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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

إّن أحببـت أن تكـون أسعد الّنـاس

 مبا علمت فاعمل

ص2احلكومة تعتزم توزيع االرايض عىل الفقراء جمانا.. وعبد املهدي: نعتزم اهناء اإلدارة بالوكالة رسيعا

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

نـائـب: الـعـراق يسـدد )9( مـلـيـارات دوالر سـنـويا كـفـوائـد لــديـونــه 

نائب عن اإلصالح: األسبوع املقبل سيشهد عرض قانون طرد األمريكان للتصويت 

العراق وإيران:«تفعيل« اتفاقية اجلزائر
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تخىل العراق ع�ن مطالبته بتعديل اتفاقية 
الجزائ�ر املعقودة بني البلدي�ن عام 1975 
الهادف�ة لرس�م ح�دود املائي�ة، فيم�ا تم 
اإلعالن عن اتفاق ب�ني بغداد وطهران عىل 
إنش�اء منافذ حدودية جديدة وإقامة مدن 
صناعية مشرتكة والتعاون. ووصف بيان 
عراقي إيراني مشرتك عن مباحثات الرئيس 
اإليران�ي حس�ن روحان�ي خ�الل زيارت�ه 
الحالي�ة للعراق مع املس�ؤولني العراقيني، 
يتقدمهم رئيس�ا الجمهورية برهم صالح 
والحكومة عادل عبد املهدي، الزيارة بأنها 

»نقط�ة تحّول يف بناء رشاكة اس�رتاتيجية 
وتطوي�ر العالقات ب�ني البلدي�ن يف جميع 
املج�االت ع�ىل أس�اس التع�اون العمي�ق 
وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للبلدين، 
بحس�ب بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه. وبالنسبة لش�ط العرب الذي 
يش�كل الحدود املائية العراقي�ة مع إيران، 
فقد أش�ار البي�ان املش�رتك إىل أّن البلدين 
أك�دا »عزمهما الج�اد عىل تنفي�ذ اتفاقية 
الحدود وحس�ن الجوار بني العراق وإيران 
املؤرخة يف 13 يونيو 1975 والربوتوكوالت 
واالتفاق�ات امللحق�ة به�ا، بحس�ن ني�ة 
وبدق�ة، ولذا قرر الطرف�ان البدء بعمليات 

مشرتكة لتنظيف وكري شط العرب بهدف 
اع�ادة قن�اة املالح�ة الرئيس�ية )التالوك( 
وف�ق اتفاقية 1975 املذكورة والربوتوكول 
املعني بذلك يف ارسع وقت«. وأش�ار إىل أّنه 
لذلك تبق�ى منصة العمي�ة منصة عراقية 
كما كانت، دون ان يؤثر ذلك عىل مباحثات 
الطرف�ني يف تحدي�د الح�دود البحري�ة بني 
البلدين. وكان العراق طالب يف وقت سابق 
بتعديل اتفاقية الجزائر املوقعة بني البلدين 
عام 1975 خاصة وان الحدود بني البلدين 
ظلت احدى القضايا التي تس�ببت يف اثارة 

الكثري من النزاعات بينهما. 
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طالب اجلزائر يتظاهرون رفضًا لـ »حتايل« بوتفليقة
      بغداد / المستقبل العراقي

تجمع بضعة آالف من الطالب يف س�احة الربيد 
املرك�زي بوس�ط العاصم�ة الجزائري�ة، أمس 
الثالث�اء، رافضني صيغ�ة إع�الن الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة العدول عن الرتش�ح معتربين 

ذلك »تمديداً« لحكمه.
ورّدد الط�الب ش�عاراً واحداً »طلب�ة صامدون 
للتمدي�د رافض�ون«، بينم�ا اس�تبدلت الفتات 
رف�ض الوالي�ة الخامس�ة الت�ي تراج�ع عنها 
بوتفليقة، لتحل محلها الفتات كتب عليها رقم 
»4+« وقد تم ش�طبه كما ظه�رت الفتة كبرية 
كتب عليها »يجب إنقاذ الشعب وليس النظام«. 

ويف تظاهرتهم األس�بوعية الثالث�ة حمل أغلب 
الطالب األعالم الجزائرية أو توش�حوا بها وهم 
يسريون عرب ش�ارع ديدوش مراد وجزء منهم 
ي�رخ »بركات بركات من نظ�ام العصابات« 

وبركات باللهجة الجزائرية تعني »كفى«.
وقال شهود إن آالف الجزائريني نزلوا إىل شوارع 
ع�دة م�دن مطالب�ني بتغي�ري س�يايس فوري. 
وقال�ت قناة النه�ار التلفزيوني�ة إن العمال يف 
مدين�ة بجاية ب�دأوا إرضاب�ا أص�اب امليناء يف 
املدينة بالشلل. واالثنني، أعلن الرئيس بوتفليقة 
غداة عودته من رحلة عالج يف س�ويرسا عدوله 
عن الرتش�ح لوالية خامس�ة، ويف الوقت نفسه 
إرجاء االنتخابات الرئاس�ية التي كانت مقررة 

يف 18 نيس�ان إىل أج�ل غري مح�دد. وبذلك مدَّد 
بوتفليقة واليته بحكم األمر الواقع.

إىل ذل�ك، ق�ال مص�در حكوم�ي جزائ�ري إن 
دبلوماس�ياً محنكا، هو األخ�ر اإلبراهيمي، 
من املتوقع أن يرأس املؤتمر الذي سيرشف عىل 
انتقال الس�لطة ووضع دس�تور جديد وتحديد 
موع�د االنتخاب�ات. واإلبراهيم�ي، ه�و وزي�ر 
خارجية سابق ومبعوث خاص سابق لدى األمم 
املتحدة. وألتقى اإلبراهيمي بالرئيس بوتفليقة. 
وأضاف املصدر أن املؤتمر س�يضم ممثلني عن 
املتظاهرين باإلضافة إىل شخصيات لعبت دورا 
بارزا يف حرب االستقالل التي استمرت من عام 

1954 إىل عام 1962.

حمافظ بغداد يفتتح مدرستني وروضة يف العاصمة ويؤكد 
افتتاح مدارس جديدة يف االسبوع املقبل

اخلطـوط اجلــوية العراقيــة: نقــل نحـو 1٢٤ الف مسافـر
3 من واىل مطار بغداد الدويل خالل شهر شباط  املايض 3

        بغداد / المستقبل العراقي

أنه�ى مجل�س الن�واب بجلس�ته الثالث�ة 
الترشيعي�ة  للس�نة  الثان�ي  الفص�ل  م�ن 
االوىل بال�دورة النيابي�ة الرابع�ة برئاس�ة 
محم�د الحلب�ويس رئي�س املجل�س، أمس 
الثالث�اء، مناقش�ة مرشوع قان�ون االدارة 
املالي�ة واملق�دم م�ن اللجنة املالي�ة. وذكر 
بي�ان ملكتبه، تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان�ه« يف مداخ�الت الن�واب، 
رك�زت املطالبات عىل اضاف�ة فقرة بالزام 
الحكوم�ة بتقدي�م الحس�ابات الختامي�ة 

بوقت محدد وتفعيل نظام الجباية والدفع 
االلكرتونية، واعتماد نظام محاسبة جديد 
بوضع معايري حس�ابية حديثة، اضافة اىل 
املطالبة بتعديل نسبة االحتياطي يف قانون 
املوازنة بتقليلها، واعادة النظر بفقرة منح 
وزير املالية صالحيات واس�عة يف القانون، 
واستحصال موافقة مجلس النواب ببعض 

املواد«. 
م�ن جهت�ه، أكد بش�ري حداد نائ�ب رئيس 
الن�واب  تقدي�م  رضورة  ع�ىل،  املجل�س 
ملقرتحاتهم بشأن مرشوع القانون مكتوبة 
اىل اللجن�ة املالي�ة ألهمي�ة القان�ون الذي 

ينظ�م جميع الجوان�ب املالي�ة والقانونية 
والخدمية، مبينا أن، اللجنة أرسلت نسخة 
من مرشوع القان�ون اىل وزارتي التخطيط 

واملالية ألبداء مالحظاتها. 
وأرج�أ املجلس مناقش�ة مرشوعي قانون 
التعدي�ل االول لقان�ون صن�دوق اس�رتداد 
اموال العراق رقم }9{ لسنة ،2012 وقانون 
تعدي�ل قان�ون الرشكات رقم }21{ لس�نة 
اىل الجلس�ات املقبل�ة. بعده�ا تق�رر رفع 
الجلسة اىل ي�����وم الخميس امل�����قبل 

املصادف 2019/3/14.
التفاصيل ص2

الربملان ينهي مناقشة مرشوع قانون اإلدارة املالية
 ويرفع جلسته إىل اخلميس

صباح البزوين: نسعى لالستفادة 
من خربات الرشكات الفرنسيـة 
الـعـمـالقـة فــي تــطــويـــر

 البنى التحتية بالبـصــرة
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التعليم تصدر قرارا مهام خيص اإلمتحانات النهائية للمراحل املنتهية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أص�درت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
أم�س الثالثاء، ق�راراً يف اإلمتحان�ات النهائية 

للمراحل املنتهية.
وذكر بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »وزارة التعلي�م العايل، قررت 
جعل االمتحان�ات النهائية للمراح�ل املنتهية 
واالهلي�ة  الحكومي�ة  الجامع�ات  جمي�ع  يف 
لالختصاصات العلمية فقط امتحانات وزارية 
موحدة وتحت مس�مى )االمتحان التقويمي( 
وحسب تعليمات امتحانية جديدة تم تعميمها 

عىل الكليات كافة.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تخ�ىل الع�راق ع�ن مطالبت�ه بتعديل 
اتفاقية الجزائ�ر املعقودة بني البلدين 
ح�دود  لرس�م  الهادف�ة   1975 ع�ام 
املائي�ة، فيم�ا ت�م اإلعالن ع�ن اتفاق 
بني بغداد وطهران عىل إنش�اء منافذ 
حدودية جديدة وإقامة مدن صناعية 

مشرتكة والتعاون.
ووصف بي�ان عراقي إيراني مش�رتك 
عن مباحثات الرئيس اإليراني حس�ن 
روحاني خ�الل زيارته الحالية للعراق 
م�ع املس�ؤولني العراقي�ني، يتقدمهم 
صال�ح  بره�م  الجمهوري�ة  رئيس�ا 
والحكومة عادل عب�د املهدي، الزيارة 
بأنه�ا »نقطة تح�ّول يف بن�اء رشاكة 
اس�رتاتيجية وتطوي�ر العالق�ات بني 
البلدين يف جميع املجاالت عىل أس�اس 
التدخ�ل يف  العمي�ق وع�دم  التع�اون 
الش�ؤون الداخلي�ة للبلدين، بحس�ب 
العراق�ي«  »املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان 
نس�خة منه. وبالنسبة لش�ط العرب 
الذي يش�كل الحدود املائي�ة العراقية 
مع إيران، فقد أش�ار البيان املش�رتك 
إىل أّن البلدي�ن أك�دا »عزمهم�ا الجاد 
ع�ىل تنفي�ذ اتفاقية الحدود وحس�ن 
الجوار ب�ني الع�راق وإي�ران املؤرخة 
والربوتوك�والت   1975 يوني�و   13 يف 
بحس�ن  به�ا،  امللحق�ة  واالتفاق�ات 
نية وبدق�ة، ولذا قرر الطرف�ان البدء 
لتنظي�ف وكري  بعملي�ات مش�رتكة 

ش�ط العرب بهدف اعادة قناة املالحة 
الرئيس�ية )التال�وك( وف�ق اتفاقي�ة 
1975 املذك�ورة والربوتوك�ول املعني 

بذلك يف ارسع وقت«.
وأشار إىل أّنه لذلك تبقى منصة العمية 
منصة عراقية كما كانت، دون ان يؤثر 
ذلك عىل مباحث�ات الطرفني يف تحديد 

الحدود البحرية بني البلدين.
وكان الع�راق طال�ب يف وق�ت س�ابق 
بتعدي�ل اتفاقية الجزائ�ر املوقعة بني 
البلدين عام 1975 خاصة وان الحدود 
ب�ني البلدين ظلت احدى القضايا التي 
تس�ببت يف اثارة الكثري م�ن النزاعات 

بينهما. 
ووقع�ت اتفاقية الجزائ�ر عام 1975 
بني نائب الرئيس العراقي آنذاك صدام 
حسني وشاه إيران محمد رضا بهلوي 
وبارشاف رئيس الجزائر آنذاك هواري 
بومدي�ن.  وأش�ار البيان ال�ذي أعلنه 
املكتب االعالمي لرئاس�ة الحكومة إىل 
أّن »الع�راق ثمن موق�ف الجمهورية 
مس�اعدته  يف  اإليراني�ة  االس�المية 
أول  كونه�ا  االره�اب  محارب�ة  يف 
املسارعني إىل تقديم الدعم اللوجستي 
واالستش�اري، والوقوف معه يف حربه 

ضد االرهاب«. 
وقد أشاد الطرف اإليراني بقرار العراق 
»بأن�ه لن يك�ون جزءا م�ن منظومة 
العقوبات عىل إيران، فيما عرّب الجانب 
اإليراني عن موقفه الثابت تجاه دعم 
العملي�ة السياس�ية يف الع�راق والتي 

تمث�ل جمي�ع ابن�اء البالد، وس�يادته 
الوطني�ة، ووح�دة أراضي�ه وجمي�ع 
االج�راءات الت�ي يتخذه�ا يف مواجهة 

االرهاب«.
وأضاف ان الطرف�ني اجريا مباحثات 
هامة يف أجواء أخوي�ة وودية وبّناءة، 
وأعربا عن رغبتهما يف تطوير العالقات 
واالقتصادي�ة  واالمني�ة  السياس�ية 
والثقافي�ة  والتجاري�ة  والصحي�ة 

والعلمية والتقنية وغريها. 
وأك�دا ع�ىل عم�ق الرتاب�ط التأريخي 
والش�عبي والثقايف والديني والجغرايف 
اإليران�ي  الجان�ب  وأب�دى  بينهم�ا. 
استعداده لتزويد الجانب العراقي بما 
لديه من خربات علمية وتقنية وبحثية، 
وقابله الجانب العراقي باس�تعدادات 
مماثل�ة لتطوي�ر إمكاني�ات وعل�وم 
وخ�ربات البلدي�ن. وب�ني أن الجانبني 

بحثا جمل�ة م�ن القضاي�ا االقليمية 
ومحارب�ة  املش�رتكة  والتحدي�ات 
االرهاب والتعاون من أجل تعزيز أمن 
وبن�اء رشاكات  املنطق�ة  واس�تقرار 
اقتصادي�ة تعود بالنف�ع والرفاه عىل 
ش�عوبها، كما تطرقا إىل أمن املنطقة 
ازدهاره�ا  يف  األس�ايس  ودورهم�ا 
االقتصادي ورقيها التجاري، وش�ددا 
ع�ىل أن إرس�اء األم�ن يف املنطقة هو 

مس�ؤولية ابنائها. وأك�د البلدان عىل 
عزيمتهما الراسخة ملكافحة االرهاب 
والجرائ�م املنظم�ة العاب�رة للح�دود 
والتي تهدد االمن والسالم يف املنطقة، 
كما شددا عىل توظيف جميع الجهود 
للقضاء عىل االرهاب سياس�ياً ومالياً 

وفكرياً.
وأوض�ح البي�ان أن الطرف�ني تباحثا 
يف جمل�ة م�ن القضاي�ا ذات االهتمام 
املش�رتك وتوقي�ع مذك�رات تفاهم يف 
مجاالت عدة، منه�ا: النفط والتجارة 
الس�كك  إلنش�اء  والنق�ل  والصح�ة 
الحديدي�ة ب�ني الش�المجة والبرصة، 
االعمال  لرجال  التأش�ريات  وتس�هيل 
واملستثمرين لكال البلدين. كما ناقشا 
مس�ودة اتفاقية امنية ع�ىل ان تقدم 
الدبلوماس�ية  القن�وات  إىل  رس�ميا 
لتمريره�ا واتخاذ االج�راءات االدارية 
والقانونية بش�أنها من دون االفصاح 
ع�ن تفاصيله�ا. وأك�د الجانبان عىل 
أهمية إنش�اء مناف�ذ حدودية جديدة 
بينهما، واقامة مدن صناعية مشرتكة 
وتنفي�ذ النق�ل املب�ارش للبضائع بني 
البلدين دون تفريغها يف الحدود الدولية 
بينهم�ا. وتن�اول الطرف�ان إجراءات 
انتق�ال الق�وى العامل�ة املاه�رة بني 
البلدي�ن والتعاون الصح�ي والعالجي 
والتعليم�ي والطب�ي وتج�ارة االدوية 
وتس�هيل تسجيل رشكات االدوية بني 
البلدين. وأش�ارا إىل أّنهما سيسعيان، 
س�عيهما  ع�ىل  الجانب�ان  ويؤك�د 

ملضاعفة التبادل يف مج�االت التجارة 
والخدم�ات  واالقتص�اد  واالس�تثمار 
الفني�ة والهندس�ية والصناعي�ة، بما 

يعزز التنمية يف البلدين واملنطقة. 
ويف هذا املجال، أعرب الجانب اإليراني 
ع�ن دعمه العم�ار الع�راق من خالل 
تقدي�م الخربات ومش�اركة الرشكات 
اإليراني�ة يف املجاالت املذك�ورة اعاله، 
وقد رحب الجانب العراقي بمش�اركة 
واملس�تثمرين  اإليراني�ة  ال�رشكات 
وطال�ب  الص�دد  ه�ذا  يف  اإليراني�ني 
بتس�هيالت مقابل�ة لعم�ل الرشكات 
ورجال األعمال العراقيني يف إيران بما 

يحقق املصالح املشرتكة.
وأض�اف البي�ان املش�رتك ان البلدين 
ناقش�ا سبل تس�هيل منح التأشريات 
لرعاي�ا البلدي�ن ألغ�راض الس�ياحة 
والزيارة والتجارة والسياحة العالجية 
والزيارات الدينية، كم�ا تم االتفاق يف 
هذا الصدد عىل تسهيل منح التأشريات 

لرجال االعمال يف كال البلدين. 
وأعلن الطرف اإليراني إلغاءه رس�وم 
العراقي�ني،  للمواطن�ني  التأش�ريات 
اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2019، كما 
أعل�ن الطرف العراق�ي املعاملة باملثل 

بالتزامن مع الطرف اآلخر.
ووصل الرئيس اإليراني إىل بغداد صباح 
االثن�ني يف زيارة رس�مية تس�تغرق 3 
اي�ام، وح�ل يف مدين�ة كرب�الء لزيارة 
مرقدي االمام الحسني واخيه العباس 

وتفقد قنصلية بالده هناك.

