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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اطل�ع وزي�ر الخارجي�ة االم�ن الع�ام للجامعة 
العربية عىل االعت�داءات االرسائيلية االخرية عىل 
العراق، فيم�ا اكد االخ�ري ان الجامعة تعول عىل 

بغداد يف ابعاد املنطقة عن الحروب والنزاعات.
وخالل مؤتمر صحايف مشرتك مع وزير الخارجية 
محم�د عيل الحكيم يف بغداد، أم�س الثالثاء، قال 
األمن الع�ام للجامعة العربية أحم�د أبو الغيط، 
النه�اء  عراق�ي  دور  ع�ىل  تع�ول  الجامع�ة  إن 
ازم�ات املنطقة، منوها ب�دوره يف ابعاد املنطقة 
ع�ن النزاعات والح�روب خالل التصعي�د الحايل 
ب�ن ايران والوالي�ات املتحدة. واش�ار ابو الغيط 
اىل ان وج�وده يف بغ�داد هو بدعوة م�ن الحكيم 
ملناقش�ة التحض�ريات الالزم�ة النعق�اد اجتماع 
وزراء خارجي�ة جامعة الدول العربية يف القاهرة 
برئاسة العراق يف العارش من الشهر الحايل. واكد 
ثقة الجامعة »بقدرات وامكانيات العراق يف ادارة 
االجتم�اع ال�وزاري وانج�اح مخرجات�ه رغم ان 

جدول اعمال هذه الدورة مكثف ومعقد«.
وم�ن جانبه، اوض�ح الحكيم ان�ه ناقش مع ابو 
الغيط االعتداءات االرسائيلية عىل االرايض العربية 

وموقف العراق من االزمة االمريكية االيرانية.
واش�ار اىل ان اللقاء بحث كذلك القضايا العالقة 
يف اليم�ن وس�وريا وليبيا والس�ودان، اضافة اىل 
الوضع العربي بشكل عام وامن الخليج واملالحة 
فيه الن هذا املوضوع مهم بالنسبة للعراق، فضال 
عن توضيح موقف العراق م�ن محاولة تخفيف 
ح�دة التوت�ر الحاصل ب�ن الجانبي�ن االمريكي 

واإليراني يف الخليج.
التفاصيل ص2

اجلامعة العربية تعّول عىل العراق إلهناء األزمات باملنطقة
املسؤولون حبثوا مع أبو الغيط االعتداءات اإلسرائيلية.. وبغداد أكدت سعيها إلجناح مؤمتر وزارء اخلارجية العرب املقبل

وزير الداخلية يوجه 
االحتادية بـ »عدم الرتاخي« 

لضامن حتقيق األمن
ص2

وزير النقل جيري مباحثات 
يف بريطانيا مع عمالق صنـاعة 

حمركات الطائرات

حمافظ واسط يعلن توفر 
» 100« درجة وظيفية علـى مالك 

الكهرباء يف املحافظة

التعليم حتدد أجور
 الـدراسـات املسـائيـة للعـام 

الدرايس اجلديد

ص3

ص3

ص3

روحاين: إيران لـم ولن تنوي التفاوض املبارش مع أمريكا
املحكمة االحتادية ترد دعوى مرشحة طعنت بفوز نائبة بفارق صوت واحد يف االنتخابات

االنبار: إطـالق عملية أمنية من )4( حماور لتعقب خاليا »داعش« يف جزيرة البغدادي

الداخلية: اعتقال )4( من ديواين احلسبة واجلند يف ايمن املوصل 
الرتبية تسمح للطلبة املرقنة قيودهم بالعودة للدراسة يف الكلية الرتبوية املفتوحة

العتبة احلسينية تستهجن تقرير لـ »احلرة« وتكشف 
مغالطة املعلومات الواردة فيه

ص2

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

حمافظ البرصة يبحث
 مع وزير املوارد املائية كري اهنر ايب 

اخلصيب وشط العرب

حمافظ بغداد يستقبل
 السفري الرويس ويدعو الرشكات االجنبية 

الرصينة لالستثامر وتنفيذ املشاريع

تسويق اكثر
 من مليون كغم من حلوم الدجاج 

املحيل يف كربالء

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الرئيس اإليراني حس�ن روحاني، أمس الثالثاء، أن بالده 
ل�م تتخذ ق�راراً بالتف�اوض مع الوالي�ات املتح�دة األمريكية، 
موضحاً أنه أحياناً يحصل سوء فهم للترصيحات، وطهران لم 
ولن تنوي التفاوض املبارش مع أمريكا واملرش�د هو من يحدد 

أصول السياسة اإليرانية.
وأش�ار الرئيس اإليران�ي إىل أنه من املمكن لواش�نطن العودة 
إىل اجتماع�ات ال��5+1 يف ح�ال رفع�ت كل عقوباته�ا ع�ن 
طهران، مؤكداً أن باب الدبلوماس�ية ل�ن ٌيغلق أبداً، واملقاومة 

والدبلوماسية تكمالن بعضهما البعض.
وق�ال روحاني إن خط�ط األمريكين يف ال�16 ش�هراً املاضية 
كان�ت فرض عقوبات قاس�ية ع�ىل إيران ك�ي ال تتمكن من 

الصم�ود أكثر من 6 أش�هر، الفتاً إىل أن أي دول�ة يف العالم لو 
كان�ت تعرضت للضغ�وط التي تتع�رض لها ب�الده ملا كانت 

صمدت أكثر من 6 أشهر.
وأض�اف روحاني أن�ه إذا التزمت أوروبا بجزء م�ن تعهداتها 
فم�ن املمكن أن تعيد إيران النظر بتخفيض التزاماتها، منوهاً 
إىل أنها تس�تطيع العودة إىل املربع األول عندما تريد، وذلك أمر 

يسري لها.
وأك�د أن�ه بع�د اتخ�اذ املرحل�ة الثالثة ستس�تمر طه�ران يف 
مفاوضاته�ا مع األط�راف األخرى، وإذا ل�م تصل املفاوضات 
م�ع الط�رف املقابل حت�ى الخمي�س إىل نتيجة س�يتم اتخاذ 
الخطوة الثالثة، مش�دداً عىل أن الواليات املتحدة باتت تعلم أن 
الحرب االقتصادية ستفشل كما فشلت الحرب العسكرية قبل 

عقود.

        بغداد / المستقبل العراقي

ردت العتبة الحسينية، الثالثاء، عىل تقرير 
تلفزيون�ي تط�رق اىل مش�اريع العتبات، 
مؤكدة أن جميع مش�اريع العتبة يخضع 
االنفاق فيها اىل تعليمات وقرارات املوازنة 

العامة. 
العتب�ة ع�ىل  وج�اء يف وثائ�ق نرشته�ا 
موقعها واطلعت عليها الس�ومرية نيوز، 
املقدس�ة  الحس�ينية  العتب�ة  »ادارة  إن 
تابع�ت باس�تهجان بال�غ ما ص�در عن 

قن�اة الحرة م�ن تقرير يغال�ط الحقيقة 
ويجانب الص�واب ولعل الهدف من ورائه 
لم يك�ن مهني�ا البته فق�د اث�ار التقرير 
عالمات اس�تفهام كبرية وكثرية والسيما 
اس�تهداف العتب�ات بوصفه�ا رم�زا من 
رم�وز االس�تقرار والنج�اح فض�ال عىل 
كونها مس�احة تصحيح وتصويب طوال 

تعاقب الحكومات بعد 2003«.
وأضاف�ت أن »العتب�ات ل�م تك�ن مراكز 
دينية وحس�ب وانما كان�ت مراكز تغيري 
للواقع ال�ذي خلفته االزم�ات طوال املدة 

املنرصمة«، الفتة اىل أن »جميع مش�اريع 
العتبة الحس�ينية املقدس�ة االستثمارية 
منه�ا والخدمي�ة يخض�ع االنف�اق فيها 
اىل تعليم�ات وق�رارات املوازن�ة العام�ة 

للحكومة االتحادية«.
يذك�ر أن قناة الحرة بثت قبل ايام، ضمن 
برنام�ج »الح�رة تتح�رى«، تحقيقا عن 
الفس�اد يف املؤسس�ات الدينية يف العراق، 
حمل عن�وان »أقانيم الفس�اد املقدس يف 

العراق«.
التفاصيل ص2
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الرافدين يطلق السلف التكميلية االضافية ملوظفي الدولة عن طريق املاسرت كارد
     بغداد / المستقبل العراقي 

أطل�ق مرصف الرافدين، أمس الثالثاء، الس�لف التكميلي�ة اإلضافية ملوظفي دوائر 
الدولة التي ترتواح مابني ) 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ( مليون دينار وحسب تقدير راتب 
املوظف وذلك عن طريق بطاقة املاس�رت كارد الدولية واملوطنة رواتبهم حرصا لدى 
املرصف. وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، انه »تم رصف سلف الضعف وضعفني ملوظفي دوائر الدولة ألكثر من 11500 
موظف من الذين س�بق وان تم منحهم س�لف شخصية وقدموا عىل السلفة الثانية 

اإلضافية وتم رصفها لهم بواسطة املاسرت كارد« . 
وأوضح البيان ان »رصف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابالغ املوظف 
عرب إرس�اله رس�الة نصية تخط�ره بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان اس�تكمل كافة 
اإلج�راءات القانونية ملنحه اياها ورصفها عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني والتي 

تمت تعبئة الرصيد املايل اليها.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اطل�ع وزير الخارجية االمني العام للجامعة العربية عىل 
االعت�داءات االرسائيلي�ة االخ�رة عىل الع�راق، فيما اكد 
االخ�ر ان الجامعة تعول عىل بغداد يف ابعاد املنطقة عن 

الحروب والنزاعات.
وخالل مؤتمر صحايف مشرتك مع وزير الخارجية محمد 
عيل الحكي�م يف بغداد، أم�س الثالثاء، ق�ال األمني العام 
للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن الجامعة تعول عىل 
دور عراقي النهاء ازمات املنطقة، منوها بدوره يف ابعاد 
املنطق�ة عن النزاع�ات والحروب خ�الل التصعيد الحايل 

بني ايران والواليات املتحدة.
واش�ار ابو الغيط اىل ان وج�وده يف بغداد هو بدعوة من 
الحكيم ملناقش�ة التحض�رات الالزمة النعق�اد اجتماع 
وزراء خارجية جامعة الدول العربية يف القاهرة برئاسة 
العراق يف العارش من الش�هر الح�ايل. واكد ثقة الجامعة 
»بق�درات وامكانيات الع�راق يف ادارة االجتماع الوزاري 
وانج�اح مخرجاته رغ�م ان جدول اعمال ه�ذه الدورة 

مكثف ومعقد«.
ومن جانب�ه، اوضح الحكي�م انه ناقش م�ع ابو الغيط 
االعت�داءات االرسائيلي�ة ع�ىل االرايض العربي�ة وموقف 

العراق من االزمة االمركية االيرانية.
واشار اىل ان اللقاء بحث كذلك القضايا العالقة يف اليمن 
وس�وريا وليبي�ا والس�ودان، اضافة اىل الوض�ع العربي 
بش�كل عام وامن الخليج واملالحة فيه الن هذا املوضوع 
مهم بالنس�بة للعراق، فضال عن توضيح موقف العراق 
من محاول�ة تخفيف حدة التوتر الحاصل بني الجانبيني 

االمركي واإليراني يف الخليج.
وبني الحكيم ان العراق س�يرتأس اجتماع جامعة الدول 
العربية عىل مستوى وزراء الخارجية يف القاهرة الثالثاء 
املقبل، حيث س�يطرح فيه مجموعة من التحديات التي 

تواجه املنطقة والتي سيكون العراق جزءا من حلها.
بدوره�ا، اصدرت رئاس�ة الجمهورية بيانا بش�أن لقاء 
رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الجامعة العربية 

احمد ابو الغيط. 
وقال�ت رئاس�ة الجمهوري�ة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه ان »رئيس الجمهورية برهم صالح 
اس�تقبل يف قرص الس�الم ب بغداد، األمني الع�ام لجامعة 

الدول العربية أحمد أبو الغيط والوفد املرافق له«.

ويف نقاش مستفيض بش�أن مجمل األوضاع السياسية 
واألمنية يف داخل العراق واملنطقة اكد صالح ان »الجهود 
السياس�ية واألمنية يف العراق وبعد االنتصار عىل داعش 
ترتكز عىل العمل من أجل أن يكون النرص ناجزاً ونهائياً 
بالقض�اء ع�ىل العصاب�ات اإلرهابي�ة، وتكري�س بيئ�ة 
اس�تقرار أمني وس�يايس واجتماعي تس�اعد يف التقدم 
بمش�اريع البناء واإلعم�ار، وتطوير البن�ى االقتصادية 

والخدمية يف البالد«.

وتاب�ع صال�ح ان »النظ�رة الوطنية العراقية املس�ؤولة 
تجاه املشكالت الدولية واإلقليمية يف املنطقة والقاضية 
بالعم�ل املش�رتك م�ع الجميع م�ن أجل س�الم املنطقة 
واس�تقرارها والن�أي ب الع�راق ع�ن سياس�ة املحاور«، 
موضح�ا ان »الع�راق بموقف�ه هذا يعّض�د أي جهد من 
ش�أنه أن يخف�ف ح�دة التوت�رات التي تن�ذر بخطرها 

الجميع«.
وش�دد عىل »أهمية دور جامعة الدول العربية يف تنسيق 
وتوحيد الرؤى بني الدول األعضاء وبما من ش�أنه إنهاء 
التوت�رات وإيجاد حلول لألزمات«، مؤك�داً »دعم العراق 
ه�ذه الجهود لتحقي�ق األم�ن واالس�تقرار يف املنطقة، 

ويعضد فرص البناء والتعاون والعمل املشرتك«.
م�ن جانبه، قدم أم�ني ع�ام الجامعة أحمد أب�و الغيط 
»عرض�اً لرؤي�ة جامعة ال�دول العربية ملجم�ل األوضاع 
والتط�ورات عىل الس�احة العربي�ة واإلقليمية والس�بل 

الكفيلة بالحفاظ عىل السالم فيها«.
وأش�اد أبو الغيط بالدور الذي يقوم ب�ه العراق من أجل 
تعزي�ز وتفعي�ل منظومة العم�ل العربي املش�رتك وبما 
يع�زز ف�رص األم�ن واالس�تقرار يف املنطق�ة«، الفتا اىل 
»اهمية تعزيز التقدم األمني الحاصل يف العراق بعد دحر 
اإلرهاب الداع�ي وقيمة هذا الن�رص والتضحيات التي 

قدمها العراقيون يف حفظ أمن املنطقة ككل«.
وزي�ارة ابو الغيط هذه اىل بغداد ه�ي الثانية منذ توليه 
ملنصبه الحايل يف الس�ادس من آذار عام 2016 حيث كان 
زار بغ�داد يف التاس�ع م�ن أيلول ع�ام 2017 واكد خالل 
اجتماع�ه مع رئيس ال�وزراء انذاك حي�در العبادي عىل 
حرص الجامع�ة العربية عىل وحدة الع�راق وعدم اثارة 
أية اش�كاالت تزع�زع امن������ه ووحدته. كم�ا بحثا 
تطورات االوضاع السياسية واالمنية يف العراق واملنطقة 
ومحارب�ة االره�اب واالنتصارات املتحقق�ة عىل تنظيم 

»داعش« االرهابي.

املسؤولون حبثوا مع أبو الغيط االعتداءات اإلسرائيلية.. وبغداد أكدت سعيها إلجناح مؤمتر وزارء اخلارجية العرب املقبل
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        بغداد / المستقبل العراقي

زار وزي�ر الداخلي�ة ياس�ني الي�ارسي مقر 
قي�ادة الرشط�ة االتحادي�ة، والتق�ى قائ�د 
الرشط�ة اللواء الركن جعف�ر البطاط وعدد 

من كبار الضباط يف القيادة.
واكد اليارسي، بحسب بيان ملكتبه االعالمي 

تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة، ع�ىل 
»أهمي�ة الحف�اظ ع�ىل املنجز األمن�ي الذي 
حققت�ه القوات املس�لحة العراقية بمختلف 
ع�دم  »رضورة  إىل  مش�راً   ، تش�كيالتها« 
الرتاخي يف أداء املهام والواجبات ومضاعفة 
الجه�ود لضم�ان املزيد من األم�ن وتحقيق 

االستقرار«.

وأوعز اليارسي »بزيادة العمليات االستباقية 
ملن�ع الخالي�ا االرهابية من تحقي�ق مآربها 
اإلجرامي�ة«، موجه�اً بتكثي�ف االج�راءات 
األمنية مع حلول شهر محرم الحرام لتوفر 

األجواء املناسبة ألداء الشعائر الحسينية«.
ووج�ه قي�ادة ق�وات الرشط�ة االتحادي�ة 
»بوضع املواطن�ني نصب اعينهم وتس�هيل 

أموره�م وع�دم التج�اوز عليه�م ، منوه�اً 
إىل التعام�ل م�ع الجمي�ع بمس�افة واحدة 
وم�ن دون تمييز ووضع القان�ون فوق كل 

اعتبار«.
كما ش�دد عىل رضورة »التنس�يق املش�رتك 
مع باقي صنوف وزارة الداخلية وكل حسب 
عنوان�ه«، الفت�اً إىل »رضورة ع�دم التداخل 

يف الصالحي�ات والتقي�د الت�ام بالتعليم�ات 
واالوامر الصادرة من الوزارة«.

م�ن جان�ب آخ�ر فقد ك�رم وزي�ر الداخلية 
»عدداً من عوائل ش�هداء الرشطة االتحادية 
تثمين�اً للتضحيات الجس�يمة الت�ي قدمها 
الش�هداء األبطال وتقديراً للمواقف املرشفة 

لهذه العوائل الكريمة.

