
Issue No  ( 1880 )  April Tue 9  2019    العدد ) 1880( 9 نيسان 2019           السنة السادسة           معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

مسّرة الكرام في بذل العطاء، ومسّرة الّلئام 

في سوء اجلزاء

ص2اخلارجية: حان الوقت لعودة سوريا إىل اجلامعة العربية

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

املحكمة االحتادية العليا: حق التأديب ال يبيح العنف ضد الزوجة أو االبناء أو الطلبة

عبد املهـدي يكلـف السهيـل بوزارة الرتبيـة بالوكالـة

خالفات األحزاب الكردية »تعرقل«تشكيل حكومة إقليم كردستان
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

منعت الخالفيات املتفّجرة بين األحزاب 
الكرديية العراقيية عىل مناصيب االقليم 
توقيع اتفياق كان منتظرًا، أمس االثنن، 
لتشكيل حكومة كردستان إىل موعد آخر 

لم يحدد بعد.
وتخيوض األحيزاب الكردية منذ أشيهر 
أن  إال  الحكومية،  لتشيكيل  مفاوضيات 
جميعاالتفاقيات تبوء بالفشيل يف نهاية 
األمر بسبب الخالف عىل تقاسم املناصب 

بن األحزاب الرئيسية.
وقيال عضيو املكتيب السييايس لالتحاد 

الوطنيي الكردسيتاني عمياد أحميد أن 
التوقيع عيىل اتفاق الحزبن الرئيسيين 
يف اقليم كردسيتان الديمقراطي واالتحاد 
الوطنيي حول تشيكيل حكومية االقليم 
واليذي كان مقيرراً اإلثنين قيد تأجل إىل 

موعد آخر غري محدد.
وأشار أحمد إىل أّنه عىل الرغم من أنه كان 
مقررا توقييع اتفاق الحزب الديمقراطي 
واالتحياد  بارزانيي  مسيعود  بزعامية 
الوطنيي بزعامة كورست رسيول النائب 
االول لالمن العام الذي يتضمن مشاركة 
االتحياد يف الحكومة الجدييدة واملناصب 
التيي يحصل عليها رسيمياً لكن التوقيع 

تأجيل إىل وقيت آخر ولم يكين بطلب من 
االتحاد، كما نقلت عنه وكاالت كردية.

وعيزت مصادر كردية سيبب التأجيل إىل 
رفض حركة التغييري اتفاق الحزبن عىل 
استحداث منصب نائب ثان لرئيس إقليم 
كردستان حيث سيبق للحركة ان وقعت 
اتفاقيا ميع الحيزب الديمقراطيي ينص 
عىل أن يكون لرئييس اإلقليم نائب واحد 
ويكيون هيذا املنصب من حصية التغيري 
كميا أوضيح عضيو املجليس الوطني يف 

الحركة هيمن شيخاني. 
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إيران تدرج اجليش األمريكي يف املنطقة عىل الئحة اإلرهاب
      بغداد / المستقبل العراقي

أدرج مجليس األمين القومي اإليراني، مسياء 
أنس االثنن، الجيش األمريكي والقوات التابعة 
له يف املنطقة عيىل الالئحة اإليرانية للمنظمات 
اإلرهابية.  وقال املجليس األعىل لألمن القومي 
اإليراني يف بيان إن طهران تعترب نظام الواليات 
املتحيدة األمريكيية )اإلدارة الداعمة لإلرهاب( 
و)القيادة املركزية االمريكية سنتكام( وجميع 

القوات املتعلقة بها إرهابية.
وأكيد املجلس أن واشينطن تتحميل التداعيات 
الخطيرية إلدراج الحيرس الثيوري عيىل الئحة 

اإلرهياب، مشيرية إىل أنيه إجراء خطيري وغري 
قانوني. وشيدد مجلس األمن القومي اإليراني 
اإلرهياب  تدعيم  املتحيدة  الوالييات  أن  عيىل 
والجماعيات التكفرييية إىل جانيب حلفائها يف 
املنطقة. وأفادت بأن الخطوة األمريكية تشكل 
خطرا كبريا عىل األمن والسيلم اإلقليمين، كما 

أكدت أنه انتهاك مليثاق األمم املتحدة.
وكان وزیير الخارجیة محمد جيواد ظریف قد 
بعث برسالة إىل الرئیس اإليراني رئیس املجلس 
األعيي لألمين القوميي اإلیراني، دعيا فیها إىل 
قیام املجلس بإدراج القوات املسلحة األمریكیة 
املتواجدة يف منطقة غرب آسیا )سنتكوم( عىل 

الالئحة اإليرانية للجماعات اإلرهابیة.
وجياء ذليك رّداً عىل إعيالن الرئييس األمريكي 
دوناليد تراميب، يف وقت سيابق، إدراج الحرس 
الثوري اإليراني رسيميا عيىل قوائم اإلرهاب يف 

الواليات املتحدة.
وقيال تراميب، يف بيان نيره البييت األبيض: 
»أعلن اليوم رسيميا عن نيية اإلدارة األمريكية 
إدراج الحيرس الثوري اإلسيالمي اإليراني، بما 
يف ذليك فيليق القيدس للمهام الخاصية التابع 
له، عيىل قائمة املنظميات اإلرهابيية األجنبية 
وذليك بالتوافق مع امليادة 219 لقانون الهجرة 

واملواطنة«.

حمافظ البرصة يعلن توجيه دعوة إىل جمموعة رشكات »جابري 
اكاش« اهلندسية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية

حمافظ بغداد يعلن املبارشة بمرشوع مد خطوط 
3املاء اىل النهروان 3

        المستقبل العراقي / نهاد فالح

محميد  النيواب  مجليس  رئييس  وجيه 
الحلبويس، أمس االثنن، دعوة إىل نظريه 
األردني عاطيف الطراونة للمشياركة يف 
املؤتمر الربملاني ليدول جوار العراق الذي 
سييعقد ببغيداد يف العرين من الشيهر 
الحيايل، فيميا أكيد الطروانية حضيوره 
للمؤتمر. وقيال مكتب الحلبويس يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»رئيس مجلس النيواب محمد الحلبويس 
يرافقه وفد نيابي، التقى نظريه األردني 

عاطيف الطراونية، عيىل هاميش أعمال 
الجمعية العامة لالتحياد الربملاني الدويل 
يف الدوحية«. وأضاف البييان، أن »اللقاء 
ناقيش تعزيز التعاون املشيرك يف املجال 
االقتصيادي واألمنيي، وتنسييق الجهود 
يف مجيال مكافحية اإلرهياب والحيد من 
الفكير املتطيرف، وكذليك تفعييل جهود 

الدبلوماسية الربملانية«.
رضورة  عيىل  أكيد  »اللقياء  أن  وتابيع، 
التيي  التحدييات  إزاء  املواقيف  توحييد 
تواجيه املنطقية، فيما يتعليق بالقضية 
الفلسيطينية، واإليمان بدولة فلسطينية 

كاملية ومسيتقلة وعاصمتهيا القيدس 
الرييف، وكذلك رفض جميع اإلجراءات 
املتعلقية باالعيراف بالسييادة املزعومة 
للكييان اإلرسائييي عىل هضبية الجوالن 
السورية املحتلة، والتأكيد عىل أنها أرض 
عربيية سيورية وفقا لقيرارات الرعية 
الدوليية، وما حصل هو إجيراء يتعارض 
ميع القانون اليدويل«. وأشيار البيان، إىل 
أن الحلبيويس »دعيا نظيريه األردني إىل 
املشياركة يف املؤتمر الربملاني لدول جوار 

العراق.
التفاصيل ص2

احللبويس يدعو نظريه األردين للمشاركة بمؤمتر دول 
جوار العراق يف بغداد 

يف جوله ميدانية..
الـبـزونـي يـؤكــد عـدم 

وجود مشكلة يف جرس 
الـزبـيـر الكـونكـريتـي
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الرافدين يعلن قرب متويل مرتو بغداد بمبلغ )5( ترليونات دينار
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعل�ن م�رف الرافدين، أمس االثنني، عن ق�رب تمويل مرتو بغ�داد بمبلغ 5 ترليون�ات دينار، فضال عن 
مشاركتها بتمويل مشاريع اخرى يقارب عددها العرشين يف بغداد واملحافظات.

وقالت م�ديرة امل�ص�رف خولة طالب االس�دي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان »البنك 
املرك�زي تبن�ى مرشوعا يقيض بتقديم ع��روض من قبل جميع املص�ارف الحكومي�ة كالرافدين لتمويل 
مشاريع حيوية ومهمة يف بغداد وامل�ح�اف�ظ�ات السيما االستثمارية منها مرشوع مرتو بغداد وقطارها 
املعل�ق واحياء وتطوير معامل االس�منت والزجاج والربوكيمياويات ع�ى ان يقوم ك�ل م�ص�رف بتمويل 

م�ش�روع م�ن ه��ذه امل�ش�اري�ع وبعد انجازها تحال اىل احد املستثمرين كفرصة استثمارية«.
واضافت االس�دي ان »املرف س�يمول مرشوع مرتو بغداد والقطار املعلق ع��ن طريق البنك امل�رك�زي 
وبعدها ت�ح�ال ال��ى املس�تثمرين واع��ادة امل�ب�ال�غ ب�ف�وائ�ده��ا«، مؤكدة ان »املرف جاد بتنفيذ 
ه�ذا امل�رشوع التي تبل�غ التكلفة االول�ي�ة النج�از املرتو 5 ترليون�ات دينار، اضافة اىل مش�اركته بتنفيذ 

مشاريع اخرى يقارب عددها العرشين يف بغداد واملحافظات«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

منعت الخالفات املتفّجرة بني األحزاب 
الكردية العراقية عى مناصب االقليم 
اتف�اق كان منتظ�رًا، أم�س  توقي�ع 
االثنني، لتشكيل حكومة كردستان إىل 

موعد آخر لم يحدد بعد.
وتخوض األحزاب الكردية منذ أش�هر 
إال  الحكوم�ة،  لتش�كيل  مفاوض�ات 
أن جميعاالتفاق�ات تبوء بالفش�ل يف 
نهاية األمر بسبب الخالف عى تقاسم 

املناصب بني األحزاب الرئيسية.
وقال عضو املكتب الس�يايس لالتحاد 
الوطني الكردس�تاني عم�اد أحمد أن 
التوقيع عى اتفاق الحزبني الرئيسيني 
الديمقراط�ي  كردس�تان  اقلي�م  يف 
واالتحاد الوطني حول تشكيل حكومة 
االقليم وال�ذي كان مق�رراً اإلثنني قد 

تأجل إىل موعد آخر غري محدد.
وأش�ار أحم�د إىل أّن�ه ع�ى الرغم من 
أن�ه كان مقررا توقيع اتف�اق الحزب 
الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني 
واالتح�اد الوطن�ي بزعام�ة كورست 
رس�ول النائب االول لالمني العام الذي 
يتضمن مش�اركة االتحاد يف الحكومة 
الجديدة واملناصب التي يحصل عليها 

رس�مياً لك�ن التوقيع تأج�ل إىل وقت 
آخر ولم يك�ن بطلب من االتحاد، كما 

نقلت عنه وكاالت كردية.
وع�زت مصادر كردية س�بب التأجيل 
إىل رفض حركة التغيري اتفاق الحزبني 
ع�ى اس�تحداث منص�ب نائ�ب ث�ان 
لرئي�س إقليم كردس�تان حيث س�بق 
للحرك�ة ان وقعت اتفاق�ا مع الحزب 
الديمقراط�ي ين�ص ع�ى أن يك�ون 
لرئيس اإلقليم نائب واحد ويكون هذا 
املنص�ب من حصة التغيري كما أوضح 
عض�و املجل�س الوطن�ي يف الحرك�ة 

هيمن شيخاني. 
وش�دد ش�يخاني ع�ى ان�ه »من غري 
الجائز أن يحصل االتحاد عى منصبني 
عس�كريني رفيعني هم�ا نائب رئيس 
اإلقليم للشؤون العس�كرية إىل جانب 

وزارة البيشمركة«.
وسبق للحزبني الرئيسيني يف االقليم ان 
أبرما االربعاء املايض اتفاقا ينص عى 
منح االتحاد الوطني س�بعة مناصب 
عليا يف الحكومة الجديدة وهي: رئاسة 
الربملان ونائب رئيس الحكومة ونائب 
رئي�س إالقلي�م ووزارت�ي التخطي�ط 
والبيش�مركة ووكي�ل وزي�ر الداخلية 

ووكيل وزير الثروات الطبيعية.

وكان من املقرر أن يوقع كال من نائب 
رئيس الح�زب الديمقراطي نيجريفان 
بارزان�ي والنائ�ب االول لالم�ني العام 
لالتح�اد كورست رس�ول االتفاق بني 
اقلي�م  حكوم�ة  لتش�كيل  حزبيهم�ا 

كردستان.
كما كان مؤمال أن يقود توقيع االتفاق 
إىل حل األزمة السياسية التي يشهدها 
االقليم من�ذ االنتخابات الربملانية التي 
جرت يف االقليم يف 30 أيلول عام 2018 
اثر موافقة الح�زب الديمقراطي عى 
تويل االتحاد الوطني مناصب رئاس�ة 
برملان االقليم ونائ�ب رئيس حكومته 
اضافة إىل 5 وزارات و3 وكالء وزارات 
و3 رؤس�اء هيئ�ات مس�تقلة بدرجة 
وزي�ر اضافة إىل 3 أعض�اء يف مجلس 
ام�ن كردس�تان و3 ممثل�ني لإلقلي�م 
يف الخ�ارج وع�دد من امل�دراء العامني 

واملستشارين.
الديمقراط�ي  للح�زب  وس�بق 
الكردس�تاني ان حصل يف االنتخابات 
الربملاني�ة يف االقليم الت�ي جرت يف 30 
س�بتمرب امل�ايض ع�ى 45 مقع�دا يف 
برمل�ان االقليم الذي يتش�كل من 111 
مقع�دا فيما حص�ل االتح�اد الوطني 
عى 21 مقعدا االمر الذي يتيح للحزب 

وت�ويل  الجدي�دة  الحكوم�ة  تش�كيل 
رئاسة االقليم.

رش�ح  فق�د  االس�اس،  ه�ذا  وع�ى 
الديمقراطي نائب رئيسه رئيس وزراء 
نيجريفان   الح�ايل  اإلقل����������يم 
بارزاني ملنصب رئيس اإلقليم ومرسور 
بارزان�ي نجل زعي�م ال��������حزب 
رئي�س  ملنص�ب  بارزان�ي  مس�عود 
حكومة االقليم واذا م�ا تمت موافقة 
الربمل�ان علي�ه يق�وم رئي�س اإلقليم 
الجدي�د  بتكليفه بتش�كيل الحكومة 

خالل 30 يوماً.
يذكر أن منصب رئيس االقليم ش�اغر 
منذ ان اس�تقال منه رئيس�ه السابق 
مس�عود بارزان�ي حي�ث تنح�ى م�ن 
منصبه يف نوفمرب ع�ام 2017 بعد ان 
كان ق�د انتخب لتولي�ه يف عام 2005 
من قب�ل الربملان ثم من قبل املواطنني 
مب�ارشة عام 2009 وم�دد له الربملان 
عام�ني يف 2013 وبع�د انتهائهم�ا يف 
2015 وعدم توصل الكتل السياس�ية 
اإلقلي�م  رئي�س  لقان�ون صالحي�ات 
واس�تمرار الحرب ع�ى تنظيم داعش 
بقي بارزاني رئيس�ا لسنتني إداريتني 
بق�رار قضائي حتى اعالنه تنحيه عن 

الرئاسة.

التغيري ترفض استحداث منصب نائب ثان لرئيس اإلقليم.. واالحتاد والدميقراطي إىل جولة جديدة من احملادثات

خالفات األحزاب الكردية »تعرقل«تشكيل حكومة إقليم كردستان

احللبويس يدعو نظريه األردين للمشاركة بمؤمتر دول جوار العراق يف بغداد 
        المستقبل العراقي / نهاد فالح

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، 
أمس االثنني، دعوة إىل نظريه األردني عاطف 
الربملان�ي  املؤتم�ر  للمش�اركة يف  الطراون�ة 
ل�دول ج�وار الع�راق ال�ذي س�يعقد ببغداد 

يف العرشي�ن م�ن الش�هر الح�ايل، فيم�ا أكد 
الطروان�ة حض�وره للمؤتمر. وق�ال مكتب 
الحلبويس يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »رئيس مجلس النواب محمد 
الحلب�ويس يرافقه وفد نياب�ي، التقى نظريه 
األردني عاطف الطراونة، عى هامش أعمال 

الجمعية العام�ة لالتحاد الربملان�ي الدويل يف 
الدوح�ة«. وأضاف البي�ان، أن »اللقاء ناقش 
تعزيز التعاون املش�رتك يف املجال االقتصادي 
واألمني، وتنس�يق الجهود يف مجال مكافحة 
اإلرهاب والح�د من الفكر املتط�رف، وكذلك 

تفعيل جهود الدبلوماسية الربملانية«.

وتاب�ع، أن »اللق�اء أكد ع�ى رضورة توحيد 
املواقف إزاء التحديات الت�ي تواجه املنطقة، 
الفلس�طينية،  بالقضي�ة  يتعل�ق  فيم�ا 
واإليمان بدولة فلس�طينية كاملة ومستقلة 
وعاصمته�ا القدس الرشي�ف، وكذلك رفض 
جميع اإلجراءات املتعلقة باالعرتاف بالسيادة 

املزعوم�ة للكي�ان اإلرسائي�ي ع�ى هضب�ة 
الجوالن الس�ورية املحتلة، والتأكيد عى أنها 
أرض عربية س�ورية وفقا لقرارات الرشعية 
الدولي�ة، وم�ا حص�ل ه�و إج�راء يتعارض 
م�ع القان�ون الدويل«. وأش�ار البي�ان، إىل أن 
الحلبويس »دعا نظريه األردني إىل املش�اركة 

يف املؤتم�ر الربملان�ي ل�دول ج�وار الع�راق، 
والذي س�يعقد بالعاصم�ة بغداد يف العرشين 
من الش�هر الجاري، واملعني بدعم اس�تقرار 
الع�راق«، مبين�اً أن »رئي�س مجل�س النواب 
األردن�ي حض�وره أك�د للمؤتم�ر يف التاريخ 

املحدد«.

        بغداد / المستقبل العراقي

تس�لم رئي�س الجمهورية بره�م صالح، 
أم�س االثن�ني، أوراق اعتم�اد ع�دد م�ن 
الس�فراء الج�دد املعتمدي�ن ل�دى العراق. 
وذك�ر بي�ان لرئاس�ة الجمهوري�ة تلقت 

أن  من�ه  نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
اعتم�اد  أوراق  تس�لم  صال�ح  “الرئي�س 
الس�فراء الج�دد ل�دى الع�راق ل�كل م�ن 
دول�ة قطر خالد حمد الس�ليطي واالتحاد 
الكونف�درايل الس�ويرسي ل�وكاس جارس 
وجمهوريات الصني الش�عبية تشانغ تاو 

وفيتن�ام االش�رتاكية نغوي�ن مان�ة هيني 
وبن�ني نعي�م اكييو وايرلندا ج�ون جريارد 
ماك�وي وتركمانس�تان س�اردار ماميت 
والنمسا أوسكار فوستنغر”. وأشار رئيس 
الجمهوري�ة إىل “رضورة تعزي�ز عالق�ات 
الصداقة م�ع الدول الش�قيقة والصديقة 

واالرتق�اء بها عى جميع الصعد، مش�ددا 
ع�ى أهمي�ة تب�ادل الخ�ربات يف ميادي�ن 
آف�اق  وفت�ح  والتكنولوجي�ا  االس�تثمار 
أوس�ع للتع�اون البن�اء”. وأك�د صالح أن 
“إسرتاتيجية العراق يف عالقاته تنطلق من 
مراعاة املصالح املش�رتكة مع دول العالم 

وبم�ا يخ�دم التق�دم واالزده�ار لش�عبنا 
والش�عوب الصديق�ة”. م�ن جانبهم أكد 
الس�فراء الج�دد “اس�تعداد بلدانهم لدعم 
جه�ود الحكومة العراقي�ة يف اعمار وبناء 
العراق واالس�تثمار يف القطاعات املختلفة 

بما يخلق فرص العمل”، بحسب البيان.

