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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

ال بقاء ألعمار مع تعاقب الليل

 والنهار 

ص2الدفاع الربملانية تتحدث عن وجود »املخابرات اإلرسائيلية« داخل القواعد االمريكية بالعراق

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

االحتاد الوطني حيث بغداد واربيل عىل االتفاق حول »املشاكل العالقة« قبل تقديم موازنة 2020 

سفرية العراق لدى الفاتيكان ترتب زيارة البابا إىل بغداد واملحافظات األخرى 

خطة لبغداد: تطهري األطراف وتوسيع احلدود اإلدارية
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بالتزامن مع إنطالق الصفحة الثانية من 
املرحلة الثانية لعمليات إرادة النرص التي 
تهدف إىل تطهير أطراف العاصمة بغداد 
من الخاليا اإلرهابية، كشيف مسؤولون 
ومصيادر عن خّطية لتوسييع العاصمة 
بغداد بعيد أن شيهدت انفجاراً سيكانياً 
نتيجية لعيدد اليوالدات الكبير والهجرة 

إليها من املحافظات.
وبارشت قطعات الحشد الشعبي والقوات 
االمنية مسينودة بغطاء جوي من طران 
الجيش والقوة الجوية بالصفحة الثانية 

من املرحلية الثانية لعمليات ارادة النرص 
شيمايل بغداد. وذكر بيان إلعالم الحشيد 
العراقيي«  »املسيتقبل  تلقيت  الشيعبي 
نسخة منه، أن “قطعات الحشد الشعبي 
والقوات االمنية مسنودة بغطاء جوي من 
طران الجيش والقوة الجوية وبمشاركة 
مديريات الهندسية العسكرية ومكافحة 
املتفجيرات والطبابية ومقاومية الدروع 
واملدفعية يف الحشيد بيارشت بالصفحة 
الثانيية من املرحلة الثانية لعمليات ارادة 

النرص لتطهر مناطق شمايل بغداد”.
تسير  “العملييات  أن  البييان  وأضياف 
الصفحية  وحققيت  عاليية  بانسييابية 

األوىل من العمليات التي انتهت )السبت( 
االهداف املرسومة لها”.

وطهرت قوات الحشيد الشعبي والقوات 
االمنية 12 قرية يف مناطق قرب الطارمية 
شيمايل بغداد. وذكر بيان إلعالم الحشد، 
والقيوات  الشيعبي  الحشيد  “قيوات  أن 
االمنيية طهرت وفتشيت 12 قرية ضمن 
مناطيق العنياز، عيرب رشييد محمود، 
وعرب عسياف شمايل بغداد”. كما عثرت 
قوة من اللواء 14 يف الحشيد الشعبي عىل 
عبوات ناسفة وأسلحة خفيفة يف منطقة 

املشاهدة شمايل بغداد. 
التفاصيل ص2

العمل تنجز )23( معاملة
 مكافأة هناية خدمة لعامل 

مضمونني يف النجف

حمافظ بغداد يؤكد 
دعمه لألنشطة الثقافية وتأهيل 

االبنية الرتاثية 

حمافظ البرصة يصادق 
عىل تعيني املشمولني يف 

دائرة الزراعة 

عملية »إرادة النصر« حتقق أهدافها بـ »سرعة كبرية«... والكشف عن »خطط جديدة« للعاصمة لتطويرها سكنيًا وجتاريًا

ص7

ص2

ص2

ص2ص3

ص3

القايض زيدان يبحث مع السفري االوكراين لدى العراق إمكانية عقد اتفاقيات تعاون قضائيمديرعام املنتجات النفطية: خزيننا من املشتقات بلغ معدالت قياسية غري مسبوقة
العراق وكندا يدرسان تسهيل الفيزا و فتح خط طريان بني بغداد وأوتاوا

بايرن ميونخ
 يستغل أالبا ملساومة برشلونة 

والسيتي
ص3 ص3 ص3

الكويت: تنسيق نيايب وحكومي حلل »مشكلة البدون« قبل انتهاء الصيف
      بغداد / المستقبل العراقي

قيال رئييس مجليس األمية الكويتيي مرزوق 
الغانم، أميس األحد، إن هناك تنسييقا نيابيا-
حكوميا إليجياد حل ترشيعي جذري وشيامل 
قانونيية يف  املقيمين بصيورة غير  لقضيية 
البالد قبيل انتهاء فصل الصييف »بما ال يمس 
الجنسيية، والهويية الوطنيية، ويراعيى فييه 

الجوانب اإلنسانية لهم«.
وتعد قضية »البدون« أو ما تسيميها الحكومة 
بي«املقيمين بصيورة غير قانونية« مين أبرز 
القضايا التي تتم إثارتها عرب وسيائل التواصل 

االجتماعي، وسط مطالبات بوضع حل جذري 
لقضيتهم الشائكة.

والبدون أو غير محددي الجنسيية أو عديمي 
الجنسيية هم فئة سيكانية تعيش يف الكويت، 
ال تحمل الجنسيية الكويتية وال جنسية غرها 

من الدول.
لكين الغانيم قيال، يف ترصييح للصحفين، إن 
حل هذه القضية سييبدأ بترشيع يصادق عليه 
مجليس األمة يف بدايية دور االنعقياد املقبل أو 

دورة طارئة إن احتاج األمر لذلك.
وأضياف أن »هيذا التحيرك يأتيي بنياء عيىل 
توجيهات واضحة من أمر البالد الشيخ صباح 

األحميد الجابر الصباح )..( سيننتهي من هذا 
امللف بحل شيامل وعادل قبيل انتهاء الصيف، 

ونتمنى من الجميع التعاون إلغالقه«.
وأوضح أن هناك العديد من النقاط التي تجري 
حولها حوارات عديدة، ضمين لقاءات نيابية-

حكومية ولقاءات مع الجهاز املركزي ملعالجة 
أوضاع البدون، لكنه لم يكشف عن تفاصيل.

وأشيار الغانم إىل رفضه العبث بملف الجنسية 
أو تركه مجاالً للمساومات السياسية، مضيفا 
أن الهوية الوطنية والجنسيية الكويتية ليست 
مجياال للعبيث، ولن تكيون عرضية للضغوط 

السياسية.

العراق وسوريا يتوصالن إىل »مراحل متقدمة« 
الفتتاح معرب القائم احلدودي 

آشتي هورامي إىل الواجهة جمددا: عراب »هتريب 
2النفط« مساعدا لبارزاين 2

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدر وزير الدفاع، نجاح الشمري، أمس 
األحد، عيدة توجيهات تتعليق بمحافظة 
نينوى، أبرزها االنتشيار األمني بالجانب 
الغربي من املحافظة وفتح جرس الحرية 
وسييطرات يف نينيوى. وقيال الشيمري، 
خالل زيارته ملحافظة نينوى، إن »الوضع 
األمنيي يف محافظة نينوى مسيتقر جداً 
وزييارة املحافظية الهيدف منهيا تعزيز 
األمين فيها«، مؤكداً »دعيم وزارة الدفاع 
بكافية اإلمكانيية األمنيية«. وأضاف، أن 

»فيما يتعليق بالجوانب األخرى الخدمية 
وسييتم خالل شيهر إعادة إفتتاح جرس 
الحرية عرب إمكانيات الجيش، باالضافة 
اىل توجييه القطعات العسيكرية بإعادة 
اإلنتشيار يف نينيوى وتحدييداً بالجانيب 
والبعياج  القيروان  يف  منهيا  الغربيي 
وغرها«.وتابع الشيمري: »وجهنا بفتح 
الكثير من السييطرات داخيل املوصل«، 
مؤكيداً »التعياون التيام ما بين القوات 
األمنيية واملواطنين لتحقيق اإلسيتقرار 
االمني يف املدينة«. وأردف الوزير: »وجهنا 
قييادة عمليات نينوى بالتعياون الكامل 

مع املواطنن لسماع شيكاوى املواطنن 
ومسياعدتهم يف كافة الجوانيب ، ونحن 
جادون وعازميون عىل إعادة بناء نينوى 
والقوات األمنية ستعمل عىل تعزيز االمن 
يف املحافظة«. وبين، أن »أهمية عمليات 
إرداة النيرص هي قمنا بعمليات تعرضية 
ملنع تسيلل من واىل سيوريا، هناك بعض 
املجامييع اإلرهابيية موجيودة يف خارج 
املحافظة وهذا السبب وراء قيام القوات 

االمنية بعمليات عسكرية تعرضية«.

التفاصيل ص2

وزير الدفاع يصدر عدة توجيهات ختص نينوى أبرزها 
االنتشار األمني وفتح جرس احلرية 

مكتب عبد املهدي يعلن املبارشة 
بتسهيل دخول العجالت إىل مطار 

بغداد خالل )10( أيام
ص2

رفض مترير اي اتفاقية دون مراعاة مصلحة احملافظة
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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مكتب عبد املهدي يعلن املبارشة بتسهيل دخول العجالت إىل مطار بغداد خالل )10( أيام
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن الس�كرتري العس�كري لرئيس الوزراء، الفريق الركن 
محمد البياتي، املبارشة بتسهيل دخول العجالت املتوجهة 
إىل صالة املطار بغداد، محدداً 10 أيام إليجاد مداخل أخرى. 
وأش�ار البياتي، رئيس اللجنة الحكومية املشكلة لتسهيل 
إجراءات رف�ع الحواجز الكونكريتية ع�ن مطار بغداد، يف 
بيان، إىل أن »لجنة األمر الديواني ٢٤٧ برئاس�ة الس�كرتري 
العس�كري بارشت بتس�هيل دخول العجالت املتوجهة إىل 

صالة مطار بغداد وفك االختناقات املرورية«.
وأضاف »س�يتم خالل 10 أيام إيج�اد مداخل أخرى بعيدة 
عنه، مبيًنا أن »العمل جاٍر يف ش�ارع ابو غريب بالتنس�يق 

مع الدوائر الخدمية خدمًة للمواطنني«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بالتزام�ن مع إنطالق الصفحة الثانية 
م�ن املرحل�ة الثاني�ة لعملي�ات إرادة 
الن�ر التي ته�دف إىل تطهري أطراف 
العاصمة بغداد من الخاليا اإلرهابية، 
كشف مس�ؤولون ومصادر عن خّطة 
لتوسيع العاصمة بغداد بعد أن شهدت 
انفجاراً س�كانياً نتيجة لعدد الوالدات 

الكبري والهجرة إليها من املحافظات.
وب�ارشت قطع�ات الحش�د الش�عبي 
والقوات االمنية مسنودة بغطاء جوي 
من ط�ريان الجي�ش والق�وة الجوية 
بالصفحة الثانية م�ن املرحلة الثانية 

لعمليات ارادة النر شمايل بغداد.
وذك�ر بي�ان إلعالم الحش�د الش�عبي 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة 
من�ه، أن “قطعات الحش�د الش�عبي 
بغط�اء  االمني�ة مس�نودة  والق�وات 
ج�وي م�ن ط�ريان الجي�ش والق�وة 
الجوية وبمشاركة مديريات الهندسة 
املتفج�رات  ومكافح�ة  العس�كرية 
والطباب�ة ومقاومة الدروع واملدفعية 
يف الحش�د بارشت بالصفح�ة الثانية 
م�ن املرحل�ة الثاني�ة لعملي�ات ارادة 

النر لتطهري مناطق شمايل بغداد”.
وأض�اف البي�ان أن “العمليات تس�ري 
بانس�يابية عالية وحقق�ت الصفحة 
انته�ت  الت�ي  العملي�ات  م�ن  األوىل 

)السبت( االهداف املرسومة لها”.
الش�عبي  الحش�د  ق�وات  وطه�رت 
والق�وات االمنية 1٢ قري�ة يف مناطق 
ق�رب الطارمية ش�مايل بغ�داد. وذكر 
بيان إلعالم الحشد، أن “قوات الحشد 
طه�رت  االمني�ة  والق�وات  الش�عبي 
مناط�ق  ضم�ن  قري�ة   1٢ وفتش�ت 
العن�از، عرب رش�يد محم�ود، وعرب 
عساف شمايل بغداد”. كما عثرت قوة 
من اللواء 1٤ يف الحش�د الش�عبي عىل 
عب�وات ناس�فة وأس�لحة خفيفة يف 
منطقة املش�اهدة شمايل بغداد. وذكر 
بيان إلعالم الحش�د الشعبي أن “قوة 
من اللواء 1٤ عثرت عىل عبوات ناسفة 
وأس�لحة خفيفة يف منطقة املشاهدة 
الواقع�ة بمحي�ط مدين�ة الطارمي�ة 
ش�مايل بغ�داد”. وأض�اف البي�ان أن 
“قوات الحشد الش�عبي تقدمها نحو 
أهدافه�ا املرس�ومة لتطه�ري مناطق 
ش�مايل بغ�داد”. بدوره�ا، انهت قوة 
والرشط�ة  بالحش�د   ٤٢ الل�واء  م�ن 

االتحادي�ة تفتيش منطق�ة الرفيعات 
والق�رى املحيط�ة بها ش�مايل بغداد. 
وذك�ر الحش�د الش�عبي أن “قوة من 

اللواء ٤٢ بالحشد والرشطة االتحادية 
التي تش�ارك بعمليات التطهري ضمن 
ارادة الن�ر واملس�نودة بغطاء جوي 

من ط�ريان الجي�ش والق�وة الجوية 
اكملت تفتيش قرى منطقة الرفيعات 

والقرى املحيطة بها شمايل بغداد”.

واضاف البي�ان أن “عمليات التفتيش 
ما زال�ت مس�تمرة. و طه�رت قوات 
االمني�ة  والق�وات  الش�عبي  الحش�د 
بمحي�ط  قري�ة   1٢ الس�بت،  ام�س 
الطارمية ش�مايل بغداد ضمن املرحلة 
الثانية من عملي�ات ارادة النر”. يف 
الغض�ون طه�رت قوة مش�ركة من 
اللواء 1٢ بالحش�د الش�عبي والجيش 
اربع قرى يف ناحية املش�اهدة ش�مايل 
بغداد. وذك�ر إعالم أن “قوة من اللواء 
1٢ بالحش�د الش�عبي والجي�ش التي 
تش�ارك بالصفحة الثانية من املرحلة 
الثاني�ة لعمليات ارادة النر فتش�ت 
وطه�رت ق�رى العناز، وعرب رش�يد 
محمود، وخمسة طاليسة، وطاليسة 
الش�مايل التابع�ة لناحي�ة املش�اهدة 
ش�مايل بغ�داد”. ويب�دو أن العملّي�ة 
األمنية تس�تبق خّطة تنوي الحكومة 
بالح�دود  للتوس�ع  قريب�اً  طرحه�ا 
اإلداري�ة للعاصم�ة بغ�داد، تتضم�ن 
إطاراً س�كانّياً وتجاري�اً. وقال مصدر 
سيايس أن »الحكومة تسعى إىل تأمني 
بغداد بشكل كامل قبل الرشوع بخّطة 
كبرية ته�دف إىل تطوير العاصمة عىل 

الصعيدين التجاري والسكني«.

وأك�د املص�در، أن »الحكوم�ة تدرس 
العدد املتفاقم لسّكان العاصمة، فضالً 
عن ضي�ق العاصم�ة بأهله�ا نتيجة 

لعدم تطويرها منذ أعوام طويلة«.
وبحس�ب املصدر، فإن بغداد لم تشهد 
خّط�ة تطويرية منذ أواخر س�تينيات 
القرن امل�ايض، لذلك تفّك�ر الحكومة 
بوضع خطة تضمن تخطيط العاصمة 
بما ستناسب مع تطّور عدد السّكان.

من جانبه، قال عضو مجلس محافظة 
بغداد س�عد املطلبي إن “بغداد تعاني 
من انفجار س�كاني هائ�ل ال يوجد يف 
جميع دول العال�م نتيجة انتقال عدد 

من سكان املحافظات إىل العاصمة«.
وأضاف ان »خطة التخطيط اإلنمائي 
ملجل�س املحافظ�ة تتضمن التوس�ع 
للعاصم�ة بغداد”،  اإلدارية  بالح�دود 
س�يكون  “التوس�ع  ان  اىل  مش�ريا 
بواق�ع 10 ك�م باتج�اه املحافظ�ات 
املجاورة للعاصمة بغداد«. وأوضح ان 
»التوسع س�يكون باتجاه محافظات 
دي�اىل واالنبار وواس�ط وبابل«، مبينا 
التوس�ع س�تكون منه�ا  »أرايض  ان 
إس�كانية وأخرى مؤسسات حكومية 

وبنى تحتية«.

عملية »إرادة النصر« حتقق أهدافها بـ »سرعة كبرية«... والكشف عن »خطط جديدة« للعاصمة لتطويرها سكنيًا وجتاريًا

خطة لبغداد: تطهري األطراف وتوسيع احلدود اإلدارية

وزير الدفاع يصدر عدة توجيهات ختص نينوى أبرزها االنتشار األمني وفتح جرس احلرية 

الدفاع الربملانية تتحدث عن وجود »املخابرات اإلرسائيلية« داخل القواعد االمريكية بالعراق

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�در وزير الدف�اع، نجاح الش�مري، أمس 
األح�د، ع�دة توجيه�ات تتعل�ق بمحافظ�ة 
نين�وى، أبرزه�ا االنتش�ار األمن�ي بالجانب 
الغرب�ي من املحافظ�ة وفتح ج�ر الحرية 
وس�يطرات يف نينوى. وقال الش�مري، خالل 

زيارت�ه ملحافظة نين�وى، إن »الوضع األمني 
يف محافظ�ة نين�وى مس�تقر ج�داً وزي�ارة 
املحافظة اله�دف منها تعزي�ز األمن فيها«، 
مؤكداً »دع�م وزارة الدفاع بكاف�ة اإلمكانية 
األمنية«. وأضاف، أن »فيما يتعلق بالجوانب 
األخرى الخدمية وس�يتم خالل ش�هر إعادة 
إفتتاح ج�ر الحرية عرب إمكانيات الجيش، 

باالضاف�ة اىل توجي�ه القطعات العس�كرية 
بإعادة اإلنتش�ار يف نينوى وتحديداً بالجانب 

الغربي منها يف القريوان والبعاج وغريها«.
وتاب�ع الش�مري: »وجهنا بفت�ح الكثري من 
الس�يطرات داخل املوصل«، مؤكداً »التعاون 
الت�ام م�ا ب�ني الق�وات األمني�ة واملواطن�ني 
لتحقيق اإلستقرار االمني يف املدينة«. وأردف 

نين�وى  عملي�ات  قي�ادة  »وجهن�ا  الوزي�ر: 
بالتع�اون الكام�ل م�ع املواطن�ني لس�ماع 
ش�كاوى املواطن�ني ومس�اعدتهم يف كاف�ة 
الجوانب ، ونحن جادون وعازمون عىل إعادة 
بن�اء نين�وى والق�وات األمنية س�تعمل عىل 
تعزيز االم�ن يف املحافظة«. وبني، أن »أهمية 
عملي�ات إرداة الن�ر ه�ي قمن�ا بعمليات 

تعرضي�ة ملنع تس�لل من واىل س�وريا، هناك 
بعض املجامي�ع اإلرهابية موجودة يف خارج 
املحافظ�ة وه�ذا الس�بب وراء قي�ام القوات 

االمنية بعمليات عسكرية تعرضية«.
وأش�ار إىل، »وج�ود الجي�ش العراق�ي يف كل 
م�كان ومس�تعدون للقي�ام بعملي�ات ع�ىل 
مس�توى العراق واالن وجود اإلرهابيني ليس 

بالكثري ولك�ن يف مناطق منترشة فنحتاج اىل 
القي�ام بعملي�ات تعرضية وعملي�ات نوعية 
ل�رب داعش يف أوكاره«.  ولفت الوزير، إىل 
أن »هناك أمر من دولة رئيس الوزراء بإعادة 
املفصولني من الخدمة العس�كرية وش�كلنا 
يف نينوى خاصة أكثر من مركز إلس�تقبالهم 

ونحن جادون بعودة جميع املفصولني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اتهم�ت لجنة األم�ن والدف�اع النيابية، أمس 
األحد، مخابرات الكيان الصهيوني باستهداف 
مواقع الحش�د الشعبي يف صالح الدين، فيما 

بين�ت أن الحكومة العراقية ال تمتلك س�يادة 
كامل�ة كونها معرضة للضغ�وط والتدخالت 

الخارجية.
وق�ال عض�و اللجن�ة كري�م املحم�داوي يف 
تري�ح صحف�ي إن “القواع�د األمريكي�ة 

املنت�رشة يف املحافظ�ات الغربي�ة تضم عددا 
كب�ريا من عن�ارص املخاب�رات اإلرسائيلية”، 
الفتا إىل إن “استهداف مواقع الحشد الشعبي 
 f35 يف امريل بمحافظة صالح الدين بطائرات
اإلرسائيلية حصلت وفق معلومات دقيقة من 

قبل مخاب�رات الكيان الصهيون�ي املتواجدة 
يف الع�راق”. وأض�اف أن “الحكومة العراقية 
ال تمتلك س�يادة كاملة وس�يادتها منقوصة 
بس�بب التدخالت األمريكي�ة والضغوط التي 
تمارس تجاهها”، مبينا أن “واشنطن ترفض 

الس�ماح للعراق بتزويده بأس�لحة متطورة 
لحماية األجواء العراقية لبقائه تحت هيمنة 

القوات األمريكية”.
والعس�كري  الس�يايس  املحل�ل  وكش�ف 
االرسائي�ي باب�اك تغ�ايف ع�ن قي�ام الكيان 

االرسائيي بقصف معس�كر للحشد الشعبي 
يف محافظة صالح الدين، مشريا إىل أن الغارة 
نفذته�ا طائرات ال�”اف 35، فيما نفت هيئة 
الحشد الشعبي هذا األمر، وأكدت أن انفجاراً 

لصهريج جرى داخل املقر األمني.

        بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مصدر مس�ؤول يف الس�فارة 
العراقية بدمش�ق، ب�أن الحكومتني 
إىل  »وصلت�ا  والس�ورية  العراقي�ة 
مراح�ل متقدم�ة« بش�أن افتت�اح 
معرب البوكمال القائم الحدودي بني 

البلدين. 
اىل  تح�دث  ال�ذي  املص�در،  ونف�ى 
صحيفة الوطن السورية، بشدة ما 
تم تداوله من أنباء عن مباحثات بني 
الحكومة العراقية و«قوات س�وريا 
الديمقراطية« »قسد« الفتتاح معرب 
جديد بني العراق وس�وريا يف مجمع 

خانه ص�ور ضمن ناحية الش�مال 
بقض�اء س�نجار، وتأجي�ل فتح�ه 
بعد رفض »قس�د« طل�ب الحكومة 
العراقي�ة رف�ع العل�م الس�وري يف 
الجهة املقابلة، مش�ددا عىل أن ذلك 

»عار عن الصحة«.
العراقي�ة  »الحكومت�ني  أن  وأك�د 

والس�ورية تس�عيان الفتتاح معرب 
البوكم�ال القائم والعم�ل جار عىل 
مراح�ل  إىل  وصلت�ا  وأنهم�ا  ذل�ك، 

متقدمة يف هذا االتجاه«.
وكال�ة  ذك�رت  س�ابق،  وق�ت  ويف 
»األناض�ول« الركي�ة أن�ه كان من 
املق�رر أن يت�م خالل هذا األس�بوع 

افتتاح معرب جديد بني بلدة سنجار 
العراقية واألرايض السورية املقابلة 
»قس�د«  لس�يطرة  تخض�ع  الت�ي 
لتس�هيل عودة النازحني اإليزيديني 
م�ن مخيم اله�ول الواقع يف مناطق 
سيطرة »قسد« بالحسكة ومخيمات 

أخرى إىل األرايض العراقية.

العراق وسوريا يتوصالن إىل »مراحل متقدمة« الفتتاح معرب القائم احلدودي 
        بغداد / المستقبل العراقي

بحثت س�فرية العراق لدى الفاتيكان امال 
حس�ني، أمس االحد، زيارة بابا الفاتيكان 
املقرح�ة اىل الع�راق، مع وزي�ر خارجيته 

املونسينور انطوان كاميلريي.
وقال بيان ملكتب السفرية تلقت »املستقبل 
الطرف�ان  ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي«، 
بحثا »زي�ارة الباب�ا املقرح�ة اىل العراق، 
واملقررة خالل العام املقدم، واالماكن التي 

يرغ�ب بزيارته�ا يف الب�الد، وذل�ك لتنظيم 
االس�تعدادات الالزمة، من قب�ل الحكومة 

العراقية«.
ووصف املجتمع�ان زيارة الباب�ا عىل انها 
س�تكون »داعم اسايس ملس�يحيي العراق 
عموم�ا،  االوس�ط  وال�رشق  خصوص�ا، 
للتمس�ك بالبقاء يف اراضيهم والتقليل من 
ظاهرة الهجرة، كما ستش�جع مسيحيي 
اور  يف  ابراهي�م  مول�د  اىل  للح�ج  العال�م 

التاريخية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن يف اقلي�م كردس�تان الع�راق، أمس 
األح�د، عن تعيني وزير الث�روات الطبيعية 
يف حكومة االقليم السابقة آشتي هورامي 
الذي يعترب عراب صفق�ات تهريب النفط 
وبيعه خارج سلطة بغداد مساعداً لرئيس 

مجلس الوزراء لشؤون الطاقة.
وجاء يف األم�ر الذي أصدره رئيس مجلس 
وزراء إقلي�م كردس�تان أن�ه تق�رر تعيني 
)عبدالل�ه عبدالرحمن عبدالله( وش�هرته 
)آش�تي هورام�ي( بتويل منصب مس�اعد 

رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة.
وح�دد األم�ر صالحي�ات مس�اعد رئيس 
مجلس الوزراء لش�ؤون الطاق�ة، باآلتي: 
متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات وسياسات 

حكوم�ة إقلي�م كوردس�تان – الع�راق يف 
قط�اع النف�ط وال���غاز، بموج�ب املادة 
)سادس�اً( م�ن قان�ون نفط وغ�از إقليم 
كردستان – العراق، ذي الرقم )٢٢( للعام 
٢00٧، وبالتش�اور م�ع رئي�س مجل�س 
الوزراء والتنس�يق مع الجه�ات املعنية يف 
مجال الطاقة يف حكومة إقليم كوردستان 
ه�����ورام�ي  س�يتوىل  العراق.كم�ا   –
مهم�ة إنجاز امله�ام الخاص�ة التي يكلف 
به�ا من قب�ل رئي�س مجلس ال�وزراء، يف 
قطاع الطاقة وحضور اجتماعات املجلس 
اإلقليمي للنفط والغاز بم�����وجب املادة 
)رابعاً( م�ن قانون نفط وغاز إقل�����يم 
الرق�م )٢٢(  الع�راق، ذي  كوردس�تان – 
للع�ام ٢00٧، وصياغ�ة ج�داول أعم�ال 

االجتماعات.

سفرية العراق لدى الفاتيكان ترتب زيارة البابا
 إىل بغداد واملحافظات األخرى 

آشتي هورامي إىل الواجهة جمددًا: عراب »هتريب 
النفط« مساعدًا لبارزاين

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت كتلة االتح�اد الوطني الكردس�تاني يف 
مجلس الن�واب، أمس األح�د، رضورة توصل 
حكومتي بغداد واربيل إىل اتفاق حول املشاكل 

العالقة قبل تقديم موازنة ٢0٢0.
وقال�ت رئيس�ة الكتل�ة، ج�وان احس�ان، إن 
»الزي�ارة االخ�رية لوف�د اقليم كردس�تان اىل 
العاصمة بغداد كان�ت خطوة ايجابية وجيدة 
ج�داً، وتدل عىل نية حكومة اقليم كردس�تان 

املش�اكل  ح�ل  ع�ىل  االتحادي�ة  والحكوم�ة 
العالقة«.

وأض������افت، أن »مجلس النواب س�يقوم 
بعد العطلة الترشيعية بمناقشة اعداد موازنة 

العام ٢0٢0«.

وتابعت، »وقد تظهر بعض املشاكل والعوائق 
لذا م�ن ال�روري ان تق�وم حكوم�ة اقليم 
كردس�تان والحكومة االتحادي�ة بالتوصل اىل 
اتفاق ش�امل ح�ول جميع املش�اكل العالقة 

وخاصة املالية منها«.

االحتاد الوطني حيث بغداد واربيل عىل االتفاق حول »املشاكل العالقة« قبل تقديم موازنة 2020 

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس مجلس القضاء االعىل فائق زيدان، أمس االحد، مع الس�فري االوكراني 
يف بغ�داد فيكتور يوريفيج نيدوب�اس، امكانية عقد اتفاقي�ات تعاون قضائي بني 
البلدي�ن. وذك�ر مجلس القضاء االعىل يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة 
منه، ان »رئيس مجلس القضاء االعىل القايض فائق زيدان اس�تقبل بمكتبه سفري 
جمهورية اوكرانيا يف بغداد فيكتور يوريفيج نيدوباس والقنصل يف السفارة ايفان 

كانجارينكا«.
واض�اف ان »الجانبني بحث�ا متابعة ش�ؤون املتهمات باالنتم�اء اىل تنظيم داعش 
االرهاب�ي من حملة الجنس�ية االوكرانية«، مبينا ان »الجانب�ني وخالل اللقاء بحثا 

أيضا امكانية عقد اتفاقيات تعاون قضائي بني البلدين«.

القايض زيدان يبحث مع السفري االوكراين لدى العراق 
        بغداد / المستقبل العراقيإمكانية عقد اتفاقيات تعاون قضائي 

بح�ث رئيس تي�ار الحكم�ة عمار الحكي�م، أمس 
االحد، الس�فري الصيني يف بغداد تشانغ تاو فرص 
الرشكات الصينية يف االستثمار بالعراق والعالقات 

بني البلدين.
وقال الحكي�م يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، اننا »بحثنا خالل اس�تقبالنا السفري 
الصين�ي يف بغداد س�عادة )تش�انغ ت�او( عالقات 
الع�راق م�ع الص�ني وس�بل االرتقاء به�ا وفرص 
الرشكات الصينية يف االستثمار بالعراق، فضال عن 
اس�تعراض الوضع االقليم�ي يف املنطقة وتأثرياته 

عىل االمن العاملي«.

واض�اف انن�ا »اكدن�ا خ�الل اللقاء س�عي العراق 
إلقامة افضل العالقات مع الجميع بما فيها الدول 
الكربى وبينا اهمي�ة حضور الرشكات الصينية يف 
العراق واس�تثمار الف�رص الواعدة الت�ي يقدمها 
ع�ىل وفق املصالح املش�ركة وتحقيق اعىل املنافع 

للطرفني«.
ترس�يخ  مرحل�ة  يعي�ش  »الع�راق  ان  واوض�ح 
الديمقراطية«، مشريا اىل ان »منهج املعارضة الذي 
اختطه تيار الحكمة يمثل عامل اس�تقرار للنظام 
الس�يايس عرب تأس�يس املواالة واملعارضة وتحديد 
الجهات املس�ؤولة عن نج�اح او اخفاق الحكومة 
مش�ددين عىل انها معارضة دس�تورية وقانونية 

وبناءة«.

احلكيم للسفري الصيني: العراق يعيش مرحلة ترسيخ الديمقراطية
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   المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

أعلنت شعبة الرقابة الصحية يف قسم الصحة العامة بدائرة صحة 
كربالء املقدس�ة عن »مصادرة وإتالف أكث�ر من ثالثة أطنان من 
الحلويات واللبن الرائب ملخالفتها املواصفات القياس�ية العراقية 

وكانت ُمعَدة للتسويق يف األسواق املحلية ».
وذك�ر مدي�ر ش�عبة الرقاب�ة الصحية يف قس�م الصح�ة العامة 
بصح�ة كرب�الء كرار ج�واد العب�ايس إن »إحدى الف�رق الرقابية 
الصحي�ة وأثناء قيامها بجولة باملعام�ل الغذائية ومتابعة عملها 
وامل�واد املُنتجة فيها ، ق�د تمكنت من وضع اليد عىل ) طنَي ( من 

الحلويات و) 5 , 1 ( طن من اللبن الرائب ».
وأضاف العبايس إن »الفرقة الصحية ، قامت بمصادرتها للكميات 
املُنتجة ملخالفتها املواصفات القياس�ية العراقية ، ومن إتالفها يف 
منطق�ة الطمر الصحي ويف ) كابس�ات ( لرف�ع وتدوير النفايات 
التابعة لدائرة البلدية ، وفق محرض رسمي بموجب نظام األغذية 
رقم )4( لس�نة 2011 ، وحس�ب قانون الصحة العامة رقم )89( 

لسنة 1981 وبحضور صاحب العالقة ».
وأكد ان فرق الرقابة الصحية ماضية بعمليات التفتيش والتدقيق 
ملن�ع وصول أي م�واد غذائية غري صالحة لالس�تهالك البرشي إىل 

أسواق املحافظة كونها تشكل خطراً عىل حياة املواطني .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت السلطات الكمركية يف مركز كمرك ام قرص الشمايل، أمس 
األح�د، عن ضبط وات�الف )5( حاويات حج�م )40( قدم تحتوي 
)9004( كارت�ون لحوم مجمدة مخالفة لرشوط االس�ترياد وغري 

صالحة لالستهالك البرشي. 
واضافت الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه، 
ان »األرس�الية من منش�أ برازي�ي وأوكراني كان ق�د تم ضبطها 

مسبقاً يف ذات املركز الكمركي«.
وبين�ت أن�ه » يف كمرك مط�ار البرصة الدويل تم ضب�ط كميه من 

األدوية البرشية مخالفه لضوابط االسترياد بصحبه مسافر«.
وأكدت انها »قامت بأتالف األرس�الية وفق�ا ألحكام املادة )٦8 / 
ثاني�اً( من قانون الكم�ارك رقم 2٣ لس�نة 1984 املعدل و أتخاذ 

األجراءات القانونية بحقها وفقأ للضوابط والتعليمات النافذة .

   بغداد / المستقبل العراقي

امهلت امانة بغداد، املتجاوزين يف الكرادة 
72 ساعة فقط لرفع التجاوزات. 

وقال�ت االمان�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »مالكاتها يف 
بلدي�ة الكرادة قام�ت بإن�ذار املتجاوزين 
ضم�ن املنطق�ة الصناعية يف ش�ارع 18 
املحل�ة 908 برف�ع وإخ�الء تجاوزاته�م 
الس�يارات  باملول�دات ومحركات  املتمثلة 
واملع�دات الثقيل�ة وغريها ع�ن االرصفة 

والشارع وملدة ثالثة اّيام فقط.
س�تقوم  ذل�ك  »بخ�الف  إن�ه  وأضاف�ت 
دائ�رة البلدي�ة بإزالته�ا وتحميلهم كلفة 

االرضار«.

   بغداد / المستقبل العراقي

الداخلي�ة، ع�ن  وزارة  اعلن�ت مفتش�ية 
اكتش�اف ٣48 حالة فساد اداري ومايل يف 

دوائر الوزارة خالل حزيران 2019.
وذكرت املفتشية يف بيان تلقته »املستقبل 
مكت�ب  ومف�ارز  »لج�ان  ان  العراق�ي«، 
املفت�ش الع�ام ل�وزارة الداخلي�ة التابعة 
ملديرية التفتيش�ية تمكنت من اكتش�اف 
٣48 حال�ة فس�اد اداري ومايل يف مفاصل 
ودوائر ال�وزارة املختلف�ة يف بغداد وباقي 
املحافظات خالل ش�هر حزيران من العام 

الجاري 2019«.
واضاف�ت ان »اللجان التفتيش�ية العاملة 
يف بغ�داد تمكنت من اكتش�اف 112 حالة 
فس�اد اداري وم�ايل فيما تمكن�ت اللجان 
العاملة يف مكاتب املفتشية يف املحافظات 
من اكتشاف 2٣٦ حالة فساد مايل واداري 

يف دوائر الوزارة هناك«.
وتابع�ت ان�ه »كان�ت م�ؤرشات الفس�اد 
حال�ة   74 بغ�داد  يف  املكتش�فة  االداري 
اهمال، و15 حالة اس�تغالل وظيفي، و5 
حاالت سوء اس�تخدام للس�لطة ومثالها 
من الحاالت تقع ضمن مؤرشات التزوير. 
فيما كانت مؤرشات الفساد املايل 9 حاالت 
هدر باملال العام، وحالتي اختالس وحالة 
واح�دة تن�درج ضم�ن مؤرشي الرش�وة 
م�ؤرشات  كان�ت  ح�ي  يف  واالخت�الس، 
الفس�اد االداري املكتش�فة يف املحافظات 
114 حال�ة اهمال، و 27 حالة اس�تغالل 
وظيف�ي، و ٣٣ حالة تزوي�ر، و 19 حالة 

سوء استخدام للسلطة«.
وتاب�ع ان�ه »أما م�ؤرشات الفس�اد املايل 
فكان�ت، 2٦ حالة هدر بامل�ال العام، و ٦ 
حاالت اختالس، و5 حاالت رسقة، ومثلها 
اخفاء مواد، وحالة رش�وة واحدة«، مبينا 
انه »اتخذت مفتش�ية الداخلية االجراءات 
القانوني�ة الالزمة بصدد حاالت الفس�اد 
املكتشفة وش�كلت يف كثري منها مجالس 
تحقيقية واتخذت العقوبات االنضباطية 

واالدارية يف عدد آخر منها .

امانة بغداد متهل املتجاوزين 
يف الكرادة )72( ساعة فقط 

لرفع التجاوزات

مفتشية الداخلية تكتشف
 عن )348( حالة فساد اداري 
ومايل خالل حزيران املايض

    بغداد / المستقبل العراقي

ناقش مدير قسم الصحة العامة يف صحة بغداد الكرخ نازك الفتالوي 
جودة الخدمات الصحية يف مراك�ز )العدل،والخرضاء،واملنصور( 
م�ع مديري قطاع الع�دل والكرخ والتي من املؤم�ل تطبيق نظام 
االعتمادية وحصولها عىل ش�هادة الج�ودة يف الخدمات الصحية 

وبحضور مديرة شعبة املراكز ووحدة طب االرسة«.
واف�اد بي�ان للدائ�رة تلقته »املس�تقبل العراق�ي« ، ان »الفتالوي 
ناق�ش تطبيق نظ�ام االعتمادية ومناقش�ة املعوقات واملش�اكل 

وايجاد الحلول الرسيعه لها«.
يذك�ر ان نظام االعتمادية يطبق وف�ق مواصفات عاملية يف جودة 
الخدم�ات الصحية يف املركز الصح�ي ومن خالل زيارة فريق دويل 
لغرض الحصول عىل اعىل شهادة يف جودة الخدمة الطبية املقدمة 

للمواطني .

صحة الكرخ تناقش شهادة جودة 
اخلدمات يف املراكز الصحية 

     بغداد / المستقبل العراقي

عقد وزير االعمار واالس�كان والبلديات العامة بنكي ريكاني 
اجتماعاً موس�عاً ملناقش�ة املش�اريع الخدمية الت�ي تنفذها 
الوزارة بحضور وكيل الوزارة اس�تربق الشوك واملفتش العام 
ماج�د الصالح�ي وامل�دراء العام�ي للدوائر الفني�ة واالدارية 
واملالية ومديري�ات التخطيط واملتابع�ة والتخطيط العمراني 

وامل�اء والبلدي�ات واملجاري«.وذكر املرك�ز االعالمي للوزارة يف 
بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، أن »االجتماع ش�هد متابعة 
املش�اريع الت�ي تنفذه�ا ال�وزارة يف قطاع�ي امل�اء واملجاري 
ومناقش�ة الفرص االس�ثمارية للمش�اريع الخدمي�ة، وبهذا 
الصدد بي الوزير انه يجب تهيئة خارطة استثمارية جغرافية 
تس�هل جلب رؤوس االموال س�واء من املس�تثمرين الجادين 
املحلي�ي او االجان�ب بعد دراس�ة الج�دوى االقتصادية لهذه 

الفرص«.وبي املركز االعالمي أن »االجتماع ناقش دور املديرية 
العامة للمجاري يف تفعيل السرتاتيجية الوطنية للسيطرة عىل 
نواقل االمراض يف العراق بارشاف وزارة الصحة والبيئة, اذ أكد 
الوزير ع�ىل رضورة تدريب املالكات وتهيئتها للكش�ف املبكر 
عىل مواق�ع الرضر والتكرسات الحاصلة يف ش�بكات املجاري 
باس�تخدام املعدات والتقنيات الحديثة م�ن اجل الحفاظ عىل 

البيئة وسالمتها والحد من انتشار االمراض واالوبئة.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مدي�ر عام رشك�ة توزي�ع املنتجات 
النفطي�ة، كاظ�م مس�ري ياس�ي، وص�ول 
الخزي�ن م�ن املش�تقات النفطي�ة معدالت 

قياسية غري مسبوقة.
وقال ياس�ي، يف بيان عقب تفقده محطات 
تعبئ�ة الوق�ود ع�ىل الخ�ط الرسي�ع الدويل 
الرابط بي بغداد والبرصة ورد ل�«املستقبل 
م�ن  اإلحتياط�ي  »الخزي�ن  إن  العراق�ي«، 
املش�تقات النفطية عام�ة وصل اىل معدالت 
قياس�ية غ�ري مس�بوقة«، مبين�اً أن »ه�ذا 
الخزي�ن ه�و نت�اج اإلرتق�اء ب�أداء املصايف 
العراقية إضافًة اىل املستورد من املنتجات«.

