
Issue No  ( 1888 )  April Sun 21  2019    العدد ) 1888( 21 نيسان 2019           السنة السادسة           معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

 إّياك والّظلم فإّنه أكبر املعاصي، وإّن الّظالم 

ملعاقب يوم القيامة بظلمه

ص2الصدر: دولتنا هزيلة غارقة يف الفساد وتوصيات املرجعية رضبت »عرض احلائط«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

اجلنائية املركزية حتكم باإلعدام عىل إرهايب عمـل يف كتيبة »القنـاصني« ضمـن »داعـش«

مكتب مفتش عام النفط يقر »إسرتاتيجية شاملة« ملحاربة الفساد: لوقف هدر املال

قمة الربملانات يف بغداد: دعم العراق سياسيا واقتصاديا
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اكد رئيس الربملان محمد الحلبويس، أمس 
الس�بت، ان الع�راق اس�تعاد مكانت�ه بني 
دول املنطقة، فيما اش�ار اىل ان لدى بغداد 
خطط اقتصادي�ة واعدة م�ع انقرة، جاء 
ذلك أثناء انط�اق قّمة الربملان لدول جوار 
العراق الت�ي ضّمت كل من إي�ران وتركيا 

والسعودية والكويت األردن.
وح�ر رؤس�اء برملان�ات دول الجوار إىل 
بغداد ملناقشة عدداً من القضايا السياسية 
واألمني�ة واالقتصادي�ة، فيما ت�م التأكيد 
ع�ى تعايف العراق ليعود إىل دوره اإلقليمي 

املؤثر. وق�ال الحلب�ويس، يف كلمة انطاق 
مؤتم�ر قمة بغداد لربملان�ات دول الجوار، 
»هاه�و الع�راق يق�ف من جديد ش�امخ 
وعزيز بعد ان خاض معركة الرشف نيابية 
ع�ن جريان�ه واصدق�اء وانت�ر بفض�ل 
فت�وى املرجعي�ة وتضحيات ابن�اءه وقد 
قدم العراق التضحيات الجس�يمة وخاض 
حروبا رشس�ة دفع فيها الكثري من نزوح 
ابن�اءه وتدمري مدن�ه«، مبينا ان�ه »بقى 
قويا شامخا وهاهو يقف اليوم من جديد 
بدع�م اخوان�ه وجريان�ه ومن هن�ا فاني 
باس�م العراق اقدم شكري الجزيل لجميع 
من وقف معنا وساندنا بالظروف الصعبة 

حت�ى اس�تطعنا ان نق�ي ع�ى االرهاب 
عس�كريا وما زلن�ا نحاول القض�اء عليه 
فك�را ليكون الع�راق مس�تقرا من اقىص 
شماله يف اقليم كردستان اىل اقىص جنوبه 
ابناءه�ا  املناط�ق  اىل  الب�رة ويع�ود  يف 

النازحون ليكون العراق قويا«.
واضاف »لم يعد العراق قلقا بشان سياسة 
املح�اور بل نحن بصدد بناء عاقات طيبة 
مع الجميع دون محاباة لطرف او انحياز 
الخر فم�ا يربطنا هو التواصل االجتماعي 
واالقتص�ادي املش�رك ففي الوق�ت الذي 

يوقع عليه العراق مع ايران .
التفاصيل ص2

مفوض يف وزارة 
الداخليـة يقـدم أطروحـة 

الدكتوراه األمنية 

جملس البرصة خيصص اكثر 
من »84« مليار دينار ملشاريـع 

البنى التحتية والتعليم

وزارة الثقافة
 حتتفـي وتكـرم الفائزيـن 

بجائزة الطيب صالح
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احلكيم للربوجردي: مؤمتر برملانات دول اجلوار يؤسس لرؤية مشرتكة يف خمتلف القضاياالتعليم: تعيني محلة الشهادات العليا وحتديد الدرجات العلمية
االستخبـارات تطيـح بأحـد منفـذي جريمـة »سبـايكـر« فـي صـالح الديـن

وزارة  النقل تشكل غرفة عمليات 
لنقل زائري النصف من شعبان ذكرى 

والدة االمام املهدي »عج«
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السلطة الفلسطينية تعتزم طلب »قرض مايل« من الدول العربية
      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال مس�ؤول فلس�طيني رفي�ع إن الرئي�س 
محم�ود عباس س�يطلب م�ن ال�دول العربية 
خ�ال اجتماع لوزراء خارجيته�ا، اليوم األحد، 
يف القاه�رة قرض�ا مالي�ا ملس�اعدة الس�لطة 

الفلسطينية عى مواجهة األزمة املالية. 
وأضاف املسؤول الذي رفض ذكر اسمه »طلب 
القرض والدعوة إىل تفعيل شبكة األمان العربية 
يأتي يف إطار املحاوالت الهادفة إىل تجاوز األزمة 

املالية وعدم الخضوع لابتزاز اإلرسائييل«.
وأوضح املسؤول أنه مع اقراب حلول رمضان 
الشهر القادم ال بد من دفع نسبة أكرب من رواتب 
املوظفني حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم 

تجاه أرسهم. وكانت السلطة الفلسطينية قد 
رفضت خال الش�هرين املاضيني تس�لم أموال 
الرائب الت�ي تجبيها إرسائيل ع�ن البضائع 
التي تدخل إىل الس�وق الفلسطينية من خالها 
مقاب�ل عمولة ثاثة يف املئة بعد اقتطاعها جزء 
من هذه األموال قالت إن السلطة تدفعها ألرس 

الشهداء واملعتقلني يف سجونها.
أم�وال  الفلس�طينية ع�ى  الس�لطة  وتعتم�د 
الرائب التي تجمعها إرسائيل لها عن البضائع 
الفلسطينية وهو ما يعرف باملقاصة إضافة اىل 
الرائب املحلية واملساعدات من الدول املانحة 

والعربية يف سداد التزامتها املالية.
وتمكنت الس�لطة الفلسطينية خال الشهرين 
املاضي�ني م�ن دف�ع نص�ف روات�ب موظفيها 

املدنيني والعسكريني.
وذكر تقري�ر للبنك الدويل أن إي�رادات املقاصة 
التي تجبيها إرسائيل لصالح الفلسطينيني ويتم 
تحويلها شهريا إىل السلطة الفلسطينية تعادل 

65 يف املئة من مجموع إيرادات السلطة.
وأض�اف التقري�ر »إذا ل�م تت�م تس�وية ه�ذه 
األزمة، فس�تزيد الفج�وة التمويلي�ة من 400 
ملي�ون دوالر يف ع�ام 2018 إىل أكث�ر من مليار 

دوالر يف 2019«.
جدير بالذكر أن الحكومة الفلسطينية قالت يف 
أول اجتماع لها برئاسة محمد إشتية األسبوع 
املايض، إنها دعت لعقد اجتماع للدول املانحة يف 
الثاثني من الشهر الجاري لبحث األزمة املالية 

التي تمر بها السلطة الفلسطينية.

العيداين: انا احرتم قرار الشعب البرصي اذا اراد جزء 
كبري من املواطنني التصويت عىل االقليم

حمافظ بغداد يستقبل عمدة طهران ويعلن تشكيل 
3جلنة خدمية مشرتكة 3

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو 
مه�دي املهن�دس، يف ذكرى 14 ش�عبان، 
أم�س الس�بت، ان الحش�د ب�اق كما هو 
يحتاج�ه.  مل�ن  الع�ون  لتقدي�م  مب�ادر 
وقال املهن�دس يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن�ه »تزامنا مع 
الراب�ع ع�رش من ش�عبان لن ُين�ى ابدا 
ذل�ك الي�وم العصيب، ل�ن ُتنى أب�دا تلك 
الس�اعات التي زلزلت التاري�خ، إذ بلغت 
القل�وب الحناج�ر واس�ترخت االرض 
ابناءه�ا، الذي�ن ل�م يخذلوها يوم�ا ولم 
يخيب�وا ظنه�ا بهم«. واض�اف »لن ُينى 

اب�دا ذلك الن�داء العظيم الص�وت املنبعث 
م�ن عظم�ة تاريخن�ا الض�ارب بالق�دم 
والعنف�وان ص�وت املرجعي�ة العليا وهي 
تس�تنهض الهمم للذود ع�ن تراب طاهر 
مقدس، ش�اء الله ان يظل مقدسا بدماء 
العراقيني وتضحياتهم وحش�دهم الباقي 
عى العهد الذي قط�����عه لله والشعب، 
ان يبقى حارضا يف كل س�احات املنازلة، 
وعن�د كل تح�د يه�دد أم�ن الوط�����ن 
وس�امته ال تخيفه مؤام�رات االعداء وال 
ترهبه ق�وة مهما ع�ا ش�أنها أو طبلت 
جوقة من األقزام لها«. واكد ان »حشدكم 
ال�ذي تفخ�رون ب�ه دوم�ا باق كم�ا هو 
عهدك�م ب�ه فدائ�ي مغ�وار اذا ازدحمت 

الخطوب وعام�ل كادح ومبادر اىل تقديم 
الع�ون ل�كل م�ن يحتاجه وكلكم س�مع 
مؤخرا ع�ن نجدة الحش�د إلخوانه وأهله 
يف محافظاتنا العزي�زة الذين يعانون من 

محنة السيول وغرق االرايض والبيوت«. 
واسرسل »شكرا للمرجعية الدينية العليا 
صاحبة الفتوى والفض�ل بما تحقق من 
إنتص�ار عظيم، ش�كرا للش�هداء األبرار 
الذي�ن تطوف ارواحهم بن�ا ومن ذكراهم 
مواصل�ة  ع�ى  والع�زم  الق�وة  نس�تمد 
الطري�ق، حيث تنتظرنا تحديات جس�ام 

نحن أهل لها ». 

التفاصيل ص2

املهندس يف ذكرى )14( شعبان: حشدكم باق كام هو 

البزوين حيذر مـن تفـاقـم 
نسبة البطالة يف حمافظة 

البرصة بسبـب فتـح منافـذ 
طريبيل وكوردستان
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التعليم: تعيني محلة الشهادات العليا وحتديد الدرجات العلمية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، أمس السبت، إلزام 
الكليات األهلية بتعيني حملة الشهادات العليا.

وذك�ر وزير التعلي�م قيص الس�هيل يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، »انن�ا يف وزارة التعليم العايل نس�عى ق�در االمكان 
إىل معالج�ة أزمة الدرج�ات الوظيفية غري املتوف�رة يف القطاع 
الحكوم�ي حرصاً منا عىل احتضان أصحاب الش�هادات العليا 
والكفاءات«. وأش�ار اىل انه« تم التأكيد عىل ذلك »خالل اجتماع 
هيئ�ة الرأي يف الوزارة وعمداء الكلي�ات االهلية ووجهنا بألزام 
العمل بتعيني حملة الشهادات العليا حسب نسبة محددة فضال 
ع�ن تقديم قوائ�م خاصة بتحدي�د الدرجات العلمية لرؤس�اء 

وعمداء الكليات.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اكد رئي�س الربملان محم�د الحلبويس، 
اس�تعاد  الع�راق  ان  الس�بت،  أم�س 
مكانته ب�ني دول املنطقة، فيما اش�ار 
اىل ان ل�دى بغ�داد خط�ط اقتصادي�ة 
واعدة مع انقرة، جاء ذلك أثناء انطالق 
قّم�ة الربملان ل�دول جوار الع�راق التي 
ضّمت كل من إيران وتركيا والسعودية 

والكويت األردن.
وح�ر رؤس�اء برملان�ات دول الجوار 
إىل بغ�داد ملناقش�ة عدداً م�ن القضايا 
السياسية واألمنية واالقتصادية، فيما 
ت�م التأكيد عىل تعايف الع�راق ليعود إىل 

دوره اإلقليمي املؤثر.
وقال الحلبويس، يف كلمة انطالق مؤتمر 
الج�وار،  دول  لربملان�ات  بغ�داد  قم�ة 
»هاه�و العراق يقف من جديد ش�امخ 
وعزيز بع�د ان خ�اض معركة الرشف 
نيابية ع�ن جريانه واصدق�اء وانترص 
بفض�ل فت�وى املرجعي�ة وتضحي�ات 
ابن�اءه وق�د ق�دم الع�راق التضحيات 
الجس�يمة وخاض حروبا رشسة دفع 
فيه�ا الكثري من نزوح ابن�اءه وتدمري 
مدن�ه«، مبينا انه »بقى قويا ش�امخا 
وهاه�و يق�ف الي�وم من جدي�د بدعم 
اخوانه وجريانه ومن هنا فاني باس�م 
العراق اقدم شكري الجزيل لجميع من 
وقف معنا وس�اندنا بالظروف الصعبة 
حتى اس�تطعنا ان نقيض عىل االرهاب 
عس�كريا وما زلنا نحاول القضاء عليه 
فكرا ليكون العراق مس�تقرا من اقىص 
ش�ماله يف اقلي�م كردس�تان اىل اقىص 
جنوب�ه يف الب�رصة ويع�ود اىل املناطق 
الع�راق  ليك�ون  النازح�ون  ابناءه�ا 

قويا«.
واض�اف »لم يع�د العراق قلقا بش�ان 
سياس�ة املح�اور بل نحن بص�دد بناء 
عالقات طيبة مع الجميع دون محاباة 
لط�رف او انحي�از الخ�ر فم�ا يربطنا 
ه�و التواصل االجتماع�ي واالقتصادي 
املش�رك ففي الوقت ال�ذي يوقع عليه 
العراق م�ع ايران فهو يوق�ع مذكرات 
اخرى يف العربية الس�عودية وعىل اعىل 

املس�تويات اضاف�ة اىل عالقات عراقية 
واس�عة  وتفاهم�ات  مهم�ة  كويتي�ة 
ومهم�ة بعد ان كان�ت الكويت منطلق 
مؤتم�ر اعادة اعم�ار االع�راق كما ان 
العالق�ات العراقي�ة الركي�ة الي�وم يف 
افضل مستوياتها ولدينا خطط واعدة 
م�ع انقرة س�يتم ال�رشوع به�ا قريبا 
وهي تتقدم بش�كل واعد«، مش�ريا اىل 
ان »هنالك انفتاح مع العربية السورية 
وهنال�ك تفاهمات مهم�ة لفتح املعرب 
الحدودي مع اتفاق�ات وتفاهمات مع 

االردن«.
وتابع »اليوم تنطلق الحاجة لهذا اللقاء 
يتم انعقاده بش�كل منتظ�م يف البلدان 
ذات العالقة وهناتظهر الحاجة املاسة 
اىل مث�ل هذا الحوار لبن�اء بما ينعكس 
عىل امن واستقرار دول املنطقة بارسها 
وكل ذل�ك يتطل�ب التزام�ات متبادل�ة 
لحماية االمن االقليمي بشكل تضامني 
والع�راق حري�ص عىل امن واس�تقرار 
دول الج�وار واملنطق�ة«، الفت�ا اىل ان 
»االمل معق�ود بالجمي�ع يف بناء رؤية 
ملرشوع تش�اركي من خالل ترشيعات 
تخالق افق رحبة لبناء وتعزيز العالقات 
وحثق وزارات الخارجية لتنظيم وحث 
ال�وزارات لتنمية العالق�ات بني البلدان 

املتجاورة«.
ب�دوره، أكد رئي�س مجلس الش�ورى 
السعودي عبد الله ال الشيخ ان العراق 
استعاد عافيته وعاد ملكانه الطبيعي يف 
املنطق�ة العربية، وقال ال الش�يخ، إنه 
»بعد اس�تعادة الع�راق عافيته ودوره 
املركزي يف املنطقة، يتطلب منا الحرص 
عىل تسخري كل جهودنا اسالميا وعربيا 
ودوليا يف سبيل مد يد العون واملساعدة 

للعراق وشعبه«.
كم�ا اكد رئيس مجل�س االمة الكويتي 
م�رزوق الغان�م ان الكويت م�ع عراق 
مس�تقر آم�ن وموحد، وق�ال »نحن يف 
الكوي�ت نقول ب�كل رصاح�ة اننا مع 
عراق مس�تقر وامن فنحن عىل صعيد 
الس�راتيجي فانن�ا ندع�م ب�كل قوتنا 
اس�تقرار وبناء العراق ومن يراهن عىل 
ضع�ف جاره فه�و يخاط�ر ويضحي 

بمس�تقبله«، الفت�اً إىل أن الكويت »مع 
ع�راق مس�تقر كونه مفتاح اس�تقرار 
املنطقة فهو مطل عىل الشام والخليج 
واالناض�ول وبالد فارس وه�و يف قلب 
املنطق�ة الرشق اوس�طية«، معتربا ان 
»من دون استقرار العراق فان استقرار 
املنطق�ة خراف�ة بالتايل فان اس�تقرار 

العراق رضورة سراتيجية«.
رئي�س مجلس الن�واب االردني عاطف 

الطراون�ة، أك�د ب�دوره أن الحكوم�ة 
أن  مبين�ا  للع�راق،  داعم�ه  االردني�ة 
»ش�هداء الع�راق دي�ن يف اعن�اق باقي 
ال�دول خ�الل بطوالته�م للح�رب ضد 
اعداء املنطقة وصانعني من اجسادهم 

حصنا وسورا لحماية الجميع«.
وقال »أننا بام�س الحاجة اليوم لفتح 
اف�اق التع�اون بينن�ا مدرك�ني لحجم 
التحديات ولن يفيدن�ا ان نقفل ابوابنا 

ع�ىل انفس�نا تارك�ني اب�واب التكامل 
التي تس�د الجبهات والثغرات ونرفض 
كالم الباري تعاون املش�رك«، مش�ريا 
اىل أنه »من هذا املنطل�ق علينا التوافق 
ع�ىل بناء االولوي�ات للتنب�ه للتحديات 
والظل�م ع�ىل املنطق�ة م�ن اس�تمرار 
للفلس�طينني  الصهيون�ي  االنته�اك 
واغتص�اب االرض والتج�اوز عىل رمز 

بيت املقدس«.

