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رئيس التحرير 
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احللبويس: سأزور تركيا لبحث مـوضـوع امليـاه وسنلتقـي بـالرجيانــي ايضـا

جملس بغداد يبدأ باستالم طلبات الرتشيح ملنصبي املحافظ والنائب الفني

الربملان يعيد ترتيب نفسه
      المستقبل العراقي / عادل الالمي 

يلتئم الربملان، اليوم الثالثاء، مجدداً ليعيد 
ترتيب نفس�ه، من خالل تشكيل اللجان 
وتعيني رؤساء لها، فضالً عن إعادة النظر 
بالنظام الداخيل بعد انتهاء من القانونية 

املؤقتة من تقديم مسّودة التعديل. 
وأك�د النائ�ب ع�ن تحالف البناء حس�ن 
س�الم أن مجل�س الن�واب س�يضع آلية 
لتوزيع الن�واب عىل اللجان الدائمة خالل 

جلسة يوم الثالثاء.
إن  صحف�ي،  ترصي�ح  يف  س�الم  وق�ال 
»جلس�ة مجل�س الن�واب لي�وم الثالثاء 

س�تخصص لوض�ع آلية لتوزي�ع النواب 
عىل اللجان الربملانية الدائمة«.

واضاف ان »املعايري التي سيتم تضمينها 
واالختص�اص  الرغب�ة  ه�ي  لآللي�ة 
والكفاءة«، مشريا إىل أن »مجلس النواب 
س�يأخذ ايضا معيار االستحقاق النيابي 

بالنسبة لرئيس اللجنة ونائبه واملقرر«.
ب�دوره، أك�د النائ�ب عن تحال�ف الفتح 
عامر الفايز عزم مجلس النواب اس�تالم 
أسماء النواب املرش�حني لرئاسة اللجان 
الغ�د  جلس�ة  يف   وعضويته�ا  النيابي�ة 

والتصويت عليها األسبوع املقبل.
وقال الفايز يف ترصيح صحفي ان »رئاسة 

مجلس النواب ستتس�لم أس�ماء النواب 
املرش�حني لرئاس�ة وعضوية كل اللجان 
النيابي�ة لتقييمها واملوافق�ة عليها وفق 

مبدأ التوافق السيايس واالختصاص”.
وأضاف أن “هيئة الرئاس�ة ستوافق عىل 
األسماء واللجان سيكون بداية األسبوع 
املقب�ل بع�د االنتهاء م�ن تعدي�ل النظام 
الداخ�يل للربمل�ان”، مبين�ا أن “اللج�ان 
النيابية س�تبحث قان�ون للموازنة كأول 
عم�ل ترشيع�ي نيابي يف ال�دورة الحالية 

ولدعم  الحكومة املقبلة”.

التفاصيل ص2
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الصني حتقق مع رئيس االنرتبول بتهم تتعلق بالفساد
      بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت الص�ني ام�س االثن�ني إنه�ا تحقق مع 
الرئي�س الس�ابق ملنظم�ة الرشط�ة الدولي�ة 
يف  لالش�تباه  وي  هون�غ  مين�غ  )اإلنرتب�ول( 
حصوله عىل رشوة ومخالفات أخرى وذلك بعد 
أيام من إعالن الس�لطات الفرنس�ية إن زوجة 

مينغ أبلغت عن اختفائه أثناء زيارة للصني.
وأعلن�ت منظمة اإلنرتب�ول، ومقرها فرنس�ا، 

استقالة مينغ من رئاستها. 

وقال�ت الص�ني إن مين�غ ال�ذي يش�غل أيض�ا 
منصب نائب وزير األمن العام يف الصني يخضع 
للتحقيق. وقالت وزارة األمن العام إن التحقيق 

يركز عىل شبهة رشوة. 
وقال�ت الوزارة يف بيان عىل موقعها اإللكرتوني 
”التحقيق بش�أن حصول مينغ هونغ وي عىل 
رش�ا واالش�تباه يف مخالفته القان�ون جاء يف 

وقته تماما وبشكل صحيح وحكيم“. 
وأضافت أنها ستستجوب وتعاقب آخرين تلقوا 

رشا إىل جانب مينغ. 

وأضاف�ت ”التحقيق مع مينغ هونغ وي يظهر 
تمام�ا أنه لي�س هناك محاباة وال اس�تثناءات 
أم�ام القان�ون وأي ش�خص يخال�ف القانون 

يجب أن يعاقب بشدة“.
وتابع�ت أنه يتعني عدم الس�ماح للمس�ؤولني 
”مطلقا بالتفاوض عىل رشوط أو املس�اومة“ 
ع�ىل مناص�ب داخل الح�زب يف إش�ارة للحزب 

الشيوعي الحاكم. 
وشهدت الصني، يف عهد الرئيس يش جني بينغ، 

حملة كاسحة عىل فساد املسؤولني.

وزارة التخطيط: نسبة املسنني يف العراق سرتتفع 
اىل 4,4 باملئة بحلول عام 2030

مـطـار الـبـصـرة يـحـقـق إيـرادات بـأكثـر
2 من »2« مليار دينار 3

       بغداد / المستقبل العراقي

دعا وزير النفط جبار اللعيبي، أمس االثنني، 
ال�رشكات العاملي�ة االس�تثمارية يف قطاع 
الطاق�ة والخدمات الفني�ة والبنى التحتية 
للمس�اهمة يف إعم�ار محافظ�ة الب�رصة 
ومعالج�ة التل�وث البيئ�ي. وق�ال اللعيبي 
يف بي�ان خ�الل رس�الة وجهه�ا اىل مؤتمر 
البرصة للنفط والطاقة يف اسطنبول، تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »العقود 
الجدي�دة الت�ي س�تربمها وزارة النفط مع 
الرشكات العاملية االس�تثمارية س�واء عىل 

صعيد تطوير قطاع االستخراج او التصفية 
او اس�تثمار الغاز او البنى التحتية س�وف 
تتضمن ال�زام الرشكات بإقامة املش�اريع 
التي تس�هم باالرتقاء بمس�توى الخدمات 
املقدمة للمواطنني وتغيري االوضاع الحالية 
اىل واقع افضل سواء يف قطاع البنى التحتية 
واالس�كان  واملي�اه  والصح�ة  والتعلي�م 
والرتفيه االجتماعي«. وش�دد عىل ان »تلك 
العقود تكون ملزمة بتش�غيل نس�بة %85 
م�ن االيدي العامل�ة العراقية، ومس�اهمة 
رشكات التشييد والبناء يف الوزارة بنسبة ال 
تقل عن 25% من اموال التش�ييد والتنفيذ، 

اضاف�ة اىل وضع اس�س لدخول املس�تثمر 
العراقي برأسمال ال يقل عن 20% من اجمايل 
كل�ف امل�رشوع«. ودعا اللعيب�ي الرشكات 
العاملية واملنظمات الدولية، اىل »املس�اهمة 
الفاعلة يف وضع الربامج والخطط ملعالجة 
التل�وث البيئي له�ذه املحافظ�ة والغازات 
واالنبعاث�ات الناتجة عن عملي�ات االنتاج 
النفط�ي او االلغ�ام او املخلف�ات الحربية 
التي خلفتها الحروب التي شهدتها البالد يف 

العقود املاضية«. 

التفاصيل ص2

وزير النفط يدعو الرشكات العاملية املستثمرة يف جمال 
الطاقة للمسامهة بإعامر البرصة
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الغذاء العاملي يستعد إلطالق الوجبة املدرسية يف عموم العراق
     بغداد / المستقبل العراقي 

س�يقوم برنامج االغذية العامل�ي بالتعاون م�ع وزارة الرتبية يف الع�راق بالتحضري إلطالق 
برنام�ج وجبات مدرس�ية عق�ب النجاح الذي حققت�ه مرشوعه التجريب�ي يف غرب مدينة 

املوصل الذي أجري يف النصف االول من عام 2018.
وقالت بعثة األمم املتحدة يف العراق )يونامي(، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »الجولة الجديدة ستغطي السنة الدراسية 2018-2019 يف 11 محافظة يف جميع انحاء 
الع�راق، مع الرتكيز عىل املناط�ق املحرومة«، الفتة إىل ان »برنامج االغذية العاملي س�يقدم 

وجبات مدرسية اىل ما يقرب 304 اآلف طالب يف 963 مدرسة يف جميع انحاء البلد«.
وبينت البعثة »س�تبدأ املرحل�ة االوىل يف كانون االول 2018 يف محافظ�ات البرصة، واملثنى، 
ويف مخيمات املرشدين يف نينوى وكركوك، ويف كانون الثاني 2019، ستتوسع االنشطة يف 6 
محافظة اضافية«.وأوضح »تتألف الوجبة املدرسية من الخبز او الفواكه او الخرضوات او 

الجبن او الحليب او عصري الفواكه«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي 

يلتئ�م الربملان، الي�وم الثالثاء، مج�دداً ليعيد 
ترتي�ب نفس�ه، م�ن خ�الل تش�كيل اللجان 
وتعيني رؤس�اء لها، فضالً ع�ن إعادة النظر 
بالنظ�ام الداخيل بع�د انتهاء م�ن القانونية 

املؤقتة من تقديم مسّودة التعديل. 
وأكد النائب عن تحالف البناء حسن سالم أن 
مجلس النواب سيضع آلية لتوزيع النواب عىل 

اللجان الدائمة خالل جلسة يوم الثالثاء.
وقال س�الم يف ترصيح صحفي، إن »جلس�ة 
مجل�س الن�واب لي�وم الثالث�اء س�تخصص 
لوض�ع آلي�ة لتوزي�ع الن�واب ع�ىل اللج�ان 

الربملانية الدائمة«.
واض�اف ان »املعاي�ري التي س�يتم تضمينها 
لآللية هي الرغب�ة واالختصاص والكفاءة«، 
مش�ريا إىل أن »مجلس النواب س�يأخذ ايضا 
معيار االس�تحقاق النيابي بالنس�بة لرئيس 

اللجنة ونائبه واملقرر«.
ب�دوره، أكد النائب عن تحال�ف الفتح عامر 
الفايز ع�زم مجلس النواب اس�تالم أس�ماء 
النواب املرش�حني لرئاس�ة اللج�ان النيابية 
وعضويتها يف  جلس�ة الغد والتصويت عليها 

األسبوع املقبل.
وق�ال الفايز يف ترصيح صحفي ان »رئاس�ة 
مجل�س الن�واب ستتس�لم أس�ماء الن�واب 

اللج�ان  كل  لرئاس�ة وعضوي�ة  املرش�حني 
النيابية لتقييمه�ا واملوافقة عليها وفق مبدأ 

التوافق السيايس واالختصاص”.
وأض�اف أن “هيئ�ة الرئاس�ة س�توافق عىل 
األس�ماء واللج�ان س�يكون بداية األس�بوع 
املقبل بعد االنتهاء من تعديل النظام الداخيل 
للربملان”، مبينا أن “اللجان النيابية ستبحث 
قانون للموازنة كأول عمل ترشيعي نيابي يف 

الدورة الحالية ولدعم  الحكومة املقبلة”.
يف غضون ذلك، أعلنت النائبة س�هام العقييل 
عن عزم الربملان التصويت عىل تعديل النظام 
الداخ�يل بجلس�ة الثالثاء بعد انته�اء اللجنة 

القانونية املؤقتة من مسودة التعديل.
وقال�ت العقييل إن “رئاس�ة الربمل�ان حددت 
أس�بوعني للجن�ة القانونية املؤقت�ة لغرض 
إعداد مس�ودة تعديل النظام الداخيل للربملان 

قبل توزيع أعضاء الربملان عىل اللجان”.
انته�ت  املح�ددة  “امل�دة  ان  وأضاف�ت 
واللجن�ة ش�ارفت ع�ىل االنته�اء م�ن إعداد 
التعديل”،مش�رية اىل ان�ه “م�ن املتوق�ع ان 
يصوت الربملان عىل التعديل يف جلسة الثالثاء 

للميض بتوزيع النواب عىل اللجان”.
وتس�ميتها  اللج�ان  “ع�دد  ان  اىل  ولفت�ت 
طرحت بشأنها عدة مقرتحات”، الفتة اىل ان 
“التعديل األخري يش�ري اىل االستقرار عىل 26 

لجنة نيابية متخصصة”.

ع�ىل صعي�د آخ�ر، كش�ف قي�ادي يف ح�زب 
االس�تقامة التابع للتيار الصدري ان مجلس 
الن�واب رصف مخصصات اىل الن�واب الجدد 

بعنوان تحسني معيشة.
وق�ال القي�ادي، الذي طلب عدم االش�ارة اىل 
اس�مه لحساس�ية امللف، إن »مجلس النواب 
ادع�ى اكثر من مرة بانه لن يرصف اي اموال 
اىل الن�واب الج�دد كتحس�ني معيش�ة، لكن 

الحقيقة غري ذلك«.
واضاف »حسب املعلومات ان الربملان رصف 

اكثر من 50 مليون دينار عراقي«.
وتأت�ي ه�ذه املعلوم�ات، يف وق�ت نفى فيه 
الربملان العراقي رصف أي مبالغ مالية للنواب 
طيلة دورتي�ه الثانية والثالث�ة او تخصيص 

منحة من ميزانيته الخاصة.
إال ان القي�ادي يف ح�زب االس�تقامة قال ان 
»الش�اهد عىل رصف ه�ذه االم�وال الطائلة 
للنواب ه�ي منطقة الجادري�ة والحارثية يف 
العاصم�ة بغ�داد، والتي اصبحت ش�به مقر 
للن�واب، حيث اس�تأجروا من�ازل هناك بعد 
تسلمهم االموال، وخصوصا النواب القادمني 
مختص�ون  املحافظات«.ويتح�دث  م�ن 
اقتصادي�ون ان اطالق مخصصات تحس�ني 
املعيش�ة للنواب قد تكلف خزينة الدولة نحو 
18 مليون دوالر، استنادا اىل القانون رقم 12 

يف 17 ترشين االول لعام 2005.

سيقر تعدياًل جديدًا للنظام الداخلي.. وسيضع آلية لتوزيع النواب على اللجان الدائمة

الربملان يعيد ترتيب نفسه

       بغداد / المستقبل العراقي

دعا وزير النفط جب�ار اللعيبي، أمس 
االثنني، الرشكات العاملية االستثمارية 
يف قط�اع الطاق�ة والخدم�ات الفني�ة 
والبن�ى التحتية للمس�اهمة يف إعمار 
محافظ�ة الب�رصة ومعالج�ة التلوث 
البيئ�ي. وق�ال اللعيبي يف بي�ان خالل 
رسالة وجهها اىل مؤتمر البرصة للنفط 

والطاقة يف اسطنبول، تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »العق�ود 
الجديدة التي ستربمها وزارة النفط مع 
الرشكات العاملية االس�تثمارية س�واء 
عىل صعي�د تطوير قطاع االس�تخراج 
او التصفية او استثمار الغاز او البنى 
التحتية سوف تتضمن الزام الرشكات 
بإقامة املشاريع التي تسهم باالرتقاء 
بمستوى الخدمات املقدمة للمواطنني 

وتغيري االوضاع الحالية اىل واقع افضل 
س�واء يف قطاع البنى التحتية والتعليم 
والصح�ة واملياه واالس�كان والرتفيه 
»تل�ك  ان  االجتماع�ي«. وش�دد ع�ىل 
العقود تكون ملزمة بتش�غيل نس�بة 
85% م�ن االي�دي العامل�ة العراقي�ة، 
ومس�اهمة رشكات التش�ييد والبن�اء 
يف ال�وزارة بنس�بة ال تق�ل ع�ن %25 
من اموال التش�ييد والتنفي�ذ، اضافة 

املس�تثمر  لدخ�ول  اس�س  اىل وض�ع 
العراقي برأس�مال ال يقل عن 20% من 
اجمايل كلف امل�رشوع«. ودعا اللعيبي 
الرشكات العاملي�ة واملنظمات الدولية، 
اىل »املساهمة الفاعلة يف وضع الربامج 
والخط�ط ملعالجة التلوث البيئي لهذه 
واالنبعاث�ات  والغ�ازات  املحافظ�ة 
الناتج�ة عن عملي�ات االنتاج النفطي 
او االلغ�ام او املخلف�ات الحربية التي 

خلفته�ا الحروب التي ش�هدتها البالد 
يف العقود املاضية«. واش�ار اللعيبي اىل 
رضورة »تعاون جميع الجهات املعنية 
املناس�بة لالس�تثمار  البيئ�ة  لتوف�ري 
والنهوض بالبنى التحتية والعمل عىل 
استقطاب مزيدا من الرشكات العاملية، 
وه�ذا ما ي�ؤدي اىل توف�ري فرص عمل 
ألبن�اء املحافظ�ة والنه�وض بالواقع 
االقتص�ادي والتنم�وي للمحافظ�ة«. 

من جهته ق�ال املتحدث بإس�م وزارة 
»مؤتم�ر  ان  جه�اد  عاص�م  النف�ط 
الب�رصة للنف�ط والطاق�ة العمالق�ة 
والبيئ�ة ، يق�ام س�نوياً يف اس�طنبول 
يناقش بناء املشاريع العمالقة للنفط 
والغاز ووض�ع الحلول للبيئة العراقية 
بالتعاون بني الحكومة واملس�تثمرين 
وعرض االبتكارات والتقنيات ملشاريع 
النف�ط والغ�از يف البرصة ومش�اريع 

معالجة املياه والتوس�ع يف مش�اريع 
الكهرباء والطاقة املتجددة«. يذكر ان 
رشك�ة ) CWC( العاملية تنظم املؤتمر 
س�نويا ملناقش�ة واقع صناعة النفط 
والغ�از يف محافظ�ة الب�رصة برعاية 
الرشكات العاملية املعروفة ويحرضها 
وزراء وخ�رباء ومستش�ارين وممثيل 
الرشكات العاملية واملهتمني بالصناعة 

النفطية.

