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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

إذا رأيت من غيرك خلقاً ذميماً فتجّنب 

من نفسك أمثاله

ص2جملس الوزراء يصوت عىل حتسني بيئة االستثامر ويقر ضوابط إعارة املوظف ويويص بإصالح التموينية 

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

اليوم.. حتالف سائرون جيتمع لـ »الضغط« من أجل ملف إخراج القوات األجنبية

رئيس اجلمهورية يدعو مفوضية االنتخابات إىل معاجلة »االشكاليات« التي  رافقت العملية االنتخابية

القضاء يكشف»حقائق مفزعة« عن جتارة املخدرات يف العراق
      بغداد / زيد األعرجي وضحى كريم

كش�فت محكم�ة التحقي�ق املركزي�ة يف 
الرصافة عن أهم ط�رق دخول املخدرات 
إىل الب�اد، فبينما تحدث قاض متخصص 
عن دخولها جواً عن طريق لبنان وبراً عن 
طريق مشاحيف األهوار، لم تسلم نعوش 
الشهداء واملوتى من اس�تخدامها وسيلة 

للمرور عرب السيطرات املحلية.
ووجه القضاء محكمة التحقيق املركزية 
ب�اإلرشاف والتحقي�ق يف مل�ف مكافحة 
املخ�درات يف جان�ب الرصافة م�ن بغداد، 
وبع�د م�دة وجي�زة م�ن تس�لمها امللف 
الش�ائك ازداد عدد امللق�ى القبض عليهم 
من املدانن واملوقوف�ن اضافة اىل ارتفاع 
مش�هود يف كميات املخ�درات املضبوطة 

بحسب قايض محكمة التحقيق املركزية 
املخت�ص بنظ�ر قضاي�ا قس�م مكافحة 
مخدرات بغداد الرصافة. ونقلت صحيفة، 
»القضاء« الصادرة ع�ن مجلس القضاء 
االع�ى، عن الق�ايض املخت�ص  القول إن 
»ارتف�اع أع�داد امللق�ى القب�ض عليه�م 
م�ن املدان�ن واملتهم�ن وازدي�اد كمي�ة 
املخ�درات املضبوطة بعد مدة من تس�ّلم 
محكمة التحقيق املركزية ملف املخدرات 
يف الرصاف�ة يع�ود لاحرتافي�ة املتبعة يف 
ط�رق التحقيق م�ن قبل ه�ذه املحكمة 
اح�دث  إتب�اع  اىل  إضاف�ة  املتخصص�ة، 
الط�رق التكنولوجية يف تعق�ب املجرمن 
وتحدي�د أماكنهم ورس�م قاع�دة بيانات 
كامل�ة ع�ن أس�ماء وأع�داد واملطلوبن 
واملدانن«. وبالرغم من الجهود القضائية 

االس�تثنائية يف هذا املل�ف الخطري، إال أن 
جرائ�م املخدرات يف ازدياد بس�بب »غياب 
ال�ردع وقل�ة الوع�ي وضع�ف إمكانيات 
األجه�زة القائمة ع�ى مكافحتها«، كما 
يقول القايض املرشف عى قسم مكافحة 
مخ�درات الرصاف�ة. وأضاف أن »قس�م 
مكافح�ة املخ�درات ال يمتل�ك اإلمكانات 
الكافية ملكافحة مثل هذه الجرائم ووزارة 
الداخلية ال تدرك مدى خطورة اس�تفحال 
وانتش�ار املخ�درات، فقد قام�ت بتجهيز 
قس�م مكافحة املخدرات بع�دد قليل من 
الس�يارات والتجهي�زات، إضاف�ة لع�دم 
توفري االبنية الكافية ملنتس�بي األقس�ام، 
وعدم وج�ود مواقف نوعية للموقوفن يف 

هذه الجرائم«.
التفاصيل ص2

الـصـحـة
 للـمـواطنيـن: ال ختشـوا 

الـخـنـفـسـاء

املوارد املائية: العراق
 بحاجة اىل بناء سدود يف خمتلف 

مناطقه خلزن املياه

الرافدين يطلق وجبة
 جديدة من سلف موظفي 

دوائر الدولة

»اآلفة« وصلت اىل املدارس ودوائر الدولة ويتم تهريبها عرب »النعوش« و »املشاحيف«.. والقضاة ينتقدون قانون مكافحتها
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تقنية املعلومات تساهم بالقبض عىل متهم بقتل أستـاذ جامعـي يف الكـوتالتقاعد العسكري تعلن االستمرار برتويج معامالت حقوق الشهداء ومكافأة هناية اخلدمة للجيش السابق
القايض زيدان يبحث مع السعدي االطر القانونية حلامية املحامي اثناء ممارسة عمله 

سـواريـز
 يلقي الكـرة يف ملعـب 

إدارة برشلونة
ص3 ص3 ص3

»حرب املدافع« تؤجل عقد املؤمتر الوطني للمصاحلة الليبية
      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن املمثل الخاص لألمن العام لألمم املتحدة 
يف ليبيا غس�ان س�امة، أمس الثاث�اء، إرجاء 
»امللتق�ى الوطني« ب�ن األط�راف الليبية الذي 
كان من املرتقب عقده من 14 إىل 16 نيسان يف 

وسط غرب ليبيا، اىل أجل غري مسمى.
وبحس�ب ما نقلت فرانس ب�رس، فإن امللتقى 
الوطن�ي لألطراف الليبية جرى تأجيله بس�بب 

املعارك الجارية يف جنوب العاصمة.

وقال س�امة: »ال يمكن لنا أن نطلب الحضور 
للملتق�ى واملداف�ع ُت�َرب والغارات ُتَش�ّن«، 
مؤكدا تصميمه عى عقد امللتقى الوطني الليبي 

»وبأرسع وقت ممكن«.
ويق�ود املش�ري خليفة حف�رت هجوم�اً ضارياً 
ع�ى العاصمة طرابلس، وه�ي التي تقع تحت 
س�يطرة حكوم�ة الوف�اق. يف غض�ون ذل�ك، 
دعت مس�ؤولة السياس�ة الخارجية يف االتحاد 
األوروبي، فيدريكا موغرييني إىل هدنة إنسانية 
يف ليبيا والع�ودة إىل املفاوضات، يف الوقت الذي 

تشهد فيه الباد حربا ضارية.
وحث�ت موغريين�ي القادة الليبي�ن عى تجنب 
أي تصعيد عس�كري، قائلة إن م�ن املتوقع أن 
يؤي�د وزراء خارجية االتح�اد األوروبي، الذين 
يعقدون اجتماعا عاديا يف لوكس�مبورغ، هذه 
الدع�وة. وكان الجيش الوطني الليبي، قد أعلن 
االثنن، بس�ط س�يطرته الكاملة عى معسكر 
الريم�وك، ال�ذي يع�د من أك�رب املعس�كرات يف 
العاصم�ة، واس�تحوذ ع�ى كمي�ات كبرية من 

الذخائر واآلليات.

حمافظ البرصة يوجه بتغيري أعضاء جلنة ضحايا اإلرهاب 
والعمليات العسكرية يف املحافظة

السفري الرتكي يف العراق يبدي إعجابه بنتاجات العتبة 
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       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت محافظة بغداد تخصيص مساحة 
40 الف دونم يف قض�اء النهروان بالقرب 
م�ن مدين�ة بس�ماية لتقس�م أراضيه�ا 

وتوزيعها عى املواطنن.
وقال محافظ بغداد فاح الجزائري، خال 
مش�اركته يف اجتم�اع مجلس االس�كان 
الوطن�ي، إن “الحكوم�ة املحلي�ة ب�دأت 

إجراءاته�ا بتطبيق ق�رار مجلس الوزراء 
رق�م ٧0 لع�ام ٢01٩، وال�ذي ينص عى 
تخصي�ص أراٍض س�كنية وتوزيعها عى 
املستحقن”. وأكد”شمول جميع رشائح 
املجتمع بتوزي�ع االرايض، بضمنهم ذوي 
الش�هداء وموظف�ي املحافظ�ة، حس�ب 

الضوابط الواردة يف قرار املجلس”.
وأش�ار الجزائ�ري إىل أن “توزيع األرايض 
لبغ�داد  األس�ايس  التصمي�م  س�رياعي 

واإلنم��ائي  الحض�اري  والتخط����يط 
الشامل”.

واملجمع�ات  األرايض  “توف�ري  إىل  ولف�ت 
واطئة الكلفة لذوي الدخل املحدود وذوي 
اإلعاقة وتوف�ري الخدمات والتخصيصات 
له�ا قب�ل إنش�اء أي م�رشوع أو توزي�ع 
األرايض”، مش�دًدا ع�ى “رضورة تعاون 
الوزارات األخرى بانه�اء املوافقات للبدء 

باملجمعات وتشجيع االستثمار”.

حمافظ بغداد يعلن ختصيص مساحة »40« ألف دونم لتوزيعها 
عىل املواطنني

جملس البصـرة يقـرر
 الزام الدوائـر احلكـوميـة 

برشاء احتياجاهتا من 
معـامـل املحافظـة حصـرًا
ص3
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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التقاعد العسكري تعلن االستمرار برتويج معامالت حقوق الشهداء ومكافأة هناية اخلدمة للجيش السابق
     بغداد / المستقبل العراقي 

اكد رئيس دائرة التقاعد العسكري الفريق سلمان عبد زاير، أمس االثنني، إن 
الدائرة مستمرة باستالم وانجاز معامالت عوائل الشهداء )املعدومني يف زمن 
النظام الس�ابق( من العس�كريني، وكذلك ترويج معامالت اس�تالم مكافئة 

نهاية الخدمة للجيش السابق.
وقال عبد زاير، بحسب بيان لوزارة الدفاع تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان انجاز هذه املعامالت يتم برسعة بعد التنس�يق م�ع هيئة التقاعد 
الوطنية لتس�ليم املس�تحقات املالية للمشمولني حس�ب توجيهات املراجع 
يف وزارة الدف�اع ومتابع�ة األمني العام لل�وزارة ودعمه بغية التس�هيل عىل 

املراجعني وتجنبهم عناء املراجعات املتكررة.
وأوضح رئيس دائرة التقاعد »انه يمكن االطالع عىل كيفية ترويج املعامالت 

عن طريق موقع وزارة الدفاع«.

      بغداد / زيد األعرجي وضحى كريم

كش�فت محكم�ة التحقي�ق املركزية 
يف الرصاف�ة ع�ن أه�م ط�رق دخ�ول 
املخ�درات إىل الب�الد، فبينم�ا تح�دث 
قاض متخصص عن دخولها جواً عن 
طريق لبنان وبراً عن طريق مشاحيف 
األه�وار، ل�م تس�لم نعوش الش�هداء 
واملوتى من استخدامها وسيلة للمرور 

عرب السيطرات املحلية.
التحقي�ق  القض�اء محكم�ة  ووج�ه 
املركزية ب�اإلرشاف والتحقيق يف ملف 
مكافحة املخ�درات يف جانب الرصافة 
م�ن بغ�داد، وبع�د م�دة وجي�زة من 
تسلمها امللف الشائك ازداد عدد امللقى 
القبض عليهم من املدانني واملوقوفني 
اضاف�ة اىل ارتفاع مش�هود يف كميات 
املخ�درات املضبوط�ة بحس�ب قايض 
محكم�ة التحقيق املركزي�ة املختص 
بنظر قضايا قس�م مكافحة مخدرات 

بغداد الرصافة.
ونقلت صحيف�ة، »القضاء« الصادرة 
القض�اء االع�ىل، ع�ن  ع�ن مجل�س 
الق�ايض املختص  الق�ول إن »ارتفاع 
أعداد امللقى القبض عليهم من املدانني 
واملتهم�ني وازدي�اد كمي�ة املخ�درات 
املضبوطة بعد مدة من تسلّم محكمة 
التحقي�ق املركزية مل�ف املخدرات يف 
الرصاف�ة يعود لالحرتافي�ة املتبعة يف 
ط�رق التحقيق من قبل هذه املحكمة 
املتخصص�ة، إضاف�ة اىل إتب�اع احدث 
الطرق التكنولوجية يف تعقب املجرمني 
وتحديد أماكنهم ورسم قاعدة بيانات 
كاملة عن أس�ماء وأع�داد واملطلوبني 

واملدانني«.
القضائي�ة  الجه�ود  م�ن  وبالرغ�م 

االس�تثنائية يف ه�ذا املل�ف الخط�ر، 
ازدي�اد  يف  املخ�درات  جرائ�م  أن  إال 
بس�بب »غي�اب ال�ردع وقل�ة الوع�ي 
القائمة  وضعف إمكاني�ات األجه�زة 
ع�ىل مكافحتها«، كم�ا يقول القايض 
املرشف عىل قس�م مكافحة مخدرات 

الرصافة.
وأضاف أن »قس�م مكافحة املخدرات 
ال يمتل�ك اإلمكان�ات الكافية ملكافحة 
مث�ل ه�ذه الجرائ�م ووزارة الداخلية 
اس�تفحال  خط�ورة  م�دى  ت�درك  ال 
وانتشار املخدرات، فقد قامت بتجهيز 
قس�م مكافح�ة املخدرات بع�دد قليل 
م�ن الس�يارات والتجهي�زات، إضافة 
لعدم توف�ر االبنية الكافية ملنتس�بي 
األقس�ام، وعدم وجود مواقف نوعية 

للموقوفني يف هذه الجرائم«.
وتاب�ع أن »إج�راءات س�لبية تكتنف 
عمل الداخلية منها فتح ش�عب أمنية 
تابعة لألقسام الرئيسة أدت إىل تشتت 
العم�ل والواجب�ات يف ظ�ل ه�ذه  يف 
التجهي�زات املح�دودة«، الفت�ا إىل أن 
»اغلب تجار املخدرات هم من أصحاب 
النفوذ والعالقات ويمتلكون دعما من 
قوات غر منضبط�ة تابعة اىل جهات 
متنف�ذة، وبهذه التجهي�زات ال يمكن 
تنفي�ذ اغل�ب أوام�ر القبض الس�يما 
الصادرة منها عىل التجار«، مؤكدا ان 
»وزارة الصح�ة ه�ي األخ�رى لم تقم 
بدورها يف انشاء املصحات النموذجية 
ليت�م إي�داع املتعاط�ني ومعالجته�م 

فيها«.
وعن قانون مكافحتها، أشار القايض 
مكافح�ة  »قان�ون  ان  إىل  املخت�ص 
املخ�درات واملؤث�رات العقلية رقم 50 
لس�نة 2017 احد أهم أسباب انتشار 

املخدرات يف اآلونة األخرة، وبصدوره 
أصبحت اغلب الجرائم تجارة وحيازة 
وتعاط�ي املخدرات جنح�ة ال تتجاوز 
عقوبتها الخمس الس�نوات«، الفتا إىل 
ان »هذه العقوبات ال تتناس�ب ومثل 
هذه الجرائم، وال توفر الردع املطلوب 

تحقيقه يف املجتمع«. 
أما ع�ن قلة الوع�ي املجتمعي أوضح 
الق�ايض أن »فئ�ات املجتمع عانت ما 
عانته من انتش�ار لالمي�ة يف كثر من 
مناط�ق الب�الد فأغل�ب العائ�الت، ال 
تعرف شكل هذه السموم او تأثراتها 
الس�لبية عىل كافة الصعد، وهنا يجب 
التنبي�ه اىل دور االع�الم الضعي�ف يف 
ن�رش الوع�ي وتحذي�ر املجتم�ع م�ن 
مخاط�ر املخ�درات وآثاره�ا، الذي ال 

يرتقي ومستوى بشاعة هذه الجرائم 
املرتكب�ة بح�ق املجتم�ع«، مؤكدا ان 
»الغالبية العظمى م�ن املتعاطني هم 
بس�طاء الح�ال ومن الطبق�ات تحت 
املتوس�طة بل بعضهم من املتس�ولني 
ل�ذا يس�تدرجون ليكون�وا مروج�ني 

جيدين لهذه املادة«.
وم�ن اهم ط�رق اس�تدراج املتعاطني 
وتكوي�ن دوائ�ر عملية لتج�ارة هذه 
امل�ادة افاد اح�د اكرب تج�ار املخدرات 
القب�ض  امللق�ى  املخ�درة  والحب�وب 
عليه�م يف بغداد، بان »اغلب املتعاطني 
نس�تدرجهم م�ن خ�الل الكافيه�ات 
واملراقص واملساجات وبائعات الهوى 
املتعاطيات للمخدرات بإفهامهم بأنها 
منشط عام للجسم، لنوفرها بأسعار 

زهيدة، ب�ل يف بعض األحي�ان تعرض 
عليه�م مجانا لح�ني اإلدم�ان عليها، 
امل�ادة  ليضط�رون بعده�ا اىل طل�ب 
وتخيره�م ب�ني رشائه�ا بأس�عارها 
الباهظ�ة او ترويجه�ا وبيعها مقابل 

كمية محددة منها«.
أم�ا ع�ن ط�رق نقله�ا وتوزيعها بني 
املحافظات واملناطق أكد التاجر املدان 
أن »نقل املواد املخدرة وتوزيعها يكون 
عن طري�ق ناقل�ني يتم اس�تدراجهم 
بالط�رق نفس�ها او إغ�راء بس�طاء 
الحال وس�واق س�يارات األجرة باملال 
الكث�ر عن كل نقلة ينفذونها، اضافة 
ملش�اركة ع�دد من س�واق ش�احنات 
النقل الربي م�ن املدمنني عىل تعاطي 
مادة الكرستال او حبوب )الصفر-1( 

التي تمنعهم من النوم لعدة ايام«.
ولف�ت تاج�ر املخ�درات إىل ان »اغلب 
الناقلني يقومون باس�تغالل النس�اء 
او املعاق�ني يف النق�ل امل�واد لتج�اوز 
الس�يطرات األمني�ة، أو بإدخال املواد 
املخدرة يف توابيت الش�هداء واملتوفني 

للحيلولة دون خضوعها للتفتيش«.
وعن أكثر املواد انتشاراً، أكد من جانبه 
ق�ايض محكم�ة التحقي�ق املركزي�ة 
ان »أكث�ر أن�واع املخدرات انتش�ارا يف 
الع�راق ه�ي م�ادة الكرس�تال تليها 
مادة الحشيش�ة مع انتش�ار األفيون 
والهروي�ن والكوكايني بقل�ة، إضافة 
اىل االنتشار الواس�ع للحبوب املخدرة 
املتمثل�ة ب�}صف�ر- واح�د وال�وردي 

والقربيص والكيمادرين{ وغرها«.
وتابع القايض أن »هذا االنتش�ار دخل 
يف كافة مفاصل الدولة واملجتمع ليصل 
اىل موظفي الدوائر الرسمية ومنتسبي 
االجهزة االمنية، ب�ل يف احدى الجرائم 
املعروض�ة امامي وصل انتش�ارها اىل 
طالب املدارس املتوس�طة حيث يقوم 
م�روج يس�تقل س�يارة بالوق�وف يف 
باب املدرس�ة ليجهز مادة الكرس�تال 
ويذوبه�ا وبي�ع الش�هقة )النف�س( 

الواحدة بعرشة آالف دينار«.
وحذر القايض املختص من الكرستال 
أنه�ا  مؤك�دا  }الصف�ر-1{  وحب�وب 
»ارسع املخدرات ادمانا وتأثرا، اضافة 
اىل تأثره�ا الق�وي بالنس�بة لباق�ي 
ان�واع املخ�درات فهي تعترب منش�طا 
جسديا وال تظهر آثارها بسهولة عىل 
متعاطيها إضافة الس�تمرار مفعولها 
مدة طويل�ة«، معتربا تحذير املرجعية 
العلي�ا بمثاب�ة ناق�وس خط�ر ي�دق 
لبيان م�دى خطورة هذه »االفة« عىل 

املجتمع.
اما عن اللغط الحاصل يف اآلونة األخرة 
بخص�وص تهري�ب املخ�درات وطرق 
توريده�ا اىل العراق أوضح القايض ان 
»اغلب أنواع املخدرات تدخل من حدود 
الجمهوري�ة  م�ع  املش�رتكة  الع�راق 
اإلسالمية اإليرانية عن طريق منطقة 
االهوار واملحافظ�ات الحدودية لتنقل 
ب�را او من خالل املش�احيف اىل داخل 
املحافظ�ات ليس�تورد الغ�رام الواحد 
من م�ادة الكرس�تال بس�عر }عرشة 
االف دينار{ وتباع يف داخل املحافظات 
ال�ف  ع�رش  ب�}خمس�ة  الحدودي�ة 
دينار{ وتصل بعده�ا اىل بغداد وباقي 
املحافظات بسعر }ستون ألف دينار{ 
التج�ارات  الكث�ر م�ن  اعت�ربه  ل�ذا 

املربحة«.
وعّم�ا يه�رب ج�وا إىل العراق فأش�ار 
الق�ايض إىل أن »اغلبه عن طريق دولة 
لبن�ان واملهرب إليها م�ن دول أمركا 
الجنوبي�ة، ويف الف�رتات التي س�بقت 
تحرير محافظ�ة املوصل كانت تهرب 
الكث�ر من امل�واد عن طريق س�وريا 
وم�ن ث�م اىل الصح�راء واملناطق غر 

املحررة ومنها اىل داخل املحافظات«.
وملا وصلت إليه هذه اآلفة من انتشار 
واس�ع ش�مل كافة فئات املجتمع اكد 
الق�ايض املخت�ص ان »ع�ىل مجل�س 
النواب ترشيع او تعديل قانون مكافحة 
املخ�درات ليك�ون اش�د يف عقوبات�ه، 
وان توف�ر وزارة الداخلي�ة قوة أمنية 
متخصصة مجهزة بأحدث التجهيزات 
املتاجرين بأرواح  واألس�لحة ملجابهة 
الن�اس، إضافة إىل تعزي�ز دور اإلعالم 
وتوجيهه ليقوم بدوره يف نرش الوعي 

بني أفراد املجتمع.

