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اإلمام احلسني )عليه السالم(

دُق ِعزٌّ، والِكذُب عجٌز، والِسرُّ أمانٌة، واجلِوارُ َقرابٌة، الصِّ

مُت   واملعونُة َصداقٌة، والَعمُل َتربٌَة، واخلُلُْق احلََسُن ِعبادٌة، والصَّ

خاُء ِغًنى، والرِّفُق لٌُب حُّ فقٌر، والسَّ زَيٌْن، والشُّ

ص2املحكمة االحتادية: ال جيوز تقييد حرية سفر العراقي داخل البالد وخارجها

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

التعليم تعيد الطلبة املرقنة قيودهم من السنة الدراسية 2010/2009 إىل اآلن

بإرشاف بغداد.. جملس كركوك يعتزم االنعقاد يف اربيل الختيار حمافظ

إمجاع األغلبية: نرفض التواجد األمريكي
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن رئي�س الوف�د التف�اويض لتحالف 
س�ائرون نص�ار الربيع�ي، االثن�ن، عن 
اتف�اق تحالف�ي الفت�ح وس�ائرون عىل 
رف�ض تواج�د أي�ة ق�وات أجنبي�ة ع�ىل 
األرايض العراقي�ة، فيم�ا أش�ار رئي�س 
تحال�ف الفت�ح ه�ادي العام�ري إىل أن 
بقاء القوات األمريكي�ة يف العراق يحتاج 
إىل اتفاقي�ة جدي�دة. وق�ال الربيع�ي يف 
مؤتم�ر صح�ايف مش�رك م�ع العامري 
إن  وس�ائرون،  الفت�ح  اجتم�اع  عق�ب 
»اجتماع)نا( اتفقنا فيه عىل عدم القبول 

بتواج�د أية قوات أجنبي�ة يف العراق، كما 
ناقشنا تسمية رئاس�ات اللجان النيابية 
وما يتعلق باستقرار الحكومات املحلية، 
وناقش�نا ملف الخدمات حي�ث كان هذا 
امللف ه�و املحور الرئييس الجتماع اليوم، 
وأكدنا عىل أن تقديم الخدمات للمواطنن 

هو املعيار األسايس لنجاح الحكومة«.
وأض�اف، أن »املعاهدات التي يتم إبرامها 
مع جهات أخرى دولياً ال تعني بقاءها إىل 
م�ا ال نهاية، بل يتم العم�ل بها وتعديلها 
وفق الظروف واملس�تجدات، وقد قلنا إن 
بقاء الق�وات األجنبية مرهون بما تعلنه 
الحكومة عن حاجتها لبقاء مستشارين 

أو خرباء أو غريهم بحسب الحاجة«.
وبشأن تشكيل مجلس مكافحة الفساد، 
قال الربيعي »إننا ندعم مجلس مكافحة 
الفس�اد وأن ال يكون متقاطعاً مع باقي 
املؤسس�ات الرقابية، ونتمن�ى أن يكون 
عمل�ه متكام�ا معه�ا وندع�م جمي�ع 
خط�وات الحكوم�ة يف س�بيل مكافح�ة 
الفس�اد«. م�ن جانبه ق�ال العامري، إن 
»التواج�د األمريكي وفقاً التفاقية االطار 
الس�راتيجي مره�ون بطل�ب عراقي يف 
حال تعرض�ه العتداء من جه�ات أخرى 

معادية.
التفاصيل ص2

مدير عام البنك املركزي يف املنطقة اجلنوبية 
يدعو احلكومة االحتادية الرشاك مجيع املؤسسات 

واملنظامت بإعداد املوازنات املستقبلية 
وإعطـاءها وقـت طويـل من اجل مصلحـة البلـد

الرتبية تعلن 
تعليامت نظـام املحـاوالت 

لطلبة السادس االعدادي

املنتجات النفطية تعلن
 جتهيز معامل اإلسفلت بـ »375« ألف 

لرت من النفط األبيض وزيت الوقود

سائرون والفتح يتفقان على انتهاء »االتفاقية االسرتاتيجية« مع واشنطن.. ومينحان احلكومة احلرية الختيار املستشارين
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اإلعالم األمني يعلن حترير )6( خمتطفات ايزيديات مع أطفاهلن يف نينوىالقوات األمنية تطلق عمليات عسكرية لدحر »داعش« جنوب سامراء
الديمقراطي يمنح حرية اختيار الوزراء واملستشارين بحكومة كردستان لرئيس الوزراء 

برنامج جديد
 ملورينيو يف التلفزيون 

الرويس
ص3 ص3 ص3

العرب »بال توافق« لعودة سوريا إىل اجلامعة العربية
      بغداد / المستقبل العراقي

أكد األم�ن الع�ام للجامعة العربي�ة أحمد أبو 
الغي�ط، أمس االثن�ن، أنه ال يوج�د توافق بن 
الدول األعضاء قد يسمح بعودة عضوية سوريا 

التي جرى تعليقها عام 2011.
وق�ال أب�و الغيط خ�ال زيارة لب�ريوت بأنه ال 
يوجد توافق بعد بش�أن السماح بعودة سوريا 

إىل الجامع�ة. وأض�اف »أتاب�ع بدق�ة ش�ديدة 
ج�دا هذا املوض�وع ولكنن�ي لم أرص�د بعد أن 
هن�اك خاصات تق�ود إىل التوافق الذي نتحدث 
عنه وال�ذي يمكن أن ي�ؤدي إىل اجتماع لوزراء 
الخارجية الع�رب يعلنون في�ه انتهاء الخاف 
وبالتايل الدعوة إىل عودة سوريا لشغل املقعد«.

وعن�د س�ؤاله ع�ن ف�رص إع�ادة س�وريا إىل 
الجامعة، أش�ار أبو الغيط إىل أنه من املقرر أن 

يعقد وزراء خارجية الدول األعضاء اجتماعن 
قبل القمة.

وتاب�ع قائ�ا: »لكن املس�ألة لي�س يف الوقت.. 
املس�ألة ه�ي إرادة.. أي تواف�ق ال�دول فيم�ا 
بينه�ا.. يجب أن يكون هن�اك توافق لكي تعود 
سوريا«. ومن املقرر أن تعقد الجامعة العربية 
اجتم�اع قمة لزعماء الدول األعضاء نهاية آذار 

يف تونس.

حمافظ البرصة يضع حجر األساس ملرشوع حتلية 
املياه يف قضاء ايب اخلصيب

حمافظ بغداد يعلن قرب إطالق تعيينات 
3الرتبية وينفي إيقافها 3

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس 
االثنن، عىل أهمية االرساع بتوثيق جرائم 
»داعش« يف العراق، مبينا ان العراقين من 
كاف�ة الطوائف عانوا م�ن بطش التنظيم 
وعن�ف التنظيمات االرهابية. وقال مكتب 
صالح يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه ان »رئيس الجمهورية برهم 
صال�ح اس�تقبل يف قرص الس�ام ببغداد، 
املستش�ار الخ�اص لامم املتح�دة رئيس 
فري�ق التحقي�ق للمس�اءلة ع�ن جرائ�م 

داع�ش كريم خان«، مبينا انه »تم التاكيد 
عىل الدور الكبري الذي تضطلع به املنظمة 
الدولي�ة، وأهمي�ة تواصلها م�ع الجهات 
العراقية املعنية ومنظمات املجتمع املدني 
لتوثيق ما تعرض له ابناء الشعب العراقي 
من جرائم القتل واالضطهاد والسبي عىل 
اي�دي العصاب�ات االرهابي�ة، ومس�اعدة 

الناجن منهم«. 
واك�د صالح خ�ال البيان ع�ىل »رضورة 
االرساع بجم�ع وحفظ االدل�ة التي تدين 
عصاب�ات داع�ش االرهابية بم�ا ارتكبته 
م�ن جرائ�م بح�ق العراقي�ن ترق�ى اىل 

االبادة الجماعي�ة، وتقديم املتورطن بها 
اىل محاكم دولية متخصصة«، مش�ريا اىل 
ان »العراقي�ن من كاف�ة الطوائف عانوا 
م�ن بط�ش داع�ش وعن�ف التنظيم�ات 
رضورة  ع�ىل  صال�ح  االرهابية«.وش�دد 
»تقديم جهد مشرك وتعاون جاد لضمان 
إجراء تحقيقات موثوقة وشاملة تستويف 
املعاي�ري الدولي�ة م�ن اجل تحدي�د هوية 
عنارص داعش الذين هم األكثر مسؤولية 
عن الجرائم لضمان خضوعهم للمحاكمة 

العادلة املبنية عىل األدلة«. 
التفاصيل ص2

رئيس اجلمهـورية يؤكـد علـى أمهيـة »االسـراع«
 بتوثيق جرائم »داعش« يف العراق

مـجـلـس الـقـضـاء األعـلـى يصـدر قـرارات هـامـة 
ص2يف جلسته الثانية لعام 2019
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التعليم تعيد الطلبة املرقنة قيودهم من السنة الدراسية 2010/2009 إىل اآلن
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي, أم�س االثنني، إعادة الطلب�ة املرقنة قيودهم يف 
الدراس�ات األولية اعتباراً من الس�نة الدراس�ية 2010/2009 صعوداً إىل مقاعدهم الدراسية 
يف الجامعات. وذكر املدير العام لدائرة الدراس�ات والتخطي�ط واملتابعة، إيهاب ناجي عباس, 
يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »الوزارة وافقت عىل أعادة الطلبة املرقنة 
قيودهم بس�بب الغياب او الرس�وب ) بم�واد املرحلة او مواد العبور( دوام�اً وامتحاناً اعتباراً 
من الس�نة الدراسية 2010/2009 صعوداً وللمراحل الدراسية كافة عىل ان تكون مبارشتهم 
للسنة الدراسية القادمة 2020/2019«. وأوضح عباس أن »الوزارة استثنت من القرار الطلبة 
املرقنة قيودهم بس�بب الغش او التزوير او العقوب�ات االنضباطية, فضال عن الطلبة املرقنة 
قيوده�م بناءا عىل طلباتهم وامللتحقني بالدراس�تني املس�ائية أو األهلي�ة والتعليم الحكومي 
الخ�اص والوقفني الس�ني والش�يعي والدراس�يني خارج الع�راق«, الفتا اىل »الطلب�ة املرقنة 

قيودهم واملقبولني يف الكليات او املعاهد ذات الحدود أالدنى«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن رئيس الوف�د التفاويض لتحالف 
س�ائرون نصار الربيعي، االثنني، عن 
اتف�اق تحالفي الفتح وس�ائرون عىل 
رف�ض تواجد أي�ة ق�وات أجنبية عىل 
األرايض العراقي�ة، فيما أش�ار رئيس 
العام�ري إىل  الفت�ح ه�ادي  تحال�ف 
أن بقاء الق�وات األمريكي�ة يف العراق 

يحتاج إىل اتفاقية جديدة.
صح�ايف  مؤتم�ر  يف  الربيع�ي  وق�ال 
مش�رك م�ع العامري عق�ب اجتماع 
الفت�ح وس�ائرون، إن »اجتماع)ن�ا( 
اتفقنا فيه عىل عدم القبول بتواجد أية 
ق�وات أجنبية يف العراق، كما ناقش�نا 
تسمية رئاس�ات اللجان النيابية وما 
يتعلق باس�تقرار الحكومات املحلية، 
وناقش�نا مل�ف الخدم�ات حيث كان 
هذا امللف هو املحور الرئييس الجتماع 
الي�وم، وأكدنا عىل أن تقديم الخدمات 
للمواطنني هو املعيار األسايس لنجاح 

الحكومة«.
وأض�اف، أن »املعاه�دات الت�ي يت�م 
إبرامه�ا م�ع جه�ات أخ�رى دولياً ال 

تعن�ي بقاءها إىل م�ا ال نهاية، بل يتم 
العم�ل به�ا وتعديلها وف�ق الظروف 
واملستجدات، وقد قلنا إن بقاء القوات 
األجنبية مره�ون بما تعلنه الحكومة 
ع�ن حاجته�ا لبق�اء مستش�ارين أو 

خرباء أو غريهم بحسب الحاجة«.
وبش�أن تش�كيل مجل�س مكافح�ة 
الفس�اد، ق�ال الربيع�ي »إنن�ا ندع�م 
ال  وأن  الفس�اد  مكافح�ة  مجل�س 
يكون متقاطعاً مع باقي املؤسس�ات 
الرقابي�ة، ونتمن�ى أن يك�ون عمل�ه 
متكام�ال معها وندعم جميع خطوات 

الحكومة يف سبيل مكافحة الفساد«.
من جانبه ق�ال العامري، إن »التواجد 
االط�ار  التفاقي�ة  وفق�ًا  األمريك�ي 
الس�راتيجي مرهون بطلب عراقي يف 
حال تعرضه العتداء من جهات أخرى 
معادي�ة، لكنن�ا نود إيض�اح أمر مهم 
أن بق�اء القوات األجنبي�ة واألمريكية 
يحت�اج إىل ات������فاقية جديدة ألن 
الق�وات املوج�ودة حال���ي�ا ال مربر 
يف  الع�راق  مغادرته�ا  بع�د  لبقائه�ا 
ع�ام 2011 ما يعن�ي انتهاء صالحية 

االتفاقية السابقة«.

وتاب�ع، أن »تج�اوز االرهاب وتحقيق 
القوان�ني  وس�ن  الفك�ري  االنتص�ار 
الرضوري�ة يتطل�ب تظاف�ر وتكاتف 
القوى الخ�رية«، مضيفاً أن »تحالفي 
الدعامت�ان  هم�ا  وس�ائرون  الفت�ح 
الرئيسيتان لتحالفي االصالح والبناء، 
وأن التقارب بني الفتح وسائرون غري 
موج�ه ض�د احد وانم�ا لصال�ح بناء 

العراق واستقرار املنطقة«.
ولفت اىل اننا »ش�كلنا لجنة مشركة 
تناقش مع الرشكاء استكمال الكابينة 
الوزاري�ة والدرج�ات الخاصة وباقي 
املؤسسات وحس�م موضوع مجالس 
تقدي�م  ع�ىل  والتع�اون  املحافظ�ات 
الخدمات البناء الش�عب«، مشددا عىل 
اننا »ل�م نطرح اس�ماء االن للوزارات 
ولك�ن سنحس�مها بالجلس�ات االوىل 

للربملان«.
ب�دوره، كش�ف النائ�ب ع�ن تحالف 
الفت�ح حس�ني اليس�اري ع�ن تقديم 
طلب لرئاس�ة الربملان موق�ع من 77 
نائب�ا للنظر باالتفاقية الس�راتيجية 

مع واشنطن. 
ونقل�ت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن 

اليس�اري الق�ول إن »هن�اك مس�اع 
وخطوات جادة يتم العمل من خاللها 
بغي�ة اع�ادة النظ�ر باملعاه�دة م�ع 
الواليات املتحدة بما يصب يف مصلحة 
البل�د«، مبين�ا ان »هن�اك تواقيع 77 
نائب�ا ت�م ارفاقها م�ع طل�ب العادة 
النظ�ر باالتفاقي�ة الس�راتيجية مع 
واش�نطن بما يحدد اع�داد وواجبات 

القوات االجنبية يف داخل اراضينا«.
وأض�اف اليس�اري، أن »ع�دم معرفة 
األمري�كان  جن�ود  بع�دد  الع�راق 
والواجبات الفعلية التي يقومون بها، 
اضافة اىل االخراق االمني الواضح هو 
ام�ر غري مقب�ول او صحي�ح وينبغي 
وض�ع حد لهذه الف�وىض، ناهيك عن 
وجود ش�كوك بالواجب�ات الحقيقية 
لتلك القوات خاص�ة بعد الترصيحات 
الت�ي ادىل الرئي�س االمريك�ي ترامب 
ع�ن مراقب�ة دول الج�وار م�ن داخل 
»الق�وى  ان  ع�ىل  مش�ددا  الع�راق«، 
الوطنية متوحدة من اجل الخروج مع 
ب�دء الفص�ل الترشيعي املقب�ل بقرار 
يليق بهيبة وس�يادة العراق ويمنع اي 

تجاوز عىل قرارنا الوطني«.

سائرون والفتح يتفقان على انتهاء »االتفاقية االسرتاتيجية« مع واشنطن.. ومينحان احلكومة احلرية الختيار املستشارين

إمجاع األغلبية: نرفض التواجد األمريكي

رئيس اجلمهورية يؤكد عىل أمهية »االرساع« بتوثيق جرائم »داعش« يف العراق
        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئي�س الجمهوري�ة برهم صال�ح، أمس 
االثن�ني، ع�ىل أهمي�ة االرساع بتوثي�ق جرائم 
»داع�ش« يف الع�راق، مبين�ا ان العراقيني من 
كافة الطوائف عانوا من بطش التنظيم وعنف 
التنظيم�ات االرهابية. وق�ال مكتب صالح يف 

بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
ان »رئيس الجمهورية برهم صالح اس�تقبل 
يف ق�رص الس�الم ببغ�داد، املستش�ار الخاص 
لالمم املتحدة رئيس فريق التحقيق للمساءلة 
ع�ن جرائ�م داع�ش كريم خ�ان«، مبين�ا انه 
»ت�م التاكيد ع�ىل الدور الكبري ال�ذي تضطلع 
ب�ه املنظم�ة الدولي�ة، وأهمي�ة تواصلها مع 

الجهات العراقية املعني�ة ومنظمات املجتمع 
املدن�ي لتوثي�ق م�ا تعرض ل�ه ابناء الش�عب 
العراقي من جرائم القتل واالضطهاد والسبي 
عىل اي�دي العصاب�ات االرهابية، ومس�اعدة 
الناج�ني منهم«. واكد صالح خالل البيان عىل 
»رضورة االرساع بجم�ع وحف�ظ االدلة التي 
تدي�ن عصابات داع�ش االرهابية بما ارتكبته 

من جرائ�م بح�ق العراقيني ترق�ى اىل االبادة 
الجماعية، وتقدي�م املتورطني بها اىل محاكم 
دولي�ة متخصصة«، مش�ريا اىل ان »العراقيني 
م�ن كافة الطوائ�ف عانوا م�ن بطش داعش 
التنظيم�ات االرهابية«.وش�دد صالح  وعنف 
ع�ىل رضورة »تقدي�م جهد مش�رك وتعاون 
جاد لضمان إجراء تحقيقات موثوقة وشاملة 

تس�تويف املعايري الدولية من اجل تحديد هوية 
عنارص داعش الذين هم األكثر مسؤولية عن 
الجرائم لضمان خضوعهم للمحاكمة العادلة 
املبنية عىل األدلة«. من جانبه، قدم املستش�ار 
الخاص لالمم املتحدة رشح�ًا مفصالً لرئيس 
الجمهوري�ة ع�ن جه�ود املنظم�ة االممية يف 
تحري وتوثيق الجرائ�م التي ارتكبها التنظيم 

االرهاب�ي بحق املواطن�ني العراقيني بمختلف 
قوماياته�م ومذاهبهم وتواصلها مع الناجني 
ومنظمات املجتمع املدني لهذا الغرض، مؤكداً 
ان »هناك العديد من التدابري الرضورية تجري 
ملعالجة ما حدث«. وتابع ان »مشاركة مختلف 
منظمات األمم املتحدة واملجتمع الدويل ستظل 

األوسع حيويًة يف هذا الصدد«.

