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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

إّياك ومصادقة األحمق فإّنه يريد 

أن ينفعك فيضّرك

ص2قيادي داعيش لدى »قسد«: البغدادي يف املناطق السورية التي تسيطر عليها تركيا

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

احلشـد الشعبـي يوضـح تفـاصيـل اهلجـوم »اإلرهـابـي« عىل جـرف النصـر 

الصدر يوجه رسالة اىل شباب واطفال العراق وحيذرهم من املوت رصيعي »البوبجي«

اجتامع »البناء«: تناغم بني الربملان ورئاسة الوزراء حلل األزمات
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د رئيس ال�وزراء عادل عب�د املهدي، أمس 
االربع�اء، وجود »اخطاء وثغ�رات وهفوات« 
يف الدس�تور وبعض القوانني املوروثة تحتاج 
اىل »تصفي�ة«، فيم�ا اش�ار اىل عزم�ه زيارة 
الس�عودية االس�بوع املقب�ل، مش�ددا ع�ى 

رضورة عودة العراق اىل مكانته الطبيعية.
وقال عب�د املهدي، يف كلمة له خالل حضوره 
»التج�ارب  إن  البن�اء،  لتحال�ف  اجتماع�اً 
الس�ابقة  الترشيعي�ة  لل�دورات  الس�ابقة 
وكذلك كتابة الدس�تور كلها انضجت تجربة 
للقائم�ني عليها من قوى سياس�ية وافراد«، 

مشريا اىل أن »هناك اخطاء وثغرات وهفوات 
يف الدس�تور، وربم�ا ق�د تك�ون يف القوان�ني 
وه�ذه مس�الة حقيقي�ة تحت�اج اىل تصفية 
القوان�ني من موروثات كث�رية مازالت عالقة 
به وهنا ينبغي ان تتعاون السلطتان من اجل 
ه�ذه املهمة«. وأضاف »حاولنا مع الس�لطة 
الترشيعية تنظيم مدونة تقوم عى الدس�تور 
لتنظي�م العالق�ة ك�ي نق�وم بتنظي�م كافة 
القضاي�ا الترشيعي�ة والتنفيذي�ة والرقابية 
واحرتام مبدأ الفصل بني السلطات كي تعمل 
كل س�لطة وف�ق مجالها وقد قدمن�ا منهاج 
وبرنامج وزاري التزمت ال�وزارات بتوقيتات 
اسميناها رسية ومتوسطة وطويلة واعطينا 

كل واحد منها فرتة من الزمن، واصدرنا فيها 
كش�فنا بما تم انجازه وس�نصدر يف الس�تة 
اشهر ما تعهدنا به من التزامات وهذا عهدنا 
م�ع مجلس النواب الذي صوت عى الحكومة 
الكت�ل  امله�دي  عب�د  ودع�ا  وبرنامجه�ا«. 
السياس�ية إىل »إنج�از البقية م�ن الحكومة 
بارسع وق�ت من خالل الح�وارات القائمة«. 
وأش�ار إىل أن�ه »فيما يخ�ص رؤيتنا مع دول 
الج�وار فلدين�ا خالف�ات ومصال�ح وجربنا 
س�ابقاً ان نقف عند الخالف�ات لكن منطقنا 
الي�وم ليس نس�يان الخالفات لك�ن ان نفعل 

املشرتكات بشكل أساس .
التفاصيل ص2

وزير النقل يساهم  بمبادرة انسانية 
الستضافة صناع االمل العرب لزيارة 

العاصمة بغداد

وزير الكهرباء يكشف عن مرشوع 
للربط الكهربائي بني العراق ودول 

الرشق االوسط وصوالً إىل اوربا

نجدة بغداد ختصص 
سيارات »كرين« لنقل عجالت 

املواطنني جمانـًا

عبد املهدي يريد »تصفية« اهلفوات يف الدستور.. واحللبوسي: سنجتمع طيلة رمضان ملناقشة »املواضيع اخلدمية«
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جنايات الكرخ تصدر حكام باإلعدام عىل إرهايب اشرتك يف مفارز »داعش«الرشيد يبارش بمنح قروض للمتقاعدين لرشاء السيارات ويعلن إلغاء رشط الكفيل
الداخلية تعلن اعتقال »اخطر« عنارص »االغتياالت« رشقي بغداد

الـصـلـيـبـي
 ينهي موسم عيل حصني 

مع اجلـويـة
ص8 ص3 ص8

بعد بتوفليقة.. تظاهرات حاشدة باجلزائر تطالب برحيل »الرئيس املؤقت«
      بغداد / المستقبل العراقي

خرجت، أم�س األربعاء، تظاهرات حاش�دة يف 
ساحة الربيد املركزي وسط العاصمة الجزائرية 
للمطالبة برحيل الرئيس املؤقت عبد القادر بن 

صالح ورئيس الوزراء نوري الدين بدوي.
األم�ن  ق�وات  إن  جزائري�ة  مص�ادر  وقال�ت 
استخدمت خراطيم املياه لتفريق املتظاهرين، 
يف ح�ني نفذت بعض النقاب�ات إرضابا عاما يف 

عدة قطاعات لرفض رموز نظام بوتفليقة.
وذكرت تقاري�ر صحيفة أن طالب�ا ومواطنني 

خرج�وا  يف مس�رية حاش�دة  بوالية تلمس�ان 
غرب�ي الب�الد رفض�ا لتعيني بن صالح رئيس�ا 

مؤقتا.
حاش�دة  مس�رية  »باتن�ة«  مدين�ة  وش�هدت 
احتجاجية للمطالبة بالتغيري ورفض بن صالح 
رئيس�ا للب�الد، ورف�ع املتظاه�رون ش�عارات 
»سنس�ري سنس�ري.. حت�ى يح�دث التغي�ري« 

و«جيش شعب خاوة خاوة«. 
أيض�ا يف مس�رية جاب�ت  املحتج�ون  وخ�رج 
مختلف الشوارع الرئيسية بوالية البويرة حيث 
تضاع�ف عددهم بع�د أن التحق به�م مختلف 

أطياف املجتم�ع حتى التالميذ، وفقا لوس�ائل 
إعالم محلية.

وكان ب�ن صالح هو من أق�رب حلفاء الرئيس 
املس�تقيل عب�د العزي�ز بوتفليقة، ق�د وعد يف 
خط�اب لألمة بتنظيم انتخابات يف أجل أقصاه 
90 يوما بحس�ب ما يقتضيه الدس�تور، ووعد 
بأن تكون هذه االنتخابات ش�فافة وتؤس�س 

لعهد جديد عى حد تعبريه.
وتم تعيني بن صالح رئيس�ا مؤقتا بعد أن ثبت 
املجلس الدس�توري شغور منصب الرئاسة إثر 

استقالة بوتفليقة.

خالل حضوره عرض مرسحي »مون درامي«.. 
العيداين يؤكد ان البرصة مدينة السالم 

حمافظ بغداد يعلن تشكيل خلية أزمة خدمية 
ملتابعة املشاريع املتلكئة واجلديدة 33

        بغداد / المستقبل العراقي

عد نائب رئيس هيئة الحش�د الشعبي أبو 
مهدي املهن�دس، األربع�اء، إدراج أمريكا 
للح�رس الث�وري اإليران�ي ع�ى قائمتها 
ل�«املنظم�ات اإلرهابية«، »ق�راراً أحمق« 
يه�دف إىل مزيد م�ن التوت�ر والرصاعات 
اإلقليمي�ة، معترباً أن هذا القرار س�يعود 
ع�ى أم�ريكا ب�«ال�رر البال�غ«. وقال 
املهن�دس يف بي�ان تلقت الس�ومرية نيوز 
األمريكي�ة  »اإلدارة  إن  من�ه،  نس�خة 
تواص�ل  وبإم�الءات صهيوني�ة حاق�دة 

سلس�لة قراراته�ا الحمقاء الت�ي تهدف 
اىل زعزع�ة أمن املنطق�ة وجرها اىل مزيد 
من ب�ؤر التوتر والرصاع�ات االقليمية«، 
موضح�اً أن »آخر تلك القرارات هو ادراج 

الحرس الثوري عى الئحة االرهاب«.
مث�ري  »ألم�ر  أن�ه  املهن�دس،  وأض�اف 
للس�خرية ان تقوم امري�كا وهي الراعي 
العال�م، بإعط�اء  الرس�مي لإلره�اب يف 
نفسها الحق يف تصنيف حركات املقاومة 
الش�عوب  وج�دان  م�ن  انبثق�ت  الت�ي 
املقهورة، عى انها قوى داعمة لالرهاب«.

وأشار إىل أن »أمريكا تناست أنها هي من 

دعمت ومولت وراهنت عى كل الحركات 
املتطرفة واإلرهابي�ة يف العالم، ابتداًء من 
القاعدة وانتهاًء بداعش الذي سلطته عى 
تراب ومقدرات العراق، والتي كان للحرس 
الثوري الدور الفاعل واألساس يف الوقوف 
صفا واحدا اىل جانب الش�عب العراقي يف 
حربه املقدسة ضد داعش، وتقديم الدعم 
واملس�اندة للقوات االمني�ة العراقية بكل 
عناوينه�ا حت�ى تحقق الن�رص وتحررت 
األرض م�ن دنس ه�ذه الق�وى الرشيرة 

ومن يقف وراءها«.
التفاصيل ص2

املهندس يعلق عىل قرار واشنطن بشأن احلرس الثوري: 
سيعود عىل أمريكا بالرضر البالغ

صـبـاح الـبـزونـي :
 القوانني لـم تنصف العاملني 

يف املجالس البلدية
ص3
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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الرشيد يبارش بمنح قروض للمتقاعدين لرشاء السيارات ويعلن إلغاء رشط الكفيل
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعل�ن مرصف الرش�يد، أمس االربعاء، عن منح ق�روض للمتقاعدين 
لرشاء الس�يارات، مبينة ان التعليمات تشرتط عدم تجاوز عمره عن 

65 سنة.
وقال املكتب االعالم�ي للمرصف، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان�ه بارش بمن�ح قروض ل�رشاء س�يارات للمتقاعدين 

حاميل بطاقة )نخيل( بدون كفيل«.
واض�اف املرصف ان »من رشوط الق�رض ان يكون املتقاعد )اصيال( 
وال تمنح للمستفيد وان ال يتجاوز عمره عن 65 سنة عند املنح علما 
ان مدة القرض 5 سنوات بفائدة ٨% تحسب بطريقة القسط الثابت«. 
يذكر ان مرصف الرش�يد بارش ومنذ عام 2016 بمنح قروض وسلف 

للموظفني واملواطنني وفق اليات وضوابط معينة.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د رئي�س ال�وزراء ع�ادل عب�د املهدي، 
أم�س االربعاء، وج�ود »اخط�اء وثغرات 
وهف�وات« يف الدس�تور وبع�ض القوانني 
املوروثة تحتاج اىل »تصفية«، فيما اش�ار 
اىل عزمه زيارة السعودية االسبوع املقبل، 
مش�ددا ع�ى رضورة ع�ودة الع�راق اىل 

مكانته الطبيعية.
وق�ال عب�د امله�دي، يف كلم�ة ل�ه خ�الل 
حض�وره اجتماع�اً لتحال�ف البن�اء، إن 
»التجارب الس�ابقة لل�دورات الترشيعية 
الس�ابقة وكذل�ك كتاب�ة الدس�تور كلها 
انضجت تجرب�ة للقائمني عليها من قوى 
سياس�ية واف�راد«، مش�را اىل أن »هناك 
اخط�اء وثغ�رات وهف�وات يف الدس�تور، 
وربما قد تكون يف القوانني وهذه مس�الة 
القوان�ني  تصفي�ة  اىل  تحت�اج  حقيقي�ة 
م�ن موروث�ات كث�رة مازال�ت عالقة به 
وهن�ا ينبغي ان تتع�اون الس�لطتان من 
اج�ل ه�ذه املهم�ة«. وأض�اف »حاولن�ا 
م�ع الس�لطة الترشيعي�ة تنظي�م مدونة 
تق�وم عى الدس�تور لتنظي�م العالقة كي 
نقوم بتنظي�م كافة القضاي�ا الترشيعية 
والتنفيذية والرقابية واحرتام مبدأ الفصل 
بني الس�لطات كي تعمل كل س�لطة وفق 

مجالها وقد قدمنا منهاج وبرنامج وزاري 
التزم�ت ال�وزارات بتوقيت�ات اس�ميناها 
رسي�ة ومتوس�طة وطويل�ة واعطينا كل 
واحد منها فرتة من الزمن، واصدرنا فيها 
كشفنا بما تم انجازه وسنصدر يف الستة 
اش�هر ما تعهدن�ا به من التزام�ات وهذا 
عهدنا مع مجلس النواب الذي صوت عى 
الحكومة وبرنامجه�ا«. ودعا عبد املهدي 
الكت�ل السياس�ية إىل »إنج�از البقية من 
الحكومة بارسع وقت من خالل الحوارات 
القائم�ة«. وأش�ار إىل أن�ه »فيم�ا يخص 
رؤيتن�ا مع دول الج�وار فلدين�ا خالفات 
ومصال�ح وجربن�ا س�ابقاً ان نق�ف عند 
الخالفات لكن منطقنا اليوم ليس نسيان 
الخالفات لكن ان نفعل املشرتكات بشكل 
أس�اس ونس�تطيع تفعيلها بشكل واسع 
ونولد الثقة وحس�ن النوايا بما يوفر بيئة 

جيدة كي نتقدم ملا نختلف عليه لحلها«.
االمن�ي واالقتص�ادي  »املل�ف  أن  وتاب�ع 
والتجاري هي مح�اور مهمة ونحتاج اىل 
اعادة الع�راق اىل ثقله االقليم�ي والعاملي 
وان يأخ�ذ العراق مكانه الحقيقي كمركز 

للحكمة ودار للمعارف وغر ذلك«.
ولف�ت عب�د امله�دي إىل »قيام�ه بزي�ارة 
االس�بوع املقب�ل اىل الس�عودية«، مبين�اً 
»أننا نسعى لعودة العراق اىل مكانته لحل 

سلسلة من القضايا ومنها ملف النازحني 
واالعمار والعالقات مع املحافظات واقليم 
كردس�تان واص�الح العم�ل االداري كثراً 
من االكاذيب التي يتم تداولها عرب االعالم 
واملواقع وهنالك فوىض نحتاج اىل ايقافها 
من خ�الل الترشيعات الالزم�ة كي تكون 

هنال�ك ش�فافية واردة لك�ن دون انتهاك 
حرمات الناس«.

وب�نينّ أن »دول العالم تجيز التظاهر وحق 
الرأي لكن االعتداء عى املال العام وايقاف 
املصال�ح العامة والخاص�ة واالعتداء عى 
الناس دون براه�ني، يجب الوقوف عليها 

فهذه فوىض وليست حريات والبلد يدفع 
الكثر بس�ببها وعلين�ا جميعا ان نتعاون 

كي نقف ضد الفساد والفاسدين«.
وق�ال عب�د امله�دي إن »لدين�ا ٨0 محطة 
تولي�د كهرب�اء بالع�راق«، مش�را اىل أن 
»هناك صيانة بالبعض منها س�تنتهي يف 

االول من ايار املقبل«. 
واشار عبد املهدي اىل »انتاج 1٨ الف ميكا 
واط عرب ماهو موجود، لكن يجب اضافة 
طاقات اخرى«، كاش�فا عن »اتخاذ قرار 
بجع�ل املؤسس�ات الحكومية باس�تنثاء 
الصحة والرصف الصحي واالسالة تعتمد 

عى مولداتها الخاصة«.
وأوض�ح أن »كل مؤسس�ة لديها مولدات 
واط  مي�كا   1500 لن�ا  س�يوفر  وه�ذا 
للتخفي�ف من االحم�ال وتقلي�ل الضغط 
عى الش�بكة«. وتابع قائال »لدينا قرارات 
اخرى بش�ان املول�دات االهلي�ة«، مؤكدا 
أن »االج�واء مطمئن�ة للكهرب�اء خ�الف 
ما يش�اع م�ن البع�ض، ولدينا ف�رق من 
خ�ارج الوزارة تراقب وال نعتمد فقط عى 
تقارير الوزارات كما ان دور الربملان مهم 
للمراقب�ة«. ب�دوره، أك�د رئي�س مجلس 
الن�واب محمد الحلب�ويس أن الربملان لديه 
مالحظ�ات ع�ى تفعي�ل املوازن�ة، وق�ال 
اجتماع�اً  حض�وره  خ�الل  الحلب�ويس 
لتحالف البناء إن »هناك مش�اريع مهمة 
طويل�ة االمد ومش�اريع رسيع�ة وهناك 
مش�اريع مهمة كاملدارس واملستشفيات 
التي يحتاجها املواطن وس�يكون لنا دور 
بمس�اندة الحكوم�ة يف جهوده�ا«. ودعا 
رئي�س الربمل�ان إىل »العم�ل جميع�اً م�ع 

رئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي يف 
اكمال الكابينة الوزارية النه طال اكثر من 
املدة املحددة ويجب ان تكون هناك رسالة 
واضح�ة بعزم حقيق�ي الكمالها ونتمنى 
تقديم االس�ماء بارسع وقت«, مش�راً إىل 
»رضورة اكمال اللجان الربملانية املناظرة 

للحكومة«.
وأكد الحلب�ويس، أن »القوانني دخلت حيز 
الترشيع لكن هنالك اضطراب بعمل لجان 
الربملان والجميع يتحمل هذا األمر ويجب 
اخ�ذه عى محم�ل الجد وهنال�ك رغبات 
بان نميض كيل او جزئي بحسم هذا امللف 

االسبوع املقبل«.
وأشار رئيس الربملان، إىل »وجود مالحظات 
عى تفعي�ل قان�ون املوازنة«, مش�راً إىل 
»رضورة ان تك�ون هنالك خط�وات بهذا 
األمر من الحكومة ونقرتح ان نعمل خالل 
شهر رمضان عى رؤية موحدة وجلسات 
مش�رتكة بني الحكومة والربملان ملواضيع 
محددة يف شهر رمضان ودراسة معوقات 

الربامج وان نناقش مواضيع خدمية«.
وتابع أن »هناك اناٍس بال مسكن وهنالك 
باملخيم�ات وهذا أمر معي�ب عى الجميع 
ويج�ب ان تكون هناك جه�ود«، مقرتحا 
»تغير اسم لجنة اغاثة النازحني اىل لجنة 

اعادة النازحني«.

عبد املهدي يريد »تصفية« اهلفوات يف الدستور.. واحللبوسي: سنجتمع طيلة رمضان ملناقشة »املواضيع اخلدمية«

اجتامع »البناء«: تناغم بني الربملان ورئاسة الوزراء حلل األزمات

املهندس يعلق عىل قرار واشنطن بشأن احلرس الثوري: سيعود عىل أمريكا بالرضر البالغ
اخلارجية اعتربته ال يأتي بسياق استقرار املنطقة 

        بغداد / المستقبل العراقي

عد نائب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي أبو مهدي 
املهندس، األربع�اء، إدراج أمركا للحرس الثوري 
اإليران�ي عى قائمته�ا ل�«املنظم�ات اإلرهابية«، 
التوت�ر  م�ن  مزي�د  إىل  يه�دف  أحم�ق«  »ق�راراً 
والرصاع�ات اإلقليمي�ة، معت�رباً أن ه�ذا الق�رار 

سيعود عى أمركا ب�«الرضر البالغ«.
وقال املهندس يف بيان تلقت السومرية نيوز نسخة 
منه، إن »اإلدارة األمريكي�ة وبإمالءات صهيونية 

حاق�دة تواصل سلس�لة قراراتها الحمق�اء التي 
تهدف اىل زعزعة أمن املنطقة وجرها اىل مزيد من 
بؤر التوت�ر والرصاعات االقليمي�ة«، موضحاً أن 
»آخر تلك القرارات هو ادراج الحرس الثوري عى 

الئحة االرهاب«.
وأض�اف املهندس، أن�ه »ألمر مثر للس�خرية ان 
تق�وم امريكا وه�ي الراعي الرس�مي لإلرهاب يف 
العالم، بإعطاء نفس�ها الحق يف تصنيف حركات 
املقاوم�ة الت�ي انبثق�ت م�ن وج�دان الش�عوب 

املقهورة، عى انها قوى داعمة لالرهاب«.

وأش�ار إىل أن »أمركا تناست أنها هي من دعمت 
ومول�ت وراهن�ت ع�ى كل الح�ركات املتطرف�ة 
واإلرهابي�ة يف العالم، ابتداًء م�ن القاعدة وانتهاًء 
بداعش الذي سلطته عى تراب ومقدرات العراق، 
والتي كان للحرس الثوري الدور الفاعل واألساس 
يف الوقوف صفا واحدا اىل جانب الش�عب العراقي 
يف حرب�ه املقدس�ة ض�د داع�ش، وتقدي�م الدعم 
واملس�اندة للقوات االمنية العراقية بكل عناوينها 
حتى تحق�ق الن�رص وتح�ررت األرض من دنس 

هذه القوى الرشيرة ومن يقف وراءها«.