اتفاق على إنشاء منافذ حدودية ومدن صناعية مشرتكة وتنفيذ اتفاقية احلدود واعادة قناة »التالوك« يف شط العرب

العراق وإيران:«تفعيل« اتفاقية اجلزائر 

الربملان ينهي مناقشة مرشوع قانون اإلدارة املالية ويرفع جلسته إىل اخلميس
        بغداد / المستقبل العراقي

أنهى مجلس النواب بجلسته الثالثة من الفصل 
الثاني للس�نة الترشيعية االوىل بالدورة النيابية 
رئي�س  الحلب�ويس  محم�د  برئاس�ة  الرابع�ة 

املجلس، أمس الثالثاء، مناقشة مرشوع قانون 
االدارة املالي�ة واملقدم م�ن اللجنة املالية. وذكر 
بيان ملكتبه، تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، انه« يف مداخالت النواب، ركزت املطالبات 
ع�ىل اضاف�ة فق�رة بال�زام الحكوم�ة بتقديم 

الحسابات الختامية بوقت محدد وتفعيل نظام 
الجباي�ة والدف�ع االلكرتونية، واعتم�اد نظام 
محاسبة جديد بوضع معايري حسابية حديثة، 
اضافة اىل املطالبة بتعديل نس�بة االحتياطي يف 
قان�ون املوازنة بتقليلها، واع�ادة النظر بفقرة 

منح وزير املالية صالحيات واسعة يف القانون، 
واس�تحصال موافق�ة مجلس الن�واب ببعض 
املواد«. من جهته، أكد بش�ري حداد نائب رئيس 
املجلس عىل، رضورة تقديم النواب ملقرتحاتهم 
بشأن مرشوع القانون مكتوبة اىل اللجنة املالية 

ألهمي�ة القانون ال�ذي ينظم جمي�ع الجوانب 
املالية والقانونية والخدمي�ة، مبينا أن، اللجنة 
أرس�لت نسخة من مرشوع القانون اىل وزارتي 
التخطي�ط واملالية ألب�داء مالحظاته�ا. وأرجأ 
املجلس مناقشة مرشوعي قانون التعديل االول 

لقانون صندوق اسرتداد اموال العراق رقم }9{ 
لس�نة ،2012 وقانون تعدي�ل قانون الرشكات 
رق�م }21{ لس�نة اىل الجلس�ات املقبلة. بعدها 
تق�رر رف�ع الجلس�ة اىل ي�وم الخمي�س املقبل 

املصادف 2019/3/14.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس الوزراء عادل عبداملهدي، 
أمس الثالث�اء، ان الحكومة عازمة 
توزي�ع  م�رشوع  اس�تكمال  ع�ىل 

االرايض عىل فقراء العراق مجاناً.
وق�ال عب�د املهدي، خ�الل مؤتمره 

ان »الحكومة  الصحفي االسبوعي، 
م�رشوع  اس�تكمال  ع�ىل  عازم�ة 
توزي�ع االرايض عىل فق�راء العراق 
»وزارة  أن  اىل  الفت�اً  مجان�اً«، 
الهج�رة واملهجرين خصصت منحا 

للمهجرات االيزيدات«.
واك�د عبدامله�دي »أبلغن�ا الجان�ب 

ازاء  الع�راق  بأولوي�ات  األمريك�ي 
التواجد العس�كري األجنبي«، فيما 
أش�ار اىل ان�ه »ال يمكن للع�راق ان 
يتحمل كل الدمار الذي خلفه داعش 
وانم�ا العالم كل�ه مطالب بالوقوف 

معنا«.
وكش�ف رئي�س ال�وزراء ع�ن آلية 

تهري�ب املخ�درات م�ن االرجنت�ني 
اىل الع�راق، وق�ال »تلقين�ا تقاري�ر 
لتهري�ب  ش�بكة  ع�ن  متكامل�ة 
املخ�درات من االرجنتني اىل س�وريا 

ومن ثم اىل العراق«.
واكد عبد املهدي عزم حكومته انهاء 
وبعي�داً،  رسيع�ًا  بالوكال�ة  اإلدارة 

وق�ال »عازم�ون ع�ىل حس�م ملف 
اإلدارة بالوكالة رسيع�ًا وبعيداً عن 

الضغوط السياسية«.
من جان�ب اخ�ر، أكد عب�د املهدي، 
ان�ه »ال وج�ود لحك�م عس�كري يف 
محافظ�ة كركوك«، مبين�ا انها »ال 

تخضع لحالة طوارئ مطلًقا«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب عن تحال�ف اإلصالح بدر الزيادي، 
أم�س الثالث�اء، أن مجل�س النواب سيش�هد 
قان�ون  مس�ودة  ع�رض  املقب�ل  األس�بوع 
إخراج الق�وات األجنبية من الب�الد للتصويت 
واس�تضافة رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، 
فيم�ا بني أن تحالفي الفتح س�ائرون يف طور 

إكمال وثيقة القانون قبل عرضها للتصويت.
وقال الزي�ادي يف ترصيح صحفي إن “الهدف 
م�ن اس�تضافة عب�د امله�دي داخ�ل مجلس 
النواب مناقش�ة التواجد األمريكي قبل عرض 
مس�ودة إخراجه�م للتصويت”، الفت�ا إىل إن 
“تأجي�ل ع�رض القان�ون للتصوي�ت خ�الل 
الجلس�ات الحالية حصل لوجود عطلة أعياد 
نوروز وذهاب عدد كبري من النواب إىل ش�مال 

البالد”. وأضاف أن “مجلس النواب سيش�هد 
األسبوع املقبل عرض مس�ودة قانون إخراج 
القوات األجنبية من الب�الد للتصويت”، مبينا 
أن “تحالفي الفتح وس�ائرون يف طور إكمال 
جميع بن�ود الوثيق�ة املتعلقة بط�رد القوات 
األمريكية ومناقش�تها مع عب�د املهدي داخل 
الربمل�ان”. وب�ني النائ�ب ع�ن تحال�ف البناء 
كري�م املحم�داوي أن أمري�كا تس�اوم الكتل 

الس�نية بإعادة البعثيني وقادة داعش مقابل 
رفض التصويت عىل مس�ودة إخ�راج القوات 

األجنبية.
وأك�دت لجنة األم�ن والدف�اع النيابية عزمها 
استضافة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات 
املس�لحة عادل عبد املهدي خالل االيام املقبلة 
ملناقش�ة التصويت عىل مس�ودة قانون طرد 

القوات األجنبية من البالد.

احلكومة تعتزم توزيع االرايض عىل الفقراء جمانًا.. وعبد املهدي: نعتزم اهناء اإلدارة بالوكالة رسيعًا

نائب عن اإلصالح: األسبوع املقبل سيشهد عرض قانون طرد األمريكان للتصويت 

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس املحكمة االتحادية العليا مدحت 
املحم�ود، أم�س الثالثاء، الس�عي لتطوير 
أس�اليب العم�ل بالدس�تور، مش�دداً عىل 

أهمية التواصل مع التجارب الدولية.
وقال املحمود يف بيان صدر خالل استقباله 
رئي�س معه�د الحكوم�ة الكن�دي انتوني 
فايف والوفد املرافق له، وتلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه إن »املحكمة االتحادية 
العلي�ا تعمل م�ن خ�الل اختصاصاتها إىل 

تطوير أساليب العمل بالدستور العراقي«، 
مش�دداً عىل »أهمية مد جس�ور التواصل 
والتعاون م�ع التجارب الدولية املتطورة«. 
واضاف أن »القضاء الدس�توري يف العراق 
يسعى إىل ترسيخ مبادئ وأحكام الدستور 
نص�اً وروحاً الس�يما عىل صعي�د حقوق 
اإلنسان والحريات العامة وحقوق املرأة«.

من جانب�ه أعرب انتوني فاين عن إعجابه 
بتجرب�ة املحكمة االتحادي�ة العليا، مبدياً 
اس�تعداده »لتعزي�ز التع�اون بم�ا يخدم 

مصلحة العراق وكندا«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النفط، أمس الثالثاء، عزمها 
اس�تضافة اجتماع ملنظمة اوبك يف بغداد، 
مشرية اىل ان االجتماع يأتي وسط االحتفال 
بالذك�رى الس�تني عىل تأس�يس املنظمة، 
فيما أوضحت أن الع�راق هو ثاني مصدر 
للنف�ط يف املنظم�ة. وقال املتحدث باس�م 
الوزارة عاص�م جهاد إن »ال�وزارة تجري 
اتصاالت مع كافة االطراف يف منظمة اوبك 
الجراء اجتماع يف بغداد«، مبينا ان »الدعوة 
تأتي ايض�ا لالحتفال بمناس�بة مرور 60 
عاما عىل تاسيس منظمة اوبك«. واضاف 
جه�اد ان »الع�راق عضو ب�ارز يف منظمة 
اوب�ك باعتباره احد املؤسس�ني فيها وهو 

ثاني اك�رب مص�در للنفط الخ�ام موجود 
باملنظمة، كما انه اس�تطاع ان يلعب دورا 
كب�ريا يف جميع اجتماع�ات املنظمة والتي 
ادت اىل اتفاق لخفض االنتاج وانعكاس�ها 

يف زيادة االسعار اىل اكثر من 65 دوالر«.
وتعت�رب منظمة األقطار املص�درة للبرتول 
)أوبك(، التي تأسس�ت يف بغداد عام 1960 
باالتفاق ب�ني خمس دول هي الس�عودية 
وإيران والعراق والكويت وفنزويال، ويقع 
مقره�ا يف فينا، من أكرب املنظمات العاملية 
املرشفة عىل تنظي�م عملية تصدير النفط 
وتحدي�د أس�عاره، وتض�م يف عضويته�ا 
حالي�ا 12 دول�ة مص�درة للنف�ط، تمتلك 
بمجموعه�ا ما ي�رتاوح بني ثلث�ي وثالثة 

أرباع االحتياطي العاملي النفطي.

        بغداد / المستقبل العراقي

ألتق�ى رئيس تحال�ف اإلص�الح واإلعمار 
عمار الحكيم، رئيس جمهورية االسالمية 
االيرانية حسن روحاني الذي يزور العراق 

حالياً.
»املس�تقبل  تلق�ت  ملكتب�ه  بي�ان  وذك�ر 

العراقي« نس�خة من�ه ان الجانبني »بحثا 
س�بل تعزيز العالقات بني البلدين الجارين 

ومستجدات االوضاع يف املنطقة«.
وكان الرئيس اإليراني حس�ن روحاني، قد 
وص�ل العاصمة بغداد، األثن�ني، عىل رأس 
وفد رفيع املستوى يف زيارة للعراق تستمر 

3 أيام.

وزارة النفط: »اوبك« حتتقل بالذكرى الـ)60( عىل تأسيسها يف بغداد 

احلكيم وروحاين يبحثان سبل تعزيز العالقات واملستجدات السياسية يف املنطقة

املحكمة االحتادية تؤكد السعي لتطوير العمل بالدستور 

نائب: العراق يسدد )9( مليارات دوالر سنويًا 
كفوائد لديونه 

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د النائ�ب ع�ن تحال�ف اإلص�الح ري�اض 
الحكوم�ة  أن  الثالث�اء،  أم�س  املس�عودي، 
العراقية تس�دد سنويا تس�عة مليارات دوالر 
كفوائ�د لديونها الخارجية، فيم�ا عزا ارتفاع 

الديون اىل الفساد الكبري يف البالد.
وونقلت وكالة »املعلومة« عن املسعودي القول 
إن “الفس�اد اإلداري وامل�ايل تس�بب بارتف�اع 
حجم الدي�ون الخارجية للبالد إىل مس�تويات 
كب�رية لم يتم الس�يطرة عليه�ا”، الفتا إىل إن 
“نه�ج الحكومات الس�ابقة يف مراقبة الوزير 
من نفس الكتل التي يعود لها تس�بب بتوسع 

الفساد وارتفاع الديون الخارجية”.

وأضاف أن “الحكومة العراقية تسدد يف الوقت 
الحايل تس�عة مليارات س�نويا كفؤاد لديونها 
الخارجية”، مبين�ا أن “إطفاء الديون يحتاج 
إىل مكافح�ة الفس�اد بش�كل ج�اد وتحري�ر 
الوزراء واملسؤوين من ضغط للحد من رسقة 

املال العام”.
وكان�ت اللجنة املالي�ة النيابية ق�د أكدت ، يف 
وقت س�ابق، أن الحكومة العراقية ستستمر 
بتس�ديد الديون الخارجي�ة املرتتبة عىل البالد 

حتى نهاية عام 2053.
يذك�ر أن مجلس النواب أل�زم الحكومة بعدم 
الذهاب نحو االقرتاض الخارجي لس�د العجز 
امل�ايل يف املوازنة االتحادية لع�ام 2019 لكبح 

ارتفاع الديون الخارجية للبالد.

        بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى حس�ن كري�م الكعب�ي النائ�ب االول 
لرئيس مجلس الن�واب برئيس مجلس االمة 
الكويت�ي مرزوق الغانم ع�ىل هامش اعمال 
انعقاد املؤتم�ر 41 للجن�ة التنفيذية التحاد 
مجال�س الدول االعض�اء يف منظمة التعاون 
االس�المي.وابدى الكعب�ي ترحيب�ه بحج�م 
املش�اركة الفاعلة للبلدان العربية وبخاصة 
الجارة الكوي�ت التي تتمتع بثقل كبري داخل 
منظم�ة ال�دول االس�المية، مج�ددا رغب�ة 
الع�راق بتكثيف الزيارات واللق�اءات ما بني 
البلدين عىل مس�توى الس�لطتني الترشيعية 
والتنفيذية ملا لها من اثر ايجابي عىل تعضيد 

التعاون فيما بني البلدين.
وق�ال الكعب�ي، خ�الل اللق�اء، ان »الع�راق 
خ�اض حربا رشس�ة ضد عصاب�ات داعش 
االرهابي�ة ونياب�ة ع�ن العالم اجم�ع، كون 
الفك�ر االرهابي ال يس�تهدف بل�دا بعينه او 
دين معني او سياس�ة محددة بل اس�تهدف 
االنس�انية جمع�اء«، مش�ددا ع�ىل رضورة 
ان تدع�م كاف�ة البلدان االس�المية توجهات 
العراق التي س�يطرحها خالل املؤتمر والتي 
تتمح�ور حول تبن�ي موقف اس�المي ثابت 
وموحد ملحاربة الفك�ر االرهابي واي تنظيم 
متطرف وانهاء تواجده يف اي  بلد كان، كون 
هذا الفكر يمتد تأثريه بغض النظر عن البعد 

الجغرايف او اللغة وغريها.

الكعبي يلتقي رئيس جملس االمة الكويتي: العراق يرغب بتكثيف 
الزيارات واللقاءات
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   بغداد / المستقبل العراقي

عقدت لجنة إعادة االعمار والتعايف، اجتماعا مع املنظمات الدولية 
املعنية، لرس�م مهام اللّجنة وعضويته�ا ومواعيد انعقاد االجتماع 
الخاص بمؤتمر الكويت الدويل إلعادة اعمار العراق.وعقد االجتماع 
يف األمان�ة العام�ة ملجلس الوزراء برئاس�ة وزي�ر التخطيط نوري 
صباح الدليمي وحضور واألمني العام ملجلس الوزراء مهدي العالق، 
ووكي�ل وزارة املالية ماه�ر جوهان من الجان�ب العراقي، ورئيس 
بعثة االتحاد األوربي رام�ون بليكوا، وعن بعثة األمم املتحدة مارتا 
رويتز وعن البنك الدويل يارا س�الم، وأف�ى اىل قيام الجانب الدويل 
بتس�مية األعضاء الدوريني من املانحني يف اللجنة املشرتكة، واألول 
والثان�ي من نيس�ان املقبل مواعي�د أولية لعق�د االجتماع الخاص 
بمؤتمر الكويت الدويل واللجنة التنسيقية«.وشهد االجتماع بحسب 
بيان المانة مجلس الوزراء تلقته »املس�تقبل العراقي«، استعراضا 
لس�كرتارية اللجنة عن مهام اللجنة واليات إقرار الربامج املمولة، 
والتنفي�ذ والتموي�ل، إضاف�ة اىل تويل بعث�ة »يونام�ي« إدارة املنح 

املقدمة للصندوق أيضا بشكل مشرتك مع الحكومة.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغداد، أمس الثالث�اء، عن ازالة اكثر من )2000( منفذ 
متجاوز عىل شبكات املاء الصايف بعموم العاصمة بغداد«.وافاد بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »مالكات الدوائر البلدية 
تنف�ذ حمالت يومي�ة إلزالة التج�اوزات عىل خطوط وش�بكات املاء 
الصايف وتش�كيل ف�رق جوالة لرصد حاالت التجاوز وازالتها بش�كل 
فوري ».واضاف ان »مالكات امانة بغداد تعمل عىل تقوية ضخ املياه 
الصالح�ة للرشب بعدد من املحالت الس�كنية وتحويل ري املتنزهات 
والحدائ�ق عىل ش�بكات املاء الخ�ام واصالح النضوح والكس�ور يف 
الش�بكات«.وبني ان »دائ�رة م�اء بغ�داد اكملت صيان�ة املنظومات 
الكهربائية وامليكانيكية ملجمعات تحلية املياه وربط خطوط تقوية 

لعدد من املناطق بجانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد .

    المستقبل العراقي/ جاسم كريم الطائي

تتواصل دائرة االعمار الهنديس أحدى 
تش�كيالت وزارة االعم�ار واالس�كان 
العامة بالحملة  والبلديات واالش�غال 
الوطنية للت�ربع بالدم دعم�اً للقوات 
االمنية يف مكافحة االرهاب باالضافة 
ألنقاذ املرىض واملصابني من العمليات 

االرهابية يف بغداد وعموم العراق«.
األعم�ار  دائ�رة  ع�ام  مدي�ر  وقال�ت 
الهنديس أحالم سعيد جواد أن »الدائرة 
مستمرة بمشاركتها بالحملة الوطنية 
االنس�انية للت�ربع بالدم وبالتنس�يق 
م�ع املرك�ز الوطني لنقل ال�دم التابع 
لوزارة الصحة  دائرة العمليات الطبية 
والخدمات املتخصص�ة  لغرض أنقاذ 
املصاب�ني والجرحى من ابناء ش�عبنا 
الذي�ن  املس�لحة  والق�وات  العراق�ي 
يتعرضون لألعمال اإلرهابية واملرىض 
والراقدي�ن يف املستش�فيات كاف�ة ال 
سيما الحاالت الطارئة واملزمنة والتي 
ال تج�د من يتربع لها للحاجة املاس�ة 

واملتكررة وعىل مدى الحياة ». 
وأضاف�ت ان�ه »م�ن منطل�ق الحس 
الوطني واالنس�اني ش�ارك )60( من 
منتس�بي الدائرة بالتربع بالدم راجني 
الله عز وج�ل الش�فاء العاجل لكافة 
العراقي�ني.  امل�رىض والس�المة ل�كل 
معربين ع�ن فرحتهم م�ن خالل هذا 
الحملة والذين اكدو ان الذي ما نقدمه 
من تربعات بالدم هو اقل يشء ممكن 
ان نقدمه لقواتنا العس�كرية واملرىض 

والراقدين يف املستشفيات كافة«. 
وأكدت مديرة عام الدائرة ان مشاركة 
الدائ�رة به�ذه الحملة ه�ي ال�)35( 
ضم�ن مش�اركات عدي�د يف االع�وام 

السابقة.