ورأى رئيس مجلس الش�عب الس�وري 
حمودة يوسف، أن لقاء الشعوب اليوم 
اصبح اكثر رضورة ملواجهة التحديات 

يف اصعب مرحلة.
وق�ال »االهم يف ه�ذا اللقاء انن�ا نمثل 
مش�ركة  مفاهي�م  تحم�ل  ش�عوب 
ومس�تقبل الس�الم واحرام س�يادات 
الشعوب ونبذ االرهاب والتدخل والعنف 
وهي مفاهيم يش�ملها القانون الدويل 

ويربو اليها االنسان حيثما كان«.
يف الغضون، أكد عضو مجلس الشورى 
ان  بروج�ردي  الدي�ن  ع�الء  االيران�ي 
العراق تمكن من القضاء تنظيم داعش 
بجهوده، مبين�ا ان ايران حريصة عىل 

استقرار وامن املنطقة.
وقال بروج�ردي إن »العراق تمكن من 
القضاء تنظيم داعش بجهوده«، الفتا 
اىل أن »الش�عب العراق تجاوز تحديات 
عديدة وقد خ�اض العراق ثالثه حروب 
نتيجة سياس�ات النظام الس�ابق مما 
ادى اىل اس�تنزاف ث�روات البل�د، وق�د 
اجتاز العراق خالل ١٥ عام املاضية تلك 
املرحلة واس�س لبناء دولة ديمقراطية 
وه�و ام�ر لم يعج�ب اع�داء الع�راق، 
باالضاف�ة اىل أن الع�راق قات�ل ابش�ع 
تنظي�م ارهاب�ي يف التارخ�ي املع�ارص 
ورموا به الش�عب العراقي لكن الشعب 
والحكوم�ة العراقي�ة اس�تطاعو دحر 

االرهاب بدعم املرجعية«.
يف غضون ذلك، اصدر رؤس�اء برملانات 
جوار العراق واملشركون يف قمة بغداد 
املنعق�دة بيان�ا للمخرج�ات الختامية 
للقمة. وذك�ر البيان الختام�ي للقمة، 
وتلق�ت “املس�تقبل العراقي” نس�خة 
منه، “نحن رؤساء الربملانات واملجالس 
التمثيلية لدول جوار العراق، املجتمعون 
يف بغ�داد يوم الس�بت 20 نيس�ان عام 
20١9 يف قم�ة ه�ي األوىل م�ن نوعها، 
وذلك بدعوة م�ن رئيس مجلس النواب 

العراقي محمد الحلبويس، نؤكد عىل:
دع�م  ع�ىل  املجتمع�ون  يؤك�د  أوال: 
اس�تقرار العراق والحف�اظ عىل وحدة 
أراضي�ه ووح�دة نس�يجه االجتماعي، 
بعد أن تحقق نرصه الكبري عىل تنظيم 

داع�ش اإلرهابي، ويعتربون اس�تقرار 
الع�راق رضوريًّا يف اس�تقرار املنطقة، 
ويس�اهم يف عودته بكلِّ ثقلِه السيايس 
قة  واالقتصادي وموارده البرشية الخالاَّ
إىل محيط�ه العرب�ي واإلقليمي، ليكون 
نقط�ة ج�ذب والتق�اء مثلم�ا أك�دت 
سياس�ته املُعلنة برملانيًّ�ا وحكوميًّا يف 
الحف�اظ عىل عالقات الجوار بمس�افة 
واحدة مع الجميع ومن دون التدخل يف 

شؤونه الداخلية.
ثاني�ا: يؤك�د املجتمع�ون أن االنتصار 
الذي حققه الع�راق عىل تنظيم داعش 
بات يمثل أرضيًة مشركًة لكلِّ شعوب 
املنطق�ة؛ لب�دء صفح�ة جدي�دة م�ن 
التعاون والبناء ودعم الحوار املجتمعي، 
وصوال إىل بناء تفاهمات مشركة عىل 
أس�س جدي�دة يف املس�تقبل تقوم عىل 
أس�اس دعم التنمية واالستثمار وبناء 
ش�بكة م�ن العالق�ات التكاملي�ة بني 

شعوبها.
ثالثا: التأكيد ع�ىل أهمية دعم االعتدال 
ومحارب�ة التط�رف بكل أش�كاله، وال 
سيما أن شعوب املنطقة هي من تدفع 

ثمن التطرف.
رابع�ا: يؤك�د املجتمع�ون ع�ىل دع�م 
عملي�ة البن�اء واإلعم�ار والتنمي�ة يف 
العراق، وتشجيع فرص االستثمار فيه 
بمختلف املج�االت التعليمية والصحية 
املعلوم�ات  وتكنلوجي�ا  والصناعي�ة 
وامل�ال  التج�ارة  وحرك�ة  والثقاف�ة 
واملناطق الحرة ومرافق الحياة األخرى، 
سواء منها يف القطاع العام أم الخاص، 
ودع�م إع�ادة إعمار امل�دن املحررة من 
تنظيم داع�ش اإلرهابي، وتأهيل البنى 
التحتي�ة فيها بما يؤم�ن توفري فرص 

عمل إلعادة النازحني إىل مدنهم.
خامس�ا: التأكي�د ع�ىل دع�م العملي�ة 
الع�راق  السياس�ية والديمقراطي�ة يف 
ب�كلِّ مس�اراتها، والت�ي أس�فرت عن 
إج�راء االنتخابات واس�تكمال اختيار 
الرئاس�ات الثالث وفق االس�تحقاقات 
الدستورية، بما يضمن مشاركة جميع 
مكونات�ه وقواها السياس�ية؛ لتحقيق 

مستقبل زاهر لشعب العراق.

الدول الـ)6( أكدت سعيها ملساعدة بالد الرافدين للعودة إىل دورها اإلقليمي.. وأكدت على أهمية تقوية التبادل التجاري

قمة الربملانات يف بغداد: دعم العراق سياسيا واقتصاديا

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي 
اب�و مه�دي املهن�دس، يف ذكرى ١4 
ش�عبان، أمس الس�بت، ان الحش�د 
ب�اق كما ه�و مبادر لتقدي�م العون 
ملن يحتاج�ه. وقال املهندس يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن�ه »تزامنا م�ع الرابع عرش 
من ش�عبان لن ُينىس ابدا ذلك اليوم 
العصيب، لن ُتنىس أبدا تلك الساعات 
التي زلزلت التاريخ، إذ بلغت القلوب 
االرض  واس�ترصخت  الحناج�ر 
ابناءها، الذين لم يخذلوها يوما ولم 
يخيب�وا ظنه�ا بهم«. واض�اف »لن 
ُينىس ابدا ذلك النداء العظيم الصوت 
املنبعث من عظمة تاريخنا الضارب 

بالق�دم والعنفوان ص�وت املرجعية 
العليا وهي تس�تنهض الهمم للذود 
عن ت�راب طاهر مقدس، ش�اء الله 
ان يظ�ل مقدس�ا بدم�اء العراقيني 
الباق�ي  وحش�دهم  وتضحياته�م 
ع�ىل العه�د ال�ذي قط�����ع�ه لله 
والش�عب، ان يبق�ى ح�ارضا يف كل 
س�احات املنازل�ة، وعن�د كل تح�د 
يهدد أمن الوطن وسالمته ال تخيفه 
مؤام�رات االع�داء وال ترهب�ه ق�وة 
مهم�ا عال ش�أنها أو طبل�ت جوقة 
من األقزام لها«. واكد ان »حش�دكم 
ال�ذي تفخرون به دوما باق كما هو 
عهدكم به فدائي مغوار اذا ازدحمت 
الخط�وب وعام�ل كادح ومبادر اىل 
تقديم العون لكل من يحتاجه وكلكم 
س�مع مؤخ�را ع�ن نج�دة الحش�د 

إلخوانه وأهله يف محافظاتنا العزيزة 
الذي�ن يعانون م�ن محنة الس�يول 
وغرق االرايض والبيوت«. واسرسل 
»ش�كرا للمرجعي�ة الديني�ة العلي�ا 
صاحبة الفتوى والفضل بما تحقق 
من إنتصار عظيم، ش�كرا للشهداء 
األب�رار الذي�ن تط�وف ارواحهم بنا 
وم�ن ذكراهم نس�تمد القوة والعزم 
عىل مواصلة الطريق، حيث تنتظرنا 
تحدي�ات جس�ام نح�ن أه�ل لها ». 
وتابع »ش�كرا للعوائل الكريمة التي 
دفع�ت ابناءها قربانا للعلم العراقي 
حتى ال تطيح س�اريته، ش�كرا لكل 
من س�اندنا م�ن األه�ل واألصدقاء 
بالقول والفعل واملال والسالح شكرا 
للجمي�ع وحف�ظ الله الع�راق، ولله 

املوفق واملستعان«.

        بغداد / المستقبل العراقي

االس�تخبارات  مديري�ة  أعلن�ت 
العس�كرية، أمس السبت، عن القاء 
القب�ض عىل اح�د منف�ذي جريمة 

س�بايكر يف ناحي�ة العل�م التابع�ة 
ملحافظة صالح الدين. وقالت املديرية 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه إن »مف�ارز مديري�ة 
االس�تخبارات العس�كرية يف قيادة 

عمليات صالح الدين وبالتنسيق مع 
مديرية رشطة ناحية العلم تمكنت، 
صب�اح الي�وم، م�ن الق�اء القبض 
ع�ىل احد منف�ذي جريمة س�بايكر 
االرهابية«. وأضاف�ت أنه«تم احالة 

املتهم اىل املحاكم املتخصصة التخاذ 
القانوني�ة والقضائي�ة  االج�راءات 
بحق�ه«. يذكر أن تنظي�م »داعش« 
أعدم املئ�ات من املتدرب�ني والطلبة 
العس�كريني يف قاع�دة »س�بايكر« 

الواقعة شمال مدينة تكريت عندما 
فرض س�يطرته عىل ه�ذه املنطقة 
منتص�ف حزي�ران 20١4، قب�ل أن 
تتمكن القوات العراقية من استعادة 

السيطرة عليها.

        بغداد / المستقبل العراقي

قض�ت املحكم�ة الجنائي�ة املركزية يف رئاس�ة 
اس�تئناف بغداد الرصافة االتحادي�ة، باإلعدام 
 شنقا حتى املوت بحق إرهابي عن جريمة العمل 

م�ع ما يس�مى كتيبة القناص�ني التابع  لجيش 
»العرسة« اإلرهابي .  وأفاد بيان صادر عن املركز 
االعالمي ملجلس القضاء األعىل تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، ب�أن »املحكم�ة الجنائي�ة  املركزية 
نظرت قضية مدان اعرف بدخوله دورة لتعليم 

القنص وعمل كآمر رسية  القناصني كما شارك 
يف ع�دة هجمات ع�ىل القوات االمنية والحش�د 
الش�عبي يف محافظة  نينوى «. وأشار البيان إىل 
أن »االرهابي انتمى لعصابات داعش اإلرهابية 
ونس�ب يف حماية  املستش�فيات ثم نقل بعدها 

اىل ما يس�مى جيش الع�رسة اإلرهاب�ي التابع 
للتنظيم املتط�رف .»  وتابع أن »املحكمة وجدت 
ان االدلة كافية لتجريمه استنادا ألح������كام 
املادة الرابعة م�ن  قانون مكافحة االرهاب رقم 

١3 لسنة 200٥ .

املهندس يف ذكرى )14( شعبان: حشدكم باق كام هو 

اجلنائية املركزية حتكم باإلعدام عىل إرهايب عمل يف كتيبة »القناصني« ضمن »داعش«

االستخبارات تطيح بأحد منفذي جريمة »سبايكر« يف صالح الدين

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس 
الس�بت، ان الدولة »هزيلة« غارقة بالفس�اد 
والظل�م والرصاع�ات السياس�ية والطائفية، 
فيما اش�ار اىل ان ارش�ادات املرجعية الدينية 
رضب�ت »ع�رض الحائ�ط«. وق�ال الصدر يف 
تغري�دة ع�ىل حس�ابه توي�ر »ه�ل بالفع�ل 
حينم�ا نق�ول، عج�ل الل�ه فرج�ه الرشي�ف 
)االمام امله�دي)ع(« نحن راغب�ون بظهوره 
ومس�تعدون له؟ ام هي ايضا لقلقة لس�ان؟ 
وكيف بنا اذا ظهر ورأى دولتنا هزيلة وغارقة 
السياس�ية  والرصاع�ات  والظل�م  بالفس�اد 
والطائفية وجم�ع االم�وال«. واضاف »كيف 

بن�ا اذا ظه�ر ووج�د ش�عب الع�راق خاضعا 
منغميس�ا يف الدني�ا الدني�ة، او راه كس�عفة 
يف مه�ب الريح تتتخطفه�م العقائد املنحرفة 
الخائ�رة  والترصف�ات  الخاطئ�ة  واالف�كار 
واالفع�ال املش�ينة اال ما ن�در منه�م؟ فكان 
كالغريب بينه�م«. وتابع »ها هو النصف من 
شهر شعبان العظيم يطل علينا وبدل ان نهني 
مراجعنا واالمة االس�المية علين�ا ان ننوح اذ 
رضب�ت ارش�ادات املرجعي�ة ع�رض الحائط 
واذ االم�ة االس�المة يف رصاع وقت�ال وحروب 
وتش�تت.. فالويل ثم الويل لنا أجمعني س�واء 
يف ذل�ك الحكومات باع�����تب�ارات ظاملة او 
ق�ارصة أو الش�عوب باعتباره�ا خاضعة او 

ضعيفة او راضيعة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مكتب مفتش ع�ام وزارة النفط حمدان 
الدراجي، أمس الس�بت، عن اقرار إسراتيجية 
ش�املة ملحاربة الفس�اد، مؤك�داً تمكنه وقف 

التجاوز عىل املال العام والهدر.
وذكر بيان للمكتب تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، أن »مكتب املفتش العام يف وزارة 
النفط حقق العديد من املنجزات عىل مس�توى 
التخطيط واملتابعة ملواجهة الفساد واملخالفات 
الت�ي وضعت ملواجهتها إس�راتيجية ش�املة 
وبمبارشة من املفتش العام«. وأضاف أنه »لعل 
من ابرز إنجازات مكتب املفتش العام يف وزارة 
النف�ط للفصل األول من ع�ام 20١9 تمثلت يف 
وق�ف التج�اوز عىل امل�ال العام واله�در، وبلغ 
مجموع الغرامات املس�تحصلة من املخالفات 
للمنافذ التوزيعية من قبل املكتب للفصل االول 

من ع�ام 20١9 للمنطقتني الغربية والجنوبية 
فق�ط مامق�داره ملي�ار وثمانمائة وس�بعة 
وثمانون مليون وس�تمائة وثمانية وخمسون 
الف ومائة وسبعة وس�بعون ديناراً«. وأوضح 
املكتب، أن »مجموع املبالغ املوىص بإسردادها 
م�ن قبل املكت�ب يف املنطق�ة الجنوبية للفصل 
األول لعام 20١9 من رشكة نفط الجنوب أكثر 
من ثالثة مالي�ني ونصف املليون دوالر، إضافة 
اىل مبال�غ م�وىص بإس�ردادها بلغ�ت ثالث�ة 
وأربع�ني مليون دينار، وذل�ك عن املخالفات يف 
املنافذ التوزيعية للمنتجات النفطية يف املنطقة 
الجنوبية«. ولف�ت إىل أن »مجم�وع الغرامات 
نتيجة املخالفات للمنافذ التوزيعية للمحطات 
األهلي�ة واملول�دات الت�ي تم ضبطه�ا من قبل 
ش�عبة الخط الس�اخن ملحافظة بغ�داد فقط 
بلغ أكثر من سبعة وتسعني مليونا وسبعمائة 

وتسعة وعرشين ومائتني وخمسني ألفاً«.

الصدر: دولتنا هزيلة غارقة يف الفساد وتوصيات املرجعية 
رضبت »عرض احلائط«

مكتب مفتش عام النفط يقر »إسرتاتيجية شاملة« 
ملحاربة الفساد: لوقف هدر املال

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئي�س تحال�ف االص�الح 
واالعم�ار عم�ار الحكي�م يف مكتبه 
ببغ�داد أمس الس�بت ممث�ل رئيس 
مجل�س الش�ورى االيران�ي الس�يد 
ع�الء الدين بروج�ردي، وبحث معه 
السياس�ية  األوض�اع  مس�تجدات 

املحلي�ة واإلقليمي�ة.  كذل�ك بح�ث 
الحكي�م س�بل تعزي�ز العالقات بني 
اإلس�المية  والجمهوري�ة  الع�راق 
اإليرانية، مؤكدا عىل أن العراق يخطو 
خطوات واثقة باتجاه انفتاحه عىل 
دول املنطقة والعالم ويبني عالقات 
متوازن�ة م�ع الجمي�ع عىل أس�اس 
املصالح املشركة، كما أشار الحكيم 

اىل أهمية انعقاد مؤتمر برملانات دول 
الجوار العراقي الذي يؤس�س لرؤية 

مشركة تجاه مختلف القضايا . 
م�ن جانبه ثم�ن بروج�ردي موقف 
العراق تجاه الجمهورية اإلس�المية 
اإليرانية، مؤك�دا أهمية انعقاد قمة 
بغ�داد لربملانات دول الج�وار لتعزيز 

التعاون الربملاني بني البلدين.

احلكيم للربوجردي: مؤمتر برملانات دول اجلوار يؤسس لرؤية مشرتكة يف خمتلف القضايا 
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    البصرة/ المستقبل العراقي

اعلن مجلس محافظ�ة البرصة، عن تمري�ر ميزانية جديدة تزيد 
عن 84 مليار دينار عراقي، لتنفيذ مشاريع داخلية يف املحافظة.

واوضح املجلس يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان الفقرات التي 
اتخذها املجلس خالل جلسته االستثنائية اليوم، شملت »6 مشاريع 
لقطاع التعليم العايل، 4 مشاريع لدائرة الرعاية االجتماعية، تجهيز 
الي�ات لدائ�رة املجاري، اس�تمالك موق�ع ملحطة مج�اري جديدة، 
املوافق�ة عىل مرشوع مائي جديد، 4 مش�اريع للوقف الش�يعي، 6 
مش�اريع مؤجلة لقطاع االم�ن والعدالة، واملصادقة عىل مش�اريع 
البن�ى التحتية ملجم�ع الخالدون الس�كني«. يش�ار اىل ان مجموع 
ميزانيات املش�اريع املذكورة، قد بل�غ 84،256 مليار دينار عراقي، 

موزعة بحسب طبيعة املشاريع وما خصص لها.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت أمانة بغ�داد، عن إزالة عدد من الدور التي ش�يدت تجاوزاً 
عىل ارض زراعية يف منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة.

وذك�ر بي�ان لالمانة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ، ان 
»املتجاوزين ش�يدوا عددا من الدور بعد ان قاموا بتخطيط االرض 
لغرض تقطي�ع املتبقي منها وبيعها ع�ىل املواطنني باالضافة اىل 

نصب أعمدة كهرباء اليهام املواطنني انها مخدومة«.
وأضاف ان »الكوادر البلدية التحرك وازالة الدور املشيدة واألعمدة 

املنصوبة ومالحقة املتجاوزين قانونياً .

    بغداد / المستقبل العراقي

ردا ع�ىل مانرشت�ه »روي�رز« يف التاس�ع ع�رش م�ن آذار املايض 
بخصوص  ش�حنة زي�ت الوقود  املحملة عىل ظه�ر ناقلة  الوقود 

  )  Grace1(
تؤكد رشكة تسويق النفط العراقية عدم صحة املعلومات املتعلقة 
بتحمي�ل الناقل�ة  )Grace 1( بزي�ت وق�ود عراق�ي م�ن املوانئ 

الجنوبية العراقية.
كما وتؤك�د يف الوقت ذاته ع�ىل ان الوثائق الت�ي أرفقتها الوكالة  
»رويرز« عارية عن الصحة وغري صادر ة أو مصدقة من موانئنا 
الجنوبية عن الش�حنة املذكورة  وبالتايل هي وثائق »مزورة«ومن 
جان�ب اخر ان ميناء الب�رصة النفطي مخصص�ا لتصدير النفط 
الخ�ام العراق�ي حرصا ول�م يتم تصدي�ر زيت الوقود م�ن امليناء 

املذكور اطالقا.

سومو تعلق عىل  املعلومات التي تناولتها 
رويرتز يف التاسع عرش من آذار املايض

   بغداد / المستقبل العراقي

وقع مرصف الرش�يد عقداً خاصاً بالنظام املرصيف الشامل والذي 
سيطبق يف فروعه.

وأوضح املكتب االعالمي للمرصف تلقت »املستقبل العراقي«نسخة 
منه، ان »تطبيق هذا النظام سيحقق الرسعة والسهولة واالبتعاد 

عن الروتني«.
ولفت اىل ان »هذا النظام معمول به يف البنوك الدولية وسيعتمد عىل 

استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة يف التعامالت املرصفية.

