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األمام احلسني )عليه السالم(

على اإلسالم السالم ، إذ بُليت األمة

 براع مثل يزيد 

ص2رئيس الربملان يوافق عىل طلب يلزم املرشحني للمناصب احلكومية بالتخيل عن اجلنسيات املكتسبة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الــبــرلــمــان يــصــوت عــلــى )٢7( لــجــنــة نــيـــابـــيـــة

االحتادية تلغي قرار إعفاء الفياض من مجيع مناصبه وتعيده اليها

أحزاب سياسية.. إىل  املحاصصة در
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يواص�ل رئيس ال�وزراء املكلف بتش�كيل 
الحكوم�ة الجدي�دة ع�ادل عب�د املهدي، 
يف  ال�وزاري،  فريق�ه  لتش�كيل  حراك�ه 
ظ�ّل الضغ�وط والرغبات الت�ي أظهرتها 
بع�ض القوى، والتي ق�د تعرقل مرشوع 
الرتش�يح اإللكرتون�ي لت�ويل ال�وزارات، 
وتعيد املحاصصة الحزبية والطائفية إىل 

الواجهة مجدداً.
تزاي�د  مطل�ع  س�يايس  مص�در  وأك�د 
الضغ�وط عىل عب�د املهدي، م�ع اقرتاب 
موعد اإلعالن عن تشكيل حكومته، الذي 

يجب أال يتجاوز الثاني من ش�هر ترشين 
الثان�ي املقبل، موضحاً أن هذه الضغوط 
ضيق�ت بش�كل كب�ر خي�ارات رئي�س 
الوزراء املكلف، الذي لم يتبق أمامه سوى 
17 يوم�اً إلكم�ال التش�كيلة الحكومية 
الجدي�دة. وق�ال املص�در إن عب�د املهدي 
يعاني من مش�كلة ضغوط تمارس عليه 
من قب�ل بعض الق�وى األمر »اس�تنزف 

وقت رئيس الوزراء املكلف«.
وكش�ف مص�در س�يايس منفص�ل عن 
الكت�ل  بيه�ا  تق�وم  ضغوط�ات رسي�ة 
اىل  مرش�حيها  لتمري�ر  السياس�ية 
إن  املص�در  وق�ال  الوزاري�ة.  الكابين�ة 

»الكتل السياس�ية تؤيد تقديم مرشحني 
مس�تقلني للمناصب الوزارية الجديدة يف 
الواجه�ات االعالمية فق�ط«، مبينا انها 
»تضغ�ط يف الغرف الخاص�ة عىل رئيس 
الوزراء املُكلّف ع�ادل عبد املهدي لتمرير 

مرشحيها إىل الكابينة الوزارية«.
وأض�اف ان »هن�اك اتفاق�ا ب�ني الكت�ل 
السياس�ية عىل توزيع الوزارات حس�ب 
النق�اط، اذ ان تحالفي االصالح واالعمار 
والبن�اء متفق�ان ع�ىل ان تبق�ى وزارة 
الداخلية من نصيب كتلة بدر النيابية وان 

يبقى قاسم االعرجي وزيرا لها«.
التفاصيل ص2

وزارة التخطيط :
 30% مـن نــســاء الــعــراق

 ريــفـيــات

رشكة توزيع املنتجات النفطية ختصص 
منتجات البنزين النفط األبيض والغاز 

السائل للمواكب احلسينية 

التعليم تطلق التقديم
 اىل قناة القبول املوازي والوزير 

يوجه بتخفيض األجور

تريد فرض مرشحني من أحزابها يف حكومة عبد املهدي.. وتهاجم »الداعني« إىل »كابينة التكنوقراط«
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اجلعفري من دمشق: ال احد يستطيع أن هيمش سوريا وسنفتح املعابر قريباالتغيري تدعو عبد املهدي لبناء »عالقة جيدة« مع الكرد وإعادة الـ)17( باملئة
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 ال يـمـانـع إعـارة العـب 

مانشسرت يونايتد
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الرشطة االملانية تنهي عملية احتجاز رهينة يف حمطة قطارات رئيسية
      بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت الرشطة األملانية بع�د ظهر امس اإلثنني 
إنها سيطرت عىل رجل احتجز رهينة يف محطة 
القطار الرئيسية بمدينة كولونيا، بوالية شمال 
الراين- فيس�تفاليا، غر أن تواجدها يف املحطة 
مس�تمر. وأضافت يف تدوينة أخرى عىل موقع 
توي�رت أن الرهينة هي امرأة، تعرضت إلصابات 

طفيفة ويجري تقديم الرعاية لها.
وت�م إغالق محطة القط�ار يف كولونيا بالكامل 

ح�وايل الس�اعة الواح�دة ظهرا بس�بب واقعة 
االحتج�از الت�ي حدث�ت يف إح�دى الصيدليات 
باملحط�ة. ودع�ت الرشطة يف تدوين�ة لها عىل 
موقع تويرت بعدم نرش صور أو فيديوهات من 
موق�ع عمل الرشطة وعدم الب�ث الحي »ألنكم 

بهذا تدعمون الجاني«.
كم�ا ناش�دت الرشطة كاف�ة املس�افرين عرب 
مك�ربات ص�وت بمغ�ادرة املحط�ة. وتنت�رش 
قوات األمن عىل نحو مكثف يف ميدان برس�الو 
املتاخ�م للمحط�ة. وكان�ت تقاري�ر إعالمي�ة 

تحدثت يف وقت س�ابق عن إطالق أعرة نارية، 
إال أن الرشط�ة ذكرت أنه ال يوجد حتى اآلن أي 
معلوم�ات مؤكدة عن ذل�ك. ويف املقابل، ذكرت 
الرشطة أن هناك شواهد عىل تصاعد أدخنة يف 

املنطقة حاليا.
وقد أعلنت رشكة القطارات األملانية »دويتش�ه 
بان« عىل موقع تويرت أنه بسبب قيام الرشطة 
بإغ�الق امل�كان س�تتوقف كافة القط�ارات يف 
املحط�ة وس�تكون هن�ا »ربما« ح�االت تأخر 

وإلغاء رحالت.

الرافدين حيدد )10( فروع يف بغداد للحصول 
عىل قروض جممع بسامية

حمافظ البرصة : لدينا »٢٢9« مليار ملشاريع املاء 
2وسنطلقها بعد اختيار الرشكات 3

       بغداد / المستقبل العراقي

تحال�ف س�ائرون  النائ�ب ع�ن  أعل�ن 
رام�ي الس�كيني، أمس االثن�ني، تقديم 
طل�ب إىل هيئ�ة رئاس�ة الربمل�ان إلزالة 
جميع الحواج�ز الكونكريتية للمنطقة 
الس�فارات  أن  إىل  مش�راً  الخ�راء، 
الخ�راء  يف  املوج�ودة  واملؤسس�ات 

ممكن حمايتها بطرق كثرة.
وقال السكيني يف موتمر صحفي عقده 
يف مجلس الن�واب “قدمنا طلباً إىل هيئة 

رئاس�ة الربملان الزالة جمي�ع الحواجز 
الخ�راء”،  للمنطق�ة  الكونكريتي�ة 
مضيف�اً أن “الحكوم�ة الس�ابقة وعىل 
الرغم كان قرارها فتح املنطقة الخراء 

لكن لم يكن لها إرادة حقيقية”.
“الس�فارات  أن  إىل  الس�كيني،  وأش�ار 
واملؤسس�ات املوجودة ممك�ن حمايتها 
“حماي�ة  أن  مؤك�داً  كث�رة”،  بط�رق 
املس�ؤول من حماية املواط�ن العراقي، 
والدس�تور والقانون س�اوى بني جميع 
املواطنني وال يوجد مواطن أول وثاني”.

ودع�ا الس�كيني الحكوم�ة املقبل�ة، إىل 
أن “ت�رشع به�ذا اإلجراء ورف�ع جميع 
الحواجز، ليكون أمان املواطن من أمان 

املسؤول والجم��يع متساوين”.
ع�ادل  املكل�ف  ال�وزراء  رئي�س  وكان 
عبدامله�دي، اقرتح عىل ع�دد من النواب 
فتح املنطقة الخ�راء أمام الجمهور، 
لك�ن طلبه جوب�ه بالرفض، م�ا دعا إىل 
مبارشة مه�ام أعماله م�ن مكتب يقع 

خارج املنطقة املحصنة.
التفاصيل ص2

نائب يتقدم بطلب رسمي لرفع احلواجز 
الكونكريتية يف اخلرضاء

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


صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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الرافدين حيدد )10( فروع يف بغداد للحصول عىل قروض جممع بسامية
     بغداد / المستقبل العراقي 

ح�دد مرصف الرافدي�ن، أمس االثن�ن، عدد من الف�روع يف بغداد 
للحصول عىل قروض مجمع بسماية السكني.

وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »الف�روع املخصص�ة ملنح قروض بس�ماية هي 
)املعرف�ة، الف�ردوس، األمن، املس�تنرص، حي الزه�راء، الخلفاء، 

براثا، القرص األبيض، حي العربي، حي العامل(«.
وأض�اف ان »ف�روع امل�رصف قد اس�تقبلت العديد م�ن املواطنن 
الراغب�ن بالحص�ول ع�ىل القروض ل�راء الوحدات الس�كنية يف 
مجمع بس�ماية الس�كني وفق الضوابط والروط امليرسة بهدف 
اإلس�هام يف دعم اإلس�كان ومعالج�ة أزمة الس�كن ضمن التوجه 

الحكومي لذلك«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بتش�كيل  املكل�ف  ال�وزراء  رئي�س  يواص�ل 
الحكومة الجديدة ع�ادل عبد املهدي، حراكه 
لتش�كيل فريقه ال�وزاري، يف ظ�ّل الضغوط 
والرغبات التي أظهرتها بعض القوى، والتي 
ق�د تعرق�ل م�روع الرتش�يح اإللكرتون�ي 
لتويل ال�وزارات، وتعيد املحاصص�ة الحزبية 

والطائفية إىل الواجهة مجدداً.
وأكد مصدر س�يايس مطلع تزاي�د الضغوط 
عىل عب�د املهدي، م�ع اقرتاب موع�د اإلعالن 
عن تش�كيل حكومته، الذي يجب أال يتجاوز 
الثان�ي م�ن ش�هر تري�ن الثان�ي املقب�ل، 
موضح�اً أن ه�ذه الضغوط ضيقت بش�كل 
كبري خيارات رئي�س الوزراء املكلف، الذي لم 
يتبق أمامه س�وى 17 يوماً إلكمال التشكيلة 

الحكومية الجديدة.
وقال املصدر إن عبد املهدي يعاني من مشكلة 
ضغ�وط تمارس عليه م�ن قبل بعض القوى 
األمر »استنزف وقت رئيس الوزراء املكلف«.

ع�ن  منفص�ل  س�يايس  مص�در  وكش�ف 
ضغوطات رسية تقوم بيها الكتل السياسية 

لتمرير مرشحيها اىل الكابينة الوزارية.
وق�ال املص�در إن »الكت�ل السياس�ية تؤي�د 
تقديم مرشحن مستقلن للمناصب الوزارية 
الجديدة يف الواجهات االعالمية فقط«، مبينا 
انه�ا »تضغط يف الغ�رف الخاصة عىل رئيس 
ال�وزراء املُكلّ�ف ع�ادل عب�د امله�دي لتمرير 

مرشحيها إىل الكابينة الوزارية«.

وأضاف ان »هناك اتفاقا بن الكتل السياسية 
ع�ىل توزيع الوزارات حس�ب النق�اط، اذ ان 
تحالفي االص�الح واالعمار والبن�اء متفقان 
عىل ان تبقى وزارة الداخلية من نصيب كتلة 
بدر النيابية وان يبقى قاس�م االعرجي وزيرا 

لها«.
وأش�ار اىل ان »اتفاق�ا س�ابقا ب�ن الكت�ل 
السياسية جرى بن تحالفي االصالح والبناء 
خ�الل تكلي�ف عب�د امله�دي ملنص�ب رئيس 
مجلس الوزراء عىل توزيع الحقائب الوزارية 

عىل أساس النقاط لكل كتلة سياسية«.
ورّداً عىل دع�وة زعيم التيار الصدري مقتدى 
الص�در الكت�ل الس�نّية إىل ت�رك املحاصصة، 
وع�دم الضغ�ط من أج�ل فرض مرّش�حن، 
هاجم القيادي يف امل�روع العربي املنضوي 
يف تحال�ف املح�ور الوطني يحي�ى الكبييس، 

التيار الصدري.
وق�ال الكبييس، يف ترصيح صحفي لصحيفة 
خليجي�ة، إن “الجمي�ع بم�ن فيه�م التي�ار 
الص�دري م�ع املحاصصة من حي�ث الواقع 
الفع�ي، وإن كان�وا يعلن�ون رفضه�م لها يف 
العل�ن”. واعترب الكبيس فت�ح رئيس الوزراء 
املكلف عادل عبد امله�دي البّوابة اإللكرتونية 
هي “محاول�ة لتمري�ر وزراء تابعن لبعض 
الكتل املتنفذة، وبالتايل فإن الخالف هو ليس 

عىل املحاصصة، وإنما عىل آلياتها”.
وأش�ار الكبييس إىل أن “التيار الصدري دخل 
يف املحاصصة املزدوج�ة من خالل التصويت 
للنائ�ب األول ملجل�س الن�واب، محاصص�ة 

مكوناتية م�ن جهة، ومحاصصة حزبية من 
جهة ثانية”.

ويأتي حديث الكبييس بعد ارتباك حس�ابات 
الكت�ل الس�نية، يف ظ�ل التغي�ري الحاصل يف 
خريطة املناصب، وع�ىل رغم أن املحور يبدو 

نظري�اً كراب�ح أك�رب بحصوله ع�ىل منصب 
رئيس الربمل�ان، غري أن تغري معادالت اللعبة، 

وضعت قادة الكتلة امام احتمالن:
األول: هو التمس�ك باالتف�اق بينهم من دون 
الحصول عىل املناصب أو إعادة انتاج خريطة 

مناصب جديدة باملش�اركة مع “سنة” كتلة 
االص�الح. والثاني: هو تفت�ت الكتلة وإنتاج 

كتلة جديدة بخريطة مناصب جديدة.
ويرى مراقب�ون أن الخيار الثاني هو األقرب 
للتحق�ق خ�الل األي�ام املقبل�ة، بع�د إغالق 

الطري�ق أم�ام ت�ويل الخنج�ر منص�ب نائب 
رئيس الجمهورية، وترسب معلومات أن عبد 
امله�دي لن يكون له نواب مس�تقلون، وإنما 
وزراء يتم منحم مهمة نائب رئيس الوزراء. 

ويف الس�ياق، أشار مصدر إىل مطالبة ممثلن 
عن املكونات واألقليات العراقية بمنحهم عدداً 
من ال�وزارات، إلنهاء ما س�موه »اإلقصاء« 
ال�ذي تعرض�وا له ل�دى تش�كيل الحكومات 

السابقة.
ولف�ت املص�در إىل أن »ق�ادة القوى الس�نية 
ال يزال�ون يرصون ع�ىل املطالب�ة بحصتهم 
يف الحكوم�ة الجديدة«، موضح�اً أن »بعض 
النواب الس�نة أوصلوا رس�الة إىل عبد املهدي 
مفاده�ا، أنه�م ال يثق�ون ب�أّي حكوم�ة ال 
يوجد لهم تمثيل فيها، خش�ية إقصائهم عن 

السلطة«.
وكان�ت تقاري�ر صحافية قد ذك�رت يف وقت 
س�ابق أن قادة الس�نة يف العراق يريدون من 
عادل عبد املهدي منحهم بعض االستثناءات، 
وال�وزراء  الن�واب  بع�ض  بت�ويل  والقب�ول 

السابقن مناصب مهمة يف حكومته.
يف ه�ذه األثناء، التقى رئي�س الوزراء املكلف 
عادل عب�د املهدي بوفٍد يمثل الكتلة الربملانية 

يف »تحالف البناء«.
واعت�رب عبد املهدي خالل اللقاء، بحس�ب ما 
صدر عن مكتبه اإلعالمي، أن »تعدد مكونات 
الش�عب العراق�ي يمثل مصدر ق�وة للبالد«، 
مشرياً اىل أهمية املكون الرتكماني، باعتباره 

من املكونات األساسية يف العراق.

تريد فرض مرشحني من أحزابها يف حكومة عبد املهدي.. وتهاجم »الداعني« إىل »كابينة التكنوقراط«

أحزاب سياسية.. إىل  املحاصصة در

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن النائب عن تحالف سائرون رامي 
الس�كيني، أمس االثنن، تقديم طلب 
إىل هيئة رئاس�ة الربملان إلزالة جميع 

للمنطق�ة  الكونكريتي�ة  الحواج�ز 
الخ�راء، مش�رياً إىل أن الس�فارات 
املوج�ودة يف الخراء  واملؤسس�ات 
ممك�ن حمايتها بط�رق كثرية.وقال 
السكيني يف موتمر صحفي عقده يف 

مجل�س النواب “قدمنا طلباً إىل هيئة 
رئاسة الربملان الزالة جميع الحواجز 
الكونكريتي�ة للمنطق�ة الخراء”، 
مضيفاً أن “الحكومة السابقة وعىل 
الرغ�م كان قراره�ا فت�ح املنطق�ة 

الخ�راء لك�ن ل�م يك�ن له�ا إرادة 
حقيقية”.

وأش�ار الس�كيني، إىل أن “السفارات 
ممك�ن  املوج�ودة  واملؤسس�ات 
حمايته�ا بط�رق كث�رية”، مؤكداً أن 

“حماية املسؤول من حماية املواطن 
العراقي، والدستور والقانون ساوى 
بن جميع املواطنن وال يوجد مواطن 

أول وثاني”.
املقبلة،  الحكوم�ة  الس�كيني  ودع�ا 

إىل أن “ت�رع به�ذا اإلج�راء ورف�ع 
جميع الحواجز، ليكون أمان املواطن 
والجم��ي�ع  املس�ؤول  أم�ان  م�ن 

متساوين”.
وكان رئي�س ال�وزراء املكل�ف عادل 

عبدامله�دي، اق�رتح ع�ىل ع�دد م�ن 
الن�واب فتح املنطق�ة الخراء أمام 
الجمهور، لكن طلبه جوبه بالرفض، 
ما دعا إىل مب�ارشة مهام أعماله من 
مكتب يقع خارج املنطقة املحصنة.

نائب يتقدم بطلب رسمي لرفع احلواجز الكونكريتية يف اخلرضاء

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا القي�ادي يف كتل�ة التغ�ري النيابي�ة النائب 
محمد كاوة، أمس االثنن، رئيس الوزراء املكلف 
ع�ادل عبد املهدي إىل بناء عالقة جيدة مع الكرد 
وتضمن مستحقات البيش�مركة وحدة اإلقليم 

البالغة 17% من املوازن�ة االتحادية. وقال كاوة 
يف ترصيح صحفي إن “حركة التغيري تتطلع إىل 
تشكيل حكومة مبنية عىل التفاهمات والراكة 
الحقيقي�ة وإعطاء اس�تحقاق الك�رد كاملة”، 
مبينا أن “مشاركة الكرد يف صنع القرار السيايس 
الب�د أن تكون من أولويات رئيس الوزراء املكلف 

وان يبتعد عن التهميش واالقصاء”. وأضاف أن 
“اس�تحقاق الكرد يف املوازنة االتحادية هو %17 
ونس�عى إىل ارجاعها يف موازنة ٢٠1٩”، الفتا إىل 
أن “ارشاك الك�رد يف صن�ع الق�رار يبدأ من دفع 
مس�تحقاق البيش�مركة وكذل�ك تطبي�ق املادة 
1٤٠ و17%”. وكان القي�ادي يف االتحاد الوطني 

الكردستاني النائب بختيار جبار أكد يف ترصيح 
سابق ل�/املعلومة/، ان لقاء القيادي يف الحزب 
باف�ل الطالبان�ي مع رئي�س الحكوم�ة املكلف 
ع�ادل عبد املهدي كان لقاًء وديا وداعما لألخري, 
مشريا إىل أنه حزبه لن يطالب عبد املهدي بوزارة 

محددة.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا القي�ادي يف االتح�اد الوطني 
الكردس�تاني النائب عن محافظة 
كرك�وك بيس�تون زنكن�ة، أم�س 
االثنن، القائد العام للقوات املسلحة 
إىل إعادة وإرشاك قوات البيشمركة 
واألس�ايش لحماية أطراف وداخل 
كركوك بعد الخروق األمنية وتكرار 
حدوث التفج�ريات وأعمال العنف 
فيها. وق�ال زنكنة يف بي�ان تلقت 
العراقي« نسخة منه،  »املس�تقبل 
»أدع�و إلرشاك قوات البيش�مركة 
يف حماي�ة أط�راف كرك�وك وذلك 
لجهوده�م املش�هودة يف مقارع�ة 

داع�ش اإلرهاب�ي وتضحياتهم يف 
الحفاظ ع�ىل أمن كرك�وك وأهايل 
مكوناته�ا  بجمي�ع  املحافظ�ة 
خ�الل الس�نوات األرب�ع املاضي�ة 
الت�ي نجح�ت يف ص�د الهجم�ات 
اإلرهابي�ة ع�ىل املناط�ق املحاذية 
لكرك�وك وأطرافه�ا«. وتاب�ع، أنه 
واالمكاني�ات  للخ�ربات  »نظ�را 
الت�ي تمتلكه�ا قوات البيش�مركة 
يف مط�اردة خاليا داع�ش النائمة 
واعتقال العديد من اإلرهابين كما 
انها نجحت س�ابقا بالتنسيق مع 
ق�وات الرط�ة املحلي�ة والجيش 
املحافظ�ة  حماي�ة  يف  العراق�ي 
بجميع مكوناتها لس�نوات عديدة 

أن  ٢٠٠3«.واعت�رب،  ع�ام  من�ذ 
»إرشاك قوات البيشمركة سيكون 
ل�ه دور كب�ري يف حماي�ة مداخ�ل 
املحافظ�ة وبالت�ايل حماي�ة أرواح 
وممتل�كات أهايل املحافظة ويضع 
ح�دا لهذه الخروق ش�به املتكررة 
العدي�د  استش�هاد  إىل  إدت  الت�ي 
م�ن املواطن�ن والق�وات أألمني�ة 
وأرضار مادي�ة كبرية يف املمتلكات 
الخاصة والحكومية«. وأش�ار، إىل 
أن »ارشاك ق�وات االم�ن الكردي�ة 
هو وف�ق الدس�تور العراقي الذي 
أكد عىل االدارة املشرتكة يف املناطق 
الخاضعة للمادة 1٤٠ من الدستور 

العراقي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

حصلت »املستقبل العراقي«، امس 
االثنن، عىل وثائق رس�مية تظهر 
تس�مية اللج�ان الدائم�ة ملجلس 
النواب التي تم التصويت عليها يف 

جلسة التي عقدت امس.
وتب�ن الوثائ�ق ان »اللج�ان التي 
ت�م التصوي�ت عليها بل�غ عددها 

٢7 لجنة، بعد فصل لجنة الرتبية 
والتعليم، والنفط والطاقة«.

