ما لم يقم الدليل عى 
غري ذل�ك وحيث ان طلب وكيل املدعي يجد س�نده من القانون 
يف امل�ادة )41( من قانون االثب�ات عليه ولكل ما تقدم وبالطلب 
ق�رر الحك�م بالزام املدعى علي�ه مجدي عباس فاض�ل بتأديته 
للمدعي محمد مس�لم عب�د الرضا مبلغا وق�دره )2500000( 
دينار عراقي )مليونان وخمسمائة الف دينار عراقي( عن الدين 
الثاب�ت يف وصل االمان�ة املؤرخ 2017/1/16 واملس�تحق االداء  
حني الطلب يف 2017/2/16 عن قرضة حس�نة وتحميل املدعى 
عليه الرس�وم واملصاريف القضائي�ة ومنها مبلغا قدره مائتان 
وخمسون الف دينار واتعاب محاماة وكيل املدعي املحامي عالء 
س�جاد الدغريي وصدر القرار استنادا الحكام املواد 2/132 من 
القان�ون املدني و25 و 41 من قانون االثبات  و )159 و 161 و 
166 و 177 و 185 و 203( من قانون املرافعات املدنية و 2/63 
املعدلة من قانون املحاماة حكما غيابيا معلقا عى االس�تكتاب 
والنكول عن اليمني عند االعرتاض قابال لالعرتاض واالس�تئناف 

والتمييز وافهم علنا يف 2017/5/14
القايض

عيل عبد الهادي هاني الشمري
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عبطان يبارك بفوز طائرة العراق باللقب 
اآلسيوي وجيدد دعمه للمنتخبات

              المستقبل العراقي/ متابعة

بارك وزير الش�باب والرياضة، عبد الحس�ين عبطان، 
الي�وم ، اح�راز المنتخ�ب العراقي لق�ب بطولة كأس 
التحدي االسيوية بكرة الطائرة بعد فوزه في المباراة 
النهائية على المنتخب السعودي بثالثة أشواط مقابل 

شوطين في اللقاء الذي جرى في سريالنكا.
ونقل بيان لل�وزارة منه عن عبطان قوله ان “األلقاب 
التي تحرزها منتخباتن�ا الرياضية تعيد مكانة العراق 
على المس�توى القاري، وان الوزارة ستواصل دعمها 
للمنتخب�ات واالندي�ة بغي�ة مواصلة تحقي�ق النتائج 

المطلوبة”.
وكان منتخب العراق للكرة الطائرة، خطف لقب كأس 
التحدي اآلسيوي، بفوزه على السعودية بنتيجة ثالثة 

أشواط لشوطين بعد مباراة ماراثونية.
ورغم خسارة المنتخب العراقي الشوط األول بنتيجة 
14 – 25، إال أنه عاد في الش�وط الثاني وفاز بنتيجة 
25 – 14 وكرر الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25 – 
16، إال أنه خسر الشوط الرابع بعد جهد كبير بنتيجة 

26 – 28. وفي الشوط الخامس تمكن منتخب العراق 
م�ن خطف اللق�ب بف�وزه بنتيج�ة 15 13- ليتوج 

بطال، فيم�ا اكتف�ى المنتخب الس�عودي 
بوصافة الترتيب.

وهذه البطولة ه�ي األولى للمدرب 
الش�اب ع�الء خل�ف، ف�ي قيادة 

منتخ�ب الع�راق، وتمك�ن م�ن 
الف�وز باللق�ب بع�د أداء رائع 

للفريق.

ميالن ينضم للمهتمني بنجم آيندهوفن
            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�فت تقارير صحفية إيطالية، عن س�عي ميالن لضم 
موهبة آيندهوفن الهولندي، خالل الفترة المقبلة.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” اإليطالي، فإن ميالن 
مهتم بستيفن بيرجوين، جناح آيندهوفن، صاحب ال�21 
عاما، وال�ذي ُيعد من أفضل الالعبين في صفوف الفريق 

الهولندي.
ويملك ميالن عددا من األجنحة، مثل سوس�و، كاس�تيلو 
وبوريني، ولكن المدير الفني جينارو جاتوزو يريد العبا 
يمتاز بالقدرة على تسجيل األهداف، لتخفيف العبء عن 

المهاجم جونزالو هيجواين.
آيندهوف�ن بال�دوري  وس�اهم بيرجوي�ن ف�ي تتوي�ج 
الهولندي الموس�م الماضي، حيث سجل 8 أهداف وصنع 
11 أخرى.ويرتب�ط بيرجوي�ن بعقد م�ع آيندهوفن حتى 
صيف 2022، وُيعد برش�لونة من أبرز المهتمين بضمه، 

باإلضافة إلى عدد من أندية الدوري اإلنجليزي.
وأش�ارت التقارير، إلى أن بيرجوين ال يتطلع للرحيل في 
الوقت الحالي عن آيندهوفن، ويريد أن يتطور بشكل أكبر 
واكتس�اب المزيد من الخبرات، باإلضاف�ة إلى كونه من 
أكبر المعجبين ببرش�لونة، والتقط صورة قبل 5 سنوات 

بجانب ليونيل ميسي.

