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اإلمام احلسني )عليه السالم(

ما اإلمام إالّ العامل بالكتاب واآلخذ بالقسط 

والدائن باحلق واحلابس نفسه على ذات اهلل

ص2عبد املهدي يعقد اجتامعا مع قيادات احلشد الشعبي ويؤكد: سأدعم هذا الوجود بقوة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزير اخلارجية يدعو السفري املرصي اىل »توحيد« املواقف العربية ومنح الفيزا للعراقيني بسهولة

وفد قضائي رفيع يقدم التهاين إىل رئيس الوزراء بمناسبة تسنمه منصبه

الكتل السياسية تتبع سياسة »التأجيل« بدال عن »التمرير«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

س�يطرت سياس�ة التأجي�ل مج�دداً عىل 
تمرير الكابينة الوزارية، بدالً من سياس�ة 
التمري�ر الت�ي وع�دت الكت�ل السياس�ية 
باتباعها، فجدول جلس�ة الربملان خىل من 
التصويت عىل الوزراء الثمانية، ومحادثات 
عب�د املهدي م�ع الكتل السياس�ية ذهبت 
ادراج الري�اح، والتهديد التي تالحق رئيس 

الوزراء املعينّ حدثياً تزداد.
وقد خىل جدول الربملان من تمرير ما تبقى 
م�ن وزراء حكوم�ة رئيس ال�وزراء املعينّ 
حديث�اً عادل عب�د املهدي، وقال�ت الدائرة 

االعالمية للربملان يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »ج�دول اعمال 
الجلس�ة رق�م 10 ليوم الثالث�اء 6 ترشين 
اليم�ي  تأدي�ة  تتضم�ن  الح�ايل  الثان�ي 
يف  والنظ�ر  الن�واب  لبع�ض  الدس�تورية 
الطع�ون املقدم�ة ح�ول صح�ة عضوية 

بعض النواب«.
واضاف�ت انه�ا »تتضمن م�رشوع قانون 
لجمهوري�ة  االتحادي�ة  العام�ة  املوازن�ة 
وتش�كيل   ۲۰۱۹ املالي�ة  للس�نة  الع�راق 

اللجان النيابية الدائمة ملجلس النواب«.
ولفتت اىل »مناقشة نفوق األسماك«.

بدوره، كشف القيادي يف ائتالف سائرون 

النائ�ب رائد فهمي عن عقد رئيس الوزراء 
ع�ادل عبد امله�دي ع�دة اجتماعات خالل 

االيام املاضية مع الكتل السياسية.
ونقلت وكالة »املعلومة« عن فهمي القول 
ان »عبد املهدي عقد عدة اجتماعات خالل 
االي�ام املاضية مع اغلب الكتل السياس�ية 
للخ�روج بموقف موحد بش�ان مرش�حي 
مبين�ا  كابينت�ه”،  يف  املتبقي�ة  ال�وزارات 
أن “عب�د امله�دي أحاط الكتل السياس�ية 
مفاوضات�ه  خ�الل  ج�رى  م�ا  بجمي�ع 
السياس�ية ووجهة نظره من املرش�حي 

لتويل املناصب الوزارية”.
التفاصيل ص2

املنافذ احلدودية: 
»165« خمالفة حصيلة شهر 

ترشين االول

املبارشة بمرشوع تدوير 
االطارات األول من نوعه 

يف العراق

عمليات كركوك تعتقل خلية
 ارهابية »مسؤولة عـن مجيع العمليات 

والتفجيـرات« التي حصلت مؤخـرًا 

الكابينة الوزارية تشهد »خالفات حادة« بشأن املرشحني.. وحوارات عبد املهدي مع األحزاب مل تصل إىل نتيجة
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احلكيم يدعو ملك البحرين إىل إيقاف احلكم الصادر بحق امني عام حركة الوفاقنجدة بغداد تنفي انسحاب دورياهتا من بغداد: أرسلنا )22( دورية إىل النجف
وزير املالية: جيب عدم االعتامد عىل النفط كمورد أحادي للدولة

شقيق هازارد
 حيسم اجلدل حول انتقاله 

لريال مدريد يف يناير
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إيران جتري »تدريبات دفاعية« بالتزامن مع رسيان »العقوبات األمريكية«
      بغداد / المستقبل العراقي

تجري إيران تدريبات دفاعية مشرتكة للجيش 
اإليران�ي ووحدات الحرس الث�وري عىل خلفية 

فرض واشنطن عقوباتها عىل طهران.
وأفاد مس�اعد املنس�ق للجيش اإليراني، حبيب 
الله سياري، بأن مساحة إجراء املناورات التي 
ستستمر حتى الثالثاء، تبلغ 500 ألف كيلومرت 
أطلق�ت منظوم�ة »3 خ�رداد«  مرب�ع. وق�د 
املض�ادة للج�و صاروخا من ط�راز »صياد« يف 
مناورات »الوالية« االيرانية. واستطاع صاروخ 
»صياد« الذي أطلقته املنظومة املضادة للجو يف 

سالح الجوفضاء التابع للحرس الثوري اصابة 
الطائرة االفرتاضية املعادية.

خ�رداد«   3« منظوم�ة  ع�ن  الس�تار  وازي�ح 
الصاروخي�ة املضادة للجو يف ع�ام 2014 اثناء 
زي�ارة تفقدية ق�ام به�ا قائد الث�ورة ملعرض 
الث�وري  التاب�ع للح�رس  الجوفض�اء  س�الح 
وكشف النقاب عن قدرة املنظومة يف استهداف 

الطائرات املعادية من مسافة 50 كيلومرتا.
وتس�تطيع املنظومة اصاب�ة 4 اهداف واطالق 
8 صواري�خ م�ن ط�راز »طائر« يف وق�ت واحد 
كما تم تركيب صاروخ  »صياد« عىل املنظومة 
يف  اس�تخدم  وال�ذي  االخ�رة  االع�وام  خ�الل 

املناورات االخرة ويمتاز بدقة اكرب ومس�افات 
أبعد مقارنة بالصاروخ السابق.

كم�ا يس�تخدم ص�اروخ صي�اد يف منظوم�ة 
»تالش« املضادة للجو ايضا.

وتتزامن التدريبات العسكرية يف إيران مع بداية 
رسيان مفع�ول العقوب�ات األمريكية الجديدة 

عىل صادرات الوقود اإليرانية.   
وأعل�ن الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف مايو 
امل�ايض انس�حاب بالده م�ن االتف�اق النووي 
م�ع إيران. وأفاد باس�تئناف كل العقوبات ضد 
طهران بما فيها العقوب�ات ضد الدول األخرى 

التي تتعامل مع إيران أو تتعاون معها.

املركزي لالحصاء: العراق انتج أكثر من »208« مليون 
برميل نفط خام عام 2017

خالل لقائه بعض اعضاء تنسيقية تظاهرات املوحدة.. 
3حمافظ البرصة يؤكد دعمه للمظاهرات السلمية 3

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د نائب رئي�س الربملان حس�ن الكعبي، 
أم�س االثن�ي، ان فتح املقاب�ر الجماعية 
بس�نجار س�تكون تحت ارشافه شخصيا 
بعد استكمال كافة اإلجراءات. وقال مكتبه 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، إن »حسن كريم الكعبي النائب األول 
لرئيس دعا مجلس النواب لكش�ف اسباب 
من�ع فت�ح املقاب�ر الجماعي�ة يف قض�اء 
س�نجار«. اض�اف الكعبي خالل ترؤس�ه 
اجتماعا لغرفة العمليات الخاصة باملقابر 

الجماعية ودائرة املقابر الجماعية والطب 
العديل، بحضور النائب عن املكون اإليزيدي 
صائب خدر، ومفوضية حقوق اإلنس�ان، 
يف مبن�ى مجلس النواب ان »الفريق الفني 
املخت�ص االم�ور الفني�ة اكمل اج�راءات 
الس�المة للفرق العاملة والكتب الرسمية 
والقضائية منها ومطابقة املعاير الدولية 
واج�راءات البح�ث والتنقي�ب الالزم�ة » 
لفتحه�ا«، مؤك�دا ان »املوضوع س�يكون 
قيد متابع�ة مجلس النواب وتحت ارشافه 
ش�خصيا حتى اتمام افتتاح جميع املقابر 
الجماعية يف عموم العراق بما فيها سنجار 

ويف ارسع وق�ت ممكن بعيدا عن املزايدات 
اإلعالمي�ة ». وتاب�ع ان »األم�ر يس�هم يف 
فضح الجرائم الوحشية لداعش امام اعي 
املجتمع ال�دويل«. وبي البي�ان انه »جرى 
مناقش�ة موضوع املقابر الجماعية وآلية 
البحث عن رفاة املفقودين يف ش�تى انحاء 
البالد ، فضال عن موضوع مقربة س�نجار 
والوق�وف ع�ىل اس�باب تأجي�ل فتحها يف 
الف�رتة القليل�ة املاضية«. وش�دد الكعبي 
ع�ىل »رضورة زيادة االهتم�ام الحكومي 

واطالق التخصيصات املالية .
التفاصيل ص2

الكعبي يعد بفتح »املقابر اجلامعية« يف سنجار 
بعد استكامل كافة اإلجراءات

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/
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الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف موظفي الدولة
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعللن مرصف الرافدين، أمس االثنني، عن إطلاق وجبة جديدة من 
سللفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت مابني الخمسة والعرشة 

مايني دينار عن طريق املاسرت كارد الدولية .
وقلال املكتب االعامي للمرصف يف بيان تلقت »املسلتقبل العراقي« 
نسلخة منه، انه “تم رصف دفعة جديدة من سللف موظفي دوائر 
الدوللة ألكثلر ملن 500 موظلف الذيلن تم توطلني رواتبهلم لدى 

املرصف”.
وأضاف البيان ان “رصف تلك السللفة تم علن طريق اباغ املوظف 
عرب إرسلاله رسلالة نصيلة تخطره بمنحه السللفة وذللك بعد ان 
اسلتكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه اياها ورصفها عن طريق 

أدوات الدفع االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

سيطرت سياسة التأجيل مجدداً عىل تمرير 
الكابينة الوزارية، بدالً من سياسلة التمرير 
التلي وعلدت الكتلل السياسلية باتباعها، 
فجدول جلسلة الربملان خىل ملن التصويت 
عىل الوزراء الثمانية، ومحادثات عبد املهدي 
مع الكتل السياسلية ذهبلت ادراج الرياح، 
والتهديلد التي تاحق رئيس اللوزراء املعنينّ 

حدثياً تزداد.
وقلد خىل جدول الربملان من تمرير ما تبقى 
من وزراء حكومة رئيس الوزراء املعنينّ حديثاً 
علادل عبد املهدي، وقاللت الدائرة االعامية 
للربمللان يف بيان تلقت »املسلتقبل العراقي« 
نسلخة منه، إن »جدول اعمال الجلسة رقم 
10 ليلوم الثاثلاء 6 ترشيلن الثانلي الحايل 
تتضملن تأدية اليملني الدسلتورية لبعض 
النلواب والنظلر يف الطعلون املقدملة حول 

صحة عضوية بعض النواب«.
واضافلت انهلا »تتضملن ملرشوع قانون 
املوازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق 
للسنة املالية ۲۰۱۹ وتشكيل اللجان النيابية 

الدائمة ملجلس النواب«.
ولفتت اىل »مناقشة نفوق األسماك«.

بدوره، كشلف القيادي يف ائتاف سلائرون 

النائلب رائلد فهمي علن عقد 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
علدة اجتماعلات خلال االيام 

املاضية مع الكتل السياسية.
ونقللت وكاللة »املعلومة« عن 
فهملي القلول ان »عبد املهدي 
عقلد علدة اجتماعلات خلال 
االيام املاضية ملع اغلب الكتل 
السياسلية للخلروج بموقلف 
موحد بشان مرشحي الوزارات 
مبينلا  كابينتله”،  يف  املتبقيلة 
أن “عبلد املهلدي أحلاط الكتل 
السياسلية بجميلع ملا جرى 
السياسلية  مفاوضاته  خلال 
ووجهلة نظره من املرشلحني 

لتويل املناصب الوزارية”.
“انعقلاد  فهملي  ورجلح 
اجتماعلات مركزة بلني اغلب 
السياسلية وعبد املهدي  الكتل 
من اجل تمرير الكابينة الوزارية 

وإنهاء أزمة الوكاالت”.
وبشلان اعرتاض سائرون عىل 

ترشيح فالح الفياض ملنصب وزير الداخلية 
ذكر فهمي “أبغلنا عبد املهدي خال اجتماع 
بعلدم اعرتاضنا عىل شلخصية الفياض بل 

علىل مواصفاتله وبسلبب شلغله مناصب 
تنفيذية يف الحكومة السابقة”.

بلدوره، حلذر القيلادي يف حلزب الدعلوة 

اإلسلامية عيل األديب ملن أن تغافل رئيس 
اللوزراء عادل عبلد املهدي علن املاحظات 
املقدملة حلول بعلض اللوزراء سيتسلبب 

بحلدوث شللللرخ كبللري يف 
الحكومة.

وقال األديب »ينبغي عىل رئيس 
الوزراء علادل عبلد املهدي ان 
ينتبله للماحظات التي قدمت 
من قبلل جهات متعلددة عىل 
اللوزراء  وخصوصلا  اللوزراء 
الذيلن تحوم حولهم شلبهات 
فسلاد او شلمولهم بإجراءات 
املسلاءلة والعداللة”، مبينا أن 
“عبلد املهلدي وعلد الجمهور 
والربمللان بأنله سليعيد النظر 
بهلذا املوضلوع عىل ضلوء ما 

ستتوفر لديه من معلومات”.
وحذر االديب ملن أن “التغافل 
علن ذللك سيتسلبب بحدوث 
رشخ كبلري يف الحكوملة األمر 
الذي سليقرص عمر الحكومة 
لاتهلام  محلا  ويجعلهلا 
واالنتقلاد”، مؤكلدا أن “اعادة 

النظر أصبح امرا رضوريا”.
اعتلرب  متصلل  سلياق  ويف 
االديلب أن “التكنوقلراط ينبغلي ان يكون 
تخصص الوزير يوازي مهام الوزارة املوكلة 
للمرشلح”، مشلريا إىل أن “ترشليح املراة 

مسليحية ملنصب وزير العدل غري مناسلب 
نظلرا للمهلام واالدوار التلي تضطللع بها 

وزارة العدل”.
ويخوض عبد املهلدي بالتزامن مع األزمات 
الداخلينّلة حلوارات خارجينّلة للحصول عىل 
دعم دويل لحكومته، حيث اكد رئيس الوزراء 
علىل رضورة دعلم املجتمع اللدويل للعراق 

خال املرحلة املقبلة.
وقال عبلد املهدي يف بيان تلقت »املسلتقبل 
العراقلي« نسلخة منه ان »رئيلس مجلس 
الوزراء عادل عبد املهدي اسلتقبل يف مكتبه 
رئيلس بعثلة االمم املتحلدة يف العلراق يان 
كوبيتلش«، مبينلا انه »جرى خلال اللقاء 
مناقشة االوضاع السياسية واالمنية يف البلد 
وعمليات االستقرار واإلعمار وبرامج االمم 

املتحدة املستقبلية يف العراق«.
واكلد كوبيتلش خلال البيان، »دعلم االمم 
املتحدة للعراق وللحكومة العراقية برئاسة 
علادل عبلد املهلدي والعملل املتواصلل مع 

املجتمع الدويل للمساعدة يف إعماره«.
ملن جانبه، شلدد عبد املهدي علىل »اهمية 
دعلم املجتمع اللدويل للعراق خلال املرحلة 
املقبلة بعد ان حقلق االنتصار عىل االرهاب 
واالنتقال اىل مرحلة إعمار البلد واالستثمار 

وتوفري الخدمات وفرص العمل«.

الكابينة الوزارية تشهد »خالفات حادة« بشأن املرشحني.. وحوارات عبد املهدي مع األحزاب مل تصل إىل نتيجة

الكتل السياسية تتبع سياسة »التأجيل« بدال عن »التمرير« 

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد نائب رئيس الربملان حسن الكعبي، 
أمس االثنني، ان فتح املقابر الجماعية 
بسنجار ستكون تحت ارشافه شخصيا 
بعد اسلتكمال كافة اإلجلراءات. وقال 
»املسلتقبل  تلقلت  بيلان  يف  مكتبله 

العراقي« نسخة منه، إن »حسن كريم 
الكعبي النائب األول لرئيس دعا مجلس 
النواب لكشف اسباب منع فتح املقابر 
الجماعيلة يف قضاء سلنجار«. اضاف 
الكعبلي خال ترؤسله اجتماعا لغرفة 
العمليلات الخاصة باملقابلر الجماعية 
ودائرة املقابر الجماعية والطب العديل، 

بحضلور النائلب عن املكلون اإليزيدي 
حقلوق  ومفوضيلة  خلدر،  صائلب 
اإلنسلان، يف مبنلى مجلس النلواب ان 
»الفريق الفني املختلص االمور الفنية 
اكمل اجراءات السلامة للفرق العاملة 
والكتلب الرسلمية والقضائيلة منهلا 
ومطابقلة املعايلري الدوليلة واجراءات 

البحلث والتنقيب الازملة » لفتحها«، 
قيلد  سليكون  »املوضلوع  ان  مؤكلدا 
متابعة مجلس النلواب وتحت ارشافه 
شلخصيا حتلى اتملام افتتلاح جميع 
املقابلر الجماعية يف عملوم العراق بما 
فيهلا سلنجار ويف ارسع وقلت ممكن 
بعيدا عن املزايلدات اإلعامية ». وتابع 

ان »األملر يسلهم يف فضلح الجرائلم 
الوحشلية لداعش امام اعلني املجتمع 
الدويل«. وبني البيان انه »جرى مناقشة 
موضوع املقابر الجماعية وآلية البحث 
عن رفاة املفقودين يف شتى انحاء الباد 
، فضلا عن موضلوع مقربة سلنجار 
والوقوف عىل اسلباب تأجيل فتحها يف 

الفرتة القليلة املاضية«. وشدد الكعبي 
عىل »رضورة زيادة االهتمام الحكومي 
املناسلبة  املالية  التخصيصات  واطاق 
لفريق العمل املختلص بقضايا املقابر 
السللطة  الجماعيلة«، مؤكلدا »دعلم 
الترشيعيلة لعملها وابداء التسلهيات 

واالحتياجات الرضورية النجاحها«.

وخاطلب الكعبلي »مفوضيلة حقوق 
االنسلان ومؤسسلة الشلهداء وقيادة 
العمليلات يف املحافظلات ذات الصلة ، 
واللجلان والجهات املعنيلة لدعم ملف 
املقابر من اقىص شلمال كردسلتان اىل 
اقلىص الجنلوب بما يسلاهم يف اظهار 

خفايا الجرائم الداعشية االنحرافية«.

