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االمام علي )عليه السالم(

آفـة الـّنـفـس الـَولَـه 

بـالـّدنـيـا

ص2منظمة دولية: نسبة املشاركة يف انتخابات كردستان أقل من املتوقع

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الربملان يؤجل جلسته: أكثر من مرشح ملنصب الرئيس
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أجيّل الربمليان العراقيي، أميس االثنين، 
جلسيته التي كان من املقرر أن يتم فيها 
التصويت عىل تسمية رئيس الجمهورية، 
وذلك بعد ان اسيتمر الخالف بن األحزاب 
واحيد  مرّشيح  تقدييم  عيىل  الكرديية 
للمنصب، فيما ظلّيت األحزاب األخرى يف 

موقف الحائر من التصويت للمرشيحن 
املتقدمن للمنصب.

تأجييل  عين  مطليع  مصيدر  وكشيف 
جلسية الربملان الخاصية باختيار رئيس 
الجمهوريية. وقال املصدر ان »الجلسية 
الخاصية الختيار رئييس الجمهورية تم 
تأجيلهيا اىل الييوم الثالثاء، بسيبب عدم 
اكتميال النصياب القانونيي لهيا، والتي 

لتحقييق  نائبياً   220 حضيور  تتطليب 
النصاب«. واضياف ان »مجمل الحضور 
داخل قبة الربملان هو 159 نائباً، لذا فقد 

تم تأجيل الجلسة اىل يوم الثالثاء«.
وأرجأ رئييس الربملان محميد الحلبويس 
انعقياد لنصيف سياعة لعيدم اكتميال 

النصاب القانوني.
التفاصيل ص2

اجتماعات األحزاب الكردية مل تسفر عن اتفاق.. والكتل الكبرية مل تكمل النصاب ملنح فرصة للتوافق

ص7

هـنـري
مــرشـح لــتــدريــب 

بـرشـلـونـة

أملانيا: إلقاء القبض عىل »التنظيم النازي« قبيل قيامه بعملية إرهابية كبرية
      بغداد / المستقبل العراقي

قال مكتب املدعي االتحادي يف أملانيا إن الرشطة 
ألقت القبض عىل سيتة رجيال،  أمس االثنن، 
لالشتباه يف تشكيلهم منظمة يمينية متطرفة 
هاجمت أجانب يف مدينة كيمنتس برشق البالد 
وخططيت لهجمات عىل سياسيين وموظفن 
يف الحكومية. وأضاف املكتيب أن نحو 100 من 
رجيال الرشطية ترافقهم وحدات مين القوات 
الخاصة ألقت القبض عىل سيتة مشيتبه بهم 
تيراوح أعمارهم بن 28 و30 عاميًا بناء عىل 
طلب اعتقال أصدرته محكمة العدل االتحادية 
ييوم 28 أيليول. وأطلقيت املجموعية نفسيها 

تسيمية »ثورة كيمنتس«، وكانيت عىل اتصال 
بشخص يدعى كريستيان ك. )31 عاماً(، كان 
االدعياء العيام يف كيمنتس ألقيى القبض عليه 
يف 14 أيلول املايض بتهمة تكدير السيلم العام، 
ويقبع املتهم يف السيجن عىل ذمة التحقيق منذ 

ذلك الحن. 
وقال االدعاء العام يف بيان إن الجماعة »هدفها 
شين هجميات عنيفة ومسيلحة ضيد أجانب 
وأشيخاص لديهيم آراء سياسيية مختلفية«. 
وأضافيت أن بن األهيداف ممثلن من مختلف 
األحيزاب السياسيية وأعضياء يف املؤسسيات 
االقتصادية. وأشار إىل أن الجماعة تخطط عىل 
ما يبدو لشن هجيييييوم أثناء احتييييفاالت 

يوم الوحيييدة األمليييانية األربعاء.
كما كشيف تقريير لصحيفية »زود دويتشيه 
كانيت  املجموعية  أن  األملانيية  تسيايتونغ« 
»تخطيط لنيرش اإلرهياب يف أملانييا عيىل نحو 
أكيرب مما فعلته شيبكة »إن إس ييو« اليمينية 
أن  األملانيية  الصحيفية  وذكيرت  املتطرفية«، 
املجموعة اليمينية املتطرفة املكونة من سيبعة 
أفيراد كانت تخطط لهجمات عنييييييفة عىل 
صحفين أيضاً. ولم تكشيف السلطات عما إذا 
كان املشيتبه بهم شياركوا يف موجة املسيرات 
املعادية لألجانب التي اجتاحت املدينة يف نهاية 
آب عقب حادث طعن دام تردد أن أحد الالجئن 

السورين ارتكبه. 

اخلطوط اجلوية العراقية تدشن رحلتها 
االوىل اىل مطار كركوك

حمافظ البرصة يعلن املبارشة بمرشوع لنقل املاء 
3اىل منطقة ايب صخري 3

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن الجهاز املركزي لإلحصاء، أمس االثنن، 
عين عدد سيكان البيالد للعام الحيايل 2018، 
مشيرا اىل تجياوز بغيداد 8 ماليين نسيمة، 

الفتيا اىل ان محافظة املثنيى كانت االقل عددا 
بالسكان. وقال الجهاز املركزي التابع لوزارة 
التخطيط يف احصائية، إن »عدد سكان العراق 
بلغ 38 مليون و124 الف و182 نسمة حسب 
االسيقاطات السكانية لعام 2018«، مبينا ان 

»نسيبة الذكيور منهم بليغ 19 مليون و261 
الف و253 نسمة بنسبة 51%، فيما بلغ نسبة 
االنياث منهيم 18 ملييون و862 اليف و929 

نسمة وبنسبة 49% من مجموع السكان«.
التفاصيل ص2

اجلهاز املركزي: ارتفاع عدد سكان العراق إىل )38( مليون
وبغداد يسكنها )8( ماليني نسمة

البنك املركزي حيذر رشكات »الدفع االلكرتوين« 
من عمليات بيع وشـراء العمـــالت

مفوضية حقوق االنسان حتيل شكاوى مواطنني 
برصيني أصيبوا بالتسمم اىل القضاء

الـزراعــة: منتصـف الشهـر سـتـهـبـط أسعـار 
الطـمـاطـم مــن جـــديــد

التعـلـيـم تطلـق استمـارة الـتـقـديـم للطلـبـة 
الـ »10%« االوائل عىل املعاهد

النفط تعلن اعتامد اسرتاتيجية جديدة لزيادة 
انتاج وتصدير اخلام اخلفيف
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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الزراعة: منتصف الشهر ستهبط أسعار الطامطم من جديد
     بغداد / المستقبل العراقي 

كش�ف وكي�ل وزارة الزراع�ة مهدي ضمد القي�ي، أمس االثنني، عن أس�باب ارتفاع اس�عار محصول 
الطماطم، فيما أشار إىل ان منتصف الشهر الجاري ستغرق األسواق بطماطم كربالء والنجف.

ونقلت وكالة املعلومة عن القيي القول إن »العراق منع استرياد الطماطم منذ كانون الثاني ولغاية آب 
من جميع دول العالم وذلك لوفرة املنتج املحيل وبكثرة لتسويقه إىل األسواق املحلية”.

وأضاف انه “بعد شهر اب تم فتح االسترياد الرتفاع درجات الحرارة العالية وعدم مالئمة املناخ العراقي 
لزراعة الطماطم يف املدة املحددة”، مشريا اىل ان “اغلب الطماطم املستوردة تأتي من إيران”.

ولفت اىل انه “بعد منع إيران لتصدير الطماطم اىل جميع دول العالم لس�د حاجتها املحلية، مما ادى اىل 
ارتفاع أسعارها بشكل كبري فضال عن عدم وجود انتاج محيل كايف”، مشريا اىل ان “الحل اآلني والرسيع 

هو فتح االسترياد بكميات كبرية وضخها اىل السوق املحلية”.
وتابع ان “أزمة املنتج املحيل ستنتهي يف الخامس عرش من ترشين االول الجاري بنزول منتوج الطماطم 

املحيل من محافظتي كربالء والنجف اىل السوق العراقية والتي ستغطي الحاجة املحلية”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أجّل الربملان العراقي، أمس االثنني، جلس�ته 
التي كان م�ن املقرر أن يتم فيه�ا التصويت 
عىل تس�مية رئي�س الجمهوري�ة، وذلك بعد 
ان اس�تمر الخ�الف ب�ني األح�زاب الكردي�ة 
ع�ىل تقديم مرّش�ح واح�د للمنص�ب، فيما 
ظلّت األح�زاب األخرى يف موق�ف الحائر من 

التصويت للمرشحني املتقدمني للمنصب.
وكش�ف مص�در مطلع ع�ن تأجيل جلس�ة 
الربملان الخاصة باختيار رئيس الجمهورية.

وقال املص�در ان »الجلس�ة الخاصة الختيار 
رئي�س الجمهوري�ة ت�م تأجيله�ا اىل الي�وم 
الثالثاء، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني 
لها، والتي تتطلب حضور 220 نائباً لتحقيق 

النصاب«.
واض�اف ان »مجم�ل الحض�ور داخ�ل قب�ة 
الربمل�ان ه�و 159 نائب�اً، لذا فقد ت�م تأجيل 

الجلسة اىل يوم الثالثاء«.
وأرج�أ رئي�س الربمل�ان محم�د الحلب�ويس 
انعقاد لنصف س�اعة لع�دم اكتمال النصاب 

القانوني.
وح�ر جلس�ة الحاس�مة الختي�ار رئي�س 
للجمهوري�ة 159 نائبا فق�ط من اصل 329 

نائبا.
وبحس�ب مصدر نياب�ي، فان ن�واب الحزب 
الديمقراطي وتحالف بناء واعضاء س�نة لم 

يدخلوا الجلسة.
وقرر الحلبويس تأجيل انعقاد الجلسة لنصف 
س�اعة لحني اكتمال العدد الخ�اص بانعقاد 
الجلسة، حيث يتطلب التصويت عىل الرئيس 

ثلثي االعضاء أي 220 نائبا.
وقبي�ل الجلس�ة، اف�اد مص�در مطل�ع بان 
اجتماع�اً بني وف�دي االتح�اد والديمقراطي 
الكردس�تانيني ج�رى لحس�م منصب رئيس 

الجمهورية.
وق�ال املص�در ان »هناك اجتم�اع بني وفدي 
االتحاد و الديمقراطي الكردس�تانيني داخل 
مجلس النواب لبحث موضوع ترشيح مرشح 
واحد يف العاصمة بغداد بشأن منصب رئيس 
الجمهوري�ة«، إال أن االجتماع لم يس�فر عن 
اي اتفاق ب�ني الطرفني اللذين يمران بواحدة 
م�ن أكثر لحظات الخالف الس�يايس بينهما، 
وذل�ك بس�بب ترش�يح كل منهما ش�خصية 

ملنصب رئيس الجمهورية.
واالتح�اد  الديمقراط�ي  م�ن  كل  وخ�اض 
محادثات جانبية مع األطراف السياسية من 

أجل تمرير مرشحه.
وبحث رئي�س ائت�الف دولة القان�ون نوري 
املالكي م�ع رئيس حكومة اقليم كردس�تان 
نيجرف�ان البارزاني آخر املس�تجدات بش�أن 
األس�ماء املطروح�ة لت�ويل منص�ب رئي�س 

الجمهورية.
وق�ال مكتب املالكي يف بيان تلقت املس�تقبل 

رئي�س  »نائ�ب  إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي 
الجمهوري�ة ن�وري كام�ل املالكي اس�تقبل 
بمكتب�ه الرس�مي وفد الح�زب الديمقراطي 
نيجرف�ان  برئ������اس�ة  الكردس�تاني 
بارزان�ي«، موضح�اً أن�ه »ت�م خ�الل اللقاء 
بحث اخ�ر املس�تجدات بني الق�وى الكردية 
حول األس�ماء املطروحة لتويل منصب رئيس 

الجمهورية«.
وج�دد املالكي، بحس�ب البي�ان، »الدعوة اىل 
القوى السياسية يف اقليم كردستان اىل توحيد 
موقفها م�ن اج�ل اإلرساع يف انتخاب رئيس 
الجمهورية وامليض يف تشكيل الحكومة وفق 

السياقات الدستورية«.
باملقابل، دع�ا االتحاد الوطني الكردس�تاني 
القوى السياسية لدعم مرشحه برهم صالح 

ملنصب رئيس الجمهورية.
وقال النائب عن االتحاد الوطني الكردستاني 
ريب�وار طه خ�الل مؤتمر صح�ايف عقده يف 
الربمل�ان بحضور اعض�اء الكتل�ة الربملانية، 
إنه »استمرارا ملنهج مام جالل يف دعم وحدة 
العراق واستقراره فقد قرر منح الثقة لربهم 
صال�ح كمرش�ح ملنص�ب رئي�س جمهورية 

العراق«.
وأضاف »نعلن ككتلة االتحاد الربملانية تأييدنا 
املطل�ق له كمرش�ح وحي�د ونناش�د القوى 
السياس�ية وممثليها بالربملان دعم مرشحنا 

لحماية الدستور ووحدة العراق«.

اجتماعات األحزاب الكردية مل تسفر عن اتفاق.. والكتل الكبرية مل تكمل النصاب ملنح فرصة للتوافق

الربملان يؤجل جلسته: أكثر من مرشح ملنصب الرئيس

       بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن الجهاز املركزي لإلحصاء، أمس 
االثنني، عن عدد س�كان الب�الد للعام 
الحايل 2018، مش�ريا اىل تجاوز بغداد 
8 ماليني نس�مة، الفتا اىل ان محافظة 

املثنى كانت االقل عددا بالسكان.
وقال الجه�از املركزي التاب�ع لوزارة 

»ع�دد  إن  احصائي�ة،  يف  التخطي�ط 
س�كان العراق بل�غ 38 مليون و124 
الف و182 نس�مة حسب االسقاطات 
ان  مبين�ا   ،»2018 لع�ام  الس�كانية 
»نس�بة الذكور منهم بل�غ 19 مليون 
و261 الف و253 نس�مة بنسبة %51، 
فيما بلغ نسبة االناث منهم 18 مليون 
و862 الف و929 نسمة وبنسبة %49 

من مجموع السكان«.
واض�اف الجه�از ان »محافظة بغداد 
شكلت اعىل املحافظات يف عدد السكان 
حيث بلغت 8 مليون و126 الف و755 
نس�مة وبنس�بة مقداره�ا 21% م�ن 
مجموع س�كان املحافظات«، مشريا 
اىل ان »ع�دد الذكور يف العاصمة بغداد 
بل�غ 4 مليون و123 الف 626 نس�مة 

بنس�بة مقداره�ا 51 % م�ن مجموع 
املحاف�ظ، بينما بلغ ع�دد االناث فيها 
4 ملي�ون و123 ال�ف و129 نس�مة 

وبنسبة %49«.
»محافظ�ة  ان  اىل  الجه�از  واش�ار 
نين�وى احتل�ت املرتب�ة الثاني�ة بع�د 
بغداد من حيث عدد الس�كان وبنسبة 
سكانية تبلغ 10% من مجموع سكان 

املحافظ�ات، تليه�ا محافظة البرصة 
بنس�بة 8%، فيم�ا احتل�ت محافظ�ة 
املثنى االقل عددا بالس�كان حيث بلغ 

814 الف و371 نسمة وبنسبة %2«.
واوضح الجهاز ان »عدد السكان الذي 
تق�ل اعماره�م عن 15 س�نة بلغ 15 
مليون و428 الف و32 نس�مة بنسبة 
تبلغ 45% من مجموع سكان العراق ، 

بلغ عدد الذكور منهم 7 مليون و946 
ال�ف و952 نس�مة وبنس�بة 52%، يف 
ح�ني بلغ عدد االن�اث 7 مليون و481 
الف و80 نسمة بنسبة مقدارها %48.

وذك�رت وزارة التخطي�ط يف حزيران 
2018 ان س�كان العراق يزداد سنويا 
بمعدل 850 الف اىل مليون ش�خص«، 
فيم�ا توقع�ت تصل نس�بة الس�كان 

الح�ايل اىل 38 ملي�ون  الع�ام  نهاي�ة 
ش�خص واىل 50 مليون شخص خالل 

عام 2030.
يذكر ان عدد س�كان الع�راق يف تعداد 
ع�ام 1979 بل�غ 12 مليون نس�مة ، 
ثم ارتفع إىل 16.3ملي����ون نس�مة 
يف تع�داد ع�ام 1987 ، واىل 22 مليون 

نسمة عام 1997.