المستقبل العراقي/ وكاالت            

العب�و نادي برش�لونة اإلس�باني كانوا عل�ى موعد 
مع مفاج�أة من النجم األرجنتيني، ليونيل ميس�ي، 
خ�الل عودته�م للتدريبات أمس ، بع�د فوزهم على 
نادي بي إس إيندهوفن 0-4 أحرز منهم “البرغوث” 

هاتريك.
وظهر النجم األرجنتيني خالل التدريبات بعد أن قام 
بحالقة لحيته ف�ي مظهر جديد، يعود به إلى األيام 
السابقة التي كان عليها قبل عامين، وفقا لصحيفة 
“ماركا” اإلس�بانية.ويعد هذا المظهر الجديد، هو 
الظهور األول لليو بعد مباراة الهاتريك أمام 
إيندهوفن الهولندي في الجولة األولى 

من دوري أبطال أوروبا.
وع�اد ميس�ي وزم�الؤه إل�ى 
التدريب����ات بع���د راحة 
الخمي��س، اس����تعدادا 
في  الفري�ق  لمباري�ات 
القادمة،  األس�ابي��ع 
س���يواجه  حي�ث 
برش�لونة فري��ق 
 ً جيرون���ا، 
ذلك،  األحد.وبعد 
البرسا  سيلتقي 
م���ع ليغانيس 
األربعاء  ي���وم 
الشهر  م��ن   26
الحال�ي، ث�م م�ع 
أتلتي�ك بيلباو يوم 
الس�بت 29 م���ن 
الشهر الحالي أيضاً، 
ويوم 3 تشرين االول 
س�يلتقي مع توتنهام 
اإلنجليزي  هوتس�ب��ير 
في الجولة الثانية من دوري 

أبطال أوروبا.

مييس يفاجئ زمالئه يف مظهر جديد

            المستقبل العراقي / متابعة
 

تح�دث ايريك المي�ال، العب توتنهام هوتس�بير اإلنجلي�زي، عن خس�ارة فريقه يوم 
الثالث�اء الماضي أمام إنتر ميالن اإليطالي، في الجول�ة األولى من دور المجموعات 

بدوري أبطال أوروبا.
وقال الميال، في تصريحات أبرزها موقع “كالتش�يو ميركاتو”: “ال أعرف ما إذا 

كنا نستحق خسارة هذه المباراة، لم يكن المزاج جيًدا في غرفة خلع المالبس 
عقب اللقاء”.وأضاف: “اآلن علينا أن نفكر في جميع المس�ابقات، والتفكير 

في الفوز بالمباراة المقبلة والتي تعتبر دائًما أكثر أهمية، اليوم لدينا مباراة 
كبيرة”.وتابع: “نحن بحاجة إلى الفوز في المباراة المقبلة بدوري أبطال 
أوروبا، نحت�اج للنقاط الثالث في أقرب وقت ممك�ن لكي نظل مؤمنين 
بأن الفريق يمكنه أن يذهب بعيًدا في هذه المس�ابقة أكثر من الموس�م 
الماضي”.جدي�ر بالذك�ر أن توتنهام، س�يصطدم في الجول�ة المقبلة 
مع برش�لونة اإلس�باني، الذي س�حق آيندهوفن برباعي�ة في الجولة 

الماضية.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

ذكرت تقارير صحفية، اليوم ، أن ليفربول مستعد للدخول في 
صراع، لضم نجم كالي�اري اإليطالي.وفي هذا الصدد، قالت 
صحيفة “ذا صن” اإلنجليزية، إن الريدز يستهدفون الموهبة 

الش�ابة، العب الوس�ط، نيكولو باريال )21 عاًما(، في ظل تألقه 
م�ع كالياري.وأش�ارت الصحيفة إلى أن يوفنت�وس، كان قد أبدى 

اهتماًما بالالعب، لكنه لم يعد كذلك.وأوضحت أن كالياري يطلب 31 
مليون يورو، من أجل التخلي عن الدولي اإليطالي، المطلوب أيًضا في 

إنت�ر ميالن، وميالن، وروما.وكان باريال قد ق�ال عن احتمال رحيله، 
خ�الل الصي�ف الماضي: “أش�عر أنني ف�ي منزلي، ق�ررت مع رئيس 

الن�ادي، أن أبقى معهم لفترة أطول، ورفضنا العروض التي أتت من 
أجلي”.وأضاف: “لم آخذ بعي�ن االعتبار العروض التي وصلتنا، كان 
خياري األول دائًما هو كالياري”.وكان أندريا بيرلو، أسطورة الكرة 
اإليطالي�ة، ق�د أثنى عل�ى أداء الالعب، بعد تعادل كالي�اري وميالن، 
حيث قال: “لقد اس�تمتعت باللق�اء، يحتاج )نيكول�و( فقط للعثور 
على المكان المناس�ب له في الملعب، إنه واح�د من أفضل الالعبين 

اآلن في إيطاليا، لذا يجب أن يلعب في المنتخب”.