    ميسان / المسختقبل العراقي

قضت محكمة جنايات ميس�ان بالسجن 
مل�دة خمس عرشة س�نة بحق م�دان عن 
جريمة ارتكابه الدكة العشائرية يف قضاء 

املجر الكبري التابع ملدينة العمارة.
وذك�ر املرك�ز اإلعالم�ي ملجل�س القضاء 
األعىل يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
أن »محكم�ة جناي�ات ميس�ان نظ�رت 
قضية م�دان بارتكاب الدكة العش�ائرية 
اس�تهدف منزال الح�د املواطن�ني باطالق 
عي�ارات ناري�ة م�ن بندقية كالش�نكوف 
نتيجة حدوث مش�اجرة بينه�م يف قضاء 

املجر الكبري«.
وبني، أن »املحكمة حكمت عىل املدان وفقا 
الح�كام امل�ادة الرابع�ة /1 وبداللة املادة 
الثاني�ة/1 م�ن قانون مكافح�ة اإلرهاب 
رقم 13 لس�نة 2005 وبدالل�ة املادة 132 

من قانون العقوبات .

االعامر اهلنديس 
تنظم محلة للتربع 

بالدم للقوات األمنية

جنايات ميسان: السجن 
»15« سنة ملدان بارتكاب 

الدكة العشائرية

    المستقبل العراقي/ علياء حمود الكناني

تظاه�ر العرشات م�ن االتحاد العام لنقاب�ات العمال يف محافظة 
البطال�ة  للمطالب�ة بتحجي�م  املحافظ�ة  كربالء،ام�ام مجل�س 
ودع�م املنت�ج املح�ي وتقلي�ل العمال�ة االجنبي�ة وتوف�ري فرص 
عم�ل للعاطلني».وش�ارك يف التظاهرة العرشات م�ن العاملني يف 
القطاع�ني الخاص والحكومي ، وتأتي هذه التظاهرة اس�تجابة 
لن�داء االتحاد العام لنقابات عم�ال العراق ، يف ظل الرتاجع الكبري 
باملستوى املعايش واالقتصادي للعمال يف جميع القطاعات«.وعد 
املحتجون أن »االعتماد عىل االس�ترياد قد ألحق الرضر بالصناعة 
الوطنية بعد توقف املعامل العراقية.ويف ذات السياق طالب عمال 
النقل يف كربالء بتوفري كراجات رسمية بدال من الساحات االهلية 

اسوة باملحافظات االخرى.

تظاهرة عاملية يف كربالء تطالب 
بتحجيم البطالة ودعم الصناعة الوطنية

   بغداد / المستقبل العراقي

استقبل مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ 
الدكت�ور جاس�ب لطي�ف ع�ي الحجام�ي 
يف مكتب�ه »ع�ددا م�ن الحاالت االنس�انية 
املتعففة التي اس�تهدفها برنامج )الفرات 
صوت عراقي( ضمن حملة انسانية تحتاج 
اىل تأمل و مد يد العون و املساعدة اىل هذه 

الرشائح املجتمعية املترضرة«.
واف�اد بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي« 

ان »الحجام�ي وج�ه مدراء املستش�فيات 
باس�تقبال جمي�ع الح�االت م�ن العوائ�ل 
املتعففة وعالجها مجانا و توفري س�يارات 
اس�عاف لنقلهم من و اىل املستش�فى التي 
س�يتم احالته�م اليه�ا ، لح�ني تماثله�م 

للشفاء«. 
وب�ني ان »هذا يأت�ي التع�اون تضامنا مع 
الحملة االنس�انية التي تبنتها قناة الفرات 
الفضائي�ة لتس�ليط الض�وء االعالمي ملثل 

هذه الربامج «.

   النجف / المستقبل العراقي

قضت محكمة جنايات النجف ، حكما 
بالسجن ملدة سبع س�نوات بحق مدان 
أق�دم عىل مس�اومة ام�رأة بمبلغ مايل 
لقاء ح�ذف الص�ور الخاص�ة بها بعد 
أن بعثته�ا ل�ه ع�رب مواق�ع التواص�ل 

االجتماعي.
وذك�ر املركز االعالم�ي ملجلس القضاء 
األعىل يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 

نس�خة من�ه، أن »محكم�ة جناي�ات 
النجف نظرت قضية املدان الذي اعرتف 
بمس�اومة ام�رأة بمبلغ ق�دره عرشة 
مالي�ني دينار عراقي لقاء حذف الصور 
املرس�لة له من قبلها عن طريق موقع 

التواصل االجتماعي )فيس بوك(«.
واض�اف أن »الحكم صدر وفقاً ألحكام 
امل�ادة 1/430 وبداللة مواد االش�رتاك 
العقوب�ات  قان�ون  م�ن  47و48و49 

العراقي .

مدير عام صحة الكرخ يتكفل بعالج جمموعة 
من احلاالت االنسانية املتعففة

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التج�ارة، ع�ن تجهي�ز وكالء 
الطحني يف ميس�ان بكمي�ة )18( الف كيس 
طحني منتجة بواس�طة مطحني الحس�ني 

وبابل الحكومية« .
وق�ال مدي�ر عام الرشك�ة العام�ة لتصنيع 
الحب�وب جاس�م محم�د العام�ري، يف بيان 
تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، انه�ا »جهزت 
وكالء الطح�ني يف ميس�ان بكمية )18( الف 

كي�س طح�ني منتج�ة بواس�طة مطحن�ي 
الحس�ني وباب�ل الحكومية«، مش�ريا اىل ان 
»الكمي�ة املجهزة تمثل ج�زء من مخصص 
الحصة التعويضية حيث تم تكليف مطاحن 
الرشك�ة الحكومية القريب�ة بانتاج الكمية 
التعويضي�ة« . واض�اف ان »ق�رب االنتهاء 
من انت�اج وتوزيع كامل الكمي�ة املوكلة اىل 
مطاحن الرشكة لتجهيز الوكالء يف ميس�ان 
بالحص�ة التعويضي�ة ع�ن مخصص كمية 
املطحن�ة الحكومي�ة وتحقي�ق االنس�يابية 

املطلوب�ة بالتوزي�ع ع�ىل مس�توى عم�وم 
الب�الد وتقليص التفاوت بني فرتات التجهيز 
».واشار العامري اىل ان »قيام فرع  الرشكة 
اصح�اب  م�ع  اجتم�اع  بعق�د  كرك�وك  يف 
وبحض�ور  باملحافظ�ة  العامل�ة  املطاح�ن 
مس�ؤويل الوح�دات التس�ويقية والفنية يف 
الف�رع لبحث الية العم�ل واالنتاج وخلطات 
الحبوب املستخدمة ومناقشة املعوقات التي 
تعاني منها املطاحن العاملة والسبل الكفيلة 
بتذليل تلك املعوقات وتحسني نوعية الطحني 

املنت�ج خدمة الهايل املحافظ�ة ».من جانب 
اخر اضاف العامري ان »املالكات الهندسية 
والفنية  ملطحن�ة الفراهيدي وفرع الرشكة 
يف الب�رة انجزت عملية تنصيب وتش�غيل 
مروح�ة الضغ�ط العايل بوق�ت قيايس دون 
توق�ف املطحنة عن العمل«، الفتا اىل »اجراء 
مناقلة للمروحة من موقع مطحنة العمارة 
الحكومي�ة بع�د عط�ل املروحة الرئيس�ية 
ملطحن�ة الفراهي�دي وتاليف حص�ول توقف 

للمطحنة أو تأخري بالعملية االنتاجية .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قي�ادة عملي�ات بغ�داد، القب�ض ع�ىل 4 متهمني 
بالتزوي�ر واالحتي�ال والقت�ل يف مناط�ق متفرق�ة م�ن 

العاصمة.
وقالت القيادة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن »قوة من اللواء 25 من القاء القبض عىل متهمني 

اثنني بالتزوير يف منطقة اللطيفية جنوبي بغداد«.

واضافت ان »ق�وة من فوج طوارئ بغداد الرابع، اعتقلت 
متهم بالقتل يف منطقة سبع البور«، الفتة اىل ان »قوة من 
اللواء اآليل يف الرشطة االتحادية، تمكنت من القاء القبض 

عىل متهم باالحتيال يف منطقة الرضوانية .

   بغداد / المستقبل العراقي

افادت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، 
بان ع�دد الخريجني من ال�دورات التدريبية 
التي تقيمها مراكز التدريب املهني املنترشة 
يف بغ�داد واملحافظات بلغ )16680( متدربا 

خالل عام 2018.
»وق�ال مدير ع�ام دائ�رة العم�ل والتدريب 
املهن�ي عم�ار عب�د الواح�د، يف بي�ان تلقته 

»املس�تقبل العراق�ي«، ان »الع�دد الرتاكمي 
للخريج�ني م�ن الدائ�رة للمدة م�ن 9-16-

2003 لغاية 31-12-2018 بلغ )229104( 
متدرب�ا حس�ب الن�وع االجتماع�ي بواق�ع 
)109862( متدربا من الذكور و)119242( 
متدربة م�ن االناث«.واوضح عبد الواحد ان 
»عدد الخريجني توزعوا حس�ب الفئات من 
باحثني ع�ن العم�ل وموظف�ني ومنظمات 
ونازحني ومقرتضني«، الفت�ا اىل ان »الدائرة 

تعمل ايضا عىل استغالل اوقات فراغ الطلبة 
م�ن الراغب�ني بالدخ�ول يف ال�دورات خالل 
العطلة الصيفية لرفع مؤهالتهم واكسابهم 

املهارات«.
وب�ني ان »الدائ�رة تق�وم بتقدي�م خدماتها 
التدريبي�ة لرشائ�ح متع�ددة م�ن املجتم�ع 
وخاص�ة الباحث�ني ع�ن العم�ل م�ن خالل 
تطوي�ر مهاراتهم وقابلياتهم لتمكينهم من 
دخول س�وق العم�ل وايجاد ف�رص تتالءم 

مع امكانياته�م، فضال عن تدريب العاملني 
م�ن املوظفني والعم�ال يف قطاع�ات العمل 
الحكومي واالهي وتطوير كفاءاتهم«.يذكر 
ان دائ�رة العم�ل والتدريب املهن�ي يف وزارة 
العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة تحرص عىل 
اقام�ة دورات تدريبية ومهنية للباحثني عن 
العمل من املسجلني يف قاعدة بيانات الدائرة 
وفق مناهج عاملية حديثة يف مراكز التدريب 

املهني املنترشة يف بغداد واملحافظات .

التجارة تعلن جتهيز وكالء ميسان بـ »18« الف كيس من طحني

القبض عىل »4« متهمني بالتزوير والقتل يف بغداد

العمل خترج اكثر من »10« آالف متدربًا خالل العام املايض

جنايات النجف: السجن »7« سنوات ملدان 
بابتزاز امرأة الكرتونيًا ومساومتها

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العام�ة للخط�وط الجوية 
العراقي�ة ، الثالثاء ، ع�ن تحقيقها زيادة يف 
ع�دد رحالته�ا الجوية خالل ش�هر ش�باط 

املايض. 
وأكد مدير عام الرشكة السيد عباس نارص: 
أن عدد الرحالت التي سجلها الناقل الوطني 
يف محط�ة بغ�داد ال�دويل بل�غ 616 رحل�ة 
وبنس�ب امت�الء ايجابية لطائ�رات الرشكة 
وملختل�ف القطاعات الت�ي يقصدها الطائر 
االخرض، الفت�ا أن عدد املس�افرين فقد بلغ 

124.247 مس�افر، منهم 62.249 مس�افر 
مغادر، يف حني بلغ عدد املسافرين القادمني 

61.998 مس�افر، فيما كانت النسبة االكرب 
فيها للرحالت الخارجية اىل قطاع دبي حيث 
بلغ عدد املسافرين 10.145 مسافر يف حني 
س�جل قط�اع اربيل اع�ىل االع�داد الخاصة 
بالرحالت الداخلية وبواقع 22.810 مسافر.  
ولفت سيادته: ان تحقيق هذه الزيادة جاء 
م�ن خالل الخدم�ات املتميزة الت�ي تقدمها 
الخطوط الجوي�ة العراقية وادخال خدمات 
جدي�دة ضم�ن خطة عم�ل الرشك�ة خالل 
ه�ذا الع�ام والت�ي ته�دف اىل توف�ري جميع 
احتياجات ورغبات املسافرين الكرام ومنها 
خدمات الحج�ز االلكرتوني وخدمة الزبائن 

املجانية ومكاتب نق�ل الحقائب املنترشة يف 
مناط�ق العاصم�ة واعتماد آلي�ة الكرتونية 
متط�ورة يف حج�ز واص�دار التذاك�ر فضال 
عن األس�عار التنافس�ية مقارن�ة مع باقي 

الرشكات األخرى،
وبني نارص :   انه من املؤمل ان تش�هد هذه 
النسب زيادة ملحوظة خالل الفرتة القادمة 
من خالل توجيهات وزير النقل املهندس عبد 
الله لعيبي بأهمي�ة افتتاح قطاعات جديدة 
بني العراق وباقي بلدان العالم والذي يندرج 
ضمن سياس�ة الحكومة العرقية باالنفتاح 

عىل املحيط االقليمي والدويل.

اخلطوط اجلوية العراقية: نقل نحو 1٢4 الف مسافر من واىل مطار بغداد الدويل خالل شهر شباط  املايض

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف نائب رئيس الوزراء لش�ؤون الطاقة، وزير النفط، ثامر 
الغضبان، عن مشاركة العراق يف ثالثة مؤتمرات دولية اقتصادية 
خالل األشهر املقبلة.وقال الغضبان، إن »ال�ع�راق ودول منظمة 
)اوب��ك( ملتزم�ون باملحافظ�ة عىل مس�توى االنت�اج إليقاف 
االن�ه�ي�ار بأسعار ال�ن�ف�ط ال�ع�امل�ي�ة وض��م��ان ع���دم 
ت��ك���رار م��ا ح��ص��ل ال��ع���ام املايض، عندما انخفض 
س�عر برمي�ل النفط خ�الل 20 يوماً م�ن 86 دوالرا اىل 54 دوالرا 
ح�س�ب م�ؤش�ر )ب��رن��ت( وك��ذل��ك ان�خ�ف�اض خ��الل 
الخ�ام االمريكي تح�ت 50 دوالراً«.واض�اف، أن »ال���ع���راق 
وج���ه س�����ؤاال خالل مش�اركته يف اعم�ال مؤتمر منظمة 
)اوب�ك( ال�ذي عقد مؤخرا، م��ف��اده م���اذا س��ي��ح��دث 
اذا ل���م ي�ت�م ت�خ�ف�ي�ض االن��ت��اج، ف�ك�ان ال��ج��واب 
ان سعر الربميل سيرتاوح بني 40 � 45 دوالرا وهذا هو املستوى 
الحدي النتاج النفط الصخري، وبالتايل يعد هذا االمر غري مقبول 
للجميع، الس�يما الع�راق الن موازنته االتحادية اقرت س�عر 56 
دوالرا للربميل بطاقة تصدير 3 م�الي�ني و880 ال�ف ب�رم�ي�ل، 
ل�ذا يصبح لديه عجز قدره 20 باملئة، وعليه فان العراق التزم مع 
دول )اوبك( بتخفيض االنتاج«.وبني أن »الوزارة وعىل الرغم من 
ذلك ل�م تتوقف عن تطوير الطاقة االنتاجية، لكنها م�ل�ت�زم�ة 
م���ع دول )اوب����ك( مل�ص�ل�ح��ة ال�ع��راق وامل�ن�ظ�م�ة 
وال���دول خ��ارج��ه��ا، وب�ال�ت�ال�ي تم االلتزام بالتخفيض 
البالغ 140 الف برميل ل�ل�ح�ف�اظ ع�ل�ى االس���ع��ار م��ن 
االن����زالق نحو ال�ه�اوي�ة«.وكش�ف الغضبان ع�ن أن »املدة 
القليل�ة املقبل�ة ستش�هد اقامة ثالث�ة مؤتمرات االول س�يعقد 
ف��ي 18 م�ن الش�هر ال�ح�ال��ي، حيث سيش�هد ان�ض�م�ام 
ال��ع���راق ل�ل�م��رة االول���ى ف���ي اللجن�ة ال��وزاري��ة 
مل�راق�ب��ة االن��ت���اج امل�ع�ن�ي�ة ب�أع�ض��اء م�ن�ظ�م�ة 
)اوب����ك( وال���دول امل�ت�ض�ام�ن�ة معها م�ن خ�ارج�ه�ا، 
م��ا يعد ام���راً ايجابياً للعراق«.ولفت إىل أن »يف نيس�ان املقبل 
ستشهد املنظمة ايضا عقد اجتماع بن وزراء النفط لتقييم مدى 
االلت�زام باتفاق خفض االنتاج وسيش�هد اع�الن ميثاق تعاون 
غري ملزم وطوعي بني منظم�ة )اوبك( والدول خارجها لالتفاق 
ع�ىل آليات للتعاون بني هذه ال�دول كتبادل املعلومات وتنس�يق 
االدوار والنق�اط املش�رتكة وتب�ادل الخربات، ومن ث�م االجتماع 
ال�وزاري املعهود ال�ذي يعقد عادة يف ش�هر حزيران«.وأكد وزير 
النف�ط، عىل »موقف ال�ع�راق ال�داع�م ملنظمة )اوبك( الس�يما 
انه مؤس�س لها، كاش�فا عن اجراء التحضريات والتنس�يق مع 
س�كرتارية امل�نظم�ة لعق�د مؤتمر كبري يف بغ�داد العام املق�بل 
بمناس�بة مرور 60 عاما عىل تأسيسها وسيتم توجيه الدعوات 

الرسمية للدول جميعا لحضور املؤتمر .

العراق يشارك بـ »3« مؤمترات 
دولية اقتصادية خالل األشهر املقبلة

جلنة إعادة االعامر جتتمع باملنظامت 
الدولية لرسم مهامها وتسمية عضويتها

امانة بغداد تعلن ازالة اكثر 
من »٢000« منفذ للامء الصايف

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف محافظ بغداد املهندس فالح الجزائري 
عن افتت�اح مدارس جدي�دة يف العاصمة خالل 
االس�بوع املقبل ، جاء ذلك خالل افتتاحه اليوم 
مدرس�تني وروض�ة يف جان�ب الرصاف�ة م�ن 

العاصمة  بواقع 12 صف لكل مدرسة«.

الجزائري ويف بيان اورده مكتبه االعالمي افاد 
» ان املحافظة عازمة عىل حلحلة مش�كلة قلة 
االبينية املدرس�ية يف العاصمة وكذلك مش�كلة 
الدوام�ات املزدوج�ة الثنائي�ة والثالثية ودعم 
العملي�ة الرتبوي�ة ،مؤك�دا ان االس�بوع املقبل 
سيش�هد افتت�اح م�دارس جدي�دة يف مناط�ق 

مختلفة من العاصمة ». 

واض�اف » انن�ا ماض�ون بالعمل الس�تحصال 
االرايض  ألس�تمالك  القانوني�ة  املوافق�ات 
الزراعية او تغري جنس�ها الس�ثمارها يف مجال 
بناء مدارس جديدة ، موضحا بان هذا االفتتاح 
تاخ�ر كثريا بس�بب الق�رارات واالزم�ة املالية 
واالقتصادي�ة الت�ي مر بها الع�راق وخصوصا 

العاصمة«.