اجلهاز املركزي: ارتفاع عدد سكان العراق إىل )38( مليون.. وبغداد يسكنها )8( ماليني نسمة

        البصرة / المستقبل العراقي

كش�ف محافظ البرصة اسعد العيداني عزمه 
تقديم ادلة ووثائ�ق اىل القضاء العراقي تثبت 
تلك�ؤ املش�اريع الخدمي�ة الت�ي ه�ي بعهدة 
وزارة االعم�ار واالس�كان والبلدي�ات. وق�ال 
العيدان�ي يف بي�ان صحفي صدر ع�ن مكتبه 

االعالمي الخاص ان »وزارة االعمار واالسكان 
والبلديات  متلكئة يف مختلف املشاريع املهمة 
الت�ي يحتاجه�ا املواط�ن الب�رصي وخاص�ة 
املش�اريع التي هي بعهدة ال�وزارة من بينها 
م�رشوع مجاري قضاء الزب�ري ومرشوع ماء 
الب�رصة الكب�ري  فضالً عن مش�اريع خدمية 
اخرى ، مش�رياً انه ش�خص يف جلسة مجلس 

النواب االخرية التقص�ري الكبري والواضح من 
قب�ل وزارة البلديات ».  واض�اف العيداني ان 
»وزيرة البلدي�ات ان نافع قامت برفع دعوى  
قضائية ضده بتهمة التشهري بسمعة الوزارة  
بع�د ان كش�ف امام مجل�س الن�واب والرأي 
الع�ام تقصري  الوزارة باملش�اريع الخدمية يف 

املحافظة التي هي بعهدة الوزارة ».

وتاب�ع » محافظ البرصة انه س�يحر امام 
الس�لطة القضائية يف العاصمة بغداد لتقديم 
االدلة والوثائق التي تثبت تلكؤ املشاريع التي 
هي بذمة ال�وزارة ، معرباً ع�ن ثقته املطلقة 
بالقض�اء العراقي وانه مس�تعد للمثول امام 
القضاء لكش�ف تقصري ال�وزارة الكبري تجاه 

ازمة البرصة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مكت�ب املفوضي�ة العلي�ا 
لحق�وق االنس�ان يف محافظ�ة 
البرصة، أمس االثنني، عن احالة 
ش�كاوى تق�دم به�ا مواطنون 
أصيب�وا بالتس�مم ج�راء تل�وث 
اىل املحكم�ة املختص�ة،  املي�اه، 
مش�ريا اىل ان السلطة القضائية 
للجه�ات  أوع�زت  املحافظ�ة  يف 

املختصة بالتحقيق يف القضية.

تلق�ت  بي�ان  يف  املكت�ب  وذك�ر 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
من�ه، انه قام »بإحالة ش�كاوى 
املواطنني الذين تعرضوا للتسمم 
اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة  اىل 

البرصة االتحادية«.
واشار اىل ان »رئاسة االستئناف 
اوع�زت للمحاكم املختصة بفتح 

التحقيق«.
املفوضي�ة  وكان مدي�ر مكت�ب 
العليا لحقوق االنسان يف البرصة 

مه�دي التميم�ي، قد اك�د يف 25 
ايلول املن�رصم، ان »عدد حاالت 
التس�مم ج�راء تل�وث املي�اه يف 
البرصة وصل اىل 95 الف حالة«.

وأشار اىل ان »هناك حاالت اخرى 
ل�م تراج�ع املستش�فيات وانما 
اعتمدت عىل العالجات املنزلية«، 
املركزي�ة  »الحكوم�ة  مناش�داً 
واملجتم�ع الدويل واالم�م املتحدة 
باتخاذ مواقف رسيعة وواضحة 

تجاه املوضوع«.

العيداين ثقتي كبرية بالقضاء العراقي وسأكشف من العاصمة بغداد باألدلة 
تقصري وزيرة البلديات بحق البرصة 

مفوضية حقوق االنسان حتيل شكاوى مواطنني برصيني 
أصيبوا بالتسمم اىل القضاء

        بغداد / المستقبل العراقي

حذر البنك املركزي العراقي، أمس االثنني، 
رشكات الدف�ع االلكرتون�ي م�ن القي�ام 
بعمليات بيع ورشاء العمالت.وقال البنك 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه انه »س�يقوم بفرض غرام�ة مالية 
ع�ىل رشكات الدف�ع االلكرتون�ي ان ثبت 
بان اي منف�ذ او وكيل رئي�ي او ثانوي 
يق�وم باس�تغالل اس�م الرشك�ة املزودة 
للخدمة للقي�ام بعمليات التوس�ط ببيع 

والتحوي�الت  االجنبي�ة  العم�الت  ورشاء 
املالية خارج نظام مزود الخدمة«. وتابع 
انه »س�ترتتب ع�ىل تلك ال�رشكات ايضا 
مسؤولية قانونية التي تتحملها الرشكة 
ك�ون ان املزود هو املس�ؤول عن منافذه 
ووكالئه اس�تنادا اىل امل�ادة 16 اوال/ ه� 
م�ن نظ�ام خدم�ات الدف�ع االلكرتوني 
لالم�وال رقم 3 لس�نة 2014«. وتأس�س 
البن�ك املرك�زي العراق�ي كبنك مس�تقل 
بموج�ب قانونه الصادر يف الس�ادس من 

آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة.

البنك املركزي حيذر رشكات »الدفع االلكرتوين« 
من عمليات بيع ورشاء العمالت

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت األم�م املتحدة، أم�س االثنني، 
عن حصيلة أع�داد الضحايا يف العراق 
لش�هر أيلول 2018، مش�رية اىل مقتل 
75 مدنيا عراقيا وإصابة 179 آخرين 
جرّاء أعمال »اإلرهاب والعنف والنزاع 

املس�لح«. وقالت بعثة األم�م املتحدة 
ملس�اعدة الع�راق )يونام�ي(، يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة 
س�ّجلتها  الت�ي  »األرق�ام  إن  من�ه، 
البعثة اف�ادت بمقتِل ما مجموعه 75 
مدني�اً عراقي�اً وإصاب�ة 179 آخرين، 
جرّاء أعمال اإلره�اب والعنف والنزاع 

املس�لح الت�ي وقعت يف الع�راق خالل 
ش�هر أيلول 201«. واضافت أن »هذه 
األرقام تشمل سائر املواطنني وغريهم 
مم�ن يعّد من املدنيني وق�ت الوفاة أو 
اإلصاب�ة - كالرشط�ة يف مه�ام غ�ري 
قتالي�ة والدف�اع املدن�ي وف�رق األمن 
الش�خيص ورشط�ة حماية املنش�آت 

ومنتسبي قس�م اإلطفاء«. وأوضحت 
أن�ه »م�ن ب�ني ُمجم�ل األع�داد التي 
س�ّجلتها بعثة األمم املتحدة ملساعدة 
العراق )يونامي( يف ش�هر أيلول، ُقتل 
71 مدني�اً )غري ش�امل للرشطة( ولم 
تقع إصاب�ات«. واش�ارت بعثة األمم 
املتح�دة ملس�اعدة الع�راق )يونامي( 

اىل أن »محافظ�ة بغ�داد كانت األكثر 
ت�رراً، حيث بلغ مجم�وع الضحايا 
املدنيني 101 ش�خصاً )31 قتيالً و70 
جريحاً(، تلتها محافظ�ة األنبار )15 
قتي�اًل و37 جريح�اً(، ث�م محافظ�ة 
صالح الدي�ن )9 قت�ىل و38 جريحاً(. 
وقد حصلت البعثة عىل أعداد الضحايا 

املدني�ني يف األنب�ار م�ن دائ�رة صحة 
األنب�ار وت�م تحديثها حت�ى 30 أيلول 
)ش�امل ه�ذا التاري�خ(«.  واوضحت 
البعث�ة أنه�ا »أُعيق�ت م�ن التحقق، 
عىل نحٍو فع�ال، من أعداد الضحايا يف 
مناطق معينة، وهناك بعض الحاالت 
الت�ي ل�م تتمك�ن فيه�ا م�ن التحقق 

إال بش�كل جزئ�ي فق�ط م�ن حوادث 
معينة«، مبين�ة أنه »تم الحصول عىل 
أعداد الضحايا يف محافظة األنبار من 
دائرة صحة األنبار، وهي قد ال تعكس 
بش�كٍل كام�ٍل ع�دد الضحايا بس�بب 
زي�ادة تقل�ب الوض�ع ع�ىل األرض يف 

األنبار وتعطل الخدمات«.

األمم املتحدة تعلن مقتل )75( مدنيًا عراقيًا وإصابة )179( يف ايلول

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت منظمة »فريدريتش إيربت« األملانية 
الت�ي راقب�ت انتخاب�ات إقلي�م كردس�تان 
العراق، عن نسبة مشاركة »غري واسعة« يف 
االنتخابات الربملانية التي جرت أمس األحد.

وقال مدير برامج العراق يف املؤسسة يوسف 
إبراهيم: »كنا نتوقع مشاركة واسعة بسبب 
التناف�س الكب�ري ال�ذي كان ب�ني األح�زاب 
قب�ل االنتخاب�ات، لك�ن هذا ما ل�م يحدث، 
وكان حض�ور الناخبني أقل من املتوقع منا 
كمراقب�ني، وكذلك من األحزاب السياس�ية 
التي دخلت االنتخاب�ات«. وأضاف ابراهيم: 
»خالل مراقبتنا لنتائج االنتخابات يف مدينة 
أربي�ل ش�اهدنا إقب�اال ضعيفا ع�ىل مراكز 

االقرتاع، لك�ن العملية تمت بسالس�ة رغم 
وج�ود بعض املالحظات التي نعتقد أنها لن 
تؤثر عىل نتائج االنتخابات بشكل مبارش«.  
واعترب عضو االتحاد الوطني الكردس�تاني 
غياث سورجي، يف وقت سابق اليوم االثنني، 
أن قرارات مفوضية االنتخابات قبل يوم من 
انتخابات برملان اإلقليم أثرت بش�كل سلبي 
عىل نس�بة املش�اركة فيها، فيما ملح إىل أن 
حزبه س�يقاطع أو س�يعلن ع�دم اعرتافه 
بنتائ�ج االنتخاب�ات يف ح�ال ع�دم اتخ�اذ 
إج�راءات بش�أن ش�كاوى قدمه�ا الحزب 
تجاه خروق حصلت يف االنتخابات.وجرت، 
األحد 30 ايل�ول 2018، يف محافظات إقليم 
كردس�تان عملية االقرتاع النتخابات برملان 

االقليم لعام 2018.

        بغداد / المستقبل العراقي

أطل�ق املوق�ع االلكرتوني ملجل�س القضاء 
األعىل خدمة اللغة االنكليزية، وأكد القائمون 
عىل املوقع أن هذه الخدمة تمنح متصفحي 
املوقع األجان�ب االطالع عىل أخبار وقرارات 
القضاء العراقي. وقال القايض عبد الستار 
بريق�دار املتحدث الرس�مي ملجلس القضاء 
ملجل�س  االلكرتون�ي  »املوق�ع  إن  األع�ىل 

القضاء األعىل أطلق خدمة اللغة االنكليزية، 
وه�ي خدم�ة جدي�دة يمك�ن تفعيلها عرب 
خيار )EN( املوجود يف أعىل الشاشة لتغيري 
الواجه�ة إىل االنكليزية«. وأض�اف بريقدار 
أن »خدم�ة اللغة االنكليزي�ة تمنح القضاء 
انتش�اراً دولياً واسعاً وتتيح لزوار املوقع يف 
أنح�اء العالم االطالع عىل أح�كام وقرارات 
القض�اء العراقي وآخ�ر األخبار املنتجة من 

قبل املركز اإلعالمي«.

منظمة دولية: نسبة املشاركة يف انتخابات كردستان
 أقل من املتوقع

القضاء يطلق خدمة اللغة االنكليزية ملتصفحي موقعه
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن م�رف الرافدي�ن، ع�ن رصف وجب�ة جدي�دة من س�لف 
املتقاعدين املدنيني والعسكريني التي ترتاوح ما بني 3 و5 و8 و10 

مليون دينار عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للم�رف يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي«نس�خة من�ه، ان�ه »ت�م رصف دفعة جديدة من س�لف 
املتقاعدي�ن املدنيني والعس�كريني لنح�و 14279 متقاعد ترتاوح 
م�ا بني 3 و5 و8 و10 ملي�ون دينار«.وأوضح املرف ان »رصف 
تلك الس�لفة تم عن طريق ابالغ املتقاعد عرب إرسال رسالة نصية 
تخط�ره بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان اس�تكمال كافة اإلجراءات 
القانونية ملنحه اياها ورصفها عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني 

والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها.

   بغداد / المستقبل العراقي

أطلق�ت وزارة التعلي�م العايل والبح�ث العلمي اس�تمارة التقديم 
للطلبة ال�10% األوائل عىل املعاهد من خريجي الس�نة الدراس�ية 

.2017/2018
وق�ال املتح�دث الرس�مي لل�وزارة حيدر العب�ودي، يف بي�ان ورد 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، إن »الوزارة أطلقت االس�تمارة الخاصة 
بتقدي�م الطلب�ة ال�10% األوائل ع�ىل املعاهد من خريجي الس�نة 
الدراسية 2018/2017« مبينا أن »آخر موعد للتقديم عرب البوابة 
www.dirasat- االلكرتونية لدائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة

gate.org هو األثنني املوافق 2018/10/8«.
وأض�اف أن »املعاه�د املش�مولة بتقدي�م خريجيه�ا األوائ�ل عىل 
االس�تمارة االلكرتوني�ة هي املعاه�د التابعة للجامع�ات التقنية 
، ومعه�د التدريب النفط�ي التابع لوزارة النف�ط، ومعهد الحرف 
والفنون الشعبية التابع لوزارة الثقافة، واملعهد العايل لالتصاالت 
والربيد التابع لوزارة االتصاالت، فضال عن معاهد املديرية العامة 

إلعداد املعلمني يف وزارة الرتبية.

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وثيقة حكومي�ة صادرة ع�ن وزارة املوارد املائية قس�م 
تش�غيل مش�اريع الري والب�زل، االثن�ني، عن ص�دور توجيهات 

بتأمني حصة محافظة ذي قار املائية.
وبحس�ب الوثيق�ة أن »انخفاض�ا كب�را حص�ل يف تصاريف نهر 
الفرات يف منطقة التحادد بني محافظتي ذي قار واملثنى )منطقة 
الهويش�ي( مم�ا أثر ع�ىل حصة ذى ق�ار املائية والس�بب وجود 
تجاوزات ع�ىل عمود النه�ر«، مؤكدة أن » ال�وزارة وجهت قيادة 
عمليات الفرات األوس�ط برضورة الوقوف م�ع كوادرها لتتمكن 

من السيطرة عىل التجاوزات«.
وبين�ت الوثيق�ة، أن »الوزارة وجه�ت باطفاء كام�ل للمضخات 
العامل�ة عىل عمود النهر وبالتنس�يق مع قي�ادة العمليات ورفع 
دع�اوى قضائية بحق املتجاوزين، فضال ع�ن اإليعاز لكافة فرق 
ال�وزارة ب�رضورة املتابعة عىل ط�ول عمود النه�ر لغرض تأمني 
الحص�ص املائي�ة للمحافظ�ات املعني�ة وضمان وص�ول حصة 

محافظة ذي قار.

   بغداد / المستقبل العراقي

التابع�ة  الطباب�ة  مديري�ة  أنش�أت 
للحش�د الش�عبي، ثالث مستشفيات 
ثابت�ة وأربع مفارز طبية لخدمة زوار 

االربعينية.
وقالت املديرية يف بيان تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، ان »مديرية الطبابة قامت 
بإنش�اء ث�الث مستش�فيات ثابتة و 
4 مف�ارز لتقدي�م الخدم�ات الطبي�ة 
اىل  املتوجه�ني  للزائري�ن  والعالجي�ة 
كربالء املقدسة ألداء زيارة األربعني«.

واوضح ان املستشفيات ستتوزع عىل 
طري�ق بغداد – كرب�الء، و طريق حلة 
– كرب�الء، و طري�ق نج�ف – كربالء، 
فض�ال عن اربع مفارز طبية تنترش يف 

عدة طرق من مسر الزائرين«.
يش�ار إىل أن املاليني م�ن داخل العراق 
وخارجه يقصدون يف ال�20 من صفر 
م�ن كل ع�ام محافظة كرب�الء ألداء 
زيارة أربعينية اإلمام الحس�ني وأخيه 

أبي الفضل العباس »عليهما السالم.

طبابة احلشد تنشئ
 ثالث مستشفيات وأربع مفارز 

طبية خلدمة زوار األربعينية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، عن »تدشني اول رحلة جوية 
عىل متن الخطوط الجوية العراقية ألفتتاح مطار كركوك الدويل.

وب�ني الحمام�ي خالل حفل االفتت�اح الذي اقيم يف مط�ار كركوك ان 
“الغاية الرئيس�ة الفتتاح املطارات املدنية يف املحافظات هو تس�هيل 
حرك�ة املس�افرين والتخفيف عن كاهل املواطن�ني، فضال عن زيادة 

الواردات املالية للمحافظات”.
واك�د الحمامي ان “العقد االس�تثماري وقع م�ع رشكة رصينة ذات 
كف�اءة وخربة عالية يف مج�ال تأهيل املطارات”، مضيف�ًا ان “العقد 
ش�مل تأهي�ل مطاري كرك�وك ال�دويل ومط�ار البت�رة يف محافظة 

ميسان.