نجم توتنهام: جيب أن نفوز عىل برشلونة

ليفربول ينافس كبار الكالتشيو 
عىل نجم إيطاليا الصاعد

             بغداد/ المستقبل العراقي

يواص�ل فري�ق ك�رة الق�دم بن�ادي الش�رطة 
الرياضي تحضيراته اليومية استعداداً لمواجهة 
فريق الزوراء ف�ي قمة مباريات الجولة الثانية 
من المرحلة االولى لدوري الكرة الممتاز والتي 

ستقام يوم االحد على ملعب الشعب الدولي.
وأك�د المدرب المس�اعد للفريق هيثم الش�بول 
ان الحال�ة المعنوي�ة العالية الت�ي تهيمن على 
ال�كادر  تمن�ح  للفري�ق  التدريبي�ة  الوح�دات 
التدريب�ي ثق�ة عالية ف�ي ق�درة الالعبين على 
تحقي�ق نتيج�ة إيجابية ف�ي المب�اراة المقبلة 
والتي س�يكون الفوز فيها ب�� 6 نقاط كّون ان 
الخص�م هو حامل اللقب وواحد من اهم الفرق 

المنافسة على الدوري بشكل متواصل.
وبي�ن انه “وبالرغم من الدفع�ة المعنوية التي 

حصل عليها الفريق بعودة المدافع وليد س�الم 
ال�ى تدريبات الفريق بع�د حصوله على الضوء 
األخض�ر من الطاقم الطبي اال ان }اإلصابة{ قد 
تكون سبباً بشكل كبير في غياب العب الوسط 
سعد عبد االمير عن مباراة الفريق ضد الزوراء، 
وان الكادر التدريبي س�يعمل على إيجاد البديل 
الناج�ح الس�يما وان ش�عار الن�ادي ف�ي هذا 
الموس�م ان ال ف�رق بين العب أساس�ي واخر 
بديل”.وأش�ار الى ان “ال�كادر التدريبي ينتظر 
إكم�ال اإلج�راءات االداري�ة الخاص�ة بإكمال 
التعاق�د مع مدافع منتخب الش�باب الفرنس�ي 
الس�ابق مام�ادو واغ والتي تتيح إش�راكه في 
القائمة األولية لمباراة ال�زوراء لما يملكه من 
إمكاني�ات مميزة واندفاع عالي خالل الوحدات 
التدريبي�ة الت�ي خاضه�ا م�ع الفري�ق ط�وال 

االسبوع السابق”.

رضبة قوية للرشطة قبل قمة الزوراء

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ال ت�زال قضية البرتغالي كريس�تيانو رونالدو، 
مهاج�م يوفنتوس، تش�غل الصح�ف العالمية 

أولى مبارياته مع بعدما تع�رض للطرد في 

يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا.وقالت صحيفة 
“م�اركا” اإلس�بانية، إن كريس�تيانو رونالدو، 
يش�عر باالضطهاد من قبل االتح�اد األوروبي 

لكرة القدم “يويفا”.
وأضافت أن عالقة النجم البرتغالي مع اليويفا 
تدهورت بس�رعة من�ذ مغادرته ري�ال مدريد، 
خاص�ة بعدما قرر رونالدو ع�دم حضور حفل 
توزي�ع جوائ�ز األفض�ل بأوروب�ا، بعدما علم 
بفوز زميله الس�ابق ل�وكا مودريتش، بجائزة 
أفض�ل الع�ب بالقارة.ولفت�ت إل�ى أن تعرض 
رونالدو للط�رد في أول مب�اراة مع يوفنتوس 
ب�دوري أبطال أوروبا، عزز من ش�عور الالعب 

باالضطهاد من قبل االتحاد األوروبي.

رونالدو يشعر باالضطهاد 
من »اليويفا«

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن رفض نادي 
باريس سان جيرمان، التخلي عن هدفه بالتعاقد 
مع نج�م يوفنتوس اإليطالي.وبحس�ب صحيفة 
“ليكيب” الفرنس�ية، فإن باريس س�ان جيرمان 
سيحاول مرة أخرى ضم األلماني سامي خضيرة، 
العب خط الوس�ط، في الصي�ف المقبل.ويعاني 
خط وس�ط سان جيرمان في الوقت الحالي، بعد 
الفش�ل في ضم العب خط وسط مميز، حيث لم 
تنجح المفاوضات مع إيفان راكيتيتش وخضيرة 
في الميركات�و األخير.وكان خضي�رة الذي جدد 
عق�ده مع يوفنت�وس حت�ى 2021، حريصا على 

الرحي�ل عن صفوف الس�يدة العجوز في النصف 
األول من فترة االنتقاالت الصيفية الماضية، لكن 

انتهى به األمر بالبقاء في النادي.

