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ص3 الرتبية تعلن الضوابط اخلاصة باالشرتاك يف االمتحانات اخلارجية

بارزاين هييمن عىل »قرار« كردستان
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بعد انتظار طويل، ظه�رت النتائج النهائية 
النتخابات برمل�ان اقليم كردس�تان العراق، 
والتي اظهرت اكتساحا للحزب الديمقراطي 
بارزان�ي  مس�عود  بزعام�ة  الكردس�تاني 
لالص�وات وحصول�ه ع�ى 45 مقع�دا م�ن 
 ،111 البالغ�ة  الربمل�ان  مقاع�د  مجم�وع 
فيما حل غريم�ه الرئييس االتح�اد الوطني 
الكردس�تاني ثانيا بنيله 21 مقعداً بما يقل 

عن  نصف مقاعد الديمقراطي.
لالنتخاب�ات  العلي�ا  املفوضي�ة  وأعلن�ت 
واالس�تفتاء يف إقليم كردس�تان عن النتائج 

النهائية النتخابات برملان االقليم التي جرت 
يف 30 من الشهر املايض . 

وق�ال رئيس املفوضي�ة هندري�ن محمد يف 
مؤتم�ر صح�ايف يف اربي�ل ان إع�الن ه�ذه 
النتائج النهائية يت�م بعد ان تمت املصادقة 
عليها رسمياً، الفتاً إىل أنها قابلة للطعن بعد 

نرشها يف الجريدة الرسمية.
وع�ن مجم�وع األصوات التي حص�ل عليها 
كل ح�زب وقائم�ة، ق�ال محم�د ان الحزب  
الديمقراط�ي الكردس�تاني حصد 688070 
الكردس�تاني  الوطن�ي  واالتح�اد  صوت�اً 
319012 صوت�اً وحرك�ة التغي�ر 186903 
اص�وات وح�راك الجي�ل الجدي�د 127115 

صوتاً وقائمة نحو اإلصالح 79434 صوتاً و 
الجماعة اإلسالمية 109434 صوتاً وقائمة 
رسدم 15581 صوتاً وقائمة آزادي )الحرية( 

8063 صوتاً.   
وبهذه النتائج، فقد حّل الحزب الديمقراطي 
الكردس�تاني باملرتب�ة األوىل بحصول�ه عى 
45 مقعداً يف برمل�ان اإلقليم الذي يضم 111 
مقع�دا فيم�ا ح�ل ح�زب االتح�اد الوطني 
الكردستاني باملرتبة الثانية بأقل من نصف 
مقاعد الديمقراطي بحصوله عى 21 مقعداً 
بينم�ا جاءت حركة التغي�ر باملرتبة الثالثة 

وحصلت عى 12 مقعداً  .
التفاصيل ص2

حصل على )45( مقعدًا واالحتاد الوطين خيسر أصواته.. واملفوضية: باب الطعن مفتوح

رئيس اجلمهورية يؤكد ملبعوث ترامب عىل امهية تعزيز العالقات االسرتاتيجية بني البلدين

الرافدين حيدد
 الرشكات التي يتعامل معها لبيع 

السيارات للموظفني

العيداين يعلن خلو مسودة 
املوازنة من ختصيص )50( باملئة للبرصة 

من إيرادات منافذها احلدودية
ص3ص2

      بغداد / المستقبل العراقي

أفاد الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب، أمس 
األحد، بوج�ود »الكثر من الخداع واألكاذيب« 
مقت�ل  قضي�ة  يف  الس�عوديني  ط�رف  م�ن 
الصحف�ي جمال خاش�قجي داخ�ل قنصلية 
الري�اض يف مدين�ة إس�طنبول. ج�اء ذل�ك يف 
حوار ل�«ترامب« ، نرشته صحيفة »واشنطن 
بوس�ت« األمريكي�ة. وق�ال ترام�ب تعليق�ا 
ع�ى تع�دد الروايات الس�عودية ح�ول مقتل 
خاشقجي: »من الواضح أن هنالك الكثر من 

الخداع واألكاذيب، رواياتهم يف كل مكان«.

ورغم انتقاده املوقف السعودي من القضية، 
إال أنه ش�دد خالل ح�واره عى عدم وجود أي 
أدلة حتى اآلن تدفع لتوجيه اتهام مبارش لويل 
العهد السعودي يف قضية مقتل خاشقجي، أو 
تطالب بعزل�ه. وأعرب »ترامب« عن رغبته يف 
أال يتم استبدال بن سلمان بالقول »حتى اآلن 

هو الرجل األقوى، وهو يحب وطنه حقا«.
كما وصف ترامب ابن سلمان ب�«الرجل القوي 

الذي يمتلك قدرة جيدة عى السيطرة«.
وأردف بالقول: » لم يخربني أي ش�خص بأنه 
مسؤوال )محمد بن سلمان(، ولم يخربني أي 
ش�خص أنه غر مس�ؤول، لم نص�ل إىل هذه 

النقط�ة«. وتاب�ع: أتمنى أال يكون مس�ؤوال، 
فهي )الس�عودية( حليف مهم جدا بالنس�بة 

لنا.
وحول إمكانية وقف بيع األسلحة للسعودية، 
ش�دد ترامب عى أن ذلك القرار »يستفيد منه 

الصني وروسيا« .
ويف وق�ت س�ابق، هدد بف�رض عقوبات عى 
الس�عودية، يف حال�ة ثب�ت تورطه�ا يف مقتل 
»خاش�قجي«. غ�ر أن ترامب اعت�رب أن قرار 
مث�ل وقف بي�ع األس�لحة »س�يؤذي اقتصاد 
الوالي�ات املتح�دة )يف إش�ارة ملعارضت�ه ذلك 

الطرح كإجراء عقابي عى السعودية(«.

ترامب يدين »اخلداع واألكاذيب« السعودية
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التعليم تعلن إعادة فتح باب التقديم عىل قناة النخبة
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، أم�س األحد، إعادة فتح قناة 
النخب�ة للطلب�ة من أصحاب مع�دالت 90 فأعىل للقب�ول يف كليات الرتبية 

والرتبية األساسية واإلدارة واالقتصاد والقانون.
وق�ال املتحدث الرس�مي للوزارة حيدر العبودي، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إنه »بإمكان الطلب�ة الذين ظهر لهم قبول مركزي 
التقدي�م عىل قناة النخبة من جديد ويف ح�ال قبولهم عىل هذه القناة يتم 
إلغ�اء قبولهم الس�ابق«، مبينا أن »أخ�ر موعد للتقديم ه�و نهاية الدوام 

الرسمي ليوم الخميس املوافق 25 من شهر ترشين األول الجاري«.
وكان�ت وزارة التعليم العايل قد أعلنت قبول 130 الفا و927 طالبا وطالبة 
يف الجامع�ات العراقية للعام الدرايس الح�ايل، بضمنهم 133 طالبا يف قناة 

النخبة.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بع�د انتظار طويل، ظه�رت النتائج النهائية 
النتخاب�ات برمل�ان اقليم كردس�تان العراق، 
والتي اظهرت اكتساحا للحزب الديمقراطي 
بارزان�ي  مس�عود  بزعام�ة  الكردس�تاني 
لالصوات وحصوله عىل 45 مقعدا من مجموع 
مقاعد الربملان البالغة 111، فيما حل غريمه 
الرئي�ي االتحاد الوطني الكردس�تاني ثانيا 
بنيل�ه 21 مقعداً بما يق�ل عن  نصف مقاعد 

الديمقراطي.
لالنتخاب�ات  العلي�ا  املفوضي�ة  وأعلن�ت 
واالس�تفتاء يف إقليم كردس�تان ع�ن النتائج 
النهائي�ة النتخابات برملان االقليم التي جرت 

يف 30 من الشهر املايض . 
وق�ال رئي�س املفوضي�ة هندري�ن محمد يف 
مؤتمر صحايف يف اربيل ان إعالن هذه النتائج 
النهائي�ة يتم بع�د ان تمت املصادق�ة عليها 
رسمياً، الفتاً إىل أنها قابلة للطعن بعد نرشها 

يف الجريدة الرسمية.
وع�ن مجموع األص�وات التي حص�ل عليها 
كل ح�زب وقائم�ة، ق�ال محم�د ان الحزب  
الكردس�تاني حص�د 688070  الديمقراطي 

الكردس�تاني  الوطن�ي  واالتح�اد  صوت�اً 
319012 صوت�اً وحرك�ة التغي�ر 186903 
 127115 الجدي�د  الجي�ل  وح�راك  اص�وات 
صوت�اً وقائمة نحو اإلصالح 79434 صوتاً و 
الجماعة اإلس�المية 109434 صوتاً وقائمة 
رسدم 15581 صوتاً وقائمة آزادي )الحرية( 

8063 صوتاً.   
وبهذه النتائج، فقد حّل الحزب الديمقراطي 
الكردس�تاني باملرتبة األوىل بحصوله عىل 45 
مقعداً يف برملان اإلقليم الذي يضم 111 مقعدا 
فيما حل حزب االتحاد الوطني الكردس�تاني 
باملرتب�ة الثاني�ة بأق�ل م�ن نص�ف مقاع�د 
الديمقراط�ي بحصوله ع�ىل 21 مقعداً بينما 
جاءت حركة التغير باملرتبة الثالثة وحصلت 
ع�ىل 12 مقع�داً  فيم�ا حصل ح�راك الجيل 
الجدي�د ع�ىل 8 مقاعد والجماعة اإلس�المية 
ع�ىل 7 مقاع�د وقائم�ة نح�و اإلص�الح عىل 
5 مقاع�د وقائم�ة رسدم  ع�ىل مقع�د واحد 
وقائمة آزادي )الحرية( مقعد واحد والحزب 

الشيوعي مقعد واحد.
وبالنسبة ملقاعد »كوتا األقليات«، أشار رئيس 
املفوضية اىل ان قائمة الرافدين املسيحية قد 
حصل�ت عىل مقعد واحد، واملجلس الش�عبي 

الكلداني الرسياني اآلشوري عىل مقعد واحد 
وتحال�ف االتح�اد القومي ع�ىل ثالثة مقاعد 
وحزب التنمية عىل مقعدين وقائمة الش�عب 
عىل  مقع�د واحد وقائمة اإلصالح الرتكماني 
عىل مقع�د واح�د والجبه�ة الرتكمانية عىل 

مقع�د واح�د ثم الكي�ان األرمني ع�ىل مقعد 
واحد.

االنتخاب�ات  يف  املش�اركة  نس�بة  وبلغ�ت 
57.03%« وهي نس�بة تشمل جميع املناطق 
يف  عام�ة  بص�ورة  باالنتخاب�ات  املش�مولة 

محافظات اإلقليم األربع اربيل والس�ليمانية 
وده�وك وحلبجة وكما ي�ي : أربيل 58.57 % 
ودهوك 61  % وحلبجة 59.9  % والسليمانية 

.%54.90
اقلي�م  برمل�ان  انتخاب�ات  يف  تناف�س  وق�د 
كردستان بدورته الترشيعية الخامسة هذه 
773 مرش�حاً ينتمون اىل االحزاب واالطراف 
السياسية يف االقليم عىل 111 مقعداً برملانيا. 
وجرت أول انتخابات يف إقليم كردس�تان عام 
1992ثم تلتها ثالث عمليات انتخابية يف أعوام 
2005، 2009، 2013، واآلن يتج�ه لدخ�ول 
ال�دورة النيابي�ة الخامس�ة. ويف االنتخابات 
الس�ابقة التي جرت عام 2013، جاء الحزب 
الديمقراط�ي باملرتب�ة األوىل بنيله 38 مقعدا 
وت�اله حرك�ة التغي�ر بنيله�ا 24 مقع�دا، 
وبعدهم�ا االتح�اد الوطن�ي ب��18  مقع�دا 
واالتحاد االس�المي ب�10 مقاع�د والجماعة 
االسالمية ب� 6 مقاعد فيما حصلت ثالث كتل 

أخرى عىل مقعد واحد لكل منها.
االنتخاب�ات  تج�ري  أن  املق�رر  م�ن  وكان 
الربملاني�ة ه�ذه خ�الل الع�ام امل�ايض لك�ن 
الخالف�ات السياس�ية ب�ن الق�وى الكردية 
وظروف الحرب ضد تنظيم داعش قد تسببت 

يف تأجيلها. 
وقد استطاع الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الحفاظ عىل أك�رب عدد من املقاعد يف الربملان 
منذ تأسيس�ه ع�ام 1992 يليه حزب االتحاد 
الوطن�ي الكردس�تاني ال�ذي كان يتزعم�ه 
الرئي�س العراق�ي الراحل ج�الل طالباني ثم 
حرك�ة التغي�ر فالجماعات اإلس�المية لكن 
حركة التغير تقدمت عىل االتحاد الوطني يف 
الدورة السابقة بسبب انشقاق الكثرين من 

اعضائه وانضمامهم إىل حركة التغير.
ويعترب برملان اقليم كردستان العراق السلطة 
الترشيعي�ة املنتخب�ة ديمقراطي�اً يف اإلقليم 
ويتكون من مجلس له ثالث وظائف رئيسية 
هي : بحث ودراسة مشاريع القوانن الجديدة 
ومتابعة سياس�ة إدارة الحكومة ومناقش�ة 

القضايا واملشاكل املهمة الراهنة
وللربمل�ان مب�ادئ وأس�س أساس�ية منه�ا 
»التعاي�ش بن جمي�ع القومي�ات ومختلف 
األديان، واملساءلة، والتعددية، وتمثيل جميع 
الشعوب املوجودة يف اإلقليم« اضافة اىل اقرار 
الترشيع�ات وهو يتك�ون م�ن 111 مقعدا، 
ويرأس الربملان رئيس املجلس ويس�اعده يف 

مهامه نائب رئيس الربملان.

حصل على )45( مقعدًا واالحتاد الوطين خيسر أصواته.. واملفوضية: باب الطعن مفتوح

بارزاين هييمن عىل »قرار« كردستان

       بغداد / المستقبل العراقي

اوضح�ت املحكم�ة االتحادي�ة، أمس 
االح�د، احكام االعرتاض عىل ش�اغي 
املقع�د النيابي، الفتة إىل ان ذلك يكون 
ابت�داًء ام�ام مجلس الن�واب ومن ثم 

الطعن بقرار املجلس امامها.
وقال املتحدث الرسمي باسم املحكمة 
إياس الساموك يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »املحكمة 
االتحادي�ة انه�ت اغل�ب م�ا يتعل�ق 
باختصاصاته�ا بالنس�بة لالنتخابات 
العام�ة، وذل�ك يف وقت قي�ايس، بداية 
من املصادق�ة عىل النتائ�ج النهائية، 
وص�والً إىل حس�م طعون املرش�حن 

ملنصب رئيس الجمهورية الذين جرى 
اس�تبعادهم من قبل رئاس�ة مجلس 

النواب«.
وتابع أن »املحكمة لم يتبق لها يف هذا 
املوضوع سوى اختصاص واحد وهو 
ما تضمنته املادة )52( من الدس�تور، 
الت�ي تن�ص ع�ىل أوالً: يب�ت مجل�س 
الن�واب يف صح�ة عضوي�ة أعضائه، 
خالل ثالثن يوماً من تاريخ تس�جيل 
ثلث�ي أعضائه،  بأغلبي�ة  االع�رتاض، 
ثاني�اً: يج�وز الطعن يف ق�رار املجلس 
أمام املحكم�ة االتحادية العليا، خالل 

ثالثن يوماً من تاريخ صدوره(«.
واك�د أن�ه »من خ�الل تحلي�ل النص 
اع�اله يتب�ن أن م�ن لدي�ه اعرتاض 

عىل ش�اغل ملقعد نيابي له ان يس�جل 
ذل�ك االع�رتاض ابت�داًء ل�دى مجلس 
النواب الذي ب�دوره يعرض املوضوع 
للتصويت خالل ثالثن يوماً من تاريخ 
تس�جيل هذا االع�رتاض، ولكي يأخذ 
التصويت اثره الدس�توري والقانوني 
بالرفض أو االستجابة يجب أن يكون 
باغلبية ثلث�ي االعضاء، أي بما ال يقل 
ع�ن )220( نائب�اً وفقاً لع�دد اعضاء 
مجلس النواب خالل الدورة الحالية«.

وأض�اف أن »ما يقرره مجلس النواب 
يك�ون قاب�اًل للطع�ن ام�ام املحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا خالل س�قف زمني 
محدد وه�و ثالث�ن يوماً م�ن تاريخ 
ص�دور ق�رار املجل�س«، الفت�ا اىل انه 

»يف ه�ذا الصعيد نورد اقتباس�اً لحكم 
املحكمة االتحادية العليا بالرقم )13/ 
اتحادية/ 2013(، أن هذا االختصاص 
قد حدد ح�راً للمحكم�ة االتحادية 
العلي�ا يف الدس�تور الن�ه اختص�اص 
خ�اص يتعل�ق بكيفية الطع�ن بقرار 
مجل�س الن�واب الذي يل�زم أن يصدر 
وفق�اً للفقرة )ثانياً( م�ن املادة )52( 

من الدستور«.
واوض�ح أن »ما يمك�ن مالحظته من 
هذا النص الدس�توري أنه حدد سقفا 
زمني�ا وه�و ثالث�ن يوم�اً لالعرتاض 
أم�ام املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا من 
تاري�خ ص�دور الق�رار م�ن مجل�س 
النواب، ولكن االع�رتاض مبدئياً امام 

مجل�س النواب لم يح�دد بزمن معن 
وباالمكان تس�جيل االع�رتاض ابتداًء 
ل�دى مجلس الن�واب يف أي وقت خالل 
ال�دورة االنتخابية، وهو م�ا اكد عليه 
حكم املحكم�ة االتحادي�ة العليا رقم 
)7/ اتحادي�ة/ 2015(، ال�ذي ن�ص 
ع�ىل أن )امل�رشع وحينم�ا فت�ح باب 
االعرتاض عىل العضوية لم يحدد مدة 
لتقديمه، وذلك العتبارات ارتآها إذ قد 
يظهر وخالل مدة العضوية سبب من 
االس�باب الت�ي تخل بصح�ة عضوية 

النائب(«.
واش�ار الس�اموك اىل أن »م�ن ه�ذه 
املحكم�ة  حك�م  يوض�ح  االس�باب 
االتحادية العليا كأن تظهر بعد مدة أن 

الدراسية املطلوبة للعضوية  الشهادة 
م�زورة، أو ان صاحب املقعد املعرتض 
عليه محكوم س�ابقاً، أو غر ذلك من 
االس�باب الت�ي تفق�ده اح�د رشوط 
العضوي�ة«، مؤك�دا ان�ه »بخصوص 
مدة الطعن بقرار مجلس النواب امام 
املحكم�ة االتحادية العليا فقد وجدها 
الحك�م القضائ�ي املش�ار الي�ه آنف�اً 
حتمي�ة ويرتتب ع�ىل ع�دم مراعاتها 
وتجاوزه�ا س�قوط الح�ق يف الطعن 

ضماناً الستقرار املراكز القانونية«.
وذك�ر ان »ملخ�ص م�ا تق�دم، ف�أن 
االعرتاض عىل ش�اغل املقع�د النيابي 
يك�ون بطريق�ن مرتبط�ن ببع�ض 
وبنح�و تراتب�ي: االول ع�رب مجل�س 

النواب وه�و غر مقرتن بوقت معن، 
لك�ن ع�ىل املجل�س أن يبت ب�ه خالل 
ثالث�ن يوم�ًا م�ن تاري�خ تس�جيله، 
والطري�ق الثان�ي وهو الطع�ن بقرار 
مجلس النواب امام املحكمة االتحادية 
العليا ويلزم أن يتم خالل سقف زمني 
محدد وه�و ثالث�ن يوماً م�ن تاريخ 

صدور قرار مجلس النواب«.
م�ن  العدي�د  »ص�دور  ع�ىل  وش�دد 
االتحادي�ة  املحكم�ة  م�ن  االح�كام 
العلي�ا ب�رد االعرتاضات عىل ش�اغي 
املقاع�د النيابي�ة بع�د املصادقة عىل 
النتائج النهائية دون مراعاة الرتاتبية 
املنص�وص عليه�ا يف امل�ادة )52( من 

الدستور«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أبدى محافظ البرة أسعد العيداني، 
أمس األحد، اعرتاضه عىل عدم تضمن 
مس�ودة قانون املوازن�ة العامة للعام 
املقب�ل تخصي�ص 50% للب�رة من 
إيرادات منافذها الحدودية، فيما أشار 

إىل زي�ادة حصة مس�اهمة البرة يف 
االنتاج النفطي ضمن املسودة.

