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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

ال تسـيء اللفـظ وإن ضـاق

 عليك اجلواب

ص2نائب عن الفتح يصف وضع القوات االجنبية بالعراق بـ »الغامض«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الفـيـاض وظـريـف يبحثـان العـالقـات الثنـائيـة بيـن بغـداد وطهـران 

االقتصادية الربملانية تتحدث عن »مؤامرة« ضد املنتج الوطني وتطالب احلكومة بكشفها

بارزاين  يضمن توزيع املناصب عىل األبناء
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ضمن مس�عود بارزاني، الرئيس السابق 
املناص�ب  توري�ث  كردس�تان،  إلقلي�م 
الرئاس�ية لولده وابن شقيقه يف منصبي 
رئاسة اإلقليم، ورئاس�ة حكومة اإلقليم 
عىل التوايل، وذلك يف احتفال كبري حرضته 

شخصيات دولية ومحلية. 
وأدى نجريفان بارزاني اليمني الدستورية 
للش�خصيات  كب�ري  بحض�ور  اربي�ل  يف 
السياس�ية داخ�ل اإلقلي�م وخارجه من 
واملاني�ا  تركي�ا  خارجي�ة  وزراء  بينه�ا 
والعراق ووزير الدولة الس�عودي لشؤون 

الخليج العربي ثامر السبهان، اضافة اىل 
وفد ايراني رفي�ع وقناصل دول العالم يف 
أربيل. ويف كلمته، تعهد نجريفان بالعمل 
م�ع الحكومة االتحادية يف بغداد لحل كل 
املشاكل العالقة وتنظيم قوات البشمركة 
لتكون قوة فاعلة ضمن القوات العراقية، 
فيما اكد الرغبة يف اس�تمرار التنسيق مع 
بغ�داد ودول املنطق�ة العربي�ة والدولية 

ضمن االحرتام املشرتك. 
وش�دد بارزان�ي بالقول »اض�ع منصبي 
وقدراتي وتجربت�ي يف خدمة عبد املهدي 
والحكوم�ة العراقية«. وق�ال إن »الوطن 
ه�و الجامع لنا يف اطار نظام ديمقراطي 

اتحادي«. وح�ذر نجريفان من ان االقليم 
يمر بمرحلة سياس�ية حساس�ة نتيجة 
الخالف�ات ب�ني ق�واه، مؤك�دا اح�رتام 
تطلعات مواطني االقليم واعدا بان تكون 
رئاس�ته لخدمتهم جميعا. وقد تم تزيني 
الشوارع املؤدية من مطار أربيل الدويل إىل 
قاعة اداء القس�م، بعلمي العراق وإقليم 
كردس�تان، حي�ث كان ق�د ت�م توجي�ه 
دعوات رس�مية اىل 1200 ش�خصية، من 
بينه�ا الرئاس�ات الثالث ورؤس�اء الكتل 
الربملاني�ة العراقي�ة وممثل�و دول العالم 

لحضور جلسة أداء اليمني.
التفاصيل ص2

املعهد القضائي
 يفتتح دورة قانونية لتطوير 

قدرات املوظفني

وزارة النقل: 
اسطول النقل الربي يستأنف 

مناقالت احلنطة املحلية

الرافدين يعلن توفري 
)19( قرضًاً تشمل القطاعات 

االنتاجية والسكنية

جنريفان أدى اليمني الدستورية كثاني رئيس لإلقليم.. ومسرور ينتظر »تصويت الربملان« لتشكيل احلكومة
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العراق وتركيا يؤكدان عىل رضورة »احلوار اجلدي« واالبتعاد عن »التهديد«الشورى االيراين يقر قانون دعم االستثامر بني طهران وبغداد
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جملس األمن يمدد حظر األسلحة يف ليبيا
      بغداد / المستقبل العراقي

ص�ّوت مجل�س األم�ن ال�دويل، أم�س االثنني، 
باإلجم�اع عىل تمدي�د حظر األس�لحة يف ليبيا، 
كما مدد املجلس العمل بقرار تفتيش السفن يف 

أعايل البحار املتجهة إىل ليبيا.
ومدد مجل�س األمن الدويل العم�ل بالقرار رقم 
)2473(، القايض بتمديد حظر توريد األسلحة 
إىل ليبيا، خالل جلسة عقدها ملناقشة تطورات 

األوضاع يف ليبيا بمقره يف نيويورك.
كما صوت املجلس خالل الجلسة باملوافقة عىل 
تمديد تفويض الدول األعضاء لتفتيش س�فن 
يعتقد أنها تنتهك حظر توريد األسلحة يف أعايل 

البحار قبالة س�واحل ليبيا، وفق قرار املجلس 
رق�م )2420(. وصدر قرار مجلس األمن الدويل 
رقم )2420( يف الحادي عرش من حزيران2018 
، ويق�ي بالتمديد مل�دة عام للق�رار )2357( 
بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد األسلحة يف 

أعايل البحار قبالة السواحل الليبية.
وكان�ت لجنة من االتح�اد األوروب�ي قد زارت 
العاصمة الليبية طرابلس، السبت املايض، وذلك 
للقاء مس�ؤولني يف املجلس الرئ�ايس لحكومة 
الوفاق الوطني، واملجلس األعىل للدولة، وكذلك 
لالطالع عىل األوضاع يف طرابلس، والتي تش�هد 
منذ أوائل نيسان املايض مواجهات بني الجيش 
الليبي الذي يقوده املشري خليفة حفرت وقوات 

حكومة الوفاق الوطني املعرتف بها دولياً.
وتقول األمم املتح�دة إن آالف الليبيني اضطروا 
للنزوح، فيما قتل أكثر من 600 ش�خص، منذ 
اندالع املعارك يف طرابلس يف الرابع من نيس�ان 
امل�ايض، حينم�ا أعل�ن القائ�د الع�ام للجيش 
الوطن�ي الليبي، املش�ري خليفة حف�رت، إطالق 
عملية عس�كرية لتطهري طرابلس مما وصفه 
ب� “اإلره�اب”. وتتمرك�ز يف طرابلس حكومة 
الوف�اق املع�رتف بها دولي�اً برئاس�ة الرساج، 
والت�ي أخفقت يف الحص�ول عىل ثق�ة الربملان 
القائ�م ب�رشق الب�الد ال�ذي يدعم�ه الجي�ش 
الوطني الليبي، عقب توقيع االتفاق الس�يايس 

يف الصخريات املغربية يف العام 2015.

حمافظ البرصة يصدر عقوبات بحق مدراء خدمات مستشفيات 
ويستبدل بعضهم بسبب تقصريهم

وزير التجارة يعلن انتهاء محلة تسويق حمصول 
3احلنطة يف تسع حمافظات 3

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت لجنة تنفي�ذ الربنامج الحكومي 
والتخطي�ط االس�رتاتيجي النيابية، أمس 
االثنني، عن أهم التوصيات التي ستناقشها 
يف تقرير حل أزمة الس�كن خالل جلس�ة 
الخميس املقبل. ونقلت وكالة »املعلومة« 
عن عضو اللجنة محمد البلداوي القول إن 
“تقرير حل أزمة السكن تضمن أكثر من 
13 نقطة لحل أزمة العش�وائيات وإيجاد 
الحلول اإلسرتاتيجية إلعمار املدن”، الفتا 
إىل إن “إيج�اد األرض وتخصيص األموال 

اب�رز التوصيات الت�ي تضمنها التقرير”. 
وأضاف أن “التقرير عد بش�كل دقيق من 
قبل لج�ان متخصصة يف وزارة التخطيط 
ولجنة التخطيط النيابية أال أن مناقشتها 
تأجلت بسبب كثرة القوانني داخل مجلس 
النواب”، مبينا أن “جلسة الخميس املقبل 
ستتضمن مناقشة التقرير بشكل مفصل 
للخ�روج بالتصوي�ت عىل قان�ون ينضم 

عملية البناء وإنهاء أزمة العشوائيات”.
وتابع البل�داوي، أن “مجلس النواب جاد 
يف إنهاء ملف أزمة السكن وتوفري األرض 
للعائالت الفقرية واألموال لغرض البناء”، 

موضح�ا أن “القان�ون س�يتم التصويت 
الفص�ل  خ�الل  رسي�ع  بش�كل  علي�ه 
الترشيعي الحايل”. وأكدت لجنة التخطيط 
االس�رتاتيجي النيابي�ة، يف وقت س�ابق، 
األرايض  بتوزي�ع  الحكوم�ة  مب�ادرة  أن 
للعائ�الت الفق�رية وح�ل أزم�ة الس�كن 
والعش�وائيات س�تفّعل قريبا، فيما بينت 
أن املبادرة ستناقش داخل مجلس النواب 
لدارسة حجم األموال التي ستخصص لها 
والي�ة توزيعها عىل العائ�الت ذات الدخل 

املحدود والفقراء.
التفاصيل ص2

التخطيط الربملانية تكشف عن )13( نقطة سيناقشها الربملان 
حلل أزمة السكن

البزوين: عىل ديوان املحافظة 
إعداد الكشوفات اخلاصة باكساء 

طريق ام قرص
ص3

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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الرافدين يعلن توفري )19( قرضا تشمل القطاعات االنتاجية والسكنية
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعل�ن م�رف الرافدين، أم�س االثنني، عن الق�روض التي يقدمه�ا بلغت 19 قرض�اً مختلفاً تشمل 
مختلف القطاعات االنتاجية والسكنية. وذكر املرف يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان »بإمكان 
املواطن�ني واملوظفني الحصول عىل الق�روض التي يقدمها املرف ومراجعة اق�رب فرع له لالطالع 
ع�ىل التعليم�ات الخاصة بكل ق�رض ورشوط التقديم«. وبني ان »القروض املتوف�رة هي: للمشاريع 
الصغرية، والتجارية والس�ياحية، وللقض�اة، وتمويل والبحوث العلمية للطلب�ة واالساتذة، واالطباء 
والصيادل�ة واالطب�اء البيطريني، وق�روض تشغيلية الصحاب الجامعات وامل�دارس ورياض االطفال 
االهلية«. واضاف »كذلك قروض تشغيلية الصحاب الفنادق الس�ياحية، ولرشاء السيارات، والوحدات 
الس�كنية االستثمارية، ومجمع بس�ماية الس�كني، واسكان املواطنني يف املناط�ق املحررة، واسكان 
املواطنني )50( مليون ملس�احة ال تقل عن )200(م«. واش�ار اىل »سلف املتقاعدين، وسلف املوظفني 
املوطن�ة رواتبه�م )ماسرت كارد(، وتس�هيالت مرفي�ة، واملشاريع االنتاجية، واصح�اب املختربات 

واملذاخر الطبية، وقروض الطاقات املتجددة )الطاقة الشمسية(.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

الرئي�س  بارزان�ي،  مس�عود  ضم�ن 
الس�ابق إلقلي�م كردست�ان، توري�ث 
املناصب الرئاسية لولده وابن شقيقه 
يف منصب�ي رئاس�ة اإلقلي�م، ورئاسة 
حكوم�ة اإلقليم عىل الت�وايل، وذلك يف 
احتف�ال كب�ري حرضت�ه ش�خصيات 

دولية ومحلية. 
اليم�ني  بارزان�ي  نجريف�ان  وأدى 
الدستوري�ة يف اربي�ل بحض�ور كب�ري 
للشخصيات الس�ياسية داخل اإلقليم 
وخارج�ه م�ن بينه�ا وزراء خارجية 
تركي�ا واملانيا والع�راق ووزير الدولة 
السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر 
الس�بهان، اضافة اىل وفد ايراني رفيع 

وقناصل دول العالم يف أربيل.
ويف كلمت�ه، تعه�د نجريف�ان بالعمل 
مع الحكوم�ة االتحادية يف بغداد لحل 
ك�ل املشاك�ل العالقة وتنظي�م قوات 
البشمرك�ة لتكون ق�وة فاعلة ضمن 
الق�وات العراقية، فيم�ا اكد الرغبة يف 
استم�رار التنس�يق مع بغ�داد ودول 
ضم�ن  والدولي�ة  العربي�ة  املنطق�ة 

االحرتام املشرتك. 
وشدد بارزاني بالقول »اضع منصبي 
وقدرات�ي وتجربت�ي يف خدم�ة عب�د 
املهدي والحكومة العراقية«. وقال إن 
»الوط�ن هو الجامع لنا يف اطار نظام 

ديمقراطي اتحادي«.

وح�ذر نجريف�ان م�ن ان االقليم يمر 
بمرحل�ة سياسي�ة حس�اسة نتيجة 
الخالف�ات بني ق�واه، مؤك�دا احرتام 
تطلع�ات مواطني االقلي�م واعدا بان 

تكون رئاسته لخدمتهم جميعا.
وقد ت�م تزي�ني الش�وارع املؤدية من 
مطار أربيل الدويل إىل قاعة اداء القسم، 
بعلمي العراق وإقليم كردستان، حيث 
ك�ان قد تم توجيه دع�وات رسمية اىل 
1200 ش�خصية، من بينها الرئاسات 
الربملاني�ة  الكت�ل  ورؤس�اء  الث�الث 
العراقية وممثل�و دول العالم لحضور 

جلسة أداء اليمني.
واكد كبار املس�ؤولني العراقيني خالل 
اليم�ني  اداء  حف�ل  يف  له�م  كلم�ات 
بأربي�ل ع�ىل رضورة العم�ل عىل حل 
املشاكل ب�ني بغداد وأربي�ل، محذرين 
م�ن عودة تنظي�م »داع�ش« الذي بدأ 
يستجمع قواه ما يتطلب تنسيقا بني 

العاصمتني ملواجهته.
ودع�ا الرئيس بره�م صالح نجريفان 
بارزان�ي اىل التع�اون مع بغ�داد لحل 
نح�و  واالنط�الق  العالق�ة  املشاك�ل 
املصال�ح املشرتك�ة، مؤك�دا الحرص 
عىل ابقاء العراق بعيدا عن الراعات 

االقليمية والدولية.
الربمل�ان  رئي�س  اك�د  جهت�ه،  م�ن 
ع�زم  الحلب�ويس  محم�د  االتح�ادي 
بغداد عىل التع�اون مع نجريفان لحل 
املشاك�ل وتصفريه�ا ب�ني حكومتي 

بغداد واربيل، كما شدد رئيس الوزراء 
العراق�ي ع�ادل عب�د امله�دي يف كلمة 
بالنياب�ة عن�ه ع�ىل رضورة  القي�ت 
انهاء املشاك�ل واالتجاه نحو االعمار 
واالستقرار وابعاد العراق عن االزمات 

االقليمية والدولية.
الديمقراط�ي  الح�زب  رئي�س  ام�ا 

الكردستان�ي رئيس اقلي�م كردستان 
الس�ابق مس�عود بارزان�ي، فقد دعا 
االطراف الكردية من جهة وحكومتي 
بغداد واربيل اىل حل املشاكل العالقة. 

وق�ال »يجب ع�ىل االط�راف ايضا ان 
تح�ل املشاكل يف م�ا بينها كما ان عىل 
حكومت�ي بغداد وكردست�ان ان تحل 

املشاكل العالقة بني الطرفني«. واشار 
بارزان�ي اىل ان مخاوف ع�ودة تنظيم 
داعش مازالت موجودة، منوها اىل ان 

التنظيم بدأ باستجماع نفسه.
االص�الح  تحال�ف  رئي�س  وتح�دث 
واالعم�ار عم�ار الحكيم مح�ذرا من 
مخاط�ر وصفها بالج�ادة، مشرياً إىل 

أن العراق لن يسلم منها.
وق�ال الحكي�م إن »الخصوصية التي 
حظي به�ا اقليم كردستان اكثر تميزا 
وفرادة ومراعاة للتنوع قياسا بالدول 
االخ�رى، وإن كانت هناك مؤرشات او 
خالف�ات عىل بن�ود الدست�ور فلنتفق 
ع�ىل تعدي�ل الدستور او بن�وده وفق 
القانون«. وش�دد عىل رضورة تصفري 
نق�اط الخالف بني ق�وى االقليم وبني 
بغ�داد واربي�ل، »الن الب�الد يف مرحلة 
حساسة واالوضاع يف املنطقة حرجة، 
وواهم من يعتقد انه قد يسلم من هذا 

الراع«. 
وب�أداء نيجريف�ان بارزان�ي اليم�ني، 
فأن�ه يك�ون الرئي�س الثان�ي لإلقليم 
من أرسته نفس�ها بعد عمه مس�عود 
بارزان�ي الذي تم تنصيبه كأول رئيس 
لإلقليم ع�ام 2006 واستمر بمنصبه 
لدورتني متتاليتني ثم جرى تمديد فرتة 
واليت�ه مرت�ني بواقع ع�ام يف كل مرة  
لح�ني انتهائها يف اكتوب�ر عام 2017، 
حيث قرر تنحيه عن منصبه اثر فشل 
هدف�ه م�ن استفتاء انفص�ال االقليم 
ع�ن العراق ال�ذي اج�ري يف 25 أيلول 
م�ن العام نفس�ه فتم توزي�ع مهامه 
وصالحيات�ه ع�ىل الس�لطات الث�الث 
والقضائي�ة  والترشيعي�ة  التنفيذي�ة 
وبذل�ك ت�م تجمي�د رئاس�ة اإلقلي�م 
كمؤسس�ة تنفيذي�ة حتى تت�م إعادة 
تفعي�ل قانون رئاس�ة اإلقليم وإعادة 

امله�ام والصالحيات كاملة إىل الرئيس 
الجديد مؤخرا. 

إىل ذلك، اعلنت رئاسة برملان كردستان 
عن ابقاء الجلسة مفتوحة حتى اليوم 
الثالث�اء حيث سيكل�ف رئيس االقليم 
ابن عمه مرسور بارزاني رئيس جهاز 
امن االقليم بتشكيل الحكومة الجديدة 

عىل ان ينجز مهمته خالل 30 يوما. 
ويأت�ي التكلي�ف بعد ترش�يح الحزب 
بزعام�ة  الكردستان�ي  الديمقراط�ي 
رئيس االقليم السابق مسعود بارزاني 
باعتب�اره الفائ�ز األول يف االنتخابات 
الت�ي أجري�ت يف 30 أيل�ول امل�ايض، 
الحكوم�ة  رئي�س  ملنص�ب  مل�رسور، 

بمرسوم رئايس.
وكانت نتائ�ج االنتخابات الربملانية يف 
االقلي�م التي ج�رت يف أيلول 2018 قد 
أظهرت حصول الح�زب الديمقراطي 
الكردستان�ي ع�ىل 45 مقع�داً وحزب 
االتحاد الوطن�ي الكردستاني عىل 21 
مقعداً وحرك�ة التغيري عىل 12 مقعداً 
وح�راك الجي�ل الجديد ع�ىل 8 مقاعد 
والجماع�ة اإلسالمي�ة ع�ىل 7 مقاعد 
وقائمة نح�و اإلصالح ع�ىل 5 مقاعد 
وتحال�ف الع�ر )رسدم( عىل مقعد 
واحد وقائم�ة آزادي عىل مقعد واحد، 
اضافة اىل مقاع�د كوتا االقليات وهي 
خمسة للمسيحيني ومثلها للرتكمان، 
وذل�ك م�ن مجم�وع مقاع�د برمل�ان 

االقليم البالغة 111 مقعدا.

جنريفان أدى اليمني الدستورية كثاني رئيس لإلقليم.. ومسرور ينتظر »تصويت الربملان« لتشكيل احلكومة

بارزاين  يضمن توزيع املناصب عىل األبناء

التخطيط الربملانية تكشف عن )13( نقطة سيناقشها الربملان حلل أزمة السكن
        بغداد / المستقبل العراقي

كشف�ت لجن�ة تنفي�ذ الربنام�ج الحكوم�ي 
أم�س  النيابي�ة،  والتخطي�ط االسرتاتيج�ي 
االثنني، عن أهم التوصي�ات التي ستناقشها 
يف تقري�ر ح�ل أزم�ة الس�كن خالل جلس�ة 

الخميس املقبل.
ونقلت وكال�ة »املعلومة« ع�ن عضو اللجنة 
محم�د البلداوي الق�ول إن “تقرير حل أزمة 
الس�كن تضمن أكثر من 13 نقطة لحل أزمة 
العشوائي�ات وإيج�اد الحل�ول اإلسرتاتيجية 
إلعم�ار امل�دن”، الفت�ا إىل إن “إيج�اد األرض 

وتخصي�ص األم�وال اب�رز التوصي�ات التي 
تضمنها التقرير”.