سان جريمان يرفض التخيل
عن صفقة نجم يوفنتوس

              بغداد/ المستقبل العراقي
 

أن  إس�بانية،  صحفي�ة  تقاري�ر  ذك�رت 
الكرواتي لوكا مودريتش العب خط وسط 
ريال مدري�د، اعترف بتهمتي�ن متعلقتين 

بالتهرب الضريبي.
)إلمون�دو(  صحيف�ة  وأف�ادت 
اإلسبانية بأن مودريتش اعترف 
بالته�رب الضريب�ي عب�ر نق�ل 
عائدات حقوق صورته لش�ركة 
فى لوكس�مبورج، لتفادي دفع 
نسبة مرتفعة من الضرائب في 

إسبانيا.
الضرائ�ب  مصلح�ة  واتهم�ت 
أفضل  اإلس�بانية، مودريتش، 
الع�ب ف�ي أوروب�ا، بالتهرب 
من دفع ضرائ�ب بقيمة 290 
ألف�ا و990 ي�ورو في 2013، 
ي�ورو  و738  ألف�ا  و579 

ف�ي 2014 ع�ن عائدات ش�خصية خاصة 
بحقوق صورته، كان يحولها إلى الشركة 
التي تترأس�ها زوجت�ه فانيا بوس�نيتش، 
في لوكس�مبورج. وأضافت الصحيفة أنه 
خ�الل إج�راء التحقيقات م�ع مودريتش، 
اكتش�فت وزارة المالي�ة، أن أفض�ل العب 

ف�ي مونديال روس�يا 2018 الذي حل فيه 
منتخ�ب بالده وصيفا، لديه أموال لم يعلن 
عنه�ا بجزيرة م�ان، وهو ما ق�د يزيد من 
قيم�ة تهربه الضريبي.لك�ن إحدى اللجان 
القضائية توصل�ت مؤخرا إلى عدم وجود 

أي عناصر تستلزم زيادة الغرامة.
وبحسب )الموندو( فإن مودريتش 
توصل التفاق م�ع النيابة يقضي 
بسداده غرامة تصل إلى %40 من 
قيمة مبلغ الته�رب الضريبي، أي 
348 ألف�ا و921 ي�ورو، مع خيار 
الس�جن ثمانية  اس�تبدال عقوبة 
أش�هر بدفع غرامة أخرى قيمتها 
م�دار  عل�ى  يومي�ا،  ي�ورو   250
ثماني�ة أش�هر، أيضا.وس�يضطر 
ل�وكا، والذي كان ق�د دفع مليون 
يورو في بداية القضية، إلى سداد 
400 ألف يورو إلنهاء القضية من 

الناحية الجنائية.

مودريتش يعرتف بالتهرب الرضيبي 
ويقبل عقوبة السجن

        المستقبل العراقي / وكاالت

أعل�ن الالع�ب البريطاني آن�دي موراي ع�ن نيته إنهاء 
موس�مه مبك�ًرا، من أجل االس�تعداد للظه�ور بأفضل 
ش�كل ممكن في بطولة أس�تراليا المفتوحة في شهر 
يناير/كانون الثان�ي من العام المقبل.ويخطط موراي 

للمش�اركة في بطولتي ش�ينجن وبكين في األس�ابيع 
القليلة المقبلة، ولكنه لن يشارك في بطولتي شانجهاي 
وباريس لألس�اتذة.وكتب موراي، عبر حسابه الخاص 
على موق�ع التواصل االجتماعي “فيس�بوك”: “أتطلع 
للمش�اركة في بطولتي ش�ينجن وبكين في األس�ابيع 
القليلة المقبلة، وبعدها قررت إنهاء الموسم للحصول 
على وقت كاٍف للتحضير للظهور بقوة في عام 2019”.

