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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

 باإلحسان متلك القلوب، بالّسخاء

 تستر العيوب

ص2اليوم.. الربملان يقرأ قانوين املحكمة االحتادية وإلغاء مكاتب املفتشني العموميني

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الطيـران املدنـي يمنـع مـرور طـائـرات )MAX 737( فـي األجـواء العراقيـة

قـريبـا.. رئيـس الـوزراء يتـوجـه إىل الرياض لزيـارة السعوديـة

السيد السيستاين يرصد »التحديات« التي تواجه العراق
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أب�دى املرج�ع الدين�ي االع�ى آي�ة الل�ه 
العظمى الس�يد عيل السيس�تاني، أمس 
االربع�اء، ترحيب�ه بأي خطوة يف س�بيل 
تعزيز عالق�ات العراق بجريانه، فيما اكد 
ان أه�م التحديات الت�ي يواجهها العراق 
يف ه�ذه املرحل�ة ه�ي مكافحة الفس�اد 

وحرص السالح بيد الدولة.
وقال مكتب املرجع االعى آية الله العظمى 
السيد عيل السيستاني ، ان املرجع االعى 
أس�تقبل الرئيس االيراني حسن روحاني 
والوف�د املراف�ق له حي�ث »رشح الرئيس 

الضيف لسماحة السيس�تاني جانباً من 
نتائج مباحثاته مع املسؤولني العراقيني 
وما تّم التوصل اليه معهم يف اطار تطوير 
عالق�ات الصداق�ة وحس�ن الج�وار بني 
البلدين«. وأشار إىل أّن السيد السيستاني 
»أب�دى ترحيب�ه ب�أي خط�وة يف س�بيل 
تعزي�ز عالق�ات الع�راق بجريان�ه وفقاً 
ملصال�ح الطرف�ني وعى اس�اس احرتام 
س�يادة الدول وعدم التدخل يف ش�ؤونها 
الداخلي�ة«. وأش�ار الس�يد السيس�تاني 
خاضه�ا  الت�ي  املصريي�ة  »الح�رب  إىل 
الش�عب العراقي لدحر العدوان الداعيش 
مذّك�راً بالتضحيات الكب�رية التي قدمها 

العراقي�ون االبط�ال يف االنتصار عى هذا 
التنظي�م االرهاب�ي وإبع�اد خط�ره عن 
املنطقة كلها ومنوهاً ب�دور االصدقاء يف 

تحقيق ذلك«. 
كم�ا تط�رق الس�يد السيس�تاني، خالل 
أه�م  »إىل  روحان�ي،  م�ع  اجتماع�ه 
التحدي�ات التي يواجهه�ا العراق يف هذه 
املرحلة وهي مكافحة الفس�اد وتحسني 
الخدم�ات العام�ة وح�رص الس�الح بيد 
الدولة واجهزتها االمنية«، مبدياً »أمله أن 
تحقق الحكومة العراقي�ة تقدماً مقبوالً 

يف هذه املجاالت«. 
التفاصيل ص2

جنايات الكرخ حتكم 
باإلعدام ملدانني اشرتكا بحــادث 

خطف السفري املرصي السابق

رئيس جملس القضاء االعىل
 يبحث مع فريق حتقيق دويل مجع 

األدلة يف جرائم »داعش«

انخفاض صادرات العراق 
من النفط لشهر شباط بمقدار »0.11« باملئة 

عن الشهر الذي سبقه
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عصيان مدين يف السودان.. واألمن يتهم أحزابًا بالسعى إلراقة الدماء
      بغداد / المستقبل العراقي

إغالق�ا  األربع�اء،  أم�س  الخرط�وم،  ش�هدت 
لألسواق واملحال التجارية، فيما خلت الشوارع 
الت�ي اعت�ادت أن تك�ون مزدحمة م�ن املارة، 
وذلك تنفي�ذا لدعوات بالعصي�ان املدني ضمن 
احتجاج�ات ش�عبية مطالبة برحي�ل الرئيس 
الس�وداني عمر البش�ري. ونرش ح�زب املؤتمر 
املع�ارض مقط�ع فيدي�و يظه�ر  الس�وداني 
منطقة السوق العربي، أكثر األسواق اكتظاظا 
باملتسوقني يف الخرطوم، وقد شهد إغالق العديد 

م�ن املحالت التجاري�ة. ودعا تجم�ع املهنيني، 
الذي يقود الحراك الشعبي يف السودان والقوى 
املوقعة عى إعالن الحرية والتغيري، إىل عصيان 
مدن�ي مل�دة ي�وم واح�د، يش�مل اإلرضاب عن 
الدراس�ة وعن العمل للتجار والعمال وموظفي 
القطاع العام والخ�اص، والتوقف عن دفع كل 
أنواع الرس�وم والرضائب. وأعلن�ت الكثري من 
الرشكات عرب صفحاتها ع�ى مواقع التواصل 
أنها ستش�ارك يف الحركة االحتجاجية. بدوره، 
اتهم جهاز األمن واملخابرات الس�وداني أحزابا 
سياسية لم يس�مها، بالس�عي لخلق الفوىض 

وإراق�ة الدم�اء وس�ط املتظاهري�ن. وأوضح 
الجهاز أن تلك األحزاب »تتواطأ مع الخاليا التى 
ضبطت وهى تهرب األسلحة إىل داخل العاصمة 
الخرط�وم«، مش�ريا إىل أن هدفه�م »تش�ويه 
صورة األجه�زة األمنية بعد أن وصلت األحزاب 
إىل قناعة بأن االحتجاجات لن تس�تطيع تغيري 
نظام الحكم القائم بالب�الد«. وقال نائب مدير 
جهاز املخابرات الس�ودانية جالل الدين الشيخ 
الطي�ب، يف ترصيحات إعالمي�ة: »هذه الخاليا 
لديها أذرع داخل وخ�ارج البالد تمدها بالدعم 

املايل«.

حمافظ بغداد يبحث مع وفد جمموعة الرشكات الصينية 
آلية تنفيذ املشاريع اخلدمية يف العاصمة

وزير النقل يصادق عىل منح موظفي السكك خمصصات 
3اخلطورة بنسبة »٢0« باملئة من الراتب األسمي 3

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  االنتخاب�ات،  مفوضي�ة  كش�فت 
االربع�اء، ع�ن تقديمه�ا طلب�ا إىل رئيس 
ال�وزراء ع�ادل عبد املهدي إلج�راء تعديل 
عى قانون انتخابات مجالس املحافظات، 
بالتش�اور مع اللجنة القانونية، يف موعد 
أقص�اه األول م�ن نيس�ان املقب�ل. وقال 
عضو املفوضية رياض البدران يف ترصيح 
صحف�ي إن ”املفوضي�ة ال يمكنها إجراء 
اإلنتخابات بموعدها املحدد يف 16/ ترشين 
الثان�ي، يف حال عدم تعدي�ل القانون قبل 

نهاية الش�هر الجاري”.  وأضاف البدران 
أن” قان�ون مجال�س املحافظ�ات القديم 
في�ه الكثريم�ن االش�كاليات مم�ا يعوق 
إجراء اإلنتخابات، منها أن القانون القديم 
يدمج انتخابات مجال�س املحافظات مع 
مجال�س األقضي�ة والنواح�ي، وهذا بحد 
ذاته إش�كالية كبرية، بس�بب عدم وجود 
حرصس�كاني دقيق لألقضية والنواحي، 
خاصة وأن وزارة التجارة االتحادية زودت 
املفوضية بالبيانات الخاصة بعدد س�كان 
املحافظات وليس�ت االقضية والنواحي”. 
وأض�اف أن “40 قضاء يف الع�راق ما زال 

متداخالً، وهذة إش�كالية”، مش�رياً إىل أن 
”االنتخاب�ات املقبلة إذا ما تم حس�م آلية 
الف�رز اليدوي فان املفوضية  تحتاج إىل 6 
أشهر عى األقل إلجراء االنتخابات “. وقال 
الب�دران، إن “املفوضي�ة بحاج�ة إىل أكثر 
من 200 ملياردينار لالس�تكمال مرشوع 
الناخب�ني  البايوم�رتي وتحدي�ث س�جل 
البطاق�ات  وتوزي�ع  إص�دار  وم�رشوع 
املحدثة بايومرتياً، وتوفري رواتب العاملني 
إىل مس�تلزمات  باالضاف�ة  املفوضي�ة  يف 

إجراء االنتخابات”.
التفاصيل ص2

مفوضية االنتخابات: نحتاج )٢00( ملياردينار الستكامل 
»البايومرتي« وحتديث سجل الناخبني

رئيس جملـس البصـرة
 حيذر من تكدس البضائع 

فـي الـمـوانـئ
ص3
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وزارة االعامر وجمالس املحافظات بصدد تشكيل جلان توزيع األرايض عىل املواطنني
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن مجل�س محافظ�ة بغ�داد, أم�س االربع�اء، أن وزارة االعم�ار ومجالس 
املحافظات سيشكالن لجان لتوزيع االرايض وفق الضوابط التي حددها مجلس 
الوزراء. وقال عضو املجلس سعد املطلبي يف ترصيح صحفي إن »اغلب االرايض 
التي س�يتم توزيعها بني املواطنني ستكون ضمن حدود امانة بغداد بعد ان يتم 
اس�تمالك ع�دد من االرايض من قبل اش�خاص ومؤسس�ات وق�د خول مجلس 
الوزراء وزارة االس�كان واالعمار باستمالك االرايض وتعويض اصحاب االرايض 
املس�تملكة«. واض�اف املطلبي، أن “ال�وزارة خولت بتغيري جن�س االرايض من 
زراعية اىل س�كنية لغرض توفري عدد ممكن م�ن قطع االرايض خاصة االرايض 
الزراعي�ة التي تقع ضم�ن حدود االمان�ة«. واوضح أن »آلي�ات توزيع االرايض 
وتقس�يم الفئات تت�م من خالل لجان مش�ركة بني وزارة االس�كان ومجالس 

املحافظات واملحافظني وفق ما حدده مجلس الوزراء من ضوابط«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أب�دى املرج�ع الدين�ي االعىل آي�ة الله 
العظمى السيد عيل السيستاني، أمس 
االربعاء، ترحيبه بأي خطوة يف س�بيل 
تعزيز عالقات الع�راق بجريانه، فيما 
اك�د ان أهم التحديات الت�ي يواجهها 
الع�راق يف هذه املرحل�ة هي مكافحة 

الفساد وحرص السالح بيد الدولة.
وق�ال مكت�ب املرج�ع االعىل آي�ة الله 
العظم�ى الس�يد ع�يل السيس�تاني ، 
ان املرج�ع االع�ىل أس�تقبل الرئي�س 
االيراني حسن روحاني والوفد املرافق 
الضي�ف  الرئي�س  »رشح  حي�ث  ل�ه 
لسماحة السيستاني جانباً من نتائج 
مباحثاته مع املسؤولني العراقيني وما 
ت�ّم التوصل اليه معهم يف اطار تطوير 
الج�وار  وحس�ن  الصداق�ة  عالق�ات 
ب�ني البلدي�ن«. وأش�ار إىل أّن الس�يد 
السيستاني »أبدى ترحيبه بأي خطوة 
يف سبيل تعزيز عالقات العراق بجريانه 
وفق�اً ملصالح الطرفني وعىل اس�اس 
احرام س�يادة ال�دول وع�دم التدخل 
يف ش�ؤونها الداخلية«. وأش�ار السيد 
املصريي�ة  »الح�رب  إىل  السيس�تاني 
التي خاضه�ا الش�عب العراقي لدحر 

العدوان الداعيش مذّك�راً بالتضحيات 
الكبرية التي قدمها العراقيون االبطال 
يف االنتصار عىل هذا التنظيم االرهابي 
وإبع�اد خط�ره ع�ن املنطق�ة كله�ا 
ومنوه�اً ب�دور االصدق�اء يف تحقي�ق 
ذلك«. كما تطرق الس�يد السيستاني، 
خالل اجتماعه مع روحاني، »إىل أهم 
التحدي�ات الت�ي يواجهه�ا الع�راق يف 
ه�ذه املرحلة وهي مكافحة الفس�اد 
وتحس�ني الخدم�ات العام�ة وحرص 
السالح بيد الدولة واجهزتها االمنية«، 
الحكوم�ة  تحق�ق  أن  »أمل�ه  مبدي�اً 
ه�ذه  يف  مقب�والً  تقدم�اً  العراقي�ة 
املج�االت«. وأضاف مكتب س�ماحته 
أن الس�يد السيس�تاني قد »شدد عىل 
رضورة أن تتسم السياسات االقليمية 
والدولي�ة يف هذه املنطقة الحساس�ة 
بالت�وازن واالعتدال لتجنب ش�عوبها 
واالرضار«.ويف  امل�آيس  م�ن  مزي�داً 
الي�وم االخري من زيارته الرس�مية إىل 
العراق، حل روحاني يف النجف والتقى 
إضاف�ة إىل الس�يد السيس�تاني م�ع 
املراجع الشيعية الثالثة الكبار آية الله 
العظمى الس�يد محمد سعيد الحكيم 
وآي�ة الل�ه العظم�ى الش�يخ محم�د 
اس�حاق الفي�اض وآية الل�ه العظمى 

الشيخ بش�ريالنجفي، كما قام بزيارة 
إىل مرقد االمام عيل بن ابي طالب عليه 
الس�الم وغادر بعدها عائ�داً إىل بالده 

عرب مطار النجف الدويل ».
وقد وصف رئيس لجنة األمن والسياسة 
الخارجية يف الربملان االيراني حش�مت 
الل�ه فالح�ت بيش�ة لق�اء روحان�ي 
باملرج�ع السيس�تاني ب�«الفري�د من 
نوعه«. وقال بيشة يف ترصيح صحايف 
نقلته وس�ائل اع�الم ايرانية ان »لقاء 
الرئيس روحان�ي باملرجع االعىل فريد 
من نوع�ه ويمكن أن يؤث�ر كثرياً عىل 
العالق�ات بني البلدين«، مش�ريا إىل أّن 
»اإلمام السيس�تاني ل�ه دور رئيس يف 

التطورات السياسية داخل العراق«.
وكان الرئي�س االيراني ق�د بدأ االثنني 
خالله�ا  اج�رى  الع�راق  إىل  زي�ارة 
محادثات مع كبار املسؤولني العراقيني 
تمخضت ع�ن التوقيع عىل العديد من 
االتفاقي�ات ومذك�رات التفاهم وعىل 
الغ�اء رس�وم تأش�ريات الدخ�ول إىل 
البلدي�ن وجعله�ا مجانية، كما س�لم 
العراق اليران خالل الزيارة مبلغ 200 
ملي�ون دوالر ه�ي القس�ط االول من 
ديونها عليه البالغ�ة 4 مليارات دوالر 

عن تزويده بالغاز والكهرباء. 
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السيد السيستاين يرصد »التحديات« التي تواجه العراق

مفوضية االنتخابات: نحتاج )200( ملياردينار الستكامل »البايومرتي« وحتديث سجل الناخبني
        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت مفوضية االنتخابات، أمس االربعاء، 
عن تقديمها طلبا إىل رئيس الوزراء عادل عبد 
امله�دي إلج�راء تعديل عىل قان�ون انتخابات 
مجالس املحافظات، بالتش�اور م�ع اللجنة 

القانونية، يف موعد أقصاه األول من نيس�ان 
املقبل. وقال عض�و املفوضية رياض البدران 
يف ترصيح صحف�ي إن ”املفوضية ال يمكنها 
إج�راء اإلنتخاب�ات بموعدها املح�دد يف 16/ 
ترشي�ن الثاني، يف حال ع�دم تعديل القانون 
قبل نهاية الشهر الجاري”.  وأضاف البدران 

أن” قان�ون مجالس املحافظ�ات القديم فيه 
الكثريم�ن االش�كاليات مم�ا يع�وق إج�راء 
اإلنتخاب�ات، منها أن القان�ون القديم يدمج 
انتخاب�ات مجالس املحافظ�ات مع مجالس 
األقضية والنواحي، وهذا بحد ذاته إش�كالية 
كبرية، بسبب عدم وجود حرصسكاني دقيق 

لألقضية والنواحي، خاصة وأن وزارة التجارة 
االتحادية زودت املفوضية بالبيانات الخاصة 
بعدد س�كان املحافظ�ات وليس�ت االقضية 
والنواحي”. وأضاف أن “40 قضاء يف العراق 
ما زال متداخالً، وهذة إش�كالية”، مشرياً إىل 
أن ”االنتخاب�ات املقبلة إذا ما تم حس�م آلية 

الف�رز اليدوي ف�ان املفوضية  تحت�اج إىل 6 
أشهر عىل األقل إلجراء االنتخابات “.

وق�ال البدران، إن “املفوضية بحاجة إىل أكثر 
م�ن 200 ملياردين�ار لالس�تكمال م�رشوع 
البايومري وتحديث سجل الناخبني ومرشوع 
إصدار وتوزي�ع البطاقات املحدثة بايومرياً، 

وتوفري رواتب العاملني يف املفوضية باالضافة 
إىل مستلزمات إجراء االنتخابات”.

وأوض�ح أن “انتخابات مجال�س املحافظات 
املقبل�ة ستش�مل املحافظ�ات غرياملنتظم�ة 
إقلي�م  محافظ�ات  تش�مل  وال  بإقلي�م 

كردستان”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد الس�فري العراقي لدى الس�عودية 
قحط�ان ط�ه خل�ف الجناب�ي، أمس 
األربع�اء، ق�رب موع�د زي�ارة رئيس 
ال�وزراء ع�ادل عبد امله�دي للمملكة، 
مبين�اً أن منف�ذ عرع�ر ب�ني البلدي�ن 
س�ُيفتتح خ�الل ه�ذا الع�ام. وق�ال 
صحيف�ة  م�ع  حدي�ث  يف  الجناب�ي، 

»يتوق�ع  إن  الس�عودية،  »الري�اض« 
زيادة الزي�ارات بني املس�ؤولني وعىل 
أع�ىل املناص�ب يف البلدي�ن ألهميته�ا 
يف تعزي�ز العالق�ات وتقويته�ا، ومن 
املؤمل أن يقوم رئيس الوزراء العراقي 
بزي�ارة  عبدامله�دي  ع�ادل  الدكت�ور 
السعودية قريبا«. وأضاف ان »املجلس 
التنسيقي أحد األركان املهمة يف تطوير 
واجتماع�ات  البلدي�ن  ب�ني  العالق�ة 

املجل�س س�تكون هذا الع�ام يف بغداد 
بتاري�خ 3-4 أبريل املقبل وس�يرأس 
التج�ارة  وزي�ر  الس�عودي  الجان�ب 
ماج�د القصب�ي، والجان�ب العراق�ي 
سيكون برئاس�ة نائب رئيس الوزراء 
مع�ايل وزير النف�ط ثام�ر الغضبان، 
وهنالك رغبة بأن يرقى هذا املجلس«، 
مبين�اً أن »وزي�ر التجارة س�يكون يف 
بغ�داد منتصف هذا الش�هر ملناقش�ة 

أجندة اجتماعات املجلس التنس�يقي 
واالتف�اق عىل كث�ري من األم�ور التي 
سيتم إقرارها يف االجتماعات املقبلة«. 
املتوقع�ة  »الخط�وات  ان  إىل  ولف�ت 
لتعزيز أوارص القرب واملشاركة توقيع 
عدد من مذكرات التفاهم عىل هامش 
اجتماعات املجلس التنسيقي املقبلة، 
من خ�الل ه�ذه املذك�رات، وس�يتم 
التع�اون بتب�ادل الزي�ارات والخربات 

التجاري�ة  املع�ارض  يف  واملش�اركات 
والتعليمي�ة«.  والثقافي�ة  والفني�ة 
وأك�د ان »منف�ذ منف�ذ عرعر س�يتم 
افتتاحه هذا العام، والذي صمم لعبور 
الشاحنات وتوس�يع التبادل التجاري 
وه�و مصم�م لعب�ور 150 ش�احنة 
بالعراق  الس�عودية  بالس�اعة، تربط 
وب�دول أخرى، وس�يكون ه�ذا املنفذ 

رشيانا رئيسا يف تطوير العالقة«.