اللجان الربملاني�ة الدائمة التي تم 
التصويت عليها يف جلسة اليوم:

1. لجن�ة العالق�ات الخارجية،٢. 
لجن�ة األم�ن والدف�اع،3. اللجنة 
القانوني�ة ،٤. لجن�ة النزاه�ة،5. 

اللجنة املالية
6. لجنة النفط والطاقة والثروات 

االقتص�اد  لجن�ة   .7 الطبيعي�ة، 
الرتبية،٩.  واالس�تثمار،8. لجن�ة 
والبح�ث  الع�ايل  التعلي�م  لجن�ة 

العلمي
1٠. لجن�ة الصح�ة والبيئة ،11. 
لجن�ة الخدم�ات واإلعم�ار ،1٢. 
لجنة العمل والشؤون االجتماعية 
األقالي�م واملحافظات  ،13. لجنة 
غ�ري املنظم�ة بإقلي�م،1٤. لجنة 

لجن�ة   .15، االنس�ان  حق�وق 
لجن�ة  واالع�الم،16.  الثقاف�ة 
لجن�ة  واالث�ار،17.  الس�ياحة 
األوق�اف والش�ؤون الدينية ،18. 
وامله��جري�ن  النازح�ن  لجن�ة 
واملرحل�ن واملغرتب�ن ،1٩. لجنة 
املصالحة واملساءلة والعدالة ،٢٠. 
لجن�ة الزراع�ة واملي�اه واألهوار 
،٢1. لجن�ة الش�هداء والضحاي�ا 

السياسين ،٢٢. لجنة  والسجناء 
،٢3. لجن�ة  الش�باب والرياض�ة 
املرأة واالرسة والطفولة،٢٤. لجنة 
مؤسس�ات املجتم�ع املدن�ي،٢5. 
لجنة ش�ؤون األعضاء والتطوير 
ش�ؤون  لجن�ة  الربملان�ي،٢6. 
العش�ائر ،٢7. لجن�ة التخطي�ط 
االس�رتاتيجي ومتابع�ة الربنامج 

الحكومي. 

التغيري تدعو عبد املهدي لبناء »عالقة جيدة« مع الكرد وإعادة الـ)17( باملئة

قيادي بحزب طالباين يدعو إىل إعادة قوات البيشمركة 
واألسايش إىل كركوك

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مركز اإلعالم األمني، أمس االثنن، عن 
العثور عىل وكر يف قضاء سامراء بمحافظة 
ص�الح الدين يحتوي عىل مالبس عس�كرية 
يس�تخدمها عنارص تنظي�م »داعش«، فيما 
أشار إىل القبض عىل 6 مشتبه بهم ومطلوبن 
يف القض�اء. وق�ال املتح�دث باس�م املرك�ز 
العميد يحيى رسول يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »القوات األمنية يف 
قيادة عمليات س�امراء نف�ذت واجبا ضمن 
قاطع املس�ؤولية اسفر عن العثور عىل وكر 
يحتوي عىل مالبس عس�كرية يس�تخدمها 
عنارص داع�ش اإلرهاب�ي وجهازي�ن نقال 
دون رشيح�ة ومالب�س مدني�ة ومجموع�ة 

من االغطية واالفرش�ة وحقائب عس�كرية 
وعالجات طبية، وقد تم حرق الوكر واملبازل 
والقص�ب القريب من�ه، كما الق�ي القبض 
ع�ىل )6( م�ن املش�تبه به�م واملطلوب�ن«. 
وأضاف رس�ول، أنه »يف غضون ذلك تمكنت 
الق�وات االمني�ة يف القي�ادة ذاته�ا وخ�الل 
تطه�ري منطق�ة الالين من ات�الف 6 عبوات 
ناس�فة محلية الصنع، وعثرت عىل 8٠ لفة 
اسالك شائكة«، مشرياً إىل أن »قوة مشرتكة 
تواص�ل واج�ب تفتي�ش وتطه�ري مناط�ق 
الحوائج النهرية وحافات نهر دجلة وصوال 
إىل الح�دود الفاصل�ة م�ع قي�ادة عملي�ات 
ص�الح الدين، يف حن ت�م القبض عىل 3 من 
املطلوبن وفق مواد قانونية مختلفة ضمن 

قاطع املسؤولية ايضا«.

اإلعالم األمني يعلن العثور عىل »وكر« يف سامراء 
حيتوي عىل مالبس عسكرية لـ »داعش«

الـبـرلـمـان يـصـوت عـلـى )٢7( لـجـنـة نـيـابـيـة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املكتب االعالمي لرئيس هيئة الحشد 
الش�عبي املق�ال فال�ح الفي�اض، أم�س 
االثن�ن، ع�ن ص�دور ق�رار م�ن املحكمة 
االتحادي�ة بالغ�اء ق�رار رئي�س ال�وزراء 
املنتهي�ة واليت�ه حي�در العب�ادي القايض 
باعفاء الفياض من مناصبه، مشريا اىل أن 
املحكمة قررت اع�ادت الفياض اىل جميع 
مناصب�ه الحكومية. وق�ال املكتب يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 

إن »املحكمة االتحادي�ة الغت، اليوم، قرار 
رئيس الوزراء املنتهية واليته حيدر العبادي 
الق�ايض باقالة مستش�ار االم�ن الوطني 
ورئيس جهاز األمن الوطني ورئيس هيئة 
الحش�د الش�عي فال�ح الفي�اض«، مبينة 
انه�ا »ق�ررت اعادت�ه اىل جمي�ع مناصبه 
الحكومي�ة«. وأضاف املكتب أن »مصدر يف 
املحكمة ابلغن�ا أن االلغاء جاء عىل اعتبار 
أن املسوغ الذي الذي وضعه العبادي القالة 
الفياض غري مقنع والقانوني واليستند اىل 

فقرات الدستور«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن النائب فال�ح الخزعي، أمس االثنن، 
عن موافقة رئيس الربملان محمد الحلبويس 
للمناص�ب  املرش�حن  يل�زم  ع�ىل طل�ب 
الجنس�يات  ع�ن  بالتخ�ي  الحكومي�ة 
املكتس�بة. ون�رت وكاالت االنب�اء ع�ىل 
وثيقة صادرة من مكتب الخزعي االعالمي، 

تضمنت ان�ه »اليجوز للعراقي الذي يحمل 
جنسية اخرى مكتس�بة ان اليتوىل منصبا 
سياديا او امنيا رفعيا اال اذا تخىل عن تللك 
الجنس�ية«. واض�اف ان »رئي�س الربملان 
محم�د الحلبويس وافق عىل طل�ب النائب 
فال�ح لخزع�ي«، مبينا انه »وج�ه بإعداد 
قرار يلزم املرش�حن للمناصب الحكومية 

بالتخي عن الجنسيات املكتسبة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعترب وزير الخارجي�ة ابراهيم الجعفري، 
أمس االثنن، أن ال أحد يستطيع »تهميش« 
س�وريا، فيما أشار إىل قرب استئناف فتح 

كافة املعابر بن العراق وسوريا.
وق�ال الجعفري يف مؤتم�ر صحفي عقده 
يف دمشق مع نظريه الس�وري وليد املعلم 
وتابعت�ه الس�ومرية نيوز، إن »س�وريا ال 

ينبغ�ي ان تهم�ش وال يس�تطيع اح�د ان 
يهمش�ها، وتحدثن�ا ع�ن رضورة ع�ودة 
س�وريا إىل جامعة الدول العربي�ة والبيت 
العرب�ي«، الفت�ا اىل أنه »ملس�نا اس�تقرارا 

ظاهرا يف املناطق سوريا«.
ورداً ع�ىل س�ؤال بخص�وص فت�ح املعابر 
بن العراق وس�وريا، أج�اب الجعفري، أن 
»اس�تئناف فت�ح كافة املعابر مع س�وريا 

بات وشيكاً«.

االحتادية تلغي قرار إعفاء الفياض من مجيع مناصبه 
وتعيده اليها

رئيس الربملان يوافق عىل طلب يلزم املرشحني للمناصب 
احلكومية بالتخيل عن اجلنسيات املكتسبة

اجلعفري من دمشق: ال احد يستطيع أن هيمش سوريا 
وسنفتح املعابر قريبًا
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   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املفتش العام لوزارة العدل، كريم الغزّي، عن إصدار محكمة 
جنايات الرصافة املختصة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بالسجن 
7 سنوات بحق موظف باحدى دوائر التسجيل العقاري يف بغداد.

وق�ال الغ�زّي، يف بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي« ان »املوظف 
)أ.ش.م( ق�ام بإح�داث رضر بامل�ال الع�ام، م�ن خ�الل تالعب�ه 
بإضبارة عقار ألحد أزالم النظام املباد املش�مول بالقرار 88 لسنة 

2003 واملحجوز من قبل وزارة املالية«.
وأضاف، أن »املوظف قام بتمشية معاملة مزورة لتصحيح صنف 
العق�ار، من ح�ق الترصف اىل ملك رصف، األمر ال�ذي أدى اىل بيع 

العقار املحجوز وحدوث رضر باملال العام«.
وأك�د املفتش الع�ام، أن »املحكمة أصدرت حكماً بس�جن املدان، 
وتأيي�د حجز األم�وال املنقولة وغ�ر املنقولة للمحك�وم الهارب، 
وإعط�اء الحق ل�وزارة املالي�ة/ دائرة عق�ارات الدول�ة ومديرية 

التسجيل العقاري يف املدائن بحق التعويض أمام املحاكم املدنية.

   بغداد / المستقبل العراقي

اطلقت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، استمارة التقديم اىل قناة 
التعليم الحكومي الخاص الصباحي ) املوازي( للعام الداريس 2018 
– 2019 .وقال املتحدث الرس�مي لل�وزارة الدكتور حيدر العبودي يف 
بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، إن قبول الطلبة ضمن هذه القناة 
يتطلب أن يكون الطالب مستوفيا للرشوط املتعلقة بالقبول املركزي 
، مش�را اىل أنه يحق للطلبة من خريجي الدراسة اإلعدادية للسنتني 
الدراس�يتني 2016 -2017 و2017 – 2018 التقديم عىل هذه القناة 
».وأض�اف أن« معدل الطالب يجب أن ال يق�ل عن درجتني عن الحد 
األدن�ى للقب�ول يف كليات املجموع�ة الطبية عىل مس�توى املحافظة 
للتخص�ص املناظر وثالث درج�ات عن أقل معدل تم قبوله يف القبول 
املركزي لنفس الكلية لكليات املجموعة الهندسية وأربع درجات عن 
أقل معدل تم قبوله بالنس�بة لكليات العلوم وخمس درجات عن أقل 
مع�دل ت�م قبوله يف القبول املرك�زي لباق�ي التخصصات.وتابع أن« 
الطالب املتقدم س�يتاح له التقديم عىل عرشة خيارات يف االس�تمارة 
االلكرتوني�ة )www.dirasat-gate.org( بع�د اس�تكمال إج�راءات 
التفعيل يف الجامعة.ويف هذا السياق وجه وزير التعليم العايل والبحث 
العلم�ي الدكت�ور عبد ال�رزاق العيىس بتخفيض خمس�ني باملئة من 
أج�ور التعليم املوازي ألعىل 5% من الطلبة املقبولني يف كل اختصاص 
وأربع�ني باملئة لثاني أعىل 5% من املقبولني يف كل اختصاص وثالثني 

باملئة لثالث أعىل 5% من الطلبة املقبولني يف كل اختصاص.

   المثنى / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائرة صح�ة املثنى، االثنني، عن اس�تقبال طلبات التعيني 
عىل 111 درجة وظيفية ضمن حركة املالك لعام 2016 إضافة اىل 
94 درجة تخصص إلعادة التعيني، وذلك عرب التقديم اإللكرتوني.

وذك�ر بيان صادر عن الدائرة تلقته »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، انها »اس�تقبلت طلب�ات التعيني عىل 111 درج�ة وظيفية 
ضم�ن حركة امل�الك لع�ام 2016 إضاف�ة اىل 94 درجة تخصص 
إلع�ادة التعيني، وذلك عرب التقديم اإللكرتون�ي، وزعت بني أطباء 
وإداري وكت�اب وبايلوجي وحريف وس�ائق إضاف�ة الختصاصات 
أخرى«.واضاف، أن »اس�تقبال طلبات التعيني س�يمتد إىل الثالث 
من الش�هر املقب�ل ليتبعها بعد ذلك عملية الف�رز والتدقيق وفتح 

باب االعرتاضات.

   بغداد / المستقبل العراقي

نجح فري�ق متخصص بجراح�ة القلب يف 
مستش�فى ابن النفي�س التعليمي باجراء 
عملية معقدة لش�خص يبلغ من العمر 55 
عاماً .وقال رئي�س الفريق الطبي الدكتور 
جب�ار الطائ�ي يف بي�ان ، ان املريض ادخل 
اىل صال�ة العمليات حي�ث كان يعاني من 
انسداد كامل يف الرشايني التاجية يف القلب, 
مضيفا انه تم اجراء عملية زراعة الرشايني 
بطريقة متط�ورة دون ايقاف القلب وفق 
مايعرف ب�«القلب النابض«, مش�را اىل ان 
هذه الطريق�ة تجنب املري�ض الكثر من 
املخاطر.واكد ، ان« العملية التي اس�تغرق 
اجرائها قرابة الس�اعتني, تكللت بالنجاح 
الكب�ر وع�اد قل�ب املريض يعمل بش�كل 
طبيع�ي كم�ا تحس�نت حالت�ه الصحية, 
بعدها اخرج من املستشفى وهو يف احسن 
حاالته.من جانبه بني مدير مستشفى ابن 
النفي�س الدكتور عيل محي الش�مري ، ان 
املستش�فى تواصل اجراء عمليات جراحة 
القل�ب املفت�وح وس�ط  القل�ب يف قس�م 
نجاحات كبرة عىل صعيد عمليات تصليح 
الرشاي�ني  وزراع�ة  الوالدي�ة  التش�وهات 
التاجي�ة وتبدي�ل الصمام�ات وغرها من 

العمليات املعقدة والنادر.

ابن النفيس يعلن نجاح 
عملية لزراعة رشايني القلب 

بطريقة متطورة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الحكوم�ة املحلي�ة يف ذي ق�ار، ع�ن توفر ف�رص عمل يف 
الرشكات النفطية العاملة يف املحافظة.

وق�ال النائب األول ملحاف�ظ ذي قار عادل الدخي�يل يف بيان تلقته 
»املستقبل العراقي«، أن »25 فرصة عمل متوفرة اآلن يف الرشكات 
النفطي�ة العاملة يف حقل الغ�راف النفطي، فعىل الراغبني بالعمل 
ومم�ن تنطب�ق عليه ال�رشوط والتعليمات التقدي�م اليوم األثنني 

وغدا الثالثاء عىل الروابط التالية.

ذي قار تنرش استامرة التقديم عىل فرص العمل 
املتوفرة يف الرشكات النفطية

    بغداد / المستقبل العراقي

تج�ري رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة 
إستعداداتها إلستقبال ذكرى أربعينية اإلمام 
الحسني عليه الس�الم ذلك عن طريق تجهيز 
املواك�ب والهيئ�آت الحس�ينية يف محافظتي 
كربالء املقدس�ة والنجف األرشف باملنتجات 
النفطي�ة وذلك بتوجيه م�ن قبل معايل  وزير 
النفط  املهندس جبار اللعيبي ومتابعة السيد 
وكيل الوزارة لش�ؤون التوزيع معتصم أكرم 
حس�ن . رصح بذلك مدير عام رشكة توزيع 
املنتج�ات النفطي�ة املهن�دس كاظم مس�ر 
ياس�ني مضيفاً بأنه قد تم إتخ�اذ العديد من 
اإلج�راءات إلنجاح مراس�يم الزي�ارة ، حيث 
وج�ه بتخصي�ص خزي�ن خ�اص ملحافظة 
كربالء كحصة إضافية للوارد اليومي وبكمية 
)10( ماليني لرت من البنزين و)5( ماليني لرت 
م�ن النف�ط األبي�ض و)10( مالي�ني لرت من 
زيت الغاز ، أما فيما يخص الغاز السائل بني 
مس�ر زيادة الوارد من املنتوج ليكون بواقع 

) 500 – 600 ( طن يومياً طيلة فرتة الزيارة 
.وفّصل مسر الخطة التجهيزية بمنح فروع 
) كربالء املقدس�ة ، النج�ف االرشف ، بابل ( 
صالحية زيادة الحصص املخصصة من زيت 
الغ�از والنزي�ن بنس�بة )25(% م الحص�ص 
الرقع�ة  الخدمي�ة ضم�ن  للدوائ�ر  املق�ررة 
الجغرافي�ة لتلك املحافظ�ات إضافًة  اىل منح 
صالحية تجهيز املواكب والهيئات الحسينية 
لألف�ران  الغ�از  وزي�ت  االبي�ض  بالنف�ط 
والبويلرات العائدة للمواكب بالسعر الرسمي 
وحس�ب الحاج�ة ، مضيف�اً من�ح كرب�الء 
املقدس�ة صالحية )25( % من حصة االفران 
والخاب�ز ضمن الرقعة الجغرافية للمحافظة 
والتي لديها موافقات ادارية وبما ال يزيد عن 
)3000( لرت لكل ف�رن أو مخبز.وعن الخطة 
التوزيعي�ة أوضح مدير فرع كربالء حس�ني 
مجيد الخرسان عن تقسيم املحافظة ألربعة 
محاور هي ) كربالء املقدس�ة- مدخل بغداد 
– مدخ�ل الهندي�ة – مدخ�ل النجف االرشف 
( وتتضم�ن هذه املحاورع�دة قواطع معنية 

بمتابعة وتقديم افض�ل الخدمات التي تقدم 
اىل الزائرين الكرام .ويف ذات السياق أنهى فرع 
النجف األرشف إستعداداته إلستقبال الزيارة 
األربعيني�ة من خالل متابعة مالكاته ميدانياً 
تهيئة املواكب املش�اركة ، وذكر مدير الفرع 
زيد املخزومي الذي تابع كافة االس�تعدادات 
ميدانياً عنتهيئة الساحات املؤقتة لبيع الغاز 
الس�ائل ع�ىل طري�ق ) ياحس�ني ( ومجهزة 
بآالف االس�طوانات حس�يث س�يكون عمل 
هذه الساحات مهم جداً ملوقعها االسرتاتيجي 
بالقرب من املواكب الحسينية .  ومن الجدير 
بالذكر بأن رشكة توزي�ع املنتجات النفطية 
وبتوجيه من معايل وزير النفط تقوم سنوياً 
بإجراءاتها وإس�تعداداتها املبكرة إلستقبال 
ذك�رى أربعينية اإلم�ام الحس�ني       ) عليه 
الس�الم ( بتخصي�ص كمي�ات كافي�ة م�ن 
املنتجات النفطية للمواكب الحسينية وأيضاً 
توف�ر خزين كاف من تل�ك املنتجات يف حال 
الحاج�ة إليها س�عياً منه�ا اىل تقديم أفضل 

الخدمات للزائرين الكرام .

رشكة توزيع املنتجات النفطية ختصص منتجات البنزين 
النفط األبيض والغاز السائل للمواكب احلسينية 

   النجف / المستقبل العراقي

اعل�ن محافظ النجف ل�ؤي اليارسي، ع�ن تنفيذ طريق 
رسيع يربط شمال النجف االرشف بجنوبها .

وق�ال اليارسي يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي«، إنه 
»ت�م تنفي�ذ طريق رسي�ع يربط ش�مال النجف االرشف 

بجنوبه�ا«، الفت�ا اىل ان »ه�ذا املرشوع ت�وزع عىل ثالث 
مقاط�ع حي�ث كلفت رشك�ة متخصص�ة باكم�ال كل 

مقطع«.
واض�اف ان »امل�رشوع يرتبط من عدة نقاط من ش�ارع 
الس�كنية  باملجمع�ات  م�رورا  ش�ماال  نج�ف  كرب�الء 
االس�تثمارية وينتهي جنوب املحافظ�ة«، مبينا ان »هذا 

الطريق القويس الرسيع يع�د االطول واالول من نوعه يف 
العراق اذ يبلغ طوله 58 كم«.