        بغداد / المستقبل العراقي

واف�ق مجلس ال�وزراء، أم�س الثالثاء، عىل 
اضافة مبلغ لغرض اس�تمرار العمل بطريق 
ح�دودي بطول 233 كم، فيم�ا اقّر مرشوع 
قانون انضمام الع�راق اىل االتفاقية الدولية 

بش�أن إنش�اء صن�دوق دويل للتعويض عن 
ارضار التلوث بالزيت لعام 1992. 

وقال املكت�ب االعالمي لعبد امله�دي يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»مجلس ال�وزراء عق�د جلس�ته االعتيادية 
الي�وم الثالثاء 3 أيلول 2019 برئاس�ة عادل 

عب�د امله�دي، وبح�ث املجل�س ع�ددا م�ن 
املواضي�ع املعّدة لجدول اعماله واصدر عددا 
من القرارات«.واض�اف املكتب، أن »املجلس 
قرر تأليف فريق يتوىل مس�ؤولية اس�تدراج 
الع�روض وتحليلها واالحال�ة وتخويل جهة 
حكومي�ة صالحية التعاقد م�ن اجل توحيد 

امللف االستثماري للمنافذ الحدودية«، مبينا 
ان »املجل�س اقّر م�رشوع قان�ون انضمام 
جمهورية العراق اىل االتفاقية الدولية بشأن 
إنش�اء صندوق دويل للتعوي�ض عن ارضار 
التل�وث بالزيت لع�ام 1992«.وتابع املكتب، 
أن »املجلس وافق ع�ىل اضافة مبلغ لغرض 

استمرار العمل يف مرشوع الطريق الحدودي 
بني ) عرعر � عنازة ( بطول 233 كم املقطع 
االول )املرحل�ة االوىل والثاني�ة( .كم�ا وافق 
مجل�س الوزراء ع�ىل قبول الهدي�ة املُقّدمة 
من س�فارة جمهورية الصني الشعبية لدى 

جمهورية العراق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

رّدت املحكمة االتحادية العليا دعوى اقامتها 
مرش�حة خارسة للطعن بف�وز نائبة بفارق 
صوت واح�د يف االنتخاب�ات العامة لعضوية 

مجلس النواب.
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة إي�اس 
الساموك يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
إن »املحكمة االتحادية العليا عقدت جلستها 
برئاس�ة الق�ايض مدحت املحم�ود وحضور 

القض�اة االعض�اء كاف�ة، ونظ�رت دع�وى 
اقامتها مرشحة خارسة للطعن بفوز النائبة 

شمائل سحاب مطر«.
وأضاف الساموك، ان »املدعية طلبت اعتماد 
فوزه�ا يف االنتخاب�ات بع�د ابط�ال عضوية 
املدعي عليها، حيث استند الطعن إىل نقطتني 
االوىل أن نتائج العد الذي فّوز النائبة ش�مائل 
س�حاب لم تعل�ن، والثاني�ة أن هناك محطة 
ورد ذكره�ا يف الق�رار الص�ادر م�ن الهيئ�ة 
االتحادي�ة  التميي�ز  القضائي�ة يف محكم�ة 

وهي برقم )144309( رغم عدم وجود هذه 
املحطة يف الواقع«.

وأش�ار، إىل أن »املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا، 
وجدت من وقائع الدعوى ومن اقوال اطرافها 
أن املحطة املرقمة )144309( هو رقم ملركز 
انتخابي يحمل اس�م )مدرسة الوطن العربي 
للبن�ني( وليس محط�ة، وأن هذا املركز يضم 

عدداً من املحطات«.
ولف�ت، إىل أن »املحكم�ة أكدت أنه بالنس�بة 
للنقط�ة املتعلق�ة بع�دم االعالن ع�ن نتائج 

االنتخاب�ات، فق�د ثب�ت اع�الن نتائ�ج فوز 
املرش�حة ش�مائل س�حاب بالحص�ول عىل 
)626( صوت�اً، بينم�ا حصل�ت منافس�تها 
املدعي�ة ع�ىل )625( صوتاً، وبف�ارق صوت 
واح�د«. وأوض�ح الس�اموك، ان »املحكم�ة 
االتحادي�ة العليا اك�دت املصادقة عىل نتائج 
الفوز بقرارها بالعدد )57/ ت. ق/ 2018 يف 
19/ 8/ 2018(«، مبيناً أن »«املحكمة وبناء 
ع�ىل ما تقدم، ق�ررت رد دعوى املدعية لعدم 

استنادها إىل سند من الدستور والقانون.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلية، أمس الثالثاء، 
تفاصي�ل اضافية ع�ن عملي�ة القاء 
القب�ض عىل املتهم اله�ارب »قحطان 
فرح�ان محمد عبدالل�ه« العقل املدبر 
بتج�ارة  املتهم�ني  ه�روب  لعملي�ة 

املخدرات بعملية نوعية.
وقال بي�ان للوزارة تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه ان »عملية القاء 
القب�ض جائ�ت بمتابع�ة ش�خصية 
الوزي�ر بع�د توجي�ه بتش�كيل  م�ن 
فري�ق عمل برئاس�ة وكي�ل الرشطة 
الل�واء عماد الدليم�ي وعضوية مدير 
مكافح�ة االج�رام الل�واء ولي�د خالد 
ومدير مكافحة املخ�درات اللواء رعد 
مجيد والجهد االس�تخباري من خلية 

الصقور«.
واض�اف انه »ت�م الق�اء القبض عىل 
املتهم الهارب بعملي�ة نوعية ، وبذلك 

يتبقى متهم واحد قيد املالحقة .

        بغداد / المستقبل العراقي

ردت العتب�ة الحس�ينية، الثالث�اء، ع�ىل تقري�ر تلفزيوني 
تط�رق اىل مش�اريع العتب�ات، مؤكدة أن جميع مش�اريع 
العتب�ة يخضع االنفاق فيه�ا اىل تعليمات وقرارات املوازنة 

العامة. 
وج�اء يف وثائق نرشتها العتبة عىل موقعها واطلعت عليها 
الس�ومرية ني�وز، إن »ادارة العتب�ة الحس�ينية املقدس�ة 
تابعت باس�تهجان بالغ ما صدر عن قناة الحرة من تقرير 
يغال�ط الحقيقة ويجانب الص�واب ولعل الهدف من ورائه 
لم يك�ن مهنيا البته فق�د اثار التقرير عالمات اس�تفهام 

كبرة وكثرة والس�يما اس�تهداف العتبات بوصفها رمزا 
م�ن رموز االس�تقرار والنجاح فضال عىل كونها مس�احة 

تصحيح وتصويب طوال تعاقب الحكومات بعد 2003«.
وأضاف�ت أن »العتبات لم تكن مراكز دينية وحس�ب وانما 
كان�ت مراكز تغير للواقع الذي خلفته االزمات طوال املدة 
املنرصمة«، الفتة اىل أن »جميع مشاريع العتبة الحسينية 
املقدسة االستثمارية منها والخدمية يخضع االنفاق فيها 
اىل تعليمات وقرارات املوازنة العامة للحكومة االتحادية«.

يذك�ر أن قناة الحرة بثت قبل اي�ام، ضمن برنامج »الحرة 
تتح�رى«، تحقيقا ع�ن الفس�اد يف املؤسس�ات الدينية يف 

العراق، حمل عنوان »أقانيم الفساد املقدس يف العراق«.

العتبة احلسينية تستهجن تقرير لـ »احلرة«
 وتكشف مغالطة املعلومات الواردة فيه

املحكمة االحتادية ترد دعوى مرشحة طعنت بفوز نائبة بفارق صوت واحد يف االنتخابات

الداخلية تعلن
 القبض عىل العقل 

املدبر لعملية هروب 
املتهمني بتجارة 

املخدرات 

        بغداد / المستقبل العراقي

املفوض�ني  مجل�س  عض�و  اعل�ن 
والناطق الرس�مي باسم مفوضية 
االنتخاب�ات رياض الب�دران، أمس 
مجل�س  تحدي�د  ع�ن  الثالث�اء، 
املفوض�ني موعد تس�جيل االحزاب 

لتحالفاتها االنتخابية ».
تلق�ت  بي�ان  يف  الب�دران  وق�ال 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»املجلس ق�رر فتح مدة التحالفات 
يف  املس�جلة  لالح�زاب  االنتخابي�ة 
دائرة ش�ؤون االحزاب والتنظيمات 

السياس�ية للمدة من 2019/9/5 
لغاية 2019/10/5 ».

»مجل�س  ان  اىل  الب�دران  ولف�ت 
املفوضني دعا االحزاب السياس�ية 
الدائ�رة  مراجع�ة  اىل  املس�جلة 
املذكورة لغرض تسجيل تحالفاتها 

خالل املدة املقررة ».
االنتخاب�ات  مفوضي�ة  ان  يذك�ر 
الج�دول  ضم�ن  العم�ل  تواص�ل 
الزمني وتوقيتاته استعدادا الجراء 
املحافظ�ات  مجال�س  انتخاب�ات 
غر املنتظم�ة باقلي�م يف االول من 

نيسان.

مفوضية االنتخابات تعلن موعد تسجيل 
التحالفات االنتخابية

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املتحدث باس�م وزارة الداخلية اللواء س�عد معن، أمس الثالثاء، إلقاء 
القبض عىل أربعة عنارص من »داعش« يف أيمن املوصل كانوا يعملون يف ما 
يسمى »ديوان الجند وديوان الحسبة« أثناء سيطرة التنظيم عىل املوصل. 
وقال معن يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه إن »فوج طوارئ 
الرشط�ة الخام�س التابع ل قيادة رشطة نينوى وبن�اًء عىل مذكرات قبض 
قضائي�ة وم�ن خالل تنفي�ذ واجب الس�يطرات املفاجئة لي�اًل، تم القبض 
يف مناط�ق ب�اب الجديد وراس الج�ادة والهرمات يف الجان�ب االيمن ملدينة 

املوصل عىل أربعة عنارص من عصابات داعش االرهابية«.
وأضاف معن يف بيان تلقت الس�ومرية نيوز نس�خة منه، أن »أحدهم كان 
يعمل يف ما يس�مى الحس�بة والبقية كانوا يعملون مقاتلني يف ما يس�مى 

بديوان الجند خالل فرتة سيطرة عصابات داعش عىل مدينة املوصل«.

الداخلية: اعتقال )4( من ديواين احلسبة 
واجلند يف ايمن املوصل 

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكم�ة جناي�ات الكرخ 
حكمني بالسجن ملدة 14 سنة بحق 
م�دان عن جريم�ة انتحال�ه صفة 
ضاب�ط وابت�زاز مواطن�ني بمبالغ 

مالية كبرة.
املرك�ز  ع�ن  ص�ادر  بي�ان  وق�ال 
االعالم�ي ملجل�س القض�اء األعىل 
إن  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  ورد 
»الهيئ�ة الثالثة يف محكمة جنايات 
الكرخ نظرت قضيتان ملدان اعرتف 
بانتحاله صفة ضابط برتبة مقدم 
يف جهاز املخابرات الوطني العراقي 

مس�تغال ذل�ك بابت�زاز املواطن�ني 
بمبالغ مالية كبرة من اجل نقلهم 

للعمل يف جهاز املخابرات«.
وأش�ار البي�ان إىل أن »امل�دان ابت�ز 
مواطن�ني اثنني بمبلغ مايل مقداره 
ع�رشون ال�ف دوالر فضال عن اخذ 
مبل�غ مق�داره س�بعة االف دوالر 
امريكي م�ن مواطن لقاء نقله من 
وزارة الزراعة اىل جه�از املخابرات 

الوطني«.
وتاب�ع أن »االح�كام ص�درت بحق 
امل�دان وفقا ألحكام الق�رار 160/

اوال/1 لس�نة 1983 والقرار 160/ 
اوال /1و2 لسنة 1983. 

        الديوانية / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة جنايات الديوانية، 
حكم�اً باإلعدام ش�نقاً حتى املوت 
بح�ق مدان�ني اثنني قام�ا بخطف 
شخص ومس�اومة ذويه عىل مبلغ 

من املال بعد قتله.
املرك�ز  ع�ن  ص�ادر  بي�ان  وذك�ر 
اإلعالم�ي ملجل�س القض�اء االعىل 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، ان »املجنى عليه يعمل س�ائق 
اجرة وان املدانني قاما باستئجاره 
م�ن م�رآب يف محافظ�ة بغ�داد اىل 
ث�م  وم�ن  القادس�ية  محافظ�ة 
قام�ا بخنق�ه وقتله بواس�طة آلة 

جارحة«. 
ولف�ت البي�ان إىل ان »املدانني قاما 
برم�ي جث�ة املجن�ى علي�ه يف احد 
االنه�ر وم�ن ث�م قام�ا بع�د ذل�ك 
باالتصال بذوي�ه وطلبوا مبلغا من 
امل�ال لقاء اط�الق رساح�ه بحجة 
انهم�ا قام�ا بخط�ف ولده�م ولن 
يطلق�ا رساح�ه اال بعد دف�ع مبلغ 

خمسني ألف دوالر أمركي«.
نظ�رت  »املحكم�ة  ان  واض�اف 
القضية واص�درت حكمها القايض 
باع�دام املدانني ش�نقاً حتى املوت 
وفق�اً الحكام املادة الرابعة / 1 من 
قان�ون مكافحة االره�اب وبداللة 

املادة الثانية /8 منه«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أطلق الحش�د الش�عبي والجي�ش، أمس الثالث�اء، عملية أمني�ة من أربعة 
محاور لتعقب خاليا داعش يف جزيرة البغدادي شمال مدينة الرمادي.

وقال إعالم الحشد الشعبي، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »قطعات من قيادة حش�د األنبار و عمليات الجزيرة و الفرقة السابعة 
وافواج قيادة رشطة االنبار بإس�ناد جوي من قبل طران الجيش العراقي 
رشع�وا بعملية أمنية لتفتي�ش جزيرة البغدادي وص�وال إىل بحرة الثرثار 

شمال مدينة الرمادي«.
ولفت إىل، أن »العملية انطلقت من أربعة محاور، بدءا من الجزيرة وصوال 
إىل بحرة الثرثار لت�������عقب خاليا داعش وتأم��ني املناطق املستهدفة 

شمال الرمادي .

جنايات الكرخ تصدر حكمني بالسجن ملدة )14( سنة 
ملدان انتحل صفة ضابط يف املخابرات

جنايات الديوانية:
 اإلعدام ملدانني بخطف شخص ساوما 

ذويه عىل فدية بعد قتله

االنبار: إطـالق عملية أمنية من )4( حماور 
لتعقب خاليا »داعش« يف جزيرة البغدادي
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    بغداد / المستقبل العراقي

زار وزي�ر النق�ل عبدالل�ه لعيب�ي والوفد 
Rolls-( رولزروي�س  رشك�ة  املراف�ق 

Royce Group( يف مدينة Derby -شمال 

لندن به�دف االطالع عىل اخ�ر ما توصل 
الي�ه العل�م الحدي�ث يف مج�ال محركات 
ورد  لل�وزارة  بي�ان  واف�اد  الطائ�رات«. 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، أذ »اس�تعرض 
املختص�ن  ( وكب�ار   Piers keywood (

يف الرشك�ه اثن�اء الجول�ه الت�ي تضمنت 
مصنع صناعات املحركات ومركز تدريب 
العم�الء تاريخ عمل هذه الرشكه ورشح 
املواصف�ات الحديث�ة للمح�ركات الت�ي 
تنتجها الرشك�ة مع رغبتهم بالتعاقدمع 

العراقي�ة  الجوي�ة  الخط�وط  رشك�ة 
وتزويدها بما تحتاجه من املحركات مع 
تدريب الكوادر الفنيةالعراقية عىل صيانة 
تل�ك املح�ركات لديمومة تحلي�ق الطائر 
االخ�ر و اس�تمرارية تقدي�م خدماته 

للمس�افرين«. يذك�ر ان املصن�ع يق�دم 
خدمات�ه الكثر من 100بلد يف كافة انحاء 
العالم ولدي�ه مكاتب خدم�ة service يف 
50 بل�د ويمتلك 20 مصن�ع تنترش يف 20 

بلد حول العالم.

وزير النقل جيري مباحثات يف بريطانيا مع عمالق صناعة حمركات الطائرات

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت محكم�ة التحقي�ق املركزية يف رئاس�ة محكمة 
استئناف بغداد الرصافة االتحادية القبض عىل متهم اقدم 
عىل ابتزاز مجموعة كب�رة اطباء يف بغداد بعد تهديدهم 

بالقتل، فيما جرى تصديق اعرتافاته قضائياً«.
وذك�ر بيان صادر ع�ن املركز اإلعالمي ملجل�س القضاء 
االعىل تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »القايض املختص 
بقضاي�ا خلي�ة الصقور االس�تخبارية ص�دق اعرتافات 
متهم�اً اقدم ع�ىل االبتزاز املايل ل�40 طبيب�ًا يف بغداد بعد 

تهديده�م بالقتل يف ح�ال عدم الدفع«. ولف�ت البيان اىل 
ان »املته�م كان يق�وم وباالتف�اق م�ع متهم�ن آخرين 
باالحتيال عىل األطباء من خالل ادعائهم بان احد أبنائهم 
كان قد اجرى عملية جراحي�ة لدى الطبيب وان العملية 
فش�لت وج�رى الس�فر باملريض خ�ارج الع�راق لتلقي 
العالج ومن ثم تقوم املجموعة بتهديد الطبيب«.واضاف 
ان »املجموع�ة ك�ررت العملية ل�40 طبيب�ا يف العاصمة 
بغداد »، مبينا أن »املحكمة اتخذت االجراءات كافة بحق 
املتهم وصدق�ت اعرتافات�ه قضائياً وفقاً ألح�كام املادة 

الرابعة من قانون مكافحة االرهاب .

