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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

عليك مبقارنة ذي العقل والّدين فإّنه 

خير األصحاب

ص2الدفاع الربملانية ترد عىل ترامب: العراق لن يكون بقرة واشنطن

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

إجرام بغداد تلقي القبض عىل )7( متهمني بينهم نساء يامرسن السمرسة والبغاء

رئيس املحكمة االحتادية يدعو إىل ارشاك القضاء واملحامني يف القوانني التي تنظم اعامهلام

العراق وإيران.. تفامهات سياسية »عميقة« واتفاقات جتارية جديدة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بحض�ور رئي�س مجل�س ال�وزراء عادل 
عب�د امله�دي ورئي�س جمهوري�ة ايران 
االسالمية حسن روحاني جرى يف بغداد، 
أمس االثنني، ويف ختام جلس�ة املباحثات 
املش�ركة، التوقيع عىل عدد من مذكرات 
التفاه�م يف مج�االت النف�ط والتج�ارة 
والصحة والنقل إلنشاء سكك الحديد بني 
البرصة والش�المجة، فضالً ع�ن مذكرة 
ملنح تأشريات الدخول والتسهيالت لرجال 

االعمال واملستثمرين.

واعل�ن مكت�ب رئيس ال�وزراء عادل عبد 
املهدي تفاصيل املباحثات املش�ركة بني 
االخري والرئيس االيراني حسن روحاني، 
مؤكداً ان املباحث�ات تضمنت التعاون يف 
املجاالت االقتصادي�ة والتجارية والعديد 
من امللفات املش�ركة. وق�ال مكتب عبد 
املهدي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »رئيس مجل�س الوزراء 
عادل عبد املهدي ورئيس جمهورية ايران 
االسالمية حسن روحاني يرأسان جلسة 

املباحثات املشركة«.
واع�رب عب�د امله�دي، بحس�ب البي�ان، 

ع�ن »ترحيبه برئي�س جمهوري�ة ايران 
االسالمية حس�ن روحاني والوفد املرافق 
الكب�ري ل�ه«، متطلعاً ان »تس�هم الزيارة 
بتطوير العالقات بني البلدين والش�عبني 
الجاري�ن يف جميع املجاالت وتعزيز األمن 
واالس�تقرار واالزده�ار لجميع ش�عوب 

املنطقة«.
ولف�ت البي�ان اىل أن »جلس�ة املباحثات 
املش�ركة تناول�ت اس�تمرار التعاون يف 
مج�ال مكافحة االره�اب وتعزيز جهود 

األمن واالستقرار«.
التفاصيل ص2

مكتب املفتش العام لوزارة 
الداخلية يقيم احتفاال بمناسبة 

عيد املرأة العاملي

الرافدين يوجه
 فروعه كافة باستئناف ترويج 

معامالت القروض

جملس الوزراء
 يـمـنـح وزارة الكهـربــاء

 ثالث صالحيات

روحاني : بالد الرافدين »دولة مهمة« للتقريب بني دول املنطقة.. وصاحل دعا إىل تعاون إلنهاء الصراعات باملنطقة
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مفوضية االنتخابات حتدد »موعد أخري« لتسجيل األحزاب السياسيةاجلنائية املركزية حتكم باإلعدام عىل مدانني بتفجري عبوة ناسفة استهدفت زوار األربعينية
االستخبارات تستدرج »قيادي داعش« من تركيا وتعتقله يف االنبار

رسميًا.. جوردي ألبا
 يوقع عقـده اجلديد مـع 

برشلونة حتى 2024
ص8 ص3 ص3

تأجيل انتخابات الرئاسة باجلزائر.. وبوتفليقة: لن اترشح
      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الرئيس الجزائ�ري عبدالعزيز بوتفليقة، 
أم�س االثنني، تأجي�ل االنتخابات الرئاس�ية يف 
الب�الد الت�ي كان من املق�رر أن تعق�د يف أبريل 
الق�ادم، فيم�ا أك�د عىل ع�دم ترش�حه لوالية 
خامسة. ونقلت وكالة األنباء الجزائرية رسالة 
بوتفليق�ة التي ج�اء فيها تأجي�ل االنتخابات 
الرئاس�ية التي كان�ت مقررة يوم 18 نيس�ان 
الصحي�ة  »حالت�ي  بوتفليق�ة  وق�ال   .2019
وعمري ال يس�محان يل إال ب�أداء واجبي األخري 

تجاه الشعب«، مشريا إىل أنه »لم يكن لدي نية 
قط للرشح لالنتخابات الرئاسية«.

وأوضح »أتفهم الرس�الة التي جاء بها الشباب 
م�روع  »س�أعرض  مضيف�ا:  الجزائ�ري«، 
الدستور الذي تعده الندوة الوطنية لالستفتاء 
الشعبي. تنظيم االنتخابات الرئاسية سيجري 

بعد حوار وطني شامل«.
وين�در ظهور بوتفليق�ة البالغ م�ن العمر 82 
عام�ا يف مناس�بات عامة من�ذ إصابته بجلطة 
دماغي�ة يف 2013. وظهر بوتفليقة يف نيس�ان 

املايض يف مدينة الجزائر عىل كريس متحرك.

وع�اد الرئي�س الجزائري إىل ب�الده، ليل األحد، 
بعد قضاء أس�بوعني يف مستش�فى سويرسي 
»إلج�راء فح�وص طبي�ة روتيني�ة«، بحس�ب 
الرئاس�ة الجزائرية. وكان بوتفليقة قد س�افر 
إىل جنيف يف 24 ش�باط بع�د يومني من خروج 
ع�رات اآلالف م�ن الجزائري�ني يف مظاهرات 

احتجاج ضد ترشحه لوالية رئاسية خامسة.
ومن�ذ أس�ابيع يتظاه�ر ع�رات اآلالف م�ن 
الجزائري�ني من مختلف الطبق�ات االجتماعية 
ضد قرار بوتفليقة خ�وض االنتخابات املقررة 

يف نيسان. 

الدبلوماسية الفرنسية حارضة يف البرصة وتؤكد دعمها 
لتوجهات احلكومة املحلية يف جمال اإلعامر

وزير االعامر: جملس الوزراء بصدد اصدار قرار 
مهم بشان توزيع األرايض للعراقيني 33

        بغداد / المستقبل العراقي

انهى مجلس النواب بجلس�ته الثانية من 
الفص�ل الثان�ي للس�نة التريعية االوىل 
بال�دورة النيابية الرابعة برئاس�ة محمد 
الحلبويس رئيس املجل�س، أمس االثنني، 
بحض�ور 198 نائبا الق�راءة االوىل لثالثة 

مروعات قوانني.
وذك�ر بي�ان ملكتب�ه، تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، انه« يف مس�تهل 
الجلس�ة ق�رر رئي�س املجل�س تأجي�ل 
الق�راءة االوىل مل�روع قان�ون الكس�ب 

غري امل�روع واملقدم من لج�ان النزاهة 
واملالي�ة والقانوني�ة لح�ني تقديم تقرير 

من قبل اللجان املختصة اىل املجلس«.
وانج�ز املجل�س الق�راءة االوىل مل�روع 
هيئ�ة  لقان�ون  االول  التعدي�ل  قان�ون 
النزاه�ة رقم }30{ لس�نة 2011 واملقدم 
من لجان النزاهة والقانونية ومؤسسات 
املجتمع املدني والتطوير الربملاني لغرض 
تفعي�ل الي�ات مكافحة الفس�اد واعادة 
النظ�ر يف دوائ�ر هيئ�ة النزاه�ة وامتداد 
صالحي�ات الهيئ�ة اىل الجرائ�م املرتكبة 
واملنظم�ات  والنقاب�ات  االتح�ادات  يف 

املهني�ة  والجمعي�ات  الحكومي�ة  غ�ري 
ولالس�تجابة اللتزامات الع�راق الدولية. 
واكم�ل املجل�س الق�راءة االوىل مل�روع 
قان�ون تعديل قان�ون الغرام�ات الواردة 
بقان�ون العقوب�ات رق�م }111{ لس�نة 
1969 املع�دل والقوانني الخاصة االخرى 
رقم }6{ لس�نة 2008 واملقدم من اللجنة 
القانوني�ة نظرا لتعدي�ل مبالغ الغرامات 
املنصوص عليها يف قانون العقوبات رقم 
}111{ لسنة 1969 بموجب القانون رقم 

}6{ لسنة 2008 .
التفاصيل ص2

الربملان ينهي القراءة االوىل لثالثة مرشوعات قوانني
 أحدها خيص مكافحة الفساد

في اجتماع غرفة عمليات الكهرباء 

صـبـاح الـبـزونـي: 
وضعنـا خطـط لضمـان توفيـر 

»24« ساعة جتهيز يف البرصة
ص3

بغداد وطهران وقعتا مذكرات تفاهم ملنح تأشريات الدخول والتسهيالت لرجال االعامل وإنشاء سكك بني البرصة والشالجمة

رئيس احلكومة يعلن استقالته بشكل مفاجئ
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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الرافدين يوجه فروعه كافة باستئناف ترويج معامالت القروض
     بغداد / المستقبل العراقي 

وجه مرصف الرافدين فروعه كافة باس�تئناف ترويج معامالت القروض بكافة انواعها والتسهيالت 
املالية اضافة اىل قروض املش�اريع االس�تثمارية عىل ان يتم استكمال وإنجاز كافة املوافقات الواردة 
س�ابقاً. وق�ال املكت�ب االعالمي للم�رصف ان »عىل الفروع رضورة اكتش�اف الفرص االس�تثمارية 
ودراس�تها بش�كل ش�امل للمش�اريع الجديدة والقروض التجاري�ة التي يمكن اقامته�ا عىل ان تتم 
ارش�فتها بش�كل سليم ومتابعة النش�اط االئتماني لدى فروع املرصف ويتم ايقاف عمل الفرع الذي 

لديه تلكؤ يف التسديدات بأعداد كبرية واليمنح اي مخصص ائتماني مالم يتم تصفيتها«.
كما حث املرصف »دوائر ومؤسس�ات الدولة بإلزام موظفيهم لتس�ديد ما بذمتهم من ديون املرصف 
واسرتداد حقوق املرصف املتأخرة واملرتتبة بذمة املوظفني واملواطنني املتخلفني عن تسديد مابذمتهم 
من األموال لتجنيبهم التبعات القانونية بسبب إلحاقهم الرضر باملال العام«. وطالب البيان »مؤسسات 
ودوائر الدولة بااللتزام بتعهداتهم املوقعة مع املرصف واس�تقطاع حقوق املرصف من األقس�اط من 

رواتب موظفيهم حسب العقود والتعهدات وبخالف ذلك سيتم رفع الشكوى ضدهم أمام املحاكم«.

روحاني : بالد الرافدين »دولة مهمة« للتقريب بني دول املنطقة.. وصاحل دعا إىل تعاون إلنهاء الصراعات باملنطقة

العراق وإيران.. تفامهات سياسية »عميقة« واتفاقات جتارية جديدة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بحضور رئيس مجل�س الوزراء عادل 
عب�د املهدي ورئي�س جمهورية ايران 
االس�المية حس�ن روحان�ي جرى يف 
بغداد، أمس االثنني، ويف ختام جلس�ة 
املباحث�ات املش�رتكة، التوقي�ع ع�ىل 
عدد من مذك�رات التفاهم يف مجاالت 
النف�ط والتج�ارة والصح�ة والنق�ل 
إلنش�اء س�كك الحدي�د ب�ني البرصة 
والش�المجة، فض�اًل عن مذك�رة ملنح 
تأش�ريات الدخول والتسهيالت لرجال 

االعمال واملستثمرين.
واعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد 
امله�دي تفاصيل املباحثات املش�رتكة 
ب�ني االخ�ري والرئيس االيراني حس�ن 
روحاني، مؤكداً ان املباحثات تضمنت 
االقتصادي�ة  املج�االت  يف  التع�اون 
امللف�ات  م�ن  والعدي�د  والتجاري�ة 
املش�رتكة. وقال مكتب عبد املهدي يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن »رئيس مجلس الوزراء عادل 
عب�د املهدي ورئي�س جمهورية ايران 
االس�المية حس�ن روحاني يرتأس�ان 

جلسة املباحثات املشرتكة«.
واع�رب عب�د املهدي، بحس�ب البيان، 
ع�ن »ترحيبه برئيس جمهورية ايران 
االس�المية حس�ن روحان�ي والوف�د 
املرافق الكبري له«، متطلعاً ان »تسهم 

الزيارة بتطوي�ر العالقات بني البلدين 
والش�عبني الجارين يف جميع املجاالت 
وتعزي�ز األمن واالس�تقرار واالزدهار 

لجميع شعوب املنطقة«.
ولفت البيان اىل أن »جلس�ة املباحثات 
املش�رتكة تناولت استمرار التعاون يف 
مجال مكافحة االرهاب وتعزيز جهود 

األمن واالستقرار«.
وأضاف »تم بحث التعاون يف املجاالت 
والعدي�د  والتجاري�ة  االقتصادي�ة 
م�ن امللف�ات املش�رتكة ويف مقدمتها 
النفط والزراعة واالعمار واالس�تثمار 
الصناعية  والصحة والنقل واملناط�ق 

واملنافذ الحدودية«.
بدوره، قال الرئيس االيراني ان عراقا 
مس�تقرا آمنا يمك�ن ان يلعب دورا يف 
خلق عالقات افضل بني دول املنطقة، 
فيما دعا الرئيس العراقي دول املنطقة 

اىل تعاون مثمر ينهي رصاعاتها.
وقال الرئيس االيراني حسن روحاني، 
خ�الل مؤتم�ر صح�ايف مش�رتك مع 
نظ�ريه برهم صالح، »أنن�ا يف العراق 
نش�عر بأنن�ا يف وطننا الثان�ي وكانت 
مباحثات�ي مع الرئي�س صالح مهمة 
وجي�دة ول�م اج�د خالله�ا اي نقطة 
خالف فيما بيننا«، منوهاً اىل ان هناك 
مجاالت واس�عة للتعاون بني البلدين 
واالس�تثمار  التج�ارة  قطاع�ات  يف 
ومناط�ق  صناعي�ة  م�دن  وانش�اء 

تجارية مش�رتكة اضافة اىل السياحة 
والكهرب�اء والس�كك الحدي�د واملياه 
والنف�ط والبيئ�ة والغ�از فض�ال عن 
التع�اون يف املواق�ف تج�اه القضاي�ا 
االقليمية والدولية«. واضاف روحاني 
ان العراق وايران واجها اوقات صعبة 
نتيج�ة االره�اب حي�ث وقف�ت ايران 
م�ع الش�عب والجي�ش العراقي�ني يف 
مواجهة ه�ذا االرهاب. وق�ال »نعترب 
الع�راق دولة عربية واس�المية مهمة 
يف املنطق�ة وتس�تطيع ان تلعب دورا 

مهم�ا للتقري�ب ب�ني دوله�ا واقامة 
عالق�ات افض�ل فيما بينها«. وش�دد 
ع�ىل ان ايران تري�د ان تكون »متحدة 
مع الع�راق ولكن ليس ض�د االخرين 
وانم�ا لصالحهم وما يهمنا اس�تقرار 
مس�تقال  عراق�ا  الن  وامن�ه  الع�راق 
ومس�تقرا س�يوفر االمن يف املنطقة«. 
من جهته، قال الرئيس صالح انه قدم 
الش�كر لروحان�ي عىل مواق�ف بالده 
الداعم�ة للعراق يف مواجه�ة االرهاب 
والقض�اء عليه، منوها اىل ان املطلوب 

حالي�ا التع�اون للقض�اء ع�ىل الفكر 
املتطرف. واش�ار صالح اىل ان »االمن 
املشرتك بيننا وبني دول املنطقة ومنها 
ايران يس�تدعي التعاون بشكل اوسع 
ملنع ظه�ور االرهاب من جديد وبغداد 
ه�ي املنطل�ق للق�اء دول املنطق�ة يف 
مواجه�ة هذا الفك�ر املنحرف وتأمني 
املصالح املش�رتكة لهذه الدول وانهاء 
النزاع�ات فيم�ا بينه�ا«. واضاف ان 
الع�راق ق�د عان�ى م�ن الرصاع�ات 
االقليمي�ة والدولي�ة الت�ي ج�رت عىل 

س�احته لكن�ه ينتقل االن اىل س�احة 
تالقي ل�دول املنطقة وه�و محظوظ 
بجواره االسالمي وامتداده العربي«. 
وأض�اف الرئی�س العراق�ی إن األم�ن 
املشرتك هو أحد العنارص التی تتطلب 
تعاون�ا متزای�دا بین طه�ران وبغداد، 
فضالً عن تع�اون جمیع دول املنطقة 
بهدف زیادة االستقرار واألمن وتوفیر 
املصالح املشرتكة فی مكافحة األفكار 

الضالة واملجامیع اإلرهابیة.
واوضح صالح إنه تم االتفاق عيل إطار 

العمل الجدید للتعاون بین البلدین.
وكان روحان�ي ق�ال للصحافي�ني يف 
طه�ران لدى توجه�ه اىل بغداد صباح 
الي�وم »ان إی�ران  لدیه�ا الكثی�ر من 
االحتیاج�ات یمك�ن أن تؤمنه�ا م�ن 
الع�راق ولدین�ا خط�ط مهم�ة خالل 
هذه الزیارة وبالنسبة لنا فإن مسألة 
التنق�ل ب�ني البلدين تحظ�ي باهمیة 
خاص�ة ونح�رص عيل تطوی�ر طرق 
املواص�الت بی�ن إی�ران والع�راق« يف 
اش�ارة اىل اهتمام بالده بأنش�اء خط 
للس�كة الحديد مع الع�راق. ونوه اىل 
ان رجال األعمال االيرانيني سيكونون 
موجودی�ن يف هذه الزیارة، »وس�وف 
نعق�د اجتماع�اً اقتصادیاً وس�نلتقي 
أیض�ا زعماء العش�ائر والسیاس�یین 
يف الع�راق«. وأض�اف روحان�ي »ربما 
ال يفه�م الغربي�ون أن أحد طموحات 

الش�عب العراق�ي ه�و زيارة مش�هد 
يف اي�ران )تضم رضيح االم�ام الرضا 
عليه الس�الم( وأحد تطلعات الش�عب 
اإليران�ي للس�فر إىل كرب�الء )لزي�ارة 
مرق�د االمام الحس�ني عليه الس�الم( 
وه�ذا ه�و الحب ال�ذي ن�راه اليوم«. 
واوض�ح الرئيس االيراني قائال »اليوم 
تبلغ قيم�ة عالقاتن�ا االقتصادية مع 
الع�راق ح�وايل 12 ملي�ار دوالر بينما 
يمكننا بسهولة زيادة هذا الرقم إىل 20 
مليار دوالر يف السنوات املقبلة خاصة 
وان إيران والع�راق توفران العديد من 
احتياجاتهما م�ن بعضهما البعض«. 
واض�اف »أننا حريص�ون عىل البدء يف 
العم�ل عىل أس�اس اتفاقي�ة الجزائر 
لعام 1975 ب�ني البلدين يف أقرب وقت 
ممكن ألن اليوم فقط السفن الصغرية 
واملتوسطة الحجم يمكن ان تمر هناك 
ولكن إذا تم تنفيذ التوس�عة من النهر 
فس�يكون م�ن املمكن مرور الس�فن 
التي تزيد عن 20 الف طن« يف اش�ارة 
اىل املالحة يف ش�ط العرب الذي يشكل 

حدودا مائية بني العراق وايران.
يف  االمريكي�ة  السياس�ات  وع�ن 
املنطق�ة ثال روحان�ي إن »األمريكيني 
يس�عون دائماً إىل إقناع إيران بحماية 
نظ�ام  ع�ىل  والحف�اظ  مصالحه�م 
مغتص�ب صهيوني وخل�ق اختالفات 

بني دول املنطقة بينها العراق«.

الربملان ينهي القراءة االوىل لثالثة مرشوعات قوانني أحدها خيص مكافحة الفساد

بغداد وطهران وقعتا مذكرات تفاهم ملنح تأشريات الدخول والتسهيالت لرجال االعامل وإنشاء سكك بني البرصة والشالجمة

        بغداد / المستقبل العراقي

انه�ى مجل�س الن�واب بجلس�ته الثانية من 
الفصل الثاني للسنة الترشيعية االوىل بالدورة 
النيابي�ة الرابعة برئاس�ة محم�د الحلبويس 
رئي�س املجلس، أمس االثن�ني، بحضور 198 

نائبا القراءة االوىل لثالثة مرشوعات قوانني.
وذكر بيان ملكتبه، تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، انه« يف مس�تهل الجلس�ة قرر 

رئيس املجلس تأجيل الق�راءة االوىل ملرشوع 
قان�ون الكس�ب غري امل�رشوع واملق�دم من 
لجان النزاهة واملالية والقانونية لحني تقديم 
تقرير من قبل اللجان املختصة اىل املجلس«.

