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اتفاق الـ( )١٢كتلة :تنفيذ اإلصالحات خالل ( )٤٥يوما أو اإلقالة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

حمافظ البرصة يوقع عقد
مرشوع تأهيل منطقـة املعقل مع
ص3
رشكة اخلالب للمقاوالت

الـنـفـط:
اإلنتـاج والتصـديـر مستمـر وبصـورة
ص3
مستقرة ودون عراقيل

ّ
وقع�ت  12كتل�ة سياس�ية يف بغ�داد ،يف س�اعة
ً
ً
متأخرة من ليل اإلثنني ،اتفاقا جديدا يتضمن 40
بندا ً يتضمن مدد زمنية جديدة لتنفيذ إصالحات
الحكومة والربملان قب�ل الذهاب إىل خيار حلّهما
وإجراء انتخابات مبكرة يف البالد.
وتضمّن االتفاق الجديد الذي ّ
وقعت عليه  12كتلة
سياس�ية وغابت عنه كتلة «س�ائرون» ،نقاطا ً
عدة رئيس�ية ،تش�تمل عىل إصالح�ات وقوانني
جدي�دة تتقاس�م الحكومة والربملان مس�ؤولية
تنفيذها ،ومن بينها إجراء تعديل وزاري واس�ع،
بعيدا ً ع�ن مفاهيم املحاصصة ،وتحديد الجهات
املتورط�ة باختط�اف الناش�طني واملتظاهرين،
ومواصل�ة الجهد الكتش�اف املتورطني بعمليات
قنص املتظاهرين وقتلهم ،واس�تهداف وس�ائل
اإلعالم ،والتعهد بتعديل قانون االنتخابات لتوفري
ف�رص متكافئ�ة لف�وز املرش�حني املس�تقلني،
وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة.
وأمهل�ت الكت�ل السياس�ية يف وثيقته�ا املتف�ق
عليه�ا ،الحكومة والربملان م�دة  45يوما ً لتنفيذ
اإلصالح�ات الواردة يف الوثيقة ،ويف حال الفش�ل
ف�إن الق�ادة السياس�يني س�يكونون «ملزمني
بامل�ي من خ�الل كتلهم يف مجل�س النواب ،إىل
الخي�ارات الدس�تورية البديل�ة لتلبي�ة مطالب
الشعب ،عرب سحب الثقة من الحكومة أو إجراء
انتخابات مبكرة».
وش�ارك يف االجتم�اع ال�ذي ُعق�د عند الس�اعة
الحادي�ة عرشة م�ن ليل اإلثن�ني ،يف منزل زعيم
«تيار الحكمة» عمار الحكيم.

التفاصيل ص2

نـائـب بشـأن تقلـيـص عـدد الـنـواب :سـيـمـنـع الفـوضـى داخـل الـبـرلـمـان
األمن الربملانية تكشف عن كتل سياسية هددت بإسقاط مرشوع قانون اخراج القوات األجنبية

ص2

ص2

رئـيـس الـوزراء سـيـذهـب الـى الـبـرلـمـان لـتـقـديـم
«قائمـة وزراء» معنيـة باإلصـالح

بغداد  /المستقبل العراقي
من املقرر ،أن يطرح رئيس الوزراء عادل
عبداملهدي جملة من التعديالت الوزارية،
خالل األيام القليلة املقبلة.
وقال املتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء
سعد الحديثي لوكالة األنباء العراقية إن
”عب�د املهدي س�يقدم قائم�ة بعدد من
الوزراء لل�وزارات الخدمية واالقتصادية
واملعنية يف ملف اإلصالحات ،واالستجابة
ملطالب املتظاهرين عىل املستوى املعييش
والخدم�ي” .وأش�ار إىل أنه “ت�م اختيار
بع�ض املرش�حني ،وهن�اك اس�تكمال