ولف�ت إىل أن »ثم�ن ذلك كان س�قوط العديد من 
الش�هداء من عن�ارص الحرس الث�وري يف معارك 
حاس�مة كثرة بقيت راس�خة يف ذاكرة العراقيني 
يستشعرون ازاءها دائما اس�مى مشاعر الشكر 
والتقدي�ر«، مضيف�اً أن »الش�عب العراق�ي ل�ن 
ين�ى أبداً من وقف اىل جانبه وس�انده يف محنته 
واختلط�ت دم�اؤه بدم ابن�اءه من اولئ�ك الذين 
خذل�وه وس�لطوا علي�ه اعت�ى االرشار يف تاريخ 
البرشي�ة«. وتاب�ع، أن »دور الح�رس الث�وري يف 
نرصة الش�عوب املظلومة وه�ي تواصل كفاحها 

ض�د ق�وى االس�تكبار العامل�ي ممثل�ة بأمريكا 
ومش�اريعها التدمرية هو الدافع االس�اس لهذا 
القرار«، مش�دداً عى ان »امريكا ستتحمل تبعات 
هذا القرار الذي س�يعود عليها بال�رضر البالغ«. 
األربع�اء،  الخارجي�ة،  وزارة  اعت�ربت  بدوره�ا، 
ق�رار أمركا بإدراج الح�رس الثوري اإليراني عى 
قائمتنا ل�«املنظمات اإلرهابية«، ال يأتي يف سياق 

استقرار املنطقة.
وق�ال املتحدث باس�م الوزراء أحم�د الصحاف يف 
بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 

إن »ق�رار الواليات املتحدة األخر بش�أن الحرس 
الثوري ال يأتي بسياق استقرار املنطقة«.

يش�ار إىل أن الواليات املتح�دة األمركية أدرجت، 
االثنني )٨ نيسان 2019(، الحرس الثوري اإليراني 

عى قائمتها ل�«املنظمات اإلرهابية«.
ورداً عى ذلك، صننّف املجلس األعى لألمن القومي 
اإليران�ي القوات األمركية غرب آس�يا عى الئحة 
»اإلرهاب«. إىل ذل�ك، أقر الربملان اإليراني مرشوع 
قانون ينص عى التعامل مع القوات األمركية يف 

املنطقة عى أنها »إرهابية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه زعي�م التيار الصدري الس�يد 
مقت�دى الصدر، رس�الة اىل ش�باب 
واطف�ال الع�راق، دعاه�م فيها اىل 
االبتع�اد عن »العوال�م االفرتاضية« 
وقض�اء يومهم »مطأطئ�ي الرأس 
حذره�م  كم�ا  الج�وال«،  ام�ام 
البوبج�ي  رصيع�ي  »امل�وت  م�ن 

واملباريات«. 
وق�ال الص�در، عرب تغري�دة نرشت 
بموق�ع  الش�خيص  حس�ابه  يف 
»توي�رت« وج�ه خالله�ا رس�الة إىل 
م�ن  »س�الم  والش�باب:  األطف�ال 

الله عليك�م ورحمت�ه وبركاته، لن 
أخاطبك�م باس�م الدين ه�ذه املرة 
ولن أطلب منك�م أن تطبقوا الرشع 
وتتفقه�وا يف دينكم يف هذه املرحلة 
إال أنن�ي س�أخاطبكم م�ن منطلق 
املحب�ة واألخ�وة الت�ي ال أري�د بها 
إال مصلحتك�م الثقافي�ة والعلمي�ة 
واالجتماعي�ة والرتبوية واألخالقية 
ليس إال«. وأضاف الصدر »يحزنني 
ويع�ز ع�يل كث�را أن أرى األطف�ال 
ش�بابنا  وك�ذا  أعماره�م  بكاف�ة 
الحبيب بكاف�ة أعمارهم مطأطئي 
الرأس عى جوالهم منغمسني بلعب 
)البوبج�ي(، ول�ن أق�ول لك�م إنها 

لعبة عنف وما ش�اكل ذلك مما قيل 
لكم من قبل املرش�دين والخطباء«، 
مشرا اىل أن »جل شبابنا مطأطئي 
الرأس أثن�اء طعامه ورشابه وعمله 
وقب�ل  للس�يارة  س�ياقته  وأثن�اء 
نومه وبعد اس�تيقاظه مبارشة ويف 
واملتنزه�ات  والش�وارع  الطرق�ات 

واملحال وغرها من األماكن«.
وكت�ب الص�در ايض�ا ان الش�باب 
»ب�ني )البوبج�ي( وس�احات قتاله 
املفتوح�ة عرب )األونالي�ن( وما بني 
الب�ث املب�ارش ل� )بي ان س�بورت( 
ومبارياته�ا.. أحبت�ي، لن أقول لكم 
ذلك حرام ولن أقول لكم إنه مكروه 

أو قد نه�ى عنه القرآن أو تهت عنه 
السنة النبوية«.

وتاب�ع »م�اذا س�تنتفع أن ف�ازت 
برش�لونة أو يوفتن�وس او باي�رن 
ميون�خ أو غره�ا من الف�رق التي 
صار جل همها الربح وكس�ب املال 

وجياع دول العالم تنئ«.
وقال ايضا »ماذا س�تنتفع اذا قتلت 
ف�ردا او فردي�ن يف لعب�ة البوبجي، 
)اك�و  نادي�ت  إن  تنتف�ع  م�اذا  أو 
ع�رب بالطي�ارة(، أم مذا س�تنتفع 
إن هبطت ببوش�نكي أم غرها من 
املناطق فال ه�ي لعبة ذكاء وال هي 
لعب�ة عس�كرية تعطي�ك القواع�د 

الحقيق�ة لذلك والهي لعب�ة ترابط 
ومحبة«. 

وتاب�ع قائ�ال »ايها الجي�ل الصاعد 
التس�تصغروا م�ن انفس�كم فأنتم 
الج�رم الصغر ال�ذي انط�وى فيه 
العال�م، فلس�تم اق�ل م�ن )كوكب 
اليابان(، فتجملوا باالخالق وتجملوا 

الصرب واملثابرة«. 
وختم الصدر مقالته بالقول »جيلنا 
الصاع�د مع ش�ديد االس�ف إما أن 
يواج�ه  أو  املفخخ�ات  تحص�ده 
االرهاب فيستشهد، أو يموت رصيع 
البوبجي واملباريات .. وكل مصره 

واملترضر الوحيد هو الوطن«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الحشد الشعبي، أمس األربعاء، 
إحب�اط هجوم »إرهاب�ي« يف ناحية 

جرف النرص شمايل محافظة بابل.

وق�ال إعالم الحش�د يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه،، 
إن »عنارص بتنظيم داعش اإلرهابي 
تس�للوا يف ساعة متأخرة من مساء 
)الثالث�اء( إىل ناحي�ة ج�رف النرص 

من جهة الفرات ق�رب منطقة عبد 
وي�س، وتم كش�ف عملية التس�لل 
م�ن قبل أبطال اللواء 47 يف الحش�د 
الش�عبي، حي�ث تم�ت معالجته�م 
باألس�لحة الخفيف�ة م�ا أضطرهم 

إىل اله�روب يجرون ذي�ول الهزيمة 
والخذالن«. وأضاف، أنه »أثناء قيام 
قوة م�ن الل�واء 47 بعملية تفتيش 
عقب الحادثة انفجرت عبوة ناسفة 
وق�وع  دون  املقاتل�ني  مس�تهدفة 

خس�ائر برشي�ة ب�األرواح«، مؤكداً 
أن »ق�وات الحش�د الش�عبي ترابط 
من أجل احباط اي مخطط إرهابي 
يستهدف ناحية جرف النرص وبقية 

املناطق القريبة منها«.

الصدر يوجه رسالة اىل شباب واطفال العراق وحيذرهم من املوت رصيعي »البوبجي«

احلشد الشعبي يوضح تفاصيل اهلجوم »اإلرهايب« عىل جرف النرص 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن ما يسمى وزير نفط “داعش” أسامة 
عويد الصالح، أم�س االربعاء، أن التنظيم 
هرنّب نح�و 40 طنا من الذهب من املوصل 
إىل س�وريا وأماك�ن أخرى، وفقا لوس�ائل 

اعالم دولية.
وذك�رت قناة “روس�يا اليوم”، إن أس�امة 
عويد الصال�ح املعتقل لدى قوات س�وريا 
الديمقراطية )قسد( منذ 11 شهرا، قال إن 
تنظيم “داع�ش” تمكن من تهريب أطنان 
من الذه�ب وكميات كبرة م�ن املنقوالت 
وامل�واد الثمين�ة التي اس�توىل عليها خالل 

سيطرته عى مناطق شمال العراق.
وحول أماكن وجود زعيم “داعش” أبو بكر 
البغ�دادي، أفاد وزير نف�ط “داعش” بأنه 
متواجد باملناطق الس�ورية التي تس�يطر 
عليها تركيا )يف إش�ارة إىل إدلب وجوارها( 

أو املتاخم�ة لها، مؤك�داً أن “الصالت بني 
التنظيم والقوات املسيطرة يف هذه املناطق 
خلق�ت عالق�ة معق�دة قدمت تس�هيالت 
كث�رة للتنظي�م لبيع مرسوقات�ه وتجديد 

ترسانته من األسلحة”.
ويف الس�ياق، ن�رش املتحدث باس�م قوات 
س�وريا الديموقراطية “قس�د” مصطفى 
ب�ايل، سلس�لة تغريدات عى حس�ابه عرب 
“داع�ش م�ول  أن  أك�د فيه�ا  “توي�رت”، 
عملياته من خالل تهريب هذه املرسوقات 

العراقية”.
وأوض�ح ب�ايل، أنه س�مع تفاصي�ل هذه 
املعلومات م�ن مصادر موثوق�ة ومطلعة 
ع�ى التحقيق�ات الت�ي تجري م�ع وزير 
نف�ط داع�ش، مش�را إىل أن ه�ذا األخ�ر 
اعرتف ببعض الحقائ�ق غر املعروفة عن 
التنظيم بما يف ذل�ك كيفية إدارة العالقات 

االقتصادية مع الحكومات.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس تحال�ف االصالح واالعمار عمار 
الحكي�م، أمس االربعاء، رضورة تش�جيع 
التس�هيالت  ع�رب  الع�راق  يف  االس�تثمار 
الت�وازن  أن  اىل  اش�ار  فيم�ا  املطلوب�ة، 
االقتص�ادي ال يق�ل أهمي�ة ع�ن الت�وازن 
الس�يايس.  وش�دد الحكي�م يف بي�ان صدر 
عقب اس�تقباله يف مكتبه ببغداد الس�فر 
يل�دز، وتلق�ت  الع�راق فات�ح  الرتك�ي يف 
»املس�تقبل العراقي«، عى »اهمية تحقيق 
الت�وازن االقتص�ادي يف الب�الد اىل جان�ب 
التوازن الس�يايس«.  واش�ار اىل أنه »بحث 

مس�تجدات  اللق�اء  خ�الل  الس�فر  م�ع 
االوض�اع السياس�ية يف الع�راق واملنطق�ة 
وس�بل تعزي�ز العالق�ات ب�ني البلدي�ن يف 
املجاالت كافة وفرص االستثمار يف البالد«.  
وأكد الحكيم عى ان »التوازن االقتصادي ال 
يقل أهمية عن التوازن الس�يايس«، مشددا 
رضورة »تشجيع االستثمار يف العراق عرب 
التس�هيالت املطلوب�ة«.  من جه�ة اخرى 
ج�دد ع�ى »حيادي�ة الع�راق ازاء املحاور 
االقليمي�ة والدولي�ة وان مصلحته تقتيض 
بن�اء عالقات متوازنة مع الجميع الس�يما 
دول الجوار«، مش�را اىل ان »االس�تقرار يف 
العراق مقدمة أساسية إلستقرار املنطق«.

قيادي داعيش لدى »قسد«: البغدادي يف املناطق السورية 
التي تسيطر عليها تركيا 

احلكيم للسفري الرتكي: التوازن االقتصادي ال يقل أمهية
 عن التوازن السيايس 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أم�س األربعاء، عن 
اعتق�ال »أخط�ر« عنارص االغتي�االت رشقي 
العاصمة بغداد. وقال الناطق باس�م الوزارة 
الل�واء س�عد معن يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »مفارز استخبارات 
العامل�ة  والش�خصيات  املنش�آت  حماي�ة 

ضمن وكالة االس�تخبارات يف وزارة الداخلية 
دقيق�ة  اس�تخباراتية  ملعلوم�ات  واس�تناداً 
ألق�ت القب�ض عى اح�د القتل�ة املحرتفني«. 
وأض�اف معن، أن »املعتقل من اخطر عنارص 
االغتي�االت واملطلوب وفق اح�كام املادة 405 
لقيام�ه باغتي�ال اح�د املواطن�ني بواس�طة 
كات�م للص�وت، وقد تم القب�ض عليه رشقي 

العاصمة بغداد«.

        بغداد / المستقبل العراقي

قضت محكم�ة جنايات الكرخ التابعة لرئاس�ة 
اس�تئناف بغداد الكرخ االتحادية حكما باالعدام 
ش�نقا حت�ى املوت مل�دان ع�ن جريم�ة االنتماء 
لعصاب�ات داعش االرهابية. وأوضح بيان صادر 
عن املركز االعالم�ي ملجلس القضاء األعى تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، أن »الهيئة 

االوىل ملحكم�ة جناي�ات الك�رخ نظ�رت قضي�ة 
مدان انتم�ى لعصابات داع�ش االرهابية ودخل 
يف دورات عس�كرية واخرى رشعي�ة والعمل بما 
يس�مى بدي�وان الخدمات ومن بعدها االش�رتاك 
يف مفارز عس�كرية للعمل ضد القوات االمنية«. 
وأضاف البيان أن«الحكم باالعدام صدر اس�تنادا 
الح�كام املادة الرابع�ة /1 من قان�ون مكافحة 

االرهاب رقم 13 لسنة 2005.

جنايات الكرخ تصدر حكاًم باإلعدام عىل إرهايب اشرتك
 يف مفارز »داعش«

الداخلية تعلن اعتقال »اخطر« عنارص »االغتياالت«
 رشقي بغداد
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   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين، عن إطالق تطبيقه عىل الهواتف الذكية يف 
منص�ات »Android ، Apple« وذلك بالتعاون مع الرشكة العاملية 
للبطاقة الذكية. وقال املرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه ، انه »وبالتعاون مع الرشكة العاملية للبطاقة الذكية 
س�يطلق تطبيقه ع�ىل الهواتف الذكي�ة، داعيا زبائن�ه اىل تحميل 
التطبيق املجان�ي«. وأضاف البيان أن »تطبي�ق مرصف الرافدين 
س�يتيح االطالع عىل رصي�د البطاقة االلكرتوني�ة املايل ومعرفتها 
واالس�تعالم عنها باالضافة اىل اخر الحركات عىل س�حب األموال 

من البطاقة .

   بغداد / المستقبل العراقي

صدق�ت محكم�ة تحقي�ق بني س�عد التابع�ة لرئاس�ة محكمة 
اس�تئناف دياىل االتحادية، أقوال رجل قتل اوالده الثالثة يف ناحية 
بني س�عد نتيج�ة خالفات عائلي�ة. وذكر بي�ان للمركز االعالمي 
ملجل�س القض�اء ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، أن »املتهم اعرتف 
أمام قايض التحقيق بقتل�ه الوالده الثالث نتيجة رفضهم العودة 
اىل ناحية منديل )موطنه الس�ابق( ما ادى اىل نشوب خالف عميق 
ب�ن األطراف«. وأضاف أن »الجاني وه�و )االب( نهض من نومه 
وذهب اىل املحل العائد له الواقع يف الدار نفسها وجلب بندقية نوع 
كالش�نكوف معبئة ومحش�وة بمخزن واحد وقام بهذه الجريمة 
بحس�ب اعرتافاته«. وتابع أن »املتهم اقدم ع�ىل قتل اوالده وهم 
نائم�ون يف غرفة واحدة كم�ا قام باطالق النار ع�ىل ولده الرابع 
من اجل قتله لكنه نجا من املوت بعد ان غلق باب غرفته«. وأشار 
إىل أن »املحكم�ة صدقت اقواله وتم اتخاذ االجراءات كافة بحقهم 

وفقا ألحكام املادة 1/406/أ من قانون العقوبات العراقي.

   بغداد / المستقبل العراقي

ح�ددت وزارة الرتبي�ة، م�كان االمتحان�ات العامة ملرحلة الدراس�ة 
االعدادي�ة للع�ام ال�درايس 2018-2019. وذكر بيان لل�وزارة تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »وزارة التعلي�م العايل والبحث 
العلمي، وافقت عىل اداء االمتحانات العامة ملرحلة الدراسة االعدادية 
يف الجامع�ات والكليات واملعاهد كافة للع�ام الدرايس الحايل 2018-

2019 للدورين االول والثاني«.  وأضاف ان »الوزارة ابلغت املديريات 
العام�ة للرتبي�ة يف بغ�داد واملحافظ�ات كاف�ة عدا اقليم كردس�تان 
للتنس�يق مع الجامعات والكليات واملعاهد الستالم القاعات اعتباراً 
م�ن تاري�خ 2019/6/22 لغ�رض تهيئة وتوفري كافة املس�تلزمات 

املطلوبة إلنجاح سري االمتحانات.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشك�ة العامة لنقل املس�افرين 
افتت�اح  ، ع�ن  النق�ل  والوف�ود يف وزارة 
خط�وط نق�ل جماعي�ة جدي�دة يف اغلب 

مناطق العاصمة بغداد«.
 وق�ال مدير الرشكة كريم كاظم حس�ن 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
اع�داد  »التصاع�د يف مس�توى  إن  من�ه، 
الركاب ه�و نتيجة لخط�ط الرشكة التي 
وضعت لخدمة املواطنن وتخفيف االعباء 
عنه�م وتفعي�ل خطوط النق�ل الجماعي 
يف بغ�داد عرب افتتاح خط�وط نقل جديدة 

تصل اىل اغلب مناطق العاصمة«.
النق�ل  »خط�وط  أن:  حس�ن  وأض�اف   
أصبح�ت أكثر م�ن ) 35( خطا يربط بن 
مناط�ق مختلف�ة ويم�ر ع�رب العديد من 
املحطات والشوارع املهمة السيما املناطق 

الحيوية والتي تشهد كثافة سكانية.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة، ات�الف 
كمي�ة كبرية من م�ادة املعس�ل املمنوعة 
األس�ترياد.وقالت الهيئ�ة يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه ، ان 
الكمركي�ة/ مديري�ة جم�رك  »الس�لطة 
املنطقة الوس�طى قس�م املبيعات تمكنت 
م�ن اتالفه�ا )3835 ( كارت�ون من مادة 
املعس�ل ن�وع مزاي�ا اردنية املنش�أ والتي 
تدرج ضم�ن امل�واد املمنوعة االس�ترياد« 
.واضاف�ت، ان »عملية االت�الف تمت بعد 
ص�دور أمر قضائي وبحضور ممثلن عن 
وزارة الصح�ة ورشط�ة الجمارك وضمن 

محرض اتالف أصويل.

   ميسان / المستقبل العراقي

اك�دت محافظ�ة ميس�ان ان ادارة س�دة 
العمارة يف املحافظة تعمل بكفاءة وجاهزية 
عالي�ة المرار املوج�ة الفيضانية من خالل 
نواظم البترية والعريض واملرشح والكحالء 
ونواظ�م قلعة صالح واملجر ومهرب كميت 
».حي�ث بلغ�ت الكمي�ات املس�لكة باتجاة 
االه�وار الوس�طى بح�دود 320م3/ثا عن 
طريق ناظمن البترية والعريض و120م3/

ث�ا اىل ه�ور الحوي�زه ع�ن طري�ق املهرب 
الفيضاني والكمي�ات املتبقية يتم اطالقها 
من مؤخر س�دة العمارة باتجاه محافظة 
الب�رصة وقض�اء املج�ر بكمي�ة 220م3/

ث�ا ».وقد بلغت االطالقات املائية من س�دة 
الك�وت باتجاة س�دة العم�ارة 845م3/ثا 
ويجري تس�ليك املوجة الفيضانية بش�كل 

جيد وتحت السيطرة.