وانجز املجلس الق�راءة االوىل ملرشوع قانون 
التعدي�ل االول لقان�ون هيئ�ة النزاه�ة رقم 
}30{ لس�نة 2011 واملقدم من لجان النزاهة 
املدن�ي  املجتم�ع  ومؤسس�ات  والقانوني�ة 
والتطوي�ر الربملان�ي لغ�رض تفعي�ل الي�ات 

مكافح�ة الفس�اد واع�ادة النظ�ر يف دوائ�ر 
هيئة النزاه�ة وامتداد صالحي�ات الهيئة اىل 
الجرائ�م املرتكب�ة يف االتح�ادات والنقاب�ات 
واملنظمات غري الحكومية والجمعيات املهنية 
ولالستجابة اللتزامات العراق الدولية. واكمل 
املجلس القراءة االوىل مل�رشوع قانون تعديل 
قان�ون الغرامات الواردة بقان�ون العقوبات 
رق�م }111{ لس�نة 1969 املع�دل والقوانني 
الخاصة االخرى رقم }6{ لسنة 2008 واملقدم 

م�ن اللجن�ة القانونية نظ�را لتعدي�ل مبالغ 
الغرامات املنصوص عليها يف قانون العقوبات 
رق�م }111{ لس�نة 1969 بموج�ب القانون 
رقم }6{ لس�نة 2008 ولش�مول هذا التعديل 
للغرامات املنصوص عليها يف القوانني االخرى 
وإلزالة هذا التف�اوت بزيادة مبالغ الغرامات 
ال�واردة فيه�ا. وص�وت املجلس ع�ىل تأجيل 
ق�راءة مرشوع قان�ون معالج�ة التجاوزات 
الس�كنية مع منح لجنتي الخدمات واالعمار 

والقانونية مهلة اس�بوعني لدراسة مرشوع 
القان�ون من اج�ل امليض بقراءت�ه او اعادته 
للحكوم�ة . كما ص�وت املجلس ع�ىل تعديل 
امل�ادة 72 اوال من النظام الداخيل واس�تثناء 
لجنة امل�رآة واالرسة والطفول�ة من النصاب 
القانوني . واتم املجلس القراءة االوىل ملرشوع 
قان�ون التعديل االول لقان��ون الجنس�ي��ة 
املق�دم من لجنتي االمن والدف�اع والقانونية 
نظرا لظهور مشاكل ومعوقات عند التطبيق 

العميل إلحكام قانون الجنسية العراقية رقم 
}26{ لس�نة 2006 ولغرض وض�ع املعالجة 
القانونية لتلك املش�اكل واملعوقات وتس�هيل 
االج�راءات للمواط�ن ولغرض من�ع ازدواج 
الجنسية لغري العراقي الحاصل عىل الجنسية 
العراقية ، وألنصاف رشيحة من املس�تحقني 
للجنس�ية العراقية املترضرين يف ظل النظام 
البائد. وقرر املجلس رفع جلس�ته اىل يوم غد 

الثالثاء.

        بغداد / المستقبل العراقي

ردت لجن�ة األمن والدف�اع النيابية، 
ترصيح�ات  ع�ىل  االثن�ني،  أم�س 
الرئي�س األمريك�ي ترام�ب االخرية 
بش�أن تحم�ل ال�دول املس�تضيفة 
للق�وات األمريكي�ة تكاليفها املالية 

بما فيها العراق.
وقال عضو اللجنة كريم املحمداوي 
يف ترصي�ح صحف�ي إن “ترصي�ح 

ال�دول  تحم�ل  بش�أن  ترام�ب 
األمريكي�ة  للق�وات  املس�تضيفة 
تكاليفه�ا املالي�ة بما فيه�ا العراق 
أمر مرفوض ويعد انتهاكا لس�يادة 
“الربمل�ان  إن  إىل  الفت�ا  الب�الد”، 
س�يكون له موق�ف م�ن التدخالت 
األمريكية خ�الل األي�ام املقبلة من 
خ�الل التصوي�ت قانون ع�ىل طرد 
تل�ك الق�وات املتواجدة بش�كل غري 
“حدي�ث  أن  وأض�اف  رشع�ي”. 

ترامب ينطبق عىل السعودية ودول 
الخلي�ج ولن يك�ون الع�راق البقرة 
الحلوب لواشنطن يف ظل وجود كتل 
سياس�ية وجماهري شعبية رافضة 
للتواجد األجنبي يف البالد”. وكش�ف 
تقري�ر لصحيف�ة )دييل س�اوند اند 
فيوري( أن الرئيس االمريكي دونالد 
ترامب لم يكت�ف بتدمري التحالفات 
العس�كرية االمريكي�ة بع�د رضب 
النات�و واحب�اط دع�م الحلف�اء يف 

افغانس�تان والعراق ومعاملة االمم 
االخرى باحتقار غري مربر فحسب، 
ب�ل كش�ف وبش�كل واض�ح انه ال 
يعتقد ان القوات االمريكية املنترشة 
يف الخ�ارج ه�ي ق�وات مدافعة عن 
) الحري�ة( بل ه�م مجرد حفنة من 

املرتزقة.
يق�وم  ترام�ب  أن  التقري�ر  وذك�ر 
بصياغ�ة جملة م�ن املطالب للدول 
التي تس�تضيف الق�وات االمريكية 

حالي�ا يف الخ�ارج بان تق�وم بدفع 
جمي�ع تكالي�ف الجي�ش االمريكي 
املنترش يف بلدانه�م باالضافة اىل 50 
باملائة اخرى المتياز استضافة تلك 
البلدان للق�وات االمريكية، وهو ما 
يجع�ل القليل من الدول فقط قادرة 
ع�ىل دف�ع ثم�ن كه�ذا، مم�ا يدمر 
العمود الفقري لألس�رتاتيجية التي 
تبنتها الواليات املتح�دة طوال اكثر 

من 60 عاما يف العالم.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، أمس 
االثن�ني، عن اس�تدراجها احد ق�ادة »داعش« 

من تركيا واعتقاله يف االنبار.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه ان�ه »بعملي�ة نوعية 

املعلوم�ة  ودق�ة  العالي�ة  باملهني�ة  اتس�مت 
تمكن�ت  الس�ليم  والتخطي�ط  االس�تخبارية 
مفارز االس�تخبارات العس�كرية يف الفرقة 7 
وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء 
املش�اة 28 من اس�تدراج احد قي�ادي داعش 
الهارب�ني اىل تركي�ا بع�د اخرتاق�ه واقناع�ه 
بالع�ودة للب�الد«. واضافت انه »ت�م اعتقاله 

بعد دخوله االرايض العراقية بس�اعات بكمني 
محك�م نص�ب ل�ه يف مدين�ة عن�ه باالنبار«، 
مش�رية اىل انه »شارك بقيادة مجاميع قاتلت 
قواتن�ا االمني�ة يف مناطق عن�ه وراوه وكذلك 

شارك بالقتال يف سوريا«.
وتابع�ت ان »ه�ذا الش�خص م�ن املطلوب�ني 
للقض�اء بموج�ب مذك�رة قبض وف�ق املادة 

4 إره�اب«، موضحة انه »تم تس�ليمه لجهة 
الطلب«.

يذك�ر ان مديري�ة االس�تخبارات العس�كرية 
اعلنت يف وقت س�ابق، ع�ن اعتقال قيادات يف 
»داعش« مس�ؤولني عن عمليات قتل وترويج 
للفك�ر االرهابي، وذلك خالل تس�للهم اىل من 

سوريا اىل الجانب العراقي.

الدفاع الربملانية ترد عىل ترامب: العراق لن يكون بقرة واشنطن

االستخبارات تستدرج »قيادي داعش« من تركيا وتعتقله يف االنبار

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا القايض 
مدح�ت املحم�ود، ام�س  االثن�ني، أهمي�ة تمثيل 
النس�اء يف مجلس نقاب�ة املحامني، فيم�ا دعا إىل 
ارشاك القض�اء واملحامني يف القوان�ني التي تنظم 
أعمالهما.وقال املتحدث الرس�مي للمحكمة إياس 
الس�اموك يف بيان تلقت املستقبل العراقي, نسخة 
من�ه، إن »رئيس املحكمة االتحادية العليا القايض 
مدحت املحم�ود أجرى زي�ارة إىل نقابة املحامني، 
والتقى نقيب )املحامني( ضياء الس�عدي وأعضاء 
مجل�س النقابة وبارك لهم فوزه�م يف االنتخابات 
وأشاد بتمثيل النساء يف املجلس«.ونقل البيان عن 
املحمود قوله إن »املحكمة االتحادية العليا س�عت 
إىل ترس�يخ أحكام الدستور نصا وروحاً ألننا امام 
دستور نافذ وملزم«. وأضاف، أن »وجود النساء يف 
مجلس نقابة املحامني يعّد تمثيالً ملكونات الشعب 
العراق�ي وس�بق للمحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا أن 
أصدرت حكماً بإعطاء نسبة تمثيل لهن يف مجالس 

املحافظ�ات واملجالس املحلية بما ال يقل عن %25 
اس�وة بمجلس النواب، رغم أن الدس�تور لم ينص 
عىل ذلك، وبن�اء عىل دعوى اقيم�ت من منظمات 
املجتمع املدني«. ودعا املحمود، إىل »إرشاك القضاء 
ونقاب�ة املحامني يف نقاش�ات مش�اريع القوانني 
الت�ي تنظ�م أعمالهما«.م�ن جانب�ه، أك�د نقيب 
املحامني ضياء السعدي، أن »زيارة رئيس املحكمة 
االتحادي�ة العليا القايض مدحت املحمود إىل نقابة 
املحامني تحم�ل دالالت كبرية أولها االعرتاف بدور 

املحامني يف تحقيق العدالة امام املحاكم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

قضت املحكمة الجنائية املركزية يف رئاسة 
اس�تئناف بغ�داد الرصاف�ة االتحادية عىل 
ثالثة مدانني باإلعدام شنقا حتى املوت عن 
جريمة تفجريهم لعبوة ناسفة يف منطقة 
بغ�داد الجدي�دة اس�تهدفت زوار أربعينية 

اإلمام الحسني عليه السالم«.
وذك�ر بيان ص�ادر ع�ن املرك�ز االعالمي 
ملجل�س القض�اء األعىل تلقت »املس�تقبل 

»املحكم�ة  أن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
الجنائي�ة املركزي�ة نظرت دع�اوى لثالثة 
مدان�ني اعرتفوا بتكوين مجموعة إرهابية 
هدفها استهداف املواطنني االبرياء وقتلهم 

تحقيقا لغايات إرهابية«.
وأضاف البي�ان أن »املحكمة قضت حكما 
باإلع�دام ش�ن�����قا حت�ى امل�وت بحق 
املدان�ني الثالث�ة اس�تنادا ألح�كام امل�ادة 
الرابعة من قان�ون مكافحة اإلرهاب رقم 

13 لسنة 2005 .

رئيس املحكمة االحتادية يدعو إىل ارشاك القضاء واملحامني 
يف القوانني التي تنظم اعامهلام

اجلنائية املركزية حتكم باإلعدام عىل مدانني بتفجري عبوة 
ناسفة استهدفت زوار األربعينية مفوضية االنتخابات حتدد »موعد أخري« لتسجيل األحزاب السياسية

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئيس مجل�س املفوضني معن 
الهيت�اوي، أم�س االثن�ني، األحزاب 
انتخاب�ات  يف  باملش�اركة  الراغب�ة 
إىل  املقبل�ة  املحافظ�ات  مجال�س 
استكمال رشوط التسجيل، مبيناً أن 
ال�15 من ش�هر آيار املقبل سيكون 
آخ�ر موع�د لذل�ك. وق�ال الهيتاوي 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 

نسخة منه، إن »األحزاب السياسية 
الت�ي ت�روم املش�اركة يف انتخابات 
مجال�س املحافظات املقبل�ة عليها 
التسجيل  اجراءات  استكمال جميع 
وفق قان�ون األح�زاب والتنظيمات 
السياس�ية رق�م 36 لس�نة 2015 
واج�راءات املفوضي�ة به�ذا الصدد 
يف موع�د اقص�اه 15 /5 /2019«. 
ودعا الهيتاوي، األحزاب السياسية، 
إىل »اس�تثمار ه�ذه الفرص�ة م�ن 

خ�الل املوع�د املذكور لغ�رض البدء 
بإج�راءات التس�جيل أو اس�تكمال 

إجراءاته من سجل سابقاً«. 
وكان نائ�ب رئي�س مجل�س النواب 
حس�ن الكعبي أعل�ن، أن مفوضية 
االنتخاب�ات حددت ي�وم 16 ترشين 
الثاني 2019 موعداً إلجراء انتخابات 
مجالس املحافظات، داعيا الحكومة 
اىل تهيئ�ة االج�راءات الالزم�ة لهذا 

املوعد.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة مكافح�ة اجرام بغ�داد، أم�س االثنني، ع�ن اعتقال 7 
متهمني يف بغداد بينهم نساء يمارسن السمرسة والبغاء.

وقال�ت املديرية يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إنها 
»تمكن�ت م�ن الق�اء القبض عىل 7 متهم�ني من بينهم نس�اء من قبل 

لجنتي االتجار بالبرش يف جانبي الكرخ والرصافة«.
وأضافت، أن »املتهمني يقومون بممارسة اعمال السمرسة والبغاء .

إجرام بغداد تلقي القبض عىل )7( متهمني بينهم 
نساء يامرسن السمرسة والبغاء
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية ، ان »عدد الخريجني من 
الدوارت التدريبية الت�ي تقيمها مراكز التدريب املهني املنترشة يف 

بغداد واملحافظات بلغ )16680( متدربا خالل عام 2018 ».
 وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب املهني عمار عبد الواحد  يف 
بيان تلقته » املس�تقبل العراقي« ،  ان »العدد الرتاكمي للخريجني 
م�ن الدائرة للم�دة م�ن 16-9-2003 لغاي�ة 31-12-2018 بلغ 
)229104( متدربني حس�ب النوع االجتماعي بواقع )109862( 

متدربا من الذكور و)119242( متدربة من االناث ».
واوض�ح عب�د الواحد ان »ع�دد الخريجني توزعوا حس�ب الفئات 
ب�ني باحثني عن عم�ل وموظفني وعامل�ني يف منظمات ونازحني 
ومقرتض�ني، الفت�ا اىل ان »الدائ�رة تعم�ل ايض�ا ع�ى اس�تغالل 
اوق�ات ف�راغ الطلبة م�ن الراغب�ني بالدخ�ول يف ال�دورات خالل 
العطل�ة الصيفي�ة لرفع مؤهالتهم واكس�ابهم امله�ارات ». وبني 
ان »الدائرة تق�وم بتقديم خدماتها التدريبية لرشائح متعددة من 
املجتمع وخاص�ة الباحثني عن العمل من خالل تطوير مهاراتهم 
وقابلياتهم لتمكينهم من دخول سوق العمل وايجاد فرص تتالءم 
مع امكانياتهم، فضال عن تدريب العاملني من املوظفني والعمال 
يف قطاعات العمل الحكوم�ي واالهيل وتطوير كفاءاتهم ».  يذكر 
ان »دائرة التدريب والتشغيل يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
تحرص عى اقامة دورات تدريبية ومهنية للباحثني عن العمل من 
املس�جلني يف قاع�دة بيانات الدائرة وفق مناه�ج عاملية حديثة يف 

مراكز التدريب املهني املنترشة يف بغداد واملحافظات.

   الغانم/ المستقبل العراقي

ترأس مستش�ار محافظ واس�ط  لش�ؤون املجتم�ع املدني  عبد 
 JCMC الجلي�ل بريس�م ، مدير املركز املش�رتك للتنس�يق والرصد
» اجتماع�ا عقد بديوان محافظة واس�ط مع وف�د الهيئة العامة 
لالنواء الجوية والرصد الزلزايل املتمثل برئاس�ة هدى عباس حميد 

والوفد املرافق لها ».
وتناول االجتماع مخاطر الهزات االرضية والتعريف بطرق الوقاية 

التي يجب ان يتبعها املواطنني يف حال حدوث اي هزة ارضية«.
وتحدثت رئيس�ة الوفد »حول التغريات املناخية وتحرك الصفائح 

االرضية والتصاقها مع بعضها مما يؤدي إىل حدوث الهزات«. 
JCMC وشارك يف االجتماع اعضاء املركز املشرتك للتنيسق والرصد

ممثلية واس�ط وايضا اعضاء الش�بكة الفرعية التابعة للممثلية 
اضافة اىل بعض منظمات املجتمع املدني العامله يف املحافظة.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت هيئة املناف�ذ الحدودية، ضبط  13 
س�مة دخ�ول م�زورة بحوزة مس�افرين 
ايرانيني يف منفذ الش�يب الحدودي، حسب 

كتاب مركز جوازات املنفذ.
وق�ال الهيئ�ة يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي« ، ان »مفارزه�ا تمكنت ضبط  
13 س�مة دخول مزورة بحوزة مسافرين 
ايرانيني يف منفذ الش�يب الحدودي، حسب 

كتاب مركز جوازات املنفذ«.
واضافت انها »اعادت ارسالية 4٧ طن من 
مادة الخي�ار املخلل إىل الجان�ب اإليراني، 
ويف الس�ياق ذات�ه ت�م إعادة)8( س�كيبة 
سرياميك أريض إىل الجانب اإليراني وتحت 
اإلرشاف الجمرك�ي وذلك لعدم مطابقتها 
للمواصفات املعتمدة حسب كتاب الجهاز 
املركزى للتقييس و الس�يطرة النوعية يف 

منفذ املنذرية الحدودي«.
واشارت اىل انه »تم احالة جميع املخالفات 
االج�راءات  التخ�اذ  املعني�ة  للجه�ات 

القانوينة بحقها .

   بغداد / المستقبل العراقي

الكهرب�اء  وزارة  ال�وزراء،  مجل�س  من�ح 
امان�ة  صالحيات.وقال�ت   3 والطاق�ة 
مجلس ال�وزراء، يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، ان »مجل�س الوزراء اقر توصية 
وزارة  ومن�ح  للطاق�ة  ال�وزاري  املجل�س 
الكهرب�اء صالحية مناقلة املكائن واملعدات 
واملواد املخصصة للمش�اريع االس�تثمارية 
ومش�اريع الق�روض لتغطي�ة احتياجات 
املش�اريع الطارئة لعام 2019، عى ان يتم 
تعويضه�ا الحقا، واع�الم وزارة التخطيط 
بذل�ك«. واضافت ان »من ب�ني الصالحيات 
ايضا منح وزارة الكهرباء صالحية التنفيذ 
املبارش وتجزئ�ة العمل الواحد للمش�اريع 
الحرج�ة واع�الم وزارة التخطي�ط الحقا، 
ومنحه�ا صالحي�ة التعاق�د م�ع رشكات 
وزارة الصناع�ة واملع�ادن بش�كل مب�ارش 
بحس�ب االختصاص فيما يخ�ص تصنيع 
بقط�اع  الخاص�ة  الكهربائي�ة  االعم�دة 
التوزي�ع واب�راج نق�ل الطاق�ة واملحوالت 
واملقايي�س الكهربائية وملحقاتها وخارج 
الصالحي�ة املالي�ة لل�وزارة والبالغ�ة 100 
ان  اىل  االمان�ة  دينار«.واش�ارت  ملي�ون 
»م�ن بني توصية املجلس ال�وزاري للطاقة 
اق�رار ما جاء يف كتاب وزارة النفط بش�أن 
أنب�وب الغاز الجاف املغ�ذي ملحطة كهرباء 
النجيبي�ة الغازي�ة، وقيام وزارت�ي التعليم 
العايل والبحث العلمي، والنقل بإخالء مسار 

انابيب الغاز التي أنشأت خالف القانون.

املنافذ احلدودية تعلن 
ضبط »13« سمة دخول 
مزورة يف منفذ الشيب

جملس الوزراء يمنح 
وزارة الكهرباء ثالث 

صالحيات

    المستقبل العراقي / جاسم كريم الطائي

ش�اركت دائ�رة االعمار الهنديس بالس�وق الخ�ريي الذي نظمت�ه وزارة 
االعمار واالس�كان والبلديات واالشغال العامة بألسوق الخريي بمناسبة 
ي�وم امل�رأة العامل�ي وتح�ت شعار)ملس�ات صانع�ات الحي�اة والتعايش 
الس�لمي(«. وقالت مدير عام دائرة االعمار الهنديس وكالة أحالم س�عيد 
جواد ان »الدائرة شاركت بألعديد من أألعمال يف السوق الخريي الذي نظم 
برعاية وزير االعمار واالس�كان والبلديات العامة االستاذ بنكني ريكاني. 
مبينة ان الدائرة »حريصة بمش�اركاتها بجميع الفعاليات التي تنظمها 
الوزارة او الدائرة واملناس�بات االخرى ومنها فعاليات املرأة . مش�رية ان 
للمرأة مس�اهمة كب�رية يف جميع الفعالي�ات كونها تمث�ل االم والزوجة 
واالخت ومشاركتها للرجل يف العمل فهي اليقل دورها عن دور الرجل«. 