»اآلفة« وصلت اىل املدارس ودوائر الدولة ويتم تهريبها عرب »النعوش« و »املشاحيف«.. والقضاة ينتقدون قانون مكافحتها

القضاء يكشف»حقائق مفزعة« عن جتارة املخدرات يف العراق

جملس الوزراء يصوت عىل حتسني بيئة االستثامر ويقر ضوابط إعارة املوظف ويويص بإصالح التموينية 
وافق على افتتاح قنصليات عربية ودولية.. وعبد املهدي: العراق يريد أن يكون مركز ثقل إقليمي

        بغداد / المستقبل العراقي

عل�ق رئيس الوزراء عادل عب�د املهدي، أمس 
الثالثاء، ع�ىل قرار تصنيف الح�رس الثوري 
منظم�ة ارهابي�ة، من قبل الوالي�ات املتحدة 
األمركي�ة، مؤكداً أن�ه حاول إيق�اف القرار 

“الخاطئ” لكن واشنطن أرصت عليه.
وقال عبد املهدي، خالل مؤتمره االس�بوعي، 
“أبلغن�ا الجان�ب اإليراني برفضن�ا أن نكون 

ساحة للرصاعات اإلقليمية”.

أمري�كا  ق�رار  إيق�اف  ”حاولن�ا  وأض�اف 
تنصنيف الحرس الث�وري منظمة ارهابي”، 
معت�رباً أن”ق�رار واش�نطن خاط�ئ لكنه�ا 
أرصت علي�ه”. ولف�ت إىل أن ”العراق يريد أن 
يك�ون مركز ثقل إقليم�ي ولن ينضوي يف أي 

محور”.
وع�ن موجة الس�يول التي تعص�ف يف البالد، 
ق�ال عب�د املهدي:”وجهنا بانش�اء أحواض 
طبيعي�ة أو صناعية لتخزين مياه الس�يول 

واالستفادة منها يف وقت الحق”.

وتاب�ع “هن�اك ٤0 ملف�اً للفس�اد نعمل عىل 
دراس�تها ومعالجته�ا وستلمس�ون نتائ�ج 
عملن�ا قريبا، حيث وضعنا اع�داد كبرة من 
املحقق�ني القضائيني يف مراكز الرشطة حتى 
ال يك�ون هناك ابت�زاز للمواطنني”، مش�راً 
إىل أن “هن�اك تطويق لعملي�ة توطني رواتب 

املوظفني للسيطرة عىل مصادر الفساد”.
جلس�ته  ال�وزراء  مجل�س  عق�د  ذل�ك،  إىل 
االعتيادي�ة برئاس�ة رئيس مجل�س الوزراء 
السيد عادل عبد املهدي. وقرر مجلس الوزراء 

تعدي�ل تعليم�ات تنفي�ذ االعم�ال بإس�لوب 
التنفي�ذ أمان�ة رق�م )1( لس�نة 2018. كما 
اق�ّر املجلس ضواب�ط إعارة املوظ�ف للعمل 
بالقط�اع الخ�اص. وصوت مجل�س الوزراء 
عىل اعادة عرض موضوع االستثمار يف ميناء 

الفاو الكبر ُمجدداً عىل مجلس الوزراء.
وواف�ق مجل�س ال�وزراء عىل فت�ح قنصلية 
فلبيني�ة لدى العراق يف محافظة اربيل، وفتح 
قنصلية عامة سعودية لدى العراق يف محافظة 
قنصلي�ة  فت�ح  مقاب�ل  يف  االرشف  النج�ف 

عراقية بمدينة الدمام الس�عودية، وقنصلية 
عامة لجمهورية الع�راق يف تورنتو الكندية، 
وتأسيس مكتب لبعثة االمم املتحدة ملساعدة 
الع�راق )يونامي( يف محافظ�ة نينوى. واقر 
املجل�س توصية اللجنة العلي�ا إلصالح نظام 
البطاقة التموينية بشأن الجرحى واملصابني 
التقاع�د  اىل  واملحال�ني  الصح�ي،  بالعج�ز 
ألس�باب صحية. وشهدت الجلسة التصويت 
واالس�تثمار  االعم�ال  بيئ�ة  تحس�ني  ع�ىل 
بش�أن ما يأت�ي:- آلية منح س�مات الدخول 

للمس�تثمرين والعمالة االجنبية يف املشاريع 
االس�تثمارية / آلية تس�جيل الرشكات وبدء 
النشاط التجاري / النافذة الواحدة يف هيئات 

االستثمار / االرايض والبنى التحتية.
كم�ا اقر مجل�س ال�وزراء توصي�ات اللجنة 
املؤلف�ة بموجب ق�رار مجلس ال�وزراء رقم 
)23( لسنة 2019 بش�أن تدقيق الكشوفات 
املقدمة من وزارة الزراعة، واالجراءات املتبعة 
يف تعوي�ض االرضار ج�راء االصاب�ة بمرض 

انفلونزا الطيور.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئي�س الجمهوري�ة برهم صالح، 
معالج�ة  رضورة  اىل  الثالث�اء،  أم�س 
العملي�ة  رافق�ت  الت�ي  االش�كاليات 
مفوضي�ة  ان  اىل  الفت�ا  االنتخابي�ة، 
االنتخاب�ات مؤسس�ة مهم�ة ويج�ب 

الحفاظ عىل استقاللية عملها.
وق�ال مكت�ب صال�ح يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه ان 
صال�ح  بره�م  الجمهوري�ة  »رئي�س 
استقبل يف قرص السالم ببغداد، اعضاء 
مجل�س املفوضني يف املفوضي�ة العليا 
املس�تقلة لالنتخاب�ات برئاس�ة مع�ن 

الهيتاوي«.
وش�دد صال�ح ع�ىل »رضورة معالجة 
العملي�ة  رافق�ت  الت�ي  االش�كاليات 
املاضي�ة«،  املرحل�ة  يف  االنتخابي�ة 
مؤك�داً »اهمية تجاوزه�ا والعمل عىل 
وال�كادر  االنتخاب�ي  النظ�ام  تطوي�ر 
الذي يت�وىل عملي�ة االع�داد واالرشاف 

ع�ىل االنتخاب�ات لتمتني ثق�ة املواطن 
بالعملية االنتخابية«.

تعزي�ز  يف  املفوضي�ة  دور  اىل  واش�ار 
وانجاح العملية الديمقراطية«، الفتا اىل 
»اهمية التعاون والتنسيق بني الجميع 
من اجل ضمان النزاهة والش�فافية يف 

انجاح املمارسات االنتخابية بالبالد«.

من جانبهم، استعرض رئيس واعضاء 
مجلس املفوضني االستعدادات الجارية 
الج�راء االس�تحقاق االنتخابي القادم، 
مؤكدي�ن ان »املفوضية قد اس�تكملت 
االج�راءات الفني�ة وبانتظ�ار مجلس 
النواب اس�تكمال الترشيعات املطلوبة 

بهذا الشأن«.

        بغداد / المستقبل العراقي

صدقت محكمة تحقيق الكوت التابعة 
لرئاس�ة استئناف واس�ط االتحادية 

اعرتافات متهم بقتل أس�تاذ جامعي 
بمس�اعدة متهم�ان آخري�ن«. وأفاد 
بي�ان ملجلس القض�اء األع�ىل تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن 

»محكمة تحقيق الك�وت وبالتعاون 
م�ع األجه�زة األمنية ألق�ت القبض 
عىل مته�م قام بقتل أس�تاذ جامعي 
يعمل تدرييس يف جامعة نيس�ان عن 

طري�ق تقنية املعلومات وتتبع هاتف 
املجنى عليه«. ولفت إىل »تدوين أقوال 
املتهمني باالعرتاف بارتكاب الجريمة 
ألجل االس�تحواذ ع�ىل مبال�غ مالية 

الجامعي«.  كان�ت بح�وزة األس�تاذ 
وأش�ار اىل، أن »املحكمة دونت أقوال 
املتهمني وتمت إحالتهم وفق القانون 

للمحاكم املختصة .

        بغداد / المستقبل العراقي

حم�ل النائ�ب عن س�ائرون ب�در الزي�ادي، أمس 
الثالثاء، القائ�د العام للقوات املس�لحة عادل عبد 
امله�دي مس�ؤولية أي توس�ع يف تواج�د الق�وات 
األجنبية عىل األرايض العراقية، كاشفاً عن اجتماع 
سيعقده تحالفه اليوم االبعاء من أجل »الضغط« 
عىل رئاسة الربملان إلدراج قانون إخراج تلك القوات 
عىل جدول أعمال الربملان. ونقلت وكالة »السومرية 
نيوز« عن الزيادي القول »تكلمنا كثراً وطلبنا من 

الحكومة االتحادية ورئيس الوزراء بصفته القائد 
العام للقوات املسلحة، أن يأتي إىل الربملان ويعطي 
تصوره عن الحاجة الفعلية للقوات األجنبية لكنه 
لم يأت ما يجعله يتحمل املسؤولية الكاملة عن أي 
توسع لتواجد تلك القوات عىل أراضينا«. وأشار إىل 
أن »ق�رار إخراج الق�وات األجنبية موجود، وهناك 
إرصاراً عليه، لكن لألسف فإن الضغوط األمركية 
واالنصياع له�ا من قبل بعض القادة السياس�يني 
كان س�بباً يف عدم امليض به وه�و أمر ال نتمناه«، 
مضيف�اً أن »م�ا نحتاجه هو توح�د موقف وقرار 

الرئاس�ات الثالث بش�أن تواجد الق�وات األجنبية 
ألن�ه لألس�ف الش�ديد ال يوج�د تماس�ك باملوقف 
حتى اللحظة«. وتابع، أن »رئيس الوزراء لألس�ف 
ال يعط�ي مللف تواجد الق�وات األجنبية أي أهمية، 
بالتايل فنحن مطالبون بموقف وقرار قوي وموحد 
لحس�م هذا امللف«، مشدداً عىل أن »مسودة القرار 
مكتملة وتم تس�ليمها إىل رئاسة الربملان منذ فرتة 
لغ�رض عرضها يف جدول األعمال ملناقش�تها لكن 
لألسف الش�ديد لم يتم إدراجها حتى اللحظة رغم 
م�يض ثالثة إش�هر عىل طرح املوض�وع«. ومىض 

الزيادي إىل القول إننا »يف تحالف سائرون سيكون 
لن�ا اجتماع صب�اح ي�وم األربعاء وقبل الجلس�ة، 
إضاف�ة إىل لق�اء مع الفت�ح للضغط عىل رئاس�ة 
الربملان بغية إدراج املوضوع يف جلسات املجلس«. 
وكان النائب عن تحالف الفتح حس�ني اليس�اري 
اك�د، االثن�ني 11 ش�باط 2019، ان هنال�ك طلب�ا 
مقدما اىل رئاسة الربملان موقعا من 77 نائباً العادة 
النظر باالتفاقية االس�رتاتيجية مع واش�نطن بما 
يح�دد عدد الجنود والواجبات التي تقوم بها داخل 

العراق.

رئيس اجلمهورية يدعو مفوضية االنتخابات إىل معاجلة »االشكاليات« التي رافقت العملية االنتخابية

تقنية املعلومات تساهم بالقبض عىل متهم بقتل أستاذ جامعي يف الكوت

اليوم.. حتالف سائرون جيتمع لـ »الضغط« من أجل ملف إخراج القوات األجنبية

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس مجلس القضاء األعىل القايض 
فائ�ق زي�دان، أم�س الثالثاء، م�ع نقيب 
املحام�ني العراقيني ضياء الس�عدي االطر 
القانونية لحماية املحامي اثناء ممارس�ة 

عمله.
وقال اعالم مجلس القضاء األعىل يف بيان، 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، أن 
»زيدان ونقيب املحامني العراقيني بحثا يف 
التعاون بني مجلس القضاء االعىل ونقابة 
املحام�ني بما يحق�ق املصلح�ة العامة يف 

كاف�ة املفاصل املش�رتكة«، وجاء ذلك من 
خالل اس�تقبال زيدان للس�عدي يف مكتبه 

بالعاصمة.
وأضاف البيان، أن »الجانبني بحثا معالجة 
االش�كاليات الت�ي ت�ربز اثن�اء العم�ل يف 
املحاك�م ومنه�ا الحك�م الص�ادر مؤخرا 
بح�ق املحامي ف�ؤاد احمد فرم�ان واالطر 
القانونية لحماية املحامي اثناء ممارس�ة 

عمله«.
وتاب�ع أن »رئيس مجل�س القضاء االعىل 
وع�د بمعالج�ة ه�ذه االش�كاليات وف�ق 

القانون«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس تحالف االصالح واالعمار عمار 
الحكيم، خالل لقائه عب�د اللطيف الهميم 
رئيس ديوان الوقف السني، أمس الثالثاء، 
أهمي�ة دور املؤسس�ة الديني�ة يف تعزي�ز 

الوئام املجتمعي.
وق�ال الحكي�م يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، »إننا اكدنا عىل دور 
املؤسسة الدينية يف تعزيز الوئام املجتمعي، 
وحّملنا الجميع مسؤولية معالجة املشاكل 

التي يعاني منها الشباب العراقي«.
واش�ار اىل ان »املجتم�ع العراق�ي مجتمع 
اذا احس�ن  ش�اب وه�و عام�ل ايجاب�ي 
اس�تثماره«، مبينا انه »بحث خالل لقائه 
عب�د اللطيف الهميم رئي�س ديوان الوقف 
السني دور املؤسس�ات الدينية يف معالجة 

املشاكل االجتماعية ».
ولف�ت اىل »اهمي�ة امل�رشوع الوطن�ي يف 
املرحل�ة املقبلة«، داعي�ا الجميع اىل »دعم 
ه�ذا املس�ار ملا ل�ه م�ن دور يف اس�تقرار 

الوضع السيايس«.

القايض زيدان يبحث مع السعدي االطر القانونية حلامية 
املحامي اثناء ممارسة عمله 

احلكيم يؤكد للهميم عىل أمهية دور املؤسسة الدينية يف تعزيز الوئام املجتمعي 
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نظ�راً ألهمية اإلعالن التج�اري يف الرتويج للس�لع والخدمات، إذ 
يع�د الرتويج دعامة أساس�ية للتاجر يف تحقي�ق الربح من خالل 
ترغي�ب املس�تهلك يف بضائع�ه املتنوع�ة، ويف الوقت نفس�ه فهو 
يس�اعد املس�تهلك يف التعرّف عىل أن�واع الس�لع والخدمات ومما 
تمت�از به من صفات ومزايا، إال أن الواقع العميل أفرز قيام بعض 
التجار واصحاب املش�اريع التجارية من االعالن التجاري وس�يلة 
لتضلي�ل املس�تهلك عّما يعل�ن عنه، ومن ثم دفعه إىل رشاء س�لع 
وخدم�ات ال يرغب بالحص�ول عليها، او ال تس�ّد حاجته الفعلية 
م�ن خ�الل التأثري عىل قدرت�ه يف تحديد الخيار االفض�ل، وهذا ما 
ُيعرِّض مصالحه املتعددة اىل الخطر كاستنزاف أمواله أو اإلرضار 
بصحته، فضالً عن ذلك تؤدي اىل انعدام الثقة يف املعامالت التجارية 
وهذا ما نش�اهده اليوم يف الساحة العراقية من تعرض املستهلك 
اىل االعالن�ات التجارية املضللة من خالل وس�ائل االعالن املتعددة 
)املرئية واملسموعة( وبأساليب متعددة كالدعايات غري صحيحة 
كأدع�اء املعل�ن بالتفرد بأن�ه الوكي�ل الحرصي الح�د الرشكات 
العاملية املنتجة لنوع معني من السلع اضافة اىل ذلك توجد صورة 

متعددة لالعالن املضلل منها عىل سبيل املثال:
1-الوع�ود الكاذبة: عندما يتضمن االع�الن التجاري ان املنتجات 
املعل�ن عنها تحق�ق نتائج معينة )كالحفاظ ع�ىل نظارة الوجه( 
مما يس�عى املستهلك القتناءها ولكن يف الحقيقية فهي ال ترتقي 

اىل تلك النتائج.
2-تقدي�م معلومات غري كافي�ة كاإلعالن عن تخفيض االس�عار 
لدى احد املحال التجارية دون تحديد نوع السلع املخفض سعرها 
لجلب املس�تهلك اىل ذلك املحل ال�ذي يحتوي عىل اصناف اخرى لم 

يخفض سعرها او ان السلع املخفض سعرها قليلة ونفذت.
3-التضليل البرصي: اذ يعتمد املعلن عىل اظهار السلع املعلن عنها 
يف وس�ائل االعالن )التلفاز او االنرتنت( بشكل مخالف لحقيقتها 

من خالل استخدام تصاميم ديكورات معينة.
4-ش�هادة الخرباء ونجوم الفن: اذ يؤيد الخرباء من خالل وسائل 
االعالن بأن السلع املعلن عنها تتمتع بكفاءة عالية او استخدامهم 
الش�خيص لها او تقدي�م االعالنات من خالل احد نج�وم الفن او 

الرياضة.
ونظراً ملا تشكله االعالنات التجارية املضللة من خطر عىل مصالح 
املستهلك املتعددة، فأنها تعد جريمة يعاقب عليها القانون، اذ جرم 
ع العراقي هذا الس�لوك يف اح�كام املادة )9/اوالً( من قانون  املرشِّ
حماية املس�تهلك رقم )1( لسنة )2010( وحدد جزاء ملرتكب هذا 
الس�لوك يف املادة )10/اوالً( من احكام ه�ذا القانون والتي بينت 
تعرض مرتكب هذا الس�لوك )املعل�ن او املجهز( اىل الحبس ملدة ال 
تقل عن )3 اشهر( وال تزيد عن )5 سنوات( أو بغرامة ال تقل عن 

)مليون دينار( والتزيد عن )10 مالين دينار(.

   بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت هيئ�ة ذوي اإلعاقة يف وزارة العمل، 
املتقدمني إىل الش�مول بامتي�ازات قانون 
إىل  اإلح�االت  اس�تالم  إىل  اإلعاق�ة  ذوي 
اللج�ان الطبية )يف الك�رخ والرصافة( يف 
هيئة ذوي االعاقة دائرة التأهيل بالوزارة 
من ي�وم األربعاء املوافق 10/4 وحس�ب 
األسماء املنش�ورة عرب املوقع االلكرتوني 
لوزارة العمل والهيئة وصفحات التواصل 

االجتماعي.

   بغداد / المستقبل العراقي

أطلق مرصف الرافدين، وجبة جديدة من 
سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت 
مابني الثالثة والخمس�ة والعرشة ماليني 
دين�ار عن طري�ق بطاق�ة املاس�رت كارد 

الدولية.
وق�ال املكتب االعالم�ي للمرصف يف بيان، 
تلقت »املستقبل العراقي«نسخة منه، إنه 
»تم رصف دفعة جديدة من سلف موظفي 
دوائ�ر الدول�ة ألكث�ر م�ن 8 االف موظف 
الذي�ن تم توط�ني رواتبهم ل�دى املرصف 

وحصلوا عىل البطاقة االلكرتونية«.
وأوضح البيان، أن »رصف تلك السلفة تم 
عن طريق بصمة الزبون ثم ابالغ املوظف 
عرب إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه 
الس�لفة، وذل�ك بع�د ان اس�تكمل كاف�ة 
اإلجراءات القانونية ملنحه اياها ورصفها 
عن طري�ق أدوات الدفع االلكرتوني والتي 

تمت تعبئة الرصيد املايل اليها .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد، عن تطوير 14 شارعا 
حيويا بمنطق�ة االمني، رشقي العاصمة.

وقال�ت األمانة، يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، إن »م�الكات دائرة املش�اريع 
أكملت أعمال تطوير )7( شوارع بمنطقة 
االم�ني، وتعم�ل ع�ىل انج�از )7( اخ�رى 
ستس�هم يف تقليل الزخ�م املروري وتيرس 
املواطنني«.وأضاف�ت،  وخ�روج  دخ�ول 
أن«أعمال التطوير تتضمن قشط الجوانب 
وازالة التجاوزات واظهار القالب الجانبي 
والساقية الوسطية وتسوية نهر الشارع، 
ث�م اعم�ال االكس�اء بم�ادة االس�فلت«.

وأش�ارت األمان�ة، إىل أن »أهم الش�وارع 
املشمولة باالكساء هي )الضغط ومحطة 
الوقود و34و35 والشارع املحاذي لشارع 
الضغ�ط ومرك�ز رشطة االمني وش�وارع 
عمودية عىل الشارع الخدمي لطريق قناة 

الجيش.