رئيس اجلمهورية يتسلم أوراق اعتامد عدد من السفراء اجلدد لدى العراق
        بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه رئي�س ال�وزراء ع�ادل عبداملهدي، 
أمس االثنني، قيص الس�هيل وزيرا للرتبية 
بالوكال�ة. وق�ال بي�ان ملكت�ب الس�هيل، 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 

ان »رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي كلف 
قيص السهيل وزيراً للرتبية بالوكالة لحني 

اختيار وزير جديد باالصالة«.
يشار اىل ان قيص السهيل هو وزير التعليم 
الع�ايل والبح�ث العلم�ي يف حكوم�ة عبد 

املهدي.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الخارجي�ة العراقي�ة، أمس 
االثنني، اس�تمرار س�عيها لعودة س�وريا 
إىل مقعده�ا يف الجامع�ة العربي�ة، مؤكدة 
أن الوق�ت ح�ان لذلك، فيما اش�ارت اىل أن 
العراق ب�ات مصدر ثقل س�يايس جديد يف 

املنطقة. 
وق�ال املتح�دث باس�م الخارجي�ة احم�د 
الصح�اف، يف حدي�ث لوكالة »الس�ومرية 
نيوز«، إن »العراق بات اليوم نقطة التقاء 
للج�ريان واألش�قاء واإلخ�وة ومركز ثقل 

سيايس جديد يف املنطقة«.

واوض�ح الصح�اف أن »عالقتنا متينة مع 
دول جوار العراق ومنها السعودية واألردن 

والكويت وتركيا«. 
واضاف املتحدث باس�م الخارجية، »نعمل 
جاهدي�ن لع�ودة س�وريا إىل مقعده�ا يف 
الجامع�ة العربية«، مؤك�دا أن »الوقت قد 

حان لذلك«. 
وكان�ت االمان�ة العام�ة لجامع�ة ال�دول 
العربي�ة اعلن�ت مؤخ�را أن عودة س�وريا 
للجامع�ة مرتبط�ة بوج�������ود توافق 
ل�دى ال�دول العربي�ة األعض�اء بقبوله�ا 
موقف دمشق بشأن التس�وية السياسية 

و«العالقة مع إيران«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية الرشط�ة يف البرة، أمس 
االثنني، أن قواتها ألقت القبض عى أربعة 
أس�لحة وس�يارات  مطلوب�ني وضبط�ت 
خالل تنفيذ مداهم�ة تخللها تبادل إطالق 
النار يف منطقة الش�خاطة الواقعة شمال 

املحافظة.
وذك�رت املديرية يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه »بعد ورود معلومات 
تفي�د بوج�ود مطل��������وبني بدعاوى 
مختلف�ة قام�ت ق�وة الصدم�ة التابع�ة 
ألف�واج ط�وارئ الرشط�ة بتنفي�ذ عملية 
دهم وتفتيش يف منطقة الش�خاطة ضمن 

قضاء الهارثة«، مبينة أن »القوة تعرضت 
إىل اطالق نار من قبل عصابات يف املنطقة، 

وتم الرد بكل حزم وقوة«.
أن  اىل  بيانه�ا،  ضم�ن  املديري�ة  ولفت�ت 
»العملية أس�فرت عن القب�ض عى أربعة 
متهم�ني بح���������وزتهم ثالث بنادق 
من نوع )كالش�نكوف( م�ع 511 إطالقة، 
فض�اًل ع�ن ضب�ط س�بع س�يارات تعود 
الجريم�ة  تم�ارس  كان�ت  عصاب�ات  اىل 

املنظمة«.
يتمي�ز  الب�رة  محافظ�ة  أن  اىل  يش�ار 
وضعه�ا األمني بش�كل عام باالس�تقرار، 
وتش�هد جرائم جنائية مختلفة من بينها 

القتل والرسقة.

عبد املهدي يكلف السهيل بوزارة الرتبية بالوكالة

اخلارجية: حان الوقت لعودة سوريا إىل اجلامعة العربية

رشطة البرصة تتبادل إطالق النار مع مطلوبني وتعتقل 
)4( منهم يف »الشخاطة«

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت المحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا أن الح�ق في 
التأدي�ب ال يبي�ح العن�ف ض�د الزوج�ة واالبناء 
عملي�ة  أن  إل�ى  الفت�ة  القاصري�ن،  والطلب�ة 
االص�الح والتقوي�م يج�ب ان تتفق م�ع المبادئ 
 الدس�تورية كونه�ا تهدف إل�ى حماية االس�رة.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك، 
إن »المحكمة االتحادية العليا عقدت جلستها  امس 
االثنين برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور 

القضاة االعضاء كافة، ونظرت في دعوى خاصم 
فيه�ا المدع�ي رئي�س مجل�س الن�واب/ اضافة 
لوظيفته، وطعن بعدم دستورية المادة )41/ 1( 
 م�ن قانون العقوبات رقم )111( لس�نة 1969«.

واض�اف الس�اموك ان »المدع�ي ق�ال إن المادة 
مح�ل الطع�ن تنط�وي عل�ى مفه�وم اباحة في 
اس�تعمال )العن�ف االس�ري( م�ن ال�زوج ض�د 
 زوجته مس�وغا لضربها تحت عن�وان التأديب«.

وتاب�ع الس�اموك ان »المدع�ي بين ف�ي عريضة 
دع�واه ان هذه الم�ادة تخالف  الم�واد )14( و) 

29/ رابع�ا( و)30 / اوال( م�ن الدس�تور والت�ي 
تتضم�ن المس�اواة بي�ن العراقيي�ن دون تميي�ز 
بس�بب الجن�س، وأن االس�رة بحس�ب م�ا ذهب 
المدع�ي تع�د اس�اس المجتمع وأن ه�ذه المواد 
تؤم�ن الحي�اة الكريمة وتمنع كل اش�كال العنف 
 والتعس�ف في االس�رة والمدرس�ة والمجتمع«. 
وبي�ن الس�اموك، ان »المحكم�ة االتحادية العليا 
بع�دم  المطع�ون  الم�ادة  تحلي�ل  م�ن  وج�دت 
دس�توريتها أنه�ا نص�ت عل�ى ح�ق التأديب لكل 
م�ن ال�زوج عل�ى زوجته واالب�اء عل�ى اوالدهم 

وف�ي  القاصري�ن  طلبته�م  عل�ى  والمعلمي�ن 
الح�دود المق�ررة ش�رعاً او قانون�اً او عرف�اً«.

 

وذك�ر الس�اموك، ان »المحكمة أك�دت ان عملية 
التأدي�ب المقص�ودة ف�ي ه�ذه الم�ادة كما هو 
متف�ق علي�ه متغي�رة ف�ي االس�لوب والمفهوم 
زمان�اً ومكان�اً وبش�كل واض�ح وال تعن�ي باي 
ش�كل م�ن االش�كال موض�وع العن�ف االس�ري 
المقص�ود، وانم�ا ه�ي عملي�ة اص�الح وتقويم 
وه�ي مقي�دة بموج�ب الن�ص موض�وع الطعن 
 بح�دود ما يق�رره القان�ون والش�رع والعرف«.

املحكمة االحتادية العليا: حق التأديب ال يبيح العنف ضد الزوجة أو االبناء أو الطلبة

        بغداد / المستقبل العراقي

ألقت مفارز مديرية االستخبارات 
العسكرية، أمس االثنني، القبض 
عى مطلوبني وفق املادة 4 إرهاب 

يف املوصل.
وذك�رت املديري�ة يف بي�ان تلقته 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
من�ه، ان »الف�وج الثال�ث ل�واء 
 20 املش�اة  فرق�ة   43 املش�اة 
القبض ع�ى 5 أش�خاص ضمن 
قري�ة ارفيل�ة التابع�ة إىل ناحية 
املوص�ل،  محافظ�ة  يف  الش�ورة 
يرتدون املالبس العس�كرية ثالثة 
منهم يحملون الرتبة العس�كرية 
واثن�ني بصف�ة جن�دي يقومون 
بالنصب واالحتيال عى املواطنني 
واس�تحصال مبالغ نقدية منهم 

بحج�ة تعينهم عى م�الك وزارة 
الدفاع«.

االس�تخبارات  مديري�ة  ودع�ت 
العس�كرية املواطن�ني الكرام إىل 
»توخ�ي الحيط�ة والح�ذر م�ن 
اصحاب النفوس الضعيفة الذين 
ينتحلون صفة ضباط يف الجيش 

العراقي والتبليغ عليهم«.
وتابعت انه »ألقت مفارز مديرية 
االستخبارات العسكرية يف اللواء 
43 الفرق�ة 20 وبكم�ني محك�م 
القب�ض ع�ى اح�د اإلرهابيني يف 
منطق�ة مخيم امل�درج يف ناحية 
القيارة، والذي كان يسكن سابقاً 
قض�اء البع�اج ضم�ن محافظة 
يتخف�ى  كان  حي�ث  نين�وى، 
ضمن العوائ�ل النازحة وهو من 

املطلوبني وفق املادة 4 إرهاب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجلس محافظة نينوى، أمس 
االثن�ني، عن ب�دء الكتل السياس�ية 
املفاوضات من اجل اختيار محافظ 
جديد بعد اقالة نوفل العاكوب، مبينا 
ان املجلس سيفتح باب الرتشح دون 
انتظار قرار املحكمة اإلدارية بش�ان 

الطعن املقدم من العاكوب.
وقال عض�و املجلس حس�ام العبار 
“الكت�ل  إن  صحف�ي،  تري�ح  يف 
السياس�ية بدأت باملفاوضات بشأن 
اختي�ار محاف�ظ جدي�دا بع�د اقالة 
نوفل العاكوب ال�ذي قدم طعنا لدى 
العبار،  اإلدارية”. وأض�اف  املحكمة 
أن “مجلس محافظة نينوى يحق له 

اختيار محافظ وفتح باب الرتش�ح 
للمنص�ب دون انتظار قرار املحكمة 

اإلدارية بشان إقالة العاكوب”.
ولف�ت العب�ار إىل أن “تحالف نينوى 
ه�و الكتل�ة األك�رب داخ�ل مجل�س 
محافظة نينوى وهي صاحبة الحق 
يف اختيار املحافظ والتفاهم بش�أن 

نائبيه”.

        بغداد / المستقبل العراقي

دونت محكمة تحقيق الكوت التابعة 
لرئاس�ة استئناف واس�ط اعرتافات 
مته�م يحمل الجنس�ية الس�ودانية 
يعم�ل بصفة قي�ادي ضمن صفوف 
تنظيم داع�ش اإلرهابي . وقال بيان 

ص�ادر عن مجلس القضاء األعى إن 
» ت�م القب�ض  عى املته�م  يف مدينة 
الك�وت حيث أثبت�ت التحقيقات انه 
مش�ارك يف العملي�ات اإلرهابية ضد  
الق�وات األمني�ة  يف قض�اء بيج�ي  
ملحافظ�ة ص�الح الدي�ن . وتابع أن 
املته�م  أق�وال  صدق�ت  »املحكم�ة 

وإحالت�ه وف�ق القان�ون للمحاك�م 
املختصة«. يذكر إن  » املتهم سوداني 
الجنس�ية  م�ن القيادي�ني يف تنظيم 
داع�ش اإلرهابي  وق�د كان مختبئ 
طيلة الس�نتني املاضي�ة يف محافظة 
واس�ط مدينة الك�وت لغاي�ة إلقاء 

القبض عليه ».

مـجـلـس نـيـنـوى يـخـوض »مـفـاوضـات« 
لتسمية املحافظ اجلديد

حمكمة حتقيق الكوت تصدق أقوال داعيش سوداين اجلنسية 

االستخبارات العسكرية تعلن القبض عىل مطلوبني 
وفق املادة )4( إرهاب يف املوصل
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   بغداد / المستقبل العراقي

دعت هيئة التقاعد الوطنية ، املتقاعدين الذين لم تظهر بصماتهم 
يف مكات�ب ال�رصف األيل التوجه اىل أقرب مركز للرصف ألس�تالم 

رواتبهم.
وقال�ت الهيئة يف بيان اطلعت »املس�تقبل العراقي« عليه ان »عىل 
الذي�ن لم تظهر بصماتهم يف مكاتب الرصف األيل التوجه اىل أقرب 
مركز للرصف ألس�تالم رواتبهم«. واضاف�ت ان »ذلك جاء بعد إن 
تم تدقي�ق البيانات الخاص�ة بهم ورفع رواتبه�م التقاعدية عىل 

مكاتب الرصف األيل بشكل سليم ودقيق .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الزراعة / مديرية زراعة البرصة عن »اطالقها قرابة 
قرابة )8( مليون سابحة اسماك يف املسطحات املائية يف املحافظة، 

وذلك لغرض تعزيز وتنمية الثروة السمكية يف العراق«.
واف�اد بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان�ه »تم اط�الق هذه 
الس�ابحات بعد انتاجها يف مفقس امليمونة والكحالء يف محافظة 
ميس�ان واطالقه�ا يف محمي�ة الصافي�ة التابعة لقض�اء القرنة 

واملسحب يف قضاء الهارثة«.
 وب�ن »يأتي اط�الق هذا العدد اس�تكماال لجه�ود وزارة الزراعة 
وكوادرها املختصة يف قسم االهوار وتنمية االسماك ودائرة الثروة 
الحيوانية لغرض تعزيز وتنمية الثروة السمكية يف البرصة وعموم 
العراق لسد حاجة الس�وق املحلية من االسماك واللحوم وضمان 
توفري االمن الغذائي للمواطن فضال عن دعم االقتصاد الوطني«.

يذكر ان السابحات هي صغار االسماك يف اول ايامها بعد خروجها 
من البيضة عند التفقيس.

   بغداد / المستقبل العراقي

اش�ار وزي�ر التج�ارة محم�د هاش�م اىل 
الفرصة املتاحة العادة اعمار العراق وقال 
ان�ه من ه�ذا املنطلق فانن�ا ندعو القطاع 
الخ�اص االيران�ي للتع�اون م�ع القطاع 
الخ�اص العراق�ي يف مجال اع�ادة اعمار 

البالد.
وقال هاشم امام ملتقى الفرص التجارية 
واس�تثمارات ايران والع�راق الذي عقد يف 
غرقة تج�ارة ايران اننا نس�عى اىل تنمية 
العالقات ب�ن البلدين لتصل اىل مس�توى 
طموح البلدين ونعمل عىل تطبيق افكارنا 
لكي يتسنى لنا مع تنمية العالقات تسوية 

جميع العقبات التي تعرتض طريقنا.
واش�ار اىل زيارة روحاني للع�راق وكذلك 
زي�ارة رئي�س ال�وزراء العراق�ي لطهران 
وق�ال ان هذه ه�ذه الزي�ارات واللقاءات 
ه�و تطوي�ر التع�اون يف كاف�ة املج�االت 
االقتصادية والعلمي�ة والثقافية وقدم تم 
اتخ�اذ خطوات كب�رية ايضا خ�الل هذه 

املدة.
واضاف نح�ن نتطل�ع اىل بل�وغ االهداف 
السياس�ية واالقتصادية بينها ايجاد خط 
سكك حديد والغاء نفقات تاشرية الدخول 
واض�اف ان العالق�ات بن اي�ران والعراق 
عالق�ات واس�عة وان الجانب�ن يتطلعان 

لتعزيز هذه العالقات اكثر.

   بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت إدارة س�د املوصل، موقفاً جديداً 
بشأن اإلطالقات املائية يف السد«.

وقال مدير س�د املوصل ري�اض عزالدين 
النعيمي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، »إستناداً اىل توجيهات املركز 
الوطن�ي الدارة امل�وارد املائي�ة س�يكون 
الترصيف من سد املوصل ٣٠٠٠ م٣/ثا يف 
الس�اعة ١٢:٠٠ بعد الظهر من هذا اليوم 

االثنن«. 
لتنس�يق  املتح�دة  األم�م  مكت�ب  وكان 
أعل�ن  الع�راق،  يف  اإلنس�انية  الش�ؤون 
األربعاء املايض، إن سد املوصل آمن وغري 
مه�دد بوصول�ه إىل قدرت�ه االس�تيعابية 

القصوى من املياه.
وذكر املكتب يف تقرير نرشه عن الس�يول 
الت�ي تجت�اح بع�ض محافظ�ات العراق 
أن »الس�يول التي ظه�رت نتيجة ظروف 
جوية قاس�ية اس�تمرت لعرشة إيام، قد 
تسببت بس�يول وأمطار مستمرة يف عدة 

محافظات«.
وأش�ار إىل أن »بع�ض الس�دود األخرى يف 
البالد قد اقرتبت من قدرتها املائية، لكنها 
ما زالت ضمن حدود الس�يطرة«، الفتا إىل 
ان »وق�وع بع�ض الخس�ائر يف عدد قليل 

من معسكرات إيواء الالجئن«.
وتابع »تم اتخاذ اإلجراءات ملكافحة خطر 
الس�يول واألمطار، بعد املوجة األوىل التي 

رضبت البالد.

وزير التجارة يدعو القطاع 
اخلاص االيراين للمشاركة 

يف اعادة اعامر العراق

إدارة سد املوصل 
تصدر بيانًا بشأن 
االطالقات املائية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغداد ع�ن »تهيئة اماكن ترفيهية جديدة بالعاصمة 
بغ�داد س�يتم افتتاحها بالتزام�ن مع إنطالق فعالي�ات مهرجان 
بغداد الدويل للزهور يف الخامس عرش من شهر نيسان الجاري ».

وافاد بيان للدائرة ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان »الدوائر البلدية 
هيأت ستة مواقع جديدة لتكون متنزهات نموذجية ثالثة بجانب 
الكرخ وثالث�ة بجانب الرصافة وتفتت�ح بالتزامن مع االحتفالية 

املركزية عىل حدائق متنزه الزوراء ».
واض�اف ان »م�الكات امانة بغ�داد وضع�ت اللمس�ات النهائية 
لإلحتف�ال بمهرجان بغداد الدويل للزه�ور من خالل تهيئة اماكن 
للوفود الدولية املشاركة باملهرجان فضال عن تهيئة مواقع الدواىر 
البلدية واس�تعدادات دائرة املتنزهات والتشجري واعمال الكهرباء 

والتزيينات .

امانة بغداد تعلن انشاء متنزهات جديدة 
بالتزامن مع مهرجان بغداد الدويل للزهور

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العامة للنقل الربي ، ش�حن 
)١4٢( أل�ف ط�ن م�ن الحم�والت املتنوعة 

خالل شهر أذار املايض .
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة عماد االس�دي 
يف بي�ان تلقت�ه » املس�تقبل العراق�ي« ان�ه 
»بتوجي�ه وزي�ر النق�ل عب�د الل�ه لعيب�ي 

بالس�عي الدائ�م وال�دؤوب لتقدي�م أفض�ل 
الخدم�ات ونقل الحموالت باوقات قياس�ية 
السيما مفردات البطاقة التموينية، حققت 
ش�احنات الرشكة بالتعاون م�ع الرشكات 
املؤتلفة معها ضمن أعمال النقل لشهر أذار 
املايض طفرة نوعية بنقل البضائع واملعدات 
ومف�ردات البطاق�ة التمويني�ة م�ن موانئ 

البرصة بإتجاه املحافظات كافة ».