        بغداد / المستقبل العراقي

العليا،  أك�دت املحكم�ة االتحادي�ة 
أمس االثنني، حرية العراقي بالسفر 
داخل البالد وخارجها، الفتة إىل عدم 
ج�واز تقييد ه�ذه الحرية بموجب 

أي ترشيع.
ونقل�ت وكال�ة »الس�ومرية نيوز« 
للمحكمة  الرس�مي  املتح�دث  ع�ن 
إياس الس�اموك القول إن »املحكمة 
العدي�د  لديه�ا  العلي�ا  االتحادي�ة 
م�ن األح�كام الدس�تورية املتعلقة 

بالحريات العام�ة«، مبينا أن »ابرز 
تل�ك األح�كام عندم�ا قض�ت ب�أن 
للعراقي حرّية التنقل والسفر داخل 
الب�الد وخارجه�ا م�ن دون قّي�د أو 

رشط«.
وأشار إىل أن »املحكمة أكدت حينها 

ع�دم ج�واز تقيي�د ه�ذه الحري�ة 
بموج�ب أي ترشيع، باس�تثناء من 
صدر بحق�ه حكم قضائ�ي«، الفتا 
اىل أن »جميع ما يصدر من املحكمة 
االتحادية العليا من أحكام وقرارات 
ب�ات ومل�زم للس�لطات كافة وفق 

املادة 94 من الدستور«.
ويص�در القضاء احيان�ا قرار بمنع 
سفر ش�خصيات معينة، ودائما ما 
تك�ون تل�ك الش�خصيات مطلوبة 
قضائي�ا او بدواف�ع التحقي�ق عن 

موضوع ما.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني، 
أم�س االثنني، ع�ن اتفاق لعقد الجلس�ة 
االوىل ملجل�س محافظة كرك�وك يف اربيل 

ي�وم االثنني املقبل، مش�ريا اىل ان انتخاب 
محافظ لكركوك ل�ن يجري دون  ارشاف 

من الحكومة االتحادية.
وقال عضو املجلس القيادي باالتحاد اريز 
عبد الل�ه يف ترصيح صحفي ان “االحزاب 

الكردي�ة اتفقت عىل عقد الجلس�ة االوىل 
ملجلس كرك�وك منذ اعالن عمليات فرض 
القان�ون يف اربي�ل”، مبين�ا أن�ه “ج�رى 
االتفاق عىل عقد الجلسة األوىل يوم االثنني 
املقبل”. واض�اف عبد الله، أن “الجلس�ة 

س�تبحث مس�تجدات االوضاع السياسية 
دون  املحافظ�ة  يف  والخدمي�ة  واالمني�ة 
تدخل من قبل االحزاب يف اقليم كردستان 
فض�ال ع�ن فت�ح ب�اب الرش�ح ملنصب 
املحافظ”.وأوضح ان “اي خطوة الختيار 

املحاف�ظ الجدي�د لن تك�ون دون ارشاف 
م�ن قبل الحكوم�ة االتحادي�ة موافقتها 
دون اتخ�اذ اي اجراء تصعيدي”، مش�ريا 
إىل ان “االتحاد سريشح رزكار عيل وخالد 

شواني”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن آم�ر ل�واء للبيش�مركة يف خورماتو جمال 
واراني، أمس االثنني، عن عودة قواته اىل الطريق 
الرابط ب�ني كفري وطوزخرمات�و، مبينا ان ذلك 
ج�اء ضمن اتفاق مش�رك ب�ني وزارت�ي الدفاع 

والبيش�مركة. ونقل موق�ع PUK التابع لالتحاد 
الوطني الكردس�تاني عن واراني قوله ان »قوات 
البيش�مركة عادت اىل الطريق الرابط بني كفري 
وخورمات�و«، مبين�ا ان »ذلك ج�اء ضمن اتفاق 
الدف�اع والبيش�مركة«.  مش�رك ب�ني وزارت�ي 
او  اتف�اق  وج�ود  تنف�ي  املش�ركة  العملي�ات 

مفاوض�ات ح�ول الدخ�ول ل�الرايض الس�ورية 
اس�تحكمت  البيش�مركة  »ق�وات  ان  واض�اف 
مواقعها قرب قرية القاهرة ومنطقة قوري جاي 
بمحوري قرتب�ة وجبارة«، مش�ريا اىل ان »لجنة 
مش�ركة م�ن وزارت�ي االتحادية والبيش�مركة 
ارشف�ت اليوم ع�ىل تحديد النقاط العس�كرية يف 

تلك املناطق وفق اتفاقية س�ابقة بني الجانبني«. 
وكش�ف مصدر كردي مس�ؤول، يف السادس من 
ش�باط 2019، ع�ن توصل اربيل وبغ�داد التفاق 
يتضمن عودة البيشمركة للمناطق املتنازعة بما 
فيه�ا كركوك، االم�ر الذي نفته قي�ادة العمليات 

املشركة، ووصفت هذه االنباء بالكاذبة.

        بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس القضاء األعىل اجتماعه الشهري برئاسة 
رئيس محكمة التمييز االتحادية  القايض فائق زيدان 
جلس�ته الدورية الثانية للعام الحايل بحضور جميع 
أعضائه ملناقشة عدد من القضايا املدرجة عىل جدول 

أعماله وتم خالله :�
1. بارك السيد رئيس مجلس القضاء األعىل للسيدات 
والس�ادة منتس�بي مجل�س القض�اء األع�ىل نجاح 
احتفالي�ة ي�وم القض�اء العراق�ي يف 2019/1/23 
واس�تعرض النتائ�ج االيجابي�ة له�ذا النج�اح ع�ىل 
املستويني املحيل والدويل و ناقش املجلس االستعدادت 
الحتفالي�ة ي�وم القض�اء العراق�ي للس�نة القادمة 
والحرص عىل إظهارها بالش�كل ال�ذي يليق بمكانة 

القضاء العراقي .

2. ناق�ش املجل�س جريم�ة االبت�زاز االلكروني عن 
طري�ق مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي وق�رر توجيه 
الس�ادة قضاة التحقيق إعطاء األهمي�ة يف التحقيق 
له�ذا النوع م�ن الجرائم كما ناق�ش املجلس ظاهرة 
اس�تغالل املواقع االلكرونية الوهمية يف اإلس�اءة إىل 

مختلف رشائح املجتمع وهنا 
اذ يؤكد املجلس ان الدستور يف املادة )38( كفل حرية 
التعبري عن الرأي لك�ن قيد ذلك برشط )عدم اإلخالل 
بالنظ�ام الع�ام واآلداب( لهذا ي�رى املجلس رضورة 
ترشي�ع قانون يعالج هذه الظواهر الش�اذة أس�وه 
ببقي�ة دول العالم ووجه املجلس ب�رضورة التعامل 
بق�وة مع مس�تخدمي املواقع االلكروني�ة الوهمية 

التي تستغل لإلساءة إىل اآلخرين .
3. وج�ه مجل�س القض�اء األع�ىل الس�ادة القض�اة 
بالتع�اون م�ع الجه�ات املختص�ة يف غل�ق املق�رات 

الوهمي�ة التي الترتبط بمؤسس�ات الدولة وُتس�تغل 
إلغ�راض غري مرشوع�ة ومخالف�ة للقان�ون ووجه 
ب�رضورة اتخاذ اش�د اإلج�راءات القانونية بحق من 

ييسء اىل املواطنني ومؤسسات الدولة.
4. ناق�ش املجلس أخ�ر مراح�ل التحقيق بخصوص 

جريمة االعتداء عىل الطفلة )رهف( ووفاتها 
وإي�داع زوج�ة األب واألب يف التوقيف ملعاقبتهم وفق 

القانون.
5. أك�د املجل�س ع�ىل الجه�ات األمني�ة القبض عىل 
مطلقي العيارات النارية وفق القرار )570( ورضورة 

تطبيق اشد اإلجراءات القانونية بحقهم.
6. ناق�ش املجلس موض�وع تطبيق قان�ون االتجار 
بالبرش رقم )28( لس�نة 2012 عىل قضايا املتسولني 
والجرائ�م املخل�ة بال�رشف ورضورة تطبي�ق اش�د 
اإلجراءات القانوني�ة والعقوبات بحق مرتكبي هذه 

الجرائم ومحاسبة أولياء املتسولني وفق القانون.
7. ناقش املجلس النظ�ام الداخيل لرابطة القاضيات 

العراقية واملوافقة عليه للعمل بموجبه .
8. ناقش املجلس مذكرة التفاهم بني مجلس القضاء 

األعىل واململكة املتحدة يف مجال مكافحة اإلرهاب .
9. ناق�ش املجلس جريم�ة االعتداء ال�ذي تعرض له 
نائب املدعي العام الس�يد س�مري عيل سليمان ووجه 
برضورة تطبيق اشد اإلجراءات القانونية والعقوبات 

بحق مرتكبي هذه الجريمة وفق القانون .
10. اق�ر املجل�س ترقي�ة وانت�داب عدد من الس�ادة 
القض�اة واعض�اء االدع�اء الع�ام وف�ق مقتضيات 

املصلحة العامة .
11. اق�ر املجل�س التش�كيالت القضائي�ة يف بع�ض 
املناط�ق االس�تئنافية وف�ق املقرح املق�دم من قبل 

السادة رؤساء االستئناف .

املحكمة االحتادية: ال جيوز تقييد حرية سفر العراقي داخل البالد وخارجها

بإرشاف بغداد.. جملس كركوك يعتزم االنعقاد يف اربيل الختيار حمافظ

قائد بالبيشمركة: عدنا اىل الطريق الرابط بني كفري وطوزخرماتو

جملس القضاء األعىل يصدر قرارات هامة يف جلسته الثانية لعام 2019

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس 
االثن�ني، أن اختيار الوزراء واملستش�ارين 
بحكومة كردس�تان هي م�ن مهام رئيس 
ال�وزراء املقبل. وق�ال القي�ادي يف الحزب 
ع�يل حس�ني، للصحفي�ني عق�ب اجتماع 
م�ع املك�ون املس�يحي يف اربي�ل، إنه »من 
ناحي�ة االس�تحقاق القوم�ي واالنتخابي 
فان للمكون املس�يحي حقا يف املشاركة يف 
الحكومة املقبلة القليم كردس�تان«، مبينا 
أن »اجتماعنا معهم كان ايجابيا وسيكون 

هناك تنسيق مشرك مستقبال«.
وأضاف حسني، أن »مهمة اختيار الوزراء 
ومستشاري رئيس الحكومة عائدة لرئيس 
ال�وزراء الذي س�يكلف بتش�كيل حكومة 
كردس�تان«. من جانبه، قال عضو برملان 
اقليم كردستان روميو هكاري للصحفيني 
انه »يجب ان يكون لدينا مشاركة يف جميع 
الرئاس�ات وتمثي�ل يف املناص�ب يف دوائ�ر 
املؤسسات الحكومية«. ولفت هكاري، إىل 
أنه »بشكل عام تحدثنا عن املناصب منها 
نيابة رئاس�ة الحكومة والبلم�ان وتمثيل 

الحكومي يف داخل وخارج االقليم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت خلية اإلع�الم األمني، أمس االثنني، 
عن تحرير س�ت مختطفات ايزيديات مع 
أطفالهن يف محافظة نينوى، وتس�ليمهم 
إىل ذويه�م. وقال�ت الخلية يف بي�ان تلقت 
إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
تحري�ر  م�ن  تمكن�ت  األمني�ة  »الق�وات 
س�ت مختطفات ايزيديات م�ع أطفالهن 
وعددهم ستة أيضاً، كانت عصابات داعش 
قد اختطفته�م خالل س�يطرة اإلرهابيني 
عىل مدين�ة املوصل املح�ررة«. وأوضحت، 
أن »عملي�ة التحرير تمت وف�ق معلومات 

دقيق�ة ضم�ن عم�ل قطع�ات الفرقة 15 
وبالتنسيق مع القطعات األمنية األخرى«، 
متابعاً أن »الق�وات األمنية أنجزت إيصال 
املختطف�ني املحررين بس�الم إىل ذويهم يف 

قضاء سنجار«.
وكان مس�لحو تنظيم »داعش« سيطروا، 
قض�اء  ع�ىل   ،2014 آب  ش�هر  مطل�ع 
س�نجار، ما تس�بب بحصول عملية نزوح 
كب�رية تق�در بنح�و 400 أل�ف ن�ازح إىل 
محافظة دهوك ومحارصة عرشات اآلالف 
وممارس�ة  س�نجار  جب�ل  يف  اإليزيدي�ني 
عمليات قت�ل وخطف جماعي بحقهم من 

قبل »داعش«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عمليات سامراء، أمس االثنني، 
انط�الق عمليات عس�كرية مش�ركة لدحر 
داع�ش جن�وب املدينة. وقال قائ�د عمليات 
س�امراء اللواء الركن عماد الزهريي يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه ، 
ان »عملي�ات عس�كرية مش�ركة جنوب�ي 
سامراء تستهدف تواجد العنارص االرهابية 
بعد تزايد نش�اطاتها االجرامي�ة يف مناطق 

الجزيرة واالس�حاقي وتل الذه�ب واملزاريع 
الق�رى واالحي�اء«.  ويث�رب وغريه�ا م�ن 
واض�اف ان »العملي�ة ستس�تمر ثالثة اّيام 
بمشاركة عمليات سامراء والرشطة املحلية 
وطريان الجيش وقوات من الحشد الشعبي، 
الفتا اىل ان »املعلومات االس�تخباراتية تفيد 
بتواجد عرشات العنارص االرهابية داخل تلك 
املناطق ولديهم مضاف�ات ومخازن تجهيز 
للمواد الغذائية والطبية إضافًة اىل امتالكهم 

أسلحة خفيفة ومتوسطة .

الديمقراطي يمنح حرية اختيار الوزراء واملستشارين 
بحكومة كردستان لرئيس الوزراء 

اإلعالم األمني يعلن حترير )6( خمتطفات ايزيديات مع أطفاهلن يف نينوى

القوات األمنية تطلق عمليات عسكرية لدحر »داعش« جنوب سامراء
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   بغداد / المستقبل العراقي

افتتح مجلس القض�اء األعىل البناية الجديدة لدار القضاء يف ذات 
السالسل التابعة ملحكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية«.

وذك�ر بيان صادر عن املركز االعالم�ي ملجلس القضاء األعىل ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، أن »البناية الجدي�دة لدار القضاء يف ذات 
السالس�ل ت�م افتتاحها م�ن قبل رئي�س مجلس القض�اء االعىل 
القايض فائق زيدان وبحضور رئيس االدعاء العام القايض موفق 
العبيدي ورئيس اإلرشاف القضائي القايض جاسم محمد عبود«.

واض�اف البي�ان أن »رئيس مجل�س القضاء االع�ىل القايض قدم 
الش�كر للذين س�اهموا يف إنش�اء ه�ذا املبنى وهم كل م�ن املدير 
املف�وض لرشك�ة االيادي املتحدة الس�يد عيل العريب�ي الذي تربع 
بتش�ييد ه�ذا املبنى ومدي�ر عام بلدية الش�علة ع�يل كامل وقائد 
الرشط�ة االتحادية الفريق رائد جودت ونقيب املحامني العراقيني 
أح�الم الالمي ومدير عام كهرباء بغداد صب�اح حيدر وقائممقام 

مدينة الكاظمية .

   بغداد / المستقبل العراقي

ت�راس وزير النقل عبد الله لعيبي ، اجتماعا موس�عا مع البارونة 
الربيطانية ايما نيكلس�ون وبحضور السفري الربيطاني جون ولز 
وكذل�ك عدد من الرشكات العاملية الك�ربى املتخصصة لبحث افق 
التعاون املش�رك يف مختلف مجاالت النقل بما يعود بالنفع العام 

عىل الجانبني«.
وق�ال لعيبي يف بيان لل�وزارة ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، نعتزم 
تخطي حاجز الحرض االوربي عىل الخطوط الجوية العراقية مؤكداً 
طي اش�واط كبرية يف ه�ذا االتجاه ، مش�رياً اىل ان »هذا االجتماع 

تضمن دعوة للرشكات الربيطانية لألستثمار يف العراق«.
واض�اف لعيبي »نأمل ان ننهض بقطاع الس�كك ليكون منظومة 
نقل متكاملة من ش�مال العراق اىل جنوب�ه ، مبيناً ان االرتقاء به 
يحتاج اىل مليارات الدوالرات لجعله باملستوى املطلوب، مستدركاً 
قوله ان الوزارة يف الوقت الحارض تس�عى الدامة ش�بكة الس�كك 

املوجودة وتأهيلها لتكون قادرة عىل تلبية متطلبات النقل«.
من جانيه بني الس�فري الربيطاني ان »الحكومة الربيطانية تعترب 
ه�ذا العام عاماً لألعمال ، مؤكداً ان الرشكات الربيطانية موجودة 
ومس�تعدة للتع�اون مع العراق والدخول بمش�اريع اس�تثمارية 

كربى يف مجال النقل.

   بغداد / المستقبل العراقي

تس�تعد رشكة الف�رات العامة للصناعات 
الكيمياوية واملبيدات إحدى رشكات وزارة 
الصناعة واملع�ادن، لتوقيع عقود جديدة 
م�ع رشكات وزارت�ي النف�ط والكهرب�اء 
الكربيتي�ك  حام�ض  بم�ادة  لتجهيزه�ا 

املركز.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة، عيل قاس�م 
الشمري، يف بيان للوزارة ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي« ، إن »رشك�ة الف�رات العام�ة 
الكيمياوية واملبي�دات احدى  للصناع�ات 
رشكات وزارة الصناعة واملعادن، تس�تعد 
لتوقي�ع عقود جديدة مع رشكات وزارتي 
النفط والكهرباء لتجهيزها بانتاجها من 

مادة حامض الكربيتيك املركز«.
وأض�اف الش�مري، أن »هناك مس�ودات 
لعق�ود جديدة لتلبي�ة احتياجات قطاعي 
النف�ط والكهرب�اء م�ن م�ادة حام�ض 
الكربيتيك املركز سيتم اإلعالن عنها قريبا 
عن�د توقيعها بش�كل رس�مي«، مفصحا 
ع�ن »تحقي�ق الرشك�ة تط�ورا يف كمي�ة 
املبيعات املتحققة ملادة حامض الكربيتيك 
املركز خالل شهر كانون الثاني من العام 
الج�اري مقارنة بالش�هر ذات�ه من العام 
املايض حي�ث بلغت )575( طن وبنس�بة 

تطور )23(%«.
وأك�د مدي�ر ع�ام الرشك�ة، أن »التط�ور 
الحاصل يف تسويق مادة حامض الكربيتيك 
املرك�ز يأت�ي ثم�رة للخطط التس�ويقية 
الت�ي تبنتها الرشكة من خالل فتح منافذ 
تسويقية جديدة وتفعيل نشاط التسويق 
ليشمل اغلب محافظات البالد ومنها اقليم 
كردس�تان«، مبديا االس�تعداد واالمكانية 
ل�«تلبي�ة الطلبات والعق�ود باملواصفات 

والكميات املطلوبة .

الصناعة توقع عقودًا جديدة 
مع النفط والكهرباء لتجهيز 

حامض الكربيتيك

    بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى وزير الصناعة واملعادن صالح عب�د الله الجبوري بمكتبه 
الرس�مي الس�فري االيراني لدى بغداد ايرج مس�جدي لبحث افاق 

التعاون الصناعي املشرك وفرص االستثمار ».
واك�د الجب�وري خ�الل اللق�اء بحس�ب بي�ان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، عىل »عمق العالق�ات التاريخية التي تربط بني البلدين 
مشريا اىل رغبة العراق يف االستفادة من خربات الرشكات االيرانية 

لتطوير الواقع الصناعي يف البالد ».
مبدي�ا الرغبة يف تعزير فرص الرشاكة واالس�تثمار مع الرشكات 
الرصين�ة واملتمكنة فنيا ومادي�ا العادة بناء القاع�دة الصناعية 
واقامة مش�اريع واعدة تس�هم يف دفع عجل�ة التنمية فضال عن 
اع�ادة البناء واالعمار مش�ددا ع�ىل اهمية االس�تعانة بالخربات 
الدولية لتطوير الصناعة العراقية وخلق صناعات منافسة قادرة 

عىل انعاش االقتصاد العراقي« .
من جانبه اشار مسجدي اىل »رغبة بالدة يف استمرار تقديم الدعم 
اىل الع�راق ويف كافة املجاالت مجددا اس�تعداد ال�رشكات االيرانية 
للعم�ل م�ع نظرياتها العراقي�ة من خالل االس�تفادة من الفرص 
االستثمارية املطروحة من قبل وزارة الصناعة واملعادن معربا عن 
امله ان يتم التوصل اىل اتفاقات مثمرة لتنفيذ مش�اريع مشركة 

تصب يف خدمة الشعبني الجارين .