اخلطوط اجلوية العراقية تدشن 
رحلتها االوىل اىل مطار كركوك

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العامة  للمعارض والخدم�ات التجارية 
العراقي�ة يف وزارة التج�ارة عن  لقاءها  بس�فر اململكة 
االردنية الهاش�مية ل�دى العراق منت�ر الزعبي والوفد 
املراف�ق له لبح�ث اهمية تطوي�ر العالق�ات االقتصادية 
والتجارية بني البلدين الش�قيقني واملش�اركة االردنية يف 

دورة معرض بغداد الدويل ال� )45(«.
واضاف مدير عام الرشكة هاشم محمد حاتم يف بيان ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، بانه »تم  خالل اللقاء التاكيد عىل 
اهمية تنش�يط التبادل التجاري وادامة وتعميق وتطوير 
العالق�ات التجارية واالقتصادية مع االردن كذلك التاكيد 
عىل رضورة دخول الرشكات االردنية للسوق العراقية عن 
طريق االستثمار او التصدير لكون املنتجات والصناعات 

االردنية تحظى بقبول لدى الشارع العراقي.
وب�ني ان »معرض الصناع�ات االردنية ال�ذي اقيم العام 
امل�ايض عىل ارض معرض بغداد الدويل كان خطوة مهمة 
لزرع الثقة لدى الصناعيني واملس�تثمرين االردنيني كون 
الع�راق اصبح اكث�ر امنا وق�ادرا عىل النه�وض بواقعه 
االقتصادي والتجاري وان معرض بغداد الدويل يعتربفرصة 

حقيق�ة م�ن اجل اب�راز نتاج�ات وانجازات ومش�اريع 
ال�رشكات االردني�ة ك�ون املع�رض ظاه�رة اقتصادي�ة 

وملتقى لل�رشكات العربي�ة واملحلي�ة والعاملية وخطوة 
اساس�ية لتحقيق تع�اون بني القطاع الخ�اص العراقي 

والرشكات االردنية« .واش�ار البيان بان رشكة املعارض 
العراقي�ة مس�تعدة لتقدي�م كاف�ة التس�هيالت والدعم 
الكام�ل وتذليل الصعوبات من اجل اب�راز دور الرشكات 
االردنية وخلق الفرص للمس�اهمة يف عمليات االستثمار 
يف عم�وم البالد ودع�م القطاع الخاص والع�ام العراقي. 
م�ن جانبه اكد الس�فر االردن�ي بان املش�اركة االردنية 
يف دورة مع�رض بغ�داد ال�دويل ال�)45( س�تكون كبرة 
م�ن خالل عدد ونوع الرشكات املش�اركة حيث ان هناك 
توجها من اململكة االردنية لتطوير العالقات االقتصادية 
مع الع�راق لتحقيق التكامل التج�اري واالقتصادي بني 
البلدي�ن خاص�ه وان هناك ترابطاً اقتصادي�ا واجتماعيا 
وحضارياً وثقافيا مشرتكاً بني العراق واالردن منذ القدم 
. مبينا بان 42 رشك�ة اردنية من مختلف االختصاصات 
ستش�ارك يف ال�دورة الدولية ملعرض بغداد ال�دويل والتي 
تسعى من خاللها العادة جسور الثقة والتعاون والتبادل 
التجاري واالقتصادي لكون الكثر من املنتجات االردنية 
نم�ت وانترشت من خالل الس�وق العراقي�ة . موكداً بان 
الحكومة االردنية تس�عى اىل دخول الرشكات االردنية اىل 
االسواق العراقية من خالل اقامة معرض دائم للمنتجات 

االردنية يف العراق.

التجارة تبحث مع األردن تطوير العالقات التجارية واملشاركة يف الدورة »45« ملعرض بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت إدارة مستش�فى »الش�يخ زايد« وس�ط 
بغ�داد، ع�ن اس�تقبالها قرابة 18 م�ن محاولة 

انتحار خالل شهر اب املنرم.
وق�ال مدي�ر املستش�فى الدكت�ور عمار حس�ن 
كاط�ع يف بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، إن 
»معظم ح�االت التس�مم يقوم املري�ض بتناول 
مادة محاوال انهاء حيات�ه وعادة ما تكون هذه 
امل�واد مبيدات حرشي�ة او مبي�دات القوارض او 
املنتج�ات النفطي�ة او االف�راط يف رشب االدوية 
وخاص�ة االدوية املضادة لالكتئ�اب او املهدئة«.

م�ن جهته�ا، أك�دت ردي�ف مس�ؤول الطوارئ 
الدكتورة هديل صباح منص�ور اختصاص بورد 
طب طوارئ، بحس�ب البي�ان، إن »معظم دوافع 
االنتح�ار ه�ي نتيج�ة تع�رض املري�ض لعوامل 

نفس�ية وأرسية وخاصة بني الشباب كالفشل يف 
الدراس�ة او املجال العاطفي او التعرض للضغط 

النفيس والتعنيف االرسي«.
وأضافت منصور، أننا »نقوم باس�تقبال املريض 
يف رده�ة الط�وارئ وإج�راء االس�عافات االولية 
والفحوص�ات الرسيري�ة واملختربي�ة وتخطيط 
القل�ب وفح�ص الفعاليات الحيوي�ة واخذ عينة 
البول والدم واملعدة لفحص مقدار السمية ونوع 

املواد التي تناولها املريض اذا لم تكن معروفة«.
،ن »هناك حاالت تستوجب غسيل معدة للحاالت 
الت�ي يقوم به�ا املري�ض بأخذ املواد الس�امة يف 
الس�اعات االوىل وإعط�اء بعض االدوي�ة للمادة 

السامة«.
وأش�ارت إىل، أن »نس�بة الذين يتماثلون للشفاء 
م�ن 80% اىل 90% حس�ب ح�ده الحال�ة واملادة 

املأخوذة وكمية املادة ونوعها.

مستشفى »الشيخ زايد« تعلن انقاذ قرابة »18« شخصًا من حماولة انتحار

    بغداد / المستقبل العراقي

التقى وزير الصناعة واملعادن محمد ش�ياع 
الس�وداني بمكتبه الرس�مي يف مقر الوزارة 
محافظ واسط محمود عبد الرضا مال طالل 

للتباحث ح�ول تطوير الواق�ع الصناعي يف 
املحافظة املذكورة« .

واك�د الس�وداني خالل اللقاء بحس�ب بيان 
لل�وزارة تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، عىل 
»اهتم�ام وح�رص ال�وزارة ع�ىل النهوض 

الصناع�ة  وزارة  ومعام�ل  رشكات  بواق�ع 
واملعادن عموم�ا ورشكات ومعامل الوزارة 
يف محافظة واس�ط وذلك من خالل التعاون 
والعمل املش�رتك والتوجه نح�و دعم املنتج 
املح�ي ».من جانبه اش�ار محافظ واس�ط 

اىل رضورة دع�م الصناع�ة الوطنية والعمل 
الج�اد لغ�رض تطوي�ر مصانع ال�وزارة يف 
محافظة واس�ط والس�عي لتنفيذ مشاريع 
جديدة لتطوير واقع املحافظة وتوفر فرص 

العمل للمواطنني.

وزير الصناعة يبحث مع حمافظ واسط تطوير الواقع الصناعي باملحافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت هيئ�ة النزاهة، م�ع ووفٌد م�ن البنك 
الخاص�ة  املس�تقبلية  املش�اريع  ال�دويلِّ، 

باألجهزة الرقابية.
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي«، إن »رئيس الهيئ�ة القايض عزت 
توفيق جعفر س�لَّط، خالل استقباله أعضاء 

الوف�د، الض�وء ع�ىل طبيع�ة عم�ل األجهزة 
الرقابيَّة الوطنيَّة، وال سيما هيئة النزاهة«.

وبني جعف�ر »حال�ة االنس�جام والتكامليَّة 
�ُل بعضها  يف عم�ل ه�ذه األجه�زة التي ُيكمِّ
اآلخ�ر«، ُمش�دِّداً عىل »حاجة ه�ذه األجهزة 
لدعم السلطات الثالث الترشيعيَّة والتنفيذيَّة 

والقضائيَّة«.
واع�رب ع�ن »تفاؤل�ه بالرس�ائل اإليجابيَّة 

�تها الهيئة من هذه السلطات التي  التي تلقَّ
ُ عن اس�تعدادها ملدِّ يد الع�ون لألجهزة  ُتع�ربِّ
الرقابيَّ�ة، وتذلي�ل الصعوب�ات الت�ي كان�ت 

تواجه عملها سابقاًط. 
وتابع�ت ان »الجانب�ني ناقش�وا املش�اريع 
وُمسوَّدات القوانني املُقرتحة من قبل الهيئة 
التي تح�اول م�ن خاللها تطوي�ر املنظومة 
القانونيَّ�ة املُتصدِّي�ة للفس�اد، فض�اًل ع�ن 

تل�ك التي يتطلب واقع البل�د الحايل إقرارها؛ 
ومواءم�ة متطلب�ات اتِّفاقيَّة األم�م املُتَّحدة 

ملكافحة الفساد«.
من جانب�ه، أبدى أعض�اء وفد البن�ك الدويلِّ 
»اس�تعدادهم لتقديم الدعم الالزم ملش�اريع 
الهيئة املُس�تقبليَّة من قبيل دعم مس�اعيها 
لتطوي�ر مضام�ني االس�رتاتيجيَّة الوطنيَّ�ة 
ملكافحة الفس�اد، ومرشوع ُمؤرشِّ الفس�اد 

الوطنيِّ الذي تعمل عليه الهيئة بالتعاون مع 
عدٍد من األجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة األخرى«. 
واش�ارت اىل ان »ه�ذا اللقاء ضمن سلس�لة 
لق�اءاٍت رشع�ت الهيئ�ة بعقدها م�ع وفود 
وخ�رباء البنك ال�دويلِّ؛ لبحث آلي�ات وخطط 
وطرق دعم البنك للمش�اريع وبرامج العمل 
والخط�ط االس�رتاتيجيَّة لألجه�زة الرقابيَّة 

الوطنيَّة، وال سيما هيئة النزاهة.

النزاهة تبحث مع البنك الدويل املشاريع املستقبلية اخلاصة باألجهزة الرقابية

الرافدين يعلن عن رصف وجبة جديدة 
من سلف املتقاعدين املدنيني والعسكريني

التعليم تطلق استامرة التقديم 
للطلبة الـ »10%« االوائل عىل املعاهد

املوارد توجه كوادرها بتأمني 
حصة ذي قار املائية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزي�ر النفط جبار اللعيب�ي،  عن اعتماد 
اس�رتاتيجية جدي�دة يف انتاج وتس�ويق النفط 
لزي�ادة االي�رادات املالي�ة، ورفع انت�اج النفط 

الخفيف اىل مليون برميل يومياً. 
وقال اللعيبي يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
ان »الوزارة تخطط ضمن مشاريع العام املقبل 
2019 لتحقي�ق زيادة انت�اج وصادرات العراق 
م�ن النف�ط الخفيف اىل مليون برمي�ل باليوم، 
من خ�الل مش�اريع تطوير عدد م�ن املكامن 
النفطي�ة التي تتمي�ز بنفطه�ا الخفيف منها 

مكمن اليمامة يف جنوب العراق«.
وأش�ار اىل ان�ه »أوع�ز اىل الجه�ات املعنية من 
دوائ�ر ورشكات ال�وزارة بتبن�ي اس�رتاتيجية 
مرشوع انتاج وتصدير مليون برميل من النفط 
الخفيف وبالجه�د الوطني ضمن خطط العام 
املقب�ل 2019، لتعزي�ز دور الع�راق يف أس�واق 
النفط العاملية من خالل انتاج وتس�ويق ثالثة 
أن�واع م�ن النفوط ه�ي الخفيف، واملتوس�ط، 
والثقيل«.واضاف اللعيبي ان »بعض مش�اريع 
التطوير ق�د تتطلب االستش�ارة والتعاون مع 
الرشكات العاملية املتخصصة الرصينة لتحقيق 
األهداف املخطط لها«.من جهته، قال املتحدث 

باس�م ال�وزارة عاصم جهاد، ان »فارق س�عر 
بي�ع النفط الخفيف هو أكثر من س�عر النفط 
املتوس�ط والثقي�ل، وهن�اك ع�دة مس�تويات 
للنفط الخ�ام املتداول به محلي�اً وعاملياً يخدم 
كل منها حاجات متنوعة للس�وق الحقيقية«.

وأض�اف ان »مص�ايف النف�ط يف العال�م تفضل 
النف�ط الخفيف والحلو بس�بب قل�ة محتواها 
الكربيت�ي وإنتاجه�ا املرتفع نس�بياً من املواد 
عالية القيمة مثل البنزين والكاز اويل والنفط 
االبيض ووق�ود الطائرات، حي�ث يعترب النفط 
الخام الخفيف أكثر النفوط التي يتم تسويقها 

وتداولها يف العالم.

النفط تعلن اعتامد اسرتاتيجية جديدة لزيادة انتاج 
وتصدير اخلام اخلفيف

    البصرة / المستقبل العراقي

اعلن محافظ البرة اس�عد العيداني، 
ع�ن املب�ارشة بم�د انب�وب لنق�ل املاء 
الصال�ح للرشب اىل منطقة ابي صخر، 

بكلفة تجاوز 200 مليون دينار.
وقال العيداني يف بيان تلقته »املستقبل 
العراقي«، ان »دائرة ماء البرة نفذت 
اعمال مد انبوب ناقل للماء بطول 6324 
مرت من منطقتي الطوبة والنخيلة قرب 
م�رشوع ماء العب�اس )ع( اىل مرشوع 

تصفية ماء منطقة ابي صخر«.
وب�ني ان »الغ�رض من ذلك ه�و تغذية 
امل�رشوع بم�اء قن�اة البدعة ب�دالً من 
املص�در القدي�م للمرشوع وال�ذي كان 
يتغذى من نهر الكرمة الذي تصل نسبة 
االم�الح في�ه اىل ح�دود 15 أل�ف ج�زء 

باملليون«.
واش�ار اىل ان »كلفة إنج�از العمل 208 
مالي�ني دينار حيث ت�م تجهيز االنابيب 

من مخازن دائرة املاء«.
واوضح العيداني ان »تنفيذ العمل جرى 

بكاف�ة تفاصيل�ه والرب�ط ع�ىل الخط 
الناقل قطر1000ملم من جهة التغذية 
والرب�ط ع�ىل وح�دات امل�اء املجمع�ة 
املوجودة يف منطق�ة ابي صخر بطاقة 
600م�رت مكعب بالي�وم بواقع وحدتي 
م3/س(   400+200( مجمع�ة  م�اء 
والتي تجه�ز منطقة اب�ي صخر التي 
يقدر عدد س�كانها بأكثر م�ن 50 الف 

نسمة«.
ولفت اىل ان »ك�وادر دائرة ماء البرة 

انجزت العمل بمدة اكثر من أسبوعني.

حمافظ البرصة يعلن املبارشة بمرشوع 
لنقل املاء اىل منطقة ايب صخري
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مسامهي رشكة مرصف املوصل للتنمية واالستثامر – مسامهة خاصة 
م / دعوة اهليئة العامة 

تحية طيبة ... 
اس�تنادا الحكام قان�ون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 املعدل وبن�اء عىل قرار مجلس 
االدارة املتخ�ذ بتاري�خ 3 / 9 / 2018 م ، يرسن�ا دعوتك�م لحضور اجتم�اع الهيئة العامة 
لرشك�ة ) مرصف املوصل للتنمية واالس�تثمار – مس�اهمة خاصة ( الذي س�يعقد يف مقر 
الرشك�ة الكائن يف بغداد ش�ارع النض�ال مجاور مطعم البهو يف تمام الس�اعة العارشة من 

صباح يوم الخميس املوافق 18 / 10 / 2018 وذلك ملناقشة جدول االعمال االتي :
1 – مناقش�ة تقري�ر مجلس االدارة للس�نة املالية املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2017 واملصادقة 

عليه .
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحسابات والحس�ابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 

12 / 2017 واملصادقة عليهما .
3 – االطالع عىل تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام 2016 و 2017 واملصادقة عليهما .

4 – تعيني مراقبي حسابات لتدقيق حسابات الرشكة لسنة 2018 وتحديد اجورهما حسب 
ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

5 – مناقشة اقرار معالجة العجز واتخاذ القرار املناسب بشأنه .
6 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة .

راجني حضوركم اصالة او انابة احد املساهمني بموجب صك االنابة او توكيل الغري بموجب 
وكال�ة مصدق�ة من كاتب العدل م�ع مراعاة احكام املادة ) 91 ( م�ن قانون الرشكات رقم 
)21 ( لسنة 1997 املعدل مستصحبني معكم شهادة االسهم ويف حالة عدم حصول النصاب 
القانون�ي يؤج�ل االجتماع اىل ي�وم الخميس املص�ادف 25 / 10 / 2018 م يف نفس الزمان 

واملكان املعينني .