قريبًا.. رئيس الوزراء يتوجه إىل الرياض لزيارة السعودية

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئي�س مجل�س القض�اء األعىل 
الق�ايض فائ�ق زي�دان نائب األم�ني العام 
 واملستش�ار الخاص رئيس فريق التحقيق 

الدويل يف جرائم داعش كريم أحمد خان . 
وذك�ر بيان ص�ادر ع�ن املرك�ز اإلعالمي 

ملجل�س القض�اء األعىل تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، أن »القايض فائق 
زي�دان اس�تقبل الس�يد كري�م احمد خان 
 رئي�س فري�ق التحقي�ق ال�دويل يف جرائم 
داعش«.وب�ني أن »الجانب�ني بحث�ا جهود 
فري�ق التحقيق الدويل يف جم�ع األدلة ضد 

داعش  االرهابي .

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تبعد النائب ع�ن حزب الفضيلة االس�المي 
حس�ني العقابي, أمس االربعاء, وجود تس�وية 
قريبة لحل ازمة اكم�ال الكابينة الوزارية وذلك 
لوج�ود ح�وارات ثنائي�ة بني اطراف سياس�ية 
ل�م يتم اطالعن�ا عليها لحد اللحظ�ة, مؤكدا ان 
أي ح�وارات وتفاهم�ات ثنائي�ة او اكثر نرحب 
بها النه�ا ستس�هم يف تقريب وجه�ات النظر.

ونقل�ت وكالة »املعلومة« عن العقابي القول إن 

“الح�وارات الثنائية بني س�ائرون والفتح وبني 
اط�راف التحالف الكردس�تاني وكذل�ك املحور 
بش�أن اختي�ار مرش�حيهم ل�وزارات الداخلية 
والدف�اع والربي�ة والع�دل لم يتم اط�الع باقي 
الكت�ل يف املجلس النيابي عليه�ا لحد اللحظة”. 
واضاف ان “تس�وية اكمال الوزارات س�وف لن 
تتم يف وقت قريب لكونها تحتاج اىل اطالع بقية 
كت�ل التي لديه�ا حق التدقيق للمرش�حني وفق 
املعايري الت�ي تم االتفاق عليها م�ن قبل جميع 
الكتل السياسية عند اختيار رئيس الحكومة” .

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  املدن�ي،  الط�ريان  س�لطة  أعلن�ت 
االربع�اء، إيق�اف من�ح موافق�ات املرور 
لطائرات MAX 737 األجواء العراقية وذلك 
لوجود تقيي�دات فنية ودولية باس�تخدام 

هذا النوع من الطائرات.
وقالت الس�لطة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، انها »قررت إيقاف 
 MAX 737 منح موافقات املرور لطائرات
األج�واء العراقي�ة وذلك لوج�ود تقييدات 
فني�ة ودولي�ة باس�تخدام ه�ذا النوع من 
الطائرات«، مبينة أن »القرار جاء بتوجيه 
م�ن قس�م الس�المة الجوي�ة يف س�لطة 
الطريان املدن�ي العراقي وذل�ك للتأكد من 
االس�تخدام اآلمن لهذا النوع من الطائرات 
للحفاظ عىل اجراءات الس�المة يف األجواء 
العراقي�ة«. وأض�اف الس�لطة، أن »القرار 
يع�د ناف�ذاً اعتبارا م�ن ه�ذا )األربعاء( يف 

لطائ�رات 737  املوافق�ات  ايق�اف من�ح 
MAX الس�تخدام املط�ارات العراقي�ة او 
دخول األجواء العراقية وحتى إش�عار اخر 

لهذا النوع من الطائرات«.
يش�ار اىل انه ع�ىل الرغم من إب�داء رشكة 
»بوينغ« األمريكية قناعتها التامة بسالمة 
طائراتها من ط�راز »737 ماكس«، تلغي 
دول أوروبي�ة واح�دة تلو أخ�رى مجالها 
الج�وي أمام هذا النوع من الطائرات، عىل 
خلفي�ة تحطم ثاني طائ�رة من هذا النوع 

خالل أربعة أشهر يف إثيوبيا األحد املايض.
واعلن�ت كل من تركي�ا وأملانيا وأس�راليا 
وفرنس�ا وإيرلندا والنمس�ا ع�ن تعليقها 
تحليق�ات »بوينغ 737 ماكس« يف مجالها 
الجوي عىل خلفية كارثة الطائرة اإلثيوبية، 
وذلك بعد أن اتُّخذت قرارات مماثلة من قبل 
كل من ماليزيا وعم�ان واملغرب ومنغوليا 
وسنغافورة والصني وإندونيسيا وإثيوبيا 

نفسها.

الطريان املدين يمنع مرور طائرات )MAX 737( يف األجواء العراقية

رئيس جملس القضاء االعىل يبحث مع فريق حتقيق دويل مجع األدلة يف جرائم »داعش«

نائب عن الفضيلة يستبعد وجود »تسوية قريبة« حلل ازمة الوزارات الشاغرة

        بغداد / المستقبل العراقي

الخمي�س، جلس�ته  الي�وم  الن�واب،  يعق�د مجل�س 
االعتيادي�ة الرابع�ة م�ن الفص�ل الترشيع�ي الثاني، 

فيم�ا خال جدول أعمال الجلس�ة من ملف اس�تكمال 
الكابينة الوزاري�ة. وذكرت الدائ�رة اإلعالمية للربملان 
يف وثيقة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منها، أن 
»الجلس�ة ستش�هد القراءة األوىل ملقرح قانون الغاء 

مكاتب املفتش�ني العموميني، والق�راءة األوىل ملقرح 
قانون تعديل قانون املحكمة االتحادية لسنة 2005«. 
الخمي�س  الدائ�رة اإلعالمي�ة أن »جلس�ة  وأضاف�ت 
ستش�هد أيضا مناقش�ة مرشوع قانون التعديل األول 

لقانون صندوق اس�رداد أموال العراق لس�نة 2012، 
ومناقشة مرشوع قانون جرائم املعلوماتية«. وتابعت 
الدائرة اإلعالمية، أن »جلسة الربملان ستشهد مناقشة 

مرشوع قانون تعديل قانون الرشكات لعام 1997«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة جنايات ذي قار ثالثة احكام 
باإلعدام ش�نقا حتى املوت بح�ق إرهابي عن 

جريمة قتل ثالثة مواطنني بدوافع إرهابية يف 
محافظة االنبار.

وقال املرك�ز االعالمي ملجل�س القضاء األعىل 
يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 

منه، إن »الهيئ������ة االوىل ملحكمة جنايات 
ذي ق�ار نظرت قضية م�دان اقدم عىل خطف 
ثالثة مواطنني ومن ثم قتلهم يف مدينة حديثة 

التابعة ملحافظة األنبار«.

وتاب�ع أن »االح����كام الثالث�ة بح�ق املدان 
ص�درت وفق�ا ألحكام امل�ادة الرابع�ة/1 من 
قان�ون مكاف�������ح�ة االره�اب رق�م 13 

لسنة 2005 .

اليوم.. الربملان يقرأ قانوين املحكمة االحتادية وإلغاء مكاتب املفتشني العموميني

جنايات ذي قار: اإلعدام )3( مرات إلرهايب خطف وقتل مواطنني يف األنبار

القوات األمنية تعثر عىل »مقربة مجاعية« تضم رفات 
)65( موظفًا يف البعاج

        بغداد / المستقبل العراقي

عث�رت الق�وات األمني�ة بمحافظ�ة نين�وى، 
األربع�اء، عىل مق�ربة جماعي�ة ضمت رفات 
65 موظف�ا حكومي�ا أغلبه�م م�ن العاملني 
يف املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات يف 

املحافظة.
ونقل�ت وكالة االنب�اء االملانية ع�ن النقيب يف 
رشط�ة نينوى عيل حس�ن قول�ه إن »القوات 
األمني�ة عث�رت ع�ىل الرف�ات داخ�ل مق�ربة 
جماعي�ة يف قض�اء البع�اج، 120 كم ش�مال 

غرب املوصل«.
وأض�اف حس�ن أن الق�وات األمني�ة قام�ت 
بتس�ليم الرفات بعد التأكد من هويات القتىل 
لدائ�رة الط�ب الع�ديل باملوصل ليت�م التعرف 

عليهم.
وتعثر القوات األمنية العراقية بني فرة واخرى 
ع�ىل مقابر جماعية تض�م رفاتا لعنارص من 
القوات العراقية وموظفي الحكومة واملدنيني 

تمت تصفيتهم من قبل تنظيم داعش.
كم�ا عثرت أيضا عىل جث�ث قتىل من عنارص 

تنظيم داعش قتلوا من قبل التنظيم ذاته.

        البصرة / المستقبل العراقي

يف  الك�رخ  جناي�ات  محكم�ة  أص�درت 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد الك�رخ 
االتحاديةحكمني باإلع�دام ملدانني اثنني عن 
جريم�ة االش�راك بح�ادث خطف الس�فري 
املرصي الس�ابق«.وأوضح بي�ان صادر عن 
املركز اإلعالم�ي ملجلس القضاء األعىل تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، أن »الهيئة 
االوىل يف محكمة جنايات الكرخ نظرت قضية 

مدان�ني اثنني اعرفا بحادثة خطف الس�فري 
امل�رصي الس�ابق يف منطق�ة نف�ق الرشطة 
واقتي�اده اىل منطق�ة العامرية وم�ن ثم اىل 

مدينة الفلوجة«.
وأض�اف البي�ان أن »املحكمة وج�دت األدلة 
واالعراف�ات كافي�ة إلص�دار حك�م االعدام 
شنقا حتى املوت بحقهم«،مبينا أن »األحكام 
جاءت اس�تنادا ألحكام املادة 421/ج/و/د 
من قانون العقوبات رقم 111 لس�نة 1969 

املعدل .

جنايات الكرخ حتكم باإلعدام ملدانني اشرتكا بحادث خطف
 السفري املرصي السابق
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   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن البن�ك املركزي العراق�ي، أمس األربعاء، ع�ن« انضمامه إىل 
مؤسسة التمويل الدولية«.

وذك�ر بي�ان للبن�ك تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، بأن�ه »من أجل 
مواكب�ة التط�ورات الدولي�ة أنضم البنك إىل )ش�بكة االس�تدامة 
التابعة ملؤسس�ة التمويل الدولية(، التي تضم يف عضويتها العديد 
من ال�دول )املتقدمة والنامية(، وذلك حرص�اً عىل تطبيق مبادئ 
االس�تدامة ال�وارد ذكرها يف دلي�ل الحوكمة املؤسس�اتية والبالغ 

عددها )9( مبادئ أساسية«.
وأضاف أن«االنضمام ُيحدد إطار االس�تدامة االلتزام السرتاتيجي 
للمؤسس�ة تجاه التنمية املس�تدامة من خالل تبن�ي معايري أداء 
معنية باالس�تدامة البيئية واالجتماعية، ويح�اول البنك املركزي 
العراق�ي من خالل املب�ادرات املجتمعي�ة التي يتبناه�ا وينفذها 
بص�ورة مبارشة وغ�ري مبارشة أن يحقق هذا اله�دف املنبثق من 

قانونه، وعن طريق مجلس إدارته .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مرصف الرافدي�ن ، إعطاءه األولوية يف فت�ح فروع جديدة 
ل�ه يف الدول املج�اورة ودول الخليج وفق دراس�ة جدوى تدر عىل 

املرصف بفوائد اقتصادية.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي للم�رصف يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي«نس�خة منه، إن »إفتتاح فروع جديدة مرهون بالظروف 
االقتصادية العامة واملشرتكة بني البلدان وان أولوية افتتاح فروع 

جديدة ترتكز عىل دراسة السوق والحاجة والطلب«.
وبني انه »ويف الوقت الحايل ال توجد نية لفتح فروع جديدة يف دول 

الجوار والسيما ان لدى املرصف سبعة فروع خارجية .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت رشكة تس�ويق النف�ط العراقية » 
س�ومو«، ان »الصادرات النفطية لش�هر 
ش�باط س�جلت انخفاضا بمقدار %0.11 
عن الش�هر الذي س�بقه، مبينة ان معدل 
س�عر بي�ع الربميل لش�هر ش�باط بلغت 

60.83 دوالر«.
وقالت الرشكة يف بيان لها ، ان »الصادرات 
النفطية لش�هر شباط س�جلت انخفاضا 
بمقدار 0.11% عن ش�هر كانون الثاني«، 
مبين�ا ان »مع�دل التصدي�ر بل�غ 3.621 
مليون برميل/ ي�وم من املرافئ الجنوبية 
والش�مالية، وهو اكثر بنسبة 3.87 %عما 
تم تصدي�ره خالل نفس الف�رتة من عام 

.»2018
واضاف�ت الرشك�ة ان »معدل س�عر بيع 
الربمي�ل بحس�ب البيانات االولية لش�هر 
ش�باط بلغ�ت 60.83 دوالر بزيادة قدرها 
4.58 دوالر للربمي�ل ع�ن ش�هر كان�ون 
الثاني وهو اعىل من املعدل السعري خالل 
نفس الفرتة من عام 2018 بمقدار 0.77 

دوالر.

   بغداد / المستقبل العراقي

تواصل املديرية العامة للتنمية الصناعية 
إحدى تش�كيالت وزارة الصناعة واملعادن 
إلقام�ة  أرايض  وقط�ع  إج�ازات  من�ح 

مشاريع صناعية جديدة ».
 وقال مدير عام الرشكة سالم سعيد احمد 
يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، إن 
»املديرية منح�ت )30( إجازة وتخصيص 
هوي�ة    )65( ومن�ح  ارض  قطع�ة    )8(
وشهادة  أكمال واحدة لتأسيس املشاريع 
و)3(  دين�ار  ملي�ون   )162( برأس�مال 

عمال«.
واك�د » ح�رص املديري�ة ع�ىل مجري�ات 
العمل داخل املش�اريع الصناعية ومعرفة 
احتياج�ات كل م�رشوع من خ�الل عمل 
الكشوفات الدورية التي تقوم بها اللجان 
الفنية املتخصصة بش�كل مكثف ولكافة 
املش�اريع الصناعية حيث تم كشف )21( 
مرشوع صناعي ».واشار اىل ان »املديرية 
أبدت تعاونها مع الجهات ذات العالقة من 
خ�الل إعداد املخاطبات الرس�مية لغرض 
اإلعفاء من رس�م املهن�ة أو إيصال التيار 
الكهربائي باإلضافة إىل تسهيل اإلجراءات 
القانوني�ة ونقل امللكية ». من جهة اخرى 
افصح س�الم عن دور املديرية يف ارشافها 
عىل املش�اريع الصناعية املتميزة لتش�هد 
مرحلة االرتقاء الكامل باالنتاج وتمحورت 
جهوده�ا ع�ىل تكثي�ف وتطوي�ر معرفة 
اصحاب املش�اريع بحقوقهم وواجباتهم 
لإلس�هام يف ايجاد الحلول لخدمة مختلف 
املش�اريع وتعريفه�م  بكيفي�ة حماي�ة 

منتوجهم.

انخفاض صادرات العراق 
من النفط لشهر شباط بمقدار 

»0.11« باملئة عن الشهر الذي سبقه

التنمية الصناعية 
تواصل منح إجازات 

لتأسيس مشاريع جديدة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغداد عن إنشاء خط لترصيف مياه االمطار بمنطقة 
بوب الشام« .

وافاد بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »مالكات دائرة مجاري 
بغ�داد تعمل ع�ىل تمديد خ�ط لترصيف مي�اه االمط�ار للمحلة 
)316( بمنطقة بوب الش�ام بط�ول )3969( مرتا بقطرين )400 
و315( مل�م و)92( ح�وض تفتي�ش دائري ومس�تطيل لخدمة 

االزقة )19و23و25و27(«.
واضاف ان »مالكات الدائرة تعمل بالجهد الذاتي لخدمة االزقة غري 
املخدومة بخطوط رصف صحي وامطار بمنطقة بوب الشام بعد 
انج�از محطة لترصيف مياه الرصف الصحي واالمطار باملنطقة 
يف اط�ار الحملة الكربى التي اطلقتها امانة بغداد لتحس�ني واقع 

الخدمات فيها .

امانة بغداد تعلن إنشاء »خط 
امطار« بمنطقة بوب الشام

   بغداد / المستقبل العراقي

عقدت اللجنة املكلفة بالنظر يف مطالب املتظاهرين اجتماعا 
جديدا ناقشت فيه عدد من املواضيع املطروحة والتي تتعلق 

بالغبن الوظيفي وقضايا اخرى ترتبط باملخصصات« .
وقالت وزارة التجارة يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، نقال 
عن هيثم الخشايل وكيل الوزارة ورئيس اللجنة ان »االجتماع 
ناقش عددا من االولويات التي تتعلق باملش�اكل التي تواجه 
موظف�ي الوزارة بس�بب ح�االت الغب�ن وتداعي�ات يف عدم 
حصول موظفي ال�وزارة عىل اس�تحقاقاتهم وفق القانون 

». الخش�ايل اش�ار بأن »اللجنة املكونة م�ن الدوائر االدارية 
والرقابي�ة يف ال�وزارة التقت ع�ددا من املوظفني وناقش�ت 
معهم الوثائ�ق التي تتعلق باالس�تحقاقات الوظيفية والية 
تج�اوز ح�االت الغبن من خالل اج�راءات اداري�ة وقانونية 
تتوافق مع القانون واالليات املتبعة يف معالجت هكذا حاالت 
من خالل اس�تحصال موافقة الجهات العليا حسب سلسلة 

املراجع ».
واكد ان »اللجنة درس�ت بش�كل واقعي حاج�ات املوظفني 
الت�ي تحم�ل جنبة قانوني�ة يف حاالت الغب�ن الوظيفي التي 
وقعت عىل املوظفني خالل الس�نوات الس�ابقة مع امكانية 

تداركها من خالل االستمرار باملخاطبات مع مجلس الدولة 
ومجلس الوزراء ووفق للصالحيات املخولة يف قانون املوازنة 
العامة ومتابعة اللجان التي شكلت يف دراسة اغلب القضايا 
املطروح�ة يف ج�دول اعماله�ا ووضع ج�داول زمنية تضع 
يف نظ�ر االعتب�ار ايج�اد املعالج�ات وتوزي�ع الطلبات وفق 

الصالحيات التي خولها القانون« .
وكان وزير التجارة محمد هاش�م العاني قد وجه بتش�كيل 
لجنة عليا للنظر يف طلبات املتظاهرين وايجاد حلول عاجلة 
اس�تنادا للصالحيات فضال عن مخاطب�ة الجهات املختصة 

للنظر يف الطلبات التي تتطلب موافقات خاصة .

    بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت وزارة امل�وارد املائي�ة، توضيحا 
بش�أن االنباء عن حصول كرسات يف سدة 
ابو الفلني، فيما اشارت اىل ان هذه السدة 

ليست نظامية.
وقالت الوزارة يف بيان ورد ل�« املس�تقبل 
ان »بع�ض وس�ائل االع�الم  العراق�ي«، 
تناقل�ت حص�ول ك�رسات يف س�دة اب�و 

الفل�ني الرتابي�ة داخ�ل ه�ور الحويزة«، 
مبينة ان »س�دة ابو الفلني هي عبارة عن 
طري�ق منفذ داخل ه�ور الحوي�زة اثناء 
الحرب العراقية _ االيرانية وليس�ت سدة 

نظامية«.
واضافت ان�ه »نتيجة ورود كميات كبرية 
من املي�اه من الجان�ب اإليراني تزيد عىل 
200 م 3 يف الثاني�ة ل�م يتحم�ل الطري�ق 
املذك�ور ضغ�ط املي�اه«، مش�رية اىل ان 

»ال�وزارة بذلت جهود كب�رية لتدعيم هذا 
الطريق لتأخري اغمار املناطق التي زرعت 
بمحصول الحنطة والشعري تجاوزاً داخل 
الهور لحني فرتة الحص�اد، اال ان كميات 
املي�اه الكب�رية القادمة من اي�ران فاقت 

قدرة السدة الرتابية عىل التصدي لها«.
الت�ي س�تغمر  وتابع�ت ان »املس�احات 
نتيجة كرس طريق ابو الفلني تقدر بحوايل 
15000 دون�م مزروع�ة داخ�ل اله�ور«، 

الفت�ا اىل ان »ال�وزارة كان�ت ق�د اتخذت 
اإلج�راءات بتخفي�ض تدف�ق املي�اه من 
املغذيات الرئيس�ية له�ور الحويزة وهي 
نه�ري املرشح والكح�الء اىل اقل مايمكن 
وفت�ح مرصف الكس�ارة لتخفيف ضغط 
املياه، اال ان كمية املي�اه الكبرية الواردة 
من نهر الكرخة يف الجانب اإليراني حالت 
دون الس�يطرة عىل هذه الط�رق التي لم 

تنفذ أصالً كسداد واقية .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الهيئة العام�ة للكمارك ، ع�ن انجازاتها خالل العام 
امل�ايض ، فيما اكدت ضبط 364 كغم من املخدرات . وذكرت 
الهيئة يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، انه »يف سياق الرد 
عىل بعض املغالطات التي طرحت عرب وس�ائل األعالم خالل 
اليومني املاضيني والتي شككت بعمل الهيئة متناسية الدور 
األس�ايس الذي تلعب�ه اإلدارة الجمركية يف تنفيذ السياس�ة 
املالية وتيس�ري التج�ارة الخارجية ومكافح�ة التهريب عرب 
الحدود«.واضافت أنها »الجهة الوحيدة املس�ؤولة عن تنفيذ 
اإلجراءات الجمركية وأن جميع فعاليات األسترياد والتصدير 

تخض�ع لس�لطتها بموجب قانون الكمارك وهي املس�ؤولة 
عن تطبيق�ه ، وأن دور الجهات الرقابية ال يتعدى عن كونه 
دوراً ثانوياً س�انداً يجب أن تمارسه تلك الجهات يف حدود ما 
رسمته قوانينها بعيداً عن االجتهادات الشخصية«. وتابعت 
أنه�ا »بجهود موظفيها الذين يعملون عىل مدار الس�اعة يف 
أس�وأ الظروف يف ظل عجز الجهات املعنية عن توفري أبسط 
املتطلب�ات األساس�ية للعمل لطاملا كانت س�دا منيعا بوجه 
املتاجري�ن بأمن املواطن وقوته وتمكنت من ضبط )1148( 
دع�وى جمركي�ة خ�الل ع�ام 2018 ش�ملت م�واد غذائية 
وأدوية برشية ومس�تلزمات طبية وأمواالً مهربة فضالً عن 
مساهمتها يف حماية املجتمع من املخدرات واملؤثرات العقلية 

حيث تمكنت من ضبط )364( كغم من املخدرات و) 5545( 
قرص مخدر خالل العام 2018«.واشارت اىل أنها »ويف أطار 
تنفيذ واجباتها أعادت إصدار آالف االرس�اليات الفاش�لة يف 
الفحوصات املختربية فضال عن املواد الغذائية غري الصالحة 
لألس�تهالك البرشي آخرها إعادة أرس�الية ) أدوية برشية ( 
يف مركز جمرك ام قرص الجنوبي صباح اليوم الثالثاء بسبب 
مخالفتها لرشوط األس�ترياد«. واختتمت اننا »حظينا بدعم 
السلطتني الترشيعية والتنفيذية لتنفيذ مشاريعنا املستقبلية 
التي تهدف إىل تبسيط اجراءات تخليص البضائع ومكافحة 
الفساد وتمكني املراكز الجمركية من فرض سلطة القانون 

عىل كافة املنافذ الحدودية اإلتحادية.

التجارة: جلنة النظر بطلبات املتظاهرين تضع اولويات حلل القضايا املطروحة وتبحث الغبن الوظيفي

املوارد املائية تصدر توضيحًا بشأن االنباء عن حصول كرسات يف سدة ابو الفلني

الكامرك تعلن انجازاهتا خالل 2018: ضبط 364 كغم من املخدرات

    بغداد / المستقبل العراقي

افتتح�ت وزارة الرتبي�ة، مرك�زاً جديداً 
ملحو االمية يف مدرس�ة التدريب الخاصة 
بغ�داد  مط�ار  يف  االتحادي�ة  للرشط�ة 
الدويل«.وذك�ر بي�ان للمكت�ب االعالمي 
للوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي« ، ان 
» املديري�ة العامة لرتبية الك�رخ الثانية 
جهزت مركز دبلن ملحو االمية يف مدرسة 
التدريب الخاص�ة للرشطة االتحادية يف 
مطار بغداد الدويل باللوازم واملستلزمات 

تعلي�م  بغي�ة  للدراس�ة،  األساس�ية  
املش�رتكني الق�راءة والكتابة والحصول 
عىل الشهادة األولية« .واضاف أن »املركز 
يضم 84 دارس ، وقد تم تجهيزُه بجميع 
اللوازم واملستلزمات الرتبوية األساسية  
للدراسة أذ تستمر مدة الدراسة فيه نحو 
16 أسبوعا ».يذكر ان الوزارة تسعى من 
خالل اقس�امها ملحو األمي�ة املوزعة يف 
جميع املحافظات اىل ن�رش ثقافة العلم 
واملعرفة بني أوس�اط غري املتعلمني عن 

طريق حملة )نحن نقرأ( .

الرتبية تفتتح مركزًا جديدًا ملحو 
االمية ملنتسبي الرشطة االحتادية

    بغداد / المستقبل العراقي

 قالت رشكة تس�ويق النفط العراقية )س�ومو(، 
اليوم، إن العراق رفع س�عر البيع الرسمى لخام 
الب�رصة الخفي�ف إىل آس�يا يف نيس�ان ، بمقدار 
0.35 دوالر، مقارنة مع الش�هر السابق إىل 0.65 
دوالر، للربميل فوق متوس�ط أس�عار عمان دبي 
املعروضة.وأوضحت سومو يف بيان اطلعت عليه، 
»املس�تقبل العراقي«، أن »سعر بيع خام البرصة 
الثقيل آلس�يا يف الش�هر ذاته تحدد عند متوسط 
أس�عار عمان دبي املعروضة منقوصا منه 2.45 

دوالر للربميل«.أم�ا س�عر البيع الرس�مي لخام 
الب�رصة الخفي�ف إىل أس�واق أمريكا الش�مالية 
والجنوبي�ة ىف م�ارس، فاس�تقر دون تغيري عند 
1.35 دوالر للربميل فوق مؤرش أرجوس للخامات 
عالية الكربيت، يف حني ظل سعر بيع خام كركوك 
للواليات املتحدة دون تغيري عند 0.05 دوالر فوق 
أرجوس.وبالنس�بة ألوروبا، تراجع س�عر البيع 
الرس�مي لخام الب�رصة الخفي�ف يف أبريل 0.55 
دوالر للربميل إىل سعر برنت املؤرخ منقوصا منه 
3.20 دوالر للربميل، بينما نزل سعر خام كركوك 

لذات الشهر إىل 2.50 دوالر دون برنت.

العراق يرفع سعر خام البرصة 
اخلفيف آلسيا

     بغداد / المستقبل العراقي

ص�ادق وزير النقل عب�د الله لعيب�ي، اليوم 
االربعاء، عىل من�ح موظفي الرشكة العامة 
مخصص�ات  العراقي�ة  الحدي�د  للس�كك 

الخطورة وبنس�بة 20% من الراتب األسمي 
.«

 واش�ار لعيب�ي يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، إىل اهمية اس�تمرار 
دع�م موظف�ي ال�وزارة يف املج�االت كافة، 

وال�ذي بدوره س�يصب يف زي�ادة اإلنتاجية 
وتوفري افضل الخدمات للمواطنني ».

 الفتا اىل أن »موظفي قطاع السكك أصابهم 
الحيف سابقا وستعمل الوزارة لتقديم كافة 
سبل الدعم لهم والسعي لتطوير القطاع ».

  ووجه الوزير إدارة الرشكة عىل العمل بمنح 
املوظفني وعوائلهم تذاكر سفر مجانية عىل 
مت�ن قطارات الرشك�ة للتخفيف عن كاهل 
املوظف�ني وتوثيق صلته�م بالرشكة لتكون 

السكك وسيلة النقل األمن واالرخص.

وزير النقل يصادق عىل منح موظفي السكك خمصصات اخلطورة بنسبة »20« باملئة من الراتب األسمي

   بغداد / المستقبل العراقي

أنجز قس�م حماي�ة الصدر التاب�ع لهيئة الحماي�ة االجتماعية يف 
وزارة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة تدقيق معامالت 8600 أرسة 
ضمن وجبتي الش�مول الجديدت�ني ) الثالثة والرابعة( وتم إصدار 

البطاقات الذكية لها ».
وذك�ر مدي�ر القس�م ج�ودت فيص�ل يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، ان »مالكات قس�م الصدر مس�تمرة يف  استقبال األرس 
املعرتض�ة التي ظهرت نتائج التخطيط انها ) فوق مس�توى خط 
الفقر( ليتم تدقيق معامالتهم وإرسالها للجنة العليا لالعرتاضات 
للبت بقرار نهائي بش�أنها فضال عن اس�تقبال املستفيدين الذين 

لم يستلموا إعاناتهم لهذه الدفعة لتحديث بياناتهم«.
داعي�ا األرس التي لم تح�دث بياناتها إىل التحدي�ث من اجل انجاز 
متطلب�ات البي�ان الس�نوي عن�د زي�ارة الباحث تل�ك االرس النه 
اس�تحقاق قانوني ضمن متطلبات تنفيذ قانون الحماية رقم 11 

لسنة 2014 ».
 يذكر أن وزارة العمل أطلقت تقديم االعرتاضات يوم 2019/2/17 
تنفيذا لتوجيهات  وزير العمل باس�م عبد الزمان بحسم موضوع 
الش�مول الجديد والوزارة تدعو من لديه ش�كوى أو استفسار اىل 

االتصال بالخط الساخن 1018.

   المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

تمكنت ش�عبة تكنلوجيا املعلومات التابعة لقيادة رشطة كربالء 
من اكمال املرحلة االوىل من رس�م وتحديد قواطع املسؤولية لعدد 

من االقسام التحقيقية من اجل تحديد الجريمة وكشفها ».
وقال مدير اعالم الرشطة العقيد عالء الغانمي انه »بهدف تطوير 
الواق�ع االمن�ي ومواكبة التط�ور قامت ش�عبة التكنلوجيا بعمل 
مهن�ي تمكنت من خالله بالبدء يف املرحلة االوىل من مرشوع تتبع 

وتحديد الجريمة وكشفها بوقت قيايس« .
واضاف ان »الش�عبة عملت عىل تنس�يق عايل املس�توى مع باقي 
االقسام والش�عب يف املديرية لتحديد قواطع املسؤولية لكل منها 
وس�مها عىل الخرائط الجغرافية االلكرتونية ملساعدتهم يف تنفيذ 

الواجبات بطريقة حديثة .

احلامية االجتامعية تنجز تدقيق معامالت »8600« 
ارسة ضمن وجبتي الشمول »الثالثة والرابعة«

كربالء اول حمافظة يف العراق حتدد 
وتتابع اجلرائم عرب التكنلوجيا

البنك املركزي ينضم إىل مؤسسة 
التمويل الدولية

الرافدين حيدد أولويته بفتح فروع 
يف الدول املجاورة واخلليج

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي 

بح�ث محاف�ظ بغ�داد ف�الح الجزائري 
مع وف�د مجموع�ة ال�رشكات الصينية 
املش�اريع  تنفي�ذ  الي�ة  )هالل�س( 

الخدمية«.
واك�د املحافظ  بحس�ب مكتبه االعالمي 

ان »املحافظة حريصة عىل تقديم الدعم 
االمن�ي الكام�ل وتوفري البيئة املناس�بة 
لل�رشكات الصيني�ة ألنش�اء املش�اريع 
الط�رق  الخدمي�ة خصوص�ا يف مج�ال 

واألستثمار ».
الفتا اىل »اهمية االس�تفادة من التجربة 
الصيني�ة والغ�زو املعلومات�ي يف مج�ال 

التكنلوجيا ونقلها اىل بغداد«.
وأردف بأننا »حريصون عىل مد جس�ور 
التع�اون م�ع مث�ل هك�ذا رشكات ل�ذا 
سنش�كل فريق عمل مشرتك مع مجلس 
املحافظ�ة وهيئة االس�تثمار والرشكات 
الصيني�ة للميض بتنفيذ هذه املش�اريع 

بأرسع وقت ممكن.

حمافظ بغداد يبحث مع وفد جمموعة الرشكات 
الصينية آلية تنفيذ املشاريع اخلدمية يف العاصمة

    البصرة / المستقبل العراقي

حّذر مجلس محافظة البرصة، من تفاقم أزمة تكدس البضائع 
املس�توردة داخل املناف�ذ الحدودية الربي�ة والبحرية الواقعة يف 
املحافظة.وقال رئيس مجلس املحافظة صباح حس�ن البزوني 
يف حدي�ث لع�دد م�ن الصحافي�ني إن »أزم�ة تك�دس البضائع 
املس�توردة يف املناف�ذ الحدودي�ة الواقعة يف الب�رصة ما زالت يف 
تفاق�م، ولذل�ك نج�دد تحذيرنا م�ن تداعيات ذلك ع�ىل الوضع 
االقتص�ادي«، مبيناً أن »م�ا يحصل هو نتيجة طبيعية لس�وء 
إدارة املناف�ذ الحدودية«.ولفت البزوني اىل أن »املنافذ الحدودية 

يف الع�راق بحاج�ة اىل س�لطة موح�دة تفرض س�يطرتها عىل 
جميع املنافذ«، معترباً أنه »من غري املعقول أن تستورد بضائع 
من منافذ إقليم كردس�تان، ثم تصل اىل أس�واق البرصة، بينما 
البضائ�ع املس�توردة عرب املوانئ التجاري�ة املوجودة يف البرصة 
ال تصل اىل املحافظة بسهولة«.وأش�ار البزوني اىل أن »س�يطرة 
الصفرة ع�ىل الرغم من مؤرشات الفس�اد بش�أن عملها إال أن 
وجوده�ا أفضل من ع�دم وجودها«، مضيف�اً أن »وزارة املالية 
معني�ة بهذه القضي�ة، وكذلك هيئة الكم�ارك، ونريد من هيئة 
املناف�ذ الحدودية أن تعلن عن املناف�ذ امللتزمة بتطبيق القوانني 

والقرارات االتحادية واملنافذ التي ال تلتزم .