    ذي قار / المستقبل العراقي

أعل�ن محاف�ظ ذي قار ع�ادل الدخي�ي عن موع�د إطالق 
االس�تمارة االلكرتوني�ة للتقدي�م عىل 80 درج�ة وظيفية 
ضمن دوائر العمل والش�ؤون االجتماعية.وقال الدخيي يف 
بي�ان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان »80 درجة وظيفية 
ش�اغرة توّفرت ضمن حركة املالك )الحذف واالستحداث( 
وع�ىل امل�الك الدائم يف دوائ�ر العمل والش�ؤون االجتماعية 
يف املحافظ�ة ، تتوزع بواقع 62 درج�ة لهيئة ذوي االعاقة 
و15 درجة لدائرة العمل والتدريب املهني و3 درجات لقسم 

املرك�ز الوطن�ي للصح�ة والس�المة املهني�ة ».وأضاف ان 
»التقدي�م عىل تلك الدرجات س�يكون يوم 2019/9/5 عن 
طريق االس�تمارة التي س�يتم إطالقها عىل املوقع الرسمي 
لديوان املحافظة«.وتابع الدخيي ان »تلك الدرجات ستعلن 
عن طريق املوقع الرس�مي لديوان املحافظة وسيتم اعتماد 
اس�تمارة الكرتونية خاصة للمتقدمن أعدت لهذا الغرض« 
، مش�دداً عىل »العمل وفق الضوابط املعمول بها يف التعين 
والص�ادرة م�ن االمان�ة العام�ة ملجل�س الوزراء«.وأش�ار 
املحافظ إىل »تشكيل لجنة لإلرشاف عىل سر التقديم والفرز 

للمتقدمن بالشكل الذي يضمن عدالتها وشفافيتها.

التحقيق املركزية تصدق اعرتافات متهم ابتز 
»40« طبيبًا بعد هتديدهم بالقتل

حمافظ ذي قار يعلن موعد إطالق استامرة 
تعيينات دوائر العمل والشؤون االجتامعية

    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

ص�وت مجل�س محافظ�ة كربالء، ع�ىل غلق 
مكتب قن�اة الحرة االمركية يف املحافظة عىل 
خلفية تجاوزها عىل املرجعية الدينية، مطالبا 

الحكومة باتخاذ االجراء الالزم لردعها«.
وذك�ر املجل�س، ان »املرجعية الديني�ة العليا 
كان�ت وما ت�زال ه�ي صمام األمان للش�عب 
العراق�ي العزي�ز، حي�ث بات�ت هذه تش�كل 
خط�را ع�ىل املخطط�ات الصهي�و امريكي�ة 

االس�تعمارية، وذلك لحنكتها وحكمتها وثقة 
الن�اس بها، األمر الذي جع�ل اعالمهم املزيف 
واملفضوح، يتجرأ ألكثر من مره باستهدافها 
ومحاولة النيل منها بطرق ملتوية ومغالطات 

مكشوفة«.
واض�اف ان »القايص والداني ي�درك ان لهذه 
املرجعي�ة الرش�يدة الق�ول الفصل يف حس�م 
معركة الحق ض�د الباطل، ومواجهة اإلرهاب 
الداع�ي الظالم�ي الحاق�د، ويف محاربة افة 
الفساد بكل اشكاله، ويف االصالح االجتماعي 

وح�ث املجتم�ع العراق�ي املس�تمر للتمس�ك 
والش�عب  االرض  مس�توى  ع�ىل  بالوح�دة 

واملقدرات«.
وتابع »هذا ماجعل اس�تهداف مقام املرجعية 
الدينية يف ماكناتهم االعالمية الدنيئه ، فالعراق 
صمد وبقي صام�دا واليرجع اىل اىل الوراء كل 
ه�ذا جاء بكلمة اطلقته�ا املرجعية يف فتواها 
ومخططاته�م  احالمه�م  لتحط�م  املبارك�ة 
الصهيونية يف الرشق األوسط«.ويبدو ان هذه 
املواق�ف قد اغاضت االع�داء وجعلتهم يبثون 

سمومهم ودعاياتهم اللئيمة التي ال يصدقها 
اال الُسذّج، وال يؤيدها إال املرتبصن من اذنابهم 
واش�باههم ، وق�د ف�ات ه�ؤالء ان املرجعية 
الدينية ملكت قلوب العراقين ال اموالهم وهذا 
هو الرس الذي يجهل�ه االعداء واملهزومن من 
الصهاينة وال سعود ومن هو عىل شاكلتهم«.
وطالب املجل�س »الحكوم�ة املركزية باتخاذ 
اإلج�راءات الالزم�ة والصارمة ل�ردع كل من 
تسّول له نفسه ويحاول االساءة لرموز العراق 
ومرتكزات عزته وكرامت�ه ووحدته الوطنية، 

وكذلك نطالب اصحاب الش�أن يف هيأة االعالم 
واالتصاالت ونقابة الصحفين العراقين وكل 
م�ن له صل�ة بذل�ك ان يكون له�م دور فعال 
بمحاسبة كل مؤسس�ة إعالمية تحاول النيل 
من العراق وش�عبه وكرامته، وليعلم الجميع 
ان ابناء الش�عب العراقي يقفون صف واحدا 
خل�ف قيادتهم الحكيمة واملجاه�دة، املتمثله 
بمرجعيتنا الرش�يدة النها تمث�ل راية العراق 
املوح�د بجميع مكوناته وس�ندافع عن هيبة 

العراق وأمنه وسيادته .

جملس كربالء يصوت عىل غلق مكتب قناة احلرة

    بغداد / المستقبل العراقي

عقد رؤوس�اء تحرير الصحف اليومي�ة اجتماعاً 
تداولي�اً بحض�ور نقيب الصحفي�ن الزميل مؤيد 
الصحاف�ة  واق������������ع  لت�دارس  الالم�ي 
الورقي�ة وما تمر ب�ه من أزمة جراء ش�ح املوارد 
والس�بل الكفيل�ة بتطويره�ا والحد م�ن التالعب 
والف�����س�اد والهدر الذي يره�ق كاهل ادارات 

الصحف .. 
واس�تعرض الزميل الالم�ي يف االجتماع الذي عقد 
بمقر نقاب�ة الصحفين اهم العقب�ات التي تقف 
بوجه ازدهار الصحف وتحد من تطويرها السيما 
تلك املتعلق�ة بت����������وزيع حصص االعالن 
الحكومي واسعاره ودخول الوسطاء والطفيلين 
ع�ىل خط االع�الن مما يتس�بب يف ضي�اع االموال 
وحرم�ان الصحف من كامل ال�واردات املخصصة 

لالعالن.. 
ووق�ع الحارضون من رؤوس�اء التحري�ر ميثاق 
رشف اعالم�ي تعه�دوا في�ه بااللت�زام باملب�ادئ 
االساس�ية الت�ي تضمن عدال�ة التوزي�ع وتكافؤ 
الفرص وقط�ع دابر الف��������س�اد من خالل 
تحديد سعر االعالن ومنع منح العموالت للموظفن 
يف املك���������ات�ب االعالمي�ة والدوائ�ر املعنية 
باالع�الن وتوزيع�ه فض�اًل ع�ن تصوي�ب اوضاع 

الص���������حف واحرتام مبدأ التنافس.. 
وش�دد امليثاق عىل التزام الصحف بكل ما جاء به 
مع القبول ضم��������ني�اً بتعرض املخالف اىل 
عقوبات مهنية تصل اىل الغاء اعت��ماد الصحيفة 
وتعلي�ق العضوي�ة واب�الغ ال�وزارات باالجراءات 
املتخذة وستنرش الصحف يوم غد الخميس ميثاق 

الرشف الذي تم التوقيع عليه.

الصحف اليومية توقع 
ميثاق رشف

برئاسة نقيب الصحفيني العراقيني

    المستقبل العراقي/ الغانم

أعلن محافظ واس�ط، محمد جمي�ل املياحي، عن توفر 100 
درج�ة وظيفي�ة ع�ىل م�الك الكهرب�اء يف املحافظة«.وذكر 
املياحي انه »ألتقت حكومة واسط املحلية بشقيها الترشيعي 
والتنفي�ذي، وزير الكهرب�اء لؤي الخطيب، وتمت مناقش�ة 

بإس�هاب اله�م األك�ر وكل تفاصيله وم�ا يعاني�ه املواطن 
ج�راء أزمة الكهرباء التي تتجدد مع كل صيف«.وأضاف »تم 
التحدث عن خطة املحافظة، وما تم وضعه من حلول إلصالح 
املنظومة الكهربائية كتجهيز املحوالت وغرها من متطلبات 
الصيانة.واوض�ح ان »وزير الكهرباء اطل�ق 100 عقد أجور 
يف محطة واس�ط الحراري�ة«، مضيفا »تم حس�م أمرها مع 

وزير الكهرباء وتقرر تحويلها من الوزارة إىل املحافظة، وقد 
ش�كلنا لجنة خاصة للنظر بأحقية املتقدمن«.ودعا املياحي  
إىل »التقدي�م ع�ىل هذه الدرجات يف دي�وان املحافظة وضمن 
االختصاص�ات املطلوب�ة، مؤك�دا بقوله »بدورن�ا حريصون 
جداً عىل ضمان عدالة وتس�اوي الفرص وذه�اب التعيينات 

ملستحقيها دون أي تدخالت خارجية.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التعليم الع�ايل، تحديد اجور 
الدراس�ات املس�ائية يف الكلي�ات واملعاهد 
ال�درايس 220-2019،  للع�ام  الحكومية، 
بمختل�ف جامع�ات الب�الد، ع�الوة ع�ىل 
الحدود الدنيا لكل قسم .وذكر بيان للوزارة 

تلقته »املستقبل العراقي«، انه »تم تحديد 
مبلغ ثالثة مالين دينار لكليات الهندس�ة 
وكليات التقنية الهندس�ية، وتحديد اجور 
التمري�ض  الدراس�ات املس�ائية لكلي�ات 
والتقني�ات الصحي�ة مليون�ن و500 الف 
دينار«.وأض�اف ان »التخصصات العلمية 
العل�وم الرصف�ة والعل�وم  الت�ي تش�مل 

التطبيقي�ة واالقس�ام العلمي�ة يف كلي�ات 
الرتبية وكلي�ة الزراعة والفن�ون الجميلة 
والرتبي�ة البدني�ة وعل�وم الرياض�ة فق�د 
بلغ�ت أجورها مليون�ا و650 الف دينار«.
وأش�ار اىل ان » كلي�ات االدارة واالقتص�اد 
والتقنية االدارية والقانون حددت أجورها 
بمبلغ ملي�ون و300 الف دين�ار، وكليات 

العلوم السياسية واالعالم واالداب وكليات 
الرتبية ذات التخصصات االنسانية وبقية 
التخصص�ات االخ�رى فقد بلغ�ت مليون 
دينار«.وتابه انه »ت�م تحديد مليون دينار 
للمعاهد التقنية االدارية، ومليونن و500 
الف دينار للمعاهد التقنية الطبية، ومليون 

و500 الف للمعاهد التقنية التكنلوجية.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الرتبية، عن الس�ماح للطلبة املرقنة قيودهم 
للسنة الدراسية 2018- 2019 بالعودة اىل مقاعد الدراسة 
يف الكلية الرتبوية املفتوحة«.وقال املكتب اإلعالمي للوزارة 
يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ان »ال�وزارة قررت 
الس�ماح للطلبة املرقنة قيودهم للسنة الدراسية 2018- 
2019 بالع�ودة اىل مقاع�د الدراس�ة يف الكلي�ة الرتبوي�ة 
املفتوح�ة، وذل�ك بعد مصادق�ة وزير الرتبي�ة وكالة عىل 

توصيات مجلس الكلية«.
واضاف أن »الطلبات يتم اس�تالمها لغاية ال�1 من ش�هر 
ترشين الثاني املقبل اس�تناداً لكت�اب وزارة التعليم العايل 
والبح�ث العلم�ي املتضم�ن اعادة طلب�ة قن�وات القبول 
كاف�ة للدراس�تن الصباحية واملس�ائية ولكاف�ة املراحل 
املرقن�ة قيودهم بس�بب الرس�وب بمواد املرحل�ة او مواد 
العبور، وحتى بس�بب الغياب اعتبارا من السنة الدراسية 
2009- 2010 صع�ودا، ع�ىل ان تكون مبارشتهم للس�نة 
الدراسية القادمة 2019-2020«.وتابع »استثنت الوزارة 

الطلبة املرقنة قيودهم بسبب الغش والتزوير والعقوبات 
االنضباطي�ة، وكذل�ك املرقن�ة قيودهم بناء ع�ىل طلبهم 
امللتحقن يف الدراستن املسائية واالهلية والوقفن الشيعي 
والسني والتعليم الحكومي الخاص الصباحي والدارسن 
خ�ارج العراق، باإلضاف�ة اىل املقبولن يف كليات او معاهد 
ذات الحدود الدنيا«.وبن انه »سيتم تشكيل لجنة برئاسة 
معاون العميد للشؤون العلمية واالدارية وعضوية كل من 
معاون العميد لش�ؤون املراكز الدراسية ومدير التسجيل 

تتوىل تنفيذ القرار وفقا للضوابط والتعليمات الجديدة .

حمافظ واسط يعلن توفر » 100« درجة وظيفية عىل مالك الكهرباء يف املحافظة

التعليم حتدد أجور الدراسات املسائية للعام الدرايس اجلديد

الرتبية تسمح للطلبة املرقنة قيودهم بالعودة للدراسة يف الكلية الرتبوية املفتوحة

حمافظ البرصة يبحث مع وزير املوارد املائية 
كري اهنر ايب اخلصيب وشط العرب

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلن محاف�ظ البرصة اس�عد عبد االمر 
العيدان�ي ع�ن االتف�اق مع وزي�ر املوارد 
املائية جمال العاديل عىل التوجيه بالقيام 
باعمال كري انه�ر قضائي ابي الخصيب 

وشط العرب .
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان صحف�ي صدر 
ع�ن مكتب�ه االعالم�ي الخ�اص وتلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة كم�ه، أنه 
خ�الل لقاءه وزي�ر امل�وارد املائية جمال 
الع�اديل يف العاصمة العراقي�ة بغداد »تم 
االتف�اق م�ع الع�اديل ع�ىل توجي�ه مدير 
بالقي�ام  الب�رصة  محافظ�ة  يف  الك�ري 
باعمال كري انه�ر قضائي ابي الخصيب 

وشط العرب«.
واش�ار محاف�ظ الب�رصة اىل ان »اعمال 
كري قضائي ش�ط العرب وابي الخصيب 
سيكون مهم الغلب االرايض الزراعي التي 

تحتاج اىل كميات كبرة من املياه .

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اس�تقبل محاف�ظ بغداد ف�الح الجزائ�ري يف مكتبه 
وبح�ث  ماكس�يموف  ماكس�يم  ال�رويس  الس�فر 
الجانب�ان تعزيز العالق�ات الثنائية ودعوة الرشكات 
الروس�ية الرصينة لالس�تثمار وتنفيذ املش�اريع يف 
العاصمة« .وقال الجزائري يف بيان ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، ان » محافظ�ة بغداد لديها مس�اع جادة 
للتع�اون مع ال�رشكات االجنبية الرصينة لالس�هام 
بعملي�ة االعمار وتنفيذ املش�اريع االس�رتاتيجية يف 
مختل�ف القطاعات«، مؤك�دا »رغب�ة الجانبان عىل 
نق�ل التجرب�ة العلمي�ة والتطور الحاص�ل يف مجال 
االعم�ار والتكنلوجي�ة الحديث�ة لالس�هام يف تنفيذ 
مش�اريع البن�ى التحتي�ة والخدم�ات يف العاصم�ة 
».وش�دد الجزائري » ع�ىل رضورة مش�اركة الدول 
املتط�ورة وم�ن لديهم الرغب�ة يف العم�ل بالعاصمة 
بمج�االت االس�تثمار وتنفي�ذ املش�اريع بمختل�ف 
اش�كالها »، مؤكدا »اهمية اس�تمرار التعاون مابن 
تلك البلدان وتعزيز العالقات الثنائية وان تكون هناك 
خطوات ملموس�ة يف مختل�ف االصعدة«.من جانبه 

وجه السفر الرويس ماكس�يم ماكسيموف دعوة » 
لزيارة روس�يا من اجل االطالع عىل التطور الحاصل 
يف مختل�ف املج�االت اىل جانب اط�الع وفد املحافظة 
عىل عمل املكاتب االستش�ارية والكفاءات والخرات 

العلمية وعمل الرشكات«، مبديا »استعداد حكومته 
ملس�اعدة العراق والعاصمة يف تطوير البنى التحتية 
ومج�االت اخ�رى وتش�جيع الس�فارات الروس�ية 

والوزارات للتعاون الكبر لتحقيق الغاية املنشودة .

حمافظ بغداد يستقبل السفري الرويس ويدعو الرشكات 
االجنبية الرصينة لالستثامر وتنفيذ املشاريع

    المستقبل العراقي / غازي مزهر الميالي

انتجت  مشاريع فروج اللحم العاملة يف محافظة كربالء املقدسة 
اكثر من مليون و)969( كغم من لحوم الدجاج املحي تم تسويقها 
اىل االس�واق يف املحافظة لس�د حاجة املواطنن و املستهلكن من 

اللحوم البيضاء ».
كما استطاعت مشاريع فروج اللحم العاملة يف املحافظة والبالغ 
عده�ا )53( مرشوع�اً م�ن تس�ويق )1,158,803( دجاجة حية 
بلغ�ت اوزانه�ا اكثر من ملي�ون كغم تم تس�ويقها اىل االس�واق 

املحلية« .
واوضح مدير الزراعة يف املحافظة ان »كربالء املقدسة واحدة من 
اه�م املحافظات املنتج�ة للحوم البيضاء بما لديها من مش�اريع 
كبرة منترشة يف عموم املحافظة تس�اهم مساهمة فعالة يف سد 

جزء كبر من حاجة السوق املحلية ».
يذكر ان وزارة الزراعة مس�تمرة بتقدي�م مختلف الخدمات ملربي 
الدواجن م�ن خالل الف�رق البيطرية اضاف�ة اىل توفر العالجات 
واالرشاف ع�ىل حق�ول تربية الدواج�ن وتقديم االعالف باس�عار 
مدعوم�ة وغرها من الخدمات التي تس�هم بزيادة االنتاج املحي 

من اللحوم البيضاء .

    بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت وزارة االعم�ار واالس�كان والبلديات العام�ة عر رشكة 
حموراب�ي العام�ة وب�ارشاف دائ�رة الط�رق والجس�ور باعمال 
م�رشوع صيان�ة طريق )كوت- بغ�داد( ملمري الذه�اب واالياب، 

وبكلفة بلغت نحو ملياري دينار«.
وذك�ر بي�ان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ، إن 
»هن�اك ثالث مراحل س�تتم لصيانة الطريق حي�ث تمت املبارشة 
بأعم�ال املرحلة االوىل م�ن الصيانة بط�ول 30كم،والذي يتضمن 
قش�ط مناط�ق التم�وج والتخ�دد الحاصل�ة بطبق�ة االس�فلت 
واالكساء بعد ذلك بطبقة اس�فلتية ومعالجة الحفر والتشققات 

وغرها من االعمال.

    النجف / المستقبل العراقي

اكد محافظ النجف لؤي اليارسي عىل »ان الفرتة املقبلة ستش�هد 
االعالن عن درجات وظيفية يف املحافظة«.

وافاد بيان ملكتبه االعالمي تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه 
، ان » الي�ارسي يعلن البناء النجف الك�رام عزم الحكومة املحلية 
التحضر العالن التعينات لحركة املالك لسنة 2018 ملديرية تربية 
محافظ�ة النجف االرشف خالل الفرتة املقبلة من اجل توفر اكر 

فرص عمل للخريجن من ابناء مدينتنا املقدسة«.
ودعا البيان اىل  ترقب التعليمات الحقا.

    بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة املواطنن من وجود 
صفح�ة وهمية يف موقع التواصل االجتماعي الفيس�بوك باس�م 
وزارة العم�ل تقوم بن�رش اخبار ومعلومات مفرك�ة عن الوزارة 

ودوائرها«.
ودع�ت ال�وزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
»املواطنن اىل عدم التصديق باالخبار التي تتداولها تلك الصفحة، 
واعتماده�ا فق�ط م�ن املص�ادر الرس�مية ع�ر موقع ال�وزارة 
االلكرتون�ي www.molsa.gov.iq وصفحة الوزارة الرس�مية عىل 

الفيسبوك )وزارة العمل والشؤون االجتماعية(.

تسويق اكثر من مليون كغم 
من حلوم الدجاج املحيل يف كربالء

االعامر تعلن املبارشة بصيانة 
طريق كوت- بغداد

حمافظ النجف يؤكد اإلعالن عن درجات 
وظيفية ضمن حركة املالك قريبًا

وزارة العمل حتذر من صفحات 
ومهية باسمها
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اعالن تربية النجف
اعالن

مناقصة عامة لتجهيز اثاث معدين وخشبي
تعلن محافظة النجف االرشف /املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف االرشف /شعبة العقود عن اعالن مناقصة الخاصة )تجهيز مناقصة عدد1/ تجهيز /2019( الخاصة 
)فقرات تجهيز اثاث معدني وخش�بي ( بالكلفة التخمينية ضمن مش�اريع املوازنة الجارية لعام 2019 )فقرة تجهيز اثاث معدني وخش�بي( )واملدرجة  بالجدول ادناه (  فعىل 
الراغبني باالش�رتاك فيها  من اصحاب رشكات التجهيز اتحاد الغرف التجارية العراقية / غرفة تجارة النجف االرشف التي ال تقل عن  درجة التصنيف )االوىل ( مراجعة املديرية 
العامة للرتبية يف محافظة النجف االرشف � مقابل حي االمري لغرض رشاء مستندات املناقصة )املناقصات(  لقاء مبلغ قدره ) 100,000( فقط )مائة الف ( دينار عراقي ال غريه 
غري قابل للرد )عن كل مناقصة (  وتقديم التأمينات االولية بنس�بة )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية بش�كل خطاب ضمان او صك مصدق نافذ ملدة )120(  مائة وعرشون يوما 
بحيث تحفظ املستندات واملستمسكات الخاصة بكل مناقصة داخل غالف مغلق ومختوم يكتب عليه اسم ورقم املناقصة واسم الرشكة الراغب باالشرتاك بشكل واضح وتوضع 
يف صن�دوق العط�اءات لدى مقرر لجنة فتح العطاءات يف ش�عبة العقود يف هذه املديرية واخر موعد لتقديم العطاءات يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا  من يوم )االربعاء( املصادف 

2019/9/18 )وال يقبل اي عطاء بعد هذا التوقيت( 
املستمسكات املطلوبة :

1 � شهادة تأسيس الرشكة عند تقديم العطاء مصادقتها من الجهات املعنية .
2 �  هوي�ة تصني�ف رشكات املقاوالت االنش�ائية او هويات املقاولني  التي ال تقل عن الدرجة )الس�ابعة( والصادرة من وزارة التخطيط نافذة عن�د تقديم العطاء حتما )الهوية 

االصلية مع نسخة مصورة( يتم اعادتها بعد فتح العطاء وهوية غرفة تجارة نافذة.
3  � الهوية الرضيبية ) الهوية االصلية مع نسخة مصورة(  يتم اعادتها بعد فتح العطاء.

4 � املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض للرشكة او صاحب املكتب  )هوية االحوال املدنية � شهادة الجنسية � بطاقة السكن( او )البطاقة املوحدة( .
5 �  قائمة باالعمال املماثلة  عدد )1(  ويعتمد يف ذلك عىل الكتب الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية التي تؤيد القيام باالعمال املحالة او املنجزة كل حسب حالته . 
6 �  تقديم كتاب براءة الذمة )نسخة اصلية ( صادر من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل املديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف االرشف  ونافذ عند تقديم العطاء .

7 � تقدي�م التأمين�ات االولي�ة بمبلغ )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية عىل ش�كل خطاب ضمان او صك مصدق معنون اىل  محافظة النج�ف االرشف / املديرية العامة للرتبية يف 
محافظة النجف االرشف .

8 � تقديم الحس�ابات الختامية الخر س�نتني مصدقة حس�ب االصول تظهر الكفاءة املالية ومقدار االرباح املتحققة من االعمال الس�ابقة للرشكة  بالنس�بة لرشكات املقاوالت 
واملقاولني )واذا كان للرشكات اعمال منفذة يف الس�نوات التي تس�بق االزمة املالية فقط )عىل اعتبار ان ش�هر حزيران من عام 2014 هو تاريخ بدء االزمة املالية فعليها تقديم 

حساباتها الختامية الرابحة الخر سنتني والتي تسبق عام 2014 (.
9 � تقديم ما يؤيد الكفاءة بالتنفيذ مع بيان مؤهالت الجهاز الفني .

10 � تقديم طريقة ومنهاج تقدم العمل االويل .
11 � وصل الرشاء  )النسخة االصلية( .

12 � االيراد السنوي .
13 �تقديم ما يثبت امتالكه الس�يولة النقدية البالغة ) 30%( من الكفة التخمينية بتقديم كش�ف مصدق من مرصف معتمد يبني حركة التدفق املايل باملبلغ املطلوب وبما يعادل 

تغطية )ثلث املدة التعاقدية(

املالحظات :
1 � تك�ون االس�عار بامل�داد رقما وكتابة ويرفض العط�اء اذا كان خالف ذلك ، وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش�طب  واي تصحيح يجب ان يقرتن بتوقيع مقدم 

العطاء وختم الرشكة.
2 � الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .

3 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن .
4 � يستبعد عطاء الرشكة غري الكفوء من خالل التجربة مع املديرية .

5 �  س�يعقد مؤتمر فني لالجابة عىل استفس�ارات الرشكات يوم )االربعاء ( املصادف 2019/9/11 الس�اعة العارشة صباحا يف بناية ملحق املديرية العامة للرتبية يف محافظة 
النجف االرشف / غرفة شعبة العقود .

6 � تفت�ح العط�اءات يف ي�وم الغلق الس�اعة  الثانية عرش ظهرا من يوم )االربعاء( املص�ادف 2019/9/18 او اليوم الذي يليه يف بناية املديري�ة العامة للرتبية يف محافظة النجف 
االرشف وبحضور من يرغب من املناقصني او من يمثلهم قانونا .

7 � مدة نفاذ العطاء املقدم ) 90( تسعون يوما من تاريخ فتح العطاءات .
8 � للدائرة الحق يف الغاء املناقصة دون تعويض املناقصني ولهم الحق فقط يف استعادة مبلغ وصل الرشاء

9 �  يكون صاحب الرشكة هو املسؤول عن اوراق العطاء املقدم وال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود املناقصة .
10 � يتم ختم كافة صفحات العطاء من قبل الرشكة مع توقيع املدير املفوض.

11 � يكون اخر موعد لرشاء املناقصة لغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم فتحها.
12 � رضورة االلتزام بتعليمات مقدمي العطاءات التي توجد يف مستندات املناقصة حتما.

13 � يرفض العطاء غري املستويف لرشوط املناقصة.
14 � يف حالة مصادفة يوم غلق املناقصات عطلة رسمية او محلية فيتم غلق املناقصات اىل اليوم الذي يليه .

15 � سيتم استبعاد العطاء يف حالة عدم االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها مما يقتيض ذلك عند التقديم.
العنوان : محافظة النجف االرشف/ الشارع العام : نجف � كوفة / مقابل حي االمري
الربيد االلكرتوني للمديرية العامة للرتبية يف محافظة النجف االرشف /شعبة العقود:

al.najaf.directorate.cd@gmail.com
لالستفسار االتصال عىل  الرقم : 07812849333

جدول املناقصة بتجهيز االثاث املعدني والخشبي ملدارس تربية النجف االرشف

مدة التجهيز الكلفة التخمينية  اسم المناقصة رقم المناقصة ت

45 يوم 2,138,000,000 تجهيز اثاث معدني وخشبي لمدارس محافظة النجف االشرف  1/تجهيز/2019 1

فقط مليارين ومائة وثمان وثالثون مليون دينار عراقي المجموع الكلي/

مدة 
التجهيز نسبة التأمينات االولية )%1(  الكلفة التخمينية  درجة التصنيف المطلوبة الموقع التخميني اسم المناقصة رقم المناقصة ت

45 يوم 21,380,000 فقط احدى وعشرون 
مليون وثالثمائة وثمانون الف دينار

2,138,000,000 فقط 
مليارين ومائة وثمانية 
وثالثون مليون دينار 

هوية غرفة تجارة /اولى 

هوية تصنيف الشركات والمقاولين /الدرجة السابعة 

مخازن اثاث 

تجهيزات تربية النجف 
االشرف/ الحي الصناعي

تجهيز اثاث معدني 
وخشبي )طخم قنفات(  1/تجهيز/2019 1

د.عادل ناجح عباس البصييص
املدير العام
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          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcements for Tender No: 058-SC-19 
Provision of provide EPCC service for the Ahdeb unloading station  

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  
 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under 

the laws of Hong Kong, with its branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, 
Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part, hereby gladly invite 
you to tender Provision of Modified Container for EBS oilfield. 

 
Tender Title: Provision of provide EPCC service for the Ahdeb unloading station 
Tender No.: 058-SC-19 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for first time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with 
EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED\ C&P Dept, starting from this announcement date, to get the 
bidding documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase 
Request. 
 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek a qualified contractor to provide EPCC service for the 
Ahdeb unloading station. 
 
Part Two:  
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents before 4:00 PM of 17th September 2019 at Nahrawan S2 Camp. 
 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which 
sealed separately before 4:00 PM of 19th September 2019 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company 
Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above.  
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that 
can be read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes 
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender 
number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the 
project, please inform the C&P Dept. before the date of 17th July 2019 by Email to 
wuchenshen@ebspetroleum.com/wangshaoyu@ebspetroleum.com/ baoxiaofang@ebspetroleum.com / 
cp@ebspetroleum.com, for the purpose of swift answering before the bidding date. 

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 

وزارة النقل
الرشكة اعالمة الدارة النقل اخلاص

القسم : قسم االمالك والعقارات
اعالن رقم )11827(

تعلن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري املش�يدات املدرجة 
ادناه يف محافظة )بغداد( يف اليوم )الثالثني( تبدأ اعتبارا من تاريخ اليوم التايل لنرش االعالن 
وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013 املعدل والرشوط التي يمكن 
الحص�ول عليه�ا من قس�م الرشكة اعاله لق�اء مبل�غ )5000( دينار غري قابل�ة للرد فعىل 
الراغبني الحضور يف الساعة العارشة يف مقر الرشكة اعاله وان يقدم املزايد كتاب يؤيد براءة 
ذمت�ه من الرضيبة معنون اىل )الرشكة اعالم�ة الدارة النقل الخاص( وهوية االحوال املدنية 
وش�هادة الجنس�ية او البطاقة الوطنية املوحدة وبطاقة السكن )النس�خة االصلية( ودفع 
التأمين�ات القانونية البالغة 20% مرضوبا يف عدد س�نني العقد بصك مصدق وكذلك يتحمل 
من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% كذلك يتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد سنني 

العقد علما اذا صادف موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل

العدد : 11827
التاريخ : 2019/9/1

كريم هاشم حسني اجلابري
املدير العام /وكالة
رئيس جملس االدارة

المالحظات التأمينات اسم العقار ت
لكل محل  440,000 الف دينار محل رقم )2( مرأب االمة 1

491,000الف دينار محل رقم )29( مرأب االمة 2
157,300 الف دينار محل رقم )12( مرأب االمة 3
744,000 الف دينار  كشك مستحدث رقم )1( مرأب الواسطي 4
747,000 الف دينار  كشك مستحدث رقم )2( مرأب الواسطي 5

1,104,000 مليون دينار اكشاك مستحدثة رقم )4/3( مرأب الواسطي 6
2,117,000 مليون دينار دورة مياة )3( مرأب الواسطي 7

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزايدة العلني�ة لتأجري االمالك   املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )س�نة واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لسنة 2013   فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة 
او اللجنة خالل )15( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل 
املزاي�دة يح�ق لهم دفع مبلغ ال يقل ع�ن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة 
اس�تنادا اىل م�ا جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب الس�يد املحافظ املرق�م )30( يف 2016/1/3 
وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )15( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان 
)بلدي�ة الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف الي�وم 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 والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظ�ة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرق�م 10881 يف 2014/9/28 يلزم 
اصح�اب الح�رف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخ�ول باملزايدة عىل 

االمالك التي تؤجر لهم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة / 1836

التاريخ : 2019/7/21
اىل املدعو/ نجيه جاسم خزعل عيل

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة جاسم خزعل عيل طلبا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو ) 
نجي�ه جاس�م خزعل عيل( ق�ررت املحكم�ة تبليغك يف 
الصح�ف املحلية فعليك الحض�ور امامها خالل عرشة 
اي�ام من تاري�خ نرش االع�الن  وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

عامر طعمة الحار 
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخرض
العدد : بال

التاريخ :2019/9/2
اىل / املفقود )نايف جرب دريول(

اعالن
قدم�ت زوجتك املدعوة ) دالل حصيب س�وادي ( طلب 
اس�تحصال حج�ة وصاي�ة مؤقت�ة اىل ه�ذه املحكمة 
بتاري�خ 2019/8/7 تطلب فيه نصبه�ا وصية مؤقتة 
ع�ىل اوالدك القارصين كل من )مريم ويوس�ف وزينب 
وه�دى وعب�د الله( لغ�رض مراجعة الدوائر الرس�مية 
ودائ�رة الرعاي�ة االجتماعي�ة ولكون�ك مجه�ول محل 
االقام�ة فقد تقرر تبليغك اعالنا وبصحيفتني محليتني 
ويف حال�ة تبلغك عليك مراجعة هذه املحكمة خالل 30 
يوم�ا وع�ىل وعىل كل م�ن لديه معلومات ع�ن املفقود 
مراجعة هذه املحكمة خالل 30 يوما من تاريخ النرش 
وبخالفه س�وف تميض املحكمة باالجراءات القانونية 

واصدار الحجة وفقا للقانون 
القايض

ماجد شهيد اليارسي

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى /قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن

ق�دم املواط�ن ) عايد حس�ني صال�ح( طلب�ا اىل هذه 
املديرية يطلب فيه تبديل اللقب وجعله ) الشمري( بدال 
م�ن )الخنزير( وعمال باحكام امل�ادة )22(  من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 املعدل تقرر نرش 
الطل�ب باح�دى الصحف املحلي�ة فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل فرتة خمس�ة عرشة يوما 
من تاريخ النرش وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب 

االصول
اللواء

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة / وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى : 2417/ج/2019
التاريخ : 2019/8/29

اعالن
اىل املتهم الهارب / عيل فخري فرحان محمود

بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض 
ولكونك مته�م يف القضية املرقمة 2417/جنح/2019  
وف�ق احكام امل�ادة )331( عقوبات فق�د تقرر تبليغك 
باالع�الن ع�ن طري�ق صحيفت�ني محليت�ني للحضور 
ام�ام هذه املحكمة يف يوم 2019/9/30 ويف حال عدم 
حضورك س�وف تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب 