وتاب�ع الالعب البريطان�ي: “الش�هور القليلة الماضية 
كان�ت إيجابي�ة، وم�ع المزيد م�ن العمل في الش�هور 
المقبل، س�أكون قريًبا من أعلى مس�توياتي من جديد، 

أقدر كثيًرا دعمكم”

موراي يقرر إهناء موسمه مبكرًا
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

عالج واعد لـ »فقدان الشهية« القاتل
ابتكر باحثون من معهد س�انفورد بورنهام 
بريفي�س الطب�ي » SBP« األمريك�ي، عالجا 

فعاليا ملرض »فقدان الشهية« املزمن.
وأوض�ح العلم�اء األمريكي�ون أن أصح�اب 
يصاب�ون  الش�هية«  »فق�دان  م�رض 
باضطراب�ات ش�ديدة يف الجه�از الهضمي، 
ويمك�ن عالج هذا امل�رض يف أي مرحلة منه 

عىل حد سواء.
ووجد الباحث�ون أن التهاب األمعاء الدقيقة 
الشديد يف هذا املرض ينتج عن خلل يف تركيز 
 »RNF5« عنرصي�ن رئيس�ين وهما: ج�ن
وبروت�ن »S100A8«، الل�ذان يؤث�ران عىل 
نبيت األمعاء )البكترييا الحميدة(، بحس�ب 
مس�تواهما وتوالفهما يف الجسم. واكتشف 

الباحث�ون، عرب تجارب جيني�ة، أن الخلل يف 
الوظائ�ف الجيني�ة يؤثر تأث�ريا مبارشا عىل 
آلية ومستوى بروتن »S100A8« يف الجسم. 

وي�ؤدي ه�ذا الخل�ل ب�دوره إىل اضطرابات 
ح�ادة يف الجه�از الهضم�ي، تس�بب رفض 
الجس�م املواد الغذائية، وتوصل يف النهاية إىل 
عواق�ب وخيمة بما يف ذل�ك فقدان 75% من 
وزن الجسم. وصنع العلماء يف الوقت الحايل 
دواء تجريبي�ا يعتم�د عىل أجس�ام مضادة 
محددة. وأثب�ت الدواء الجدي�د فعاليته عىل 
الفرئان وقدرته عىل تقليل مستوى االلتهاب 
يف األمع�اء، ويف إع�ادة الت�وازن للعملي�ات 
البيولوجي�ة يف الجس�م. ويس�تعد العلم�اء 
إلج�راء تج�ارب رسيري�ة له�ذا ال�دواء عىل 
البرش، خالل األشهر القريبة القادمة، وبذلك 
يك�ون الع�الج األول الناج�ع ملعالجة مرض 

.»Anorexia« فقدان الشهية

علامء حيذرون من قتل الدبابري! نتائج صادمة عن الزبادي!
وجدت دراس�ة جديدة أن عملية القضاء ع�ىل الدبابري تتم برسعة كبرية، 

وسيكون اختفاؤها مجرد كارثة غري متوقعة.
وتش�تهر ه�ذه الح�رشات بأنها غ�ري محبوب�ة، حيث ترتك لدغ�ة مؤملة 
عندم�ا نحاول إبعادها. ولكن عدم فهم دوره�ا الحيوي يف النظام البيئي 
واالقتصادي، هو س�بب أس�ايس وراء كونها مكروه�ة، يف حن أن النحل 
محب�وب للغاية.وأوضح معد الدراس�ة، الدكتور س�رييان س�ومنر، وهو 
عالم بيئي يف جامعة كوليدج لندن )USL(، بالقول: »من الواضح أنه لدينا 
عالقة عاطفية مختلفة جدا تجاه الدبابري مقارنة بالنحل. لقد عش�نا يف 
وئام مع النحل لفرتة طويلة جدا. ولكن تفاعل اإلنس�ان مع الدبور غالبا 
ما يكون س�لبيا. وعىل الرغم من ذلك، نحن بحاجة إىل إعادة النظر بشكل 
فعال يف الصورة الس�لبية للدباب�ري، لحماية الفوائد البيئي�ة التي تجلبها 
إىل كوكبنا«.وتق�ول الدراس�ة املنش�ورة يف مجلة علم الح�رشات البيئية، 
واملمول�ة من قبل مجل�س أبحاث البيئة الطبيعي�ة واملفوضية األوروبية، 
إن النح�ل والدبابري من أهم الكائنات الحية، حي�ث تقوم الدبابري بتدمري 

اآلفات والحرشات الناقلة لألمراض البرشية.

حذرت دراس�ة حديثة من أن بعض أنواع الزبادي قد تحتوي عىل كمية من 
الس�كر أكثر مما تحويه مرشوب�ات الكوكا كوال، عىل الرغ�م من اعتبارها 
»صحية«.ويأتي هذا االس�تنتاج بعد دراسة أجريت عىل حوايل 900 نوع من 

الزبادي املعروضة للبيع يف املحالت التجارية يف اململكة املتحدة.
ووج�د البحث ال�ذي أجرته جامعة لديز أن الزب�ادي العضوي كان من أكثر 
األنواع احتواء عىل الس�كر، حيث تصنف املنتجات التي تحتوي عىل أقل من 
5 غرام�ات من الس�كر لكل 100 غرام بأنها منخفضة الس�كريات، يف حن 
أن املنتج�ات الت�ي تحتوي 22.5 غم من الس�كر لكل 100 غ�م تعترب عالية 

السكر.
ويمك�ن تصنيف الزب�ادي الطبيعي والزبادي اليوناني ع�ىل أنها من األنواع 

منخفضة السكر.
وج�اءت الدراس�ة الت�ي نرشته�ا »BMJ Open«، يف الوقت ال�ذي يقوم فيه 
مسؤولو الصحة الحكوميون بتشجيع الرشكات املصنعة عىل خفض كمية 

السكر املستهلكة من قبل العامة.