ولف�ت إىل، أن »الرشك�ة وّف�رت املنتج�ات 
النفطي�ة ملحط�ات الوق�ود ودوائ�ر الدولة 
واملولدات الس�كنية ومحط�ات الكهرباء أي 
الجهات التي ُتشكل امللف األهم وبإنسيابية 

عالية جداً«.
وأكد مدير عام الرشكة، أن »عملية التجهيز 
ملادت�ي البنزين وزيت الوقود تس�ري بش�كل 
طبيع�ي وبإنس�يابية عالي�ة وال توج�د أي 
»املحط�ات ع�ىل  أن  اىل  مش�كلة«، مش�رياً 
الطري�ق الرسيع مقس�مة ع�ىل املحافظات 
املطل�ة علي�ه وص�والً اىل مدين�ة الب�رصة، 
ووجهن�ا إدارة ف�رع ذي ق�ار ع�رب مديرها 
ومالكه�ا املتقدم بالحضور امليداني بش�كل 
يومي«.ووجه ياس�ي، ب�«تنفيذ الكثري من 

التوجيه�ات والتي نصت ع�ىل توفري خزين 
كاف من املشتقات النفطية ورضورة بلوغه 
ملع�دالت قياس�ية«، مش�دداً ع�ىل »املتابعة 
امليدانية  املستمرة ملحطات الوقود وال سيما 
املحطات الواقعة عىل الخط الرسيع وحسب 
عائدي�ة كل محط�ة ملوكلها بحك�م الرقعة 
»التوجيه�ات  أن  وأوض�ح،  الجغرافي�ة«. 
تضمنت أيض�اً رفع حصة محافظة ذي قار 
من مادتي البنزين وزيت الغاز بما يتناس�ب 
مع أي زيادة يف الطلب«، مؤكدا »عىل رضورة 
دع�م املؤسس�ات الخدمي�ة يف املحافظ�ات  
م�ن خ�الل املس�اهمة يف حم�الت التنظيف 
بإس�تخدام اآلليات التابع�ة لرشكة التوزيع 
، ع�الوًة عىل دعم الحكوم�ات املحلية بمادة 

اإلس�فلت ألغراض إكساء شوارع املحافظة 
وباآلجل«.كم�ا أعلن مدي�ر عام الرشكة عن 
مساهمتها »بإكساء طريق الفجر – آل بدير 
بمبلغ ٦0 مليون دين�ار ، فضالً عن اإلتفاق 
م�ع حكومة ذي ق�ار املحلية عىل تخصيص 
قطع أرايض إلنشاء محطات متكاملة ، فيما 
تس�تمر الرشكة بحمالتها الواسعة بتطوير 
املحطات الحكومي�ة ومن ضمنها محافظة 

ذي قار وبشكٍل كامل ».
وأوض�ح البي�ان، أن »مدير الرشك�ة التقى 
خ�الل جولته برئيس مجل�س محافظة ذي 
قار رحي�م الخاقاني وتباح�ث معه بكل ما 
من شأنه ان يساهم ويرتقي بعمل املحطات 

وتسهيل كل إجراءات تجهيز الوقود .

بنكني يناقش مع كادر الوزارة اعداد خارطة استثامرية جغرافية جللب رؤوس األموال 

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، عن اسرتداد أكثر من 20 مليار دينار 
كفروقات ترسيم السيارات املستوردة«.

وذكرت الهيئة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، إنه »حرصا عىل 
تعظيم اإليرادات تم اس�رتداد أكثر م�ن )20( مليار دينار اىل خزينة 
الدول�ة كفروقات رس�م بع�د متابعة الهيئ�ة للمتهرب�ي من دفع 

الرسوم الكمركية املرتتبة عىل السيارات املستوردة«.
واضافت أن »هذه املبالغ تم اسرتدادها كجزء من واجباتها يف إجراء 
التدقي�ق الالح�ق عىل املعام�الت الكمركية للتأكد م�ن صحة ودقة 
ترسيم البضائع والسيارات املستوردة«، مبينة ان »املبالغ املسرتدة 
من ثالثة منافذ كمركية هي منفذ أم قرص الش�مايل ومنفذ سفوان 
و منف�ذ طريبيل الح�دودي حيث بلغ مجموع األموال املس�رتدة إىل 

خزينة الدولة )20,450,99٣,184( مليار دينار«.
واش�ارت اىل أنها ماضية »يف اس�رتداد جميع املبال�غ املرتتبة بذمة 
املتهربي من دفع الرس�وم الكمركية وهي تحذر كل من تس�ول له 
نفس�ه التالعب باملعامالت الكمركية بهدف التهرب من الرس�وم«، 
موضحة أنها »تمثل توجهات الحكومة بكل قوة يف محاربة الفساد 

واملفسدين .

الكامرك تسرتد أكثر من )2٠( مليار دينار 
فروقات ترسيم السيارات املستوردة

     بغداد / المستقبل العراقي

تواص�ل املالكات الهندس�ية والفني�ة التابعة للرشكة 
العام�ة لنق�ل الطاق�ة الكهربائي�ة يف الف�رات االعىل 
واالوس�ط اعمالها يف تاهيل وصيانة عدد من املحطات 
التحويلي�ة. التابع�ة, لها فقد انجزت مالكات  ش�بكة 
نقل كهرباء كربالء املقدس�ة التابع�ة للرشكة العامة 
املذك�ورة, اعم�ال فحص من�اوالت البع�د يف محطتي 
غرب كربالء ورشق الديوانية التحويلية ,تضمن العمل 
فحص مناوالت البعد )دس�تا نس( نوع سيمنز عدد9 
باس�تخدام جه�از فح�ص )omicrom( ,فض�ال ع�ن 

ادخال قيم الضبط الخاصة بكل مناولة
كما, تمكنت املالكات الهندس�ية والفنية املذكورة,من 
اضافة املحولة الرئيس�ية )1٣2( ك.ف يف محطة رشق 
الديوانية اذا يتم من خالل نصبها تغذية قضاء الحمزة 
الرشقي من محطة رشق الديوانية لغرض توفر اتاحة 
يف نق�ل االحم�ال ملحافظ�ة املثنى عرب خط�وط النقل 
) قادس�ية – رميث�ة 1٣2ك.ف( و)حم�زة – ش�مال 

السماوة 1٣2ك.ف(
كم�ا اجرت امل�الكات املذك�ورة اعمال نصب وتش�ييد 
اب�راج نوع )2s2( فضال عن تش�ييد 50 برج من اصل 

57ب�رج ن�وع 2s2 ضمن مرشوع خ�ط رشق الحلة – 
بابل 400)1+2( 1٣2ك, فضال عن تنصيب محولة رقم 
)2( )1٣2/٣٣/11( ك.ف, س�عة  mva٦٣ ن�وع دياىل 
يف محط�ة الحلة .اما يف محطة نق�ل كهرباء الديوانية 
التحويلية, تواصل املالكات الهندس�ية والفنية اعمال 
نصب املحولة الرئيس�ية الرابعة )11-٣٣-1٣2(ك.ف 
س�عة )50-25-٦٣( mva , فضال ع�ن اضافة مقطع 
)س�ويج كري( ٣٣ك.ف خارجي والذي يتطلب انش�اء 
)كونتين�ر( بابع�اد )20×7( اضافة اىل تش�ييد قواعد 

خرسانية للمحولة بابعاد )8×8(
ويف السياق نفسه, تمكنت املالكات الهندسية والفنية 
يف ش�بكة كهرب�اء كرب�الء املقدس�ة اعم�ال تنصيب 
املحول�ة الرئيس�ية رق�م )4( س�عة )٦٣( يف محط�ة 
الهندية الثانوية mva ,حيث تم فحص عازلية امللفات 
املحول�ة ولجمي�ع الجهات وفحص نس�بة التحويل و 

اشارات الحماية من املحولة اىل قاعدة السيطرة
كما ,انج�زت املالكات الهندس�ية والفني�ة يف الرشكة 
العام�ة لنق�ل الطاق�ة الكهربائي�ة يف الف�رات االعىل 
واالوس�ط اعمال ربط خطي نقل الطاق�ة الكهربائية 
نداء – حيدرية , وخطي نداء – جواهري 1٣2ك.ف ،يف 

محطة النداء الثانوية يف محافظة النجف االرشف.

مالكات نقل الطاقة الكهربائية يف الفرات االعىل واالوسط  
تواصل تأهيل وصيانة عدد من املحطات 

مديرعام املنتجات النفطية: خزيننا من املشتقات بلغ معدالت قياسية غري مسبوقة

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العامة للس�كك الحديد 
العراقية احدى تشكيالت وزارة النقل عن 
»نق�ل ٦5000 ال�ف عارض�ة كونكريتية 
و 4700 ط�ن حدي�د س�كة م�ن بغ�داد 
والديوانية اىل منطقة الس�ماوة ومحطة 
س�اوة لتنفي�ذ املش�اريع ورف�ع كف�اءة 

الخطوط«.
واوضحت الرشكة يف بيان ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، انه »تم نقل كميات كبرية من 
العوارض الكونكريتية من س�احة الش�د 
والرتكي�ب يف محط�ة املنصور بواس�طة 
ش�احنات الس�كك التخصصية بإرشاف 
منطقة بغداد فضال عن نقل حديد س�كة 
UIC٦0 من الديوانية لتنفيذ الخط الثاني 

الذي يربط بي محطة الحجامة ومحطة 
قطار بحرية ساوة بإرشاف مدير منطقة 

السماوة ومدير املرشوع ».
وبينت ان »العمل متواصل لتنفيذ وانجاز 
مد خ�ط س�كة )حجامه - س�اوه( مع 
املفاصل وتنفيذ مرشوع الجس�ور الثالث 
ومقرتباتها قرب جرس الفرات والعطشان 
والس�وير التي هي قيد اإلنج�از من قبل 

الرشكة املعني�ة بالتنفيذ ب�إرشاف مدير 
املرشوع ».

يذك�ر ان تلك الجه�ود املتصاعدة بوتريه 
العمل تأتي لرفع كفاءة خطوط السكك يف 
املنطقة وربط كافة املفاصل الكهربائية 
باملحطات والجسور لتامي سري قطارات 
البضائ�ع واملس�افرين بالرسعةالعالي�ة 

لخدمة املواطن الكريم .

السكك تنقل )65( ألف عارضة كونكريتية و)47٠٠( طن حديد من بغداد والديوانية اىل الساموة وحمطة ساوة 

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، عن انجاز 2٣ معاملة 
مكافأة نهاية خدمة لعمال مضموني يف النجف االرشف

وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، إن »اللجان 
التنفيذية التابعة لقس�م التقاع�د والضمان االجتماعي للعمال يف 
النجف االرشف، أجرت 25 زيارة ميدانية ملتابعة املش�اريع املدينة 
للدائ�رة ومطالبتها باإليف�اء بالتزاماتها تجاه القس�م من خالل 
تس�ديد م�ا بذمتها من دي�ون وفق ما نص علي�ه قانون تحصيل 

الديون الحكومية رقم 5٦ لسنة 1977«.
يش�ار اىل مكافأة نهاية الخدمة للعم�ال املضموني ترصف نقدياً 
دفع�ة واحدة كتعويض يف حال انته�ت خدماتهم من دون ان يتم 
منحهم راتباً تقاعدياً نتيجة عدم توفر رشوط االس�تحقاق لديهم 

او بسبب استحقاق العامل راتباً تقاعدياً كامالً من دائرة اخرى.

   بغداد / المستقبل العراقي

يدرس العراق وكندا، فتح خط طريان بي بغداد وأوتاوا، وتسهيل الفيزا 
للعراقيي.وقالت وزارة الخارجية، يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
إن »وزي�ر الخارجّي�ة محم�د عي الحكي�م التقى م�ع روب أوليفانت 
عض�و مجلس النواب الكن�دي، وجرى يف اللقاء بح�ث تعزيز التعاون 
بي مجل�س النواب العراقي والكندي«.وأك�د الحكيم، »حرص العراق 
عىل دف�ع، وتعزيز العالق�ات الثنائّية ب�ي البلدين«، داعي�اً الرشكات 
الكندّية إىل »االستثمار يف العراق، والسّيما يف مجال إعادة إعمار البنى 
التحتية«.وأشار إىل، أن »املناقشات تركزت حول جملة من املوضوعات 
التي تخدم املصالح الس�رتاتيجية، ومنها: تسهيل سمات الدخول بي 
البلدي�ن، وتقديم أفض�ل الخدمات املُمِكنة لتحس�ي أوض�اع الجالية 

العراق�ّية يف كندا، وفتح خط طريان بي بغداد وأوتاوا .

العمل تنجز )23( معاملة مكافأة هناية 
خدمة لعامل مضمونني يف النجف

العراق وكندا يدرسان تسهيل الفيزا 
و فتح خط طريان بني بغداد وأوتاوا

الرقابة الصحية بكربالء تصادر أكثر من )3( أطنان 
من احللويات واللبن الرائب ملخالفتها املواصفات 

اتالف أكثر من )9( االف  كارتون حلوم 
برازيلية  جممدة يف كمرك ام قرص الشاميل

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اك�د محافظ بغداد املهندس ف�الح الجزائري اهتمام حكومة بغداد 
املحلي�ة بدع�م الحركة الفكري�ة والثقافية يف العاصمة،مش�ريا اىل 
وج�ود رؤية واس�عة ل�دى املحافظ�ة للنه�وض به�ذا الواقع بكل 

تفاصيله.

الجزائ�ري وخ�الل اجتماعه اليوم االح�د بأمناء املكتب�ات التابعة 
للمحافظة افاد ان«املحافظ�ة لديها خطط لالرتقاء بواقع الثقافة 
ودعم الحركة الفكرية يف العاصمة من خالل االهتمام باملكتبات«.

واض�اف الس�يد املحافظ :ان »محافظة بغداد تس�عى لدعم جميع 
االنش�طة الثقافي�ة والرتاثية وتاهي�ل البنايات الثقافي�ة والرتاثية 

الخاصة باقامة انشطتهم املتنوعة«.

حمافظ بغداد يؤكد دعمه لألنشطة الثقافية
وتأهيل االبنية الرتاثية 

    البصرة / المستقبل العراقي

صادق محاف�ظ البرصة أس�عد عبد االمري 
تعيين�ات  ع�ىل  االح�د،  ام�س  العيدان�ي، 

املشمولي يف دائرة زراعة املحافظة.
وقال رئيس لجنة التعيينات الخاصة بدائرة 
زراع�ة الب�رصة مع�اون املحافظ حس�ن 
النجار يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
إن�ه »محاف�ظ البرصة أس�عد عب�د األمري 
العيداني وافق عىل إصدار امر اداري لتعيي 

املشمولي يف دائرة زراعة املحافظة«.
واض�اف النج�ار، انه »تم تقدي�م مطالعة 
اىل املحافظ والت�ي تتعلق بتعيي املتقدمي 
للتعيي يف دائ�رة زراعة البرصة«، مبينا ان 

»العيدان�ي واف�ق عىل ض�وء املطالعة التي 
قدمت باصدار امر اداري لتعيي املشمولي 

يف دائرة الزراعة«.
وبي، ان »املطالعة التي قدمت اىل املحافظ 
تضمنت انه إشارة اىل املصادقة عىل محرض 
لجن�ة التعيينات يف مديري�ة زراعة البرصة 
واملشكلة باالمر االداري املرقم 8480 وبعد 
اكم�ال اج�راءات التعيي ومتابع�ة اللجنة 
للضواب�ط الخاص�ة للمش�مولي بالتعيي 
واف�ق املحافظ اس�عد العيداني عىل إصدار 
ام�ر اداري بالتعي�ي للدرج�ات الوظيفية 

البالغ عددها 142 درجة ».
من جه�ة اخرى اكد محاف�ظ البرصة بأن 
املحافظة ال تقب�ل بتمرير اي اتفاقية دون 

مراعاة اهايل البرصة«.
وذكر العيداني يف ترصيح تابعته »املستقبل 
العراقي«، إن« اللج�ان الفاعلة عىل تفعيل 
االتفاقي�ة ارشكت حكوم�ة البرصة معها 
وبدورنه�ا س�وف نطل�ع ع�ىل كل صغرية 
وكب�رية تخ�ص االتفاقي�ات الت�ي تخص 

محافظة البرصة.
واض�اف، أن« من اهم الناق�ط التي ركزنا 
االتفاقي�ة ه�ي مراع�اة  بتوقي�ع  عليه�ا 
مصلح�ة الب�رصة خاصة والعراق بش�كل 

عام«.
الب�رصة  حكوم�ة  ان«وج�ود  اىل  واش�ار 
ومجلسها يف اللجان س�يكون صمام امان 

الهلنا يف املحافظة .

رفض مترير اي اتفاقية دون مراعاة مصلحة احملافظة

حمافظ البرصة يصادق عىل تعيني املشمولني يف دائرة الزراعة 
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                                                                                                   Date: 21-07-2019                  االحرار قضاء/ محافظة واسط

                                                                                                   Announcement No.: 070-SC-2019حقل االحدب النفطي 
 شركة نفط الواحه المحدوده

 قسم العقود 
 ٥الواحة والمخيم رقم  شركه نظام إنذار الحريق لمخيم وانشاء تصميم مناقصة \ الولىللمرة اإعالن 

1st Announcement \ Provision of Design and Construct Fire Alarm System for Al Waha Camp and No.5 
Camp 

 )بطريقة التأهيل الفني مناقصة عامة: (نوع المناقصة 
 )SC-2019-070( رقم

م وانشاء نظام إنذار مناقصة تصمياالحرار عن  قضاء/ المحدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط  نفط الواحةتعلن شركة 
حقل األحدب (مراجعة الراغبة باالشتراك في المناقصة ولديها خبرة في هذا المجال والتي المتخصصة  فعلى الشركات ٥الحريق لمخيم شركه الواحة والمخيم رقم 

مقابل  والشروط المطلوبة )ITB Documents (الدعوة  وثائق عالن للحصول علىإلانشر من تاريخ  باراً اعت )العقودقسم  \ نفط الواحة المحدودةشركه  \النفطي 
 .وتكون وثائق المناقصة جزء اليتجزاء من المشروع، بعد ملء أستمارة طلب شراء وثائق المناقصة، دوالر امريكي الغير ١٠٠مبلغ قيمته 

   :معلومات عامة عن المناقصة
 ٥خيم رقم مناقصة توفير خدمة نظام إنذار الحريق لمخيم شركه الواحة والم. 