واش�ار الي�ارسي اىل ان »امل�رشوع س�يعمل ع�ىل رف�ع 
الزخم امل�روري من مركز املحافظ�ة وخاصة ايام زيارة 
االربعينية«، مش�را اىل ان »الرشكات املختصة سيكتمل 

عملها مطلع العام املقبل.

حمافظ النجف يعلن املبارشة بتنفيذ طريق رسيع يربط شامل النجف االرشف بجنوهبا

    بغداد / المستقبل العراقي

علن م�ص�رف ال�ن�ه�ري�ن اإلسالمي التابع 
لوزارة املالية ، ع�ن اعتماد حزمة ج�دي�دة 
م�ن ال�ت�س�ه�ي�الت امل�ص�رف�ي�ة تشمل 
ش���راء ال��دور الس�كنية وال�س��ي�ارات 
كاش�فا  الصغ�رة،  املش�اريع  وان�ش��اء 
لطلب�ة  ت�م�وي��الت  اط�الق  ق�رب  ع�ن 
الكلي�ات االه�ل�ي�ة وال�راغ�ب��ني ب��أداء 

ال�ع�م�رة.
وق���ال م�دي��ر امل�ص�رف محمد س�مر 
»م�ج�ل��س  إن  صحف�ي،  ترصي�ح  يف 
ادارة امل�ص��رف ش��خ�ص ع���ددا م��ن 
من�ح  بآلي�ة  تتعل�ق  ال�ت��ي  اإلج�راءات 
التموي�الت }ال�ق��روض{ ملعالجته�ا بغية 
اس��ت�ف�ادة اك�ب�ر رشيحة م�ن املواطنني 
الس�يما بما يتعلق بالكفيل وم�دة التسديد 
وال�ف�ائ�دة »، م�ؤك�دا »اص��دار تعليمات 
ج�دي�دة تتعلق ب�ش��راء ال��دور السكنية 

وال�س�ي�ارات واملشاريع الصغرة ».
واوض�ح ، ان »التعليمات الجديدة س�محت 
للموظ�ف الراغب برشاء دار س�كنية بقيمة 
ال تتج�اوز ال�� 75 مليون دين�ار، باالكتفاء 
بكفي�ل مدني واح��د فقط بدال م�ن اثنني، 
مع االبق�اء ع�ىل الكفيلني اذا ت�راوح مبلغ 
املرابحة من 75 اىل 150 مليون دينار، عالوة 
ع�ىل انه تم تمدي�د مدة تس�ديد املرابحة اىل 
15 ع�ام��ا ب��دال م��ن 10، ف�ض�ال ع�ن 
تخير امل�س��ت�ف�ي�د ب�م�دة ال��س���داد 
ح�س��ب إمكانيت�ه ب�م��دة ال ت�ت�ج�اوز 

ال�� 15 ع�ام�ا ».
واض���اف ، ان��ه » تم ايضا اعتم�اد مبلغ 
املرابحة }الفائدة{ 4 باملئة سنويا م�ن املبلغ 
املتبق�ي بعكس م�ا كان معمول به س�ابقا 
وهو 8.3 عىل كامل املبلغ، كما تم الس�ماح 
للموظ�ف ب�رشاء دار اهله م��ن ال�درج�ة 
االول��ى او م�ن االخ واالخ��ت واالب واالبن 
الرابع�ة،  الدرج�ة  اىل  وص�وال  واالب  واالم 

املالي�ة وع�دم  الذم�ة  نتيج�ة الس�تقاللية 
ت�ع�ارض ذل�ك م�ع ال�ق�وان�ني، باستثناء 
زوج��ت���ه  م���ن  ال����زوج  ش��راء 

وب�ال�ع�ك�س«.
من�ح  تعليم�ات   « ان  س�مر،  وت��اب���ع 
التموي�الت ل�رشاء دار س�كنية تن�ص عىل 
جلب س�ند العقار من البائع للتأكد من عدم 
حجزه وصحة ص�دوره، فضال عن الكفيل 
م�ن املوظفني للبدء برتوي�ج املعاملة وم�ن 
ث��م يج�ري تخمني س�عر ال��دار م�ن قبل 
لجنة مختص�ة تضم بعضويتها ممثلني من 
املرصف والتس�جيل العقاري، تليها مرحلة 
رص��د التخصيص امل�ال�ي »، مبينا ان��ه » 
تيل ذل��ك، م�رح�ل�ة دف��ع امل�س�ت�ف�ي�د 
15 ب�امل�ئ��ة من مبلغ العق�ار ال�ى البائع 
وبعدها مرحلة فتح البيان يف دائرة التسجيل 
العقاري ومراجع�ة دوائر الرضيبة والبلدية 
وصوال اىل االقرار وال�ت�ن�ازل ليتسلم البائع 
نس�بة ال��� 85 باملئ�ة املتبقية م�ن س�عر 

ال�ع�ق�ار، ليقوم املس�تفيد بوضع اش�ارة 
حجز لصالح املرصف لحني تسديد االقساط 

التي بذمته ».
وكش�ف سمر، عن » ق�رب اطالق تمويالت 
ثالث�ة  بمبل�غ  االهلي�ة  الكلي�ات  لطلب�ة 
م��الي��ني دي��ن��ار ي�ت�م ت��س��دي��ده 
ال�درايس ش�هريا، م�ع  ال�ع��ام  خ���الل 
امكاني�ة تجدي�ده للعام ال�دراس��ي املقبل 
ليتكفل امل�ص�رف بتسديد االجور الدراسية 

خالل مرحلة البكالوريوس«.
واش�ار إىل »منح التمويالت للراغبني ب�اداء 
ال��ج���دد،  ول�ل�م�ت�زوج��ني  العم�رة 
وب�م�ب�ل��غ ال ي�ت�ج��اوز ال�خ�م�س��ة 
وب��ف��ائ���دة  دي��ن���ار  م�الي��ني 
م�ي�س��رة وبضمانة كفي�ل مدني واحد«، 
مؤك�دا ، أن »امل�دة الحالي�ة تش�هد انتظار 
املوافقات الرسمية الطالق التمويالت واعداد 
تعليمات وضوابط تنسجم مع طبيعة دخل 

الفرد العراقي.

إطالق قروض حكومية لطلبة الكليات األهلية واملتزوجني اجلدد

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التخطي�ط ، ان نس�بة 30% من 
نس�اء الع�راق ه�نَّ من س�كان الري�ف ، فيما 
اش�ارت اىل ان العاصم�ة بغ�داد ه�ي األق�ل 
بعدد النس�اء الريفيات بالنس�بة للمحافظات 
األخ�رى« .وق�ال املتحدث الرس�مي للوزارة يف 
بيان اورده املكت�ب االعالمي لوزارة التخطيط 
، ان« الجه�از املرك�زي لإلحص�اء   ومن خالل 
مس�وحه امليدانية وتقديراته السنوية للسكان 
توص�ل اىل ان نس�بة النس�اء يف الريف تش�كل 
30% م�ن مجموع نس�اء العراق فيما تش�كل 
نس�بة النساء الريفيات الالتي يرتأسن ارسهن 
املرك�زي  الجه�از   « ان   ، ».وأض�اف   %)7.6(
لإلحص�اء .وم�ن خ�الل دوائ�ره املتخصص�ة 
يعم�ل عىل رصد واقع املرأة الريفية يف العراق ، 
الفتا اىل ان« معدل النش�اط االقتصادي للنساء 
الريفي�ات وص�ل اىل 13.8 فيم�ا تعان�ي %14 
منه�ن من البطال�ة  ...و41 % منهن لم يكملن 
تعليمهن مما يرفع نس�بة األمية بني النساء يف 

الريف إىل 30% ».واضاف الهنداوي ،ان » سكان 
الريف عموما يشكلون 30%  من سكان العراق 
اذ بل�غ عدده�م 11 مليون و500  الف نس�مة 
مقابل 26  مليون و 700 الف نسمة هم سكان 
الحرض ، مبينا ،ان » هناك 4 محافظات شكلت 
نسبة سكان الريف فيها اعىل من الحرض وهي 
محافظت�ا صالح الدي�ن واملثنى  بنس�بة %55  
ل�كل منهم�ا ، ومحافظ�ة بابل بنس�بة %52 ، 
ثم محافظة دياىل ويش�كل فيها سكان الريف 
نس�بة 51%وكش�ف الهنداوي ، ان« العاصمة 
بغداد هي االقل يف نسبة سكان الريف اذ بلغت 
13%  مقابل 87% هم  س�كان الحرض ، جاءت 
  %15 بنس�بة  الس�ليمانية  محافظ�ة  بعده�ا 
س�كان الريف و85%  س�كان الح�رض وحلت 
ثالثا محافظة اربيل بنسبة 17%  سكان الريف  
مقابل 83%  سكان الحرض ، وجاءت محافظة 
البرصة رابعا بني املحافظات التي سجلت ادنى 
نس�بة يف عدد س�كان الريف  ، اذ بلغت نس�بة 
هؤالء الس�كان   19% مقابل 81%  هم س�كان 

الحرض يف محافظة البرصة.

وزارة التخطيط : 30% من نساء 
العراق ريفيات

السجن »7« سنوات ملوظف تسبب ببيع 
عقار حمجوز ألحد أزالم النظام البائد

التعليم تطلق التقديم اىل قناة القبول 
املوازي والوزير يوجه بتخفيض األجور

صحة املثنى توفر أكثر من »200« درجة 
وظيفية ضمن حركة املالك

    المستقبل العراقي / خاص

دأبت االدارة العليا يف رشكة االستكش�افات النفطية 
ع�ىل القي�ام بزي�ارات ميداني�ة تهدف ملتابعة س�ر 
العم�ل يف جمي�ع مفاص�ل الرشكة وخاص�ة مواقع 
الفرق الزلزالية ، حيث قام مدير عام الرشكة نشوان 
محمد نوري برفقة مدي�ر هيئة العمل الحقيل وعدد 
من الكوادر املتقدمة يف رحلة ميدانية استمرت اربعة 
اي�ام ابت�داءاً وانطالقاً م�ن محافظة بغ�داد باتجاه 
محافظات الجنوب والفرات االوس�ط لزيارة الفرقة 

الزلزالية العاملة هناك ».
كانت البداية يف محافظة املثنى عند الفرقة الزلزالية 
الثاني�ة املكلفة بأتم�ام العقد املربم م�ع رشكة لوك 
اوي�ل الروس�ية إلجراء املس�وحات الزلزالي�ة ثالثية 
االبع�اد للرقعة االستكش�افية الع�ارشة حيث توجه 
املدي�ر العام مب�ارشًة اىل خطوط العم�ل التي تخص 
عمليات نرش الالقطات والقابلوات واطلع عىل كفاءة 

عم�ل الهزازات ومحطات التس�جيل ومركز معالجة 
البيان�ات الحقلية، كذلك التقى املدير العام مع ممثل 
رشكة لوك اويل الروسية الذي ابدى اعجابه بخربات 
كوادرنا الوطنية وماقدمته الفرقة من معدالت انتاج 
اع�ىل من املخطط رغم صعوبة البيئة كونها منطقة 
زراعية مأهولة بالسكان وتكثر فيها املبازل وقنوات 
ال�ري باالضاف�ة اىل التحدي�ات امليداني�ة واملش�اكل 
العش�ائرية وكيفي�ة تجاوزها بصورة دبلوماس�ية 

ومهنية ».
 املحطة الثانية كانت عند الفرقة الزلزالية السادسة 
الت�ي تبعد 270كم ع�ن مقر الفرق�ة الثانية ، حيث 
اطلع س�يادته عىل مجريات العم�ل يف الفرقة وقدم 
بع�ض التوجيه�ات ل�كل العاملني فيها. ويف مس�اء 
ي�وم الثالثاء توجه املدير الع�ام اىل محافظة ذي قار 
مقر الفرقة الزلزالية الثالثة ويف الصباح الباكر ليوم 
االربع�اء توج�ه اىل خط�وط العمل التي تبع�د قرابة 
الس�اعة عن مخيم الفرقة وتفقد مجاميع الهزازات 

وخط�وط النرش، بعدها عاد اىل مخيم الفرقة مطلعا 
ع�ىل ورش العم�ل فيها ومكات�ب االدارة ومع حلول 
مس�اء االربع�اء توج�ه املدير الع�ام لزي�ارة الفرقة 
الزلزالي�ة االوىل يف قض�اء الرفاع�ي والت�ي تبعد عن 

الفرقة الثالثة قرابة ساعتني ونصف«.
وتضمن�ت الجولة زي�ارة مخيم�ات الف�رق جميعاً 
واالطالع ع�ىل مكاتب الش�عب والوح�دات املرتبطة 
بها ومتابعة نوعية التس�جيالت واملعالجات الحقلية 
للمعلوم�ات الزلزالية وكف�اءة املنظومات الربمجية 
الحديث�ة املرتبطة بمرك�ز الرشكة وش�ملت الزيارة 
ال�ورش الفني�ة املختص�ة بتأهي�ل االث�ار الزلزالية 
وقابل�وات الربط بني الالقطات وكذلك الورش الفنية 
الت�ي تعمل ع�ىل تصليح الكارت�ات االلكرتونية التي 
كان يجري اصالحها بمبالغ عالية جدا خارج العراق 
باالضاف�ة اىل زيارة ورش صيانة الهزازرات واملعدات 
الحقلية الثقيلة ومولدات تجهيز الطاقة الكهربائية ، 
واكد عىل تطبيق اجراءات الصحة والسالمة وحماية 

البيئة ضمن املواصفات العاملية املعتمدة« . 
 وع�ىل هام�ش الزيارة التق�ى املدير بجمي�ع كوادر 
الفرق واالستماع اىل أسئلتهم ومتطلباتهم واستفرس 
س�يادته عن طبيعة الخدم�ات املقدمة للعاملني من 
اطع�ام ورعاي�ة صحية واالطالع عىل مخ�ازن املواد 
الطري�ة والجاف�ة ونوعية اللحوم املس�تخدمة وباق 
املش�رتيات الغذائي�ة. وم�ع س�اعات الفج�ر االوىل 
رافق املدير الع�ام ارتال الس�يارات واملعدات الثقيلة 
املتوجهه اىل خطوط العمل ومتابعة الخطط ومنهاج 
العمل املوضوعة من قب�ل كوادر الفرقة وادارة هيأة 

العمل الحقيل ».
ويف خت�ام زيارته وجه  املدي�ر بتثمني جهود الكوادر 
العامله يف الف�رق الزلزالية ووع�د بأج�راء زيارة اىل 
الفرق�ة الزلزالية الرابعة املكلفة بتنفيذ مس�ح حقل 
مجنون بتقنية املس�ح الثالثي االبعاد )3D( لحساب 
رشك�ة نف�ط الب�رصة بجه�د وطن�ي خال�ص بعد 

انسحاب رشكة برتوشل من الحقل.

    البصرة / المستقبل العراقي

كش�ف محافظ الب�رصة، اس�عد العيداني،عن 
وجود اموال مخصصة للمحافظة تصل اىل 229 
ملي�ار دينار، موضحا ان ذل�ك املبلغ مخصص 
لقطاع املاء ومحفوظ يف حس�اب البرصة، ولم 

يتم الترصف به لغاية االن.
وق�ال العيدان�ي يف لقاء خ�اص للمربد، إن ذلك 
املبلغ تم ايداعه يف حس�اب البرصة يف 18 أيلول 
امل�ايض، ولم يت�م الترصف به بس�بب التدقيق 
الختيار رشكات رصينة، موضحا انه تم مقابلة 
العدي�د م�ن ال�رشكات واالطالع ع�ىل قدراتها 
واعماله�ا املنج�زة يف هذا القط�اع، مضيفا ان 
الدق�ة باختيار ال�رشكات س�يجنب املحافظة 
املشاكل الس�ابقة كما جرى للمشاريع املحالة 
منذ عام 2012 ومازال�ت غر مكتملة ويجري 

العمل عىل تنفيذها من جديد.
وب�ني ان تلك االج�راءات س�تحول دون وقوع 
املش�اريع ب�اي توقف�ات محتملة وستس�هم 

بخدمة املواطن دون اي ضبابية تذكر ، حس�ب 
قول�ه. من جهة اخ�رى كش�ف  العيداني، بأن 
رشكة هولندية متخصصة يف انش�اء الس�دود 
س�تصل املحافظ�ة االس�بوع املقب�ل، لحس�م 
موضوع جدوى انش�اء السد من عدمه، وفيما 
اش�ار اىل ان رشك�ة داي�و الكورية الت�ي تنفذ 
كارس االم�واج يف مين�اء الف�او الكب�ر تجري 
الدراس�ة الالزمة ملوضوع السد ايضاً، حذر من 
اتخ�اذ اي قرار حكومي رسيع يف هذا االطار قد 

يتحول اىل وباٍل عىل املحافظة.
وق�ال العيدان�ي يف لق�اء خاص م�ع املربد، إن 
موضوع السد وموقع انشاءه عىل شط العرب 
ش�ابه الكثر م�ن اللغط وتح�ول من موضوع 
تخص�ي اىل حدي�ث ع�ام ووص�ل تداول�ه يف 
الدواوي�ن واملجال�س العام�ة، يف ح�ني يج�ب 
حس�مه فائدت�ه من عدمه�ا من قب�ل الخرباء 
والرشكات املختصة وعدم اتخاذ اي قرار رسيع 
بهذا الشأن، حسب قوله.واستدرك ان املحافظة 
تتاب�ع ذلك امللف، ومن املق�رر ان تصل للبرصة 

غدا رشكة هولندية، لكن تغر موعد قدومها اىل 
االسبوع املقبل، مضيفا انها متخصصة ولديها 
خرباء يف مجال انش�اء الس�دود، وس�تضطلع 
بدراس�ة املوضوع بش�كل حقيق�ي لبيان رأي 

خربائها حول فائدة السد ومكانه.
كما اش�ار العيداني، اىل عقده عدة اجتماعات 
مع رشكة دايو الكورية املنفذة لكارس االمواج 
ضمن مرشوع ميناء الفاو الكبر، والتي قامت 
بأخذ مناسيب املياه واملواقع االمثل لبناء السد، 

وستعلن رأيها الحقاً.
ون�وه اىل ان�ه اليمكن االعتماد ع�ىل اآلراء التي 
يتداوله�ا البع�ض حول الس�دود املطاطية، بل 
يس�تلزم دراس�ة مفصلة لواقع الس�د واملياه 
وكثافتها سواء كانت مالحة او حلوة، للوصول 
اىل حل�ول حقيقي�ة من خالل ق�رارات رسيعة 
ومدروس�ة يف الوقت ذاته، محذرا من اتخاذ اي 
ق�رار رسيع غ�ر صائب قد يؤدي اىل س�لبيات 
اك�رب منها ه�در االم�وال، ويتحول وب�اٍل عىل 

املحافظة.