اإلرضابات والتظاهرات يف الوسط واجلنوب مستمرة:
«ماكو وطن ..ماكو دوام»
بغداد  /المستقبل العراقي

تجددت التظاهرات يف بغداد ومدن وسط وجنوب العراق ،أمس
الثالثاء ،وس�ط مشاركة واس�عة لطالب املدارس والجامعات
وموظفي عدد من الدوائر الخدمية.
وعمدت قوات عراقية إىل قطع عدد كبري من الطرق الرئيس�ة
يف جنوبي البالد.
وش�هدت البرصة وذي قار وكربالء وميس�ان واملثنى وواسط
والنجف تظاهرات ووقف�ات احتجاجية أمام عدد من الدوائر

رشكة السمنت حتدد أسعار
منتجاهتا وتبدي استعدادها لتجهيز
األنواع والكميات كافة
ص3

الختي�ار البعض اآلخ�ر ،وفقا ً العتبارات
مهنية خالصة ،وقناعات رئيس الوزراء
بق�درات وإمكاني�ات املرش�حني الجدد
لالس�تيزار ،بعيداُ عن تدخالت وتأثريات
الكتل السياسية وترشيحاتها”.
وأض�اف ،أن “رئي�س الوزراء س�يتوجه
قريب�اُ إىل مجل�س النواب لط�رح رغبته
بالتعديل الوزاري”.
وطال�ب الكتل السياس�ية “بمس�اندته
بهذا التوجه لوضع آلية جديدة بما يتعلق
بعملية االس�تيزار بعيداُ عن املحاصصة
السياسية أو الوالءات الحزبية والكتلوية
الت�ي كانت تغل�ب عىل آلي�ة االختيار يف

الحكومات الس�ابقة” .وكشف الحديثي
عن سبب تاخري ارس�ال مجلس الوزراء
قانون املوازنة اىل الربملان.
وق�ال ان «مجل�س ال�وزراء عىل وش�ك
االنته�اء م�ن اع�داد م�رشوع قان�ون
املوازن�ة االتحادية لع�ام  ،»2020مبينا
ان «املجلس سريسل القانون اىل الربملان
قريبا» .واضاف ان «سبب تاخري ارسال
القانون من مجلس ال�وزراء اىل مجلس
الن�واب ه�و ان مجل�س ال�وزراء ارد ان
يضم�ن التخصيص�ات املالي�ة الالزم�ة
لتوفري الغطاء املايل الكايف يف تطبيق جميع
الق�رارات االصالحي�ة والق�رارات الت�ي

اصدرها مجل�س ال�وزراء والتوجيهات
التي صدرت من رئي�س مجلس الوزراء
بشأن االصالحات االقتصادية واملعيشية
وال�����خدمي�ة واالس�تجابة ملطال�ب
املتظاهرين « ،مش�ريا اىل ان «ذلك يرتتب
عليها تخصيصات مالية».
وتابع الحديثي ان «القانون س�يتضمن
ايض�ا فق�رة خاص�ة بتخفي�ض رواتب
والغ�اء امتي�ازات كب�ار املس�ؤولني
(الرئاس�ات الثالث�ة ،اعض�اء مجل�س
النواب ،الوزراء ،الدرجات الخاصة)».

التفاصيل ص2

النزاهة :صدور أمر استقدام بحق وزير الثقافة احلايل ومسؤولني يف ذي قار

الحكومية وداخل س�احات عامة ،وسط انتشار أمني مكثف
من قبل قوات األمن.
ولم تشهد أغلب مدارس وجامعات بغداد وعدد من محافظات
الجنوب والوس�ط ،دواما ً رس�مياً ،وهو ثالث أي�ام اإلرضاب.
ورفع املرضبون شعار «ماكو وطن ..ماكو دوام».
ويف س�احة الخالن�ي ببغ�داد ،تق�دم املتظاه�رون نحو جرس
السنك ،مطالبني بإقالة الحكومة فورا ،بينما واجههم عنارص
األمن بقنابل الغاز.