وأضافت مديرة عام الدائرة يف تهنئتها للمرأة »تملؤنا السعادة ، ويغمرنا 
الفخ�ر ونحن نحتفل باليوم العاملي للمرأة ، مس�تذكرين الس�جل الباهر 
والزاه�ر للمرأة العراقي�ة التي كانت اقوى من كل التحديات ، وأش�د من 

كل الصعاب«.
وأك�دت ان »للمرأة العراقي�ة بصمة ودور وعنوان متمي�ز ومصدر ابداع 
وش�عار تضحي�ة وب�ذل وفداء يف س�احات مجتمعن�ا العراق�ي والعربي 
والعامل�ي«. فيم�ا بينت مس�ؤولة وح�دة تمكني امل�رأة يف دائ�رة االعمار 
الهنديس أفياء هالل محمد أن »الدائرة ش�اركت يف الس�وق الخريي الذي 
نظمه قسم شؤون املواطنني شعبة تمكني املرأة يف الوزارة وتم من خالل 
الس�وق عرض للمنتوجات واالعمال اليدوية ، مبينة ان »مش�اركتنا هي 
استمرار لنشاطات وابداعات املرأة يف دائرتنا وان املعرض املقام يف الوزارة 
يعترب فرصة مثالية للتعرف بأبداعات املرأة يف كل التشكيالت باالضافة اىل 
روح التواصل بني تش�كيالت الوزارة . منوهة ان مش�اركتنا تعني أهمية 

كبرية وتعطينا قدرة ودفعه من الدعم املعنوي لتقديم ما هو أفضل.

االعامر اهلنديس تشارك بالسوق اخلريي 
بمناسبة يوم املرأة العاملي

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية، كاظم مسري 
ياسني، يف إجتماع مجلس إدارة الرشكة املنعقد يف مقرها عن 
دع�م الرشكة لجمعية الصم والبك�م بمبلغ 10 ماليني دينار 

لتحسني خدماتها وتوفري مستلزمات ألفرادها«.
وقال مسري يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، أن »اإلجتماع 
املنعقد الذي تمخض عن جملة من الخطوات اإلنسانية التي 

تق�وم به�ا الرشكة خالل األي�ام القادمة«.وب�ني »خصصنا 
٧0 ملي�ون دينار لغرض ترميم ٧ م�دارس يف محافظة بابل 
أي بمع�دل 10 ماليني دينار لكل مدرس�ة، باإلضافة اىل دعم 
قض�اء الرشقاط ببع�ض املس�تلزمات اإلغاثي�ة، وتجهيزنا 
لهيأة الحشد الش�عبي ب� 50 إسطوانة غاز مملوءة كإهداء 
لهم بع�د أن كان طلبها إعارة من قبل الهيأة، يف حني قدمت 
رشكتنا 54 مليون دينار دعماً لنظام األرشفة األلكرتونية يف 
مكتب املفتش العام لوزارة النفط للقيام بمهامه وواجباته 

املختلفة«.وأكد أن »الرشكة قد إنتهجت نهجاً بإيالء الجوانب 
اإلنس�انية والخدمي�ة إهتماماً كبرياً لغرض تحس�ني واقعه 
عى قدر اإلمكان ضمن خطتها لس�نة 2019«.وتابع ميرس 
»أم�ا فيما يخص الجانب الخدمي فتاب�ع املدير العام بقوله 
»وجهنا مالكاتنا يف فرعن�ا بمحافظة النجف األرشف بدعم 
املحافظ�ة ب� 100 حاوي�ة نفايات يت�م توزيعها عى أحياء 
املدين�ة نظ�راً لألهمية الديني�ة التي تحتله�ا املحافظة مما 

يتطلب ذلك تظافر الجهود من أجل إظهارها بأبهى حلة .

   بغداد / المستقبل العراقي

قال وزي�ر اإلس�كان واإلعم�ار ان »مجلس 
الوزراء يستعد يف جلسته املقررة هذا األسبوع 
إصدار بش�ان توزي�ع األرايض للعراقيني ». 

وذكر وزير اإلسكان واإلعمار بنكني ريكاني 
يف تغريدة له عى تويرت ، »بمتابعة و تخطيط 
مس�تمرين، ترقبوا هذا االسبوع قراراً مهماً 
من مجلس الوزراء حول تخصيص  االرايض 
للمواطن�ني وبناء املدن الجديدة وفق معايري 

حديثة ومواصف�ات عاملية«.وأضاف »البناء 
هدفنا، رغم ان الطريق طويل واملهمة شاقة، 
ولك�ن ب�إالرادة والتخطيط الس�ليم نحقق 
اهدافنا الع�ادة الوجه الحض�اري للعراق«.

واعلن رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي منذ 

تسلمه الحكومة يف ترشين االول املايض عن 
مبادرة بتوزيع قطع أراٍض س�كنية للعوائل 
املس�تحقة بمس�احة 200 م�رتاً مربعاً لكل 
عائلة التملك س�كناً وخاصًة سكنة األحياء 

العشوائية.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الهيئ�ة العليا للحج والعمرة ، تفويج 
أكثر من 32 ألف معتمر إىل الديار املقدس�ة، 
لغاي�ة ام�س االثن�ني 11 أذار، دون ح�دوث 
معوقات تذكر«.وقال املتحدث باس�م الهيئة 

حسن فهد الكناني، يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، ان« الهيئ�ة أكملت 
تفوي�ج )32٧66( معتمر يف موس�م العمرة 
الح�ايل ع�رب املط�ارات العراقي�ة الخمس�ة 
الب�رة 5205  )بغ�داد 230٧3–  وبواق�ع 
- أربي�ل 3558 – النج�ف األرشف 5٧2  - 

الس�ليمانية 358(«.واضافت أن »املعتمرين 
أدوا مناس�ك العمرة املفردة وزيارة املس�جد 
النبوي الرشيف وأئمة البقيع وباقي الزيارات 
والطقوس اإلسالمية، بسالمة ودون حدوث 
معوقات«.واش�ارت الهيئ�ة اىل ان« الهيئ�ة 
وضعت خالل هذا املوس�م خطط وإجراءات 

جديدة لتس�هيل س�فر املواطن�ني الراغبني 
بالذهاب للعمرة من خ�الل فتح مكاتبها يف 
بغداد واملحافظات والرشكات املعتمدة لديها 
الس�تيعاب جميع املتقدم�ني، وكذلك طرح 
عروض جديدة كعمرة األقس�اط للموظفني 

وذويهم وتنوع الخدمات املقدمة لهم .

املنتجات النفطية تقدم »80« مليون دينار جلمعية الصم والبكم واملدارس وجتهز العتبات املقدسة بأنواع الوقود

وزير االعامر: جملس الوزراء بصدد اصدار قرار مهم بشأن توزيع األرايض للعراقيني

احلج تعلن تفويج أكثر من »32« ألف معتمر للديار املقدسة

   المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

أعلنت )جمعية نحايل كربالء التخصصية( 
التابع�ة  التخصصي�ة  الجمعي�ات  إح�دى 
لالتح�اد املح�يل للجمعي�ات الفالحي�ة يف 
كربالء املقدسة عن »إقامتها لدورة تدريبية 
مجانية ولكال الجنس�ني يف القريب العاجل 
وملدة يومني للجانب النظري والعميل لتعلم 

تربية النحل ».

كرب�الء  نح�ايل  جمعي�ة  رئي�س  وق�ال 
التخصصية عيل عبد الرس�ول املس�تويف يف 
تريح ل�« املستقبل العراقي«  انه »ضمن 
برنامج عمل الجمعية الدوري وأهدافها يف 
إيصال ثقافة تربية النحل للمجتمع بصور 
عام�ة من خ�الل إقامة ال�دورات والورش 

التدريبية يف مجال تربية النحل ».
وب�ني انه »س�تكون هنال�ك دورة تدريبية 
لتعل�م تربية النحل يف بداية ش�هر نيس�ان 

رشح  تتضم�ن  الجنس�ني  ل�كال  الق�ادم 
مفص�ل للجان�ب النظ�ري يف الي�وم األول 
م�ن الدورة ويليه�ا اليوم الت�ايل يف الجانب 
العم�يل ,  إضاف�ة إىل مناقش�ة كل ما يهم 
النحل وتربيته وكذل�ك رشح مراحل إنتاج 
)العس�ل( وأنواع�ه والع�الج املس�تخلص 
من�ه وكل م�ا يتعلق ح�ول كيفية إنش�اء 
خالي�ا نموذجية والحف�اظ عليها وكيفية 
الفائدة من منتج )العسل( ومعرفة أنواعه 

والتمييز فيما بينها ».
واش�ار إىل ان�ه »ع�ى الراغب�ني بتس�جيل 
أس�مائهم االتصال عى صفح�ة )جمعية 
نحايل كربالء التخصصية( عى الفيس�بوك 
أو  الجمعي�ة  أعض�اء  بأح�د  االتص�ال  أو 
الحض�ور ملق�ر الجمعي�ة الكائ�ن يف بناية 
مق�ر )االتحاد املحيل للجمعي�ات الفالحية 
التعاونية يف كربالء املقدس�ة( قرب الگراج 

املوحد.

مجعية نحايل كربالء التخصصية تقيم دورة تدريبية جمانية لرتبية النحل يف نيسان املقبل

   بغداد / المستقبل العراقي

التقى وزير الزراعة صالح الحس�ني بمقر الوزارة س�فرية 
اململكة االسرتالية يف بغداد جوان لونديز  لبحث آفاق التعاون 

املشرتك يف املجال الزراعي بني البلدين.
»وافاد بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي« ان » الحسني بحث 
مع الس�فرية الجوان�ب املتعلق�ة بالقطاع الزراعي وس�بل 
تطوي�ر التع�اون املش�رتك يف مج�ال االس�تثمار ، لتش�ابه 
البيئ�ة واملناخ ما بني العراق واس�رتاليا ووجود مس�احات 
واس�عة من األرايض الخصبة التي يمكن استغاللها بزراعة 
املحاصي�ل االقتصادي�ة ومنه�ا الحنط�ة والش�عري والذرة 
الصف�راء ، فضالً ع�ن تبادل املعلومات والخ�ربات يف مجال 
نق�ل وتوطني التقني�ات الحديثة وتدريب الكف�اءات الفنية 
والتع�اون العلمي وزيادة خرباته�م وقدراتهم العلمية بغية 

تطوير النشاط الزراعي والنهوض به.
»وأكد الوزير عى »اهمية حماية املنتج املحيل والعمل الجاد 
بتقديم الدعم للفالحني واملزارعني من خالل توفري متطلبات 
العملية الزراعية والتعامل مع االس�ترياد حس�ب الروزنامة 
الزراعي�ة لتأمني األمن الغذائي ، وأبدى الحس�ني اس�تعداد 
العراق لتصدي�ر التمور العراقية الس�رتاليا وزيادة التعاون 

التقني يف هذا املجال.
»وأعرب الضيف عن »رسوره بهذا اللقاء وحسن االستقبال 
، مؤكداً حرص مملكة اس�رتاليا بتطوي�ر العالقات الثنائية 
وزي�ادة حجم التعاون ملختلف مجاالت القطاع الزراعي بني 

البلدين .

وزير الزراعة يبحث مع السفرية االسرتالية 
يف بغداد تطوير القطاع الزراعي

العمل تعلن خترج اكثر من )16( ألف
 متدرب خالل عام 2018

واسط تبحث خماطر اهلزات 
االرضية والتعريف بطرق الوقاية

    البصرة/ المستقبل العراقي

التقى محافظ البرة املهندس أسعد عبداالمري العيداني، 
اليوم، س�عادة الس�فري الفرنيس املعتمد ل�دى جمهورية 

العراق »برونو أوبري« والوفد املرافق له.
وجرى خ�الل اللقاء بحث العديد م�ن القضايا وامللفات، 
االقتصادية منها والسياسية، من بينها ملفات، الكهرباء 
وامل�اء والش�باب والرياض�ة، إضاف�ة إىل تطوير قطاعي 
الرتبي�ة والتعليم العايل والبحث العلمي، وإمكانية دخول 

الرشكات الفرنسية إىل سوق العمل البري مستقبالً. 
محافظ البرة وعى هامش اللقاء، أكد للسفري الضيف، 

ع�زم الحكومة املحلية بش�قيها الترشيع�ي والتنفيذي، 
امل�ي قدما يف إنج�از مش�اريع البنى التحتي�ة، وهناك 
توافق س�يايس محيل واتحادي به�ذا الخصوص، يضاف 
اىل ذلك، سنعمل عى تنفيذ مشاريع أخرى تشمل مناطق 
املرك�ز واالقضية والنواحي، من بينه�ا مرشوعي القرنة 
والزب�ري الخدميني، واللذان تبلغ كلفة إنجازهما أكثر من 
)200 مليون دوالر(،  وأضاف »العيداني«، خصصنا مبلغ 
)100 ملي�ار دين�ار( لبن�اء مدارس جدي�دة ودعم قطاع 

الرتبية والتعليم يف املحافظة، 
ويف مجال الطاقة واملاء، قال محافظ البرة : س�يكون 
صي�ف ه�ذا العام مختل�ف عن س�ابقاته، حيث س�يتم 

تجهيز املواطن بعرشون ساعة كهرباء يومياً،
 ويف ملف املياه قطعنا ش�وطا كبرياً بعدد من املش�اريع 
ونعمل عى إضافة مشاريع أخرى يف هذا املجال للحد من 

ظاهرة امللوحة يف املياه الخاصة باالستهالك البرشي.
من جانبه أعرب الس�فري الفرن�يس عن دعمه لتوجهات 
الحكومة املحلي�ة يف مجال البناء واإلعمار، قائالً : هناك 
دافع يشدنا نحو البرة  وسنعمل عى تحفيز الرشكات 
الفرنسية للعمل يف املحافظة، ودعوتها من خالل مؤتمر 
اقتص�ادي وبحض�ور جميع األط�راف ذات العالقة، من 
أجل الخروج بتوصيات وقرارات تخدم املصالح املشرتكة 

لكال الجانبني.

    البصرة/ المستقبل العراقي

الب�رة  اعل�ن رئي�س مجل�س محافظ�ة 
الحقوق�ي صباح حس�ن البزوني، عن وضع 
خطة لألشهر الثالث القادمة من اجل اكمال 
كافة االس�تعدادات لفصل الصيف يف مسالة 
متواصل�ة. س�اعة  ب24  الب�رة  تجهي�ز 

البزون�ي عقب ادارته لالجتم�اع االول لغرفة 
عمليات الكهرباء بحضور مدراء كل الدوائر 
ولجن�ة  الب�رة  يف  العامل�ة  الكهربائي�ة 
الكهرباء والجهات العالق�ة، قال ان اجتماع 
غرف�ة عملي�ات الكهرب�اء س�يعقد بش�كل 
اس�بوعي من اجل اكمال كافة االستعدادات 
لتجهيز البرة ب24 ساعة كهرباء باليوم< 
منوه�ا اىل ان دوائ�ر الكهرب�اء قدمت خطة 
مفصل�ة بهذا الجانب، ش�ملت كل املجاالت.

واضاف: االجتم�اع اتخذ عدة قرارات مهمة، 
كان اوله�ا اتخاذ توجيه ب�ان كل املواد التي 
ترف تك�ون للبرة حرا، كما ان اموال 

الجباي�ة س�وف تخص�ص للب�رة ايضا«.
واشار اىل ان الدوائر الكهربائية قدمت خطة 
لألشهر)اذار-نيس�ان-ايار( الكم�ال كاف�ة 
االستعدادات لتجهيز كهرباء الئقة باملواطن 

الب�ري، ال�ذي ل�ن يعاني بش�هر رمضان 
املبارك القادم واالشهر الالحقة.

وبني البزوني ان هذا التعهد مرتبط بمحطات 
كهربائية سوف تدخل للعمل ومشاريع بهذا 

القطاع س�وف تنجز قريبا، كما اننا بحاجة 
ملساعدة املواطن، الن دوره مهم جدا.

واس�تدرك رئيس مجل�س محافظة البرة 
بالقول« هناك التزامات عى الجميع االلتزام 
بها، ونوعد اهالين�ا بمتابعة كافة الخدمات 
املقدمة يف البرة بمج�االت الكهرباء واملاء 
واالمن واالس�تثمار عرب غ�رف عمليات تعد 
يف  بالخدم�ات  للنه�وض  مفصل�ة  خط�ط 

البرة.
من جانبه ذكر مدير انت�اج كهرباء الجنوب 
املهن�دس محم�د عبد االم�ري الحلف�ي، ان« 
االجتم�اع كان مثم�را ووجدن�ا دع�م كب�ري 
من الحكوم�ة املحلية، وبالتكاتف وتنس�يق 
الجه�ود س�نتمكن م�ن تحقي�ق املطل�وب 
ويك�ون التجهي�ز بصي�ف2019 افضل من 
صي�ف 2018، متابع�ا« س�نذهب باتج�اه 
توفري خمسة س�اعات تجهيز مقابل ساعة 

قطع، ونسعى لالفضل من ذلك.
واوضح الحلفي ان هذه التعهدات تحتاج اىل 

توفري مستلزمات ومتطلبات، قد حصلنا عى 
وع�ود لتوفريها م�ن الحكومت�ني االتحادية 

واملحلية.
اط�الق  املتطلب�ات ه�ي  اه�م  ان  اىل  الفت�ا 
التخصيصات املالية لتنفيذ املشاريع مع اخذ 
تعهدات م�ن وزارة النفط يف توف�ري الوقود، 
خاص�ة الوقود الغ�ازي للمحط�ات الغازية 
وع�دم توقفه�ا او ترضره�ا، م�ع ضم�ان 
عدم توق�ف الخط االيران�ي اىل جانب ادخال 
الوح�دات الكهربائي�ة االنتاجي�ة الخاص�ة 
بوزارة النفط املوجودة يف حقول الزبري والتي 
من املؤكد انه س�يكون لها دور ايجابي كبري 

يف استقرار املنظومة الكهربائية.
واش�ار الحلف�ي اىل رضورة ان يك�ون هناك 
ق�رار مركزي باس�تقدام طاق�ات جديدة يف 
رصيف ميناء اب�و فلوس ويف الهارثة واعادة 
العم�ل بها كم�ا كان يف الس�ابق، كون هذه 
املناط�ق كان�ت تعاني يف الفولتي�ة وبحاجة 

لهذه الطاقة.

الدبلوماسية الفرنسية حارضة يف البرصة وتؤكد دعمها لتوجهات احلكومة املحلية يف جمال اإلعامر

صباح البزوين: وضعنا خطط لضامن توفري »2٤« ساعة جتهيز يف البرصة
يف اجتماع غرفة عمليات الكهرباء

   بغداد / المستقبل العراقي

رشك�ة  يف  العلي�ا  االدارة  توجه�ات  ضم�ن 
االستكش�افات النفطي�ة املتمثل�ة باملدير العام 
نش�وان محمد نوري الرامية اىل توثيق فعاليات 
العمل االستكشايف  بالتصوير الجوي  قام فريق 
عمل مش�رتك م�ن ش�عبتي االع�الم والعالقات 
العام�ة يف الرشك�ة  بزي�ارة ميداني�ة اىل موقع 
الفرقة الزلزالية الثالثة العاملة  يف برنامج بلوك 
-10 ثنائي االبعاد يف محافظة النارصية ، حيث 
تم استخدام طائرة التصوير املسرية للمرة االوىل 
لتغطي�ة  فعالي�ات وعمل املس�وحات الزلزالية 
».مدير ع�ام الرشكة اكد ع�ى »رضورة تفعيل 
الدور االعالمي وادخ�ال اخر التقنيات املتطورة 
لتوثيق وأرش�فة نش�اطات وفعالي�ات الرشكة 
جواً ، واشار اىل ان التوثيق الجوي ملواقع الفرق 
الزلزالي�ة العاملة من خالل اس�تخدام الطائرة 
املس�رية يعطي صورة واضحة عن عمل رشكة 

االستكش�افات النفطي�ة الت�ي تغط�ي معظم 
مناطق الع�راق . فيما بني مدير ش�عبة االعالم 
محمد راغب  » من خالل توجيهات االدارة العليا 
يف الرشك�ة نس�عى اىل  تطويرالعم�ل االعالم�ي 
كونه املرآة العاكسة لعمل اي مؤسسة ومنصة 
انطالق لعرض اه�م االنجازات والفعاليات التي 
تق�وم بها اضافة اىل دور االع�الم يف نرش ثقافة 
العم�ل االستكش�ايف عاملي�ًا »  . وج�رت خ�الل 
الزي�ارة  العديد من اللق�اءات واالجتماعات مع 
امل�الكات العاملة ، كما تضمن�ت تصوير جوي  
ملخي�م الفرقة الزلزالية ش�مل جمي�ع الوحدات 
والورش  واالليات باالضافة اىل  تصوير عمليات 
النرش يف خطوط العمل  . علما ان  الطائرة تعمل 
بنظام املالحة ال� ) GPS  ( حيث يتم استخدامها 
يف الحاالت الطارئة  كفقدان ش�خص او البحث 
ع�ن عجلة خارجة عن خطوط العمل اضافة اىل 
امكانية الطائ�رة وقدرتها عى حمل الكامريات 
وأجه�زة البث املب�ارش وغريها م�ن املواصفات 

التقنية املتطورة .