الكارثة املناخية القادمة أكرب من املتوقع!
أك�د علماء من جامعة أل�ربت يف كندا أن خطر 
ذوبان الجليد الدائ�م عىل الكرة األرضية قد تم 

التقليل من شأنه يف األبحاث السابقة.
ووجد الباحثون الكنديون أن كمية ثاني أكسيد 
الكربون التي س�تنبعث يف الغالف الجوي، من 
الكت�ل الجليدي�ة الدائمة )الجلي�د األزيل(، أكرب 

بكثري مما كان متوقعا.
Phys.« وذكر العلماء يف مقال�ة نرشتها مجلة

 ،»Weathering« التجوي�ة  عملي�ة  أن   ،»org
تكثف الذوبان الرسيع ملنطقة الرتبة الصقيعية 

يف شمال غرب كندا. 
وه�ذا ي�ؤدي إىل انبع�اث غ�از ثان�ي أكس�يد 
الكرب�ون الذي يحدث نتيجة لتكون الترضيس 
الحراري »Thermokarst«، وهي عملية تكون 
تضاريس مميزة، تنتج ع�ن ذوبان جليد تربة 
دائم�ة التجم�د وتتكون كث�ريا يف مناطق مثل 

القطب الشمايل.
وتخض�ع مع�ادن الكربيتي�د املح�ررة، نتيجة 
للذوبان والتجوية، لألكس�دة، ويتكون حمض 
الكربيتيك ال�ذي يدمر صخ�ور الكربونات مع 

إطالق جزيئات ثاني أكسيد الكربون يف الجو.
وله�ذا، فإن ذوب�ان الكت�ل املتجم�دة الدائمة 
ي�ؤدي إىل املزيد من انبعاثات الغ�ازات الدفينة 

أكثر مما كان يعتقد بكثري.

هدى عز الدينالحقوقي ماجد الحسناوي
تس�تمر الدول املتقدمة يف ممارس�ة برامج التنمية مما 
يس�اعدها عىل زي�ادة تقدمها وم�ن ثم ت�زداد الفجوة 
السحيقة بينها وبن الدول النامية ويبقى ذلك عبئا ثقيال 
ع�ىل الدول النامية اذ يتطل�ب القضاء عىل هذه الفجوة 
مضاعفة العمل للوصول اىل معدالت تنمية اكرب والعالم 
ينقس�م اىل مجموعت�ن ع�دد قليل من ال�دول املتطورة 
اقتصادي�ا وسياس�يا واجتماعي�ا وتتمتع ه�ذه الدول 
بمس�توى مرتفع نسبيا للدخل ومستوى املعيشة وعدد 
اكرب من الدول تتميز بمس�توى شديد االنخفاض للدخل 
واملعيشة »الدول النامية« فإن الدول املتطورة استفادت 
من التقدم العميل والتقني واحسنت استخدام التكنلوجيا 
الحديث�ة يف مواردها فضال عن اس�تنزاف م�وارد الكثري 
من الدول النامية واس�تغالل االيدي العاملة فيها اس�وء  
اس�تغالل والدول النامية مغلوب ع�ىل امرها ومحرومة 
من االس�تفادة من التقدم العلمي ال�ذي تحتكره الدول 
املتقدم�ة لتنمية املجتمع ول�ذا يجب ان يتحقق التعاون 
ب�ن الدول وتقدي�م املعونة للدول املتخلف�ة من الناحية 
الفني�ة واملالي�ة لتتمك�ن من النج�اح وتنمية نفس�ها 
وهذا ليس بمس�تحيل يف عاملنا بع�د التحرر من الهيمنة 
االس�تعمارية وعىل الدول النامية االس�تعداد للتضحية 
من اجل ه�دف التنمية والجهد الالزم للخروج من حالة 
التخلف اىل حالة النمو االقتصادي يقتيض عمال موجها 
اىل كافة الجبهات ويتطلب تدخل الدولة من اجل تحقيق 
التقدم االقتصادي واالجتماعي املطلوب وتحويل الدولة 
اىل جهاز لخدمة الش�عب صاحب املصلحة الحقيقية يف 
التنمي�ة وهدف التنمية القضاء عىل التخلف االقتصادي 
واالجتماعي ولتحقيق التنمية املنش�ودة تبادل الخربات 
م�ع الدول املتقدمة وتطوير نظم التعليم وزيادة االنتاج 
وقهر البطالة ومشاركتها يف االنتاج لزيادة الدخل الوطني 
والقضاء اىل التخصص املفرط وخلق س�وق الس�تيعاب 
زيادة االنتاج واع�داد برامج التدريب بأقل تكاليف ومن 
الرضورة بأهمية التخطي�ط لتنمية املجتمع وان نجاح 
التنمية او فش�لها يتوقف عىل دق�ة التخطيط للتنبؤ ما 
يمكن ان تصل اليه املؤسسات االقتصادية واالجتماعية 
والحص�ول عىل اق�ى انتاج ممكن من امل�وارد املتاحة 
والوصول اىل احس�ن تدبري الس�تغالل االمكانيات لتلبية 