حمافظ بغداد يفتتح مدرستني وروضة يف العاصمة 
ويؤكد افتتاح مدارس جديدة يف االسبوع املقبل

    بغداد/ المستقبل العراقي

الب�رة  محافظ�ة  مجل�س  رئي�س  اك�د 
الحقوق�ي صب�اح حس�ن البزون�ي رغب�ة 
الحكومة املحلية لالس�تفادة م�ن الخربات 
الكب�رية التي تمتلكها الرشكات الفرنس�ية 
العمالقة، جاء ذلك لقاءه الس�فري الفرنيس 

يف بغداد برونو أوبري.
وق�ال البزون�ي : تن�اول لقاؤن�ا بالس�فري 
اوبري مناقش�ة العديد من القضايا وامللفات 
االقتصادية والسياس�ية، من بينها ملفات، 
والرياض�ة،  والش�باب  وامل�اء  الكهرب�اء 
إضافة إىل تطوير قطاع�ي الرتبية والتعليم 

الع�ايل والبحث العلم�ي، وإمكاني�ة دخول 
الرشكات الفرنسية إىل سوق العمل البري 

مستقبالً.
مضيف�ا ان خط�ط تطوي�ر البن�ى التحتية 
يف الب�رة يس�تلزم االس�تفادة من خربات 
وتج�ارب كل االصدقاء وال�دول التي ترغب 
بدعم العراق، مؤكدا رغبة الحكومة املحلية 
لالستفادة الكبرية من خربات وتجارب التي 
تمتلكها الرشكات الفرنسية العمالقة، عرب 
مشاركتها يف تنفيذ مشاريع اسرتاتيجية يف 

املحافظة..
الفت�ا اىل ان البرة بم�ا تمتلكه من موقع 
مهم وثروات برشية وموارد طبيعية قادرين 

عىل جذب االس�تثمار الفرن�يس. من جانبه 
ذك�ر الس�فري الفرنيس ببغ�داد برونو اوبري 
ان حكوم�ة ب�الده داعم حقيق�ي لتحقيق 
نهض�ة اقتصادي�ة وتجاري�ة يف العراق كما 
كان�ت داع�م حقيق�ي للع�راق يف محارب�ة 
االرهاب وعصابات داع�ش. واضاف: هناك 
رغب�ة كبرية ل�دى املس�تثمرين الفرنس�ني 
والرشكات الفرنسية الكبرية لدخول البرة 
الت�ي تعت�رب املحط�ة الرئيس�ية لالقتصاد 
العراقي واملساهمة يف تدوير قدرات الجانب 
البري، فض�ال عن املنافس�ة يف الحصول 
عىل عدة فرص استثمارية او تنفيذ مشاريع 

تطويرالبنى التحتية باملدينة.

خالل استقباله السفري اوبري

صباح البزوين : نسعى لالستفادة من خربات الرشكات الفرنسية العمالقة يف تطوير البنى التحتية بالبرصة
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جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 174 / ش / 2019 
التاريخ : 12 / 3 / 2019 

م / اعالن 
اىل املدع�ى عليه / حس�ام عطا جاس�م – مجهول 

محل االقامة . 
اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف بلد بالدعوى 
املرقمة 174 / ش / 2019 قرارا يقيض الحكم بتاييد 
حضانة املدعية هالة قاسم محمد الطفالها كل من 
س�مري وعيناء وعص�ام من زوجه�ا املدعى عليه – 
حس�ام عطا جاسم – عىل ان التس�افر بهم خارج 
العراق اال بموافقتك وتحميلك الرس�وم واملصاريف 
ق�رار غيابي�ا معلق�ا عىل النك�ول ع�ن اليمني عند 
االع�رتاض قابل لالعرتاض والتميي�ز وافهم علنا يف 

. 2019 / 2 / 27

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

محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل 
العدد : 4681 / ش / 2018 

التاريخ : 12 / 3 / 2019 
اعالن 

املدعية / هيفاء شالكه عبود 
املدعى عليه / عيل عبد الزهرة عبود 

اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف ذات السالس�ل حكما غيابيا 
بتاري�خ 11 / 11 / 2018 يق�يض بفقرته الحكمية : قررت املحكمة 
الحك�م اوال : بالزام املدع�ى عليه ) عيل عبد الزهرة عب�ود ( بتاديته 
للمدعي�ة ) هيفاء ش�الكه عب�ود ( نفقة ماضية مقدارها تس�عون 
الف دينار ش�هريا وملدة س�نة س�ابقة عىل تاريخ اقام�ة الدعوى يف 
12 / 9 / 2018 ثاني�ا : ال�زام املدع�ى عليه بتاديت�ه للمدعية نفقة 
مستمرة مقدارها مائة وخمسة وعرشون الف دينار شهريا واعتبارا 
من تاريخ املطالبة القضائية يف 12 / 9 / 2018 وللمس�تقبل ثالثا : 
وتاديته نفقة مستمرة الوالده ) ايرس والرا ( مبلغ مقداره مائة الف 
دينار شهريا لكل واحد منهما واعتبارا من تاريخ املطالبة القضائية 
يف 12 / 9 / 2018 وللمس�تقبل وتخويل املدعية باالستالم والرصف 
لالنف�اق عليهم ضمن الوجوه الرشعي�ة والقانونية وتحميل املدعى 
علي�ه املصاريف واتع�اب املحام�اة اىل وكيل املدعي�ة املحامية مريم 
رس�ن الطائي وملجهولية محل س�كن املدعى علي�ه عيل عبد الزهره 
عبود وتاييد الجهة املسؤولة تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني وعند 
تبليغك وع�دم اعرتاضك بامل�دة القانونية املحددة سيكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية وفق االصول .

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

اعالنجلنة البيع واالجيار
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل

تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة  عن ايجار )العقارات ( املدرج�ة اوصافها ادناه وذلك بعد م�رور ) 30( يوم تبدأ من 
الي�وم الت�ايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالش�رتاك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الس�اعة العارشة صباحا 
مستصحبني معهم وصل التامينات القانونية البالغة 30% من القيمة املقدرة  لكامل فرتة االيجار ونسخة من هوية االحوال املدنية  وبطاقة السكن 
عىل ان تبقى امانات الضم ضمانا لسالمة املاجور ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة 2% من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم 
عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة  وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني 
وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 املعدل عىل ان يتم تسديد كامل بدل االيجار ولكامل فرتة االيجار مع املصاريف  وخالل 
30 يوما من تاريخ االحالة القطعية ويف حالة رغبة املستأجر بتقسيط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة عىل ان تكون املوافقات ضمن 

املدة القانونية وعىل الراغبني مراجعة البلدية لالطالع عىل رشوط املزايدة

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوين العام

املحكمة العسكرية الرابعة
اعالن

اىل املتهم�ني الغائب�ني املدرجة اس�مائهم ادناه والس�اكنني يف العناوين املؤرشة ازائهم مل�ا كنتم متهمني وفق امل�واد املبينة ازاء كل منكم م�ن قانون العقوبات 
العس�كري يف القضايا املؤرشة ازاء اس�مائكم وبما ان محل اقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العس�كرية 
الرابع�ة خالل مدة ثالثني يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وعند عدم حضوركم س�وف تجري محاكمتك�م غيابيا وحجز اموالكم املنقولة وغري املنقولة واعطاء 
الحق للموظفني العموميني بالقاء القبض عليكم والزام كل شخص يعلم بمحل اختفائكم عىل ان يخرب الجهات العسكرية بذلك استنادا للمادة )81( من قانون 

اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

مكتب البحث االجتماعي يف 
محكمة االحوال الشخصية يف الزبري

العدد : 91/بحث /2019
التاريخ 2019/3/5

اعالن 
اىل / املدعى عليه  )مالك أضويحي فلغوص( 

اقامت املدعية فاطمة فالح كشمري الدعوى الرشعية املرقمة اعاله 
والتي تطلب فيها الحكم لها بالتفريق للهجر ولدى تبليغك بموجب 
كت�اب مركز رشطة س�فوان بالع�دد 1652 يف 2019/2/25  وقد 
تب�ني انك مرتح�ل اىل جهة مجهولة وعليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف يوم 
2019/3/17 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف ح�ال عدم حضورك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
القايض

فالح حسن حصني
������������������������������������������������������

عالن
اىل املتهم الغائب / )الرشطي عيل كامل فنجان ( 

املنسوب اىل / قيادة حدود املنطقة الرابعة
العنوان / محافظة ذي قار

بم�ا ان�ك متهم وف�ق املادة /5/ م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
لغيابك عن مقر عملك بتاريخ 2018/5/4 ولغاية التحاقك بتاريخ 
1 /2016/10  ولح�د االن وملجهولية اقامت�ك اقتىض تبليغك بهذا 
االع�الن عىل ان تحرض ام�ام محكمة قوى االم�ن الداخيل االوىل / 
املنطقة الخامس�ة البرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نرش 
ه�ذا االعالن يف صحيف�ة محلية يومي�ة وتعليقه يف مح�ل اقامتك 
ومق�ر دائرتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك 
س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد  )65 و 68 
و 69( من قانون اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى االمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

������������������������������������������������������
وزارة الداخلية

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2019/55
مقتبس حكم غيابي

1 �  اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االمن الداخ�يل االوىل املنطقة 
الخامسة

2  �اسم املتهم الغائب الرشطي )محمد عباس فاضل هادي( 
3 � رقم الدعوى 2019/55

4 � تاريخ  ارتكاب الجريمة  2016/11/1
5 �تاريخ الحكم 2019/1/29

6 � املادة القانونية )5(  من ق ع درقم 14 لسنة 2008 املعدل
7  �املنسوب اىل : قيادة حدود املنطقة الرابعة 

8  �  خالصة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو رقم 
27 لس�نة 2016 كونه م�ا زال ماكثا يف الغي�اب ولعدم صدور امر 
فصل او طرد او اس�تقالة حس�ب كتاب مركز تدريب حرس حدود 

البرصة املرقم 641 يف 2018/11/14  
9 � الحب�س الش�ديد ملدة  )خمس س�نوات( وفق اح�كام املادة 5 
م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 املع�دل  وبداللة امل�واد 61/اوال 
و69/ اوال م�ن ق ا د رقم 17 لس�نة 2008 وذلك لغيابه من تاريخ 

2016/11/1 ولحد االن
 10 � طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل وتنحيه عن الوظيفة 
نهائيا استنادا الحكام املادة )38/اوال /أ(  من ق ع د رقم 14 لسنة 
2008 املع�دل بداللة املادة 89/اوال من ق ا د رقم 17 لس�نة 2008 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
11 � اعطاء املوفظني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما 
وج�د لتنفيذ الحكم الص�ادر بحقه والزام املواطن�ني باالخبار عن 
مح�ل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69 / ثاني�ا وثالثا  من ق  أ د  

رقم 17 لسنة 2008  
12 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  استنادا الحكام املادة 69 

/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
16 � تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) حس�ني عبد االمري 
جاب�ر( البالغ�ة )25,000(  خمس�ة وعرشين الف دين�ار  عراقي 
ترصف له من خزينة ادلولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام امل�ادة 60/ 
سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قاب�ال لالعرتاض والتمييز 
استنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم علنا 

بتاريخ 2019/1/29

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة 

االتحادية 
الهيئة االستئنافية الثانية 

العدد: 348/س2019/2
التاريخ 2019/3/7

اعالن
اىل / املستأنف عليه / عادل نحو حسن 

للطعن االستئنايف املقدم من قبل املستأنف 
) امني بغداد / اضافة لوظيفته ( بالدعوى 
املرقم�ة اعاله عىل الق�رار البدائي الصادر 
بالع�دد  االعظمي�ة  ب�داءة  م�ن محكم�ة 
 2018/12/25 يف  297/ب/2018 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور اىل 
هذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة املوافق 
2019/3/24 ويف حال�ة ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 
املرافعة بحقك حضورا وعلنا وفق االصول

مع التقدير

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف بغداد � الرصافة االتحادية

محكمة بداءة الرصافة
العدد 6/اذن/2019 

التاريخ 2019/3/11
اعالن

اىل / املطلوب االذن ضده  / املدير املفوض لرشكة 
بغداد املس�تقبل للمق�اوالت  العام�ة املحدوده / 

اضافة لوظيفته
اقام طالب االذن ) امني بغداد / اضافة لوظيفته(  
الدع�وى املرقمة اعاله يطالب�ك فيها بمنح طالب 
االذن  القضائي يف تحديد االعمال املنجزة واملتبقية 
استنادا للمادة 2/65 من رشوط  املقاولة العمال 
الهندس�ة املدني�ة والخاصة بمقاول�ة تنفيذ خط 
مجاري مياه االمطار الذي يربط س�احة الطالئع 
الشيخ معروف اىل شارع حيفا تقاطع  جرس باب 
املعظم وملجهولية محل اقامتك عليه تقرر تبليغك 
بالن�رش اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
للحض�ور امام هذه املحكمة ي�وم 2019/3/25 
الس�اعة الثامن�ة  صباحا وعند ع�دم حضورك او 
م�ن ينوب عن�ك قانون�ا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا ووفق االصول

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة / 2018/1455

التاريخ 2019/3/11
اىل / املنفذ عليه / اىل املدين / حيدر فاضل زغري

 لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة الحي الجمهوري 
املرقم 633 يف 2019/1/28 واشعار مختار املنطقة 

انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا  للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ الس�ماوة خالل 
خمس�ة عرش يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

جعفر حسني دخيل أل شرب
مديرية تنفيذ السماوة

اوصاف املحرر :
الزامك بالتس�ديد مبلغ عرشة ماليني دينار للدائن جاسم جرب عبد 
عيل حس�ب قرار محكمة بداءة السماوة املرقم 907/ ب/2018 يف 

 2018/6/25
������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 852/ب2019/1

التاريخ : 2019/3/12
اعالن

اىل / املدعى عليها ) ورقاء سالم محمد ( 
 اق�ام املدع�ي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية اضافة 
لوظيفت�ه الدعوى املرقم�ة اعاله ضدك والذي يطل�ب فيها الحكم 
بالزامك�م واملدعى عليهم�ا االخرين كل من حس�ني فاروق هادي 
وهالة احمد حس�ون بتأديتكم له بالتكافل والتضامن مبلغا قدره 
6538$ عن القرض امل�ؤرخ 2017/11/26 ونظرا ملجهولية محل 
اقامت�ك كون العنوان ال�وارد وهميا حس�ب رشح املبلغ القضائي 
يف محكم�ة ب�داءة البياع وتأيي�د املجلس املحيل لح�ي العامرية لذا 
تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد املرافعة 
2019/3/24 الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
������������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن بيع عقار

التسلسل او  رقم القطعة 3/ 8806 حي صدام
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة النجف

الجنس : دارين بصورة غري رسمية 
النوع ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة : 240
املشتمالت :حصة نصف العقار / دار تشتمل عىل استقبال وصالة 

وغرفة ومطبخ وصحيات وغرفة يف االعىل سقوفه شيلمان 
املزروعات او املغروسات 

واردات املبيع السنوية 
الشاغل : مشرتي خارجي

مقدار املبيع : حصة / نصري كاظم عبد الحسني 
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النجف االوىل باملزايدة العلنية 
العق�ار املوصوف اع�اله العائد للراهن نصري كاظم عبد الحس�ني  
لق�اء طلب الدائن مرصف الخليج التج�اري البالغ ) 52000000( 
اثنان وخمس�ون مليون دينار عدا الفوائد فعىل الراغب يف االشرتاك 
فيها مراجعة هذه الدائرة خالل ) 30( يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او 
كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغ ) 
45000000( خمس�ة واربعون مليون دينار وان املزايدة ستجري 

يف الساعة ) 12( ظهرا من اليوم االخري 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

العدد : 7975
التاريخ 2019/3/12

م . ر مهندسني
انامر صالح ابراهيم الرفيعي

مدير بلدية كربالء املقدسة

مدة االيجار بدل التقدير السنوي المساحة رقم العقار موقعه ت

ثالث سنوات 1275000 مليون مائتان وخمسة وسبعون 
الف دينار سنويا     محل تجاري في الحي الصناعي رقم 1 جزء من 61/6202/3 21,60 م2 1

ثالث سنوات 1275000 مليون مائتان وخمسة وسبعون 
الف دينار سنويا     محل تجاري في الحي الصناعي رقم 1 جزء من 61/6202/3 21,80 م2 2

ثالث سنوات 2525000 مليونان وخمسمائة وخمسة 
وعشرون الف دينار سنويا 42,40 م  محل تجاري في الحي الصناعي رقم 61/6209/3 3

ثالث سنوات 675000 ستمائة وخمسة وسبعون الف 
دينار سنويا  18 م2 حانوت حي البناء الجاهز رقم2 4

ثالث سنوات 1625000 مليون وستمائة وخمسة 
وعشرون الف دينار سنويا  12 م2 حانوت حي االنصار شارع 60 رقم 5 5

ثالث سنوات 2800000مليونان وثمانمائة الف دينار 
سنويا  18,9 م2 حانوت في الحي الصناعي رقم 3  جزء من 64/9647/3 6

ثالث سنوات 2800000مليونان وثمانمائة الف دينار 
سنويا  18,9 م2 حانوت في الحي الصناعي رقم 4  جزء من 64/9647/3 7

ثالث سنوات 5000000 خمسة مليون دينار سنويا  40 م2 حانوت في الحي الصناعي رقم 5  جزء من 64/9647/3 8

ثالث سنوات 8000000 ثمانية مليون دينار سنويا  695,925 م حانوت في الحي الصناعي رقم 6  جزء من 64/9647/3 9

ثالث سنوات 4000000 اربعة مليون دينار سنويا    2000 م مخزن في الحي الصناعي رقم 9557/3 ـ 61/9558 10

ثالث سنوات 1200000 مليون ومائتي الف دينار سنويا 45,65م محل تجاري في الحي الصناعي رقم 61/5961/3 11

ثالث سنوات 2080000 مليونان وثمانون الف دينار 
سنويا 1000م خان اغنام رقم 40/1/234 فريحة 12

ثالث سنوات 600000 ستمائة الف دينار سنويا 12م2 حانوت حي شهداء سيف سعد رقم 3 جزء من 61/25289/3 13

ثالث سنوات 600000 ستمائة الف دينارسنويا 12 م2 حانوت حي شهداء سيف سعد رقم 2 جزء من 25289/3/ حانوت 
حي شهداء سيف سعد61 14

ثالث سنوات 900000 تسعمائة الف دينار سنويا 12 م2 حانوت حي الغدير رقم 62 15

ثالث سنوات 1200000 مليون ومائتي الف دينار سنويا  12 م2 حانوت حي الغدير رقم 87 16

القايض 

نور عدنان ارحيم

القايض 
محمد صالل حمزة

العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية الرابعة
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ثروة العراق غري الناضبة!
          د. محمد فلحي

العراق بلد ث�ري بإمكانياته البرشية 
والطبيعية املتنوعة، وكل ما نحتاجه 
اليوم هو أياد نزيهة تدير تلك الثروات 
مهني�ة،  وكف�اءة  وطني�ة  بأمان�ة 
ولع�ل يف مقدم�ة أه�داف الربنام�ج 
االقتص�ادي،  املج�ال  يف  الحكوم�ي، 
الوطني  الصناع�ي  القطاع  تنش�يط 
وتحقي�ق م�وارد للميزاني�ة العام�ة 
تض�اف اىل املوارد النفطي�ة، ويف هذا 
السياق نظمت وزارة الصناعة، خالل 
األي�ام املاضي�ة، املع�رض الس�نوي 
الرابع /صن�ع يف الع�راق/ الذي يعد 
اله�دف منه�ا  اقتصادي�ة  تظاه�رة 