العمل تدعو املشمولني بقانون 
ذوي االعاقة اىل استالم اإلحاالت

الرافدين يطلق وجبة جديدة 
من سلف موظفي دوائر الدولة

أمانة بغداد تعلن تطوير 
»14« شارعًا مهاًم بمنطقة 

األمني رشقي العاصمة

اإلعالنات التجارية املضللة 
وتأثريها عىل املستهلك العراقي

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مدير ع�ام رشكة توزي�ع املنتج�ات النفطية كاظم 
مس�ري ياس�ني عن تجهيز كميات كبرية من أنواع املشتقات 
النفطي�ة لجهات خدمية وإس�تثمارية عدي�دة منها )أمانة 
بغ�داد، مزارع�ي محافظت�ي املثنى وواس�ط ، رشكة هانوا 
الكورية املنفذة ملرشوع بس�ماية الس�كني( وذلك من خالل 
هيأة التجهيز التابعة للرشكة وذلك ضمن مساعيها ونهجها 
بإي�الء الجوان�ب الخدمية أهمية كبرية.وأفصح ياس�ني عن 
تل�ك الكمي�ات يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، قائالً 
»جهزنا أكثر م�ن 4 ماليني لرت من زيت الغاز و288 ألف لرت 

م�ن البنزين لدائرة أمانة بغداد ألغ�راض واملعدات واملولدات 
العائدة لألمانة خالل شهر آذار املايض«.وأضاف »قمنا أيضاً 
بإصدار أمر تجهيزي تجهيز مزارعي محافظة املثنى ب�أكثر 
م�ن ملي�ون ونصف امللي�ون لرت من وق�ود الدي�زل وقضاء 
الصويرة يف محافظة واسط ب� 72 ألف لرت من نفس املنتوج 
وبالس�عر املدعوم«. وبني ان »املُ�زارع مخري لتحديد حصته 
حسب املس�احة املزروعة أو إعتماداً عىل اآلليات واملضخات 
والس�احبات الزراعية«.يف س�ياق متصل كش�ف مدير هيأة 
التجهيز يف رشكة التوزيع عن تجهيز رشكة هانوا الهندسية 
الكورية املتخصصة يف مش�اريع البناء واإلستثمار، واملنفذة 
ملرشوع بس�ماية السكني خالل ش�هر آذار بمليوني لرت من 

زيت الغاز ومليون لرت من البنزين ألغراض اآلليات واملعدات 
التابعة للرشكة الكورية عىل إكمال تنفيذ مرشوع بس�ماية 
الس�كني ال�ذي يخدم رشائ�ح مختلفة من املواطن�ني مبيناً 
ب�أن الخط�ط التجهيزية املوضوعة من قب�ل الرشكة تهدف 
اىل دعم كافة املش�اريع االس�تثمارية عرب تسهيل اإلجراءات 
املتخذة وتذلي�ل العقبات فيما يخص عملي�ة تجهيز الوقود 
الالزم«. يذك�ر ان رشكة توزيع املنتج�ات النفطية دائماً ما 
تواظب عىل دعم املشاريع االستثمارية والخدمية والزراعية 
من خالل التزامه�ا بتجهيزهم بكافة احتياجاتهم من أنواع 
الوقود مما يساهم ذلك باإلرتقاء بكافة القطاعات الحيوية 

واملهمة يف البالد.

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تمرارا لجهوده�ا الخاص�ة بانهاء ملف 
لنق�ل  العام�ة  الرشك�ة  اعلن�ت  النازح�ني 
املس�افرين والوف�ود ، االثن�ني ، ع�ن تنفيذ 
ثالث واجبات اس�تثنائية ضمن جهود وزارة 
النق�ل يف اللجنة العليا العادة توطني العوائل 
النازحة. واكد مدير عام الرشكة كريم كاظم 

حس�ني يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
انه »استنادا لتوجيهات وزير النقل عبد الله 
لعيبي وبالتنسيق املبارش مع وزارة الهجرة 
واملهجرين ، تم اخراج عدد من حافالت قسم 
النق�ل ال�دويل يف الرشك�ة الع�ادة اكثر من) 
137( ن�ازح متواجدين يف مخيم�ات االيواء 
)مخيم العامرية ، مخيم حس�ن ش�ام ( اىل 
مدنه�م االصلية يف قضاء الكرم�ة والجانب 

االيمن م�ن املوصل و الخ�ازر ».واوضح ان 
»جه�د النقل متواصل لنقل كل العوائل التي 
نزحت اىل املحافظ�ات االمنة او دول الجوار 
واعادته�م اىل مناطقهم االصلية بالتنس�يق 
املبارش م�ع وزارة الهج�رة واملهجرين وفق 
الخطة املوضوعة وحسب التوقيتات املحددة 
».وتابع حسني ان »الرشكة عكست الصورة 
الدول�ة  ملؤسس�ات  والناصع�ة  الحقيقي�ة 

وحرصها عىل خدمة مواطنيها يف كل امللفات 
الس�يما امللفات االنس�انية والوطنية .يذكر 
ان الرشكة العامة لنقل املس�افرين والوفود 
احدى تش�كيالت وزارة النقل اعلنت مسبقا 
عن نقل واعادة اكثر من) 2292163( نازح 
عراقي م�ن محافظ�ات الوس�ط والجنوب 
وكذل�ك دول الج�وار اىل مناطقه�م ومدنهم 

االصلية .

    المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

زار الس�فرُي الرتك�ّي ل�دى الع�راق فات�ح يل�دز أجنحة 
العتبة العّباسية املقّدسة، املشرتكة يف املعرض التجارّي 
الس�ادس ع�رش لل�دول األعض�اء يف منّظم�ة التعاون 
اإلسالمّي، الذي تقيمه وزارُة التجارة العراقّية عىل أرض 

معرض بغداد الدويلّ«.
الس�فرُي الرتك�ّي أب�دى إعجابه بم�ا ُع�رض يف أجنحة 
العتبة العّباس�ية املقّدسة، مش�يداً بجودة ما تّم عرُضُه 
م�ن منتجاٍت صناعّية وزراعّية، مؤّك�داً: »إّن ما تقّدمه 

العتب�ُة العّباس�ية املقّدس�ة م�ن فّعالي�ات اقتصادّي�ة 
وتجارّية تصّب جميعها نحو تنمية العراق«، مبّيناً: »أّن 
خدمات العتبة املقّدسة ال تقترص عىل القّطاع الصناعّي 
والزراعّي بل تذهب اىل أكثر من ذلك، كالخدمات الصّحية 
والتعليمّية وغريها، وهي بال أدنى ش�ّك مؤّسسة دينّية 

كبرية«.
تجدر اإلش�ارة اىل أّن العتبة العّباس�ية املقّدسة تشارك 
يف املع�رض التجارّي الس�ادس عرش لل�دول األعضاء يف 
منّظمة التعاون اإلسالمّي من خالل ثالثة أجنحة مّثلت 

توّجهاتها الصناعّية والزراعّية واإلنشائّية.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن محافظ ذي قار يحي�ى النارصي 
ان وزارة الكهرب�اء وعدت بتلبية طلبات 
مع�دل  يك�ون  وان  املحلي�ة  الحكوم�ة 
التجهيز خ�الل الصيف املقبل افضل من 
السنوات السابقة، موكدا اهمية التعاون 
املش�رتك لتجاوز ازم�ة الكهرباء ووضع 

حلول جذرية لها«.
وق�ال الن�ارصي خ�الل مؤتم�ر صحايف 
مشرتك مع وزير الكهرباء لؤي الخطيب 
عق�د يف دي�وان املحافظ�ة ان�ه »تم�ت 

مناقش�ة جميع متطلب�ات واحتياجات 
املحافظ�ة  يف  الكهرب�اء  قط�اع  دوائ�ر 
خالل الف�رتة املقبلة والتأكيد عىل اهمية 
التعاون املش�رتك من خالل التواصل مع 
جميع ك�وادر ال�وزارة من اج�ل تجاوز 
ازم�ة الكهرب�اء خ�الل موس�م الصيف 

املقبل«.
 واضاف انه »تم التوصل لنتائج ايجابية 
اس�تجابت  وال�وزارة  الجان�ب  ه�ذا  يف 
لطلبات ذي قار وتلقينا وعودا بان تكون 
نسبة التجهيز افضل من الصيف املايض 
وبالتاكي�د نحتاج لتعاون املواطن يف هذا 

املجال«.
م�ن جانب�ه ذك�ر وزي�ر الكهرب�اء لؤي 
الخطيب ان »نس�بة التحس�ن يف جميع 
والتوزي�ع  والنق�ل  االنت�اج  قطاع�ات 
س�تكون 15 % عن العام املايض يف اطار 
الحل�ول الت�ي وضعتها ال�وزارة وضمن 

صالحياتها وتخصيصاتها لهذا العام«.
 وتابع ان »هذا التحس�ن لن يتوقف عند 
حد مع�ني الن الخط�ط واالتفاقيات مع 
ال�رشكات العاملية ومع ال�دول الصديقة 
واملانح�ة س�يكون له�ا دور يف ترسي�ع 
عملي�ة اعم�ار قط�اع الكهرب�اء يف ظل 

توجهات الحكومة املركزية الحالية«.
واش�ار الخطيب اىل ان »وزارة الكهرباء 
وقف�ت عىل اولويات محافظة ذي قار يف 
قطاع الكهرباء م�ن خالل هذه الزيارة، 
وس�يكون تجهي�ز الكهرباء واس�تقرار 
عملية التوزيع الع�ام الحايل افضل حاال 
م�ن العام امل�ايض، وس�يتم ارشاك ادارة 
ذي ق�ار بخطته�ا له�ذا الع�ام ووض�ع 
معالج�ات انية ورسيع�ة ومهمة تفيض 
اىل حل�ول جذرية م�ن اجل انه�اء ازمة 
الكهرباء يف عموم العراق ومحافظة ذي 

قار خصوصا.

املنتجات النفطية جتهز أمانة بغداد ومزارعي املثنى وواسط ورشكة »هانوي« بالوقود

املسافرين والوفود: تنفيذ واجبات استثنائية العادة اكثر من »137« نازح اىل مناطقهم االصلية

السفري الرتكي يف العراق يبدي إعجابه بنتاجات العتبة العباسية املقدسة الصناعية والزراعية

الكهرباء تتعهد بتحسني تزويد ذي قار بالطاقة بنسبة »15« باملئة عن الصيف املايض

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اعل�ن محافظ بغداد املهندس ف�الح الجزائري, افتتاح 
مركزا صحي�ا ألمراض الثالس�يميا, بمستش�فى ابن 
البلدي يف مدينة الصدر, ضمن قاطع صحة الرصافة.

وق�ال الجزائ�ري خ�الل حف�ل االفتت�اح, إن املرك�ز 
يستوعب مئة وخمسني مريض, ومعد بأجهزة حديثة 
ومتط�ورة تس�اهم يف تش�خيص ومعالج�ة الحاالت 

املرضية املتعلقة بإمراض الدم الوراثية. 
واش�ار محاف�ظ بغ�داد, اىل ب�دء امراض الثالس�يميا 
بالتم�دد , ويج�ب إع�ادة النظ�ر بعالجه�ا, وتكثي�ف 
الفح�ص املبكر قبل الزواج  , وتوف�ري االجهزة الطبية 

املتخصصة لها.
واض�اف الجزائري, ان لجنة الصح�ة والبيئة النيابية, 
كذل�ك لجنة الصح�ة بمجلس محافظة بغ�داد, تتابع 

باهمية بالغة املشاريع املنفذة بالقطاع الصحي.

حمافظ بغداد يفتتح مركزًا متخصصًا بأمراض الثالسيميا يف مستشفى ابن البلدي

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئة املناف�ذ الحدودية، ضبط عج�الت دون املوديل يف جمرك 
بوابة البرصة.وقالت الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، ان »قس�م التحري واملكافحه يف الهيئة العامة للجمارك/مديرية 
جمرك املنطقه الجنوبيه، تمكن اليوم وبالتعاون مع  رشطة الجمارك 
وقسم التفتيش والرقابة من ضبط حاويه 40قدم  مخالفة للضوابط 
تحمل 3سيارات دون املوديل  يف مركز جمرك بوابة البرصة«.واضافت، 
انه »تم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية بحقها حس�ب األصول«.هذا 
وأعلن�ت الهيئة يف اوقات س�ابقة عن ضبط ح�االت مماثلة ملحاوالت 
تهريب مختلفة وبنفس الطريقة يف املراكز الجمركية قامت بأفشالها 

واحالتها للقضاء.

   بغداد / المستقبل العراقي

دعت دائرة صحة النجف األرشف املواطنني اىل عدم الخشية من حرشة 
الخنفساء رغم انتشارها الكبري يف اآلونة األخرية.وأكدت الدائرة يف بيان 
تلقته »املس�تقبل العراقي«، إن »تكاثر الخنفس�اء الس�وداء يف اآلونه 
األخرية يف عم�وم محافظات العراق ومنه�ا محافظة النجف االرشف 
هو بس�بب األمطار االخرية وما رافقتها من س�يول ما أدى إىل خروج 
الحرشة من أماكن تواجدها وانتشارها عىل سطح األرض«.واوضحت 
ان »هذه الخنفس�اء ال تسبب اي أذى لالنسان وال تنقل االمراض له« 
مش�رية اىل انه »س�يتم التعاون مع دائره الزراعة ملكافحتها«.ولفتت 
صح�ة النج�ف اىل ان »الفعالي�ات الخاصة بالتضبيب املس�ائي والتي 
تق�وم بها دائره صح�ه النج�ف االرشف والخاص�ه بمكافحة نواقل 
االم�راض من البعوض والذباب مس�تمرة يف عم�وم املحافظة وبواقع 
س�ته فرق يوميا وحس�ب الجدول املعد«,.يشار اىل ان عدة محافظات 
عراقية هدت يف األسابيع املاضية تزامناً مع االمطار الغزيرة والسيول 
انتشاراً واسعاً لحرشة الخنفساء السوداء حيث غزت االحياء السكنية 

والشوارع ودخلت املنازل.

   بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة املائية، ان العراق بحاجة اىل بناء سدود يف مختلف مناطقه 
لخ�زن املي�اه وتوليد الطاقة الكهرباية بش�كل اس�ايس، موضحة ان 
الع�راق بحاجة اىل تخصيص ميزانية ضخمة النش�اء مش�اريع توليد 
الكهرب�اء وبناء الس�دود«. وقال املتحدث باس�م ال�وزارة عون ذياب 
يف ترصي�ح صحفي اطلع�ت عليه »املس�تقبل العراق�ي«، ان “العراق 
بحاجة اىل س�دود تعنى بتوليد الطاقة الكهربائية وتنظيم مرور املياه 
م�ن منطقة اىل اخرى اضافة اىل خزن كميات املياه الواردة اىل البالد«.

واضاف ذياب ان »انشاء مشاريع الطاقة عند السدود الجديدة تحتاج 
اىل ميزاني�ة ضخم�ة تخصصها الحكومة لهكذا مش�اريع، االمر الذي 
اليمكن تحقيقه يف الوقت الرهن«. واشار إىل أن »الوضع املائي للعراق 
مس�يطر عليه ونهر دجلة بامكانه اس�تيعاب كمياه اخرى من املياه 
وخاص�ة يف بغداد، حيث مازال حوض النهر كبري وبامكانه اس�تيعاب 

خمسة امتار اخرى من املياه.

الصحة للمواطنني: ال ختشوا اخلنفساء

املوارد املائية: العراق بحاجة اىل بناء 
سدود يف خمتلف مناطقه خلزن املياه

ضبط عجالت دون املوديل يف مجرك 
بوابة البرصة

    البصرة / المستقبل العراقي

وج�ه محافظ البرصة أس�عد العيداني بتغيري 
جمي�ع أعض�اء اللجن�ة املحلي�ة لتعويضات 
ضحايا اإلرهاب واألخطاء العسكرية يف ديوان 
املحافظ�ة ع�ىل خلفي�ة تلقي�ه ش�كاوى من 

مراجعني.
وج�اء يف بي�ان ص�ادر ع�ن املكت�ب اإلعالمي 
للعيداني أن�ه »بعد ورود ش�كاوى عديدة من 
مواطن�ني، وج�ه املحاف�ظ باس�تبدال جميع 
موظف�ي اللجن�ة الفرعية لضحاي�ا اإلرهاب 
والعملي�ات العس�كرية يف دي�وان املحافظة«، 
االداء  يف  التقص�ري  بس�بب  »ذل�ك  أن  مبين�اً 

الوظيفي«.
وتوج�د من�ذ أع�وام لجن�ة محلي�ة يف ديوان 
املحافظ�ة لتلق�ي طلب�ات التعويض�ات م�ن 
ضحايا االعتداءات اإلرهابية واألخطاء املتغلقة 
بعمليات عسكرية، وقد تم يف ضوء ذلك رصف 

تعويضات مالية اىل الكثري من املترضرين«.
من جانب آخر اعلن محافظ البرصة املهندس 
اسعد عبد االمري العيداني عن مبارشة املتدربني 
العاطلني عن العم�ل يف مراكز التدريب املهني 
يف مرك�ز الب�رصة وخ�ور الزبري وقض�اء ابي 

الخصيب .
وق�ال » العيدان�ي يف بيان صحف�ي صدر عن 
مكتبه اإلعالمي الخاص ان املتدربني العاطلني 

عن العمل بارشوا منذ منتصف الشهر املايض 
من العام الحايل كما اوضحت املديرية بالقوائم 
الخاصة باملتدربني حيث شملت دورات التدريب 
يف مرك�ز املحافظة وخور الزب�ري وقضاء ابي 
الخصيب مهن التأسيسات الكهربائية وورش 

التربيد والتكييف والتأسيسات الصحية .
وكان محافظ البرصة اسعد العيداني قد اعلن 
يف وقت س�ابق عن الي�ة لتدريب العاطلني عن 
العم�ل يف مراكز التدريب املهن�ي ، الفتاً اىل ان 
التدريب س�يكون ملدة ش�هرين وسيتم توفري 
روات�ب للمتدرب�ني بح�دود 350 أل�ف دين�ار 
عراقي ويكون النق�ل وتخصيص االموال من 

قبل رشكة نفط البرصة .

حمافظ البرصة يوجه بتغيري أعضاء جلنة ضحايا اإلرهاب والعمليات العسكرية يف املحافظة
اعلن مباشرة العاطلني عن العمل يف مراكز التدريب املهين ملختلف االختصاصات

    البصرة/ المستقبل العراقي

ق�رر مجل�س محافظ�ة الب�رصة، الي�وم االثنني،الزام 
جمي�ع دوائر الحكومة ب�رشاء احتياجاتها من معامل 
املحافظ�ة حرصاً، والرشاء من املحافظات األخرى عند 

الحاجة.

وقال رئيس مجلس محافظ�ة البرصة صباح البزوني  
عقب جلسة املجلس املنعقدة اليوم، أن املحافظة لديها 
الكثري م�ن املصانع التي ممكن إن ترف�د دوائر الدولة 
باحتياجاته�ا م�ن املنتج�ات وه�و ما ت�م تضمينه يف 
املوازن�ة العامة للبالد، موضحاً أن ق�رار املجلس اليوم 

يهدف إىل تشجيع الصناعة املحلية.