وزير النفط يدعو الرشكات العاملية املستثمرة يف جمال الطاقة للمسامهة بإعامر البرصة

        بغداد / المستقبل العراقي

حس�ن  س�ائرون  تحال�ف  ع�ن  النائ�ب  ع�د 
الجحي�ي، أم�س االثن�ني، مطالب�ات بع�ض 
الكت�ل السياس�ية باإلبقاء عىل بع�ض الوزراء 
الس�ابقني يف مناصبه�م مطالب غري مرشوعة، 

مؤك�دا أن تحالف�ه ليس مع تجدي�د الثقة ألي 
وزي�ر يف الحكوم�ة الحالية.وق�ال الجحيي يف 
ترصي�ح صحف�ي إن “مطالبات بع�ض الكتل 
السياسية باإلبقاء عىل بعض الوزراء السابقني 
يف مناصبهم مطالب غري مرشوعة والتنس�جم 
مع مرشوع اإلصالح وتع�د تدخال بعمل رئيس 

الوزراء املكلف يف اختيار كابينته الوزارية بعيدا 
عن األحزاب السياس�ية”.وأضاف أن “سائرون 
مع حكومة مستقلة بعيدا عن تجديد الثقة الي 
وزير سابق”، مبينا أن “الحكومة املقبلة البد أن 
تكون حكومة تكنوقراط وبخالف ذلك ستكون 
لن�ا كلمة”.واوض�ح الجحي�ي، أن “مطالبات 

بع�ض الكت�ل السياس�ية بش�أن اإلبق�اء عىل 
بعض الوزراء الس�ابقني يف مناصبهم مطالبات 
غ�ري منطقي�ة وتدخل بعمل تش�كيل الحكومة 
املقبلة”، مؤكدا أن “موقفنا يف س�ائرون واضح 
ورصي�ح باننا م�ع حكوم�ة مس�تقلة وإبعاد 

جميع املناصب عن األحزاب السياسية”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكدت مفوضية حقوق االنس�ان 
ان وض�ع النازح�ني باملخيم�ات 
اش�به بكارث�ة انس�انية، حي�ث 
ل�م يتمكن النازحني م�ن العودة 
اىل دياره�م بس�بب ع�دم وجود 
الخدمات االساسية باالضافة اىل 
الخروق االمني�ة التي تحدث بني 

الحني واالخر.

وق�ال عض�و املفوضي�ة فاضل 
الغراوي يف بيان تلقت »املستقبل 
ان  من�ه  نس�خة  العراق�ي« 
“الس�لطات االتحادي�ة واملحلية 
اغلق�ت العدي�د م�ن مخيم�ات 
واالنب�ار  كرك�وك  يف  النازح�ني 

وصالح الدين”.
ان “الحكومة  الغ�راوي  وأضاف 
أص�درت ق�رار بدم�ج املخيمات 
الع�ودة  ع�ىل  النازح�ني  لح�ث 

الطوعية اىل ديارهم”.
م�ن  العدي�د  “هن�اك  ان  وب�ني 
التحديات تمنع ع�ودة النازحني 
أهمه�ا ه�دم العدي�د م�ن الدور 
وعدم وجود الخدمات األساسية 
أو ف�رص العم�ل أو قس�م م�ن 
املناط�ق مازال�ت تح�دث فيه�ا 
تقيمن�ا  وان  أمني�ة  خروق�ات 
النازح�ني يف املخيم�ات  لوض�ع 

اشبه بكارثة إنسانية”.

سائرون تتحدث عن احلكومة اجلديدة: لسنا مع جتديد الثقة ألي وزير

حقوق االنسان تشّبه وضع النازحني يف املخيامت 
بـ »الكارثة انسانية«

        بغداد / المستقبل العراقي

كلف رئيس ال�وزراء املنتهية واليته حيدر العبادي، 
االثنني، وزير الداخلية قاسم االعرجي بادارة جهاز 
االم�ن الوطن�ي، فيم�ا كلف وزي�ر الدف�اع عرفان 

الحيايل بمنصب مستشار الجهاز.
وقال مص�در خ�اص  إن »رئيس ال�وزراء املنتهية 
واليت�ه حيدر العب�ادي كلف وزير الداخلية قاس�م 
االعرج�ي ب�ادارة جه�از االمن الوطن�ي، كما كلف 

وزير الدفاع عرفان الحيايل كمستشار للجهاز«.
واص�در العب�ادي، يف )30 اب 2018(، ام�را ديوانيا 
باعف�اء فالح الفياض من مهامه مستش�ار لالمن 
الوطن�ي ورئاس�ة هيئة الحش�د الش�عبي وجهاز 

االمن الوطني.

العبادي يكلف االعرجي بادارة جهاز االمن الوطني

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس الربملان محمد الحلبويس، أمس 
االثنني، انه سيزور تركيا لبحث موضوع 
املي�اه م�ع الع�راق، فيم�ا اش�ار اىل انه 
سيلتقي برئيس مجلس الشورى االيراني 

عيل الريجاني بشأن املوضوع ذاته.
وقال الحلب�ويس يف مؤتمر صحايف عقده 
عق�ب لقائه برئي�س الجمهوري�ة برهم 
رئي�س  م�ع  »بحث�������ن�ا  صال�ح، 
الجمهورية موضوع الكابينة الوزارية«، 
املك���ل�ف  ال�وزراء  »رئي�س  ان  مبين�ا 

بتشكيل الحكومة عادل عبد املهدي لديه 
مطلق الحرية باختيار وزراء كابينته وال 

احد يمارس الضغوط عليه«.
ع�ىل  الحل�����������بوس��ي  وش�دد 
الج�وار  دول  م�ع  »التنس�يق  رضورة 
»انن�ا  اىل  االقليم�ي«، مش�ريا  واملحي�ط 
س�نذهب اىل تركيا لبحث موضوع املياه، 
كم�ا س�نلتقي برئيس مجلس الش�ورى 
االيراني ع�يل الريجاني بش�أن املوضوع 

ذاته«.
ومنذ سنوات، يعاني العراق من انخفاض 
متواص�ل يف اإلي�رادات املائي�ة عرب نهري 

دجلة والف�رات، وفاقم من أزم�������ة 
شح املياه تدني كميات األمطار الساقطة 
خالل السنوات املاض�����ية، اضافة اىل 
بناء س�دود يف تركيا وقط�ع ايران بعض 

الروافد املغذية لنهر دجلة.
املي�اه  تأم�ني  يف  الع�راق  ويع���تم�د 
بشكل أس�ايس عىل نهري دجلة والفرات 
جميعه�ا  وتنب�������ع  وروافدهم�ا، 
م�ن تركي�ا وإي�����ران وتلتق�ي ق�رب 
مدين�ة الب�رصة جنوب�ي الع������راق، 
لتش�كل ش�ط الع���رب، ال�ذي يصب يف 

الخل�����يج العربي.

احللبويس: سأزور تركيا لبحث موضوع املياه وسنلتقي بالرجياين ايضًا
        بغداد / المستقبل العراقي

أن  التخطي�ط، أم�س االثن�ني،  كش�فت وزارة 
نس�بة السكان املسنني يف العراق بلغت 3% وفقا 
لتقديرات الجهاز املركزي لالحصاء لعام 2018 ، 
ما يعني ان املجتمع العراقي يعد من املجتمعات 

الفتية .
وأوض�ح املتح�دث الرس�مي ل�وزارة التخطيط 
عبدالزه�رة الهن�داوي يف بيان بمناس�بة اليوم 
العاملي للمس�نني أن ع�دد كبار الس�ن وصل يف 
ع�ام 2018 اىل )1.2( مليون نس�مة يش�كلون 

مانسبته %3.

وتوق�ع أن ترتف�ع النس�بة اىل )3،5%( يف س�نة 
2020 نتيجة تحس�ن الوضع الصحي للس�كان 
وتس�تمر باالرتف�اع لتصل اىل )4،4%( يف س�نة 
2030، مبينا ان الخطط التنموية التي تضطلع 
ال�وزارة بوضعه�ا ته�دف اىل ايج�اد الوس�ائل 
املناس�بة التي تدعم هؤالء الس�كان وتمكينهم 

من العيش بامان وكرامة.
ولفت الهنداوي اىل ان نسبة السكان املسنني من 
االناث بلغت )3.3%(، فيما بلغت نس�بة الذكور 
املس�نني )2.9%(.. مضيف�ا ان نس�بة الس�كان 
املسنني يف املناطق  الحرضية )املدن( أعىل نسبيا 
من املناط�ق الريفية نتيجة الكثافة الس�كانية 

املرتفع�ة يف امل�دن، فق�د بلغت نس�بة املس�نني 
 )2.5( )3.3%( مقاب�ل  الحرضي�ة  املناط�ق  يف 
يف الري�ف، مش�ريا اىل ان التقدي�رات الس�كانية 
اظه�رت  أن )73%( م�ن املس�نني متزوج�ون، 

وهناك )23.5%( منفصلون .
واشار الهنداوي اىل أن مانسبته )6.6%( من كبار 
السن ممن تبلغ اعمارهم 65 سنة فما فوق هم 
من ذوي االعاقة من مجموع املعاقني يف العراق، 
16.4% منه�م اليس�تطيعون أداء اعمالهم كليا 
و26% يعان�ون صعوبة كب�رية يف اداء اعمالهم 
وهن�اك 27% يعان�ون بع�ض الصعوب�ة يف اداء 

اعمالهم.

وزارة التخطيط: نسبة املسنني يف العراق سرتتفع اىل 4,4 باملئة بحلول عام 2030

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجلس محافظة بغداد, أمس االثنني, 
عن بدء اس�تالم طلبات الراغبني بالرتشح 
ملنصب�ي املحاف�ظ والنائ�ب الفن�ي وذلك 

لفوزهما بانتخابات مجلس النواب.
وق�ال رئي�س لجن�ة العالق�ات واإلع�الم 
باملجلس رعد الخمييس يف ترصيح صحفي، 
إن “مجل�س محافظة بغداد بدأ باس�تالم 
طلبات الراغبني باشغال منصبي املحافظ 

والنائ�ب الفني بع�د فوزهم�ا بانتخابات 
مجل�س النواب”.واض�اف الخمي�يس، ان 
“املجل�س قرر فتح باب الرتش�يح لش�غل 
منص�ب املحاف�ظ ومنصب النائ�ب الفني 
ام�س االح�د وفق�ا للم�ادة الس�ابعة من 
قان�ون املجال�س املحلية”.يذكرأن مجلس 
محافظة بغداد  أعلن امس, األحد,عن فتح 
باب الرتش�ح ملنصب محاف�ظ بغداد عقب 
ف�وز املحاف�ظ الح�ايل عط�وان العطواني 

بعضوية مجلس النواب.

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث النائ�ب األول لرئيس الربملان حس�ن 
كري�م الكعب�ي، أم�س االثن�ني، م�ع وف�د 
اوكران�ي تفعيل تب�ادل املعلوم�ات األمنية 
واالس�تخبارية ب�ني البلدين. وق�ال املكتب 
اإلعالمي للكعبي، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »الكعبي استقبل 
بمكتبه، اليوم، وفدا برملانيا اوكرانيا بحضور 

الس�فري االوكران�ي ل�دى الع�راق فيكت�ور 
نيدوباس«. وش�دد الكعب�ي، عىل »رضورة 
تفعي�ل اطر التع�اون يف مواجه�ة اإلرهاب 
خاصة يف مج�ال تبادل املعلومات االمنية و 
االستخبارية بني العراق واوكرانيا«. ولفت 
النائ�ب االول لرئي�س الربمل�ان، إىل »اهمية 
تعمي�ق الجوان�ب ذات االهتم�ام املش�رتك 
وتنمي�ة  العالق�ات الربملاني�ة فيما يخص 

لجنة الصداقة بني الجانبني«.

جملس بغداد يبدأ باستالم طلبات الرتشيح 
ملنصبي املحافظ والنائب الفني

بغداد وكييف تبحثان تطوير تبادل املعلومات األمنية واالستخبارية
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فريق فني تركي يزور مطحنة التاجي 
لغرض تأهيلها وحتديث معداهتا

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العام�ة لتصنيع الحب�وب يف وزارة التجارة 
ع�ن زيارة فريق فن�ي تركي من رشكة ايب�كار املتخصصة 
بصناع�ة املطاحن موقع مطحنة التاجي الحكومية لغرض 

اعادة تاهيلها وتحديث معداتها ».
واوض�ح مدير عام الرشكة جاس�م العام�ري يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان »الفري�ق ض�م عدد م�ن الخرباء 
واملهندس�ن لتقييم الوضع الفني للمطحن�ة واالطالع عىل 
املكائ�ن واملعدات املس�تخدمة فيه�ا اضاف�ة اىل الية عملها 
وطاقته�ا التش�غيلية وبمرافقة فريق هنديس من القس�م 
الفني يف الرشكة لتقدي�م رشح عن طبيعة معدات املطحنة 

والية عملها .
الفت�ا ان الفريق س�يقدم تقريرا بالواق�ع الفعيل للمطحنة 

وامكانية اعادة التاهيل وفق التقييم الفني للخرباء .

   بغداد / المستقبل العراقي

أطل�ق مرصف الرافدي�ن وجبة جديدة من س�لفة موظفي 
دوائر الدولة التي تراوحت مابن الخمس�ة والعرشة مالين 

دينار عن طريق ادوات الدفع االلكرتوني.
وق�ال املكتب االعالم�ي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه انه تم رصف دفعة جديدة من س�لف 

موظفي دوائر الدولة لنحو 2063 موظفاً«.
وأوضح البيان ان »رصف تلك الس�لفة ت�م عن طريق ابالغ 
املوظف عرب إرس�اله رس�الة نصية تخطره بمنحه السلفة 
وذلك بعد ان استكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه اياها 
ورصفها ع�ن طري�ق أدوات الدفع االلكرتون�ي والتي تمت 

تعبئة الرصيد املايل اليها.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الرتبي�ة والتعلي�م، اط�الق ورصف الروات�ب 
املدخرة ملنتسبي املديرية العامة لرتبية نينوى .

وذك�ر بي�ان املكت�ب االعالم�ي لل�وزارة، تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان »الوزير محمد اقبال الصيديل وجه 
الي�وم، باط�الق ورصف الرواتب املدخرة ملنتس�بي املديرية 

العامة لرتبية نينوى« .
واض�اف، ان »املديري�ة س�تبارش بالتوزي�ع بموجب جدول 
يت�م اعداده لهذا الغرض وب�ارشاف لجنة مكلفة من وزارة 

الرتبية.

    البصرة / المستقبل العراقي

حق�ق مط�ار البرصة ال�دويل، إي�رادات 
بقيم�ة 2.846 مليار دين�ار خالل الربع 
الثال�ث م�ن الع�ام الجاري.وأوضح�ت 
سلطة الطريان املدني يف بيان عىل موقع 

وزارة النقل، أن »عدد الرحالت وصلت إىل 
2.881 أل�ف رحلة، عىل متنها 246.362 
ألف مسافر، خالل الفرتة من يوليو حتى 
س�بتمرب م�ن الع�ام الجاري«.واض�اف 
البي�ان أن »املط�ار ش�هد تط�وراً خالل 
الربع الثالث من العام الجاري من خالل 

افتت�اح مكاتب رشكات الطريان العاملة 
يف مج�ال النقل الجوي«.وتابع أن »إدارة 
املطار تطمح لرفع املس�توى التش�غييل 
من خالل تطبيق كافة متطلبات س�لطة 
الطريان املدني العراقي ICAA واملنظمة 

.ICAO« الدولية للطريان

مطار البرصة حيقق إيرادات بأكثر 
من »2« مليار دينار

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العامة لتصني�ع الحب�وب يف وزارة التجارة عن 
بحثها م�ع مديرية التنمي�ة الصناعية واصح�اب املطاحن آلية 

انتاج الطحن الصفر التجاري« .
وذكر مدير عام الرشكة جاسم العامري يف بيان تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، ان »اتفاقا مبدئيا جرى للتنس�يق ب�ن الجهات ذات 
العالق�ة بوزارة التج�ارة ومديرية التنمي�ة الصناعية واملطاحن 
الراغبة بانتاج الطحن الصفر التجاري ولديها القدرة واالمكانية 

لذل�ك م�ن اجل تهيئ�ة الظ�روف والوس�ائل الالزم�ة للمبارشة 
بالتطبيق الفعيل للربنامج« .

واوض�ح البي�ان ان االجتماع تناول أيضا آلية وطريقة اس�ترياد 
الحب�وب الالزمة النت�اج الطحن الصفر واالعف�اءات الكمركية 
الت�ي يمكن الحص�ول عليها من خ�الل مخاطب�ة الجهات ذات 

العالقة ».
واض�اف بان�ه »ت�م توقيع مح�ر مش�رتك يتضم�ن املحاور 
االساس�ية التي جرى االتفاق عليها يف االجتماع عىل ان تتواصل 

اللقاءات واالجتماعات لحن التطبيق الفعيل للمرشوع .

التجارة تبحث مع التنمية الصناعية واصحاب 
املطاحن آلية انتاج الطحني الصفر التجاري

   بغداد / المستقبل العراقي

نزاه�ة  تحقي�ق  محكم�ة  أعلن�ت 
محافظة البرصة، ع�ن احباط عملية 

تزوير عقار تابع لوزارة املالية.
وقال املتحدث باس�م مجلس القضاء 
األعىل عبد الستار بريقدار، يف بيان ورد 
إن »محكمة  العراقي«،  ل�«املس�تقبل 
تحقي�ق النزاه�ة يف الب�رصة ضبطت 
حالة تالع�ب وتزوير ألح�د العقارات 
التابعة لوزارة املالية من قبل متهمن 
مالحظي�ه  إىل  تابع�ن  وموظف�ن 
التس�جيل العقاري يف البرصة األوىل«، 
مبيناً أن »العقار تبلغ مس�احته أكثر 
م�ن 57 دونم وأجري�ت عليه إضافات 
ح�ق الت�رصف للغ�ري بص�ورة غ�ري 

قانونية«.
وأوضح بريقدار أن »املحكمة أصدرت 
مذكرات قب�ض عىل املتهمن وقس�م 
من موظفي دائرة التس�جيل العقاري 

املتورطن يف القضية«.
وأكد أن�ه »تم القاء القب�ض عىل أحد 
املتهم�ات وهي أحد املوظف�ات، وفق 
إحكام امل�ادة )289،298( من قانون 
العقوبات«، مشرياً اىل أن »التحقيق ال 

زال جاري يف القضية.

احباط عملية تزوير 
عقار تابع لوزارة 
املالية يف البرصة

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه�ت وزارة الزراعة دوائرها املختص�ة بتنفيذ خطتها الزراعية 
للموسم الش�توي الحايل واملبارشة بتوزيع البذور واألسمدة وفقاً 

للخطة املقررة واستعداداً لهذا املوسم«.
و أك�د الوكيل الفني لل�وزارة مهدي ضمد القي�ي يف بيان تلقته 
»املستقبل العراقي«، عىل »إصدار التعليمات والتوجيهات من قبل 
الوزارة ح�ول توزيع البذور واألس�مدة عىل الفالح�ن واملزارعن 
املش�مولن ضمن الخط�ة الزراعية املقررة واس�تعداداً للموس�م 
الزراعي 2018 � 2019 لضمان نجاح هذا املوس�م وللمس�احات 

املروية الداخلة يف الخطة« .
وأوضح القيي أن »الخطة الزراعية املقررة لهذا املوس�م هي أقل 
من خطة العام املايض بنس�بة 55 % بس�بب شحة املياه وال دخل 
إلجراءات  الوزارة بهذا التقليص ، فيما تم توسيع الزراعة الديمية 
يف املناطق املضمونة وش�به املضمونة الت�ي يعتمد مصدر أروائها 
ع�ىل األمط�ار ، ويف حالة حصول إي�رادات جديدة يع�اد النظر يف 

املساحات املخصصة ملحصول الحنطة.