وأضاف أن “التقرير عد بشكل دقيق من قبل 
لجان متخصص�ة يف وزارة التخطيط ولجنة 
التخطي�ط النيابي�ة أال أن مناقشتها تأجلت 
بس�بب كثرة القوانني داخل مجلس النواب”، 

مبينا أن “جلس�ة الخميس املقبل ستتضمن 
مناقش�ة التقري�ر بشك�ل مفص�ل للخروج 
بالتصويت ع�ىل قانون ينض�م عملية البناء 

وإنهاء أزمة العشوائيات”.
وتاب�ع البل�داوي، أن “مجل�س الن�واب جاد 
يف إنه�اء ملف أزم�ة الس�كن وتوفري األرض 

للعائ�الت الفق�رية واألموال لغ�رض البناء”، 
التصوي�ت  سيت�م  “القان�ون  أن  موضح�ا 
علي�ه بشكل رسيع خ�الل الفصل الترشيعي 

الحايل”.
وأكدت لجنة التخطيط االسرتاتيجي النيابية، 
يف وق�ت سابق، أن مب�ادرة الحكومة بتوزيع 

األرايض للعائالت الفقرية وحل أزمة الس�كن 
والعشوائي�ات ستفّع�ل قريب�ا، فيم�ا بينت 
أن املب�ادرة ستناق�ش داخل مجل�س النواب 
لدارس�ة حج�م األموال الت�ي ستخصص لها 
والي�ة توزيعه�ا ع�ىل العائ�الت ذات الدخ�ل 

املحدود والفقراء.

        بغداد / المستقبل العراقي

وص�ف نائ�ب ع�ن تحال�ف الفتح، 
أمس االثنني، وضع القوات االجنبية 
بالع�راق بأن�ه »غام�ض«، مشددا 
ع�ىل رضورة الوقوف ع�ىل حقيقة 
وطبيع�ة عم�ل تل�ك الق�وات وعدد 
افراده�ا، داعي�ا الحكوم�ة الطالع 
مجل�س النواب ع�ىل م�ا لديها من 

معلومات بشكل واضح وتفصييل. 
ونقلت وكالة »السومرية نيوز« عن 
حن�ني القدو القول إن »هناك بعض 
مجل�س  يف  الس�ياسية  القي�ادات 
النواب والس�لطة التنفيذية، اضافة 
اىل قيادات اخرى من خارجهما لديها 
عالقات جيدة م�ع الواليات املتحدة 
م�ا يجع�ل مواقفهم غ�ري واضحة 
تجاه قضية اخراج القوات االجنبية 

من العراق«، مبينا ان »تلك االطراف 
تس�عى قدر االمك�ان للته�رب من 
توجيه االسئل�ة ومطالبة الحكومة 
من تقدي�م البيان�ات الواضحة عن 
عديد تل�ك القوات واسباب تواجدها 

وطبيعة عملها«.
واضاف القدو، انن�ا »ليس لدينا اي 
معلومات دقيقة وحقيقية عن حجم 
ونوعي�ة تلك القوات وع�دد القواعد 

العس�كرية له�ا خاص�ة باملناط�ق 
الغربي�ة واقلي�م كردست�ان«، الفتا 
اىل ان »هن�اك وكم�ا نعتق�د ضعف 
بالتنس�يق ب�ني الق�وات االجنبي�ة 
والحكومة االتحادي�ة وهو ما نراه 
جليا م�ن خالل الخروق�ات االمنية 
لتل�ك الق�������وات واستهدافه�ا 
يف  العراقي�ة  االمني�ة  لل��ق�وات 

مناسبات عديدة«.

الق�وات  ان »وض�ع  الق�دو،  واك�د 
االجنبي�ة ب الع�راق غام�ض وعلينا 
وع�ىل  الحقيق�ة،  ع�ىل  الوق�وف 
الحكومة اطالع مجلس النواب عىل 
مالديها من معلومات بشكل واضح 
الربمل�ان  خ�روج  بغي�ة  وتفصي�يل 
بقرار مهني ومنس�جم م�ع الواقع 
وبما يحف�ظ سيادة الع�راق وامنه 

واستقراره«.

نائب عن الفتح يصف وضع القوات االجنبية بالعراق بـ »الغامض« 
        بغداد / المستقبل العراقي

بحث مستشار األمن الوطني فالح الفياض 
م�ع وزير الخارجي�ة اإليراني محمد جواد 
ظري�ف، أمس االثن�ني، العالق�ات الثنائية 
ب�ني البلدي�ن والجه�ود املبذول�ة لتحقيق 

األمن واالستقرار يف املنطقة. 
وق�ال املكتب االعالم�ي للفي�اض يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 

»مس�تشار االمن الوطني فال�ح الفياض 
التقى يف طه�ران، وزير الخارجية اإليراني 

محمد جواد ظريف«.
وأض�اف املكت�ب، أنه »جرى خ�الل اللقاء 
بحث العالق�ات الثنائية وسب�ل تطويرها 
ب�ني البلدين، فيم�ا تم مناقش�ة األوضاع 
واستعراض الجهود املبذولة لتحقيق األمن 
واالستقرار يف املنطقة بما يؤدي إىل تجاوز 

ازماتها«.

الفياض وظريف يبحثان العالقات الثنائية
 بني بغداد وطهران 

        بغداد / المستقبل العراقي

استقبل رئيس الجمهوري�ة برهم صالح، 
وزي�ر  اربي�ل،  مدين�ة  يف  االثن�ني،  أم�س 

الخارجية الرتكي مولود جاويش اوغلو.
وذكر بيان ملكتبه تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، انه« جرى خالل اللقاء بحث 
آخ�ر املس�تجدات الس�ياسية يف املنطقة، 
والتأكي�د عىل رضورة التعاون والتنس�يق 

واعتماد الحوار الجدي بني جميع االطراف 
لتوحي�د الجهود الرامي�ة ملعالجة االزمات 
الحالي�ة واالبتع�اد ع�ن لغ�ة التهديد، من 
اجل ان تنعم شعوب املنطقة يف االستقرار 

واالمن والرفاهية االقتصادية«. 
واض�اف« كم�ا تم بح�ث الس�بل الكفيلة 
لتعزي�ز وتطوي�ر العالق�ات الثنائي�ة بني 
العراق وتركيا، بما يخدم املصالح املشرتكة 

للبلدين الصديقني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مدي�ر اإلنرتب�ول العراق�ي الل�واء 
ص�ادق فرج عب�د الرحمن، أم�س االثنني، 
عن صدور 653 ن�رشة حمراء دولية بحق 

عراقيني مطلوبني لبغداد. 

ونقل�ت »روسي�ا اليوم« عن عب�د الرحمن 
قول�ه، إن »هن�اك 653 مواطن�ا عراقي�ا 
ص�درت بحقه�م ن�رشات حم�راء دولي�ة 
اإلج�راءات  باق�ي  استكم�ال  وننتظ�ر 
ملف�ات  بخص�وص  الالزم�ة  القانوني�ة 

اسرتداد املطلوبني«.

العراق وتركيا يؤكدان عىل رضورة »احلوار اجلدي« 
واالبتعاد عن »التهديد«

االنرتبول العراقي يكشف صدور )653( نرشة محراء 
بحق مطلوبني للقضاء

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت رئيس�ة وزراء نيوزيلن�دا جاسين�دا 
أرديرن، أم�س االثنين، أن بالدها ستس�حب 
قواتها من العراق بحلول شهر حزيران العام 
المقب�ل، لتختت�م مهمة ساهم�ت في تدريب 
قوات الجيش العراق�ي على التصدي لتنظيم 

»داع�ش«.  وقال�ت أردي�رن خ�الل مؤتم�ر 
صحفي إلعالن هذا القرار “على مدى االثني 
عشر ش�هرا المقبلة ستخف�ض نيوزيلندا ثم 
تنهي هذا االلتزام”. وأضافت أن عدد القوات 
سيت�م تقليص�ه إل�ى 75 جنديا عل�ى األكثر 
اعتب�ارا من ش�هر يوليو تم�وز على أن يصل 
إل�ى 45 في يناير كان�ون الثان�ي، قبل إنهاء 

المهمة في يونيو حزيران 2020.
ونش�رت نيوزيلندا، التي يص�ل عدد جنودها 
في الع�راق إلى 95 جندي�ا، قواتها هناك في 
ع�ام 2015 ضمن بعثة تدري�ب مشتركة مع 
أسترالي�ا لدع�م عملي�ة متعددة الجنس�يات 

بقيادة أمريكية ضد داعش.
وتوفر القوات التدريب على مهارات استخدام 

األسلح�ة األساسية فضال ع�ن الدعم الطبي 
واللوجيس�تي لق�وات األم�ن العراقية داخل 

معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد.
وذك�رت حكومة نيوزيلندا ف�ي بيان أن عدد 
أف�راد ق�وات األم�ن العراقي�ة الذي�ن ج�رى 
تدريبه�م في هذا المعس�كر من�ذ عام 2015 

تجاوز 44 ألفا.

نيوزيلندا حتدد موعدًا لسحب قواهتا من العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت لجنة االقتص�اد واالستثم�ار النيابية، 
أم�س االثن�ني، الحكومة اىل اتخ�اذ إجراءات 
حازم�ة وعاجلة إلنق�اذ املنت�ج الوطني من 
“مؤامرة دولية” تستهدف االقتصاد العراقي 

وإعالن الجهات التي تقف خلفها.
وقال�ت عض�و اللجنة ندى ش�اكر جودت يف 
تريح صحفي إن “الحرائق التي استهدفت 
م�زارع الحن�����طة والشعري هي جزء من 
مؤام�رة دولي�ة كب����رية تس�تهدف املنتج 

املحيل العراقي”.
واضاف�ت ج�ودت، ان “بعض ال�دول تحاول 
من�ع اكتف�اء الع�راق م�ن اي منت�ج البقاء 
تص�����دي�ره م�ن خاللها وابق�اء العراق 
تحت رحمته�ا وسحب العمل�ة الصعبة من 

البالد”.
واش�ار إىل أن “الحكوم�ة مطالب�ة بالكشف 
عن املتس�بب واملستفيد من جرائم استهداف 
االسم�اك قب�ل ع�دة اش�هر وكذل�ك حقول 
الدواج�ن بع�د االعالن ع�ن االكتف�اء الذاتي 

فضال عن حقول الحنطة والشعري”.

        بغداد / المستقبل العراقي

ص�ادق مجل�س الش�ورى االسالم�ي، أمس 
االثنني، ع�ىل مرشوع قان�ون لتحفيز ودعم 

االستثمار بني ايران والعراق بشكل متبادل.
وذك�رت وكالة مهر لألنباء إن »نواب مجلس 
الش�ورى االسالم�ي وافق�وا خالل الجلس�ة 
العلني�ة االثن�ني ب��160 صوت�ا موافقا و6 
أص�وات معارض�ة و3 أص�وات  ممتنعة عن 

التصوي�ت، من مجموع�ة 203 م�ن النواب 
الحارضين يف الجلس�ة، ع�ىل مرشوع قانون 
اتفاقية التحفيز والدع�م املتبادل لالستثمار 

بني ايران والعراق«.
ووفق�ا له�ذا امل�رشوع تم�ت املوافق�ة عىل 
م�رشوع قان�ون اتفاقي�ة التحفي�ز والدعم 
املتب�ادل لالستثمار بني اي�ران والعراق التي 
تشتمل عىل مقدمة باالضافة اىل 16 بندا وتم 

السماح لتبادل الوثائق.

االقتصادية الربملانية تتحدث عن »مؤامرة« ضد املنتج 
الوطني وتطالب احلكومة بكشفها

الشورى االيراين يقر قانون دعم االستثامر 
بني طهران وبغداد
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   بغداد / المستقبل العراقي

وقع�ت الرشك�ة العام�ة للصناع�ات التعديني�ة إح�دى رشكات 
وزارة الصناع�ة واملعادن عقد مشاركة م�ع ائتالف رشكتي الدال 
لالستثمارات الصناعية ورشكة شمال الفيحاء للخدمات النفطية 

بدعم وموافقة من الوزير صالح عبدالله الجبوري«. 
وقال مدير عام الرشكة عيل حسني علوان يف بيان ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، أن »عق�د املشاركة يق�ي بإنشاء معم�ل للمنتجات 
االسفلتي�ة بتكنولوجي�ا متط�ورة وحديث�ة يف قض�اء الفلوج�ة 
بمحافظ�ة األنب�ار وبطاق�ة إنتاجي�ة تبل�غ ) ٢٢٥٠٠٠ ( مئتان 
وخمسة وعرشون الف طن سنويا ، مؤكدا أن »هذا العقد سيسهم 
يف تعزي�ز الوضع املايل واالقتصادي للرشك�ة من خالل زيادة عدد 
املنتج�ات وتعظيم امل�وارد املالية وإيجاد ف�رص عمل جديدة كما 
سيس�هم يف تحويل الرشكة العامة للصناعات التعدينية إىل رشكة 

رابحة«. 
واعل�ن املدير العام عن »نية الرشكة إلنشاء معمل اخر للمنتجات 
اإلسفلتي�ة يف مصنع الرم�اح الواقع يف محافظة نينوى يف القريب 
العاجل حيث أش�ار اىل تقدي�م ملفات استثماري�ة تخص مصنع 
الرم�اح وهنال�ك تح�رك حقيقي م�ن املس�تثمرين الذي�ن أجروا 
اتص�االت مكثفة لتعيني موع�د لقاء مهني يخ�ص إنشاء معمل 
املنتج�ات اإلسفلتي�ة الحديثة يف املصنع املذكور مل�ا يتمتع به من 
موق�ع اسرتاتيج�ي يؤهل�ه إلنش�اء معم�ل املنتج�ات االسفلتية 

لتغطية حاجة املنطقة الشمالية بالكامل.

   بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت الس�لطات الكمركية يف مط�ار البرصة الدويل من ضبط 3 
أجهزة السلكية نوع cisco  بدون موافقات رسمية«. 

وأكدت الهيئة العامة للكمارك يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
أن »كم�رك مط�ار الب�رصة ال�دويل تمك�ن م�ن ضب�ط  االجهزة 
الالسلكية بحوزة مسافر اجنبي  بدون موافقات رسمية مخالف 
بذل�ك ضوابط وتعليم�ات االست�راد املتبع�ة واتخ�اذ اإلجراءات 

القانونية بحقه وفقاً للتعليمات والضوابط النافذة » . 
يذك�ر أن هيئة الكمارك تعلن يوميا عن العديد من املخالفات التي 
يت�م ضبطها يف املراكز الكمركية ويت�م أحالتها اىل القضاء ألتخاذ 
األج�راءات القانونية بحقه�ا وفقأ ألحكام قان�ون الكمارك رقم 

٢3لسنة1984املعدل.

   بغداد / المستقبل العراقي

استأنف�ت وزارة النق�ل العراقي�ة ، رحلة 
مناق�الت الحنط�ة املحلي�ة بع�د انقطاع 

خالل عطلة عيد الفطر املبارك«.
واوضح�ت الرشك�ة العامة للنق�ل الربي 
احدى تشكيالت وزارة النقل يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، انه »تم 
استئناف أسط�ول الرشكة بنقل الحمولة 
يرافقه مجموعة من ش�احنات الرشكات 
املؤتلفة معه لنقل حمولة الحنطة املقدرة 

ب� )٥٠٠٠( طنا لصالح وزارة التجارة« .
وبينت الرشكة انه »ت�م نقل الحمولة من 
سايل�وات واس�ط األرصف�ة النهري�ة اىل 
املخ�ازن املخصص�ة لها يف قض�اء فايدة 

التابع ملحافظة دهوك شمايل العراق«.
يذكر ان شاحنات النقل الربي نقلت يف وقت 
سابق مادة الحنطة املحلية من محافظتي 
واسط والديوانية اىل املحافظات الشمالية 

دهوك وزاخو والسليمانية.

   المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

أعل�ن مدي�ر ع�ام دائ�رة صح�ة كرب�الء 
املقدس�ة صباح نور ه�ادي املوسوي عن 
» نج�اح خطة طوارئ عطل�ة عيد الفطر 
املُبارك ، بشهادة مواطني املدينة املقدسة 
وا عن مدى إرتياحهم  وزائريها ، الذين عربرّ
والصحي�ة  الطبي�ة  الخدم�ات  ملس�توى 
والعالجي�ة املُقَدم�ة إليه�م ، وترك�ت أثراً 

طيباً يف نفوسهم » . 
وأض�اف املوسوي إن�ه » بانته�اء تطبيق 
خط�ة الط�وارئ الخاص�ة بعطل�ة العيد 
الس�عيد ، ف�ان » ع�دد مراجع�ي ش�عب 
والعي�ادات  واإلستشاري�ات  الط�وارئ 
الخافرة يف املستشفيات وصل إىل ) 1٢468 
( مراجعاً ، بينما بلغ عدد مراجعي املراكز 

الصحية ) 7٠9( مراجعاً » .
 وتابع املوسوي إن » عدد اإلحاالت التي تم 
نقلها بعجالت اإلسعاف الفوري وصل إىل 
) 44٠ ( إحال�ة ، مبيناً إن »عدد العمليات 
بل�غ ) ٥9 ( عملية » ، يف حني وصل » عدد 
ال�والدات إىل ) 4٠6 ( والدة »، منوهاً إن » 
عدد الراقدين وصل إىل ) 68٢ ( مريضاً » . 
وأردف املوس�وي ، إنه » من خالل حمالت 
الت�ربع بال�دم الت�ي ق�ام بهم�ا مرصف 
ال�دم املتنق�ل يف منطقة ما ب�ني الحرمني 
الرشيف�ني ، ف�ان ع�دد القنان�ي التي تم 
تربع بها املواطنني والزائرين بلغ ) 836 ( 
قنين�ة دم مختلفة األصناف » ، مبيناً إن » 
املالكات املختربية أجرت ) 4949 ( فحصاً 
مختربي�ًا للمراجعني والراقدي�ن ، كما تم 
إجراء ) ٢471 ( فحصاً بجهازي األش�عة 
بجه�از  فحص�اً   )164( و   ، والس�ونار 
املفراس والرنني ، و ) 1٢٠( فحصاً بجهاز 

تخطيط القلب .

وزارة النقل: اسطول 
النقل الربي يستأنف 

مناقالت احلنطة املحلية

صحة كربالء تعلن نجاح 
خطة طوارئ عطلة عيد 

الفطر امُلبارك

    بغداد / المستقبل العراقي

افتتح املعهد القضائي احد تشكيالت مجلس القضاء األعىل دورة 
تدريبي�ة استهدف فيها مالك�ات وظيفية لعدد م�ن دوائر الدولة 

لغرض الرتفيع وتطوير قدراتهم القانونية«.
وقال�ت مدي�ر ع�ام املعه�د القضائي نهل�ة حمادي يف بي�ان ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، ان »املعهد افتتح دورة تدريبية وتطويرية 
خاص�ة لعدد م�ن املالك�ات الوظيفية به�دف تطوي�ر مهاراتهم 
القانونية وتس�تمر الدورة لغاية الس�ابع والعرشي�ن من الشهر 

الحايل«.
واش�ارت حمادي إىل أن »االساتذة املحارضين يف الدورة هم قضاة 
متخصص�ون«، الفت�ة أن »ال�دورة اش�تملت عىل اربع�ة مناهج 
اهمه�ا مهارات التحقي�ق االداري والعقوبات االنضباطية اضافة 

اىل الجرائم املتعلقة بالوظيفة«.
واضافت مدير عام املعهد ان »الدورات املقامة يف املعهد القضائي 
تأتي بناًء عىل توجيهات السيد رئيس مجلس القضاء االعىل برفع 
املستوى املهني لكافة املالكات الوظيفية وهي واحدة من سلسلة 

الدورات املشار اليها يف دليل دورات املعهد القضائي .