نائب عن تفاصيل إلغاء امتيازات املسؤولني :يبدأ بالرؤساء وينتهي باملدراء العامني

اجلنـائية حتكـم باحلبس ( )٣سنوات عىل مطلق العيارات النارية عىل املتظاهرين والقوات األمنية

التفاصيل ص2

النقل تستأنف العمل وتبارش بنقل
املسافرين عىل متن قطارات السكك
احلديد «فلوجة  -بغداد»
ص3

التجارة تعلن إطالق جتهيز
الوجبة العارشة من مادة الطحني
املوزع لصالح البطاقة التموينية
ص3

رسـمـيـ ًا..
لويس إنريكي يعود لقيادة
إسـبـانـيـا
ص7

ص2

ص2

ص2

الرافدين يكشف عن قروض إلنشاء املشاريع االستثامرية والسكنية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن م�رف الرافدين ،أمس الثالثاء ،عن منح قروض لبناء وانش�اء وتأهيل عدد
من املشاريع االستثمارية والسكنية يف بغداد واملحافظات.
وقال املكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه انه
“تم تمويل عدد من املش�اريع واس�تقطاب العديد من الرشكات واملستثمرين الذين
يروم�ون التعاون مع املرف لغ�رض الحصول عىل تلك القروض” ،مش�را اىل ان
“املش�اريع الت�ي تم تمويلها ه�ي (مجمع بيتي الس�كني يف ص�الح الدين – فندق
رمادة مع اجنحة فندقية يف النجف االرشف – مول تجاريفي شارع اكد بالكاظمية
املقدسة – مجمع الوند السكني يف خانقني – مجمع مكي مول يف دياىل)”.
ودعا الرافدين“ ،املستثمرين والرشكات الراغبني بالحصول عىل التمويل والتسويق
امل�ايل له�م اىل زي�ارة املرف لغ�رض االطالع ع�ىل رشوط منح الق�روض وخدمة
للصالح العام.
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اتفاق الـ( )١٢كتلة :تنفيذ اإلصالحات خالل ( )٤٥يوما أو اإلقالة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

ّ
وقعت  12كتلة سياسية يف بغداد ،يف ساعة
متأخ�رة م�ن لي�ل اإلثن�ني ،اتفاق�ا ً جديدا ً
يتضمن  40بندا ً يتضمن مدد زمنية جديدة
لتنفي�ذ إصالحات الحكوم�ة والربملان قبل
الذهاب إىل خيار حلّهم�ا وإجراء انتخابات
مبكرة يف البالد.
وتضمّ�ن االتف�اق الجدي�د ال�ذي ّ
وقع�ت
عليه  12كتلة سياس�ية وغاب�ت عنه كتلة
«س�ائرون» ،نقاطا ً عدة رئيس�ية ،تشتمل
عىل إصالح�ات وقوان�ني جديدة تتقاس�م
الحكوم�ة والربمل�ان مس�ؤولية تنفيذه�ا،
وم�ن بينه�ا إج�راء تعديل وزاري واس�ع،
بعيدا ً ع�ن مفاهي�م املحاصص�ة ،وتحديد
الجه�ات املتورط�ة باختطاف الناش�طني
واملتظاهري�ن ،ومواصلة الجهد الكتش�اف
املتورط�ني بعملي�ات قن�ص املتظاهري�ن
وقتله�م ،واس�تهداف وس�ائل اإلع�الم،
والتعهد بتعديل قان�ون االنتخابات لتوفر
فرص متكافئة لفوز املرشحني املستقلني،
وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة.
وأمهلت الكتل السياسية يف وثيقتها املتفق
عليه�ا ،الحكوم�ة والربملان م�دة  45يوما ً
لتنفي�ذ اإلصالح�ات ال�واردة يف الوثيق�ة،
ويف حال الفش�ل ف�إن القادة السياس�يني
س�يكونون «ملزم�ني بامل�ي م�ن خ�الل
كتله�م يف مجل�س الن�واب ،إىل الخي�ارات
الدس�تورية البديلة لتلبية مطالب الش�عب ،عرب سحب
الثقة من الحكومة أو إجراء انتخابات مبكرة».
وش�ارك يف االجتم�اع الذي ُعق�د عند الس�اعة الحادية
ع�رشة من ليل اإلثن�ني ،يف منزل زعيم «تي�ار الحكمة»
عم�ار الحكي�م ،رؤس�اء وممثل�ون ع�ن كت�ل تحالف
«الفتح» ،وتحالف «النر» ،و»دولة القانون» و»تحالف