عرض منتجات وإمكانيات الرشكات 
الصناعي�ة إلع�ادة ثق�ة مؤسس�ات 
الدولة واملواطنني بجودة املنتج املحيل 

ومواصفاته.
الصناعة العراقية من مصادر الثروة 
غري الناضب�ة، التي يمك�ن احياؤها 
مؤس�ف  غي�اب  بع�د  وتطويره�ا، 
تل�ك  الع�راق«..  يف  »صن�ع  لعب�ارة 
العب�ارة الجميل�ة التي كان�ت تطرز 
عل�ب وأغلفة الكثري م�ن الصناعات، 
إىل  مطمئن�اً  املواط�ن  فيش�ريها 
نوعياته�ا و)ماركاته�ا( التي ال تقل 
ج�ودة عن الصناع�ات العاملية، فمن 
املس�ؤول ع�ن غي�اب ه�ذه العبارة 
من الس�وق، وكيف اغتيلت الصناعة 

العراقية؟
ش�هد القط�اع الصناع�ي يف العراق، 
من�ذ نح�و ثالث�ة عق�ود، تراجعاً يف 
وتخب�ط  والحص�ار  الح�روب  ظ�ل 
القرار الس�يايس واالقتص�ادي، الذي 
م�ن أب�رز مظاه�ره بي�ع مصان�ع 
القط�اع الع�ام، بثمن بخ�س، خالل 
إىل  والتس�عينيات،  الثمانيني�ات 
رم�وز النظ�ام الدكتاتوري الس�ابق 
وأقربائ�ه وحاش�يته، بحج�ة فش�ل 
التجرب�ة االش�راكية، والتحول نحو 

الرأسمالية!
ثم جاءت س�نوات الحص�ار املريرة، 
لتدخ�ل الصناع�ة العراقي�ة يف نف�ق 
مظل�م، نتيجة انهيار العملة وارتفاع 

األس�عار وفقدان املواد األولية ومنع 
اس�ترياد األجهزة واملعدات الصناعية 
املتط�ورة، فضالً عن هج�رة العقول 
والكف�اءات العلمية، وبلغت املأس�اة 
قمته�ا، بع�د التغي�ري ع�ام 2003 يف 
توقف االنتاج الصناعي، بنسبة تصل 
إىل 90%، وإعادة بيع املصانع لطبقة 
جديدة من الطفيليني، وفتح الحدود، 
دون ضوابط أمام السلع املستوردة، 
حت�ى أصبح بل�د الرافدين يس�تورد 
قناني مي�اه الرشب من بعض الدول 

الصحراوية املجاورة!
صناعي�ة  قاع�دة  يمتل�ك  الع�راق 
واسعة، يزيد عمرها عن نصف قرن، 
تمثل�ت يف مصان�ع عدي�دة عمالق�ة 

للبروكيمياويات واالسمنت والزجاج 
واألدوية والجلود والبالستك واألغذية 
املعلبة والنسيج واألجهزة الكهربائية 
الزراعي�ة،  والج�رارات  والس�يارات 
وما تزال أغلب تل�ك املصانع صالحة 
للعم�ل واإلنت�اج، وكل م�ا ينقصه�ا 
ق�رارات وقوان�ني جريئ�ة لتفعيله�ا 
واعتم�اد  الس�بات،  وإنقاذه�ا م�ن 
كف�اءات وطني�ة اداري�ة وصناعي�ة 
العمل  متخصص�ة، وتوف�ري ف�رص 
أم�ام األي�دي العراقي�ة الرشيفة، بال 
محسوبية وال محاصصة، إلنقاذ تلك 
الث�روة املختطفة م�ن براثن اإلهمال 
والفس�اد وعدم الش�عور باملسؤولية 

وغياب التخصص واملهنية!

 ينبغي يف البداية انطالق حملة وطنية 
املتوقفة،  الصناعية  املشاريع  إلحياء 
وذلك من خالل خطة عاجلة للتنسيق 
والصناع�ة  التخطي�ط  وزارات  ب�ني 
والتج�ارة والعمل، حول دعم القطاع 
الصناع�ي بخطوات عملي�ة  وعلمية 
مدروس�ة، وم�ن ث�م تنفي�ذ قان�ون 
التعرف�ة الكمركي�ة لحماية الس�لع 
العراقية من اغراق األس�عار، وتوفري 
املواد األولية والبنية التحتية الصناعية 
وبخاصة الكهرباء، وتنشيط مجاالت 

التدريب والخربة أمام الصناعيني!
ال ب�د م�ن عق�د مؤتم�رات ون�دوات 
ولق�اءات  بني املختص�ني يف القطاع 
ملطالبه�م  واالس�تماع  الصناع�ي، 

وش�كاواهم ومقرحاته�م، ووض�ع 
خم�س  مل�دة  وطني�ة  اس�راتيجية 
س�نوات مقبل�ة، ينبغ�ي أن يك�ون 
خاللها العراق قادراً عىل صنع الكثري 
من السلع والخدمات املهمة، وال نقول 
محاولة الدخول يف س�وق املنافس�ة 
العاملية، فقد أصب�ح ذلك من األحالم 
بعيدة املنال، بعد أن رجعنا إىل الوراء، 
وفقدنا ف�رص التقدم، خ�الل عقود 
م�ن الحروب واألزم�ات واإلرهاب، يف 
حني يتق�دم العال�م برسع�ة هائلة، 
ولك�ن ما زال أمامن�ا بصيص أمل يف 
الرهان للخريين والرشفاء واملبدعني، 
ال  الذي�ن  الع�راق،  يف  أكثره�م  وم�ا 

يستسلمون لليأس أبداً!

اعالنمديرية زراعة صالح الدين
تعلن مديرية زراعة صالح الدين عن تاجري املس�احة املدرجة تفاصيلها 
ادن�اه وف�ق احكام القان�ون ) 35 لس�نة 1983( وقانون بي�ع وايجار 
اموال الدولة رقم ) 21 لس�نة 2013 / املع�دل ( فعىل الراغبني بالتأجري 
الحضور اىل مقر مديرية زراعة )صالح الدين) الس�اعة )10/ صباحا( 
مس�تصحبني معه�م التامينات القانوني�ة البالغ�ة ) 20%( من القيمة 
التقديري�ة ويتحم�ل من ترس�و علي�ه املزايدة مصاري�ف واجور النرش 
وس�تجري املزايدة ي�وم الواحد والثالث�ني اعتبارا من الي�وم التايل لنرش 

االعالن يف الصحيفة الرسمية

اعالن
تعل�ن نقابة املعلمني فرع املثنى عن اجراء مزايدة علنية 
لفتح س�وق للبضائع املنزلية والكهربائية تابع لنقابتنا 
يف قطاع الخرض فعىل الراغبني يف استثمار السوق لتوفري 
البضائع املنزلية والكهربائية للمعلمني واملدرسني والبيع 
باالقس�اط الحضور اىل املزايدة العلنية التي تقام يف مقر 
بناية نقابة املعلمني فرع املثنى يوم االربعاء 2019/3/20 
الساعة العارشة صباحا عىل كل من يرغب يف االستثمار 
تقدي�م صك مصدق بمبلغ قدره ثالث�ة ماليني دينار مع 
امان�ات قدرها ) 150(  مائة وخمس�ون الف دينار غري 
قابلة للرد ويتحمل من ترسو عليه املزايدة العلنية اجور 

الداللية واالعالن 
نقابة املعلمني فرع املثنى

محكمة بداءة أبي الخصيب 
العدد: 272/ب/2018
التاريخ :2019/3/11

إعالن 
تبي�ع محكم�ة بداءة أبي الخصي�ب العقار املرق�م 123 مقاطعة 55 
الحمزة وذلك يف تمام الساعة الثانية عرش من اليوم الثالثني من اليوم 
الت�ايل لنرش هذا االع�الن. فمن له رغب�ة بالرشاء الحض�ور يف ديوان 
هذه املحكمة مس�تصحباً معه التأمينات القانونية البالغة 10% من 
القيم�ة املقدرة وبصك مص�دق إن لم يكن رشي�كاً وان أجور املنادي 
الق�ايض / فيصل س�لمان  عىل املشري كما مبينة أوصافه أدناه. 

عطار
األوصاف:

العقار املرقم أعاله عبارة عن بستان تسقى سيحا بمياه املد مساحته 
2 دونم و14 أولك و50 م2 نوعه ملك رصف وان العقار يقع عىل شارع 
فرعي مبلط ومغروس بعدد قليل من أشجار النخيل ومشيد عليه دار 
تعود للرشيك ياس�ني عبدالرحمن معتوق وشيدها من ماله الخاص، 
وتتكون م�ن ثالثة غرف منام مبنية من البلوك ومس�قفه بالجينكو 
قدرة قيمة الدونم الواحد من االرض مبلغ مقداره خمس�ة وسبعون 
مليون دين�ار فتكون قيمة األرض مبل�غ 193500000 مليون دينار 
وقيمة املش�يدات 35000000 مليون دينار فتكون القيمة العمومية 

للعقار ارضاً ومشيدات مبلغ 228500000 مليون دينار ال غريها.
��������������������������������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوية الص�ادرة من دائرة نفوس / الرصافة 2 بأس�م / زيد 

عباس اكرم عيل – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة النعمانية 
العدد : 188 / ب / 2019 
التاريخ : 11 / 3 / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليها / سعديه نصيف غركان 

بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب كت�اب قائممقامية قضاء 
النعماني�ة واش�عار املختارين ملنطق�ة حي الربيع وح�ي الجمعية 
وحي الرشقي�ة – عليه تقرر تبليغك بالحض�ور امام هذه املحكمة 
بصحيفتني محليتني يوميتني بالدع�وى املرقمة اعاله واملقامة من 
قبل املدعي ) حيدر نصي�ف غركان ( والتي موعد مرافعتها يوم 17 
/ 3 / 2019 التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول ... مع التقدير 
القايض 

عمار عيدان ضمد 
قايض محكمة بداءة النعمانية 
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فقدان

فق�د وص�ل الوديع�ة املرق�م 3126409 يف 2018/12/20 وبأس�م 
)يوس�ف محمد مسنس�ل ( الصادر من كمرك سفوان عىل من يعثر 

عليه تسليمه لجهة االصدار
�������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة املقدادية 
العدد : 92 / ب / 2019 
التاريخ : 6 / 3 / 2019 

اىل / املدعى عليه / ساجد احمد قدوري 
اق�ام املدع�ي بره�ان وهي�ب ع�واد الدع�وى املرقم�ة 92 / ب / 
2019 والت�ي يطل�ب فيها الزام املدعى عليه بمبلغ عقد املس�اطحة 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
منطقة النرص قضاء املقدادية وكتاب مركز رشطة املقدادية بالعدد 
181 يف 4 / 3 / 2019 علي�ه قرر تبليغكم بالحضور بموعد املرافعة 
املوافق 17 / 3 / 2019 بصحيفتني يوميتني محليتني ويف حالة عدم 
حض�ورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا حسب االصول .
القايض 

خضري عباس التميمي 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف قره تبة 
العدد : 101 / ش / 2019 
التاريخ : 11 / 3 / 2019 

اىل / املدعى عليه ) قيرص فهد حسن ( يسكن ناحية جلوالء / محلة 
العروبة / سابقا / مجهول محل االقامة حاليا .

م / اعالن تبليغ 
اقامت املدعية ) ايناس روكان حس�ن ( امام هذه املحكمة الدعوى 
الرشعية املرقمة 101 / ش / 2019 تطلب فيها التفريق وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتايي�د املختار واملجلس 
املحيل تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني محليتني وعني يوم 
20 / 3 / 2019 موعدا للمرافعة ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق 

االصول .
القايض 

زبري احمد محمود

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 23 / 10 / 2018 
اعالن مفقود 

اىل املفقود / عيل حسني مهدي 
بتاريخ 23 / 10 / 2018 قدمت ) زوجتك ( املدعوة ) حسيبة 
هون�ه مراد ( تطلب في�ه نصبها قيمة علي�ك لكونك خرجت 
بتاري�خ 1 / 12 / 2018 ول�م تعد لحد االن ل�ذا تقرر تبليغك 
بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمسة عرش 
يوم من اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب ) زوجتك 

/ حسيبة هونه مراد ( قيمة عليك الدارة شؤونك .
القايض 

وميض عادل  عبد القادر
�������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 

العدد : 164 
التاريخ : 12 / 3 / 2019 

اعالن فقدان 
قدمت السيدة / استربق فرحان خلف طلبا اىل هذه املحكمة 
بتنصيب نفسها قيما عىل زوجها املفقود محمد قاسم عباس 
املفق�ود بتاريخ 15 / 7 / 2017 وحس�ب االوراق التحقيقية 
الص�ادرة من محكمة تحقيق املقدادي�ة فمن لديه االعراض 
الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة خالل س�بعة ايام م�ن اليوم 
التايل للنرش لتقديم اعراضه واعالمنا وبخالفه س�وف تنظر 

املحكمة يف الطلب وفق القانون ... مع التقدير 
القايض 

عيل يوسف رايض 
�������������������������������������������������������

 مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف قره تبة 
العدد : 72 / ش / 2019 

التاريخ : 11 / 3 / 2019 
اىل / املدعى عليه ) ساجد غائب سلطان ( يسكن ناحية قره 

تبة / قرية النرص / سابقا . مجهول محل االقامة حاليا . 
م / اعالن تبليغ 

بتاري�خ 5 / 3 / 2019 اص�درت ه�ذه املحكم�ة بالدع�وى 
املرقم�ة اع�اله حكما غيابي�ا يقيض بتاييد حضان�ة املدعية 
) امن�ه ع�واد خلف ( لالطف�ال ) عثمان وعائش�ة ويونس ( 
وملجهولي�ة محل اقامتك قررت هذه املحكمة تبليغك بالقرار 
اعاله اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني ولك حق 
االعراض والتمييز ضمن املدة القانونية وبعكسه سيكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض 

زبري احمد محمود

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 27 / 2 / 2019 
اعالن مفقود 

اسم املفقود / حسام كريم عبود 
بتاريخ 27 / 2 / 2019 قدمت ) والدتك ( املدعوة ) انتباه محمد كاظم ( تطلب فيه 
نصبها قيمة عليك لكونك خرجت بتاريخ 25 / 8 / 2005 ولم تعد لحد االن لذا تقرر 
تبليغ�ك بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من اليوم 
الثان�ي من تاريخ النرش س�وف تنص�ب ) والدتك انتباه محمد كاظ�م ( قيمة عليك 

الدارة شؤونك .
القايض 

محمد عبد الرحمن طعمة

رئيس مهندسني زراعيني
سعد كامل تركي

مدير زراعة صالح الدين

اوصاف 
االرض

التخمين 
بالدينار

مساحة 
بالدونم المقاطعة القطعة ت

زراعية 70/دونم 800 /دينار 42/العلكة والذكور 157 1
زراعية 75/ دونم 800 /دينار 41/الخزامية الشرقية 295 2

زراعية 5/دونم 800 /دينار 26/الحاوي وتل 
السوق 83 3

زراعية / 3000 
دينار 32/دونم 30/حيالة وجزر 25 4

زراعية / 3000 
دينار 14 /دونم 30/حيالة وجزر 25 5

زراعية 95/ دونم 700 /دينار 9/الجزيرة 5101/ 6
زراعية 88 / دونم 800 /دينار 32/ تل البنات 162 7
زراعية 72/ دونم 800 /دينار 42/العكلة والذكور  157 8
زراعية 5/ دونم 700 /دينار 29/ شناس 179 9

زراعية / 1000 
دينار 97/  دونم 28/ ابو توينة 41 10

زراعية / 4000 
دينار 18 / دونم 8/ عكاب 194 11

كوشنري وجتارته اخلارسة
          حازم مبيضين

كم�ا توقعن�ا، أنه�ى كوش�نري صه�ر ترامب، وتل�ك أبرز 
مؤهالت�ه جولت�ه يف املنطق�ة، باحث�ا »صفق�ة الق�رن« 
بالحدي�ث عن »تعويضات« بائس�ة تتمح�ور حول مبلغ 
65 ملي�ار دوالر، 25 منها للفلس�طينيني، و40 لألردنيني 
واملرصيني، وربما يكون للبنانيني فيها نصيب، والس�ؤال 
هنا إذا كان يس�عى لرشاء حقوق الفلسطينيني يف العودة 
والقدس والدولة املس�تقلة، بثمن بخس، فما الذي يسعى 
لرشائ�ه م�ن األردن وم�رص، مقابل ثم�ن أكرب؟.معروف 
أن�ه يتواج�د يف األردن ع�دد يق�رب من 4 مالي�ني الجئ، 
وهو صاح�ب الرعاية الهاش�مية للمقدس�ات يف القدس 
الت�ي تكرس�ها خطط كوش�نري عاصم�ة أبدي�ة موحدة 
إلرسائي�ل ما يعني أنه ال حل م�ن دون األردن، فهل مبلغ 
العرشين مليار دوالر، موزعة عىل عرش س�نوات هو ثمن 
تخ�يل األردن ع�ن مصالحه وحقوقه، وه�ل املطلوب منه 
توطني هؤالء وأن يقر بالس�يادة اإلرسائيلية عىل األقىص 
واملقدس�ات، أم أن مطال�ب صفقة الق�رن ال تتوقف عند 
هذا الحد، وأن املطلوب من عمان الذهاب مس�تقبال للعب 
دوٍر مش�بوه يف ترتيبات ما بعد نهاية الحلم الفلسطيني 
بالحرية واالستقالل والسيادة، أما مرص وليس فيها غري 
بض�ع عرشات األلوف من الفلس�طينيني الالجئني، وليس 
لها مصالح أو  حقوق خاصة يف فلسطني، فلماذا يحرص 
كوش�نري عىل إدراجها يف الئحة املس�تفيدين من املليارات 
األربع�ني وما ه�ي البضاعة التي يبحث عنه�ا يف القاهرة 
لرشائها بثمن بخس يف كل األحوال.كوش�نري، وهو قبل أن 
يكون سياسياً رجل أعمال، ورث املهنة عن والده ونّماها 
م�ع زوجت�ه وصه�ره، يؤم�ن بأن ل�كل ش�خص ودولة 
وس�لعة وخدمة ثمناً، وقّدر أن ه�ذا هو الثمن املطلوب يف 
فلس�طني واالردن ومرص وتجاهل لبنان ملعرفته أن حزب 
الله، يحظى هن�اك بنفوذ عظيم، وه�و يرفض االنخراط 
يف هك�ذا مش�اريع، أما س�وريا التي تس�تضيف أكثر من 
نصف مليون الجئ فلسطيني، فانها لم تسقط سهواً من 
حساباته، فهي معروضة كساحة لتصفية الحسابات مع 
موس�كو وإيران وحزب الله، وم�ا لم يطرأ تغيري جوهري 
عميق فيها، فانها لن تحظى، يف املديني املنظور واملتوسط 
»بنعمة« اإلدراج يف قائمة اهتمامات واش�نطن السلمية.