النقل تستحدث خطوط نقل 
مجاعية جديدة يف بغداد

اتالف كمية كبرية من مادة 
املعسل ممنوعة االسترياد

ميسان: سدة العامرة 
يف املحافظة تعمل بكفاءة 

وجاهزية عالية

    البصرة / المستقبل العراقي

أك�دة محافظ البرصة املهندس اس�عد العيدان�ي عىل رضورة 
ايص�ال الرس�الة لكل العال�م ان مدينة البرصة مدينة الس�الم 
واالستقرار جاء ذالك خالل حضوره اىل العرض املرسحي املون 
 درام�ة الذي اقيمة يف قاع�ة عتبة بن غزوان وس�ط املحافظة 
وق�ال العيدان�ي يف بيان صحف�ي صدرة عن مكتب�ة االعالمي 
الخ�اص ان مجموعة م�ن الفنان�ن الكويتين جس�دو اروع 
معان�ي الس�الم م�ن خالل الع�رض امل�ون ندرام�ي املرسحي 
ال�ذي تم تمثيلة من قب�ل فنانة كويتية وان ه�ذا التمثيل كان 
بروح عراقية تجس�د الح�روب الداخلية التي ش�هدها العراق 
خ�الل االع�وام املاضي�ة والت�ي تك�ون حصيلة تل�ك الحروب 
الدم�ار  والحروب عىل ابناء الش�عب العراقي املظطهد من تلك 
الرصاعات واضاف العيدان�ي ان العرض املرسحي ألول مرة يف 
الب�رصة كان ايجابيآ من خالل ايصال رس�الة اىل كل العالم ان 
البرصة مدينة الس�لم والس�الم  رغم انها هي�ه املترضر االكرب 

جراء الحروب يف االعوام املاضية

خالل حضوره عرض مرسحي »مون درامي«.. 
العيداين يؤكد ان البرصة مدينة السالم 

   بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت هيأة املنافذ الحدودي�ة، من أحباط محاولة تهريب »اربع 
عج�الت دون املودي�ل« مع�دة للتهري�ب ن�وع » كادالك 1958، 
كرايس�لر عدد 2 مع جارجر« الغري مسموح بها بالدخول للعراق 

يف منفذ ميناء ام قرص الشمايل يف محافظة البرصة«.
وافاد بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان�ه »بناءاً عىل معلومات 
من ش�عبة األس�تخبارات يف ميناء أم قرص الشمايل، ووفق مذكرة 

تفتيش من قايض تحقيق محكمة ام قرص«.
واض�اف انه »تم تش�كيل لجنة ممثله من مرك�ز الكمرك ومركز 
رشطة الكمارك وش�عبة البحث والتحري وش�عبة االستخبارات، 
حي�ث وجدت العج�الت مخبأة خلف املواد األحتياطية للس�يارات 
وكان�ت الغاية من هذه العملية تمري�ر العجالت خالفا للضوابط 
املعم�ول بها«.وبن انه »تم احالة ما ت�م ضبطه اىل مركز رشطة 

كمرك أم قرص التخاذ االجراءات القانونيه بحقها.

احباط حماولة هتريب اربع عجالت 
يف ميناء ام قرص

الرافدين يطلق تطبيقه 
عىل اهلواتف الذكية

حمكمة حتقيق بني سعد تصدق اعرتافات 
رجل قتل ثالثة من اوالده

الرتبية حتدد مكان امتحانات 
الدراسة االعدادية

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

أعل�ن محافظ بغداد فالح الجزائري، تش�كيل خلية ازمة 
خدمي�ة ملتابعة املش�اريع املتلكئة واملتوقفة واملس�تمرة 

والجديدة.
وق�ال الجزائ�ري خ�الل ترؤس�ه إجتماعا ضم رؤس�اء 
الوح�دات االدارية واالقضي�ة والنواحي وم�دراء الدوائر 
الخدمي�ة يف املحافظ�ة, إن »االجتم�اع ناق�ش توضي�ح 
قانون املوازنة العامة االتحادية حول توزيع خطة تنمية 
االقاليم وحس�ب الكثافة الس�كانية لالقضية والنواحي, 
فض�ال عن ط�رح نس�ب املبال�غ للمش�اريع املس�تمرة 

لالقضية ونسب الكثافة السكانية فيها«.
واش�ار محافظ بغداد اىل »مناقشة آلية العمل باملشاريع 
الجديدة بن الوحدات االدارية والجهات القطاعية وبيان 

اهم املعوقات التي تواجه عملهم بغية تذليلها« .
ودعا الجزائ�ري »مدراء البلديات اىل تش�كيل فريق عمل 

وهيئة رأي خدمية يربز من خاللها الجهد الخدمي«.
م�ن جهته�ا اعلن�ت محافظة ع�ن موعد تس�لم طلبات 
اصح�اب املطاع�م الراغب�ن بالحص�ول ع�ىل اج�ازات 
ممارس�ة املهنة خالل ايام شهر رمضان املبارك, اعتبارا 
م�ن الي�وم الخمي�س املواف�ق 2019/4/11, يف مبن�ى 

محافظة بغداد«.

واوضح بيان للمحافظة تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 
»اس�تالم طلبات منح االجازة يس�تمر مل�دة اربعة عرش  
يوم�ا, من تاري�خ موعد ب�دء االس�تالم املذكور.واضاف 
البي�ان, ان موع�د اع�الن من�ح االج�ازات س�يكون يوم 
الخمي�س املواف�ق 25  / 4 / 2019 , بدي�وان املحافظة 
الواقع بمنطقة الصالحية قرب شبكة االعالم العراقي«.

واش�ار  البي�ان اىل ان »ضواب�ط التقدي�م, ه�ي جل�ب 
املستمس�كات الثبوتي�ة االربع�ة, او البطاق�ة الوطني�ة 
املوحدة, مع صورتن حديثتن لصاحب الطلب, باالضافة 
اىل س�ند ملكية املطعم او عقد االيجار, فضال عن االجازة 

الصحية.

حمافظ بغداد يعلن تشكيل خلية أزمة خدمية ملتابعة املشاريع املتلكئة واجلديدة
احملافظة كشفت موعد تسلم طلبات اجازات املطاعم اخلاصة بشهر رمضان املبارك

   بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة ، اصح�اب املهن 
واملش�اريع بمختلف اعمالها اىل التع�اون مع لجانها الخاصة 
بمنح اجازة ممارس�ة املهنة للعمال ووثيقة التسجيل الرباب 
العمل ضمن مس�اعيها لتنفيذ احكام القوانن التي تس�هم يف 
تنظيم اوضاع العمل والعمالة يف العراق«. وقال مدير عام دائرة 
العمل والتدريب املهني عمار عبد الواحد السوداني يف بيان تلقته 
»املستقبل العراقي«، ان الدائرة وجهت لجانها املعنية بمتابعة 

مدى التزام اصحاب العمل والعمال ملختلف املش�اريع لاللتزام 
باح�كام املواد القانونية املتعلق�ة بمنح اصحاب العمل وثيقة 
تسجيل ملش�اريعهم وللعمال اجازة ممارسة املهنة مشريا اىل 
ان اللجان الس�ت يف بغ�داد اجرت )1368( زي�ارة اىل مختلف 
املش�اريع خ�الل ش�باط 2019.واض�اف ان »اللج�ان تجري 
الزيارات اىل املشاريع لعدم امتثال اصحابها اىل مراجعة الدائرة 
ملنحهم وثيقة تسجيل وفق احكام قانون الخدمات الصناعية 
رق�م 30 لس�نة 2000 املعني بتس�جيل املش�اريع املش�مولة 
باح�كام القانون وتوفري الدعم ملش�اريع الخدمات الصناعية 

لتطويرها وتمكينها من تقدي�م الخدمات الفضىل للمواطنن 
فضال عن توطن مش�اريع الخدم�ات الصناعية يف املجمعات 
الصناعية الفتا اىل ان الخدمات الصناعية تش�مل االستش�ارة 
والنصب والتش�غيل والصيانة لالجه�زة واملكائن واملركبات«.

وب�ن عبد الواح�د ان »املخالفن من اصحاب املش�اريع الذين 
ال يمتثلون لتطبيق القانون يت�م القيام باالجراءات القانونية 
بحقه�م وفق املادة 14 من القان�ون املذكور انفا التي تتضمن 
اغالق املشاريع املخالفة لحن مراجعة اصحابها منوها اىل ان 

الدائرة اغلقت خالل شباط املايض 20 مرشوعا مخالفاً.

   بغداد / المستقبل العراقي

جه�زت رشك�ة اور العامة اح�دى رشكات 
وزارة الصناع�ة واملع�ادن الرشك�ة العامة 
لتوزيع كهرباء بغداد بانتاجها من القابلوات 
الريفية«.وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة حيدر 

سهر الحس�يناوي يف بيان ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، أن الرشك�ة وايف�اءا بالتزاماتها 
التعاقدي�ة فق�د قام�ت بتجهي�ز الرشك�ة 
العام�ة لتوزيع كهرباء بغ�داد بقابلو ريفي 
)125( وبط�ول   )16+٧0+95×3( قي�اس 

كم ، مش�ريا إىل ان »عملي�ة التجهيز تمت يف 

يوم الثالثاء املوافق التاسع من شهر نيسان 
الجاري والذي صادف عطلة يف محافظة ذي 
قار بإرشاف إدارة الرشكة وحضور الكوادر 
الفنية فيها«.وأكد الحسيناوي أن »التجهيز 
يأتي يف اطار جهود الرشكة لتفعيل نشاطها 
التسويقي ودعم قطاع الكهرباء واستكماال 

لعملي�ات التجهي�ز املس�تمرة والت�ي تؤكد 
ح�رص منتس�بي وإدارة الرشك�ة عىل رفع 
ش�عار صناعتن�ا عزن�ا والذي أطلق�ه وزير 
الصناع�ة واملعادن الدكت�ور صالح عبد الله 
الجب�وري به�دف دع�م الصناع�ة الوطنية 

واملنتج املحيل .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشكة العام�ة لتجارة الحبوب عن اس�تمرار تجهيز 
املطاحن االهلية والحكومية بالحنطة املخلوطة الحصة الثالثة 
ولجميع مناطق البالد.وقال مدير عام الرشكة العامة لتجارة 
الحبوب نعيم محيس�ن املكصويص يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »مالكات الرشكة مس�تمرة بتجهي�ز املطاحن 

الحكومي�ه واألهلية بالحنطة املخلوطه الحصة الثالثة ».وبن 
ان�ه »تم تجهيز املطاح�ن يف فرع كركوك حي�ث بلغت الكمية 
املجه�زة )1541.160( ط�ن و يف ف�رع ذي ق�ار فق�د جهزت 
مطحنة س�ومر الحكومية وبلغت الكمية املجهزة ) 81،600( 
طن وكذلك تجهيز املطاحن االهلية يف املحافظة وبلغت الكمية 
) 380،060(ط�ن«. فيم�ا بلغت الكمية املجه�زة يف فرع دياىل 
)500( ط�ن ويف فرع النج�ف االرشف بلغ�ت الكمية املجهزة 

)1٧٧32( طن م�ن الكمية املقررة للف�رع والبالغة)1٧835( 
طن ام�ا يف صالح الدين فق�د بلغت الكمي�ة املجهزة )8862( 
ط�ن ويف ف�رع املثنى بلغت النس�به التجهي�ز 50٪ من اجمايل 
الحص�ه املقرر تجهيزها والبالغ�ه) 98٧0 (طن . وأضاف انه 
»ت�م مناقلة حنطة محلية من مجم�ع الدور والعلم ال مجمع 
حب�وب التاجي و والرشق�اط ونينوى وس�ايلو مخمور حيث 

بلغت كمية املناقلة )3143٧( طن بواقع )٧59( سيارة.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت دائ�رة البعثات والعالقات الثقافية 
يف وزارة التعلي�م الع�ايل ع�دم اعرتافه�ا 
بالش�هادات الصادرة م�ن جامعة الحرة 

الهولندية وفروعها يف العراق.

وذك�ر بي�ان لل�وزارة ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، إن »وزارة التعليم العايل أصدرت 
يف أوقات س�ابقة عددا م�ن البيانات التي 
ح�ذرت فيه�ا الطلب�ة م�ن التعام�ل مع 
الجامعات واملعاهد غري املعرتف بها سيما 

فروع جامعة الحرة الهولندية«.

ودعت التعليم »ال�وزارات كافة والجهات 
غ�ري املرتبط�ة بال�وزارات ع�دم التعامل 
م�ع املعاه�د والجامع�ات غ�ري املع�رتف 
به�ا م�ن قب�ل وزارة التعليم الع�ايل التي 
تمنح ش�هادات عليا داخ�ل العراق خالفا 

للقوانن«.

ولف�ت اىل ان�ه »بإمكان الطلب�ة الراغبن 
بإكم�ال دراس�اتهم العلي�ا التأك�د م�ن 
اعرتاف أي جهة يرغبون بالدراس�ة فيها 
ع�رب الدلي�ل املنش�ور يف املوقع الرس�مي 
لدائ�رة البعثات والعالق�ات الثقافية عرب 

. )https://scrdiraq.gov.iq( الرابط

وزارة العمل تدعو اصحاب املشاريع اىل التعاون مع جلان منح اجازة ممارسة املهنة

رشكة أور العامة جتهز الرشكة العامة لتوزيع كهرباء بغداد بانتاجها من القابلوات الريفية

استمرار فروع ومواقع الرشكة العامة لتجارة احلبوب بتجهيز املطاحن باحلنطة

التعليم تعلن عدم االعرتاف بالشهادات الصادرة من فروع جامعة احلرة اهلولندية

   بغداد / المستقبل العراقي

الزراع�ة  ل�وزارة  اإلداري  الوكي�ل  كش�ف 
مهدي س�هر الجبوري، عن س�عي الوزارة 
الس�تئناف زراعة محصول الشلب وزيادة 
املس�احات املزروعة من الحنطة بنحو 12 

مليون دونم«.
وق�ال الجب�وري يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، إن »الوزارة نفذت كامل الخطة 
الزراعية املقررة للموس�م الحايل، مشريا اىل 
ان »املس�احات املزروعة ملحصويل الحنطة 
والش�عري بلغ�ت أكثر م�ن 12 مليون دونم 
خالل املوس�م الش�توي نتيجة وفرة املياه 

وهط�ول األمطار«.وتاب�ع ان »املس�احات 
ش�ملت داخل وخ�ارج الخط�ة الزراعية يف 
املناط�ق املضمونة وغري املضمونة األمطار 
واملروي�ة ، موضح�اً أن�ه »س�يتم ش�مول 
الخط�ة بزراعة محص�ول الش�لب وزيادة 
مساحته«.واش�ار الجبوري إىل أن »الوزراة 
تعمل عىل انش�اء مصانع تحويلية للتمور 
التس�ويقية  العملي�ة  لتخ�دم  العراقي�ة 
والتعبئة وتصديره وحماية املنتج املحيل«.

يذك�ر أن وزارة امل�وارد املائية اوقفت خالل 
الع�ام امل�ايض زراعة ع�دد م�ن املحاصيل 
الزراعية يف البالد بينها الشلب والذرة بسبب 

شح املياه التي ترضب العراق.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التخطي�ط، ع�ن توقي�ع مذك�رة 
تفاهم مع مرص بش�أن مجال رس�م السياسات 
االقتصادي�ة والتنموي�ة، والعم�ل اإلحصائ�ي«. 
ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
العراق�ي«، إن »وزي�ر التخطي�ط ن�وري صباح 
الدليم�ي وقع عىل هامش املنتدى العربي للتنمية 
املس�تدامة يف ب�ريوت مذكرة تفاه�م مع نظريه 
املرصي هالة الس�عيد يف مجال رس�م السياسات 
اإلحصائ�ي  والعم�ل  والتنموي�ة  االقتصادي�ة 
والتعاون الدويل واإلقليمي بن الوزارتن«، مبينة 
أن »املذكرة تأتي اس�تكماالً للمش�اريع التنموية 

التي تم االتفاق سابقاً«.من جهتها، ثمنت وزيرة 
التخطيط املرصي هالة السعيد مستوى »التطور 
الذي ش�هدته مج�االت التعاون املش�رتك، والتي 
عززتها الحكومة العراقية مع محيطها العربي«، 
مؤك�دة »مواصل�ة س�عيها نح�و تعزي�ز مبادئ 
العمل العربي املشرتك بن العراق ومرص«.  وكانا 
وزيرا خارجية العراق وم�رص بحثا خالل أعمال 
القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية 
يف ب�ريوت التي عق�دت يف 19 من كان�ون الثاني 
املايض القضايا اإلقليمية والدولية محل االهتمام 
املش�رتك، وإيج�اد آلي�ات للتع�اون االقتص�ادي 
والربط الكهربائي وتبادل الخربات يف مجال البناء 

واإلعمار والتنمية املستدامة للموارد يف البلدين.

العراق يستأنف زراعة الشلب 
ويزيد من مساحات احلنطة

التخطيط توقع مع مرص مذكرة تفاهم 
بشأن جمال رسم السياسات االقتصادية

     بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزير الكهرباء ل�ؤي الخطيب، عن 
م�رشوع للرب�ط الكهربائ�ي ب�ن العراق 

ودول الرشق االوسط وصوالً اىل أوروبا.
وق�ال الخطي�ب يف تغري�دة ع�ىل توي�رت، 
العراق�ي«، »التقيت  تابعته�ا »املس�تقبل 
بزمالئ�ي وزراءالطاق�ة يف االردن وم�رص 

وتركي�ا عىل هام�ش ملتقى ح�وار برلن 
لشؤون الطاقة«. 

الرب�ط  س�بل  ع�ن  »وتحدثن�ا  واض�اف 
ال�رشق  ودول  الع�راق  ب�ن  الكهربائ�ي 

االوس�ط وص�والً اىل اوروب�ا لخلق س�وق 
كهرباء واع�دة يف املنطقة، كما تطرقنا اىل 
تبادل الخ�ربات لتطوير مش�اريع الطاقة 

املتجددة.

وزير الكهرباء يكشف عن مرشوع للربط الكهربائي بني العراق ودول الرشق االوسط وصوالً إىل اوربا

    البصرة/ المستقبل العراقي

ق�ال رئي�س مجل�س محافظ�ة الب�رصة 
الحقوقي صباح حسن البزوني ان القوانن 
لم تنص�ف املجالس البلدي�ة معلنا يف ذات 

الوقت عن دعمها واعطاءهم حقوقهم.
واوضح البزوني عقب لقاءه مع رؤس�اء 

املجالس البلدي�ة يف البرصة إن القوانن لم 
تنص�ف تلك املجال�س وان مجلس البرصة 
سيستحصل حقوقها عن طريق مخاطبة 
رئاس�ة الوزراء ومجلس الن�واب لترشيع 
قوان�ن م�ن ش�انها إعط�اء الصالحيات 
املناس�بة لهم وإصدار الهويات والباجات 
التعريفية، مؤكدا ان املجالس البلدية تعترب 

ركيزة أساسية يف املجتمع البرصي.
من جانبه اعرب عدد من رؤس�اء املجالس 
البلدي�ة ع�ن ارتياحه�م لنتائ�ج االجتماع 
الذي جمعهم مع رئيس املجلس، مشريين 
البزون�ي  صب�اح  املجل�س  رئي�س  أن  إىل 
وجه بتش�كيل لجان لعمل املجالس يف كل 

منطقة.

