
Issue No  ( 1796 )  December Sun 2  2018    العدد ) 1796( 2 كانون االول 2018           السنة السادسة           معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

اإلمام احلسني )عليه السالم(

إِيَّاك وما تَعَتِذرُ ِمنه، فإِنَّ املُؤمَن ال يُسيُء وال يَعَتِذر، 

وَاملَُنافق ُكل يوم يُسيُء وَيعتذر

ص2الربملان يعتزم مالحقة »بالك ووتر«: سنفتح ملف جمزرة ساحة النسور جمددا

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الكعبي يدعو اىل عقد ورش تطـوير العضـاء الربملـان متكنهــم من رسم السياســات

املالية الربملانية تنتظر »تعديالت جذرية« عىل املوازنة من قبل احلكومة

»السلة الواحدة« مقرتح جديد إلكامل احلكومة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حّت�ى اآلن، لم تتوصل الكتل السياس�ية 
عليه�م  متف�ق  مرش�حني  تس�مية  إىل 
لل�وزارات الش�اغرة، وذلك بع�د أيام من 
النقاش�ات واملناوشات. وبعد أن وصلت 
إىل األمور طريق شبه مسدود إىل التوصل 
عىل مرش�حني متفق عليهم، إال أن حّدة 

الترصيحات بدأت بالخفوت.
واكد النائب ع�ن تحالف املحور عبد الله 
الخربيط ط�رح اكثر من 30 ش�خصية 

لحقيبة وزارة الدفاع.
وق�ال الخربيط »تم ط�رح اكثر من 30 

شخصية لوزارة الدفاع من بينها الفريق 
عبد الغني االس�دي والفري�ق الركن عبد 
الوهاب الساعدي، والفريق الركن طالب 
ش�غاتي«، مبين�ا ان�ه »بالرغ�م من ان 
حقيبة الدفاع اس�تحقاق س�ني، ولكن 
نري�د أن تك�ون املؤسس�ة االمني�ة بي�د 

ابطال القيادات االمنية«.
ونقل�ت وكالة »الغد برس« عن الخربيط 
القول ان »اس�ماء البدالء كثرية ونعتقد 
الكابين�ة  ع�ىل  التصوي�ت  س�يتم  ان�ه 
الحكومي�ة يف الجولة االوىل«، مش�ريا اىل 
»اتف�اق مبدئ�ي ع�ىل ان يم�ي رئيس 
ال�وزراء ع�ادل عبدامله�دي يف  مجل�س 

تش�كيل الكابين�ة الحكومي�ة، والق�رار 
سيكون يف مجلس النواب«. 

ولف�ت اىل ان�ه »نتح�دى الط�رف اآلخر 
ع�ىل  بالتصوي�ت  بامل�ي  االص�اح 
الخي�ارات العراقي�ة والقي�ادات االمنية 

ليثبتوا مصداقيتهم«. 
وأك�د مص�در س�يايس مطل�ع أن الكتل 
السياس�ّية ستسعى إىل تمرير املرشحني 
ب�«س�لة واح�دة«، وذلك م�ن أجل تايف 
الخافات بش�أن ش�خصّيات مرّش�حة 

بعينها.

التفاصيل ص2

النفط تتوقع ارتفاع انتاج غاز 
البرصة ألكثر من »1000« مليـون 

قدم مكعب يوميًا

الرافدين: املوطنة رواتبهم 
مشمولون بالسلف واخلدمات 

االخرى

املرور تعلن 
رفع كتل كونكريتية وسط بغداد 

لتقليل الزخم املروري

عبد املهدي يلوح للكتل السياسية بـ »اخليار الوطين« لتمرير الوزراء.. واخلالفات مستمرة على املرشحني
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إيزيديات عراقيات يعلن االنضامم إىل مقاضاة رشكة فرنسية متهمة بتمويل »داعش«الوفود واملسافرين تطلق »خط جماين« كل يوم مجعة لنقل املواطنني وسط بغداد 
نائب عن نينوى يدعو إىل »اعالن الطوارئ« بسبب الفيضانات يف املحافظة

نـابـولـي يـرد 
عىل عرض مانشسرت يونايتد 

الـخـيـالـي
ص3 ص3 ص3

السبت الثالث يف فرنسا: استمرار االحتجاجات والقمع 
      بغداد / المستقبل العراقي

أطلقت رشطة مكافحة الشغب يف فرنسا الغاز 
املس�يل للدموع وقنابل الص�وت ومدافع املياه 
أم�س الس�بت خال اش�تباكات م�ع محتجي 
»السرتات الصفراء«. وحركة السرتات الصفراء 
هي تمرد شعبي عفوي، وليس لهؤالء املحتجني 
قائ�د وه�م ينظم�ون أنفس�هم ع�ر اإلنرتنت 
بصف�ة أساس�ية، وتظاهروا لثالث يوم س�بت 
عىل الت�وايل احتجاجا عىل رفع أس�عار الوقود. 
وقالت الرشطة إنها اعتقلت 122 شخصاً وسط 
مخاوف من تس�لل مجموع�ات تنتمي ألقىص 
اليم�ني وأق�ىص اليس�ار إىل حركة »الس�رتات 
الصف�راء«.  وقال رئيس الوزراء الفرنيس إدوار 

فيلي�ب للصحفيني »نح�ن ملتزم�ون بالحوار 
ولك�ن نريد أيضا احرتام القانون... أنا مصدوم 

من الهجمات عىل رموز فرنسا«.
ونقل�ت وكال�ة أنباء بلومرغ ع�ن فيليب قوله 
إن يف أنحاء فرنس�ا هناك نح�و 36 ألف محتج 
ويف باري�س هن�اك 5500 محت�ج، ش�اركوا يف 
األس�بوع الثال�ث م�ن االحتجاج�ات التي يتم 
تنظيمه�ا يف جمي�ع أنحاء الب�اد. وقال فيليب 
إنه »صدم« جراء الرس�م الغرافيتي عىل قوس 
الن�رص واالحتجاج�ات العنيف�ة ح�ول مقرة 
الجندي املجه�ول يف باريس. وأضاف أن »العدد 
الكبري« لاعتقاالت يوضح كا من »العنف الذي 
يتم ممارس�ته ضد الرشط�ة وعزمنا عىل عدم 
الته�اون مع أي يشء«. وتابع أنه يف حني يجب 

الدف�اع عن حري�ة التعبري، يج�ب أيضا احرتام 
القان�ون. وأغل�ق محتج�و الس�رتات الصفراء 
طرق�ا خ�ال املظاه�رات التي ب�دأت قبل أكثر 
م�ن أس�بوعني يف مختل�ف أنحاء فرنس�ا فيما 
يمثل أحد أكر وأط�ول التحديات التي واجهت 
الرئي�س إيمانويل ماكرون من�ذ توليه منصبه 
قب�ل 18 ش�هرا. ويف باريس اش�تبك محتجون 
ملثمون م�ع الرشطة يف ش�ارع الش�انزليزيه 
وألقوا مقذوفات، وقالت الرشطة إن س�تة من 
رج�ال الرشط�ة و14 محتجا أصيب�وا. وقالت 
الرشطة إن هناك 582 من املتاريس يف فرنس�ا 
وت�م إغاق مط�ار نانت يف غرب فرنس�ا لفرتة 
قص�رية بعد أن وصل املحتجون إىل مدرج إقاع 

وهبوط الطائرات.

وزير التجارة يدعو اعضاء التعاون االسالمي للمشاركة 
يف معرض التجارة للمنظمة يف بغداد

رشكة نفط البرصة توقع عقدا مع مؤسسة يابانية 
3لتطوير مستودع الفاو 3

       بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا عدد م�ن اعضاء مجل�س النواب عن 
محافظة االنبار الحكومة املركزية اىل تبني 
خط�ة العمار املناطق املح�ررة من تنظيم 
داع�ش االرهاب�ي. وذك�ر الن�واب يف بيان 
مشرتك تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، انه »لم يع�د خافياً ع�ىل احد حجم 
الدمار الذي طال مدن االنبار جراء سيطرة 
تنظيم داعش االرهابي عىل املحافظة، وما 
تبع�ه من عمليات تحري�ر وتطهري توجت 
بط�رد قوى ال�رش واالره�اب«، موضحني 

انهم »دعوا وناش�دوا الحكومة واجهزتها 
املختلف�ة االلتف�ات اىل معان�اة ابناء املدن 
املحررة عامًة وابناء االنبار خاصة، والذين 
ال ي�زال مئ�ات االالف منه�م بعي�داً ع�ن 
مدنهم نتيجة الخراب الذي طالها وانعدام 
الخدمات فيها«. واوضحوا بحس�ب البيان 
ان »املرجعية الديني�ة اثبتت وما تزال انها 
الخيمة التي يحتمي جميع العراقيني عر 
مواقفه�ا الثابت�ة ازاء القضاي�ا الوطنية 
مثمن�ني  العراقي�ني«،  ومعان�اة  وهم�وم 
»موقف املرجعية الدينية الرش�يدة الداعي 
واع�ادة  املت�ررة  املناط�ق  اعم�ار  اىل 

النازحني بصورة الئق�ة وتوفري الخدمات 
الروري�ة للمواطنني بالش�كل املناس�ب 
وتوفري فرص عمل للعاطلني«. واشاروا اىل 
انه »ليس امامنا س�وى ان ننجح يف توفري 
حياة كريمة تلي�ق باملواطن العراقي الذي 
عان�ى األمرين خ�ال الف�رتات املاضية«، 
تبن�ي  اىل  االتحادي�ة  »الحكوم�ة  داع�ني 
خط�ة وطنية عاجلة، وف�ق مراحل زمنية 
ثابت�ة لتنفي�ذ تل�ك املتطلب�ات، خصوصا 
وان الفرصة س�انحة اليوم وقد ال نحظى 

بفرص مشابهة«.
التفاصيل ص2

نواب االنبار يدعون احلكومة اىل تبني »خطة عاجلة« 
العامر املناطق املحررة
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الوفود واملسافرين تطلق »خط جماين« كل يوم مجعة لنقل املواطنني وسط بغداد 
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت الرشك�ة العامة لنق�ل املس�افرين والوفود، 
احدى تش�كيالت وزارة النق�ل، عن افتتاح خط نقل 
آخ�ر مع زيادة اع�داد باصات النق�ل ذات الطابقني 
لي�وم الجمعة م�ن أجل العمل عىل نقل رواد ش�ارع 

املتنبي واملناطق القريبة األخرى مجانا.
وبني املهندس كريم كاظم حسني مدير عام الرشكة، 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أنه 
»تم فتح خط نقل ثاني لرواد شارع املتنبي والقشلة 
واملناط�ق  الرشق�ي  والب�اب  الش�ورجة  ومنطق�ة 
الحيوي�ة االخرى وال�ذي ينطلق من س�احة املقاتل 
مرورا بس�احة امليدان والباب الرشقي ثم اىل ساحة 

االم�ني واىل الرص�ايف ذهابا وايابا لخدم�ة املواطنني 
مجانا«. واضاف حس�ني ان »باص�ات الرشكة ذات 
الطابقني تحظى بقبول واس�ع لدى املواطنني نظراً 
مل�ا تتمع به من خدم�ات مميزة وكونها س�مة من 
سمات مدينة بغداد وارث حضاري لسكان العاصمة 
ايضا دليل واضح عىل عراقة  وتاريخ وسائط النقل 
والخدمات التي تق�دم للمواطنني يف مختلف مراحل 

العرص الحديث«.
وتاب�ع، ان »الرشكة وكونها احدى تش�كيالت وزارة 
النقل ومن مؤسسات الدولة الخدمية يدفعها السعي 
الحثي�ث اىل تقديم افضل خدم�ات النقل للمواطنني 
الك�رام يف مختل�ف ملف�ات النق�ل وللمحافظ�ات 

العراقية كافة.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حّت�ى اآلن، ل�م تتوصل الكتل السياس�ية إىل 
تس�مية مرش�حني متفق عليهم لل�وزارات 
الش�اغرة، وذل�ك بع�د أي�ام من النقاش�ات 
واملناوشات. وبعد أن وصلت إىل األمور طريق 
ش�به مس�دود إىل التوص�ل ع�ىل مرش�حني 
متفق عليه�م، إال أن حّدة الترصيحات بدأت 

بالخفوت.
واك�د النائ�ب عن تحال�ف املحور عب�د الله 
الخربي�ط ط�رح اكث�ر م�ن 30 ش�خصية 

لحقيبة وزارة الدفاع.
وق�ال الخربي�ط »ت�م ط�رح اكث�ر م�ن 30 
ش�خصية ل�وزارة الدفاع من بينه�ا الفريق 
عب�د الغن�ي االس�دي والفري�ق الرك�ن عبد 
الوه�اب الس�اعدي، والفري�ق الركن طالب 
ش�غاتي«، مبينا ان�ه »بالرغم من ان حقيبة 
الدف�اع اس�تحقاق س�ني، ولك�ن نري�د أن 
تكون املؤسس�ة االمنية بيد ابطال القيادات 

االمنية«.
ونقل�ت وكال�ة »الغ�د برس« ع�ن الخربيط 
القول ان »اس�ماء الب�دالء كثرية ونعتقد انه 
س�يتم التصويت ع�ىل الكابين�ة الحكومية 
يف الجول�ة االوىل«، مش�ريا اىل »اتفاق مبدئي 
ع�ىل ان يميض رئيس مجل�س الوزراء عادل 
عبداملهدي يف تش�كيل الكابين�ة الحكومية، 

والقرار سيكون يف مجلس النواب«. 
ولفت اىل انه »نتحدى الطرف اآلخر االصالح 
بامل�يض بالتصويت عىل الخي�ارات العراقية 

والقيادات االمنية ليثبتوا مصداقيتهم«. 

الكت�ل  أن  مطل�ع  س�يايس  مص�در  وأك�د 
السياس�ّية ستس�عى إىل تمري�ر املرش�حني 
ب�«س�لة واح�دة«، وذل�ك م�ن أج�ل ت�اليف 
مرّش�حة  ش�خصّيات  بش�أن  الخالف�ات 

بعينها.
ل�«املس�تقبل  حدي�ث  يف  املص�در،  وق�ال 
العراقي« أن خيار الس�لة الواحدة س�يجنب 
عبد املهدي الكثري من التفاصيل، وسيخترص 
الوق�ت عىل النواب يف التصويت، وس�يقرص 
من الخالفات الكبرية بني الكتلة السياس�ية 

عىل املرشحني.
وش�دد املصدر ع�ىل أن هذا الخيار س�يكون 
األقرب للتنفيذ خالل جلس�ة الثالثاء، إذا لم 

يتم التوصل إىل اتفاق بني الكتل السياسية.
واستمرت الترصيحات بني الكتل السياسية 
التي تتحّدث عن األغلبّية السياسية والتمسك 

باملرشحني.
وأكد القيادي يف تحال�ف البناء النائب عامر 
الفاي�ز أن تحالفه ال ينوي رشخ العالقة مع 

تحالف اإلصالح واالعمار.
وقال الفايز يف ترصي�ح صحفي إن “الثابت 
عددي�ا ه�و ان تحال�ف البن�اء ه�و الكتل�ة 
األكرب”، مش�ريا إىل أن “إع�الن تحالف البناء 
بأنه الكتلة األكرب لي�س جديدا وال يعني انه 

يريد الغاء تفاهماته مع تحالف االصالح”.
أن�ه “ال رغب�ة لتحال�ف  الفاي�ز،  وأض�اف 
البن�اء ب�رشخ العالقة مع تحال�ف اإلصالح 
واالعم�ار”، مؤكدا يف ذات الوقت أن “تحالف 
البن�اء قادر عىل تمرير مرش�حيه واي اقرار 

داخل الربملان اذا وصل اىل طريق مسدود”.

بدوره، ع�د تحالف س�ائرون إعالن تحالف 
البن�اء بأن�ه الكتلة االك�رب محاولة للضغط 
عىل رئيس الوزراء عادل عبد املهدي باختيار 

مرشحي التحالف للوزارات املتبقية.
ونقل�ت وكال�ة »املعلوم�ة« ع�ن النائب عن 
التحالف عب�اس عليوي الق�ول إنه “يتوقع 
ان يق�وم تحالف البناء خ�الل االيام القليلة 
املقبلة بتغيري االس�ماء التي رش�حها لشغل 

الحقائب الوزارية”، مبينا أن “إعالن تحالف 
البن�اء بأنه الكتلة االك�رب ما هي اال محاولة 
للضغط عىل رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
بقبول مرشحيه للحقائب الوزارية املتبقية” 
التحالف�ات  “ع�ىل  أن  علي�وي،  وأض�اف 
السياس�ية االلتزام بااللية الت�ي اعتمدوها 
عند التصويت عىل الحقائب الوزارية االربعة 
ع�رش وعدم اللجوء اىل فرض ارادتها بتقديم 

شخصيات سياسية بعينها”.
يف غض�ون ذل�ك، أك�د النائ�ب ع�ن تحالف 
اإلصالح رياض املس�عودي أن رئيس الوزراء 
عادل عبد املهدي ابلغ الكتل السياس�ية بأنه 
س�يقدم اس�تقالته أو يذه�ب نح�و الخيار 
الوطن�ي يف اختي�ار ال�وزراء يف ح�ال ع�دم 
الوصول إىل اتفاق س�يايس إلكم�ال كابينته 

الوزارية خالل جلسة الثالثاء املقبل.

وقال املس�عودي “تمرير رئيس الوزراء و14 
وزير ل�م يحصل باتفاق س�يايس بني الكتل 
داخل مجلس النواب إنما تم اختيارهم لعدم 
تجاوز املدد الدستورية يف اختيار الحكومة”، 
الفتا إىل إن “الخالفات السياسية بني جميع 
الكتل الزالت مستمرة بشأن الوزراء ألثمانية 

املتبقني ضمن الكابينة الوزارية”.
وأض�اف أن “عب�د املهدي حدد ي�وم االثنني 
القادم كموعد نهائي أمام الكتل السياس�ية 
للوصل إىل اتفاق بش�أن املرشحني للوزارات 
املتبقي�ة”، مبين�ا إن “عب�د املهدي س�يقدم 
االس�تقالة أو يذه�ب نحو الخي�ار الوطني 
يف اختي�ار ال�وزراء يف ح�ال ع�دم الوصل إىل 
اتف�اق س�يايس ب�ني الكت�ل داخ�ل الربملان 
إلكم�ال كابينت�ه الوزاري�ة خ�الل جلس�ة 
الكت�ل  “بع�ض  أن  املقبل”.وب�ني  الثالث�اء 
السياس�ية الت�ي ل�م تحصل ع�ىل مناصب 
وزارية تسعى إىل إفش�ال الحكومة وعرقلة 
العملية السياس�ية من خ�الل إرصارها عىل 
مرش�ح واحد الس�تيزاز إح�دى ال�وزارات، 
فضال ع�ن ممارس�تها الضغط تج�اه عبد 
امله�دي لتقديمه االس�تقالة لغ�رض العودة 
للمحاصصة السياس�ية يف تقسيم املناصب 
اع�رب  البن�اء  تحال�ف  الحكومي�ة”.وكان 
ع�ن رغبِته بالت�رصِف ككتلٍة اك�رب وتوديع 
التنس�يق م�ع كتل�ِة س�ائرون والذهاب اىل 

الربملاِن الكماِل تشكيل الحكومة.
يشار اىل ان مجلس النواب حدد يوم الثالثاء 
املقبل، موعدا النعقاد جلس�ة التصويت عىل 

اكمال الكابينة الحكومية.

