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اإلمام احلسني )عليه السالم(

من كان باذالً فينا مهجته، وموّطناً على لقاء 

اهلل نفسه، فليرحل معنا

ص2السفري اإليراين: بغداد وطهران بحاجة لبعضهام

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

االمـن الوطنـي يلقـي القبـض علـى عصـابـة »تتاجر بالبشـر« فـي بغـداد

وزير اخلارجية القطري يف بغداد لبحث ملف إعادة اعامر املناطق املحررة

إكامل الكابينة الوزارية: »شد احلبل« مستمر
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

جلسلة جديدة للربملان خلا جدولها من 
طلرح ثمانيلة وزراء للتصويلت عليهلم 
وإكملال الكابينة الوزارية، وهو ما يؤكد 
أن لعبة شلد الحبل بني الكتل السياسلية 
بلني بعضهلا البعلض وعبلد املهلدي ما 
يزال مسلتمراً، وهلو األمر اللذي تؤكده 
الترصيحلات التلي ترشلح علن نلواب 
الربمللان. وملن املقلرر ان يعقلد مجلس 
السلاعة  االعتياديلة  جلسلته  النلواب 
الواحلدة من ظهلر يوم الخميلس والتي 
خا جدولها من حسلم الوزارات املتبقية 

يف حكوملة عادل عبد املهلدي. ويتضمن 
جدول الجلسلة ثاث فقلرات: التصويت 
عىل تشلكيل لجنة تحقيقيلة بخصوص 
انتخلاب محافظ بابل، ومناقشلة نفوق 
االسلماك بحضلور اللوزراء املختصلني، 
وتشلكيل اللجان النيابية الدائمة ملجلس 
النواب. وكشف النائب عن  تحالف الفتح 
حنني قدو أن الغاء ترشيح صبا الكلداني 
من منصب وزارة العدل جاء اثر اعرتاض 
القوى السياسلية علىل توليهلا املنصب 
كونها ال تمتلك خربه بهذا املجال وتعيش 
خلارج العلراق. وأكلد قلدو أن للمكلون 
املسيحي كامل الحرية لرتشيح شخصية 

أخرى لشغل هذا املنصب أو منصب وزارة 
الهجرة واملهجرين. بدورهم، أكد نواب أن 
األسبوع املقبل سيشلهد حسم الوزارات 
الثمانلي املتبقية من الكابينلة الوزارية، 
إال أن هلذا يتناىف ما ترصيحلات مصادر 

مقربة من عبد املهدي.
وقلال النائلب علن تحالف الفتلح كريم 
الحكوملة  تشلكيل  »بدايلة  إن  عليلوي 
موفلق  يكلن  للم  لللوزراء  بإختيارهلا 
وبطريقلة غلر صحيحلة، األملر اللذي 

أنعكس تأثره عىل الشارع العراقي«.

التفاصيل ص2

تسجيل اكثر من مليون
 عراقي باحث عن العمل لغاية 

ترشين االول 2018

السبت املقبل.. 
إنطـالق معـرض بغـداد 

الـدولــي

العراق يسلم
 الكـويـت أرشيـف االذاعـة 

والتلفزيون

كتل سياسية تشرتط »حذف« مرشحني من قائمة عبد املهدي.. واألخري يصر على مترير )7( من أصل )8( وزراء
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جنايات الكرخ تصدر أحكاما باملؤبد بحق )4( مدانني ابتزوا معاهد تدريسية وأطباءحلف الناتو خيّرج »دورة عراقية« مهمتها صيانة دبابة »ابرامز«
الرتكامن هيددون: إما املشاركة بوزير يف احلكومة أو املقاطعة والقيام بتظاهرات

نـيـمـار
 ينفجر غضبًا بسبب قلة 

احرتام احلكم
ص3 ص3 ص2

ترامب يستعد ملواجهة »صفعات ترشيعية« من الديمقراطيني
      بغداد / المستقبل العراقي

نرشتهلا  التلي  األوليلة  التقديلرات  تتملاىش 
وسلائل اإلعام األمريكية أمس األربعاء إىل حد 
كبر مع االسلتطاعات قبيل يلوم االنتخابات 
الترشيعيلة األمريكيلة التلي تنبأت بانقسلام 
الكونغرس. ومن املرجح أن يشكل ذلك صفعة 
ألجنلدة ترامب الترشيعية، بينملا بات بإمكان 
الديمقراطيني اسلتخدام السيطرة عىل مجلس 

النواب لفتح تحقيقات مع الرئيس.
الديموقراطيلني  فلإن  التقديلرات  وحسلب 
 206 مقابلل  مقعلدا  بلل229  سليفوزون 
للجمهوريني. ووصف الرئيس األمريكي دونالد 
تراملب نتائلج انتخابلات التجديلد النصفلي 
للكونغلرس بأنهلا »نجلاح هائل« علىل الرغم 

ملن أن حزبه الجمهلوري فقد السليطرة عىل 
مجللس النلواب.يف املقابلل، تعهلدت زعيملة 
الديموقراطيني يف مجلس النواب نانيس بيلويس 
»برتميم الضوابط واملحاسلبة التي نص عليها 
الدسلتور عىل إدارة ترامب«، واعلدة يف املقابل 
بأن  »كونغرس ديموقراطيا سيعمل عىل حلول 
تجمعنلا، ألننا سلئمنا جميعا االنقسلامات«.

ونجح الحزب الديمقراطي يف الدفاع عن منصب 
حاكم والية كاليفورنيا، األكثر تعدادا للسلكان 
بني الواليات األمريكية، حيث فاز جافني نيوسم 
)51 عاملا( نائلب حاكلم الواليلة الواقعة عىل 
الساحل الغربي للواليات املتحدة، ضد منافسه 
الجمهلوري جون كوكلس )63 عاملا(، وذلك 
حسبما أفادت عدة قنوات أمريكية.من جهته، 
وصف املرشح الرئايس األمريكي السابق برني 

سلاندرز دونالد ترامب بأنله يعاني من الكذب 
املريض، كما وجه انتقادا لسياساته العنرصية، 
وذلك يف خطاب إعان النرص بعد إعادة انتخابه 
لعضوية مجلس الشليوخ عن والية فرمونت. 
وقال سلاندرز وسلط صيحات أنصاره »األهم 
حتى من كل هذه السياسلات الفظيعة هو أن 
لدينا رئيسلا للواليات املتحدة يعاني من الكذب 
املريض ويفعل شليئا لم أشلهد رئيسلا يفعله 
طوال حياتي«. وأضاف :«بدال من التقريب بني 
األمريكيني، يحاول تقسليمنا عىل أسلاس لون 
برشتنلا، وامللكان الذي جئنا منه، عىل أسلاس 
ديننا، عىل أساس جنسلنا، عىل أساس هويتنا 
الجنسلية«. وقال »وظيفتنا هلو أن نقول لهذا 
الرئيس إننا لن نتسامح مع سياسات عنرصية 

وجنسية ومعادية للمثلية«.

وزيـر الـنـفـط: نخطـط لـزيـادة االنتـاج 
اىل »8.5« ماليني برميل

حمافظ البرصة يعلن ختصيص )6( مليارات دينار إلرسال 
3اصحاب االمراض املستعصية للعالج يف اخلارج 2

       بغداد / المستقبل العراقي

الوطنلي  االتحلاد  يف  القيلادي  اكلد 
الكردسلتاني، غيلاث السلورجي، أمس 
االربعلاء، ان الحزبلني االتحلاد الوطنلي 
والديمقراطي الكردسلتاني للم يتجاوزا 
خافاتهملا ولكنها سيشلكان حكومة 
االقليم، مبيناً ان هناك اجتماعاً سليعقد 
بلني الحزبلني يف االيلام املقبلة ملناقشلة 

تشكيل حكومة كردستان.
لوكاللة  ترصيلح  يف  السلورجي  وقلال 
كردسلتان  “برمللان  ان  »املعلوملة«، 

عقد اول جلسلة لله يوم املس )األول(، 
حيلث ادى النلواب اليملني الدسلتوري، 
داخلل املجللس”، مشلرا إىل أن “الحزب 
وباعتبلاره  الكردسلتاني  الديمقراطلي 
الكتللة االكلرب اعللن انه سليزور جميع 
االحلزاب يف كردسلتان خلال االسلبوع 
املقبلل ملن اجل بحلث تشلكيل حكومة 
االقليم، وسلتكون اول زيلارة له لاتحاد 

الوطني”.
وأضاف، أن ” االحزاب الخمسة املعارضة 
يف كردسلتان لم يبلدو رأيهلم يف الذهاب 
للمعارضلة ملن عدمه بشلكل رسلمي، 

اال ان الحزبلني الجيلل الجديلد واالتحاد 
االسلامي اعلنلوا رسلمياً ذهابهما نحو 
معارضة قوية يف برملان االقليم، خاصة ان 
كردستان تحتاج اىل معادلة بني االحزاب 
التي تشلكل الحكومة واحزاب املعارضة 

من اجل تقويم االداء الحكومي”.
واكد السورجي، أن “الحزب الديمقراطي 
عىل الرغم من كونه الكتلة االكرب لكنه ال 
يسلتطيع تشلكيل الحكومة وحده، الن 
عدد مقاعد الربملان 110 مقاعد، والحزب 

الديمقراطي يمتلك 45 مقعد.
التفاصيل ص2

االتـحـاد الـوطـنـي: الـحـزبـان الـكـرديـان 
لـم يتجاوزا خالفاهتام
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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حمافظ البرصة يعلن ختصيص )6( مليارات دينار إلرسال اصحاب االمراض املستعصية للعالج يف اخلارج
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن محافظ البرصة اس�عد العيداني، أم�س االربعاء، عودة العمل  
بمرشوع ارس�ال اصحاب االمراض املستعصية للعالج خارج البالد 

بعد عرضها عىل اللجان الطبية املتخصصة.
وقال املكتب االعالمي للعيداني يف تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان »االخري خصص مبلغ س�تة مليارات دين�ار لدعم مرشوع 
ارس�ال اصح�اب االم�راض املس�تعصية للع�الج خارج الب�الد بعد 

عرضها عىل اللجان الطبية املتخصصة«.
ودع�ا العيدان�ي، بحس�ب البي�ان، اصح�اب االمراض املس�تعصية 
»ل�الرساع بالتقدي�م قبل نهاية الس�نة املالية«، مش�ريا اىل ان »عدد 
امل�رىض الذين تم تس�جيلهم حتى االن بلغ خمس�ة واربعني مريضاً 

من اهايل املحافظة«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

جلسة جديدة للربملان خال جدولها من 
طرح ثماني�ة وزراء للتصويت عليهم 
وإكم�ال الكابين�ة الوزاري�ة، وهو ما 
يؤك�د أن لعبة ش�د الحبل ب�ني الكتل 
السياس�ية بني بعضه�ا البعض وعبد 
امله�دي ما ي�زال مس�تمراً، وهو األمر 
الذي تؤكده الترصيحات التي ترش�ح 

عن نواب الربملان.
وم�ن املق�رر ان يعقد مجل�س النواب 
الواحدة  الس�اعة  االعتيادية  جلس�ته 
م�ن ظه�ر ي�وم الخمي�س والتي خال 
جدولها من حسم الوزارات املتبقية يف 

حكومة عادل عبد املهدي.
ويتضمن جدول الجلسة ثالث فقرات: 
التصويت عىل تشكيل لجنة تحقيقية 
بخص�وص انتخ�اب محاف�ظ باب�ل، 
ومناقش�ة نف�وق االس�ماك بحضور 
ال�وزراء املختصني، وتش�كيل اللجان 

النيابية الدائمة ملجلس النواب.
وكش�ف النائ�ب ع�ن  تحال�ف الفتح 

حن�ني ق�دو أن الغ�اء ترش�يح صب�ا 
الكلداني من منصب وزارة العدل جاء 
اث�ر اعرتاض الق�وى السياس�ية عىل 
توليها املنص�ب كونها ال تمتلك خربه 

بهذا املجال وتعيش خارج العراق.
وأكد قدو أن للمكون املس�يحي كامل 
أخ�رى  ش�خصية  لرتش�يح  الحري�ة 
لش�غل هذا املنص�ب أو منصب وزارة 
الهج�رة واملهجري�ن. بدوره�م، أك�د 
ن�واب أن األس�بوع املقب�ل سيش�هد 
حس�م الوزارات الثمان�ي املتبقية من 
الكابين�ة الوزاري�ة، إال أن ه�ذا يتناىف 
ما ترصيحات مصادر مقربة من عبد 

املهدي.
وقال النائب عن تحال�ف الفتح كريم 
علي�وي إن »بداي�ة تش�كيل الحكومة 
بإختياره�ا لل�وزراء ل�م يك�ن موفق 
وبطريقة غ�ري صحيح�ة، األمر الذي 
أنعكس تأثريه عىل الشارع العراقي«، 
مبين�ا أن »عبدامله�دي يحتاج اىل وقت 
املتبقي�ة  االس�ماء  وبح�ث  ملناقش�ة 
وأض�اف،  الوزاري�ة«.  لكابينت�ه 

»هن�اك  أن  صحف�ي،  ترصي�ح  يف 
الكت�ل  مفاوض�ات ومباحث�ات ب�ني 
السياس�ية ايضاً حول هذا املوضوع«، 
مبين�ا أن »االس�بوع املقبل س�يكون 
موعدا حاس�ما لالنتهاء م�ن الكابينة 
الوزارية«. ومن جانبه، أش�ار  النائب 
ع�ن تحالف الفتح عبداالمري تعبان إىل 
أن »منتص�ف االس�بوع املقبل س�يتم 
الوزاري�ة  الحقائ�ب  اختي�ار  حس�م 
مجل�س  رئي�س  واعل�ن  الش�اغرة«. 
ال�وزراء، ع�ادل عبدامله�دي، الثالثاء، 
أن األيام املقبلة، ستش�هد االنتهاء من 
تسمية الوزراء ال�8 لتسنم مناصبهم 
يف ال�وزارات املتبقي�ة، فيما أش�ار إىل 
ان العمل مس�تمر لتطبي�ق الربنامج 

الحكومي وفق التوقيتات املعلنة.
باملقاب�ل، رجح�ت مصادر سياس�ية 
مطلعة ان تش�هد الجلسات الربملانية 
املقبل�ة منح الثق�ة لل�وزراء الثمانية 

املتبقني من الكابينة الحكومية.
وقال�ت املصادر لوكال�ة »الغد برس«، 
ان  الثالث�اء،  ان�ه »كان ُمق�ّررا ي�وم 

يتضمن جدول أعمال جلس�ة مجلس 
النواب منح الثقة ملُرّش�حي الوزارات 
الثماني�ة الش�اغرة يف حكوم�ة عادل 
عبد املهدي، لكن الخالفات السياسية 
ب�ني تحالفي البن�اء واالصالح عطلّت 

تمرير املرشحني للوزارات الثمانية«.
وبينت ان »حقائب الداخلية والثقافة 
والتعليم العايل اشعلت خالفا بني زعيم 
سائرون مقتدى الصدر وزعيمي دولة 
القانون نوري املالك�ي والفتح هادي 
العام�ري، بس�بب أرصار الصدر عىل 
رفض ترشيح فالح الفياض للداخلية، 
وقيص السهيل للتعليم العايل، وحسن 
الربيع�ي للثقافة«. واش�ارت املصادر 
اىل ان »رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
ُم�رّص ع�ىل االس�ماء الت�ي رّش�حها 
والرتبي�ة  الع�ايل  التعلي�م  ل�وزارات 
والعدل والهج�رة والداخلية والثقافة 
والتخطيط ما عدا الدفاع حتى يجري 
التوافق عليها بني الكتل السنية« التي 
تش�هد خالف�اً ح�اداً فيم�ا بينها عىل 

اعتماد مرّشح لهذه الوزارة.

كتل سياسية تشرتط »حذف« مرشحني من قائمة عبد املهدي.. واألخري يصر على مترير )7( من أصل )8( وزراء

إكامل الكابينة الوزارية: »شد احلبل« مستمر

       بغداد / المستقبل العراقي

الوطن�ي  االتح�اد  يف  القي�ادي  اك�د 
الكردس�تاني، غياث السورجي، أمس 
االربعاء، ان الحزب�ني االتحاد الوطني 
والديمقراطي الكردستاني لم يتجاوزا 
خالفاتهما ولكنها سيشكالن حكومة 

اجتماع�اً  هن�اك  ان  مبين�اً  االقلي�م، 
س�يعقد بني الحزبني يف االي�ام املقبلة 

ملناقشة تشكيل حكومة كردستان.
وق�ال الس�ورجي يف ترصي�ح لوكالة 
كردس�تان  “برمل�ان  ان  »املعلوم�ة«، 
عقد اول جلس�ة له يوم امس )األول(، 
حي�ث ادى النواب اليمني الدس�توري، 

داخل املجلس”، مشريا إىل أن “الحزب 
الديمقراطي الكردس�تاني وباعتباره 
الكتلة االكرب اعلن انه س�يزور جميع 
االحزاب يف كردس�تان خالل االسبوع 
املقبل من اجل بحث تش�كيل حكومة 
االقليم، وستكون اول زيارة له لالتحاد 

الوطني”.

الخمس�ة  االح�زاب   ” أن  وأض�اف، 
املعارضة يف كردس�تان لم يبدو رأيهم 
يف الذهاب للمعارضة من عدمه بشكل 
رس�مي، اال ان الحزبني الجيل الجديد 
اعلن�وا رس�مياً  واالتح�اد االس�المي 
ذهابهما نحو معارضة قوية يف برملان 
االقلي�م، خاصة ان كردس�تان تحتاج 

اىل معادل�ة ب�ني االحزاب التي تش�كل 
الحكومة واح�زاب املعارضة من اجل 

تقويم االداء الحكومي”.
“الح�زب  أن  الس�ورجي،  واك�د 
الديمقراط�ي ع�ىل الرغ�م م�ن كونه 
يس�تطيع  ال  لكن�ه  االك�رب  الكتل�ة 
تش�كيل الحكوم�ة وح�ده، الن ع�دد 

مقاعد الربمل�ان 110 مقاعد، والحزب 
الديمقراط�ي يمتل�ك 45 مقعد، حيث 
يحتاج اىل اكثر من 10 مقاعد لتشكيل 
تش�كيلها  س�يكون  اذ  الحكوم�ة، 
باالش�رتاك بني الديمقراطي واالتحاد 

الوطني”.
واوض�ح ان “الخ�الف ب�ني الحزب�ني 

االتحاد الوطني والديمقراطي مستمر، 
ولك�ن ه�ذه الخالف�ات العالق�ة لها 
بتش�كيل حكومة االقلي�م، خاصة ان 
الحكومة تحتاج اىل مشاركة الحزبني 
يف تش�كيلها، باالضافة اىل ان الحزبني 
يمتل�كان قوات خاصة بهما، ولديهما 

سلطة يف محافظات كردستان”. 

االحتاد الوطني: احلزبان الكرديان لـم يتجاوزا خالفاهتام

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن السفري اإليراني يف العراق ايرج مسجدي، 
أم�س االربعاء، اس�تعداد بالده لدع�م العراق 
ب�كل االمكانات والخربات وخصوصاً يف مجال 
الكهرباء، مؤكدا اننا بحاجة للعراق مثلما هو 

بحاجة لنا.
وذكر بيان للوزارة تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، أن “وزير الكهرباء الدكتور لؤي 
الخطيب استقبل سفري الجمهورية االسالمية 
يف ايران اريج مسجدي، يف مكتبة بمقر الوزارة 
وبحث معه س�بل التعاون املشرتك بني العراق 

وايران يف مجال الطاقة الكهربائية”.
ونق�ل البي�ان عن مس�جدي قول�ه، إن بالده 
“مس�تعدة لتقديم كامل الدعم للعراق بشكل 
ع�ام ووزارة الكهرباء عىل وج�ه الخصوص، 
ب�كل االمكان�ات والخ�ربات”، مؤك�دا “انن�ا 
بحاج�ة للع�راق مثلم�ا الع�راق بحاج�ة لنا، 

وهناك أوارص وعالقات وطيدة بني الش�عبني 
االيراني والعراقي”.