وزير الصناعة يبحث مع السفري 
االيراين افاق التعاون بني البلدين

    بغداد / المستقبل العراقي

جه�زت رشكة توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة العديد من 
معام�ل إس�فلت )املحمودي�ة والحس�ينية والنهروان 
واليوس�فية( التابعة اىل محافظة بغداد بكمية )375( 
أل�ف لر م�ن منتوج�ي زيت الوق�ود والنف�ط األبيض 
واملس�تخدمان يف تحضري مادة اإلسفلت لغرض تبليط 
الش�وارع يف العاصمة يف إطار سعيها الدؤوب لإلرتقاء 
بالواقع الخدمي.وقال مدير عام الرشكة كاظم مس�ري 
ياسني يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، » أن الرشكة  

وم�ن خالل هيأة التجهيز التابعة لها عملت عىل إصدار 
أمر تجهيزي يتضمن تزويد معامل االسفلت التابعة اىل 
محافظة بغ�داد بمنتوجي زيت الوقود والنفط األبيض 
بالس�عر الرس�مي املدعوم وحس�ب الكميات املطلوبة 
م�ن قبل تلك املعامل وإعتباراً من ش�هر ش�باط الحايل 
ولغاي�ة نهاية الع�ام الج�اري ، مضيفاً ب�أن الكميات 
تم تخصيصها بش�كل اس�تثنائي بناءاً  عىل توجيهات 
الس�يد وكيل الوزارة لش�ؤون التوزيع م�ن أجل توفري 
الدعم وتقديم التس�هيالت الرضورية للدوائر الخدمية 
للنهوض بالواقع الخدمي وتوفري الخدمات االساس�ية 

للمواطن�ني الكرام. من جهته ب�ني مدير هيئة التجهيز 
يف الرشكة ب�أن الكميات املخصصة بلغ�ت )195( ألف 
لر ش�هرياً م�ن زيت الوقود وبالس�عر املدع�وم البالغ 
150 دينار/ لر فيما بلغت كمية منتوج النفط األبيض 
املخصص لهم )180( ألف لر شهرياً مؤكداً ان الرشكة 
مستمرة بتجهيز الجهات الطالبة يف جميع املحافظات. 
يف س�ياٍق متصل وّفرت رشكة توزيع املنتجات النفطية 
منت�وج زي�ت الغ�از للمطاح�ن الحكومي�ة واألهلي�ة 
بالس�عر الرس�مي املدع�وم والبال�غ )400( دينار للر 
الواح�د وفق آلية س�اندة بالتعاون م�ع وزارة التجارة 

/ الرشك�ة العام�ة لتصني�ع الحب�وب وذل�ك بموجب 
الخط�ط التجهيزية املوضوعة م�ن قبل رشكة التوزيع 
يف تجهي�ز املطاحن مس�اهمًة منه�ا يف توفري مفردات 
البطاقة التموينية ، م�ع العرض بأن الكميات املجهزة 
من منتوج زيت الغاز تحدد بحس�ب الكمية املخصصة 
للحب�وب املطحون�ة من قب�ل الرشكة العام�ة لتصنيع 
الحب�وب وباإلعتم�اد عىل س�اعات القط�ع والتجهيز 
للكهرباء الوطنية ، علماً أن آلية التجهيز تتضمن أيضاً 
إجراء الكشف املوقعي ملعرفة اإلحتياج الفعيل للمنتوج 

وفق الضوابط والتعليمات.

املنتجات النفطية تعلن جتهيز معامل اإلسفلت بـ »375« ألف لرت من النفط األبيض وزيت الوقود

   ذي قار / المستقبل العراقي

اعلنت دائ�رة صحة ذي قار، عن قرب اس�تئناف العمل بمرشوع 
مستشفى النارصية الجديد، يف املحافظة.وقال مدير عام الصحة 
وكال�ه، عبد الحس�ني الجابري يف بيان ، إن »رشكة يونيفريس�ال 

اجارسن الركية املنفذة املستشفى النارصية الجديد او مستشفى 
الركي تس�تأنف العمل بعد توقفه خالل الفرة املاضية، بس�بب 
األزمة املالي�ة التي أوقفت معظم املش�اريع الحكومية«.واضاف 
الجابري، ان »نس�بة اإلنجاز يف املرشوع بلغت 92 % وأن املرشوع 
أقي�م ع�ىل مس�احة 30 دونم�اً بواق�ع 492 رسيراً وف�ق النظام 

الفندقي املتطور املتمثل بغرف لرقود املرىض تكون بواقع رسيرين 
أو رسير واحد«، مش�ريا ان »املرشوع يش�تمل عىل اقس�ام طبية 
مختلفة منها العالج الذري ملرىض الرسطان، الكلية االصطناعية، 
الجهاز الهضمي والباطني، األمراض القلبية، األس�نان وأقس�ام 

أخرى، كما يشتمل عىل 14 صالة عمليات وصالتني للقسطرة .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امان�ة بغ�داد، ع�ن رف�ع الحواجز 
الكونكريتي�ة من اح�دى بواب�ات املنطقة 

الخرضاء وسط العاصمة.
وذك�رت االمان�ة يف بيان تلقته »املس�تقبل 
الحواج�ز  رف�ع  »ت�م  إن�ه  العراق�ي«، 
املنطق�ة  9 يف  البواب�ة  الكونكريتي�ة ع�ن 

الخرضاء وفتح الجان�ب اآلخر من الطريق 
الذي كان مغلقاً ولسنوات طويلة«.

وأضافت أن »الصبات املرفوعة هي بالقرب 
من الس�فارة الس�ويدية وكانت موضوعة 

منذ س�نة 2004«، مؤكدة »اس�تمرارها يف 
الصبات من امام مرسح وس�ينما املنصور 
يف املنطق�ة الخ�رضاء للي�وم الثان�ي ع�ىل 

التوايل .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن  نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط،  
ثام�ر عباس الغضبان، أن معدل انتاج النفط يف حقل الرميلة 
النفطي يف محافظ�ة البرصة اقىص جنوبي العراق قد تجاوز 

مليون ونصف املليون ب/ي.وق�ال الغضبان خالل حضوره  
اجتماعا موس�عا م�ع ادارة رشك�ة Bp الربيطانية املش�غلة 
لحقل الرميلة، ان »من اولويات خطط الوزارة تنفيذ مشاريع 
تطوي�ر عملي�ات االنت�اج واس�تقرارها يف الحق�ول النفطية 
وتحقي�ق الزيادات املق�ررة  وفق الخطط اآلنية واملتوس�طة 

والبعيدة املدى لكل حقل«.وأضاف الغضبان، أن »نس�ب تقدم 
العمل يف الحق�ل  قد حقق ارتفاعاً بفضل اس�تخدام الربامج 
والتقني�ات الحديث�ة يف جمي�ع مراف�ق العم�ل وخصوصاً يف 
مراقب�ة االنتاج عن بعد لآلبار«، مبين�ا أن »معدالت االنتاج يف 

الحقل تتجاوز املليون ونصف املليون برميل باليوم.

صحة ذي قار تعلن  قرب استئناف العمل بمرشوع مستشفى النارصية اجلديد

أمانة بغداد: رفع احلواجز الكونكريتية من احدى بوابات املنطقة اخلرضاء

وزير النفط يعلن عن حجم االنتاج يف حقل الرميلة بالبرصة

     بغداد / المستقبل العراقي

أوضحت وزارة الكهرباء زيارة وزير الكهرباء 
لؤي الخطي�ب، اىل الجمهورية االس�المية يف 
اي�ران مع وفد م�ن املتخصصني من مالكات 
ورد  لل�وزارة  بي�ان  العليا.وذك�ر  ال�وزارة 
ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »الزيارة تضمنت 
العديد من اللقاءات مع املس�ؤولني االيرانيني 
ابت�داًء من نائ�ب رئيس الجمهوري�ة ووزير 
الطاق�ة االيران�ي، وعدد م�ن املتخصصني يف 
مج�ال الطاق�ة يف اي�ران وملدة أربع�ة ايام«.

وبين�ت ان »الزي�ارة ج�اءت بناًء ع�ىل دعوة 

من وزي�ر الطاقة االيران�ي يف زيارته االخرية 
اىل بغ�داد نهاية ش�هر كان�ون االول املايض، 
حي�ث تمخضت الزيارة ع�ن تفعيل محارض 
االجتماع�ات التي تمت يف بغ�داد واالتفاقات 
الت�ي تم تثبي�ت بنودها والخاص�ة بالتعاون 
الطاق�ة  املش�رك، وتجدي�د عق�د اس�ترياد 
الكهربائي�ة مع رشكة )تفانري( اإليرانية ملدة 
عام واحد«.وأطلع وزير الكهرباء عىل التجربة 
العش�وائيات  الخاص�ة بمعالج�ة  االيراني�ة 
والضائعات حت�ى وصولها االكتف�اء الذاتي 
كونه�ا متقاربة مع وضع العديد من املناطق 
يف الع�راق، وكيفية االنتقال اىل مرحلة التقدم 

التكنولوج�ي، حيث ُتَعد اي�ران دولة مصنعة 
للمنظوم�ات التكنولوجي�ة يف قطاع الطاقة، 
ومص�درة للبضائ�ع واملنتج�ات للعدي�د من 
دول العال�م بم�ا فيه�ا االدوات االحتياطية، 
واملقاييس الذكي�ة، وجميع معدات قطاعات 
انتاج ونق�ل وتوزيع الطاقة الكهربائية. وقد 
التق�ى الوزي�ر الخطي�ب، يف مدينتي طهران 
ومشهد، باكثر من عرشة مؤسسات ورشكات 
الطاق�ة  مج�ال  يف  متخصص�ة  ومصان�ع 
الكهربائي�ة، اىل جانب مراكز للبحوث واطلع 
عىل خطوط االنتاج ذات العالقة«.يشار اىل ان 
استمرار استرياد الطاقة الكهربائية من ايران 

هو ليس الهدف الرئييس لتطوير العالقة بني 
البلدي�ن، كون العراق يعم�ل جاهداً للوصول 
اىل االكتف�اء الذاتي خالل املرحلة املقبلة، وان 
تطوير التعاون املش�رك هو لالس�تفادة من 
خربة الجمهورية االس�المية يف إعمار قطاع 
الطاقة، وبناء مراكز التدريب والتأهيل ورفع 
كف�اءة امل�الكات الوطني�ة وص�والً اىل انهاء 
االزمة.كما ان العراق يتعامل بش�كًل متوازن 
ومت�وازي م�ع جمي�ع دول الج�وار س�واء 
بمس�ائل الرب�ط التزامني وكذلك االس�تثمار 
وتطوير العالق�ات والتعامالت مع الرشكات 

العاملية االخرى.

وزارة الكهرباء توضح زيارة اخلطيب اىل ايران وجتديد العقد معها

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الربي�ة / املديرية العام�ة للتقوي�م واالمتحانات، 
التعليمات الخاصة بنظام املحاوالت لطبة السادس االعدادي .

وقال مدير العالقات العامة واالعالم يف وزارة الربية فراس محمد 
حس�ن يف بيان ، انه بناًء عىل ما جاء بقرار هيئة الرأي بجلس�تها 
الت�ي عق�دت يف 4/2/2019 والقايض باس�تمرار العم�ل بنظام 
املحاوالت لطلبة الس�ادس االعدادي والس�ماح للطلبة الراس�بني 
يف الس�نة الثانية بدرس او درسني يف العام الدرايس 2018-2017 
ب�اداء االمتحان باملحاوالت يف العام ال�درايس الحايل 2019-2018 
».واض�اف حس�ن ان« التعليم�ات تنص عىل ان يك�ون االمتحان 
باملحاوالت بحسب رغبة الطالب وفق االستمارة التي يتم تزويدها 
اىل املديري�ات العام�ة للربية يف بغداد واملحافظ�ات كافة من قبل 
مراك�ز الفح�ص ، مضيفا ان�ه يش�مل باملحاوالت الطلب�ة الذين 
داوموا الس�نة االوىل يف الس�ادس االعدادي للعام الدرايس 2016-

2017 ورس�بوا او تركوا الدراسة فيها ويف السنة الدراسية الثانية 
2017-2018 رس�بوا بدرس او درس�ني يحق له�م اداء االمتحان 
باملحاوالت للعام الدرايس الحايل 2018-2019 يف املواد التي رسبوا 
فيه�ا فقط م�ع احتفاظهم بدرجات النجاح الس�ابقة ، ويف حالة 
وجود طلبة مشمولني بنظام املحاوالت وقدموا لالمتحان الخارجي 
او اس�تمروا بالدوام يف املدارس املس�ائية لهذا العام 2019-2018 
يكونوا مخريين اما التقديم اىل املحاوالت او االستمرار يف دراستهم 

املسائية او االمتحانات الخارجية ».
ونوه مدير العالقات واالعالم يف وزارة الربة ،انه » يتم العمل بهذا 
الق�رار للعام الدرايس الح�ايل 2018-2019 فقط كما جاء يف قرار 

هيئة الرأي .

الرتبية تعلن تعليامت نظام 
املحاوالت لطلبة السادس االعدادي

افتتاح مبنى جديدًا ملحكمة 
ذات السالسل

وزير النقل يبحث مع وفد بريطاين 
آفاق التعاون املشرتك بمختلف املجاالت

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت محافظ�ة بغ�داد ع�ن ق�رب اطالق 
التعيينات الخاصة بوزارة الربية« مؤكدة ان 
»كل مايث�ار عن ايقافه�ا اوالغاءها عار عن 
الصحة«. وأشار بيان للمحافظة تلقت وكالة 
س�ومر نيوز نسخة منه اىل »إثارة الكثري من 
اللغ�ط ح�ول موض�وع التعيين�ات الخاصة 
وتأخريه�ا«  بغ�داد  محافظ�ة  يف  بالربي�ة 
مؤك�داً »بأنن�ا عاكفني عىل ضم�ان حقوق 
كل املتقدم�ني وف�ق الظواب�ط واالج�راءات 
متخصص�ة  لج�ان  خ�الل  م�ن  القانوني�ة 
ب�أرشاف املحافظ�ة«. وش�دد البي�ان »عىل 

ضمان حص�ة املحارضين يف التعيينات هذه 
الرشيحة التي قدمت خدمات جليلة لسنوات 
مض�ت وباملج�ان دعم�ا للعملي�ة الربوي�ة 
وللنه�وض بالواق�ع الريوي وس�د النقص 
الحاصل يف الكوادر التدريسية«. وعزا »سبب 
تأخ�ري اع�الن النتائج اىل جه�ات تنفيذية يف 
وزارة الربية وليس�ت املحافظ�ة فضال عن 
اضاف�ة مجموعة من الضوابط« مش�ريا اىل 
»توفر التخصيصات املالية لهذه الدرجات«. 
واض�اف »اننا مس�تمرون باالجتماعات مع 
مدراء الربية واللجنة التنسيقية للمحافظات 
برئاسة، طورهان املفتي لبحث كيفية حسم 
ه�ذا امللف«. م�ن جانب آخر، اس�تقبل وزير 

التخطيط الدكتور ن�وري صباح الدليمي، يف 
ديوان الوزارة، ام�س اإلثنني، محافظ بغداد 
ف�الح الجزائ�ري، والوفد املراف�ق له، وجرى 
خ�الل اللقاء بحث واق�ع العاصمة الخدمي، 
والس�بل الكفيل�ة لتقدي�م أفض�ل الخدمات 
للمواطنني«.وأعلن الدليمي خالل اللقاء، عن 
»تخصيص 946 مليار دينار لتحس�ني واقع 
العاصم�ة الخدم�ي، مؤك�داً املصادق�ة عىل 
473 منها ضمن تخصيصات تنمية األقاليم، 
ع�ىل أن يت�م مناقل�ة املتبق�ي م�ن جه�ات 
اخ�رى يف وق�ت الحق م�ن العام الج�اري«.
وبح�ث الوزير مع وفد محافظ�ة بغداد أبرز 
املش�اريع الحيوي�ة املتوقفة، والس�يما ذات 

نس�ب اإلنجاز املتق�دم منها، مثل مش�اريع 
املج�اري يف مناط�ق ابو غريب وس�بع البور 

وح�ي الوح�دة، داعي�اً الحكوم�ات املحلي�ة 
الس�نوية  خططه�ا  تقدي�م  يف  للمس�ارعة 
للمصادقة عليها، إلقران الرصف بمصادقة 
الوزارة، فيم�ا لفت معاليه إىل أهمية مراعاة 
التوزيع الع�ادل يف تنفيذ املش�اريع، لجميع 
اقضي�ة ونواحي املحافظات، وبما يتناس�ب 
مع أولوية كل م�رشوع وأهميته.من جانبه 
اع�رب محاف�ظ بغ�داد والوف�د املراف�ق له، 
ع�ن تثمينهم لتوجهي�ات وزي�ر التخطيط، 
مؤكدين حاجة املحافظة للكثري من الجهود 
والتخصيصات النجاز املش�اريع، الس�يما يف 
األقضي�ة والنواحي واالطراف، التي تعرضت 

لراجع كبري يف خدماتها.

حبث مع وزير التخطيط ملف اخلدمات.. واألخري أعلن ختصيص »٩٤٦« مليار دينار لتحسني الواقع اخلدمي

    البصرة / المستقبل العراقي

وضع محاف�ظ محافظ البرصة اس�عد العيداني 
حجر األساس ملرشوع دراسة وتصاميم وتجهيز 
ونصب وتش�غيل محطة لتحلية املياه يف منطقة 

محيلة يف قضاء ابي الخصيب جنوب البرصة« .
وقال » العيداني يف بيان صحفي صدر عن مكتبه 
االعالم�ي الخ�اص خ�الل وضع حجر األس�اس 
مل�رشوع تحلي�ة املياه يف قض�اء اب�ي الخصيب 
والذي حرضه بعض نواب املحافظة وقائم مقام 
قضاء ابي الخصيب ان الحكومة املحلية  تس�عى 
بكل امكانياتها النشاء مش�اريع لتحلية املياه ، 
مش�رياً اىل ان سعة املرشوع )3000( مر مكعب 
بالس�اعة  وال�ذي تنف�ذه رشك�ة الدي�ر املتحدة 
للمق�اوالت ورشك�ة Kalite االنكليزية ، الفتاً اىل 
ان مدة انجاز املرشوع س�نة واح�دة وبداية هذا 

املرشوع مهم جداً الهايل قضاء ابي الخصيب .
واض�اف » العيدان�ي ان هذا املرشوع ه�و بداية 
للنه�وض بقض�اء اب�ي الخصي�ب وال�كل عازم 
وبجهود كل ابناء املدينة ونواب البرصة والوحدات 
اإلداري�ة واعضاء مجلس املحافظة والناش�طني 

ومنظمات املجتم�ع للتحرك للنهوض بمحافظة 
البرصة ، مبيناً ان املحافظة ومناطقها تعرضت 
اىل معاناة كبرية بس�بب ع�دم ادارة موارد الدولة 
بالش�كل الصحيح فضالً عن الحرب التي مر بها 
العراق يف محاربة عنارص تنظيم داعش اإلرهابي 
والت�ي اثرت عىل عدم القيام بمش�اريع مهمة ال 
سيما يف وقت انخفاض أسعار النفط يف السنوات 
املاضي�ة .من جان�ب آخر، أك�د محافظ البرصة 
اس�عد العيدان�ي ع�ىل رضورة االهتم�ام بمنافذ 
الب�رصة الحدودية جاء ذلك خ�الل لقائه رئيس 
هيئة املنافذ الحدودي�ة يف العراق كاظم العقابي 
». وق�ال » العيدان�ي يف بيان صحف�ي صدر عن 
مكتب�ه االعالم�ي الخ�اص انه بحث م�ع رئيس 
هيئة املنافذ الحدودي�ة يف العراق كاظم العقابي 
رضورة تطوير منافذ البرصة الحدودية ال سيما 
منفذي الش�المجة وس�فوان فضالً ع�ن تطوير 

كافة مفاصل مطار البرصة الدويل . 
واض�اف » محافظ الب�رصة انه س�يكون هناك 
لقاء بني رئيس هيئة املنافذ الحدودية والحكومة 
املحلية بش�قيها التنفيذي والترشيعي ملناقش�ة 

تطوير املنافذ الحدودية يف املدينة .

