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اإلمام احلسني )عليه السالم(

اّتقوا هذه األهواَء التي ِجماُعها الضاللَة 

وميعادُها النار

ص2العامري:لن نسمح بأي تواجد بري أو قواعد جوية أمريكية بالعراق

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الـمــالــيــة تـنـفـــي ايـقــاف الــتـعـيــيـنـات فــي مـــوازنـــة 2019

اليوم.. الفتح وسائرون يعقدان اجتامعا موسعا إلجياد خمارج للمساءل العالقة

الربملان يرتب ملفات الفساد: ستفتح قريبا
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يع�د الربمل�ان ملّف�ات الفس�اد ويرّتبه�ا 
ويرزمه�ا ويح�دد أولوياته�ا، اس�تعداداً 
لطرحه�ا يف الفص�ل الترشيع�ي املقب�ل، 
وال�ذي م�ن املف�رض أن يبدأ يف الش�هر 
الق�ادم، ويتزام�ن ذل�ك مع عق�د رئيس 
ال�وزراء ع�ادل عب�د امله�دي اجتماعات 
اس�بوعية م�ع املجل�س األع�ى ملكافحة 
الفس�اد، من أجل دراس�ة ملفات أخرى 

وتقديمها للقضاء.
وأعلن�ت لجن�ة النزاه�ة الربملاني�ة ع�ن 
تليقها وع�ود من رئيس مجل�س النواب 

محمد الحلبويس باتخاذ إجراءات بش�أن 
املجلس األعى ملكافحة الفساد الذي اعلن 
عن تش�كيله رئيس الحكوم�ة عادل عبد 
املهدي، مش�رة ان املجلس اشبه بعملية 

تعويم للفساد.
وقال�ت عض�و اللجن�ة عالي�ة نصيف يف 
ترصي�ح صحف�ي  إن “رئي�س مجل�س 
الن�واب محم�د الحلب�ويس عق�د مؤخرا 
اجتماع�ا م�ع لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة 
ووعدنا باتخاذ إجراءات بش�أن ما قامت 
به الحكومة من س�حب الجانب الرقابي 
للسلطة الترشيعية عرب تأسيس املجلس 
وأصاف�ت  الفس�اد”.  ملكافح�ة  األع�ى 

وقف�ة  هن�اك  “س�تكون  أن�ه  نصي�ف، 
ملجلس النواب يف بداية الفصل الترشيعي 
املقبل بش�أن هذا املجلس”، مشرا إىل أن 
“مجلس مكافحة الفس�اد اشبه بعملية 

تعويم للفساد”.
ب�دوره، تعهد نائ�ب عن كتلة س�ائرون 
بفتح املئات من ملفات الفساد يف الفصل 
الترشيع�ي املقب�ل، فيما اش�ار اىل وضع 
اولوية لترشيع القوانني بحسب اهميتها 
والحاج�ة له�ا بغي�ة امل�ي بترشيعه�ا 

تباعا.

التفاصيل ص2

املنافذ احلدودية تكشف 
طريق هتريب »الطامطم« وتضبط 

أكثر من »12« شاحنة

املوارد املائية: 
نسبة الغمر بلغت »90« باملئة 

من مساحات هور ابو زرك

النقل اخلاص: 
تصاعد وترية العمل بمرشوع مرآب 

النهضة الكبري وسط بغداد

سيدرس صفقات من الدورات السابقة وحييلها إىل القضاء.. وسينظر بفاعلية »جملس املكافحة« الذي أسسته احلكومة
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اتفاق جديد لتشييد سد النهضة يراعي مصالح اآلخرين
      بغداد / المستقبل العراقي

اتف�ق الزعماء امل�رصي عبد الفتاح الس�ييس، 
واإلثيوبي آبي أحمد، والس�وداني عمر البشر، 
يف أدي�س أباب�ا، أمس األحد، عى أال يمس س�د 

النهضة مصالح الدول األخرى.
واتف�ق الرؤس�اء الثاث�ة خ�ال اللق�اء ال�ذي 
جمعه�م ع�ى هام�ش أعم�ال قم�ة االتح�اد 
اإلفريقي، عى أن يعقد وزراء الخارجية والري 
للبل�دان الثاث�ة اجتماع�ا قب�ل نهاية الش�هر 
الجاري من أجل تنفيذ ما اتفق عليه الرؤس�اء 
واإلع�داد لقمة أخرى . وقال وزي�ر الخارجية، 

الدرديري محمد أحم�د، يف ترصيح صحفي إن 
القمة تناولت موضوع س�د النهض�ة والتقدم 
املحق�ق حاليا يف مجال التنس�يق والتعاون بني 
البلدان الثاثة يف هذا الخصوص، وأضاف أنه تم 
بحث االس�تحقاقات املرتبة عى الدول املعنية 
يف املس�تقبل لضمان املي قدما يف العمل بسد 
النهضة حسب الخطط املتفق واملتعارف عليها 

وأهمها »مبدأ ال رضر والرضار«.
وقال املتحدث باس�م الرئاس�ة املرصية، بسام 
رايض، إن الس�ييس أك�د خ�ال االجتم�اع عى 
أهمي�ة العمل عى ضمان إتب�اع رؤية متوازنة 
وتعاونية مللء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق 

مصال�ح وأه�داف كل دولة من ال�دول الثاث، 
ويحول دون االفتئات عى حقوق األخرى.

وأك�د قادة ال�دول الثاث خ�ال القمة الحاجة 
إىل مش�اركتهم لرؤية واحدة إزاء مسألة السد، 
تقوم عى أس�اس اتفاق إعان املبادئ املوقع يف 
الخرطوم، وإعاء مب�دأ عدم اإلرضار بمصالح 

الدول الثاث يف إطار املنفعة املشركة.
كم�ا تطرق�ت القم�ة الثاثية إىل ُمجم�ل أبعاد 
العاق�ات القائم�ة بني ال�دول الثاث، وس�بل 
تعزيز التعاون بينها، مع االستمرار يف التشاور 
والتنسيق املكثف إزاء مختلف املوضوعات ذات 

االهتمام املشرك.

حمافظ بغداد حيرض حفل خترج دورة االساس ودورة 
املفوضني يف قيادة رشطة بغداد

االمانة العامة ملجلس الوزراء يؤكد عىل أمهية التوسع 
3املرصيف يف تقديم اخلدمات للمواطنني 3

        بغداد / المستقبل العراقي

أعرب رئي�س الربملان محم�د الحلبويس، 
أمس األحد، عن امل العراق بوفاق عربي 
حقيق�ي يف جميع امللف�ات وإنهاء حالة 

الخصومة والتجايف بني االشقاء.
وقال الحلبويس، يف كلمته خال مشاركته 
بفعالي�ات الربمل�ان العرب�ي يف القاهرة، 
موجهة إىل رئيس الربملان العربي، مشعل 
بن فهم السلمي، ورئيس املجلس الوطني 
الس�وداني، ابراهيم احمد عمر، ورؤساء 
الربملان�ات واملجال�س النيابية ورؤس�اء 

الوف�ود، »يطيب يل أن أق�دم أحر تحياتي 
ايل جمي�ع اخواني واخواتي يف رئاس�ات 
الربملانات العربية عى حضورهم املسؤول 
يف ه�ذه الجلس�ة املهم�ة الت�ي تتعل�ق 
بش�أن بيتنا العربي الكب�ر، انطاقا من 
املس�ؤولية القومية والتاريخية املس�ندة 
من قمة القدس التي انعقدت يف نيس�ان 
من العام املنرصم برئاسة خادم الحرمني 
الرشيف�ني امللك س�لمان بن عب�د العزيز 
والت�ي كلفت برملاننا العربي بمس�ؤولية 
تنفي�ذ مخرج�ات القرار الخ�اص بدعم 
موق�ف األش�قاء يف جمهورية الس�ودان 

م�ن خال عقد جلس�ة االس�تماع هذه، 
والتي تأتي يف سياق تعزيز إجراءات رفع 
اس�م السودان الش�قيق من قائمة الدول 

الراعية لإلرهاب« .
وأردف بالق�ول: »لق�د اس�تطاع اهلك�م 
وإخوانك�م يف الع�راق ان ي�ؤدوا مهم�ة 
تاريخي�ة بالنياب�ة ع�ن كل الرشف�اء يف 
العالم يف مواجهة اإلرهاب والنرص الناجز 
علي�ه وقدموا الغايل والنفي�س مهرا لهذا 
النرص وثمنا لألمن واالستقرار الذي ينعم 

به العراق واملنطقة.
التفاصيل ص2

رئيس الربملان لنظرائه العرب: نأمل وفاقًا عربيًا
 إلهناء اخلصومة والتجايف

جنايات ذي قار والنجـف 
تصدران أحكامًا بالسجن 

بحق متاجرين ومروجني 
ص2للمخدرات
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املالية تنفي ايقاف التعيينات يف موازنة 2019
     بغداد / المستقبل العراقي 

نفى وزير املالية نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية فؤاد حسني، 
أمس االحد، اصدار تعليم�ات بايقاف التعيينات ضمن املوازنة العامة 
للدولة لس�نة 2019. وقال حس�ني يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان ”هذه االنباء غري صحيح اطالقاً وان املالية لم تصدر 
تعليمات بايقاف التعيينات ضمن املوازنة العامة للدولة لسنة 2019.

وأض�اف أن “الوزارة وجه�ت جميع الوزارات والهيئ�ات واملحافظات 
ومجالسها باستالم تعليمات تنفيذ املوازنة بداً من يوم االثنني 2-11-

2019 والنسخة النهائية لقانون املوازنة”.
ووج�ه حس�ني “جميع ال�وزارات والهيئات واملحافظات ومجالس�ها 
بااللتزام بما ورد يف نص القانون وتعليمات تنفيذ املوازنة فيما يخص 

اطالق الدرجات الدرجات الوظيفية والتعينات”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يعد الربمل�ان ملّفات الفس�اد ويرّتبها 
ويرزمها ويحدد أولوياتها، اس�تعداداً 
لطرحها يف الفص�ل الترشيعي املقبل، 
وال�ذي من املفرتض أن يبدأ يف الش�هر 
القادم، ويتزام�ن ذلك مع عقد رئيس 
ال�وزراء عادل عبد امله�دي اجتماعات 
اس�بوعية مع املجلس األعىل ملكافحة 
الفساد، من أجل دراسة ملفات أخرى 

وتقديمها للقضاء.
وأعلن�ت لجن�ة النزاه�ة الربملانية عن 
تليقها وعود من رئيس مجلس النواب 
محم�د الحلب�ويس باتخ�اذ إج�راءات 
بش�أن املجلس األعىل ملكافحة الفساد 
الذي اعلن عن تشكيله رئيس الحكومة 
عادل عبد املهدي، مش�رية ان املجلس 

اشبه بعملية تعويم للفساد.
وقالت عضو اللجن�ة عالية نصيف يف 
ترصي�ح صحف�ي  إن “رئيس مجلس 
النواب محمد الحلب�ويس عقد مؤخرا 
اجتماع�ا مع لجن�ة النزاه�ة النيابية 

بش�أن  إج�راءات  باتخ�اذ  ووعدن�ا 
م�ا قام�ت ب�ه الحكومة من س�حب 
الجان�ب الرقابي للس�لطة الترشيعية 
عرب تأس�يس املجل�س األعىل ملكافحة 
أن�ه  نصي�ف،  وأصاف�ت  الفس�اد”. 
“ستكون هناك وقفة ملجلس النواب يف 
بداية الفصل الترشيعي املقبل بش�أن 
هذا املجلس”، مش�ريا إىل أن “مجلس 
مكافحة الفس�اد اشبه بعملية تعويم 

للفساد”.
بدوره، تعهد نائب عن كتلة س�ائرون 
بفت�ح املئ�ات م�ن ملفات الفس�اد يف 
الفص�ل الترشيعي املقبل، فيما اش�ار 
اىل وض�ع اولوي�ة لترشي�ع القوان�ني 
بحس�ب اهميتها والحاج�ة لها بغية 

امليض بترشيعها تباعا.
وق�ال النائب ب�در الزي�ادي يف حديث 
صحفي إن »هناك العديد من القوانني 
املهم�ة والرضوري�ة والخالفي�ة التي 
ت�م ترحيله�ا من ال�دورات الس�ابقة 
اىل  وص�ل  منه�ا  البع�ض  ان  رغ�م 
مرحل�ة التصويت حينه�ا«، مبينا انه 

»تم تش�كيل لج�ان لدراس�ة القوانني 
وترتيبه�ا حس�ب االهمي�ة واالولوية 

لعرضها داخل مجلس النواب«.
واض�اف الزي�ادي ان »ل�دى مجل�س 
الن�واب يف ه�ذه ال�دورة العدي�د م�ن 
مش�اريع ومقرتح�ات القوان�ني التي 
يسعى الستكمالها حيث تم استكمال 
الق�راءة االوىل للبع�ض منه�ا«، الفتا 
اىل ان »دور الربمل�ان ل�ن يتوق�ف عىل 
ترشي�ع القوان�ني فهنال�ك العديد من 
ملف�ات الفس�اد الت�ي س�نعمل عىل 
فتحه�ا بالفص�ل الترشيع�ي املقب�ل 

والتي تجاوزت املئات«.
واكد الزيادي، ع�ىل ان »هنالك عزيمة 
ورغب�ة لدى اعض�اء الربملان عىل فتح 
جمي�ع ملفات الفس�اد مهم�ا كانت 
ومتابعتها مع الجهات املختصة بغية 
احال�ة الفاس�دين اىل املحاك�م لينالوا 
جزاءهم«. وأعلن رئيس مجلس النواب 
محمد الحلبويس، يف 26 كانون الثاني 
2019، ع�ن نهاية الفص�ل الترشيعي 

األول للدورة النيابية الرابعة.

إىل ذل�ك، اكد رئي�س مجل�س الوزراء 
ع�ادل عبدامله�دي ان الحكومة تعّول 
كث�ريا ع�ىل املجل�س األع�ىل ملكافحة 
الفس�اد يف خدم�ة الدول�ة واملجتم�ع 
وحف�ظ املال الع�ام والعمل وفق عمل 
مؤسس�اتي محك�م، وانه�ا تس�تمع 
لجمي�ع اآلراء لتش�كيل املجلس وهي 
تكمل بعضه�ا واصبح�ت نمط حياة 

نتفاعل معه بكل إيجابية.
جاء ذلك خالل ترؤسه، السبت املايض، 
اجتماع�ا للمجل�س األع�ىل ملكافح�ة 
الفس�اد، مؤك�دا ان مهم�ة املجل�س 
هي التنس�يق ب�ني الهيئ�ات الرقابية 
لترسيع الجه�ود واختصار الوقت من 
اجل تحقيق األهداف، واليتضمن عمل 
املجل�س اية نفقات او هياكل اضافية 
بل يعتمد عىل عمل املؤسسات القائمة 
وامكاناته�ا. وج�رى خ�الل االجتماع 
بحث العديد من امللفات املعروضة من 
الرقابي�ة والقضائية واتخاذ  الجهات 
الق�رارات الالزمة بش�أنها، اىل جانب 

تحديد آليات عمل املفتشني العامني.

سيدرس صفقات من الدورات السابقة وحييلها إىل القضاء.. وسينظر بفاعلية »جملس املكافحة« الذي أسسته احلكومة

الربملان يرتب ملفات الفساد: ستفتح قريبًا

العامري:لن نسمح بأي تواجد بري أو قواعد جوية أمريكية بالعراق
        بغداد / المستقبل العراقي

ش�ن زعيم تحال�ف الفت�ح ه�ادي العامري 
هجوما حادا عىل التواجد األمريكي يف العراق، 
الفت�ا إىل أن ما يذكر عن انتش�ار وتجوال بني 

املدن لهذه القوات كله »شائعات«.

وق�ال العام�ري، يف كلم�ة له خ�الل املؤتمر 
التنظيم�ي ملنظم�ة ب�در ف�رع إن »الق�وات 
األمريكي�ة أجبن م�ن أن تقوم بتح�ركات يف 
امل�دن العراقية، وكل ما ي�رد بهذا الخصوص 

عبارة عن أكاذيب وشائعات«.
وأضاف أنهم »لن يسمحون قطعا بأي تواجد 

بري أو قواعد جوية أمريكية بالعراق وسيقرر 
ذلك بالربملان، موضحا: لكن ال نمانع إذا بقي 
عدد من املستشارين ألغراض التدريب، وهذا 

تقرره الحكومة العراقية«.
ولف�ت العام�ري إىل أنه ينتم�ي إىل »املرشوع 
الصهيون�ي، ونرف�ض كل  للكي�ان  املق�اوم 

الكي�ان،  له�ذا  واملستس�لمني  املتخاذل�ني 
وس�نبقى له�ذا امل�رشوع وس�نحافظ ع�ىل 
كان  ألي  نس�مح  ول�ن  الوطني�ة  الس�يادة 

بتدنيسها«.
وخرج تحالفا الفتح بزعامة هادي العامري 
وس�ائرون املدعوم م�ن مقتدى الص�در برد 

مش�رتك عىل ترصيح�ات الرئي�س األمريكي 
بش�أن إبقاء قوات ب�الده يف الع�راق ملراقبة 
إيران. وقال العامري خالل االجتماع املشرتك، 
إن »أمامنا تحديات ال بد من تجاوزها أهمها 
التواجد األمريكي«، مش�ددا ع�ىل أن »العراق 
ل�ن يك�ون منطلق�ا لتهديد دول الج�وار بما 

فيها السعودية، وأن الدستور يرفض التواجد 
األجنب�ي«.  يأت�ي ذل�ك ردا ع�ىل ترصيحات 
الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترام�ب، األح�د 
امل�ايض، التي قال فيه�ا: »نري�د اإلبقاء عىل 
وجود عسكري أمريكي يف العراق لنتمكن من 

مراقبة إيران«.