توثيق عمل رشكة االستكشافات النفطية بالتصوير اجلوي

    بغداد / المستقبل العراقي

كشف رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار 
س�امي االعرج�ي، عن تع�اون رشكات 
امريكي�ة عاملي�ة للدخ�ول إىل الع�راق، 
وتحدي�داً يف أرب�ع محافظ�ات، مش�رياً 
إىل أن ه�ذه الس�نة ستش�هد انفتاح�اً 
كب�رياً ونهضة واضح�ة يف البالد«.وقال 
االعرجي يف كلمة له خالل ندوة تشاورية 
تحت عنوان )مسار العراق نحو التنمية 
االقتصادية من خالل االمتياز( »، انه »يف 
نهاية عام 2013 ومطلع عام 2014، أن 
خرية ال�رشكات االمريكية العاملية بدأنا 
بالتعاون معها للدخول اىل العراق وخالل 
اربع محافظات بغداد والبرة والنجف 

وكربالء«.وأضاف: »قطعنا شوطاً جيداً 
مع الرشكات االجنبية وارسلنا وفود اىل 
نيويورك من اجل التفاوض معها وتمت 
املفاوض�ات واتفقنا ع�ى ان ي�تون اىل 
بغداد لتش�خيص املكان«، مشددًت عى 
ان »تدخ�ل ال�رشكات العاملية اىل العراق 
دون وس�يط من الدول العربية«.وتابع، 
»كان املف�رتض ومنذ عام 2014 ان يتم 
التعامل مع العالم�ات التجارية العاملية 
ولك�ن دخ�ول تنظيم داع�ش اىل بعض 
املعادل�ة«،  تغ�ري  اىل  ادى  املحافظ�ات 
ستش�هد  الس�نة  »ه�ذه  أن  موضح�اً 
انفتاحا كبرياً ونهضة واضحة يف البالد، 
فضالً ع�ن توفري فرص عمل للكثري من 

العراقيني .

اهليئة الوطنية لالستثامر: رشكات أمريكية 
ستدخل أربع حمافظات
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 2031 / ش4 / 2018 

التاريخ : 11 / 3 / 2019 
اىل / املدعى عليه ) ثامر مطرود وشل ( 

م / اعالن 
ملقتضيات الدعوى الرشعي�ة اعاله واملقامة من قبل 
املدعية ) س�امية مجيد حميد ( والت�ي موضوعها ) 
التفري�ق للهج�ر ( وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك مركز 
رشط�ة بالع�دد 233 يف 3 / 2 / 2019 وختم املجلس 
املحيل لح�ي املعامل قررت املحكم�ة تبليغك بالحكم 
الغياب�ي املرق�م 2031 / ش4 / 2018 يف 19 / 12 / 

2018 بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني .
القايض 

محمد عبد الرحمن طعمة 
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل 

محكمة بداءة خانقني 
العدد : 89 / ب / 2019 
التاريخ : 7 / 3 / 2019 

اعالن 
اىل / فتح الله مراد فرمان 

للدع�وى املرقم�ة 89 / ب / 2019 واملقامة من قبل 
املدعني كل من ) شكرية عبد الله حسن ( و ) ابراهيم 
وماجد وروناك وشيمن وازاد ونوزاد ( اوالد املتويف عبد 
االمري ش�كر ضد املدعى عليه ) فتح الله مراد فرمان 
( والذين س�بق ملورثهم ان اشرتى منك العقار املرقم 
6 / 890 / م8 ح�اج ق�ره مقابل بدل وبموجب عقد 
تحري�ري خارجي ويطلب�ون فيها دعوت�ه للمرافعة 
والحض�ور ام�ام محكم�ة ب�داءة خانق�ني والحكم 
بتملي�ك العق�ار اع�اله باس�مائهم وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب ورقة التبليغ واشعار مختار املنطقة 
وكتاب املجلس البلدي يف خانقني لذا تقرر تبليغك عن 
طريق صحيفتني محليتني رس�ميتني للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة صباح يوم 18 / 3 / 2019 الس�اعة 
التاسعة وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا حسب االصول .
القايض 

خالد مولود غالم
�������������������������������������������

وزارة العدل 
دارة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة / 2019/400

التاريخ 2019/3/10
اىل / املنفذ عليه / اىل زيدون هاشم محمد  

لقد تحقق لهذه املديرية من  رشح القائم بالتبليغ  
انك مجه�ول محل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا  
للم�ادة )27( من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ البرصة خالل خمس�ة 
ع�رش يوم�ا تب�دأ م�ن الي�وم الت�ايل للن�رش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون 
علم�ا انك مدين يف االضب�ارة التنفيذية اعاله املرقمة 
2019/400 وحسب قرار الحكم  املنفذ فيها الصادر 
من محكم�ة االحوال الش�خصية يف الب�رصة بالعدد 
3626/ش/2018 يف 2019/2/7 واملتضمن تس�ليم  
القارصي�ن اىل الدائن�ة س�ارة جمعة غانم واس�ماء 

القارصين هي ) شهرزاد والعنود( 
اوصاف املحرر :

قرار حكم
املنفذ العدل 

حيدر ألياس خضري
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد / 120/بحث/2019

التاريخ 2019/3/4
اعالن

اىل املدعى عليها / اسماء عبد الكريم كامل
اقام املدعي ) عالء حس�ني رس�ن( الدع�وى املرقمة 
120/بح�ث/2019 تطلب فيها ) اس�قاط حضانة( 
وقد لوح�ظ من الرشح ال�واردة من املجل�س البلدي 
ملنطقة )حي املحاربني( والقائم بالتبليغ انك مرتحلة 
اىل جه�ة مجهول�ة وغ�ري معلومة عليه ق�رر تبليغك 
اعالنا بصحيفتني يوميتني محليتني بالحضور صباح  
ي�وم 2019/4/1 ام�ام مكت�ب البح�ث االجتماعي 
وعند عدم حضورك س�وف يجري بحقك غيابيا وفق 

القانون
القايض

وسام عبد الحسن عيل
�������������������������������������������

فقدان
فقدت هوي�ة املوظف الوزارية بأس�م ) احمد صباح 
أوشيح(  الصادرة من وزارة الكهرباء الرشكة العامة 
لتوزي�ع كهرب�اء الجنوب م�ن يعثر عليها تس�ليمها 

لجهة االصدار
�������������������������������������������

عالن
اىل املتهم الغائب / )العريف فاضل سالم ساري( 

املنسوب اىل / مديرية رشطة نفط الجنوب
العنوان / محافظة البرصة/ القرنة   

بما انك متهم وفق املادة /5/ من ق ع د رقم 14 لسنة 
2008 لغياب�ك عن مق�ر عملك بتاري�خ 2018/5/4 
ولغاي�ة التحاق�ك بتاري�خ 2018/5/18  وملجهولية 
اقامت�ك اقتىض تبليغ�ك بهذا االعالن ع�ىل ان تحرض 
ام�ام محكمة قوى االم�ن الداخ�يل االوىل / املنطقة 
الخامس�ة البرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ 
نرش هذا االعالن يف صحيفة محلية يومية وتعليقه يف 
محل اقامتك ومقر دائرتك وتجيب عن التهمة املوجه 
ض�دك وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا اس�تنادا الحكام امل�واد  )65 و 68 و 69( من 
قان�ون اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى االم�ن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة البرصة

العدد: 360/ب/2019
التاريخ 2019/3/10

اعالن
اىل املدعى عليه / محسن هادي باجي

اق�ام املدعي )صادق حس�ن عبيد( الدع�وى البدائية 
املرقم�ة 360/ب/2019 ض�دك يطلب فيها تس�ديد 
املبلغ الذي بذمتك وقدره ثالثون مليون دينار عراقي 
وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ 
وتأيي�د املجلس البل�دي ملنطقة القبلة حي الش�هداء 
قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا يف صحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة املصادف 
يوم  2019/3/20 ويف حالة عدم حضورك او ارسال 
م�ن ينوب عنك قانونا فس�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا 
القايض

مؤيد شمخي جرب الشاوي

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) جاس�م ن�زار ع�يل ( دعوت�ه 
القضائي�ة لتبدي�ل ) لقب ( وجعل�ه ) الالمي ( 
بدال من )الجادري( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل خمسة عرش يوما من تاريخ 
النرش وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية طلبه 
اس�تنادا اىل اح�كام امل�ادة ) 22 ( م�ن قان�ون 
البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 2016 املعدل 
عىل ان يكون النرش باس�م مدير عام الجنس�ية 

املحرتم ... مع التقدير 
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
املدير العام / وكالة 

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة االوىل 

الرقم : 3837 
تاريخ : 11 / 3 / 2019 

اعالن 
طلب تسجيل عقار مجددا 

بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة لتس�جيل 
العقار 13 / 2734 / 15 بزايز الفضيلية بأس�م 
/ جبار خلف فاضل مج�ددا باعتباره حائزا له 
بصف�ة املالك للم�دة القانونية ولغ�رض تثبيت 
امللكي�ة املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام 
قانون التس�جيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 
قررن�ا اعالن ه�ذا الطل�ب فعىل كل م�ن يدعي 
بوجود عالقة او حق�وق معينة عىل هذا العقار 
تقدي�م عائدية م�ن بيانات اىل ه�ذه خالل مدة 
ثالث�ني يوما اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لنرش هذا 
االع�الن وكذل�ك الحض�ور يف موق�ع العق�ار يف 
الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء 
مدة هذا االع�الن وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا 
يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض . 
نسخة منه :

1 – وزارة املالية / االمالك .
2 – امان�ة بغ�داد / يرجى تعي�ني ممثال عنكم 
واعالمنا باسمه وااليعاز اليه الحضور يف الوقت 

املحدد اعاله.
3 – مديرية االوقاف .

4 – لوحة االعالن .
مدير التسجيل العقاري يف الرصافة / 1 

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

فقدت مني الهوية الص�ادرة من وزارة الثقافة 
/ الدائ�رة االداري�ة واملالي�ة / قس�م الش�ؤون 
الهندسية بأسم / احمد عصام عبد الرحمن عيل 

– فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
�����������������������������������������

تنويه
اش�ارة اىل االعالن املنش�وريف صحيفة املستقبل 
العراقي العدد1858يف 2019/3/3 اعالن بداءة 
اس�م  ورد  165/ب2018/2  املرق�م  بعقوب�ة 
املدع�ي انورن�وري س�لمان خط�اء والصحيح 
هوانورنوري محمود وورد اس�م املدعى عليهم 
االول والراب�ع ورد حس�م س�لمان ع�يل خطاء 
والصحيح هوحس�ن س�لمان ع�يل والرابع ورد 
اك�رم س�لمان ع�يل خط�اء والصحي�ح اك�رام 

سلمان 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
لجنة تثبيت امللكية يف بلدروز 

العدد : 4 / تسجيل مجدد / 2018 
التاريخ : 6 / 3 / 2019 

اعالن قرار تثبيت عائدية عقار مجددا 
بتاري�خ 25 / 2 / 2019 اص�درت لجنة تثبيت 
امللكية يف بل�دروز قرارها بتثبيت عائدية العقار 
املرقم 53 محلة الحرية يف قضاء بلدروز باس�م 
طالب التس�جيل املجدد حامد مجيد حميد وعىل 
م�ن لديه اع�رتاض عىل الق�رار املذك�ور اقامة 
الدعوى امام املحكمة املختصة خالل مدة ثالثني 
يوما اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لنرش هذا االعالن 
اس�تنادا الحكام املادة 49 من قانون التس�جيل 
العقاري رقم 43 لس�نة 1971 وعند انتهاء املدة 
وعدم ورود اشعار من املحكمة باقامة الدعوى 
لديه�ا خ�الل امل�دة املذكورة س�وف تس�تكمل 

اجراءات التسجيل وفق القانون .
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف بلدروز 

قايض محكمة بداءة بلدروز 
القايض 

عيل سلمان ابراهيم

اعالن
اىل كافة ورثة  / كاظم كريم حسن 

بالنظ�ر لع�دم نق�ل حق�وق والتزام�ات وتجدي�د العقد 
الزراع�ي  املرقم 107 يف 1990/7/26 املربم وفق القانون 
35 لس�نة 1983 لذا ننذركم بوج�وب القيام بنقل حقوق 
العق�د وتجدي�ده وخ�الل م�دة 90 يوم وبخالفه س�وف 
نتخذ االجراءات القانونية بحقكم بالغاء العقد واسرتداد 

املساحة املتعاقد عليها وتأجريها باملزايدة العلنية 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة  جنح النجف
العدد : 1616/ج2018/2

التاريخ 2019/2/21
اىل / املتهم الهارب / صادق عبد الكريم جعفر

حيث انك متهم يف الدع�وى املرقمة )  1616/ج2018/2 
(  والخاصة باملش�تكي )عيل ضعي�ف محمد(  وفق املادة 
1/459 م�ن قان�ون العقوبات  وملجهولي�ة محل اقامتك 
حسب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى  عليه قررت 
املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة 
املصادف ي�وم 2019/4/11 وعند عدم حضورك س�وف 

تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول 
القايض

عدنان كريم عبد عيل
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1193/ب2019/4

التاريخ 2019/3/11
اىل / املدعى عليه ) غزوان زهري هادي( 

اقام علي�ك املدعي ) امري عباس كري�م( الدعوى البدائية 
املرقم�ة اع�اله وال�ذي يطل�ب فيه�ا الحك�م ) بالزام�ك 
باعادة  الس�يارة املرقمة ) 16049 � املثنى( نوع س�مند 
مودي�ل 2010 اىل املدعي اع�اله ( ولثبوت مجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف محكم�ة بداءة 
الكوفة واش�عار مختار حي ميس�ان / الرشيط ابراهيم 
عزي�ز العيايش عليه ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموع�د املرافعة املصادف 
يف 2019/3/20 وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 759/ب2019/5

التاريخ 2019/3/11
اىل / املدعى عليه ) رعد محمد عباس( 

اق�ام املدعي ) معن نوري عبد املحس�ن( الدعوى البدائية 
املرقمة اع�اله والتي يطلب فيها الحك�م ) بالزامك بمنع 
معارضت�ك للمدعي اعاله بالت�رصف واالنتفاع بجزء من 
القطع�ة املرقم�ة 5164/1 حصوة الخورنق وتس�ليمها 
خالي�ة من الش�واغل ( ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي املنتظر 
كريم ظاهر الكسار لذا قررت هذه املحكمة تبليغك االعنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني  للحضور يف موعد املرافعة 
املص�ادف يف ي�وم 2019/3/25 وعن�د ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 897/ب2018/5

التاريخ 2019/3/11
اىل / املدعى عليه ) عالء عبد الحسني سودان( 

اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرق�م 897/ب2018/5 
وامل�ؤرخ 2018/12/12 واملتضمن الزام�ك بتأدية مبلغ 
قدره مائة وثمانون مليون دينار اىل املدعي حيدر حمودي 
هادي ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار ح�ي االم�ري / 2 ع�يل مجبل 
الدجي�يل لذا تقرر تبليغك بالقرار املذكور اعالنا بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ولك حق االع�رتاض امام 
ه�ذه املحكمة ع�ىل القرار والطعن به وف�ق املدد املحددة 
قانونا بعد التبليغ وبعكس�ه س�يعترب الق�رار  بحقك باتا 

ومكتسب الدرجة القطعية حسب االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة
العدد: 362/ب/2019
التاريخ 2019/3/10

اعالن
اىل املدعى عليه / مريم هادي باجي

اقام املدعي )صادق حسن عبيد( الدعوى البدائية املرقمة 
362/ب/2019 ض�دك يطل�ب فيه�ا تس�ديد املبلغ الذي 
بذمت�ك وق�دره ثالثون ملي�ون دينار عراق�ي وملجهولية 
محل اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس 
البل�دي ملنطقة القبلة حي الش�هداء قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالنا يف صحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف 
موعد املرافعة املصادف يوم  2019/3/20 ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا فس�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 
القايض

مؤيد شمخي جرب الشاوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة  /2019

التاريخ : 2019/3/10
اىل املدعو / رشا خالد عبد مسلم

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة س�ليمة حس�ني عب�اس طلبا اىل هذه 
املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو )  رش�ا 
خالد عبد مس�لم( ق�ررت املحكمة تبليغ�ك يف الصحف املحلية 
فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن  

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 989/ب2019/3

التاريخ 2019/3/10
اىل / املدعى عليه ) فارس كاظم رحيم(

اق�ام املدعي )رضا مهدي جبار( الدعوى البدائية املرقمة اعاله 
والت�ي يطلب فيه�ا الحكم )بألزامك باعادة مبلغ بيع الس�يارة 
املرقم�ة 212986 بغ�داد اجرة نوع ش�وفر لي�ت موديل 2011 
والبالغ ) 5000 دوالر امريكي( ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ واش�عار مختار ح�ي الجزائ�ر / 5 ودور 
الهندي�ة جميل عيىس الغانمي لذا ق�ررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة 
املصادف يف ي�وم 2019/3/18 وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
���������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة

التاريخ : 2019/2/24
اىل املدعو / نزهه مطر حسني

اعالن
ق�دم طال�ب حج�ة الوف�اة زينب مطر حس�ني  طلب�ا اىل هذه 
املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بح�ق املدعو )  نزهه 
مطر حس�ني( قررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك 
الحض�ور امامه�ا خالل ع�رشة ايام م�ن تاريخ ن�رش االعالن  

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

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

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري 

مديرية التسجيل العقاري يف النجف الثانية 
العدد : 4158

التاريخ 2019/3/11
اعالن

البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل االسايس

تنفي�ذا الح�كام املادة )1( م�ن املادة )50( مك�رره من قانون 
التس�جيل العقاري رقم ) 1971(  املعدل فقد تقرر االعالن عن 
مبارشة التسجيل بأجراءات التس�جيل املجدد للعقارات املبينه 
اع�اله وف�ق اح�كام امل�ادة )3( من امل�ادة )45( م�ن القانون 
املذك�ور فع�ىل م�ن يدع�ي امللكية او حق�وق عقاري�ة يف هذه 
العق�ارات املذك�ورة اعاله تقدي�م ما لديه م�ن بيانات اىل هذه 
الدائ�رة خالل ثالث�ني يوما من تاريخ الن�رش االعالن والحضور 
يف موقع العقار الس�اعة العارشة من صباح اليوم التايل النتهاء 
مدة االع�الن وذلك الثبات ادعائه بمختلف وس�ائل االثبات عند 
اجراء الكش�ف املوقعي عىل العقار من قبل لجنة تثبيت امللكية 

وبحضور املجاورين الذين تقرر اللجنة حضورهم 
عبد الكريم جهادي خرض

مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف االرشف

وزارة العدل 
مديري التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف
اعالن بيع عقار

نموذج رقم ) 17 ( تسجيل عقاري
التسلسل او  رقم القطعة 157/ 2 االمري

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 
الجنس : دار

النوع ملك رصف
رقم الباب 

رقم الشقة 
املساحة 

املشتمالت :
املزروعات او املغروسات 

واردات البيع السنوية 
الشاغل : دار يتكون من غرفتني واستقبال وصحيات 

مق�دار املبي�ع : 850000000 دين�ار ثمانمائة وخمس�ون مليون 
دينار 

ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النجف باملزايدة العلنية العقار 
املوص�وف اعاله العائد للراهن عايد بديوي دهش لقاء طلب الدائن 
املرصف الزراعي /السماوة  املستحق البالغ ) 651000000( دينار 
فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل ) 30( 
يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا 
معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من 
القيم�ة املق�درة للمبيع البالغ ) 850000000( دين�ار وان املزايدة 

ستجري يف الساعة ) 12( ظهرا من اليوم االخري للمزايدة 
عبد الكريم جهادي خرض

مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف
���������������������������������������������������

وزارة العدل 
دارة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة / 2018/2353

التاريخ 2019/3/7
اىل / املنفذ عليه 

اىل املدي�ن نبي�ل حاكم هوي�دي �� املدي�ر املفوض لرشك�ة الغزايل 
الهندس�ية لقد تحقق له�ذه املديرية من مذكرة االخب�ار بالتنفيذ  
واش�عار مخت�ار منطق�ة ح�ي الغ�ري /1 املختار كريم حس�ون 

الجنابي 
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا  للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمسة 
ع�رش يوما تبدأ من اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

حسنني عبد الزهرة عرس
اوصاف املحرر :

يف  /ب2016/3   1943 املرق�م  النج�ف  ب�داءة  محكم�ة  ق�رار 
2016/12/15 املتضم�ن ال�زام املدعى عليه�م كل من نبيل حاكم 
هوي�دي املدير املف�وض لرشكة الغزايل الهندس�ية واملقاوالت وعيل 
حاكم هويدي وحس�ني جبار هويدي وامني عبد طاهر وعيل جبار 
هويدي ونور رشيف عبد بالتكافل والتضامن بتأدية مبلغ مقداره 
مائة مليون دينار للمدعي عيل محمد سلمان املدير املفوض لرشكة 

مرصف الخليج التجاري اضافة لوظيفته 
���������������������������������������������������

وزارة العدل 
دارة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة / 2018/2353

التاريخ 2019/3/7
اىل / املنفذ عليه / عيل حاكم هويدي

 لق�د تحقق له�ذه املديرية من مذك�رة االخبار بالتنفيذ  واش�عار 
مختار منطقة حي الغري /1 املختار كريم حسون الجنابي 

انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا  للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمسة 
ع�رش يوما تبدأ من اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

حسنني عبد الزهرة عرس
اوصاف املحرر :

يف  /ب2016/3   943 املرق�م   النج�ف  ب�داءة  محكم�ة  ق�رار 
2016/12/15 املتضم�ن الزام املدعى عليه�م نبيل حاكم هويدي 
املدير املفوض لرشكة الغزايل للهندسة واملقاوالت اضافة لوظيفته  
وعيل حاكم هويدي  ونور رشيف عبد وحسني جبار هويدي وامني 
عب�د طاهر وعيل جبار هوي�دي بالتكافل والتضام�ن بتأدية مبلغ 
مق�داره مائة مليون دينار للمدعي محمد س�لمان املدير املفوض 

لرشكة مرصف الخليج التجاري اضافة لوظيفته

جمهورية العراق  / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

العدد : 1556 / 2018 
التاريخ : 7 / 3 / 2019 

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكاظمية االسهم العائدة للرشكة 
املدين�ة رشكة اح�الم الب�رشى للتج�ارة واملقاوالت 
العامة وال�وكاالت التجاري�ة محدودة املس�ؤولية ) 
ب�رشى حس�ن جغيده ( لق�اء طلب الدائ�ن ) ضياء 
رس�ول كاظ�م ( البال�غ ) 250 ، 586 ، 44 ( مليون 
دين�ار باالضافة اىل اتعاب املحام�اة البالغة ) 000 ، 
500 ( ال�ف دينار ولطلب الدائن قررت هذه املديرية 
االعالن عن بيع س�هام املدينة برشى حس�ن جغيده 
قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد فعىل الراغب 
بال�رشاء الحض�ور يف املكان والزم�ان املعينني حيث 
تجري املزاي�دة بعد عرشة ايام من اليوم التايل للنرش 
وتكون املزايدة يف هذه املديرية تمام الس�اعة الثانية 
عرش ظهرا مس�تصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغ�ة 10 % من القيمة املقدرة مع املستمس�كات 

الرسمية ويتم النرش يف صحيفة واسعة االنتشار .