حمافظ البرصة يضع حجر األساس ملرشوع حتلية املياه يف قضاء ايب اخلصيب
التقى رئيس هيئة املنافذ.. وشدد على ضرورة تطوير منافذ احملافظة

حمافظ بغداد يعلن قرب إطالق تعيينات الرتبية وينفي إيقافها
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اعالن 
رقم الدعوه / 111/ج/2019

اىل املتهم الهارب/ )قاسم سالم فهد( 
احال�ك الس�يد ق�ايض محكم�ة تحقي�ق 
املثن�ى  جناي�ات  محكم�ة  اىل  الس�ماوة 
بموج�ب قرار االحال�ة املرقم 2018/384 
يف 2018/6/5 غيابي�ا الج�راء محاكمتك 
بدع�وى غ�ر موجزة وف�ق اح�كام املادة 
28 م�ن قانون املخ�درات ولعدم حضورك 
ع�ن  تبليغ�ك  تق�رر  املحكم�ة  ه�ذه  اىل 
طريق صحيفت�ن محليت�ن وتحديد يوم 
2019/4/7 موع�دا للمحاكم�ة ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�يتم اج�راء محاكمتك 

غيابيا وعلنا وحسب االصول القايض
عدنان عبد شالل

رئيس محكمة جنايات املثنى
����������������������������������

 اعالن 
رقم الدعوه / 91/ج/2019

اىل املتهم الهارب/ )محمد فالح جرب( 
احال�ك الس�يد ق�ايض محكم�ة تحقي�ق 
املثن�ى  جناي�ات  محكم�ة  اىل  الس�ماوة 
بموج�ب ق�رار االحالة املرق�م 2019/80 
يف 2019/1/27 غيابي�ا الجراء محاكمتك 
بدع�وى غ�ر موجزة وف�ق اح�كام املادة 
405 من قانون العقوبات ولعدم حضورك 
ع�ن  تبليغ�ك  تق�رر  املحكم�ة  ه�ذه  اىل 
طريق صحيفت�ن محليت�ن وتحديد يوم 
2019/4/3 موع�دا للمحاكم�ة ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�يتم اج�راء محاكمتك 

غيابيا وعلنا وحسب االصول القايض
عدنان عبد شالل

رئيس محكمة جنايات املثنى
����������������������������������

اعالن 
رقم الدعوه / 92/ج/2019

اىل املتهم�ن الهارب�ن/ ) حس�ن كت�اب 
عطشان وحاتم كريم عبد الرضا ( 

احالك�م الس�يد ق�ايض محكم�ة تحقيق 
املثن�ى  جناي�ات  محكم�ة  اىل  الس�ماوة 
بموجب ق�رار االحالة املرقم 2019/79 يف 
2019/1/27 غيابي�ا الج�راء محاكمتكم 
بدعوى غر موجزة وفق احكام املادة 406 
من قان�ون العقوب�ات ولع�دم حضوركم 
اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر تبليغك�م ع�ن 
طريق صحيفت�ن محليت�ن وتحديد يوم 
2019/4/3 موع�دا للمحاكم�ة ويف حالة 
عدم حضوركم س�يتم اج�راء محاكمتكم 

غيابيا وعلنا وحسب االصول
 القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

����������������������������������
اعالن 

رقم الدعوه / 113/ج/2019
اىل املتهمن الهاربن/ ) احمد جريو خضر 
ومصطفى احمد جريو وعيل جريو خضر 

وعيل جبارة خضر ( 
احالك�م الس�يد ق�ايض محكم�ة تحقيق 
املثن�ى  جناي�ات  محكم�ة  اىل  الس�ماوة 
بموجب ق�رار االحالة املرقم 2019/90 يف 
2019/1/28 غيابي�ا الج�راء محاكمتكم 
بدع�وى غ�ر موجزة وف�ق اح�كام املادة 
الرابع�ة  م�ن قان�ون مكافح�ة االره�اب  
ولع�دم حضوركم اىل ه�ذه املحكمة تقرر 
تبليغكم ع�ن طريق صحيفت�ن محليتن 
وتحديد يوم 2019/4/7 موعدا للمحاكمة 
ويف حال�ة ع�دم حضورك�م س�يتم اجراء 

محاكمتكم غيابيا وعلنا وحسب االصول 
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 1070/ب/2018

التاريخ  2019/2/7
اعالن

اىل املدعى عليه / نعيم ابو الشون عبود
ف�ارس  املدع�ي  اق�ام   2018/8/1 بتاري�خ 
كاظ�م عطية ض�د الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
1070/ب/2018 طل�ب الحك�م فيه�ا اع�ادة  
مبل�غ الرهن البالغ خمس�ة عرش مليون دينار 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك فقد تق�رر تبليغك 
اعالنا بصحيفت�ن محليتن يوميتن للحضور 
ام�ام هذه املحكمة يف موع�د املرافعة واملوافق 
2019/2/18 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا فسوف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وف�ق 

القانون 
القايض 

محمد كامل كرماشة

����������������������������������
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة 
رئاسة لجنة تثبيت العائدية

محكمة بداءة الكوفة
نموذج رقم )30( تسجيل عقاري

العدد 2/ تسجيل مجدد/2019
التاريخ 2019/1/22

اعالن
  قرار تثبيت عائدية تسجيل عقار مجدد

اص�درت لجنة تثبيت العائدي�ة قرارها بتاريخ 
2019/1/22 اس�تنادا ملحرض تثبيت العائدية 
امل�ؤرخ يف 2019/1/22 وال�ذي يقيض بتثبيت 
عائدية العقار املرقم ) 3323( محلة )رشادية( 
جنس العقار ) دار ( ويف االضبارة املرقمة )2/
تسجيل مجدد/2019(  بتسجيله بأسم طالب 
التسجيل املجدد العراقي ) حمود كاظم منيس( 
وفق�ا الحكام امل�ادة 49 من قانون التس�جيل 
العق�اري رقم 43 لس�نة 1971 املعدل لذا نعلن 
الق�رار اع�اله بواس�طة ن�رشه يف صحيفتن 
محليتن يوميتن فع�ىل من لديه اعرتاض عىل 
القرار املذكور خالل مدة االعالن البالغة ثالثون 
يوما من الي�وم التايل لتاريخ نرشه يف الصحف 
املحلية تقدي�م اعرتاضه لدى رئاس�ة محكمة 
اس�تئناف النجف االتحادية بصفتها التمييزية 
خالل املدة املذكورة ويف حالة عدم ورود اشعار 
منرئاس�ة  محكمة االس�تئناف بوقوع الطعن 
عىل القرار املذكور لديها فس�وف يكون القرار 
قد اكتسب الدرجة القطعية وستبارش مديرية 
التس�جيل العقاري يف الكوفة بتس�جيل العقار 

وفقا لقرار تثبيت العائدية حسب االصول 
القايض

محمد كامل كرماشة
رئي�س لجنة تثبيت العائدي�ة يف محكمة بداءة 

الكوفة 

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

مديرية التسجيل العقاري العام
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة 

العدد : 947
التاريخ 2019/2/5

اعالن
تسجيل عقار مجدد

بناء عىل الطل�ب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
2018/11/28 لتس�جيل تمام العق�ار املرقم 
)345( محل�ة الرش�ادية يف الكوف�ة اىل طالب 
كاظ�م(  س�الم  خض�ر   ( املج�دد  التس�جيل 
لتس�جيله مجددا بأس�مه بصفته املالك حائزا 
للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة 
له�ا تمهي�دا للتس�جيل وف�ق اح�كام قان�ون 
التس�جيل العقاري )43(  لس�نة 1971 قررنا 
اع�الن ه�ذا الطلب فعىل كل م�ن يدعي بوجود 
عالقة او حق�وق معينة عىل هذا العقار تقديم 
م�ا لديه من بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة 
ثالث�ون يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل لنرش هذا 
االع�الن وكذل�ك الحض�ور اىل موق�ع العقار يف 
الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء  
م�دة هذا االعالن وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا 
يف الكشف الذي س�يجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض
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 : 501/ ب2019/1
التاريخ 2019/2/11

اىل / املدعى عليه ) حيدر فدك كاظم(
اقام املدعي )مهدي حسن حاتم( الدعوى 
يطل�ب  والت�ي  اع�اله  املرقم�ة  البدائي�ة 
فيه�ا الحك�م )بتأديتك له مبلغ�ا مقداره 
960000 دين�ار بموج�ب وص�ل االمان�ة 
امل�ؤرخ يف 2018/1/10 ومبلغ�ا مقداره 
الكمبيال�ة  بموج�ب  دين�ار   2400000
ومبلغ�ا   2018/1/10 يف   1443 املرقم�ة 
مق�داره 1600000 دين�ار بموجب وصل 
االمان�ة امل�ؤرخ يف 2018/1/10( ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائ�ي واش�عار مخت�ار ح�ي الجزائر 
/ 5 جمي�ل عي�ى الغانم�ي علي�ه قررت 
هذه املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتن  
موع�د  يف  للحض�ور  يوميت�ن  محليت�ن 
املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم 2019/2/18 
وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا  س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
 ����������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 494/ ب2019/1
التاريخ 2019/2/11 

اىل / املدعى عليه ) حسن مجيل عبيد( 
اق�ام املدع�ي ) محمد عيل حس�ن حاتم( 
الدعوى البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب 
فيها الحك�م بتأديتك له مبلغ�ا مقداره ) 
2720000( دينار املدعى به بموجب وصل 
االمان�ة املس�تحق ح�ن الطل�ب( ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائ�ي واش�عار مختار ح�ي العروبة 
/ 1 جمع�ة عب�د الله العن�زي عليه قررت 
هذه املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتن  
موع�د  يف  للحض�ور  يوميت�ن  محليت�ن 
املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم 2019/2/18 
وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا  س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
����������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 505/ ب2019/1
التاريخ 2019/2/11 

اىل / املدعى عليه ) عطية فاضل سعيد( 
اقام املدعي ) مهدي حسن حاتم( الدعوى 
يطل�ب  والت�ي  اع�اله  املرقم�ة  البدائي�ة 
فيها الحك�م بتأديتك له مبلغ�ا مقداره ) 
1,600,000( دين�ار املدع�ى ب�ه بموجب 
وصل االمانة امل�ؤرخ يف 2018/10/12  ( 
ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي 
الشهداء لعيبي كاظم الحيدري  عليه قررت 
هذه املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتن  
موع�د  يف  للحض�ور  يوميت�ن  محليت�ن 
املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم 2019/2/18 
وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا  س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة

التاريخ : 2019/2/10
اىل املدعو / فاضل عباس فرحان

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة هدى كري�م حاجم طلبا اىل هذه املحكمة يروم 
فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو )  فاض�ل عباس فرحان( قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك الحض�ور امامها خالل 
ع�رشة ايام من تاريخ نرش االعالن  وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
��������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة

التاريخ : 2019/2/10
اىل املدعوه / سحر عباس فرحان

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة هدى كري�م حاجم طلبا اىل هذه املحكمة يروم 
فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعوة )  س�حر عباس فرحان( قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك الحض�ور امامها خالل 
ع�رشة ايام من تاريخ نرش االعالن  وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
��������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 856/ ش2019/4

التاريخ 2019/2/10
اعالن

اىل املدعى عليه / جبار حسن جلعوط
اقامت املدعية ) زينب سجاد حسن(  الدعوى بالعدد 856/ ش2019/4 
ام�ام هذه املحكمة يطلب فيها قطع نفقة ماضية ومس�تمرة للمدعية 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار 
منطق�ة حي الن�داء / النجف قررت املحكمة تبليغ�ك موضوع الدعوى 
وبموع�د املرافعة اعالنا بواس�طة صحيفتن محليت�ن يوميتن وعليك 
الحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة الق�ادم املوافق يوم 
2019/2/17 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عباس عيل هادي
��������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد بال/ اصدار جواز

التاريخ 2019/2/7
اعالن

اىل املدعى عليه / حسن جواد سلمان
بن�اءا عىل الطلب املقدم من قبل املدعوه ) وفاء رزاق عباس( امام هذه 
املحكم�ة واملتضمن�ة طل�ب حجة اذن بأس�تصدار جواز س�فر الوالدك 
القارصين كل من ) عيل وحسن( وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار حي العسكري / النجف لذا تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ن محليتن رس�ميتن فعلي�ك الحض�ور امام هذه 
املحكم�ة بع�د تبلغك بثالثة ايام وعند عدم حضورك س�وف يتم الس�ر 

باجراءات الحجة وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
��������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 496/ ب2019/2

التاريخ 2019/2/7 
اىل / املدعى عليه ) حسنن محمد رايض( 

اقام املدعي ) مهدي حس�ن حاتم( الدعوى البدائية املرقمة اعاله والتي 
يطلب فيها الحكم بتأديتك له مبلغا مقداره ) 2400000( دينار بموبج 
الكمبيال�ة املرقم�ة 470 يف 2018/1/15 ومبل�غ ق�دره ) 2400000( 
بموج�ب الكمبيال�ة املرقم�ة 471 واملؤرخ�ة يف 2018/1/15 ولثب�وت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار 
حي العروبة /3 املدعو حس�ن حسن الكالبي عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفت�ن  محليتن يوميتن للحضور يف موعد املرافعة 
املصادف يف يوم 2019/2/18 وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 

عنك قانونا  سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

وزارة العدل
 دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2018/2827

التاريخ 2019/2/5
اىل املنفذ عليه / داود سلمان جرب

لق�د تحقق لهذه املديري�ة من خ�الل رشح املبلغ القضائي له�ذه املديرية 
واش�عار مختار )حي الس�عد يف النجف جاس�م  حس�ن( انك مجهول محل 
االقام�ة وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ   
واس�تنادا للم�ادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف 
مديري�ة تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

ق�رار محكمة ب�داءة النج�ف بالع�دد 1675 /ب2018/5 يف 2018/7/19 
واملتضمن الزام�ه بتأدية مبلغ 3523897 ثالثة مالين وخمس�مائة وثالثة 
وعرشون الف وثمانمائة وس�بعة وتس�عون دينار للدائن�ن مكي وافتخار 
واح�الم اوالد وبنات س�لمان ج�رب  واالء عبد الله جرب حس�ب وصيتها عىل 
القارصة رؤى نجاح س�لمان ورانيه نجاح س�لمان عن اجر مثل س�هامهم 
عىل العقار املرقم  3188/ 359 حي السعد للفرتة من 2017/6/12 ولغاية 

2018/4/18 وتحميله كافة الرسوم القانونية 
��������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 95/ب2019/1

التاريخ  2019/2/11
اىل / املدعى عليه / )فارس كاظم رحيم( 

اقام املدعي )منار س�عد حسن( الدعوى البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب 
فيه�ا الحكم )بتأديتك ل�ه مبلغا مق�داره )2300 دوالر امريكي( املدعى به 
بموج�ب وص�ل االمانة امل�ؤرخ 2018/7/1 واملس�تحق االداء حن الطلب( 
ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ  واش�عار مختار حي 
الجزائ�ر /1 جواد حس�ن الكناني عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن للحضور يف موعد املرافع�ة املصادف يف يوم 
2019/2/20 وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
��������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 290/ب2019/5
التاريخ  2019/2/11

اىل / املدعى عليه / )كامل نوري مردان( 
اقام املدعي )الس�يد مدير بلدية النجف /اضافة لوظيفته ( الدعوى البدائية 
املرقمة اعاله ضدك والس�يد وزير العدل اضافة لوظيفته  والتي يطلب فيها 
الحك�م )بابطال كافة قيد العقار املرق�م 72256/ 3 حي العروبة   ولثبوت 
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي 
الرم�وك /2 ع�ادل تكليف االبراهيم�ي   عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
اعالنا بصحيفتن محليتن يوميت�ن للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف 
يوم 2019/2/19 وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
��������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 4026/ب2018/5

التاريخ 2019/2/10
اعالن

بن�اءا ع�ىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة ش�يوع العق�ار املرقم 
11566/2 ح�ي االس�كان يف النج�ف علي�ه تعل�ن ه�ذه املحكم�ة عن بيع 
العق�ار املذكور اعاله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه  فعىل الراغبن بالرشاء  
مراجع�ة هذه املحكمة خالل )خمس�ة عرش يوما( من الي�وم الثاني لنرش 
االع�الن مس�تصحبا مع�ه  التامين�ات القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة 
املقدرة بموجب صك مصدق المر محكمة بداءة النجف وصادر من  مرصف 
الرافدي�ن رقم )7( يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثانية 
عرش من اليوم االخر من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية 

االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي 
االوص�اف :  العق�ار املرق�م 11566/2 حي االس�كان يف النج�ف عبارة عن 
دار تقع عىل ش�ارع بعرض 25 مرت املس�احة االجمالية 135 مرت مربع وان 
ال�دار بطابقن الطابق االول يتكون من اس�تقبال وغرف نوم عدد 3 وصالة 
وسطية وس�طح ومجموعة صحية هذا يف الطابق االريض اما الطابق االول 
يتكون من غرفتن نوم ومخزن الدار مبنية بالطابوق مسقفة بالكونكريت 
املسلح بأس�تثناء الطابق االول مسقف بالشيلمان مجهزة باملاء والكهرباء 
ومبل�ط بال�كايش وان درج�ة عمران الدار دون الوس�ط مش�غولة من قبل 
املدعوة )ليىل ابراهيم احمد(  وهي ترغب بالبقاء يف العقار بصفة مستأجرة 
وان القيمة املقدرة للعقار مبلغ مقداره ) 304,200,000( ثالثمائة واربعة 

مليون ومائتان الف دينار ال غرها
��������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 2117/ب2018/3

التاريخ 2019/2/4
اعالن

بن�اءا ع�ىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة ش�يوع العق�ار املرقم 
3/44948 م4 ح�ي املي�الد يف النج�ف علي�ه تعلن ه�ذه املحكم�ة عن بيع 
العق�ار املذكور اعاله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه  فعىل الراغبن بالرشاء  
مراجع�ة هذه املحكمة خالل )ثالثون يوما( م�ن اليوم الثاني لنرش االعالن 
مستصحبا معه  التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب 
ص�ك مصدق المر محكمة بداءة النجف وص�ادر من  مرصف الرافدين رقم 
)7( يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم 
االخر من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي 
االوص�اف : العق�ار املرق�م 44948 /3 م4 حي امليالد يف النج�ف عبارة عن 
دار س�كن مفرزة اىل جزئن بصورة غر رسمية تقع عىل شارع بعرض 15 
مرت وهي تقع عىل س�احة بواجهة 20 مرت ون�زال 16 مرت وهي ركن الجزء 
االول يتك�ون من كراج وصحيات خارجية واس�تقبال وصالة وغرفتن نوم 
ومطبخ وصحيات داخلية ومكش�وفة عدد2 مشغول من قبل وزيرة موىس 
عباس وهي ال ترغب بالبقاء يف العقار بعد البيع وهي يف الجزء املذكور وسط 
اما الجزء الثاني يتكون من س�احة خارجية وصحيات ومطبخ واس�تقبال 
وغرفتن نوم وصالة وصحيات داخلية مش�غول من قبل املس�تأجرة ميثاق 
حي�اوي محم�د وهي ترغ�ب بالبق�اء يف العقار بع�د البيع والدار مس�قفة 
بالش�يلمان مبل�ط بالصب مجه�زة  بامل�اء  والكهرباء درجة عم�ران الدار 
دون الوس�ط باالضاف�ة اىل مخبز يقع يف الوس�ط بمس�احة 3×4 اىل جانب 
الج�زء االول والركن الثاني ركن وان القيم�ة املقدرة للعقار مبلغ مقداره ) 

128,000,000( مائة وثمانية وعرشون مليون دينار ال غرها 
علما ان املساحة الكلية للعقار 320 مرت مربع

��������������������������������������������������������������
اعالن 

رقم الدعوه / 94/ج/2019
اىل املتهم الهارب/ )حسام جبر ذهب( 

احالك الس�يد ق�ايض محكمة تحقيق الس�ماوة اىل محكم�ة جنايات املثنى 
بموج�ب ق�رار االحال�ة املرق�م 2019/84 يف 2019/1/27 غيابي�ا الجراء 
محاكمت�ك بدعوى غر موج�زة وفق احكام املادة 28 م�ن قانون املخدرات 
ولع�دم حض�ورك اىل ه�ذه املحكمة تق�رر تبليغ�ك عن طري�ق صحيفتن 
محليتن وتحديد يوم 2019/4/7 موعدا للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك 

سيتم اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب االصول القايض
عدنان عبد شالل

رئيس محكمة جنايات املثنى

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 5337 / ش / 2019  

التاريخ 10 / 2 / 2019  

اعالن
اىل املدع�ى عليها / اس�ماء حس�ن عبد االم�ر – الكاظمية 

محلة 423 زقاق 45 دار 15
اق�ام املدع�ي رس�ول عبيس ج�زاع الدعوى املرقم�ة اعاله 
يطال�ب فيها ايقاع الطالق الرجعي وملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ قرر تبليغك اعالناً يف صحيفتن 
محليت�ن يوميتن للحضور امام هذه املحكمة يف يوم 18 / 
2 / 2019 ويف حال�ة عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً 

سوف تجري املرافعة غيابياً وعلناً وفق القانون 

القايض / فرقد حسن عبد الزهرة

وزارة الكهرباء
الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف املنطقة اجلنوبية