        بغداد / المستقبل العراقي

محم�د  الربمل�ان  رئي�س  أع�رب 
الحلب�ويس، أم�س األحد، ع�ن امل 
حقيق�ي  عرب�ي  بوف�اق  الع�راق 
وإنه�اء حال�ة  امللف�ات  جمي�ع  يف 

الخصومة والتجايف بني االشقاء.
وق�ال الحلب�ويس، يف كلمت�ه خالل 
الربمل�ان  بفعالي�ات  مش�اركته 
إىل  موجه�ة  القاه�رة،  يف  العرب�ي 
رئي�س الربملان العربي، مش�عل بن 
املجل�س  ورئي�س  الس�لمي،  فه�م 
الوطن�ي الس�وداني، ابراهيم احمد 
عمر، ورؤس�اء الربملانات واملجالس 
الوف�ود، »يطيب  النيابية ورؤس�اء 

يل أن أق�دم أح�ر تحيات�ي ايل جميع 
رئاس�ات  يف  واخوات�ي  اخوان�ي 
الربملان�ات العربية ع�ىل حضورهم 
املسؤول يف هذه الجلسة املهمة التي 
تتعلق بش�أن بيتنا العرب�ي الكبري، 
انطالق�ا م�ن املس�ؤولية القومي�ة 
والتاريخية املسندة من قمة القدس 
الت�ي انعقدت يف نيس�ان م�ن العام 
املن�رصم برئاس�ة خ�ادم الحرمني 
الرشيف�ني املل�ك س�لمان ب�ن عبد 
العزيز والتي كلف�ت برملاننا العربي 
بمس�ؤولية تنفيذ مخرجات القرار 
الخ�اص بدع�م موقف األش�قاء يف 
جمهورية الس�ودان من خالل عقد 
جلسة االس�تماع هذه، والتي تأتي 

يف س�ياق تعزيز إجراءات رفع اسم 
السودان الش�قيق من قائمة الدول 

الراعية لإلرهاب« .
اس�تطاع  »لق�د  بالق�ول:  وأردف 
ان  الع�راق  يف  وإخوانك�م  اهلك�م 
ي�ؤدوا مهمة تاريخي�ة بالنيابة عن 
كل الرشف�اء يف العال�م يف مواجه�ة 
علي�ه  الناج�ز  والن�رص  اإلره�اب 
وقدم�وا الغايل والنفي�س مهرا لهذا 
النرص وثمنا لألمن واالستقرار الذي 
ينعم ب�ه العراق واملنطقة، وانطالقا 
م�ن ري�ادة اخوانك�م العراقيون يف 
هذا املهمة الكب�رية والخطرية فإننا 
نج�د أنفس�نا يف موق�ع املس�ؤولية 
لتقدي�م الدع�م والع�ون واإلس�ناد 

لجمي�ع األش�قاء م�ن أبن�اء امتنا 
العربية واألصدق�اء يف العالم أجمع 
للتعريف بأهمية الوس�ائل الوقائية 
وتقط�ع  االس�تقرار  تدع�م  الت�ي 
الطريق عىل اإلرهاب من ان ينفذ اىل 

املجتمعات«.
وتاب�ع: »وم�ن هنا فإنن�ا ندعم كل 
اس�تقرار  تع�زز  الت�ي  اإلج�راءات 
وتمنحه�م  الس�ودان  يف  األش�قاء 
النظ�ام  تعزي�ز  يف  الفرص�ة 
الديمقراط�ي وتمكن الس�ودان من 
اداء دوره م�ع ال�رشكاء الدولي�ني 
ملواجهة محركات التطرف والوقوف 
بوجه كل مسبباته ومنح الخرطوم 
الفرص�ة الكافي�ة ل�درء التهم التي 

طالتها هن�ا وهناك يف ادعاء دعمها 
لإلرهاب«.

 وأع�رب الحلبويس ع�ن »أمله يف أن 
تنتج هذه اللقاءات عن وفاق عربي 
حقيقي يف جميع امللفات وعىل جميع 
األصع�دة ويف جميع االتجاهات وأن 
تسهم هذه الحوارات يف إنهاء حالة 
الخصوم�ة والتج�ايف بني االش�قاء 
ضم�ن اطار بيتنا العربي الكبري من 
خالل إدام�ة التفاهم الفعال والجاد 
داخ�ل قبة ه�ذا الربملان ال�ذي يمثل 
شعوبنا الحية التي تتطلع إىل وحدة 
عربية ق�ادرة عىل صناعة حالة من 
التق�دم وتضييق الفج�وات يف عالم 

يتجه اىل التعاون والتشارك«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت النائب�ة ع�ن تحال�ف الفت�ح انتصار 
املوس�وي، أمس األح�د، أن تحالفها س�يعقد 
اجتماع�ا ثاني�ا مع تحال�ف س�ائرون اليوم 
االثنني ملناقشة ما تمخض عنه االجتماع األول 
االس�بوع امل�ايض، مبينة أن نتائ�ج االجتماع 

س�يتم عرض�ه ع�ىل بقي�ة مكون�ات تحالف 
االصالح والبناء كل عىل حده .

ونقلت وكالة »املعلومة« عن املوس�وي القول 
الفت�ح وس�ائرون س�يعقدان  إن “تحالف�ي 
ظهر يوم االثنني جول�ة جديدة من املباحثات 
اس�تكماال للق�اء االول ال�ذي تمخ�ض عن�ه 
تش�كيل ع�دة لجان بش�أن اكم�ال ال�وزارة 

وتس�مية الوزراء األمنيني والدرجات الخاصة 
ورؤساء اللجان النيابية والخدمات”.

واضاف�ت ان “االجتماع س�يمثله ع�ن الفتح 
رئي�س تحالف البناء ه�ادي العامري ونصار 
الربيعي عن س�ائرون, حيث سيتم عرض ما 
توصلت اليه اللجان املنبثقة عن القاء االول”، 
مبين�ة ان “نتائج اللجان س�يتم طرحها عىل 

بقي�ة مكون�ات التحالف�ني الرئيس�ني البناء 
واالصالح كل عىل حده”.

وكان تحالفا الفتح وس�ائرون عقدا، الثالثاء 
امل�ايض، اجتماعا هو األول م�ن نوعه يف مقر 
تحال�ف الفتح، فيم�ا تمخ�ض االجتماع عن 
تش�كيل لجن�ة مش�رتكة ملناقش�ة التواج�د 

االمريكي واستكمال الكابينة الوزارية.

رئيس الربملان لنظرائه العرب: نأمل وفاقًا عربيًا إلهناء اخلصومة والتجايف

اليوم.. الفتح وسائرون يعقدان اجتامعًا موسعًا إلجياد خمارج للمسائل العالقة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا ع�ن 
إصدارها عرشات األحكام يف مجال حقوق 
اإلنس�ان، الفت�ة إىل حرصها ع�ىل حماية 

حرية التعبري عن الرأي.
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمحكمة إياس 
الس�اموك إن »رئيس املحكم�ة االتحادية 
العليا القايض مدحت املحمود زار عىل رأس 
وفد ض�م القضاة أعضاء املحكمة معرض 
بغداد الدويل للكتاب، وأشاد بالتنظيم الذي 
كان املع�رض علي�ه، كما أش�اد باملؤلفات 

املعروضة يف أجنحته«.
من جانبه، ذكر القايض مدحت املحمود يف 
ترصيحات صحافية ع�ىل هامش زيارته، 

إن »مع�رض بغ�داد ال�دويل للكت�اب يمثل 
تظاهرة للثقاف�ة واملعرفة ب�كل أبعادها، 
وهي فعالية يهتم بها العراقيون بحس�ب 

تاريخهم الذي يعكس مجد الثقافة«.
وأضاف املحمود، أن »الغرض من مشاركة 
املع�رض  يف  العلي�ا  االتحادي�ة  املحكم�ة 
لتك�ون م�ع بقي�ة أجنح�ة املعرف�ة، احد 
ينابي�ع الثقافة الدس�تورية كون القضاء 
الدس�توري يف الع�راق حريص ع�ىل إثراء 

املواطن بحقوقه الدستورية«.
وأشار املحمود، إىل أن »املحكمة االتحادية 
العلي�ا أص�درت ع�رشات األح�كام يف هذا 
املج�ال والت�ي تدع�م حق�وق اإلنس�ان يف 
الع�راق، وهي حريصة ع�ىل حماية حرية 

التعبري عن الرأي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت هيئ�ة التس�ليح يف وزارة الدف�اع، 
أم�س االح�د، اجتماع�ا برئاس�ة رئي�س 
ال�وزراء عادل عبداملهدي ت�رأس اجتماعا، 

فيما اتخذت عدة قرارات.
وق�ال مكتب عب�د امله�دي يف بي�ان تلقت 

إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
»رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات 
املس�لحة عادل عبداملهدي ترأس اجتماعا 

لهيئة التسليح يف وزارة الدفاع«.
وأضاف املكتب، أنه تم »بحث ملف التسليح 
الق�رارات  واتخ�اذ  والعق�ود،  والتجهي�ز 

والتوجيهات الالزمة بشأنها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكدت اللجنة املالية النيابية, أمس االحد, أن 
الحكومة لم تطع�ن بأية فقرة من فقرات 
مرشوع قان�ون املوازنة التي صوت عليها 
الربملان وصادق عليه�ا رئيس الجمهورية 
برهم صالح, مشريا اىل القانون سينرش يف 
الجريدة الرسمية خالل االسبوع الجاري.

وقال عضو اللجنة النائب محمد عيل محمد 
يف ترصي�ح صحفي، إن “م�رشوع قانون 
املوازن�ة الذي صوت علي�ه مجلس النواب 

وارس�اله للحكومة لم يطع�ن يف اي فقرة 
من فقرات�ه من قبل الحكومة” , مبينا انه 
“لو كان هناك طعن ملا ارس�لته الحكومة 
للمصادق�ة”.  الجمهوري�ة  رئاس�ة  اىل 
واضاف محم�د ان “قانون املوازنة العامة 
لعام 2019 س�يتم نرشه خالل االس�بوع 
الج�اري يف الجريدة الرس�مية اليس�تكمل 
اليات�ه القانونية”. يذكر ان مجلس النواب 
قد ص�وت يف 24 / 1 / 2019 ، عىل قانون 
لجمهوري�ة  االتحادي�ة  العام�ة  املوازن�ة 

العراق للسنة املالية 2019.

القايض مدحت املحمود: أصدرنا عرشات األحكام 
حلامية حقوق اإلنسان

هيئة التسليح بالدفاع تعقد اجتامعًا برئاسة عبد املهدي 
وتتخذ قرارات عدة

املالية الربملانية: احلكومة لـم تطعن بأية 
فقرة من املوازنة

وزارة الداخلية يف كردستان تطلق محلة ملصادرة 
األسلحة غري املرخصة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة يف إقليم كردس�تان، 
أم�س األح�د، ع�ن إط�الق حملة ملص�ادرة 
األس�لحة غري املرخص�ة وتس�ليمها لوزارة 

البيشمركة عن طريق لجنة خاصة.
وبحس�ب وثيقة صادرة عن الوزارة وموقعة 
من قبل الوزير كريم س�نجاري، فإن الوزارة 
س�تبارش بمصادرة »جميع أنواع األس�لحة 
الثقيلة واملتوسطة غري املرخصة داخل مراكز 
املحافظ�ات واألقضية والنواح�ي من خالل 

تسليمها طواعية أو مصادرتها عنوة«.

وأضاف�ت أن »مراك�ز الرشط�ة واآلس�ايش 
س�تتوىل جم�ع األس�لحة، وم�ن ث�م س�يتم 
تسليمها لوزارة البيشمركة عرب لجنة خاصة 

وفقاً للقانون«.
ودع�ت ال�وزارة يف الوثيقة األش�خاص الذي 
يحملون مسدسات وأسلحة »الكالشينكوف« 
غ�ري املرخص�ة إىل »مراجع�ة مراك�ز جمع 
األس�لحة الثقيلة واملتوس�طة للحصول عىل 

رخصة«.
وتخط�ط ال�وزارة إلكم�ال حمل�ة مصادرة 
األس�لحة الثقيلة واملتوس�طة غري املرخصة 

خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر.

جنايات ذي قار والنجف تصدران أحكامًا بالسجن بحق 
متاجرين ومروجني للمخدرات

        بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت محكمت�ا جنايات ذي ق�ار والنجف 
أحكاما مختلفة بالسجن والغرامة املالية بحق 

عدد من املتاجرين واملروجني للمخدرات.
واوض�ح بي�ان ص�ادر ع�ن املرك�ز االعالمي 
ملجل�س القضاء االع�ىل ان »محكمة جنايات 
ذي ق�ار أص�درت حكماً بالس�جن ملدة عرش 
س�نوات فضالً ع�ن غرامة مالي�ة قدرها 10 
مالي�ني دين�ار عراق�ي بح�ق م�دان ضبطت 
بحوزت�ه م�واد مخ�درة يف قض�اء الجبايش 
بقصد املتاجرة بها«، مش�رياً اىل ان »املحكمة 

اص�درت حكم�اً آخ�ر بالس�جن مل�دة خمس 
س�نوات وش�هر واحد وغرامة مالي�ة قدرها 
10 ماليني دينار مل�دان ضبطت بحوزته مواد 
مخدرة يف قضاء النارصية«.ويف الس�ياق ذاته 
اك�د املرك�ز االعالم�ي ان »محكم�ة جنايات 
النجف اص�درت حكم�اً بالس�جن ملدة عرش 
سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ماليني دينار 
عراق�ي بحق م�دان ضبط�ت بحوزت�ه مواد 
مخ�درة يف الكوفة«، منوه�ا اىل »صدور حكم 
بالحبس الش�ديد ملدة اربع سنوات مع غرامة 
10 ماليني دينار مل�دان ضبطت بحوزته مواد 

مخدرة يف حي األنصار«.



Apago PDF Enhancer

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1844( االثنين  11  شباط  2019 حمليات3

 

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الزراعة، حظر اس�ترياد الدواج�ن والطيور بانواعها 
الحي�ة واملجم�دة والبي�ض واملنتجات االخ�رى م�ن الهند.وقالت 
الوزارة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، انه »استناداً اىل كتاب 
وزارة الزراعة و كتاب األمانة العامة ملجلس الوزراء/ دائرة شؤون 
مجل�س ال�وزراء واللج�ان ذي الع�دد 35845 يف 2 / 11 / 2017 
ومرفقه قرار مجلس الوزراء املرقم ) 345 ( لسنه 2017 ، نبني انه 
بالنظر العالن الهند عىل املوقع الرسمي ملنطقة الصحة الحيوانية 
العاملي�ة )OLE( عن تس�جيل ح�االت اصاب�ة بم�رض انفالونزا 
الطيور عايل الرضورة )H5NI( تم ادراج الهند ضمن قائمة الدول 
املحضورة اس�تريادا للدواجن والطي�ور بانواعها الحية و املجمدة 
والبيض بنوعيه ) املائدة والتفقيس (.واضافت ان الحظر يش�مل 
ايضا استرياد طيور الزينة والجارحة وريش الطيور واية منتجات 

اخرى تدخل يف تركيباتها الدواجن ومنتجاتها من الهند.

   بغداد / المستقبل العراقي

نظم�ت ش�عبة الرقاب�ة الصحي�ة يف قط�اع املحمودي�ة و ضمن 
العمل املس�ائي حملة صحية مش�ركة مع مديرية األمن الوطني 
و رشط�ة النج�دة يف املحمودية عىل املقاهي الت�ي تمارس العمل 
مس�اًء ملتابعة مدى التزام أصحاب املقاهي بالرشوط الصحية  و 

اغالق )6( مقاهي مخالفة للرشوط الصحية«.
واف�اد بي�ان للدائ�رة ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان » مالكات  
الرقاب�ة الصحي�ة قام�ت بابالغ اصح�اب املقاهي ع�ىل رضورة 
حص�ول جميع العم�ال عىل بطاقات الفحص الطبي و ش�هادات 
الربية الصحية باالضافة اىل تبليغ املتجاوزين برضورة حصولهم 

عىل االجازة الصحية ».
واضاف انه »تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني حس�ب 
امل�ادة 96 م�ن قان�ون الصحة العام�ة املرقم 89 لس�نة 1981 و 
تعديالته و اس�فرت الحملة ع�ن  غلق )6( مقاهي تمارس العمل 

بدون الحصول عىل اجازة صحية و تعمل ليال فقط .
   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مكت�ب املفتش العام ل�وزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعية رائد حس�ني عيل، 
الكشف عن 38728 متجاوزاً عىل إعانات 
الحماي�ة االجتماعية وبرام�ج القروض، 
واس�رجاع 59 ملي�ار دين�ار خ�الل عام 

.2018
وق�ال املكتب يف بي�ان  تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، إن »أعم�ال التفتيش والتدقيق 
االلكرون�ي )خالل عام 2018( أس�فرت 
عن الكش�ف ع�ىل 38728 متج�اوزاً عىل 
إعان�ات الحماي�ة االجتماعي�ة وبرام�ج 
القروض ورواتب العم�ال واملعني املتفرغ 
لذوي اإلعاقة، وكان�ت نتيجة هذا اإلجراء 
ه�و من�ع ه�در واس�رجاع والتوصي�ة 
مق�داره  بل�غ  الع�ام  امل�ال  باس�رجاع 
)58350947920( ثمان وخمسون مليار 
وثالثمائة وخمس�ون مليون وتس�عمائة 
وسبعة وأربعون الف وتسعمائة وعرشون 

دينار«.
»التحقيق�ات  أن  إىل  املكت�ب  وأش�ار 
اإلداري�ة الت�ي أجرتها الف�رق التحقيقية 
يف مكت�ب املفت�ش الع�ام ل�وزارة العم�ل 
ع�ن  أس�فرت  االجتماعي�ة  والش�ؤون 
اس�رجاع والتوصي�ة باس�رجاع مبل�غ 
)826031279( ثمنمائة وستة وعرشون 
ملي�ون وواح�د وثالث�ون ال�ف ومئت�ان 

وتسعة وسبعون دينار«.
وأضاف أن »نتائج املتابع�ة والرقابة عىل 
تش�كيالت ال�وزارة أدت اىل تقدي�م العديد 
من املقرحات الناجعة يف س�بيل تبس�يط 
االج�راءات ملعام�الت املواطن�ني وتقدي�م 
خدمة أفضل اليهم وكذلك معالجة حاالت 

ترهل الهيكل الوظيفي .