الكعبي يعد بفتح »املقابر اجلامعية« يف سنجار بعد استكامل كافة اإلجراءات

        بغداد / المستقبل العراقي

زار وفد قضائي رفيع برئاسة القايض فائق 
زيدان رئيس مجلس القضاء األعىل والقايض 
زيدون سعدون نائب رئيس محكمة التمييز 
والقايض موفق العبيدي رئيس جهاز االدعاء 
العام والقايض جاسلم محملد رئيس هيئة 
اإلرشاف القضائي ومدير دائرة الحراسلات 
يف مجللس القضاء األعىل  رحيم عبد حسلن 
مقر رئاسة الوزراء والتقى السيد عادل عبد 

املهدي رئيس مجلس الوزراء.

وأفلاد بيان للمركز اإلعامي ملجلس القضاء 
األعلىل  تلقت »املسللللللللتقبل العراقي« 
نسلخة منه، أن »الوفد الزائر قلدم التهاني 
إىل رئيس الوزراء بمناسلبة تسنمه منصبه 

وتمنى له النجاح يف مهامه«.
وأضلاف البيلان أن »الجانبلني ناقشلا عىل 
هامش الزيارة سلبل دعم استقال القضاء 
والتعلاون املشلرتك بلني السللطات الثاث 
والقضائية  والتنلللللللفيذية  الترشيعيلة 
والعمل املشلرتك إلعلادة النظلر يف القوانني 

بشكل ينسجم مع املرحلة الراهنة«.

كملا تنلاول الجانبلان موضلوع املوقوفني 
من املتظاهريلن يف محافظة البرصة واتفق 
الطرفلان أن حق التللللللللظاهر مكفول 

بموجب القانون والدستور، بحسب البيان.
مجللس  رئيلس  »السليد  أن  إىل  وخللص 
القضلاء األعىل وعللللللد بغللللللق ملف 
املتظلللللاهرين املوقلللللوفني والصادرة 
اسلتقدام  أو  قبلض  مذكلرات  بحقهلم 
تكلن  للم  ملا  للقانلللللون  وفلللللقلاً 
باملواطنني  الشلخيص  بالحق  متعللللللقة 

فقط«.

        بغداد / المستقبل العراقي

عقلد رئيس اللوزراء عادل عبلد املهلدي اجتماعا يف 
مقلر هيئة الحشلد الشلعبي بحضور نائلب رئيس 
هيئة الحشلد الشعبي ابو مهدي املهندس. وقال عبد 
املهدي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه 
ان »الحشلد الشلعبي يعترب إنجازا تاريخيلا للعراق، 

وهو أعطى قلوة للجيش والرشطلة وباقي األجهزة 
األمنيلة«، مضيفا »الحشلد حقيقة كبلرية ال يمكن 
تجاوزها ومن واجبنا دعمه«. واشلار اىل ان »اإلبقاء 
عىل الحشلد من اهم واجباتنا وسلأدعم هذا الوجود 
بقوة«، مؤكدا »سنعمل سلوية إليجاد مصادر مالية 
لدعم الحشد، وسأعمل كل جهدي كي يحصل الحشد 
علىل كامل حقوقه«. ولفلت اىل ان »هناك من يحاول 

ان يقول ان الحشد مؤقت، انا اؤكد ان الحشد رضورة 
باقية«، موضحا »شلهداء الحشلد يجلب ان يكرموا 
تكريملا يليق بهم«. يذكر ان قوات الحشلد الشلعبي 
والقوات االمنية عملت بمعية منذ تأسليس الحشلد 
يف منتصلف العلام 2014، وحتلى اليوم علىل تحرير 
االرايض التي احتلها داعش، كما عمل عىل تطهري تلك 

االرايض عقب تحريرها.

عبد املهدي يعقد اجتامعًا مع قيادات احلشد الشعبي ويؤكد: سأدعم هذا الوجود بقوة

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا وزير الخارجية محمد الحكيم، 
خال لقائه السلفري املرصي عاء 
ملوىس، أملس االثنلني، اىل توحيد 
املواقلف العربينّلة وتسلهيل الفيزا 
للعراقيني. وقاللت الوزارة يف بيان 
تلقت »املسلتقبل العراقي« نسخة 
منه، إن »محمد عيل الحكيم وزير 
الخارجيَّة العراقليَّة استقبل عاء 
ملوىس سلفري جمهوريَّلة ملرص 
العربيَّة، وبحث الجانبان العاقات 
الثنائيَّلة، وآفاق االرتقاء بها إىل ما 
ُيلبِّي مصالح الشعبني الشقيقني«. 
الثنائيَّة  العاقات  الحكيم  ووصف 

بغلداد  بلني  »العاقلات  بالقلول 
ِّلداً عىل  والقاهلرة ُمتميِّلزة، ُمؤكل
لك العلراق باالرتقلاء بها إىل  تمسُّ
بل«الدور  ُمِشيداً  ُمستوى أرحب«، 
املحلوريِّ اللذي تُلؤدِّيله مرص يف 

املنطقة، والعالم«.
ودعا إىل »التنسيق وتوحيد املواقف 
 ،» العربينّلة علىل املُسلتوى األممينّ
تسلهيل  »رضورة  علىل  ُمشلدِّداً 
يف  الراغبلني  العراقيلني  ُحُصلول 
زيلارة مرص علىل سلمة الدخول 
)الفيلزا( ألنلَّه ينعكس إيجاباً عىل 
تعزيز العاقات الثنائينّة؛ يف إشارة 
إىل املُضايقلات التلي تعلرنّض لها 
وفد عراقينّ كان يروم املُشلاَركة يف 

فعالينّة إعامينّة تُلقام بمرص«.
ودعلا ايضا اللرشكات املرصينّة إىل 
»املُسلاَهمة يف إعلادة إعمار الُبنى 
التحتليَّلة للمناطلق املُحلرَّرة من 
عصابات داعش اإلرهابينّة، واملُُدن 
الجنوبيَّة، وبناء الوحدات السكنيَّة 

واطئة الكلفة«.
فلرص  العلراق  »يف  انله  واكلد 
اسلتثماريَّة واعدة ُيمِكن ملرص أن 

تدخل إىل السوق العراقليَّة«.
ملوىس  علاء  اكلد  جانبله  ملن 
سلفري ملرص للدى بغلداد »عمق 
العاقلات بني البلدين، واسلتعداد 
مرص للُمسلاَهمة يف إعلادة إعمار 

العراق«.

وزير اخلارجية يدعو السفري املرصي اىل »توحيد« املواقف 
العربية ومنح الفيزا للعراقيني بسهولة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائد العمليلات الخاصة الثانية 
قائد خطة فلرض القانون يف كركوك 
الللواء الركن معلن السلعدي، أمس 
االثنلني، اعتقلال خليلة »إرهابيلة« 
داخلل مركز كركلوك مسلؤولة عن 
جميلع العمليلات »اإلرهابيلة« التي 

وقعت داخل املدينة مؤخراً.
تلقلت  بيلان  يف  السلعدي،  وقلال 
»املسلتقبل العراقلي« نسلخة منه، 
إنه تم »اعتقلال خليلللللة إرهابية 
متكونلة من 26عنرصاً بينهم نسلاء 
داخل مركز مدينة كركوك وبحوزتهم 

ناسلفة  وعبلوات  ناسلفة  أحزملة 
وعبلوات الصقلة وأسللحه كاتملة 
للصلوت وعجلتلني مفخختني ومواد 

قابلة للتفجري يس فور«.
»هلذه  أن  السلعدي  وأضلاف 
الخلللللليلة مسلؤوللللة علن كل 
اإلرهلللابية  العلللللللللللمليات 
والتفجريات التي حدثت داخل مدينة 
السلعدي  وكان  مؤخلراً«.  كركلوك 
أعللن، أمس األحلد )4 ترشين الثاني 
2018(، علن مقتلل 25عنلرصاً من 
وتدملري  »داعلش«  تللللللنظيلم 
للتنظيلللللم  تابعلني  وكللريلن 

شللللمال غرب املحافظة.

عمليات كركوك
 تعتقل خلية ارهابية »مسؤولة عـن مجيـع العمليــات 

والتفجيـرات« التي حصلت مؤخرًا 

وفد قضائي رفيع يقدم التهاين إىل رئيس الوزراء بمناسبة تسنمه منصبه

        بغداد / المستقبل العراقي

دعلا رئيلس تيلار الحكمة الوطنلي عمار 
الحكيلم، أملس االثنلني، مللك البحريلن 
للتدخلل املبلارش اليقاف الحكم بالسلجن 
املؤبلد الصادر بحلق االمني العلام لحركة 
الوفاق الشيخ عيل السلمان.وقال الحكيم 
يف بيان تلقت »املسلتقبل العراقي« نسخة 
منه، »ندعو مللك البحرين حمد بن عيىس 
اليقلاف  املبلارش  التدخلل  اىل  خليفلة  ال 
ومراجعلة الحكم الصادر بالسلجن املؤبد 
بحق سماحة الشليخ عيل السلمان االمني 
العلام لحركلة الوفاق«، معربا عن اسلفه 
لل«صلدور الحكلم، وهو انعكاس سللبي 

عىل السلم االهيل يف البحرين الشقيقة«.
وأكلد الحكيم علىل »اهمية احلرتام حرية 
اللرأي وتعميد اسلس النقد البناء وفسلح 
املجال املام املعارضلة السللمية«، داعيا 
دول العاللم السليما العربية واالسلامية 
لل«تمكني قلوى االعتلدال والوقوف معها 
ملواجهلة قوى التطلرف التي تمثلل بديا 

طبيعيا عن االعتدال«.
وكانلت محكملة اسلتئناف يف البحريلن 
اصلدرت، امس األحلد، حكمها بالسلجن 
املؤبد ضلد األمني العلام لجمعيلة الوفاق 
الوطني اإلسلامية املعارضة الشليخ عيل 
سللمان، و 2 آخريلن بتهملة التخابر مع 

قطر.

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت مديريلة رشطة النجلدة، االثنني، 
توضيحلاً بشلأن األنباء التلي تحدثت عن 
انسلحاب دورياتها من العاصملة بغداد، 
مبينلًة أنه تلم توجيه 22 دوريلة نجدة إىل 
محافظة النجف للمشاركة بحماية زائري 
مرقد اإلمام عيل )ع( بمناسبة ذكرى وفاة 

النبي محمد )ص(.
وقالت املديريلة يف بيان تلقت »املسلتقبل 
العراقي« نسلخة منله، إن »بعض مواقع 

التواصلل االجتماعي نرشت خلرباً مفاده 
انسلحاب دوريلات النجدة ملن العاصمة 

بغداد«.
وأوضحلت، أنله »بناء عىل برقيلة صادرة 
من وزارة الداخلية وبإرشاف مدير رشطة 
النجلدة العميلد محمد خاللد الربيعي، تم 
إىل محافظلة  توجيله 22 دوريلة نجلدة 
النجف للمشاركة بتللللللللأمني حماية 
الزائريلن بمناسلبة وفاة الرسلول األكرم 
مديريلة  وبالتنسليق ملع  محملد )ص( 

محافظة النجف«.

احلكيم يدعو ملك البحرين إىل إيقاف احلكم الصادر 
بحق امني عام حركة الوفاق

نجدة بغداد تنفي انسحاب دورياهتا من بغداد: 
أرسلنا )22( دورية إىل النجف
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   بغداد / المستقبل العراقي

 ب�ارش وزير املالية فؤاد محمد حس�ن، رس�مياً مهام عمله نائبا 
لرئيس الوزراء للشؤون االقتصادية يف مكتبه ببغداد.وبحسب بيان 
للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان حسن »ألتقى 
الكادر املتق�دم يف املكتب باالضافة اىل وكيل وزارة املالية واملفتش 
العام للوزارة واستمع اىل رشح ملهام املكتب واهم امللفات التي تقع 
ضمن مس�ؤولياته اضافة اىل لجنة الش�ؤون االقتصادية«.وأشار 
اىل »رضورة رس�م سياس�ة اقتصادية ومالي�ة واضحة ورصينة 
عىل املدى املتوس�ط والطويل« مش�دداً عىل »رضورة ان يس�تغل 
ريع النفط وباقي املوارد والعوائد املالية التي ترفد املوازنة العامة 
للدولة لبناء مشاريع استثمارية واس�راتيجية لتعظيم الواردات 
وع�دم االعتماد ع�ىل الجانب االحادي للموارد«.ولفت حس�ن، اىل 
»رضورة النهوض بالواقع الصناعي والزراعي والس�ياحي ودعم 

القطاع الخاص من اجل تنشيط االقتصاد وخلق فرص عمل.

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت دائرة التحقيقات يف هيأة النزاهة عن ضبط أحد املتهمن 
من )جنس�يٍة عربي�ٍة( بالجرم املش�هود؛ لقيام�ه بانتحال صفة 
طبيٍب اختصايصٍّ يف أحد املراكز الطبيَّة يف محافظة البرصة.وذكر 
بي�ان للنزاهة تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ان »الدائرة أش�ارت، 
يف مع�رض حديثها ع�ن تفاصيل العمليَّ�ة، إىل أنَّ فري�ق التحرِّي 
ن  والضب�ط القضائ�يِّ يف مديريَّة تحقي�ق الهيأة يف الب�رصة تمكَّ
م�ن ضب�ط املُتَّهم ال�ذي انتحل صف�ة طبيٍب اختص�اص جراحة 
تجمي�ٍل داخل صال�ة العمليَّات يف مركز طبيٍّ باملدين�ة، ُمبيِّنًة أنه 
ت�مَّ ضبط أدوية تخ�صُّ العمليَّات ال يمكن إعطاؤه�ا إال من قبل 
«.وأوضح�ت دائرة النزاه�ة، أنَّ »املُتَّهم ل�م ُيقدِّْم  طبي�ٍب ُمختصٍّ
أيَّ مستمس�ٍك ُيثبت كونه طبيب�اً، واعرف رصاحة بعدم حصوله 
�ة أو نقابة األطباء يف البرصة؛  ع�ىل أيَّة موافقاٍت من وزارة الصحَّ
ن فريق عمل  لغرض ممارس�ة هذا العمل«.ويف عمليٍة أخرى، تمكَّ
ي والضبط القضائ�يِّ ولجنة  املديريَّ�ة املُؤلَّ�ف من ش�عبة التح�رِّ
مكافحة الرشوة من ضبط جهاز تصويٍر شعاعيٍّ يف قسم طوارئ 
األطف�ال بمستش�فى البرصة العام تمَّ رشاؤه ع�ام 2015 بمبلغ 
99 ملي�ون دينار، ول�م يتم اس�تخدامه منذ رشائ�ه، رغم حاجة 
دت الدائرة تنظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ  املراجعن املرىض إليه«.وأكَّ
َذت�ا بموج�ب مذكرتي ضب�ط قضائيتن،  يف العمليت�ن اللت�ن ُنفِّ
؛ التِّخاذ  وعرض األوراق التحقيقيَّة عىل ق�ايض التحقيق املُختصِّ

اإلجراءات القانونيَّة املناسبة.

   االنبار / المستقبل العراقي

 اعلن محافظ االنبار عيل فرحان الدليمي، 
افتت�اح طري�ق امل�رور ال�دويل الرسيع يف 
املحافظ�ة، بع�د اع�ادة افتت�اح الج�رس 

الياباني.
وقال املكتب االعالم�ي للمحافظ يف بيان، 
تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »املحافظ 
عيل فرح�ان الدليمي، افتتح اليوم. طريق 
املرور الرسيع امام حركة املركبات لعامة 
ابن�اء العراق واملحافظ�ة، وبحضور قائد 
عملي�ات رشق االنبار اللواء الركن س�عد 
حربي�ة وقائم مق�ام الفلوج�ة وعدد من 

اعضاء املجلس«.
واكد الدليمي وفق�ا للبيان عىل ان »إعادة 
افتتاح الطريق الدويل امام حركة مركبات 
نقل البضائع سيساهم يف تنشيط الحركة 
التجارية يف عموم املحافظات العراقية من 
جهة، وسيقيض عىل االختناقات املرورية 
الغرب�ي  املدخ�ل  س�يطرة  يف  الحاصل�ة 
لقض�اء الفلوجة او ما تعرف بس�يطرة ) 
الحالبس�ة ( من جهة اخرى«.ومن جهته 
اوضح قائ�د عمليات رشق االنب�ار اللواء 
الرك�ن س�عد حربي�ة، ان »إع�ادة افتتاح 
هذا الطريق الحيوي واملهم جاء استجابة 
ملطال�ب محاف�ظ االنبار بع�د زيارته يوم 
امس لسيطرة الحالبسة واطالعه ميدانياً 
ع�ىل واق�ع املواطن�ن يف هذه الس�يطرة 

وتوجيهه بتخفيف العبيء عن كاهلهم.

االنبار: افتتاح طريق 
املرور الرسيع بعد فتح 

جرس الياباين

    بغداد / المستقبل العراقي

أعدت هيئة املنافذ الحدودية قس�م البحث والتحري، إحصائية بينت 
م�ن خالله�ا مجمل املخالف�ات لش�هر ترشي�ن األول  2018 .وذكر 
بيان للهيئة، تلقته »املس�تقبل العراقي« ان«املخالفات بلغت )165( 
مخالف�ة  منها تهريب مخ�درات عدد)22( م�ع )2( مخالفة اجازة 
اس�ترياد و )17( أوامر القاء القبض عىل مطلوبن باالضافة اىل )2( 
م�ن املبعدين مضافاً له�ا  )121( دعاوى جمركية  مع مخالفة عدد 
)1( أموال مهربه جاء ذلك بالتنس�يق مع الجهات الرقابية ملحاسبة 
املخالفن«.واضافت، أن »املخالفات املذكورة تندرج تحت مس�ميات 
متعددة »تزوير إجازة االسترياد، عدم وجود عالمات تجارية، تجاوز 
الكمي�ة وال�وزن وتزوي�ر الوص�والت باإلضافة إىل بضاع�ة منتهية 
الصالحية«، وقد ت�م أتخاذ اإلجراءات القانوني�ة األصولية بحقها«. 
يذكر أن هيئة املنافذ قد تعاملت وفق املسؤولية امللقاة عىل عاتقها يف 
الرقابة واإلرشاف والسيطرة عىل الدوائر العاملة يف املنافذ الحدودية 
للحفاظ عىل امل�ال العام وحماية املنتج املحيل واملس�تهلك والقضاء 
ع�ىل اآلث�ار الس�لبية والخطرية من تهري�ب املخدرات ع�ىل املجتمع 

والقضاء عىل الفساد اإلداري واملايل يف منافذنا الحدودية.