   بغداد / المستقبل العراقي

انجزت دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال يف وزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعية )256( معاملة مكافاة نهاية خدمة خالل 
اذار املايض، وذلك وفقا للمادة )78( من قانون التقاعد والضمان 

االجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971.
وقال مدير عام الدائرة عيل الحلو يف بيان صحفي تلقته »املستقبل 
العراقي«،ان »مكافاة نهاية الخدمة يتم رصفها نقدا دفعة واحدة 
كتعويض للعم�ال املضمونني يف حال انتهت خدمتهم من دون ان 
يت�م منحهم راتبا تقاعديا لعدم توفر رشوط االس�تحقاق  لديهم 
وفقا للقانون انفا او بسبب استحقاق العمال راتبا تقاعديا كامال 

من دائرة اخرى.
واوض�ح ان املكاف�أة تمنح للمضمون بعد مرور س�نة من تاريخ 
نهاي�ة خدمته او اذا اس�تقالت العاملة املضمون�ة من عملها بعد 
زواجها او الي س�بب اخ�ر ، او يف حال خ�روج العامل عن نطاق 
قانون العمل والضمان بش�كل نهائي�ا، كأن يتحول اىل موظف يف 
الدول�ة او صاحب عمل )عند حصوله عىل اجازة س�وق او هوية 

غرفة تجارة بغداد(.
واض�اف ان املكافأة تمنح ايضا للرجل الذي اكمل 60 عاماً وكذلك 
امل�رأة التي اكمل�ت 55 عاما وكان�ت الي منهما 20 س�نة خدمة 
مضمونة، او اذا كانت للرجل 30 سنة مضمونة عىل االقل وكانت 
للمرأة 25 س�نة خدمة مضمون�ة عىل االقل ، الفت�ا اىل ان العامل 
املضمون اليمكنه سحب رصيده بعد مرور اربع سنوات عىل ترك 

العمل استنادا للمادة )113( من القانون املذكور انفاً.
وبني الحلو ان الدائرة انجزت 48 معاملة تقاعدية ل� )الشيخوخة 
والخل�ف والعج�ز(، واصدرت 20 ق�رارا خاصا باضاف�ة الخدمة 
العس�كرية والوظيفية واملضمونة املصفاة ، فضال عن اكمال 28 
معاملة تأييد اش�راك ، وارشفة املعلومات الخاصة ب� 3768 رقم 

ضمان اجتماعي الكرونيا خالل آذار املايض.

مرصف الرشيد يرشع بتطبيق 
النظام املرصيف الشامل يف فروعه

العمل تنجز اكثر من »250« معاملة مكافأة هناية 
اخلدمة للعامل املضمونني خالل اذار املايض

جملس البرصة خيصص اكثر من »84« مليار 
دينار ملشاريع البنى التحتية والتعليم

إزالة دور عىل أرض زراعية 
يف الزعفرانية

   المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

العتب�ة الحس�ينية املقدس�ة  أعلن�ت 
،ع�ن ق�رب افتت�اح مكتب�ة األوىل من 
نوعه�ا عىل مس�توى الع�راق خاصة 

باملكفوفني«.
وق�ال مدير معه�د املكفوف�ني التابع 
للعتبة، سامي جواد كاظم إنه:  »سيتم 
قريبا افتت�اح مكتبة عامة مخصصة 
للمكفوف�ني تضم كتب عامة بطريقة 
براي�ل ومنها الق�رآن الكري�م والفقه 
واألدعية ، فضال عن الكتب التاريخية 

والثقافية«.
واض�اف ان »املكتب�ة تع�د األوىل م�ن 
نوعها عىل مس�توى العراق، موضحا 
أن “األي�ام القليل�ة القادمة ستش�هد 

وصول مجموعة أخرى من الكتب«.
وافاد ب� »وجود كتب خاصة للمبرصين 
الذين يرافقون املكفوفني، و ان املكتبة 
عامة وس�تبارش باستقبال املكفوفني 
قريبا، مش�ريا اىل “وجود جناح خاص 
باملكتب�ة الصوتي�ة س�يتم افتتاحه يف 
وقت الحق يتمكن من خالله املكفوف 

االستماع للكتب املتنوعة.

   بغداد / المستقبل العراقي

أفادت قيادة عمليات بغداد، بأن فرقة 
املش�اة الحادي�ة ع�رش نف�ذت حملة 
تفتي�ش ضم�ن منطق�ة الحس�ينية، 

شمايل العاصمة.
وقالت القيادة يف بيان تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، إن�ه »تنفي�ذاً لتوجيه�ات 
قائ�د عملي�ات بغ�داد الفري�ق الركن 
جليل الربيعي، وبحضور اللواء الركن 
املعاون االمن�ي لقائد عملي�ات بغداد 
قاطع الرصاف�ة وارشاف اللواء الركن 
قائ�د فرقة املش�اة الحادي�ة عرش تم 
تنفيذ حملة تفتيش واسعة يف منطقة  
الحس�ينية )الس�كالت( ضمن قاطع 

املسؤولية«.
وأضاف�ت، أن »العملي�ة نفذته�ا قوة 
مشركة من تشكيالت ووحدات فرقة 
املش�اة الحادي�ة عرش حي�ث بارشت 
الق�وة بتفتي�ش املن�ازل والس�احات 
االس�لحة  ع�ن  للبح�ث  املروك�ة 

واملطلوبني للقضاء العراقي«.
»العملي�ة  أن  القي�ادة،  وأوضح�ت 
تأت�ي ضمن سلس�لة العملي�ات التي 
تنفذه�ا الفرق�ة، نت�ج ع�ن الواجب 
مصادرة اعداد من االس�لحة الخفيفة 
مختلفة االشكال واالنواع ومسدسات 
خفي�ف  وعت�اد  وقناب�ر  وصواري�خ 

ورمانات يدوية .

العتبة احلسينية تفتتح 
مرشوع يعد األول 

من نوعه يف العراق

عمليات بغداد تعلن 
تنفيذ محلة تفتيش 

يف احلسينية

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الزراعة اطالق ماليني  الريقات السابحة من اسماك 
ال�كارب يف األهوار واملس�طحات املائي�ة ».وقال الناطق باس�م 
ال�وزارة حميد ناي�ف يف بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، انه: 
»تزامنا مع زيادة مناسيب املياه و وفرتها اطلقت وزارة الزراعة 
ماليني  الس�ابحات بعمر اسبوع من اس�ماك  الكارب يف االهوار 
والبح�ريات واملس�طحات املائي�ة«. واض�اف، ان«دائ�رة الثروة 

الحيوانية  احدى تشكيالت وزارة الزراعة أطلقت  ما يقارب 111 
مليون سابحة اسماك الكارب يف االهوار واملسطحات املائية  الجل 
رفع املخزون السمكي يف هذه املسطحات واملحافظة عىل أدامة 
الثروة الس�مكية يف البالد ، حيث بلغت الس�ابحات  املطلقة من 
مفقس الصويرة لغاية اليوم 74 مليون سابحة   وتركز اطالقها 
يف اهوار وبحريات  النارصية واالنبار والنجف ، فيما  بلغت اعداد 
الس�ابحات املطلقة  من مفقس امليمون�ة ومفقس املرشح  37 
مليون س�ابحة  وترك�ز  اطالقها  يف اهوار البرصة وميس�ان«. 

واشار اىل«اس�تمرارعملية االطالقات للس�ابحات، لحني انتهاء 
موسم التكاثر لالس�ماك  يف بداية او منتصف شهر ايار«، مبينا  
بأن«اس�ماك ال�كارب  تتميز بصف�ات مالئمة للبيئ�ة العراقية، 
فضال عن استس�اغتها ومقبوليتها من قبل املستهلك العراقي«. 
وبني، ان«الوزارة لديها اكتفاء ذاتي  يف انتاج األصبعيات«، داعيا 
الجهات ذات العالق�ة اىل«رضورة االلتزام بضوابط الصيد بعيدا 
ع�ن الصيد الجائر وال�ذي رشعت  له كثري من القوانني من  اجل 

الحد منه  وللحفاظ عىل ثروتنا السمكية.

الزراعة: اطالق ماليني الريقات السابحة من اسامك الكارب يف االهوار واملسطحات

   بغداد / المستقبل العراقي

بوزي�ر  متمثل�ة  الكهرب�اء  وزارة  أبرم�ت 
الكهرب�اء ل�ؤي الخطيب، مذكرت�ي تفاهم 
والث�روة  والصناع�ة  الطاق�ة  وزارة  م�ع 
املعدنية الس�عودية.وذكر بيان للوزارة ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، ان »ذلك خالل زيارة 
الوزي�ر الخطي�ب، ضم�ن الوف�د الحكومي 
برئاسة الس�يد رئيس الوزراء االستاذ عادل 
عب�د امله�دي، اىل الس�عودية«.وأعلن وزي�ر 
الكهرب�اء، ان »الوف�د الحكوم�ي العراق�ي 
ق�د اج�رى مباحثات م�ع امللك س�لمان بن 
عب�د العزي�ز آل س�عود، وويل العه�د محمد 
بن س�لمان بن عبد العزي�ر، فضالً عن عقد 
اجتماع�اً وزارياً موس�عاً تم فيه مناقش�ة 
املواضي�ع التي ته�دف اىل تطوي�ر العالقات 
موض�وع  ع�ىل  والركي�ز  البلدي�ن،  ب�ني 
الطاقة«.وأوض�ح الخطي�ب، ان�ه »قد بحث 
مع وزير الطاقة والصناعة والثروة املعدنية 

الس�عودي املهن�دس خال�د بن عب�د العزيز 
الفالح، التعاون املش�رك يف مج�ال الطاقة 
وتعزيز العالقات بني البلدين، وقد تمخضت 
املباحثات عن إب�رام مذكرتي تفاهم، كانت 
االوىل، مع نظريه الس�عودي الوزير الفالح، 
هدفها تقوية وتعزيز التعاون املش�رك بني 
الوزارتني، وتطوير وتبادل الخربات العملية، 
وارس�اء التعاون املش�رك الطوي�ل املدى يف 
مجال الطاقة الكهربائية«.وبني ان »املذكرة 
الثانية مع الرشك�ة الوطنية لنقل الكهرباء 
التنفي�ذي  بمديره�ا  متمثل�ة  الس�عودية، 
املهندس ليث بن احمد البسام، الهدف منها 
وض�ع اآللي�ات الفني�ة والتنظيمي�ة إلعداد 
دراس�ة جدوى للربط الكهربائي بني العراق 
والس�عودية، وه�و جزء من رب�ط منظومة 
دول  منظوم�ات  م�ع  العراقي�ة  الكهرب�اء 
الجوار واملنطقة، لخلق سوق واعدة للطاقة 
الكهربائي�ة لتلبية الطلب، وتب�ادل الطاقة، 

اقليمياً وصوالً اىل أوروبا.

   بغداد / المستقبل العراقي

الربي�ة، ع�ىل مانرشت�ه  ردت وزارة 
إح�دى وس�ائل االع�الم الت�ي تناولت 
بتقريرها عن تغ�ري باملناهج يف االيام 

القليلة املاضية.
للمناه�ج  العام�ة  املديري�ة  وبين�ت 
بحسب بيان للوزارة تلقته »املستقبل 
العراق�ي« ،ان�ه »ل�م يص�در منها اي 
تعميم عىل تعديالت او تصحيح أخطاء 
يف املناه�ج يف االي�ام القليل�ة املاضية 
فيما نف�ت نفيا قاطعا« واصفة هذه 
»السياسة من ضمن الخطة املمنهجة 

التي تستهدف الوزارة«.
التقاري�ر  ه�ذة  »مث�ل  ان  وأوض�ح، 
االعالمي�ة تعد تشويش�ا ع�ىل الطلبة 
واملس�ؤولية  املواطن�ة  م�ن  ولي�س 
التش�ويش ع�ىل الطلب�ة اثن�اء ه�ذة 
الفرة، ومن يود مساعدة الطلبة ليس 

بهذه الطريقة وبهذة الفرة واألجواء 
اجازته�م  يف  الطلب�ة  غالبي�ة  حي�ث 
الدراس�ية، وعليه املس�اهمة يف توفري 
أجواء نفسية وتربوية تساعد الطلبة 
ع�ىل اداء االمتحان�ات بظ�رف مريح 
النفس�ية  الضغوط�ات  ع�ن  بعي�دا 

واالعالمية«.
وأشار البيان اىل، ان »موضوع الدخول 
الش�امل يف االمتحان�ات النهائية فهو 
لي�س من صالحي�ة الوزارة وحس�ب 
التعليم�ات النافذة هي من صالحيات 

الجهات العليا«.
ودعت وزارة الربي�ة »الطلبة واولياء 
االمور باخذ املعلوم�ات من مصدرها 
الرس�مية  املواق�ع  وه�ي  الصحي�ح 
االلتف�ات  وع�دم  لل�وزارة  واملوثق�ة 
اىل ه�ذة الدع�وات واالخب�ار املفربكة 
يف  واالجته�اد  الج�د  اىل  وندعوه�م 

الدراسة لينالوا أعىل املراتب.

الكهرباء توضح مذكريت تفاهم 
مع نظريهتا السعودية

الرتبية تنفي صدور تعديالت عىل املناهج 
وتعد االنباء تشويشًا عىل االمتحانات

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اعل�ن محافظ بغداد املهندس فالح الجزائري تش�كيل لجنة 
خدمية مشركة مع العاصمة االيرانية طهران.

وقال محافظ بغداد، خالل استقباله سعادة السفري االيراني 
ايرج مسجدى وعمدة طهران الس�يد برويز حناجي والوفد 
املراف�ق لهما يف مكتبه الي�وم الخمي�س، ان »اللقاء تضمن 
مناقش�ة ع�دد م�ن املواضي�ع املتعلق�ة بالجان�ب الخدمي 
والصحي، وتمخض عنه الخروج باتفاق عىل تش�كيل لجنة 
خدمية مشركة بني مجلس ومحافظة بغداد وبلية طهران 

تنسجم مع اللجنة املشكلة مع امانة بغداد«.
الجزائ�ري اوضح يف ترصي�ح اعقب اللق�اء ان »مهام هذه 

اللجن�ة تتكثل بتوحيد الرؤى املش�ركة والتعاطي معها بما 
يخدم العاصمة بغداد من جميع النواحي، الس�يما الجوانب 
الصحي�ة والخدمية والطرق وتطوير مداخ�ل بغداد وزيادة 
فرص االس�تثمار وكذلك ملف تدوير النفاي�ات والكثري من 
املفاص�ل الت�ي يح�رص اه�ايل العاصمة ومس�ؤولوها بان 

يكون للرشكات الرصينة دور  يف تنفيذها«.
واكد محافظ بغداد ان »خلية العمل املش�ركة س�يكون لها 
مخرج�ات ايجابي�ة يف املس�تقبل القريب«، مش�ددا عىل ان 
»العاصم�ة بغداد تتطلع اىل مد جس�ور الثقة مع الرشكات 
العاملية خاصة بعد تحس�ن الوضع االمن�ي يف العاصمة، لذا 
فانن�ا كحكوم�ة محلية نحرص ع�ىل تواجدها يف الس�احة 

البغدادية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ش�كلت وزارة النق�ل غرف�ة عملي�ات  لنقل 
زائري النصف من شعبان ذكرى والدة االمام 
املهدي )عج( استنادا لتوجيهات وزير النقل 
املهندس عب�د الله لعيبي باه�ض  بعضوية 
عدد من املدراء العامني للتشكيالت املساهمة 
بعملية تفويج الزائرين الكرام.وبني لعيبي : 
ان جهد املس�افرين والوفود س�يكون داخل 
قطوعات كربالء املقدس�ة مح�ور بغداد من 
منطقة الوند س�يطرة 54 بأتجاه س�يطرة 
56 وصوال اىل قطع 290 وباب بغداد كما تم 
تخصيص 200 باص مختلفة السعة )150( 
ذات الطابق�ني و )50( ب�اص ذات الطاب�ق 
الواح�د . كم�ا اوضح س�يادته : ان مركبات 

النق�ل الخاص س�تكون عىل ثالث�ة محاور 
خارجية )محور بغداد- حي العباس سيطرة 
54 بأتجاه حي العباس( ومحور )بابل-من 
س�يطرة 53 بأتج�اه مرك�ز املدين�ة قنطرة 
الس�الم( و محور )النجف-من سيطرة 142 
بأتج�اه س�احة امللحق(.واش�ار س�يادته : 
ت�م تهيأة 6 قطارات عىل ع�دة محاور األول 
من محطة البرصة اىل س�امراء ومن محطة 
الب�رصة اىل كرب�الء املقدس�ة وكذلك محطة 
الديوانية اىل كربالء املقدسة وستكون عودة 
القط�ارات من كربالء يوم االح�د بعد انتهاء 
الزيارة بالتنس�يق مع الس�يطرة املركزية يف 
مقر الرشكة ومحطة كربالء املقدسة .يذكر 
ان ه�ذه اإلس�تعدادات تأت�ي بع�د سلس�لة 
إجتماعات عقدت مع مدراء عامون الوزارة 

وتشكيالتها يف بغداد واملحافظات بالتنسيق 
مع الجه�ات املعنية االخرى لتوفري وس�ائل 

نق�ل مريح�ة للزائري�ن الوافدي�ن اىل مدينة 
كربالء املقدسة .

حمافظ بغداد يستقبل عمدة طهران ويعلن تشكيل جلنة خدمية مشرتكة

وزارة  النقل تشكل غرفة عمليات لنقل زائري النصف من شعبان ذكرى والدة االمام املهدي »عج«

    البصرة/ المستقبل العراقي

اك�د محاف�ظ الب�رصة املهندس اس�عد عب�د االم�ري العيداني 
ان موض�وع املطالب�ات باقلي�م البرصة هو بيد ابناء الش�عب 
البرصي وهو من سيقرر ذلك يف حال توجه الجميع للتصويت 

عىل االقليم.
وق�ال » العيدان�ي يف ترصيح صحف�ي  ملجموعة من وس�ائل 

االع�الم ان ق�رار اقليم البرصة يح�دده الش�عب البرصي الن 
الدس�تور كفل الح�ق إلقامة األقاليم والي�وم العراق هو عراق 
اتح�ادي وباس�تطاعة اي محافظ�ة او بع�ض املحافظات ان 
تس�ري باتجاه اج�راءات تنفي�ذ االقلي�م واض�اف » العيداني 
ان االقلي�م يجب ان يكون خيار للش�عب عندم�ا يقررون ذلك 
وعلينا اليوم ان نحرم إرادة الش�عب أينما ذهب باتخاذ القرار 

وسنكون معه بذلك .