اعالن
اىل املتهم الغائب الرشطي عيل مزهر داخل معله

املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 
العنوان / محافظة البرصة � حي الحسني

بم�ا ان�ك مته�م وف�ق امل�ادة / 34 / م�ن ق ع د رق�م 14 
لس�نة 2008 لتس�ببك بفقدان املس�دس الحكوم�ي املرقم 
)HDM854( مع كافة ملحقاته وملجهولية اقامتك اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا االع�الن عىل ان تح�ر ام�ام محكمة قوى 
االمن الداخيل االوىل / املنطقة الخامسة البرصة خالل مدة 
ثالث�ون يوما من تاريخ نرش هذا االعالن يف صحيفة محلية 
يومي�ة وتعليقه يف محل اقامتك ومق�ر دائرتك وتجيب عن 
التهم�ة املوجه ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري 
محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد ) 65 و 68 و 69( 
م�ن قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس  محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة 

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

فق�دت من�ي ب�راءة الذم�ة الص�ادرة م�ن الهيئ�ة العامة 
للرائ�ب فرع النجف االرشف ذي العدد )17102( بتاريخ  
2018/9/17 واملعنون�ة اىل الهيئة العامة للرائب /فرع 
بلد بأس�م/ عدنان امني عبد فعىل من يعثر عليها تسليمها 

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

فقدان
فق�دت من�ي ب�راءة الذم�ة الص�ادرة م�ن الهيئ�ة العامة 
للرائ�ب ف�رع النجف االرشف ذي الع�دد 12323 بتاريخ 
2018/6/24 واملعنون�ة اىل الهيئ�ة العام�ة للرائ�ب / 
كربالء املقدس�ة  باس�م )عالء جواد كاظم( فعىل من يعثر 

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

فقدان
فق�دت من�ي ب�راءة الذم�ة الص�ادرة م�ن الهيئ�ة العامة 
للرائ�ب ف�رع النجف االرشف ذي الع�دد 11283 بتاريخ 
2016/7/27 واملعنونة اىل الوحدة التخمينية يف مرور بابل 
باسم )احمد عبد الله مزهر( فعىل من يعثر عليها تسليمها 

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

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الرابعة
قسم الدعاوى

مقتبس حكم غيابي
1  �اس�م املحكم�ة محكمة ق�وى االمن الداخ�يل املنطقة 

الرابعة
2 � اسم املشتكي : الحق العام

3 � اس�م املحكوم الغائب : ن.ع  س�امر ماجد رشيد سعيد 
الخزعيل

4  � رقم الدعوى :  2018/287
5  � تاريخ ارتكاب الجريمة 2017/7/3

6 � تاريخ الحكم : 2018/4/24
امل�ادة القانونية : تعديل م�ادة االحالة من املادة 5 اىل املادة  
5/اوال من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بداللة املادة 

31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
8 � خالص�ة الحكم :  حكمت محكم�ة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الرابعة عىل املدان ن.ع  س�امر ماجد رش�يد سعيد 
الخزعيل بالحبس الشديد ملدة )خمس سنوات( وفق احكما 
املادة 5/اوال من ق ع د  رقم 14 لسنة 2008 املعدل استنادا 
الح�كام املواد 61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 

2008 لغيابه  من 2017/7/3 ولحد االن
9 � ط�رده م�ن الخدم�ة يف ق�وى االم�ن الداخيل اس�تنادا 
الحكام املادة  38/ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 بعد 
اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 89/اوال من 

ق أ د رقم 17 لسنة 2008
10 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء القبض 
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحك�م الص�ادر بحق�ه والزام 
املواطنني باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 

69/ثانيا وثالثا  من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
11  � حجز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
12 � قرارا غيابيا صاردا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 
60/سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض 
استنادا الحكام املواد 71/اوال و 74/اوال من نفس القانون 

وافهم بتاريخ 2018/4/24
عميد الرشطة الحقوقي

ماجد عبد عيل حردان
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد: 1401 /ب5/ 2018 

التاريخ : 30 /2018/9 
اىل /املدعى عليه الثاني) سالم عناد حسني ( 

اقام املدعي )مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته ( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والت�ي يطل�ب الحك�م بتعويض 
املدع�ي اعاله مبلغا مق�داره )199,216,841 ( دينار عن 
عدم تنفيذ التزامه بخصوص انش�اء س�وق ع�ىل القطعة 
املرقم�ة 17127 /3 حي العروبة ولثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار املزارع  
5  املدع�و طه حي�در الحلف�ي عليه قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
املص�ادف يف ي�وم 2018/10/7 وعن�د ع�دم حض�ورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض 

عيل عبد الرضا حسن
�����������������������������������������������

مديرية االحوال املدنية والجوازات 
واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال 

املدنية 
�����������������������������������������������

اعالن 
قدم املواطن )ش�ندل ظفري شوكان ( طلبا اىل هذه املديرية 
يطل�ب في�ه تبديل االس�م وجعله ) آدم (  بدال من )ش�ندل 
( وعم�ال باحكام املادة )22( من قان�ون البطاقة الوطنية  
رق�م 3 لس�نة 2016 املع�دل تق�رر ن�رش الطل�ب بأح�دى 
الصحف املحلية فم�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل فرتة خمس�ة عرش يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه 

سوف ننظر يف الطلب حسب االصول .
اللواء 

هيثم فاضل عباس الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الزبري

العدد : 2218/ش/2018
التاريخ 2018/10/1

اىل املدعى عليها / مريم جحيل عذاب  
اعالن 

اقام املدع�ي حميد لييل كصيم الدعوى الرشعية امام هذه 
املحكم�ة بالعدد اع�اله والتي يطلب فيه�ا تصديق الطالق 
الرجع�ي الواق�ع بينكم�ا امام رج�ل الدين الش�يخ جمال 
فيصل عب�د الغفور الدورسي الواق�ع بتاريخ 2018/9/4 
ول�دى تبليغك بموجب كت�اب مركز رشطة الع�رب بالعدد 
9031 يف 2018/9/20 تب�ني انك مرتحلة اىل جهة مجهولة 
لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني للحضور امام 
هذه املحكمة بتاريخ 2018/10/17 الساعة العارشة ويف 

حال  عدم حضورك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 
القايض

سعد نجم عبد
�����������������������������������������������

محكمة بداءة البرصة 
العدد  /1959/ب/2017

التاريخ 2018/8/28
اعالن

املدعي / نرسين منري عبد الزهرة 
املدع�ى عليه / كفاح محمود رايض وعبري وش�ريين بنات 

منري عبد الزهرة  
تبي�ع محكمة ب�داءة الب�رصة العقار تسلس�ل 194/370  
امل�رشاق ومس�احته 268م2 و 27س�م يق�ع يف منطق�ة 
املرشاق الجديد عىل ش�ارع فرعي مبلط وان العقار مؤلف 
م�ن طابق�ني الطاب�ق االريض مؤل�ف من كراج ومس�قف 
بالجينك�و وطارمة وكليدور وه�ول داخيل وغرفة ومطبخ 
وحمام ومرفق صحي واس�تقبال والطاب�ق العلوي مؤلف 
م�ن غرفة من�ام عدد2 م�ع صالة وحم�ام ومطبخ صغري 
االرضية مبلطة بالس�رياميك والس�قوف ومغلف بالتغليف 
الثان�وي والج�زء الثان�ي مؤلف م�ن هول وغرف�ة واحدة 
ومطبخ وحمام ودرج يؤدي اىل السطح البناء من الطابوق 
ومس�قف بالكونكري�ت ومش�غولة من قب�ل املدعى عليه 
كفاح محمود رايض التي ترغب بالبقاء بصفة مس�تأجرة 
بعد البيع فمن له رغبة بالرشاء مراجعة هذه املحكمة مع 
دف�ع التأمينات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة املقدرة 
البالغة ثالثمائة وس�بعة وخمس�ون مليون وخمس�مائة 
وعرشون الف دينار وستجري املزايدة الساعة الثانية عرش 
م�ن ظهر الي�وم الخامس عرش لي�وم التايل لن�رش االعالن 

ويتحمل املشرتي اجور املناداة
القايض

علوان بربوت البزوني

اعالن
 اىل الرشي�ك ) ولي�د صاح�ب عبد االم�ري( توجب 
عليك الحضور اىل مقر بلديه النجف لغرض اصدار 
اج�ازه بناء للعقار املرق�م 66506 /3 حي النداء 
خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون 

حضورك  
طالب االجازه افتخار حسن فهد

����������������������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

م / اعالن مفقود 
اىل املفقود ) ابراهيم نجم عبد الله محمد املجمعي 

 )
بتاريخ 1 / 10 / 2018 قدمت ) زوجتك ( املدعوة 
) نض�ال محمد ابراهيم ( تطلب فيه نصبها قيمة 
علي�ك لكونك خرجت بتاري�خ 1 / 8 / 2015 ولم 
تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف 
حال�ة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من 
الي�وم الت�ايل لتاريخ النرش س�وف تنصب زوجتك 

قيمة عليك الدارة شؤونك .
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ 1 / 10 / 2018 
م / اعالن مفقود 

اىل املفقود ) محمد عبد خليل ( 
بتاريخ 1 / 10 / 2018 قدمت ) زوجتك ( املدعوة 
) ذك�رى حمادي خلف ( تطل�ب فيه نصبها قيمة 
علي�ك لكونك خرجت بتاريخ 9 / 10 / 2014 ولم 
تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف 
حال�ة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من 
الي�وم الت�ايل لتاريخ النرش س�وف تنصب زوجتك 

قيمة عليك الدارة شؤونك .
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد: 5706 / ش5/ 2018 

التاريخ : 10/1/ 2018 
اعالن 

اىل /املدعى عليها / صفاء عباس عيل 
بتاري�خ 10/ 9/ 2018 اص�درت ه�ذه املحكمة 
قراره�ا بالع�دد 5706 /ش5/ 2018 الصادر من 
هذه املحكم�ة املتضمن مش�اهدة الطفل )كيان 
ك�رار ( من قبل والده )ك�رار حميد نارص ( صدر 
الق�رار بحق�ك غيابي�ا وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار حي 
االنصار يف النجف ق�ررت املحكمة تبليغك بالقرار 
بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني ولك حق 
االعرتاض عىل القرارالغيابي  خالل املدة القانونية 

وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 

عامر طعمة الحار

اعالن
اىل الرشيك ) نور الهدى حسن عبد االمري ( توجب 
عليك الحضور اىل مقر بلديه النجف لغرض اصدار 
اج�ازه بناء للعقار املرق�م 86051 /3 حي النداء 
خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم االجراءات دون 

حضورك  
طالب االجازه سعد رزاق غني

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

فق�دت من�ي ب�راءة الذمة الص�ادرة م�ن العيئة 
العام�ة للرائ�ب / ف�رع الكوف�ة واملعنون�ة اىل 
الهيئة العامة للرائب / فرع القادس�ية بالعدد 
2172 يف 2015/3/25  واملتضمنة رشاء السيارة 
املرقم�ة 6976/ قادس�ية كي�ا باس�م املواطن ) 
مهدي عبود مهدي ( عىل من يعثر عليها تسليمها 

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

اعالن
 اىل الرشكاء ) سهيله ياسني حسني وفردوس عبد 
عيل حميد ( توجب عليكم الحضور اىل مقر بلديه 
النجف لغ�رض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
44720 /3 حي امليالد خالل عرشه ايام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك  
طالب االجازه عبد الله جاسم حمود

����������������������������������������
تنويه

كنا قد نرشنا يف جريده املس�تقبل العراقي بالعدد 
)1749 ( يف 17 / 9 / 2018 اع�الن مديريه زراعه 
صالح الدين وقد ورد س�هوا يف تسلسل )7 ( حقل 
التخمني )100 دين�ار ( خطاء والصحيح )1000 

دينار ( لذا اقتىض التنويه
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد 1074 / ب3 / 2018 

التاريخ 25 / 9 / 2018 
اعالن 

اىل / املدعى عليه / سعد كاظم عليوي 
اقام املدعي احمد صب�اح عدنان الدعوى البدائية 
2018 والت�ي تتضم�ن  املرقم�ة 1074 / ب3 / 
مطالب�ة املدع�ي عليهم�ا بالتكاف�ل والتضام�ن 
 ( البالغ�ة  االقس�اط  مابذمتهم�ا م�ن  بتس�ديد 
خمسة ماليني دينار ( املتعلقة بموضوع الدعوى 
املتضمنة ح�ول بيع الس�يارة املرقم�ة 432215 
ن�وع اوبرتا بيضاء الل�ون مودي�ل 2013 ولثبوت 
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب مامثبت يف كتاب 
مرك�ز رشطة الرشقي بالع�دد 13717 يف 17 / 9 
/ 2018 وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ املفوض 
 2018  / 9 احم�د محم�د كام�ل بتاري�خ 16 / 
وحسب اشعار مختار منطقة بعقوبة املركز / 9 
عبد الكريم محمود واملؤيد من قبل املجلس املحيل 
لقض�اء بعقوب�ة وقائممقامي�ة قض�اء بعقوبة 
تق�رر تبليغك ن�رشا بالصحف املحلي�ة بالحضور 
اىل محكم�ة ب�داءة بعقوبة صباح ي�وم 10 / 10 
التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة  الس�اعة   2018  /
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض 

لطيف خليل ابراهيم

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد / الكرخ 

االتحادية
الهياة االستئنافية /الثانية بصفتها االصلية

العدد : 1092
التاريخ 2018/9/25

اعالن
اىل املستأنف عليه / عبد السالم صبار زبري 

بناءا عىل الطعن االس�تئنايف الواقع عىل قرار 
الحكم البدائي املرقم 1069/ب/2018 املؤرخ 
7/16/ 2018 القايض برد دعوى املدعي امني 
بغ�داد /اضاف�ة لوظيفت�ه وملجهولية محل 
اقامتها ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني 
محليتني يوميتني واسعتي االنتشار للحضور 
املرافع�ة  موع�د  يف  املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام 
والنص�ف  الثامن�ة  الس�اعة   2018/10/7
صباح�ا وعن�د عدم حض�ورك او م�ن ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك وفق 

االصول

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها 
ادن�اه والعائ�د إىل بلدية )الحرية(  وملدة  )س�نة واحدة( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لس�نة 
2013. فعىل من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  الحرية أو اللجنة خالل 
)15( يوم�ا تب�دأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا مع�ه التأمينات القانونية البالغة 
200% من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع 
مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون 
أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم األخري 
م�ن  مدة اإلعالن البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباح�ا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف 

املرتتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املس�تأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن+ ش�هادة الجنس�ية 

العراقية(
2 � عىل املس�تأجر  مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تس�ديد بدل اإليجار 

والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف 
والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

5  � بخص�وص االكش�اك ال�واردة يف الفق�رة )1( من االعالن يقوم مس�تأجر كل كش�ك بتنفيذ الكش�ك عىل ان تعود 
املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء فرتة االيجار

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد / الكرخ 

االتحادية
محكمة بداءة الكاظمية 

العدد : 574/ب/2018
التاريخ 2018/9/26

اعالن
اىل املدعى عليه عصام عيل ناجي 

اق�ام املدعي ام�ني بغداد / اضاف�ة لوظيفته  
الدع�وى البدائي�ة املرقمة اع�اله يطلب فيها 
املرق�م 1222/5 م22  العق�ار  ابط�ال قي�د 
صابيات وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبل�غ القائم بالتبليغ وتأيي�د املجلس البلدي 
عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
املصادف يوم 2018/10/9 الساعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا س�وف ترج�ي املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق القانون

العدد : 218
التاريخ 2018/9/16

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

رئيس جملس االدارة 
متكني عبد رسحان

جنس ت
الموقعالمساحةرقم الملكالملك

27/2  ـ33/2 ـ 28/2 ـ 29/2 ـ 32/2 ـ اكشاك1
الشارع الحولي االيسر على قطعة 797/275 30/2 ـ 31/2

السوق العصري 22/1حانوت2
السوق ذو الطابقين / الطابق االول 27/3حانوت3
مقابل مستشفى الحرية 16/2كشك4
امام مدرسة امنة بنت وهب 17/2 ـ 18/2اكشاك5
الحرية16,5م4/32 ـ 5/3حوانيت6
الحرية8,75م10/22كشك7

القايض
عدنان زيدان العنبكي

عضو اهلياة االستئنافية الثانية

القايض
نرباس صباح مهودر



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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في بي بدرة نفت غازبروم شركة  GAZPROM NEFT BADRA B.V. 
المناقصة إعالن  TENDER ANNOUNCEMENT 

  

 شركات عقد بدرة منطقة وإنتاج الخدمة تطوير عقد ") بموجبالمشغل(" في بي بدرة نفت غازبروم تدعو شركة
 :التالية المناقصة في للمشاركة") العطاءات مقدمي("

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for 
the Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in 
the following Tender: 

  
 TENDER No.  1108 1108المناقصة رقم 

 PROVISION OF CIVIL CONSTRUCTION EQUIPMENT & TRANSPORTATION SERVICES  معدات البناء المدني وخدمات النقل  تجهيز
  

 عند المناقصة هذه من جزء أي بموجب المناقصة وثائق على الحصول يمكنهم العطاءات مقدمي نود اعالمكم بأن
 االسم يحتوي على المخول) والذي الممثل قبل من وموقعة الشركة لديرسمية  ورقة على يقدم( خطي طلب تقديم

 واالسم المناقصة وثائق إلرسال اإللكتروني البريد عنوان البريد، وعنوان والفاكس والهاتف العطاء لمقدم الكامل
بالمشغل:  الخاص اإللكتروني التالي البريد عنوان إلى االتصال عن المسؤول الشخص ومنصب الكامل  

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation of this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative( indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for 
sending the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following 
Operator’s e-mail address: 

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. 