املنافذ احلدودية: »165« خمالفة 
حصيلة شهر ترشين االول

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الجهاز املركزي لإلحصاء التابع لوزارة 
التخطي�ط، أن انت�اج الع�راق م�ن النف�ط 
الخام لعام 2017 بل�غ أكثر من 208 مليون 
برمي�ل، مبين�اً أن ه�ذا الرقم يعت�ر “أعىل” 
انت�اج نفطي للعراق يف الع�ام الواحد«.وقال 
الجه�از يف تقري�ر ل�ه ،ان »مجم�وع انت�اج 
الع�راق من النف�ط الخام خ�الل عام 2017 
ال�ذي يعتر األع�ىل يف انتاج الع�راق النفطي 
بل�غ 208 مليون و534 أل�ف برميل وبمعدل 
انتاج يومي بل�غ 4 مالين و228 ألف برميل 
وبمع�دل تصدي�ر بل�غ 3 مالي�ن و309 ألف 

برميل يوميا، مقارنة بع�ام 2016 الذي بلغ 
االنت�اج فيه 206 ملي�ون و98 الف برميل«.

وأضاف الجهاز، أن »انتاج العراق من النفط 
الخام خالل عام 1991 بلغ 25 مليوناً و862 
ألف برميل س�نوياً وبمعدل انتاج يومي بلغ 
524 أل�ف برمي�ل وتصدي�ر 39 أل�ف برميل 
يومي�اً، يف حن بلغ انتاج الع�راق من النفط 
الخام خ�الل عام 2004 ح�وايل 100 مليون 
وأربعة االف برميل س�نويا لينخفض يف عام 
2005 إىل ح�وايل 93 ملي�ون برميل س�نويا، 
لريتفع بعد ذلك يف عام 2007 إىل 102 مليون 
و70 ألف برميل سنويا«.يذكر أن العراق وقع 
يف عام�ي 2009 و2010 عق�وداً مع رشكات 

عاملي�ة كرى لتطوير حقول�ه النفطية وفق 
عقد سمي حينذاك بعقود الخدمة.

املركزي لالحصاء: العراق انتج أكثر من »208« 
مليون برميل نفط خام عام 2017

    ذي قار / المستقبل العراقي

أعلن محافظ ذي قار يحيى النارصي، عن فتح 
باب التقديم ع�ىل 120 درجة وظيفية يف دائرة 

الزراعة ولكافة التخصصات املطلوبة.
وق�ال الن�ارصي يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي« ، إن�ه »بجه�ود اس�تثنائية بذلته�ا 
الحكومة املحلية تم اس�تحصال موافقة وزارة 
املالي�ة وتم�ت املصادق�ة امس ع�ىل الدرجات 
لدائ�رة زراع�ة ذي ق�ار، وس�يتم  الوظيفي�ة 
االس�بوع القادم فت�ح باب التقدي�م عىل 120 
درجة وظيفية يف مديري�ة الزراعة وعر موقع 

مختص واستمارة الكرونية موحدة«.

اضاف ان »ه�ذه الدرجات س�تغطي جزء من 
حاجة املحافظة يف قطاع الزراعة بصورة عامة 
ونامل ان تك�ون اجراءاتها االدارية رسيعة الن 
الوقت مح�دود الس�تكمال متطلباتها ورفعها 
ل�وزارة املالية قبل نهاية الع�ام الحايل الضافة 

مستحقاتها املالية اىل موازنه عام 2019«.
وبن النارصي، انه »س�يتم فت�ح باب التقديم 
عىل الدرجات الوظيفية االسبوع القادم بحسب 
الرشوط التي حددتها تعليمات رئاس�ة الوزراء 
، ع�ىل ان يتم بعده�ا عمليات الف�رز والتقييم 
لرف�ع الطلبات واعادتها ل�وزارة املالية ضمن 
املدد القانونية التي اش�رطتها رئاسة الوزراء 

الستقبال طلبات التعيينات.

ذي قار تعلن فتح باب التقديم عىل »120« درجة 
وظيفية يف مديرية الزراعة

    ذي قار/ المستقبل العراقي

ضبطت مديري�ة مكافحة الجريم�ة املنظمة 
وشعبة الرقابة الصحية قطاع النارصية األول 
يف ذي  ق�ار، مخزن�اً لكمية من امل�واد الغذائية 
التالف�ة يف أح�د املخ�ازن بمنطقة اإلس�كان 
 الصناع�ي بمدينة النارصي�ة مركز محافظة 
ذي قار.ونق�ل بي�ان الع�الم رشط�ة ذي قار 
تلقته »املستقبل العراقي«، عن مدير مكافحة 
الجريم�ة املنظمة يف املحافظة العقيد حس�ن 
ع�يل التميمي قوله ان »املفارز املش�ركة من 
مكافح�ة الجريم�ة املنظمة وش�عبة الرقابة 
الصحي�ة، ضبطت كمي�ة من  امل�واد الغذائية 

منتهية الصالحية والتي تقدر بأكثر من ثالثن 
طناً من مادة األرز تحتوي عىل  دودة )القمل( 
ونص�ف طن من م�ادة القهوة وم�واد غذائية 
أخرى«.وأضاف كما تم »ضبط ماكينة خياطة 
األكي�اس للم�واد الغذائية بعد إع�ادة تعبئتها 
يف أكي�اس صغ�رية  ووضعت عليه�ا ماركات 
وهمية وتواريخ صالحية جديدة لتوزيعها عىل 
مح�الت بيع املواد  الغذائية يف صوب الش�امية 
بمدينة النارصية.«.وبن التميمي، انه »وبعد 
اتخاذ كاف�ة اإلجراءات القانونية اس�تطاعت 
مفارزنا القبض عىل متهم�ن اثنن  مع املواد 
الغذائية واتخذت جمي�ع اإلجراءات األصولية 
وس�يتم إحالته�م للمحاك�م لينال�وا  جزاءهم 

العادل.«.من جانبه قال مدير ش�عبة الرقابة 
الصحية قطاع النارصي�ة األول محمد فاضل 
ه�ادي »اس�تطاعت مفارزن�ا  وبالتعاون مع 
مف�ارز مكافحة الجريم�ة املنظمة من ضبط 
مواد غذائي�ة منتهية الصالحية التي  يقومون 
بتصفيته�ا وإع�ادة تعبئتها م�رة أخرى بعد 
خياطتها بماكينة خاصة وعرضها يف األسواق 
 لبيعها ع�ىل املس�تهلك«.وأكد »مصادرة هذه 
امل�واد وف�ق ق�رارات قضائي�ة والت�ي س�يتم 
إتالفها بمحارض إت�الف خاصة,  باإلضافة إىل 
أخذ عينات م�ن املواد األخرى لغرض فحصها 
يف مخت�رات قس�م الصح�ة العام�ة  ملعرف�ة 

صالحيتها لالستهالك البرشي.

ضبط »30« طنًا من األرز التالف وماكينة خياطة يف ذي قار

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغداد عن تش�غيل جميع محطات وخطوط 
الحاكم�ة والرئيس�ة بطاقته�ا  الط�واريء واملحط�ات 
القصوى م�ع بداية هط�ول االمطار ».وذك�رت مديرية 
العالق�ات واالعالم يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«،  

ان »امان�ة بغداد ع�ززت العديد من املحط�ات بغواطس 
ومضخ�ات لزي�ادة الطاق�ة الترصيفية لها ع�الوة عىل 
انش�اء محط�ات جدي�دة وادخاله�ا للخدمة ه�ذا العام 

لإلرساع يف عملية ترصيف مياه االمطار».
واضاف�ت ان » خلي�ة االزم�ة التي ترؤس�ها امينة بغداد 
الدكتورة ذكرى علوش تتابع بش�كل مبارش اعمال سري 

خطة ترصيف مياه االمطار عىل مدار الساعة يف املحطات 
الرئيس�ة يف جانبي الك�رخ والرصافة ملتابع�ة ومعالجة 

املشكالت التي قد تحدث يف اثناء هطول االمطار».
وبينت ان« الدوائر البلدية ودائرة مجاري بغداد وبإسناد 
الدوائ�ر واالقس�ام اس�تنفرت جمي�ع مالكاته�ا اآللي�ة 
والبرشي�ة م�ع بداية س�قوط االمط�ار لضم�ان عملية 

ترصيف املياه ومنع تجمعها يف الشوارع و األزقة ».
واشارت اىل ان »الدوائر البلدية هيأت سائقا رديفا مع كل 
س�ائق لآلليات التخصصية التي تعمل عىل مدار الساعة 
مجان�اً لس�حب املياه«.وتهي�ب امانة بغ�داد باملواطنن 
الكرام االبالغ عن اي مخالفة بتسجيل رقم اآللية واالبالغ 

عنها من خالل الهواتف املثبتة عىل آلياتها«.

امانة بغداد تعلن تشغيل حمطات وخطوط الطوارئ بطاقتها القصوى لترصيف مياه االمطار

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرشكة العامة للصناعات املطاطية واالطارات احدى 
رشكات وزارة الصناعة واملع�ادن ، عن مبارشتها بمرشوع 

تدوير االطارات األول من نوعه يف العراق.
وقال مدير عام الرشكة رياض عبد األمري جابر بحسب بيان 
لل�وزارة ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »الرشك�ة بارشت 
بتهيئ�ة األس�س وص�ب االرضي�ات وتثبيت قواع�د املكائن 
واملع�دات الخاصة بامل�رشوع والتي من املؤم�ل وصولها يف 

الوقت القريب«.
وأش�ار اىل ان »هذا امل�رشوع يجري تنفيذه باملش�اركة مع 
رشكة اب�راج الكوت لتدوي�ر االطارات من خالل اس�تخدام 
االط�ارات املس�تهلكة كم�ادة اولية يت�م فرمه�ا وتحويلها 
اىل منتج�ات مختلفة كمف�روم املطاط بقياس�ات مختلفة 
واملطحون بطاقة خمس�ة طن يف الساعة والزيوت مختلفة 

االنواع كزيت الغاز بنوعية عالية باالضافة اىل انتاج البالطات 
املطاطي�ة الت�ي تس�تخدم يف املالع�ب الرياضي�ة وري�اض 

االطفال واملقرن�ص املطاطي مخف�ف الصدمات فضال عن 
انتاج املطبات املطاطية بقياس�ات مختلفة ونوعيات عالية 

وعمر طويل«.
ولفت جابر اىل ان »املرشوع يعتر من املش�اريع البيئية التي 
من خاللها س�يتم التخلص م�ن االطارات املس�تهلكة التي 
تشكل عبئا عىل البيئة حيث تتجاوز كمية االطارات الداخلة 
اىل الع�راق العرشة مالين إطار س�نوياً والت�ي تراكمت عىل 

مدى السنوات العديدة املاضية«.
واض�اف ان »ه�ذا املرشوع يع�د ايضا من املش�اريع الرائدة 
واالوىل م�ن نوعها يف العراق حيث س�يعمل عىل التخلص من 
االطارات املس�تهلكة بشكل نهائي وبدون مخلفات وتحويل 
املط�اط النات�ج اىل مواد مفي�دة فضال ع�ن تحقيق جدوى 
اقتصادية وعوائ�د مالية للرشكة من خ�الل تصنيع وانتاج 
مواد مطاطية مختلفة وطرحها اىل السوق املحلية والعاملية 

وتشغيل االيدي العاملة.

املبارشة بمرشوع تدوير االطارات األول من نوعه يف العراق

   بغداد / المستقبل العراقي

ألق�ت قوة أمنية، القب�ض عىل عصابة مخدرات مس�لحة رشقي 
العاصم�ة بغداد.وقال الناطق باس�م وزارة الداخلية اللواء س�عد 
معن يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه ان »مفارز 
استخبارات الرشطة االتحادية العاملة ضمن وكالة االستخبارات 
والتحقيق�ات االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة وم�ن خ�الل العم�ل 
املس�تمر ضمن قواطع املس�ؤولية للبحث عن العنارص االجرامية 
وبعد تسخري املصادرالرسية، تم القاء القبض عىل عصابة مكونة 
من ثالثة متهمن تعمل بتج�ارة املخدرات رشقي العاصمة بغداد 
وبالجرم املش�هود«.وأضاف انه ت�م »ضبط بحوزة العصابة مادة 
الكرستال املخدرة تقدر بحوايل 15 غم وأدوات تعاطي ومسدسن، 
وقد أقدمت العصابة ع�ىل إطالق العيارات النارية باتجاه القوات 
األمني�ة املنف�ذة للواجب الت�ي تمكنت م�ن محارصته�م والقاء 

القبض عليهم، تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم.

خمرب رسي يسقط عصابة 
خمدرات مسلحة رشقي بغداد

وزير املالية: جيب عدم االعتامد 
عىل النفط كمورد أحادي للدولة

النزاهة تضبط متهاًم ينتحل صفة طبيب 
جتميل يف البرصة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الكهرباء عن انجاز اعمال 
اص�الح عط�ل يف محطة س�د املوصل 
ورد  لل�وزارة  بي�ان  الرئييس«.واف�اد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، ان » املالكات 
الهندسية والفنية يف مديرية االتصاالت 
ونق�ل املعلوم�ات املنطقة الش�مالية 
التابع�ة لدائ�رة التش�غيل والتحك�م,  
الهندس�ية  امل�الكات  م�ع  بالتع�اون 
لقس�مي الفحص والحاسبات ملديرية 

محطات س�د املوصل انج�زت اعمال 
اص�الح العط�ل  الط�ارىء يف محطة 
س�د املوصل الرئي�يس الذي حصل بن 
BBC اجه�زة الحماية التبادلي�ة نوع

مودي�ل NSD61 وبن اجهزة الحماية 
والفص�ل يف املحطة«. واض�اف البيان 
»حي�ث ت�رد اش�ارة اطف�اء وهمي�ة 
وتس�تمر ملدة 4 ثوان بشكل عشوائي 
ب�ن محط�ة تولي�د الخ�زن بالض�خ 
وبن محطة توليد الس�د الرئييس عىل 
خ�ط 400ك.ف محم�ل بقرابة) 230 

( مي�كاواط  مما س�بب فص�ل الخط 
».يذكر ان اجهزة منظومة االتصاالت 
ونق�ل املعلومات املوجودة يف محطات 
الس�د جميعها اجهزة قديمة ولم يجر 
 BBC اي تحديث جاد عليها وان جهاز
NSD61 هو الفريد والوحيد من نوعه 
يف عموم العراق كم�ا ان الرشكة التي 
قامت بنصبه تس�تكمل اعمالها بداية 
التس�عينات من القرن املايض بس�بب 
ف�رض الحصار االقتص�ادي عىل البلد 

يف حينها .

    البصرة/ المستقبل العراقي

اكد محافظ البرصة املهندس اس�عد العيداني دعمه 
بالحق�وق  املطالب�ة  الس�لمية  التظاه�رات  لكاف�ة 
الرشعية ، يأتي ذلك  خالل لقائه مع بعض الناشطن 
واعضاء اللجان التنس�يقية للمظاهرات السلمية يف 

محافظة البرصة .
وق�ال » العيدان�ي يف بيان صحفي ص�در عن مكتبه 
االعالمي الخاص ان الحكوم�ة املحلية مازالت تؤكد 

ع�ىل رضورة س�لمية املظاه�رات ، الفت�ًا ان اللق�اء 
م�ع بعض الناش�طن وتنس�يقية الب�رصة املوحدة 
للمظاهرات الس�لمية تط�رق اىل العديد م�ن االمور 

التي تخص مستحقات املحافظة .
من جانبه قال عضو تنسيقية التظاهرات املوحدة يف 
البرصة أك�رم العراقي ان اللقاء مع محافظ البرصة 
اس�عد العيدان�ي تضمن مناقش�ة الحراك الس�لمي 
للمظاهرات يف املحافظة ملطالبة الحكومة االتحادية 

بكافة مستحقات البرصة .