مفتشية العمل تكشف
عن اسرتجاع »59« مليار دينار 

خالل العام املايض

    كربالء / المستقبل العراقي

اختت�م املرك�ز اإلرش�ادي التدريب�ي الزراعي يف محافظ�ة كربالء 
املقدس�ة بالتعاون والتنس�يق مع مركز التدريب والتأهيل التابع 
لدائ�رة اإلرش�اد والتدريب الزراع�ي، الدورة التدريبية املوس�ومة 
) إنت�اج وإكث�ار ب�ذور محاصيل الخ�رض يف الزراع�ة املحمية (، 
بهدف تطوير وتنمية قدرات العامل�ني يف مجال القطاع الزراعي، 
وبمش�اركة ممثيل مديريات الزراعة والعاملني يف ش�بكة اإلرشاد 
الزراع�ي يف محافظ�ات ) الب�رة، ميس�ان، القادس�ية، دي�اىل، 
واس�ط، ذي قار، بابل، النجف، كركوك، بغ�داد، نينوى، باإلضافة 

إىل محافظة االنبار ( ».
واف�اد بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان » ناقش�ت ال�دورة 
عمل الربنامج الوطني إلكثار س�الالت وهج�ن محاصيل الخرض 
املحلية والرؤية املستقبلية لدائرة اإلرشاد لتطوير قدرات العاملني 
ومواضيع أخرى ذات الصلة، كما ش�هدت ال�دورة زيارة ميدانية 

للمزرعة الصحراوية يف املحافظة« .
وكان�ت املحافظة قد ش�هدت قبل أيام مش�اهدة حقلي�ة  تبنتها 
الدائرة ذاتها تضمنت اس�لوب اس�تخدام األس�مدة حسب مراحل 

النمو .

مركز اإلرشاد الزراعي يف كربالء يناقش 
إنتاج بذور اخلرض عرب الزراعة املحمية 

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وكيل وزي�ر التجارة ولي�د املوس�وي، أن االتفاقية 
التجاري�ة مع األردن ال تتعارض مع القوانني التي تنص 
عىل حماية املنتج املحيل ،  فيما لفت إىل أن تلك االتفاقية  
ل�م تكن حديثة العهد وإنما ج�رى  العمل عىل  تنفيذها 

منذ نحو 3 سنوات.
وقال املوس�وي يف تريح تابعته »املستقبل العراقي«، 
إن  الحكوم�ة االتحادية وقبل تفعيل االتفاقية ش�كلت 
لجان�اً لالط�الع عىل امل�واد الت�ي طلب الجان�ب األردني 

إعفائه�ا من التعرف�ة الكمركية وان تل�ك اللجان أكدت 
ب�ان الس�لع املعف�اة ال تتعارض م�ع قانون�ي  حماية 
املنتج املحيل وحماية املستهلك اللذان رشعهما الربملان، 
موضح�اً إن أي ترشيع أو تعليمات ال يمكن تطبيقها يف 

حال تعارضها مع هذين القانونني.
وتابع املوس�وي أن الصناع�ات  املحلي�ة واملنتج املحيل  
خ�ط احمر مجدداً التأكي�د بان  امل�واد األردنية التي تم 
إعفائه�ا من الرضائب والرس�وم تم دراس�تها  بش�كل  
مس�تفيض م�ن قبل لجنة مختصة وه�ي لن  تؤثر عىل 

تسويق الصناعة واملنتجات  املحلية.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة، ضب�ط أكث�ر من 12 
ش�احنة محمل�ة بمحص�ول الطماط�م بعد اس�تجابة 
مدير ع�ام الجريمة املنظمة لطل�ب الهيئة بمنع دخول 
املنتج�ات الزراعية املش�مولة بالروزنام�ه الزراعية من 
منافذ اإلقلي�م عرب خانقني ومرورا بنق�اط التفتيش يف 

محافظتي دياىل وكركوك«.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه إن »هذه االس�تجابة تأتي اس�تكماالً للمباحثات 

التي أجراها رئيس الهيئ�ة كاظم العقابي خالل زيارته 
األخرية  إلقليم كردس�تان«، مضيف�ة إن العقابي فاتح 
مدير عام الجريمة املنظمة ملنع دخول هذه املنتجات«.

واوضح�ت ان�ه »وبع�د االس�تجابة تم ضب�ط أكثر من 
12 ش�احنة محملة بمحصول الطماطم والتي يس�بب 
دخولها خس�ائر فادحة للمزارعني يف محافظة البرة 
يف  »املزارع�ني  العقاب�ي  األخرى«.ودع�ا  واملحافظ�ات 
البرة إىل العمل الجاد لس�د احتياج محافظات اإلقليم 
وباقي املحافظات، عوضاً عن الكميات التي كانت تدخل 

بصيغة غري رسمية إىل املحافظات .

وكيل وزير التجارة: االتفاقية مع األردن ال تتعارض 
مع قوانني محاية املنتج املحيل

    بغداد / المستقبل العراقي

افتت�ح األم�ني الع�ام ملجلس ال�وزراء، 
امل�رف  ف�رع  الع�الق،  مه�دي 
الصناع�ي قرب مبن�ى املفوضية العليا 

لالنتخابات.

وذك�ر بي�ان لألمان�ة العام�ة ملجل�س 
الوزراء تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 
»العالق أكد عىل أهمية التوسع املريف 
يف تقديم الخدم�ات إىل املواطنني يف ظل 
التوجه الحكومي نحو النهوض بالواقع 
االقتصادي يف البالد واس�تثمار مبادرة 

البن�ك املرك�زي يف تس�هيل التعام�الت 
املرفية واإلقراض«.

من جهته أشار مدير عام املرف بالل 
صباح حسني إن »افتتاح الفرع الجديد 
يأت�ي إلدخ�ال األدوات اإللكروني�ة يف 
تقدي�م خدماته بما يتناس�ب والتطور 

الحاص�ل يف الصناع�ة املرفية، حيث 
س�يقوم الف�رع باملس�اهمة يف عملية 
توطني رواتب موظف�ي الدولة للدوائر 
الت�ي تق�ع ضمن نط�اق عمله�ا، من 
خ�الل بطاقات يصدره�ا املرف، بما 
يس�هم يف تقليل التكلفة الكلية لعملية 

دفع الرواتب واالحتف�اظ بالنقد داخل 
النظام املريف«.

يش�ار إىل إن املرف الصناعي هو أحد 
املص�ارف املس�اهمة يف عملية توطني 
رواتب املوظفني الت�ي أعلن عنها البنك 

املركزي العراقي يف وقت سابق.

االمانة العامة ملجلس الوزراء يؤكد عىل أمهية التوسع املرصيف يف تقديم اخلدمات للمواطنني

املنافذ احلدودية تكشف طريق هتريب »الطامطم« 
وتضبط أكثر من »12« شاحنة

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العامة للنقل الربي ، نقل )50( الف طنا من 
مادة الحنطة املستوردة من محافظة البرة اىل املحافظات 

العراقية كافة لصالح وزارة التجارة«.
وقال مدير عام الرشكة عماد االسدي يف بيان ورد ل�«املستقبل 

العراقي«، إن »الرشكة ومن خالل إس�طولها اس�همت بنقل 
املواد الغذائية والبضائع واملعدات كافة عرب عقود مش�ركة 
م�ع وزارة التجارة الس�يما تل�ك التي تتعلق بقوت الش�عب 
من مف�ردات البطاقة التموينية فضالً عن عقود مش�ركة 
أخرى مع دوائر ومؤسس�ات الدولة لنقل البضائع واملعدات 
املختلفة« .وأشاد االس�دي »بهمة ومثابرة جميع املنسوبني 

واإلرساع يف تأدية الواجب املناط بهم وهو دليل حرصهم عىل 
س�معة الرشكة ومكانتها يف ميدان العمل بني رشكات النقل 
ال�ربي والتي تاتي تنفيذاً لتوجيه�ات الوزير لعيبي التي أكد 
فيه�ا عىل رضورة الحفاظ عىل الصورة الجميلة التي تتمتع 
بها الرشكة بني تش�كيالت الوزارة والنجاحات املتحققة بني 

الرشكات املثيلة .

    بغداد / المستقبل العراقي

يف  املائي�ة  امل�وارد  مديري�ة  أعلن�ت 
محافظ�ة ذي ق�ار، أن نس�بة الغمر 
بلغ�ت 90 باملئة من مس�احات هور 
ابو زرك بع�د ارتفاع حجم االطالقات 
املائية وهي نس�بة لم تص�ل لها منذ 

عقود عدة ».
 وقال مدير امل�وارد املائية باملحافظة 
تري�ح  يف  الكنان�ي  ع�يل  حس�ني 
اطلع�ت عليه » املس�تقبل العراقي«، 
إن »هذه الزي�ادة يف حجم االطالقات 
املائية تع�د االوىل من نوعها منذ اكثر 
م�ن 30 عاما يف هور اب�و زرك، مبينا 
ان »كمية التصاريف الحالية الواصلة 

اىل ه�ذا الهور هي اكثر م�ن 30 مرا 
مكعبا يف الثاني�ة،  يف حني لم تصل يف 
السنوات الس�ابقة اىل 15 مرا مكعبا 

يف الثانية«.
 وأضاف الكناني أن »نس�بة الغمر يف 
ه�ور ابو زرك يف تزايد مس�تمر حيث 
وصل�ت اىل اكث�ر م�ن 90 باملئ�ة من 
مس�احة الهور الكلية، مش�ريا إىل أن 
»هذه املس�احة ل�م تغمر من�ذ اكثر 
م�ن 30 عام�ا، وان كمي�ات املي�اه 
الطبيعي�ة  الحي�اة  أع�ادت  الحالي�ة 
انتع�اش  يف  وس�اعدت  للمنطق�ة 
الحركة االقتصادية للسكان املحليني 
وحركة الس�ياحة، فضال ع�ن زيادة 
اع�داد الث�روة الحيوانية والس�مكية 

والطيور يف املنطقة االمر الذي يسهم 
يف انتع�اش التن�وع االحيائي يف هور 
اب�و زرك، فضال ع�ن توف�ري كميات 
مياه سقي مناسبة للفالحني إلتمام 
للموس�م  حقوله�م  زراع�ة  عملي�ة 
الشتوي الذي يبرش بموسم وفري من 

جميع املحاصيل املزروعة«.
يذكر ان هور ابو زرك يف محافظة ذي 
ق�ار يمتد من قضاء االصالح ش�ماال 
وص�وال اىل مدين�ة الفه�ود جنوب�ا، 
بمساحة 118 كم2، ويتميز هور ابو 
زرك عن بقي�ة االهوار بنوعية مياهه 
العذبة بما يضفي عىل طبيعته رونقا 
خالبا تجىل من خاللها النمو الكثيف 

للعديد من النباتات املائية والربية.

النقل الربي تنقل »50« الف طنًا من احلنطة املستوردة

املوارد املائية: نسبة الغمر بلغت »90« باملئة من مساحات هور ابو زرك

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العام�ة لصناع�ة االدوي�ة 
اح�دى  س�امراء  يف  الطبي�ة  واملس�تلزمات 
ع�ن   ، واملع�ادن  الصناع�ة  وزارة  رشكات 
منتجاتها من املس�تحرضات واملراهم لعالج 
حساسية الجلد لتلبية حاجة السوق املحلية.

وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة هاش�م عزاوي 
محم�د يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
ان » قس�م ابن حيان االنتاج�ي يعمل حاليا 
كري�م  بتنوس�ام  مس�تحرض  انت�اج  ع�ىل 
)Betnosam Cream G( وال�ذي يس�تخدم 
لعالج حساسية الجلد وباالمكان استخدامه 
كمضاد حي�وي الحتواءه عىل املادة الفعالة 

نيو مايس�ني ، مش�رياً اىل ان »شعبة املراهم 
ووفق الربنامج االنتاجي املعد لش�هر شباط 
الح�ايل ب�ارشت بانتاج املس�تحرض املذكور 
وبكمية )200( ال�ف تيوب )عصارة( والتي 
من املؤمل طرحها اىل االس�واق املحلية حال 

االنتهاء من انتاج الكمية بالكامل«ز
واض�اف محم�د ان » قس�م املراه�م انتهى 

من انت�اج وتجهيز الس�وق املحلي�ة بكمية 
)240( الف تيوب )عصارة( من مس�تحرض 
 Betnosam Cream( بتنوس�ام النوع االخر
N( ، مبين�ا ان » الرشك�ة تض�ع برنامج�ا 
انتاجيا ش�هريا لكل االقسام االنتاجية فيها 
وتحرص عىل تنفيذ ه�ذا الربنامج االنتاجي 

وفق املطلوب .

ادوية سامراء تعلن انتاج مراهم لعالج حساسية اجللد لتلبية حاجة السوق املحلية

   بغداد / المستقبل العراقي

توصل�ت الرشكة العامة للصناع�ات الكهربائي�ة وااللكرونية احدى 
رشكات وزارة الصناع�ة واملعادن، اىل حل نهائي لالش�كاليات العالقة 
مع رشكة اس�تور الركية.ونقل بيان للوزارة ع�ن مدير عام الرشكة 
صال�ح حميد مطر اعالنه »توقيع عقد تس�وية للعقد الس�ابق املربم 
مع رشكة اس�تور الركي�ة والقايض بتجهيز خط�وط انتاجية ملعمل 
املح�والت الكهربائية بعد رصف املس�تحقات املالي�ة املتبقية للرشكة 
الركي�ة من وزارة املالية وعىل ش�كل س�ندات وبالتنس�يق مع وزارة 
التخطي�ط ».وأش�ار اىل ، ان »الرشكة بحثت خالل لق�اء وفد الرشكة 
الركية وتوقيع عقد التسوية امكانية توقيع عقد رشاكة جديد لتجهيز 

الخطوط االنتاجية ملعمل املحوالت وفقا للضوابط والتعليمات.

   بغداد / المستقبل العراقي

انج�زت امل�الكات الهندس�ية والفني�ة يف محط�ة كهرب�اء املس�يب 
الحراري�ة التابع�ة اىل الرشكة العام�ة النتاج الطاق�ة الكهربائية يف 
الفرات االوس�ط اعمال اص�الح الترسب النبوب خ�ط الوقود الناقل 
للنفط الخام واملجهز من املنش�َات النفطية جنوب العراق اىل محطة 
املسيب الحرارية وتم اتخاذ كافة تدابري السالمة وايقاف ضخ الوقود 
باتجاه املحطة والبدء بس�حب الوقود املتجمع من املنطقة الخاصة 
بالت�رسب وارجاع�ه للخزان«.فضالً ع�ن صيانة الوح�دة التوليدية 
االوىل وذلك باج�راء الفحوصات الكهربائية وفحص العازلية ملفات 
الج�زء الثابت والدوار )stastor winding rotor( والعمل عىل صيانة 
املحوالت الكهربائية وخصوصأ محولة ut(( كما اجريت الفحوصات 
النهائية بعد عزل املحولة واعادة شد جميع التوصيالت الكهربائية.

التوصل اىل تسوية بني رشكة الصناعات 
الكهربائية ورشكة استور الرتكية

مالكات كهرباء الفرات االوسط تنجز اعامل الصيانة 
واصالح العوارض يف حمطة املسيب احلرارية

الزراعة حتظر استرياد الدواجن 
من اهلند

صحة الكرخ تنظم محلة رقابة صحية مسائية 
عىل املقاهي يف قضاء املحمودية

    بغداد / المستقبل العراقي

تنفي�ذا لتوجيه�ات وزير النق�ل عبد الله 
لعيبي ، أعلنت الرشكة العامة الدارة النقل 
الخاص ، الخمي�س ، تصاعد وترية العمل 
بم�رشوع تطوير م�رآب النهض�ة الكبري 
وس�ط العاصمة بغداد« .وق�ال مدير عام 
الرشك�ة عبد العظي�م الس�اعدي يف بيان 
تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان » املالكات 

الهندس�ية املرشفة عىل م�رشوع تطوير 
م�رآب النهض�ة ضاعفت س�اعات العمل 
من أجل إختص�ار الزمن وإنجاز املرشوع 
بأقرب وق�ت ضمن املواصف�ات العاملية« 
.واضاف الس�اعدي »تأت�ي هذه الخطوه 
مل�ا لهذا امل�رآب من اهمية حيث س�يكون 
هذا الرح الكبري إحدى معالم العاصمة 
الحبيب�ة بغداد املعماري�ة إضافة اىل كونه 
مرك�زاً إقتصادي�اً حيوي�اً حيث س�يوفر 

العديد من ف�رص العمل إضافة اىل تقديم 
خدماته اإلساسية يف تغطية حاجة سكان 
العاصم�ة ووافديه�ا م�ن النق�ل الداخيل 
لجميع محافظات العراق« .يذكر أن النقل 
الخاص ب�ارشت بامل�رشوع منذ س�نتني 
وتوق�ف تنفي�ذه لف�رة من الزم�ن نظراً 
لتلك�ؤ الرشكة املنفذة حي�ث تمت إحالته 
اىل رشك�ة أخرى من أج�ل إتمامه بأرسع 

وقت خدمة ألبناء الوطن.

النقل اخلاص: تصاعد وترية العمل بمرشوع مرآب 
النهضة الكبري وسط بغداد

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

ح�رض محافظ بغداد ورئيس اللجنة االمنية العليا فالح 
الجزائ�ري حفل تخرج دورة االس�اس ودورة املفوضني 

السابعة والثامنة يف مقر قيادة رشطة بغداد«.
وذكر مكتبه االعالمي ان »املحافظ يف كلمة القاها خالل 
الحف�ل ان حضورنا جاء ملباركة ه�ذا العمل واالهتمام 
مس�تقبال  يف تطوير كوادر هذه املديري�ة مؤكدا دعمه 

لهذه املديرية بكوادرها وضباطها ومنتسبيها«.
وأض�اف ان قي�ادة رشطة بغداد قادرة ع�ىل ادارة امللف 

االمني بكل جدية وفاعلية .
ولفت الجزائ�ري اىل ان اقامة هذه الدورات هي التفاتة 
طيب�ة لغرض تطوير الك�وادر االمنية ورؤية هذا العمل 
ع�ن كثب وبع�ث رس�الة اطمئن�ان للش�ارع البغدادي 
ب�أن يكون هن�اك عمل ج�اد وكبري ألس�تتباب االمن يف 

العاصمة.