واضاف االس�دي ان »حقق إسطول الرشكة 
حق�ق )٣٣٣9( نقلة وبحمول�ة )١4٢( ألف 
طناً تنوعت بن معدات كهربائية وحاويات 
ومادت�ي الحنط�ة وال�رز املكيس م�ع نقل 
وق�ود الكاز واألس�مدة فضالً ع�ن مناقالت 
داخلية« .وتابع ان�ه »كان إجمايل نقل مادة 
الحنط�ة )468( نقلة بحمول�ة تقدر بأكثر 
م�ن )٢١( ألف طن�اً فيم�ا كان مجمل نقل 

مادة الرز تقدر ب�� )٢8٢ ،١( نقلة بحمولة 
بلغ�ت )5١( أل�ف طن�اً باإلضاف�ة اىل نق�ل 
املعدات الكهربائية والنقالت الداخلية بواقع 
)١4٣( نقلة بحمول�ة تقدر ب� )٠٠٠، ٠٠5، 
5( طن�اً مع نقل م�ادة ال�كاز بمعدل )٢4( 
نقلة بحمول�ة )864( ألف طناً باإلضافة اىل 
نقل األسمدة الكيمياوية ب� )4١9 ،١( نقلة 

بحمولة )64 ( ألف طناً .

   بغداد / المستقبل العراقي

تنفي�ذا لتوجيه�ات وزير العمل والش�ؤون 
االجتماعية باس�م عبد الزم�ان اعلنت هيئة 
رعاي�ة ذوي االعاق�ة واالحتياجات الخاصة 
ع�ن اط�الق راتب املع�ن املتف�رغ للمدنين 
من غري املس�تلمن لالع�وام ٢٠١6 و٢٠١٧ 
و٢٠١8 يف محافظ�ة بغداد بعد اس�تحصال 
التخصيصات املالية الالزم�ة لهم يف موازنة 

٢٠١9 واملش�مولن وف�ق امل�ادة ١9/٢ من 
 ٢٠١٣ لس�نة   )٣8( رق�م  الهيئ�ة  قان�ون 
وحسب قوائم االس�ماء املنشورة يف صفحة 

الهيئة والوزارة وموقعها الرسمي«. 
وافاد بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، انه 
»بلغ عدد املش�مولن براتب املع�ن املتفرغ 
 )٣45٠( بغ�داد  ملحافظ�ة  املدني�ن  م�ن 
مستفيدا بواقع راتب لثالثة أشهر األوىل من 
عام ٢٠١9 وهي كانون الثاني وشباط واذار 

بمبلغ 5١٠ الف لكل مستفيدا ابتداء من يوم 
األثن�ن ٢٠١9/4/8 وملدة عرشة ايام بواقع 
٣5٠ مس�تفيدا مدني يوميا من الس�اعة 8 
والنصف صباحا وحتى الس�اعة ١ والنصف 

ظهرا«.
واض�اف »س�يكون التوزي�ع للمس�تفيدين 
العم�ل والش�ؤون  املدني�ن يف مق�ر وزارة 
االجتماعي�ة ع�ىل قاع�ة املرك�ز العراقي – 
الثامن�ة والنص�ف  الك�وري م�ن الس�اعة 

صباح�ا اىل الواح�دة والنصف ظه�را بواقع 
٣5٠ مستفيد يوميا ».

وبن »تكون املراجعة وفقا للحروف األبجدية 
للمعاق الستيعاب اعداد املراجعن من )معن 
ومعاق( بغية اصدار شهادة الحياة وتحديث 
البيانات وتوطن الراتب حس�ب رغبة املعن 
يف اختي�ار امل�رصف الذي يناس�به مع جلب 
املستمس�كات األصلية واملص�ورة للطرفن 

وصورتن لكليهما )املعن واملعاق(.

   بغداد / المستقبل العراقي

بحث وكي�ل وزارة الصناعة واملعادن 
الفن�ي ع�ادل كري�م »اط�ر التعاون 
الصناعي املشرتك مع اململكة العربية 

السعودية ».
ج�اء ذلك خالل لقائ�ه عضو املجلس 
التنس�يقي العراقي – السعودي عمر 
بن ن�ارص الراجح حي�ث جرى خالل 

اللق�اء ف�رص التع�اون املتاح�ة بن 
البلدين وامكانية تطويرها بما يضمن 

مصالح الشعبن الشقيقن« .
ورد  بي�ان  بحس�ب  الوكي�ل  واك�د 
ل�«املستقبل العراقي«، عىل ان »هناك 
ف�رص كب�رية وواع�دة للتع�اون بن 
العراق والس�عودية وخاصة يف املجال 
الصناعي حيث ابدى س�يادته الرغبة 
يف دخول رج�ال االعمال الس�عودين 

وال�رشكات الس�عودية للعم�ل داخل 
الف�رص  م�ن  واالس�تفادة  الع�راق 
االستثمارية املتاحة يف شتى املجاالت 

والسيما الصناعية منها ».
واضاف البي�ان »كما وتط�رق اللقاء 
التنس�يقي  املجل�س  اجتماع�ات  اىل 
العراقي – الس�عودي وما انبثق عنها 
م�ن تفاهم�ات وس�بل انضاجها من 
خالل زيارة دولة رئيس الوزراء السيد 

عادل عبد امله�دي املرتقبة اىل اململكة 
العربي�ة الس�عودية وما س�يتمخض 
عنه�ا من نتائج ايجابية ستس�هم يف 

االنفتاح االقتصادي بن البلدين .
ب�الده  رغب�ة  الراج�ح  اب�دى  وق�د 
بالعمل مع الع�راق وتوطيد العالقات 
االقتصادي�ة يف كاف�ة املج�االت بم�ا 
للش�عبن  العلي�ا  املصال�ح  يحق�ق 

الشقيقن .

   المستقبل العراقي/ الغانم

أكد محافظ واس�ط محمد املياحي ان اإلطالقات املائية من 
سامراء ستصل اىل املحافظة خالل ال� 48 ساعة املقبلة.

وق�ال املياحي يف مؤتم�ر صحايف ان »اإلطالق�ات املائية من 
س�امراء س�تصل اىل املحافظة خالل ال� 48 ساعة املقبلة«، 
مبينا ان »العملية تحتاج اىل جهد كون سدة الكوت يف حدها 
األقىص، ما يس�توجب ترصيف املياه املوجودة بطاقة تصل 

اىل ١٠٠٠ مللرت مكعب خالل األيام املقبلة«.
واض�اف أن »ترصيف املياه سيتس�بب ب�أرضار اىل مناطق 
جنوب واسط ومحافظة ميسان، وللرضورة القصوى سيتم 

فتح هور املصندك إلبعاد الخطر عن سدة الكوت بنسبة %9٠ 
ومحافظة ميسان بنسبة 8٠% وبذلك سيزول الخطر«.

ويف سياق متصل، دعا محافظ واسط محمد جميل املياحي، 
قي�ادة عمليات بغداد اىل تزويد املحافظة بأكثر من ألف كتلة 
خرس�انية من الكتل الت�ي تم رفعها من ش�وارع العاصمة 
بغداد.، وناش�د يف الوق�ت ذاته املحافظات غ�ري املعرضة اىل 
خطر الفيضانات اىل تقديم املساعدة اىل محافظة واسط التي 

تشهد تدفق عال بكميات املياه الوافدة من نهر دجلة«.
وقال املياحي يف ترصيح إن »محافظة واس�ط التزال تش�هد 
تدف�ق كميات كبرية من املياه يف نهر دجل�ة ونتوقع إرتفاع 
تل�ك املناس�يب يف غضون االي�ام القليلة القادم�ة مايتطلب 

تدعي�م أكتاف نهر دجلة بالكتل الخرس�انية التي تم رفعها 
من شوارع بغداد«.

وأض�اف أن »هن�اك العدي�د م�ن املواق�ع عىل امت�داد دجلة 
أصبحت معرضة لالنهيار ما قد يحدث مش�كلة كبرية لذلك 
ندعو عمليات بغداد اىل مس�اندة محافظة واس�ط واالرساع 
بتزويدها بأكثر من ألف كتلة خرس�انية لوضعها يف املناطق 
والت�ي  املج�اورة  املحافظ�ات  للخطر«.وطال�ب  املعرض�ة 
التتع�رض اىل خط�ر الفيضان�ات اىل دعم محافظة واس�ط 
بالجهد األيل من خالل إرس�ال االليات والقالبات والش�فالت 
وجميع أن�واع االليات الثقيلة للمس�اعدة يف عمليات تدعيم 

أكتاف نهر دجلة الذي يشهد تدفق عال يف املناسيب.

النقل الربي تعلن شحن »142« ألف طن من احلموالت املتنوعة خالل الشهر املايض

العمل: اطالق مستحقات »3« اشهر من راتب املعني املتفرغ لغري املستلمني يف بغداد

الصناعة واملعادن تبحث مع وفد سعودي اطر التعاون الصناعي املشرتك

حمافظ واسط: مياه سدة سامراء ستصل املحافظة خالل يومني
طالب بألف كتلة خرسانية وآليات خمتلفة

     المستقبل العراقي / طالب ضاحي 

أعل�ن محافظ بغ�داد ف�الح الجزائ�ري، املب�ارشة بمد 
خطوط نقل املاء الخام إىل مركز قضاء النهروان.

وق�ال الجزائ�ري إن »امل�رشوع يمتد من النه�ر املبطن 
إىل بح�ريات التجمي�ع يف مركز م�اء النه�روان وبطول 
45٠٠ مرت وبطاق�ة إنتاجية تصل اىل ١٠٠٠ مرت مكعب 

بالساعة وبقطر 4٠٠ ملم«.
واك�د ان »امل�رشوع ال�ذي تنف�ذه املحافظ�ة بطريقة 

التنفيذ املبارش وبرسعة قياس�ية يهدف اىل ايصال املاء 
النقي والصالح للرشب ضمن قاطع جنوبي بغداد«.

وش�دد الجزائ�ري ع�ىل »ع�زم الحكوم�ة املحلي�ة عىل 
معالجة ش�ح املياه لحن إكمال مرشوع ماء النهروان 

املركزي«.
واش�اد محاف�ظ بغ�داد ب��«دور م�الكات مديرية ماء 
محافظ�ة بغ�داد يف انج�از العم�ل بوت�رية متصاع�دة 
والتنسيق العايل مع كوادر املحافظة إلنجاز العمل بفرتة 

قياسية وجهود ذاتية«.

حمافظ بغداد يعلن املبارشة بمرشوع مد خطوط املاء اىل النهروان

   بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، ان »أبواب الوزارة مفتوحة لكل 
السادة املس�ؤولن، ونحن مس�تعدون للتعاون املشرتك يف تقديم 

الخدمات اىل املواطنن كونه واجبنا«.
جاء ذلك خالل اس�تقبال الخطيب، بمكتبه بمقر الوزارة وفداً من 
محافظ�ة بابل برئاس�ة املحاف�ظ كرار العب�ادي، وعضو مجلس 

النواب مها الجنابي، وعدد من اعضاء مجلس املحافظة«.
ويف مع�رض حديث الخطيب مع الوفد الضيف بحس�ب بيان ورد 
ل�«املحس�تقبل العراقي«، قال، سنعلن يف قادم االيام عن مرشوع 
محط�ات الطاقة الشمس�ية، وهدفن�ا ان ننطلق بها من اوس�ع 
االب�واب، وقد تم تحديد مواقع لبناء ه�ذه املحطات، يف كل موقع 

كحد ادنى يكون االنتاج )٢٠٠( ميكاواط«.
واضاف انه »سنفتح الباب للرشكات االستثمارية ووفق التنافس 
املعم�ول ب�ه، رشيط�ة الرسع�ة يف االنج�از، والس�عر املناس�ب، 

والكفاءة، ووفق الضوابط.

   ذي قار / المستقبل العراقي

اك�د النائب االول ملحاف�ظ ذي قار عادل الدخييل عىل »الس�يطرة 
التامة عىل موجة االطالقات املائية القادمة من محافظة واس�ط 
خالل اليومن املاضين بسبب ازمة الفيضانات التي ترضب البالد.

وقال الدخييل خ�الل الزيارة امليدانية التي قام بها برفقة محافظ 
ذي ق�ار يحيى النارصي اىل مناطق ش�مال املحافظ�ة ان » خلية 
االزمة س�يطرت بشكِل كامل عىل زيادة االطالقات املائية القادمة 
من س�دة الكوت التي بلغت اكثر م�ن ٢٠٠ مرت مكعب يف الثانية , 
مشرياً اىل ترصيف تلك املياه اىل مناطق االهوار و املصب العام ».

واض�اف ان » خلي�ة االزمة س�جلت غرق بعض الق�رى يف قضاء 
الفج�ر والرفاع�ي والدواي�ة , معزياً س�بب غرق ه�ذه القرى اىل 
وجود نبات الشنبالن يف القنوات املائية عرقلة مرور املياه بصورة 
طبيعي�ة ».ولف�ت ان »املحافظة اس�تنفرت جمي�ع آلياتها لرفع 
نبات الش�نبالن و بناء س�واتر ترابية يف املناطق الضعيفة لتأمن 
الحماية للمواطنن الس�اكنن عىل ضفاف النهر , مطمئناً االهايل 
بس�يطرة خلية االزمة عىل مناسيب املياه القادمة وهي ال تشكل 

خطراً كبرياً عىل حياة املواطنن .

وزير الكهرباء: أبواب الوزارة مفتوحة لكل املسؤولني 
ونحن مستعدون للتعاون يف تقديم اخلدمات للمواطنني

ذي قار تؤكد سيطرة خلية االزمة عىل موجة 
املياه القادمة من واسط

التقاعد توجه دعوة للمتقاعدين الذين 
لـم تظهر بصامهتم

الزراعة تطلق قرابة »8« مليون سابحة اسامك 
يف املسطحات املائية يف البرصة     البصرة / المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ الب�رصة اس�عد عب�د االمري 
العيداني عن توجيه دعوة من قبل الحكومة 
املحلي�ة اىل مجموع�ة رشكات جابري  اكاش 
الهندس�ية لتنفيذ بعض املش�اريع الخاصة 
بالبن�ى التحتية يف مركز املحافظة واألقضية 

والنواحي.
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان صحف�ي صدر عن 

مكتبه االعالم�ي الخاص ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، انه »تم توجيه دعوة اىل مجموعة 
لتنفي�ذ  الهندس�ية  أكاش  جاب�ري  رشكات 
مش�اريع للبنى التحتية يف مرك�ز املحافظة 
رس�ائل  اىل  إش�ارة  والنواح�ي  واألقضي�ة 
الرشكة املوجهة اىل محافظة البرصة بتاريخ 
٢6/٢/٢٠١9«.وبن العيداني انه »عىل ضوء 
الرس�الة املوجهة ملحافظ�ة البرصة من قبل 
مجموع�ة رشكات جاب�ري اكاش الهندس�ية 

اىل  للحض�ور  للرشك�ة  دع�وة  توجي�ه  ت�م 
محافظة البرصة لغرض اللقاء باملس�ؤولن 
يف املحافظة لغرض التداول وتقديم العروض 
الفني�ة الخاص�ة بمش�اريع املحافظة لعام 
٢٠١9 واملتعلقة بالبن�ى التحتية واملجمعات 
السكنية وباألخص املشاريع التي تم تخويل 
املحافظ صالحي�ات االس�تثناء بخصوصها 
ومنها البنى التحتي�ة لقضاء القرنة وقضاء 

الزبري ومركز املحافظة«.

حمافظ البرصة يعلن توجيه دعوة إىل جمموعة رشكات 
»جابري اكاش« اهلندسية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية

    البصرة/ المستقبل العراقي

أك�د رئيس مجلس محافظة ألبرصة صباح حس�ن البزوني 
ان ج�رس الزب�ري الكونكريتي التوجد به مش�كلة بحس�ب 
مديرية الطرق والجس�ور فيما أشار اىل رضورة االطمئنان 

عىل املواطنن سيحال الفحص اىل جامعة البرصة .
واض�اف البزون�ي ان الجرس س�يحال اىل اح�دى الرشكات 
املحلية لغرض أكس�اءه وتأثيثة اضافة اىل تأهيل مقرتباته 

الفتا اىل رضورة انشاء جرس حديدي مؤقت لغرض انسيابية 
عبور الس�يارات اضافة اىل تأهيل الطريق من الجانب االخر 
باتجاه جرس محمد القاس�م لتخفيف االزدحام.من جانبه 
اك�د مدير طرق وجس�ور الب�رصة محمد قاس�م عن قرب 
املب�ارشة بتاهي�ل جرس الزب�ري الكونكريتي بع�د احالته اىل 
احدى الرشكات املحلية مشريا يف الوقت ذاته اىل ان الجرس لم 
يتعرض اىل اي تخس�فات او تكرس يف املقاطع الكونكريتية 

بحسب مارصح به بعض املسؤولن لوسائل االعالم.

يف جوله ميدانية.. البزوين يؤكد عدم وجود 
مشكلة يف جرس الزبري الكونكريتي
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )37(  18 /2019/3 
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه  والعائدة ملكيتها اىل 
مديرية بلدية احلمدانية وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( وبطريقة املزايدة 
العلنية  فعلى الراغبني باالجيار مراجعة مديرية بلدية احلمدانية وخالل مدة )ثالثون يوم( 
تبدأ من اليوم التايل لنش�ر االعالن  بالصحف مس�تصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغ�ة )50%( من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن   
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نشر االعالن و املصاريف اخرى  على ان يقوم 
بتسديد باقي بدل االجيار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة ثالثون يوم من تاريخ  
تصديق قرار االحالة وخبالفه يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعلى 
حس�اب الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة على ذلك اضافة 
اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر 

مديرية  بلدية احلمدانية
مالحظة: مدة االجيار سنة واحدة فقط علما ان الساحات بصورة مؤقتة وبدون مشيدات 

ثابتة

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

ǦȞȕǠȪƫǟȿ ǦȞȖȪȱǟ ȴȩǿ  ȼȶȩǿȿ ǿǠȪȞȱǟ țɀȹ ǧ
ȇɀȩ ǥȀȩ ČĐĎĎ čȳčČđĒ ǠȾǪǵǠȆȵ ǧǟǿǠɆȆȱǟ ȣɀȩȿ ǦǵǠȅ Č

ƆɀȶȊǣ ȃɀȩǠɅȀȩǿǠȵČĐďȳĐ/Ĕē čȳČčċċ ǠȾǪǵǠȆȵ ǧǟǿǠɆȆȱǟ ȣɀȩȿ ǦǵǠȅ č
ƆɀȶȊǣ ȃɀȩǠɅȀȩǿǠȵ ČĐďȳč/čĐĎ čȳčĐċċ ǠȾǪǵǠȆȵ ǧǟǿǠɆȆȱǟ ȣɀȩȿ ǦǵǠȅ Ď
ƆɀȶȊǣ ȃɀȩǠɅȀȩǿǠȵ ČĐďȳ ČČē čȳčċċċ ǠȾǪǵǠȆȵ ǧǟǿǠɆȆȱǟ ȣɀȩȿ ǦǵǠȅ ď

ȇɀȩ ǥȀȩ Č/Đčċ ČĔ/ ȷǠȭǻȿ ȣȀȡ Ǩȅ ȸȵ ǦȹɀȮȵ ǦȪȉ Đ
ȇɀȩ ǥȀȩ Č/ēčČ  ȿ ēđ ǦȶȩȀƫǟ ƙȭǠȭǼȱǟȿ Đ ȿďȿ Ď ȨȪȊȱǟ