املعهد القضائي يفتتح دورة 
قانونية لتطوير قدرات املوظفني

   بغداد / المستقبل العراقي

كشف�ت هيئ�ة النزاهة، ع�ن تمكن مالك�ات مكتب تحقيق 
كرك�وك التابع للهيئة من تنفيذ عملية ضبط ألحد املتهمني؛ 

ملخالفته بنود العقد املربم مع مديرية بلدية كركوك.
وقال�ت دائ�رة التحقيقات يف الهيأة ببيان ورد ل�«املس�تقبل 

العراق�ي«، إن »مالك�ات املكت�ب تمكن�ت من ضب�ط املتهم 
بالجرم املشهود؛ لقيام�ه بمخالفة رشوط العقد املربم بينه 
وب�ني مديري�ة بلدية كركوك«، الفت�ة إىل أن »العقد نص عىل 
إنش�اء مشتل عىل جزء م�ن أحد العقارات العائ�دة للبلدية، 
يف ح�ني قام املته�م بإنش�اء دعامات، لغرض بن�اء محالت 
تجاري�ة ع�ىل األرض؛ لغ�رض تأجرها وبيعه�ا للمواطنني 

خالفا للقانون«. وأضافت أن »مس�احة العقار بلغت 1٥٠٠ 
م٢، ويق�ع يف مكان مميز يف مرك�ز املحافظة، وتصل قيمته 

التقديرية إىل )٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ملياري دينار. 
وأوضح�ت أنه »ت�م تنظيم محرض ضبط أص�ويل بالعملية، 
وعرض�ه رفق�ة األوراق التحقيقي�ة ع�ىل ق�ايض التحقيق 

املختص؛ التخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة .

   بغداد / المستقبل العراقي

الخاصة  استعداداتها  جميع  إنه�اء  الرتبية،  وزارة  أعلن�ت 
باالمتحانات ال��وزارية ملرحلة الثالث املتوسط والتي ستبدأ اليوم 
الثالثاء. وأوضح وزير الرتبية وكالة قيص السهيل يف بيان ملكتبه 

تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أنه »تمت تهيئة املراكز 
االمتحانية وتعميم التعليمات الخاصة باالمتحانات الوزارية بني 
املديري�ات العامة لتوزيعها ب�ني املراكز االمتحانية«. وأش�ار اىل 
»ان��ه تم التأكيد عىل توزيع أجهزة كشف الغش يف املراكز داخل 
القاع�ات اإلمتحانية من أجل تاليف ح�دوث أية حاالت للغش بني 

الطلبة«. وكشف السهيل عن »وجود ج��ه��از أمني متخصص 
ملحارب�ة ظاه�رة الغش االلكرتوني خالل االمتحانات النهائية«. 
وسيتوج�ه اليوم الثالثاء أكثر من 676 أل�ف طالب وطالبة ألداء 
االمتحانات الوزارية ملرحلة الثالث املتوسط بمختلف محافظات 

البالد ألداء االمتحانات النهائية للدور األول.

   بغداد / المستقبل العراقي

ناقشت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
الس�بل الكفيلة بالح�د من تدف�ق وانتشار 

العمالة االجنبية يف البالد.
وق�ال بي�ان لل�وزارة تلق�ت »املس�ختقبل 
العراقي« نسخة منه، ان »وزير العمل بحث 
مع املالكات املتقدمة يف دائرة ش�ؤون العمل 

والتدري�ب، الي�ات الح�د من تدف�ق العمالة 
االجنبية، ووج�وب تنظيمها عرب التنس�يق 
املش�رتك بني وزارة العم�ل والجهات االمنية 

للحد من املخالفات املتعلقة بهذا الشان«.

العم�ل  وتاب�ع »يج�ب جع�ل االولولي�ة يف 
للعراقيني، والحرص ع�ىل متابعة القروض 
املمنوحة واسرتداد امواله�ا لتقديم قروض 

اخرى للعاطلني عن العمل.

   بغداد / المستقبل العراقي

اوضح�ت وزارة الخارجي�ة العراقي�ة، تفاصيل بق�اء معتمرين 
عراقيني عالقني يف احد مطارات السعودية«. وقال املتحدث باسم 
ال�وزارة احمد الصح�اف يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 
»بعض وسائل اإلعالم نرشت خرباً مفاده أنرّ أفواجاً من املُعتِمرين 
العراقيِّ�ني عالقون يف مطار امللك عبد العزي�ز، وال ُتوَجد طائرات 
ُتِقلرّه�م إىل بغ�داد، وقد م�ى وقت طويل وهم ع�ىل هذه الحال 

، وهم ُيناِش�دون الحكومة العراقيَّة ُمساَعدتهم،  من دون أيِّ حلٍّ
وتوفر طائرة إلعادتهم إىل البالد«. وأضاف انه »فور تلقي الخرب 
ه بأقىص رسعة  وج�ه وزير الخارجيرّة محمد عيل الحكيم بالتوجُّ
إىل املط�ار ملعالج�ة الح�ال، وقد ذهب وف�د من قنصليرّ�ة العراق 
�ة الستيضاح األمر، وتقديم املُس�اَعدة العاجلة للُمعتِمرين  العامَّ
�ر ُوُصول الطائرة  العراقيِّ�ني«، موضحا أنرّ »اإلش�كال تبني بتأخرّ
التي ُتِقلُّه�م إىل البالد لبضع ساعات، ولم يك�ن االنتظار طويالً، 
ت معالجة هذا اإلشكال، واملُعتِمرون اآلن قد وصلوا ساملني  وقد تمَّ

إىل الب�الد«. وتابع انه »نودرّ التنويه بأنرّ ما ُنرِشَ من أنَّ أفواجاً من 
املُعتِمرين ُيقدَّر عددهم ب�٢٠٠٠٠ هو رقم ُمبالَغ فيه جدرّاً، فحاملا 
�ه الوفد القنصيلُّ إىل املطار، ووقف عىل حقيقة األمر تبنيَّ أنَّ  توجَّ
عدده�م ٢٠٢ لرك�اب الرحلة يف ي�وم ٢٠19/6/7، و1٥8 لرحلة 
٢٠19/6/8«، مؤك�داً ان »جميعه�م مهم�ا ك�ان عددهم محط 
اهتمامنا، وش�غلنا الشاغل هو أن يكونوا يف أحسن حال، ونعمل 
جاهدين عىل أن يحظوا بكلِّ وسائل الراحة، وبما يضمن أداءهم 

ؤ، أو عقبات . مناسك العمرة من دون أيِّ تلكُّ

النزاهة تعلن ضبط خمالفات بعقد استثامر أرض بقيمة ملياري دينار يف كركوك

الرتبية تعلن االستعانة بجهاز أمني متخصص ملحاربة غش االمتحانات

العمل تناقش احلد من انتشار العاملة االجنبية

اخلارجية توضح بقاء معتمرين عراقيني عالقني يف السعودية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عمليات بغداد، عن منع مرور 
عج�الت الحمل عىل جرس دياىل القديم ملدة 

3٠ يوما.
وقال�ت القي�ادة يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، انه »تق�رر من���ع ح����ركة 
عج�الت الحم�ل باتج�اه سيط�رة جكور 
)ج�رس دياىل القديم( طري�ق بغداد –دياىل 
اعتب�اراً من ي�وم االحد املواف�ق ال�16 من 

حزيران الحايل وملدة ثالثون يوماً«.
واضاف�ت ان »ذل�ك ج�اء ألغ�راض تأهيل 
الس�يطرة من قبل محافظة بغداد/ قسم 
الشؤون البلدية«، مش�رة اىل ان »الطريق 
م�ن  سيك�ون  الحم�ل  لعج�الت  البدي�ل 
خ�الل سيط�رة بوابة الراش�دية وسيطرة 

املعامل«.
ودع�ت القي�ادة »سائق�ي الشاحن�ات اىل 
االلت�زام بم�ا ورد أع�اله خدم�ًة للصالح 

العام .

    بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت وزارة الزراع�ة من خ�الل رشكة 
ماب�ني النهري�ن العام�ة للب�ذور، عملي�ة 
است�الم الب�ذور م�ن منتجي ب�ذور الرتب 
العليا للموس�م ٢٠18 /٢٠19 يف محافظة 
كرك�وك . واف�اد بي�ان متلقته »املس�تقبل 
العراقي«، انه »ج�رى استقبال الشاحنات 
املس�جلة  الرت�ب  م�ن  بالب�ذور  املحمل�ة 
واملصدق�ة ممن سب�ق التعاق�د معهم من 

أن  املشكلة،بع�د  الثالثي�ة  اللجن�ة  خ�الل 
جهزوا ببذور األساس واملسجلة عند بداية 

موسم االستزراع الشتوي املنرصم ».
يذكر إن عملية االستالم يتم اعتمادها عىل 
ش�هادات التفتيش الحق�يل وبموجب آلية 
اعتمدها قس�م اإلنتاج النبات�ي يف مديرية 
زراع�ة املحافظ�ة، وسيتم توزي�ع منتجي 
البذور ع�ىل أي�ام األسبوع وبم�ا يتناسب 
وطاق�ة است�الم الرشك�ة لت�اليف حص�ول 

الزخم واالنتظار.

منع مرور عجالت احلمل عىل جرس 
دياىل القديم ملدة »30« يومًا

الزراعة تفتح باب استالم بذور 
احلنطة من »الرتب العليا« يف كركوك

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العام�ة للس�كك الحديد 
العراقي�ة احدى تشكي�الت وزارة النقل ، 
مواصلة معهد الس�كك للتدري�ب التقني 
اقامة مختلف ال�دورات التي تشمل كافة 
الدرجات الوظيفية وذلك لرفع مستويات 

العامل�ني بمختل�ف االختصاص�ات مم�ا 
يس�اهم بفاعلية تحسني األداء من خالل 

الخدمات التي تقدم للمواطن الكريم ».
واوضحت الرشكة يف بيان تلقته »املستقبل 
يتلق�ون  »املتدرب�ون  ان  العراق�ي«، 
دورات مكثف�ة ك�ال ضم�ن اختصاص�ه 
م�ن خالل أسات�ذة اكفاء له�م باع طويل 

يف املح�ارضات التعليمي�ة ، حي�ث ي�زود 
املشارك�ني بكاف�ة املس�تلزمات املطلوبة 
للعم�ل الناجح واملثمر وق�د منحت إدارة 
املعه�د )36٠( ش�هادة للمشاركني خالل 

األشهر الخمسة«.
يذك�ر ان »معهد الس�كك للتدريب التقني 
ش�هد منذ سن�وات ع�دة دورات ش�ملت 

والعربب�ة  واللغ�ة  والحاس�وب  الرتقي�ة 
وتكنلوجي�ا املعلوم�ات واقام�ة الدورات 
املهم�ه يف مج�ال تأهي�ل وإدام�ة عربات 
لزي�ادة   DMy الحديث�ة  املس�افرين 
املعلومات ورفع كفاءة قاطرات البضائع 
واملس�افرين باإلضافة إىل دورات تقنيات 

رفع كفاءة خطوط السكة .

معهد السكك يواصل تنظيم الدورات التدريبية ويمنح أكثر من »360« شهادة خترج

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير التجارة، محمد العاني، انتهاء حملة تسويق محصول 
الحنط�ة يف تس�ع محافظات، موجه�ا الشكر والعرف�ان لرئيس 

الوزراء لدعمه يف انجاح الحملة«.
وق�ال العاني، يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان�ه »إلحاقا 
بإعالننا يف )1٠ نيسان ٢٠19( ببدء املوسم التسويقي لعام ٢٠19 
الخ�اص باستالم محصول الحنطة املحلية م�ن املزارعني، ونظرا 
النتهاء الكميات املسوقة إىل مواقعنا تقرر إيقاف عمليات استالم 
محصول الحنطة املحلية من املزارعني )التسويق ( لعام ٢٠19«.

وأض�اف، أن »االيقاف يشمل جميع الفروع واملراكز التس�ويقية 
التابع�ة للمحافظ�ات التالية اعتب�ارا من نهاية ال�دوام الرسمي 
لي�وم األربع�اء )1٢ حزيران ٢٠19(، )البرصة � ميس�ان )ما عدا 
موقع استالم مطار البترة � ذي قار )ما عدا موقع استالم مطار 
الدهيمي � املثنى � الديوانية � واسط � النجف � كربالء � بابل )ما 

عدا سايلو الحلة الجديد واملجمع املخزني يف املرادية(«.
وتاب�ع الوزير، أن »يف حال وج�ود كميات من الحنطة املحلية لدى 
املزارع�ني لم يتم تس�ويقها لحد اآلن، يتم حجره�ا لديهم وسيتم 
تدقي�ق هذه الكمي�ات من قبل لجان وزاري�ة لتأييد كونها ضمن 
املس�احات الزراعية وفق استم�ارات أعدت له�ذا الغرض«، الفتا 
إىل أن�ه »سيت�م رفض أي كمية )مهربة أو م�دورة وغر أصولية( 

وسيتعرض للعقوبات من يقوم بذلك«.
وخت�م حديثه قائال: »وبه�ذه املناسبة نتق�دم بالشكر والعرفان 
والتقدير لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي ولجميع الجهات 
الس�اندة التي ساهمت يف دعم وانجاح حملة التسويق لهذا العام 
والت�ي تعت�رب نموذجية من حي�ث الكميات املس�تلمة ونوعياتها 
ورسعة انج�از معامالت االستالم ورصف املبال�غ والتي تتعد 7٢ 
ساع�ة ويف بعض االحيان أقل من ذل�ك، إضافة إىل استيعاب كافة 

الكميات داخل وخارج الخطة الزراعية.

وزير التجارة يعلن انتهاء محلة تسويق 
حمصول احلنطة يف تسع حمافظات

الصناعات التعدينية توقع عقد مشاركة 
إلنشاء معمل للمنتجات االسفلتية يف االنبار

 »cisco« ضبط اجهزة السلكية نوع
بحوزة مسافر اجنبي يف مطار البرصة 

    البصرة / المستقبل العراقي

وج�ه محافظ البرصة اسع�د عبد االمر 
العيدان�ي باصدار عقوب�ات بحق مدراء 
مس�تشفيات  مختل�ف  يف  الخدم�ات 
محافظ�ة الب�رصة فضال ع�ن استبدال 
بعضه�م نتيج�ة تقصره�م الواضح يف 

عدم متابعة الجانب الخدمي ». 
وق�ال بي�ان صحف�ي صدر ع�ن مكتب 
اع�الم محاف�ظ الب�رصة الخ�اص ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، ان املحافظ وجه 
مدي�ر مكتب�ه عم�اد العيدان�ي باصدار 

عقوب�ات اداري�ة صارم�ة بح�ق اغل�ب 
م�دراء الخدمات يف املس�تشفيات نتيجة 
تقصره�م يف ع�دم املتابع�ة املس�تمرة 
وتلكؤهم يف واجبهم تج�اه املواطنني يف 

تقديم الخدمات ».
م�ن جهت�ه ذكر مدي�ر مكت�ب املحافظ 
عم�اد العيدان�ي ان »محاف�ظ الب�رصة 
وجه بزيارة مستشفى الصدر التعليمي 
والوق�وف عىل معوق�ات العمل وتشكيل 
لجن�ة تحقيقية ملعرفة اسب�اب انقطاع 
التيار الكهربائي عن املستشفى وتوجيه 
الجه�ات الفنية باكمال األعطال ، مؤكدا 

ان »بعض اللج�ان الفنية مقرصة ايضاً 
يف عدم اصالح وصيانة املصاعد ومولدات 

الكهرباء  يف املستشفيات ».
وكان محاف�ظ البرصة اسع�د العيداني 
قد وجه خالل االي�ام املاضية بمحاسبة 
املقرصين يف مركز إنعاش القلب والعناية 
املركزة بمس�تشفى الشفاء العام نتيجة 
القصور الواضح يف عدم تقديم الخدمات 
ع�ن  فض�اًل   ، املس�تشفى  يف  للم�رىض 
تشكي�ل لجان تتابع عمل املس�تشفيات 
بشكل دوري التخاذ االجراءات الصارمة 

بحق املقرصين .

حمافظ البرصة يصدر عقوبات بحق مدراء خدمات مستشفيات ويستبدل بعضهم بسبب تقصريهم

    البصرة/ المستقبل العراقي

طال�ب رئي�س مجلس محافظ�ة ألبرصة 
الحقوق�ي صباح حس�ن البزون�ي ديوان 
املحافظ�ة بإع�داد الكشوف�ات الخاص�ة 
باكس�اء الجان�ب االخ�ر م�ن طري�ق ام 
ق�رص وذل�ك بع�د مصادق�ة املجلس عىل 
رصف املبالغ املخصصة الكس�اء الجانب 
االول م�ن الطري�ق يف وق�ت سابق.واك�د 
البزون�ي يف ترصي�ح صحف�ي ان املجلس 

مستعد للمصادقة عىل اي مرشوع يخدم 
محافظة الب�رصة. وانتقد وزارة االسكان 
والبلديات لعدم ش�مولها لطريق ام قرص 
ضمن مرشوع تبليط الطريق الدويل حيث 
اوقفت عملية التبليط عند طريق سفوان.

كما انتق�د رشكة املوانئ العراقية واملنافذ 
باكس�اء  مس�اهمتها  لع�دم  الحدودي�ة 
الطري�ق رغم كثرة وارداته�ا املالية خالل 
السنوات الس�ابقة، ورغم استخدامه من 
قب�ل الشاحنات املحمل�ة بالبضائع سواء 

الداخلة او الخارجة منه�ا. ودعا البزوني 
دي�وان الب�رصة إىل إحالة تبلي�ط الجانب 
الثان�ي م�ن طري�ق أم ق�رص إىل رشكات 
عاملية رصينة ومتخصصة باكساء الطرق 
الرسيع�ة وتهيئ�ة األم�وال للمرشوع من 
حصة البرصة من واردات املنافذ الحدودية 
والبالغ�ة ٥٠%، مبينا بأنه يف حال اكس�اء 
الطريق املذكور ع�ىل غرار الطرق العادية 
سيؤدي ذلك إىل تعرضه للدمار مرة أخرى 

وبالتايل العودة لنقطة الصفر.

البزوين: عىل ديوان املحافظة إعداد الكشوفات 
اخلاصة باكساء طريق ام قرص
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وزارة فقدان
فقد مني س�ند العق�ار املرقم 1994 
/3 حي العروبه باس�م املتويف ) عبد 
العب�اس كاظم عباس( عىل من يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار 
�����������������������

فقدان 
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة من 
نقابة املهندس�ن العراقية بأس�م / 
مرت�ى فيصل محم�د – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

�����������������������������������

فقدان جواز 
املرق�م  الس�فر  الج�واز  فق�د 
دول�ة  م�ن  والص�ادر   0812903
بنغالدي�ش بأس�م املواط�ن ) هيا 
محمد مخلص ( فم�ن يعثر عليه 

االتصال اىل جهة االصدار .
�����������������������������������

العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز 

اعالن 
طلب تسجيل عقار مجددا 

بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاري�خ 17 / 4 / 2019 لتس�جيل تم�ام 
العق�ار تسلس�ل 192 محل�ة الرميل�ة رقم 
االب�واب 13 / 5 أ باس�م / احمد طه محمد 
مج�ددا باعتب�ار حائ�زا ل�ه بصف�ة املال�ك 
للم�دة القانوني�ة ولغ�رض تثبي�ت امللكية 
املذك�ورة تمهي�دا للتس�جيل وف�ق احكام 
قان�ون التس�جيل العقاري رقم 43 لس�نة 
1971 قررن�ا اع�الن ه�ذا الطل�ب فعىل كل 
من يدع�ي بوجود عالق�ة او حقوق معينة 
عىل ه�ذا العق�ار تقديم مالديه م�ن بينات 
اىل ه�ذه الدائ�رة خ�الل م�دة ثالث�ن يوما 
اعتب�ارا من الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن 
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة 
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة 
هذا االع�الن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف 
الكش�ف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض . 
دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز 

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

مديرية تنفيذ خانقن 
العدد : 115 / 2019 

التاريخ : 30 / 5 / 2019 
اعالن 

تبيع مديري�ة تنفيذ خانقن منش�ات الواقع يف 
قض�اء خانق�ن العائ�د للمدين ناظم س�ليمان 
محم�د املحجوز لق�اء طل�ب الدائ�ن خالد عبد 
الرحمن سليمان فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل مدة ثالثون يوم�ا تبدا من 
الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة ع�رشة من املائة م�ن القيمة املقدرة 
وشهادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي . 
املنفذ العدل 

كاوه عامر مصطفى 
املواصفات : 

1 – موقعه : غري مسجل . 
2 – جنس�ه ونوعه : ابنية ومحتويات ومنشات 

 .
3 – ح�دوده واوصاف�ه : يق�ع نهاي�ة الح�ي 

الصناعي يف خانقن . 
4 – مش�تمالتة : ثالثة غرف ل�الدارة مع حمام 
وتواليت تقع يف بداية املعمل عىل الجهة اليرسى 
م�ن مدخ�ل مبن�ى م�ن البل�وك االرضي�ة صب 
الس�قف مس�لح درجة العمران وس�ط تحتوي 
عىل املاء والكهرباء تصلح لالستعمال بعد اجراء 

لها . 
5 – غرف�ة تقع عىل الجانب االيم�ن من املدخل 
متخ�ذ كمخزن مبنية من املدخل الس�قف صب 
االرضية صب درجة العمران وسط تحتوي عىل 
الكهرباء تصلح لالس�تعمال بعد اجراء الصيانة 

لها . 
6 – خباطة صناعتها املاني وماطوراتها صينية 
درج�ة العمران وس�ط تصلح لالس�تعمال بعد 

اجراء الصيانة .
7 – س�ايلو صناعته�ا محلي�ة درج�ة العمران 

وسط تصلح لالستعمال بعد اجراء الصيانة. 
8 – كرين صناعتها محلية وماطوراتها صينية 
درج�ة العمران وس�ط تصلح لالس�تعمال بعد 

اجراء الصيانة . 
9 – كابس�ة صناعتها محلية ) صنع يف كركوك 
( درجة العمرانية وس�ط تصلح لالستعمال بعد 

اجراء الصيانة . 
10 – مول�دة كهرب�اء 130 ك�ي يف صناعته�ا 
انكليزي ) بريكس ( درجة العمران وسط تصلح 

لالستعمال بعد اجراء الصيانة . 
11 – خ�زان ماء عدد 2 س�عة 000 ، 10 عرشة 
االف لرت صناع�ة محلية درجة العمران وس�ط 

تصلح لالستعمال بعد اجراء الصيانة . 
12 – خ�زان ماء 1 س�عة 2000 الف�ي لرت لنقل 
املاء اىل الخباط�ة صناعة محلية درجة العمران 

وسط وبحاجة اىل الصيانة . 
13 – رافع�ة ش�وكية املاني�ة الصن�ع ع�دد 1 
درجة العمران وس�ط وتصلح لالس�تعمال بعد 

الصيانة. 
14 – محولة كهرباء . 