متديد تاريخ غلق
تعل�ن الرشكة العام�ة النتاج الطاق�ة الكهربائية يف املنطق�ة الجنوبية عن 
تمدي�د تاريخ الغلق للمناقصات وكما مدرج يف الجدول ادناه فعىل الراغبن 
باالش�رتاك م�ن ذوي االختصاص مراجع�ة مقر الرشكة الكائ�ن يف تقاطع 
الطويسة/  قسم الشؤون التجارية لتسلم املواصفات والرشوط للمناقصات 
مقابل مبلغا وقدره ) 600,000( فقط س�تمائة ال�ف دينارا غر قابل للرد 
علما بان اخر موعد لقبول العطاءات الس�اعة الثانية عرش ظهرا من الدوام 
الرس�مي ليوم الغلق ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور االعالن .. مع 

التقدير
www.moelc.gov.iq

south_product_commercial@moelc.gov.iq
وزارة العدل 

دائرة التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف  

اعالن
بن�اء عىل ثب�وت عائدية العقار 333 عطيفية تسلس�ل 
333 محل�ة عطيفي�ة اىل طالب التس�جيل وزارة املالية 
بموجب ق�رار تثبيت العائدية امل�ؤرخ 14 / 1 / 2019 
الص�ادر من هذه الدائ�رة عليه نعلن ه�ذا القرار وعىل 
من لديه اعرتاض عىل القرار املذكور اقامة الدعوى لدى 
املحكم�ة املختصة خ�الل مدة ثالثن يوم�ًا اعتباراً من 
الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن وعند انته�اء املدة وعدم 
ورود اش�عار من املحكمة بإقام�ة الدعوى لديها خالل 
املدة املذكورة س�تبارش ه�ذه الدائرة بالتس�جيل وفقاً 

لقرار تثبيت العائدية

دائرة التسجيل العقاري يف

املهندس 
يارس فرحان كزير
املدير العام وكالة

ورئيس جملس االدارة

تاريخ الغلق الجديد تاريخ الغلق القديم المواد رقم المناقصة  ت
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املرجعية الدينية صوت الواقع

الدكتور قاسم رهيف: مجيع املصارف والرشكات املالية خاضعة لقوانني 
البنك املركزي العراقي

مدير عام البنك املركزي يف املنطقة اجلنوبية يدعو احلكومة االحتادية الشراك مجيع املؤسسات واملنظمات بإعداد املوازنات املستقبلية وإعطاءها وقت طويل من اجل مصلحة البلد

          محمد حسن الساعدي

مثلّلت املرجعية الدينية على طول وجودها، 
اإلمتداد الطبيعلي للنبوة واإلمامة وما دامت 
تلدور يف دائرة أهل البيت عليهم وآلهم أفضل 
الصللوات، فأن عملها يسلر وفلق خطاهم 
ومواقفهلم، فلقلد تقلّدت املرجعيلة الدينية 
وظائف وواجبات عديدة جعلتها تحمل أمانة 
الرسلالة املحمديلة، ومارسلت األدوار التي 
فوضها دورها القيلام بها، وأعلنت مواقفها 
املهملة من كثر من حركات االنحراف مثلما 

مارسها أهل البيت.

املرجعية الدينية ومن خلال خطب الجمعة 
كانلت ومازالت مرصة على نهجها يف تقييم 
وتقويلم املجتملع بكافلة أبعاده، وسلتظل 
يف كل خطبهلا تضلع النقاط على الحروف، 
وتعللن موقفها بكل حزم ووضوح سلواًء يف 
الجانب السيايس أو االجتماعي، وعندما تنبه 
ألملر فإنملا يأتي هلذا التدخل ملن حرصها 
وشلعورها, بأهميتله ومساسله بمصاللح 
الوطلن واملواطن العليا, فتضلع هذا املوقف 
أملام الرأي العلام لكي يقلرأه الجميع دون 
إسلتثناء، ومنذ سلقوط النظلام البائد عام 
العملل  تصويلب  إىل  تسلعى  وهلي   2003

السليايس يف الباد وبما يحقق األمن واألمان 
للشلعب العراقي، فقد تحمللت أعباء كبرة 
وكثلرة، وكان لهلا مواقف وبيانلات منعت 
فيهلا الكثر ملن القلرارات القاتللة للعراق 
وشلعبه، وسلعت بكل ما تملك من وسلائل 
دون  العراقيلن  صلوت  تكلون  أن  متاحلة 
اسلتثناء، وما الزيارات التي يقوم بها ممثلو 
األملم املتحدة إال تأكيد عى مكانتها ورؤيتها 
السلديدة يف إيجاد الحلول املناسبة للمشاكل 

التي تعصف بالباد.
اللقاء األخر الذي جمع مبعوثة األمن العام 
لألمم املتحدة السيدة باشمارت مع سماحة 

السيد السيسلتاني يف النجف األرشف، حمل 
معله كثر ملن الرسلائل املهمة، حيلث أكد 
سلماحته يف هذا اللقاء »أن الكتل السياسية 
إذا للم تّغلر ملن منهجهلا يف التعاطلي مع 
قضايلا البلاد فأنه للن تكون هنلاك فرصة 
حقيقيلة لحل األزملات الراهنلة« ما يعطي 
انطبلاع للدى املراقلب أن املرجعيلة وجهت 
تحذيرا مبارش لهذه الكتل السياسلية بأنكم 
ستكونون يف دائرة االستهداف الشعبي، ولن 
تكلون أمامكم فرصة أخلرى للنجاح، ما لم 
يكلون البلاد والعباد ملن أوىل مهامكم التي 
اختاركم الناس ألجلهلا، وفوضكم يف الدفاع 

عن حقوقه ال رسقتها ونهب خرات الباد.
أكلد سلماحة املرجلع األعلى يف هلذا اللقاء 
أيضا عى أن العراقيلن دفعوا ثمناً باهظاً يف 
دحر اإلرهاب الداعيش تمثل بأعداد الشلهداء 
والجرحى واملعاقلن, إىل جانب الخراب الذي 
لحلق باملدن التي احتلها، األملر الذي يحتاج 
إىل جهود كبرة يف أعمار هذه املدن ورضورة 
االهتمام بعوائل الشهداء والجرحى، كما أكد 
سماحته يف اللقاء عى أن العراقين هم األقدر 
واألجدر عى اتخاذ القرارات املناسلبة والتي 
تضمن حمايلة بلدهلم ومصالحهم ورفض 
يف نفلس الوقلت التدخل بشلؤونه الداخلية، 

واتخلاذ قرارات ملن جهلات خارجية تمس 
امن وسليادة دول أخرى، األملر الذي يعطي 
إيحاء برفلض املرجعية الدينيلة ترصيحات 
الرئيس األمريكي ترامب بان العراق سيكون 
قاعلدة ملراقبة إيران، وهلو أمر مرفوض من 
املرجعية الدينية إضافة إىل الرفض الشلعبي 
يف أن يكون العراق تحت الوصاية األمريكية.

املرجعيلة عودتنا أنه ال تتدخلل يف الجزئيات 
والتفاصيلل الصغرة، بل وال حتى يف مواقف 
من مسؤولية األمة أو الحكومة، إال إن تطلب 
األملر ذلك.. لكنها إن تدخلت قوت ورسلمت 

طريقا واضحا ال لبس فيه.

          منتظر العامر / البصرة 

دعلا مدير عام البنك املركزي يف البرصة 
واملنطقلة الجنوبيلة الدكتلور قاسلم 
رهيلف خال لقلاء خاص للمسلتقبل 
العراقلي الحكومة االتحادية بشلقيها 
التنفيذي والترشيعي ان يتم مشلاركة 
جميع الجهلات القطاعية واالكاديمية 
واملؤسسلات  املهملة  والنقابلات 
ومنظملات املجمتع املدنلي بإعطاءها 
وقلت زمني طويلل من اجلل مصلحة 

البلد.
وأكلد  مديلر علام البنلك املركلزي يف 
الدكتلور  الجنوبيلة  البرصةواملنطقلة 
قاسلم رهيف انه يجب ان يبدأ مناقشة 
املوازنلة االتحاديلة يف منتصف السلنة 
اَي شلهر حزيلران من كل عام مشلرا 
ان عند اجتماع هلذا االّراء يف وقت كايف 
ومناسلب معطى لها لدراسلة املوازنة 

هي َيْصلب يف مصلحة البللد وتخليص 
العلراق من كافة الرتاكملات والعقبات 

التي يمر بها حاليا.
وأضلاف رهيلف ان موازنة هلذا العام 

التلبي الطموحات النه لدينا الكثر من 
املحافظات فيها دمار شلامل  بسلبب 

تعرضهلا اىل هجمات ارهابية رشسلة 
وكذللك بقيلة املحافظلات التلي فيها 
نقلص الكثر ملن الخدملات الخاصة 
بالبنى التحتية منتقدا يف السلياق ذاته 
وزارة املالية والتخطيط النحصار اعداد 

املوازنة من قبلهم .
ويفيِ اللقاء ذاته بن الدكتور قاسم رهيف 
ان جميع املصلارف األهلية والرشكات 
املاليلة خاضعة لقوانلن البنك املركزي 
واملخاللف يعاقب قانونيلا موضحا ان 
معامللة هلذه املصلارف واللرشكات 
األهليلة تعامل معاملة جميع املصارف 
الحكومية والدائر التابعة للبنك املركزي 
اَي انهلا خاضعة لجميلع قوانن البنك 
املركزي العراقي مشرا ان من القوانن 
املهملة التي يللزم اتباعهلا قانون ٥٦ 
لسلنة 200٤ وقانون ٩٤ لسلنة 200٤ 
وقانون غسيل األموال وتمويل االٍرهاب 
جميلع  اىل  وباإلضافلة   20١٥ لسلنة 

التعليملات الصادرة من قبل البنك التي 
تللزم جميع املصارف والرشكات املالية 
اتباعهلا  على  الحكوميلة  واملصلارف 

قانونيا.
وأوضح رهيلف ان عملك البنك املركزي 
الجنوبيلة هلو  واملنطقلة  البلرصة  يف 
لارشاف واملتابعة والرقابة عى تطبيق 
جميع التعليمات والقوانن التي تصدر 
ملن قبلنا لكافلة املصلارف يف املنطقة 
الجنوبيلة من العراق مشلرا ان عملية 
املتابعة والرقابة ملن قبلنا تبعث روح 
األملوال  رؤس  الصحلاب  الطمأنينلة 
والزبائلن لكلي يتعاملوا ملع املصارف 
سلواء الخاصلة او الحكوميلة مضيفا 
الرئيسلة  الخزينلة  يعتلر  البنلك  ان 
املصلارف ملن حيلث  لتمويلل هلذه 
عملية اإليداع والسلحب مبينا ان البنك 
املركلزي العراقلي يعبتلر كمستشلار 
مايل للسياسلة النقدية يف البلد يف املركز 

وليس يف الفروع.
وايضلاً يف اللقلاء ذاته ذكلر مدير البنك 
رهيلف،   قاسلم  البلرصة  يف  املركلزي 
إن عمليلة تطويلر وتأهيلل املصلارف 
الحكومية لتقديلم الخدمات املرصفية 
للزبائن بشكل أفضل يصطدم باملوزانة 

والتخصيصات املالية.
وقلال رهيلف ان عمليلة تطويرها من 
حيلث األبنية واألثاث واألجهزة يعود اىل 
ظروف املوازنة، وأنها تتأثر بشكل تأثر 
كامل بالوضع االقتصادي للبلد بعكس 
املصارف االهلية التلي تعمل بموازنات 
املركلزي  البنلك  ان  مشلرا  مختصلة 
لدية مبادرات إلعلادة تأهيل  املصارف 
والرافديلن  الرشليد  مثلل  الحكوميلة 
ملواكبة الخدملات املرصفية الحالية اال 
ان تللك املبلادرات مازالت غلر منفذة 
وان عملية تطويرها يحتاج اىل موافقة 

وإجراءات وزارة املالية بهذا الشأن.

مجلس القضاء األعى 
رئاسة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة الكرخ
العدد2٩20/ ب/20١8

املدعي / سعد عبدالهادي عبدالرزاق واحمد عبد بايش 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
املدعى عليها / برشى كاظم محمد رضا

اعان
تنفيلذا للقرار املرقلم 2٩20/ب/20١8 يف ١١/١3/20١8 
بأزالة شليوع العقلار ٩3٩/٤07 كرادة مريلم / الحارثية 
م2١3 ز١7 و ٦ و ٤3و ١موقلع ركن للذا تقرر االعان عن 
بيعه ملدة )30( ثاثون يوما ابتداء من اليوم التايل للنرش يف 
صحيفة يوميلة محلية فعى الراغبن بالرشاء الحضور اىل 
هذة املحكمة السلاعة الثانية عرش ظهلرا من يوم املزايدة  
مسلتصحبن معهم التأمينات القانونية بنسلبة ١0%  من 
القيمة املقلدرة البالغة )١,2٥٩,000,000( مليار ومائتان 
وتسعة وخمسلون مليون دينار وبصك مصدق ان لم يكن 

من الرشكاء ويتحمل املشرتي اجور املناداة والتسجيل .
القايض 

حاتم جبار عودة
ماحظلة / اذا صلادف يوم املزايدة عطلة رسلمية فيعتر 

اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة .
االوصاف /

عقار مساحته ٦2٩,78 م2 عبارة عن دار سكنية تقع عى 
شارعن فرعية موقع ركن وتحتوي عى باب كراج واخرى 
بلاب صغرة وحديقلة امامية وطارمة مسلقفة وكليدور 
وهول وصالة وغرفتن نوم ومطبخ وحمام ومرافق رشقية 
ومخزن وحويل فيه سللم يلؤدي اىل الطابق العلوي ويوجد 
ترك خلفي وجانبي يف الطابق .تؤدي اىل سلطح اويل ويوجد 
سللم يؤدي اىل السلطح العلايل والدار مبنية ملن الطابوق 
واالسمنت ومسقفة بالشليمان / عكادة واالرضية مبلطة 
بالكايش املؤزائيك القديم والسلطح مبلط بالكايش العادي 
ودرجلة العمران وسلط وان الطابق العلوي غر مشلغول 
والطابق االريض مشلغول من قبل املسلتأجر احمد محمد 

جودة ويرغب بالبقاء بعد البيع بصفته مستأجر . 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مديرية تنفيذ بلدروز

رقم االضبارة/١8٥/ 20١٥
اعان

تبيلع مديرية تنفيذ بلدروز/من سلهام  املدين من  العقار 
تسلسلل 3٩١2/١م ١٤أملام منصلور الواقلع  يف بلدروز 
شارع الشهداء–  العائد للمدين هيثم خليل بريس املحجوز 
لقاء طللب  الدائن رائد عليلوي نارصالبالغ)٦٥2٩0000( 
خمسلة وسلتون مليلون ومائتلان وتسلعون اللف دينار  
فعلى الراغب باللرشاء مراجعة  هلذه املديرية  خال مدة 
ثاثلن  يوما تبداء من اليوم التايل للنرش مسلتصحبا معه  
التامينلات القانونيلة عرشة  من املائة ملن القيمة املقدرة 
وشلهادة الجنسليةالعراقية وان رسم التسلجيل والداللية 

عى املشرتي.
املنفذ العدل

ميعاد منصور حسن
املواصفات

١- موقعه ورقمه:- عمارة /3٩١2/١ م١٤أمام منصور
2- جنسه ونوعه:- / عمارة مشيدة

3- حدوده واوصافه  :-   كما مورش يف خارطة االفراز
٤- مشلتماته:-   الطابلق  االول ٥ محات تجارية زائدا ٤ 

غرف مع صالة  الطابق الثاني ) ٥( واحد
 مشغولةفقط الطابق الثالث غرفة واحدة زائدا سطح

٥- مساحته:-  8٩٦م2
٦- - درجة العمران :- جيدة

7- الشلاغل:- اربع غرف يف الطابلق الثاني واربع غرف يف 
الطابق االول وواحد يف الطابق الثالث

)٦٥0/000/000(سلتمائة   -: املقلدرة     القيملة   -8
وخمسون مليون  دينار 

)  ٥٩8٦8٤2١( تسعة وخمسون مليون وثمنمائة وثمانية 
وسلتون اللف واربعمائة وواحلد وعرشون  دينلار حصة 

سهام املدين  هيثم  خليل بريس

مديرية تنفيذ بلدروز
رقم االضبارة/١8٥/ 20١٥

اعان
تبيلع مديرية تنفيلذ بلدروز/من سلهام  املدين من  
العقلار تسلسلل١78/١ م محملود البلرتة  الواقلع  
فيبلدروزالشلارع العلام –  العائلد للمديلن هيثلم 
خليل بريسلاملحجوز لقاء طلب  الدائلن رائد عليوي 
نارصالباللغ)٦٥2٩0000( خمسلة وسلتون مليون 
ومائتان وتسلعون الف دينار  فعلى الراغب بالرشاء 
مراجعلة  هذه املديرية  خال مدة ثاثن  يوما تبداء 
من اليلوم التايل للنرش مسلتصحبا معله  التامينات 
القانونية عرشة  من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
الجنسليةالعراقية وان رسلم التسجيل والداللية عى 

املشرتي.
املنفذ العدل

ميعاد منصور حسن
املواصفات

١- موقعه ورقمه :- دياىل / بلدروز / الشلارع العام 
/ ١78 م محمود  البرتة

2- جنسه ونوعه :- /  عقار/ عمارة مشيدة
3- حلدوده واوصافه  :-   كما هو مؤرش يف خارطة 

االفراز
٤- مشلتماته :-   الطابق  االول )٥( محات تجارية 
زائلدا ٤ غلرف  مع صالة  الطابلق الثاني  ) ٥( واحد 
مشلغولة  فقلط  الطابلق الثالث  غرفلة واحدة زائد 

سطح
٥- مساحته :-  8٩٦ م2

٦- - درجة العمران :- جيدة
7- الشلاغل :- اربعلة غرف يف الطابلق الثاني واربع 

غرف الطابق االول  واحد  يف الطابق الثالث
8- القيملة املقدرة    :- )٦٥0/000/000(سلتمائة 
وخمسلون مليون ) ٥٩٦8٦٤2١( تسلعة وخمسون 
مليلون وثمنمائة وثماني  وسلتون اللف واربعمائة 
وواحلد وعرشون   دينار  حصة  سلهام املدين  هيثم 

خليل بريس 
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : ٦٩٥ / ش2 / 20١٩ 

التاريخ : ١0 / 2 / 20١٩ 
اىل / املدعى عليه / سمر صابر قادر 

م / اعان 
اقاملت املدعيلة زوجتلك ) فاطمة رسحلان كامل ( 
الدعلوى الرشعية املرقمة بالعدد اعاه امام محكمة 
االحوال الشلخصية يف بعقوبلة ومضمونها تصديق 
الزواج الخارجي ولكونك مجهول محل االقامة وعدم 
توفلر املعلوملات عنك وحسلب كتلاب مركز رشطة 
كنعان بالعدد 8٩8 يف 2 / 2 / 20١٩ واشلعار مختار 
قريلة كامل رسحلان – املختار ايلوب كامل رسحان 
واملصلدق من املجللس املحيل يف ناحيلة كنعان تقرر 
تبليغك بواسلطة صحيفتن محليتن بالحضور امام 
هذه املحكمة صبلاح يوم ١٩ / 2 / 20١٩ ويف حالة 
عدم حضلورك او ماينوب عنك قانونا سلوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون االصول .
القايض 

منذر خالد خضر

مجلس القضاء االعى 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
العدد : ١7 / ش / 20١٩ 

التاريخ : ١١ / 2 / 20١٩ 
اىل / املدعى عليه : ريبوار جهاد محمد 

اقاملت املدعيلة عروبله جليلل اسلماعيل الدعلوى 
الرشعيلة املرقملة ١7 / ش / 20١٩ والتلي تطللب 
فيهلا تاييد حضانة االطفلال كل من ) ايه واياد ابناء 
ريبوار جهاد ( وملجهولية محل اقامتك حسلب رشح 
القائم بالتبليغ واشلعار مختار منطقلة امام احمد 
الثاني قضاء الطوز وكتلاب مركز رشطة حمورابي 
بالعلدد 3٥8 يف 2٩ / ١ / 20١٩ وعليله قرر تبليغكم 
بالحضلور بموعلد املرافعة املوافلق ١8 / 2 / 20١٩ 
بصحيفتن يوميتن محليتن ويف حالة عدم حضورك 
او ملن ينلوب عنك قانونلا سلتجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا حسب االصول .
القايض 