خالل لقائه بعض اعضاء تنسيقية التظاهرات املوحدة

حمافظ البرصة يؤكد دعمه للمظاهرات السلمية

الكهرباء: مالكات دائرة التشغيل والتحكم تنجز اعامل 
اصالح عطل يف حمطة سد املوصل الرئييس
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة / 149/ت/2017

التاريخ 2018/10/4
اىل املنفذ عليه / صفاء صالح صاحب

لقد تحقق لهذه املديرية  من تبليغ املدين باإلحالة 
القطعية واش�عار مختار املنطقة نجف حي االمري 
محمد صالح الربع وحس�ب رشح القائم بالتبليغ 
ان�ك مرتح�ل اىل جهة غ�ري معلومة وان�ك مجهول 
مح�ل االقامة ولي�س لك موطن دائ�م او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 
27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفي�ذ الكوفة خالل عرشة ايام تبدا من 
الي�وم التايل للن�رش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر :

قرار الصادر من محكمة بداءة الكوفة املرقم 281  
/ب2017/2 يف 2017/3/30 وقرار محكمة بداءة 
املرق�م 280/ب/2017 يف 2017/3/30  الكوف�ة 
وقرار الص�ادر من محكم�ة بداءة الكوف�ة املرقم 
املتضم�ن   2016/12/29 يف  1417/ب2017/1 
ال�زام املدين صف�اء صالح صاح�ب مبلغ مقداره 
ع�رشة مالي�ن دين�ار  للدائ�ن حيدر ج�واد نور يف 
ق�رارات املرقمة اعاله بالنظر احالة س�هام املدين 
صف�اء صال�ح صاحب  يف القطع�ة املرقمة 2/31 
م18 علوة الفحل والعائدة لكم عىل املش�ري حيدر 
جواد نور بمبلغ  احد عرش مليون ومائة الف دينار 
وتطبيقا الحكام املادة 97 � ثالثا من قانون التنفيذ 
تق�ررت تبليغ�ك به�ذه االحالة القطعية وتس�ديد 
الدين البالغ عرشة مالي�ن دينار خالل عرشة ايام 
تب�دا من اليوم الثان�ي للتبليغ بهذا االش�عار وعند 
عدم التس�ديد س�جل العقار باس�م املشري وفق 

القانون
�����������������������������������������

فقدان
فقد مني سند العقار املرقم 10531 /3 حي صدام 
باس�م املتوفيه ) حكمه ش�مخي جب�ار ( عىل من 

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

فقدان
فقدت هوي�ه الطالب ) ليث جمال رزاق عبد االمري 
( الص�ادره م�ن جامع�ه الكوف�ه  كلي�ه االداره 
واالقتص�اد رق�م الهوي�ه 160418 عىل م�ن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

اعالن
رقم الدعوى 476/ج/2018

اىل املتهمن الهاربن كل من )تكليف دزام  جيجان 
واياد هادي عباس(  

 احالك ق�ايض محكمة تحقيق الرميثة اىل محكمة 
املرق�م  املثن�ى بموج�ب ق�رار االحال�ة  جناي�ات 
الج�راء  غيابي�ا   2018/10/11 يف   2018/309
محاكمتك�م بدعوى غري موجزة وفق احكام املادة 
443 م�ن قان�ون العقوب�ات ولعدم حض�ورك اىل 
هذه املحكمة تقرر تبليغكم عن طريق صحيفتن 
موع�دا   2018/12/30 ي�وم  وتحدي�د  محليت�ن 
للمحاكم�ة ويف حال�ة عدم حضورك س�يتم اجراء 

محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

�����������������������������������������
محكمة األحوال الشخصية يف السماوة

العدد : 2480/ش/2018
التاريخ 2018/11/5

اعالن
اىل املدعى عليها غازية كاظم عكون 

اصدرت ه�ذه املحكمة قرار الحكم بالعدد 2480/
الحك�م  املتضم�ن   2018/9/17 يف  ش/2018 
بتصدي�ق زواج املدعي�ة منى ج�واد عب�د الله من 
مورث املدعى عليها املرحوم س�الم هاش�م عكون 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب كت�اب محكمة 
يف   265 بالع�دد  اله�الل  يف  الش�خصية  االح�وال 
2018/10/31 ومرفقة اش�عار مختار منطقة ال 
بو موىس يف ناحية الهالل لذا تقرر تبليغك بواسطة 
صحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن لغ�رض اعراضك 
خالل امل�دة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية 
القايض

باسم فتحي حمود عيل
�����������������������������������������

اعالن
رقم الدعوى 453/ج/2018

اىل املتهم�ن الهاربن كل من )نورة هادي ش�اهر 
وظاهر هادي شاهر (  

 احال�ك ق�ايض محكم�ة تحقي�ق الس�ماوة  اىل 
محكمة جنايات املثنى بموجب قرار االحالة املرقم 
الج�راء  غيابي�ا   2018/10/11 يف   2018/590
محاكمتك�م بدعوى غري موجزة وفق احكام املادة 
443 م�ن قان�ون العقوب�ات ولعدم حض�ورك اىل 
هذه املحكمة تقرر تبليغكم عن طريق صحيفتن 
موع�دا   2018/12/16 ي�وم  وتحدي�د  محليت�ن 
للمحاكم�ة ويف حال�ة عدم حضورك س�يتم اجراء 

محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد : 1003/ش/2018

التاريخ 2018/11/4
اىل املدعى عليه )عامر عبد الخالق محسن( 

مجهول محل االقامة
اعالن

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 1003/
والق�ايض   2018/10/23 يف  ش/2018 
بتأيي�د حضانة املدعية دنيا محمد محس�ن 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك 
بواس�طة صحيفتن محليتن رسميتن ويف 
حالة ع�دم حضورك خالل ع�رشة ايام من 
تاري�خ تبلغك يس�قط حق االع�راض عىل 
الحكم الغيابي وان قرار الحكم يكتسب بعد 

ثالثون يوما من تاريخ تبلغك
القايض

ستار مالك الفتالوي
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد : 3023/ش/2018

التاريخ 2018/11/5
اعالن

اىل / املدعى عليه / حسن رسن شعبان 
اقام�ت املدعي�ة زوجتك نوال جف�ات زغري 
الدع�وى املرقم�ة 3023/ش/2018 ام�ام 
ه�ذه املحكمة تطلب فيه�ا التفريق للهجر 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب اش�عار 
مخت�ار ح�ي الحس�ن الغرب�ي يف الرميث�ة 
املؤرخ يف 2018/10/18 املرفق طيا وكتاب 
مركز رشطة الجوادين )ع( بالعدد 9397 يف 
2018/10/16 ل�ذا ق�ررت املحكمة تبليغك 
يوميت�ن  محليت�ن  صحيفت�ن  بواس�طة 
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة صب�اح يوم 
تج�ري  س�وف  وبعكس�ه   2018/11/18

املحاكمة غيابيا بحقك وفق القانون
القايض

باسم فتحي حمود عيل

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

االتحادية
محكمة بداءة البياع

العدد : 2003/ب/2018
التاريخ 2018/11/4

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه )عبد ال�رزاق جب�ار رسحان( 

مجهول محل االقامة حاليا
اقام املدعي )حسن عيل حسن( الدعوى املرقمة 
)2003/ب/2018( ل�دى هذه املحكمة يطالبك 
فيها )الحك�م بتمليك العق�ار املرقم 19/1576 
مقاطعة الخ�ر بمبل�غ )2,000,000( مليونان 

دينار عراقي
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وتاييد املجل�س البلدي انتقالك اىل جهة 
مجهول�ة ق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ن محليت�ن 
يوميتن بموعد املرافع�ة يوم )2018/11/11( 
الس�اعة التاسعة ويف حالة عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون 
القايض

عماد موىس ماهود
�����������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة 
رقم االضبارة / 2017/73

التاريخ 2018/11/4
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الرميثة الس�يارة املرقمة 
3810  أ قادس�ية ن�وع )ج�دار زراع�ي تركر � 
في�ات( مودي�ل )1992( اللون )برتق�ايل اللون 
محرك 4 اس�طوانة( العائدة للمدين رزاق عودة 
جرب وذلك لقاء طلب الدائن سعد كاظم مشكور 
والبال�غ )15,000,000( خمس�ة ع�رش مليون 
دينار عراقي فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل مدة ع�رشة ايام تبدأ م�ن اليوم 
التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية 
والتي ال تقل ع�ن 10% عرشة باملائة من القيمة 
املقدرة والبالغ�ة )10,000,000( عرشة مليون 
دينار عراقي ويتحمل رس�م التسجيل والداللية 

املشري
القايض

عالء حبيب الهدابي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االتحادية 

يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
سامراء 

العدد/1366
التاريخ /2018/11/6

م/ نرش اعالن
اىل املدعى عليه / مهند سعيد حميد

اقام�ت املدعي�ة رش�ا باس�م احم�د 
الدع�وى املرقم�ة 1366/ش/2018 
والتي تطل�ب فيها الحك�م بالتفريق 
القضائي بينكما لعدم تسديد النفقة 
املراكم�ة وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ املبلغ 
ن�زار مجي�د رش�يد واش�عار املختار 
عب�د الكري�م محم�د هي�الن مختار 
منطقة ح�ي املثن�ى الثاني�ة واملذيل 
احم�د  )باس�م  الش�اهدين  بتوقي�ع 
ج�ار الل�ه( و)جمال يوس�ف خلف( 
واملصدق�ة م�ن املجلس املح�يل لقاء 
سامراء عىل ذلك عليه قررت املحكمة 
تبليغك بصحيفتن يوميتن محليتن 
استناداً ألحكام املادة 1/21مرافعات 
مدنية للحضور ي�وم املرافعة بتاريخ 
ع�دم  حال�ة  ويف   2018/11/25
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابياً 

وعلناً.
القايض األول 

احمد إبراهيم رمضان
������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
املقدادية 

العدد : 366 / ش / 2018 
التاريخ : 4 / 11 / 2018 

اىل / املدعى عليه / احمد صباح عيل 
اعالن 

اصدرت محكمة االحوال الش�خصية 
يف املقدادي�ة الق�رار املرقم 366 / ش 
/ 2018 يف 9 / 10 / 2018 والقايض 
بالتفري�ق للهجر بن املدعية اخالص 
علي�وي حس�ن واملدعى علي�ه احمد 
صب�اح ع�يل واعتب�اره طالق�ا بائنا 
بينون�ة صغ�رى واقع�ا للم�رة االوىل 
واليحق للمدعى عليه مراجعة املدعية 
اال بعقد ومهر جديدين وبرضاها وال 
يح�ل للمدعية الزواج م�ن رجل اخر 
اال بع�د انته�اء عدتها البالغ�ة ثالثة 
ق�روء اعتب�ار من تاريخ ه�ذا الحكم 
القطعية  الدرج�ة  واكتس�اب الحكم 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائ�م بالتبليغ ومخت�ار محلة حي 
الجهاد قضاء املقدادية وكتاب مركز 
رشط�ة من الدي�ن بالع�دد 7639 يف 
29 / 10 / 2018 علي�ه قرر تبليغكم 
بالحكم الغيابي بصحيفتن يوميتن 
محليت�ن ويف حال�ة ع�دم االعراض 
واتباع طرق الطعن القانوني س�وف 
يكتس�ب الق�رار الدرج�ة القطعي�ة 

حسب القانون . 
القايض 

تحسن حسن فزع العقابي 
������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
املقدادية 

العدد : 845 / ش / 2018 
التاريخ : 4 / 11 / 2018 

اىل / املدع�ى علي�ه / قاس�م محم�د 
خشان 

اقام�ت املدعي�ة لي�ىل كاظم خش�ان 
الدعوى املرقم�ة 845 / ش / 2018 
وال�ذي تطل�ب فيها تصدي�ق الطالق 
الواق�ع يف 1 / 2 / 2006 وملجهولي�ة 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م 
بالتبلي�غ وكت�اب مرك�ز رشطة من 
 /  9  /  12 يف   6589 بالع�دد  الدي�ن 
2018 واش�عار مخت�ار منطقة حي 
الكندي اي�اد حميد ردام واملصدق من 
املجلس املحيل لقضاء املقدادية والذي 
يؤيد ارتحالك اىل جهة مجهولة قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك ن�رشا بصحيفتن 
محليتن يوميتن بالحضور يف موعد 
املرافعة املوافق 11 / 11 / 2018 ويف 
حالة عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا حسب االصول 
القايض 

سعد جزاع حسن

اعالن دعوة دائنن 
اني املصف�ي املحامي عيل طالب عبد 
العزي�ز لرشكة الخياميات للمقاوالت 
العام�ة املح�دودة – ادع�و كل من له 
ح�ق او دين ع�ىل الرشك�ة مراجعته 
عىل العنوان الت�ايل – بغداد بلديات م 

738 ز 4 د 14 .
املصفي املحامي 

عيل طالب عبد العزيز
������������������������������

فقدان 
فقد من�ي الب�اج الصادر م�ن وزارة 
الصح�ة – دائرة مدينة الطب بأس�م 
/ محمد جميل محمد عيل فمن يعثر 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة اس�تئناف بغ�داد / الرصافة 

االتحادية 
دار القضاء يف الزهور 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الزهور 

العدد : 12824 
التاريخ : 19 / 9 / 2018 

اعالن 
فقد املدعو ) اس�ماعيل خليل حريش 
( تولد 1974 ش�غله كاس�ب يس�كن 
الراش�دية بتاري�خ 18 / 8 / 2016 
حي�ث خ�رج م�ن داره متوجه�ا اىل 
عمل�ه ولم يع�د لح�د االن – عىل من 
تتوفر لدي�ه اي معلومات ابالغ ذويه 

او هذه املحكمة .
القايض 

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

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

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1653 / ب2 / 2018 

التاريخ : 5 / 11 / 2018 
اعالن 

اىل / املدعى عليهم 
1 – نعمان سلمان عيل .
2 – حسن سلمان عيل . 
3 – ضحى سلمان عيل .
4 – اكرام سلمان عيل . 

بتاريخ 16 / 9 / 2018 اقام املدعي ) 
انور نوري محمود ( الدعوى البدائية 
املرقم�ة 1653 / ب2 / 2018 والتي 
يطال�ب فيه�ا ازال�ة ش�يوع العقار 
املرق�م 6 / 51 مقاطع�ة 1 رشق�ي 
ش�فته وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م 
حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي لهذه 
املحكم�ة ) قي�ر خال�د عب�د الله ( 
امل�ؤرخ 27 / 9 / 2018 واملتضم�ن 
ارتحالكم اىل جهة مجهولة وحس�ب 
اش�عار مختار قري�ة ش�فته املدعو 
) ولي�د حمي�د ج�واد ( واملصدق من 
املجل�س املحيل لقض�اء بعقوبة يف 5 
/ 11 / 2018 علي�ه ق�ررت املحكمة 
تبليغك�م بواس�طة الصح�ف املحلية 
بالحضور اىل محكم�ة بداءة بعقوبة 
يف صب�اح يوم املرافع�ة املوافق 20 / 
11 / 2018 الساعة التاسعة صباحا 
ويف حال�ة عدم حضوركم او ارس�ال 
من ينوب عنكم قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقكم وفق االصول .
القايض 

لطيف خليل ابراهيم 
 ������������������������������

محكمة بداءة شيخ سعد 
لجنة تثبي�ت امللكية يف محكمة بداءة 

شيخ سعد 
 العدد / 2/تسجيل مجدد / 2018

اعالن 
قرار تثبيت عائدية عقار مجددا 

بناءا  عىل ثبوت عائدية العقار املرقم 
902 م/ شيخ س�عد الواقع يف ناحية 
شيخ سعد اىل طالب التسجيل املجدد 
محمد جبار هليل بموجب قرار تثبيت 
العائدي�ة املرق�م 2/ تس�جيل مجدد 
/2018 يف 2018/10/7 الصادر عن 
ه�ذه اللجن�ة تعلن هذا الق�رار وعىل 
من لديه االعراض عىل القرار املذكور 
اعاله تقديمه اىل هذه املحكمة خالل 
م�دة ثالثون يوم�ا اعتبار م�ن اليوم 
الت�ايل لنرش هذا االع�الن وعند انتهاء 
املدة القانوني�ة املذكورة اعاله وعدم 
الق�رار املذك�ور  ورود الطع�ن ع�ىل 
العقاري  التس�جيل  ستبارش مديرية 
يف واس�ط الثانية باجراءات التسجيل 
وف�ق القانون وقرار تثبي�ت العائدية 

اعاله 
القايض 

هادي حمود حليلحل 
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف محكمة 

بداءة شيخ سعد

تنويه
رشكة املشاريع النفطية 

ورد سهوا اعالن رقم املناقصة املرقمة 
ت 27 / 2018 ) 2018/ 02 –                    ( الخطأ

والصحيح
ت 23 / 2018 ) 2018/ 02 –                     (

يف   2018/10/15 يف   1768 بالع�دد 
صحيف�ة املس�تقبل العراقي ل�ذا اقتىض 

التنويه

5537/QR

5537/QR
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ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لعدم حصول راغب 

واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 
تعلن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه  والعائدة اىل مديرية 
بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل 
فرتة )15( خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
البالغة   )100 %( من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الساعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم 
الت�ايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعة مديري�ة بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة 
عطل�ة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور النرش وكافة 
املصاري�ف املرتتب�ة عىل ذلك مع جل�ب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويك�ون عليه مراجعة 
مديري�ة بلدي�ة العمارة خالل ف�رتة )10( عرشة ايام من تاري�خ املصادقة الكمال اج�راءات التعاقد 

االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.

رشوط التأجري
يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالبة بالتعويض 

او اللجوء اىل املحاكم املختصة

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لعدم حصول راغب 

واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 
تعلن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه  والعائدة اىل مديرية 
بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل 
فرتة )15( خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
البالغة   )100 %( من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الساعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم 
الت�ايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعة مديري�ة بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة 
عطل�ة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور النرش وكافة 
املصاري�ف املرتتب�ة عىل ذلك مع جل�ب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويك�ون عليه مراجعة 
مديري�ة بلدي�ة العمارة خالل ف�رتة )10( عرشة ايام من تاري�خ املصادقة الكمال اج�راءات التعاقد 

االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.

رشوط التأجري
يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انتهاء العقد دون املطالبة بالتعويض 

او اللجوء اىل املحاكم املختصة

العدد: 32385 
التاريخ: 2018/9/25

العدد: 32383 
التاريخ: 2018/9/25 

م ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة

ر اللجنة

م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة

ر اللجنة

مدة التأجيرالقيمة التقديريةالمساحةالموقعنوع الملك ورقمهت

3سنوات350.000 ثالثمائة وخمسون الف دينار9م2سوق حي السعدحانوت رقم )9(1

3سنوات350.000 ثالثمائة وخمسون الف دينار9م2سوق حي السعدحانوت رقم )11(2

3سنوات350.000 ثالثمائة وخمسون الف دينار9م2سوق حي السعدحانوت رقم )17( 3

3سنوات350.000 ثالثمائة وخمسون الف دينار9م2سوق حي السعدحانوت رقم )20(4

3سنوات350.000 ثالثمائة وخمسون الف دينار9م2سوق حي السعدحانوت رقم )24(5

3سنوات350.000 ثالثمائة وخمسون الف دينار9م2سوق حي السعدحانوت رقم )47(6

3سنوات750.000 سبعمائة وخمسون الف دينار14م2شارع بغداد ـ سوق النصرحانوت رقم )2(7

3سنوات550.000 خمسمائة وخمسون الف دينار14م2شارع بغداد ـ سوق النصرحانوت رقم )12(8

750.000 سبعمائة وخمسون الف دينار9م2سوق القصابين القديمحانوت رقم )4(9

مدة التأجيرالقيمة التقديريةالمساحةالموقعنوع الملك ورقمهت

3سنوات2.000.000 اثنان مليون دينار200م2حي الكرامة/قرب مدرسة الصديقفرن صمون حجري1

3سنوات850.000 ثمانمائة وخمسون الف دينار4م2سوق حي الحسين العصريخانة رقم 29

3سنوات700.000 سبعمائة الف دينار14م2العمارات الجديدة سوق رقم 2حانوت رقم )11( أ3

3سنوات450.000 اربعمائة وخمسون   الف دينار10م2سوق الكرار حانوت رقم 47

3سنوات350.000 ثالثمائة وخمسون الف دينار10م2سوق الكرار حانوت رقم 511

3سنوات350.000 ثالثمائة وخمسون الف دينار10م2سوق الكرار حانوت رقم 612

3سنوات300.000 ثالثمائة الف دينار10م2سوق الكرار حانوت رقم 713

3سنوات300.000 ثالثمائة الف دينار10م2سوق الكرار حانوت رقم 819

محكمة جنح البرصة 
العدد: 358/ج2017/1

التاريخ: 2018/2/8
اعالن حكم غيابي

إىل املته�م املحك�وم / جاس�م كاظ�م 
عبيد.