مدير عام االستكشافات النفطية يتابع العمل ميدانيًا يف مواقع الفرق الزلزالية

حمافظ البرصة : لدينا »229« مليار ملشاريع املاء.. وسنطلقها بعد اختيار الرشكات
كشف ان شركتان هولندية وكورية ستحسمان جدوى السد من عدمه
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الصوب الكبري
رقم االضبارة : 2018/1370 

التاريخ 2018/9/18
اىل املنفذ علي�ه  / موىس جرب عبد 

الحسني 
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن 
لن�ا  ال�واردة  التبليغ�ات  خ�ال 
الح�كام  ح�ي  منطق�ة  واش�عار 
وكتاب التبليغات القضائية املرقم  
2018/1730 ان�ك مجهول  محل 
االقام�ة ولي�س ل�ك موط�ن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27 
م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعانا بالحضور يف مديرية التنفيذ 
الصوب الكبري خال خمسة عرش 
يوم�ا تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
التنفيذي�ة  املعام�ات  ملب�ارشة 
وبحضورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

زيد محمد العوادي
اوصاف املحرر : الكمبيالة املرقمة 
 2017/4/18 يف   2017/14232
واملتضمن�ة الزامك بتس�ديد مبلغا 
قدره 15,000,000 خمسة عرش 
مليون لصالح الدائن توفيق منعم 

كريم
����������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام 

يف  العق�اري  التس�جيل  مديري�ة 
الكوفة

العدد : 6452
التاريخ 2018/10/11

اعان
تسجيل عقار  مجدد  

بن�اء عىل الطل�ب املق�دم اىل هذه 
 2018/9/12 بتاري�خ  الدائ�رة 
املرق�م  العق�ار  تم�ام  لتس�جيل 
)1108( محلة رساي يف الكوفة اىل 
طالب التسجيل املجدد احمد حازم 
حس�ن لتس�جيله مجددا بأس�مه 
للم�دة  والحائ�ز  املال�ك  بصفت�ه 
القانوني�ة ولغ�رض تثبيت امللكية 
املذكورة له تمهيدا للتسجيل وفق 
احكام قانون التس�جيل العقاري 
43 لس�نة 1971 قررنا اعان هذا 
الطلب فع�ىل كل من يدعي بوجود 
عاق�ة او حقوق معين�ة عىل هذا 
العقار تقديم م�ا لديه من بيانات 
اىل ه�ذه الدائرة خال مدة ثاثون 
يوما اعتب�ارا من اليوم التايل لنرش 
ه�ذا االع�ان وكذلك الحض�ور اىل 
موقع العقار يف الس�اعة العارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة 
ه�ذا االعان وذل�ك ألثبات حقوقه 
موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري 

يف اليوم املذكور لهذا الغرض
املدير 

عبد النارص جواد كاظم
 ����������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة / 2018/2165

التاريخ 2018/1/14
اعان

اس�تنادا للمادة 71 قانون التنفيذ 
وبن�اءا عىل طلب الدائ�ن عيل عبد 
 $6000( البال�غ  عن�ون  الحم�زة 
مديري�ة  تبي�ع  امريك�ي(  دوالر 
ن�وع  الس�يارة  النج�ف  تنفي�ذ 
بيج�و اك�د مودي�ل 2016 الل�ون 
برتق�ايل مصف�ر رقم الش�ايص ) 
 )  NAAM01CA6GR803122
العائد  ادن�اه  املدرج�ة اوصافه�ا 
للمدي�ن عباس كري�م هاتف فعىل 
الراغب بالرشاء الحضور يف املكان 
والزم�ان املذكوري�ن ادن�اه خال 
ع�رشة ايام اعتبارا من اليوم التايل 
للنرش يف الصحف مستصحبا معه 
التأمينات القانوني�ة البالغة %10  
عرشة باملئ�ة من القيم�ة املقدرة 
بصك مص�دق مع هوي�ة االحوال 
التس�جيل  رس�وم  وان  املدني�ة 

والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

محمد عبد الحس�ني عب�د الزهرة 
العيساوي

املواصفات : 
بيج�و   : الس�يارة  ن�وع   �  1
الل�ون   2016 مودي�ل  اك�د 
الش�ايص  رق�م  مصف�ر  برتق�ايل 
   NA A M 0 1 CA 6 G R 8 0 3 1 2 2

بدون لوحات 
ذان  الس�يارة   : املواصف�ات   �  2
بدن نظي�ف والزج�اج واملصابيح 
بحال�ة حي�دة وناق�ل الحركة من 
الن�وع الع�ادي والغرف�ة الداخلية 
للسيارة بحالة جيدة مع الكشنات 
الطبيعي  االس�تعمال  ومس�تعمل 

الذي يتائم مع سنة الصنع
3  �م�كان املزاي�دة مع�رض ن�ور 
اله�دى يف ح�ي الجامع�ة مقاب�ل 

قرص الثقافة اإلسامي
4 � موعد املزايدة الس�اعة الرابعة 
عرصا من الي�وم االخري لاعان يف 

الصحف 
للس�يارة  املق�درة  القيم�ة   �  5

8000000 ثمانية مايني دينار
6 � تقدي�م التأمين�ات القانوني�ة 

بصك مصدق   
صحيفت�ني  يف  تن�رش  ماحظ�ة 

يوميتني واسعة االنتشار

رئاسة تثبيت امللكية يف النجف 
العدد / 64/مجدد/2013

التاريخ 2018/10/7 
اعان تثبيت عائدية عقار مجددا

بن�اءا عىل ثبوت عائدية تمام العقار تسلس�ل ) 717/محلة 
ال�رباق( البال�غ مس�احته )26,68م2( اىل رئيس�ه مه�دي 
محم�د بموجب ق�رار تثبيت العائدية ص�ادره  بالعدد 64/

مج�دد/2013 وتاري�خ 2018/9/9 والص�ادر من رئاس�ة 
لجنة تثبيت امللكي�ة يف النجف لذا  نعلن هذا القرار فعىل من 
لدي�ه اعرتاض عىل مضمونه الطع�ن به تمييزا لدى محكمة 
استئناف منطقة النجف االتحادية بصفتها التمييزية خال 
م�ده ثاثون يوما اعتبارا من الي�وم التايل لنرش هذا االعان 
وعند انتهاء املده وعدم ورود اش�عار لتقديم طعن  ستبارش 
مديري�ة التس�جيل العق�اري يف النج�ف وفقا لق�رار تثبيت 

العائدية
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي 
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف النجف

�������������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة 

اعان 
طلب تسجيل عقار مجددا

بناء عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2017/1/4 
لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل 618 محلة البديرية بأس�م 
/ عب�اس فاه�م عبد الله جنس�ه دار / غرفتي نوم ومطبخ 
وصال�ة  وحمام ومراف�ق صحية  مجددا باعتب�ار حائزا له 
بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة 
تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم 
43 لس�نة 1971 قررنا اعان هذا الطلب فعىل كل من يدعي 
بوجود عاقة او حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه 
م�ن بيانات اىل ه�ذه الدائرة خال مدة ثاث�ني يوما اعتبارا 
م�ن اليوم التايل لنرش ه�ذا االعان وكذلك الحضور يف  موقع 
العقار  يف الس�اعة العارشة صباحا م�ن اليوم التايل النتهاء 
مدة هذا االعان وذلك ألثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
الحقوقي

عامر شاتي ظاهر املحنة 
مدير اقدم ماحظية التسجيل العقاري يف املناذرة

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

ورد سهوا يف اعان رشكة ما بني النهرين املنشور يف صحيفة 
املس�تقبل العراقي بالع�دد )1768(  بتاريخ 2018/10/15 
حي�ث ورد فيه الكلف�ة التخميني�ة )1825592500( خطأ 

والصحيح هو ) 1825593500( لذا اقتىض التنويه
�������������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الصوب الكبري
رقم االضبارة : 2018/1369 

التاريخ 2018/9/18
اىل املنفذ عليه  / موىس جرب عبد الحسني 

لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�ال التبليغات ال�واردة لنا 
واش�عار منطقة حي الح�كام وكتاب التبليغ�ات القضائية 
املرق�م  2018/1369 انك مجهول  مح�ل االقامة وليس لك 
موط�ن دائ�م او مؤقت او مختار يمكن اج�راء التبليغ عليه 
واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك اعانا 
بالحض�ور يف مديري�ة التنفيذ الصوب الكبري خال خمس�ة 
عرش يوم�ا تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامات 
التنفيذية وبحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

زيد محمد العوادي
يف   2017/14233 املرقم�ة  الكمبيال�ة   : املح�رر  اوص�اف 
2017/4/18واملتضمن�ة  الزام�ك بتس�ديد مبلغ�ا ق�دره 
14,000,000 اربعة عرش مليون لصالح الدائن توفيق منعم 

كريم

اعالن
تعلن جامعة املثنى /كلية الزراعة عن بيع 
عدد من الحيوانات املدرجة تفاصيلها ادناه 
وذلك يف يوم االربعاء املوافق 2018/10/24 
يف  والنص�ف  التاس�عة  الس�اعة  تم�ام  يف 
محطة االبح�اث الزراعية الثاني�ة أل بندر 
فعىل الراغبني بال�رشاء الحضور يف الزمان 
واملكان املحددين ويتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة اجور  النرش
 

عامدة كلية الزراعة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد  /1287/ب2017/3

التاريخ 2018/10/14
اىل املدع�ى عليهما )قحطان وعامر اوالد عبود عبد االمري 

مدلول( 
اق�ام املدعيان )س�ماح وع�دي ول�دي عبود عب�د االمري 
مدل�ول(  الدعوى البدائي�ة املرقمة اع�اه والتي يطلبان 
فيه�ا الحكم بازالة ش�يوع العق�ار املرق�م 203/3188 
حي الس�عد وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي واش�عار مخت�ار حي الس�عد جاس�م حس�ن 
الش�مراني علي�ه ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك�م اعانا 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة 
املص�ادف يف يوم 2018/10/22 وعن�د عدم حضورك او 
ارس�ال من ينبو عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

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

التاريخ 2018/10/11
اعان

اىل املدعى عليه  / سليم كيكو كاظم
اصدرت هذه املحكم�ة قرارها بالعدد 1787/ش/2018 
واملؤرخ 2018/10/10 املتضم�ن الحكم بتأييد حضانة 
الطف�ل عيل س�ليم كيك�و املدعي�ة خلود صاح�ب كريم 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك 
اعان�ا يف صحيفتني محليت�ني بالقرار املذك�ور ولك حق 
االع�رتاض والتمييز خال عرشة ايام م�ن تاريخ االعان 
او من ينوب عنك قانونا وبعكس�ه سوف يكتسب الحكم 

الدرجة القطعية وفق االصول
القايض

حميد جخم علوان
 �������������������������������������������������

تنويه
ذكر يف جريدة املس�تقبل العراقي بالعدد ) 1761(  العقار 
1841 ب�راق رق�م االضب�ارة 2018/1928 يف 4 ترشي�ن 
االول 2018 اسقفه رسداب والصحيح اسفله رسداب لذا 

اقتىض التنويه

اعالن حكم غيايب 
اعالن صادر من دائرة املستشار القانوين العام ـ وزارة الدفاع 

املحكمة العسكرية الثالثة 
حكمت املحكمة العسكرية الثالثة عىل املدانني املدرجة اسماؤهم ادناه غيابيا بما ييل :

1 � الحبس الش�ديد ملدة )ثاث س�نوات( و )سنة وستة اشهر( وفق احكام املادة 62/اوال /ثانيا /ثالثا من ق .ع .ع  رقم 19 لسنة 
2007 وبداللة املادة 78 من قانون اصول املحاكمات العس�كري رقم 22 لس�نة 2016 والزامه بدفع مبلغ التعويض وذلك عن قيمة 

التجهيزات العسكرية التي بذمته وفق الفقرة ثالثا /أ /ب من املادة 62 من ق ع  ع رقم 19 لسنة 2007
ب   �الحبس الشديد ملدة )سنة واحدة( وفق احكام املادة 33/اوال من ق ع  ع رقم 19 لسنة 2007 

ج � تخوي�ل املوظفني العموميني بالقاء القبض عليه  وال�زام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفاءه وحجز 
امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة )81( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016
د � تنفذ بحقه عقوبة الحبس الواردة يف اعاه بعد القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما واكتساب الحكم الدرجة القطعية 

لذا عليس�ك مراجعة وحدتك العس�كرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية  رس�مية خال )180( يوم من تاريخ تبليغك هذا 
االع�ان وبعكس�ه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانوني�ة اعاه  واملنصوص  عليها باملادة )243( 

من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل

اعالن حكم غيايب 
اعالن صادر من دائرة املستشار القانوين العام ـ وزارة الدفاع 

املحكمة العسكرية الثالثة 
حكمت املحكمة العسكرية الثالثة عىل املدانني املدرجة اسماؤهم ادناه غيابيا بما ييل :

1 � الحبس الش�ديد ملدة )ثاث س�نوات( و )سنة وستة اشهر( وفق احكام املادة 62/اوال /ثانيا /ثالثا من ق .ع .ع  رقم 19 لسنة 
2007 وبداللة املادة 78 من قانون اصول املحاكمات العس�كري رقم 22 لس�نة 2016 والزامه بدفع مبلغ التعويض وذلك عن قيمة 

التجهيزات العسكرية التي بذمته وفق الفقرة ثالثا /أ /ب من املادة 62 من ق ع  ع رقم 19 لسنة 2007
ب   �الحبس الشديد ملدة )سنة واحدة( وفق احكام املادة 33/اوال من ق ع  ع رقم 19 لسنة 2007 

ج � تخوي�ل املوظفني العموميني بالقاء القبض عليه  وال�زام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفاءه وحجز 
امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة )81( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016
د � تنفذ بحقه عقوبة الحبس الواردة يف اعاه بعد القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما واكتساب الحكم الدرجة القطعية 

لذا عليس�ك مراجعة وحدتك العس�كرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية  رس�مية خال )180( يوم من تاريخ تبليغك هذا 
االع�ان وبعكس�ه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانوني�ة اعاه  واملنصوص  عليها باملادة )243( 

من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل

اعالن
تعلن عمادة كلية التقني�ات الصحية والطبية عن 
اج�راء املزايدة العلنية للتصوي�ر الفوتوغرايف وفق 
اح�كام قانون بيع وايجار اموال الدولة  املرقم 21 
لس�نة 2013 وذلك يوم 2018/10/16 يف الساعة 
العارشة صباحا يف موقع العمادة الواقع يف منطقة 
ض املعه�د التقن�ي /كوفة  البوحداري ضمن ار 
فعىل الراغبني باملزايدة  مراجعة الوحدة القانونية 
يف كليتن�ا لاطاع ع�ىل رشوط والتفاصيل موقعيا 
ابت�داء من اليوم  الت�ايل لنرش االعان ولحني اجراء 
املزايدة وملدة خمس عرش يوم مستصحبني معهم 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة  20% م�ن القيم�ة 
املقدرة مع براءة الذمه من دائرة الرضيبة يتضمن 
عدم املمانعة من دخول املزايدة مع بطاقة السكن 
وهوي�ة األحوال املدنية وهوية ممارس�ة التصوير 
ويتحم�ل م�ن ترس�و علي�ه املزايدة اج�ور النرش 

واالعان واملصاريف القانونية االخرى

حمافظة املثنى 
دائرة صحة املثنى

قسم االمور االدارية واملالية والقانونية 
الشعبة القانونية 

اعالن مزايدة رقم )1( لسنة 2018
تعل�ن دائ�رة  صحة املثنى عن اج�راء مزايدة علنية لتأجري الكش�ك الواقع يف مستش�فى النس�ائية  
واالطفال التعليمي حسب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013  املعدل فعىل الراغبني 
باالش�رتاك يف املزايدة مراجعة الشعبة القانونية يف دائرة صحة املثنى / ديوان الدائرة لغرض االطاع 
عىل التفاصيل الخاصة باملزايدة مستصحبني معهم املستمسكات املطلوبة ادناه علما ان املزايدة تبدأ 
)30( ي�وم من اليوم التايل لنرش االعان يف الجريدة الرس�مية يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا يف ديوان 
الدائرة / الشعبة القانونية ويف حال يكون يوم املزايدة عطلة رسمية فيكون اليوم التايل موعد الجراء 

املزايدة وسيتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعان والرسوم القانونية االخرى  وفق الرشوط
املستمسكات املطلوبة :

1 � تأمينات بقيمة )20%( من قيمة بدل االيجار 
2 � هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن

3 � براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب معنونة اىل دائرة صحة املثنى الشرتاك يف املزايدة

نوع ت
العددالحيوان

محلية + قبرصي9ماعز1

عواسية + حمدانية 16حمالن2
+ عرابي

العدد / 10600
التاريخ 2018/10/9

 حممد رايض عبيد
املدير العام

العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية الثالثة /وكالة

العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية الثالثة /وكالة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1769( الثالثاء  16  تشرين االول  2018 اعالنات5

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة / 118/ت/2018

التاريخ 2018/10/9
اعالن 
اعالن 

تبيع مديرية تنفيذ املش�خاب سهام املدين 
واث�ق حم�ادي عبد الل�ه  العقار تسلس�ل    
الواق�ع يف املش�خاب العائ�د للمدي�ن واثق 
حمادي عبد الله املحجوز لقاء طلب الدائن 
عب�د االم�ر مكي عب�د الله البال�غ ثالثون 
مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
هذه املديري�ة خالل مدة ثالث�ن يوما تبدا 
م�ن الي�وم التايل للن�رش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة عرشة م�ن املئة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية 
وان رسم التس�جيل والداللية عىل املشرتي 

اضافة اىل الرسوم واملصاريف 
املنفذ العدل 

ماهر عبد اليمه العبودي 
املواصفات  :

1 � موقعه ورقمه : 5/275 م17 املشخاب 
راك الحصوه

2 � جنسه ونوعه : ارض زراعية
3 � حدود واوصافه 

4 � مش�تمالته : دار س�كن مساحة البناء 
فيه  2186م2 فيه ثالث غرف نوم ومطبخ 
واستقبال وصحيات خارجية وداخلية بناء 
طابوق جري مس�قف بالش�يلمان هزاره 

وسراميك ارضية كايش
5  � مساحته  /540م2

6  �درجة العمران / متوسطة
7 � الشاغل / املدين واثق حمادي عبد الله

8  �القيمة املق�درة ) 78000000( ثمانية 
وسبعون مليون دينار عراقي

�����������������������������������
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 

العدد: 8489 
التاريخ : 10/14 /2018 

ق�دم املواط�ن )عبد الحس�ن عبد الس�ادة 
رشي�ف ( طلبا لغرض تبدي�ل لقبه وجعله 
)االس�دي ( بدال من )النجف�ي ( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا )خمس�ة عرش يوما ( وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة 

�����������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة تسجيل العقاري يف املناذرة 

العدد: 4871 
التاريخ: 9/2/ 2018 

اعالن 
طلب تسجيل عقار مجدد 

بن�اء عىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
تم�ام  لتس�جيل   2018/3/19 بتاري�خ 
العقار تسلس�ل 576 محله الرساي باس�م  
حاتم فليح عبد زيد مجددا باعتباره حائزا 
له بصف�ة املالك للم�دة القانونية ولغرض 
تثبي�ت امللكي�ة املذكورة تمهيدا للتس�جيل 
وفق احكام قانون التس�جيل العقاري رقم 
)43( لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب 
فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق 
معينة عىل ه�ذا العقار تقدي�م مالديه من 
بيان�ات اىل ه�ذه الدائرة خ�الل مدة ثالثن 
يوم�ا اعتبارا م�ن الي�وم التايل لن�رش هذا 
االع�الن وكذل�ك الحضور يف موق�ع العقار 
يف الس�اعة الع�ارشة صباح�ا م�ن الي�وم 
التايل النته�اء مدة هذا االعالن وذلك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض .
الحقوقي 

عامر شاني ظاهر املحنة 
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل

العدد: 639/ش/2018
التاريخ : 15/ 2018/10 

اىل/ املدعى عليه ) نصيف جاسم محمد( 
اعالن

اقام�ت املدعي�ة ) ش�يماء ع�ي جيجان ( 
ضدكم الدعوى املرقمة )639/ش/2018 ( 
امام هذه املحكمة والتي تطلب فيها نصبها 
قيمة عىل ولدها املفق�ود ) تصديق زواج/ 
اثبات نس�ب( ولع�د معرفة مح�ل اقامتك 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا بواس�طة 
صحيفت�ن محليتن وعند ع�دم حضورك 
يف ي�وم املرافعة املص�ادف 2018/10/25 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض 

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

فقدان 
فق�دت االج�ازة املرقم�ة 197 يف 24 / 5 / 
2018 الص�ادرة عىل القطع�ة املرقمة 1 / 
7687 م 7 البور . فمن يعثر عليها تسليمها 

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

فقدان 
 ( املرقم�ة  االقام�ة  هوي�ة  من�ي  فق�دت 
0182602 ( الصادرة م�ن مديرية االقامة 
للمواط�ن  والعائ�دة  االرشف  النج�ف  يف 
الباكستاني ) حسن رضا شيخ وزير حسن 
( ال�ذي يحم�ل جواز الس�فر الباكس�تاني 

) 5191972 EH ( املرقم

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف املثنى
اعالن تسجيل عقار مجددا

بن�اءا عىل  الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاريخ 2018/8/8 لتس�جيل تمام العقار 
تسلس�ل  )282( محلة ) الرشقي ( باس�م 
ورثة املرحوم ) حميد عاجل عزيز( باعتبار 
)3584( س�هم منها ) 498 س�هما اىل عبد 
االمر وعبد الحس�ن وستار وازهر وعقيل 
وش�اكر ) و)249( س�هما ل�كل من ) امر 
وس�مرة ( اوالد ) حمي�د عاج�ل عزيز( و 
)98( سهما اىل ) وفاء عبد الحسن طاهر( 
وحسب القس�ام الرشعي املرقم ) 245( يف 
2013/7/25 الصادر من محكمة االحوال 
الشخصية يف السماوة   باعتبارهم حائزون 
له بصفته املالك للم�دة القانونية ولغرض 
تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا لتسجيل وفق 
اح�كام القانون)43 ( لس�نة 1971 قررنا 
اعالن ه�ذا الطلب فعىل م�ن يدعي بوجود 
عالق�ة او حق�وق معينة عىل ه�ذا العقار 
تقدي�م مالديه م�ن بينات اىل ه�ذه الدائرة 
خالل م�دة ثالثون  يوما اعتب�ارا من اليوم 
التايل لنرش هذا االع�الن وكذلك الحضور يف 
موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا يف 
الي�وم التايل النتهاء مدة ه�ذا االعالن وذلك 
الثب�ات حقوقه موقعي�ا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
مدير دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

رعد حسن زغر
�����������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف املثنى
اعالن تسجيل عقار مجددا

بن�اءا عىل  الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاريخ 2018/8/8 لتس�جيل تمام العقار 
تسلس�ل  )284( محلة ) الرشقي ( باس�م 
ورثة املرحوم ) حميد عاجل عزيز( باعتبار 
)3584( س�هم منها ) 498 س�هما اىل عبد 
االمر وعبد الحس�ن وستار وازهر وعقيل 
وش�اكر ) و)249( س�هما ل�كل من ) امر 
وس�مرة ( اوالد ) حمي�د عاج�ل عزيز( و 
)98( سهما اىل ) وفاء عبد الحسن طاهر( 
وحسب القس�ام الرشعي املرقم ) 245( يف 
2013/7/25 الصادر من محكمة االحوال 
الشخصية يف السماوة   باعتبارهم حائزون 
له بصفته املالك للم�دة القانونية ولغرض 
تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا لتسجيل وفق 
اح�كام القانون)43 ( لس�نة 1971 قررنا 
اعالن ه�ذا الطلب فعىل م�ن يدعي بوجود 
عالق�ة او حق�وق معينة عىل ه�ذا العقار 
تقدي�م مالديه م�ن بينات اىل ه�ذه الدائرة 
خالل م�دة ثالثون  يوما اعتب�ارا من اليوم 
التايل لنرش هذا االع�الن وكذلك الحضور يف 
موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا يف 
الي�وم التايل النتهاء مدة ه�ذا االعالن وذلك 
الثب�ات حقوقه موقعي�ا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
مدير دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

رعد حسن زغر
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد  /2432/ب2018/3