بالنس�بة لألردن، فإنه حتى لو واف�ق عىل صفقة القرن، 
س�یبقى مدین�اً بأكث�ر م�ن أربعی�ن ملی�ار دوالر، أي أن 
الصفقة الخطیرة لن تؤدي إىل حل مشكلته جذریا، وحتى 
أولئ�ك الذی�ن یقبل�ون بتس�ویات ُمذلّة من ه��ذا الطراز 
یعرفون أن الصفقة س�تبقي األردن تحت سیطرة العالم 
من حیث الدیون، فال یتغیر يشء أساسا، واملهم أنه ال أحد 
یتح�دث ع�ن املطلوب من األردن وهل ه�و تجنیس مئات 
آالف الفلسطینیین ممن یعیشون فيه ويحملون جوازات 
س�فر بال أرقام وطنیة من أهل الضف�ة الغربیة وغزة، ام 
ه�و التوطین الكيل لألردنیین من أصل فلس�طیني، الذین 
یع�دون مواطنی�ن أردنیین لك�ن یراد منه��م التخيل عن 
ح�ق العودة إىل فلس�طین، أم هو ش�كل اندماجي ما بین 
األردن والس�لطة الفلس�طینیة، بحیث یؤدي إىل تداعیات 
كثی�رة، أو دور أمن�ي اردن�ي يف الضفة الغربی�ة، أو حتى 
طي مل�ف القدس وإعادة صیاغته بش�كل جدید؟ واملهم 
هنا أن صفقة كوش�نري من ناحيته�ا االقتصادیة مربكة 
ج�دا لألردن، فه�و ال یقبله�ا، وه�و یراه�ن عىل صده�ا 
من جانب جه�ات عدیدة أبرزه��ا األوروبیون إضافة إىل 
الفلس�طینیین، كما أن نتنياهو إن فاز برئاسة الحكومة 
مجددا سريفضها خش�ية إثارة الیمین اإلرسائیيل، ومالم 
تخلص�ه م�ن ملف غ�زة العالق، وت�ؤدي إىل أرب�اح كربى 
ل�ه عىل صعی�د ملف الق�دس واألغوار، واألم�ن يف الضفة 
الغربیة، وط�ي ملف الالجئین يف األردن وس�وریة ولبنان 
نهائي�اً يف س�یاق حل اقتصادي، لقضیة سياس�ية كربى، 
مثل القضیة الفلسطینیة. يواجه األردن شه�وراً حاسمة 
عىل صعید القضیة الفلس�طینیة وتأثیره�ا وتداعيات ما 
يجري حولها، كما هو أمام أش�ه�ر حاس�مة عىل صعید 
املل�ف االقتص�ادي، وبینه�م�ا، ف�إن املس�احات أمام�ه 
محدودة وه��و یواجه ضغوطات االمیركیین ومش�اریع 
اإلرسائیلیی�ن ومحاوالته�م إعادة رس�م خریط�ة النفوذ 
بوج�ود اإلیرانیی�ن واألتراك، والسالس�ل التابع�ة للبلدین 
اإلقلیمیین، إضافة إىل ما یجري داخل األردن من تطورات. 
ويظ�ل قائم�ا الس�ؤال املنطق�ي حول قدرت�ه عىل رفض 
صفقة الق�رن، وإذا كان يملك أصال القدرة عىل قول »ال« 
لواش�نطن التي باتت املانح األكرب للمساعدات، مع سؤال 
ما زال ينتظر الجواب حول الذي یریدونه من األردن مقابل 

عرشین ملیار دوالر التسمن وال تغني من جوع.

فقدان
 DG9898922  فقد جواز السفر املرقم

والص�ادر من دولة باكس�تان باس�م / 
عيل رضا محمود حس�ني فعىل من يعثر 

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

تنويه
نرش يف اعالن تنفيذ النجف رقم االضبارة 
املس�تقبل  جري�دة  يف   2018/1660
العراق�ي  بالع�دد 1859 يف 2019/3/4 
جاء فيه ذكر موقعه ورقمه حي الزهراء 
يف النجف خطأ والصحيح هو رقم العقار 
823/1  3 نج�ف ح�ي الزهراء لذا وجب 

التنويه 
���������������������������������

اعالن
اىل الرشيك  /هادي خضري حبش اقتىض 
حضوركم اىل مديرية بلدية النجف لغرض 
اصدار اجازة بناء للرشيك / سلطان عبد 
زيد درويش للقطعة املرقمة 3/56930 

حي النداء يف النجف
���������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد  :2549
التاريخ 2019/2/5

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
) عيل عوي�ز عبد العب�اس محمد( الذي 
طلب تس�جيل لقبه وجعله ) الخاقاني( 
بدال )ف�راغ( فمن لديه اعراض مراجعة 
اقصاه�ا  م�ده  خ�الل  املديري�ة  ه�ذه 
)عرشة ايام( وبعكسه سوف تنظر هذه  
املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة ) 
24( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة  
التاريخ : 2019/2/10

اىل املدعوه / صابرين حربي كاظم  
اعالن

ق�دم طالب حج�ة الوفاة حرب�ي كاظم 
مهدي  طلب�ا اىل هذه املحكمة يروم فيه 
اس�تصدار حجة وف�اة بح�ق املدعوه )  
صابري�ن حربي كاظم( ق�ررت املحكمة 
فعلي�ك  املحلي�ة  الصح�ف  يف  تبليغ�ك 
الحض�ور امامها خالل ع�رشة ايام من 
تاري�خ ن�رش االع�الن  وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

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

اعالن
اىل ال�رشكاء )مه�ا عب�د الواحد س�عيد 
ونزار جاسم كطيو( اقتىض حضورك اىل 
صندوق االسكان الكائن يف حي الغدير يف 
النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيككم )تحس�ني رزاق ابراهيم ( 
بالبن�اء عىل حصته املش�اعه يف القطعة 
يف  الن�داء  ح�ي   3/47032( املرقم�ة  
النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان 
وخالل مده اقصاها خمس�ة عرش يوما 
داخل العراق وش�هر واحد خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف 

يسقط حقك يف االعراض مستقبال 
���������������������������������

فقدان
فق�دت مني الهوية الص�ادرة من نقابة 
املهندسني العراقيني باسم / هاشم عبد 
زيد حسن فعىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت مني الهوية املرقمة 152598 
املهندس�ني  نقاب�ه  م�ن  الص�ادره 
فرع النجف باس�م ) زيد اياد حس�ن 
عب�د حس�ون ( عىل من يعث�ر عليها 

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

اعالن
إىل الرشي�ك ) مه�ا عب�د الباقي عبد 
الرس�ول ( توجب علي�ك الحضور اىل 
مق�ر بلدي�ه النج�ف لغ�رض اصدار 
أجازه بناء للعقار املرقم 45010 /3 
حي امليالد خالل عرشه ايام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك  
طالب االجازه ثائر وحيد محمد

���������������������������������

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

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد : حجة وفاة  

التاريخ : 2019/2/10
اىل املدعو / رقية مردان رشاد

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة مردان رشاد 
فنت�ان طلبا اىل ه�ذه املحكمة يروم 
في�ه اس�تصدار حج�ة وف�اة بح�ق 
املدع�و )  رقية م�ردان رشاد( قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك يف الصحف املحلية 
فعلي�ك الحضور امامها خالل عرشة 
ايام من تاريخ نرش االعالن  وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

فقدان
فق�دت مني ب�راءة الذمة الص�ادرة من 
الهيئ�ة العامة للرضائب ف�رع / النجف 
بتاري�خ   )11708 ( الع�دد  ذي  االرشف 
2013/5/19 واملعنونة اىل الهيئة العامة 
للرضائب فرع /بابل بأسم ) نبيل رحيم 
كريم( فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار
���������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة / 2018/662

التاريخ 2019/3/7
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ املش�خاب العقار 
تسلسل 443/21 م3 حي الشهيد الصدر 
الواقع يف املش�خاب العائ�د للمدين معن 
ذيبان عاجل املحج�وز لقاء طلب الدائن 
خلود ذيبان عاج�ل البالغ 25,000,000 
دين�ار فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ 
من الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة عرشة م�ن املائة 
من القيمة املقدرة  وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رس�م التس�جيل والداللية 

عىل املشري
 املنفذ العدل 

ماهر عبد اليمه العبودي
املواصفات  : 

1  � موق�ع ورقم�ه: مش�خاب / ح�ي 
الشهيد الصدر 443/21 م3

2  � جنسه ونوعه : عرصة طابو رصف
3 � حدوده واوصافه : 100 م2   5×20

4  � مشتمالته / فارغه
5 � مساحته : 100م2

6  � درجة العمران : 
7 � الشاغل 

8 � القيمة املقدرة 25,000,000 خمسة 
وعرشون مليون دينار فقط
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعل�م أن دماغ النعام�ة أصغر بكثري من 

عينها !!
- هل تعلم أنه أجريت دراسة علمية امتدت إىل 
80 عام�اً واختربت أكثر من 200.000نعامه 
يف تلك الدراس�ة ول�م يثبت فيه�ا أن النعامة 

تدفن رأسها تحت الرتاب !!
- هل تعل�م أن النمله اذا انقلب�ت ال تقلب إال 

عىل الجانب األيمن 
- ه�ل تعل�م أن الدبب�ة القطبي�ة جميعه�ا 

عرساويه... ال تستخدم يدها اليمني قط !! 
- هل تعلم أن معدل رمش�ات امل�رأة أ:ثر من 

معدل رمشات الرجل بمرتني !! 
- هل تعلم أن الفيل ال يستطيع القفز.. وبذلك 
يكون الحيوان الوحيد يف اعالم الذ ال يستطيع 

القفز!! 

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهنياً: ابتعد عن النقاش�ات التي ال تجدي نفعاً، وركز عىل 
م�ا هو أكثر أهمية من أجل عطاء افضل. عاطفياً: إذا كنت 
ال تشعر باالس�تقرار مع الرشيك، يجب أن تبادر إىل البحث 
عن األسباب لئال تقع يف املحظور . صحياً: تبدأ برؤية الحياة 

من منظار إيجابي تفاءل بالخري فرتتاح نفسياً وصحياً 

مهنياً: قد تشعر برضورة مواجهة الحقائق، وهذا سيكون 
يف مصلحتك إذا كنت واثقاً يقدراتك املهنية والفكرية 

عاطفي�اً: املزاجية لن تنفع مع الرشي�ك، والطباع الحادة 
ستؤدي إىل فتور يف العالقة بينكما، وعندها تبدأ الخالفات 

صحياً: تعيش اليوم تحت وطأة الضغوط

مهني�اً: قد تعرتضك بعض املطّب�ات يف العمل، لكن ذلك لن 
يحول دون قيامك باملهام املوكلة إليك كما يجب

عاطفي�ا: كن جاهزاً لتلبية طلب�ات الرشيك، حتى لو كان 
بعضها يدخل يف إطار الرشوط التعجيزية 

مهني�اً: ح�اول أن تتم�ّم واجبات�ك إزاء بع�ض الزبائن أو 
األط�راف أو املؤسس�ات أو املوظف�ني بإتق�ان، وال تؤجل 

شيئاً ألّن العيون تسلط عليك وتراقب ما تفعل 
عاطفي�اً: تفض�ل االبتعاد عن صخب الحي�اة االجتماعية 

واالكتفاء ببعض األصدقاء املقربني منك لثقتك بهم

مهني�اً: عليك أن تس�تمع إىل نصائح اآلخري�ن، فهم أكثر 
خربة منك يف كيفية إدارة األمور للخروج بنتائج إيجابية

عاطفياً: االرتياح س�ّيد املوق�ف يف العالقة بالرشيك، وهذا 
جّيد قياساً بما كانت تمر به عالقتكما يف السابق

مهني�اً: ال تق�دم عىل أي مغام�رة مهنية، الوض�ع الحايل 
يف غ�ري مصلحت�ك . عاطفي�اً: تواج�ه بع�ض االضطراب 
يف العالق�ة بالرشيك، النع�دام الثقة ش�به الكامل بينكما 
. صحي�اً: البق�اء بصحة جيدة س�ببه الرياض�ة اليومية 

وخصوصاً يف ساعات الصباح 

مهني�اً: قرارات مصريية حازمة، تجد نفس�ك مضطراً إىل 
اتخاذها يف ظروف صعبة، وهذا تكون له ارتدادات 

عاطفي�اً: عالق�ة قديم�ة قد تع�ود إىل الواجه�ة بعد فراغ 
ملح�وظ، لكن يستحس�ن توضيح الص�ورة حتى ال تندم 

مجدداً 

مهنياً: كفاءتك تثري إعجاب الجميع، فأنت قادر عىل تنفيذ 
كل ما يوكل إليك بسهولة . عاطفياً: ال تفرّط يف الحب الذي 
بنيته مع الرشيك بسبب نزوة عابرة، فهو أكثر من يتفهم 
أوضاعك . صحياً: التعرّض ألشعة الشمس الربيعية مؤذ، 

ويزيد من نسبة االرضار التي قد تصيب برشتك 

مهنياً: أنشطتك املتعددة تمنحك القوة يف مواجهة اآلخرين، 
لكن يستحسن أال تضع كل رصيدك يف مواجهة واحدة 

عاطفي�اً: كن عادالً مع الرشيك وامنحه مزيداً من الوقت، 
فهو ساعدك كثرياً ويستحق منك بعض التضحية 

مهني�اً: تبذل جهداً كبرياً لتتفوق عىل الزمالء، وهذا عالمة 
فارق�ة ملصلحتك . عاطفي�اً: عالقة جديدة بش�خص من 
خارج محيط�ك، لكن التخلّص من الرشيك الس�ابق ليس 
س�هالً . صحياً: حاول أن تبتعد قدر املستطاع عن الحرارة 

املرتفعة، فهذا أفضل لصحتك 

مهنياً: طباعك املتقلبة لن تس�اعدك كثرياً، لذا عليك تبديل 
أولوياتك لبلوغ أهدافك التي حددتها لنفسك 

عاطفي�اً: ح�اول ان تك�ون رصيح�اً م�ع الرشي�ك، ألّن 
الحقيق�ة س�تظهر عاج�اًل أم آج�اًل، وكما يق�ال \«حبل 

الكذب قصري\« 

مهنياً: التعاطي مع بعض األمور بجدية اكرب يكون أفضل 
الحلول التي يمكن ان تحقق من خاللها اهدافك . عاطفياً: 
بحث أسباب الخالف مع الرشيك يمنحك مجاالً اكرب لقول 
الحقيقة . صحياً: تنج�ح يف املحافظة عىل حيويتك متبعاً 

القواعد األساسية لحسن استدراك املشاكل الصحية.

احلوتالعذراء

لفظ كلمة مخس مرات تعطل آيفون!
تعان�ي هوات�ف آيف�ون من مش�كلة غريبة 
تتمث�ل يف تعطل األجهزة، يف حال اس�تخدام 
اإلدخ�ال الصوت�ي لنط�ق كلم�ة »هايفن – 
hyphen« خمس مرات متتالية، لكن ال داعي 

للقلق، فلن يحدث يشء آخر أثناء التجربة.
 iPhone ويظهر ه�ذا الخلل فقط مع أجهزة
6 و6s و6s Max و8 وX و XS Max وم�ع 
نظام التشغيل iOS 12.1، لكنها ال تعمل عىل 

.10.3.1 iOS ونسخة iPhone SE هاتف
وي�ؤدي نطق كلمة هايفن 5 مرات إىل تعطل 
تطبي�ق تس�جيل الص�وت، وتعطل مش�غل 
iOS، األمر الذي يعيد املس�تخدم إىل الشاشة 

الرئيسية للهاتف.
إال أن ه�ذا العط�ل لي�س خط�رياً، إذ يع�اود 
الهاتف عمله كم�ا كان من قبل دون فقدان 
أي معلوم�ات، لذل�ك يمكنك إج�راء التجربة 

بنفس�ك إذا أردت.يذك�ر أن هوات�ف آيف�ون 
عانت س�ابًقا من مشاكل غريبة، مثل إعادة 
ضب�ط تاري�خ الهات�ف إىل تاري�خ 1 يناي�ر 
1970 ، ي�ؤدي إىل إع�ادة تش�غيل الهات�ف 
بش�كل مس�تمر.وتواجه رشكة آبل مشكلة 
يف ح�ل األخطاء الغريبة منذ إصدارها لنظام 
التشغيل iOS 12، والتي كان آخرها مشكلة 

فيس تايم الجماعي.

اكالت قد تغنيك عن حبة الضغط!
هناك العدي�د من الطرق للس�يطرة عىل ضغط 
ال�دم املرتف�ع، وإحداه�ا قد تك�ون يف ثالجتك! 
اقرأ الخرب لتع�رف املزيد.أظهر بحث جديد نرش 
مؤخراً يف املجلة األمريكية لعلم وظائف األعضاء 
 The American Journal of Physiology(
 )- Endocrinology and Metabolism
املتواج�د  للبوتاس�يوم  املنظ�م  االس�تهالك  أن 
بمس�تويات عالية يف مصادر الغ�ذاء الطبيعية، 
من املمكن أن يس�اعد مرىض ضغ�ط الدم عىل 

الحفاظ عىل مس�تويات الضغ�ط لديهم ضمن 
امل�دى الطبيع�ي، وقد يك�ون بفعالي�ة األدوية 
الش�ائعة املس�تخدمة لتخفي�ض ضغ�ط الدم.

ونص�ح الباحث�ون باس�تهالك كل م�ن امل�وز 
والبطاطا الحلوة والسبانخ يومياً، مرجحني أن 
له�ذا الثالثي الغذائي الط�ازج قدرة عىل عكس 
حال�ة الضغ�ط املرتفع، مل�ا يحت�وي عليه من 
مس�تويات عالية من البوتاس�يوم، إذ يس�اعد 
البوتاسيوم عىل تعديل مستويات امللح يف الجسم 

وإعادتها إىل نس�بها الصحية. ولكن وللحصول 
عىل نتائج إيجابي�ة ملحوظة عىل الصحة، عىل 
املريض االلت�زام بتناول البوتاس�يوم بكمية ال 
تقل عن 4.7 غرام يومياً، وهي كمية س�يحصل 
عليه�ا الف�رد إذا ما ق�ام باس�تهالك 11 موزة 
يومي�اً، إذ أن كل م�وزة تحتوي ع�ىل ما يقارب 
420 ملغرام فحسب من البوتاسيوم.وقد رصح 
بعض الباحثني أن االلتزام بنظام غذائي عايل يف 

مستويات البوتاسيوم.

مراهقتان ترسقان بنكًا
طاحت رشطة ماساتشوس�تس األمريكية بمراهقتني، عمرهما 

14 و15 عاماً؛ التهامها بتنفيذ عملية سطو عىل بنك ورسقته.
وتش�ري التفاصي�ل إىل أن املراهقت�ني دخلتا فرع بنك بايكوس�ت 
األربع�اء، قب�ل أن تهددا موظف الخزين�ة بتفجري كل يشء وقتل 

الجميع حال عدم تسليمهما املال.
ونجحت الرشطة يف القبض عىل املراهقتني بعدما التقطت كامريا 
مراقب�ة فيديو لهم�ا خالل اس�تقاللهما س�يارة تويوتا كامري 

سوداء خارج البنك بعد انتهاء عملية الرسقة.
ووجهت الرشطة إىل املراهقتني تهمة الرسقة، بعدما تمكنت من 
القب�ض عليهما داخل منزلهما بعد عملية تتبع ألرقام الس�يارة 

التي قامتا باستقاللها.