أصدرت محكمة جن�ح البرصة قرارها 
املرق�م )358 /ج1 /2017( املتضم�ن 
الحكم عىل املجرم )جاسم كاظم عبيد( 

املذكور أعاله.
حكم�ت املحكمة عىل املجرم )جاس�م 
كاظ�م عبي�د( بالحب�س ملدة خمس�ة 
أش�هر وفق احكام املادة )1/459( من 
قان�ون العقوب�ات رقم )111( لس�نة 

1969 املعدل.
لم تحكم املحكمة بالتعويض للمشتكي 
)صادق جابر عبود( بالتعويض لتنازله 

عن الشكوى والتعويض.
اصدار امر قبض بح�ق املجرم املذكور 
أع�اله وف�ق اح�كام امل�ادة )1/459( 
م�ن قانون العقوبات واش�عار مديرية 
رشط�ة الب�رصة – مكت�ب التس�جيل 
الجنائ�ي لتعميم امر القب�ض املذكور 
واحضاره مخفوراً امام هذه املحكمة 

حال القبض عليه.
تقدير اتعاب محاماة للمحامية املنتدبة 
)س�عاد خلف( مبلغا قدره ثالثون ألف 
دينار تدف�ع له من خزين�ة الدولة بعد 

اكتساب القرار الدرجة القطعية.
وصدر الق�رار غيابياً اس�تناداً ألحكام 
امل�ادة )147 و182/أ االصولي�ة( قراراً 
قابالً لالعرتاض والتمييز وافهم علناً يف 

.2018/2/8
ل�ك حق االعرتاض عىل ه�ذا القرار بعد 
تبلغ�ك به ع�ن طريق اإلع�الن والنرش، 
ويف حالة عدم االع�رتاض يعترب الحكم 
بمثاب�ة الحك�م الوجاه�ي بع�د مرور 

ثالثة أشهر من نرش اإلعالن.
القايض / اياد احمد سعيد الساري

��������������������������������
محكمة جنح البرصة 

العدد: 1143/ج 2015/2
التاريخ: 2018/2/5

اعالن حكم غيابي
ش�اكر  هيث�م   / املحك�وم  املته�م  إىل 

مجيد.
أصدرت محكمة جن�ح البرصة قرارها 
املرق�م )1143 /ج2 /2015( املتضمن 
الحكم عىل املجرم )هيثم شاكر مجيد( 

املذكور أعاله.
حكم�ت املحكمة ع�ىل املج�رم )هيثم 
شاكر مجيد( بالحبس ملدة سنة واحدة 
وفق احكام املادة )1/459( من قانون 
العقوب�ات رق�م )111( لس�نة 1969 
املعدل وذلك عن الصك املرقم )9788(.  
حكم�ت املحكمة ع�ىل املج�رم )هيثم 
ش�اكر مجيد( بالحبس ملدة ستة أشهر 
وفق احكام املادة )1/459( من قانون 
العقوب�ات رق�م )111( لس�نة 1969 
املعدل وذلك عن التهمة الثانية الخاصة 

الصك املرقم )9787(.   
أع�اله  املذك�ور  املج�رم  بح�ق  تنف�ذ 
العقوب�ات يف الفق�رة 1 و2 م�ن ه�ذا 
القرار بالتعاقب اس�تناداً ألحكام املادة 

143 من قانون العقوبات. 
)حس�ني  للمش�تكي  الح�ق  إعط�اء 
ع�ىل فيص�ل( ملراجعة املحاك�م املدنية 
للمطالبة بالتعويض لع�دم تنازله عن 
الش�كوى والتعوي�ض بع�د اكتس�اب 

القرار درجة البتات.
ل�م تحك�م املحكمة للمش�تكي )حيدر 
مع�اذ محم�د( بالتعويض لتن�ازل عن 

الشكوى والتعويض.
تقدير اتعاب محاماة للمحامية املنتدبة 
)س�جى مراد( مبلغا قدره ثالثون ألف 
دينار تدف�ع له من خزين�ة الدولة بعد 

اكتساب القرار الدرجة القطعية.
اص�دار أمر قبض بح�ق املجرم املذكور 
وفق اح�كام امل�ادة 1/459 من قانون 
العقوب�ات واش�عار مديري�ة رشط�ة 
الب�رصة – مكت�ب التس�جيل الجنائي 
لتعميم امر القب�ض املذكور امام هذه 

املحكمة حال القبض عليه.
وصدر الق�رار غيابياً اس�تناداً ألحكام 
امل�ادة )147 و182/أ االصولي�ة( قراراً 
قابالً لالعرتاض والتمييز وافهم علناً يف 

.2018/2/5
ل�ك حق االعرتاض عىل ه�ذا القرار بعد 
تبلغ�ك به ع�ن طريق اإلع�الن والنرش، 
ويف حالة عدم االع�رتاض يعترب الحكم 
بمثاب�ة الحك�م الوجاه�ي بع�د مرور 

ثالثة أشهر من نرش اإلعالن.
القايض / اياد احمد سعيد الساري

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

الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف سفوان 
التاريخ 2018/11/5

اىل املدعو هيثم بدر احمد
اعالن

بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن قب�ل 
املستدعي بدر احمد عبد الحسن املؤرخ 
في�ه  ي�روم  وال�ذي   2018/4/11 يف 
تنصيب�ه قيما عىل ول�ده املفقود هيثم 
بدر احمد الذي فقد اثناء خروجه لصيد 
االسماك بتاريخ 2004/3/13 وحسب 
م�ا ه�و م�دون يف االوراق التحقيقي�ة 
واقوال املدعيني بالحق الشخيص والده 
ب�در احمد عبد الحس�ن ووالدته زهره 
عب�د النبي عبد الواح�د وزوجته امريه 
عب�د النبي حبي�ب والش�هود علما انه 
يعمل رشطي يف مديرية رشطة البرصة 
حس�ب كتاب مديرية رشط�ة البرصة 
وق�د   2018/11/1 يف   5642 بالع�دد 
فص�ل م�ن الخدمة بس�بب الغياب من 
تاري�خ 2004/3/22 ودخوله جريمة 
الغياب الرس�مي بتاري�خ 2004/4/1 
ل�ذا اقت�ى تبليغك باالعالن بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني يوميت�ني لك وكل 
من يع�رف اي معلوم�ات عنك وتحديد 
مدة ش�هر واحد فقط م�ن تاريخ نرش 
االع�الن بالحض�ور اىل ه�ذه املحكمة 
واالدالء باملعلوم�ات عنك وحضورك اىل 

املحكمة 
القايض

سيف عبد الجبار سلمان

الرشكة العامة لصناعات النسيج واجللود 
مصنع السجاد اليدوي

اعالن فرصة استثامرية
تعل�ن الرشكة العامة لصناعات النس�يج والجلود /مصنع 
الس�جاد اليدوي احدى تش�كيالت وزارة الصناعة واملعادن 
عن توفر فرصة اس�تثمارية لبناء مجمع س�كني باسلوب 
البناء العم�ودي ملوظفي املصنع عىل العق�ار املرقم )59 / 
14( عطيفية والبالغ مس�احته )9000( م2 حسب قانون 
االس�تثمار املرقم )13( لس�نة 2006 املعدل فعىل الراغبني 
باالش�رتاك مراجعة مقر الرشكة الكائن يف  الكرادة خارج � 
س�احة الحرية والحصول عىل تندر بالرشوط واملواصفات 
الفني�ة وصورة من خارطة العق�ار لقاء مبلغ  )500000( 
خمس�مائة الف دين�ار غري قابلة للرد مس�تصحبني معهم 
كافة املستمس�كات الثبوتي�ة علما ان اخر موعد الس�تالم 
العط�اءات هو الس�اعة الثانية عرش ظهرا م�ن يوم االحد 

املوافق 2 / 12 / 2018 يف مقر الرشكة
مالحظة : 

1 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
2 � يتحمل املس�تثمر صاح�ب العطاء الفائ�ز اجور النرش 

واالعالن

اعادة اعالن مزايدة رقم )2018/21( للمرة الثالثة
صادر عن الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية

اس�تناداً لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 املعدل تعلن هذه الرشكة عن اعادة اعالن 
مزاي�دة علني�ة لتأجري مخزن يف )محافظة املثنى(  املدرجة اوصافه ادناه العائد ملكيته للرشكة ملدة  )س�نة 
واح�دة( فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزاي�دة املذكورة مراجعة مركز عام الرشكة للحصول عىل نس�خة من 
ال�رشوط الخاص�ة بتلك املزايدة لقاء مبلغ قدره )250.000( مائتان وخمس�ون الف دينار عراقي للنس�خة 
الواح�دة غري قابل لل�رد لعموم املواطنني هذا وتعترب قائمة املزايدة مفتوحة مل�دة )30( ثالثون يوما تبدأ من 
الي�وم الت�ايل لنرش االع�الن يف الصحيفة املحلية وس�يكون موعد اج�راء املزايدة يف الس�اعة الثانية عرش من 
صباح اليوم االخري للمدة املذكورة فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة املذكورة التي ستجري يف فرع الرشكة 
باملحافظة اعاله مراجعة لجنة البيع وااليجار يف مركز عام الرشكة الكائن يف منطقة املنصور نهاية ش�ارع 
النقاب�ات البداء رغبت�ه يف التأجري عىل ان يودع تأمينات ال تقل عن 50% خمس�ون باملائة من القيمة املقدرة 
بموج�ب صك مصدق صادر من مرصف معتمد يف العراق المر الرشكة حتماً وال تدخل هذه التأمينات ضمن 
ب�دل االيجار عىل ان ينظم مس�تند قبض صادر من قب�ل الرشكة قبل اجراء املزايدة فع�ىل الراغبني الحضور 
يف الزمان واملكان املعنيني مس�تصحبني معهم وصل التأمينات ونس�خة ملونة من املستمس�كات الشخصية 
وكتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب لعام  2018  علما ان بدل االيجار يس�دد خالل 30 يوما من 
تاريخ االحالة القطعية للمزايدة وقبل استالم املخزن وكذلك اجور الخدمة البالغة )2%( من  بدل االيجار الذي 
رست عليه املزايدة وكافة الرسوم املفروضة استنادا الحكام القوانني والتعليمات والقرارات النافذة  وبخالفه 

يعترب ناكال وتطبق بحقه كافة االجراءات القانونية ويعاد االعالن عن املزايدة مجددا.

Address: Republic of Iraq _Baghdad _ Al-mansoor  العنوان:-جمهوري�ه الع�راق –بغ�داد –املنص�ور 
–شارع النقابات

Web site: www.iraqsfsc.com
E-Mail: foodstuff 1@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 2@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 3@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 4@ iraqsfsc.org
Generalfoodstaff@yahoo.com

اىل / املديري�ة العام�ة لرتبي�ة ص�الح الدين / 
قسم التعليم املهني 

قسم الوثائق
فقدان وثيقة مدرسية 

فقدت مني الوثيقة املدرس�ية العائدة يل بأسم 
) عيل محمود عبد الحسني محمد( الصادر من 
اعدادية الدجيل الصناعي�ة املرقمة )71938( 
واملؤرخة يف )2012/11/7( والتي فقدت مني 
يف قضاء الدجيب من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار
��������������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن املعه�د التقني 
االداري يف الب�رصة قس�م ادارة م�واد باس�م 
)محمد عمار يعقوب( من يعثر عليها تسليمها 

لجهة االصدار
��������������������������������������

فقدان
فق�دت الهوي�ة الوزاري�ة الصادرة م�ن وزارة 
الكهرب�اء محط�ة كهرباء الهارث�ة والصادرة 
 70322943 واملرقم�ة   2018/8/8 بتاري�خ 
باس�م )حمي�د محمد مج�د( من يعث�ر عليها 

تسليمها لجهة االصدار

اىل املته�م الغائب / النقيب مش�تاق ضاحي 
مرداو

املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة 
واملنشات 

العنوان / محافظة البرصة � قضاء الزبري
بم�ا انك مته�م وفق امل�ادة /264/من ق ع 
رقم 111 لس�نة 1969 الهمالك مما تس�بب 
بفق�دان االوراق التحقيقي�ة الت�ي بذمت�ك 
وملجهولية محل اقامتك اقتى تبليغك بهذا 
االع�الن ع�ىل ان تحرض ام�ام محكمة قوى 
االم�ن الداخ�يل االول /املنطق�ة الخامس�ة 
البرصة خ�الل مدة ثالثون يوم�ا من تاريخ 
نرش ه�ذا االعالن يف صحيف�ة محلية يومية 
وتعليق�ه يف مح�ل اقامت�ك ومق�ر دائرت�ك 
وتجيب عن التهم�ة املوجه ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
اس�تنادا الحكام املواد )65 و 68 و 69( من 
قانون اصول املحاكمات لقوى االمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد )لعيبي ثجيل 
مال�ح( ال�ذي يطلب في�ه تبدي�ل )اللقب( من 
)الحالة(  اىل )الش�حماني( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�دى اقصاها 
خمسة عرش يوم وبعمس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب  وفق اح�كام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 

العامة
��������������������������������������

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم م�ن الس�يد )صباح 
ثجيل مالح( الذي يطلب فيه تبديل )لقبه( من 
)الحالة(  اىل )الش�حماني( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�دى اقصاها 
خمسة عرش يوم وبعمس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب  وفق اح�كام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 

العامة

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة املعقل
العدد : 604/ب/2018

التاريخ 2018/11/4
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه )ضي�اء ع�يل ف�ارس( املدير 
اضاف�ة  العراقي�ة  الوف�اء  لرشك�ة  املف�وض 
لوظيفت�ه اقام املدع�ي )املدير اع�الم للرشكة 
العامة لتجارة املواد الغذائية اضافة لوظيفته( 
ل�دى  )604/ب/2018(  املرقم�ة  الدع�وى 
ه�ذه املحكم�ة يطالبك فيه�ا بتأديت�ك مبلغ 
وس�بعمائة  ملي�اران   )2,789,460,500(
وتس�عة وثمانون مليون واربعمائة وس�تون 
الف وخمس�مائة دينار مبلغ ف�رق الحموالت 
املفق�ودة وقد عني يوم 2018/11/18  موعدا 
للمرافعة وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبليغ وتاييد املختار يف منطقة املعقل 
والشهداء انتقالك اىل جهة مجهولة قرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني ويف حالة عدم 
حض�ورك اىل املرافعة فانه س�وف يت�م اجراء 

املرافعة بحقك  غيابيا وفق القانون
القايض

جعفر كاظم املالكي

املدير العام وكالة
رئيس جملس االدارة

 مبلغ التأمينات
المطلوبــة موقعهــــــــا اوصاف المخزن

)3.750.000( 
 ثالثة ماليين
 وسبعمائة

 وخمسون الف
دينار

 المجمع المخزني الجديد لفرع الشركة في
 محافظة المثنى الواقع على الطريق العام
 الواصل بين محافظة المثنى ومحافظة ذي
 قار وبالقرب من مطحنة السماوة الحكومية
 المشيد على العقار المرقم 29/23 م6 ابو

محار

 مخزن مساحته )1080 م2( بقاعة
 مخزنية واحدة بحدود )60×18م2(
 ذو هيكل حديدي مشيد بمادة البلوك
 وبأرضية صب كونكريت وموصول

 بالطاقة الكهربائية على قطعة االرض
 المرقمة )29/23 62 ابو محار /

عرصة(
املهندس

قاسم محود منصور
املدير العام وكالة
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

ربم�ا يحدث يشء ما يغ�ر أفكارك وحت�ى قراراتك ولذلك 
ستش�عر بأنك مش�وش. من األفضل أن تؤج�ل اتخاذ أي 
قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض املش�اكل، كل ما تحتاج 
إلي�ه اليوم ه�و أن تتحىل باله�دوء وتبدأ يف حل مش�اكلك 

فورا.

ال تفكر يف األمور بسلبية وإال ستكون سببا قويا يف ضياع 
ف�رص عظيمة من�ك. الوقت من ذهب فاس�تغله يف إنجاز 
بعض األعمال لتن�ال إعجاب من حولك يف العمل. عليك أن 
تكون متفائال فس�تدنو من أحالم�ك وطموحاتك فاجتهد 

وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

يتع�ن عليك اليوم أن تنتبه ألعدائك فربما ال تس�تطيع أن 
تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من 
خ�الل ترصفاتهم فغالبا ما يرغب�ون يف إحباطك والتقليل 
من شأنك. ربما ال تالحظ تأثرهم عليك ولكن سيدمرونك 

إذا لم تواجههم من البداية.

أنت س�عيد الحظ الي�وم فربما تتخذ خط�وة جديدة نحو 
هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة عىل مدار اليوم. تشعر أن 
لديك قدرة عالية عىل الرتكيز ولذلك ربما تستغل هذا الرتكيز 
يف إقناع بعض املعارضن لك بوجهة نظرك. استمتع بروح 

املغامرة اليوم من خالل الدخول يف مرشوعات جديدة

قد يؤثر عليك بعض األش�خاص اليوم لتغر أفكارك ولكن 
اح�ذر وك�ن واثقا من نفس�ك ومن تفك�رك. ال تقلق وال 
تي�أس إذا وجدت أن أف�كارك ووجهات نظ�رك متعارضة 
مع اآلخرين فهذا يدل بالتأكيد عىل أنك مختلف يف تفكرك 

عنهم.

لدي�ك رغب�ة ملحة اليوم يف الس�يطرة عىل األم�ور واتخاذ 
الق�رارات ولك�ن قد يؤدي تعدد املس�ؤوليات إىل ش�عورك 
بالتوت�ر إىل حد ما. إذا ش�عرت بذلك فح�اول أن تؤجل تلك 
الق�رارات للغ�د لك�ي ال تندم. رك�ز اليوم ع�ىل التحكم يف 

أعصابك وترصفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

تش�عر بالتوت�ر والقل�ق عىل م�دار األي�ام املاضي�ة ومن 
املؤسف أن هذا التوتر سيتستمر األيام املقبلة أيضا. عليك 
أن تتوخى الحذر فربما تصل إىل حالة س�يئة اليوم بس�ب 
عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك وال تخاف من 

الفشل.

تحت�ل مكانة مميزة بن رفقائك ب�ل وربما تحقق نجاحا 
غر مس�بوق يف العمل. س�يحاول الجميع االستفادة منك 
والتع�ر ف عىل م�ا تقوم ب�ه لتحقق أحالم�ك فانصحهم 
واع�رض عليهم بعض األمثل�ة. ارشح لهم بعض الخطط 

التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كربياء.

ربما تغر تفكرك اليوم بسبب إطالعك عىل بعض املعلومات 
الجديدة ولكن بتواصلك مع األصدقاء ومناقش�تهم يف تلك 
املعلوم�ات قد تتغ�ر الص�ورة أمامك تمام�ا. تمهل وكن 
صبورا حتى تتأكد م�ن معلوماتك وتعرضها عىل اآلخرين 

قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

ك�ن حذرا فربم�ا يك�ون هناك أثر س�لبي لوج�ود بعض 
األش�خاص يف حياتك فه�م يحاول�ون أن يقنعوك بوجهة 
نظره�م فابتع�د عنهم وام�ض يف طريق�ة دون االلتفات 
ألحد. اهتم بمش�اريعك وعملك وال تنىس أن تأخذ قس�طا 

من الراحة من حن آلخر.