  
 البريد طريق عن العطاء مقدم إلى المناقصة وثائق المشغل سيرسل العطاء، مقدم من خطي طلب استالم عند

 .التسليم في التأخر أو الخسارة عن مسؤولية أي دون اإللكتروني
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  

 Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a الالحق:ان يتم اعتباره للتقييم  اجل من التالية االدنى الحد معايير تلبية العطاء مقدم على أنه المالحظة يرجى 
minimum shall:  

  
في موعد صادرة من الهيئة العامة العراقية للضرائب (ان تكون صادرة ال ان يمتلك شهادة التخليص الضريبي -

 .تاريخ اعالن المناقصة) قبلأشهر  6 اقصاه
 

- have tax clearance certificate from the Iraqi Commission for Taxes (issued not later than 6 months 
prior to tender announcement(; 

 خدمات نقل الموظفين داخل العراق. خبرة واسعة في مجال تجهيز -
 - have an extensive experience in provision of personnel transportation in Iraq; 

 الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطيةبالوقود من منشئات  التزويد بالخبرة في التمتع ان يقدم ادلة موثقة عن -
 خالل العام الماضي.

 
باالسم الحالي  النفطيةشركة توزيع المنتجات مالحظة: تقديم ما ال يقل عن ثالث وثائق صادرة عن منشئات 

(شركة توزيع المنتجات النفطية  شركة توزيع المنتجات النفطيةلنشاطك التجاري كدليل، مثالً فواتير شحن منشئات 
مستند اصدار الوقود خاصة بدوائر الدولة والقطاع الخاص؛ أوراق باللون األصفر) لنقل الوقود، سيتم رفض كل  –

باسم آخر غير  الشركةعن  ةصادرال، او شركة توزيع المنتجات النفطيةرد عدا عن أي جهة او ف ةالوثائق الصادر
 . اسم مقدم العطاء

 
 
 
 
 
  

- Provide documentary evidence of experience for supplying fuel from OPDC facilities in the past 1 
year.  
NOTE: Provide at least 3 documents, Only documents issued by OPDC in the current name of your 
business are admitted as evidence - such as the OPDC Waybills (شركة توزيع المنتجات النفطية ـ مستند اصدار 

الخاص بدوائر الدولة والقطاع الوقود خاصة , Yellow Papers( for fuel transportation. Documents issued by any 
entity or person other than OPDC, or issued by OPDC in the name other than the name of the 
Bidder will be rejected 

  معدات البناء داخل العراق. أن تكون لديه خبرة واسعة في تجهيز-
 - have an extensive experience in provision of civil construction equipment in Iraq; 

تقديم قائمة كاملة بالمعدات  على مقدم العطاء ت ومعدات البناء.نقل لبدء الخدمات، وكذلك االالوجود معدات  -
الوقود، بما فيها نقل  شاحنات  2وباصات  5سيارة حمل بك أب،  20، على ان ال تقل عن والسيارات المتاحة
 كبات. األخرى لكل المر والمعلومات التفصيليةالتسجيل  الصور، وشهادات

- have required transportation equipment to commence the Services, as well as construction 
machinery and equipment. Bidder is to provide the full list of available equipment and vehicles, but 
no less than 20 pick-up trucks, 5 buses and 2 fuel tanker trucks. Include photos, registration docs, 
and other detailed information about ALL of these vehicles.  

 ;provide the bank guarantee (bid bond( in the amount of USD 100,000.00 - مئة الف دوالر امريكي؛ ;100,000.00االولية (خطاب الضمان المصرفي) بمبلغ قدره  تقديم التأمينات  -
 

 خمسين ألف دوالر امريكي في حالة منح العقد؛  50,000مصرفي (كفالة األداء) بمبلغ  تقديم ضمان- 
 

- be ready to provide the bank guarantee (performance bond( in the amount of USD 50,000.00, in 
case of contract award; 

 أن يكون مستقر ماليا وقادر على تمويل أداء األعمال / الخدمات بموجب المناقصة؛-
 

- be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this 
Tender; 

  .واألمن للمشغلااللتزام بمتطلبات الصحية والسالمة والبيئة،  -
 - comply with the Operator’s HSE and security requirements; and 

 .يجب عليه قبول شروط واحكام مسودة العقد المقدمة من المشغل بموجب هذه المناقصة-
 - accept the terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender. 

  

بموجب اللوائح العراقية، سيقوم المشغل بخصم مبلغ محدد في وثائق المناقصة إلعالن المناقصة من الفاتورة 
  الفائز.األولى بموجب العقد الموقع مع مقدم العرض 

In accordance with the Iraqi regulations, the Operator will deduct an amount specified in the Tender 
Documentation for tender announcement from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 

في أي  اي جزء من المناقصةإلغاء او ، ألي جزء من المناقصة له الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلن الما
العقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه اي شركة او شركات مقدمة او اية مسؤولية في ابالغ مقدمي  احالةوقت قبل 

 العطاءات عن اسباب ذلك.
 

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or 
terminate the Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards 
any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
   17:00 الساعة هو) العطاء تقديم ووقت تاريخ( المناقصة هذه من جزء لكل العطاءات لتقديم النهائي الموعد

)UTC / GMT + 3: 00( 30/ 2018/تشرين األول. 
The deadline for submission of bids for this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 
(UTC/GMT+3:00) October 30, 2018. 

  
 والمشترياتالعقود  قسم \ فينفت بدرة بي  غازبرومشركة 

 
 

Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 
 
 

  

 
تنويه 

سقط س�هوا من اعالن مديرية تنفيذ البياع املنشور 
يف صحيف�ة الع�راق االخبارية الع�دد 693 يف 30 / 9 
/ 2018 وصحيفة املس�تقبل العراقي العدد 1757 يف 
30 / 9 / 2018 كلم�ة ) م�ودن ( والصحيح كلمة ) 

موطن ( لذا اقتىض التنويه .
��������������������������������������

محكمة األحوال الشخصية يف املعقل 
العدد: 2813/ش/2018

التاريخ: 2018/9/26 
اعالن 

اىل املدعى عليه / دريد محمد ابراهيم
أصدرت هذه املحكمة حكماً غيابياً بالدعوى املرقمة 
أعاله بتاري�خ 2018/9/6 يقيض برد دعوى املدعي 
بإعط�اء الق�وة التنفيذي�ة لحجة التخ�ارج املرقمة 
33/ح/1993يف 1993/6/22 قراراً قابالً لالعرتاض 
والتمييز، وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبليغ يف مركز رشط�ة الجمهورية وتأييد املجلس 
 .2018/9/24 بتاري�خ  الضب�اط  ملنطق�ة  البل�دي 
تقرر تبليغك بواس�طة النرش يف صحيفتني محليتني 
يوميتني قراراً غيابياً قابالً لالعرتاض والتمييز. خالل 
امل�دة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب الدرجة 

القطعية.
القايض / جاسم محمد املوسوي

���������������������������������������
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 
محكمة بداءة الكرخ 

العدد  3454/ب /2017 
املدعيه / سهام اسماعيل ابراهيم

اىل املدعى عليه / فاضل داوود سلمان
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م  )3454/

في�ه  يق�يض  ق�رار    2017/11/29 يف  ب/2017( 
الحك�م بالزام املدعى عليه ) فاضل داوود س�لمان (  
بتأديته اىل املدعيه ) سهام اسماعيل ابراهيم ( مبلغا 
قدره أحد عرش ال�ف وثلثمائة وثالثة وثالثون دوالر 
امريك�ي عن أج�ر مثل للعق�ار املرق�م 364/4م20  
الداودي للفرتة من 2016/10/1 ولغاية 2017/8/4 
ورد الدعوى بالزيادة وملجهولية محل إقامتها حسب 
رشح املبلغ القضائي املؤيد من الجهة  الرسمية تقرر 
تبليغك بصحيفتني محليتني بقرار الحكم اعاله ولك 
حق الطع�ن به وفق الط�رق املق�ررة قانونا وخالل 
املدة القانونية  وبعكس�ه سيكتس�ب الحكم الدرجة 

القطعية وفق االصول   
القايض  

سيف عباس مخلف

وزارة الداخلية
مديرية األحوال املدنية والجوازات واالقامة

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
ملحافظة املثنى /قس�م ش�ؤون االحوال املدنية  

اعالن
قدم املواطن )حس�ني عيل رايض( طلب�ا اىل هذه املديرية 
يطلب فيه تسجيل اللقب يف قيده وجعله )الطائي( وعمال 
باح�كام املادة )24( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 
لس�نة 2016 املعدل تق�رر نرش الطل�ب باحدى الصحف 
املحلي�ة فمن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية خالل 
فرتة عرشة ايام من تاريخ النرش وبعكس�ه سوف تنظر 

يف الطلب حسب االصول 
اللواء هيثم فاضل عباس الغرباوي

مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : فقدان

التاريخ 2018/10/1
اعالن

اىل املدعو  / هالل رايض هالل 
قدم املدع�و رايض هالل عمهوج طلب�ا اىل هذه املحكمة 
ي�روم في�ه اص�دار حجة فق�دان بحق�ك كون�ك مفقود 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك يف 
الصحف املحلية الرس�مية فعليك الحضور امامها خالل 
عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم اصدار 

حجة الفقدان بحقك وفق االصول 
القايض عمار هادي املوسوي

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

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة بداءة غماس

العدد : 340/ب /2018
التاريخ 2018/9/30

اعالن
اىل املدعى عليه  / كاظم حسني عيل

اقام املدعي احمد عبد صالح امام هذه املحكمة الدعوى 
املرقم�ة 340/ب/2018 مدعي فيه�ا ان له بذمتك مبلغ 
قدره مليون وس�تمائة وخمس�ون الف دينار عن قرضة 
حس�نة بموجب وصل االمانة فطلب دع�وة املدعى عليه 
للمرافعة  والحكم باعادة املبلغ املذكور وتحميله الرسوم 
واملصاري�ف ملجهولي�ة مح�ل اقامتك يف الوق�ت الحارض 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني 
يوميت�ني وتعيني ي�وم 2018/10/7 الس�اعة التاس�عة 
صباحا موعدا ألجراء املرافعة ويف حالة عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق القانون
القايض عدنان مايح بدر

حمافظة كربالء املقدسة  
مديرية بلديات كربالء املقدسة

اعالن
تعل�ن مديري�ة بلديات  كربالء املقدس�ة / لجنة البيع وااليجار عن تأجري العق�ارات املدرجة يف ادناه والعائ�دة اىل مديرية بلدية الحر يف 
املزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21 لس�نة 2013 املعدل( فعىل الراغبني باالش�رتاك الحضور يف ديوان البلدية 
اعاله يف الس�اعة العارشة صباحا بعد مرور )30( ثالثون يوم تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم وصل التأمينات القانونية 
البالغة 20% من القيمة التقديرية ونس�خة من هوية األحوال املدنية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واملصاريف 

االخرى وفق قانون بيع وااليجار اموال الدولة املرقم ) 21 لسنة 2013 املعدل (

القيمة التقديرية رقمامدة االيجارالمساحةرقم العقارالتفاصيلت

)2,425,000( مليونان واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )47( قرب فلكة الثورة1

)2,425,000( مليونان واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )41( قرب فلكة الثورة2

)2,425,000( مليونان واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )12( قرب فلكة الثورة3

)2,025,000( مليونان وخمسة وعشرون الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )16( قرب فلكة الثورة4

)2,425,000( مليونان واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )18( قرب فلكة الثورة5

)2,425,000( مليونان واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )19( قرب فلكة الثورة6

)2,425,000( مليونان واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )20( قرب فلكة الثورة7

)2,425,000( مليونان واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )21( قرب فلكة الثورة8

)2,425,000( مليونان واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )23( قرب فلكة الثورة9

)2,425,000( مليونان واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )24( قرب فلكة الثورة10

)2,425,000( مليونان واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )25( قرب فلكة الثورة11

)2,425,000( مليونان واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )26( قرب فلكة الثورة12

)2,425,000( مليونان واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )27( قرب فلكة الثورة13

)2,425,000( مليونان واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )28( قرب فلكة الثورة14

)2,425,000( مليونان واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )29( قرب فلكة الثورة15

)2,425,000( مليونان واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )30( قرب فلكة الثورة16

)2,425,000( مليونان واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )46 ( قرب فلكة الثورة17

)2,425,000( مليونان واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )33( قرب فلكة الثورة18

)2,425,000( مليونان واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )34( قرب فلكة الثورة19

)2,425,000( مليونان واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )35( قرب فلكة الثورة20

)2,425,000( مليونان واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )36( قرب فلكة الثورة21

)2,425,000( مليونان واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )37( قرب فلكة الثورة22

)2,425,000( مليونان واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )38( قرب فلكة الثورة23

)2,425,000( مليونان واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )39( قرب فلكة الثورة24

)000,2,400( مليونان واربعمائة الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )7( قرب فلكة الثورة25

)2,400,000( مليونان واربعمائة الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )8( قرب فلكة الثورة26

)2,400,000( مليونان واربعمائة الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )11( قرب فلكة الثورة27

)2,400,000( مليونان واربعمائة الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )13( قرب فلكة الثورة28

)2,400,000( مليونان واربعمائة الف دينار سنوياثالث سنوات28م2جزء من القطعة المرقمة )21/37829/1 حيدرية(حانوت رقم )14( قرب فلكة الثورة29

العدد : 117
التاريخ 2018/9/27

ء / مهندسني 
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي 

مدير بلديات كربالء املقدسة
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ا�سرتاحة6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

ألقى ابنه من املبنى وقفز خلفه

قالت رشطة برلني األملانية إن رجال ) 23 عاما( ألقى بابنه 
الرضيع من رشفة الطابق السابع من مبنى سكني مرتفع 

قبل أن يقفز وراءه، ليلقى االثنان حتفهما.
وي�وم الجمعة، قالت الرشطة إن الرجل- الذي لم يكش�ف 

عن اسمه - كان يعاني من مشاكل نفسية.
وأبل�غ أحد امل�ارة الرشطة بعدم�ا عثر عىل جثت�ي الرجل 
والرضيع )9 أش�هر( يف وقت متأخر م�ن الخميس يف حي 

فريدريشسفيلده بالعاصمة األملانية.
وذك�رت الرشطة أن والدة الرضيع ل�م تكن حارضة وقت 

وقوع الحادث، وتتلقى حاليا استشارت نفسية.

حمكمة تغرم أول سائح فضاء
قض�ت محكم�ة الرضائ�ب الكندية عىل 
 ،”Cirque du Soleil“ مؤس�س س�رك
غ�ي الليربت�ه، بدفع رضيب�ة قدرها 20 
ملي�ون دوالر مقاب�ل قيام�ه برحل�ة إىل 

املحطة الفضائية الدولية عام 2009.
وحس�ب املعلوم�ات الت�ي قدمه�ا مدير 
الرحل�ة  ف�إن  املحكم�ة،  إىل  الس�رك 
الفضائي�ة التي قام بها عام 2009، عىل 

متن مركبة “س�ويوز” الروس�ية كلفته 
41.78 مليون دوالر.

وغطت إدارة السرك تكاليف الرحلة بعد 
عودته إىل األرض، ألدائه بعثة خرية عىل 

حد قوله.
ونوه إىل أنه اس�تحق تس�هيالت رضيبية 
 Cirque du“ لس�رك  بدعاي�ة  لقيام�ه 
Soleil” )سرك الش�مس( أثناء وجوده 

عىل متن املحطة الدولية.
إال أن محكم�ة الرضائب ل�م توافق عىل 
مربرات الليربته، وأصدرت حكما وصف 
الرحل�ة الفضائي�ة التي قام بها بس�فر 
شخيص تخللته عنارص مرتبطة بالعمل. 
وأش�ارت إىل أن 10 % فق�ط من نفقات 
مؤس�س الس�رك له�ا عالق�ة بدعاي�ة 

السرك التجارية والنشاط الخري.