المنفذ العدل 
جهاد عبد الكريم

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

رقم االضبارة : 717 / 2019 
التاريخ : 11 / 3 / 2019 

اىل / املنفذ عليه / خيون يوسف حسن يسكن 
ايب غريب احلمدانية الثانية .

لق�د تحقق له�ذه املديرية من اش�عار مركز رشطة 
الن�رص والس�الم املرق�م 3269 يف 11 / 3 / 2019 
وتاييد املجلس املحيل لناحية خان ضاري انك مجهول 
مح�ل االقام�ة وليس لك موط�ن دائ�م او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه اس�تنادا للمادة 27 
م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمسة عرش يوما تبدا 
من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون .

المنفذ العدل 
حنان فاضل حسين 
اوصاف املحرر : قرار محكمة بداءة ابي غريب املرقم 
65 / ب / 2019 يف 24 / 2 / 2019 املتضمن تاديتك 
مبلغ قدره خمس�ون مليون دينار اىل الدائن حس�ن 

عباس عيل .

المالحظات بيانات العقار جنس 
العقار

اسم 
المحلة

رقم 
العقار ت

اسم طالب 
التسجيل رقم االبواب دار براق 148 1

عبد 
المحسن 

محمد رشاد 
محمد علي

447/29 2

3
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قانون حلامية الطفولة العراقية
          عباس الصباغ

تس�ونامي ردود االفع�ال الغاضب�ة التي 
رافقت مأساة الطفلة )رهف( التي قضت 
نحبه�ا نتيجة تعنيف ذويها وقس�اوتهم 
املفرط�ة تجاه طفولته�ا الربيئة ما ادى 
اىل وفاتها كنتيجة لألس�اليب الوحش�ية 
الت�ي اتبعها هؤالء معها من دون س�بب 
معقول او م�ربر  وحتى وان وجد هنالك 
س�بب ما، ولكن اليجوز ان يكون خارج  
ح�دود التأدي�ب والتعزي�ر الت�ي اقرتها 
الرشائع الس�ماوية او الوضعية، وجرت  
فصول هذه املأس�اة املفجع�ة بعيدا عن 
انظ�ار املجتم�ع او العش�رة او الدول�ة 
او القان�ون ومرّشعيه، وكان�ت النتيجة 

ان تلق�ى الطفل�ة )رهف( ربه�ا صابرة  
ذوي  ظل�م  الل�ه  اىل  ش�اكية  محتس�بة 
القربى الذين اقرتفوا جريمتهم بدم بارد 
وهي جريمة تعد خرقا قانونيا صارخا و 
منافيا لالتفاقيات الدولية املعنية بحقوق 

الطفل التي صادق عليها العراق.
وكان يتحتم عىل امواج هذا التس�ونامي 
الربمل�ان  اىل مت�ون  ان تص�ل  الغاض�ب 
وال�رشوع بس�ّن قان�ون مل�زم لحماية 
، فقضي�ة  الربيئ�ة  العراقي�ة  الطفول�ة 
)ره�ف( الت�ي نال�ت قس�طا كب�را من 
االهتم�ام االعالم�ي، ل�م تك�ن االوىل من 
نوعه�ا او االخرة ، فلربم�ا توجد قضايا 
مش�ابهة التكون بعيدة عن ابش�ع انواع 
االستغالل الجسدي او الجنيس وغرها ، 

فهذه القضية هي ليست قضية شخصية 
بل هي قضية مجتمع بأرسه قد يتعرض 
احد افراده وخاصة االطفال الذين الحول 
لهم والقوة اىل تعنيف قد يؤدي اىل انش�اء 
عاهات نفس�ية او جس�دية مس�تديمة 
عندهم او اىل وفاته�م كما حدث للطفلة 
رهف، وق�د يحدث لغره�ا ماحدث لها، 
اذا لم تتحرك الس�لطة الترشيعية عاجال 
اىل وضع قان�ون يحمي ب�راءة الطفولة 
من اإلعاق�ة  او املوت، وذلك اس�تنادا اىل 
الدس�تور العراقي الدائ�م ومواثيق االمم 
املتح�دة  الخاصة بالطفول�ة وحمايتها، 
علما ان الدستور العراقي الدائم قد  نّص 
عىل كفالة الدول�ة لحماية الطفولة كما 
ي�ي:  )امل�ادة )29(:- ب � تكف�ل الدولة 

حماية األمومة والطفولة والش�يخوخة، 
وترع�ى الن�شء والش�باب، وتوف�ر لهم 
ملكاته�م  لتنمي�ة  املناس�بة  الظ�روف 

وقدراتهم. 
ثالث�اً :� يحظ�ر االس�تغالل االقتصادي 
لألطف�ال بص�ورِه كافة، وتتخ�ذ الدولة 

اإلجراءات الكفيلة بحمايتهم(.
كم�ا حرّمت مواثيق االم�م املتحدة كافة 
اش�كال العن�ف ض�د االطف�ال ويف كافة 
الظروف وتحت اي سبب كان . فالتعنيف 
ض�د االطف�ال لي�س غريب�ا ع�ن جميع 
املجتمع�ات، ولك�ن ان يص�ل اىل درج�ة 
القت�ل ويف مجتم�ع مس�الم كاملجتم�ع 
العراقي هذا االمر يستدعي تدّخل جيش 
كام�ل من  خرباء عل�م االجتماع وعلماء 

النفس ومحلي الشخصية وفقهاء
القان�ون واصح�اب الجه�ات التنفيذية 
كالرشطة وغرهم لوضع خارطة طريق 
تسهم يف تحصني براءة الطفولة العراقية 
م�ن التعني�ف االرسي وتحم�ي الن�شء 
الجدي�د م�ن تف�ي العاهات الجس�دية 
والنفس�ية والت�ي تؤدي يف املس�تقبل اىل 
تأس�يس مجتمع  فيه ان�اس منحرفون 
او غ�ر طبيعيني ، كما تضع غطاء امنيا 
وقانوني�ا للمعّنف�ني ارسي�ا فض�ال عن 
وضعهم يف محميات قانونية تحت رعاية 
الدول�ة والقان�ون  لحني انجالء اس�باب 

تعنيفهم .
الك�رة االن يف ملع�ب الربمل�ان اذ عليه ان 
يس�تكمل اس�تعراضه مل�رشوع قان�ون 

مناهض�ة العن�ف األرسي، ال�ذي أُعّد يف 
س�نة 2015 وال�ذي بق�ي دون تصويت 
لح�د االن  مع إدخال تعدي�الت جوهرية 
علي�ه ، ثم التعجي�ل باق�راره ، كما عىل 
الربمل�ان ان يعّدل او يلغ�ي  املادة 41 / 1 
من قانون العقوب�ات العراقي رقم 111 
لس�نة 1969 املع�ّدل  الت�ي نص�ت ع�ىل 
ان�ه: الجريم�ة اذا وقع الفعل اس�تعماال 
لحق مق�رر بمقت�ى القان�ون ويعترب 
اس�تعماال للح�ق : )1 -  تأدي�ب ال�زوج 
لزوجته وتأديب اآلب�اء واملعلمني ومن يف 
حكمه�م االوالد القّص يف ح�دود ما هو 
مق�رر رشع�اً او قانوناً او عرف�اً(.أي أن 
افع�ال ال�رب والعنف التي يمارس�ها 
الزوج تجاه زوجته واالباء تجاه أبنائهم 

اس�تناداً للم�ادة املذكورة انف�ا، تعد من 
قبي�ل اس�تعمال »الح�ق«  وال�ذي يع�ّد 
بدوره س�ببا من أس�باب اإلباحة، والتي 
بمقتضاه�ا ال يمك�ن مس�اءلة ال�زوج 
أو األبوي�ن جزائي�اً وال مدني�ا عّم�ا يقع 
من اعت�داء مادام قد اس�تخدموا حقهم 
املنص�وص علي�ه قانونا بموج�ب املادة 
املذكورة التي اشرتطت ان يكون التأديب 
يف حدود املقرر عرفا ورشعاً وقانوناً وهو 
ما ش�جع البعض عىل ارتكاب جرائمهم 
تجاه ذويهم وخاصة النس�اء واالطفال 

بكل سهولة .. 
الجمي�ع يرتقب�ون اص�دار قان�ون ملزم 
لحماية الطفولة العراقية من ذات املصر 

الذي دفعت به الطفلة رهف حياتها.

وزارة االعامر واالسكان
والبلديات واالشغال العامة

رشكة الفاو اهلندسية العامة
متديد اعالن املناقصة املرقمة )2019/4( 

تعلن رشكة الفاو الهندس�ية العامة احدى تش�كيالت وزارة االعمار واالس�كان والبلديات واالش�غال العامة 
ع�ن تمدي�د اعالن املناقص�ة املرقم�ة )2019/4( الخاصة بتجهي�ز ) انابيب دكتايل قط�ر 1400 ملم للخط 
الناق�ل( مل�رشوع ماء كركوك / املرحل�ة الثانية وللحصول عىل مس�تندات املناقصة وال�رشوط الخاصة بها 
مراجعة  مقر الرشكة )شعبة العقود( الكائن يف منطقة التاجي مقابل معهد النفط العربي لقاء مبلغ قدره 
) 500,000( خمس�مائة الف دين�ار غر قابل للرد وعىل الراغبني من ال�رشكات واملقاولني ذوي االختصاص 
واملصنف�ني من الدرجة )رابعة ميكاني�ك  / كهرباء اوغرفة تجارة / ممتازة( تقديم هوية تصنيف الرشكات 
واملقاولني )س�ارية املفعول � نس�خة اصلية ( عند رشاء املناقصة وجلب كت�اب تخويل موقع من قبل املدير 
املف�وض  للمكتب او الرشكة التي تروم رشاء العطاء مع مراعاة ايداع عطاءاتهم داخل ظرف مغلق ومختوم  
يكتب عليه اس�م ورقم املناقصة وموعد غلقها واس�م صاحب العطاء ) الرشكة او املكتب (  ويحتوي بداخله 
ع�ىل ثالث ظروف منفصلة ومختومة ويتضمن االول جميع املستمس�كات املطلوبة ويتضمن الظرف الثاني 
الع�رض الفن�ي ويتضمن الظرف الثالث ع�ىل العرض التجاري مع ص�ك مصدق ) بقيم�ة التأمينات االولية 
( بمبل�غ ) 18,000,000( ثماني�ة ع�رش مليون دينار عراق�ي او خطاب ضمان نافذ ملدة )ثالثة اش�هر( من 
تاريخ الغلق ووصل الرشاء مع تقديم ما يثبت تنفيذ اعمال مماثلة مؤيدة من الجهات املس�تفيدة مع تقديم 
الحسابات الختامية مصادق عليها من قبل محاسب قانوني الخر سنتني ويودع يف صندوق العطاءات يف مقر 
الرشك�ة الكائن يف التاجي ، علما ان الرشكة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات واهمال العطاء غر املس�تويف 
للمستمس�كات املطلوبة وعدم قب�ول الوكاالت العامة الصادرة من املناقصني ويت�م اعتماد الوكالة الخاصة 
باملناقص�ة يف حالة وجود عذر مرشوع مصدق اصوليا وس�يكون اخر موعد لتقديم العطاءات يوم )الثالثاء( 
املواف�ق 2019/3/19  الس�اعة الثانية عرشظهرا  ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون الغلق 
يف الي�وم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن ويمك�ن االطالع عىل موقع الرشكة 
االلكرتوني عىل االنرتنيت وحس�ب ما مدرج يف ادناه علما ان مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة اعاله يكون 

)1,800,000,000( مليار وثمانمائة مليون دينار عراقي ال غرها 

املدير العام
http: faoco.moch.gov.iq

E-mail: info@faoco.moch.gov.iq

محافظة واسط 
مديرية مجاري واسط 

اىل / املدين رائد لهمود عناد

انذار
لقد تحقق ملديريتنا من انك مجهول محل االقامة 
ولي�س لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه اس�تنادا اىل املادة )4( الفقرة 
رابعا من قان�ون تحصيل الديون الحكومية رقم 
56 لس�نة 1977 فق�د تق�رر تبليغ�ك بالصحف 
الرس�مية بتس�ديد املبلغ املرتتب بذمت�ك والبالغ 
504000 خمسمائة الف واربعة االف دينار فقط  
وخالل 10 ايام تبدأ من اليوم التايل لتاريخ النرش 
ويف حالة عدم  تس�ديد املبلغ فس�وف تتخذ قرارا 
بحجز اموالك املنقولة بما يعادل مقدار الدين او 
حج�ز اموالك غر املنقولة بما يعادل الدين وفقا 
للمادة خامس�ا )5( من قان�ون تحصيل الديون 

الحكومية رقم )56( لسنة )77( 

املخول بأستحصال 
الديون احلكومية 
فاضل كمر كاظم

محافظة واسط 
مديرية مجاري واسط 

اىل / املدين رزاق محمد منخي

انذار
لقد تحقق ملديريتنا من انك مجهول محل االقامة 
ولي�س لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه اس�تنادا اىل املادة )4( الفقرة 
رابعا من قان�ون تحصيل الديون الحكومية رقم 
56 لس�نة 1977 فق�د تق�رر تبليغ�ك بالصحف 
الرس�مية بتس�ديد املبلغ املرتتب بذمت�ك والبالغ 
585,000 خمس�مائة وخمس�ة وثمان�ون  الف 
دين�ار فقط  وخالل 10 اي�ام تبدأ من اليوم التايل 
لتاري�خ الن�رش ويف حال�ة ع�دم  تس�ديد املبل�غ 
فس�وف تتخذ ق�رارا بحجز اموال�ك املنقولة بما 
يع�ادل مقدار الدين او حجز اموالك غر املنقولة 
بم�ا يعادل الدي�ن وفقا للمادة خامس�ا )5( من 
قان�ون تحصي�ل الدي�ون الحكومية رق�م )56( 

لسنة )77( 
املخول بأستحصال 
الديون احلكومية 
فاضل كمر كاظم

محافظة واسط 
مديرية مجاري واسط 

اىل / املدين رحيم عبد حميد

انذار
لقد تحقق ملديريتنا من انك مجهول محل االقامة 
ولي�س لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه اس�تنادا اىل املادة )4( الفقرة 
رابعا من قان�ون تحصيل الديون الحكومية رقم 
56 لس�نة 1977 فق�د تق�رر تبليغ�ك بالصحف 
الرس�مية بتس�ديد املبلغ املرتتب بذمت�ك والبالغ 
630,000 س�تمائة وثالث�ون ال�ف دين�ار فقط  
وخالل 10 ايام تبدأ من اليوم التايل لتاريخ النرش 
ويف حالة عدم  تس�ديد املبلغ فس�وف تتخذ قرارا 
بحجز اموالك املنقولة بما يعادل مقدار الدين او 
حج�ز اموالك غر املنقولة بما يعادل الدين وفقا 
للمادة خامس�ا )5( من قان�ون تحصيل الديون 

الحكومية رقم )56( لسنة )77( 

املخول بأستحصال 
الديون احلكومية 
فاضل كمر كاظم

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الصادرة 
من وزارة الكهرباء باسم )والء 
الرجاء من  صبح�ي عبدالل�ه( 
يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

اعالن 
اىل الرشيك / حسني عي حسون 

اقت�ى حضورك اىل بلدي�ة التاجي 
الجراء اجازة بناء عىل العقار املرقم 

 5538
الرشيك 

سهر رضا جبار

اعالن 
اىل الرشيك / عباس فرحان محمود 

اقت�ى حض�ورك اىل بلدي�ة التاج�ي 
الج�راء اجازة بناء ع�ىل العقار املرقم 

 12067
الرشيك 

مشتاق صبيح هاشم

الذكاء االصطناعي ومستقبل الذكاء البرشي
          توماس فريدمان

قبل خمس�ة ع�رش عاماً، جئ�ت إىل مدين�ة »بنجالور« 
الهندي�ة، الت�ي تبدو مث�ل وادي الس�يلكون يف الواليات 
ح�ول  تس�جيي  فيل�م  تصوي�ر  أج�ل  م�ن  املتح�دة، 
»االس�تعانة برشكات خارجية ألداء بعض املهام« أو ما 
ُيع�رف بالتعهيد. وكانت من أوىل محطاتنا رشكة ُتدعى 
»7/24« عمله�ا الرئييس هو الرد ع�ىل اتصاالت خدمة 
العم�الء وبي�ع املنتج�ات، مث�ل البطاق�ات االئتمانية، 
لصال�ح رشكات أمركي�ة يف النصف اآلخر م�ن العالم. 
وكان قل�ب »7/24« النابض هو طاب�ق العمليات الذي 
يض�م مجموع�ة ضخمة م�ن موظفي خدم�ة العمالء 
الش�باب، ويحم�ل معظمهم ش�هادات الثانوية العامة 
فقط، باس�تثناء مجموعة صغرة م�ن التقنيني الذين 
يوفرون خدمة »الدعم الفني«. وأولئك الهنود الش�باب 
كان�وا يتحدث�ون اللهج�ة األمركي�ة بطالقة ش�ديدة، 
وتحّس�نت لغته�م اإلنجليزي�ة يف ص�ف درايس قمن�ا 
بتصوي�ره، حيث يتعني عىل الجميع ممارس�ة مخارج 
الحروف اإلنجليزية الصعبة بحيث ينطقون وكأنهم من 

كنساس وليس من كالكوتا. وكان طابق العمليات يعج 
بضوضاء مئ�ات املحادثات الهاتفية الفورية لدرجة أن 
الرشكة ركبت أجهزة تشويش لتخفيف حدة الضوضاء. 
واألس�بوع امل�ايض، دعان�ي مؤسس�ا »7/24« »بي يف 
كان�ان« و»ش�انموجام ناجاراجان« م�ن أجل إطالعي 
عىل أحدث املس�تجدات يف رشكتهما، التي أصبحت اآلن 
ُتع�رف باس�م ]ai.7]24. وق�د أصبح طاب�ق العمليات 
ش�ديد اله�دوء بدرج�ة ُتش�ّجع املوظفني عىل تش�غيل 
موس�يقاهم املفضل�ة. والضوضاء الوحي�دة مصدرها 
املفاتي�ح، ألن كل استفس�ارات  النق�ر ع�ىل لوح�ات 
العمالء من رشكات التجزئ�ة والبنوك ورشكات اإلعالم 
األمركي�ة، ت�رد عرب رس�الة نصي�ة من هوات�ف ذكية 
وأجه�زة لوحي�ة ومكتبية وأجهزة كمبيوت�ر محمولة. 
وتلك االستفس�ارات النصية عادة م�ا ُيجاب عليها من 
خ�الل »جه�از رد تلقائ�ي« أو »وكيل اف�رتايض« يعمل 
ب�»الذكاء االصطناعي«، وال يتم اللجوء إىل أي ش�خص 
يس�تخدم الذكاء البرشي إال إذا لم يتمك�ن »جهاز الرد 
التلقائي« من اإلجابة. ويكش�ف تحول رشكة »7/24« 
من تحس�ني نطق موظفيه�ا إىل تحس�ني قدرتهم عىل 