15 – اب�ار ارتوازي�ة عدد 3 بعم�ق 80 مرت للبري 
الواح�د اثن�ان مس�قفات وواحد غري مس�قف 

تصلح لالستعمال بعد الصيانة .
16 – غطاس لالبار عدد 3 . 

17 – ساحة تم صبها بمساحة 100 * 50 م2. 
18 – س�ياج خارجي يحي�ط باملعمل مبني من 

البلوك بارتفاع مرت وربع . 
19 – درجة العمران : 

20 – الشاغل : اليوجد . 
21 – القيم�ة املق�درة : 000 ، 440 ، 33 ثالث�ة 
وثالثون مليون واربعمائة واربعون الف دينار .

اعالن مزايدة  علنية 
تعلن رئاسة جامعة الكوفة / قسم القانونية عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االموال 
املبينة يف ادناه  فعىل الراغبن يف االش�رتاك باملزايدة املذكورة مراجعة ديوان الجامعة 
/ الش�ؤون القانوني�ة الواقع يف املدين�ة الجامعية طريق كوف�ة / نجف لالطالع عىل 
التفاصي�ل والعقار املعلن عنه موقعيا وخالل م�دة ثالثون يوما ابتداء من اليوم التايل 
لن�رش االعالن اذ س�تجري املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا من الي�وم التايل للمدة 
اع�اله بديوان الجامعة مس�تصحبن معه�م التامين�ات القانونية البالغ�ة 50% من 
القيم�ة املق�درة وبصك مصدق معنون اىل رئاس�ة جامعة الكوف�ة / صندوق التعليم 
الع�ايل وكتاب براءة ذمة  من دوائر الرضيبة يتضم�ن الرقم الرضيبي للمزايد اضافة 
اىل بطاقة السكن وهوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة  عىل ان يتم جلب 
كتاب عدم املحكومية  للمتقدم للمزايدة وبحس�ب محافظته عىل ان يقوم املس�تاجر 
بأيداع تأمينات مقدارها 10% من قيمة عقد االيجار السنوي يتم ارجاعها بعد انتهاء 
م�دة العقد  يف حالة عدم ترت�ب مبالغ بذمته نتيجة مخالفة رشوط العقد او ارضاره 
باملأجور وال يجوز اش�رتاك املوظفن الذين ذكرتهم اح�كام املادة )4( من قانون بيع 
وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 

الخدمة وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله
اوال / كافرتيا

1 � موقع العقار /كلية اللغات
2 � ب�دل القيم�ة التقديرية الس�نوية ) 7500000( س�بعة مالين وخمس�مائة الف 

دينار
ثانيا / مكتب االستنساخ  

1 �  موقع العقار / كلية اللغات
2 � القيمة التقديرية السنوية )2500000( مليونان وخمسمائة الف دينار

ثالثا / مكتب استنساخ 
1 � موقع العقار / كلية الطب

2 � القيمة التقديرية السنوية )1500000( مليون وخمسمائة الف دينار

اعالن مزايدة  علنية 
تعلن رئاسة جامعة الكوفة / قسم القانونية عن اجراء املزايدة العلنية 
لتأجري س�احة وقوف الس�يارات يف املدينة الجامعي�ة  العائد لجامعتنا  
ببدل ايجار س�نوي قدره )20,000,000( عرشون مليون دينار عىل ان 
يتحمل املس�تاجر كلفة تهيئة الس�احة وتنظيمها عىل وفق كشف فني 
تع�ده الجامعة  فعىل الراغبن يف االش�رتاك باملزاي�دة املذكورة مراجعة 
ديوان الجامعة / الش�ؤون القانوني�ة الواقع يف املدينة الجامعية طريق 
كوف�ة / نج�ف لالطالع ع�ىل التفاصي�ل والعق�ار املعلن عن�ه موقعيا 
وخالل مدة خمس�ة عرش يوما ابت�داء من اليوم الت�ايل لنرش االعالن اذ 
ستجري املزايدة يف الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل للمدة اعاله 
بديوان الجامعة مس�تصحبن معهم التامين�ات القانونية البالغة %50 
م�ن القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاس�ة جامعة الكوفة / 
صن�دوق التعليم الع�ايل وكتاب براءة ذمة  م�ن دوائر الرضيبة يتضمن 
الرقم الرضيبي للمزايد اضافة اىل بطاقة الس�كن وهوية االحوال املدنية 
او البطاق�ة الوطنية املوح�دة  عىل ان يتم جلب كت�اب عدم املحكومية  
للمتق�دم للمزاي�دة وبحس�ب محافظته عىل ان يقوم املس�تاجر بأيداع 
تأمينات مقدارها 10% من قيمة عقد االيجار السنوي يتم ارجاعها بعد 
انتهاء مدة العقد او ارضاره باملأجور وال يجوز اشرتاك املوظفن الذين 
ذكرتهم احكام امل�ادة )4( من قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف 
هذه املزايدات وسيتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور الخدمة وكافة 

املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله

اعالن 
اىل املدع�و / حيدر قي�س يحيى جوده / املادة 
34 من قانون العقوبات قوى االمن الداخيل لعد 
تس�ليم مابذمته الب�اج + بطاقة الناخب وذلك 
اقت�ى تبليغه يف الجريدة الرس�مية ملجهولية 

سكناه خالل 10 أيام من تاريخ النرش .
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 794 / ب3 / 2019 

التاريخ : 2 / 6 / 2019 
اعالن تبليغ غيابي 

اىل املدعى عليه / رسل يوسف مزبان 
اقام عليك املدعي : مرتى احمد جواد الدعوى البدائية 
املرقمة اعاله يطلب فيها الحكم بالزامك بتسديد املبلغ 
املرتت�ب بذمت�ك البال�غ اثنان وع�رشون ملي�ون دينار 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح مركز رشطة 
التحرير املرق�م 7289 يف 28 / 4 / 2019 واملصدق من 
املجلس املحيل بعقوبة واشعار املختار وليد حميد جواد 
مخت�ار قرية ش�فته الجدي�دة تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفتن محليتن يوميتن عىل موعد املرافعة املوافق 
19 / 6 / 2019 الساعة التاسعة صباحا ويف حال عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

شيماء عباس عيل 
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف بلدروز 
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 

العدد : 339 / ش / 2019 
التاريخ : 28 / 5 / 2019 

اعالن 
اىل / املدعى عليها / حنن س�عد فزاع – مجهول محل 

االقامة .
بن�اء عىل الدعوى الرشعية املرقمة 339 / ش / 2019 
والت�ي اقامه�ا املدعي ) مقداد جمهور س�عود ( والتي 
يطل�ب فيه�ا ايق�اع الط�الق بين�ه وبينك وق�د حددت 
املحكمة يوم 17 / 6 / 2019 الساعة التاسعة صباحا 
موع�دا للمرافعة ونظرا ملجهولية محل اقامتك حس�ب 
اش�عار مخت�اري حدود قض�اء بل�دروز واملصدقة من 
املجل�س املحيل يف قض�اء بلدروز تق�رر تبليغك باملوعد 
اعاله بواسطة صحيفتن محليتن وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تستكمل املحكمة 

اجراءاتها القانونية بحقك وفقا للقانون .
القايض 

عيل طالب خسباك

فقدان 
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن نقابة 
املهندس�ن العراقي�ة بأس�م / احمد س�الم 
حميد – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

اعالن 
اىل / الرشيك ) س�ليمة عيل ( ش�ذى ورجاء 

وسكنة واالء وفاطمة ابناء جواد عباس . 
االس�كان  صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ى 
العراق�ي – مكت�ب بل�د والدجي�ل الكائن يف 
مجم�ع دوائر بل�د / قائممقامية قضاء بلد 
وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة ع�ىل قيام 
رشيكك السيد ) مهند جواد عباس ( بالبناء 
ع�ىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة ) 
144 / 36 ( مقاطعة ) 48 شطيطة وعبارة 
( لغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوم داخل العراق 
وشهر خارج العراق من تاريخ نرش االعالن 
وبعكس�ه سوف يس�قط حقك يف االعرتاض 

مستقبال .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد  : 901/ب2019/4

التاريخ : 2019/6/3
اعالن

اىل / املدعى عليه ) امجد حميد جميل( 
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 901/ب2019/4 
يف 2019/5/23 واملتضم�ن الحك�م ب�� )اوال : الزام 
املدع�ى عليه امج�د حميد جمي�ل بتأديت�ه للمدعي 
محم�د محس�ن نارص مبلغ�ا قدره س�تة وعرشون 
ملي�ون دينار والثاب�ت يف ورقة االس�تالم املؤرخة يف 
2016/12/6 ثاني�ا : تصدي�ق الحج�ز االحتياط�ي 
املوضوع من قب�ل هذه املحكمة عىل س�هام املدعى 
علي�ه اع�اله يف العق�ار املرق�م 4560/1 م3 جزيرة 
النج�ف حي قادس�ية ص�دام وتحميل املدع�ى عليه 
كافة الرسوم واملصاريف القضائية وبضمنها اتعاب 
محاماة وكيل املدعي املحامي محمد رياض الجنابي 
مبلغا قدره خمسمائة الف دينار( ولثبوت مجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يارس 
جبار محمد واش�عار مختار حي الحس�ن/2 حسام 
س�لطان امليايل لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور 
بصحيفت�ن محليتن يوميتن ولك ح�ق الطعن عىل 
القرار املذكور خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 603/ 2019

التاريخ : 2019/6/3 
اىل  /املنفذ عليه ) فاضل محسن عبد الحسن( كوفة 

/ حي ميسان  
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن خ�الل رشح املبلغ 
القضائي  واش�عار مختار حي ميسان عباس علوان 
انك مجه�ول محل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 م�ن قانون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة التنفيذ الكوفة خالل خمس�ة 
عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش 

هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

محمد عبد الحسن عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر:

ق�رار محكمة بداءة الكوفة بالعدد 535/ب2019/1 
الزام�ك بتأدي�ة مبل�غ  يف 2019/4/17 واملتضم�ن 
مقداره 4000000 اربعة مالين دينار عراقي للدائن 
حسن محسن جاس�م عن وصل امانة املربز واملؤرخ 
يف 2019/1/7 وتحميل�ه كافة الرس�وم واملصاريف 

حكما غيابيا

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )66( الصادر/ 2019/5/26 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه  والعائدة 
ملكيته�ا اىل مديرية بلدي�ة  القيارة وفقا الحكام القانون )21( لس�نة 
)2013( وبطريقة املزايدة العلنية  فعلى الراغبني باالجيار مراجعة مديرية 
بلدية القيارة وخالل مدة )30(  يوم تبدأ من اليوم التايل لنش�ر االعالن  
بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة 
املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية  
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نشر االعالن و املصاريف اخرى  
على ان يقوم بتسديد باقي بدل االجيار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل 
مدة )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وخبالفه يعترب املس�تاجر 
ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعلى حس�اب الناكل وحتمله فرق 
البدل�ني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة عل�ى ذلك اضافة اىل مصادرة 
اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر 

مديرية بلدية القيارة
مالحظة  / مدة االجيار سنة واحدة فقط

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

رقم القطعة واملقاطعة 52 رمانة  ت نوع امللك
549/52 مبساحة 308/70م2 1 ساحة وقوف السيارات

2 ساحة وقوف السيارات 179/5 مبساحة 1145م2
166/763 مبساحة 1800م2 3 علوة خمضرات

دكان 39 166/763 4
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اخللط بني الترشيعي والتنفيذي لعضو جملس النواب

اليمني العاملي.. قوة مستمرة

          زهير كاظم عبود 

العراق�ي  الدس�تور  ألح�كام  وفق�ا 
ف�أن امله�ام الكب�رة الت�ي يضطلع 
به�ا مجلس النواب تتلخص يف رس�م 
السياس�ة العام�ة للب�اد، وانتخاب 
رئي�س للجمهورية  ال�ذي يمثل رمزا 
لوح�دة الع�راق وس�يادته، والرقابة 
عىل أداء الس�لطة التنفيذية، والعمل 
الترشيع�ي يف إصدار القوانني واملهام 
التي حددها الدس�تور يف املادة )61( 

وهي: 
1 - ترشيع القوانني االتحادية  

الس�لطة  أداء  ع�ىل  الرقاب�ة   -  2
التنفيذية 

3 - انتخاب رئيس الجمهورية 
4 - تنظي�م عملي�ة املصادق�ة ع�ىل 
الدولي�ة  واالتفاقي�ات  املعاه�دات 
بقانون يس�ن بأغلبي�ة ثلثي أعضاء 

مجلس النواب 
رئي�س  تعي�ني  ع�ىل  املوافق�ة   -  5

وأعض�اء محكمة التميي�ز االتحادية 
ورئي�س االدعاء الع�ام ورئيس هيئة 
اإلرشاف القضائ�ي باألغلبية املطلقة 
بناء عىل اق�راح من مجلس القضاء 
األعىل، واملوافقة عىل تعيني الس�فراء 
وأصح�اب الدرجات الخاصة باقراح 
من مجل�س ال�وزراء، وتعيني رئيس 
أركان الجي�ش ومعاوني�ه وم�ن هم 
بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس 
جه�از املخابرات بناء عىل اقراح من 

مجلس الوزراء. 
6-  أ- مساءلة رئيس الجمهورية بناًء 
عىل طلٍب مس�بب، باألغلبية املطلقة 

لعدد أعضاء مجلس النواب.
الجمهوري�ة،  رئي�س  إعف�اء   ب- 
باألغلبية املطلقة لعدد أعضاء مجلس 
الن�واب، بع�د إدانت�ه م�ن املحكم�ة 
االتحادي�ة العلي�ا، يف إح�دى الحاالت 

اآلتية:
1 � الحنث يف اليمني الدس�تورية.

2 � انتهاك الدستور.

3 � الخيانة العظمى.
ونظ�م الدس�تور يف الفق�رات 7 و8 
عملي�ة توجي�ه األس�ئلة اىل رئي�س 
أي  يف  وال�وزراء  ال�وزراء  مجل�س 
موضوع يدخل يف اختصاصهم، ونظم 
أيض�ا عملية س�حب الثق�ة من احد 
الوزراء، كما من�ح املجلس يف الفقرة 
9 عملي�ة إعان الحرب وانعقاد حالة 

الطوارئ. 
املجل�س  عم�ل  تنظي�م  س�بيل  ويف 
الداخيل فق�د أصدر املجل�س نظامه 
الداخ�يل حي�ث نصت امل�ادة 32 منه 

عىل ماييل: 
يت�وىل مجلس النواب أعم�ال الرقابة 
ع�ىل الس�لطة التنفيذي�ة، وتتضمن 

الرقابة الصاحيات اآلتية:
أوالً:  مساءلة أعضاء مجلس الرئاسة 
ومساءلة واستجواب أعضاء مجلس 
الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء وأي 

مسؤول آخر يف السلطة التنفيذية.
ثاني�اً:  إج�راء التحقيق م�ع أي من 

املس�ؤولني املش�ار إليه�م يف أع�اه 
بش�أن أي واقعة يرى املجلس إن لها 
عاق�ة باملصلح�ة العام�ة أو حقوق 

املواطنني.
ثالثاً:  طلب املعلوم�ات والوثائق من 
أية جهة رس�مية، بشأن أي موضوع 
يتعل�ق باملصلحة العام�ة  أو حقوق 
او  القوان�ني  تنفي�ذ  او  املواطن�ني 
تطبيقها من قبل هيئات ومؤسسات 

السلطة التنفيذية.
رابعاً: طلب حضور أي شخص أمامه 
لإلدالء بش�هادة أو توضيح موقف أو 
بيان معلوم�ات بش�أن أي موضوع 
كان معروض�اً أم�ام مجل�س النواب 

ومدار بحث من قبله.
خامس�اً: ألعض�اء مجل�س الن�واب 
القيام بزي�ارات تفقدية إىل الوزارات 
ودوائ�ر الدول�ة  لإلطاع عىل حس�ن 

س�ر وتطبيق أحكام  القانون.
أن جمي�ع ه�ذه امله�ام محص�ورة 
باملجلس ككيان عام وليست مناطة 

بعض�و املجل�س منف�ردا، إذ اليمكن 
يق�وم  أن  الن�واب  مجل�س  لعض�و 
بالتحقيق مع املس�ؤول التنفيذي أو 
اس�تجوابه او طلب احد للش�هادة أو 
طل�ب وثائق معين�ة أو معلومات إال 
عن طريق املجلس، واستثناء من كل 
ذلك فقد من�ح النظام الداخيل لعضو 
املجل�س القيام بزي�ارات تفقدية اىل 
الوزارات ودوائ�ر الدولة لإلطاع عىل 

حسن سر وتطبيق القوانني. 
وهذه الزيارات توجب أن يقدم العضو 
تقري�ره اىل مجل�س الن�واب يف حال 
وجود خلل او خطأ أو سوء يف تطبيق 
القوانني يف الدائرة او الوزارة املعنية، 
باعتبار أن املهمة التي كلف بها عضو 
املجلس هي مهم�ة رقابية ال تتعدى 
اىل التدخل املبارش، وال يمكن للعضو 
أن يقوم بمعالجة الخطأ بنفس�ه أو 
أن يجتهد بلزوم تصحيح سر العمل 
يف الدائرة املعنية، كما اليمكن لعضو 
مجل�س الن�واب مخاطبة أي�ة وزارة 

أو دائ�رة معنية بش�كل منفرد دون 
موافقة وعلم رئاسة مجلس النواب، 
فرئي�س مجل�س الن�واب ه�و الذي 
يمث�ل املجلس ويتيح ل�ه القانون أن 
يتحدث بأس�مه، وجميع املخاطبات 
الت�ي يجريه�ا عضو مجل�س النواب 
منف�ردا ودون علم وموافقة رئاس�ة 
املجل�س ال قيم�ة قانوني�ة له�ا مع 
األس�ف.   كم�ا نص النظ�ام الداخيل  
اللج�ان  يف امل�ادة 83 ع�ىل تش�كيل 
املؤقت�ة ولج�ان التحقي�ق بموافقة 
أغلبي�ة ع�دد الحارضي�ن يف املجلس 
بن�اًء عىل اق�راح من هيأة الرئاس�ة 
أو من خمس�ني عضواً من األعضاء، 
التحقي�ق بصاحية  وتتمت�ع لجن�ة 
تق�ي الحقائق فيما ه�و معروض 
عليه�ا من قضايا ويحق للجنة دعوة 
أي ش�خص لس�ماع أقواله عىل وفق 
الط�رق األصولي�ة ولها ح�ق اإلطاع 
بالقضي�ة  ع�ىل كل م�ا ل�ه عاق�ة 
املعروض�ة عليه�ا من دون املس�اس 

بالقضاي�ا املعروض�ة ع�ىل القض�اء 
ولها االستعانة بالخرباء ويتم تحديد 
أجورهم باالتفاق مع هيأة الرئاسة.  
وترف�ع اللجنة بع�د إنه�اء التحقيق 
تقريرها وتوصيانها إىل هيأة الرئاسة 
لعرضه�ا ع�ىل املجل�س التخ�اذ م�ا 
يراه مناس�باً، وللجنة الحق يف إقالة 
رئيس اللجن�ة أو نائبه أو املقرر عند 
ثب�وت ع�دم كفائته أو عج�زه. كما 
نصت امل�ادة 151 من النظام الداخيل 
ع�ىل فتح مكات�ب ملجل�س النواب يف 
التواص�ل ب�ني  لتأم�ني  املحافظ�ات 
أعض�اء مجلس الن�واب والجماهر، 
وال يعق�ل أن يتم تفس�ر هذا النص 
بإمكاني�ة فتح مكتب مس�تقل لكل 
عض�و من أعض�اء مجل�س النواب ، 
إذ تنتفي القيم�ة القانونية والعملية 
ملكات�ب املجل�س أوال كم�ا يتعارض 
مع املهم�ة الترشيعية املناطة بعضو 
املجلس ثانيا، باإلضافة إىل التعارض 

مع الصيغة الجمعية للمجلس.