المتاهات

الكلمة المفقودة

»نعى نفسه« ليحذر من أرضار التدخني
نع�ى أمريكي مصاب بالرسطان م�ن مدينة نيويورك 
نفسه قبل وفاته بغرض التحذير من األرضار الصحية 

للتدخني.
وقد ف�ارق جيفري ترين�ر الحي�اة يف الثالث عرش من 
فرباير/شباط، عن 66 عاما، بسبب رسطان الرئة بعد 

عقود من التدخني.
وكتب ترين�ر »كنت رجال أحمق ارتكب نفس الحماقة 
بش�كل متك�رر. إن كنت مدخن�ا أقل�ع اآلن، فحياتك 

معلقة بقرارك«.
وقال�ت ابنته س�ارة لبي بي يس إنها فخ�ورة جدا بما 

قام به أبوها لتنبيه املدخنني.
وج�اء يف نعي ترينر »كنت مدخنا، ومع أني كنت أدرك 

أن ذلك يمكن أن يقتلني اخرتت تجاهل ذلك«.
وشخصت إصابة ترينر برسطان الرئة يف مراحله النهائية 
يف ش�هر نوفمرب/ترشي�ن ثاني املايض، وق�ال طبيبه إن 

املرض كان نتيجة مبارشة لتدخينه عىل مدار سنوات.

وكتب ترينر »لم يكن األلم الذي تسببت به لعائلتي بحجم 
املتعة التي حصل�ت عليها من التدخني الذي قىض عيل يف 

النهاية«.
وختم ترينر رسالته بالقول »عشت حياة متحرضة، لكن 
هناك أحداثا مهمة يف حياة أحبتي لن أكون شاهدا عليها. 

م�ا يمكن تعلم�ه من قصة حياتي ه�و »ال تكن غبيا. 
الحياة جميلة، ال تبددها بالدخان« ».

وقال�ت ابنته س�ارة إنها صدم�ت حني أراه�ا والدها 
»النعي«، وأضافت أن ردود الفعل كانت إيجابية.

وروت س�ارة أن جدته�ا ضبط�ت أباها يدخ�ن للمرة 
األوىل ح�ني كان يف الثانية، أم�ا والدها فيذكر أنه دخن 

السجائر يف سن الرابعة.
وكان ترينر قد أقلع عن التدخني بعد زواجه، ثم عاد له 
يف منتصف تس�عينيات القرن املايض خالل رحلة عمل 

إىل لندن، ولم يقلع إال بعد تشخيصه برسطان الرئة.
وكان ينتق�د التدخني خالل إقالعه عنه ويدعو أطفاله 

لتجنبه.
وتقول مراكز الس�يطرة عىل األم�راض والوقاية منها يف 
الواليات املتحدة إن التدخني هو السبب األول لعدة أمراض 
قاتلة يمكن تفاديها يف الواليات املتحدة، حيث يموت نحو 

نصف مليون شخص بسبب التدخني كل سنة.

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 2 معلق�ة كب�رية زي�ت زيت�ون -x 2 عدد ص�دور دج�اج مخلية 
)مقطع�ة مكعبات صغرية( - x 2 رش�ة فلفل اس�ود مطحون - 2 
x ع�دد ف�ص ثوم مهروس - x 1 معلقة صغ�رية زعرت - x 1 معلقة 
صغ�رية ريح�ان - x 1 كيلو م�رشوم )مقط�ع( - x 1 كوب كريمة 
 x 1 - معلقة كبرية زيت ذرة x 1 - معلقة كبرية زب�دة x 1 - لّبان�ي
عدد بصل�ة )مقطعة قطع صغ�رية( - x 1 معلقة صغرية ملح )أو 

حسب الرغبة(
الخطوات:

ىف بول�ة هنضي�ف قطع الدج�اج وهنتبلها بزيت الزيت�ون والفلفل 
والزعرت والريحان وهنس�يب الدجاج ىف التتبيلة عىل األقل 6 ساعات 

واألفضل يبات ىف التتبيلة قبل الطبخ بليلة.
ىف حلة عىل النار هنس�يح الزبدة ونضيف ش�وية زيت ونقلب فيهم 
قط�ع الدجاج لحد ما تتحمر ش�وية وهنرفعها من عىل النار وترتك 

جانبا.
يف حلة أخرى هنسخن القليل من الزيت وهنقلب فيه البصل والثوم 

لحد ما يدبلوا وبعدين هنضيف املرشوم ونقلب ملدة 5 دقائق.
هنضيف قطع الدجاج للمرشوم ونستمر ىف التقليب قليال.

هنضيف الكريمة وامللح و رش�ة فلفل ونقلب كويس ونسيبهم عىل 
النار حواىل 10 دقائق أو لحد ما الدجاج يستوى.

يقدم الطبق ساخناً مع السلطة واألرز.. بالهنا والشفا.

دجاج بالكريمة واملرشوم
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رسميًا.. ادارة النفط تنهي التعاقد 
مع املدرب حسن امحد

              المستقبل العراقي/ متابعة

اعلن ن�ادي النفط الريايض، الي�وم ، انهاء تعاقده مع 
مدرب فريقه الكروي حسن احمد بعد اربعة مواسم.

وذك�ر الن�ادي ع�ر موقع�ه الرس�مي، أن »ادارة نادي 
النفط انهت تعاقدها مع املدرب حسن احمد«.

وتراجع�ت نتائج الفريق يف االونة االخرية، حيث فش�ل 
بتحقي�ق الف�وز يف اخر س�بع مباريات، ليحت�ل املركز 

السابع 26.
يذك�ر أن حس�ن احمد ق�اد النفط مل�دة اربع مواس�م 
واس�تطاع ان يحقق وصافة الرتتي�ب يف الدوري املمتاز 

وقاد الفريق للتأهل اىل دوري أبطال العرب.

فان جال يعلن تقاعده من أجل زوجته

الكهرباء يعسكر يف أربيل وخيوض جتريبيتني 
استعدادا للمرحلة الثانية

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعل�ن الهولن�دي لويس فان ج�ال، املدير الفني الس�ابق 
ملانشس�رت يونايتد، تقاعده، مش�ريا إىل أنه ليس لديه أي 

طموح مستقبيل يف كرة القدم.
 »VTBL« وق�ال ف�ان ج�ال، خ�ال ترصيحات�ه لقن�اة
الهولندية: »أنا متقاع�د اآلن، وليس لدي أي طموح لكي 

أكون مديرًا فنًيا أو ُمحلل تلفزيوني«.
وأض�اف: »زوجت�ي تخلت ع�ن وظيفتها من�ذ 22 عاما، 

وكان�ت ترافقني يف تجارب�ي الخارجي�ة، وأخرتها أنني 
س�أعتزل كم�درب حني أص�ل لعامي ال�55«.واس�تدرك 
»لكنني اس�تمريت حتى 65 عاما، ويح�ق لها أن تعيش 
مع�ي بعي�ًدا ع�ن ك�رة الق�دم، ويمكنن�ي الق�ول إنه�ا 

سعيدة«.
واختتم: »أعتقد أنني كان بإمكاني العمل كمدير ريايض 
لك�ن يف هذا املنصب ال يمكنني حض�ور املران أو قول أي 
يشء خش�ية غضب املدرب أو اإلدارة أو وس�ائل اإلعام، 

لذلك ال أعتقد أنني بحاجة إىل عمل من هذا القبيل«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

غادر الفريق الكروي لن�ادي الكهرباء صباح اليوم ، اىل مدينة اربيل 
لانتظام بمعس�كر تدريبي، مس�تغاً فرتة التوق�ف الحالية لدوري 
الك�رة املمتاز واس�تعداداً ملنافس�ات املرحلة الثاني�ة وبطولة كأس 
الع�راق. وقال مدرب الفريق عباس عطي�ة ، ان فريقه غادر قاصداً 
مدينة اربيل للدخول يف معس�كر تدريبي يمت�د ثمانية أيام من اجل 

الوص�ول للجاهزية التام�ة خال فرتة 
التوق�ف الحالية.واضاف أن »املعس�كر 

فرصة طيبة لزيادة انسجام الاعبني ورفع 
العامل البدني والتحضري الجيد ملنافس�ات املرحلة الثانية، حيث 
س�يتضمن املعس�كر اقامة مباراتني تجريبية من اجل الوصول 
للجاهزية الكاملة قبيل لقاء نفط ميسان، يف افتتاح منافسات 

املرحلة الثانية يف السابع والعرشين من الشهر الجاري«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اعلن االتحاد العراق�ي املركزي لكرة اليد، 
الي�وم الثاث�اء، مواعي�د مباري�ات الدور 
الثالث من املرحلة الثانية للدوري العراقي 

املمتاز.
وق�ال رئيس اتحاد اللعب س�ام عواد  ان 
»الجولة ستقام يومي الخميس والجمعة 
ان »يوم  املقبل�ني«، مبين�ا 

الخميس سيشهد لقاء كرباء مع النجف 
يف قاع�ة االول، ودي�اىل مع ضيف�ه فريق 

الكوت«.
وتابع عواد ان »يوم الجمعة املقبل سيشهد 
اقام�ة ث�اث مباريات، وه�ي الجيش مع 
الس�ليمانية يف قاع�ة نادي وس�ام املجد، 
واملسيب مع الفتوة يف قاعة نادي كرباء، 
وبلدي�ة البرصة مع فري�ق الكرخ يف قاعة 

نادي نفط الجنوب«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يواجه برش�لونة أزمة محتمل�ة يف خط هجومه، 
خ�ال مباراة ليون املقرر لها، اليوم، بإياب دور 

ال�16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، 
فإن الفرنيس عثمان ديمبيل يواجه شبح الغياب 
عن هجوم برشلونة أمام ليون، بسبب إصابته يف 
أوتار الركبة، التي تعرض لها أمام رايو فايكانو 
اإلس�باني  أن  الصحيف�ة  بالليغا.وأوضح�ت 
إرنس�تو فالفريدي، املدير الفني لرش�لونة، يف 
حرية م�ن أمره، حيث يفاضل ب�ني عدة حلول 
لتعويض غياب ديمب�يل املحتمل، ويف مقدمتها 
الحفاظ عىل خطة 4-3-3 مع مش�اركة فيليب 
كوتينيو بدال من النجم الفرنيس.وأشارت إىل أن 
الرازي�يل مالك�وم دي أوليفريا يأت�ي يف الرتتيب 
الثان�ي باختيارات فالف�ريدي، إذا لم يقرر األخري 
تغيري الخطة األساس�ية للفري�ق. ويف حالة تغيري 
فالفريدي الخطة إىل 4-4-2 مع تأمني خط دفاعه 
فإنه س�يدفع بنيلس�ون س�يميدو بمرك�ز الظهري 
األيمن وأمامه س�ريجي روبرت�و، أو قد يلعب األخري 
بمرك�زه الطبيعي يف الدفاع ع�ىل يكون أمامه أرتورو 

فيدال.

احتاد اليد حيدد مواعيد الدور 
الثالث من الدوري املمتاز

فالفريدي يواجه أزمة 
هجومية بسبب ديمبيل

        المستقبل العراقي / وكاالت

كش�ف تقرير صحفي بريطاني، أن نادي مانشسرت يونايتد 
أقدم عىل خطوة لتحصني نجمه من الرحيل املجاني.

ووفق�ا لصحيف�ة »صن« الريطاني�ة، فإن اليونايت�د فعل بند 
التمدي�د يف عق�د الرازييل أندرياس برييرا، مل�دة عام، قبل نهاية 

عقده ب�3 أشهر.
وأشارت الصحيفة، إىل أن آرسنال كان يف مقدمة األندية املهتمة 

بضم برييرا مجاًنا يف املريكاتو الصيفي املقبل.
وجاء قرار الش�ياطني الحمر، بعد األداء املميز الذي قدمه برييرا 
تحت قيادة املدرب النرويجي أويل جونار سولس�كاير، يف الفرتة 

األخرية.

مانشسرت يونايتد حيصن نجمه من الرحيل املجاين

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أك�د ج�ان ميش�يل أوالس، رئي�س ن�ادي لي�ون 
الفرن�يس، أن الن�ادي دخل يف مفاوضات املوس�م 
املايض مع كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد، 

م�ن أج�ل الحصول ع�ىل خدمات 
هداف امللكي.

وق�ال أوالس، خ�ال ترصيحات�ه 
»مون�دو  صحيف�ة  أبرزته�ا 
م�ع  تحدثن�ا  »لق�د  تيبورتيف�و«: 
بنزيم�ا الع�ام املايض، ألن�ه فكر يف 
لم  لكنن�ا  األم�ر، 
نص�ل التفاق مايل 

جيد«.
رئي�س  واختت�م 
الفرن�يس  الن�ادي 

ترصيحاته: »بالطبع 
الرائع  م�ن  س�يكون 

جًدا أن يعود بنزيما، إىل 
منزله مرة أخرى«.

بنزيم�ا  كري�م  وداف�ع 
ع�ن أل�وان فريق لي�ون، قبل 

ري�ال  صف�وف  إىل  انضمام�ه 
س�نوات،   10 قب�ل  مدري�د 
بلغ�ت قيمته�ا 35  فيصفق�ة 

مليون يورو.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

توع�د األملان�ي يورجن كل�وب، املدي�ر لفريق 
ليفرب�ول اإلنجلي�زي، مضيفه باي�رن ميونخ 
األملاني، بمواجهة ملا يعهدها منذ بداية املوسم 
الجاري، عندما يلتقي الفريقان، غًدا األربعاء، 
يف إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وخال 
مقابلة مع موقع ناديه الرس�مي، قال كلوب: 
»م�ن الواضح أن باي�رن يف مرحل�ة مختلفة، 

وأصب�ح يف حال�ة أفض�ل مؤخرًا«.وأض�اف 
امل�درب األملان�ي: »اآلن أصبح�وا يف صدارة 
البوندسليجا مجدًدا، واستعادوا مستواهم 
املعهود، وعادوا إىل املسار الصحيح«.رغم 
ذل�ك، أكد مدرب الريدز: »نحن أقوياء بما 
يكفي للقتال أمامهم، وأس�عى للتس�بب 
لهم يف مش�اكل ل�م يواجهوه�ا أمام أي 
منافس آخر هذا املوس�م، لهذا الس�بب، 

فإن ليفربول بحاجة ألداء استثنائي«.

كلوب يتوعد بايرن ميونخ 
قبل موقعة أليانز أرينا

رئيس ليون: بنزيام كان قريبًا 
من العودة إىل منزله

             بغداد/ المستقبل العراقي

ض�م مدرب ويلز ريان جيجز، الثاثاء، العب ريال مدريد 
جاري�ث بي�ل، يف قائمت�ه ملواجهت�ي ترين�داد وتوباجو 

وسلوفاكيا.
وق�ال جيجز عن ضم بيل، الذي فقد مكانه يف التش�كيل 
األسايس بالنادي امللكي، إنه كان »منزعجا مثل الجميع« 
بشأن املش�اكل البدنية األخرية، ولكنه أوضح أنها كانت 

مجرد التحام ويفرتض أنه يف حالة جيدة.
ولعب بيل هذا املوس�م 34 مباراة م�ع ريال مدريد 

وسجل 13 هدفا.
ومع ذلك كان محل جدل بس�بب املش�اكل التي دخل 

فيه�ا خ�ارج أرض امللعب.وتواجه ويلز ودي�ا ترينداد 
وتوباجو يف 20 م�ارس/آذار وبعده�ا بأربعة أيام تبدأ 

مش�اركتها يف مرحل�ة التصفي�ات املؤهلة ألم�م أوروبا 
2020 بمواجهة سلوفاكيا يف كارديف.

جيجز يضم بيل لقائمة ويلز
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
كش�ف تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، أن العبي إنرت 
ميان يتحدون، من أجل الرد عىل خيانة املهاجم 
األرجنتيني ماورو إيكاردي للفريق، خال املوسم 
الحايل. ووفًقا لصحيفة »توتو سبورت« اإليطالية، 

فإن الاعب�ني يف غرفة مابس إن�رت ميان، اتحدوا 
لتخط�ي املباراتني املقبلتني بنجاح، أمام آينرتاخت 
فرانك�ورت بال�دوري األوروبي، ومي�ان بالدوري 

اإليطايل.
ويه�دف النرياتزوري خ�ال املباراتني املقبلتني، إىل 
إثب�ات أن إي�كاردي ب�ات ال أهمية ل�ه داخل قلعة 

جوزيبي مياتزا.
وأش�ارت صحيف�ة »الجازيتا ديلو س�بورت«، أن 
لوتش�يانو س�باليتي املدي�ر الفني إلن�رت، والعبي 
الفريق، طلبوا من إيكاردي توضيح أسباب ابتعاده 
عن املشاركة يف املباريات، عقب واقعة تجريده من 

حمل شارة القيادة.

العبو إنرت يقررون الرد عىل خيانة إيكاردي

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أك�دت تقارير صحفي�ة أن عودة الفرن�يس زين الدين 
زي�دان لتدريب ريال مدريد خلف�ا للمدرب األرجنتيني 
س�انتياغو س�والري -رغم اس�تمرار األس�باب التي 
دعت�ه إىل االس�تقالة يف الصيف امل�ايض- جاءت بعد 
إقناع�ه بتوف�ري ميزاني�ة ضخمة تق�رتب من نصف 
مليار دوالر، لدعم الفريق املتخم بكبار السن بنجوم 

جدد يجددون شباب امللكي.
وذك�رت صحيفة إندبندن�ت الريطاني�ة أن رئيس 
نادي »ريال مدريد« فلورنتينو برييز وعد زين الدين 

زيدان بإجراء تجديد ش�امل ومكل�ف للفريق املريض إلقناع 
األسطورة الفرنسية بالعودة إىل برنابيو.

ووضع امللكي نجمي »باريس سان جريمان« نيمار وكيليان 
مبابي ع�ىل رأس النجوم املس�تهدفني، باإلضافة إىل كل من 
نج�م توتنه�ام كريس�تيان إريكس�ن، ونجم تش�ليس إيدن 

هازارد بهدف إعادة بناء الفريق.
وقالت الصحيفة إن برييز رصد ما يقارب نصف مليار دوالر 
إلتم�ام الصفق�ات، ووضع خط�ة لتحصيل املبل�غ الضخم 
من حصيلة بيع غاريث بيل ول�وكا مودريتش وغريهما من 
الاعب�ني الذين س�يتم االس�تغناء عنهم وعرضه�م للبيع يف 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.

ريال مدريد خيصص نصف مليار دوالر لزيدان 
ويعرض أبرز نجومه للبيع

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أك�د الرئي�س الس�ابق لاتحاد ال�دويل يف ك�رة القدم 
“فيف�ا”، الس�ويرسي جوزي�ف بات�ر، أن منح قطر 
تنظيم مونديال 2022 تم بعد تدخل من جانب الرئيس 
الفرنيس األسبق نيكوال ساركوزي لدى مواطنه ميشال 

باتيني، الرئيس السابق لاتحاد األوروبي.
وق�ال باتر غداة الكش�ف عن اتف�اق رسي بني “فيفا” 

وتلفزيون الجزيرة القطري: “ال أفهم ما الهدف من فتح 
ملف من ملفات الفس�اد املف�رتض والذي تم إغاقه مع 

نرش تقرير غارسيا”.
وتابع باتر املوقوف من قبل “فيفا” بس�بب عملية دفع 
مشبوهة لباتيني: “يف أي حال، تم انتخاب قطر لتنظيم 
موندي�ال 2022 بع�د تدخل س�يايس من جان�ب رئيس 
الجمهوري�ة نيكوال س�اركوزي الذي طلب من ميش�ال 

باتيني بأن يصوت مع املقربني منه لصالح قطر”.