من جانب�ه ابدى الخطي�ب “اس�تعداد وزارة 
الكهرب�اء لتواص�ل العم�ل، وتب�ادل الخربات 
لالرتق�اء به�ذا التع�اون بم�ا يخ�دم البلدين 

الصديقني”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الرتكمان�ي،  املك�ون  ه�دد 
االربعاء، بعدم مش�اركتها يف تشكيل 
الحكوم�ة يف ح�ال خلوها م�ن وزير 
تركماني. وقالت  الهيئة التنس�يقية 
العليا لرتكمان الع�راق يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، انها 
»عقدت اجتماعا حول آخر التطورات 
يف تش�كيل الحكومة لبحث مجريات 

األمور وس�بب خل�و الحكوم�ة لحد 
اآلن م�ن وزي�ر تركماني«، مش�رية 
اىل انها طالبت الحكومات الس�ابقة 
باحتواءها وزيرا تركمانيا واحدا عىل 
األقل، معلنا امام الشعب والجماهري 
الرتكمانية يف ح�ال خلوها من وزير 
ال�وزراء  تركمان�ي س�نحمل رئيس 
عادل عبد املهدي والكتل السياس�ية 
املش�اركة يف تش�كيل الحكوم�ة اثار 
بح�ق  واالجح�اف  التهمي�ش  ه�ذا 

واض�اف،  الرتكمان�ي«.  املك�ون 
االحتجاجات  »لسنا مس�ؤولون عن 
التي ق�د تحصل من قب�ل الجماهري 
الرتكمانية«،  الفتة اىل ان »للرتكمان 
كف�اءات كث�رية يمك�ن اختي�ار من 
ترونه مناسبا كما طالبت التنسيقية 
الكتل السيايس منح إحدى الحقائب 
لرتكمان�ي منه�ا أو م�ن املس�تقلني 
الهيئ�ة  واش�ارت  له�ا«.  القريب�ني 
منص�ب  يف  ناقش�وا  ان«املجتمع�ني 

نائب رئي�س الجمهوري�ة واعتربوه 
منصبا سياس�يا ورمزيا جي�دا وأنه 
الرتكم�ان ويق�وي فاعليته  ي�ريض 
يف الحكوم�ة العراقي�ة« وبين�ت، ان 
»التنس�يقية وجه�ت بيانه�ا بعتاب 
موج�ه اىل رئي�س ال�وزراء والكت�ل 
السياس�ية اذا يتع�ذر عليك�م من�ح 
الرتكمان وزير او منصب نائب رئيس 
الجمهورية!! نرجو اال تلجاؤا اىل اعذار 
قد تزي�د الفرقة ب�ني الرتكمان، وان 

كان لبعض الكتل اش�خاص معينني 
ينوون امراره باسم الرتكمان نرجو 
ابعاد الكتل واالحزاب الرتكمانية من 

هذا االحراج !!«. 
وتابع�ت الهي�ة، »ال�كل يعل�م ب�ان 
املناصب العليا وخاصة يف تش�كيالت 
الدول�ة العراقي�ة تمنح وف�ق امليزان 
وخارطة طريق وت�وازن، ابلغونا ملن 
يك�ون وجهة هذا املي�زان حتى نعلم 

حصة من هذا املنصب؟«.

        بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت قوة م�ن جهاز االمن الوطني 
يف بغ�داد، أم�س االربع�اء، م�ن القاء 

القب�ض عىل عصابة تتاجر بالبرش يف 
العاصم�ة. وذكر مركز اإلعالم األمني 
يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »قوة من جهاز األمن 

الوطن�ي يف محافظة بغداد وبناًء عىل 
معلوم�ات اس�تخبارية تمكن�ت من 
الق�اء القبض عىل عصابة مكونة من 
8 متهم�ني متخصص�ة بأعمال تنايف 

اآلداب، فض�ال عن اإلتج�ار بالبرش«. 
وبني ان »العملي�ة جاءت بعد متابعة 
العصاب�ة ومراقب�ة تحركاتهم  افراد 
واستحصال املوافقات القضائية وقد 

تم القبض عليهم يف احد املنازل رشقي 
بغداد، وتسليمهم اىل الجهات املختصة 
لتدوي�ن أقواله�م واتخ�اذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقهم«.

السفري اإليراين: بغداد وطهران بحاجة لبعضهام

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الخارجي�ة انه�ا ستس�لم دول�ة 
الكوي�ت مرسوق�ات تم االس�تيالء عليه�ا ابان 
الغ�زو العراقي ع�ام 1990. وقال�ت الخارجية 
يف بيان انها ستس�لم الكويت، األس�بوع املقبل، 
أرش�يف اإلذاعة والتلفزي�ون الكويتي املرسوق 
خالل الغزو العراقي عام 1990، وذلك »يف إطار 
التزامه�ا بقرارات مجلس األم�ن ذات العالقة«. 
وبين�ت أن »وكيل الوزارة حازم اليوس�في أبلغ 
الس�فري الكويت�ي يف بغ�داد س�الم الزمانان أن 

العراق سيسلم الكويت الدفعة الخاصة بأرشيف 
الكويتية«.  اإلذاعة والتلفزي�ون واملحفوظ�ات 
وأوض�ح اليوس�في أن�ه »بع�د ب�ذل الجه�ود 
واملحفوظ�ات  األرش�يف  وتجمي�ع  البح�ث  يف 
الكويتي�ة والتزاما بقرارات مجلس األمن الدويل 
به�ذا الخص�وص وآخره�ا القرار رق�م 2107 
لع�ام 2013 املتعل�ق باألرش�يف واملحفوظات 
الكويتي�ة، فق�د وجه وزير الخارجي�ة العراقي 
محمد الحكيم بتسليم الدفعة الخاصة بأرشيف 
االذاع�ة والتلفزيون واملحفوظ�ات الكويتية اىل 

الجانب الكويتي األسبوع املقبل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

قضت محكمة جنايات الكرخ، أمس األربعاء، 
أحكام�ا بالس�جن املؤبد بحق أربع�ة مدانني 
هددوا املعاهد التدريسية واالطباء واملواطنني 

يف بغداد.
وذك�ر بيان صادر عن املركز اإلعالمي ملجلس 
القض�اء األعىل، تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، أن »اله������يئة االوىل ملحكمة 
جنايات الكرخ اصدرت احكاما بالسجن املؤبد 
بحق أربعة مدانني هددوا وابتزوا املواطنني يف 

منطقة الحرية«.
واوض�ح البي�ان، أن »املدانني قام�وا بتهديد 
واالطب�اء  التدري��������س�ية  املعاه�د 
وميس�وري الحال وطالبوه�م بمبالغ مالية 
يق������وم�ون  الدف�ع  ع�دم  ح�ال  ويف 
بواس�طة  بيوته�������م  باس�ته����داف 

رمانات يدوية«.
واش�ار إىل، أن »االبتزاز شمل اهايل املولدات يف 
املنطقة نفس�ها«، مبينا ان »االحكام صدرت 
وفق�اً ألح�كام امل�ادة الرابعة/1م�ن قانون 

مكافحة االرهاب رقم 13 لسنة 2005«.

العراق يسلم الكويت أرشيف االذاعة
 والتلفزيون 

جنايات الكرخ تصدر أحكاما باملؤبد بحق )4( مدانني 
ابتزوا معاهد تدريسية وأطباء

الرتكامن هيددون: إما املشاركة بوزير يف احلكومة أو املقاطعة والقيام بتظاهرات

 االمن الوطني يلقي القبض عىل عصابة »تتاجر بالبرش« يف بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

وصل وزير الخارجي�ة القطري محمد بن 
عب�د الرحم�ن آل ثاني، أم�س األربعاء، إىل 
العاصم�ة بغداد، لبحث ع�دد من القضايا 
أبرزها إع�ادة إعم�ار املناط�ق املحررة يف 

العراق.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة الخارجي�ة 
العراقي�ة، أحم�د محج�وب، يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه إن »نائب 
رئيس مجلس ال�وزراء ووزي�ر الخارجية 
القط�ري محمد بن عب�د الرحمن آل ثاني، 

وصل إىل العاصمة العراقية بغداد، يف زيارة 
رسمية.

وتعد زيارة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني 
إىل بغ�داد األوىل بعد زيارت�ه األخرية يف 22 

أيار العام املايض.
واس�تقبل رئيس الجمهورية برهم صالح 
نائ�ب رئي�س ال�وزراء وزي�ر الخارجي�ة 
القطري الش�يخ محمد بن عبد الرحمن آل 

ثاني والوفد املرافق له.
كما اس�قبل رئيس مجلس ال�وزراء عادل 
عبد املهدي، نائب رئيس مجلس الوزراء آل 

ثاني والوفد املرافق له.

        بغداد / المستقبل العراقي

عزّى زعي�م تيار الحكمة الوطني، الس�يد 
عمار الحكيم، بذكرى وفاة الرسول محمد 

}صىل الله عليه وآله وسلم{.
وق�ال الحكي�م يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه »بلوعٍة وأىس نعزي 
العالم اإلسالمي بذكرى رحيل خاتم الرسل 
س�يدنا ونبينا محم�د املصطفى عليه وآله 

وصحبه أفضل الصالة وأتم التسليم«.

وأض�اف »إذ نقُف عىل أعتاِب هذه الذكرى 
األليمة نستذكُر السفَر الجهادّي التضحوّي 
الخالد واألسس التي أرساها خرُي الخلق يف 
س�بيِل بناء اإلنسان واملجتمع بناًء صالحاً 

حتى ذهب إىل ربِه راضياً مرضياً«.
ودع�ا الس�يد عمار الحكي�م اىل ان »نجعل 
من ه�ذه الذك�رى منطلقاً نح�و التالحِم 
والرتاحم والبن�اء واإلعمار، فس�الٌم عليك 
يارس�ول الله يوم ولدَت وي�وم رحلَت عن 

هذه الدنيا ويوم تبعُث حياً«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الدف�اع، أمس األربع�اء، ان 
حل�ف الناتو خرج ال�دورة الثالثة الخاصة 

بمعمل صيانة دبابة »ابرامز«.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن�ه »بحضور قائد 
الفرقة املدرعة التاسعة العميد الركن وليد 
خليف�ة مجي�د، وممث�ل عن حل�ف الناتو 
القوات االمريكية، ج�رت احتفالية تخرج 
الدورة الثالثة ملعلمي معمل صيانة الدبابة 
ابرام�ز واملعم�ل يخت�ص باج�زاء الدبابة 

والذي تمتلكه وحدات الفرقة منذ فرتة وال 
يوجد اختصاص من الفنيني للعمل عليه«. 
واضافت ان »الجهود الحثيثة من مراجعنا 
عمل�ت ع�ىل تهيئ�ة ك�وادر م�ن مقاتلينا 
للعمل عىل الجهاز من خالل التنس�يق مع 
الجان�ب االمريكي وزجه�م بهذه الدورات 
ليكون�وا ن�واة ومعلمي ال�دورات الالحقة 
وبع�د املثاب�رة والجدي�ة والرغب�ة للعمل 
علي�ه والذي اش�اد به�ا الخ�رباء العاملني 
به�ذا املج�ال تخرجت ال�دورة الثالثة بهذا 
االختصاص، ويف الختام تم توزيع شهادات 

التخرج والهدايا عىل املتدربني«.

وزير اخلارجية القطري يف بغداد لبحث ملف إعادة 
اعامر املناطق املحررة

احلكيم يدعو إىل جعل ذكرى وفاة الرسول )ص( 
منطلقــًا للتالحم واإلعامر

حلف الناتو خيّرج »دورة عراقية« مهمتها 
صيانة دبابة »ابرامز«
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   ذي قار / المستقبل العراقي

اعلن محافظ ذي قار يحيى النارصي، عن مبارشة رشكة املعتصم 
الحكومية باس�تالم موق�ع جرس النارصي�ة الكونكريتي لصيانته 
وتأهيل�ه وبكلف�ة )7( ملي�ار دينار.وذكر الن�ارصي يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه، ان »رشكة املعتصم الحكومية 
بارشت باستالم موقع عمل جرس النارصية الكونكريتي، لصيانته 
وتاهيل�ه خالل 435 يوم وبكلفة 7 مليار دينار، تم تخصيصها من 
قبل االمانة العامة ملجلس الوزراء يف وقت سابق يف اطار عمل خلية 
االزمة«.وب�ن ان »الرشكة بارشت باعمال نصب االعمدة الحديدية 
لغرض اكم�ال اجزاء الج�رس الحديدي البديل الذي س�ينجز خالل 
فرتة اربعة اش�هر من اجل تهيئة ممر للمركبات بعد ايقاف العمل 
بالجرس الكونكريتي واملبارشة باعمل الصيانة والتاهيل«. يشار اىل 
ان ج�رس النارصية الكونكريت�ي املمتد عىل نهر الفرات، يعاني من 
ارضار كبرية يف بع�ض فضاءاته بعد تعرضه للقصف عدة مرات و 

لم يخضع الي عمليات صيانة كربى منذ تشييده ولغاية االن.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيأة املنافذ الحدودية ضبط مس�افر عراقي بحوزته جواز 
س�فر اجنبي مزور يف مطار النجف الدويل.وذك�ر بيان إلعالم هيأة 
املنافذ الحدودية تلقت »املستقبل العراقي » نسخة منه اليوم انه » 
تم احالة مس�افر عراقي للقضاء بحوزته جواز سفر أسرتايل مزور 
يف مطار النجف االرشف الدويل ، كان يروم السفر عىل متن الخطوط 
الجوية القطرية اىل سدني«. واضاف » وبعد تدقيق الجواز يف مخترب 
فح�ص الوثائق وتحليل البيانات واملقارنة تبن أن الجواز غري عائد 
للمس�افر وبعد التدقيق واملس�اءلة اتضح أعرتف بأسمه الحقيقي 
العراقي« . واش�ار البيان اىل انه » تم إحالته اىل مركز رشطة مطار 

النجف التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية  
تس�جيل اكثر من مليون باحث عن العمل 
م�ن كال الجنس�ن ضمن قاع�دة بيانات 
دائرة العمل والتدريب املهني لغاية ترشين 

االول من العام الحايل .
وقال مدي�ر عام دائ�رة العم�ل والتدريب 
املهن�ي عم�ار عب�د الواحد الس�وداني يف 
بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«،ان » 
الدائرة اع�دت اس�تمارة الكرتونية يمكن 
من خالله�ا للباحث�ن عن العم�ل تثبيت 
بياناته�م وادراج رغباتهم يف نوع الخدمة 
التي يمكن ان يحصل�وا عليها املتمثلة ب� 
)الحص�ول ع�ىل وظيف�ة ، الحصول عىل 
ق�رض ، املش�اركة يف ال�دورات التدريبية 
، ايج�اد فرصة عم�ل يف القطاع الخاص( 
مش�ريا اىل ان توفري تل�ك الخدمات يعتمد 
ع�ىل مق�دار املبال�غ املتوف�رة يف صندوق 
دعم املش�اريع امل�درة للدخ�ل والدرجات 

الوظيفية وفرص العمل املتاحة .
وبن عبد الواحد ان دائرة العمل والتدريب 
املهني سجلت )882( الفاً و)602( باحث 
ع�ن العم�ل و )130( الف�اً و)97( باحثة 
ع�ن العمل يف بغ�داد واملحافظات الفتا اىل 
ان التسجيل يشمل جميع الفئات العمرية 
ال�درايس بمختلف  التحصي�ل  ومس�توى 
التخصص�ات .وأش�ار اىل ،ان » م�ن اه�م 
برامج التخفيف م�ن الفقر والقضاء عىل 
البطال�ة الت�ي تنفذها ال�وزارة هو اقامة 
دورات تدريبية للباحثن عن العمل ومنح 
الق�روض امليرسة القامة مش�اريع مدرة 
للدخ�ل منوه�ا اىل ان ال�دورات التدريبية 
تتناس�ب م�ع متطلب�ات  تش�مل مهن�اً 
س�وق العمل العراقي ليتس�نى للمتدربن 
االنخ�راط ضمن املهن الت�ي تدربوا عليها 
كجزء من الس�رتاتيجيات والخطط املعدة 
للتنمية االجتماعية تجاه املستفيدين من 

خدمات الوزارة .

تسجيل اكثر من مليون 
عراقي باحث عن العمل 
لغاية ترشين االول 2018

    بغداد / المستقبل العراقي

اطلقت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية ، التقديم عىل قروض 
املش�اريع الصغ�رية املدرة للدخ�ل للباحثن عن العمل املس�جلن 
ضم�ن قاعدة بيانات الوزارة يف محافظات دياىل واالنبار وواس�ط 

ابتداء من 4-11- 2018 لغاية 4� 12� 2018.
وذكر بيان صادر عن دائرة العمل والتدريب املهني يف الوزارة ،ان« 
التقديم عىل القروض سيكون عرب املوقع االلكرتوني للوزارة وملدة 
ش�هر من تاريخ ب�دء التقدي�م، داعيا الراغبن م�ن الباحثن عن 
العمل املسجلن ضمن قاعدة بيانات دائرة التشغيل والقروض اىل 

التقديم الكرتونيا عىل موقع الوزارة.
واوضح البيان ان« وزارة العمل تمنح قروضا ضمن برنامج دعم 
املش�اريع الصغرية وبرنامج الس�رتاتيجية الوطنية للتخفيف من 
الفق�ر فضال عن قروض الخدمات الصناعية، مبينا ان جميع تلك 
القروض يتم التقديم عليها عن طريق املوقع االلكرتوني للوزارة.

يذكر ان وزارة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة انجزت اكثر من 49 
ألف معاملة قرض ضمن برنامج صندوق دعم املشاريع الصغرية 
امل�درة للدخل يف بغداد واملحافظات للمدة من 2013 لغاية 9-30-

.2018

العمل تطلق التقديم عىل القروض 
الصغرية يف »3« حمافظات

    بغداد / المستقبل العراقي

استبدلت وزارة الداخلية، شعارها الرسمي 
لل�وزارة املعتم�د لدى الدوائر واملؤسس�ات 

الرسمية، للمرة الثانية يف غضون سنتن.
ويظه�ر يف الش�عار الجدي�د، ال�ذي نرشته 
ال�وزارة ، ص�ورة ل�رأس الن�رس الخ�اص 
واس�فله  العراقي�ة  الجمهوري�ة  بش�عار 

سيفن وسعفتي نخل.
والجديد يف هذا الش�عار كتابة أس�م وزارة 
والكردي�ة،  العربي�ة  باللغت�ن  الداخلي�ة 

وتاريخ تأسيس الداخلية يف عام 1922 م.

وهذه املرة الثانية التي تستبدل به الوزارة 
ش�عارها حي�ث أج�رت فعلياً يف 9 ش�باط 
2016، تغي�ري ش�عارها الرس�مي القدي�م 
بآخر جديد يف عهد وزير الداخلية املستقيل 
محم�د الغب�ان، بع�د ان كانت ق�د أقامت 
مسابقة بن رشكات التصميم واملصممن 
واملتخصصن به�ذا املجال لتقديم ما لديها 
م�ن نم�اذج، ل�«يتضمن الش�عار الجديد 
املستبدل حالياً إش�ارات عن مفاصل عمل 
وتش�كيالت وزارة الداخلي�ة ورم�ز الدولة 
العراقي�ة وت�م اختياره من قب�ل عدداً من 

الخرباء واملختصن.