          إيشان ثارور

األوروبي�ة  الربملاني�ة  االنتخاب�ات  قدم�ت 
لبعض الليربالي�ني املتفائلني فرصة للزهو. 
فق�د أعل�ن مارتن س�يلماير األم�ني العام 
للمفوضي�ة األوروبي�ة أن »م�ا يطلق عليه 
فيم�ا  احتواؤه�ا  ت�م  الش�عبوية  املوج�ة 
اعتقد«. وكان س�يلماير يتحدث يف جلس�ة 
لرشك�ة »بوليتك�و« األمركي�ة للصحاف�ة 
السياس�ية ي�وم االثن�ني امل�ايض تعليق�اً 
ع�ىل طائفة م�ن النتائج، عرب الق�ارة التي 
شهدت طغيان اليمني املتطرف عىل أحزاب 
الوس�ط التقليدي�ة، لكنه�ا ش�هدت أيضاً 
ارتفاع�اً يف األصوات املؤي�دة لوحدة أوروبا 
والدفاع عن البيئة. وخلص »س�يلماير« إىل 
أن »الفائز الحقيق�ي لهذه االنتخابات هو 

الديمقراطية«.
»س�يلماير«  يش�اركون  ال  آخري�ن  لك�ن 
حماس�ه. فاألح�زاب التي كان�ت ذات يوم 
جزءاً م�ن الهامش املتط�رف أصبحت اآلن 
مس�تقرة بحك�م واقع الح�ال. ويف إيطاليا 
وفرنس�ا، التهم�ت أح�زاب أق�ى اليمني 
الدع�م ال�ذي كان يحظ�ى ب�ه اليم�ني يف 

التيار الع�ام لتخرج منترصة يف االنتخابات 
القومية. واملعلق البلغاري إيفان كراستيف 
يرى أن الش�عب صوت مرة »ضد الحكومة 
يف االنتخاب�ات األوروبي�ة لنقل رس�الة ما، 
لك�ن ال أح�د يري�د فع�ًا أن يج�رب هؤالء 
ه�ذه  الحك�م.  يف  أنفس�هم  السياس�يون 
األحزاب ال ُينظر إليها باعتبارها جادة فيما 
يتعل�ق بالسياس�ة. إنهم يلعبون سياس�ة 
فحس�ب. لكن ال مفر اآلن من االعراف بأن 
اليم�ني الش�عبوي املتطرف أصب�ح ملمحاً 

دائماً يف السياسة األوروبية«.
يف  صع�وداً  أيض�اً  االنتخاب�ات  وش�هدت 
الدع�م للخ�ر وع�ودة إىل »الديمقراطيني 
االش�راكيني« يف إس�بانيا وهولن�دا. لك�ن 
ع�ىل خاف اإلع�ان بأن »الوس�ط يحتفظ 
بمركزه«، أش�ار بعض املحللني إىل الكيفية 
التي تتغر بها األرضية السياسية من تحت 
أقدامه�م. وكتب عالم السياس�ة الهولندي 
كاس م�وده: »ب�دالً م�ن كون�ه انتص�اراً 
للديمقراطية، ُتظه�ر االنتخابات األوروبية 
أصبح�ت  كي�ف  النتائ�ج  ع�ىل  وال�ردود 
الش�عبوية بصفة عامة، واليمني الشعبوي 
املتش�دد بش�كل خاص، ج�زءاً طبيعياً من 

التيار الع�ام. ونجد أنه من العادي أن حزباً 
للنازي�ني الج�دد ه�و ثال�ث أك�رب حزب يف 
دولة عضو وأن اليمني الش�عبوي املتش�دد 
هو أكرب ح�زب يف عدد من ال�دول األعضاء 
أوروب�ا  وخ�ارج  األوروب�ي«.  االتح�اد  يف 
يواصل القوميون غ�ر الليرباليني والجناح 
اليميني املتش�دد الصعود. ففي الهند، أكرب 
ديمقراطية يف العالم، اكتسح رئيس الوزراء 
»ناريندرا مودي« وحزبه اليميني »بهاراتيا 
جاناتا« طريق العودة إىل الس�لطة يف األيام 
القليل�ة املاضي�ة يف ف�وز س�احق عص�ف 
بالتوقعات الس�ابقة. ويف أس�راليا احتفظ 
ح�زب »املحافظ�ني« الحاكم بالس�لطة يف 
انتخاب�ات لم يكن من املتوقع أن يفوز بها. 
ويف الوالي�ات املتح�دة، ال ُيس�تبعد أن يعاد 
انتخاب الرئيس دونالد ترامب وهو ما كان 

غر محتمل من قبل.
وأش�ار الكات�ب األمرك�ي »روث دوث�ات« 
العامل�ي  »الذب�ول  إىل  تايم�ز  نيوي�ورك  يف 
لليربالية«. ويرى جان-ويرنر مولر أس�تاذ 
العلوم السياس�ة يف جامعة برينستون، أنه 
من املؤكد أن هناك أموراً كثرة متباينة بني 
حكام قوميني مثل ترامب وفيكتور أوربان 

رئي�س وزراء املج�ر وخاي�ر بولس�ونارو 
رئيس الربازيل ورجب طيب أردوغان رئيس 
ال�وزراء الرك�ي وبنيام�ني نتنياهو رئيس 
الوزراء اإلرسائييل، لكن من املمكن ماحظة 
ميول مشركة تش�كل سياساتهم جميعاً. 
وكتب »مولر« يف دوري�ة »لندن ريفيو أوف 
بوك�س« يق�ول: »ف�ن الحك�م الش�عبوي 
يس�تند إىل القومية )غالباً بنربة عنرصية( 
وعىل تسخر الدولة لخدمة أغراض املوالني 
الحزبيني وعىل أساس اس�تخدام االقتصاد 
كساح لكس�ب القوة السياسية، وإن يكن 
ذل�ك بدرج�ة أقل وضوح�اً. إن�ه مزيج من 
الحرب الثقافية وشمول الجماهر بالرعاية 
واملحاباة«. وهذه الظواهر تتجىل بدرجات 
مختلفة يف كل مكان يتمتع فيه قوميون أو 
من يطلقون عىل أنفس�هم شعبويني بنفوذ 
بعد إجراء انتخابات. فاملهاجرون واألقليات 
يجري انتقادهم وشيطنتهم ويجري إعام 
مؤيدي الزعماء الشعبويني مراراً بأنهم هم 
املمثل�ون األصليون لألم�ة. »مولر« يجادل 
بأن�ه م�ن الخط�أ مل�ن يعارض�ون اليمني 
املتط�رف الش�عبوي أن ينتهي به�م الحال 
إىل االقتصار عىل الجدل بش�أن التحذير من 

العودة إىل فاش�ية الثاثينيات أو السلطوية 
العس�كرية. وي�رى مول�ر أن�ه يتع�ني عىل 
الليرباليني واليس�ار أن يح�ددوا ما يمثلونه 
هم بالفعل أكثر من كونهم مجرد مناهضني 
للش�عبوية. وهن�اك طائف�ة واس�عة م�ن 
السياس�يني واألحزاب يحاولون تفصيل ما 
قد يمثلونه تحديداً، من الدفاع عن التعددية 

يف مجتمعاتهم إىل الدفاع عن البيئة ورفض 
عدم املس�اواة االقتصادي�ة يف الداخل. لكن 
ع�ىل املس�توى االنتخاب�ي، ال يناف�س مثل 
ه�ذا الن�وع م�ن قائم�ة األولوي�ات إغواء 
القوميني من الجناح اليميني. وربما يكون 
هذا ببس�اطة بس�بب الفاعلي�ة الحارضة 

للسياسة باعتبارها حرباً ثقافيًة.

موقف شجاع ومسؤول
          محمد شريف أبو ميسم

اع�راض الع�راق عىل البي�ان الختام�ي للقم�ة العربية 
الطارئ�ة الت�ي انعق�دت الخميس يف مك�ة املكرمة، بعث 
بأكث�ر م�ن رس�الة سياس�ية ع�ىل املس�تويني “ال�دويل 

واالقليمي”.
اذ ان ش�جاعة االع�راض املبنية عىل مس�ؤولية املوقف 
ازاء ح�رب محتملة قد تلحق املزيد من الرر عىل الواقع 
العراق�ي، لم تقف حياله�ا املجاملة الدبلوماس�ية عائقا 
بع�د ان انس�حب الش�يخ الصميدع�ي من لجن�ة كتابة 
البيان الختامي حيث وصف البيان بانه، “تحشيد واثارة 
للطائفية ويحث عىل التفرقة والتحشيد..”. فجاء موقف 
الع�راق ممثا بالبي�ان الذي قرأه األمني الع�ام للجامعة 
العربي�ة أحم�د أبو الغي�ط “أن العراق يعي�د التأكيد عىل 
استنكاره ألي عمل من شأنه استهداف أمن اململكة وأمن 
أش�قائنا يف الخليج، ونود التوضيح عىل أننا لم نشارك يف 
صياغة البيان الختامي وأن العراق يس�جل اعراضه عىل 

البيان يف صياغته الحالية”.
وهنا يس�جل العراق موقف�ه الراف�ض للتصعيد باتجاه 
الحرب التي يمكن أن تتحول اىل حرب ش�املة يف املنطقة 
كم�ا أكد ذل�ك رئي�س الحمهورية “بره�م صالح” خال 
كلمته يف املؤتمر، محذرا من تداعيات هذا التحول املتوقع 
اذا لم تحس�ن األطراف ادارة األزم�ة. وهو خطاب مغاير 
تماما لنمط اللهجة التي جاء بها البيان الختامي للمؤتمر 

واالجم�اع التقلي�دي للزعم�اء العرب، األم�ر الذي يؤرش 
ملتغر يف مسارات القرار العراقي يف الساحة العربية التي 
تش�هد تبعية يف املواق�ف لصالح القوى العربي�ة النافذة 
أقليميا.  وهذا املتغر يعلن وبش�كل غر مبارش عن والدة 
عراق جدي�د قادر عىل صنع قراره وف�ق رؤيته الخاصة 
عىل الرغم من انفتاحه عىل اآلخرين حيث تشهد عاقات 
العراق مع اململكة العربية الس�عودية تحديدا، أجواء غر 
مسبوقة من التقارب، وبالتايل فان الرسالة التي بعث بها 
االعراض العراقي، تبرش باستقالية الرؤية العراقية عن 
مس�ارات التبعية، وتنذر لآلخري�ن االقليميني باحتماالت 
فشل سياسات االحتواء السيايس واالقتصادي التي بدأت 
مامحه�ا بالظه�ور عىل الس�احة العراقية بعد س�نوات 
طويلة م�ن االرهاب والتدخل بش�ؤون الع�راق الداخلية 

بهدف جر العراق اىل سياسات املحاور االقليمية.
م�ن جانب آخر ف�ان املوقع الجيوس�يايس للعراق يؤهله 
دوما ليك�ون رقما صعبا يف أطراف املعادالت السياس�ية 
يف املنطق�ة والعالم، وتداعيات وقوع الحرب ستنس�حب 
ع�ىل عموم العالم اقتصاديا وأمنيا، اذ تكفي االش�ارة اىل 
تداعي�ات آث�ار الحرب عىل أس�عار النف�ط العاملية. األمر 
الذي سينس�حب عىل عموم اقتصاديات الدول الصناعية 
املس�تهلكة للنفط وعىل اقتصاديات ال�دول الفقرة التي 
س�تدفع رضيبة ارتفاع أس�عار الس�لع بأنواعه�ا جراء 
ارتفاع أس�عار النفط، وبالتايل ف�ان االعراض مثل دعوة 

بالنيابة عن عموم دول العالم، للسام.

خطة »كوشنر« للسالم.. كارثة
          جيفري كمب

االنتخاب�ات  ُعق�دت  امل�ايض،  أبري�ل  يف 
رئي�س  إرسائي�ل. وحص�ل  يف  الربملاني�ة 
ال�وزراء الحايل بنيامني نتنياهو عىل تأييد 
محتم�ل من األح�زاب اليميني�ة الصغرة 
يكفي لتش�كيل حكومة جديدة. لكن بعد 
أسابيع من املحاوالت، عجز عن فعل ذلك، 
ومن ثم، من املزمع عقد انتخابات جديدة 
يف سبتمرب املقبل، وهو أمر غر مسبوق يف 

تاريخ الربملان اإلرسائييل. 
وهذه األح�داث تجعل من املحتمل أن يتم 
تأجيل إعان إدارة ترامب »خطة السام« 
التي طال الحديث عنها من أجل التوصل إىل 
حّل للقضية الفلسطينية، إىل حني تنصيب 
حكومة جديدة يف إرسائيل، لكن عىل رغم 
من ذلك، قد تجري مناقشات تمهيدية بني 
إرسائيل وبعض الدول العربية يف البحرين 
يف نهاي�ة يوني�و الجاري به�دف النظر يف 
الجوانب االقتصادي�ة للمقرح األمركي. 
ودعت الواليات املتحدة إىل عقد االجتماع، 
لك�ن حت�ى اآلن لم يوافق الفلس�طينيون 
ع�ىل املش�اركة ألن االجتم�اع ل�ن يتناول 
العنارص السياسية املحورية يف أي اتفاق 

نهائي يمكن أن يفيض إىل تسوية. 
وحت�ى اآلن، لم يتم اإلفصاح عن تفاصيل 
خطة الس�ام الحقيقية بقي�ادة »جاريد 
كوش�نر« صه�ر الرئي�س ترام�ب، لك�ن 
تمت مناقش�ة بعض العنارص. ويف حوار 
م�ع »روب�رت س�اتلوف« رئي�س معه�د 
واشنطن لسياس�ات الرشق األدنى، وهي 
مؤسس�ة بحثية مؤيدة إلرسائيل، أش�ار 
كوشنر إىل أن الخطة ستقدم حلوالً فعلية 
للقضايا املحورية الخاصة بعملية السام 
اإلرسائييل الفلسطيني، بما يف ذلك الوضع 
النهائي للحدود ووضع القدس والاجئني 
الفلس�طينيني والرتيب�ات األمنية طويلة 
األم�د. وس�ينصب الركيز ع�ىل املخاوف 
التنمي�ة  وخط�ط  اإلرسائيلي�ة  األمني�ة 
االقتصادية للفلس�طينيني. وتلك الخطط 
دول  مس�اهمات  ع�ىل  بق�وة  س�تعتمد 
الخليج العرب�ي بدالً من الواليات املتحدة. 
لك�ن ال يمكن توقع ض�خ األموال من دن 
إج�راء إصاح�ات ك�ربى داخ�ل منظمة 
التحرير الفلس�طينية لتش�مل مزيداً من 
القواعد امللزمة قانوناً فيما يتعلق بحقوق 
امللكية. وعىل الرغ�م من ذلك، يعتقد كثر 
م�ن املتخصصني والخ�رباء األمركيني أن 

الخطة ال يمكن أن تجدي ما لم وحتى يتم 
التوصل إىل حل بش�أن األبعاد السياس�ية 
الجوهري�ة، بم�ا يف ذل�ك قضي�ة الحدود 
النهائية. وعاوة عىل ذلك، هناك قدر كبر 
من القلق من أنه بتقديم خطة من املرجح 
أن يرفضها الفلسطينيون رصاحة سيتم 
تقويض عنرصين أساس�يني من عنارص 
السياس�ة األمركي�ة يف الرشق األوس�ط 

حققا نجاحاً جيداً حتى اآلن. 
خط�ة  س�اتلوف«  »روب�رت  ووص�ف 
»كوش�نر« للس�ام بأنها س�تكون كارثة 
وأن�ه الب�د م�ن وأده�ا قب�ل اإلع�ان عن 
وزي�ر  ق�ال  جانب�ه،  وم�ن  تفاصيله�ا. 
الخارجي�ة األمرك�ي »ماي�ك بومبيو« يف 
اجتم�اع مغل�ق يف الثام�ن والعرشين من 
مايو امل�ايض مع قادة املجتم�ع اليهودي 
يف الواليات املتح�دة، »برصاحة إن الخطة 
قد تك�ون غر قابلة للتطبي�ق، خصوصاً 
إذا م�ا توج�ب تأجيله�ا إىل م�ا بع�د عقد 
انتخاب�ات إرسائيلي�ة جدي�دة«. وبحلول 
الوق�ت الذي تصبح فيه إلرسائيل حكومة 
جديدة سيكون متبقي أقل من عام واحد 
عىل عقد االنتخابات الرئاسية يف الواليات 
املتحدة، وطرح مقرح مثر للجدل بشكل 

كبر مثل خطة الس�ام ب�ني اإلرسائيليني 
والفلس�طينيني لتحظى بتغطية واس�عة 
النط�اق يف ذل�ك التوقيت قد يك�ون فكرة 
س�يئة بالنس�بة لحمل�ة إع�ادة انتخ�اب 
الرئيس دونالد ترامب.  وبغض النظر عن 
توقيت االنتخابات، فإن االنتقاد األسايس 
لخطة »كوش�نر« ه�و تردده�ا يف إظهار 
تعاطف مع مطالب الفلس�طينيني بشأن 
ترس�يم واض�ح للح�دود الت�ي يمكن أن 
تصب�ح يف نهاية املطاف ج�زءاً من الدولة 
الفلس�طينية. كما أن اإلخفاق يف األخذ يف 
الحس�بان التاري�خ الحافل له�ذه األزمة 
املس�تفحلة والرف�ض الق�وي م�ن قب�ل 
كثر من ال�دول العربية للجه�ود الرامية 
إىل »رشاء ذم�م« الفلس�طينيني باألم�وال 
س�يكون كافياً للقضاء عىل ذلك املقرح. 
وبناء عىل ذلك، قد يكون األصوب ما ذهب 
إليه »س�اتلوف« وآخ�رون أن عدم خروج 
خط�ة »كوش�نر« تل�ك إىل الن�ور أفض�ل 
بكثر من أن تسبب رفضاً سياسياً واسع 
النطاق يف أرجاء منطقة الرشق األوس�ط، 
وأن تقدم إليران حججاً سياسية ملجابهة 
م�ا ت�راه تحديات م�ن قب�ل دول الخليج 

العربي.