حمافظ بغداد حيرض حفل خترج دورة االساس 
ودورة املفوضني يف قيادة رشطة بغداد
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اعالن للمرة الثانية 
تعل�ن الجامع�ة التكنولوجية عن اجراء مزاي�دة علنية للمرة 
الثانية اليجار املواقع  املدرجة ادناه  وفقا الحكام قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 )املعدل( والرشوط 
الخاصة باملزايدة للموقع والتي تعترب جزء ال يتجزء من العقد 
وذلك يف الس�اعة العارشة من صباح يوم )االربعاء( املصادف 
2019/3/13 فع�ى الراغب�ن باالش�راك باملزاي�دة رضورة 
مراجعة قسم الش�ؤون القانونية يف الجامعة من اليوم التايل 
لنرش االعالن لالطالع عى رشوط املزايدة مستصحبن معهم 
يف موعد املزايدة مبلغ التامينات القانونية مع املستمس�كات 
الش�خصية املذكورة يف الرشوط اعاله وكتاب براءة ذمة من 
الرضيب�ة لع�ام 2018 ويف حالة حصول عطلة رس�مية غري 
متوقعة بتاريخ املزايدة  يكون اليوم التايل للمزايدة هو موعد 
املزايدة ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور نرش االعالن 

والداللية البالغة ) 0,02(  اثنان باملئة من بدل االيجار

اجلامعة التكنولوجية

اعالن للمرة الثانية 
تعل�ن الجامع�ة التكنولوجية عن اج�راء مزايدة علنية 
للمرة الثانية اليجار موقع غرفة ومنفعة التصوير وفقا 
الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 
2013 )املعدل( والرشوط الخاصة باملزايدة للموقع والتي 
تعترب جزؤء ال يتجزء من العقد وذلك يف الساعة العارشة 
من صباح يوم )االربعاء( املصادف 2019/2/27 فعى 
الراغب�ن باالش�راك باملزاي�دة رضورة مراجعة قس�م 
الش�ؤون القانوني�ة يف الجامعة من الي�وم التايل لنرش 
االعالن لالطالع عى رشوط املزايدة مستصحبن معهم يف 
موعد املزايدة مبلغ التامينات القانونية مع املستمسكات 
الشخصية املذكورة يف الرشوط اعاله وكتاب براءة ذمة 
من الرضيبة لعام 2018 ويف حالة حصول عطلة رسمية 
غ�ري متوقعة بتاريخ املزايدة يكون اليوم التايل للمزايدة 
هو موعد املزايدة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 
ن�رش االعالن والداللية البالغة ) 0,02(  اثنان باملئة من 

بدل االيجار

اجلامعة التكنولوجية

اسم الموقع ت

مطعم ونادي الطلبة 1

كافتريا ملحق قسم تكنولوجيا النفط  2

وزارة النقل
الرشكة العامة ملواينء العراق

قسم االمالك واالرايض
نرش اعالن مزايدة رقم 2019/2016/3/8

لتأجري كويف شوب واقع يف منطقة املعقل /حي الشهداء
تعل�ن الرشكة العامة ملوان�يء العراق عن مزايدة تاجري العقار اع�اله واملبن مواصفاته 
ادناه وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 وخالل خمس�ة عرش 
يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرسمية التي ستجري يف تمام الساعة 
العارشة صباحا يف قسم االمالك واالرايض فعى الراغبن االشراك يف املزايدة العلنية تقديم 
طلباتهم اىل قسم االمالك واالرايض بهذه الرشكة واالطالع عى رشوط املزايدة مستصحبن 
معهم املستمسكات التالية هوية االحوال املدنية )مصورة(  البطاقة التموينية )مصورة( 
بطاقة السكن )مصورة( ودفع تأمينات بنسبة 20% عرشون باملائة من القيمة التقديرية 
لكام�ل مدة التأجري املعلنة بصك مصدق المر الرشكة العامة ملوانيء العراق او نقدا علما 
ان م�دة التأجري س�نتان ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور نرشاالعالن واملصاريف 
وعند نكول من ترسو عليه املزايدة يتحمل فرق البدلن لكامل مدة التأجري املعلنة ويعترب 

املزايد مطلعا عى املأجور ورأه رؤية كافية وقبل به
املواصفات :

1 � كويف شوب مساحته )70( م2 واقع يف منطقة املعقل / حي الشهداء

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

العدد  1553 / 2018 
التاريخ 10 / 2 / 2019  

ورقة تكليف باحلضور  
اىل / عادل عيل كريم الس�اكن يف الحرية محلة 418 

زقاق 7 رقم املحالت 18 / 1 و 18 / 2 
لقد تحقق له�ذه املديرية من اش�عار مركز رشطة 
الحرية املرقم 1120 يف 24 / 1 / 2019 وتأييد نائب 
رئيس املجلس املحيل ملدينة الحرية انك مجهول محل 
االقام�ة لذا يرج�ى تبليغ املوما الي�ه املذكور هويته 
اعاله بالحضور اىل هذه املديرية وذلك لغرض استالم 
املواد املودعة لدى الشخص الثالث عيل عبد الحسن 
ابراهي�م بموج�ب املح�رض يف 5 / 7 / 2018 خالل  

سبعة ايام وبعكسه سيتم بيعها وفق القانون 

املنفذ العدل / حنان فاضل حسني

اعالن 
يعلن اتحاد نقابات العمال يف املثنى عن 
إجراء مزايدته العلنية الس�نوية لتاجري 
املحالت التابعة له والساحة املوجودة يف 
قضاء الخرض  يف يوم الثالثاء املصادف  
2019/2/19 الساعة العارشة صباحا 
يف بناي�ة االتح�اد الكائن�ة يف منطق�ة 
الخش�ابة فعى الراغبن باالش�راك يف 
املزاي�دة العلني�ة الحض�ور يف الزم�ان 
وامل�كان املعين�ن مس�تصحبن معهم 
التأمين�ات القانوني�ة البالغة 10% من 
واملستمس�كات  التقديري�ة  القيم�ة 
األصولي�ة ويتحم�ل م�ن ترس�و عليه 

املزايدة أجور االعالن والداللية .

اعالن 
اىل الرشيك / صفية عباس ابراهيم 

اقت�ى حض�ورك اىل بلدية التاجي – س�بع الب�ور لغرض 
اكمال اجازة البناء للقطعة املرقمة 7496 سبع البور .

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

1. فق�دت الهوي�ه الص�ادره م�ن وزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعية هيأة قسم الكرخ.

باسم.. املواطن حامد محمد عيل.
2.فقدت أجازة سوق عمومي باسم املواطن 

حامد محمد عيل.. والصادره من دائرة املرور العامه .
فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

���������������������������������������������������
مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 

العدد : 180 
التاريخ : 5 / 2 / 2019 

اعالن 
ق�دم املس�تدعي ) منى ش�هاب احم�د ( طلب�ا اىل محكمة 
االحوال الش�خصية يف الدجيل يطلب في�ه نصبه قيما عى 
شقيقها املفقود ) عبد الرحمن شهاب احمد ( وذلك لكونه 
فق�د بتاري�خ 11 / 2 / 2006 وانقطعت اخباره فعى من 
لدي�ه اع�راض عى ص�دور الحجة تقدي�م اعراضه خالل 

ثالثون يوما من تاريخ االعالن .. مع التقدير 
القايض 

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

اعالن
ق�دم املدعي )يارس محم�د عريبي( طلبا ي�روم فيه تبديل 
)لقب( من )الكارطاني( اىل )الجبوري( فمن لديه اعراض 
ع�ى الدعوى مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
)خمس�ة عرش يوم( وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )22( من قانون البطاق�ة الوطنية رقم )3( 

لسنة 2016.
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

���������������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 632/ب2019/4
التاريخ 2019/2/7

اىل / املدعى عليها )حنان صاحب كريم(
اقام املدعي )ك�رار معن كاظم( الدع�وى البدائية املرقمة 
اعاله والت�ي يطلب فيها الحكم )بتأديتك له مبلغا مقداره 
ثمانية عرش مليون دين�ار بموجب الكمبيالة املرقمة 691 
واملؤرخة يف 2016/1/25( ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي القاسم 5 
نعيم حس�ون الخاقاني عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن للحض�ور يف موعد 
املرافعة املصادف يف يوم 2019/2/17 وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض 

عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 4639 / ش / 2018

التاريخ 10 / 2 / 2019

اعالن
املدعي : حيدر كريم خليل   

املدعى عليها : زهره محسن عيل
اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمية حكماً 
غيابي�اً بحق�ك بالرق�م 4639 / ش / 2018 يف 29 / 11 
/ 2018 ال�ذي يقيض بقطع النفقة املس�تمرة املفروضة 
لالطف�ال فاطمة و رقية و محم�د رضا وملجهولية محل 
اقامت�ك تقرر تبليغك بن�رش يف صحيفتن محليتن وعدم 
اعراضك عى القرار الصادر بحقك ضمن املدة القانونية 
البالغ�ة ثالث�ون ي�وم اعتب�اراً م�ن تاريخ النرش س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية  

القايض / حممد حميسن عيل

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 360 / ش / 2019  

التاريخ 10 / 2 / 2019 

اعالن
اىل املدعى عليه / حسن ستار محمد

اقام�ت املدعية زهراء س�الم عبد الرحم�ن الدعوى 
املرقم�ة اع�اله تطال�ب فيه�ا بتأيي�د مس�تند عقد 
الزواج وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم 
بالتبلي�غ ق�رر تبليغك اعالن�اً يف صحيفتن محليتن 
يوميت�ن للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يف يوم 17 
/ 2 / 2019 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او من ينوب 
عنك قانوناً س�وف تجري املرافعة غيابياً وعلناً وفق 

القانون 
القايض / حممد حميسن عيل

دائرة الكتاب العدول 
دائرة الكاتب العدل يف الكرخ  

نموذج الكاتب العدل الكرخ
العدد العمومي 5164  

التاريخ 7 / 2  / 2019 

اعالن
بواسطة السيد الكاتب العدل يف الكرخ املحرم 

املنذر / مؤيد حميد رشيد الوكيل عن املنذر االء مهدي صالح بموجب الوكالة الصادرة من 
دائرة الكاتب العدل يف الكرخ بالعدد العمومي 18221 سجل 92 يف 30 / 6 / 2016  

املنذر اليه / عبد اللطيف حميد احمد 
عنوانه ) حي الجامعة محلة 635 بناية 82 شارع 24 ( 

س�بق يل ان س�ريت اليكم االنذار بواسطة الس�يد الكاتب العدل يف الكرخ الصباحي بالعدد 
4350 الكرخ الصباحي سجل 22 بتاريخ 3 / 2 / 2019 والذي يقيض /  

س�بق وان اس�تأجرتم جزء من العقار املش�يد عى القطعة املرقمة 7 / 367 مقاطعة 20 
الداودي من موكلتي بعقد ايجار شفوي شهري وببدل ايجار يدفع ويستحق يف اليوم االول 
من كل ش�هر بواقع ) 500,000 ( خمس�مائة الف دينار شهرياً الغراض تجارية واملتخذ 
م�ن قبلكم مكتب الحج والعمرة والس�فر والس�ياحة ولعدم رغبة موكلتي يف اش�غالكم 
للجزء املس�تأجر م�ن قبلكم يف العقار اعاله موضوع االنذار ولس�بق مطالبتكم بتس�ليم 
الج�زء املش�غول منكم رض�اءاً والمتناعكم عن االس�تجابة عليه ننذركم بتس�ليم الجزء 
املستأجر منكم خالياً من الش�واغل وخالل مدة اقصاها يوم االحد املصادف 2019/3/3 
وبخالف ذلك س�يتم مراجعة املحاكم املختص�ة ومقاضاتكم وفق االصول وطلب الزامكم 
وفق القان�ون بالتخلية مع االحتفاظ بمخاصمتكم قضائياً وبدعوى مس�تقلة للمطالبة 
ببدالت االيجار غري املدفوعة واملرتبة بذمتكم والربعة اشهر ت1 , ت2 , ك1 من عام 2018 
وشهر ك2 من عام 2019 مع تحميلكم كافة الرسوم واملصاريف القضائية . وعند ذهاب 
املبلغ عى عنوانكم املثبت يف االنذار اتضح بأنك مجهول محل االقامة وحسب رشح القائم 

بالتبليغ لذا اقتى تبليغك بواسطة الصحف املحلية 
كاتب عدل الكرخ 
غصون منذر صالح

العدد 3776/39/5/1
التاريخ 2019/2/7

املهندس الدكتور
صفاء عبد احلسني جعيز

املدير العام / وكالة
للرشكة العامة ملواينء العراق

رئيس جملس االدارة
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف  النجف
العدد  :حجة وفاة

التاريخ : 2019/2/10
اىل املدعوه / امر عباس عبد الحسني عباس

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة عباس عبد الحسيني 
عباس العيفاري طلبا اىل هذه املحكمة يروم 
فيه اسيتصدار حجة وفاة بحق املدعوة )امر 
عباس عبد الحسني عباس ( قررت املحكمة 
تبليغيك يف الصحف املحليية فعليك الحضور 
امامهيا خيالل عرشة اييام مين تاريخ نرش 
االعالن  وبخالفه سييتم النظر بالطلب وفق 

القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف  النجف
العدد : 1123/ش2019/5

التاريخ : 2/10/ 2019
اعالن

اىل / املدعى عليها )نرسين فالح مهدي( 
اقام املدعيي )احمد حمزة مسيلم( الدعوى 
هيذه  اميام  1123/ش2019/5  بالعيدد 
املحكمة يطلب فيها مشياهدة الطفلة )ملك 
احمد حمزة( وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائم التبليغ واشيعار مختار منطقة 
حي ميسان / الكوفة السيد ) عباس علوان 
الحدراوي( قيررت املحكمة تبليغك موضوع 
الدعيوى وبموعيد املرافعة اعالنا بواسيطة 
صحيفتني محليتني يوميتني وعليك الحضور 
امام هذه املحكمية يف موعد املرافعة القادم 
املوافق يوم 2019/2/18 السياعة التاسعة 
صباحيا ويف حالية عدم حضورك او ارسيال 
من ينوب عنك قانونا سيوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض

عامر طعمة الحار

اىل الرشيكة / نادية كلف لفتة
اقتيى حضوركم اىل مديرية بلدية النجف وذلك 
للحصول عيىل اجازة بناء اىل الرشيكة )سيمرية 
حسيني حصيني( للقطعة املرقمية 52286 /3 

مقاطعة / 4 حي النداء يف النجف
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اىل الرشيكة / هدى رحمان محمد
اقتى حضورك اىل مديرية بلدية النجف لغرض 
اصيدار اجازة بنياء للقطعة املرقمية 54181 / 
حي النداء يف النجف الخاصة بالرشيك )كرار عيل 

حسني عيل(
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان
يف   173355/ املرقيم  الوصيل  منيي  فقيد 
2018/10/11 والصيادر مين بلديية الحيدرية 
باسيم / جواد عبد الكاظم توفيق فعىل من يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان
فقيدت الهوية الصيادرة مين وزارة الكهرباء /
الرشكية العامية النتياج الطاقية الكهربائية /

الفرات االوسط / محطة كهرباء النجف الغازية 
الجديدة  بأسيم / احمد سعيد نور عىل من يعثر 

عليها تسليها اىل جهة االصدار 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد / 5005/ش/2018

التاريخ / 2019/2/10
اعالن / اىل املدعى عليه / وليد عبد الرضا غني

قدمت املدعية نيدى عادل وليد الدعوى الرشعية 
املرقمية 5005/ش/2018 تطلب فيها تفريقها 
منيك للهجير وملجهوليية محل اقامتك وحسيب 
الرشح القائم بالتبليغ مين مركز رشطة املعقل 
وتايييد املجليس البليدي ملنطقية الجبيلة وحي 
امليثاق بذلك عليه قرر تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليتيني يوميتني للحضور اميام هذه املحكمة 
يف السياعة التاسيعة صباح ييوم 2019/2/26 
ويف حالية عيدم حضيورك  او مين ينيوب عنيك 
قانونا سيتجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق 

القانون
القايض

رابح عبد الكريم نيشان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد :121/ب/2019

التاريخ 2019/2/6
اعالن

اىل املدعى عليه / قاسم فيصل عبد الجبار
تحية طيبة ...