ونقل�ت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن 
العيدان�ي القول إن »مس�ودة املوازنة 
العامة لعام 2019 تخلو من تخصيص 
50% للب�رة م�ن إي�رادات منافذها 
الحدودي�ة، وهذا يعن�ي أن املحافظة 

مه�ددة بفق�دان عرشات امللي�ارات«، 
مبيناً أنه »من الرضوري جداً أن يأخذ 
الربمل�ان عىل عاتق�ه تعديل املس�ودة 
وضم�ان حق الب�رة بالحصول عىل 
50% من إيرادات منافذها الحدودية«.

ولفت املحافظ، اىل أن »يف موازنة العام 
الحايل 2018 اعتربوا أن حصة البرة 

م�ن االنت�اج النفط�ي نس�بتها %54، 
وهي نس�بة خاطئة«، مضيفاً أنه »يف 
مس�ودة موازن�ة العام املقب�ل 2019 
تم تعديل النس�بة عرب زيادتها لتكون 

.»%69
م�ن جانبه، ق�ال النائب ع�ن البرة 
مزاحم التميمي يف حديث ل� السومرية 

نيوز، إنه »لغاية اآلن لم نستلم رسميا 
امل�������وازن�ة،  قان�ون  م�رشوع 
فق�رات  ع�ىل  مالحظ�ات  ولدين�ا 
امل�رشوع«، متابعاً »قد نصل إىل حلول 
مش�رتكة مع الحكوم�ة املركزية من 
أج�ل أن تتحقق طموح�ات البرين 
بتنفيذ مش�اريع ت�����ؤدي إىل تقدم 

وتطور املحافظة«.
يذك�ر أن الب�رة الت�ي تعد رس�مياً 
ل�م  االقتصادي�ة  الع�راق  عاصم�ة 
تحصل عىل معظ�م تخصيصاتها من 
)الب�رتودوالر( خ�الل األع�وام القليلة 
املاضي�ة، وللم�رة األوىل حصلت خالل 
الع�ام الحايل عىل نس�بة م�ن إيرادات 

واجه�ت  وق�د  الحدودي�ة،  منافذه�ا 
املحافظ�ة اعتب�اراً م�ن ع�ام 2014 
ضائق�ة مالي�ة ح�ادة أصاب�ت أكث�ر 
بالش�لل، ومن  الخ���دمي�ة  الدوائ�ر 
تداعيات تلك الضائقة تعطيل عرشات 
املش�اريع الخدمي�ة الت�ي كان�ت قيد 

التنفيذ قبل انجازها.

املحكمة االحتادية توضح أحكام االعرتاض عىل املقعد النيايب

العيداين يعلن خلو مسودة املوازنة من ختصيص )50( باملئة للبرصة من إيرادات منافذها احلدودية

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س الجمهورية بره�م صالح، خالل 
لقائ�ه املبع�وث الخ�اص للرئي�س األمريكي 
للع�راق بريت ماكغورك، أم�س االحد، اهمية 

تعزيز العالقات االسرتاتيجية بن البلدين.
وقال�ت رئاس�ة الجمهوري�ة يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »رئيس 
الجمهوري�ة بره�م صال�ح اس�تقبل يف قر 
الس�الم ببغ�داد املبع�وث الخ�اص للرئي�س 

األمريك�ي للع�راق بري�ت ماكغ�ورك والوف�د 
املرافق ل�ه«. واكد صالح اهمي�ة طالعالقات 
ب�ن الع�راق والواليات املتحدة«، مش�ددا عىل 
»رضورة تعزيزه�ا يف كاف�ة امليادين وخاصة 
االقتصادي�ة والتجارية يف طار اتفاقية االطار 

االس�رتاتيجي بن البلدي�ن«. م�ن جانبه اكد 
املبع�وث الخ�اص ماكغ�ورك »تصميم بالده 

عىل تعزيز افاق التعاون بن البلدين«.
وتابع البيان ان »اللقاء حرضه سفر الواليات 

املتحدة لدى العراق دوغالس سيليمان«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د النائ�ب ع�ن تحال�ف البناء 
منص�ور البعيجي، أم�س االحد، 
احم�ر  خ�ط  الع�راق  س�يادة 
وس�نخرج القوات االجنبية كما 
قضينا عىل داعش، حسب قوله.

وق�ال البعيج�ي يف بي�ان تلق�ت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، 
»س�نعمل جاهدين وبالتنس�يق 
م�ع الحكومة املقبلة بإخراج اي 
قوات اجنبية م�ن اراضينا وفقا 
لألعراف الدبلوماسية واذا اضطر 
االم�ر ول�م يخرج�وا س�نتعامل 
معهم كما تعاملنا مع عصابات 

ونخرجه�م  االجرامي�ة  داع�ش 
بالقوة ألننا لس�نا بحاجة لهكذا 

قوات عىل اراضينا«. 
تق�ود  »امري�كا  ان  واض�اف 
مخطط خط�ر باملنطقة بعد ان 
افش�لنا مخططهم ال�ذي ادخلوا 
ب�ه عصاب�ات داع�ش اىل البل�د 
لذلك ه�م الي������وم يحاولون 
لتواج�د قواته�م  ايج�اد س�بب 
ع�ىل اراض��ين�ا لذلك س�يكون 
من اولوياتنا ه�و اخراج القوات 

االجنبية«.
وأك�د »نح�ن اوىل بحماي�ة بلدنا 
ولس�نا بحاحة اىل جندي اجنبي 
واح�د يقاتل نيابتا عنا وس�يادة 

بلدن�ا خ�ط احم�ر ل�ن نس�مح 
للمس�اس به�ا وم�ن اي جه�ة 

كانت«.
واش�ار اىل ان »العراق بلد يتمتع 
بالس�يادة الكامل�ة ول�ن يقب�ل 
بانتهاك سيادته نهائيا وما حصل 
خالل الفرتة السابقة من دخول 
لعصابات داع�ش االجرامية هي 
خط�ة صهي�و امريكي�ة العادة 
قواته�م اىل اراضينا تحت ذريعة 
محارب�ة داع�ش وبع�د القضاء 
عىل ه�ذه الزم�ر االرهابية عىل 
هذه الق�وات االجنبي�ة الخروج 
ب�أرسع وقت من الع�راق ألنه ال 

يوجد سبب لبقائهم«.

رئيس اجلمهورية يؤكد ملبعوث ترامب عىل امهية تعزيز العالقات االسرتاتيجية بني البلدين

البناء يعد سيادة العراق »خط امحر« ويؤكد: سنخرج القوات 
االجنبية كام قضينا عىل »داعش«

        بغداد / المستقبل العراقي

حذر رئيس ال�وزراء املنتهية واليته حيدر 
العب�ادي، أم�س االح�د، م�ن ان املنطقة 
االقليمي�ة قد تتعرض لبع�ض »الهزات«، 
داعي�ا الق�وات االمني�ة اىل ان تكون عىل 
أهب�ة االس�تعداد. وق�ال العب�ادي خالل 
مكافح�ة  جه�از  قي�ادة  ملق�ر  زيارت�ه 
االره�اب، بحس�ب بيان ملكت�ب االعالمي 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل  تلق�ت 
منه، ان »الع�راق يفتخ�ر بامتالك قوات 
جه�از مكافحة االرهاب الت�ي تعد قوات 
مدرب�ة ومقاتل�ة خاضت تجرب�ة صعبة 
وانت�رت«. واض�اف »جه�از مكافحة 
االره�اب يع�د اليوم م�ن اق�وى القوات 

القتالية يف املنطقة ومثار اعجاب يف العالم 
بع�د ان خ�اض مع�ارك رشس�ة وصعبة 
للغاية وحصل عىل خ�ربات كبرة بقتاله 
م�ن محافظة اىل اخرى وم�ن منطقة اىل 
اخرى«. واش�ار اىل ان »اس�تقرار العراق 
وامنه مكسب مهم تحقق لشعبنا ويجب 
ان يدعم ويس�تمر«، مشددا عىل »اهمية 
الحفاظ عىل هذا الن�ر«. واكد العبادي 
ان�ه »بدون امن لن يك�ون هناك خدمات 
واعم�ار واس�تقرار وتحقيق م�ا يتطلع 
الي�ه ابن�اء ش�عبنا«. ودع�ا اىل »القوات 
االمنية اىل ان تكون عىل اهبة االس�تعداد 
الن م�ا تعرض له العراق كان نتيجة عدم 
االستقرار يف احدى الدول«، محذرا من ان 

»املنطقة قد تتعرض لبعض الهزات«.

العبادي حيذرمن تعرض املنطقة لبعض »اهلزات«
ويدعو القوات األمنية لالستعداد

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املتحدث باس�م وزارة الداخلية اللواء 
س�عد معن، أمس األحد، إلقاء القبض عىل 
متهمن اثنن متورطن باستهداف القوات 

األمنية واملواطنن يف كركوك.
وق�ال مع�ن يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
»مف�ارز  إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
اس�تخبارات الرشط�ة االتحادي�ة العاملة 
ضمن وكال�ة االس�تخبارات والتحقيقات 

االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة وبمتابع�ات 
اس�تخبارية دقيق�ة ألق�ت القب�ض ع�ىل 
متهم�ن اثن�ن ضم�ن محافظ�ة كركوك 
األمني�ة  الق�وات  باس�تهداف  متورط�ن 

واملواطنن«.
مطل�وب  »أحدهم�ا  أن  مع�ن،  وأض�اف 
بقضايا إرهابية، واآلخ�ر ينتمي إىل إحدى 
املفارز فيما يس�مى قاط�ع العبايس والية 
كرك�وك، وق�د تم�ت إحالتهم�ا للقض�اء 

إلكمال أوراقهما التحقيقية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

صّدق�ت محكم�ة تحقي�ق ال�دورة ببغداد، 
أم�س االح�د، اعرتافات منتس�ب يف مديرية 
استخبارات ومكافحة اإلرهاب ابتز أصحاب 
الصرف�ات بمبال�غ مالي�ة بدواع�ي وجود 
معلوم�ات وتقارير حوله�م تتعلق بدعمهم 
لإلرهاب. وقال مجلس القضاء االعىل يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان 

»محكمة تحقيق الدورة صدقت أقوال متهم 
ابت�ز أصح�اب الصرفات بعد إب�راز تقارير 
غ�ر حقيقي�ة مكتوبة بخ�ط الي�د تدينهم 
بدعمهم لإلره�اب لقاء الحصول عىل مبالغ 
مالي�ة«. واضاف ان »املتهم تم القبض عليه 
بالجرم املشهود خالل تسلمه مبلغا ماليا«، 
مبينا ان »املحكمة صدقت اقواله وتم اتخاذ 
االج�راءات كافة بحقه وفق�ا ألحكام املادة 

307 من قانون العقوبات العراقي«.

الداخلية تلقي القبض عىل متورطني باستهداف 
القوات األمنية واملواطنني يف كركوك

حتقيق الدورة تصّدق اعرتافات منتسب أمني »ابتز« 
أصحاب الصريفات
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   بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الزراع�ة / مديرية زراعة كربالء املقدس�ة عن انتاج 
اكث�ر م�ن )14( ملي�ون بيض�ة مائدة م�ن مش�اريعها املنترشة 
يف عم�وم املحافظة خ�الل الش�هرين املاضيني، تم تس�ويقها اىل 

االسواق املحلية«.
وافاد بي�ان للوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان�ه »بلغت عدد 
مش�اريع بيض املائدة العاملة يف املحافظة )6( مش�اريع انتجت 
اكث�ر م�ن )14( مليون بيض�ة مائدة، خالل الش�هرين املاضيني، 
تم تسويقها اىل االس�واق املحلية، فيما بلغت عدد االفراخ املنتجة 
الداخلة يف هذه املشاريع قرابة )600( الف دجاجة بياضة، واكثر 

من )200( الف دجاجة يف مرحلة الرتبية«.
يذكر ان هذه املش�اريع تم تنفيذها وفق نظام الرتبية باالقفاص 

ضمن قروض املبادرة الزراعية للحكومة العراقية.

   كربالء / المستقبل العراقي

اعلنت مدن الزائرين التابعة للعتبة الحس�ينية املقدسة يف كربالء، 
ع�ن جاهزيته�ا الس�تقبال زوار اربعينية االمام الحس�ني )عليه 

السالم(.
وق�ال مدير مدينة االمام الحس�ني )عليه الس�الم( عبد االمري طه 
عبد الله، بحس�ب بي�ان ملوقع العتب�ة الحس�ينية، ان »املدينة تم 
تجهيزها بجميع املس�تلزمات الخدمية والصحية بمناس�بة قرب 
وصول الزائرين اىل كربالء«، مضيفا انه »سيتم فتح جميع مرافق 
املدينة ام�ام الزائرين لتوفري خدمات املبيت والعالج واالس�رتاحة 

للزائرين«.
م�ن جهت�ه، قال مس�ؤول اعالم مدينة س�يد االوصي�اء للزائرين 
عامر النرصاوي، بحس�ب البي�ان، انه »تم تجهي�ز املدينة بمركز 
طب�ي متكامل هو االكرب يف طري�ق الزائرين ضمن محور بغداد – 

كربالء«.
واوضح النرصاوي ،ان »املركز الصحي س�يوفر جراحة االس�نان 

والعمليات الصغرى والوسطى من حروق او جروح عميقة«.
وتاب�ع انه »تم فتح 11 قاع�ة مؤثثة ومكيفة بقدرة اس�تيعابية 

تبلغ اكثر من 1650 زائر مجهزة بجميع الخدمات«.
واش�ار الن�رصاوي اىل ان »املدين�ة اطلقت بالتعاون مع الش�عبة 

الدينية مرشوع حوزوي تنموي ثقايف لخدمة الزائرين«.
وتس�جل مدن الزائرين التابعة للعتبة الحس�ينية املقدسة دخول 

اعداد كبرية من الزائرين خالل زيارة االربعني، وفقا للبيان.

   بغداد / المستقبل العراقي

 ح�دد م�رصف الرافدين، ال�رشكات التي 
يتعامل معها لبيع الس�يارات بالتقس�يط 

للموظفني واملواطنني.
وق�ال امل�رصف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان »املرصف يتعامل 
م�ع رشكات مح�ددة يف بي�ع الس�يارات 

للمواطنني واملوظفني بالتقسيط«.
وال�رشكات الت�ي يتعامل معه�ا املرصف 
بحس�ب البي�ان، ه�ي ) رشكة ش�ريين: 
نوع السيارة ش�كودا – هونداي و رشكة 
س�از: نوع السيارة تويوتا و رشكة عطاء 
الرحم�ن: نوع الس�يارة هونداي و رشكة 
طريق االقواس: نوع الس�يارة هونداي و 
رشك�ة املنص�ور العراقية: نوع الس�يارة 
ش�وفرليت و رشكة س�ما الغربي�ة: نوع 
الس�يارة بايك - فوت�ون – رينو و رشكة 
وهج الثريا: نوع السيارة بايك - فوتون – 
رينو و رشكة البالد املتحدة: نوع السيارة 
رين�و و رشكة ان�وار بابل: نوع الس�يارة 
نيسان و رشكة نهج العراق: نوع السيارة 
هايك�ر – باص فوت�ون و الرشكة العامة 
لتج�ارة الس�يارات واملع�دات و الرشك�ة 
العامة لتجارة السيارات واملكائن و رشكة 

ابداع البعاج: – نوع السيارة كيا.

الرافدين حيدد الرشكات 
التي يتعامل معها لبيع 

السيارات للموظفني

    بغداد / المستقبل العراقي

أع�دت دائ�رة صح�ة بغ�داد الك�رخ خط�ة ط�وارى طبية 
بمناس�بة أربعينية األمام الحسني ) عليه السالم ( ملواجهة 
الحاالت الطارئة و تقديم أفضل الخدمات الطبية و الصحية 
و العالجي�ة للمواطن�ني بالتنس�يق م�ع الجهات الس�اندة 

األخرى».
و بني  مدير عام دائرة صحة بغداد / الكرخ جاس�ب لطيف 
الحجامي يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، أن »دائرته 
أع�دت خطة طوارئ طبية بمناس�بة ه�ذه الذكرى األليمة 

حيث اتخذت كافة اإلجراءات الصحية الالزمة لذلك ».
واش�ار اىل أن »الخط�ة تش�مل تهيئة مستش�فيات الكرخ 
كافة و تهيئة ردهات الطوارئ و تهيئة س�يارات اإلس�عاف 
فيها و تجهيزها بالخزين املناس�ب إلدام�ة العمل فيها مع 
تهيئة فريق طبي من اختصاصات مختلفة من مستش�فى 
الريم�وك التعليم�ي  يكون جاهز إلرس�اله إىل صحة كربالء 
املقدسة و فتح مفارز طبية من القطاعات الصحية و التي 
بل�غ عدده�ا )12( مفرزة و تكون مهيئة قبل خمس�ة أيام 

من يوم الزيارة«.
واض�اف »كما و تقوم مستش�فى أطف�ال الكاظمية بفتح 
ردهة طوارئ و توفري املس�تلزمات الطبي�ة فيها مع تهيئة 
غرف�ة العملي�ات يف الدائ�رة للعم�ل عىل مدار )24( س�اعة 
فض�ال عن تكثيف إعمال الرقاب�ة الصحية حيث تقوم فرق 
صحية متخصص�ة بمراقبة املواك�ب و االطعمة و الرشاب 
املقدم للزائرين باإلضافة اىل توزيع فولدرات صحية لتجنب 

االصابة باالمراض و العدوى  خالل أيام الزيارة .