عبد املهدي يلوح للكتل السياسية بـ »اخليار الوطين« لتمرير الوزراء.. واخلالفات مستمرة على املرشحني

»السلة الواحدة« مقرتح جديد إلكامل احلكومة

       بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا عدد من اعضاء مجل�س النواب عن 
محافظ�ة االنب�ار الحكوم�ة املركزية اىل 
تبني خط�ة العمار املناط�ق املحررة من 
تنظيم داعش االرهاب�ي. وذكر النواب يف 

بيان مش�رك تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان�ه »لم يع�د خافي�اً عىل 
احد حجم الدمار ال�ذي طال مدن االنبار 
ج�راء س�يطرة تنظيم داع�ش االرهابي 
ع�ىل املحافظة، وم�ا تبعه م�ن عمليات 
تحري�ر وتطهري توج�ت بطرد قوى الرش 

»دع�وا  انه�م  موضح�ني  واالره�اب«، 
وناش�دوا الحكومة واجهزته�ا املختلفة 
االلتف�ات اىل معاناة ابناء امل�دن املحررة 
عام�ًة وابناء االنب�ار خاص�ة، والذين ال 
يزال مئات االالف منهم بعيداً عن مدنهم 
نتيج�ة الخ�راب ال�ذي طاله�ا وانع�دام 

الخدمات فيها«. واوضحوا بحسب البيان 
ان »املرجعية الدينية اثبتت وما تزال انها 
الخيمة التي يحتمي جميع العراقيني عرب 
مواقفها الثابت�ة ازاء القضاي�ا الوطنية 
وهم�وم ومعان�اة العراقي�ني«، مثمن�ني 
»موقف املرجعية الدينية الرشيدة الداعي 

واع�ادة  املت�ررة  املناط�ق  اعم�ار  اىل 
النازحني بصورة الئقة وتوفري الخدمات 
املناسب  بالش�كل  للمواطنني  الرورية 
وتوفري فرص عمل للعاطلني«. واش�اروا 
اىل ان�ه »لي�س امامن�ا س�وى ان ننج�ح 
يف توف�ري حي�اة كريم�ة تلي�ق باملواطن 

العراقي الذي عانى األمرين خالل الفرات 
املاضية«، داعني »الحكومة االتحادية اىل 
تبن�ي خطة وطنية عاجل�ة، وفق مراحل 
زمني�ة ثابت�ة لتنفي�ذ تل�ك املتطلب�ات، 
خصوصا وان الفرصة سانحة اليوم وقد 

ال نحظى بفرص مشابهة«.

وطالبوا كافة القوى السياسية املمثلة يف 
مجلس الن�واب والحكومة  ب�«ابداء اكرب 
ق�در ممكن م�ن التعاون املش�رك وبما 
يج�ّ� العالقة م�ع الس�لطة التنفيذية 
حقيق�ي  خط�وات  اتخ�اذ  يف  ويس�هم 

لتحسني االوضاع«.

نواب االنبار يدعون احلكومة اىل تبني »خطة عاجلة« العامر املناطق املحررة

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو لجن�ة االم�ن والدف�اع النيابية 
مه�دي تقي ام�ريل، أمس الس�بت، ع�ن عزم 
مجلس الن�واب مالحقة عن�ارص رشكة بالك 
ووتر املتهمني بقت�ل 17 عراقيا عام 2007 يف 

ساحة النسور غربي العاصمة بغداد.
وق�ال ام�ريل يف ترصيح صحف�ي إن “مجلس 
الن�واب يعت�زم فتح جمي�ع ملف�ات الجرائم 
االمريكية التي ارتكبتها الواليات املتحدة بحق 
الش�عب العراقي ومطالبت�ه بدفع تعويضات 
مالية، فضال عن مطالبته بمحاكمة املتهمني 

بارتكاب الجرائ�م”. وأضاف أن “من ابرز تلك 
امللف�ات التي س�يفتحها مجل�س النواب هو 
مل�ف جريمة س�احة النس�ور الت�ي ارتكبها 
مرتزق�ة رشكة بالك ووتر األمريكية”، مؤكدة 
أن “الجان�ب العراقي سيس�تخدم كل الطرق 

التي تؤمن حقوق الضحايا”.

وكان ق�ايض محكم�ة الج�زاء االمريكي�ة يف 
واش�نطن رويس المربث أعلن يف ايلول املايض 
ع�ن تأجيل الحك�م يف قضية اع�ادة محاكمة 
نيك�والس س�التن املتهم الرئي�ي يف جريمة 
“ب�الك ووت�ر” الت�ي اودت بحي�اة 17 مدنيا 

عراقيا يف ساحة النسور عام 2007 .

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�در مجلس القض�اء االعىل بياناً 
بتشكيل محكمة للجنايات يف قضاء 
القرن�ة ترتب�ط برئاس�ة محكم�ة 

استئناف البرصة االتحادية .
وقال املتح�دث االعالمي يف رئاس�ة 
محكمة استئناف البرصة االتحادية 

القايض جاسم محمد املوسوي، ان 
»بيان مجلس القض�اء االعىل أعترب 
 8/11/2018 تاري�خ  م�ن  ناف�ذاً 
ويك�ون مقرها يف البناي�ة الجديدة 
لدار القضاء يف القرنة والتي س�يتم 
افتتاحها قريباً ويكون اختصاصها 
القرن�ة  قضائ�ي  ضم�ن  املكان�ي 
له�ا  التابع�ة  والنواح�ي  واملدين�ة 

)عز الدين س�ليم، االم�ام الصادق، 
النشوة، االمام القائم، الدير(«.

وأض�اف ان »مجلس القضاء االعىل 
ناحي�ة  يف  ق�رر تش�كيل محكم�ة 
اىل  التابع�ة  الس�ي�����������بة 
قض�اء اب�ي الخصي�ب يف محافظة 
مجل�س  بي�ان  بموج�ب  الب�رصة 
القض�اء االع�ىل املرق�م 30 لس�نة 

ب�داءة  محكم�ة  ويتضم�ن   2018
وأح�وال ش�خصية ومحكمة جنح 
ومحكمة تحقيق وتشكيل محكمة 
يف ناحي�ة أم ق�رص بموج�ب بي�ان 
القض����������اء االعىل  مجل�س 
تض�م   2018 لس�نة   129 املرق�م 
محكم�ة ب�داءة ومحكم�ة اح�وال 
ش�خصية ومحكمة جنح ومحكمة 

تحقي�ق ويك�ون مقره�ا يف بناي�ة 
دار القض�اء يف ام قرص التي س�يتم 

افتتاحها قريباً .
وأك�د املتح����������دث االعالمي 
أعت�رب  املحاك�م  بي�ان تش�كيل  ان 
ناف�ذاً بعد ن�رشه يف جريدة الوقائع 
العراقي�ة بالع�دد 4519 الذي صدر 

مؤخراً .

الربملان يعتزم مالحقة »بالك ووتر«: سنفتح ملف جمزرة ساحة النسور جمددًا

        بغداد / المستقبل العراقي

النس�اء  م�ن  مجموع�ة  طلب�ت 
تعرض�ن  اللوات�ي  االيزيدي�ات 
للعن�ف الجن�ي من قب�ل تنظيم 
»داع�ش«، االنضم�ام إىل مقاضاة 
رشكة »الفارج« الفرنسية املتهمة 

بتمويل التنظيم.
وذك�ر محامون أنه�م قدموا طلبا 
رشيك�ة  كجه�ة  النس�اء  لض�م 
يف الدع�وى الت�ي ت�م رفعه�ا ضد 

الرشكة.

وقال�ت املحامية أم�ل كلوني التي 
تت�وىل الدف�������اع عن النس�اء 
االيزيدي�ات، يف بي�ان له�ا إن »هذا 
اإلج�راء يس�مح بضم�ان فرصة 
ملحاسبة داعش ومن ساعدوه عىل 
جرائمه، وأن الضحايا سيحصلون 

عىل تعويضات عادلة«.
أن  بالذك�����������ر  وجدي�ر 
آالف   7 نح�و  احتج�ز  »داع�ش« 
من النس�اء والفتي�ات االيزيديات 
الع�راق  ش�مال  اجتياح�ه  بع�د 
النس�اء  وتعرض�ت   ،2014 ع�ام 

للتعذيب واالغتصاب وغري ذلك من 
الجرائم.

ويجري يف فرنس�ا حالي�ا تحقيق 
»الفارج«  ش�����������ركة  مع 
لصناع�ة األس�منت، حي�ث وجه 
إليه�ا اته�ام بأنه�ا قدم�ت أمواال 
لتنظيم »داعش« من أجل استمرار 
عمل أحد املصانع بشمال سوريا.

ويعترب التحقيق مع »الفارج« أول 
قضية من نوعها ضد رشكة دولية 
ك�ربى بتهم�ة الضل�وع يف تمويل 

جرائم »داعش«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف اللجنة املالي�ة النيابية، أمس 
السبت، عن ترقبها استالم التعديالت 
الشاملة يف مسودة املوازنة املالية من 
قب�ل اللجنة الحكوم�ة املكلفة خالل 
األيام املقبلة, مشرية إىل ان الحكومة 
ع�ىل  جذري�ة  تعدي�الت  س�تجري 
املوازن�ة. وق�ال عضو اللجن�ة احمد 
حمه يف ترصي�ح إن “مجلس النواب 
بانتظ�ار تقري�ر اللجن�ة الحكومية 
بش�ان املوازن�ة وإج�راء التعدي�الت 

املقرحة من الربملان لغرض تقييمها 
خالل األيام املقبلة”.

وأض�اف حمه، أنه  “من املفرض ان 
تج�ري الحكومة تغيريا ش�امال عىل 
البنود الخاصة باالستثمار والنفقات 
الخاص�ة والعام�ة وف�ق املتغ�ريات 

األخرية يف سوق النفط العاملية”.
وأوض�ح حم�ه ان “اللجن�ة املالية ال 
يمكنها إبداء اآلراء بش�ان املوازنة او 
تحديد املبالغ املخصصة للمحافظات 
وتقييم مسودة املوازنة إىل بعد استالم 

التعديالت الحكومية”.

إيزيديات عراقيات يعلن االنضامم إىل مقاضاة رشكة فرنسية 
متهمة بتمويل »داعش«

املالية الربملانية تنتظر »تعديالت جذرية« 
عىل املوازنة من قبل احلكومة

جملس القضاء يعلن تشكيل حمكمة جنايات يف القرنة واستحداث حماكم يف ام قرص والسيبة بالبرصة

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا نائب رئيس مجلس النواب حس�ن كريم 
الكعبي، أمس السبت، اىل عقد ورش وتطوير 
العضاء الربملان لتمكينهم من اتخاذ القرارات 
ورسم السياسات. وذكر بيان ملكتب الكعبي 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»الكعبي استقبل نائب رئيس البعثة الكندية 
يف الع�راق اندري�و تن�ر، وممث�ل الخارجي�ة 
الكندية يف الرشق األوسط دوكالس جانوف، 
ومدي�رة العالق�ات الدولي�ة يف البعث�ة مريم 

س�ليماني، يف مكتبه، ملناقش�ة سبل تطوير 
العالقات وتبادل الخربات النيابية بني البلدين 
وكذلك يف مجال حقوق اإلنسان وتمكني املرأة 
من صنع القرار«.  ودعا الكعبي اىل »رضورة 
عقد ورش تدري�ب وتطوير العضاء مجلس 
النواب ومنظمات املجتمع املدني وخصوصاً 
امل�رأة ألهمية ذلك يف صن�ع واتخاذ القرارات 
ورسم السياس�ات وتفعيل العمل الترشيعي 
والرقاب�ي »، مطالب�ا »الحكوم�ة الكندي�ة 
باملش�اركة يف عملية اعم�ار املناطق املحررة 

يف العراق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا النائ�ب عن محافظة نين�وى منصور 
املرعي�د، أم�س الس�بت، اىل اع�الن حال�ة 
الط�وارئ يف املحافظ�ة، عازيا الس�بب اىل 
الفيضان�ات الت�ي تش�هدها املحافظ�ة . 
وذك�ر املرعي�د يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي«، نسخة منه، ان »نينوى تتعرض 
الرضار جسيمة يف املمتلكات نتيجة انسداد 
القناطر ع�ىل الطرق الخارجية تس�بب يف 
انغمار املناط�ق املحاذية للطرق و املناطق 
املنخفضة«، داعيا اىل »اعالن حالة الطوارئ 
يف املحافظة«.  واضاف ان »وزير اإلس�كان 

واألعم�ار تع�ذر م�ن ع�دم وج�ود االموال 
املت�ررة«،  القناط�ر  ملعالج�ة  الكافي�ة 
الف�وري  التدخ�ل  »رضورة  ب��  مطالب�ا 
وتحوي�ل االم�وال األزمة م�ن تخصيصات 
الطوارئ ملعالجة القناطر املتررة وبشكل 
فوري«. وشدد املرعيد عىل »رضورة وجود 
تنس�يق مش�رك ب�ني الحكوم�ة املركزية 
واملنظم�ات الدولي�ة و الحكومة املحلية يف 
املحافظة اىل وضع خطط واضحة بموجب 
توقيع�ات محددة إلعادة اعم�ار املحافظة 
ومنها مركز مدينة املوصل و إنش�اء البنة 
التحتي�ة و منها ش�بكات املجاري ملعالجة 

حالة الفيضانات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية االس�تخبارات العس�كرية، أمس 
الس�بت، ضبط كدس يض�م 3 حاوي�ات للعتاد 
القائم.وقال�ت  وقنبل�ة مدف�ع وصاروخ�ني يف 

املديرية يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، إن » مفارز االستخبارات العسكرية يف لواء 
املش�اة 32 الفرقة 8 واثر معلومات استخبارية 
دقيق�ة تمكن�ت من الوص�ول اىل كدس�ا للعتاد 

مخبأ يف احد الدور بمدينة القائم يف االنبار .

الكعبي يدعو اىل عقد ورش تطوير العضاء الربملان 
متكنهم من رسم السياسات

نائب عن نينوى يدعو إىل »اعالن الطوارئ«
 بسبب الفيضانات يف املحافظة

االستخبارات تضبط كدس يضم حاويات عتاد وقنبلة مدفع وصاروخني يف القائم
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   بغداد / المستقبل العراقي

 دع�ا وزير االتصاالت نعي�م الربيعي، رجال األعمال املس�تثمرين 
يف قط�اع االتصاالت لتقديم رخصة الجيل الراب�ع للهاتف النقال، 
فيم�ا وج�ه دعوة للمس�تثمرين يف ال�دول العربية للمس�اهمة يف 

االستثمارات العراقية لتطوير قطاع الربيد العراقي.
وق�ال الربيعي يف كلمة له خالل ال�دورة 22 ملجلس الوزراء العرب 
لالتص�االت واملعلومات يف م�ر إن »وزارة االتصاالت مقبلة عىل 
الدخ�ول يف عقود رشاكة اس�ترياتيجية لالس�تفادة من إمكانيات 

وزارة االتصاالت العراقية«.
ودع�ا الربيع�ي »رجال األعمال املس�تثمرين يف قط�اع االتصاالت 
لتقدي�م رخص�ة الجيل الراب�ع للموباي�ل«، بالتنس�يق مع هيئة 
االع�الم واالتص�االت  موجه�ًا »دع�وة للمس�تثمرين يف ال�دول 
العربية للمس�اهمة يف االستثمارات العراقية لتطوير قطاع الربيد 

العراقي«.
وطال�ب وزير االتصاالت »الحكومات العربية والرشكات والقطاع 
َالخاص فيها إلعمار املناط�ق املحررة من تنظيم داعش اإلرهابي 
والوقوف مع العراق ملواجهة التحديات الكبرية التي يتعرض لها.

   الغانم / المستقبل العراقي

 أعلن محافظ واسط محمد جميل املياحي إفراز وتهيئة 120 ألف 
قطعة ارض س�كنية لتوزيعها بني املواطنني ضمن مبادرة رئيس 

الوزراء عادل عبد املهدي.
ونق�ل بيان ملكتبه تلقته »املس�تقبل العراقي«، عن املياحي القول 
أن » إدارة املحافظ�ة ش�كلت لجنة رئيس�ة لتنفي�ذ توجيه رئيس 
الوزراء بتوفري الس�كن املالئم لكل مواطن عراقي من خالل منحه 

قطعة ارض سكنية مجانا ».
وأض�اف أن » اللجن�ة هيأت وبش�كل أويل 100 أل�ف قطعة ارض 
س�كنية ليت�م توزيعه�ا ب�ني املواطن�ني ضم�ن مب�ادرة رئي�س 
ال�وزراء ووفق الضوابط التي س�يتم تحديدها م�ن قبل الحكومة 

االتحادية«.
واوضح املياحي أن » اللجنة يف املحافظة س�وف تس�تمر بمس�ح 
األرايض داخ�ل بلدي�ات االقضي�ة والنواح�ي لفرز أك�رب عدد من 
القطع الس�كنية ليتم توزيعها عىل شكل وجبات بني مستحقيها 

من املواطنني.«.
وأش�ار إىل » وج�ود ازمة حقيقية يف موضوع الس�كن باملحافظة 
حي�ث هناك اآلالف م�ن العائالت من غري مس�اكن لذلك لجأت إىل 
الس�كن العش�وائي واس�تغالل األماكن العامة يف امل�دن ما الحق 
رضرا كبريا بموض�وع التخطيط العمراني للمدن وبالتايل ش�وه 
معامله�ا باالضافة اىل خلق حالة من االرباك فيما يتعلق بموضوع 

الخدمات. 

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية امل�رور العام�ة، رفع كتل 
كونكريتية وس�ط العاصمة بغداد لتقليل 

الزخم املروري.
وق�ال العمي�د حيدر رش�يد القص�اب، يف 
مدير الس�يطرة واملخاب�رة، يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان�ه »بن�اء ع�ىل 
املناشدات والتنس�يق العايل من قبل مدير 
املرور العام الل�واء عامر خضري العزاوي، 
م�ع قي�ادة عمليات بغ�داد لغ�رض فتح 
الكث�ري من الط�رق والش�وارع املغلقة يف 
مدينة بغ�داد لإلس�هام يف تخفيف الزخم 
االزدح�ام  ف�رات  يف  الحاص�ل  امل�روري 
امل�روري الصباح�ي واملس�ائي يف املدين�ة 
الحبيبة، بارشت املديرية بإجراءات لهذه 

الغرض«.
وأض�اف القصاب، ان »قوة مش�ركة من 
قيادة عمليات بغداد ومديرية مرور بغداد 
الرصاف�ة وامانة بغ�داد املرحل�ة الرابعة 
والخمسون، بارشت بحملة فتح الشوارع 
املغلق�ة ورف�ع التج�اوزات ع�ىل حرم�ة 
الطريق بإرشاف مساعد امر قاطع مرور 
الك�رادة، وعدد من الضباط لرفع الصبات 
املوجودة يف ساحة التحريات وبالقرب من 

دائرة هيئة املنافذ الحدودية«.
وأوض�ح ان »ه�ذه االج�راء سيس�هم يف 
تخفي�ف وتقلي�ل الزخ�م امل�روري ضمن 
املنطقة صباحاً ومس�اءاً«، مش�ريا اىل ان 
»الحمل�ة مس�تمرة لفت�ح بقي�ة الطرق 

والشوارع خدمة للصالح العام.

املرور تعلن رفع كتل 
كونكريتية وسط بغداد 
لتقليل الزخم املروري

    بغداد / المستقبل العراقي

ضبطت سلطات منفذ طريبيل بمحافظة األنبار مع األردن، عجلة 
محملة بمواد مخالفة.

وذكر بيان لهيأة املنافذ تلقت »املستقبل العراقي«نسخة منه، انه 
ت�م »ضبط عجلة محملة بمواد مخالفة للضوابط، أدوية بيطرية 
وجب�ن بانواع مختلفه مع فالش نس�ائي، من قبل ش�عبة البحث 
والتحري خ�ارج الحرم الكمرگ�ي بعد إنجاز املعامل�ة الكمركية 

لها«.
وب�ني ان الش�حنة »كان�ت مخفي�ة وغ�ري م�رح به�ا يف أصل 

التريحة الكمركية«.
وأش�ار البيان اىل »إتخاذ االجراءات القانوني�ة وإحالتها اىل مركز 
رشطة كمرك طريبيل لغرض ع�رض املوضوع أمام أنظار قايض 

محكمة تحقيق الرطبة.