جملس البرصة يقرر الزام الدوائر احلكومية 
برشاء احتياجاهتا من معامل املحافظة حرصًا

رأي

ناطق محمد جبر
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عبد احلسني

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوين العام

اعالناملحكمة العسكرية الثالثة 
اىل املتهمني الغائبني املدرجة اس�مائهم ادناه والس�اكنني يف العناوين املؤرشة ازائهم  ملا كنتم متهمني وفق املواد املبينة ازاء اسم كل منكم 
من قانون العقوبات العس�كري  يف القضايا املؤرشة ازاء اس�مائكم وبما ان محل اقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية 
ع�ى ان تحرضوا امام  املحكمة العس�كرية الثالث�ة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وعند عدم حضوركم س�وف تجري 
محاكمتك�م غيابي�ا واعطاء الحق للموظفني العموميني بالقاء القبض عليكم والزام كل ش�خص يعلم بمحل اختفائكم  ان يخرب الجهات 

العسكرية بذلك استنادا للمادة )81( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكرية رقم 22 لسنة 2016

اعالن مساطحة 
تعل�ن ادارة وقف املرحوم حس�ن القيومجي عن اج�راء مزايدة عن مح�الت الواقعة يف باب أغا 
التجارية علما ان محالت املذكورة اثنى عرشة محال وذلك ان مس�احة املحالت مختلفة احجام 
وذلك بعد ثالثني يوما من تاريخ نرش االعالن يف الصحف الرسمية يف مقر مديرية الوقف الشيعي 

يف باب املعظم

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/136

مقتبس حكم غيابي
1  �اس�م املحكم�ة : محكمة قوى االم�ن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
2  �اس�م  املتهم الغائب )العريف عيل نزار شهاب احمد 

(  )املطرود من الخدمة( 
3 � رقم الدعوى 2019/136

4 � تاريخ  ارتكاب الجريمة  2016/6/22
5 � تاريخ  الحكم 2019/2/18

6 � املادة  القانونية )5 (  من ق ع درقم 14 لسنة 2008 
املعدل 

7�  املنسوب  اىل : قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة
8  �  خالصة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون 
العفوالع�ام  رقم 27 لس�نة 2016 لص�دور امر طرده 
م�ن الخدة بتاريخ 2017/2/27 بعد نفاذ قانون العفو 

اعاله 
9 � الحبس الش�ديد  ملدة )خمس س�نوات( وفق احكام 
امل�ادة 5 م�ن ق ع د رقم 14  لس�نة 2008   بداللة املواد 
61/اوال و69 /اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 وذلك 
لغياب�ه  م�ن تاري�خ 2016/6/22 ولغاية ط�رده من 
الخدم�ة بتاري�خ 2017/2/27 بموجب االم�ر االداري 
الص�ادر من مديري�ة ادارة امل�وارد البرشي�ة / التعاقد 

املرقم 18328 يف 2017/2/27 
 10 � طرده من الخدمة  يف  قوى االمن الداخيل وتنحيه 
عن الوظيفة نهائيا استنادا الحكام املادة 38/ثانيا من 
ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بداللة املادة 89/اوال 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
بعد اكتساب  الحكم الدرجة القطعية 

11 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض 
علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر بحق�ه والزام 
املواطن�ني باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام 
املادة 69 / ثانيا وثالثا  من ق  أ د  رقم 17 لسنة 2008  
12 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ر منقولة  اس�تنادا 
الحكام املادة 69 / رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
13 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب ) جبار 
عاتي ج�رب( البالغة )25,000(  خمس�ة وعرشين الف 
دينار  عراقي ترصف له من خزينة الدولة  بعد اكتساب 

الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال 
لالع�راض والتميي�ز اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71/اوال 

وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/2/18
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة 

������������������������������������
دار القضاء يف االعظمية

محكمة البداءة 
العدد :  397/ب/ 2019

اعالن 
اىل املدع�ى عليه�ا : ماج�دة حس�ني رس�ن 

هادي
اق�ام املدع�ي ن�وار صبح�ي حس�ن )املدير 
لتج�ارة  ال�رؤى  س�ما  لرشك�ة  املف�وض 
الدع�وى  لوظيفت�ه(  الس�يارات / اضاف�ة 
البدائية املرقمة اعاله يطالبك فيها بتس�ديد 
باقي مبلغ الس�يارة والبالغ )11500$( احد 
عرش الف وخمس�مائة دوالر امريكي والذي 
ينقلها نقل ملكية باسمه ولم يستلم قيمتها 
دون وج�ه ح�ق ويحتف�ظ بحق�ه باقام�ة 
دعوى منظمة مستقلة ملطالبتك بالتعويض 
عن الرضر من التلكؤ من س�داد باقي املبلغ 
وتحميل�ك الرس�وم واملصاري�ف القضائي�ة 
واتعاب املحام�اة  وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ نرباس ابراهيم 
حس�ن  وتايي�د املجل�س املحيل لح�ي العدل 
واالس�كان تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميتني عى ان تكون من الصحف 
واس�عة االنتش�ار واملقروءة للحض�ور امام 
ه�ذه املحكم�ة ي�وم 17/ 4/ 2019 موعدا 
للمرافعة الس�اعة التاس�عة صباحا ويف عند 
عدم حضورك اوارسال من ينوب عنك قانونا 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك غياب�ا وعلنا 

وفق القانون 
القايض / اسماء حميد وسييل

������������������������������������
دار القضاء يف االعظمية

محكمة البداءة 
العدد :  457/ب/ 2019

اعالن 
اىل املدعى عليه : عماد حسني رسن هادي

اق�ام املدع�ي ن�وار صبح�ي حس�ن )املدير 
املفوض لرشكة سما الرؤى لتجارة السيارات 
/ اضافة لوظيفته( الدعوى البدائية املرقمة 
اع�اله يطالب�ك فيه�ا بتس�ديد باق�ي مبلغ 
االف  ثماني�ة   )$ والبال�غ )8350  الس�يارة 
وثالثمائ�ة وخمس�ون دوالر امريكي والذي 
ينقلها نقل ملكية باسمه ولم يستلم قيمتها 
دون وج�ه ح�ق ويحتف�ظ بحق�ه باقام�ة 
دعوى منظمة مستقلة ملطالبتك بالتعويض 
عن الرضر من التلكؤ من س�داد باقي املبلغ 
وتحميل�ك الرس�وم واملصاري�ف القضائي�ة 
واتعاب املحام�اة  وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ نرباس ابراهيم 
حس�ن  وتايي�د املجل�س املحيل لح�ي العدل 
واالس�كان تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميتني عى ان تكون من الصحف 
واس�عة االنتش�ار واملقروءة للحض�ور امام 
ه�ذه املحكمة ي�وم 17/ 4ؤ/ 2019 موعدا 
للمرافعة الس�اعة التاس�عة صباحا ويف عند 
عدم حضورك اوارسال من ينوب عنك قانونا 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك غياب�ا وعلنا 

وفق القانون 
القايض االول/ صهيب دحام املعاضيدي
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مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية منديل 

العدد : 26 / ش / 2019 
التاريخ : 9 / 4 / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليه / مؤيد فهد عبد الكريم 

بتاري�خ 7 / 4 / 2019 اص�درت محكم�ة 
االحوال الشخصية يف منديل قرارها بالدعوى 
املرقم�ة 26 / ش / 2019 واملتضمن الحكم 
بالتفريق بني املدعية ) رنا فريح عبد الكريم 
( وبينك وملجهولية محل اقامتك تقرر االعالن 
ع�ن تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني ومن حق�ك االعراض ع�ى القرار 
الحك�م املرق�م اعاله او تميي�زه ضمن املدة 
القانوني�ة اعتب�ارا من يوم الت�ايل لنرش هذا 
االعالن واال س�وف يكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية مع فائق التقدير .
القايض 

قحطان خلف خالد

رشكة فندق البرصة 
املسامهة املختلطة رأسامهلا )84000000( مليون 

اىل مسامهي رشكة فندق البرصة املسامهة املختلطة املحرتم 
م / اعالن دعوة اىل اجتامع اهليئة العامة

اس�تنادا الحكام الفقرة ثاني�ا من املادة 87 من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 وتنفيذ قرار 
مجلس ادارة الرشكة املتخذ يف جلسته  املنعقدة بتاريخ 2019/1/26 تقرير الدعوة الجتماع الهيئة 
العامة للرشكة يف تمام الساعة العارشة من صباح )يوم الخميس( املوافق 2019/4/25 عى قاعة 
هيئة السياحة / الطابق االريض يف بغداد شارع حيفا ويف حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل االجتماع 
اىل ي�وم )الخمي�س( املوافق 2019/5/2 ويف نف�س الزمان واملكان املحددين وذلك ملناقش�ة جدول 

االعمال املدرج  ادناه واتخاذ القرارتا الالزمة بشأنه كما ييل 
1 � اط�الع الهيئ�ة العام�ة عى ق�رار محكمة التميي�ز االتحادي�ة املرقم 11/هيئة عام�ة / 2018 
الذي الغى قرار فس�خ العقد املقام عى رشكة سومر والذي س�بق للهيئة العامة ان اتخذته بتاريخ 

 2008/8/26
2 �  تعديل بنود العقد حيث ال يمكن تنفيذه يف صيغته الحالية كونه فيه رضر كبر للرشكة

3 �  مناقشة الوضع املايل للرشكة
راج�ني الحض�ور يف الزمان واملكان او ارس�ال من ين�وب عنهم بموجب صك�وك االنابه التي يمكن 
الحصول عليها من ادارة الرشكة او توكيل الغر بموجب وكالة مصدقة عى ان ترافق معها شهادة 
االس�هم ع�ى ان ت�ودع يف مقر الرشكة خالل مدة ثالث�ة ايام عى االقل من موعد االجتماع اس�تنادا 

الحكام املادة )91( من قانون الرشكات رقم )21( لسنة 1997  املعدل مع التقدير

رضغام فيصل حممد سليم اجلراح

تنويه
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة
من دائرة التسجيل العقاري يف زهور / بغداد 

اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة
اىل الراهن هناء جمعة سعد نوع التبليغ اول /نهائي

التسلسل او رقم القطعة : 29528/6
املحلة او رقم واسم املقاطعة : الحسينية 

الجنس / مشتمل 
ورد س�هوا يف العد املرقم 1880 بتاريخ 2019/4/9 الخطأ هو 
يف مق�دار الدين )11250000( دينارا احد عرش مليون ومائتان 
وخمس�ة وخمس�ون الف دين�ار والصحي�ح هو مق�دار الدين  
)11250000(  احد عرش مليون ومائتان وخمس�ون الف دينار 

لذا اقتىض التنويه
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محكمة االحوال الشخصية يف الكرادة
العدد/ 5325

اع�الن قدم�ت املس�تدعية )فروز عب�د الواحد غضب�ان( طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة ليكون قيما عى) زوجه�ا(  )قحطان خري 
عب�د الرزاق(  بتاري�خ 15/24/ 2015 فمن لديه معلومات عن 
املذك�ور مراجعة ه�ذه املحكمة خالل س�بعة ايام م�ن تاريخ 

النرش وبعكسة ستتخذ االجراءات القانونية وفق االصول 
القاضية/ رنا عمران موىس

مديرية تنفيذ الحلة
العدد: 35/ خ/ 2017

تنويه
بتاري�خ 31/ 3/ 2019 ن�رش يف جري�دة الع�راق بالع�دد 816 
وجريدة الرشق اعالن بيع س�هام املدين قاس�م مهدي صالح يف 
العق�ار املرقم 1/ 33 مقاطعة 17 تاجية ولم يذكر مدة االعالن 
وان ف�رة االعالن ه�ي )30 يوما ( ثالثون يوم�ل تبدأ من اليوم 
الت�ايل للن�رش علم�ا ان موع�د املزاي�دة ي�وم 31/ 4/ 2019 يف 
مديري�ة تنفيذ الحلة بدال م�ن 30/ 4/ 2019 كون�ه عطله لذا 

اقتىض التنويه 
املنفذ العد/ عيل صايف عيل

مديرية تنفيذ الكرادة
 رقم االضبارة/ 1113/ 2019

اىل املنفذ عليه املدين/ احمد رزوقي احمد
 العنوان/الكرادة م 929 ز قاق 8 دار 27 مجهول االقامه 

لق�د تحق�ق له�ذه املديريه م�ن خ�الل رشح القائ�م بالتبليغ 
التبليغ�ات القضائية يف ه�ذه املديري�ة يف 7/ 4/ 2019 وتاييد 
املجل�س املحيل انك مجهول محل االقامه وليس لك مواطن دائم 
او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للماده 
27 م�ن قانون التنفيذ تقرر تبلي�غ العلم يف الحضور يف مديريه 
تنفيذ الكرادة خالل خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشه املعامالت التنفيذيه بحضورك ويف حاله عدم حضورك 

ستبارش هذه املديريه باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
 املنفذ العدل / حيدر قاس�م جعفر اوصاف املحرر/ نفذ بحقك 
املدين  القرار الصادر من محكمه بداءه الكراده بالعدد 1436/ 
ب/ 2014 يف 29/ 10/ 2014  بال�زام املدعى عليه جاك عدنان 
ن�رصي ميخائي�ل بتادية اىل املدع�ي احمد رزوق�ي احمد مبلغ 
قدره )69000( ستمائة وتسعون الف دوالر امريكي عن قيمة 

الصك موضوع الدعوى
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دار القضاء يف االعظمية
محكمة البداءة 

العدد :  458/ب/ 2019
اعالن 

اىل املدعى عليها : مائدة حسني رسن هادي
اق�ام املدعي نوار صبحي حس�ن )املدير املفوض لرشكة س�ما 
الرؤى لتجارة الس�يارات / اضافة لوظيفت�ه( الدعوى البدائية 
املرقمة اعاله يطالبك فيها بتس�ديد باقي مبلغ السيارة والبالغ 
)10000$( عرشة االف دوالر امريكي والذي ينقلها نقل ملكية 
باس�مه ول�م يس�تلم قيمتها دون وج�ه حق ويحتف�ظ بحقه 
باقامة دعوى منظمة مستقلة ملطالبتك بالتعويض عن الرضر 
من التلكؤ من س�داد باقي املبلغ وتحميلك الرس�وم واملصاريف 
القضائي�ة واتع�اب املحام�اة  وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ ن�رباس ابراهيم حس�ن  وتاييد املجلس 
املحيل لح�ي العدل واالس�كان تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميتني عى ان تكون من الصحف واس�عة االنتش�ار 
واملق�روءة للحض�ور امام ه�ذه املحكمة ي�وم 17/ 4/ 2019 
موعدا للمرافعة الساعة التاسعة صباحا ويف عند عدم حضورك 
اوارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون 
القايض االول/ صهيب دحام املعاضيدي

اعالن
اىل املتهم الغائب )الرشطي مرتىض مجيد عبد الكريم( 

املنسوب اىل / قيادة حدود املنطقة الرابعة 
العنوان / محافظة البرصة 

بما انك متهم وفق املادة 5 من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 لغيابك عن مقر 
عمل�ك  بتاري�خ 2016/1/2 ولح�د االن  وملجهولية اقامت�ك اقتىض تبليغك 
به�ا االعالن عى ان تحرض امام محكم قوى االم�ن الداخيل االوىل / املنطقة 
الخامس�ة الب�رصة خالل م�دة ثالثون يوما م�ن تاريخ نرش ه�ذا االعالن يف 
صحيف�ة محلية يومي�ة وتعليقه يف محل اقامتك ومق�ر دائرتك وتجيب عن 
التهم�ة املوجه ض�دك وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا 
استنادا الحكام املواد ) 65 و 68 و69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
 املنطقة الخامسة 
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مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة

العدد : 6053/ش/2015
التاريخ 2015/12/28

تش�كلت محكمة  االح�وال الش�خصية  يف البرصة بتاري�خ 2015/12/28  
برئاس�ة القايض الس�يد  ) ش�اكر محمود حمود( املاذون بالقضاء باس�م 

الشعب واصدرت قرارها االتي :
املدعية /  غفران توفيق حسب / وكيلتها املحامية اخالص احمد

املدعى عليه / امجد حاتم عبد الرضا
القرار

ادع�ت املدعية بان املدعى  عليه مطلقها ولها منه من فراش الزوجية ولدها 
الق�ارص طالل وقد اخذه منه�ا بالقوة لذا طلبت دعوت�ه للمرافعة والحكم 
بالزامه بتس�ليم ولده�ا القارص له�ا وتحميله املصاريف واتع�اب املحاماة 
وللمرافع�ة  الغيابية العلنية والط�الع املحكمة عى اعالم الحكم الصادر من 
هذه املحكمة بالع�دد 3710/ش/2015 يف 2010/6/13 واملتضمن الحكم 
بتصديق الزواج الواق�ع خارج املحكمة بني املتداعيني بتاريخ 2008/11/1 
كما اطلعت املحكمة عى صورة من البطاقة  الشخصية للقارص طالل امجد 
حاتم تولد 21 /2010/1  وللبينة الش�خصية املس�تمعة م�ن قبل املحكمة 
التي تؤيد منها بأن املدعية امينة وقادرة عى حضانة ورعاية ولدها القارص 
وحيث ان االم احق بالحضانة القارص  حال قيام الزوجية وبعد الفرقة عليه 
ول�كل ما تقدم بالطلب قرار املحكمة الحكم بالتزام املدعي عليه امجد حاتم 
عبد الرضا بتس�ليم املدعية غفران توفيق حسب ولدها القارص طالل كونها 
االح�ق بحضانته ورعايته وتحميل املدعى علي�ه املصاريف واتعاب املحاماة 
وكيله املدعية املحامية اخالص احمد مبلغا مقداره خمسة االف دينار وصدر 
القرار استنادا الحكام املواد 57 من قانون االحوال الشخصية و21 و22و76 
من قانون االثبات و156 و161 و 166 و 203 مرافعات مدنية و63 محاماة 

حكما غيابيا قابال لالعراض والتمييز وافهم علنا يف 2015/12/28
القايض

شاكر محمود حمود
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وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/180

مقتبس حكم غيابي
1  �اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة

2  �اس�م  املتهم الغائب )الرشطي عباس ش�الل نايف عواد(  ) املطرود من 
الخدمة(

3 � رقم الدعوى 2019/180
4 � تاريخ  ارتكاب الجريمة  2014/2/8

5 � تاريخ  الحكم 2019/2/26
6 � املادة  القانونية )5 (  من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

7�  املنسوب  اىل :قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة
8  �  خالصة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفوالعام  رقم 27 
لس�نة 2016 لصدور امر طرده من الخدمة بتاريخ 2017/2/27 بعد نفاذ 

قانون العفو اعاله   
9 � الحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق احكام املادة 5 من ق ع د رقم 14  
لسنة 2008   كون القانون  االصلح للمتهم  عمال باحكام املادة 2/2 من ق 
ع رقم 111 لس�نة 1969 املعدل وبداللة امل�واد 61/اوال و69 /اوال من ق أ د 
رقم 17 لسنة 2008 وذلك لغيابه  من تاريخ 2014/2/8 ولغاية طرده من 
الخدمة بتاريخ 2017/2/27 بموجب االمر االداري الصادر من مديرية اداة 

املوارد البرشية / التقاعد املرقم 18328 يف 2017/2/27
 10 � اخراجة من الخدمة استنادا الحكام املادة 42/ثانيا من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 89/اوال من 

ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
11 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية القاء القبض علي�ه اينما وجد 
لتنفي�ذ الحكم الصادر بحقه وال�زام املواطنني باالخبار ع�ن محل اختفائه 

استنادا الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا  من ق  أ د  رقم 17 لسنة 2008  
12 � حجز امواله املنقولة والغر منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69 / رابعا 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
13 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب ) جبار عات�ي جرب( البالغة 
)25,000(  خمسة وعرشين الف دينار  عراقي ترصف له من خزينة الدولة  

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/ سادسا من ق 
أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعراض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/

اوال وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/2/26
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة استئناف البرصة /بصفتها االصلية
العدد : 134/س/2018

التاريخ 2019/4/9
اعالن

تبليغ املستأنف عليهما / 1 �  عبد الوهاب محمد احمد
2  � صفاء كاظم ياسني

اس�تأنف املدعي زاهد اسعد داغر قرار الحكم الصادر من محكمة 
ب�داءة املعقل بالع�دد 208/ب/2017 وامل�ؤرخ يف 2017/12/11 
بالدعوى االس�تئنافية املرقمة 134/س/2018 ولتعذر تبليغكما 
بالحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة وملجهولية مح�ل اقامتكما تقرر 
تبليغكم�ا اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميت�ني بالحضور امام 
هذه املحكمة صباح يوم 2019/4/30 الس�اعة العارشة صباحا 
او من ينوب عنكما قانونا ويف حالة عدم حضوركما سوف تجري 

املرافعة بحقكما حضورا وعلنا وفق القانون
القايض

احمد شهيب احمد 
رئيس الهيئة االستئنافية يف البرصة

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

اىل املته�م الغائ�ب )الرشطي ميث�اق عبد الكاظم جاس�م حميدي 
االمارة( 

املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة 
العن�وان / محافظة البرصة � قضاء املدينة محلة الس�وق � قرية 

البوشاوي
بم�ا ان�ك مته�م وفق امل�ادة 32 م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
الختالس�ك املس�دس الحكومي الذي بذمتك عام 2008 وملجهولية 
اقامتك اقتىض تبليغك بها االعالن عى ان تحرض امام محكم قوى 
االمن الداخيل االوىل / املنطقة الخامسة البرصة خالل مدة ثالثون 
يوما من تاريخ نرش هذا االعالن يف صحيفة محلية يومية وتعليقه 
يف محل اقامتك ومقر دائرتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد 
) 65 و 68 و69( م�ن قان�ون اص�ول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
 املنطقة الخامسة 

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
مكتبب البحث االجتماعي يف 

محكمة االحوال الشخصية يف الزبر
العدد : 742/ش/2019

التاريخ 2019/4/9
اعالن

اىل  /املدعى عليه نوفل جواد كاظم
اقامت املدعية صابرين نوري محس�ن الدع�وى الرشعية املرقمة 
اعاله والتي تطلب فيها الحكم لها بتأييد حضانتها  البنها القارص  
عباس ول�دى تبليغك بموج�ب كتاب مركز رشط�ة ابي الخصيب 
بالع�دد 3549 يف 2019/4/4 تب�ني انك مرتح�ل اىل جهة مجهولة 
ول�رشح مختار قضاء ابي الخصي�ب الذي ايد ارتحال املدعى عليه 
لجهة مجهولة وعليه قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني 
للحضور امام هذه املحكمة يف يوم 2019/4/28 الساعة العارشة 
صباح�ا ويف ح�ال ع�دم حضورك س�وف تج�ري الدع�وى بحقك 

غيابيا
القايض

عايد رضيو جاسم
������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد : 1566/ش/2019

التاريخ 2019/4/9
اعالن

اىل املدعى عليها / فاطمة حسن مثكال
اقام املدعي هشام جباري سلمان الدعوى الرشعية املرقمة اعاله 
ل�دى هذه املحكمة يطالبك فيها ب� )تصدي�ق الطالق( وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م  بالتبليغ  املبل�غ احمد فاضل 
جربي والذي تم تأييده من قبل املجلس البلدي ملنطقة جرس كرمة 
ع�يل بتاريخ 2019/3/27 لذا ق�ررت املحكمة تبليغك بصحيفتني 
محليتني يوميتني رس�ميتني ويف حالة عدم حضورك فانه س�وف 
يت�م اج�راء املرافع�ة بحقك  غيابيا وف�ق القانون علم�ا ان موعد 
املرافعة يصادف 2019/4/23 الساعة التاسعة صباحا مع فائق 

التقدير
القايض

نوري قادرحنون املالكي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد / 911/ش/2019

التاريخ 2019/4/9
اعالن

اىل املدعى عليه سعد احمد محمود
تحية طيبة 

اقام املدعي س�جاد س�عد احم�د الدعوى الرشعي�ة املرقمة اعاله 
يطل�ب في�ه اثبات نس�به من�ك وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
الرشح القائم  بالتبليغ من مركز رشطة الفراهيدي  وتأييد املجلس 
البلدي ملنطقة حي العباس عليه قررت املحكمة تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحضور ام�ام ه�ذه املحكمة يف 
الساعة التاسعة صباح يوم 2019/4/29 ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا ستجري  املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق 