رئيس جملس البرصة حيذر من تكدس 
البضائع يف املوانئ
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة / 6/خ/2017

التاريخ 2019/3/11
اىل / املنفذ عليه / ادريس عباس عبد

 لقد تحقق لهذه املديرية من 
ان�ك مجهول محل االقامة ولي�س لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ عليه 
واس�تنادا  للمادة )27( من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ الرميثة 
خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

ثابت نافع عبد الخرض
اوصاف املحرر :

تس�ديد الدين املرتتب بذمتك البال�غ 44500000 
اربعة واربعون مليون وخمس�مائة الف دينار ويف 
حالة عدم التس�ديد س�يباع العق�ار املرقم ) 75( 
الغربي باملزايدة العلنية بعد عرشة ايام من تاريخ 

النرش وفق احكام املادة )87( من قانون التنفيذ
��������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة / 168/ت/2017

التاريخ  2019/3/12
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الكوفة سهام املدينة يف العقار 
تسلسل 101/107 مقاطعة 1 الكريشات الواقع 
يف الكوف�ة العائ�د للمدين نعيمة عب�د اليمة جرب 
املحج�وز لقاء طل�ب الدائن بهيجة ك�زار فرمان 
البال�غ  39,000,000 تس�عة وثالث�ون ملي�ون 
دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خ�الل  مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانوني�ة ع�رشة 
من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقي�ة  وان رس�م التس�جيل والداللي�ة ع�ىل 

املشرتي 
املنفذ العدل
املواصفات :

1 � موقعه ورقم�ه : الكوفة 101/107 مقاطعة 
1 الكريشات 

2 � جنسه ونوعه : دار
3 � حدوده واوصافه ومش�تمالته : العقار عبارة 
ع�ن مدخل االرضية من الكايش وتواليت خارجية 
مبلطة بالسرياميك استقبال االرضية من الكايش 
وحوايل مرت واربع�ني تغليف الجدران بس�رياميك 
والسقف ثانوي  ومطبخ االرضية كايش والجدران 
من السرياميك والسقف ثانوي  وصالة واالرضية 
كايش والج�دران ارتف�اع م�رت واربع�ني مغل�ف 
س�رياميك والجدران ملبوخة بالجص ومجموعة 
صحي�ة ودرج ي�ؤدي اىل الطاب�ق الثاني ويحتوي 
عىل غرفتني قيد االنش�اء علما ان البناء مبني من 
الطابوق والس�قف من الكونكريت املس�لح وهو 
مفتوح عىل عقار مجاور  بالتسلس�ل 102/107 
مقاطعة 1 الكريش�ات وس�لم من العق�ار الثاني 
متداخل باربع بايات مع العقار موضوع املزايدة 

4 � مساحته  : 117,87 م2
5 � درجة العمران : ممتازة

6 � الشاغل : نعيمة عبد اليمة جرب  ترغب بالبقاء 
بعد البيع بصفة مستأجر

7 � القيمة املقدرة : 93,148,000 ثالثة وتسعون 
مليون ومائة وثمانية واربعون الف دينار

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

رئاسة محكمة استئناف النجف 
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 

العدد : 535/ش/2019
التاريخ : 2019/3/12

اعالن
اىل / املدعى عليه  / ذو الفقار فالح مهدي

اقامة املدعية وس�ن ناجي هادي الدعوى املرقمة 
اع�اله امام ه�ذه املحكم�ة تطلب فيه�ا ) نفقة 
ماضية ومس�تمرة له�ا( وملجهولية محل اقامتك 
ق�ررت هذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا يف صحيفتني 
محليتني يوميت�ني للحضور امام ه�ذه املحكمة 
يف موع�د املرافعة املوافق 2019/3/19 الس�اعة 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانونا  فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنيا وفق القانون
القايض

عيل لفته جادر
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الحيدرية 
العدد : 168/ش/2018
التاريخ : 2019/3/12

اىل / املدعى عليه ) ثائر بدر كاظم( 
تبليغ بالحكم الغيابي

اص�درت هذه املحكم�ة قرارها بالحك�م الغيابي 
 2018/12/13 يف  168/ش/2018  املرق�م 
واملتضم�ن تص�دق الطالق الرجعي ال�ذي اوقعته 
بحق زوجتك  املدعيه ) هدى حسن كاظم(  بتاريخ 
2018/4/3 وملجهولية محل اقامتك  حسب رشح 
القائم بالتبليغ )ر.ع / ثائر شاكر كريم( واشعار 
مخت�ار ناحي�ة الحيدرية / حي الزه�راء ) نارص 
عب�اس الرحيمي( قررت املحكم�ة تبليغك  بقرار 
الحكم الغيابي اعاله  اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني ول�ك ح�ق االع�رتاض والتميي�ز ضمن 
امل�دة القانونية  للطعن وعن�د عدم طعنك بالقرار 
اعاله ضمن املدة القانونية س�وف يكتسب القرار  

الدرجة القطعية وفقا لالصول
القايض

عيسم عيل الجبوري

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 921/ب2019/2

التاريخ : 2019/3/10
اعالن

اىل / املدعى عليه ) ثابت حسني خضري( 
اق�ام عليك املدع�ي ) مدير ع�ام م�رف الرافدين 
اضاف�ة لوظيفته( الدع�وى البدائي�ة املرقمة اعاله 
وال�ذي يطلب فيه�ا )الحكم بالزام�ك واملدعى عليه 
االول  )قاس�م ناجي علوان( بتأديتكما له بالتكافل 
والتضامن مبلغا مقداره ثالثة ماليني ومائة وخمسة 
واربع�ون الف دينار الذي س�بق وان اقرتضه املدعى 
عليه االول ) قاس�م ناجي عل�وان( من دائرة املدعي 
اضاف�ة اىل الفوائد املرفية من تاريخ االس�تحقاق  
ولغاي�ة التأدي�ة الفعلي�ة كذل�ك الفوائ�د التأخريية 
للق�رض والبالغ�ة 2%( ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
حي الريموك / 5 فرج ابو حسنة الشبيل عليه قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني يوميتني 
بموع�د املرافعة املصادف يف يوم 2019/3/24 وعند 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد : 920/ب2019/1
التاريخ : 2019/3/13

اعالن
اىل / املدعى عليه ) عيل كريم عبيد( 

اق�ام عليك املدع�ي ) مدير ع�ام م�رف الرافدين 
اضاف�ة لوظيفته( الدع�وى البدائي�ة املرقمة اعاله 
وال�ذي يطلب فيه�ا )الحكم بالزام�ك واملدعى عليه 
الثاني  )حسني سعيد عكلو( بتأديتكما له بالتكافل 
والتضام�ن مبلغا مقداره اربعة مالي�ني واربعمائة  
وثالثة وس�تون الف دينار  الذي سبق وان اقرتضته  
م�ن دائرة املدعي اضاف�ة اىل الفوائ�د املرفية من 
تاري�خ االس�تحقاق  ولغاي�ة التأدي�ة الفعلية كذلك 
الفوائ�د التأخريي�ة للق�رض والبالغ�ة 2%( ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
يارس جبار محسن  عليه قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالنا بصحيفتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف 
يف يوم 2019/3/24 وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املشخاب 

العدد : 90/ب/2019
التاريخ : 2019/3/13

اعالن
اىل / املدعى عليه ) عدنان عباس عبد الرضا( 

اق�ام املدعي عب�د الرض�ا امغيض عب�اس الدعوى 
املرقم�ة 90/ب/2019 ض�دك امام ه�ذه املحكمة 
طالبا الحكم فيها بالزامك له بأقيام املنشأت املشيدة 
عىل القطعة املرقم�ة 2 مقاطعة 2 وملجهولية محل 
اقامتك حسب ما جاء برشح القائم بالتبليغ واشعار 
مخت�ار منطقة العري والقدس ل�ذا تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني رس�ميتني 
للحضور الس�اعة الثامنة من يوم املرافعة املصادف 
2019/3/25 او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانون�ا 

وبخالفه ستجري املرافعة بحقك وفق القانون
القايض

عيل عبد الهادي هاني الشمري

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد  :2490/ب2018/5
التاريخ 2019/3/5

اعالن
بن�اءا عىل الق�رار الصادر  من ه�ذه املحكمة بالزاة 
شيوع العقار املرقم 5952/2 حي االنصار يف النجف 
علي�ه تعلن هذه املحكم�ة عن بيع العق�ار املذكور 
اعاله واملبين�ه اوصافه وقيمته ادناه فعىل الراغبني 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكمة خ�الل )ثالثون( 
يوم�ا م�ن الي�وم الثاني لن�رش االعالن مس�تصحبا 
مع�ه التامين�ات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 
املق�درة بموج�ب صك مص�دق المر محكم�ة بداءة 
النج�ف وص�ادر من م�رف الرافدين رق�م )7( يف 
النجف وستجري املزايدة واالحالة  يف الساعة الثانية 
ع�رش  من اليوم االخري م�ن االعالن يف هذه املحكمة 
وعىل املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : 

العقار املرقم 2/ 5952  حي االنصار يف النجف عبارة 
عن دار مفرزة اىل جزئني بصورة غري رس�مية الجزء 
االول يتكون  من س�احة خارجي�ة صغرية ومطبخ 
مدمج م�ع الصال�ة وغرفتني ومختلفة القياس�ات 
حيث احداها صغرية والثانية كبرية وصالة وسطية 
مش�غولة من قبل املدعو نعمان جزار وهو ال يرغب 
بالبق�اء يف العقار بع�د البيع اما الج�زء الثاني فهو 
عب�ارة ع�ن ش�قة يف الطابق العل�وي يت�م الدخول 
اليه�ا بباب خ�ارج الج�زء االول وه�ي تحتوي عىل 
مطب�خ وصحيات داخلية وصالة وغرفة نوم واحدة  
وسطح مشغولة من املدعو رضا حسن محمد وهو  
يرغ�ب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مس�تأجر 
العقار مبن�ي بالطابوق مبلط بالصب غري املس�لح 
مجهز باملاء والكهرباء مسقف بالشيلمان املساحة 
الكلي�ة 120 م�رت درج�ة عمران�ه دون الوس�ط ان 
القيمة الكلية للعقار مبلغ  )87,550,000( س�بعة 
وثمانون مليون وخمس�مائة وخمس�ون الف دينار 

فقط ال غريها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4046/ب2018/3

التاريخ : 2019/3/13
اىل  /الشخص الثالث ) عامر كاطع لفته( 

املرق�م 4046/ املحكم�ة قراره�ا  اص�درت ه�ذه 
ب2018/3 امل�ؤرخ 2019/2/27 واملتضمن ابطال 
قي�د العقار تسلس�ل 3 / 50677 م4 جزيرة النجف 
حي النداء املسجل بالعدد  83 اب لسنة 2015  مجلد  
249 بأس�م / عامر كاطع لفت�ه والقيد املرقم 151 
اذار 2016 مجلد 263 بأس�م / س�مري س�امي عبد 
اليمه واقدام س�عود س�اجت مناصفة واالبقاء عىل 
قيد العقار املس�جل بالقي�د 129 /ت/1993 مجلد 
665 بأسم / عيل محمود عبود ثابت الحكم ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مختار قضاء القاس�م جلي�ل رحيم عبود 
ل�ذا تقرر تبليغك اعالنا بالق�رار املذكور بصحيفتني 
محليتني يوميتني ولك حق الطعن عىل القرار املذكور 
خالل امل�دة املقررة بكاف�ة طرق الطع�ن القانونية 
وبعكس�ه سيكتس�ب القرار  املذك�ور درجة البتات 

وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد : 7784/ش2018/1
التاريخ : 2019/3/13

اعالن
اىل  /املدعى عليه  )عيل طارق جاسم( 

اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا بالدع�وى املرقمة 
7784/ش2018/1 يف 2018/12/31 غيابيا بحقك 
ص�در والق�ايض بتأييد حضان�ة املدعي�ة ) فاطمة 
عب�اس كاظ�م( الوالدها القارصي�ن كل من )حنني 
وحس�ني( وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واشعار مختار حي القرنة / البرة 
قررت  املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني ولك ح�ق االعرتاض ع�ىل القرار 
الغيابي خالل املدة القانونية وبعسه يكتسب القرار  

الدرجة القطعية 
القايض

عامر حسني حمزة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة املناذرة

العدد : 349/ب/2018
التاريخ 2019/3/12

اعالن مزايدة 
تبيع هذه املحكمة باملزايدة العلنية العقار املرقم 30 
مقاطعة 34 الحرية  فعىل الراغبني بالرشاء الحضور 
اىل ه�ذه املحكم�ة خالل مدة خمس�ة عرش يوم من 
تاريخ نرش االعالن مس�تصحبني معه�م التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة ويتحمل 

املشرتي اجور االعالن 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف : 

القطع�ة عب�ارة عن بس�تان مس�احته 5 دونم  10 
اول�ك 75 م�رت مرب�ع االرض بور مرتوك�ة يف الوقت 
الح�ارض وتق�ع ع�ىل نه�ر البديري�ة ارض القطعة 
مزروع�ة بأش�جار النخي�ل فيه�ا  ح�وايل 50 نخلة 
و200 فس�يلة وبعض اش�جار الت�ني والخرضوات 
االخ�رى قيم�ة املغروس�ات ) 28250000( ثم�ان 
وع�رشون ملي�ون ومائتان وخمس�ون ال�ف دينار 
قيمة االرض ) 27150000( سبعة وعرشون مليون 
ومائة وخمسون الف دينار والقيمة الكلية للقطعة 
)55400000( خمسة وخمسون مليون واربعمائة 

الف دينار

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة املناذرة

العدد : 1/مجدد/2019
التاريخ 2019/3/5

اعالن قرار تثبيت عائدية عقار مجدد
بناءا عىل ثبوت عائدي�ة تمام العقار  املرقم ) 332( 
البديري�ة / الحرية اىل العراقي ) ناظم عباس كعيد( 
بموج�ب قرار تثبيت  امللكية املرقم 1/مجدد/2019 
وبتاري�خ 2019/2/6 الص�ادر م�ن لجن�ة تثبي�ت 
العائدي�ة يف املن�اذرة فع�ىل م�ن لديه اع�رتاض عىل 
رئاس�ة محكم�ة  ل�دى  تميي�زا  ب�ه  القرارالطع�ن 
استئناف النجف االتحادية بصفتها التمييزية خالل 
مدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش وعند 
انتهاء املدة ستبارش مالحظية التسجيل العقاري يف 

املناذرة وفق قرار تثبيت العائدية 
القايض

رئيس لجنة تثبيت العائدية 
ظاهر عباس الفتالوي

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

دائرة التسجيل العقاري 
مديرية التسجيل العقاري يف النجف الثانية 

العدد : 4160
التاريخ 2019/3/11

اعالن
البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل االسايس

تنفي�ذا الحكام امل�ادة )1( من امل�ادة )50( مكرره 
من قانون التس�جيل العقاري رقم ) 1971(  املعدل 
فق�د تقرر االعالن عن مبارشة التس�جيل بأجراءات 
التس�جيل املجدد للعقارات املبينه اعاله وفق احكام 
امل�ادة )3( من املادة )45( من القانون املذكور فعىل 
من يدعي امللكية او حقوق عقارية يف هذه العقارات 
املذك�ورة اع�اله تقديم ما لديه م�ن بيانات اىل هذه 
الدائرة خ�الل ثالثني يوما من تاري�خ النرش االعالن 
والحض�ور يف موق�ع العقار الس�اعة الع�ارشة من 
صباح اليوم التايل النتهاء م�دة االعالن وذلك الثبات 
ادعائه بمختلف وس�ائل االثبات عند اجراء الكشف 
املوقع�ي ع�ىل العقار من قب�ل لجنة تثبي�ت امللكية 

وبحضور املجاورين الذين تقرر اللجنة حضورهم 
عبد الكريم جهادي خرض

مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف االرشف

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 قدم املواطن )مريي جاس�م دحام( طلباً يروم 
في�ه تس�جيل لقبه وجعل�ه )الع�اديل( بدال من 
الف�راغ واس�تناداً اىل اح�كام امل�اده )24( من 
قان�ون البطاق�ه الوطنيه رقم 3 لس�نه 2016 
املع�دل ولغ�رض نرش ه�ذا االع�الن يف الجريدة 
الرسمية فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه 

املديرية خالل عرشة ايام من تاريخ النرش  .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام

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

فقد الوص�ل الصادر من الرشك�ة العامة لنقل 
املس�افرين والوفود واملرقم 17152 بتاريخ 17 
/ 4 / 2014 ع�ن تامين�ات املح�ل 131 / 146 
/ م بمبلغ قدره / 946000 تس�عمائة وس�تة 
واربع�ون الف دينار بأس�م / مجيد عزيز فرج 

فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
��������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / كفاح عبد الرحمن كاظم 

اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي الجراء اجازة 
بناء عىل العقار املرقم 13272 .

الرشيك 
كريم محمد مطر 

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

فقدت مني الهوية املرقمة ) 509( الصادرة من 
وزارة النفط/ رشكة توزيع املنتجات النفطية/ 
فرع دياىل بائع غاز متجول   /  باس�م  / مجيد 
فتاح  فرج – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

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

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة التج�ارة 
واجازة السوق بأسم / واثق سلمان بريم – عىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 13 / 3 / 2019 
اعالن مفقود 

اسم املفقود / رسمد شاكر حسني 
زوجت�ك   ( قدم�ت   2019  /  3  /  13 بتاري�خ 
( املدع�وة ) ه�دى س�تار صال�ح ( تطل�ب فيه 
نصبه�ا قيمة عليك لكون�ك خرجت بتاريخ 1 / 
7 / 2017 ول�م تع�د لحد االن ل�ذا تقرر تبليغك 
بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل 
خمس�ة عرش يوم من اليوم الثان�ي من تاريخ 
الن�رش س�وف تنص�ب ) زوجتك ( قيم�ة عليك 

الدارة شؤونك .
القايض 

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

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املنصورية 

العدد : 236 
التاريخ : 19 / 2 / 2019 

اىل / املفقود ) احمد عبد الرحمن حميد ( 
قدم�ت زوجت�ه املدع�وة ) بش�ائر ناهض عبد 
االم�ري ( طلبا اىل هذه املحكم�ة مدعيا فقدانك 
بتاري�خ 27 / 9 / 2014 والثاب�ت م�ن خ�الل 
االوراق التحقيقي�ة املودعة لدى مركز الرشطة 
واملرف�ق نس�خة منه�ا بالطل�ب املق�دم اعاله 
وطلب الحجر علي�ك ونصبه قيما الدارة اموالك 
قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا بالصحف املحلية 
ويف حال عدم مراجعتك لهذه املحكمة خالل 15 
يوم�ا من تاريخ النرش س�تقوم ه�ذه املحكمة 

باصدار الحجة وفقا لالصول .
القايض 

ثامر حسني وهاب 
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة جلوالء 
العدد : 20 / ب / 2019 

التاريخ : 11 / 3 / 2019 
اعالن 

اىل / املدعى عليه / مزهر عيل فارس 
م / تبليغ 

اق�ام املدع�ي احم�د عطي�ه محم�ود الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اعاله والتي يطلب فيها تمليك 
 8 مقاطع�ة   1832  /  225 املرقم�ة  القطع�ة 
وادي العوس�ج وبالنظر ملجهولية محل اقامتك 
حس�ب اش�عار مركز رشط�ة جلوالء واش�عار 
مختار محلة الوحدة يف جلوالء واملتضمن رشح 
القائم بالتبليغ فقد قررت هذه املحكمة تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه 
املحكمة يف الساعة التاسعة صباح يوم املرافعة 
املوافق 25 / 3 / 2019 ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحسب االصول .
القايض 

محمد عبد الله سعيد 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املنصورية 

العدد : 1513 
التاريخ : 12 / 11 / 2018 

اىل / املفقود ) عبد الله ابراهيم عبود ( 
قدم والد املدعو ) ابراهيم عبود خضري ( طلبا اىل 
هذه املحكمة مدعي�ا فقدانك بتاريخ 25 / 10 
/ 2014 والثابت من خ�الل االوراق التحقيقية 
املودعة ل�دى مركز الرشط�ة منصورية الجبل 
واملرفق نسخة منها بالطلب املقدم اعاله وطلب 
الحجر عليك ونصبه قيما الدارة اموالك – قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا بالصح�ف املحلية ويف 
ح�ال ع�دم مراجعتك لهذه املحكم�ة خالل 15 
يوم�ا من تاريخ النرش س�تقوم ه�ذه املحكمة 

باصدار الحجة وفقا لالصول .
القايض 

ثامر حسني وهاب 
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
العدد : 336 / ش / 2019 
التاريخ : 12 / 3 / 2019 

اىل / املدعى عليه / عماد سحاب عيل 
م / تبليغ 

اقام�ت املدعي�ة ام�رية اك�رم ميخ�ان الدعوى 
املرقم�ة 336 / ش / 2019 والت�ي تطلب فيها 
التفري�ق للرضر منك وقد تق�رر تعيني يوم 24 
/ 3 / 2019 موع�د للمرافع�ة وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وكتاب 
مركز رشط�ة حمري�ن بالع�دد 1396 وتاريخ 
6 / 3 / 2019 واش�عار مخت�ار قري�ة جب�ور 
املصدق من املجلس املحيل ناحية الس�عدية لذا 
ق�ررت املحكمة تبليغ�ك يف صحيفتني محليتني 
رس�ميتني ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