صباح البزوين: القوانني لـم تنصف 
العاملني يف املجالس البلدية
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة

اىل / املنفذ عليه / رشكة يوندرو االيطالية املحدودة  
Unidro Italian co.Ltd

لقد تحقق لهذه املديرية من رشح القائم بالتبليغ 
ان�ك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة )27( 
م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك االع�ان بالحضور يف مديرية 
تنفي�ذ البرصة خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ م�ن اليوم التايل 
للن�رش ملبارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون
علم�ا ان�ك مدي�ن لصال�ح رشك�ة مص�ايف الجن�وب بمبل�غ 
32748914 اثن�ان وثالث�ون ملي�ون وس�بعمائة وثماني�ة 

واربعون الف وتسعمائة واربعة عرش دينار  

اوصاف املحرر : 
قرار محكم�ة البداءة املختص�ة بنظر الدع�اوى التجارية يف 

البرصة 
بالعدد 26/ت/2013 يف 2013/11/24

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة

اىل / املنفذ عليه / رشكة اركون مي اللبنانية /مديرها 
املفوض 

EARID MOUSSA
لقد تحقق لهذه املديرية من رشح القائم بالتبليغ 

ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او 
مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة )27( من 
قانون التنفيذ تق�رر تبليغك االعان بالحضور يف مديرية تنفيذ 
البرصة خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون

علم�ا ان�ك مدي�ن لصال�ح رشك�ة مص�ايف الجن�وب بمبل�غ 
5217893713 خمس�ة ملي�ار ومائتني وس�بعة عرش مليون 
وثمانمائة وثالثة وتسعون الف وسبعمائة وثالثة عرش  دينار 

اوصاف املحرر : 
ق�رار محكم�ة الب�داءة املختصة بنظ�ر الدع�اوى التجارية يف 

البرصة 
بالعدد 27/ت/2013 يف 2013/12/29

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة 

التاريخ :2019/4/8
اعالن

اىل / املدعو  / منصور غافل عباس كول
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  التفات تركي علوان 
طلبا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حج�ة وف�اة بح�ق املدع�و )منص�ور غافل 
عباس( ق�ررت املحكمة تبليغ�ك يف الصحف 
املحلية فعلي�ك الحضور امامها خالل عرشة 
اي�ام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : بال / استصدار جواز

التاريخ : 2019/4/8
اعالن

اىل / املدع�ى علي�ه / عدي عبد الش�هيد عبد 
الرحيم

بناءا ع�ىل الطلب املقدم من قب�ل املدعوه  ) 
لي�ىل محس�ن ج�واد( ام�ام ه�ذه املحكمة 
واملتضمنة طلب حجة اذن بأس�تصدار جواز 
س�فر الوالدك القارصي�ن كل من )مصطفى 
ون�ور( وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار حي 
الش�هيد 3/ النجف لذا تقرر تبليغك بواسطة 
صحيفتني يوميتني محليتني رسميتني فعليك 
الحضور امام هذه املحكمة بعد تبلغك بثالثة 
اي�ام وعند عدم حضورك س�وف يتم الس�ر 

باجراءات الحجة وفق القانون
القايض

عباس عيل هادي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 314/ب2019/3

التاريخ : 2019/4/10
اعالن

اىل  /املدع�ى عليه / املدي�ر املفوض لرشكة العهد 
الهندسية للمقاوالت 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا بالع�دد 314/
ب/2019 وامل�ؤرخ 2019/2/28 ق�ى الحك�م 
برد دع�وى املدعي رئيس جامع�ة الكوفة اضافة 

لوظيفته 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واشعار مختار واختيارية منطقة قضاء 
الحلة املدعو نه�اد محمد ضياء فقد تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بقرار الحكم 
الغياب�ي ولك حق االعرتاض واالس�تئناف التمييز 
خ�الل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

حسني ابراهيم وايل الشافعي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف النجف 

العدد : 11/مجدد/2018
التاريخ : 2019/4/10

اعالن تثبيت عائدية عقار مجدد
بن�اءا ع�ىل ثب�وت عائدية تم�ام العقار تسلس�ل 
1149/محلة الرباق والبالغ مساحته )69,51م2( 
اىل  )حس�ن محم�د عب�د الحس�ني نج�م الدي�ن( 
بموج�ب قرار تثبيت العائدية الصادر بالعدد 11/

مج�دد/2018 بتاري�خ 2019/4/7 والصادر من 
رئاس�ة لجن�ة تثبيت امللكي�ة يف النجف ل�ذا نعلن 
هذه القرار فعىل من لديه اعرتاض عىل مضمونه 
الطعن به تمييزا لدى رئاس�ة محكمة اس�تئناف 
النجف االتحادي�ة بصفتها التمييزي�ة خالل مدة 
ثالث�ني يوم�ا اعتب�ارا من الي�وم الت�ايل لنرش هذا 
االع�الن وعن�د انته�اء املده وع�دم ورود اش�عار 
لتقديم طعن س�تبارش مديرية التسجيل العقاري 

يف النجف وفقا القرار تثبيت العائدية
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

وزارة الصحة 
دائرة صحة البرصة

مديرية مستشفى البرصة للنسائية واالطفال
ادارة  املوارد البرشية 3/2/1

اعالن مزايدة علنية
تعلن ادارة مستش�فى البرصة النسائية واالطفال عن 
بيع مس�تهلكات عائدة للمستشفى اس�تنادا لقانون 
بيع اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 باملزايدة العلنية 
فعىل الراغبني باالش�رتاك باملزايدة الحضور يف الوحدة 
القانوني�ة التابع�ة للمستش�فى يف الي�وم الخام�س 
عرش من تاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانوني�ة واملستمس�كات الخاص�ة بهم 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن والداللية  
ورف�ع املس�تهلكات خالل فرتة 15 خمس�ة عرش يوم 
من االحالة وبعكس�ه تقوم ادارة املستش�فى برفعها 

وتحميل املزايد املصاريف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف 
العدد : 2110/ج /2013

التاريخ 2013/10/20
اعالن

اىل  املتهم الهارب / جاسم محمد سلمان
حي�ث انك متهم يف الدعوى املرقمة ) 2110/ج /2013( 
والخاص�ة باملش�تكي )الحق العام(  وف�ق املادة )459( 
عقوب�ات  وقد اصدرت هذه املحكم�ة قرار حكم بحقك 
واملتضم�ن خمس فق�رات تتضمن كل فق�رة بالحبس 
الشديد ملدة س�نتني وتنفيذ العقوبات الواردة بالفقرات 
)5,4,3,2,1( بالتعاقب اس�تنادا اىل املادة 459 عقوبات 
ل�ذا قررت املحكم�ة تبليغك بالحكم املذك�ور اعاله ولك 
حق االع�رتاض عىل الحكم املذكور اعاله املذكور وخالل 

ثالثون يوما
القايض

حيدر طالب الطالقاني 
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف النجف
العدد : 26/مجدد/2013

التاريخ  :2019/4/7
اعالن تثبيت عائدية عقار مجدد

بناءا عىل ثبوت عائدية سهام العقار تسلسل  14936 / 
محلة الرباق ذو االبواب  5 ب / 44 والبالغ مس�احته  ) 
84,23م2(  اربعة وثمانون مرتا مربعا وثالثة وعرشون 
س�نتمرت مرب�ع اىل ورث�ة املتوفي�ة مليحه عب�د محمد 
ع�يل كل من ب�دور مهدي هب�ان ومهدي ونغ�م وزينب 
اوالد وبن�ات رايض مهدي هبان وه�الل وناهض ورعد  
وانتص�ار وس�عاد وابتس�ام اوالد وبن�ات محمد جعفر 
وجاسم وقاسم وزينب وفاطمة  وسمرة وحوراء اوالد 
وبنات محم�د مهدي  وفتحية عبد الزهرة عبد الس�ادة 
وسعد وفارس ونجم وحيدر وحسن وكرار واحمد ورضا 
وحس�ني وانع�ام اوالد وبنات عبد الس�ادة مهدي هبان 
وحس�ب سهامهم يف القس�ام الرشعي للمتوفية مليحة 
عبد محمد عيل الصادر من محكمة االحوال الش�خصية 
يف النجف االرشف بالعدد 490 يف 2007/4/11 والقسام 
الرشع�ي الصادر م�ن محكم�ة االحوال الش�خصية يف 
النج�ف بالع�دد 569 يف 2008/4/28 والخاص باملتويف 
عبد الس�ادة مهدي هبان( بموجب قرار تثبيت العائدية 
الصارد بالعدد 26/مجدد/2013 بتاريخ 2019/3/24 
والص�ارد من رئاس�ة لجنة تثبيت امللكي�ة يف النجف لذا 
نعل�ن هذا القرار فعىل من لدي�ه اعرتاض عىل مضمونه 
الطعن به تمييزا لدى راس�ة محكمة اس�تئناف النجف 
االتحادية خ�الل مدة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�رش هذا االعالن وعند انتهاء املده وعدم ورود اش�عار 
لتقدي�م طعن س�تبارش مديري�ة التس�جيل العقاري يف 

النجف وفقا لقرار تثبيت العائدية 
القايض

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

  وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2030 /2017

التاريخ 2019/4/10
اعالن

اس�تنادا للم�ادة 71 قان�ون التنفي�ذ وبن�اءا عىل طلب 
الدائ�ن )انعام فاضل عباس( تبيع مديرية تنفيذ النجف 
الس�يارة املرقم�ة ) 12761 / بابل( املدرج�ة اوصافها 
ادن�اه العائد للمدين ) رائد عطي�ه كاظم( فعىل الراغب 
بال�رشاء الحضور يف امل�كان والزم�ان  املذكورين ادناه 
خ�الل عرشة اي�ام اعتب�ارا  من  الي�وم الت�ايل للنرش يف 
الصحف  مس�تصحبا معه  التامينات القانونية البالغة 
10%  ع�رشة باملئة من القيمة املقدرة  بصك مصدق مع 
هوية االحوال املدنية وان رسوم التسجيل والداللية عىل 

املشرتي 
املنفذ العدل 

نصر حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � نوع السيارة : شوفرليت افيو خصويص مديل
2005

2 � املواصفات : الس�يارة نوع ش�وفرليت افيو صالون 
املدي�ل 2005 الل�ون رص�ايص ف�ي الس�يارة صالحة 
لالس�تعمال وذات محرك اربع اسطوانات مبدل الرسعة 
من ن�وع امليكانيكي جميع النواحي الفنية والكهربائية 
وامليكانيكي�ة والهيكل الخارجي له�ا  وغرفته الداخلية 
صاحلة لالس�تخدام يوجد شق يف الزجاجة االمامية عىل 

شكل مثلث وباقي الزجاج صالح 
3  � م�كان املزايدة : م�رصف الغري يف محافظة النجف 

القديمة
4 � موعد املزايدة الس�اعة الخامس�ة النصف عرصا من 

اليوم االخر لالعالن يف الصحف
5 � القيم�ة املق�درة : 6000,000 س�تة مالي�ني دين�ار 

عراقي الغر
6 � تقدم تأمينات قانونية بصك مصدق 10% من القيمة 
املقدرة وعلما ان املزايدة تفتح  70% من القيمة املقدرة

7 �  تس�ديد رس�م التحصيل 3% م�ن القيمة التي تريس 
عليها املزايدة 

مالحظة :  تنرش يف صحيفتني يوميتني واسعة االنتشار

محكمة االحوال الشخصية يف الرميثة
العدد /16

التاريخ 2019/4/8
اىل  /املدعو  )بشر لفته جبار(

قدمت والدتك املدعوة ) رحيمه ثامر خضر( 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة تطلب في�ه اصدار 
حجة حجر وقيمومة عليك كونك مفقود وال 
يع�رف مصرك حيا او ميت�ا لذا تقرر تبليغك 
يوميت�ني  محليت�ني  صحيفت�ني  بواس�طة 
بالطل�ب املذكور ويف حالة ع�دم حضورك او 
االع�رتاض عىل الطلب املذك�ور فأن املحكمة 

سوف تقوم باصدار الطلب وفقا للقانون
القايض

سالم مجيد حسوني 
����������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املعقل
رقم االضبارة : 2019/285

التاريخ 2019/4/9
اىل / املنفذ عليه / 

محمد حميد ابراهيم
لقد تحق�ق لهذه املديرية من خ�الل التبليغ 
ورشح املجلس البلدي يف منطقة حي الزهور  
ان�ك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن 
دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
علي�ه واس�تنادا للم�ادة )27( م�ن قان�ون 
التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ املعقل خالل خمسة عرش يوما 
تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش ه�ذه املديري�ة باج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

زينب محمود جرب
اوصاف املحرر : 

ق�رار حك�م ب�داءة الب�رصة  الع�دد 2140/
دي�ن    2018/12/24 يف  ب/2018 

  )23511700(
����������������������������������������������

عالن
اىل املته�م الغائ�ب / )الرشط�ي ايه�اب عبد 

الكريم عبد الله كحيط( 
املنس�وب اىل / مديري�ة رشط�ة محافظ�ة 

البرصة واملنشات
العنوان / محافظة البرصة/ قضاء الزبر   

بم�ا انك مته�م وفق امل�ادة /37/ من ق ع د 
رق�م 14 لس�نة 2008 لتس�ببك يف حص�ول 
 ( املرقم�ة  الحكومي�ة  العجل�ة  يف  االرضار 
1226( ن�وع كيا بوك�س  وملجهولية اقامتك 
اقتى تبليغ�ك بهذا االعالن ع�ىل ان تحرض 
ام�ام محكم�ة قوى االم�ن الداخ�يل االوىل / 
املنطقة الخامس�ة البرصة خالل مدة ثالثون 
يوما من تاري�خ 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 
اس�تنادا الحكام امل�واد  )65 و 68 و 69( من 
قان�ون اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

����������������������������������������������

فقدان
فقدت هوية نقابة املهندسني العراقيني بأسم 
املهندس ) محمد عبد الكاظم علك(  عىل من 

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

فقدان
فقد وص�ل امانة البال�غ 1,050,000 املرقم 
238050 يف 2012/10/9 الص�ادر من بلدية 
البرصة بأسم )  مجيد فاضل هادي( عىل من 

يعثر  عليه تسليمه اىل جهة االصدار

محكمة االحوال الشخصية 
يف املعقل

العدد 841/ش/2019
التاريخ 2019/4/10

اعالن
اىل املدعى عليه ) عماد احمد عبد( 

اقام�ت املدعي�ة )زينب لعيبي س�الم( الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة اع�اله  لدى ه�ذه املحكمة 
تطالب�ك فيه�ا االثاث العائ�دة له�ا وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ 
من قب�ل املوظ�ف ) محمد س�الم مغيمس( يف 
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية املؤرخ 
يف 2019/2/27 ل�ذا ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني رس�ميتني ويف 
حال�ة ع�دم حضورك  فانه س�وف يت�م اجراء 
املرافع�ة بحق�ك غيابيا وفق القان�ون علما ان 
موعد املرافعة يصادف  4/24/ 2019  الساعة 

التاسعة صباحا مع  فائق التقدير
 القايض

ليث نبيل حميد
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة املعقل
العدد : 170/ب/2019

التاريخ 2019/4/9
اعالن

اىل املدع�ى عليه )مصطفى كام�ل رشي( اقام 
املدعي�ان )اياد احمد عبد الكري�م وهيثم احمد 
عبد الكري�م ( الدعوى البدائي�ة املرقمة 170/

ب/2019 لدى ه�ذه املحكمة يطالبك  واملدعى 
عليه  الثاني حيدر كامل رشي )بتس�ديد مبلغ 
مقداره تس�عة وخمس�ون مليون وخمسمائة 
ال�ف دينار وبالتكاف�ل والتضام�ن (  وقد عني 
ي�وم 2019/4/22 موعدا للمرافعة وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ 
وتاييد املجلس البلدي يف منطقة الخليج العربي 
الثانية بانتقالك اىل جه�ة مجهولة قرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني رس�ميتني ويف 
حالة عدم حضورك اىل املرافعة فانه سوف يتم 

اجراء املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

����������������������������������������������

فقدان
فقدت هوية املوظف )قاسم عباس جابر( 

الوزارية الص�ادرة من وزارة الكهرباء  املديرية 
العام�ة لنقل الطاقة ش�بكات جن�وب البرصة 

عىل من يعثرعليها تسليمها لجهة االصدار
����������������������������������������������

فقدان
فق�دت هوي�ة املوظ�ف الوزارية  بأس�م  )عيل 
عقي�ل عب�د املجي�د(  م�ن وزارة النفط  رشكة 
مص�ايف الجنوب عىل من يعثر عليها تس�ليمها 

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

محكمة االحوال الشخصية 
يف املعقل

العدد 842/ش/2019
التاريخ 2019/4/10

اعالن
اىل املدعى عليه ) عماد احمد عبد( 

اقام�ت املدعي�ة )زينب لعيبي س�الم( الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة اع�اله  لدى ه�ذه املحكمة 
تطالب�ك فيه�ا) باملهج�ر املؤج�ل ( وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ 
من قب�ل املوظ�ف ) محمد س�الم مغيمس( يف 
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية املؤرخ 
يف 2019/2/27 ل�ذا ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني رس�ميتني ويف 
حال�ة ع�دم حضورك  فانه س�وف يت�م اجراء 
املرافع�ة بحق�ك غيابيا وفق القان�ون علما ان 
موعد املرافعة يصادف  4/24/ 2019  الساعة 

التاسعة صباحا مع  فائق التقدير
 القايض

ليث نبيل حميد

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

عقاري
دائرة التسجيل العقاري يف الزبر

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 829 و 832

املحلة او اسم املقاطعة / الرشيدية
ابنيت�ه  م�ع  املعم�ل  ارض   / الجن�س 

ومعداته واملكائن 
النوع / ملك رصف

املس�احة / 14,61 و 7,20 اول�ك ع�ىل 
التوايل

الشاغل / ورثة صاحب العقار
مق�دار البي�ع  / 2000000000 ملي�ار 

دينار للقطعتني 
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الزبر 
باملزاي�دة العلنية العقاري�ن املوصوفني 
اعاله والعائدين للراهن )حس�ن ميذاب 
املرته�ن  الدائ�ن  طل�ب  لق�اء  س�عيد( 
املرصف الزراعي التعاوني فرع البرصة 
فعىل الراغبني يف االشرتاك فيها مراجعة 
ه�ذه الدائرة خالل  )30( ي�وم  اعتبارا 
م�ن اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن 
مستصحبني معهم التامينات القانونية 
نق�دا او كفالة مرصفي�ة عىل ان ال تقل 
عن 10% من القيمة املقدرة وان املزايدة 
س�تجري يف الس�اعة 12 ظهرا يف اليوم 

االخر للمهلة
��������������������������������

اعالن
اىل الرشيك ) محمد قاسم كريم ( توجب 
علي�ك الحض�ور اىل مقر بلدي�ه النجف 
لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 
52064 /3 ح�ي الن�داء خ�الل ع�رشه 
اي�ام وبخالف�ه س�تتم االج�راءات دون 

حضورك 
طالب االجازه رنا تموز شاكر

��������������������������������
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة 
2018/1022

قرار حكم
بتاريخ 2018/9/4 قررت محكمة قوى 
االمن الداخ�يل االوىل املنطقة الخامس�ة 
بالقضي�ة املرقم�ة 2018/1022 الحكم 
غيابيا عىل املتهم الرشطي ) سعد هاشم 
مطرش اس�ماعيل( بموجب قرار الحكم 
املرق�م 2018/1022 يف 2018/9/4 بما 

ييل :
1 � ع�دم ش�مول املتهم اع�اله بقانون 
العف�و رقم )27( لس�نة 2016 كونه ما 
زال ماكث�ا يف الغياب ولع�دم صدور امر 
فصل او طرد او اس�تقالة حس�ب كتاب 

دائرته املرقم 8283 يف 2018/8/24 
2  �الحبس البسيط ملدة ستة اشهر وفق 
احكام املادة  5 من ق أ د  رقم 14 لس�نة 
2008 وبدالل�ة املواد 61/ اوال و69/اوال 
م�ن ق ع د  رقم  17 لس�نة 2008  وذلك 
لغيابه م�ن تاري�خ 2014/9/24 ولحد 
االن كون القان�ون االصلح للمتهم عمال 
باح�كام امل�ادة 2/2 م�ن ق ع رقم 111 

لسنة 1969 املعدل
3 � اخراجه من الخدمة  استنادا الحكام 
امل�ادة 42/ثاني�ا م�ن ق ع د رق�م 14 
لس�نة 2008 بعد اكتياب الحكم الدرجة 
القطعي�ة بداللة املادة 89/اوال من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 
4 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية 
الق�اء القب�ض علي�ه اينما وج�د لتنفيذ 
الحكم الص�ادر بحقه وال�زام املواطنني   
باالخب�ار ع�ن مح�ل اختفائه اس�تنادا 
الح�كام املادة  69/ ثانيا وثالثا من ق أ د  

رقم 17 لسنة 2008
5 � حجز اموالة املنقولة والغر منقولة 
استنادا الحكام املادة 69/رابعا  من  ق ا 

د رقم  17 لسنة 2008
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي 
املنتدب ) حسني عبد االمر جابر(  البالغة 
)25,000( خمس�ة وعرشون الف دينار 
عراق�ي ترصف له من خزانت الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
7 � حكم�ا غيابيا ص�ادرا  باتفاق االراء 
استنادا الحكام املادة 60/سادسا من ق 
أ د  رقم 17 لسنة 2008  قابال لالعرتاض 
والتمييز اس�تنادا الحكام املادة 71/اوال 
وثانيا من نفس القان�ون وافهم بتاريخ 

2018/9/4
رئي�س محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

/ املنطقة الخامسة
��������������������������������

فقدان 
 : التالي�ة  املستمس�كات  فق�دت من�ي 
جنس�ية ) بطاقة موحدة ( اجازة سوق 
سيارة بأسم / سجاد صادق مجيد فمن 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار او 

االتصال عىل الرقم 07721077478 
��������������������������������

فقدان 
فق�د الوصل املرق�م 36544 بتاريخ 27 
/ 5 / 2009 ع�ن ال�دكان املرقم ) 45 ( 
عمارة الغريري بمبلغ قدره 3600000 
ثالثة ماليني وستمائة الف دينار الغرها 
والصادر من امانة بغداد دائرة العقارات 
باس�م املستاجر عالء محمد هادي فمن 

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

اعالن 
: ام�رة كاظ�م مره�ون  ال�رشكاء  اىل 
وغس�ان ومحم�د وغص�ون وزيزف�ون 
وميس�ون وزينب وعبد الله اوالد يونس 
س�لمان لغرض اس�تخراج اج�ازة بناء 
للقطع�ة املرقم�ة 1 / 13157 مديري�ة 

بلدية التاجي – سبع البور .
الرشيك 

داود عبد جاسم 
��������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
االسحاقي 