التاريخ 2018/10/15
اىل املدعى عليه )وسام جواد كاظم سعيد(

اق�ام علي�ك املدع�ي )مدي�ر ع�ام مرصف 
الدع�وى  لوظيفت�ه(  اضاف�ة  الرافدي�ن 
البدائية املرقمة 3432/ب2018/3  والذي 
يطل�ب فيها )الحك�م بتأديتك ل�ه واملدعى 
علي�ه  الثاني خالد حميد عب�اس بالتكافل 
والتضام�ن مبلغ�ا مقداره س�بعة مالين 
وس�بعمائة وثمانن الف دين�ار اضافة اىل 
الفوائ�د املرصفي�ة من تاريخ االس�تحقاق 
التأدي�ة الفعلي�ة كذل�ك الفوائ�د  ولغاي�ة 
التأخري�ة للق�رض والبالغ�ة 2% بموجب 
عقد القرض املؤرخ 2009/11/11 ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واش�عار مختار القاسم 3 مجيد 
ش�اكر الكعبي عليه قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفت�ن يوميتن بموعد 
املرافع�ة املصادف يف ي�وم 2018/10/28 
وعن�د عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد  /2432/ب2018/3

التاريخ 2018/10/15
اىل املدعى عليه )خالد حميد عباس(

اق�ام علي�ك املدع�ي )مدي�ر ع�ام مرصف 
الرافدين اضافة لوظيفته( الدعوى البدائية 
املرقم�ة 3432/ب2018/3  وال�ذي يطلب 
فيه�ا )الحك�م بتأديت�ك له واملدع�ى عليه  
االول وس�ام جواد كاظم س�عيد  بالتكافل 
والتضام�ن مبلغ�ا مقداره س�بعة مالين 
وس�بعمائة وثمانن الف دين�ار اضافة اىل 
الفوائ�د املرصفي�ة من تاريخ االس�تحقاق 
التأدي�ة الفعلي�ة كذل�ك الفوائ�د  ولغاي�ة 
التأخري�ة للق�رض والبالغ�ة 2% بموجب 
عقد القرض املؤرخ 2009/11/11 ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واشعار مختار القاسم 4 أ حيدر 
صاح�ب امليايل  عليه ق�ررت هذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفت�ن يوميتن بموعد 
املرافع�ة املصادف يف ي�وم 2018/10/28 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينبو عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة   

االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد: 2228 /ب2018/3 
التاريخ :2018/10/14 

م/اعالن 
اىل /املدعى عليها )صفاء عباس عي ( 

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 2228/ 
واملتضم�ن   2018  /7/9 يف   2018 ب3/ 
بأزام�ك بتاديت�ك للمدع�ى )ك�رار حمي�د 
ن�ارص( مبلغ�ا مق�داره ) 20،000،000( 
ع�رشون ملي�ون دينار ولثب�وت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مختار حي االنص�ار/5 املختار ) 
ياس�ن عيدان الس�المي(  لذا تقرر تبليغك 
اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتن محليتن 
يوميتن ولك حق الطعن عىل القرار املذكور 
خ�الل امل�دة املق�ررة بكافة ط�رق الطعن 
الق�رار  سيكتس�ب  وبعكس�ه  القانوني�ة 

املذكور درجة البتات وفق االصول .
القايض 

خالد جابر عبيد
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 2719 / ش2 / 2018 

التاريخ : 14 / 10 / 2018 
اىل / املدعى عليها ) نها طالب ارزوقي ( 

م / اعالن 
ملقتضي�ات الدعوى الرشعية املرقمة اعاله 
واملقام�ة م�ن قب�ل زوج�ك املدع�ي ) عي 
منعم فلي�ح ( والتي موضوعها ) املطاوعة 
( ولكون�ك مجهول�ة محل االقامة حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ ال�وارد م�ن مرك�ز 
رشطة البه�رز بالع�دد 8019 يف 8 / 10 / 
2018 واشعار مختار ناحية بهرز منطقة 
حي الس�الم / 1 يف 7 / 10 / 2018 املختار 
به�اء حس�ن عل�وان ل�ذا ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك بالحضور للمرافع�ة بتاريخ 21 / 
10 / 2018 بواس�طة صحيفتن محليتن 
يوميتن ويف حال تبليغك وعدم حضورك يف 
املوعد املحدد س�يتم اج�راء املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا .
القايض 

مصباح مهدي صالح 
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 14 / 10 / 2018 
اعالن مفقود 

اسم املفقود / وائل احمد حبيب 
بتاري�خ 14 / 10 / 2018 قدمت ) زوجتك 
( املدع�وة ) نرسي�ن عبد ع�ي ( تطلب فيه 
نصبها قيمة عليك لكون�ك خرجت بتاريخ 
10 / 12 / 2017 ول�م تع�د لح�د االن ل�ذا 
تق�رر تبليغ�ك بالصحف املحلي�ة ويف حالة 
عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من 
اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب 
) نرسي�ن عب�د ع�ي ( قيم�ة علي�ك الدارة 

شؤونك .
القايض 

وميض عادل عبد القادر 
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 3929 / ش2 / 2018 

التاريخ : 15 / 10 / 2018 
اىل / املدع�ى عليه�ا / ضح�ى اس�ماعيل 

حسن 
الشخص الثالث رنا اسماعيل حسن 

م / اعالن 
اق�ام املدع�ي زوج املدع�ى عليه�ا ) ع�ي 
حس�ن عبي�د ( الدعوى الرشعي�ة املرقمة 
االح�وال  محكم�ة  ام�ام  اع�اله  بالع�دد 
الش�خصية يف بعقوبة ومضمونها اسقاط 
حضانة املدعى عليه�ا من الطفل ) روان ( 
ولكونكما مجهولتان مح�ل االقامة وعدم 
توفر املعلومات عنكما وحسب كتاب مركز 
رشط�ة بغداد الجدي�دة بالع�دد 15271 يف 
2 / 10 / 2018 ق�رر تبليغكم�ا بواس�طة 
صحيفت�ن محليتن بالحض�ور امام هذه 
املحكم�ة صب�اح ي�وم 23 / 10 / 2018 
ويف حال�ة عدم حض�ورك او من ينوب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

ووفق القانون االصول .
القايض 

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

تنويه 
ن�رش يف جريدة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 
1768 يف 15 / 10 / 2018 اع�الن دع�وة 
الهيئ�ة العام�ة لرشكة االخ�اء للتامن ) م 
خ ( حي�ث ذكر تنفيذا لق�رار مجلس ادارة 
الرشكة املتخذ بجلسته بتاريخ 14 / 10 / 
2018 خطأ والصحيح هو 14 / 1 / 2018 

لذا اقتىض التنويه .
�����������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء ع�ىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي 
) محم�د صباح بهيج ( يطل�ب تبديل لقب 
من )الجحييش ( اىل ) العكيدي ( فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية من خالل 
مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة 
22 م�ن قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء 

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

العام / وكالة

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء ع�ىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي 
) عبي�د حس�ن علوان ( يطل�ب تبديل لقب 
م�ن )عجي�ي ( اىل ) العام�ري ( فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية من خالل 
مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة 
22 م�ن قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء 

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

العام / وكالة 
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وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء ع�ىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) 
عي صب�اح بهيج ( يطل�ب تبديل لقب من 
)الجحي�يش ( اىل ) العكي�دي ( فم�ن لدي�ه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية من خالل 
مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة 
22 م�ن قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء 

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

العام / وكالة 
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وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء ع�ىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) 
رع�د صباح بهيج ( يطل�ب تبديل لقب من 
)الجحي�يش ( اىل ) العكي�دي ( فم�ن لدي�ه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية من خالل 
مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة 
22 م�ن قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء 

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

العام / وكالة 
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وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء ع�ىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي 
) جعف�ر صباح بهي�ج ( يطلب تبديل لقب 
من )الجحييش ( اىل ) العكيدي ( فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية من خالل 
مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة 
22 م�ن قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء 

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

العام / وكالة 
�����������������������������������

فقدان وصل 
فق�د وص�ل القبض الص�ادر م�ن مديرية 
بلدي�ة الصوي�رة املرق�م 494577 واملؤرخ 
2016 املبل�غ ) 1050000 (   / 11 يف 2 / 
مليون وخمس�ون الف دينار اسم الحساب 
/ مدينون قطاع خاص رقم الدليل / 1614 
التفاصي�ل / امان�ات مزاي�دة حانوت رقم 
31 س�ند القيد 256 اس�تلمت املبلغ اعاله 
وق�دره ) 1050000 ( ملي�ون وخمس�ون 
الف دينار من الس�يد فاضل ثجيل س�اهي 
بالص�ك املرقم 19986 وامل�ؤرخ يف 2 / 11 

. 2016 /
توقيع امن الصندوق 

ابتسام محمد عزال 
م . مدير

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 740 / ش / 2018 

التاريخ : 15 / 10 / 2018 
اعالن 

اىل املدع�ى علي�ه / ف�الح صال�ح محمد – 
مجهول محل االقامة 

اقام�ت املدعية نضال س�عدي عي الدعوى 
املرقم�ة 740 / ش / 2018 والت�ي تطلب 
فيها تثبيت ال�زواج الحاصل بينكم واثبات 
نس�ب اوالدك كل من ) عبد الرحمن ورهف 
( وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ق�ررت هذه 
واس�عتي  بصحيفت�ن  تبليغ�ك  املحكم�ة 
االنتش�ار لغ�رض حضورك بي�وم املرافعة 
املص�ادف 22 / 10 / 2018 ويف حالة عدم 
حضورك او م�ن ينوب عنك قانونا س�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول.

القايض 
محمد صالل حمزة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف هبهب 
محكمة بداءة هبهب 

العدد : 55 / ب / 2018 
التاريخ : 15 / 10 / 2018 

م / اعالن 
اىل / املدعى عليه / حسن عبد االمر حسن عي 

/ يسكن هبهب 
اق�ام املدع�ي فاض�ل عب�اس خمي�س الدعوى 
مطال�ب   2018  / ب   /  55 املرقم�ة  البدائي�ة 
ثمان�ون   )  80  ،  000  ،  000  ( ق�دره  بمبل�غ 
مليون وبموجب وصل االمان�ة املوقع من قبلك 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار مختار 
جيزان�ي االم�ام قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
بصحيفتن محليتن يوميت�ن للحضور بموعد 
املرافع�ة املص�ادف 31 / 10 / 2018 ويف حالة 
عدم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وفق�ا 
الح�كام امل�ادة 21 من قانون املرافع�ات املدنية 

مع التقدير .
القايض 

غازي جليل عبد 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف منديل 

العدد : 835 
اعالن 

بن�اءا عىل الطل�ب املق�دم امام ه�ذه املحكمة 
والخاص�ة باملدع�ي حس�ن عب�د الس�تار عبد 
الكريم والذي يطلب فيه نصبه قيما عىل شقيقه 
املفقود حسن عبد الستار عبد الكريم الذي فقد 
بتاري�خ 25 / 11 / 2007 اثن�اء خروج�ه م�ن 
داره الواقعة يف ناحية قزانية ولم يعرف عنه اية 
اخبار لح�د االن من لدي�ه اي معلومات او لديه 
اعرتاض عىل نصب املس�تدعي قيما عىل املفقود 
الحض�ور اىل ه�ذه املحكمة خالل مدة خمس�ة 
ع�رش يوما من تاري�خ النرش يف ه�ذه الجريدة 
وبخالف�ه س�وف تقوم ه�ذه املحكم�ة بنصب 

املستدعي قيما عىل املفقود وفقا للقانون.
القايض 

قحطان خلف خالد 
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مجلس القضاء االعىل

 رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه
 محكمه االحوال الشخصيه يف الصويره

 العدد /1079/ش/2018 
اعالن 

اىل/ املفق�ود )احم�د توفيق محم�ود( مجهول 
محل االقامه  

للدع�وى الرشعيه املقامه م�ن قبل املدعيه )رنا 
سلمان ذياب( والتي تطلب فيه الحكم بتصديق 
الط�الق الخارجي ال�ذي اوقعه زوجه�ا املدعي 

عليه ) احمد توفيق محمود(  
وملجهولي�ه مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض 
فقد قررت ه�ذه املحكمه الن�رش يف صحيفتن 
محليت�ن فعىل م�ن تتوفر لدي�ه معلومات عن 
املدعى عليه املذكور الحضور امام هذه املحكمه 
لالس�تماع اىل اقوال يوم املرافعه املصادف  21 / 

 2018 / 10
الس�اعه التاسعه صباحاً وبعكسه سيتم السر 

باجراءات الدعوى وفق القانون القايض  
عي حسن مخلف
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 

العدد 1072 / ش / 2018 
اعالن 

اىل املفق�ود ) عاي�د عبد الحمزة كري�م محمد ( 
مجهول محل االقامة 

للدع�وى الرشعي�ة املقام�ة من قب�ل املدعية ) 
وس�ن حامد لفته ( والتي تطل�ب الحكم بوفاة 
زوجه�ا املفقود اعاله وملجهولي�ة محل اقامتك 
يف الوقت الح�ارض قررت ه�ذه املحكمة تبلغك 
بواس�طة النرش يف صحيفتن يوميتن للحضور 
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املعن يف 21 
/ 10 / 2018 ويف حال�ة ع�دم حضورك بموعد 
املرافع�ة تج�ري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

ووفق القانون .
القايض 

عي حسن مخلف 
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دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
العدد 388 / 2018 

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الصويرة العقار املرقم ) 323 
( ال�رساي الواقع يف الصويرة والعائدة للمدين ) 
فالح علوان ناه�ض ( لقاء طلب الدائن ) جليل 
مكطوف رسح�ان ( البالغ ) 00000 125 ( اثنا 
عرش مليون وخمسمائة الف دينار فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثون 
يوم تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن وفق املادة 
) 95 و 97 ( من قانون التنفيذ مستصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة 10 % م�ن القيمة املقدرة 
وشهادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي .
املواصفات : 

1 – موقعه ورقمه : 323 الرساي / الصويرة 
2 – جنسه ونوعه : دار سكن طابو رصف.

3 – حدوده واوصافه : الش�مال الرشقي ) 276 
( الش�مال الغرب�ي ) 245 ( الجن�وب الغرب�ي ) 

445 ( الجنوب الرشقي ) 360 ( 
مش�تمالته : دار س�كن مكون�ة م�ن طابق�ن 
تحتوي عىل هول ومطبخ واستقبال وغرفة نوم 

والطابق الثاني يحتوي عىل ) 2 ( غرف نوم .
4 – مساحته : 235 مرت مربع و 17 سم .

5 – درجة العمران : متوسط .
6 – الشاغل : خايل من الشواغل .

7 – القيم�ة املقدرة لس�هام املدين ) 0000000 
13 ( مائة وثالثن مليون دينار.

املنفذ العدل 
عي عبد الحسن شياع
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مجلس القضاء االعىل 

الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
التاريخ / 2018/9/26

العدد / 1608
اعالن

ق�دم املس�تدعية  وجيه�ه ع�ي خل�ف طلبا اىل 
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف الدجيل يطلب 
في�ه نصبها قيما عىل ول�ده املفقود صباح عبد 
في�اض وذلك لكونه فق�د بتاريخ 2016/2/22 
وانقطعت اخباره فعىل م�ن لديه اعرتاض عىل 
ص�دور الحجة تقدي�م اعرتاضه خ�الل ثالثون 

يوما من تاريخ االعالن 
القايض

معد نجم عبيد

اعالن
 اىل الرشيك�ة )من�ار عب�د املهدي عب�اس( اقتىض 
حضورك اىل صندوق االسكان الكائن يف حي الغدير 
يف النجف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل قيام 
رشيككم  جاسم محمد حميدي بالبناء عىل حصته 
املش�اعة يف القطعة املرقمة 3/58231 حي النداء 
املقاطع�ة 4 جزي�رة النجف  حي الن�داء يف النجف 
ولغ�رض تس�ليفه ق�رض االس�كان وخ�الل مده 
اقصاها خمس�ة ع�رش يوما داخل العراق وش�هر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
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فقدان

فقدت الهوية الصادره من جامعة الفرات االوسط 
التقني�ة يف النجف كلية التقني�ة االدارية / الكوفة 
قسم تقنيتا مالية ومحاسبة املرحلة الثانية بأسم 
/ احمد اكرم حسن فعىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

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

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة الرميثة

العدد : 413/ب/2018
التاريخ 2018/10/11 

اعالن
بناء عىل القرار الصادر من  محكمة بداءة الرميثة 
بالع�دد 413/ب/2018  واملؤرخ يف 2018/5/27 
واملكتس�ب الدرجة القطعية وال�ذي يقيض بازالة 
ش�يوع العقار املرقم تسلس�ل 84 الغربي لذا تقرر 
االع�الن ع نبيع�ه يف املزايدة العلني�ة يف صحيفتن 
محليت�ن يوميتن ومل�دة ثالثون يوم�ا اعتبارا من 
اليوم الثاني لتاريخ الن�رش فعىل الراغبن بالرشاء 
مراجع�ة محكمة ب�داءة الرميثة يف تمام الس�اعة 
الثانية عرش ظهرا  مس�تصحبن معهم التأمينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيم�ة املقدرة للعقار 
املرقم اعاله ارضا وبناءا كملك رصف ان لم يكونوا 
م�ن الرشكاء علم�ا ان القيم�ة التقديري�ة للعقار 
بمبل�غ اجم�ايل وق�دره )265,000,000( مائتان 
وخمس�ة وس�تون مليون دينار وعن�د انتهاء املدة 
املذكورة س�تجري االحالة القطعية وفقا لألصول 
القانوني�ة  مع العلم ان الدفع نقدا ) والداللية عىل 
املش�رتي( واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية 

فيكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة
القايض

رحيم عبد  الحسن عاشور
اوصاف املحرر :

1 � العقار ملك رصف وبمساحة 1 اولك و 73 مرت 
و67 سنتمرت 

2 � العقار عبارة عن دار سكن مفرز منها محالت 
عدد2 بصورة غر رسمية وكالتايل 

أ � املحل االول مس�تغل لبيع االقمش�ة وبمساحة 
20 مرت و52 س�نتمرت ويقع يف وسط املدينة شارع 
االطباء  وان  مساحة الواجهة 3 مرت و25 سنتمرت 
مس�تغل م نقب�ل حي�در فاض�ل نارص وه�و احد  

الرشكاء 
ب � املحل الثاني مستغل كصيدلية باسم )صيدلية 
الرميثة( وبمس�احة 33 مرت و20 سنتمرت ويقع يف 
وسط املدينة ش�ارع االطباء وان مساحة الواجهه 
4 مرت مس�تغل م�ن قبل املس�تأجر عبد الحس�ن 

حنون 
ج �  الدار تحتوي عىل طابقن الطابق االول يحتوي 
عىل غرف�ة وكليدور وحمام وهول ومرافق صحية 
وتهوية خلفية وساحة مكشوفة امامية والطابق 
الثاني يحت�وي عىل غرفتن وهول غر مس�قفن 
مبن�ي لحد الش�بابيك ولديه ب�اب حديد مطله عىل 
الش�ارع وان واجه�ة ال�دار بمس�احة 9 مرت و40 
سنتمرت ومشغولة من قبل جمال جبار كاظم وهو 

احد الرشكاء ويرغب بالبقاء بصفة مستأجر 
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وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف املثنى 

اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 
2018/8/8 لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل 283 
محل�ة الرشقي بأس�م ورثة املرح�وم حميد عاجل 
عزي�ز باعتب�ار 3584 س�هم منها 498 س�هما اىل 
عب�د االمر وعبد الحس�ن وس�تار وازه�ر وعقيل 
وش�اكر و 249 س�هما ل�كل من   امره وس�مرة 
اوالد حمي�د عاجل عزيز و98 س�هما اىل وفاء عبد 
الحس�ن طاهر وحس�ب القس�ام الرشعي املرقم 
245 يف 2013/7/25 الصادر من محكمة االحوال 
الش�خصية يف الس�ماوة باعتباره�م حائ�زون له 
بصف�ة املال�ك للم�دة القانوني�ة ولغ�رض تثبيت 
امللكي�ة املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل وف�ق احكام 
قان�ون التس�جيل العق�اري رقم 43 لس�نة 1971 
قررن�ا اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود 
عالق�ة او حقوق معين�ة عىل  هذا العق�ار  تقديم 
م�ا لدي�ه من بيان�ات اىل ه�ذه الدائرة خ�الل مدة 
ثالث�ون يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل للنرش هذا 
االعالن  وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة 
الع�ارشة صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا 
االع�الن وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا يف الكش�ف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
رعد حسن زغر

مدير دائرة التسجيل العقاري يف املثنى
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وزارة الداخلية 

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخي الثانية 

املنطقة الخامسة 
رقم املقتبس 2018/120

مقتبس حكم غيابي 
اس�م املتهم ورتبت�ه ووحدت�ه : ش . اول وائل عي 

عبد الحسن زوير 
اسم االم : برشه عبد الله التولد 1984 
رقم الدعوى وتاريخها 146/ع/2018 

تاريخ ارتكاب الجريمة 2015/5/19
امر االحالة مدير امن االفراد

تاريخ القرار 2018/7/24
املادة القانونية 5/ اوال ق ع د رقم 14 لسنة 2008  

املعدل
خالصة القرار :

حكمت املحكمة بأس�م الش�عب عىل املتهم غيابيا  
ما يي :

1  �الحب�س الش�ديد مل�دة )خمس س�نوات( وفق 
احكام املادة 5/اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
املعدل وبداللة املادتن )61/اوال و 69/اوال( من ق 
أ د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه عن مقر عمله من 

تاريخ 2015/5/19 وعدم التحاقه لحد االن
2 � ط�رد املحكوم عليه م�ن الخدمة يف قوى االمن 
الداخي اس�تنادا الحكام امل�ادة )38/اوال وثانيا و 

40 /اوال ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل 
3 � اعط�اء املوظف�ن العمومي�ن صالحي�ة القاء 
القب�ض علي�ه اينما وج�د لتنفيذ احلك�م الصادر 
بحقه اس�تنادا الح�كام املادة 69/ثاني�ا من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008
4 � ال�زام املواطن�ن باالخب�ار ع�ن مح�ل اختفاء 
املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام املادة 69/ثالثا من 

ق أ د رقم 17 لسنة 2008
5 � حج�ز اموال�ه املنقولة وغر املنقولة اس�تنادا  

للمادة 69/رابعا م نق أ د رقم 17 لسنة 2008 
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنت�دب 
)حبيب نايف غضيب( وقدرها )25000( خمس�ة 
وع�رشون الف دينار  عراقي ترصف له من خزينة 
الدول�ة اس�تنادا الحكام املادة 37/ثاني�ا من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتف�اق االراء قابال للطعن 
اس�تنادا الحكام املادة 61/اوال م�ن ق أ د رقم 17 

لسنة 2008
وافهم علنا بتاريخ 2018/7/24

رئيس املحكمة
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

متزق لوحة بقيمة 1.37 مليون دوالر
وقع ح��ادث غري�ب يف دار مزادات 
“س�وذبي” يف لندن، عن�د بيع لوحة 
فنان�ي  ألح�د  بال�رذاذ  مرس�ومة 
الغرافيتي املجهولني، واملشار السمه 
ب�� “بانكيس” بعد بيعه�ا بأكثر من 

مليون دوالر أمريكي.
وكان امل�زاد ق�د وص�ل إىل نهايت�ه 
بأن رس�ت اللوح�ة املس�ماة “فتاة 

البال�ون” عىل مش�ٍر بمبل�غ 1.37 
ملي�ون دوالر، إال أن�ه بع�د لحظات 
م�ن س�ماع ص�وت املطرق�ة ببي�ع 
اللوح�ة، فوجئ الح�ارضون بنزول 
اللوح�ة القماش�ية من خ�ال إطار 
مخفي حيث برزت من أسفل اإلطار 
وهي تتش�قق إىل قطع طولية حتى 
منتصفها ثم توقفت.ونرش الرس�ام 

بانك�يس عىل إنس�تغرام تعليًقا عىل 
الح�دث “س�تتلف.. س�تتلف.. لق�د 
تلفت”، فيما أكد أليكس برانتسزيك 
“س�وذبي”  امل�زادات  دار  مدي�ر   ،
ورئيس قسم الفن املعارص يف أوروبا 
أن اللوحة تلفت بالفعل، وال يعرفون 
كيف حدث ذلك، ألنها املرة األوىل التي 

يشاهد مثل هذه الواقعة.