تحسن حسن فزع العقابي 
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
العدد : ٩٩2 / ش / 20١8 
التاريخ : ١0 / 2 / 20١٩ 

اىل املدعى عليه / رابح مسر ضباب 
م / اعان 

اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية قرار 
الحكلم الغيابلي املرقلم ٩٩2 / ش / 20١8 غيابيلا 
بحقلك بتاريلخ ١٥ / ١١ / 20١8 والقلايض الحكم 
بصحة وتصديق الطاق الذي اوقعه املدعى عليه رابح 
مسلر ضباب عى املدعية رشوق فريلد جواد خارج 
املحكملة بتاريلخ 2٦ / ٦ / 20١8 واعتبلاره طاقا 
بائنا بينونلة صغرى واقعا للمرة االوىل النقضاء عدة 
املدعيلة وال يحل للمدعية االقلرتان بزوج اخر اىل بعد 
اكتساب قرار الحكم هذا الدرجة القطعية وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ امام مركز 
رشطة شلهربان بالعدد ق 2 / ٥ / ٤٥8 يف 28 / ١ / 
20١٩ واشلعار مختار منطقة الثلورة االوىل املصدق 
ملن املجللس املحليل لقضلاء املقدادية واللذي يؤيد 
ارتحاللك اىل جهة مجهوللة – عليه قلررت املحكمة 
تبليغك بصحيفتلن محليتن يوميتن ويف حالة عدم 
اتباعك طرق الطعن القانونية سوف يكتسب الحكم 

درجة البتات .
القايض 

عيل يوسف رايض
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان
فقدت هويلة الطالب الصادرة ملن املعهد التقني يف 
البرصة قسم املحاسبة بأسم ) سجاد محمود حميد 

( من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقد مني سلند العقار املرقلم 77878 حي ابو طالب 
باسم ) عباس محمد رضا رضا عيل( من يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان
فقد مني سلند العقلار املرقم ١٤٩22 حي الشلعراء 
باسلم ) رضية عباس عبد( من يعثر عليها تسليمها 

لجهة االصدار
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان
فقدت الهوية الصادرة من نقابة املهندسن العراقين 
فرع النجف بأسلم )زينب يوسلف محمد( من يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان
فقلدت مني براءة الذمة الصلادرة من الهيئة العامة 
للرضائلب فرع النجلف االرشف ذي العدد ) ١٥٥0٦( 
بتاريلخ 20١7/8/3 واملعنونلة اىل مديريلة التنمية 
الصناعية بأسلم ) عاء حيدر رحيم محمد( عى من 

يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان
فقلدت مني براءة الذمة الصلادرة من الهيئة العامة 
للرضائلب فرع النجلف االرشف ذي العدد ) ١٤٥70( 
بتاريلخ 20١8/8/١ واملعنونلة اىل الهيئلة العاملة 
للرضائب / واسلط  بأسلم ) عيل عطية كادي( عى 

من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان
فقدت املستمسكات الرسمية التالية :

١ ل هوية املوظف الوزارية من وزارة الكهرباء رشكة 
توزيع كهرباء الجنوب ل فرع شمال البرصة 

2 ل هويلة االحلوال الشلخصية جنسلية ملن دائرة 
احوال الهارثة 

3 ل بطاقة سكن 
بأسم ) عبد االمر كاظم جاسم( عى من يعثر عليهم 

تسليمهم اىل جهة االصدار
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد : ٩ / ش / 20١٩ 

التاريخ : ٦ / 2 / 20١٩ 
م / اعان 

اصلدرت محكمة االحوال الشلخصية يف االسلحاقي 
قرارهلا املرقلم ٩ / ش / 20١٩ يف ٦ / 2 / 20١٩ 
املقاملة ملن قبلل املدعية ) هلدى سلعدون احمد ( 
املتضمن تصديق زواج خارجي وتثبيت نسب وبالنظر 
ملجهوليلة محل اقاملة املدعى عليه ) احمد جاسلم 
محملد حسلن ( لذا تقرر اجلراء تبليغلك بالصحف 
الرسمية ويف حال عدم اتباعك طرق الطعن القانونية 
سوف يكتسب القرار درجة البتات . للتفضل باالطاع 

واتخاذ مايلزم من قبلكم مع التقدير 
القايض 

حردان خليفة جاسم

فقدان
فقدت هوية غرفة تجارة بأسم )محمد جبار رايض( 

من يعثر علها تسليمها اىل جهة االصدار
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد / 27٤3/ب/20١7

التاريخ ١١/2/20١٩
اعان

اىل املدعى عليه / رشدي عبد الصاحب مهجر
اصدرت هذه املحكمة قلرار الحكم  البدائي املرقم / 
27٤3/ب/20١7 يف 20١8/٥/١٦ واملتضمن الحكم 
بالزاملك بتأديتك للمدعي مدير ملرصف الرافدين /

اضافلة لوظيفته مبلغ الدين املرتتلب بذمتك والبالغ 
)اثنان واربعون مليون وسلبعمائة وسبعة وسبعون 
الف وسلبعمائة وسلبعة وسلبعون دينار( بالتكافل 
والتضاملن مع باقلي املدعى عليهم ولتعلذر تبليغك 
ملجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ 
وتاييلد املجللس البللدي ملنطقلة الكنلدي عليه قرر 
تبليغك اعانلا بصحيفتن محليتلن يوميتن ولكما 
حلق االعلرتاض واالسلتئناف والتمييلز خلال املدة 
القانونية وبعكسله سلوف يكتسلب القرار الدرجة 

القطعية وفق القانون
القايض

مصطفى شاكر عيل
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ شط العرب
رقم االضبارة : 2٩/انابة /20١8

التاريخ ٦/2/20١٩
اعان

نظرا لعلدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء العقار تسلسلل 
١٥/١0 الكبلايس الكبلر الكائلن يف شلط العلرب /

الكبلايس العائد للمدين رعد نارص جاسلم لقا طلب 
الدائلن املدير العام ملرصف الرافدين اضافة لوظيفته 
الباللغ ٤0330٦٥٩ دينلار 80% من القيملة املقدرة 
للذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمسلة علرش يوما من 
اليلوم التايل للنرش فعلى الراغب يف اللرشاء مراجعة 
هلذه املديرية خلال املدة املذكورة مسلتصحبا معه 
التامينلات القانونيلة البالغلة عرشة ملن املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسوم 
التسجيل والداللية عى املشرتي  وذلك استنادا للمادة 

٩8 من قانون التنفيذ
املواصفات :

١ ل موقعه ورقمه : شلط العلرب الكبايس ١٥/١0/
الكبايس الكبر

2 ل جنسه ونوعه : ارض زراعية 
3 ل حدوده واوصافه : بسلتان يسلقى سيحا بمياه 

املد يحتوي عى نباتات طبيعية واشجار النخيل
٤ ل مشلتماته : يحتوي عى ثاثة دور مشليدة من 

الطابوق والبلوك 
٥ ل مساحته : سبعة دونم وخمسون مرت مربع

٦ ل درجة العمران : اليوجد
7 ل الشاغلن :فاحن

8 ل القيمة املقدرة : السهم املدين )٦3٩2١٥٥0(
٩ ل بدل املزايدة االخر : اليوجد
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
32. عندما يولد اإلنسان يكون يف جسمه 300 
عظمة، إال أن ذلك العدد يرتاجع إىل 206 فقط 

عند الوصول إىل سن البلوغ..
33. كان املرصيون القدماء يس�تعملون براز 

التماسيح كوسيلة ملنع الحمل..
34. طوال القرون الس�ادس عرش والس�ابع 
عرش والثامن ع�رش كان األطباء األوروبيون 
يس�تخدمون التب�غ ملعالج�ة سلس�لة م�ن 
املش�اكل الصحي�ة مث�ل الص�داع وتس�وس 
األسنان والتهاب املفاصل وحتى رائحة الفم 

الكريهة..
35. العض�وان الوحيدان يف جس�م اإلنس�ان 
اللذان ال يتوقفان عن النمو طوال الحياة هما 

األنف واألذنان..
36. تحت�وى مع�دة اإلنس�ان ع�ى نح�و 35 

مليون غدة هضمية..

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

عزيزي ب�رج الحمل، قد تمتزج عصبيت�ك ببعض الهدوء، 
وذلك بس�بب الكالم الذي تسمعه من اآلخرين ويخصك. ال 
تهتم ملا تسمع وحاول تهدئة أعصابك بالخروج من البيت 
يف ف�رتة الظه�رة. يف فرتتي ما بعد الظهر واملس�اء، تهتم 

بأمورك العائلية وبعض االلتزامات املؤجلة منذ فرتة.

حان وقت توضيح األمور، وهذا ينطبق عى املهام املؤجلة 
وأيًض�ا س�وء التفاهم بني الزمالء. الثق�ة التي تنضح بها 
مغري�ة وجذابة لآلخرين. أنظ�ر إىل العالم من خالل عيون 
مفتوحة. املعارف القديمة قد تعيد لك حيويتك. اس�تخدم 

طاقتك يف األنشطة الرياضية أيًضا.

عزي�زي برج الثور، تس�تيقظ م�ن الن�وم وال رغبة لك يف 
ال�كالم أو رؤي�ة أحد أمامك. مزاجك نك�د وعصبيتك تصل 
إىل أعى مستوى لها عند الظهرة. حاول الخروج والرتفيه 

عن نفسك مع أصدقائك كي ال تتفشش بعائلتك.

عزي�زي برج العقرب، الكثر مم�ا قد ال تتوقعه قد يحدث 
هذا اليوم، فهو ميلء باألحداث والتغيرات التي قد تجعلك 
عصبيا ومزاجيا ألع�ى درجة. يف فرتة ما بعد الظهر عليك 
باالعتن�اء بصحت�ك أكث�ر، وبخاصة عى منطق�ة املعدة. 

األوضاع العاطفية يف املساء ليست عى ما يرام.

عزي�زي ب�رج الجوزاء، ي�وم جيد يا صديق�ي للقيام بكل 
الربام�ج التي تريدها، فأش�عة الش�مس تجعلك نش�يطا 
ومتحمس�ا للخروج واالس�تمتاع برفق�ة األصدقاء. لكن 
علي�ك أن ال تكون عدوانيا يف فرتة ما بعد الظهر وفكر قبل 

الجواب، وبخاصة اتجاه من تحب.

عزيزي برج الق�وس، كثر من األعمال املنزلية تنتظرك يا 
مولود القوس يف هذا الصباح، فأنت كثر االنش�غال ولديك 
أمور مهمة للقيام بها. من ينتظر خرب فاليوم قد يس�مع 

أخبارا جيدة يف فرتتي الصباح والظهرة.

عزيزي ب�رج الرسطان، الضغوطات النفس�ية وعصبيتك 
تب�دأ باالنقش�اع عنك، وتب�دأ الثق�ة بالعودة إلي�ك قليال. 
األوض�اع العائلية هي املس�يطرة عليك وبخاصة يف فرتتي 

الصباح والظهرة، ملا عليك من التزامات.

عزي�زي برج الجدي، األوضاع هادئ�ة يف صباح هذا اليوم، 
وت�رشب قهوتك بكل أريحية. ال تتأمل كثرا بأن يبقى هذا 
الوضع مس�تمرا، فعند الظهرة قد تواجه بعض املش�اكل 
التي تحت�اج إىل حل داخل محيط العائل�ة. يف فرتة ما بعد 

الظهر تبدأ األمور بالتحسن.

عزيزي برج األس�د، أوضاعك ال تحس�د عليها يا صديقي 
يوم ليس من أيام�ك املفضلة وقد تتعرض لبعض املواقف 
التي تجعلك عصبيا ومحرج�ا. احذر من املواجهة يف فرتة 
م�ا بعد الظه�ر وحاول أن تبقى هادئا ك�ي ال تخطئ. أما 

املساء

عزيزي برج الدلو، يوم جديد وأظنه أجمل بكثر من األيام 
التي مرت عليك يف نهاية األس�بوع املايض. يوم ال بأس به 
وبه بع�ض التط�ورات ملصلحتك، وبخاصة ع�ى الصعيد 
الش�خيص، ولكن اح�ذر من انتق�ادك ورصاحتك املبارشة 

فقد تخلق لك بعض األعداء

عزيزي برج امليزان، لديك قوة شخصية وسيطرة واضحة 
عى م�ن حول�ك، وبخاصة ع�ى أف�راد عائلت�ك الذين قد 
يتضايقون منك لبعض األفعال الصادرة عنك. ش�خصيتك 
جذاب�ة مع اآلخرين وتعرف كيف تتكلم بدبلوماس�ية وقد 

تدعى عى الغذاء أو تخرج يف نزهة مع أصدقائك.

عزي�زي ب�رج الحوت، م�ن املؤكد أن�ك تش�عر بالفرق يف 
صبيحة هذا اليوم، تتحس�ن أمورك تدريجيا، حيث تصلك 
أخبار جي�دة وخصوصاً يف مجال العم�ل يف فرتة الصباح، 

كما تؤدي أعمالك بكل مهارة وتنهيها بشكل جيد.

احلوتالعذراء

آبل تعرتف بمشكلة انحناء بعض أجهزهتا
اعرتف�ت رشك�ة آب�ل ب�أن بع�ض أجه�زة 
 iPad Pro حواس�يبها املحمول�ة آيب�اد ب�رو
تعاني من مش�كلة االنحناء، لكنها تقول أن 
العي�ب ضمن املنت�ج البالغ�ة تكلفته حوايل 
800 دوالر أمريك�ي طبيعي، وكانت الرشكة 
ق�د أص�درت أجه�زة آيب�اد ب�رو الجديدة يف 
ش�هر أكتوبر/ترشي�ن األول، وظه�رت منذ 
ذلك الحني العديد م�ن التقارير التي تحدثت 

عن إمكانية انحناء األجهزة بس�هولة تحت 
الضغط، لتؤكد اآلن الرشكة املصنعة لهواتف 
آيف�ون أن بعض نم�اذج 2018 م�ن أجهزة 
آيب�اد ب�رو لديه�ا انحن�اء طفي�ف يف هيكل 
األلومنيوم.ووفًق�ا للرشكة ف�إن هذا العيب 
يف هي�كل الجه�از هو أح�د اآلث�ار الجانبية 
العادي�ة لعملية التصنيع، وال ينبغي أن يؤثر 
ع�ى أدائه، وقال�ت آبل إن االنحن�اء الثانوي 

يف الهيكل لن يزداد س�وًءا م�ع مرور الوقت، 
وال يعترب عيًبا، وأضاف�ت أن االنحناء يرجع 
إىل عملي�ة التربي�د الت�ي تش�مل مكون�ات 
األلومنيوم والبالس�تيك ضم�ن أجهزة آيباد 
ب�رو، مع اإلش�ارة إىل أن رشكة سامس�ونج 
قدم�ت نفس التربير املتعلق باآلثار الجانبية 
لعملية التصنيع عندما بدأت بطاريات هاتف 

Galaxy Note 7 باالنفجار.

طرق للوقاية من اإلصابة بالسكر
مرض السكر من األمراض املزمنة املنترشة عاملياً 
ويصيب املاليني من البرش حول العالم، وبحسب 
املختص�ني فإنه ال أحد بمنأى ع�ن اإلصابة بهذا 
امل�رض، فه�و يهدد الجمي�ع وال يس�تثني أحداً.
واإلصاب�ة بداء الس�كر تنتج عن تن�اول أطعمة 
تس�هم يف زي�ادة نس�بة الس�كر يف ال�دم، األم�ر 
الذي يدفع البنكري�اس إلنتاج املزيد من هرمون 
األنس�ولني الذي يعمل عى إخراج الس�كري من 
مج�رى ال�دم إىل خالي�ا الجس�م.ولخطورة داء 

الس�كر، الذي يف حال عدم السيطرة عليه يمكن 
أن يتس�بب بالعمى والفش�ل الكل�وي وأمراض 
القلب، وغرها من األمراض والحاالت الخطرة، 
يقدم األطب�اء واملختصون العدي�د من النصائح 
للوقاية منه.وبحس�ب موقع »ويب طب« الطبي 
ف�إن هن�اك 8 طرق يج�ب اتباعه�ا للوقاية من 
اإلصابة بداء الس�كر، وه�ي:- التقليل من تناول 
األطعمة الغني�ة بالكربوهيدرات والس�كر: عند 
تن�اول األطعمة الغني�ة بالكربوهي�درات يحول 

الجس�م ه�ذه األطعمة إىل جزئي�ات صغرة من 
الس�كر فيمتصها الدم.- تخفي�ف الوزن: زيادة 
الوزن خاصة يف منطقة الوسط من الجسم أو يف 
األجزاء املحيطة بالبطن والكبد، تزيد من احتمال 
اإلصابة بداء الس�كر بنس�بة كبرة.- ممارس�ة 
الرياضة: ممارس�ة الرياضة بانتظ�ام تزيد من 
حساس�ية األنس�ولني يف خاليا الجس�م، ويجعل 
نس�بة األنس�ولني الت�ي يحت�اج إليها اإلنس�ان 

لحفظ توازن السكر يف الجسم تحت السيطرة.

رس التسمية »املقززة« للنقانق
تحظى نقانق ال�«هوت دوغ« بش�عبية 
الكب�ار  ويحبه�ا  العال�م،  يف  واس�عة 
والصغار عى حد س�واء، لكن التسمية 
الغريب�ة و«املق�ززة« له�ذا الطعام تثر 
كثرا من الفضول والروايات التاريخية 

املتضاربة.
وبحسب موقع »كيورا«، فإن املهاجرين 
األمل�ان الذي�ن حل�وا بالوالي�ات املتحدة 
خالل القرن التاسع عرش، هم أصل هذا 

النوع من النقانق.
وبم�ا أن ه�ذه النقان�ق تتخ�ذ ش�كال 

ممتلئ�ا وطويال، تقول إح�دى الروايات 
أي  دوغ«  ب�«ه�وت  س�ميت  إنه�ا 
»الكلب الس�اخن«، بالنظر إىل ش�بهها 
بكالب »داش�اند« التي تتمي�ز بأرجلها 

القصرة.
يف غض�ون ذلك، ترجح إح�دى الروايات 
املتداولة أن باعة النقانق يف أملانيا كانوا 
يلج�ؤون إىل لح�وم ال�كالب يف تحضر 
»اله�وت دوغ«، لك�ن ه�ذا التفس�ر ال 

يحظى بتأييد كبر.
رس�ام  إن  يق�ال  أخ�رى،  رواي�ة  ويف 

الكاريكات�ر األمرك�ي ح�ر مب�اراة 
للبيس�بول قرابة س�نة 1900، وس�مع 
باعة للطعام يصيح�ون »تناولوا كالب 

)داكس هوند( الساخنة«.
وبما أن الرسام نيس اسم الكلب »داكس 
هون�غ«، فقد أطلق عى النقانق »الكلب 

الساخن« يف منشور إعالني.
واس�تمر تداول االس�م حتى يومنا هذا، 
فيما يب�دو أن الغالبية العظمى تكتفي 
فقط باالستمتاع بشطائر النقانق دون 

البحث عن أصل »الكلب الساخن«.