دائرة صحة واسط 
قسم االمور االدارية واملالية والقانونية 

الشعبة القانونية 
اعالن

تعل�ن دائرة صحة واس�ط عن اج�راء مزايدة علنية اليجار الكافريا والكش�ك الواقع داخل مستش�فى 
الكرامة التعليمي يقع عند الباب الرئييس الداخيل للمستشفى والذي تبلغ ابعاده )2×3م( 2 والكافريا 
بجواره وان املأجور خايل من املوارد الغذائية لبيع املواد الغذائية املسلفنه واملجازه صحيا وفقا الحكام 
قانون  بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل بقانون 21 لس�نة 2016 س�تجري املزايدة 
داخل املستش�فى املذكور الس�اعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة االعان   والبالغة )30( 
يوما تبدا من اليوم التايل للنرش يف الجريدة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يعد اول يوم ييل العطلة 

موعدا للمزايدة 
فعىل من يرغب االش�راك يف املزايدة وفق الرشوط ادناه مراجعة الوحدة القانونية ويتحمل من ترس�و 

عليه املزايدة اجور نرش االعان واملصاريف االخرى 
رشوط االشراك يف املزايدة :

1 �  ابداء رغبة باالش�راك باملزايدة من خال مراجعة مستش�فى الكرامة التعليمي / الوحدة القانونية 
لتسجيل اسمه يف قائمة املزايدة خال مدة االعان 

2 � ال يج�وز ملن لم يبدي رغبته ويس�جل اس�مه يف قائم�ة املزايدة ويودع التأمين�ات خال مدة االعان 
االشراك يف املزايدة 

3 � تقديم املستمس�كات الرس�مية )هوية االحوال املدنية � بطاقة الس�كن � او البطاقة الوطنية ( مع 
جلب مضبطة تأييد سكن مصادقة من املجلس البلدي او القائممقامية 

4 � تقديم تأمينات بنسبة 30% )ثاثون باملائة( من القيمة املقدرة لبدل االيجار لدى حسابات مستشفى 
الكرامة التعليمي 

5 � يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور الخدمة البالغة )2% اثنان باملائة( من مبلغ االحالة القطعية 
6 �  ال يحق لطالب كرس القرار االنسحاب من املزايدة او املطالبة بسحب تأميناته

اىل الرشيك حميدة عيل هاشم 
اقتىض حضوركم اىل صندوق االس�كان العراقي 
يف محافظة النج�ف لتثبت اقرارك باملوافقة عىل 
قيام الرشيك الثاني رحيمة حسن محمد بالبناء 
عىل حصتها املش�اعة بالعقار املرقم 3/50243 
حي النداء لغرض تسليفها قرض االسكان خال 
مدة اقصاها 15 يوم داخل العراق وش�هر خارج 
العراق من تاريخ نرش االعان وبخافه يس�قط 

حق االعراض
�����������������������������������������������

 اىل الرشيك انتصارحسن حسون محمد 
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي يف 
محافظة النجف خلف مدين�ة ماء النجف وذلك  
لتثبت اقرارك باملوافقة عىل بناء  رشيكك الس�يد 
حس�ن هادي عبد الجلي�ل  بالبن�اء عىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة 3/84369 حي النداء 
لغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان وخ�ال مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوما داخل العراق وشهر 
خ�ارج العراق من تاريخ ن�رش االعان وبخافه 

يسقط حقك يف االعراض مستقبا

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرس�ية الص�ادرة من تربية النجف 
متوسطة بلقيس معنونة اىل االمانة العامة للعتبة العلوية 
املقدس�ة العدد 2 بأس�م الطالب�ة ) منى عب�اس حميدي 

العنزي( من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
�����������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الزبر
الرقم 2694 

التاريخ 2019/6/10
اعان

طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اءا عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة بتاري�خ 2018/12/2 
لتسجيل تمام العقار تسلسل 2008 محلة الكوت بأسم مديرية 
بلدية الزبر مجددا باعتبار حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية  
ولغ�رض تثبيت امللكية املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام 
قانون التس�جيل العقاري رقم )43( لس�نة 1971 املعدل قررنا 
اع�ان هذا الطل�ب فعىل  كل من يدعي بوج�ود عاقة او حقوق 
معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة 
خ�ال مدة ثاثني يوما من اليوم الت�ايل لنرش هذا االعان وكذلك 
الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من اليوم 
الت�ايل النتهاء مدة هذا االع�ان وذلك الثبات حقوق�ه موقعيا يف 

الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
نجم عبد الله حسني

دائرة التسجيل العقاري يف الزبر

فقدان هوية
فق�دت الهوية الص�ادرة من نقاب�ة املهندس�ني العراقية 
ف�رع النج�ف  رقم االنتس�اب 103946 تاريخ االنتس�اب 
2003/3/9 س�نة التخ�رج 2002 بأس�م / مفي�د محمد 
حس�ني محم�د رض�ا  من يعث�ر عليه�ا تس�ليمها لجهة 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 6/ب/2019
التاريخ 2019/6/9

اعان
املدعي / نعيم مهجر خلف 

املدع�ى عليهم / 1 � جبار مهج�ر خلف   2 � جنان مهجر خلف   
3 � دالل مهجر خلف

تبي�ع محكمة ب�داءة البرصة باملزاي�دة العلنية العقار تسلس�ل 
2178/137 الرب�اط الكب�ر مس�احته 1 اول�ك يق�ع يف منطقة 
العالي�ة يف منطقة س�كنية  ومج�اور لدور س�كنية وهو عبارة 
عن دار س�كن مهج�ورة وخرب�ة ومهدمة وبناء قدي�م ومؤلف 
م�ن غرفتني نوم وديوانية ومطبخ وحمام ومرافق وان الدار ايل 
للس�قوط واجزاء منه مهدمة وغر مش�غول فم�ن لديه الرغبة 
بال�رشاء مراجعة هذه املحكم�ة مع دفع التامين�ات القانونية 
البالغ�ة  10% من القيمة املقدرة البالغة خمس�ون مليون دينار 
وبص�ك مص�دق المر هذه املحكمة وس�تجري املزايدة الس�اعة 
الثاني�ة ع�رش م�ن ظهر الي�وم الثاثني م�ن اليوم الت�ايل للنرش 

ويتحمل املشري اجور املناداة 
القايض

علوان بربوت البزوني

العدد : 13946 
التاريخ 2019/5/26

الطبيب االختصاص 
جبار جعاز نعمة

المدير العام
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: ترتك أث�راً يف كل ما تفعله، ويكون توقيعك عىل أي 
انجاز مميزاً عاطفياً: كن متس�امحاً مع الرشيك ال ترتدد 
يف تنفي�ذ بع�ض مطالبه، فهو ال يس�ألك م�ن منك الكثري 

صحياً: راهن عىل هذا اليوم

مهني�اً: حيوية كبرية لالقب�ال عىل العم�ل واالنفتاح عىل 
الناس والقيام باملبادرات واملساعي بدون تقاعس أو تردد 
.عاطفي�اً: تك�ون قادراً عىل ف�رض آرائ�ك وقناعاتك عىل 

الرشيك، ويقنعك بدوره بما يدور يف خلده 

مهني�اً: تق�وم بنش�اط كب�ري ه�ذا الي�وم عىل مس�توى 
االتص�االت وتب�ادل املعلوم�ات والخربات، وتق�وم بعمل 
مش�رتك ومثمر مع أحد الزمالء عاطفياً: بانتظارك أجواء 

عاطفية مرضية

مهني�اً: التغي�ري املفاجئ يف عمل�ك قد يؤث�ر يف معنوياتك 
ويش�ري اىل بعض الس�لبية حولك، لكن ثمة ما يشري أيضاً 
اىل جدي�د آت الي�ك . عاطفي�اً: تس�تعيد ذكري�ات املايض 

والقصص القديمة وتصطدم بالرشيك

مهنياً: تمارس سحرًا كبريًا وتتمّتع بكاريزما، فتشع بربيق 
خاص وتستعيد الثقة بالنفس عاطفياً: تبدو أنانياً بعض 

اليشء، وال تريد الخري للرشيك، ال تفكر يف أي مرشوع

مهني�اً: ضغوط العمل محيطة بك اليوم وال تعرف من أين 
تبدأ وتتعثر خطواتك بسبب ضياع تركيزك 

عاطفياً: تناق�ش اليوم الكثري من القضايا املهمة بش�أن 
مستقبل عالقتك بالحبيب وتتوصالن إىل نتائج مرضية 

مهني�اً: قد تزعجك األجواء هذا الي�وم ويخّيب ظّنك وتبدو 
مشاكس�اً بع�ض اليشء وتس�ري عك�س التّي�ار عاطفياً: 
تحت�ار بني عالقتك العاطفي�ة وانتمائك املهني، أو تضطر 

إىل حسم عالقتك بالرشيك 

مهني�اً: تبدأ مرحل�ة جديدة مليئة بالتحدي�ات فحاول ان 
تكون عىل قدر من هذه املسؤولية 

عاطفياً: ال تتهور اليوم يف ترصفاتك مع الرشيك، بل تقرب 
منه واسأله عما يحب أن تقوما به معاً 

مهنياً: ي�وم غني بااليجابيات، تنكب فيه عىل تس�وية ما 
كان يزعج�ك، فتالح�ق الحلول الحكيمة وتجد نفس�ك يف 
امل�كان الصحيح . عاطفياً: مهمة صعبة واختبار جدّي يف 

انتظارك

مهنياً: عليك أن تحسن أداءك يف العمل فكل األنظار موجهة 
عليك، وقد تواجه بعض العراقيل التي تشعرك باالرتباك 

عاطفياً: تنس�جم م�ع الحبيب وتعيش�ان أجواء عاطفية 
رائعة ترتجمانها بتجديد شهر العسل 

مهنياً: كن عىل حذر من بعض أصحاب النيات املبيتة الذين 
يس�عون لإليقاع بينك وبني أرب�اب العمل الراضني عن كل 
ما تقوم به. عاطفياً: تس�تعيد حماس�تك وتتمتع برسعة 

بديهة وقدرة عىل االستيعاب وتحليل األمور بذكاء حاد 

مهني�اً: لن تك�ون وحيًدا ولن تتعرق�ل محاوالتك يف زيادة 
رصيدك الشعبي أو تحسني االنطباع عنك 

عاطفياً: تس�مح لك الظروف بتخطي الكثري من الحواجز 
التي أعاقت مالقاة الحبيب أو املصالحة.

احلوتالعذراء

سوء النوم يسبب ارتفاع ضغط الدم
أظهرت نتائج تج�ارب أجراها علماء جامعة 
أريزون�ا، أن سوء النوم وغ�ري الكايف يؤدي إىل 

ارتفاع مستوى ضغط الدم.
أجرى الباحثون وفقا لدراستهم التي نرشوها 
يف املوق�ع اإللكرتوني الرسم�ي للجامعة، ويف 
مجل�ة Psychosomatic Medicine، تج�ارب 
ش�ارك فيها 300 ش�خص أعمارهم 70-21 
سن�ة، ول�م تكن لديه�م مشك�الت صحية يف 
القل�ب. وحم�ل جميع املشرتك�ني يف التجربة 
ملدة أسبوعني جهازا خاصا لقياس مس�توى 
ضغط ال�دم ك�ل 45 دقيق�ة. ويف الليل خالل 
الن�وم ثبت�وا ع�ىل معصم  ك�ل منه�م جهاًزا 
لتحديد فعالية مراحل النوم وحس�اب مدتها. 

أظهرت نتائج هذه التجربة ارتفاع مس�توى 
ضغ�ط ال�دم االنقب�ايض يف اليوم الت�ايل لدى 

الذين كان نومهم سيئا يف الليل.
ويعتق�د أن الح�دود الطبيعي�ة لضغ�ط الدم 
80/120 مليم�رت عم�ود زئب�ق . وإن م�دة 
النوم املثالية يف الي�وم بني 6-9 ساعات وفقا 

لألطباء.
يش�ري الباحث�ون، إىل أن قل�ة الن�وم املزمن�ة 
ق�د ت�ؤدي إىل ارتفاع ضغ�ط ال�دم، واإلجهاد 
وانخفاض كمي�ة األنس�ولني، ولتجنب هذه 
املشكالت وعواقبها ينصح الباحثون النوم يف 
غرف�ة مظلمة من دون أجهزة إلكرتونية مثل 

الهواتف الذكية وغريها.

كيف سيؤثر االحرتار العاملي يف مناخ سيبرييا؟
كشف فري�ق علمي دويل م�ن روسيا والوالي�ات املتحدة، أن 
الج�زء األكرب من املنطقة اآلسيوية لروسيا، سيصبح بنهاية 
القرن الحايل صالحا لس�كن عدد كب�ري من البرش بمن فيهم 

املهاجرون بسبب املناخ.
ويفيد موق�ع EurekAlert، ب�أن الباحثني درس�وا خيارين 

للتغ�ريات املناخي�ة أحدهما معت�دل RCP 2.6 واآلخر ش�اذ 
 .)Representative Concentration  Pathway( .8.5 RCP
إضافة إىل أنهم قيموا تأث�ري درجات الحرارة يف يناير ويوليو 
وكمية األمطار الس�نوية يف ثالثة مؤرشات- إمكانيات البيئة 
الطبيعية، قساوة الشتاء، والجليد األزيل. واتضح للباحثني أن 

مع�دل درجات الحرارة يف سيبرييا بمنتصف الشتاء سريتفع 
بمق�دار 3.4-9.1 درجة مئوية، ويف منتصف الصيف بمقدار 
1.9-5.7 درج�ة مئوية. وأن كمية األمط�ار ستزداد بمقدار 
60-140 مل�م. وفقا للنم�وذج  RCP 8.5 بحلول عام 2080 

ستتقلص مساحة الجليد األزيل من 65 إىل 40 %.

سودوكو

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن األلوان األساس�ية التي تتش�كل 
منه�ا باقي األل�وان هي)األحم�ر، واألصفر، 

واألخرض(.
هل تعلم أن اللونان الذي ال يستطيع املصاب 
بعم�ى األل�وان تميزه�م هما الل�ون األحمر 

واللون األخرض.
ه�ل تعلم أن اإلغريق كانوا يس�مون املورفني 

إله األحالم.
هل تعلم أن أكرب أعضاء جس�م اإلنس�ان هو 

الكبد.
ه�ل تعل�م أن الهرمونات ما ه�ي إال افرازات 

للغدد الصماء.
ه�ل تعلم أن عظم�ة األذن هي أصغر عضمة 

موجودة يف جسدك.
ه�ل تعلم أن أخف عنرص من حيث الوزن هو 

الهيدروجني.

المتاهات

نادل أمني يعيد نصف مليون دوالر لزبونة
أقدم ن�ادل يعم�ل يف أحد مطاع�م مدينة 
نيوي�ورك ع�ىل إرج�اع ش�يك قيمته نحو 
نصف مليون دوالر أمريكي نس�يته زبونة 
عىل طاولة، رغم عدم تركها بقشيشا بعد 

تناولها الطعام.
وعثر النادل ويدعى أرماندو ماركاج )27 
عام�ا( عىل ظ�رف أثناء قيام�ه بتنظيف 
طاول�ة طعام يف مطعم للبيتزا يف منهاتن، 
فهرع للخارج لكنه لم يتمكن من اللحاق 
بالزبونة. وقال ماركاج لصحيفة نيويورك 
دي�ي ني�وز »أيام الس�بت يك�ون املطعم 
مزدحما وكنت عىل وش�ك رمي كل ما هو 
موجود عىل الطاولة يف سلة القمامة، قبل 

أن أرى ظرفا«.
فت�ح الن�ادل الظ�رف ليجد ش�يكا بمبلغ 
424 أل�ف دوالر، فأعط�اه ملال�ك املطعم 

الذي اتصل بدوره بالصحيفة، لتبدأ رحلة 
البحث عن صاحبة الشيك املجهولة.

يف البداية اعتقد الجميع أن الش�يك، وهو 
من النوع املضمون، يعود لش�خص غني 

ج�دا ألنه ل�م يكرتث لفق�دان ه�ذا املبلغ 
الضخم، لكن تبني فيم�ا بعد أن صاحبته 
ام�رأة متقاعدة تبلغ م�ن العمر 79 عاما 
باع�ت ش�قتها وحصلت عىل ه�ذا املبلغ، 
وكانت تستعد لدفعه كمقدم لرشاء منزل 
جدي�د. فرحت املرأة كث�ريا عندما اتصلت 
به�ا الصحيف�ة ودعتها للقدوم الس�تالم 
الشيك، خاصة بعد أن كان البنك قد أبلغها 
أن حظوظها يف استعادة املبلغ ضئيلة جدا 
وتعتمد عىل عدم رصفه من قبل الشخص 

الذي يعثر عليه.
قدم�ت امل�رأة اعتذاره�ا للن�ادل نتيج�ة 
تعاملها الفظ مع�ه وعرضت عليه مبلغا 
من املال جراء نزاهته، فقبل االعتذار لكنه 
رف�ض امل�ال وقال إنه يش�عر بالس�عادة 

ألجلها.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 2 كوب ماء

x 2 كوب أرز عادى
x 1 معلقة كبرية سمن

x 1 معلقة صغرية ملح )او حسب الرغبة(
x 1 معلق�ة صغ�رية فلف�ل اس�ود مطحون )او حس�ب 

الرغبة(
الخطوات:

هنقدح الس�من و نضي�ف إليه املاء و املل�ح و الفلفل و 
نسيبه يغي

هنّق�ى األرز جّي�داً ثّم يغس�ل حّتى يصبح ماء الغس�ل 
صافياً و نرتكه يجف.

و بعدي�ن نضيف�ه إىل املاء املغي و نس�يبه حتى يترشب 
املاء .

نهدي النار ش�وية و نس�يبه ملدة 15 دقيق�ة حتى تمام 
التسوية ثم يقدم بألف هنا و شفا.

االرز املفلفل



  

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

رياضة7

www.almustakbalpaper.net

العدد )1921( الثالثاء  11  حزيران  2019
www.almustakbalpaper.net

القوة اجلوية يفقد حمرتفيه السوريني 
بمواجهة الزوراء

              المستقبل العراقي/ متابعة

يفتقد القوة الجوية العبيه املحرتفني السوريني زاهر ميداني 
وحسني الجويد، يف نصف نهائي كأس العراق أمام الزوراء.

ويغيب ميداني بس�بب اإلصابة، ومؤي�د العجان املرتبط مع 
منتخب بالده الذي تنتظره مباراة ودية يف أيام الفيفا.

ورك�ز الفري�ق م�ن خ�الل الوح�دات التدريبية ع�ى نقاط 
الضع�ف يف الفريق املناف�س، بهدف قطع بطاق�ة املرور إىل 

املباراة النهائية، منوها أن مباراة الكالسيكو دائما ما تكون 
ممتعة ومثرية وعلينا أن نقدم مباراة تليق بالقوة الجوية.

وأش�ار إىل أن العب�ي املنتخ�ب مجهدي�ن ج�راء الس�فر إىل 
تون�س وخوض املباراة الودية ولدينا أربعة العبني اش�رتكوا 
يف املب�اراة مع ذل�ك الجهاز الفني لديه رؤي�ة يف التعامل مع 
الالعبني وفق مجريات املباراة.يش�ار إىل أن الزوراء آخر من 
توج بلقب كأس العراق املوسم قبل املايض بفوزه عى نفط 

الوسط يف املباراة النهائية بهدف دون رد.

صالح خيطر أجريي بموعد 
انضاممه للفراعنة

مدرب الطلبة: سنواجه الكهرباء بشخصية البطل

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أج�رى محم�د صالح، نج�م ليفرب�ول اإلنجلي�زي، اتصاالاً 
بخافي�ري أجريي، املدير الفني للفراعن�ة، اليوم االثنني، أكد 
خالله أنه سينضم ملعس�كر املنتخب املرصي يف غضون 48 

ا لخوض نهائيات أمم إفريقيا. ساعة، استعداداً
وكان إيهاب لهيطة، مدير املنتخب، قد ذكر أنه ال يعلم موعد 
انضمام ص�الح، مؤكداًا أن الالعب يتصل بأجريي فقط منذ 
عودته من ليفربول، حيث يقيض إجازة يف مدينة الغردقة.

ويف سي�اق متص�ل، ن�ر صالح فيدي�و عرب حس�ابه عى 
»تويرت«، طلب فيه م�ن الجماهري املرصية دعم املنتخب يف 
البطولة اإلفريقية. وكان صالح قد توج مؤخراًا مع الريدز، 
بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز عى توتنهام يف النهائي 
)2-0(. ويخوض الفراعنة مباراتني وديتني خالل املعس�كر 
الحايل، مع منتخبي تنزانيا وغينيا، يومي 13 و16 من شهر 
يونيو/ حزيران الجاري. ويستعد املنتخب املرصي لبطولة 
أمم إفريقيا، التي سيفتتحها بمواجهة زيمبابوي، يوم 21 

يونيو/حزيران.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أوض�ح ثائ�ر أحم�د املدي�ر الفن�ي لن�ادي 
الطلب�ة، أن فريقه يدخ�ل مواجهة الغد أمام 
الكهرب�اء يف نص�ف نهائ�ي ك�أس الع�راق، 
ع�ى ملعب الصناعة، وهو يرتدي ش�خصية 
البطل.وق�ال أحمد يف ترصيح�ات، إن اإلدارة 

اجتمع�ت بالفريق ومنحت الالعبني، مكافأة 
العب�ور للمرب�ع الذهب�ي، بجان�ب جزء من 
مستحقاتهم املالية.وأضاف »هناك انفراجة 
يف األزم�ة املالي�ة للطلب�ة، املب�اراة لن تكون 
سهلة عى اإلطالق، فريقن�ا سيدخل املباراة 
بشخصي�ة البطل، كون الطلب�ة سبق وتوج 
بلقب الك�أس مرتني«.وأش�ار إىل أن الفريق 

ط�وى صفح�ة األزم�ة املالي�ة، وهناك 
رغبة م�ن الجميع لتحقيق الفوز، وهي 
فرصة لالعبني والجهاز الفني ملصالحة 
الجماه�ري املتعطش�ة لحص�د األلقاب.