العدد : 59 / ش / 2019 
التاريخ : 9 / 4 / 2019 

اىل / جريدة ) املستقبل ( 
م / اعالن نرش 

ملقتضي�ات حس�م الدع�وى الرشعي�ة 
واملقام�ة   2019  / ش   /  59 املرقم�ة 
م�ن قبل املدعية ) هدى س�عدي احمد ( 
عىل املدعى عليه ) احمد جاس�م محمد 
حسني ( واملتضمنة دعوى تفريق للهجر 
وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامة املدعى 
علي�ه وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ 
واملؤي�د م�ن قب�ل مختار منطقة س�يد 
غري�ب وتايي�د املجلس البل�دي لقضاء 
الدجيل لذا تقرر اجراء تبليغك بصحيفة 
يومية يف موع�د املرافعة املصادف 22 / 
4 / 2019 ويف حال�ة ع�دم حضورك او 
حضور م�ن ين�وب عنك قانونا س�وف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وف�ق 

القانون .
القايض 

حازم محمد احمد

رقم االضبارة : 2016/1733
التاريخ 2019/4/3

رقم االضبارة : 2014/1699
التاريخ 2019/4/3

املنفذ العدل 
حيدر الياس خضري

املنفذ العدل 
حيدر الياس خضري

العدد / 3570
التاريخ / 2019/4/3

الطبيب االختصاص
د. رسمية عريبي لفته 

مدير مستشفى البرصة للنسائية  والتوليد
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 159 / ب3 / 2019 

التاريخ : 9 / 4 / 2019 
اعالن تبليغ غيابي 

اىل املدعى عليه / عيل محسن صكر 
اقام عليك املدعي : وس�ام عيل عزيز الدعوى البدائية املرقمة اعاله 
بواس�طة وكي�اله املحاميان فائق حس�ن ع�يل الجوراني وصفاء 
ثامر حسن يطلب فيها الحكم بالزامك بتسديد املبلغ املرتتب بذمتك 
البالغ واحد وعرشون مليون وثالثمائة واثنان وتس�عون الف دينار 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح مركز رشطة حي املثنى املرقم 
4406 يف 25 / 3 / 2019 واملص�دق م�ن املجلس املحيل لحي املثنى 
كونه اليوجد مختار للحي حاليا تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن عىل موع�د املرافع�ة املواف�ق 18 / 4 / 2019 
الساعة التاسعة صباحا ويف حال عدم حضورك او ارسال من ينوب 

عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض 

لطيف خليل ابراهيم
�������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
العدد : 417 / ش / 2019 
التاريخ : 31 / 3 / 2019 

اىل / املدعى عليه : منذر محمد خلف 
اقام�ت املدعي�ة نوال ثامر عب�د الله الدعوى املرقم�ة 417 / ش / 
2019 والت�ي تطل�ب فيها الحك�م بتاييد حضان�ة االطفال كل من 
ضحى وحيدر واس�امة ابناء منذر محم�د وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار منطقة رشوين عرب 
قرية عل�وان الحديد املصدق من املجلس املح�يل لناحية املنصورية 
وكتاب مركز رشطة رشوين بالعدد 1499 يف 19 / 3 / 2010 عليه 
ق�رر تبليغكم بالحضور بموع�د املرافعة املواف�ق 17 / 4 / 2019 
بصحيفت�ن يوميتن محليتن ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 

عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول .
القايض 

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

فقدان 
فقدت اجازة البناء املرقمة 20 / 4599 يف 27 / 9 / 2016 والصادرة 
من بلدية الرش�يد والعائ�دة للقطعة املرقم�ة 9 / 192 مقاطعة 8 

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

فقدان 
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة من جامع�ة بغداد / كلي�ة الصيدلة 
بأس�م / ضحى عماد ش�هاب – يرجى من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .
�������������������������������������������������������

اعالن 
اىل / من يهمه االمر 

م / العقار املرقم 24 / 6 م 8 صخريجة الغربية. 
قدم�ت الين�ا معامل�ة انتقال حق�وق ترصفية عىل ح�د الحقوقي 
ابراهيم عيل ثويني توجد عليها اشارة حجز بالعدد 1165 مجلد 15 
ونظرا لتعرض مديريتنا للحرق وتلف االوليات وعدم معرفة الجهة 
الحاجزة قررنا رفع اش�ارة الحجز اس�تنادا للمادة 103 من قانون 
التس�جيل العقاري لسنة 1973 علما انه يحق لكم االعرتاض خالل 

فرتة 30 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن .
�������������������������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد :  3500

التاريخ 2019/4/10
بناء ع�ىل الدعوى املقامة من قبل املواط�ن ) جميل كاظم فتنان ( 
ال�ذي يروم تبديل لقبه وجعله )الش�بالوي( بدل من  )الش�يالوي( 
فم�ن لديه اع�رتاض مراجع�ة هذه املديري�ة خالل م�ده اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق اح�كام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 2 لس�نة 

2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية  العام وكالة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية 
اعالن بيع  عقار

التسلسل او رقم القطعة : 2/157  االمري 
املحلة او رقم واسم املقاطعة 

الجني دار 
النوع مللك رصف

رقم الباب
رقم الشقة 

املساحة 
املشتمالت 

املزروعات او املغروسات
واردات البيع السنوية 

الشاغل : دار يتكون من غرفتن واستقبال وصحيات 
مقدار املبيع :  850000000 ثمانمائة وخمسون مليون دينار

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف الثاني�ة  باملزاي�دة 
العلني�ة العق�ار املوصوف اع�اله العائد للراهن عاب�د بديوي دهن 
لق�اء طلب الدائن  املرصف الزراعي / الس�ماوة املس�تحق البالغ ) 
651000000( دينار فعىل الراغب  يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه 
الدائ�رة خالل )15 (يوم�ا اعتبارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية 
ال تقل عن 10% من القيم�ة املقدرة للمبيع البالغ ) 850000000( 
دينار وان املزايدة س�تجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري 

للمزايدة 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية 

عبد الكريم جهادي خرض
�������������������������������������������������������

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
العدد : 196 

التاريخ : 9 / 4 / 2019 
اعالن فقدان 

بن�اء عىل الطلب املقدم من قب�ل ملياء محمد حمود بتاريخ 9 / 4 / 
2019 والت�ي تروم فيها نرش فقدان املفقود بالس�م غركان حمود 
بتاري�خ 15 / 3 / 2003 ولصدور حج�ة الحجر والقيمومة بالعدد 
19 يف 14 / 12 / 2003 فق�د اقت�ى الن�رش وم�ن لديه االعرتاض 
الحضور امام هذه املحكمة خالل سبعة ايام من اليوم التايل للنرش 
لتقديم اعرتاضه واعالمنا وبخالفه س�وف تنظر املحكمة يف الطلب 

وفق القانون .
القايض 

تحسن حسن فزع العقابي
�������������������������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد :  3405

التاريخ 2019/4/7
ق�دم املواط�ن ) حميد مذي�ور ردام ( طلبا لغ�رض تبديل لقبه من 
)الش�يالوي( اىل )الش�بالوي( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل مده اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الدعوى وفق اح�كام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 2 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية  العام وكالة

�������������������������������������������������������
ورقة تبليغ انذار 

تبلغ�ت باالن�ذار املرق�م 10516 وامل�ؤرخ 19 / 4 / 2018 املوج�ه 
من قبل الس�يد ) شهباء احمد س�لمان ( بواسطة الكاتب العدل يف 
االعظمية بخصوص ايداع وللبيئة اعطيت هذا الشعار : عند ذهابي 
اىل العنوان املراد تبليغه – حي االطباء م / 120 ز / 11 د / 6 وعند 
وصويل اىل الدار اعاله تبن انه مهدوم وفارغ منذ شهر حسب قول 
املختار والس�ؤال واالستفسار من الجريان واملجاورين له تبن انهم 

مجهولن اىل جهة مجهولة االقامة .

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد :  3404

التاريخ 2019/4/7
قدم�ت املواطن�ة ) حم�ده مذي�ور ردام ( طلبا لغ�رض تبدي�ل لقبها من 
)الش�يالوي( اىل )الش�بالوي( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مده اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الدع�وى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 2 لس�نة 

2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 
اللواء هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية  العام وكالة 

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد :  3406
التاريخ 2019/4/7

قدم املواطن ) محمد مذيور ردام ( طلبا لغرض تبديل لقبه من )الشيالوي( 
اىل )الش�بالوي( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل مده 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وف�ق احكام املادة )22( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 2 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 
اللواء هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية  العام وكالة 

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد :  3504
التاريخ 2019/4/10

بن�اء ع�ىل الدعوى املقامة من قب�ل املواطن ) عبد الكاظم فجار حس�ون( 
ال�ذي ي�روم تبديل لقبه وجعله )الش�بالوي( ب�دل من  )الش�يالوي( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 2 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12 
اللواء هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية  العام وكالة 

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة االوىل 

اعالن 
طلب تسجيل عقار مجددا 

بن�اء عىل الطل�ب املقدم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 8 / 4 / 2019 لتس�جيل 
العقار 4 / 161 بزايز الفضيلية باسم / احمد جبار زغري مجددا باعتباره 
حائ�زا ل�ه بصفة املالك للم�دة القانونية ولغ�رض تثبيت امللكي�ة املذكورة 
تمهي�دا للتس�جيل وفق اح�كام قانون التس�جيل العقاري رقم 43 لس�نة 
1971 قررنا اع�الن هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق 
معينة ع�ىل هذا العقار تقديم عائدية من بيانات اىل هذه خالل مدة ثالثن 
يوم�ا اعتب�ارا من اليوم التايل لن�رش هذا االعالن وكذل�ك الحضور يف موقع 
العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض . 
نسخة منه :

1 – وزارة املالية / االمالك .
2 – امانة بغداد – يرجى تعين ممثال عنكم واعالمنا باس�مه وااليعاز اليه 

الحضور يف الوقت املحدد اعاله .
3 – مديرية االوقاف .

4 – لوحة االعالن 
مدير التسجيل العقاري يف الرصافة / 1

�������������������������������������������������������
ففدان اجازه

فقدت مني أجازه أفران صمون السيد الحجري الرحمانيه املرقمه)6237( 
والصادره من وزاره التجاره الرشكه العامه لتصنيع الحبوب بأسم شاكر 

جعفر جاسم  من يعثر عليها تسليمها اىل جهه األصدار

أمريكا وإرسائيل.. منبع الرش يف العالـم
          اياد السماوي

لي�س هنال�ك م�ن ّش�ك أّن الخطّوة 
الت�ي أقدمت عليها الوالي�ات املتحّدة 
اململ�وء  رئيس�ها  وإدارة  األمريكي�ة 
كره�ا وبغضا لإلس�الم واملس�لمن، 
الث�وري  الح�رس  بإدراجه�ا  وذل�ك 
ه�ي  إرهابي�ة،  كمنظم�ة  اإليران�ي 
ال�وزراء  رئي�س  لطل�ب  اس�تجابة 
اإلرسائييل نتنياهو بتصنيف الحرس 
الث�وري اإليران�ي منظم�ة إرهابية. 
وه�ذا ما رّصح به نتنياهو نفس�ه يف 
تغري�دة له عىل حس�ابه يف ش�بكات 
الق�رار  بع�د  االجتماع�ي  التواص�ل 

األمريكي مب�ارشة، وه�ذه الخطوة 
س�ابقة  لخط�وات  اس�تكمال  ه�ي 
أقدمت عليها إدارة الرئيس األمريكي 
ترام�ب، فقد س�بق له�ذه اإلدارة أن 
أدرج�ت ح�زب الل�ه اللبناني وبعض 
فصائل املقاومة اإلس�المية العراقية 
كمنظم�ات إرهابي�ة، وقام�ت بنقل 
سفارة أمريكا من تل أبيب إىل القدس، 
ع�ىل  إرسائي�ل  بس�يادة  واعرتف�ت 
مرتفعات الجوالن الس�ورية املحتلّة، 
وليس من املس�تبعد أن يقوم ترامب 
بإدراج الحش�د الشعبي العراقي عىل 
الئحة املنظمات اإلرهابية، ألّن مفهوم 
اإلرهاب بالنس�بة ألمريكا ولرئيسها 

ه�و كل من يه�دّد األم�ن اإلرسائييل 
فه�و إرهابي، س�واء كان ذلك أفرادا 
أو منظمات أو أحزابا أو جيش�ا، كما 
حص�ل اآلن يف إدراج الح�رس الثوري 
اإليران�ي. والحقيقة أّن هذه الخطوة 
األمريكية ل�م تضيف لكراهية وعداء 
أمري�كا إلي�ران يشء جدي�د، فالعداء 
اإلس�المية  للجمهوري�ة  األمريك�ي 
ق�د ب�دأ من�ذ الي�وم األول النتص�ار 
اإلم�ام  بقي�ادة  اإلس�المية  الث�ورة 
الراح�ل الخمين�ي العظي�م، وحصار 
أمري�كا االقتصادي ع�ىل الجمهورية 
اإلس�المية هو اآلخر قد بدأ منذ اليوم 
األول النتصار الث�ورة، وقرار أمريكا 

بمح�ارصة الحرس الث�وري اإليراني 
لن يغ�رّي من األم�ر ش�يئا، ألّن إيران 
اإلسالم كلّها محارصة من االستكبار 
العامل�ي بقي�ادة أمريكا من�ذ أربعن 
عام�اً، والّرد عىل الق�رار األمريكي ال 
يخص إيران لوحده�ا، بل يخص كل 
مس�لم يرى يف ع�داء أمري�كا إليران 
هو عداء لإلس�الم وانتصار لإلرهاب 

والصهيونية .
وبق�در تعلّ�ق األم�ر بن�ا كعراقين، 
فإننا غري معنين وغري ملزمن تماما 
بق�رارات أمري�كا املعادي�ة لإلس�الم 
والش�عب اإليراني املس�لم، والحرس 
الث�وري اإليراني الذي صّنفته أمريكا 

منظم�ة إرهابي�ة ن�زوال عن�د رغبة 
إرسائيل ورئيس وزرائها، له عالقات 
متشابكة مع الحشد الشعبي العراقي 
تتجاوز حدود التدريب واالستشارات، 
كون الحرس الثوري اإليراني والحشد 
الشعبي العراقي وحزب الله اللبناني 
هم مح�ور املقاومة اإلس�المية ضّد 
يف  الصهيون�ي  األمريك�ي  امل�رشوع 
العالق�ة املصريية  املنطق�ة، وه�ذه 
لن ول�ن تتاثر بقرار إدارة مس�عورة 
تقطر ع�داًء وكره�ا للخ�ط الثوري 
الذي تقوده إيران يف املنطقة، وإننا يف 
العراق كشعب مسلم ال يمكن أبدا أن 
نقاطع الحرس الثوري اإليراني الذي 

وق�ف معن�ا يف حربن�ا ض�ّد اإلرهاب 
ونلتزم بقرارات رئيس أهوج وأحمق 
يس�تهدف وجودن�ا ومس�تقبلنا، أّما 
كون إيران بل�د يدعم اإلرهاب، فهذه 
قص�ة لم ول�ن تنط�يل عىل الش�عب 
العراقي املس�لم الذي قات�ل اإلرهاب 
الثوري،  إيران وحرس�ها  بمس�اعدة 
والعراقي�ون يعلم�ون جي�دا من هم 
الذي�ن يدعم�ون اإلره�اب ويقّدمون 
والرج�ال،  والس�الح  األم�وال  ل�ه 
ويعلمون جيدا أّن داعش هي صنيعة 
دول  لتدم�ري  األمريكي�ة  املخاب�رات 
املنطق�ة وش�عوبها، ولس�نا بحاجة 
إىل دلي�ل إلثب�ات ه�ذا األم�ر، فكم�ا 

ه�ي قناعتن�ا راس�خة بالل�ه واليوم 
اآلخ�ر، هي األخرى قناعتنا راس�خة 
أّن أمري�كا وصنيعته�ا إرسائيل هما 
منب�ع اإلرهاب والرش يف العالم، وكما 
صمدت إيران وش�عبها املسلم بوجه 
الجائ�ر، س�يصمد  أمري�كا  حص�ار 
حرس�ها الث�وري ويبق�ى ش�وكة يف 
ع�ن أمري�كا وربيبته�ا إرسائيل.. يف 
الختام نتّذكر قوله تعاىل )الذين قالو 
لهم الن�اس إّن الناس قد جمعوا لكم 
فاخش�وهم فزاده�م إيمان�ا وقال�وا 
حس�بنا الل�ه ونعم الوكي�ل(.. صدق 
الل�ه الع�يل العظي�م وكذب�ت أمريكا 

ورئيسها.

الطبقية والعنرصية وسياسة 
أمريكا اخلارجية

          د. منار الشوربجي

من املفارق�ات الجديرة بالتأمل يف الثقافة السياس�ية 
األمريكي�ة الع�داء الش�ديد للش�يوعية، زم�ن الحرب 
الباردة ثم لالش�رتاكية حالياً، لم يمنع الواليات املتحدة 
م�ن تقديم نفس�ها بش�كل ه�و يف جوه�ره اليوتوبيا 

الشيوعية.
األيديولوجي�ة  يف  املث�ايل،  املجتم�ع  أو  فاليوتوبي�ا، 
الشيوعية، والتي تتحقق بعد ثورة الطبقة العاملة ضد 

الطبقة الربجوازية هي املجتمع الال طبقي. 
فبعد ثورة الربوليتاريا، أي الطبقة العاملة، التي تنتهي 
بهيمنته�ا ع�ىل املجتمع، تت�الىش مع الوق�ت الطبقة 
الربجوازي�ة فال يصبح هن�اك س�وى الربوليتاريا، أي 
طبقة واحدة، وهو ما يعني نهاية الطبقية، وهنا فقط 
تتحقق اليوتوبيا الشيوعية. فاملجتمع الذي ال توجد به 
طبقات، فيخلو من االستغالل، هو املجتمع الشيوعي.

املفارق�ة هي أن الحكاية الك�ربى التي تحكيها أمريكا 
ع�ن نفس�ها هي أنه�ا مجتم�ع ال طبقي منذ نش�أته 

وحتى اليوم، بما يميزها عن أوروبا ومجتمعاتها. 
فاملهاجرون األوائل، حسب الحكاية، جاؤوا إىل »األرض 
الجدي�دة« م�ن دول فيه�ا نظ�ام إقطاع�ي وطبق�ات 
متعددة، ولكنه�م بنوا مجتمعاً بال طبقات، ألن األرض 

الشاسعة لبلدهم الجديد سمحت بذلك. 
فلم�اذا يظل ف�رد بعينه يقطن منطق�ة يظل فيها من 
طبقة دني�ا، بينما هو قادر عىل االنتقال لغريها يف هذا 
»الرباح الواس�ع الذي ال يس�كنه أحد«، فيكون بجهده 
قادراً عىل الكس�ب والتف�رد؟ وفكرة الحل�م األمريكي 
ذاته�ا قائمة، هي األخرى، يف جوهرها عىل أن املجتمع 

األمريكي ال يعرف الطبقات االجتماعية. 
فالح�راك االجتماع�ي ه�و جوه�ر الحلم. فأي�ا كانت 
أصولك املتواضعة، فإنك قادر عىل الوصول ألعىل السلم 
االجتماع�ي دون أي قيود عىل اإلطالق، ووفق وس�يلة 

واحدة فقط هي جهدك وكفاءتك.
وهن�اك تباي�ن بالقطع بن تلك الحكاي�ة وبن الواقع. 
فالوالي�ات املتح�دة منذ نش�أتها األوىل كان�ت طبقية 
بامتي�از ويظ�ل به�ا نظ�ام طبقي حت�ى الي�وم. وال 
يمك�ن الوقوف ع�ىل ذلك الواق�ع بالنظ�ر ألمريكا بعد 
كتابة دس�تورها، يف النصف الثاني م�ن القرن الثامن 
ع�رش، وإنم�ا بالرج�وع لبداي�ة االس�تعمار األوروبي 

لألمريكيتن. 
فاس�رتاتيجية االمرباطورية الربيطانية، التي هيمنت، 
كانت تقوم عىل التخلص من فقراء بريطانيا، وأطفالها 
املرشدين يف الشوارع، وكل الذين اعتربتهم »بال منفعة« 
يف بريطاني�ا نفس�ها، عرب دفعهم الس�تيطان ما صار 

يعرف الحقاً بالواليات املتحدة. 
وق�د هاجر من بريطانيا أيضا من ناؤوا بأعباء الديون 
من حرفين وغريهم. وكان من بينهم أيضا من فضلوا 

التخيل عن حريتهم مقابل فرص عمل، فهاجروا للعمل 
كخدم وفق عقود تسلبهم حريتهم لفرتة معلومة. وقد 
عملت بريطاني�ا عىل قيادة املس�تعمرات الجديدة عرب 
نظام شبه عسكري يقوم عىل إجبار هؤالء إجباراً عىل 