صحة الكرخ هتيئ »12« مفرزة طبية الستقبال 
أربعينية األمام احلسني »عليه السالم«

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العامة لصناعة األس�مدة 
الجنوبية،تس�ويق منتجاته�ا م�ن س�ماد 
اليوري�ا بموج�ب عق�د التجهي�ز املربم مع 
رشكة التجهيزات الزراعي�ة التابعة لوزارة 

الزراعة.
وذك�ر املدير الع�ام للرشكة، عب�اس حيال 
لك�ن، يف بيان، تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
انه »تم تجهيز الرشك�ة العامة للتجهيزات 
الزراعي�ة العراقي�ة بكمي�ة )1000( ط�ن 
من س�ماد اليوريا«، مؤكدا عىل »اس�تمرار 
تجهيز ه�ذا املنت�ج لصال�ح وزارة الزراعة 

وبشكل يومي«.
واض�اف ان »الخ�ط الثان�ي ع�اود االنتاج 
بع�د توق�ف دام أكث�ر م�ن ثالث�ة أش�هر 
بس�بب ارتف�اع ملوح�ة مياه ش�ط العرب 
حي�ت اتخ�ذت الرشكة عدد م�ن االجراءات 
والخطوات العملية اآلنية ووضعت الخطط 
الكفيل�ة الع�ادة خطوطه�ا اإلنتاجي�ة إىل 

سابق عدها ورفع مستوى كفاءتها لغرض 
تنفي�ذ كافة عق�ود التجهي�ز ملنتجها الذي 
يت�م تصنيعه بمواصف�ات قياس�ية عالية 
التقيي�س  جه�از  لفحوص�ات  وخاضع�ة 

والسيطرة النوعية«.
واش�ار اىل ان »الرشك�ة تواص�ل حملته�ا 
الكربة إلعادة تأهي�ل وأعمار الخط األول«، 
مبينا ان »فريقا آخر من املنتس�بني الفنيني 
واملهندس�ني يواصل�ون العم�ل ع�ىل إعادة 
اإلمكان�ات  ضم�ن  لإلنت�اج  األول  الخ�ط 
املتوفرة وباالعتماد ع�ىل الخربات املرتاكمة 
يف الرشكة واإلعم�ال متواصلة حتى إكمال 

عملية التأهيل واملبارشة باإلنتاج«.
واكد عىل ان »الرشكة قامت أيضا باملبارشة 
بحفر خمسة عرش برئا إضافيا لرفع طاقة 
املي�اه املجه�زة للرشك�ة لغ�رض االكتفاء 
الذات�ي حيث يبل�غ العدد ال�كيل )40( برئا، 
لتصبح أول رشكة يف العالم تستهلك كميات 
كبرية من املاء تصل إىل )2000( مرت مكعب 

يف الساعة تعمل عىل اآلبار االرتوازية.

صناعة األسمدة اجلنوبية جتهز رشكة التجهيزات 
الزراعية بأكثر من 1000 طن من السامد يوميًا

  بغداد / المستقبل العراقي

 3D Visualization( افتتح�ت وزارة النف�ط مركز املرئي�ات
النفطي�ة، فيم�ا اك�د  Center( يف رشك�ة االستكش�افات 
الوزي�ر جبار اللعيب�ي حرص الوزارة ع�ىل تطبيق التقنيات 
والتكنلوجي�ا الحديث�ة يف جمي�ع مفاص�ل العم�ل بالقطاع 
النفط�ي ملواكب�ة التط�ور الحدي�ث يف الصناع�ات النفطية 

والغازية.
وق�ال اللعيب�ي يف بي�ان، تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان 
»افتت�اح هذا املركز سيس�هم يف التطور النوعي للدراس�ات 
االستكشافية والتقيمية ودراسات تطوير الحقول باالعتماد 
ع�ىل املعلوم�ات الزلزالي�ة املس�تحصلة م�ن عم�ل الف�رق 
الزلزالية واملعالجات الخاصة التابعة لرشكة االستكشافات 

النفطية«.

واض�اف ان »هذا املرك�ز يعترب االحدث يف الع�راق من حيث 
التقني�ات واالمكان�ات التي يت�م من خالله�ا الحصول عىل 
دراس�ة نوعية متقدمة بعي�دا عن االس�اليب النمطية التي 
تقلل من عنرص املجازفة ونس�ب املخاط�ر يف تحديد املواقع 
االستكشافية والتقييمية يف اعداد املوديل الجيلوجي املكمني 
املتكام�ل التفاصيل والذي سيس�اهم بش�كل فعال يف تقليل 

الهدر يف خطط تطوير الحقول النفطية يف املستقبل«.
فيما قال مدير عام رشكة االستكش�افات النفطية نش�وان 
محمد نوري بحس�ب البيان ان »مركز املرئيات التي انشأته 
الرشكة بالتعاون مع رشكة )ش�لمربجر( العاملية س�يمكن 
ف�رق العم�ل ع�ىل التعام�ل م�ع املنظوم�ات التفاس�ريية 
باعتم�اد فريق العم�ل التحاوري املتكامل ال�ذي يضم كافة 
االختصاصات التي تحتاجها الدراسات«، مضيفا اىل ان »ذلك 

سيطور العمل يف الرشكة ويقلل نسب االخطاء والهدر.

افتتاح مركز املرئيات يف رشكة االستكشافات النفطية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحبوب 
يف وزارة التج�ارة ع�ن »مواصل�ة مواقعها 
وس�ايلواتها يف بغداد وكربالء وصالح الدين 
وسامراء ونينوى وكركوك باستالم وتجهيز 
مادت�ي الحنط�ة وال�رز ضم�ن الحص�ص 

املقررة يف البطاقة التموينية« .
واوضح مدير عام الرشكة نعيم املكصويص 
ان  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  بي�ان ورد  يف 
»س�ايلو كرب�الء اس�تلم ثمانية ش�احنات 
محملة بالحنطة االمريكية اىل جانب تسعة 
ش�احنات محملة بال�رز االورغواي اضافة 
اىل تجهيز املطاح�ن بالحصص املقررة من 
خلط�ات الحنطة . و س�ايلو كركوك جهز 
املق�ررة  بالحص�ص  املحافظ�ة  مطاح�ن 
اضاف�ة اىل حص�ص النازح�ني بالحنط�ه 
املخلوط�ه والت�ي بلغت كمياته�ا اكثر من 
)٨64 ( طن فضال عن اس�تالم )340( طن 

من الحنطة االمريكية« .
واض�اف البي�ان ان »ف�رع ص�الح الدي�ن 
بكمي�ة  تكري�ت  صومع�ة  بتجهي�ز  ق�ام 
)246(ط�ن من الحنطة املق�ررة ملطحنتي 

البش�ائر واالخ�اء و مجم�ع بيج�ي جه�ز 
ملطاح�ن  حنط�ة  ط�ن   )606  ( كمي�ة 
)الفيض،الصمود،الطارمي�ه( فض�ال ع�ن 
اس�تمرارمجمع حب�وب س�امراء بمناقلة 

الحنطة املحلية اىل سايلو الدورة اما كميات 
الحنط�ة املجهزة لس�ايلو بازوايا يف نينوى 
فقد بلغ�ت (4٧٨.260 ) ط�ن توزعت عىل 
مطاح�ن العزائم و محس�ن نوري واحباب 

املصطفى« .
مبين�ا ان »مجم�ع حب�وب التاج�ي جه�ز 
الوكالء بالرز املس�تورد )البارغواي( الوارد 
م�ن مين�اء ام قرص والت�ي بلغ�ت الكميه 
املخصصه للمجم�ع )969( طن باالضافة 

اىل تجهيز املطاحن بالحنطة املخلوطة«.
م�الكات  »اس�تمرار  اىل  البي�ان  واش�ار 
الرشك�ة العاملة يف مين�اء ام قرص بتفريغ 
 )Sun.shine( الباخ�رة وتحميل حم�والت 
Asia. ( املحملة بالرز االرغوان�ي والباخرة

confidence ( املحملة بالحنطة االسرتالية 
املخت�ربي  الفح�ص  نتائ�ج  ظه�ور  بع�د 
بصالحيتها لالس�تهالك البرشي والواصلة 
اىل مين�اء ام قرص ضمن تعاق�دات الوزارة 

لحساب البطاقة التموينية .

جتارة احلبوب تعلن استمرار سايلواهتا ومواقعها باستالم وجتهيز احلنطة والرز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الرتبي�ة، عن الضواب�ط الخاصة 
باالش�رتاك يف االمتحان�ات الخارجية، مبينة ان 
االمتحان�ات الخارجية س�تكون حرصا للطلبة 
يف داخ�ل العراق.وق�ال املكت�ب اإلعالمي لوزير 
الرتبي�ة محم�د اقب�ال الصيديل، يف بي�ان تلقته 
الدائم�ة  »اللجن�ة  ان  العراق�ي«،  »املس�تقبل 
لالمتحان�ات ح�ددت ي�وم الخمي�س االول من 
ترشي�ن الثان�ي الح�ايل، موع�دا لب�دء التقديم 
لالمتحان�ات الخارجي�ة، ع�ىل ان يك�ون ي�وم 
الخميس املواف�ق ال�20 من كانون االول املقبل 
آخ�ر موع�د للتقديم«.واضاف املكت�ب انه »تم 
تحديد الضوابط االعمار املس�موح لها للتقديم 
للمرحلة االبتدائية 1٨ س�نة ) اي مواليد 2000 
وقبلها(«، مش�ريا اىل »تحمل الطالب دفع مبلغ 
مق�داره 25000 دين�ار للمرحل�ة االبتدائي�ة، 
ومبل�غ 50000 دين�ار لطلبة املرحل�ة الثانوية 
الراغب�ني باالش�رتاك يف االمتح�ان الخارجي«.

وتابع ان »الطلبة املس�موح لهم باالش�رتاك يف 

االمتحان الخارجي للدراس�ة املتوس�طة يجب 
أن يكون�وا مض�ت ثالث س�نوات دراس�ية عىل 
انهائهم الدراسة االبتدائية«، الفتا اىل ان »يكون 
املش�رتك يف امتح�ان املرحل�ة االعدادية مضت 
ث�الث س�نوات دراس�ية أو أكثر ع�ىل اجتيازه 
م�ا  أو  املتوس�ط  الدراس�ة  امتح�ان  بنج�اح 
يعادلها«.وأشار اىل انه »يحق لخريجي الدراسة 

االعدادية )األكاديمي ومهني( لألعوام السابقة 
التقديم يف فرع مغاي�ر لفرعه الذي تخرج منه 
عىل أن يؤدي امتح�ان التمهيدي يف الفرع الذي 
اختاره«، مبينا ان »امتحان املتقدمني سيكون 
داخل مركز املحافظ�ة وال يجوز فتح مراكز يف 
أقضية ونواحي، كما ان االمتحانات الخارجية 

ستكون حرصا للطلبة يف داخل العراق.

الرتبية تعلن الضوابط اخلاصة باالشرتاك 
يف االمتحانات اخلارجية

الزراعة: انتاج اكثر من »14« مليون 
بيضة مائدة يف كربالء املقدسة

مدن الزائرين يف كربالء تعلن 
جاهزيتها لزيارة االربعني

  المستقبل العراقي / طالب ضاحي

كش�ف محافظ بغداد عطوان العطواني 
، ان تاخر املوازنة األس�تثمارية الخاصة 
بمديري�ات الرتبي�ة الس�تة عط�ل تنفيذ 
مشاريع تربوية مهمة يف العاصمة حيث 
ان املوازنة االستثمارية بقيت لدى وزارة 
الرتبي�ة يف ح�ني ت�م نق�ل التخصيصات 

التشغيلية فقط
ولف�ت العطواني خ�الل زيارت�ه ملديرية 

تربي�ة الرصاف�ة الثالثة بحض�ور املدير 
العام حس�ني العبودي وع�دد من اعضاء 
املحافظ�ة   « ان  املحافظ�ة  مجل�س 
ومديري�ات الرتبي�ة عاج�زة ع�ن القيام 
بعمله�ا بالش�كل الصحي�ح وخصوص�ا 
يف مج�ال اعادة تأهيل واص�الح املدارس 

وتوفري متطلباتها.
واوعز املحافظ خ�الل الزيارة بتوفري كل 
ما تحتاجه منطقة الدسيم التابعة ملدينة 
الصدر والتي تمتاز بكثافة سكانية وعدد 

قليل من املدارس موجها بأرسال عدد من 
الكرفانات للمس�اهمة يف فك االختناقات 

املوجودة فيها وبالتنسيق مع املديرية.
ودع�ا العطوان�ي » الحكوم�ة الجدي�دة 
واملتمثلة برئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
بالنظ�ر اىل محافظة بغ�داد بخصوصية 
من خالل االرساع ب�رصف التخصيصات 
املالي�ة وبش�كل كام�ل لتق�وم بدوره�ا 
يف تلبي�ة احتياج�ات قطاع�ات الرتبي�ة 

والصحة وغريها.

حمافظ بغداد: تأخر نقل املوازنة االستثامرية عطل 
تنفيذ مشاريع تربوية مهمة بالعاصمة

    البصرة / المستقبل العراقي

اعل�ن محافظ البرصة اس�عد العيداني 
ع�ن »موافق�ة وزي�ر التعلي�م الع�ايل 
والبح�ث العلم�ي عبد ال�رزاق العيىس 
عىل اس�تحداث جامعة تعمل بالتعليم 
املس�تلزمات  توف�ري  بع�د  امل�وازي 

الرضورية ».
وق�ال العيداني يف بي�ان صحفي صدر 
ع�ن مكتب�ه االعالم�ي الخ�اص عقب 
لقائ�ه وزي�ر التعلي�م الع�ايل والبحث 
العلم�ي اثن�اء زيارت�ه املحافظ�ة انه 

»بحث م�ع وزير التعليم العايل والبحث 
العلمي موضوع فت�ح جامعة البرصة 
للتعليم املوازي حيث تمت املوافقة عىل 

فتح الجامعة« .
واض�اف محاف�ظ الب�رصة ان »اللقاء 
مع وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
تطرق اىل كيفية ازالة امللوثات املوجودة 
يف بع�ض مناطق البرصة من�ذ األعوام 
املاضي�ة فض�اًل ع�ن التل�وث الحاصل 
جراء االستخراجات النفطية وامكانية 
نص�ب محط�ات إلزال�ة امللوث�ات من 
خالل وزارة العلوم والتكنولوجيا حيث 

ان هن�اك فري�ق عراق�ي باس�تطاعته 
ان يعم�ل ع�ىل انش�اء تل�ك املحطات ، 
مش�رياً اىل ان الحكومة املحلية ستعمل 
باتجاه الضغط عىل الرشكات النفطية 
بازال�ة كل امللوثات التي تؤثر عىل اهايل 

املحافظة« .
ودع�ا العيدان�ي »الحكوم�ة العراقي�ة 
املقبل�ة وال�وزارات املعني�ة و اعض�اء 
مجلس النواب بالسعي الجاد للمطالبة 
بتخصي�ص ام�وال م�ن موازن�ة عام 
2019 إلزال�ة كافة امللوثات املنترشة يف 

املدينة .

العيداين يعلن موافقة التعليم عىل استحداث 
جامعة البرصة للتعليم املوازي
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Prequalification Announcements for Tender No: 011/PC/18
Provision of Supplying Carbon Steel Pipes for Oil Export Pipeline

Tender by: Zhen Hua Oil Co., Ltd. (EBS Project), a company as the Contractor and Operator cooperat-
ing with Midland Oil Company, Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production 
Service Contract (DPSC) signed on May 24th, 2018. At present, oilfield exploration and development, 
production and surface engineering construction are carried out in Iraq.
Tender Title:Provision of Supplying Carbon Steel Pipes for Oil Export Pipeline 
Tender No.: 011/PC/18
Tender Information: 
Scope of Work
ZhenHua Oil is to seek a company who have the qualified professional experience and can Supplying 
Carbon Steel Pipes for Oil Export Pipeline of EBS oilfield.
Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following 
requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH:  
1. General introduction of the  participants  
* Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of 
business etc.) and Qualification certificate 
2. Professional qualification documents of the participants which relative to this project 
* Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications 
3. Introduction to the pipes production capacity of the participants (Bidder’s and Manufacture’s)
4. Historical performance of participant’s company service in recent 5 years 
5. Audit reports and financial statements audited by a third party professional audit agency in recent 
three years and Bank credit certificates 
6. Other materials should be supplemented if needed
7. According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And It 
will be deducted from the contract payment directly.
Part 2: Prequalification document submitted time and address:
* All prequalification documents should be submitted before  2nd Nov. 2018 11:00 AM 
* Prequalification document submission format: 
(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS   
(2) ONE DIGITAL DISC OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE”
Note:   All participants shall submit one (1) original and one (1) USB Flash  of each package in sepa-
rate envelopes marked Tender Name and Tender No.
* Prequalification document submission address: 
China ZhenHua Oil Co,. Ltd.,
Bagdad International Airport ,  Al-Burhan Hotel, Bagdad, Iraq
Ms.Bao xiaofang   00964-781 835 6928   E-Mail: ebscp@zhenhuaoil.com & wangshaoyu@zhenhuaoil.com

Prequalification Announcements for Tender No: 048/SC/18
Provision of EPCC Service for Oil Export Pipeline

Tender by: ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with 
Midland Oil Company, Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service 
Contract (DPSC) signed on May 24th, 2018. At present, oilfield exploration and development, produc-
tion and surface engineering construction are carried out in Iraq.
Tender Title: Provision of EPCC Service for Oil Export Pipeline
Tender No.: 048/SC/18 Tender Information: Scope of Work
ZhenHua Oil is to seek a company who have the qualified professional experience and can carry out 
EPCC Service for Oil Export Pipeline
Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following 
requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH:
1. General introduction of the participants
* Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of 
business etc.) and Qualification certificate.
2. Professional qualification documents of the participants
* Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications
3. Introduction to the service capacity of the participants
4. Similar EPCC historical performance of participant company service in recent 5 years
5. Audit reports and financial statements audited by a third party professional audit agency in recent 
three years and Bank credit certificates
6. Other materials should be supplemented if needed
7. According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And It 
will be deducted from the contract payment directly.
Part 2: Prequalification document submitted time and address:
* All prequalification documents should be submitted before 2nd Nov, 2018, AM 11:00
* Prequalification document submission format:
(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS
(2) ONE DIGITAL DISC OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE”
Note: All participants shall submit one (1) original and one (1) USB Flash of each package in separate 
envelopes marked Tender Name and Tender No.
* Prequalification document submission address:
China ZhenHua Oil Co,. Ltd.,
Bagdad International Airport , Al-Burhan Hotel, Bagdad, Iraq
Ms.Bao xiaofang   00964-781 835 6928   E-Mail: ebscp@zhenhuaoil.com & wangshaoyu@zhenhuaoil.com