االصول
القايض

جمال فاضل خلف
���������������������������������������������

فقدان وثيقة
فق�دت من�ي الوثيق�ة املرقم�ة 00078243 واملؤرخه 
يف 2019/8/4 الص�ادرة م�ن اعدادي�ة الرميثة للبنات 
املعنونة اىل مديرية خزينة املثنى بأس�م )علياء حسني 

مزهر(  من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى : 2418/ج/2019

التاريخ : 2019/8/29
اعالن

اىل املتهم الهارب / حسني اياد عسكر معيوف
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض 
ولكونك مته�م يف القضية املرقمة 2418/جنح/2019  
م وف�ق احكام املادة )331( عقوبات فقد تقرر تبليغك 
باالع�الن عن طريق صحيفتني محليتني للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 2019/9/30 ويف ح�ال ع�دم 
حضورك س�وف تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب 

االصول
القايض

جمال فاضل خلف
���������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 15/10
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 46 عباسية 

الجنس دار
النوع ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة : 300م2
املش�تمالت : اس�تقبال وكليدور وصالة كب�رية ومطبخ وثالث 

غرف نوم وصحيات 
املزروعات او املغروسات 

واردات املبيع السنوية 
الشاغل : رياض كاني بزون

مقدار املبيع : 60000000 ستون مليون دينار
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الكوفة باملزاي�دة العلنية 
العق�ار املوص�وف اع�اله العائ�د للراه�ن رياض كان�ي بزون 
لق�اء طل�ب الدائن املرته�ن امل�رف الزراعي / نج�ف البالغ 
)20300750( دين�ارا فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة 
ه�ذه الدائرة خالل 15 يوم اعتبارا من اليوم التايل  لتاريخ نرش 
هذا االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة 
مرفي�ة ال تقل عن 10% م�ن القيمة املق�درة للمبيع البالغة 
)   ( دين�ارا وان املزاي�دة س�تجري يف الس�اعة )12( ظهرا  من 

اليوم االخري
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

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 
السيارات 

1

حي ميسان 
/الوفاء 200م2

827/7ـ830/10ـ831/11ـ12/
832ـ834/14ـ835/15ـ836/17
ـ838/18ـ840/20ـ841/21ـ22/
842ـ843/23ـ844/24ـ845/25ـ

850/30ـ851/31ـ852/32ـ853/33
ـ854/34ـ858/38ـ862/42ـ863/43ـ

864/44ـ865/45ـ866/46ـ867/47ـ868/48ـ
870/50ـ871/51ـ872/52ـ874/54

سكالت لبيع المواد 
االنشائية 2

العدد /165
التاريخ 2019/9/1

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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افرتاضات خاطئة وغري صحية بعادات النوم
ل�دى الكثري من�ا مفاهيم ح�ول النوم ال 
أس�اس لها يف الواقع، وق�د تكون ضارة 
بصحتنا، وفقاً لدراس�ة ُن�رت يف كلية 

الطب بجامعة نيويورك.
ونظر الباحثون يف 8000 موقع الكتشاف 
ما كنا نعتقد أننا نعرفه عن عادات النوم 
الصحية، وقاموا بتقديم هذه املعتقدات 
لفريق من خرباء ط�ب النوم. وقد قاموا 
بعد ذلك بتحديد ما يعترب خرافات منها، 
ثم قاموا برتتيبها بحسب درجة أهميتها 

للصحة.
وفيما ي�ي 9 افرتاضات خاطئ�ة للغاية 
وغري صحية نطبقها غالباً بشأن النوم:

يحتاج البالغون إىل 5 ساعات أو أقل من 

النوم يومياً
وقال جرياردان جان لوي، أستاذ يف قسم 
صح�ة الس�كان: »اتض�ح أن الكثري من 
الن�اس يش�عرون أن النوم مل�دة أقل من 
خمس س�اعات يف الليلة ه�و أمر كاف، 
وه�ذه من أكثر الفرضي�ات التي وجدنا 

إشكالية فيها.«
وم�ن املف�رتض أن يحص�ل األش�خاص 
عىل فرتة ت�رتاوح بني 7 إىل 10 س�اعات 
من النوم كل ليلة، لكن املراكز األمريكية 
ملكافحة األم�راض والوقاية منها، تقول 
إن ثلث األمريكيني ينامون أقل من سبع 
ساعات يف الليلة. ووفقاً إلحصاءات يوم 
الن�وم العامل�ي، فإن الحرم�ان من النوم 

يهّدد صحة ما يصل إىل 45٪ من س�كان 
العالم.

وقالت ريبيكا روبينز، املحققة الرئيسية 
يف هذه الدراسة: »لدينا أدلة كثرية ُتظهر 
أن النوم 5 س�اعات يف الليلة أو أقل، يزيد 
من خطر إصابتك بعواقب صحية ضارة، 
بم�ا يف ذل�ك أم�راض القل�ب، واألوعي�ة 

الدموية، والوفاة املبكرة.«
من الجيد أن تغف�و »يف أي مكان ويف أي 

وقت«
وأوض�ح الخرباء أن الن�وم بمجرد تحرك 
الس�يارة، والقط�ار، أو الطائ�رة لي�س 
عالمة عىل أن الش�خص يشعر بالراحة. 

وبالواقع، األمر عكس ذلك.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

طبق اليوم

املقادير
x 5 كوب مرق الدجاج
x 3 معلقة كبرية زبدة

x ½ 1 كوب أرز عادى )أو أرز أوربوريو(
x 1 كوب بسلة )سوتية(
x 1 كوب جبنة بارميزان

x 1 رشة فلفل اسود مطحون
x 1 رشة ملح

½ x كوب عصري )تفاح بدون سكر(
الخطوات:

ىف طبق فرن نضع األرز وأربعة أكواب من املرق ثم يغطى جيدا بورق الفويل.
ثم نضعة ىف الفرن عند درجة حرارة 180 ملدة 40 دقيقة.

عند إمتصاص األرز للسائل ويصبح نصف سوا نضيف الكوب املتبقى من املرق 
وعصري التفاح والبارميزان والزب�د ونتبل بامللح والفلفل ثم نقلب جيدا وبقوة 

ملدة خمس دقائق عىل النار حتى يصبح األرز كريمى.
ثم نضيف البسلة ونقلب ملدة دقيقة ثم يرفع من عىل النار يقدم ساخنا بالهنا 

والشفا.

ريزوتو بارميزان

حرك عود الثقاب

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

اعادة اعالن مناقصات
تعل�ن الركة العامة النت�اج الطاقة الكهربائية يف املنطقة الجنوبية احدى تش�كيالت 
وزارة الكهرباء  عن اعادة اعالن املناقصة  كما يف الجدول ادناه وذلك حس�ب الروط 
واملواصفات الفنية التي يمكن الحصول عليها من مقر املديرية العامة / قسم الشؤون 

التجارية الكائن يف محافظة البرصة / تقاطع الطويسة
فع�ىل اصحاب ال�ركات واملكاتب االختصاصية املس�جلني بصورة رس�مية الراغبني 
باملش�اركة تقديم عطائهم حس�ب الوثائق القياس�ية ويوضع العط�اء يف ظرف واحد 
مخت�وم ومؤرش عليه رقم املناقصة وعنوانها واس�م الركة والعنوان الكامل مع ذكر 
الربيد االلكرتوني عىل ان تكتب محتويات كل االغلفة وان يكون العطاء مطبوع وليس 
كتاب�ة يد ويكون ش�امال التأمينات االولية عىل ش�كل صك مص�دق او خطاب ضمان 
ص�ادر م�ن مرصف عراقي معتمد بمبل�غ قدره ) 5,013,000( فقط خمس�ة  ماليني 
وثالثة عر الف دينار عراقي   عىل ان تستكمل اىل )5٪( عند االحالة وقبل توقيع العقد 
وس�وف يهمل العطاء غري املس�تويف للروط ولن يتم استالم اي عطاء بعد تاريخ غلق 
املناقصة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نر االعالن 

علما  بان املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني  لوزارة الكهرباء 

www.moelc.gov.iq
ولالجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني 

12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq

محكمة بداءة بلدروز
العدد/247/ب/2019

م/ اعالن بيع عقار
عطفا عىل الحكم الصادر من محكمة بداءة 

بلد روز  بالعدد 247/ب/2019
واملؤرخ 2019/6/30  املتضمن ازالة شيوع 
مرحب�ا    17 مقاطع�ة   1556/11 العق�ار 
الواقع يف  قضاء  بلدروز قرب  مدرس�ة بالل 
الصال�ح االبتدائي�ة املوص�وف ادن�اه  تقرر 
وضعهباملزايدةالعلني�ة  مل�دة ثالث�ني   يوم�ا 
اعتب�ارا من اليوم التايل  للنر فعىل الراغبني 
بال�راء مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة يف تم�ام 
الس�اعة الثاني�ة ع�ر ظهرا مس�تصحبني 
معه�م التامينات القانوني�ة وقدره10٪ من 
القيمة املقدرة والبالغة) 62000000( اثنان 
وستون  مليون دينار الغريها ان لم يكن من 
الركاء وعند انتهاء املدة املذكورة  ستجري 
االحال�ة القطعية وفق االص�ول واذا صادف  
يوم االحالة عطلة رس�مية  فس�يكون اليوم 
ال�ذي  يليه موعدا  لذلك وعىل املش�رتي جلب 

شهادة الجنسية وهوية االحوال املدنية
القايض

صالح سعد محفوظ
االوصاف

الدار بناء  قديم  يحتوي عىل غرفة اس�تقبال 
5يف4 يف  مقدم�ة ال�دار  ويحت�وي كذلك عىل 
غرفت�ني يف الداخ�ل  امامه�ن ه�ول مغل�ق 
ويحتوي ع�ىل مرافق  صحي�ة خارجية وان 

حالة البناء  متوسطة
القيم�ة املق�درة ه�ي اثنان وس�تون مليون  

دينار  الغريها

��������������������������������

تنويه
املنش�ور  االع�الن  اىل  اش�ارة  
يف  صحيف�ة  املس�تقبل  الع�دد 
1972يف  2019/8/29 ور  اسم 

القايض 
قحط�ان خل�ف عدن�ان  خط�ا  
والصحي�ح ه�و قحط�ان خلف  
خالد باعالن  لجنة تثبيت امللكية   

/ منديل املرقم 4
��������������������������������

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
رقم الدعوى: 3701/ش/2019 

التاريخ: 2019/8/19
اعالن 

اىل املدعى عليه / نايف ياسني سلمان  
اقام�ت املدعي�ة / زهراء عب�ادي كريم 
3701/ش/2019  املرقم�ة  الدع�وى 
ضدك تطلب فيها الحكم بالتفريق. وقد 
لوح�ظ من ال�رح الوارد م�ن املجلس 
البلدي ملنطقة حي االنتصار إنك مرتحل 

اىل جهة مجهولة وغري معلومة. 
علي�ه تق�رر تبليغك اعالن�اً بصحيفتني 
محليتني يوميت�ني بالحضور امام هذه 
 2019/9/18 ي�وم  صب�اح  املحكم�ة 
وعند عدم حضورك او من يمثلك قانوناً 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً وفق 

القانون. 
القايض / وس�ام عبدالحس�ن عي

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

دائرة التنفيذ الكرخ 
مذكرة االخبار بالتنفيذ 

رقم االضبارة : 456 / 2019 
طال�ب التنفي�ذ : معايل عم�اد محمد / 

عنوانه الصالحية م 632 ز 25 د 10 .
املنف�ذ علي�ه : احم�د محم�د نعمان / 

عنوانه الريموك م 612 ز 22 د 28 .
بناءا عىل طلب التنفيذ املوقع من طالب 
التنفي�ذ بخص�وص نفق�ة اس�تنادا اىل 
الحكم الصادر املحرر املنفذ قرار محكمة 
اح�وال الكرخ 228 / ش / 2019 يف 14 
/ 4 / 2019 علي�ه نطلب اليكم انفاذه 
رضاءا خالل مدة س�بعة اي�ام تبدا من 
الي�وم التايل للتبليغ وبعكس�ه س�تقوم 
اجراءات التنفيذ الج�ربي وفق القانون 

الستيفاء الدين. 
املنفذ العدل 

مي زهري 
مالحظات املنفذ عليه : 

نفق�ة ماضية م�ن تاريخ ال�رتك 18 / 
8 / 2018 ت�م االنتق�ال اىل عنوان املراد 
تبليغ�ه وتب�ني ان الدار تش�غل من قبل 
املدع�و احم�د ح�ازم محم�د / معه�د 
الكندي ل�دروس التقوية وعليه رشحت 
ذلك وملجهولية محل اقامته تعذر علينا 

التبليغ . 
��������������������������������

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من املعهد 
الطبي / تقنيات التمريض باسم 
/ اري�ج عبد الكاظم امني محمد 
– فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخي االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2019/472

مقتبس حكم غيابي
1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي االوىل املنطقة الخامسة

2 � اسم املتهم الغائب : الرطي محمد عامر احمد خليفة الدليمي
3 � رقم الدعوى : 2019/472

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2016/10/9
5 � تاريخ الحكم : 2019/6/25

6 � املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل
7 � املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة 

8 � خالصة الحكم : الحبس الشديد ملدة )خمس سنوات( وفق احكام املادة )5( من ق ع 
د رقم 14 لس�نة 2008 وبداللة املواد  61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 

وذلك لغيابه من تاريخ 2016/10/9 ولحد االن 
9 �  طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخي وتنحيه عن الوظيفة نهائيا استنادا الحكام 
املادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل بداللة املادة   89/اوال من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
10 � اعط�اء املوظفني العمومي�ني صالحية القاء القبض عليه اينم�ا وجد لتنفيذالحكم 
الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69/ثانيا 

وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
11 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ رابعا من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008  
12 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )حسني عبد االمري جابر( البالغة )25,000( 
خمس�ة وعري�ن الف دين�ار عراقي ترصف له م�ن خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 / سادس�ا  من ق أ د  رقم 17 
لس�نة 2008 قاب�ال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نفس 

القانون وافهم علنا بتاريخ 2018/6/25
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عي
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل

املنطقة الخامسة
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اىل الركاء 

1 � سالم حسن كريم  2 � جميله عبد صاحب موىس
اقتىض حضوركم اىل صندوق االس�كان العراقي / فرع النجف 
االرشف وذل�ك لتثبي�ت اقراركم باملوافقة ع�ىل قيام رشيككم 
)س�مري حس�ن حس�ني( بالقطعة املرقم�ة )68191/3(حي 

ميسان رقم املقاطعة 4 جزيرة النجف
خ�الل م�دة اقصاها خمس�ة عر ي�وم داخل العراق وش�هر 
خارج العراق من تاريخ نر االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبال

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد : 1973/ج/2019
التاريخ : 2019/8/28

اعالن
اىل املته�م الهارب : عصام لفته دحلوس باني الرساي � يس�كن كوت 

� حي الجوادين الثالثة
بالنظر ملجهولية محل اقامتك بالوقت الحارض لكونك متهم بالقضية 
املرقمة 1973/جنح/2019 وف�ق احكام املادة )415( عقوبات فقد 
تق�رر تبليغك باالعالن عن طريق صحيفت�ني محليتني للحضور امام 
ه�ذه املحكمة يف ي�وم 2019/9/29 ويف حالة عدم الحضور س�وف 

تجري املحاكمة غيابيا بحقك وحسب االصول
القايض

مرتىض كاظم ال شغيدل 

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

 فق�د مني س�ند العقار املرق�م 72387 /2 حي العروبه 
باس�م ) علي�وي عبد زي�د صيهود ( عىل م�ن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار
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اعالن
 إىل الريك ) نزيهه حسن عباس ( توجب عليك الحضور 
اىل مق�ر بلديه النجف لغرض اص�دار اجازه بناء للعقار 
املرق�م 69175 /3 حي امليالد خالل عره ايام وبخالقه 

ستتم االجراءات دون حضورك 
اسم طالب االجازه عي هاني جاسم

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

فقد مني سند العقار املرقم 62760 /3 حي امليالد باسم 
) عي نصيف عيال ( عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار
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فقدان 
فق�د وصل قبض امانات الصادر من بلدية البرصة برقم 
471175 م�ؤرخ 26 / 11 / 2017 بمبلغ ) 000 / 080 
/ 1 ( باس�م / عي حامد عي – فمن يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد : 387/ب/2019

التاريخ 2019/8/22
اعالن

اق�ام املدع�ي / نبي�ل عب�د الوه�اب احمد 
العريف�ان الدع�وى البدائي�ة املرقمة 387/

ب/2019 امام ه�ذه املحكمة بحق املدعى 
عليه�م رئيس ديوان الوقف الس�ني اضافة 
لوظيفت�ه وجماعت�ه والت�ي يطل�ب فيه�ا 
الحك�م بتصفية الوقف الذري للعقار املرقم 
169 مقاطعة 52 محيلة الصكاروة فمن له 
عالقة بالوقف املذك�ور مراجعة املحكمة يف 

موعد املرافعة املوافق 2019/9/8 
القايض

فيصل سلمان العطار
���������������������������������������������������

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من قبل الس�يد ) 
رس�مي عبد مهاوي( الذي يطلب فيه تبديل 
)اللقب( من )الحالة( اىل )الشحماني( خالل 
مده اقصاها خمس�ة عر يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016
اللواء الحقوقي

نشأت ابراهيم شالل
مدي�ر االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 

العامة

فقدات 
فق�دت مني ب�راءة الذمة الص�ادرة من الهيئة 
العامة للرضائب فرع النجف االرشف ذي العدد 
)12092( بتاري�خ 2019/5/30 واملعنونة اىل 
الهيئة العامة للرضائب فرع بابل بأس�م )وليد 
عبد الزه�رة عبد اليمه( فعىل م�ن يعثر عليها 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنح االحرار
العدد 122/ج/2019
التاريخ 2019/8/27
قرار الحكم بالعقوبة

تش�كلت محكمة االحرار يف ي�وم 2019/8/27 م�ن قاضيها 
الس�يد حسام كريم الغريباوي املأذون بالقضاء بأسم الشعب 

واصدرت قرارها االتي :
املشتكي / الحق العام

نائب املدعي العام / خليل مهدي
املدان الهارب / طارق حس�ن حمد عب�اس /وكيلته املحامية 

املنتدبه حميده صالح
القرار :

1 � حكم�ت املحكم�ة عىل امل�دان الهارب طارق حس�ن حمد 
بالحبس البس�يط ملدة سنة واحدة وفق احكام املادة 24/ثالثا 

الشق االول من قانون االسلحة رقم 51 لسنة 2017
2 � اص�دار امر قب�ض بحق املدان اعاله وف�ق املادة 24/ثالثا 
الشق االول من قانون االس�لحة رقم 51 لسنة 2017 واشعار 

قيادة رشطة واسط لغرض تعميمه
3 � مص�ادرة البندقيت�ني املضبوطتني االوىل نوع كالش�نكوف 

اخمص املرقمة 
)LB30321980( عيار 7.62*39 ملم والبندقية االخرى 

نوع كالشنكوف منزوعة االخمص املرقمة 
امل�واد  قس�م  اىل  وارس�الها  مل�م   39*7.62 عي�ار   

)PL83851988(املعادة
واملستهلة يف وزارة الداخلية للترصف بها وفق القانون استنادا 

للمادة 26/ثالثا/ج من قانون االسلحة رقم 51 لسنة 2017
4 � تقدي�ر اتعاب محام�اة للمحامية املنتدب�ة حميده صالح 
مبلغ قدرة عرون الف دينار ترصف له من خزينة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا قابال لالعرتاض والتمييز وصدر اس�تنادا للمادة 

182/أ االصولية وافهم علنا يف 2019/8/27 
القايض

حسام كريم الغريباوي

فقدان 
فقد وص�ل قبض امان�ات صادر م�ن بلدية 
الب�رصة برق�م 471176 م�ؤرخ 26 / 11 / 
2017 بمبل�غ ) 000 / 080 / 1 ( باس�م / 
عي حامد عي – فمن يعثر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار .

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : 3861 / ش1 / 2019 
التاريخ : 1 / 9 / 2019 

املدعى عليه / اثري ستار ابراهيم 
م / تبليغ 

اقام�ت املدعية زوجتك ) هب�ة احمد خليل ( 
الدع�وى الرعية املرقمة اعاله وموضوعها 
طل�ب التفري�ق لهجرك لها اكثر من س�نتني 
ولكونك مجهول محل االقامة وحسب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ يف مرك�ز رشط�ة التحرير 
بالع�دد 11721 يف 28 / 7 / 2019 ومرفق�ة 
اشعار مختار منطقة بعقوبة / التحرير 11 
ق�رر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة صب�اح يوم 
16 / 9 / 2019 ويف حال�ة ع�دم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابا ووفق القانون واالصول .
القايض 

وميض عادل عبد القادر 
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة بعقوبة 

العدد : 1338 / ب3 / 2019 
التاريخ : 28 / 8 / 2019 

اعالن تبليغ غيابي 
اىل املدعى عليها / سعاد محمد سلطان 

اقام عليك املدعي : حازم رس�تم عبد الوهاب 
الدع�وى البدائية املرقمة اع�اله يطلب فيها 
الحك�م باعادة الب�دل البال�غ ثمانية ماليني 
دينار وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ يف ه�ذه املحكم�ة يف 15 / 7 / 2019 
وحسب اشعار مختار منطقة التحرير محلة 
311 واملص�دق م�ن املجلس املح�ي بعقوبة 
تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني عىل موعد املرافع�ة املوافق 12 / 9 
/ 2019 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حال 
ع�دم حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عنك 
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق القانون .
القايض 

شيماء عباس عي 

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

 إىل ال�ركاء ) س�عديه غايل خط�ار و رباب 
مه�دي ع�ي ( توج�ب عليك�م الحض�ور اىل 
مق�ر بلديه النجف لغرض اصدار اجازه بناء 
للعق�ار املرقم 32062 /3 حي للميالد  خالل 
ع�ره ايام وبخالفه س�تتم االجراءات دون 

حضورك  
طالب االجازه اخالص حسني عبد الحسن
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وزارة الداخلية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخي االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2013/1846
مقتبس حكم غيابي

1 � اس�م املحكم�ة : محكمة ق�وى االمن الداخ�ي االوىل املنطقة 
الخامسة

2 � اسم املتهم الغائب : الرطي محمد حسني شاهني سالم
3 � رقم الدعوى : 2013/1846

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2014/5/3
5 � تاريخ الحكم : 2019/8/6

6 � امل�ادة القانوي�ة )5 و12 ( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 
املعدل

7 � املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات
8 � خالصة الحكم :

9 �  ايق�اف االج�راءات القانونية بحقه وقف�ا نهائيا عن التهمة 
املس�ندة الي�ه وفق املادة )12( م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
العت�داءه بال�رضب عىل املش�تكي املفوض عادل ثابت ش�الهي 
بتاري�خ 2012/6/21 ولتن�ازل املش�تكي ع�ن ش�كواه وكافة 
حقوقه املدنية والجزائية حس�ب ما جاء باقواله املدونه من قبل 
هذه املحكمة بتاريخ 2013/9/5 لش�موله بقانون العفو العام 

رقم 27 لسنة 2016 
10 � ع�دم اس�تفادة املته�م من قان�ون العفو الع�ام رقم )19( 
لس�نة 2008 او اي عفو خاص وحس�ب كتاب االدلة الجنائية يف 
مديري�ة رشطة محافظة البرصة  واملنش�ات بالع�دد 12967 يف 

 2018/6/24
11 � ان الجريمة ليس�ت من الجرائم املستثناة حسب نص املادة 

)4( من قانون العفو العام رقم )27( لسنة 2016 
12 � يف ح�ال ارت�كاب املته�م الذي اعف�ي عنه بموج�ب احكام 
ه�ذا القان�ون جناية عمدية خ�الل )خمس س�نوات( من تاريخ 
االعفاء تتخذ بحقه العقوبات التي اعفي منها وتحرك االجراءات 

الجزائية بحقه 
13 � عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 
2016 ع�ن التهمة املس�ندة اليه وفق املادة 5 م�ن ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 كونه غري مطرود من الخدمة حسب ما جاء بكتاب 
دائرته املرقم 2594 يف 2018/2/26 الستمرارية غيابه بعد نفاذ 

قانون العفو اعاله
 14 �  الحبس البس�يط  ملدة )ستة اشهر( وفق احكام املادة )5( 
من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 وبداللة املادة 2/2 من ق ع رقم 
111 لس�نة 1969 املعدل كونه القانون االصل�ح للمتهم وبداللة 
امل�واد   61/اوال و 69/اوال م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 وذلك 

لغيابه من تاريخ 2014/5/3 ولحد االن 
15 �  اخراج�ه م�ن الخدمة يف ق�وى االمن الداخ�ي  وتنحيه عن 
الوظيفة نهائيا اس�تنادا الحكام امل�ادة 42/ثانيا من ق ع د رقم 
14 لسنة 2008 املعدل بداللة املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لسنة 

1969 املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية    
16 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية الق�اء القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذالحكم الص�ادر بحقه والزام املواطنني باالخبار 
عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ 

د رقم 17 لسنة 2008
17 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 

69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
18 � تحديد اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب )جبار عاتي جرب( 
البالغة )25,000( خمس�ة وعرين الف دينار عراقي ترصف له 

من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا ص�ادر باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 60 / 
سادس�ا  من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نف�س القانون وافهم 

علنا بتاريخ 2019/8/6
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عي
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل

املنطقة الخامسة

املهندس 
حممد عبد االمري احللفي

املدير العام

مبلغ 
التندر المالحظات المبلغ التخميني تاريخ الغلق اسم 

المحطة المواد رقم المناقصة ت

 50,000
خمسون 
الف  
دينار

اعادة 
اعالن

167,082,000

مائة وسبعة 
وستون مليون 
واثنان وثمانون 

الف دينار 

2019/9/16 ديزالت 
القرنة

تأجير خطوط 
لنقل منتسبي 

محطة 
ديزالت 
القرنة
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نيامر جيهش بالبكاء بعد هناية املريكاتوجالل حسن: جاهزون حلصد نقاط مواجهة البحرين
             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد جالل حسين حارس وقائد املنتخب 
العراقيي، أنَّ الفرييق، جاهيز ملواجهية 

البحرين، يف افتتياح التصفيات املزدوجة 
آسييا  ملوندييال 2022، وكأس  املؤهلية 

.2023
وقيال حسين، يف ترصيحيات: »املنتخب 

وصل للعاصمية البحرينية املنامة، أمس 
اإلثنن، وبارش تدريباته بشكل مبارش«.

وأشيار »يسيعى املدرب لوضيع الالعبن 
بأجواء املنافسيات والجميع يعلم أهمية 
تصفييات كأس العاليم، وبالتيايل علينا 
أن نكيون عنيد حسين ظين الجماهير 

العراقية«.
وأضياف »الفريقيان يعرفيان بعضهما 
وال يمكين الحكم عىل املبياراة من خالل 
نتيجية نهائيي بطولة غرب آسييا كون 

الظروف تختلف«.
وأوضح »املنتخيب العراقي كان ينقصه 
الالعبون املحرتفون يف بطولة غرب آسيا، 
لكن الحال مختلف تماًما اآلن، فصفوف 
الفريق مكتملة، والبداييات لها أهميتها 
بالنقياط  بغيداد  إىل  للعيودة  ونسيعى 
الثالث«.وأشار إىل أنَّ »املدرب السلوفيني 
رسيتشكو كاتانيتش يملك فكرة واضحة 
عن املنتخب البحريني، ونحن اسيتعددنا 
للمباراة بشيكل جيد، والفريق قادر عىل 

تخطي املباراة األوىل بنجاح«.

             المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، 
عين ردة فعيل الربازييي نيما 
دا سييلفا، نجم باريس سيان 
جرمان، بعد فشل مفاوضات 
عودته إىل برشلونة يف املركاتو 

الصيفي.
»سيبورت«  لصحيفة  ووفًقيا 
اإلسيبانية، فإن أحد مسيؤويل 
اتصيااًل  أجيرى  برشيلونة 
نيميار، صبياح  هاتفًييا ميع 
السيبت املايض، إلبالغه بفشل 

الصفقة.
وأشيارت إىل أن نيميار شيعر 
بالحيزن ثم بدأ يبكي، بسيبب 
عدم قدرته عىل مغادرة سيان 

جرمان يف املوسم الحايل.
وأوضحيت أن الالعيب الربازييي أصييب بمزييج مين 
اإلحبياط والغضب، ألنه كان يعتقد أن النادي الفرنيس 

سيوافق عىل رحيله يف نهاية املركاتو.

ووفًقيا للكثر مين التقارير، فإن نيميار لم يتخل عن 
حليم اللعب مجدًدا بجيوار األرجنتينيي ليونيل مييس، 
ولذلك قرر تأجييل عودته إىل »كامب نو« حتى الصيف 

املقبل.

مصيبة كيليني 
تفيد روجاين

             المستقبل العراقي/ متابعة

انتهيى سيوق االنتقياالت يف إيطاليا، 
بشيكل رسيمي، ليتأكد بقياء دانييي 

روجاني يف صفوف يوفنتوس.
العبيي  أقيرب  أحيد  روجانيي  وكان 
يوفنتيوس للرحييل عن الفرييق، هذا 
الصيف، بعدما فشيل الالعب يف إيجاد 
مكان أسايس بتشكيلة البيانكونري، 
وليم ينجح يف إثبات ذاتيه تحت قيادة 
العدييد من املدربين، أنطونيو كونتي 
واآلن  أليجيري،  وماسييميليانو 

ماوريسيو ساري.
وارتبط الالعب طوال الصيف بالرحيل 
إىل روميا، يف ظل حاجية فريق الذئاب 
لسيد العجيز اليذي تركه كوسيتاس 

مانوالس، املنتقل إىل نابويل.
كميا كان روجاني ضمين اهتمامات 
اإلنجلييزي  يونايتيد  مانشسيرت 
عرضيه  فيميا  الفرنييس،  وموناكيو 
الرييايض  املديير  باراتيتييس،  فابييو 

للبيانكونري، عىل برشلونة.
»مصائب قوم عند قيوم فوائد«.. هي 
املقولة التي تنطبق عىل حالة روجاني، 
اليذي اسيتفاد مين إصابية جورجيو 
كيليني، نجم يوفنتوس، والذي جاءت 

يف توقيت صعب للغاية.
وتعيرض كيليني قبل أييام من نهاية 
سيوق االنتقاالت، لإلصابية بقطع يف 
الربياط الصليبيي، وسييغيب لفيرتة 
تيرتاوح مين 6 إىل 7 أشيهر، ميا دفع 

يوفنتوس لإلبقاء عىل روجاني.
كما ذكر موقع »كالتشييو مركاتو«، 
أن يوفنتيوس كان قد توصيل التفاق 
ميع الثنائي باييرن ميونيخ والالعب 
بواتينج، كي ينضم للبيانكونري ملدة 

موسم واحد عىل سبيل اإلعارة.
وأضاف أن اليويف تراجع عن فكرة ضم 
بواتينيج، حيث رأى النادي اإليطايل أن 
الصفقية غر رضوريية، بعدما فّضل 

اليويف وضع ثقته يف دانيي روجاني.

فريجسون يوجه 
رسالة إىل رونالدو

اربيل يضم الغاين 
مورو

              المستقبل العراقي/ متابعة

أثنى السير أليكس فرجسيون، املدير الفني األسيطوري 
ملانشسيرت يونايتيد، عيىل كريسيتيانو روناليدو، العيب 
العيام  العيب  بجائيزة  األخير  فيوز  عقيب  يوفنتيوس، 

بالربتغال.
وبحسيب صحيفية »مانشسيرت إيفينينيج نييوز«، فيإن 
فرجسيون ظهر يف مقطع فيديو يهنيئ فيه رونالدو عىل 
الجائزة، وقال: تهانينا عىل اإلنجاز العظيم والليلة الرائعة 

يف الربتغال«.
وتابيع: »أنا آسيف ألنني ال أتواجد معيك اآلن، لكنني أعود 
بالذكرييات إىل الخليف وأرى كيف ان صبييا يف عمر الي17 
من عمره أتى ملانشسيرت يونايتد، وكييف يتطور ويتقدم 

كإنسان وريايض رائع«.
وأردف: »أرييد أن أقول لك ولوالدتيك ولجميع أفراد أرستك 
وأطفاليك، أنك تبي بالء حسيًنا، كان مين دواعي رسوري 
أن أعرفيك، وأن أعمل معيك وأرى تقدمك كالعب كرة قدم، 

حًظا موفًقا«. 
وسيبق لروناليدو أن لعب تحيت قيادة فرجسيون عقب 
انضماميه ملانشسيرت يونايتيد يف عيام 2003، قادًميا من 
سبورتنج لشبونة.وتوج كريستيانو، بجائزة أفضل العب 

يف الربتغال للمرة العارشة يف تاريخه.
دي ليخت: األمور ليست سهلة يف يوفنتوس

              المستقبل العراقي/ متابعة

فاز ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس 
ومنتخيب هولندا، بجائيزة العب العام يف 
بيالده، واملقدمة من قبيل صحيفة »دي 

تليجراف« الهولندية.
وقيال دي ليخت، يف ترصيحيات أبرزتها 
صحيفة »الجازيتا ديللو سبورت« عقب 
حصيد الجائيزة: »إنهيا حلم، أنيا فخور 
باألشيخاص الذين سياعدوني عىل مدار 
العيام امليايض، وفخيور بالعائلية التيي 

دعمتني«.
وأضياف: »أنيا اآلن موجيود يف بلد جديد 
وأعيرف أن األميور يف يوفنتوس ليسيت 

سهلة«.
وحيول تطلعاته للفيرتة املقبلية، رصح 
ماتيياس: »هيذه الجائزة هيي دليل عىل 
نشأة جيل جديد للكرة الهولندية. كومان، 
فان بيريس وروبن هيم الجييل القديم، 
وأتمنيى أن أسير عيىل خطاهيم، وأقدم 
لكيرة القدم ميا قدموه لها. وسيأحاول 
العميل بجد يف إيطاليا مين أجل أن أنجح 

هناك«. 
ويخيوض دي ليخيت موسيمه األول يف 
إيطالييا، بعدميا انتقل هيذا الصيف من 
أياكس أمسرتدام إىل يوفنتوس، يف صفقة 
قياسية تبلغ قيمتها اإلجمالية حوايل 85 

مليون يورو.

مناقشة حادة تنقل إيكاردي لسان جريمان
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشيف تقرير صحفي إيطيايل، عين كواليس رحيل 
ماورو إيكاردي، إىل باريس سيان جرمان الفرنيس، 

قادما من إنرت ميالن.
ووفًقا ملوقع »توتو مركاتو« اإليطايل، فإن إيكاردي 
كان يرغيب يف البقياء داخل إنرت مييالن، إال أن واندا 

نارا، زوجته ووكيلة أعماله، قامت بتغير رأيه.
وأضياف أن إييكاردي قرر تغير رأييه واملوافقة عىل 
االنضميام لسيان جرميان، عقيب مناقشية حادة 
مع وانيدا، مشيرا إىل أن الالعب اتخذ قيرار مغادرة 
النراتزوري، بالرغم من عدم اقتناعه بتلك الخطوة.