العمل، من خالل قيادات عسكرية صارمة. 
وكان الهدف، يف تلك املستعمرات، طبعاً هو جلب فوائد 
للبل�د املس�تعمر، أي بريطاني�ا يف ه�ذه الحالة. فكان 
املطل�وب مثالً البح�ث عن معادن عيل رأس�ها الذهب، 

ليتم إرسالها للوطن األم.
ويف الق�رن الس�ادس عرش، ل�م تكن أمريكا بالنس�بة 
ألولئك املهاجرين من الفق�راء أرضاً للفرص واألحالم، 
كم�ا تقول األس�طورة، وإنم�ا كانت أرض�اً القوا فيها 

املجاعات والفقر والعوز.
وقد خلقت تلك املنظومة كلها بالرضورة نظاماً طبقياً 
بامتياز، تم تكريس�ه عرب استجالب األفارقة، يف أغالل 
للعمل كعبيد، وعرب الفجوة الواسعة يف القدرة عيل تملك 
األرايض، الت�ي لم تكن مس�احاتها الشاس�عة متاحة 
للجميع عىل قدم املس�اواة وال وفق عملهم الشاق. هذا 
فضالً عن الحرب بالغة الرشاسة التي شنتها بريطانيا، 
ومن بعدها املستوطنون أنفسهم، ضد أصحاب األرض 

األصلين.
وم�ع مرور الوق�ت، صار الخ�دم الذين عمل�وا بعقود 
جائ�رة ولم يمتلك�وا األرض هم فق�راء أمريكا البيض 
الذي�ن وّرث�وا فقره�م ألبنائه�م وص�اروا يعرف�ون يف 
أمري�كا بتعبري بال�غ الفجاجة هو »البي�ض الحثالة«. 
كما ص�ارت العنرصية أحد أهم وس�ائل إع�ادة إنتاج 
الطبقية باستمرار باملجتمع األمريكي ضد غري البيض 
عموماً والسود عىل وجه الخصوص، بينما ظل السكان 
األصليون بمعن�ى من املعاني، عىل رأس املهمش�ن يف 

ذلك املجتمع.
بعبارة أخرى، ف�إن غياب الطبقات يف الواليات املتحدة 
م�ن أه�م األس�اطري التي ال ت�زال تردده�ا أمريكا عن 

نفسها حتى بالكتب املدرسية.
والطريف يف األمر أنه رغم نفي وجود طبقية بأمريكا، 
فإن أمريكا الرس�مية واإلعالم والسياسين وغريهم ال 
يكفون عن الحديث عن »الطبقة الوسطى«، األمر الذي 

البد وأن يعني بالرضورة وجود طبقة دنيا.
والحكاية الكربى، أو األس�طورة األمريكية، مثلها مثل 
كل أس�اطري الثقافات العاملية، تبع�د كثرياً عن الواقع. 
لكن أس�طورة ال�ال طبقي�ة تحدي�داً، والت�ي يتعلمها 
األمريكي�ون من�ذ الصغر، تظ�ل يف الالوع�ي حتى مع 
وجود ما ينفيها يف الواقع املعاش، فتكرس لدى املواطن 
األمريكي فكرة »االستثنائية« األمريكية، والتي هي من 
أكث�ر األفكار خط�ورة يف صناعة السياس�ة الخارجية 
األمريكية. فهي تسمح بقبول األمريكين، بل ودعمهم 
أحيان�اً، لعدم خضوع بالدهم للقانون الدويل أو ألي ما 

تخضع له باقي دول العالم.

جدل أمريكياخلالفات الشخصية يف االنقالبات العسكرية
          د. سعد العبيدي

انته�ى الخ�الف القائ�م بن عب�د الكريم 
قاس�م وعبد الس�الم عارف بعزل األخري، 
وإجب�اره ع�ىل البق�اء يف البي�ت، يف فرتة 
زمنيَّ�ة ضعف�ت فيه�ا ق�درة األول ع�ىل 
الضبط والس�يطرة، عس�كرياً وسياسياً، 
نتيجة التنحي القائم للزمالء العس�كرين 
املش�اركن مع�ه يف حرك�ة الراب�ع عرش 
من تموز، وللتفرد بالق�رار والعزوف عن 
االنتق�ال اىل الديمقراطي�ة يف الفرتة ذاتها 
التي أصبح فيها العس�كر السيايس قوياً، 
وبرز ع�ىل الس�طح بعض عوام�ل أخلت 

بالتوازن الحزبي يف الجيش بينها: 
التأث�ري الش�يوعي يف الق�رار  - تناق�ص 
الضب�اط  أع�داد  وتناق�ص  العس�كري، 
الش�يوعين القادة يف املناصب العسكرية 
العلي�ا باملقارنة م�ع تزايد ع�دد الضباط 
أخ�رى،  ة  سياس�يَّ أح�زاب  اىل  املنتم�ن 
الش�يوعين(  )أي  س�يطرتهم  وضع�ف 
ع�ىل تل�ك املناص�ب وم�ن ثم فش�لهم يف 
ثني عب�د الكريم عن الوق�وف بالضد من 
تغي�ري مواقف�ه منه�م وتنحيه ع�ن دعم 
خططهم بعد أحداث كركوك الفوضويَّة.- 

س�عي عبد الكري�م إلدخال ضب�اط قادة 
م�ن تي�ارات قوميَّ�ة عربيَّ�ة مختلف�ة يف 
مناصب عس�كريَّة، ألغ�راض التوازن مع 
الش�يوعين، بنفس الوقت الذي وقع فيه 
الحزب الش�يوعي يف تناق�ض املوقف من 
قاسم عىل املس�توى األممي حيث الرغبة 
امللحة للس�وفييت الوق�وف معه، وقناعة 
القواعد العاملة للحزب يف القوات املسلحة 
بع�دم ج�دوى مس�ايرته، ب�ل ورضورة 
تصحيحي�ة..  بحرك�ة  علي�ه  االنق�الب 
تناقٌض أبق�ى الش�يوعين يف حالة حرية 
مقلق�ة، وأبق�ى قاس�م يف توتر وخش�ية 
االنقالب عليه من قبلهم، فكوَّن باملحصلة 
ثغ�رة ب�ن الطرف�ن املتحالف�ن وجوباً. 
استفاد منها البعثيون والقوميون العرب 
الحاصل�ون عىل دع�م خاص م�ن جمال 
عب�د النارص وقوى غربية، والس�اعن اىل 
توس�يع خالياه�م التنظيميَّ�ة يف الجيش 
بعد تخرج بع�ض الش�باب الحزبين من 
الكلية العسكرية التي دخلوها مع موجة 
التوس�ع واالنفت�اح الت�ي أعقب�ت انتهاء 
الحك�م امللك�ي. لق�د فت�ح الش�يوعيون 
العس�كريون باختالفاتهم الحاصلة يف ما 
بينهم ملا يتعل�ق بالزعيم وخالفاتهم معه 

كم�ا ورد أع�اله، ثغ�رة يف الج�دار األمني 
للحكومة، اس�تغلت للتخطي�ط اىل تنفيذ 
انق�الب، عىل طريق�ة التواف�ق املصلحي 
بن عبد السالم، العسكري الطموح، الذي 
يرى نفسه مترضراً من نتائجها، األحق يف 
سلطتها، ويرى الفرصة سانحة لالنتقام 
م�ن الصدي�ق ال�ذي نح�اه جانب�اً، وبن 
البعثي�ن املنظمن يف الدوائر العس�كرية، 
بال رمز قي�ادي، الذين يرون عبد الس�الم 
مهيأ لقيادتهم، قادراً، باس�مه وتاريخه، 
ع�ىل تهدئ�ة مخ�اوف الش�ارع، وتلطيف 
اإلقلي�م،  دول  م�ع  املش�حونة  األج�واء 
والتأثري يف قيادات الجيش املطلوب رضاها 
وتأييدها ل�كل خطوة تغيري مقبلة. فكان 
ه�ذا االتف�اق بينهما هو األنس�ب لتنفيذ 
األهداف املشرتكة لكليهما عىل أقل تقدير، 
فجاء اتفاقاً حذراً، بنوايا احتواء مستقبيل 
مبي�ت عىل األغلب م�ن كال الطرفن، دفع 
البعثين اىل التوسع يف االتصاالت الجانبيَّة 
م�ع األطراف العس�كريَّة والتكتيل للقيام 
بفعل التغي�ري، ففتحوا بتنفيذه ش�قوقاً 
يف هيكليَّ�ة البن�اء العس�كري، توس�عت 
بالتدري�ج بع�د تنفي�ذ انق�الب 8 ش�باط 

1963، لتمهد اىل سلسلة انقالبات.

          مارك سابنفيلد

يف الي�وم األول من تاريخه الس�يايس 
ع�ام 2015- حن أعلن عن مس�عاه 
للمنافس�ة ع�ىل منص�ب الرئاس�ة- 
غ�ري دونالد ترامب مس�ار السياس�ة 
األمريكي�ة. وانتق�اده للهج�رة غ�ري 
الرشعية كان ش�ديداً ومثريا للشقاق 
وق�دم فيه ص�ورة مغلوطة عن حالة 
الهج�رة غري القانونية، لكنها أصابت 
الهدف عن�د كثريين م�ن األمريكين. 
وهذه ل�ن تك�ون املرة األخ�رية التي 
ُيظه�ر فيها ترام�ب براعت�ه يف قراء 
الذين سيصبحون  الناخبن  توجهات 
قاعدة مؤيديه أو يف اس�تخدام قضية 

عامة للحصول عىل ميزة انتخابية.
فه�ا ه�و اآلن يم�ارس مهارت�ه مرة 
أخ�رى ويج�ب ع�ىل جميع الس�كان 
االنتب�اه له�ذا. ففي كلمت�ه لخطبة 
حالة االتح�اد وما بعدها، اس�تهدف 
ترامب فكرة االشرتاكية بسهام نقده. 
وه�ذا تح�رك س�يايس ماه�ر. ففي 
مناخ السياس�ة االستقطابية الحايل، 
م�ن املرج�ح أال تأتي أك�رب التحديات 

الت�ي تواج�ه ترامب من الوس�ط بل 
من اليس�ار. وهناك ع�دد كبري أعالم 
الليربالي�ن ال يجدون حرج�ًا يف تبني 
بعض أفكار االشرتاكية. واتبع ترامب 
تعاليم السياس�ة يف الع�رص الحديث 
ح�ن وص�ف النائب�ة الديمقراطي�ة 
الجديدة الكسندريا أوكاسيو كورتيز 
أو الس�يناتورة الديمقراطية اليزابيث 
باعتباره�م تهديدا  واري�ن وآخري�ن 
للرأسمالية األمريكية. وتشري دراسات 
إىل أن الخ�وف م�ن الح�زب املناف�س 
يؤدي إىل تمس�ك املرء بحزبه بش�كل 

أكرب.
لكن كما هو الحال مع الهجرة، ليس 
مج�رد  وهجمات�ه  ترام�ب  كالم  كل 
تهديد وجلبة فارغ�ة. فأمريكا كانت 
تحتاج إىل جدل حيوي ومفتوح بشأن 
الهج�رة. ولس�وء الحظ لع�ب ترامب 
دوراً يف احت�دام الجدل. لكنه ركز عىل 
هذا بحدسه السيايس الذي أوحى إليه 
بأن هذه قضية كبرية غري محسومة. 
واليشء نفسه يصدق عىل االشرتاكية. 
فق�د ن�رشت صحيف�ة »كريس�تيان 
س�اينس مونيت�ور« موضوع�اً كبرياً 

حظ�ي بإش�ارة عىل الغ�الف عن هذا 
 .2018 ع�ام  أكتوب�ر  يف  املوض�وع 
فالنظ�ام االقتص�ادي لم ي�رتك لجيل 
األلفي�ة والجيل الت�ايل عليه إال فرصا 
ضئيلة للحصول عىل وظائف مستقرة 
نوعا وتركهم مثقلن بديون الدراسة 
بينما ظلت هناك أسئلة مزمنة بشأن 
الفرص املتساوية لألقليات والفقراء. 
صحيح أن ه�ذا الجيل أكث�ر انفتاحا 
ولي�س  االش�رتاكية،  األف�كار  ع�ىل 
االش�رتاكية نفس�ها. وهذا يس�تحق 
جدالً حيوياً ومفتوح�ًا. ويتعلق بهذا 

الهوية االقتصادية للواليات املتحدة.
فق�د قام�ت الوالي�ات املتح�دة من�ذ 
تأسيسها عىل فكرة الفردية واالعتماد 

عىل الذات. 
فه�ل الحل يكم�ن يف اتباع األس�لوب 
بصف�ة  االش�رتاكية  م�ن  األوروب�ي 
عام�ة؟ البعض يف اليس�ار يعتقد هذا 
لكن الرئي�س يحاول خل�ق حالة من 
الخوف من تبني هذا النهج االشرتاكي. 
لكن الس�ؤال األعمق يتعل�ق بماهية 
الطريق�ة األمريكي�ة الفري�دة لن�رش 

الفرص عىل أوسع نطاق ممكن.
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اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهنياً: خالفات س�طحية غري مربَّرة مع الزمالء، لكّن ذلك 
لن يرتك رواسب أو تجاذبات مستقبلية 

عاطفياً: إذا كنت راغباً يف االس�تقرار، فالرشيك الحايل هو 
الشخص املناسب لهذه الخطوة، فال ترتدد 

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

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

مهني�اً: ح�اول أن تكون متأني�اً جداً يف اختي�ار خطواتك 
املس�تقبلية، الحظ يساعدك عىل تحقيق التقّدم الذي كنت 
تطم�ح اليه. عاطفياً: اإلصغ�اء الدائم للرشيك يوفر عليك 

الكثري من املشكالت، ويوطد العالقة بينكما 

مهني�اً: تؤك�د حضورك وتقوى ش�خصيتك بغ�ّض النظر 
عن حقل اختصاصك وتتمّي�ز بالقدرة عىل القيادة، تؤدي 
الظ�روف دوًرا يف تنش�يط البديه�ة والحيوي�ة ورسع�ة 

الترّصف

مهني�اً: املزاجي�ة يف العم�ل، غالب�اً ما ت�ؤدي اىل صدامات 
ومشاحنات مع اآلخرين، فحاول أن تكون ايجابياً لرتتاح 
م�ن هذا الوضع . عاطفياً: مناقش�ات مهمة تحدد مصري 

العالقة املستقبلية مع الرشيك، مهما يكن إطارها 

مهنياً: ال تك�ف عن املطالبة بحقوق�ك، فقد جهدت كثرياً 
وتستحق أتعابك 

عاطفي�اً: ي�وم ضباب�ي يف العالق�ة بالرشيك، لك�ّن املهم 
التمهل حتى جالء األمور 

مهني�اً: ال ت�رتّدد يف التعبري عن وجهة نظ�رك مهما كلفك 
ذلك، ويف النهاية ال بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك

عاطفياً: إش�ارات إيجابية من الرشيك تعطيك أمالً أكرب يف 
املستقبل، لكن الرتيث واجب الستيضاح كل األمور

مهني�اً: قد يأتي من يش�كك بقدراتك االبداعية، فحاول ان 
تبثت جدارتك للنيل منهم 

عاطفي�اً: عالقة قديمة تلوح يف األفق، لكن من األفضل ان 
تتطلع اىل املستقبل 

مهنياً: ال تترّسع يف الحكم عىل اآلخرين إذا لم تكن متأكداً، 
فق�د تج�د نفس�ك يف مواجهة مع الش�خص غ�ري املعني 

باملواجهة 
عاطفياً: الصرب هو من أبرز صفاتك

مهنيا: تتمتع بطاقة كبرية عىل تمييز األمور، وهذا يسجل 
يف مصلحتك يف العمل

عاطفياً: مؤرشات ايجابية من الرشيك، والسبب هو إيجاد 
مناخ مالئم لتصحيح األخطاء

مهنياً: تش�عر ببعض الرتاجع املعن�وي، ويرتافق ذلك مع 
بعض الرتّدد الذي يفرض عليك الحسم قبل تفاقم األمور 

عاطفياً: الحفاظ عىل وترية واحدة يف العالقة بالرشيك، قد 
يدخلكما يف الروتني املمّل، وهذا ليس يف مصلحتكما 

مهني�اً: كن واعياً جداً يف عمل�ك، األمور دقيقة وقد تصبح 
أكثر ّدقة مع مرور الوقت 

عاطيفا: تس�عى للقاء الرشيك يف مكان هادئ، ما يساعد 
عىل حل بعض األمور البسيطة.

احلوتالعذراء

الوجبات الرسيعة تسبب »عدوى بكتريية«
حذرت دراس�ات عدة من أن تناول ما يعرف 
بال�»جانك فوود« يش�به إىل حد بعيد إدخال 
»ع�دوى بكتريي�ة« إىل الجس�م، بحس�ب ما 
أفادت دراس�ة علمية جدي�دة نرشتها مجلة 
Ibelieveinscience العلمية حول تأثري تلك 

األغذية عالية الدهون يف جهاز املناعة.
ولتأكي�د مضارها عىل الجه�از املناعي، قام 
ع�دد م�ن العلم�اء بوضع فرئان ع�ىل نظام 

غذائي غن�ي بالدهون والس�عرات الحرارية 
العالية لفرتة زمنية معينة، والحظوا التهاباً 
جهازياً يس�تمر حتى بعد ع�ودة الفرئان إىل 

غذائهم الطبيعي.
وتبني يف ما بعد، أنه عندما أكلت الفرئان هذا 
الطعام كانت االستجابة االلتهابية لجهازها 
املناعي مش�ابهة الس�تجابته عن�د تعرضه 
لع�دوى بكتريية.وتعليقاً عىل النتيجة، قالت 

اني�ت كريس�ت، الباحثة يف جامع�ة بون يف 
أملانيا: »الغذاء غري الصحي أدى إىل زيادة غري 
متوقع�ة يف عدد خاليا مناعي�ة معينة يف دم 
الفرئان«وعىل الرغم من أن االلتهاب سيتبدد 
حاملا يس�تبدل الطعام غ�ري الصحي بطعاٍم 
صح�ي، إال أن التغ�ريات الجيني�ة املرتبط�ة 
باالس�تجابة املناعية التي حدثت بسبب هذا 

الطعام ستبقى.

ساعة أبل تسهم يف رصد مشاكل القلب
أظه�رت بيان�ات دراس�ة مولته�ا رشك�ة أب�ل 
أب�ل تق�در ع�ىل رص�د  أن س�اعة  األمريكي�ة 
اضطراب نبض القلب الذي قد يس�تلزم مراقبة 
أكرب الحتمال وجود مش�كلة خطرية يف رضبات 

القلب.
املحتم�ل  ال�دور  الضخم�ة  الدراس�ة  وتظه�ر 
لألجهزة التكنولوجي�ة بقطاع الرعاية الصحية 

يف املستقبل.
يف  التكنولوجي�ا  تس�اعد  أن  باحث�ون  ويأم�ل 

الرصد املبكر للرجفان األذيني وهو أكثر أشكال 
اضطراب نبض القلب ش�يوعا. وتزيد احتماالت 
تع�رض املصابني به إىل اإلصابة بجلطات بواقع 

خمسة أضعاف مقارنة بغريهم.
وعرض�ت نتائ�ج أك�رب دراس�ة ملراقب�ة ورصد 
الرجف�ان األذيني وش�ملت أكثر م�ن 400 ألف 
مس�تخدم لساعة أبل الس�بت يف اجتماع الكلية 

األمريكية لطب القلب بمدينة نيو أورليانز.
وم�ن بني املش�اركني تلقى 0.5 باملئ�ة منهم أو 

نحو ألفي مشارك إخطارات بوجود اضطراب يف 
نبض القلب. وجرى إرسال أجهزة لرسم القلب 
لهذه املجموعة لرصد أي حاالت رجفان أذيني.

وق�ال الباحث�ون إن�ه تب�ني إصابة ثل�ث هذه 
املجموع�ة بالرجف�ان األذين�ي بعد االس�تعانة 

بأجهزة رسم القلب.
باملئ�ة م�ن   84 نح�و  أن  البيان�ات  وأظه�رت 
إخط�ارات النب�ض املضطرب تأك�د الحقا أنها 

ترتبط بإصابات بالرجفان األذيني.

سودوكو

؟؟هل تعلم
هل تعلم أّن معظم األس�ماك الّت�ي تعيش يف أعماق 

املحيطات عمياء . 
ه�ل تعل�م أّن الزواح�ف لها6000ن�وع يف العال�م، 
والعناك�ب لها 73 أل�ف نوع يف العال�م، و القمل له 
مايق�ارب 33 آالف ن�وع، والثدّيات له�ا 4600 نوع 

عىل مستوى العالم والطيور لها 9 آالف نوع. 
هل تعلم:لتمس�اح هو من أطول الحيوانات عمراً إذ 

انه يعيش 250 سنة . 
ه�ل تعلم:يف خلية النحل ملك�ة واحدة وملك واحد ، 

واملاليني الباقية من النحل هم األوالد . 
هل تعلم:أرسع نوع البكرتيا مجهرية عىل اإلطالق، 
تقف�ز 50 ضعف طوله�ا يف قفزة واح�دة، مندفعة 
بواس�طة مروحة تدور برسعة ماءة مرة يف الثانية 

الواحدة . 
ه�ل تعلم:االفاع�ي تغري جلدها ال�ذي يضيق عليها 
الن نمو جس�مها يفوق نمو جلودها فيصبح الجلد 
ضيق�ا ع�ىل الجس�م ، وتغري جلدها ع�دت مرات يف 

السنة وذلك حسبما نموها .