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب عىل الصعاب والتحديات 
فربما تجد أن هناك رصاعا بن رغبتك يف املغامرة وحاجتك 
إىل التواصل أوال مع اآلخرين. من األفضل أن تعرب عن رأيك 
بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا يف حديثك 

خاصة فيما بتعلق باملوضوعات الدينية أو الفلسفية.

اس�تعد فربما تواجه مش�كلة ما يف محي�ط أرستك، فمن 
أه�م األمور الت�ي يجب أن تهتم بها هي استش�ارة بعض 
األش�خاص ليقدم�وا لك بع�ض الحلول لتلك املش�كلة. ال 
تفقد األمل وال تعتمد عىل غرك واستغل طاقتك يف التفكر 

بعقالنية لحل مشاكلك.

احلوتالعذراء

النوم لساعات طويلة يقلل الوزن
كش�فت دراس�ة حديثة أن النوم لساعات 
طويل�ة ُيقل�ل من س�اعات الج�وع، ومن 
الحاجة إىل الس�كريات، األمر الذي يساعد 

بشكل كبر يف تقليل الوزن.
وبحس�ب الدراس�ة العلمي�ة، ف�إن النوم 
بمعدل بن 7 و9 س�اعات يوميًّا، ُيمكن أن 
ُيقلل م�ن اعتماد الناس عىل الوجبات غر 

الصحية.

كم�ا أوضح�ت خب�رة التغذي�ة يف كلي�ة 
“كينغ�ز كولي�دج لندن” وين�دي هول، أن 
الذين ينامون بمتوس�ط 8 ساعات يوميًّا 
يميل�ون إىل تن�اول طع�ام صح�ي أكث�ر، 

ويتمتعون بالطاقة ملمارسة الرياضة.
وأضاف�ت ه�ول “إذا كان األش�خاص أقل 
تعباً�ا، فإنه�م يكون�ون أقل مي�الاً الختيار 
أطعمة تحتوي عىل الس�كريات والطاقة، 

كما أنهم يكونون أقل ميالاً لتناول وجبات 
خفيف�ة قبل الن�وم، األمر ال�ذي يؤدي إىل 

تقليل الوزن”.
من جانبه أكد أحد املش�اركن يف الدراس�ة 
وه�و األس�تاذ يف جامعة أبردي�ن، لييوني 
روديك كولينز، “أن تن�اول الطعام مبكراًا، 
يمكن أن يس�اعد يف عملية الهضم ويمنع 

زيادة الوزن”.

اخرتاق حسابات واتساب بخدعة خبيثة
اكتش�ف قراصن�ة إنرتنت حيل�ة خبيثة 
الخرتاق حسابات مس�تخدمي واتساب 

والسيطرة عليها بشكل كامل.
وح�ذرت مدون�ة “نيكد س�يكيوريتي” 
لرشك�ة  التابع�ة  اإللكرتون�ي  لألم�ن 
ق�درة  م�ن  الربيطاني�ة،  “س�وفوس” 
حس�ابات  اخ�رتاق  ع�ىل  القراصن�ة 
مس�تخدمي واتس�اب معتمدي�ن ع�ىل 
ضعف الحماية الخاصة بصندوق الربيد 

الصوتي الخاص بهم.
واتخذت ه�ذه الهجم�ات منحى خطرا 
ج�دا، وحذرت دول عديدة عرب س�لطات 
األم�ن اإللكرتوني املالين من أجل اتخاذ 

إجراءات الحماية الالزمة.
وللسيطرة عىل حس�اب واتساب، يقوم 
القراصنة بتثبيت تطبيق واتساب جديد 
باس�تخدام رقم هاتف الضحية يف وقت 
يك�ون فيه املس�تخدمون نائم�ون أو ال 

يستخدمون هواتفهم.
فرس�ل تطبيق واتس�اب رم�ز التفعيل 
املك�ون م�ن 6 خان�ات إىل رق�م هات�ف 
املس�تخدم، وهن�ا يتيح واتس�اب خيارا 
آخر هو إرس�ال رمز التفعيل عرب مكاملة 
ال  الرق�م  أصح�اب  أن  وبم�ا  صوتي�ة، 
يستخدمون هاتفهم يف ذلك الوقت، فإن 
رم�ز التفعيل يصل كرس�الة صوتية إىل 

الربيد الصوتي الخاص باملستخدم.

حتذير من تناول القهوة رسيعة الذوبان!
يحذر األطباء من أن القهوة رسيعة الذوبان 
وس�هلة التحض�ر وخاصة التي عىل ش�كل 
مس�حوق، يمكن أن تكون سببا يف مشكالت 
صحية.وهناك عدة أنواع من القهوة رسيعة 
الذوبان، أقلها خطورة عىل الصحة تلك التي 
تتكون من حبوب القهوة املعالجة باستخدام 
ترس�يب  تتضم�ن  خاص�ة،  تكنولوجي�ا 
حبوب القهوة ومن ث�م تجميدها وتبخرها 
وتجفيفها. وتسمح هذه الطريقة بالحفاظ 
ع�ىل رائحة القهوة ولونه�ا ومذاقها كقهوة 
طبيعية.أما مس�حوق القهوة، فيحتوي عىل 
ش�عر ونبات الهندباء الربية وأصباغ ومواد 

أخرى غر مفيدة للجسم. لذلك، يحذر الخرباء 
م�ن أن تن�اول مثل ه�ذه القه�وة يمكن أن 
يسبب مشكالت يف وظيفة الجهاز الهضمي.

أم�ا القهوة التي عىل ش�كل حبيبات صغرة 
كروي�ة الش�كل، فيعتربه�ا الخ�رباء خطرة 
أيض�ا، ألنها مصنوعة من مس�حوق القهوة 
املعالج بالبخار، وهذا بحسب الخرباء يقيض 
ع�ىل فوائد حب�وب القهوة، ع�الوة عىل ذلك، 
يض�اف لهذا النوع من القه�وة زيت القهوة 
ومواد معطرة.ويؤك�د الخرباء عىل أن تناول 
القه�وة رسيعة الذوب�ان بانتظام، يمكن أن 
يصب�ح عام�ال يف اضط�راب هرمون�ي، ألنه 
حس�ب رأيهم، فإن هذه القهوة تحتوي عىل 
»حوايل مئة مركب مختلف، تش�كل خطورة 

حقيقية عىل الصحة«.

سودوكو

الشواء قد يعرضك لإلصابة بأمراض الرئة
 فيم�ا أك�دت دراس�ة ن�رشت مؤخ�رااً يف موقع 
الن�ار  ع�ىل  الطع�ام  ش�واء  أن   atsjournals
املفتوحة أو الفحم ليس أقل رضرا من السجائر، 
وأنه يزي�د من احتم�ال اإلصابة بالته�اب الرئة 
والرب�و وأمراض الرئ�ة األخرى بنس�بة ترتاوح 
ما ب�ن 40 % و 60 %، كش�فت إخصائية تغذية 
ل�»الوطن« أن الرتكيبة الغذائية للحوم املش�وية 
تتغر أثن�اء وضعها عىل الن�ار، األمر الذي ينتج 
عن�ه أحماض أمينية قد تس�بب أمراضا خطرة 

منها الرسطان.
تطور داء االنسداد الرئوي

أكد كاهونج ش�ان، م�ن جامعة أوكس�فورد يف 
بريطاني�ا، أن الفح�م والحط�ب م�ن املمكن أن 
يس�اهما يف تطور داء االنس�داد الرئ�وي املزمن، 

وفقا ملوق�ع »atsjournals«. وأض�اف أن دخان 
الخش�ب والفحم والحرائق املفتوح�ة واألفران، 
يحتوي عىل عدد كبر م�ن املواد املرسطنة وأول 
أكس�يد الكربون وم�واد أخرى لها تأثر س�لبي 
للغاية عىل حياة اإلنسان، كما لوحظ عند رجال 
الرشط�ة، فإن نس�بة امل�واد املرسطن�ة يف الدم 
مرتفعة من 2.5 إىل 5 مرات، ما يزيد من احتمال 

اإلصابة بمرض الرسطان. 
وبحس�ب ش�ان، ف�إن س�كان ال�دول املتقدمة 
يتعرضون لدخان الحطب والفحم بش�كل نادر، 
فقط عند الخروج للتنزه والشواء، ولكن الوضع 
يف البل�دان النامية مختلف تماما، حيث إنه حتى 
وقتن�ا الحايل م�ا زال الكثر منهم يس�تخدمون 

الحطب والفحم للطهو وتحضر الطعام.

دائرة االصالح العراقية 
سجـن البصـرة املركــزي

اعالن
تعلن دائرة االصالح العراقية / سجن البرصة املركزي عن وجود املزايدة العلنية الخاصة 
ببيع )م�واد مس�تهلكة يف س�جن الب�رصة املركزي(. وفقااً ألحكام قان�ون بيع وإيجار 
أم�وال الدول�ة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل. وذلك يف الس�اعة العارشة م�ن يوم الثالثاء 

املصادف 2018/11/20.
 فع�ىل الراغب�ن باالش�رتاك الحض�ور يف الزمان وامل�كان املعينن مس�تصحبن معهم 

الوثائ��ق التالي��ة: -
1- ص�ك مصدق ألم�ر الراغب بال�رشاء بمبل�غ )1500000( مليون وخمس�مائة ألف 

دينار.
2- صورة ملونة من هوية األحوال املدنية وبطاقة السكن.

3- عىل أن تس�تكمل التأمينات األولية البالغة 20% من قيمة البيع يف ساحة البيع وعىل 
املزايد تسديد املبلغ خالل )7( سبعة أيام من تاريخ تبليغه بحصول املصادقة عىل البيع 

وبعكسه يتم اعادة بيع املال املباع وتحميله فرق السعر. 
4- عىل من ترسو عليه املزايدة رشاء كافة الفقرات اعاله ورفع املواد خالل )14( أربعة 
عرش يومااً وبعكس�ه يتحمل غرامة تأخريه قدرها )50000( خمس�ون ألف دينار عن 
اً للدائرة دون  كل يوم تأخر وملدة ش�هر من تاريخ اإلحالة، وتصادر املواد وتس�جل ايرادا

الحاجة اىل انذار او حكم قضائي مسبق باإلضافة اىل مصادرة التأمينات االولية.
5- يتحم�ل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور االعالن والداللية ع�ىل ان ال تقل عن 2% من 

قيمة املال املباع. 
مدير سجن البرصة املركزي

محكمة جنح البرصة 
العدد: 651/ج2017/1
التاريخ: 2018/4/10

اعالن حكم غيابي
إىل املتهم املحكوم / وسام كاظم حسن.

أصدرت محكمة جن�ح البرصة قرارها املرقم 
)651 /ج1 /2017( املتضم�ن الحك�م ع�ىل 

املجرم )وسام كاظم حسن( املذكور أعاله.
1.حكمت املحكمة عىل املجرم )وس�ام كاظم 
حسن( بالحبس ملدة ستة أشهر وفق احكام 
امل�ادة )1/459( م�ن قان�ون العقوبات رقم 

)111( لسنة 1969 املعدل.
2.ل�م تحك�م املحكمة بالتعويض للمش�تكي 
)مشتاق طالب حس�ن( لتنازله عن الشكوى 

والتعويض.
3.اص�دار ام�ر قب�ض بح�ق املج�رم املذكور 
أعاله وفق احكام املادة )1/459( من قانون 
العقوب�ات واش�عار مديرية رشط�ة البرصة 
– مكت�ب التس�جيل الجنائ�ي لتعمي�م ام�ر 
القبض املذكور واحضاره مخفورااً امام هذه 

املحكمة حال القبض عليه.
4.تقدي�ر اتع�اب محاماة للمحامي�ة املنتدبة 
)فرح واثق جنديل( مبلغ�ا قدره ثالثون ألف 
دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب 

القرار الدرجة القطعية.
ألح�كام  اس�تنادااً  غيابي�ااً  الق�رار  وص�در 
ق�رارااً  االصولي�ة(  و182/أ   147( امل�ادة 
قاب�الاً لالع�رتاض والتميي�ز وافه�م علن�ااً يف 

               .2018/4/10
-ل�ك حق االعرتاض عىل هذا القرار بعد تبلغك 
ب�ه ع�ن طري�ق اإلع�الن والن�رش، ويف حالة 
عدم االع�رتاض يعترب الحك�م بمثابة الحكم 
الوجاه�ي بع�د م�رور ثالثة أش�هر من نرش 

اإلعالن.  
القايض / اياد احمد سعيد الساري

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

 مديرية تنفيذ املعقل
رقم االضبارة : 32/خ/2018

التاريخ 2018/10/31
اعالن

تبي�ع مديرية تنفي�ذ املعقل العقار تسلس�ل 
العائ�د  الجبيل�ة  يف  الواق�ع  م1    152/30
للمدي�ن املورث املدي�ن /ارساء نارص محمود 
لق�اء طل�ب الدائن عب�د الرزاق عب�د الحكيم 
م�وىس البالغ مائت�ن وثالثون ملي�ون دينار 
فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية  
خالل م�دة ثالثن يوم�ا تبدا من الي�وم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
التس�جيل  رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 

والداللية عىل املشرتي  
 منفذ العدل

احمد عائش مغامس 
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 152/30 م1 الجبيلة
2 � ،جنسه ونوعه : ارض الدار مع ابنيتها

 3  �ح�دوده واوصاف�ه : 145/30  249/30 
طريق عام 150/30   153/30

4 � مش�تمالته : الطاب�ق االول ك�راج ه�ول 
غرفت�ن نوم + حمام الطاب�ق الثاني غرفتن 

هول داخيل غرفة + حمام صغر
5 � مساحته 

6  �درجة العمران 
7 � الش�اغل : محم�ود باق�ر محم�ود /اخ 

املدينة
8 � القيمة املقدرة / ثالثمائة وخمسة مليون 

ومائة وعرشون الف ال غر 
�������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 8961

التاريخ 2018/11/5
قدم املواطن )حازم عبود كاظم( طلبا لغرض 
تبدي�ل لقب�ه وجعل�ه )النبهان�ي( ب�دال م�ن 
)البديري( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مده اقصاها خمسة عرش يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق اح�كام املادة )22( م�ن قانون البطاقة 
الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 2016 واالمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن 
اىل مسامهي رشكة اخلري للتأمني الكرام 

م / دعوة الجتامع اهليئة العامة 
اس�تنادا اىل اح�كام املادت�ن ) 86 و 87 ( م�ن قانون ال�رشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل 
وتنفي�ذا لقرار مجلس ادارة الرشكة بجلس�ته الرابعة لع�ام 2018 واملنعقدة بتاريخ 4 / 9 / 
2018 ، يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الس�نوي الذي من املؤمل عقده يف مقر 
الرشكة العراقية لتصنيع وتس�ويق التمور الكائن يف بغداد – الش�الجية – خلف جامع براثا ، 
الس�اعة العارشة من صباح ي�وم االربعاء املص�ادف 28 / 11 / 2018 ويف حالة عدم اكتمال 
النصاب القانوني لالجتماع فسيؤجل اىل يوم االربعاء الذي يليه املصادف 5 / 12 / 2018 ويف 

نفس الزمان واملكان املنوه عنهما اعاله وذلك للنظر يف املواضيع التالية : 
اوال : مناقش�ة تقري�ر مجلس االدارة للس�نة املالية املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2017 واملصادقة 

عليه.
ثانيا : مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2017 واملصادقة 

عليه .
ثالثا : مناقش�ة الحس�ابات الختامية للس�نة املالية املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2017 واملصادقة 

عليها . 
رابعا : تعين مراقب حسابات للرشكة لسنة 2018 وتحديد اجوره . 

خامسا : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافاتهم .
راج�ن تفضلك�م بالحضور اصالة او من ينوب عنكم من املس�اهمن بموجب صك االنابة او 
وكالة بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل بالنس�بة لغر املساهمن عىل ان تودع االنابات 
وال�وكاالت يف مقر الرشك�ة قبل ثالثة ايام من موعد االجتماع وفقا الح�كام املادة ) 91 ( من 

قانون الرشكات متمنن حضوركم . مع التقدير
رئيس جملس االدارة 

السيد عدي لطيف شلش

فقدان وثيقة مدرسة
فقدت الوثيقة املرقمة )191566/ 46 يف 4/ 10/ 2015 الصادرة من 
املديرية العامة لرتبية املثنى املعنونة اىل ادارة ثانوية ابطال االنتفاضة 
املس�ائية بأس�م حس�ن س�عدي بريد مش�كور فعىل من يعثر عليها 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى/ قسم شؤون االحوال املدنية

اعالن
ق�دم املواطن )عيل رعد س�وادي( طلب�ا اىل هذه املديري�ة يطلب فيه 
تس�جيل اللقب يف قيده وجعله )الكعب�ي( وعمال بأحكام املادة )24( 
م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 املع�دل تقرر نرش 
الطل�ب بإح�دى الصح�ف املحلية فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل فرتة عرشة ايام من تاريخ النرش وبعكسه سوف ننظر 

يف الطلب حسب االصول.
اللواء

هيئم فاضل عباس الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة/ وكالة



  

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

رياضة7

www.almustakbalpaper.net

العدد )1779( الثالثاء  6  تشرين الثاني  2018
www.almustakbalpaper.net

جلنة املنتخبات تناقش يف اجتامعها االول 
استعدادات اسود الرافدين لنهائيات كأس آسيا

              المستقبل العراقي/ متابعة

عقدت لجنة املنتخب اجتماعها االول يف مقر اتحاد الكرة 
بحض�ور 7 أعض�اء، بينما تعذر حضور البعض بس�بب 
س�وء األح�وال الجوية الت�ي يمر بها البلد خ�ال الفرتة 
الحالية.وق�ال مقرر لجنة املنتخب�ات، محمد فرحان يف 
بيان التحاد الكرة نسخة منه اليوم ان » اللجنة اجتمعت، 
اليوم االحد، بمناقش�ة العديد م�ن القضايا التي تخص 
املرحل�ة املقبلة لعمل اللجنة والنه�وض بواقعها، والبدء 
بعملية تطوير شاملة حقيقية، وتعزيز االيجابيات التي 
تواجدت خال عمل اللجنة يف السنوات السابقة«.واضاف 
محمد فرحان ان » اللجنة ناقش�ت عملية إعداد املنتخب 

الوطني لنهائيات كأس اس�يا، باالضافة اىل املعس�كرات 
التدريبية املقرر ان تس�تضيفها دولت�ا االمارات وقطر، 
ومدى االس�تفادة التي يمك�ن ان تتواجد من اجل بلورة 
األف�كار والوصول اىل قناعة تامة لدى ال�كادر التدريبي 
للمنتخب الوطني«.اىل ذلك، قررت اللجنة بحس�ب البيان 
» مخاطبة ادارات اندية الدوري املمتاز بكتب رسمية من 
اجل تزويدها بأس�ماء الكوادر التدريبي�ة العاملة تحت 
منظومتها س�واء عىل مس�توى الخ�ط االول او الفئات 
العمري�ة من اجل عملي�ة جرد حقيقي ألعداد وأس�ماء 

املدربني العاملني الحقيقيني لاس�تفادة منهم خال 
الف�رتات املقبلة، يف حني س�تتم مخاطبة اندية 

الدرجة االوىل يف وقت الحق«. 