 :على جميع المتقدمين األلتزام بالشروط التالية عند تقديم عطاءاتهم
محضر االجتماع والى ، شهادة التأسيس ملونة، او غرفه تجاره هوية وزارة التخطيط) صورة طبق االصل ملونة(جلب كافة الوثائق االصلية مصورة  .١

 .ألصلية الخاصة بالشركة عنداإلحالةالفائزة بجلب كافة الوثائق ا على أن تلتزم الشركة. اخره
 .٢٠١٨سنة  لنهاية من هيئة الضرائب العامة نافذة) نسخه اصلية اونسخه مصدقه( عدم ممانعةجلب  .٢

 في حال عدم تقديم الوثائق المذكورة اعاله او تقديم وثائق منتهية الصالحية يكون لشركة الواحة الحق في اتخاذ االجراءات الالزمة حسب : مالحظة
 .المستفيدة من الجهةوالمصدقة قديم نسخه من االعمال المماثلة المؤيدة ت .٣
 نفط شركة(فقط تقدم على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان معنون إلى  مريكيألدوالر أبال )$10,000( تقديم تأمينات أولية بقيمة اتعلى الشرك .٤

اعتبارا من تاريخ غلق المناقصة على أن تكون التأمينات ) سنة(ة ال تقل عن نافذ لمدويكون سم ورقم المناقصة ويتضمن اإلشارة أل) الواحة المحدودة
يومأ من  تسعون) ٩٠(علما إن مدة نفاذ العطاء ) أي من المساهمين في الشركة أو الشركات المشاركة بموجب عقد مشاركة (األولية باسم مقدم العطاء  أو 

 .تاريخ غلق المناقصة
من يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقديم  ن تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل المدير المفوض للشركة أو احد المساهمين أوأ .٥

 .طلب شراء وثائق المناقصهالعطاء والتوقيع على 
ركة مصادق في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشا) تضامنية تكافلية(في حالة اشتراك أكثر من مناقص في تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم  .٦

 .عليه أصوليا مع العطاء
 :من تتكون عروضو قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات والعربيه , على مقدمي العروض تقديم العروض باللغة اإلنجليزية .٧

 )PDFقرص سي دي يحتوي على العرض الفني على شكل ( العرض الفني ) أ
 )PDFعلى شكل  التجاريقرص سي دي يحتوي على العرض (رض التجاريالع  ) ب
 )$ ١٠،٠٠٠(ضمان بقيمة الخطاب   ) ت

، ويجب أن يكون اسم المشروع الدعوةلوثائق لمتطلبات مغلقة ومختومة ، ويجب تقديمها وفقا  ظروفيجب أن تكون المتطلبات المذكورة أعاله في ثالثة 
ان توضع الظروف الثالثة في ظرف واحد مغلق و مختوم و يذكر علية اسم المشروع و رقمة و معلومات يجب ، فوورقم العطاء واضحا على الظر

 .اتصال الشركة المقدمة
، في الباب الرئيسي لحقل األحدب النفطي 05/08/٩٢٠١ وافقالم االثنين من يوم  صباحا ١١:٣٠الى الساعة  ٨:٠٠من الساعة  استالم العطاءاتموعد  .٨

وم من نفس اليوم وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر ي رفي الساعة الثانية عشوستجري عملية فتح العطاءات  ،ال يقبل أي عطاءد هذا الموع وبعد
 .للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات اً الدوام الرسمي الذي يليه موعد

بواسطة  ٠٣/٠٨/٢٠١٩تفاصيل الفنيه الخاصة بالمشروع يرجى تبليغ قسم العقود قبل تاريخ في حال وجود اي استفسار او طلب توضيح بخصوص ال .٩
 .رساله على البريد االلكتروني المذكور او تسليمها باليد الى قسم العقود لغرض األجابة بالسرعة الممكنة قبل موعد تقديم العطاءات

 .إعالن عن المناقصة اإلعالن ألخر يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور النشر و  .١٠
 .لشركة نفط الوسط كجزء من متطلبات استالم العطاء) يحتوي على معلومات الشركة( CDيجب على جميع المقدمين جلب قرص : مالحظة

 www.petroalwaha.com : لمناقصات الخاص بشركة الواحة النفطيةلالموقع األلكتروني  .١١
 

 :واالستفسارات التواصل على األيميالت التالية,لمزيد من التفاصيل 
 yusiping@petroalwaha.com/  youhao@petroalwaha.com/  ahmed01@petroalwaha.com    

الحاقا بكتبنا ذوات االعداد )3190,3184 يف 27 / 6 / 2019( 
 )3669,3670,3668,3672,3674,3671,3673,3667( و 

يف 17 / 7 / 2019 والخاص باعالن اول للمناقصات
1-1/صحة/2019
2-2/صحة/2019
3-3/صحة/2019
4-4/صحة/2019
5-5/صحة/2019
6-6/صحة/2019
7-7/صحة/2019
8-8/صحة/2019
9-9/صحة/2019

10-10/صحة/2019
ن�ود ان نن�وه اىل ايقاف اعالن املناقصات اعاله اس�تنادا اىل 
كتاب قس�م التخطي�ط واملتابعة املرق�م 3194 يف 21 / 7 / 

2019

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

اعالن املشاريع
م/ايقاف

املهندس
اسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املختصة بنظر
قضايا النزاهة يف النجف

العدد / 1549/ج2019/1
التاريخ 2019/6/24

اعالن
اىل املتهمة الهاربة / برين عبد املجيد رشيد

حي�ث ان�ك متهم�ة يف الدع�وى املرقم�ة ) 
 ( باملش�تكي  1549/ج/2019( والخاص�ة 
محمد حكمت شحاذة( وفق املادة )1/459( 
عقوب�ات وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
عليه قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا بوجوب 
الحض�ور يف موع�د املحاكم�ة املصادف يوم 
2019/8/13 عن�د ع�دم حض�ورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلن�ا حس�ب 

االصول
القايض

سجاد محمد اسماعيل

مديرية بلديات واسط 
اعالنجلنة البيع واالجيار

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية 
النعمانية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21(  لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة 
مديرية بلدية النعمانية خالل فرتة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية  لالطالع عىل االمالك 
املراد تأجريها مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغ�ة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل 
م�دة االيج�ار وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخري من مدة االعالن يف مق�ر البلدية اعاله   يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا 
( واذا ص�ادف ي�وم املزايدة عطلة رس�مية يك�ون موعدها اليوم الذي يليه  ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور النرش 
واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات 

والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار الثانية 

تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية لتأجري االمالك   املدرج�ة تفاصيلها ادناه 
والعائدة اىل بلدية )الكوفة( وملدة  تأجري )سنة واحدة(  وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013  فعىل من 
يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من اليوم التايل 
لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين 
الش�اغلني للعق�ار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل ع�ن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق 
لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 
وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )30( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف 
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف 

املرتتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

2 � ع�ىل املس�تأجر مراجع�ة البلدية خالل م�دة )30 يوما( من تاري�خ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار والرس�وم 
االخرى

3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرق�م 10881 يف 2014/9/28 يل�زم اصحاب الحرف 

والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد / 730/ج/2019

التاريخ 2019/7/15
اعالن

اىل املته�م الهارب مجهول مح�ل االقامة / عماد 
عباس كاظم الهنداوي 

/730 ( املرقم�ة  بالدع�وى  ان�ك مته�م  حي�ث 
ج/2019( واملش�تكية فيه�ا جميل�ة عب�د ع�ي 
امل�ادة )434( عقوب�ات  اح�كام  حس�ني وف�ق 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب اش�عار املختار 
املرف�ق يف اضب�ارة الدعوى تق�رر تبليغك بموعد 
املحاكم�ة املواف�ق 2019/8/14  ويف حالة  عدم 

حضورك تجري املحاكمة وفق القانون  
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املختصة بنظر
قضايا النزاهة يف النجف

العدد / 1582/ج2019/1
التاريخ 2019/6/24

اعالن
اىل املتهمة الهاربة / اخالص عبد الهادي ابراهيم
حيث ان�ك متهم�ة يف الدعوى املرقم�ة ) 1582( 
والخاصة باملش�تكي ) عباس شهيد جبار(  وفق 
امل�ادة )457( عقوبات وملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب علي�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا 
بوج�وب الحضور يف موع�د املحاكم�ة املصادف 
يوم  /2019/7 عند عدم حضورك س�وف تجري 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

سجاد محمد اسماعيل

تنويه
كنا قد نرشن�ا يف جريدة املس�تقبل العراقي بالعدد 
)1944( يف 2019/7/15 اع�الن مديري�ة زراع�ة 
ص�الح الدين وقد ورد س�هوا يف حقل القطعة يف ت 
)7( )17/17( خط�أ والصحي�ح )510/1( ويف ت 
)8( )510/1( خط�أ والصحي�ح )17/17( ويف ت 
)13(  )71/43( خط�أ والصحيح )510/1( ويف ت 
)14( )3163/103( خطأ والصحيح )71/43( ويف 
ت )15( )16/27( خطأ والصحيح )3163/103( 

لذا اقتىض التنويه

الموقع مدة االيجار مساحته م2 رقم الملك نوع الملك ت
قرب الكراج الموحد سنة واحدة  20 1 حانوت   1
قرب الكراج الموحد سنتان 16 2 حانوت   2
قرب الكراج الموحد سنتان 28 3 حانوت   3

مقابل مستشفى النعمانية سنتان 40 380 حانوت   4
مقابل مستشفى النعمانية سنتان 20 381 حانوت   5
مقابل مستشفى النعمانية سنتان 20 382 حانوت   6
مقابل مستشفى النعمانية سنتان 180 384 حانوت   7
مقابل مستشفى النعمانية سنتان 531 386 كراج 8
مقابل مستشفى النعمانية سنتان 21 390 حانوت   9
مقابل مستشفى النعمانية سنتان 24 393 حانوت   10

الكراج الموحد  24 6 حانوت   11
الكراج الموحد  38 7 حانوت   12
الكراج الموحد  22 82 حانوت   13
الكراج الموحد 13 134 حانوت   14
الكراج الموحد 36 472 ارضية كشك 15

خلف سوق القصابين 9 71 حانوت   16
خلف سوق القصابين 15 176 حانوت   17
خلف سوق القصابين 24 178 حانوت   18

قرب سوق الشيشيان  14 118 ارضية كشك 19
قرب سوق الشيشيان  29 621 حانوت   20

مقابل ركن الحارة 12 620 ارضية كشك 21
المجمع الطبي 9 350 عيادة 22
المجمع الطبي 15 351 عيادة 23
المجمع الطبي 24 353 مختبر 24

مقابل مستشفى الحاج جالل 16 467 ارضية كشك 25
قرب مركز الشرطة 17 471 ارضية كشك 26

الموقع المساحة رقم الملك )القديم / الجديد( جنس الملك ت

حي ميثم التمار 
/ على جزء من 
القطعة المرقمة 

334/19
7000م2 بال

المحطة الشمالية المسيجة بسياج 
(BRC)

مع مشيدات غرف عدد/2 
مع صحيات والمراد تأجيرها 
كساحة لوقوف ومبيت االليات

1

حي ميسان /
الوفاء 200م2

821/1ـ822/2 ـ 823/3 ـ 827/7  ـ 830/10  ـ 831/11 ـ 832/12 
ـ 834/14 ـ 15 / 835 ـ 836/17 ـ 838/18 ـ 840/20 ـ 841/21 
ـ 842/22 ـ 843/23 ـ 844/24 ـ 845/25 ـ 847/27 ـ 848/28 ـ 
849/29 ـ 850/30 ـ 851/31 ـ 852/32 ـ 853/33 ـ 854/34  ـ 
855/35 ـ 856/36 ـ 857/37 ـ 858/38 ـ 859/39  ـ 860/40 ـ 
861/41 ـ 862/42 ـ 863/43 ـ 864/44 ـ 865/45  ـ 866/46 ـ 
867/47 ـ 868/48 ـ 870/50 ـ 51 /871 ـ 872/52 ـ 874/54 ـ 
875/55 ـ 876/56 ـ 877/57  ـ 878/58 ـ 879/59 ـ 880/60

سكالت لبيع المواد االنشائية 2

العدد /136
التاريخ 2019/7/15

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 1989
التاريخ 2019/7/17

املهندس االقدم
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف الديوانية  االتحادية

محكمة جنايات الديوانية / الهيئة الثانية
العدد : 376/ج/2019
التاريخ 2019/7/16

اىل املحكوم الهارب
عماد شالل تايل هادي السعيدي

اص�درت محكمة جناي�ات القادس�ية قرارها 
املرقم 376/ج/2019 واملؤرخ يف 2019/7/15 
واملتضم�ن الحكم عليك غيابيا بالس�حن مدى 
الحياة استنادا الحكام املادة 1/393 و2 / أ  و 
د عن ش�كوى املدعي بالحق الشخيص )حمزة 
جاب�ر زاير( واملش�تكي )عباس حم�زة جابر( 
ولهروب�ك ومجهولية محل اقامتك قرر تبليغك 
اعالنا بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني 
واسعتي االنتشار استنادا للمادة 143 االصولية 
ولك ح�ق االعرتاض ع�ىل الحك�م الغيابي عند 

تسليم نفسك او القاء القبض عليك
الرئيس

حسون عبادي حسان 
رئيس محكمة جنابات القادسية

�������������������������������
فقدان

فقدت الهوية الصادرة من كلية الطب جامعة 
البرصة بأسم )محمد رائد محمد حسني(  من 

يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

�������������������������������
تنويه

ورد يف اع�الن جامعة املثنى املنش�ور يف جريدة 
املس�تقبل العراقي بالع�دد )1948 ( وبتاريخ 
2019/7/12  حي�ث ذكر يف الجدول تسلس�ل 
13 ورد الع�دد 16 خط�أ والصحي�ح ه�و 12 
وكذلك يف تسلس�ل 20 حي�ث ورد العدد 6 خطأ 

والصحيح هو 2 لذا اقتىض التنويه

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

فق�دت مني الهوية الصادرة من جامعة بغداد 
كلي�ة العلوم السياس�ية مرحلة اوىل بأس�م / 
زينب احمد حس�ن حمود – فم�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

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

تعلن جمعية االقتصاديني العراقيني عن قيامها 
برتمي�م الواجه�ة االمامية للجمعي�ة الواقعة 
يف محافظة بغداد املنصور ش�ارع النقابات – 
فعىل املكاتب واالش�خاص الذين لديهم الخربة 
يف هذا املجال تقديم العروض خالل سبعة ايام 

من تاريخ النرش يف مقر الجمعية .

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

فقدت مني الهوية الص�ادرة من غرفة تجارة 
البرصة بأسم / مازن جابر مجيد – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

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

فقدت ش�هادة تكييل العائدة للسيارة املرقمة 
) 68837 ر ( ب�رصة مالكه�ا ) حي�در كريدي 
ج�رب ( الص�ادرة من رشكة توزي�ع املنتوجات 
النفطية – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .

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

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري

العدد: 2149 
التاريخ: 2019/7/18 

اعالن
م/ طلب تسجيل عقار مجدداً

بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
2019/7/18 لتس�جيل تم�ام العق�ار املرق�م 
294 محلة القلعة املفرزة من أصل القطعة 27 
م 4 القلعة باس�م /فضيلة نصيف نائل مجدداً 
بإعتبار حائزة لها بصفة املالك باملدة القانونية 
ولغ�رض تثبيت امللكية تمهيداً للتس�جيل وفق 
احكام قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 
1971 قررن�ا اعالن هذا الطل�ب. فعىل كل من 
يدع�ي بوج�ود عالق�ة او حق�وق معينة عىل 
هذا العقار تقدي�م ما لديه من بيانات اىل هذه 
الدائ�رة خالل مدة ثالثني يوم�ًا من اليوم التايل 
لنرش ه�ذا اإلع�الن وكذلك الحض�ور يف موقع 
العقار يف الس�اعة العارشة صباح�ًا من اليوم 
الت�ايل إلنته�اء مدة ه�ذا اإلعالن وذل�ك إلثبات 
حقوق�ه موقعياً يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذ الغرض.
عدنان داود طعمة 

مالحظ التسجيل العقاري / سامراء

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

مجلس القضاء األعىل 
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
دار القضاء يف سامراء 

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد: 2019/5620 

التاريخ :2019/7/10
نرش اعالن

قدمت الس�يدة )عيده محم�د كصري( طلباً اىل 
هذه املحكم�ة تطلب فيه اص�دار حجة حجر 
وقيموم�ة لولده�ا املفق�ود )محم�د بدي�وي 
محم�د( وال�ذي فق�د يف تاري�خ 2017/5/7 
وعلي�ه واس�تناداً لقان�ون رعاي�ة القارصين 
ق�ررت املحكمة ن�رشه يف صحيفتني محليتني 

لغرض التثبت من حياة املفقود.
مع التقدير

القايض 
طالل خليل محمود

�������������������������������
اعالن

اىل الرشكاء ) بت�ول محمد عاجي و رايد ناظم 
كاظ�م ( توجب عليكم الحضور اىل  مقر بلديه 
النج�ف لغ�رض إص�دار أج�ازه بن�اء للعقار 
املرقم 66449 /3 حي النداء خالل عرشه ايام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضوركم 
 طالب االجازه عبري مهدي فرحان

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة : 2018/2253

التاريخ : 2019/1/28 
اىل  /املنفذ عليه / ناظم حسني محسن

لقد تحق�ق لهذه املديرية من خ�الل رشح القائم 
بالتبلي�غ  ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اجراء 
التبلي�غ  علي�ه واس�تنادا للم�ادة 27 م�ن قانون 
التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
تنفي�ذ البرصة خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدا من 
الي�وم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديري�ة باجراءات التنفيذ الج�ربي وفق القانون   
علما انك مدين لصالح الدائنني حسن عبد الرحمن 
ولينه حس�ن عبد الرحمن بمبلغ )22,253,000( 
اثنان وعرشون مليون ومائتني وثالثة وخمس�ون 

الف دينار 
املنفذ العدل

ضاري صباح حسني
اوصاف املحرر :

قرار محكمة بداءة بداءة البرصة بالعدد
1965/ب/2018 يف 2018/11/7

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة البرصة

العدد: 362/ب/2019
التاريخ 2019/7/21

اعالن
اىل املدعى عليه / مريم هادي باجي

اصدرت ه�ذه املحكمة قرار الحكم البدائية املرقم 
362/ب/2019 يف 2019/3/31 واملتضمن الحكم 
بالزامك بتأديتك للمدعي صادق حس�ن عبيد مبلغ 
قدره ثالثون مليون دينار ولتعذر تبليغك ملجهولة 
محل اقامتها وحسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد 
املجل�س البلدي ملنطقة القبلة حي الش�هداء عليه 
قرر تبليغك�م اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
ولك حق االع�رتاض والتمييز خالل املدة القانونية 
وبعكسه سوف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية 

وفق القانون
القايض

مصطفى شاكر عيل

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة البرصة

العدد: 360/ب/2019
التاريخ 2019/7/21

اعالن
اىل املدعى عليه / محسن هادي باجي

اص�درت ه�ذه املحكم�ة ق�رار الحك�م البدائي�ة 
املرق�م 360/ب/2019 يف 2019/4/4 واملتضمن 
الحك�م بالزام�ك بتأديت�ك للمدعي صادق حس�ن 
عبيد مبلغ ق�دره ثالثون مليون دينار مع الفائدة 
القانوني�ة البالغة 5% من قيم�ة املبلغ املحكوم به 
من تاري�خ املطالب�ة القضائي�ة يف 2019/1/13 
ولغاية التأدي�ة الفعلية ولتع�ذر تبليغك ملجهولية 
محل اقامتك  وحسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد 
املجل�س البلدي ملنطقة القبلة حي الش�هداء عليه 
قرر تبليغك�م اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
ولك حق االع�رتاض والتمييز خالل املدة القانونية 
وبعكسه سوف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية 

وفق القانون
القايض

مصطفى شاكر عيل 

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل  

العدد: 1623/ش/2016
التاريخ 2019/7/21

اعالن
اىل املدعى عليه / عالء عبد الجبار عبد الحسني

اقام�ت املدعي�ة )هن�اء ش�ناوة ه�ادي( الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة 1623 /ش/2016 ل�دى هذه 
املحكم�ة تطالب�ك فيه�ا تصدي�ق الط�الق الواقع 
بينكم�ا خ�ارج املحكم�ة وقد اص�در فيه�ا قرارا 
غيابي�ا بحق�ك يق�ي بتصديق الط�الق الرجعي 
الحضوري الواقع بينكما وملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ املبلغ القضائي كاظم 
حس�ن محمد وتاييد املجلس البل�دي ملنطقة دور 
املحاربني انتقال�ك اىل جهة مجهولة قررت تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ويف ح�ال ع�دم 
تقديم�ك طعنا بالق�رار املذكور اع�اله خالل املدة 
القانونية فان قرار الحكم س�وف يكتسب الدرجة 

القطعية خالل مدة 30 يوم من تاريخ االعالن 
القايض

جاسم محمد املوسوي

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

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة جنح الديوانية 

العدد : 1980/ج/2019
التاريخ 2019/7/17

اعالن
اىل املتهم الهارب )حسام رسن لطيف( 

1980/ج/2019  املرقم�ة  بالدع�وى  التهام�ك 
واملش�تكي فيه�ا )غال�ب ابراهيم حس�ون(  وفق 
اح�كام امل�ادة 457  عقوبات واملقام�ة امام هذه 
املحكمة ولهروب�ك ومجهولية محل اقامتك  تقرر 
تبليغ�ك بصحيفتني محليتني واس�عتي االنتش�ار 
وع�ني ي�وم 2019/8/22 الج�راء محاكمتك ويف 
حال�ة ع�دم حض�ورك باملوع�د املح�دد س�تجري 

املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

زمان عبد االمري محمود
قايض محكمة جنح الديوانية 

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

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة جنح الديوانية 

العدد : 2180/ج/2019
التاريخ 2019/7/15

اعالن
اىل املتهم الهارب )غيث جاسم عبيدعرس( 

2180/ج/2019  املرقم�ة  بالدع�وى  التهام�ك 
واملش�تكي فيها )الحق الع�ام(  وفق احكام املادة 
240 م�ن قانون العقوب�ات  واملقام�ة امام هذه 
املحكمة ولهروب�ك ومجهولية محل اقامتك  تقرر 
تبليغ�ك بصحيفتني محليتني واس�عتي االنتش�ار 
وع�ني ي�وم 2019/8/29 الج�راء محاكمتك ويف 
حال�ة ع�دم حض�ورك باملوع�د املح�دد س�تجري 

املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

خالد عيل مطلك
قايض محكمة جنح الديوانية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 4853/ش5 /2019

التاريخ 2019/7/18
اعالن

اىل املدعى عليها / حياة صباح حسني
اق�ام املدعي )محمد ش�اكر عبيد( الدع�وى بالعدد 
4853/ش2019/5 امام هذه املحكمة يطلب فيها 
تصدي�ق طالق�ي رجع�ي وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار محلة 
حي الشهيد الصدر / النجف قررت املحكمة تبليغك 
بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة 
صحيفتني محليتني يوميت�ني وعليك الحضور امام 
ه�ذه املحكمة يف موعد املرافع�ة القادم املوافق يوم 
2019/7/30 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وق االصول
القايض

اثري فاهم محسن

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة العباسية

العدد / 3/كشف مستعجل /2019
التاريخ 2019/7/21

اعالن
اىل املطلوب الكشف ضدهم

1 � منون ذياب وحيوح
2 � سلمان ذياب وحيوح
3 � فرهود ذياب وحيوح

بناء عىل طلب الكش�ف املس�تعجل املق�دم من قبل 
طالب الكش�ف املس�تعجل ) عائد ف�وزي ابراهيم( 
ضدهم بس�بب ترك البس�تان للقطعة املرقمة 60م 
21 /الخدي�ة وهالل االش�جار واملغروس�ات لتعذر 
تبليغكم بس�بب ارتحالكم اىل جهة مجهولة حسب 
اش�عار املخت�ار مزه�ر هوي�دي ملنطق�ة الخدي�ة 
وام ش�باب عليه ق�ررت املحكم�ة تبليغك�م اعالنا 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني بالحضور امام هذه 
املحكمة صباح يوم 2019/7/24 الساعة التاسعة 
صباحا ويف حالة ع�دم الحضور او من ينوب عنكم 
قانونا ستجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا حسب 

االصول 
القايض

منترص عبد الحسني دخيل

�������������������������������
فقدان

فقدت من�ي االقام�ة االعتيادية العائ�دة للمواطنة 
/ اس�عاف عم�ر الزع�رت لبناني�ة االص�ل املرقمة 
00273699 يف 2016/12/6 الص�ادرة من مديرية 
االح�وال املدنية والج�وازات واالقام�ة يف املثنى من 

يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
القايض

فارس نجم ابو حسنة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة
التاريخ :2019/3/18

اعالن
اىل / املدعوه / فاطمة جاسم ابو القاسم 

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة محم�د جعفر هادي  طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة ي�روم فيه اس�تصدار حجة وفاة 
بحق املدعوه )فاطمة جاس�م ابو القاس�م( قررت 
املحكم�ة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامها خ�الل عرشة اي�ام من تاريخ ن�رش االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف العباسية

العدد : 466/ش/2019
التاريخ 2019/6/30

اعالن
اىل املدعى عليه / يارس عبد زيد كريم

بناء عىل اقامة الدعوى بالعدد 466/ش/2019 من 
قبل املدعي )لقاء صاحب حتيوي( ضد املدعى عليه 
)يارس عبد زيد كريم( والذي يطلب فيه اثبات نسبه 
م�ن يارس عبد زي�د كريم ونفي نس�به من صاحب 
حتيوي س�لمان ولغرض حضورك وملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار املختار 
املرفق بالدعوى ق�ررت املحكمة تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
صب�اح ي�وم 2019/8/4 ويف حالة ع�دم حضورك 
او م�ن ين�وب عنك قانونا س�تجري املرافعة  بحقك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد

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

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة : 2018/2254

التاريخ : 2019/1/28 
اىل  /املنفذ عليه / ناظم حسني محسن

لق�د تحق�ق لهذه املديري�ة من خ�الل رشح القائم 
بالتبلي�غ  ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة ولي�س لك 
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  
عليه واس�تنادا للمادة 27 من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ البرصة 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة باجراءات 
التنفي�ذ الج�ربي وف�ق القان�ون   علما ان�ك مدين 
لصالح الدائنني حسن عبد الرحمن ولينه حسن عبد 

الرحمن بتخلية العقار 3/5/الخرض
املنفذ العدل

ضاري صباح حسني
اوصاف املحرر :

قرار محكمة بداءة بداءة البرصة بالعدد
1966/ب/2018 يف 2018/11/19

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد: 654/ب/2019
التاريخ 2019/7/18

اعالن
اىل املدعى عليه / قاسم ابراهيم حسني

اقامت املدعية ) كفاح حس�ن عيل( الدعوى البدائية 
املرقم�ة  654/ب/2019 امام هذه املحكمة ضدك  
والت�ي  تطل�ب فيه�ا الحك�م بزال�ة ش�يوع العقار 
تسلسل 15/371 السيمر قس�مة ان كان قابال لها 
او بيعا وتوزيع الثمن بني الرشكاء وملجهولية محل 
اقامتك  حسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس 
البل�دي ملنطقة الخليلي�ة عليه تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني بالحضور امام هذه 
املحكمة صباح يوم املرافع�ة املوافق 2019/7/28 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

 علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 354/ب2019/2

التاريخ 2019/7/21
اعالن

اىل / املدعى عليه ) حيدر عبودي حميدي(
اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم 354/ب2019/2 يف 
2019/6/27 واملتضم�ن الحك�م ب� )ابط�ال القيد املرقم 
150 ك 1 2002 مجل�د 968 الذي س�جل العق�ار بموجبه 
بأس�م املدعى عليه الثان�ي حيدر عبودي حمي�دي والقيد 
املرق�م 238 ت1 1995 مجل�د 776 ال�ذي ل�م يذكر اس�م 
صاحب�ه والقي�د املرق�م 188 أب 2005 مجل�د 958 الذي 
س�جل العقار بموجبه بأسم الش�خص الثالث حيدر عبود 
حمي�د والقيد 92 ش�باط 2002 مجل�د 936 الذي لم يذكر 
اسم صاحبه الواردة جميعها عىل العقار املرقم 3/72777 
حي الوف�اء واعتبار قيد االفراز 80 اب /1998 مجلد 832 
الوارد عىل ذات العقار الذي س�جل بموجبه بأس�م مديرية 
بلدي�ة النج�ف ناف�ذا  ( ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مخت�ار الجديدة 3 
أ عيل مدلول العيس�اوي ل�ذا تقرر  تبليغ�ك اعالنا بالقرار 
املذك�ور بصحيفتني محليت�ني  يوميتني ول�ك حق الطعن 
عىل القرار املذكور خالل امل�دة املقررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة البتات 

وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد / 666/ج/2019
التاريخ 2019/6/30

اىل املتهم الهارب مجهول محل االقامة / عيل حسني 
صاحب عكايش  

اعالن غيابي
حيث انك متهم بالدعوى املرقمة ) 666/ج/2019( 
واملش�تكي فيه�ا حيدر س�عيد حميد  وف�ق احكام 
امل�ادة )446( عقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حسب اشعار املختار املرفق يف اضبارة الدعوى تقرر 
تبليغك بموعد املحاكم�ة املوافق 2019/7/31  ويف 
حالة  عدم حضورك تجري املحاكمة وفق القانون  

القايض
محمد عبد السجاد عبود

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد / 578/ج/2019
التاريخ 2019/7/9

اعالن
اىل املتهم الهارب مجهول محل االقامة / محمد عيل 

عبد الله املوسوي
اعالن غيابي

حيث انك متهم بالدعوى املرقمة ) 578/ج/2019( 
واملش�تكي فيها حس�ني هادي حاج�م وفق احكام 
امل�ادة )432( عقوب�ات وبدالل�ة م�واد االش�رتاك 
49/48/47 من�ه وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
اشعار املختار املرفق يف اضبارة الدعوى تقرر تبليغك 
بموعد املحاكمة املوافق 2019/8/6  ويف حالة  عدم 

حضورك تجري املحاكمة وفق القانون  
القايض

محمد عبد السجاد عبود

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة 

العدد : 498/ب/2018
التاريخ 2019/7/17

اعالن مزايدة
تبيع ه�ذه املحكمة باملزايدة العلني�ة العقار املرقم 
638/1 مقاطعة 3 الحصوة فعىل الراغبني بالرشاء 
الحض�ور اىل هذه املحكمة خالل م�دة ثالثون يوما 
م�ن اليوم التايل لن�رش االعالن مس�تصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة 

ويتحمل املشرتي اجور االعالن
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف/

العق�ار عب�ارة ع�ن دار مف�رزة اىل داري�ن بصورة 
غ�ري رس�مية وبمس�احة 594 مرت مرب�ع ويقع يف 
ح�ي الجمه�وري ع�ىل الش�ارع الع�ام الرابط بني 
نج�ف � مناذرة ال�دار االوىل مكونة م�ن ثالث غرف 
ن�وم ومطب�خ وحمام ومراف�ق صحي�ة وان درجة 
عمرانه دون املتوس�ط اما الدار الثانية فتتكون من 
ث�الث غرف واس�تقبال وصالة ومطب�خ ومجموعة 
صحي�ة ودرجة عمرانها الدارين مش�غولة  من قبل 
الرشكاء قيمة مشيدات الدار االوىل )22,500,000( 
اثن�ان وع�رشون ملي�ون وخمس�مائة ال�ف دينار 
قيمة مش�يدات الدار الثاني�ة )21,100,000( واحد 
وع�رشون مليون ومائة الف دين�ار مجموعة قيمة 
املش�يدات )43,600,000( ثالث�ة واربع�ون مليون 
وستمائة الف دينار وقيمة االرض ) 356,400,000( 
ثالثمائة وس�تة وخمس�ون ملي�ون واربعمائة الف 
دينار والقيم�ة التقديرية للعقار ) 400,000,000( 

اربعمائة مليون دينار

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد / فقدان /2019
التاريخ 2019/7/21

اعالن
اىل / املفقود � كرار سلمان عيل عباس

بن�اءا عىل الطلب املق�دم من قبل املدعو / س�لمان 
ع�يل عباس بخصوص اصدار حجة فقدان واالخبار 
املق�دم اىل محكمة تحقيق الكوفة ح�ول فقدانك يف 
س�جن ب�ادوش يف محافظ�ة نينوى وع�دم معرفة 
مصريك كونك ح�ي ام متويف لذا تقرر االبالغ عنك يف 
صحيفتني محليت�ني للحضور امام ه�ذه املحكمة 
خالل س�بعة ايام من اليوم الت�ايل للنرش لالعرتاض 

عىل االجراءات القانونية بحقك وفق القانون
القايض

حميد جخم علوان

�������������������������������
فقدان

فقد مني س�ند العقار املرقم 2001 /3 
حي الحسني باسم ) محي عيل محمد( 
ع�ىل من يعث�ر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار.
�������������������������������

اعالن
اىل الرشيك�ه ) حن�ان حس�ني عليوي 
( اقت�ىض حض�ورك اىل بلدي�ه التاجي 
الس�تخراج اجازه بناء للعق�ار املرقم 

8366سبع البور 
الرشيكه مريم جمال جاسم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الحيدرية 
العدد : 156/ج/2019

التاريخ 2019/7/4
اعالن

اىل املتهم الهارب /صفاء حس�ني عيل عبيد 
الوائيل

تبليغ�ك  تق�رر  اقامت�ك  ملجهولي�ة مح�ل 
بالصح�ف املحلي�ة بالحض�ور ام�ام هذه 
املحكم�ة صباح ي�وم 2019/7/15 واثناء 
ال�دوام الرس�مي وبعك�س ذلك س�تجري 
املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون

القايض
عيسم عيل الجبوري

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الحيدرية 
العدد : 157/ج/2019

التاريخ 2019/7/4
اعالن

اىل املتهم الهارب /صفاء حس�ني عيل عبيد 
الوائيل

تبليغ�ك  تق�رر  اقامت�ك  ملجهولي�ة مح�ل 
بالصح�ف املحلي�ة بالحض�ور ام�ام هذه 
املحكم�ة صباح ي�وم 2019/7/15 واثناء 
ال�دوام الرس�مي وبعك�س ذلك س�تجري 
املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون

القايض
عيسم عيل الجبوري

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
رئاسة محكمة جنايات النجف

العدد: 2019/557
التاريخ : 2019/6/24

اعالن
اىل املته�م اله�ارب / حات�م فلي�ح حس�ن 

الكعبي
اقتىض حضورك امام هذه املحكمة الجراء 
محاكمتك حول التهمة املس�نده اليك وفق 
اح�كام امل�ادة 43/اوال  من قان�ون االثار 
وبدالل�ة امل�ادة 15/ثانيا من�ه  وملجهولية 
يف  اعالن�ا  تبليغ�ك  تق�رر  اقامت�ك  مح�ل 
مح�ل اقامت�ك ومركز ميثم التم�ار  وهذه 
املحكم�ة بالحض�ور امامه�ا صب�اح يوم 

2020/2/24

الرئيس
حليم نعمة حسني

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد / 1804/ج2019/2
التاريخ 2019/7/21

اعالن
اىل املتهم الهارب /حيدر يوسف جواد

حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة ) 
1804/ج2019/2( والخاص�ة باملش�تكي 
)باس�م حس�ن نارص(  وفق اح�كام املادة 
)1/459( من قانون العقوبات وملجهولية 
محل اقامتك حسب االشعار املرفق يف ثنايا 
هذه الدعوى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعالنا بوج�وب الحضور يف موعد املحاكمة 
املص�ادف ي�وم 2019/8/29 وعن�د ع�دم 
حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 

وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 133/خ/2019

التاريخ 2019/7/18
اعالن

تبي�ع مديرية تنفي�ذ النجف العقار تسلس�ل 8215 براق 
جديدة الواقع يف براق جديدة  العائد للمدين  املدير املفوض 
ملرصف الش�مال ولالس�تثمار والتمويل اضافة لوظيفته 
املحج�وز لقاء طلب الدائن رشكة الرشق االوس�ط النتاج 
املرشوب�ات الغازية واملعدنية واملرطبات اضافة لوظيفته 
البال�غ 19459566411 دين�ار فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة ثالثني يوم�ا تبدأ من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية 
عرشة م�ن املائة م�ن قيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 8215 براق جديدة
2 � جنسه ونوعه: مرصف الشمال

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 � مشتمالته :

 العقار يقع عىل ش�ارع املدينة ويتم الصعود له من سلم 
صغ�ري يتألف من بايه عدد اثنان ث�م مدخل صغري يودي 
اىل قاعة كبرية مس�تخدمة عىل شكل كاونرت ومخصصة 
للموظف�ني وم�ن ضمن القاع�ة هنالك ثالث�ة غرف تقع 
يف نهاية القاع�ة وصحيات مش�رتكة وان عموم الطابق 
االرضي�ة م�ن الكونكري�ت املس�لح ومغلف بالس�قوف 
الثانوي�ة والج�دران م�ن الطاب�وق ومط�يل باالس�منت 
والب�ورك وان االرضية مبلطة بال�كايش املوزائيك العادي 
ومجه�ز ماء وكهرباء وس�لم يودي الطاب�ق االول مغلف 
كرانيت والطابق االول يتالف من قاعة مطلة عىل الطابق 
االريض ويحت�وي ع�ىل خمس�ة غ�رف ومطب�خ صغ�ري 
وصحيات عدد اثنان وس�لم صغري ي�ودي اىل قاعة كبرية 
ومن ثم هنالك س�لم يودي اىل س�طح العق�ار  وان عموم 
الطاب�ق االول للعق�ار س�قفه م�ن الكونكريت املس�لح 
والج�دران من الطابوق ومطيل بمادة االس�منت والبورك 
ومغل�ف بالس�قف الثان�وي واالرضي�ة من الس�رياميك 
وس�طح العقار قس�م منه مط�يل بمادة الزف�ت والفالن 
ك�وت والقس�م االخ�ر مبل�ط باالش�تايكر ومجه�ز ماء 
وكهرباء وهو متخذ مرصف الشمال للتمويل واالستثمار 

فرع النجف 
5 � مساحته : 252 مرت

6 � درجة العمران : جيدا
7 � الشاغل : الحارس / عبد االمري عبد الكريم داخل

8 � القيمة املقدرة : س�بعمائة وس�تة وخمسون مليون 

دينار

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

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

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد: 2019/558

التاريخ : 2019/6/24
اعالن

اله�ارب / ح�ازم مش�كور  املته�م  اىل 
محمود نارص

اقت�ىض حضورك ام�ام ه�ذه املحكمة 
الجراء محاكمتك حول التهمة املس�نده 
اليك وفق احكام امل�ادة 281 من قانون 
العقوبات وملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغك اعالنا يف مح�ل اقامتك ومديرية 
وه�ذه  املنظم�ة  الجريم�ة  مكافح�ة 
املحكم�ة بالحضور امامه�ا صباح يوم 

2020/2/24

الرئيس
حليم نعمة حسني

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

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

محكمة جنح النجف
العدد / 1532/ج2018/3

التاريخ 2019/6/23
الس�يد  وبحض�ور  املحكم�ة  تش�كلت 
الق�ايض نائ�ب املدع�ي الع�ام يحي�ى 
الس�عربي ون�ودي ع�ىل ذوي العالق�ة 
فح�رض املش�تكي بال�ذات ول�م يحرض 
املتهم كونه هارب وحسب اشعار القائم 
بالتبليغ عليه قررت املحكمة تبلغه اعالنا 
يف جريدتني محليتني رس�ميتني وتأجيل 
موع�د املحاكمة اىل ي�وم 2019/7/31 

وافهم علنا يف 2019/6/23
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي

اعالن
تعل�ن املديرية العامة للرتبي�ة يف محافظة املثنى  عن اجراء مزاي�دة علنية للحوانيت 
املدرس�ية للعام ال�درايس 2019 � 2020 فعىل الراغبني املش�اركة يف املزايدة مراجعة 

ادارات املدارس املذكورة ادناه وحسب الرشوط التالية 
1 � اليج�وز العض�اء اللجنة التقديري�ة وااليجار والزواجه�م واقاربهم حتى الدرجة 

الرابعة املشاركة يف املزايدة
2 � يش�رتط ع�ىل املش�رتك يف املزاي�دة ان يكون عراقي�ا ومن ذوي االخالق الحس�نة 
والس�معة الطيبة وغري محكوم عليه بجناي�ة او  جنحة مخلة بالرشف بعد ان يقدم 

املستمسكات الثبوتية 
3 � عىل املس�تاجر حرصا اس�ماء وعناوين من يعمل معه يف الحانوت بالتنس�يق مع 

ادارة املدرسة 
4 �  اس�تحصال ع�ىل اج�ازة صحي�ة والزامه�م بتعه�د خط�ي بعدم بي�ع االطعمة 

املكشوفة 
5 � استيفاء التأمينات القانونية حسب )املادة 12/ الخامسة( من قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 والتي تقي عىل دفع تأمينات ال تقل عن )%20( 

من قيمة املقدرة قبل االشرتاك يف املزايدة من كافة  املتزايدين 
6 � براءة ذمة من هيئة الرضائب املثنى

7 �  تايد من  مجلس البلدي ان يكون من سكنة املنطقة وذو سرية حسنة

وقت المزايدة مكان المدرسة يوم المزايدة اسم المدرسة  ت

التاسعة صباحا  السماوة/ الرميثة / 
حي الغربي  2019/7/28 مدرسة الحق 

االبتدائية 1

التاسعة صباحا  السماوة/ الرميثة / 
حي الغربي  2019/7/28 مدرسة صنعاء 

االبتدائية 2

التاسعة ونصف 
صباحا

السماوة/ الرميثة /  
حي الحسين 2019/7/28 مدرسة المروج 

االبتدائية 3

التاسعة ونصف 
صباحا

السماوة/ الرميثة / 
حي اسود 2019/7/28 اعدادية الغدير 4

العاشرة صباحا السماوة/ الرميثة /
الصوب الصغير  2019/7/28 اعدادية الرميثة 

للبنين 5

العاشرة صباحا السماوة/ الرميثة / 
حي الشهداء 2019/7/28 متوسطة 

الذاريات 6

العاشرة ونصف 
صباحا

السماوة/ الرميثة / 
قرية الغسل 2019/7/28 مدرسة النبراس 7

العاشرة ونصف 
صباحا

السماوة/ الرميثة /
الهاليجية 2019/7/28 ثانوية الشذرات  8

المادة 
القانونية

اسم 
االم

اسم 
المتهم ت

  281
من قانون 
العقوبات

كاظمية 
محسن

حازم 
مشكور 
محمود 
ناصر

1

المادة 
القانونية تولد اسم 

االم
اسم 
المتهم ت

 1/459
من قانون 
العقوبات 

1978 مديحه 
فضل

صفاء 
حسين 
علي 
عبيد 
الوائلي

1

المادة 
القانونية تولد اسم 

االم
اسم 
المتهم ت

 1/459
من 

قانون 
العقوبات 

1978 مديحه 
فضل

صفاء 
حسين 
علي 
الوائلي

1

المادة 
القانونية اسم االم اسم المتهم ت

43/اوال من 
قانون االثار 

وبداللة 
المادة 15/
ثانيا منه 

كافي 
مدلول

حاتم فليح 
حسن 
الكعبي

1
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العدد )1949( االثنين  22  تموز  2019
اعداد: ايهاب فاضلا�سرتاحة6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

عزيزي برج الحمل،يجب أن تتعامل مع الفش�ل يف العمل. 
كن ش�جاًعا وانظ�ر إىل هذه االنتكاس�ات عىل إنها فرص 
للتغي�ر إىل األحس�ن. إذا قم�ت بذلك، فس�وف تخرج من 

أعماق اليأس يف حالة أفضل.