تحسني حسني فزع العقابي 
��������������������������������������

فقدان
فقد وصل املرقم 28871 بتاريخ 2015/3/24 
عىل القطعه املرقمه 5/6/3275 صليخ  327/م  
ش�ارع /41 عن ساحه وقوف السيارات بمبلغ 
ق�دره 4000000 اربعه ماليني دينار عن وصل 
االمانات  بأس�م طالب حس�ن عميد  فمن يعثر 

عليه تسليمه اىل جهه االصدار ...
��������������������������������������

فقدان
فق�د جواز الس�فر الصادر م�ن دولة بنغالدش 
وال�ذي يحم�ل الرق�م BA0316609  والخاص 
علي�ه  يعث�ر  فم�ن   –  Karim Miah باملدع�و 

تسليمه اىل جهة االصدار .
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 383 / ب3 / 2019 

التاريخ : 11 / 3 / 2019 
اعالن تبليغ غيابي 

اىل املدعى عليها / فتحيه خلف حسن 
اق�ام علي�ك املدع�ي / عام�ر حنبس مس�عود 
وكيله املحام�ي ماهر صالح الدع�وى البدائية 
املرقم�ة 383 / ب3 / 2019 والت�ي موضوعها 
دين وملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
احم�د محم�د كام�ل يف مركز رشط�ة الرشقي 
بكتابه�م املرقم ق2 / 9 / 2 / 2428 يف 19 / 2 
/ 2019 ومرفقه اش�عار مختار حي الحري 
حي 7 – عليه تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليتني يوميتني عىل موعد املرافعة املوافق 19 
/ 3 / 2019 ويف حال عدم حضورك او ارس�ال 
م�ن ينوب عنك س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

شيماء عباس عيل

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ األتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية  

العدد 3807 
التاريخ 13 / 3 / 2019

م / اعالن فقدان املدعو حارث غايب جاسم
بتاري�خ 15 / 3 / 2015 فق�د املدعو حارث غايب 
جاسم يف منطقة الطارمية ولم يعثر عليه لحد االن 
ول�م يصل من�ه اي خرب يفيد ببقائه حي�اً او موته 
وبتاري�خ 19 / 7 / 2018 قدم�ت املدع�وة ميثاق 
س�عيد كاظ�م طلباً تطل�ب فيه نصبه�ا قيمة عىل 
املفق�ود زوجها ح�ارث غايب جاس�م وعىل ولده 
الق�ارص مرت�ىض تولد 2001 وذلك إلدارة ش�ؤونه 
واملحافظ�ة عىل امواله اس�تناداً ألح�كام املادة 87 
من قانون رعاية القارصين رقم 78 لس�نة 1980 
املع�دل عليه فقد قررت املحكم�ة اإلعالن عن حالة 
الفقدان يف صحيفت�ني محليتني وعىل كل من لديه 
معلوم�ات ع�ن املفقود اع�اله الحض�ور اىل هذه 
املحكم�ة وخالل ثالثة أيام من تاريخ النرش لإلدالء 

بتلك املعلومات 

القايض / طارق رواد عباس

المالحظات بيانات 
العقار

جنس 
العقار

اسم 
المحلة

رقم 
العقار ت

اسم طالب 
التسجيل

رقم 
االبواب دار مشراق 828 1

سعد علوان 
تومان امين 7/21 2
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هاجس اخلوف من الغرباء
       احمد جبار غريب

الشك ان فلس�فة االسوار هي رؤية 
نبيل�ة وله�ا ابعاد انس�انية يف تبني 
نظرية الدفاع ضد املجهول واملعلوم 
االنس�ان  ع�ى  تنطب�ق  ال  وه�ذه 
الحيوان�ات  اوج�دت  فق�د  ح�را 
موان�ع ورشاكا ل�كل م�ن يح�اول 
اقتحام عرينه�ا دفاعا عما فيه من 
ممتلكات ويف اوروبا وأمريكا مهدو 
لالنفتاح والفضاءات املفتوحة والرب 
املفت�وح ايض�ا منذ ع�ر النهضة 

الذي ازده�رت فيه وأصبحت مركزا 
للعلم واألدب والفنون.  وأوربا تتبع 
نهجا انسانيا يف التعامل مع الغرباء 
وه�ذا منبث�ق م�ن ثقاف�ة متأصلة 
وقي�م انس�انية وربما م�ا تعرضت 
له من حروب وحش�ية دموية خلق 
تلك النزعة الحميدة باستثناء بعض 
قوى التطرف التي تتعامل سياسيا 
مع هذه األفكار، اوروبا التي اعطت 
الديمقراطي�ة  مب�ادئ  لإلنس�انية 
كب�را  كن�زا  واصبح�ت  والتنوي�ر 
للش�عوب املغلوبة عى امرها وممن 

ويف  املس�تبدين  بزعمائه�ا  ابتل�ت 
افريق�ا وتحديدا دول املغرب العربي 
وغرب آسيا تتواىل مواسم الهجرة اىل 
اوروبا طمعا يف حريتها وإنسانيتها 
وقوانينها املس�تندة اىل الحفاظ عى 
الكرامة االنسانية وحقوق االنسان، 
لكن اوروبا لدغت اكثر من مرة ومن 
عقرب دس س�مومه يف جسد طري 
م�ن دون س�ابق انذار وم�ا قام به 
االعراب يف بالد املقدس�ات الداعمني 
لق�وى االرهاب بس�بب الخوف من 
املختلف املذهبي ولنقص يف العقلية 

املتج�ددة واملبتك�رة الت�ي انبثق�ت 
من قواعد الفتاوى املش�وهة للدين 
وابتدأت حم�الت التكفر والتضليل 
وم�ا يمارس�ه الدع�اة االغبياء من 
فت�اوى اق�ل م�ا يق�ال عنه�ا انها 

محنطة وخالية من اي قيم. 
االرهابي�ة  االعم�ال  اح�داث  وبع�د 
يف م�ر وس�وريا وليبيا واش�تداد 
الراع وكثرت امل�آيس لجأت مئات 
االالف من املواطن�ني طمعا بالفيء 
االوروبي والرعاية االنس�انية هناك 
بالده�م  يف  الوي�ل  عان�وا  أن  بع�د 

فكان�ت اوربا مالذا وحماية لهم من 
وحش داعش اآلس�ن بأفكاره الرثة 
وبدمويت�ه املجنون�ة ول�م تألو دول 
اوروب�ا م�ن رعاية ه�ؤالء الالجئني 
وخصوص�ا بعد ان وقع قس�م كبر 
منه�م ضحاي�ا النص�ب واالحتي�ال 
وامل�وت غرق�ا ع�ى ش�واطئ املياه 
الباردة من قبل افراد مس�تغلني مما 
دف�ع املانيا ودول اوربا اىل الس�ماح 
ملئ�ات االالف للعب�ور اليه�ا ومم�ن 
تنطب�ق عليهم ظ�روف اللجوء رغم 
م�ا تكلفه تل�ك الجموع م�ن اموال 

يدفعه�ا دافعو الرضائ�ب يف اوروبا 
لك�ن مع ه�ذه النوايا الحس�نة من 
قبل االوربيني اندلعت رشارة االرهاب 
املتخفي ما بني الالجئني فقد دس�ت 
مجامي�ع م�ن الحيوان�ات املفخخة 
ع�ى هيئة ب�ر وما قام ب�ه هؤالء 
الحث�االت من اعتداءات وحش�ية يف 
بالد آمنة ومس�تقرة فال بد اذن بعد 
ذلك م�ن بناء االس�وار ومنع هبوب 
ري�اح الر والضغين�ة باالندفاع اىل 
مجتمع�ات آمنة ومس�املة وهذا ما 
جرى يف بعض دول اوروبا اذا امتنعت 

من استقبال الالجئني وهؤالء ال ذنب 
عليه�م انما ذنب االعراب وش�اربي 
بول البعر تلك الحض�ارة الجاهلية 
الت�ي تري�د ان تنهض م�ن معاقلها 
لتلوث نور حضارتنا وباسم العقيدة 
الديني�ة الخالية من اي س�ماحة إال 
القتل واإلبادة والعنف واملوت فهذه 
البضاع�ة ردت الينا نحن العرب الن 
منطلقاتنا تتناىف مع مفاهيم العر 
وان انح�ر االم�ر بش�بكة اف�كار 
النجس�ة إال ان دمغته�ا  الوهابي�ة 

العامة هي العرب.

متويل االنتخابات
          كريستا كيس بريانت

األم�وال،  لجم�ع  الجدي�دة  القواع�د  ه�ل س�تحد 
واملفروض�ة ذاتي�اً، م�ن نف�وذ املبال�غ الكبرة من 
املال يف السياس�ة األمركية؟ ليس بالرضورة. فمع 
اتجاههم نحو الحملة الرئاسية لعام 2020، يتطلع 
املرش�حون الديمقراطيون إىل إثب�ات أنهم مدينون 
بالفض�ل أوالً وقبل أي يشء آخر للناخبني العاديني. 
ويف الواقع، فقد شهدت انتخابات التجديد النصفي 
التي أجريت يف الخريف املايض زيادًة يف عدد التربعات 
الصغرة. بيد أن هناك مبالغ طائلة من املال هي إىل 
حد كبر خارج نطاق سيطرة املرشحني. ويف بعض 

الس�باقات، يتجاوز اإلنف�اق الخارجي –بما يف ذلك 
اإلنف�اق القادم من لجان العمل الس�يايس الكبرة، 
وما يطلق عليه مجموع�ات »األموال الغامضة« أو 
»األموال املظلمة« )وهي اإلنفاق الس�يايس من قبل 
املنظمات غر الربحية(– إجمايل التربعات التي يتم 

جمعها للمرشح ويعلب دوراً مؤثراً.
ويف ع�ام 2018، تج�اوز إنفاق مجموع�ات األموال 
الغامض�ة الليربالية نظرتها م�ن األموال الغامضة 
املحافظ�ة للم�رة األوىل، وفق�ًا مل�ا ذكرت�ه منظمة 
»إيش�و وان« غر الربحية، التي تدافع عن اإلصالح 
السيايس من الحزبني. وعى الرغم من أن مثل هذه 
املجموعات ممنوعة من التنسيق بشكل مبارش مع 

الحمالت، إال أنه يف العالم املتماس�ك للسياس�ة، قد 
تكون هذه الخطوط غر واضحة. وإنش�اء قاعدة 
لجم�ع التربعات عى املس�توى الش�عبي، كما فعل 
عضو مجلس الشيوخ املستقل برني ساندرز )عن 
والية فرمونت(، يمكن أن يساعد يف حماية مرشح 
من الضغط لرد الجميل ألصحاب التربعات الكبرة، 

بيد أنها تبقى مجرد خطوة واحدة.
يق�ول »ماي�كل مالب�ني«، املدي�ر التنفي�ذي ملعه�د 
تموي�ل الحمالت، »إن النج�اح يف جمع أموال كثرة 
م�ن صغ�ار املانحني، يعني أنك تس�تطيع أن تكون 
مس�تقالً«. واس�تطرد قائالً: »لكن هذا ال يعني أنك 

ستكون كذلك«.

أملانيا و»الصواب السيايس«
       ليونيد بيرشيدسكي

لطاملا كانت املعركة ضد »الصواب السيايس« 
مج�االً حك�راً ع�ى املعلّق�ني والسياس�يني 
اليميني�ني، املتطرفني يف الغالب. لكن أنغريت 
كرام�ب كارينب�اور، زعيم�ة أق�وى حزب يف 
أملانيا حي�ث حلت محل أنجيال مركل، أخذت 
تنقل هذه املعركة إىل وسط الطيف السيايس. 
وهي تعمل حالياً عى اختبار الحدود املقبولة 
للخط�اب الع�ادي املحاف�ظ، وتل�ك محاولة 
مهم�ة، لي�س ألملانيا فحس�ب. ب�دأ كل يشء 
يف فعالي�ٍة أملاني�ٍة بامتياز األس�بوع املايض: 
كرنف�ال »محكم�ة الحمق�ى« يف س�توكاخ، 
وه�ي بلدة بالقرب من الحدود الس�ويرسية. 
هناك تقوم هيئة قضاء مؤلفة من بهلوانات 
بمحاكمة ضيف مش�هور كل س�نة. وضيفة 
هذه الس�نة كان�ت كرامب كارينب�اور. »إيه 
كي كي«، وهو اختصار اس�م زعيمة الحزب 
الديمقراطي املس�يحي، حوكمت عى خلفية 
تهم من قبيل »االستيالء عى العرش عرب إغراء 
قارص«، يف إش�ارة إىل توددها لب�ول زيمياك، 
زعي�م الجناح الش�بابي يف حزبه�ا، من أجل 
الحصول عى دعمه خالل ترش�حها لزعامة 
الح�زب العام امل�ايض. ف�ردت »إي كي كي« 
قائلة: »ليس ثم�ة أي يشء قارص بخصوص 
بول زيمي�اك«. غر أنه ص�درت عن »إي كي 
ك�ي« أيض�اً بعض األق�وال األكث�ر خطورًة، 
أقوال أوِّلت من قبل كثرين باعتبارها معادية 
للمثلي�ني. التعليقات أث�ارت ضحك الجمهور 
وتصفيقات�ه. لكن »إي كي ك�ي« لم تحصل 
عى أي تصفيقات من منافس�ني سياس�يني 
أو حتى بعض حلفائها. ويف هذا الصدد، علّق 
الرس كلينغبيل، أمني عام الحزب الديمقراطي 
الديمقراط�ي  الح�زب  رشي�ك  االجتماع�ي، 
املس�يحي يف االئتالف الحاكم، عى ما جرى يف 
تغريدة ع�ى تويرت قائالً: »أنغريت كارينباور 
ُتظه�ر أن ريح�اً محافظة تهب ع�ى الحزب 
الديمقراطي املس�يحي«، مضيفاً: »مثل هذا 
الخط�اب ال ينم ع�ن االحرتام مطلق�ًا، حتى 
وإن صدر يف كرنفال«. انتقادات مماثلة لعدم 
حساس�ية »إي كي ك�ي« ص�درت أيضاً عن 
أحزاب »الخرض«، و»الديمقراطيني األحرار« 

الليربايل، و»دي لينكه« من أقىص اليس�ار. بل 
إنه حتى زعيم اتح�اد املثليني واملثليات داخل 
الح�زب الديمقراط�ي املس�يحي، ألكس�ندر 
فوغ�ت، طالب باعتذار. لكن »إي كي كي« لم 
تبِد أي مؤرش عى الرتاجع. فيوم األربعاء، بعد 
انته�اء الكرنفال، تمس�كت بموقفها مبديًة 
استياءها من »الصواب السيايس«. ويف خطاب 
إىل أنص�ار الحزب، قالت »إن من ُيس�تفزون 
بش�كل مصطنع« بتريحات مثل تلك التي 
أدل�ت بها إنما يجازفون ب�»كرس يشء رائع« 
يف أملاني�ا، أي تقليد الكرنف�ال الذي ال يتطلب 
من الناس »وزن كل كلمة عى ميزان الذهب«. 
والواق�ع أن أملانيا لم تكن أبداً مثاالً س�اطعاً 
يف م�ا يتعل�ق بحرية التعبر، باس�تثناء ربما 
فرتة »جمهورية فيمار«. فإذا وضعنا الفرتة 
النازي�ة وأملاني�ا الرقية الش�يوعية جانباً، 
هن�اك أمثلة كثرة عى القم�ع، مثل مالحقة 
أملانيا الغربية ملتش�ددين يساريني ُمنعوا من 
وظائ�ف القط�اع الع�ام. واليوم، ل�دى البالد 
قوان�ني صارمة ضد خطاب�ات الكراهية من 
أجل طرد عفاريت الف�رتة النازية.والحقيقة 
أنه سيكون أمراً خارجاً عن املألوف تماماً أن 
تنتقد مركل »الصواب الس�يايس« يف وسائل 
اإلعالم. فاملثقفة الراقية، والحذرة لدرجة قد 
تبدو فيها رتيب�ة يف خطاباتها العلنية، ُتعترب 
من قبل اليمني األملاني »أمَّ الرأي املتجانس«، 
وه�ذا هو املج�ال حي�ث تس�تطيع »إي كي 
كي« تمييز نفس�ها عن عرّابتها السياس�ية 
والخ�روج م�ن ظلها. خط�اب »إي كي كي« 
يرف�ض االعتذار، لكن�ه ليس هس�ترياً، إنه 
ينس�جم مع معاير مريحة وقديمة بدالً من 
أن يعال�ج معاي�ر أخالقي�ة جدي�دة يصعب 
عى األجيال الش�ابة فهمها وقبولها. كما أنه 
خطاب جذاب للناخب�ني من النوع الذي يريد 
الح�زب الديمقراطي املس�يحي اس�تمالتهم 
وكس�ب دعمه�م، لكنه ل�م يتج�اوز الحدود 
كث�راً لدرجة تث�ر عداء »الخ�رض« كحلفاء 
ممكنني لتش�كيل االئتالف الحكومي املقبل. 
إن الخط�اب غ�ر الالئ�ق سياس�ياً يمكن أن 
يك�ون مفيداً لس�يايس م�ن الوس�ط فقط، 
طاملا ظلت إثارة الكراهي�ة والرتويج لها من 

التابوهات.