العيداين: انا احرتم قرار الشعب البرصي اذا اراد 
جزء كبري من املواطنني التصويت عىل االقليم

    البصرة/ المستقبل العراقي

ح�ذر رئيس مجلس الب�رصة صباح حس�ن البزوني من توق�ف املصانع 
املحلية وتفيش ظاهرة البطالة يف صفوف العاملني بها، س�يما يف البرصة 
نتيج�ة عدم تنفي�ذ القوان�ني االتحادية بمناف�ذ إقليم كردس�تان ومنفذ 

طريبيل وإجراء االتفاقات التجارية مع دول الجوار.
واش�ار البزون�ي يف ترصي�ح صحفي عق�ب جولت�ه امليداني�ة يف املعامل 
املتوقف�ة عن العمل، أن تلك االتفاقات التجارية تس�ببت بترضر تس�ويق 

السلع املصنعة يف البرصة والعراق بشكل عام.
ولفت إىل انه سيناقش هذا األمر مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس 
وذلك خ�الل زيارته للعاصمة بغداد بعد غٍد الثالثاء، مش�ددا عىل رضورة 

حماية املنتج املحيل وإيقاف العمل باالتفاقات التي أرضت به.
هذا ونظم العرشات من اصح�اب معامل منتجات االيس كريم والعصائر 
واملعجن�ات والعامل�ني بمحافظ�ة الب�رصة يف )3 نيس�ان 2019(، وقفة 
احتجاجي�ة امام مبنى حكومة البرصة املحلية طالبوا من خاللها بتفعيل 

القوانني التي تنص عىل دعم املنتح املحيل.

  البزوين حيذر من تفاقم نسبة البطالة يف حمافظة البرصة 
بسبب فتح منافذ طريبيل وكوردستان
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول 36   18 /2019/3 
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه  والعائدة 
ملكيتها اىل مديرية  ربيعة وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( وبطريقة 
املزايدة العلنية  فعلى الراغب�ن باالجيار مراجعة مديرية بلدية ربيعة وخالل 
مدة )30(  يوم تبدأ من اليوم التايل لنش�ر االعالن  بالصحف مستصحبن 
معهم التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة وستجري املزايدة 
يف الي�وم االخري من مدة االعالن   ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور 
نش�ر االعالن و املصاريف اخرى  على ان يقوم بتسديد باقي بدل االجيار 
والرس�وم االخرى وابرام العقد خالل مدة ثالثون يوم من تاريخ  تصديق 
قرار االحالة وخبالفه يعترب املس�تاجر ن�اكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك 
وعلى حساب الناكل وحتمله فرق البدلن وكافة املصاريف االخرى املرتتبة 
على ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة 

جمددا وستكون املزايدة يف مبنى حمافظة نينوى )قاعة احلدباء(  
مالحظة:  مدة االجيار س�نة واحدة فقط بصورة مؤقتة وبدون مش�يدات 

ثابتة
رقم القطعة واملقاطعة نوع العقار ورقمه  ت

2875/5 م66 السعدة مبساحة 100م2 فرن حجري 1
2966/5 م66 السعدة مبساحة 1200م2 ساحة لوقوف السيارات 

الصغرية 
2

2966/5 م66 السعدة مبساحة 1269م2 انشاء ملعب مخاسي 3
احلقوقي

عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

وزارة النفط 
اعالن مناقصةرشكة توزيع املنتجات النفطية 

م ) مناقصة املرقمة 1 لعام 2019 انشاء بناية فرع واسط( 
1ي يرس ) رشكة توزيع املنتجات النفطية ومديرها العام / وكالة السييد كاظم مسير ياسيني ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني 
وذوي الخيرة لتقدييم عطاءاتهم للعمل / انشياء مقر رشكة توزييع املنتجات النفطية / فرع واسيط وبكلفة تخمينية قدرها ) 
7399381000( سيبعة مليار وثالثمائة وتسيعة وتسيعون ملييون وثالثمائة وواحد وثمانون الف دينيار ضمن ح / 112 مباني 

وانشاءات  ويشمل العمل تتكون البناية من:ي 
البناية الرئيسية : تتكون من ثالث طوابق بمساحة مقاربة ل 1500 مرت مربع لكل طابق 

ابنيية فرعيية تتكون كل بناية من طابقني عدد )2 بناية( متناظرة مع البناية الرئيسيية وبمسياحة 400 ميرت مربع لكل طابق 
تقريبا

ابنية لالستعالمات )عدد2( بناية ذات طابق واحد
مسقفات حديدية : وتشمل املسقفات الخاصة بالكراج واملولدات وخزانات محطة الوقود 

الحدائق مع النافورة 
سياج خارجي محيط بكامل القطعة مع الواجهة االمامية للمحطة مع االبواب وحسب وصف العمل 

سياج فاصل بني محطة الوقود والبناية 
سارية علم 

شوارع وارصفة 
شبكات مياه املجاري واالمطار

1 ي عيىل مقدميي العطياءات  املؤهلني والراغبيني يف الحصول عيىل معلومات اضافية االتصيال عىل مقدمي العطياءات املؤهلني 
والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )رشكة توزيع املنتجات النفطية فرع واسط / قرب محطة الكوت  القديمة 

Opdcdura2010@yahoo.com : الجعفرية( خالل ساعات الدوام الرسمي ، الريد االلكرتوني(
وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 

2 ي متطلبات التأهيل املطلوبة :
أ ي تقديم شهادة عقد تأسيس الرشكة مصدقا قانونيا

ب ي هوية تصنيف املقاولني نافذة لعام 2019 مع شهادة ممارسة مهنة نافذة لعام 2019
ت ي الصنف االنشائي / الدرجة الرابعة اىل تصنيف الدرجة االوىل 

ث ي رأس مال الرشكة ال يقل عن 2 مليار دينار عراقي
ج ي املتطلبات املالية وتشمل تقديم ) حجم االيرادات السنوية ، الحسابات الختامية للسنتني االخرتني مصدقة من قبل محاسب 

قانوني ، رأس املال للرشكات ، الكفاءة املالية ، السيولة النقدية (
ح ي كتاب عدم ممانعة من االشرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل رشكة توزيع املنتجات النفطية 

نافذ ولسنة االعالن ، النسخة االصلية 
خ ي كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للمشمولني بموجب التعليمات 

د ي  االعمال املماثلة املنجزة بتأييد من الجهات الرسمية التعاقدية مع تحديد مستوى التنفيذ
ذ ي وصل رشاء وثائق املناقصة )النسخة االصلية( 

ر ي قائمة بأسيماء ومؤهالت اليكادر الفني واالداري واالختصاصني العاملني لدى مقدم العطياء واملعدات واالليات  التخصيصية 
لديه

ز ي بيان عدد املناقصات بعهدة مقدم العطاء وتفاصيلها
س ي املنهجية املقرتحة لتنفيذ املناقصة

ش ي مدة تنفيذ العمل بااليام ، مدة العمل املقرتحة )900( تسعمائة يوم 
3 ي يلتزم مقدم العطاء بأعتماد  وتقديم الهوية الرضيبية واستخدام الرقم الرضيبي

4  يبأميكان مقدميي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقدييم طلب تحريري اىل العنوان التايل  : ) رشكة توزيع املنتجات 
النفطية / فرع واسيط/ القسيم املايل( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )750000 سيبعمائة وخمسيون الف دينار( ويتم 

تسليم الوثائق من قبل فرع واسط/ الشعبة القانونية 
5 ي يتم تسيليم العطاءات اىل العنوان التايل ) مقر رشكة توزيع املنتجات النفطية / بغداد / مجمع الدورة النفطي / مقرر لجنة 
فتح العطاءات ( ويف املوعد املحدد ) قبل السياعة الثانية عر ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يوم 2019/5/21 ( وسيوف ترفض 
العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) مقر رشكة 
توزييع املنتجيات النفطية / بغداد / مجمع الدورة النفطي / لجنة فتح العطاءات( يف الوقت والتاريخ )السياعة الثانية عرش من 
اخر يوم لتقديم العطاءات )2019/5/21( كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )خطاب ضمان مرصيف  او سيفتجة او 
صك مصدق ( وبمبلغ )15000000 مائة وخمسيون مليون دينار نافذ ملدة )6( اشيهر عىل ان يتم اكمال باقي التأمينات والبالغة 

5% عند االحالة ( 
6 ي العناوين املشار اليها انفا هي ) بغداد / الدورة / املجمع النفطي /مقر رشكة توزيع املنتجات النفطية(

7 ي  يلتزم مقدم العطاء بميلء الجزء الرابع  من الوثيقة القياسية بكافة بياناته وبعكسه  يتم استبعاد العطاء

العدد :1
التاريخ نيسان 2019

التوقيع 
كاظم مسري ياسني 

مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية /وكالة
رئيس جملس االدارة

حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار االوىل

بالنظير لحصول كرس قرار تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف اليجار 
العقار املبينة تفاصيله ادناه العائد اىل بلدية الحيدرية ملدة )سنة واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لسينة 2013 فعىل من يرغب االشيرتاك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل )7( سيبعة ايام من 
اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مسيتصحبا معه التامينات القانونية 
البالغية )200%( مين القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب السييد املحافظ املرقم )30( يف 
2016/1/3 وسيتجري يف بلدية الحيدرية السياعة التاسيعة  من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رسيمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسيمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف 

املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط:
1 ي تقدييم بيراءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشيهادة الجنسيية العراقية وبطاقة 

السكن 
2 ي تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من 

صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعتر ناكال بالتزامه
3 ي يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او رشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل 

انذار او اللجوء اىل املحاكمة ووفقا لرشوط العقد املرم
4 ي ال يجوز استخدامها لغر الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5 ي عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل امليأجور تتضمن االسم التجاري واملستأجر مع كافة تفاصيل املأجور 
6 ي االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى 

7 ي عيىل املتقيدم ان يكون قد مارس نفس نوع االسيتعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقية حكومية او نقابية ويتحمل 
قانونييا وقضائييا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السييد املحافظ املرقم )12078( يف 

 2012/11/21
8 ي تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب السيد املحافظ املرقم )30( 

يف 2016/1/3
  K-spane 9 ي يلتزم املستاجر لالمالك الواقعة يف واجهة شارع النجف ي كربالء الشارع الرئييس يعمل واجهة من مادة

بطول 4م
10 ي جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يسيكنون خارج املحافظة اسيتنادا اىل كتاب السييد املحافظ رقم 

6782 يف 2018/5/20

العدد : 32
التاريخ 2019/4/18

مدة التأجير المساحة م2 الرقم الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال ت

سنة واحدة 15 م2 1203 ـ 1202 كشك مؤقت ـ  خلف علوة االسماك 1

سنة واحدة 15 م2 682 ـ 681 2 كشك مؤقت ـ مقابل حي 17 ربيع االول 

عيل محيد احلسيني
قائمقام قضاء النجف االرشف

رئيس اللجنة

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاسية جامعة الكوفة / قسيم القانونية عن اجراء املزاييدة العلنية لتأجر 
االميوال العائيدة لجامعتنا واملدرجيه ادناه  فعيىل الراغبني يف االشيرتاك  باملزايدة 
املذكورة مراجعة ديوان الجامعة / الشيؤون القانونية الواقع يف  املدينة الجامعية 
طريق كوفة / نجف لالطالع عىل التفاصيل و العقار املعلن عنه موقعيا وخالل مدة 
خمسة عرش يوما ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن اذ  ستجري املزايدة يف الساعة 
العيارشة صباحا من الييوم االخرة  للمده اعياله بديوان الجامعة مسيتصحبني 
معهيم  التامينات القانونية البالغة 50% من القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون 
اىل رئاسية جامعية الكوفة  / صنيدوق التعليم العايل وكتاب بيراءة ذمة من دوائر 
الرضيبة املختصة تتضمن عدم املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس سينة املزايدة 
وكتاب يتضمين الرقم الرضيبي للمزايد اضافة اىل بطاقة السيكن وهوية االحوال 
املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة عىل ان يتم جلب كتاب عدم املحكومية للمتقدم 
للمزايدة  وبحسب محافظته عىل ان يقوم املستأجر بأيداع تأمينات مقدارها %10 
من قيمة عقد االيجار السينوي يتيم ارجاعها بعد انتهاء ميدة العقد يف حالة عدم 
ترتيب مباليغ بذمته نتيجة مخالفية رشوط العقيد او ارضاره باملأجور وال يجوز 
اشيرتاك املوظفني   الذيين ذكرتهم احكام املادة )4( من قانيون بيع وايجار اموال 
الدولية النافذ يف هذه املزايدات وسييتحمل من ترسيو عليه املزاييدة اجور الخدمة 

وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله
اوال / مكتب استنساخ رقم )1( 

ي  موقع العقار / كلية االدارة واالقتصاد
ي  القيمة التقدرية السنوية / )7500000( سبعة ماليني وخمسمائة الف دينار 

ثانيا / مكتب استنساخ  رقم )2(
ي  موقع العقار / كلية االدارة واالقتصاد

ي  القيمة التقدرية السنوية / )7500000( سبعة ماليني وخمسمائة الف دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 2460/ش2019/2

التاريخ 2019/4/18
اعالن

اىل املدعى عليه / عيل عبد العزيز كاظم
اقاميت املدعيية )زهيراء هيادي عميران ( الدعيوى 
املحكمية  هيذه  اميام  2460/ش2019/2  بالعيدد 
تطليب فيها ضيم حضانية الطفل ميكائييل عيل عبد 
العزيز وملجهولية محل اقامتكم وحسب رشح القائم 
بالتبليغ واشيعار مختار النجف / حي الجزيرة قررت 
املحكمية تبليغك بخصيوص الدعوى بموعيد املرافعة 
اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني رسميتني 
وعلييك الحضور امام هيذه املحكمة يف موعد املرافعة 
القادم املوافق 2019/4/28 الساعة التاسعة صباحا 
ويف حيال عيدم حضيورك او  ارسيال من ينيوب عنك 
قانونا سيوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول 
القايض

صفاء ناجي املوىل 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
فقدان

فقيدت مني بيراءة الذمية الصادرة مين الهيئة 
العامة للرضائب فرع النجف االرشف ذي العدد)  
اىل  واملعنونية   2014/3/19 بتارييخ   )9668
مديرية مرور  محافظة القادسية باسم ) حسني 
حمزة كيزار(  فعىل م نيعثر عليها تسيليمها اىل 

جهة االصدار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة : 109/ت/2019

التاريخ 2019/4/15
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ املشخاب العقار تسلسل 
3/12م9 الواقيع يف املشيخاب العائد للمدين 
عيل جاسم محمد املحجوز لقاء طلب الدائن 
رائد عبد جاسيم الباليغ مليونني دينار  فعىل 
الراغيب  باليرشاء مراجعية هيذه املديريية 
خيالل مدة ثالثيني يوما تبدأ مين اليوم التايل  
للنرش مسيتصحبا معه التامينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشيهادة 
التسيجيل  رسيم  وان  العراقيية  الجنسيية 

والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل 

ماهر عبد اليمه العبودي
املواصفات  :

1 ي موقعيه ورقميه : 3/12م9 املجعميلية 
سهام املدين 3 سهم

2  ي جنسه ونوعه : ارض زراعية 
3 ي حدوده واوصافه : 22 اولك 50 م2 مشيد 

عليه )جملون( 
4  يمشتمالته 

5 ي مساحته : 22 اولك 50م2
6 ي درجة العمران : 

7  يالشاغل : فارغ
8 ي  القيمة املقيدرة ) 2,250,000( مليونني 
ومائتان وخمسيون اليف دينار عن سيهام 

املدين فقط
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :بال 

التاريخ 2019/4/18
اىل  /املدعيو / حسيني عدنيان هيادي نعمة 

الصايف
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة )عدنان هادي نعمة( 
طلبيا اىل هذه املحكمة يروم فيه اسيتصدار 
حجية وفياة بحيق املدعيو )حسيني عدنان 
هادي(  قيررت املحكمة تبليغيك يف الصحف 
املحلية فعلييك الحضور امامها خالل عرشة 
ايام من تاريخ نرش االعالن  وبخالفه سييتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان
فقيد مني وصيل االمانة الصيادر من مكتب 
التحقييق القضائي يف قضياء الرميثة املرقم 
8764 يف 2019/4/16 واملدرجية تفاصيليه 
ادنياه  مين يعثير علييه تسيليمه اىل جهية 

االصدار

يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
فقدان هوية مهندس

فقدت هوية املهندس ) رحمن حسين عبود( 
الصيادرة مين نقابية املهندسيني العراقيني 
بغيداد عىل من يعثير عليها تسيليمها لجهة 

االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد  :1603/ب2019/1

التاريخ 2019/4/18
اىل  /املدعى عليه  )فتاح رضا عباس الحداد(

اقا املدعي ) احمد نوري عبد املحسن(  الدعوى البدائية 
املرقمة اعاله والتي يطليب فيها الحكم بي )تعويضه 
عميا فاته من كسيب وميا لحقه من خسيارة وكذلك 
عين قيمة االرباح واعتبارا من تارييخ توقيع العقد يف 
2016/11/8 ولحيد االن وذلك الخالله بالفقرة 5 من 
االتفاقية املرمية بينك وبني املدعي اعاله واملؤرخة يف 
2016/11/8 وعيدم تسيديدك لالربياح مناصفة مع 
املدعي ولثبيوت مجهولية محل اقامتك حسيب رشح 
املبليغ القضائيي واشيعار مختيار حي السيفر / 1 
عقيل سيالم العلياوي لذا قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف موعد 
املرافعية املصيادف يف ييوم 2019/4/29 وعنيد عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
تنويه

يف   809 بالعيدد  العيراق  جرييدة  يف  نيرش 
2019/3/19 وباالعالن الخاص  بمديرية تنفيذ 
الكوفة بالعدد 2019/320 يف 2019/3/17 وقد 
ورد سيهوا بالحضيور يف مديرية تنفييذ الكوفة 

اقتىض التنويه

المالحظات المبلغ التاريخ رقم الوصل االسم ت

بلدية 
الرميثة 216000  /3/ 25

2018 1351801
حميد 
حمزة 
دنوف

1
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فراشات البرصة تعود من جديد
          عبدالزهرة محمد الهنداوي 

كانت آخ�ر زيارة يل ملحافظة البرصة 
عام ٢٠١٤ .. وبعد مرور ما يربو عىل 
األربع س�نوات ُق�ّدر يل أن أزور هذه 
املحافظة تارة أخرى.. ربما لم تشهد 
الب�رصة تغيريات واضح�ة يف واقعها 
عم�ا كان علي�ه حالها ع�ام ٢٠١٤، 
ذل�ك الن البلد مر خالل ه�ذه الفرتة 
بس�نوات عجاف، أوقف�ت الكثري من 
املفاص�ل املهم�ة يف جس�د الحياة يف 
الع�راق، إنما بنحو ع�ام، فإن الحياة 
ل�م تتوق�ف، ب�ل اس�تمرت، بفع�ل 
الفع�ل العراقي األصيل، وفيها تمكن 
العراقيون من تجاوز محنة مزدوجة 
ال�رأس، تمثلت بداعش والنفط، لتبدأ 
الحي�اة م�ن جدي�د، وإن كانت هذه 
البداي�ة مازال�ت متواضعة، وهو امر 
طبيع�ي يف ظ�روف صعب�ة ومعقدة 

واجهته�ا الب�الد، والحال هنا يش�به 
إىل حد كب�ري، إنس�ان أُصيب بمرض 
خط�ري ولكنه ُش�في من�ه، ويف مثل 
هذه الحالة فإن�ه بحاجة إىل مرحلة 
انتقالي�ة تس�مى بمرحل�ة النقاه�ة 
وضع�ه  إىل  يع�ود  ان  إىل  والتع�ايف، 
الطبيع�ي.. وألن الب�رصة عضو مهم 
م�ن أعض�اء الجس�د العراق�ي، فقد 
تداعت م�ع باقي األعضاء بالس�هر، 
وكان من مالمح ه�ذه التداعي، تلك 
الوقف�ة البطولية البنائه�ا مع باقي 
اهله�م العراقيني لل�ذود عن حياض 
الوط�ن وط�رد فل�ول الظ�الم بعيدا، 
فكان هذا املوقف يمثل ارشاقة كبرية، 
مثل ارشاقة شمس الله يف ارضه، وإذ 
تضع الح�رب أوزارها ويعم الس�الم 
البرصي�ون  يع�ود  الس�الم،  ارض 
ملمارس�ة مفردات حياتهم، من دون 
ان ينسوا، مطالبتهم بحقوقهم، التي 

ينبغي ان تتناسب مع حجم عطائهم 
دوم�ا  البرصي�ون  ف�كان  للوط�ن.. 
يمثلون صوت الوط�ن واملواطن، من 
خالل مظاهراتهم وس�عيهم الدؤوب 
لتش�خيص مواطن الخل�ل والضعف 
يف مفاصل الجس�د الحكومي، فكان 
له�ذا الحراك دورا واضح�ا يف تحريك 
املفاصل املتكلّسة يف الدولة، نتج عنه 
إجراءات وخطوات وقرارات حكومية 
مهمة ملصلحة الب�رصة واهلها، وان 
ل�م تكن تل�ك اإلج�راءات بمس�توى 
سقف طموح البرصيني، ولكن يمكن 
القول انها حركت الس�اكن وقطعت 
الطريق أمام م�ن كان يريد بالبرصة 
س�وًءا، من خالل محاوالت اإلس�اءة 
إىل املتظاهرين عرب تخريب املمتلكات 
العامة، وقد شاهدُت بأم عيني حجم 
الخ�راب الذي لح�ق بمبنى املحافظة 
واملبان�ي املحيط�ة به بع�د تعرضها 

للحرق والتخريب املتعمد.. 
ولك�ن، أق�ول، ع�ىل الرغ�م م�ن كل 
بالب�رصة  احاط�ت  الت�ي  الظ�روف 
واهله�ا خ�الل الف�رتة الس�ابقة، إاّل 
ان  ال�ذي يتج�ول فيه�ا، بامكانه ان 
يرصد ارشاق�ة هنا وتغيريا هناك، قد 
اليش�عر به أهلها بحكم االعتياد عىل 
املش�هد والتعود علي�ه، أما أنا والنني 
لم أز البرصة منذ س�نوات عدة، فقد 
رص�دت مثل ه�ذه اإلرشاق�ات التي 
اعتق�د انه�ا يمكن ان تدف�ع باتجاه 
تغيري مسارات التنمية يف املحافظة..