اقام املدعي وسيام طه الزم الدعيوى البدائية املرقمة 
121/ب/2019 ضدك يطلب فيها ازالة شيوع العقار 
تسلسل 32م 30 مناوي لجم وملجهولية محل اقامتك 
وحسيب رشح القائم بالتبلييغ وتاييد املجلس البلدي 
ملنطقية منياوي لجيم قررت هيذه املحكمية تبليغك 
اعالنيا يف صحيفتيني محليتني يوميتيني للحضور يف 
موعد املرافعة املصيادف يوم 2019/2/21 ويف حالة 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا فسوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 
القايض

مصطفى شاكر عيل

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
محكمة بداءة البرصة

العدد / 1992/ب/2018
التاريخ 2019/2/6

اعالن
املدعى / حسن عبد االمري رايض

انيوار جبار شيمخي / اصالة عن نفسيها وحسيب 
وصايتهيا عين القارصيين هيدى وسيجى وعبياس 

وحسني 
املدعى عليه / عبد الله وحسني وسعاد ونجاة وايمان 

وابتسام ومنتهى اوالد عبد االمري رايض 
تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلسل 624/40 
الربياط الكبيري ومسياحته 170م2 وهو عبيارة عن 
دار سيكن تقع يف منطقية حي الزهراء فرع شيارع 
حسيينية سيدالشيهداء وانه مؤلف من ثيالث اجزاء 
الجيزء االول من طارمة وهيول وغرفة منام ومطبخ 
وحمام ومرفق صحي وانه مشيغول مين قبل عائلة 
عبد الله عبد االمري الذي يرغب البقاء بصفة مستأجر 
بعد البيع اميا الجزء الثاني متكيون من طابقني من 
هول وغرفتني منام وحمام ومرفق صحي واما الجزء 
الثاليث مؤليف مين اسيتقبال وغرفة منيام ومطبخ 
وحميام ومرفيق صحيي البنياء عميوم العقيار من 
الثرمسيتون والبلوك ومسيقف بالكونكريت االرضية 
من الكايش درجة عمرانه قديم فمن له رغبة بالرشاء  
مراجعة هذه املحكمة مع دفيع التامينات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدرة والبالغة مائتان واثنى 
عرش مليون وخمسمائة الف دينار وستجري املزايدة 
السياعة الثانية عيرش من ظهر الييوم الثالثون ليوم 

التايل لنرش االعالن و يتحمل املشرتي اجور املناداة
القايض

علوان بربوت البزوني

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2013/1371

مقتبس حكم غيابي
1 ي اسيم املحكمية : محكمية قيوى االمين الداخييل االوىل 

املنطقة الخامسة
2 ي اسم املتهم الغائب : ر.ع حيدر عبد االمري طعمة حمزة

3 ي رقم الدعوى : 2013/1371
4 ي تاريخ ارتكاب الجريمة : 2008/6/30

5 ي تاريخ الحكم : 2018/11/19
6 ي املادة القانوية )37( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008

البيرصة  اىل / مديريية رشطية محافظية  املنسيوب  ي   7
واملنشأت 

8 ي خالصة الحكم : عدم شمول املتهم اعاله بقانون العفو 
رقم 27 لسنة 2016 لعدم تسديده املبالغ املرتتبة بذمته 

9 ي الحبس ملدة )سينة واحدة( وفق احكام املادة )37( من 
ق ع د رقيم 14 لسينة 2008 الهماليه مما تسيبب بفقدان 
البندقيية املرقمية ) 18040( نيوع كالشينكوف اخميص 

GWP371 معدني واملسدس املرقم
نوع كلوك 9 ملم بتاريخ 2008/6/30

10 ي تضمينه مبلغ مقداره ) 10,000,000( عرشة ماليني 
دينار وفق املادة 37/ثانيا من ق ع د رقم 14 لسينة 2008 
عن قيمة املسدس والبندقية املشار اليهما اعاله تستحصل 

منه بالطرق التنفيذية 
11 ي اخراجه من الخدمة اسيتنادا الحيكام املادة 42/ثانيا 
من ق ع د رقم 14 لسنة 2008  بعد اكتساب الحكم الدرجة 
القطعيية بداللية امليادة 89/اوال مين ق أ د رقم 17 لسينة 

2008
12 ي اعطياء املوظفيني العموميني صالحيية القاء القبض 
عليه اينما وجد لتنفيذالحكم الصادر بحقه والزام املواطنني 
باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69/ثانيا 

وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
13 ي حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اسيتنادا الحكام 

املادة 69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
14 ي تعميم اوصاف املسيدس والبندقيية املوصوفني اعاله 

وفق القانون
15 ي تنزييل املسيدس والبندقية املشيار اليهميا اعاله من 

الذمة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية 
16 ي تحدييد اتعياب حاماة للمحامي املنتدب )حسيني عبد 
االمري جابر( البالغة )25,000( خمسة وعرشين الف دينار 
عراقيي ترصف له مين خزينة الدولة بعد اكتسياب الحكم 

الدرجة القطعية 
قيرارا غيابيا صادر باتفاق االراء اسيتنادا الحكام املادة 60 
/ سادسيا  من ق أ د  رقم 17 لسينة 2008 قابال لالعرتاض 
والتمييز اسيتنادا الحيكام امليادة 71/اوال وثانيا من نفس 

القانون وافهم علنا بتاريخ 2018/11/19
العميد الحقوقي

مرتى هادي عبد عيل

فقدان
فقيدت مني بيراءة الذمية الصادرة مين الهيئة 
العامة للرضائب فرع النجف االرشف ذي العدد ) 
7007( بتاريخ 2015/4/2 واملعنونة اىل الوحدة 
التخمينية يف مرور بغداد بأسم )ماجد عبد االمري 
فيصيل( فعىل من يعثر عليها تسيليمها اىل جهة 

االصدار
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد 1648

التاريخ 2019/2/10
اعالن

بنياء عيىل الدعيوى املقامة مين قبيل املدعي ) 
جبار مسييلم عيل( الذي يطليب تبديل لقبه من 
) البوشيور( اىل )نرص الله املوسيوي( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
)خمسية عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديريية يف الدعوى وفق احيكام املادة )22( من 
قانيون البطاقية الوطنيية رقم 3 لسينة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195يف 2016/6/12 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
فقدان هوية  معمل

فقيدت مني هويية معمل طابوق عبيد الرحمن 
محمد عيودة النتياج الطابوق املرقمية 80731 
يف 2009/7/29 الصيادر مين وزارة الصناعية 
املديريية العامية للتنمية الصناعية بأسيم )عبد 
الرحمن محمد عودة ( فمن يعثر عليها تسليمها 

اىل مصدرها 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اىل الرشيك / ناظم رزاق طارش
اقتى حضورك اىل مديرية بلدية النجف لغرض 
اصيدار اجيازة بنياء للرشيكية )بيرشى طالب 
حليلو( للقطعية املرقمة 44083 /3 مقاطعة / 

4 حي امليالد يف النجف

يف عرص الذكاء االصطناعي.. كل يشء يزداد عمقًا
          توماس فريدمان

ميع نهاية كل سينة، تعلين معظم 
املعاجم الرئيسيية »كلمة السينة«. 
والسينة املاضية، عىل سيبيل املثال، 
كانت »عدالة« الكلمة األكثر بحثاً يف 
معجم »مريم-ويبسرت«. ومع أنه ما 
زال مين املبكر جداً القييام بذلك، إال 
أنني مسيتعد إلعالن كلمة تميز عام 
2019. إنهيا كلمية »عمييق«. ملاذا؟ 
ألن التطور األخيري يف رسعة ونطاق 
والبيانيات  واالتصيال،  الرقمنية، 
الكبيرية، واليذكاء الصناعيي بيات 
يأخذنيا اآلن »عميقا« إىل أماكن وإىل 
قوى لم يسيبق أن شيهدنا مثيالً لها 
أبيدا – ولم تكن الحكومات مضطرة 
إىل تقنينها وتنظيمها من قبل. إنني 
أتحدث عين التعليم العميق، والفهم 
العميق، واملراقبة العميقة، والتعرف 

العميق عىل الوجه، والتعرف العميق 
عيىل الصيوت، واألتمتية العميقية، 
والعقيول الصناعية العميقة. بعض 
هذه التكنولوجيات تقدم وعوداً غري 
مسيبوقة ومخاطير غري مسيبوقة 
– ولكنهيا باتت جميعها جيزءاً من 
حيواتنيا اآلن. ونتيجة لذلك، بات كل 
يشء يزداد عمقاً. ولكن كيف وصلنا 
إىل هيذه الدرجة مين العمق - حيث 
تعييش أسيماك القيرش؟ اإلجابية 
القصرية هي أن التكنولوجيا تتقدم 
خطيوة،  وكل  بخطيوات،  وترتقيى 
وكل محطية جدييدة، تتحييز عادة 
نحو مجموعية من القدرات. فحوايل 
عيام 2000، مثيال، خطونيا خطوة 
كبيرية نحيو االتصيال بسيبب ثورة 
كابالت األليياف البرصية، واألنظمة 
الالسيلكية، واألقميار االصطناعية. 
وهكذا، أصبح االتصال فجأة رسيعاً 

ورخيصاً وسهالً ومتاحاً يف كل مكان 
لدرجية أن بدا كما لو أنك تسيتطيع 
ملس شيخص لم يكن بإمكانك ملسه 
مين قبل، وأنك يمكين أن ُتلمس من 
قبل شيخص لم يكن بإمكانه ملسك 

من قبل. 
وحوايل 2007، خطونا خطوة كبرية 
انصهيرت  إذ  »اآليفيون«،  أخيرى. 
والرقمنية،  االستشيعار،  أجهيزة 
والبيانات الكبرية، وإنرتنت األشياء، 
والحوسيبة  الصناعيي،  واليذكاء 
السيحابية... ميع بعضهيا البعض 
وخلقت منصة جديدة انحازت تجاه 
إزالة التعقييد برسعٍة ونطاٍق ومدى 
ليم يسيبق لنيا أن عرفنا مثليه أبداً. 
ونتيجة لذلك، أصبحت أشياء معقدة 
كثرية مبسيطًة. وأصبح التعقيد جد 
رسيعاً، ومجانياً، وسهل االستخدام، 
وغري مرئي لدرجة أنك بلمسة واحدة 

عىل تطبيق »أوبر« أصبحت تستطيع 
اسيتدعاء سييارة أجرة، وتوجيهها، 
ودفع املال لها، وتقييم سائقها، كما 

أصبح بإمكان سائقها تقييمك. 
وخيالل العقيد امليايض، ازداد هيذا 
التطيور يف رسعية االتصيال وإزالة 
التعقيد بشكل متزايد. ذلك أنه بينما 
ازدادت البيانات الكبرية كرباً، ورسعة 
نقل البيانات رسعًة، والخوارزميات 
الجييل  شيبكة  واسيُتخدمت  ذكاًء، 
الخامس 5G، ازداد الذكاُء الصناعي 
ذكاًء حقاً. وهكذا، وبمن دون ملسة - 
وبأمر صوتي فقط أو اشتغال اآلالت 
بشكل مسيتقل - بات باستطاعتنا 
اليوم الذهاب عميقاً إىل أماكن كثرية 
جداً. فبات بإمكان العلماء واألطباء 
اليوم العثيور عىل إبرة يف كومة قش 
البيانيات الصحية، كقاعيدة وليس 
كاسيتثناء، وبالتيايل، رؤيية بعيض 

أنسياق املرض التي لم تكن واضحة 
مين قبيل. وباتيت اآلالت تسيتطيع 
التعرف عيىل وجهك بدقية متناهية 
الصينيية  الحكومية  أن  لدرجية 
عبيورك  عين  معاقبتيك  تسيتطيع 
الشيارع من أماكن غيري مخصصة 
لعبيور املشياة يف بكني، باسيتخدام 
كاميريات الشيوارع، علميا بأنك لن 

تلتقي بضابط رشطة أبداً. 
»العميالء  يسيتطيع  والييوم، 
االفرتاضيون« – باستخدام واجهات 
محادثة تشتغل بالذكاء االصطناعي 
– أن يفهميوا نيتيك عندميا تتصيل 
بالبنيك أو رشكية بطاقية االئتميان 
أو رشكية التأميني مين أجيل تلقي 
خدمية ما، وذليك عرب االسيتماع إىل 
صوتك فقيط. غري أن األرشار، الذين 
يتكيفون مع التكنولوجيات الجديدة 
مبكراً يرون أيضاً اإلمكانيات نفسها 

تزاد عمقاً بطرق مختلفة كلياً. 
ذلك أنهم يسيتطيعون تقليد وجهك 
وصوتيك بدرجة كبرية مين اإلتقان 
لدرجة أنهم يستطيعون خلق فيديو 
عيىل »يوتيوب« يلقى انتشياراً كبرياً 
جيداً تقيول فيه أشيياء عنرصية أو 
جعيل األمر يبيدو كما ليو أن رئيس 
الواليات املتحدة قد أعلن للتو هجوماً 
نووياً عىل روسييا. كما يستطيعون 
لتقليد صوت  التكنولوجيا  استخدام 
مدير بنك بدرجية كبرية من اإلتقان 
يتصيل  أن  يسيتطيع  أنيه  لدرجية 
بجدتك ويطليب منها - بأمر صوتي 
- تحوييل 10 آالف دوالر إىل حسياب 
مرصيف يف سويرسا، وهو ما ستقوم 
به – ولين تسيتطيع القبض عليهم 
قبل فوات األوان. والواقع أن التقنني 
كثرياً ميا يتأخر عين التكنولوجيات 
الجديدة، ولكين عندما تتحرك هذه 

األخيرية بهذه الرسعية وتغوص إىل 
هيذا العميق، يمكين أن يكيون هذا 
التأخير خطيرياً حقاً. وكنيت أتمنى 
أن يكيون تدارك هيذا التأخر ممكناً 
قريبياً، ولكين األمر لييس كذلك ألن 
نقاشنا الوطني لم يسبق له أن كان 
أكثر ضحالة مما هو عليه اليوم – إذ 
ُقليص إىل 280 حرفاً. هذا األمر خلق 
فرصية وطلباً متناميياً عىل الزعماء 
والدينيني  واالجتماعيني  السياسيني 
واملؤسسيات الحكوميية والرشكات 
التي تسيتطيع الذهياب إىل العمق – 
وتسيتطيع تأكييد ما هيو حقيقي، 
وتقيدم للجمهيور حقائيق عميقة، 
ووسائل حماية عميقة للخصوصية، 
وثقة عميقة. ولكين الثقة العميقة 
واليوالء العميق ال يمكين أن ُيصنعا 
بني ليلية وضحاها. فهميا يتطلبان 

وقتاً.

من يفقئ عني األسد؟كيف سيذكر التاريخ ترامب؟
          عبد الباري عطوان

إذا كان الرئييس األمريكيّي دونالد ترامب 
سيَيدُخل الّتارييخ، فإّنيه لين يدُخليه من 
بّوابية الفضائح الجنسيّية فقيط، وإّنما 
مين كوِنيه رئيًسيا أمريكيًّا اّتسيم عهده 
بأمَرين رئيسّيني أّولهما: املُبالغة يف فرض 
االقتصادّيية،  والُعقوبيات  الِحصيارات 
وثانيهميا: نقيض املُعاهدات وبميا ُيؤّدي 
إىل تهديد أمن العالم واسيِتقراره، وإعادة 
الحيرب البياردة، وبُصورٍة أكثر رشاسية، 
نيووّي،  َتسيلُّح  ِسيباق  إطيالق  وإعيادة 
ولهيذا ليس غريًبا أن يوصيف بأّنه الزّعيم 
األمريكيّي األقيل شيعبّيًة داخيل الواِليات 
املتحيدة وخارجها لدفعيه العالم إىل حاّفة 
الهاويية، إن ليم يُكين الهاويية نفسيها.
فرض الِحصيارات والُعقوبات االقتصادّية 
عيىل إييران وروسييا وفنزويال وسيورية 
حيرب  وإعيالن  )ُجزئيًّيا(،  وباكسيتان 
تجارّيية عىل الصني، من األُميور املعروفة 
ولكين  رُشوحيات،  إىل  تحتياج  ال  التيي 
الخطر الحقيقّي الذي بيات ُيقلِق الُخرباء 
االسيرتاتيجّيني، ودول القياّرة األُوروبّيية 
هو قيرار الرئيس ترامب اليذي صدر ليلة 
الجمعية املاضيية وأعلن فيه االنسيحاب 
ِمن ُمعاهدة الّصواريخ النووّية املُتوّسطة 
امليدى التي جرى توقيعهيا عام 1987 بني 
الرئيسني األمريكّي رونالد ريغان والرويّس 

ميخائييل غورباتشيوف.الرّد الرويّس جاء 
رسيًعيا وبعيد 24 سياعة، وعيىل لسيان 
الرئييس فالديمري بوتني، وبعيد اجتماعه 
ميع وزيير خارجّيتيه سيريغي الفروف، 
ووزيير دفاعيه سيريغي شيويغو، ييوم 
السيبت، أّي بعد يوٍم من القرار األمريكّي، 
الفيورّي  االنِسيحاب  إعيالن  يف  وتمّثيل 
مين املُعاهيدة املذكيورة وتحمييل اإلدارة 
األمريكّية ُكل ما يرتّتب عىل ذلك من نتائج 
بما يف ذلك إطالق رصاصة الِبدء يف ِسيباق 
تسيلّح نووّي غيري محدود.األكَثر من ذلك 
أّن الرئييس بوتني أعطيى الّضوء األخرض 
فوًرا للِبدء بإنتاج صاروخ ُمتوّسيط املدى 
أرسع مين الّصيوت وتخصييص ميزانّية 
أكيرب لألبحياث العسيكرّية إلنتياج املزيد 
من األسيلحة الحديثة املُتطّورة.كان الفًتا 
“غميز” الرئييس بوتيني يف قنياة الرئيس 
تراميب بطريقيٍة تنطوي عيىل الكثري من 
الّدهياء عندما قال “سيننتظر إىل حني أن 
“ينُضج” رُشكاؤنا ِبما يكفي إلجراء حواٍر 
ُمتسياٍو وِذي مغزى بشيأن هذا املوضوع 
املهيم” مّما يعنيي أّن الرئيس األمريكّي يف 
نظر نظيريه الرويّس يّتسيم بعدم الّنضج 
والّتهور، وهذه إهانة غري مسبوقة لرئيس 
تعّهد بإعادة العَظمية إىل أمريكا.تقويض 
املُتوّسيطة  النووّية  الّصوارييخ  ُمعاهيدة 
)مداهيا من 500 إىل 5500 كيلومرت( رّبما 
يكيون ُمقّدمة إلنهياء االلتيزام بُمعاهدة 

الرّتسيانات  خفيض  حيول  “سيتارت” 
النووّيية األكثر ُخطورة التي سيتنتهي يف 
شباط )فرباير( عام 2021، أي بعد عامني 
بالّتميام والكمال، مّما يعني ُدخول العالم 
يف فيوىض نووّيية إذا لم يتيم االّتفاق عىل 
تمديدها، وهذا الّتمديد بات َموِضع ُشكوك.
ميا زالت املُيرّبرات التيي أوردهيا الرئيس 
ترامب لالنِسيحاب من املُعاهدة املذكورة، 
أّي خرق موسيكو لها غري ُمقنعة، وُهناك 
اعتقاد بأّن الّسيبب الحقيقيّي هو إغراق 
روسييا يف ِسيباق تسيلّح ُمكلِف، ُيؤّدي إىل 
إنهاِكهيا اقتصاديًّيا، تمهييًدا النِهيارهيا، 
تماًميا مثلما حصيل لالّتحاد الّسيوفييتّي 
بعيد حرب الّنجوم.الِجهية األكثر قلًقا من 
هيذا االنِسيحاب األمريكيي مين معاهدة 
الصواريخ املتوسطة ِهي القاّرة األوروبّية، 
التيي لم َتِفيق بعد من صفعة االنسيحاب 
مين االّتفياق النيووّي اإليرانيّي وتبعاته، 
فيديرييكا موغريينيي،  السييدة  وعيرّبت 
وزيرة خارجّيية االّتحاد األُوروبّي عن هذا 
القلق بقولهيا “ال نريد أن تتحيّول قارتنا 
إىل مييدان مواجهية روسيّية أمريكّيية”، 
وقد شياركتها القلق نفسه السيدة نانيس 
بيلويس، رئيسة مجلس النّواب األمريكّي، 
التي اّتهميت إدارة تراميب بأّنها “ُتخاطر 
بِسباق تسيلّح وُتقّوض األمن واالسِتقرار 
الدولّيني”.سياسة الرئيس ترامب “أمريكا 
أّواًل” قد تجعلها “أمريكا آَخرًا”، ملا تّتسيم 

بيه من تهيّوٍر وعيدم ُنضج، ألّنهيا جعلت 
الوالييات املتحيدة تخرس أقيرب ُحلفائها، 
أّي االّتحياد األوروبيّي، وُتواجيه القّوتيني 
الُعظميني )الصني وروسييا( وتحِشيدها 
يف  مكاسيبها  تنحيرص  ورّبميا  ضّدهيا، 
“إرسائييل” وبعض اليدول املاِرَقة األُخرى 
إىل جانب دول صغرية ال ُيمكن رؤيتها عىل 
الخريطية أال “بُمكرّب” ِمثيل ماكرونيزيا.