وكان إنيرت مييالن قد أعلين منذ عدة أشيهر، خروج 
إيكاردي من حسيابات الفريق للموسيم الحايل، بعد 

األزمات التيي افتعلها الالعب مؤخرًا، بجانب تمرده 
عقب تجريده من شيارة القيادة يف فرباير/ شيباط 

املايض.
وأعلن باريس سان جرمان، تعاقده مع األرجنتيني 
ماورو إيكاردي، مهاجم إنرت ميالن، ملدة موسم واحد 
عىل سبيل اإلعارة مجاًنا، مع خيار الرشاء مقابل 70 

مليون يورو.

أوين يشكك يف والء شرير لنيوكاسل
              المستقبل العراقي/ متابعة

نشيبت مشيادة بن مايكل أوين وآالن شرر، ثنائي 
نيوكاسل األسبق، وأدت إىل تبادل االتهامات بينهما، 
عيرب موقع »توييرت«.وكان أويين أدعيى يف كتابه » 
Reboot« أن عالقته مع شيرر كانت جيدة، قبل أن 
يتم تدمرها بسيبب نزاع حدث يف نيوكاسل.وتحدث 
أويين عين الفيرتة التيي تيوىل خاللها شيرر قيادة 
نيوكاسيل مليدة 8 مباريات، وزعيم أن األخر اتهمه 

بالتسبب يف هبوط الفريق وانتقده بشكل خفي.وقال 
أوين، خالل مقطع فيديو: »كرهت كل ما فعلته ملدة 
سيتة أو سيبعة أعوام، وكنت مترسًعا يف ذلك الوقت 
نحو االعتزال«.ورد شيرر عىل الفيديو، قائاًل: »نحن 
اعتقدنا ذلك أيًضا يا مايكل، ولكن راتبك األسيبوعي 
يف ذليك الوقت كان يبلغ 120 ألف إسرتليني«.وشين 
أوين هجوًما مضاًدا عىل شرر، قائاًل: »لست متأكًدا 
من أنك تديين بالوالء لنيوكاسيل. أتذكر أنك اقرتبت 
جًدا من التوقيع مع ليفربول، بعد أن وضعك السير 

بوبي روبسيون عىل مقاعد البدالء. إنك حاولت بكل 
ميا تملك أن ترحل يف ذلك الوقت«.وكان أوين تعرض 
إلصابية وشيعر أنه غير قادر عيىل خيوض املباراة 
األخيرة ميع نيوكاسيل يف موسيم 2008 – 2009، 
ولكنيه قال يف كتابه إن شيرر كان ييراه يتطلع إىل 
خطوتيه الجديدة خارج النادي.وكتيب أوين: »كنت 
بعيًدا عن التدريبات البدنية ملدة أسبوع قبل املباراة، 
وكان نيوكاسيل بحاجية إىل نقطية يف أسيتون فيال 
لتجنب الهبوط«. وأضاف: »أخربت شرر أنني لست 

الئًقا تماًما، ولكنني مسيتعد للعب. وعندما كنت يف 
طريقيي ملغادرة مكتبه قام بالتلمييح إىل أنني أفكر 
يف خطوتي املقبلة مع ناٍد جديد. أنا لسيت غبًيا كالنا 
يعرف أن عقدي سينتهي خالل أسابيع«. وتابع: »لم 
تمر ثالثة أشهر عىل هذا املوقف واكتشفت أن شرر 
كان غاضًبا مني وظل يخرب أي شخص يتحدث معه 
بأفعيال غر صحيحة عني«. وأتم أوين: »ال يمكنني 
إنيكار أن ترصفات جماهر نيوكاسيل يف ذلك اليوم 

غرت الكثر من األمور بالنسبة يل«.

دي يونج: يمكنني تقديم أداء أفضل

لوكاس سيلفا يفسخ عقده 
مع ريال مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

ييرى الهولنيدي فرينكيي دي يونج العب 
خيط وسيط برشيلونة، أنيه قيادر عيىل 
الظهور بشكل أفضل خالل الفرتة املقبلة 

مع الفريق الكتالوني.
ودفيع إرنسيتو فالفيردي املديير الفني 
لربشيلونة، بدي يونج املنضم هذا الصيف 
من صفوف أياكس أمسيرتدام، أساسيًيا 
يف أول 3 جيوالت للبارسيا يف الليجيا حتى 
اآلن، وترك الكرواتي إيفان راكيتيتش عىل 

مقاعد البدالء.
وقال دي يونج، خيالل ترصيحات نقلتها 
صحيفية »ماركا« اإلسيبانية: »أنيا وافد 
جدييد عىل برشيلونة، ولعبت أساسيًيا يف 
املبارييات الثيالث من املوسيم، عىل الرغم 
مين وجيود العدييد مين العبي الوسيط، 

وأعتقد أنني قادر

عىل اللعب بشيكل أفضل مميا ظهرت به 
حتى اآلن«.

وأضاف: »عي أن أتطور يف أي مركز ألعب 
به، وأنا سعيد بكوني ألعب وأشارك، وأريد 

أن أثبت قدماي يف
التشكيلة األساسية لربشلونة«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أنهى الربازيي لوكاس سيلفا تعاقده مع 
ريال مدريد، بالرتايض بن الطرفن.

»مياركا«  لصحيفية  ووفًقيا 
اإلسيبانية، فإن لوكاس سييلفا 
أصبيح حيرًا يف االنتقيال إىل أي 
نياٍد، حتى بعد انتهياء املركاتو 

الصيفي، أمس اإلثنن.
وأشيارت إىل أن لوكاس سييلفا 
يطمح يف االنتقال إىل ناٍد أوروبي 

خالل املوسم الحايل.
رييال  إىل  انضيم  سييلفا  وكان 
مدرييد قادًميا مين كروزيرو يف 
املركاتيو الشيتوي عيام 2015 
مقابل 15 مليون يورو، وحصل 
الالعب يف ذلك الوقت عىل جائزة 

األفضل بالدوري الربازيي.

ولم ينجح سييلفا يف الحصول عىل فرصة 
كبرة للمشياركة رفقة ريال مدريد، كما 
لم ييربز يف اإلعيارات التيي خاضها رفقة 

مارسيليا وكروزيرو.

               المستقبل العراقي/ متابعة

تعاقيدت الهيئة اإلدارية لنادي اربيل، ميع الغاني إبراهيم 
مورو؛ لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل.

وقال أكرم سيلمان، مدرب أربيل، يف ترصيحات، إن اإلدارة 
نجحت يف ضم املحرتف الغاني إبراهيم مورو، الذي التحق 
بتدريبات الفريق، ونأميل أن يكون إضافة نوعية لفريقنا 

الذي يستعد للموسم املقبل.
وأضاف »الجهاز الفني، سيعى خالل األيام املاضية، وقبل 
انطالق الدوري لتشيكيل فريق متجانس ومنسيجم قادر 

عىل املنافسة يف الدوري«.
ولفيت إىل أنَّ »الفريق حافظ عىل عنارصه الذين تميزوا يف 
املوسيم املايض، ودعمنا الفريق بعيدة تعاقدات ما يمنحنا 

فرصة لتحقيق نتائج جيدة«.
ُيذكير أن امليدرب أكرم سيلمان، قياد فريق أربيل املوسيم 
املايض، بعد مرور عدة جوالت خلًفا للمدرب الشياب عماد 

عودة.

لوف: لقب املونديال يربطني دائاًم بالثالثي املستبعد
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشيف يواكيم ليوف، ميدرب منتخب 
أملانييا، عن مشياعره تجياه الثالثي 
املانشيافت،  قائمية  مين  املسيتبعد 
توماس مولر، جروم بواتينج وماتس 
هوميليز. وقرر لوف قبل بدء مشيوار 

املاكينيات األملانية يف تصفييات يورو 
2020 إبيالغ الثالثيي بخروجهيم من 
حسياباته خالل الفرتة املقبلة. وخالل 
مقابلة مع صحيفة »سيبورت بيلد«، 
تحيدث امليدرب األملانيي عين الثالثي، 
قائياًل: »لقد أخربتهيم بوضوح بأنهم 
خارج خططي املسيتقبلية، رغم أنهم 

حققيوا الكثر ألملانيا عىل مدار 8 أو 9 
سنوات«.

 وأكميل: »إنهم رميوز يف بالدنا، نظرًا 
لتفانيهيم وجهودهيم التيي بذلوهيا 
من أجيل املنتخيب الوطني، وبشيكل 

شخيص، أنا مدين لهم بالكثر«.
وأضياف: »لقد كان يوًما صعًبا للغاية 
بالنسيبة يل، حين أبلغتهم بقيراري، 
بداخيي  ألن  الكثير،  كلفنيي  وهيذا 
عاطفة كبرة تجاههم جميًعا، ولقب 

كأس العالم سربطنا دائًما«.
 وأشيار ليوف إىل املسيؤولية التيي بدأ 
الالعبون الشباب يف الشعور بها داخل 
معسيكر املانشيافت، مضيًفا: »إنهم 
موهوبون ومتحفزون، ويرغبون دوًما 
يف التعليم«. ويسيتعد املنتخب األملاني 
الستئناف مشيواره يف تصفيات يورو 
الجمعية  هولنيدا،  بمواجهية   ،2020
املقبل، قبيل الخروج ملواجهية أيرلندا 

الشمالية، اإلثنن املقبل.

نفط الوسط يظفر بموهبة منتخب شباب العراق
              المستقبل العراقي/ متابعة

ظفر نفط الوسط بموهبة منتخب الشباب حسن عبد الله، 
املتوج ببطولة غرب آسييا، التي أقيمت مؤخرا يف فلسيطن.
وقيال مرشف الفريق فراس بحر العليوم »تمكنا من التعاقد 
مع حسين عبد الليه، ونأمل أن يكيون هذا الالعيب إضافة 

حقيقية ملستقبل الفريق«.وأشار إىل أن املدرب رايض شنيشل 
هو مين طلب ضم هيذا الالعب ضمين إسيرتاتيجية النادي 
والجهياز الفنيي بضم العبين بأعمار صغيرة ليكونوا نواة 
حقيقية لفريق قادر عىل املنافسة عىل لقب الدوري.يشار إىل 
أن نفط الوسيط يجري اآلن معسكرا تدريبيا يف مدينة أربيل، 

وسيعود إىل مدينة النجف يف 12 من الشهر الجاري.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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الكسوة القضائية كم هي قبيحة .. السياسة .. 

القاضي ناصر عمرانمنهل عبد األمير المرشدي 

تش�كل الش�كلية املظهرية احد أهم متبني�ات األنظمة القضائي�ة ذات الجذور 
االنجل�و سكس�ونية فاملظه�ر الش�كيل للقض�اة وحس�ب الرؤي�ة القضائي�ة 
االنجليزي�ة املعتمدة عىل نظام الس�وابق القضائية واملحاطة بالهالة الش�كلية 
ملظه�ر املحاكمات املميزة يش�كل حالة من الهيبة والس�لطة واس�تقرار ذهني 
للمتلقي والناظر لتهيئة مداركه الحس�ية والنفسية ازاء املشهد الوقر للمحكمة 

وللقضاة.
 وتش�كل الكس�وة الخاصة والتي يتم ارتدائها من قبل القض�اة الصورة االكثر 
مهابة ووقاراً لقد اصبح الثوب او الرداء أسود اللون هو الزي الرسمي املتعارف 
عليه لتميي�ز القضاة عن غريهم ويعتقد ان هذا التقلي�د يجد تجذره التاريخي 
منذ حوايل س�بع مائة ع�ام يف انجلرتا وتحديدا كما ي�رى املؤرخون يف عهد امللك 
ادوارد الثان�ي فخالل تلك الحقبة التاريخية، كان الزي موحداً للقضاة وكما هو 
معروف فان لكل وظيفة او مهنة يف انجلرتا ش�كلية مظهرية معينة استطاعت 
هذه الش�كلية ان تنقش يف الب�ر والبصرية االنجليزية معاي�ري التمايز بل ان 
املظه�ر كان مرافقا لذوي املهنة حتى خارج عمل�ه فلم يقتر ارتداء الثوب أو 
العب�اءة يف قاع�ات املحكمة بل كان القايض يرتدي العباءة يف مناس�بات عديدة 
وبخاصة املناسبات الرسمية والزيارات التي كان يقوم بها وبخاصة اىل الديوان 

امللكي.
 وكان لون ثوب القايض يأتي عىل ثالثة ألوان: البنفس�جي خالل فصل الصيف، 
األخرض لفصل الش�تاء، والقرمزي للمناس�بات الخاصة فلكل فصل لونه الذي 
يتناس�ب مع ذائقة فنية تش�ري اىل رقي االختيار ودالالته النفس�ية. ويف الغالب 
يتلقى القضاة الثوب كجزء من منحة امللك. ودخلت التغيريات عىل اللون ومكان 
ارتداء الث�وب بفعل تطورات املراحل الزمنية حيث يعتق�د أن آخر ظهور للثوب 
أخ�رض اللون كان يف ع�ام 1635م. وكانت التوجيه�ات الجديد قد اقرتحت عىل 
القض�اة ارت�داء ثوب أس�ود مع الفراء خالل فصل الش�تاء وثوب بنفس�جي أو 
قرم�زي اللون خالل فصل الصيف. ويعتق�د املؤرخون أن االنتقال الرتداء الثوب 
األس�ود قد ترّسخ واصبح تقليداً بعد وفاة امللكة ماري عام 1694م، فيما ُيشري 
آخرون إىل ارتباط اللون األس�ود بوفاة امللك تش�ارلز الثاني عام 1685م كبداية 

لهذا التقليد.
وقد اتخذت التطورات واملبادئ التوجيهية التي أمرت القضاة ارتداء ثوب أس�ود 
اللون يف منتص�ف القرن الثامن عرش امليالدي وهو امر الفت للنظر حيث ارتدى 
القضاة اإلنكليزيون رداًء مكوناً من وشاح أسود اللون وغطاء قرمزي عند الحكم 
يف القضاي�ا الجنائية، أما القضايا املدنية فغالبا ما ارتدوا رداًء أس�ود اللون من 
الحرير وهي نقلة مهمة باتس�اق لون الوش�اح القضائي بطبيعة عمل القايض 
وبالتأكي�د ان ذلك ل�م يأت من فراغ وانم�ا من نظره تجمع ب�ن طبيعة العمل 
والرداء املخصص له وتأثري اللون يف املش�اهد او املتلقي فثقافة املظهر وطبيعة 
اللون وتأثريه لها حضور كبرية يف االعراف القضائية الشكلية االنجليزية، يقول 
عالم النفس اردتشام: ان تأثري اللون يف اإلنسان بعيد الغور، وقد أجريت تجارب 
ع�دة بينت أن اللون يش�عر بالربودة أو الحرارة أو يش�عر بال�رور والكآبة بل 
يؤثر يف ش�خصية اإلنسان ونظرته للحياة. وبسبب تأثري اللون يف أعماق النفس 
اإلنسانية فقد أصبحت املستشفيات تستدعي األخصائين القرتاح لون الجدران 
الذي يساعد أكثر يف شفاء املرىض وكذلك املالبس ذات األلوان املناسبة وقد بينت 
التجارب أن اللون األصفر يبعث النشاط يف الجهاز العصبي أما األرجواني فيدعو 
إىل االس�تقرار واللون األزرق يشعر اإلنس�ان بالربودة عكس األحمر الذي يشعر 
بال�دفء ووصل العلماء إىل أن اللون الذي يبعث الس�عادة وحب الحياة والبهجة 
ه�و اللون األخرض لذلك أصبح اللون املفضل يف غرف العمليات الجراحية وغرف 
املمرض�ن واملمرضات ولعل الس�بب الرئييس يف اعتماد الل�ون االخرض يف كتابة 
الق�رارات القضائية هو التنس�يق بن الش�فاء الجس�دي من العل�ل واالمراض 
والشفاء النفيس يف تحقيق العدالة ويضاف اىل مميزات اللون االخرض فهو يريح 
البر ألن الس�احة البرية له اصغر من الس�احات البري�ة لباقي األلوان..

كما أن طول موجته وس�طي فليس�ت بالطويله كاللون األحم�ر وال بالقصرية 
كاألزرق. وم�ن الطريف ذكر التجربة التي تمت يف لندن عىل جر )بالك فرايار( 
ال�ذي يعرف بجر االنتح�ار ألن أْغلَب حوادث االنتحار تتم فوقه حيت تم تغيري 
لونه األغرب القاتم إىل اللون األخرض الجميل مما سبب انخفاض حوادث االنتحار 
بش�كل ملحوظ..  ولم يقت�ر ارتداء الثوب القضائي عىل املس�احة الجغرافية 
للمملكة املتحدة الربيطانية فقد دأب القضاة االنجليز عىل ارتداء الثوب القضائي 
عن�د ترأس املحاكمات املدني�ة والجنائية يف املس�تعمرات األمريكية، ونقلوا هذا 
التقليد إىل األمريكان. وبعد أن نجحت الثورة األمريكية يف اإلطاحة باالس�تعمار 
الربيطاني وتأس�يس حكوم�ة أمريكية، واصل القضاة ارتداء العباءة الس�وداء 
والش�عر املس�تعار األبيض تقلي�دا للقضاة اإلنجلي�ز خالل فرتة اس�تعمارهم. 
واستمر قضاة الواليات املتحدة بارتداء الثوب األسود يف قاعة املحكمة عىل الرغم 
من عدم وجود قاعدة تنص عىل ذلك فقد اعترب الحفاظ عىل ارتداء العباءة نوعا 
من السلطة والهيبة للقايض. ولم يقتر ارتداء الثوب األسود عىل قضاة إنجلرتا 
وأمري�كا فقط، بل أصبح تقلي�دا عامليا يتبعه العديد من قض�اة الدول املختلفة 
حت�ى بعض الدول العربية يف الرشق األوس�ط ونرى بان املس�احة الش�كلية يف 
العمل القضائي س�واء يف البنى التحتية للعمل القضائ�ي املتمثلة بدور القضاء 
والت�ي البد وان تكون يف مظهر هنديس واحد ينتجه متخصصون بش�كل يتالءم 
مع طبيعة العمل القضائي مس�تفيدين من تجربة الدول االكثر عراقة يف العمل 
القضائي من جانب والش�كلية املظهرية للقضاة وحس�ناً فعل مجلس القضاء 
االعىل يف تنسيق الثوب القضائي للسادة القضاة واعضاء االدعاء العام وهي من 

الخطوات املهمة باتجاه تحقيق الشكلية املظهرية القضائية املطلوبة.