الفه�م بإيجاز كي�ف يحول الذكاء االصطناعي مش�هد 
العمل بأرسه. وباختصار، تم تدريب الطبقة املتوسطة 
يف الواليات املتحدة والهند عىل ما يسمى بالوظيفة عالية 
األجر متوسطة املهارة. لكن يف عالم الذكاء االصطناعي، 
تنق�رض ه�ذه الوظائ�ف. واآلن هناك وظائ�ف عالية 
املهارات مرتفعة األج�ور، ووظائف منخفضة املهارات 
متدنية األج�ور، وعدد ضئيل من الوظائف املتوس�طة. 
وق�د أصب�ح جمي�ع موظف�ي التش�غيل م�ن البرش يف 
رشك�ة ]24[7 حاصلني عىل درج�ات جامعية، ألنه من 
الروري أن يتمكنوا من الرد من دون أخطاء يف قواعد 
اللغ�ة اإلنجليزية، وأن يفهم�وا التفاعل بني أجهزة الرد 
التلقائي والش�خص الذي يطلب الخدمة، وأن يتواصلوا 
بخ�ربة وتعاطف عندما تنف�د اإلجابات لدى أجهزة الرد 
التلقائي. وجلس�ت األس�بوع املايض يف ص�ف التدريب، 
ول�م يعد الرتكيز ع�ىل مخارج الح�روف، إذ حّل محلها 
املنافس�ة ب�ني املتدربني عىل م�ن يس�تطيع أوالً إدراك 
أن جه�از ال�رد التلقائي الذي تطلق عليه الرشكة اس�م 
امرأة »أفيفا«، والذي يعمل كمس�اعد افرتايض بالذكاء 
االصطناع�ي، لم يع�د بمقدوره فهم »قص�د« العميل، 

ومن ثم الرد عليه.ويف هذه املرحلة ال يتعني عىل الوكيل 
الب�رشي أن يتق�دم لإلجابة عىل الس�ؤال ال�ذي عجزت 
»أفيفا« عن اإلجابة عليه فحس�ب، ولكن عليه أيضاً أن 
»ُيحيل« تس�اؤالت العميل التي عجزت »أفيفا« عن الرد 
عليها إىل علماء البيانات يف الرشكة، من أجل تحويلها إىل 
طبقة أحدث وأعمق من الذكاء االصطناعي التي تمكن 
»أفيف�ا« من اإلجابة عىل استفس�ارات أكث�ر تعقيداً يف 
املرة املقبلة. وعلم�اء البيانات الذين يجرون التحديثات 
عىل أجهزة الرد التلقائي ُيطلق عليهم اس�م »مصممي 
محادثات رقمية«. وأخربني »س�انثوش كومار«، وهو 
مصم�م محادث�ات يبل�غ م�ن العم�ر 45 عام�اً: »إنها 
وظيف�ة لطيفة، فأنت تصمم ما ينبغي أن يقوله جهاز 
الرد التلقائي للعمالء«. وأضاف: »إن األمر يتعلق بجعل 
صوت الكمبيوتر يبدو مثل البرش«، فالبنوك تريد ردوداً 
ذات طاب�ع رس�مي، وأما رشكات التجزئ�ة فتفضل أن 
تكون املحادثات أكثر ودية.  ومن املصطلحات الجديدة 
التي س�معتها هنا »االحتواء«. ويقيس ذلك مدى عمق 
املحادث�ة الت�ي يمك�ن لجهاز ال�رد الخ�وض فيها من 
دون أن يضط�ر إىل تس�ليم املحادث�ة إىل وكي�ل برشي. 

ومعدل احتواء الرشكة هو متوسط استخدامها للذكاء 
االصطناعي. ويف الوقت الراه�ن يرتاوح معدل االحتواء 
ل�دى ]24[7 م�ن 20 إىل 50 يف املئة من االستفس�ارات، 
اس�تناداً عىل الرشك�ة التي تقدم له�ا الخدمة. وتهدف 
إىل الوص�ول إىل مع�دل 80 يف املئة. ويش�ر »كانان« إىل 
أن األجهزة مصممة الكتش�اف »املعنويات الس�لبية«، 
من أجل تحديد العم�الء الغاضبني، بحيث يمكن تقديم 
»تعاط�ف أتوماتيكي« عندم�ا يمكننا ذل�ك، لكن حتى 
اآلن ُي�رتك جزء االنفع�االت واملحادثات املعقدة ليتعامل 
معه�ا الب�رش.  واآلن، إذا كان لدي�ك مه�ارات تعاط�ف 
وتفك�ر نق�دي، فس�تصبح »أفيفا« صديقت�ك. لكنني 
أتس�اءل بش�أن ما حدث لجميع الهنود الحاصلني عىل 
الثانوي�ة العام�ة الذين التقيتهم قب�ل 15 عاماً مضت. 
ألنه إذا لم تكن لديك تلك املهارات، ولديك فقط ش�هادة 
ثانوي�ة أو أقل، وه�و ما ينطبق عىل مئ�ات املاليني من 
الهنود، فإن »أفيفا« ستحصل عىل املهام الروتينية التي 
يمكنه�م القيام به�ا، وعندئذ لن تك�ون »أفيفا« كاتبة 
امللف�ات أو »أفيفا« س�ائقة الش�احنة صديقتك! فماذا 
عىس الهن�د فاعلة بكثر من عماله�ا غر املهرة يف ظل 

ذلك التحدي؟ 
التكنولوجي�ا تأخ�ذ وتعط�ي! فأح�دث ش�بكة هواتف 
عالي�ة الرسعة يف الهند »جيوط«، قلّصت خالل العامني 
املاضيني فقط س�عر االتصاالت الهاتفية بدرجة كبرة. 
وأدى ذلك إىل انتش�ار الهوات�ف الذكية بدرجة عميقة يف 
املجتم�ع الهندي، ما أت�اح ألصحاب الدخ�ول املحدودة 
فرصة االتصال بالش�بكة الخلوية وم�ن ثم أداة جديدة 
النتش�الهم م�ن الفقر.فعىل س�بيل املث�ال، التقيت ب� 
»نيكونج بارش�ار«، مؤسس رشكة »س�اغار للهندسة 
الدفاعي�ة«، وال�ذي يس�تغل تكنولوجيا مس�تخدمة يف 
قط�اع الدفاع من أجل تصنيع مراكب بس�يطة متصلة 
باألقمار الصناعية، قادرة عىل تنظيم األنهار والبحرات 
من املخلفات الصلبة التي تطفو عىل الس�طح، ويمكن 
تدري�ب الهن�ود البس�طاء عليه�ا بس�هولة، وم�ن ثم 
يحصلون عىل أج�ور مرتفعة. لذا، لن أكتب نهاية هذه 
القص�ة اآلن، فبفض�ل الذكاء االصطناع�ي ربما يكون 
الرتكي�ز عىل مخ�ارج الح�روف وس�يلة للحصول عىل 
أجور مرتفع�ة، ليس فقط ألصحاب املهارات العالية يف 

املجتمع الهندي، ولكن أيضاً للطبقة الفقرة.

اعالن
اىل الرشيك / ) ابو الهيل حلو عجم( 

اقتى حضورك  اىل مديرية بلدية العباس�ية 
لغرض اصدار اجازة البن�اء للقطعة املرقمة 
98/6 م 47  العباس�ية يف ناحي�ة العباس�ية 
وخالف�ه س�وف يت�م اص�دار اج�ازة البناء 
بغيابك�م طالب االج�ازة ) احمد عبد الحمزة 

جاسم ( 
������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك / شيماء محمد عبد الزهرة وفاتن 
رضا عباس اقتى حضورك اىل مديرية بلدية 
النج�ف لغرض انج�از معاملة اج�ازة البناء 
الخاصة بالعقار املرقم 57351/3 حي النداء 
ع�ن طريق رشيكك يف العق�ار اعاله املواطن 
رحم�ه حم�زة م�رزه  خ�الل ع�رشة اي�ام 

وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك
������������������������������������

فقدان هوية 
فقدت الهوية الصادرة من رشكة املنتوجات 
النفطية ف�رع النجف بأس�م املواطن  احمد 
عب�د اله�ادي عب�د ع�ون  م�ن يعث�ر عليها 

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

اعالن
اىل الرشي�ك ) حي�در رش�اد خ�ر ( توجب 
علي�ك الحضور اىل نقر بلدي�ه النجف لغرض 
اص�دار اجازه بناء للعقار املرقم 58852 /3 
حي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه حوراء خليل اسماعيل

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

 إىل الرشي�ك ) ميس�اء عباس س�عد ( توجب 
عليك الحضور اىل مق�ر بلديه النجف لغرض 
اص�دار اجازه بناء للعقار املرقم 52212 /3 
حي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضورك  
طالب االجازه ازهار زغر علوان

مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة البصة

العدد / 1247/ب/2014
التاريخ 2019/3/10

اعالن
املدعي / عبد االمر عي حيدر

املدعى عليهم / 
1 � برهان الدين احمد باشاعيان

2 � غزوان فيصل فاضل  � اصالة عن نفس�ه وحس�ب وصايته عىل ثلث خرات الشيخ عبد الله عبد الواحد 
باشاعيان وكيله املحامي وليد حالب

3 � عبد اللطيف باشاعيان  وحسب وصايته عىل ثلث خرات مريم الشيخ عبد الله باشاعيان
4 �  خديجة باشاعيان وحسب وصايتها عىل ثلث خرات مريم عبد الله باشاعيان

الشخص الثالث / املتضمن اىل جانب املدعى عليه
 1  � عبد الله واحمد وعالية ومريم برهان الدين احمد باشاعيان

2 � رئيس ديوان الوقف السني اضافة لوظيفته 
3  � غزوان فيصل فاضل وحسب وصايته عىل ثلث خرات محمد امني عايل باشاعيان 

تبيع محكمة بداءة البصة العقار تسلس�ل 258 املرشاق مس�احته 391 م2 يقع يف منطقة املرشاق وعىل 
الش�ارع الجناب�ي الرئي�يس مقابل حس�ينية حجي رايض املش�يد عليها دارين س�كن بصة غر رس�مية 
الداراالول وهي  تقع ركن  تحتوي غرفة اس�تقبال وه�ول وثالث غرف نوم ومطبخ وحمام ومرفق صحي 
وغرفة  فوقانية البناء من الثرمس�تون  ومس�قف بالش�يلمان  مبلطة بالكايش درجة عمرانها متوس�طة 
مشغولة من قبل املستأجر مثنى مهدي الدار الثانية تحتوي غرفة استقبال وثالث غرف نوم وباحة يف وسط 
الدار مس�قفة بالجينكو  ومطبخ وحمام ومرفق صحي البناء من الطابوق وقس�م بالثرمستون ومسقف 
بالكونكريت املس�لح والش�يلمان والجندل واالرضية مبلطة بالفريش وقس�م اخر بال�كايش درجة عمران 
دار قديم�ة مش�غولة من قبل املس�تأجر عبد الصمد جب�ار  عي فمن له الرغبة بال�رشاء مراجعة املحكمة 
ودفع التامينات القانونية بنسبة 10% من القيمة املقدرة للعقار البالغة خمسمائة وستة وعرشون مليون 
وتس�عون الف دينار وبصك مصدق المر هذه املحكمة وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية عرش من ظهر 

اليوم الثالثني التالية للنرش واجور املناداة عىل املشرتي

اعالن
تعل�ن ادارة وق�ف الحاج محمد صال�ح الجوهرجي  عن اج�راء املزايدة العلني�ة للمحالت املدرجة 
اوصافه�ا يف ادن�اه فع�ىل الراغبني يف االش�رتاك باملزايدة مراجع�ة ادارة الوق�ف الكائنة يف )جامع 
الجوهرج�ي( يف النجف االرشف لدفع التأمين�ات البالغة 20% من بدل التقدير وخالل )فرتة عرشة 
ايام( من تاريخ النرش وس�تجري املزايدة يف مقر مديرية الوقف الشيعي يف النجف االرشف الساعة 
العارشة صباحا من اليوم االخر من النرش واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فاليوم الذي يليه 
موعدا للمزايدة وعىل املزايد جلب براءة ذمة  من الريبة وهوية االحوال املدنية + بطاقة السكن ) 
مصورات + اصليات( وال يجوز ملوظفي االوقاف واقاربهم حتى الدرجة الرابعة من دخول املزايدة 
ويتحم�ل من ترس�و عليه االحالة اجور الن�رش والداللية  واملصاريف االخرى علما ان تس�ديد بدل 

االيجار صفقة واحدة وخالل ثالثون يوما من تاريخ   االحالة وبعكسه يعترب ناكال
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعلم أّن كلمة شوكو ماكو تعني موقف باص 
باإليطالّية هل تعلم أّن الّنملة تستطيع أن تحمل 
وزنـاً يفوق وزنها بـ 50 ضعفاً هل تعلم أّنك إذا 
قمت باالبتسامة لشخص غريب ال تعرفه سوف 
ينظر إليك بتعّجب من األعىل إىل األسـفل ويقول 
لـك مـاذا تريد؟ هل تعلـم أّن جميـع املخلوقات 
الفضائّية تعيش يف األرض، وأّن البرش يعيشـون 

يف املّريخ. 
هـل تعلـم أّن الزرافة ال تنام يف اليـوم الواحد إاّل 
تسـع دقائق، وليسـت عىل مرّة واحدة إّنماعىل 

ثالث مراحل كّل مرّة ثالث دقائق. 
هل تعلم أّن النسور ال تموت ولكّنها تنتحر بسبب 
املـرض. هل تعلـم أّن اإلسـكيمو يسـتخدمون 
الثاّلجات لحفظ الّطعـام من التجّمد!! هل تعلم 

أّن املاء البارد هو نفسه املاء البارد. 
هل تعلم أّنك يف والية كليفالند وتحديداً يف مدينة 

أوهايو ال تستطيع صيد الفرئان إاّل بترصيح.

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

سـوف تحصل عىل السكينة والصفاء الذهني اللذان طاملا 
بحثـت عنهما. من خـالل تلك القوة الداخليـة، فأنك تنبع 
منك الثقة والنزاهة. سـوف يطلب منك أصدقائك املقربني 
أو زمالئك بالعمل املسـاعدة والعون، فال تتأخر عن تقديم 

املساعدة قدر اإلمكان

ال يبـدو أن جبـال املشـكالت واالضطرابـات اليوميـة يف 
طريقها إىل التاليش. كن حازًما وحاول استعادة رأيك فيما 
هو مهم، وإال قد تعاني من انتكاسات دائمة. وازن األمور 
بعناية، وفكر يف األهداف التي تريد تحقيقها عن جد وتلك 

التي يجب التغايض عنها.

الوقت مناسـب جًدا لجميع العالقات الشـخصية، سـواء 
كانت جديدة أو قديمة. سـوف تجد عمليات التواصل مع 
مـن حولك ملهمة وغنية ألفـكارك الخاصة. لكن يجب أال 
تفكر فقط يف املزايا التي يجلبها لك هؤالء املعارف، وحاول 

التفاعل أيًضا عىل املستوى العاطفي

سوف يكون لديك سبًبا جيًدا لكي تفرح، وتكون مسرتيًحا 
مـع العالم مـن حولك ويف مزاج مناسـب لالحتفـال بهذا 
اإلحسـاس. جميـع املقابالت، سـواء مع زمـالء العمل أو 
العائلـة، سـوف تكون مجديـة للغاية. لكـن ال تتمادى يف 

ذلك

لقـد وصلـت إىل حائط سـد يف الوقت الحـايل، ويبدو أن ال 
يشء يحرز تقدًما وأنت عىل وشـك االستسـالم. اعترب مثل 
هذه األوقات اختباًرا لقوة إرادتك، وسوف يتضح لك قريًبا 
أهمية امليض قدًما يف خططك. عندئذ، سـوف تجد الطاقة 

الالزمة لالستمرار برصف النظر عن العقبات.

أنت تحمل حمالً ثقيالً من املشكالت؛ ابدأ بتخفيف األثقال 
عن كاهلك، وإال فسوف تستمر املصاعب يف الزيادة. يجب 
أن تصل إىل اسـرتاتيجية يف التعامل مـع التحديات املهنية 
والخاصة بدون إضاعة الكثري من الطاقة يف نفس الوقت. 

لكن ال تضيع الكثري من الوقت يف التفكري.

العمل اآلن يف غاية السـهولة بالنسـبة لك، ولذلك، يمكنك 
تخصيـص وقتك ملهـام أكثر أهمية، ولكـن تأكد من عدم 
فقدان الرتكيز عـىل الهدف. العالقات األرسية متناغمة يف 
الوقت الحايل – ويرجع الفضل يف هذا إليك أيًضا! الخالفات 

القديمة بينك وبني من تحب

الة ألن أهدافك  يتبني حالًيا أن جميع أشـكال التعـاون فعَّ
تتوافق وتتزامن مع أهداف من حولك. اغتنم فرصة كونك 
مفعـم بالصحـة والحيوية وخلـو ذهنك، وقـم يف املرتبة 
األوىل بإنجاز األعمال الخاصـة بالفريق. اآلن أيًضا تجري 

املشاركات الخاصة بطريقة متناغمة وثمرة.

سوف يتعرض عملك لالختبار اليوم، ولكن ال داعي للتوتر 
إذا كنت قادًرا عىل إظهار املعرفة السـليمة. سُتخترب أيًضا 
يف حياتك الخاصة، ويف هذه الحالة، يجب عليك الدفاع عن 
وجهة نظرك. ال تفقد تركيزك عىل الهدف الحقيقي، حتى 

مع وجوب اتخاذ قرارات صعبة.

أصبحـت يومياتك سـارة ومبهجة يف طبيعتهـا حيث أنك 
تتفاهـم جيًدا مـع جميع األطراف وكل مـن تتقابل معه. 
اسـتمتع بهـذه الفـرتة التـي فيهـا يعكس لـك الجميع 
تعاطفهـم، وانتفع مـن هذه الطاقـة اإليجابية للتخلص 

من الضغط التي تواجهه خالل اليوم واسرتجاع هدوئك.

أنـت تشـعر أن الطاقة املوجودة بداخلك قـد تنفجر يف أي 
وقت، ولألسف، هذا ليس شعوًرا جيًدا. ال تستسلم للدافع 
الذي قـد يجعلك تخـرج كل يشء بداخلك ألنـك قد تعادي 
املحيطني بك وتجرحهم دون قصد. حاول أن تجد السـالم 

الداخيل وأن تكون أكثر تفهًما لآلخرين.

حاول االبتعاد عن االسـرتاتيجية القديمة التي تنتهجها يف 
حل املشـكالت وحاول اسـتخدام أساليب وطرق جديدة ال 
تجدها محبطة. يف بعض األحيان املسـارات غري التقليدية 
قد تسـفر عن نتيجة أكثر إرضاء لجميع األطراف املعنية. 

سوف تقابل أيضاً رفيق جديد يصاحبك يف مسارك.

احلوتالعذراء

أول هاتف قابل للطي من هواوي
أكـدت رشكة هـواوي يف وقت سـابق العام 
الحـايل عزمها إطالق هاتف ذكي قابل للطي 
خـالل مشـاركتها باملؤتمر العاملـي للجوال 
MWC 2019، واآلن رُسبـت صـورٌة لالفتـة 

يظهر عليها شكل الهاتف واسمه.
ورسب أحد املسـتخدمني عـىل موقع تويرت، 
صورة للهاتف، بدت كأنها لالفتة سـُتعلّق يف 
أرض املؤتمر العاملي للجوال الذي ينطلق يوم 

االثنني املقبل بمدينة برشلونة اإلسبانية.
ويظهر يف الصورة أن الهاتف سـيحمل اسم 
 ،Huawei Mate X »هـواوي ميـت إكـس«
كمـا يظهر أنه سـيأتي بتصميم يختلف عن 
تصميم أول هاتف ذكي قابل للطي من رشكة 
سامسـونج، الـذي أعلنت عنه قبـل يومني.

 Galaxy »وبخـالف هاتـف »غاالكيس فولـد
Fold من سامسونغ، ُتظهر الصورة املرسبة 

أن هاتـف »هـواوي ميـت إكـس« سـيقدم 
شاشـة ُتطوى للخارج وليـس للداخل، كما 
يوجـد اختـالف يف التصميـم فيمـا يتعلـق 
باألبعاد.وكانت الترسيبات التي تتحدث عن 
عـزم هواوي إطالق هاتـف ذكي قابل للطي 
قد بـدأت يف العام املايض، ثـم أكدت الرشكة 
نفسـها ذلك خالل اإلعالن عن النتائج املالية 

للربع الرابع من 2018.