اإلنفاق الصينّي املُتزايد يف مجال األسيلحة 
الذي يرتكز عىل أرضّية اقتصادّية عمالقة 
لتوسيع مجاالت الّنفوذ ليس يف رشق آسيا، 
وإّنميا يف إفريقيا والرشق األوسيط أيًضا، 
هو الّتهديد االسيرتاتيجّي املُتزايد للواليات 
املتحدة، وإذا كان رئيس كوريا الشيمالّية 
بات ُيشّكل معضلة وتحدًِّيا صعًبا لرتامب 
وإدارته فكيف سيكون الحال مع الرئيس 

الصينُي الّطموح يش جني بينغ؟
روسييا بوتيني غيري اّتحياد سيوفييتّي 
غورباتشيوف الّضعيف املهيزوم الرّاكع 
أميام أمرييكا والغيرب ُعموًميا، ولهذا 
ال نعتقيد بيأّن سيباق الّتسيلُّح يف حال 
اشيِتعال فتيل حربه، لن ُيؤّدي إىل انِهيار 
روسيا الجديدة املُتعاِفية التي استوعبت 
وتعلّمت ِمين أخطاء سيابقتها، وباتت 
أكثير شيباًبا وُعنفواًنيا وإّنميا الواليات 
ًة إذا  املتحيدة األمريكّيية الكهلية، خاصَّ
فاز الرئيس ترامب بواليية ثانية.. والُله 

أعلم.

          حيدر حسين سويري

َك  لنيا ميع الفييل حكايتيان: )أَلَْم َتيَر َكْييَف َفَعيَل َربُّ
ِبأَْصَحياِب الِْفيِل )1( أَلَْم َيْجَعيْل َكْيَدُهْم يِف َتْضلِيٍل )2( 
ن  َوأَْرَسيَل َعلَْيِهْم َطرْياً أََباِبيَل )3( َترِْميِهيم ِبِحَجاَرٍة مِّ
أُْكيوٍل )5(}سيورة  يٍل )4( َفَجَعلَُهيْم َكَعْصيٍف مَّ ِسيجِّ
الفييل{(، تحكي السيورة حكايتنا االوىل ميع “أبرهة 
الحبيش” وأما حكايتنا الثانية فهي معركة القادسيية 
ميع الساسيانيني، حيَث فقئ املسيلمون عيني الفيل 
وطرحوه أرضاً؛ أما األسيد فلنا معيُه حكايتان أيضاً، 
فياالوىل هي ما أرختيُه حضارة بابل، وميازال تمثالها 
شياهداً عىل الحدث، فهل نفقئ عني األسد يف حكايتنا 

الثانية؟
قاعدة عني االسد )قاعدة القادسية سابقا( ثاني أكرب 
القواعد الجوية يف العراق بعد قاعدة بلد الجوية، وهي 
مقر قيادة الفرقة السيابعة يف الجيش العراقي تقع يف 
ناحية البغدادي، محافظة األنبار قرب نهر الفرات، بدأ 
ببنائها عام 1980 وأكتمل عام 1987 بواسطة إئتالف 
ضيم مجموعة من الرشكات اليوغسيالفية تتسيع لي 
5000 عسكري مع املباني العسكرية الالزمة إليوائهم 
مثيل املالجيىء، املخيازن املحصنة، ثكنات عسيكرية 
ومالجيىء محصنة للطائيرات، باإلضافية إىل املرافق 
الخدميية مثيل املسيابح األوملبية املفتوحية واملغلقة، 
مالعب كرة قدم، سيينما، مسيجد، مدرسية إبتدائية 

وثانوية، مكتبة، مستشفى وعيادة طبية.

خالل فيرتة الحيرب العراقيية اإليرانيية آوت القاعدة 
املييغ-25 اس،  املييغ- 21 اس و  ثيالث أرساب مين 
وكبقيية القواعد الجوية العراقيية تعرضت إىل غارات 
جويية مكثفة خالل حرب الخليج بإسيتخدام القنابل 
املوجهة بالليزر. أحتلتها القوات األمريكية عام 2003 
وأسيتخدمتها كقاعيدة جويية ومركيز رئيييس لنقل 
القوات واملؤن طوال فيرتة الوجود األمريكي يف العراق 
حتى شهر كانون األول -ديسمرب 2011 حني تسلمتها 

القوات العراقية بصورة نهائية.
بدًء من نهاية عام 2014 ، كان هناك أكثر من 300 من 
أفراد الجيش األمريكي يف عني األسيد. دورها األسايس 
تدريب القوات العراقية عىل محاربة داعش حيث تبعد 
القاعيدة بضيع كيلومرتات عن ناحيية البغدادية التي 

سيطر عليها داعش يف اوائل العام 2015.
رّصَح الرئييس األمريكيي ترامب وبيكل وقاحة وتحٍد 
أن قاعدة عني األسيد قاعيدة أمريكية ثابتة، ليس ذلك 
فقط بل أن وجودها بسبب مشاكلِه مع الجارة إيران! 
ح الساسية العراقييون ضد هيذا الكالم  باملقابيل رصَّ
وأبيدو إمتعاضهيم منُه، لكين هل يكفيي األمتعاض 
والشجب واإلسيتنكار؟ ماذا سيفعل الساسة وترامب 
جاٌد بكالمِه؟ ماذا لو أن الطرق الدبلوماسيية لم تأتي 

أُكلها مع سياسة ترامب وتوجهاته؟
بقي شئ…

إذا كنتم عرباً ومسلمني حقاً فعليكم بفقئ عني األسد، 
وإال فسيأكلكم األسد رويداً رويداً.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
املتح�دة  الوالي�ات  يف  كان  1894م  الع�ام  يف   .25

األمريكية 4 سيارات فقط.
26.أي قطعة ورق مربعة الشكل ال يمكن أن تطوى 
عىل نفسها أكثر من 8 مرات، مهما كانت مساحتها 

كبرية. 
27. أكثر من 2500 ش�خص أع�ر يلقون حتفهم 
س�نوياً بس�بب ح�وادث يتعرض�ون له�ا يف أثن�اء 
اس�تخدام آالت أو األجه�زة املصمم�ة أساس�اً مل�ن 

يستخدمون أيديهم اليمنى.
28.حجم الش�مس ي�وازي 330330 م�رة مقارنة 

بحجم األرض.
29. الرقم القيايس الذي حققته دجاجة يف االستمرار 

يف الطريان حتى اآلن هو 13 ثانية فقط.
30. الكريس الكهربائي الذي ُيستخدم يف اإلعدام هو 

من اخرتاع طبيب أسنان..
31. وضعية عيني الحمار يف رأسه تسمح له برؤية 

حوافره األربعة بشكل دائم يف آن واحد.

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهنياً: س�ارع إىل تلطي�ف األجواء يف الي�وم األول، واحذر 
الرتاج�ع يف العالقات املهنية، وك�ن حريًصا عىل كل كلمة 

أو موقف تتخذه. 
عاطفياً: تحاول كل ما يف وسعك وتختار الكلمات املناسبة 

يف حوارك مع الرشيك، السبب هو زالت لسانك املتكررة.

مهنياً: تتلقى اش�ارة مهمة وتبدأ بتنفيذ خطة او مرشوع 
معني وتدرك اهمية اتخاذ قرار فتشعر بالرغبة بالتواصل 

والخروج من حالة الركود 
عاطفي�اً: ش�خصيتك قوية لك�ن بالرغم م�ن ذلك تكون 

ضعيفاً مع رشيك حياتك، ألنك ال تحب أن تراه حزيًنا

مهنياً: تكتشف اليوم خيوط مؤامرة تحاك ضدك يف العمل، 
عثورك عىل هذه الخيوط يمكنك من حماية نفسك بشكل 
أك�ر. عاطفي�اً: الحب بالنس�بة إليك يمثل ش�يًئا غامًضا 
ج�ًدا ومن الصع�ب التعامل مع�ه، إذا ظلل�ت تفكر بهذه 

الطريقة 

مهني�اً: ترتف�ع املعنويات مع وج�ود القم�ر يف برجك ما 
يجع�ل انطالقة العام رسيعة ونش�يطة تك�ون الحظوظ 
قوي�ة والنتائج حاس�مة.عاطفياً: تغضب بس�بب وضع 
تفقد الس�يطرة عليه، فال ترم نفسك يف متاهات مجهولة 

النتيجة ال تعرف كيف تخرج منها.

مهني�اً: تك�ون جدي�اً يف معالجت�ك األم�ور، وينتابك نوع 
م�ن التش�نج، ما يدفع�ك إىل الحذر من الج�دال ومخالفة 
القوان�ني. عاطفي�اً: أنت ع�ىل موعد مع سلس�لة أحداث 
إيجابي�ة، وتكون محاط�اً بأجواء رومانس�ية تخفف من 

همومك العملية وتنقلك إىل عالم من األحالم الوردية.

مهنياً: ال تكن مترعاً يف القرارات املصريية، ومن األفضل 
الرتوي يف مسائل دقيقة وشائكة قد تنعكس سلباً عليك.

عاطفي�اً: إي�اك أن تستس�لم أمام ضغ�وط الرشيك، فهو 
يحاول دفعك إىل الخضوع له وتنفيذ مطالبه بغية وضعك 

أمام األمر الواقع لفرض سيطرته عليك.

 مهنياً: تعالج أمراً مهنياً طارئاً يف بداية الشهر ربما يحدد 
نجاحك املهني يف املس�تقبل ثم تدخ�ل يف فرتة من األعمال 
املهمة واملنس�جمة م�ع طموحك.عاطفي�اً: تواجه بعض 
الصعوبات والتحديات يف عالقتك مع الحبيب، ولكن فهمك 

الصحيح لقوانني الحياة وصرك

مهنياً: قد تنش�غل بعمل يف اليوم األول، وتضع مخططات 
وتوج�ه اآلخرين، فتقود فريق�اً أو تبارش بمواجهة بعض 
املعنيني بقضي�ة. عاطفياً: تمر ببع�ض الخيبة والرتاجع 
عن عالقة عاطفية جديدة ضللتك أو اعتقدت أنها األفضل 

لك، فتصدمك الوقائع.

مهنياً: تهت�م بأعمال كثرية عىل الرغم م�ن أنك تقبل عىل 
ع�ام جدي�د، إال أن اتصاالت�ك تب�دو صاخبة، لك�ن حذار 
بعض التوتر.عاطفياً: تتاح لك فرص رومانسية حاول أال 
تتجاهلها، وتعرف عالقتك الغرامية مناخاً س�عيداً وجيداً 

هذا اليوم.

مهني�اً: الثقل الكب�ري امللقى عىل عاتق�ك يف العمل يجعلك 
غري قادر عىل األداء بشكل مثايل، عليك أن تتخلص منه إذا 

أردت أن تبدأ يومك بشكل طبيعي كاآلخرين.
عاطفياً: : ال تبدأ بإفساد ما عملت سنوات طويلة من أجل 

تأسيسه، العالقة التي تخوضها يف مرحلة الخطر الكبري

مهني�اً: ك�ن متأنياً وال تصدق كل ما تس�مع أو تقرأ، فقد 
يكون مصدر أخب�ارك مخطئاً أومغرضاً، وكن مرتوياً كي 

ال تعرّض نجاحك للخطر.
عاطفياً: تعيش مشاعر عميقة وأجواء رومانسية ساحرة 

ويلعب الحبيب دوراً هاماً يف نجاح عالقتكما العاطفية.

 مهني�اً: ال ت�زال االجواء يف تحس�ن مس�تمر مدعوما من 
القم�ر م�ن ب�رج العق�رب الصديق ال�ذي يش�جعك عىل 
االنفت�اح وتبادل الخ�رات. عاطفياً: الخط�أ الذي أدى إىل 
فق�دان رشيكك ل�م يكن خطأك يف الواق�ع، عليك أن تريح 

ضمريك من هذه الناحية ألنه ال ذنب لك يف الحقيقة.

احلوتالعذراء

أكواد خبيثة تصل لبيانات مستخدمي تويرت
األمن والحماية املحوس�بة برمجيات خبيثة 
تتلق�ى تعليم�ات من أك�واد مدمج�ة داخل 
الصور الس�اخرة )Memes( لتوجيهها نحو 
جم�ع معلوم�ات معينة حول املس�تخدمني 

وأجهزتهم.
من أك�واد مدمج�ة داخل الصور الس�اخرة 
)Memes( لتوجيهها نح�و جمع معلومات 

معينة حول املستخدمني وأجهزتهم.

الياباني�ة   Trend Micro رشك�ة  وقال�ت 
املختص�ة يف مجال الحماية م�ن االخرتاقات 
ومكافح�ة الرمجي�ات الض�ارة أن عملي�ة 
التوجيه والتحكم بهذه األكواد تتم بواسطة 
حس�اب ع�ىل تويرت، حي�ث وج�د الباحثون 
تغريدتني تحويان عىل صور ساخرة تتضمن 
أكواد مخفية بغ�رض االخرتاق حيث تتوزع 
عملي�ة جمع املعلومات إىل ع�دة مهام منها 

ما يتضمن أوامر برمجية ألخد لقطة شاشة 
للحاس�وب املُهاج�م، وأوامر أخ�رى ملعرفة 
ماهية التطبيقات والعملي�ات التي يجريها 
املس�تخدم وغريها لرقة امل�واد املحفوظة 
لديه وأكواد إضافية للوصول ألسماء ملفات 
معينة، بحيث يتم ارسال تلك امللعومات لسلة 
لحفظ البيانات يف موقع تم تزويد الرمجيات 

املتسللة بعنوانه بطريقة منفصلة.

فروق أيفون وجوجل وهواوي
 ،XS ش�هد العام الجاري طرح ج�واالت أيفون 
وهواوي Pro 20 Mate، وجوجل بكس�ل3، ويف 
ظ�ل التق�ارب الكبري بني كثري م�ن خصائصها 
يج�د املس�تهلك حرية ح�ني يق�رر رشاء هاتف 

جديد.
نرش موقع CNET مقارنة بني الجواالت الثالثة، 

وفيما ييل رشح بأهم خصائص كل منها:
الشاشة:

أيفون XS: شاش�ة Retina OLED 5.8 بوصة 

2436 × 1125 بكسل.
جوجل بكسل3: شاشة 5.5 بوصة OLED مرنة 

2280 × 1080 بكسل.
ه�واوي Pro 20 Mate: شاش�ة 6.39 بوص�ة 

3120 × 1440 بكسل.
 املعالج:

أيفون: معالج أبل A12 بيونك.
 845 Qualcomm Snapdragpnبكسل3: معالج

.)Octa core(

.980 Kirin هواوي: معالج
 سعة التخزين:

ايفون: 64 و 256 و512 جيجا بايت.
بكسل3: 64 و 128 جيجا.

هواوي: 128 جيجا.
:RAM الذاكرة العشوائية 

ايفون: 4 جيجا بايت.
بكسل3: 4 جيجا.

هواوي: 6 و8 جيجا.

االكتئاب والقلق مرضان بالصحة
يش�مل الفح�ص البدني الس�نوي عادة، 
قي�اس ال�وزن، وأس�ئلة يف الع�ادات غري 
الّصحي�ة، مث�ل التدخ�ني. ولكّن دراس�ة 
جدي�دة يف جامع�ة كاليفورني�ا يف س�ان 
فرنسيسكو، تشري إىل أّن مقدمي الرّعاية 
الّصحي�ة ق�د يتغاضون عن س�ؤال مهم: 
ه�ل أن�ت مكتئب أو قل�ق؟ وذك�ر موقع 
»س�اينس دييل« املعني بشؤون العلم، أّن 
البحث الجديد أظه�ر أّن القلق واالكتئاب 
ربما يكونان من العوامل األساس�ية التي 
تنذر بح�االت متباينة، مثل أمراض القلب 

وارتف�اع ضغط ال�ّدم والته�اب املفاصل 
والصداع وآالم الظهر واضطرابات املعدة، 
كم�ا أّن لهم�ا تأثريات مش�ابهة كعوامل 
خطر ع�ىل امل�دى الطويل، مث�ل التدخني 
البيان�ات  الدراس�ة  والّسمنة.وش�ملت 
الّصحي�ة ألكث�ر من 15 ألف ش�خص من 
كبار السن، عىل مدى أربع سنوات. وكان 
16 يف املائ�ة من هؤالء )2225 ش�خصاً( 
يعانون من مس�تويات عالي�ة من القلق 
واالكتئاب، و31 يف املائة )4737 شخصاً( 
يعانون م�ن البدانة، و14 يف املائة )2125 

ش�خصاً( كان�وا مدخنني حالي�ني، وفقاً 
للدراس�ة الت�ي ن�رشت يف دوري�ة »هيلث 
)كان�ون  ديس�مر   17 يف  س�يكولوجي« 
األول( الجاري.وخلص�ت الدراس�ة إىل أّن 
هؤالء الذين يعانون من مس�تويات عالية 
م�ن القل�ق واالكتئ�اب، يرتف�ع احتمال 
إصابته�م بأم�راض القلب بنس�بة 65 يف 
املائ�ة، ويزيد احتمال إصابتهم بالس�كتة 
الدماغي�ة بنس�بة 64 يف املائ�ة، كما أّنهم 
معرض�ون لإلصابة بارتف�اع ضغط الّدم 

بشكل يزيد بنسبة 50 يف املائة.