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

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

االتحادية 
العدد : 4241 / ش3 / 2018 

التاريخ : 18 / 10 / 2018 
اىل / املدع�ى علي�ه ) عباس محمد 

حميد ( 
م / اعالن 

الرشعي�ة  الدع�وى  ملقتضي�ات 
املرقم�ة اع�اله واملقام�ة م�ن قبل 
املدعي�ة ) اف�راح عم�ران لطيف ( 
والت�ي موضوعه�ا ) تفريق للهجر 
( وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
اش�عار قس�م التبليغات القضائية 
تبليغ�ك  املحكم�ة  ق�ررت  علي�ه 
بواسطة صحيفتني يوميتني بموعد 
املرافعة املوافق 5 / 11 / 2018 ويف 
حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك س�يجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا حسب االصول .
القايض 

مصطفى حفظي رزوقي 
�����������������������������

محكم�ة قوى األم�ن الداخيل األوىل 
املنطقة الخامسة  

إعالن
إىل/ املته�م الغائب )الرشطي عادل 
مهدي مغزل ش�ناوة( املنس�وب إىل 
مديري�ة رشطة محافظ�ة البرصة 
واملنشات.            العنوان / محافظة 

البرصة – حي الزهراء
بما إنك مته�م وفق املادة / 12 من 
ق.ع. د رقم 14 لس�نة 2008 لعدم 
التزام�ك بواجبك واالعتداء بالك�الم 
ع�يل  )م.اول  ع�ىل  الالئ��ق  الغ�ر 
قدوري لفت�ه(.  وملجهولية اقامتك 
اقتىض تبليغ�ك بهذا اإلعالن عىل أن 
تح�ر أم�ام محكمة ق�وى األمن 
الداخ�يل األوىل/ املنطقة الخامس�ة 
البرصة، خالل مدة ثالثون يوماً من 
تاريخ ن�رش هذا اإلعالن يف صحيفة 
محلي�ة يومي�ة وتعليق�ه يف مح�ل 
اقامت�ك ومقر دائرت�ك وتجيب عن 
التهم�ة املوجهة ض�دك وعند عدم 
حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابياً اس�تناداً ألح�كام املواد )65 
أص�ول  قان�ون  م�ن  و69(  و68 
الجزائية لق�وى األمن  املحاكم�ات 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008. 
اللواء الحقوقي 

رئيس محكمة ق�وى االمن الداخيل 
األوىل 

/ املنطقة الخامسة

فقدان 
املدرس�ية  الوثيق�ة  من�ي  فق�دت   
املرقمة 0409135 يف 2016/10/18 
والصادرة من مدرس�ة العراق الحر 
وزارة   / اىل  واملعنون�ة  االبتدائي�ة 
باس�م )ع�يل عب�د ع�يل  الداخلي�ة 
اب�و رويش ( ع�ىل من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

تنويه
االح�وال  محكم�ة  اع�الن  يف  س�هوا  ورد 
 /3011 الع�دد  ذي  املثن�ى  يف  الش�خصية 
ش/2018 املنش�ور يف جري�دة املس�تقبل 
العراقي بالعدد ) 1771 ( يف 2018/10/18 
وجريدة العراق االخبارية بالعدد )707(  يف 
التبليغات  2018/10/18 كت�اب مديري�ة 
القضائية بالع�دد  )652( خطأ والصحيح 

هو )625( لذا اقتىض التنويه.

فقدان
املدرس�يه  الوثيق�ه  من�ي  فق�دت 
الصادره من تربيه النجف مدرس�ه 
العفه االبتدائيه واملعنونه اىل مدرسه 
الوثيق�ه  االبتدائي�ه رق�م  الجنائ�ن 
عقي�ل  م�ره   ( باس�م   218046
مزهر( عىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

فقدان 
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة من 
الكلية الرتبوية املفتوحة / مركز 
العدل ال�درايس باس�م الطالبة / 
مي�س عبد الله ش�اهني عكاب – 
فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار .

فقدان 
 16226 املرقم�ة  الهوي�ة  فق�دت 
الصادرة من الهيئ�ة العامة لصيانة 
 / بأس�م  والب�زل  ال�ري  مش�اريع 
ميس�ون ولي�د عب�د الرحم�ن ع�ىل 
م�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين مكرر )131(  التاريخ 2018/10/15 
تعلن  اللجنة اعاله عن تأجري س�احة بي�ع املخضرات ووقوف 
الس�يارات على جزء من القطعة املرقمة 343/2 م13 تلموس 
مبس�احة 2742م2 وملدة سنة واحدة فقط والعائدة ملكيتها اىل 
مديرية بلدية زم�ار وفقا ألحكام القانون  21 لس�نة 2013 
وبطريقة املزايدة العلنية فعلى الراغبني باإلجيار مراجعة مديرية بلدية 
زمار وخالل مدة )30( يوم تبدا من اليوم التايل لنش�ر االعالن 
بالصحف مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )50%( من 
القيمة املقدرة  وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نشر االعالن واملصاريف 
االخرى على ان يقوم بتسديد باقي بدل االجيار  والرسوم االخرى 
وابرام العقد خالل مدة ثالثون يوم من تاريخ تصديق قرار االحالة 
وخبالفه يعترب املستأجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعلى 
حس�اب الناكل وحتمله فرق البدل�ني وكافة املصاريف االخرى 
املرتتب�ة على ذلك اضافة اىل مصادره اماناته وعدم الس�ماح له 
بالدخول للمزايدة جمددا وس�تكون املزايدة يف مقر ديوان حمافظة 

نينوى )قاعد احلدباء(

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين مكرر )132( الصادر 2018/10/15 
تعلن  اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها 
اىل مديرية بلدي�ة احلمدانية وفقا ألحكام القانون  21  لس�نة 2013 وبطريقة 
املزاي�دة العلنية فعلى الراغبني باإلجيار مراجعة مديرية بلدية احلمدانية  وخالل مدة 
)15( يوم تبدا من اليوم التايل لنشر االعالن بالصحف مستصحبني معهم التأمينات 
القانوني�ة البالغة )50%( من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من 
مدة االعالن يف مقر البلدية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نش�ر االعالن 
واملصاريف االخرى على ان يقوم بتسديد باقي بدل االجيار  والرسوم االخرى وابرام 
العقد خالل مدة ثالثون يوم من تاريخ تصديق قرار االحالة وخبالفه يعترب املس�تأجر 
ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعلى حس�اب الن�اكل وحتمله فرق البدلني 
وكافة املصاريف االخرى املرتتبة على ذلك اضافة اىل مصادره اماناته وعدم السماح 

له بالدخول للمزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية احلمدانية  
مالحظة / مدة االجيار سنة واحدة فقط

املشيد على القطعة املرقمةنوع امللك ورقمهت  
الدكاكني املرقمة 86 و 91 و 92 و 93 و 96 وشقة رقم /3 1

و 4 و 5
1/821 قرة قوش

65/15 م154 مارقرياقوس الدكاكني املرقمة 104 و 105 و 106 و 107 و 153 2
بشموني

47/130م154 مارقرياقوس الدكاكني املرقمة 128 و 143 وخمزن 3
بشموني

1/520 قرة قوشالدكاكني املرقمة 18 و19وشقة مكونة من ستة غرف 4

50/15 م154 مارقرياقوس كشك510
بشموني

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى
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Prequalification Announcements for Tender No: 049/SC/18
Provision of EPCC Service for Pipeline Corridor from FPF to CPF

Tender by: ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil 
Company, Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) 
signed on May 24th, 2018. At present, oilfield exploration and development, production and surface engi-
neering construction are carried out in Iraq.
Tender Title:  Provision of EPCC Service for Pipeline Corridor from FPF to CPF
Tender No.: 049/SC/18 Tender Information: Scope of Work
ZhenHua Oil is to seek a company who have the qualified professional experience and can provide EPCC 
Service for Pipeline Corridor from FPF to CPF of EBS oilfield.
Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following require-
ments, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH:
1. General introduction of the participants
* Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of 
business etc.) and Qualification certificate.
2. Professional qualification documents of the participants
* Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications
3. Introduction to the service capacity of the participants
4. Similar EPCC historical performance of participant company service in recent 5 years
5. Audit reports and financial statements audited by a third party professional audit agency in recent three 
years and Bank credit certificates
6. Other materials should be supplemented if needed
7. According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And It will 
be deducted from the contract payment directly.
Part 2: Prequalification document submitted time and address:
* All prequalification documents should be submitted before 2nd Nov, 2018, AM 11:00
* Prequalification document submission format:
(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS
(2) ONE DIGITAL DISC OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE”
Note: All participants shall submit one (1) original and one (1) USB Flash of each package in separate 
envelopes marked Tender Name and Tender No.
* Prequalification document submission address:
China ZhenHua Oil Co,. Ltd.,
Bagdad International Airport ,  Al-Burhan Hotel, Bagdad, Iraq
Ms.Bao xiaofang   00964-781 835 6928   E-Mail: ebscp@zhenhuaoil.com & wangshaoyu@zhenhuaoil.com

وزارة العدل 
اعالن

بواسطة السيد كاتب عدل الدورة املحرتم
اىل الس�يد / رائ�د عب�د الكاظم عنوان�ه / بغداد الدورة ش�ارع املصايف مج�اور مطعم زاد 

الخري
جهة االنذار : 

س�بق وان اس�تأجرتك املحل املش�يد عىل العقار املرقم 231/7 مقاطعة 3 الدورة بموجب 
العق�د الش�فهي الواقع يف منطقة الدورة ش�ارع املصايف واملتخذ م�ن قبلكم محل صريفه 
ولعدم رغبتي ببقائك شاغال للمحل املذكور اعاله لذا اسري اليك هذا االنذار بواسطة الكاتب 
العدل يف الدورة لتبليغك برضورة اخالء املحل وتس�ليمه يل خاليا من الشواغل وخالل مده 
اقصاها ثمانية ايام اعتبارا من تاريخ تبليغك بهذا االنذار واحملك كافة الرسوم واملصاريف 

واتعاب املحاماة

رقم الهوية 1526561 احوال الكرخ سجل 3837
صحيفة 50 يف 2006/5/10

العنوان : م/ 826 ز/29 د /78
رقم االستمارة : 2314

عن�د ذهاب املبلغ القضائي من مرك�ز رشطة الدورة عىل عنوانك تبني انك مرتحل اىل جهة 
مجهول�ة وال تتوف�ر اي معلومات حول محل اقامتك او عملك حس�ب كتاب مركز رشطة 
الدورة املرقم 15823 يف 2018/10/16 وحسب شهادة الشهود وتاييد دائرة املجلس البلدي 

لحي املصايف لذا تقرر تبليغك بالنرش يف صحيفتني محليتني جريدة املستقبل والنهار

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
اىل/املته�م الهارب امل�الزم أول )حيدر فاضل 
عطيه كريدي العقابي ( أس�م األم )ساهره 
مرسهد حس�ني( يس�كن الزعفرانيه محلة 

949 زقاق 42 دار 6
تق�رر تبليغك بالحضور أمام رئيس وأعضاء 
املجلس التحقيقي كون�ك متهم وفق أحكام 
امل�ادة )32 أوآل( م�ن قان�ون عقوبات قوى 
االم�ن الداخيل رقم 14 لس�نة 2008 وبداللة 
امل�اده 65 م�ن قان�ون أص�ول املحاكم�ات 
الجزائية رقم 17 لسنة 2008  خالل 30 يوم 
من تاريخ نرش هذا األعالن وبخالفه سيصدر 

أمر القبض بحقك.
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف حديثة 
العدد : 1541 / 2018 

التاريخ : 17 / 9 / 2018 
اعالن 

للطلب املقدم من قبل املس�تدعية ) رؤى ش�هاب احمد عبد 
الغف�ور ( املتضم�ن نصبه�ا قيم�ة ع�ىل زوجه�ا املفقود ) 
مقدام س�الم عب�د املجيد ( تول�د ) 1980 ( امللصقة صورته 
اعاله ق�ررت هذه املحكمة تعميم اوصاف�ه وعليه مراجعة 
ه�ذه املحكمة او اقرب مركز رشطة خالل مدة اس�بوع من 
الي�وم التايل لنرش هذا االعالن وعىل من تتوفر لديه معلومات 
ع�ن املفقود ابالغ هذه املحكمة وخالفه س�تتخذ االجراءات 
القانونية لنصب املستدعية ) رؤى شهاب احمد عبد الغفور 
( قيم�ة عليه وفقا للقانون اس�تنادا للم�ادة 87 من قانون 

رعاية القارصين .
القايض 

�������������������������������������������������
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بدرة 
رقم االضبارة 11/ ت /2018 

إعالن
تنفيذا للقرار الصادر عن هذه املديرية املؤرخ يف 2018/9/24 
املتضمن بيع حصة املدين جهاد محمد عيل عمران يف العقار 
املرقم 29 مقاطعة 13 السيحة وام الرواف فقد تقرر االعالن 
عن بيعه يف املزايدة العلنية خالل ثالثون يوما تبدءا من اليوم 
الت�ايل لن�رش االعالن وع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة هذه 
املديري�ة مس�تصحبني معه�م التأمينات القانوني�ة البالغة 
ع�رشة من املائة ما ل�م يكونوا من الرشكاء وس�وف تجري 
املزايدة يف الساعة الثانية عرش ظهرا واذا صادف يوم االخري 
عطلة رس�مية فيكون اليوم التايل موع�دا للمزايدة ويتحمل 

من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واملناداة 0
املواصفات

1- جنس العقار / ارايض زراعية تسقى سيحا   
2- نوع العقار / مملوكة للدولة

3- مس�احته / حصة املدين من املساحة الكلية هي 9 دونم 
و 8 أولك و23 مرت مربع 

4- القيم�ة املق�درة لحص�ة املدي�ن / 1865840 ملي�ون 
وثمانمائة وخمسة وستون الف وثمنمائة واربعون دينار  

القايض 
ياسني خضري الدريعي 

املنفذ العدل يف بدرة    
�������������������������������������������������

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ بدرة 

رقم االضبارة 11/ ت /2018 
إعالن

تنفيذا للقرار الصادر عن هذه املديرية املؤرخ يف 2018/9/24 
املتضمن بيع حصة املدين جهاد محمد عيل عمران يف العقار 
املرقم 33 مقاطعة13 السيحة وام الرواف فقد تقرر االعالن 
عن بيعه يف املزايدة العلنية خالل ثالثون يوما تبدءا من اليوم 
الت�ايل لن�رش االعالن وع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة هذه 
املديري�ة مس�تصحبني معه�م التأمينات القانوني�ة البالغة 
ع�رشة من املائة ما ل�م يكونوا من الرشكاء وس�وف تجري 
املزايدة يف الساعة الثانية عرش ظهرا واذا صادف يوم االخري 
عطلة رس�مية فيكون اليوم التايل موع�دا للمزايدة ويتحمل 

من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واملناداة 0
املواصفات

1- جنس العقار / ارايض زراعية تسقى سيحا   
2- نوع العقار / مملوكة للدولة

3- مساحته / حصة املدين من املساحة الكلية هي 17 دونم 
و 23 أولك و70 مرت مربع 

4- القيم�ة املقدرة لحصة املدي�ن / 3589600 ثالثة ماليني 
وخمسمائة وتسعة وثمانون الف وستمائة دينار 

القايض 
ياسني خضري الدريعي 

املنفذ العدل يف بدرة    
�������������������������������������������������

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ بدرة 

رقم االضبارة 11/ ت /2018 
 إعالن

تنفيذا للقرار الصادر عن هذه املديرية املؤرخ يف 2018/9/24 
املتضمن بيع حصة املدين جهاد محمد عيل عمران يف العقار 
املرقم 41 مقاطعة 13 السيحة وام الرواف فقد تقرر االعالن 
عن بيعه يف املزايدة العلنية خالل ثالثون يوما تبدءا من اليوم 
الت�ايل لن�رش االعالن وع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة هذه 
املديري�ة مس�تصحبني معه�م التأمينات القانوني�ة البالغة 
ع�رشة من املائة ما ل�م يكونوا من الرشكاء وس�وف تجري 
املزايدة يف الساعة الثانية عرش ظهرا واذا صادف يوم االخري 
عطلة رس�مية فيكون اليوم التايل موع�دا للمزايدة ويتحمل 

من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واملناداة 0
املواصفات

1- جنس العقار / ارايض زراعية تسقى سيحا   
2- نوع العقار / مملوكة للدولة

3- مس�احته / حصة املدين من املساحة الكلية هي 1 دونم 
و 13 أولك و40 مرت مربع 

4- القيمة املقدرة لحصة املدين / 307200 ثالثمائة وسبعة 
االف ومائتان دينار

القايض 
ياسني خضري الدريعي 

املنفذ العدل يف بدرة
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الهندية 
العدد : 1246 / ش / 2018 
التاريخ : 15 / 10 / 2018 

اعالن 
اىل / املدعى عليها / خديجه عبد عبود / تسكن – الهندية – 

حي الزهراء سابقا – مجهول محل االقامة حاليا .
اقام املدعي زوجك ) فاضل كشاش حسن ( الدعوى املرقمة 
اع�اله ام�ام ه�ذه املحكمة يطل�ب فيه�ا الحك�م بالزامك 
باملطاوع�ة وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ ومختار املنطقة قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفتني يوميتني محليتني بوجوب حضورك او من ينوب 
عن�ك قانونا ام�ام هذه املحكمة يف موع�د املرافعة املصادف 
يوم 24 / 10 / 2018 الس�اعة التاس�عة صباحا وبعكس�ه 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق االصول . 
القايض 

مصطفى ماجد عبد الجليل

اعالن
تعلن هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف السني / مالحظية 
امالك الوقف الس�ني يف القادسية عن اجراء مزايدة علنية 
اليج�ار القطع املدرج�ة ادن�اه والواقعة يف ح�ي النهضة 
ويك�ون موعد املزايدة  بعد س�بعة ايام من تاريخ النرش يف 
الجريدة يف الساعة العارشة يف مقر  املالحظية مقابل بناية 
املحافظة علما ان اجور نرش االعالن عىل املزايد االخري مع 
جلب املستمسكات الرس�مية للمزايد ويكون دفع االيجار 
عىل من ترس�و علي�ه املزايدة صفقة واح�دة مع مالحظة 
امل�ادة الثامنة عرش من نظ�ام املزايدات الخاصة باالوقاف 
لس�نة )1969( املعدل الت�ي منعت املس�ؤولني يف االوقاف 