هواوي تستفز أبل بطريقة »مبتكرة« !
اس�تغلت رشكة هواوي الصينية 
املس�تخدمني  مئ�ات  انتظ�ار 
خ�ارج متج�ر أب�ل يف العاصم�ة 
الس�نغافورية إلح�راج الرشك�ة 
ألح�د  والرتوي�ج  األمركي�ة 

منتجاتها يف نفس الوقت.
ق�ام مندوب�و ه�واوي، صب�اح 
الجمع�ة، بتوزي�ع 200 ش�احن 
م�ن إنت�اج الرشكة عىل عش�اق 

أم�ام  الس�اهرين  أب�ل  أجه�زة 
متجره�ا انتظارا لط�رح هواتف 
م�ع   ،”XS MAX”و  ”XS“
رسالة مخترصة يف عبارة واحدة 

“ستحتاجونها!”.
وتلم�ح ه�واوي يف رس�التها إىل 
ضعف بطارية الجيل الجديد من 
هواتف آيفون باملقارنة مع أحدث 

هواتفه�ا “ب�ي تونت�ي ب�رو”.

ووفق�ا ملواقع س�نغافورية فإن 
قيمة هدية ه�واوي تصل إىل 80 
دوالر س�نغافوري )ما يعادل 58 

دوالر أمركي تقريبا(.
وكانت ه�واوي ق�د تفوقت عىل 
أبل مؤخ�را لتحتل املرك�ز الثاني 
يف مبيع�ات الهواتف الذكية حول 
العالم خالل الربع الثاني من عام 

.2018

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م ان أول من اكتش�ف هواء الزفر الس�ام هو 

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان أول بلد عرفت الشيكوالته هي املكسيك.

هل تعلم ان أول من اكتش�ف املطاط هم األس�بان , منذ 
أكثر من 450عاماً.

هل تعلم ان أول من حدد ارتفاع الش�مس العالم املسلم 
ثابت بن قرة.

هل تعلم ان أول من شاهد مذنب هايل العالم اإلنجليزي 
إيدمون هايل وسمي بإسمه.

ه�ل تعل�م ان أول قم�ر صناعي ه�و القم�ر الصناعي 
الس�وفيتي رق�م واح�د اطل�ق يف ش�هر اكتوب�ر ع�ام 

1957م.
ه�ل تعل�م ان أول من اكتش�ف األكس�جني هوجوزيف 

بريستيل يف آب عام 1774 م.
ه�ل تعل�م ان أول م�ن فتت الح�يص يف املثان�ة هو أبو 

القاسم الزهراوي.
هل تعلم ان أول طفل أنابيب يف العالم هو لويز براون.

المتاهات
كلمات متقاطعة

طبق اليوم

املقادير:
⅛ x كيل�و فواك�ة مجفف�ة )مش�مش وزبيب وقراصي�ا مقطعني 

صغر(
⅛ x كيلو شيكوالتة )خام غامقة مذابة(

⅛ x كيلو شيكوالته بيضاء )مذابة(
⅛ x كيلو جنزبيل )مسكر(

الخطوات:
نضع كل من الشيكوالتة والشيكوالتة البيضاء ىف وعاء منفصل.

ث�م نعمل عىل إذاب�ة كل منها ىف حمام مائى س�اخن ع�ىل النار ثم 
نربدها بعض الشئ.

ثم نضع الفواكة املجففة ىف الشيكوالتة الغامقة والجنزبيل املسكر 
ىف الشيكوالتة البيضاء ونقلب.

ثم نعمل عىل تش�يكل كل من خليطى الش�يكوالتة عىل هئية كرات 
متس�اوية الحج�م ونضعه�ا ىف ورق الحلويات وت�رتك حتى تربد ىف 

درجة حرارة الغرفة ثم تقدم بالهنا والشفا.

كرات الفواكة بالشيكوالتة

فقدان 
فق�د من�ي وصل قب�ض الصادر م�ن الرشكة 
العامة لنقل املس�افرين والوفود بأسم / سالر 
صب�اح حنش بمبلغ 920000 وذلك عن ايجار 
املح�ل املرق�م 131 / 149 / أ 14 فم�ن يعث�ر 

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

فقدان 
فق�د من�ي وصل قب�ض الصادر م�ن الرشكة 
العامة لنقل املسافرين والوفود بأسم / ساالر 
صب�اح حنش بمبلغ 920000 وذلك عن ايجار 
املح�ل املرق�م 131 / 149 / أ 14 فم�ن يعث�ر 

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

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من املديرية العامة 
للتنمي�ة الصناعية واملرقم�ة اجازتها 39626 
والخاصة بمعمل جص العلم لصاحبها طارق 
جهاد عيل فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .
��������������������������������������

فقدان 
فق�د وصل قبض اي�رادات الحكوم�ة التاريخ 
25 / 9 / 2016 الرق�م 029064 اس�م الدائرة 
العقارات املبلغ 3846000 بأس�م / حيدر عبد 
العباس ناهي فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار .
��������������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بناء عىل الطلب املقدم من السيد )طارق ناظم 
ياور( الذي يطلب تبدي�ل اللقب من )الدوري( 
اىل )التميم�ي(. فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها خمس�ة 
عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق أحكام امل�ادة 22 م�ن قانون 

البطاقة املدنية رقم 3 لسنة 2016.
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية ابي صيدا 
العدد / 199 / ش / 2018 

التاريخ 1 / 10 / 2018 
اعالن 

اىل / املدع�ى علي�ه / حازم ابراهيم حس�ني – 
مجهول محل االقامة 

اصدرت هذه املحكمة بتاريخ 16 / 8 / 2018 
حكما غيابي�ا باالضب�ارة 199 / ش / 2018 
ق�رارا يق�ي بالحك�م تصديق الط�الق بينك 
وبني املدعية خالده ابراهيم جمعة وملجهولية 
محل اقامتك حسب اشعار القائم بالتبليغ قرر 
تبليغك نرشا بصحيفتني محليتني يوميتني ولك 
ح�ق االعرتاض والتمييز خ�الل املدة القانونية 
وبعكس�ه يكتس�ب الحك�م الص�ادر بحق�ك 

الدرجة القطعية .
القايض 

سعد جزاع حسني 
��������������������������������������

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
م / اعالن مفقود 

اىل املفق�ود ) عم�ر مطل�ب نصي�ف جاس�م 
املجمع�ي ( بتاري�خ 1 / 10 / 2018 قدم�ت 
) زوجت�ك ( املدع�وة ) ش�هد مجي�د رش�يد ( 
تطل�ب فيه نصبها قيم�ة عليك لكونك خرجت 
بتاري�خ 2 / 9 / 2015 ول�م تع�د لحد االن لذا 
تقرر تبليغك بالصح�ف املحلية ويف حالة عدم 
حض�ورك خالل خمس�ة عرش يوم م�ن اليوم 
التايل لتاريخ النرش سوف تنصب زوجتك قيمة 

عليك الدارة شؤونك .
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد / 1035 / ب1 / 2018 

التاريخ 1 / 10 / 2018 
اعالن حكم غيابي 

اىل / املدعى عليه / ايهاب عبد املطلب احمد 
بتاريخ 15 / 7 / 2018 اصدرت هذه املحكمة 
قراره�ا واملتضم�ن الزام�ك بتاديت�ك للمدعي 
ماه�ر عبد الس�تار عبد الكريم مبل�غ قدره ) 
5250000 ( خمسة ماليني ومائتان وخمسون 
ال�ف دين�ار وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
رشح املبلغ يف ه�ذه املحكمة قيرص خالد عبد 
الله يف 23 / 9 / 2018 ومرفقة اشعار مختار 
املنطق�ة املدع�و قاس�م محمد علي�وي تقرر 
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني 
واسعتي النطاق بقرار الحكم املرقم اعاله ولك 
حق االعرتاض ضمن املدة القانونية وبعكس�ه 

يعترب القرار مكتسب الدرجة القطعية .
القايض 

مهدي قدوري كريم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1968/ب2018/5

التاريخ 2018/10/1
اىل املدعى عليها الثانية / هدية مرهج حمزه

اق�ام عليك املدعي الس�يد مدير بلدية النجف اضاف�ة لوظيفته الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 1968/ب2018/5 ض�د املدعى عليهما الس�يد وزير 
الع�دل اضافة لوظيفته واملدعى عليه�ا الثانية اعاله  والذي يطلب فيها 
الحك�م بابطال قيد العقار املرق�م 3/63165 مقاطعة 4 جزيرة النجف 
حي امليالد واعادة تسجيل العقار املرقم اعاله باسم املدعي )السيد مدير 
بلدي�ة النجف اضافة لوظيفته( ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي الرموك اسعد طالب الزيادي 
علي�ه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة املصادف يف ي�وم 2018/10/10 وعند عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2798/ب2018/1
التاريخ 2018/9/30

اىل املدعى عليه  / فريد كاظم جواد
اقامت املدعية رفيقة حبيب غ�الم الدعوى البدائية املرقمة اعاله والتي 
يطلب الحكم بأبطال  القيد الخاص بالعقار املرقم 12030 /3 حي صدام 
واملس�جل بالعدد 235  / حزيران /1983 مجلد 265 والقيد املتأتي منه 
ه�و القيد 319 /ش�باط / 1980 مجلد 147 بأس�م املدعى عليه الثاني 
واي قيد يظهر اثناء اجراء املعاينة وجميع الس�ندات الصادرة بموجبها 
واالبق�اء عىل قيد املدعية اعاله املس�جل بالعدد 155/ك1/ 2001 مجلد 
944 واعتباره ثابت الحكم ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبلغ القضائي واش�عار مختار حي االمر / 1 محمد صالح الربع عليه 
قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة املصادف يف يوم 2018/10/10 وعند عدم  حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض 

عبد الرضا عبد نور الجنابي 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2798/ب2018/1
التاريخ 2018/9/30

اىل املدعى عليه  / قاسم فرحان عبد
اقامت املدعية رفيقة حبيب غ�الم الدعوى البدائية املرقمة اعاله والتي 
يطلب الحكم بأبطال  القيد الخاص بالعقار املرقم 12030 /3 حي صدام 
واملس�جل بالعدد 235  / حزيران /1983 مجلد 265 والقيد املتأتي منه 
ه�و القيد 319 /ش�باط / 1980 مجلد 147 بأس�م املدعى عليه الثاني 
واي قيد يظهر اثناء اجراء املعاينة وجميع الس�ندات الصادرة بموجبها 
واالبق�اء عىل قيد املدعية اعاله املس�جل بالعدد 155/ك1/ 2001 مجلد 
944 واعتباره ثابت الحكم ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبلغ القضائي واش�عار مختار حي الس�الم / 2 راشد حمدان الشمري 
علي�ه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموع�د املرافعة املصادف يف يوم 2018/10/10 وعند عدم  حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض 

عبد الرضا عبد نور الجنابي

محكمة األحوال الشخصية يف الرميثة 
العدد / 737/ش/2018

التاريخ 2018/9/26
اىل املدعى عليه / اصبيح داخل هادي

اقامت املدعية زوجتك مبجل حسن شنان دعوى امام محكمة االحوال الشخصية يف الرميثة 
تطل�ب فيه�ا تاييد حضانتها الوالده�ا القارصين كل من )نهلة ومقتدى وطيبة وهاش�م( 
ولدى تبليغك تبني انك مجهول محل االقامة ومرتحل اىل جهة مجهولة حسب اشعار مختار 
املنطقة وكتاب مركز رشطة الرميثة لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
يف موعد املرافعة املوافق 2018/10/4 ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال معذرة مرشوعه 

فان املحكمة س�وف تس�ر بالدعوى وفق القانون
القايض
سالم مجيد حسوني

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

العدد  1143 / 2018 
التاريخ 1 / 10 / 2018  

اعالن 
ورقة تكليف باحلضور 

االس�م / س�عد عبد الله صالح / الحرية محلة 426 زقاق 28 
دار 14

لقد تحقق من اشعار مركز رشطة الحرية املرقم 2831 يف 13 
/ 6 / 2018 وتأيي�د املجلس املحيل لح�ي الحرية انك مجهول 
مح�ل االقامة لذا تقرر تبليغ املوما الي�ه املذكور هويته اعاله 
بالحض�ور اىل هذه املديرية لغرض تس�ديد النفقة املس�تمرة 
واملرتاكم خالل 60 يوماً اعتباراً من اليوم التايل للتبليغ استناداً 

الحكام املادة 43 ف 9 من قانون االحوال الشخصية النافذ

املنفذ العدل / مي زهري نوري

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد 215 / ش / 2018 

التاريخ 30 / 9 / 2018

اعالن
م / تبليغ

ق�ررت هذه املحكمة تبليغ املدع�ى عليه ) عيل ضياء فاضل ( 
بالحض�ور امام هذه املحكمة يف الدعوى املرقمة 215 / ش / 
2018 واملقام�ه من قبل زوجته املدعية ) ورود صالح مهدي ( 
بموعد املرافعة املصادف يوم 9 / 10 / 2018 الساعة التاسعة 
صباحاً املتضمنه دعوى تفريق للهجر وملجهولية محل اقامته 
ق�رر تبليغه بواس�طة الن�رش بصحيفتني جريدت�ني محليتني 
يوميت�ني . للتفض�ل باالط�الع واتخاذ ما يلزم م�ن قبلكم مع 

التقدير
القايض
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مدرب الصفاقيس: دفعنا الثمن أمام النفط
              المستقبل العراقي/ متابعة

للصفاقس�ي  الفن�ي  المدي�ر  عب�ر 
أس�فه  ع�ن  ك�رول،  رود  التونس�ي، 
لخ�روج فريقه من البطول�ة العربية، 

على يد ضيفه، النفط، مساء األحد.
وتعادل الفريقان ف�ي تونس }2-2{، 
بعدما انتهت مباراة الذهاب في العراق 

}1-1{، ليودع الصفاقسي البطولة.
وقال ك�رول، خالل المؤتمر الصحفي 
بع�د اللق�اء: “لق�د أتيح�ت لن�ا عديد 
لكنن�ا  األول،  الش�وط  ف�ي  الف�رص 

نجحنا في تسجيل هدف واحد”.
وتاب�ع: “تواصل إهدارن�ا للفرص في 
الش�وط الثاني، وخصوصا عن طريق 
فراس ش�واط، وفي ك�رة القدم، من 
يضي�ع ال ب�د أن يقبل، وه�ذا ما حدث 

لنا”.
وأض�اف الم�درب الهولن�دي: “كن�ت 
أع�رف منذ البداية، أن اللقاء س�يكون 
صعب�ا للغاية، ونبه�ت الالعبين لعدم 
استس�هال المهمة، أمام فريق منظم، 
كم�ا حذرتهم من الك�رة الثانية، التي 
كان سباقا عليها منافسنا، الذي يتميز 
باللعب المباش�ر، والهجمات المرتدة 

السريعة”.
وبي�ن ان “اله�دف األول قبلن�اه إث�ر 
هف�وة من الحارس، ول�م نعرف كيف 
نس�ير بقي�ة اللقاء، عل�ى كل، فريقنا 
الوق�ت  نمنح�ه  أن  ب�د  وال  ش�اب، 
الكافي ليفرض لونه، في المسابقات 

الدولية”.
م�ن جانبه، ق�ال العب الصفاقس�ي، 
أيمن الحرزي: “لقد استسهلنا الفريق 

العراق�ي، وفزن�ا باللقاء ف�ي أذهاننا 
قب�ل بدايت�ه، وحي�ن س�جلنا اله�دف 
األول، ظننا أن كل األمور قد حسمت، 
فدفعن�ا الثم�ن باهظا، أم�ام منافس 

قدم مستوى أفضل منا”.
ف�ي  التع�ادل  وراء  “لهثن�ا  وأردف: 
الش�وط الثان�ي، وحققن�اه في وقت 
متأخ�ر، بعدما أضعنا عدي�د الفرص، 
خرجنا من المسابقة العربية، وعلينا 

التركيز اآلن على الدوري التونسي”.
وأُس�دل الس�تار األحد على منافسات 
اي�اب ال�دور 32 ل�كأس زاي�د لألندية 
األبط�ال لك�رة الق�دم بع�د أن فش�ل 
ممث�ل ك�رة الق�دم التونس�ية النادي 
الصفاقس�ي ف�ي تحقي�ق التأهل إلى 
الدور القادم إثر اكتفاءه بالتعادل 2-2 

أمام نادي النفط.

نجم دورمتوند الشاب يتفوق 
عىل مييس ورونالدو

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة، ع�ن تف�وق نج�م 
بوروس�يا دورتموند الش�اب، على نجوم كبار، 
مثل ليونيل ميسي، قائد برشلونة، وكريستيانو 

رونالدو، مهاجم يوفنتوس.
وذكرت صحيف�ة “ديلي مي�ل” البريطانية، أن 
جادون سانش�و، الع�ب بوروس�يا دورتموند، 
والبالغ م�ن العمر 18 عاًما، نجح في صناعة 5 
أهداف، منذ انطالق الموس�م الجاري “-2018 

2019”، وه�و صاح�ب أعلى معد ف�ي صناعة 
األهداف في الدوريات الخمس الكبرى.