الزراعة توجه بتنفيذ اخلطة الزراعية 
الشتوية للموسم 2018 ـ 2019

    بغداد / المستقبل العراقي

س�جلت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية 55 اصابة 
عمل خالل ايلول املايض يف قطاعات العمل العام.

وذك�رت مدير ع�ام املرك�ز الوطني للصحة والس�المة 
املهنية ازهار فاضل، يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
إن »قس�م الس�المة املهني�ة يف املركز اعد ج�دوال بعدد 
ح�وادث واصابات العمل خالل ش�هر ايل�ول من خالل 
االس�تمارات ال�واردة اىل املركز املصنفة حس�ب املوقع 

والقطاع«.
واضافت ان »املركز سجل خالل الشهر املايض 55 اصابة 
عم�ل يف القط�اع العام منه�ا 51 اصابة عم�ل يف دوائر 
وزارة الصح�ة بمحافظات )بغ�داد، واالنبار، والبرصة، 
ودياىل(«، مشرية اىل انه »تم تسجيل اربع اصابات عمل 
يف رشكة االتحاد لصناعة وتكرير السكر التابعة لوزارة 

الصناعة واملعادن«.
واوضح�ت فاض�ل ان »املركز ي�ويل موض�وع اصابات 
العم�ل اهتماما من خالل وضع رؤي�ة محددة واهداف 
واضح�ة يف مج�ال الصحة والس�المة املهني�ة ومتابعة 
التدابري الالزمة كافة والتنس�يق م�ع الجهات املعنية يف 

تنفيذ برامج توعوية وعقد دورات تخصصية«.
واش�ارت اىل ان »املركز يس�عى لتكثيف ال�دور الرقابي 

ملتابعة تطبيق اش�رتاطات الصحة والس�المة املهنية يف 
مواقع العمل للحد من االصابات والحوادث التي يتعرض 
لها العاملون وتخفيض الخسائر التي تلحق باالقتصاد 

الوطن�ي نتيج�ة تل�ك االصاب�ات، فض�ال ع�ن االرضار 
النفسية والجس�دية واالقتصادية واالجتماعية وغريها 

التي تلحق باألشخاص الذين تحدث لهم اصابات.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة املرور العام�ة، رفع صبات 
كونكريتي�ة م�ن ش�ارع يف بغ�داد الجديدة 

رشقي العاصمة.
وقال مدير الس�يطرة واملخاب�رة يف املديرية، 
بي�ان  القص�اب، يف  العمي�د حي�در رش�يد 
تلقته »املس�تقبل العراق�ي« ، انه »بناء عىل 
املناش�دات والتنس�يق العايل م�ن قبل مدير 
املرور العام اللواء عامر خضري العزاوي مع 
قي�ادة عمليات بغداد لغرض فتح الكثري من 
الط�رق والش�وارع املغلقة يف مدين�ة بغداد 
لالسهام يف تخفيف الزخم املروري الحاصل 
الصباح�ي  امل�روري  االزدح�ام  ف�رتات  يف 

واملسائي يف املدينة الحبيبة«.

واضاف انه »بارشت قوة مشرتكة من قيادة 
عمليات بغداد ومديرية مرور بغداد الرصافة 
وامانة بغداد والقوة املاس�كة لالرض ضمن 
جان�ب الرصاف�ة املرحل�ة 43 لحمل�ة فتح 
الشوارع املغلقة ورفع التجاوزات عىل حرمة 
الطري�ق بارشاف العميد هاش�م مهدي آمر 
قاطع مرور بغ�داد الجديدة، والعقيد محمد 
ع�يل مس�اعد آمر القاط�ع العقيد احس�ان 
وع�دد من الضباط برف�ع الصبات املوجودة 
ضمن ش�ارع 77 بغداد الجديدة محلة 704 
زقاق 26«.ولفت اىل ان »هذا العمل سيسهم 
يف تخفي�ف وتقلي�ل الزخ�م امل�روري ضمن 
املنطقة«، مؤك�دا ان »الحملة مس�تمرة ان 
ش�اء الل�ه بفت�ح بقية الط�رق والش�وارع 

خدمة للصالح العام.

املرور تعلن رفع صبات كونكريتية من شارع يف بغداد اجلديدة رشقي العاصمة

العمل تعلن تسجيل »55« اصابة خالل ايلول املايض

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير العدل حيدر الزاميل ، عن 
فك ارتباط دائرة اصالح االحداث من 
وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية 
والحاقه�ا ب�وزارة الع�دل بجمي�ع 
حقوقه�ا والتزاماته�ا وموظفيه�ا 
الدائ�رة  بناي�ة  ع�دا  وموجوداته�ا 

العامة وحسب فقرات القانون.
وذكر الوزير خالل مراس�م اس�تالم 
وتسليم الدائرة، والذي جرت فعاليته 
العم�ل والش�ؤون  يف مبن�ى وزارة 
االجتماعية وبحض�ور وزير العمل 
والش�ؤون االجتماعية محمد شياع 
يف  املتق�دم  وال�كادر  الس�وداني، 
كلت�ا الوزارت�ن، ان املعايري الدولية 
لحقوق االنس�ان واالتفاقيات التي 
وق�ع الع�راق عليه�ا كان�ت تش�ري 
جميعها اىل رضورة ان تكون مواقع 
االحتجاز والسجون مرتبطة بجهة 

واحدة وهي وزارة العدل.

وب�ن الزاميل، ان ف�ك ارتباط دائرة 
اص�الح االح�داث ودمجها ب�وزارة 
الع�دل، ج�اء تنفيذا الح�كام املادة 
اص�الح  قان�ون  م�ن  2/ثاني�ا/1 
الن�زالء واملودع�ن رق�م 14 لس�نة 
2018، واالمر الوزاري املرقم 1524 
لع�ام 2018، به�دف ح�رص العمل 
االصالح�ي ب�وزارة الع�دل لتعزي�ز 
لدوائر  التخصيص واملهن�ي  العم�ل 

االصالح العراقية.
ووج�ه الوزير، التحي�ة اىل الحراس 
االص�الح  دائ�رة  يف  االصالحي�ن 
العراقي�ة ودائ�رة اص�الح االحداث 
اداء  يف  وتفانيه�م  املهن�ي  للعم�ل 
واجباتهم، مؤكدا ان العمل جاٍر مع 
وزارة املالي�ة ل�رصف مخصص�ات 
الخطورة واالطعام منذ تاريخ دخول 
قانون اصالح النزالء واملودعن حيز 

النفاذ وباثر رجعي.
بدوره، افاد وزير العمل والش�ؤون 
االجتماعي�ة الس�يد محم�د ش�ياع 
السوداني، ان اس�لوب دمج الدوائر 

ذات التخصص الس�جني معتمد يف 
اغل�ب دول العالم، م�ع االخذ بنظر 
االعتب�ار ان دائرة اص�الح االحداث 
كانت سابقا مرتبطة بوزارة العدل، 
ووفقا المر سلطة االئتالف رقم 10 
لس�نة 2003 والذي ت�م عىل ضوئه 
فك ارتباط هذه الدائرة والقرار رقم 

8 لسنة 2005 ملجلس الوزراء.
الجه�ود  توحي�د  ان  واوض�ح، 
والتخص�ص الوظيفي ضمن توجه 
الحكومة وعملها، وقد تم مناقش�ة 
موضوع دمج دائرة اصالح االحداث 
ب�وزارة الع�دل وت�م اتخ�اذ كاف�ة 
مجل�ي  يف  القانوني�ة  االج�راءات 
حص�ول  لح�ن  والن�واب  ال�وزراء 
الق�رار بفك االرتب�اط، مبينا انه تم 
ف�ك ارتب�اط الدائرة بكل اقس�امها 
باس�تثناء اقس�ام تاهيل املرشدين 
بدائ�رة  مرتبط�ة  س�تبقى  والت�ي 
والتابع�ة  الخاص�ة  االحتياج�ات 
لهيئة رعاي�ة املعاقن واالحتياجات 

الخاصة.

العدل تتسلم دائرة اصالح االحداث
من العمل

الرافدين يطلق وجبة جديدة 
من سلف املوظفني

اطالق الرواتب املدخرة ملنتسبي 
املديرية العامة لرتبية نينوى

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيأة النزاهة، ضبط 27 س�يارة حوضية 
يف محافظة البرصة لم تستخدم منذ استريادها 
عام 2016.وذك�رت دائرة التحقيق�ات بالهيأة 
يف بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، إن »فريق 

التح�رِّي والضبط القضائ�يِّ يف مديريَّة تحقيق 
ن  الهي�أة بالبرصة ال�ذي انتقل إىل املين�اء، تمكَّ
من ضب�ط )27( س�يَّارًة حوضيًَّة اس�توردتها 
ال�وزارة ع�ام 2016، ُمش�ريًة إىل تع�رُّض تل�ك 
الس�يَّارات لالندث�ار؛ بس�بب بقائها مل�دَّة ثالث 
س�نواٍت يف أحد مخازن ميناء أمِّ قرص الش�مايل 
معامل�ٍة  تروي�ج  دون 
لها«.وأش�ارت  گمرگي�ٍة 
التحقيق�ات األولية إىل أنَّ 
»وزارة اإلسكان واإلعمار 
لت  تحمَّ ة  العامَّ والبلديَّات 
قيم�ة  تف�وق  أج�وراً 
املُس�توردة،  الس�يَّارات 
كأج�ور  دفعه�ا  ج�رى 
تخزي�ٍن يف امليناء منذ عام 
»تنظيم  مؤك�دة   ،»2016
أص�ويلٍّ  ضب�ٍط  مح�ر 
وع�رض  باملضبوط�ات، 
التحقيقيَّ�ة ع�ىل  األوراق 
النزاهة؛  ق�ايض تحقي�ق 
اإلج�راءات  التِّخ�اذ 

القانونيَّة املناسب.

النزاهة تعلن ضبط »27« سيارة حوضية 
يف البرصة لـم تستخدم منذ استريادها عام 2016
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اعالن رقم )1( 
اسيتنادا لكاتبيي االمانية العامية ملجليس اليوزراء املرقمين 16939 يف 

2018/5/10 و 21359يف 2018/6/13
الخاصية باصيدار تعليميات رقم )4( لسينة 2018 حول تعيين الدرجات 
الوظيفيية الناتجة عين حركة املالك واملصادق عليه من قبيل وزارة املالية 
وكميا ورد بكتب محافظة النجف االرشف/ الدائرة االدارية واملالية املرقمة 
4470 و 4471 و 4772 يف 2018/9/30 واملعطوفة عىل كتاب وزارة املالية 
املرقمية 83299 يف 2018/9/23 و 73311 يف 2018/9/23 و 74109  يف  

 2018/9/24
تعلين محافظة النجف االرشف / مديريية زراعة النجف االرشف عن توفر 
الدرجات الوظيفية الشاغرة الناتجة عن حركة املالك )الحذف واالستحداث( 
لعيام 2016 الباليغ عددهيا )152( درجية وظيفية فعيىل الراغبن تقديم 
طلباتهم اىل لجنة التعيينات يف املديرية وفق الضوابط والرشوط املذكورة يف 
كتاب االمانة العامة اعاله واملتضمن قرار مجلس الوزراء 226 لسنة 2018 
وصالحيية لجنة التعيينات املذكورة يف امليادة ثامنا واملادة الثانية عرش من 
كتياب االمانة اعاله ويكون التقديم ييوم االربعاء املصادف  2018/10/3 
ومليدة )20( يوم من تاريخ االعالن وفق االسيتمارة االلكرتونية املعدة لهذا 
www.Zerahnajaf. الغرض واملعلنة يف املوقع االلكرتوني الرسمي للمديرية

Agriculture Najafموقع التواصل com
وسيوف تهمل كافة الطلبات التي ترد بعد الفيرتة املحددة ويكون التقديم 

حرصا لسكنة محافظة النجف االرشف
مالحظية / بالنسيبة لثالثة االوائل جلب ميا يؤيد كونهم مين االوائل عىل 

الكلية او املعهد رسميا

اعالن 
اىل / مسامهي الرشكة العراقية للكفاالت املرصفية ) مسامهة خاصة ( املحرتمني 

م / دعوة اجتامع اهليئة العامة 
اسيتنادا اىل احكام قانون الرشكات رقم 21 لسينة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة 
املؤرخ يف 3 / 7 / 2018 يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد يف الساعة 
العارشة من صباح يوم 25 / 10 / 2018 املصادف الخميس يف مقر الرشكة العراقية للكفاالت 
املرصفية / بغداد – حي الوحدة – محلة 904 زقاق 56 – دار 15 ملناقشة جدول االعمال التايل 
وعند عدم حصول النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل يوم الخميس 1 / 11 / 2018 يف ذات 

الزمان واملكان اعاله .
1 – مناقشية تقريير مجلس االدارة للسينة املاليية املنتهيية يف 31 / 12 / 2017 واملصادقة 

عليه.
2 – مناقشية تقرير مراقب الحسابات للسينة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2017 واملصادقة 

عليه .
3 – مناقشة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية 31 / 12 / 2017 واملصادقة عليها .

4 – تعين مراقب حسابات للرشكة ملراجعة حسابات عام 2018 وتحديد اجوره . 
5 – مناقشة اقرار مقسوم االرباح لعام 2017 واتخاذ القرار املناسب بشانها .

6 – ابيراء ذمية رئييس واعضاء مجلس االدارة للسينة املاليية املنتهيية يف 31 / 12 / 2017 
وتحديد مكافاتهم .

راجين الحضيور او انابة احيد االعضاء بموجب صيك االنابة او توكيل الغير بموجب وكالة 
مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام املادة 91 من القانون اعاله عىل ان تودع االنابات 

والوكاالت يف مقر الرشكة قبل ثالثة ايام يف االقل من املوعد املحدد لالجتماع . مع التقدير

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد : 1073 / ش / 2018 

اعالن 
اىل / املدعى عليه ) عالء مهدي عبيس ( مجهول محل االقامة 

حاليا .
للدعوى الرشعية املقامة من قبل املدعية ) زينب احسان عيل 
( والتي تطلب الحكم بتاييد حضانة الطفلة ) نور الهدى عالء 
مهدي عبيس ( تولد 7 / 7 / 2012 وملجهولية محل اقامتك يف 
الوقت الحارض حسيب رشح القائم بالتبليغ ومختار املنطقة 
التي تسيكن فيها قررت هذه املحكمة تبلغك بواسيطة النرش 
يف صحيفتين يوميتن للحضور امام هيذه املحكمة يف موعد 
املرافعية املعين يف 15 / 10 / 2018 ويف حالة عدم حضورك 
بموعد املرافعة سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون .
القايض 

ثائر صوكر جسام 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
رقم الدعوى 709 / ش / 2018 

التاريخ 8 / 10 / 2018 
اعالن 

اىل / املدعيى علييه – وسيام عنياد حسين – مجهيول محل 
االقامة .

اقامت املدعية احالم عيل حسين الدعيوى املرقمة 709 / ش 
/ 2018 والتيي تطليب فيهيا التفريق عنك لليرر وبالنظر 
ملجهوليية محيل اقامتيك قيررت هيذه املحكمية تبليغكيم 
بصحيفتين محليتن علميا ان موعد املرافعية يف 15 / 10 / 
2018 ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض 

عيل منديل خريبط 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان وصل قبض 
فقيد وصل القبض املرقيم ) 494559 ( الصيادر من مديرية 
بلديية الصويرة بتارييخ 1 / 11 / 2016 – املبلغ ) 680000 
( اسم الحسياب : مدينون قطاع خاص رقم الدليل ) 1614 ( 
التفاصيل – امانات مزايدة حانوت رقم 7 وسيند القيد املرقم 
) 256510 ( اسيتلمت املبلغ اعاله وقدره ) 680000 ( دينار 
مين السييد ) فاضل كامل فيزع ( بالصك املرقيم ) 19915 ( 

املؤرخ يف 30 / 10 / 2016 . 
توقيع امن الصندوق 

ابتسام محمد عزال / م . مدير 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان وصل قبض 
فقيد وصل القبض املرقيم ) 494560 ( الصيادر من مديرية 
بلديية الصويرة بتارييخ 1 / 11 / 2016 – املبلغ ) 680000 
( اسم الحسياب : مدينون قطاع خاص رقم الدليل ) 1614 ( 
التفاصيل – امانات مزايدة حانوت رقم 8 وسيند القيد املرقم 
) 256511 ( اسيتلمت املبلغ اعاله وقدره ) 680000 ( دينار 
مين السييد ) فاضل كامل فيزع ( بالصك املرقيم ) 19915 ( 

املؤرخ يف 30 / 10 / 2016 . 
توقيع امن الصندوق 

ابتسام محمد عزال / م . مدير 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد 3676 / ش4 / 2018 

التاريخ 7 / 10 / 2018 
اىل / املدعى عليه / ايهاب عبد املطلب احمد 

م / اعالن 
اقاميت املدعيية زوجتك ) ازهار حسييب محميود ( الدعوى 
الرشعية املرقمة بالعدد اعاله امام هذه املحكمة ومضمونها 
تطلب فيهيا لها والوالدها كل من ايهم وعبيد املهيمن والرين 
– ولكونيك مجهولة محل االقامة وعيدم توفر املعلومات عنك 
حسيب كتاب مركز رشطة بعقوبة الجديدة واشيعار مختار 
منطقية نهير الحجيية تقيرر تبليغيك بواسيطة صحيفتن 
محليتن بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 21 / 10 / 
2018 ويف حالة عدم حضورك او ارسيال ماينوب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون االصول .
القايض 

شيماء عباس عيل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد 3706 / ش3 / 2018 

التاريخ 27 / 9 / 2018 
اعالن 

اىل / املدعى علييه ) ايهاب عبد املطلب احمد ( اقامت زوجتك 
املدعية ) ازهار حسيب محمود ( الدعوى املرقمة اعاله والتي 
مضمونها اثبات نسيب االطفال الريين وايهم وعبد املهيمن – 
وملجهولية محيل اقامتك تقرر تبليغك عين طريق صحيفتن 
محليتن رسميتن بموعد املرافعة املصادف 10 / 10 / 2018 
ويف حيال عدم حضيورك او من ينيوب عنك قانونا سيتجري 

املرافعة بحقك غيابيا .
القايض 

ذاكر صالح حسن 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن 
اىل الرشيك / مليعة ابراهيم عبد الرحيم 

اقتىض حضيورك اىل بلدية التاجي سيبع البور لغرض اصدار 
اجازة البناء للقطعة املرقمة 5075 / م7 البور .