القوى العراقية» ،والحزب «الديمقراطي الكردس�تاني»
و»االتحاد الوطني الكردس�تاني» و»ائت�الف الوطنية»
و»جبه�ة اإلنقاذ والتنمي�ة» و»كتلة العط�اء الوطني»
و»كتلة العقد الوطني» و»الجبهة الرتكمانية» ،فيما لم
يشارك تحالف «سائرون» ،الذي يتلقى الدعم من زعيم
التيار الصدري مقتدى الصدر يف االجتماع.
وق�د وقعت عدد من الكتل السياس�ية ع�ىل االتفاق مع

ّ
تحفظ عىل بعض بنوده.
وضع
وبش�أن تفاصيل ومخرجات الوثيق�ة الجديدة املوقعة
بني قادة وممثيل الكتل ،ق�ال قيادي يف تحالف «الفتح»
الربملان�ي ّ
إن «أم�ام الربملان والحكوم�ة  45يوما ً لتنفيذ
ّ
ما ج�اء فيه�ا ،أو الذه�اب إىل الحل وإج�راء انتخابات
مبكرة» ،مضيفا ً ّ
أن «القوى السياسية اعتربتها خارطة
طري�ق ،وت�م تخويل رئي�س ال�وزراء باختي�ار الوزراء

بنفس�ه ،م�ن دون تدخ�ل م�ن أي كتل�ة،
واملي بحكومة جدي�دة ،والربملان بتعديل
قانون االنتخابات بشكل واضح ومن دون
دهاليز أو تعقيدات».
ّ
وب�ني ّ
أن الق�وى املوقعة تمث�ل نحو  80يف
املائة م�ن الربملان ،واتفقت عىل اس�تمرار
الحكوم�ة والربمل�ان لح�ني انته�اء املهلة،
وبعده�ا س�يتم بح�ث ما ت�م تنفي�ذه أو
إخفاقه.
وأخط�رت رئاس�ات الجمهوري�ة والربملان
والحكوم�ة ،باالجتم�اع ال�ذي ت�م برعاية
عمار الحكيم ،وفقا ً للمصدر ذاته ،الذي أكد
أن خيار الذهاب النتخابات مبكرة سيكون
آخر املطاف وفقا ً لالتفاق ،إذ جرى التأكيد
أوالً ع�ىل تعدي�ل وزاري ،وتعدي�ل قان�ون
االنتخابات ،وإجراء إصالحات تتعلق بملف
الفساد والقضايا املجمدة.
وبخصوص عدم خضور تحالف سائرون،
كش�ف القي�ادي يف تحال�ف الفت�ح النائب
عامر الفايز عن ارس�ال تحالف س�ائرون
اش�ارات بقب�ول مخرجات اجتم�اع الكتل
السياسية.
وقال إن “بعد توقيع الكتل السياس�ية عىل
بنود وثيقة اجتماع االثنني أبلغنا مس�ؤول
م�ن داخ�ل االجتم�اع بأنهم حصل�وا عىل
اش�ارات بعثته�ا س�ائرون باملوافق�ة عىل
مخرجات االجتماع”.
واضاف ان “االشارات التي بعثتها سائرون
تضمن�ت موافقته�ا والتزامها ببنود الوثيق�ة اذا كانت
تتوافق م�ع رؤى املرجعية وهو ما حصل فعال حيث أن
البنود صيغت وفق رؤية املرجعية الرشيدة”.
وبش�أن موقف ائتالف النر من االجتماع ،أكد الفايز،
أن “رشط ائت�الف الن�ر س�وف ل�ن يؤثر ع�ىل اتفاق
جميع الكتل السياسية”.