الداخلية تستبدل شعارها للمرة 
الثانية خالل سنتني

    بغداد / المستقبل العراقي

الع�ايل،  التعلي�م  وزارة  اعلن�ت 
قب�ول 92 طالب�ا وطالب�ة م�ن 
ال�10% األوائل لخريجي املعاهد 
بالكليات  املس�ائية  الدراس�ة  يف 

للسنة الدراسية 2019-2018.
لدائ�رة  الع�ام  املدي�ر  وق�ال 
الدراس�ات والتخطيط واملتابعة 
الدكتور أيه�اب ناجي عباس يف 
بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
انه »تم قب�ول 92 طالبا وطالبة 

من ال��10% األوائل من خريجي 
املس�ائية  الدراس�ة  يف  املعاه�د 
للعام ال�درايس 2018/2017 يف 
الكلي�ات واألقس�ام القريب�ة او 
املناظ�رة الختصاصه�م الدقيق 

للعام الدرايس 2018/ 2019«.
»يمك�ن  أن�ه  عب�اس  وأض�اف 
الطلب�ة  أس�ماء  ع�ىل  االط�الع 
املقبول�ن ع�رب موق�ع البواب�ة 
االلكرتوني�ة لدائ�رة الدراس�ات 
https:// والتخطي�ط واملتابعة

.»dirasat-gate.org

التعليم العايل تعلن نتائج قبول الـ »10« 
االوائل يف املعاهد للدراسة بالكليات

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الرتبية، تمديد اس�تضافة الطلبة 
م�ن امل�دارس املس�ائية اىل الصباحي�ة لغاي�ة 

االثنن املقبل.
وذكر بيان مقتضب للوزارة، تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان »وزير الرتبية وكالة 
االس�تاذ عيل االبراهيم�ي وافق ع�ىل مطالعة 
مدي�ر عام التعلي�م العام، عيل مخل�ف بتمديد 
اس�تضافة الطلب�ة من امل�دارس املس�ائية اىل 
امل�دارس الصباحية لغاية ي�وم االثنن املوافق 

.»12/11/2018

الرتبية تعلن متديد استضافة الطلبة 
من املدارس املسائية اىل الصباحية

  بغداد / المستقبل العراقي

 قال وزير النفط، ثامر الغضبان، إن العراق يخطط لزيادة طاقته 
اإلنتاجي�ة والتصديرية النفطية يف 2019، مع الرتكيز عىل حقوله 
الجنوبي�ة، وإنه اقرتب من التوص�ل إىل اتفاق مع رشكات عاملية.

وذك�ر الوزير أن »نقص املعروض النفط�ي الناجم عن العقوبات 
األمريكي�ة الجدي�دة عىل إيران لم يجر قياس�ه بع�د قبل أن يقرر 
الع�راق وبقية أعضاء أوب�ك اإلجراء الذي س�يتخذونه يف اجتماع 
املنظمة املقرر الشهر القادم.وقال العراق، ثاني أكرب منتج للخام 
يف أوبك بعد السعودية، إنه يستهدف طاقة إنتاجية قدرها خمسة 
مالين برميل يوميا يف 2019، حيث من املتوقع أن يصل متوس�ط 
صادرات�ه إىل نحو 3.8 مليون برمي�ل يوميا.ويضخ العراق حاليا 
4.6 ملي�ون برمي�ل يوميا، ويص�در الجزء األكرب م�ن نفطه عرب 
مرافئه الجنوبية، وتشكل صادرات الخام عرب تلك املوانئ ما يزيد 
عىل 95 يف املئة من إيرادات الحكومة.وأبلغ الغضبان رويرتز يف أول 
مقابلة له منذ تويل حقيبة النفط الشهر املايض، متحدثا عن زيادة 
الطاقة اإلنتاجية وخصوص�ا يف الجنوب »هذه أولوية األولويات، 
لدين�ا حوار مع رشكات عاملية، وهي اس�تغرقت فرتة، لكننا عىل 
وشك أن نتفق، سوف نحسم هذا املوضوع قريباً«.وذكر الغضبان 

أن الع�راق يخطط لزيادة طاقته التصديرية إىل 8.5 مليون برميل 
يوميا يف »السنوات القادمة« بعد تحديث بنيته التحتية.وسيشمل 
ذلك 6.5 مليون برميل يوميا من الحقول النفطية يف جنوب البالد، 

مع توافر مليون برميل يوميا عقب اس�تكمال إنشاء خط أنابيب 
جدي�د يمتد من مدينة كركوك يف ش�مال الع�راق إىل ميناء جيهان 

الرتكي املطل عىل البحر املتوسط.

وزير النفط: نخطط لزيادة االنتاج اىل »8.5« ماليني برميل

    بغداد / المستقبل العراقي

تنطلق ي�وم الس�بت املقبل اعم�ال ال�دورة 
ال�دول��ي  ب�غ��داد  مل�ع��رض   45 ال�� 
وال�ت��ي س�تقام ت��ح��ت ش����ع���ار 
)ع����ازم�����ون ع��ل��ى ال��ب��ن��اء 
واالع���م���ار ك��م��ا ال��ت��ح��ري��ر 
واالن��ت��ص���ار(  ل��ل��م���دة ب����ن 

)10 – 19( م���ن ال��ش��ه��ر الحايل.
وق�ال مدير ع�ام الرشكة العامة للمعارض 
ال��ع��راق��ي���ة  ال��ت��ج��اري���ة 
ال�س�ودان�ي  ال�ت�ج�ارة ه�اش��م  بوزارة 
»املس�تقبل  علي�ه  اطلع�ت  بي�ان  يف 
العراق�ي« إن ش��رك�ت�ه “ان�ه��ت جميع 
ال���الزم����ة  االس����ت���ع���دادات 
الق��ام��ة ال����دورة وان��ج��اح��ه��ا، 
ال����دورة  ت�م�ي��ز  ال���ى  م�ش��ي�را 
ب�م�ش��ارك�ة واس�ع�ة ل��دول ع�رب�ي�ة 
واجنبي�ة بعضه�ا يش�ارك للم�رة االوىل او 

اقترصت مشاركاتها الس�ابقة عىل اجنحة 
صغري”.وافصح السوداني عن “مشاركة عدد 
مميز من كربى ال��ش��رك��ات امل�ح�ل�ي�ة 

وال�ع�رب�ي��ة واالج�ن�ب�ي�ة امل�خ�ت�ص�ة 
وال�ت�ي  وال�ب�ن��اء  االع�م��ار  ب�م�ج�ال 
م�ن املؤم�ل ان يكون له�ا دور فاعل بتنفيذ 

مش�اريع اعمار البنى التحتية للمحافظات 
املحررة”.واكد الس�وداني “مساعي رشكته 
من خالل دع�وة هذه ال�رشكات، ألطالعها 
عىل فرص االس�تثمار املوجودة داخل البالد، 
السيما ان�ه�ا مقبلة عىل تنفيذ م�ش�اري�ع 
عمالق�ة ب�م�ج��االت ع���دة، واه�م�ه�ا 
البن�ى  واع���ادة  ال�ب�ن��اء  م�ش��اري�ع 
امل�ح��ررة، اض��اف��ة  للمناط�ق  التحتية 
ان��ش���اء  م��ش���اري��ع  ال����ى 
ال��وح��دات السكنية والقرى السياحية.”

ولفت اىل ان “املشاركة الواسعة لهذه الدول 
وال�رشكات املختلف�ة، ت�دل ع�ىل رغبتها يف 
االط���الع ع�ل�ى ف��رص االس��ت�ث�م�ار 
امل�ت�اح�ة ف�ي ال�ب�الد واغتنامها، السيما 
ال�ع��راق ي�ع��د ارض���ا خ�ص�ب��ة  ان 
الق�ام��ة وت�ن�ف�ي�ذ مثل هذه املش�اريع 
التي غابت عنه ألعوام عدة، بس�بب انشغال 
الب�الد يف محاربة وطرد عصابات “داع�ش” 

االرهابية التي دنست مناطق عدة يف البالد.

السبت املقبل.. إنطالق معرض بغداد الدويل

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزي�ر الصناعة واملعادن، صالح الجبوري، أنه وجه رشكات 
ال�وزارة كاف�ة بوضع خطة مس�تقبلية خالل ش�هرين للنهوض 
بواق�ع هذه الرشكات.وقال الجبوري خالل اجتماع عقده يف مقر 
ال�وزارة وحرضه الوكالء واملستش�ارون واملفت�ش العام واملدراء 
العام�ون يف مق�ر ال�وزارة وال�رشكات التابعة لها، بحس�ب بيان 
للوزارة تلقته »املستقبل العراقي«،انه«يجب اعداد دراسة لتحديد 
ماهو املطلوب خالل الفرتة املقبلة الس�يما واننا امام تحدي كبري 
يس�توجب تحقيق نتائج ملموسة امام الش�عب ما يتطلب اعداد 
خطط ودراس�ات مس�تقبلية يتم من خاللها تشخيص املعوقات 
والصعوبات لغرض تجاوزها وايجاد الحلول املناس�بة لها لغرض 
تحقي�ق االه�داف املرجوة يف اح�داث التغيري والتطوي�ر يف الواقع 
الصناعي لرشكات الوزارة كافة«.وأضاف البيان اىل« ان الصناعة 
العراقي�ة تتجه نحو الرتاجع يف الوقت الذي تمتلك فيه االمكانيات 
والخربات الت�ي تجعلها قادرة عىل النهوض واالس�هام الفاعل يف 
دع�م االقتصاد الوطن�ي ما يتطل�ب العمل بروح الفري�ق الواحد 
إلعادتها اىل سابق عهدها«.واش�ار البيان اىل« أن مدراء الرشكات 
قدموا رشح�ا موجزا حول طبيعة عمل رشكاتهم واهم املش�اكل 
واملعوقات التي تعرتضها وخطط الرشكات لالرتقاء بواقع العمل 
واالنتاج فيها، موضحا ان الوزير استمع اىل مالحظات ومداخالت 
الوكالء واملستش�ارون واملفتش العام حول واقع رشكات الوزارة 

ومقرتحاتهم لتطويرها.

الصناعة توجه رشكاهتا بوضع خطة 
خالل شهرين للنهوض بواقعها املهني

حمافظ ذي قار يعلن املبارشة 
باعامل صيانة اجلرس الكونكريتي

ضبط مسافر عراقي بحوزته جواز 
سفر اجنبي مزور يف مطار النجف

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزير التج�ارة، محمد هاش�م العاني، 
ب�ول  الع�راق،  ل�دى  الكن�دي  الس�فري  م�ع 
غيب�ار، القضاي�ا املتعلقة بتطوي�ر العالقات 
الثنائية ب�ن البلدين يف املج�االت االقتصادية 
واالس�تثمارية والتجارية.وذكر بيان للتجارة 
ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«،ان العان�ي أكد 

خ�الل اللقاء »حاجة الع�راق لدخول رشكات 
كندية لالستثمار ومس�اهمتها يف املناقصات 
التي تجريه�ا وزارة التج�ارة لتوريد الحنطة 
لحس�اب مف�ردات البطاق�ة التموينية فيما 
نعم�ل ع�ىل اع�ادة العم�ل بمذك�رة التفاهم 
لزيادة حج�م التعاون التجاري وحل القضايا 
العالقة لل�رشكات الكندية«.وبحث الجانبان 
»عدداً من القضايا املتعلقة بتطوير العالقات 

الثنائية ب�ن البلدين يف املج�االت االقتصادية 
واالستثمارية والتجارية، فضال عن املواضيع 
ذات التفاهم املشرتكًة، كما بحثا توريد القمح 
الكندي للع�راق«. وأكد وزي�ر التجارة، خالل 
اللق�اء، عىل »حاجة الع�راق إىل كميات كبرية 
من القم�ح ألغراض تأمن متطلبات البطاقة 
التموينية«، داعيا الجان�ب الكندي إىل »املزيد 
من التع�اون يف مجال توريد القمح إىل العراق 

لسد الحاجة يف ضوء اولوياتنا لتوفري مفردات 
البطاقة التموينية وتحسن نوعياتها وتنفيذ 
الربنامج الحكومي الذي اعلنه رئيس الوزراء 
عادل عبداملهدي وصادق عليه مجلس النواب 
العراقي«. من جانبه، كش�ف السفري الكندي 
ب�ول غيب�ارد ع�ن »رغب�ة ب�الده يف تطوي�ر 
وتعزي�ز العالق�ات الثنائي�ة وتطري�ر اف�اق 
التعاون يف املجال التجاري، السيما يف مايتعلق 

باسترياد القمح ومساهمة الرشكات الكندية 
يف الدخ�ول برشاكات ومش�اريع اس�تثمارية 
م�ع القطاع الخاص العراق�ي داخل العراق«. 
ولف�ت غيب�ارد، إىل »وج�ود رشكات كندي�ة 
تش�ارك يف املناقص�ات التي تجريه�ا الوزارة 
لرشاء الحنطة وتقدم عروضها لتوريد القمح 
الكندي للعراق، وفق املعايري الخاصة بتجهيز 

القمح والنوعيات املطلوبة من العراق.

    بغداد / المستقبل العراقي

اسهمت رشكة مصايف الوسط عرب هيئة الصيانة وقسم 
املعدات وقس�م الس�المة بمعداتها الثقيلة مع الرشكات 
النفطي�ة االخرى برف�ع املخلف�ات البيئي�ة الناتجة عن 
نفوق األس�ماك يف محافظة بابل بالتنس�يق مع مجلس 
املحافظة واس�تنفرت مالكاته�ا يف فرع الرشكة يف بغداد 

اىل محافظ�ات الف�رات األوس�ط بألياته�ا الثقيلة يف تلك 
املحافظات س�عياً منه�ا لتنظيف األنهر والس�واقي من 

تلوثات ممكن أن تحدث يف وقٍت قريب.
جاء ذلك بتوجيه من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة 
وزير النفط ثامر عب�اس الغضبان ومتابعة مبارشة من 
قبل مدير ع�ام رشكة املصايف املهندس زيد كاظم رشيف 
ال�ذي أكد بدوره عىل ح�رص وزارة النفط والرشكة عىل 

ح�د س�واء يف االس�هام يف ازال�ة العقب�ات والقضاء عىل 
األزمات التي تحتاج اىل جهود كبرية لالسهام يف معالجتها 
سعيا منها لخدمة املواطنن سواء من خالل مالكاتها أو 

آلياتها أو عرب توفري املشتقات النفطية. 
واش�اد املدي�ر الع�ام يف الوق�ت ذات�ه بالجه�ود الكبرية 
والحثيث�ة الت�ي بذلها منتس�بو ف�رع الرشك�ة يف بغداد 
بالعم�ل ألوقات متأخرة م�ن الليل لغرض إتم�ام العمل 

بأفضل صورة وبالتعاون مع منتس�بي بعض الرشكات 
النفطية األخرى .

ويف ذات الس�ياق أش�اد مجلس محافظة باب�ل بالجهود 
الكبرية التي تبذلها وزارة النفط ورشكة مصايف الوس�ط 
الت�ي أثبت�ت وجوده�ا يف جمي�ع املج�االت دعم�ا منها 
للقطاع�ات ذات الطاب�ع الخدمي وس�عياً منه�ا لتقديم 

أفضل الخدمات للمواطنن الكرام .

التجارة تبحث تطوير العالقات االقتصادية واالستثامرية والتجارية مع كندا

رشكة مصايف الوسط تسهم بآلياهتا الثقيلة لرفع خملفات نفوق األسامك

    البصرة / المستقبل العراقي

اعلن محاف�ظ البرصة املهندس اس�عد العيداني عن اعادة 
العم�ل بمرشوع مجاري منطقة حي العس�كري الواقع يف 

قضاء ابي الخصيب جنوب املحافظة .
وقال » العيداني يف بيان صحفي صدر عن مكتبه االعالمي 
الخ�اص خالل اجتماع عقد بحضور مدير بلدية قضاء ابي 
الخصيب وقائم مقام قضاء ابي الخصيب واملجلس املحيل 

للقضاء ان اللق�اء تضمن اعادة العمل اىل مرشوع مجاري 
منطقة حي العس�كري يف قضاء ابي الخصيب الذي يعاني 
اغلب االهايل فيه هناك من مشاكل خدمية كبرية  السيما يف 

السنوات املاضية نتيجة توقف العمل من قبل الرشكة .
من جهته » قال مدي�ر بلدية قضاء ابي الخصيب املهندس 
فراس عبد الخالق ان محافظ البرصة اسعد العيداني وجه 
بلدية قضاء ابي الخصي�ب  بان ترشف مبارشة عىل تنفيذ 

املرشوع يف القضاء .

حمافظ البرصة: اعادة العمل بمرشوع جماري 
منطقة حي العسكري يف قضاء ايب اخلصيب
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وزارة العدل
دائرة الكاتب عدل يف الدورة 

العدد العمومي / 25551
السجل / 128

التاريخ / 2018/11/7

إعالن
بواسطة السيد كاتب عدل الدورة املحرتم 

إىل الس�يد / رائ�د عب�د كاظم   عنوان�ه / بغداد الدورة ش�ارع املصايف مجاور 
مطعم زاد الخري 

بموجب العقد الشفوي 
جهة اإلنذار 

س�بق وان اس�تأجرت مني املحل املرقم )1( والواقع يف الدورة / حي الجزيرة 
م808 ش املصايف مبنى 231 واملش�يد عىل القطع�ة املرقمة 231/7 مقاطعة 
3 ال�دورة ببدل إيجار ش�هري مقداره ) مليون دين�ار عراقي فقط ( يدفع يف 
األول يف كل ش�هر وبعقد ش�فوي وبالنظر لعدم رغبت�ي بتجديد عقد اإليجار 
لذا أنذركم تس�ليمه يل خاليا من الشواغل ويوجب تخليه املحل املرقم أعاله يف 
ي�وم 2018/12/1 وفق�ا إلحكام املادة ) 741 ( م�ن القانون املدني وبخالفه 
س�أضطر ملراجعة املحاك�م املختصة وإقامة دعوى تخلي�ة ضدكم وتحملكم 
الرس�وم واملصاريف وإتعاب املحاماة . عند ذه�اب املبلغ القضائي من مركز 
رشط�ة الدورة عىل عنوان�ك تبني انك مرتح�ل إىل جهة مجهول�ة وقمت ببيع 
املحل إىل املدعو عدنان عبد الله راش�د حسب كتاب مركز رشطة الدورة املرقم 
16706 يف 2018/11/1 لذا تقرر تبليغك بالنرش يف صحيفتني محليتني جريدة 

املستقبل والنهار . 
املنذر
حسني عيل صبار

رقم الهوية 1526561 أحوال الكرخ سجل 3837م
صحيفة 50 يف 2006/5/10
العنوان : م826 ش 29 د/78

رقم االستمارة : 2314

فقدان 
فق�دت اللوحة املرقم�ة 346 ادخال 
كمركي مؤق�ت والصادرة من كمرك 
الجنوبية لرشكة برتوجاينا الصينية 
بأس�م ) رشكة برتوجاينا الصينية ( 
فم�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البرصة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل 

العدد : 5103 / ش / 2018 
التاريخ : 31 / 10 / 2018 

اعالن 
احم�د  ) ش�هاب  علي�ه  املدع�ى  اىل 

حامد( 
اقامت املدعية ) نهاية عبد الحس�ني 
لطي�ف ( الدعوى الرشعي�ة املرقمة 
ل�دى   )  2018  / ش   /  5103  (
هذه املحكم�ة تطالبك فيه�ا بتاييد 
حضانتها للطفل عيل ش�هاب احمد 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي 
ملنطقة ناحية الشهيد الصدر املؤرخ 
18 / 10 / 2018 لذا قررت املحكمة 
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
ويف حالة عدم حضورك فانه س�وف 
يت�م اج�راء املرافع�ة بحق�ك غيابيا 
وفق القانون علما ان موعد املرافعة 
يص�ادف 19 / 11 / 2018 الس�اعة 

العارشة صباحا .
القايض 

نوري قادر حنون املالكي

نموذج اعالن دعوة تقديم العطاء
وزارة النفط

رشكة احلفر العراقية /رشكة عامة
اىل : رشكات النقل املتخصصة

م/اعالن املناقصة  املرقمة 19/ خدمات / 2018 معلنة للمرة الثالثة   
نوع املوازنة )تشغيلية( -نوع التبويب /استئجار االت ومعدات

1-ي�ر ) رشك�ة الحفر العراقية /-رشكة عامة (  دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني  وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم  للعمل 
 ) MR10000 – 1000 HP  ( الخ�اص ب�� )تفكيك وتحميل ونقل وتفري�غ ونصب معدات اجهزة الحفر املتوس�طة الحديث�ة

)وبعدد 5  / خمسة اجهزة( وبمعدل )) 30  نقلة خالل فرتة العقد( 
2- تتوفر لدى )رشكة الحفر العراقية –رشكة عامة ( التخصيصات املالية ضمن املوازنة التش�غيلية  وينوي اس�تخدام 
جزء منها  لتنفيذ الخدمات الخاصة ب� )تفكيك وتحميل ونقل وتفريغ ونصب معدات اجهزة الحفر املتوسطة الحديثة

)  MR10000 – 1000 HP (   )وبعدد 5  / خمسة اجهزة( وبمعدل )) 30  نقلة خالل فرتة العقد((
 3-بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق العطاء باللغات )اللغة العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل) رشكة الحفر 
العراقية –الهيأة التجارية � قسم العقود اللوجستية   يف محافظة البرصة –الزبري –الربجسية( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
غ�ري املس�رتدة البالغ�ة ) 300,000( ثالثمائة ال�ف دينار عراقي بامكان مقدم�ي العطاء الراغبني يف الحص�ول عىل املزيد من 

املعلومات عىل العنوان املبني يف اعاله.
4- تس�لم العطاءات اىل العنوان االتي )مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة –الزبري –الربجس�ية –مقرر لجنة فتح العطاءات 
الثانية ( يف املوعد املحدد يوم االحد املصادف 12/2/  2018 الس�اعة الثانية عرش ظهرا ( وس�وف ترفض العطاءات املتاخرة 
وسيتم فتح العطاءات  بحضور  مقدمي  العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) البرصة –الزبري –الربجسية 
–مق�ر رشك�ة الحفر العراقية –لجن�ة فتح العطاءات الثانية ( يف الزمان والتاريخ ) الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم االحد 
املص�ادف 12/2/  2018( يج�ب ان تتضمن العطاءات ضم�ان للعطاء )خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او س�فتجة ( 

وبمبلغ ) 18,246,250( ثمانية عرش مليون ومائتان وستة واربعون الف ومائتان وخمسون دينار عراقي
 5- اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم ) الخميس ( املصادف  2018/11/29.