واقرباءهم حتى الدرجة الرابعة من دخول املزايدة مجلس القضاء االعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 

العدد : 1073 / ش / 2018 
التاريخ : 18 / 10 / 2018 

اعالن 
اىل / املدعى عليه / عالء مهدي عبيس 

مجهول محل االقامة حاليا 
اص�درت   2018  /  10  /  16 بتاري�خ 
محكم�ة االحوال الش�خصية يف الصويرة 
ق�رار الحكم املرق�م 1073 / ش / 2018 
يق�ي الحك�م بتايي�د حضان�ة املدعية 
زينب احسان عيل للطفلة نور الهدى عالء 
مه�دي عبيس تولد 7 / 5 / 2012 وليس 
لها السفر باملحضون اال بموافقة املدعى 
علي�ه ) ع�الء مه�دي عبي�س ( وتحميل 
املدعى عليه املصاريف – لذا تقرر تبليغك 
بالن�رش يف صحيفتني يوميت�ني محليتني 
للحض�ور اىل ه�ذه املحكم�ة خ�الل مدة 
االع�رتاض البالغة عرشة اي�ام او الطعن 
تمييزا بالقرار اعاله وبعكس�ه سوف يتم 

اتخاذ مايلزم .
القايض 

ثائر صوكر جسام

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الرصافة

رقم االضبارة 1953 / 2018 
التاريخ 21 / 10 / 2018  

اىل املنفذ عليه / ميسون عبد الرزاق مجيل 
لق�د تحق�ق لهذه املديرية من االش�عار الوارد م�ن مركز رشطة 
القن�اة بالع�دد ب�ال يف 14 / 10 / 2018 وتأيي�د املجل�س املحيل 
ومختار املحلة انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او 
مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه اس�تناداً للمادة )27( 
م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالناً بالحضور يف مديرية تنفيذ 
الرصاف�ة خالل خمس�ة ع�رش يوماً تب�دأ من الي�وم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك 

ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-املنفذ العدل /

قرار الحكم املنفذ بالعدد 1138 / ب / 2018 يف 10 / 9 / 2018 
وال�ذي يقي الزامك�م بتخلية الش�قة املرقمة 2 واملش�يدة عىل 
العق�ار املرق�م 3 / 2314 – أ / 3 وزيري�ة وتس�ليمها اىل الدائ�ن 

محمد كاظم ثجيل خاليه من الشواغل والشاغلني

اىل مسامهي رشكة مرصف ايالف االسالمي ) رشكة مسامهة خاصة ( 
م / اعالن دعوة لعقد اجتامع اهليئة العامة 

تحية طيبة .... 
اس�تنادا الحكام املادت�ني ) 87 و 88 ( من قانون الرشكات املرقم ) 21 ( لس�نة 1997 املعدل 
وتنفيذا لقرار مجلس االدارة املتخذ يف جلسته املنعقد بتاريخ 26 / 6 / 2018 يرسنا دعوتكم 
لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سينعقد يف مقر االدارة العامة للمرصف يف بغداد 
الكرادة – مقابل كهرمانة يف تمام الس�اعة العارشة من صباح يوم االثنني املوافق 12 / 11 / 
2018 وعند عدم حصول النصاب يؤجل االجتماع اىل نفس الزمان واملكان من االس�بوع التايل 

يوم االثنني املوافق 19 / 11 / 2018 للنظر يف فقرات جدول االعمال املدرج ادناه : 
1 – مناقش�ة تقرير مجلس االدارة عن نش�اطات املرصف للس�نة املالية املنتهية 31 / 12 / 

2017 واملصادقة عليه .
2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 31 / 12 / 2017 واملصادقة 

عليهما .
3 – االطالع عىل تقرير لجنة مراجعة الحسابات لعام 2017 واملصادقة عليه .

4 – مناقشة مقسوم االرباح واتخاذ القرار املناسب .
5 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة لسنة 2017 وتحديد مكافئاتهم .

6 – تعي�ني مراقب�ي حس�ابات املرصف لع�ام 2018 وتحديد اجورهما وف�ق ضوابط مجلس 
املهنة. 

7 – تقليص عدد اعضاء مجلس االدارة من س�بعة اعضاء اىل خمس�ة اعضاء اصليني ومثلهم 
احتياط وتعديل عقد تاسيس الرشكة وفقا لذلك. 

8 – انتخ�اب خمس�ة اعض�اء اصليني ومثلهم احتي�اط وفق احكام امل�ادة ) 108 ( رابعا من 
قانون الرشكات . 

9 – تعيني اعضاء لجنة مراجعة حسابات املرصف . 
10 – تعيني اعضاء الهيئة الرشعية . 

نرج�و تفضلك�م بالحض�ور ويف حالة تعذر ذلك اناب�ة غريكم من املس�اهمني او توكيل الغري 
بوكال�ة مصدقة م�ن كاتب العدل وايداع االناب�ات والوكاالت لدى الرشكة قب�ل ثالثة ايام من 
موع�د االجتم�اع وف�ق املادتني ) 91 ( م�ن قانون ال�رشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 املعدل 

وبامكانكم الحصول عىل نسخة من كراس االجتماع من االدارة العامة للمرصف . 
يرسنا ان نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع وافر االحرتام والتقدير .

العدد العمومي / 24269
السجل / 122

التاريخ 2018/10/18

الكاتب العدل 
نمر صفوك سبع

املنذر 
حسني عيل صبار 

رئيس جملس االدارة 
سعد عبد احلسني قاسم 

ممثل رشكة ارض الفضة للمقاوالت العامة

رقم القطعةت
4632/22 م18 صدر اليوسفية 1
3640/22 م18 صدر اليوسفية 2
11605/22 م18 صدر اليوسفية 3
3543/22 م18 صدر اليوسفية 4
4095/22 م18 صدر اليوسفية 5
3944/22 م18 صدر اليوسفية 6
3829/22 م18 صدر اليوسفية 7
4665/22 م18 صدر اليوسفية 8
4894/22 م18 صدر اليوسفية 9
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ا�سرتاحة6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

فيتامني »D« يعوض النقص أم هيدر املال؟
تعب، إرهاق، وخمول مستمر.. عادة ما تكون 
هذه األعراض نقص�ًا لفيتامني “د”، الذي يعد 
من الفيتامينات املهمة لجس�م االنسان، وعىل 
رغم وجوده يف بعض األطعمة، إال أن الحصول 
عىل الكمية املوىص به�ا من الطعام فقط يعد 
صعب�اً، ل�ذا يلجأ كث�ر إىل املكم�ات الغذائية، 
والتي يراها البعض أنها تسهم فعاً يف تعويض 

النقص، وآخرون يرونها هدراً للمال.

ونظ�راً لذل�ك، أوض�ح مس�ؤولون يف قط�اع 
الصحة الربيطاني يف عام 2016 أنه “ال ينبغي 
أخ�ذ أق�راص فيتام�ني د إال مل�ن ه�م يعانون 
نقصاً ش�ديداً منه”.ووافق خرباء مس�تقلون 
هذا التوجه، وقالوا إن “مكمات فيتامني دال، 
ال تفيد س�وى أولئ�ك الذين يعان�ون نقصا يف 

الفيتامني يف املقام األول”.
للمكم�ات  الصحي�ة  الفائ�دة  حقيق�ة  م�ا 

الغذائية؟
ال توجد أدلة كافية تدعم صحة االدعاءات حول 
ع�دم فائدة تل�ك املكمات، ولكن تش�ر إحدى 
 SELECT “ الدراس�ات املس�تندة عىل تجرب�ة
“ الرسيرّي�ة، الت�ي أجريت ملعرفة م�ا إذا كان 
)فيتام�ني إي( و)الّس�يلينيوم ( يس�اعدان يف 
الوقاية م�ن رسطان الربوس�تاتا يف حال أخذا 

كمكمل غذائي.

عالج التهاب اللوزتني وآالم احللق
يعد التهاب اللوزتني من أكثر األعراض انتش�ارا 
ب�ني الصغ�ار والكب�ار، خاصة مع ق�دوم فصل 
الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، حيث يسبب 
أمل�ا كب�را يف الحلق، ويصي�ب األطفال بنس�بة 

أكرب.
املعن�ي   ”healthline“ ملوق�ع  تقري�ر  وق�ال 
بالشؤون الصحية، إن اإلصابة بالتهاب اللوزتني 
يك�ون يف الغال�ب ناتج�ا ع�ن عدوى فروس�ية 
يتعرض لها الشخص، وتكون مصاحبة بالتهاب 

يف الحلق، وارتفاع يف حرارة الجسم، مع الشعور 
بالص�داع املس�تمر، وح�دوث ت�ورم واحمرار يف 

اللوز، والشعور بألم عند ابتاع الطعام.
ووفق�ا لخ�رباء يف مجال الصح�ة واألغذية، فإن 
هن�اك ع�دة مرشوب�ات تمك�ن متناوله�ا م�ن 
التخلص بش�كل رسيع م�ن التهاب�ات اللوزتني 
بعي�داً ع�ن األدوية واملض�ادات الحيوي�ة، وهي 

كالتايل:
-1 الشاي بالليمون: لكونه يحتوي عىل ڤيتامني 

)C( الذي يرفع مناعة الجسم لتحسني مقاومة 
االلتهاب�ات واألمراض املعدية، فضاً عن احتواء 

الشاي عىل مادة طبيعية تساهم يف عاج الربد.
-2 الش�اي األخرض: الحتوائه عىل مواد مضادة 

لألكسدة، كما أنه يرفع مناعة الجسم.
-3 الغرغرة باملاء وامللح: فامللح يعد مادة كاوية 
لالتهاب�ات وينته�ي أثره�ا يف الح�ال، ويمكن 
اس�تعماله بإضافة ملعقتني م�ن امللح إىل كوب 

ماء.

سودوكو

نموذج اعالن / دعوة تقديم العطاء
مجهورية العراق/ وزارة النفط  

رشكة احلفر العراقية /رشكة عامة
اىل : رشكات املتخصصة

م/اعالن املناقصة  املرقمة  36/ خدمات /2018  ـ البرصة  
نوع املوازنة )تشغيلية( -نوع التبويب /استئجار االت ومعدات

1-ي�رس ) رشكة الحفر العراقية  -رشك�ة عامة (  دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني  وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم  للعمل 
الخ�اص ب�)تقديم خدم�ة تفكيك وتحميل ونقل وتفريغ ونص�ب معدات اجهزة الحفر واالس�تصاح الخفيفة وبعدد ))11 

احدى عرش جهاز وبمعدل )) 130  مائة وثاثون نقلة خال فرتة العقد( 
2- تتوفر لدى )رشكة الحفر العراقية –رشكة عامة ( التخصيصات املالية ضمن املوازنة التش�غيلية  وتنوي اس�تخدام جزء 
منه�ا  لتنفي�ذ الخدمات )تقدي�م خدمة تفكيك وتحميل ونقل وتفري�غ ونصب معدات اجهزة الحفر واالس�تصاح الخفيفة 

وبعدد ))11 احدى عرش جهاز وبمعدل )) 130  مائة وثاثون نقلة خال فرتة العقد(
3-بام�كان مقدم�ي العطاء الراغب�ني يف رشاء وثائق العطاء باللغات )اللغ�ة العربية( بعد تقديم طل�ب تحريري اىل) رشكة 
الحفر العراقية –رشكة عامة يف محافظة البرصة –الزبر –الربجس�ية( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غر املس�رتدة البالغة 
)  300,000 ( ثاثمائ�ة ال�ف دينار عراقي بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان 

املبني يف اعاه.
4-اخر موعد لتس�ليم العط�اءات اىل العنوان االتي )مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة –الزبر –الربجس�ية –مقرر لجنة 
فت�ح العط�اءات الثانية ( يف املوعد املحدد هو )يوم االربعاء املصادف    2018/11/14الس�اعة الثانية عرش ظهرا ( وس�وف 
ترف�ض العطاءات املتاخرة وس�يتم فتح العط�اءات  بحضور  مقدمي  العطاءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور يف العنوان 
االتي ) البرصة –الزبر –الربجسية –مقر رشكة الحفر العراقية –لجنة فتح العطاءات الثانية ( يف الزمان والتاريخ ) الساعة 
الثاني�ة ع�رش ظهرا من يوم االربعاء املص�ادف 2018/11/14( يجب ان تتضمن العطاءات ضم�ان للعطاء )خطاب ضمان 
م�رصيف او ص�ك مصدق او س�فتجة ( وبمبلغ )  27,432,500  ( س�بعة وع�رشون مليون واربعمائة واثن�ان وثاثون  الف 

وخمسمائة دينار عراقي.
 5- اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم ) االحد ( املصادف 11/ 2018/11

6- يف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل موعد الغلق الذي يكون فيه دوام رس�مي ويكون موعد فتح 
العطاءات بنفس  اليوم املحدد لغلق املناقصة

7-الكلفة التخمينية لتنفيذ االعمال ملدة )365( يوم تبلغ )  2,743,250,000   (   مليارين وسبعمائة وثاثة واربعون مليون 
ومائتان وخمسون الف دينار عراقي.

8 �  يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه

امانة بغداد/ دائرة املشاريع
نرش تنويه

ورد س�هواً يف ن�رش االع�ان املرقم 
الخ�����اص   )2018/1/11(
تطوي�ر  أعم�ال   ( بمناقص�ة     
املحلة438/االفراز الحديث/الحرية 
ضمن قاطع بلدية الش�علة ( خطأ 
يف ذك�ر نس�بة التأمين�ات االولي�ة 
حيث ذكر نس�بة)2%( م�ن الكلفة 
التخمينية للمناقصة والصحيح هو 
نس�بة )1%( من الكلفة التخمينية 
للمناقص�ة بالنس�بة ملبل�غ خطاب 
الضمان او الصك املصدق املنش�ور 
يف جريدة املس�تقبل العراقي بالعدد 
ل�ذا   2018/10/18 يف   )1771(

اقتىض التنويه.

ع.املدير العام
رئيس جملس االدارة

مدير اهلياة التجارية 
عبد العزيز جبار كاظم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة القاسم
العدد / 865/ب/ 2018

التاريخ 2018/10/21
اقام املدعي اس�امه عيل حس�ن الدعوى املرقمة 
اع�اه يدعي فيها بانك مش�غول الذمة له بمبلغ 
294,0000 مليون�ني وتس�عمائة واربع�ون الف 
دينار    بموجب وصل االمانة املؤرخ 2018/2/4 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض 
حس�ب اوراق التبليغ املرفقة بالدعوى واش�عار 
مختار املنطقة املرفق معها عليه قررت املحكمة 
تبليغكم بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور 
امام ه�ذه املحكمة صباح يوم املرافعة املصادف 
2018/10/29 وعن�د عدم حضوركم او ارس�ال 
من ينوب عنكم قانونا س�تجري املرافعة بحقكم 

غيابيا 
القايض

عبيد صربي جمر

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة

العدد / 908/ب/ 2018
التاريخ 2018/10/18

اعان
اىل املدعى عليه /يزن محمد حسني

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها  بالع�دد 908/
ب/2018 وامل�ؤرخ 2018/9/24 ق�ىض الزامك 
بتأديت�ك مبل�غ مق�داره مليونني دين�ار وللكتب 
ال�واردة كل م�ن كت�اب املجلس لقض�اء الكوفة 
املرق�م 1264 يف 2018/10/15 وكت�اب املرك�ز 
التموين�ني يف النج�ف املرق�م ب13 / 11374 يف 
2018/10/9 وكت�اب معلوم�ات النج�ف املرقم 
4322 يف 2018/10/10 واملتضمن�ة ع�دم توفر 
اي معلومات عن سكنك وملجهولية محل اقامتك 
وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار 
واختيارية منطقة الكوفة / الصدر الثالث املدعو 
يونس زغ�ر الخفاجي فقد تق�رر تبليغك اعانا 
بصحيفت�ني  يوميتني بقرار الحك�م الغيابي ولك 
حق االع�رتاض واالس�تئناف والتمييز خال املدة 
القانونية وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية وفق القانون
القايض

محمد كامل كرماشة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املشخاب

العدد / 5/ب/ 2017
التاريخ 2018/10/15

اعان
تبيع هذه املحكمة القطع�ة املرقمة 3/48 م27 
املشخاب واملزال شيوعه بيعا بموجب قرار الحكم 
املرقم 5/ب/2017 واملكتس�ب الدرجة القطعية 
فع�ىل الراغبني  بالرشاء الحض�ور اىل ديوان هذه 
املحكم�ة يف ي�وم  املزاي�دة الس�اعة الثانية عرش 
ظه�را يف الي�وم الخامس ع�رش من الي�وم التايل 
للنرش يف صحيفتني محليتني مستصحبني معهم 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيمة 
املقدرة للقطعة واملستمس�كات القانونية واجور 
االعان والداللية وان القيمة الكلية لحق الترصف 
للقطعة مع املنشات املشيدة بمبلغ اثنان وستون 

مليون دينار
املواصفات :

1 � القطعة املرقمة 3/48 م 27 تبلغ مس�احتها 
2/5/75 دون�م دور س�كنية واقع�ة يف القطعة 
املرقم�ة 48/  3 م 27 تب�ني انها قطع�ة زراعية 
فارغ�ة تق�ع ع�ىل طريق مش�خاب غم�اس مع 
وج�ود ج�زء من  دار س�كن مش�يد م�ن البلوك 
ومس�قفة بالجنكو مس�احة 150 م2 تقع داخل 
ح�دود القطع�ة تقدر قيمة املنش�ات بمس�احة 
150 م2 ع�رشون مليون دينار مع قيمة القطعة 
اثن�ان واربعون مليون دينار وبذلك تكون القيمة 

االجمالية للقطعة اثنان وستون مليون دينار
القايض

عيل عبد الهادي هاني الشمري

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 2006/ب3/ 2018
التاريخ 2018/10/18

اىل املدع�ى عليهم�ا /  فاطمة عبد راش�د وهديه 
لفته عبود

اق�ام املدع�ي عب�اس كرخ�وت حم�زة الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اعاه والت�ي يطلب فيها الحكم 
بابط�ال كافة القي�ود الواردة ع�ىل العقار املرقم 
52648/3 ح�ي الن�داء واعتب�ار القيد املس�جل 
بالع�دد 11/اب/1993 مجل�د 627 ثابت الحكم 
ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتكم�ا عليه قررت 
اعان�ا بصحيفت�ني  تبليغكم�ا  املحكم�ة  ه�ذه 
محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف يوم 
2018/11/4 وعن�د عدم حضوركما او ارس�ال 
من ين�وب عنكما قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