ĔĎȿ Ĕč ȿ ĔČ
đ

ƆɀȶȊǣ ȃɀȩǠɅȀȩǿǠȵ ČĐďȳ ďĒ/ČĎċ ČďĎ ȷǠȭǻ Ē
ƆɀȶȊǣ ȃɀȩǠɅȀȩǿǠȵ ČĐďȳ ďĒ/ČĎċ ČĐĎ ȷǠȭǻ ē

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعل�ن رئاس�ة جامعة الكوفة / قس�م القانونية عن اجراء املزاي�دة العلنية لتأجري 
االموال املبينه يف ادناه  فعىل الراغبني يف االشرتاك  باملزايدة املذكورة مراجعة ديوان 
الجامع�ة / الش�ؤون القانونية الواق�ع يف  املدينة الجامعية طري�ق كوفة / نجف 
لالط�الع عىل التفاصيل و العقار املعلن عنه موقعيا وخالل مدة ثالثون يوما ابتداء 
م�ن اليوم التايل لنرش االعالن اذ  س�تجري املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا من 
اليوم االخرية  للمده اعاله بديوان الجامعة مستصحبني معهم  التامينات القانونية 
البالغة 50% من القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاسة جامعة الكوفة  / 
صن�دوق التعليم العايل وكتاب براءة ذمة من دوائر الرضيبة املختصة تتضمن عدم 
املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس س�نة املزاي�دة وكتاب يتضمن الرقم الرضيبي 
للمزايد اضافة اىل بطاقة السكن وهوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة 
عىل ان يتم جلب كتاب عدم املحكومية للمتقدم للمزايدة  وبحس�ب محافظته عىل 
ان يقوم املس�تأجر بأي�داع تأمينات مقدارها 10% من قيمة عقد االيجار الس�نوي 
يتم ارجاعها بعد انتهاء مدة العقد يف حالة عدم ترتب مبالغ بذمته نتيجة مخالفة 
رشوط العقد او ارضاره باملأجور وال يجوز اشرتاك املوظفني   الذين ذكرتهم احكام 
امل�ادة )4( م�ن قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة اج�ور الخدمة وكافة املصاريف وفق القانون املش�ار اليه 

اعاله
اوال / منتدى منتسبي الجامعة بأسلوب املساطحة  

1 �  موقع العقار / املدينة الجامعية
2 �  الب�دل االيجار / ) 1250000(  مليون ومائتان وخمس�ون  الف دينار س�نويا 

وملدة عرشون سنة
3  �التفاصي�ل / يش�مل املنت�دى مطع�م وملحق�ات اخ�رى وتبلغ كلفة االنش�اء 

)472810000(  اربعمائة واثنان وسبعون مليون وثمانمائة وعرشة االف دينار

وزارة العدل
مريية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف الزهور /بغداد

اعالن تبليغ مدين جمهول االقامة
اىل الراهن / هناء جمعة سعد

نوع التبليغ اول/نهائي
التسلسل او رقم القطعة 29528/6

املحلة او رقم واسم املقاطعة الحسينية 
الجنس : مشتمل 

رقم االبواب
رقم الطابق 
رقم الشقة

مقدار الدين )11250000( دينارا احد عرشمليون ومائتان  وخمسة وخمسون 
الف دينار  

اسم الدائن املرتهن : مرصف الرافدين 
تاريخ االستحقاق مستحق االداء

وصف سجل التأمينات العينية 2013/31 ايلول 210
محل االقامة املبني بالعقد

بناء عىل اس�تحقاق الدي�ن املبني اعاله وطل�ب الدائن تحصيل�ه وبالنظر لعدم 
اقامتك يف املحل املبني بالعقد وانه ليس لك محل اقامة معلوم غريه فتعترب بذلك 
مجه�ول محل االقامة فعليه قررنا تبليغك بلزوم دف�ع الدين وتوابعه خالل 15 
يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن واال فس�يباع عقارك املوصوف 

اعاله باملزايدة وفقا للقانون

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل يف /النجف

العدد : 338
التاريخ 2019/2/27

اعالن
انذار 

وجه الس�يد مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته  
وكيل�ه الحقوقي غي�ث عيل داخل االن�ذار املرقم 
يف    )14( س�جل   )2708  ( العموم�ي  بالع�دد 
2019/2/27 ويف س�جالت االن�ذارات )207( اىل 
السيد )املستأجر / عامر حسن محسن( العنوان  
نجف حي الزهراء ع محلة 116/زقاق 73/ رقم 

الدار 1/1227 
بالنظ�ر لقيام�ك بالعقد املربم معك الس�تئجارك 
)ساحة وقوف ومبيت السيارات /شارع الربطة(  
ولعدم تس�ديدك الديون املرتتب�ة بذمتك والبالغة 
) 20,542,346( ع�رشون ملي�ون وخمس�مائة 
واثنان واربعون وثالثمائة وس�تة واربعون دينار 
وعدم تسديدك املبلغ املذكور رغم استحقاقه  لذا 
ننذرك بوجوب تس�ديد الدين خالل مدة )7( ايام 
م�ن تاري�خ التبلي�غ باالنذار وخالفه س�وف يتم 
فس�خ العقد مع�ك ومراجعة املحاك�م املختصة 

وتحميلك كافة التبعات القانونية
ارس�ل  االن�ذار بي�د مبل�غ دائرتنا الس�يد )اكرم 
كرميل زغ�ري( لغرض تبلي�غ املنذر الي�ه ) عامر 
حس�ن محس�ن( واعي�ده الينا مرشوح�ا عليه 
مرتحل بدون علم املختار منطقة حي الزهراء ع  
وزودنا بالش�عار املرفق ادناه مختار الزهراء/2 
الس�يد عباس ش�هيد ابو حي�ة لذا قررن�ا النرش 
بالصحيفتني الرس�ميتني لغرض  تبليغك باالنذار 
ومل�دة )7( ايام   من تاريخ الن�رش وقد اعذر من 

انذر 
الكاتب العدل االول يف النجف االرشف

عماد محمد عيل الشبيل
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 1204/ش2019/1

التاريخ 2019/4/8
اعالن

اىل  /املدعى عليه ) نبيل نهيب خضري( 
اقامت املدعيه ) رشا عبد االمري جابر( 

الدع�وى بالع�دد 1204/ش2019/1 امام هذه 
املحكمة تطلب فيها تفريق للهجر لغرض مراجعة 
الدوائر الرس�مية وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار حي النداء / 
النجف قررت املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى 
وبموع�د املرافع�ة اعالن�ا  بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني وعلي�ك الحضور ام�ام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة الق�ادم املوافق يوم 
2019/4/14 الساعة التاسعة صباحا ويف حالة 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عامر حسني حمزة

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل يف /النجف

العدد : 340
التاريخ 2019/2/27

اعالن
انذار 

وجه الس�يد مدير بلدي�ة النجف اضاف�ة لوظيفته  وكيله 
الحقوقي غي�ث عيل داخل االنذار املرق�م بالعدد العمومي 
) 13977( يف 2018/4/23 ويف س�جالت االنذارات )824( 
اىل الس�يد )املستأجر / حيدر حميد كاظم( العنوان  نجف 

/ املناذرة / املحجرة 
بالنظر لقيامك بالعقد املربم معك الستئجارك )مشتل جزء 
من التصميم 309/ الكائن يف حي العلماء ولعدم تسديدك 
الديون املرتتبة بذمتك مستحق االداء والبالغ مليون ومائة 
واربع وتس�عون الف وثمانمائة وخمس�ة وسبعون دينار 
ل�ذا ننذرك بوجوب تس�ديد الدين خالل م�دة )7( ايام من 
تاريخ التبليغ باالنذار وخالفه سوف يتم مراجعة املحاكم 

املختصة وتحميلك كافة التبعات القانونية
ارس�ل اىل دائ�رة كاتب ع�دل املناذرة  لغ�رض تبليغ حيدر 
حميد كاظ�م ومن ثم اىل مركز رشطة العس�كري وانتقل 
مبل�غ مرك�ز الرشط�ة العس�كري املفوض حي�در وحيد 
جليل وحس�ب رشحه ع�ىل ورقة التبليغ ان�ه مرتحل عن 
املنطقة وحسب اشعار مختار املنطقة  السيد فالح هادي 
الش�مري حي املحجرة /2 بتاري�خ 2018/10/8 واعيده 
الينا بموجب كتاب دائرة كاتب عدل املناذرة املرقم ) 754(  
يف 2018/11/1 لذا قررنا النرش بالصحيفتني الرس�ميتني 
لغ�رض  تبليغك باالنذار اعتبارا من تاريخ النرش وقد اعذر 

من انذر 
الكاتب العدل االول يف النجف االرشف

عماد محمد عيل الشبيل

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد / 2588/ش2019/4
التاريخ 2019/4/8

اعالن
اىل  /املدعى عليه ) جنيد جليل باقر( 
اقامت املدعيه ) خمائل حامد ناجي( 

الدعوى بالع�دد 2588/ش2019/4 ام�ام هذه املحكمة 
تطل�ب فيها تأييد حضانة االطفال  كل من  )ش�هد وعيل( 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مختار ح�ي العروب�ة / النجف ق�ررت املحكمة 
تبليغك بموضوع ادلعوى وبموعد املرافعة اعالنا  بواسطة 
صحيفت�ني محليتني يوميتني وعلي�ك الحضور امام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 2019/4/17 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عباس عيل هادي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة
التاريخ :2019/4/3

اعالن
اىل / املدعو / حسني عقيل كريم

ق�دم طالب حجة الوفاة س�هاد جاس�م حم�ادة طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو 
)حس�ني عقيل كريم( قررت املحكم�ة تبليغك يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ 

نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : بال

التاريخ :2019/3/11
اعالن

اىل / املدعوة / زهراء داخل جهاي
قدم طال�ب حجة الوف�اة نعيمة كاظم س�عد طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق 
املدعوة )زهراء داخل جه�اي ( قررت املحكمة تبليغك 
يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
ايام م�ن تاريخ ن�رش االع�الن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف النجف 

العدد : 4/مجدد/2018
التاريخ 2019/4/7

اعالن تثبيت عائدية عقار مجدد
بن�اءا عىل ثبوت عائدية تمام العقار تسلس�ل 1063/ 
محلة الحويش والبالغ مساحته )28,43(2 اىل ) حازم 
نجم عبد ش�بع ( بموجب قرار تثبيت العائدية الصادر 
بالعدد 4/مجدد/2018 بتاريخ 2019/4/7 والصادر 
من رئاسة لجنة تثبيت امللكية يف النجف لذا نعلن هذه 
القرار فعىل من لديه اعرتاض عىل مضمونة الطعن به 
تمييزا لدى رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
بصفته�ا التمييزية خالل مدة ثالث�ني يوما اعتبارا من 
اليوم الت�ايل لنرش هذا االعالن وعن�د انتهاء املدة وعدم 
ورود اش�عار لتقديم طعن س�تبارش مديرية التسجيل 

العقاري يف النجف وفقا القرار تثبيت العائدية 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 3801/ب2018/4
التاريخ : 2019/4/8

اىل  )املدعى عليه / عادل عفريت عبد البزون( 
/3801 املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 

ب2018/4 يف 2018/11/8 واملتضم�ن الحك�م بالزام 
املدع�ى عليهم كل من عادل عفريت عبد البزون وخالد 
عيل دهش وغس�ان رياض س�ليم وكاظ�م عبدالزهرة 
كري�م بالتكافل والتضام�ن بينهم بتأديته�م للمدعي 
  CHF املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان التعاوني�ة
اضاف�ة لوظيفت�ه مبلغ ق�دره ) 6026$( س�تة االف 
وس�تة وع�رشون دوالر امريكي وبواقع خمس�ة االف 
وثمانمائ�ة وخمس�ون دوالر امريك�ي  ع�ن املتبق�ي 
من مبلغ القرض ومبلغ قدره مائة وس�تة وس�بعون 
دوالر امريكي عن الغرام�ات التأخريية املفروضة عىل 
التأخر عن التس�ديد واملحسوبة من تاريخ االستحقاق 
يف 2018/4/9 ولغاي�ة تاري�خ اقام�ة ه�ذه الدع�وى 
يف 2018/10/2 بموج�ب اتفاقي�ة الق�رض والكفالة 
املؤرخة 2017/11/29 ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة البرصة 
واش�عار املجل�س البلدي لحي الحس�ني /1 ل�ذا تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالق�رار املذكور بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني ولك ح�ق الطعن ع�ىل القرار املذك�ور خالل 
امل�دة املقررة بكاف�ة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه 

سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

رئاسة لجنة تثبيت العائدية 
محكمة بداءة الكوفة

نموذج رقم )30( تسجيل عقاري
العدد / 12/ تسجيل مجدد/ 2019

التاريخ 2019/3/28
اعالن 

قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
اص�درت لجنة تثبيت العائدي�ة قرارها بتاريخ 
2019/3/28 اس�تنادا ملحرض تثبيت العائدية 
امل�ؤرخ يف 2019/3/28 والذي يقيض بتثبيت 
عائدية العقار املرقم )2355( محلة )رشادية( 
جنس العقار )دار( ويف االضبارة املرقمة ) 12/

تسجيل مجدد/ 2019( بتسجيله باسم طالب 
التس�جيل املجدد العراقي ) جمال وهاب عيل( 
وفق�ا الحكام امل�ادة 49 من قانون التس�جيل 
العقاري رقم 43 لس�نة 1971 املعدل لذا نعلن 
الق�رار اع�اله بواس�طة ن�رشه يف صحيفتني 
محليت�ني يوميتني فعىل من لديه اعرتاض عىل 
القرار املذكور خالل مدة االعالن البالغة ثالثون 
يوم�ا من اليوم التايل لتاريخ نرشه يف الصحف 
املحلي�ة تقديم اعرتاضه لدى رئاس�ة محكمة 
استئناف النجف االتحادية بصفتها التمييزية 
خالل املدة املذكورة ويف حالة عدم ورود اشعار 
من رئاس�ة محكمة االستئناف بوقوع الطعن 
عىل القراراملذكور لديها فس�وف يكون القرار 
قد اكتسب الدرجة القطعية وستبارش مديرية 
التس�جيل العقاري يف الكوفة بتسجيل العقار 

وفقا لقرار تثبيت العائدية حسب االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل الشافعي
رئي�س لجنة تثبيت العائدي�ة يف محكمة بداءة 

الكوفة 
������������������������������������� 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  :2525/ش2019/4

التاريخ 2019/4/7
اعالن

اىل  /املدعى عليه / بشار جبار نعمه
اقام�ت املدعي�ة ) اف�راح عبد الرزاق هاش�م( 
الدعوى بالعدد 2525/ش2019/6 امام هذه 
املحكم�ة تطلب فيها تمدي�د حضانة الطفل ) 
محمد( وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مختار ح�ي الوفاء 
/ النج�ف ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بموضوع 
الدع�وى  وبموع�د املرافع�ة اعالنا بواس�طة 
صحيفتني محليتني يوميت�ني وعليك الحضور 
ام�ام هذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة القادم 
املواف�ق يوم 2019/4/16 الس�اعة التاس�عة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عباس عيل هادي

مديرية جماري حمافظة واسط
اىل  /املدين / نرص حسني غافل

لق�د تحق�ق ملديريتنا من ان�ك مجهول 
مح�ل االقام�ة ولي�س لك موط�ن دائم 
او مؤق�ت يمك�ن اج�راء التبلي�غ عليه 
واس�تنادا اىل املادة رابع�ا / فقرة 4 من 
قان�ون تحصيل الدي�ون الحكومية رقم 
تبليغ�ك  56 لس�نة 1977 فق�د تق�رر 
املبل�غ  لتس�ديد  الرس�مية  بالصح�ف 
املرتت�ب بذمت�ك والبال�غ ) 1500000( 
مليون وخمس�مائة الف دين�ار اضافة 
اىل تحميلك الرسوم واملصاريف الخاصة 
بالدع�وى املرقم�ة )1118/ب/2018(  
والبالغة )  260000(  مائتان وس�تون 
الف دين�ار وخالل )10( عرشة ايام تبدأ 
من اليوم التايل لتاري�خ النرش ويف حالة 
عدم  تس�ديد املبلغ س�وف نتخ�ذ قرارا  
بحجز اموالك املنطقة فيما يعادل مقدار 
الدي�ن او حجز اموالك الغري منقولة بما 
يع�ادل الدي�ن وفقا للمادة خامس�ا من 
قانون تحصيل الديون الحكومية املرقم 

56 لسنة 1977

مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

رئاسة لجنة تثبيت العائدية 
محكمة بداءة الكوفة

نموذج رقم )30( تسجيل عقاري
العدد / 11/ تسجيل مجدد/ 2019

التاريخ 2019/3/28
اعالن 

قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
اص�درت لجنة تثبي�ت العائدية قرارها بتاري�خ 2019/3/28 
العائدي�ة امل�ؤرخ يف 2019/3/28  اس�تنادا ملح�رض تثبي�ت 
وال�ذي يقيض بتثبي�ت عائدية العق�ار املرق�م )2621( محلة 
)رش�ادية( جنس العق�ار )دار( ويف االضب�ارة املرقمة ) 11/

تسجيل مجدد/ 2019( بتسجيله باسم طالب التسجيل املجدد 
العراقي ) خزعل جس�اب درويش ( وفقا الحكام املادة 49 من 
قانون التس�جيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 املعدل لذا نعلن 
القرار اعاله بواس�طة نرشه يف صحيفت�ني محليتني يوميتني 
فعىل م�ن لديه اعرتاض عىل القرار املذك�ور خالل مدة االعالن 
البالغ�ة ثالثون يوما من اليوم الت�ايل لتاريخ نرشه يف الصحف 
املحلية تقديم اعرتاضه لدى رئاس�ة محكمة استئناف النجف 
االتحادية بصفتها التمييزية خالل املدة املذكورة ويف حالة عدم 
ورود اشعار من رئاسة محكمة االستئناف بوقوع الطعن عىل 
القراراملذك�ور لديها فس�وف يكون القرار قد اكتس�ب الدرجة 
القطعي�ة وس�تبارش مديري�ة التس�جيل العق�اري يف الكوفة 

بتسجيل العقار وفقا لقرار تثبيت العائدية حسب االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل الشافعي
رئيس لجنة تثبيت العائدية يف محكمة بداءة الكوفة

فقدان
فق�د وصل امانة صادر م�ن مديرية بلدية 
الب�رصة ومبلغ�ه 000/ 260/ 1 واملرق�م 
476829 باس�م / عبد الكريم ش�واي عبد 
الل�ه / فمن يعث�ر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار
�����������������������������������

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل يف /النجف

العدد : 339
التاريخ 2019/2/27

اعالن
انذار 

وجه الس�يد مدي�ر بلدية النجف اضاف�ة لوظيفته  
وكيل�ه الحقوق�ي غي�ث عيل داخ�ل االن�ذار املرقم 
بالع�دد العموم�ي ) 28834( يف  2019/9/23 ويف 
س�جل  االنذارات )1768( اىل السيد املدين حسنني 
عبد الرضا غازي  العنوان  نجف حي الجزائرمحلة 

/3 زقاق /10 دار / 3/72837 
بالنظ�ر لقيام�ك بالعقد امل�ربم معك الس�تئجارك 
)س�احة وق�وف ومبي�ت الس�يارات (  الكائ�ن يف 
املرك�ز املدن�ي مقاب�ل الرضيب�ة  ولعدم تس�ديدك 
الديون املرتتب�ة بذمتك مس�تحق االداء  والبالغة ) 
6,510,000(  وعدم تس�ديدك املبل�غ املذكور رغم 
اس�تحقاقه  لذا ننذرك بوجوب تسديد الدين خالل 
فرتة )7( ايام من تاري�خ التبليغ باالنذار وبخالفه 
س�وف يت�م مراجعة املحاك�م املختص�ة وتحميلك 

كافة التبعات القانونية
ارس�ل  االن�ذار واوراق التبلي�غ بي�د مبل�غ دائرتنا 
الس�يد )اكرم كرميل زغري( لغرض تبليغك باالنذار  
واعي�ده الين�ا مرشوحا علي�ه بان�ك مرتحل دون 
علم املختار املنطقة الس�يد )عبد مس�لم حس�ون 
البصي�ي( الجزائر4/ب وزودنا بالش�عار املرفق 
ادن�اه  لذا قررن�ا النرش بالصحيفتني الرس�ميتني 
لغرض  تبليغ�ك باالنذار وملدة )7( ايام   من تاريخ 

النرش وقد اعذر من انذر 
الكاتب العدل االول يف النجف االرشف

عماد محمد عيل الشبيل

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة
التاريخ :2018/3/24

اعالن
اىل / املدعوة/ زينب كريم محمد عبد

قدم طالب حج�ة كريم محمد عبد حمادة 
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار 
حجة وفاة بحق املدعو )زينب كريم محمد 
( قررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية 
فعلي�ك الحضور امامها خ�الل عرشة ايام 
من تاري�خ نرش االع�الن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

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

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 
االتحادية 

دار القضاء يف سامراء 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد: 321/ش/2019 
التاريخ :2019/4/8

اعالن
اىل املدعى عليه/ فالح حسن حسني

اقام�ت زوجت�ك املدعي�ة )فاطم�ة ناي�ف 
محم�د( الدعوى الرشعي�ة املرقمة 321/

ش/2019 والت�ي تطل�ب فيه�ا التفري�ق 
للهج�ر وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
كتاب مركز رشطة القادسية بالعدد 1653 
)اي�اد  املخت�ار  يف 2013/3/12 واش�عار 
ق�دوري محمد( مخت�ار منطق�ة حاويي 
البس�اط/ س�امراء وش�هادة الش�اهدين 
)احم�د نايف حمد وس�امي كري�م داود( 
واملصدق م�ن قبل املجل�س املحيل لقضاء 
س�امراء قررت املحكمة تبليغك بواس�طة 
بموع�د  للحض�ور  يوميت�ني  صحيفت�ني 
املرافع�ة املواف�ق 2019/4/22 ويف حالة 
عدم حض�ورك او م�ن ينوب عن�ك قانوناً 
فستجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق 

القانون.
 القايض 

قيرص عباس رشيد
�����������������������������������

تنوية
ن�رش يف جريدة املس�تقبل بالعدد 1877 يف 
2019/4/4 وجري�دة الع�راق االخباري�ة 
بالع�دد 817 يف 2019/4/4 اعالن رئاس�ة 
محكمة استئناف بغداد / الكرخ – محكمة 
ب�داءة الك�رخ الع�دد / 1127/ب/2019 
حي�ث ورد اىل املدع�ى علي�ه ) فاضل داود 
حمي�د ( خط�أ والصحي�ح ) فاض�ل داود 

سلمان ( لذا اقتىض التنويه 
�����������������������������������

فقدان 
فقدت من�ي الهوية الص�ادرة من جمعية 
املرتجمني العراقيني باس�م / كامل جلوب 
عويف – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

فقدان 
فقد الباج املرقم بال بأس�م / جمال نارص 
حس�ون والصادر من وزارة العدل – دائرة 
االص�الح العراقي�ة – فم�ن يعث�ر علي�ه 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النعمانية 
مكتب البحث االجتماعي 

العدد : 67 / بحث / 2019 
التاريخ : 7 / 4 / 2019 

اعالن 
املدعية / زينب علوان حسني .