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة الخالص 
العدد 12 / ب / 2018 

التاريخ 8 / 10 / 2018 
اعالن 

اىل / املدعى عليه – عباس عبد املهدي عباس 
بتارييخ 19 / 7 / 2018 – اصيدرت هيذه املحكمية قرارها 
بالدعيوى البدائية املرقمة بالعيدد 12 / ب / 2018 املتضمنة 
ازالية شييوع العقيار املرقيم ) 116 / 13 – م 66 الخالص - 
الرشقية ( وحيث ان ورقة تبليغك وردت وحسيب كتاب مركز 
رشطية الخالص املرقم بالعيدد 15910 يف 4 / 10 / 2018 – 
اضافة اىل اشيعار مختار منطقة الكوبات ) ناجي نايف عبود 
( الوارد يوم 1 / 10 / 2018 ارتحالك اىل جهة مجهولة – عليه 
قررت هيذه املحكمة تبليغك بواسيطة صحيفتين محليتن 
يوميتين باالعرتاض امام هذه املحكمية وعند عدم حضورك 
او ارسيال من ينوب عنك قانونا فسيوف يكتسب قرار الحكم 

الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض 

عدنان حسن عيل 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد 11 / ب / 2018 

التاريخ 8 / 10 / 2018 
اعالن 

اىل / املدعى عليه – عباس عبد املهدي عباس 
بتارييخ 23 / 9 / 2018 – اصيدرت هيذه املحكمية قرارها 
بالدعيوى البدائية املرقمة بالعيدد 11 / ب / 2018 املتضمنة 
ازالية شييوع العقيار املرقيم ) 116 / 12 – م 66 الخالص - 
الرشقية ( وحيث ان ورقة تبليغك وردت وحسيب كتاب مركز 
رشطية الخالص املرقم بالعيدد 15908 يف 4 / 10 / 2018 – 
اضافة اىل اشيعار مختار منطقة الكوبات ) ناجي نايف عبود 
( الوارد يوم 1 / 10 / 2018 ارتحالك اىل جهة مجهولة – عليه 
قررت هيذه املحكمة تبليغك بواسيطة صحيفتين محليتن 
يوميتين باالعرتاض امام هذه املحكمية وعند عدم حضورك 
او ارسيال من ينوب عنك قانونا فسيوف يكتسب قرار الحكم 

الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض 

عدنان حسن عيل 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد 10 / ب / 2018 

التاريخ 8 / 10 / 2018 
اعالن 

اىل / املدعى عليه – عباس عبد املهدي عباس 
بتارييخ 23 / 9 / 2018 – اصيدرت هيذه املحكمية قرارها 
بالدعيوى البدائية املرقمة بالعيدد 10 / ب / 2018 املتضمنة 
ازالية شييوع العقيار املرقيم ) 116 / 11 – م 66 الخالص - 
الرشقية ( وحيث ان ورقة تبليغك وردت وحسيب كتاب مركز 
رشطية الخالص املرقم بالعيدد 15907 يف 4 / 10 / 2018 – 
اضافة اىل اشيعار مختار منطقة الكوبات ) ناجي نايف عبود 
( الوارد يوم 1 / 10 / 2018 ارتحالك اىل جهة مجهولة – عليه 
قررت هيذه املحكمة تبليغك بواسيطة صحيفتين محليتن 
يوميتين باالعرتاض امام هذه املحكمية وعند عدم حضورك 
او ارسيال من ينوب عنك قانونا فسيوف يكتسب قرار الحكم 

الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض 

عدنان حسن عيل

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصيه يف الكوت 
العدد 3625 /ش /2018 

اىل املدعى عليه / وسام داخل عجيل  
بتارييخ 2018/9/30 اصيدرت هيذة املحكمة 
وبالعيدد اعاله قرار غيابيا يقيض بالزام املدعى 
عليه وسيام داخل عجيل بتاديته نفقة ماضية 
لزوجتيه املدعييه دعياء نعمية حمييد بواقيع 
مائية اليف دينيار شيهريا واعتبارا مين تاريخ 
2017/12/1 ولحيد تارييخ املطالبه القضائيه 
يف 2018/9/18 ونفقية مسيتمرة لهيا بواقيع 
مائية وثالثيون اليف دينار شيهريا ليكل واحد 
مين ابنائه لييث ورقييه بواقع مائة وخمسيه 
وعرشون الف دينار شيهريا واعتبارا من تاريخ 
واالذن   2018/9/18 يف  القضائيية  املطالبيه 
والتمكين من املدعية باسيتالمها بغيه انفاقها 
عليهميا كونهيا حاضنه لهميا وملجهولية محل 
إقامتك حسب إشعار القائم بالتبليغ عليه تقرر 
تبليغك بواسيطة صحيفتن محليتن رسميتن 
عىل القيرار املذكور وعند عيدم اعرتاضك ضمن 
املدة القانونية سيوف يكتسيب القيرار الدرجة 

القطعية 
القايض 

حيدر شعيوط سدخان
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة 1954 / 2018 

مذكرة اخبار بالتنفيذ لالموال املنقولة 
اىل املدين داود حسن مصاول 

عنوانه كوت – انوار الصدر
نخربكم انه تقرر حجز االموال املنقولة السيارة 
املرقمة 26296 أ واسيط خصويص نوع سيايبا 
صالون لونهيا ابيض مودييل 2015 لقاء طلب 
الدائن محميد عيل عيدان جعفير والبالغ اربعة 
عرش ملييون ومائية وخمسية وسيبعون الف 
دينار فيجب عليكم اداء املبلغ املذكور خالل مدة 
ثالثية ايام من اليوم التايل للتاريخ تبليغكم بهذا 
االخبار  واال فان االميوال املحجوزة بهذا القرار 
سيتباع وفقا للقانون وذلك اسيتنادا للمادة 69 

من قانون التنفيذ  
املنفذ العدل 

عيل طالب الجلييل
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف الكوت
العدد 3739 /ش /2018 

اىل املدعى عليه / وسام داخل عجيل 
أقاميت املدعيية دعياء نعمية حمييد   الدعوى 
الرشعية املرقمة أعاله والتي تطلب فيها دعوتك 
للمرافعية والحكم بتسيليمها االثياث الزوجية 
عينيا وان تعيذر فاقيمهيا   وملجهوليية محيل 
إقامتك حسيب إشيعار مختار محلية الحيدريه 
مركيييييييييييييييييييز  بكتياب  واملرفيق 
رشطية البلدة بالعيدد 12202 يف 2017/10/3 
تقيرر تبليغيك بواسيطة صحيفتين محليتين 
رسميتن للحضور إميام هذه املحكمة بتاريخ 
16 /10 /2018 السياعة تاسيعة صباحا وعند 
عيدم حضورك أومين ينوب عنك قانونا سيوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وحسب األصول  
القايض 

حيدر شعيوط سدخان 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

محكمة بداءة الكوت
العدد 1258 / ب/ 2017 

املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة 
املدعن )الدائن(/ هيفاء عباس حميد وياسين 

عباس حميد
املدعيى علييه )املديين(/ عيالء عبياس حمييد 

وجماعته
تنفيذا لقيرار الحكم الصادر مين هذة املحكمة 
ازالية  بالعيدد 1258/ب/2017    واملتضمين 
شييوع العقيار املرقيم 1763/1م39 الهيوره 
وتوزييع صايف الثمين بن الرشكاء كال حسيب 
سيهامة فقد تقرر االعيالن عن بيعيه باملزايدة 
العلنية خالل ثالثن يوما اعتبارا  من اليوم التايل 
للنيرش بصحيفتين محليتين   فعيىل الراغبن 
باليرشاء مراجعة هيذة املحكمة مسيتصحبن 
معهيم التامينيات القانونيية 10% مين القيمة 
التقديريية للعقيار بصيك مصيدق معنيون اىل 
محكمة بيداءة الكوت وسيوف تجيري املزايدة 
يف الييوم االخر السياعة الثانية عرش ظهرا واذا 
صادف اليوم االخر عطله رسميه فيعترب اليوم 
اليذي يليه من الدوام الرسيمي موعداً للمزايده 
ويتحمل من ترسيو عليه املزايده اجور االعالن 

واملزايدة........
مواصفات العقار 

جنس العقار /دار سيكن يحتوي عىل استقبال 
وهول وغرفة نيوم وصحيات ومطبيخ الطابق 
االريض ومبلط بالكايش ومسيقف بالشييلمان 

والطابوق درجة عمرانه متوسطه  
املساحة  / 15م و 3أولك 

الشاغل : هناء عباس حميد 
القيمية التقديريية / )292,000,000 (مليون 

دينار  
القايض 

عدنان نهر الزاميل  
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الزبيديه  

رقم االضبارة 523/ت /2018 
إعالن

تبييع مديرية تنفييذ الزبيديه الحفيارة املرقمة 
7014أربيل أنشيائية الواقيع يف معرض بركات 
الصيادق  العائيد للمديين سيتار جابر حسين  
املحجوز لقاء طلب الدائن مهند نجم عبد البالغ 
خمسية وعرشون ملييون دينار فعيىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة عرشة 
ايام تبدءا من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وشيهادة الجنسيية العراقية وان رسيم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقعية ورقميه  / حفارة انشيائية املرقمة 
7014اربيل انشائية موديل 2007 اللون برتقايل 
+نفطيي صالحة لالسيتعمال يف الوقيت الحايل 
وذات هييكل خارجيي متوسيط وانهيا بحاليه 

جيدة  
2- الشاغل / املدين نفسه      

3- القيمة املقدرة ستة وعرشون مليون دينار  
املنفذ العدل

حمدالله كاظم حسن

نقابة اطباء العراق
فرع النجف االرشف

اىل / نقابة اطباء العراق املركز العام
تحية طيبة ......

م/فتح باب ترشيح
كتابكيم املرقم )م/920/51 يف 2018/02/26( واملتضمن املوافقة عىل تشيكيل 
لجنة تحضرية لالنتخابات التكميلية لرئيس فرع ولجنة االنضباط لنقابة اطباء 
العراق فرع النجف االرشف لذا تقرر فتح باب الرتشيح واعتبارا من 2018/09/24 
وملدة اسيبوعن ووفقا للمواد )17أ/29,32( من النظيام الداخيل واملادة )18 ب(

من قانون نقابة االطباء.......مع التقدير 

نسخة منه اىل :
ي محافظة النجف االرشف ي مكتب السيد املحافظ املحرتم للعمل مع التقدير

ي مجليس محافظية النجيف االرشف مكتيب رئيس املجليس املحيرتم للعلم مع 
التقدير

ي مجليس محافظية النجيف االرشف /رئييس واعضياء لجنية الصحية والبيئة  
املحرتمون للعلم مع التقدير ....

ي جامعية الكوفة ي كليية الطب مكتب السييد العميد املحيرتم للتفضل باالطالع 
واعالم الزمالء االطباء مع التقدير

ي جامعية جابر بن حيان الطبية مكتب السييد العميد املحيرتم للتفضل باالطالع 
واعالم الزمالء االطباء مع التقدير

ي دائرة صحة النجف االرشف مكتب السييد املدير العام املحرتم للتفضل باالطالع 
واعالم الزمالء االطباء مع التقدير

ي املؤسسات الصحية كافة للتفضل باالطالع واعالم الزمالء االطباء مع التقدير
ي الحفظ مع االوليات

النجف االرشف ي شارع املثنى ي قرب رشكة زين لالتصاالت
موبايل 07814171987

E-mail: najafmdasso@yahoo.com الربيد االلكرتوني

سيتجري يف تمام السياعة العارشة صباحاً يف 8/ 11/ 2018 يف قسيم االمالك واالرايض فعىل الراغبن االشيرتاك يف املزايدة العلنية تقدم

العدد : 23409/39/5/1
التاريخ 2018/10/3

MINISTRY OF Transportation
GENERAL COMPANY FOR

PORTS OF IRAQ

IRAQ MEDICAL ASSOCIATION
AL – NAJAF MEDICAL SYNDICATE

العدد  : 295
التاريخ 2018/9/23

الدكتور 
عيل ناجح عيل العوادي

نقابة اطباء العراق
رئيس فرع النجف االرشف /وكالة

لؤي جواد حسني اليارسي
حمافظ النجف االرشف

رئيس جملس االدارة 
رشكة مرصف االستثامر العراقي 

مسامهة خاصة يمثلها السيدة مي حممد ياس
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فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من املعهد التقني 
/ نجف  قس�م انظمة الحاسوب باسم زينب 
محم�د رضا يف 2018/9/1 م�ن يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 1572/ب/2018

التاريخ 2018/10/7
الس�ام  عب�د   / الثال�ث  علي�ه  املدع�ى  اىل 

اسماعيل محمد
اعان

اق�ام املدع�ن س�عد ومحم�د وهن�اء اوالد 
اوالد  واس�امة  واحم�د  محم�د  س�ماعيل 
عبد الب�اري نجم الدع�وى البدائي�ة املرقمة  
1572/ب/2018 ض�دك وال�ذي يطل�ب فيه 
ازالة ش�يوع العقار تسلسل 25/91 الكزارة 
بيعا او قسمة وتوزيع البدل بن الرشكاء كل 
حسب حصته ولتعذر تبليغك ملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح مبل�غ ه�ذه املحكمة 
واملجلس البلدي ملنطقة العباسية عليه تقرر 
تبليغك االعنا بصحيفت�ن محليتن يوميتن 
ع�ىل ان تك�ون اح�د الصحف ه�ي صحيفة 
الصباح بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم املرافع�ة املواف�ق 2018/10/16 وعند 
ع�دم حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عنك 
قانونا وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

علوان بربوتالبزوني
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�اح الدي�ن 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل

التاريخ 2018/10/7
العدد : 1667

اعان
قدم املس�تدعية خديجة خضري عباس طلبا 
اىل محكم�ة األح�وال الش�خصية يف الدجيل 
يطلب فيه نصبها قيما ع�ىل زوجها املفقود 
حربي عجاج كاظم وذلك لكونه فقد بتاريخ 
2015/9/12 وانقطع�ت اخب�اره فعىل من 
لدي�ه اع�راض ع�ىل ص�دور الحج�ة تقديم 
اعراض�ه خ�ال ثاث�ون يوم�ا م�ن تاريخ 

االعان 
القايض

معد نجم عبيد
 ������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�اح الدي�ن 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل

التاريخ 2018/10/7
العدد : 1666

اعان
قدم املس�تدعية خديجة خضري عباس طلبا 
اىل محكم�ة األح�وال الش�خصية يف الدجيل 
يطل�ب فيه نصبه�ا قيما عىل ول�ده املفقود 
ع�ي حربي عجاج  وذل�ك لكونه فقد بتاريخ 
2015/9/12 وانقطع�ت اخب�اره فعىل من 
لدي�ه اع�راض ع�ىل ص�دور الحج�ة تقديم 
اعراض�ه خ�ال ثاث�ون يوم�ا م�ن تاريخ 

االعان 
القايض

معد نجم عبيد
 ������������������������������������

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

االتحادية 
محكمة بداءة غماس

لجنة تثبيت امللكية 
العدد : 28/مجدد/ 2018

التاريخ 2018/9/16
قرار تثبيت ملكية

اس�تنادا اىل محرض تثبيت امللكي�ة املؤرخ يف 
2018/9/16 واملنظ�م بش�ان العقار املرقم 
1602/الغرب ونتائج التحقيق واملس�تندات 
املطل�ع عليها واس�تنادا للصاحيات املخولة 
يل بموج�ب امل�ادة 48 م�ن قانون التس�جيل 
العق�اري املرقم 43 لس�نة 1971 ومن خال 
م�ا اجرته  لجنة تثبيت امللكية من تحقيقات 
واالطاع عىل املستمسكات املربزة والبيانات 
املقدم�ة وبعد االس�تماع للبينة الش�خصية 
املقدم�ة م�ن قب�ل طال�ب التس�جيل املجدد 
ومخت�ار املنطق�ة حي�ث ثب�ت للجن�ة ب�ان 
طالب التس�جيل املجدد قد سكن العقار قبل 
عرشين س�نة وكانت حيازته حيازه هادئة  
ومس�تقرة للمدة املقررة قانونا وبهذا يكون 
لطل�ب طال�ب التس�جيل املجدد س�نده من 
القان�ون علي�ه قررت لجن�ة تثبي�ت امللكية 
وباالجماع تثبيت عائدية العقار املرقم 1602 
/الغرب باس�م طالب التسجيل سالم محمد 
ش�ياع ع�ىل ان ين�رش الق�رار يف صحيفتن 
محليتن مل�دة ثاثون يوما اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 45 فق�رة 3 منه وتبلي�غ وزارة املالية 
والوح�دة االدارية بنس�خة منه ق�رارا قابا 

للتمييز وافهم علنا  يف 2018/9/16
القايض

ماهر صاحب شاكر 
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف غماس

������������������������������������
اعان

اىل الرشيك اكرم عباس صرب اقتىض حضورك 
اىل صن�دوق االس�كان الكائن يف ح�ي الغدير 
يف النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة 
ع�ىل قيام رشيكك عب�د الكريم محمد ظاهر 
حس�ن  بالبن�اء ع�ىل حصت�ه املش�اعة   يف 
القطع�ة املرقمة 84/12 ح�ي الغدير ناحية 
الحري�ة يف النج�ف لغ�رض تس�ليفه قرض 
االس�كان وخال مده اقصاها  خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
م�ن تاري�خ ن�رش االعان وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعراض مستقبا 
������������������������������������

فقدان
فق�دت مني س�ند العقار املرق�م 3/18584 
حي النرص يف النجف والصادر من التس�جيل 
العقاري يف النجف باس�م ضياء جواد عيىس 
فع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

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

اىل الرشكاء / محمد عبد الزهرة وارساء نجم 
هال ورضوان عبد الله صالح 

اقت�ىض حض�ورك اىل بلدي�ة النج�ف لغرض 
البن�اء الخاص�ة بالقطع�ة  اص�دار اج�ازة 
املرقم�ة 2/1175 ح�ي االم�ري يف النجف اىل 

الرشيك احمد محسن محمد عي
������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة املرقم�ة 69332921 
والصادرة من وزارة الكهرباء باسم / عقيل  
محمد ص�ايف  عىل من يعثر عليها تس�ليمها 