املتحدث بامسه أعلن عن فقرات تعديل قانون التقاعد ..وكشف سبب تأخر ارسال املوازنة اىل البيت التشريعي

رئيس الوزراء سيذهب اىل الربملان لتقديم «قائمة وزراء» معنية باإلصالح

بغداد  /المستقبل العراقي
من املقرر ،أن يط�رح رئيس الوزراء عادل
عبداملهدي جملة م�ن التعديالت الوزارية،
خالل األيام القليلة املقبلة.
وقال املتحدث باس�م مكتب رئيس الوزراء
س�عد الحديث�ي لوكال�ة األنب�اء العراقية
إن ”عب�د املهدي س�يقدم قائم�ة بعدد من
ال�وزراء لل�وزارات الخدمي�ة واالقتصادية
واملعنية يف ملف اإلصالحات ،واالس�تجابة
ملطالب املتظاهرين عىل املس�توى املعييش
والخدمي”.
وأشار إىل أنه “تم اختيار بعض املرشحني،
وهناك اس�تكمال الختي�ار البعض اآلخر،
وفقا ً العتب�ارات مهنية خالصة ،وقناعات

اجلنـائية حتكـم
باحلبس ( )٣سنوات
عىل مطلق العيارات
النارية عىل املتظاهرين
والقوات األمنية
بغداد  /المستقبل العراقي
قض�ت املحكمة الجنائي�ة املركزية يف
الرصافة حكما عىل املتهم الذي أطلق
العي�ارات الناري�ة ع�ىل املتظاهري�ن
والقوات األمنية بالحبس ثالث سنوات
وف�ق امل�ادة  1 / 430م�ن قان�ون
العقوبات.
وذكر بي�ان للمرك�ز اإلعالمي ملجلس
القض�اء االع�ىل وتلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ان «محكمة
جناي�ات الرصاف�ة قض�ت حكم�ا
بالحبس ثالث س�نوات مل�دان بإطالق
العي�ارات الناري�ة من مس�دس قرب
ج�رس الجمهورية يف بغ�داد  ،الفتا إىل
أن�ه «تم القب�ض عىل املته�م بالجرم
املش�هود من قب�ل املتظاهري�ن وهو
يطل�ق العيارات النارية وتم تس�ليمه
إىل القوات األمني�ة علمًا ان املتهم هو
منتسب يف مديرية املرور العامة».

رئي�س ال�وزراء بق�درات وإمكاني�ات
املرش�حني الج�دد لالس�تيزار ،بعي�داُ عن
تدخ�الت وتأث�رات الكت�ل السياس�ية
وترشيحاتها”.
وأضاف ،أن “رئيس الوزراء سيتوجه قريباُ
إىل مجل�س النواب لط�رح رغبته بالتعديل
الوزاري”.
وطالب الكتل السياس�ية “بمساندته بهذا
التوج�ه لوض�ع آلي�ة جدي�دة بم�ا يتعلق
بعملي�ة االس�تيزار بعيداُ ع�ن املحاصصة
السياس�ية أو الوالءات الحزبية والكتلوية
الت�ي كان�ت تغل�ب ع�ىل آلي�ة االختيار يف
الحكومات السابقة”.
وكش�ف الحديثي عن س�بب تاخر ارسال
مجلس الوزراء قانون املوازنة اىل الربملان.