دراسة تقرتب من حل لغز الذكاء البرشي
تمكن باحثون يف علم الدماغ واألعصاب بجامعة 
إنسـربوك النمسـاوية من تحديد مجموعة من 
الجينات التي تنظم القدرات اإلدراكية لإلنسان 
وتؤثـر يف مسـتوى ذكائـه. ومـن شـأن هـذه 

الدراسة أن تساعد يف حل لغز الذكاء البرشي.
ملاذا يتمتع بعض األشخاص بذكاء عال مقارنة 
بغريهـم؟ مـن املعـروف أن الجينـات لها أيضا 
دور بهـذا الخصـوص، لكن كيـف؟ باحثون يف 
علـم الدماغ واألعصاب بكليـة الطب يف جامعة 

إنسـربوك النمسـاوية سـعوا لإلجابة عىل هذا 
السؤال املحري، فقاموا بدراسات بحثية قادتهم 
إىل تحديـد مجموعة مـن الجينـات التي تنظم 

قدراتنا اإلدراكية.
ويوضـح مديـر مركـز أبحـاث قسـم الدمـاغ 
واألعصـاب بالجامعة، جورج ديشـانت »نحن 
نعلم أنه ال يوجد جني خاص بالذكاء. ولكن هناك 
العديد مـن الجينات تقدم مسـاهمات صغرية 
بهذا الخصـوص«. الباحثون حـددوا مجموعة 

من الربوتينـات يف نواة الخلية التـي يحتمل أن 
تكون مسـؤولة عن تنظيم قدراتنـا اإلدراكية. 
ويلعب بروتني SATB2 دورا محوريا هنا، حسب 
ما نرش موقـع »فورارل بريغرغ ناخريشـتن« 
النمسـاوي.بروتني SATB2 لصيـق بالحمـض 
الوراثي النووي )DNA( ويحدد تكاثره الثالثي 
األبعاد يف نواة الخلية. واألشـخاص الذين لديهم 
طفرة يف هذا الجـني يعانون من إعاقات ذهنية 

وصعوبات يف التعلم.

أسباب ال تتوقعها آلالم الصدر
يربـط كثريون بـني آالم الصـدر وأمراض 
القلب، ويعتقد البعض أن السبب الرئييس 
آلالم الصـدر هو إمـا مـرض يف القلب أو 
مـرض يف الجهـاز التنفـيس، وهـذا غـري 
صحيـح، حيـث نـرسد لكـم هنا أسـبابا 
أخرى عديدة لآلالم التي يمكن أن تشـعر 

بها يف صدرك.
1- الفزع: يمكن أن يتحول الشعور بالهلع 
أو الفزع وكأنه نوبة قلبية، حيث يصحبه 
مـع ألم الصدر، ضيـق يف التنفس، تعرق، 
تخدير يف اليدين أو القدمني، دوار، شعور 
بقـرب املـوت. وقـد ال يسـتطيع بعضنا 

السـيطرة عىل نوبات الذعر، ويزداد األمر 
سوًءا إذا لم تحصل عىل استشارة طبية.

 2 – املـرض الجلـدي: إذا كان لديـك ألـم 
يف الصـدر مع طفـح جلدي مؤلـم وبثور 
عىل الصدر أو الظهـر، فقد تكون مصابا 
بفـريوس الجديـري، مع ألم شـديد، وقد 
ُيشـفى املريض دون عالج، أو بأن يصف 
الطبيب دواء يسـاعد عىل الشـفاء بشكل 

أرسع. 
3- الفتـق: يوجـد تحت الرئتـني منطقة 
صغـرية حيث يلتقي املعـدة واملريء، وقد 
يسـبب السـعاُل، أو رفع األثقال، ضغطا 

عىل هذه املنطقة، فإذا كان شديدا، يمكنه 
دفع جزء من املعدة ألعىل، وهو ما يسمى 
فتـق الحجاب الحاجز، ومـن أعراضه ألم 
الصدر، وألـم املعدة أو املـريء، االنتفاخ، 
التجشؤ، وصول حامض املعدة إىل الحلق، 
وال تحتـاج معظم الفتـوق إىل عالج، لكن 

بعضها يحتاج إىل جراحة.
 4- حـى املـرارة: تتكـون الحصوات يف 
املـرارة، صغـرية مثل حبـة الرمـل حتى 
حجم كـرة الغولـف، وإذا سـدت إحداها 
الطريـق بني املرارة والقنوات الصفراوية، 

التي تخلص الجسم من الفضالت.

المتاهات

الكلمة المفقودة

األسنان تتنبأ باملخاطر الصحية
 خرباء يتوصلون إىل أن األسـنان قد تساعد ربما يف التنبؤ 
ببعض املخاطر الصحية، التي يمكن أن تصيب صاحبها. 
وتعطيه بالتايل الفرصة لتجنب تلك املخاطر. ولكن كيف؟ 

هذا ما كشفه باحثون أمريكيون.
هـل يتـم دائما تنظيـف األسـنان بطريقة ماهـرة؟ هذا 
السـؤال يمكن لطبيـب األسـنان أن يجيب عنـه بمجرد 
إلقـاء نظـرة عـىل فم مريضـه. بيـد أن طبيب األسـنان 
بمقـدوره أيضاً معرفـة الحالة االجتماعيـة ملريضه، إذ 
كلما كان وضع األسنان يف حالة سيئة، كلما كان الوضع 

االجتماعي للمريض يف املتوسط منخفضاً.
لكـن املثري هو توصل خرباء يف الواليات املتحدة األمريكية 
إىل أنـه انطالقاً من حالة أسـنان الطفل يمكن معرفة ما 
إذا كان سـريتفع مسـتقبالً خطر إصابته بمرض عقيل. 
يف حني تكشـف حالة األسـنان لـدى الكبار مـدى خطر 

إصابتهم بمرض الزهايمر مستقبالً.
وتـرى إيريـن دان، املتخصصـة يف األمراض النفسـية يف 

مستشـفى ماساتشوسـتس العام يف بوسطن بالواليات 
املتحـدة األمريكيـة، أن األسـنان وبالخصوص األسـنان 
اللبنية من الرضوري أن تحصل عىل املزيد من االهتمام.

اإلجهاد يظهر عىل طقم األسنان
ويف األسبوع املايض، قّدم باحثون من الجمعية األمريكية 
لتقدم العلوم يف اجتماع لهم بواشنطن إجابة عن األمراض 
املستقبلية، التي يمكن لألسنان أن تكشف عنها. »يف حال 
معانـاة الطفل من اإلجهاد يف سـنواته األوىل، فإنه يمكن 

رؤية ذلك عىل أسنانه«، كما يؤكد الباحثون.
ويقـول توماس بويـس، أخصائي علـم النفس الصحي 
بجامعة كاليفورنيا يف سـان فرانسيسـكو، إن الطبقات 
التي تشـكل السـن عىل غـرار املينـا تكون رقيقـة وأقل 
كثافة، وأضاف: »هذا يجعل السن أكثر عرضة للتسوس«، 
ويمكـن قياس هذه التغريات من خالل فحص األسـنان 

اللبنية بتقنية التصوير املقطعي املحوسب.
ويوضح توماس بويـس أن اإلجهاد ال يعني فقط العمل 

الزائـد يف املدرسـة، بل أيضا بعض املشـاكل األخرى، عىل 
غرار: طالق الوالدين والضوضاء املسـتمرة أو االستغالل 

الجسدي والنفيس.
وتابع نفس أخصائي علم النفس الصحي أن الشـخص، 
الـذي يعاني مـن كثرة اإلجهاد، يفرز جسـمه الكثري من 
هرمون اإلجهـاد الكورتيزول، الذي يمكن قياس تركيزه 

يف الدم واللعاب، حسب نفس املتحدث.
اإلجهاد يجعلك مريضاً

والحـظ الخـرباء يف دراسـتهم، التي شـملت 350 عائلة 
يف منطقـة خليج سـان فرانسيسـكو، أن األطفال الذين 
يعانون من نقص االنتباه والسلوك االجتماعي املضطرب، 
يكون املينا لديهم رقيقاً ولب السـن صغرياً باملقارنة مع 
بقية األطفال.وبحسـب املتخصصة يف األمراض النفسية 
إيرين دان، فإن عدة أمراض عقلية هي يف معظم األحيان 
غري وراثية، بل يصاب بها الشخص عن طريق التجارب، 

التي عاشها وخاصة يف سنواته األوىل.

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x ½ 2 معلقة كبرية عصري ليمون

x 2 معلقة كبرية بصل )مقطع رشائح صغرية(
x ½ 1 معلقة كبرية خل

x 1 عدد كرنب )كابوتيش متوسطة مقطعة رشائح رفيعة(
½ x كوب مايونيز

½ x معلقة صغرية ملح
x 0.33 كوب سكر

¼ x معلقة صغرية فلفل اسود مطحون
¼ x كوب لبن رايب

¼ x كوب لبن كامل الدسم
¼ x كوب جزر )مبشور(

الخطوات:
يف بولة هنخلط رشائح الكرنب مع الجزر املبشور، والبصل.

يف بولـة آخرى ُيخلـط اللبن، املايونيـز، اللبن الرائـب، الخل، عصري 
الليمون، امللح، الفلفل اإلسود، السكر حتى تمتزج املكونات ونحصل 

عىل ملمس كريمي ناعم.
ُيصـب خليط اللبـن واملايونيز عىل رشائح الكرنـب، والجزر وتقلب 

جيداً.
توضع الكول سلو يف الثالجة ملدة ساعة عىل األقل قبل التقديم.

الكول سلو
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فريق الرشطة يعسكر يف تركيا استعدادًا 
للمرحلة الثانية من الدوري املمتاز

              المستقبل العراقي/ متابعة

أس�تأنف فريق كرة القدم يف نادي الرشط�ة الريايض تدريباته 
اليومي�ة بع�د ان من�ح الجه�از الفن�ي للفريق راح�ة لالعبني 
لخمس�ة اّيام بع�د توقف عجل�ة دوري الكرة املمت�از بانتهاء 

املرحلة االوىل .
وذكر النادي يف بيان ، ان »التدريبات كانت تحت قيادة املدربني 
املس�اعدين هيثم الش�بول واحمد صالح، يف ظ�ل تمتع املدرب 
املونتينغ�ري نيبوتش�ا يوفوفيتي�ش وم�درب اللياق�ة البدنية 

ماركوس ومدرب الحراس زوران باجازة قصرية لزيارة األهل« 
. واضاف ان »جميع الالعبني تواجدوا يف التدريبات، باس�تثناء 
الالعب س�عد عبد االمري الذي يتمتع باجازة وسيلتحق يوم غد 
بتدريب�ات الفريق«.وبني الن�ادي ان »االدارة أكملت اإلجراءات 

االدارية والفني�ة الدخال الفريق يف معس�كر تدريبي 
يف مدين�ة أنطاليا الرتكي�ة من ال�١٣ من ش�هر آذار 
الج�اري وحت�ى ال�٢٣ من�ه، والذي ج�اء بطلب من 

الجهاز الفني لتهيئة الفريق للمرحلة الثانية 
من الدوري«.

وزير النقل يمنح مليون دينار لكل نورس حيرز هدفًا
 عىل الوصل االمارايت

راموس يدافع عن نفسه ضد االنتقادات 
بسبب ازمة ريال مدريد

            المستقبل العراقي/ وكاالت

داف�ع مداف�ع وقائد ن�ادي ري�ال مدريد، 
س�ريجيو رام�وس، ع�ن نفس�ه يف بي�ان 
رس�مي ضد االنتقادات الت�ي يتعرض لها 
من�ذ خ�روج الفريق م�ن بطول�ة دوري 

أبطال أوروبا. 
وس�قط امللك�ي بالهزيمة القاس�ية أمام 
أياكس أمس�رتدام يوم الثالثاء املايض عىل 
ملعبه »سانتياجو برنابيو« بنتيجة ١-4.

وتلقى اإلس�باني انتق�ادات قوية من قبل 
الصحاف�ة والجماه�ري، بس�بب وج�وده 
تس�جييل  فيل�م  لتصوي�ر  املدرج�ات  يف 
ع�ن مس�ريته ول�م يهت�م للغض�ب الذي 
كان املش�جعني يش�عرون ب�ه م�ن األداء 

والخسارة.
ورد »راموس« عىل هذا األمر عرب حس�ابه 
الرس�مي عىل موقع التواصل االجتماعي 
»تويرت«: »كانت هناك التزامات قد تعهدت 
بها م�ن قبل، ول�م أكن اعتق�د أن املباراة 

ستس�ري عىل ه�ذا النحو«.وع�ن حصول 
ع�ىل بطاق�ة صف�راء يف مب�اراة الذهاب 
أم�ام أياكس عن قصد: »كان قرار خاطئ 

بالفعل بنسبة ٢00%«.
واوض�ح الالع�ب حقيق�ة مش�ادته م�ع 
األي�ام  يف  ومارس�يلو  بريي�ز  فلورنتين�و 
املاضي�ة، وق�ال: »دائًم�ا ما تح�دث مثل 
هذه األش�ياء يف غرف الالعبني، وتحكمنا 
مصلحة الفريق وال توجد أدنى مشكلة يف 

هذا األمر«.

        بغداد / المستقبل العراقي

 اوع�ز وزي�ر النقل املهن�دس عبد الل�ه لعيبي 
باه�ض، منح مليون دين�ار عراقي لكل العب 
زورائ�ي يصل املرمى ويحرز هدفا عىل نظريه 

نادي الوصل االماراتي  .
وق�ال لعيبي : اننا اذ نش�د ونراه�ن عىل قدرة 
وأمكانية ابطالنا الالعبني يف فريق الزوراء عىل 
حصد وتس�جيل االهداف مقابل فريق الوصل 
االمارات�ي مل�ا يتمتع�ون ب�ه من هم�ه وروح 

وطنية ومستوى عايل ومتميز من االداء  .
يذك�ر ان وزي�ر النق�ل خصص باص�ات لنقل 
املش�جعني مجانا ومن عدة مح�اور اىل مدينة 
كرب�الء املقدس�ة لحضور املب�اراة التي تجمع 

الفريقني يف بطولة آسيا .

            المستقبل العراقي/ وكاالت

تمكن نادي الزوراء من تحقيق فوز سهل 
عىل نض�ريه الوصل االمارتي بخماس�ية 
نظيفة ع�ىل ملعب كربالء الدويل وس�جل 

الالع�ب اهداف املباراة  م�ن  كل 

سامال س�عيد وثنائية لعيل عباس ومهند 
عب�د الرحيم واملحرتف الس�وري حس�ني 
جويد وش�هدت املباراة حال�ة طرد لالعب 
الوصل فابيو دي ليم�ا يف الدقيقة ٣9 من 
الش�وط االول واس�تغل ال�زوراء النقص 
العددي ليحصد نقاط املبارة بفوز سهل .

النوارس حيلق بخامسية آسيوية 
يف شباك الوصل االمارايت 

          المستقبل العراقي/ وكاالت

وق�ع الظه�ري اإليرس ج�وردي ألبا، 
اليوم ، عىل عقده الجديد مع ناديه 
برش�لونة اإلس�باني وال�ذي يمتد 
حتى عام ٢0٢4، بحضور خوسيه 
ماري�ا بارتومي�و رئي�س الن�ادي 

الكتالوني.
وكان برش�لونة قد أعلن األسبوع 
امل�ايض ع�ن توصل�ه إلتف�اق مع 
مدافعه جوردي ألبا، من أجل تمديد 
عقده مع النادي حتى عام ٢0٢4، 
مع زيادة قيم�ة الرشط الجزائي يف 
عق�ده إىل 500 ملي�ون يورو. ويعد 
ألب�ا أحد أه�م العنارص الرئيس�ة يف 
تش�كيل برش�لونة خالل الس�نوات 
القليل�ة املاضي�ة، حي�ث يعت�رب أحد 
أفض�ل الالعبني يف مرك�زه بالعالم يف 

الوقت الحايل.
وانض�م ألب�ا إىل الفري�ق الكتالون�ي 
عام ٢0١٢ قادما من نادي فالنسيا 
مقاب�ل ١4 مليون ي�ورو، وخاض 
الالعب صاحب ال��٢9 عاما ٢84 
مباراة بقميص البارسا يف جميع 
املس�ابقات، وس�جل ١4 هدفا، 

وتوج مع الفريق ب�١٣ لقبا.

رسميًا.. جوردي ألبا 
يوقع عقده اجلديد 

مع برشلونة حتى 2024

        المستقبل العراقي / وكاالت

حس�م توماس توخيل، املدير الفني لباريس س�ان جريمان، 
الجدل املثار حول مستقبله بعد الخروج من ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا أمام مانشس�رت يونايت�د اإلنجليزي.وقال توخيل 
يف ترصيح�ات أبرزتها صحيف�ة ليكيب »عق�دي ينتهي بنهاية 

املوس�م املقبل، أرغب يف البقاء هنا، واالستمرار من أجل التطور 
والنج�اح، ه�ذا هو هديف«.وأضاف »الكل يش�عر بحزن ش�ديد، 
نتقبل غض�ب الجماهري، ما حدث يف مباراة مانشس�رت يونايتد 
كان أش�به بالحادثة، بالنظر إىل األرقام والفرص، من املستحيل 
أن نخرس بهذا الس�يناريو، اليونايتد لم يلمس الكرة يف منتصف 

ملعبنا بالشوط الثاني، كرة القدم أحياًنا تكون ظاملة«.

توخيل حيسم اجلدل حول مستقبله يف حديقة األمراء

            المستقبل العراقي / متابعة
 

توصل�ت مجموعة من العلماء األمريكيني إىل أن النجاح يف 
إنقاص ال�وزن الزائد يكمن يف التدرب ع�ىل التحمل.وذكر 
موق�ع “news.eizvestia” أن “الرياضات التي يمكن من 
خاللها تعل�م التحمل تتمثل يف الج�ري وامليش، ورياضات 
أخرى”.وس�جلت األبحاث أن أفضل النتائج تحصل عليها 
مزاول�و رياضة الج�ري التقليدية، وق�د نجحت مجموعة 
كان�ت مارس�ت فق�ط رياضة الج�ري، يف خفض نس�بة 
الدهون يف الجس�م ١.5%، أي ١.4 كيلوغ�رام من الدهون. 

م�ن  أخ�رى  مجموع�ات  أن   كم�ا 
املتطوعني س�جلت نتائج  أس�وأ، حيث 

أعط�ى امل�يش و الج�ري املتقط�ع نتائ�ج 
متش�ابهة تقريب�ا تمثلت يف ناق�ص ١.٢% من 

ده�ون الجس�م، أي 0.9 كيلوغرام.واس�تنتج هؤالء 
الباحثون املتخصصون أن إنقاص الوزن يتطلب اختيار 

نوع محدد من  اإلجهاد البدني الذي  يشعر الشخص معه 
بالراحة. وق�د تأكد يف نفس الوقت أن الجري وامليش أهم 
رياضت�ني إلنقاص الوزن، وبعده�ا يأتي يف الرتتيب رفع 

األثقال واملالكمة.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

س�يخضع الربازييل نيمار دا س�يلفا، مهاجم باريس سان 
جريمان، للتحقيقات من قبل سلطات الرضائب اإلسبانية، 
بس�بب املكافأة التي حصل عليها عق�ب تجديد عقده مع 
برشلونة، وقبل مغادرته لس�ان جريمان.وذكرت صحيفة 
»م�ريور« الربيطانية، أن مكتب الرضائب اإلس�باني طلب 
من محكم�ة العمل يف برش�لونة، جم�ع الوثائ�ق املتعلقة 

بالقضي�ة، والت�ي يح�اول فيه�ا كل من نيم�ار والنادي 
الكتالوني، تسوية الديون املستحقة عليهما. وأضافت أن 
الس�لطات س�تقوم بفحص ما إذا كانت إجراءات تجديد 
الالعب م�ع برش�لونة وانتقاله لباري�س، صحيحة من 
الناحية الرضيبية.وأكملت أنه تم إصدار أمر بتحديد إذا 
كان الربازييل قد دفع الرضائب الصحيحة عىل ال� 64.4 
مليون يورو، املكافأة التي حصل عليها، بجانب ال�٢٢٢ 

مليون يورو، وهي قيمة انتقاله لبي إس جي.

سلطات إسبانيا حتارص نيامر وبرشلونة

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أعلن ريال مدريد تعيني الفرنيس زين الدين زيدان، 
مدي�رًا فنًي�ا للفريق األول، مس�اء ام�س اإلثنني، 
عق�ب اجتم�اع مجل�س اإلدارة ». وق�ال البي�ان 
الرس�مي للنادي: »قرر مجل�س اإلدارة، املجتمع ، 
إنهاء عقد املدرب س�انتياجو س�والري، ويف نفس 
الوقت ت�م تقديم عرض له لالس�تمرار بالعمل يف 

الن�ادي، وُيقدر ريال مدريد العمل الذي قام به 
وااللتزام والوالء الذي أظهره ملنزله«. وأضاف 
البي�ان: »كما واف�ق املجلس ع�ىل تعيني زين 
الدين زيدان كمدرب جديد للفريق، لالستمرار 
حت�ى نهاي�ة املوس�م، وبعق�د ينته�ي يف ٣0 
يوني�و ٢0٢٢. وكان زي�دان قد وضع رشوطا 
امام رئاسة النادي امللكي كرشوط لعودته اىل 

تدريب الفريق.

رسمًيا.. زيدان مدربًا للملكي حتى 2022

             بغداد/ المستقبل العراقي

أث�ار املهاج�م البولندي روبرت ليفاندوفس�كي قلق 
جماهري بايرن ميونخ األملاني قبل مواجهة ليفربول 
اإلنجلي�زي، األربع�اء املقب�ل، يف إي�اب ثم�ن نهائي 

دوري، أبطال أوروبا.
وكش�ف الحس�اب الرس�مي للنادي الباف�اري عرب 
موق�ع »تويرت«، الي�وم ، عن غياب ال�دويل البولندي 
عن تدريبات الفري�ق الجماعية.وأوض�ح البيان أن 

ليفاندوفس�كي اكتفى بخوض تدريبات منفردة 
داخ�ل مركز األداء، إىل جانب الثنائي آريني روبن 

وكورينتني توليسو.كما غاب املهاجم األملاني 
توماس مولر ع�ن املران أيًضا، حيث أوضح 

النادي أن غيابه جاء ألسباب عائلية.يذكر 
أن الباي�رن يواص�ل اس�تعدادته لخوض 

مواجهة ض�د الريدز عىل ملع�ب أليانز 
أرينا، بعدم�ا انتهت مب�اراة الذهاب 

بالتعادل بدون أهداف.