بالتر يفجر مفاجأة بشأن استضافة قطر 
ملونديال 2022
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

داعش صناعة البيت االبيض ظاهرة التعايل سلوك منحرف
محمد حسن الساعدي ماجد عبد الغفار الحسناوي

أصبح من املس�لمات واملشهور يف سلوكيات السياسة 
االمريكية انها التظه�ر مواقفها الحقيقية وخططها 
االسرتاتيجية يف التعامل مع بلدان العالم ، ولعل املخفي 
من هذه املواقف ما هو اعمق وأكرب من مجرد التدخل 
بش�ؤون هذه الدولة او تل�ك ، بل هو عبارة عن جيش 
متحرك يجوب العالم ، ويحقق الغايات واألهداف التي 
ترس�ها الدوائر املغلقة يف البيت االبيض ، ولعل داعش 
احد هذه االدوات التي اس�تطاعت من تغيري املعادالت 
يف الرشق االوسط ، ولكنها سقطت يف مستنقع العراق 
وس�وريا ، لتوق�ض امريكا م�ن غفلتها ان الش�عوب 
الحرة اليمكنها ان تخضع ألهواء او مزاجيات مراهقي 

السياسة ، وهواة رعاة البقر ) الكابوي ( .
االن ومع اقرتاب الواليات املتحدة وحلفائها يف املنطقة 
القض�اء نهائياً ع�ى داعش يف آخ�ر معاقلها يف رشق 
الفرات بس�وريا يأتي الس�ؤال املهم :عن هوية العدو 
الجديد الذي س�تطرحه واش�نطن كالع�ب يف املنطقة 
، كم�ا يبدو ان الدوائر الغربية منش�غلة تماماً بحفظ 
ام�ن املنطق�ة وحماي�ة مصالح الش�عوب وحياتهم ، 
لهذا تسعى بشتى الطرق من تسخري كافة االمكانيات 
والرتسانة العسكرية من أجل حماية الشعوب العربية 

واملسلمة ؟!!
االمر ليس بهذه الصورة التي يحاول الغرب تصويرها 
للح�كام الع�رب ، والذي�ن تع�ودوا ع�ى حي�اة النوم 
الهنيئ�ة بوجود القواعد العس�كرية يجنب كراس�يهم 
، ب�ل ان الصورة الحقيقية تظهر من خالل الس�يطرة 
الكامل�ة عى مقدرات الش�عوب ، والتحكم بمصريهم 
بذريعة حمايتهم كذباً وزوراً ، وأن ما تعطيه الواليات 
املتح�دة بيدها اليمن�ي تأخذه الي�رى ، لذلك فهناك 
عدة أطراف مرش�حة لكي تكون قائمة العداء وأهمها 
إي�ران والتي بدأت واش�نطن بتضيي�ق الخناق عليها ، 
ومحاول�ة كر التحالفات بينها وبني س�وريا وحزب 
الل�ه يف لبنان ، اىل جانب تقوي�ض حركته يف املنطقة ، 
وإعاقة أي نفوذ له هنا او هناك ، وأولها إلغاء االتفاق 
النووي مع الواليات املتحدة ، االمر الذي يفيض اىل فتح 
الب�اب عى مرصاعيه لعدة احتم�االت اهمها املواجهة 
يف الرشق االوس�ط ،  كما أن ترك داعش عى األرض يف 
سوريا والعراق س�يجعل التصادم مبارشا مع مقاتيل 
حزب الله اللبناني من جهة والحشد الشعبي يف العراق 
م�ن جهة أخ�رى إلنهاكهما وأش�غالهما بهدف تأمني 
تموضع إرسائيل يف املنطقة أكثر ورس�م خطة تحفظ 
مصالح اس�رتاتيجية ألمري�كا وحلفائه�ا الغربيني يف 
الرشق األوس�ط ، ومن جانبه البيت االبيض يعلم جيداً 
َمن ُيسّهل دخول املقاتلني إىل العراق وسوريا، ويعرف 
الذي يزّود ساحات القتال بالسالح، لكنه يغض الطرف 
، كم�ا ان وس�ائل أعالم مطلعة رص�دت حاالت تقديم 
السالح واملال ليست بقليلة من قبل السلطات الرتكية 
لجماع�ات تكفريي�ة وداعش خاصة، نظ�را لحدودها 

الواسعة مع العراق وسوريا .
التحال�ف ال�ذي تق�وده أمري�كا ضد »داع�ش« كذبة 
سياس�ية كب�رية يعلمه�ا الق�ايص والدان�ي، والدول 
املش�اركة تدرك هذا جي�داً. لذلك، فإن داع�ش باٍق ما 
بق�ي هذا التحال�ف الذي تق�وده أمريكا الت�ي تّدعي 
الح�رب ع�ى اإلرهاب وه�ي تمنعه�ا، وال ش�ك يف أن 
تح�ركات »داع�ش« يف العراق ل�م تعد لغزاً. والحش�د 
الشعبي الذي يضم مئات اآلالف من الشباب وأكثر من 
42 م�ن الرايا القتالية املهمة ، قادر عى لجم داعش 
وس�حقه، ولك�ن يف العراق َمْن ال يري�د ذلك اآلن، أو لم 
ي�ؤذن له بعد وواش�نطن تحاول اعادة تك�رار تجربة 
»طالبان« التكفريية يف منطقة الرشق األوسط، وُتَطّبق 
قاعدة ” نرتكهم يتقاتل�وا ونحن ننظر وبعدها نقرر” 
كم�ا أن التنظيمات اإلرهابية تب�دَّل حالها اليوم. ومن 
املؤك�د أنها صارت وس�ائل لتنفيذ مش�اريع أمريكية 

وإرسائيلية يف املنطقة .

إن اس�باب ومظاه�ر ونتائ�ج ه�ذا امليل ال�ذي يحل 
الع�����الق�ة  موض�ع  البريوقراطي�ة  العالق�ة 
الديمقراطي�ة يف التعامل مع الجماه�ري وهذا الخلل 
يش�وه العالق�ة ب�ني الناخ�ب واملنتخب وه�ذا يربز 
واضح�اً عن�د تس�لم املس�ؤولية وتربز هذه بش�كل 
ملموس خالل مرحلة الف�������وز وتسلم السلطة 
الت�ي تحم�ل من املغري�ات واالمراض مم�ا يؤدي اىل 
تش�ويه الديمقراطية بني الجماهري فإن الغطرس�ة 
للقواع�د  للتنك�ر  التعام�ل يقوده�م  والعجرف�ة يف 
االخالقي�ة فالعق�د املقدس بني الناخ�ب واملنتخب ال 
يقب�ل االنفصام فإن مس�ألة االبتع�اد عن الجماهري 
او االس�تع���������الء عليه�ا ال�ذي يلج�أ البعض 
اليها يعط�ي برهان عى قصور الذهنية السياس�ية 
ويكش�ف جهال لخصائص العم�ل ورشوط االنتماء 
الوطن�ي وأن االس�تعالء ام�ر خطري ويحم�ل نتائج 
س�لبية ويخلق فجوة بني املس�ؤول والجماهري مما 
يقت�ل روح االندف�اع واملش�اركة الطوعي�ة ان تأييد 
الش�عب يت����������م وي�زداد من خالل مجموعة 
من املواصفات املتداخلة ومنها العالقة الديمقراطية 
يف التعام�ل وتأييد الجماهري هو العملة الصعبة التي 
تقدم الكش�ف الحقيقي عن الرصيد الشعبي للنظام 
الس�يايس والتع����������ايل يش�كل مادة ناجحة 
الس�تغالل العنارص والقوى املعادية التي تستثمر يف 
التآمر ومحاوالت التش�ويه التي تق�وم ضد العملية 
السياس�ية والحرص ع�ى تمك���������ني الرقابة 
الش�عبية وترسيخ روح الثقة فاإلس�اءة اىل مشاعر 
الجماه�ري يرتكب قص�وراً يف العالق�ة الديمقراطية 
يل�زم نب�ذ كل اش�كال التس�لط والتعايل ع�ى الناس 
والنظ�رة الفوقي�ة ال يمك�ن ان تح��������ص�د يف 
الواقع غري االحتق�������ار واالشمئزاز الجماهريي، 
م�ن ينظر وه�و عى قمة جب�ل يرى الن�اس صغاراً 
وبنفس املس�افة التي تبعده ع�ن الجماهري تقودها 
ل�������رؤيت�ه ب�ذات الحج�م الصغ�ري وه�ذا يدل 
ع�ى ضع�ف الش�خصية وع�دم الق�درة لالحتفاظ 
بت�����وازنها وكذلك خلل يف التكوين الرتبوي يؤدي 
اىل االنفص�ام وتميي������زه عن الجماهري والتعايل 

مرفوض ومخالف اىل الديمقراطية.

فقدان الوزن »يشفي« من مرض مزمن
وجدت دراسة طويلة األمد أن ثلث املرىض 
الذي�ن اتبع�وا حمي�ة غذائي�ة منخفضة 
الس�عرات الحرارية لفقدان كميات كبرية 
م�ن ال�وزن، تمكن�وا م�ن عك�س مرض 
الس�كري م�ن الن�وع الثاني. وم�ع تزايد 
أع�داد املصاب�ني بداء الس�كري من النوع 
الثاني بس�بب وب�اء البدانة ال�ذي يجتاح 
العال�م، وجد الباحث�ون أن هن�اك عالقة 
عكسية بني املرضني، حيث كشفت نتائج 
الدراس�ة الحديثة أن فقدان الوزن س�اعد 
مرىض الس�كري عى »الشفاء« والحفاظ 

ع�ى حالة االس�تقرار ه�ذه ملدة عام�ني، إال أن 
هذا ال يستمر طوال الحياة وفقا لفريق البحث. 
وقال الباحث الرئيس يف الدراس�ة، الربوفيس�ور 
روي تايل�ور، م�ن جامع�ة نيوكاس�ل: »نفه�م 
اآلن الطبيع�ة البيولوجية له�ذه الحالة القابلة 

لالنع�كاس، ومع ذل�ك، فإن كل مريض ش�في 
من داء السكري من النوع الثاني، يف حال زيادة 
الوزن م�رة أخرى، ف�إن املرض س�يعود إليه«. 
وأجريت الدراسة التي تحمل عنوان »Direct« يف 
اسكتلندا وتينيس�ايد، عى 300 مشارك مصاب 
بداء الس�كري م�ن النوع الثان�ي، لديهم مؤرش 

كتلة جس�م ما ب�ني 27 و45. وبعد مرور 
الس�نة األوىل م�ن التج�ارب، عكس %46 
ممن حصلوا عى حمية غذائية منخفضة 
الس�عرات الحرارية، مرض الس�كري من 
الن�وع الثان�ي، وتمك�ن 36% منه�م م�ن 
الحف�اظ عى حال�ة »الش�فاء« هذه بعد 
م�رور عام�ني، وارتبط�ت ه�ذه الحال�ة 
ارتباط�ا ش�ديدا بفقدان ال�وزن، حيث أن 
أغلبه�م، 64% مم�ن فق�دوا أكث�ر من 10 
كلغ، ظلوا س�ليمني من املرض بعد عامني 
من الدراسة. وتم تعريف املشاركني الذين 
حصلوا عى »الش�فاء« ع�ى أنهم أولئ�ك الذين 
كان�ت لديهم مس�تويات الس�كر الرتاكمي عى 
املدى الطوي�ل )HbA1c( أقل من 48 ميليمول/

مول )6.5%(، دون الحاجة إىل استخدام أي نوع 
من أدوية مرض السكري من النوع الثاني.

السيارات ذاتية القيادة »عنرصية«!
غالبا ما يتم التسويق للسيارات ذاتية القيادة عى 
أنها مس�تقبل النقل، لكن هذه الوسائل املتطورة 
ق�د تك�ون يف الواق�ع عنرصي�ة، وفق�ا لدراس�ة 
جدي�دة مث�رية للقل�ق. وأج�رى الباحث�ون م�ن 
معهد جورجي�ا للتكنولوجيا أبحاث�ا جدية حول 
مدى ج�ودة الس�يارات ذاتية القي�ادة يف التعرف 

عى أش�خاص من مختلف أل�وان البرشة. وطبق 
الفري�ق مقي�اس »Fitzpatrick scale« )مقياس 
أن�واع الب�رشة(، ع�ى مجموعة من الص�ور التي 
تظهر أشخاصا مختلفني، لتصنيفهم عى أساس 
لون برشتهم. وقام الفريق بتغذية أنظمة كش�ف 
األجسام املس�تخدمة يف الس�يارات ذاتية القيادة 

به�ذه الصور، ملعرف�ة عدد املرات التي تكتش�ف 
فيها األنظمة الن�اس. وأخذ الفريق بعني االعتبار 
الوقت خالل اليوم واإلضاءة وغريها من العوامل، 
وأظه�رت النتائ�ج أن األنظمة كانت يف املتوس�ط 
أقل دقة بنسبة 5% عند اكتشاف األشخاص ذوي 

البرشة السوداء، وهو ما أثار قلق الباحثني.

!»Galaxy S10« أعراض غري واضحة الرتفاع ضغط الدماكتشاف ثغرة خطرية يف
ذك�ر بعض مس�تخدمي هوات�ف »Galaxy S10« أن ماس�ح التعرف 
عى الوجه يف أجهزتهم يعاني من مش�اكل قد تتس�بب يف اخرتاق تلك 

األجهزة.
وأشار املستخدمون إىل أن ماسح الوجه يف تلك الهواتف ال يميز أحيانا 
ب�ني وجه املس�تخدم الحقيقي وصورت�ه املوجودة ع�ى هاتف آخر، 
ويمك�ن التحايل عى عمل�ه بوضع صورة للمس�تخدم أمام الكامريا 

األمامية ليفك قفل شاشة الهاتف.
كما ذكرت املدونة الشهرية، جني وونغ، أنها »استطاعت أن تفك قفل 

هاتف أخيها بعرض وجهها أمام شاشة الهاتف«.
وم�ن جانب آخر، ي�رى الكثريون أن هات�ف »Galaxy S10« من أكثر 
أجهزة »سامس�ونغ« أمان�ا، فباإلضافة لتقنية التع�رف عى الوجه، 
يعتمد عى ماس�ح لبصم�ات األصابع مدمج يف الشاش�ة يعتمد عى 

املوجات فوق الصوتية للتعرف عى البصمة.
كم�ا صنف�ت الكام�ريا األمامية له�ذا الجه�از أيضا من ب�ني أفضل 
الكام�ريات األمامية املطروحة يف الهواتف هذا العام، وشاش�ته كانت 

من أفضل الشاشات املوجودة حاليا.

لم تطلق تسمية »القاتل الصامت« عى ارتفاع ضغط الدم عفويا، بل ألنه 
يف كثري من األحيان يتطور دون أعراض واضحة يشعر بها اإلنسان.

ويح�ذر أخصائيو مستش�فى مايو من أن ارتفاع ضغ�ط الدم يمكن أن 
يحص�ل دون ظهور أع�راض واضحة. ومن هذه األع�راض غري البارزة: 
وخز يف اليدين أو تخدر مؤقت يف األطراف )خاصة اليرى(، شعور باأللم 
خل�ف عظم القص، الش�عور برضبات القلب، نب�ض األوعية الدموية يف 

منطقة الصدغ. هذه األعراض قد تكون إشارة عى ارتفاع ضغط الدم.
ويضيف األخصائيون أنه »تجب مراجعة الطبيب عند الشعور بتشنجات 
عضلية ومشكالت يف الكالم وضبابية الرؤية وصداع شديد من دون سبب 
واض�ح«. ألن إهمال ارتفاع ضغط الدم يس�بب مضاعف�ات عديدة، بما 
فيها تصلب الرشايني وتجلط الدم وتطور قصور القلب والكى واحتشاء 

عضلة القلب والجلطة الدماغية.

درس علماء من كليتي الطب بجامعتي ديوك األمريكية وسنغافورة 
الوطنية تأثري نوم الظهرية يف القدرات املعرفية وصحة املراهقني، يف 

حال عدم كفاية الوقت بسبب متطلبات الدراسة الكثرية.
وأثبتت الدراس�ة أنه يف حالة عدم كفاية الن�وم ليال، فإن النوم ملدة 
خمس س�اعات يف الليل وس�اعة ونص�ف يف النهار، يش�كل نظاما 

مالئما للقدرات املعرفية، أفضل من النوم ملدة 6.5 ساعة يف الليل.
وتفي�د مجلة »Sleep« بأن الباحثني توصلوا إىل هذا االس�تنتاج بعد 
تج�ارب اش�رتك فيها 58 مراهقا أعمارهم 15-19 س�نة، قس�موا 
إىل ث�الث مجموعات وقضوا بضعة أيام تح�ت إرشاف أطباء تابعوا 
نومهم بواس�طة أجهزة تخطيط الن�وم. ونام أفراد املجموعة األوىل 
5 ساعات يف الليل و1.5 ساعة يف النهار، أما أفراد املجموعة الثانية 

فناموا 6.5 ساعة ليال، وأفراد الثالثة ناموا 9 ساعات ليال.
ويق�ول الباحث مايكل تيش: »تميز املش�رتكون الذي�ن ناموا ليال 5 
ساعات ونهارا 1.5 ساعة بذاكرة نشطة ورسعة معالجة املعلومات 
التي يحصلون عليها، وكانوا أقل ش�عورا بالنعاس، وكان مزاجهم 

أفضل، مقارنة باملشرتكني الذين نامو 6.5 ساعة ليال«.
ومع أن تقسيم النوم إىل لييل ونهاري حمل تأثريا إيجابيا يف القدرات 
املعرفي�ة للمراهق��������ني، إال أن األطباء الحظوا أنه يف مثل هذا 
النظام، يرتفع مستوى الغلوكوز يف الدم، ما يزيد من خطر اإلصابة 
بمرض الس�كري. إضافة إىل ه�ذا، كانت الق�������درات املعرفية 
للذين ناموا وف�ق ن��������ظام الجمع بني النوم يف الليل والنهار، 
دون الق�درات املعرفي�ة للمش�رتكني يف التجارب الذين ناموا تس�ع 

ساعات يف الليل.

إجيابيات وسلبيات قيلولة الظهرية

بغداد / املستقبل العراقي
كش�ف وزي�ر الثقاف�ة والس�ياحة واالث�ار 
الدكت�ور عبد االمري الحمدان�ي ، »عن عزمة 
تش�ييد مجموع�ة م�ن النص�ب النصفي�ة 

ملثقفني ومبدعني وشعراء من بينهم الروائي 
الش�هيد عالء مش�ذوب« ، وق�ال الحمداني 
خالل اس�تقباله »رئيس لجنة األرسة واملرأة 
والطف�ل النيابي�ة هيفاء األم�ني ،« ان هذه 

االعمال تاتي يف س�ياق تخلي�د تلك القامات 
الثقافي�ة ، »وتثمين�ا ملنجزاته�م االدبية »، 
مش�ريا اىل »ان�ه تم اختي�ار موقع القش�لة 

مكانا لوضع تلك النصب التذكارية«.

قريبًا »نصب نصفية« يف القشلة ملثقفني ومبدعني وشعراء 
من بينهم الروائي الشهيد »عالء مشذوب«