عزي�زي ب�رج امليزان،س�يتم إعادة بح�ث وتقيي�م أراءك 
أو أعمالك بش�كل من األش�كال. اذا لم تكن األمور تس�ر 
عىل ما يرام، قد تميل إىل إرجاع الس�بب إىل خطأ صدر من 

اآلخرين أو كنتيجة للظروف الحالية.

عزي�زي برج الثور،اليوم أنت متف�ق أخرًا مع ذاتك، وهذا 
يتضح لآلخرين من خالل سلوكك. يف العمل، سوف يطلب 
من�ك الزمالء النصيحة، وكذلك الح�ال يف حياتك الخاصة. 

تأكد من االحتفاظ بالتوازن بني األخذ والعطاء

عزيزي برج العقرب،تش�عر بق�وة بدنية وذهنية أكرب من 
ذي قب�ل، وقد ح�ان الوقت التخاذ الق�رارات الصعبة التي 
طامل�ا أجلتها. اتخ�ذ الوقت الالزم وقم بإع�ادة النظر مرة 

أخرى جلًيا يف تفاصيل األمور قبل البت فيها

عزيزي برج الجوزاء،أنت اآلن متفق مع ذاتك بشكل كامل، 
وتش�عر بالتناغ�م التام يف عمل�ك ويف حياتك الش�خصية 
أيًض�ا. يؤثر ذلك عىل اآلخرين مل�ا لك من عالقات قوية مع 

رشيك حياتك والعائلة

عزي�زي ب�رج القوس،العدي�د من األش�ياء ال تس�ر كما 
ينبغ�ي، فتواجه عراقيل أينما توجه�ت ويبدو أن الجميع 
يعم�ل ضدك. حاول أن ترتيث أمام تلك الظروف التي يبدو 

أنها مناوئة وتعامل معها كونها تحديات. 

عزيزي برج الرسطان،الوقت اآلن مناس�ب لبداية جديدة؛ 
اس�تخدم طاقتك يف اط�الق الخطة املَُعدة خ�ارج تكتالت 
البداية. إذا ائتمنت من حولك فس�وف يساعدونك يف اتخاذ 

الخطوات األوىل.

عزي�زي ب�رج الجدي،إنك تالح�ق أهدافك بطاق�ة هائلة، 
فحاول كبح رغبتك العارمة يف النجاح. تابع أهدافك بوعي 
وب�إرصار، لك�ن ال تغفل عن األش�ياء األه�م. تباطأ قليالً 

وتمالك نفسك من وقت آلخر

عزيزي ب�رج األسد،حماس�ك يمكن�ك من العم�ل بنجاح 
م�ن خالل فريق، كما يمكنك ت�رك عالمتك بهدوء إذا قمت 
بإنجاز املهام م�ع اآلخرين. لكن تذكر أن نجاح املجموعة 

هو األهم – وليس األنا الخاصة بك. 

عزيزي برج الدلو،توقفت األشياء دون سبب واضح، وعىل 
الرغ�م من أنك ل�م ترغب يف تغير املس�ار وأردت أن تلتزم 
بالج�دول املوض�وع، يج�ب اآلن أن تأخذ مس�ار تحوييل 

مختلف لتجنب العقبات

عزيزي برج العذراء،اليوم تستطيع إظهار معدنك، ونظرًا 
للجاذبي�ة الت�ي تتمتع بها، فإنك مجه�ز للعمل من خالل 
فري�ق. ماذا تنتظر؟ أنت ال تعلم إىل متى يس�تمر ذلك. من 

ناحية الصحة، فإنك تشعر برضا تام وراحة. 

عزيزي ب�رج الحوت،يبدو أن ش�كوك األم�س قد تبخرت 
وأنت اآلن منش�غل بالتقدم لألمام؛ حاول اس�تخدام هذه 
الطاقة يف البدء يف مرشوعات جديدة واتخاذ قرارات هامة. 

بما أن األمور تسر يف االتجاه الصحيح.

احلوتالعذراء

طائر »يقدم سجائر« لصغاره
التقطت مصورة، متخصصة يف الحياة الربية، 
صورة لطائ�ر أبو مقص األس�ود، وهو يضع 
عق�ب س�يجارة يف منق�ار صغ�ره، يف إح�د 
ش�واطئ فلوري�دا األمريكية.وقال�ت كاري�ن 
ميسون إنها وقعت عىل هذه اللقطة باملصادفة 
يف شاطئ س�انت بيت الش�هر املايض.وكتبت 
تعليق�ا ع�ىل الص�ورة: »إذا كن�ت تدخ�ن فال 
ترتك أعقاب الس�جائر عىل الش�اطئ«.وتقول 
الجمعية امللكية لحماي�ة الطيور يف بريطانيا، 
الت�ي وصف�ت الص�ورة بأن�ه منظ�ر »يدمي 

القلب«، إن الطبيع�ة تعاني من أجل التعايش 
م�ع القمام�ة الت�ي يرميه�ا البرش.ون�رشت 
كارين صورة أخرى لصغر الطائر وهو يحمل 
عقب الس�يجارة بمنقاره.وكتبت: الطيور قد 
يختل�ط عليها األمر فتحس�ب الس�جائر أكال 
طيبا تطعم�ه لصغارها.وقال متحدث باس�م 
جمعي�ة حماي�ة الطي�ور يف ترصي�ح لبي بي 
يس: »الطيور لها فضول بش�أن األش�ياء التي 
نهمله�ا، فتبحث فيها لعلها تج�د ما ينفعها، 
الس�يجارة  اعت�رب  الطائ�ر  ه�ذا  أن  لألس�ف 

طعاما فقدم�ه لصغره«.وأضاف أن الطبيعة 
»تعان�ي للتأقل�م م�ع م�ا نفعل�ه يف الطبيعة، 
إذ تق�ع الحيوان�ات كل عام ضحي�ة منتجات 
صنعها اإلنس�ان. ووصل األمر بالطيور إىل أن 
تصنع أعشاش�ها من القمامة«.ويصنع فتلر 
الس�يجارة عادة م�ن ألياف البالس�تيك، التي 
تس�تغرق عملي�ة تحللها يف الطبيعة س�نوات 
عديدة.ويق�ول املهتمون بحماي�ة الطبيعة إن 
هذه املواد هي األكثر انتشارا يف القمامة، التي 

تجمع من الشواطئ، عىل مستوى العالم.

متاسيح تلتهم طفلة
التهم�ت التماس�يح طفلة عمرها 
س�نتان، هي ابنة مربي التماسيح 
بعد أن س�قطت يف الربكة الخاصة 
بمدين�ة  ضاحي�ة  يف  وذل�ك  به�ا، 
»سيام ريب« يف كمبوديا، يف حادث 

مروع بسبب إهمال الوالدين.
وأوضحت وسائل اإلعالم هناك، أن 

الحادث وقع أمس األحد 30 يونيو، 
عندما اقرتبت الطفلة وُتدعى »روم 
روث ن�ري« من بركة التماس�يح 
يف فناء املنزل حي�ث يربي الوالدان 
ع�ددا كب�را منه�ا، إال أن الطفل�ة 

سقطت فيها.
ولم تالحظ والدة روم غياب ابنتها 

ألنه�ا كان�ت مش�غولة برضيعها 
حدي�ث ال�والدة، إال أن والد الطفلة 
عندم�ا ع�اد إىل املن�زل، ل�م يج�د 
طفلت�ه، فبح�ث عنه�ا ول�م يعثر 
إال ع�ىل جمجمته�ا فق�ط، وه�ي 
كل م�ا تبقى من جس�دها يف بركة 

التماسيح.

سودوكو

؟؟هل تعلم
أن ك�رة الغولف تحتوي عىل 336 نقطة 

صغرة.
أن مباري�ات ك�رة الق�دم ه�ي األكث�ر 
مشاهدًة بني األلعاب الرياضّية العاملّية.

أن رياضة املالكمة ص�ارت من األلعاب 
الرياضّية القانونّية يف عام 1901م

أن كرة الطائرة اخرتعت يف عام 1895م 
عىل يّد ويليام مورغان.

أن أول سيدة تقفز من منطاد هوائّي يف 
عام 1799م كانت جني غارنرين.

العل�وم أّن القم�ر يس�تمر باالبتعاد عن 
األرض بنسبة قليلة من املمكن قياسها 

يف كّل عام.

المتاهات

تركت هاتفها البنتها الصغرية.. فكانت النتيجة!
لم تصدق أم يف الواليات املتحدة األمريكية 
نفس�ها بعدم�ا رأت أريكة جدي�دة تصل 
إىل منزله�ا م�ن دون أن تطل�ب الحصول 
عليه�ا باملرة.األم أع�ادت رشيط األحداث 
لتكتشف أن ابنتها الصغرة هي املسؤولة 

عن ذلك.
فما هي قصة األريكة يا ترى؟

يف س�نواتهم األوىل يف الحياة، تمتد أصابع 
األطف�ال الصغ�ار إىل كل يشء ُيص�ادف 
طريقه�م، إذ يك�ون فضوله�م كبرا جدا 
يف ه�ذه املرحلة العمري�ة، وذلك من أجل 
التعرف عىل أشياء ستشغل يف وقت الحق 

جانباً يف حياتهم.
ويأتي الهات�ف املحمول، ربم�ا عىل رأس 
األش�ياء التي يح�ب األطف�ال اللعب بها، 
الس�يما وأن الهواتف تمتلك ق�درة كبرة 

عىل جذب االهتمام.لكن، يبدو أن امرأة يف 
الواليات املتحدة األمريكية، ستفكر كثرا 
قبل أن تسمح البنتها الصغرة باستخدام 

الهاتف م�رة ثانية.ويف هذا الش�أن، أورد 
موق�ع »neuepresse« أن امرأة من والية 
كاليفورنيا، أصيبت بالذهول بعد بوصول 

أريك�ة جديدة يص�ل ثمنها إىل م�ا يوازي 
املوق�ع  البي�ت. وأض�اف  إىل  380 ي�ورو 
األملان�ي أن األم ترك�ت هاتفه�ا املحمول 
ل�دى ابنتها الصغرة الت�ي طلبت األريكة 

الجديدة دون علم أمها.
وم�ع وصول األريكة إىل البيت، أصاب األم 
إيزابي�ال ماكني�ل الش�ك، فقد ظن�ت أنها 
بالفع�ل اقتنت هذه القطع�ة من األثاث، 
لك�ن األم أدركت بعد وقت وجي�ز أنها لم 
تطلب بامل�رة األريكة ب�ل ابنتها الصغرة 
ذات العام�ني، هي من فعلت ذلك، وفق ما 
ذك�ر موقع »haz«.وبالع�ودة إىل تفاصيل 
ه�ذه الواقع�ة الطريف�ة، أوض�ح موقع 
»ejz« أن األم كانت يف وقت س�ابق، تبحث 
بالفع�ل عن أريكة جدي�دة يف تطبيق عىل 

هاتفها املحمول.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 2 عدد بصلة مفرومة - x 1 معلقة كبرة س�من - x 1 كوب مرق 
الدج�اج - x 1 معلق�ة كبرة دقيق - x 1 معلقة صغرة س�كر - 1 
x معلق�ة كب�رة مس�رتدة - x 1 ع�دد أرنب - ½ x ك�وب بطاطس 
)مقعط�ه صغر ومحم�رة( - ½ x كوب جزر )حلقات( - ½ x كوب 

خل - ¼ x كوب عصر ليمون
الخطوات:

يدعك االرنب بالدقيق وامللح ويغس�ل بامل�اء . ثم ينقع ىف مقدار من 
الخل.

ث�م يضاف الية عصر ليمون وبرش بصلة كبرة ويغطى ويوضع ىف 
الثالجة ملدة 24 ساعة.

يقط�ع األرنب قطع صغ�رة ويغمس ىف الدقيق ث�م يحمر ىف الزيت 
ملدة دقيقتني.

ىف وعاء يشوح البصل املبشور ىف سمن. ثم يرص فوقة قطع األرنب 
.

نضيف املرق ويرفع األرنب عىل النار ويرتك مدة عرش دقائق.
ىف وعاء نخلط الدقيق واملسرتدة والسكر والخل مع التقليب الجيد.

يصب خليط املسرتدة فوق األرنب مع التقليب ويغطى االناء ويرتك 
عىل النار حتى ينضج.

يوض�ع األرنب ىف طبق التقديم ويجم�ل بحلقات الجزر والبطاطس 
. ويقدم ساخنا.

أرنب بصوص املسرتدة
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منتخبنا الوطني يكتفي هبامم طارق 
وامحد ابراهيم يف بطولة غرب آسيا

              المستقبل العراقي/ متابعة

اإلداري  املدي�ر  كوركي�س،  باس�ل  أك�د 
للمنتخ�ب الوطني العراق�ي، أن الالعبني 
أحم�د إبراهيم وهمام ط�ارق املحرتفان 
الوحيدان الل�ذان سيش�اركان يف بطولة 
غرب آس�يا التي س�تنطلق نهاية الشهر 

الجاري يف العراق.
وقال كوركيس يف ترصيحات، إن الالعبني 

أحمد إبراهيم املحرتف يف العربي القطري 
وهمام طارق املحرتف يف استقالل طهران، 
حصال عىل الضوء األخرض للمشاركة مع 
املنتخ�ب يف بطولة غرب آس�يا،  الفتا إىل 
أن بقية املحرتفني سيغيبون عن البطولة 

الرتباطهم بأنديتهم.
وتنطلق بطولة غرب آس�يا نهاية ش�هر 
يولي�و / تموز الج�اري يف ملعبي كربالء 
وأربيل.وأوض�ح كوركي�س، أن البطولة 

هي تنش�يطية للمنتخب قب�ل تصفيات 
كأس العال�م وفرص�ة لالعب�ني املحليني 
وكذلك للمدرب الكتش�اف وجوه جديدة 
ق�ادرة عىل تمثي�ل املنتخ�ب يف تصفيات 

كأس العالم.
وأشار إىل أن كاتانيتش وصل منذ أيام إىل 
أربيل وس�يصل، غًدا األح�د، إىل العاصمة 
بغداد ع�ىل أن يتجمع املنتخب الوطني يف 
ال�25 من الش�هر الج�اري أي بعد نهاية 

ال�دوري املح�ي، وس�يكمل تحضريات�ه 
بشكل يومي.

يذك�ر أن مجموعة العراق األوىل، تخوض 

منافس�ات غرب آس�يا يف ملعب كربالء، 
فيما تخوض املجموعة الثانية منافساتها 

عىل ملعب فرانسو حريري يف أربيل.

حلول كونتي وعرص ساري األبرز يف صحف إيطاليا

برشلونة يصل اليابان.. وإنييستا يرتقب مواجهة زمالئه القدامى
            المستقبل العراقي/ وكاالت

وصل فريق برشلونة، إىل اليابان من أجل 
خ�وض أول وديات�ه يف ف�رتة االس�تعداد 
للموس�م الجديد، يف إط�ار كأس راكوتني 

الودية.
هاني�دا  مط�ار  إىل  البلوجران�ا  ووص�ل 
حظ�ى  حي�ث  طوكي�و؛  بالعاصم�ة 
باستقبال حشد من املشجعني اليابانيني 

الذين حاولوا التقاط صور مع الالعبني.
ومن املقرر أن يجري برشلونة تحت إمرة 
مديره الفني، إرنستو فالفريدي، جلسة 
م�ران يف طوكي�و اإلثنني، قب�ل مواجهة 

تشيليس الثالثاء عىل ملعب سايتاما.

وسيواجه برشلونة السبت فريق فيسيل 
املح�ي يف مدين�ة كوب�ي، م�ا سيس�مح 
لإلس�باني أندريس إنييستا بلقاء زمالئه 

يف النادي الكتالوني.
وسيش�ارك جريزم�ان، ودي يون�ج، إىل 
جانب الياباني الواعد هريوكي آبي للمرة 

األوىل مع برشلونة.
كان فالف�ريدي ق�د كش�ف الس�بت عن 
القائم�ة الت�ي تض�م 26 العب�ا، الذي�ن 

سيشاركون يف وديتي اليابان.
وتض�م القائم�ة 17 العًب�ا م�ن الفريق 
األول؛ هم:تري شتيجن، ونيتو، وسيميدو، 
ألب�ا،  وج�وردي  ولينجلي�ه،  وبيكي�ه، 
وأومتيت�ي، وتوديبو، وس�ريجي روبرتو، 

بوس�كيتس،  وس�ريجيو  وراكيتيت�ش، 
وألين�ا، ودي يونج، ورافيني�ا، وديمبيي، 

ومالكوم، وجريزمان.
ويغي�ب ع�ن القائم�ة ليوني�ل مي�يس، 
الذي�ن  س�واريز،  ولوي�س  وكوتيني�و، 
حصلوا ع�ىل تصاريح بتمدي�د عطلتهم 
بعد مشاركتهم يف بطولة »كوبا أمريكا« 

لعام 2019 يف الربازيل.
باإلضاف�ة إىل ذلك، اس�تدعى فالفريدي 
9 من العبي الفريق الرديف للمشاركة 
يف الجولة.وع�ىل ه�ذا النحو، س�يكون 
لدى فالف�ريدي 26 العب�ا لخوض أول 
مباراتني يف فرتة االس�تعداد للموس�م 

الجديد.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

رك�زت الصح�ف اإليطالي�ة الص�ادرة ع�ىل رف�ض 
أنطوني�و كونت�ي املدي�ر الفن�ي إلنرت مي�الن، العب 
النريات�زوري إيفان برييس�يتش، حي�ث وصفه بأنه 

غري مناسب للدور املطلوب منه.
س�بورت«:  ديلل�و  »الجازيت�ا  صحيف�ة  وعنون�ت 
»معالج�ة كونتي )ملش�كالت إنرت الفني�ة(، يرفض 
برييس�يتش لكونه غري مناسب للدور املطلوب منه، 
ويرص ع�ىل انضمام لوكاك�و.. اليونايتد يرفض 65 

مليون يورو للبلجيكي: واألمر مرتوك لتشانج«.
وأضاف�ت: »مرحًب�ا بكم يف س�اري الن�د، يوفنتوس 
يخ�وض أوىل مبارياته أمام توتنهام اليوم، اللمس�ة 

عقلي�ة  لتغي�ري  مطلوب�ة  امل�درب  م�ن  الس�حرية 
الفريق«.

وتابعت: »الك�رة الذهبية، رونالدو يعود ليصبح بني 
املفضلني للفوز بها، قد تكون الكرة السادسة له«. 