ال اري�د هنا انا أنّظر لبح�ث إجتماعي عن فطرة البرشالت�ي خلق الله الناس 
عليه�ا يف األلف�ة وامل�ودة والتعايش عىل مس�توى العالق�ات األجتماعية بن 
املجتمعات املختلفة والش�عوب عىل اختالف ثقاقتها وعاداتها لكنني اتحدث 
هنا عن واقع عشته وال زلت اعيشه يف بالدنا التي لم تشهد أي بالد يف األرض 
ما ش�هدت من ويالت واضطرابات وحروب جعل منها ساحة للدمار والحزن 
والنكبات فمن طاغوت لطاغوت ومن ظالم لظالم ومن زمن الخوف والرعب 
والح�روب يف جمهوري�ة الخوف لثالث عقود من عهد البع�ث املقبور اىل زمن 
الزيف الديمقراطي والعهر الس�يايس الذي يعيث يف العراق حارضا ومستقبل 
بن مطرقة الفساد والفاس�دين وشلة املنافقن وسندان األرهاب والدواعش 
وم�ن معهم من خلف الح�دود وبن ظهرانينا . اتحدث ع�ن صداقات ومودة 
جمعتن�ي بأحب�ة وخاّلن واصدقاء م�ن كل األطياف واملذاه�ب والقوميات يف 
وطن يجمعنا من زاخوا ومخمور وجمجمال ودوكان يف الش�مال حتى الفاو 
والخمس�ة ميل والقرنة يف البرة والجنوب ومن حديثة والرمادي والفلوجة 
يف الغربي�ة باألنب�ار اىل خانقن ومنديل وش�هربان يف ال�رشق  .  صداقات هي 
اكث�ر من مجرد عالقة عابرة ومودة هي اكرب  من ان تختزل بوصف او بضع 
كلمات . ربما وجدت يف كلمة )زاد وملح( هي اقوى ما أعرّب به عن ما يجمعنا 
فق�د كان بينن�ا زاد وملح يف بيوت بعضنا ولم يك�ن يف ذهن أي من ان يعرف 
او يش�غل بال�ه او يفكر حتى ول�و للحظه إن ضيفه ينتم�ي ملذهب معّن او 
دين او قومية . فقد إس�تضافني س�الم النعيمي يف بيته بكركوك وانا ال عرف 
وال داعي ان اعرف س�نّيا كان ام ش�يعيا وكذلك الحال عندما رشفني يف بيتي 
اصدقائ�ي احمد الجمييل وياس�ن املعاضيدي من الفلوج�ة او كاكا عمر ابو 
عيل من اربيل وال زلت احرتق ش�وقا لصديقي كاكا حمه يف مخمور  وأبو رنا 
الحديثي وطالب الدليمي ناهيك عن لهفة الشوق التي تشدني ألخي وحبيبي 
اب�و كرار يف القرنة او عارف البري والقائمة تب�دأ وال تنتهي ألناس لهم يف 
القل�ب منزلة ويف الذاكرة موطنا اكرب من أن انىس أي منهم او اتناىس او انكر 
او اتنكر للهفتي وشوقي والش�تياقي ألن نلتقي بذات األلفة واألخوة واملودة 
. اق�ول م�ا اجمل وما أس�مى وابهى وانقى تل�ك العالقات الت�ي جمعت بن 
األرواح قبل الوجوه  لو بقيت محصنة مصانة محمية من تداعيات ما اصاب 
الع�راق ويصيب�ه من ويالت السياس�ة ورصاع السياس�ين ونفاق الساس�ة 
وكذبهم ودجلهم ولهاثهم املس�عور وراء منافعم واهوائهم وغاياتهم الدنيئة 
يف املناصب وجني األموال عىل حس�اب ارواحنا وآمالنا ومس�تقبلنا ومودتنا . 
عىل حس�اب حق الن�اس بالحياة الحرة الكريمة براح�ة بال وطمأنينة وحب 

وسالم . 
ما اجملنا وابهانا واحالنا واعظمن�ا يف مودتنا والفتنا وطيبتنا والكرم النابع 
من جوارح العراقين ونخوتهم لوال مآرب السياس�ة ونفاق الساسة وغايات 
السياس�ين الذين اثبتوا امام الله وامام الش�عب وامام انفسهم انهم اخطر 
واقذر فايروس اصاب الجس�د العراقي وتفىش يف مفاصله وال خالص منه اإل 
بأن نتطهر منه كما يتطهر املرء من عن النجاس�ة بأن نغتس�ل باملاء س�بع 
مرات ونتعفر بالرتاب ونس�ّمي بإس�م الله الرحمن الرحيم ونستغذ بالله من 
رشور  السياس�ين ونفاقهم والشياطن الس�اكنة يف جوانحهم واملستحوذة 

عىل عقولهم وقلوبهم وابصارهم .

الذاكرة لدى النساء أفضل من الرجال
توص�ل علم�اء معهد كارولنس�كا الس�ويدي، إىل اس�تنتاج مفاده أن 
النس�اء يتمتعن بذاكرة عرضية أفضل من الرج�ال، يف حن أن الذاكرة 

املكانية لدى الرجال أفضل من النساء.
وتفي�د صحيف�ة »دييل مي�ل«، بأن الخ�رباء عملوا عىل أكث�ر من 600 
دراسة علمية يف هذا املجال، خالل أعوام 1973-2003 شملت أكثر من 

1.2 مليون إنسان.
توص�ل الباحثون بدراس�تهم من خالل هذا العدد الكبري، إىل اس�تنتاج 
يفي�د، بأن الذاكرة العرضية لدى النس�اء أفضل مما لدى الرجال، لذلك 
يتذكرن تفاصيل األحداث التي مرت خالل حياتهن، أو يتذكرن برعة 

ما حدث يف لحظة معينة من األسبوع املايض.
عالوة عىل هذا تتذكر النساء الوجوه أفضل من الرجال، ما يدل عىل أن 
الذاكرة الحس�ية لديهن أكثر تطورا من الرجال، لذلك يشعرن باختالف 

الروائح بشكل أفضل.
وم�ع ذل�ك يش�ري العلم�اء إىل أن للرجال أفضلي�ة يف تذك�ر املعلومات 

املكانية، ويسهل عليهم العثور عىل مكان ركنهم للسيارة.

أطباء يكشفون عن مضار حمتملة لألسبريين

تقاعد جهاز كمبيوتر ياباين
 خارق عن العمل

أعلن األطباء أن تناول األس�بريين غري مفيد وخاصة لكبار السن الذين 
يعانون من خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.

كان األطب�اء س�ابقا يقولون عك�س هذا الكالم ويصفون األس�بريين 
للم�رىض مؤكدي�ن أن تناوله بجرع�ات صغرية يخفض تط�ور العديد 
من األمراض. أما اليوم فقد أثبت الخرباء أن األس�بريين ال ينفع إطالقا 
األش�خاص الذين تجاوزا السبعن من العمر ، بل وقد يلحق بهم األذى، 
ألن تناول�ه بجرعات صغرية يوميا، يمكن أن يؤدي إىل نزف دموي، ألن 

من خصائصه رقرقة الدم )تخفيض كثافة الدم(. بحسب األطباء.
كم�ا أن خطر النزف الدموي يش�مل حت�ى األصحاء الذي�ن يتناولون 

األسبريين يوميا للوقاية من أمراض القلب واألوعية الدموية.
وق�د توص�ل الباحثون بعد دراس�ات علمي�ة عديدة، إىل أن�ه يف جميع 
األحوال ال معنى لتناول األس�بريين. وإذا قرر الش�خص االس�تمرار يف 

تناوله فعليه استشارة الطبيب أوال.
ووفق�ا للخرباء، هن�اك أدوية أخرى مث�ل Imudon و arbidol وغريها 

أيضا ال فائدة من تناولها.

أحي�ل جه�از الكمبيوت�ر الياباني الخ�ارق »كاي« املنص�وب يف معهد 
»ريكان« اليابان�ي للبحوث العلمية الجمعة 30 أغس�طس إىل التقاعد 

عن العمل بعد مرور 8 أعوام عىل تشغيله.
وتم فصل الكمبيوتر الخارق عن العمل الجمعة 30 أغسطس يف مدينة 

كوبه اليابانية.
واستخدم الكمبيوتر خالل 8 أعوام لعمله بغية محاكاة ظروف الكوارث 
الطبيعي�ة واالصطناعية ومكافحتها وتحقيق النمذجة يف مجال الطب 

وغريه من املجاالت الهامة.
وت�م تصميم الكمبيوتر يف رشكة Fujitsu اليابانية بالتعاون مع مركز 
»ري�كان« للبح�وث العلمي�ة حي�ث تم����������ي�ز بإنتاجية 15.1 
بيتافلوب�س يف الثاني�ة ) بيتافلوبس واحد يعادل كوادريليون حس�اب 

يف الثانية(.
وتكّون جهاز الكم�����������بيوتر من 88 ألف معالج ثماني النواة. 
وأنف�ق لتصنيعه 112 مليار ي�ن ياباني، ما يع�ادل 1.42 مليار دوالر. 
لكنه تنازل عام 2012 عن عرش ال����������صدارة بعد إطالق جهاز 
الكمبيوتر األمريكي الخارق »الس�كفوية« ال�ذي بلغت إنتاجيته 16.3 
بيتافلوب�س. ثم نزل عام 2018 إىل املكانة ال�18 من حيث اإلنتاجية يف 

تصنيف أجهزة الكمبيوتر الخارقة.
يذك�ر أن العلماء اليابانين يعمل�ون حاليا عىل تصميم جهاز كمبيوتر 
خ�ارق جديد يتوقع الكش�ف عنه عام 2020. كم�ا يتوقع إنفاق نحو 

100 مليار ين ياباني )نحو مليار دوالر( لتصنيعه.

أربع خصائص مفيدة للفلفل احلار
التوابل الح�ارة باإلضافة إىل أنها تحس�ن 
نكه�ة الطع�ام، له�ا خصائ�ص عالجية. 
فقد تبن أن استخدامها مفيد للوقاية من 

ارتفاع ضغط الدم وأمراض الرطان.
وبين�ت نتائ�ج مجموعة دراس�ات علمية 
أن الفلف�ل الح�ار يحاف�ظ عىل اس�تقرار 
ضغط الدم- فقد أثبتت الدراسات العلمية 
»كابسيس�ن«  الكيميائ�ي  املرك�ب  أن 
املوج�ود يف الفلف�ل الحار، يرفع مس�توى 
أوكسيد النرتوجن يف الدم، ما يمنع تطور 

االلتهابات يف الجسم وينظم ضغط الدم.
يساعد عىل فقدان الوزن- أثبتت الدراسات 
أن مركب »كابسيسن« يساعد عىل زيادة 

رسعة عملية التمثي�ل الغذائي بمقدار ثماني 
م�رات، أي أنه يحفز الجس�م عىل حرق كمية 

أكرب من الدهون لتوليد الطاقة.
يحس�ن صحة القلب- وفق م�ا نرشته مجلة 
يس�اعد  األمريكي�ة،  الكيميائي�ة  الجمعي�ة 

مركب »كابسيس�ن« عىل تخفيض تراكم 
الكوليس�رتول يف األوعي�ة الدموي�ة، ول�ه 
خاصية كبح نشاط الجن املسبب لتضيق 
الرشاين. بفضل هذا يتحس�ن تدفق الدم 
إىل القل�ب، ما يقوي تغذيته ويؤثر إيجابيا 

يف عمل عضلة القلب.
يقي من تط�ور الرطان- وفق�ا للعديد 
من العلماء، مركب »كابسيس�ن« مضاد 
قوي لنش�وء أورام األمع�اء. فوفقا ملقال 
 The Journal of Clinical مجل�ة  يف 
يس�اعد  الح�ار  الفلف�ل   ،Investigation
ع�ىل منع تط�ور األورام املعوي�ة، ويطيل 
عم�ر املصابن باملرض. كم�ا بينت نتائج 
دراسات علمية، أن مركب »كابسيسن« قادر 

عىل ابطاء تطور رسطان الرئة.

 The كش�ف خ�رباء مجتم�ع الس�كري العاملي
األع�راض   Global Diabetes Community
األولي�ة ملرض الس�كري، التي يخلطه�ا الناس 
بأع�راض أمراض أخ�رى أقل خط�ورة. وتفيد 
صحيف�ة دي�يل إكس�ربيس الربيطاني�ة، وفقا 
لألطباء، ب�أن أحد األعراض املرافقة للس�كري 
هي التعب املستمر، الذي يربط عادة باإلجهاد، 

والعمل الش�اق واضطراب�ات النوم. ولكن هذه 
الحال�ة تظهر أيضا يف جس�م اإلنس�ان، عندما 
يح�دث خل�ل يف ت�وازن مس�توى الغلوك�وز يف 
الدم وكمية األنس�ولن في�ه. ويضيف الخرباء، 
يمك�ن أن تكون كمية األنس�ولن غ�ري كافية، 
أو ع�ىل العكس فائض�ة، بيد أن خاليا الجس�م 
غري حساس�ة به، »خاليا الجسم ال تحصل عىل 

الطاق�ة الالزمة، ألن الس�كر ال يص�ل من الدم 
إليها. لذلك نش�عر بالتعب«. ويش�ري األطباء إىل 
أنه إضافة إىل التعب املزمن، هناك أعراض أخرى 
مث�ل جف�اف الفم، والعط�ش الدائ�م، وفقدان 
ال�وزن م�ن دون س�بب واض�ح، وب�طء التئام 
الجروح، وكثرة التب�ول خاصة يف الليل، وحكة 

حول األعضاء التناسلية، وضبابية الرؤية.

خرباء الطب يكشفون أوىل عالمات السكري

ابتكر باحثون م�ادة جديدة 
الن�اس  تس�اعد  أن  يمك�ن 
مين�ا  إنم�اء  إع�ادة  ع�ىل 
األسنان الخاصة بهم بشكل 
طبيعي، ما قد يخلصهم من 
»كابوس« الزيارة املتكررة إىل 

طبيب األسنان.
وعندم�ا يتناول األش�خاص 
الكثري م�ن الس�كر، يعانون 
من ظهور ثقوب يف أسنانهم 
املين�ا  يت�آكل غ�الف  حي�ث 
يدفعه�م  م�ا  الخارج�ي، 
الذي  لزيارة طبيب األس�نان 
يغطي الثقب )أو التس�وس( 
التي قد  الحشوة،  باستخدام 

ت�ؤدي إىل عدوى محتمل�ة أو تحتاج للتغيري 
بعد عدة سنوات.

ومن�ذ أكث�ر من عق�د م�ن الزم�ن، يحاول 
الباحث�ون اس�تبدال الحش�وات ع�ن طريق 
إعادة إنماء مينا األسنان، من خالل تزويدها 
بفوس�فات الكالس�يوم. ولكن املش�كلة أن 
املين�ا الجديدة ل�م يكن لها هي�كل صحيح، 

وبالتايل كانت ضعيفة للغاية.

ولك�ن الباحثن اس�تخدموا اآلن مجموعات 
صغرية جدا من فوس�فات الكالسيوم، التي 

تتحول إىل مينا صلبة يف غضون ساعات.
وقال الدكتور تش�اومينغ ليو، املعد املشارك 
يف الدراسة من جامعة Zhejiang  يف الصن: 
»إن املين�ا املطورة حديثا لها الهيكل نفس�ه 
للمين�ا  املماثل�ة  امليكانيكي�ة  والخ�واص 
األصلية. ونأمل يف تحقيق نمو مينا األسنان 
دون استخدام حشوات تحوي مواد مختلفة 

األم�ور  س�ارت  إذا  تمام�ا، 
بسالس�ة، لبدء التجارب عىل 
األشخاص يف غضون عام إىل 
الربوفيس�ور  وقال  عامن«. 
دام�ن واملس�يل، املستش�ار 
الربيطانية  للجمعية  العلمي 
لط�ب األس�نان: »إن إع�ادة 
إنماء األس�نان هي »الكأس 
املقدس�ة« يف طب األس�نان. 
نود أن نش�هد نهاية كابوس 
الحشوات، عىل الرغم من أن 
ه�ذه هي بداي�ة الرحلة وما 

زال الطريق أمامنا طويال«.
الباحث�ن  دراس�ة  تع�د  وال 
يف  ُن�رشت  الت�ي  الصين�ن، 
مجلة Science Advances، األوىل من نوعها 
يف مجال تجديد املينا باس�تخدام فوس�فات 
الكالس�يوم االصطناعي- املكون الرئيس يف 

األسنان والعظام البرشية.
وس�ابقا، عم�ل الربوفيس�ور ألف�ارو ماتا، 
ع�ىل إعادة إنماء مينا األس�نان وتجربتها يف 
املخترب، ع�ىل أمل إجراء تج�ارب عىل البرش 

خالل 3 أو 4 سنوات.

ابتكار مذهل قد يسجل هناية حشوات األسنان!