املدعى عليه / عيل يامني هاني . 
اقامت املدعي�ة الدعوى املرقمة اعاله لدى 
مكت�ب البحث االجتماعي يف هذه املحكمة 
تطلب الحك�م بالتفري�ق ولكونك مجهول 
مح�ل االقامة ل�ذا اقتىض حض�ورك امام 
مكت�ب البحث االجتماعي يف هذه املحكمة 
يف الساعة التاسعة من صباح يوم 18 / 4 
/ 2019 ويف حالة عدم حضورك سوف تتم 

الجلسة غيابيا بحقك .
القايض 

فرقد يوسف طاهر 
الش�خصية يف  ق�ايض محكم�ة االح�وال 

النعمانية

املخول
فاضل كمر كاظم
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إرسائيل ووهم الديمقراطية
          بن وايت

تصدر رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني 
الصح�ف  عناوي�ن  مج�دداً  نتنياه�و 
التواص�ل  وس�ائل  ع�ى  إعالن�ه  بع�د 
االجتماع�ي أن »إرسائي�ل ليس�ت دولة 
لجميع مواطنيها«. وكرر زعيم الليكود 
مزاعم�ه مج�دداً يف وق�ت الح�ق، وقال 
ملجلس وزرائه إن إرسائيل »ليست دولة 
قومية لجميع مواطنيها، ولكن للشعب 

اليهودي فقط«.
تعليق�ات نتنياه�و ه�ي أح�دث حلقة 
ال�ذي  االنتخاب�ات  موس�م  يف  قاتم�ة 
س�يتوجه فيه اإلرسائيليون إىل صناديق 
االقرتاع يف 9 أبريل الجاري. ويف الش�هر 
املايض فقط، س�اعد رئيس ال�وزراء يف 
هندس�ة عملية دمج األحزاب املتطرفة 
م�ع حزب�ه يف االنتخابات، حي�ث دمج 
حزب اليمني املتطرف )القوة اليهودية( 
مما قد يتيح له دخول الربملان اإلرسائييل 

)الكنيست(.
وأثارت هذه السياسة األخرية عى وجه 
الخصوص غضب عدد من السياس�يني 
وحت�ى  اإلرسائيلي�ني  واملحلل�ني 
مجموعات الضغط اليهودية التي تتخذ 
م�ن الواليات املتح�دة مقراً له�ا، برغم 
أنه�ا تش�تهر بالدف�اع ع�ن إرسائيل يف 
كل املناس�بات، وأي ش�خص ينتقده�ا 
تتهمه بالالس�امية. ووفًقا للنقاد، فإن 
دع�م نتنياهو لليم�ني املتطرف وإغراق 

الخطاب العنرصي يهدد ادعاء إرسائيل 
بالديمقراطية.

ونتنياه�و يش�عر بالي�أس، يف مواجهة 
تح�دي انتخاب�ي م�ن رؤس�اء األركان 
السابقني للجيش، وكذلك لوائح االتهام 
الت�ي تل�وح يف األف�ق بش�أن الفس�اد. 
لك�ن التطورات األخ�رية ال تتعلق فقط 
بتحفيز قاعدة يمينية -املش�كلة أعمق 
بكث�ري م�ن إنس�ان ديماغوج�ي متهم 

بالفساد ويعاني من الضغوط.
تق�دم من�اورات نتنياه�و االنتخابي�ة 
فرصة لتسليط الضوء عى حقيقة غري 
مريحة: ففي التعريف األكثر س�طحية 
يعترب الغرب إرسائيل دولة ديمقراطية. 
ولكن بالنظر إىل أن ماليني الفلسطينيني 
يخضعون لنظام عس�كري س�ّهل عى 
م�دى 52 عاًم�ا بناء مس�توطنات غري 
رشعي�ة يف أراضيهم، فإن ديمقراطيتها 

هي موضع شك.
مواطن�ني  املس�توطنون  ويعت�رب 
إرسائيلي�ني، وله�م ح�ق التصوي�ت يف 
الذين  الفلس�طينيون  بينما  االنتخابات 
م�ن  يحرم�ون  ق�د  بينه�م  يعيش�ون 
التصويت بمقتىض ترصيحات نتنياهو 

األخرية.
وس�تؤدي االنتخابات املقبلة إىل تشكيل 
حكوم�ة إرسائيل الخامس�ة والثالثني. 
وب�دأ االحت�الل العس�كري اإلرسائي�يل 
الرشقي�ة  والق�دس  الغربي�ة  للضف�ة 
وقط�اع غ�زة خ�الل حكوم�ة إرسائيل 

الثالثة ع�رشة. وهؤالء الفلس�طينيون 
الذين يحمل�ون الجنس�ية اإلرسائيلية، 
يف الوق�ت نفس�ه، ه�م مواطن�ون من 
الدرج�ة الثانية، ويبذل رئي�س الوزراء 
اإلرسائييل قصارى جه�ده للتأكيد عى 

ذلك وحرمانهم من حقوقهم.
ويعترب قانون الدولة اليهودية الصادر يف 
العام املايض خطرياً يف هذا الصدد، حيث 
يع�رّف إرسائيل بأنه�ا »الوطن القومي 
للش�عب اليهودي«، ويؤكد أن »الحق يف 
ممارس�ة تقرير املصري الوطني يف دولة 
إرسائي�ل فريد م�ن نوعه لدى الش�عب 
اليهودي . لكن الترشيع كان متسقاً مع 
التميي�ز القانوني والفعيل الذي يعود إىل 

أساس دولة إرسائيل.
هنال�ك عدم مس�اواة يت�م التعبري عنه 
بم�ا يف  بط�رق مختلف�ة يف إرسائي�ل، 
ذل�ك ع�رب قوانينه�ا األساس�ية وتل�ك 
والهج�رة  األرايض  بتحدي�د  املتعلق�ة 
وتوزي�ع املوارد« -كما وثقها املواطنون 
وكذل�ك  أنفس�هم،  الفلس�طينيون 
املنظمات غري الحكومية الدولية وخرباء 
حق�وق اإلنس�ان. أخ�رًيا- وهذا ن�ادًرا 
ما يؤخذ بع�ني االعتب�ار -هناك ماليني 
الفلسطينيني الذين طردوا من منازلهم 
عام 1948 ومنع�وا من العودة منذ ذلك 
الحني، وه�م محرومون م�ن حقهم يف 

الحصول عى الجنسية ومن االقرتاع.
ماي�كل  كت�ب  أس�ابيع،  بضع�ة  من�ذ 
جي�ه. كوبلو، مدي�ر منتدى السياس�ة 

غ�ري  تعليمي�ة  مقال�ة  اإلرسائيلي�ة، 
»هآرت�س«  لصحيف�ة  مقص�ودة 
اإلرسائيلي�ة حول »احتض�ان« نتنياهو 

لحزب القوة اليهودية.
نتنياه�و  ترصف�ات  ب�أن  ويج�ادل 
»أرضت بأحد أهم أصول األمن القومي 
إلرسائي�ل«، مم�ا يعن�ي أن »أح�د أكثر 
مزاع�م إرسائي�ل ق�وة ع�ى الس�احة 
الديمقراطي�ة  أنه�ا  وه�ي  العاملي�ة، 
أصب�ح  األوس�ط  ال�رشق  يف  الوحي�دة 
مشكوك فيها«. وكما توضح الحقائق، 
الديمقراطية  ف�إن مؤه�الت إرسائي�ل 

تفتقر إىل الجدية.
يف الع�ام امل�ايض فق�ط، ت�م اس�تبعاد 
م�رشوع قان�ون م�ن قب�ل املرشع�ني 
الذي�ن يمثل�ون مواطنني فلس�طينيني 
حتى م�ن النق�اش يف الجلس�ة العامة 
الحكوم�ة  تذرع�ت  مل�اذا؟  للكنيس�ت. 
اإلرسائيلي�ة أنه يف دعوت�ه إلرسائيل ألن 
تكون دولة لجمي�ع مواطنيها، بدالً من 
»دول�ة الش�عب اليهودي«، فق�د انتهك 
هذا القانون اللوائح الربملانية، وبالتايل، 
ف�إن أهمي�ة ح�زب الس�لطة اليهودية 
والخط�اب العن�رصي لنتنياه�و هو يف 
الطريق�ة الت�ي يّدعي به�ا أن إرسائيل 
هي دولة ديمقراطي�ة ليربالية، أصعب 
بكثري م�ن أن يصدق. لم يق�ل نتنياهو 
ش�يًئا جديًدا يف خطاب�ه، لكنه يزيد من 
صعوبة الحفاظ عى وهم الديمقراطية 

اإلرسائيلية.

هل ستنتهي حرب اليمن؟
          محمد شريف أبو ميسم

بع�د أْن واف�ق الكونغ�رس األمريك�ي عى اق�رتاح قانون 
ينهي الدع�م العس�كري األمريكي للتحالف ال�ذي تقوده 
الس�عوديَّة يف حربها عى اليمن، هل ستنتهي هذه الحرب 
الت�ي خلفت عرشات اآلالف من القت�ى والجرحى املدنيني 
والعس�كريني، ودماراً شامالً للحياة يف هذا البلد الذي وقع 
ضحية للرصاع�ات الدوليَّة واإلقليميَّة، فيما يتعرض نحو 
أربعة عرش مليون يماني لخطر املجاعة واألوبئة املختلفة 

بحسب منظمة الصحة العامليَّة؟
التوقع�ات ترج�ح اس�تخدام “الفيت�و” من قب�ل الرئيس 
األمريك�ي ضد ه�ذا القان�ون وع�دم التوقيع علي�ه، ألنه 
وبحس�ب تقارير يقل�ص صالحيات�ه املتعلق�ة بالحرب، 
إذ يمه�ل رئي�س الواليات املتح�دة مدة ثالث�ني يوماً لكي 
“يس�حب القوات املسلحة األمريكيَّة من الحرب التي تدور 
يف الجمهوري�ة اليمنيَّة أو الت�ي تؤّثر فيها”، ومن املعروف 
ان ترامب يرفض بش�دة املس�اس بصالحياته، فضالً عما 
سيلحقه هذا القانون من أرضار يف ما حققه من صفقات 

تجاريَّة وعسكريَّة مع الحكومة السعوديَّة.
وعى الرغم من ذلك فإنَّ القانون بعث برس�ائل عديدة، يف 
مقدمته�ا إجماع أعضاء الكونغرس عى رفض اس�تمرار 
الحرب وعدم السكوت عى ارتكاب انتهاكات بحق املدنيني، 
بع�د أْن حصل�ت املوافقة بغالبية 274 صوت�اً بينهم ما ال 
يقل عن خمس�ة ع�رش نائباً جمهوري�اً مقابل 175صوتاً 
ع�ى مقرتح القان�ون الذي س�بق أْن واف�ق عليه مجلس 
الش�يوخ ال�ذي يس�يطر علي�ه الجمهوري�ون الداعمون 

للرئيس ترامب!.
األمر ال�ذي يبنّي حقيق�ة مفادها، إنَّ إقرار ه�ذا القانون 
ال�ذي يكش�ُف ع�ن تك�رار التواف�ق ب�ني الديموقراطيني 
وع�دٍد كب�رٍي م�ن الجمهوري�ني األعض�اء يف الكونغ�رس 

بش�أن مس�ار التعاون مع العربيَّة الس�عوديَّة بعد مقتل 
الصحايف الس�عودي جمال خاش�قجي يف قنصلية اململكة 
يف إس�طنبول يف ترشي�ن األول املايض اس�تناداً إىل ما يقال 
بش�أن استنتاجات وكالة االس�تخبارات املركزيَّة، يكشف 
أيضا عن س�يناريو ضاغ�ط عى اململكة الس�عوديَّة التي 
كانت مرش�حة لعرض املشهد األخري من مرسحية الربيع 
العرب�ي ل�وال الصفقة التي ت�وىل قيادته�ا الرئيس ترامب 
وويل العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي أطلق عليها 
“صفقة القرن” بمش�اركة حلفاء الدولتني يف املنطقة ويف 
مقدمتهم مرص واألردن والكيان اإلرسائييل، والتي تمثلت 
يف مراحله�ا األوىل يف اإلع�الن ع�ن مرشوع “ني�وم” الذي 
سيس�تقطب اس�تثمارات تتج�اوز نصف ترلي�ون دوالر، 
فضالً ع�ن برنامج اإلصالح�ات داخل اململك�ة واملتضمن 
بيع أس�هم رشك�ة النفط الس�عوديَّة “آرامكو” للرشكات 
النفطيَّ�ة العامليَّ�ة، والذي واج�ه رفضاً من أف�راد العائلة 
املالك�ة الس�عودية ويف مقدمتهم امللك س�لمان، وعى إثر 
ذل�ك الرفض كانت ردود “ترامب” املتش�نجة، التي طالب 
من خالله�ا بدفع “الجزية” بوصفها ثمن�اً للحماية التي 
توفره�ا الواليات املتح�دة للعائل�ة املالك�ة، إال أنَّ اغتيال 
خاشقجي وما أعقبه من أحداٍث شكلت سلسلة ضاغطة 
عى قرار امللك فجاء هذا القانون الذي سيس�قطه “فيتو” 
الرئيس ليش�كل حلقة جديدة لهذا الضغط، يف إطار تأكيد 
الت�زام “ترام�ب” بدعم حلفائ�ه وهو يقف بوج�ه التيار 
املطال�ب بحظر توريد األس�لحة إىل اململكة، عرب منظمات 
حقوقيَّ�ة يف مقدمته�ا منظمة “هيوم�ن رايتس ووتش” 
ومطالب�ات رس�ميَّة دوليَّ�ة، فضالً عن مطالب�ات أعضاء 
من الحزبني يف الكونغرس، ليكون “فيتو” الرئيس رس�الة 
لحلفائ�ه يف اململك�ة، ه�ا نحن ملتزم�ون معك�م فأوفوا 
بوعودكم واطرحوا أسهم “آرامكو” لالكتتاب، وما الحرب 

عى املدنيني يف اليمن إال أداة للضغط.

فقدان هويات
فق�دت من�ي الهويات ) هوي�ة صادرة 
من وزارة النقل العراقية وهوية صادرة 
من نقابة املهندس�ني العراقيني وهوية 
ص�ادرة م�ن نقاب�ة املهندس�ني العرب 
وهوي�ة ص�ادرة من الخط�وط الجوية 
العراقية وس�نوية س�يارة نوع ش�ريي 
)A1( رقم السيارة )98454 بغداد /ي( 
بأس�م ) عف�اف حامد حمي�د( عى من 
يعثر عليهن تسليمهن اىل احدى جهات 

االصدار .
مجلس القضاء االعى

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البرصة 
االتحادية

محكمة استئناف البرصة / بصفتها 
االصلية

العدد : 202/س/2019
التاريخ 2019/4/8

اعالن
تبليغ املستأنف عليه الثاني / رشدي 

عبد الصاحب مهجر
استأنف املدعي مدير مرصف الرافدين 
الحك�م  ق�رار  لوظيفت�ه  اضاف�ة   �
الص�ادر م�ن محكمة ب�داءة البرصة 
بالع�دد  1613/ب/2018  واملؤرخ يف 
2018/9/23 بالدعوى االس�تئنافية 
ولتع�ذر  202/س/2019  املرقم�ة 
تبلغ�ك بالحضور امام  هذه املحكمة 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بالحضور  امام هذه املحكمة صباح 
العارشة  الس�اعة  يوم 2019/4/25 
صباحا او من ين�وب عنك قانونا ويف 
حالة ع�دم حض�ورك س�وف تجري 
املرافع�ة بحق�ك حض�ورا وعلنا وفق 

القانون
القايض

احمد شهيب احمد
رئيس الهيئة االستنافية يف البرصة 

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البرصة 
االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 1446/ب/2018

التاريخ 2019/4/4
اعالن

عب�د  )هان�ي  الثال�ث  الش�خص  اىل 
الرحيم حبيب( 

اق�ام املدع�ي خلي�ل ابراهي�م عم�ر 
/1446 املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 

ب/2018  ام�ام هذه املحكمة ضدك 
والت�ي يطلب فيها ابط�ال قيد العقار 
تسلس�ل 3087/259 الرب�اط الكبري 
ومس�جل   7342 بالقي�د  املس�جل 
بأس�م املدع�ى عليه�م )ليى حس�ن 
س�لطان  وخلي�ل ابراهي�م  فض�ل( 
واعادة تسجيله بأس�م املدعي اعاله 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي 
ملنطق�ة الجنينة واالندلس عليه تقرر 
تبليغ�ك  اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
ه�ذه   ام�ام  بالحض�ور  يوميت�ني 
املحكمة صباح ي�وم املرافعة املوافق 
2019/4/21 وعند عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري 
املرافع�ة بحق�ك  غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

محمد نزار هاشم البعاج

اعالن
اىل الرشي�ك ) مكي�ه عب�د الحس�ني 
منيس( توجب عليك الحضور اىل مقر 
بلديه النج�ف لغرض اص�دار اجازه 
بناء للعق�ار املرق�م 49935 /3 حي 
الن�داء خ�الل ع�رشه اي�ام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك 
س�وادي  س�وزان  االج�ازه  طال�ب 

خضري
������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن 
معهد تقني الكوفة بأسم ) غيث عبد 
االمري ( عى من يعثر عليها تسليمها 
اىل جه�ة االصدار او االتصال عى رقم 

الهاتف )07802460014 ( 
������������������������������

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/139

مقتبس حكم غيابي
1  �اس�م املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
2  �اسم  املتهم الغائب )الرشطي حازم حاجم هاشم 