وق�ال ان «مجل�س ال�وزراء ع�ىل وش�ك
االنتهاء من اع�داد مرشوع قانون املوازنة
االتحادية لعام  ،»2020مبينا ان «املجلس
سرسل القانون اىل الربملان قريبا».
واضاف ان «س�بب تاخر ارس�ال القانون
من مجلس الوزراء اىل مجلس النواب هو ان
مجلس الوزراء ارد ان يضمن التخصيصات
املالي�ة الالزمة لتوفر الغط�اء املايل الكايف
يف تطبي�ق جمي�ع الق�رارات االصالحي�ة
والق�رارات التي اصدرها مجل�س الوزراء
والتوجيهات التي صدرت من رئيس مجلس
ال�وزراء بش�أن االصالح�ات االقتصادي�ة
واملعيش�ية والخدمية واالستجابة ملطالب
املتظاهري�ن « ،مش�را اىل ان «ذلك يرتتب
عليها تخصيصات مالية».

وتاب�ع الحديث�ي ان «القانون س�يتضمن
ايضا فقرة خاصة بتخفيض رواتب والغاء
امتي�ازات كب�ار املس�ؤولني (الرئاس�ات
الثالثة ،اعض�اء مجلس الن�واب ،الوزراء،
الدرجات الخاصة)».
إىل ذلك،اعلن املتحدث باس�م الحكومة عن
اهم فقرات مرشوع قان�ون تعديل قانون
التقاع�د املوح�د ،فيما اك�د ان القانون يف
مرحلة الترشيع.
وق�ال «ادن�اه اهم فق�رات تعدي�ل قانون
التقاعد املوحد الذي س�بق ملجلس الوزراء
ان ارس�له ملجل�س الن�واب ،وه�و االن يف
مرحلة الترشيع».
وادن�اهاب�رزفق�راتالقان�ون:
 -ان س�ن التقاعد هو اكمال  60س�نة من

العم�ر بعدما كان  63س�نة من العمر مع
استثناء الرشائح التالية:
أ -املشمولني بقانون الخدمة الجامعية من
حملة درجة االستاذ واالستاذ املساعد.
ب -االطباء االختصاص املشمولني بقانون
دعم االطباء.
ج -القض�اة واملستش�ارين القانوني�ني يف
مجلس الدولة.
د -الطيارون.
 ال يمن�ع عزل املوظ�ف او فصله او تركهالخدم�ة او اس�تقالته او اقص�اءه م�ن
الوظيفة او فس�خ عقده او االستغناء عن
خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية
اذا كان قد اكمل  45سنة من عمره ولديه
خدمة ملدة  15عاما.

اإلرضابات والتظاهرات يف الوسط واجلنوب مستمرة:
«ماكو وطن ..ماكو دوام»
بغداد  /المستقبل العراقي
تج�ددت التظاهرات يف بغداد ومدن وس�ط وجن�وب العراق،
أم�س الثالث�اء ،وس�ط مش�اركة واس�عة لط�الب امل�دارس
والجامعات وموظفي عدد من الدوائر الخدمية.
وعمدت قوات عراقية إىل قطع عدد كبر من الطرق الرئيس�ة
يف جنوبي البالد.
وش�هدت البرة وذي قار وكربالء وميسان واملثنى وواسط
والنج�ف تظاهرات ووقفات احتجاجية أمام عدد من الدوائر
الحكومية وداخل س�احات عامة ،وسط انتشار أمني مكثف
من قبل قوات األمن.

ولم تشهد أغلب مدارس وجامعات بغداد وعدد من محافظات
الجنوب والوس�ط ،دواما ً رس�مياً ،وهو ثال�ث أيام اإلرضاب.
ورفع املرضبون شعار «ماكو وطن ..ماكو دوام».
ويف س�احة الخالن�ي ببغداد ،تق�دم املتظاه�رون نحو جرس
الس�نك ،مطالب�ني بإقال�ة الحكوم�ة ف�ورا ،بينم�ا واجههم
عنارص األمن بقنابل الغاز.
وتجددت التظاهرات يف محافظة ذي قار ،يف س�احة الحبوبي
يف النارصية ،حيث طالب املتظاهرون بإقالة الحكومة وعدم
إعطائها أي مهلة ،كما شهدت بلدة الغراف تجدد التظاهرات
رغم اإلجراءات األمنية املشددة.
والتحق مئات الطالب واملوظفني يف كربالء بساحات االعتصام