جتفيف بحرية بحثًا عن جثة امرأة
ب�دأت الرشط�ة األملانية أم�س، تجفيف 
بح�رة بأكمله�ا بمدينة بريمن ش�مايل 

أملانيا، وذلك يف إطار تحقيقات جنائية.
ويأم�ل املحقق�ون يف العث�ور عىل جثة 

امرأة مفقودة منذ 25 عاما.
ورصح متحدث باسم الرشطة إن أعمال 
سحب املياه من بحرة »تيتينزه« سارية 
حاليا، موضحا أن األمر قد يس�تغرق ما 
بني ثاثة وخمسة أيام حتى يتم تجفيف 

البحرة بالكامل.
ويج�رى تحوي�ل املي�اه املس�حوبة من 

البحرة إىل نهر الفيزر.
وكانت امرأة ش�ابة اختف�ت من بريمن 
ع�ام 1993، ولم يت�م العثور عىل جثتها 
حتى اآلن. ويمثل رشيك حياتها السابق 
منذ أغس�طس املايض للمحاكمة بتهمة 
قتلها بس�بب رغبته�ا يف االنفصال عنه 

واالنتقال مع ابنها ملكان آخر.

وينف�ي الرج�ل )58 عام�ا( االتهام�ات 
املوجهة إليه.

وعقب ع�ام من اختف�اء امل�رأة، التقط 
صي�اد جرابا ُمثقا بحجارة. وتم العثور 
داخ�ل الج�راب ع�ىل أغراض ش�خصية 

للمرأة املفقودة، بينها خاتم الخطوبة.
ولم تتمكن ف�رق متخصصة يف الغطس 
يف ذلك الحني من العث�ور عىل جثة املرأة 

بسبب تعثر الرؤية يف مياه البحرة.

خطأ نرتكبه عند رشب القهوة
ال يس�تطيع مايب�ن البرش ح�ول العالم 
االس�تغناء ع�ن القه�وة، ويحتيس هؤالء 
قهوتهم يف العادة بمجرد االس�تيقاظ من 
الن�وم، لك�ن خ�راء الصحة يقول�ون إن 
ه�ذا التوقيت غر مناس�ب، ولذلك ُينصح 
باحتس�اء املرشوب املنب�ه يف وقت الحق.

ويحرص الناس عىل احتساء القهوة قبل 
ب�دء نهارهم حت�ى يحصلوا ع�ىل جرعة 
م�ن الكافيني الذي يق�وم بتنيههم وطرد 
الُنعاس عنهم، وتكش�ف التقديرات، عىل 
سبيل املثال، أن 65 يف املئة من األمركيني 
يرشبون القهوة بهذا الشكل يومي.وتقول 
الباحثة والخبرة يف ش�ؤون التغذية، لورا 
سيبوال، إن من األفضل أن يرشب اإلنسان 
قهوت�ه بع�د ث�اث أو أرب�ع س�اعات من 
االس�تيقاظ، ألن هذا أكثر فائدة لصحته.

وتوض�ح س�يبوال الت�ي أص�درت كتاب�ا 
ع�ن الحمي�ة وصح�ة امل�رأة أن هرم�ون 
الكورتي�زول املرتب�ط بالتع�ب يك�ون يف 
مس�توى مرتفع حني يس�تيقظ اإلنسان 
من الن�وم، ولذلك ف�إن رشب الكافيني يف 
هذا الوضع س�يزيد م�ن التوتر ولن يؤدي 

رشب  أن  بالراحة.وتضي�ف  الش�عور  إىل 
القه�وة يصب�ح مناس�با ح�ني ينخفض 
مستوى إنتاج الكورتيزول يف الجسم عىل 
اعتبار أن اإلنسان الذي يستيقظ الساعة 
السابعة مثا ليبدأ عمله، يمكنه احتساء 
امل�رشوب املنبه عىل الع�ارشة أو الحادية 
عرشة.وكش�فت دراس�ات طبية يف وقت 
س�ابق أن رشب القه�وة يع�ود بمناف�ع 

كرى ع�ىل صحة اإلنس�ان مث�ل الوقاية 
من أم�راض القلب والرسط�ان والخرف.

وتويص الخبرة بال�رشب املعتدل للقهوة 
وعدم اإلكث�ار منها، ألن اإلفراط قد يؤدي 
إىل متاعب صحية من قبيل القلق واألرق، 
ولتفادي ه�ذا االعتماد الكبر عىل القهوة 
يج�در بالن�اس أيض�ا أن يأخذوا قس�طا 

كافيا من النوم خال فرة الليل.

لون االظافر وشكلها يكشف االمراض الداخلية
ه�ل تعل�م أن ش�كل ول�ون أظاف�رك يمكن أن تكش�ف 
أمراضك الداخلية؟ قد يكون ظهور لون أبيض أو وردي 
عليها، أو بعض التغرات أو النتوءات عامة عىل إصابتك 
بم�رض ما، مثل مش�اكل يف الكبد أو الرئت�ني أو القلب.
رصدن�ا هنا بعض األمراض التي قد تكش�فها أظافرك.

أظافر شاحبة: قد تكون األظافر شديدة الشحوب أحياًنا 
عامة عىل وجود مرض خطر مثل فقر دم، فشل القلب 
االحتقاني، مرض الكبد، أو سوء التغذية. أظافر بيضاء: 
إذا كان ل�ون األظاف�ر الغالب أبيض مع ح�واٍف داكنة، 

فقد يش�ر ذلك إىل مش�اكل يف الكبد، مثل التهاب الكبد، 
ففي األظاف�ر الظاهرة يف الص�ورة، عامات عىل وجود 
مش�اكل بالكب�د. أظافر صفراء: الع�دوى الفطرية هي 
أحد أكثر األس�باب ش�يوًعا لإلصابة باألظافر الصفراء، 
ومع تفاقم العدوى، قد يترضر الظفر ويتحلل. يف حاالت 
ن�ادرة ، يمكن أن تدل األظافر الصفراء عىل مرض الغدة 
الدرقية الحاد أو مرض بالرئة أو الس�كري أو الصدفية. 
أظاف�ر تميل لألزرق: األظافر ذات اللون األزرق قد تعني 
أن الجس�م ال يحص�ل عىل كمية كافية من األكس�جني، 

ما يش�ر إىل وجود مش�كلة يف الرئة، مث�ل تورمها، وقد 
يرجع األمر إىل بعض مش�اكل القلب. تموج األظافر: إذا 
كان س�طح الظف�ر متموجا أو به خ�دوش، فقد يكون 
ذل�ك عام�ة مبكرة عىل اإلصاب�ة بالصدفي�ة أو التهاب 
املفاص�ل. اختف�اء لون األظاف�ر أمر ش�ائع، وقد يبدو 
الجلد تح�ت الظفر خليط م�ن اللونني البن�ي واألحمر. 
أظافر متش�ققة أو منفصلة: دائم�ا يكون هناك عاقة 
ب�ني األظاف�ر الجافة والهش�ة الت�ي تتكرس أو تنش�ق 

بشكل متكرر.

سودوكو

حمافظة كركوك 
مديرية بلدية كركوك 

وحدة العقود 
اعالن مناقصة عن مرشوع للمرة االوىل 

رقم املناقصة/10لسنة2018 
اسم املناقصة/تصليح االليات العاطله يف الطمر الصحي 

تدعو مديرية بلدية كركوك الرشكات من ذوي الخرة واالختصاص املعلنني من الدرجة 
الع�ارشة فما فوق الراغبني باالش�راك يف املناقصة الرسيه اع�اه مراجعه مقر الدائرة 
للحصول عىل املستندات واوراق املناقصة لقاء مبلغ قدره)50,000(خمسون الف دينار 
عراق�ي غر قابل للرد ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اج�ور النرش واالعان عىل ان 
تودع العطاءات يف الصندوق الخاص بذلك يف مقر الدائرة داخل ظرف مختوم مع نسخة 
مصورة من العطاء يف موعد اقصاه الثانية عرش ظهرا من دوام الرس�مي ليوم الثاثاء 

املصادف2018/10/30 علما ان املرشوع اعاه من تخصيصات ميزانية البلدية 
املستمسكات املطلوبة// 

1-هوي�ة تصني�ف املقاولني او ال�رشكات /ميكانيكي�ة الصادرة م�ن وزارة التخطيط 
ناف�ذه او هوي�ة مقاويل كوردس�تان ص�ادر م�ن وزارة التخطيط /اقليم كوردس�تان 
وبنف�س درجة التصنيف اعاه وناف�ذه  2-كتاب براءة ذمة م�ن الرضيبة لعام2018 
ناف�ذه عىل ان تكون باس�م املقاول اذا كان مقاول او باس�م الرشك�ة اذا كانت رشكة 
وليس باس�م مديره�ا املفوض ومعنونه اىل)مديرية بلدية كركوك( وبنس�خة اصلية او 
مص�ورة تصدق بعد االحالة 3-ص�ك مصدق او كفالة مرصفي�ة او خطاب ضمان مع 
قيام املرصف الذي حرر خطاب الضمان بارس�ال نس�خة مصورة من خطاب الضمان 
فور اصدارها بكتاب )رسي وش�خيص( معنون اىل قس�م القانوني�ة /وحدة العقود يف 
املديري�ة ح�رصا مؤيدة صحه صدور خط�اب الضمان االصيل وبمبل�غ )1%( من كلفة 
التخمينية املخصصة الغراض االحالة نافذ ملدة ثاثة اش�هر وثمانية وعرشون يوما من 
تاريخ غلق املناقصة 4-ش�هادة وثائق تس�جيل الرشكة مصدقة لدى مسجل الرشكات 
يف وزارة التجارة مع وثائق عقد تاسيس الرشكة واسماء املساهمني وذكر صاحياتهم 
5-وص�ل اقتن�اء العطاء 6-مدة نف�اذ العطاءات لثاثة اش�هر اعتبارا م�ن تاريخ غلق 
املناقص�ة 7-التوقي�ع عىل اس�تمارة العط�اء بعد تدوين س�عر العط�اء 8-الدائرة غر 
ملزمة بقبول اوطا العطاءات 9-يهمل اي عطاء غر مستويف للرشوط 10-عىل مقدمي 
العط�اءات بيان مؤهات الجه�از الفني فيها االختصاصني املتفرغ�ني وغر املتفرغني 
11-املستمس�كات التي ال يمكن اس�تكمالها )هوية تصنيف املقاول�ني او الرشكات /

تامينات اولية( 12-تقديم عقد رشاكة مصدقة من كاتب العدل يف حال اشراك رشكتني 
او اكث�ر بعط�اء واحد 13-جلب ما يؤيد حج�ب البطاقة التمويني�ة 14-عىل الرشكات 
ملئ جدول الكميات بشكل واضح رقما وكتابة 15-اليجوز ملئ جدول الكميات بلونني 
وبخافه س�يتم اس�تبعادهم من املناقص�ة 16-مدة تنفي�ذ العمل 30يوم�ا 17-كلفة 

املرشوع )54,000,000( اربعة وخمسون مليون دينار 
ماحظة// 

1-حض�ور املؤتمر لاجابة ع�ىل االستفس�ارات بتاري�خ2018/10/23 املصادف يوم 
االربعاء الساعه العارشة صباحا يف بلدية كركوك 

2-استبعاد عطاء الذي ال يقل او يزيد عن 20% من الكلفة التخمينية للمرشوع

حمافظة كركوك 
مديرية بلدية كركوك 

وحدة العقود 
اعالن مناقصة عن مرشوع للمرة االوىل 

رقم املناقصة/11لسنة2018 
اسم املناقصة/رشاء االطارات للورشة املركزية 

تدع�و مديري�ة بلدية كرك�وك الرشكات م�ن ذوي الخرة واالختص�اص املعلنني من 
الدرج�ة العارشة فما ف�وق الراغبني باالش�راك يف املناقصة الرسي�ه اعاه مراجعه 
مق�ر الدائرة للحصول عىل املس�تندات واوراق املناقصة لق�اء مبلغ قدره)50,000(

خمس�ون الف دينار عراق�ي غر قابل للرد ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور 
النرش واالعان عىل ان تودع العطاءات يف الصندوق الخاص بذلك يف مقر الدائرة داخل 
ظ�رف مختوم مع نس�خة مصورة من العط�اء يف موعد اقص�اه الثانية عرش ظهرا 
من دوام الرس�مي ليوم الثاثاء املص�ادف2018/10/30 علما ان املرشوع اعاه من 

تخصيصات ميزانية البلدية 
املستمسكات املطلوبة// 

1- هوي�ة غرف�ة التجارة/صادرة م�ن وزارة التجارة العراقية ناف�ذة درجة ثالثة او 
هوي�ة غرفة التج�ارة /صادرة من وزارة التج�ارة اقليم كوردس�تان نافذة وبنفس 
درجة التصنيف اعاه   2-كتاب براءة ذمة من الرضيبة لعام2018 نافذه  ومعنونة 

اىل مديرية بلدية كركوك 
وبنس�خة اصلية او مصورة تصدق بعد االحالة 3-صك مصدق او كفالة مرصفية او 
خطاب ضمان مع قيام املرصف الذي حرر خطاب الضمان بارس�ال نسخة مصورة 
من خطاب الضمان فور اصدارها بكتاب )رسي وشخيص( معنون اىل قسم القانونية 
/وحدة العقود يف املديرية حرصا مؤيدة صحه صدور خطاب الضمان االصيل وبمبلغ 
)1%( من كلفة التخمينية املخصصة الغراض االحالة نافذ ملدة ثاثة اش�هر وثمانية 
وعرشون يوما من تاريخ غلق املناقصة 4- وصل اقتناء العطاء 5-مدة نفاذ العطاءات 
لثاثة اش�هر اعتبارا م�ن تاريخ غلق املناقصة 6-التوقيع عىل اس�تمارة العطاء بعد 
تدوين س�عر العطاء 7-الدائرة غر ملزمة بقبول اوطا العطاءات 8-يهمل اي عطاء 
غر مس�تويف للرشوط 9-عىل مقدم�ي العطاءات بيان مؤه�ات الجهاز الفني فيها 
االختصاصني املتفرغني وغر املتفرغني 10-املستمس�كات التي ال يمكن استكمالها 
)هوي�ة تصني�ف املقاولني او ال�رشكات /تامين�ات اولية( 11-تقدي�م عقد رشاكة 
مصدقة من كاتب العدل يف حال اش�راك رشكتني او اكث�ر بعطاء واحد 12-جلب ما 
يؤيد حجب البطاقة التموينية 13-عىل الرشكات ملئ جدول الكميات بش�كل واضح 
رقما وكتابة 14-اليجوز ملئ جدول الكميات بلونني وبخافه س�يتم استبعادهم من 
املناقص�ة 15-مدة تنفيذ العم�ل 30يوما 16-كلفة امل�رشوع )53,460,000( ثاثة 

وخمسون مليون واربعمائة وستون الف دينار 
ماحظة// 

1-حضور املؤتمر لاجابة عىل االستفس�ارات بتاري�خ2018/10/23 املصادف يوم 
االربعاء الساعه العارشة صباحا يف بلدية كركوك 

2-استبعاد عطاء الذي ال يقل او يزيد عن 20% من الكلفة التخمينية للمرشوع

العدد/16896 
التاريخ/2018/10/15

العدد/16895 
التاريخ/2018/10/15 

رسدار عيل حسن 
مدير بلدية كركوك

رسدار عيل حسن 
مدير بلدية كركوك

اعالن مزايدةمديرية زراعة صالح الدين
تعل�ن مديرية زراعه ص�اح الدين عن تأجر املس�احات املدرجه تفاصيله�ا ادناه وفق 
اح�كام القانون )35 لس�نة 1983( و قان�ون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21 لس�نة 
2013 /املع�دل( فعىل الراغب�ني بالتأجر الحضور اىل مقر املديري�ة زراعة   صاح الدين   

الساعة )10( صباحا مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 
)20% ( م�ن القيم�ة التقديري�ة ويتحم�ل م�ن ترس�و عليه املزاي�دة مصاري�ف واجور  
النرش وس�تجري املزاي�دة يوم الثاثني اعتبارا من اليوم الت�ايل لنرش االعان يف الصحيفة 

الرسمية

اوصاف التخمين بالدينارالمساحة بالدونمالمقاطعةالقطعةت
االرض

زراعية4800/دينار7,5/دونم11/جلوديات168/8
زراعية4800/دينار7,5/دونم11/جلوديات268/8
زراعية700/دينار50/دونم23/الجزيرة314/1
زراعية600/دينار25/دونم23/الجزيرة414/1
زراعية600/دينار25/دونم23/الجزيرة514/1
زراعية700دينار100/دونم23/الجزيرة614/1
زراعية3600/دينار5 /دونم16/  حليبس78/61
زراعية3600/دينار21/دونم8/قناطر ابو الحسن810/77
زراعية3600/دينار9,5/دونم5/طوير9174/1
زراعية3000/دينار5/دونم3/عوارة10108
زراعية3000/دينار16,6/دونم38/تلول شكر1172
زراعية3000/دينار10/دونم38/تلول شكر1272

27/  حاوي البو 13122
زراعية3000/دينار3/دونمفراح 

سعد كامل تركي 
رئيس مهندسني زراعيني

مدير زراعة صالح الدن

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف بغداد / الكرخ 

االتحادية  
محكمة بداءة الكاظمية
العدد / 571/ب/2018

التاريخ : 2018/10/14

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / كري�م عب�ود كاظم 

حسني
اقام املدعي)امني بغداد اضافة لوظيفته(  
الدع�وى البدائية  املرقم�ة اعاه يطلب 
فيها ابطال قيد العقار املرقم 12947/5 
م22 صابيات ( وملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح املبلغ القائم بالتبليغ وتأييد 
املجلس البلدي عليه تقرر تبليغك اعانا 
بصحيفت�ني محليت�ني للحض�ور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 
يوم 2018/10/22 الس�اعة التاس�عة  
صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون

 دائرة الكاتب العدل يف الباب الرشقي

اعالن
ادناه االنذار املسر من قبل دائرتنا بواسطة دائرة الكاتب العدل يف الباب 
الرشقي املحرم بالعدد 25147 يف 2018/9/25 واملوجه اىل السيد )نهلة 
طالب حسني( الوكالة املرقمة 12282 يف 2018/8/7 العنوان : م 326 ز 

21 د2 
وملجهولية محل االقامة تقرر نرشه يف الصحف املحلية 

جهة انذار :
نظرا لتجاوزك�م عىل القطعة املرقم�ة  )2734/68/ 22( راغبة خاتون 
للف�رة م�ن 2016/1/8 ولغاية ازال�ة التجاوز بتاري�خ 2017/12/13 
وبذلك يرتب بذمتكم  مبلغا قدره )5,304,000( خمسة مليون وثاثمائة 

واربعة الف دينار كأجر مثل للمدة املذكورة اعاه
لذا ننذركم برضورة مراجعة الدائرة وتسديد املبلغ املرتب بذمتكم وخال 
م�دة اقصاها )14( يوم من تاري�خ تبلغكم بهذا االنذار وبخافه س�يتم 
اتخاذ كافة االجراءات القانونية بحقكم استنادا  لقانون تحصيل الديون 