المتاهات

سودوكو

»ناسا«: تعرضنا لالخرتاق
اعرتف�ت وكالة الفض�اء األمركي�ة ناس�ا NASA اليوم 
بتعرضه�ا لالخرتاق يف وقت س�ابق من ه�ذا العام، حيث 
قال�ت الوكال�ة يف مذكرة داخلي�ة تم إرس�الها إىل جميع 
املوظف�ني إن متس�لاًل مجه�واًل تمك�ن م�ن الوصول إىل 
أح�د خوادمها التي تخ�زن ضمنها البيانات الش�خصية 
للموظفني الحاليني والسابقني، وأضافت املذكرة أن أرقام 
الضم�ان االجتماع�ي وغرها من املعلومات الش�خصية 

القابلة لالخرتاق قد تعرضت للخطر.
وبحس�ب الوكالة فقد تم اكتشاف خرق البيانات بتاريخ 
تقريًب�ا،  ش�هرين  قب�ل  أي  األول،  أكتوبر/ترشي�ن   23
وبالرغم من مرور هذا الوقت عى بدء الوكالة التحقيق يف 
االخرتاق، إال أنها لم تقدم سوى القليل جًدا من املعلومات 

حول الحادث.
ولي�س من الواضح مل�اذا انتظرت وكالة ناس�ا ما يقرب 
من ش�هرين إلعالم املوظفني، ولكن من الش�ائع لجهات 
تطبيق القانون يف الواليات املتحدة أن تطلب من املنظمات 

املخرتق�ة تأخر إبالغ الضحايا املتأثرين أثناء التحقيق يف 
الحادث، وأكدت وكالة ناس�ا أنها تعمل مع رشكاء األمن 
الس�يرباليني الفيدراليني لفحص الخوادم من أجل تحديد 
نط�اق عملية التطابق املحتمل�ة للبيانات وتحديد األفراد 

الذين يحتمل أن يتأثروا.
وال ت�زال الوكالة ال تعرف نطاق االخرتاق وعدد املوظفني 
املتأثري�ن، وقال�ت ناس�ا يف مذكرته�ا الي�وم إنه�ا تقوم 
بإخط�ار جمي�ع املوظف�ني حت�ى يتمكن�وا م�ن اتخاذ 
إجراءات مض�ادة ضد عمليات االحتيال املحتملة كإجراء 
اح�رتازي، وقال بوب جيبس Bob Gibbs، مس�اعد مدير 
ناس�ا، يف املذكرة: »موظفو الخدمة املدنية يف ناسا الذين 
عملوا ضمنها أو تركوا الوكالة يف الفرتة بني شهر يوليو/

تموز 2006 وأكتوبر/ترشين األول 2018 قد تأثروا«.
وأضاف »بمجرد تحديد جميع األبعاد، س�وف تقدم ناسا 
معلوم�ات مح�ددة الحق�ة له�ؤالء املوظف�ني، يف املايض 
والحارض، الذين تأثرت معلوماتهم الش�خصية، لتش�مل 
تقديم خدمات حماية الهوية واملوارد ذات الصلة، حسب 
االقتض�اء«، وقال�ت الوكال�ة إن التحقي�ق يف االخ�رتاق 
»سيس�تغرق وقًتا«، كما أوضحت ناس�ا أنها ال تعتقد أن 

أياً من مهماتها قد تعرضت للخطر بسبب االخرتاق.

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املكوّنات:
1 كيلو طحني

1 ملعقة اكل خمرة
1 ملعقة كوب سكر
1 ملعقة كوب ملح

1 بيضه
ماء دافئ للعجن

الخطوات:
اضي�ف الخم�رة والس�كر لكوب م�ن امل�اء الداف�ئ واتركه 

يتفاعل...
اخلط العجني م�ع امللح وابدي اضيف الخم�رة واملاء الدافئ 
للطح�ني اىل ان تتك�ون عن�دي عجينة لين�ة ال تلتصق بجدار 

االناء...
اتركها تختمر ملدة ساعة يف مكان دافئ...

 اش�كلها واحش�يها حس�ب الرغب�ة واتركه�ا ترت�اح نصف 
ساعة...

ادهن وجهها بالبيض وادخلها فرن محمي مس�بقا عى 180 
اىل ان تشقر من تحت ومن فوق اىل ان تشقر....

تقدم....

فطائر بحشوات متنوعة
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القوة اجلوية باألزرق أمام باختاكور 
األوزبكي يف ملحق أبطال آسيا

              المستقبل العراقي/ متابعة

أقيم امس االثنني يف العاصمة األوزبكية طش�قند، 
املؤتم�ر الفني ملب�اراة الق�وة الجوي�ة وباختاكور 
ضم�ن مباراة دور امللحق التمهي�دي ل دوري إبطال 

آسيا.
وسريتدي العبو القوة الجوية الزي األزرق الكامل، 

بينم�ا س�ريتدي ح�ارس املرم�ى ال�زي املارون�ي، 
باملقاب�ل س�ريتدي فري�ق باختاكور الزي األس�ود 
املوش�ح باألصفر، فيما س�ريتدي الح�ارس اللون 

الربتقايل.
وستقام املباراة يوم الثالثاء بتمام الساعة الواحدة 
مس�اء بتوقي�ت العاصم�ة بغ�داد، الثالثة مس�اء 

بتوقيت أوزبكستان.

يوفنتوس يرصد 175 مليون إسرتليني 
لضم صالح

نادال يكشف رس ألقابه يف روالن جاروس

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اقتح�م امل�ري محمد صالح، نج�م ليفرب�ول اإلنجليزي، 
أجن�دة اهتمامات يوفنتوس اإليطايل، خالل فرتة االنتقاالت 

الصيفية املقبلة.
وذك�رت صحيفة »الجاردي�ان« أن يوفنتوس يفكر جدًيا يف 
ضم محمد صالح، ح�ال رحيل األرجنتيني باولو ديباال عن 

صفوف السيدة العجوز.
ويعي�ش باولو ديباال، فرتة س�يئة داخل صفوف اليويف منذ 
بداي�ة املوس�م الجاري، وباألخ�ص منذ انضم�ام الربتغايل 

كريستيانو رونالدو.
ولم ينجح ديباال يف تسجيل سوى هدفني فقط يف 20 مباراة 
لعبه�ا بالدوري اإليطايل هذا املوس�م، بينم�ا أظهر عالمات 
الغضب بعد جلوس�ه عىل مقاعد الب�دالء أمام بارما، بعدما 

ترك الدكة قبل نهاية اللقاء.
وذك�رت الصحيف�ة أن يوفنتوس ق�د يقدم عرًض�ا بقيمة 
175 مليون جنيه إس�رتليني لضم محمد صالح يف املريكاتو 

الصيفي املقبل.
ونوهت بأن النادي اإليطايل قد يلجأ لضم ماركو أسينس�يو 

نجم ريال مدريد، يف حال رحيل جوهرة التانجو.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يرى رافاييل نادال، أنَّ الحظ لعب دوًرا كبريًا يف 
النجاحات التي حققها بروالن جاروس طوال 
مس�ريته؛ حيث توج باللقب 11 مرة، ويبحث 

عن لقب جديد بالبطولة يف مايو/أيار املقبل.
وقال نادال، املصنف الثاني عاملًيا، يف تريحات 
نقلها موق�ع »tennisworldusa« اليوم »األمر 

صعب أن أفوز بكل هذا العدد من األلقاب«.

وأوض�ح »هن�اك عوام�ل تلع�ب دوًرا يف ذلك، 
فعىل س�بيل املثال، تعرضت ل��5 إصابات من 
قبل بأس�رتاليا املفتوحة طوال مسريتي، أما يف 
روالن ج�اروس، فلم أعاني س�وى من إصابة 

واحدة فقط«.
وأض�اف: »دائًم�ا ما أش�ارك يف أفضل حالة يف 
روالن جاروس. من املهم للغاية أن أكون يف تلك 
الحالة عىل مدار األسبوعني للتتويج باللقب«.

وعن مش�اركته األخرية يف أس�رتاليا املفتوحة 

وخسارته يف النهائي أمام نوفاك 
ديوكوفيت�ش: »كن�ت أن�ا ثان�ي 

أفضل العب يف بطولة ضمت 128 
العًب�ا، وأتت يف وقت معق�د للغاية 

بالنسبة يل«.
وتاب�ع: »لم أملك أي ف�رص يف املباراة 

النهائي�ة، وش�عرت بأنه لي�س بإمكاني 
تقديم أسلوبي الخاص، وكان عيلَّ االعرتاف 

بأنَّ خصمي تفوق عيلَّ تماًما«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يق�رتب ن�ادي برش�لونة اإلس�باني، م�ن 
حس�م صفق�ة جدي�دة لصالح�ه، خ�الل 
فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة، لتنش�يط 
هجوم الفريق الكتالوني.وذكرت صحيفة 
»مون�دو ديبورتيف�و«، أن برش�لونة بات 
قريًبا من ضم الربي لوكا 
مهاجم  جوفيتش 
ينرتاخ����ت  آ
فرانكفورت، 
خ������الل 
ت�و  كا ملري ا

الصيف�ي املقبل.وأضاف�ت الصحيف�ة أن 
الس�كرتري الفني لربش�لونة، قدم تقارير 
جي�دة بخص�وص جوفيت�ش، البال�غ من 
العم�ر 21 عاًما، والذي يتألق رفقة فريقه 
الحالية.وقال�ت  الف�رتة  خ�الل  األملان�ي 
الصحيف�ة إن تقاري�ر أملاني�ة أش�ارت إىل 
أن برش�لونة توص�ل التف�اق بالفع�ل مع 
الالعب، دون ذكر تفاصيل أخرى.ويتصدر 
الربي ل�وكا جوفيت�ش، ج�دول ترتيب 
هدايف ال�دوري األملان�ي برصي�د 14 هدًفا 
بعد مرور 21 جول�ة، كما أن فريقه يحتل 
املرك�ز الخام�س يف ترتيب البوندس�ليجا 

برصيد 33 نقطة.

مهاجم مميز عىل أبواب 
برشلونة

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلن أولدهام أتلتيك، والذي يلعب بمنافسات 
دوري الدرجة الثالثة بإنجلرتا، عن تعيني بول 
س�كولز، العب مانشس�رت يونايتد السابق، 

مديرا فنيا للفريق.
وذك�ر أولده�ام أتلتيك يف بي�ان عرب موقعه 
الرس�مي، أن سكولز س�يتوىل مهمة املدير 
الفني للفريق، وس�ريتبط بعقد مع النادي 
ملدة عام ونصف. وكانت هناك عقبة تهدد 
انتقال س�كولز إىل مقعد املدرب، وتتمثل 
يف أنه يش�ارك زمالءه السابقني، جاري 
نيفي�ل، فيل نيفيل، رايان جيجز، نيكي 
بات، ديفي�د بيكهام، باإلضافة لرجل 
األعمال الس�نغافوري، بيرت ليم، يف 
إدارة نادي س�الفورد س�يتي، قبل 
أن تعلن رابطة األندية اإلنجليزية، 
أن�ه ل�م تعد هن�اك عقب�ات أمام 
رابط�ة  لوائ�ح  س�كولز.وتنص 
اإلنجليزي�ة، ع�ىل ع�دم  األندي�ة 
وجود مصلحة لش�خص واحد يف 

ناديني خالل نفس الوقت.

سكولز يقتحم عالـم 
التدريب

        المستقبل العراقي / وكاالت

بعد فرتة بيات شتوي ملدة شهرين، تستأنف 
بطول�ة دوري أبط�ال أوروبا، نش�اطها غًدا 
الثالثاء، بأول مباراتني يف ذهاب ثمن النهائي، 
حيث يصطدم مانشسرت يونايتد بباريس سان 

جريم�ان، فيما يلتقي روما مع بورتو.وش�هدت 
الفرتة املاضية، تحس�ًنا يف أداء ونتائج مانشسرت 
يونايت�د عىل املس�توى املحيل، من�ذ إقالة املدرب 
جوزي�ه مورينيو، وقدوم النرويج�ي أويل جونار 
سولسكاير، مسؤولية الفريق بشكل مؤقت حتى 
نهاي�ة املوس�م.لكن الفريق س�يكون عىل موعد 
غ�ًدا مع مواجه�ة يف غاي�ة الصعوب�ة بالبطولة 
األوروبية، حيث يصطدم بباريس س�ان جريمان 
أحد املرشحني للقب يف البطولة األهم عىل الساحة 
األوروبية.ورغم قوة املباراة األخرى غدا بني روما 
وبورت�و، يرتكز معظم االهتمام عىل اس�تاد أولد 
ترافورد، والذي يس�تضيف املباراة بني مانشسرت 
يونايتد وس�ان جريمان. وتمثل املب�اراة، اختبارا 
صعب�ا للغاي�ة بالنس�بة ألصح�اب األرض الذين 

حققوا الف�وز يف عرش من 11 مب�اراة خاضوها 
منذ تويل سولس�كاير املسؤولية.وتضاعفت آمال 
مانشس�رت يونايتد يف الخروج من ه�ذا االختبار 
بنتيج�ة جي�دة، نظرا لغياب الربازي�يل نيمار عن 
صف�وف س�ان جريم�ان لإلصاب�ة، إضاف�ة إىل 
الشكوك التي تحيط بمشاركة إدينسون كافاني. 
ويس�تعد سولس�كاير إلعادة املهاج�م ماركوس 
راشفورد واملدافع فيكتور ليندلوف إىل التشكيلة 
األساسية ملانشس�رت يونايتد يف مباراة الغد، بعد 
منحهم�ا الراحة يف مباراة الفري�ق املاضية أمام 
فولهام.وح�رص سولس�كاير أيضا ع�ىل إخراج 
الالعب�ني الفرنس�يني أنتون�ي مارس�يال وب�ول 
بوجبا مبك�را من امللعب يف مباراة فولهام لتوفري 

جهدهما ملباراة الغد.

مانشسرت يونايتد خيترب قوته أمام سان جريمان

            المستقبل العراقي / متابعة
 

باتت مشاركة فرانكي دي يونج العب وسط أياكس 
أمس�رتدام، محل ش�ك أمام ريال مدريد، بعد غد، يف 
ذه�اب دور 16 ب�دوري أبطال أوروب�ا، بعد تعرضه 

إلصابة يف العضلة الضامة.
وخ�رج دي يون�ج )21 عام�ا(، ال�ذي س�ينتقل إىل 
برش�لونة بعد انتهاء املوسم مقابل 86 مليون يورو 
مب�اراة  خ�الل  اضطراري�ا  دوالر(،  ملي�ون   97.2(

خرسه�ا أياك�س أم�ام هرياكلي�س يف ال�دوري 
الهولندي، يوم السبت.

وكان دي يون�ج يعان�ي م�ن إصابة قب�ل اللقاء 
لكنه نال تريحا باملشاركة بعد تعافيه.

كم�ا تح�وم ش�كوك ح�ول جاهزي�ة نيكوالس 
تاليافيكو الذي أكمل مباراة الس�بت، لكن وسائل 

إعالم محلية قالت إنه اشتكى من آالم بالركبة.
وتق�ام مباراة اإلي�اب يف مدريد ي�وم الخامس من 

مارس / آذار املقبل.

شكوك حول مشاركة نجمي أياكس
أمام ريال مدريد

            المستقبل العراقي / متابعة
 

يفكر نادي تشيليس اإلنجليزي حالًيا يف تعيني اإليطايل 
مس�اعد  زوال  جيانفرانك�و 
ماوريسيو ساري لتدريب البلوز 
حتى نهاية املوسم يف حال تمت 
إقال�ة مواطنه س�اري.وتعرض 
تش�يليس لهزيم�ة مذل�ة أم�ام 
مانشسرت سيتي بسداسية دون 
رد يف ال�دوري اإلنجلي�زي، حيث 
بع�د الخس�ارة أصب�ح س�اري 
ُمهدد بالرحيل عن البلوز.وقالت 
ميدياس�ت  س�بورت  ش�بكة 

تعي�ني  يف  تفك�ر  تش�يليس  إدارة  أن  اإليطالي�ة 
جيانفرانكو زوال لتدريب البل�وز مؤقًتا بعد إقالة 
ساري.ويريد تشيليس السري عىل خطى مانشسرت 
يونايتد بتعيني زوال املحبوب من قبل جماهري البلوز 
إدارة  تعي�ني  بع�د  كم�درب، 
مانشس�رت يونايتد للنرويجي 
أويل جون�ار سولش�اير والذي 
تحس�نت معه نتائج الشياطني 
تدري�ب  ل�زوال  الحمر.وس�بق 
العديد م�ن األندية مثل واتفورد 
اإلنجلي�زي والعرب�ي القط�ري 
وكالياري اإليط�ايل وبرمنجهام 

سيتي اإلنجليزي.

شيليس يفكر يف تعيني زوال مدربًا مؤقتًا 
حتى هناية املوسم

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف االتحاد املركزي لكرة القدم، عن االتحادات الوطنية 
التي اعلنت بشكل عن رسمي مشاركة منتخباتها يف بطولة 
الصداقة الدولية بنس�ختها الثانية التي س�تضيفها املدينة 

الرياضية يف محافظة البرة.
وق�ال رئيس اتح�اد الك�رة، عب�د الخالق مس�عود يف بيان 
»تلقين�ا مؤخ�راً موافق�ة االتحادي�ن الس�وري و االردني 
ملشاركة املنتخبني الش�قيقني يف بطولة الصداقة الدولية يف 

نسختها الثانية التي س�تضيفها البرة خالل فرتة 
ايام FIFA DAY املقبلة«.

وأضاف »فيما أبدى االتح�اد اللبناني موافقته املبدئية 
ع�ىل ان يك�ون منتخب ب�الده الفريق املش�ارك الثالث يف 

البطول�ة التي س�تقام خالل الفرتة املحص�ورة من 18 واىل 
26 من الشهر الجاري«.

واختتم حديثه قائالً: االتحاد االوزبكي اعتذر عن مش�اركة 
منتخب بالده يف بطولة الصداقة الرباعية فيما لم يأت اي 

خطاب رسمي من قبل االتحاد اليتواني للتواجد!«.

اكتامل اضالع بطولة الصداقة الدولية 
             بغداد/ المستقبل العراقي»الثانية« يف العراق

 
أعرب الالع�ب الربازييل لوكاس باكيتا، عن 
س�عادته بتس�جيل هدف�ه األول بقميص 
ناديه الجديد ميالن، منذ انضمامه للفريق 

اإليطايل يف شهر يناير/كانون ثان املايض.
وسجل باكيتا، الهدف الثاني يف فوز ميالن 

بثالثية عىل كالياري، يف منافس�ات الجولة 
ال� 23 من عمر الكالتشيو.

وق�ال باكيتا، يف تريح�ات نرشها موقع 
كالتش�يو مريكات�و »األم�ر يب�دو حلًم�ا 
بالنس�بة يل، أن ألع�ب لفريق مث�ل ميالن، 
كان أم�رًا رائًع�ا أن أس�جل ه�ديف األول يف 

الكالتشيو«.

وأض�اف باكيت�ا »أن�ا ممتن للغاي�ة تجاه 
فريق�ي الس�ابق فالمنجو، ولهذا الس�بب 

أهدي له هديف األول«. 
وانضم ل�وكاس باكيتا لصف�وف ميالن يف 
املريكاتو الشتوي املايض، قادًما من صفوف 
فالمنج�و، يف صفق�ة كلفت الروس�ونريي 

نحو 35 مليون يورو.

دي هدفه األول مع ميالن لفالمنجو ساحر السامبا يهُ

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ذكرت محطة آر تي الروسية التلفزيونية، اليوم ، أن جوزيه 
موريني�و م�درب مانشس�رت يونايتد الس�ابق، س�يحظى 
بربنام�ج خاص ع�ىل شاشتها.وس�يقدم الربنامج، الذي 
س�يبث كل أس�بوعني ويحمل اس�م »يف خط التماس مع 

جوزيه مورينيو«، تغطية ملنافسات دوري أبطال أوروبا.
وقال مورينيو، يف إعالن ترويجي للربنامج جرى تصويره 

يف حلبة لهوكي الجليد، ونرشته املحطة عىل حس�ابها يف تويرت 
»سأتحدث عن كرة القدم يف محطة آر تي .ماذا كنتم تعتقدون 
أنن�ي س�أفعل؟«.وظهر موريني�و يف حلب�ة لهوك�ي الجليد يف 
ضواحي موس�كو هذا الش�هر، عندما انزلق وسقط عىل الثلج 
بع�د إج�راء عملية إس�قاط ب�ني العب�ني.وكان م�درب بورتو 
وتش�يليس وريال مدريد الس�ابق، الذي أقيل من تدريب يونايتد 
يف ديس�مرب/كانون أول املايض، يعمل محلال باملحطة الروسية 

خالل كأس العالم العام املايض.

          بغداد/ المستقبل العراقي
 

املهاج�م كري�م بنزيم�ا، بش�كل  ت�درب 
منف�رد، اليوم اإلثنني، وس�ط مران زمالئه 
بري�ال مدريد، بعد حصوله�م أمس عىل يوم 

راح�ة، تحض�رًيا ملواجه�ة أياك�س، األربعاء 
املقب�ل، يف ذهاب ثم�ن نهائ�ي دوري أبطال 
أوروبا.وبحس�ب ما أفاد النادي امللكي، فإن 
كل م�ن مارك�وس يورنتي وإيس�كو ولوكا 
زيدان، واصلوا تدريبات التعايف، قبل أن يقوم 

الح�ارس بالرك�ض يف أرض امللعب.ويواصل 
ريال مدريد، تحت قيادة سانتياجو سوالري، 
نتائج�ه الرائع�ة يف الفرتة املاضي�ة، لريتقي 
لوصافة الليجا ويقلص الفارق مع برشلونة 

صاحب الصدارة وحامل اللقب إىل 6 نقاط.