س�بورت«:  ديلل�و  »كوري�ري  صحيف�ة  وعنون�ت 
»لوكاكو يرتدي قميص اإلنرت، لقد س�أل خالل ودية 
مانشس�رت يونايتد وإنرت ع�ىل قميص النرياتزوري.. 
وعرض رسمي ملانشس�رت يونايتد بقيمة 60 مليون 
يورو بجانب املكافآت، لكن النادي اإلنجليزي يطلب 

أكثر من ذلك، يف حني أن املهاجم يضغط للرحيل«.
وأضافت: »كونت�ي يخرس ويهاجم برييس�يتش، يف 
أول مباراة للفريق يتعرض للخسارة أمام مانشسرت 
يونايت�د )1-0(، وأنطوني�و صارم م�ع الكرواتي: ال 

يستطيع القيام بالدور املطلوب منه«.
وتابعت الصحيفة: »يوفنتوس، دعنا نستمتع، اليوم، 
عرص س�اري يبدأ ضد توتنهام، ويقول املدرب: أريد 
كرة القدم التي تسعد الجماهري، رونالدو سيبدأ عىل 

اليسار ودي ليخت سيحصل عىل بعض الوقت«. 
وقالت صحيفة »توتو س�بورت«: »دي ليخت يعلن: 
لم أهتم بربشلونة وأردت فقط يوفنتوس، يف هولندا 
صعق�وا ألنن�ي ل�م أخت�ار البارس�ا لكنن�ي فضلت 

تورينو«.
وأضاف�ت: »كونت�ي يلغي وج�ود برييس�يتش، بعد 
إي�كاردي وناينجوالن، املدرب يض�م الكرواتي إليهم 
أيًضا بع�د الهزيمة أمام مانشس�رت يونايتد )0-1(، 

ويتمنى انضمام لوكاكو«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، أن نادي 
برش�لونة يعي�ش أس�بوًعا حاس�ًما فيما 
يتعل�ق بالتعاق�د م�ع الربازيي نيم�ار دا 

سليفا، نجم باريس سان جريمان.
 ووفًقا لصحيفة »س�بورت« اإلس�بانية، 
فإن برش�لونة ال يزال متفائ�اًل بإمكانية 
إبرام صفق�ة نيمار، ولكن باريس س�ان 
جريم�ان لن يس�هل الطريق أم�ام النادي 

الكتالوني.
وس�يكون باريس س�ان جريم�ان مقباًل 

أول  خ�وض  مب�اراة رس�مية له يف عىل 

املوسم الجديد يوم 3 أغسطس/آب املقبل 
أمام رين يف كأس السوبر.

 ورغم أن نيمار سيكون موقوًفا يف املباراة، 
ولكن س�ان جريمان س�يميل نحو تحديد 
مصري النجم الربازيي، قبل بدء املنافسات 

الرسمية للموسم الجديد.
 وأش�ارت الصحيفة إىل أن س�ان جريمان 
لي�س لدي�ه أي خيار س�وى بي�ع نيمار، 
خاصة أنه تم إعالم الجماهري برغبة النجم 

الربازيي يف مغادرة النادي البارييس.
 ويدرك برش�لونة جيًدا أن مرور الوقت يف 
صالحه، فيما يتعلق باستعادة نيمار هذا 

الصيف بأقل مقابل مادي.

أسبوع حاسم يف صفقة نيامر

          المستقبل العراقي / وكاالت

أعل�ن ماتس�وموتو ياماج�ا اليابان�ي، موافقته عىل 
انتق�ال مهاجم�ه الدويل 

إىل  ماي�دا،  داي�زن 
ماريتيمو الربتغايل.
الن����ادي  وأك��د 
اليابان����ي، عب�ر 
الرس�مي،  موقع�ه 

أن العب�ه سيس�افر 

هذا األسبوع إىل الربتغال للتوقيع عىل العقد الرسمي 
بنظام اإلعارة ملدة عام، وحتى 30 يونيو 2020.

وتمكن املهاجم مايدا، 21 عاماً، مؤخراً من االنضمام 
لصفوف منتخب اليابان األول، وش�ارك يف منافسات 
كأس أم�م أمريكا الجنوبي�ة »كوبا أمريكا 2019« يف 

الربازيل.
كما ُيعترب من األس�ماء األساس�ية بصفوف منتخب 
اليابان األوملبي الطامح لحصد ذهبية أوملبياد طوكيو 

.2020
الرس�مي،  موقع�ه  ع�رب  اليابان�ي  الن�ادي  ون�ر 

ترصيح�ات ملايدا ق�ال فيها: »قررت خ�وض تحٍد يف 
الخارج، من أجل لعب دور أسايس يف أوملبياد طوكيو 

2020، واالستمرار يف التطور«.
ال�دوري  إىل  ينتق�ل  يابان�ي  ثال�ث  ماي�دا  وأصب�ح 
الربتغ�ايل يف ه�ذا الصيف، بعد العب الوس�ط ش�ويا 
ناكاجيم�ا، من الدحيل القط�ري إىل بورتو، والظهري 
األي�رس كوكي أنزاي، من كاش�يما أنتلرز الياباني إىل 

بورتيمونينيس.
وكانت تقارير صحفية، كشفت من قبل عن اهتمام 

برشلونة، بضم دايزن مايدا.

ماريتيمو خيطف هدف برشلونة

            المستقبل العراقي / متابعة
 

حس�م جوليان دراكس�لر، العب وس�ط باريس سان 
جريم�ان، موقف�ه من االنتق�ال لباي�رن ميونخ هذا 

الصيف.
وارتبط ال�دويل األملاني مؤخرًا بالعودة للبوندس�ليجا 
ع�رب بوابة الفري�ق الباف�اري، يف ظل حاج�ة النادي 
للتعاقد مع العبني ُجدد، لتدعيم الصفوف قبل انطالق 

املوسم املقبل.
ورغم ذلك، أبرزت ش�بكة »س�كاي س�بورت أملانيا«، 
ترصيح�ات دراكس�لر املقتضبة، التي ب�دد فيها تلك 

الش�ائعات، بقوله: »هذا غري صحي�ح، وال أعلم ملاذا 
تظهر هذه األنباء، فهي لم تصدر مني«.

وبس�ؤاله عن م�دى إمكاني�ة العودة للبوندس�ليجا، 
خ�الل الفرتة املقبلة، نفى صاح�ب ال�25 عاًما ذلك 

برد قط�ع، مؤكًدا أن�ه ال يفك�ر يف األمر.ويحاول 
الباي�رن، تعوي�ض رحي�ل الثنائ�ي املخ�رضم 
آريني روبن، وفرانك ريبريي، لكنه فش�ل حتى 
اآلن يف إب�رام أي صفق�ة م�ن العي�ار الثقيل.

واكتفى بايرن ميونخ بالتعاقدات التي أبرمها 
م�ع نهاية املوس�م امل�ايض، بضم الثالث�ي لوكاس 

هرينانديز، وبينيامني بافارد ويان فيات أرب.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أعلن نادي يوفنتوس اإليط�ايل، تواجد الرتكي مرييح 
ديم�ريال، املنضم حديث�ا للفريق، بالبعثة املس�افرة 
إىل الص�ني، ضم�ن الجول�ة التحضريية قبل املوس�م 

الجديد.
 وذك�ر يوفنتوس عرب الحس�اب الرس�مي له بموقع 
التواص�ل االجتماعي »تويرت«، أن ديمريال حصل عىل 
تأش�رية دخ�ول الصني، موضح�ا أن الالع�ب بالتايل 

سيكون متاًحا للمشاركة بودية إنرت ميالن.
 وكان�ت تقارير صحفية قال�ت إن ديمريال لن يذهب 

إىل الصني مع بعثة يوفنتوس، خاصة وأنه لم 
يحصل عىل تأشرية دخولها، يف ظل التوترات 
السياسية القائمة بني البلد اآلسيوي وتركيا. 
وانضم ديم�ريال إىل صفوف يوفنتوس، خالل 

املريكاتو الصيفي الجاري، قادًما من ساسولو، 
يف صفق�ة بلغت قيمتها 18 مليون يورو، تدفع 

عىل مدار 4 سنوات، وبعقد يمتد 5 أعوام.
توتنه�ام  ملواجه�ة  يوفنت�وس  ويس�تعد   
هوتس�بري، اليوم األحد يف س�نغافورة، عىل 
أن يسافر إىل الصني ملواجهة إنرت ميالن يوم 

األربعاء املقبل.

دراكسلر حيسم موقفه من االنضامم لبايرن ميونخ

يوفنتوس يعلن حل أزمة مدافعه

             بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن الفرنيس زين الدي�ن زيدان، املدير 
الفن�ي لري�ال مدري�د، رحي�ل الويل�زي 
جاري�ث بيل ع�ن الفريق، خالل س�وق 

االنتقاالت الصيفية الحالية.
 وقرر »زيزو« استبعاد بيل من مواجهة 
بايرن ميونخ الودي�ة التي أقيمت فجر، 
والتي خرسه�ا امللكي بنتيج�ة )1-3(، 

ضمن التحضريات للموسم الجديد.
 وقال زيدان، خالل مؤتمر صحفي: »بيل 
غاب عن املشاركة ألن النادي يعمل عىل 
إتمام رحيله، وإذا كان بإمكانه املغادرة 

غًدا سيكون أفضل«.

 وأضاف: »هذا ليس ش�يًئا شخصًيا، وال 
توج�د لدي مش�كلة معه، لكنن�ي أتخذ 
القرارات، ويأتي وق�ت يتعني عليك فيه 
إج�راء تغي�ريات، وم�ن الجي�د للجميع 
رحيل بي�ل، وهذا ق�رار امل�درب، وأيًضا 

الالعب يعرف الوضع«.
 وع�ن أداء فريق�ه ض�د باي�رن، أجاب: 
»لق�د كان�ت مب�اراة إيجابية، وس�ارت 
األمور بش�كل جي�د، وبالش�وط الثاني 
قمت بتغيري الفري�ق بالكامل، وواجهنا 

مشاكل يف الضغط«.
 وتاب�ع: »كوبو؟ إنه�ا مبارات�ه األوىل، 
ونحن لسنا ُسعداء بالهزيمة، وبالتأكيد 
كن�ا نرغ�ب يف الف�وز، لك�ن هدفنا هو 

أن نك�ون جاهزي�ن للمباراة الرس�مية 
األوىل«. وواص�ل: »نحن يف مرحلة 

املب�اراة  ويف  التحض�ري، 
الثاني�ة هن�اك العديد من 

وبالنس�بة  التغي�ريات، 
يل لي�س األكث�ر أهمية 
املب�اراة«.  ب�دأوا  م�ن 
واختت�م بالحديث عن 
الكولومب�ي  موق�ف 
رودريجيز،  خاميس 
قائ�ال: »ه�و لي�س 
هنا معنا، وأنا أهتم 
بالالعب�ني  فق�ط 

املوجودين معي«.

زيدان: من اجليد للجميع رحيل بيل
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
كش�ف تقرير صحفي بريطاني، عن رس ارتداء البلجيكي إيدين 
هازارد، نجم ريال مدريد، للقميص رقم 50 رفقة املرينجي 
يف ودية بايرن ميونخ. وخاض هازارد مباراته األوىل مع 
ريال مدريد، أمام بايرن ميونخ، والتي خرسها امللكي 

بنتيجة 1-3 يف الكأس الدولية لألبطال.

 ووفًقا لصحيفة »مريور« الربيطانية، فإن 50 ليس الرقم الرسمي لهازارد 
مع ريال مدريد، ولكن النادي امللكي منح الالعب البلجيكي حرية االختيار 

مؤقًتا من بني األرقام املتاحة.
 ويعود اختيار هازارد لهذا الرقم إىل أن العالم احتفل أمس السبت بالذكرى 
ال�50 لهبوط أول إنس�ان عىل سطح القمر. وأشارت الصحيفة إىل أنه من 
املتوق�ع رحيل ماريانو دياز، هذا الصيف، وارتداء هازارد للرقم 7 بش�كل 

رسمي يف املوسم الجديد رفقة ريال مدريد.

رس فضائي الرتداء هازارد رقم »50« أمام البايرن

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أك�د تقرير صحفي بريطاني، أن األرجنتيني ماورو إيكاردي، 
مهاج�م إنرت ميالن، رفض االنضم�ام إىل أحد عمالقة الدوري 
اإلنجلي�زي املمت�از. ووفًق�ا لصحيف�ة »م�ريور« الربيطانية، 
فإنه ع�رض عىل إي�كاردي أن يكون جزًءا م�ن صفقة تبادلية 
مع آرس�نال خالل فرتة االنتقاالت الصيفية الحالية. وأش�ارت 

الصحيف�ة إىل أن الصفقة تقيض بانتقال إي�كاردي إىل الجانرز 
مقابل انضمام الجابوني بيري إيمرييك أوباميانج إىل صفوف إنرت 
ميالن. ويعد إيكاردي مرش�ًحا بقوة للرحيل عن إنرت ميالن هذا 
الصيف، بعدما أعلن مسؤولو النادي أنه خارج حسابات املدرب 
الجديد أنطونيو كونتي يف املوس�م املقب�ل. وأوضحت الصحيفة 
أن إيكاردي يفضل عدم ترك الدوري اإليطايل، ويرغب يف االنتقال 

إىل صفوف يوفنتوس خالل املريكاتو الصيفي الحايل.

إيكاردي يرفض االنضامم إىل عمالق إنجليزي

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أعل�ن نجم التن�س الس�ويرسي روجي�ه فيدرر، 
عزمه خوض مب�اراة اس�تعراضية، أمام غريمه 
اإلس�باني رافاييل نادال يف جنوب إفريقيا، العام 

املقبل.ويواج�ه فيدرر صاح�ب األلقاب ال�20 يف 
البط�والت األربع الكربى، غريمه اإلس�باني الذي 
توج هذا املوس�م بلقبه ال�12 يف روالن جاروس، 

يوم 7 فرباير/شباط املقبل يف مدينة كيب تاون.
وس�تذهب أرب�اح املب�اراة، إىل مؤسس�ة روجيه 

فيدرر الخريية.وستقام املواجهة عىل ملعب كيب 
تاون، الذي يتسع ل�50 ألف متفرج، وبالتايل من 
املنتظ�ر أن تحط�م تلك املباراة الرق�م القيايس يف 
ع�دد الجماهري التي تحرض مب�اراة واحدة طوال 

تاريخ التنس.

فيدرر يواجه نادال يف مباراة استعراضية بجنوب أفريقيا

بايرن ميونخ يستغل أالبا 
ملساومة برشلونة والسيتي

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أك�د تقري�ر صحف�ي إس�باني، اليوم 
األحد، أن نادي بايرن ميونخ يستخدم 
ظهريه دافيد أالبا، كورقة مساومة 

يف املريكاتو الصيفي.
»مون�دو  صحيف�ة  وأش�ار   
أن  إىل  اإلس�بانية  ديبورتيف�و« 
بايرن عرض أالبا عىل برش�لونة 
بس�بب  س�يتي،  ومانشس�رت 
محاولة ض�م الفرنيس عثمان 
ل�ريوي  األملان�ي  أو  ديمب�ي 

ساني.
 ويتجه بايرن نحو االستغناء 
عن أالبا هذا الصيف، بسبب 
أن الالعب النمساوي ال ينوي 
التوقيع ع�ىل عقد جديد مع 

النادي البافاري.
 ويمت�د عقد أالب�ا، مع بايرن 
ميون�خ، حتى صي�ف 2021، 
مح�اوالت  الالع�ب  ويرف�ض 
االحتف�اظ  الباف�اري  الن�ادي 
ب�ه لف�رتة أطول. كم�ا أن نيكو 
كوفات�ش، املدير الفن�ي لبايرن 
ميونخ، يبح�ث عن إعادة هيكلة 
لخط دفاع بايرن ميونخ بالكامل 
يف املوس�م الجديد، وهو ما يس�مح 
ألالب�ا باملغ�ادرة. ول�م يخ�ف بايرن 
اهتمام�ه بض�م ديمب�ي، ال س�يما يف 
حالة نجاح الفري�ق الكتالوني يف إعادة 
الربازيي نيمار دا س�يلفا، نجم باريس 

سان جريمان، إىل قلعة »كامب نو«.
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ام�ضاءات اإ�ضبع على اجلرح

يف الصمت عىل استهداف احلشد! الدولة بني التنظري والتفعيل ..
منهل عبد األمير المرشدي عادل عبد الحق

بني الحني واآلخر تنقل األخبار عن تعرض إحدى مقرات الحش�د 
الشعبي للقصف وسقوط عدد من الشهداء والجرحى، ويف كل مرة 
ال يتبع االستهداف أي موقف حكومي رسمي، وكأن هذه القوات 
ليس�ت عراقية وال تهم الحكومة والجهات املسؤولة، وكذلك كأن 
الذين س�قطوا بني ش�هيد وجريح هم من خارج الحدود وال يهم 

الحكومة ومسؤوليها فيها األمر.
بعيداً عن الحشد الشعبي أو أي قوة أخرى عىل ارض العراق وحتى 
بعي�داً عن املواق�ع املدنية، فإن اخ�راق أجواء دولة ذات س�يادة 
ة هو خ�رق واضح  بطائ�رات عس�كرية مقاتل�ة كانت أم ُمس��رّ

ملواثيق األمم املتحدة وكذلك إهانة كربى للدولة وسيادتها.
وم�ن الطبيعي جداً أن ع�ىل الحكومة املخرقة أج�واء دولتها أن 
تقف عىل قدم وساق من اجل الثأر ملن سقط عىل أرضها، ولحفظ 
هيبتها وسيادتها، وأن ال يهدأ لها بال حتى األخذ بكامل الحقوق 
من الجهة التي اخرقت ونفذت هجوماً عىل قطعاتها العس�كرية 

أو غ�ها من املواقع.
الحش�د الش�عبي، مؤسس�ة عس�كرية نظامية تعمل تحت إمرة 
القائد العام للقوات املسلحة وهو أعىل سلطة عسكرية وحكومية 
يف الب�اد، وقد ُس�َن للحش�د الش�عبي قانوناً يف الربمل�ان العراقي 
ع�ىل خاف الكث� من املؤسس�ات الحكومية األخ�رى التي تعمل 
م�ن دون قانون، وعندما تتعرض إحدى قطعات هذه املؤسس�ة 
لهجوم ما يؤدي لسقوط ضحايا عىل املسئول األعىل أن يغيل الدم 
يف عروق�ه وان يجند كافة إمكانياته ومس�ؤولياته من اجل دماء 

أبنائه وإخوته املقاتلني وكذلك من اجل سيادة أجواء بلده.
لم يكن الصمت الحكومي جديداً، فمنذ تأس�يس الحشد الشعبي 
وبس�بب ما يمتلكه م�ن قوة ومكانة يف املجتم�ع العراقي وكذلك 
بس�بب االنتصارات التي حققها بمقاتلة تنظيم داعش اإلرهابي 
وتهديم�ه ملخطط�ات دول وجهات كث��ة داعمة لإلره�اب َزَرَع 
الحق�د والضغينة يف نفوس من يقفون وراء تلك املخططات، مما 
جعلهم يكرس�ون إمكانياته�م وجهاتهم وأمواله�م إلزاحته من 

املشهد.
واىل اآلن هنالك الكث� م�ن الفضائيات والجهات اإلعامية تصف 
علن�اً ومن دون خوف أو وجل هؤالء املقاتلني ب�«املليش�يا« وهذا 
بحد ذاته إهانة كب��ة أخرى، كل هذا أمام صمت مريب وعجيب 
لجميع مفاصل الدولة عىل مختلف املس�ؤوليات واالختصاصات، 
فا دبلوماس�ية تعمل وال غ�ها من اجل إس�كات هذه األصوات 

النشاز.
فالعج�ب كل العجب.. أيث�أر الحاقدون إلرهابه�م وال نثأر لدماء 
ش�هدائنا وجرحانا وسيادتنا؟ أو حتى عىل األقل نحافظ ونحمي 
دماء أبنائنا وإخوتنا من مقاتيل الحش�د والقوات األمنية األخرى 

التي تتعرض ملثل هذه الهجمات »الصديقة«!
) أحفظوا كرامة العراق ودماء أبنائه(.