ضبط أدوية ومواد غذائية 
خمالفة بمنفذ طريبيل

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرشكة العامة للنقل البحري، 
موافقة رئي�س مجلس الوزراء عادل 
عبد املهدي عىل تفعيل النقل النهري، 
يف  املروري�ة  االختناق�ات  ملعالج�ة 

بغداد.
وقال مدير ع�ام الرشكة عبد الكريم 
»املس�تقبل  تلقت�ه  بي�ان  يف  كنه�ل 
العراق�ي«، إن�ه »بتوجيه م�ن وزير 
النق�ل عب�د الل�ه لعيبي، ت�م التأكيد 
ع�ىل اهمي�ة تفعيل نقل االش�خاص 
التاك�ي  زوارق  ع�رب  والبضائ�ع 
النهري خصوصا املعاب�ر التي تؤدي 

اىل ىشارع املتنبي«.
وأض�اف أن »رئي�س ال�وزراء ع�ادل 

عبد امله�دي وخ�الل جول�ة ميدانية 
أك�د  بغ�داد،  العاصم�ة  ش�وارع  يف 
ع�ىل رضورة عم�ل زوارق التاك�ي 
النه�ري التابع�ة للرشك�ة للتخفيف 
من االزدحامات املرورية الحاصله يف 

شوارع بغداد«.
وأشار كنهل إىل »جاهزية عمل جميع 
زوارق الرشك�ة للعم�ل واملس�اهمة 
بنقل املواطنني بزوارق حديثة تتوفر 
فيها مواصفات االمان وبادارة كوادر 

نهرية متخصصة يف هذا املجال«.
ودع�ا كنهل، »امانة بغ�داد ومديرية 
امل�وارد املائية )ش�عبة ك�ري االنهر( 
وقي�ادة عملي�ات بغ�داد لتقديم كل 
ام�ام عم�ل  القانوني�ة  التس�هيالت 

زوارق التاكي النهري.

املوافقة عىل تفعيل النقل النهري 
    بغداد / المستقبل العراقيببغداد

اعل�ن م�رف الرافدي�ن، ان موظف�ي دوائر 
الدول�ة الذين يتم توط�ني رواتبه�م الكرونيا 
ل�دى املرف مش�مولني بالس�لف والخدمات 

املرفية االخرى.

تلق�ت  للم�رف  االعالم�ي  املكت�ب  وق�ال 
»املس�تقبل العراقي«نس�خة منه، إن »الدوائر 
الت�ي يت�م توط�ني رواتبه�م يف امل�رف يت�م 
منحه�م البطاق�ة االلكرونية ) املاس�ر كارد 
(  الت�ي فيها ميزات عدة من أهمها ش�مولهم 
بالسلف الش�خصية الخمسة والعرشة مليون 

دينار وسحب اموالهم من اَي مكان يتواجدون 
فيه بدال من استالمها يدوياً«.

وأض�اف البي�ان أنه »تم رصف الس�لف إلعداد 
كبرية م�ن موظفي الدول�ة واملتقاعدين الذين 
يحمل�ون البطاقات االلكروني�ة الصادرة من 

املرف حرا.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث العلم�ي ، نتائج القب�ول املركزي 
لخريج�ي ال�دور الثال�ث م�ن الدراس�ة اإلعدادي�ة للس�نة الدراس�ية 

.2019/2018
وقال املدير العام لدائرة الدراس�ات والتخطيط واملتابعة الدكتور أيهاب 
العتاب�ي يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، انه  »تم قب�ول أكثر من 

خمس�ة عرش ال�ف طالب وطالب�ة يف الكلي�ات واملعاهد ضم�ن قنوات 
القبول املركزي واملبارش والشهداء.

وأض�اف املدي�ر العام ان�ه يمكن االطالع عىل أس�ماء الطلب�ة املقبولني 
www. ع�رب البوابة االلكرونية لدائرة الدراس�ات والتخطي�ط واملتابعة

dirasat-gate.org ، داعي�ا الطلب�ة إىل اس�تكمال إج�راءات التس�جيل 
يف جه�ة القبول بموع�د أقصاه نهاية الدوام الرس�مي لي�وم الخميس 

املوافق٦/2018/12 .

الرافدين: املوطنة رواتبهم مشمولون بالسلف واخلدمات االخرى

التعليم تعلن نتائج القبول املركزي خلرجيي الدور الثالث

   بغداد / المستقبل العراقي

بلغت امان�ة بغداد املراح�ل النهائية من اعم�ال تنفيذ الخط 
الرئي�س الش�مايل الرشقي )الخنس�اء( الناق�ل ملياه الرف 
الصحي واألمط�ار بجانب الرصافة.وذكرت مديرية العالقات 
واالعالم يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان »مالكات دائرة 
مجاري بغداد  حققت نسبة انجاز بلغت اكثر من )92%( بعد 
ان اس�تأنفت العمل الذي توقف ملدة عامان بس�بب العوارض 
واملعوقات وقد شكلت لجنة إلعداد الرتيبات إلستئناف العمل 
يف امل�رشوع » .وأضاف�ت  ان » الخط يتم تنفيذه بإس�تعمال 

األيبوك�ي  بط�الء  ومبطن�ة  مس�لحة  خرس�انية  انابي�ب 
و)GRP( بط�ول )8500( مر وبأقطار ت�راوح بني ) 2200 
-2800- 3٦00( ملم  وس�يتم ربطه عىل محطة نهاية املسار 
».واوضحت ان » املرشوع يخدم املناطق الواقعة ضمن قواطع 
بلديات )الشعب والصدر الثانية والصدر االوىل والغدير وبغداد 
الجديدة ( ويس�هم يف تخفيف الزخ�م الذي يحصل عىل الخط 
الرئي�س )زبل�ن (  لتريف مياه ال�رف الصحي واالمطار 
يف جان�ب الرصافة اذ ان الخط مصم�م ملناطق محددة وعدد 
س�كان محدد وان التوسع الذي حصل تطلب إنشاء خط آخر 

إلستيعاب مياه الرف الصحي واالمطار لتلك املناطق .

    بغداد / المستقبل العراقي

توقع�ت وزارة النفط، ارتفاع إنتاج رشكة غاز 
الب�رة اىل 1050 ملي�ون قدم مكع�ب يوميا 
بنهاية 2018.وقال وكيل وزارة النفط لشؤون 
الغ�از حامد يون�س يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، إن »الع�راق حقق خالل الس�نوات 
القليلة املاضي�ة إنجازات كبرية يف مجال انتاج 
الغاز السائل لسد الحاجة املحلية من استهالك 
املادة والتوجه إىل مج�ال التصدير لهذه املادة، 
إضاف�ة إىل تصدير مادة املكثف�ات )الكازولني 
الطبيع�ي( ع�ن طري�ق رشكة غ�از البرة«، 
مبيناً أن »ذلك يأتي ضمن سعي الوزارة لزيادة 

االيرادات املالية دعما للموازنة االتحادية، حيث 
حققت الرشكة إي�رادات بلغت أكثر من نصف 
ملي�ار دوالر«.وأضاف يونس، أن »الوزارة ومن 
خالل املش�اريع الت�ي يتم تنفيذها الس�تثمار 
الغاز املصاحب يف رشكة غاز البرة تعمل عىل 
بلوغ معدالت االنتاج املس�تهدفة وفق الخطط 
االس�راتيجية للوصول إىل اس�تثمار )2000( 
مليون ق�دم مكعب قيايس بالي�وم من حقول 
)الرميلة، الزبري، غرب القرنة/ 1(«، مؤكدا عىل 
ان »معدل االستثمار يف الرشكة يبلغ حاليا 900 
مليون قدم مكعب قيايس باليوم، وس�نصل إىل 
مع�دل 1050 مليون قدم مكعب قيايس باليوم 

خالل نهاية العام 2018 الحايل .

أمانة بغداد تعلن الوصول اىل املراحل النهائية خلط اخلنساء الناقل ملياه الرصف الصحي واألمطار

النفط تتوقع ارتفاع انتاج غاز البرصة ألكثر من »1000« مليون قدم مكعب يوميًا

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الزراعة، عن منع اس�ترياد 
بع�د  الزراعي�ة  املحاصي�ل  م�ن  ع�دد 
وفرته�ا محلياً، عازية الق�رار اىل حماية 
املنت�ج الزراعي املحيل ودعم�ًا لالقتصاد 

الوطني.
وقال الوكيل الفن�ي للوزارة مهدي ضمد 
»املس�تقبل  تلقت�ه،  بي�ان  يف  القي�ي، 

العراقي«، إن »الوزارة قررت منع استرياد 
7 سبع محاصيل زراعية، لوفرة إنتاجها 
املح�يل«، مبين�ا أن ه�ذه املحاصيل هي 
البطاطا والباذنجان واللهانة والقرنابيط 

والجزر والشجر والنبق«.
وأضاف القيي أن املنع سيكون »اعتباراً 
من األول لش�هر كانون األول »، الفت اىل 
أن الوزارة »س�بق لها أن منعت اس�ترياد 
محص�ويل الطماط�ة وال�ذرة الصف�راء، 

ليكون أجمايل املحاصيل املمنوعة تس�ع 
محاصيل«.

واكد القي�ي أن »هذا املن�ع جاء نتيجة 
الدع�م املتواص�ل ال�ذي تقدمه ال�وزارة 
للفالحني واملزارعني من البذور واألسمدة 
واملبيدات واملكننة الزراعية، باإلضافة إىل 

اإلرشاد الزراعي والبحث العلمي«.
وأوض�ح أن »عملي�ة منع اس�ترياد هذه 
املحاصي�ل تدخل ضم�ن حماي�ة املنتج 

الزراعي املحيل وخلق موازنة بني العرض 
والطل�ب ليكون الس�عر مج�زي للفالح 
واملس�تهلك وملراع�اة اس�تكمال إدخ�ال 
املس�توردة  املحاصي�ل  م�ن  البضاع�ة 
واملمنوحة يف إجازات االس�ترياد«، مشريا 
اىل أن »وزارة الزراعة حصلت عىل موافقة 
لجنة الشؤون االقتصادية ملجلس الوزراء 
بإعط�اء مدة 10 أي�ام بعد تأري�خ املنع 

الستكمال ما تبقى منها.

الزراعة تقرر منع استرياد سبعة حماصيل زراعية

   البصرة / المستقبل العراقي

وجهت رشط�ة محافظة البرة، ن�داء اىل أهايل املحافظة، 
بشأن انتشار تناول املخدرات باملحافظة، ومروجيها.

وقال�ت املديرية يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي« »تدعو 
مديري�ة رشطة البرة اهلن�ا من ابن�اء محافظة البرة 
العزي�زة اىل تقدي�م اي معلوم�ات تس�اعد بالقب�ض ع�ىل 
مروجي املخدرات للتخلص من هذه األفة التي تفتك بشباب 

املحافظة«.
ويأت�ي ذل�ك بالتزامن م�ع »حملة مديرية رشط�ة البرة 
للقضاء عىل ظاهرة ترويج وتعاطي املخدرات يف املحافظة«.

وقال�ت الرشط�ة، إن »مفارز ش�ؤون املخ�درات واملؤثرات 
العقلي�ة يف الزب�ري تمكنت من القاء القب�ض عىل متهم من 
مروج�ي ومتعاطي املخدرات وضب�ط بحوزته مواد مخدرة 
وأدوات تعاط�ي املخدرات وتم احالت�ه للقضاء لينال جزائه 

العادل.

رشطة البرصة تدعو األهايل اىل تقديم معلومات 
عن مروجي املخدرات يف املحافظة

العراق يدعو املستثمرين لتقديم رخصة 
اجليل الرابع للموبايل

حمافظ واسط يعلن هتيئة »120« ألف قطعة ارض 
سكنية لتوزيعها بني املواطنني

    بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا وزير التج�ارة محمد هاش�م العاني، 
وزراء التجارة يف منظمة التعاون االسالمي 
اىل املش�اركة يف معرض التجارة الس�ادس 
ع�رش ملنظم�ة التع�اون االس�المي ال�ذي 

سيعقد يف بغداد يف نيسان املقبل«.
ج�اء ذل�ك خ�الل كلم�ة الوزي�ر العان�ي 
للتع�اون  الدائم�ة  اللجن�ة  اجتماع�ات  يف 
االقتص�ادي والتج�اري ملنظم�ة التع�اون 
اإلسالمي )الكومس�يك(، يف دورتها ال�34، 
بمدينة إس�طنبول الركية، والتي ترأس�ها 
نائ�ب رئي�س الجمهوري�ة الركي�ة ف�ؤاد 

اكطاي.
وش�كر وزير التجارة خ�الل كلمته ان دول 

الكومس�يك واثنى عىل الجهود املبذولة من 
الدول االعضاء يف منظمة التعاون االسالمي 
والق�رارات الت�ي خرجت به�ا االجتماعات 
والت�ي تص�ب يف تنمي�ة اقتص�ادات الدول 
االسالمية، مؤكدا ان العراق داعم و مساند 
لكافة القرارات واملبادرات الني تخدم الدول 

االعضاء.
ووجه العاني خالل كلمته الدعوة الرسمية 
وزراء  والس�ادة  االعض�اء  ال�دول  ملمث�يل 
التج�ارة للمش�اركة يف مع�رض التج�ارة 
الس�ادس عرش ملنظمة التعاون االس�المي 
الذي س�يعقد يف بغداد للفرة 7-13 نيسان 
م�ن الع�ام الق�ادم وحثهم عىل املش�اركة 
والتفاعل مع هذا الحدث املهم الذي سيعزز 
م�ن العالقات التجارية واالس�تثمارية بني 

الدول االعضاء. واحتضنت مدينة اسطنبول 
الركية، اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون 
االقتص�ادي والتج�اري ملنظم�ة التع�اون 
اإلسالمي )الكومس�يك(، يف دورتها ال�34، 

والتي تستمر أربعة أيام.
وعقدت يف إسطنبول، جلسة وزارية للجنة 
التعاون االقتصادي والتجاري »كومسيك«، 
التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي، برئاسة 

فؤاد أوكطاي، نائب الرئيس الركي.
وج�رت الجلس�ة يف إط�ار ال�دورة ال��34 
للجن�ة، وتناول�ت س�بل تس�هيل التج�ارة 
م�ن خ�الل »تحس�ني نظ�م إدارة املخاطر 
الجمركية« ل�دى الدول األعضاء يف منظمة 
التع�اون اإلس�المي، الت�ي ت�رأس تركي�ا 

دورتها الحالية.

وزير التجارة يدعو اعضاء التعاون االسالمي للمشاركة يف معرض التجارة للمنظمة يف بغداد

    البصرة / المستقبل العراقي

 أعلنت رشكة نف�ط البرة، توقيع عقد 
مع مؤسس�ة هندس�ية ياباني�ة لتقديم 
بتطوي�ر  تتعل�ق  استش�ارية  خدم�ات 
الركي�زة  يع�د  ال�ذي  الف�او  مس�تودع 
األساس�ية ملنظومة تصدير النفط الخام 

العراقي عرب الخليج.
وذكرت الرشكة يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، انه »نظ�راً لألهمية القصوى 
ملس�تودع الف�او النفط�ي فقد ت�م اليوم 
يف مق�ر رشكة نفط الب�رة توقيع عقد 
لألعمال االستشارية مع مؤسسة )تويو( 
الهندس�ية الياباني�ة«، مبين�ة أن »العقد 

ويس�تغرق  دوالر،  مالي�ني   5,5 بقيم�ة 
تنفي�ذه ثماني�ة أش�هر، خالله�ا تق�دم 
املؤسسة اليابانية خدمات تقييم ودراسة 
وتهيئة وثائق مناقص�ة متكاملة لتأهيل 

وتطوير املستودع النفطي«.
ولفتت الرشكة ضمن بيانها اىل أن »العقد 
وق�ع عليه من طرف رشكة نفط البرة 
مديرها العام احس�ان عب�د الجبار، وعن 
مؤسس�ة )توي�و( الهندس�ية الياباني�ة 
ش�وزو  التنفي�ذي  مديره�ا  مستش�ار 
إيزوم�و«. يذك�ر أن الب�رة تع�د مركز 
صناعة النف�ط يف العراق، ومن أهم املدن 
النفطي�ة يف العال�م، إذ تمتلك م�ا ال يقل 
عن 59% من إحتياطات العراق النفطية، 

وتضم أضخم الحقول النفطية يف العراق، 
منه�ا مجن�ون والرميلة وغ�رب القرنة، 
ومن خالل املحافظة تصدر معظم كميات 
النفط العراقي التي تعتمد موازنة الدولة 
عىل عوائدها بنس�بة كبرية، حيث تصدر 
كمي�ات النفط بواس�طة ناق�الت بحرية 
من خالل مينائي العمية والبرة )البكر 
العميق سابقاً(، فضالً عن ثالث منصات 
أحادية عائمة )املربد وجيكور والفيحاء(، 
ويضخ النفط للمنصات الثالث وامليناءين 
عرب شبكة أنابيب تمتد تحت املاء وتتصل 
بمس�تودع الف�او لتخزين وض�خ النفط 
الخ�ام، والذي يقع يف قض�اء الفاو املطل 

عىل الخليج.

رشكة نفط البرصة توقع عقدًا مع مؤسسة يابانية لتطوير مستودع الفاو

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الكهرب�اء، ع�ن اعادة خط 
اىل  دي�اىل   – مريس�اد  الطاق�ة  اس�ترياد 
الخدم�ة، بع�د انقاطعه نتيج�ة عمليات 
»ارهابية«.وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن 
»م�الكات املديري�ة العامة لنق�ل الطاقة 

الكهربائي�ة املنطق�ة الش�مالية تمكنت 
عر اليوم من اعادة خط استرياد الطاقة 
الكهربائي�ة الضغط الفائق )مريس�اد – 
البي�ان،  ك.ف(«.واض�اف   400( دي�اىل( 
ان »الكوادر الهندس�ة تمكن�وا من انجاز 
اعمال الصيان�ة وإعادة الخط اىل الخدمة 
وال�ذي رف�د منظومة الكهرب�اء الوطنية 

بطاقة قدرها )400( ميكاواط .