ليفاندوفسكي يثري القلق قبل موقعة ليفربول

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

علق موقع االتحاد االس�يوي لك�رة القدم، االثنني، 
عىل ملع�ب كربالء الدويل الذي يس�تضيف مباراة 
الزوراء أم�ام الوصل االماراتي يف الجولة الثانية 

من دور املجموعات بدوري أبطال آسيا.

وغرد املوقع عرب حس�ابه الرس�مي عىل »تويرت«: »املكان 
املناس�ب اليوم، ان كنت من عش�اق كرة الق�دم.. ملعب 
كربالء الدويل يس�تضيف أول مباراة يف دوري أبطال آسيا 

تقام يف العراق«.
وش�هدت املواجه�ة ، حض�وراً جماهريياً كبرياً ملس�اندة 

النوارس البيضاء يف البطولة االسيوية االهم.

موقع االحتاد اآلسيوي يغرد بشأن استضافة العراق 
الول مباراة يف دوري االبطال

          بغداد/ المستقبل العراقي
 

عرب إيدي�ن هازارد، العب تش�يليس، عن خيب�ة أمله بعد 
تعادل البلوز أمام وولفرهامبتون بنتيجة )١/١( يف املباراة، 
التي جمعت الفريقني عىل ملعب »س�تامفورد بريدج« ضمن 
الجولة ال�٣0 من الدوري اإلنجليزي.وقال هازارد يف ترصيحات 
نقلته�ا هيئ�ة اإلذاع�ة الربيطاني�ة »BBC«: »بالطب�ع نش�عر 

باإلحب�اط، لم نصنع الكثري من الف�رص، وكنا ننقل الكرة ببطء 
شديد، هذا النوع من املباريات، ربما منذ ٣ أشهر كنا نخرسها«.

وأضاف نجم تش�يليس: »الروح كانت جي�دة، عندما خرسنا من 
مانشس�رت سيتي 0/6 قلنا ألنفسنا أمامنا ٣ أو 4 أشهر من أجل 
الحص�ول عىل مقع�د يف دوري أبطال أوروب�ا، والتواجد يف املربع 
الذهبي«.واختتم ترصيحاته، قائال: »الالعبون يشعرون بالحزن 

قليال ألننا كان بإمكاننا أن نلعب بشكل أفضل«.

          بغداد/ المستقبل العراقي
 

اس�تهل اإلس�باني رافائيل نادال، املصن�ف الثاني عامليا 
ب�ني العبي التنس املحرتفني، مش�واره يف بطولة إنديان 
ويلز، أوىل بطوالت األس�تاذة ذات األلف نقطة باملوسم، 
بالف�وز ع�ىل األمريكي جاري�د دونالدس�ون ليتأهل إىل 

الدور الثالث.

ويف س�اعة و١٢ دقيقة تغلب نادال املرش�ح الثاني للقب، 
عىل دونالدسون بواقع 6-١ و6-١ ليبلغ الدور الثالث حيث 

سيواجه األرجنتيني دييجو شفارتزمان.
وكان ش�فارتزمان ق�د بلغ ال�دور الثالث بع�د تغلبه عىل 

اإلسباني روبرتو كارباييس بنتيجة 6-٣ و6-١ .
وق�ال ن�ادال عقب املب�اراة »ش�عرت براحة داخ�ل امللعب 

وانتابني شعور جيد وهذا هو املهم يف بداية أي بطولة«.

هازارد: اإلحباط يسيطر عىل العبي 
تشيليس

نادال يفتتح مشواره يف إنديان ويلز بانتصار سهل

طريقة رياضية جديدة إلنقاص الوزن
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

محاية الطفولة الفزع من السالح االزرق
القاضي عبد الستار بيرقدار ماجد عبد الغفار الحسناوي

أعطون�ا الطفولة, أغنية وأمني�ة لن تتحقق إال بتضاف�ر جهود الدولة 
إلعادة البس�مة اىل وجه كّل طفل مرّشد ُس�جنت براءت�ه وراء قضبان 
الشارع! فالطفولة زينة كّل بيت وربيع كّل أرسة، واألرسة هي صانعة 
الطفول�ة. لذا علينا كمجتمعات حديث�ة أن نكّثف الجهود للقضاء عىل 
ظاهرة التسول السلبية والخطرية والتي هي بمثابة مرض أو وباء، إذا 

لم نعالجها، انترشت واسترشت ومزقت جسد املجتمع.
اطلق مصطلح أطفال الشوارع عىل األطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد 
والذي�ن يعيش�ون يف الش�وارع، كما ويع�رف هؤالء األطف�ال بأنهم ال 
يتمتع�ون بالحماية الكافية وال اإلرشاف عليه�م أو توجيههم من قبل 
أشخاص بالغني مسؤولني. ومن اسباب زيادة ظاهرة تسول االطفال او 
ترشدهم التفكك األرسي بأش�كاله املتعددة، وتشمل الهجر والطالق أو 
وفاة أحد الوالدين أو سفره. واألوضاع املعيشية السيئة وارتفاع نسبة 
البطال�ة، إذ توجد عائالت كامل�ة تعيش بدون معيل، مما يؤدي ذلك إىل 
دفعهم بأطفالهم للش�وارع للعمل أو التسّول أو غري ذلك، باإلضافة إىل 
ب من التعليم واملدارس. انتشار التجمعات العشوائية التي تفتقر  الترسُّ
للظروف املعيشّية الجيدة التي تمّثل البؤر املستقبلية ألطفال الشوارع. 
وس�وء معاملة اآلب�اء واألمهات ألطفالهم، مما ي�ؤّدي ذلك إىل هروبهم 
د األطفال ه�و التحوُّل  وخروجهم للش�ارع. ل�ذا فان أكرب نتائ�ج ترشُّ
للجريمة، فمن أخطر النتائج هو اس�تقطاب املنظماِت اإلجراميِة عدداً 
كبرياً من هؤالء األطفال وجلبهم للعمل معهم، واختالط األطفال بذوي 
الس�وابق اإلجرامية، مثل: مدمني املخدرات، والسارقني، والقتلة. لجوء 
العديد من األطفال إىل القبول بظروف عمٍل سيئة صعبة جداً للحصول 
عىل قوت يومهم، وقد يلجأ البعض اآلخر إىل الطريقة األس�هل للكس�ب 
وه�ي الرسق�ة أو العمل ل�دى املنظم�ات اإلجرامّية. وظه�ور جيٍل من 
األطفال يعاني من اضطراباٍت نفس�ية وأمراض فس�يولوجية عديدة، 
ر ش�خصيتهم  دهم يف س�ّن املراهقة الذي ُيعدُّ س�ن تطوُّ حي�ث إنَّ ترشُّ
يس�اعد يف تكوين ش�خصية مضطرب�ة.  وإصابة األطف�ال باألمراض 
املزمنة مث�ل التيفوئيد واألمراض الجنس�ّية والجلدية بما فيها الجرب 
وغريها. ومن الحلول التي نراها لهذه لظاهرة انشاء مؤسسات تربوية 
وتأهيلي�ة خاص�ٍة باألطفال املرشدي�ن. إيجاد قوان�ني رسيعة خاصة 
بظاهرة الترسب من املدارس التي تعترب خطوة مهمة يف مشكلة ترشد 
األطف�ال. إيج�اد الهيئات التي ُتعنى باملش�اكل األرسي�ة واالجتماعّية 
للتقلي�ل من أع�داد العائ�الت املنفصلة. تفعيل دور مؤسس�ة الضمان 
االجتماعّي ملس�اعدة األرس الفقرية والحدِّ م�ن ظاهرة إخراج األطفال 
م�ن املدارس للعمل يف ظروف معيش�ّية صعبة به�دف إعالة عائالتهم. 
وض�ع األطف�ال املدمنني للمخ�درات يف مصحات نفس�ية ودور رعاية 

خاّصة، وتأهيلهم ليصبحوا عنارص فّعالة يف املجتمع.

الرئي�س الس�وفيتي الراح�ل خروتش�وف كان زعيم�اً 
الح�دث  م�ع  يتفاع�ل  سياس�ية  وداهي�ة  وحكيم�اً 
مب�ارشة وم�ع املضمون وصاح�ب ابتس�امة ونكته يف 
الحدي�����������ث وال يطف�ئ بري�ق ش�هرته ظهور 
ابطال آخرين وبقت ذكراهم ش�ابة وشهرتهم متواصلة 
فالق�ادة االقوي�اء واالوفياء ينبضون حكمة وش�جاعة 
واخالص�ًا ووطنية، ولق�د اصدر خروتش�وف ترصيحاً 
مدوي�اً اهت�زت وف��������زع�ت دول حل�ف االطليس 
وارتبكت الدوائر السياس�ية الغربية وتوقفت التحليالت 
والتفس�ريات وكان الترصي�ح ب�أن االتحاد الس�وفيتي 
آئنذاك يملك س�الح جديد بإمكانه الحاق الدمار بامريكا 
وال�دول االوربي�ة خ�الل دقائ�ق مع�دودة وتحويلها اىل 
ركام وهذا الس�الح هو االزرق وزاد من حرية الغرب عند 
ضهور خروتش�وف اىل مبنى االم�م املت����������حدة 
يف نيوي�ورك كان يتح�دث بمنط�ق القوة وخل�ع حذائه 
ووضعه�ا ع�ىل املنض�دة ليلوح به�ا يف وج�وه الجميع 
وبع�د جهد ومعان�اة وتجني�د العمالء لغرض الكش�ف 
عن رس هذا الس�الح واس�تطاعوا معرفة الحقيقة بأنه 
القنبل�ة املداري����������ة اي بام�كان رفع مجموعة 
من القناب�ل الذرية عىل صاروخ واحد ب�دالً من االقمار 
الصناعية اىل مدار ع�ايل يف الفضاء بوع�������اء واحد 
يحت�وي عىل هذه القنابل قد يك�ون عددها من )10 اىل 
12( قنبل��������ة وه�ذه القنابل تنفص�ل عن الوعاء 
وتاخ�ذ م�دار مس�تقل يف الفضاء ت�دور في�ه وتكونت 
تش�به رسب�اً فضائياً م�ن القناب�ل يمك�ن ان يوجه اىل 
اي م�كان يف العالم ليلحق الدم�ار يف ثواني وكان خوف 
ال�دول الغ��������ربية ألنها لم توصلت اىل فكرة وضع 
القنابل عىل م�دارات عالية يف الفضاء واكتفت بوضعها 
ك�رؤوس للصواريخ العابرة للقارات وكانت قارصة عىل 
اعرتاض اكثر من صاروخ ومن الصعب ان تالحق اجهزة 
التوجي��������ه اكثر من هدف احد يف الفضاء يف نفس 
الوقت وبعد النش�اطات والبحوث حتى لحق الغرب بما 
ينقصه�م وانتهى الخ�وف الذي يؤرقه�م واليوم اصبح 
لدى حلف االطلس�������ي صواريخ يس�تطيع الواحد 
رفع عرشة رؤوس نووية لتس�تقر ع�ىل عرشة مدارات 
يف الفض�اء وكذلك الصواريخ التي تنطلق من الغواصات 

الذرية تحت املاء.

الذكاء الصناعي يدخل جماالت جديدة يف روسيا
ذكر موقع »فيستي« الرويس 
أن روسيا تنوي االعتماد عىل 
ال�ذكاء الصناع�ي لتطوي�ر 
خدمات جديدة تسهل حياة 

املواطنني عىل أراضيها.
وم�ن أب�رز الخط�وات التي 
ه�ذا  يف  روس�يا  اتخذته�ا 
عق�ودا  توقيعه�ا  الس�ياق، 
 Watcom« جديدة مع رشكة
املتخصص�ة   »Group
بيان�ات  وتحلي�ل  بإحص�اء 
ال�زوار يف املراك�ز التجارية، 
 »NtechLab« ورشك�ة 

للتع�رف   »FindFace« ألنظم�ة  املط�ورة 
ع�ىل الوج�وه، واللت�ني س�تعمالن مع�ا عىل 
استحداث منظومة موحدة تعتمد عىل الذكاء 

الصناع�ي وتقني�ات التع�رف ع�ىل الوجوه، 
به�دف تطوي�ر اس�رتاتيجية تس�هل وترسع 
حركة البي�ع يف املراكز التجاري�ة الكربى عىل 
األرايض الروسية. كما ستكون املنظومة التي 

قادرة  الرشكتان  ستطورها 
عىل توف�ري مراقب�ة دقيقة 
للباع�ة وال�زوار يف املتاجر، 
وتسجيل حاالت االحتيال أو 

الرسقة يف تلك األماكن.
ويف س�ياق مش�ابه، كان�ت 
روس�يا ق�د أدخل�ت الع�ام 
ال�ذكاء  تقني�ات  الفائ�ت 
ع�ىل  والتع�رف  الصناع�ي 
الوج�وه إىل أنظم�ة املراقبة 
وقط�ارات  محط�ات  يف 
م�رتو األنف�اق، ومحط�ات 
النقل العام، والتي س�اعدت 
بدوره�ا ع�ىل وض�ع اس�رتاتيجيات لتنظيم 
الحرك�ة يف تلك األماكن، وس�اهمت بالقبض 

عىل الكثري من املطلوبني واملجرمني.

علامء حيذرون من الوالدة املنزلية
حذرت دراس�ة جدي�دة م�ن أن والدة األطفال يف 
املن�ازل تعرض حياتهم لخط�ر املوت أكثر بثالثة 
أضع�اف م�ن ال�والدة يف املستش�فيات. ووجدت 
دراس�ة أجريت ع�ىل نح�و 250 ألف ام�رأة، أنه 
م�ن ب�ني كل أل�ف طف�ل يول�د يف أماك�ن خارج 
املستش�فيات، ت�ويف 15 طفال تقريب�ا، باملقارنة 

م�ع وف�اة 5 أطف�ال فق�ط يف املراك�ز الصحية. 
وتأت�ي هذه الدراس�ة يف الوقت ال�ذي يختار فيه 
عدد متزايد من النس�اء االعتم�اد عىل املمرضات 
القابالت، ملساعدتهن عىل الوالدة يف املنزل. ويقول 
 )BGU( علم�اء جامعة »بن غوري�ون« يف النقب
بإرسائيل، إن هذا االتجاه الس�ائد يزيد من خطر 

ح�دوث مضاعفات، م�ا يؤدي إىل وف�اة األطفال 
حديثي الوالدة خالل األس�ابيع الس�تة األوىل من 
الحياة. واستندت النتيجة، التي ُقدمت يف اجتماع 
جمعيات طب األمومة والطفولة يف الس فيغاس، 
إىل 3580 عملية توليد أجريت خارج املستشفيات 

يف إرسائيل، بني عامي 1991 و2014.

فائدة صحية رائعة لقيلولة بعد الظهرية!
وج�د باحث�ون أن قيلول�ة منتص�ف النه�ار تس�اعد ع�ىل انخفاض 
مس�تويات ضغط ال�دم بمعدل 5 مل�م زئبق يف املتوس�ط، وهو تأثري 

مماثل لتناول أدوية الضغط أو وقف تناول امللح.
وق�ال الخ�رباء إن القيلولة تؤدي إىل انخفاض كب�ري يف خطر اإلصابة 
 Asklepieion« بنوبة قلبي�ة. وقام أطب�اء يونانيون من مستش�فى
General« يف فوال، بتتبع حالة 212 مريضا يعانون من ارتفاع ضغط 

الدم )130 ملم زئبق(، وهو مستوى غري صحي.
وكش�فت النتائج التي س�ُتعرض يف املؤتمر السنوي للكلية األمريكية 
ألمراض القلب يف نيو أورلينز، أن قيلولة بعد الظهر تساهم بانخفاض 
ضغ�ط الدم بمق�دار 5 ملم زئبق. وق�ال الباحث الدكت�ور، مانوليس 
كاليس�رتاتوس، إن هذا االكتش�اف يمكن أن يقل�ل من خطر اإلصابة 
بأمراض القلب واألوعية الدموية، مثل النوبات القلبية، بنس�بة تصل 
إىل 10%. ويشجع الباحثون الناس عىل النوم لساعات متواصلة خالل 
اليوم، ولكن من ناحية أخرى، يجب أال يشعروا بالذنب إذا تمكنوا من 

أخذ غفوة قصرية، نظرا ملزاياها الصحية.

المستقبل  العراقي / سعاد حسن الجوهري 

 اق�ام مكت�ب املفت�ش العام ل�وزارة الداخلي�ة بالتعاون م�ع دائرة 
العالقات واالعالم ولجنة املرأة حفله السنوي.

الحف�ل الذي اقيم عىل قاعة الش�هيد احمد الخفاج�ي بمقر الوزارة 
ش�هد حضورا فاعال من مختل�ف قيادات وضب�اط ومراتب الوزارة 

فضال عن شخصيات آكاديمية واعالمية وحشد نسوي غفري. 
وش�هدت الفعاليات والكلمات امللقاة بالحفل الرتكيز عىل دور املرأة 
العراقية الفاعل يف الحياة السياسية منذ 2003 ويف مختلف املجاالت 
اىل جانب مش�اركتها يف صن�ع القرار وادارة املناص�ب وفاعليتها يف 
رف�د املجتمع من خالل املس�اهمة باملنظم�ات املجتمعية واملفاصل 

االعالمية.
 الح�ارضات طالبن الربملان بترشي�ع قوانني تدفع بامل�رأة العراقية 
اكث�ر م�ن ذي قبل اىل اب�داء مزيد من النش�اط يف مختل�ف مجاالت 

الحياة العامة.
 كم�ا تقدم الجمع النس�وي املش�ارك يف ه�ذه االحتفالية بالش�كر 
الجزي�ل والوافر ل�وزارة الداخلي�ة لعقدها هكذا كرنفال من ش�انه 
االحتفاء باملراة العراقية وتكريمها اسوة بقريناتها يف مختلف ارجاء 

العالم .

مكتب املفتش العام لوزارة الداخلية يقيم احتفاالً بمناسبة عيد املرأة العاملي
بالتزامن مع عيدها وحتت شعار ) قادرات على صنع احلياة(

الفطر والزنجبيل والكاكاو لقهوة أكثر فائدة
كثري منا من ال يستطيع بداية يومه بدون قهوة الصباح، وعىل الرغم 
من تأكيد دراس�ات عىل رضورة الحد م�ن القهوة، إال أن هناك أخرى 

تفيد بأن 5-6 فناجني قهوة يوميا قد تكون لها فوائد صحية.
فيم�ا ييل بعض املقرتح�ات التي قدمته�ا بعض الدراس�ات الجديدة 
لبع�ض اإلضافات ملرشوب القهوة، والتي تجعل�ه أكثر فائدة للصحة 

العامة:
- القهوة مع الفطر تعزز املناعة وتكافح األورام

ال تندهش عزيزي القارئ، فمهما كان ذلك أمرا غريبا، يؤكد الباحثون 
يف دراس�ة جدي�دة أن م�رشوب القهوة م�ع الفطر، م�ع كل غرابته، 
س�وف يكون مفي�دا للغاية. ذلك أن الفطر غنّي بمضادات األكس�دة، 
بينما تش�ري نتائج التجارب التي أجريت عىل الفرئان، إىل أن مضادات 
األكس�دة تعزز مناعة الجس�م من خالل تحفي�ز منظومتها، وتمنع 

اإلصابة بأمراض الكبد، وعالوة عىل ذلك فهي مضادة لألورام.
- القهوة مع الزنجبيل

تنش�ط خصائص الزنجبيل بمج�رد إضافته إىل القه�وة، لذلك يتميز 
ه�ذا امل�رشوب بفائدت�ه الكب�رية بع�د النش�اط البدن�ي والتماري�ن 
الرياضية، حيث يس�اهم يف تخفيض مس�توى الكوليسرتول يف الدم، 
وتحس�ني عملية الهض�م، وتخفيف آالم العض�الت، وتلك أمور مهمة 
عقب التمارين الرياضية الش�اقة، عالوة عىل قدرة هذا املرشوب عىل 

مكافحة االلتهاب بوصفه مضادا قويا لألكسدة.
- القهوة مع الكاكاو

يرتب�ع مزيج القهوة والش�وكوالتة ع�ىل عرش أفض�ل املرشوبات يف 
العال�م، بيد أن األطباء ينصحون بعدم اإلفراط يف تناول الس�كر. لذلك 
فمن املمكن إضافة مس�حوق الكاكاو إىل القهوة، حيث يمنع الكاكاو 
حدوث االلتهابات، ويخفض مس�توى الكوليسرتول »الضار« يف الدم، 
باإلضافة لخصائصه املهمة يف تنش�يط الدماغ وتحس�ني املزاج العام 

لإلنسان.