المتاهات

كيف حتدث مطبات اهلواء يف اجلو؟
مطبات الهواء هي أكثر أسباب اإلصابة بالنسبة للركاب 
وطواق�م الضيافة بالطائرات، وتث�ري ارتباك حتى أمهر 
الطيارين وأكثرهم خربة لكن هل هي أمر ينبغي الخوف 

منه؟
نقلت صحيفة تليجراف الربيطانية عن الكابتن س�تيف 
أولراي�ت برشكة الخطوط الربيطاني�ة قوله إن املطبات 
الهوائية تحدث نتيجة عدة أسباب مشريا إىل أنها جميعا 

معروفة للطيارين.
ويق�ول »يف كل ي�وم أط�ري بالطائ�رة، أتوقع ق�درا من 
املطب�ات الهوائي�ة تماما مثل ما تمر ع�ىل مطبات عىل 
الطريق وأنت ذاهب بالس�يارة للعمل. املطبات الهوائية 
مربكة لكنها ليس�ت خطرية. إنها جزء من الطريان وال 

ينبغي الخوف منها«.
 وتتس�بب أنماط الطقس املختلفة يف املطبات الهوائية، 
و«مطبات الهواء الصايف« هي الش�كل األكثر ش�يوعا يف 

هذا الشأن.

ويمي�ل الهواء للتح�رك مثل نهر »يتلوى بش�كل أفقي« 
ويس�مى ذلك بالتيار املتدفق. وقد يمت�د مثل هذا التيار 
إىل آالف األميال يف الط�ول لكنه يقترص عىل أميال قليلة 

يف العرض والعمق.

ويقول »أولراي�ت« إنه بناء عىل مس�ار الرحلة، يتجنب 
مخططو الرحلة هذه التيارات أو يس�تخدموها لتقليل 

تكاليف الوقود.
وأضاف »تماما مث�ل ارتطام مياه النهر بضفتيه، فإنه 
عندما يتداخل طرف التيار املتدفق مع هواء أقل حركة، 

فقد يحدث بعض الخلط الذي يسبب املطب الهوائي.
وال تش�كل املطبات الهوائية خطرا عىل الطائرة، ويقول 
طي�ار آخ�ر ه�و باتري�ك س�ميث إن مس�توى املطبات 
الهوائي�ة الالزمة لتعطي�ل محرك طائ�رة أو اإلضطرار 
بجناحه�ا هو أمر لن ي�راه حتى أكث�ر الطيارين خربة 

طوال حياته.
وتقول تليجراف إن نحو 60 ش�خصا ثلثاهم من طواقم 
الضيافة يصابون يف مطبات هوائية س�نويا يف الواليات 
املتحدة. ويش�ري ذلك إىل نح�و 20 راكبا. )عرشون راكبا 
من جملة عدد ركاب الطائرات سنويا الذي يسجل مئات 

املاليني(.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 6 عدد رشيحة جبنة ش�يدر - x 6 عدد بصل أخرض )مفروم( - 6 
 x 6 - معلقة صغرية فلفل اس�ود مطحون x 6 - ك�وب دقيق ذرة x
ع�دد خبز )كاي�زر( - x 2 معلقة كبرية ش�بت - x 1 معلقة صغرية 
مسرتدة - x 1 علبة تونة - x 1 عدد بيضة - x 1 معلقة كبرية زبدة 

- ½ x كوب بقسماط مطحون
الخطوات:

نق�وم بوضع التونة ىف طبق عميق ونضيف إليها املس�طردة ودقيق 
الذرة ونقلبهم جيدا ثم نضيف الفلفل االسود.

نضي�ف البي�ض والبصل االخرض املف�روم ونقلب جمي�ع املكونات 
جيدا حتى تتجانس مع بعضها.

نقوم بتش�كيل الخلي�ط إىل كرات صغرية الحجم ث�م نضغط عليها 
لتأخذ شكل الربجر املعتاد.

نقوم بإذابة الزبدة ىف طاس�ة ونضيف اليها ك�رات الربجر ونرتكها 
مل�دة 10 دقائ�ق اىل 12 دقيقة وتقلب عيل الجانب�ني او حتى تنضج 

تماما.
نقوم برفع الربجر من ع�يل النار ونضعهم عىل الخبز ونضع عليها 

رشائح الجبن الشيدر او الخس او حسب الرغبة و بالهنا والشفا.

برجر التونة
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احتاد الكرة يفاضل بني عروض املانية 
وايطالية لرعاية قمصان اسود الرافدين

              المستقبل العراقي/ متابعة

تلق�ى االتح�اد العراق�ي لكرة الق�دم، اربع�ة عروض 
رس�مية من رشكات املانية وايطالي�ة، لرعاية قميص 

اسود الرافدين خالل السنوات املقبلة.
وش�كل االتح�اد، لجنة برئاس�ة العضو عيل االس�دي، 
لتلقي العروض ودراستها مع الرشكات العاملية الراغبة 

برعاية قميص اسود الرافدين.
وقال عض�و االتحاد عيل االس�دي يف حديث خاص ، إن 

»االتح�اد العراق�ي لكرة الق�دم، تلقى اربع�ة عروض 
م�ن ث�الث رشكات املانية وهي ادي�داس وبوما وجاكو 
وع�رض ايطايل م�ن رشكة جيفوف�ا لرعاي�ة قمصان 

املنتخب الوطني«.
واوضح أن »اللجنة س�تقدم العروض اىل االتحاد خالل 
اجتم�اع ي�وم غد، من اج�ل املفاضل�ة بينه�ا واختيار 
املناس�ب الس�ود الرافدين«، مبين�اً ان »مهم�ة اللجنة 
هي دراس�ة العروض اما اختيار الرشكة وتوقيع العقد 

سيكون من اختصاص اتحاد الكرة«.

املخاوف تدب يف توتنهام 
بسبب هاري كني

            المستقبل العراقي/ وكاالت

قي�م نادي توتنهام اليوم ، م�دى لياقة نجم هجومه هاري 
كني، وس�ط مخاوف م�ن غيابه عن املش�اركة حتى نهاية 

املوسم؛ بسبب إصابة يف الكاحل.
ويب�دو أن كني تعرض اللتواء يف الكاحل األيرس خالل رصاع 
عىل الك�رة خالل املب�اراة الت�ي انتهت بف�وز توتنهام عىل 
مانشس�ر س�يتي )1-0( الثالث�اء يف ذه�اب دور الثمانية 

بدوري أبطال أوروبا.

وخ�رج كني لتلقي العالج، لكنه غادر اإلس�تاد، وبدا يعاني 
من اآلم ش�ديدة يف القدم اليرسى؛ حيث لم يستطع االتكاء 

عليها خالل السري.
ويخضع كني اليوم آلش�عة رنني مغناطييس، ويخىش املدير 
الفني ماوريس�يو بوكيتينو أن يكون حجم اإلصابة أخطر 
م�ن املتوقع. وقال بوكيتينو »إنه أمر مثري للقلق بالنس�بة 
لنا. س�نفتقده، ربما حتى نهاية املوس�م. نتمنى أال يكون 
األمر خطريًا. لقد تعرض اللتواء يف الكاحل، لذلك س�نراقب 

حالة الالعب يف الساعات املقبلة«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف رئيس نادي الرشطة وه�اب الطائي، اليوم ، عن تلقي 
فريقه عرضاً من احد اندية الدوري االنجليزي للظفر بخدمات 

الالعب مهند عيل »ميمي«.
وق�ال الطائي ل�«املس�تقبل »، إن »نادي مانشس�ر يونايتد، 

قدم عرضاً رس�مياً للظفر بخدمات الالعب مهند عيل واكمال 
التعاقد معه يف االنتقاالت الصيفية املقبلة«.

واوض�ح أن »ميمي لن ينتقل اىل اوروبا يف االنتقاالت الصيفية 
املقبل�ة بالرغم من تلقيه اكثر من ع�رض«، مبيناً أن »ميمي 
ح�دد الع�ني االمارات�ي وجه�ة مقبلة ل�ه بعد نهاية املوس�م 

الحايل«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

وافق�ت لجن�ة املس�ابقات يف االتح�اد 
العراقي لكرة القدم، اليوم ، عىل تغيري 
موعد مباراة نادي ال�زوراء أمام امانة 
بغداد، ضمن منافسات الجولة الثالثة 
من املرحلة الثانية 
املمتاز  للدوري 

لكرة القدم.
وذكر نادي ال�زوراء يف بيان، أن »لجنة 
املس�ابقات يف اتحاد الكرة، وافقت عىل 
طلب نادي الزوراء بتغيري موعد مباراة 
ال�زوراء وبغ�داد، حي�ث تق�رر اقامة 
املباراة يوم االحد املصادف 14 نيس�ان 
الح�ايل يف الس�اعة الخامس�ة بدالً عن 

يوم السبت«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اعلن ن�ادي القوة الجوية الريايض، 
الي�وم ، انته�اء املوس�م الك�روي 

لالعب عيل حصني.
تلق�ت  بي�ان  يف  الن�ادي  وق�ال 
»املس�تقبل العراقي » نس�خة 
الفحوص�ات  »أثب�ت  من�ه، 
الطبي�ة الت�ي أجراه�ا العب 
فري�ق الق�وة الجوي�ة لكرة 
يف  حصن�ي  ع�يل  الق�دم 
العاصم�ة اللبناني�ة بريوت 
بالرب�اط  أصابت�ه  ع�ن 
الصليب�ي لقدم�ه اليرسى«.

حصن�ي  »تع�رض  واض�اف 
لالصاب�ة خ�الل مب�اراة القوة 
الجوية م�ع الصناعات الكهربائية 
يف افتت�اح املرحل�ة الثانية وغادر 
عىل أثرها املباراة نهاية الش�وط 
االول، يف املب�اراة الت�ي انته�ت 
بف�وز الصقور به�دف ابراهيم 

بايش«.
وتابع البيان »سيجري حصني 
عملي�ة جراحي�ة يف بريوت بعد 
غ�د الجمع�ة، وس�يغيب ع�ن 

الفريق لنهاية املوسم«.

املسابقات توافق عىل تغيري موعد 
مباراة الزوراء وبغداد

الصليبي ينهي موسم 
عيل حصني مع اجلوية

          المستقبل العراقي / وكاالت

أعل�ن اتح�اد أمري�كا الجنوبي�ة لك�رة الق�دم، ، ع�ن 
استضافة دولتي األرجنتني وكولومبيا لبطولة كوبا 

أمريكا 2020، بتنظيم مشرك يبن البلدين.
الجنوبي�ة  أمري�كا  اتح�اد  وق�رر 
»Conmebol«، يف جلس�ته صباح اليوم 
، يف تعدي�ل نظام املس�ابقة بداية من 

النسخة املقبلة.
بها مجموعتني  البطولة  وس�يتصبح 

فق�ط ب�داًل م�ن ثالث�ة مجموع�ات، كل مجموع�ة تضم 
س�تة فرق، ويتم تقسيمها للمنطقة الش�مالية واملنطقة 
الجنوبي�ة من القارة. بذلك س�وف يتم لع�ب 38 مباراة يف 
البطول�ة ب�داًل م�ن 26، ويتأهل أصح�اب املراك�ز األربعة 
األوىل إىل دور الثمانية.وس�تكون املنطقة الجنوبية مكونة 
من: األرجنتني، تش�ييل، أوروجواي، باراج�واي، بوليفيا+ 
الضيف.بينما املجموعة الشمالية ستتكون من: كولومبيا 

والربازيل، وفنزويال، وإكوادور، وبريو، + الضيف.
ويش�ارك يف بطول�ة النس�خة املقبل�ة يف الربازي�ل 2019 

منتخبي قطر واليابان من قارة آسيا.

رسميًا.. كوبا أمريكا 2020 بتنظيم مشرتك 
بني كولومبيا واألرجنتني

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�فت تقارير صحفية إس�بانية عن اقراب نادى 
ريال مدريد من حس�م صفقة ض�م النجم البلجيكي 
إيدن ه�ازارد العب نادى تش�يليس اإلنجليزي، بداية 
من املوس�م املقب�ل، لتعزي�ز صفوف الفري�ق، الذى 

يعانى من موسم مخيب لألمال.
ذك�رت صحيف�ة »الربنابي�و« اإلس�بانية، أن ري�ال 
مدري�د أنهى إتفاق�ه مع هازارد ع�ىل إرتداء قميص 
الفريق امللكى بداية من املوس�م املقبل، وسوف يوقع 
الالعب عقدا مع النادى ملدة 5 سنوات مقبلة. ضافت 
الصحيفة أن مفاوضات ريال مدريد مع إدارة تشيليس 
أصبح�ت قريب�ة للغاي�ة من حس�مها خ�الل األيام 

املقبل�ة،  القليل�ة 
م�ع  خاص�ة 
الطرفني  وصول 
إىل ش�به إتفاق 
قيم�ة  ح�ول 

انتق�ال  صفق�ة 
املرنج�ى،  إىل  البلجيك�ي  النج�م 

ليتبقى فقط اإلعالن الرسمى عن الصفقة.
وأشارت الصحيفة إىل هازارد يرغب ىف عملية 

ترسيع انتقاله إىل ري�ال مدريد، ىف ظل رفضه 
جمي�ع الع�روض املقدمة من إدارة البل�وز، لتجديد 

عق�ده، ليحقق حلم�ه ىف إرت�داء قمي�ص املرنجى، 
والذى تأخر 4 سنوات.

خطوة واحدة تفصل هازارد 
عن اإلنضامم لريال مدريد

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أفل�ت الكرواتي ماريو ماندزوكيت�ش، مهاجم يوفنتوس، 
من عقوبة شديدة، بعدما حاول رضب أليسيو رومانيويل، 
مدافع ميالن، خالل مباراة الفريقني األخرية، بالجولة 31 

من الدوري اإليطايل.
أن  س�بورت«،  ديلل�و  »كوري�ريي  صحيف�ة  وذك�رت 
لجن�ة االنضب�اط باالتح�اد اإليط�ايل قررت ع�دم معاقبة 
ماندزوكيتش، بالرغم من ظهوره يف شاشات التليفزيون، 

وهو يحاول رضب رومانيويل.

وأشارت الصحيفة إىل أن البيان الصادر بشأن تلك 
الواقعة يرى أن ما فعله ماندزوكيتش ال يرتقي إىل 
وصفه بالس�لوك العنيف، لذلك لن يعتمد أي إجراء 

تأديبي ضد مهاجم يوفنتوس.
يش�ار إىل أن الواقعة لم ُتكتب يف تقرير حكم املباراة، 

فيما لم يالحظها حكم اللقاء، أو مساعديه من حكام 
تقنية الفيديو.

وكان�ت تقارير صحفي�ة أش�ارت إىل أن ماندزوكيتش 
مه�دد بتلقي عقوب�ة كبرية ق�د تصل إىل اإليق�اف ألربع 

مباريات.

ماندزوكيتش يفلت من العقوبة 
بعد دهس العب ميالن

            بغداد/ المستقبل العراقي

ام«  اي  »ام  فن�ادق  سلس�ة  اش�رت 
الالع�ب  يملكه�ا  الت�ي   ،)MIM(
األرجنتين�ي ليوني�ل مي�يس، منش�أة 
جدي�دة يف جزي�رة ماي�وركا، التابعة 
ألرخبي�ل البلي�ار اإلس�باني، ليصب�ح 
الثالث يف مجموعة نجم فريق برشلونة.

ويتعل�ق األمر بفندق )فونا مايوركا(، 
الواق�ع يف مدينة س�ييوت الس�ياحية 
الصغرية، ويطل عىل البحر مبارشة، إذ 
يبعد 50 مرًا عن ش�اطئ )سا كوم(.

ويض�م الفن�دق 98 غرف�ة، وصال�ة 

تدلي�ك وقاع�ة للتدريب�ات الرياضية، 
ومس�بحني، ومطعم�ا متخصص�ا يف 
مأك�والت البح�ر املتوس�ط يطل عىل 
البحر، وفقا مل�ا أعلنته األربعاء رشكة 
الالع�ب األرجنتيني، الت�ي تضم حاليا 
فندقني آخرين يف سيدجيس )مقاطعة 
برشلونة(، وإيبيثا )البليار(، تديرهما 
)ماجيستيك هوتيل جروب(.وستجري 
املجموع�ة، تعديالت ش�املة يف املبنى 
بحل�ول موس�م 2020، بعدم�ا نفذت 
مرحل�ة أوىل م�ن األعم�ال اإلنش�ائية 
لتحديث دورات املياه. وخالل املوس�م 
الح�ايل س�يعمل الفندق تحت اس�مه 

وعق�ب  ماي�وركا(،  )فون�ا  الح�ايل 
االنتهاء من تجديده سيتم تدشيته 

يف 2020 تحت اس�م »ام اي 
ام فونا مايوركا«.

مييس يشرتي فندقًا يف مايوركا
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن سعي آرسنال 
لحسم التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز، 
العب خط وس�ط ري�ال مدريد املُع�ار إىل صفوف 

بايرن ميونخ.

وبحس�ب صحيف�ة »ذا ص�ن« اإلنجليزي�ة، ف�إن 
آرس�نال أكث�ر األندي�ة اهتماما لض�م روديجيز يف 
الصي�ف، عىل الرغم من وج�ود اهتمام به من قبل 
توتنه�ام وليفربول ومانشس�ر يونايتد مؤخرًا يف 

إنجلرا.
وجذب الكولومبي اهتم�ام أندية من إيطاليا وعىل 

رأسهم يوفنتوس ونابويل، للتعاقد معه يف الصيف، 
حيث سيش�تعل الرصاع عليه يف س�وق االنتقاالت. 
ولم يحس�م بايرن ميونخ موقفه النهائي من دفع 
42 مليون يورو، لض�م رودريجيز من ريال مدريد 
بصفة نهائية، والذي تنتهي إعارته بنهاية املوسم 

الجاري.

أرسنال ينضم للرصاع عىل خاميس رودريغز

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم )يويفا(، إحالة ميالن 
إىل غرفة التحكيم املسؤولة عن البت يف العقوبات، لعدم 

احرام الروسونريي لقواعد اللعب املايل النظيف.
وأشار البيان الصادر عن االتحاد األوروبي، يف هذا الشأن، 
إىل أن ف�رة مراقب�ة يويفا للنادي اإليطايل، يف املواس�م الثالثة 
املاضية، )2016/2015، و2017/2016، و2018/2017(، بجانب 

املوسم الحايل أيًضا، أثبتت فشل ميالن يف االمتثال ملتطلبات وقواعد 
النزاهة املالية.

وق�ال البي�ان، إن مي�الن لم يلت�زم بمتطلبات املعادل�ة خالل فرة 
املراقبة املقررة يف املوس�م الحايل، مؤكًدا أن�ه لن يقدم أي تعليقات 
إضافي�ة بخص�وص هذه املس�ألة حتى يت�م اتخاذ ق�رار من قبل 
غرفة التحكيم يف هذه القضية. وكان يويفا قد جدد تهديده مليالن 
باالس�تبعاد من البطوالت األوروبية يف حال لم يلتزم بقواعد اللعب 

املايل النظيف حتى نهاية يونيو من العام 2021.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ال�دوري  يف  املتعث�ر  فيورنتين�ا  ق�ال 
اإليط�ايل، الي�وم ، إن املدرب س�تيفانو 
بيويل، اس�تقال من منصبه بعد أقل من 
48 ساعة من الهزيمة الصادمة بملعبه 
0-1 أم�ام فروس�ينوني، القريب من 

القاع.

الع�ارش  للمرك�ز  فيورنتين�ا  وتراج�ع 
بالكالتشيو، وفاز مرة واحدة يف آخر 11 
مباراة بجميع املسابقات، رغم أنه تأهل 

للدور قبل النهائي بكأس إيطاليا.
وت�وىل بي�ويل )53 عام�ا(، م�درب إنر 
ميالن والتسيو السابق، قيادة فيورنتينا 

يف آخر 22 شهرا.
وذك�ر النادي يف بيان »يعل�ن فيورنتينا 

أن�ه تس�لم الي�وم اس�تقالة س�تيفانو 
بيويل«.

فيما قال بيويل، إنه كان مجربًا ىل الرحيل، 
مضيًف�ا »لطامل�ا تحملت مس�ؤولياتي 
وتعاملت باحرافية وباحرام وبالتزام 
ش�ديد يف عميل«.وتابع »الي�وم أجربت 
عىل الرحيل واالستقالة بعد التشكيك يف 

احرافيتي وقدراتي البرشية«.