بمش�هد  تمثل�ت  االوىل  اإلرشاق�ة 
الفراش�ات امللونة يف شوارع البرصة، 
وهنا ينظر البرصيون إىل هذا املشهد 
نظرة ام�ل وتفاؤل، النهم لم يتمتعوا 
بمثل ه�ذه اللوحة الجميلة منذ اكثر 
من عقدين من الزمان، فهم يرون يف 
ظهور الفراش�ات دليال عىل تحس�ن 

البيئة ومالءمته�ا لعيش افضل.. أما 
اإلرشاق�ة الثاني�ة، فق�د تمثلت بذلك 
الجرس االبيض الذي أُنجَز مؤخرا فوق 
ش�ط العرب ويربط مركز املحافظة 
بمنطق�ة التنومة، ويع�د هذا الجرس 
ال�ذي يس�ميه البرصي�ون )الج�رس 
عراقي�ا  برصي�ا  معلم�ا  االيط�ايل( 
مهم�ا، يبل�غ ارتفاعه اكث�ر من ٣٠ 
م�رتا، ويربط مرك�ز املدينة بمنطقة 
التنومة يف الضفة األخرى من الشط، 
اذ تغ�ريت الحياة إيجابي�ا يف التنومة 
واملناط�ق األخ�رى بع�د إقام�ة هذا 
الجرس الذي عندم�ا  ترتقيه، يعطيك 

مشهدا برصيا يف غاية الجمال..
لي�س ه�ذا وحس�ب، فثم�ة ارشاقة 
أخرى، تبعث االمل يف النفس، تلك هي 
“مدين�ة االمل” الس�كنية يف منطقة 
“الطوبة والنخيلة”، وهي عبارة عن 
مجمع سكني مرتام يف غاية الجمال، 

عندما تتجول يف ارجائه تشعر انك يف 
بل�د آخر، ويضم مراف�ق هي االخرى 
 - اطف�ال  )ري�اض  حديث�ة  بط�رز 
مدارس - اسواق.. الخ(، اما النظافة 
يف ه�ذه املدينة، فهي الفت�ة لالنظار 

فعال..
وم�ا يلفت نظ�ر املتج�ول يف البرصة 
أيض�ا، وج�ود رشكات تابعة للقطاع 
الخاص، يمك�ن عدها مؤرشا تنمويا 
مهما باتج�اه تحقي�ق الرشاكة مع 
القطاع العام، ومن بني تلك الرشكات، 
-وأتمنى ان ال ُيحسب كالمي هذا من 
ب�اب “الربوبغن�دا” أو الدعاية-، هي 
رشكة )النرجس للمق�اوالت(، وهي 
رشكة عراقية برصية، وجدتها تمثل 
قصة نج�اح حقيقية مهمة يف قطاع 
العراق�ي، وت�دار بنظ�ام  املق�اوالت 
متط�ور جدا، يعم�ل فيه�ا اكثر من 
١٥٠٠ موظ�ف عىل مدى ٢٤ س�اعة 

ولديه�ا اكثر م�ن ٣٥٠ آلية متطورة، 
ومع بداية كل “شفت” عمل، يتجّمع 
املوظف�ون بأس�لوب حض�اري، ث�م 
وس�يارتهم  آلياته�م  اىل  يتوجه�ون 
بانساق جميلة، ليبدؤوا عملهم بنحو 

متكامل.
ويف إطار قصص النجاح البرصية، ال 
يمكن لزائر البرصة ان يغض الطرف 
ع�ن مركز التدريب النفطي الذي يعد 
م�ن املراك�ز املهمة يف الع�راق، يعمل 
بآلي�ات ومناهج متطورة، ويس�هم 
يف رف�د الرشكات النفطي�ة باملالكات 

املهنية بخربات عالية.
واإلرشاق�ة األخ�رى، رأيتها يف ش�ط 
العرب، الذي شهد ارتفاعا يف مناسيب 
املياه العذبة، وه�ذه املياه هي التي 
دع�ت فراش�ات الب�رصة الجميلة إىل 
أم�ال  باعث�ًة  إرجائه�ا،  يف  التحلي�ق 

جديدا، بإرشاقات اكثر بهاء ونماًء.

حتدي الوظائف الشاغرة
          بول كروجمان

حس�ب علمي لي�س هناك ش�عار ملجل�س االحتياطي 
الفيدرايل »البن�ك املركزي األمريكي«، ال�ذي يعترب أهم 
مؤسس�ة اقتصادي�ة يف العالم، لكنه إذا كان س�يتبنى 

شعاراً اآلن، فليكن: »أنقذوا املوقف!«.
وكما تعلمون، هناك منصبان شاغران حالياً يف مجلس 
إدارة البنك املركزي، وقد اقرتح الرئيس ترامب شغلهما 
بش�خصني مواليني. وإذا نجح، فإن إحدى مؤسساتنا 
الج�ادة، والتي بقيت تتخذ الق�رارات من دون تحزب، 
س�تكون يف طريقه�ا لتصب�ح إحدى املؤسس�ات التي 
تعان�ي خل�اًل وظيفياً مث�ل بقي�ة مؤسس�ات اإلدارة 

الراهنة. 
والشخصان املقرتحان هما »ستيفن مور« و»هريمان 
ك�ني«، وهما غري مؤهلني. وهم�ا يفتقران للمؤهالت، 
ويب�دو أن هذا بالتحديد »ما يؤهلهما« من وجهة نظر 

»الجمهوريني«!
وهن�اك مجموع�ة م�ن الخ�رباء املالي�ني والنقدي�ني 

الحقيقي�ني م�ن ذوي املي�ول السياس�ية املحافظ�ة، 
وبعضهم له انتماء حزبي واضح. غري أن »الجمهوريني 
املعارصين« أظهروا ازدراًء ألولئك الخرباء، ربما بسبب 
إدراكهم أن أي ش�خص لديه خربة حقيقية أو س�معة 
مس�تقلة ربما يميل أحياناً إىل اتخاذ موقف يتسق مع 

مبادئه.
ولي�س هناك خطر يف أن يتخذ أي من »مور« أو »كني« 
مث�ل ذل�ك املوق�ف، إذ يبدو أن م�ا يزك�ي كال الرجلني 
للمنصب ه�و رغبتهما الواضحة يف التخيل عن آرائهما 
بش�أن السياس�ات املالي�ة عندم�ا تقت�ي املصلحة 

السياسية. 
وق�د كان كال الرجلني من مؤيدي رفع أس�عار الفائدة 
أثناء س�نوات أوبام�ا، رغم أن مع�دالت البطالة كانت 
مرتفع�ة جداً. وكالهما اآلن ينتق�دان »البنك املركزي« 
ألنه ال يخفض أس�عار الفائدة رغم أن معدالت البطالة 

منخفضة، ألن هذا ما يريده ترامب! 
ورغ�م ذلك، ثم�ة اخت�الف ب�ني الرجلني. فق�د كتبت 
ع�ن »مور« قبل أس�بوعني، وأرشت إىل أن�ه لطاملا كان 

ش�خصية ب�ارزة يف الحرك�ة »املحافظ�ة«، والحقيقة 
أن�ه يميني يحاول أن يكون خب�رياً اقتصادياً. أما كني، 
فعمله يرتكز عىل بيع قوائم عناوين الربيد اإللكرتوني 

ملحرتيف التسويق!
يف الس�نوات األخ�رية كان »م�ور« عاكف�اً ع�ىل توقع 
النتائ�ج الس�حرية للتخفيض�ات الرضيبي�ة، ويقدم 
أرقام�اً اقتصادية زائفة، وي�ديل بخطابات يف منتديات 
»املحافظني«. ويف الوقت ذاته، كان »كني« ُيقّدم برامج 
تسويقية للراغبني يف الثراء. وهو ما يوضح حقيقة ما 

يريده ترامب من كال الرجلني. 
وتبدو محاولة ترامب التدخل يف ش�ؤون البنك املركزي 
نابعة مما أزُعم أنه نجاح�ه الترشيعي الكبري الوحيد، 
أال وه�و »التخفيضات الرضيبية ع�ام ٢٠١7«، والتي 
كان يتوق�ع أن تدف�ع االقتص�اد إىل »الصع�ود برسعة 
صاروخي�ة«، لكنها تحولت إىل فش�ل كبري ليس فقط 
عىل الصعيد االقتصادي، وإنما عىل الصعيد الس�يايس 

أيضاً. 
وحقيق�ي أن النم�و االقتصادي األمريك�ي حصل عىل 

دفع�ة عىل م�دار فصلني خالل العام امل�ايض، وال يزال 
أنصار ترامب يتظاهرون بأنهم يعتقدون أننا سنحقق 
نم�واً اقتصادياً ع�ىل مدار عقد كامل. لك�ن يف املرحلة 
الراهن�ة، يبدو أن النمو ال�ذي تحقق العام املايض كان 

لفرتة وجيزة، وسيتالىش رسيعاً.
ويف هذه األثناء، ال تزال التخفيضات الرضيبية ال تحظى 
بش�عبية، ويرج�ع ذل�ك إىل أن قلة من الن�اس هم من 
اس�تفادوا منها، كما يتضح أن الناخبني منزعجني من 
دفع األثرياء، املس�تفيدين الرئيسيني من التخفيضات 
الرضيبي�ة، رضائب ضئيلة، أكثر من انزعاجهم من أن 

يدفعوا هم أنفسهم رضائب باهظة. 
وربما يرى بعض القادة أن مثل هذه اإلحباطات تعترب 
أس�باباً كافية لتصحيح املسار. لكن اإلدارة تلجأ عادة 
إىل توجيه اللوم إىل آخرين عندما تس�وء األمور. وُترص 
اإلدارة ع�ىل أن األم�ور كان�ت س�تصبح عظيم�ة لوال 

إحباط »املركزي األمريكي« لخططها!
وهن�اك زعم يف محله ب�أن البنك املركزي أس�اء تقدير 
قوة االقتص�اد، وبالتايل رفع أس�عار الفائدة بمعدالت 

أرسع م�ن ال�الزم، وأن االقتصاد كان س�ينمو بوترية 
أفض�ل ل�و أن البنك املركزي لم يفعل ذل�ك. وإني أتفق 

مع هذا الزعم. 
لك�ن ليس ذلك م�ا يقول�ه الرئيس ترام�ب. فهو يريد 
أن يت�رصف البنك املركزي كما لو كّن�ا ال نزال يف حالة 
ركود ش�ديد، وأن يخفض أس�عار الفائدة ويس�تأنف 
السياس�ات الطارئ�ة الت�ي اتبعها عندما كان�ت لدينا 
مع�دالت بطالة ضعف املع�دالت الحالي�ة. ويرّص عىل 
أن ذل�ك كان من ش�أنه أن يدفع االقتص�اد إىل االرتفاع 

برسعة الصاروخ التي كان قد وعد بها. 
وتبدو هذه الوعود »ش�عبوية اقتصادية«، كالتي أدت 
م�راراً وتكراراً إىل كارث�ة اقتصادية يف أمريكا الالتينية، 
وأح�دث مث�ال عليه�ا فنزوي�ال. فاإلف�راط يف طباعة 
األوراق النقدي�ة ملحارب�ة الكس�اد، مثلما فع�ل البنك 
املرك�زي بع�د األزم�ة املالية، مقب�ول ومنطق�ي، أما 
طباعتها ألن اإلدارة ترفض قبول واقع أن سياس�اتها 
لم تحقق املعجزة االقتصادية فأمر مختلف، ودائماً ما 

ينتهي بصورة سيئة.

اعالن
فق�دت التصاري�ح املرقم�ة واملؤرخ�ة ادن�اه لرشكة 

برتوجينا

اعالن مزايدة علنية
تعل�ن محافظة صالح الدي�ن لجنة البيع 
وااليجار الم�الك االدارة املحلية عن اعالن 
قطعة االرض الواقع عليها معمل غاز الطوز 
لاليجار وملدة ثالث سنوات وفق قانون بيع 
وايجار اموال الدولة املرقم ) ٢١ ( لس�نه 
٢٠١٣ فعىل الراغبني باملزايدة الحضور اىل 
ديوان املحافظة يف اليوم الثالثني من اليوم 
الثان�ي لنرش االعالن بالجريدة الرس�مية 
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية 
والبالغة ٢٠٪ واملستمس�كات الشخصية 
ويتحمل من ترس�و علية املزايدة العلنية 
اج�ور نرش االع�الن وس�تكون املزايدة يف 
دي�وان محافظة صالح الدين واذا صادف 
يف ي�وم املزايدة عطلة رس�مية فتوجل اىل 

اليوم الذي يليه.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد 6/ب/٢٠١9

التاريخ ٤/١8/٢٠١9
اعالن

اىل  /املدعى عليه / دالل مهجر خلف
اصدرت هذه املحكمة قرارها  املرقم 6/ب/ ٢٠١9 واملؤرخ 9/٤/٢٠١9 
حكم�ا غيابيا يقي الحكم بازالة ش�يوع العقار تسلس�ل ١٣7/٢١78 
)الرباط الكبري( بيعا وتوزيع صايف الثمن بني الرشكاء كل حسب حصته 
ولتعذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح مبلغ هذه املحكمة 
واملجلس البلدي ملنطقة حي الحس�ني الرابعة عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض والتمييز 
خالل املدة القانونية وبعكس�ه سوف  يكتس�ب القرار الدرجة القطعية  

وفق القانون
القايض 

علوان بربوت البزوني

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

فق�دت  هوي�ة الطال�ب الصادرة م�ن املعه�د التقني  يف البرصة  قس�م 
تقنيات الكرتونية بأس�م ) زيد حيدر حس�ني( من يعثر عليها تسليمها 

لجهة االصدار

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

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة ٢٠١٣/١٣٤١
مقتبس حكم غيابي

١  �اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
٢ � اسم املتهمني الغائبني : ١  �الرشطي عيل صادق خري الله عاشور

٢ � الرشطي احمد سامي كريم كاظم
٣  � رقم الدعوى ٢٠١٣/١٣٤١

٤ � تاريخ ارتكاب الجريمة  
٥ � تاريخ الحكم ١/٢٣/٢٠١9

6 � امل�ادة  القانوني�ة )٤77(  م�ن ق ع درق�م ١١١ لس�نة ١969 املعدل  
و)٣٤( من ق عد  رقم ١٤ لسنة ٢٠٠8 

7 � املنسوب اىل : مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات
8  �  خالص�ة الحكم : عدم ش�مول املتهمني اع�اله بقانون العفو العام 
رقم ٢7 لسنة ٢٠١6 لعدم اعادة ما بذمتهما او تسديد مبالغ التضمني 

9 � الحبس الش�ديد  ملدة )خمس سنوات( وفق احكام املادة ٤77/ ثانيا 
من ق ع رقم ١١١ لس�نة ١969 املعدل وبداللة املواد 6١/اوال و 69/اوال 
م�ن  ق أ د  رقم ١7 لس�نة ٢٠٠8الهمالهما مما تس�بب بحصول حريق 
يف كرفان�ات حماية عمي�د كلية الرشطة بتاري�خ ٢٠١١/٥/١٠  نتيجة 

التماس كهربائي داخيل
١٠ � تضم�ني كل واحد من املدانني اع�اله مبلغ مقداره ) ٥6٥,٠٠٠,6( 
ستة ماليني وخمس�مائة وخمسة وستون الف دينار عن قيمة البندقية 

املرقمة 
CS٠٥٢٢8

نوع كالش�نكوف نص اخمص مع ملحقاتها مع درع واقي والتي بذمة 
املتهم الرشطي عيل صادق خري الله والبندقية املرقمة 

CS٠٥٣٤٥
نوع كالش�كنوف نص اخمص مع ملحقاتها مع درع واقي والتي بذمة 
املتهم الرشطي احمد سامي كريم كاظم  استنادا للفقرة ثانيا من املادة 

٣٤ من ق ع د  تستوىف منهما بالطرق التنفيذية 
١١ � طردهما من الخدمة وتنحيتهما عن الوظيفة نهائيا عمال باحكام 

املادة ٤١/اوال /أ من ق ع د رقم ١٤ لسنة ٢٠٠8 املعدل
١٢ � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد 
لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه 
استنادا الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا  من ق  أ د  رقم ١7 لسنة ٢٠٠8  
١٣ � حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69 / 

رابعا من ق أ د رقم ١7 لسنة ٢٠٠8  
١٤ � تعميم اوصاف البندقيتني  املشار اليهما اعاله وفق القانون

١٥ � تنزي�ل البندقيت�ني املوصوفتني اعاله وملحقاتهم�ا مع درع واقي 
عدد ٢  من الذمة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية 

١6 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) حس�ني عبد االمري جابر( 
البالغ�ة )٢٥,٠٠٠(  خمس�ة وعرشين الف دين�ار  عراقي ترصف له من 

خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 6٠/ سادسا من 
ق أ د رقم ١7 لسنة ٢٠٠8 قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 