6- يف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل موعد الغلق الذي يكون فيه دوام رس�مي ويكون موعد فتح 
العطاءات بنفس  اليوم املحدد لغلق املناقصة

7-الكلف�ة التخميني�ة لتنفيذ االعمال ملدة )365( يوم تبل�غ )  1,824,620,000(   مليار وثمانمائ�ة واربعة وعرشون مليون 
وستمائة وعرشون الف دينار عراقي 

8 � يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه

محكمة بداءة السماوة
العدد : 42/ب/2018

التاريخ : 2018/11/6
اعالن

اىل / املدعى عليه / نعيمة حسن هادي 
اقام املدعي محمد حس�ني محم�د الدعوى البدائية اعاله والتي يطلب فيها ازالة ش�يوع 
العقار املرقم 1/182 م11 الجربوعية وال حافظ وملجهولية محل اقامتك وحسب اشعار 
مختار الش�نابرة املختار رحيم صايف محمد يف السماوة املؤرخ يف 2018/10/17 لذا تقرر 
اعالمك بواس�طة صحيفتني محليتني بموعد املرافعة املوافق الس�اعة التاسعة من صباح 
ي�وم 2018/11/18  ويف حال�ة ع�دم حضورك او م�ن ينوب عنك قانون�ا او بيان معذرة 

مرشوعة سوف تسري املحكمة باجراءات الدعوى بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عماد ياسني خضري

محكمة بداءة السماوة
العدد : 42/ب/2018

التاريخ : 2018/11/6
اعالن

اىل / املدعى عليه / االء رشيد باني  
اقام املدعي محمد حس�ني محم�د الدعوى البدائية اعاله والتي يطلب فيها ازالة ش�يوع 
العقار املرقم 1/182 م11 الجربوعية وال حافظ وملجهولية محل اقامتك وحسب اشعار 
مختار الش�نابرة املختار رحيم صايف محمد يف السماوة املؤرخ يف 2018/10/17 لذا تقرر 
اعالمك بواس�طة صحيفتني محليتني بموعد املرافعة املوافق الس�اعة التاسعة من صباح 
ي�وم 2018/11/18  ويف حال�ة ع�دم حضورك او م�ن ينوب عنك قانون�ا او بيان معذرة 

مرشوعة سوف تسري املحكمة باجراءات الدعوى بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عماد ياسني خضري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

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

التاريخ : 2018/11/6
اعالن

اىل املدعى عليه / حامد رسحان حرب 
اقامت املدعية حوراء سعد طاهر الدعوى املرقمة اعاله 
امام هذه املحكمة تطلب فيه�ا تأييد حضانتها لطفلها 
س�يف وملجهولية محل اقامتك فقد تق�رر تبليغك االعنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه 
املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 2018/11/14 الساعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حض�ورك او من ينوب عنك 
قانونا فس�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض

حميد جخم علوان
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف 
العدد : 387/ج2018/1

التاريخ 2018/11/5
اعالن

اىل املدان الهارب / مشتاق سمري صعيجل 
اص�درت  محكم�ة جنح النج�ف قرارها املرق�م )387/

ج2018/1( يف 2018/5/28 غيابي�ا ض�دك واملتضم�ن 
الحكم عليك بالحبس البس�يط ملدة س�نة واحدة استنادا 
للم�ادة 1/459 عقوبات واصدار ام�ر القبض والتحري 
بحق�ك وف�ق امل�ادة 1/459 عقوب�ات وملجهولية محل 
اقامتك لذا تق�رر تبليغك بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بق�رار الحكم الغيابي املذكور اع�اله ولك حق االعرتاض 

عىل القرار ضمن املدة املقررة قانونا
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي
����������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن تبليغ مدين مجهول محل االقامة

اىل الراهن / فاضل مهدي فاضل
التسلس�ل او رق�م القطع�ة / 67194/3 مقاطع�ة 4 

جزيرة النجف 
املحلة او رقم واسم القطعة

الجنس :دار 
النوع : ملك رصف

رقم الباب
رقم الطابق 
رقم الشقة 

املساحة :
املشتمالت :

املزروعات او املغروسات 
واردات املبيع السنوية 

الشاغل :
مقدار الدين ) 25,289,606( خمس�ة وعرشون مليون 

ومئتان وتسعة وثمانون الف وستمائة وستة دينار 
اسم الدائن : مرصف الرافدين الغري 

وصف س�جل التأمينات العينية 9 ايل�ول /2010  مجلد 
مدني

محل اقامة املدين بالعقد : نجف حي ميسان
بن�اء عىل اس�تحقاق الدين  املب�ني اعاله وطل�ب الدائن 
تحصيل�ه وبالنظر لع�دم اقامتك يف املح�ل املبني بالعقد 
وان�ه ليس ل�ك محل اقام�ة معلوم غ�ريه فتعترب بذالك 
مجه�ول محل االقام�ة فعليه قررنا تبليغ�ك بلزوم دفع 
الدي�ن وتوابع�ه خالل 15 يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل 
لتاريخ نرش االعالن واال فسيباع عقارك املوصوف اعاله 

باملزايدة وفقا للقانون
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

����������������������������������������������
اىل / املديرية العامة لرتبية صالح الدين / قس�م التعليم 

املهني 
قسم الوثائق

فقدان وثيقة مدرسية 
فق�دت مني الوثيق�ة املدرس�ية العائدة يل بأس�م ) عيل 
محمود عبد الحسني محمد( الصادر من اعدادية الدجيل 
الصناعية املرقمة )71938( واملؤرخة يف )2012/11/7( 
والت�ي فق�دت مني يف قض�اء الدجي�ل من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف بلدروز 
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 

العدد : 124 / ش / 2018 
التاريخ : 7 / 11 / 2018 

اعالن 
اىل / املدعى عليها / رباب شنان عبد الله / مجهولة محل 

االقامة 
اص�درت محكم�ة االحوال الش�خصية يف بل�دروز قرارها 
املرق�م اعاله الذي يق�ي بتصديق ال�زواج والطالق بينك 
وب�ني املدعي ) صدام جهاد فهد ( واثبات نس�ب الطفلة ) 
نور تول�د 2 / 12 / 1997 ( حكما غيابيا قابال لالعرتاض 
والتمييز ويحق ل�ك االعرتاض عليه خالل امل�دة القانونية 
ونظرا ملجهولية محل اقامتك تق�رر تبليغك بالقرار اعاله 
بواس�طة صحيفتني محليتني وبعكس�ه س�وف تستكمل 

املحكمة اجراءاتها القانونية بحقك وفقا للقانون .
القايض 

عيل طالب خسباك 
����������������������������������������������

رئاسة املحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية 
العدد: 172/ج/2013
التاريخ: 2018/11/1

اعالن 
اىل املتهم الهارب / حيدر مبارك عبدالحسني

قررت ه�ذه املحكمة بتاري�خ 2014/7/24 الحكم عليك 
172/ج/2013  املرقم�ة    الجزائي�ة  الدع�وى  بموج�ب 
بالحبس الش�ديد ملدة ثالث س�نوات والزامك بغرامة مالية 

مقدارها مائة مليون دينار. 
عليه قرر تبليغك بصحيفتني محليتني لتس�ليم نفس�ك اىل 
ه�ذه املحكم�ة او أقرب مركز رشطة ول�ك حق االعرتاض 
عىل هذا القرار خالل ستة أشهر من تاريخ النرش وبعكسه 
سوف يصبح الحكم الصادر بحقك بمنزلة الحكم الوجاهي 
استناداً لحكم املادة 143/ج و149و243 من قانون أصول 

املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
القايض/ عبدالخالق مبارك عبدالزهرة

رئيس املحكمة
����������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الدجيل 
رقم االضبارة : 664 / ت / 2018 

التاريخ : 4 / 11 / 2018 
اعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الدجيل الس�يارة املرقم�ة 6260 يف 
ص�الح الدين العائد للمدين احمد دليل حبرت املحجوز لقاء 
طل�ب الدائن محمود دليل حبرت البال�غ ثالثة ماليني دينار 
فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة 
ثالث�ني يوما تبدا من الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية عرشة من املائة م�ن القيمة املقدرة 
وش�هادة الجنسية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية 

عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

حميد دليل حبرت 
املواصفات : 

1 – الس�يارة املرقمة 6260 – صالح الدين – خصويص – 
نوع سني صالون – اللون ابيض موديل 2009   

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

رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 

العدد : 761 / ش / 2018 
التاريخ : 6 / 11 / 2018 

اىل املدعى عليه / ايهاب تيسري حميد 
م / تبليغ بقرار حكم 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة بالدع�وى املرقم�ة ) 761 / ش 
/ 2018 ( حكم�ا غيابي�ا يق�ي بالتفريق لل�رر بينك 
وب�ني املدعية ) ن�ور عبد الله رايض ( بتاري�خ 21 / 10 / 
2018 ل�ذا ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك بالحك�م املذكور 
بالصح�ف املحلية ) صحيفتني محليتني يوميتني ( لغرض 
االع�رتاض والتمييز عىل الحكم خالل مدة ثالثون يوما من 
تاريخ التبليغ وبعكس�ه سوف يكتسب قرار الحكم درجة 

البتات.
املرفقات :

1 – قرار حكم 
القايض 

محمد مطلب عبد

عـ .املدير العام
رئيس جملس االدارة

مدير اهليأة التجارية
عبد العزيز جبار كاظم

الكاتب عدل
قيس ستار حسن
2018/11/7
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هل تنضم إرسائيل لـ »الناتو السني«؟
          عبد الباري عطوان

دفة أن يك�ون جيم  ل�م َيُكن ِم�ن قبي�ل الصُّ
نج�م  األمريك�ّي،  الدِّف�اع  وزي�ر  ماتي�س، 
اجتماع�ات ُمؤَتم�ر “ِح�وار املَنام�ة” ال�ذي 
انَعق�د يف العاِصَم�ة البحرينّية ِط�وال األّيام 
الثَّالث�ة املاِضية بُحضوِر َعدٍد َكبرٍي من وزراء 
خارجّي�ة ُدَول مجل�س التع�اون الخليج�ي 
)باس�تثناِء دول�ة قط�ر(، ألّن الَه�دف األّول 
واألب�َرز له�ذا املُؤَتم�ر ه�و َبل�َورة األرضّية 
ى ب� “تحاُلف  السياس�ّية والِفكرّية لِما ُيسمَّ
الرشق األوس�ط االس�راتيجّي”، أي “الناتو 
العربي”، الذي س�َينطلِق َعمليًّ�ا أواِئل العام 
الجدي�د أثناء لِقاء قّمة يف واش�نطن ُيش�اِرك 
في�ه ق�اَدة ُدَول مجل�س التع�اون الخليجّي 
الس�ّتة، إىل جاِن�ب ِم�ر واألُردن ويتزّعمه 

الرئيس دونالد ترامب.
ُمؤتمر “ِحوار املَنامة” جاء اس�تكماالاً للِقاٍء 
َعس�كريٍّ ض�ّم رؤس�اء أركان ُدَول الخلي�ج 
إىل جاِن�ب ِم�ر واألُردن انَعق�د يف الكوي�ت 
الشهر املايض وش�اَرك فيه الِجنرال جوزيف 
فوتي�ل، قاِئ�د الِقي�ادة املركزّي�ة األمريكّية، 
ر الالزم لهذا  وَجرى الَحديث بُعُمق عن التَّصوُّ
ته  “الناتو العربّي” السنّي الذي سَتكون ُمِهمَّ
الرئيس�ّية ُمواَجهة إيران َعسكريًّا وِسياسيًّا 

واقِتصاديًّا.
الخارجّي�ة  وزي�ر  الجب�ري،  ع�ادل  الس�يد 
ا بعد  الس�عودّي، الذي عاد إىل األض�واء ُمجدَّداً
اخِتف�اٍء اس�تَمرَّ ألكَث�ر ِمن ش�هرين تقريباًا 
خ�َرج علينا يف كلمت�ه أمام املُؤَتم�ر بَمقولٍة 

جديدٍة عىل ِغرار مقولته الس�ابقة واألش�هر 
الت�ي ش�دَّد فيه�ا أّن الرئيس بش�ار األس�د 
ا أو َحرباًا، ِعندما  س�َيخُرج من سورية ِس�لماً
األُوىل  املِنَطق�ة:  يف  رؤَيت�ن  ُهن�اك  أّن  أّك�د 
سعودّية ُمستنرية، والثانية: إيرانّية َظالمّية، 
واتَّهم األخرية بأّنها تسَعى لَنرِش الطائفّية يف 
أنح�اِء املِنَطقة، وَج�زََم بَهزيَمِتها، أي إيران، 
ِعندما قال “التاريخ ُيخِبنا بأّن النُّور َينتِر 
�ؤال ه�و كي�َف ُيمِكُننا  �الم.. والسُّ ع�ىل الظَّ

َهزيَمتهم”.
ُمؤتمر ِحوار املنامة هذا َكَش�فَ عن َتطّورين 
رئيس�ّين ُيمِك�ن أن يكونا ُبوَصل�ة التَّحاُلف 

الَجديد يف املِنَطقة:
اتِّص�االت خليجّي�ة رسّي�ة  األّول: وج�ود   �
برعايٍة أمريكّيٍة للَبحث َعن إيجاد َحلٍّ لألزمِة 
ا َكبرياًا يف  ماً َق�ت َتقدُّ القطرّية، يب�دو أّنها حقَّ
هذا اإلطار، فالس�يد الجبري أّكد أّن دولة قطر 
التي تحدَّث عنها بُلغٍة أقرَب إىل “الحميمّية”، 
التحال�ف  يف  املُش�اركن  ِضم�ن  س�َتكون 
ا  االس�راتيجي الجديد ملُواَجهة إيران، ُمش�رياً
�ل إليها يف  إىل اتِّفاق�اٍت أمنّي�ٍة ج�رى التَّوصُّ
اجتماعاٍت بالرِّياض ش�ارَك فيها مسؤولون 
قطرّي�ون، وجاء ه�ذا الَكش�ف املُفاِجئ بعد 
تريح�اٍت أُخ�رَى أطلَقه�ا األم�ري محم�د 
بن س�لمان قبل يوم�ن يف ُمؤتمر مس�تقبل 
االس�تثمار وصف فيها اقتص�اد قطر “بأّنه 
واِعد وُيمِكن أن يكون ُلبنة القتصادّيات قوّية 
بِمنَطق�ة الرشق األوس�ط”، بَمعن�ى آخر لم 
َتُعد قطر دولة رشق س�لوى، وغاَب الحديث، 
أو خ�ف، عن “تنظيم الَحمدي�ن”، والِعبارات 

األُخ�َرى التي َجرى اس�تخدامها بكثافٍة ُمنذ 
ع اختفاء  ِبداَية األَزَمة، حّت�ى أّن البعض َتوقَّ

“الجزيرة” يف ُغضوِن أشُهٍر.
يك التاسع  � الثاني: أّن إرسائيل سَتكون الرشَّ
يف الناتو العربّي الس�نّي، وما َتس�اُرع أعمال 
التَّطبي�ع َمَعها التي تمّثل�ت يف زيارة وفدين 
رياضي�ن إرسائيلين إىل ُكلٍّ ِمن الدوحة وأبو 
ظبي، وزيارة نتنياهو إىل مسقط، إال التَّمهيد 
اكة، وال َنس�تبِعد أن ُتشاِرك  األَهم لَهذِه الرشَّ
ن الِحلف  إرسائيل يف قّمة واشنطن التي سُتدشِّ
الجدي�د مطلع ش�هر يناي�ر املُقبل، فالس�يد 
يوس�ف ب�ن علوي، وزي�ر خارجّية َس�لطنة 
ُعم�ان، ح�رص ع�ىل التَّأكي�د أم�ام ُحضور 
“ِحوار املنامة” بأّن “وجود إرسائيل يف الرشق 
األوس�ط أْمٌر ُمس�لٌَّم ِبه، وَنحُن والعالم ُندِرك 
َه�ذِه الَحقيق�ة، وُرّبما حاَن الوق�ت ملُعاَملة 
َول األُخرى،  إرسائي�ل بَنف�ِس املُعاَمل�ة كال�دُّ

وتتحّمل االلتزامات َنفِسها”.
ال َنتَِّفق مع الس�يد خالد بن أحمد آل خليفة، 
وزي�ر خارجّي�ة البحري�ن يف َقولِه ب�أّن هذا 
التحالف سُيسِهم يف تعزيز األمن واالستقرار 
يف املِنَطق�ة، وُمس�اَعدة دوله�ا يف ُمواَجه�ة 
التَّحدِّي�ات، ِمثلَما ق�ال يف ِخطاِبه الذي ألقاُه 
أم�ام املُؤتم�ر، وَنميل إىل االعتق�اد بأّن ِحلف 
 ” النات�و العربّي الذي س�َيُضم ُدَوالاً “َصديقةاً
 ، لواش�نطن، وَيس�تثِني ُدَوالاً َعربّي�ةاً َعدي�دةاً
ويتج�اوز الَقضّية الِفلس�طينّية ُكلِّيًّا، وَيُفك 
�يايّس واألخالقّي والدينّي معها،  االرتباط السِّ
هذا الِحلف َس�يكون إعالن َح�رب طائفّية يف 
املِنَطق�ة، وَتنفيذاًا ملرَشوٍع إرسائي�يٍّ بَتدمرِي 