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

تعلن جامعة الفرات االوسط التقنية بتشكياتها 
املعهد التقني /كوف�ة وكليات التقنيات الصحية 
والطبي�ة / كوف�ة والكلي�ة التقني�ة االداري�ة /

كوف�ة عن اج�راء مزاي�دة علنية النش�اء مطعم 
ون�ادي طاب�ي يف الجامع�ة بنظ�ام املس�اطحة 
ووف�ق ما جاء بقانون بيع وايج�ار اموال الدولة 
رق�م 21  لس�نة 2013 وتعديات�ه فعىل الراغبني 
باالش�رتاك م�ن ال�رشكات واملقاول�ني مراجع�ة 
اللجنة القانونية املش�رتكة لاطاع عىل الرشوط 
واملواصف�ات الواردة يف التن�در مقابل )25000( 
ال�ف دينار غر قابل�ة للرد وس�تجري املزايدة يف 
الس�اعة العارشة صباح�ا  يف الي�وم الثاثني من 
اليوم الت�ايل لنرش االعان  يف الجريدة من ترس�و 
علي�ه املزاي�دة يتحم�ل اج�ور الن�رش واالع�ان 

والخدمة واملصاريف القانونية

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 255/ت/2018

التاريخ 2018/10/18
اىل / املنفذ عليه   حسني كاظم خادم

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من خ�ال رشح  
القائم بالتبليغ واشعار مختار املنطقة الكوفة 
ان�ك مجهول مح�ل االقامة ولي�س لك موطن 
دائم او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعانا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
الكوف�ة خ�ال خمس�ة ع�رش يوما تب�دا من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامات التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 
هذه املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل 

حسنني عبد الزهرة عرس 
اوص�اف املحرر :ق�رار محكمة ب�داءة النجف 
ال�زام  املرق�م 1498/ب2018/2 واملتضم�ن 
املدين حسني كاظم خادم بتادية للدائن حيدر 
ف�اح محمد حس�ن املدير املف�وض  للرشكة 
العراقي�ة للتحويل املايل اضافة لوظيفته مبلغ 
مق�داره مائت�ان وخمس�ة وتس�عون مليون 

وخمسمائة الف دينار

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1423/ب2018/2
التاريخ 2018/10/21

اعان
بن�اء ع�ىل القرار الص�ادر من ه�ذه املحكمة 
بازال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م 1177  براق يف 
النجف عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار 
املذكور اعاه واملبينة اوصافه وقيمته وادناه 
، فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة 
خال خمسة عرش يوما من اليوم الثاني لنرش 
االعان مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة بموجب صك 
مصدق المر محكمة بداءة النجف وصادر من 
مرصف الرافدين رقم )7( يف النجف وستجري 
املزاي�دة واإلحالة يف الس�اعة الثانية عرش من 
اليوم االخر من االعان يف هذه املحكمة وعىل 
املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية وشهادة 

الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي 
االوصاف :

العق�ار املرق�م 1177 ب�راق يف النج�ف عبارة 
ع�ن عرصة فارغ�ة تق�ع بالقرب م�ن مرقد 
االم�ام ع�يل وعىل ش�ارع  الش�ارع بعرض 4 
مرتي والش�ارع ي�ؤدي اىل مكتب الس�يد عيل 
الحسيني السيستاني وهي بمساحة اجمالية 
127,92 مرت وهي فارغة وغر مش�غولة من 
اح�د وان القيمة الكلية للعق�ار مبلغ مقداره 
)959,250,000( تسعمائة وتسعة وخمسون 
مليون ومائتان وخمس�ون الف دينار فقط ال 

غرها

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

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف القاسم
العدد / حجة وصاية مؤقته/ 2018

التاريخ 2018/10/17
اعان

اىل وال�د الق�ارص زيد املدعو ع�دي غانم جبار 
قدم�ت زوجتك  س�امية نايف دوي�ح طلبا اىل 
ه�ذه املحكم�ة ت�روم في�ه تنصيبه�ا وصية 
مؤقته عىل ابنك القارص منها املدعو زيد عدي 
غان�م لغ�رض الحصول ع�ىل جواز س�فر له 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار مختار 
منطقة حي الوح�دة يف الديوانية املدعو رحيم 
جاسم عيل تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
بالحض�ور  ام�ام ه�ذه املحكمة خ�ال ثاثة 
اي�ام من تاريخ النرش ويف حالة عدم حضورك 

سوف يتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

احمد خري املوسوي

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

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة   القاسم

العدد / 863/ب  / 2018
التاريخ 2018/10/21

اعان
اىل املدعى عليه غانم ريس صالح

اقام املدعي اسامه عيل حسن الدعوى املرقمة 
اع�اه يدع�ي فيه�ا بان�ك مش�غول الذمة له 
بمبلغ 3,000,000 ثاثة مايني دينار بموجب 
وصل االمانة امل�ؤرخ 2018/4/4 وملجهولية 
محل اقامتك يف الوقت الحارض حس�ب اوراق 
التبلي�غ املرفق�ة بالدع�وى واش�عار مخت�ار 
املنطق�ة املرف�ق معه�ا عليه ق�ررت املحكمة 
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني  تبليغك�م 
بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة صب�اح يوم 
املرافع�ة املص�ادف 2018/10/29 وعند عدم 
حضوركم او ارس�ال من ين�وب عنكم قانونا 

ستجري املرافعة بحقكم غيابيا 
القايض

عبيد صربي جمر

���������������������������������
فقدان وثيقة

فق�دت الوثيق�ة املرقم�ة 78 يف 2014/3/5 
النج�ف  يف  لرتبي�ة  والص�ادرة م�ن مديري�ة 
االرشف باس�م الطالبة ايمان نوري عبد فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مديرية االحوال املدنية والجوازات 
واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال 

املدنية 
اعان 

ق�دم املواطن )محس�ن عبد حس�ن ( طلبا اىل 
هذه املديرية يطلب في�ه تبديل اللقب وجعله 
)الع�اريض (  ب�دال م�ن )الرماح�ي ( وعم�ا 
باح�كام امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاق�ة 
الوطنية  رقم 3 لسنة 2016 املعدل تقرر نرش 
الطل�ب بأح�دى الصح�ف املحلية فم�ن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خ�ال فرتة 
خمس�ة عرش يوما من تاريخ النرش وبعكسه 

سوف ننظر يف الطلب حسب االصول .
اللواء 

هيثم فاضل عباس الغرباوي 
مدي�ر االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة /

وكالة 

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

اىل الرشيك ) صاح مهدي محمد ( تقرر تبليغك 
للحض�ور اىل مديري�ة بلدي�ة النج�ف لغرض 
اصدار اجازة بناء للعقار املرقم 54023/ حي 
الن�داء عن طري�ق رشيكك يف العق�ار اعاه  ) 

سعدون متعب شياع( .
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1423/ب2018/2
التاريخ 2018/10/21

اعان
بن�اء ع�ىل القرار الص�ادر من ه�ذه املحكمة 
بازالة ش�يوع العقار املرق�م 1/1181 براق يف 
النجف عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار 
املذكور اعاه واملبينة اوصافه وقيمته وادناه 
، فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة 
خال خمسة عرش يوما من اليوم الثاني لنرش 
االعان مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة بموجب صك 
مصدق المر محكمة بداءة النجف وصادر من 
مرصف الرافدين رقم )7( يف النجف وستجري 
املزاي�دة واإلحالة يف الس�اعة الثانية عرش من 
اليوم االخر من االعان يف هذه املحكمة وعىل 
املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية وشهادة 

الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي 
االوصاف :

العقار املرق�م 1/1181 براق يف النجف عبارة 
ع�ن عرصة فارغة تقع عىل ش�ارع الرس�ول 
بالقرب من مرقد االمام عيل وعرض الش�ارع 
املذكور 20 م�رت وهي بمس�احة اجمالية 70 
م�رت  بواجه�ة  بع�رض 12 مرت وه�ي فارغة 
وغ�ر مش�غولة م�ن اح�د ان القيم�ة الكلية 
للعقار مبلغ مقداره )700,000,000( س�بع 

مائة مليون دينار فقط ال غرها

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1968/ب2018/5
التاريخ 2018/10/21

اعان
اىل / املدعى عليها )هدية مرهج حمزة (  

اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم 1968/
واملتضم�ن   2018/10/16 يف  ب2018/5  
الحكم بأبطال قيد التسجيل العقاري ذي العدد 
19 ايل�ول 96 مجل�د 794 والذي ت�م بموجبه 
تس�جيل العقار املرقم 63165/3 مقاطعة 4 
جزيرة  النجف حي النرص باسم املدعى عليها 
الثانية هديه مرهج حم�زة واعتبار القيد ذي 
العدد 127 تاريخ نيس�ان /1994 مجلد 716 
والذي بموجبه س�جل ذات العقار اعاه باسم 
دائرة املدعي السيد مدير بلدية النجف اضافة 
اىل وظيفته قيدا ثابت الحكم لثبوت مجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي  
واش�عار مخت�ار ح�ي الرموك اس�عد طالب 
الزيادي لذا تقرر تبليغك اعانا بالقرار املذكور 
بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق الطعن 
ع�ىل القرار املذكور خ�ال  املدة املقررة بكافة 
طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

���������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

رقم اإلضبارة : 2018/1911
التاريخ 2018/10/21 

اىل / املنفذ عليه /  سيف عيل موىس 
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من خ�ال رشح 
املبلغ القضائي ملديرية تنفيذ الكوفة واش�عار 
مختار قضاء الكوفة حس�ون ج�رب املؤرخ يف 
2018/7/26  انك مجهلو محل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمكن 
اج�راء تبليغ عليه واس�تنادا للمادة )27( من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعانا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ النجف خال خمسة عرش يوما 
تب�دا من اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعامات 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش ه�ذه املديري�ة باج�راءات التنفي�ذ 

الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :

عق�د ال�زواج املرق�م 1272 يف 2016/5/25 
النج�ف  يف   الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
واملتضم�ن بذمتك مبلغ خمس�ة  مايني دينار 
للدائن�ة ن�ور اله�دى ام�ني فاضل وه�و املهر 

املؤجل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف كرباء االتحادية 

محكمة بداءة الهندية 
العدد: 3 /استماك /2018 

التاريخ : 2018/10/18 
اعان 

اىل /املطلوب االطفاء ضدهم / محمد وحسني اوالد مهدي 
القزويني وحس�ن وهادي اوالد مرزة صالح ولبيبه جواد 
ه�ادي واحمد وعدن�ان ورياض ونزار وس�هيلة وحميدة 

وسلمى اوالد حميد احمد مرزة ومحمد حسني هادي 
نعلمك�م بان طالب اطفاء حق الترصف مدير عام رشكة 
مصايف الوسط اضافة لوظيفته اقام الدعوى االستماكية 
املرقمة 3/ اس�تماك /2018 يطلب فيها اطفاء جزء من 
القطعة املرقمة )48( مقاطعة )60( الخنيابية بمساحة 
قدره�ا )0 دون�م و19 اول�ك و50 مرت ( الغراض انش�اء 
مأخ�ذ امل�اء املغذي مل�رشوع مصفى كرب�اء عليه قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغكم بصحيفة رس�مية واحدة لغرض 
حضورك�م او م�ن ين�وب عنك�م قانون�ا علم�ا ان موعد 
املرافع�ة املصادف يوم 8/ 11/ 2018 وبعكس�ه س�وف 

تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق الصول .
القايض 

قاسم نايف زغر
�����������������������������������������������

مديرية االحوال املدنية والجوازات 
واالقامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال 

املدنية 
اعان 

قدم املواطن )مهدي حسن جاسم ( طلبا اىل هذه املديرية 
يطل�ب في�ه تبدي�ل اللقب وجعل�ه )الع�اريض (  بدال من 
)الرماحي ( وعما باحكام املادة )22( من قانون البطاقة 
الوطني�ة  رق�م 3 لس�نة 2016 املعدل تقرر ن�رش الطلب 
بأحدى الصحف املحلية فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خال فرتة خمس�ة عرش يوما م�ن تاريخ النرش 

وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب االصول .
اللواء 

هيثم فاضل عباس الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة 

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

اىل الرشي�ك ) نج�اح محمد رس�ن ( توج�ب حضورك اىل 
مديري�ة بلدية النجف لغ�رض اصدار اج�ازة بناء للعقار 
املرق�م 3/55752 حي النداء عن طريق رشيكك يف العقار 
اعاه املواطن  ) محمد جاسم محمد عباس( خال عرشة 
ايام م�ن تاريحخ الن�رش وبخاف ذلك س�تتم االجراءات 

بدون حضورك.

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد  2962/ش /2018 

اىل املدعى عليه / محمد عيل محسن جاسم
املحكم�ة  بتاري�خ 2018/9/19  أص�درت ه�ذه 
وبالعدد اع�اه قرارا غيابيا يق�ي بتفريق للهجر 
بني املدعية ري�ام حمزة كاظم واملدعى عليه محمد 
عيل محسن جاسم  وملجهولية محل إقامتك حسب 
إش�عار القائم بالتبليغ عليه تقرر تبليغك بواسطة 
صحيفتني محليتني رس�ميتني عىل الق�رار املذكور 
وعن�د عدم اعرتاض�ك ضمن املدة القانونية س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية   
القايض 

خالد محمد جال
�����������������������������������������������

جمهورية العراق.
 مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استناف بغداد/الكرخ االتحاديه
 محكمة االحوال الشخصيه يف البياع

 العدد : 1679
التاريخ : 2018/10/18 

 إعان.
 إىل املدعو معتز احمد محمد الس�اكن حي الشهداء 
م 875/ز 43 د2 للطل�ب املقدم من قبل املس�تدعي 
مصطفى احمد محمد لنصب�ه قيم عليك ملجهولية 
مح�ل اقامت�ك يف الوقت الح�ارض ق�ررت املحكمه 
تبليغ�ك اعانا يف صحيفتني محليتني للحضور امام 
املحكم�ه اذا كنت داخل العراق خمس�ة عرش يوما 
واذا كن�ت خ�ارج العراق ثاث�ون يوم�ا وعند عدم 
حض�ورك س�وف تتخ�ذ املحكمه االج�راءات ضدك 

وفق االصول .
 القايض 

عيل محمد خضر
�����������������������������������������������

تنويه
ورد س�هوا يف اعان محكم�ة ب�داءة الهندية العدد 
2/اس�تماك /2018 املنش�ور يف جريدة املستقبل 
العراقي بالعدد )1772 ( يف 2018/10/21 ) واحمد 
وعدنان ورياض ونزار وس�هيلة وحميدة وس�لمى 
اوالد حمي�د مرزة ( خط�أ والصحيح ه�و )واحمد 
وعدنان ورياض ونزار وس�هيلة وحميدة وس�لمى 

اوالد حميد احمد مرزة ( لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

دار القضاء يف تاج الدين 
محكمة االحوال الشخصية يف تاج الدين 

العدد : 4591 
التاريخ : 16 / 10 / 2018 

م / اعان 
اىل املدعى عليه / عباس محمد بادي 

اقامت املدعية ) س�جى عيل بادي ( الدعوى الرشعية املرقمة 174 / ش / 
2018 والت�ي تطلب فيها نفقة وملجهولية مح�ل اقامتك يف الوقت الحارض 
وحسب اشعار املختار فقد قررت هذه املحكمة تبليغك بالنرش يف صحيفتني 
محليت�ني يوميتني بقرار الحكم املرقم اع�اه الصادر بحقك كونه قد صدر 

غيابيا قابا لاعرتاض والتمييز بتاريخ 31 / 7 / 2018 
القايض 

عمر كاظم كريم
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أمانة بغداد يتمسك باملدرب 
ثائر أمحد

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلنت إدارة نادي أمانة بغداد، تمسكها باملدرب ثائر أحمد، 
بعد خس�ارة الفريق، أمام الطلبة )3-0( ضمن منافسات 
الجولة الخامسة من الدوري العراقي.وقال محمد فرحان، 
أمني رس أمانة بغداد يف ترصيحات ل، إنَّ اإلدارة تقدر حجم 
الجهد الذي يبذله املدرب ثائر أحمد، مش�ًرا إىل أنَّ النتائج، 

ال تعكس حقيقة املستوى الفني للفريق.
وأضاف »الفري�ق ُيعاني من عدم التوفيق، ويفتقد ملهاجم 

موهوب ق�ادر عىل اس�تثمار الفرص«.وتابع »اإلدارة 
تقدر العم�ل الكبر الذي يقدمه ثائر أحمد، وتؤكد 

تمس�كها ب�ه«، مش�ًرا إىل أن »الفري�ق يق�دم 
مستوى فني أشاد به الجميع، ونسعى خالل 

األدوار املقبل�ة للخروج بنتائج تتالءم مع 
املس�توى الفني الرائ�ع للفريق«.ُيذكر 

أنَّ فري�ق أمان�ة بغداد يحت�ل املركز 
األخر، برصي�د نقطتني فقط من 

5 مباريات.

مجهور دورمتوند سالح ألكاسري للتخلص من شبح أتلتيكو
            المستقبل العراقي/ وكاالت

يع�ول بوروس�يا دورتموند، ع�ىل نجمه 
يواج�ه  عندم�ا  ألكاس�ر،  باك�و  األول 
أتليتكو مدري�د، األربعاء املقب�ل، يف قمة 
مباريات املجموع�ة األوىل ببطولة دوري 

أبطال أوروبا.
ترتي�ب  الفيس�تيفال  أس�ود  ويتص�در 
املجموعة ب�6 نقاط، بفارق األهداف عن 
أتليتك�و مدريد، بينم�ا يأتي كلوب بروج 
وموناكو يف املركزي�ن الثالث والرابع عىل 

الرتتيب، بدون نقاط.
ه�دايف  ص�دارة  ألكاس�ر،  ويعت�ي 
البوندسليجا هذا املوسم حتى اآلن، ورغم 
انتقاله لصفوف دورتمون�د هذا الصيف 
مع�ارا م�ن برش�لونة، بعد س�نوات مع 
املُعاناة م�ع البلوجرانا، لكن�ه لم يحتاج 
للوق�ت للتأقل�م م�ع األج�واء يف أملاني�ا، 
وس�جل يف أول مباراة له مع الفريق أمام 
الثالثة  آينرتاخ�ت فرانكفورت بالجول�ة 

من البوندسليجا.