حاتم( )املطرود من الخدمة(
3 � رقم الدعوى 2019/139

4 � تاريخ  ارتكاب الجريمة  2009/8/31
5 � تاريخ  الحكم 2019/2/18

6 � امل�ادة  القانوني�ة )5 (  م�ن ق ع درقم 14 لس�نة 
 2008

7�  املنسوب  اىل : قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة 
8  �  خالصة الحكم : عدم شمول املتهم اعاله بقانون 
العفوالعام  رقم 27 لس�نة 2016   لصدور امر طرده 
م�ن الخدمة بتاري�خ 2017/2/27 بع�د نفاذ قانون 

العفو اعاله
9 � الحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق احكام 
املادة 5 من ق ع د رقم 14  لسنة 2008   كونه االصلح 
للمته�م  عمال باحكام امل�ادة 2/2 من ق ع رقم 111 
لس�نة 1969 املعدل وبداللة املواد 61/اوال و69 /اوال 
من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 وذلك لغيابه  من تاريخ 
2009/8/31 ولغاي�ة ط�رده م�ن الخدم�ة بتاريخ 
2017/2/27 بموج�ب االم�ر االداري الص�ادر م�ن 
مديري�ة ادارة املواد البرشية  / التقاعد املرقم 18328 

يف 2017/2/27  
 10 � اخراجة من الخدمة استنادا الحكام املادة 42/

ثاني�ا م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 بعد اكتس�اب 
الحك�م الدرجة القطعية بداللة املادة 89/اوال من ق أ 

د رقم 17 لسنة 2008 
 11 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة القاء 
القبض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم الصادر بحقه 
والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69 / ثانيا وثالثا  م�ن ق  أ د  رقم 17 

لسنة 2008  
12 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69 / رابع�ا م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 

  2008
13 � تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) جبار 
عاتي ج�رب (  البالغ�ة )25,000(  خمس�ة وعرشين 
ال�ف دينار  عراقي ترصف له م�ن خزينة الدولة  بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا صادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 60/ سادس�ا م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 
قاب�ال لالع�رتاض والتميي�ز اس�تنادا الح�كام امل�ادة 
71/اوال وثاني�ا م�ن نف�س القان�ون وافه�م بتاريخ 

2019/2/18
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة 
طالب االجازه محمد عطيه يعكوب

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد الرصافة /

االتحادية
محكمة بداءة بغداد الجديدة

العدد / 200/ب/2018
التاريخ 2019/4/7

اعالن
اىل املدعى عليه  /احمد عبود حسني

بناءا عى الدعوى البدائية املرقمة اعاله واملقامة 
امام هذه املحكمة من قبل املدعي /  امني بغداد 
/ اضافة لوظيفته  والت�ي يطالب فيها بابطال 
قي�د العق�ار املرق�م ) 8333/3 م14 وزيري�ة 

غزالية( واعادة تسجيله بأسم امانة بغداد
ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ لذا قررت املحكمة تبليغك اعالنا يف 
صحيفتني محليتني بالحضور اىل هذه املحكمة 
صباح يوم 2019/4/24 وعند عدم الحضور او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تقوم املحكمة 

باملرافعة غيابا وعلنا حسب االصول

مجلس القضاء االعى
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكم�ة اس�تئناف الب�رصة / بصفته�ا 

االصلية
العدد : 473/385/367/س/2018

التاريخ 2019/3/31
اعالن

تبليغ املستأنف عليه / شرب جعفر موىس
اس�تأنف املدع�ي مدير م�رصف الرافدين 
� اضاف�ة لوظيفته ق�رار الحك�م الصادر 
بالع�دد   الب�رصة  ب�داءة  محكم�ة  م�ن 
االس�تئنافية  بالدع�وى  18/ب/2018  
473/385/367/س/2018  املرقم�ة  
ضدك وق�د اعيدت منقوض�ة من محكمة 
املرق�م    بالق�رار  االتحادي�ة  التميي�ز 
2628/2627/2626 /الهيئة االستئنافية 
/منق�ول /2018 وبتاري�خ 2018/9/25  
وتبليغ�ك بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة  
ولتع�ذر تبلغ�ك وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة 
صب�اح ي�وم 2019/4/22 او م�ن ين�وب 
عنك  قانونا ويف حالة عدم حضورك سوف 
تجري املرافعة بحق�ك حضورا وعلنا وفق 

القانون
القايض

محسن جميل جريح
رئيس الهيئة االستنافية يف البرصة 

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

الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد : 666/اعرتاضية/2016

التاريخ 2019/3/28
اعالن

تبيع محكمة بداءة املعقل باملزايدة العلنية 
العقار املرقم 255/1 مقاطعة م 39 كوت 
الفرنك�ي وهو عب�ارة عن عرص�ة خالية 
تق�ع يف ح�ي االندل�س عى ش�ارع فرعي 
مبلط كال الوجهتني  الش�مالية والجنوبية 
وان مس�احته 6 اولك و 52,94 م2 فمن له 
الرغبة بالرشاء الحضور امام هذه املحكمة 
يف بناي�ة ق�رص القض�اء يف تمام الس�اعة 
الثاني�ة عرش من ظهر  اليوم الثالثني التايل 
لن�رش ه�ذا االع�الن  مس�تصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة 10% من قيمة 
العقار املقدرة س�بعمائة واثنان وثمانون 
مليون وتس�عمائة وثماني�ة وثمانون الف 

دينار عراقي
القايض

فقدان
فق�دت  من�ي الهوي�ة املرقم�ة 
17172/بأس�م / امج�د كري�م 
رايض الص�ادرة من وزارة النفط 
رشكة توزي�ع املنتجات النفطية 

فرع املثنى 
م�ن يعثر عليها تس�ليمها لجهة 

االصدار
���������������������������

رئاسة محكمة استئناف البرصة 
االتحادية

مكتب البحث االجتماعي يف 
محكم�ة االحوال الش�خصية يف 

الزبري
العدد : 850/ش/2019

التاريخ 2019/4/4
اعالن

)مصطف�ى  علي�ه  املدع�ى  اىل 
ابراهيم كشيش( 

اقام�ت املدعية هي�ام عيل رحيم 
الدعوى الرشعي�ة املرقمة اعاله 
والت�ي تطل�ب فيه�ا الحك�م لها 
بتأييد حضانته�ا البنها القارص 
ادم ول�دى تبليغك بموجب كتاب 
بالع�دد  الزب�ري  رشط�ة  مرك�ز 
2612 يف 2019/3/17 تب�ني انك 
مرتحل اىل جهة مجهولة ولرشح 
مختار محلة الغ�رب  االوىل الذي 
اي�د ارتح�ال املدعى علي�ه لجهة 
مجهول�ة وعليه ق�ررت املحكمة 
محليت�ني   بصحيفت�ني  تبليغ�ك 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
الس�اعة   2019/4/25 ي�وم  يف 
الع�ارشة صباحا ويف ح�ال عدم 
حضورك س�وف تج�ري الدعوى 

بحقك غيابيا
القايض

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

اعالن رقم  )4411( القسم : قسم االمالك والعقارات
تعل�ن الرشكة العامة الدارة النق�ل الخاص  عن اجراء مزاي�دة علنية لتأجري 
املش�يدات املدرجة ادناه يف محافظة )املثن�ى(  يف اليوم )الثالثني( تبدأ اعتبارا 
من تاري�خ اليوم التايل لنرش االع�الن وفقا لقانون بيع وايج�ار اموال الدولة 
املرقم )21( لسنة 2013 املعدل والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسم 
الرشكة اعاله لقاء مبلغ )5000( دينار غري قابلة للرد فعى الراغبني الحضور 
يف الس�اعة الحادية عرش يف قس�م الرشكة يف محافظة )املثنى( عى ان يقدم 
املزايد كتاب يؤيد ب�راءة ذمته من الرضيبة معنون اىل )الرشكة العامة الدارة 
النقل الخاص ( وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية او البطاقة الوطنية  
املوحدة وبطاقة السكن ) النسخ االصلية ( ودفع التأمينات القانونية البالغة 
20%  مرضوب�ا يف عدد س�نني العقد  بصك مصدق و يتحمل من ترس�و عليه 
املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% كذلك ويتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد سنني 
العقد ويف حالة مصادفة   موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم 

التايل

مدة االيجار سنتان يدفع بدل االيجارقسط واحد لكل سنة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد : 1011/ش/2019

التاريخ 2019/4/4
اعالن

اىل املدعى عليه ) براق طالب لفته( 
اقام�ت املدعي�ة ) س�ارة عي�دان خل�ف(  الدع�وى 
الرشعي�ة املرقمة اع�اله لدى ه�ذه املحكمة تطلب 
فيه�ا )التفريق القضائي للهج�ر(  وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب كتاب محكمة االحوال الشخصية يف 
قلع�ة صال�ح بالع�دد 441 يف 2019/3/7 املتضمن 
ارتحال�ك اىل جه�ة مجهولة علي�ه وملجهولية محل 
اقامت�ك  قرر تبليغك بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحضور امام ه�ذه املحكمة يوم املرافعة املصادف  
ي�وم 2019/4/16 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف 
حال�ة عدم حضورك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون 
القايض

جاسم محمد محمود املوسوي
������������������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك ) س�هام ش�مخي جب�ار ( توجب عليك 
الحضور اىل مقر بلديه النجف لغرض اصدار اجازه 
بناء للعقار املرقم 86697 /3 حي النداء خالل عرشه 

ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك

فقدان
فقد مني الوصل املرق�م  17220/  بتاريخ  /2014/5/4 عن 
املحل املرقم  / 131/    149    / م   /    164/    والصادر  من 
الرشكه العامه  لنقل املسافرين  بمبلغ     قدره   946000    /    
تسعمائة وسته واربعون الف دينار الغريها     باسم.     مروان 

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

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف هبهب 
محكمة االحوال الشخصية يف هبهب 

العدد : 139 / ش / 2019 
التاريخ : 3 / 4 / 2019 

م / اعالن 
اىل املدعى عليه / نرص حس�ن عباس – يس�كن جديدة الشط 

قرية ثانوية احمد شوقي .
اقام�ت املدعية بيداء حس�ن حميد الدع�وى الرشعية املرقمة 
139 / ش / 2019 طالب�ة التفري�ق للهج�ر وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب اش�عار مختار قرية البوعلكة يف ناحية جديدة 
الش�ط املدعو عزيز حس�ني عيل قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحض�ور بموع�د املرافع�ة 
املص�ادف 17 / 4 / 2019 ويف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا 

الحكام املادة 21 من قانون املرافعات املدنية .
القايض 

غازي جليل عبد
���������������������������������������������������

فقدان
فقدت مني ب�راءة الذمة الصادرة  من الهيئة العامة للرضائب 
ف�رع النجف االرشف ذي الع�دد  )4121( بتاريخ 2016/3/3 
باسم )احمد عيل هادي(  واملعنونة اىل الهيئة العامة للرضائب 

فرع دياىل من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

العدد:
التاريخ  2019/3/28 م

عبد العظيم عبد القهار جاسم
املدير العام /وكالة

المالحظات  التأمينات اسم العقار ت

132,000 الف دينار  كشك رقم 1 م1 في مرأب السماوة 
الموحد 1

245,000 الف دينار  محل رقم 16 م2  في مرأب السماوة  
الموحد 2

150,000 الف دينار  كشك في مرأب الخضر 3



www.almustakbalpaper.net

العدد )1880( الثالثاء  9  نيسان  2019
اعداد: ايهاب فاضلا�سرتاحة6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

عليك أن تدرك أهمية أن تكون قادراً عىل فتح قلبك وعقلك 
م�ن أج�ل التعامل بنج�اح م�ع الصعوب�ات الحالية، فال 
تتعامل بصالب�ة مع األمور، واحرص ع�ىل أن تكون أكثر 

مرونة لتتخطى الصعاب بمنتهى اليرس.

ما ت�زال الضغوطات وأعباء الحياة تلق�ي بظاللها عليك، 
وبخاص�ة يف ف�رة الظه�رة الت�ي تتضم�ن الكث�ر م�ن 
املش�كالت والش�جارات مع زمالئك يف العمل أو مشاكل ال 

يوجد لها حل.

أنت من�ذ الصباح عصبي، ومنذ أن تفت�ح عينيك تكون يف 
حالة اس�تنفار عليا، لكن ال تقلق فل�ن يطول نهارك عىل 
هذا املنوال بل تتحس�ن األمور تدريجي�ًا خالل النهار لكي 

تصبح يف مزاج وال أروع.

اليوم فيه العديد من األلوان والتغيرات، ففي الصباح تبدأ 
يوم�ك بهدوء وجو خال من األحداث إىل فرة الظهرة التي 
به�ا مفاجآت عديدة وبخاصة عىل املس�توى الش�خيص، 

التي قد تجعلك تعيد حساباتك باألشخاص حولك.

احذر فأن�ت تميش عىل طريق محف�رة، فاألوهام تحجب 
عنك الرؤي�ة الصحيحة، خفف مزاجيت�ك وحاول الركيز 
عىل م�ا تفعله اليوم، وال تكن مهم�اًل وعجوالً يف كل عمل 

تفعله، يف فرة املساء احذر عىل صحتك

تب�دأ بعزيمة هابطة يف ه�ذا الصباح، وتب�دأ نهارك ببطء 
شديد مما قد يجلب لك بعض االنتقادات من املحيطني بك. 
تش�عر بالقوة والش�جاعة يف فرة الظهرة وما بعدها، ما 

يجلب لك التقدم عىل الصعيد العميل.

عم�ل كث�ر ينتظرك من�ذ الصب�اح، لكنك مع هذا س�عيد 
ومبتس�م إىل أبعد الحدود، مناقش�ة كالمية يف فرة ما بعد 
الظهر بينك وبني زمالئك يف العمل، لكنها لن تؤثر عليك بل 

ستزيد من تقدمك.

ي�وم رائع آخر لك يا مولود الق�وس، فالكل ينفذ ما تقول 
والحظ يدعمك ب�كل خطوة تقوم بها. يوم جيد لتمش�ية 
أعمالك الصعبة وأيضا جيد للمبادرات ولتوقيع العقود. يف 

فرة ما بعد الظهر قد تزداد رغبتك باالنتقام.

األمور املالية هي األكثر سيطرة عىل تفكرك، فأنت تعاني 
م�ن ضائقة مالي�ة خانقة، وذل�ك لإلرساف خ�الل األيام 
املاضي�ة، يف فرة ما بع�د الظهر قد يؤثر بك خالف مع من 

تحب، ما يؤدي إىل تغير مزاجك الهادئ منذ الصباح.

األعمال كثرة اليوم، وقد ال تجد الوقت لحك رأسك والقيام 
بخصوصياتك وبخاصة عىل صعيد العمل، فلذلك ال ترتبط 
بمواعي�د ش�خصية هذا الي�وم حتى يف فرة املس�اء، ألنك 

تكون مثقالً باألعمال وحتى ساعة متأخرة.

إحساسك بالقوة ما يزال مسيطراً عليك، فحاول استغالل 
هذا اليوم لتسير أمورك العملية التي تشهد تطوراً ممتازاً 
الي�وم، وبخاصة أنك تدخ�ل يف جدال مع رئيس�ك بالعمل 

تكون أنت الرابح يف النهاية

كن أكث�ر سالس�ة يف التعامل مع غرك الي�وم، ألنك ترص 
عىل رأيك بش�كل منفر وعنادك ال مثيل له، جاذبيتك تزداد 
ل�دى كل الذين حولك يف فرة ما بع�د الظهر، ما يدفعك إىل 

النجاح يف أعمالك.

احلوتالعذراء

مرشوبات للقضاء عىل األرق
أشارت مجلة »فرويندين« إىل أن هناك بعض 
املرشوبات التي تس�اعد امل�رء يف التغلب عىل 

مشكلة األرق ليالً، ويف ما ييل بعضها:
1 سموثي املوز مع اللوز

يتم تحضر سموثي املوز مع اللوز من خالل 
إضافة املوز املثلج مع ملعقة طعام من زبدة 
الل�وز ونص�ف ملعقة صغرة م�ن الفانيليا، 
وكذلك ملعقة كبرة من رقائق الشوفان مع 

125 مل من اللبن.
2 اللبن

يحت�وي اللبن ع�ىل عنرصين م�ن العنارص، 
الت�ي تس�اعد عىل الن�وم، وهما الكالس�يوم 
الذي يضمن دخول العضالت إىل مرحلة النوم 
بسهولة، وكذلك الحمض األميني تريبتوفان، 
ال�ذي ينش�ط إف�راز هرم�ون الس�روتونني 
املعروف باسم هرمون السعادة، وامليالتونني 

الذي يساعد عىل النوم.
3 املوز

يحتوي املوز أيضاً عىل الريبتوفان باإلضافة 
إىل املغنيس�يوم، ال�ذي يس�اعد ع�ىل ارتخاء 
العضالت وتحقيق التوازن الحميض القاعدي، 
ويحت�وي املوز عىل كمية كب�رة من األلياف 
الت�ي تس�اعد الجس�م عىل االس�رخاء، كما 

تعمل الفانيليا كمهدئ بفضل محتواها .

غوغل تتخلص من »إالعالنات السيئة« يوميًا
يف ظّل فقدان الثقة املتزايد بعمالقة التكنولوجيا، 
كش�فت »غوغ�ل« الخمي�س عن س�حبها 2.3 
ملي�ار إع�الن مخال�ف لقواعدها س�نة 2018، 
أي م�ا يوازي 6 ماليني »إعالن س�ّيئ« يف اليوم، 
مرّك�زًة خصوص�ا ع�ىل الدعاي�ات السياس�ية 

املضمون.
وق�ال م�ارك ه�وو املس�ؤول يف املجموعة عن 
قس�م اإلعالنات اإللكرونية يف أوروبا إن »الثقة 
أساس�ية إلرساء نظام س�ليم، وال يخفى علينا 

أن الثق�ة إزاء اإلعالنات هي عىل األرجح يف أدنى 
مستوياتها حالياً«.

ويف العام 2017، س�حب العمالق األمركي 3.2 
ملي�ارات إع�الن مخال�ف ملبادئه ينط�وي عىل 
تزيي�ف أو محتوي�ات غر الئق�ة أو خطرة، أي 

أكثر ب�28% من املجموع املسّجل سنة 2018.
وأوضح س�كوت س�بنرس املس�ؤول عن قس�م 
الرويج املس�تدام يف »غوغ�ل« يف بيان ُنرش عىل 
اإلنرن�ت: »بذلن�ا جهودا مّتس�قة العام املايض 

للتص�دّي ملرّوج�ي اإلعالن�ات الس�يئة ولي�س 
اإلعالنات وحدها«.

ولف�ت ه�وو إىل أن »ال�ذكاء االصطناعي أنجز 
الجزء األك�ر من املهمة، فه�ذه التقنية قادرة 
عىل رصد التوّجهات وتطبيق النماذج عىل نطاق 
أوس�ع، يف حني يحّدد التقنيون املعاير املعتمدة 
ويعاينون الفروق«.ويف العام 2018، أغلق أكثر 
من مليون حساب ملرّوجني »سيئني«، أي ضعف 

العدد املسّجل يف 2017.

سودوكو

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن العلم نجح ىف الوص�ول إىل معظم الرشور 
ولكن�ة فش�ل ىف إيجاد عالج ألس�وء ه�ذة الرشور وهو 
الالمباالة تجاة النفس البرشية، من أقوال هيلني كيلر . 
هل تعلم أن اإلمام أحمد بن حنبل هو القائل : الناس إىل 
العلم أحوج منهم إىل الطعام والرشاب، وذلك آلن الرجل 
يحتاج إىل الطعام والرشاب ىف اليوم مرة أو مرتني، ولكن 
حاجتة إىل العلم بعدد أنفاس�ة هل تعلم أن العلم أفضل 
ش�ئ ىف الوج�ود، ألن املال يمكن أن يضي�ع يوماً أو تتم 
رسقت�ة، والقوة يمكن أن ت�زول، ولكن ما تودعة داخل 
عقلك يبقي ملك لك إىل األبد . هل تعلم أن من أقوال سعد 
زغلول : نحن لس�نا بحاج�ة إىل كثر م�ن العلم ولكننا 

بحاجة إىل كثر من األخالق . 
هل تعلم أن اليتيم ليس من مات والده ولكن اليتيم هو 
يتيم العلم واألدب، من أقوال اإلمام عيل بن أبي طالب . 
ويكم�ل ايًضا: هل تعلم أن الله ع�ز وجل لم يأمر النبي 
ص�يل الله علية وس�لم باإلس�تزادة من أى ش�ئ إال من 
العل�م، قال تع�ايل : وقل رب�ي زدني علم�اً .. اآلية 114 

سورة طه .