احتياجات املواطن .

بينما كنت أرتش�ف الش�اي، قاطعتني صديقتي قائلة: قريبتي تزوجت من 
ش�اب من غري جنسيتنا، ثم كش�فت كيف أنها ال تطيق حتى مجرد الحديث 
ت يل عن مدى صدمتها  مع األفراد حاميل تلك الجنس�ية، وبوج�ه مكرشرّ عربرّ

باختيار قريبتها.
بعد أحد املؤتمرات عن تقبرّل اآلخر والتعايش، كنا جلوسا عىل طاولة الطعام 
إذ بواح�دة م�ن الجالس�ات تحاول يائس�ة وهي تهم�س يف أذن صديقتها- 
بصوت يكاد يس�معه كل من كان عىل الطاولة- عن إح�دى الفتيات املارات 

ذات اللباس الغريب، عىل حد قولها، ثم تقهقهان بالضحك عالياً.
لباس�ها قبيح.. اختيار تخصصك ال يصلح إال لألغبياء... عادات س�خيفة... 
كم مرة س�معنا مثل هذه العبارات أو عايش�نا مثل تلك املواقف، ولربما كنا 
يوماً أحد أبطالها. بمجرد أن يرى البعض ش�يئاً جديداً عليهم أو سمعوا رأيا 
مغاي�را لرأيهم، ينتفض�ون بعبارات التهجم والتهك�م، وكأننا ُخلقنا لنكون 
نس�خة واح�دة. واملتأمل يف هذا الكون الفس�يح، يجد التن�وع واالختالف يف 
كل يشء. فاالختالف نعمة من الله علينا: هناك أنواع مختلفة من األش�جار 
والفص�ول واألطعم�ة والرشاب، وهن�اك مئات األن�واع من األزه�ار امللونة 
املتنوعة التي بتنوع أش�كالها وألوانها تزيد أي مكان جماالً، وإني عىل يقن 
أنه لو أن كل ما يف هذا الكون بشكل واحد ولون واحد ملا لبَّى رغبات الجميع. 
ولو كانت لنا نفس االهتمامات ونفس األذواق لشعرنا بامللل، والضطررنا إىل 
اختالق بعض االختالفات، ليس للمتعة فحس�ب ولكن لنشعر ببعض التميز 
أيض�اَ، وه�ذا هو األصل يف الكون. ولكي ال يكون ه�ذا العالم روتينياَ وممالرّ، 

فإن خالق هذا الكون قد صنعه بدقة متناهية ذات تنوع يف كل صنف.
ال ننكر أن عدم تقبرّل اختالف اآلخر يؤثر أحياناَ عىل العالقات اإلنس�انية بن 
األفراد. ويف هذا الس�ياق، ما زلت أتذكر جيدا حينم�ا أخربتني إحداهن أنها، 
وم�ع بداية الثورة يف بلدها، كانت تؤي�د الحزب املعارض، بينما يؤيد زوجها 
الحزب الحاكم، وكان كل منهما متمسكاَ برأيه من دون أدنى تقبرّل الختالف 
اآلخ�ر، مما جعلهم�ا ال يتحدثان لفرتة طويلة. ولعلنا نج�د األمثلة كثرية يف 
هذا الش�أن من عدم تقبرّل اآلخر، س�واء ب�ن األزواج أو األصدقاء أو اإلخوة، 
وألس�باب مختلفة، ألنه- ولألسف- نشأ الكثري منا عىل أن تقبرّله لرأي اآلخر 
ضعف وخضوع، وأنه كلما تمسكت برأيك أكثر ودافعت عنه بشن حرب عىل 

الطرف اآلخر أثبترّ قوتك وكيانك.
»االختالف ال يفس�د للودرّ قضية«.. عبارة كثرياَ ما سمعناها صغاراَ، خاصة 
يف مناهجنا التعليمية، لكنها تبدو يل اآلن عبارة باهتة، ألنها كانت ُتردَّد فقط 
م�ن دون تطبيقها ع�ىل األرض الواقع. إن غرس مبدأ اح�رتام االختالف مع 
اآلخر يجب أن يبدأ يف سٍن صغرية، ُيعلرّم فيها اآلباء أبناءهم أن من ال يشبهني 
لي�س بالرضورة ض�دي أو يجب أن أك�ون ضده. كما يج�ب أن ُتقام ورش 