القانون
القايض

راغب محمد حسن املظفر
������������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبر

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 1125/305
املحلة او رقم واسم املقاطعة  العرب

الجنس ارض الدار مع ابنيتها
النوع ملك رصف

رقم الباب
رقم الطابق 
رقم الشقة 

املساحة 280 م2
املشتمالت 

املزروعات او املغروسات 
واردات البيع السنوية 

الشاغل / مالك العقار / حزام مرشي سعدون
مقدار البيع 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الزبر باملزايدة العلنية العقار 
املوصوف اع�اله  العائد للراهن حزام مرشي س�عدون لقاء طلب 
الدائ�ن املرتهن مرصف املنصور لالس�تثمار البال�غ 97,500,000 
دينارفع�ى الراغب يف االش�راك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
)30(  ي�وم اعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل لتاري�خ نرش ه�ذا االعالن 
مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل 
ع�ن 10% من القيم�ة املقدرة للبيع البالغ�ة 150,000,000 دينار 
)مائة وخمس�ون مليون دينار( وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 

)12( ظهرا من اليوم االخر
نجم عبد الله 

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الزبر
������������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبر

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 1010

املحلة او رقم واسم املقاطعة  العرب
الجنس ارض الدار مع ابنيتها

النوع ملك رصف
رقم الباب

رقم الطابق 
رقم الشقة 

املساحة 190 م2
املشتمالت :ارض مشيد عليها بناء متكون من محالت وشقة فوق 

مع دار مع مشتمالتها
املزروعات او املغروسات 

واردات البيع السنوية 
الشاغل / مالك العقار / ساهرة منخي عزيز

مق�دار البي�ع 192,500,000 )مائ�ة واثن�ان وتس�عون ملي�ون 
وخمسمائة الف دينار(

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الزبر باملزايدة العلنية العقار 
املوص�وف اع�اله  العائد للراهن س�اهرة منخي عزي�ز لقاء طلب 
الدائن املرتهن مرصف املنصور لالس�تثمار البالغ 130,000,000 
دينارفع�ى الراغب يف االش�راك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
)30(  ي�وم اعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل لتاري�خ نرش ه�ذا االعالن 
مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل 
ع�ن 10% من القيم�ة املقدرة للبيع البالغ�ة 192,500,000 دينار 
)مائة واثنان وتسعون مليون وخمسمائة الف دينار( وان املزايدة 

ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخر
نجم عبد الله 

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الزبر

الموقع شاغلبدل ايجار السنويةرقم الملك وموقعهت
شاغل11/3/41950 باب أغا1
شاغل11/12750 باب أغا2
شاغل11/61450 باب أغا3
شاغل7/81450 باب أغا4
شاغل11/101450 باب أغا5
شاغل11/121450 باب أغا6
شاغل10/62500 باب أغا7
شاغل10/632550 باب أغا8
شاغل10/651450 باب أغا9
شاغل11/592600 باب أغا10
شاغل10/672450 باب أغا11
شاغل11/672350 باب أغا12

املتويل 
صباح الدين امحد القيوجمي

العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية الثالثة
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السياسة األمريكية واحللم التورايت
          عالء هاشم

يف  الدين�ي  اليم�ن  حرك�ة  تع��رّ 
ع�ن  األمريكيَّ�ة،  املتح�دة  الوالي�ات 
ج�ذوٍر دينيَّة خالصيَّ�ة تتمثل بعودة 
نهاي�ة  العال�م يف  إىل حك�م  املس�يح 
الزمان، وهي حركة دينيَّة مس�يحيَّة 
تتبناه�ا جماع�ات م�ن املحافظ�ن 
ال�وتس�تانت، ظهرت ه�ذه الحركة 
يف أوروبا وأمريكا خالل القرن الثامن 
عرش، إال أنَّ العام 1976 ش�كل بداية 
نهوض ه�ذا اليمن كفاعٍل س�يايٍس 
رئيس، وعالم�ة فاصلة يف ازدياد قوة 

الحرك�ة وتأثريه�ا وإمكاناته�ا، وقد 
أطلق�ت الصحافة عىل الع�ام 1976 
تس�مية عام اإلنجيلين األصولين، إذ 
س�جل ذلك العام بداي�ة والدة العديد 
من التنظيمات واملؤسسات وال�امج 
املرتبط�ة  والش�عبيَّة  السياس�يَّة 
بش�كل أو بآخر بالكنائ�س اإلنجيليَّة 
واألصوليَّ�ة. وهناك عوامل أس�همت 
يف نهوض وب�روز هذه الحركة داخل 
الكنائ�س اإلنجيلي�ة واألصولية، لعلَّ 
أهمها االحت�الل اإلرسائييل للقدس يف 
1967، ووصول الرئيس جيمي كارتر 
إىل الحكم يف الواليات املتحدة األمريكيَّة 

يف الع�ام 1976، وإعالن�ه بأنَّ�ه ُول�د 
للمرة الثانية كمسيحي بسبب دعمه 

الكبري لهذه الحركة وإلرسائيل.
الق�رن  س�بعينيات  أواس�ط  ومن�ذ 
املايض، أخذ تأثري هذه الحركة يتزايد، 
يف ما يخص تحديد ش�كل السياس�ة 
الخارجيَّ�ة للوالي�ات املتح�دة املتبعة 
بشأن االحتالل اإلرسائييل لفلسطن. 
وكان دوره�ا آن�ذاك يتس�م بالضغط 
ع�ىل اإلدارة األمريكيَّ�ة به�دف امليض 
بتأس�يس وتمكن الدولة اليهودية يف 
فلس�طن. وتؤمن ه�ذه الحركة بأنَّ 
ثمة إرادة متمثلة بقيام إرسائيل، وأنَّ 

الله يس�اعد م�ن يس�اعدها ويعادي 
من يعاديها، وقيام إرسائيل بالنس�بة 
لهذه الحركة يؤكد توافر الرشط الذي 
ط�ال انتظاره من أجل العودة الثانية 
للمس�يح، وبالت�ايل ف�إنَّ الدف�اع عن 
إرسائيل، هو عمٌل ديني يرتبط بثوابت 
إيمانيَّة، وليس موقفاً سياس�ياً يتأثر 
باملتغريات، األمر ال�ذي يجعلها تعت� 
وجود إرسائيل تجليًّا إلهيًّا وتجس�يًدا 
لحكمة س�ماوية، وعىل هذا األساس 
ف�إنَّ ممارس�ات العن�ف الت�ي يقوم 
الفلس�طينين  تج�اه  اإلرسائيلي�ون 
لها مس�وٌغ مقبوٌل ما دامت مطابقة 

الت�ي يؤم�ن به�ا  الدينيَّ�ة  للثواب�ت 
ال�وتستانت األمريكيون. ووفقاً لهذه 
التجليات املفرطة يف تسويغ ممارسة 
العن�ف واالنتهاكات اإلنس�انيَّة، فإنَّ 
س�واء  واملواثي�ق،  القوان�ن  جمي�ع 
ب�ن ال�دول أو املنظم�ات الدوليَّة، ال 
تنطب�ق ع�ىل إرسائيل، ألنه�ا تختلُف 
ع�ن الكيان�ات السياس�يَّة األخرى يف 
العالم، من حيث إنَّ وجودها الذي هو 
تجس�يد إلرادة إلهية وتحقيق لنبوءة 
الكتاب املقدس. يشرُي عالم االجتماع 
األملان�ي هاين�رش فيلهل�م ش�يفر يف 
كتاب�ه “رصاع األصولي�ات، والحداثة 

األوروبيَّ�ة” إىل أنَّ “اليمن الس�يايس 
الجديد يف أمريكا أس�هم يف التس�ييس 
املس�تمر واالحرتايف للدي�ن يف أمريكا، 
وال يزال اتحاد املصالح بن املحافظن 
الجدد السياس�ين واألصولين سارياً 

حتى اليوم.  
فقد شهدت السنوات األخرية ما يمكن 
تس�ميته بتدي�ن الحياة السياس�يَّة 
األمريكيَّة، ومن ثم السياسة الخارجيَّة 
األمريكيَّة، إذ صارت عالقات الواليات 
املتح�دة بالعالم الخارجي ُتبنى وُتدار 
يف كث�ري منها وفق تص�ورات دينيَّة”، 
وه�ذا كفي�ل ب�أْن يجعلن�ا نفهم ما 

األمريك�ي  الخارجي�ة  وزي�ر  قال�ه 
ماي�ك بومبيو “إنَّ الله أرس�ل ترامب 
هدي�ة لحماي�ة إرسائيل م�ن إيران”. 
هك�ذا تبدو الحال عندم�ا يتحد الدين 
بالسياس�ة والاله�وت م�ع التاريخ، 
ال�وتس�تانتيَّة  ليخل�ق عالق�ة ب�ن 
واليهوديَّة من جه�ة، وبن األصوليَّة 
اليهوديَّة  والصهيونيَّة  ال�وتستانتيَّة 
ن عودة ش�عب  من جهة أخرى، لتؤمرّ
املختار إىل أرضه املوعودة يف فلسطن، 
وإقامة كيان�ه فيها، تمهي�داً للعودة 
الثاني�ة للمس�يح وتأسيس�ه مملكة 

األلف عام.

اجتياح لبنان.. جروح لـم تندمل
          جيمس زغبي

صحيف�ة  يف  الرئي�ي  العن�وان  كان 
»نيوي�ورك تايم�ز« يوم الراب�ع من أبريل 
الج�اري عادياً تماماً: »بع�د 37 عاماً من 
البح�ث.. إرسائي�ل تس�تعيد رف�اة جندي 
مقتول«، لكن الذكريات التي يوقظها ذلك 
العنوان مؤملة ومعقدة. فقد جاءت القصة 
الخ�ية العادية املنش�ورة ي�وم الخميس 
املايض ع�ىل النحو التايل: قب�ل أربعة أيام 
يف  بأصواته�م  اإلرسائيلي�ن  إدالء  ع�ىل 
االنتخاب�ات، أُعي�دت رف�اة الس�ريجانت 
»زخ�اري باومي�ل«، املفق�ود من�ذ ع�ام 
1982، أثن�اء الغ�زو اإلرسائييل للبنان، إىل 
أرسته لدفنه. وتشري التقارير إىل أن قوات 
روسية وأخرى سورية عثرت عىل الرفاة، 

ومن ثم أرسلته روسيا إىل إرسائيل. 
وقوبل الحدث بُرمته يف إرسائيل باعتباره 
هدي�ة ما قبل االنتخاب�ات لرئيس الوزراء 
بنيام�ن نتنياهو، الس�يما أن�ه يواجه يف 
الوقت الراه�ن اتهامات جنائية وش�يكة 
ترتاوح من الفساد إىل الرشوة. وربما تكون 
هذه قص�ة خ�ية عادية، لكن بالنس�بة 
ألي ش�خص مرتب�ط بلبن�ان وذكري�ات 
الحرب املدمرة يف صي�ف عام 1982، فإن 
تلك األحداث ال تمثل س�وى رسالة تذكري 
بج�روح عميق�ة لم تندم�ل أب�داً. وهذه 
األحداث توصف بأنها كانت »حرباً«، لكن 
يف الواقع من األفضل وصف ما حدث بأنه 
كان »اغتصاباً بربرياً إلحدى الدول«، ذلك 
أن اإلرسائيلي�ن بتفوق س�الحهم الجوي 
ومدفعيته�م اجتاح�وا بوحش�ية جنوب 
�روا الجانب الغربي  لبنان ثم قصفوا ودمرّ
الس�احر من العاصم�ة اللبنانية بريوت، 
روا بنيتها التحتية وحتى مش�افيها.  فدمرّ
وبعد ذل�ك، اجتاح جن�ود االحتالل املدينة 
واحتلوه�ا وس�لبوها ونهبوه�ا وأرهب�وا 
الس�كان املدنين واحتجزوهم بن أطالل 

بريوت. 
وع�ىل رغ�م م�ن أن بع�ض األمريكي�ن 
يتذك�رون املذاب�ح يف مخيم�ات الالجئن 
)الت�ي  وش�اتيال  بص��ا  الفلس�طينين 
ارتكبته�ا مليش�يا لبناني�ة متحالفة مع 

اإلرسائيلي�ن، بينما وق�ف جنود االحتالل 
يحرس�ون املخيمات من الخارج(، لكن يف 
الحقيق�ة كانت الح�رب بأرسها مذبحة. 
ويف غضون ثالثة أشهر فقط، سقط أكثر 
م�ن 18000 قتيل من املدني�ن اللبنانين 
والفلس�طينين، وأصيب أكثر من 30 ألفاً 
آخري�ن. وأتذك�ر تلك الف�رتة تماماً ألنني 
ساعدت حينئذ يف تأسيس وإدارة مرشوع 
»أنق�ذوا لبن�ان«، به�دف نق�ل األطف�ال 
الذي�ن أصيبوا  اللبنانين والفلس�طينين 
بإصاب�ات بالغ�ة لتلقي الع�الج الطبي يف 
الوالي�ات املتحدة، ألنه ل�م يكن متوافراً يف 

ر.  غرب بريوت املدمرّ
وكان عدد األطفال الذين نقلوا إىل الواليات 
املتح�دة 65 طف�اًل. وم�ن بينه�م فت�اة 
صغرية كانت تدعى »فايزة أمن«، عاشت 
مع أرستي ملدة س�تة أش�هر، بينما عكف 
األطب�اء ع�ىل إنق�اذ قدمها الت�ي أصيبت 

بشظايا قنبلة عنقودية. 
ولدي ص�ورة مع فاي�زة وفتاتن أخرين 
هم�ا فاطم�ة وآم�ال، وهذه الص�ورة ال 
ت�زال معلق�ة ع�ىل ج�دار مكتب�ي، فهي 
رس�الة تذك�ري دائمة ب�آالم تل�ك الحرب. 
ول�درّي أيض�اً بضع�ة عب�وات فارغة من 
القنابل العنقودي�ة اإلرسائيلية التي كنت 
قد عثرت عليها بالقرب من أحد املخيمات 
الفلس�طينية يف جنوب لبنان. وهي أيضاً 

رسائل تذكري بوحشية تلك الفرتة. 
وبعد أق�ل من عقد ونص�ف العقد الحقاً، 
انضمم�ت إىل نائب الرئي�س »آل جور« يف 
غداء بالكنيس�ت اإلرسائييل. وكنت واحداً 
م�ن الق�ادة املش�اركن يف م�رشوع كان 
نائب الرئيس قد أطلقه بعد فرتة اتفاقات 
أوس�لو للمس�اعدة عىل تعزي�ز االقتصاد 
الفلس�طيني. وأق�ررّ بأنني لم أكن أش�عر 
بارتياح يف ذلك الغداء ألنني كنت األمريكي 
الوحي�د م�ن أصل عرب�ي يف تل�ك القاعة 
املكتظ�ة بأعض�اء الكنيس�ت وآل ج�ور 
وبقية فريقه. وأصبح الوضع أكثر إزعاجاً 
عندما جلس أمامي جنرال إرسائيل سابق 
ومزعج، أضحى اآلن عضواً يف الكنيس�ت، 
وحيرّاني قائ�اًل: »أهالً.. أن�ت لبناني، لقد 
زرت ب�الدك، وأحبرّ جمالها«. ويف محاولة 

من�ي إىل عدم لفت االنتباه، قلت له فقط: 
»أعرف أنك كنت هناك، وأنك لم تكن زائراً، 
وأعرف ما فعلته عندم�ا كنت هناك، وقد 
كان مؤملاً جداً، ولس�ت مكرتثاً لس�ماعه 

منك«. 
وبعد مرور بعض الوقت، ربما ش�عر »آل 
جور« بعدم ارتياح�ي، فأنقذني وجعلني 
أجل�س إىل ج�وار »لي�ه راب�ن«، زوج�ة 
رئيس الوزراء اإلرسائييل الراحل »إس�حق 
رابن«. وأخ�ها بأنني كنت قد زرت لتوي 
عائلتي يف لبنان، وش�جعني عىل إخبارها 

بالقصة. 
وأذكر أيضاً يف تل�ك الليلة أنها كانت قبيل 
االنتخاب�ات اإلرسائيلي�ة يف ع�ام 1996، 
ول�م ترغب إدارة كلينتون يف فعل أي يشء 
ملصلحة نتنياهو، الذي كان يتحدى رئيس 
الوزراء اإلرسائييل آنذاك »ش�يمون برييز« 
)الذي خلف رابن بعد اغتياله(، وبدا أن آل 
جور عزم ع�ىل أال يتحدث أو حتى يعرتف 
بنتنياه�و. والحظ�ت »لي�ه راب�ن« ذلك، 
وأخ�تن�ي بينم�ا كان صوته�ا ممزوجاً 
�ل نتنياه�و  باألل�م والح�زن، أنه�ا ُتحمرّ
مس�ؤولية التحري�ض ال�ذي أدى إىل قتل 

زوجها. وقيل ما قيل!
تل�ك كان�ت بع�ض الذكري�ات التي الحت 
بخاطري عندم�ا قرأت مق�ال »نيويورك 
تايمز«. واملش�كلة هي أن تل�ك الذكريات 
ال يمك�ن أن تدف�ن مث�ل رف�اة الجن�دي 
اإلرسائييل. فأولئ�ك الذين أعجزتهم حرب 
لبنان س�يظلون عاجزين طوال حياتهم. 
أو  الجوي�ة  الق�وات  قتلته�م  وأرس م�ن 

امليلشيا ستبقى مفجوعة عىل قتالها. 
واآلن يقف نتنياهو عىل أعتاب الفوز بفرتة 
خامسة كرئيس للوزراء، وربما يساعده 
ع�ىل ذلك عودة رفاة جندي قتل يف اجتياح 
وح�ي يف صيف ع�ام 1982. وهناك من 
يقولون ربما أن�ه يتعن عيل أن أنىس ذلك 
امل�ايض امليلء بالح�زن واألىس وأن أميض 
قدماً. لكن النس�يان ليس خياراً، والعدالة 
وحده�ا ه�ي العالج ال�ذي من ش�أنه أن 
ُيعالج كل تلك الجروح القديمة. ويف ضوء 
كل ما يح�دث اآلن، تبدو العدالة أبعد مما 

كانت من قبل!

اقتصاد »حمافظ«

الرجل املناسب يف املكان املناسب

          كاترينا هويفل

يق�ول رئيس بنك االحتياطي الفيدرايل »جريوم باول« إن 
»نمو النش�اط االقتصادي قد تباط�أ«. ويتوقع صندوق 
النق�د ال�دويل الذي ع�ادة ما يك�ون متفائ�اًل أن يرتاجع 
النم�و االقتصادي األمريكي إىل 1.8% يف عام 2020 – عىل 
الرغم من العجز الس�نوي البالغ 1 تريليون دوالر وقيام 
االحتياطي الفي�درايل بتأجيل أي زيادة أخرى يف أس�عار 
الفائدة خالل بقية هذا العام.ومع ركود األجور، ارتفعت 
التكاليف األساسية. فال تزال الرعاية الصحية يف الواليات 
املتحدة باهظة التكلفة بش�كل ملح�وظ، وال يزال هناك 
املالي�ن من دون تأم�ن أو مؤمن عليهم بش�كل ضئيل. 
وذكرت مؤسسة جالوب أنه منذ أن توىل ترامب منصبه، 
زاد عدد األمريكين الذين ليس لديهم تأمن صحي بمقدار 
7 مالين شخص. وشهد العمال من اإلناث واألصغر سنا 

واألقل دخال تراجعاً أك� مما شهده الذكور واألك� سنا 
و/أو األكث�ر ثراء. كما انخفض متوس�ط العمر املتوقع 
للع�ام الثالث عىل التوايل.وال تزال دي�ون الطالب آخذة يف 
الزي�ادة، حيث إن 44 أمريكياً يدينون بنحو 1.5 تريليون 
دوالر قيم�ة ق�روض للطلب�ة. وليس من املس�تغرب أن 
ما يق�رب من ثلث ه�ؤالء الذي�ن ت�رتاوح أعمارهم بن 
18 – 34 يقيم�ون مع آبائهم بس�بب الضغ�وط املادية. 
وكم�ا ارتفعت نس�بة التعثر يف س�داد الديون بالنس�بة 
للمقرتض�ن من الش�باب، فهن�اك 7.7 مليون مقرتض 
إم�ا متعث�رون أو يؤجلون الس�داد، ما ي�ؤدي إىل ارتفاع 
الديون.وتزداد مش�كلة التقاعد سوءا: فقد ذكر 45% من 
األمريكين إنهم ليس لديهم أي مدخرات ملا بعد التقاعد. 
ونحن لم نس�تغل االنتعاش لتفادي التحديات الحقيقية 
واملتزاي�دة. فتهديد التغري املناخي يزداد بحلول املوس�م. 
وال ت�زال بنيتن�ا التحتي�ة متدهورة بش�كل خطري. وقد 

س�اعدت التخفيض�ات يف رضيبة ال�رشكات عىل تفاقم 
ع�دم املس�اواة دون أن ت�ؤدي إىل زي�ادة يف االس�تثمار.