وشاركوا يف ساحة الرتبية يف تظاهرات واسعة احتجاجا ً عىل
تفاقم الفساد.
بدوره�ا ،طالبت املفوضية العليا لحقوق اإلنس�ان يف العراق،
الحكوم�ة والوزارات والجهات األمنية واالس�تخبارية بوضع
ح�د ملسلس�ل اختط�اف الناش�طني املدني�ني واإلعالمي�ني،
والكش�ف عن «الجه�ات املجهولة» التي تق�ف وراء عمليات
االختطاف.
وأكدت املفوضية يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ع�ىل أن «تتحمل األجه�زة األمنية املعنية مس�ؤولياتها
وتقوم بواجباتها يف التحري والكش�ف عن مصر املخطوفني
وإطالق رساحهم فوراً ،وإحالة املتورطني للقضاء».

نائب عن تفاصيل إلغاء امتيازات املسؤولني :يبدأ بالرؤساء وينتهي باملدراء العامني
بغداد  /المستقبل العراقي
كشف رئيس تحالف سائرون يف محافظة
دي�اىل النائ�ب بره�ان املعم�وري ،أمس
الثالث�اء ،ع�ن تفاصي�ل مق�رتح قانون
إلغاء امتيازات املسؤولني.
وقال املعموري يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ان�ه «اس�تنادا ً
الح�كام املادة (/60ثانياً) من الدس�تور
وامل�ادة ( )120م�ن النظ�ام الداخ�يل

ملجل�س الن�واب جمع�ت كتلة س�ائرون
النيابي�ة تواقيع عدد م�ن النواب لغرض
ترشيع قان�ون يتضمن إلغ�اء امتيازات
املس�ؤولني» ،مبينا ً ان «س�ائرون قدمت
مقرتح القانون إىل رئاسة مجلس النواب
لغرض اتخ�اذ اإلج�راءات الالزمة بصدد
ترشيعه».
واضاف ان «مقرتح قانون إلغاء امتيازات
املس�ؤولني تضمن إلغاء كافة النصوص
ال�واردة يف القوان�ني الخاص�ة الت�ي

تمنحها» ،مش�را ً إىل ان «االمتيازات التي
س�يتم الغاؤها خاصة بالرئاسات الثالث
ورئي�س وأعض�اء املحكم�ة االتحادي�ة
ورئاس����ة مجل�س القض�اء األع�ىل
وأعضاء مجل�س النواب وال�وزراء ومن
هم بدرجتهم ورؤساء الهيئات املستقلة
والوكالء ومن هم بدرجتهم واملستشارين
ومن ه�م بدرجتهم والدرج�ات الخاصة
واملدراء العامني ومن هم بدرجتهم».
وتابع املعموري ان «مقرتح هذا القانون