7١/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم علنا بتاريخ ١/٢٣/٢٠١9
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف قره تبة 
العدد : ١ / ش / ٢٠١9 

التاريخ : ١6 / ٤ / ٢٠١9 
اىل / املدع�ى عليه ) مهند مطرش حس�ني ( يس�كن 
ناحية قره تبة / قرية عيل رساي – س�فىل سابقا – 

مجهول محل االقامة حاليا .
م / اعالن تبليغ 

بتاري�خ ٢8 / ٣ / ٢٠١9 اص�درت ه�ذه املحكم�ة 
بالدعوى املرقمة ١ / ش / ٢٠١9 حكما غيابيا يقي 
بتاييد حضانة املدعية ) حياة فليح حسن ( لالطفال 
االء وداليا ونبأ ومحمد ويوس�ف ورسول وملجهولية 
مح�ل اقامتك قررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك بالقرار 
اعاله اعالنا بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني 
ول�ك حق االع�رتاض والتمييز ضمن امل�دة القانونية 
وبعكس�ه سيكتس�ب القرار الدرج�ة القطعية وفق 

القانون .
القايض 

زبري احمد محمود 
�������������������������������������������

قيادة حرس حدود املنطقة الثالثة 
مقر لواء حرس حدود السابع / الدائرة القانونية 

العدد : ف٣ / ١ / 99٢ 
التاريخ : ١٤ / ٤ / ٢٠١9 

املوضوع / اعالن 
نرس�ل اليك�م مخولنا ر ع ) عيل ه�ادي جرب صفوك 
( وبصحبت�ه مقتبس�ات الحكم الخاص�ة باملتهمني 
الهاربني املدرجة اس�مائهم ادناه لغرض نرشهم يف 
صحيفتكم وتزويدنا بثالث نسخ من العدد الذي يتم 

فيه النرش للتفضل باالطالع واعالمنا . 
االسماء :

١ – الرتب�ة : ر . ع عيل عب�اس حميد وادي العلياوي 
– رق�م وتاري�خ املقتب�س 87 / ٢٠١9 يف ١8 / ٢ / 

 . ٢٠١9
٢ – الرتب�ة : عري�ف عم�ار مزهر يوس�ف ش�حيل 
الخفاجي – رقم وتاريخ املقتبس 89 / ٢٠١9 يف ٢9 

 ٢٠١9 / ١ /
العميد الركن 

امر لواء حرس الحدود السابع 
نسخة اىل :

الفوج الثالث لوائنا / كتابكم املرقم ١9٤ يف ٣ / ٤ / 
٢٠١9 نرجو االطالع

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

فقدت مني املستمس�كات التالية : البطاقة املوحدة 
كذلك بطاقة الناخب واجازة الس�وق بأسم / محمد 
صاب�ر عبد ع�يل – فمن يعثر عليهما تس�ليمهما اىل 

جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة النعمانية 
العدد : ٣١٤ / ب / ٢٠١8 
التاريخ : ١٥ / ٤ / ٢٠١9 

اعالن 
تنفيذا لقرار الحكم الصادر من هذه املحكمة بالدعوى املرقمة ٣١٤ / 
ب / ٢٠١8 يف ٥ / ١١ / ٢٠١8 القايض بازالة شيوع العقار املرقم 6 / 
١٥9٢ م١8 البغيله واملكتسب درجة البتات وقرار هذه املحكمة املؤرخ 
يف ١٤ / ٤ / ٢٠١9 تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املوصوف ادناه 
باملزاي�دة العلنية فعىل الراغبني بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة خالل 
ثالث�ون يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ النرش مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانونية البالغة ١٠ ٪ من القيمة التقديرية العقار البالغة 
) ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، 68 ( ثمانية وس�تون مليون دينار عراقي ان لم يكونوا 
من الرشكاء وس�تجري املزايدة العلنية الساعة الثانية عرش ظهرا من 
اليوم الثالثون يف بناية محكمة بداءة النعمانية واذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعد لذلك علما ان اجور االعالن 

والداللية عىل املشرتي .
اوصاف العقار :

العقار عبارة عن دار س�كن مس�احتها الكلية ١ أولك و 9٥ م٢ الطابق 
االول يحتوي عىل طارمة امامية ومجموعتني صحية خارجية وداخلية 
وهول داخيل وغرفة استقبال ٤ * 6 م ومطبخ ٤ * ٢٥ ، ٤ وغرفة نوم 
٤ * ٥ ، ٣ م وغرف�ة ن�وم ٤ * ٥ م ومن�ور خارج�ي خلف�ي مع طابق 
ثان�ي يحتوي عىل غرفة نوم ٤ * ٥ وس�طح الدار مطبق باالش�تايكر 
وان الدار مبنية بالطابوق واالس�منت ومس�قفة بالكونكريت املسلح 
وملبوخ باالسمنت ومصبوغ بالبنتاليت وارضية الطابق االول مطبقه 
بال�كايش ودرج�ة عمران الدار جي�دة تقع يف مدين�ة النعمانية / حي 
الصدرين وان الدار مش�غولة من قبل الرشيكني ) محمد عيل نعيم عبد 

وامريه نعيم عبد ( 
القيمة التقديرية للعقار : 

) ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، 68 ( ثمان وستون مليون دينار عراقي .
القايض 

عمار عيدان ضمد 
قايض محكمة بداءة النعمانية

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد ١9٥ / ش / ٢٠١9 
التاريخ ١6 / ٤ / ٢٠١9  

اعالن
املدعية / فاطمة حسن طالب 

املدعى علي�ه / حيدر محمد عيل نوري     
اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمية حكماً 
غيابي�اً بحق�ك بالرق�م ١9٥ / ش / ٢٠١9 يف ١٠ / ٢ / 
٢٠١9 والذي يقي بالزام املدعى عليه حيدر محمد عيل 
ن�وري بتأدية مبلغ مائة وخمس�ون الف دينار ش�هرياً 
كنفقة ماضية للمدعية فاطمة حس�ن طالب ثانياً الزام 
املدع�ى عليه بتأدي�ة مبلغ مئتان وخمس�ون الف دينار 
ش�هريا م�ن تاري�خ ١٣ / ١ / ٢٠١9 ثالثاً ال�زام املدعى 
علي�ه بتأدية مبلغ مائة وخمس�ون الف دينار لكل واحد 
من اطفاله ش�بري وش�رب اعتب�اراً من تاري�خ ١٣ / ١ / 
٢٠١9 وملجهولي�ة محل اقامتك تق�رر تبليغك بالنرش يف 
صحيفتني محليتني وع�دم اعرتاضك عىل القرار الصادر 
بحقك ضم�ن املدة القانونية البالغة ثالثون يوماً اعتباراً 
من تاريخ النرش فسوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 

 .
القايض / محمد محيسن عيل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف هبهب 
محكمة بداءة هبهب 

العدد : ٣٠ / ب / ٢٠١9 
التاريخ : ١6 / ٤ / ٢٠١9 

م / اعالن 
اىل / املدعى عليها االوىل / صفية جاسم محمد – تسكن 

– بعقوبة التحرير 
اق�ام املدعي عيل جواد عيل الدع�وى البدائية املرقمة ٣٠ 
/ ب / ٢٠١9 مطال�ب بابطال البي�ع الواقع وابطال قيد 
التسجيل العقاري للعقار املرقم ١ / ١969 مقاطعة ٢8 
البريات باس�م املدعى عليه الثاني ) محمد حكمت فائق 
بندر ( واعتبار القيد الس�ابق باس�م املدعي ) عيل جواد 
ع�يل ( عىل القيد املبط�ل نافذا وملجهولي�ة محل اقامتك 
حسب اش�عار مختار منطقة التحرير يف قضاء بعقوبة 
املدعو ) ثابت جواد خليفة ( قررت هذه املحكمة تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميت�ني للحضور بموعد املرافعة 
املص�ادف ٢٥ / ٤ / ٢٠١9 ويف حال�ة ع�دم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 
غيابيا وفقا الحكام املادة ٢١ من قانون املرافعات املدنية 

.... مع التقدير 
القايض 

غازي جليل عبد
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امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

عزيزي ب�رج الحمل اليوم األحد 21 ابريل 2019، الكس�ل 
هو عنوانك اليوم، فحاول أن تكون أكثر نشاطاً، وال تجعل 
عقل�ك يفكر يف أمور أخرى ال داعي له�ا، يف فرتة الظهرية 

لديك الكثري من املواعيد التي ستجعلك مضغوطا

عزي�زي برج امليزان اليوم األح�د 21 ابريل 2019، وضعك 
ال ي�ر عدًوا وال صديًقا، فاليوم لن تطيق الحديث مع أي 
ش�خص حولك، وبخاصة زمالءك يف العمل الذين سريونك 

مشاكساً بعض اليشء

عزي�زي برج الثور اليوم األح�د 21 ابريل 2019،يوم رائع 
وتش�عر به بالرضا، ففي ه�ذا اليوم ترى ابتس�امتك عن 
بعد، فأنت نش�يط وتريد أن تنجز جميع أعمالك املتأخرة، 

فالضغوطات ترافقك يف فرتة ما بعد الظهر

عزي�زي ب�رج العقرب الي�وم األحد 21 ابري�ل 2019، يوم 
ه�ادئ جًدا، لك�ن يف فرتة الصب�اح فقط، ولك�ن بعد ذلك 
وكأن الدنيا قد فق�دت عقلها من حولك والعمل لن يرتكك 

بحالك، لكنك تكون ناجحا وستسري األمور كما تريد.

عزيزي برج الجوزاء اليوم األحد 21 ابريل 2019، يوم تزداد 
به عليك األعمال وتب�دأ نهارك بالعصبية والرعة لالنتهاء 
من األعم�ال املرتاكمة أمامك، يف فرتة الظهرية قد ال تتمكن 

من إقناع رئيسك بالعمل بوجهة نظرك مما يزيدك توترًا

عزيزي ب�رج القوس الي�وم األحد 21 ابري�ل 2019،انتبه 
إىل أفعال�ك، فال تجع�ل تهورك يق�ودك إىل نهايات مغلقة، 
فف�ي الظهرية قد تتهور يف ترصف تن�دم عليه ندما قوًيا، 

وتحديًدا بما يخص العمل

عزي�زي ب�رج الرط�ان الي�وم األح�د 21 ابري�ل 2019، 
أن�ت عاطفي والي�وم زادك عاطفة أكث�ر، فغالبية مواليد 
الرطان يأخذون إجازة اليوم لالهتمام بأمورهم العائلية 

والشخصية، يوم هادئ يف فرتة الظهرية

عزيزي برج الجدي اليوم األحد 21 ابريل 2019، من املؤكد 
أنك متحمس جًدا اليوم، وتصحو وأنت مبتسم، ألن الكثري 
من األمور الرائعة تنتظرك منذ الصباح وحتى فرتة ما بعد 

الظهر

عزيزي برج األسد اليوم األحد 21 ابريل 2019، تبدأ نشيًطا 
ومنكًبا عىل دعم أعمالك، قد تصيبك املزاجية والعصبية يف 
الصباح، ألمر حدث أمامك ولم ينل إعجابك، لكن لن يطول 

بك هذا األمر

عزي�زي برج الدلو اليوم األح�د 21 ابريل 2019، قد تكون 
هذه الكلمة األفضل لوضعك اليوم، فالتس�لط الذي يرافق 
كلماتك يجعلك غري محبوب ضمن نطاق العمل أو بعالقتك 
مع من تحب، تحاول فرض أمور عىل من حولك يف املساء

عزيزي ب�رج العذراء اليوم األح�د 21 ابريل 2019، انتهى 
الكاب�وس ال�ذي كن�ت تعيش�ه، فالي�وم تالح�ظ الفرق، 
وبخاص�ة أنك تب�دأ نهارك بابتس�امة عريضة ونش�اط، 

األعمال هي األكثر استفادة من شخصيتك

عزيزي برج الحوت اليوم األحد 21 ابريل 2019، يوم حزين 
قد ال يرك، فالضغوطات النفس�ية والتفكري واملش�اكل 
تتكفل بإفساد نهارك منذ الصباح الباكر، لديك الكثري من 

األعمال والضغوطات يف فرتة الظهرية وما بعدها.

احلوتالعذراء

متقاعد حيقق »ثروة« من قاممة مؤسس فيسبوك
كشف عسكري متقاعد كيفية حصوله عىل 
ما وصفه ب�«ثروة« من خالل البحث يف سلة 
القمامة الخاصة بمؤس�س رشكة فيسبوك 

امللياردير مارك زوكربريغ.
ووص�ف جايك أورتا، الذي يس�كن يف ش�قة 
صغ�رية قريبة من منزل زوكربريغ يف س�ان 
فرانسيس�كو، نفس�ه بأنه »صائ�د كنوز«، 
رغ�م أن�ه يعم�ل ب�دوام كام�ل يف البحث يف 

القمامة.
ويمتل�ئ االس�توديو الصغ�ري الذي يس�كنه 
جاي�ك، البالغ م�ن العمر 56 عام�ا، بالكثري 
م�ن املوجودات التي حصل عليها من البحث 
يف القمام�ة، وخصوصا من منزل زوكربريغ 
الذي تقدر قيمته بنحو 10 ماليني دوالر، وفق 

ما نقلت صحيفة »دييل ميل« الربيطانية.
فيس�بوك  رشك�ة  مؤس�س  من�زل  ويبع�د 

ع�ن االس�توديو ال�ذي يملكه جاي�ك، والذي 
يس�تأجره بدعم م�ن الحكوم�ة األمريكية، 

نحو 3 مجمعات سكنية.
ومن بني املوجودات التي حصل عليها جايك 
من منزل مارك زوكربريغ، مكنسة كهربائية 
ومجفف ش�عر وآل�ة لصنع القه�وة وكيس 
كبرية من املالبس الفاخ�رة التي تخىل عنها 

امللياردير.

هل يكمن عالج األرق يف جيناتنا؟
كشفت دراسة جديدة أن األرق يكمن يف جيناتنا، 
ما يمنح العلماء أمال جديدا يف العثور عىل عالج 

فعال لهذه الحالة التي تربك املاليني منا.
وبع�د تحليل الحمض النووي ألكثر من 85 ألف 
ش�خص، اكتش�ف الباحثون 47 موقع�ا وراثيا 
يح�دد م�دى س�هولة إيقاظنا.ومن ب�ني هذه 
الجين�ات، تم تحديد 36 جينا ل�م تكن معروفة 
من قب�ل، ما ق�د »يس�اعد يف تطوي�ر عالجات 
جديدة لتحسني نومنا«.وأجرت الدراسة جامعة 

إكس�رت، بقي�ادة الدكت�ور، صموئي�ل جون�ز، 
الباح�ث يف كلية الط�ب والصحة.وقال الدكتور 
أندرو وود، املحارض يف علم الوراثة، واملشارك يف 
الدراس�ة: »نعرف أن الحصول عىل قسط كاف 
من النوم يحس�ن صحتنا ورفاهيتنا، ومع ذلك 
فإننا ال نزال نعرف القليل عن اآلليات املوجودة 
يف أجس�امنا الت�ي تؤث�ر ع�ىل نومنا«.وأضاف 
وود قائ�ال: »ترتب�ط التغي�ريات يف نوعية النوم 
والكمي�ة والتوقيت ارتباطا وثيق�ا بالعديد من 

األمراض التي تصيب اإلنس�ان، مثل الس�كري 
النفس�ية«.وكتب  واالضطراب�ات  والس�منة 
 »Nature Communications« املعدون يف مجلة
أن تحدي�د الجين�ات التي تختب�ئ وراء اإلصابة 
باألرق »س�يوفر رؤى جدي�دة يف تنظيم النوم«.

وحلل الباحث�ون خالل هذه الدراس�ة، جينات 
85670 مش�اركا يف دراسة تابعة للبنك الحيوي 
الربيطاني، ومن بني الجينات املكتشفة حديثا، 

.»PDE11A« واملرتبطة باألرق، جني يسمى

سودوكو

؟؟هل تعلم
ُيش�ّكل املاء أكثر من نصف وزن اإلنسان البالغ. 
يحتوي جسم الّطفل عند والدته عىل 300 عظمة، 
يب�دأ بعضها باالندماج أثناء الّنمو ليصل عددها 
إىل 206 عظمات عند البلوغ، منها 106عظمات 

يف اليدين والقدمني فقط. 
]5[ تحت�وي أذن اإلنس�ان ع�ىل أصغ�ر عظمة 
يف الجس�م وهي عظم�ة ال�رّكاب )باإلنجليزّية: 
stapes(، أّما أكرب عظمة يف جسم اإلنسان فهي 

عظمة الفخذ. 
]5[ يثبت اللّسان يف مكانه يف الفم؛ بفضل عظمة 

واحدة ُتسّمى العظم الالمي. 
]5[ يول�د 1% م�ن الب�ر بضلع إضايفّ ُيس�ّمى 
الضلع العنقي؛ بحيث يصبح عدد األضالع ثالثة 
ع�ر ضلعاََ بدالََ من اثني ع�ر ضلعاََ، وهو ما 
يس�ّبب له�م آالم الرّقب�ة؛ لذلك ُينَص�ح األطباء 

بإزالة الّضلع الزّائد جراحّياََ.

المتاهات

العصري الطبيعي أقل فائدة ورضرًا بالصحة!
ال شك أن االهتمام بالعصري الطبيعي سيطر عىل األسواق 
ح�ول العال�م، يف الس�نوات القليلة املاضي�ة، خاصة مع 

ازدي�اد االهتم�ام بتن�اول األطعم�ة الصحية 
ولجوء الكثريين إىل الحميات الغذائية.

إال أن اختصايص التغذية فيليب كويدس، يرى 
أن العصائ�ر وإن كانت طبيعي�ة، فإن تناولها 
قد يرض بالصح�ة، ألن تلقي الجهاز الهضمي 
للفاكه�ة ع�ىل ش�كل عصري يضع�ف وظائف 
األمع�اء بم�رور الوق�ت، وتصب�ح إفرازاته�ا 
الهرموني�ة أق�ل فعالية مع امل�واد الصلبة من 

الطعام.
األلي�اف  العص�ري م�ن  أن تصفي�ة  وأض�اف 
املوج�ودة بالفاكهة تحرم الجس�م الكثري من 
الفوائد الغذائية، فاأللياف عنرص أس�ايس من 
أج�ل نظام غذائي صحي، فهي تبقي الجس�م 
يف حالة ش�بع لفرتة أط�ول، وله�ا تأثري قوي 

للوقاية من األمراض.
وأوضح كويدس أن رشب الفاكهة كعصري يجعل اإلنسان 

يتن�اول أكثر من طاقته من نف�س الفاكهة، أي إن رشب 
ك�وب واحد من عصري الربتقال كأنك أكلت 4 حبات منه، 
وهو ما ال يمكن لإلنسان تناوله دفعة واحدة.