يبدوا الوضع العام يف العراق يؤول اىل التصعيد والتعقيد ش�يئا فشيئا 
بعدما اتسعت مس�احة األصوات املعارضة ألسلوب األدارة التنظ�ي 
املعتم�د من قبل رئيس ال�وزراء عادل عبد املهدي . عب�د املهدي ابتدأ 
مشوار رئاسته باإلعان عن قائمة طويلة من ملفات الفساد يف جميع 
مفاصل الدولة تجاوز األربعني ملفا واستبرشوا  الناس خ�ا بذلك  اال 
انهم لم يلمسوا حتى اآلن ما يثبت جدية الرجل يف ان يفعل ما يقول . 
ليس هناك من حساب او قصاص طال اي من حيتان الفساد وليس 
هن�اك ما يدع�وا للتفاؤل يف تحقيق العدالة الت�ي وعد بها عبد املهدي 
يف تكافؤ الفرص وتساوي الحقوق يف التعيني واألمتيازات والرواتب . 
ليس هناك ما يدل عىل امكانية رئيس الوزراء يف ان ينتقل من التنظ� 
اىل التفعيل يف معالجة امللفات الش�ائكة واملعقدة خصوصا ما يتعلق 
بفرض القانون وبسط هيبة الدولة عىل جميع األرايض العراقية التي 
تعتمد يف األساس عىل سيادة القانون ورسيانه عىل الجميع من دون 
تميي�ز او انتقائي�ة او مواربة .عىل الجميع مهم�ا كان الطرف اآلخر 
حزبا  او عش�ة او جماعة او شخصية نافذة او غ�ها. لم نرى حتى 
اآلن م�ا يدعون�ا للتفاؤل يف امكانية اإلنتقال م�ن التنظ� اىل التفعيل 
يف م�ا يتعل�ق معالجة الوضع املت�أزم وحالة الغموض  التي تش�وب 
العاقات مع امريكا وعديد قواتها وصاحياتها  فضا عن  ان اشارع 
العراقي ال زال ينتظر اجابات رصيحة عن مص� املدانني الذين عادوا 
اىل الع�راق مربأين من نجم الدين كريم اىل رافع العيس�اوي والقائمة 
التي تبدأ وال تنتهي وصوال اىل خيانة الفاحي واعتداءات امريكا ضد 
الحش�د  . ال زال الناس يف ح�ة من امره�م وقلق وذهول مما يجري 
من تم�ادي وتجاوز كوردي عىل امليزانية والنفط والقانون وس�يادة 
الدولة وع�ودة الربزاني لترصيحات�ه وتغريدات�ه وعربداته وتهديده 
باإلنفص�ال وكردس�تانية كركوك من دون ان نلم�س اي حراك فعيل 
او ت�رصف جاد يوق�ف تداعيات هذا التمرد الواض�ح والاأبالية التي 
يتعامل بها األقليم مع قوانني الدولة العراقية . سمعنا كث�ا من عبد 
امله�دي ما يتعلق بملف العاق�ات العراقية الركية وحس�م التجاوز 
عىل األرض العراقية واحتالها ملنطقة بعش�يقة . كنا وال زلنا نسمع 
م�ن عبد املهدي كاما لكننا ل�م نلمس افعاال اللهم اال ما يتعلق برفع 

الصبات وفتح املنطقة الخرضاء . 
س�معنا كث�ا وقرأنا كث�ا لكننا ال زلنا ننتظر التطبيق  والتنفيذ الذي 
يرسم لنا بارقة امل يف ان ثمة امل قادم بإعادة هيبة الدولة العراقية 
يف املنافذ الحدودية واملوانئ وتطبيق القانون بعدل ومساواة يف بغداد  
واربي�ل والنجف واألنبار واتكريت وميس�ان وكرك�وك وجميع مدن 
الع�راق .  لم نعد نحتاج من رئيس ال�وزراء مقاال يكتبه يف الصحافة 
املحلية او رس�الة ينرشها عىل مواقع التواصل األجتماعي بل نحتاج 
لفع�ل يف امليدان وحزم وقوة وحضور  واال فإننا ذاهبون اىل ما  يمكن 

ان نسميه باملجهول .

ماهي فصيلة الدم األكثر مقاومة 
للرسطان؟

طريقة »مغرية« لإلقالع 
عن التدخني!

حدد أطباء من السويد فصيلة الدم األكثر مقاومة ملرض الرسطان من 
خال دراس�تهم لحاالت اإلصابة باملرض، وتب�ني أن أصحاب الفصيلة 
األوىل هم أقل إصابة به. بدأ علماء معهد كارولينس�كا الس�ويدي هذه 
الدراسة قبل نصف قرن، تابعوا وراقبوا خالها املرىض يف مستشفيات 
بريطاني�ا، حيث ش�ملت زه�اء مليون مري�ض. اتض�ح بنتيجة هذه 
املتابعة أن األشخاص الذين لديهم فصيلة الدم األوىل )A( هم أقل عرضة 
لإلصابة بالرسطان. أما األش�خاص الذين لديهم فصائل الدم األخرى، 
فقد توصل الباحثون إىل استنتاج مفاده، بأن الذين لديهم فصيلة الدم 
الثانية يصابون عادة برسطان املعدة، أما الذين لديهم الفصيلة الثالثة 

والرابعة فهم أكثر عرضة لإلصابة برسطان البنكرياس.

وجدت دراس�ة جدي�دة أن تقديم حواف�ز مالية للمدخن�ني لإلقاع عن 
التدخني يحسن من فرصة نجاحهم يف ذلك بنسبة %50.

وحللرّ باحثو جامعة East Anglia نحو 33 تجربة س�ابقة ش�ملت 21 
ألف�ا و600 مدخن. باإلضافة إىل 10 تجارب ش�ملت النس�اء الحوامل، 
عن لإلقاع عن التدخني من أجل صحة أطفالهن. واكتشف  اللواتي ُشجرّ
الباحثون أن نحو 7% من املدخنني أقلعوا عن هذه العادة مدة 6 أش�هر 
أو أكثر، عند عدم منحهم قس�ائم نقدية أو هدايا. ولكن هذه النس�بة 
زادت إىل 10.5% عن�د منحه�م مكافآت، تراوح ب�ني 35 إىل 912 جنيها 
إسرلينيا. وقالت معدة الدراسة، الدكتورة كيتلني نوتيل: »يرغب معظم 
املدخنني يف اإلقاع عن التدخني، ولكن التوقف عن ممارسة هذه العادة 
السيئة يمكن أن يمثل تحديا كب�ا. وهذه األنواع من املخططات يمكن 
أن تس�اعد يف توف�� املال وكذل�ك األرواح. كما أن التوق�ف عن التدخني 

أثناء الحمل هو أفضل ما يمكن للمرأة فعله لحماية جنينها«.

الفساد يف القطاع اخلاص
القاضي عامر حسن شنته

يضطلع القطاع الخاص بدور أس�اس وجوهري، 
يف ال�دول التي تعتمد نظام )اقتصاد الس�وق(, يف 
تحقيق التنمية االقتصادية. وقد استقرت مامح 
ه�ذا النظام يف بعض ال�دول، وباتت قوى القطاع 
الخ�اص هي الق�وى التي تت�وىل قي�ادة وتوجيه 
مفردات )االقتصاد الجزئي(. واقترص دور الدولة 
عىل تحديد قواعد العمل، ومراقبة تنفيذ القوانني، 
وحماي�ة امللكية الخاصة، وانتاج الس�لع العامة، 

ورسم األهداف االجتماعية.
وإذا كان دور القط�اع الخ�اص به�ذا الوضوح يف 
تل�ك ال�دول, فان�ه بالتأكيد ليس عىل ه�ذا النحو 
م�ن الوض�وح والرس�وخ يف الدول الت�ي تحولت 
اقتصادياته�ا من )نظام التخطي�ط املركزي( إىل 
)اقتص�اد الس�وق(،ومنها الع�راق. خاص�ة مع 
غي�اب اآلليات الواضحة لذلك االنتقال، األمر الذي 
ق�د يفتح املج�ال واس�عاً لتحول ه�ذا القطاع إىل 
قطاع طفييل، يعيش عىل املال العام ويس�تنزفه، 

دون أن يقدم خدمات حقيقة.
إن تراجع دور الدولة يف مجاالت )اإلنتاج والدخول 
والتوظيف والخدم�ات االجتماعية( أدى إىل بروز 
دور القط�اع الخ�اص يف قي�ادة تل�ك القطاعات، 
والحل�ول محل الدول�ة فيها، وما ق�د يرافق ذلك 
من صور الفس�اد يف القطاع الخاص. وقد تنبهت 
اتفاقي�ة األمم املتح�دة ملكافحة الفس�اد املربمة 
يف ع�ام 2003 إىل ذل�ك األم�ر فجعل�ت من ضمن 

مبادئها التي ألزمت الدول املوقعة )ومنها العراق( 
باتباعها. هو وض�ع الترشيعات الازمة ملكافحة 
الفس�اد يف القطاع الخاص. والتزام�اً من العراق 
بذلك املبدأ فقد نص�ت املادة )3/ثالثا( من قانون 
هيئ�ة النزاه�ة ع�ىل دور الهيئة يف تنمي�ة ثقافة 

مكافحة الفساد يف القطاعني العام والخاص.
غ�� أن القان�ون املذك�ور ل�م ُيدخ�ل التحقي�ق 
يف الجرائ�م املرتكب�ة م�ن قب�ل القط�اع الخاص 
وممثلي�ه، ضمن اختص�اص الهيئ�ة التحقيقي. 
ويف رأين�ا أن ذل�ك يمث�ل نقص�اً ترشيعي�اً ينبغي 
تدارك�ه. كما نص قانون مكافحة غس�ل األموال 
وتمويل اإلره�اب عىل جملة م�ن العقوبات التي 
الخاص�ة( يف ح�ال  املالي�ة  تط�ال )املؤسس�ات 
مخالفته�ا ألحكام القان�ون. وكذلك فعل املرشع 
س�ابقا يف قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 
يف م�ا يتعل�ق بمخالف�ة )األح�كام التنظيمي�ة(
للقانون من قبل ال�رشكات. ولم يتضمن أحكاماً 
عقابية لصور األنشطة غ� املرشوعة للرشكات، 
وهو أم�ر طبيعي يف ظل ص�دور القانون يف وقت 
كان االقتص�اد فيه موجه�اً, وكان دور الرشكات 

الخاصة ضئياً ومحدوداً.
ونص قانون العقوبات العراقي عىل بعض جرائم 
الغ�ش يف املعام�ات التجاري�ة, والتدخل يف حرية 
املزاي�دات واملناقصات. مما س�بق نج�د أن رؤية 
الدول�ة يف مكافحة الفس�اد يف القط�اع الخاص, 
ال ت�زال غ� واضح�ة وتت�وزع أحكامها بني عدة 
قوان�ني. وه�ي يف مجمله�ا قارصة ع�ن معالجة 

الكث� من صور الفس�اد يف القطاع الخاص، التي 
بدأت تظهر م�ع تعاظم دوره يف العراق واحتاله 
)النف�ط  قطاع�ات  قي�ادة  يف  الص�دارة  مرتب�ة 
والكهرب�اء والصحة والتعلي�م واالتصاالت( وغ� 

ذلك من القطاعات الحيوية.
ومن تلك الصور عىل س�بيل املث�ال القروض التي 
تمن�ح بمبال�غ طائلة لل�رشكات لق�اء ضمانات 
ضعيف�ة جداً، اعتماداً عىل ضوابط تمنح س�لطة 
دون مح�ددات صارم�ة يف  للمص�ارف  واس�عة 
منحه�ا. ومنه�ا أيض�ا )عق�ود املش�اركة( التي 
تربمها الرشكات العامة )الخارسة( مع الرشكات 
الخاصة، لتجهيز الس�لع وتوريد الخدمات والتي 
تتخذها الرشكات الخاصة غطاًء لتجهيز بضائع 
غ�� مطابقة للمواصفات وبأس�عار مبالغ فيها 
وعق�ود )جوالت الراخيص( الت�ي تتحمل الدولة 
فيه�ا كل�ف إنتاج مرتفع�ة جدا تجع�ل من كلفة 
اإلنتاج قريبة جداً من سعر بيعه، خاصة يف أوقات 
انخفاض األس�عار، بحسب مختصني. وقطاعات 
االتص�االت والصح�ة والتعلي�م،إذ باتت رشكات 
الهاتف املحمول واملدارس والكليات واملستشفيات 
واملولدات الكهربائية الخاصة، تتحكم بتقديم تلك 
الخدمات لقاء أسعار مبالغ فيها،وخدمات رديئة 

دونما رقابة حقيقية من جانب الدولة.
إن تضخ�م القط�اع الخ�اص )عىل عات�ه( التي 
تكلمن�ا عنه�ا ي�دق ناق�وس الخطر.األم�ر الذي 
يس�تدعي وقفة عاجلة،ملعالجة ه�ذا امللف بأطر 

قانونية واضحة وصارمة.

ق�ال ع�دد م�ن الباحثني إن الس�بب 
ال�ذي يجع�ل النس�اء أكث�ر عرضة 
لإلصاب�ة بم�رض ألزهايمر أكثر من 
الرج�ال ق�د يك�ون ناتجا ع�ن عدد 
الوراثي�ة والترشيحية  التأث�ات  من 

وحتى االجتماعية.
وتش�� األرقام الحديثة إىل أن حوايل 
65% م�ن املصابني بمرض الخرف يف 
اململكة املتحدة من النساء، مع وجود 
إحصائية مماثلة يف الواليات املتحدة 
ح�ول مرض ألزهايم�ر، وهو املرض 

األكثر شيوعا من أنواع الخرف.
التفس��ات  إح�دى  أن  ح�ني  ويف 

الش�ائعة تق�ول إن خطر الخ�رف يزداد مع 
التقدم يف العمر، وأن متوس�ط العمر املتوقع 
لدى النساء أطول من الرجال، تش� الدراسة 
الجدي�دة إىل أن�ه ق�د يكون هن�اك املزيد من 
العوامل التي تفرس هذا التباين بني الجنسني، 
بم�ا يف ذل�ك، أن الربوتينات املوج�ودة داخل 
الخايا العصبي�ة املرتبطة بمرض ألزهايمر 
قد تنترش بش�كل مختلف يف أدمغة النس�اء 
الدراس�ة  بالرج�ال. واس�تخدمت  مقارن�ة 
الت�ي قدمت يف مؤتمر الرابطة الدولية ملرض 

ألزهايمر يف لوس أنجلوس بواس�طة باحثني 
م�ن جامع�ة فاندربيل�ت، طريق�ة تس�مى 
التصوي�ر املقطعي باإلص�دار البوزيروني، 
والذي س�مح لهم بالنظ�ر إىل الطريقة التي 
انترشت بها كتل من بروتني يس�مى تاو، يف 
أدمغ�ة 123 رج�ا و178 ام�رأة، ال يعانون 
من مشاكل إدراكية، باإلضافة إىل 101 رجا 
و60 ام�رأة يعان�ون م�ن مش�اكل معرفية 
خفيف�ة، عىل الرغ�م من عدم تش�خيصهم 
بمرض ألزهايمر بع�د. وغالبا ما يكون لدى 
كبار السن العاديني إدراكيا، كميات صغ�ة 

م�ن بروتني تاو يف مناطق معينة من 
الدم�اغ. ومن خ�ال البيان�ات التي 
تحصلوا عليها، أمكن للفريق إنشاء 
خرائط توضح مناط�ق الدماغ التي 
تظه�ر إش�ارات مش�ابهة لتلك التي 
تتعل�ق بربوت�ني تاو خ�ال عمليات 
س�بيديه  الدكت�ور  وق�ال  املس�ح. 
ش�وكوهي الذي ق�دم الدراس�ة، إن 
النتائج تش�� إىل أن ه�ذه الخرائط 
تبدو مختلفة عند النس�اء والرجال، 
وتوضح أن تاو ق�د يكون قادرا عىل 
االنتش�ار برسع�ة أكرب ع�رب الدماغ 
األنثوي. وقدمت خال املؤتمر بحوث 
أخ�رى تدعم نظري�ة االختاف ب�ني الرجال 
والنس�اء الذي يؤثر عىل خط�ر الخرف، من 
ذلك، األبحاث التي أجراها العلماء يف جامعة 
ميامي والتي تكشف أن هناك مجموعة من 
الجين�ات واملتغ�ات الوراثي�ة تبدو مرتبطة 
بم�رض ألزهايمر يف جن�س واحد دون آخر، 
وع�ىل الرغم م�ن أن األهمي�ة الفعلية لهذه 
العوامل، لم تحس�م بعد، إال أن الفريق يؤكد 
أنه قد يكون هناك س�بب وراثي لاختافات 

يف خطر الخرف لدى الرجال والنساء.

أنجب�ت ام�رأة، يف حال�ة ن�ادرة 
للغاي�ة، طفلة ب�«ثاثة رؤوس« 
يف والي�ة أوتار برادي�ش الهندية 
ي�وم الخمي�س امل�ايض، تارك�ة 

األطباء يف ح�ة كب�ة.
ونقل�ت امل�رأة الت�ي لم يكش�ف 
عن هويتها إىل مستشفى محيل 
يف منطق�ة إيتاه يف والي�ة أوتار 
برادي�ش، بعد معاناته�ا من ألم 
ش�ديد يف الف�رة الت�ي س�بقت 
املخ�اض. وأصيب أق�ارب املرأة 
بالذه�ول  واألطب�اء  الهندي�ة 
عندما أنجب�ت طفلتها ب�«ثاثة 
للطفل�ة  كان  حي�ث  رؤوس«، 
نت�وءان كب��ان يتش�كان من 

خلف جمجمتها، وه�ي عيوب خلقية نادرة 
تعرف باس�م »القيل�ة الدماغي�ة«، وأحيانا 
املش�قوق«  »القح�ف  اس�م  يطل�ق عليه�ا 
)encephaloceles(. وق�ال املس�عفون إنها 
ل�م تواج�ه أي مضاعف�ات أثن�اء حمله�ا، 
وأحيلت الحقا إىل مستشفى بمقاطعة إيتاه 
ألن املركز الصح�ي يفتقر إىل املرافق الطبية 
املتقدمة. وأش�ار األطباء إىل أنهم سيجرون 

فحصا بالرن�ني املغناطي�ي لتحديد الحالة 
الطبية التي تسببت يف حدوث هذا الخلل.

وأوض�ح راجي�ش ثاك�ور، كب�� املرشف�ني 
الطبي�ني، يف مستش�فى املقاطع�ة: »ه�ذه 
حال�ة طبية نادرة للغاية، جس�م الطفلة لم 
يتطور بالكامل، وس�نقوم بإج�راء تصوير 
بالرن�ني املغناطيي ث�م نجري له�ا عملية 

جراحية لفصل الرؤوس«.
وع�ىل الرغم من ن�درة هذه الحال�ة، إال أنه 

وردت ع�دة تقاري�ر طبي�ة عن 
أطف�ال آخري�ن يول�دون بأكثر 
ال�دول  يف  خاص�ة  رأس،  م�ن 

اإلفريقية.
ويعرف ه�ذا النوع م�ن العيوب 
بأنه عبارة عن تش�وه خلقي قد 
ي�ؤدي إىل غلق األنب�وب العصبي 
أثن�اء النم�و الجنين�ي، بحي�ث 
ال يتش�كل ج�زء م�ن الجمجمة 
بش�كل صحي�ح، وله�ذا يك�ون 
جزء من أنس�جة امل�خ والهياكل 

املرتبطة به خارج الجمجمة.
وغالب�ا ما يك�ون مع�دل البقاء 
عىل قيد الحياة عند اإلصابة بهذا 
العي�ب، منخفضا، حيث تش�� 
التقارير إىل أن األطفال الذين يتم تش�خيص 
إصابتهم ب�« القيلة الدماغية«، لديهم معدل 

بقاء بنسبة %55.
ويصب�ح معدل البق�اء عىل قي�د الحياة أقل 
م�ع وجود مضاعف�ات أخرى مث�ل العيوب 
واملتازم�ات، كم�ا أن 75% م�ن أولئك الذين 
يبق�ون عىل قد الحي�اة، يعانون من درجات 

متفاوتة من العجز العقيل.

طفلة بـ »ثالثة رؤوس« تذهل األطباء!النساء أكثر عرضة لإلصابة بمرض ألزهايمر!

االحساس حاسة سادس�ة اليمكنها اال االنقياد .. من 
خ�ال مراجعت�ي لدائرة قس�م رصف روات�ب العمال 
املتقاعدين للضمان االجتماعي ش�اهدت وملس�ت كل 
يشء ي�رس املراجعني االحرام املتب�ادل رشعة االنجاز 
ال�كام الطيب من قب�ل كوادر وموظف�ني وموظفات 
القس�م جميعا ب�دون اس�تثناء – لذا اتق�دم بخالص 
شكري وامتناني لهذه النخبة الطيبة – اتمنى الجميع 

يحذون حذوهم خدمة للصالح العام ودمتم .
محمد حسين 

شكر وتقدير