ويري�د ترامب أن يحص�ل عىل الفضل يف وج�ود اقتصاد 
جيد. لكنه ظل محتفظاً يف األس�اس بالخطط التقليدية 
»الجمهوري�ة« املحافظة –خفض الرضائب عىل األثرياء 
أوال، خف�ض أش�كال الحماي�ة للعم�ال واملس�تهلكن، 
وإغ�داق األموال عىل البنتاجون، مع الس�عي إىل تقليص 
االس�تثمارات املحلية واالستمرار بش�كل غريب يف إنكار 
التغ�ري املناخي.أم�ا »الديمقراطي�ون« التقدمي�ون فقد 
بدأوا يدعون إىل إجراء إصالحات جريئة -الرعاية الطبية 
للجميع، واالتف�اق األخرض الجديد وزي�ادة الحد األدنى 
لألج�ور إىل 15 دوالراً وتمك�ن العمال...إلخ. وهذا ليس 
ألن »الديمقراطين« منخرطون يف االشرتاكية، كما يزعم 
»الجمهوريون«، بل ألن الرتتيب الحايل ال يناسب الطبقة 

العاملة –حتى وإن كان يبدو جيداً.

          اياد السماوي

قب�ل م�درّة وصلن�ي عت�ب م�ن صديق 
عزيز ق�ال فيه مل�اذا ال تلتقط عدس�ة 
يف  الس�لبية  الح�الت  إال  الس�ماوي 
الدول�ة  ومؤسس�ات  ال�وزارات  عم�ل 
األخ�رى ؟ ومل�اذا يغيب اإلنص�اف عن 
قلم الس�ماوي يف الح�االت التي توجب 
اإلنصاف وتزي�ل اإلجحاف بحق بعض 
املس�ؤولن والوزراء الذي�ن أدرّوا عملهم 
يف وزارات الدول�ة بكل إخالص وتفان , 
وكان جوابي يف حينها لهذا الصديق أنرّ 
واجب الصحفي أو الكاتب هو تس�ليط 
الضوء عىل الس�لبيات يف عمل الوزارات 
واملؤسسات الحكومية , وال منرّة للوزير 
أو املس�ؤول الذي يؤدي واجبه بالشكل 
الصحيح فه�ذا واجبه , والحقيقة التي 
يجب أن تق�ال أنرّ مرحلة ما بعد صدرّام 
قد ش�هدت عدد غري قليل م�ن الوزراء 
واملس�ؤولن الذين أدرّوا واجبهم بأمانة 
وإخالص وتفان وكان�وا مثاال للنزاهة 

والوطنية بالرغم من ترّفي الفس�اد يف 
جميع مؤسس�ات الدول�ة ووزاراتها .. 
يوم أمس نرش املكتب اإلعالمي للس�يد 
وزي�ر التعليم الع�ايل والبح�ث العلمي 
خ�� عاجل جاء فيه ) أنرّ الس�يد وزير 
ه الس�ادة رؤوساء  التعليم العايل قد وجرّ
الجامعات كاف�ة برضورة تطبيق قرار 
هيئ�ة الرأي يف ال�وزارة القايض بفصل 
كادر الدراس�ة املس�ائية عن الدراس�ة 
الصباحية وتعي�ن العاطلن من حملة 
الش�هادات العلي�ا , ومن أج�ل تخفيف 
الضغ�ط عن القط�اع الحكومي والذي 
من ش�أنه توفري أكثر من عرشين ألف 
درج�ة وظيفي�ة ألصحاب الش�هادات 
العلي�ا دون تكلفة الدول�ة مبالغ مالية 

عن طريق التعاقد املضمون معهم ( .
والحقيقة إنرّ مثل هذا الخ� ال يستحق 
اإلشادة به فحس�ب , بل يجب الوقوف 
أبع�اده ع�ىل  عن�ده مليرّ�ا وتوضي�ح 
مس�توى التعلي�م الجامع�ي يف العراق 
وعىل اآلث�ار االقتصادي�ة واالجتماعية 

املرتتب�ة ع�ىل مثل هذا الق�رار , فتوفري 
عرشون ألف درج�ة وظيفية ألصحاب 
الش�هادات العلي�ا ليس أمرا س�هال أو 
بس�يطا يف ظ�ل تصاعد أع�داد البطالة 
املرعب , خصوصا بالنس�بة للخريجن 
م�ن أصحاب الش�هادات العلي�ا , فمن 
املؤك�د أنرّ تعين مثل ه�ذا العدد الكبري 
من أصحاب الش�هادات العليا ستكون 
ل�ه تبع�ات اقتصادي�ة مب�ارشة ع�ىل 
س�وق العمل والتقليل من آثار التبعات 
االجتماعي�ة للبطالة , إضافة للتأثريات 
يف  التعلي�م  مس�توى  ع�ىل  املب�ارشة 
الجامع�ات واملعاه�د العراقي�ة , حيث 
س�يؤدي هذا الق�رار إىل رفع مس�توى 
التعليم بش�كل كبري يف وق�ت تدرّنى فيه 
مس�توى التعلي�م الجامع�ي يف العراق 
إىل الحضي�ض , يف وق�ت كان مزده�را 
يف العه�د امللك�ي والجمه�وري حت�ى 
الثمانين�ات م�ن القرن امل�ايض , حيث 
العراقية  الجامع�ات  كان�ت ش�هادات 

معرتف بها يف كل دول العالم .

إنرّ ق�رار الس�يد وزي�ر التعلي�م الع�ايل 
والبحث العلمي الس�يد قيص الس�هيل 
بفص�ل كادر الدراس�ة املس�ائية ع�ن 
الدراس�ة الصباحية يؤك�د أهمية مبدأ 
الرج�ل املناس�ب يف امل�كان املناس�ب , 
�ة موقفنا  ويؤك�درّ أيضا ص�واب وصحرّ
ح�ن وقفن�ا م�ع الس�يد الس�هيل يف 
ترش�يحه لوزارة التعليم الع�ايل , وكنرّا 
الع�ايل  التعلي�م  وزارة  أنرّ  يق�ن  ع�ىل 
ستش�هد تغي�ريا جذريا ونوعيا س�واء 
كان ذل�ك ع�ىل مس�توى اإلدارة أو عىل 
مس�توى النهوض واالرتقاء باملستوى 
العلمي للجامعات العراقية , أملنا كبري 
بباقي الوزارات العراقية أن تحذو حذو 
وزارة التعلي�م الع�ايل يف توف�ري ف�رص 
العم�ل للعاطل�ن عن العم�ل والقضاء 
عىل آف�ة البطال�ة التي أصبح�ت تهدد 
املجتمع باالنحالل والترّفس�خ وانتشار 
ه�ذه  بورك�ت  املنظم�ة..  الجريم�ة 
الجه�ود وإىل مزيد من التق�درّم لخدمة 

الشعب العراقي.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 17 / 3 / 2019 
اعالن مفقود 

اسم املفقود / عبد الستار جاسم محمد 
بتاري�خ 17 / 3 / 2019 قدم ) ابنك ( املدعو ) نس�يم 
عبد الس�تار جاس�م ( يطل�ب فيه نصب�ه قيما عليك 
لكونك خرجت بتاريخ 12 / 11 / 2006 ولم تعد لحد 
االن لذا تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية ويف حالة عدم 
حضورك خالل خمسة عرش يوم من اليوم الثاني من 
تاريخ النرش س�وف ينصب ) ابنك ( قيما عليك الدارة 

شؤونك .
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 150 / ب1 / 2019 

التاريخ : 9 / 4 / 2019 
اعالن 

تنفي�ذا للقرار الص�ادر من هذه املحكم�ة يف الدعوى 
اعاله والقايض بازالة شيوع السيارة املوصوفة ادناه 
بيعا والعائدة للس�يد ) ماجد غانم عثمان ( ورشكائه 
والكتس�اب القرار الدرج�ة القطعية تقرر االعالن عن 
بيع�ه يف الصح�ف املحلية ملدة عرشة اي�ام اعتبارا من 
اليوم الت�ايل للنرش فعىل من ل�ه الرغبة مراجعة هذه 
املحكمة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
10 % م�ن القيم�ة املقدرة له والبالغ�ة ) 000 ، 000 ، 
9 ( تس�عة مالي�ن دينار بصك مصدق لحس�اب هذه 
املحكمة ان لم يكن رشيكا وستجري االحالة القطعية 
بعهدة الراغب االخري بعد الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
م�ن يوم املزايدة وان الداللية ورس�وم التس�جيل عىل 

املشرتي .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
االوصاف : 

1 – ان الس�يارة املرقم�ة 21953 / خ دي�اىل هونداي 
افانت�ي الل�ون س�لفر مودي�ل 2007 الس�يارة تعمل 
ناق�ل الحركة اتوماتيك االطارات جيدة جام الس�يارة 
اليوجد فيه ارضار وجود بعض التصدعات يف الجاملغ 

الكشنات جيدة .
2 – القيم�ة التقديري�ة للس�يارة : ) 000 ، 000 ، 9 

تسعة مالين دينار (

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف هبهب 
محكمة االحوال الشخصية يف هبهب 

العدد : 136 / ش / 2019 
التاريخ : 8 / 4 / 2019 

م / اعالن 
اىل / املدعى عليه / صباح حميد محل – يس�كن 

ناحية السد العظيم 
اقام�ت املدعي�ة س�لوى حس�ن مغ�ري الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة 136 / ش / 2019 طالب�ة 
التفري�ق للهجر وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
اش�عار مختار ناحية السد العظيم املدعو قاسم 
محم�د عب�اس ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك 
بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن للحضور بموعد 
املرافعة املصادف 18 / 4 / 2019 ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف 
تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وفقا الحكام املادة 

21 من قانون املرافعات املدنية .
القايض 

عيل منشد خلف 
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 
العدد : 458 

التاريخ : 7 / 4 / 2019 
اعالن 

اصدرت املس�تدعية ) هدى شاكر ابراهيم ( طلبا 
اىل محكمة االحوال الش�خصية يف الدجيل تطلب 
فيه نصبها قيمة عىل ولدها املفقود ايهاب عادل 
محم�د وذل�ك كون�ه قد فق�د بتاري�خ 7 / 11 / 
2006 وانقطعت اخباره فعىل من لديه اعرتاض 
ع�ىل صدور الحجة تقديم اعرتاضه خالل ثالثون 

يوما من تاريخ االعالن .
القايض 

معد نجم عبيد

فقدان 
فقد الوص�ل الصادر من بلدي�ة النعمانية املرقم 
1010391 يف 21 / 12 / 2017 بمبل�غ 276000 
مائتان وستة وسبعون الف دينار باسم / حمزه 
مجيد جاسم – امانات ملك 139 – فعىل من يعثر 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية السد العظيم 

العدد : 162 / 2019 
التاريخ : 7 / 4 / 2019 

م / اعالن 
اىل املفقودة ) س�ناء عيل محمد ( تس�كن ناحية 
العظي�م / الرشقية بتاري�خ 7 / 4 / 2019 قدم 
شقيقكي ) محمد عيل محمد ( طلب حجة حجر 
وقيمومة يروم فيها حج�رك كونك مفقودة منذ 
تاري�خ 1 / 11 / 2014 لذا اقت�ى حضورك او 
من ين�وب عنك اىل هذه املحكمة خالل ثالثة ايام 
اذا كن�ت حية وبخالف ذلك س�وف تصدر الحجة 

لذا قرر تبليغك بواسطة الصحف املحلية .
القايض 

هيثم حسن طراد 
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 17 / 3 / 2019 
اعالن مفقود 

اسم املفقود / احمد عبد الستار جاسم 
بتاريخ 17 / 3 / 2019 قدم ) شقيقك ( املدعو ) 
نسيم عبد الستار جاسم ( يطلب فيه نصبه قيما 
عليك لكونك خرجت بتاريخ 27 / 3 / 2007 ولم 
تع�د لحد االن لذا تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية 
ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم 
من اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف ينصب ) 

شقيقك ( قيما عليك الدارة شؤونك .
القايض 

محمد عبد الرحمن طعمة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 1698 / ش5 / 2019 

التاريخ : 2 / 4 / 2019 
اىل / املدعى عليه / طه محمد مغري 

م / اعالن 
اقام�ت املدعي�ة زوجت�ك ) زينب ه�ادي مغري ( 
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة بالعدد اع�اله امام 
ه�ذه املحكمة ومضمونها تطل�ب فيها التفريق 
لل�رضر ولكون�ك مجهول مح�ل االقام�ة وعدم 
توفر املعلومات عنك حس�ب كتاب مركز رشطة 
ابو خميس واشعار مختار قرية الجيل العدواني 
تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ن محليت�ن 
بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة صب�اح يوم 15 
/ 4 / 2019 ويف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال 
ماينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا ووفق القانون االصول .
القايض 

احمد ابراهيم نصار 
��������������������������������������������

دمجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة املقدادية 
العدد : 37 / ب / 2019 
التاريخ : 8 / 4 / 2019 

اىل / املدعى عليه : امال خلف جواد 
اصدرت محكمة ب�داءة املقدادي�ة قرارها املرقم 
37 / ب / 2019 يف 3 / 3 / 2019 والق�ايض 
بتاديت�ك للمدعي ماجد حميد رحيم مبلغ وقدره 
مائة وخمس�ة واربعون مليون دينار وملجهولية 
محل اقامتك واش�عار مختار منطق�ة املقدادية 
حي اشور الثالثة وكتاب مركز رشطة من الدين 
املرق�م 1609 يف 11 / 3 / 2019 وال�ذي يؤي�د 
ارتحال�ك اىل جه�ة مجهولة وعليه ق�رر تبليغكم 
بالحك�م الغيابي بصحيفت�ن يوميتن محليتن 
بق�رار الحك�م اع�اله ويف حالة ع�دم االعرتاض 
واتب�اع ط�رق الطعن القانوني س�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية حسب القانون .
القايض 

خضري عباس التميمي

مجلس القضاء االعىل 
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة جنح بلد 

العدد : 150 / ج / 2019 
التاريخ : 7 / 4 / 2019 

اعالن 
اىل املتهم – احمد كريم احمد سلمان – مجهول 

محل االقامة .
للدع�وى املقامة من قبل املش�تكي رزاق جبار 
عوي�د املرقم�ة 150 / ج / 2019 والتي يطلب 
فيه�ا الحك�م علي�ك وف�ق امل�ادة 413 ق . ع 
وملجهولية محل اقامتكم قررت هذه املحكمة 
تبليغك�م بصحيفتن محليتن يوميتن لغرض 
حضورك�م بي�وم املحاكمة املص�ادف 6 / 5 / 
2019 ويف حال�ة ع�دم حضورك�م او حض�ور 
من ينوب عنكم قانونا س�وف تجري املحاكمة 

بحقكم غيابيا وفق االصول .
القايض 

محمد صالل حمزة 
��������������������������������������������

مديرية زراعة دياىل 
الشعبة القانونية 

العدد : 7766 
التاريخ : 9 / 4 / 2019 م 

م / انذار 
اىل الس�يدة ) انته�اء احم�د عب�ود ( ننذرك�م 
بمراجع�ة مديري�ة زراع�ة دياىل خ�الل مدة ) 
90 ( ي�وم لغرض تجدي�د العقد الزراعي املرقم 
4715 يف 30 / 3 / 1997 وبمساحة 195 دونم 
وامل��م وفق قان�ون 35 لس�نة 1983 والواقع 
ع�ىل القط�ع املرقم�ة ) 2 / 8 و 2 / 10 و 2 / 
12 و 2 / 13 و 2 / 14 و 2 / 15 ( مقاطع�ة 
16 ه�ورة الكلب ودف�ع مابذمتك�م من اجور 
واستغالل العقد الزراعي املرقم اعاله وبخالف 
ذلك تتخ�ذ االج�راءات القانوني�ة بحقكم وقد 

اعذر من انذر .
د . حسن خضري عباس 

مدير الزراعة يف محافظة دياىل / وكالة
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العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

ي�وم من أفض�ل األيام ..وتش�عر بالطاق�ة اإليجابّية تمأل 
أف�كارك و م�ن الصب�اح تك�ون متحّم�س ونش�يط جداً 
وبديهت�ك الذهني�ه بأوجها..ق�ادر أن تك�ون م�رن ب�كّل 

الظروف ومع كّل األطراف .

 أنت م�ن األفضل حظ�وظ وتكون من بداي�ة اليوم األكثر 
ارتياح وتش�عر بطمأنينة ولديك انفراج و أخبار مفرحة.. 
اجتماعي نش�يط ومتفائل و بإمكانك أن تعيش وتمارس 

النشاطات التي تحبها .

بهذا الي�وم لديك حظوظ مادية واضحة و بس�بب اقرتان 
القم�ر باملري�خ يف بيتك الفلكّي الذي يخت�ّص باملال حاول 
تأجي�ل عمليات ال�راء والبيع بالف�رتة الصباحية ..إنما 

بشكل عام يكون لديك مكاسب مادّيه

ي�وم يتطلّب منك املرون�ة واذا كنت خاللة ش�خص عميّل 
أضمن لك أن تكون الحظوظ جّيدة والوضع آمن ..الزاوية 
بني القم�ر وكوكبك املريخ تعطيك جاذبّي�ه عالية وطاقة 

كالمية أكرب ونشاط إلنجاز كّل األعمال

يحالفك الحّظ وتكون الحالة النفس�ّية أكثر استقرار مع 
وجود القمر عندك حيث تكون مفعم بالنش�اط والتفاؤل 
.. تغمرك الس�عادة وتميش األمور لصالحك ..تقيض أروع 

األجواء مع معارفك 

الوضع خالل يومك البأس به..ربما يصيبك بعض التشاؤم 
وتب�دو غريب األطوار ول�و حاولت أن تكاب�ر لكن مالمح 
الضي�اع وال�رود تبدو عليك والتش�عر براحة نفس�ية..

خالل النهار ولغاية الليل انتبه لصحتك .

م�ع أّن الحظ مع�ك هذه الف�رتة لكن خ�الل يومك عليك 
أن تنتب�ه من وج�ود القمر ببيت فلكي صع�ب األمر الذي 
ينعك�س ع�ى طبعك خاص�ة الناحية النفس�ية ..تش�عر 

بكآبة

ّيوم يحمل لك بعض التوّتر وفيه إلتزامات كثرية و مرهقة 
وكذلك مهام وأعمال روتينّي�ة وإنجازها يتطلّب منك بذل 
جهد فوق طاقتك.. وعالوة ع�ى ذلك يكون مزاجك متوتر 

ويميل للعصبّية ومادّياً لديك مصاريف أكثر.

تتالىش همومك بهذا اليوم وتش�عر أّن�ك محلّق بكّل حرّية 
واليشء يقّي�دك.. من الصباح تك�ون بأفضل حال و يعود 
لك التفاؤل والنش�اط واألهّم الحيوّية والحياة اإلجتماعّية 

واألمان العاطفي وتعيش األجواء اإليجابية 

ّّالفلك يدعمك بهذا اليوم و زاوية القمر واملشرتي التي تبدأ 
بتأثرياتها بعد الظهر تقّدم لك دعم بأمور تتكل عى الحظ 
مثل الربح و املكاس�ب وخاصة إن غامرت س�تنجح لذلك 

عليك توقيت أي خطوة مهّمة

ي�وم جّيد من نواحي معينة حيث تكون األجواء مناس�بة 
ألمور العمل و مادّياً تتحس�ن أوضاعك وتعرف كيف تدير 
الجانب املايلّ ..بداية اليوم بإمكانك أن تخطط ليشء مربح 

.

ي�وم جّيد بكّل األحوال وطاملا تش�عر باألمان فال يهّمك إن 
كان فيه بعض التعب واملس�ؤوليات ..حيث تش�غلك أمور 
عائلّي�ة تخ�ّص محيطك األرسي أو أح�د الوالدين أو تهتّم 

بوضع مرتبط بأحد أفراد من محيطك القريب.

احلوتالعذراء

أسباب تسهم يف انتشار قرشة الرأس
قرة الرأس حالة مزمنة تش�هد تقر جلد 
ال�رأس، وهي عرض لي�س معديا وال خطريا 
لكنه يس�بب اإلحراج وق�د يصعب عالجه يف 
بعض الحاالت، ويف الغالب يمكن الس�يطرة 
علي�ه. ع�رض موق�ع )ري�درز دايجس�ت( 
خمسة أس�باب غري ظاهرة ترتبط بانتشار 
ق�رة الرأس منه�ا الحساس�ية للفطريات 
وع�دم االعتم�اد ع�ى نظام غذائ�ي صحي. 

الحساس�ية لفطري�ات بفروة ال�رأس: عى 
عكس االعتقاد الس�ائد، فإن البرة الجافة 
ليس�ت من أس�باب اإلصابة بقرة الرأس. 
والس�بب الحقيقي هو وج�ود فطر خمريي 
شائع يتغذى عى دهونالبرة الدهنية وهو 
م�ا يرح س�بب أن اصحاب ف�روات الرأس 

الدهنية هم أكثر عرضة لإلصابة بالقرة.
 التوت�ر: أح�د أس�باب القرة ه�ي التوتر. 

وتق�ول »لوتيكا س�ينغ« أخصائي�ة أمراض 
الجلد املقيمة بالوالي�ات املتنحدة »إن التوتر 
قد يؤدي إىل تدهور أي حالة مرضية جلدية« 
فالتوتر يؤثر بالس�لب ع�ى الجهاز املناعي.  
ع�دم غس�ل الش�عر »بالش�امبو« بالدرجة 
الكافي�ة: يق�ول بع�ض الرافض�ني لتك�رار 
استخدام الش�امبو إن االستعمال املتكرر قد 

يحرم الشعر من الدهون الرضورية.