إيران ع�ىل ِغرار ما َح�َدَث للِعراق وس�ورية 
وليبيا والَيمن.ِحلف “الناتو العربّي الس�نّي” 
َسيلَعب الدَّور نفسه الذي لَِعبته ُدَول الخليج 
َول العربّي�ة األُخ�رى يف الُحروب  وبعض ال�دُّ
عىل الِعراق وسورية وليبيا واليمن، أي توفري 
الِغطاء العربّي اإلس�المّي للَح�رِب األمريكّية 
اإلرسائيلّي�ة القاِدم�ة ِضد إي�ران يف املِنَطقة، 
وُهنا َمكَمن الُخطورة، مع فاِرٍق أسايسٍّ وهو 
أّن الواِليات املتحدة كاَنت يف ُحروِبها السابقة 
�دات بإيجاِد حلٍّ للَقضّية  ا وَتَعهُّ ُتعِطي وعوداً
الِفلس�طينّية، وإقاَمة الدَّولِة املُس�َتِقلِّة، أّما 
يف الَحرب الَجديدة والوش�يكة ِضد إيران فإّن 
األم�ر اختلَف ُكلِّيًّا، وب�اَت الَبديل هو َتصِفَية 
القضّي�ة الفلس�طينّية م�ن أساِس�ها َع�ب 

“صفقة القرن”.
ول�ن  َمس�قط،  يف  ِنتنياه�و  كاَن  باألم�س 
ُنفاَج�أ إذا َح�طَّ الرِّح�ال َغ�داًا أو بع�د َغٍد يف 
أب�و ظب�ي أو املنامة أو الدوح�ة أو الرياض، 
فَنحُن َنش�َهد ميالد َمنظومٍة إقليمّيٍة َجديدٍة 
شِة حاليًّا،  �اِبقة املُهمَّ كَبديٍل للَمنظومات السَّ
والجامع�ة العربّية عىل رأِس�ها َتكون الدَّولة 
الِعبّية َعمودها الِفق�رّي، وَتنَتِقل ِمن خاَنة 
ديق الَقوّي الذي  العدو إىل خاَنِة الَحليف والصَّ

ُيداِفع َعن ُحلفاِئه الُجُدد.
�هور األرَبع�ة املُقِبلة ُرّبما َتك�ون ُعنواناًا  الشُّ
بالَقضّي�ة  الخلي�ج  ِمنَطق�ة  ارتب�اط  لَف�كِّ 
ك وُكل  الِفلس�طينّية، والدِّفاع الَعربّي املُش�رَ
ك..  أدبّي�ات الوِح�دة العربّية واملَصري املُش�رَ
ونحُن َنتحدَّث ُهنا َع�ن ُحكوماٍت وليَس َعن 

ُشعوٍب.. واألّيام َبْيَنَنا.

القافلة الالتينية و»الطوارئ الوطنية«سورية: االعرتاف باهلزيمة فضيلة
          د. نادية الحكيم

و حلت الربع س�اعة األخرية م�ن املعركة 
ع�ىل أرض الش�ام حي�ث س�جل التاري�خ 
هن�اك نرا جديدا يض�اف اىل ماض يذكر 
)برفع الياء( دائما بأن تلك األرض ليس�ت 
للبي�ع و ال لاليج�ار ..يمكن�ك أن تطأه�ا 
زائ�را مبج�ال فتحم�ل عىل أك�ف االحرام 
، أو الجئ�ا فتصب�ح و كأنك م�ن أهل الدار 
،أو باحث�ا عن اإلس�الم فتنهل من نفحاته 
ما ش�ئت صدقا و حقيقة بعيدا عن نفاق 
التطرف و خزعب�الت الفتاوى ،و تدرك أن 
أهلها لم يكونوا يوما ناقيص دين ،و أن من 
اقتحمها متسرا بدعاء ” الله أكب” أخطأ 
طريق�ه اىل الجن�ة . يمكن�ك أن تقصده�ا 
ناهال للعلم لتعش�ق هناك اللغ�ة العربية، 
و لتكتش�ف أنه�ا لغة عل�م و ثقافة، و أن 
الله جل جالله ل�م ينزل القرآن الكريم بها 
جزافا .إن كنت عربيا سرفع رأسك فخرا، 
و إن كنت أعجميا لن تغادرها إال عاش�قا 
التاري�خ يف�ي أرساره  للعروب�ة. و ألن 
فستكتشف أن رسه األعظم هناك : “إياك 
أن تقصدها مغتصبا أو مستعمرا أو ظاملا 
أو متك�با ” ،فف�ي تل�ك األرض الطاه�رة 
يحفر الغزاة مقابرهم بأيديهم ،و أهل تلك 
األرض تنته�ي طيبته�م عندم�ا يبدأ خبث 
الغرباء… ألم يق�رؤوا التاريخ ، ألم يعلموا 
أن هوالكو و أحفاده تكرست شوكتهم يف 
بالد الشام ، و بالتحديد يف عن جالوت بعد 
أن صال�وا و جالوا يف أرجاء األرض فس�ادا 
و احت�الال، و بحس�ب التاري�خ احتلوا ما 
يقارب 12مليون كيلومرا مربعا من العالم 

رشقا و غربا قبل أن يصلوا اىل أرض الشام 
،لتنتهي هناك أس�طورتهم .و الصليبيون 
و االحت�الل الفرنيس  و انتهاءا بالصهاينة 
الذي�ن بقيت س�وريا عصية عليه�م و لو 

حتى بمعاهدة يتيمة لسالم مزعوم .
 نعم انترت س�وريا و معه�ا انتر كل 
عرب�ي يحمل ذرة من الكرامة و الرشف، و 
انتر إسالم الحق، و انترت العروبة، و 
معها أيضا انتر محور من حلفائها و يف 
مقدمتهم روسيا .محور يقود العالم الحر 

ضد هيمنة القطب الواحد .
انتصار س�وريا أس�قط أحالم الكثريين و 
أيق�ظ آخرين م�ن أحالم اليقظ�ة : أحالم 
التنظيم�ات االرهابية، و األطراف الداعمة 
لها داخليا و خارجيا ببناء خالفة متشحة 
بس�واد أعالمه�م ،و بانت�زاع س�وريا من 
تحالفه�ا االس�راتيجي مع روس�با و مع 
محور املقاومة تمهيدا لرضب عصفورين 
بحج�ر واح�د: س�حب البس�اط ال�رشق 
أوسطي من تحت روس�يا ، و دفع سوريا 
باتج�اه مفاوض�ات س�الم م�ع الكي�ان 
الصهيون�ي. املفارق�ة أن كل م�ن ذك�روا 
يأب�ون االع�راف بالهزيم�ة و يتخبطون 
تخب�ط الدي�ك املذبوح : يحتجزون نس�اءا 
و أطفاال رهائن للمس�اومة، يستخدمون 
املدني�ن يف ادلب ك�دروع برشية ،يهددون 
بهجم�ات كيمياوية..يرون عىل انش�اء 
و  ميليش�يات  تحكمه�ا  عازل�ة  مناط�ق 
أقلي�ات كانت ج�زءا ال يتجزأ من الش�عب 
وح�دة  ل�رضب  محاول�ة  يف  الس�وري 
الس�ورية  الديمغرافي�ة  و  الجغرافي�ة 
،ينسفون االتفاقيات املمهدة لوقف اطالق 

النار، و تفعيل العملية السياسبة ،رغم كل 
امل�ؤرشات الدالة عىل ق�رب انتهاء املعركة 
لصالح محور املقاوم�ة  : عودة 90باملائة 
م�ن األرايض الس�وربة لس�يطرة الدول�ة 
الالجئ�ن لحض�ن  الس�ورية..بدء ع�ودة 
الوطن ..فتح املعابر الحدودية مع جريانها 
..بدء اعادة االعم�ار ، مباحثات املصالحة 
الوطني�ة ….ألم تكفه�م كل تلك املؤرشات 
لرفع أعالمه�م البي�ض، و لعودتهم أصال 
اىل دياره�م كل من حيث أت�ى .ألم تكفهم 
لالعراف ب�أن كل مؤامراته�م الكونية ،و 
نواياه�م الخبيث�ة املختبئة تح�ت جلباب 
الديمقراطي�ة والحري�ات أو حت�ى الدي�ن 
تك�رست ع�ىل صخ�رة الصمود الس�وري 
ش�عبا و دولة و جيشا .عليهم االعراف و 
بكل خجل بهزيمتهم فليلملموا أش�ياءهم 
و أش�الءهم و لريحلوا و عزاؤن�ا لهم.. أن 

االعراف بالهزيمة فضيلة. همسات :
-همس�ة اىل اإلخوة األع�داء :أكلت )برفع 
(الث�ور  األل�ف  أكل)برف�ع  ي�وم  األل�ف( 
األبيض.. -همسة لكل من حسبوا أنفسهم 
…أعي�دوا  “مجاهدي�ن”  و  “فاتح�ن” 
أصنامك�م و أريحون�ا .-همس�ة : اىل دول 
تباكت عىل الديمقراطية و حقوق االنسان 
يف سورية قول س�يدنا عيىس عليه السالم  

من كان منكم بال خطيئة ..فلريجمها(.
و همس�ة ل�كل م�ن ع�ارض و اع�رض 
بسالح قاتل أو بكلمة مسمومة، من داخل 
الوطن أو م�ن وراء حدوده يف زمن الوجع 
الس�وري..يف ذل�ك الزمن ،أرشقت ش�مس 
الوف�اء و االع�راف بالجمي�ل للوط�ن..و 

الش�مس ال ترشق يف اليوم مرتن .

          نيكوالس كريستوف

األمر ال يتعلق بالهجرة، بل بالتعصب. هذه 
ه�ي القص�ة الحقيقي�ة – إْن كان ثمة من 
قصة - بخصوص القافلة التي تضم 5 آالف 
الج�ئ فقري من أم�ريكا الالتينية يس�ريون 
نح�و حدود الواليات املتح�دة برسعة ميلن 
يف الس�اعة. الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
يق�رر إعالن ه�ذا »حالة ط�وارئ وطنية«! 
وقد يس�تدعي الجي�ش! وهو يتح�دث اآلن 
ع�ن إغالق الح�دود! وعلي�ه، فإليك�م يف ما 
يي بع�ض املعطي�ات التي قد تس�اعد عىل 
فهم ما يج�ري: أكثر من 1.4 مليون أجنبي 
يهاجرون إىل الواليات املتحدة كل س�نة. ويف 
حال وصلت نصف القافلة إىل الحدود، مثال، 
وتمكن نصف أولئك األشخاص من الدخول 
إىل الواليات املتحدة، فإنهم سيمثلون أقل من 
ُع�رش 1 يف املئة من مهاجري هذه الس�نة. 
وإذا واصل�ت القافل�ة املس�ري مش�يااً ع�ىل 
األقدام، سيموت خالل مدة هذه الرحلة 16 
ألفااً و800 أمريكي بسبب املخدرات. وخالل 
مدة رحلة القافلة، ربما س�يصبح 690 ألف 
أمريكي من دون مأوى، بمن فيهم 267 ألف 
طف�ل. وخالل مدة رحلة القافلة، س�يموت 
8850 أمريكا بس�بب األس�لحة، بما يف ذلك 
عمليات االنتحار وجرائم القتل. وخالل مدة 
رحلة القافلة، سيموت 9 آالف أمريكي ربما 
بس�بب غياب تأمن صح�ي. وعليه، فربما 
»حال�ة الط�وارئ الوطني�ة« الحقيقية هي 
املخدرات، والت�رشد، والوفيات الناجمة عن 

األسلحة، وغياب التأمن الصحي. 
إن كالم ترام�ب ال يحمي أمريكا، ثم إن عدد 

األش�خاص جد متواضع لدرجة أن املشكلة 
ليس�ت الهجرة، وإنم�ا التخويف. فقد وجد 
باحثون أن تذكري الناس باألخطار يجعلهم 
مؤقت�ا محافظ�ن أكثر؛ وبالت�ايل، فإن هذا 
الن�وع من التالعب يمك�ن أن يكون تكتيكا 

فعاالاً للحملة االنتخابية. 
هل تتذك�رون انتخاب�ات 2014 النصفية؟ 
يمك�ن القول إن ما يجري الي�وم هو إعادة 
لس�يناريو تلك االنتخاب�ات يف الواقع. ففي 
عم�د  االنتخاب�ات،  س�بقت  الت�ي  الف�رة 
»الجمهوري�ون« إىل زيادة وتصعيد املخاوف 
من »أزمة حدودية« يتس�لل فيها إرهابيون 
من املكس�يك من أجل مهاجمتنا، إضافة إىل 
الخ�وف من »إيبوال« وخط�ر وصول املرض 
إىل أم�ريكا.  دونالد ترامب كت�ب وقتئذ عىل 
توي�ر يق�ول: »أيه�ا الرئي�س أوبام�ا، إنك 
كارث�ة حقيقية، ولكن أمامك فرصة للقيام 
بيء جيد ومهم: أوقف الرحالت الجوية!«. 
رؤيته للصحة العامة كانت: دع إيبوال يدّمر 
أفريقيا ومعظ�م العالم، ولكن حاول إغالق 

الواليات املتحدة وحمايتها من العدوى. 
املرش�حون  ن�رش   ،2014 انتخاب�ات  ويف 
»الجمهوريون« مئ�ات اإلعالنات التي تندد 
بطريقة تعاطي إدارة أوباما مع إيبوال. وقد 
رصدت املؤسسات اإلعالمية هذا »النقاش« 
وتابعت�ه، ولك�ن بإلق�اء نظرة ع�ىل األمور 
الت�ي حدثت وقتئذ نجد أنه ت�م التالعب بها 
لتصبح قناة لنرش الخوف – وكسب أصوات 
جمهورية.  سياس�يااً، كان ذلك فعاالاً إىل حد 
كبري؛ حيث حقق »الجمهوريون« مكاس�ب 
كب�رية عب الب�الد وس�يطروا ع�ىل مجلس 
»الش�يوخ«. غري أن إيبوال، وعىل غرار قافلة 

أمريكا الوس�طى، يمثل تذك�ريا بالفرق بن 
املواقف التي تروم اإلبهار والحكم.     

وبالع�ودة إىل موض�وع الهجرة، ق�د تكون 
املقارب�ة ذات الس�جل األفضل ه�ي برامج 
املس�اعدة للس�يطرة عىل عن�ف العصابات 
يف بل�دان مثل هندوراس، م�ن أجل تقليص 
العوام�ل التي تدفع الن�اس إىل ركوب غمار 
الرحلة الخط�رية إىل الوالي�ات املتحدة. غري 
أنه�ا لي�س ملموس�ة، وال تبه�ر الناخبن. 
وله�ذا، ف�إن ترام�ب يتحدث ب�دال من ذلك 
عن جدار باهظ وعن قطع املس�اعدات عن 
أم�ريكا الوس�طى، رغ�م أن من ش�أن ذلك 
تضخيم األزم�ة هناك، وربما دفع مزيد من 

الناس إىل الفرار شماال. 
ويف ه�ذا الص�دد، يق�ول »كيف�ن ري�ان«، 
رئي�س منظم�ة »كوفنان�ت ه�اوس« التي 
تس�اعد األطفال يف الواليات املتحدة وأمريكا 
الوس�طى: »إن قطع املس�اعدات األمريكية 
عن هذه املنظمات اإلنسانية لن يؤدي إال إىل 
دفع مزيد من األطفال إىل اليأس وإس�كات 
األصوات املنادي�ة باإلصالح«، مضيفا »إنها 

الخطوة الخاطئة تمامااً«. 
وش�خصيااً، أخىش أننا - نح�ن اإلعالمين - 
أصبحن�ا دمى يف ي�دي ترام�ب، ألننا نركه 
يتالعب بن�ا لط�رح مواضيع مث�ل القافلة 
عىل األجن�دة.  لنكف عن الخوف بش�أن ما 
هو »من املمكن جدااً« ولنركز عىل الحقائق. 
، أن القافلة لن ُتحدث  ويف ما يي اثنتان: أوالاً
أي فرق ألمريكا. وثانيا، لدينا مشاكل أخرى 
كثرية لنركز عليها، من املخدرات إىل الترشد 
إىل الرعاية الصحية، وجميعها تشّكل صدقا 

»حالة طوارئ وطنية«.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 

محكمة بداءة شط العرب 
العدد : 2 / ب / 2013 

التاريخ : 6 / 11 / 2018 
م / اعالن 

تبيع محكمة بداءة ش�ط الع�رب باملزايدة العلنية العق�ار املرقم 20 / 
243 مقاطعة 12 التنومة وهي ذو مساحة 4 دونم و 23 اولك و 26 مر 
مربع و 73 س�م واملسجل باسم الرشكاء وزارة االوقاف باعتبار 5926 
س�هما والعراق�ي املدعو عبد الخالق اس�ماعيل محم�د باعتبار 6400 
بحيث يكون مجموع الس�هام 12326 سهما والذي يقع يف قضاء شط 
العرب التنومة قرب الس�احل وعىل ش�ارع فرعي وهو عبارة عن ارض 
زراعية خالية من املغروس�ات واملياه علما انها محاطة بدور س�كنية 
للغري وانها قطعة ارض مستطيلة ومحبوسة وليس له منافذ او ممرات 
ومش�يد عىل جزء منها دار سكن قيد التشطيب من الطابوق ومسقف 
بالكونكري�ت املس�لح وتتكون م�ن مطبخ قي�اس 4 * 7 مر وهول 4 
* 4 واس�تقبال 4 * 4 وغرفت�ي من�ام قي�اس 4 * 5 ومم�ر اىل الحمام 
والغ�رف قياس 2 مر م�ع مرفق صح�ي وحمام من الط�راز الحديث 
ودرج دائري مغلف باملرمر ومزود بمصابيح ضوئية وزينة ويعتب من 
االعمال الحديثة وعم�وم الدار مبلطة ارضيتها باملرمر وجدران املطبخ 
والحمام�ات من الس�رياميك بارتف�اع مر ومزودة باالب�واب الحديدية 
والخشب وكافة االعمال الكهربائية والصحية تامة ومساحة الدار 150 
م�ر وانها مزودة بامل�اء والكهرباء فمن لديه الرغب�ة بالرشاء مراجعة 
دي�وان هذه املحكمة يف الي�وم الثالثن التايل لنرش االعالن مس�تصحبا 
مع�ه التامينات القانونية البالغ�ة 10 % من القيم�ة العمومية للعقار 
البالغة خمس�مائة وس�بعة عرش مليون وتس�عمائة وستة وخمسون 

الف وثمانمائة وثمانون دينار ويتحمل املشري اجور املناداة .