الحكومية رقم 56 لسنة 1977 

بموجب الوكالة املرقمةNS  / 122821 يف 2018/8 والصادرة من امانة بغداد 
واملعرف بهوية امانة بغداد املرقمة 1222 - 6 بغداد / ساحة الخاني

 3L / 2018 اعالن متديد املناقصة
ننوه بان تم تمدي�د موعد غلق املناقصة 
املرقم�ة 3L  / 2018 والخاص�ة بتجهيز 

كويات حديد بليت  قاعدة وواقية 
بتاري�خ  ليصب�ح   2018/10/17 م�ن 

2018/10/23
لذا اقتىض التنويه

العدد العمومي : 26132
السجل : 131

التاريخ 2018/10/4

املنذر / امني بغداد /اضافة لوظيفته 
وكيله املحامي / امحد مظهر بادي
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عامد حممد يوضح حقيقة ترشحه 
وزيرًا للشباب

              المستقبل العراقي/ متابعة

أوضح العب منتخب العراق الدويل السابق، 
حقيق�ة األنباء عن ترش�يحه ملنصب وزير 
الشباب والرياضة يف الحكومة املقبلة.وقال 
عماد محمد املدرب الكروي ان »ترش�يحي 
ملنص�ب وزارة الش�باب كالم أس�معه فقط 
يف مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي وال يوجد 
يش رس�مي، وإذا كان البلد يطلبنا للخدمة 
فس�يكون تكليفاً« مس�تدركاً »لك�ن أؤكد 
بش�كل جازم لنه ال يوجد اي يشء رس�مي 
ببمث�ل ه�ذا الرتش�يح«.وأكد، ان »العم�ل 
خ�رة  اىل  ويحت�اج  كب�ر  عم�ل  األداري 
ومستش�ارين« مبين�اً، إن »وزارة الش�باب 
وتطوي�ر  األلع�اب  م�ن  العدي�د  تحتض�ن 
املالع�ب  وإدارة  ع�ام  بش�كل  الرياض�ة 

واملنش�آت ونحن جاهزون للمنصب«.وعن 
مباراة العراق والس�عودية اليوم يف البطولة 
الرباعي�ة ق�ال محمد »نحن بفك�ر تدريبي 
جديد وعىل الجميع ان يصر عىل هذا الفكر 
وكل الالعبني اآلن هم تحت االختبار« مبينا 
ان »املنتخب لم يقدم املستوى املطلوب أمام 
االرجنت�ني وعىل الجميع ان يصر ويس�اند 

املنتخب«.
وأض�اف »حت�ى اآلن اليوج�د تط�ور ب�اداء 
املنتخ�ب كباقي املنتخبات الخليجية، وعلينا 
االهتمام ب�دوري الفئ�ات العمرية والدوري 
املمت�از وكذل�ك بتنظيم�ه ه�ذه الدوري�ات 
وتطوي�ر التحكيم«.وتاب�ع محم�د »اذا ل�م 
نؤسس لهذا التطوير فسنرتاجع بشكل أكر 
مما عليه اآلن« مبينا ان »التشكيلة وأختيار 
الالعب�ني وتكتي�ك اللع�ب أم�ام األرجنت�ني 

كان خط�أ« مش�را اىل ان »بع�ض الالعبني 
ال يس�تحقون اللع�ب باملنتخ�ب النه�م يف 

أنديتهم يجلسون عىل دكة األحتياط«.
ون�وه اىل، ان »املنتخ�ب الس�عودي 
املح�ي  دوري�ه  بفع�ل  متط�ور 
وإس�تقطاب املحرتف�ني« مضيفا 
يفتق�دون  الع�راق  »العب�ي  ان 
اىل الخ�رة املطلوبة«.وع�ن رأي�ه 

برابط�ة العبيني القدام�ى والرواد، 
ق�ال محم�د ان »خروجي م�ن الرابطة 

بسبب عدم إمكانية تقديم يشء، ويونس 
محمود }رئيس الرابطة{، غر صاحب 

قرار وأحد أس�باب جم�ود الرابطة 
}محم�ود{  تف�رغ  ع�دم  ه�و 

وإنش�غاله يف التحليل بقناة 
كاس القطرية«.

كوتشيلني يعتزل دوليًا ويلوم ديشامب
            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلن املدافع الفرنيس، لوران كوتش�يلني، 
اعتزاله اللعب الدويل، مس�اء اليوم األحد، 
موجًه�ا اللوم لديديي�ه ديش�امب، املدير 

الفني للديوك.
 »+Canal« قن�اة  م�ع  مقابل�ة  وخ�الل 
الفرنس�ية، قال نجم آرسنال، بعدما أعلن 
اعتزال�ه الدويل: »ديش�امب اتصل بي مرة 
واحدة، بمناس�بة عيد ميالدي يف سبتمر، 

ولم يفعل غر ذلك«.
م�ن  الكث�ر  يف  ظن�ي  »خ�اب  وواص�ل: 
األش�خاص، ولي�س املدرب فق�ط، واألمر 

يبدو كأنه رضبة قوية عىل رأيس«.
وأض�اف: »تتويج فرنس�ا ب�كأس العالم 
سبب يل رضًرا نفسًيا، أكثر من اإلصابة«، 
يف إش�ارة إىل غياب�ه عن املنتخ�ب حينها، 
بع�د إصابت�ه يف وت�ر العرق�وب، خ�الل 
مواجهة آرسنال وأتلتيكو مدريد، لحساب 
إياب قبل نهائي الدوري األوروبي للموسم 

املايض.
وتابع كوتشيلني )33 عاًما(: »أعقتد أنني 
قدمت كل ما بوس�عي لفرنسا.. ولعبت 2 
ي�ورو وكأس عال�م، فرنس�ا لديه�ا جيل 
عظيم، وإصابتي ال تغر قراري.. املنتخب 

بالنسبة يل انتهى«.
وأت�م بقوله: »حني تك�ون يف حالة جيدة، 
يك�ون لديك الكثر م�ن األصدقاء.. وحني 
تك�ون ُمصاًب�ا، بعد فرتة م�ن الوقت يتم 

نسيانك«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يفّكر مانشسرت يونايتد يف السماح لالعبه الشاب، بالرحيل إىل فريق آخر عىل سبيل 
اإلعارة، يف فرتة االنتقاالت الش�توية املقبلة.ويعاني الالعب البالغ من العمر 21 
عاما، اإلس�كتلندي س�كوت ماكتوميناي، لحجز مكان له يف تش�كيلة املدّرب 
جوزيه مورينيو هذا املوس�م، كما أّنه لعب أحيان�ا يف غر مركزه، من خالل 
العودة ملس�اندة الخط الخلفي.وكان ماكتوميناي حص�ل عىل اهتمام ليدز 
يونايتد وأس�تون فيال، س�ابقا، لكن مانشس�رت يونايتد رفض التخّي عنه.

بيد أن صحيفة »ذا صن«، أشارت عر موقعها اإللكرتوني، إىل عدم ممانعة 
موريني�و إعارة ماكتوميناي، ونقلت عن مصدر مقرّب من 
»أولد ترافورد« قوله: »س�كوت مطل�وب من عّدة أندية 
وهن�اك عروض عىل الطاولة من�ذ اآلن، النادي ليس 
معارضا تماما لفك�رة رحيله، كان هناك الكثر 

من االهتمام به يف الصيف«.
وأضاف املصدر: »جوزيه من أكثر املعجبني 
بالالعب، رغم ترصيحاته السابقة حول 
افتقاده للثقة، ما زال لإلس�كتلندي 
الفك�رة  لك�ن  هن�ا،  مس�تقبل 
تتمحور حول إمكانية حصوله 
عىل وقت أكثر للعب من أجل 
تطوي�ر قدرات�ه وإبعاده 

قليال عن األضواء«.
موريني�و  وكان 
انتق�د ماكتوميناي 
علن�ا بع�د املباراة 
فاز  التي  األخرة 
يونايت�د  فيه�ا 
ع�ىل نيوكاس�ل 
3-2 يوم السبت 
املايض، مبّينا أّنه 
رّبما أخّط�ا بإرشاكه واملهاجم 
ماركوس راشفورد، لفشلهما 
الضغ�وط  م�ع  التعام�ل  يف 

املحيطة.

مورينيو ال يامنع إعارة العب 
مانشسرت يونايتد

            المستقبل العراقي / متابعة
 

تح�دث جورجي�و برينيتي، مدي�ر نادي جن�وى، عن 
اهتمام كبار أوروبا، بضم كريس�توف بياتيك، مهاجم 

الفريق اإليطايل.
وج�ذب بياتي�ك، أنظ�ار باي�رن ميون�خ وبوروس�يا 
دورتموند وبرش�لونة ويوفنتوس، بعد تصدره جدول 
هدايف الكالتشيو برصيد 9 أهداف، بعد مرور 8 جوالت 

من عمر الكالتشيو.
وقال برينيت�ي، يف ترصيحات نرشتها صحيفة توتو 
س�بورت »بياتيك مهاجم مختلف عن كافة الالعبني 
الذي�ن تواج�دوا يف الفريق، فه�و يذكرني بمهاجمي 

القرن العرشين«. 
وعند س�ؤاله عن اهتمام بايرن ميونخ ودورتموند، 
أج�اب مدير جنوى »كان يتوجب علينا منح كش�ايف 
إس����بانيا 

 ، ني�ا ملا أ و
فرص������ة 

التواج�د داخ�ل 
لويج���ي  ملعب 
فراريس مؤخرًا«.

»بي�اتي��ك  وأردف 
يتمت���ع أيض��ً�ا 
أندية  باهتم���ام 
ل�كن  الكالتشي�و، 
البولندي  املهاج�م 
جنوى  مع  سيظل 
حت���ى نهاي���ة 
وأت��م  املوس�م«. 
»جن�وى لم يحدد 
سعر بيع بياتيك 
اآلن،  ح�ت���ى 
يج�ب أن ُنقيم 
تطوره،  مدى 
وس�ن���حدد 
ثم�ن  الحًق�ا 
التخل�ي ع�ن 

خدماته«.

مدير جنوى: لـم نحدد سعر 
بياتيك حتى اآلن

            المستقبل العراقي/ وكاالت

حدد اإليطايل فابيو كابيلو، املدرب السابق لريال 
مدري�د ويوفنت�وس، البدي�ل األنس�ب لتعويض 
الرتغايل كريس�تيانو رونالدو يف صفوف امللكي.

وق�ال كابيلو يف مقابلة مع إذاع�ة »راديو راي« 
اإليطالي�ة، الي�وم: »أن�ا ُمش�جع ملهاج�م إن�رت 
ميالن، ماورو إيكاردي، ولو كنت يف ريال مدريد 
لتعاق�دت معه يف الحال، فه�و العب متخصص 
داخل منطقة الجزاء، كما كان رونالدو يف الفرتة 
األخرة«.وأض�اف املدرب الذي حص�د بطولتني 

للدوري اإلس�باني مع املرينجي يف عامي 1997 
و2007: »إن�ه الع�ب ي�رى املرمى ويش�عر به، 
ومن القالئل الذين يعلمون كيفية التحرك داخل 
منطقة الج�زاء، وإذا وضعت ل�ه 3 كرات داخل 

املنطقة سيسجلهم جميعا«.
ويش�ارك إيكاردي، الذي بدأ مس�رته باللعب يف 
صفوف ناش�ئي برش�لونة، مع إن�رت ميالن منذ 
عام 2013، ونجح يف تحقيق لقب هداف الدوري 
اإليط�ايل مرت�ني يف موس�مي )2015-2014(، 
برصيد 22 هدف�ا، و)2017-2018( برصيد 29 

هدفا.

كابيلو حيدد خليفة رونالدو 
يف ريال مدريد

            المستقبل العراقي/ وكاالت

طالب لوثار ماتيوس، نجم أملانيا وبايرن ميونخ الس�ابق، مدرب 
منتخب املاكينات يواكيم لوف، برضورة استبعاد الحارس مانويل 
نوير من التشكيلة األساسية للمانشافت.وكتب ماتيوس، يف مقاله 
عىل شبكة »سكاي سبورت«: »يبدو أن نوير بعيدا عن مستواه يف 
الوقت الراهن، بعد عودته من إصابته الخطرة التي لحقت به من 
قبل، حيث إنه لم يتمكن من اس�تعادة مس�تواه«.وحث ماتيوس 
مدرب املانش�افت عىل إسناد مهمة حراسة عرين املنتخب األملاني 
ملارك أندريه تر ش�تيجن، مش�را إىل ظهوره مع فريقه برشلونة 
بمس�توى رائع، إال أن�ه ال يحصل عىل الفرصة، طامل�ا تواجد نوير.

ووج�ه الع�ب باي�رن ميونخ األس�بق الل�وم إىل أصح�اب الخرات يف 
املنتخ�ب األملاني، أمثال توني كروس، ماتس هوميلز وجروم بواتنج، 
لعدم قيامهم بدورهم، كما انتقد التش�كيلة التي يعتمد عليها لوف يف 
اآلون�ة األخرة.يذكر أن منتخب أملانيا يعاني من أزمة س�وء النتائج، ال 
سيما بعد اإلخفاق يف كأس العالم، قبل الهزيمة أمام هولندا )3-0(، 

السبت املايض، يف دوري األمم األوروبية.

ماتيوس يطالب لوف 
بإقصاء نوير

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أنص�ف الكرواتي ل�وكا مودريت�ش، العب ريال 
مدري�د اإلس�باني، زميل�ه الس�ابق، الرتغ�ايل 
كريس�تيانو رونال�دو، نج�م يوفنت�وس، ع�ىل 
الفرن�يس كيلي�ان مبابي، موهبة باريس س�ان 
جرمان.وقال مودريتش، يف ترصيحات نرشتها 
صحيفة موندو ديبورتيفو اإلسبانية »املستقبل 

الرائع ينتظر مبابي يف عالم كرة القدم«.
وعن املقارن�ة بني كريس�تيانو ومبابي، أوضح 

لوكا »رونالدو العب فوق ذلك بكثر«.
وختم أفضل العب يف العالم لسنة 2018، حديثه 
بقول�ه »كن�ت أود أن ألع�ب بجانب زي�ن الدين 
زيدان«.ون�ال مودريت�ش، جائ�زة أفضل العب 
يف موندي�ال روس�يا، بعدما ق�اد منتخب بالده 
لوصاف�ة كأس العال�م، بع�د الخس�ارة 2-4 يف 
املب�اراة النهائية أمام نظ�ره الفرنيس.وبفضل 

امليدالي�ة الفضية ملوندي�ال 2018، حصد النجم 
الكروات�ي، جائزت�ي أفضل العب عىل مس�توى 
العال�م وق�ارة أوروبا، متفوًقا عىل كريس�تيانو 

رونالدو ومحمد صالح.

مودريتش ينصف رونالدو 
عىل حساب مبايب

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ك�د األملان�ي تون�ي ك�روس، أنَّه لي�س قلًق�ا من 
النتائ�ج األخرة التي حققها ري�ال مدريد بالليجا، 
ودوري أبط�ال أوروبا، حيث لم يف�ز الفريق يف آخر 

4 مباريات.
وقال ك�روس يف ترصيحات نقلته�ا صحيفة »ماركا« 
اإلس�بانية، الي�وم: »أمامن�ا تحٍد لعكس ه�ذا الوضع، 

ال يهمني م�ا يحدث. لقد مررنا بمث�ل هذه املرحلة يف 
السابق«.وعن موقعه الدفاعي يف وسط امللعب يف خطة 
م�درب ريال مدريد، جولني لوبيتيج�ي، أوضح: »أحب 

اللعب يف هذا املكان، لكنني لست كاسيمرو«.
وحول املنتخب األملاني ومش�اركة جوش�وا كيميتش، 
يف هذا املركز، قال: »لقد لعب )جوش�وا( مرتني بشكل 
جيد مع أملانيا. إنه نموذج جيد للمس�تقبل، وأعتقد أنه 
يمكن اس�تخدامه بانتظام«.وبش�أن االنتقادات التي 

وجهها مايكل باالك، نجم املانش�افت السابق، لالتحاد 
األملان�ي بس�بب بقاء امل�درب يواكيم ل�وف، بعد خيبة 
املوندي�ال، قال: »دائًما س�يكون هن�اك آراء مختلفة، 
هن�اك أش�خاص يعتقدون أن�ه يجب التغي�ر بعد أي 

نجاح كبر، وآخرون يعتقدون العكس بعد الفشل«.
وخت�م: »أعتقد أن املدرب يمكن�ه العثور عىل محفزات 
جديدة، لوف قادر عىل ذلك وأنا مقتنع بأننا نس�تطيع 

فعل ذلك بشكل جيد«.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أياك�س  ن�ادي  مس�ؤولو  يعان�ي 
م�ن  الهولن�دي،  أمس�رتدام 
كب�ار  مالحق�ة 
األوروبية،  األندية 
الفري�ق،  لنج�وم 
ف�رتة  اق�رتاب  م�ع 

االنتق�االت الش�توية.وذكرت صحيف�ة 
أن  اإلس�بانية،  ديبورتيف�و«  »مون�دو 
باريس س�ان جرمان الفرنيس، يعتزم 
التعاقد مع فرينكي دي يونج وماتياس 
دي ليج�ت، ثنائي أياكس، وهو ما يمثل 
خطرا كبرا عىل برش�لونة، الذي يرغب 
يف ض�م الثنائي.وأضاف�ت أن تطور دي 
ليجت ودي يونج املس�تمر، ال يمر دون 

أن يالحظ�ه كب�ار أوروب�ا، موضحة أن 
الفريق الفرنيس تح�رك بالفعل ملحاولة 
الظفر بالصفق�ة الثنائية، يف ظل القوة 
املالية التي يتمتع بها.وأشارت الصحيفة 
إىل أن النادي الكتالوني قلق من أن رغبة 
بي إس جي يف ضم العبي أياكس، ما قد 
يتسبب يف رفع تكلفة الصفقتني بشكل 
كبر، مضيف�ة أن الن�ادي الهولندي لن 

يف�وت الفرصة لالس�تفادة من الحرب 
املحتمل�ة ب�ني برش�لونة وباريس، وقد 
يحول األمر إىل م�زاد علني لبيع العبيه.

وأردف�ت أن البارس�ا يتمت�ع بميزة عىل 
باريس وغرها من املنافسني املحتملني، 
التواج�د  الالعب�ني يف  تتمث�ل يف رغب�ة 

بالكامب نو.

كروس: لست كاسيمريو

أموال باريس سان جريمان تقلق برشلونة

             المستقبل العراقي / وكاالت

عل�ق امل�درب األرجنتين�ي أنخي�ل كاب�ا، عىل 
ترصيحات األسطورة دييجو مارادونا، التي 
هاجم فيها قائد برش�لونة ليونيل مييس، 
بسبب غيابه عن منتخب التانجو مؤخرا.

وكان مارادونا قد رصح قبل أيام، بأنه 
إذا كان مدربا لأللبيسيليستي فسوف 
للمنتخب،  يدع�و مي�يس لالنضم�ام 

ولكنه ل�ن يكون قائ�دا مرة أخ�رى، قائال: »ال 
ج�دوى من ذلك، لقد كان يدخل دورة املياه 20 

مرة قبل املباريات«.
ونقلت صحيفة »ماركا« ترصيحات كابا، الذي 
س�بق وأن درب عدة ف�رق يف األرجنتني، أبرزها 
ريفربليت، حيث داف�ع عن نجم البلوجرانا بعد 
هج�وم مارادون�ا عليه.وق�ال كابا: »أن�ا أتفق 
معه، ولكن�ه ليس مضطرا إلهان�ة مييس، هو 
أفض�ل العب ع�ىل كوك�ب األرض، أم�ا البقية 

فقد ظهروا بفضل التس�ويق«.وأضاف: »بدون 
مييس، برشلونة س�وف يكون يف املركز العارش 
بالليج�ا. ه�و ينقذهم يف العديد م�ن املباريات، 
فق�د ش�ارك يف إح�راز 10 م�ن أص�ل 19 هدفا 
لفريق�ه، بتس�جيله 6 وصناعت�ه 4 آخري�ن«.

وح�ول مص�ر مقعد املدي�ر الفن�ي للمنتخب، 
اختتم ترصيحاته: »سكالوني ليس لديه الخرة 
الكافية لقيادة املنتخب. ماوريس�يو بوكيتيتنو 

هو املفضل لدي«.

مدرب أرجنتيني: برشلونة بدون مييس سيحتل املركز العارش
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آبل توفر مسلسالت وأفالم جمانية
ذك�ر موقع »CNBC« أن آب�ل تعمل منذ مدة عىل تطوير موقع خاص 

يوفر مشاهدة األفالم واملسلسالت املجانية ملستخدمي أجهزتها.
وأوضح املوقع أن األفالم واملسلسالت التي ستطرحها الرشكة ستكون 
متوف�رة ليس عىل موقعها فقط، بل س�تعمل يف العديد من الخدمات 

.»Starz»و »HBO« �والتطبيقات األخرى ك
وبالرغ�م م�ن أن آبل لم تدل بأية ترصيحات رس�مية حول املوضوع، 
إال أن الترسيبات تش�ر إىل أن التطبيق س�يظهر أوائ�ل العام القادم، 
وستكون محتوياته مجانية بالكامل يف األشهر أو حتى السنوات األوىل 
م�ن عمله، وبعدها من املحتمل أن تصبح بعض األفالم واملسلس�الت 
مدفوعة، وخصوصا تلك التي س�تظهر يف نفس الوقت الذي ستعرض 

فيه يف صاالت السينما العاملية.
وتسعى آبل لطرح هذه امليزات لتدخل املنافسة يف األسواق مع غوغل 
وسامسونغ وباقي الرشكات التي تملك تطبيقاتها الخاصة ملشاهدة 

األفالم عرب اإلنرتنت.