وندوات لألطفال تتضمن أنشطَة ترفيهية وعملية ُيعزَّز فيها هذا املبدأ.
إن اختالفن�ا ب�دءاَ م�ن طعامنا املفض�ل، لباس�نا، آرائنا، عاداتن�ا، تقاليدنا 
وهوايتن�ا، هو ما يزيد حياتنا جم�االَ. يف ذات الوقت، اختالفنا فرصة لتبادل 
أحادي�ث وخربات جدي�دة متنوع�ة. ال رضر أن نعرب عن وجه�ات نظرنا أو 
آرائن�ا، لكن ال ننىس أيضاَ اح�رتام غرينا، ولنتذكر دائم�ا أن اختالفنا هو ما 

يميزنا.

ثقافة االختالف التقدم املطلوب

خلص�ت دراس�ة هام�ة إىل 
أن تن�اول األطعمة الصحية 
السعرات  املواد ذات  وتجنب 
الحراري�ة العالي�ة يقلل من 

خطر اإلصابة بالرسطان.
وذكرت التقارير البحثية أن 
بامللح والسكر  الغني  الغذاء 
ارتف�اع  إىل  أدى  والده�ون، 
بالرسطان  اإلصابة  معدالت 
بنسبة 11%، مقارنة بأولئك 
وجب�ات  يتناول�ون  الذي�ن 
صحية، وفقا لدراسة شملت 

حوايل نصف مليون بالغ.
واس�تخدمت الدراسة نظام 
الغ�ذاء الرائ�د يف بريطاني�ا 

»الضوء املروري«، الذي يجعل من السهل عىل املستهلكن 
معرفة ما إذا كانت األطعمة صحية أم ال.وش�ملت أنواع 
األطعمة غ�ري الصحية، الكعك والبس�كويت والحلويات 
الحم�راء  واللح�وم  الطماط�م  وكاتش�ب  والالزاني�ا 

والجاهزة.
ووج�دت النتائ�ج أن األش�خاص الذين تناول�وا الطعام 
الصحي، كانت لديهم فرصة أقل لإلصابة بالرسطان، يف 
حن أن أولئك الذين تناولوا الغذاء عايل الدهون والس�كر 

واملل�ح، لديه�م »خطر أعىل 
لإلصاب�ة بامل�رض القاتل«.

أن  الباحث�ون  وج�د  كم�ا 
مع�دالت اإلصاب�ة برسطان 
القول�ون والجهاز الهضمي 
العلوي واملع�دة، كانت أعىل 
نس�بيا. ويعد الرج�ال أكثر 
عرض�ة لإلصاب�ة برسطان 
الرئة، يف حن كانت النس�اء 
لإلصاب�ة  عرض�ة  أكث�ر 

برسطان الثدي والكبد.
ميالن�ي  الباحث�ة  وقال�ت 
ديساساو، من املعهد الوطني 
الطبية  لألبح�اث  الفرن�ي 
 ،)INSERM( والصحي�ة 
إن النتائ�ج أظهرت أن نظام »الض�وء املروري« كان »ذا 
صلة« بالصحة العامة ملس�اعدة املس�تهلكن عىل اتخاذ 
خي�ارات غذائية أكث�ر صحة ملنع الرسط�ان وغريه من 

األمراض.
وحل�ل الباحثون الخيارات الغذائي�ة التي تم اإلبالغ عنها 
ذاتي�ا، والتي تضم 471 ألفا و496 ش�خصا بالغا، بما يف 
ذل�ك أكثر من 74 ألف�ا من اململكة املتحدة يف أكس�فورد 

وكامربيدج.

دراسة تكشف عالقة نوع الطعام بخطر اإلصابة بالرسطان!

نتقدم بأحر التعازي واملواس�اة اىل االس�تاذ ع�يل الدراجي 
رئيس مؤسسة املس�تقبل العراقي للصحافة والنرش وذلك 
بوفاة ابن ش�قيقته املغفور له الش�اب )عيل س�تار لفتة( 
أح�د خدمة املواك�ب الحس�ينية )موكب أحب�اب الزهراء( 
الذي تويف أثر حادث مؤسف، سائلن العيل القدير ان يتغمد 
الفقيد برحمته الواس�عة وان يسكنه فسيح جناته ويلهم 

أهله وذويه الصرب والس�لوان.

أسرة تحرير مؤسسة المستقبل العراقي للصحافة والنشر

ارسة مؤسسة املستقبل العراقي  تعزي االستاذ عيل الدراجي بوفاه ابن شقيقته 
املغفور له الشاب عيل ستار لفتة 