يشار إىل أن نادي الطلبة تأهل إىل مباراة 
نصف نهائي كأس العراق، عى حس�اب 

نفط ميسان.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كشفت وسائ�ل اإلعالم الربيطانية اإلثنني 
ع�ن اهتم�ام فري�ق توتنه�ام هوتس�بري 
اليابان�ي  األيم�ن  بالظه�ري  اإلنجلي�زي، 
ال�دويل هريوك�ي ساك�اي، الع�ب فري�ق 
ش�بكة  الفرنيس.وذك�رت  مارسيلي�ا 
»سكاي سبورتس« أن املدرب األرجنتيني 
ماوريس�يو بوكيتين�و، ي�رى أن الياباني 
ا( يتالءم مع خطته، إال  ساك�اي )29 عاماً
أن تقدم اليابان�ي يف العمر قد يحول دون 
إتمام الصفقة بسبب 

حرص املدرب ع�ى التعاقد يف هذا الصيف 
ا.وم�ن  م�ع العب�ني تح�ت س�ن 23 عاماً
جانبه�ا، أوضح�ت صحيف�ة »دييل ميل« 
أن وصي�ف دوري أبط�ال أوروبا يف حاجة 
ماسة إىل خدمات الالعب الياباني، بسبب 
اقرتاب رحيل ظهريي الفريق، اإلنجليزيني، 
داني روز، وكريان تريبري، من الرحيل هذا 
الصيف.يذكر أن اليابان ساكاي يلعب مع 
فري�ق مارسيلي�ا الفرنيس من�ذ منتصف 
ا من فري�ق هانوفر األملاني،  2016، قادماً
بينما خاض مع منتخب اليابان حتى اآلن 

56 مباراة دولية.

توتنهام خيطط لصفقة يابانية

سيلفا
يدافع عن كوتينيو

            المستقبل العراقي/ وكاالت

دافع تياجو سيلفا قائد منتخب الربازيل، عن زميله 
فيليب كوتينيو العب برشلونة، بعد االنتقادات 

التي تعرض لها بسبب تراجع مستواه.
�ا يف سباعية  وسج�ل تياج�و سيلف�ا هدفاً
الودي�ة يف ش�باك هن�دوراس،  الربازي�ل 
ا لكوب�ا أمريك�ا، م�ن صناعة  استع�داداً
ترصيح�ات  يف  سيلف�ا  كوتينيو.وق�ال 
نقلته�ا صحيفة »سب�ورت« الكتالونية: 
املبارات�ني  إىل كوتيني�و.. يف  »نحت�اج 
الوديتني األخريتني، كان األفضل بني 
الجميع داخل امللعب، ليس فقط من 
ا عى  ناحية املرور واألهداف، لكن أيضاً

الصعيد الدفاعي«.
وأملح سيلفا إىل أن كوتينيو لم يكن سعيداًا 
بموسمه يف برشلونة، حيث قال: »بدأ يجد 

سعادته مرة أخرى«.
وعانى كوتينيو عى مدار املوسم مع برشلونة، 
وتعرض للعديد من صافرات االستهجان من قبل الجمهور 
الكتالوني، بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ، مما فتح 

باب الجدل حول إمكانية رحيله عن كامب نو.
ويعترب باريس سان جريمان أحد األندية املهتمة بالحصول 
ع�ى خدمات كوتيني�و، حيث يلعب هن�اك مواطنيه تياجو 

سيلفا وداني ألفيش ونيمار.

           المستقبل العراقي / وكاالت

أش�اد فرينكي دي يونج، العب وسط برش�لونة الجديد، بموسمه 
املنتهي سواء مع أياكس أو منتخب هولندا.

وق�ال دي يون�ج يف ترصيح�ات نقلته�ا صحيف�ة »سب�ورت« 
الكتالوني�ة: »راٍض ع�ن موسم�ي بشك�ل كبري، فق�د حققت 
ثنائي�ة الدوري والكأس وتأهلت لنصف نهائي دوري األبطال 
مع أياكس، كما حصلت عى وصيف دوري األمم األوروبية 
م�ع هولندا«.وبس�ؤاله عن موسم�ه الجدي�د، واالنتقال 
لربش�لونة، تط�رق دي يون�ج للحديث ع�ن زميله آرثر 

ميلو وقال: واثق من تشكيل ثنائي قوي مع ميلو.. إنه العب رائع، 
هاديء، ويملك إمكانيات فنية عالية«.

ا أن إىل جواره.. أنا متحمس  وأض�اف: »إنه جيد للغاية، وأري�د حقاً
ا، ملاذا ال؟«. للعب معه.. بالطبع يمكننا اللعب معاً

وبسؤاله عن مستقبل زميله دي ليخت، قال: »إنه قراره.. يجب أن 
يقرر مستقبله مع أرسته وأصدقائه وسنرى إىل أين يذهب«.

وأت�م دي يون�ج ترصيحاته بتوجي�ه الشكر ألندري�ا بريلو، بعدما 
وصف�ه باألفض�ل يف مرك�زه، حي�ث قال: »أش�كر بريلو.. أش�عر 
بالفخ�ر الشديد بعد كلماته، لكنني لس�ت الشخص الذي يجب أن 

ا يستحق ذلك«. أتحدث عنها.. البعض اآلخر أيضاً

دي يونج: واثق من تشكيل ثنائي قوي مع ميلو يف برشلونة

            المستقبل العراقي / متابعة
 

ق�ال سريج�ي جناب�ري، جن�اح منتخب 
أملاني�ا، الي�وم االثن�ني، إن جه�ود إعادة 
تشكيل الفريق، بعد الخروج املفاجئ من 
ك�أس العالم 2018، تم�يض عى الطريق 

الصحيح.
وأوض�ح جناب�ري )23 عام�ا( يف مؤتمر 
صحفي »لدينا فريق شاب ونفهم بعضنا 
جيدا، ألننا عرفنا بعضنا منذ أن كنا نلعب 
يف فئات الشباب والناشئني.. هذا التطور 

يحمل قدرا من املتعة«.
وأردف »نشعر بالحيوية والالعبون لديهم 
ثقة متبادلة يف بعضهم، قدم املنتخب أداءاً 
أفضل هذا الع�ام.. حققن�ا الفوز مرتني 
)يف التصفيات( ونأمل أن نحقق االنتصار 
مج�ددا غدا )أم�ام إستوني�ا يف تصفيات 

يورو 2020(«.
وتابع »التطور إيجابي جدا من الالعبني، 
ويعرفون بعضهم جي�دا، وهذا ما يجعل 
األمور أسهل كث�ريا.. اآلن نريد االستمرار 

يف هذا الطريق معا«.

وأض�اف »أملانيا تملك فرص�ا أكرب للفوز 
ع�ى إستوني�ا، سنح�اول ب�ذل قصارى 
جهدن�ا لنفوز مج�ددا بالنق�اط الثالث.. 
كان لدينا العديد من الفرص لهز الشباك، 
وك�ان علينا تس�جيل املزيد م�ن األهداف 

أمام روسيا البيضاء«.
وتجرع�ت أملاني�ا، بطل�ة العال�م أرب�ع 
م�رات، صدمة الخروج م�ن الدور األول 

للمونديال، قب�ل أن تهبط لدرجة أدنى يف 
أول نسخة من دوري األمم األوروبية.

لك�ن النتائ�ج اإليجابي�ة األخ�رية الت�ي 
املشجع�ني  جذب�ت  املنتخ�ب،  حققه�ا 

تدريجي�ا إىل املالع�ب، حي�ث ُيتوقع أن 
يلعب املانشافت أم�ام ملعب ممتلئ 

بح�وايل 26 أل�ف متف�رج، غ�داًا يف 
ماينز.

وع�ن ذلك، ق�ال جناب�ري »كلما 
زاد ع�دد الجمهور يف امللعب، زاد 
الحاف�ز لدى الفري�ق.. حماس 
بالنتائ�ج،  يرتب�ط  الجمه�ور 
ه�ذه  مواصل�ة  نري�د  ونح�ن 

األجواء الرائعة«.

جنابري: أملانيا عىل الطريق 
الصحيح

             بغداد/ المستقبل العراقي

ين�وي العب ال�زوراء عالء عب�اس الجلوس 
مع إدارة ناديه بعد مباراة القوة الجوية، يف 
نصف نهائي كأس الع�راق، لتحديد وجهته 
املقبلة.وق�ال مص�در مقرب م�ن عباس يف 

ترصيحات خاصة ل�««: »الالعب 
تلقى ع�دة عروض م�ن أندية 
سعودية وهو بصدد دراستها 
واختيار األفض�ل، خاصة أنه 
يفك�ر يف االح�رتاف وخ�وض 

تجربة جديدة بعيداًا عن املالعب 
عب�اس  أن  إىل  املحلية«.وأش�ار 

سيجلس م�ع إدارة الن�ادي لتحديد 
مصريه يف املوس�م املقبل بعد أن أبدت 

رغبتها يف تجديد عقد الالعب.
وأوض�ح أنه ح�ال رغب عب�اس يف مغادرة 
الزوراء، ستع�رض إدارة النادي عى الالعب 
توقي�ع عقد ملدة موسمني م�ن أجل ضمان 
عودته.وتاب�ع: »ع�الء عباس م�ن املواهب 
�ا من أندية خليجية،  الشابة، وتلقى عروضاً

ووجهته األقرب هي الدوري السعودي«.
يشار إىل أن عالء عباس انتقل خالل املوسم 
الحايل م�ن نفط الوسط إىل ال�زوراء بعد أن 

ملع نجمه يف املوسم املايض.

عالء عباس يستعد لتحديد مصريه 
          المستقبل العراقي/ وكاالتمع الزوراء

أكد ياسرب سيليس�ني، حارس مرمى برشلونة، 
عدم رضاه عن املوسم املنرصم، بعد خس�ارته 
لنهائي�ني مع فريق�ه ومنتخ�ب هولندا.وخرس 
سيليس�ني كأس ملك إسبانيا، برفقة برش�لونة 
أم�ام فالنس�يا يف النهائ�ي، وع�اد ليخ�رس لقب 
دوري األم�م األوروبي�ة، بعد الهزيم�ة أمس األحد 
أمام الربتغال )1-0(.وقال سيليس�ني، يف ترصيحات 

أبرزته�ا صحيف�ة »مارك�ا« اإلسباني�ة: »ه�ذا ه�و 
النهائي الثاني الذي أخرسه يف وقت قصري، وهو أمر 
ا صعباًا للغاية بالنسبة  يؤملني«.وأضاف: »كان موسماً
يل، بشك�ل ع�ام، حي�ث ش�اركت يف ع�دد قلي�ل من 
املباريات، وعانيت من إصاب�ات عديدة وانتكاسات، 
وخرست نهائيني.. أري�د أن أنىس هذا العام يف أرسع 
وق�ت ممكن«.وحول رحيله عن برش�لونة ووجهته 
املقبلة، قال: »يجب أن أتخ�ذ قراراًا مع وكيل أعمايل، 

لكن أوالاً يجب أن أسرتيح لبعض الوقت«.

سيليسني: أريد نسيان هذا املوسم رسيعًا

            المستقبل العراقي/ وكاالت

عاد الع�ب التنس اإلسباني رافائيل نادال، 
الي�وم االثن�ني، إىل مايورك�ا )إحدى جزر 
البليار اإلسبانية(، ألخذ قس�ط من 
الراح�ة برفق�ة أرست�ه، بعدما 
توج أمس بلقب بطولة روالن 
جاروس، للعام الثالث تواليا، 

وال�12 يف مشواره.
مت�ن  ن�ادال ع�ى  وهب�ط 
طائ�رة خاص�ة يف مط�ار 

مدين�ة بامل�ا، عاصمة الجزي�رة، بصحبة 
أف�راد أرسته الذين ح�روا نهائي روالن 
ج�اروس، وخالله تغلب »املات�ادور« عى 
النمس�اوي دومينيك تيم. وتجنب الالعب 
اإلسبان�ي اإلدالء بترصيحات للصحفيني، 
الذي�ن كان�وا يف انتظاره باملط�ار، وصعد 
مب�ارشةاً ع�ى مت�ن سي�ارة متجه�ة إىل 
مدين�ة ماناك�ور. ومن املق�رر أن يحر 
بطل روالن جاروس، غ�دا الثالثاء، برفقة 
ديفيد فريي�ر، مراسم تخرج دفعة جديدة 
م�ن مرك�ز الدراس�ات ومدرس�ة التنس، 

التي يمتلكها يف مسقط رأسه )رافا نادال 
أكاديم�ي(. وبع�د االسرتاح�ة ع�دة أيام، 
سيبدأ ن�ادال يف التدرب عى أراض عشبية 
يف منش�آت مايورك�ا املفتوح�ة، ألنه كما 
رصح أمس، لن يش�ارك يف أي بطولة عى 
مالع�ب عشبي�ة قب�ل ويمبل�دون، املقرر 
إقامتها من األول وحتى 14 يوليو/تموز.

إال أن راف�ا ق�د يش�ارك يف واح�دة م�ن 
البط�والت االستعراضية، الت�ي ستقام يف 
لندن، خالل األيام الس�ابقة لثالث بطولة 

كربى )جراند سالم(.

نادال خيلد للراحة بعد مغامرة روالن جاروس

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كشف سريجي�و راموس، مداف�ع ريال مدري�د، حقيقة 
تواصل كريس�تيانو رونال�دو، زميله الس�ابق يف امللكي 
ومهاج�م يوفنتوس الحايل، مع�ه إلقناعه باالنضمام إىل 
صفوف البيانكونريي يف املريكاتو الصيفي.وقال راموس، 
يف ترصيح�ات لشبكة »سبورت ميدياس�ت«: »لدي عالقة 

رائع�ة م�ع كريس�تيانو، لكنن�ي واصل�ت مشواري م�ع ريال 
مدريد، دعنا نرتك ش�ائعات الس�وق جانباً�ا، رونالدو لم يتصل 
بي ألنتقل إىل يوفنتوس«.وكانت تقارير صحفية أشارت إىل أن 
الربتغايل رونال�دو تدخل إلقناع راموس باالنضمام ليوفنتوس.

وارتبط راموس بالرحيل عن ريال مدريد، يف األيام املاضية، قبل 
أن يعل�ن فلورنتينو برييز، رئيس املريينج�ي، رفضه ذلك، كما 
خرج املدافع ليؤكد استمراره يف مؤتمر صحفي منذ عدة أيام.

راموس يكشف حقيقة توسط كريستيانو لضمه إىل يوفنتوس



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

  العدد 1921
 الثالثاء 11 حزيران 2019

العراقـي
تصـــدر عن مؤسســـة المســـتقبل العراقيـــة 

للصحافـــة والطباعـــة والنشـــر

قـــي  لعرا لمســـتقبل ا جريـــدة ا

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

ام�ضاءات اإ�ضبع على اجلرح

وللغائب حضوره
أبو تراب كرار العاملي

يف الحياة ككل، بني الدول والبلدان، يف املجتمعات 
ع�ى اخت�اف أحجامها وتع�دد اتس�اعاتها، يف 
األُسرَ والعائات، ويف أي محيط يحوي تجمعات 
برشية وكائنات حيَّة، من الطبيعي حدوث أنواع 
متعددة م�ن املواجه�ات بني مختل�ف مكونات 
البيئة الجامعة لألطراف املتقابلة. مواجهات قد 
تتفاوت حدتها بني وضعية وأخرى وبني تصادم 
وآخ�ر، عى اختاف الظروف املحيطة باملواجهة 
نينْ  �نينْ املتنازعرَ بم�ا فيها ماهيَّ�ة ُكلٍّ م�ن الطرفرَ
وفح�وى التوجه�ات التي يصب�و إليها أصحاب 
العاقة ويبذلون الجهد والقوة لتحقيق مآربهم 

والوصول للمبتغى املرجو والغاية املُرادرَة.
عى تعدد س�وح املواجه�ة واختاف أس�اليبها 
ب ميادي�ن حدوثها، إال  �عُّ وتن�وع تقنياتها وترَشرَ
أنه يمكن رصد عامل مش�رك يجمعها ويشكل 
عنرصاً جامعاً لجميع أش�كالها، أال وهو تواجد 
أدوات املواجه�ة التي ال ب�د لتوفرها للرشوع يف 
خ�وض غم�ار املواجهات فضاً عن االس�تمرار 
فيه�ا والصم�ود يف مراحلها وص�والً إىل تحقيق 
املكاس�ب املرج�ّوة والظف�ر بالنتائ�ج املطلوبة 

واالنتهاء بحصد النرص املبني.
من املمكن تقس�يم هذه األدوات � املواد األولية 
: »ح�ارضة«  نينْ �نينْ أساس�يَّ نينْ عريضرَ � إىل ِش�قَّ
و«غائب�ة«. أما الّش�ّق األول، الحارض واملوجود، 
فهو رشط أسايس ال يمكن االستغناء عنه، ال بد 

م�ن وجوده قبل ال�رشوع يف املهمة. كيف ذلك؟ 
أمثل�ة واضح�ة: الس�اح للمجاهد ك�ي يجاهد 
يف س�بيل الله تع�اىل، القل�م للطالب ك�ي يخّط 
كلم�ات االمتح�ان، األدوات املنزلي�ة للمرأة كي 
��رِّ ما تيّس م�ن نعم إلهية تس�د به جوع  ُتحرَ
أحّبائه�ا، املتون الدراس�ية � من كتب وغريها � 
ليتمكن األستاذ من إيصال ما أنعم الله عليه من 
�درِّد من أصناف  عرَ علوم ومعارف... وما ِش�ئترَ فرَ
االحتياجات األساسية للبدء يف تحقيق الوظائف 
واالنطاق لنيل الغايات املطموحة يف هذا املجال 
أو ذاك. بينم�ا الصن�ف اآلخ�ر، الغائ�ب والغ�ري 
موج�ود فعلّياً، إال إنه »ح�ارض بقوة«، والعبارة 
: نينْ هرَ م عى ترَورَجُّ األخرية � أي حارض بقوة � ُتفهرَ

أولهم�ا: أن�ه، يف الوق�ت الح�ارض، العنرص غري 
موج�ود ظاهرّي�اً، إال أنه من املمك�ن حضوره 
وتوفره يف أي وقت ُيراد له ذلك، فالفاصل اتخاذ 
الق�رار... وإذ به يبرص الن�ور ويجد إىل الظهور 

سبيا.
ثانيهم�ا: أن�ه يف�رض وج�وده � بق�وة وحزم 
وتأث�ري ملف�ت � مع غياب�ه بالظاه�ر، فيحقق 
املطلوب من وقاية اس�تباقية وتحصني س�لفي 
دون الحاج�ة إىل حض�وره الفيزيائي وتواجده 

. ده الِحسرِّ سُّ املادي وترَجرَ
وله�ذا الصنف تمي�ز جميل وكيفي�ة خاصة يف 
االستخدام، فليس كل شخص مؤهل لاستعانة 
ب�ه. فالصدق � يف هذا املضمار � يح� كعنرص 
ارت�كازي جوه�ري بغيابه ينتفي ه�ذا الصنف 

من أساس�ه. فال�كاذب ل�و بقي يح�اول � من 
اء قد  اء والّ�ّ ررِّد يف الّسّ الصبح إىل املس�اء � وُيغرَ
ال يج�د آذان�اً صاغية، وإذ به�ذا الصنف يجد إىل 
االضمحال س�بياً وإىل اإلبادة والنسف مقصداً 

وبديا.
ومن الواضح أن اس�تخدام هذا الصنف يكش�ف 
ذكاًء نوعّياً ملستخدمه ورؤية اسراتيجية بعيدة 
املدى وتفوّقاً يف التموضع املنهك للعدو واملطمنئ 
للصدي�ق، واضعاً النقوط ع�ى حروفها املعنية، 
راس�ماً خرائ�ط الس�ري كم�ا يريده�ا ويبغيها 
صاح�ب الصن�ف وأعوان�ه الُخلَّ�ص وإخوان�ه 

الثابت�ون ومن�ارصوه الرشف�اء.
تس�ألون عن نموذج لهذا الّش�ّق؟ أي�ن أنتم من 
خط�اب س�ماحة األم�ني ع�ى األرواح والعيال 
واألوط�ان )حفظ�ه الل�ه وأدام ظل�ه الرشيف( 
بمناس�بة يوم القدس العاملي سنة ٢٠١٩، حيث 
لّوا  ورد املعن�ى الت�ايل: »إذا األم�ريكان ب�ّدوا ينْضرَ
فاتح�ني ه�ذا امللف فأنا أق�ول لك�م وأعلن لكم 
نح�ن لدين�ا الق�درة العلمية والبرشي�ة... نحن 
لدينا الق�درة الكاملة البرشي�ة للتصنيع ولدينا 
ننا من  كرِّ القدرة الكامل�ة لنأتي باآلالت الت�ي ُتمرَ
التصني�ع، أن�ا أق�ول الليل�ة إذا األم�ريكان برَّدوا 
لنْ يآخ�د كل العالم  لّ�وا فاتحني ه�ذا امللف خرَ ينْضرَ
علم نحن سنؤسس مصانع لصناعة الصواريخ 

الدقيقة يف لبنان«.
رَرنْضرَ  رَنَّ األنْ ِر أ �ِد الذرِّكنْ ترَبنْنرَا يِف الزَُّبوِر ِمن برَعنْ �دنْ كرَ ]ورَلرَقرَ

.] الُِحونرَ ا ِعبرَاِديرَ الصَّ يرَرُِثهرَ

ُصنَِع وُزِرَع يف العراق
ما يندى له اجلبني يف رواتب 

املتقاعدين ..