وأضاف�ت أن سانش�و، صنع 5 أه�داف، بالرغم 
من كونه لم يش�ارك إال ف�ي 124 دقيقة فقط، 

وبمعدل أسيست كل نحو 24 دقيقة.
وصن�ع كريس�تيانو 5 أه�داف في الكالتش�يو، 
لكن�ه لعب 630، بمعدل صناع�ة هدف كل 126 

دقيقة.
أما ميس�ي، فصن�ع 4 أهداف ف�ي 575 دقيقة، 

بمعدل أسيست كل 143 دقيقة.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ب�ارك وزي�ر الش�باب والرياض�ة، عب�د 
الحس�ين عبطان، تأه�ل فريق النفط الى 
ال�دور ال�16 في منافس�ات كأس بطولة 
االندي�ة العربية االبطال بك�رة القدم بعد 
تخطيه حاجز فريق الصفاقسي التونسي 
وتحقيقه بطاقة العبور من مضيفه.وأكد 
عبطان بحس�ب بيان ل�وزارة ان “العبي 
النفط والجهازي�ن الفني واالداري اكدوا 
عل�و كع�ب الك�رة العراقية 
في االستحقاق العربي 

وانه�م ق�ادرون على تمثي�ل العراق على 
افضل م�ا يك�ون” مؤك�داً ان “ال�وزارة 
بصفته�ا الجه�ة الحكومي�ة القطاعي�ة 
المس�اندة  وتقدي�م  دعمه�ا  س�تواصل 
المطلوبة من اجل رفع اسم العراق عاليا 
في المحافل الدولية”.ونجح فريق النفط 
في اإلطاحة بالصفاقس�ي التونسي، بعد 
تعادلهما على ملعب األخير 2-2، في إياب 
دور ال�32 م�ن البطول�ة، ليتأهل بفارق 
االهداف المس�جلة في ارض الخصم بعد 
ان كانت مباراة الذهاب بين الفريقين، قد 

انتهت بالتعادل اإليجابي 1-1.

عبطان هينئ النفط ويؤكد دعم أندية العراق 
يف املحافل الدولية

          المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�فت تقارير صحفية، عن عودة نجم مانشس�تر سيتي، إلى 
تدريب�ات الفريق االس�تعدادية لمواجهة هوفنهاي�م األلماني، 
في منافس�ات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.وذكرت 
صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن البلجيكي كيفن دي بروين، 
العب وس�ط الس�يتيزنز، عاد إلى تدريبات الفريق الجماعية، 
صب�اح اليوم اإلثني�ن، بعد غيابه ألكثر من ش�هر ونصف عن 
الفري�ق.وكان دي بروين تعرض لإلصابة في الرباط الجانبي 
للركبة، خالل مواجهة آرس�نال في بداية شهر أغسطس/ آب 
الماضي، غ�اب على إثرها طوال الفت�رة الماضية.  وتابعت 
الصحيف�ة أن�ه بالرغم من أن النادي أعل�ن من قبل أن مدة 
غياب دي بروين س�تصل إلى 3 أش�هر عل�ى األقل، إال أنه 
ع�اد إلى التدريبات مرة أخرى بعد س�تة أس�ابيع ونصف 
فقط، ليمنح بيب جوارديوال، مديره الفني، دفعة قوية قبل 
لقاء دوري األبطال. ومن المقرر أن يسافر مانشستر سيتي إلى ألمانيا، 
لمواجه�ة هوفنهايم، مس�اء غد الثالثاء، على أن يلع�ب ضد ليفربول، 

بالجولة الثامنة من البريميرليج، األحد المقبل.

دفعة قوية ملانشسرت سيتي

            المستقبل العراقي / متابعة
 

قالت تقارير صحفية، إن الفرنسي تييري هنري، المدرب المساعد لمنتخب بلجيكا الحالي، 
قد يكون أحد البدائل المحتملة لخالفة إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة.

ويعاني برش�لونة من أزمة تراجع أدائه ونتائجه في الفترة األخيرة، بعدما فش�ل الفريق 
في تحقيق أي فوز في الثالث مباريات األخيرة أمام جيرونا، ليجانيس وأتلتيك بيلباو.

ونقلت صحيفة “س�بورت”، عن برنامج “التش�يرنجيتو” اإلس�باني الشهير، أن تييري 
هنري هو أحد المرش�حين لتولي منصب المدير الفني لبرش�لونة في المستقبل، خلًفا 

لفالفيردي.
ولم ينجح فالفيردي، في إظهار برش�لونة كس�ابق عهده، رغم ف�وزه بثنائية الدوري 

والكأس بالموسم الماضي، والسوبر اإلسباني الشهر الفائت.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

رفض الفرنس�ي بول بوجبا، نجم وس�ط مانشس�تر يونايتد، التعليق على هزيمة 
فريقه أمام وس�ت ه�ام يونايتد، بنتيجة 3-1، الس�بت الماضي، لحس�اب الجولة 

السابعة من عمر الدوري اإلنجليزي الممتاز. 
وذك�رت صحيف�ة “تايم�ز” البريطانية، أن 

بوجبا رفض التعليق على أداء اليونايتد في 
المباراة، بعدما ش�هدت األي�ام الماضية، 
حال�ة م�ن الجدل بي�ن الالع�ب ومدربه 

جوزيه مورينيو.
وس�ئل بوجب�ا ع�ن تعليقه عل�ى أداء 
مانشس�تر يونايتد في المب�اراة، ليرد 

قائالً “هل تريدني أن أموت؟”.
س�حب  ق�رر  ق�د  موريني�و،  وكان 
ش�ارة القائ�د م�ن بوجب�ا، بعدم�ا 
ألم�ح األخير، إل�ى أن فريقه بحاجة 
إل�ى الهج�وم أكث�ر، في ظ�ل اعتماد 

المدرب البرتغالي على طريقته الدفاعية 
المعت�ادة، والت�ي أدت إل�ى تده�ور نتائ�ج 

الشياطين الحمر.

هنري مرشح لتدريب برشلونة

بوجبا يرفض تكرار مأساته 
مع مورينيو

             بغداد/ المستقبل العراقي

تج�رى ي�وم الس�بت المقب�ل، ف�ي العاصم�ة 
الس�عودية الرياض، مراس�م قرعة دور ال� 16 
لبطولة كأس زايد لألندية األبطال، التي ينظمها 

االتحاد العربي لكرة القدم.
وق�د تأهل�ت أندية، وف�اق س�طيف الجزائري 
الس�كندري  واالتح�اد  الس�وداني  والمري�خ 
المصري واتحاد العاصم�ة الجزائري واألهلي 
وال�وداد  المص�ري  الس�عودي واإلس�ماعيلي 
المغربي واألهلي المصري والهالل الس�عودي 
والزمالك المصري والرجاء المغربي ومولودية 

الجزائ�ر والنجم الس�احلي التونس�ي والنصر 
السعودي والوصل اإلماراتي والنفط العراقي، 

من دور ال� 32.
 وس�تبدأ منافس�ات مباري�ات دور ال�� 16 

من البطولة خالل أكتوبر الجاري حتى 
يناي�ر 2019 المقب�ل، وذل�ك بعدما 

تتفق كافة األندية في ورشة عمل 
ستقام لها يوم السبت المقبل على 
المواعي�د المناس�بة لمبارياتها، 
فيما ستلعب مباريات هذا الدور 
بنظام الذه�اب واإلياب )خروج 

المغلوب(.

السبت.. سحب قرعة ثمن هنائي كأس 
             بغداد/ المستقبل العراقيزايد لألندية األبطال

 
تنفس جولين لوبيتيجي المدير الفني لنادي ريال مدريد الصعداء، بسبب الويلزي جاريث بيل، نجم 
الملكي، المس�تبعد من قائمة المرينجي في مباراة سيسكا موس�كو، المقرر إقامتها غًدا الثالثاء 

ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
وتع�رض بي�ل لإلصابة في مب�اراة ديربي مدريد الت�ي انتهت بالتعادل الس�لبي، وخرج بين 
ش�وطي اللقاء، ولم يس�افر مع بعثة الملكي إلى روس�يا، من أجل إجراء الفحوصات 

الطبية، للوقوف على حجم تلك اإلصابة، وتحديد مدة عالجه.
من جانبها أشارت إذاعة “كوبي” عبر حسابها على موقع “تويتر” إلى أن نتائج 
الفحوصات أثبتت عدم وجود أي إصابات لبيل، مؤكدة أنه س�يكون متاحا أمام 

لوبيتيجي للمباراة المقبلة في الليجا أمام ديبورتيفو أالفيس.
ونقل�ت اإلذاعة تغريدة للصحفية أرانش�ا رودريجيز قائلة “بعد خضوع الالعب 

ألشعة الرنين، أشارت النتيجة لعدم وجود أي إصابة لبيل”.
يش�ار إل�ى أن هجوم ري�ال مدري�د يعاني حالًي�ا من تراج�ع ف�ي األداء، وكان 
لوبيتيجي يخش�ى فقدان النجم الويلزي لفت�رة طويلة، إال أن نتائج الفحوصات 

أثبتت سالمته.

لوبيتيجي يتنفس الصعداء بسبب بيل
            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعل�ن نج�م حراس�ة المرم�ى الروس�ي إيج�ور 
أكينفي�ف الي�وم اإلثني�ن اعت�زال اللع�ب الدولي 
والتركيز على مواصلة مشواره مع فريق سيسكا 
موس�كو.وذكر أكينفي�ف ف�ي بيان نش�ره نادي 
سيس�كا بموقع�ه عل�ى اإلنترن�ت “15 عاما مع 
المنتخ�ب الوطني هي فترة هائل�ة. واللعب على 
جبهتين يزداد صعوب�ة عاما تلو اآلخر”.وأضاف 
أكينفيف 32/ عاما/ “أدركت اآلن بوضوح شديد 
أنه حان الوقت المناس�ب بالنس�بة لي أن أفسح 
المجال أمام زمالئي األصغر س�نا، والتركيز على 
مش�اركاتي مع فريق�ي”.وكان أكينفي�ف قائدا 
للمنتخب الروس�ي ف�ي كأس العال�م 2018 التي 
استضافتها روسيا، وساهم في فوز منتخب بالده 
على نظي�ره اإلس�باني ب�ركالت الترجيح لتصل 

روس�يا إلى دور الثمانية للمرة األولى منذ حقبة 
االتحاد السوفيتي. وقال أكينفيف في بيانه “كان 
شرفا كبيرا أن أكون قائدا للمنتخب الروسي، في 

كأس العالم التي احتضنتها بالدنا”.

حارس منتخب روسيا يعتزل دوليًا

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

الدنماركي�ة  الالعب�ة  حج�زت 
كارولي�ن فوزنياك�ي مقعدها في 
ال�دور الثان�ي م�ن بطول�ة بكين 
المفتوح�ة، وذل�ك بع�د التغل�ب 
على نظيرتها السويس�رية بليندا 
دون  بمجموعتي�ن  بينس�يتش 
بواق�ع )2-6( و)3-6( ف�ي  رد 

غضون ساعة و21 دقيقة.
وتمكنت بينس�يتش م�ن الفوز 
عل�ى فوزنياكي ف�ي 4 مباريات 
متتالية ف�ي ع�ام 2015، إال أن 

الالعب�ة الدنماركي�ة فرض�ت هيمنتها 
في مواجهة الي�وم لتقلص الفارق في 
المواجهات المباش�رة إلى 3-4 لصالح 

الالعبة السويسرية.
وتعتمد بينس�يتش بشكل رئيسي على 
تحريك الخصم وتسديد الكرات بصورة 
الهجوم�ي  مبك�رة وإتب�اع األس�لوب 
للس�يطرة على النقطة، إال أنها افتقدت 
للثب�ات في المس�توى خ�الل مواجهة 
الي�وم، ولم تظهر ف�ي النقاط الكبرى، 
وارتكب�ت 15 خط�أ مباش�ًرا لتخس�ر 
 32 المجموع�ة األول�ى ف�ي غض�ون 

دقيقة فقط.

فوزنياكي وأوساكا تصعدان لثاين أدوار بكني املفتوحة

            المستقبل العراقي / وكاالت

فريق�ه  رونال�دو،  كريس�تيانو  البرتغال�ي  س�اعد 
يوفنت�وس، على إس�قاط نابول�ي، بنتيج�ة 3-1، 
الس�بت الماضي، ف�ي قمة الجولة الس�ابعة من 
عمر الدوري اإليطالي.ورغ�م أن نادي نابولي، 
كان متقدًم�ا به�دف دون رد، لك�ن يوفنتوس 
أنه�ى المب�اراة منتص�ًرا، بفض�ل مس�اعدة 
ميرتين�ز،  دراي�س  البرتغالي.س�جل  ال�دون 
ه�دف نابولي ف�ي الدقيقة 10، بينما س�جل 
ماريو ماندزوكيت�ش، الهدفين األول والثاني 
ليوفنتوس ف�ي الدقيقتي�ن 26 و49، واختتم 
بونوتش�ي الثالثي�ة ف�ي الدقيق�ة 76.ولعب 
رونالدو، خالل المب�اراة، دورا جديدا، لم يكن 
في حس�بان مش�جعي اليوفي، وه�و صناعة 
األهداف.وساهم رونالدو في األهداف الثالثة، 
عب�ر عرضية متقن�ة لماري�و ماندزوكيتش، 
ترجمهم�ا النج�م الكرواتي، عل�ى الفور إلى 
هدف، ثم تصويبة صاروخية ارتطمت بقائم 

نابول�ي، وارتدت إل�ى ماري�و، الخالي م�ن الرقابة، 
والذي أس�كنها الش�باك.كما س�دد رونالدو، رأسية، 
قبل أن يحولها زميله ليوناردو بونوتش�ي، إلى داخل 
الشباك، مع اقتراب نهاية المباراة.وشككت الصحافة 
اإليطالي�ة، أم�ام صي�ام رونالدو عل�ى التهديف، في 

قدرته عل�ى إح�راز ذات الكم من األه�داف كما كان 
الش�أن مع ريال مدريد، غير أنها اليوم عادت لتحتفل 
بصانع األهداف.وقال ماس�يميليانو  أليجري، مدرب 
اليوفي، إن مواجهة نابولي، كانت األفضل للبرتغالي 

كريستيانو رونالدو.

دور جديد لكريستيانو رونالدو يف يوفنتوس
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

»مشد« صغري قد ينقذ حياة مرضى القلب
توصلت دراسة جديدة إىل أن »مشدا« صغريا 
يتناس�ب م�ع األوردة، يمكن�ه إنق�اذ آالف 
املرىض من الجراحة املتكررة ل�«فتح مجرى 
جانب�ي للرشي�ان التاج�ي« لع�اج الذبحة 
الصدري�ة. وتق�وم األداة الجدي�دة بحماي�ة 
الغ�اف الش�بكي املطور لألوعي�ة املطعمة، 
التي تترضر بس�بب ضغط الدم يف الجس�م، 
وهو الس�بب الرئي�ي وراء فش�ل عمليات 
القلب لدى أكثر من نصف الحاالت بعد عرش 
س�نوات. ويحدث م�رض القلب عن�د تقييد 
تدفق الدم إليه، عندما تنس�د الرشايني التي 
تغذيه، وهذا ما يمكن أن يؤدي إىل »تجويع« 
أجزاء من عضلة القلب من األوكس�جني، ما 
يس�بب آالم�ا يف الص�در، وهي حال�ة تعرف 
باسم الذبحة الصدرية أو نوبة قلبية قاتلة.

ويمكن معالجة املش�كلة عن طريق جراحة 
القلب، والتي تش�مل إزال�ة األوردة الصحية 
من الس�اقني وزرعها يف القلب. وتعمل هذه 
األوردة املطعمة بمثابة رشايني بديلة، تحول 
تدفق الدم حول الرشايني املسدودة وتحسني 

اإلمداد باألوكسجني. وهذه العملية املعروفة 
باسم »فتح مجرى جانبي للرشيان التاجي« 

)CABG(، يمكن أن تكون منقذة للحياة.
ولك�ن اآلن، ونتيج�ة ألول تجرب�ة يف العالم 
لغ�اف ش�بكي، يس�تمر لخم�س س�نوات 
بعد الع�اج، ف�إن األوردة املزروعة املجهزة 
بالجهاز الباس�تيكي واملعدن�ي تكاد تكون 

جيدة مثل الجديدة.
وق�ال ج�راح القل�ب، ديفيد تاغ�ارت، الذي 
قاد البحث يف مستش�فى ج�ون رادكليف يف 
أوكس�فورد، إن العاج الرائد ه�و »بالتأكيد 
الع�اج املس�تقبيل« لعملي�ة تحويل مس�ار 
الرشي�ان التاجي، وأضاف: »لق�د نجحنا يف 
إجراء العملي�ة الجراحية الجدي�دة بدال من 

الجراحة املجازفة التقليدية«.