عالن
اىل املتهم الغائب / )الرائد فالح مهدي مشاري( 

املنسوب اىل / قيادة حدود املنطقة الرابعة
العنوان / محافظة البرة/ دور الضباط   

بما انك متهم وفق املادة /5/ من ق ع د رقم 14 لسنة 
2008 لغيابك عن مقر عمل�ك بتاريخ 2006/11/16 
ولحد االن واملادة 32 / من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
الختالس�ك الرشاش�تني املرقم�ني )1229 و 24646( 
ن�وع  BKC واملسدس�ات املرقم�ة )H54594Z( و 
 )H54617Z( و )H54594Z( و )H54598Z(
و   )H54192Z( و   )H54595Z( و 
 )H54660Z( و )H54620Z( و )H54616Z(
و )H54602Z( ن�وع برت�ا مع امللحق�ات و )180( 
مائة وثمانون اطالقة والبندقية املرقمة ) 5237028(  
نوع كالش�نكوف مع ملحقاتها مخزن عتاد  عدد )2( 
اثن�ان و )60( س�تون اطالقه من نوعه�ا وملجهولية 
اقامتك اقتىض تبليغك بهذا االعالن عى ان تحرض امام 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل / املنطقة الخامسة 
الب�رة خالل مدة ثالث�ون يوما م�ن تاريخ نر هذا 
االع�الن يف صحيف�ة محلي�ة يومية وتعليق�ه يف محل 
اقامت�ك ومقر دائرتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك 
وعن�د عدم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
اس�تنادا الح�كام امل�واد  )65 و 68 و 69( م�ن قانون 
اص�ول املحاكمات الجزائية لقوى االم�ن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة
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اعالن
بناء عى  الطلب املقدم من الس�يد ) هيثم صدام غايل( 
ال�ذي يطل�ب فيه )تبدي�ل لقب(  م�ن )املنصوري( اىل 
)الزهري( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدى  اقصاها خمسة عر يوم وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
 مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 

محكمة بداءة ش�ط العرب
العدد : 223/ب/2018
التاريخ : 2019/3/11

اعالن
تبيع محكمة بداءة شط العرب باملزايدة العلنية العقار املرقم 
324/55 مقاطع�ة 13  ك�ردالن واملس�جل باس�م العراقية 
رقية خزعل جابر والذي يقع يف شط العرب التنومة وهو دار 
مس�احته 165 مرتا  ويقع عى ش�ارع فرعي قرب  مرف 
الرش�يد يف شط العرب وهو دار سكن ذات طابق واحد وغر 
مش�غولة ومس�توى بنائها قدي�م  تحتوي ث�الث غرف نوم 
ومطبخ ومرفق صحي خارجي ومبنية من الطابوق  والبلوك 
ومس�قفة بالش�يلمان وارضي�ة ال�دار مبلط�ة باالس�منت 
وتالفه ويتوس�طه حاج�ز ومخزن مس�قف بالجينكو وان 
ال�دار مهجوره وقديمة وانها مجهزة باملاء والكهرباء  فمن 
لدي�ه الرغبة بالراء مراجعة دي�وان هذه املحكمة يف اليوم  
الخامس عر التايل لنر االعالن مستصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيم�ة العمومية للعقار البالغ 
س�بعة وس�تون  مليون وس�تمائة وخمسة وتس�عون الف 

دينار اعاله يتحمل املشرتي اجور املناداة
القايض

كاظم حمود رهيج
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فقدان
فق�دت هوية املوظف  ) س�الم خلف مطر جاب�ر( الوزارية 
من وزارة النفط هياة توزيع الجنوب فرع البرة من يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار
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فقدان
 فقد مني س�ند العقار املرقم 40113 /3 حي الوفاء باس�م 
) نج�اة رشيان عربه ( عى من يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

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

اعالن
اىل الريك ) غسان صالح كاظم ( توجب عليك الحضور اىل 
مق�ر بلديه النجف لغرض اصدار اج�ازه بناء للعقار املرقم 
68011 /3 ح�ي الن�داء خ�الل عره ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
 طالب االجازه حس�نني عباس مالك

����������������������������������������������
تنويه 

كن�ا قد نرنا يف جريده املس�تقبل العراقي بالع�دد)1866 ( يف 
13 / 3 / 2019 اع�الن مديري�ه زراع�ه صالح الدي�ن وقد ورد 
س�هوا يف ت) 6 ( يف حقل القطعه رقم القطعه) / 5101 ( خطأ 

والصحيح ) 1 / 510 ( لذا اقتىض التنويه
����������������������������������������������

اعالن
اىل الريك / زيد محمد عيل عبود

اقت�ىض حضورك اىل مق�ر بلدية النج�ف االرشف لغرض اكمال 
اجازة البناء للعقار املرقم ) 10212(  حي الحوراء زينب )  حي 
السواق( وبعكسه سوف يتم اصدار اجازة البناء بغيابكم طالب 

االجازة ) عقيل هاشم محمد رضا(

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/137

مقتبس حكم غيابي
1  �اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل املنطقة 

الخامسة
2 � اسم املجرم الغائب ن ع محمد عبد الزهرة عبود تايه

3  � رقم الدعوى 2019/137
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة  2017/2/15

5 � تاريخ الحكم 2019/2/18
6 � امل�ادة  القانوني�ة )5 و32(  م�ن ق ع درق�م 14 لس�نة 2008 

املعدل 
7 � املنسوب اىل : قيادة حدود املنطقة الرابعة  

8  �  خالصة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو العام 
رقم 27 لس�نة 2016 عن التهمة املسندة اليه وفق احكام املادتني 5 
و32 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل كون الجريمتني حصلت 
بعد نفاذ قانون العفو ولعدم اعادة ما بذمته او دفع مبلغ التضمني 

املرتتب بذمته 
9 � الحبس الش�ديد ملدة )خمس سنوات( وفق احكام املادة 5 من ق 
ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل وبداللة املواد  61/اوال  و 69 /اوال 
من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 وذلك لغيابه من تاريخ  2017/2/15  

ولحد االن 
10 � الس�جن ملدة )سبع سنوات( وفق احكام املادة 32 /اوال من ق 
ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل وبداللة امل�واد 61/اوال و 69/ اوال 
من ق ا د رقم 17 لس�نة 2008 الختالس�ه الهوي�ة الوزارية املرقمة  

1228512 والتي استصحبها معه عند غيابه بالتاريخ اعاله
11 � تضمين�ه مبل�غ مق�داره )3,750( ثالث�ة االف وس�بعمائة 
وخمس�ون دين�ار عن قيم�ة الهوية املختلس�ة املش�ار اليها اعاله 
اس�تنادا للفقرة ثانيا من املادة 32 من ق ع د  تس�توىف منه بالطرق 

التنفيذية 
12 � ط�رده من الخدمة وتنحيته عن الوظيفة نهائيا عمال باحكام 

املادة 38/اوال / أ  من ق ع د رقم 14 لسنة 2008
13  �اعتب�ار جريمته الواردة يف الفق�رة )10( اعاله مخلة بالرف 

استنادا للمادة 21/أ � 6 ق ع 
14  �تنف�ذ العقوبتان اعاله بالتعاقب عمال باحكام املادة 143/اوال 

من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل 
15 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما 
وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل 
اختفائ�ه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 / ثانيا وثالثا  م�ن ق  أ د  رقم 

17 لسنة 2008  
16 � حجز امواله املنقولة والغر منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69 

/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
17 � تعميم اوصاف الهوية  املشار اليها اعاله وفق القانون 

18 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب ) حس�ني عبد االمر 
جاب�ر( البالغ�ة )25,000(  خمس�ة وعري�ن الف دين�ار  عراقي 

ترف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/ سادسا 
م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا 
الحكام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 

2019/2/18
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة    

مقتبس حكم غيابي
تش�كلت محكم�ة قوى االم�ن الداخ�يل االوىل املنطقة الخامس�ة يف 
يوم 2017/12/25 برئاس�ة اللواء الحقوقي عمران جس�ام محمد 
الطائ�ي وعضوي�ة كل م�ن العمي�د الحقوق�ي  جرب عتي�وي معله  
والعقيد الحقوق�ي مرتىض هادي عبد عيل واص�درت حكمها االتي 

بعد التدقيق واملداولة  بأسم الشعب عى املتهم :
1  �اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل املنطقة 

الخامسة
2 � اسم املدان الغائب املطرود الرطي وسام  سعد لعيبي مانع

3  � رقم الدعوى 2017/1268
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة  

5 � تاريخ الحكم  2017/12/25
6 � املادة  القانونية )32(  من ق ع درقم 14 لسنة 2008 املعدل 

7  �  خالصة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو العام 
رقم 27 لس�نة 2016 عن التهمة املس�ندة اليه وفق احكام املادة 32 
من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل لعدم تس�ديد مبلغ التضمني 

املرتتب بذمته عن اختالسه املسدس الحكومي املرقم  
)X19551Z(

ن�وع برتا مع ملحقاته مخزن مس�دس عدد /2 وحافظة مس�دس 
وكراب مسدس 

8 � الس�جن ملدة )س�بع سنوات( وفق احاكم املادة 32 / اوال  من ق 
ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل الختالسه املسدس وملحقاته املشار 

يف الفقرة )7( اعاله 
9 � تضمين�ه مبلغ مقداره )7,065,000( س�بعة ماليني وخمس�ة 
وس�تون ال�ف دين�ار فقط ع�ن قيم�ة املس�دس املوص�وف اعاله 
وملحقاته التي اختلس�ها املتهم اس�تنادا للفقرة ثانيا من املادة 32 

من ق ع د عى ان تستحصل منه  وفق القانون 
10  �اعتب�ار جريمته اعاله مخلة بالرف اس�تنادا للمادة 21/أ � 

6 ق ع 
11 � ط�رده م�ن الخدمة يف ق�وى االم�ن الداخيل اس�تنادا الحكام 
املادة 38/ ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بعد اكتساب 
الحك�م الدرج�ة القطعية بداللة امل�ادة 89/ اوال م�ن ق أ د رقم 17 

لسنة 2008
12 � اعطاء املوفظ�ني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما 
وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل 
اختفائ�ه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 / ثانيا وثالثا  م�ن ق  أ د  رقم 

17 لسنة 2008  
12 � حجز امواله املنقولة والغر منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69 

/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
13 � تعميم اوصاف املسدس املفقود  املذكور يف الفقرة )7( اعاله   
14 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب ) حس�ني عبد االمر 
جاب�ر( البالغ�ة )25,000(  خمس�ة وعري�ن الف دين�ار  عراقي 

ترف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/ سادسا 
م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 71/اوال وثاني�ا من نف�س القانون وافه�م بتاريخ 

2017/12/25
اللواء الحقوقي
رئيس املحكمة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة
اعالن بيع عقار

التسلسل او  رقم القطعة 13/ 478 
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 2 الدماية

الجنس : دار
النوع ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة : 320 م2
املشتمالت :ثالث غرف نوم وصالة واستقبال خارجي وملحقاته ودرجة 

العمران فوق املتوسط
املزروعات او املغروسات 

واردات البيع السنوية 
الشاغل : املالك

مقدار املبيع : 50,000,000 دينار خمسون مليون دينار 
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الحم�زة باملزايدة العلني�ة العقار 
املوصوف اعاله العائد للراهن حكمة جرب وادي لقاء طلب الدائن  مرف 
الرافدي�ن البال�غ ) 33739669( دين�ارا فعى الراغب يف االش�رتاك فيها 
مراجع�ة هذه الدائرة خ�الل ) 30( يوما اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ 
ن�ر هذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تأمين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة 
مرفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغ )           ( دينار 

وان املزايدة ستجري يف الساعة ) 12( ظهرا من اليوم االخر للمزايدة 
الحقوقي

عالء قاسم شنشول
مالحظ التسجيل العقاري يف الحمزة

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

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة

اعالن بيع عقار
التسلسل او  رقم القطعة 90/1049

املحلة او رقم واسم الطقاعة : الحمزة
الجنس : دار

النوع ملك رصف
رقم الباب 

رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة : 300 م2
املش�تمالت :غرفتني نوم واس�تقبال ومرافق ومطب�خ االريض  وغرفتني 

نوم وصالة وحمام العلوي  
املزروعات او املغروسات 

واردات البيع السنوية 
الشاغل : ابن الراهن

مقدار املبيع : مائة مليون دينار )100000000 (   دينار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الحم�زة باملزايدة العلني�ة العقار 
املوص�وف اع�اله العائ�د للراه�ن مهدي عب�د العباس عب�ود لقاء طلب 
الدائ�ن  مرف الرافدين البال�غ ) 19259260( دين�ارا فعى الراغب يف 
االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خ�الل ) 30( يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لتاريخ نر هذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تأمينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرفي�ة ال تقل عن 10% م�ن القيمة املق�درة للمبيع البالغ 
)           ( دين�ار وان املزاي�دة س�تجري يف الس�اعة ) 12( ظهرا من اليوم 

االخر للمزايدة 
الحقوقي

عالء قاسم شنشول
مالحظ التسجيل العقاري يف الحمزة
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
- ه�ل تعل�م أن�ه يف أقدام الفراش�ة 

تكمن حاسة التذوق لديها!! 
- هل تعلم أنه يف األسكيمو تستخدم 
الثالجات لديه�م لحفظ الطعام من 

التجمد!! 
- هل تعلم أن البطة هي الكائن الوحيد 

الذي ليس له صدى لصوته!! 
- هل تعلم أن عود الثقاب عرف بعد 

اختالع الوالعة!! 
- ه�ل تعلم أنه يف والي�ه كليفالند يف 
أمريكا يف مدينة اوهايو.. يمنع صيد 

الفرئان بدون ترصيح! 

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهنياً: ابتعد عن النقاشات التي ال تجدي نفعاً، وركز عىل 
ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء افضل

عاطفياً: إذا كنت ال تش�عر باالستقرار مع الرشيك، يجب 
أن تبادر إىل البحث عن األسباب لئال تقع يف املحظور 

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�ن بإتق�ان، وال تؤجل 

شيئاً ألّن العيون تسلط عليك وتراقب ما تفعل 
صحياً: خص�ص اوقاتاً للراحة والتمتع بأمور مس�لية يف 

الحياة 

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 تقدم عىل أي مغامرة مهني�ة، الوضع الحايل يف 
غري مصلحتك 

عاطفي�اً: تواجه بع�ض االضطراب يف العالق�ة بالرشيك، 
النعدام الثقة شبه الكامل بينكما 

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 بس�بب 
نزوة عابرة، فهو أكثر من يتفهم أوضاعك 

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 
فارقة ملصلحتك 

عاطفياً: عالقة جديدة بش�خص من خارج محيطك، لكن 
التخلّص من الرشيك السابق ليس سهالً 

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 أس�باب الخالف مع الرشيك يمنحك مجاالً 
اكرب لقول الحقيقة.

احلوتالعذراء

»5« فوائد مهمة للسكر
بالرغ�م م�ن تحذي�ر األطب�اء وأخصائي�ي 
التغذية م�ن اإلفراط يف تناول الس�كر، فإنه 
يحتوي عىل فوائد صحية لجسم اإلنسان، قد 
ال يدركه�ا الكثريون.ويحذر األطباء بش�كل 
مس�تمر من اإلف�راط يف تن�اول الس�كر، ملا 
يسببه من زيادة يف الوزن وأمراض مختلفة، 

أبرزها السكري.
ولكن أخصائين يف مج�ال التغذية أكدوا أنه 

من الرضوري أن يتناول اإلنس�ان السكر يف 
وجباته اليومي�ة، ولكن باعت�دال، محذرين 
م�ن مخاطر قطعه كليا من النظام الغذائي، 
وهو ما يلجأ إلي�ه بعض الراغبن يف إنقاص 

أوزانهم.
مصدر للطاقة

وم�ن أب�رز فوائ�د الس�كر أنه يمد الجس�م 
بالطاقة، إذ يتح�ول إىل غلوكوز عندما يصل 

إىل ال�دم، وتمتصه الخاليا التي تس�اعد عىل 
إنتاج الطاقة.

كما يحتوي السكر عىل الكثري من السعرات 
الحراري�ة، التي من ش�أنها أن تمد الجس�م 

بالطاقة.
تحسن املزاج

يمكن للس�كر أن يجعلك أكثر سعادة، كونه 
ينشط مركز املتعة يف الدماغ.

أفعى تلتهم طائرًا بوضع »مستحيل«
لحظ�ة مخيفة، ربم�ا ليس لكل الن�اس، ولكن 
بالتأكي�د لعدد من الطيور، الت�ي قد تعتقد أنها 

بمنأى عن الحيوان الزاحف.
فقد أظهرت لقطات فيدي�و، التقطتها امرأة يف 
أسرتاليا، أفعى ضخمة تقتل وتأكل طائرا وهي 
معلقة يف الهواء، وأصبح الفيديو من بن األكثر 
مش�اهدة وتعليق�ات ع�ىل صفح�ات التواصل 

االجتماعي.
وس�جلت اللقطات عىل س�طح أحد البيوت، بل 

ع�ىل هوائي تلفزي�ون ألحد البي�وت يف منطقة 
كينغزكلي�ف يف ني�و س�اوث ويل�ز بأس�رتاليا، 
»إندبندن�ت«  صحيف�ة  ذك�رت  م�ا  بحس�ب 

الربيطانية.
وقالت كاثي جي�ل، البالغة من العمر 60 عاما، 
»أتذك�ر يف البداية أنني ش�اهدت ما يحدث عىل 
هوائي التلفزيون وتس�اءلت عما هو«، مشرية 
إىل أنها ش�اهدت األفعى والطائ�ر عندما ذهب 
خارج املن�زل إلطعام كليها.وبع�د لحظات من 

»الصدم�ة«، تمكن�ت كاث�ي م�ن الوص�ول إىل 
كام�ريا فيديو وتس�جيل املش�هد الغريب، الذي 
قالت إنه تدرك أنه س�يحظى بانتشار كبري عىل 
صفحات وسائل التواصل االجتماعي.ورغم أن 
الفيدي�و قص�ري، لكن املهم يف األم�ر أن األفعى، 
وهي غري س�امة لكن عضتها مؤمل�ة ويمكنها 
قتل وافرتاس كنغر، تمكنت من افرتاس الطائر 
بالكامل، ولكن العملية استغرقت عدة ساعات 

بحسب ما ذكرت كاثي.

هاتف نوكيا بـ »5« كامريات
يف وقت س�ابق هذا العام كش�فت رشكتا 
»سامس�ونغ« و«ه�واوي« ع�ن هوات�ف 

مزودة بثالث كام�ريات، وقررت رشكة 
»أت�ش أم دي« املالكة لعالم�ة »نوكيا« 
بدوره�ا ط�رح هات�ف جدي�د بخمس 

كامريات خلفية!
يف  كان  بيورفي�و«   9 »نوكي�ا  هات�ف 
طليع�ة مجموعة من الهوات�ف الذكية 
الت�ي أطلقته�ا »أت�ش أم دي« األح�د، 
صممت للعمل بنظام تشغيل »أندرويد 

وان«.
وق�ال الرئي�س التنفي�ذي ل�� »أتش أم 

دي« فلوريان زايشه إن رشكته تستعرض 
قدرته�ا ع�ىل االبت�كار من خ�الل تقديم 

أول هات�ف ذك�ي يف العالم م�زود بخمس 
كامريات.

وأوض�ح فرانك غيلي�ه املحلل يف رشكة 
فورس�رت ألبح�اث الس�وق أن خواص 
هات�ف »نوكي�ا 9 بيورفي�و« املتعلق�ة 
بالصورة تمك�ن نوكيا من جذب مئات 
مالين املشرتين الذين س�يأتي أغلبهم 

من الهند والصن.
والكامريات كلها بدقة 12 ميغابكس�ل 
واثنت�ان منها م�زودة بمجس�ات ذات 
ألوان متعددة وثالث كامريات مجساتها 

أحادية اللون.