الكهرباء: اعادة خط استرياد الطاقة مريساد – دياىل
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وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

اعالن رقم )15371( 
تعلن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية 
لتاج�ر الخطوط  املدرج�ة ادناه يف محافظة )االنب�ار(  يف اليوم 
)الثالثني( تب�دا اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن وفقا لقانون 
بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013 والرشوط التي 
يمكن الحصول عليها من قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ )5000( 
دينار غر قابلة للرد فعىل الراغبني الحضور  يف الس�اعة الحادية 
عرش يف قس�م الرشكة يف محافظة )االنبار( ع�ىل ان يقدم املزايد 
كتاب يؤيد براءه ذمته م�ن الرضيبة معنون اىل )الرشكة العامة 
الدارة النقل الخاص( وهوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية 
او )البطاقة الوطنية املوحدة( وبطاقة الس�كن )النسخ االصلية( 
ويدف�ع التامينات القانونية البالغة 20% مرضوبا يف عدد س�نني 
العق�د بص�ك مصدق وكذلك يتحم�ل  الناكل ف�رق البدلني يف عدد 
سنني العقد ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية تجري 

املزايدة يف اليوم التايل

اعالن 
تعلن لجنة االيجار املشكلة يف رئاسة جامعة الفرات االوسط التقنية عن اجراء مزايدة 
علني�ة اس�تنادا اىل قانون بيع وايجار ام�وال الدولة رقم21لس�نة2013 املعدل اليجار 
العقارات املبينة ارقامها ومواقعها ادناه فعىل من يرغب باالشرتاك يف املزايدة مراجعه 
ش�عبة العقود الحكومية لالطالع عىل الرشوط لقاء مبلغ 25 الف دينار غر قابل للرد 
خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
البالغة 20% من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف تمام الس�اعه العارشة من اليوم 
االخر من مدة املزايدة ويكون مكان اجراءها يف رئاسة الجامعه وان يتحمل املستاجر 

اجور نرش االعالن والداللية والبالغة 2% من قيمة العقد 
باالمكان مراجعه املوقع االلكرتوني للجامعة 

  www.atu.edu.iq

املركز رئاسة جامعة الفرات االوسط التقنية/ املوقع /قضاء الكوفة قرب جمرسات االمام عيل 

فقدان 
فق�دت الهوية الصادرة م�ن وزارة التخطي�ط – الدائرة 
القانوني�ة – هوية تس�جيل خاصة بال�رشكات املقاولة 
رق�م الهوي�ة 4177 اس�م الرشك�ة : الس�امي الدولي�ة 
للمقاوالت العامة املحدودة – اس�م املدير املفوض : منر 
الياس هياس االختصاص االنش�ائي والكهربائي الدرجة 
الخامس�ة أ الخامس�ة ك فم�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 
العدد : 523 / ش / 2018 

التاريخ : 26 / 11 / 2018 
اعالن 

املدعية / وفاء عبد الحسني كاظم 
املدعى عليه / الس�يد مدير رعاي�ة القارصين اضافة اىل 

وظيفته .
الشخص الثالث / سمراء خليل ابراهيم 

اقام�ت املدعية الدع�وى الرشعية املرقم�ة 523 / ش / 
2018 املتضمن�ة وف�اة مفقود زوجها زي�اد عبد الخالق 
فاضل وعند ارس�ال ورقة التبليغ لغرض تبليغ الشخص 
الثالث اعيدت الين�ا مرشوحا عليها بموجب كتاب مركز 
رشط�ة الخال�ص بالع�دد 19006 يف 25 / 11 / 2018 
ومرفقة اش�عار مخت�ار منطقة الغربي�ة عباس محمد 
حميد واملتضم�ن ارتحالك اىل جه�ة مجهولة وملجهولية 
مح�ل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفت�ني محليتني بموعد 
املرافع�ة املص�ادف 2 / 12 / 2018 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا وعن�د عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانون�ا س�تجري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وف�ق 

القانون.
القايض 

عدي فاضل احمد

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة الكهرب�اء – املديري�ة 
العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية / املنطقة الجنوبية بإسم 
/ جعف�ر صادق حات�م، فمن يعثر عليها يس�لمها اىل جهة 

اإلصدار. 
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اعالن 
بناء عىل طلب املدعو ) جاس�م حميد جاسم ( والذي يطلب 
من خالله تبديل لقبه من ) عكله ( اىل ) الزبيدي ( واستنادا 
الح�كام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 تق�رر نرش طلب�ه يف الجريدة الرس�مية فمن له حق 
االع�رتاض ع�ىل طلب�ه يف الجريدة الرس�مية فم�ن له حق 
االع�رتاض عىل الطل�ب مراجعة املديرية خالل 15 خمس�ة 
عرش يوم من تاريخ النرش وبعكس�ه سينظر يف الطلب وفق 

القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية 
دار القضاء يف ناحية الوحدة 
محكمة االحوال الشخصية 

العدد : 1404 
التاريخ : 28 / 11 / 2018 

اعالن 
اىل املفقود ) اركان قاسم حاجم ( 

قدم املدعو ) قاس�م حاجم سلطان ( طلبا يطلب فيه نصبه 
قيما عليك لفقدانك بتاريخ 26 / 12 / 2017 حس�ب ماهو 
ثابت م�ن االوراق التحقيقية – عليه قررت املحكمة تبليغك 
اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام 
ه�ذه املحكمة خ�الل 15 يوم اذا كنت داخ�ل العراق وخالل 
ثالث�ون يوم اذا كنت خارج العراق كما تطلب هذه املحكمة 
من كل مواطن لديه معلومات عن مصر املفقود مراجعتها 
خالل املدة املذكورة وبعكس�ه س�وف تتخذ املحكمة القرار 

املناسب وفقا الحكام القانون .
القايض 

احمد عبد االمر هليل

اعالن
تعل�ن مؤسس�ة املرتق�ى للتنمية عن 
ن�وع  حاس�بات  تجهي�ز  يف  رغبته�ا 
مكتب�ي ) )Desktopمع مي�ز مكتبي 
خ�اص للحاس�بات  ضم�ن م�رشوع 
)تطوي�رامله�ارات الشباب�ية لزي��ادة 
ف�رص االندم��اج املدني واالجتم�اعي 
بغ�داد  محافظت�ي  يف  واالقتص��ادي 
واالنب�ار(. فع�ىل الرشكات لت�ي لديها 
الق�درة والراغب�ة يف التقدي�م ارس�ال 
أوراقه�ا الثبوتي�ة والقانوني�ة يف مدة 
أقصاه�ا7 اي�ام م�ن تاريخ ن�رش هذا 
اإلع�الن. إىل مق�ر املنظم�ة يف بغ�داد 

-املنصور- خلف املنصور مول. 
ملزي�د من املعلوم�ات يمكنكم االتصال 

عىل رقم موبايل:
07723682742

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية التنفيذ الخالص 
رقم االضبارة : 460 / 2018 

التاريخ : 27 / 11 / 2018 
اعالن 

تبي�ع مديرية تنفيذ الخالص حصة املدين 
يف العق�ار تسلس�ل 3 / 15 م6 الواق�ع يف 
الخالص / هضب�ة العائد للمدين خماس 
محم�د س�الم املحجوز لقاء طل�ب الدائن 
رس�ول س�لمان زي�دان البال�غ ) 000 / 
320 / 23 ( دين�ار فع�ىل الراغب بالرشاء 
مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل مدة ثالثني 
يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبا 
مع�ه التامينات القانونية عرشة من املائة 
م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل 

املشرتي . 
املنفذ العدل 

جواد كاظم حسن 
املواصفات : 

1 – موقع�ه ورقم�ه : الخال�ص – ناحية 
هضبه 3 / 15 م6 . 

2 – جنس�ه ونوع�ه : ارض زراعية – ملك 
رصف . 

3 – حدوده واوصافه : الش�مال الرشقي 
اتح�اد ناحية بني س�عد الش�مال الغربي 
3 / 35 م6 الجن�وب الغرب�ي 3 / 36 م 6 

الجنوب الرشقي / 4 .
4 – مساحته : دونم واحد ونصف .

5 – الشاغل : املدين خماس محمد سالم.
6 – القيم�ة املقدرة : 000 / 500 / 34 أر 

بعة وثالثون مليون وخمسمائة الف .
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مجلس القضاء األعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد  2708/ب /2018
اىل املدعى عليه / بريهان محمود جاني 

أقام املدعي اسعيد يارس مطر يف الدعوى 
املرقمة أع�اله والتي يطل�ب فيها دعوتك  
للمرافع�ة والحك�م بازالة ش�يوع العقار 
املرقم 14/372ال�راي وملجهولية محل 
إقامت�ك  تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بواس�طة 
ام�ام  بالحض�ور  محليت�ني  صحيفت�ني 
هذه املحكمة عىل موع�د املرافعة املوافق  
2018/12/9الس�اعة الع�ارشة صباح�ا 
ويف حال ع�دم حضورك أومن ينوب عنكم 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق للقانون  
  القايض 

عدنان نهر زاهي الزاميل
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مجلس القضاء األعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد  2708/ب /2018
اىل املدعى عليه / نجاة محمود جاني 

أقام املدعي اسعيد يارس مطر يف الدعوى 
املرقمة أع�اله والتي يطل�ب فيها دعوتك  
للمرافع�ة والحك�م بازالة ش�يوع العقار 
املرقم 14/372ال�راي وملجهولية محل 
إقامت�ك  تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بواس�طة 
ام�ام  بالحض�ور  محليت�ني  صحيفت�ني 
هذه املحكمة عىل موع�د املرافعة املوافق  
2018/12/9 الس�اعة الع�ارشة صباحا 
ويف حال ع�دم حضورك أومن ينوب عنكم 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق للقانون  
القايض 

عدنان نهر زاهي الزاميل

مجلس القضاء األعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد  2627/ب /2018
اىل املدعى عليه / امجد حميد سلمان

أق�ام املدعي محمد عبدالزهرة جاس�م  
/2627 املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 

ب/2018 وال�ذي يطال�ب فيها دعوتك 
للمرافعة والحكم بالزامك بتسديد مبلغ 
ق�دره ) 2310000( مليونني وثالثمائة 
وعرشة االلف دين�ار عراقي وملجهولية 
محل إقامتك حسب كتاب مرك�ز رشطة 
االحرار بالع�دد6756 يف2018/11/25  
واش�عار املختار صادق محسن جاسم 
يف 2018/11/24 تق�رر تبليغ�ك اعالتا 
بواسطة صحيفتني محليتني رسميتني 
بالحضور امام هذه املحكمة عىل موعد 
املوافق2018/12/6الس�اعة  املرافع�ة 
التاس�عة ويف حالة عدم حضورك أومن 
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق للقانون  
القايض 

عمار حسن عبد عيل
��������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد  2628/ب /2018
اىل املدعى عليه / امجد حميد سلمان 

أق�ام املدعي س�يف ع�يل عب�د مرجان 
/2628 املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 

ب/2018 وال�ذي يطال�ب فيها دعوتك 
للمرافعة والحكم بالزامك بتسديد مبلغ 
قدره )2650000( مليونني وس�تمائة 
وخمسون الف دينار عراقي  وملجهولية 
محل إقامتك حسب كتاب مرك�ز رشطة 
االحرار بالعدد  6757 يف 2018/11/25  
واش�عار املختار صادق محسن جاسم 
يف 2018/11/24 تق�رر تبليغ�ك اعالتا 
بواسطة صحيفتني محليتني رسميتني 
بالحضور امام هذه املحكمة عىل موعد 
الس�اعة  املوافق2018/12/6  املرافعة 
التاس�عة ويف حالة عدم حضورك أومن 
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق للقانون  
القايض 

عمار حسن عبد عيل
��������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد1938/ ب/2017 
املوضوع اعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي ) الدائن( نمر غازي جبار

املدعى عليه ) املدين( بشر غازي جبار 
وجماعته

تنفيذا لق�رار الحكم الص�ادر من هذه 
1938/ب/2018  بالع�دد  املحكم�ة 
واملتضم�ن   2009/12/30 يف 
العق�ار  ش�يوع  املزايدةالزال�ة  اع�الن 
ص�ايف   وتوزي�ع  877/1م39اله�ورة  
الثمن بني الرشكاء كال حس�ب سهامه 
فق�د تقرر عن تمديد االع�الن عن بيعه 
باملزاي�دة العلني�ة خ�الل )30( ثالث�ني 
يوم�ا اعتب�ارا من اليوم الت�ايل للنرش يف 
صحيفت�ني محليت�ني فع�ىل الراغب�ني 
املحكم�ة   ه�ذه  مراجع�ة  بال�رشاء 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
ع�رشة من املائة من القيم�ة التقديرية 
للعقار يصك معنون اىل ) محكمة بداءة 
الكوت (وس�وف تجري املزايدة يف اليوم 
االخر الس�اعة الثانية عرش ظهرا واذا 
ص�ادف الي�وم االخ�ر عطلة رس�مية 
فيعت�ر الي�وم ال�ذي يلي�ه من ال�دوام 
الرس�مي موعدا للمزاي�دة ويتحمل من 
ترس�وا علي�ه املزاي�دة اج�ور االع�الن 

واملزايدة
القايض 

عمار حسن عبد عيل
املواصفات

1- جنس�ه / عقار يحتوي عىل طارمة 
واس�تقبال  وكلي�دور   5×5 امامي�ة 
داخ�يل3×3  وه�ول   4×5 وه�ول   4×6
وغرفة ن�وم 5×4 ومطبخ 4×3 وحمام 
اىل  ومجموع�ة صحي�ة وس�لم ي�ؤدي 
الطاب�ق الثاني ال�ذي يحتوي عىل باحة 
3×2 وغرفتي نوم كل واحد منهما 4×5 
وتوجد س�لم ي�ؤدي اىل س�طح الطابق 
الثان�ي يحتوي عىل غرف�ة 4×3 وبتونة 
مس�قف بالكونكريت املس�لح وارضية 
الدار مبلطة بال�كايش املوزاييك القديم 

ودرجة العمران متوسط 
2- املساحه / 300مت مربع

3-الشاغل/ اليوجد 
4- القيم�ة التقديري�ة / 325000000 
ثالثمائ�ة وخمس�ة وع�رشون ملي�ون 

دينار الغر
��������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفبذ 

مديرية تنفيذ بدرة
العدد 30/ت/2016 

اعالن
تنفي�ذا للقرار الصادر من هذه املديرية 
 2009/12/30 يف  وامل�ورخ  بالع�دد 
املتضمن بيع العجلة )93303 و/بغداد 
( نوع دايو برنس مودبل 1995 والعائدة 
للمدين حيدر جمعة شمشر فقد تقرر 
االعالن عن بيعها باملزايدة العلنية خالل 
مدة ثالث�ني يوما تبدءا م�ن اليوم التايل 
للنرش االع�الن وعىل الراغب�ني بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية  مس�تصحبني 
ع�رشة  القانوني�ة  التأمين�ات  معه�م 
من املائ�ة من القيم�ة املق�درة البالغة 
)2700000( مليون�ني وس�بعمائة الف 
دينار وس�وف تجري املزايدة يف الساعة 
الثاني�ة عرش ظهرا  واذا ص�ادف اليوم 
االخر عطلة رسمية فيكون اليوم التايل  
موعد للمزايدة ويتحمل من ترسوا عليه 

املزايدة  اجور النرش واملناداة 
املنفذ العدل يف بدرة

القايض 
ياسني خضر الدريعي 

املواصفات
نوع السيارة / دايو برنس اربعة راكب

املوديل / 1995
اللون / اسود

اعالن
االداري�ة  الهيئ�ة  تعل�ن 
لن�ادي ب�درة الريايض عن 
العلني ملحالت  املزاد  اجراء 
التابع�ة للن�ادي يوم االحد 
تم�ام  يف   2018/12/30
الس�اعة الع�ارشة صباحا 
يف مقر النادي ويتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة اجور 

النرش والداللية واالعالن
ادارة نادي بدرة الريايض

اعالن مزايدة رقم )2018/68( للمرة االوىل
صادر عن الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية

تعل�ن ه�ذه الرشكة عن وجود مزايدة علنية للمواد املدرجة تفاصيلها ادناه واملوجودة لدى فرع رشكتنا يف )محافظة كركوك( هذا وتعتر قائمة 
املزاي�دة مفتوح�ة مل�دة )10( ايام تبدأ م�ن اليوم التايل  لنرش االع�الن يف الصحيفة املحلية وفقا لقان�ون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 
2013 املعدل وس�تجري املزايدة يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا من اليوم االخر 2018/12/12 املصادف يوم االربعاء واذا وافق يوم املزايدة عطلة 
رس�مية تؤجل املزايدة لليوم التايل فعىل الراغب باالش�رتاك يف املزايدة املذكورة مراجعة لجنة البيع وااليجار يف مركز عام الرشكة الكائن يف منطقة 
املنص�ور نهاية ش�ارع النقابات لالطالع عىل تفاصيله�ا وابداء رغيتهم يف الرشاء ويكون الحضور يف املكان والزمان املعنيني مس�تصحبني معهم 
املستمسكات املطلوبة وترفع املواد املباعة خالل مدة )15( خمسة عرش يوما من تاريخ االحالة القطعية وبخالفه سيتحمل املشرتي اجور خزن 
بنس�بة )2/1 %( نصف من املائة من بدل البيع عن كل يوم تأخر وملدة ثالثني يوما وبانتهائها جاز لرشكتنا االعالن عن بيعها ثانية وفق احكام 

هذا القانون ويجري تسليم املال املباع بعد دفع بدل البيع واملصاريف التي يعد البيع فيها قطعيا 
الرشوط املطلوبة :

-وصل التأمينات القانونية البالغ )20%( من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق صادر من مرصف معتمد يف العراق المر الساحب واليسمح لغر 
مسددي تلك التامينات باالشرتاك يف املزايدة مطلقا والتدخل هذه التأمينات ضمن بدل الرشاء.

-كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب لعام 2018 معنون اىل الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية .
- املستمسكات الشخصية للمشرتك .

Address: Republic of Iraq _Baghdad _ Al-mansoor         العنوان:-جمهوريه العراق –بغداد –املنصور –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

العدد : 15371
التاريخ 2018/11/28

عبد العظيم عبد القهار جاسم
املدير العام وكالة

المالحظاتالتامينات اسم العقارت

خط الرمادي ـ 1
 1,250,000 مليون دينارحصيبه

مبلغ التأمينات المطلوبــة الكمية نوع المادة ت
700.000 فقط سبعمائة الف دينار ال غير 3 مرسل مستقبل ريبتر 1

7 نقال جهاز موترال380 2
10 جهاز نقال موترال 300 3
2 VHF مجهز قدرة نوع 4
5 VHF جهاز اتصال 5
3 VHI هوائي جهاز نوع 6
1 VHI هوائي جهاز اتصال 7
1 جهاز فاكس 8
1 هاتف نوع قمر صناعي 9
4 مرسلة جهاز اتصال نوع كودان 10
3 هوائي جهاز اتصال كودان خاص للسيارات  11
1 خلية شمسية خاصة باجهزة االتصاالت  12
1 هوائي جهاز اتصال كودان جديدة 13
1 مرسلة جهاز اتصال نوع كودان جديدة 14
3 HAB جهاز هب 15
1 HAB جهاز هب 16
2 HAB جهاز هب 17
6 DSK 18
6 )2×3( SKD 19
3 بوكس تلفون 20
1 جهاز استنساخ عاطل 21
1 شاحنة بطاريات خاصة باجهزة االتصاالت 22

املهندس
قاسم محود منصور
املدير العام وكالة

اسم ت
المقاطعه

رقم 
المقاطعه

رقم 
القطعه

     المساحة
المالحظاتالموقع

م2اولكدونم

-2
البو 

حداري 
الجنوبية

ــــ2480/13
على الشارع العام 

جانب االيمن رئاسة 
الجامعة

ارض 
زراعية

-3
البو 

حداري 
الجنوبية

2490/151184

على الشارع العام 
جانب االيمن رئاسة 

الجامعة بجانب القطعه 
80/1

ارض 
زراعية



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1796( االحد  2  كانون االول  2018 اعالنات5

تنويه
بعددن�ا  نرشن�ا  وان  س�بق 
يف  والص�ادر   1787 املرق�م 
2018/11/18 اع�ان ثان�ي 
)147( لس�نة 2018 والعائد 
ملديرية بلدي�ة الحمدانية ورد 
س�هوا  املراجع�ة يف مديري�ة 
بلدية بعشيقة خطأ والصحيح 
بلدي�ة  مديري�ة  يف  املراجع�ة 

الحمدانية لذا اقتىض التنويه

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

االتحادية 
بالدع�اوى  املتخصص�ة  الب�داءة  محكم�ة 

التجارية 
العدد : 129 / ب / 2018 

التاريخ : 27 / 11 / 2018 
اعان 

اىل / املدير املفوض لرشكة اتانتك اندسرتيز 
/ اضافة لوظيفته 

لرشك�ة  املف�وض  املدي�ر   ( املدع�ي  اق�ام 
براس�تنبول الرتكي�ة / اضاف�ة لوظيفت�ه ( 
الدع�وى املرقم�ة 129 / ب / 2018 وال�ذي 
يطالب�ك بالغ�اء وش�طب تس�جيل العام�ة 
التجارية كراش واملسجلة باالرقام ) 46209 
– 36951 – 33001 ( وذل�ك وفق�ا الح�كام 
املادة 21 من قانون العامات التجارية النافذ 
والغاء قرار مسجل العامات التجارية بالعدد 
28112 وبتاري�خ 12 / 7 / 2016 والحك�م 
بالزام�ك بتس�جيل عام�ة م�وكيل موضوع 
الدعوى ) كراش – العراق ( واملرقمة 72395 
وتحميل�ك كافة املصاريف واتع�اب املحاماة 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ وانتقال�ك اىل جه�ة مجهول�ة قرر 
تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافع�ة املواف�ق 6 / 12 / 2018 الس�اعة 
التاسعة ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 
عن�ك قانونا س�تجري املرافع�ة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون .
القايض االول 