وسجل املهاجم اإلسباني هذا املوسم مع 
دورتمون�د 8 أه�داف خ�الل 5 مباريات، 
يف 216 دقيقة فقط ش�ارك بهم، بمعدل 
هدف ل�كل 27 دقيقة، وأصبح كابوس�ا 

لكل خصوم البي يف بي.
ويرص�د »« خ�الل التقرير التايل، س�جل 
مواجهات ألكاسر ضد أتليتكو مدريد يف 

كل املسابقات..
شبح مدريد

لن تكون ه�ذه املواجهة األوىل بالنس�بة 
أللكاس�ر ض�د أتليتك�و مدري�د، فه�و 
واج�ه الروخيبالنكوس، بقمييص خيتايف 
وفالنسيا من قبل، ولم يلعب ضد األتلتي 

عىل اإلطالق بقميص برشلونة.
وال يمل�ك ألكاس�ر س�جال ممي�زا أمام 
نادي العاصم�ة اإلس�بانية، فهو لعب 9 
مباريات ضده، يف بطولتي الليجا وكأس 
امللك، وسجل هدفا وحيدا خالل فرتته مع 

الخفافيش، وصنع هدفني.
ول�م ي�ذق العب فالنس�يا الس�ابق طعم 
االنتصار س�وى يف مباراة وحيدة، وشهد 

6 هزائم أمام أتليتكو مدريد، وتعادلني.
سالح جديد

وتعترب هذه املواجهة مختلفة تماما عن 
املباريات الس�ابقة أللكاس�ر أمام نادي 
العاصم�ة، فه�ذه ه�ي امل�رة األوىل التي 
يلعب فيه�ا عىل املس�توى األوروبي ضد 

الروخيبالنكوس.
يف  لحظ�ات  أفض�ل  ألكاس�ر  ويعي�ش 
مسرته الكروية، يف ظل تألقه الالفت مع 
أس�ود الفيس�تيفال، وهو ما سيزيد من 
رغب�ة القناص اإلس�باني إلثبات جدارته 

وهز شباك األتلتي.
ويعول هداف الفريق األملاني عىل الحضور 
الجماهري الضخم لبوروسيا دورتموند 
يف ملعب »س�يجنال إيدون�ا بارك« معقل 
األمل�ان، وال�ذي كان ل�ه مفعول الس�حر 

لتألقه يف الفرتة الحالية.
مؤخ�رًا:  رصح  ق�د  ألكاس�ر  وكان 
»الجماه�ر يف دورتمون�د تمث�ل ش�يئا 
خاص�ا بالنس�بة يل، وامل�درج الجنوب�ي 

يعترب سحرا لكل العب يف العالم«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أثنى ماتس هوميلز مدافع بايرن ميونخ، عىل زميله البولندي 
روبرت ليفاندوفس�كي، بع�د ثنائيته خالل ف�وز فريقه عىل 
فولفس�بورج )3-1(، أم�س الس�بت، يف الجول�ة الثامنة من 
ن الفري�ق البافاري، من إيقاف سلس�لة  ال�دوري األملاني.وتمكَّ
نتائجه الس�لبية، بتحقيق ف�وزه األول بعد 4 مباريات دون 
أي انتص�ار، ليقفز للمركز الثالث يف البوندس�ليجا، ب�16 
نقطة.وق�ال هوميل�ز، يف ترصيحات للموقع الرس�مي 
للبوندس�ليجا، اليوم األحد: »ليفاندوفس�كي كان رائًعا 
بالطب�ع، ولع�ب بجماعي�ة وذكاء، لكن�ه يق�دم هذه 
العروض منذ بداية املوس�م«.وتطرَّق هوميلز، للحديث 
ع�ن أهمية ع�ودة فريقه لطري�ق االنتص�ارات، مؤكًدا 
ش�عور زمالئه بالتحرر من الضغ�وط التي عانوا منها 
لغياب االنتص�ارات يف 4 مباريات متتالية، بجانب عدم 
انتصار منتخب ب�الده بمبارات�ني متتاليتني.وأضاف: 
»لعبن�ا مب�اراة جي�دة بالفع�ل، ربما لم تك�ن مثالية، 
لكننا تحكمنا يف زمام األمور رغم طرد آريني روبن )يف 

الدقيقة 57(، وتعاملنا مع املوقف بشكل جيد«.
وأشار هوميلز، إىل أن عدم تلقي الفريق البافاري هدًفا 

مبكرًا، ساهم يف صناعة الفار.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

حسم أدريان رابيو، العب وسط باريس سان جرمان، موقفه من التجديد 
للنادي الفرنيس.وينتهي عقد رابيو الحايل، بنهاية املوسم الجاري، وبإمكانه 
الرحي�ل مجاًنا.وقالت صحيفة »موندو ديبورتيفو« املقربة من برش�لونة، 
نقاًل عن قنوات تلفزيونية فرنس�ية، إن رابيو قرر التجديد مع باريس س�ان 
جرمان لثالث مواس�م أخرى عىل األق�ل، خالل األس�ابيع القليلة املقبلة.

وأك�دت تقارير صحفية س�ابقة، أن الالعب رفض 4 ع�روض من ناديه 
لتمدي�د عقده، حيث كانت الش�كوك تحوم ح�ول رحيله إىل صفوف 
برش�لونة اإلس�باني مجاًنا، الصيف املقبل.وس�اهمت الثقة التي 
وضعه�ا توماس توخيل بالالعب، بش�كل كبر يف تغير مس�ار 

قراره، بعد أن كان رافًضا لفكرة التجديد والبقاء يف فرنسا.

هوميلز يعدد فوائد عودة بايرن ميونخ لالنتصارات

رابيو حيسم مستقبله 
مع سان جريمان

           المستقبل العراقي / متابعة
 

تع�د إصابة األرجنتين�ي ليونيل مييس، 
نج�م برش�لونة، أس�وأ خرب بالنس�بة 
لق�اء  قب�ل  البلوجران�ا،  لجماه�ر 
الكالس�يكو أم�ام ري�ال مدري�د، ع�ىل 
ملعب »كامب نو«، يوم األحد املقبل، يف 

الجولة العارشة من الدوري اإلسباني.
يف  لك�ر  تع�رض  ق�د  مي�يس  وكان 
ذراع�ه اليمنى، بعدما س�قط بش�كل 
خاطئ خالل الش�وط األول من مباراة 
إش�بيلية، الت�ي انته�ت بف�وز الفريق 
الكتالوني بنتيجة )4-2(، ليتأكد غياب 
الربغ�وث ع�ن املالع�ب مل�دة 21 يوًما.

وم�ن املرج�ح أن ترب�ك تل�ك اإلصاب�ة 
حس�ابات إرنس�تو فالف�ردي، املدي�ر 
الفن�ي لربش�لونة، خاص�ة أن مي�يس 
لتش�كيل  األساس�ية  العن�ارص  م�ن 
الفري�ق الكتالوني عىل مدار الس�نوات 
املاضية.البعوضة أمل فالفرديوأصبح 
فالف�ردي مضط�رًا للدف�ع بالفرنيس 
لق�اء  يف  أساس�ًيا  ديمب�ي  عثم�ان 
الكالس�يكو، ليج�اور الثنائ�ي فيلي�ب 

كوتينيو ولويس س�واريز، يف الخط 
البداية  لربش�لونة.ورغم  الهجومي 
القوي�ة للنج�م الفرن�يس، امللق�ب 
ب�«البعوض�ة« هذا املوس�م، إال أن 
مستواه تراجع كثرًا، إذ ابتعد عن 
صناعة وتسجيل األهداف، عكس 
أدائه يف املباريات األوىل لربشلونة.
واعتم�د فالف�ردي ع�ىل ديمبي 
أساس�ًيا، يف بداية املوسم، ونجح 
أه�داف   3 تس�جيل  يف  الفرن�يس 
خ�الل أول 4 مباري�ات بالليج�ا، 
قبل أن يهبط س�همه ويفش�ل يف 
إح�راز أي ه�دف بع�د ذلك.ووجد 

فالفردي نفسه مضطرًا الستبعاد 
الالع�ب م�ن تش�كيلته األساس�ية، 
خالل آخر مباراتني بالليجا، بسبب 
اهتزاز مس�تواه، إال أنه قد يصبح 
الخيار األول لتعويض غياب مييس 
عن الكالس�يكو.وما يرجح ذلك أن 
ديمبي هو من حّل بدياًل ملييس بعد 

إصابت�ه يف لقاء إش�بيلية، إال أنه لم 
يقّدم ش�يًئا يذكر عىل أرض امللعب يف 

أكثر من 60 دقيقة.

البعوضة أمل فالفريدي لتعويض 
مييس بالكالسيكو

            المستقبل العراقي/ وكاالت

عينت اللجنة املنظمة لبطولة كأس زايد لألندية 
العربي�ة، طاق�م تحكيم م�رصي إلدارة مباراة 
اله�الل الس�عودي وضيفه النف�ط العراقي، يف 

ذهاب دور ال�16، يوم 29 من الشهر الجاري.
ويتألف الطاقم من محمود البنا »حكم ساحة« 

وس�مر جمال »مس�اعد أول« وأحمد حس�ام 
»مساعد ثاني« وأحمد الغندور »حكم رابع.

فيم�ا س�يكون اإلمارات�ي ع�ي حم�د، مراقبا 
للمب�اراة، والس�عودي فه�د العرشي منس�قا 

عاما.
يش�ار إىل أن لق�اء اإلي�اب س�يكون يف ملع�ب 

فرانسو حريري، يوم 11 من الشهر املقبل.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يواصل اإلس�باني بيب جواردي�وال، املدير الفني 
ملانشس�رت س�يتي، بحث�ه ع�ن العب�ني لتدعيم 

الفريق، خالل الفرتة املقبلة.
إن  اإلنجليزي�ة،  ص�ن«  »ذا  صحيف�ة  وتق�ول 
مانشس�رت سيتي س�وف يقدم 40 مليون جنيه 
إس�رتليني، للف�وز بخدم�ات املداف�ع الهولندي 
الش�اب ناثان آكي، العب بورنموث، خالل فرتة 

االنتقاالت الشتوية.
ويستعد مانشسرت سيتي ملنافسة كل من جاره 
وغريمه مانشس�رت يونايتد، إضاف�ة لتوتنهام، 
حيث يس�عى الفريقان أيضا للتعاقد مع الالعب 

الس�ابق لتش�يليس.وراقب جواردي�وال املداف�ع 
الهولن�دي ذو ال��23 عاًم�ا يف الصي�ف املايض، 

بعدما قدم أداء مميزا مع بورنموث.
ويمل�ك آك�ي مي�زة اللع�ب يف أكثر م�ن مركز، 
أبرزها قلب الدفاع، أو الظهر األير، وكارتكاز 

دفاعي.
ويعتقد جوارديوال، أن الهولندي س�يكون قادًرا 
عىل الدخول رسيًعا يف تشكيلة فريقه، وأنه يملك 
القدرة عىل أن يصبح مدافًعا من الطراز العاملي.

ورًدا عىل ش�ائعات اهتم�ام يونايت�د وتوتنهام 
ب�ه، قال آك�ي مؤخ�رًا: »يف الوقت الح�ايل ألعب 
لبورنم�وث واألمور عىل ما ي�رام، وأنا أركز عىل 

العمل هنا اآلن«.

صافرة مرصية تدير لقاء النفط واهلالل السعودي

جوارديوال يريد العب تشيليس السابق

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

يلوح خالف جديد يف األفق، بني الربتغايل جوزيه مورينيو وإدارة مانشس�رت يونايتد، بس�بب صفقة 
يرغب مدرب الش�ياطني الحمر يف عقدها، خالل الفرتة املقبلة.وأش�ارت صحيفة »مرتو« اإلنجليزية 
يف تقرير لها اليوم، إىل أن فيورنتينا يطلب الحصول عىل 40 مليون إس�رتليني من أجل املوافقة عىل 
رحيل املدافع نيكوال ميلنكوفيتش، خالل فرتة االنتقاالت الش�توية املقبلة، وهو املبلغ الذي تعرتض 
إدارة مانشس�رت يونايتد عىل دفعه.وأضاف التقرير أن مانشس�رت يونايتد رصد 30 مليون إسرتليني 
فقط للتوقيع مع املدافع الشاب، ولكن فيورنتينا لن يدخل أي مفاوضات بشأن ميلنكوفيتش، سوى 
بوجود املبلغ املطلوب من النادي اإليطايل.ومن جهة أخرى فإن صحيفة »ذا تايمز« أوضحت أن إدارة 
يونايتد، غر واثقة من قدرة ميلنكوفيتش عىل قيادة دفاع الفريق السنوات 
املقبلة، لقلة خربته، ومش�اركته يف 24 مب�اراة فقط مع فيورنتينا يف 

الدوري اإليطايل.

خالف جديد بني مورينيو وإدارة 
مانشسرت يونايتد

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف البلجيك�ي رادج�ا ناينج�والن، العب 
وس�ط إنرت مي�الن، ع�ن رس حب�ه للظاهرة 

الربازيي رونالدو.
وقال ناينجوالن، يف ترصيحات بحسب موقع 
»كالتشيو مركاتو«: »مثي األعىل؟ ال شكرًا، 

لم يكن يل أبًدا مثل أعىل يف كرة القدم«.
وأض�اف »كن�ت دائًم�ا أحب ه�ؤالء الالعبني 
الذي�ن يتمتع�ون بالج�ودة، مث�ل الظاه�رة 
رونال�دو. أحببته ألنه كان يخرتع أش�ياء من 

ال يشء«.

وتاب�ع »امل�ايض كان صعًبا بالنس�بة يل. لقد 
خرجت من بلجيكا يف عمر ال�16 عاًما، ولهذا 

السبب أريد أن يكون أطفايل بخر«.
وأردف ناينجوالن: »أهدايف؟ لقد سجلت العديد 
م�ن األهداف املهمة والجميلة. األول كان ضد 
تريفيزو، عندما كنت يف بياتش�ينزا، بتسديدة 
من خ�ارج املنطق�ة، وهدف اَخر س�جلته يف 

سامبدوريا عندما لعبت لكالياري«.
واختتم »بالنسبة يل، من املهم أن أكون هنا يف 
إنرت. ملعب سان سرو جميل، مثر، بإمكانك 
أن تس�مع الجماه�ر مث�ل بع�ض املالع�ب 

األخرى يف أوروبا«.

ناينجوالن يوضح رس حبه للظاهرة 
رونالدو

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أشارت تقارير صحفية، إىل أن عقد الالعبة 
ماريا ش�اربوفا مع رشكة نايكي سينتهي 
بع�د 20 عاًما من العم�ل مًعا، تمكنت 
خالله�م الروس�ية م�ن أن تصبح 
العال�م. يف  األغن�ى  الرياضي�ة 

»ص�ن«  صحيف�ة  وبحس�ب 
الربيطانية، قالت ش�اربوفا 
ألصدق�اء مقرب�ني لها إنها 
ال تعتقد أن »نايكي ستجدد 
تعاقده�ا معه�ا«، إذ ينتهي 
التعاقد بنهاية العام الجاري.

ووقع�ت ش�ارابوفا أول عقد لها 

مع الرشكة األمريكية عندما كانت تبلغ من 
العمر 11 عاًما.وتحصل الالعبة البالغة من 
العم�ر 31 عاًما، بموجب العقد الحايل، عىل 
10 ماليني إسرتليني سنوًيا.وأوقفت نايكي 

تعاقده�ا مع الالعب�ة الروس�ية بعد ثبوت 
تعاطيه�ا للمنش�طات يف ع�ام 2016، قبل 
أن تفع�ل العقد مرة أخرى بعدها بش�هور 
قليلة، بعدما تأكد عدم تعمد شاربوفا عدم 
االلتزام بالقوانني.وأوقفت الالعبة الروسية 
ع�ن اللع�ب مل�دة 15 ش�هرًا قب�ل أن تعود 
للمشاركة يف البطوالت من جديد، عرب بوابة 
ش�توجارت يف شهر أبريل/ نيسان من عام 
2017.وتأم�ل ش�ارابوفا يف أن تحصل عىل 
عق�د م�ن رشك�ة أدي�داس، إال أن الرشكة 
األملاني�ة ال تج�د امليزاني�ة الكافي�ة لتوفر 
عقد لش�ارابوفا، حيث تس�تعد للتعاقد مع 
اليابانية نعومي أوساكا مقابل 6,5 مليون 

إسرتليني سنوًيا.

شارابوفا تبحث عن راٍع جديد

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

يمن�ي األرجنتين�ي جونزال�و هيجواين، مهاجم ميالن، نفس�ه، 
بتس�جيل رقم مميز خالل مباراة فريقه بديربي الغضب، مساء 

اليوم األحد، ضد إنرت، بمنافسات الدوري اإليطايل.
وبحس�ب موق�ع »فوتبول إيطالي�ا«، فإن هيجواي�ن يمكن أن 
يصبح أول العب أرجنتيني يس�جل مليالن، يف الدوري اإليطايل، 

بديربي ميالنو.
وأضاف أنه خالل 168 نسخة من ديربي املدينة، لم ينجح 
أي العب أرجنتيني يف التس�جيل بقميص الروسونري 

يف مرمى النراتزوري، بالدوري.
كوتش�ياروني  إرنس�تو  األرجنتيني�ني  أن  وتاب�ع 
وإرنس�تو جريلو، سجال يف مرمى إنرت، مع ميالن، 

ولكن يف كأس إيطاليا.
وسيعتمد هيجواين عىل س�جله املميز ضد إنرت 

ميالن، خالل فرتة تواجده يف نابويل ويوفنتوس، بعدما تمكن من 
تسجيل 6 أهداف يف 11 مباراة لعبها أمام النرازوري.