المتاهات

الكلمة المفقودة

أهم فوائد احلجامة
الحجامة )Cupping( عبارة عن نوع من 
أنواع الطب البديل، والتي تم اس�تخدامها 
منذ العصور القديمة، والتي يتم تطبيقها 
ال�رأس  أهمه�ا  مختلف�ة  مناط�ق  ع�ىل 

والوجه.
خ�الل الس�نوات األخ�رية املاضية، ش�اع 
الفوائ�د  بس�بب  الحجام�ة  اس�تخدام 
العلمي�ة التي تم اكتش�افها، حتى أصبح 

استخدامها أكثر يف الدول الغربية.
حجامة الرأس: فوائد وطريقة استخدام

الحجام�ة  أن�واع  م�ن  ال�رأس  حجام�ة 
الش�ائعة، والتي تمتاز بفوائدها العديدة، 
حيث يتم خاللها التخلص من الدم الفاسد 
والذي تراكم داخل الجسم، األمر الذي من 

شأنه أن يعيق تدفق الدورة الدموية.
فوائد حجامة الرأس

فيما يخ�ص حجامة الرأس فه�ي تمتاز 
بفوائد صحية عديدة، والتي تشمل:

التقليل من الصداع الدائم
خفض خط�ر اإلصابة بنوبات الش�قيقة 

)الصداع النصفي(
تعزيز الذاكرة

حماية الدماغ والحفاظ عىل صحته.
إن التفسري وراء استخدام حجامة الرأس 
من أجل التخلص من الصداع أو الشقيقة 
يأتي من دورها يف التقليل من مس�تويات 

السريوتونن يف الجسم.
يت�م تحقي�ق ذلك م�ن خ�الل التقليل من 
تضيي�ق الرشاي�ن وباألخ�ص تل�ك التي 
تغذي الدماغ، وبالت�ايل خفض الضغط يف 

املنطقة والتخلص من الصداع.
طريقة استخدام حجامة الرأس

يتم اس�تخدام حجامة الرأس بعدة طرق 
مختلفة، والتي سنذكر منها اثنتن:

حل�ق الش�عر: والت�ي يت�م خالله�ا حلق 
ش�عر الرأس من أجل التمك�ن من وضع 
األكواب الخاصة بالحجامة وش�فط الدم 

يف املنطقة.
استخدام العسل: دون حلق الشعر، والذي 
يمكن األكواب م�ن االلتصاق بالرأس من 

أجل تسهيل املهمة.
حجامة الوجه: معلومات هامة

أما فيما يخص حجامة الوجه، فتستخدم 
ألس�باب مختلف�ة ع�ن تل�ك املخصص�ة 

للرأس، فماذا يجب أن تعرف عنها؟
فوائد حجامة الوجه

يمتاز ه�ذا النوع من الحجام�ة بالفوائد 
التالية:

تحفيز انتاج الكوالجن يف البرشة
التقليل من انتفاخات الوجه والتورم

تعزيز نضارة الوجه
إبط�اء عملية ظه�ور التجاعيد وعالمات 

الشيخوخة
خفض حجم املسامات الكبرية يف الوجه.

تحذيرات من حجامة الوجه
عىل الرغم م�ن الفوائ�د املرتبطة بها من 

املهم معرفة هذه التحذيرات:
ال تقم بذلك أكثر من مرتن أسبوعًيا، فقد 

يسبب تمزق الكوالجن يف البرشة
رشب كمي�ة كب�رية من امل�اء والس�وائل 

بعض الخضوع للحجامة
االبتعاد ع�ن الكحول واالطعمة الدس�مة 
والدهني�ة بع�د الحجامة ألنها ق�د تلغي 

الفوائد.

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 2 ك�وب زي�ت ق�ي - x 2 ع�دد ص�دور دج�اج مخلي�ة )مقطعة 
مكعب�ات( - x 2 عدد بيضة )مخفوق�ة( - x 1 معلقة صغرية ملح 
)أو حس�ب الرغبة( - x 1 معلقة صغرية فلفل اس�ود مطحون )أو 
حس�ب الحاج�ة( - x 1 كوب جبنة بارمي�زان - x 1 معلقة صغرية 

بصلة مفرومة - x 1 كوب بقسماط مطحون - x 1 كوب دقيق
الخطوات:

هن�رضب مكعب�ات الدج�اج ىف الخالط لح�د ما نحصل ع�ىل قوام 
ناعم.

ىف بول�ة هنضي�ف الدج�اج و نضيف علي�ه البصل واملل�ح والفلفل 
ونقلب كويس جدا.

ىف بولة تانية هنخلط الجبنة البارميزان مع البقسماط.
هنش�كل عجين�ة الدجاج عىل ش�كل ك�رات صغ�رية وهنحطها ىف 
الدقي�ق وبعدي�ن ىف البيض املخف�وق وبعدين ىف خليط البقس�ماط 
والبارمي�زان, وبع�د كده هنضغط ع�ىل قطعة بالي�د بحيث تبقى 
مسطحة قليال و هندخل قطع الناجتس الثالجة حواىل نصف ساعة 

علشان البقسماط ميفكش مع القى.
ىف طاس�ة غويطة عىل النار هنس�خن زيت غزير وهنقىل الناجتس 

لحد ما تتحول للون الذهبى.
تقدم ساخنة مع صلصة الباربيكيو و الكاتشاب.. بالهنا والشفا.

ناجتس بجبنة البارميزان
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رسميًا.. باسم قاسم مدربًا للنفط
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن�ت إدارة نادي النف�ط، التعاقد رس�مياً مع املدرب 
باس�م قاس�م، لقي�ادة الفري�ق يف املرحل�ة الثانية من 
الدوري، بع�د تراجع نتائج الفريق، وع�دم القدرة عىل 
ت�ذوق طع�م الف�وز يف 7 مباري�ات توالياً، من�ذ يناير/ 

كانون ثان املايض.
وق�ال قاس�م، يف ترصيح صحف�ي، إن »االتفاق تم مع 
إدارة النادي، ووقعنا العقد بش�كل رس�مي، وسنبارش 
العمل يف التدريبات بشكل رسمي، بداية من اليوم، الفًتا 

إىل أن التقارب بوجهات النظر بيننا وبني اإلدارة، س�ّهل 
إبرام العقد بني الطرفني«.

وأوضح أن »الطاقم التدريبي املساعد، يتألف من أحمد 
خضري، ومحمد جاسم، وهاشم خميس مدرًبا لحراس 
املرم�ى، مش�ريا إىل أن الطاق�م س�بق وأن عمل معه يف 
الق�وة الجوي�ة، وهناك انس�جام وتفاه�م بني عنارص 

الجهاز الجديد«.
يش�ار إىل أن اإلعالن عن الصفقة تأخر بس�بب تمس�ك 
اإلدارة بطاقمها الفني املساعد، عىل اعتبارهم موظفني 

رسمًيا بوزارة النفط، ومفرغني للعمل يف النادي.

مانشسرت يونايتد يفضل جوهرة البوندسليجا 
عىل كوتينيو

فرطوس: مهمتي مع الصقور ستنتهي بعد الكالسيكو

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم ، أن الربازييل فيليب 
كوتينيو، العب برشلونة، تلقى صدمة مؤخرًا.

فقد ذكرت صحيفة »دييل ميل« الربيطانية، أن مانشس�ر 
يونايتد غري مهتم بالحصول عىل خدمات كوتينيو، الصيف 

املقبل.
وأشارت الصحيفة إىل أن وسطاء، عرضوا عىل اليونايتد ضم 

النجم الربازييل، لكن الشياطني الحمر يفضلون التعاقد مع 
اإلنجلي�زي، ج�ادون سانش�و، العب بوروس�يا دورتموند. 
وكانت تقارير سابقة، قد أبرزت تحدث كوتينيو مع بعض 
نجوم اليونايتد، حول صفقة انتقاله املحتملة إىل قلعة أولد 

ترافورد، مقابل 100 مليون يورو.
يذك�ر أن كوتينيو تعرض لصافرات اس�تهجان، من جانب 
جماهري برش�لونة، الس�بت امل�ايض، أمام راي�و فاليكانو 

بالدوري اإلسباني، بسبب تراجع مستواه.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أك�د املدي�ر الفني املؤقت لن�ادي القوة الجوي�ة، مجبل فرطوس، 
أن مهمت�ه م�ع الصقور س�تنتهي بعد نهاية مباراة الكالس�يكو 
أمام ال�زوراء، يوم الجمع�ة املقبل.وقال فرطوس خ�الل املؤتمر 
الصحف�ي الخاص باملب�اراة »قبلت مهمة قي�ادة الصقور، كوني 

أعم�ل مستش�اراً يف ن�ادي الق�وة الجوي�ة، ومهمتي 
ستنتهي بعد مباراة الزوراء«.وأوضح، أن »كرة القدم 
فوز وخسارة، ولقد ابتعدت لفرة طويلة عن التدريب 

يف العراق، والكالسيكو يجب أن يكون بمستوى الحدث 
فنياً«.وبني ان »قيادته للصقور يف كالسيكو الكرة العراقية 

ليست مهمة انتحارية، لكونه قريباً عىل الفريق بكل يشء«.

ملعب كربالء جاهز الستضافة بطولة غرب آسيا للرجال
            المستقبل العراقي/ وكاالت

اس�تكمل وف�د اتح�اد غرب آس�يا لك�رة القدم، 
جوالته التفقدية مللعبي أربيل وكربالء استعداداً 
إلقامة بطولة غرب آسيا للرجال الصيف املقبل.

وزار الوف�د ملع�ب كرب�الء للوق�وف ع�ىل مدى 

جاهزيت�ه الس�تقبال الح�دث الك�روي الكبري، 
ويحظ�ى بمش�اركة 8 منتخب�ات ه�ي: العراق 
)البلد املضيف(، األردن، فلسطني، لبنان، سوريا، 

الكويت، البحرين واليمن.
وتوّج�ه وف�د م�ن اتح�اد غ�رب آس�يا يتقّدمه 
املرشف العام للبطولة أحمد قطيش�ات ومديرة 

الش�ؤون اإلداري�ة عروب�ة الحس�يني إىل ملعب 
كربالء للكش�ف عىل امللع�ب ومرفقاته بحضور 
أم�ني رس اتحاد كرة الق�دم يف كربالء وأمني رس 
لجنة االنضباط فاض�ل الكعبي، وعضو االتحاد 
العراق�ي يحي�ى كري�م محس�ن ومدي�ر ملعب 

الجراح.كرب�الء الدويل املهندس مهند 

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اك�د املدي�ر االداري للمنتخ�ب الوطن�ي، 
باسل كوركيس، ان مدرب اسود الرافدين 
سريشكو كاتانيتش، سيصل اىل العاصمة 

بغداد اليوم.

وق�ال كوركي�س يف ترصيح خ�اص/ إن 
“كاتانيت�ش اعلن القائم�ة املتضمنة 23 
العباً لخوض منافس�ات بطولة الصداقة 
الدولي�ة الت�ي من املزم�ع انطالقها يف 20 
م�ن الش�هر الج�اري بمش�اركة كل من 

سوريا واالردن”.
واضاف أن اليوم س�يكون موعدا لوصول 
كاتانيت�ش اىل العاصم�ة بغ�داد من اجل 
مش�اهدة مواجهة الزوراء والقوة الجوية 
التي س�يضيفها ملعب الشعب الدويل بعد 
غد الجمعة، قبل التوجه اىل البرصة لقيادة 
اوىل الوحدات التدريبية استعدادا النطالق 

بطولة الصداقة”.

اليوم .. كاتانيتش يصل بغداد

            المستقبل العراقي / متابعة
 

قدم الفرنيس زين الدين زيدان، املدير 
الفن�ي لريال مدريد، طلباته بش�أن 
دع�م الفريق بصفق�ات يف املريكاتو 

الصيفي املقبل.
اإلس�باني  للربنام�ج  ووفًق�ا 
»الترشينجيت�و«، فإن زي�دان طلب 
التعاق�د م�ع 5 العب�ني وه�م إيدين 
بوجب�ا  ب�ول  )تش�يليس(،  ه�ازارد 
ل�وكاس  يونايت�د(،  )مانشس�ر 

هريناندي�ز )أتلتيك�و مدري�د(، كيليان 
مبابي )باريس سان جريمان( وساديو 

ماني )ليفربول(.
وكان ري�ال مدري�د أعل�ن التعاق�د مع 
زي�دان، ، حت�ى صي�ف 2022 خلًفا 
وأش�ارت  س�والري.  لس�انتياجو 
مدري�د  ري�ال  إدارة  أن  إىل  تقاري�ر 
خصص�ت 300 ملي�ون إس�رليني 
لدعم الفريق بصفقات مميزة خالل 

املوسم املقبل.
يذك�ر أن فلورنتين�و بريي�ز، رئيس 
ريال مدريد، أكد أن الفريق سيشهد 
املوس�م  يف  التغي�ريات  م�ن  ع�دًدا 

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، اليوم األربعاء، أن نادي 
برش�لونة يرف�ض اق�راح عودة نج�م الفريق الس�ابق 
إىل »كام�ب نو«.ووفًق�ا لصحيفة »مون�دو ديبورتيفو« 
اإلس�بانية، إن تقاريرًا إنجليزية، تقرح عودة التش�ييل 
أليكس�يس سانش�يز مهاج�م مانشس�ر يونايت�د، إىل 
برش�لونة.وأكدت الصحيف�ة اإلس�بانية، أن ب�اب عودة 
سانش�يز إىل البارس�ا مغل�ق تماًما، س�واء عىل س�بيل 

أن سانشيز ال اإلعارة أو البي�ع النهائي.يذكر 
يق�دم أداء مميزًا منذ ارتداء قميص الش�ياطني 
الحم�ر، يف يناير/ كانون ث�ان 2018، قادًما من 
آرس�نال، يف صفقة تبادلية م�ع األرميني هنريك 
مخيتاري�ان، حيث إنه خالل 41 مباراة تمكن من 

إحراز 5 أهداف فقط.ويعد سانشيز اختياًرا ثالًثا، 
ل�دى امل�درب النرويجي أويل جونار سولس�كاير، يف 

هج�وم اليونايتد، بع�د الثنائي اإلنجلي�زي ماركوس 
راشفورد والبلجيكي روميلو لوكاكو.

برشلونة يغلق باب العودة 
أمام سانشيز

»بوجبا » و ماين »عىل رأس طلبات زيدان 
يف ريال مدريد

             بغداد/ المستقبل العراقي

س�جلت أس�عار أس�هم يوفنتوس ارتفاعا، بنسبة 
52ر20%، يف مس�تهل تعام�الت الي�وم ببورص�ة 
ميالن�و اإليطالية، بفض�ل تأه�ل البيانكونريي إىل 
ربع نهائي دوري أبط�ال أوروبا، إثر تغلبه )0/3( 

الثالثاء عىل أتلتيكو مدريد.
وارتفعت أس�هم الن�ادي اإليطايل بمق�دار 474ر1 
يورو، لتس�جل بذل�ك أكرب صعود له�ا، منذ كانون 

ثان/يناير املايض.

كم�ا نجحت األس�هم يف تعويض تراجعها بنس�بة 
13%، بع�د مباراة الذه�اب، التي فاز به�ا أتلتيكو 

مدريد )0/2(.يش�ار إىل أن رأس املال السوقي 
ليوفنت�وس، ارتف�ع بنس�بة 35%، خ�الل 

األيام األوىل لشهر تموز/يوليو املايض، 
بعدما ترددت ش�ائعات عن اقراب 

انضم�ام كريس�تيانو رونالدو 
للفريق، وهو ما تم بالفعل 

الش�هر  الع�ارش م�ن  يف 
ذاته.

ريمونتادا يوفنتوس ترفع أسهمه يف البورصة
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
كش�ف تقرير صحفي إسباني، اليوم ، أن توتنهام 
هوتس�بري سيحاول اس�تغالل رغبة ريال مدريد يف 
التعاقد مع نجم الس�بريز خ�الل فرة االنتقاالت 

الصيفية املقبلة.

ووفًقا لصحيف�ة »موندو ديبورتيفو«، فإن دانييل 
ليف�ي رئي�س توتنهام هوتس�بري، يتطل�ع لعودة 
جاريث بيل، ملدة عام واحد عىل س�بيل اإلعارة من 

الفريق امللكي.
ويح�اول توتنهام، اس�تغالل رغبة ري�ال مدريد يف 
الحصول عىل خدمات كريستيان إريكسن، إلدخال 

جاريث بيل ضمن الصفقة، عىل أن يتحمل املرينجي 
ج�زًءا من راتب النجم الويلزي. وأش�ارت التقارير 
إىل أن رحي�ل بي�ل عن ريال مدريد بات محس�وًما، 
بعد ع�ودة املدرب زي�ن الدين زيدان، حيث تتس�م 
العالق�ة بينهما بالتوتر، من�ذ الفرة األوىل للمدرب 

الفرنيس داخل قلعة سانتياجو برنابيو.

توتنهام خيطط الستغالل رغبة ريال مدريد

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

الذه�ب ال يصدأ .. مقولة رددها كثريًا عش�اق رونالدو بعد الريمونتادا 
التاريخية التي قاد من خاللها اليوفينتوس للتأهل للدور ربع النهائي 
يف دوري األبط�ال ع�ىل حس�اب أتليتك�و مدري�د بثالثي�ة يف ش�باك 

اوبالك.

فق�د تمكن الربتغايل من قي�ادة اليوفينتوس لتحقيق حلم كان من الصعب 
أن يتحق�ق يف غيابه حيث كان توديع البطولة هو األقرب للس�يدة العجوز 
يف ظ�ل تأخره بهدفني ذهاًبا ولكن رونالدو مث�ال صارخ عىل الالعب الذي 
يمكنه أن يغري الصورة عىل عكس اإلتجاه الذي ُيتوقع أن تسري من خالله 
.. وهو ماحدث بالفعل لتكون تلك الصفقة هي أحد أهم وأقوى الصفقات 

يف تاريخ النادي اإليطايل.

رونالدو .. ذهب ال يصدأ

          بغداد/ المستقبل العراقي
 

أعلن الحساب الرسمي للدوري اإلسباني، 
ع�ىل موق�ع التواص�ل االجتماع�ي توير، 
تغيريات يف الجولة الثالثني من عمر الليجا.

مب�اراة  إقام�ة  التغي�ريات،  وتضمن�ت 

الثان�ي  يف  فياري�ال،  ومضيف�ه  برش�لونة 
م�ن أبريل/نيس�ان املقبل، يف تمام الس�اعة 
)23:30 بتوقيت الس�عودية(. ويشهد نفس 
الي�وم، إقام�ة مب�اراة تجم�ع ب�ني أتلتيكو 
مدري�د وضيف�ه جريون�ا، عىل ملع�ب واندا 
ميروبوليتانو، بينم�ا يلعب ريال مدريد مع 

مضيفه فالنس�يا، يف 3 أبريل/نيسان املقبل 
ع�ىل ملع�ب ميس�تايا. يذك�ر أن برش�لونة 
يحتل ص�دارة الدوري اإلس�باني برصيد 63 
نقطة، أما أتلتيك�و مدريد يأتي ثانًيا برصيد 
56 نقط�ة، يف حني يحتل ري�ال مدريد املركز 

الثالث برصيد 51 نقطة.

تعديل موعد مواجهة برشلونة وفياريال

            بغداد/ المستقبل العراقي
 

تغلب الس�ويرسي روجر فيدرر، املصنف 
الراب�ع بني العبي التن�س املحرفني، عىل 
مواطنه ستانيس�الس فافرينكا )40(، يف 
بطولة إنديان ويل�ز األمريكية للتنس، أوىل 

بطوالت األساتذة ذات األلف نقطة يف املوسم.
واحت�اج في�درر، املرش�ح الرابع للق�ب، إىل نحو 
س�اعة للفوز ع�ىل فافرينكا، بواق�ع 6-3 و4-6، 
والتأهل إىل الدور الت�ايل ملواجهة الربيطاني، كايل 

إدموند.