الهام فخري صادق
�������������������������������������

تنويه
ورد س�هوا يف اع�ان مديرية االح�وال املدنية 
والج�وازات يف النج�ف االرشف ذي الع�دد ) 
6443( يف 2018/8/9 والخاص بتبديل لقب 
املواط�ن ) محمد عودة حمادي( املنش�ور يف 
جري�دة املس�تقبل العراقي بالع�دد ) 1730( 
يف 2018/8/13 اس�م مدير الجنس�ية العام 
خط�أ  الغريب�اوي(  فاض�ل  هيث�م  الل�واء) 
والصحيح هو اللواء) هيثم فاضل الغرباوي( 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 3181 / ش3 / 2018 

التاريخ : 27 / 11 / 2018 
اىل / املدع�ى علي�ه ) محم�ود رش�يد لطيف 

جواد الحيايل ( 
م / اعان 

ملقتضيات حس�م الدع�وى الرشعية املرقمة 
اع�اه واملقامة من قبل املدعي�ة ) بان عماد 
حس�ني ( والتي موضوعها ) اث�اث زوجية ( 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار مبلغ 
مركز رشطة الرشقي – عليه قررت املحكمة 
تبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني محليتني 
بموعد املرافعة املوافق 11 / 12 / 2018 ويف 
حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
س�تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا حس�ب 

االصول .
القايض 

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

اعان دعوة دائنني 
اني املصفي املحامي خالد باسم بشري لرشكة 
روعة الوليد للنقل العام محدودة املس�ؤولية 
– ادع�و كل م�ن له حق او دي�ن عىل الرشكة 
مراجعته عىل العنوان التايل – املنصور م 611 

ز 64 د 74 
املصفي املحامي 
خالد باسم بشري

�������������������������������������
جمهورية العراق

مجلس القضاء االعىل 
محكمة احوال البياع

التاريخ / 28 / 11 / 2018 
العدد/ 1898 / وفاة

اعان حجة وفاة 
ملقتضي�ات اص�دار حج�ة وف�اة للمتوفيه ) 
رضي�ه عبد الجبار عوده ( اس�م االم )فرحه 
ايدي�م ( قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ كل من 
لديه معلومات عن ) رضيه عبد الجبار عوده 
( وسبب وفاتها وللمعرتض عىل اصدار حجة 
الوف�اة الحضور امام ه�ذه املحكمة وتثبيت 
اقواله خال مدة ع�رشة ايام من اليوم التايل 

للنرش مع التقدير.
القاضية

هند جعفر حسني

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد: 2168/ ش/2018 

التاريخ: 2018/11/15 
م/اعان 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة الق�رار املرق�م  2168 
/ش/2018 يف  2018/11/15 واملتضم�ن تأيي�د 
حضانة املدعية )حوراء س�عد طاهر ( عىل ولدها 
)س�يف ( اب�ن املدعى عليه  حام�د رسحان حرب 
لغ�رض مراجع�ة دوائر الدولة الرس�مية وش�به 
الرس�مية  املعني�ة بام�ور الق�ارص  وال يحق لها 
الس�فر بالطفل اعاه خ�ارج الب�اد اال بموافقة 
املدع�ى علي�ه  وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب 
اشعار املختار )محمد حبيب الهايل (| حي ميسان  
بتاري�خ  2018/11/21 واملتضم�ن ارتحال�ك اىل 
جهة مجهولة لذلك تقرر تبليغك اعانا  بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني وعند عدم اعرتاضك عىل القرار 
املذكور اعاه خال املدة القانونية سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض 

حيدر جاسم عيل

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد: حجة وفاة 
التاريخ: 2018/11/28 

اىل /املدعو) شرب محمد رايض ( 
قدم طال حجة الوفاة )نرسين محمد رايض (  طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة 
بحق املدعو  )ش�رب محمد رايض (  قررت املحكمة 
تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها 
خ�ال عرشة ايام من تاريخ نرش االعان وبخافه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض 

عمار هادي املوسوي 

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

يف النجف االرشف 
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 

العدد: 9698
التاريخ : 11/29 /2018 

بناء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدعي )رياض 
طعمة ج�رب ( الذي يطلب تس�جيل لقب�ه وجعله 
)الحس�ني ( بدال من )فراغ ( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�ال م�دة اقصاه�ا ) 
عرشة ايام ( وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة )24( م�ن قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة 

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

فقدت من�ي الهوية املرقم�ة ) 17260( الصادرة 
من وزارة النفط /رشكة املنتجات النفطية بأسم 
) خالد حسوني هريس غضب( املنسوب اىل رشكة 
املنتج�ات النفطية فرع املثنى عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

�������������������������������������
مقتبس الحكم الغيابي 

رقم املقتبس : 2014/960
اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل العامة 

بالبرصة 
اس�م املتهم ورتبته ووحدته : الرشطي احمد عبد 
الكري�م عب�د الرحم�ن محم�د / مديري�ة رشطة 

محافظة البرصة 
رقم الدعوى وتاريخها : 2012/1217

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2012/1/10
تاريخ الحكم : 2014/6/5

املادة القانونية 5/   ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
خاصة الحكم

حكم�ت محكمة ق�وى االم�ن الداخ�يل للمنطقة  
الخامس�ة عىل املدان الغائب )الرشطي  احمد عبد 
الكريم عبد الرحمن محمد باسم الشعب بما ييل:

1 � بالحبس البسيط ملدة )ستة اشهر(وفق املادة 
5/ق.ع.د رق�م 14 لس�نة   2008 بدالل�ة املادتني 
61/اوال و 69/اوال من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 
لغياب�ه عن مق�ر عمله من تاري�خ 2012/1/10 

ولحد االن
2 � اعطاء املوظف�ني العموميني صاحية القبض 
علي�ه اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم الص�ادر يف حقه 
استنادا الحكام املادة 69/ ثانيا من ق.ا.د رقم 17 

لسنة 2008
6� ال�زام املواطن�ني االخب�ار ع�ن مح�ل اختفاء 
املحكوم اعاه استنادا الحكام املادة 69/ثالثا من 

ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 
7 � حج�ر اموال�ه املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا 
الح�كام املادة 69 /رابعا من ق.ا.د رقم 17 لس�نة 

 2008
8 � اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42/ ثانيا 

ق.ع .د رقم 14 لسنة 2008
9 � تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار 
عاتي جرب مبلغ قدره  عرشون الف دينار ترصف 

له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام 
امل�ادة 61/اوال من ق.ا.د قاب�ا لاعرتاض وافهم 

علنا يف  / /2014م

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

االتحادية
دار القضاء يف الدجيل

محكمة األحوال الشخصية يف الدجيل
العدد  :710/ش/2018
التاريخ 2018/11/19

اىل / املدعى عليه : حسني عبد الله جاسم
تبليغ بقرار الحكم الغيابي

اقامت املدعي�ة عدويه محمود محمد ضدكم 
الدعوى املرقم�ة 710/ش/2018 امام هذه 
املحكم�ة وصدر الق�رار غياب�ي بحقك فيها 
بالع�دد 710 /ش/2018 واملتضم�ن الزامك 
بالتفري�ق بينك وبني املدعي�ة عدويه محمود 
محم�د ولعدم  معرف�ة مح�ل اقامتك قررت 
املحكمة تبليغكم اعانا بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني وعن�د ع�دم اعرتاضك ع�ىل القرار 
يعترب القرار مكتسبا  الدرجة القطعية وفقا 

للقانون
القايض

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

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

االتحادية
دار القضاء يف الدجيل

محكمة تحقيق الدجيل
اعان عن مفقود

تنفيذا لقرار الس�يد ق�ايض محكمة تحقيق 
الدجيل امل�ؤرخ يف 2018/10/31 واملتضمن 
تعمي�م اوصاف املفقود عماد خليفة صيهود 
عزال املكرمي الذي فقد بتاريخ 2006/12/6 
م�ن قرية الش�باب يف قض�اء الدجيل ودونت 
اق�وال املخ�ربة والدته ) س�عدية نايف نزال( 
ومن لديه اي معلومة عنه اخبار اقرب مركز 

رشطة 
مع التقدير

القايض
عبد الرحمن حميد جاسم

�������������������������������������
وزارة املالية 

الهيئة العامة للرضائب 
فرع النجف االرشف

العدد : 20724
التاريخ 2018/11/23

اىل دائرة مسجل الرشكات 
بيع سهام

استنادا اىل الطلب املقدم الينا بالعدد 20244 
يف 2017/11/2  ال مانع لدينا من بيع اسهم 
رشك�ة )الهاني للتجارة واملقاوالت والس�فر 
والسياحة املحدودة( الكلية للرشكة البالغة ) 
3,000,000( ثاث مايني سهم للمساهمني 

املدرجة ادناه : 

*نافذ لغاية 2017/12/31
خليل شاكر عباس

و. مدير الهيئة العامة للرضائب
فرع النجف االرشف

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الحيدرية

العدد  :168/ش/2018
التاريخ 2018/11/29

اىل املدعى عليه ثائر بدر كاظم
تبليغ 

وردت الدعوى  املرقمة 168/ش/2018 من 
محكمة التميي�ز االتحادية واملقامة من قبل 
املدعية هدى حسن كاظم ضدك والتي تطالب 
فيه�ا بتصديق الطاق وحق الس�كنى وبغية 
الس�ري  فيها وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائ�م التبلي�غ ر.ع س�ام عبد راجي 
واشعار مختار ناحية الحيدرية حي الزهراء 
نارص عباس الرحيمي قررت املحكمة تبليغك 
اعانا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد 
الس�اعة   2018/12/6 املص�ادف  املرافع�ة 
التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم حض�ورك او 
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفقا لاصول
القايض

عيسم  عيل الجبوري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد  :3264/ب2018/4

التاريخ 2018/11/27
اعان

اىل املدعى عليه / عاوي حسن مناتي
/3264 املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 

ب2018/4 يف 2018/10/11 واملتضمن الحكم باوال 
:الزام�ك بتاديتك للمدعي عب�اس وهاب غيدان مبلغا 
ق�دره ع�رشة مايني دين�ار والذي يمث�ل مبلغ رهن 
العقار املرقم 27507 /3 حي الوفاء واملستلم من قبل 
املدعى عليه والثابت يف عقد الرهان الخارجي املؤرخ 
يف 2016/6/1 ثاني�ا : تصدي�ق الحج�ز االحتياط�ي 
املوض�وع م نقبل ه�ذه املحكمة عىل العق�ار املرقم 
27507/3 م4 جزي�رة النجف ح�ي الوفاء يف اضبارة 
الحجز االحتياط�ي امام هذه املحكم�ة بالعدد 72/

حج�ز احتياط�ي /2018 ولثب�وت مجهولي�ة محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
الجزائر / 1 جواد حس�ني  الكناني ل�ذا تقرر تبليغك 
اعانا بالقرار املذك�ور بصحيفتني محليتني يوميتني 
ولك حق الطعن عىل القرار املذكور خال املدة املقررة 
بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد  :7461/ش2018/5
التاريخ 2018/11/28

اعان
اىل املدعى عليه / حسنني جواد كاظم 

اقام�ت املدعي�ة نب�أ محمد ه�وده الدع�وى بالعدد 
7461/ش2018/5 ام�ام هذه املحكمة تطلب تاييد 
حضان�ة الطفل�ة )بت�ول( وملجهولية مح�ل اقامتك   
ولرشح  القائم بالتبليغ واش�عار مختار منطقة حي 
املهندسني / النجف قررت املحكمة تبليغك بخصوص 
الدعوى وبموعد املرافعة اعانا بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة 
يف موعد املرافع�ة القادم املوافق ي�وم 2018/12/5 
الس�اعة  التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامة طعمة الحار

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

رئاسة محكمة استئناف النجف  
محكمة بداءة الكوفة 

العدد  :504/ب2018/2
التاريخ 2018/11/28

اعان
اىل املدعى عليهم : 1 � سليم عبد عباس جرب

2 � ايمان عبد عباس جرب
3  �انعام عبد عباس جرب 

بتاري�خ 2018/4/2 اقام املدعي رحي�م عبد عباس 
ج�رب وجماعت�ه ضدك�م الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
504/ب2018/2 يطل�ب فيها ابطال القيود الخاصة 
باالنتق�ال املرقم 18 ش�باط 2001 مجلد 41 وابطال 
القيد الخاص باملش�رتي ع�زوز ذرب عزيز املرقم 19 
ش�باط 2001  مجل�د 141 وابط�ال القي�د الخ�اص 
باملش�رتي حيدر كاظم محس�ن املرق�م 28 ك  2010  
مجلد 203 واطلب تصحيح االعتبار حس�ب القس�ام 
الرشع�ي وملجهولي�ة مح�ل اقامته�م حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ والكتب ال�واردة اىل ه�ذه املحكمة 
وه�ي كت�اب املجلس املح�يل قض�اء الكوف�ة املرقم 
193 يف 2018/10/7 وكت�اب ف�رع التموي�ن املرقم 
املعلوم�ات  ف�رع  وكت�اب   2018/10/7 يف   11326
ف�رع النجف املرقم 4303  يف 2018/10/9 واش�عار 
مختار واختيارية املنطقة النجف الجمهورية املدعو 
حس�ني عاوي الحمي�داوي فقد تق�رر تبليغك اعانا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني للحض�ور امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املواف�ق 2018/12/3 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم حض�ورك او 
ارس�الك من ينوب  عن�ك قانون�ا او تقديمكم ملعذرة 
مرشوعة فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

محمد كامل كرماشة 

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

مديرية التسجيل العقاري العام
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

العدد : 7252
التاريخ 2018/11/28

اعان
تسجيل عقار مجدد

بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 
2018/1/2 لتس�جيل تم�ام العق�ار املرق�م 1079 
محلة الرش�ادية يف الكوفة اىل طالب التسجيل املجدد 
باسم حمدي امني  لتس�جيله مجددا باسمه بصفته 
املالك والحائز للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية 
املذك�ورة له تمهي�دا للتس�جيل وفق اح�كام قانون 
التسجيل العقاري 43 لس�نة 1971 قررنا اعانا هذا  
الطلب فع�ىل كل من يدعي بوج�ود عاقة او حقوق 
معين�ة عىل ه�ذا العقار تقدي�م ما لديه م�ن بيانات  
اىل ه�ذه الدائ�رة خال مدة ثاثون يوم�ا اعتبارا من 
الي�وم الت�ايل لنرش هذا االع�ان  وكذل�ك الحضور اىل 
موقع العقار يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من اليوم 
الت�ايل النتهاء مدة هذا اعاالن وذل�ك الثبات حقوقه 
موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري  يف الي�وم املذكور 

لهذا الغرض
املدير 

عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد : 7253

التاريخ 2018/11/28
اعان

تسجيل عقار مجدد
بناءا ع�ىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاريخ 2018/1/2 لتسجيل تمام العقار 
املرق�م 2355 محلة الرش�ادية  يف الكوفة 
اىل طالب التس�جيل املج�دد جمال وهاب 
ع�يل  لتس�جيله مج�ددا باس�مه بصفته 
املال�ك والحائز للم�دة القانونية ولغرض 
تثبيت امللكية املذكورة له تمهيدا للتسجيل 
وفق احكام قانون التسجيل العقاري 43 
لسنة 1971 قررنا اعانا هذا  الطلب فعىل 
كل م�ن يدعي بوج�ود عاق�ة او حقوق 
معين�ة عىل هذا العقار تقديم ما لديه من 
بيانات  اىل هذه الدائرة خال مدة ثاثون 
يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لنرش هذا 
االع�ان  وكذلك الحضور اىل موقع العقار 
يف الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل 
النته�اء م�دة هذا اع�االن وذل�ك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري  

يف اليوم املذكور لهذا الغرض
املدير 

عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

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

النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد  :2504/ب2018/2

التاريخ 2018/11/29
اىل  / املدع�ى  عليه�ا ) س�ليمة حس�ني 

علوان(
اقام املدعي محمد فيصل حسني  الدعوى 
2504/ب2018/2   املرقم�ة  البدائي�ة 
والت�ي يطل�ب فيها الحك�م بابطال كافة 
القيود الاحقة لقيد املدعي املذكور الوارد 
يف قي�د العق�ار املرق�م 3/35637 ح�ي 
العدالة واعتبار القيد 139  ش�باط 1992 
مجلد 473 واملسجل  باسمه ثابت الحكم 
ولثب�وت مجهولية محل اقامتك  حس�ب 
رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي 
تبوك علي�ه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
اعان�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
للحض�ور يف موع�د املرافع�ة املصادف يف 
يوم 2018/12/9 وعند عدم حضورك او 
ارس�ال من ينبو عنك قانونا سوف تجري 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون

القايض
حربي طارش لفته

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

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية  
محكمة بداءة الخرض 

العدد  :189/ب /2018
التاريخ 2018/11/26

اعان
اس�تنادا اىل قرار ه�ذه املحكمة املتضمن 
 49/22 املرق�م  العق�ار  ش�يوع  ازال�ة 
مقاطع�ة 3 الخ�رض والواق�ع يف قض�اء 
الخرض الصوب الصغري واملوصوف ادناه  
لعدم حصول راغب يف الرشاء قررت هذه 
املحكم�ة تمدي�د املزاي�دة واالع�ان  عن 
بيعه مجددا باملزايدة العلنية ملدة خمس�ة 
عرش يوم اعتبارا من اليوم التايل للنرش يف 
الصح�ف املحلية فع�ىل الراغبني بالرشاء 
من ال�رشكاء وغريهم الحض�ور اىل هذه 
املحكم�ة يف الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا 
م�ن الي�وم الخام�س ع�رش واذا صادف 
يوم املزاي�دة عطلة رس�مية  يعترب اليوم 
ال�ذي يليه  موعدا للمزايدة مس�تصحبني 
معه�م التأمينات القانونية بنس�بة %10 
من القيمة املقدرة البالغة ثمانون مليون 
دين�ار عراقي ان لم يكون�وا من الرشكاء 
ويتحمل املش�رتي اجور الداللية ورسوم 

التسجيل
القايض

ماجد شهيد اليارسي 
االوصاف :

1 � موقع�ه ورقم�ه : الخ�رض / 49/22 
مقاطعة 3 الخرض

2 � جنسه   : دار سكن
3  � مساحته  3 اولك و 87,50 م2

4 � مشتماته استقبال وهول وغرفة نوم 
وكليدور وحم�ام ومرفق صحية ومطبخ 

تحتاني وغرفة فوقاني
5  � درجة العمران : متوسط

6  �الشاغل / منذر حامد عيل
7  �القيمة املقدرة / ثمانون مليون دينار 

عراقي
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 وزارة الداخلية 
والج�وازات  املدني�ة  األح�وال  مديري�ة 

واالقامة
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة 
ملحافظ�ة املثنى /قس�م ش�ؤون االحوال 

املدنية
اعان

قدم املواطن )جاس�م محمد كاظم( طلبا 
اىل هذه املديرية يطلب فيه تسجيل اللقب 
يف قيده وجعله )الكابي( وعما باحكام 
امل�ادة 24 من قان�ون البطاق�ة الوطنية 
رق�م 3 لس�نة 2016 املع�دل تق�رر  نرش 
الطلب باحدى الصحف املحلية فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خال فرتة 
ع�رشة ايام م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه 

سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء

هيثم فاضل عباس الغرباوي
مدير األح�وال املدنية والجوازات واالقامة 

/وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية  

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 
العدد  :2630/بحث/2018

التاريخ 2018/11/25
اعان

اىل املدعى عليه وليد عبد الرضا غني 
اقام�ت املدعية ندى عادل عيل الدعوى املرقمة 
2630 /بحث/2018  ضدك تطلب فيها الحكم 
بالتفريق للهجر ولقد لوحظ من الرشح الوارد 
م�ن املجل�س البل�دي ملنطق�ة الجبيل�ة وحي 
امليث�اق ان�ك مرتح�ل اىل جه�ة مجهولة وغري 
معلومة عليه تق�رر تبليغك اعانا بصحيفتني 
ه�ذه   ام�ام  بالحض�ور  يوميت�ني  محليت�ني 
املحكمة صباح ي�وم 2018/12/4 اما مكتب 
الباح�ث االجتماع�ي وعند عدم حض�ورك او 
من يمثلك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