وأك�د أن الس�عرات الحراري�ة يف ك�وب عصري 
م�ن 4 برتق�االت، أكرب بكثري م�ن املوجودة يف 
حب�ة واحدة، وتن�اول حبة الربتق�ال كما هي 
يم�د الجس�م باأللي�اف املفي�دة، وامتص�اص 
العصري يف الجس�م أرسع م�ن الطعام الصلب، 
ل�ذا ستش�عر بالج�وع، وتس�تهلك املزي�د من 

السعرات الحرارية.
كما أن التهام تفاحة يحتاج إىل عملية هضمية 
معقدة، من الفم مع املضغ، ثم إفراز اإلنزيمات 
الهضمية يف املعدة، لكن م�ع العصري، ُتتجاوز 
ه�ذه العملي�ة، كم�ا أن س�كريات الفاكه�ة 
والخرضاوات يف العصري ترفع مستويات سكر 

الدم.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 3 معلق�ة كبرية بقدونس ط�ازج - x 2 عدد بيضة )كبرية( 
- x 1 ك�وب جبنة رومي - x 1 كوب جبنة ش�يدر - x 1 كوب 
جبن�ة موزري�ال - ¾ x كوب بقس�ماط مطح�ون -½ x كوب 

دقيق
الخطوات:

يف وعاء نخلط الجبن الشيدر واملوتزريال والرومي والبقدونس 
واملل�ح والفلف�ل وبيضة ونخل�ط جيدا حتى تتش�كل عجينة 

متماسكة، اذا شعرنا ان الخليط جاف نضيف بيضة اخرى.
يف بولة صغرية نخفق البيضة االخرى مع ملح وفلفل.

نضع الدقيق يف طبق والبقسماط يف طبق اخر.
نش�كل خليط الجبنة عىل ش�كل اصابع او كور ونغمسها يف 
الدقيق ث�م البيض ثم البقس�ماط، ونكرر العملي�ة مع بقية 

املقدار.
نق�يل اصابع الجبن�ة يف زيت نبات�ي غزير حتى تأخ�ذ اللون 

الذهبي، وتقدم ساخنة.

أصابع اجلبن الشيدر واملوتزريال والرومي
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الـشـرطـة بـطـاًل لـدوري 
كرة الصـاالت

              المستقبل العراقي/ متابعة

دوري  بلق�ب  الرشط�ة،  فري�ق  ت�وج 
ك�����رة الصاالت، قبل جولتني م����ن 
نهاي�ة البطول����ة، بتغلب�ه ع�ى نف�ط 

الجنوب.
وتغلب فريق القيثارة الخرضاء عى نفط 

الجنوب بنتيجة 8-4، يف املباراة التي اقيمت 
ع�ى قاعة الش�باب يف إطار منافس�ات 
ال�دور ال��11 م�ن الجول�ة الثانية. ويف 
بقية املباريات، تغلب ش�هربان عى غاز 

الجن�وب )7-4(، فيم�ا ف�از الجيش 
عى مصايف الجن�وب )4-2(، وتغلب 

امليناء عى الجنسية )1-3(.

يوفنتوس جيهز عرضًا جديدًا 
لضم ايسكو

ملعب كربالء الدويل جاهز الحتضان مواجهة 
الزوراء والنرص بدوري االبطال

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يس�عى يوفنتوس اإليطايل لتكرار زيارته إىل ريال مدريد اإلسباني 
يف ف�رة االنتقاالت الصيفية املقبلة، من أج�ل التعاقد مع والعب 
جدي�د، بع�د التعاق�د م�ع الربتغ�ايل كريس�تيانو رونال�دو، قبل 
املوس�م املايض.ووفًقا ملوقع »كالتش�يو مريكاتو« اإليطايل، فإن 
يوفنتوس يف حاجة إىل صانع ألعاب بجانب العب وسطه، مرياليم 
بيانيت�ش، موضحا أنه وجد ضالته يف الدويل اإلس�باني، إيس�كو.

ويمتلك إيسكو جميع الصفات التي يحتاجها يوفنتوس يف صانع 

األلعاب، إضافة لخرباته الكبرية يف دوري أبطال أوروبا، حيث فاز 
ب��4 ألقاب مع ريال مدريد، بجانب أنه متفاهم مع كريس�تيانو 
رونال�دو، وقد يش�كل معه ثنائي�ا مميزا.يوفنت�وس ليس وحده 
املهتم بخدمات إيس�كو، وإنما أيًضا مانشسر سيتي اإلنجليزي، 
حيث يرغب مدربه بيب جوارديوال يف اس�تقدام النجم اإلس�باني 
مللع�ب االتحاد.ويس�عى يوفنت�وس ل�إرساع يف التق�دم بعرض 
رس�مي لريال مدريد قبل دخول أكثر من ناٍد يف الصفقة، وبالتايل 
فتح مزاد عى الالعب.وأكدت تقارير أن يوفنتوس مس�تعد لدفع 

ما بني 80 إىل 85 مليون يورو للفوز بخدمات الدويل اإلسباني.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

علن�ت وزارة الش�باب والرياضة، اليوم 
استعداد ملعب كربالء الدويل، الحتضان 
مواجهة الزوراء امام النرص الس�عودي 
يوم الثالثاء املقبل ضمن الجولة الرابعة 

للمجموعة االوىل يف دوري ابطال آسيا.
ويحاول فريق النوارس، تحقيق الفوز يف 
املباراة من اجل الحفاظ عى حظوظه يف 
بلوغ الدوري املقبل من البطولة، بعدما 
فقد صدارة املجموعة االوىل لصالح ذوب 
آه�ن االيراني إثر خس�ارته امام النرص 

باربعة اهداف لهدف.
ويحت�ل ال�زوراء وصاف�ة املجموعة 
االوىل برصي�د اربع نق�اط، حصدها 
م�ن تع�ادل ام�ام ذوب اه�ن وفوز 
عى الوصل االماراتي وخسارة امام 

النرص السعودي.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت الهيئة االدارية لنادي الكرخ، اليوم ، عن ابعاد ثالثة العبني من فريق الكرة حتى 
نهاي�ة املوس�م، اثنان يمث�الن املنتخب الوطني باللعب�ة، وثالث مع االوملبي وذلك بس�بب 

انضباطه�م  واعراضاته�م ع�ى طاق�م تحكي�م الفريق مع ع�دم 
االخرية من منافسات دوري الكرة املمتاز.وقال البح�ري يف الجولة 
حيدر يف بيان تلقت املستقبل ، نسخة منه، إن رئيس النادي رشار 

الكريم سلمان، قدم طلباً اىل ادارة النادي »م�درب الفريق عبد 
الحارس  ابعاد  محمد صالح وعدي شهاب العبا الفريق طالب 

الوطني،  اضافة لالعب الفريق واملنتخب االوملبي واملنتخ�ب 
لع�دم االنضب�اط واالع�راض ع�ى حس�ني جبار وذلك 
الح�كام  وآخره�ا يف لق�اء البح�ري، وان ق�رارات 
س�ارعت  لتنفي�ذ طلب امل�درب صاحب االدارة 
الفريق من دون اي تدخل يف الق�رار االول ع�ى 

عمله«.

السباب انضباطية.. الكرخ يستبعد 
ثالثة العبني دوليني

  المستقبل العراقي/ وكاالت

استس�لم نادي تشيليس، يف رصاعه 
مع ريال مدريد، بش�أن الحفاظ عى 
اس�تمرار البلجيك�ي إيدي�ن ه�ازارد، 
داخل قلعة »ستامفورد بريدج«، خالل 

املوسم املقبل.
ووفًق�ا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو«، 
ف�إن تش�يليس غ�ري موقفه بع�د أن كان 
يعاند ريال مدريد يف صفقة إيدين هازارد، 
وي�رص عى تق�ايض 113 ملي�ون يورو، 

للتخيل عن خدمات العبه البلجيكي.
وأكدت الصحيفة أن تشيليس قلل طلباته 
املادي�ة، وس�يوافق عى إتم�ام الصفقة، 
بمقاب�ل يراوح م�ن 103 إىل 105 ماليني 

يورو.
وأش�ارت إىل أن البلوز سيستثمر 80 مليون 
ي�ورو م�ن صفق�ة ه�ازارد، يف التعاقد مع 
نيك�والس بيب�ي م�ن صف�وف لي�ل، خالل 

املريكاتو الصيفي املقبل.
يذك�ر أن إيدي�ن ه�ازارد، كان ع�ى طاولة 
ريال مدريد يف الصي�ف املايض، قبل أن يبالغ 
تش�يليس يف طلباته املادية، مما أجرب املرينغي 

عى تأجيل الصفقة.

تشيليس يستسلم
 يف صفقة هازارد

        المستقبل العراقي / وكاالت

كشفت الربتغايل جوزيه مورينيو املدير الفني السابق لريال 
مدريد اإلس�باني ومانشس�ر يونايتد اإلنجليزي الطريقة 
األفضل إليقاف األرجنتيني ليونيل مييس أسطورة برشلونة 
اإلسباني.وقال مورينيو:«مييس يقيض موسماً مذهل واآلن 
أصبح يوفنتوس وكريستيانو رونالدو خارج هذه املعركة، 

فه�و يعل�م أيضاً أن الك�رة الذهبية هن�اك تنتظره«.وأضاف 
الربتغايل قائالً:«من السهل فهم مييس، ولكن ليس من السهل 
إنش�اء قفص للتحك�م يف تحركاته، ألنه يأت�ي من اليمني، إىل 
الوس�ط، إنه صع�ب للغاية التعام�ل معه«.وتاب�ع مورينيو 
قائالً: »عندما يكون لدى مييس الكرة، وتصبح املواجهة واحد 
ضد واح�د فأنت ميت، لهذا الس�بب لم يعجبني أب�داً املراقبة 

الفردية ملييس، يجب أن تضع مييس يف قفص«.

مورينيو يكشف لليفربول طريقة إيقاف مييس!
            المستقبل العراقي / متابعة

 
كش�ف تقري�ر صحف�ي أملان�ي، الي�وم ، ع�ن رفض 
الربازي�يل فيليب�ي لوي�س، الظه�ري األي�ر ألتلتيكو 
مدريد، فك�رة الرحيل إىل بوروس�يا دورتموند، خالل 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.
فقد ذكرت صحيفة »بيلد« األملانية، أن لويس يرفض 
اهتمام دورتمون�د، ويضع تركيزه ع�ى االقراحات 
األخ�رى م�ن برش�لونة وفالمنج�و الربازي�يل، حيث 

ينتهي عقده مع الروخي بالنكوس بنهاية املوسم 
الجاري.وأشار التقرير إىل أن لويس، يميل أكثر إىل 
فكرة االنتقال لربش�لونة، حت�ى لو ضحى بجزء 
من راتبه، للعب بقميص البلوجرانا.ويرى الالعب 
أن االنتقال إىل أملانيا، س�يكون تغي�رًيا جذرًيا له 
وألرست�ه، ولذل�ك ُيفضل البق�اء يف إس�بانيا، أو 

الع�ودة إىل وطنه الربازيل.وأضاف�ت الصحيفة أن 
هانز يواكي�م فاتس�كه، املدير الع�ام لدورتموند، تم 

إبالغه بأن لويس لن يقبل العرض.

فيليبي لويس يفضل برشلونة 
عىل دورمتوند

             بغداد/ المستقبل العراقي

ي�درس مس�ؤولو ن�ادي الزمال�ك تس�ويق النيجريي 
مع�روف يوس�ف العب وس�ط الفري�ق املع�ار لنادي 
الرشطة العراقي خالل الفرة املقبلة مع اقراب انتهاء 
إعارت�ه للنادي العراقي.وكان الالعب جدد تعاقده مع 

النادي األبيض يف الفرة املاضية قبل أن يوافق الزمالك 
عى إعارته للرشطة يف بداية املوسم الحايل. وسيبحث 

الزمال�ك عن عرض إعارة لالعب يف املوس�م الجديد 
يف ظل عدم وجود أماكن ش�اغرة بالفريق األبيض 

لالعبني األجانب، الس�يما وأن الفريق لديه 
4 العبني أجانب.

الزمالك يدرس تسويق معروف يوسف 
بعد انتهاء إعارته للرشطة

             بغداد/ المستقبل العراقي

أعط�ى املدرب اإلس�باني بي�ب غوارديوال 
موافقته إلدارة مانشس�ر سيتي من أجل 
التحرك للتعاقد مع جواو فيليكس صانع 
األلع�اب الدويل الربتغايل يف فرة االنتقاالت 

الصيفية املقبلة.
يوفنت�وس االيطايل قام بعرض 90 مليون 
ي�ورو م�ن أج�ل ض�م الالع�ب البالغ من 
العمر 18 عاما لكن الطلب قوبل بالرفض 
من قبل نادي بنفيكا الذي يرص أن س�عر 
الالع�ب يف الوقت الحايل ه�و 120 مليون 

يورو وهي قيمة كر عقده.
وال يمانع مانشس�ر س�يتي دف�ع املبلغ 
املطل�وب من قب�ل بنفيكا وفس�خ تعاقد 

امللقب بكريس�تيانو رونالدو  الالعب 
الجديد وشبيه كاكا. ويرى غوارديوال 
يك�ون  س�وف  فيليك�س  ج�واو  أن 
الخليفة املثايل لالع�ب الكناري دافيد 
س�يلفا يف وس�ط مانشس�ر س�يتي 
وسوف يكمل مواطنه برناندو سيلفا 

يف الوسط.
جواو فيليكس كان قد سجل هاتريك 
فرانكف�ورت  إينراخ�ت  ش�باك  يف 
يف ذه�اب دور رب�ع نهائ�ي ال�دوري 
األوروبي لكن خسارة الفريق بثنائية 
الخمي�س املايض يف اإلياب أمام الفريق 
األملاني تس�ببت يف طرد نس�ور بنفيكا 

من اليوروبا ليغ بش�كل مبكر يف املوسم 
الجاري.

مبلغ خيايل من مانشسرت سيتي 
لضم شبيه »كاكا«

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أورد تقري�ر صحف�ي، أن برش�لونة يراق�ب العباً 
برازيليا شاباً يف الدوري اإلنجليزي، من أجل الظفر 
بخدمات�ه، حيث ي�رى أنه خليف�ة محتمل لهداف 

الفريق، لويس سواريز.
وقال�ت صحيف�ة »دي�يل ميل« 
برش�لونة  إن  الربيطاني�ة، 

يراق�ب نجم إيفرتون الش�اب ريتشارليس�ون دي 
أن�درادي تمهيداً لضمه للفري�ق يف فرة االنتقاالت 

الصيفية.
وأوضح�ت وفق�اً ملعلومات ُمس�تقاة من وس�ائل 
إعالم إسبانية، أن بداية ريتشارليسون القوية مع 
فريق إيفرتون اإلنجليزي بداية هذا املوس�م أثارت 
إعج�اب إدارة برش�لونة، الت�ي تتج�ه للتعاقد مع 

الدويل الربازييل الواعد.

ونوه املصدر إىل أن ريتشارليسون ليس قادراً فقط 
ع�ى اللعب يف مرك�ز املهاجم الرصيح ب�ل أيضاً يف 

الجناح األيمن أو األير وبرباعة كبرية للغاية.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن موهب�ة ال�دويل الربازييل 

تجعله خياراً جذاباً للغاية للنادي الكتالوني.
وكان�ت تقارير س�ابقة قد كش�فت ع�ن اهتمام 
برش�لونة بنف�س الالع�ب يف االنتقاالت الش�توية 

املاضية.

برشلونة يتجه إىل الربيمريليج جمددًا لضم خليفة سواريز

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

يس�تهدف نادي آرس�نال اإلنجليزي، التعاقد مع العب 
أملان�ي جدي�د، لتعوي�ض الرحي�ل املحتم�ل لنجمه 
مس�عود أوزيل.ووفًقا ملا ذكرت�ه صحيفة »بيلد« 
األملانية، ف�إن الن�ادي اللندني يس�تعد للتحرك 
نح�و كريم ديمريابي العب وس�ط هوفنهايم، 
خ�الل ف�رة االنتق�االت الصيفي�ة املقبل�ة.

وأش�ارت الصحيفة إىل وج�ود رشط جزائ�ي يف عقد كريم 
ديمرياب�ي مع ناديه األملاني، يبلغ 30 مليون يورو، وهو ما 
يجعل مهمة آرس�نال، س�هلة للحصول عى خدماته.ويرى 
املدرب اإلس�باني أون�اي إيمري، يف كري�م ديمريابي، خياًرا 
مثالًيا لتعويض مس�عود أوزيل، املتوق�ع رحيله فور نهاية 
املوس�م الحايل.ويسعى إيمري إىل تعزيز خط وسط فريقه، 
بصاحب ال� 25 عاًما، نظرًا لقدراته وتميزه يف التس�ديدات 

بعيدة املدى، وهو ما نال إعجاب املدرب اإلسباني.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

اإلنجلي�زي اس�تعداده  أب�دى ن�ادي مانشس�ر يونايت�د 
لالس�تغناء ع�ن مهاجمه البلجيكي روميل�و لوكاكو خالل 
ف�رة االنتقاالت الصيفية املقبل�ة يف ظل عدم قناعة مدربه 

النرويجي أويل جونار سولسكاير به.
وسجل لوكاكو 15 هدفا وأسهم يف 4 أخرى خالل منافسات 
املوسم الحايل مع مانشسر يونايتد، إال أن مدربه النرويجي 

يرى أنه ليس مناس�با للفلس�فة التي يعتمد عليها، خاصة 
يف ظ�ل عدم ثبات مس�تواه. وقالت صحيف�ة »تيليجراف« 
الربيطاني�ة إن مانشس�ر يونايتد س�يبدأ يف االس�تماع إىل 
العروض خ�الل الفرة املقبلة، خاصة يف ظل وجود اهتمام 
من ن�ادي يوفنتوس اإليطايل بضمه.وم�ا يزيد من إمكانية 
انتق�ال لوكاكو إىل يوفنتوس هو اقراب النادي من التعاقد 
مع اإليطايل أنطونيو كونتي ليكون مديرا فنيا للفريق خلفا 

ملواطنه ماسيميليانو أليجري بعد نهاية املوسم الحايل.