وزارة الكهرباء
الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة اجلنوبية
اىل / كافة الرشكات املشرتكة باملناقصة املرقمة 2018/7

متديد اعالن املناقصة رقم 2018/7
تجهيز مواد احتياطية للمحطات 

الثانوية
اش�ارة اىل كتابنا املرقم 8404 يف 
2018/10/10 والخاص بإعالن 
املرقمة أع�اله، تقرر  املناقص�ة 
تمديد إعالنها ليكون تاريخ الغلق 
واملصادف   2018/11/13 ي�وم 

يوم الثالثاء.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
العدد : 965 / ش / 2018 
التاريخ : 6 / 11 / 2018 

اىل املدعى عليه / ايهاب تيسري حميد 
م / تبليغ بقرار حكم 

اصدرت هذه املحكمة بالدعوى املرقمة ) 965 / ش / 2018 
( حكما غيابيا يقيض باثبات نس�ب الطفل ) اسامة ايهاب 
تيس�ري ( بتاريخ 21 / 10 / 2018 لذا قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك بالحك�م املذك�ور بالصح�ف املحلي�ة ) صحيفتن 
محليت�ن يوميتن ( لغرض االع�راض والتمييز عىل الحكم 
خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ التبليغ وبعكس�ه س�وف 

يكتسب قرار الحكم درجة البتات .
املرفقات :

1 – قرار حكم 
القايض 

محمد مطلب عبد 
�������������������������������������������������

رئاسة املحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية 
العدد: 84/ج/2013

التاريخ: 2018/10/22
اعالن 

اىل املتهم الهارب / حيدر مبارك عبدالحسن
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 2014/7/24 الحكم عليك 
بموجب الدع�وى الجزائية املرقمة   84/ج/2013 بالحبس 
الش�ديد ملدة ثالث س�نوات والزامك بغرام�ة مالية مقدارها 

مائة مليون دينار. 
عليه ق�رر تبليغك بصحيفتن محليتن لتس�ليم نفس�ك اىل 
ه�ذه املحكم�ة او أقرب مرك�ز رشطة ولك ح�ق االعراض 
عىل هذا القرار خالل س�تة أشهر من تاريخ النرش وبعكسه 
سوف يصبح الحكم الصادر بحقك بمنزلة الحكم الوجاهي 
اس�تنادااً لحكم املادة 143/ج و149و243 من قانون أصول 

املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
 القايض/ عبدالخالق مبارك عبدالزهرة

رئيس املحكمة

رئاسة املحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية 
العدد: 173/ج/2013

التاريخ: 2018/10/22
اعالن 

اىل املتهم الهارب / سامي عبدالسادة عبد كتاب
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 2014/7/24 الحكم عليك 
بموجب الدعوى الجزائية املرقمة   173/ج/2013 بالحبس 
البس�يط ملدة س�نة واحدة والزامك بغرام�ة مالية مقدارها 
مليون وتس�عمائة وواحد وتسعون ألف ومائتن وخمسون 

دينار. 
عليه ق�رر تبليغك بصحيفتن محليتن لتس�ليم نفس�ك اىل 
ه�ذه املحكم�ة او أقرب مرك�ز رشطة ولك ح�ق االعراض 
عىل هذا القرار خالل س�تة أشهر من تاريخ النرش وبعكسه 
سوف يصبح الحكم الصادر بحقك بمنزلة الحكم الوجاهي 
استنادااً لحكم املادة 143/ج و 149و243 من قانون أصول 

املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
القايض/ عبدالخالق مبارك عبدالزهرة

رئيس املحكمة
�������������������������������������������������

رئاسة املحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية 
العدد: 200/ج/2013

التاريخ: 2018/10/22
اعالن 

اىل املتهم�ن الهاربن / ع�ي فارس مجي�د و عبدالله مطر 
نارص و منار عباس قاسم

ق�ررت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 2014/7/17 الحكم عليك 
بموجب الدعوى الجزائية املرقمة   200/ج/2013 بالحبس 
الش�ديد  ملدة سنتن والزامكم بغرامة مالية مقدارها مائتي 

مليون دينار. 
عليه قرر تبليغك بصحيفتن محليتن لتس�ليم انفس�كم اىل 
ه�ذه املحكم�ة او أقرب مركز رشطة ولك�م حق االعراض 
عىل هذا القرار خالل س�تة أشهر من تاريخ النرش وبعكسه 
سوف يصبح الحكم الصادر بحقكم بمنزلة الحكم الوجاهي 
اس�تنادااً لحكم املادة 143/ج و149و243 من قانون أصول 

املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
القايض/ عبدالخالق مبارك عبدالزهرة

رئيس املحكمة
القايض 

واثق عبود عبد الكاظم

م. زياد عيل فاضل 
املدير العام وكالة
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعلم : أول من وضع فرضا علميا للنظرية 
املوجبة عن الضوء هو كريس�تيان هوكرز ) 

1629 – 1695 م (عالم فيزيائي هولندي.
هل تعلم : أول من الحظ الكهرباء هو تاليس 
امليليني الفيلسوف اإلغريقي ) 600 ق . م (.

املوج�ات  ول�د  م�ن  أول   : تعل�م  ه�ل 
الكهرومغناطيسية هو هنريك رودولف هرتز 

األملاني ) 1857 – 1894 م (.
هل تعلم : أول من اكتش�ف األش�عة الكونية 

هوالدكتور هيس عام 1911 م .
ه�ل تعل�م : أول قنبل�ة ذري�ة ألقي�ت ع�ى 

هريوشيما باليابان يف 6 أغسطس 1945 م.
ه�ل تعل�م : أول م�رة اس�تخدمت الطاق�ة 
الشمس�ية يف شييل عام 1882 م ، عندما بني 

أول جهاز للطاقة الشمسية.

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهنياً: القمر الجديد يف برج العقرب يشري إىل أعمال مالية 
ناجح�ة أو إىل مكاف�أة تحصل عليها وتس�تعيد مبلغاً من 
امل�ال خرسته .عاطفي�ًا: إخالصك للحبيب يك�ون له األثر 
األكرب يف تحس�ن العالقة بينكما وتفعيلها وإرسائها عى 

أسس واضحة جداً.

مهني�اً: القمر الجدي�د يف برج العقرب يظهرك كش�خص 
معط�اء يعال�ج الحزانى ويتعاطف مع بع�ض املحتاجن 

واملرىض من الزمالء.
عاطفي�اً: الرصاح�ة والصدق هم�ا املفت�اح لدخول قلب 

الرشيك، فحاول أن تتمتع بهما لتكسبه حبيب العمر.

مهني�اً: القم�ر الجديد يف ب�رج العقرب يتح�دث عن لقاء 
م�ع رشيك محتم�ل ومس�تقبيل وعن اتج�اه نحو بعض 

التحالفات.
عاطفياً: تتعاون جّدياً مع الرشيك من أجل مستقبل زاهر، 

ومرّد هذا التعاون التفاهم الكامل واالنسجام بينكما.

مهني�اً: القمر الجديد يصل اىل برج�ك ويتحدث عن تناغم 
وانسجام وتحقيق حلمك الذي راودك سنن طويلة.

عاطفي�اً: إذا كن�ت متمس�كاً بوجه�ة نظ�رك، ال ترتّدد يف 
طرحها عى الرشيك وحاول أن تنظر إىل األمور بتفاؤل.

مهني�اً: القمر الجديد يف ب�رج العقرب يفرض عليك بعض 
الرشوط الجديدة يف العمل أو يف حياتك الش�خصية، وربما 

تشعر أنك تطرفت يف موقف ما.
عاطفياً: الرشيك هو األقرب إىل تفكريك، وهذا من أبس�ط 

قواعد العالقة الناجحة بينكما.

مهنياً: تنعم بأجواء مهنية جيدة، وتقوم باستشارة نافعة 
ومفيدة تعود عليك بنتائج مهمة جداً.

عاطفي�اً: تكرب األحالم، وتطرأ تغي�ريات إيجابية، وتتطور 
عالقتك بالرشيك وقد يكون لك معه معاملة مميزة.

مهنياً: القم�ر الجديد يف برج العق�رب يحمل إليك الحلول 
واألج�واء اإليجابية، وتتلق�ى عرضاً للعمل يبدو مناس�باً 

جداً لطموحاتك.
عاطفي�اً: حاول أن تظه�ر بعض الصالب�ة يف تعاملك مع 

الرشيك، وهذا سيكون يف مصلحتك عى املدى الطويل.

مهنياً: القمر الجديد يف برج العقرب مناس�ب لك ويخفف 
من بع�ض الضغوط، وتذهب يف رحلة وتحتفل بمناس�بة 

مهمة مع األصدقاء.
عاطفي�اً: يخ�ّف الضغط وتك�ون الرومنس�ية يف أوجها، 

وتعيش مغامرة عاطفية أو تنطلق بجديد.

مهني�اً: القم�ر الجديد يف ب�رج العقرب معاك�س لك، وقد 
يشري إىل عقدة ذنب تعيشها وتنقلب املعطيات ضدك.

عاطفياً: م�ا كنت تنتظره من الرشي�ك يتحقق بالكامل، 
فتكون مضطراً إىل مضاعفة بذل جهودك.

مهني�اً: علي�ك اتخ�اذ التداب�ري الوقائية لحماي�ة املصالح 
والوض�ع الع�ام، وال س�ّيما إذا كان�ت التأث�ريات تتعلّ�ق 
بالوضع املهني.عاطفياً: عليك أن تعتمد بش�كل أس�ايس 
عى نفسك لتتمكن من تخطي العقبات مع الرشيك، وهذا 

سيوفر عليكما جهداً كبرياً.

مهني�اً: القمر الجديد يف برج العقرب ينس�جم مع نبتون، 
ويزودك حدس�اً ممتازاً وقدرة عى استيعاب األمور وقلب 

بعض الصدف يف مصلحتك.
عاطفي�اً: ترغ�ب يف املحافظ�ة ع�ى وترية االنس�جام مع 

الرشيك، وهذا يعود عليكما بالفائدة يف شّتى األمور.

مهنياً: القمر الجديد يف برج العقرب مناس�ب لك، ويتناغم 
مع نبتون يف برجك، ما قد يعني لقاء مهنياً ناجحاً.

عاطفياً: يس�عى بعضهم إىل توريطك يف مشكلة كبرية مع 
الرشيك، فكن جاهزاً للرّد وتوضيح األمور.

احلوتالعذراء

خطر االستمرار يف مضغ العلكة
غالب�ا ما يمض�غ امل�رء العلكة أو اللب�ان، كما 
يش�ار إليها يف بع�ض الدول العربي�ة، من أجل 
تحسن التنفس، لكن ال ينصح بمضغها مرارا 
وتكرارا.والنص�ح بع�دم مض�غ العلك�ة كثريا 
إنم�ا ألنها قد تتس�بب بمش�كالت صحية أكثر 
بدال م�ن أن تكون وس�يلة لتحس�ن التنفس.

ع�ى س�بيل املثال، تزي�د عملية مض�غ العلكة 
م�ن إف�راز العص�ارة يف املعدة، وبالت�ايل، ليس 

م�ن الرضوري عى اإلطالق مض�غ العلكة قبل 
تن�اول الوجبات، فهي يف هذه الحالة س�تعمل 
ع�ى اإلرضار بصحة املعدة، وقد ينجم عن ذلك 
اإلصاب�ة بالته�اب يف املعدة أو حت�ى تقرحها.

أض�ف إىل ذل�ك أن مض�غ العلك�ة قد يتس�بب 
يف بع�ض األحي�ان ب�آالم يف املع�دة، واإلصاب�ة 
باالنتف�اخ والغ�ازات يف البط�ن، ناهيك عن أن 
العلكة الخالية من الس�كر قد تس�بب بحاالت 

إس�هال للبعض.ليس هذا فحس�ب، بل إن من 
أرضارها املحتملة أيضا، تآكل األسنان وطبقة 
املين�ا والتيجان والجس�ور، وقد يتس�بب أيضا 
تك�ون بقع عى األس�نان أو خدوش.غري أن ما 
ه�و غري متوق�ع أكثر من ذلك كل�ه هو التأثري 
الس�لبي عى الذاك�رة ، عى الرغم م�ن أن هذا 
ينطب�ق فقط عى الذاكرة قص�رية املدى، وفقا 

ملوقع »ذي بوبر تايمز« اإللكرتوني.

جامعة تتخىل عن أساتذهتا!
ن�رشت جامعة إمربيال كولديج خربا تعلن فيه 
أن طالبه�ا س�يكونون األوائل يف العال�م الذين 
يتلقون دروس�ا دون حضور األس�تاذ فعليا يف 
قاع�ات املحارضات، بل من خالل طيفهم الذي 
تعكسه تقنية الصور التجسيدية ثالثية األبعاد 
)هولوغرام(.س�يتم اعتم�اد التقني�ة يف العام 
2019،.وس�يتم  األكاديم�ي 2018/  ال�درايس 
تجريبه�ا ألول مرة ي�وم الخمي�س املقبل )08 
نوفمرب2018( يف مؤتمر »املرأة يف التكنولوجيا: 

ال�ذي س�يقام بجامع�ة  الداخلي�ة«،  القص�ة 
إمربيال كولديج.ويف املؤتمر، س�تظهر ضيفن 
عى امل�رسح يتم نقلهما مب�ارشة من الواليات 
املتحدة عن طريق التقنية.مدير معمل »إيد تك 
الب« بالجامعة، الدكتور »ديفيد ليفيفر«، قال: 
»من ش�أن إدخال تكنولوجيا الصور املجسمة 
إىل غرف�ة الص�ف أن تك�رس قي�ود التدري�س 
التقليدي من خالل خل�ق تجربة تفاعلية تفيد 
الطالب واألكاديمين عى حد س�واء. »، حسب 

ما نقله موقع الجامعة.
وذك�رت الجامع�ة أن التقنية تتمي�ز بتكلفتها 
القليل�ة مقارن�ة بتقني�ات ش�بيهة له�ا، إذ ال 
وبرنام�ج  زجاجي�ة  لشاش�ة  إال  يحتاج�ون 
كمبيوت�ر معن، فض�ال عن اس�تخدام معدات 
متنقل�ة لتتمكن من اس�تضافة أش�خاص من 
دول بعيدة.كم�ا يمك�ن ألكث�ر م�ن ش�خص 
الظهور عرب هذه التقني�ة، وهو ما يعني أكثر 

من محارض يف آن واحد.

نصائح للتعامل مع الطفل العنيد
يميل غالبية األطف�ال إىل العناد يف مرحلة 
عمري�ة، وه�و س�لوك ش�ائع حت�ى بن 
املراهقن، وكثريًا ما يلجأ اآلباء الستخدام 
أساليب التعنيف واإليذاء البدني واملعنوي 
لحس�م األم�ور وقد تأتي هذه األس�اليب 
بنتيجة عكسية فريفض الطفل ويتمسك 
يج�ب  الت�ي  األس�اليب  أه�م  برأيه.م�ن 
اتخاذها مع الطفل العنيد أوالً: االس�تماع 
ل�ه، فاألطف�ال يول�ودن وه�م م�زودون 
بالس�مات العقلي�ة نفس�ها الت�ي يتمتع 
بها البالغ�ن ولكن تنقصه�م الخربة، لذا 
يج�ب قضاء بعض الوقت يف التحدث معه 
وبناء عالقة صداقة كي يكتس�ب خربات 
تجعل�ه قادر عى الت�رصف وأيًضا تؤهله 
لبن�اء شخصيته.ثانًيا:املش�اركة وعالقة 
األخ�ذ والعط�اء، يجب عى جمي�ع اآلباء 

تعليم أطفالهم املش�اركة واألخذ والعطاء 
كمش�اركة األلعاب مع األصدق�اء، وذلك 
لنب�ذ س�لوك األناني�ة ولي�درك الطفل أنه 

يف  يشء  يعط�ي  أن  علي�ه  يشء  أراد  إذا 
املقابل.ثالًث�ا: كن قدوة صالح�ة له، قبل 
أن تمنعه من س�لوك مع�ن ال تفعله أنت 

أوالً ، ألن طفل�ك ه�و م�رآة لترصفات�ك.
رابًع�ا: ال ت�رصخ بوجه طفل�ك، الرصاخ 
والس�ب يجعل الطفل أكث�ر عناًدا، فيجب 
علي�ك رشح وجهة نظ�رك للطفل بهدوء، 
فاألطف�ال لن تصغ�ي لكلمات�ك كاقائد، 
وح�اول أن تفه�م وجه�ة نظره�م ومن 
ث�م األتفاق عى أنس�ب الحلول.خامًس�ا: 
أعطه�م االح�رتام، ألنه�م صغ�اًرا هذا ال 
يعني أنهم ال يس�تحقون االحرتام، عندما 
تعطي طفلك االحرتام فهذا سيساعده يف 
أن يتحى هو أيًضا بهذا السلوك.سادًس�ا: 
أمدح طفلك وكافئ�ه، فاملكافأة تعزز من 
املرشد  لهم  اإليجابي.س�ابًعا:كن  السلوك 
والدلي�ل، يمكن�ك جعل أطفال�ك يقدمون 
أفض�ل مالديه�م وذل�ك بمس�اعدتك لهم 

وتنمية شخصيتهم بخرباتك وتجاربك.

سيارات ال تعتمد عىل حمركات الديزل
الديزل ج�زء كبري من صناعة الس�يارات، 
فاألداء الذي يقدمه، وتوفريه للوقود يجعله 
خي�ارا مفضال للكث�ري من املش�رتين مما 
دفع الرشكات لط�رح فئات تعمل بالديزل 
يف كل طرازاتها.لكن ذلك أوش�ك أن يصبح 
ش�يئا من املايض.فاملشكالت التي ارتبطت 
بانبعاث�ات الديزل أثرت عى س�معته مما 
دف�ع العديد من الدول إىل ف�رض إجراءات 
القيود  مش�ددة تقيد اس�تخدامه.ودفعت 
الرشكات املصنع�ة للتحول ع�ن املركبات 
التي تعمل بالديزل، وال تزال أرقام مبيعات 
السيارات التي تعتمد عى الديزل يف تراجع 

خاص�ة يف أوروبا.قال موقع )موتور1( إن 
13 رشك�ة س�يارات أعلنت وق�ف تصنيع 
مركبات تعمل بالديزل يف بعض خطوطها 

ومنها العالمات التالية:
1- ألف�ا رومي�و: أعلن�ت مجموع�ة فيات 
كرايس�لر عن خطة خمس�ية لالس�تغناء 
عن إنتاج س�يارات تعمل بالديزل والتحول 
للمركب�ات الهجين�ة والكهربائي�ة ومنها 
ألف�ا روميو وعدد من الس�يارات اإليطالية 

الشهرية.
 2- في�ات: س�تتوقف في�ات ع�ن ط�رح 
س�يارات تعمل بالدي�زل اعتب�ارا من عام 

.2022
 3- لكزس: لكزس اليابانية واحدة من رواد 
معارضة استخدام الديزل، واستبعدته من 

بعض طرازاتها منذ عام 2013.
م�ن  ج�زء  ماس�رياتي  ماس�رياتي:   -4  
مجموع�ة فيات كرايس�لر، وقد تخلت عن 
جاذبي�ة الديزل منذ س�نوات به�دف دعم 

مبيعاتها.
 5- ميتس�وبييش: دفعت القيود الش�ديدة 
رشك�ة ميتس�وبييش الياباني�ة إىل وق�ف 
بيع س�يارات تعم�ل بالدي�زل يف بريطانيا 

وأملانيا.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
x 6 معلقة كبرية كاتشب

x 3 معلقة كبرية زبدة
x 1 رشة فلفل اسود مطحون

x 1 رشة ملح
½ x كيس مكرونة سباجتى

½ x كوب جبنة بارميزان )أو جبن رومى(
الخطوات:

نض�ع كمي�ة وفرية من امل�اء وعند الغلي�ان نضع معلق�ة من امللح 
واملكرونة ونرتكها حتى تسلق مدة 8 دقائق.

خالل وقت س�لق املكرونة نضع الكاتشب والزبد ىف وعاء ونضعة ىف 
امليكروويف ملدة دقيقة حتى تذوب الزبد.

ثم بواس�طة شوكة نخلط الكاتشب مع الزبد حتى يتجانسوا وتتبل 
بامللح والفلفل األسود.

تغ�رف املكرونة مبارشة من ماء الس�لق ىف أطب�اق التقديم ويوزع 
فوقها الكاتشب بالزبد ثم ينثر فوقها الجبن البارميزان وتقدم فورا 

بالهنا والشفا.