رابح عبد الكريم نيشان
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية  
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة

العدد  :14171    
التاريخ 2018/11/28

اىل السيد قيص فاضل عباس
والسيدة رقية عيىس يوسف

تبليغ بالحضور
بناء ع�ىل الطلب املقدم م نقب�ل املدعوة نجاة 
عباس ع�يل والذي تروم في�ه تنصيبها وصية 
مؤقت�ة ع�ىل ابنتكم�ا الق�ارصة ن�وال قيص 
فاض�ل تول�د 2013/1/27 ونظ�را ملجهولية 
مح�ل اقامتكما قررت املحكم�ة تبليغكما عن 
طريق الصحف الرس�مية للحضور امام هذه 

املحكمة
القايض

فاح حسن حصني

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

فدقت هوي�ة الطالب )مصطف�ى فاضل عبد 
راش�د(  صادرة م�ن جامعة الب�رصة / كلية 
الطب من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

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

فق�دت هوية الطالب )محمد س�اجت غالب( 
الص�ادرة م�ن املعه�د التقن�ي البرصة قس�م 
التقنيات املدنية فرع بناء وانشاءات من يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار

����������������������������������
اىل املتهم الغائب الرشطي عيل حميدي برغوث 

حسني
املنس�وب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة 

واملنشأت 
العن�وان / محافظ�ة الب�رصة  � قضاء ش�ط 

العرب 
بم�ا انك متهم وفق امل�ادة 32/من ق ع د رقم 
14 لسنة 2008 الختاسك املسدس الحكومي 
FWV 674 ن�وع كل�وك م�ع كاف�ة ملحقاته 
م�ع )45( اطاقه من نوع�ه  وملجهولية محل 
اقامت�ك اقتىض تبليغ�ك بهذا االع�ان عىل ان 
تح�رض ام�ام محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل 
االوىل املنطقة الخامس�ة البرصة خال ثاثون 
يوما م�ن تاريخ نرش هذا االع�ان يف صحيفة 
محلية يومي�ة وتعليقه  يف محل اقامتك ومقر 
دائرت�ك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا 
اس�تنادا الح�كام امل�واد 65 و 68 و69  م�ن 
قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوة االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

����������������������������������
اىل املته�م الغائ�ب الرشط�ي رع�د كاظم نجم 

كعيد
املنس�وب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة 

واملنشأت 
 � القرن�ه   � الب�رصة   العن�وان / محافظ�ة 

الرصيفه 
بم�ا انك متهم وف�ق املادة 5/م�ن ق ع د رقم 
14 لسنة 2008 لغيابك عن مقر عملك بتاريخ 
2014/12/24  ولح�د االن   وملجهولي�ة محل 
اقامت�ك اقتىض تبليغ�ك بهذا االع�ان عىل ان 
تح�رض ام�ام محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل 
االوىل املنطقة الخامس�ة البرصة خال ثاثون 
يوما م�ن تاريخ نرش هذا االع�ان يف صحيفة 
محلية يومي�ة وتعليقه  يف محل اقامتك ومقر 
دائرت�ك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا 
اس�تنادا الح�كام امل�واد 65 و 68 و69  م�ن 
قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوة االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

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

م�ن  امان�ات  حكوم�ي  قب�ض  وص�ل  فق�د 
بلدي�ة الب�رصة م�ؤرخ   1/ 2016/7  بمبلغ 
  )647648( مرق�م  ملي�ون   )1,710,000(
باس�م  )نبيل صادق( من يعثر عليه تس�ليمه 

لجهة االصدار
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية  
محكمة بداءة البرصة

العدد  :2253/ب/2018    
التاريخ 2018/11/28

اىل املدعى عليه / حسني صباح محمد 
اعان

اقام املدعي حسني عيل عايص الدعوى البدائية 
املرقم�ة 2253/ب/2018 ضدك والذي يطلب 
فيه�ا اع�ادة املبل�غ وق�دره 12500000 اثنا 
ع�رش مليون وخمس�مائة الف دين�ار عراقي 
عىل س�بيل االمان�ة ولتعذر تبليغ�ك ملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح مبلغ مركز رشطة 
الرباضعية واملجلس البلدي ملنطقة عويس�ان 
عليه تقرر تبليغك اعانا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم املرافع�ة املواف�ق 2018/12/10 وعن�د 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 
وبعكسه س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

محمد قاسم عبود

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 3268 / 2018 
التاريخ 28 / 11 / 2018 

اىل املنفذ عليه / دعاء حيدر عبد الغني الساكنه يف ايب 
غريب , النرص والسالم 

لقد تحق�ق لهذه املديري�ة من كتاب مرك�ز رشطة النرص 
والس�ام املرق�م 16458 يف 2018/11/21 وتأيي�د املجلس 
البل�دي لناحية النرص والس�ام انك مجه�ول محل االقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه اس�تناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعان�ًا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خال خمس�ة 
ع�رش يوماً تب�دأ من اليوم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامات 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / نضال درويش كاظم 
ق�رار محكمة االحوال الش�خصية يف ذات الساس�ل املرقم 
3350/ش/2018 املتضم�ن تنبيهك بمطاوعة املدعي فاح 
هادي شفيق يف الدار الكائنة يف منطقة الشعلة – الرحمانية 

محلة 450 زقاق 51 دار 73

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل 
العدد: 5667 /ش/2018 
التاريخ: 29/ 11/ 2018 

اعالن 
اىل املدعي عليه )سيف الدين اياد ويل ( 

اقامت املدعية )فرح عادل محي الدين ( الدعوى الرشعية 
املرقم�ة  اعاه لدى ه�ذه املحكمة تطالب�ك فيها )تأييد 
حضانته�ا للقارصين كا من  احمد وهديل ( وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ من قبل رئيس 
عرف�اء  ) عامر حس�ن مزبان  ( يف مرك�ز رشطة بيجي 
وتأيي�د املجلس البلدي ملنطقة الحي العس�كري االول   يف 
بيجي امل�ؤرخ  2018/11/26 لذا قررت املحكمة تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني رس�ميتني ويف حالة عدم 
حضورك فانه سوف يتم اجراء املرافعة بحقك غيابيا وفق 
القانون علما ان موعد املرافعة يصادف  2018/12/11 

الساعة التاسعة صباحا مع فائق التقدير .

القايض 
شاكر حممود محود

عدد االسهم كتابةعدد االسهماسم البائعت

حسين علي 1
مليون وخمسمائة 1,500,000عبد الحسين

الف سهم

توفيق سعيد 2
مليون وخمسمائة 1,500,000مكي

الف سهم

اسم ت
عدد االسهم كتابةعدد االسهمالمشتري

محمد قاسم 4
ثالث ماليين سهم3,000,000اموري
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العدد )1796( االحد  2  كانون االول  2018
ا�سرتاحة6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن أول من وضع فرض�ا علميا للنظرية املوجبة 
ع�ن الضوء هو كريس�تيان هوك�رز ) 1629 – 1695 م (

عالم فيزيائي هولندي.
ه�ل تعلم أن النج�وم النيوتروني�ة كثيفة ج�دا بحيث أن 
ملعقة شاي منها ستكون أثقل من مجموع أوزان جميع 

الناس عىل األرض !
هل تعلم أن الربد يشتد يف الجبال العالية، مع أنها أقرب إىل 

الشمس من األودية والسواحل،
ألن سطح األرض موصل جيد للحرارة، فهو بذلك، بمثابة 
خ�زان كبري لحرارة أش�عة الش�مس الس�اقطة عليه، أما 
الجبل العايل فهو جزء صغري من س�طح األرض فال يخرن 
س�وى كمية قليلة من الحرارة، هذا م�ن جهة ومن جهة 
أخ�رى تزداد كثافة الهواء عيل س�طح األرض ويف جواره، 
وبذل�ك يش�كل الهواء الكثي�ف حاجزا يمن�ع الحرارة من 
اإلنتش�ار، لكونه موصل رديء للحرارة. أما الهواء املحيط 
بأعىل الجبال، فه�و قليل الكثافة، ومن ثم تنترش الحرارة 
املخزون�ة لخلو األحوال من املانع، وهذا بالضبط هو حال 

الثوب الرقيق، فهو أقل وقاية لنا من الربد.

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

ربم�ا يح�دث يشء ما يغ�ري أف�كارك وحتى قرارات�ك ولذلك 
ستش�عر بأنك مش�وش. م�ن األفض�ل أن تؤج�ل اتخاذ أي 
ق�رارات اليوم فربم�ا تتفاجأ بعض املش�اكل، كل ما تحتاج 

إليه اليوم هو أن تتحىل بالهدوء وتبدأ يف حل مشاكلك فورا.

ال تفكر يف األمور بس�لبية وإال س�تكون سببا قويا يف ضياع 
ف�رص عظيم�ة من�ك. الوقت من ذه�ب فاس�تغله يف إنجاز 
بع�ض األعمال لتنال إعج�اب من حولك يف العم�ل. عليك أن 
تكون متفائال فستدنو من أحالمك وطموحاتك فاجتهد وكن 

إيجابيا وستحقق ما تريد.

يتع�ن عليك الي�وم أن تنتب�ه ألعدائك فربما ال تس�تطيع أن 
تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل س�هولة التعرف عليهم من 
خ�الل ترصفاتهم فغالبا ما يرغبون يف إحباطك والتقليل من 
ش�أنك. ربما ال تالحظ تأثريهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم 

تواجههم من البداية.

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك 
ولذلك ستش�عر بالس�عادة عىل مدار اليوم. تش�عر أن لديك 
ق�درة عالية ع�ىل الرتكيز ولذلك ربما تس�تغل هذا الرتكيز يف 
إقن�اع بع�ض املعارضن ل�ك بوجهة نظرك. اس�تمتع بروح 

املغامرة اليوم من خالل الدخول يف مرشوعات جديدة

ق�د يؤثر عليك بعض األش�خاص اليوم لتغ�ري أفكارك ولكن 
احذر وكن واثقا من نفس�ك ومن تفكريك. ال تقلق وال تيأس 
إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع اآلخرين 
فه�ذا يدل بالتأكيد عىل أنك مختل�ف يف تفكريك عنهم. ابتعد 

عن هؤالء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

لدي�ك رغب�ة ملح�ة اليوم يف الس�يطرة ع�ىل األم�ور واتخاذ 
القرارات ولكن قد يؤدي تعدد املسؤوليات إىل شعورك بالتوتر 
إىل حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد 
لك�ي ال تندم. ركز اليوم ع�ىل التحكم يف أعصابك وترصفاتك 

أثناء تعاملك مع من حولك.

تش�عر بالتوتر والقلق عىل مدار األيام املاضية ومن املؤسف 
أن هذا التوتر سيتستمر األيام املقبلة أيضا. عليك أن تتوخى 
الح�ذر فربم�ا تص�ل إىل حالة س�يئة اليوم بس�ب عصبيتك 
وانفعال�ك. حاول أن تحل مش�اكلك وال تخاف من الفش�ل. 

ربما تكون مرتددا يف اتخاذ خطوة ما 

تحتل مكانة مميزة بن رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غري 
مس�بوق يف العمل. س�يحاول الجميع االستفادة منك والتعر 
ف ع�ىل م�ا تقوم ب�ه لتحقق أحالم�ك فانصحه�م واعرض 
عليهم بعض األمثلة. ارشح لهم بعض الخطط التي تمكنهم 

من النجاح ولكن دون فخر أو كربياء.

ربما تغري تفكريك اليوم بسبب إطالعك عىل بعض املعلومات 
الجدي�دة ولكن بتواصل�ك مع األصدقاء ومناقش�تهم يف تلك 
املعلومات قد تتغري الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا 
حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها عىل اآلخرين قبل اتخاذ 

أي قرار تندم عليه فيما بعد.

ك�ن ح�ذرا فربم�ا يك�ون هناك أث�ر س�لبي لوج�ود بعض 
األش�خاص يف حيات�ك فه�م يحاول�ون أن يقنع�وك بوجهة 
نظره�م فابتعد عنهم وامض يف طريقة دون االلتفات ألحد. 
اهتم بمشاريعك وعملك وال تنىس أن تأخذ قسطا من الراحة 

من حن آلخر.

تبذل اليوم قصارى جه�دك لتتغلب عىل الصعاب والتحديات 
فربما تجد أن هناك رصاع�ا بن رغبتك يف املغامرة وحاجتك 
إىل التواص�ل أوال مع اآلخرين. م�ن األفضل أن تعرب عن رأيك 
بحري�ة حتى وإن عارضك البعض فس�تكون لبقا يف حديثك 

خاصة فيما بتعلق باملوضوعات الدينية أو الفلسفية.

اس�تعد فربما تواجه مش�كلة ما يف محيط أرستك، فمن أهم 
األمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض األشخاص 
ليقدم�وا لك بعض الحل�ول لتلك املش�كلة. ال تفقد األمل وال 
تعتمد عىل غريك واس�تغل طاقت�ك يف التفكري بعقالنية لحل 

مشاكلك.

احلوتالعذراء

كيف نحمي العيون من تأثري الكمبيوتر؟
يس�بب العمل لفرتة طويلة ع�ىل الكمبيوتر 
توتر وجفاف وإرهاق العيون، ويساعد فهم 
تفاصيل هذه الحالة يف تخفيض هذا التأثري 
الس�لبي.من الطبيعي أن يس�بب أي نشاط 
يتعل�ق بالنظ�ر توت�ر العن، وعندم�ا يزداد 
النش�اط املبذول، يس�بب الص�داع وجفاف 
وإرهاق العين�ن وعدم وضوح الرؤية.وعند 
النظر إىل شاش�ة الكمبيوتر، يشعر البعض 

بعدم الراحة، ويطلق عىل هذا الشعور »توتر 
الع�ن الرقم�ي«، ويظهر بس�بب قلة رمش 
الع�ن عند العمل ع�ىل الكمبيوت�ر، ما يزيد 
من جفافه�ا وتوترها، بحس�ب األكاديمية 
األمريكي�ة لطب وجراحة العيون.ومن املهم 
إلراح�ة الع�ن تحويله�ا عن الشاش�ة وفق 
ل��20  الراح�ة  أي   ،»20-20-20« قاع�دة 
دقيقة من العمل والنظر إىل مواقع تبعد 20 

ق�دم )6 أمتار( مل�دة 20 ثانية.كما يس�اعد 
تخفيض درجة سطوع الشاشة عىل التقليل 
من توت�ر العينن. ويمكن اس�تخدام زجاج 
خ�اص يقل�ل م�ن انع�كاس الضوء.ويجب 
تجن�ب الجل�وس قريب�ا جدا من الشاش�ة، 
وينص�ح أطب�اء العيون بأن تك�ون الحافة 
العليا لشاشة الكمبيوتر دون مستوى النظر 

عىل بعد اليد املمدودة عن الوجه.

امنع طفلك من استخدام اهلاتف الذكي
ترب�ط الكثري م�ن األبحاث بن اس�تخدام 
الهواتف الذكية وظهور مشكالت يف الصحة 
العقلي�ة، إال أن دراس�ة جدي�دة اكتش�فت 
أس�وأ م�ن ذلك.ووف�ق ما ذك�رت صحيفة 
»إندبندن�ت« الربيطاني�ة، ف�إن اس�تخدام 
الهوات�ف الذكي�ة ق�د يع�ود بال�رر عىل 
األطفال، وبش�كل خاص عىل املستخدمن 
الذي�ن ال تتجاوز أعماره�م عامن.وتقول 
الدراس�ة، التي ن�رشت يف دوري�ة »تقارير 

الهات�ف  اس�تخدام  إن  الوقائ�ي«،  الط�ب 
لس�اعة واحدة فق�ط قد ي�ؤدي إىل إصابة 
الطف�ل واملراهق بخطر القل�ق واالكتئاب، 
باإلضافة إىل تقليل قدرته عىل ضبط النفس 
واالس�تقرار العاطفي.ووج�د باحث�ون أن 
املراهق�ن، الذي�ن ت�رتاوح أعماره�م بن 
14 و 17 س�نة، أكث�ر عرضة له�ذه اآلثار 
الس�لبية، مشريين إىل أن الس�لبيات تكون 
أسوأ حن يكون دماغ الطفل يف طور النمو 

والتطور.وتابع�وا »األطف�ال يف الحضان�ة 
باتوا يس�تخدمون بش�كل كب�ري الهواتف 
الذكية.. ه�ذا األمر قد يضعف قدرتهم عىل 
التحكم يف هدوئهم وأعصابهم مستقبال«.

كما أن األطف�ال الذين يرتاوح عمرهم بن 
11 و 13 س�نة، ويمضون س�اعة يف اليوم 
ع�ىل شاش�ات الهوات�ف، يفق�دن فرص�ة 
»تعلم أشياء جديدة«، أو بالتحديد يفقدون 

»فضول التعلم«، حسب الدراسة.

تقليل رسعة استنزاف بطارية اآليفون
يعاني الكثري من مس�تخدمي الهواتف الذكية من مش�اكل 
رسعة اس�تنزاف ش�حن البطارية، فبعد فرتة من استخدام 
الهات�ف تب�دأ املعان�اة م�ع البطاري�ة الت�ي ال ُتس�عف يف 
اإلستخدام اليومي للهاتف، ومن املعلوم أن الهواتف الذكية 
كله�ا تعمل ببطاريات الليثيوم أي�ون التي تقل قدرتها عىل 
تخزي�ن الطاق�ة مع تقدمه�ا يف العمر، وال ش�ك أن هواتف 
آيف�ون ه�ي أكثر الهوات�ف الذكية التي عانت من مش�اكل 

البطارية الفرتة األخرية.
حصل�ت هوات�ف آيف�ون ع�ىل تحديث�ن متتالي�ن لنظام 
التش�غيل آي أو إس هم�ا iOS 12 وiOS 12.1 الل�ذان كان 

لهما نصيب من مشاكل استنزاف البطارية.
فيما ييل عدة نصائح ُتساعدك عىل إصالح مشكلة استنزاف 

البطارية يف هواتف آيفون:
1- اخترب البطارية بنفسك:

إذا كان�ت صح�ة البطاري�ة جي�دة، فم�اذا يج�ب أن تفعل 
إلطال�ة عمرها وفرتة تش�غيلها؟ من املعل�وم أن البطارية 

تنس�تفذ الج�زء األكرب من طاقتها عندم�ا يكون الهاتف يف 
وضع االستخدام أي عندما تقوم بتشغيل بعض التطبيقات 
ع�ىل الهاتف بينم�ا تس�تنفذ البطاري�ة طاقة أق�ل عندما 

يك�ون الهاتف يف وضع االس�تعداد حي�ث ال يكون هناك أي 
تطبيق�ات يف وضع التش�غيل، ولك�ن قد يك�ون هناك أحد 
التطبيق�ات يعم�ل يف الخلفية ويس�تنزف البطارية بالرغم 
من وجود الهاتف يف وضع االستعداد مما يؤدي إىل استنزاف 

البطارية.
2- تجنب ارتفاع حرارة هاتف آيفون أثناء العمل

إذا الحظ�ت ارتفاع درج�ة حرارة هاتف آيف�ون بعد تثبيت 
إصدار نظام التش�غيل iOS 12، انتق�ل إىل إعدادات بطارية 
الجه�از وحدد أي تطبيق قد يكون الس�بب يف ذلك، واحذفه 

من جهازك.
Widgets 3- إيقاف الويدجيت

الويدجيت Widgets هي مجموعة من التطبيقات املصغرة أو 
املزايا املصغرة الخاصة ببعض التطبيقات، تتيح لك التحكم 
يف بع�ض مزايا التطبيقات من خالل مركز اإلش�عارات عىل 
أجهزة آبل، وذلك عن طريق الحصول رسيًعا عىل املعلومات 

يف الوقت املناسب من التطبيقات التي تفضلها.