يويفا حييل ميالن إىل غرفة التحكيم

فيورنتينا يعلن استقالة مدربه بيويل

رئيس نادي الرشطة يكشف عن عرض انكليزي مليمي
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تأخر إكتامل الكابينة الوزارية.. 
األسباب والغايات البطالة

علي فضل الله الزبيدي
كثرة هي املشياكل التي تعرتض سير العملية السياسية يف العراق، 
ولكين األصعيب فيها هو تكرار نفس املشيكلة يف كل والية لحكومة 
جدييدة، إال وهي موضوع البعبع املعضيل ) الكابينة الوزارية( وما 
يصاحبهيا من مزايدات سياسيية وقيد تكون ماديية نفعية، وكأن 
ساسية العراق والة أمر هذا البلد، متناسون إنهم وكالء هذا الشعب 
وليسيوا والته، فمن املفيرتض إن هذه الوكالية) النيابة يف الربملان( 
تلزم النائب بتحقيق مصالح الشيعب، وإال عد النائب ناكل برشوط 
العقد وحانث باليمني، وكل هذه الترصفات السيلبية تزعزع الثقة، 
إن لم تكن الثقة قد أعدمت بني الفرد والسييايس. وبالعودة ألسباب 
تأخر إكمال الكابية الحكومية، فهنالك أكثر من عائق يقف وراء هذا 
األمر، الذي أصبح عالمة فارقة لكل الحكومات املتعاقبة، واألسباب 

حسب أهميتها عديدة منها:
1_ عيدم تنفييذ املادة 76 أوال« والتي تشير إىل وجيود كتلة برملانية 
أكيرب، يتيم تكليف مرشيحها من قبل رئييس الجمهورية بتشيكيل 
الكابينية الحكوميية، وقوام هذه املادة الدسيتورية، يكون أسياس 
حقيقيي لتفعييل النظام الربملانيي،  الذي يقوم عيى وجود حكومة 
حقيقية ومعارضة حقيقية وليسيت صوريية كما هو الحال طوال 

عمر الحكومات السابقة وحتى الحالية.
2_ غيياب اإلرادة الحقيقيية للطبقية السياسيية، يف تفعييل أدوات 
النظام السيايس الديمقراطي، حيث عمدت عى عدم إحرتام الدستور 
واملدد الدسيتورية، يف موضوعة تشكيل الحكومة الحالية، باإلضافة 
إىل التقاطعيات الحزبيية نتيجة التصارع من أجيل تحقيق مصالح 
األحزاب، عى حساب املصالح الوطنية، فكانت املزاجية الحزبية هي 
الضابط إليقاع العملية السياسية، وهذا ما يصعب عملية اإلتفاق يف 

إكمال الكابينة الوزارية.
3_ املحاصصة التي عدت سيببا« سيلبيا« يف هذا األمير، أعتقد فيها 
مغالطية كبيرة لحقيقية النظيام السييايس الديمقراطيي، القائم 
عى )القاسيم اإلنتخابي( والذي يعني وزن الكيان السييايس داخل 
العملية اإلنتخابية أي)املحاصصة(، إذن أين اإلشيكال يف هذا األمر) 
املحاصصة(؟ بكل بسياطة الخلل كونها )ُمطلقة(بتسيكني الطاء، 
فليم تقيييد املحاصصة بقانيون، يضيع تفصيالت دقيقية إلختيار 
الوزيير والدرجات الخاصية، لكي يتم تحجييم اإلرادة الحزبية أمام 

الدولة وليس العكس.
أحيزاب  وإرتبياط  السياسييني،  للفرقياء  الداخيي  اإلنقسيام   _4
وشيخصيات بالخارج، أعطى فسيحة كبرة للتدخيالت الخارجية، 

وهذه التدخالت أثرت سلبا« يف سد النقص للوزارات الشاغرة.
5_ حالة اإلنقسيام للمكونات السياسية الرئيسية، عادت من جديد 
لتطفيو عى السيطح، حييث الخالف الكيردي_ الكردي عيى وزارة 
العيدل، وكذا الحال داخل املكون السيني عى وزارتي الدفاع والعدل، 

وأما الشيعة معضلتهم كانت وزارة الداخلية ومن هو وزيرها؟.
هذه األسيباب الخمسة، تقف عائقا« أمام حكومة السيد عادل عبد 
املهيدي، وعدم قدرتيه إقناع الكتل السياسيية، بإسيتيزار الوزارات 
األربعية املتبقية، وذلك ما يعقد املشيهد السييايس لحلحلة مشيكلة 
الهيئات )املسيتغلة( املسيتقلة، وأربعة آألف درجة خاصة، عمومها 
الزال ييدار بالوكالية. أما الغايات التي تقف وراء ذلك، فمما ال شيك 

فيه تنحرص يف أمرين هما:
أوال«_ إن األحيزاب السياسيية املتسييدة للمشيهد السييايس، تريد 
اإلبقاء عى حكومة السييد عادل عبد املهدي ضعيفة، أمام إرادة تلك 

األحزاب، للظفر بأكربعدد من الهيئات والدرجات الخاصة.
ثانيا«_ الجهات الخارجية تريد اإلبقاء عى هذه الفوىض السياسية، 
لتحقييق مآرب كثيرة سياسيية وإقتصادية وأمنية، عى حسياب 

مصالح العراق وشعبه.
لذليك الييوم الطبقة السياسيية عليها أن تيٍع، إن هيذه التوجهات 
املأزومة، سوف تدخل العراق يف نفق مظلم ومتاهات، تنعكس سلبا« 
ليس عى الشعب العراقي فحسب بل عى الطبقة السياسية برمتها، 
فالوعود اإلنتخابية ذهبت مع الريح، تاركة البالد تكتوي بنار األزمات 
وغيياب الخدميات وتفيش الفسياد امليايل واإلداري، والسيبب غياب 
الرقابة الحقيقية، من قبل الربملان وباقي الجهات واملؤسسيات ذات 
العالقية، عليه فالديمقراطية ال تعني إنتخابيات فقط، بل ال بد من 
إمتداد لتأثر السييايس، أن يكون لها وجود إيجابي عى حياة الفرد 
واملؤسسية العراقيية، عرب إرسياء قواعد العدل واملسياوة، وتحقيق 
إنتعاش إقتصادي، وواقع صحي وتعليمي متطور يوازي ما تشهده 
دول الجوار، ويتناسيب حجم املوازنات العامة اإلنفجارية، وإال فإن 
الديمقراطية كما وصفها اإلستاذ اإليطايل )لوتشيانو كانفورا( إنها 

كانت تعني يف اإلزمنة الرومانية« السيطرة عى الشعوب«.

 عادل عبد الحق
ال تخليوا جمييع املجتمعيات يف العالم من العاطليني عن العمل، 
ولكن تختلف نسب هؤالء حسب املجتمعات التي يعيشون فيها، 
وأيضياً يرتبط صعيود معدلها أو هبوطه بحجم قيّوة االقتصاد، 
وبمقابل ذليك، يختلف تعامل األنظمية والحكومات التي يعيش 

العاطلون عن العمل يف كنفها يف التعامل مع أزماتهم.
وال يشيّذ املجتميع العراقيي عين البطالة التيي تكاد تتحيّول إىل 
قاعدة، فقد عانى هو أيضاً األمرين من هذه اآلفة الخطرة التي 
تخلِّف الكثر من السيلبيات التي تصل إىل مراحل تكون الجريمة 
عيى رأس نتائجهيا. ويف العقيود املاضيية، وتحت حكيم النظام 
البائيد، عانى العراقييون من البطالة بسيبب الحيروب املتكررة 
وابتعياد اغليب فئيات املجتمع عن التواصيل مع دوائير لتغّولها 
وديكتاتوريتهيا عيالوة عى قلية الرواتب. ويف تسيعينيات القرن 
املايض ازدادت نسيبة العاطلني عن العمل بعيد الحصار وانهيار 
االقتصاد العراقي، واسيتمر الوضع من يسء اىل اسوء اىل ان جاء 
التغيير يف عام 2003، وكان كمتنفس حلم به العراقيون عى مر 
عقود من الزمن وتوسيموا بالقيادم خراً، إال ان االوضاع لم تكن 
عى ما يرام، فقد انتج التغير فوىض عارمة عى كافة املستويات 

اكلت االخرض واليابس.
اتجه العراقيون بعد التغير -وخصوصاً العاطلني عن العمل- اىل 
التوظيف يف الدوائر الرسيمّية بعد ان كانيوا مبتعدين عنها وذلك 
بعد تعديل سلم الرواتب وأصبحت افضل من السنوات السابقة.

إال ان هيذا االتجياه ليم يعالج مشيكلة البطالة بل زادها سيوءاً 
العتمياد الكل عى التوظييف، وابتعاد الكثر عين االعمال الحرة 
ومزاولية املهين املختلفة  لتزداد مسيؤولية الحكومية وباملقابل 

تفاقم املشكلة.
وبالعودة اىل الحكومات املتعاقبة التي انتخبت عى مدار اكثر من 
عقد ونصف، فإن هذه الحكومات لم تجد حال لتشيغيل املصانع 
واملعامل ودعم القطاع الخاص واملشيرتك، وكذلك لم تضع حلول 

جذرية لهذه املشكلة الستيعاب مجاميع العاطلني.
وبني مطرقة اتكال العاطلني وانتظارهم للوظيفة وبني سيندان 
االهمال الحكومي تسيتمّر املعاناة، وبالتايل يجب عى الحكومة، 
وبحسيب توجهاتهيا وتحركاتهيا االقتصادية الواضحية، إيجاد 
حليول ناجعة املعالم لهذه االفة عى املسيتويني العام والخاص، 
إضافية إىل ان عيى العاطليني عن العميل التحرّك إليجياد حلول 
بتأسيس مشاريع صغرة، أو العمل بأعمال بسيطة لحني ايجاد 
الحلول الجذرية من اجل انقاذ شباب العراق ومجتمعه من هكذا 

مرض خطر.. )علينا التعاون إلنقاذ انفسنا(.

الثوم »خيفي« فائدة مذهلة مرتبطة بالتقدم يف العمر!
وجيد علمياء أمريكييون أن تنياول الثوم 
»الخيام« غر املطبيوخ يمكن أن يسياعد 
يف منيع فقيدان الذاكيرة املرتبيط بالعمر، 
الذي يعاني منه مرىض ألزهايمر والشيلل 
الرعاش.ويحسن املركب الطبيعي املوجود 
يف الثيوم، واسيمه »كربيتييد األلييل«، من 
الصحية  املعيدة وكذليك  صحية بكترييا 

املعرفية لدى كبار السن.
واكتشيف العلماء أن هذا املركب يسيتعيد 
الحيية  الكائنيات  تريليونيات  ويحسين 
الدقيقة، املعروفة أيضا باسيم امليكروبات 

املعوية الدقيقة، يف األمعاء.
وأظهرت األبحاث السابقة أهمية الكائنات 
الحية الدقيقة يف القناة الهضمية، يف مجال 
الحفاظ عى الصحة، ولكن دراسات قليلة 

استكشيفت صحة امليكروبيات والظروف 
املرتبطة بالعمر.

وقال الدكتور جيوترمايا بهرا، من جامعة 
لويزفييل يف كنتاكي: »تشير النتائج إىل أن 
تناول الثوم يحسين الصحية املعرفية لدى 

كبيار السين«.ويف الدراسية، قيام العلماء 
بإعطياء الفيران البالغية مين العمر 24 
شهرا )ما يعادل نحو 56 عاما لدى البرش(، 

مركب كربيتيد األليل لدراسة آثاره.
وأظهرت النتائج أن ذاكرة الفران تحسنت 
وكذليك  والقصير،  الطوييل  امليدى  عيى 
أمعاؤها، مقارنية بالقوارض األخرى التي 

لم تتناول املركب.
ويأمل العلمياء أن يؤدي هيذا االخرتاق إىل 
محاربة التليف الكييس غر القابل للشفاء، 
والجيروح املزمنية ليدى مرىض السيكري 
أيضا. وُقدمت النتائج يف االجتماع السنوي 
الفسييولوجية األمريكية، خالل  للجمعية 
اجتماع البيولوجييا التجريبية لعام 2019 

يف أورالندو.

أطعمة تعزز خصوبة الرجال وعوامل تضعفها
يبدو أن أزمة صعوبة الحمل تتفاقم بشكل 
متسيارع، خاصية مع محاولية الكثر من 
األزواج إنجياب األطفيال يف مرحلة متأخرة 

من حياتهم.
ويف حني تستهدف معظم النصائح العملية 
والدعيم العاطفيي املرتبط بالعقم النسياء 
بشيكل خياص، فقد أظهيرت األبحياث أن 

معاناة الرجال من العقم تلعب دورا مساويا 
بيني األزواج، الذيين يواجهيون صعوبية يف 

الحمل.
وكشيفت الدراسيات أن نحيو ثليث حاالت 
العقيم يف الوالييات املتحيدة، ناتجية عين 
مشكالت الخصوبة لدى الرجال، كما يواجه 
واحد من كل 7 أزواج يف بريطانيا صعوبات 

يف الحمل، أي ما يعادل 3.5 مليون فرد.
- هل العقم عند الرجال يف ارتفاع؟

خيالل العقيود القليلية املاضيية، انخفض 
تركيز الحيوانات املنوية بأكثر من 50% بني 
الرجال، دون وجود دليل عى »االستقرار«، 
وفقا لدراسية أجرتها الجامعية العربية يف 

القدس عام 2017.

طريقة جديدة لعالج مرض نقص املناعة نصائح لتحسني نوعية النوم
ابتكر علماء من جامعة بيتسربغ األمريكية طريقة لعالج مرض نقص 
املناعية، قد تصبح بديال لطريقة العالج املضاد للفروسيات القهقرية.

وتستند الطريقة الجديدة إىل العالج املناعي، حيث يعتقد الباحثون بأن 
طريقتهم أكثر فعالية من طريقة العالج املضاد للفروسات القهقرية، 
التي تتضمن تناول املصابني بمرض نقص املناعة، مستحرضات طبية 
مضيادة للفروسيات القهقرية بانتظام مدى الحيياة. وهذه الطريقة 
موثوق بها، بيد أنها ال تسيمح لخاليا املناعة يف الجسيم بالتخلص من 
بقايا الفروسيات املختفية بداخلها تماما. وال تعاني الطريقة الجديدة 
من هذا النقص، ألنها تسيمح باكتشياف نسيخ الفيروس املختفية يف 
الخالييا وتدمرهيا. ووفقيا للعلماء، فإن هيذه الطريقة تسياعد عى 
الشيفاء التام من املرض. وتفيد مجلية »Futurism« التي نرشت مقاال 
عن الطريقة الجديدة، بأن التقنية التي ابتكرها الباحثون »تسمح بطرد 
الفيروس من ميكان اختبائه والقضاء عليه تماميا«. كما أن الطريقة 
الجديدة تؤثر ليس فقط يف نقص املناعة، بل وأيضا يف الفروس املضخم 

للخاليا الذي أصاب 95% من املصابني بمرض نقص املناعة.

قدمت طبيبة أرسة خبرة بمسيائل الصحة والرفاهية، خمس نصائح 
لتحسني نوعية النوم.

ونيرشت مجلية »Express« نصائيح الطبيبة، بيكيس ماكني، بشيأن 
تحسيني نوعية النوم، مشيرة إىل أن عددا كبرا من الناس يعانون من 
األرق، وفقيا لبيانات منظمة الصحة العامليية، إذ يعاني من اضطراب 

النوم ثلث سكان املعمورة.
وتقيول ماكيني: »قلية النيوم تحفز لييس فقيط الشيعور بالتعب يف 
الييوم التايل، بل وتؤثر يف الصحة النفسيية والبدنيية وكذلك يف العالقة 

باملحيطني«.
وترى الخبرة أن أحد األسباب الرئيسة لألرق عند اإلنسان املعارص هو 
التوتير النفيس والعاطفي. لذلك، من أجل تحسيني نوعية النوم، يجب 
أوال االسيرتخاء، بتناول شاي األعشياب أو قراءة كتاب، أو أخذ حمام 
ميع زيوت معطيرة. يجب أن يخيم الظيالم تماما يف غرفية النوم، ألن 
الظالم يسياعد عى زييادة إفراز »هرمون النوم« ميالتونني، املسيؤول 

عن إيقاع الساعة البيولوجية للجسم.

بغداد / املستقبل العراقي

أعلنيت مديرية رشطة النجيدة، األربعاء، 
تخصيص دوريات لنقل عجالت املواطنني 
املتعطلية، موزعية عيى جانبيي الكيرخ 

والرصافة، من العاصمة بغداد.
وقال مدير العالقيات واالعالم يف املديرية، 
العقيد عي حسيني الربيعي، إن »املديرية 
وبجهود ذاتية وامكانيات محدودة، أنشأت 
دوريات خاصية لنقل عجيالت املواطنني 
املتعطلة، بواسطة عجلة )بيكب( محورة 
إىل عجلية انكسيار )الكريين(«. وأضاف 
الربيعيي، يف حدييث، أن »املديريية وفرت 
سييارات مخصصية موزعة عيى جانبي 
الكيرخ والرصافية، يف سياحة التحريير 
وساحة عنرت، وبإمكان اي مواطن تتعطل 
سييارته يف اي مكان االتصيال عى الرقم 
املجاني 104«. وأوضح، أنه »بعد االتصال 
يخيزن رقم املواطين السييطرة والدورية 
الخاصية بعجلة االنكسيار ويأخذ مكانه 
باملضبوط وتتوجه له أقرب عجلة، واما إذا 

كان العنوان من الصعب استكشيافه فأن 
السيطرة من ذاتها تتصل بالشخص الذي 
طلب النجدة ملتابعة نجدته ونقل السيارة 
إىل حييث يريد دون مقابل«. وأشيار مدير 
العالقيات واالعالم يف مديريية النجدة، إىل 
أن »اجراء دورييات نقل العجالت املعطلة 
اسيتحدث مؤخيراً بأمر وتنفييذ ومتابعة 
مدير نجيدة بغيداد، العميد محميد خالد 

الربيعي«.

نجدة بغداد ختصص سيارات »كرين« لنقل عجالت 
املواطنني جمانًا  املستقبل العراقي/ سما الشمري

 الظهيار الوجه الحقيقي للعاصمة 
الحبيبة بغداد ومين منطلق وطني 
هادف ، ساهم وزير النقل املهندس 
عبيد الله لعيبيي ، االثنني ، بمبادرة 
انسيانية السيتضافة صنياع االمل 
العيرب لزييارة املعاليم الحضارية 
للعاصمية  والشيعبية  والثقافيية 

بغداد.
واوضح لعيبي : الغرض من املبادرة 
عكيس صيورة ايجابيية مرشقية 

عين الواقيع الحقيقي الذي يعيشيه 
املواطين العراقيي خيالل حياتيه اليوميية 
،مؤكداً استعداد وزارة النقل لتبنى مثل هذه 
املبادرات االنسيانية التي من شأنها اظهار 
 رؤيية جميلة عن البيالد للعاليم الخارجي.

مين جانبيه قيال رئييس مؤسسية البييت 
العراقيي لالبداع االسيتاذ هشيام الذهبي : 
ان وزارة النقيل كمؤسسية حكوميية لهيا 
مسياهمة كبيرة وفعالة يف دعيم منظمات 
املجتميع املدنيي والحياالت االنسيانية من 
خالل توفر النقيل لكافة رشائح املجتمع ،  

مضيفاً : كان ملعاليه دوراً كبرا بنجاح فكرة 
)بغيداد بعيونيي احى( عن طريق تسيهيل 
كافية اجيراءات اسيتضافتهم وجولتهم يف 
العاصمية بغيداد .  فيميا بينيت الناشيطة 
املدنيية الكويتيية معايل عسيويس : اجرينا 
جولية رائعة زرنا خاللهيا الكثر من معالم 
العاصمة بغداد برفقة مجموعة من نشطاء 
املجتميع املدني ، مشيرة اىل ان التشيويش 
االعالميي ليم نجيد ليه حقيقة عيى ارض 
الواقيع ، كميا اننيا الحظنا اسيتقرار امني 
ممتياز ووضيع طبيعيي ولم نجيد صعوبة 

بالتنقيل داخيل ازقة بغيداد ويسيعدني ان 
 اقول )بغيداد بعيوني احى وتخبل وجملية(

واشار الناشيط املدني املرصي جمال وحيد 
: كان االسيتقبال اسيتثنائياً يف مطار بغداد 
اليدويل وتعامل متمييزة وتعييييياون كبر 
مفيرح من قبل وزارة النقيل العراقي والذي 
يف  االنسياني  الحكوميي  التوجيه  يعكيس 
العراق. يذكير اىل انه خالل االسيتقبال قدم 
وزيير النقل عيدد من اليدروع والهييييدايا 
لصنياع االميل تقدييرا وامتنانياً لجهودهم 

املضنية يف سبيل االنسانية.

وزير النقل يساهم  بمبادرة انسانية الستضافة صناع االمل العرب لزيارة العاصمة بغداد