معكرونة بالكاتشب
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قرعة أوملبياد آسيا: العراق اىل جانب ايران وتركامنستان واليمن
              المستقبل العراقي/ متابعة

س�حبت صب�اح الي�وم األربع�اء، بمق�ر 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم يف العاصمة 
املاليزية كواالملبور، قرعة تصفيات بطولة 
كأس آس�يا تحت 23 عام�اً، واملؤهلة إىل 

دورة األلعاب األوملبية طوكيو 2020.
وأس�فرت القرع�ة ع�ن وق�وع منتخب 
املجموع�ة  يف  األوملب�ي،  اإلم�ارات 
الرابع�ة، إىل جانب منتخبات الس�عودية 
ولبن�ان واملالدي�ف، وضم�ت املجموع�ة 
األوىل، منتخب�ات قط�ر وعم�ان ونيب�ال 

وأفغانستان.
وضم�ت املجموع�ة الثاني�ة، منتخب�ات 
وبنجالدي�ش  والبحري�ن  فلس�طني 
ورسيالن�كا، والثالث�ة منتخب�ات العراق 
وإيران وتركمنستان واليمن، والخامسة 
منتخبات األردن وس�وريا وقريغيزستان 
والكوي�ت. وضمت السادس�ة منتخبات 
والهن�د  وطاجكس�تان  أوزبكس�تان 
وباكس�تان، والس�ابعة منتخبات كوريا 
الش�مالية وهون�ج كون�ج وس�نغافورة 
ومنغولي�ا، والثامن�ة منتخب�ات كوري�ا 

الجنوبية وأس�راليا وكمبودي�ا والصني 
تايبيه. 

الياب�ان  منتخب�ات  التاس�عة  وش�ملت 
وميانم�ار وتيم�ور الرشقي�ة وم�اكاو، 
والعارشة منتخبات ماليزيا والصني الوس 

والفلب�ني، والحادي�ة ع�رشة، منتخبات 
فيتنام وتايالن�د وإندونيس�يا وبروناي. 
وتق�ام التصفيات للفرة م�ن 22 إىل 26 
تس�تضيف  حي�ث   ،2019 م�ارس/آذار 
اململك�ة العربي�ة الس�عودية، مباري�ات 

منتخ�ب  ويفتت�ح  الرابع�ة.  املجموع�ة 
اإلمارات األوملبي، مشواره يف التصفيات، 
بمواجهة نظريه منتخ�ب لبنان يوم 22 
م�ارس/آذار 2019. فيما يواجه منتخب 
املالديف يف املباراة الثانية يوم 24، عىل أن 

يختت�م مبارياته يف املجموع�ة بمواجهة 
املنتخ�ب الس�عودي يوم 26 من الش�هر 
نفسه. وحرض القرعة، مرف الشاميس، 
مدير املنتخ�ب اإلماراتي األوملبي. وتجدر 
اإلش�ارة إىل أنه يشارك يف التصفيات، 44 
منتخب�اً، تم تقس�يمهم ع�ىل منطقتني، 
غرب آس�يا )الغرب والجنوب والوسط(، 
آس�يا  ورشق  منتخب�اً،   24 بمش�اركة 
}الرشق وآسيان{، بمشاركة 20 منتخباً. 
وت�م توزي�ع منتخب�ات منطق�ة غرب 

آس�يا ع�ىل 6 مجموع�ات، وتضم 
كل مجموعة 4 منتخبات، أما 

يف منطقة رشق آسيا، فتم 
تقس�يم املنتخبات عىل 5 

مجموع�ات، وتضم كل 
منتخبات.   4 مجموعة 
املنتخب�ات  وتتناف�س 

املش�اركة يف التصفيات 
بالبطاق�ات  الف�وز  ع�ىل 

ال�15 املؤهل�ة للنهائيات التي 
تقام مطلع عام 2020، يف إحدى 
الت�ي س�يتم اختيارها  ال�دول 

الحقاً.

تشيليس يفكر يف صفقة هجومية
            المستقبل العراقي/ وكاالت

يس�عى ن�ادي تش�يليس اإلنجلي�زي، إىل تنش�يط هجومه 
بصفقة جديدة، خالل فرة االنتقاالت الشتوية املقبلة.

وذكرت صحيف�ة »ذا صن«، أن تش�يليس يراقب عن كثب، 
كاليوم ويلس�ون مهاجم بورنموث، للحصول عىل خدماته 

يف يناير/كانون ثان املقبل. 
وظهر ويلسون )26 عاًما( بمستويات جيدة مع بورنموث 
هذا املوس�م، وس�جل م�ع فريق�ه حت�ى اآلن، 7 أهداف يف 
مختلف املسابقات، مما دفع تشيليس إىل التفكري يف ضمه. 
ويعتم�د ماوريس�يو س�اري، م�درب تش�يليس، يف هجوم 

الفري�ق، ع�ىل أوليفي�ه ج�ريو ال�ذي خ�اض 9 مباري�ات 
بالربيمريلي�ج ولم يتمكن من هز الش�باك، وألفارو موراتا 

الذي خاض 10 مباريات وسجل 5 أهداف فقط.
ويمل�ك ويلس�ون، عق�ًدا مع بورنم�وث حت�ى صيف عام 
2022، وسجل الس�بت املايض، الهدف رقم 50 له بقميص 

النادي اإلنجليزي.
وقال ويلس�ون »من الجيد تحقيق هذا اإلنجاز، كنت أرغب 
يف الوص�ول له قبل ذل�ك، اآلن أريد الوص�ول إىل الهدف رقم 

.»100
وأضاف ويلس�ون »أي مهاجم يريد أن يسجل أكرب عدد من 

األهداف، أحاول التحسن باستمرار«.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أشاد سريجيو بوس�كيتس العب خط وسط 
برشلونة، بتألق الربازييل مالكوم دي أوليفريا 
الذي س�جل هدف البارس�ا الوحيد، يف شباك 
إن�ر ميالن، مس�اء اليوم الثالث�اء، يف املباراة 
التي انتهت بالتعادل اإليجابي )1-1( بدوري 

أبطال أوروبا.
وقال بوس�كيتس، خالل ترصيح�ات نقلتها 
صحيفة »ماركا« اإلس�بانية: »أعتقد أننا كنا 
نس�تحق أكثر، وكنا أكثر طموحا وس�يطرنا 
عىل املباراة كاملة، ويف الشوط الثاني الخصم 

تحسن قليال«.
وعن هدف إيكاردي، أوضح: »لقد كانت 

كرة س�خيفة داخل منطقة الجزاء، ولم 
نتمكن من إخراج الكرة، ودفعنا الثمن«.

عظيم�ا،  كان  األول  »الش�وط  وتاب�ع: 
الف�رص،  م�ن  العدي�د  ع�ىل  وحصلن�ا 
وس�يطرنا تمام�ا ع�ىل مجري�ات اللعب، 

وإيكاردي لم يلمس الكرة«.
وبس�ؤاله عن زميل�ه مالكوم، ق�ال النجم 

اإلس�باني »أعتق�د أن�ه ليس م�ن العدل أن 
يحصل العب مثله عىل دقائق قليلة بعد لقاء 

الكأس«.

بوسكيتس: ما حيدث مع مالكوم 
ليس عدالً

             بغداد/ المستقبل العراقي

لم يس�تقر ريال مدريد حتى اآلن، عىل املدرب الجديد 
ال�ذي س�يقود الن�ادي، خ�الل الف�رة املقبل�ة، بعد 
إقال�ة جولني لوبيتيجي من تدري�ب الفريق، وتعيني 

سانتياجو سوالري بشكل مؤقت.
ووفًقا مل�ا ذكرته صحيفة »ذا ص�ن«، فإن الربتغايل 
ليوناردو جارديم يعد من األس�ماء املرشحة لقيادة 

ريال مدريد، خالل الفرة املقبلة.
وس�يخوض س�والري، مبارات�ه الثالث�ة م�ع ري�ال 
مدريد، الي�وم األربعاء أم�ام فيكتوريا بل�زن، علًما 
ب�أن امللكي أمامه فرصة حت�ى 24 نوفمرب/ترشين 
ثان الجاري، لتعيني املدرب بش�كل رس�مي للفريق، 

وفًق�ا لقوانني االتح�اد اإلس�باني.ووفًقا ملا ذكرته 
شبكة ESPN، نقاًل عن مصدر مقرب من ليوناردو 

جاردي�م، فإن فلورنتينو بريي�ز، رئيس ريال مدريد، 
ح�ول اهتمام�ه بش�كل ج�اد للتعاق�د م�ع املدرب 

الربتغ�ايل. وأقي�ل جاردي�م، من تدري�ب موناكو 
مؤخ�رًا بس�بب تده�ور النتائ�ج، لكنه 

اس�تطاع أن يصعد بموناكو إىل 
قمة فرنس�ا يف الس�نوات 

املاضي�ة وحق�ق معه 
املحيل،  الدوري  لقب 

وق���اده لنص�ف 
دوري  نهائ�ي 

أوروب�ا. أبط�ال 
وساهم جارديم 
تطوي����ر  يف 
مواه�ب كبرية 
موناك�و،  يف 
كيليان  أمثال 
مب�����ابي 
وفابيني��و 
وبرن�اردو 
س�يل��فا 
وبنجامني 
مين��دي، 

قب���ل 
رحيله��م 

الف�ريق  عن 
الفرنيس.وتشري 

التقاري�ر إىل أن األرجنتين�ي 
ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، 
كان الهدف األول لري�ال مدريد، لكن 
م�درب الس�بريز رف�ض االنضم�ام 

للملكي يف الوقت الحايل.

ريال مدريد يصوب أنظاره 
        بغداد/ المستقبل العراقينحو مدرب جديد

 
يس�عى نادي مانشس�ر يونايتد، للظفر بخدمات 
املغرب�ي مه�دي بنعطي�ة، يف يناي�ر/ كان�ون ثان 

املقبل، لتدعيم صفوفه.
وبحس�ب صحيفة »توت�و س�بورت« اإليطالية، فإن 
الربتغ�ايل جوزي�ه موريني�و، املدير الفني ملانشس�ر 
يونايت�د، ي�رى أن مداف�ع يوفنتوس س�يكون إضافة 
لفريقه يف الشتاء.ويس�عى الن�ادي اإلنجليزي، 
وع�دم  بنعطي�ة  أزم�ة  الس�تغالل 
أس�ايس  بش�كل  مش�اركته 
البيانكون�ريي  م�ع 

هذا املوس�م، إذ خاض 4 مباريات فقط يف الكالتش�يو 
حتى اآلن.ورصح بنعطي�ة مؤخرًا، بأنه يدرك صعوبة 
إيجاد مكان يف التش�كيلة األساس�ية، وأكد أنه ينتظر 
الفرص�ة للعب عىل األق�ل مرة يف األسبوع.وأش�ار إىل 
أن�ه ال يريد الرحي�ل ولكنه س�يحدد موقف�ه النهائي 
يف يناي�ر/ كان�ون ثان املقبل، بناء ع�ىل موقف املدرب 
ماس�يمليانو أليجري.وارتب�ط اس�م بنعطية يف اآلونة 
األخرية بآرس�نال، ولكن لم يتقدم الجانرز بأي عرض 

ضمن خيارات برشلونة لسد رس�مي، كما ورد اس�مه 
الناحية  العج�ز يف 
الدفاعي����ة 

للفريق.

مورينيو يضع بنعطية يف أجندته الشتوية

            المستقبل العراقي/ وكاالت

عقد نادي مي�الن، اجتماًعا أمس الثالثاء، 
م�ع أليس�اندرو لوت�ي، وكي�ل أعم�ال 
فريناندي�ز  خيس�وس  اإلس�باني  ووال�د 

نجم  الروسونريي، لبحث »سوسو« 
إمكانية تجديد 
عق�ده م�ع 
ي�ق  لفر ا

اإليطايل.
موقع  وذكر 
لتش�يو  كا «
أن  مريكات�و«، 
اجتمع  لوت�ي 
ليون�اردو،  مع 
الع�ام  املدي�ر 

لنادي ميالن، ملناقش�ة س�بل تجديد عقد 
الالعب خالل الفرة املقبلة، مش�ريا إىل أن 

وكيله عرض طلباته عىل النادي.
وأضاف أن سوس�و طالب بتمديد تعاقده 
مع مي�الن حت�ى ع�ام 2023 املقبل، مع 
زيادة راتبه السنوي، يف ظل حصوله حالًيا 

عىل 2.5 مليون يورو سنوًيا.
ويعي�ش سوس�و حالًي�ا فرة م�ن التألق 
برفق�ة ميالن، بعدما س�اهم يف تس�جيل 
12 هدًف�ا يف 11 مب�اراة لعبها مع الفريق 
يف الدوري اإليطايل هذا املوس�م، إذ أحرز 4 

أهداف وصنع 8 أخرى.
يش�ار إىل أن العديد م�ن األندية األوروبية 
الك�ربى وعىل رأس�ها ريال مدري�د، بدأت 
يف مراقبة سوس�و تمهيًدا لضمه، ما دفع 

ميالن للتحرك من أجل تحصني نجمه.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

شن الربازييل نيمار، نجم باريس سان جريمان، هجوًما 
عنيًف�ا ض�د الحك�م الهولندي بي�ورن كوب�ريس، ال�ذي أدار 
مباراة فريق�ه أمام نابويل، أمس الثالثاء، يف رابع جوالت دور 

املجموعات بدوري أبطال أوروبا. 
وق�ال نيم�ار، يف ترصيحات نرشته�ا صحيفة م�رو »أنا ال 
أهت�م باألخطاء الت�ي تح�دث، فالحكم مجرد إنس�ان ومن 
الطبيعي أن يقع يف بعض األخطاء، حتى لو كانت املخالفات 
واضحة مثل ركالت الجزاء«.وتابع نيمار »لكن الطريقة التي 
تعام�ل بها الحك�م كوبريس مع الالعبني غ�ري محرمة عىل 
اإلطالق«.وأوضح »ما قاله يل اس�تفزني بشدة، ولذلك فقدت 
الس�يطرة عىل أعصاب�ي ووجهت له بع�ض الكلمات«.ونوه 
»يجب أن يحرم الحك�م، الالعبني، وال يعتقد أنه فوق الجميع 
بالصاف�رة والبطاقات امللونة«.وختم نيم�ار حديثه بقوله »أتمنى 
من املس�ئولني القيام برد فعل مناس�ب تجاه هذه الواقعة«.وانتهت املباراة 
ب�ني الفريقني بالتعادل اإليجابي 1-1، لريتف�ع رصيد نابويل إىل 6 نقاط، 

مقابل 5 نقاط يف جعبة باريس سان جريمان.

سوسو يعرض طلباته عىل ميالن

نيامر ينفجر غضبًا بسبب قلة 
احرتام احلكم

      المستقبل العراقي / وكاالت

كرر لويس إنريكي، املدير الفني ملنتخب 
إس�بانيا، دفاع�ه ع�ن ق�رار اس�تبعاد 
ج�وردي ألب�ا، مداف�ع برش�لونة، م�ن 
قائمة ال روخا.ويتلق�ى إنريكي العديد 
من االنتقادات، بس�بب عدم استدعائه 
ملداف�ع برش�لونة، رغ�م تألق�ه الالفت 
إنريك�ي  املوس�م.وقال  ه�ذا  لألنظ�ار 

يف ترصيح�ات نقلته�ا صحيف�ة »م�اركا« 
اإلسبانية: »س�يكون هناك بعض التغيريات 
يف قائمة إسبانيا لفرة التوقف الدويل املقبلة، 
لك�ن ال أعل�م ع�دد ه�ذه التغيريات«.وع�ن 
نصيحة جريارد بيكيه بضم ألبا، علق قائال: 
»أن�ا أتقب�ل أي نصيح�ة يف منصبي كمدرب 
إلس�بانيا. بيكيه يفهم كث�ريا يف كرة القدم، 
لكن األمر يتعلق برؤيتي لكرة القدم«.وتابع 
إنريك�ي الذي ح�رض مب�اراة أتلتيكو مدريد 

أمام بوروس�يا دورتموند ع�ىل ملعب »واندا 
مي�رو بوليتان�و« يف دوري أبط�ال أوروب�ا: 
»ه�و العب رائع ومميز ج�دا )ألبا(، لكن أنا 
أختار عىل أس�اس ما أراه وليس عىل حسب 
ما يطلب�ه الناس«.وكان�ت تقارير صحفية 
الس�بب وراء  أن  إىل  أش�ارت  ق�د  إس�بانية 
ع�دم اس�تدعاء ألبا ملنتخب إس�بانيا، يرجع 
للخالفات التي كانت ب�ني الالعب وإنريكي، 

عندما كان األخري مدربا لربشلونة.

إنريكي عن ألبا: ال أختار من يطلبه الناس

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ق�ال هاري كني، مهاجم توتنهام، وقائد املنتخب اإلنجليزي، اليوم 
األربعاء، إنه سيكون سعيًدا بمنح شارة القيادة للمخرضم، 

واي�ن روني، خ�الل مباراة »األس�ود الثالثة«، األس�بوع 
املقبل، أمام الواليات املتحدة األمريكية.

وكان االتح�اد اإلنجلي�زي ق�د أعلن اس�تدعاء كني، 
للمش�اركة يف املواجهة الودية، التي ستمثل املباراة 
رق�م 120 لروني بقمي�ص املنتخب.وعن ذلك، قال 
ك�ني، يف ترصيح�ات نقلتها صحيف�ة »دييل ميل« 
الربيطانية: »أعتق�د أنه أمر رائع... واين روني أحد 
أعظم العب�ي إنجلرا ع�ىل اإلطالق«.وأض�اف: »إنه 
هدافنا األكرب، فلماذا ال نعطيه اإلنجاز الذي يستحقه؟ 
يجب عىل الجميع أن يكون خلفه«.وعما إذا كان سيمنحه 
ش�ارة القيادة، أجاب: »بالطبع نعم، لق�د كان قائًدا عظيًما لنا، 
كان القائد عندما دخلت الفريق ألول مرة.. إذا كان س�يلعب سيكون القائد 
بالتأكيد«.وتاب�ع كني: »لم أتح�دث مع جاريث س�اوثجيت )املدرب(، عن 
الطريقة التي سيرشك بها روني، وال عن املدة التي سيلعبها، لكن بالتأكيد 
سيكون من الرائع رؤيته مرة أخرى«.وأردف: »أنا واثق أنه )روني( يتطلع 
لرؤي�ة بعض الالعبني، هن�ا يف املنتخب، س�تكون تجرب�ة رائعة لالعبني 
الش�باب يف فريقنا«.ويملك روني 53 هدًفا يف 119 مباراة دولية، مقابل 
25 هدًف�ا لنجم توتنه�ام، يف 34 مباراة.وحول مطاردته لرقم روني، 

ق�ال كني: »م�ا زال أمام�ي طريًقا طوياًل، أتمن�ى املحافظة عىل 
لياقتي.. سنرى ما سيحدث يف السنوات املقبلة«.