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

فقدان
فقدت مني س�نوية السيارة املرقمة 25831 
كرب�اء خص�ويص ن�وع مرس�يدس موديل 
2000 صالون باس�م املالك / ضياء حس�ن 
عليويعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 1552/ج2018/2

التاريخ 2018/10/8
اعان

اىل املتهم الهارب / طالب شاكر ثامر 
حي�ث ان�ك مته�م  يف الدع�وى املرقم�ة )1552/ج2018/2(  
والخاصة باملش�تكي عادل كاظم زغ�ريون وفق املادة 1/459 
عقوب�ات وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب  االش�عار املرفق يف 
ثنايا هذه الدع�وى عليه قررت املحكمة تبليغك اعانا بوجوب 
الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2018/11/21 وعند 
ع�دم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

عدنان كريم عبد عي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 4713/ش2018/7
التاريخ 2018/10/4

اعان
اىل املدعى عليه /  كريم نارص زبيدي

بتاري�خ 2018/9/16 اص�درت هذه املحكم�ة قرارها بالعدد 
4713/ش2018/7 الص�ادرة م�ن ه�ذه املحكم�ة واملتضمن 
تأيي�د حضانة االطفال محمد ونور وع�ي للمدعية نهى صبار 
نون صدر القرار بحقك غيابيا وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار حي الش�هيد الصدر 1/ 
النج�ف ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بالقرار بواس�طة صحيفتن 
محليت�ن يوميتن ولك حق االعراض عىل القرار الغيابي خال  

املدة القانونية وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

حسن عباس سمن

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

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة

العدد : 2294  
التاريخ 2018/10/2

اعان
اىل / عي حسن مجذوب

قدم�ت مطلقتكاملدع�وه ازه�ار طعيمه غازي طلب�ا اىل هذه 
املحكمة باس�تصدار حجة وصاية مؤقتة ع�ىل ولدها القارص 
) حس�ن عي حس�ن( من ف�راش زوجت�ك الس�ابقة لغرض 
مراجعة مديرية الجوازات يف املثنى إلصدار جواز س�فر لولدها 
املذك�ور واصحاب�ه  معها اىل خ�ارج الع�راق وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب كتاب محكمة االحوال الش�خصية يف الديوانية 
بالعدد 6808 يف 2018/10/1 ومرفقة اش�عار مختار منطقة 
/ االس�كان يف ممثليه الزهراء ل�ذا قررت هذه املحكمة تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ن محليت�ن يوميتن للحض�ور امام هذه 
املحكمة خال سبعة ايام من تاريخ النرش  بالصحف وبعكسه 

سوف تتخذ املحكمة اجراءاتها وفق القانون
القايض

لطيف مهنه علو النرصاوي

���������������������������������������������
محكمة بداءة الرميثة

لجنة تثبيت امللكية يف الرميثة
العدد  / 4/مجدد/2018

التاريخ 2018/10/4
اعان

قرار تثبيت امللكية عقار مجدد
بن�اء عىل تثبي�ت ملكية تم�ام العق�ار تسلس�ل 1001 محلة 
الرشقي اىل طالب التس�جيل املجدد باس�م رشيد حميد جاسم 
بموجب قرار تثبيت امللكية املرقم 5/ مجدد/2018 واملؤرخ يف 
2018/9/30 الص�ادر من هذه املحكمة والذي يقيض بتثبيت 
ملكي�ة تمام العقار اعاه والبالغ مس�احته )198( مر مربع 
علي�ه نعلن ه�ذا القرار يف الصحف املحلية وم�ن لديه اعراض 
عىل القرار املذكور تقديم ما لديه اىل محكمة استئناف املنطقة 
خ�ال مدة ثاثون يوم�ا اعتبارا من اليوم الت�ايل لنرش االعان 
وعن�د انتهاء املدة وع�دم ورود اش�عار اىل املحكمة خال املده 
املذكورة فستبارش هذه املحكمة بالتسجيل وفقا لقرار تثبيت 

امللكية 
القايض

رئيس لجنة تثبيت امللكية 
رحيم عبد الحسن عاشور

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

رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل

التاريخ 2018/10/7
العدد : 1665

اعان
قدم املستدعية خديجة خضري عباس طلبا اىل محكمة األحوال 
الشخصية يف الدجيل يطلب فيه نصبها قيما عىل ولده املفقود 
عباس حرب�ي عجاج  وذلك لكونه فق�د بتاريخ 2015/9/12 
وانقطع�ت اخباره فعىل من لديه اع�راض عىل صدور الحجة 

تقديم اعراضه خال ثاثون يوما من تاريخ االعان 
القايض

معد نجم عبيد

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

فق�دت من�ي الوص�ل املرق�م )1669009( يف 2017/10/23 
والصادر من بلدية النجف باس�م حيدر حطاب ش�رب فعىل من 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

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

فقدت مني الهوية املرقمة / 6ED  L 50652  يف 2015/11/1 
والص�ادرة من جامعة الكوفة كلية الربية للبنات باس�م  دينا  
ع�ي مه�دي حمي�د فعىل م�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2018/2242

التاريخ 2018/10/7
اعان

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف س�هام العقار تسلس�ل 
10859 ب�راق جدي�دة الواق�ع يف النجف العائ�د للمدين 
عدن�ان تركي فرهود املحجوز لق�اء طلبي الدائن حازم 
جي�اد عبود البالغ مائة وخمس�ة وثاثون مليون دينار 
فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خال مدة 
ثاثن يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 
عىل املش�ري علما ان السهام املراد بيعها 168250 من 

اصل 263250 سهم 
املنفذ العدل 
املواصفات 

1 � موقعه ورقمه : براق جديدة 10859
2 � جنس�ه ونوع�ه دار مف�رز اىل داري�ن بص�ورة غري 

رسمية
3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف 

4 � مش�تماته : انه عبارة عن دارين مفرز بصورة غري 
رس�مية واق�ع عىل ش�ارع  عرضه )15( مر املس�احة 
الكلي�ة للعقار تبلغ )263,25( مر مربع واجهة العقار 
7 م�ر ونزال�ه 37,5مر الدار االوىل تبلغ مس�احتها 95 
مر مربع والدار الثانية موضوع الحجز تبلغ مساحتها 
168,250 مر مربع وتتالف  من ساحة امامية تحتوي 
ع�ىل صحي�ات مش�ركة ومدخ�ل ي�ؤدي اىل اس�تقبال 
ومطبخ وصالة وغرفتن نوم وصالة ارضية مكس�ورة 
باملوزايي�ك وس�قفيهما مبني�ة بالطابوق والش�يلمان 
الطاب�ق االريض مجه�ز ماء وكهرباء ام�ا الطابق االول 

فقط كهرباء
5 � مساحته :263,25  مر مربع

6  � درجة العمران : متوسطة 
7 �  الشاغل : عدنان تركي فرهود

: 136,300,000 مائ�ة وس�تة  املق�درة  القيم�ة    �  8
وثاثون مليون وثاثمائة الف دينار

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 4714/ش/2018
التاريخ 2018/10/4

اعان
اىل املدعى عليه / كريم نارص زبيدي

بتاري�خ 2018/9/23 اص�درت هذه املحكم�ة قرارها  
بالعدد 4714/ش2018/7 الصادره من هذه املحكمة 
واملتضمن نفقة ماضية ومس�تمرة للزوجه نهى صبار 
نون ونفقة مس�تمرة لألطف�ال محمد ونور وعي صدر 
الق�رار بحق�ك غيابي�ا وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار حي الش�هيد 
الصدر1/ النجف قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواسطة 
صحيفت�ن محليت�ن يوميتن ولك ح�ق االعراض عىل 
القرار الغيابي خال املدة القانونية وبعكس�ه يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية 
القايض

حسن عباس سمن
���������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ 
املناذرة 

رقم االضبارة / 85/ت/2015
التاريخ 2018/10/7

اعان
تبيع مديرية تنفيذ املناذرة العقار تسلسل 633 البدرية 
الواق�ع يف الح�رية العائ�د للمدي�ن حيدر عبود س�لمان 
املحج�وز لقاء طل�ب الدائن محمد جب�ار عليوي البالغ 
11,118000 اح�دى عرش ملي�ون ومائة وثمانية عرش 
الف دينار فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية 
خ�ال م�دة ثاثن يوم�ا تب�دا من الي�وم الت�ايل للنرش 
مس�تصحبا معه التأمينات القانوني�ة عرشة من املائة 
من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشري
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسن  
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 633 البدرية /الحرية 
2 � جنسه ونوعه : عرصة فارغة

3 � حدوده واوصافه : بلدية الحرية
4 � مشتماته : عرصة فارغة

5 � مساحته 40,85 مر مربع   5اولك
6 � درجة العمران : 

7 � الشاغل 
8  �القيم�ة املق�درة : 3000000 ثاث�ون مليون دينار 

فقط
���������������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الوثيقة املدرس�ية املرقم�ة / 347668 يف 
2003/9/15 والصادرة من مدرسة الفارس العربي يف 
النجف معنون�ة اىل مديرية تربية النجف باس�م / امري 
عبد الحسن جاري فعىل من يعثر عليها تسليمها لجهة 

االصدار

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 

محكمة بداءة الدجيل
رقم الدعوة: 257/ب/2018 

التاريخ : 2/ 2018/10 
اعان

اىل املدعى عليه/ )فالح جاسم محمد(
م/ تبليغ بقرار الحكم الغيابي

ق�ررت املحكمة الحك�م باعادة الحال اىل م�ا كان عليه 
قب�ل التعاق�د وان يع�اد املتعاقدان اىل الحال�ة التي كان 
عليه�ا قب�ل التعاق�د وذلك بال�زام املدعى علي�ه ) فالح 
جاس�م محمد ( باعادة الس�يارة املرقم�ة ) 38499/أ( 
ن�وع كيا حمل 2007 اىل املدع�ي ) حيدر كاظم حميدان 
( وص�در ق�رار غيابي ضدك ولعد معرف�ة محل اقامتك 
ق�ررت املحكمة تبليغك نرشا بواس�طة صحيفتن وعند 
عدم اعراضك عىل القرار يعترب القرار مكتس�ب الدرجة 

القطعية وفقا للقانون.
القايض

جاسم محمد داود
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بدءة النجف 
العدد: 1160/ ب2/ 2018 

التاريخ : 7/ 10/ 2018 
اعان 

بن�اءا ع�ىل الق�رار الص�ادر من ه�ذه املحكم�ة بازالة 
ش�يوع العقار املرق�م 4589/4 م14 مظلوم يف النجف 
عليه تعلن هذه املحكم�ة عن بيع العقار املذكور اعاه 
واملبين�ة اوصافه وقيمته ادناه فع�ىل الراغبن بالرشاء  
مراجعة هذه املحكمة خال )خمس�ة عرش ( يوما من 
الي�وم الثاني لنرش االعان مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب صك 
مصدق المر محكمة ب�داءة النجف وصادر من مرصف 
الرافدين رقم )7( يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية عرش من الي�وم االخري من االعان يف 
هذه املحكمة وعىل املش�ري جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية.
القايض االول 

عبد الرضا عبد نور الجنابي 
االوصاف: العقار املرقم 4589/4 م14 مظلوم يف النجف 
وه�ي عبارة عن عرصة فارغة تقع عىل ش�ارع بعرض 
10 م�ر وبمس�احة اجمالي�ة 350 مر مرب�ع وهي يف 
منطق�ة خالية من الس�كان وان القيم�ة الكلية للعقار 

مبلغ )6،000،000( ستة ماين دينار.
���������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوفة 
رقم االضبارة : 149/ ت/ 2017 

التاريخ : 10/4/ 2018 
اىل /املنفذ عليه ) صفاء صالح صاحب( 

لقد تحق�ق لهذه املديرية من املع�ن باالحالة القطعية 
محم�د صال�ح ال�ربغ وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار املنطقة نج�ف حي االم�ري  / النجف  
ان�ك مرتحل اىل جهة غ�ري معلومة وان�ك مجهول محل 
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة )27( من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعان�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
الكوفة خال خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل 
للنرش ملبارشة املعام�ات التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية بأجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون .
املنفذ عدل 

نصري حسن عبد زيد الكابي 
اوصاف املحرر: القرار الصادر من محكمة بداءة الكوفة 
املرق�م 281/ب/2017 يف 2017/3/3 وق�رار محكمة 
ب�داءة الكوفة املرق�م 280/ب/2017 والق�رار الصادر 
من محكمة ب�داءة الكوفة املرق�م 1417/ب/2016 يف 
2016/12/29 املتضم�ن ال�زام املدي�ن ) صفاء صالح 
صاح�ب( مبل�غ مقداره ع�رشة ماين دين�ار للدائن ) 
حيدر ج�واد ن�ور( يف الق�رارات املرقمة اع�اه بالنظر 
احالة س�هام املدين ) صفاء صال�ح صاحب( بالقطعة 
املرقمة 2/31م8 علوة الفحل والعائدة لكم عىل املشري 
) حي�در جواد نور( بمبلغ احد ع�رش مليون ومائة الف 
دين�ار وتطبيق�ا الح�كام امل�ادة 97/ثالثا م�ن قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك بهذه االحالة القطعية وتس�ديد 
الدي�ن البالغ عرشة ماين دينار خ�ال عرشة ايام تبدأ 
من اليوم التايل للتبليغ بهذا االش�عار وعند عدم التسديد 

يسجل العقار باسم املشري وفق القانون.
���������������������������������������������

فقدان
فق�دت هوية املوظف الوزاري الص�ادر من وزارة العدل 
دائ�رة االص�اح العراقي�ة باس�م ندي�م محم�د مجدي 
واملرقم�ة 22045 م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها لجه�ة 

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

فقدان
فقد وصل قبض رئييس صادر من الرشكة العامة ملوانئ 
العراق بأس�م )رعد مطرش حازم( مرقم 27008 بمبلغ  

 605000
من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 
العدد / 3466 

التاريخ 4 / 10 / 2018 
اعان 

اىل / املفقود ) محمد خليل ابراهيم ( يس�كن – 
دياىل – بعقوبة 

بتاري�خ 4 / 10 / 2018 قدم�ت لن�ا املدعوة ) 
اس�ماء عبد الجليل طعم�ة ( ) زوجة ( املفقود 
) محم�د خليل ابراهيم ( والذي فقد بتاريخ 27 
/ 1 / 2015 والت�ي تطل�ب في�ه اص�دار حجة 
الحجر والقيمومة وتكون قيمة عليك لذا تقرر 
االعان عن ذلك يف الصحف املحلية فمن له حق 
االع�راض مراجعة هذه املحكم�ة خال ثاثة 
ايام من تاريخ هذا االعان وبخاف ذلك س�وف 
تصدر املحكمة حج�ة الحجر والقيمومة وفقا 

للقانون .
القايض 

عدنان حسن عي 
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 
العدد 3479 

التاريخ 7 / 10 / 2018 
اعان 

اىل / املفق�ود ) مال الله جواد كاظم ( يس�كن 
الخالص – قرية جديدة االغوات .

بتاري�خ 7 / 10 / 2018 قدم لنا املدعو ) جواد 
كاظ�م حم�ادي ( ) وال�د ( املفقود ) م�ال الله 
جواد كاظم حمادي( والذي فقد بتاريخ 18 / 5 
/ 2016 وال�ذي يطلب فيه اصدار حجة الحجر 
والقيموم�ة ويك�ون قيم�ا علي�ك – ل�ذا تقرر 
االعان عن ذلك يف الصحف املحلية فمن له حق 
االعراض مراجعة هذه املحكمة خال خمسة 
عرش يوم من تاريخ ه�ذا االعان وبخاف ذلك 
سوف تصدر املحكمة حجة الحجر والقيمومة 

وفقا للقانون .
القايض 

عدي فاضل احمد
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف جلوالء 
العدد : 1536 

التاريخ : 8 / 10 / 2018 
اعان 

قدم�ت الس�يدة املدعي�ة ) هدله ع�ي صالح ( 
اىل ه�ذه املحكم�ة تطل�ب فيها نصبه�ا قيمة 
ع�ىل ولدها املدعو ) ابراهي�م عبد رجب ( وذلك 
فقدان�ه بتاري�خ 2014 ق�ررت ه�ذه املحكمة 
االعان عن فقدانه يف صحيفتن محليتن عليك 
الحضور يف املحكمة املذكور اعاه خال عرشة 
اي�ام من تاريخ االعان ويف حالة عدم حضورك 
س�وف يتم نص�ب والدته ) هدل�ه عي صالح ( 

قيمة عليه وحسب القانون .
القايض 

اسماعيل ابراهيم اسماعيل

مجلس القضاء األعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد / الك�رخ 

االتحادية
محكمة بداءة الكرخ 

العدد  2920/ب /2018
اىل املدعى عليه�ا / ) برشى كاظم محمد رضا 

 )
أق�ام املدعيان ) اس�عد عبداله�ادي عبدالرزاق 
و احم�د عبد باي�ش (  الدع�وى املرقمة أعاه 
لدى هذه املحكمة يطالبك فيها بازالة ش�يوع 
العقار املرقم 939/407 كرادة مريم وملجهولية 
محل إقامتك مجهولةق�رر تبليغك بصحيفتن 
يوميتن بموع�د املرافعة ي�وم 2018/10/15 
الساعة التاس�عة ويف حال عدم حضورك أومن 
ين�وب عنك قانون�ا س�تجري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون  
القايض 

كفاح صادق رسن
��������������������������������������

محكمة بداءة ابي الخصيب 
العدد:472/ب/2017 
التاريخ: 2018/10/7

اعان 
اىل املدع�ى عليه�م / 1-باس�ل عبدالجبار بدر 
2-وائل عبدالجبار بدر 3-شذى عبدالجبار بدر 

4-هدى عبدالجبار بدر
 5- نص�ري ع�ادل عبدالجب�ار  6- ن�ور ع�ادل 

عبدالجبار
أص�درت محكمة بداءة ابي الخصيب قرارها يف 
الدعوى البدائية املرقمة 472/ب/2017 بتاريخ 
2018/9/27 والتي قىض بإزالة شيوع العقار 
املرقم 2/80 مقاطعة 31 املطيحة بيعاً باملزايدة 
العلنية. ولثبوت مجهولية محل اقامتكم تقرر 
تبليغك�م نرشاً بواس�طة صحيفت�ن يوميتن 
رس�ميتن ولكم حق االعراض والتمييز ضمن 
املدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية.
القايض / فيصل سلمان عطار

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد 3677 / ش4 / 2018 
التاريخ 7 / 10 / 2018 

اىل / املدعى عليه / ايهاب عبد املطلب احمد 
م / اعان 

اقامت املدعية زوجتك ) ازهار حسيب محمود 
( الدعوى الرشعية املرقم�ة بالعدد اعاه امام 
ه�ذه املحكمة ومضمونها تطلب فيها تس�ليم 
االثاث الزوجي�ة العائدة له�ا ولكونك مجهولة 
محل االقامة وعدم توفر املعلومات عنك حسب 
كتاب مرك�ز رشطة بعقوبة الجديدة واش�عار 
مخت�ار منطق�ة نه�ر الحجي�ة تق�رر تبليغك 
بواس�طة صحيفتن محليت�ن بالحضور امام 
ه�ذه املحكمة صب�اح ي�وم 21 / 10 / 2018 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او ارس�ال ماينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

ووفق القانون االصول .
القايض 

شيماء عباس عي

اعالن
تعلن رئاسة جامعة املثنى عن اجراء مزايدة علنية اليجار العقارات املدرجة تفاصيلها ادناه    بموجب 

قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21 لسنة   2013( وتعدياته وتدعو الراغبن باالشراك :
1-مراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :-

*  اي�داع تامين�ات قانوني�ة بصك مصدق من مرصف الرش�يد ال تقل قيمتها التق�ل عن )20%( من 
مبلغ التقدير يف رئاس�ة الجامعة /قس�م الشؤون املالية  ويف حال رس�و املزايدة يعاد احتساب فرق 

التامينات.
*ايداع اجور خدمة ال تقل عن )2%( من مبلغ التقدير

*تقديم براءة ذمة  رضيبية.
*جلب املستمس�كات التالية ) هوية االحوال املدنية ، ش�هادة الجنس�ية ، بطاقة الس�كن ، البطاقة 

التموينية او مايعادلهم (
*جلب مايؤيد عدم املحكومية من مكتب التسجيل الجنائي كل حسب محافظته لدخول  املزايدة.