المتاهات

سودوكو

يقفز من الطابق الرابع هربًا من الرشطة
تفادي�اً للوق�وع يف قبضة الرشطة، أقدم ش�اب س�وري 
ع�ىل القفز م�ن الطابق الراب�ع يف منزل بمدين�ة اليبزيغ 
األملاني�ة. ولم يتوق�ف عند هذا الحد ب�ل الذ أيضاً بالفرار 
من املستش�فى رغم حاجته لتلقي العالج. فما هي قصة 

هذا الشاب؟
ذك�ر موقع صحيف�ة »بيلد« أن ش�اباً س�ورياً يف مدينة 
اليبزي�غ، يف رشق أملانيا، قف�ز من رشفة عىل ارتفاع أكثر 
من 12 مرتاً )الطابق الرابع( من أجل الفرار من الرشطة، 
وأردف املوق�ع األملاني أن الش�اب هرب يف وقت الحق من 

املستشفى، حيث كان يتلقى العالج هناك.
وأشار موقع »tag24« إىل أن الرشطة انتقلت يوم األربعاء 
)12 ديس�مر/ كان�ون األول 2018( إىل من�زل يف مدينة 
اليبزي�غ، بهدف التحقي�ق يف حادثة رسق�ة تعرضت لها 
ام�رأة )61 عاماً( قبل ثالثة أس�ابيع، وأضاف أن الفاعل 

انتزع بقوة حقيبة يد املرأة، التي أصيبت بجروح.
وتاب�ع املوق�ع األملان�ي أن الرشط�ة، كان بحوزتها قرار 

قضائ�ي لتفتي�ش من�زل أح�د املش�تبه به�م. إذ وجدت 
الرشط�ة س�وريني )18 ,23 عاماً( يف املن�زل، وأضاف أن 

املرتجم وضح لهما اإلجراء الذي تقوم به الرشطة.
وأف�اد موقع »راديو ليبزي�غ« أن عنارص الرشطة، عثروا 

أثن�اء تفتيش املنزل ع�ىل مروقات من عملية الس�طو 
س�ابقة الذكر، فضالً عن حقيبتي يد من عمليتي س�طو 
أخري�ني، وتابع املوقع األملان�ي أن الرقة األوىل تعرضت 
له�ا امرأة )35 عاماً( كانت يف طريقها للعمل. أما الثانية 
فكان�ت ضحيته�ا ام�رأة )32 عام�اً( يف )13 نوفم�ر/ 

ترشين الثاني 2018(.
ونق�ل موقع »بيلد« عن املتحدثة باس�م الرشطة كاثرينا 
جيري، قولها إنه بعد مواجهة الش�ابني باملروقات ذهب 
الشاب األصغر سنا، تحت ذريعة ما إىل الرشفة وقفز من 

الطابق الرابع ثم الذ بالفرار.
وأوض�ح موق�ع الصحيفة األملانية واس�عة االنتش�ار أن 
الرشطة، بحثت عن الش�اب ولم تس�تطيع العثور عليه، 
بيد أنها أبلغت املنش�آت الطبية واملستش�فيات يف مدينة 
اليبزيغ عن احتمال ظهور شاب سوري مصاب، وأضاف 
أن الش�اب ذه�ب بالفعل إىل املستش�فى، م�ن أجل تلقي 

العالج، ووقع يف شباك الرشطة.

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املكونات: 
5 كوب طحني ابيض

1 بيضة
ملعقة ملح

0.25 كوب زيت زيتون
ملعقة خمرية

ملعقة بايكينغ باودر
ملعقتني حليب بودرة

ماء فاتر للعجن
الحشوة حسب الرغبة

الخطوات: 
تخل�ط املقادي�ر الجافة عىل حدى واملقادير الس�ائلة ثم 

تعجن معا
ت�رتك العجينة لتتخمر جيدا ثم تش�كل وتحىش حس�ب 

الرغبة
ممكن استخدامها للبيتزا

ألف صحة 

معجنات متنوعة
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مدرب أمانة بغداد يكشف قلقه 
قبل مباراة الساموة

              المستقبل العراقي/ متابعة

يرى عصام حمد مدرب أمان�ة بغداد أن فريقه بحاجة 
لتحقيق الفوز اليوم أمام الس�ماوة ع�ى ملعب األخري 

ضمن منافسات الجولة ال�16 من الدوري العراقي.
وق�ال حم�د يف ترصي�ح صحف�ي ان »الفري�ق بأمس 
الحاجة إىل النقاط الثالث حيث إن الفوز س�يعيد الثقة 

للفريق ويبعدنا عن مؤخرة الرتتيب«.
وأضاف: »أمانة بغداد يلعب كرة مميزة لكن النتائج لم 
تكن بمس�توى الطموح وهذا ما خل�ق إحباًطا معنوًيا 

لالعبني علينا أن نخرج منه بالفوز يف مباراة الغد«.

وأكمل: »اإلصابات وعدم جاهزية املحرتفني الجدد أثرت 
علين�ا يف الجولتني املاضيتني ونأمل أن نعوض يف مباراة 
الس�ماوة ونخطف النقاط الثالث التي س�تدفع الفريق 

لألمام عدة مراكز«.
وأردف قائ�ال: »الفريق وصل اليوم إىل مدينة الس�ماوة 
بصفوف مكتملة ما يقلقنا فقط أرضية امللعب السيئة، 
وفريقن�ا اعت�اد اللع�ب الجماع�ي والك�رات القصرية 

وبالتايل األرضية سرتهقنا لتحقيق هدفنا«.
يش�ار إىل أن أمانة بغداد يحتل املركز قبل األخري برصيد 
11 نقط�ة فيم�ا يحتل الس�ماوة املركز الس�ابع عرش 

برصيد 12 نقطة.

سوالري يتساوى مع زيدان 
يف ريال مدريد

السعودية تدرس حتويل »هديتها« للعراق إىل مدينة رياضية

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�فت تقارير صحفية إس�بانية أن س�انتياجو سوالري 
املدي�ر الفني لري�ال مدريد تس�اوى مع زين الدي�ن زيدان 

مدرب امللكي األسبق يف بداية عهده مع الفريق.
وق�اد س�والري فريق�ه ري�ال مدري�د لتحقيق الف�وز عى 
أتلتيك�و مدري�د يف مب�اراة الديربي بنتيج�ة 3-1 يف الجولة 
23 م�ن الليجا.ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو فإنه بعد 
م�رور 25 مباراة عى تواجد س�والري كمدي�ر فني للريال، 
أصبح�ت أرقامه مش�ابهة ملا وصل إلي�ه الفرنيس زيدان يف 
نف�س عدد املباريات.وتابعت الصحيف�ة أن بدايات الثنائي 
متش�ابهة، حيث أن كال منهما قد ت�م تصعيده من تدريب 

فريق الكاستيا إىل الفريق األول، فزيدان قاد ريال مدريد بعد 
رحيل رافائيل بينيتيز بسبب النتائج السيئة وسوالري توىل 
املهمة بعد رحيل جولني لوبيتيجي.وأضافت أن زيدان حقق 
يف أول 25 مب�اراة مع ري�ال مدريد 20 فوز، وتعادل يف ثالث 
مباري�ات وخرس مبارات�ني عى الرغم من عدم اس�تكماله 
بطول�ة كأس مل�ك إس�بانيا مثل س�والري بس�بب إقصاء 
الفريق بعد مش�اركة دينيس تشريش�يف أمام قادش قبل 
وصوله يف موسم2015-2016 .واختتمت أن سوالري لديه 
نف�س أرقام امل�درب الفرنيس، ولكن يف أوىل مواس�م زيدان 
كان�ت النهاي�ة لصالح برش�لونة محليا بالف�وز ببطولتي 
ال�دوري والكأس ونجح ريال مدريد يف الحصول عى بطولة 

دوري أبطال أوروبا.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أكد رئي�س اللجنة املرشفة ع�ى مرشوع بناء 
امللع�ب الري�ايض »املُهدى« من الس�عودية إىل 
الع�راق، عبد الرحمن حم�د، أن اللجنة تدرس 

تحويل امللعب إىل مدينة رياضية متكاملة.
وق�ال الحم�د يف مؤتمر صحفي مش�رتك مع 
وزير الش�باب والرياضة العراقي أحمد رياض 

والسفري الس�عودي عبد العزيز الشمري، ُعقد 
يف بغداد وحرضته السومرية نيوز إن »اللجنة 
املرشف�ة عى امللع�ب ب�دأت أوىل خطواتها مع 
الجان�ب العراق�ي من أجل بن�اء ملعب كهدية 
م�ن )امللك الس�عودي( إىل الش�باب العراقي يف 

العاصمة بغداد«.
وأوض�ح الحمد، أن »وزير الش�باب والرياضة 
العراقي أحم�د رياض، قدم مقرتحاً إىل اللجنة 

امللعب  إىل مدين�ة رياضية من أجل تغي�ري 
متكامل�ة، وبالت�ايل ف�إن الجان�ب الس�عودي 
س�يدرس األمر وس�تتوضح الكثري من األمور 

خالل الفرتة املقبلة«.
وع�ن اختي�ار موق�ع امللع�ب، أكد الحم�د، أن 
»املوقع سيتم اختياره بالتنسيق بني الجانبني 
العراقي والسعودي، حيث من املؤمل أن يبرص 

املرشوع النور بارسع وقت ممكن«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اس�تفز اإلسباني سريجيو راموس، مدافع ريال مدريد، فريق أتلتيكو مدريد، عقب فوز 
امللك�ي بالديربي بنتيجة 3-1، أمس الس�بت، ضمن منافس�ات الجولة ال�23 

من الليجا.
وأب�دى رام�وس من خالل حس�ابه بش�بكة »إنس�تجرام«، 
إعجاب�ه بص�ورة متداولة ل�ه، وهو يحمل طف�ال رضيًعا 

اسُتبدل وجهه بشعار أتلتيكو مدريد.
وكان رام�وس ق�د أحرز اله�دف الثاني لري�ال مدريد يف 

مباراة الديربي، باألمس، عن طريق ركلة جزاء. 
الديرب�ي،  يف  االنتص�ار  عق�ب  مدري�د  ري�ال  أن  يذك�ر 
رف�ع رصي�ده إىل 45 نقط�ة، يف املرك�ز الثان�ي بالدوري 

اإلسباني.

     المستقبل العراقي/ وكاالت

أفاد موقع »le10sport« بقرب 
مغادرة الالعب الربازييل نيمار 
دا سيلفا فريق باريس سان 
جريمان، مشرياً إىل أن نيمار 
ال يس�تبعد خوض مغامرة 

يف الدوري االنكليزي.
أي�ام  أن  املوق�ع،  وذك�ر 
نيم�ار يف س�ان جريم�ان 
واملريكاتو  مع�دودة،  باتت 
الصيف�ي املقب�ل س�يكون 
حاس�ًما يف تحديد مس�تقبل 

أغى العب يف العالم.
حال�ة  يف  أن�ه  أن�ه،  وأض�اف 
مغ�ادرة نيمار لس�ان جريمان، 
فإنه قد يس�لك طريًقا آخر بعيًدا 
عن الليج�ا، باالنتق�ال إىل الدوري 
املمتاز، بحس�ب موقع  اإلنجلي�زي 
م�ن  انتق�ل  نيم�ار  »ك�ورة«.وكان 
برش�لونة إىل باريس س�ان جريمان يف 
صيف 2017 مقاب�ل 222 مليون يورو، 
قيم�ة ال�رشط الجزائ�ي يف عق�ده م�ع 

البارسا.

راموس يستفز أتلتيكو مدريد 
بطفل رضيع

موقع فرنيس: أيام 
نيامر يف سان جريمان 

باتت معدودة

          المستقبل العراقي / وكاالت

أكد اإلس�باني رافائيل نادال، املصنف الثاني 
عاملًي�ا، أنه هدفه الحايل يتمثل يف املش�اركة 
بكأس ديفيز وأوملبياد طوكيو 2020.وقال 
نادال حس�بما نقل�ت صحيف�ة »ماركا« 
اإلس�بانية: »هديف هو املشاركة يف كأس 
ديفيز بش�كله الجديد ومنحه الفرصة 
للنجاح، كن�ت أحب الش�كل القديم 
للبطول�ة، إال أن أوقاته�ا ل�م تكن 
مناسبة، ولم يكن أفضل الالعبني 
يف العال�م يش�اركون بانتظ�ام، 
وهذا أمر سيئ، وبالتايل كان من 

الرضوري التغيري«.وأضاف: »سيشارك يف البطولة 
من يرغب يف التواجد، ال أعرف بالتحديد من يرغب 
يف اللعب، األم�ر املؤكد أن الالعبني أصحاب الخربة 
روجر فيدرر ونوف�اك ديوكوفيتش وأندي موراي، 
يملك�ون فك�رة ع�ن وق�ت البطولة«.وتابع: »ال 
ي�زال هن�اك 7 أو 8 أش�هر عى انط�الق البطولة، 
وربم�ا تح�دث أم�ور يف تل�ك الف�رتة ويتخ�ذون 
ق�رارت مختلفة«.وع�ن املش�اركة يف األوملبي�اد، 
قال اإلسباني: »لم أش�ارك يف أوملبياد لندن بسبب 
معانات�ي م�ن إصاب�ة يف الركب�ة حينه�ا، ولكني 
اس�تمتعت كثريًا باملشاركة يف أوملبياد بكني وريو، 
وأع�رف جي�ًدا أن املنافس�ات يف طوكيو س�تكون 

استثنائية، وبالتايل سأحاول التواجد هناك«.

نادال يتطلع للمشاركة يف كأس ديفيز 
وأوملبياد طوكيو

          المستقبل العراقي / متابعة
 

تعاق�د برش�لونة اإلس�باني، مع العب 
مغرب�ي ش�اب، م�ن ري�ال ماي�وركا، 
حيث س�ينضم يف الصي�ف املقبل إىل »ال 
ماسيا«.وذكرت صحيفة »سبورت« أن 
البلوجران�ا تعاق�د بالفعل م�ع املغربي 
ش�ادي ري�اض، الع�ب ريال ماي�وركا، 
حي�ث نج�ح يف الف�وز بالصفق�ة رغم 
اهتم�ام أكث�ر من ن�اد بالحص�ول عى 
فياريال.وأش�ارت  وأبرزه�ا  خدمات�ه 
الصحيف�ة النضم�ام الش�اب املغرب�ي 

ب«  »جوفيني�ل  فري�ق  صف�وف  إىل 
تح�ت 18 عام�ا بربش�لونة، اعتب�ارا 

م�ن الصيف املقب�ل، بعدم�ا خطف 
األنظار باألشهر املاضية مع فريق 

الشباب بمايوركا. ويتمتع رياض 
بإمكانيات فنية كبرية من حيث 
التعام�ل م�ع الك�رة والتمركز 

الجيد يف خط الهجوم، وهو ما 
دفع النادي الكتالوني للتعاقد 
معه، وسط قناعة بإمكانية 
م�ع  للمش�اركة  تصعي�ده 

الفريق الرديف قريبا.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أث�ار الويل�زي جاريث بيل، نجم ري�ال مدريد، الكثري من الجدل عق�ب احتفاله ضد 
أتلتيكو يف مباراة الديربي.وكان بيل أحرز الهدف الثالث للمرينجي ضد أتلتيكو، أمس 
السبت، يف املباراة التي أقيمت عى ملعب واندا مرتوبوليتانو ضمن منافسات الجولة 
ال�23 من الليجا، وانتهت بفوز الريال 3-1.وذكرت صحيفة »ماركا« اإلسبانية، أن 
حركة ذراعي بيل أثناء االحتف�ال بالهدف كانت غريبة، واعتربتها جماهري أتلتيكو 
مدريد استفزازية.وأش�ارت إىل أنه رغم عدم وضوح طريقة احتفال النجم الويلزي، 

إال أن ه�ذه الحرك�ة يمكن اعتبارها مس�يئة يف إس�بانيا.وأوضحت تقارير صحفية 
أخرى أنه يف حالة إجراء تحقيق حول احتفال بيل وثبوت أن حركة ذراعيه غري أخالقية، 

فقد يواجه الالعب عقوبة اإليقاف يف الليجا ملدة تصل إىل 10 مباريات.

بيل مهدد باإليقاف »10« مباريات

برشلونة يتعاقد مع جوهرة مغربية

             بغداد/ المستقبل العراقي

يغي�ب األوروجواياني إدينس�ون كافاني، 
العب باريس س�ان جريمان، عن مباراتي 
الذهاب واإلياب أمام مانشسرت يونايتد يف 

ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وذكرت إذاعة »rmc« الفرنس�ية، أن وفًقا 
للمحيط�ني بكافاني، ف�إن الالعب يعاني 
م�ن تمزق يف الفخذ األيمن، س�يمنعه من 
مواجهة الش�ياطني الحمر، الثالثاء املقبل 

عى ملعب أولد ترافورد.وأش�ارت اإلذاعة 
الفرنس�ية إىل أن التش�اؤم يس�يطر ع�ى 
املحيطني بكافاني بس�بب شدة اإلصابة، 
حي�ث يتوقع�ون ع�دم ق�درة الالعب عى 
التع�ايف قبل مباراة اإلي�اب يوم 6 مارس/
آذار املقبل.وكان املهاج�م األوروجواياني 
تعرض لهذه اإلصابة خالل مباراة بوردو، 
أم�س الس�بت، ضمن منافس�ات الدوري 
الفرن�يس، والت�ي أج�ربت م�درب الفريق 
توماس توخيل عى استبداله بعد مرور 46 

دقيقة من اللقاء. من جانبه أكد توماس 
توخي�ل مدرب باريس س�ان جريمان أن 
كافاني بات�ت فرصه ضعيفة للغاية يف 

املش�اركة بلقاء مانشسرت 
يونايتد.