المتاهات

تطبيقات إلرسال األموال بني األفراد
زاد يف الف�رة األخ�رة اعتم�اد الن�اس ع�ىل بطاق�ات 
الدف�ع بأنواعه�ا املختلف�ة وق�ل يف املقاب�ل اس�تخدام 

النق�ود الورقية، كم�ا تحول البع�ض إىل التطبيقات 
اإللكرونية.

توجد تطبيقات عديدة تساعد يف تحويل األموال لألفراد 
بط�رق رسيع�ة وآمنة، كم�ا دمجت بع�ض منصات 

التواصل االجتماعي نظم دفع داخل خدماتها.
ع�رض موق�ع »Make Use of« مجموع�ة م�ن أكثر 
تطبيق�ات األجهزة املحمولة ش�يوعاً يف نق�ل األموال 

منها جوجل باي وباي بال وفينمو.
:Cash App كاش آب

 Square »كان ُيعرف يف السابق باسم »سكوير كاش 
Cash وه�و تطبيق تحويل أم�وال رسيع ويتوافق مع 

الريد اإللكروني ويعمل عىل أجهزة آندرويد وآبل.
:Venmo فينمو

 أح�د أكث�ر التطبيق�ات ش�عبية يف نقل األم�وال بني 

األفراد، ويتميز بسهولة استخدامه امللحوظة ويعمل عىل 
أجهزة آندوريد وآبل.

 Facebook Messenger فيس�بوك ماس�نجر بايمنت�س
:Payments

 ُتتي�ح ش�بكة التواص�ل االجتماع�ي العمالق�ة نقل 
األموال عر فيسبوك ماسنجر وتمكن املستخدم أيضاً 

من إرسال األموال مبارشة إىل األصدقاء دون رسوم.
:Gmail and Google Pay جي ميل وجوجل باي

 يتمي�ز التطبي�ق بكث�رة انتش�ار خدم�ات جوجل يف 
اإلنرن�ت. ويف جي ميل، يمكن للمس�تخدم أن يرس�ل 
رس�الة بريدية ألي ش�خص مرفق بها طل�ب الدفع. 
ويقول )Make Use of( إن التحويالت التي تتم عره 

ببطاقات الخصم والحسابات البنكية مجانية.
:Paypal باي بال

رغم مواجهته لبعض االنتقادات إال أن باي بال ال يزال 
خياراً مفضالً لدى كثر من املستخدمني، وقد طرحت 
الرشك�ة تصميم�اً جدي�داً للتطبي�ق يتميز بس�هولة 

استخدامه.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 3 كوب كورن فلكس

x 1 كوب زبدة الفول السودانى
x 1 كوب شوكوالته مارس )شوكوالتة طبخ(

الخطوات:
هنس�يح الشوكوالته يف حلة داخل حلة مياة مع 

تقليب خفيف
هنرفعه�ا من النار و نضي�ف عليها زبدة الفول 

السوداني و نقلبها
هنضيف الكورن فليكس للخليط و نقلب

باملعلقه هنوزع الش�وكوالته ع�يل ورق الزبده 
كل قطع�ه لوحده�ا و نحطه�ا يف الثالجه. لحد 

ماتمسك. و بالهنا و الشفا

شوكوالته بزبدة الفول السوداين
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احتاد القدم يصدر عقوبات جديدة
              المستقبل العراقي/ متابعة

عق�دت لجنة االنضباط يف اتحاد الكرة، اليوم ، اجتماعا 
ناقش�ت في�ه عددا م�ن املواضي�ع، واتخ�ذت بموجب 

الئحتها بعضا من القرارات املهمة.
وق�ال عضو اللجنة جاس�م عبد الكري�م يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي » نس�خة من�ه، ان »اللجنة قررت 
معاقب�ة رئي�س رابطة ن�ادي ال�زوراء، ام�ر املالكي، 
بالحرمان من مرافقة فريقه خمس مباريات متتالية، 
وذل�ك لثبوت اس�اءته وخروجه عن ال�روح الرياضية، 
وستكون العقوبة اشد يف حال تكرار مثل تلك الترصفات 

الت�ي ب�درت من�ه يف مباراة ال�زوراء م�ع الرشطة، مع 
توجي�ه انذار نهائ�ي لاع�ب الرشطة ع�اء مهاوي«.

واض�اف ان »اللجن�ة قررت حرمان م�درب فريق نفط 
ميس�ان، احمد دحام، والاعب وس�ام س�عدون، ثاث 

مباريات متتالية«.
واش�ار اىل ان »اللجنة قررت ايضا حرمان مدرب فريق 
املص�ايف يف دوري الدرج�ة االوىل، حس�ن نج�م، ارب�ع 
مباريات متتالية، واملدرب املس�اعد عيل مجيد، والاعب 
ميثم اس�ماعيل مب�اراة واح�دة، فيما اوقع�ت عقوبة 
الحرم�ان ملباراتني بح�ق اداري الفريق نفس�ه، عباس 

ابراهيم«.

أنشيلويت حيذر من التهاون أمام آرسنال

مانشسرت يونايتد يستقر عىل بديل 
أليكسيس سانشيز

            المستقبل العراقي/ وكاالت

افادت تقارير صحفية، اليوم االثنني، بتحرك مانشس�ر يونايتد 
اإلنكلي�زي، لتعزي�ز هجوم�ه بصفق�ة جدي�دة، تحس�ًبا لرحيل 

التشييل أليكسيس سانشيز، يف املركاتو الصيفي املقبل.
وال يزال سانش�يز يعاني داخل صفوف الشياطني الحمر، بعدما 
انتقل من اَرس�نال، يف املركاتو الشتوي قبل املايض، ليجد الاعب 
صعوب�ة يف اللع�ب، بجان�ب إصاباته املتك�ررة. وذكرت صحيفة 
»سبورت« اإلسبانية، إن أويل غونار سولسكاير، مدرب مانشسر 

يونايتد، وجد بالفعل البديل املناسب لسانشيز.ونوهت الصحيفة 
أن مانشس�ر يونايت�د يتطل�ع للحصول عىل خدم�ات هرفينج 
لوزانو، مهاج�م آيندهوف�ن، البالغ من العمر 23 عاًما.وس�جل 
لوزانو 15 هدًفا هذا املوس�م، ويمتلك رشًطا جزائًيا يف عقده مع 
الن�ادي الهولن�دي ُيقدر بنح�و 30 مليون ي�ورو.وال يعد الرشط 
الجزائ�ي يف عق�د لوزانو، عائًقا أمام مانشس�ر يونايتد، خاصة 
وأن سانشيز يحصل عىل راتب أسبوعي كبر.وكان لوزانو قد قال 
مؤخرًا عن الرحيل من آيندهوفن »أتمنى أن يعطيني الله، فرصة 

اللعب يف الدوري اإلنكليزي املمتاز، أحب الربيمرليغ كثرًا«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

طالب كارلو أنش�يلوتي، املدي�ر الفني لنابويل، 
العبيه بالظهور بش�كل جيد يف مباراة الفريق 
املقبلة أمام آرس�نال اإلنجليزي، يف ذهاب ربع 

نهائي الدوري األوروبي.
ويحل نابويل ضيًفا ثقياً عىل اَرس�نال، بملعب 
اإلمارات، الخميس املقبل، فيما سيس�تضيف 

نابويل، لقاء اإلياب بملعب سان باولو.

وتع�ادل نابويل مع جن�وى، بنتيجة )1-1(، يف 
مب�اراة ش�هدت أفضلية لفري�ق الجنوب، بعد 
طرد العب جنوى يف الشوط األول، إال أن نابويل 

فشل يف استغال الفرصة.
وق�ال أنش�يلوتي يف ترصيح�ات أبرزها موقع 
كالتش�يو مركاتو »ال أعتقد أن الاعبني كانوا 

يضعون تفكرهم يف مباراة اَرسنال«.
وتابع »لم يكن من الس�هل علين�ا، اللعب ضد 
إمب�ويل األس�بوع امل�ايض، عانينا أيًض�ا أمام 

جنوى«.
وأضاف »إذا لعبنا ضد آرس�نال بهذا الشكل 
املتواضع، س�نكون يف مشكلة خطرة جًدا، 

يج�ب علينا العم�ل بجد يف األي�ام املقبلة 
للتحضر جيًدا ملواجهة الجانرز«.

وأوض�ح »يوفنت�وس؟ أردن�ا أن نك�ون 
قريب�ني منه�م، لك�ن الي�ويف يف حال�ة 
ممتازة، نس�عى لحصد 80 أو 90 نقطة 
يف الكالتش�يو، بجان�ب الظهور بش�كل 

            المستقبل العراقي/ وكاالت

نج�م  ان  إيط�ايل،  صحف�ي  تقري�ر  أك�د 
برش�لونة، اقرب م�ن الرحيل عن صفوف 
الفري�ق، واالنتق�ال إىل ال�دوري اإليط�ايل، 
بداية من املوس�م الجديد.وذكرت صحيفة 
»الغازيتا ديلل�و س�بورت«، أن »الكرواتي 
راكيتيت�ش تواص�ل بالفع�ل مع 
يوفنتوس، وأعط�ى موافقته 
لصف�وف  االنتق�ال  ع�ىل 
الفريق بداي�ة من الصيف 
أن  املقبل«.وأضاف�ت 

فري�ق  وض�ع  برش�لونة  وس�ط  »الع�ب 
كريس�تيانو رونال�دو كخي�ار أول، يف حال 
عدم االس�تمرارية يف برشلونة، خاصة بعد 
تعاق�د البلوغران�ا مع فرينك�ي دي يونغ، 
متوسط ميدان أياكس أمسردام«.يشار إىل 
أن راكيتيتش أوضح يف ترصيح سابق، أنه 
ال يريد مغادرة برشلونة، إال أن وصول دي 
يونغ قد يس�اهم يف رحيله ع�ن البلوغرانا.

وإذا رح�ل الكرواتي لليويف، فس�ينتقل من 
اللعب بج�وار األرجنتيني ليونيل مييس، إىل 
مزاملة كريس�تيانو رونالدو، وهي فرصة 

لم تتح لكثر من الاعبني.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

نج�ح النج�م الس�نغايل س�اديو مان�ي يف 
حصد جائ�زة الاعب األفض�ل يف الدوري 
اإلنجلي�زي ع�ن ش�هر م�ارس امل�ايض، 
وهي الجائزة املقدمة من رابطة الاعبني 

املحرفني اإلنجليزية.
وقاد ماني فريقه ليفربول لتحقيق العديد من 
اإلنتصارات خال الش�هر املايض، وقد برز تألقه 
بشكل كبر مع الريدز، يف الوقت الذي تراجع فيه 
مس�توى الدويل املرصي محمد صاح بالصيام 
فرة ع�ن التهديف.ماني نجح يف تس�جيل 3 
أهداف خال 5 مباريات خاضها يف الدوري 
اإلنجليزي عن شهر مارس، وصنع هدفا، 
ليقود الريدز إىل صدارة الدوري االنجليزي 
بف�ارق نقطتني عن مانشس�ر س�يتي 
ال�ذي يتبق�ى ل�ه مب�اراة. وتف�وق ابن 
الس�نغال عىل كل من رحيم سترلينج 
جناح مانشسر سيتي، ولوكاس دين 
ظهر إيفرتون، وآرون بيساكا مدافع 
كريس�تال باالس، وويلفري�د نديدي 

العب ليسر سيتي.

راكيتيتش يقرتب من مغادرة 
البارسا صوب اليويف

ماين حيصد جائزة األفضل 
يف الدوري اإلنجليزي

        المستقبل العراقي / وكاالت

تل�وح يف األفق، ب�وادر ص�دام محتمل بني إدينس�ون 
كافاني مهاجم باريس س�ان جرم�ان، وإدارة النادي 

الفرنيس.
وأشارت صحيفة لو باريزيان، يف تقرير لها إىل أن إدارة 
الب�ي إس جي، تفكر يف التخلص م�ن كافاني وعرضه 
للبي�ع خال ف�رة االنتق�االت الصيفي�ة املقبلة، حيث 

تستهدف الحصول عىل 40 أو 50 مليون يورو.
يف  يرغب�ون  جرم�ان  س�ان  مس�ؤويل  أن  وأضاف�ت 
االستفادة املادية من املهاجم األوروجوياني، خاصة أن 

عقده ينتهي يف صيف 2020.ولفتت إىل أن توماس توخيل 
م�درب الفري�ق، لم يعد ي�رى كافاني خي�اًرا ال غنى عنه، 
يف ظ�ل تقدمه يف الس�ن )33 عاًما(.وتس�عى إدارة النادي 
لجلب مهاجم أكثر ش�بابا ملنافس�ة زميليه كيليان مبابي 
ونيمار جونيور، ليكون الفريق أكثر قوة ويعوض خروجه 
املبكر م�ن دوري أبطال أوروبا.وذك�رت أن لياقة كافاني 
باتت محل ش�ك كبر بعد ابتعاده إلصابة يف الفخذ منذ 9 
فرباير/شباط املايض، إال أن معدله التهديفي يبقى مميزا، 
حيث س�جل 22 هدف�ا يف كل البطوالت هذا املوس�م، علما 
بأن�ه الهداف التاريخ�ي للنادي بتس�جيله 192 هدفا منذ 

قدومه من نابويل اإليطايل يف 2013.

صدام وشيك بني كافاين وإدارة سان جريمان             المستقبل العراقي / متابعة
 

أكد ماوريس�يو بوكيتينو، املدير الفني لتوتنهام 
هوتس�بر، أن فريقه يتسم بالش�جاعة، مشدًدا 
عىل أنهم سيحاولون تحقيق الفوز عىل مانشسر 
س�يتي، يف ذهاب ال�دور ربع النهائ�ي من دوري 

أبطال أوروبا.
ويس�تضيف ملع�ب واي�ت ه�ارت لني، مب�اراة 
توتنه�ام ومانشس�ر س�يتي يف لق�اء الذه�اب، 
فيما س�يقام لقاء العودة بملعب االتحاد بمدينة 

مانشسر.
وقال بوكيتينو خال املؤتمر الصحفي ملباراةاليوم 
: »س�نلعب يف ربع نهائي دوري األبطال، ليس�ت 
مب�اراة ودية، األندي�ة والاعبون الكب�ار يحبون 
اللع�ب يف مثل هذه املباريات، س�تكون 11 العبا 

مثله�م   11 وأتمن�ى أن نتمك�ن م�ن ض�د 
الف�وز«. وأض�اف »أعتقد أنها واح�دة من أهم 
املباري�ات بالنس�بة يل كم�درب، اللع�ب يف ربع 
نهائ�ي دوري األبط�ال هو مكاف�أة كبرة لنا، 

نعلم أن األمر سيكون صعًبا للغاية«.
وتابع ماوريسيو »إذا كانت الفرق متقاربة، 
ف�إن أول ما عليك فعله هو الركض، العبون 
أمث�ال دافي�د س�يلفا، برناردو، س�رلينج 
وأوجوي�رو، ه�م أول من يركض�ون، لديهم 

جودة ال تصدق لكنهم أول من يركضون«.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

يس�تعد ن�ادى بوروس�يا دورتمون�د األملانى الب�رام اغىل صفق�ة ىف تاريخه 
بالتعاقد مع البلجيكي ثوران هازارد العب بوروس�يا مونشنجادباخ وذلك 

مقابل 40 مليون يورو.
وب�ات جادب�اخ مضطرا لبي�ع نجم�ه البلجيكي بعدما رف�ض تمديد 

عقده الذى ينتهي ىف عام 2020.

دورمتوند يستعد البرام أغىل 
صفقة يف تارخيه

بوكيتينو: سنلعب بعدوانية 
ضد مانشسرت سيتي

             بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ال تقرير صحفي إيط�ايل، إن ن�ادي إنر ميان، 
وض�ع قائمة من الاعبني، من أج�ل التعاقد معهم 

خال فرة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وذك�رت صحيفة »توت�و س�بورت«، أن إنر ميان 
التخطي�ط لانتق�االت الصيفي�ة  ب�دأ بالفع�ل يف 
املقبلة، مضيفة أن ثنائي ريال مدريد توني كروس 
وماتيو كوفاس�يتش، عىل رأس قائم�ة اهتمامات 

النراتزوري.
وأضافت أن كوفاس�يتش املنضم عىل سبيل اإلعارة 

إىل تش�يليس اإلنجليزي، يعد هدًفا أساس�ًيا لإلنر، 
خاصة يف ظل الحظر املفروض عىل البلوز وحرمان 

النادي اإلنجليزي من إتمام أي تعاقدات.
وتابع�ت الصحيفة أنه بجانب ثنائ�ي ريال مدريد، 
فإن س�رجي ميلينكوفيتش س�افيتش )التسيو(، 
ورودريج�و دي ب�ول )أوديني�زي(، نيكولو باريا 

تون�ايل  س�اندرو  بجان�ب  )كالي�اري(، 
مدري�د  أتلتيك�و  والع�ب  )بريش�يا( 

قائم�ة  ضم�ن  بارت�ي،  توم�اس 
النرات�زوري لصفق�ات الصي�ف 

املقبل.

ثنائي ريال مدريد يتصدر قائمة 
             بغداد/ المستقبل العراقياهتاممات إنرت ميالن

 
أعل�ن هانز-يواخي�م فاتس�كه، املدي�ر التنفيذي 
لن�ادي بوروس�يا دورتمون�د األملان�ي، أن النادي 
يفك�ر يف ضم فيلبي لويس، الع�ب أتلتيكو مدريد 

اإلسباني.
ويف ترصيحات ملحطة )س�كاي( التلفزيونية، 
قال فاتس�كه الي�وم: »عندما 

تس�مع أن العبا مثل هذا يمكن انتقاله يف السوق 
بش�كل حر، فإنك س�تمعن التفكر يف ه�ذا األمر 
ع�ىل األق�ل، ونحن ع�ىل األرج�ح يف ه�ذا الوضع 

بالتحديد«.
يف الوقت نفسه، أكد فاتسكه أنه لم يتم اتخاذ قرار 
بعد بش�أن انتق�ال الاعب 33/ عام�ا/، مضيًفا 
»املوض�وع بعيد عن حالة الس�خونة املوجودة يف 
وسائل اإلعام«. وحس�ب تقرير لصحيفة »بيلد« 

األملانية، فإن النادي نجح يف بحثه عن مدافع أيرس 
يف مدريد، مضيفة أن الاعب الربازييل الذي شارك 
م�ع منتخب ب�اده يف 38 مب�اراة يمكنه االنتقال 
بش�كل حر يف الصيف املقبل ألن عقده ينتهي مع 

أتلتيكو مدريد نهاية املوسم الحايل.
وأعرب فاتس�كه أن الس�ن املتقدم نسبيا للويس 
ليس معيارا الس�تبعاده، وق�ال إن فرص العثور 

عىل العبني يف سن 19 وسن 21 قليلة.

دورمتوند يثري الغموض حول صفقة لويس

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أف�ادت امل�اركا اإلس�بانية بإق�راب أتليتكو 
مدري�د م�ن التجدي�د ألوب�اك بع�د أن تم 
اإلتف�اق بني الطرف�ني عىل كاف�ة بنود 

العقد الجديد . هذا وسيتم تحسني راتب اوباك 
يف العق�د الجديد ال�ذي س�يغلق أتليتكو مدريد 
من خاله األب�واب يف وجه اليونايتد الذي يهتم 
بالحصول ع�ىل توقيع حارس األتليتي يف حالة 

رحيل دي خيا .