هيجواين يمني النفس بسبق أرجنتيني
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عمار جبار الكعبي  الحقوقي ماجد الحسناوي
اوالً : التحدي الخدمي 

ان تتحم�ل وزر وتبع�ات افعال غ�ريك، انه الم�ر صعب وغري 
ع�ادل، ولكن لتصديك ظروفه، فهي حكومة الفرصة االخرية، 
ل�ك ولجميع االحزاب والتيارات، ليكون املتصدين بني س�ندان 
الشعب ومطرقة املرجعية الدينية، فكالهما وصل حد االمتالء، 
حت�ى كادت بع�ض الجه�ات توق�ع بينهما، بع�د التضحيات 

املتبادلة ألجل بعضهم ! 
التح�دي الخدم�ي يعترب ه�و التحدي االب�رز ام�ام الحكومة 
القادم�ة، بع�د التلكؤ الكبري الذي عانى منه ه�ذا القطاع منذ 
التغيري ولغاي�ة اليوم، ويف مقدمتها املاء والكهرباء، اذ نحن يف 
الع�ام ) ٢٠١٨ ( وال زلنا نعاني س�وء الخدم�ة املقدمة لهذين 
املفقودي�ن، فكالهما يعانيان من االنقطاع والتلوث !، لتنصب 
املعالجات يف اتجاهني، االول وميدانه الحكومة وإعادة صياغة 
جمي�ع الهي�اكل املرشف�ة عليهم�ا، بع�د ان أصبح�ت مجرد 
مس�تهلكني غري منتجني، والثاني : ميدانه الشعب، من خالل 
إقامة حمالت توعية كبرية وتفعيل قوانني معاقبة املتجاوزين 
ع�ى هذين القطاعني بغري وجه ح�ق، الن االصالح له وجهان 

ويحتاج ملساران يعالجان املشاكل الحكومية والشعبية . 
بع�د ما تقدم لم تنتهي املهمة، فهنالك مش�اكل كبرية وكثرية 
تحتاج ملعالجات، منها البنى التحتية ش�به املنهارة، الشوارع 
منتهية الصالحية، والجسور املقطوعة، واالزدحامات الطويلة 

التي انهكت الشعب والحكومة . 
تفعي�ل مجلس رئاس�ة ال�وزراء، اىل جان�ب وزارة التخطيط، 
وجميع الهيئات واملؤسس�ات. ذات االختصاصات التنس�يقية 
والتخطيطي�ة والتوفيقي�ة ب�ني ال�وزارات، بس�بب التعارض 
والتقاط�ع ب�ني مه�ام ال�وزارات، فم�ا تنج�زه وزارة تخربه 
غريه�ا، وه�ذا ان دل عى يشء فانما يدل ع�ى ان كل وزارة يف 
وادي، وإجتماعات مجلس رئاس�ة الوزراء لم تكن اال صورية 

وشكلية، وكل وزارة تسري يف اتجاه يتقاطع مع االخرى . 
نصيحة محب يطلب النجاة لوطنه، والنجاح لحكومته، عليك 
بامليداني�ة ان�ت وفريق�ك، الن االدارة م�ن خل�ف املكاتب بنت 
س�داً منيعاً ليس فقط بني املسؤول واملواطن، وإنما حتى بني 
الرئيس واملرؤوس يف نفس املؤسسة، ولتكن ميدانيتك واقعية 
وليس�ت طوباوي�ة، الن مي�دان العم�ل ليس كمي�دان الفكر، 
وان ابناء ش�عبك وخصوص�اً ابناء أطراف املدن، س�معوا ولَم 
يش�اهدوا، وعلي�ك ان تش�عرهم بانك معهم ولي�س فقط مع 

ابناء املدن !.

ان الفرد واملجتمع زاويت�ان تكمل احداهما االخرى وقد 
يحس بع�ض اف�راد املجتم�ع ان عالقته�م بمجتمعهم 
عالقة ألف�ة ومحبة وتعاون بينما البعض اآلخر يش�عر 
بتناحر والتعارض مع املجتمع وتتسم العالقة بالكراهية 
والس�لبية ويطل�ق علماء النفس عى ه�ذا االتجاه الذي 
يع�رب عنه الش�خص او الجماع�ة من عواط�ف وافكار 
وترصفات قد تكون عامة او جزئية او سلبية او ايجابية 
وه�ذا يصنع س�لوك الف�رد او املجتمع وتوجي�ه اتجاه 
مع�ني . فاملعلوم�ات العام�ة التي يتمتع بها الش�خص 
اساس�ا هاما يف تكوين االتجاهات وكلم�ا كانت دقيقة 
وفاعلة لها تأثري يف تحديد مالمح الش�خصية فاملحامي 
الباه�ر لي�س هو ذلك ال�ذي ال يعرف س�وى القانون بل 
هو الش�خص املنفتح الذي يقف عى كثري من املعلومات 
الت�ي تس�اعده ع�ى نح�و آخ�ر يف دفاع�ه ع�ن قضايا 
موكليه اضافة اىل الفنون كالش�عر واملوس�يقى والرسم 
والتصوي�ر تعم�ل ع�ى تعديل س�لوكية الش�خص نحو 
االفضل فاألحساس بالجمال يعمل عى ترسيخ االتجاه 
االيجابي والتخلص الس�لبي . وهناك رصاع بني الرغبات 
م�ع معاي�ري الس�لوك املفروضة ع�ى الفرد م�ن جانب 
املجتمع وعندما تتعمق يؤدي اىل ظهور س�لوكية كثريه 
كلم�ا زاد االحباط والضغوط عى نفس�ية الفرد اصبغت 
ش�خصيته بالتش�اؤم والي�أس وكلما يق�ل االحباط يف 
عدده وفعاليته يكون الف�رد منفتح للحياة واكثر قدرة 
عى مواجهة املش�كالت والطموح يشكل أتجاه اسايس 
يف حي�اة الف�رد ودور األرسه يف بل�ورة اتجاهات الطفل 
العقلي�ة والوجداني�ة فأهتمام الدول�ه باالرسه رضورة 
ملح�ة واملدرس�ه يرجع الفض�ل يف بلوره مي�ول االبناء 
وتحديد معالم الشخصيه وتعترب مجتمع مصغر يتم فيه 
تدريب الناشئه عى انماط الحياة املرغوبة والتخلص من 
االتجاهات املس�تكرهه وتلعب وس�ائل االعالم يف الوقت 
الح�ارض دورا ريادي�ا وخط�ريا يف تكوي�ن الس�لوكيات 
واألعالم الناجح ينبغي ان يقوم عى أساس سيكولوجي 
وال يعتم�د عى األرتجال الش�خيص أو مزاج املس�ؤولني 
عن�ه ويتكامل االعالم وال ينفصل عنه�ا أو يتنافر معها 
س�واء كان صحافه أو أذاعه أو تلفزيون أو معارض وما 
يقدم اىل املواطنني لونا معينا من االتجاهات والسلوكيات 

تعمل للتكييف بقدر اكرب مع الواقع واملستقبل معا .

كش�ف علماء أن غابة »Pando« يف والية يوتا 
األمريكية، املعروفة بأنها »أكرب كائن حي عى 
األرض«، تموت بس�بب س�لوكيات وأنش�طة 

البرش.
وُيعتق�د أن وج�ود الغاب�ة، املعروف�ة باس�م 
»العم�الق املرتع�ش«، والتي يبل�غ عمرها ٨٠ 

ألف عاما، لن يستمر ألكثر من 5٠ عاما.
وتتك�ون »غاب�ة الش�جرة الواح�دة« من 4٠ 
ألف ش�جرة متماثلة وراثيا، وتأتي من نسخة 
واحدة تحت األرض. ويق�در وزنها بنحو 5.9 
ملي�ون كغم، حي�ث تعترب أك�رب وأثقل »كائن 

حي« يف العالم.

 Wildland وق�ال بول روج�رز، م�ن جامع�ة
 Pando ع�ى الرغ�م من وج�ود« :Resources
من�ذ آالف الس�نني، إال أنه�ا تنهار ع�ى مدار 

الساعة«.
 ،»Pando« �وأجرى الباحثون اآلن أول تقييم ل
الت�ي تغطي مس�احة 43 هكت�ارا يف منطقة 
Fishlake الوطني�ة جنوب وس�ط والية يوتا، 
كم�ا أنش�ئ تسلس�ل تاريخي ج�وي ملدة 7٢ 
عاما، يس�لط الضوء عى ترقق الغابات بشكل 

متواصل.
وحدث ه�ذا التدهور الواضح بس�بب توس�ع 
الب�رش يف الغاب�ة، وتقليص املناطق املش�جرة 
دون منحه�ا الوق�ت ال�كايف للتع�ايف. كم�ا أن 
غ�زالن الرعي تمارس ضغوطا ع�ى الحدائق، 
وزاد الجف�اف ال�ذي ط�ال أم�ده م�ن تراجع 

الغابات.
ووفق�ا للورق�ة البحثية التي ُن�رشت يف مجلة 
م�ن  املبك�رة  الحماي�ة  ف�إن   ،»Plos One«
التس�ييج، أظه�رت وع�دا كب�ريا يف الح�د من 

تأثريات الرعي.
وتجدر اإلشارة إىل أنه باإلضافة للقيم البيئية، 
تمث�ل »Pando« رم�زا للرتاب�ط ب�ني الطبيعة 

والبرشية ونذير خسائر أوسع من األنواع.

غالبا ما ُيستش�هد بالقلق كأحد أعراض سن 
الي�أس املؤملة، حيث تش�هد واح�دة من كل 4 
نساء حاالت القلق التي يمكن أن تستمر مدة 

١5 عاما.
ويع�د القلق أحد األعراض الش�ائعة النقطاع 
الطمث، حيث يمكن أن يأتي يف مظاهر عديدة 
مختلف�ة، بما يف ذلك الش�عور بع�دم االرتياح 

وبأنك تعانني من نوبة قلبية.
ويمك�ن أن يس�بب القلق ل�دى البعض ضيقا 
يف التنف�س وأل�م الص�در والتع�رق والدوخة 
وخفق�ان القل�ب. كما تعد املش�كالت املعدية 
شائعة أيضا ويمكن أن تؤدي إىل أعراض تؤثر 

عى الحياة اليومية.
وتختلف الدراس�ات التي تقيس عدد النس�اء 
اللواتي يعانني من القلق يف سن اليأس بشكل 
كبري، حيث يقدر البعض أن واحدة من بني كل 
١٠ نساء تعاني من القلق، بينما يرى آخرون 

معدالت مرتفعة تصل إىل 3 من كل 4 نساء.
ولكن معظم الدراسات تشري إىل أن حوايل ربع 
النساء يبلغن عن الشعور بالقلق بعد انقطاع 
الطمث. ويمكن أن يس�اعد العالج التعوييض 
بالهرمونات ومض�ادات االكتئاب، يف تخفيف 

القلق أثناء انقطاع الطمث.

ويق�دم الدكتور ميغ آرول، الطبيب النفيس يف 
Healthspan advises، طرق�ا ملعالج�ة القلق 

خالل فرتة سن اليأس، وهي:

الحظ�ت األبحاث الت�ي أجراها عال�م النفس 
األس�رتايل والباحث�ة، أماندا ديك�س، العالقة 
املعق�دة ب�ني الرفاهي�ة االنفعالي�ة وص�ورة 
الجس�د. وشددت الدكتورة ديكس عى أهمية 
فهم س�ياق املرأة عن�د التفك�ري يف األعراض، 
حي�ث أن هن�اك العديد م�ن جوان�ب ثقافتنا 

وبيئتنا، التي تزيد من سوء الحالة النفسية.
ومع ذلك، فإن الرؤية البديلة اإليجابية تتمثل 

يف القدرة عى تحس�ني املش�اعر تجاه صورة 
الجس�د، م�ن خ�الل تعزي�ز الثق�ة والقيمة 
الذاتي�ة. وأظه�ر ه�ذا البح�ث أنه م�ن خالل 
القيام بذلك يمكن تحس�ني أع�راض انقطاع 

الطمث والنفسية.
لذا، يج�ب تخصيص بع�ض الوقت للخضوع 
للرعاية الذاتية، كم�ا أن قليل من الدالل يقلل 

من القلق.
ويمك�ن أن تواج�ه النس�اء يف منتصف العمر 
اللواتي يمارسن التأمل، عددا أقل من األعراض 
املرتبطة بس�ن اليأس وضغطا أق�ل، مقارنة 
بالنس�اء اللواتي ال يمارس�ن ه�ذه الرياضة 
الروحية، وفقا لدراس�ة أجريت عى أكثر من 
١7٠٠ ام�رأة، ُقدم�ت يف االجتم�اع الس�نوي 

لجمعية سن اليأس يف أمريكا الشمالية.
ومن املعروف أن اليوغا مفيدة للصحة العامة 
والعقلية لدى عامة الناس. ويبدو أنها وسيلة 
جي�دة للتخفي�ف م�ن القل�ق خ�الل انقطاع 

الطمث.
وحددت إحدى الدراسات التي أجريت من قبل 
مجموعة بحثي�ة يف أملانيا، 5 دراس�ات عالية 
الجودة قارنت اليوغا بممارس�ة نوع آخر من 

التمارين، لدى 5٨٢ امرأة.

خطوات ختفف معاناة النساءموت »أكرب كائن حي عىل األرض«!

تـأثـيـر الـمـجـتـمـع 
عىل السلوك  

عبد املهدي وحتديات 
ما بعد التكليف 

طريقة جديدة لعالج ارتفاع ضغط الدم !iOS تطبيقات تبتز مستخدمي
أثب�ت علماء جامع�ة توليدو األمريكي�ة أنه ليس من ال�روري تقليل 
تن�اول املواد املحتوية ع�ى الصوديوم وزيادة املجه�ود البدني لتخفيف 
ضغط ال�دم. ويفيد موقع MedicalXpress بأنه يمكن تخفيض ضغط 
 beta-Hydroxybutyric الدم بتناول حامض بيتا هيدروكيس بيوترييك
acid، الذي ينتجه كبد اإلنس�ان خالل عملية التمثيل الغذائي لألحماض 
الدهنية. وأجرى العلماء تجارب عى فرئان مخربية كش�فت أن حامض 
بيت�ا هيدروكيس بيوتريي�ك، خفض مس�توى التهابات ال�كى املرتبطة 
بارتفاع ضغط الدم. واستنادا إىل هذه النتائج يقول العلماء: »املتممات 
البيولوجي�ة املحتوي�ة عى حامض بيت�ا هيدروكيس بيوترييك تس�اعد 
يف التخل�ص م�ن ارتفاع ضغ�ط الدم املس�بب ألمراض القل�ب واألوعية 
الدموي�ة«. ومن ال�روري التأكد م�ن أن املادة لها التأثري نفس�ه عى 
ارتفاع ضغط الدم عند البرش. وإذا كانت النتائج إيجابية، فإن هذا يعني 
أن الذي�ن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يقل يف جس�مهم حامض بيتا 
هيدروكيس بيوترييك. لذلك يجب عى األخصائيني تحديد الكمية الالزمة 

منه لكل فرد يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

حّذر مختص�ون يف مجال التقنية من أن بع�ض التطبيقات املوجودة 
يف متج�ر آب�ل اإللكرتوني تس�تغل املس�تخدمني وتجربه�م عى دفع 

األموال.
وأش�ار موق�ع »TechCrunch« إىل أن بعض التطبيق�ات املوجودة يف 
»App Store« تسمح ملستخدمي أجهزة iOS بعد تحميلها باالستفادة 
م�ن ميزاته�ا مجان�ا، لكنها تب�دأ بعد ف�رتة بطلب مبال�غ مالية من 

املستخدم لالستفادة من تلك امليزات.
وبحس�ب البيان�ات املتوفرة، ف�إن مالكي التطبيقات يس�تغلون تلك 
العملي�ة لجني أرباح س�نوية كبرية، فتطبي�ق »Scanner App« عى 
س�بيل املث�ال أدّر عى أصحاب�ه أرباحا وصل�ت إىل ١4.3 مليون دوالر 
 QR« التي أطلقت تطبيق »TinyLab« ه�ذا العام، فيما تطلب رشك�ة
Code Reader« من املس�تخدمني مبلغ ١56 دوالرا كاش�رتاك سنوي 
من املس�تخدمني، مع العلم أن ماليني الناس يس�تفيدون من خدمات 

تطبيقها.

عادات األب السيئة تنعكس عىل ذكاء األبناء واألحفاد
أعل�ن العلماء أن أبناء وأحف�اد املدخنني قد 
يعانون م�ن انخفاض ملحوظ يف مس�توى 

ذكائهم وقدراتهم العقلية.
ون�رشت مجل�ة PLoS Biology مق�اال عن 
دراسة، براديب بهيدي، من جامعة فلوريدا 
يف تاله�ايس بالواليات املتح�دة، جاء فيه أن 
بهي�دي وفريق�ه العلم�ي اكتش�فوا عالقة 
غ�ري عادي�ة ب�ني الع�ادات الس�يئة وحياة 
أجيال الب�رش والحيوانات املقبلة، من خالل 
مراقبته�م كيف يؤثر تناول جرعات صغرية 
م�ن النيكوت�ني يف ذك�ور الف�رئان املخربية 
ونس�لها. من أج�ل ذل�ك اس�تخدم العلماء 
مجموعت�ني م�ن ذك�ور الف�رئان املخربية، 
املجموع�ة األوىل كان�ت ت�رشب ع�ى م�دى 
١٢ أس�بوعا مياها عادي�ة، والثانية محلول 
النيكوت�ني، بجرع�ة تعادل تل�ك التي تدخل 

جس�م املدخ�ن املعت�دل يوميا. وبع�د ذلك، 
تم تزوي�ج هذه الذكور من إن�اث فرئان لم 
يس�بق أن تنفس�ت دخان التب�غ أو تناولت 
النيكوتني النقي، وراقبوا نمو صغارها. بعد 
ذلك زوجوا األبناء الذكور مع جيل جديد من 
اإلن�اث، وراقبوا نمو الصغار أيضا. ويش�ري 

العلماء إىل أنهم رصدوا انحرافات خطرية يف 
التطور الفكري يف الجيلني التاليني، حيث أن 
»أوالد وأحف�اد املدخنني« بحثوا فرتة طويلة 
ع�ن املخ�رج م�ن املتاه�ة مقارن�ة »بأوالد 
وأحفاد غري املدخنني«. هذه التغريات وفقا 
الفرتاض العلماء، ترتب�ط بتغريات جدية يف 
تركيز الدوبامني وهرم�ون املتعة وعدد من 
الجزيئ�ات يف دم�اغ هذه الف�رئان. وترتبط 
ه�ذه الظواه�ر الش�اذة بدوره�ا بظه�ور 
عالمات وراثية إضافية عى سطح الجينات 
التي تتحكم بعمل مس�تقبالت الدوبامني يف 

الحمض النووي لألب أو الجد.
ويعتقد العلماء بأن هذه النتائج تشري إىل أن 
تغيريات مش�ابهة تحصل يف أجسام أطفال 
وأحف�اد املدخن�ني م�ن البرش، لذلك س�وف 

تجرى قريبا اختبارات للتأكد من ذلك.

»واتس آب« يتيح ميزة جديدة لراحة املستخدم
ذكر موقع »WABetalinfo« املهتم بشؤون 
التقنية أن رشكة واتس آب س�تضيف ميزة 

جديدة تقلل كثريا من إزعاج املستخدمني.
ووفق�ا للموق�ع فإن املي�زة التي س�تدعى 
»وضع اإلجازة«، ستسمح بإخفاء الرسائل 
كان  الت�ي  والدردش�ات  املجموع�ات  م�ن 

املستخدم قد ألغى صوت اإلشعارات بالنسبة 
لها. وأوضح املوقع أن هذه الرسائل ستصل 
إىل بريد املجموعة لكن إش�عاراتها لن تظهر 
عى شاشة هاتف املس�تخدم مبارشة، كما 
ه�و الحال ع�ادة، ك�ي ال يبقى املس�تخدم 
منشغال بتلك اإلش�عارات، وملعرفة ما يدور 

يف بري�د املجموع�ة، يج�ب أن يدخ�ل إليه�ا 
تحدي�دا ع�رب التطبي�ق. وم�ن املنتظ�ر أن 
يدخ�ل القائمون عى وات�س آب العديد من 
امليزات الجديدة، فمن املحتمل أن يس�تطيع 
مس�تخدمو التطبيق ربط حساب واتس آب 

مع تطبيق إنستغرام أو فيسبوك.