فائدة األسبريين يف مكافحة الرسطان طريقة فعالة لتطهري اجلسم من السموم
أكد علماء جامعة كارديف يف ويلز عىل أن األسبريين يمكن أن يساعد يف 

عاج بعض أنواع الرسطان.
ويفيد موقع MedicalXpress بأن الباحثني حللوا بيانات حصلوا عليها 
خال دراساتهم التي اشرتك فيها 120 ألف مريض يعانون من رسطان 
القولون واملس�تقيم، أو الثدي أو الربوس�تاتا، كان�وا يتناولون جرعات 
منخفض�ة من األس�بريين، و400 ألف آخرين ل�م يتناولوه. واتضح أن 

األسبريين يساعد يف بقاء املرىض عىل قيد الحياة بنسبة %30-20.
أما بالنس�بة للتأثريات الجانبية لألس�بريين، فلوحظ�ت لدى عدد قليل 

منهم عىل شكل نزف دموي يف املعدة واألمعاء.
ويش�ري العلم�اء إىل أن نتائج دراس�تهم تش�هد عىل فائدة األس�بريين، 

وتثبت فعاليته املسكنة وعاج األورام الخبيثة.

اكتش�ف علماء جامعة س�ان باولو الربازيلية أن التمارين الرياضية 
تساعد يف تطهري النسيج العضيل من السموم الربوتينية.

ويفيد موقع MedicalXpress، بأن الضعف العضيل هو سمة مميزة 
لكبار الس�ن واألش�خاص الذين يعانون من إصابة العصب الوركي، 

نتيجة قلة حركتهم.
وق�د بينت نتائج التجارب التي أجريت ع�ىل الفرئان املصابة باعتال  
عصبي مس�تحث، بأنها تعان�ي من اضطراب االلته�ام الذاتي، وهي 
عملي�ة تف�كك مكون�ات الخايا املترضرة والس�موم داخل الجس�يم 
الحال )ليزوس�وم(. بيد أن الفرئان التي كانت نشطة بدنيا قبل أربعة 
أسابيع من التدخل الجراحي يف العصب الوركي، حافظت عىل مستوى 

االلتهام الذاتي أعىل من الفرئان األخرى.
ويف تجربة ثانية، حجب الباحثون جني ATG7 الذي له عاقة بااللتهام 
الذاتي يف النسيج العضيل الهيكيل. ويشفر هذا الجني الربوتينات التي 
تتكون منها الحويصلة التي تس�اهم يف تدمري العضيات التالفة. وقد 
أظه�رت الفرئان التي كبح يف جس�مها نش�اط الج�ني ATG7 ضعفا 

عضليا متزايدا.

شكر وتقدير

من خال متابعتنا وصحفيني استقصائيني إىل دوائر الدولة وجدنا الثقة واألمانة يف شخص السيد محمد 
جاس�م محمد مدير الحسابات يف مؤسسة السجناء السياس�يني ، فهو بحق املوظف املثايل الذي يفتخر 
به جميع العاملني يف املؤسس�ة وال يس�عنا إال أن نقول شكرا ملؤسسة الس�جناء السياسيني باختيارها 

اشخاص مؤتمنني عىل اموال الدولة متمنني له واملؤسسة كل النجاح والتوفيق.

اىل السيد حممد جاسم حممد مدير احلسابات يف مؤسسة السجناء السياسيني

منشد االسدي 
لع�ل الكث�ري منا اىل ه�ذه اللحظ�ة بحاج�ة الن يفهم اإلس�ام كدين 
يعتقده ويدين به كي تكون حياته طبيعية سلسلة يمكن من خالها 

ملن حوله ان يتعايشوا معه ويعيش معهم ,
اإلسام دين الحياة , وحياة املسلم املؤمن يجب أن تكون حياة سعيدة 
ميرسة , أما الذين يعقدون اإلس�ام ويحملون املسلم كل أنواع األثقال 
الت�ي الطائ�ل منها , فه�والء أبعد الن�اس عن فهم اإلس�ام الصحيح 
,واالس�تقامة التعني التش�دد والخروج عن الح�د ) والتطغوا ( بعض 
الناس يأخذون الدين بصعوبة وبشدة , فأذا أرادوا أن يحدثوا أحدا عن 
اإلسام فأنهم اليجدون سوى أحاديث التهديد والوعيد والتخويف من 
النار والعذاب , وكأن اإلس�ام اليتحدث اال عن العذاب . أنهم يصورون 
الل�ه –س�بحانه-  ألها ش�ديد العقاب . ه�ذه الص�ورة ناقصة وفيها 
طغيان , الن اإلسام يقدم الجنة اىل جانب النار , والن الله – سبحانه- 
يف نظر اإلسام هو اله املحبة والعفو واملغفرة , وهو اله العدل ال الظلم 
. والله شديد عىل الظاملني . وهو باملؤمنني واملستضعفني رؤؤف حليم 
.والبعض االخر يرون التدين أن يحمل املس�لم س�بحة يف يده ويعتزل 
الدني�ا والن�اس ويعكف عىل صاته وتس�بيحه اخذا نفس�ه بالش�دة 
والحرم�ان وش�ظف العيش . وهذا النهج أيضا في�ه طغيان وتجاوز , 
الن اإلس�ام يريد لك الحياة واليريد لك املوت , يريد لك هذه الدنيا كما 
يريد لك االخ�رة .والبعض ينظر اىل االخرين نظرة بعيدة  كل البعد عن 
التس�امح , فا يرى فيهم اال ش�ياطني وفس�قة مصريه�م النار . أما 

الجنة فهي له وحده .
ه�ذه النماذج وغريه�ا هي نماذج غري أس�امية باملعن�ى الصحيح , 
فاإلسام هو دين اليرس عىل نفسك وعىل اآلخرين الدين العرس واملشقة 
التي ترهق بها نفس�ك وترهق االخرين . ولو لم يكن اإلس�ام كذلك ملا 
رأين�ا الناس يدخل�ون يف دين الله أفواجا , لقد دخل الناس يف اإلس�ام 
هرب�ا من ظلم الجاهلي�ة ومن ظلم امرباطوريتي ف�ارس وبيزنطية . 

ولو كان الرس�ول االعظم فظا غليظ القلب النفض الناس من حوله .
أذا اإلس�ام يدعون�ا اىل العمل يف س�بيل اآلخرة عن طريق االس�تقامة 
يف الحياة س�لوكا ومنهجا وعما , كما يدعون�ا أن الننىس نصيبنا من 

الدنيا بما اليتجاوز حدود الله التي بينها الرشع وحددها االسام .
ويف الترشيع اإلسامي قاعدة عامة معروفة تقول بأن الرضورات تبيح 
املحظ�ورات .وهذا من ب�اب الرحمة يف الترشيع , كذل�ك هناك قاعدة 
أس�امية أخرى تقول بأن الله اليحمل نفسا االوسعها , فاإلنسان غري 
مطل�وب منه أن يتحمل ف�وق طاقته , والتكلي�ف وان كان عاما فأنه 
يراعي االحوال والظروف . فأذا كنت التس�تطيع الصاة واقفا يمكنك 
أداؤها جالس�ا .واذا كنت التس�تطيع الحراك يمكنك أداؤها مس�تلقيا 
في�ؤدي ضمريك وعقلك ووجدانك فريضة الصاة كاملة غري منقوصة 

وأجرها كامل اليشوبه نقصان .
والبد هنا من تذكري املس�لم بأن العبادة ليست مقترصة عىل الفروض 
املعروف�ة , وإنما كل س�عي وعمل يف هذه الحياة بم�ا يريض الله هو 

عبادة .

أكرههم بغبائه�م وتخلفهم وحماقاتهم التي ال تنتهي، أكره كل 
ما فيهم من تواني وضعف وإتكالية، أكره أصواتهم التي تش�كو 
م�ن الفقر وم�ن قل�ة الرواتب بينم�ا يدفعون أمواله�م بحماقة 
منقطعة النظري يف مكاملات ورسائل )إس إم إس( من أجل الفوز 

يف مسابقة أو برنامج رمضاني .
أثرياؤه�م ينفق�ون األموال بس�فه عىل نس�اء تايان�د وماليزيا 
واذربيج�ان  ويحاولون اس�تعادة ش�بابهم املفق�ود يف رومانيا، 
وفقراؤه�م بدالً م�ن الكفاح والتع�ب والطموح األغني�اء منهم 
متعجرف�ون كأنهم خش�ب مس�ندة، والفقراء منه�م متزلفون 

منافقون وكأنهم قطعة من العلك التصقت بش�عر طفل صغري.
بأس�هم بينه�م ش�ديد، كرامتهم ال تظه�ر إال يف الخاف�ات التي 
تحدث بينهم، أما مع غريهم من الش�عوب يتش�دقون بالحكمة 
وضبط النف�س، وااللتزام باملفاوضات، ما أكث�ر ما ي�ِع�دون به 
وم�ا أق�ل الوفاء، ما أعظم املب�اديء التي ينادون به�ا، بينما هم 

ملتزمون بأحط الصفات.
كله�م س�يدخلون الجن�ة، كل هذه املكاملات تس�أل ع�ن الحال 
والحرام، كل هذه القنوات الدينية تؤكد أننا وطن من املائكة، ما 
أجملهم حينما يتحدثون، توش�ك كلماتهم أن تقطر رقة ومحبة 

وخشوع، وما أشد قسوتهم حينما يحتلفون،.
أك�ره كس�لهم وتراخيه�م، وأك�ره هروبه�م م�ن مش�كاتهم 
وانتظارهم للحلول القادمة من الس�ماء أو من الغرب، يعشقون 
االنتظ�ار حتى اللحظات األخ�رية، حينما تصبح األمور ش�ديدة 

التعقيد ساعتها يحاولون البحث عن مخرج.
يعش�قون الندب والرصاخ حينما تحدث الكوارث ناسني أنهم هم 
من تس�ببوا فيها، وال يتوقفون عن التباهي والتفاخر بإنجازات 
لم يك�ن لهم دوراً فيها، أش�ياء حبتهم به�ا الطبيعة يتفاخرون 
بها ويف نف�س الوقت يبددونها بحماقة وغباء؛ انظر لتعامل دول 
الخلي�ج مع عائ�دات الب�رتول وتعامل مرص مع قناة الس�ويس 

واألثار.
الرصاعات بني قادتهم ال تنتهي وكلهم يتهمون اآلخرين بالخيانة 
والتخيل ع�ن القضية، وتت�وه االتهامات بينه�م، وال تدري أيهم 
مح�ق وأيهم مخطيء، ولكن لو فكرت قلياً الكتش�فت أن كلهم 
خون�ة وكلهم عم�اء، ولكنه�م اختلفوا يف الثمن ال�ذي قبضوه، 
منه�م من باع بالدوالر ومنهم م�ن باع بالدينار ، منهم من تنازل 
عن حق العروبة من أجل غانية حسناء ومنهم من باعها من أجل 
الغلمان , يتحدثون عن املايض ويتعكزون عليه ناسني املستقبل , 
تعجبهم ش�وارع املدن التي يسافرون اليها واشجارها ونظافتها 
, ويتسابقون لتكديس النفايات يف شوارعهم ومدنهم ,, غريبون 

حد الدهشة , لكنهم طيبون حد الدهشة أيضا .

تنت�رش يف فصل الخري�ف أمراض 
ال�ربد واإلنفلون�زا، م�ا يس�تدعي 
بالصح�ة  االهتم�ام  م�ن  املزي�د 

ملواجهة هذه األمراض.
وإليكم بعض املعلومات والوسائل 
التي تساعد يف الوقاية من األمراض 
الت�ي تنت�رش يف ه�ذه الف�رتة من 

العام:
- ملاذا تنخفض مناعة الجس�م يف 

فصل الخرف؟
ال يوج�د ج�واب مح�دد ع�ىل هذا 
الس�ؤال. ولك�ن، تؤث�ر يف جس�م 
اإلنس�ان يف هذا الوق�ت مجموعة 
عوام�ل، ومنه الطق�س وتغرياته. 
ومعظ�م البكتريي�ا والفريوس�ات 

تنش�ط يف ظروف غياب الشمس، ألنها تحب 
الرطوبة ودرجات الحرارة املنخفضة.

- كيف نعزز مناعة الجسم؟
 يجب االهتمام بالتغذية. ولكي نش�عر بحالة 
صحي�ة جيدة، يج�ب أن نحافظ ع�ىل توازن 
الربوتين�ات والده�ون والكربوهي�درات، وأن 
 C، A ،B5 نتن�اول أغذية غني�ة بفيتامين�ات
D ،F ،PP،، الت�ي تعترب مهمة لجهاز املناعة. 

وهذه الفيتامينات موجودة يف الجزر، الفلفل 
األحم�ر، الطماط�م والليم�ون والحمضيات 
والتف�اح  والبق�ول  واملك�رسات  األخ�رى 

والخرضوات والسمك.
كم�ا يج�ب أال نن�ىس التماري�ن البدنية، ألن 
الحركة تنشط العمليات داخل الجسم وتحفز 
جهاز املناعة. حت�ى أن عملية تنظيف املنزل 
اليومية تعترب من التمارين البدنية وتس�اعد 

يف تحفيز مناعة الجسم.

يجب االهتمام بالنوم، ألن قلته 
بالصحة.  ت�رض  واضطرابات�ه 
بالطبع كل ش�خص يحتاج إىل 
ف�رتة زمني�ة مختلف�ة للن�وم، 
فالبع�ض تكفيهم 7 س�اعات 

والبعض اآلخر 9 ساعات.
كما يج�ب أال نتجاهل التلقيح، 
ألنه وس�يلة فعالة جدا للوقاية 
بم�ا  املعدي�ة  األم�راض  م�ن 
التي تس�بب  الفريوس�ية  فيها 

اإلنفلونزا.
وهنا تجدر اإلشارة إىل أن بعض 
الناس يحاول�ون تقوية مناعة 
جس�مهم بتناول مستحرضات 
للفريوس�ات.  مض�ادة  طبي�ة 
وفع�ا، ق�د تس�اعد ه�ذه املس�تحرضات يف 
تقوي�ة مناعة الجس�م، ولكن يج�ب تناولها 
بع�د استش�ارة الطبيب فق�ط، لتجنب اآلثار 
الجانبية.وتفيد هذه النصائح يف تعزيز جهاز 
املناع�ة عند وجود ضعف بس�يط، ولكنها لن 
تفيد املصاب�ني بمرض نقص املناعة »اإليدز« 
مث�ا، ألن عىل هؤالء مراجعة الطبيب املعالج 

لكي يصف لهم األدوية املناسبة.

يبدو أن عملي�ة البحث عن الحياة الفضائية 
الغريب�ة وصل�ت إىل مراح�ل متقدمة تمثلت 
يف دراس�ة تح�اول إيج�اد إش�ارات ضوئية 

للحضارات املتطورة.
وقال قائد الدراس�ة، أندرو س�تيوارت، وهو 
طالب يف جامعة Emory وعضو يف مجموعة 
أن  »أوال وقب�ل كل يشء، نف�رتض   :Lubin
هناك حضارة قادرة عىل بث حزمة ضوئية، 
ربم�ا م�ن ن�وع الطاق�ة املوجهة الت�ي يتم 
تطويره�ا حاليا ع�ىل األرض. ثانيا، نفرتض 
أن طول موجة اإلرسال لهذه الحزمة يمكن 
اكتش�افه بسهولة. وأخريا، نفرتض أن هذه 
الحزم�ة اس�تمرت مل�دة طويلة بحي�ث يتم 

اكتشافها من قبلنا«.
واس�تطرد قائا: »يف حال تم اس�تيفاء هذه 
املتطلب�ات وكان�ت ق�وة الحزم�ة الضوئية 
الخارجي�ة متناس�قة مع طبق�ة حضارية 
)أرضية(، فس�يقوم نظامنا باكتشاف هذه 

اإلشارة«.
وأوضح ستيوارت أنه ال يوجد أي نية للتخيل 
عن جهاز SETI الراديوي، املستخدم يف رصد 

اإلشارات، لصالح SETI البرصي.
ويف ورق�ة بحثية ُنرشت ع�ام 2016 بعنوان 

 ،)SDI( »البحث عن الحياة الذكية مبارشة«
أوضح فيليب لوبني، عال�م الكون التجريبي 
وأس�تاذ الفيزي�اء يف جامع�ة كاليفورنيا يف 
س�انتا بارب�را، آلي�ة االعتم�اد ع�ىل تطبيق 
الضوئي�ات املط�ورة يف الجامع�ة، م�ن أجل 
إط�اق املركب�ات الفضائي�ة الصغ�رية عرب 
الفض�اء برسعات نس�بية، وذل�ك لدعم دور 

البعثات األوىل بني النجوم.وُتظهر دراسة عام 
2016 أن التقني�ة الت�ي يطوره�ا الباحثون 
اليوم، س�تكون مقترصة عىل الضوء العابر 

للكون، وبالتايل يمكن رصده عرب النجوم.
ويأم�ل الباحث�ون يف أن تق�دم عملية رصد 
اإلش�ارات القديم�ة، معلوم�ات ع�ن تاريخ 

تطور الحياة يف الكون.

هل يكون الضوء مفتاح العثور عىل احلياة الفضائية؟كيف نعزز مناعة اجلسم يف فصل اخلريف؟

أإلسالم .. كيف نفهمه ؟؟

طالب جاسم االسدي

أهيا العرب..ماأغربكم حد الدهشة !