*جلب اجازة صحية تؤيد خلو املتقدم للمزايدة من االمراض السارية 
*تقديم  تعهد يف قس�م الشؤون القانونية يتضمن جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد  
عن�د رس�و املزايدة عليه وعند ع�دم التاييد يعترب ن�اكل ويتحمل  كافة التبع�ات املنصوص عليها يف 

القانون اعاه.
*تقديم تعهد بمراجعة دائرة الضمان االجتماعي وجلب مايؤيد صحة موقفه 

*عند وجود اي نقص يف االوليات اعاه يهمل الطلب 
*تع�د قائمة املزايدة مفتوحة ملدة )30(يوم  تبدا من الي�وم التايل لنرش االعان يف الصحيفة اليومية 

الرسمية ويف حال وجود عطلة رسمية تؤجل  املزايدة لليوم التايل  
2-ويف حال رسو املزايدة يتحمل املتعهد  :

*  اجور االعان واملناداة واملصاريف القانونية االخرى.
*جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد

* تغيري قيمة التامينات واالجور اعاه حسب قيمة العقد
* جلب اجازة صحية من دائرة صحة املثنى اليجار النوادي والكافيريا

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن
بن�اء عىل م�ا جاء بكت�اب مديرية بلديات ميس�ان /ش�عبة االماك املرق�م 18755 يف 
2018/10/8 املتضمن االعان عن تأجري ساحة بيع الفواكة والخرض املدرجة اوصافها 
ادناه و العائدة اىل مديرية بلدية عي الغربي باملزايدة استنادا لقانون  بيع وايجار اموال 
الدول�ة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من يرغب االش�راك باملزاي�دة العلنية مراجعة 
مديري�ة بلدية  عي الغربياو  س�كرتري اللجنة وخال م�دة 30 يوما تبدأ من اليوم التايل 
لنرش االعان مس�تصحبا معه تأمين�ات قانونية100 % من القيمة املقدرة لبدل االيجار 
لكامل مدته وستجري املزايدة  يف اليوم التايل من مدة االعان الساعة العارشة والنصف 
صباحا خال الدوام الرسمي   ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية عي الغربي 
واذا ص�ادف يوم املزاد العلني عطلة رس�مية فيؤجل اىل الي�وم الذي يليه من ايام العمل 
الرس�مي  ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واالعان  واجور اللجنة  البالغة 

2% واية اجور قانونية اخرى.

اعالن
تعل�ن جامع�ة املثنى كلية الطب عن اجراء مزايدة علنية لبيع املواد املش�طوبة  يف مخازنها الواقع�ة يف كلية الطب واملدرجة يف القائمة ادناه وفق 
قان�ون بيع وايجار اموال  الدولة رقم 21 لس�نة 2013 وتعدياته فعىل الراغبن بال�رشاء املراجعة ودفع تامينات ال تقل عن 20 باملئة من القيمة 
املقدرة للمال والبالغ 2149000 مليونن ومائة وتس�عة واربعون الف ال غريها بعد مرور 30 يوم من اليوم التايل للنرش ويتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة اجور النرش واالعان واملصاريف القانونية االخرى علما ان املزايدة ستجري يف الساعة الثانية يف املحطة املذكورة اعاه والتابعة للكلية

العدد: 456
التاريخ: 8/ 10/ 2018

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان

بدل التقدير السنوي المساحةرقم العقار وموقعهنوع الملكت
مدة التأجيرالحالي

1
ساحة لبيع 
الفواكة 

والخضر 

جزء من القطعة 
المرقمة 1998/1 

مق 39 النجيدية
5000م2

65000000 فقط 
خمسة وستون مليون 

دينار ال غيرها
سنة واحدة

طبيعة عمل العقار
التقدير المالي بـ الموقعالعقار

)الدينار العراقي( 
المساحة 
المحتويات300م2

بيع الماكوالت مطعم
والمشروبات فقط

خلف 
ورش 
كلية 

الهندسة

32,000,000 فقط 
اثنان وثالثون 

مليون 

1ـ سنك بحوضين 
عدد)1(

2 ـ مغاسل عدد)4(
3  ـمفرغات هواء 

عدد )8(

أ.د حسن عودة زعال الغانمي
رئيس اجلامعة/وكالة

العدداسم المادةت
تثمين 
اللجنة 
للمفرد

التثمين 
االجمالي 

نسبة 
الضرر

100%2600018000ميز مكتب 160 سم1
100%1300018000شمعة مالبس 2
100%330006000طبلة زجاجية3
90%330006000صحن ستاليت4
100%11200012000قاصة حديد كوري5
100%19500095000كرسي مكتب دوار6
95%21400084000كرسيجامعي7
95%2600082000مصطبة استيل8
100%14600084000كرسي بالستيك9
95%1210000120000سرير منام10
95%21100022000طخمقنفات11
95%31200016000لوكر حديد 12
100%12400048000ميز حاسبة زجاج13
100%320006000ميز طعام بالستيك14
100%4500020000ميز طعام مقوس زجاج15
100%4400016000طباخ غاز16
95%150005000منشار كهربائي17
90%9600054000ستول استيل 18
90%31500045000تلفزيون بالزما وتلفزيون24 عقدة19
90%625005000داتاشو20
90%735000245000تلفزيون بانسونك بالزما21
90%41500060000حاسبة دسك توب22
90%4400016000ماطور ماء23
100%130003000صوبة كهربائية 24
100%240008000سبوره25
90%24000080000سبلت26
100%11000010000منضدة تنس27
100%180008000جهاز ماء ارو28
29UPS10600060000%90

العدداسم المادةت
تثمين 
اللجنة 
للمفرد

التثمين 
االجمالي 

نسبة 
الضرر

95%3800024000هاتف ارضي30
90%735000245000مكيف هواء31
100%44000016000جهاز ضغط32
100%10500050000مسطبه حديد مقعد بالستيك 333
90%4500020000ماطور ماء34
95%31000030000كامرات ليلية نهارية صغيرة35
95%11000010000جهاز عرض وتسجيل36
100%210002000ساعة جدارية37
100%170007000ميز مكتب زجاج38
90%2800016000صوبة زيتية39
95%4400016000كرسي حاسبة40
90%11000010000مكنسة كهربائية بانسونك41
100%180509000مكاربت اماراتي42
100%17500085000ميز مكتب 140سم43
100%12800096000مقطعة سجاد44
100%170007000قطعة سجاد 3×452
100%180008000قطعة سجاد 3×464
100%4600024000خزان بالستيك 1000لتر 47
95%3200006000ماكنة قص ثيل48
100%170007000عربة دفع49
100%12300036000مغسلة خارجية ملونة50
90%2600012000طابعة 512900
95%150005000طابعة 524010
90%150005000طابعة ليزرية سامسونج53
100%12500025000براد ماء حساوي54
95%11400044000جهاز ستاليت55
100%7500035000مكتبة مزججة 2 باب +3 ب56
100%5600030000لوكر حديد صغير57
95%110000010000مولد كبيرة 5845

أ.م .د ارواء عبد عبد احلسني 
العميد بالوكالة
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن ك�رة القدم بدايتها كانت عبارة عن 
تدريبات عسكرية حيث يقوم الجنود بركل قطعة 

قماش ويصوبوها تجاه عالمة يف الحائط.
هل تعلم أن الس�باحة تنقس�م لألربعة طرق أو 
وضعيات وهم الكرول ، سباحة الظهر ، سباحة 

الصدر ، سباحة الفراشة
هل تعلم أن لعبة ك�رة املاء تتألف من 7 العبني، 
ويمكن تبديل 4 العبني عند التوقف وتبلغ عرض 

الشبكة 3 أمتار وارتفاعه 90 سم
ه�ل تعلم أن أرسع هدف يف ك�رة القدم يف العالم 
س�جله الالعب الربازييل ريفياين�و بعد 5 ثواني 

من بدء املباراة
هل تعلم أن العداء براين مورس�مان، شارك يف 3 
ماراثونات خالل أس�بوع واح�د فقط، وفاز بها 

كلها، ليجمع مبالغ عالج طفله املريض

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهنياً: كن حذراً يف تعاملك مع أش�خاص قد ال يكونون أهالً 
للثقة، ولئال تصدمك حقيقتهم الحقاً 

عاطفياً: تكون موضع ثناء يف األيام املقبلة، والسبب يعود إىل 
الثقة املفرطة التي يمنحك إياها الرشيك 

مهني�اً: تنافر فلكي بني مارس ونبت�ون يبدو أكثر وضوحاً، 
وقد تفقد السيطرة عىل بعض األوضاع، أو تتبلبل األجواء إذا 

كنت تعمل عىل مرشوع ثقايف أو فكري عىل االخص 
عاطفي�اً: تتخ�ىل عن مضايق�ة الحبيب بهوايات ش�خصية 

تمارسها بمفردك أو مع االصدقاء

مهنياً: تعيش توتراً وتأس�فاً وق�د تحول ظروف خارجة عن 
إرادتك دون لقاء بعض األشخاص أو الجماعات التي تسعى 

إليها 
عاطفي�اً: ال تقل�ل م�ن قيم�ة الرشيك فذل�ك يدّل ع�ىل قلة 

احرتامك له وتقديرك إلمكاناته 

مهنياً: تتعاون مع الزم�الء بايجابية كبرية، فيكون ذلك وال 
شك محل تقدير واحرتام كل من حولك 

عاطفي�اً: عليك أن تك�ون أكثر وضوحاً م�ع الرشيك، فتعرّب 
له عن حقيقة مش�اعرك الرومانس�ية تجاهه، وهذا يتطلب 

بعض الجرأة 

مهني�اً: قد تش�عر ببع�ض االرتب�اك وتنتابك أفكار س�لبية 
فتت�رف بطريق�ة منّف�رة، إح�ذر مخالف�ة اآلراء وإث�ارة 

العداوات 
عاطفي�اً: قد تش�هد انفراجات عاطفي�ة مفاجئة تدفعك إىل 

التعلق بالرشيك أكثر فأكثر وتوطيد العالقة بينكما 

مهنياً: ال تنفعل اذا كنت ترغب يف املحافظة عىل الصورة التي 
أظهرتها لآلخرين 

عاطفي�اً: الرشيك غ�ري مجرب عىل تحم�ل ردود أفعالك، فهو 
قدم الكثري وعليك ان تبادله باملثل .صحياً: تخّل عن تقاعسك 

للقيام ببعض التمارين الرياضية املفيدة للصحة وللقلب 

مهيناً: تمر بيوم دقيق من االختبارات، لكن النجاح س�يكون 
حليفك مهما اشتدت الصعاب 

عاطفي�اً: تفرح كث�رياً فالحظوظ ترافقك ع�ىل عىل الصعيد 
العاطفي، وتميض أجمل األيام وأمتعها مع الرشيك 

مهني�اً: يوم رائع ج�ّداً ومفاجآته ثمين�ة وحظوظه مهمة، 
تنتعش وتتحّسن للمشاركة يف املشاريع بعزيمة وتفاؤل 

عاطفياً: تش�عر بس�عادة وقناعة بالتقدم الذي حققته مع 
الرشيك فيتقرب منك أكثر فأكثر 

مهنياً: ينتقل فينوس اىل برج القوس، أي اىل موقع مناس�ب 
لك، ليدعم مشاريعك الشخصية، ويتحدث عن مبادرة جديدة 

حتى آخر الشهر 
عاطفياً: تش�تد الخالفات مع الرشيك وقد تصبح اكثر تطلباً 

او تواجه تمنعاً قوياً من قبله 

مهني�اً: تواجه الكثري من املعرتضني عىل أفكارك اإلصالحية، 
فتحلَّ بالصرب لتتوضح األمور قريباً 

عاطفي�اً: ابتعد عن فرض قرارات�ك بالقوة، وللرشيك دور يف 
اتخاذها وال سيما إذا كانت تتعلق بعالقتكما 

مهنياً: دافع عن مش�اريعك هذا اليوم وال ترتاجع قيد أنملة، 
فالجميع يسعى ليدفعك إىل اتخاذ قرارات صعبة 

عاطفياً: القساوة مع الرشيك ال تنفعك بيشء، ألنك ستشعر 
بوحدة وبفراغ كبريين إذا قرر االنفصال عنك 

مهني�اً: مش�اريع مهم�ة ق�د تحمل الكث�ري م�ن املتغريات 
األساسية، لذا عليك عدم االستخفاف بأي يشء أو إهماله 

عاطفياً: تخلص من الرتاكمات القديمة من خالل معالجتها 
مع الرشيك واالنطالق بخطوات جديدة ومدروسة.

احلوتالعذراء

أسالك الكهرباء تتحول أللعاب نارية
وثق رجل بريطاني بالفيديو لحظات تطايرت 
فيها الرشارات يف خطوط التيار الكهربائي يف 
مقاطعة إسكس رشقي إنجلرتا، يف مشهد بدا 

قريبا من إطالق األلعاب النارية.
أن  الس�بت،  ني�وز”،  “س�كاي  وذك�رت 
الربيطاني، ش�اس هايس ن�رش الفيديو عىل 
صفحته ع�ىل موقع فيس�بوك، وحصد 650 

ألف مشاهدة خالل ساعات.

ويف الفيديو، الذي يمتد لنحو دقيقتني ونصف 
الدقيقة، كانت الرشارات تتطاير من أس�الك 
كهربائي�ة أم�ام املن�زل عىل ط�وال عرشات 
األمتار، فيم�ا كانت أضواء املن�ازل املجاورة 
لهذه األسالك تنطفئ وتيضء برسعة كبرية.

وكتب هايس عىل صفحت�ه إنه لم يصب أحد 
م�ن ج�راء ال�رشارات املنطلقة م�ن خطوط 
الطاق�ة الكهربائي�ة، معربا ع�ن اعتقاده أن 

األم�ر يعود إىل الطيور الت�ي تقف مرارا فوق 
هذه الخطوط.

وذكر املتحدث باسم شبكة الطاقة الكهربائية 
يف بريطاني�ا أن الش�بكة تلق�ت تنبيه�ا من 
خدمة الطوارئ بش�أن الحادثة، مشريا إىل أن 
مهنديس الش�بكة قطعوا الكهرب�اء بصورة 
مؤقت�ة ع�ن 400 ش�خص لنحو س�اعتني، 

ملعالجة الخلل.

دراسة تربط املسكنات وأمراض القلب
تش�ري دراس�ة دنمركية إىل أن مسكنات األلم 
الت�ي يدخ�ل يف تركيبه�ا م�ادة ديكلوفيناك، 
وهي مادة صيدالنية مصنفة ضمن مضادات 
االلتهاب غري اإلس�تريودية، قد ترتبط بزيادة 
خط�ر اإلصاب�ة بأم�راض القلب.وكث�ريا ما 
يستخدم هذا النوع من املسكنات لعالج التهاب 
املفاص�ل ويمك�ن رشاؤه يف كث�ري م�ن الدول 
دون وصفة طبية وبأس�ماء متعددة.وتوصل 
الباحث�ون إىل أن مع�دل اإلصابة بمش�اكل يف 

القل�ب ألول م�رة زاد م�ا ب�ني 20 و30 باملئة 
ب�ني من بدأوا يف تناول عقاق�ري الديكلوفيناك 
مقارنة بأش�خاص بدأوا يف تناول مس�كنات 
أخ�رى مث�ل اإليبوبروفني والنابروكس�ني أو 
الباراس�يتامول.ومن بني هذه املشاكل أزمات 
قلبية أو عدم انتظام رضبات القلب املعروفة 
باس�م الرجف�ان األذين�ي أو الوف�اة نتيج�ة 
مشاكل يف القلب.وزاد معدل اإلصابة بمشاكل 
جديدة يف القلب بني مس�تخدمي ديكلوفيناك 

عنه بني من يتناولون مس�كنات أخرى.وحلل 
الباحثون بيانات من السجل الوطني للمرىض 
يف الدنمرك.وقال مورتن شميت كبري الباحثني 
لرويرتز هيلث عرب الربي�د اإللكرتوني ”تجدر 
اإلشارة إىل أن الخطر املطلق منخفض“. وعىل 
سبيل املثال توصل الباحثون إىل أنه ما بني كل 
400 مشارك يف الدراس�ة تناولوا ديكلوفيناك 
أصيب ش�خص واحد تقريبا بإحدى مشاكل 

القلب كل عام.