كافاين يزيد أوجاع سان جريمان قبل موقعة 
             بغداد/ المستقبل العراقيمانشسرت يونايتد

 
احم�د  والرياض�ة  الش�باب  وزي�ر  اك�د 
االوملبي�ة  اللجن�ة  ان  الس�بت،  ري�اض، 
العراقية تتحمل مس�ؤولية ما س�تؤول 
اليه الرياضة العراقي�ة، مبيناً أن الوضع 
القانوني للمكتب التنفيذي للجنة االوملبية 
الوطني�ة العراقية يعد غ�ري رشعي عى وفق 
قوانني الدولة.وقال العبيدي عطفاً عى اإلجتماع 
التش�اوري ال�ذي تم عق�ده اليوم وض�م كل من 
االمني الع�ام ل مجلس ال�وزراء، مهدي العالق، 

ووزي�ر الش�باب والرياض�ة، احمد ري�اض، ووزير 
التعلي�م الع�ايل ق�ي الس�هيل، والخب�ري الريايض، 
باس�ل عبداملهدي، فضالً عن رئي�س اللجنة االوملبية 
رعد حم�ودي والنائب الثاني لرئيس اللجنة االوملبية 
ف�الح حس�ن، بحس�ب بي�ان لل�وزارة، إن »الوضع 
القانوني للمكت�ب التنفيذي للجنة االوملبية الوطنية 
العراقي�ة يعد غ�ري رشعي عى وفق قوان�ني الدولة، 
وعلي�ه يتوج�ب تش�كيل هيئ�ة مؤقت�ة إلدارة ملف 
االوملبي�ة اىل حني إق�رار قان�ون اللجن�ة االوملبية يف 
مجلس النواب«.واضاف ان »إرصار املكتب التنفيذي 
عى إجراء االنتخابات يعد مخالفة رصيحة لقوانني 

الدول�ة، ويتحم�ل القض�اء مس�ؤولية الدف�اع عن 
قراراته ال س�يما وان العراق بلد يحرتم مبدأ الفصل 
بني الس�لطات، وع�ى الهيئ�ة العامة أيض�اً إحرتام 
الدولة وقوانينها كونها صاحبة الدعم بكل اشكاله، 
لذا يتطلب م�ن املكتب التنفيذي إرج�اء االنتخابات 
والجلوس اىل طاولة الحوار بغية اقرار قانون اللجنة 
االوملبية واخذ الغطاء القانوني، ال س�يما ان اللجنة 
األوملبية الدولية التي نحرتم قوانينها، تؤكد عى عدم 
التدخل بالشأن الداخيل للبلدان املنضوية تحت لوائه« 
وب�ني انه »خالف ذلك فإن املكت�ب التنفيذي يتحمل 

مسؤولية ما ستؤول إليه الرياضة العراقية«.

وزير الشباب حيمل املكتب التنفيذي لالوملبية مسؤولية ما ستؤول اليه الرياضة العراقية

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ظهر الدويل املرصي محمد صالح، نجم ليفربول، بش�كل جديد بعد 
الفوز عى بورنموث بنتيجة 3-0، أمس الس�بت، ضمن منافسات 

الجولة ال�26 من الربيميريليج.
ون�رش ص�الح ص�ورة ع�ى حس�ابه الرس�مي بموق�ع التواصل 
االجتماعي »فيس�بوك«، وظهر خاللها ب�دون اللحية، التي 

اشتهر بها يف املالعب اإلنجليزية.
وكان صالح نجح يف إحراز الهدف الثالث للريدز يف شباك بورنموث، 
عق�ب صيامه عن التهدي�ف يف آخر مباراتني، وإه�داره ألكثر من 

فرصة يف مباراة األمس.
يذك�ر أن النجم امل�رصي يحتل ص�دارة ه�دايف الربيميريليج ب�17 
هدًف�ا، متفوًق�ا عى الجابون�ي بيري إيمريي�ك أوباميان�ج مهاجم 

آرسنال، صاحب املركز الثاني برصيد 15 هدًفا.

صالح يظهر بشكل جديد بعد إسقاط بورنموث
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

عيد القضاء العراقي شجون الكتابة يف دائرة 
القاضي عبد الستار بيرقدار يسرى وجيه السعيد

يحمل احتفال القض�اة بعيدهم دالالت موضوعية 
عدي�دة؛ أولها: أنه يع�د عيدا للعراق كل�ه، وفرحة 
عارم�ة أضاءت س�احات املحاكم يف رب�وع العراق 
جميعها، الس�يما وقد ش�اركهم عيدهم وفرحتهم 
زم�اء لهم من دول العالم، وه�ي داللة مهمة عىل 
اس�تقال القضاء وعىل دور مجلس القضاء األعىل 
يف ترس�يخ هذا املبدأ وإدارة شؤون رجال القضاء، 
والذود عن اس�تقال القضاء والقضاة ، كما ُينقل 
ع�ن األديب الفرن�ي بلزاك قوُله: لي�س يف الوجود 
م�ن قوة برشية َملِكاً كان أو رئيس وزراء أو وزيرًا 
يمكن أن تجور عىل سلطة القايض.. القايض الذي 

ال يحكمه يشء إال ضمريه والقانون.
كان�ت كلم�ات رئي�س مجل�س القض�اء األعىل يف 
عيد القضاء حاس�مة يف حرصه ع�ىل عدم التدخل 
يف ش�ؤونه، والتأكي�د عىل اس�تقاليته، وأن قضاة 
العراق لهم دور كبري يف التصدي لإلرهاب ومكافحة 
الفس�اد والجريم�ة الت�ي يواجهه�ا الع�راق، من 
جماعات تكفريية وفاس�دين يري�دون هدمها من 
أجل مصالحها وأفكارها الشخصية ، وأن القضاة 
يبذلون قصارى جهدهم من أجل العدالة وإرس�اء 
قيم ومبادئ رفيعة املستوى، والكل سواسية أمام 

القانون.
جس�يمة  مس�ؤوليتها  القضائي�ة  األرسة  تل�ك   
متس�لحة بتقالي�د عريق�ة وقي�م نبيلة فس�تظل 
هيئاتنا القضائية مدرك�ة لطبيعة مهامها وعظم 
املس�ؤولية امللقاة عىل عاتقها وس�يظل القائمون 
عليها أها لها وأها للعدل والحكمة ، فا ش�ك أن 
تلك الكلمات رسالة طمأنة تحمل لجموع املتقاضني 
، داللة موضوعية بالتزام الحاكم واالنصياع لحكم 
القانون وأح�كام املحاكم ، فا س�لطان يعلو عىل 
س�لطان القان�ون ، وال يوجد أحد ف�وق القانون ، 

فالكل أمام القانون واملحكمة سواء.
ويف الخت�ام أوج�ه تهنئتي لزمائ�ي األجاء قضاة 
الع�راق ، وملجل�س القض�اء األع�ىل املوق�ر يف يوم 

القضاء العراقي.

يقول إميل س�يوران: »أن تكون إنساناً حديثاً هو أن تبحث عن عقاٍر 
ملا أفسده الدهر«..

س�نبدأ مقالنا بم�ا عنونت ب�ه صحيفة عربي�ة مقالها بع�د الحدث 
الري�ايض امله�م، ونقص�د به نهاي�ة كأس آس�يا: »خس�ارة املنتخب 

الياباني«!.
ومما ال ش�ك في�ه أن اإلعاميني تناولوا هذا الخ�ر بالنقد من وجهة 
نظر إعامية ناقدة وس�اخرة، ملا يحمله ه�ذا الخر من تغييب عقيل 
علم�ي ألصول الخر واجرتار ملش�اعر ذاتية يج�ب أن تنحى يف العمل 

األكاديمي.
وبعي�داً عن الرياضة نتس�اءل وبحق: ه�ل اس�تطعنا تطوير مهارة 
الخطاب بما يليق بتطورنا؟ وهل استطعنا إيصال ما نريد عر اللغة؟ 
أم أنها سلس�لة مق�االت وخطب ما زالت عاجزة ع�ن تلبية ما نبغي 
من أقوالنا؟!  الخطاب شكل من أشكال املمارسة االجتماعية الهادفة 

للوصول إىل عقل املتلقي، أو الجمهور بصورة أشمل.
»الخط�اب واملخاطبة مراجعة الكام، وق�د خاطبه بالكام مخاطبة 
وخطاباً، وهما يتخاطبان«، ويعتر الجرجاني أنه: »ال يخلو السامع 
من أن يكون عاملاً باللغة وبمعاني األلفاظ التي يس�معها مستطلعاً، 
أو يك�ون جاه�ًا بذلك، ف�إن كان عاملاً ل�م يتص�ور أن يتفاوت حال 
األلفاظ معه فيكون معنى اللفظ أرسع إىل قلبه من معنى لفظ آخر، 

وإن كان جاهاً كان ذلك يف وصفه أبعد«.
ويعرف فن الخطاب بأنه: عملية توجيه الحديث أو الكام لشخص أو 
ملجموعة من الناس بغرض إيضاح فكرة معّينة، وينش�ط استخدامه 
يف املجاالت العلمّية، واألدبّية الش�عرّية، والفنّية، والسياسّية وغريها، 
ويتّم تحليله بمناهج عديدة. وقد كان وال يزال للخطاب أهمية كبرية 
يف حياتن�ا، وتتمثل تلك األهمية بالتأث�ري الكبري ملفردات ذلك الخطاب 
ع�ىل املتلق�ي أينم�ا كان، وكيفم�ا كان. وُيعتَر الخط�اب َمجموعة 
ُمتناس�قة من الجمل، أو النصوص واألق�وال، أو هو منهج يف البحث 
يف املواد املُش�ّكلة م�ن عنارص متمّي�زة ومرتابطة، س�واء أكانت لغة 
أم ش�يئاً ش�بيهاً باللغة، ومش�تمل عىل أكثر من جمل�ة أولية، أو أّي 
منط�وق أو فعل كامي يفرتض وجود راٍو ومس�تمع ويف نية الراوي 
التأث�ري عىل املتلقي، أو نص محكوم بوح�دة كلية واضحة يتألف من 
صيغ تعبريية متوالية تصدر عن متحدث فرد يبلغ رسالة.. فالخطاب 
ش�كل من أش�كال املمارس�ة االجتماعية الهادفة للوص�ول إىل عقل 
املتلق�ي، أو الجمه�ور بصورة أش�مل. إن ظهور بع�ض املصطلحات 
املعارصة واملفاهيم املتناولة من بعض املفكرين أثر بش�كل ملح عىل 
تغيري هيكل الخطاب وأس�لوبه، وحتى اللغة أصبحت مطواعة لتلبي 

ظهور تلك املصطلحات واستخدامها يف التعبري عن األفكار.

خطر هيدد بتدمري مناعة البرش
توص�ل علم�اء م�ن جامع�ة طوكي�و 
العامل�ي  االح�رتار  أن  إىل  الياباني�ة 
يس�بب انخفاض مس�توى املناعة لدى 
الحيوان�ات والبرش، ما يجعلهم ضعفاء 
الفريوس�ات ومس�ببات  أم�ام ع�دوى 
األمراض األخرى. وجاء يف مقال نرشته 
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التج�ارب التي أجراه�ا العلماء، وضعوا 
إناث الف�ران يف حجرات تبل�غ الحرارة 
فيها 4 درجات مئوية و22 درجة مئوية 
و36 درجة مئوي�ة، ويف اليوم الثامن تم 

.A /PR8 إصابتها بفريوس إنفلونزا
وخ�ال س�بعة أي�ام م�ن وجوده�ا يف 

ظ�روف الح�رارة العالية، كان�ت اإلناث تأكل 
قليا ما تسبب يف فقدان 10% من وزنها. كما 

انخفض كثريا إنتاج الخايا اللمفاوية التائية 
»T +CD8« الخاصة بمكافحة الفريوس، كما 

.»IgG« انخفض عدد األجسام املضادة

واتضح أن درجات الحرارة العالية تمنع 
إنتاج جزيئات الس�يتوكني التي تنش�ط 
الخاي�ا التائية والروتينات. واكتش�ف 
الباحثون أن نس�بة الفريوسات يف رئات 
الفران يف اليوم الس�ابع كانت مرتفعة، 
كم�ا الحظ�وا ازدي�اد عملي�ة االلته�ام 
الذات�ي )عملية تدمري مكون�ات الخلية 
غ�ري املرغوب فيه�ا والتالف�ة( يف رئات 

الفران التي تعرضت للهواء الحار.
أم�ا الفران التي كان�ت يف حجرة درجة 
حرارته�ا معتدل�ة، فقد أدى التنش�يط 
الصناع�ي لعملي�ة االلته�ام الذات�ي إىل 
الع�دوى.  مقاوم�ة  يف  قدرته�ا  تقلي�ل 
ولكن بع�د حقنه�ا بمحل�ول الغلوكوز 
السلس�لة،  قص�رية  الدهني�ة  واألحم�اض 

استعادت نشاطها من جديد.

ملاذا جيب حب الذات؟
تقول دراس�ة جدي�دة أجرتها جامعتا أكس�فورد 
وإكس�رت، إن حب ال�ذات جيد لصحتن�ا ويمنحنا 
طاقة إيجابية كبرية. وشملت الدراسة متطوعني 
قام�وا باالس�تماع إىل مقاطع صوتية تش�جعهم 
عىل التعاطف مع أنفسهم. وبعد مرور 11 دقيقة، 
ش�هد املش�اركون انخفاضا ملحوظ�ا يف معدالت 

رضبات القل�ب، مقارنة مع األف�راد الذين ركزوا 
ع�ىل »ناقدهم الداخيل«. وقال الباحثون إن معدل 
رضبات القلب املنخفض يساعدنا عىل االسرتخاء 
ال�ذي يمنحن�ا أفضل فرصة للش�فاء من املرض. 
وبقي�ادة الدكت�ور أنك�ه كارل، وه�و محارض يف 
علم النفس بجامعة إكسرت، قسم الباحثون 135 

طالبا جامعيا إىل 5 مجموعات، استمعت كل منها 
إىل مجموع�ة مختلفة م�ن التعليمات. وُطلب من 
إحدى املجموعات الرتكيز عىل أحاسيس مختلفة 
يف الجس�د، بقلي�ل م�ن االهتمام واله�دوء. بينما 
ُوّجه أف�راد مجموع�ة أخرى للتفكري بأنفس�هم 

وأحبائهم بصورة إيجابية.

خماطر كارثية ترافق تفعيل شبكات
 »5G« حول العالـم

تناول األرز واملعكرونة قد يكون مميتًا!

 »5G« ح�ذر ناش�ط حقوقي بارز م�ن مغبة ن�رش وتفعيل ش�بكات
لإلنرتنت، ملا قد تشكله من مخاطر صحية كارثية عىل البرش.

ويتمحور عمل الناش�ط، أرثري روبريت فريس�تينرغ، حول املش�اكل 
الناجمة عن اإلشعاع الكهرومغناطيي وعواقبه السلبية عىل الصحة 

العامة.
ويق�ول الناش�ط إن اإلش�عاعات فائق�ة الرسعة يمكنه�ا أن تصيب 
اإلنس�ان وكذلك الحيوانات بمرض الرسطان، كما من شأنها تضخيم 

أعراض اضطراب »فرط الحساسية الكهرومغناطيسية«.
ويف محاول�ة ج�ادة لوقف تنفيذ مش�اريع »5G« ح�ول العالم، يعمل 
فريس�تينرغ عىل تجهيز عريضة ب� 40 أل�ف توقيع، ليقدمها إىل كل 

من االتحاد األوروبي، األمم املتحدة، ومنظمة الصحة العاملية.
وجاء يف العريضة أن »نرش شبكات 5G هو بمثابة تجربة عىل البرشية 

والبيئة يف آن واحد، ما يعد جريمة وفقا للقانون الدويل«. 
وم�ع ب�دء نرش الش�بكات حول امل�دن األمريكية الك�رى، مثل لوس 
أنجل�وس وهيوس�تن وغريها، تحدث فريس�تينرغ لوس�ائل اإلعام 

قائا: »ما يحدث قد يؤدي إىل كارثة عاملية.

 Nature« ح�ذر بع�ض العلم�اء، يف دراس�ة أجري�ت حديث�ا، ون�رشت يف
Microbiology«، م�ن تن�اول األرز واملعكرون�ة إذا كان�ت مطبوخة منذ 
بضع�ة أي�ام وتم تخزينه�ا. وجاء يف الدراس�ة أن تلك األطعم�ة يمكن أن 
تتس�بب يف تكوي�ن بكتريي�ا تؤدي إىل التس�مم الغذائي، وحت�ى إىل املوت. 
وع�ادة ما ينص�ّب اهتمام الناس ع�ىل اللحوم والدواجن واألس�ماك التي 
تخ�زن يف الثاج�ة لبضعة أيام، ظنا منهم أن البكترييا الضارة باإلنس�ان 

يمكن أن تصيب هذه األطعمة، بينما ال يهتم أحد باألرز أو املعكرونة.
ويش�ك العلم�اء يف أن هن�اك بكتريي�ا قاتلة محتملة باس�م »باس�يلوس 
س�رييوس« )Bacillus cereus(، يمكن أن تتكاثر يف هذه األطعمة )األرز 
واملعكرونة(، وفقا ملا نرشه موقع »Siencealert«. وحذر صاحب الدراسة، 
الباحث األسرتايل من الجامعة األس�رتالية الوطنية، ماتور أنوكريتي، من 
خط�ورة تل�ك البكترييا الش�ائعة، حيث أنه�ا »تعي�ش يف أي بيئة تجدها 
صالحة لبقائه�ا مثل الرتبة والحيوانات والح�رشات والغبار والنباتات«، 
وقد تعيش »باستخدام العنارص املغذية من املنتجات الغذائية، بما يف ذلك 

األرز ومنتجات األلبان والتوابل واألطعمة الجافة والخرضوات«.

ببالغ الحزن واالىس تلقينا نبأ وفاة املغفور له انشاء الله االخ العزيز املرحوم الشيخ )كريم سعيد كمر الدراجي(، 
ال�ذي انتق�ل اىل ج�وار ربه العزي�ز القدير اثر نوبة قلبية مفاجئة، والفقيد ش�قيق كل من س�تار وحس�ني وعيل 
ومحسن وصادق، وبهذا   املصاب األليم أتقدم بأحر التعازي واملواساة اىل عشائر البودراج شيوخاً ووجهاء وافراداً 
وبالخص�وص اىل بيت مذكور وبيت حافظ واىل كل ابناء عش�ائر الب�ودراج يف مدينة الكوت الحبيبة واهلها الكرام 
وعش�ائرها الغالية الذين وقفوا موقفاً مرشفاً يف تش�ييع الفقيد واملواس�اة وحضور مجلس العزاء، معرين عن 

محبتهم ووفائهم للفقيد والخوانهم ابناء قبائل البودراج، س�ائلني العيل القدير 
ان يسكن الفقيد فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه ومحبيه الصر والسلوان.

رئيس مؤسسة املستقبل العراقي ينعى الفقيد الغايل الشيخ كريم سعيد كمر الدراجي 
ويعزي شيوخ وعشائر البودراج هبذا املصاب اجللل

علي الدراجي
رئـــيــس مــجــلــس االدارة