برنامج جديد ملورينيو يف التلفزيون الرويس

مران منفرد لبنزيام قبل موقعة أياكس
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يف ذمة النسيان
أطـفـالـنـا وأطـفـالـهـم.. 

واملستقبل حسم هلم!
بسمة النسور  زينب فخري

قال الش�اعر األردن�ي الراحل حبيب الزيودي، ذات قصي�دة نبطية »وإذا 
تتبدل األيام/ حنا ما تبدلنا«... أصبحت القصيدة فيما بعد أغنية جميلة 
الكلم�ات، عذبة اللحن، ذائعة الصيت، بعنوان صباح الخري يا عّمان، بعد 
أن غنته�ا املرصية أنغام، بلهجٍة بدويٍة ركيك�ٍة، تخالطها لكنٌة مرصيٌة 
جليٌة، لم تس�تطع املغنية ذات الصوت الشجي التخلص منها، عىل الرغم 
من تدريبها الحثيث. قال الزيودي، رحمه الله، العبارة غري الدقيقة، عىل 
الرغ�م من فهمه العمي�ق طبائع البرش املفطورة عىل التقلب، يف س�ياق 
مديح طوباوي حالم لصفة الوفاء املفرتضة يف النفس اإلنسانية، الصفة 
الت�ي نعتق�د، من باب التمّني، أنه لن يمّس�ها تغيري أو تب�دل مهما كان 
جذري�ا. لي�ت األمر كان بهذه البس�اطة، أيه�ا الصديق ال�ذي غاب قبل 
األوان بكثري، ألن التغيري والتبدل صفتان إنس�انيتان، أورثتنا إياهما أمنا 
األرض يف دورانه�ا األبل�ه العبثي، غ�ري العابئ بأحٍد، مهم�ا تميز أو عال 
ش�أنه. وب�كل األىس املمكن، علين�ا اإلقرار بأنه ليس ل�دى هذه األم غري 
ال�رؤوم، ذات القلب الحجري الصلد، اس�تثناءات م�ن أي نوع. يف نهاية 
األمر، سوف يتساوى الجميع تحت الثرى، وأنت القائل يف وجودك العابر 
فيها »عشت الحياة كما يليق بمرّها ومرّها/ وكما يمّر السهم من جسد 
الغزال مررُت وحدي/ وكنت يف برية الدنيا ولكن الرماة بال عدِد«. والوفاء 
صفٌة نبيلٌة مش�تهاٌة يجب علينا اس�تخدام مداركنا وإع�ادة النظر قبل 
رصفها جزافا ملن ال يس�حّقها، عىل ضوء الجح�ود والنكران الذي يبديه 
املجموع، يف تقليٍد راس�ٍخ حال خفوت األضواء وإس�دال ستارة النهاية. 
أنت مثال شاعر األردن الكبري، صاحب املوهبة الفطرية والخيال الجامح 
واللغ�ة الطّيعة العميقة، والقصائد الرهيفة التي تش�به األنني الخافت. 
طفل بدوي مش�اكس حزين رسيع الحرد. أفنى عمره القصري يف عشق 
األرض وناس�ها. ماذا تبقى منك فيها سوى بضعة دواوين، قد تهم نفرا 
قليال من الدارس�ني، واس�م جائزٍة هزيلٍة ال ترقى لعظيم منجزك، تمنح 
م�ن ب�اب الرتضية وج�ر الخواطر لش�عراء جلهم من املّدع�ني عديمي 
املوهب�ة. وكذلك قىض م�ن قبلك مؤنس ال�رزاز، الروائ�ي واملثقف الفذ، 
الوجودي الس�اخر املعّذب، املسكون بهم اإلنس�ان. مؤنس، وهو الزاهد 
املس�تغني، الخ�ارج عن األعراف، تمّس�كا منه بوج�ع الحقيقة، املتأمل 
عن بعد، الرافض للمكرّس القبيح من واقع س�يايس واجتماعي، املتنبئ 
عمي�ق الرؤي�ة يف رواياته ومرسحيات�ه ومقاالته وحضوره اإلنس�اني، 
القلق املتوتر، والخشن أحيانا، املبدع الذي كان، قبل سنوات قليلة، النجم 
األكث�ر س�طوعا يف الس�احة الثقافي�ة األردنية، ماذا تبق�ى منه يف ذهن 
املجموع س�وى أنه الشقيق األكر لرئيس الوزراء الحايل؟ يستخدم نواب 
أردنيون جهلة عناوين روايات مؤنس التي لم يس�معوا بها من قبل، ولم 
يق�رأوا حرفا منها، من باب املناكفة السياس�ية، وبقصد إحراج الرئيس 

ليس أكثر.

ا ال شّك فيه أن سلوك اآلباء مع أطفالهم له أثر جّم عىل بناء شخصيتهم  ممَّ
املس�تقبلية؛ فكم من طفل أصبح عاملاً بتش�جيع أهله ودعمهم! وكم من 
طف�ل غدا مجرماً يعاقب املجتمع عىل فعل اقرتفه أبوه أو أّمه يف طفولته! 
باألمس ماتت الطفلة »رهف« البالغة س�ت س�نوات بعد تعرضها للرضب 
ة »رهف« بعد ورقودها يف  والصعق الكهربائي من ذويه�ا.. وانترشت قصَّ
املشفى، وهي مصابة إصابات بالغة.. لكن كم من طفٍل يتعرض للتعنيف 
والرضب غري مرر وال علم لنا به؛ ألنه لم يرقد بعد يف املشفى أو ليس هناك 
َم�ْن يبلغ عن معاناته!  ويف الجانب اآلخ�ر هناك آباء تمادوا مع أبنائهم يف 
التساهل بتنفيذ رغباتهم التي هي بمثابة وضعهم عىل أول عتبة االنحراف 
واإلدم�ان، فف�ي مقطع انترش ع�ىل مواقع التواصل االجتماعي ش�اهدنا 
طفل�ة ال تتج�اوز األربع س�نوات تدخن االركيلة بش�كل اح�رتايف وتخرج 
الدخ�ان م�ن فمها وأنفه�ا بطريقة س�بق أن ش�اهدتها بأف�الم أبطالها 
مدخنني الحشيشة!! واألب هو َمْن صور مقطع الفيديو وينرشه متباهياً 
بفعل ابنته.. وصوت ضحكه وهو يتوسل بها لتعطيه األركيلة ليأخذ نفساً 
ورفضها تس�معه بوضوح! ويف مقطع أثار استياء الكثريين نرى طفالً ال 
يتجاوز الرابعة أيضاً وهو ممس�ك بقنية الخمر ويرشب منها يف احتفالية 
رأس الس�نة يف مكان ما من بغداد وس�ط جمع من السفهاء مع قهقهات 
متعالية! آباء ينرشون العنف واإلدمان ويعرضون أبناءهم لخطر جسيم.. 
آب�اء فق�دوا أهلية أن يكونوا آباًء.. ال يدركون عظم املس�ؤولية امللقاة عىل 
عاتقه�م ب�أن زمام تربي�ة جيل املس�تقبل بيدهم وهم َمْن يح�دد أيكونوا 
أعضاء نافعني ملجتمعهم أم مجرميه! آباء هم َمْن يحتاج إىل توعية ووعي 
وضم�ري! هذا م�ا كان محلياً! أما عربياً فزرع الكراهية والحقد واإلس�اءة 
تسلل إىل أغان األطفال.. إذ انتجت  السعودية أغنية لألطفال مسيئة لقطر 
وإي�ران، واألغنية املتناولة هط�ول األمطار يف الفرتة الس�ابقة وأن تكون 
أمط�اراً للخري عىل الس�عودية وموس�ماً لغرق قطر، أث�ارت موجة غضب 
عارمة ب�ني مختلف البلدان العربية الذين عّدوا زّج األطفال يف هذه األمور 
أمر مش�ني للغاية! وبنظرة رسيعة عىل أطفال الدول املتقدمة.. وال أقصد 
هنا املقارنة مع ما ينعمون به من تعليم وتربية أو مس�توى التدريس فال 
مج�ال للمقارن�ة، بل أعني تعامل اآلباء مع أبنائهم والرقي يف ذلك وس�عة 
الص�در يف تقبل كل ما يصدر منهم ب�ل أن الحوار بني اآلباء واألبناء -وكما 
ين�رش يف الكث�ري من املواق�ع- يش�ري إىل معاملتهم كش�خصيات ناضجة 
وواعي�ة، فاآلب�اء ال يضعون أنفس�هم يف درج�ة أقل وال يب�دون كأطفال 
لفه�م تفك�ري اطفالهم بل يجته�دون بالتفكري جدياً ل�إدراك ما يجول يف 
خواطر أبنائهم! تربية مبينة عىل أس�س التس�امح واملحب�ة وتقبل اآلخر 
والعمل التطوعي واملش�اركة الفعالة يف نشاطات املجتمع! يدركون تماماً 
مدى تأثري هذا التعامل االيجابي عىل ش�خصية الطفل وتكونه مس�تقبالً 

إنسانياً. فاملستقبل ُحِسم لهم فهنيئاً لهم!

مرهم منافس للفياغرا يعمل خالل 5 دقائق فقط!
تق�وم رشك�ة بريطاني�ة بتطوي�ر مناف�س 
للفياغرا يمكن أن تظهر آثاره خالل 5 دقائق، 
عىل الرغم من احتمال استمرارها مدة نصف 

ساعة فقط.
ويف حني أن حبوب الفياغرا الزرقاء الش�هرية 
عالية الفعالية، إال أنها تستغرق نصف ساعة 
أو أكث�ر للعم�ل، وال يمك�ن اس�تخدامها مع 
بع�ض األدوي�ة األخ�رى، بما يف ذل�ك عقاقري 

الذبحة الصدرية.
ولكن »Futura Medical«، وهي رشكة أدوية 
 ،»Eroxon« يف غيلدفورد، تقوم بتجربة مرهم

الذي يعمل بشكل أرسع وبآثار جانبية أقل.
ويحدث ضعف االنتصاب عادة بس�بب نقص 
تدفق الدم إىل القضيب. لذا تعمل الفياغرا عن 
طريق توسيع األوعية الدموية يف جميع أنحاء 
الجسم، ما يؤدي إىل سهولة عملية االنتصاب 

لدى الرجال.
ويس�اعد »Eroxon« ع�ىل توس�يع األوعي�ة 
الدموية أيضا، ولك�ن يف منطقة وضع املرهم 
فقط. وهذا يعني تجن�ب امتصاصه يف املعدة 
أو معالجته عر الكبد، لذا يعمل بوترية أرسع 

وأكثر أمانا.
ويف دراس�ة أجريت ع�ىل 230 رج�ال يعانون 
من مش�اكل يف االنتص�اب، أبلغ املش�اركون 
عن »نتائ�ج إيجابي�ة مهمة« بعد اس�تخدام 

»Eroxon«، مقارنة مع تجربة هالم وهمي.
وتب�ني أن 44% م�ن املش�اركني ش�هدوا ب�دء 
االنتص�اب يف غضون 5 دقائق من اس�تخدام 
املره�م، مع زيادة النس�بة إىل 70% يف غضون 

10 دقائق.
وق�ال كني جيم�س، رئيس قس�م األبحاث يف 
»Futura Medical«، إن »اإلحصاءات تش�ري 
إىل أن 22% من الرجال ال يستطيعون ممارسة 
الجنس يف الواقع بعد تناول الفياغرا، لس�بب 
أو آلخ�ر. وتق�ول األبحاث الت�ي أجريناها إن 
منتجنا الجديد يعي�د رونق العالقة الحميمية 

إىل الكثري من األزواج«.

كيف نميز الشامة العادية عن اخلبيثة؟
تنترش الشامات عند الجميع رجاال ونساء، وتظهر 
بعضها مع الوالدة والبعض اآلخر الحقا مع مرور 
الزمن. وتعد الش�امة تجمعا لصبغة امليالنني عىل 
الجلد، وقد تك�ون حميدة أو خبيث�ة »ميالنوما«، 
إذ تتط�ور األخ�رية وتنم�و برسع�ة وتنت�رش يف 
جميع أنحاء الجس�م. ويحاول البعض استئصال 

صالون�ات  يف  أو  بأنفس�هم  الخبيث�ة  الش�امات 
التجمي�ل، ما قد يعرضهم لخطر تفاقم أرضارها. 
ويمكن تحديد نوع الشامة من خصائصها، حيث 
تمتاز الش�امات الخبيثة بأن شكلها غري متماثل، 
وحوافه�ا خش�نة وغ�ري واضح�ة الح�دود.  أم�ا 
مقاساتها، فعادة أكر من 5 ملم، وتنمو برسعة، 

وهي ذات لون غامق مقارنة بالشامات الحميدة. 
وقد تسبب آالما وتنزف دما وتتغطى بقرشة. وإذا 
اكتشف الشخص أيا من هذه العالمات يف جسمه، 
عليه ف�ورا مراجعة أخصائي األم�راض الجلدية، 
ال�ذي يجري ب�دوره تحالي�ل واختب�ارات لتحديد 

نوعها بدقة واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

المستقبل العراقي / عباس سليم الخفاجي

نال العقيد زياد محارب القييس درجة االمتياز 
م�ن خ�الل مناقش�ته ألطروحت�ه املوس�ومة 
»فاعلية أسرتاتيجيتي العصف الذهني والتعلم 
النش�ط الفعال«، ضمن دورة مكافحة مخاطر 
الشائعات لضباط الرشطة، وذلك يف يوم السبت 

9 شباط 2019.  
وقد نوِقش�ت أطروحته من قبل كل من أ. م. د. 
حذام عثمان يوس�ف رئي�س اللجنة وبعضوية 
كل م�ن الل�واء الدكتور س�عد معن املوس�وي 
و أ.م.د. ف�ارس محس�ن الغ�راوي  و أ.د. منري 
فخ�ري الحديث�ي و أ.د. ماج�د ناف�ع الكناني، 
وبحض�ور ع�دد م�ن الش�خصيات األكاديمية 
والضب�اط وأعض�اء مجلس محافظ�ة بغداد، 

إضافة لعائلة ومحبي العقيد القييس.
ومن الجدي�ر بالذك�ر إن العقيد زي�اد محارب 
يش�غل إدارة قس�م محاربة الشائعات يف وزارة 
الداخلية وله عدد كبري من املحارضات التوعوية 
وزارات  يف  الش�ائعات  انتش�ار  مخاط�ر  ع�ن 
ومؤسس�ات الدولة، وترتك�ز محارضاته حول 
التعريف بماهية الش�ائعات وكيفي�ة انتقالها 
يف املجتم�ع وس�بل التصدي لها لك�ي ال يكون 

املواطن أداة لنقل تلك الشائعات.
ومن جانب أخر، دائماً يش�ري القييس إىل حجم 
األخب�ار املغرض�ة الت�ي تنت�رش ع�ر مواق�ع 

التواصل االجتماعي والت�ي ُتعد أرضية خصبة 
النتقال وانتشار الشائعات بني املواطنني والتي 

يقودها اإلعالم املغرض ضد املجتمع العراقي.

كربالء المقدسة / المستقبل العراقي

اعلن�ت دار الق�رآن الكري�م يف العتبة الحس�ينية 
املقدس�ة عن انطالق فعاليات أكر ملتقى قرآني 

لحافظات القرآن الكري�م يف العراق بالتعاون مع 
مؤسس�ة بصائر القرآنية، وذل�ك يف مدينة االمام 
الحس�ن علي�ه الس�الم للزائرين بمش�اركة 250 
حافظة م�ن مختلف املحافظ�ات العراقية. وقال 

مدير الدار الش�يخ حس�ن املنصوري أطلقت دار 
الق�رآن الكري�م وبالتعاون مع مؤسس�ة بصائر 
القرآني�ة ملتق�ى الحافظ�ات الوطني بنس�خته 
الثاني�ة بمش�اركة 250 حافظة يمثل�ن العتبات 
املقدس�ة واملزارات الرشيفة واملؤسسات القرآنية 
م�ن 10 محافظ�ات عراقي�ة وان برنامج امللتقى 
يس�تمر »مل�دة خمس�ة اي�ام بواقع ث�الث فرتات 

صباحية ومسائية وليلية«.
واوضح املنص�وري ، ان امللتقى يه�دف اىل تنمية 
وتطوي�ر الق�درات القرآني�ة للحافظ�ات ونق�ل 
التج�ارب والخرات،  وإع�داد الحافظات لتفعيل 
الحرك�ة القرآني�ة ب�ارشاف ك�وادر متخصص�ة 
من داخل الع�راق وخارجه وان »فق�رات امللتقى 
تتضمن ورش ومحارضات ملختلف االختصاصات، 
إضاف�ة إىل إقامة أمايس قرآنية ون�دوات حوارية 
م�ع الش�خصيات القرآنية النس�وية من مديرات 
املؤسس�ات القرآنية«. وأش�ار املنص�وري، اىل ان 
تلك الفقرات تتنوع بني أساليب التحفيظ والتدبر 
والتفس�ري واملقامات واألحكام والورش التنموية 
واإلعالمي�ة وذلك باس�تضافة علماء متخصصني 

وأساتذة جامعيني وأستاذات قرآنيات«.

برعاية العتبة احلسينية املقدسة
كربالء تشهد اكرب ملتقى قرآين نسوي عىل مستوى العراق

العقيد زياد القييس ينال درجة االمتياز يف مكافحة خماطر الشائعات

زيت السمك حيمي احلوامل من اإلجهاض»حصان طروادة« ينجح يف عالج الرسطان!
ط�ور باحث�ون دواء جديدا للرسط�ان يعمل بتكتيك »حص�ان طروادة«، 
نجح يف التسلل إىل الخاليا وعالج 6 أشكال للمرض القاتل يف مجموعة من 

التجارب الريطانية.
ويقول الباحثون إن العالج أثبت فعاليته يف مراحل متقدمة من الرسطان 
ل�دى املرىض ممن توقفت لديهم االس�تجابة للعالجات األخرى. وتقلصت 

األورام أو توقفت عن النمو، بمعدل 5.7 أشهر، وما يصل إىل 9.5 أشهر.
واستفاد نحو 27% من املرىض املصابني برسطان املثانة، و27% من مرىض 
رسط�ان عنق الرحم، باإلضاف�ة إىل 14% من مرىض رسطان املبيض، بعد 
تجربة الدواء املطور. وُس�جلت اس�تجابات إيجابية لدى 13% من مرىض 
رسط�ان امل�ريء، و13% من املصاب�ني بأورام يف الرئة غ�ري صغرية، و%7 
م�ن حاالت رسطان بطانة الرحم. ويطلق العقار الجديد املبتكر، واس�مه 
»tisotumab vedotin« أو )TV(، م�ادة س�امة لقت�ل الخاليا الرسطانية 
من الداخل. واختر معهد أبحاث الرسطان يف العاصمة الريطانية، لندن، 
ومستش�فى »Royal Marsden«، العق�ار يف نح�و 150 مريض�ا، وكانت 

النتائج إيجابية للغاية.

أعل�ن علم�اء من جامع�ة كولومبيا يف نيوي�ورك أن بإمكان النس�اء 
الحوام�ل تخفيض أخط�ار اإلجهاض ووض�ع مولود مي�ت والوالدة 

املبكرة، بتناولهن كمية كبرية من زيت السمك.
ويقول إيبني هان يف مقال نرشته مجلة »JCI Insight«: »كنا نعلم أن 
هذه املضاعفات مرتبطة بعدوى بكتريية، ولكننا لم نفهم كيف تولد 
االلتهاب�ات. وعندم�ا اتضح لنا األمر، بدأنا البحث عن مس�تحرضات 

مضادة لهذه االلتهابات برشط أن تكون غري ضارة للنساء«.
واكتش�ف هان وفريقه العلمي اس�تخداما جديدا غ�ري متوقع لزيت 
 Fusobacterium« الس�مك، خالل دراس�تهم كيفي�ة تأث�ري بكتريي�ا
nucleatum« الت�ي تعيش يف تجويف الف�م، وتؤثر يف نمو الجنني عند 

وجودها يف رحم املرأة الحامل.
واكتشف الفريق العلمي أن هذه البكترييا تسبب مضاعفات تؤدي إىل 
اإلجهاض، يف حالة إنتاج جس�م الحامل لروتني تس�تخدمه منظومة 

املناعة ملكافحة العدوى وااللتهابات.