حرارة الشمس يف العراق

منهل عبد األمير المرشدي عادل عبد الحق
تفتخ�ر ال�دول بصناعته�ا وزراعتها ، وكذل�ك تفتخر بقوتها بس�بب هاتني القوتني 
االقتصاديت�ني، فأصبحت معظم الدول ُتع�رف برصانة الصناعة ووفرة الزراعة وكم 
تص�در وكم تغطي م�ن العالم بهذه الصناع�ة أو تلك وبهذا املنت�ج الزراعي أو ذاك، 
وبالت�ايل ف�إن الربامج الحكومية أصبح�ت تعتمد عى الخط�ط الصناعية والزراعية 
وتطويره�ا لتعود عى البل�د باملنفعة من الخارج فضاً عن الداخ�ل أكثر مما تعتمد 

عى الخطط السياسية والعسكرية وغريها.
أم�ا الع�راق فمن منظور الرتيب ُيرت�ب وُيعد عى إنه قوة إقتصادي�ة ملا يمتلكه من 
ث�روات معدنية وجغرافية وبرشية كبرية، اال إنه ويف الس�نوات الس�تة عرش املاضية 
يفتقر بش�دة اىل الخطط التي من ش�أنها ان تنهض بهذا االقتص�اد القوي بل إن ما 
ج�رى هو إع�دام االقتصاد العراقي بش�كل تام فأصبح العراق دول�ة فقرية صناعياً 

وزراعياً واعتمد بشكل شبه تام عى االسترياد من دول الخارج لكل يشء.
وباإلضاف�ة اىل ملي�ارات ال�دوالرات التي تخرج من العراق لاس�ترياد بس�بب توقف 
الصناعة وُش�ُح الزراع�ة ، فأن البطال�ة الرصيحة واملقنعة تنت�رش لتفتك باملجتمع 
وأيضاً اصبح بلداً ريعياً يعتمد عى مصدر واحد فقط لألموال لتكون صادراته املالية 
اكث�ر واكرب م�ن وارداته ، كل هذا يج�ب ان ينتهي ويجب عى الع�راق ان يعتمد عى 
نفس�ه يف الصناعة والزراعة ال من أجل التصدي�ر وإدخال العملة الصعبة اىل البلد بل 
عى اقل تقدير ان يكتفي ذاتياً ، فالعراق ال تنقصه االرض وال املياه من اجل الزراعة 

وكذلك ال تنقصه االمكانيات وال االيدي العاملة من اجل الصناعة.
)ُصِنعرَ يف العراق( ش�عاٌر أطلق من مدة ليس�ت بالقصرية لدعم املنتج املحيل والتوجه 
الي�ه ب�دالً م�ن املس�تورد إال ان املنتج املحيل ل�م يكن باملس�توى املطل�وب يف بعض 
الصناعات ليزداد عزوف الناس عنه والتوجه اكثر اىل املس�تورد ، ال ُنريد منتٌج عادي 
ب�ل ُنري�د منتٌج يضاهي ويناف�س يف الس�وق العراقية بقوة من اجل الس�يطرة عى 
رغبات الناس وتطلعاتهم وهذا يحتاج اىل سياسة صناعية وزراعية قوية تطبق عى 
ارض الواقع وال تبقى حرب عى ورق او مجرد تنظري من السياس�يني. وبالحديث عن 
الزراعة فأن ارض العراق معطاء بس�خاء فقد نش�أنا وتربين�ا بل وولدنا من خريات 
ه�ذه االرض الس�خية واملحصول العراق�ي ال يضاهيه اي محصوٌل آخر نس�تورده 
وترَعُل�ق العراقيني بأرضهم وما تعطيه لهم من خريات لم ولن ينقطع ، إال ان الزراعة 
يف العراق تحتاج اىل رعاية كبرية وإهتمام أكثر ، واالكتفاء الذاتي حاصل خصوصاً يف 
الس�نوات القليلة املاضية من بعض املحاصيل فكيف بنا اذا إهتممنا ورعينا اكثر؟.ال 
توجد دول يف العالم مكتفية ذاتياً من كل يشء، وكذلك ال توجد دولة يف العالم تستورد 
كل يشء ولك�ن يج�ب ان يكون هنالك اكتف�اٌء يف اغلب املتطلب�ات، ونحن يف العراق، 
واعتم�اداً عى كل ثرواتن�ا وإمكانياتنا أيضاً، ال نريد أن نك�ون مكتفني من كل يشء 
ب�ل نريد أن نكتفي من األغل�ب حتى نحافظ عى ثرواتنا داخ�ل البلد وحتى ال تعجز 

موازناتنا عن سد إحتياجاتنا.
كل ه�ذا وكل ما نطالب به هو من مس�ؤولية الحكومة ح�رصاً فهي صاحبة القرار 
وصاحب�ة الخطط وصاحبة املتابعة للتنفيذ وأيضا هي صاحبة الس�لطة يف محاربة 
كل م�ا من ش�أنه ان يعطل او يؤخر العمل، نرى يف بع�ض االحيان ان مجلس الدولة 
االقتص�ادي قد منع اس�ترياد هذا املنتج أو ذاك صناعياً كان أم زراعياً بس�بب وفرته 
واإلكتفاء منه وهذا يشء مفرح ولكن سعان ما يخرج قرار آخر للعودة اىل اإلسترياد 
لنفس املنتجات لنفاذها، ال نريدها قرارات وقتية تأتي وتنتهي يف وقت قصري بل نريد 

اإلكتفاء واقع حال نعتمد عليه .. )أنقذوا إقتصاد العراق(.

من�ذ أن تم األع�ان عن البدء بتوزي�ع رواتب املتقاعدين ش�هريا بدال من كل 
ش�هرين وثم�ة جدل واس�ع يثار بني الن�اس فيما يتعلق بضياع راتب ش�هر 
كامل عى مس�تحقيه  وعدم رصفه من قب�ل هيئة التقاعد بحجة انهم كانوا 
يسلّمون الرواتب للمتقاعدين مقدما بداية كل شهر  وليس يف نهايته !!  تحت 
هذا امل�ربر الامقبول والامعق�ول والامنطقي والاواقع�ي العجيب الغريب 
وال�ذي ال يم�ت للحقيق�ة بصلة ال من بعي�د وال من قريب  ضاع راتب ش�هر 
آيار عى املتقاعديني العس�كريني وضاع ش�هر نيسان عى املدنيني او العكس 
) والثعلب فات فات وبذيله س�بع لفات ( . لنأتي اىل الواقع واملنطق واملوجود 
ونس�أل صاحب الس�يادة رئيس هيئة التقاعد والقائمني عليها سؤاال واحدا  
فق�ط ال غ�ريه وهو اذا م�ات املتقاعد وكلك�م ميّتون فإن  راتب�ه التقاعدي 
يقط�ع م�ن تأريخ وفات�ه فلماذا لم يس�تمر رصف راتب الش�هرين األخرين 
ل�ه او لورثت�ه . أم ان اك�رام امليت دفنه والغ�اء راتبه . ثم  بالل�ه عليكم ايها 
الس�ادة الكرام هل س�معتم يوم�ا من األيام ان الدولة تدف�ع مقدما ملوظف . 
ه�ل تتنازل الدولة عن قط�ع الراتب ليوم واحد من غي�اب املوظف او عقوبة 
صدرت بحقه .  الم يعاني املتقاعدين العراقيني من تأخري رواتبهم كل ش�هر 
اىل يوم 4 او 5 يف الش�هر الجديد ليس�تلموا رواتب الش�هرين الس�ابقني . الم 
يكن ذلك سقة وفس�ادا له ما بعده يف تشغيل األموال من دون وجه حق . ثم 
بالله عليكم ايضا اما آن األوان ليخجل من ال يخجل ويستحي من ال يستحي 
ويخىش الله من ال يخش�اه يف انصاف املتقاعدين ورفع رواتبهم حيث نشهد 
اك�رب مظلومية يف التأريخ يندى لها جبني األنس�انية فبع�د ان يخدم املوظف  
ثاثني سنة اواكثر  ويفني شبابه يف الخدمة الوظيفية مدنيا كان ام عسكري  
يكون حصاد عمره راتب هزيل  ال يكفي مصاريف حلوى لش�هر واحد ألبناء 
الذين آمنوا من اصحاب الس�يادة والحصان�ة بينما يتقاضون هم بعد خدمة 
اربع سنني فقط  او ربما اشهر معدودة رواتب تقاعدية باملايني من السحت 
الحرام با قياس وال ثوابت وال ضوابط وال انزل الله بها من س�لطان .  نحن 
هنا إزاء معادلة ال تحتمل القسمة عى اثنني فثمة انهيار اخاقي  يف املنظومة 
الحكومية للدولة الغعراقية ابتداءا من السلطة الترشيعية وانتهاءا بالسلطة 
التنفيذية الذين اجازوا ألنفسهم أن يؤسوا لهذه الطبقية املهينة واملقيتة عى 
مستوى الفارق الجنوني يف سقف الرواتب واألمتيازات  دون خوف او حياء او 
حس�اب لغضب الشعب والربكان اذا انفجر  فيما يبقى املتقاعدين هم األكثر 
ظلما يف العراق فبدال من ان نكرهم ونراعي اعمارهم وما قدموه من س�نني  
حياته�م  يف خدمة الوطن ونعمل كما يعم�ل اغلب بلدان العالم بما فيها دول 
الج�وار يف ايصال الراتب الش�هري للمتقاعد اىل بيت�ه معززا مكرما مع توفري 
الضمان الصحي له نجد اننا نش�هد ابش�ع واخزى واقىس جريمة بحقهم اذا 
يتم علنا جهارا نهارا وعى رؤوس األشهاد سقة راتب شهر كامل لهم  تحت 
مربر انهم كانوا يدفعون الرواتب مقدما ويا للعجب ايضحكون عى انفسهم 
ام يضحك�ون ع�ى الناس ام انه كما ق�ال يل صديقي ان وزي�ر املالية الكاكا 
ف�ؤاد حس�ني  هو من افتى بذلك م�ع رئيس هيئة التقاع�د ونطمأنهم ان ما 
يقول�ون من انهم يدفعون الروات�ب مقدما ما هي األ بدعة وكل بدعة ضالة 
وكل ضالة يف النار ونقول لرئيس الهيئىة والكاكا فؤاد حس�ني اننا ال نصدق 

هذه البدعة فقديما كنا نقول )قابل اني كردي ( .

فوائد صحية غري معروفة للجبن
الجبن مادة غذائية يتناولها معظم الناس يف الصباح مع وجبة الفطور 
ويف أوقات أخرى من اليوم. يعترب البعض أن الجبن يسبب زيادة الوزن. 

ولكن هناك فوائد مهمة غري معروفة لهذه املادة الغذائية.
يس�اعد عى تخفيض ال�وزن- يف الحقيقة ياحظ ل�دى معظم الناس 
الذين يعانون من الس�منة، نقص عنرص الكاليسيوم. وقد بينت نتائج 
دراس�ات عدي�دة أن تناول م�واد غذائية غني�ة بالكالس�يوم يؤدي إىل 

تحسني مؤرش كتلة الجسم. والجبن غني به.
يخفض مس�توى ضغط الدم- يعتقد الكث�ريون أن احتواء الجبن عى 
نس�بة عالية م�ن الدهون والصودي�وم، يؤدي إىل ارتف�اع ضغط الدم. 
ولكن يف الواقع إذا كان اختيار نوع الجبن صحيحا –أجبان فيها نسبة 
ده�ن منخفضة ، فإنه سيس�اعد ع�ى التحكم بمس�توى ضغط الدم 

وتخفيضه.
يقوي األسنان والعظام- يعترب الجبن كالحليب مصدرا مهما للحصول 
ع�ى  عنرص الكاليس�يوم. وهذا العن�رص هو املادة األساس�ية يف بناء 
العظام واألس�نان. كم�ا أن الجبن إضافة إىل الكاليس�يوم يحتوي عى 

الزنك واملغنيسيوم وفيتامينات A و D التي تقوي العظام.

العثور عىل قطع أثرية قديمة 
من مادة غري متوقعة

عث�ر علماء معهد اآلثار يف النمس�ا عى قطع أثرية ش�بيهة بالحلقات، 
مصنوعة من العجني خال عمليات الحفر الجارية يف بلدة قديمة.

ويفي�د موق�ع Phys.org، ب�أن علم�اء اآلث�ار عثروا عى ه�ذه القطع 
الدائري�ة الش�كل التي قط�ر كل منها ثاثة س�نتمرات يف املس�توطنة 
القديم�ة Stillfried an der March التي يعود تاريخها إىل ٩٠٠-١٠٠٠ 
س�نة قبل املياد، وكان�ت مركزا لتخزين الحبوب يف مس�تودعات تحت 
األرض. أظهرت نتائج تحليل هذه القطع املس�تديرة أنها مصنوعة من 
القمح والش�عري. ويعتقد العلماء أن الدقيق كان عايل الجودة وإن هذه 
القط�ع الدائرية تم تجفيفها م�ن دون معالجة حرارية. وهذه طريقة 
فريدة لتحضري العجينة، والحلقات نفس�ها لم تك�ن لألكل. وفقا لرأي 

علماء اآلثار، بل كانت تستخدم يف بعض الطقوس املجهولة.
كم�ا ه�ذه القطع ش�بيه بالحلق�ات الخزفي�ة املس�تخدمة يف صناعة 

األنسجة قديما لشد الخيوط املعلقة.

األش�غال اليومية ال تسمح حتى يف الحصول 
عى قس�ط من الراح�ة، ناهيك ع�ن العناية 
بالصحة الشخصية. ومع هذا يجب االهتمام 
بذل�ك، ألن األمراض خاص�ة يف عمر 4٠-5٠ 

سنة تأتي تباعا.
األمراض التي تصيب اإلنسان يف عمر 4٠-5٠ 

سنة هي:
-الجلطة الدماغية: يؤدي توقف وصول الدم 
إىل الدماغ أو النخاع الشوكي أو انفجار وعاء 
دم�وي إىل الش�لل، اضطراب النط�ق، الرؤية 
وحتى التوازن. قد يكون سبب هذه الحاالت 
ارتف�اع مس�توى الكوليس�رول يف ال�دم، أو 
التوت�ر النفس املس�تمر، أو الص�داع املزمن 
ومش�كات يف القل�ب. يمك�ن من�ع حصول 
الجلطة الدماغية باتباع نظام غذائي متوازن 
وممارس�ة التماري�ن البدني�ة والتخ�يل عن 

العادات السيئة.
–ال�زرق )غلوكوم�ا( : تب�دأ أع�راض الزرق 
بضبابي�ة الرؤي�ة والش�عور بدمع�ة كاذبة 
يف الع�ني. هذا امل�رض كما يف حال�ة الجلطة 
الدماغي�ة يس�ببه التوتر النف�س واالكتئاب 
اس�راحة  املتك�رر. تس�اعد ف�رات  واألرق 
دورية ١٠-١5 دقيقة عند استخدام األجهزة 

اإللكروني�ة، وعن�د مطالع�ة الكت�ب لفرة 
طويلة لتجنب اإلصابة بهذا املرض.

-مرض الس�كري: بع�د األربعني م�ن العمر 
يزداد خطر اإلصابة باملرض. تبدأ عند النساء 
يف ذل�ك العمر مرحلة التغريات الهرمونية، ما 
قد تس�بب مقاومة لألنس�ولني. أم�ا الرجال 
الذي�ن يعان�ون م�ن الس�منة  ويفرطون يف 

التدخني وتناول املرشوب�ات الكحولية، فهم 
أكثر عرضة لإلصابة بهذا املرض.

وينص�ح األطب�اء ب�ورة فحص مس�توى 
الس�كر يف ال�دم، م�رة ع�ى األقل يف الس�نة، 
خاص�ة إذا كان بعض األق�ارب يعانون منه، 
وممارس�ة الرياض�ة واتب�اع نظ�ام غذائ�ي 

صحي.

األمراض التي تصيب اإلنسان يف متوسط العمر!
وج�د باحث�ون أن األش�خاص الذي�ن تق�ل 
أعماره�م ع�ن ٢5 عام�ا معرضون بش�كل 
خاص لآلثار الجانبية الخطرية الناجمة عن 
املكم�ات الغذائية، التي تعزز التخس�يس أو 

بناء العضات وترفع طاقة الجسم.
 T.H. Chan وقالت الدراسة التي أجرتها كلية
يف جامع�ة هارفارد، إن الش�باب والش�ابات 
الذي�ن يتناول�ون املكم�ات الغذائي�ة أكث�ر 
عرض�ة لإلصابة باملرض بمع�دل 3 أضعاف 
م�ن أقرانهم، مم�ن يتناول�ون الفيتامينات 

الطبيعية.
وقال املعد الرئيس، فلورا أور، أحد الباحثني يف 
مركز هارفارد للوقاية من اضطرابات األكل: 
»أصدرت إدارة األغذية والعقاقري تحذيرات ال 
تعد وال تحىص حول املكمات املباعة لفقدان 
الوزن، أو بن�اء العض�ات أو األداء الريايض 
والوظائف الجنسية والطاقة، ونعلم أن هذه 
املنتجات يجري تس�ويقها عى نطاق واسع 

ويستخدمها الشباب«.
واس�تندت الدراس�ة، الت�ي ُن�رشت يف مجلة 
صح�ة املراهق�ني، إىل بيان�ات إدارة األغذية 
والعقاق�ري الخاصة واملتعلقة ب�ردود الفعل 
الطبي�ة الخطرية ع�ى األغذي�ة أو املكمات 

الغذائي�ة، ب�ني عام�ي ٢٠٠4 و٢٠١5. وقام 
املتعلق�ة  املعلوم�ات  بتجمي�ع  الباحث�ون 
باملكم�ات الغذائي�ة، الت�ي ُربط�ت بزيارات 
املستش�فيات والعجز طويل األجل والوفيات 
وأن�واع أخرى م�ن املرض، لدى األش�خاص 
دون س�ن ٢5 عام�ا. وكان�ت ردود الفع�ل 
أكثر ش�يوعا بني الش�باب الذين اس�تخدموا 

املكمات بدال من الفيتامينات.
وتأت�ي النتائ�ج األخ�رية بع�د تحذي�ر إدارة 
األغذي�ة والعقاق�ري األمريكي�ة )FDA(، من 
أن مادة ش�ائعة يف فق�دان الوزن غري املنظم 
)vinpocetine( واملكم�ات املعززة للذاكرة، 
يمكن أن تتس�بب يف ح�دوث حاالت إجهاض 

وتشوهات خلقية.

خطر املكمالت الغذائية عىل صحة الشباب!