ملاذا نضع الساعات يف اليد اليرسى؟
مل�اذا نض�ع الس�اعات يف اليد الي�رى؟ يعود ه�ذا التقليد إىل 
تفس�ري منطقّي بس�يط، وفقاً ل�»العربية ن�ت«، فالتصاميم 
األوىل كانت تحتاج إىل تدوير باليد، ولذلك كان من األس�هل أن 
تضعه�ا يف اليد الي�رى لتتمّكن من تدويره�ا باليد األخرى. 
وم�ا زالت هذه العادة س�ائدة حت�ى اليوم يف وق�ت أصبحت 
فيه معظم الس�اعات أوتوماتيكّية ولم تعد بحاجة إىل التدوير 

يدوياً.
مع ظهور الساعات الذكّية من األسهل لألكثرية التي تستعمل 

اليد اليمنى أن تضع الساعة يف اليد اليرى.
وتلع�ب املهنة وأس�لوب الحياة دوراً أساس�ياً أيض�اً يف ارتداء 
الساعة باليد اليرى أو اليمنى، فبعض املهن اليدوّية تفرض 

اختيار يد معّينة دون األخرى.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
x 6 عدد عيش توست )محمص(

x 4 عدد خيار )مخلل مقطع صغري(
x 3 عدد بيضة )مسلوقة(

x 2 عدد مايونيز
x 1 رشة فلفل اسود مطحون )أو حسب الرغبة(

x 1 عدد بطاطس )صغرية مسلوقة ومهروسة(
x 1 معلقة كبرية عصري ليمون

½ x معلقة صغرية ملح )أو حسب الرغبة(
الخطوات:

نفصل صفار البيض عن البياض.
ىف وعاء نضع صفار البيض ونهرسة ناعم ونخلط معة املايونيز.

نقطع بياض البيض صغري جدا.
نضيف بياض البيض والخيار املخلل لصفار البيض ونقلبة جيدا ثم 

يتبل بامللح والفلفل ثم نضيف عصري الليمون .
نح�ر رشائح التوس�ت ونضع باملعلق�ة جزء من خلي�ط البيض 
ويف�رد جيدا ثم نض�ع فوقة رشيحة توس�ت اخر ثم يق�دم بالهنا 

والشفا.

ساندويتش بيض باملايونيز
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الصناعات الكهربائية يعلن تسمية 
مدرب جديد لفريقه الكروي

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعل�ن ن�ادي الصناع�ات الكهربائي�ة الري�ايض، اليوم 
الس�بت، تس�مية مظفر جبار مدرباً للفريق الكروي يف 

منافسات املوسم الجاري.
وقال النادي يف بيان رس�مي اليوم إن » ادارة الصناعات 

س�مت املدرب مظفر جبار مدربا لفريقها الكروي مع 
اإلبقاء عىل الجهاز الفني املساعد، حيث سيقود الفريق 

بعد مباراة الكرخ«.
يشار إىل أن جبار قدم استقالته من تدريب نادي النجف 
بس�بب تراجع نتائج الفريق واحتالل�ه املركز األخري يف 

الدوري املمتاز.

صالح خيفي طموحه الشخيص وحيلم 
بإهناء السنوات العجاف

بايرن ميونخ يكشف عن أرباح قياسية

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد محمد صالح نجم ليفربول، أن هدفه يف املوس�م الحايل، 
ه�و قي�ادة الري�دز للف�وز بالبط�والت، وإنهاء 6 س�نوات 

عجاف، مرت دون بطولة للريدز.
وقال صالح يف ترصيحات لش�بكة »سكاي سبورت« اليوم: 
»ه�ديف يف املوس�م امل�ايض كان لي�س فقط تحطي�م الرقم 
القي�ايس يف ع�دد األه�داف، ولك�ن أيًضا الف�وز بيشء مع 
الن�ادي، اقرتبنا من ذلك بدوري أبط�ال أوروبا، ولكن هذه 

هي كرة القدم وعلينا تقبل النتائج«.
وأض�اف: »ه�ذه امل�رة ال اس�تطيع أن أكش�ف ع�ن هديف 

الش�خيص، ولك�ن األه�م اآلن ه�و الف�وز ب�يشء للنادي، 
س�يكون أمرا رائ�ع للفريق ولن�ا كالعب�ن، أن نحقق حلم 

املدينة والجماهري«.
واس�تطرد »أعتق�د أننا نس�تطيع ذلك يف املوس�م الحايل«.

وكان آخ�ر تتويج للريدز، يف 2012، عندم�ا انترص الفريق 
عىل كارديف سيتي بركالت الرتجيح، يف نهائي كأس رابطة 

املحرتفن اإلنجليزية.
واح�رز صالح 9 أه�داف مع ليفربول خالل املوس�م الحايل 
بجمي�ع املس�ابقات، وإذا س�جل ثنائي�ة أم�ام إيفرتون يف 
ديربي مريسيسايد، سيكون أرسع العب يصل إىل 50 هدفا 

يف الدوري اإلنجليزي مع ليفربول.

             بغداد/ المستقبل العراقي

يعاني بايرن ميونخ داخل امللعب، هذا املوس�م، 
لكن�ه يظل قوًيا خارجه، وفًقا ألرقام ظهرت يف 
اجتماعه الس�نوي، اليوم الجمعة.وكان النادي 
ق�د أكد م�ن قب�ل، أنه س�جل رقما قياس�يا يف 
دورة رأس امل�ال، وصل إىل 4ر657 مليون يورو 
)4ر743 ملي�ون دوالر(، مقاب�ل أرباح وصلت 

5ر29 ملي�ون يورو، يف موس�م 2018/2017.
رأس  دورة  كان�ت   ،2017/2016 موس�م  ويف 
مال بايرن ميونخ 5ر640 مليون يورو، وحقق 
الن�ادي أرباح�ا قياس�ية، بلغ�ت 2ر39 مليون 
يورو.وكان هناك رقًما قياسًيا آخر، هذا املوسم، 
حي�ث بلغ�ت العضوي�ة ذروته�ا ب��291 ألًفا، 
ليحافظ بايرن ع�ىل مكانته، كأكرب ناٍد ريايض 
يف العالم. وقال يان-كريس�تيان دريسن، نائب 

رئي�س املجلس، يف بي�ان: »بايرن يقف عىل 
أس�س متينة«.وأضاف: »الزيادة اإلضافية 

بالقي�ام  لن�ا  املالي�ة، تس�مح  الق�وة  يف 
باالستثمارات الرضورية يف الفريق األول، 
ليظل منافس�ا يف مس�توى النخبة لكرة 
الق�دم األوربي�ة، يف املس�تقبل«.وأفادت 
تقاري�ر ب�أن االحتياطي امل�ايل، وصل إىل 

4ر456 مليون يورو.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أب�دى عمالق إس�باني، رغبت�ه يف التعاقد 
م�ع البلجيكي الش�اب ثورج�ان هازارد، 
صاح�ب ال��25 ربيًع�ا، العب بوروس�يا 

مونشنجالدباخ األملاني.
ووفًق�ا مل�ا ذكرت�ه صحيف�ة »س�بورت 
بيلد« األملانية، ف�إن أتلتيكو مدريد يراقب 
ع�ن كث�ب، ش�قيق إيدي�ن ه�ازارد العب 
تشيليس، والذي يقدم مع مونشنجالدباخ 
حت�ى اآلن أفضل مواس�مه ع�ىل اإلطالق. 
م�ع  مب�اراة   14 ثورج�ان  وخ�اض 
فريقه هذا املوس�م، سجل فيها 11 

هدف�ا، وصنع 6 أخ�رى، ولفت هذا التألق 
انتباه العديد م�ن األندية األوروبية، علًما 
بأن�ه يمل�ك عق�ًدا م�ع الفري�ق األملاني، 
ينته�ي يف صيف 2020. وتش�ري صحيفة 
»مون�دو ديبورتيف�و« اإلس�بانية، إىل إن 
كًل من إش�بيلية وفالنس�يا، يريدان أيًضا 
التعاقد مع الالع�ب البلجيكي الدويل، عىل 
الرغم من أن اهتم�ام أتلتيكو بالبلجيكي 
يع�د األقوى.ووص�ل ثورجان ه�ازارد إىل 
بوروس�يا مونش�نجالدباخ يف عام 2015، 
حي�ث اش�رتاه الن�ادي األملان�ي مقابل 8 
مالين ي�ورو، بينما تبلغ قيمت�ه الحالية 

25 مليونا.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

قدم مانشس�رت يونايتد اإلنجليزي، عرًضا ضخما من أجل 
التعاقد مع السنغايل كاليدو كوليبايل، مدافع نابويل.

وبحس�ب صحيف�ة »كوري�ري ديلل�و س�بورت«، ف�إن 
مانشس�رت يونايت�د ع�رض 103 مالين ي�ورو، من أجل 
ضم كوليبايل، خاصة يف ظل اإلعجاب الشديد من جوزيه 
مورينيو، م�درب الش�ياطن الحمر، بالالع�ب منذ فرتة 

طويلة.
وأش�ارت إىل أنه رغم املكاس�ب الهائلة املنتظرة من وراء 
الصفقة، إال أن عرض اليونايتد قوبل بالرفض من قبل 
أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابويل. وانضم كوليبايل 
إىل صفوف ناب�ويل يف عام 2014 قادًما من جينك، يف 

صفقة بلغت قيمتها 8 مالين يورو فقط.
وأوضحت الصحيفة أن الس�لطة التفاوضية بن 
أي�دي النادي، يف ظ�ل إلغاء ال�رط الجزائي من 
عقد الالعب، بعدما جدد عقده يف األشهر القليلة 

املاضية حتى عام 2023.
ونوه�ت الصحيفة ب�أن كوليبايل يس�تحق رقًما 
قياس�ًيا بالفعل، كونه من وجه�ة نظرها أفضل 
مدافع حالًيا، مس�تدلة بالهولن�دي فريجيل فان 
دي�ك، مدافع ليفربول، الذي انتقل للريدز، وأصبح 

املدافع األغىل يف التاريخ.

هازارد الصغري عىل رادار 
عمالق إسباين

نابويل يرد عىل عرض مانشسرت 
يونايتد اخليايل

      المستقبل العراقي / وكاالت

زالت�ان  الس�ويدي  كش�ف 
ل�وس  مهاج�م  إبراهيموفيت�ش، 
األمريك�ي،  جاالك�يس  أنجل�وس 
برش�لونة  ع�ن  رحيل�ه  كوالي�س 
اإلسباني، ورفضه االنضمام ملانشسرت 

سيتي.

إىل   2009 ع�ام  صي�ف  يف  زالت�ان  وانتق�ل 
برش�لونة، ولكنه قىض معه موس�ًما واحًدا 
جواردي�وال،  بي�ب  يطل�ب  أن  قب�ل  فق�ط، 
مدرب البارس�ا وقتها من إدارة النادي بيعه 
ب�أي ثم�ن، لينتق�ل بعده�ا إىل مي�الن ع�ىل 
س�بيل اإلعارة قب�ل أن يحص�ل عليه األخري 
بصورة نهائية. ون�رت صحيفة »ذا صن« 
الربيطاني�ة، مقتطف�ات م�ن كت�اب زالتان 
الجدي�د، حيث أك�د أنه رفض يف تل�ك الفرتة 

االنضمام ملانشسرت سيتي.
وق�ال النج�م الس�ويدي يف كتاب�ه: »عقدنا 
اجتماعا مع ساندرو روسيل )رئيس النادي 
الس�ابق(، كان جيًدا وصادًق�ا، وأخربني أن 

جوارديوال يريد بيعي بأي ثمن«.
وأضاف: »قال يل إنه يمكنني أن أختار النادي 

الذي أريده، وهم سيتصلون به ليعرضونني 
عليه، فأخربته بأنني لم أكن أرغب يف الرحيل، 
ويف مرحلة ما سألوني عن مانشسرت سيتي، 

وهل يمكن أن يكون خياًرا بالنسبة يل«.
وتاب�ع: »قل�ت له�م إنن�ي لس�ت مهتًما به 
عىل اإلط�الق، كانت تلك نهاي�ة األمر لكنني 
اكتش�فت الحًق�ا أنه�م وافق�وا ع�ىل بيعي 
ملانشس�رت سيتي دون معرفتي، وكان الثمن 
أعىل م�ن ذل�ك الذي رحل�ت ب�ه إىل ميالن«.

وأكم�ل: »أعطيتهم إجاب�ة يف النهاية، وقلت 
لهم حس�ًنا هن�اك ن�اٍد واحد أعت�ربه مهًما 
بالنسبة يل، وهو ريال مدريد«. وأردف: »قال 
يل روسيل فوًرا هذا لن يحدث، يف هذه الحالة 
يمكنك البقاء، افعل ما تريده مع جوارديوال 

لكنني لن أتصل بريال مدريد«.

إبراهيموفيتش: طلبت من برشلونة االنتقال إىل ريال مدريد

            المستقبل العراقي / متابعة
 

قب�ل 20 عام�ا، تربع املنتخ�ب الفرنيس عىل 
قمة العالم، بإنجاز اس�تثنائي حققه املدرب 
إيميه جاكيه، بقيادة الديوك للتتويج بكأس 
العال�م ألول م�رة يف تاريخه�م، بالفوز عىل 
الربازي�ل بثالثي�ة دون رد، يف ملع�ب س�ان 
دونيه.فف�ي ليل�ة 12 يوليو/ تم�وز 1998، 
س�لم الرئيس الفرنيس األسبق جاك شرياك، 
كأس البطولة للقائد ديديه ديش�امب، املدير 
األزرق.وبعده�ا  للمنتخ�ب  الح�ايل  الفن�ي 
بعام�ن، صعد ديش�امب مج�ددا إىل منصة 
التتويج يف 2 يوليو/ تموز 2000 برفع كأس 
أوروب�ا يف مدين�ة روت�ردام، بع�د الفوز عىل 
إيطاليا 2-1 بالهدف الذهبي يف مباراة مثرية.

تحقق اإلنجاز األوروب�ي حينها تحت قيادة 

م�درب آخ�ر، هو روجي�ه لومري، 
إال أن ديش�امب يطمع يف إعادة 
كتاب�ة التاري�خ م�ن جديد بعد 
مرور 20 عاما. كون ديشامب 
فريق�ا يض�م مجموع�ة من 
املواهب الش�ابة، ال يتجاوز 
س�ن أبرز نجومه حاجز 25 
عاما، مث�ل رباع�ي الدفاع 
صامويل أومتيتي، رافائيل 
ف�اران، بينجامن بافارد 
هريناندي�ز  ول�وكاس 
إضاف�ة إىل ب�ول بوجبا، 
عثم�ان ديمب�ي، نبي�ل 
فق�ري، عثم�ان ديمبي، 
توماس ليمار والجوهرة 

الواعدة كيليان مبابي.
وبجيل أك�رب قليال تواجد 
أنطوان جريزمان، نجولو 
كانتي وستيفان نزونزي، 
إضاف�ة إىل عنارص قليلة 

ال�30  تجاوزت حاج�ز 
عاما مثل قائد الفريق 
وح�ارس املرم����ى 
لوري��س،  هوج��و 

عادل رام�ي وأوليفيه 
جريو. به�ذه الكتي��بة 

توج ديشامب بطال للعالم الصيف املايض يف 
روس�يا، ليحقق هذا اإلنجاز كالعب ومدرب، 
ويتطل�ع لتك�رار إنج�از آخر بع�د عامن يف 
بطولة كأس األمم األوروبية )يورو 2020(.

وُتق�ام قرعة تصفيات كأس األمم األوروبية 
2020، ظهر غد األحد، يف العاصمة األيرلندية 

دبلن.

إنجاز اجليل الذهبي يغري كتيبة 
ديشامب

            المستقبل العراقي / متابعة
 

رفض نادي تش�يليس اإلنجليزي، عرًضا من نظريه 
برش�لونة اإلس�باني، للحصول ع�ىل خدمات العب 

البلوز، خالل فرتة االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وقالت صحيفة »مريور«، إن تش�يليس رفض عرًضا 
من برش�لونة، لض�م مدافعه الدنمارك�ي أندرياس 

كريستنسن، خالل املريكاتو الشتوي املقبل.
ويتطل�ع برش�لونة للتعاق�د م�ع مداف�ع جدي�د يف 
الفرتة املقبل�ة، لتعويض غي�اب الفرنيس صامويل 

أومتيت�ي، ال�ذي م�ا زال يعان�ي م�ن إصابة يف 
ركبت�ه الي�رى. وح�اول برش�لونة، التعاقد 
م�ع املدافع الدنماركي الش�اب من تش�يليس، 
خاصة أنه أعرب مؤخرًا أنه ال يش�عر بالرضا 
بسبب قلة خوض املباريات تحت قيادة املدرب 

ماوريسيو ساري.
ويسعى برش�لونة، للحصول عىل مدافع جديد 

للفريق الكتالوني، خالل فرتة االنتقاالت الشتوية 
املقبل�ة، لحن التعاقد الصي�ف املقبل مع الهولندي 

ماتياس دي ليجت من أياكس.

تشيليس يرفض عرض برشلونة
             بغداد/ المستقبل العراقي

هورس�ت  األملان�ي  الداخلي�ة  وزي�ر  أب�دى 
زيهوف�ر، ترحيب�ه بفكرة طلب اس�تضافة 
دورة األلع�اب األوملبية لعام 2032، يف والية 

شمال الراين فيستفاليا.
وق�ال زيهوفر، يف كلم�ة للجمعية العمومية 
التح�اد الرياض�ات األوملبي�ة األملان�ي اليوم 
السبت يف دوسلدورف، إن تقديم ملف أملاني 

لطلب استضافة األوملبياد سيكون أمرًا جيًدا، 
وطالب »بمفهوم حكيم ومدروس«.

وأضاف زيهوفر، أنه يفرتض مواصلة تطوير 
إس�رتاتيجية طل�ب اس�تضافة الفعالي�ات 
الرياضي�ة الك�ربى، وبعدها تأتي املنافس�ة 
عىل اس�تضافة األلعاب األوملبي�ة. وبدالً من 
الرتكيز عىل مدينة واحدة، ينتظر أن يتضمن 
طلب أملانيا الس�تضافة أوملبياد 2032، رؤية 
إلقام�ة الفعاليات يف مواق�ع مختلفة بوالية 

ش�مال الراين فيس�تفاليا، وغريها يف أنحاء 
أملانيا.

كانت آخر مرة احتضنت فيها أملانيا األلعاب 
األوملبي�ة، يف نس�خة ميون�خ 1972، لك�ن 
مساعيها الحتضان الدورة بعدها يف كل من 
برلن، واليبزيج، وهامبورج، باءت بالفشل. 
وتقام نسخة 2020 من األوملبياد يف العاصمة 
اليابانية طوكيو، ونس�خة 2024 يف باريس، 

و2028 يف لوس أنجلوس.

وزير داخلية أملانيا يدعم طلب استضافة أوملبياد 2032

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

اعت�رب االتحاد الدويل لكرة الق�دم )فيفا(، أن الظروف 
كأس  نهائ�ي  إي�اب  بمب�اراة  املحيط�ة  الخاص�ة 
وب�وكا  بلي�ت  ريف�ر  ب�ن   ،2018 ليربتادوري�س 
جوني�ورز، أدت للموافق�ة ع�ىل ق�رار إقامة هذا 
اللقاء بمدريد، يف التاس�ع من ديس�مرب/كانون 
أول الج�اري، ببلد ليس عض�وا يف اتحاد اللعبة يف 

أمريكا الجنوبية.
وأوض�ح متح�دث من فيف�ا أن�ه »وفق�ا للمادة 
71 )الفق�رة الرابع�ة( م�ن لوائ�ح الفيف�ا، ومع 
األخ�ذ بعن االعتب�ار الظروف الخاص�ة املحيطة 
بهذه املس�ألة، وافق مجلس االتح�اد الدويل لكرة 
الق�دم عىل إقامة مب�اراة اإلياب م�ن نهائي كأس 
ليربتادوريس عىل ملعب سانتياجو برنابيو )معقل 

ريال مدريد( يف العاصمة اإلسبانية«.
وأض�اف املص�در أن هذا الق�رار »جاء بع�د أن تعذر إقامة 
املباراة يف تاريخها األصي الذي كان محددا يف 24 نوفمرب/

تري�ن ثان، ألس�باب ذات طبيعة غري رياضي�ة، وبعد أن 
اتخ�ذ كونميبول قرار إقام�ة اللقاء ع�ىل أرض محايدة«.