حلول يف منزلك لالكتئاب أو االلتهاب
إذا كن�ت تش�عر باالكتئاب أو أل�م نتيجة 
اللتهاب مفرط، فيجب عليك أن تراجع ما 

تتناوله من أطعمة.
عىل رأس قائم�ة النصائح لتناول أطعمة 
مفيدة صحياً، حسب موقع »Care2«، أن 
تتخلص من السكريات الزائدة والوجبات 
حالت�ك  تحس�ني  أردت  وإذا  الجاه�زة. 
املزاجي�ة أو ع�الج التهاب�ات الصدر، فإن 
هن�اك بعض األطعمة التي تمنح ش�عورا 
بالسعادة والتوازن، كما تقلل من اإلصابة 

بااللتهاب كما ييل:
1. الكرز

يس�تهلك العدي�د م�ن الرياضي�ني عصري 
الكرز ال�الذع ملكافحة الته�اب العضالت، 
والحص�ول ع�ىل حالة م�ن االنتعاش بعد 
أداء التماري�ن. ويحتوي هذا العصري عىل 

مض�ادات األكس�دة بنس�ب مرتفعة، ما 
يعني أنه عالج طبيعي لألرضار التأكسدية 

واإلجهاد وااللتهاب.

أظهرت بعض الدراس�ات أن عصري الكرز 
يخف�ف أع�راض وعالم�ات االلته�اب يف 
التهاب املفاصل، خاص�ًة النقرس، عالوة 

عىل أنه يؤدي إىل تحسني الحالة املزاجية. 
ويعتق�د بعض املتخصص�ني أن االكتئاب 
هو اضطراب التهاب�ي، ما يجعل العصري 
الغني بمضادات األكسدة هو بيت القصيد 

لتقليل أعراض االكتئاب.
2. األغذية املخمرة

الرس يف الحص�ول إىل مزاج متوازن يكمن 
يف األمع�اء، حيث إن هناك صالت بني املخ 
والجه�از الهضمي، ما يعن�ي أن الحاالت 
املزاجية السيئة ربما تكون بسبب التهاب 
يف أعضاء الجس�م وصحة األمعاء بش�كل 
ع�ام. وعندما تعمل األمعاء بش�كل جيد، 
ينخف�ض االلتهاب املع�وي، ومن املرجح 

أن يصبح املزاج متوازنا.
ويعد الزبادي والخبز من األطعمة املخمرة 

التي يمكن تناولها يف مختلف األوقات.

البعوض آكل البالستيك قد يرض اإلنسان
ذكرت دراس�ة بريطانية حديثة أن 
يرقات البعوض التي تنمو يف مياه 
ملوثة بالبالستيك تجمع تلك املواد 
يف أجس�امها، وأن بعضها يحتفظ 
بتل�ك املواد حت�ى بع�د تحولها إىل 

حرشات.
الت�ي نرشتها  الدراس�ة  وأش�ارت 
دوري�ة »بيولوجي لي�رتز« التابعة 
للجمعي�ة امللكي�ة الربيطاني�ة إىل 
إمكاني�ة انتق�ال البالس�تيك م�ن 
البعوض إىل كائن�ات تتغذى عليها 

ومنها الطيور والحيوانات.

وقالت دورية »نيو ساينتست« إن 
الجزيئات الصغرية من البالس�تيك 
التي يقل قطرها عن 5 ميلليمرتات 
تشكل تهديًدا لنظم الحياة يف املياه 
املالحة والعذبة خاصة مع دخولها 

سلسلة الغذاء.
ع�ن  الناج�م  التل�وث  وينت�رش 
البالستيك يف أنحاء العالم وخاصة 
يف املياه، ويمكن للطيور واألسماك 
وحيوان�ات أخ�رى تعي�ش ح�ول 
تلك النظم البيئي�ة أن تلتهم قطًعا 

صغرية من تلك املواد.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
x ½ 1 كوب بندق

x 1 معلقة صغرية عصري ليمون
x 1 كوب سكر

x 1 معلقة صغرية باكينج صودا
x 1 معلقة كبرية زبدة

الخطوات:
ىف وعاء عىل النار نضع الس�كر ومعلقة الليمون ونرتكة حتى 

نحصل عىل لون ذهبى.
ثم نضيف معلقة من الزبد ونقلب حتى تذوب الزبد.

ثم نضيف الباكينج صودا ونقلب بشكل مستمر.
ثم نضيف املكرسات ونقلب وترفع فورا من عىل النار.

عىل ورق زبدة نضع الكروكان وتفرد بواس�طة معلقة خشب 
وترتك حتى تربد تماما.

نعمل عىل تكسريها وترص ىف طبق التقديم وتقدم فورا.

كروكان البندق
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جدل حول مقاطعة اإلعالم العراقي للبطولة الرباعية
             المستقبل العراقي / متابعة

أثارت دعوة بعض االعالميين الرياضيين 
العراقييلن لمقاطعلة االعلالم العراقي 
للبطوللة الرباعيلة التلي سلتنطلق في 

السعودية الخميس المقبل.
وقال اإلعالمي الرياضي، أحمد الغراوي 
لوكاللة }الفلرات نيوز{ “اتخلذت قراراً 
بمقاطعلة الوفد االعالملي العراقي الى 
السعودية” مشليرا الى ان “الذهاب الى 
السلعودية بهذا الوفد الكبير سليتخللها 

أمور سياسية ورياضية”.
وأضلاف “كان من الخطأ نشلر موقفي 
بمقاطعة المشاركة االعالمية بالبطولة 
الرباعيلة فلي صفحتي في الفيسلبوك 
وتعرضلت صفحتلي لالغلالق بسلبب 

قراري”.
من جانبه قال االعالمي الرياضي حسين 
البهادلي للفرات “مقاكعة البطولة النها 
في السلعودية وألهداف سياسلية غير 
مبررة وعلينا فصل الرياضة عن جوانب 
أخرى وال ننسى هناك تبادل دبلوماسي 
وعالقات سياسلية وأمنيلة واقتصادية 

وغيرها بين البلدين”.
ولفت الى ان “ودية المنتخب السعودي 
فلي ملعلب البصلرة أعتقلد انهلا كانت 
الحجر األسلاس في رفع الحظر الدولي 

عن مالعب العراق وحضر فيها أكثر من 
50 اعالمياً سلعودياً الذين نقلوا صورة 

مغايرة عن الوضع العراقي”.
وأكلد البهادللي، “هناك ترشليحات من 

250 اعالميا رياضيا رغب بتلبية الدعوة 
السلعودية رغلم ان الريلاض ال تتحمل 
أي تكلفة للنقل واالقامة والسلفر وهذا 
ملا يعكلس الرغبة العراقيلة في توطيد 

العالقات”.
أما اإلعالمي الرياضي حسين الخرساني 
فقال ان “قلة قليلة ال تتعدى أصابع اليد 
الواحلدة رافضلة للمشلاركة بالبطولة 

الرباعية”.
وأضاف الخرساني للفرات “كان ينبغي 
ان نرتقي بالحدث مثلما استقبلنا الوفد 
االعالملي السلعودي ملع منتخبهم في 
ودية البصرة وتضمن 59 إعالمياً علينا 

اليلوم أن ورد الجميلل لهم وال ان 
نبلرر المقاطعة بشلراء الذمم 

وتكميم األفواه”.
االرتقلاء  “يجلب  وشلدد 
باعالمنا ومد العمق العراقي 
في االعالم العربي” مضيفا 
“يجب ان يكلون االعالمي 

الن  يكتبله  عملا  مسلؤوالً 
االعالم مسؤولية وعلينا 

نتصلرف  ال  ان 
بمزاجية، ودعوة 

للل  السلعودية 
اعالملي   100
هلو مكسلب 

عمالق أوريب جديد يفكر يف زيدان
            المستقبل العراقي/ وكاالت

كشلفت تقاريلر صحفيلة، علن وجهلة جديلدة محتملة 
للفرنسلي زين الدين زيلدان، المدير الفني السلابق لريال 

مدريد اإلسباني.
وذكرت صحيفة بيلد، أن زيدان بات مرشًحا لتدريب بايرن 
ميونلخ األلماني، بعد تعثر البافلاري، تحت قيادة المدرب 

نيكو كوفاتش.
وتراجلع بايلرن ميونخ، إللى المركز السلادس في جدول 

ترتيب الدوري األلماني، برصيد 13 نقطة.
ومنذ خروج زيدان، من ريال مدريد، بعد 3 مواسلم، كانت 
القملة فيها فوزه ملع الملكي بل 3 ألقلاب متتالية لدوري 
أبطلال أوروبا، تنتشلر الشلائعات حلول إمكانيلة تدريب 

المدرب الفرنسي، لمانشستر يونايتد.
لكن مدير أعمال زيدان، ألين ميلياتشليو، استبعد في لقاء 
مع صحيفة فرنسية، رحيل زيدان نحو الدوري اإلنجليزي 
الممتاز.وأوضلح ميلياتشليو، أن زيدان قلد يتولى تدريب 

فريق أوروبي كبير، خالل الفترة المقبل

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

وصلل عدد من نجلوم المنتخلب األرجنتينلي، إلى مطلار الملك خاللد بالرياض، 
اسلتعدادا للمشلاركة في الدورة الرباعية التي تسلتضيفها السلعودية بمشاركة 

البرازيل والعراق والسعودية.
وتقدم العبو المنتخب األرجنتينلي، النجم باولو ديباال، نجم يوفنتوس اإليطالي، 

إضافة إلى روبيرتو بيريرا والحارس سيرجيو روميرو. 
وسيجري منتخب التانجو تدريباته على الملعب الرئيس بنادي الهالل، 
ابتداء من اليوم اإلثنين.يشلار الى ان بعثة منتخب الرافدين، ستغادر 
اليوم اإلثنين، إلى السلعودية، تمهيدا للمشاركة في البطولة العربية 

التي تنطلق الخميس المقبل.

منتخب األرجنتني أول الواصلني 
اىل السعودية

بغداد/ المستقبل العراقي             
 

تواصلل مجلة فرانس فوتبلول، اإلعالن عن بعض 
األسلماء المرشلحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية، 
التي ُتمنح ألفضل العب في العالم، عن عام 2018.

وذكلرت المجللة أن الخماسلي أنطلوان جريزمان 
)أتلتيكو مدريد(، إيدين هازارد )تشيلسلي(، إيسلكو 
)ريال مدريد(، هاري كين )توتنهام هوتسبير( ونجولو 

كانتي )تشيسي(، ضمن المرشحين الل30 للفوز بالجائزة.
يشار إلى أن المجلة أعلنت في وقت سابق من اليوم عن 10 أسماء، 
هي أليسلون بيكر )ليفربول(، جاريث بيل وكريلم بنزيما )ريال 
مدريد(، سيرجيو أجويرو )مانشستر سيتي(، إدينسون كافاني 
)باريس سلان جيرمان(، كريسلتيانو رونالدو )يوفنتوس(، 
تيبوا كورتوا )ريال مدريد(، كيفن دي بروين )مانشسلتر 
سليتي(، روبرتلو فيرمينو )ليفربلول( ودييجو جودين 

)أتلتيكو مدريد(.

جريزمان وهازارد يف الدفعة 
الثالثة من مرشحي الكرة الذهبية

               المستقبل العراقي / وكاالت

أعلن آرسلنال، المنافلس في الدوري 
اإلنجليلزي، اليوم اإلثنيلن، أنه وقع 
عقلدا جديلدا ملع شلركة أديداس 
للمسلتلزمات الرياضية، بداية من 
لتزويلد   2019 تملوز  يوليلو/ 

الفريق األول بالمالبس.
الفريلق  أديلداس  وسلتزود 

بأطقلم المالبلس بلدال من شلركة بوملا، التي 
سلينتهي عقدها مع النلادي الواقع في شلمال 

لندن بنهاية الموسم الحالي.
وذكلرت وسلائل إعلالم بريطانيلة، أن الصفقة 
الجديدة تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني 
)391.7 مليون دوالر(، على مدار خمس سنوات 

وحتى 2024.
وسلتدفع الصفقة، التلي سلتوفر للفريق مبلغ 
60 مليلون جنيله إسلترليني سلنويا، آرسلنال 

نحلو المركز الثالث ضمن الئحلة أغلى صفقات 
المالبس على صعيد الفلرق الكروية، خلف عقد 
برشللونة ملع نايكلي األمريكيلة واللذي يقدر 
بنحو 140 مليون جنيه سنويا، وعقد مانشستر 
يونايتلد مع أديلداس، الباللغ قيمتله 75 مليون 

جنيه.
ويمثل هذا نهاية تعاون آرسلنال مع بوما والذي 

بدأ عقب عقدين من تعامل النادي مع نايكي.

آرسنال يربم ثالث أضخم صفقة مالبس رياضية

             المستقبل العراقي / وكاالت

كاتانيتلش،  سريتشلكو  السللوفيني  أبلدى 
ملدرب المنتخلب الوطنلي، قناعتله بالقائمة 
التلي اختارهلا لخلوض منافسلات البطوللة 
الرباعيلة، التلي سلتنطلق يوم 11 من الشلهر 
الجلاري في السلعودية.وتغادر بعثلة منتخب 

الرافديلن، يلوم غلد اإلثنيلن، إلى السلعودية، 
تمهيدا للمشلاركة فلي البطوللة العربية التي 
تضلم أيضا منتخبلات السلعودية واألرجنتين 

والبرازيل.وقال كاتانيتلش، في المؤتمر 
الصحفلي بملعب الشلعب الدولي، قبل 
بدء تدريبلات المنتخب، اليوم، إنه يثق 
بالقائملة التلي اختارهلا للمشلاركة 
في البطوللة الرباعية.وأوضح أنه لو 
اسلتمع للصحفيين، لوجلد 50 العبا 
في الوحدة التدريبية اليوم، وبالتالي 

على الجميع العلم بأن األيام المقبلة قد 
تشلهد تغييرات، في حلال أن هناك من 

أثبت أحقيته للتواجد في المنتخب.
وطالب المدرب السلوفيني اإلعالم العراقي 

والجماهيلر بقليل من الصبر، موضحا أنه ال 
يملك عصا سحرية لتغيير واقع المنتخب 

بهلذه الفتلرة القصيلرة، مؤكدا أن 
سلتكون  الرباعيلة  البطوللة 

لبلدء  مهملة  فرصلة 
ألملم  االسلتعدادات 

آسيا.

             المستقبل العراقي / وكاالت

نجمله  إصابلة  خطلورة  ملدى  برشللونة،  كشلف 
األوروجوايانلي لويلس سلواريز، مهاجم الفريلق، التي 

تعرض لها خالل األيام الماضية.
وقال النادي عبر موقعه الرسلمي، إن سلواريز مصاب في 

الركبلة اليمنى، موضًحا أن الالعب سليتبع نمط عمل معين 
لبنلاء العضالت وتقويتها في المدينة الرياضية بخوان جامبر، لحل 

هذه االنزعاجات الذي يعاني منه. 
وسليواصل سواريز خضوعه لتدريبات عضلية خاصة، حتى يتعافى من 

إصابته، بينما لن يشارك في التدريبات الجماعية.
كما حرر االتحلاد األوروجواياني لكرة القدم، سلواريز، من التزاماته 
الدوليلة في المباريلات الودية المقررة يومي في 12 و16 من الشلهر 
الجلاري، أمام منتخبي كوريا الجنوبية واليابلان، على خلفية الوالدة 

المرتقبة لطفله الثالث.
وشارك سواريز بمباراة فريقه أمس األحد، كاملة أمام فالنسيا، والتي 
انتهلت بالتعلادل اإليجابلي بهدف للكل فريق، وصنع هلدف الفريق 

الكتالوني لميسي.
وبات سلواريز أكثر العب صناعة لألهداف للنجم األرجنتيني ليونيل 
ميسلي فلي بطولة الليجا، برصيلد 27 هدفا، متفوقا عللى البرازيلي 

داني ألفيس )26 هدفا(.

             المستقبل العراقي / وكاالت

تلقلى روبيرتلو مانشليني، 
لمنتخلب  الفنلي  المديلر 
إيطاليا، ضربة قوية بعد 
تأكلد خلروج 3 العبين 
ملن قائملة المنتخلب 
لخلوض  اسلتعدادا 
أوكرانيلا  مواجهتلي 

وبولندا المقبلتين.
األزوري  ويلتقلي 
أوكرانيلا  ملع 

وديلا، األربعاء المقبل، على أن يلتقي ببولندا 
في منافسات بطولة دوري األمم األوروبية، 

األحد المقبل.
وذكرت شبكة “سكاي سبورت” اإليطالية، أن 
أليسيو رومانيولي وباتريك كوتروني، العبا 
ميالن، خرجا من قائمة المنتخب وسيعودان 
إللى ميالنو، في ظلل علدم جاهزيتهما، بعد 
معانلاة األول ملن تعب بالعضلالت، والثاني 

من مشكلة في الكاحل.
وأضافلت أن دانيللو دي أمبروزيلو، مدافلع 
إنتلر واألزوري، خرج هو اآلخر من القائمة، 

بسبب اإلصابة.

             المستقبل العراقي / وكاالت

ذكلرت تقارير صحفيلة، أن ريلال مدريد 
اإلسباني، وضع عينه على مدرب إيطالي، 
حال قلرر الفريلق الملكي، إقاللة جولين 
لوبيتيجي، بعد تدهور النتائج في الليجا. 

ونقل موقلع “فوتبول إيطاليلا”، أن ريال 
اإليطاللي  مدريلد، يفكلر فلي اسلتقدام 
أنطونيو كونتلي، حال رحيلل لوبيتيجي، 
عللى اعتبار أن مدرب تشيلسلي السلابق، 
هو المدير الفني الوحيد، صاحب القدرات 
المميلزة، وال يلدرب أي فريق فلي الوقت 

الحالي.
وأضاف الموقع، أن أحد الحلول أمام إدارة 
النادي الملكي، يدور حول ترقية سنتياجو 

سوالري، مدرب فريق الكاستيا. 
يذكلر أن أنطونيلو كونتي يخلوض حالًيا 
معركلة قانونية ملع البللوز، بعدما رفع 
قضية ضد تشيلسلي، بسلبب اإلقالة غير 

العادلة له، من وجهة نظره.
ويهتلم كونتلي، بالحصول عللى اعتراف 
من المحكمة، بأن تسريحه من تشيلسي، 
كان غيلر عادل، بجانلب الحصول على 10 

ماليين يورو.

كاتانيتش للجامهري: ال أملك عصا سحرية 
لتغيري منتخبكم

بـرشـلـونـة 
يعـلـن تـشـخـيـص 

إصـابـة سـواريـز

رضبة ثالثية إليطاليا قبل مواجهة 
أوكرانيا وبولندا

مدرب إيطايل يغزو عقل ريال مدريد 
خلالفة لوبيتيجي

            المستقبل العراقي / متابعة

تأهل اليوناني سلتيفانوس تسيتسيباس، 
إللى اللدور الثانلي ملن بطولة شلنغهاي 
لألسلاتذة، وذلك بعلد تغلبه عللى الالعب 
الفرنسلي جايل مونفيلس، بمجموعتين 
مقابلل مجموعلة واحلدة بواقلع )7-6( 

و)6-4( و)6-4(.
ويواجله تسيتسليباس في اللدور الثاني، 
الروسلي كارين خاشلانوف، والذي تغلب 
أملس عللى األمريكي سلتيف جونسلون 
بمجموعتيلن مقابلل مجموعلة واحلدة، 

بواقع )7-6( و)3-6( و)6-4(.
كما حقق األمريكي ماكينزي ماكدونالد، 
القادم من األدوار التمهيدية، مفاجأة من 
العيار الثقيل، وذللك بالتغلب على نظيره 
الكندي ميللوس راونيتش، بمجموعتين 
مقابل مجموعلة واحدة، بواقع )6-3( 

و)7-5( و)6-3(.