كني يتخىل عن عرشه لروين
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القاضي عبد الستار بيرقدار الحقوقي ماجد الحسناوي
هناك العديد من الجرائم املس�تحدثة التي تس�تخدم وس�ائل وأساليب 
تكنولوجي�ة حديث�ة لم يك�ن ملجتمعنا عه�د بها من قب�ل، األمر الذي 
يكش�ف عن مدى التحول امللحوظ س�واء يف صور وأنم�اط الجرائم أو 
يف مرتكبيه�ا، أو يف أس�اليب ارتكابها، وخاصة يف م�ا يتعلق بالجرائم 

اإللكرتونية.
 فالجريمة االلكرتونية ظاهرة عاملية تكاد تعاني منها كافة دول العالم 
وم�ن بينها العراق، مثل الخداع واالحتيال الذي يبدو يف قدرة مرتكبيها 
عىل إقناع ضحاياهم بأن أهدافهم عادية ومرشوعة، كما تتس�م هذه 
الجرائم بالتعقيد املتزايد , األمر الذي يعيق عملية الكشف عنها أو حتى 
مالحقة مرتكبيها وعقابهم لقدرتهم الفائقة عىل إخفائها، وللقصور 

الترشيعي يف مواجهتها.
 وع�ىل الرغ�م م�ن اهمي�ة دور تكنولوجي�ا املعلوم�ات واالتصاالت يف 
الحي�اة اليومي�ة إال انه خالل اآلون�ة األخرية انترشت زي�ادة الجريمة 
االلكرتونية وخاصة اإلرهاب، الذي ينطوي يف داخله عىل مخاطر تفوق 
كاف�ة التص�ورات يف تهديده لألمن يف املس�تقبل ويكف�ي أن نعرف أنه 
بلمس�ة واحدة يمكن لش�خص أو مجموعة أشخاص أن يكبدوا بعض 
األش�خاص أو املؤسس�ات أو حتى الرشكات الكربى خسائر كبرية، أو 

يهددوا أمن واستقرار املجتمع.
فاإلره�اب ل�م يع�د مقصورا ع�ىل التفج�ريات فق�ط، ولك�ن الحرب 
اإللكرتونية بات نطاقها أوسع بكثري، فهي قادرة عىل غزو املؤسسات 
اإلنتاجي�ة والخدمية واملصارف ومحطات الب�ث اإلذاعي والتلفزيوني، 
وبات�ت الجرائ�م اإللكرتوني�ة أش�د خط�ورة م�ن خ�الل زرع أجهزة 
التجس�س أو إح�داث جرائ�م إلكرتونية ع�رب التداخالت الالس�لكية يف 
الشبكات. حيث هيأت هذه الشبكة لألفراد الذين لديهم ميول إجرامية 
من ناحية ومهارات يف س�وء اس�تخدام هذه الشبكة من ناحية أخرى 
ارتكاب الجرائم القديمة بأساليب تكنولوجية حديثة ومبتكرة كالغش 
والنصب وتجارة البرش… إلخ، فهذه الش�بكة تع�د بمثابة ميدان آخر 
ملمارس�ة األنش�طة اإلجرامية، ولق�د خلقت هذه الش�بكة العديد من 
العقب�ات التي تتطل�ب حلوالً جدي�دة ومبتكرة بل ورسيع�ة يف الوقت 
نفسه، كما أنها تتطلب فريقاً من كل الهيئات األمر الذي يعطي أهمية 
قصوى لتدريب املختصني وتسليحهم بأدوات ومؤهالت حقيقية لجمع 
وتحليل البيانات من الحاسب اآليل وشبكة املعلومات الدولية الكتساب 

املهارات والدالئل التي تمكنهم من تحديد النشاط اإلجرامي.
ومث�ل هذه الجرائ�م الحديثة مازال ضبطها والتص�دي لها من األمور 
املعقدة نظراً للتقنيات العلمية التي يقوم بها قراصنة الشبكة، وتكمن 
خط�ورة مثل هذه الجرائم، يف الخس�ائر الضخمة التي تس�ببها، ولذا 
ف�إن هناك رضورة ملحة لتدخل الس�لطة الترشيعي�ة لكي تجرم مثل 
ه�ذه األفعال، مع التزام�ن مع البحث عن املس�تحدثات التكنولوجية 

للحد من هذه الجرائم.

ان إحال�ة مش�اريع ومقاوالت يف س�اعات دون ضوابط وال س�ياقات 
إدارية وفنية وتدفع نسبة معينة إىل املسؤولني يف الوزارات واملحافظات 
وتس�تثمر ه�ذه إىل جيوب اإلرهاب واصبح الفس�اد يف نظر املس�ؤول 
ش�طارة وهن�اك فرصة ل�كل وزير ورج�ل دولة تنظي�ف نحيطه من 
مس�تثمري الفس�اد والجهل�ة قصريي النظ�ر الذين يعمل�ون لتكبيل 
حركة املجتمع وخلق اقتصاد مختلف وركود اجتماعي وتفيش الرذائل 
واالنح�راف وانتش�ار اليأس يف النفوس وترس�يخ الخالفات بني الكتل 
السياس�ية الستثمار الفس�اد وتقاس�م الحصص وابتزاز املستثمرين 
مم�ا يخلق الظل�م والفوىض والفس�اد لم يف�رق بني لقم�ة طعام أو 
قطعة س�الح والذي�ن نهبوا املال الع�ام بماليني الدوالرات واش�هرهم 
ح�ازم الش�عالن وزير الدف�اع األس�بق ومجموعة الضب�اط الذين تم 
أدانتهم باسترياد أجهزة كشف املتفجرات مما تتولد بيئة غري مستقرة 
وملعالج�ة هذه الظاهرة بأع�داد مرشوع وبرامج توعوي�ة وتثقيفية 
يف املدارس والجامعات واألوس�اط الش�عبية وترسيخ األخالق والوازع 
الدين�ي وتفعي�ل القوان�ني الرادعة والكلم�ة الحرة هي التي أش�علت 
الضم�ري اإلنس�اني يف كل العص�ور والكاتب ينتظره الن�اس ان يكتب 
ع�ن همومه�م ال ذلك ال�ذي كان يطلب منه واعظ�م معركة تدور هي 
معركة النفس اإلنس�انية بينها وبني ش�هواتها الضارة لتقرير مصري 
مجتم�ع أما ان تضع األمة يف مصايف التقدم واالزدهار أو تنزل إىل درك 
املذلة ولتوحيد الجهود ونكران الذات وإصالح الضال وليس من السهل 
معالجة الفس�اد ولكنه ليس من املس�تحيل عند توفر اإلرادة والرغبة 
وانت�رش الوباء يف مرافق الدولة واصبح من املألوف بني الناس وضعف 
الكثري ملواجهة الفاس�د مما دفع بش�موخ الفاس�دين وع�دم اإليمان 
بالقوان�ني الت�ي تصدر بحق الضال�ني واصبح حرف�ه يتعاطاها كبار 
الساس�ة وانتج الفقر الش�امل لس�واد العراق والبطالة املتفشية بني 
العاملني واملتعلمني وعم الخراب واتس�عت دائرة الرخاء للفئة الغارقة 
يف ترفها والناسية لهموم الناس وشقاءهم من جميع الحقوق وأصاب 
ه�ذا البل�د األم�راض واآلفات السياس�ية وابت�ىل بحكوم�ات تدعمها 
املصال�ح األجنبي�ة وال يعجبه�ا ان نرى نور الش�مس واصبح ش�قاء 
الجموع فريس�ة للمفسدين وال يحمل الناس لهم االحتقار ومصريهم 
أس�وء مصري ودون معالجة الفس�اد ال تس�تطيع الحكومة ان تطعم 
الجائع أو تكس�وا العريان وتعطي األرض مل�ن ال مأوى له واذا تعرفنا 
عىل املس�بب وألزمناه بعقاب مناس�ب لفساده وتبديد األموال العامة 
فنضع أساس�ا صحيح�اً بحيث يخضع املس�ؤول ويف املس�تقبل هدر 
الثروات وتنكشف الغيوم السود الذي نسجها الفساد فطغى لونها عىل 
منفذ للضياء وإزاله اليأس الذي ش�اع يف كثري وانعدام املسؤولية جعل 
الحكومة عاجزة عىل صد تيار الفساد كمصحف كريم يف بيت زنديق. 

اجلرائم االلكرتونية استثامر الفساد

أجرى علماء جامعة كوبنهاغن باالشرتاك مع 
علماء معهد BGI يف ش�ينزن دراسة، اكتشفوا 
خاللها أنه بعد تناول املضادات الحيوية، تعيد 

بكترييا األمعاء عددها وليس تكوينها.
وبحس�ب العلماء، تؤكد ه�ذه النتائج عىل أنه 
يجب اللجوء إىل تناول املضادات الحيوية فقط 
يف الحاالت الرضوري�ة، وبناء عىل وصفها من 

قبل الطبيب.
وي�درك العلماء وج�ود تريليونات من مختلف 
أن�واع البكترييا يف أمعاء اإلنس�ان، تلعب دورا 
مهما يف عملية الهضم واملناعة. ولكن إىل فرتة 

قريبة، لم تعد أي دراس�ة ملعرفة رد فعل نبيت 
األمعاء عىل املضادات الحيوية.

وكان ه�دف الدراس�ة الجدي�دة الت�ي أجراها 
علم�اء الدنم�ارك والص�ني، هو دراس�ة حالة 
األمعاء يف ف�رتة تناول املضادات الحيوية، وقد 
خضع املش�رتكون فيها لفحص طبي ش�امل 

قبل وبعد تناول املضادات الحيوية.  
واتضح للباحثني أنه بعد دورة تناول املضادات 
الحيوية، يع�ود تركيب نبيت األمعاء إىل حالته 
الطبيعية بعد س�تة أشهر، ولكن ليس بصورة 
كامل�ة، حيث تختف�ي بعض أن�واع البكترييا 

تمام�ا، فيم�ا تتع�زز بع�ض األن�واع املرضة 
للجسم.

وتج�در اإلش�ارة إىل أن هذه الدراس�ة أجريت 
ع�ىل رج�ال أصح�اء تمام�ا، لذلك ف�إن هذه 
النتائج ستكون مختلفة إذا أجريت عىل رجال 

مرىض.
وتن�اول املش�رتكون يف الدراس�ة مزيج�ا من 
مس�تحرضات طبي�ة معروفة توص�ف عادة 
لع�الج مختلف أنواع الع�دوى البكتريية. وبعد 
أربع�ة أي�ام ب�دأ الباحث�ون يف مراقبة س�لوك 
بكترييا األمعاء. وبعد انته�اء التجربة، أخذت 
عينات براز ملعرف�ة تركيب نبيت األمعاء، كما 
أخ�ذت العين�ات بع�د دورة تن�اول املضادات 
الحيوية مبارشة وبعد ميض يومني وبعد ستة 
أش�هر. وبين�ت العين�ات األوىل »دم�ارا وبقاء 
جزئيا«، حي�ث انخفض عدد البكترييا بصورة 
حادة، ولكن بعضه�ا حافظ عىل عدده. وبعد 
س�تة أش�هر عمليا، عاد عدد البكترييا تقريبا 
إىل م�ا كان علي�ه، ولك�ن تكوينها ل�م يعد إىل 
م�ا كان علي�ه وبقي ش�حيحا وناقص�ا. فقد 
اختفت تس�عة أنواع من امليكروبات السابقة، 
واكتش�فت بدال منها أنواع جديدة عىل ش�كل 

أبواغ غري نشطة.

يحت�وي م�رشوب الحلي�ب م�ع الكرك�م عىل 
مجموع�ة كاملة من الخصائ�ص املفيدة التي 
تحس�ن الحالة الصحية وتجدد شباب الجسم 

عىل املستوى الخلوي.
ووفقا لنتائج دراس�ة أجراه�ا علماء جامعة 
دله�ي الهندي�ة، يعم�ل الكركم ع�ىل تخفيف 
كثافة الدم ويخفض ضغط القلب، وهذا مهم 

ملن يعاني من ارتفاع ضغط الدم.
كما أن الكركم يخفض مستوى السكر يف الدم 
ويؤثر إيجابيا يف عمل القلب واألوعية الدموية. 
وتن�اول الحلي�ب م�ع الكركم ل�ه تأثري مضاد 
لاللتهاب�ات، لذل�ك، فه�و مفيد عن�د اإلصابة 
بأمراض الربد واإلنفلونزا، وعند إضافة العسل 
الطبيع�ي لهذا املرشوب، يصبح مفيدا يف عالج 

السعال والقشعريرة والصداع.
ويق�ول الباحث�ون إن »م�رشوب الحليب مع 
الكرك�م يحت�وي عىل مض�ادات أكس�دة أكثر 
من الش�اي األخرض، لذلك ف�إن تناوله يفيد يف 
التخل�ص م�ن األرق ويعزز مناعة الجس�م يف 

موسم الربد«.
كما يحمي هذا املرشوب م�ن اإلصابة بقرحة 
املع�دة والتهاب املفاص�ل، وله تأث�ري إيجابي 
يف الوقاي�ة من رسطان الث�دي والرئة والجلد، 

الع�الج  الناتج�ة ع�ن  اآلث�ار  ويخف�ف م�ن 
الكيميائي، ويمنع نمو الخاليا الرسطانية.

ويحس�ن تن�اول م�رشوب الحلي�ب والكركم 
بانتظام الحالة الصحية ألنه ينش�ط عمليات 
تفكي�ك وإخراج الس�موم وامل�واد الضارة من 
الجس�م. وينش�ط عمل الكبد وي�رسع عملية 
هض�م الش�حوم، ما يؤث�ر إيجابي�ا يف املظهر 

الخارجي لكونه يجدد الشباب.
ويحت�وي الكركم ع�ىل زيوت طي�ارة وأخرى 
تس�اعد عىل إبطاء عملية الش�يخوخة وتمنع 

ظهور التجاعيد.
ولتحضري املرشوب، تضاف ملعقة ش�اي من 
الكركم إىل ك�وب حليب، وينص�ح بتناول هذا 

املرشوب مرة كل يومني أو ثالثة.

مرشوب احلليب مع الكركم حيسن الصحة وجيدد الشبابهل تصيب املضادات احليوية األمعاء بأذى؟

كيف نحمي العيون من تأثري الكمبيوتر؟ عدد شهري جديد من صحيفة »القضاء«
يسبب العمل لفرتة طويلة عىل الكمبيوتر توتر وجفاف وإرهاق العيون، 

ويساعد فهم تفاصيل هذه الحالة يف تخفيض هذا التأثري السلبي.
من الطبيعي أن يس�بب أي نش�اط يتعل�ق بالنظر توت�ر العني، وعندما 
يزداد النش�اط املبذول، يس�بب الصداع وجفاف وإره�اق العينني وعدم 

وضوح الرؤية.
وعند النظر إىل شاش�ة الكمبيوتر، يش�عر البعض بعدم الراحة، ويطلق 
عىل هذا الش�عور »توتر العني الرقمي«، ويظهر بس�بب قلة رمش العني 
عن�د العم�ل ع�ىل الكمبيوتر، ما يزي�د م�ن جفافها وتوترها، بحس�ب 

األكاديمية األمريكية لطب وجراحة العيون.
وم�ن امله�م إلراحة العني تحويلها عن الشاش�ة وفق قاع�دة »20-20-

20«، أي الراح�ة ل�20 دقيقة م�ن العمل والنظر إىل مواقع تبعد 20 قدم 
)6 أمتار( ملدة 20 ثانية.

كما يس�اعد تخفيض درجة س�طوع الشاش�ة ع�ىل التقلي�ل من توتر 
العينني. ويمكن استخدام زجاج خاص يقلل من انعكاس الضوء.

بغداد / املستقبل  العراقي
أصدر املركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعىل عددا شهريا جديدا من صحيفة 
القضاء االلكرتونية، وضم العدد حوارا موسعا مع رئيس جنايات ميسان 

وباقة من التقارير والقصص واألخبار واملقاالت.
وجاء يف العدد:

* قيادي يف »داعش«: تلقينا أوامر مطلع 2018 بالعودة إىل العراق لرضب 
أهداف منتخبة

* 638 حكما باإلعدام واملؤبد لعصابات الخطف يف العاصمة
* ش�هود الزور.. الكذب مقابل 

املال
ميس�ان:  جناي�ات  رئي�س   *
العش�ائرية وراء أغل�ب ح�االت 

القتل
* البداءة تنش�غل ببيوعات غري 

قانونية لألرايض الزراعية
* القضاء يفرج عن أملاني قادته 
بانتمائ�ه  اش�تباه  إىل  هوايت�ه 

لإلرهاب
واحت�وى الع�دد ع�ىل مجموعة 

من املقاالت منها:
الجرائ�م   / االفتتاحي�ة   -
االلكرتونية: القايض عبد الستار 

بريقدار
- املس�ؤولية الجزائية للمعلم : 

القايض إياد محسن ضمد
الق�ايض   : العق�اب  حتمي�ة   -

نارص عمران

مرشوبات الطاقة تدمر الرشايني يف 90 دقيقة
توصلت دراس�ة حديث�ة إىل أن تن�اول مرشوب 
واحد للطاقة قد يزي�د من خطر اإلصابة بنوبة 

قلبية وسكتة دماغية يف غضون 90 دقيقة.
ويق�ول الباحث�ون م�ن جامع�ة تكس�اس يف 
هيوستون، إن مرشوبات الطاقة تضيق األوعية 
الدموي�ة ما يح�د من تدف�ق ال�دم إىل األعضاء 

الحيوية يف الجسم.
وربطت دراس�ات س�ابقة مرشوب�ات الطاقة 
 Hour-5»و  Monster»و  »Red Bull« مث�ل 
Energy«، بمش�اكل تحدث يف املعدة واألعصاب 

والقلب.
لك�ن فريق جامعة تكس�اس يق�ول إن النتائج 
التي توصل إليها ه�ي من بنينّ أوىل النتائج التي 
تلق�ي الض�وء عىل اآللي�ة املحتمل�ة التي تربط 

اس�تهالك مرشوب�ات الطاقة بزي�ادة متالزمة 
األيض.

ونظ�ر الفري�ق خ�الل الدراس�ة يف بيان�ات 44 
طالبا م�ن كلية الط�ب »McGovern« بجامعة 

يف  جميع�ا  املش�اركون  وكان   ،»UTHealth«
العرشيني�ات م�ن العمر، ويصنف�ون عىل أنهم 

أصحاء وال يدخنون.
البطان�ة  وظيف�ة  اختب�ار  الباحث�ون  وأراد 
الغش�ائية، وهي طبقة م�ن الخاليا التي تبطن 

سطح األوعية الدموية.
ووفق�ا لفريق البحث، فقد تب�ني أن هناك خلال 
يف الوظيف�ة البطانية، وهو مؤرش عىل النوبات 
القلبي�ة ألن الرشاي�ني غ�ري قادرة ع�ىل التمدد 

بشكل كامل.
واخترب الفريق الوظيفة البطانية للمش�اركني، 
قب�ل أن يرشب كل منهم م�رشوب الطاقة الذي 
يبلغ حجم�ه ح�وايل 700 ملل، ثم يع�اد إجراء 

االختبار بعد مرور 90 دقيقة.

اكتشاف خطر قاتل للملح
اتضح لعلماء جامعة إلينوي األمريكية أن 
اس�تهالك كمي�ة كبرية من املل�ح يزيد من 

خطر اإلصابة بالتصلب املتعدد.
ب�أن   »MedicalXpress« موق�ع  ويفي�د 
الباحث�ني اكتش�فوا أنه عند وج�ود تركيز 
الخالي�ا مس�ار  يف  ينش�ط  للمل�ح،  ع�ال 
اإلش�ارة »Wnt«، وأح�د مكونات�ه بروتني 
β-catenin. وي�ؤدي ه�ذا املس�ار إىل خلل 

يف عم�ل خالي�ا-Т التنظيمي�ة الت�ي تنتج 
سيتوكينات إنرتفريون-غاما وإنرتلوكني-

10. وأي خلل يف توازن هذه الس�يتوكينات 
ي�ؤدي إىل التهابات تصيب الجهاز العصبي 
املرك�زي. وكان�ت نتائج دراس�ة س�ابقة 
لخ�رباء مستش�فى بريغهام النس�ائي يف 
بوسطن قد أكدت أن استهالك كميات كبرية 

من امللح يزيد من خطر املوت املبكر.

ويع�د التصلب املتعدد أح�د أمراض املناعة 
الذاتي�ة املزمن�ة، والذي يس�بب أرضارا يف 
غش�اء األلياف العصبية للنخاع الش�وكي 
والدماغ، ما يؤدي إىل إصابة أقس�ام معينة 
من الجهاز العصبي. وحاليا، ال توجد طرق 
ووس�ائل فعالة يف عالج املرض، ومتوسط 
الفرتة التي يعيش�ها املص�اب تقل بمقدار 

5-10 سنوات مقارنة باألصحاء.