لذلك، فإنه »عقب تقييم العديد من الخيارات، تقرر بشكل 
اس�تثنائي أن تقام املباراة ع�ىل أرض تابعة التحاد وطني 
غري عض�و يف الكونمبي�ول، ووق�ع االختيار ع�ىل االتحاد 

اإلسباني لكرة القدم«.
وبعدها، بحسب متحدث الفيفا، »وافق االتحادان األوروبي 
واألرجنتين�ي للعبة، يف ظ�ل هذا املوقف االس�تثنائي، عىل 

إقامة املباراة عىل ملعب سانتياجو برنابيو يف مدريد«.
وكان اللق�اء تم تأجيله عقب اعتداء مش�جعي ريفر بليت 
عىل الحافلة التي كانت تقل العبي بوكا جونيورز إىل ملعب 

مونيمونتال، ما أدى إىل إصابة بعضهم.

فيفا يربر إقامة السوبر كالسيكو يف سانتياجو برنابيو
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

أماني عّياد الحقوقي ماجد الحسناوي
كان يل يف لندن صديقة وزوجها مرصيان شديدا االلتزام. وكانا يترضران 
بش�دة من مش�اهد الع�ري والحميمية يف الش�وارع والحدائق ووس�ائل 
املواصالت. وكان هذا هو سبب الفراق النفيس بينهما وبني البلد طوال فرتة 
إقامتهما الطويلة فيها..  يف السكن، وقع حظ صديقتي يف جارة إيطالية 
من جنوة. يف البداية توجس�ت من جرية األجنبية، بالذات والشقتان لهما 
ما يش�به الرشفة الخلفية املشرتكة، لكنها مع الوقت والتعارف اطمأنت 
وش�عرت بقرب الثقافة اإليطالية املتوسطية لنا. فالسيدة »حشمة« وال 
تظهر بطنها وساقيها يف عز الشتاء كاإلنكليز »الوقحني«. بل كانت كثريا 
ما تغطي رأس�ها يف الش�ارع بش�ال الرقبة من باب طلب الدفء، فيبدو 
كالحج�اب. وكانت صديقت�ي تضحكني حد البكاء وه�ي تعلق عىل ذلك 
فيما بيننا بمثل: »س�بحان الله! شوفِت الحجاب عليها جميل ازاي! ربنا 
يهديها للحق يا رب«. وكانت تشري بعد ذلك اللتزام الكاثوليك مقارنة بما 
ت�راه من »بالوي مالهاش ِملة« هنا يف إنكل�رتا. وبدا يل أن عقلها الباطن 
كان يدفعه�ا للتقرب من اإليطالية والتودد لها ش�يئا فش�يئا عىل أمل أن 
تدخل يف اإلس�الم مثال! فوجدتها تتبادل معها وصفات الطبخ، وتحرص 
عىل إهدائها عجينة الطعمية املرصي بدعوى أن فالفل الحمص الشامية 
الت�ي تمأل األس�واق ال تكافئ روع�ة طعميتنا، وتعلمه�ا بعض الكلمات 
العربية، وتشكر يف نظافتها وتهويتها لبيتها مثلنا.. فهي ُتخِرج »الَفرش« 
للش�مس وال ترتكه »يكمكم« كاإلنكليز »البغيضني املكمكمني«، وتطري 
عىل حس�ن تأديبها لصغريها. »مش زي اإلنكليز قالالت الحيا«. وعرفت 
منها أن اإليطالية حامل يف ش�هورها األوىل، وكانت متحمسة ملساعدتها 
بكل طريقة، حت�ى إنها أخربتها عن »املغات« كرشاب فرعوني س�حري 
لتغذي�ة املرضع بعد الوالدة، وبدأت تفكر فيمن يحمله لها من مرص لكي 
تع�ده لها مع اقرتاب موعد والدتها! وهك�ذا ظلت يف اقرتابها من جارتها 
حتى انقىض الش�تاء اإلنكليزي الكئيب وبدأ الصيف. والحظنا أن السيدة 
اإليطالي�ة تتخفف من حش�متها تدريجيا بفعل الج�و، وكانت صديقتي 
تمتنع عن التعليق عىل ذلك ولس�ان حالها ينبئ ببعض االس�تياء وخيبة 
األمل. إال أن ظني أنها تشبثت بالرجاء يف هداية الطليانية برغم كل يشء. 
فق�د قضت ش�هوراً طويلة من الصحب�ة والجهد، ولن تف�رط يف هدفها 
الس�امي ملجرد ارتداء الس�يدة للش�ورتس! كما أن الدعوة لله تحتاج إىل 
الِحل�م والصرب وإرخاء حبال الود والتفه�م حتى يدخل املطلوب لحظرية 
الدين طوعا ال كرها.. هكذا ظننتها تفكر. حتى جاء اليوم الصيفي الذي 
وجدته�ا فيه تأتيني س�اخطة تلعن الغربة و«العيش�ة يف ب�الد الكفار«. 
وملا ذكرُت لها الجارة اإليطالية الكاثوليكية املحافظة كاس�تثناء واجب، 
اس�تعاذت بغضب مشرية أن »املواكيس كلهم زي بعض«!، وعرفت منها 
أنها نفض�ت يدها من األجانب تماما، وأنها تيقنت من أن »االنحراف« يف 
دمه�م وال عالج له عندما خرج�ت إىل رشفتها ذلك الصباح لتجد كاتريينا 
اإليطالي�ة التي ظنتها عاقلة وعفيف�ة وهي ترتدي لباس بحر من قطعة 
واحدة، وتتمدد عىل أرضية الرشفة بمنتهى األريحية واالنس�جام، رافعة 
س�اقيها ألع�ىل مفتوحتني ومس�تندتني إىل س�ور الرشفة يف مش�هد بدا 

لصديقتي الساذجة إباحياً لدرجة ألجمتها عن النطق!

ان الش�عو باملس�ؤولية ه�ي املحطة الت�ي يتم االنط�الق منها 
للتعبري عن املواطنة واملس�اهمة يف بن�اء املجتمع وحماية امنه 
واملس�ؤولية ال يحدده�ا الدور املناط للمس�ؤول ب�ل يتعداه اىل 
دور اي ف�رد يف املجتمع ألنه احد مقومات املواطنة واهم ركائز 
التطوي�ر والتعب�ري ع�ن هويتها والتص�دي للتحدي�ات الكربى 
فاملواطن الذي ينبه عن الخلل يرى ذلك من مس�ؤوليته فأسهم 
بش�كل فاعل يف املعالجة وه�ذا دليل عىل اصال�ة وصدق فأمن 
املجتم�ع حصيلة تفاعل بني املواطن والدولة فالس�لوك اليومي 
الصحيح يعد مس�اهمة فاعلة يف بن�اء املجتمع والدليل االلتزام 
بالقان�ون واحرتامه وان حالة الوعي باملس�ؤولية ال تأتي دون 
باعث وتحريض مكامن االبداع سواء كانت تربوية او اقتصادية 
او اعالمي�ة والبد لهيئ�ات الدولة دعم هذا الش�عور الذي يصب 
باتجاه دعم االس�تقرار وان البيئة املنظمة تفرز انسانا منظما 
البد تكوين هذه البيئة من خالل املساهمة الجماعية ألن املناخ 
النظي�ف يرف�ض وجود ممارس�ة فاس�دة واملوق�ف الجماعي 
يرفض اية حالة ش�اذة فالفرد يف املعم�ل او الحقل او الجامعة 
عندما يدرك ان اية اساءة ترض باالخرين ومن ثم تمس مصلحته 
فالوع�ي بالتاريخ والوعي بالقيم واملبادئ والوعي باملس�ؤولية 
م�ؤرشات البيئ�ة الوطنية وال تع�رب عن نفس�ها دون تضحية 
تحتاجها لبناء الوطن من خالل الصرب والتحمل ومواجهة الخلل 
مهما كان نوعه ويبقى جدارا واقيا لألمن الوطني وس�دا بوجه 
كل طام�ع للني�ل من بلدن�ا فالرتبية االخالقية س�تحافظ عىل 
نهوض املجتم�ع وتعزز أمنه واس�تقراره فالرضورة االهتمام 
بالنشئ الجديد وفق قواعد ومناهج ملواجهة االنحراف لتحطيم 
بني�ة املجتمع وه�ذه الظواهر الس�لبية ولي�س يف صلب عمل 
االجه�زة االمنية للتصحي�ح وانما مس�ؤولية االجهزة الرتبوية 
ألن االخفاق يف الرتبية يعني توليد العنارص السلبية اىل املجتمع 
ويبق�ى حتى لو حاولت االجهزة االمنية لتحجيم هذه الظواهر 
الش�اذة فاالجي�ال املحصن�ة مهيئ�ة ملواجه�ة اي خط�ر يهدد 
املجتم�ع م�ن الداخل والخ�ارج وخلق ش�باب ذو طاقة فاعلة 
لحماي�ة امن البلد وذات وعي وطني واخالق�ي وتعميق القدرة 
عىل تجاوز الظروف الصعبة وترسيخ الفضيلة وتحجيم الرذيلة 
وتشجيع املمارسات االيجابية والقدرة عىل ادراك مفهوم االمن 
املجتمع�ي وتعمي�ق روح القي�م البناءة كالتعاون والش�جاعة 
واالمان�ة والنزاهة وهذه تعزز العنرص الفاعل اجتماعيا وبذلك 
تغلق الباب امام االعداء وبالتايل يتحمل الفرد مس�ؤولية اتجاه 

الوطن .

شمس	للبامبينو!	دور	املواطنة	املسؤولة	

البصرة / المستقبل العراقي

لق�د اثبتت الكفاءات العلمية العراقية علو كعبها يف جميع 
االختصاص�ات التي تخدم االنس�انية ،  وها هي جامعات 
ومؤسس�ات  ومش�ايف العالم تعج باملئات  م�ن الكفاءات 
الطبية والهندسية والرياضية والفنية واالقتصادية ، التي 
جس�دت ابداع وعبقرية االنسان العراقي  عىل مر العصور 
واألزم�ان ...واليوم وقفتنا س�تكون مع الكف�اءة العلمية 
الطبي�ة االس�تاذ الدكتور مرت�ىض محمد صالح املس�افر 
اس�تاذ واستشاري الجراحة  البولية يف كلية الطب جامعة 
الب�رصة ومستش�فى الب�رصة التعليمي ال�ذي يعد كفاءة 
متمي�زة اثبت�ت وجوده�ا يف املؤتم�رات العلمي�ة والطبية 
العاملي�ة فلقد كانت له مش�اركة متمي�زة يف املؤتمر الدويل 
التاسع والعرشين للجراحة الناظورية  املتطورة للمسالك 
البولي�ة يف موس�كو للفرتة من 5 � 7 ترشي�ن االول الحايل 
وذلك ببوس�رتين ت�م القائهما  حول العالج�ات الجراحية  
املختلفة لحىص املس�الك البولية وعمليات تصنيع املجرى 
الب�ويل حي�ث كان املمثل الوحي�د للعراق يف ه�ذه الفعالية 

العلمية الكبرية فضال عن مشاركة عربي اخر فقط.
وق�د نرشت له جري�دة الجمعية الدولية للمس�الك البولية 
لشهر ترشين الثاني الحايل ، كونه احد الباحثني االساسيني 
يف بحث دويل ودراسة عاملية كبرية حيث ساهم هذا االنجاز 
برفع اس�م الع�راق عاليا اضافة اىل جامع�ة البرصة حيث 

ج�رى تصنيف مرك�ز الب�رصة للجراحة البولي�ة من بني 
افضل عرشة مراكز مشرتكة يف هذه الدراسة.

ويف ذات السياق فان للربوفيسور االستاذ الدكتور مرتىض 
املس�افر مش�اركات اخ�رى يف املؤتمرات العلمي�ة الدولية 
منه�ا ، مش�اركته كباحث وم�درب يف ورش  عمل طبية ، 
وارشاف�ه ع�ىل جلس�ات علمي�ة يف املؤتم�ر االول لجامعة 
أغاخان  يف كراتيش / باكس�تان للف�رتة من 2 �4  ترشين 
الثان�ي الح�ايل حيث الق�ى بحوث�ا علمية ح�ول عمليات 
تصني�ع املجرى البويل للح�االت املعقدة والخ�ربة املعتمدة 

يف عملي�ات  ناظور الحالب ، وقد كان املش�ارك الوحيد من 
الع�راق يف ه�ذه الفعالي�ة العلمية الكب�رية ، وانطالقا من 
مسؤوليته االخالقية والعلمية والطبية فقد سبق للدكتور 
املس�افر ان حذر من تنامي االصابات بحىص املسالك لدى 
اهايل الجنوب، مبينا ان االصابات تصل اىل نس�ب قد تكون 

هي األوىل عىل باقي االمراض املنترشة.
وقال املس�افر ان نس�بة املراجعني بأمراض حىص املسالك 
تصل اىل اكثر من 65%، وهي نس�بة تتصدر باقي االمراض 
يف العي�ادات الخاص�ة او املستش�فيات الحكومي�ة أو يف 

العيادات االستشارية.
وأكد انها نس�بة كبرية واليس�تهان بها، وتعود اىل اس�باب 
مختلف�ة منها ارتفاع درج�ات الحرارة الت�ي يتعرض لها 
االهايل خاصة يف املنطقة الجنوبية، والتي تصل اىل اكثر من 
45 وأحيانا 50 مئوية، وبالتايل تؤدي تلك الحرارة املرتفعة 
اىل جفاف بالجسم وترسب االمالح يف الكليتني لتنتج عنها 

اصابات بحىص املسالك.
واشار اىل أن اسباب االصابات ايضاً تعود اىل التغري الحاصل 
لدى املواطنني يف طبيعة تناولهم لألطعمة وإقبالهم الكبري 

ع�ىل اللحوم الحم�راء والبقوليات، والتي تؤدي اىل ترس�ب 
االمالح يف املس�الك ايضاً، عالوة ع�ىل االكثار يف تناول ملح 
الطعام والطماطم ومأكوالت اخرى هي بدورها ايضاً تزيد 

من تلك الرتسبات.
ولف�ت املس�افر اىل أن تل�ك الكثري م�ن املواطن�ني اصيبوا 
بالرسطان يف اآلونة األخرية، بسبب بقاء الحىص التي تؤدي 
اىل التهاب�ات مزمن�ة ومن ثم تحوله�ا اىل رسطان الكىل او 
الربوس�تات او املثانى، فضالً عن انتشار واسع لإلصابات 

بالرسطان ألسباب أخرى منها الوراثية.
كما سبق  ان شارك االستاذ الدكتور مرتىض محمد صالح 
املس�افر استش�اري املس�الك البولية بدعوة من الجمعية 
االيرانية الناظورية باملؤتمر الدويل التاسع لجراحة املسالك 

البولية .
وق�ال املس�افر لق�د ترشفنا بدع�وة من قب�ل الجمهورية 
االس�المية للمش�اركة يف هذا املحف�ل الدويل لنمث�ل بلدنا 
ومحافظتنا البرصة العزيزة ، حيث ش�اركنا ببحث علمي 
يخت�ص بعمليات قش�ط الربوس�تات بالناظور ، مش�ريا 
اىل ان املش�اركة كانت فاعل�ة من عدد من البل�دان ومنها 
تركي�ا والربتغال وبريطاني�ا والكويت والهن�د حيث تمت 
مناقش�ة الكث�ري من االم�ور الطبي�ة والعلمي�ة من حيث 
تدريب طلبة الدراسات العليا عىل وفق املستحدثات الطبية 
العاملي�ة الحديث�ة النظرية والعملية.تحي�ة تقدير واعتزاز 

للربوفيسور املسافر ولكل املبدعني يف وطننا الحبيب.

الربوفيسور	االستاذ	الدكتور	مرتضى	املسافر
ابن	البرصة	البار	...	وممثل	العراق		يف	املؤمترات	العلمية	الكربى

اشرف  على جلسات علمية يف املؤمتر االول جلامعة أغاخان  يف كراتشي وشارك بالعديد من احملافل الدولية

كيف	تعيد	اإلحساس	بالشم	بعد	فقدانه؟
تمك�ن العلماء من تطوير طريقة 
جدي�دة تعتم�د وض�ع األقط�اب 
الكهربائي�ة داخ�ل فتحات األنف، 
يمكن أن تعيد اإلحس�اس املفقود 
عىل  الق�درة  بالروائح.وس�تكون 
اس�تعادة حاس�ة الش�م بمثاب�ة 
اخرتاق علمي بالنس�بة للماليني، 
حي�ث تق�در األرق�ام أن 5% م�ن 
الن�اس غري قادرين ع�ىل معالجة 

الروائح.
مستش�فى  يف  العلم�اء  واخت�رب 
»ماساتشوس�تس« للعني واألذن، 
وهو مستشفى تعليمي يف جامعة 
هارف�ارد، الطريق�ة الجديدة عىل 
5 م�رىض، تمكن�وا بالفع�ل م�ن 

الشم، وكانت هذه املرة األوىل التي يتم فيها 
تحفيز هذا الشعور لديهم. ويعتقد العلماء 
أن النتائج التي توصل�وا إليها، تفتح الباب 
أم�ام زرع قوقعة لألنف. وركز العلماء عىل 
البصلة الشمية، حيث تتم معالجة الروائح 

يف الدم�اغ، وم�ن خ�الل وض�ع األقط�اب 
الكهربائي�ة يف األنف، ت�م تحفيز األعصاب 
يف البصلة الش�مية، ثم إرسال املعلومات إىل 
املناط�ق العميقة يف الدماغ، املس�ؤولة عن 
الش�م. ويمكن عالج بعض ح�االت فقدان 
الش�م ع�ن طري�ق معالج�ة الس�بب، مثل 

معالجة الجيوب األنفية أو منعها 
م�ن الت�ورم، حي�ث يت�م إعاق�ة 
املمر األنفي وال تص�ل الرائحة إىل 
الدماغ.ويف الحاالت األكثر تعقيدا، 
قد يت�رضر األنف الحيس بس�بب 
بف�ريوس  أو  ال�رأس  يف  إصاب�ة 
أو الش�يخوخة، م�ا قد ي�ؤدي إىل 
حدوث فق�دان كامل للرائحة، وال 
توجد حالي�ا أي عالجات مؤكدة، 
ولك�ن الدراس�ة الجدي�دة تثب�ت 
وج�ود خيارات يف األفق، قد تنجح 
يف السنوات املقبلة. وقال الدكتور 
إريك هولربوك، رئيس قسم األنف 
يف املستش�فى: »يظه�ر عملنا أن 
التقني�ة الجديدة  فكرة تس�تحق 
الدراس�ة أكثر من ذلك«. وأضاف هولربوك 
قائ�ال: »يوج�د حالي�ا القليل ال�ذي يمكننا 
القيام به لهؤالء امل�رىض، ونأمل يف النهاية 
أن نتمك�ن من إعادة حاس�ة الش�م ألولئك 

الذين فقدوها«.

مجموع�ة من أولياء أم�ور الطالبات 
يف متوس�طة زينب للبن�ات – مدينة 
الثالث�ة  الك�رخ  تربي�ة   – الحري�ة 
يتقدمون بالش�كر والتقدير إىل إدارة 
املتوس�طة متمثل�ة بالس�يدة املديرة 
ومعاونيه�ا والهيئة التدريس�ية عىل 
اإلدارة الجي�دة للمدرس�ة ومتابع�ة 
أمور الطالبات بشكل جدي ومستمر 

ويخصون بالذكر كل من :-
الس�ت هند عبد الزهرة الس�وداني – 

مديرة متوسطة زينب
الست نغم عبد الكريم حاتم

الست خريية عبد الحسن معد
الست سنان عدنان
الست جنان سلمان

الست إنتصار محسن
متمنني لهم كل التوفيق يف عملهم . 

شكر	وتقدير