ويواجه األمريكي في الدور الثاني نظيره 
اإلسلباني روبرتو باوتيستا أجوت، والذي 
تفوق في وقت سلابق اليوم، على الالعب 
الروسي أندري روبيلف، بمجموعتين دون 

رد بواقع )3-6( و)6-4(.

وملن جانبه حجز الالعب اإليطالي ماركو 
سيكتشليناتو مقعلده فلي اللدور الثاني، 
وذلك بالتغلب على الفرنسي جيل سيمون 
بمجموعتيلن مقابلل مجموعلة واحلدة 

بواقع )7-6( و)4-6( و)7-6(.

تسيتسيباس يطيح بمونفيس من بطولة شنغهاي
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

هتديد جديد حلسابات فيسبوك
 بسبب »رسالة خادعة«

حذر مس�ؤولون يف فيسبوك من رس�ائل كاذبة تنذر املستخدمني بأن 
هناك مشكلة يف حساباتهم.

وتزع�م الرس�الة الزائفة أن حس�ابك ق�د تم استنس�اخه، بمعنى أن 
شخصا ما قد أنشأ حس�ابا جديدا باستخدام اسمك وصورك وغريها 

من املعلومات النتحال هويتك عرب فيسبوك.
وتشجع الرسالة املستخدم عىل إعادة إرسالها إىل زمالئه عرب التطبيق 

لتحذيرهم من حسابه »املقلد«.
ويق�ول نص الرس�الة: »مرحبا.. لقد حصلت ع�ىل طلب صداقة آخر 
من�ك باألمس، والذي ألغيُته، لذلك قد ترغب يف التحقق من حس�ابك.. 
انقر عىل الرس�الة حتى يظهر لك زر إعادة اإلرس�ال ثم اضغط عليه 

واخرت كل األشخاص الذين تريد إعادة إرسالها إليهم.. حظا طيبا«.

غادة الشربيني 
عىل صفحة بيضاء تش�بهك أكتب؛ كي أرتحل إلي�ك علني أجد يف أقاليم 
الخي�ال ودروب الكلم ما يأخذني من هزائم الواقع النتصار جوارك! من 
هنا أقرئك سالمي، سالم عليك وإليك.. أتعلم »يا حبيبا رأتك عيون القلب 
قبل أن تكون!« أين »هنا«، أين أنا؟!.. أنا حيث علقت بأرض ال تسع إىل 

اآلن لقيانا وحسب، ولكن قيل بأرضنا هذه »رؤية القلب لقاء«.
أشعر وأنا أكتب إليك باعتصار قلبي يف انقباضه، وكأنه يا بني ال يود أن 
ينبس�ط أبدا إال وقد كفاك ريا من دمه وتش�بعت ثناياك بقطره املحمل 
بحبك وأنا أتس�اءل حقا هل قوة اعتص�اره مهما بلغت، تكفي لتجاوز 
العوالم بيننا؟ وه�ل، وأنت بعاملك موصوالً بي بال حبل رسي ينغرس يف 
أحش�ائك حامالً وريدي؟ هل يكفي هذا لتش�عر ب�ي، هل يكفي لتفقه 

وجودي، لتعرف أني طاملا تحدثت وحكيت عنك ؟
كن�ت أغمض عينّي وأش�تم رائحتك وألقن�ك األذان، أذان من الله يتخلل 
مس�امعك ويرسي بك إىل أن يستقر بقلبك الصغري الذي ال ينبض إال بي 
ويل فيكون أول علم�ك بالدنيا »الله أكرب«، ويكون الله حارضا فيك منذ 
زمن�ك األول وتهتدي به منذ فطرتك وس�ريتك األوىل، فيضاء عاملي بنور 
وجهك، وأش�عر حينها بأنفاسك تهمس يل أن غيض الطرف وتنايس أي 
يشء، وتذك�ري أني الحياة املهداة إليك ذات يوم فتس�تجيب كل حوايّس 
عىٰل الفور وأقاس�مك كل يشء، حتٰى تنفتح عيناي وأنت أمامي فأقاوم 

كل ما أعانيه حقا وأصطرب.
لي�س جنونا؛ فل�أرواح أوارص قوية تتجاوز حدود الزمن واملس�افات! 
فقط عليك أن تؤمن بهذا إيمانا يستنطق قلبك فيجيب خطابها. أتعرف 
ما اإليمان؟! أن تأمن وفقط، كأمان إبراهيم يف قلب النار وبواد غري ذي 

زرع، وأمان إسماعيل عىل مشارف ذبحه. 
هك�ذا يا بني، بأن يطمنئ قلبك عىل مش�ارف الخط�ر. أن تصدق أنك ال 
محالة ناج بالله دائما، فالله نور إن أضاء صدرك فلن يغيب إال بتخليك. 
ال أريدك ممن يرددون أنهم ال يعرفون ش�يئا عىٰل وجه اليقني، ال أريدك 
تائه�ا رشيدا متخبط�ا بالش�كوك والريبة، ح�ني تعرف الله س�ينجيل 
صدرك وتوقن وستدرك معنٰى الكمال، ال أريدك من الباحثني عن الكمال 
الزائف؛ فالكمال يا صغريي يف اكتمال قلبك بالله ال يف أن تس�عى جاهدا 
لجمع ما تظنه ينقصك، حني يكون الله حارضا فيك فس�تطيب نفس�ا 
ويرتب�ع قلب�ك عىل ع�روش الجم�ال. أتعل�م؟!، الجمال آي�ة من روحك 
الطيبة رشيعته الحب وال قاض له س�وى الله، تعلم كيف تحب، وتعلم 
أن�ه يكف�ي أن تحب. ال تزد وتغل يف أمر الحب تش�َق به، وإن زدت عليه 
فارحم؛ فالرحمة أطهر الحب، وال تس�تجده يوم�ا فتذل به، وال تفرط 
في�ه فتتحول لصورة خالي�ة من الحياة، وال تق�س وتقتله فيك فتدفن 
حي�ا وتش�عر يف كل لحظة بأل�م االختناق ألن ينقطع نفس�ك. تعلم أنه 
كريش�ة خفيفة ترسي بك دون أن تشعر وتلون ثناياك بالبياض بلطف 
ش�ديد، وأنه ع�ىل رّقته قادر عىل نح�ت هذا البياض بق�وة يف كل معلم 
ب�ك! البياض لون من روح الوجود، يخطف األبصار دوما ولكنه ال يظل 
ناصعا عىل ال�دوام؛ رسيع التأثر يرتمد يا صغريي إىل الحد الذي يصعب 

معه تنقيته دون أثر.

كش�ف باحث�ون أن تن�اول مكم�الت 
فيتام�ني »D« ال يق�وي العظ�ام وال 
يمن�ع الكس�ور ل�دى البالغ�ني عن�د 
الجديدة  الدراسة  السقوط.وأوضحت 
للفيتام�ني ال  الغذائي�ة  أن املكم�الت 
تمن�ع ح�دوث الكس�ور وال تحس�ن 

كثافة املعادن يف العظم.
وق�ال املعدان الل�ذان جمعا بني نتائج 
81 دراس�ة س�ابقة إنه يوج�د »دليل 
ضئي�ل« عىل قدرة فيتام�ني »D« عىل 
الحفاظ عىل صحة العضالت والعظام 

أو تحسينها.
وأشارت الدراسة إىل أن امليزة الوحيدة 
لتن�اول الفيتام�ني »D« ه�ي تقلي�ل 

خطر حدوث حاالت مثل الكساح وهشاشة 
العظ�ام، ولك�ن فقط لدى أولئ�ك املعرضني 
ملخاط�ر عالي�ة لإلصابة به�ذه الحاالت وال 

يتعرضون إال قليال ألشعة الشمس.
وقال املعد الرئييس للدراس�ة الدكتور، مارك 
بوالن�د، م�ن جامع�ة أوكالن�د يف نيوزيلندا: 
»يخل�ص تحليلن�ا إىل أن فيتامني D ال يمنع 
حدوث الكس�ور عند الس�قوط، أو يحس�ن 
الكثاف�ة املعدني�ة للعظام، س�واء بجرعات 

عالي�ة أو منخفض�ة، ويجب تغي�ري املبادئ 
ه�ذه  ع�ىل  بن�اء  الرسيري�ة  التوجيهي�ة 

النتائج«.
وشكك خرباء آخرون بهذه النتائج، وأرصوا 
عىل أن الدراس�ة الجديدة ش�ملت قلة قليلة 
م�ن املش�اركني الذي�ن كان�ت مس�تويات 
فيتام�ني »D« لديهم منخفض�ة للغاية قبل 

الحصول عىل مكمالت الفيتامني.
وينتج فيتامني »D« بشكل طبيعي يف جسم 
اإلنس�ان عن�د تعرض�ه إىل الش�مس، ولكن 

البلدان التي تشهد طقسا سيئا خالل 
الخري�ف والش�تاء ويعتمد س�كانها 
ع�ىل املكمالت الغذائي�ة للحصول عىل 
م�ا يكف�ي م�ن الفيتام�ني، يمكنهم 
تعويضها بتناول بعض املواد الغذائية 
مثل الكبد والبي�ض واللحوم الحمراء 

واألسماك الزيتية.
وق�ال الدكت�ور روب�رت كالرك، م�ن 
الدراس�ة  ع�ن  أكس�فورد،  جامع�ة 
الدراس�ة جميع  الجدي�دة: »تضمنت 
التجارب املتاح�ة للفيتامني D، ولكن 
مثل هذه التجارب ش�ملت عددا قليال 
جدا من املشاركني، واستخدمت جرعة 
غري كافية م�ن الفيتام�ني، ولم تكن 
هناك فرتة كافية للعالج، لذلك من الس�ابق 
ألوان�ه اقرتاح إجراء تغيريات عىل التوصيات 
الصحية عىل فيتامني D للحفاظ عىل صحة 

العظام بناء عىل هذه الدراسة«.
وأض�اف كالرك أنه »من ال�روري انتظار 
نتائ�ج التج�ارب الخم�س الجاري�ة ح�ول 
فيتام�ني D، والت�ي تش�مل 57 أل�ف بال�غ، 
وس�تكون نتائجه�ا متاحة الع�ام املقبل أو 

نحو ذلك«.

نوعي�ة  أن  جدي�دة  دراس�ة  وج�دت 
الحيوانات املنوية لدى الرجال تنخفض 
س�نويا، مع توقع الخرباء ب�أن الحياة 
الحديثة تدمر خصوبة الرجال.ووجدت 
عي�ادات الخصوبة األمريكي�ة أن عدد 
الحيوانات املنوية النش�طة يف العينات 
املأخوذة من الرجال، انخفض بنس�بة 
1.8% كل عام. ويف الوقت نفسه، وجدت 
دراسة أخرى أن خصوبة الذكور آخذة 
يف االنخف�اض، وذل�ك يف 5 م�ن أصل 6 
م�دن أمريكي�ة. ويق�ول الباحثون إن 

النتائ�ج يمك�ن أن تك�ون »تحذي�را للصحة 
العامة«، مع اإلش�ارة إىل أن تن�اول الوجبات 
الرسيعة وعدم ممارس�ة التمارين الرياضية 
وكذل�ك التل�وث، عوام�ل يمكن أن ت�ؤدي إىل 
تأجيج األزمة.وح�ذر الخرباء يف العام املايض 
م�ن أن البرشية قد تواجه خط�ر االنقراض، 
بع�د أن تب�ني أن متوس�ط ع�دد الحيوان�ات 
املنوية يف البلدان الغربية قد انخفض إىل أكثر 
م�ن النصف، خالل جيل واح�د. قام باحثون 
الطبي�ة يف   Sidney Kimmel بقي�ادة كلي�ة 
 ،IVIRMA الخصوب�ة  وعي�ادة  فيالدلفي�ا 
بمراقب�ة ح�وايل 120 ألف رج�ل يبحثون عن 

عالج ملش�اكل الخصوبة يف إسبانيا والواليات 
املتح�دة، يف الفرتة م�ن 2002 إىل 2017. وتم 
وض�ع الرج�ال يف 3 مجموعات عىل أس�اس 
املاليني من الحيوانات املنوية، التي تس�بح يف 

عينات السائل املنوي الخاصة بهم. 
ويعترب قي�اس نش�اط الحيوانات 
املنوية طريقة أفض�ل للحكم عىل 
معدل الخصوب�ة، مقارنة بقياس 
ع�دد الحيوان�ات املنوي�ة وح�ده. 
وبني الرج�ال األمريكي�ني يف أكثر 
املجموع�ات خصوبة، الذين لديهم 
أكثر من 15 ملي�ون حيوان منوي 
نش�ط، انخفض هذا العدد بنسبة 

1.8% ل�كل س�نة م�ن الدراس�ة. وبني 
 %84.7 2002 و2005، ش�غل  عام�ي 
من الرجال أكث�ر املجموعات خصوبة، 
ولكن، انخفضت هذه النسبة إىل %79.1 
بني عامي 2014 و2017. وس�ُتعرض 
يف  األس�بوع  ه�ذا  الجدي�دة  النتائ�ج 
االجتماع الس�نوي للجمعية األمريكية 
للط�ب التناس�يل يف دنفر، كول�ورادو. 
وقال الدكتور جيم�س هوتالينغ، املعد 
املشارك يف الدراسة: »لم نتوقع أن نرى 
الرتاجع يف ج�ودة الحيوانات املنوية يف 
إس�بانيا والواليات املتحدة. وإذا اس�تمر هذا 
االتجاه، فهناك احتم�ال أن يصبح املزيد من 

الرجال عاجزين عن اإلنجاب«.

»D« خصوبة الرجال« هتدد استمرارية البرشية!دراسة تنفي فائدة شائعة لفيتامني«

إلـيـك 

الحقوقي ماجد الحسناوي
الش�عب الذي يواجه بس�يل متصل من املشكالت الواقعية 
يش�عر بنوع من التحدي كما يشعر بمس�ؤولية املواجهة 
وتبع�ث الق�درة يف النف�وس لتغيري الحياة نح�و األفضل . 
وما دامت املش�اكل لم تجد حل�وال ولم توضع عىل الطريق 
فالتغي�ري أس�اس الح�ل وكيف يصب�ح واقع�ا والضغوط 
الدولية تتحكم بمصائرنا السياسية واالقتصادية واألعالم 
والتس�لح إضافة إىل التم�زق والغرفة ت�زداد عمقا ورشاء 
الضمائ�ر وإفس�اد النفوس قائمة وتدم�ري األخالق ونهب 
األموال سائرة والرشاوي والبطالة متفشية هذه املشاكل 
ترصخ تطالب بالحلول أذن الهجوم عليها وتحديد الس�ري 
عىل الطريق نحو الغايات املنشودة يف أحداث التغيري يف بناء 
الدولة الحديثة من خالل الديمقراطية املنش�ودة االختيار 
األفضل ملعرك�ة خالية من العنف واإلره�اب وتعتمد هذه 
ع�ىل التوعية والتثقيف ولكن الواقع الصعب ورغم مرارته 
قاب�ل للتغي�ري اذا توف�رت اإلرادة الحقة لذل�ك ومحارصة 
زحف الفق�ر والتخل�ف والرع�ب والع�الج بالديمقراطية 
إلنقاذ العراق من الرصاخ والعويل ال نها معركة األنس�ان 
الح�ر باحرتام الصوت واملواطنة واإلصالح يبدا من التغيري 
لتحسني املس�توى املعايش للمواطنني ومحارصة الحيتان 
البرشية العائق الكبري والحقيقي أمام تطور املجتمع ال نها 
تأكل وال تشبع ترسق وال تمل والحكومات الصالحة تعمل 
عىل النهوض بالواقع وتمسك الناس بوطنهم عندما يرون 
الخدمات تحققت واألمن مس�تتب وحب األنس�ان للحرية 
ألنه يخىش من الظلم وقيمته يف مدى مس�ؤوليته وقراراته 
واختي�ار النخب�ة املمت�ازة الذي�ن يوجه�ون الن�اس نحو 
األصلح ويشرتط فيها الكفاءة واملعرفة والقوة والشعوب 
لها أفراحها وأتراحها ومدها وجزرها ومسؤولية مواجهة 
تحديات املشاكل من قلة الخدمات والتخلف واملحسوبيات 
وتغيري هذا الواقع اليسء إىل األفضل واألحس�ن يعتمد عىل 
التوعي�ة واملواطن�ة الصادق�ة واالهتمام بش�ؤون الناس 
م�ن خالل اختيار األيادي األمين�ة القادرة عىل أحداث هزة 
وزل�زال لقلب موازين الواقع املتخلف وانتش�اله من القهر 
والحرم�ان إىل حياة يس�ودها التقدم واالزده�ار باجتثاث 
جذور الفساد وترس�يخ ثقافة النزاهة يف النفوس والحذر 
من العمل عىل إتمام الفشل باالستسالم إىل القنوط والكسل 
وتغل�ب األناني�ة يف النفوس من عوائق تلبي�ة االحتياجات 

األساسية إىل الناس .

مسؤولية تلبية االحتياجات األساسية 

نتقدم بخالص التهاني والتربيكات 
للزمي�ل العزي�ز الدكت�ور ) من�ري 
العنبكي( بمناسبة ترشيحه عضو 
لالمانة العام�ة التحاد الصحفيني 
ألعراقيني متمنني له دوام املوفقية 
الصحاف�ة  خدم�ة  يف  والنج�اح 
والصحفي�ني  الح�رة  الوطني�ة 

العراقيني والف الف مربوك.

تـهـنـئـة

الـوفـاء لـدمـاء الـشـهـداء
صـور تـتـكـلـم

النائب حسن سالـم عن كتلة صادقون يشارك يف محلة بناء مساكن لذوي الشهداء يف بغداد

نتق�دم باس�مى اي�ات التهان�ي والتربيكات 
للطالب )يوسف خالد جبار( بمناسبة نجاحه 
من الس�ادس االدبي متمن�ني له دوام النجاح 

واملوفقية والوصول اىل اعىل املراتب.

تـهـنـئـة نـجـاح