»فيدرر« يلقي بفافرينكا خارج إنديان ويلز

            المستقبل العراقي/ وكاالت

خرج كيليان مبابي، مهاجم باريس سان 
جريمان، بمكس�ب معنوي، وسط األزمة 
التي يعيشها فريقه بعد الخروج من دوري 
أبط�ال أوروبا ع�ىل يد مانشس�ر يونايتد 
املحرف�ني  رابط�ة  اإلنجليزي.واخت�ارت 

الفرنس�ية، كيلي�ان 
كأفضل  مبابي 

الع����ب 
املح�يل  ال�دوري  يف 
فرباير/شباط  لش�ه��ر 

املايض.
وتصدر مبابي، االستفتاء الذي أجرته 
الرابطة بنسبة تصويت 38 باملئة، متفوًقا عىل 
الربتغايل جيلسون مارتينيز جناح موناكو )35 
باملئ�ة(، ثم ريمي�ه أودين مهاج�م ريمس )27 
باملئ�ة(. ون�ال كيلي�ان مبابي، ه�ذه الجائزة 
للم�رة الثاني�ة ه�ذا املوس�م، وذل�ك بفض�ل 
تسجيله 4 أهداف يف آخر 5 مباريات لفريقه 

يف بطولة الدوري الفرنيس.
ويتصدر كيليان مبابي جدول ترتيب هدايف 
ال�دوري الفرن�يس ه�ذا املوس�م برصيد 
24 هدًف�ا، بف�ارق 7 أهداف ع�ن أقرب 

مالحقيه، نيكوالس بيبي.

مبايب يتوهج 
وسط ظالم حديقة 

األمراء
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

جريمة تعاطي املخدرات عوملة الثقافة الغربية
القاضي كاظم الزيدي ماجد عبد الغفار الحسناوي
لبن�اء أي مجتم�ع س�ليم ومع�اىف تحتل مس�ألة بناء 
اإلنس�ان أهمية كبرية ومن املشكالت الخطرية مشكلة 
تعاط�ي املخ�درات لدورها يف انهيار املجتمع وش�يوع 

الجريمة.
 واملخدرات هي كل مايشوش العقل والحواس بالتخيالت 
ولها تأثريات جس�مانية وروحية وعاطفية وتؤدي إىل 
تعطيل الجهاز العصبي� وان تعاطي املخدرات يؤدي إىل 
نتائج سيئة للفرد وعمله وإرادته ووضعه االجتماعي 
وثق�ة الناس ب�ه وت�ؤدي إىل األعم�ال غ�ري املرشوعة 
وإس�اءة عالقة الفرد باآلخرين وفقدان التوازن وعدم 
التكيف مع املجتمع ونبذ األخالق وفعل كل ماهو منكر 
وقبي�ح ،ويحدث تعاطي املخ�درات اضطربا يف اإلدراك 
الح�ي وخاصة حواس الس�مع والب�ر واختالل يف 
التفكري العام والترف�ات الغريبة إضافة إىل الهذيان 
والهلوس�ة واآلثار النفسية مثل القلق والتوتر املستمر 
ويحدث تعاطي املخدرات اضط�راب يف الوجدان  املرح 
والنشوة والش�عور بالرضا بعد تعاطي املخدرات.  لقد 
كش�ف العلم الحديث إن للمخدرات آثارا ضارة ومؤذية 
ومدمرة بكل خلية من خاليا جس�م اإلنسان فضال عن 
تدمري عقله وقواه اإلدراكية وقدراته يف الفهم والوعي 
واالس�تبصار وإصابت�ه باألمراض العقلية والنفس�ية 
والسلوكية وتحطيم أرسته ومستقبله وفقدان هويته 
وكرامت�ه وعجزه عن العم�ل واإلنتاج، والن الش�باب 
ه�م الركي�زة األوىل الت�ي تعتم�د عليه�ا املجتمعات يف 
تقدمها فان انتش�ار ظاهرة اإلدمان بينهم يعد س�ببا 
رئيس�يا النهي�ار القوى البرشية فالش�باب هم محور 
التنمي�ة والتقدم والرفاهية واالس�تقرار، وبات معتربا 
أن اإلدم�ان عىل املخدرات واملؤث�رات العقلية يثمر امة 
غائبة عن الواقع تتعثر بها خطى التقدم ويأتي الوعي 
بالخط�ر الداهم عىل املجتمع.  ويع�رف التعاطي بانه 
تناول اإلنسان للمخدرات ألغراض غري طبية عىل نحو 
يتس�م باإلرساف وس�وء االس�تعمال للمخ�درات وهو 
تن�اول اإلنس�ان ألي مادة م�ن املواد املس�ببة لإلدمان 
لغ�رض غ�ري طب�ي أو عالج�ي وينش�أ التعاط�ي من 
االعتياد عىل املواد املخدرة فإذا ما كرر الشخص تناول 
امل�ادة املخ�درة فانه يعت�اد عليها. وق�د عاقب املرشع 
العراقي ع�ىل جريمة تعاطي املخ�درات يف املادة )32( 
من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية رقم )50( لسنة 
2017 حيث نصت عىل ان )يعاقب بالحبس مدة ال تقل 
عن س�نة واح�دة وال تزيد عىل ثالث س�نوات وبغرامة 
ال تق�ل عن خمس�ة ماليني دين�ار وال تزيد عىل عرشة 
مالي�ني دينار كل من اس�تورد أو أنت�ج واصنع أو حاز 
أو أحرز أو اش�رى مواد مخ�درة أو مؤثرات عقلية أو 
س�الئف كيميائية أو زرع نباتا من النباتات التي ينتج 
عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو اشراها بقصد 
التعاطي واالستعمال الشخيص(.  وكذلك عاقبت املادة 
33 من القانون بالحبس مدة ال تقل عن س�تة أش�هر 
وال تزيد عىل س�نتني وبغرام�ة ال تقل عن ثالثة ماليني 
دينار وال تزيد عىل خمس�ة ماليني دينار كل من سمح 
للغري بتعاطي املخدرات أو املؤثرات العقلية يف أي مكان 
عائ�د له ولو كان بدون مقابل كما نصت املادة 28 من 
قانون املخدرات واملؤثرات العقلية عىل عقوبة السجن 
املؤبد أو املؤقت وبغرامة ألتقل عن عرشة ماليني دينار 
وألتزي�د ع�ىل ثالثني ملي�ون كل م�ن أدار أو اعد أوهيا 
مكان�ا لتعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية ومن اغوى 
حدثا وشجع زوجه أو احد أقربائه حتى الدرجة الرابعة 
ع�ىل تعاطي املخدرات أو املؤث�رات العقلية وللمحكمة 
بدال من إن تف�رض العقوبة إن تلزم من تعاطيه املواد 
املخ�درة بمراجعة عيادة نفس�ية تنش�أ له�ذا الغرض 

ملساعدته عىل التخلص من عادة تعاطي املخدرات.

إن تعمي�م الثقافات الغربية بش�كل موج�ه ومقصود 
ودقي�ق ع�رب وس�ائل االع�الم املختلف�ة لرس�يخها يف 
اذهان الش�عوب وبعد ذلك السيطرة عليها عرب القنوات 
االقتصادي�ة املختلفة لتجع�ل ثروات الش�عوب ملكية 
خاصة به�ا وتنرش ثقافات ال�دول الغربية الالاخالقية 
بني الشعوب عرب قنواتها الس�معية واملرئية وأن عوملة 
الثقاف�ة بمي�زة االناني�ة والدالئ�ل واضحة والش�واهد 
س�اطعة ، وهذه العوملة قائمة ع�ىل فكر هيمنة الدول 
الغربية وإعادة تشكيل العالم وفق مصالحها واطماعها 
لنه�ب الث�روات وتحقق عدة اه�داف منه�ا اقتصادية 
وسياسية وانسالخ الفرد عن تراثه وحضارته فأصبحت 
واقع لتقويض البنى التحتية للدول وخاصة االسالمية 
منه�ا ويلزم لتبصري الن�اس بمخاطرها ونحن ال ننفي 
حقيقة اساس�ية وهي تطور الدول الغربية تكنولوجياً 
رسيعاً والدور الذي لعبته وس�ائل االع�الم يف رفد هذه 
الدول والتوجه الكبري للدول العظمى للسيطرة عىل دول 
العالم الثالث وبدأت السياسات الجديدة عىل دول العالم 
الثالث املؤطرة بأطر العوملة الرباق وتقوم الدول املتقدمة 
الس�يطرة عىل الدول االقل تقدماً واس�تغاللها والسعي 
الحتوائه�ا وبط�رق مختلف�ة والهيمن�ة ع�ىل االنظمة 
السياسية الهش�ة والتحكم بها بواسطة عمالئها، وما 
اح�وج مجتمعن�ا اىل التغيري يف عر ت�زداد فيه رسعة 
تبدالت الحياة فيتحتم علين�ا ان نكون قاعدة االنطالق 
والتغي�ري وأه�م يشء يف ث�روة االمم هي ش�عوبها وقد 
ينج�ح الباطل يف بعض االحيان لبس�اطة عقول الناس 
واللذين ي�رون عىل الحق رغم قل�ة اعوانه ينرهم 
الله تعاىل وان وس�ائل االعالم املش�بوهة تبث سمومها 
وأفكارها ومصطلحاتها وتزخرفها لنقل اخبار ملفقة 
كاذب�ة والتي يراد منه�ا روح الفرق�ة وتخريب عقول 
النخب�ة الطيب�ة من املثقف�ني بغية اس�تدراجهم وترك 
معتقداتهم إلحباط املس�لمني فالدول الغربية وامريكا 
تتبع نفس اسلوب ثقافة االغريق والرومان الذين كانوا 
يتص�ورون ان الديمقراطية محصورة داخل مدنهم اما 
خ�ارج الحدود فهناك الش�عوب االخ�رى فلهم ترف 
باس�تهجان واحتقار فأي ديمقراطية تحمل اولئك عىل 
الظلم والعدوان وعىل كل من لم يخضع لهم ويلتقي مع 

افكارهم السلطوية. 

ملاذا هتدد السمنة األطفال األكثر سعادة؟
توصلت دراس�ة جديدة، أجرتها جامعة 
والية بوفال�و يف نيويورك، إىل أن الُرضع 
الس�عداء يحتم�ل أن يصبح�وا أطف�اال 

يعانون من السمنة املفرطة.
وق�ال الباحثون إنه كلما تمكن الوالدان 
م�ن تهدئة وإرضاء طفليهما، زاد خطر 

تعرضه للسمنة يف سن الخامسة.
ومن املعروف أن أسباب السمنة معقدة، 
حيث تتضمن عوامل وراثية وبيئية عىل 
حد س�واء، وأحد هذه العوامل قد يكون 
أن األمه�ات واآلباء يكافئ�ون أطفالهم 
بالعصائ�ر  جي�دا  يترف�ون  الذي�ن 

والوجبات الحلوة منذ الصغر.
ووج�د الباحثون أن امل�زاج الجيد عند الُرضع 
مرتبط بكل من السمنة لدى األطفال واإلدخال 

املبكر للعصائر املحالة يف نظامهم الغذائي.

وه�ذا ما ق�د يعن�ي أن األطفال الذي�ن كانوا 
أكث�ر عرض�ة ملزاجات جيدة ه�م من حصلوا 
عىل عصائر الفاكهة الحلوة يف وقت مبكر، أو 
يمك�ن أن يعني أن األطفال غالبا ما يكافأون 

بالعصائ�ر الحل�وة ألنه�م ل�م يكون�وا 
رسيعي الغضب.

وتش�ري جمعية األطباء إىل أنه يجب عىل 
اآلباء االنتظار حتى يبلغ عمر أطفالهم 
س�نة واح�دة ع�ىل األق�ل، إلعطائه�م 
عصائ�ر  تحت�وي  وبينم�ا  العصائ�ر. 
الفواك�ه مث�ل عص�ري الربتق�ال، ع�ىل 
بعض الفيتامين�ات واملعادن التي تعود 
بالنفع عىل األطفال األكرب س�نا، أثبتت 
األبح�اث الجدي�دة أن ه�ذه املرشوبات 
ال تقدم أي فوائ�د غذائية لألطفال دون 
س�ن 12 ش�هرا، حي�ث أنه�ا تفتقر إىل 
األلي�اف الغذائية املوج�ودة يف الفاكهة 
والتي تبطئ من امتصاص الس�كر. لذا يشبه 
العصري جرعة مبارشة من الغلوكوز للرضع، 

ما يعرضهم لخطر زيادة الوزن.

زوكربريغ يطور تقنية لقراءة أفكارنا
 كشف تقرير جديد أن رشكة فيسبوك تعمل 
ع�ىل تطوي�ر تقني�ة قد تتي�ح قريب�ا قراءة 
م�ا يدور يف عقل�ك من أف�كار. ورشح مارك 
زوكرب�ريغ، الرئي�س التنفي�ذي لفيس�بوك، 
وادي  عم�الق  يبح�ث  كي�ف  بالتفصي�ل، 
الس�يليكون عن »واجهة تجم�ع بني العقل 

والحاس�وب«، يف مقابلة مع األس�تاذ بكلية 
الحقوق بجامعة هارفارد، جوناثان زيرين، 
وفقا لتقرير موقع »Wired«. ويف املس�تقبل 
القريب، سيسمح هذا النظام للمستخدمني 
بالتفاعل مع بيئات الواقع املعزز باستخدام 
العقل فق�ط، حيث لن تك�ون هناك لوحات 

أو  باللم�س  تعم�ل  شاش�ات  أو  مفاتي�ح 
إيم�اءات يدوية. وهذا املفه�وم الذي يتخيله 
زوكربريغ، سيس�مح للمستخدمني بالتنقل 
يف القوائ�م أو نق�ل األش�ياء م�ن صفح�ة 
إلكرونية إىل أخ�رى أو حتى كتابة الكلمات 

باستخدام عقولهم فحسب.

نقيب املحامني العراقيني يستقبل عددًا 
من الوفود املهنئة 

إس�تقبل نقيب املحام�ني العراقيني املحامي ضياء الس�عدي ، صباح 
اليوم األربعاء ، عدداً من الوفود املهنئة لتسنمه مهام النقيب و فوزه 

يف اإلنتخابات النقابية .
و كان م�ن بني الوف�ود املهنئة مكت�ب نائب رئيس الربمل�ان العراقي 
حس�ن كريم و مكتب النائب أثيل النجيفي باإلضافة لحضور النائب 
عم�ر الجبوري و رئي�س اتحاد الحقوقيني محمد نعم�ان الداوودي ، 

لتقديم التهاني .
وضم�ن عدد املهنئ�ني وصل وفد من محامّي كرب�الء و مجموعة من 

شيوخ و وجهاء عشرية السعدي للمباركة للسيد النقيب .
و رح�ب الس�عدي بالجموع املهنئ�ة مؤكدا عىل س�عيه الحثيث نحو 
خدم�ة املحام�ني و املنظوم�ة القانوني�ة يف العراق ، ش�اكرا الجميع 

لحسن تباريكهم و طيب الزيارة.

تعزية
بسم الله الرحمن الرحيم 

 ُكلُّ َمْن َعلَْيَها َفاٍن  َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو الَْجالِل َواإلِْكرَاِم.
َعْت املؤسس�ة العس�كرية العريقة عامة  بقل�وب يعتره�ا الحزن واألىس ودَّ
وقيادة عمليات بغداد البطلة خاصة صباح هذا اليوم علما من أعالمها وبريقا 
شامخا قاتل من اجل العراق دون ان يلتفت اىل الوراء إنه العميد البطل )محمد 
موىس عيىس العلواني( آمر لواء املش�اة /23 فرقة املشاة /17 )سابقا(.  لقد 
قات�ل البطل الفقيد تحت قيادتي برضاوة وبس�الة ق�ل نظريها ، فلقد وجدته 
مطيعا صابرا منضبطا لم يناقش يف امر ولم يردد يف تنفيذ مهمة ولقد كان له 
دورا مهما يف اإلستقرار الذي تشهده منطقتي عرب جبور والبوعيثة حاليا. أبا 
ميثاق ان الكلمات أصابها الصمم وأصبحت شحيحة واللسان والقلم اليوفيانك 
حقك مهما قاال أو كتبا. كيف ال وانني لم ارى الخوف يوما قد اقرب منك رغم 
أنني أقر وأعرف أنني ارسلتك مرارا وتكرارا يف مهمات وواجبات خطرة وفيها 
مجازف�ة كب�رية او أق�ل مايقال عنها أنه�ا ليس من صلب عمل�ك كآمر لواء ؛ 
وأنن�ي كنت عىل يقينا أنها من مس�ؤوليات وواجبات ضباطك املرؤوس�ني، اال 
ان م�ازد حبي وتقديري لك )س�ابقا( وحزني الش�ديد علي�ك )حاليا( هو ذلك 
الخل�ق الدم�ث واإلنضباط العايل ال�ذي جعلك تنفذ بكل ش�جاعة وإقدام وبال 
أية مناقش�ة. لن أنساك ما حييت رحمك الله وأسكنك جنات النعيم، وبرحيلك 
اش�عر انني فقدت اخا عزيزا مطيعا مؤدبا ل�م تلده امي ، فلروحك نقول ) اىل 
رض�وان الل�ه يا أبا ميثاق ، نم قرير العني فإننا ع�ىل الدرب ثابتون وان النر 
ق�اب قوس�ني او أدنى( والهلك وعائلتك وذويك نس�أل الل�ه أن يلهمهم الصرب 

والسلوان وان يتغمدك الله بفسيح جناته وإنا لله وإنا اليه راجعون.
اللواء الركن

جبار نعيمة كرم الطائي 
معاون قائد عمليات بغداد/ الكرخ

الى السيد فريق عطيه حسن
معاون مدير قسم الموارد البشرية

في المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ االولى
اىل من نذر نفسه يف خدمة وزارة الربية يف انجاز الكتب 
الرس�مية وبخربة ودقة عالية دون ملل وهذا ما ملس�ه 
جمي�ع املراجع�ني يف تربية الك�رخ االوىل ، ورغم تقادم 
الزمن بخدمتك الطويلة التي تجاوزت اكثر من 35 عام 
ال زلت كما انت انس�انا طيب االخالق والسمعة ،نتمنى 
ان يتعل�م من�ك املوظفون الج�دد ف�ن ادارة العمل قبل 
ان تودعه�م اىل التقاع�د دعائنا ل�ك  بالتوفيق والصحة 
والس�المة ،ولك منا كل الش�كر واالحرام والتقدير ايها 

النبيل املعطاء ومن الله التوفيق.

شكر وتقدير وتثمني
نتقدم بوافر الش�كر والتقدي�ر اىل الدكتور 
)حي�در ماج�د الزي�دي ( اخصائ�ي االنف 
واالذن والحنج�رة يف مستش�فى الش�هيد 
الصدر العام ملا يقدمه من خ���دمات جليلة 
ملراجعيه وممارس�ة عمله االنس�اني بكل 
مهنية وتفاني وتقدي���م كافة املس�اعدة 
ملرضاه ما يعكس الصورة البهية الناصعة 

للعمل الطبي االنس�ان���ي، متمن�����ني له دوام النج���اح  
واملوفقية والسداد يف عمله .

شكر وتقدير اىل الدكتور حيدر ماجد الزيدي

علي الدراجي
رئ���ي��س مؤسسة المستقبل العراقي للصحافة والنشر