سما حسن الحقوقي ماجد الحسناوي
محزن�ٌة الصور التي نقلتها وس�ائل اإلعالم للمعلمني خصوصاً، واملوظفني 
عموماً، التابعني لوكالة غوث وتش�غيل الالجئني الفلس�طينيني )أونروا( يف 
أثناء اعتصاماته�م واحتجاجاتهم عىل فصل بعضهم، وتقليص حقوقهم، 
موظف�ني تابع�ني لها، وه�ي الهيئة الدولي�ة الوحيدة التي ُتعنى بش�ؤون 
الالجئني الفلسطينيني. وقد أنشئت خصيصا لهم تزامنا مع نكبة فلسطني، 
ف�ال الجئ ُينكر أن خدم�ات »أونروا« قد ترافقت م�ع مراحل حياتنا، نحن 
الالجئ�ني، بدًءا من والدة الالجئ، وتس�جيله يف مركز صحة قريب من بيت 
عائلت�ه، يف املخيم، وم�رورا بالخدمات التعليمية، حتى الصف التاس�ع، ثم 
املعون�ات العينية التي تتس�لَّمها عائلُت�ه؛ لكي تقيم أَوده�ا فقط، وممثلًة 
بالطحني واألرز والس�كر وما ش�ابه، ويطلق عليها »مس�اعدة بدل غذاء«، 
لكنه�ا اليوم أصبحت تقبض يدها املبس�وطة، وف�ق مخطٍط إلنهاء قضية 
ب  الالجئ�ني.  فف�ي وقٍت ُيحتفل بالي�وم العاملي للمعلم، ف�إن القلق والرتقُّ
يم�آن قلوب املعلم�ني الفلس�طينيني، يف مناطق عمليات الوكال�ة الدولية 
إلغاثة الالجئني الفلس�طينيني وتشغيلهم، سورية ولبنان واألردن والضفة 
الغربي�ة وقطاع غزة، من منطلق ملس�هم الخطوات املتس�ارعة لتقليصات 
في الط�وارئ، والتي تن�درج تحت  »أون�روا« الت�ي طال�ت املعلم�ني وموظَّ
ى املَساعي الخفيَّة التي تقوم بها الدول الكربى، وخصوصا الواليات  مس�مَّ
املتح�دة األمركي�ة للتخلُّص من الش�اهد األس�ايس األول ع�ىل قضية حقِّ 
ع الدائ�م بالعجز املايل، فيما  الع�ودة والالجئني الفلس�طينيني، وذلك بالتذرُّ
يبلغ العجز الس�نوي يف موازنة »أونروا« مائة مليون دوالر س�نويا، والدعم 
األمركي لها يبلغ ما نسبته 70%، ما يعني أن الواليات املتحدة هي ذات اليد 
ع إدارة الرئيس األمركي،  الطوىل يف وجود »أونروا«، واس�تمرارها، أو بت�ذرُّ
دونال�د ترام�ب، بحاجة املنظمة األممي�ة إىل إصالحات، ولك�ن فعليا بدأت 
األزمة الحقيقية لها بعد اتفاق أوس�لو، والغرض الواضح من ذلك سيايّس، 
إلغاء قضية الالجئني بإلغاء خدم�ات »أونروا« لهم، وتحويل تلك الخدمات 

واألعباء إىل السلطة الفلسطينية، والدول العربية املضيفة.. 
ومع هذه اإلجراءات القاس�ية بح�قِّ املوظفني الالجئ�ني، ترتفع األصوات 
املطالب�ة بع�دم تعريب »أونروا«، بنق�ل دعمها إىل ال�دول العربية؛ ألن دعم 
الدول العربية، منذ بداية تأسيس الوكالة، ال يساوي شيئا، أمام دعم الدول 
الك�ربى )7% م�ن موازنتها(، ولذلك يجب أن تك�ون املطالبة بأن يأتي دعم 
»أونروا« من خالل اعتماد حصة مالية لها من امليزانية العامة لألمم املتحدة، 

وليس بانتظار عطف الدول املانحة، وتربُّعاتها املتقّطعة واملسّيسة. 
كان املعلم الفلس�طينيُّ وال يزال ذا مكانة عالي�ة وَمهيبة، حيث نظرُتنا إىل 
املعل�م الذي يعم�ل تحت راية األمم املتحدة الزرقاء، وكأنه ناطق باس�مها. 
ويف ذاكرتن�ا جميعا أس�ماٌء مضيئة ملعلم�ني من معلِّمي »أون�روا« ال نزال 
نتش�دَّق بفضله�م ومكانته�م، وامتداد دوره�م يف حياتنا، م�ن التعليم إىل 
نا أن  الرتبي�ة؛ ما يدعون�ا إىل أن نوقف دموعهم التي رأيناه�ا، والتي ال يرّسُّ
ُيهان�وا، وُيَهدَّدوا، م�ع ما منحوه لنا، حتى خارج نطاق املدرس�ة. ومثاال، 
ترّبع زوجان فلسطينيان وصال إىل سنِّ التقاعد، وحصال عىل مكافأة نهاية 
الخدم�ة يف م�دارس »أون�روا«، بكلِّ ما حص�ال عليه من م�ال لصالح أبناء 

املخيم الذي يقطنان فيه، يف وسط قطاع غزة.

إن الجرائ�م الت�ي ارتكبته�ا ه�ذه اململكة املاس�ونية امتداد 
لجرائ�م الصهيونية بحق العرب واملس�لمني من ذبح وارهاب 
وتفجر وأدواتها من عصابات اإلرهاب كالوهابية والدواعش 
والقاعدة والنرصة والبوكوحرام يف نيجريا وحركة الش�باب 
الصوم�ايل.. ال�خ، لتدم�ر الش�عوب وه�دم أركان البلدان يف 
أنحاء املعمورة من باكس�تان وأفغانس�تان والعراق وسوريا 
ونيجري�ا والصوم�ال اىل اليمن، واملتابع أن أس�اليب النظام 
الس�عودي كأس�اليب الصهيون�ي يس�تند إىل عوام�ل دينية 
وطائفي�ة وعنرصي�ة لتحقي�ق الهدف حتى ل�و تعارض مع 
املعاي�ر األخالقية فالعائلة الس�عودية ال تس�تند إىل العروبة 
واإلس�الم إال بالش�كل والرس�م وجوهره�ا خدم�ًة ألع�داء 
اإلس�الم بأفكارهم وأفعالهم لهدم وتمزيق املس�لمني مقابل 
قيام الصهيونية لرتميم عروش�هم وخيمه�م املهرتئة أرتمت 
بأحض�ان بريطانيا عندما كانت دولة عظمى وأصبحت فيما 
بعد عبداً مطيع ألسيادهم األمريكان ومن املتابع لألحداث أن 
أمريكا تصنع األنظمة وعند االنتهاء منهم ترميهم يف س�وق 
الخردة ليواجهوا مصرهم األس�ود وحسب مصالحهم اآلنية 
دون األهتمام بغر ذلك، أين الطاغية املس�تبد يف العراق وأين 
ش�اه إيران وأي�ن بناظر بوتو يف باكس�تان وأخ�راً حماقة 
وته�ور النظ�ام الس�عودي بما يس�مى عاصف�ة الحزم عىل 
شعب اليمن الفقر لغرض تحقيق يشء عىل الواقع وهذا من 
املستحيل لتثبت هذه اململكة بأنها الدولة القوية التي يحسب 
لها حساب بعد انكماش دورها وخسارتها يف أكثر من موقع 
بعد تغذية اإلجرام واإلرهاب يف العراق وسوريا واليمن ولبنان 
وأخراً ارتطمت بصخور اليمن وما حققته وجنته غر الدمار 
واإلبادة الرببرية وذبح الشيوخ واألطفال والنساء كما فعلته 
الصهيوني�ة م�ن جرائم يف غ�زة ولبنان، ومن أس�باب توقف 
هذه الحملة الرببرية الس�عودية أوالً لصمود الشعب اليمني 
ورفض الهيمنة الس�عودية وموقف الشعب اإليراني املسؤول 
والدبلوماسية اإليرانية الحكيمة والرشفاء واألحرار يف العالم 
وب�دأت األصوات ترتفع عالياً لهمجية عاصفة الخزي والعار 
مما يش�كل تهديد له�ذه العائل�ة املتهالكة وم�ا خلفته من 
كراهية حيال النظام العربي الس�عودي واملعادلة املستقبلية 
تتغ�ر برفض اليمن الهيمنة الس�عودية وإىل األب�د بعد إزالة 
الغطاء ع�ن مملكة الرع�ب واإلجرام ونواياه�ا اإلرهابية ... 
هنيئاً للش�عب اليمني األنتصار بصموده األسطوري والصرب 

االسرتاتيجي الذي كبح تحالف اإلجرام وعاصفة الهزائم. 

ح�ذرت دراس�ة جديدة م�ن أن تلوث 
الهواء والتعرض ملستويات عالية من 
الجس�يمات الص�ادرة ع�ن محطات 
تولي�د الطاق�ة، يزيدان م�ن مخاطر 
اإلصاب�ة برسطان الفم ل�دى الرجال 
بأكث�ر م�ن 40%. وعىل الرغ�م من أن 
عوامل الخطر املعروفة تشمل التدخني 
ورشب الكحول ومضغ »اللبان«، إال أن 
التعرض للمعادن الثقيلة واالنبعاثات 
النباتي�ة الكيميائية، ي�ؤدي إىل تطور 
املرض الخط�ر. ويقول فريق البحث 
 Quest Diagnostics Nichols يف معهد
بوالي�ة كاليفورني�ا، إن النتائ�ج التي 

توص�ل إليها تعت�رب األوىل من نوعه�ا يف مجال 
الربط بني جس�يمات اله�واء امللوثة ورسطان 
الفم، ويمكن أن تكون املستويات املرتفعة من 
األوزون، املكون الرئي�ي للضباب الدخاني يف 
املناط�ق الحرضية، العامل األس�ايس لإلصابة 
بيان�ات  قواع�د  الباحث�ون  ودرس  بامل�رض. 
نوعية اله�واء والرسطان والصح�ة والتأمني. 
وقاموا بتحليل مس�تويات امللوث�ات املختلفة، 
بم�ا يف ذلك أول أكس�يد الكربون وأول أكس�يد 
النيرتوجني وثاني أكس�يد النيرتوجني، وكذلك 

األوزون وثاني أكس�يد الكربي�ت، وذلك يف عام 
2009 ضم�ن 66 محط�ة مراقب�ة يف تاي�وان. 
وفحص الباحثون السجالت الصحية ألكثر من 
482 ألف رجل يف س�ن األربعني أو أكثر، والذين 
حرضوا خدمات صحية وقائية تتعلق باإلقالع 
ع�ن التدخني بني عامي 2012 و2013. وخالل 
تلك الفرتة، تم إجراء أكثر من 1600 تشخيص 

للرسطان الفموي. 
ويف ح�ني أن التدخ�ني ومضغ اللب�ان كانا من 
عوام�ل الخط�ر التي يمك�ن تحديده�ا، وجد 
الباحثون مس�تويات عالية من PM2.5، وهي 

جس�يمات صغرة تأت�ي من مصادر 
مختلف�ة بم�ا يف ذلك محط�ات توليد 
الطاق�ة وأنظم�ة الع�ادم والطائرات 
الغابات والعواصف الرتابية.  وحرائق 
وبسبب صغر حجمها، تظل جسيمات 
PM2.5 يف الهواء لفرتة أطول من بقاء 
الجسميات الثقيلة، ما يزيد من خطر 
استنش�اقها. كم�ا يمك�ن أن تغوص 
يف الرئت�ني، ويحتم�ل أن تدخل نظام 
الدورة الدموية. وأظهرت الدراس�ات 
الدقيق�ة  للجس�يمات  التع�رض  أن 
يمك�ن أن يزي�د م�ن خط�ر اإلصابة 
بأم�راض الرئة والقلب، وكذلك س�وء 
األم�راض املزمن�ة بم�ا يف ذلك الرب�و والتهاب 

الشعب الهوائية. 
وُيقاس تركيز تل�وث الهواء بامليكروغرام لكل 
مرت مكع�ب من الهواء )m3(. وتبني الدراس�ة 
أن الرج�ال الذي�ن يعيش�ون يف املناط�ق التي 
بلغت فيها مستويات التلوث 40 ميكروغرام/

m3، لديه�م خط�ر أعىل بنس�بة 43% لإلصابة 
برسط�ان الف�م، مقارن�ة م�ع الرج�ال الذين 
يعيشون يف مناطق ذات مستويات تلوث بلغت 

.m3 /حوايل 27 ميكروغرام

ذكرت دراسة جديدة أن النساء اللواتي 
يتناول�ن الوجب�ات الغذائي�ة الغني�ة 
بالده�ون واألطعم�ة غ�ر الصحية، 
يمكن أن يلحق�ن رضرا كبرا بصحة 
3 أجيال مستقبلية ألرسهن. وتتسبب 
املتبع�ة  الس�يئة  الغذائي�ة  الع�ادات 
باإلصابة بالس�منة ومرض السكري 
واإلدم�ان عىل الكح�ول أو املخدرات، 
لدى األطف�ال واألحفاد، حتى لو اتبع 
األوالد نظاما صحيا، وفقا لتحذيرات 
أن  التج�ارب  ووج�دت  الباحث�ني. 
الف�ران اإلن�اث، الت�ي تناولت حمية 
غني�ة بالده�ون قب�ل وأثن�اء وبع�د 

الحمل، تس�ببت بمش�اكل اس�تقالبية وميول 
إدماني�ة انتقلت عرب الس�الالت الالحقة وقال 
باحث�و جامع�ة زيوريخ إن التأث�رات الدائمة 
لألنظم�ة الغذائية الدهنية لدى الفران اإلناث، 
تشر إىل رضورة تحذير النساء من أن االعتماد 
ع�ىل الوجبات الرسيع�ة، ال يمك�ن أن يعرض 
حياته�ن للخطر فحس�ب، بل يمك�ن أن يهدد 
صحة األجيال القادمة. وقالت الدكتورة، داريا 
املناظرة: »معظم  الباحثة  بيليغ-رايبش�تاين، 
الدراس�ات حت�ى اآلن ل�م تنظ�ر إال إىل الجي�ل 

الثان�ي، أو تتبعت اآلثار طويلة األجل للس�منة 
ومرض الس�كري عىل الجيل األول من النسل. 
وتعد هذه الدراسة األوىل من نوعها التي تبحث 
يف آث�ار اإلف�راط يف تناول الطع�ام حتى الجيل 

الثالث، يف سياق اإلدمان وكذلك السمنة«.
وتضي�ف الدراس�ة إىل مجموع�ة متنامية من 
األدل�ة ع�ىل أن تن�اول الكث�ر م�ن الهامربغر 
والبيت�زا وغرها من املعجن�ات، يغر الجينات 

التي يتم توريثها بعد ذلك بواسطة النسل.
ويق�ول الباحثون إن ه�ذه الظاهرة ال تنطبق 

فقط عىل اإلناث، ولكن عىل الذكور كذلك.

وقام الباحثون يف الدراسة التي ُنرشت 
 ،Translational Psychiatry يف 
بتغذي�ة الف�ران اإلن�اث إم�ا حمية 
مخربية عالية الدسم أو قياسية، ملدة 
9 أسابيع قبل التزاوج، وبعد ذلك أثناء 

الحمل والرضاعة الطبيعية.
وقام�ت الدكتورة، بيلي�غ، وزمالؤها 
وحساس�ية  الجس�م  وزن  بقي�اس 
األي�ض  ومع�دالت  اإلنس�ولني 
ومس�تويات البالزم�ا يف ال�دم، مث�ل 
اإلنسولني والكوليس�رتول يف األجيال 
التج�ارب  ويف  والثالث�ة.  الثاني�ة 
الس�لوكية، ق�ام الباحث�ون بفحص 
ما إذا كانت الفران ق�د اختارت نظاما غذائيا 
عايل الدهون فضلته عىل نظام غذائي معياري 
قيايس، وقاموا بتقييم مستويات نشاطها بعد 
التعرض لألمفيتامني. وتبني أن أطفال وأحفاد 
الف�ران الت�ي تناول�ت وجبات غذائي�ة عالية 
الده�ون، أكث�ر عرض�ة لس�لوكيات اإلدمان. 
وعىل الرغم من أن رايبش�تاين تقول إن دراسة 
فريقها »متعدية للغاي�ة«، بمعنى أنها ترتبط 
ارتباط�ا وثيق�ا بالبرش، إال أنه م�ن املبكر جدا 

القول إن الظاهرة نفسها تحدث لدى النساء.

كيف تؤثر العادات الغذائية عىل األجيال املستقبلية؟ملاذا ال جيب عىل الرجال العيش يف املدن امللوثة؟

كرامة معلمياململكة العربية البادة البرشية

مواصفات جديدة يف آيباد القادم
 iPad« 9« املتخصص بش�ؤون التقني�ة أن أجهزةto5Mac« ذك�ر موقع
Pro« املزمع طرحها قريبا ستأتي بمواصفات جديدة مقارنة بسابقاتها 

من آبل.
 »Home« 2018« ستخلو من زر iPad Pro« ويشر املوقع إىل أن شاشة
أس�فل الشاشة التي ستكون شبيهة بشاش�ات هواتف آيفون األخرة، 

.»4K« وبدقة عرض عالية
 Face« كما سيزود هذا الجهاز بكامرا أمامية بميزة التعرف عىل الوجوه

.»iPhone XS Max« ومعالج روميات كذلك املوجود يف هاتف ،»ID
كما سيخلو هذا الحاس�ب من منفذ »Lightning« الكالسيكي للشحن، 
ويحصل عىل منفذ »USB-C«، يمكن استخدامه للنقل الرسيع للبيانات 

أيضا، باإلضافة إىل بطارية بخاصية الشحن الرسيع.

السامح لألطباء بوصف »الطبيعة« للعالج
ب�دأ يف بريطاني�ا تنفي�ذ أول مرشوع يف 
العال�م الس�تخدام الطبيع�ة يف العالج، 
»الوصف�ات  برنام�ج  تنفي�ذ  إط�ار  يف 
الطبيعي�ة«. وأطل�ق أول م�رشوع م�ن 
نوعه يف العالم لتنفيذ برنامج »الوصفات 
الطبيعية« من قبل أطباء جزر ش�تالند 
 NHS Shetland �يف اسكتلندا التابعني ل
وRSPB Scotland، حي�ث اق�رتح ع�ىل 
الطبيع�ة يف ع�الج  األطب�اء اس�تخدام 
امل�رىض، وبص�ورة خاص�ة يف تحس�ني 
مس�توى ضغط ال�دم وتقلي�ل مخاطر 
الف�رتة  الدماغي�ة. وازداد يف  الجلط�ات 

األخرة حديث األوس�اط العلمي�ة عن فوائد 
العالج غر الدوائي، ويعد تنفيذه يف اسكتلندا 
إعالن�ا جديا الس�تخدام »الطبيعة يف العالج« 
وفق توصيات رس�مية. ووفق�ا للخرباء، إذا 

تم تنفي�ذ هذا املرشوع بنجاح، فس�وف يتم 
توسيع استخدامه يف العالج.  وبموجب هذه 
الطريقة، سيس�لم األطباء املرىض »مفكرات 
عن الطبيع�ة« مع توضيح كيفي�ة تعزيزها 
للصح�ة. كم�ا س�تتضمن ه�ذه املفك�رات 

تقويم�ا في�ه توضيح مفص�ل لخطط 
ما يمك�ن تنظيمه يف الطبيعة مع األخذ 
باالعتب�ار فص�ول الس�نة. وإضافة إىل 
ه�ذا، ف�إن التواص�ل م�ع الطبيعية قد 
يعط�ي مفعوال عالجيا لش�فاء أمراض 
مح�ددة، ألن�ه يعط�ي امل�رىض صح�ة 
نفس�ية جيدة وابتهاجا غر مس�بوق، 
بحسب الخرباء. وتشر نتائج الدراسات 
التي ش�ملت حوايل 300 مليون شخص 
أن  إىل  أوروب�ا وأس�رتاليا والياب�ان،  يف 
النش�اط البدن�ي يف املناط�ق الخرضاء 
الغني�ة بالنبات�ات الطبيعي�ة يخف�ض 
خطر املوت املبكر بس�بب عوامل عديدة، تبدأ 
بانخف�اض خط�ر اإلصابة بأم�راض القلب 
واألوعي�ة الدموية ومرض الس�كري وانتهاء 

بزيادة الفرتة اإلجمالية للنوم.

بطول 15 سنتيمرت.. دودة تسكن عني مسن!
عث�ر األطب�اء ع�ىل دودة طفيلي�ة طويلة 
»تقطن« عني أحد س�كان والية كارناتاكا 

الهندية، وكادت تودي ببرصه.
ولج�أ املس�ن الهندي البالغ م�ن العمر 60 
عاما، والذي يعي�ش يف جنوب غرب الهند، 
إىل املستشفى شاكيا من يشء استقر داخل 

عينه اليمنى ويمنعه من الرؤية.
وفح�ص الطبيب املريض، والح�ظ الدودة 
يف عينه وقرر إزالته�ا عىل الفور، وإال فإن 

الرجل سيفقد برصه.
وبالفع�ل أج�رى الطبيب عملي�ة جراحية 
لعني املري�ض صورتها الكامرا، وس�حب 

فيه�ا م�ن ع�ني الرج�ل دودة، وضع�ت يف 
حاوي�ة بالس�تيكية وتب�ني أن طوله�ا 15 
س�نتميرتا. وأصي�ب الرجل، ع�ىل ما يبدو، 
بطفي�ي )فخري�ة بنكروفتي�ة( ينترش يف 
أمري�كا الجنوبي�ة والج�زر االس�توائية يف 

املحيطني الهادئ والهندي.