مبايب يتفوق عىل مييس ونيامر يف إحصائية جديدة
            المستقبل العراقي/ وكاالت

تصدر كيلي�ان مبابي، مهاجم منتخب فرنس�ا ون�ادي باريس 
س�ان جريم�ان، قائمة أغ�ىل العبي العال�م من ناحي�ة القيمة 

التسويقية.
وأص�درت ش�بكة )يس آي إي إس( املتخصص�ة يف اقتصاديات 
كرة القدم، قائمة لتقييم القيمة الس�وقية لنجوم العالم، حيث 
تصدرها مبابي، بقيمة 216.5 مليون يورو. وأوضحت صحيفة 
ليكي�ب، أن القيمة الس�وقية ملبابي ارتفع�ت بقيمة 23 مليون 
ي�ورو يف أكتوبر/ترشي�ن أول امل�ايض، بع�د تألق�ه يف مباريات 

فريقه بالدوري الفرنيس وتصدره جدول ترتيب الهدافني.وحل 
ثانًيا يف هذه القائمة، هاري كني مهاجم توتنهام بقيمة 197.3 
ملي�ون ي�ورو، يليه نيم�ار العب س�ان جريم�ان )197 مليون 
ي�ورو(، ث�م محمد صاح نج�م ليفربول )173 ملي�ون يورو(، 
وفيلي�ب كوتينيو الع�ب برش�لونة )171.3 مليون ي�ورو(.ويف 
املركز السادس، يحل ليونيل مييس نجم برشلونة بقيمة 170.6 
مليون يورو، ثم رحيم سرتلينج العب مانشسرت سيتي )164.6 
مليون يورو(، وروميلو لوكاكو )164.3 مليون يورو(، وأنطوان 
جريزم�ان نجم أتلتيك�و مدريد )157.7 مليون ي�ورو(، وأخريًا 

باولو ديباال العب يوفنتوس بقيمة 155.6 مليون يورو.

برييز يشري بأصابع االهتام إىل نجمي ريال مدريد
            المستقبل العراقي/ وكاالت

يح�اول ن�ادي ري�ال مدري�د، النه�وض رسيًعا من 
كبوته التي تعرض لها عىل يد مدربه السابق جولني 
لوبيتيج�ي، الذي تعرض لإلقالة بعد الخس�ارة 5-1 

أمام برشلونة يف كاسيكو الليجا.
وقال�ت صحيفة »س�بورت«، إن فلورنتين�و برييز، 
رئيس ريال مدريد، ألقى باللوم عىل الثنائي سريجيو 

راموس ومارس�يلو بداعي أنهم�ا الجناة الحقيقيني 
األبيض.وأضاف�ت  الن�ادي  الت�ي يعيش�ها  لألزم�ة 
الصحيف�ة أن أزمة الفريق امللكي، والتي كان املدرب 
جول�ني لوبيتيجي، ضحيتها، أث�رت عىل العاقة بني 
برييز والثنائي راموس ومارسيلو.ويعيش راموس، 
فرتة صعبة، خاصة بعدما تعرض لهجوم وصافرات 
اس�تهجان من جانب جماه�ري امللكي، خال مباراة 
بل�د الوليد، الس�بت امل�ايض، يف إطار الليج�ا، والتي 

انته�ت بفوز ريال مدري�د بهدفني دون 
رد.وأطلقت الجماهري، صافرات 

راموس،  ضد  االس�تهجان 
عندما ق�ام املذيع الداخيل 
وكذل�ك  اس�مه،  برتدي�د 

عندم�ا نف�ذ ركلة الج�زاء، 
التي س�جل منها ري�ال مدريد، 

هدفه الثاني خال اللقاء.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ال يس�تبعد الفرنيس أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد اإلس�باني، إمكانية 
لعبه يف الدوري األملاني مستقبًا.ويس�تعد ال�دويل الفرنيس رفقة زمائه يف أتلتيكو 
ملواجهة بوروس�يا دورتموند األملاني، غًدا الثاثاء، يف الجولة الرابعة 

من دور املجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وتحدث جريزم�ان، خال حواره مع صحيف�ة »كيكر« األملانية، 
قائًا: »البوندس�ليجا بطولة جذابة للغاية، فالفرق األملانية تلعب 
ك�رة هجومية، ما يؤدي لغ�زارة تهديفية، كما ش�هدت مواجهتنا 
أم�ام دورتموند«.وأكد جريزمان أن الدوري اإلس�باني األكثر جذًبا 
له، ثم يأتي البوندس�ليجا والربيمريليج يف املرتبة 

الثانية.
وعند س�ؤاله عن م�دى إمكاني�ة انتقاله ألحد 
أندي�ة البوندس�ليجا مس�تقبًا، أج�اب: »من 
املمكن حدوث ذلك«.ويرتبط جريزمان، املتوج 
مع منتخب فرنس�ا بكأس العالم 2018، بعقد 

مع أتلتيكو حتى عام 2023.

    المستقبل العراقي/ وكاالت

النج�م الرصب�ي نوف�اك  اعت�ىل 
ديوكوفيت�ش ص�دارة التصنيف 
العامل�ي للتن�س الص�ادر، اليوم 
اإلثن�ني، يف الوقت ال�ذي تراجع 
في�ه رافائي�ل ن�ادال إىل املرك�ز 

الثاني.
وأدى انس�حاب الاعب اإلسباني 
من املش�اركة يف بطول�ة باريس 
لألساتذة إىل وصول ديوكوفيتش 
إىل الص�دارة اليوم بفارق يقارب 
ال��500 نقط�ة، خاص�ة بع�د 
لع�ب النجم الرصب�ي للمباراة 

النهائية.
كما ارتقى الاعب الياباني 
نيش�يكوري  ك�ي 
ليحتل  مركزي�ن 

املرك�ز التاس�ع عاملًي�ا، وذلك عقب 
وصول�ه إىل ربع نهائ�ي باريس، يف 
الوق�ت الذي تراجع في�ه األمريكي 
جون إيس�نر مركزًا واحًدا ليتواجد 

يف املرتبة العارشة.
وبعد تتويجه بلق�ب باريس أمس، 
قف�ز خاش�انوف 7 مراك�ز دفع�ة 
واحدة، ليحتل املرك�ز ال�11 عاملًيا، 
وه�و أع�ىل تصني�ف يص�ل إليه يف 

مسريته االحرتافية.
وتراجع الاع�ب البلغاري جريجور 
ديم�رتوف 9 مراكز، ليحت�ل املركز 
ال�19 عاملًيا بعد خروجه من املبكر 

من بطولة باريس.
وصعد الاعب التونيس مالك جزيري 
9 مراكز دفعة واحدة، ليحتل املركز 
ال�46 عاملًيا، وهو التصنيف األفضل 

يف مسريته حتى اآلن.

سحر البوندسليجا جيذب 
جريزمان

ديوكوفيتش يتصدر التصنيف 
العاملي للتنس

          المستقبل العراقي / وكاالت

يبح�ث ريال مدريد عن حل لإلبقاء عىل نجمه لوكا مودريتش يف 
صفوف الفريق باملوس�م املقبل، بعدم�ا كان قريبا من الرحيل يف 

سوق االنتقاالت الصيفية.
وأشارت إذاعة »أوندا سريو« إىل وجود تطورات جديدة يف موقف النجم 
الكرواتي مع النادي امللكي، بعد توصله التفاق مع اإلدارة لتجديد عقده 

الذي ينتهي عام 2020.
 El« وق�ال الصحف�ي إنريك�ي أورتيج�و، يف مقابل�ة م�ع برنام�ج

Transistor«، إن الاع�ب ذو ال��33 عام�ا ق�د جدد عق�ده بالفعل مع 
النادي لعام إضايف.

وأوض�ح أورتيجو، الذي يعم�ل يف صحيفة موندو ديبورتيفو، بأن إدارة 
ريال مدريد، برئاس�ة فلورنتين�و برييز، قد تواصلت م�ع وكيل الاعب 

إلقناعه بالبقاء ملوسم آخر، بعد تلقيه عرضا لانضمام إىل إنرت ميان.
وكان أفض�ل الع�ب يف العال�م، عىل مش�ارف الرحيل عن قلع�ة امللكي، 
بع�د عودته م�ن املونديال، يف ظ�ل اهتمامه باالنتقال للن�ادي اإليطايل، 
رفق�ة مواطنيه مارس�يلو بروزوفيتش وس�يمي فريس�اليكو وإيفان 

بريسيتش.

مودريتش يتخذ قراره النهائي بشأن البقاء 
مع ريال مدريد             المستقبل العراقي / متابعة

 
مجددا يتم ربط اسم نجم املنتخب البلجيكي إيدين هازارد، 
العب تش�يليس، بق�وة بنادي ريال مدريد، فبعد أن فش�لت 
صفق�ة انتقاله إىل امللكي الصيف املايض، ترجح العديد من 
التقاري�ر اإلعامي�ة حاليا اقرتاب موعد رحي�ل نجم البلوز 
عن ناديه الحايل باتجاه العاصمة اإلس�بانية مدريد.اليوم 
دخل ع�ىل الخط أحد أكثر املقرب�ني إىل إيدين ويتعلق األمر 
بشقيقه ثورجان هازارد، الذي فند جميع الترسيبات التي 
أش�ارت إىل صفقة وش�يكة يف املريكاتو الش�توي.يذكر أن 
رئي�س »املريينجي« فلورنتين�و برييز، كان ي�رى يف إيدين 
ه�ازارد البديل املميز لكريس�تيانو رونال�دو، الذي رحل إىل 
يوفنت�وس، وق�ام بالعديد من الجهود لضم�ه، لكن رغبته 
اصطدمت بعناد تش�يليس الذي بقي متشبثا بهازارد.ورّدا 
عىل س�ؤال قناة )HLN( الرياضية الخاص�ة التابعة لقناة 

)يس إن إن( األمريكي�ة ح�ول م�ا إذا كان م�ن الوارد 
انتقال شقيقه الذي بات ينظر إليه بعد مونديال روسيا 

2018 عىل أنه من بني أفضل الاعبني حاليا يف العالم، يف 
األس�ابيع القادمة إىل ريال مدريد، قال ثورجان، إن هذا 

مس�تبعد جد، فإيدين »سينتظر إىل نهاية املوسم«.وتابع 
العب بوروس�يا مونش�نجادباخ: »ريال مدري�د يمر حاليا 
بمرحلة عصيبة.. املدرب أقيل والاعبون الكبار رحلوا وعىل 
النادي اآلن إعادة تش�كيل فريق جديد«.وبحس�ب ش�قيق 
ه�ازارد فإن األخري »لن يترسع«، وإنما س�رياقب تطورات 
األمور يف س�فينة امللكي قبل اتخاذ أي ق�رار، رغم أن نجم 
بلجي�كا أعلنها رصاح�ة ويف أكثر من مناس�بات أن حلمه 
الكبري ه�و اللعب لصالح ريال مدريد.م�ن جهة أخرى أكد 
ثورجان أن ش�قيقه سيقوم بكل ما بوسعه لدعم تشيليس 
إىل آخر مباراة هذا املوس�م، لكونه »ال يريد االصطدام« مع 

النادي اللندني وإنهاء مشواره هناك بكل ساسة.

شقيق هازارد حيسم اجلدل حول انتقاله 
لريال مدريد يف يناير

            بغداد/ المستقبل العراقي

دورتمون�د،  بوروس�يا  اس�تعاد 
نجميه قبل مواجهة أتلتيكو مدريد 
اإلس�باني، يف بطول�ة دوري أبطال 
أوروبا، غدا الثاثاء.وانضم الاعبان 
ماريو جوتزه و لوكاس بيشتشيك، 
إىل بعثة دورتموند، التي سافرت إىل 
مدريد.وسافر  اإلسبانية  العاصمة 
الاعبان م�ع الفري�ق األملاني بعد 
تعافيهم�ا م�ن بع�ض املش�كات 
الصحي�ة الت�ي أملت بهم�ا مؤخرا، 
حيث غ�اب جوتزه ع�ن املباريات 
يف الف�رتة األخ�رية بس�بب إصابته 
بالتهاب يف الش�عب الهوائية، فيما 
كان يعاني بيشتشيك من كدمة يف 
الركبة.وعىل جانب آخر، س�يفتقد 
بوروس�يا دورتمون�د يف مواجه�ة 
الفرن�يس  الاع�ب  لجه�ود  الغ�د، 
عب�دو ديال�و، الذي ال ي�زال يعاني 
م�ن ش�د يف عض�ات الفخذ.وقال 
البلجيك�ي توم�اس دياني، العب 
وس�ط دورتمون�د: »أتلتيكو خرس 
مب�اراة الذه�اب 4 � 0، وس�يبذل 

غدا«.وأض�اف:  جه�ده  قص�ارى 
»س�يكون أس�بوعا رائع�ا ومهما 
بالنس�بة لن�ا، إذا لعبن�ا جيدا ضد 
بايرن  أتلتيكو س�تكون مواجه�ة 
الن�ادي األملاني يف  أس�هل«.وألحق 
مب�اراة الذهاب ب�دور املجموعات 
أوروب�ا  أبط�ال  دوري  لبطول�ة 
بأتلتيك�و مدري�د أس�وأ هزيمة له 
يف عهد مدرب�ه األرجنتيني، دييجو 
سيميوني.يش�ار إىل أن دورتمون�د 
يرتبع عىل ص�دارة املجموعة األوىل 
أتلتيك�و  برصي�د 9 نق�اط، يلي�ه 
مدريد برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل 

موناكو الفرنيس وكلوب بروج 
البلجيك�ي ج�دول الرتتيب 

برصي�د نقط�ة واح�دة 
لكل منهما.وسيضمن 

إىل  التأهل  دورتموند 
دور الس�تة ع�رش 
للبطولة األوروبية، 
الفوز  إذا ما حقق 
الغ�د،  مب�اراة  يف 

األم�ر ال�ذي س�يمنحه 
أيض�ا دفع�ة معنوي�ة كبرية 

يف مباراته املرتقبة يوم الس�بت 
املقب�ل، أم�ام غريم�ه باي�رن 
األملان�ي  ال�دوري  يف  ميون�خ 

»بوندسليجا«.

دورمتوند يستعيد نجميه قبل مواجهة 
             بغداد/ المستقبل العراقيأتلتيكو مدريد

 
تعرض األرجنتين�ي جونزالو هيجواين، مهاجم 
ميان، لإلصابة خال مباراة فريقه الجارية 
ض�د أوديني�زي، ضمن منافس�ات الجولة 

ال�11 من الدوري اإليطايل.
وأصي�ب هيجواي�ن يف الظه�ر بالدقيق�ة 
26 من عم�ر الش�وط األول، لكنه عاد إىل 
امللع�ب واس�تكمل املباراة، قب�ل أن يطلب 

التبديل يف الدقيقة 35، ويحل محله اإلسباني صامويل 
كاستيخو.

وس�يجري مي�ان الفحوص�ات الطبية ع�ىل هيجواين 
خال الس�اعات املقبل�ة، ملعرفة م�دى إمكانية لحاقه 
بمب�اراة يوفنت�وس، األح�د املقب�ل، ضمن منافس�ات 

الجولة ال�12.
يذك�ر أن ميان يعان�ي يف الفرتة الحالي�ة من إصابات 
عديدة أبرزها للوكاس بيلي�ا وماتيا كالدارا وجياكومو 

بونافينتورا وكاالبريا.

هيجواين يزيد معاناة ميالن

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

قرر إرنس�تو فالفريدي، املدير الفني لربش�لونة، اس�تدعاء 
األرجنتيني ليونيل مييس، إىل القائمة التي ستس�افر إىل 
إيطاليا ملواجهة إنرت ميان، غًدا الثاثاء، يف إطار الجولة 

الرابعة من دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيف�ة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، 
أن ليونيل مييس سيس�افر مع الفريق الكتالوني، 
دون الحص�ول ع�ىل الترصيح الطب�ي حتى اآلن 

باملشاركة يف املباريات.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن فالفريدي قد يرتك مييس 
عىل مقاع�د البدالء حتى ال يخاط�ر بإرشاكه، منوهة 
أن املدرب قد يلجأ إىل الربغوث األرجنتيني حال تعقد األمور 

يف املباراة.
وغاب ليونيل مييس عن آخر 4 مباريات لربش�لونة، بعدما أصيب 
يف ذراعه خال مباراة إش�بيلية يف إطار الليجا، ليتقرر غيابه عن 

املاعب ملدة 3 أسابيع، قبل أن يعود قبل املوعد املحدد.
ويتصدر برش�لونة، مجموعته األوروبية برصيد 9 نقاط، بفارق 

3 نقاط عن الوصيف إنرت ميان.