آرسنال يعثر عىل بديل أوزيل

كونتي يقرب لوكاكو من االنتقال إىل يوفنتوس
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

اجلهاد الكفائي.. فتوة نرص املعارضة بني األمس واليوم 
عباس البخاتي  عادل عبد الحق

ابُتيل العراق والعراقيون بعد سقوط الطاغية باإلرهاب األعمى الذي 
عاث يف االرض فسياداً وخرابيًا، ويف الناس قتالً وتهجيراً وترهيباً. 
ونتيجة للفوىض التي خلفها االحتالل االمركي للعراق وللرصاعات 
السياسية املقيتة، ما كان لهذه التنظيمات االرهابية العمياء إال ان 

تتمدد يوماً بعد يوم وتكرب لتأكل الحرث والنسل.
وبعد أكثر من عرش سينوات دامية لإلرهاب يف العراق تطور وأصبح 
يبحث عن ارض ليؤسس دولته املزعومة )الدولة الال اسالمية( فلم 
يجيد أفضل من بعض املحافظات العراقيية لتكون انطالقته منها، 
إذ، ويف ليلة ظلماء، احتل االرهابيون ارض املوصل الحدباء وانطلقوا 
منها اىل املحافظات املجاورة لتوسييع سيطرتهم عىل اكرب مساحة 
ويف اقل من يومني ووسيط انهيار مفزع للقوات املسيلحة وتعاون 
بعيض اليال عراقيني معهيم تمكن االرهابييون من السييطرة عىل 

مساحات شاسعة وواسعة وضعوا ألنفسهم فيها موطئ قدم.
واعتىل رأس الرش واإلرهاب خليفتهم املزعوم عىل دولتهم املزعومة 
منرب احد املسياجد القديمة يف املوصل معلناً قيام دولته واالستمرار 

بالتوسع حتى ينالوا مآربهم السلطوية الدموية.
باملقابيل، ومن النجيف القديمة يف زقاق ضيق ببيت عتيق يسيكنه 
حكيم عظيم انطلقت فتوى الجهاد الكفائي عىل لسان ممثله إمام 
الجمعية يف كربالء املقدسية لتكيون االنطالقة يف اسيتعادة االرض 

وحماية العرض ودحر االرهاب والقضاء عليه.
ليم ينتيِه يوم الجمعية ذاك الرابع عرش من شيهر شيعبان )1435 
هجرية( اال وتوجه آالف املتطوعني إىل مراكز التطوع التي لم تفتح 
الستقبالهم بعد وغصت الشوارع والسيارات واألماكن العامة بسيل 
من البرش ومن كل االعمار.. فقد لبى هذا النداء االشيبال والشيباب 

والرجال وكبار السن الطاعنني بالعمر.
ليم تكن الفتيوى دينية او رشعيية لتعمل بها فئية دون اخرى، بل 
كانيت عراقيية وطنية بامتياز فكانيت دافعاً قويياً لفئات املجتمع 
لاللتحاق بسيوح القتال كما كانت إكسير الحياة للقوات املسلحة 
بكافة صنوفها لتستعيد مكانتها العظيمة وقوتها املشهود لها بها 
فيراح املتطوعون اىل جانب اخوتهم يف القوات املسيلحة يسيحقون 

رؤوس االرهياب يف كل ميكان وزميان.
حيررت الفتوى ارض العيراق املغتصبة بزمن قييايس بعدما رويت 
بدماء االبناء االبطال من جرحى وشهداء ودحرت االرهاب وهزمته 
رش هزيمية بسيواعد االبطيال وبحكمية مرجعية رشييدة وطنية 
أصيلة ، فقد بدأت برجلني طاعنني بالسين وانتهت بالنرص وتحرير 

االرض.
دمرت الفتوى مخططات عرشات السينني من االرهاب واسيتعادت 
ارٍض مغتصبٍة ونرصت شيعباً مظلوماً ودحرت إرهاباً أعمى أهوج 
فالف الف تحية للرجيل العظيم وفتواه العظيمة والف تحية لدماء 
الشيهداء والجرحى مين أبناء العراق الغييارى وآالف التحيا لأليتام 

ودموعهم واألرامل وآهاتهن )أفتيت فلبينا فانترصنا(.

إسيتضافت إذاعية مونتيي كارليو يف أحيد برامجها السياسيية خالل 
تسيعينات القرن املايض ثالثة من املعارضني العراقيني لحكومة البعث 
آنيذاك، إضافية لرابع يمثيل وجهة نظير الحكومة العراقيية يف قانون 
احتيواء النظيام العراقي اليذي تبنته حكومية الرئييس االمريكي بيل 

كلينتون. 
بطبيعية الحيال كانيت ردود األفعال متباينية بيني املتحاورين، فكان 
الثالثة متفقني عىل رضورة تغير النظام وإسيقاطه، لكنهم مختلفني 

حول اآللية التي من خاللها يتم ذلك التغير.
امللفيت للنظر أن ممثل النظام كان ناكيرًا لوجود أي تمثيل للمعارضة 
وغر معرتف بواقعها، رغم تحشييد اإلعيالم الغربي لها وتعامله معها 
كبديل مفرتض بعد أن تخلو السياحة السياسيية العراقية من النظام 

ومخلفاته الفكرية. 
لقد أسهب ممثل النظام يف تصوير املشهد الداخيل بصورة وردية مدعياً 

الحالة املثالية الناتجة عن التالحم الجماهري بني الشعب والنظام!! 
مين إسيتمع  لذليك اللقياء خصوصيا املتلهيف لرؤية عيراق خال من 
البعث ولكثرة ما سيمعه من أكاذيب يسيوقها النظام السابق لنفسه، 
تجده غر منسيجم مع ما يطرح، إذ ليس يف األمر ما يثر االسيتغراب 
والتعجب بعد أن إعتاد ابناء الشيعب  سيماع كثر مين أكاذيب األبواق 
التيي تمجد بيرأس النظام.الالفيت النظر أن هذا البعثيي قد أجاب عن 
السيؤال األخر ملقدم الربنامج حول رأيه يف ما قاله الضيوف قائال : إن 
هؤالء مجهولون حتى من قبل زوجاتهم فضال عن بقية العراقيني! هذا 
أن دل عيىل يشء إنميا يدل عىل تعامل النظيام بأقىص درجات اإلقصاء 
والتهمييش وعدم االعرتاف باآلخ،ر وهذا ما أكيده طارق عزيز يف رده 
عىل سيؤال مين قبل أحد الصحفيني حيول املعارضية العراقية : انه ال 
وجود ليش اسيمه معارضة وأخذ يكيل التهيم لرموزها!الوضع الحايل 
برغم سيلبياته الكثرة لكن مقارنته بما يف السيابق تعد إجحافاً وقفز 
عيىل الحقائق، بدليل كثرة املطالبات الرسيمية والجماهرية برضورة 
إيجياد معارضة إيجابية بناءة تقوم عمل الحكومة.من املؤاخذات عىل 
العملية السياسيية التي أعقبت سيقوط النظام أنهيا ارشكت الكل يف 
إدارة مفاصلهيا، وبنفس الوقيت يترصف الكل بعقليية املعارضة عدا 
بعض الكتل التي فضلت عدم املشياركة بناء عيىل معطيات نابعة من 
تصورهيا بانعيدام الجدوى من تلك املشياركة. ثقافة االسيتقالة  هي 
األخرى غابت  عن املشهد السيايس مع توفر األسباب املوجبة لها، لكن 
التشيبث باملنصب هو السيمة الغالبة عىل أداء كثر مين الكتل بحجة 
االسيتحقاق االنتخابي واملكوناتي وغره من االدعاءات التي ال تالمس 
هموم املواطن وال تلبي احتياجات الشعب الذي عانى كثرا  من نقص 
الخدميات والبطالية وتوفر األمن وغرها ..يمكين القول بأن حكومة 
السييد عبد املهدي هي حكومة  )يتيمة (، وهذا الوصف نابع من عدم 
اسيتنادها إىل كتلة برملانيية معينة، مما يعنيي رضوخها للمماحكات 
السياسية من قبل بقية الكتل خصوصا تلك التي تعترب نفسها صاحبة 

الفضل يف وصول عبد املهدي إىل دفة الحكم .

سـتـتـكـلـم الحـقـًا ! مفوض يف وزارة الداخلية يقدم أطروحة الدكتوراه األمنية 
فاطمة حفيظ / الجزائر   

ثيم نظيرت نظيرة مغيص إىل املنبيه 
القدیم و تنھدت :  

- اووووف ...انيه ضجیيج یوم جدید 
عابر ..بالله علیك, بأي حق  

تسيألني أن أبيدا ھيذا الیيوم بعبارة 
»صباح الخیر«...عصافیر و  

حيرشات حقیيرة كیف تتسيللون إىل 
الغرف كلما انبعث ھذا  

الضيوء السياطع و تتجيرؤون عيىل 
مقارنة أیامكم بأیامنا  

اللعینة...اغربوا عن وجھي و إال... 
بخطوات متثاقلية ,اتجھت نحو ذلك 

الدوالب الذي یحتوي عىل  
كومية ثیاب قدیمية و اختيارت ثوبا 

رمادیا واسعا یشبُه ثوب الجدة  
املریضة  ثم أعادت بقیة الثیاب بشكل 

فوضوي و أغلقت ذلك  
طقوسيھا  مين  املكسيور  اليدوالب 
الصباحیة العنیفة ...نظرت باحتقار  

إىل املرآة و تساءلت : 
- ھل أنتي جائعة؟ 

- ماذا أصاب ھذه ألرقعة املسيتدیرة 
من جسيدي یا ترى ! إنھا  

تعيج بالدھيون مجددا...حرضتك ملا 
تنظرین إىل جسمي و  

تضحكین ؟ ميرآة مومس ال تحب إال 
أجساد السافالت و تثني  

عىل لیالیھن الحمراء... 
ثيم نظيرت لذليك الجيدار ذو البرشة 

الجافة املتشققة و بفمِه ساعة  
كبیيرة لم یتيم تغییير بطاریتھا منذ 

أشھر عدیدة, و كانت تلك  
الساعة قد التقطت من ھامش سجل 

الوالدات اسمھا الضائع، و  
السياعة  عيىل  اللحظية  تليك  ثبتيت 

العارشة و عرش دقائق... 
الم تجدي ما تفعلینُه أیتھا السياعة؟ 

أن الجدار قد ابتھج حین  
تالشيت قدرتيك يف تحدید سياعات و 

دقائق متشابھة جدا؟ معك  
حيق ناميي فلیيس لدیك سيبب تافه 

لالستیقاظ, سأعرتف بيشء, لوال  

األكل  و  للتبيول  املتكيررة  حاجتيي 
ألصبحت بمثل وضعك تماما و  

صلبت نفيس بجانبيك و نحن نتبادل 
الزمن بشكله الخام....  

- نعيم ,تعيايل سينصبح صدیقتان و 
نكرر الدقیقة نفسھا لبلیون مرة  

طقيوس  يف  الجسيد  یسيقط  حتيى 
الطبیعة.  

- ھيل نحين جبھية ضيد الریياح و 
السحب ؟  

-و مليا الریياح و السيحب عيىل وجه 
التحدید؟  

  - أنها ال تعرف میعاد منذ أن وجدت.
ال تلتقطھا عقارب ساعة و  

ال تعرب بین أولئك العابرین باسيتمرار 
ثم تبتسم بنكھة امتالء 

وكرب عمیق...  
- الفضيل یعود إيل الریاح و السيحب 

حین تغمر ذلك الشحیح  
الصاعيد مين األرض و تمسيك بقلب 

الفوىض و رسعة تغىش  
البرص.  

- تغىش معالم الخریطة الحمراء.  
- و ما ھي الخریطة الحمراء؟  

- إنھيا خریطة تلك املدینة التي رفض 
إبلیس أن یسجد لھا لكنُه  

حصل عىل إذن الدخول إلیھا و العبث 
بأرجائھا كیفما شاء.  

- و مياذا حصل ملن ليم یعرتضوا عىل 

أمر السجود؟  
- إنھم یسكنون ببیوت خمس بمدخل 
املدینة, لكنھم ال یسيتطیعون التوغل 

يف قلب املدينة ابدا 
عىل كل حال,لیسيت ليدي فكرة عمن 

یيزود العابثیين بتليك  
التفاصیيل. ھيل قوتھيم تتفوق عىل 

سكان الخریطة الحمراء؟  
- إىل حيد ميا , سيماتھم ال تيربز عىل 

وجوھھم أما سكان الخریطة  
الحمراء فیأكلون من خیرات إبلیس و 
فواكھيه اللذیذة و مع ذلك   یتمردون 
ضده و یجعلونه یحزن و ھم یخفون 

ھذه املودة  العظیمة له.  
- یقولون أنه یضخ مزیدا من الشغف 

إىل قلبه حین تفكر أنثى و  
تحاول كرس الزمن الخام !  

- ال,صدقیني... انه یشيعر بالشفقة 
عىل ضلع اعوج جمیل یتكئ  

عيىل غصين ضعیيف و یبكيي حیين 
یشعر بالدونیة و یلبس كعبا و  

فسيتانا احمرا حین یغادر كل يشء و 
فجأة تشعر بتضخم الذات.  

- و مياذا بیين الشيعور بالدونیية و 
تضخم الذات؟  

- إنھا أنثى و ستتكلم الحقا , ستتكلم 
الحقيا حیين یرفيع القيدر  الحصار 
بيدال مين رفيع تنورھيا حین تشيتد 

العواصف.

المستقبل العراقي / إنعام العطيوي 

رغم املهام الخاصة باملنتسيب »محمد صابر 
ليلو نجيم« يف وزارة الداخليية والعامل برتبة 
مفوض إال إن الطموح حال دون أن يستسلم 
جامعية  يف  البكالورييوس  دراسية  ليكميل 

أملسيتنرصيه كليية األدب ويلحقهيا بإكمال 
دراسية املاجسيتر برسيالة موسيومة تحت 
عنوان »املسييحية العربيية يف رشق الجزيرة 

العربية حتى نهاية العرص الراشدي«
ولم يتوقف طموح املفوض إىل هذا الحد حتى 
قدم لدراسة الدكتوراه وهو يف مديرية حماية 

املنشأة والشخصيات واستطاع أكمال مرحلة 
الدراسة فيها ليقد رسالة الدكتوراه يف دراسة 
نقديية تحت عنوان »املروييات التاريخية عن 
اإلميام الصادق من خالل كتياب بحار األنوار 

للعالمة املجليس لعام 1699م« 
واملفوض محمد يسيتعد أالن ملناقشة رسالة 
الدكتيوراه وذليك ييوم األحد 
واملوافيق 2019/4/21 عيىل 
مجميع  يف  اإلدريييس  قاعية 
الكليات الكائن يف باب املعظم 
التاسيعة  السياعة  بتميام 

صباحاً .
وتعد هيذه النجاحات بمثابة 
ليوزارة  تحسيب  مفخيرة 
إن  أثبتيت  كونهيا  الداخليية 
مشياغلهم  رغيم  منتسيبيها 
اإلداريية واملنية فهيم قادرين 
عيىل االندمياج الفعييل ضمن 
الكفاءات األكاديمية واألمنية 
تطويير  إن  كميا  والحربيية، 
احيد  تعيد  األمنيية  الكيوادر 
السيتتباب  املهمية  عالميات 

األمن وتطور املجتمع.
فألف ميربوك لعزيمة النجاح 
التيي أثبتيت كفياءات الصرب 

والتحدي لرجال األمن.

المستقبل العراقي / إنعام العطيوي 
تصوير / أدهم يوسف – حسين المليجي

برعاية معايل وزير الثقافة والسيياحة 
واآلثيار الدكتيور عبد األمير الحمداني 
وزارة الثقافة تحتفي وتكريم الفائزين 
باملركيز  صاليح«  »الطييب  بجائيزة 
األول للقياص »عيل حسيني عبيد« عن 
األرض(  )لغية  القصصيية  املجموعية 
باملركيز األول يف جائيزة الطييب صالح 
العاملية لإلبداع الكاتبي الدورة التاسعة 
والروائيي »حسين النواب« عين رواية 
)ضحكة الكوكوبيارا( يف جائزة الطيب 
صاليح العاملية لإلبيداع الكتابي الدورة 
التاسيعة 2019 وذلك يف قاعة عشيتار 

يوم الخميس املايض.
الفنيون  العيام لدائيرة  وألقيى املديير 
الدكتيور عييل عوييد العبيادي كلمية 
جاء فيها »بأسيم معايل وزيير الثقافة 
والسيياحة واآلثار الدكتيور عبد األمر 
األقيدم  الوكييل  والسييد  الحمدانيي 
الدكتور جابر الجابري أقدم كل التقدير 
واالحيرتام واملباركة للفائزيين بجائزة 

اإلبيداع للمبدعيني )عييل حسين عبيد، 
وحسن النواب(«.

مضيفياً » إن هذا االحتفياء جاء تنفيذاً 
لتوجيهات معايل وزير الثقافة لالحتفاء 
باملبدعني العراقيني الذين أضافا للعراق 
العربيية  السياحة  كبير عيىل  منجيز 
والعامليية وهاتيني القامتيني الكبرتني 
والتمييز  اإلبيداع  فضياء  يف  أرشقيت 
وأضافيت ألقاً جديد يف مسيرة الثقافة 

العراقية ».
وبيارك العويد هذا الفوز للكاتبني ولكل 
املثقفني ولليوزارة وللعراق بهذا اإلبداع 
واننا نشيعر بالفخر الذي افرح العراق 
وأن يحصيد مبيدع عراقيي جوائيز يف 
املحطيات العربية والعامليية وهو ديدن 
اإلنسيان العراقي وهي صفة مميزة له 

يف خارج العراق«.
من جانيب أخر أوضح الكاتب والقاص 
عيل حسيني عبيد يف كلمة عين تجربته 
الثقافيية واألدبيية وابتدآهيا بتقدييم 
الشيكر لوزارة الثقافة والسييد الوزير 
وكل مين حياول واجتيييهيد لخدمية 
الثقافية العراقيية وأهيدى هيذا الفوز 

إىل كل العراقييني والثييقافية العراقية 
العيراق  وشيهداء  العراقيي  واملثقيف 

وباألخص شهداء الكلمة« .

يف حيني أثيرى حسين النيواب بجملته 
الشهرة التي أطلقها »عليك بالعراق إذا 
أردت أن تكيون مبدعاً« معرباً إن طائر 

التغريدة املشيابهة  الكوكبيارا صاحب 
لضحكة اإلنسيان يف اسيرتالية هو من 
أطليق يف مخيلتيي أول أفيكار الروايية 

وتحدثيت الرواية عين حيياة العذابات 
والحيروب والتيرشد للمثقيف العراقي 

ومعاناته يف الهجرة. 
مضيفاً »هي تختلف يف طريقة تناولها 
للغيز الكتابية، وتوعيد النيواب بجليب 
جوائز جديدة للعراق يف مشاركته بهذه 
الرواية مشيراً إن الرواية ترتجم أالن يف 

جامعة هاربت«.
ويذكير » ان هيذه الجائيزة انطلقت يف 
عام 2010 ملناسبة الذكرى األوىل لرحيل 
عبقري الروايية العربية الكاتب الطيب 
صاليح يف جمهورية السيودان العربية 
وعىل مدار تسيع دورات شيارك األدباء 
العربيية  املسيابقة  العراقييون بهيذه 
والعامليية فياز فيهيا عيدد مين األدباء 
العراقييني بمجال القصية تحديداً، ويف 
اليدورات السيابقة كان الفائيز ضيياء 
الزبيدي وهو قياص من مدينة البرصة 
باملركيز الثانيي، وفياز محميد الكاظم 
باملركز األول يف القصة القصرة والكاتب 
مروان السيامر يف مجال القصة، أما يف 
مجال الرواية لم يفز روائي عراقي عىل 
مدى الدورات السابقة ويف هذه الدورة 

التاسيعة فياز الشياعر حسين النواب 
برواية ضحكة الكوكوبارا من بني 306 
رواية مين أصل 26 دولة لسيتة قارات  
كما شارك من العراق 70 روائي عراقي 

و80 روائي من مرص«.
أما بخصوص )لغة األرض( وهو عنوان 
املجموعة القصصية التي فازت باملركز 
األول تتكون من 14 قصة قصرة دارت 
أحيداث هيذه القصيص عين تداعيات 
الحروب واإلرهاب والنزوح الذي تعرض 
لها العراقيون عىل مدار سنوات والعقود 
املاضية وتناولت بأسلوب ولغة تتناسب 
مع الرسد القصيي الحديث ومن بني 
266 مجموعية قصصية شياركت من 

أصل 26 دولة وحصدت املركز األول 
واختتم حفل التكرييم بتقديم الدكتور 
عيل عويد العبادي الدروع والشيهادات 
التقديريية للفائزيين املبدعني بحضور 
والبحيوث  الدراسيات  مركيز  مديير 
الدكتيور ريياض محمد ومديير مكتب 
الوكييل األقيدم السييد كاظيم الزبيدي 
ميع  مجموعية مين األدبياء والكتياب 

واإلعالميني واملهتمني بالشأن الثقايف.

وزارة الثقافة حتتفي وتكرم الفائزين بجائزة الطيب صالح