كثرة تناول البيض يسبب االرضار
توصلت دراس�ة حديث�ة إىل أن تن�اول أكثر من 
3 بيضات أس�بوعياً يزيد م�ن مخاطر اإلصابة 
بأم�راض القل�ب واألوعي�ة الدموية، م�ا يؤدي 

لإلصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.
وكان�ت مؤسس�ة القل�ب الربيطاني�ة نصحت 
يف الع�ام 2007 باالكتف�اء بث�الث بيض�ات يف 
 ”healthyeating“ األسبوع، فيما ش�دد موقع
عى أن اإلفراط بتناول البيض يتس�بب بأرضار 
صحية، بينما كشفت الدراس�ة املشار إليها أن 

اس�تهالك 300 جرام إضافية من الكولس�رتول 
يزي�د احتمال مخاطر اإلصاب�ة بامراض القلب 

بنسبة %3.2.
وم�ن املعروف أن البيض�ة الواحدة تحتوي عى 
186 مللغ�رام من الكولس�رتول، بينما توصلت 
ه�ذه الدراس�ة إىل أن اس�تهالك نص�ف بيضة 
يومياً يزيد من احتمال اإلصابة بأمراض القلب 
واألوعية الدموية بنسبة 1.1%، وارتفاع مخاطر 

الوفاة املبكرة بنسبة %1.9.

به�ذا  الباحث�ون  إلي�ه  توص�ل  م�ا  ملخ�ص 
الخصوص:

- يحتوي البيض عى نسبة عالية من السعرات 
الحراري�ة والده�ون والكولس�رتول، م�ا يزي�د 
من خط�ر اإلصاب�ة بأم�راض القل�ب وتصلب 

الرايني.
- اإلفراط يف تناول البيض يسهم يف زيادة الوزن 
وتراكم الدهون، وذلك الحتوائه عى نسبة عالية 

من السعرات الحرارية.

سودوكو

؟؟هل تعلم
قال أح�د العلم�اء : األفكار مث�ل الطائ�رات تماماً 
تحتاج إىل ممر طويل لكي تكتسب رسعتها قبل أن 
تنطلق إىل عنان الس�ماء، وكلما كانت الفكرة كبرية 

وثقيلة كلما زاد طول املمر الالزم إلنطالقها . 
ه�ل تعلم أن يحي بن خالد قال يوم�اً إلبنة : يا بني 
علي�ك أن تأخذ من كل نوع من أنواع العلم، ألن املرء 
ع�دو ما جه�ل، وأنا أك�رة أن تكون عدو ش�ئ من 

العلم. 
ه�ل تعل�م أنه من أق�وال أرس�طو : الجاه�ل يؤكذ 

والعالم يشك والعاقل يرتوي .
ه�ل تعل�م أّن الفيل يعرّب ع�ن حزنه بالب�كاء، فإّن 
رّدة فعله وأس�لوبه مش�ابهة لرّدة الفعل البرّية، 
أال وه�ي الّدم�وع، فم�ن الّظاه�ر أّن الفيل�ة تبكي 
حني تح�زن، أو حني تفقد أح�د صغارها، وللّتعبري 
ع�ن حزنها تصاح�ب تلك الّدموع ترصفات تش�به 
ترّصفات البر؛ حيث تحتفظ بعظام صغارها بعد 

موتها من شّدة حزنها عليها. 

المتاهات

علامء يتمكنون من »عكس مسار الزمن«
تجربة قد تعني تغرياً هائالً يف كل مفاهيمنا عن الفيزياء 
الكمي�ة وقوانني الك�ون، حيث تمكن فريق م�ن العلماء 
من إنتاج »آلة زمن« قادرة عى الترصف بش�كل معاكس 
لس�ري الزمن ومناقضة ألح�د الثواب�ت الفيزيائية.تمكن 
فري�ق م�ن العلماء م�ن تغيري مس�ار الزمن باس�تخدام 
الحوس�بة الكمية، وذلك يف دراس�ة غري مسبوقة قد تغري 
مفهومنا ع�ن الوقت والقوان�ني الفيزيائي�ة التي تحكم 
الكون.ويف تجربة فريدة من نوعها ستزيد من فهم طرق 
عمل الحوسبة الكمية، وباستخدام إلكرتونات ونظريات 
الفيزياء الكمية، تمكن العلماء من تحقيق حالة ش�بيهة 
بإع�ادة صف متبعثر من الك�رات إىل الوضع املرتب الذي 
كان عليه من قبل. وبحسب ما ذكرت صحيفة اإلندبندنت 
الربيطاني�ة، فإن كل م�ن كان يش�اهد الكمبيوتر وقتها 
س�يبدو له وكأنه يش�اهد الزم�ن وهو يع�ود إىل الوراء.

ق�ام به�ذه الدراس�ة التاريخية فريق م�ن باحثي معهد 
موسكو للفيزياء والتقنية، بمشاركة زمالء من سويرسا 

والوالي�ات املتح�دة. ويتوق�ع الفري�ق أن تتحس�ن هذه 
التقني�ة مس�تقبالً لتصب�ح أكثر دق�ة واعتم�اداً. وقال 
الدكتور غوردي ليس�وفيك، الذي ي�رأس مخترب الفيزياء 
واملعلوم�ات الكمي�ة يف معهد موس�كو: »تمكنا من خلق 

حال�ة تتطور باتجاه معاكس للس�هم الثريموديناميكي 
للوقت«.وتتك�ون »آل�ة الزم�ن« ه�ذه، كم�ا وصفته�ا 
دوري�ة »س�اينتيفيك ريبورتس« العلمية، م�ن كمبيوتر 
كمي تقليدي يتألف من وحدات من اإللكرتونات تس�مى 
»كوبيتس«، وهي وحدات معلوماتية تتألف إما من صفر 

أو واحد أو »مزيج خارق« من الحالتني.
ويف التجربة، تم إطالق »برنامج تطور« تس�بب يف تحول 
ه�ذه الكوبيت�س إىل نم�ط معق�د ومتغري م�ن األصفار 
واآلح�اد. خالل ه�ذه العملي�ة ُفقد النظ�ام مثلما تفرق 
كرة البلياردو البيضاء الكرات األخرى عندما تصيبها. ثم 
قام برنام�ج آخر بتعديل حال�ة الكمبيوتر الكمي بحيث 
أصب�ح هذا التطور للكوبيتس يتجه يف االتجاه املعاكس، 
أي م�ن الف�وىض إىل النظام.املث�ري يف ه�ذه التجربة أنها 
تناق�ض قانون الثريموديناميكا الثاني، والذي يعترب أحد 
أهم ثواب�ت الفيزياء الكمية ويص�ف التطور من النظام 

إىل الفوىض.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 100 جرام جبنة موزريال

x 3 عدد بطاطس
x 2 عدد بيضة )مخفوقة(

x 1 عدد بصلة
x 1 رشة ملح

x 1 عدد بيضة
x 1 معلقة كبرية بقدونس طازج

x 1 كوب بقسماط مطحون
x 1 رشة فلفل اسود مطحون

الخطوات:
تسلق البطاطس حتى تنضج وتقر.

تفرم البصلة فرماً ناعماً، تخلط مع البطاطا املهروسة، البقدونس 
وبيضة واحدة مع رش�ة مل�ح وبهار ثم تقرص عى ش�كل أصابع 

وتحىش بقطعة جبنة.
تغم�س األصابع يف البي�ض املخفوق ث�م يف البقس�ماط، توضع يف 

الثالجة ملدة 3 ساعات.
تق�ى أصابع البطاطا يف زيت س�اخن حتى ُتصب�ح ذهبية اللون ثم 

تقدم.

بطاطس باملوتزاريال
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العراق يتلقى دعوة للمشاركة 
ببطولة بانجولور الدولية

              المستقبل العراقي/ متابعة

تلقى االتح�اد العراقي لكرة الق�دم، دعوة من نظريه 
الهندي؛ للمشاركة يف بطولة بانجولور الدولية.

وق�ال باس�ل كوركي�س املدي�ر اإلداري للمنتخب، إن 
الع�راق تلق�ى دع�وة م�ن الهن�د للمش�اركة ببطولة 
بانجول�ور، مش�رًيا إىل أنه س�يتم دراس�ة الدعوة مع 
الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الس�لوفيني كاتانينش 

لحسم األمر.
وأض�اف »البطول�ة س�تقام يف يوليو/تم�وز املقب�ل، 
واملنتخ�ب العراق�ي، ملت�زم وف�ق املنه�اج بمباراتني 
تجريبيتني أمام تونس وليبيا يف يونيو/حزيران املقبل، 
وهن�اك وقت كاٍف للمش�اركة يف البطول�ة، حال وافق 

املدرب واالتحاد.
يذك�ر أن املنتخب العراقي، توج مؤخ�رًا بلقب بطولة 

الصداقة الدولية التي أقيمت يف البرصة.

كونتي يضع رشطًا لتدريب إنرت ميالن

نفط الوسط يفتقد خدمات سدير وزكرياء أمام النجف

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يرغ�ب ن�ادي إن�ر مي�ان، يف التعاقد م�ع أنطونيو 
كونتي، املدير الفني السابق ليوفنتوس، ليحل محل 

لوتشيانو سباليتي، مدرب النرياتزوري الحايل.
وذكرت صحيفة »الجازيتا ديللو سبورت«، يف عددها 
الصادر اليوم الثاثاء، أن ستيفن تشانج، رئيس إنر 
ميان، طالب بيبي ماروت�ا، املدير التنفيذي للنادي، 

بإحضار كونتي لتويل قيادة الفريق.

وأضاف�ت أن املدرب البالغ م�ن العمر 49 عاًما، غري 
مقتنع بشكل قوي بالعودة إىل الدوري اإليطايل، لذلك 
س�يقبل ما ال يقل عن الرقم الذي اقرحه تش�يليس 

عليه بعد فوزه بالدوري اإلنجليزي يف عام 2017.
ونوهت إىل أن كونت�ي، يطلب راتًبا قدره 10 مايني 
ي�ورو بع�د خص�م الرضائ�ب، لك�ي يصب�ح مدرًبا 

لإلنر. 
ويحت�ل إنر ميان، املركز الثالث يف الدوري اإليطايل، 

برصيد 57 نقطة.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يفتق�د نف�ط الوس�ط، العدي�د م�ن العبيه 
أم�ام  املرتقب�ة،  مواجهت�ه  يف  األساس�يني، 
النجف يف الجولة ال�22 من الدوري العراقي.

وقال رايض شنيش�ل، مدرب نفط الوسط يف 
ترصيحات: »الفريق سيفتقد خدمات صالح 

سدير، الذي سافر لبريوت يف إجازة، واملغربي 
زكرياء إس�ماعيل؛ بس�بب تراكم البطاقات، 
أمام النجف يوم الخميس«.وأضاف »الفريق 
جاه�ز للمب�اراة، وبوضع بدن�ي جيد؛ حيث 
نواص�ل تحضرياتنا بش�كل مس�تمر لجميع 
مباريات الدوري«.ولفت إىل أن »املباراة مهمة 
كحال بقية املباريات؛ ألن محصلتها النهائية 

3 نق�اط، وهنا تتضح أهمي�ة املباراة التي 
أن  إىل  نتيجتها«.وأش�ار  لكس�ب  نس�عى 

غياب صالح س�دير، وزكرياء إسماعيل، لن 
يؤثرا عىل الفريق رغم خربتهما؛ ألننا نراهن 
عىل جاهزي�ة قائمة الفري�ق برمتها وعلينا 
إيجاد البدائل، منوًها إىل أنَّ هدفنا من املباراة 

تحقيق النقاط الثاث.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اكد االم�ني املايل لاتح�اد العراقي املركزي 
لك�رة اليد خلي�ل ابراهيم ان اتح�اد اللعبة 
بص�دد التعاق�د م�ع م�درب املان�ي واخر 
سلوفيني لألرشاف عىل املنتخبات الوطنية 
للعب�ة خ�ال املرحل�ة 
املقبلة. وقال ابراهيم 
تلق�ت  بي�ان  يف 
»املس�تقبل العراقي 

» نس�خة من�ه، إن »اتحاد اللعب�ة يواصل 
مفاوضات�ه مع مدرب املاني يمتلك س�رية 
ذاتية اكث�ر جيدة حيث س�بق له االرشاف 
عىل منتخب املانيا ونادي�ي بايرن ميونيخ 
االملان�ي وبرش�لونة االس�باني، فضا عن 
وجود مفاوضات اخ�رى مع مدرب يحمل 
الجنس�ية الس�لوفينية ويملك ه�و االخرة 
سرية تدريبية اكثر من ناجحة حيث سبق 
له ان ارشف عىل تدريب منتخبي سلوفينيا 

والنرويج يف الفرة السابقة«.

أملاين وسلوفيني يرشفان عىل 
تدريب املنتخبات الوطنية لكرة اليد

مبايب يغازل زيدان
            المستقبل العراقي/ وكاالت

غازل مهاجم نادي باريس سان جريمان، كيليان 
مبابي، مواطنه زين الدي�ن زيدان، مدرب ريال 

مدريد عىل كل ما قدمه خال مسريته.
وق�ال املهاج�م الفرنيس الش�اب يف ترصيحات 
ملجلة »فرانس فوتبول« الش�هرية: »الش�خص 

الوحيد الذي أعجبت به مع بيليه هو زيدان«.
ويرتبط »مبابي« بإمكانية االنتقال إىل صفوف 
ريال مدريد يف املريكاتو الصيفي املقبل، ويبدو 
وأن�ه يحاول م�ن خال ترصيحات�ه توجيه 
رس�الة غ�ري مب�ارشة ل�«زي�دان« بش�أن 

مستقبله املحتمل.
ولكن بحسب التقارير يف الفرة املاضية، 
هن�اك صعوبة كبرية يف انتقال مهاجم 
باريس سان جريمان إىل »سانتياجو 
العم�اق  إدارة  لرف�ض  برنابي�و« 
التفري�ط بخدم�ات  الفرن�يس يف 
الاعب بعد نهاية املوسم الحايل.

»فران�س  مجل�ة  وتتوق�ع 
فوتب�ول« أن »ينضم مبابي إىل 
صفوف ريال مدريد ولكن بعد 
نهاية املوسم املقبل يف حزيران 

.2020

      المستقبل العراقي / وكاالت

أعلن االتحاد اإلسباني لكرة القدم، عن تعديل عىل 
نظام بطولة كأس ملك إس�بانيا وتغيري يف موعد 

إقامة بطولة السوبر املحيل. 
ووافق مجل�س إدارة االتحاد برئاس�ة »لويس 
روبياليس« ع�ىل إقامة جميع مراحل البطولة 
م�ن مب�اراة واح�دة بداًل م�ن مبارات�ني حتى 
مرحلة نص�ف النهائي، عىل أن تق�ام املباراة 

عىل ملعب الفريق املنافس يف الدرجة األقل من مسابقات 
االتح�اد اإلس�باني.ويطبق النظام القديم م�ن مباراتني 
ذهاًب�ا وعودة بداي�ة من املرب�ع الذهبي، ع�ىل أن تلعب 
املب�اراة النهائية عىل ملعب محايد تحدد يف كل موس�م، 
وفًقا مل�ا ذكره املوقع الرس�مي لاتحاد.اجتماع مجلس 
اإلدارة ل�م يتوقف عند هذا الق�رار، بل قام بتعديل موعد 
إقامة بطولة الس�وبر املح�يل بنظامها الجدي�د، كدورة 
مكونة من 4 أندية من شهر أغسطس من كل عام لشهر 

يناير وتلعب خارج إسبانيا.

رسميًا.. االحتاد اإلسباين يعدل نظام 
بطولة كأس امللك

            المستقبل العراقي / متابعة
 

اإليط�اىل  يوفنت�وس  ن�ادى  اعل�ن 
جاهزية نجمه الربتغاىل كريستيانو 
رونال�دو ملباراة اياكس امس�ردام 

ىف  الي�وم  له�ا  املح�دد  الهولن�دي 
رب�ع نهائ�ى دورى األبط�ال وذلك 
بع�د مش�اركته بامل�ران الختام�ى 
للبيانكونريي الذى اقيم اليوم قبل 

السفر اىل هولندا.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

حك�م القض�اء األملاني عىل ديمبيل العب برش�لونة بغرامة قدره�ا عرشة آالف يورو 
س�يتم دفعه�ا ملال�ك املنزل ال�ذي كان يس�تأجره الاعب أثن�اء فرة لعبه لربوس�يا 
دورتموند .فقد ترك ديمبيل املنزل يف حالة سيئة بسبب الفوىض التي كان يعيش بها 

مما جعل مالك املنزل يشكوه للقضاء الذي حكم بتغريم الاعب عرشة آالف يورو .

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أف�ادت ال� ABC برغب�ة ماريانو يف االس�تمرار رفقة ريال 
مدري�د يف الف�رة املقبلة حيث ي�ود الحصول ع�ىل فرصته 

يف تش�كيلة زي�دان .ه�ذا وكان الري�ال قد أع�اد ماريانو بعد 
رحي�ل رونالدو لكن�ه أصيب مما جعل أس�همه تراجع ، وهو 

مايرش�حه للرحيل من جديد حال ق�رر زيدان ذلك ألن بقائه مع 
عدم رغبة الفرنيس س�يعني قلة مشاركاته مع البانكو ، وهو ماال 

يتمناه الاعب .

            المستقبل العراقي/ وكاالت

بعد تأكيد رحيل العب خط الوس�ط الفرنيس رابيو عن 
باريس س�ان جريم�ان ، بدأ م�درب الفري�ق البارييس 
يفك�ر يف جل�ب العب ليك�ون بدياً له ، املوس�م املقبل.

ووفقاً لصحيفة ” بيلد ” األملانية باريس سان جريمان 
الفرنيس، يس�تهدف التعاقد مع العب وس�ط بوروسيا 

دورتمون�د، جوليان فيج�ل، خال ف�رة اإلنتقاالت 
الصيفية، بطل�ب من مدرب الفريق توماس توخيل.

ويتمتع صاحب ال� 23 عام بإمكانيات كبرية يف مركز 
خط الوسط ، فضاً عن معرفه توخيل له عندما كان 

يدب�ه يف بوروس�يا ، لذا يتهاتف الفري�ق البارييس لكي 
يتمكن من الحصول عىل خدمات الاعب الذي س�ينهى 

عقده مع الجراد األصفر بحلول عام 2021.

سان جريمان جيد بديل رابيو يف الدوري األملاين

يوفنتوس يعلن جاهزية رونالدو

القضاء األملاين حيكم عىل ديمبيل بالغرامة .!

ماريانو حيسم موقفه من البقاء 
مع الريال .!

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثاثاء، 
أن أياك�س يرغ�ب يف الحص�ول ع�ىل خدمات 

العب برشلونة يف نهاية املوسم الحايل.
ديبورتيف�و«  »مون�دو  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
اإلس�بانية، ف�إن أياك�س طل�ب ضم الش�اب 

كارليس ألينيا من برشلونة عىل سبيل اإلعارة 
يف املوسم املقبل.

وأش�ارت إىل أن مس�ؤويل أياك�س تحدثوا مع 
إيريك أبيدال، الس�كرتري الفني لربشلونة، كما 
تفاوض�وا م�ع وكي�ل الاعب إلنه�اء صفقة 
اإلعارة.وج�اء تحرك أياك�س يف إطار اتفاقية 
التعاون التي أبرمها مع برش�لونة، ويس�عى 

م�ن خالها إىل ضم أكثر م�ن عنرص بالفريق 
الكتالوني عىل سبيل اإلعارة.وكان ألينيا رصح 
مؤخرًا بأنه يحلم باالس�تمرار مع برش�لونة، 
ولكن�ه أك�د أن ال أح�د يعرف ما س�يحدث يف 
مستقبله الكروي، مما فتح الباب أمام رحيله 

بالصيف املقبل.

أياكس يطلب ضم موهبة برشلونة
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
أك�د برنام�ج تش�رينغيتو اإلس�باني اق�راب 
رحيل العب الوس�ط األملاني تون�ي كروس عن 
نادي ريال مدريد، يف ف�رة االنتقاالت الصيفية 

املقبلة.
أداء ك�روس تراج�ع بش�كل كبري م�ن الناحية 
الفنية والبدنية يف املوس�م الحايل مما دفع ريال 
مدري�د للتفكري يف التخلص من الاعب، وما زاد 

م�ن إرصار الن�ادي اإلس�باني عىل ه�ذا القرار 
اق�راب وصول الفرنيس بول بوغبا من صفوف 
مانشس�ر يونايت�د اإلنكلي�زي. ويع�د كروس 
مطلبا للعديد م�ن األندية األوروبية الكربى من 
بينه�ا مانشس�ر يونايت�د الذي يفك�ر يف عقد 
صفقة تبادلي�ة يدفع من خاله�ا ريال مدريد 
مبلغ�ا ماليا بجانب التنازل عن خدمات كروس 

لضم بوغبا.
باي�رن ميوني�خ الن�ادي الس�ابق لاع�ب م�ن 

بني أب�رز املهتم�ني بالحصول ع�ىل خدماته يف 
الصيف املقبل كما يستهدف توتنهام االنكليزي 
وتش�يليس ويوفنتوس الحصول ع�ىل خدمات 
الاع�ب املطل�وب كذلك بق�وة من قب�ل املدرب 

األملاني يورغن كلوب يف ليفربول.
كروس من جانبه أخرب النادي اإلس�باني أنه ال 
يمان�ع فك�رة الرحيل الس�يما وأن وصول بول 
بوغبا س�وف يحوله لجليس دك�ة بدالء املدرب 

الفرنيس زين الدين زيدان.