فالفريدي يرفض املخاطرة بمييس أمام إنرت ميالن
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ووحدته�ا، يف ذلك األلم اللذيذ الذي يش�عرني بالحياة. أجلس وحيدة خالية 
البال يف غرفتي الصغرية يف أحد مراكز اللجوء القاتمة يف أوروبا، ال يجول يف 
ذهني س�وى كلمات محمود درويش السماوية وموسيقى مارسيل خليفة 

الناعمة. ما أجملها من ليلة برفقة هؤالء ومن معهم من الشهداء.
تعود بي كلمات درويش إىل ذلك الزمن املايض من طفولتي، التي انتعش�ت 
عىل نغم املقاومة وارتش�فت من رونق الشهادة. ذلك الزمن الذي كان اآلباء 
واألج�داد يعلمونن�ا فيه معنى أن تكون ش�هيداً، يزرعون فين�ا تلك الرغبة 

الجامحة للحب والتضحية سنبلًة سنبلة.
أذكر قناعتي املطلقة آنذاك بمقولة »يولد الفلس�طينيون ش�هداء«، قناعة 
ترس�خت يف ما بعد بما ارتواه عقيل الغض من ش�عر وأدب املقاومة، إىل أن 
بدأت أكرب وأسمع مقوالت أخرى تصف الفلسطيني وتنسب إليه الكثري من 
األدوار: املقاوم، الثائر، املدافع عن رشف األمة.. كثري من الصفات، كثري من 

األدوار، قليل من االختيار.
يولد الفلس�طيني أم�ام القليل من الخي�ارات، أو انعدامه�ا بالجملة، يولد 
محمالً باملسؤولية، مثقالً بالواجب. مسؤولية الدفاع عن آخر معاقل األمة، 
واجب التضحية يف س�بيل حماية مقدس�اتها ورشفه�ا. واجب نحمله بكل 

حب وعزم، ولكنه يف نهاية املطاف يظل واجباً ال نقوى عىل رفض حمله.
أج�د نفيس أحياناً كث�رية معرتضة ع�ىل كل هذه األوص�اف واألدوار، أجد 
نفيس ميالة أكثر لإليمان بأن الفلس�طيني يولد عاشقاً وشاعراً وحراً. حر 
ال�روح، حر الفك�ر، وإن كان مقيد اإلرادة. أجد الفلس�طيني يولد عاش�قاً 
ح�راً ثم يجربه املكان والتاريخ ع�ىل أن يتحول إىل مقاوم رشس لينتهي به 

املطاف شهيداً.
املث�ري للس�خرية يف كل هذه األدوار التي نلعبها هو ع�دم اختيارنا لها، يتم 
دفعن�ا م�ن رحم الحياة نحو ه�ذه األرض املثقلة، نفت�ح عيوننا عىل واقع 
مقي�د، مج�رد من الف�رص، منفصل عن العال�م، مفكك م�ن الداخل، نجد 
أنفس�نا يف س�جن كبري خاٍل من الهواء، ورغم ذلك نقيض عمرنا يف املحاولة 
مرة تلو األخرى لصناعة واقع أجمل ولو كان خيالياً، من القليل الذي نملك.

يبدو منطقياً يل أن أش�عر بالحنني أثناء االس�تماع إىل أنغام مارسيل، لطاملا 
كان الرجل مرتبطاً روحاً وفناً بفلسطني وأملها وأدبها، ولكنني أجد صعوبة 
يف فهم هذا الش�عور حينما يأتي خلس�ة يف ظروف وأجواء ليس�ت مرتبطة 
م�ع الوطن، كأن أكون جالس�ة ع�ىل ضفة النهر يف ه�ذه املدينة األوروبية 
التقليدية الغريبة، اس�تمع إىل موس�يقى الجاز القادم�ة من مقهى قريب، 
أراقب ش�عاع الشمس وهو يتحرك بني تلك األغصان النائمة، أتابع الوجوه 
الش�قراء تعربني بنظرة خاطفة خالية م�ن االكرتاث، كل منغمس يف ذاته، 
لي�س يف هذه املدينة ما من املحتمل أن يذكرني بالوطن، إال أن املنطق ينأى 

جانباً فأجد كل تفصيل يأخذني إىل هناك.
إىل تلك املس�اءات التي كن�ت أجلس فيها رفقة أمي وإخوتي تحت ش�جرة 
الزيتون نحكي القصص والنكات، نضحك عالياً كاألحرار، نرتش�ف الشاي 

عىل أنغام أم كلثوم.

بدأت حضارة اإلنس�ان مع اول محاول�ة نجح فيها لتصنيع 
واس�تغالل امل�واد االولي�ة يف تحس�ني ظروف حيات�ه ولعب 
الحرفي�ون االوائ�ل دوراً بارزاً يف هذه العملي�ة قبل ان يأخذ 
العل�م دوره يف إدخال األس�اليب التقني�ة يف عملية التصنيع 
وأخ�ذ الحرفي�ني االعتم�اد ع�ىل اس�لوب الخط�أ والصح يف 
توس�يع الوس�ائل املادية يف املجتمع وهذه الطريقة اتسمت 
بالعش�وائية لعدم اس�تنادها عىل االس�س العلمية وبمرور 
الزم�ن ب�دأ اإلنس�ان بتس�خري العل�م يف التط�ور واالعتماد 
علي�ه يف حل وتس�هيل الكثري من املش�كالت املس�تعصية يف 
عملي�ة التصني�ع واملجتمعات دائماً تس�عى لتوس�يع دائرة 
معارفها بتطوير البحث خدمة للحضارة اإلنسانية وسميت 
هذه العملي�ة بالتقنية وتعت�رب من أهم املنج�زات الفكرية 
وتس�ري حركة التط�ور جنب�اً إىل جنب مع حرك�ة التصنيع 
ومن مميزاته�ا املثابرة لحاجة املجتم�ع اىل التقنية وتقاس 
تقدم الدول حس�ب تقنيتها إىل دول متقدم�ة وأخرى نامية 
ودول متخلفة ع�ن هذا الركب، واملجتمع�ات النامية تعتمد 
باألس�اس ع�ىل الدول املتط�ورة يف نق�ل التقني�ات وهذا ما 
يعرض اس�تقاللها السيايس واالقتصادي والثقايف اىل الخطر 
وكذلك مش�كلة تقبل املجتمع للتكنولوجيا الحديثة وكيفية 
الحص�ول عليها يعتمد عىل موافقة الدول املتقدمة ومن هنا 
يأت�ي الدور الفع�ال الذي تلعب�ه الجامعات يف نق�ل التقنية 
وخلق اإلنس�ان املدرب فني�ًا واملؤهل فكري�ًا وعلمياً لخدمة 
مجتمعه وهذه مس�ؤولية الجامعة واملعاهد التقنية لتقوم 
بتأهي�ل الش�باب ع�ىل الطرق واالس�اليب الحديث�ة يف إدارة 
وتش�غيل املؤسس�ات الصناعي�ة وبصورة خاص�ة النووية 
الس�لمية وهذا يتطلب االتجاه نح�و مجاالت البحث العلمي 
ويتحملها االس�تاذ الجامعي وعضو الهيئة التدريسية الذي 
يجاهد يف اكتشافاته العلمية يف مجال اختصاصه وتوصيلها 
ملن يعنيهم األمر والعمل عىل تطوير البحوث ورفع املستوى 
العلمي  للجامعة لتؤدي دور متميز وتأهيل الش�باب لتأدية 
واجبهم بنجاح يف مختلف املجاالت وإن قلة العلماء الكفوئيني 
يف االقط�ار النامية مش�كلة رئيس�ية وللتخفي�ف من هذه 
العقدة تم اللجوء اىل اس�تغالل قابلي�ات وخربات هذه القلة 
م�ن العلماء اىل ابعد الحدود بتنظي�م التعاون بني الجامعات 
ومؤسسات البحث العلمي لزيادة الكفاءة والتطور ورضورة 
االستاذ بتدريب طلبته عىل البحث وتأهيلهم ليأخذوا دورهم 

يف البناء ومواقعهم الصائبة يف املجتمع. 

رسالة إىل ذايت من بعد آخر  دور اجلامعات يف نقل التقنيات

»ناسا« تستخدم صوف األغنام ! هواتف آيفون تعاين من مشاكل يف أمريكا
تنوي وكالة »ناس�ا« اس�تخدام صوف أغنام من نيوزيلندا يف برنامجها 
الخاص بدراس�ة الفض�اء الكوني، وذل�ك بغية تصنيع فل�رتات هوائية 

فريدة من نوعها لرواد الفضاء.
وقالت بوابة »Newshab« النيوزيلندية إن »ناسا« اتخذت قرارا بتصنيع 
فل�رت هوائي من ص�وف أغن�ام نيوزيلن�دا، سيس�تخدمه رواد الفضاء 
عن�د قيامهم برحل�ة فضائية بعيدة املدى ع�ام 2023، عىل متن مركبة 

»أوريون« الفضائية.
ونقلت البوابة عن مدير عام مزرعة األغنام يف نيوزيلندا، نك ديفنبورت، 
قوله: »أدهشنا كثريا اقرتاح تقدم به ممثلون عن ناسا عندما اتصلوا بنا 

وقالوا إنهم بحاجة إىل صوف من أغنامنا«.
وأضاف ديفنب�ورت قائال إن »صوف أغنامنا يس�تخدم بنجاح لتصنيع 
املرش�حات الهوائية التي تتم�����تع بش�عبية يف الس���وق اآلسيوية. 
وتعد املش�اركة يف برامج ناس�ا بالنسبة لنا رشفا ومس�ؤولية كبرية يف 

الوقت نفسه«.

ذكر موقع »PCMag« أن بعض هواتف آيفون الجديدة تعاني من مشاكل 
يف العمل عىل أرايض الواليات املتحدة.

وأوضح املوقع أن املش�اكل ظه�رت يف هواتف آيف�ون »XS« و«XR« عند 
عم�الء رشكة »Verizon« لالتصاالت فق�ط، فبعد تفعيل الخطوط التابعة 
لهذه الرشكة عىل منفذ »eSim« يف هذه الهواتف، باتت األجهزة تس�تقبل 
إش�ارات ش�بكات »2G« فقط، ويف هذه الحالة، أصبح من املستحيل عىل 

املستخدمني االستفادة من خدمات اإلنرتنت.
 »Verizon« العادية التي تطلقها رشكة SIM وأش�ار املوقع إىل أن بطاقات
تعم�ل بش�كل طبيعي يف هذه الهوات�ف، ما يعني أن املش�كلة هي تعامل 

منافذ »eSim« يف آيفون مع خطوط الرشكة.
من جانبها، أكدت »Verizon« عىل أنها تواصلت مع آبل وأبلغتها باملشكلة، 

وتتوقع أن تحل قبل نهاية العام الجاري.
يذك�ر أن هواتف آيفون األخرية أتت بتقنيات تس�مح لها بتش�غيل خطي 
اتص�االت ع�رب الهات�ف، واحد ع�رب رشيح�ة SIM تقليدية، وآخ�ر يمكن 

برمجته ليتعامل مع رشيحة »eSim« إلكرتونية مدمجة.

مواد غذائية تبطئ الشيخوخة!
جامع�ة  يف  العلم�اء  كش�ف 
ايرالنغ�ني األملاني�ة أن املركب 
»الهيدروكين�ون«  العض�وي 
املوجود يف الشوكوالته والشاي 
والقهوة والنبيذ، بالتعاون مع 
الزنك يمنع عملية األكسدة يف 
الشيخوخة.  الجس�م ويبطئ 
إىل  العلم�اء  ه�ؤالء  وتوص�ل 
الزن�ك  أن  مف�اده  اس�تنتاج 
املجموعات من  ينش�ط عمل 
حماية  وينتج  الهيدروكينون 
أني�ون ف�وق  طبيعي�ة ض�د 
األكس�يد ال�ذي يلح�ق رضرا 
للجس�م  الحيوية  بالجزيئات 

مثل الربوتينات والليبيدات.
ويع�د الهيدروكين�ون املركب 
الوحي�د الق�ادرة ع�ىل تدمري 
ف�وق األكس�يد. لك�ن يف حال 
توحيد الزن�ك والهيدروكينون 
الجس�م مجموع�ة  تنش�أ يف 
إنزيم س�وبر أكس�يد  تش�به 
ديس�ميوتاز. وتحم�ي هاتان 
املادتان الجس�م ض�د عملية 
االنحطاط التي تتس�بب فيها 
أن  ذل�ك  ويعن�ي  األكس�دة. 
أنيون فوق األكسيد يمكن أن 
يؤثر عىل األي�ض ويمنع تلف 

الجسم.

تصنيف ألكثر أماكن الكون إثارة للرعب
نرشت مجلة »فوربس« األمريكية تصنيفا 
ألفظ�ع األماك�ن يف الك�ون الت�ي يخي�ف 
 »136-SH2« منظرها البرش.وشغل سديم
املظلم ال�ذي يبعد عن األرض 1200 س�نة 
ضوئية املرتبة األوىل يف التصنيف. ونش�أت 
هن�اك نتيج�ة العمليات املعق�دة الخاصة 
بتشكل النجوم سحب غبار مختلفة الهياكل 
واألبعاد وتشبه األشباح، لذلك أطلقت عليه 

تس�مية »س�ديم الش�بح«. واحتل س�ديم 
يسمى »يد الله« املرتبة الثانية يف التصنيف. 
وه�و س�ديم تغذي�ه الري�ح الناتج�ة عن 
نجم نابض )جرم فضائ�ي يبعث موجات 
السلكية عىل شكل نبضات(. وشغل املرتبة 
 NGC« الثالثة يف التصنيف سديم الكواكب
246« املس�مى ب�� »الجمجم�ة«، والواقع 
يف كوكب�ة الح�وت. وتض�م قائم�ة أفظع 

10 أماك�ن يف الكون: س�حابة غاز النجوم 
 NGC« 05437+2502«، وس�ديم  IRAS«
2080« )رأس الش�بح(، وتكت�ل املج�رات 
»فرس�اوس«، ومرتفع »وجه عىل املريخ«، 
وس�ديم   ،»145-TB  2015« وكويك�ب 
وكذل�ك  س�ورون(  )ع�ني   »3918  NGC«
 »0 IG-593 ESO« تكتل املج�رات الث�الث

)الطائر(.

املستقبل العراقي / عيل الحيدري
يتسع نطاق الجراحات التجميلية يف وقتنا 
الح�ارض لياخ�ذ ص�دى واس�عا يف جميع 
املجتمعات حي�ث بات الف�رد انثى ام ذكر 
يركز ع�ىل اهمي�ة تعديل املظه�ر بصورة 
عامة و الوجة بصورة خاصة  يعاني الكثري 
من االش�خاص من التش�وهات الخلقية و 
التي تظهر نتيجة تعرضهم لحادث معني و 
من هنا ظهرت الحاجة اىل أجراء العمليات 
التجميلي�ة كي يس�تعيد الش�خص حياته 
الطبيعي�ة و ثقت�ه بنفس�ه و ذلك بس�بب 
االصاب�ات الكب�رية و الحروق الش�ديدة و 
التي يقوم بها طبي�ب التجميل مثل اجراء 
عمليات زرع )املوسعات ( يف الجسم و ذلك 
للحصول عىل مس�احة جيدة يف )الجلد( و 
ذلك لتغطية خلل معني و بني مدير ش�عبة 
الجراح�ة التقويمية يف مستش�فى الكرخ 
العام االستش�اري الدكتور )حسن سلمان 
الطائي( ان الش�عبة تعترب واحدة من أهم 
ش�عب املستش�فى وتض�م مجموع�ة من 

خرية اطباء الجراح�ة التجميلية اىل جانب 
امل�الكات الصحي�ة و التمريضي�ة املتميزة 
و ه�ي مجهزة بع�دد من االجه�زة الطبية 
املتط�ورة و من مناش�ئ  عاملية رصينة و 
يمك�ن أن نع�رف عمليات التجمي�ل بأنها 
جراحة تجري لتحس�ني منظر جزء معني 
من أجزاء الجس�م الظاهرة أو وظيفتة أذا 
ما طرأ عليه نقص أو تلف أو تشوه و أشار 
الطائ�ي اىل أن االستش�ارية التخصصي�ة 

تس�تقبل أس�بوعيآ مايقارب 250 مريض 
فيما يخ�ص الجراح�ات التجميلية فضآل 
ع�ن حاالت أخ�رى يتم أحالته�ا من خالل 
األطباء املتواجدين يف االستش�ارية العامة 
مبين�آ أن أغل�ب ه�ذه الح�االت تحتاج اىل 
تداخ�ل جراح�ي ومنه�ا ح�االت الحروق 
و التالص�ق ال�والدي و الرتقي�ع الجلدي و 
اك�د أن الهدف م�ن الجراح�ات التجميلية 
ه�و أخفاء و تحس�ني الش�كل الع�ام كما 
ش�هدت عمليات التجميل دخ�ول تقنيات 
حديث�ة س�اهمت بش�كل كب�ري يف جعلها 
أكث�ر س�هولة ومعقول�ة الكلف�ة.  و ذكر 
الطائي أن الكثري من املرىض لهم أسبابهم 
الخاصة الت�ي تدفعهم للتجميل و مع ذلك 
يج�ب أن يعي أيض�آ ان الجراحة الجميلية 
تهدف اىل تحقيق التحس�ن و ليس الكمال 
كما أن مفه�وم التجمي�ل ال يخضع فقط 
للقواع�د الطبي�ة و العلمي�ة  و لكن تظهر 
في�ه جلي�ا ملس�ات الف�ن و االحس�اس و 
الخيال ال س�يما و أن الجراحات التجميلية 

تشمل الجراحات التكميلية آلضفاء مظهر 
أكثر قبوآل و تناس�قآ  و م�ن أهم خطوات 
اجراء ه�ذا النوع من العمليات مع مراعاة 
االهتم�ام بحالة املري�ض الصحية و مدى 
حاجت�ه للتخدي�ر املوضعي أو الع�ام أثناء 
العملية .واس�تكمل س�لمان ان املهم لدينا 
هو أن تكون االس�بقية للرؤية اي للجانب 
الوظيف�ي اكثر ماه�و للتجمي�يل الفتآ ان 
الح�االت التي تحتاج اىل اج�راء الجراحات 
املصاب�ني  االش�خاص  ه�م  التجميلي�ة 
بالتش�وهات الخلقية واالصابات العرضية 
االورام  بع�ض  ع�ن  فض�آل  وااللتهاب�ات 
الخبيث�ة والحمي�دة . ويف ح�ول التكلف�ة 
املادية ملثل هذه العمليات أن الجناح العام 
يف مستش�فانا التتج�اوز كلفته�ا الج�ور 
املتمثلة بسعر الباص والفحوصات الطبية 
البس�يطة أم�ا يف الجناح الخ�اص فتكون 
أس�عارها أنس�ب بكثري عن املستش�فيات 
االهلي�ة مختتمآ حديثة نح�ن نهتم بمدى 

سالمة املريض من أي يشء اخر. 

كرمت إذاعة الروضة الحسينية املقدسة متطوعني 
بش�هادة تقديرية للجهد اإلعالمي الذي قدما خالل 

فرتة زيارة أربعينية اإلمام الحسني)ع( . 
وثمن مدير اإلذاعة عيل شرب دور  مدير فرع توزيع  

املنتوج�ات النفطية يف ميس�ان املهندس » قاس�م 
مط�رش »  ل�دوره الداعم للعمل االعالمي وبش�كل 
تطوعي فضال عن مدير اعالم الفرع » احمد حسني 

السا عدي » .

أالستشارية التجميلية يف مستشفى الكرخ العام خدمات أستثنائية متميزة
إذاعة كربالء املقدسة تثمن و تكرم مطرش و الساعديعمليات التجميل بني احلاجة امللحة من جهة والرتف والكمال من جهة أخرى

 لدورمها الداعم لالعالم 