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أف�ادت تقاري�ر صحفي�ة بريطاني�ة غ�ن نادى 
ليفرب�ول االنجليزي رصد 70 مليون اس�رليني 
م�ن اج�ل التعاقد م�ع ال�دوىل البولن�دي روبرت 

ليفاندوفس�كي مهاج�م بايرن ميون�خ األملانى 
باملركات�و الصيفي املقبل وذل�ك بناء عىل طلب 
من مدرب�ه االملانى يورجن كلوب الذى س�بق له 
العم�ل مع�ه حينم�ا كان مديرا فنيا لبوروس�يا 

دورتموند.

أتليتكو مدريد يغلق الباب يف وجه 
اليونايتد بالتجديد ألوبالك

ليفربول يرصد مبلغ ضخم من اجل 
ليفاندوفسكي
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االنـتـحـار
عادل عبد الحق

ترّبى املجتمع العراقي عىل الثقافتني االسلامية والعربية 
األصيلتلني، وزاد عىل تللك الثقافتني االنفتلاح عىل املدنية 
الجميلة التي ال تتعارض مع قيم املجتمع، إذ أضافت هذه 
األخرية رونقاً آخراً ليكتمل مجتمعنا العراقي باسلتيعابه 
كل الثقافات والحياة الحديثة، واألخرى امللتزمة بالعادات 

والتقاليد األصيلة.
وعىل هذا األسلاس، ُيعدُّ املجتملع العراقي فريد من نوعه، 
فهلو باإلضافلة إىل الثقافلات الجميللة امللتزم بهلا، فإنه 
محكوم بالرشائع اإلسلامية التي يطّبقها بانفتاح، وبما 
يتناسلب ملع روح العرص، إضافلة إىل التزامله باألعراف 
العشلائرية، وأخلرياً امتثاله للقوانلني املوضوعة من قبل 

الدولة.
وباملقابل، فمن الغريب يف مثل هكذا مجتمع انتشار حاالت 
االنتحار بني الشلباب يف السنوات األخرية بشكل مفزع، إذ 
تطورت هذه الظاهرة وازدادت، وبات ُيسلّجل يف األسبوع 
أو الشلهر العديد من حاالت االنتحار من شمال العراق إىل 

جنوبه مروراً بوسطه.
وعند االطاع عىل أسلباب االنتحار املعلنة، غالباً ما تكون 
األسباب واهية، وال تنّم عن تربية عربية أو مدنية، واألدهى 
من ذلك أنها تتعارض مع القيم االسلامية بشلدة وهي يف 

مفهوم االسام )كفر(.
إذاً، ملاذا تخىل االنسلان عن كل قيمه وأقدم عىل االنتحار؟ 
سؤال يحتاج اىل إجابة واضحة جداً. فهل هو عرس العيش؟ 
ام الفشلل العاطفلي؟ أم االختلاف العائلي؟ ام الفشلل 
الدرايس؟ هل التأثر بمجتمعات متفككة هو السلبب؟ هل 
الفوىض التي يعيشلها الناس بعد التغيري هي السبب؟ هل 
االبتعاد عن طريق الدين هو السلبب؟ هل انشغال العوائل 
بالعمل وصعوبة الحيلاة واالبتعاد عن الرتابط والتواصل؟ 
وهل وهل وهل ...... الخ. كل هذه اسئلة تحتاج إىل إجابة 

وإىل عمل حثيث لفهمها ومعالجتها. 
عىل الجهات واألجهلزة املختصة والعوائل بكافة طبقاتها 
ورجلال الديلن ومن هلم مدنيني حقيقيلني، وعىل كل من 
يحملل مسلؤولية، التصدي بكافلة الطرق لهلذه الحالة 
املتفاقمة يف مجتمعنا. عىل الجميع العمل، كٍل من موقعه، 
ملحاربة هكذا افكار وانتشال اوالدنا وبناتنا من هذا الضياع 
املحزن. الكل يتحمل املسؤولية لحني إيجاد حلول حقيقية 

وواقعية تنقذ هذه األرواح املرتبكة. )إننا مسؤولون(.

االتفاقية الدولية
القاضي عماد عبد الله
االتفاقيلة الدوليلة أو املعاهدة هي اتفاق مكتوب بني شلخصني أو أكثر 
من األشلخاص الدولية من شأنه أن ينشئ حقوقاً والتزامات متبادلة يف 
ظلل القانون اللدويل العام يعرب عن التقلاء إرادات موقعيها عىل أمٍر ما، 
فهي ذات صفة تعاقدية الغرض منها إنشاء عاقة قانونية بني األطراف 
املتعاقدة.  ويخرج عن ذلك بعض املصطلحات األخرى يف مجال القانون 
اللدويل العام ومنها املذكرة التي هي وثيقة دبلوماسلية وكذلك االقرتاح 
والكتاب الشفوي غري املوقع وكذلك املحرض الذي هو عبارة عن تسجيل 
إجلراءات مؤتملر او اجتملاع معلني فاالتفاقية أو املعاهلدة هي اتفاق 
مكتوب لذلك ال يعترب االتفاق الشلفوي غري املكتوب اتفاقية او معاهدة 
بالشلكل الدقيق واالتفاقية الدولية تكون بني شخصني دوليني أو أكثر، 
وهلذا يعني أنها قد تكون بني دول، وقد تكون بني دولة ومنظمة دولية، 

وقد تكون بني منظمات دولية.
 واملعاهلدة هلي االتفاق الذي من شلأنه أن ينشلئ حقوقلاً والتزامات 
متبادلة بني األطلراف املرتبطة، يحكمها القانون اللدويل العام. فاتفاق 
قرض بني دولة ما ومؤسسة نقدية حكومية لدولة أخرى ليس معاهدة 
إذا نص عىل خضوعه للقانون الداخي للدولة املقرضة، بل إنه عقد دويل 
يخضع يف تكييفله ألحكام القانون الدويل الخلاص وتصنف االتفاقيات 

الدولية أو املعاهدات بحسب شكلها وموضوعها وأطرافها.
 فاملعاهدة من حيث الشلكل إما رسلمية تتبع فيهلا إجراءات التفاوض 
والتوقيلع والتصديق واإليداع، وإما بسليطة يتم يف عقدها تجاوز بعض 
ما تقدم من إجراءات ويشرتط لكي تعد املعاهدة منعقدة بوجه صحيح 
أن تتلم بلرىض موقعيها، وأال يتجلاوز ممثلو الدولة الحدود املرسلومة 
لهم، وأال تتعارض ملع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل العام، وأن 
يتلم اعتمادها اعتماداً سلليماً من قبل الدول األطلراف. ويكون أطراف 
املعاهلدة أهلًا للتعاقد ويجب أن يكونوا إما دوالً مسلتقلة ذات سليادة 
كاملة، أو منظمات دولية معرتفاً لها بالشلخصية الحقوقية الدولية أما 
الدول ذات السليادة الناقصة كاللدول الخاضعة للحماية التعاقدية فإن 
أهليتها للتعاقد تحدد بالصك القانوني املنشئ للحماية واالتفاقية يجب 

ان ال تشوبها عيوب الرضا او التدليس او اإلكراه.
 ويف التعامل الغالب اليوم تكتمل عملية انعقاد املعاهدة ومن ثم نفاذها 
بتبادل وثائلق التصديق أو إيداع وثائق االنضمام، وتبدأ املعاهدة بالنفاذ 
ملن تلك اللحظلة و يف التاريخ اللذي يحدده نص املعاهلدة، فتكون لها 
آثار دولية بني األطراف املتعاقدة وتنشلئ املعاهدة او االتفاقية التزامات 
وحقوقا بني االطراف املوقعة وال تتعداها اىل الغري من اشخاص القانون 

الدويل العام  اال اذا ريض بذلك.
  وقلد تتعدى آثار االتفاقية اىل االفلراد حيث هناك طائفة من املعاهدات 
ترتلب حقوقلاً أو التزامات عىل األفلراد مبارشة، كاملعاهلدة التي تحرّم 
أفعلاالً معينة تتعلق بسللوك األفلراد مثال عىل ذللك االتفاقيات الدولية 
ملكافحلة املخدرات وغسليل االموال وتنتهلي املعاهلدات أو االتفاقيات 
الدولية ألسلباب شتى أهمها تنفيذها او االتفاق عىل الغائها او فسخها 

نتيجة االخال الجوهري.

هـل يـكـمـن عـالج األرق فـي جـيـنـاتـنـا؟
كشفت دراسلة جديدة أن األرق يكمن 
يف جيناتنا، ما يمنح العلماء أما جديدا 
يف العثلور عىل عاج فعال لهذه الحالة 
التلي تربلك املايلني منا. وبعلد تحليل 
الحملض النلووي ألكثلر ملن 85 ألف 
شخص، اكتشلف الباحثون 47 موقعا 
وراثيلا يحدد ملدى سلهولة إيقاظنا. 
ومن بني هلذه الجينات، تم تحديد 36 
جينلا لم تكن معروفة ملن قبل، ما قد 
»يسلاعد يف تطويلر عاجلات جديلدة 
لتحسلني نومنلا«. وأجلرت الدراسلة 
الدكتلور،  بقيلادة  إكسلرت،  جامعلة 

صموئيلل جونلز، الباحلث يف كليلة الطلب 
والصحة. وقال الدكتور أندرو وود، املحارض 
الدراسلة:  يف  واملشلارك  الوراثلة،  عللم  يف 

»نعلرف أن الحصلول عىل قسلط كاف من 
النلوم يحسلن صحتنلا ورفاهيتنلا، وملع 
ذللك فإننا ال نزال نعلرف القليل عن اآلليات 
املوجودة يف أجسامنا التي تؤثر عىل نومنا«. 

وأضاف وود قائلا: »ترتبط التغيريات 
يف نوعيلة النلوم والكميلة والتوقيلت 
ارتباطلا وثيقلا بالعديد ملن األمراض 
التلي تصيب اإلنسلان، مثل السلكري 
النفسلية«.  واالضطرابلات  والسلمنة 
 Nature« مجللة  يف  املعلدون  وكتلب 
Communications« أن تحديد الجينات 
بلاألرق  اإلصابلة  وراء  تختبلئ  التلي 
»سيوفر رؤى جديدة يف تنظيم النوم«. 
وحللل الباحثون خال هذه الدراسلة، 
دراسلة  يف  مشلاركا   85670 جينلات 
تابعة للبنك الحيلوي الربيطاني، ومن 
بلني الجينات املكتشلفة حديثلا، واملرتبطة 
باألرق، جلني يسلمى »PDE11A«، يؤثر يف 

كل من مدة نومنا ونوعيته.

مادة غذائية تساعد يف عالج الكبد من تأثري الكحول
يمكلن اعتبلار الشلوفان عاجلا طبيعيلا 
لحمايلة الكبلد ملن التللف اللذي تسلببه 
املرشوبات الكحولية، بحسب خرباء جامعة 
دلهلي الهندية. واكتشلف خلرباء الجامعة 
خصائلص الشلوفان العاجيلة للكبلد بعد 
تجلارب أجروهلا علىل الفلران املخربيلة، 
تضمنت إعطاء دقيق الشوفان بمقدار 125 

و250 ملغلم للفلران ملدة 12 يوملا. وبعد 
ذللك، حقنلت هذه الفلران بجرعلات من 
محلول اإليثانول تركيزه 50%، بهدف إثارة 
تلف الكبد. وقد بينت املتابعة الاحقة لهذه 
الفران وجود تلف بسيط يف أكبادها. ويقول 
الباحثلون إنهم لم يتمكنلوا من تحديد آلية 
حماية الشلوفان للكبد ملن تأثري الكحول، 

ولكنهم يشلريون إىل أن عصيدة الشلوفان 
تمنع امتصلاص املواد الضارة التي يفرزها 
الكبد، ما يسلمح بثبات عمله واستقراره. 
ويضف الباحثون أن تناول الشوفان يساعد 
علىل تخفيلض خطلر اإلصابلة بأملراض 
القللب واألوعية الدموية ومرض السلكري 

ومشكات الجهاز الهضمي.

دراسة تنفي »أسطورة« السكر الشائعة! ما حقيقة ارتباط القمر املكتمل بـ »الرش«؟
يلجأ الكثريون إىل تناول السلكر عند الشعور بانخفاض الطاقة، ولكن 
مجموعلة من العلماء ادعت أن »هجوم السلكر« الناتج ليس أكثر من 

»أسطورة«.
وكشف العلماء أنه ال يوجد دليل عىل أن استهاك الحلويات له أي تأثري 
عىل الحاللة املزاجية، حيث وجدت دراسلة شلملت مراجعة 31 ورقة 

بحثية، أن تناول منتجات السكر يجعل الناس يشعرون باإلرهاق.
وناقشلت الدراسة التي أجرتها جامعة »هومبولت« يف برلني بمساعدة 
أكاديميي جامعتي: وارويك والنكسلرت، تأثري السلكر والكربوهيدرات 

بشكل عام عىل الحالة املزاجية.
وتبني أن األفراد يحاربون االكتئاب أو االضطراب العاطفي املوسلمي، 
عن طريق تناول املزيد من السلكر. ويمكن أن يرجع السبب إىل إطاق 
دراسات تشري إىل أن السلكر يحفز ناقات عصبية تحسن الشعور، أو 

ما ُيعرف باملواد الكيميائية التي تنقل الرسائل بني الخايا العصبية.
ومع ذلك، توضح الدراسلة الجديدة أن اإلفراط يف تناول الكربوهيدرات 

»له آثار ضارة عىل الصحة النفسية«.

نفلى علماء من جامعة »أوتاوا« الكندية الفرضية التي تقول إن القمر 
املكتمل يجعل الناس أكثر غضبا وعنفا ويشتت انتباههم.

وأجرى العلماء دراسلات علىل 5812 طفا من مختلف بللدان العالم، 
ترتاوح أعمارهم ما بني 9 و11 سلنة، وقاملوا خالها بمراقبة الحالة 
النفسلية والصحية ومعلدالت النلوم لألطفال خلال 28 دورة فلكية 
للقمر، وتبني أن الفرضيلات التي تدعي أن اكتمال القمر يجعل الناس 

أكثر عدوانية ال أساس لها من الصحة.
لكلن هلذه الدراسلات بينت يف نفس الوقلت أن القملر، يف الفرتة التي 
يكون فيها مكتما، يكون له تأثري طفيف عىل الساعة البيولوجية عند 
اإلنسلان، ويحدث بعض االضطرابات التي تقلل من فرتة النوم بمعدل 

5 دقائق يف كل ليلة، وهذا التأثري ياحظ بشكل أكرب عند الذكور.
ويف نفلس السلياق، قلال الربوفيسلور، مايكل سلميث، ملن جامعة 
»غوتنربغ« السلويدية، إن دراسلة شلبيهة أجراها مع زمائه عىل 80 
شلخصا، ترتاوح أعمارهم بني 18 و30 سلنة، بينت أن »القمر عندما 

يكون بدرا يسبب اضطرابات يف النوم«.

اكتشلف باحثلون بقايا حوت رباعلي األرجل، 
علاش قبل أكثر من 40 مليلون عام، عىل طول 
ساحل بريو.ويبلغ طول النوع الربمائي الغريب 
4 أمتار، وُيعتقد أنه أول سلف للحيتان والدالفني 
يصل إىل املحيط الهادئ، بعد هجرة آسيا وعبور 
املحيلط األطللي. ووجد علملاء الحفريات أن 
 ،»Peregocetus Pacificus« املتنقلل  الحلوت 
يمللك حوافر صغرية عىل أطلراف األصابع، ما 
يشري إىل إمكانية امليش عىل اليابسة، مع وجود 
ذيل يسلمح له بالسلباحة. وقال معد الدراسة 
 ،»Current Biology today« املنشورة يف مجلة
الدكتلور أوليفلري الملربت، ملن املعهلد امللكي 
البلجيكي للعلوم الطبيعية: »هذا هو أول سجل 
ال جلدال فيه لحلوت رباعي األرجلل يف املحيط 
الهلادئ. وربما األقلدم بالنسلبة لألمريكيتني، 
واألكثلر اكتملاال خلارج الهنلد وباكسلتان«. 
وأوضح المربت أن هناك ثغرات كثرية يف سجل 
أحافلري الحيتان، بما يخلص التنقل عىل طول 
الساحل الشلمايل إلفريقيا والوصول إىل أمريكا 
الشلمالية. وتطلورت الحيتلان والدالفلني من 
سللف صغري ذو 4 أرجل، عاش يف جنوب آسليا 
قبلل أكثر من 50 مليلون عام. وألقلت البقايا 
املتحجرة، التي ُعثر عليها يف الرواسب البحرية 

التي يعود تاريخها إىل 42.6 مليون عام، ضوءا 
جديلدا علىل اسلتعمار الحيتلان لألمريكيتني. 
وأظهرت سجات األحافري السابقة أن الثدييات 
الربمائيلة علربت املحيلط األطلي ملن غرب 

إفريقيا. 
وقال الدكتور المربت إن الهيكل العظمي أظهر 
أن النوع الجديد لديه ترشيح مماثل للعديد من 
أسلاف الحيتان التي تعيش يف املحيط الهندي. 
وتشلري امليزات املشلرتكة إىل قلدرات مماثلة يف 

الحركة عىل اليابسلة، مع وجود أطراف خلفية 
قادرة عىل تحمل وزن الجسم. وأضاف المربت 
قائلا: »الجزء األمامي الطلويل من الفم يحمل 
أسلنانا أمامية قوية، ما يمنلح الحوت القدرة 

عىل ابتاع األسماك العظمية الكبرية«. 
ويف علام 2011، قلام فريلق دويل يضلم خرباء 
من بريو وفرنسلا وإيطاليلا وهولندا وبلجيكا، 
بتنظيم رحلة ميدانية قاموا خالها باستكشاف 

بقايا الحوت القديم.

اكتشاف حوت غامض رباعي األرجل

بغداد / املستقبل العراقي

قلال محافلظ البنلك املركلزي الدكتلور علي 
املتميلز  والعملل  الفاعلل  اللدور  ان  العلاق 
جعلهلا  العراقيلني  الصحفيلني  لنقابلة 
البللد. يف  األبلرز  املؤسسلات  ملن   واحلدة 

وأضاف العاق خال زيارته لنقابة الصحفيني 

العراقيلني ولقائه نقيب الصحفيني العراقيني/ 
مؤيلد الاملي واعضلاء مجللس النقابلة: ان 
املسلرية الصحفيلة واملواقلع املتقدملة التلي 
حققتهلا نقابلة الصحفيلني جعلهلا تحظلى 
بأحلرتام وتقديلر الجميلع واصبحلت تحتلل 
فحسلب  العلراق  يف  ليلس  متميلزة  مكانلة 
 انملا يف املحيلط العربلي واالقليملي واللدويل.

واشلاد محافلظ البنلك املركلزي 
ومراحلل  املتواصللة  بالجهلود 
التي يشلهدها  التأهيلل واالعمار 
مبنلى نقابة الصحفيلني وجعلها 
مكاناً ومعلماً بارزاً ويف ابهى حلة 
والنشلاطات  الفعاليلات  القاملة 
االعاميلة والثقافيلة فضلًا عن 
اللدورات التطويريلة والتدريبيلة 
والدراسلات  للبحلوث  ومركلز 
بالعملل  االرتقلاء  اجلل  ملن 
 االعاملي والصحفلي يف العلراق.

من جهته قدم نقيلب الصحفيني 
العراقيلني/ مؤيلد الاملي رشحاً 
وافياً عن طبيعة عمل النقابة وما 
تقدمه من جهود حثيثة سلواء يف 
املركلز العام او يف فروع النقابة يف 
املحافظلات بهلدف تمكني االرسة 
الصحفيلة من تأديلة دورها املهنلي والوطني 
وتعزيز اسلس الديمقراطيلة يف العراق الجديد, 
وعرب عن شلكره وتقديره للدعم الذي تحظى 
بله االرسة الصحفيلة ملن قبل محافلظ البنك 
املركلزي العراقلي ايمانلاً منه بالعملل املتميز 

واملبدع للصحفيني واالعاميني.

حمافظ البنك املركزي يشيد بعمل نقابة الصحفيني العراقيني ودورها املتميز