ستة أندية تتنافس عىل ضم األملاين كروس

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أب�دى نج�م هج�وم ن�ادي برش�لونة، األوروجوائي لويس س�واريز، 
اس�تعداده لتجديد عقده م�ع القلعة الكتالونية، والذي س�ينتهي يف 

صيف عام 2021.
ويقدم س�واريز )32 عاما( موس�ما مميزا مع البلوجرانا، 
س�جل خال�ه 23 هدفا وصنع 10 أخ�رى، ويربز منها 
هدفه مؤخرا يف مرمى فياريال والذي قاد برش�لونة 
لتعادل قاتل )4-4( وكذلك هدفه الرائع يف مرمى 

أتلتيكو مدريد ليقود برشلونة للفوز.
وكشفت صحيفة )موندو ديبورتيفو( اليوم أن سواريز بعث برسالة 
إىل إدارة نادي برش�لونة مؤخرا أبدى فيها انتظ�اره للتحرك من أجل 

تمديد العقد.
ورغ�م تقدمه يف العمر وفش�له يف هز الش�باك بدوري أبط�ال أوروبا 
خ�ارج األرض من�ذ س�بتمرب/أيلول 2015، إال أن س�واريز يعد رأس 

حربة من الطراز الرفيع.
وس�جل »لويزيت�و« من�ذ انضمامه لصفوف برش�لونة قبل خمس�ة 

مواسم 175 هدفا وصنع 86 هدفا يف 240 مباراة.

سواريز يلقي الكرة يف ملعب إدارة برشلونة

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

تعرض ليونيل سكالوني املدير الفني ملنتخب 
األرجنت�ني، لح�ادث س�ري مفاج�ئ خ�ال 
تواجده بش�وارع إس�بانيا الي�وم الثاثاء 
وتحدي�دا مدين�ة ماي�وركا، بحس�ب م�ا 

أوردته صحيفة سبورت.
ف�إن  اإلس�بانية  للصحيف�ة  ووفق�ا 
االرجنت�ني تع�رض إلصاب�ة قوية خال 
حادث س�ري، حيث كان يس�تقل دراجته 

واصط�دم بإحدى الس�يارات التي اس�قطته 
أرض�ا، ليتلقي الع�اج. وأش�ارت الصحيفة 
إىل أن إصابة س�كالوني عبارة عن كدمات يف 
ذراعي�ه ووجه�ه، وقد تم اس�عافه من أقرب 
س�يارة إس�عاف متواجدة بالقرب من مكان 
الحادث، نافية أن تكون اإلصابة خطرية كما 

ادعت بعض املصادر.
ويعيش املدرب األرجنتيني يف مدينة مايوركا 
من�ذ أن كان العًب�ا يف صف�وف فري�ق ري�ال 

مايوركا بموسم 2009/2008.

مدرب املنتخب األرجنتيني يتعرض حلادث
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

اإلرهاب االلكرتوين
القاضي عبد الستار بيرقدار

التق�دم  باس�تغالل  االلكرتون�ي  اإلره�اب  يتمي�ز 
االتص�االت  تكنولوجي�ا  في�ه  بم�ا  التكنولوج�ي 
واملعلومات والشبكة العنكبوتية من قبل الجماعات 
واملنتظم�ات اإلرهابي�ة بدوافع سياس�ية من اجل 
التخطيط ألفعاله�م اإلرهابية وإعدادها وتنظيمها 
م�ع ما يرتتب ع�ى ذلك م�ن أرضار بالغة يف جميع 
املجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتي 
قد تصل إىل حد تقويض سلطة الدولة وتهديد أمنها 
القوم�ي, فاإلرهاب يس�تهدف بالعموم ثالث فئات 
األوىل ه�م األنصار او األتباع الحاليون أو املحتملون 
والثاني�ة الرأي الع�ام الدويل أما الفئ�ة الثالثة فهي 

جماهري العدو.
فاملعلوماتي�ة ت�ؤدي دورا مهما يف جمي�ع الجرائم 
االلكرتونية فهي تس�تخدم بوصفها أداة ووس�يلة 
يس�اء اس�تخدامها كالرتويج لألفكار اإلرهابية أو 
توجيه رسائل الوعيد والت���������هديد ومن اجل 
التعبئ�ة والتجنيد والتخطيط والتنس�يق والتمويل 
وجم�ع املعلوم�ات واخ�رتاق الحس�ابات لرسقتها 
أو االعت�داء عليها ام�ا للقيام بتغيريه�ا او حذفها 
نهائيا, لذا فلمواجهة استخدام املنظمات اإلرهابية 
لوس�ائل التكن������ولوجيا الحديثة, االعتماد عى 
خرباء التكنولوجيا ملالحقة األعمال اإلرهابية والحد 
منه�ا من خالل توفري الربام�ج واألن��������ظمة 
الالزمة لحماية الفضاء االلكرتوني والكشف املبكر 
ع�ن الهجمات اإلرهابية, كذل�ك ت����������قوية 
قدرات األم�ن املعلوماتي بكل مكونات�ه بما يف ذلك 
رج�ال القضاء واألجهزة األمنية املختلفة مع توفري 
األدوات وتنظي�م الن�دوات وتش�جيع األبحاث التي 
تتناول هذه الجريمة كما لتوع����������ية أفراد 
املجتمع من خالل ش�تى وس�ائل اإلع�الم بخطورة 
جرائ�م اإلره�اب االلكرتون�ي, م�ع قي�ام العلم�اء 
واملؤسس�ات  الدي�ن  ورج�ال  واملخ������تص�ن 
التعليمي�ة واالجتماعي�ة والثقافي�ة بدورها يف هذا 

املجال.

معركة ازلية بني العمة والكنة
الحقوقي ماجد الحسناوي

بعد الزواج تبدأ املش�كلة بالظهور ويرتفع صوت النفري 
معلن�ا ب�دأ معرك�ة قديم�ة ق�دم املجتمع�ات البرشية 
طرفاه�ا العم�ة والكنة وكل منهما باالع�داد للمواجهة 
لتحقي�ق النرص والف�وز بالغنيم�ة هو االب�ن او الزوج 
وتس�تمر الحرب قائمة انها قضي�ة ازلية قديمة ورياح 
الزم�ن لم تنجح يف تبديدها وهناك من تجربهم الظروف 
الصعبة عى العيش مع االرسة يف بيت واحد مما يس�بب 
االحتكاك بن الخصمن االزلين فتنشب املعارك وال تهدأ 
وه�ذ املش�كلة تمس الرج�ل وتؤثر عى س�لوكه وكذلك 
ع�ى االطفال بش�كل خ�اص والف�رد يح�اول ان يكون 
نص�ف زوج ونصف ابن او امل�رأة ان تكون نصف زوجة 
ونص�ف بنت ولنعرف ماذا تريد االم من ابنها وماذا تريد 
الزوجة فاالم تطلب من ابنها ان يبقى ملتصقا كما كان 
قب�ل ال�زواج او تصنع الغض�ب اذا لم يحق�ق ذلك وهذا 
يربك مس�رية الحياة الزوجية ويس�ري بها نحو الهاوية 
فمحاول�ة التوفي�ق بن الطرف�ن واعط�اء كل ذي حق 
حق�ه ينتج عن وفاق ووئام فاالم امضت عمرا يف رعاية 
االب�ن وهي تبحث عن س�عادته وقد تش�عر بالحزن اذا 
تجاهلها او انكر حقوقها واملشكل���ة ان الفتاة ترشب 
ملعرفة الخاطئة عن طريق ما تس�معه من والدتها واالم 
قد تش�عر بامل�رارة ألن قضي�ت عمرها يف تربي�ة ولدها 
ورعايت�ه لكن اليوم امتلكته زوجت�ه وكأنه يعلن انتهاء 
رس�التي يف الحي�اة وان خربة الزوجن له�ا دور فعال يف 
تحديد املس�ار والس�ري يف الحياة الزوجي�ة اىل بر االمان 
ونض�ع كال من الزوجن يف بؤرة املس�ؤولية وان التكيف 
والق�درة عى التحمل لهم�ا االثر يف الحد م�ن الخالفات 
والحقيقة ان سلوك الفرد خاضع لعوامل املجتم�����ع 
الرتبوية التي اثرت فينا واحيانا ما ورثناه عن ابائنا وقد 
انقس�م العلماء  يف تفسري الس�لوك االنساني اىل قسمن 
فبعضه�م نس�بة اىل الوراثة وبينما االخ�ر ان البيئة هي 
املؤثر يف س�لوك االنس�ان وان الغرية والتس�لط تشكالن 
ج�زءا من س�لوك االنس�ان ولهم�ا الدور يف اخ�راج هذا 
ال�رصاع اىل حيز الوج�ود ولكن النهاي�ة العقل هو الذي 
يوجه االنس�ان الوجهة الس�ليمة للتعامل مع الظروف 

الجديدة املحيطة به .

عـوامـل تـؤثـر سـلـبـًا فـي صـحـة الـكـبـد
يع�د الكبد أحد أه�م األعض�اء الحيوية يف 
جس�م اإلنس�ان، إذ يؤدي وظائ�ف ال غنى 
عنها، أهمها تخليص الجسم من السموم.

وهناك عوامل مختلفة قد تؤثر س�لبا عى 
عمل الكبد، أهمها:

1- الكحول: يعلم الجميع أن الكحول عدو 
الكبد، ألنها تس�بب له أرضارا كبرية بغض 
النظر عن الكمية التي يتناولها الش�خص. 
وعندما تصل املواد الس�امة إىل الدم، يعمل 
الكب�د بب�طء وبمش�اركة آلي�ات إضافية 
لرتش�يح وتحيي�د اإلثان�ول، وهذا يس�بب 

اضطراب عمل الكبد.
2- الغذاء غري الصحي: تؤثر التغذية يف كل 
يشء يف الجس�م عملي�ا، بم�ا فيها وظائف 
الكب�د، لذلك يج�ب اختيار امل�واد الغذائية 

بدق�ة. فمثال، لكي ال تؤثر املواد الغذائية يف 
عمل الكبد، يجب أال تكون دهنية أو مالحة 
ج�دا، ألن الغذاء الدهني يس�بب اضطراب 
عملي�ة التب�ادل الغذائ�ي وم�رض الكب�د 
الدهن�ي غ�ري الكح�ويل، ويضط�رب أيضا 

تدف�ق الصفراء، م�ا ي�ؤدي إىل ركودها 
ومن ث�م تطوره�ا إىل الته�اب القنوات 

الصفراوية أو تكون الحىص. 
والزئب�ق  الديوكس�ن  مركب�ات   -3
والرصاص: تش�كل هذه املواد خطورة 
كبرية ع�ى الكبد. والديوكس�ينات هي 
مواد تحتوي عى الكلور. كما تؤثر سلبا 
يف الكبد مركبات الزئبق والرصاص التي 
تدخل الجس�م ع�ادة مع امل�اء والغذاء، 
أو م�ع اله�واء املش�بع بغ�ازات عوادم 

السيارات. 
4- األدوي�ة والعقاقري: تؤثر بعض األدوية 
س�لبا يف الكب�د، ومنه�ا مس�كنات األل�م 
ومخفض�ات الح�رارة عى س�بيل املثال ال 

الحرص.

استخدام الفياغرا لعالج حالة محل خطرية!
يزعم علم�اء أنه يمكن اس�تخدام الفياغرا 
كع�الج »غ�ري مرج�ح« للحوام�ل اللوات�ي 
يعان�ن من حال�ة خطرية تس�مى »ما قبل 

تسمم الحمل«.
ويمكن اس�تخدام أقراص تحفيز االنتصاب 
لتخفي�ض ضغط الدم، لدى النس�اء الالتي 

يعانن من حالة تؤثر عليهن وعى األجنة.

وتس�بب حال�ة »م�ا قب�ل تس�مم الحمل« 
صداع�ا وأمل�ا ش�ديدا ل�دى األم، كم�ا تزيد 
من خط�ر إصاب�ة الطفل بس�كتة دماغية 
وارتف�اع ضغ�ط ال�دم وأمراض ال�كى، يف 

حياته الالحقة.
واكتش�ف باحث�و جامع�ة »ميسيس�يبي« 
الفياغ�را  يف  النش�ط  العن�رص  تن�اول  أن 

»sildenafil citrate«، يمكن أن يحمي قلب 
الجنن قبل والدته.

ويف الدراس�ة الت�ي أجري�ت ع�ى الف�ران، 
وج�دوا أنه عند تقديم الفياغ�را للقوارض، 
ارتفع ضغط الدم لديه�ا بمعدل أقل عندما 
تعرضت لإلجه�اد الناتج ع�ن محاكاة »ما 

قبل تسمم الحمل«.

»حديقة حيوانات« من املومياوات يف مرص! كالب »تشم« الرسطان يف الدم بدقة %97!
أعلن مسؤولون مرصيون عن اكتشاف مقربة قديمة مثرية لالهتمام، 

ملا تحويه من فران وقطط وحيوانات أخرى محنطة.
وعثر عى هذه املومياوات يف مقربة ديابات القديمة القريبة من مدينة 
أخمي�م. وتعود هذه املقربة إىل العرص البطلمي الذي امتد من س�قوط 
إمرباطوري�ة ألكس�ندر املقدون�ي يف الق�رن الرابع قبل املي�الد، ولغاية 

الفتح الروماني يف القرن األول امليالدي.
ويعتق�د الخرباء بأن هذه املقربة تعود إىل أرسة مس�ؤول كبري اس�مه 
»توت�و«. وأول من عث�ر عى هذه املق�ربة هم »مهربو اآلث�ار«. ولكن 
يف أكتوبر 2018، تمكنت الجهات الرس�مية بع�د تتبعها للمهربن من 
اكتش�افها والس�يطرة عليها. وحملت جدران حج�رات املقربة لوحات 

جدارية عن املواكب الجنائزية والعمل يف املزارع والحقول يف الريف.
كما عثر يف املقربة عى مومياء امرأة وأخرى لطفل. وبحس�ب »بي بي 
يس«، فق�د كان عمر امل�رأة عند وفاتها 35-50 س�نة والطفل 14-12 
سنة، وبجانبهما 50 مومياء لحيوانات محنطة مثل القطط والصقور 

والفران.

وجدت دراس�ة جديدة أن الكالب املعروفة بأنها أفضل صديق لإلنسان، 
قد تصبح »بفضل حاسة الشم القوية« أفضل صديق للطبيب.

وتمّكن العلماء من تعليم 3 كالب »بيغل« كيفية رصد رسطان الرئة، يف 
عينات دم مأخوذة من املرىض.

وحددت الكالب »بشكل صحيح« العينة التابعة ملريض برسطان الرئة، 
بدقة بلغت 96.7%، وفقا لنتائج االختبار.

وهذه ليس�ت امل�رة األوىل التي يجد فيها العلم�اء أن الكالب قادرة عى 
»استنش�اق« الرسطان. ولكن الدراس�ة الجديدة، الت�ي أجرتها رشكة 

األدوية »BioScent Dx«، تضيف ثقال إىل تلك األدلة.
وتتميز الكالب بامتالكها ملس�تقبالت رائحة أكثر دقة من تلك املوجودة 

لدى البرش ب� 10 آالف مرة.
وقال�ت املعدة الرئيس�ة، هيذر جونكويرا: »عى الرغ�م من عدم وجود 
عالج للرسطان حاليا، إال أن االكتش�اف املبكر يوفر أفضل أمل للبقاء. 
ويمكن لالختبار الحس�اس للغاية الكشف عن الرسطان وإنقاذ اآلالف 

من األرواح، مع تغيري طريقة عالج املرض«.

الع�دوى  أن  م�ن  الخ�رباء  ح�ذر 
الفطري�ة القاتل�ة واملحصنة ضد 
األدوي�ة، تجت�اح جمي�ع أنح�اء 

العالم.
املكتش�فة  للجرثوم�ة  ويمك�ن 
 Candida« حديثا، والتي تس�مى
جل�د  ع�ى  تبق�ى  أن   ،»auris
األش�خاص واألدوات مث�ل األثاث 
واملع�دات يف املستش�فيات، لفرتة 
طويلة.وه�ذا يعني أن�ه يمكن أن 
تنت�رش بش�كل غ�ري مب�ارش بن 
املرىض وترك املصابن، خاصة من 
يملكون جهاز مناعة ضعيف، بما 

يف ذلك الرضع واملسنن، أكثر عرضة للخطر.
ويقول الخرباء إن األم�ر األكثر إثارة للقلق هو 
أن »Candida auris« يمك�ن أن تكون مقاومة 
للفئ�ات الرئيس�ة الثالثة من األدوي�ة املضادة 
للفطري�ات، ما يرتك لألطباء خي�ارات عالجية 

قليلة.
وعى مدى الس�نوات الخم�س املاضية، أصابت 
هذه الع�دوى املراك�ز الطبية يف جمي�ع أنحاء 
العالم، بما يف ذلك وحدة األطفال حديثي الوالدة 
إىل  الع�دوى  يف فنزوي�ال وإس�بانيا. ووصل�ت 

اململك�ة املتحدة يف ع�ام 2015، حيث اضطرت 
وح�دة العناي�ة املرك�زة يف مستش�فى روي�ال 
برومبت�ون يف لندن إىل اإلغالق ملدة 11 يوما بعد 

تفيش املرض.
ويف الوالي�ات املتحدة، تم اإلبالغ عن 587 حالة، 
معظمه�ا يف نيويورك ونيوجرييس وإلينوي، ما 
دف�ع مراكز الس�يطرة عى األم�راض والوقاية 
منها )CDC( إىل إضاف�ة »Candida auris« إىل 

قائمة »التهديدات العاجلة«.
ووجدت دراس�ة نرشت العام امل�ايض يف مجلة 
األم�راض املعدية الناش�ئة أن 45% من املرىض 

ماتوا خالل 90 يوما من تشخيص 
وتقريب�ا،  بالع�دوى.  إصابته�م 
جمي�ع العينات م�ن 51 مريضا، 
للفلوكون�ازول،  كان�ت مقاوم�ة 
وهو دواء مضاد للفطريات شائع 

االستخدام.
وتثري العدوى الفطرية قلق خرباء 
الرعاي�ة الصحي�ة ألن�ه ال يمكن 
العالجات  باس�تخدام  احتواؤه�ا 

الدوائية املوجودة.
وعادة ما يم�وت املصابون بهذه 
األم�راض املقاوم�ة لألدوي�ة بعد 
ف�رتة وجي�زة م�ن اإلصاب�ة بها، 

بسبب طبيعتها غري القابلة للعالج.
 ويمك�ن إيق�اف معظ�م اإلصاب�ات الفطري�ة 
والبكتريية باستخدام األدوية. ولكن الفطريات 
والبكترييا املقاوم�ة للعقاقري، تتطور جيناتها 
برسع�ة كبرية بحيث يثب�ت أن العالج املقصود 
باستهدافها غري فعال ويسمح بانتشار املرض 

الخطري.
وم�ا يزي�د الطن بل�ة، أن الحامل�ن  لألمراض 
املقاوم�ة للعقاقري ال يظه�رون أي أعراض، ما 

يجعلها تنترش دون علم.

عدوى فطرية قاتلة جتتاح العالـم!

كربالء / المستقبل العراقي

بمناسبة حلول شهر شعبان املعّظم الذي يحمل 
ب�ن أّيامه ذكرى أرشف ال�والدات يف الكون، أال 
وه�ي والدات األقمار املحّمدية، فقد اس�تعّدت 
العتبُة العّباس�ية املقّدس�ة أّيما استعداٍد لنرش 
مظاهر الفرح والرسور اس�تقباالً لهذا الشهر 
الفضي�ل، حيث قام قس�ُم الصيانة الهندس�ّية 
التابع للعتبة العّباسية املقّدسة متمّثال بشعبة 
الكهرب�اء بتعلي�ق عدٍد م�ن املصابي�ح امللّونة 
داخل وخارج صحن أبي الفضل العّباس)عليه 
السالم(، وذلك ابتهاجاً بحلول هذه املناسبات.

املصابيُح انت�رشت عى م�دار الصحن الطاهر 
وبأل�واٍن بهيج�ة متنوّعة ُتلق�ي يف نفس الزائر 
الفرح وال�رسور، لتمأل س�ماء املدينة القديمة 
ألقاً وجماالً، كما قام قس�ُم الصيانة الهندسّية 
بأعم�ال إنارٍة أخرى وهي كذل�ك تتعلّق بحلول 
ش�هر األفراح شعبان املعّظم، من خالل تركيب 
ع�دٍد م�ن املصابيح داخ�ل صحن أب�ي الفضل 
العّباس)علي�ه الس�الم( فض�اًل ع�ن حائ�ره، 

لُيصب�ح املرقُد الرشيف شمس�ًا مش�ّعًة بأبهى 
وأجمل األل�وان تعبرياً عن فرح�ة املؤمنن من 
أتباع مدرس�ة أه�ل البيت)صل�وات الله عليهم 
أجمعن( يف جميع أنحاء املعمورة بذكرى هذه 

الوالدات العطرة امليمونة.
تج�در اإلش�ارة اىل أّن األنوار واملصابيح س�واًء 

الت�ي ُتحيط باملرقد الطاه�ر للموىل أبي الفضل 
العّباس)عليه السالم( أو التي تصدر من داخله، 
تتغرّي تبعاً للمناس�بة حزينًة كانت أو س�عيدة، 
وتتكّفل ش�عبُة الكهرب�اء يف العتبة العّباس�ية 
املقّدس�ة بأعمال اإلن�ارة الخاّصة بهذه األنوار 

الصادرة من املصابيح املعلّقة.

العتبة العباسية املقدسة وما جاورها تتألأل وتتزين
 بمئات املصابيح امللونة