يأتي اس�تنادا ً لق�رار مجل�س النواب يف
جلس�ته الع�ارشة املعقدة يف ال�� 28من
ترشين االول املايض ،واس�تجابة ملطالب
املتظ����اهري�ن املرشوع�ة م�ن أبن�اء
الش�عب العراق�ي» ،موضح�ا ان «كتل�ة
س�ائرون س�تصوت ع�ىل ترشي�ع ه�ذا
القان�ون م�ن أج�ل إلغ�اء الف�وارق بني
املوظف�ني يف الدول�ة العراقي�ة ولضمان
تحقي�ق العدال�ة االجتماعي�ة ب�ني ابناء
الشعب العراقي».
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نائب بشأن تقليص عدد النواب:
سيمنع الفوضى داخل الربملان
بغداد  /المستقبل العراقي
رأى عضو اللجنة القانونية النيابية
س�ليم هم�زة ،أم�س الثالث�اء ،أن
املادة املتعلقة بتقليص عدد أعضاء
مجل�س الن�واب إىل  251نائب�ا ً يف
قانون االنتخابات الجديد ،ستواجه
«مالحظ�ات كثرة» ،لكن�ه قال إن
خفض العدد سيتسبب بمنع «حالة
الفوىض» داخل الربملان.
وق�ال همزة إن «قان�ون انتخابات
مجل�س الن�واب الجدي�د ،تم�ت
مناقش�ته داخل اللج�ان الربملانية
املعني�ة بالتعدي�الت ،ونعتق�د أن�ه
س�يلقى مالحظ�ات كث�رة ع�ىل
بعض مواده خاصة ما يتعلق منها
بتخفي�ض ع�دد أعض�اء املجل�س
ً
نائب�ا ب�دل الع�دد
املقب�ل إىل 251
الحايل».

وأش�ار إىل أن «امل�رشوع جيد ،لكن
النقاط الخالفي�ة بحاجة إىل توافق
الكتل السياسية خاصة أن بعضها
يمث�ل أح�د مطال�ب املتظاهري�ن
ومنها عدد أعضاء املجلس والقوائم
املتعددة والت�ي ربما نجد معارضة
عليه�ا من بع�ض القوائ�م الكبرة
الت�ي ال تخدمه�ا تع�دد الدوائ�ر
االنتخابية».
وأضاف همزة ،أن «تخفيض أعداد
األعضاء ،هو أم�ر رضوري ومهم،
وسيكون سببا ً يف منع حالة الفوىض
املوجودة دائما ً داخل الربملان بسبب
املزاي�دات السياس�ية» ،الفتا ً إىل أن
«ع�ىل ممث�يل الش�عب التناغم مع
مطال�ب الش�عب وأن يصوتوا عىل
ما يس�تفيد من�ه العراقيون وليس
م�ا يخ�دم مصالحه�م الحزبي�ة
والسياسية».

األمن الربملانية
تكشف عن كتل سياسية هددت بإسقاط مرشوع
قانون اخراج القوات األجنبية
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف عضو لجنة الدفاع النيابية بدر الزيادي ،أمس الثالثاء ،وجود قوى
سياس�ية تعارض ادراج مرشوع قانون إخ�راج القوات األجنبية من البالد
عىل جدول االعمال ،مشرا إىل أن تلك أبدت استعدادها إلسقاط املرشوع.
وق�ال الزيادي يف تريح صحفي إن “هناك قوى سياس�ية (لم يس�مها)
أبدت استعدادها إلسقاط املرشوع عرب التصويت وبذلك سيسقط املرشوع
داخل قبة مجلس النواب”.
وأضاف ،أن “األمر يحتاج إىل مناقش�ات وتوافق س�يايس قبل إدراجه عىل
جدول االعم�ال وإقناع األطراف املعارضة وبذلك نس�تطيع التصويت عىل
القانون باألغلبية السياسية”.
ولف�ت الزي�ادي وه�و نائب ع�ن تحالف س�ائرون إىل أن “قوى سياس�ية
ابلغتنا عدم رغبتها ادراج مرشوع قانون إخراج القوات األجنبية من البالد
ويف ح�ال أدرج عىل جدول أعم�ال فانها لن تصوت معنا وبذلك سيس�قط
املرشوع داخل املجلس”.

الداخلية تعلن إهناء حالة اإلنذار
القصوى «ج»

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الداخلي�ة ،أم�س
الثالث�اء ،أن الوزي�ر ياس�ني
الي�ارسي وج�ه بع�ودة ال�دوام
االعتي�ادي لوحدة مق�ر الوزارة
كاف�ة وإنه�اء حال�ة اإلن�ذار
القصوى «ج» اعتبارا ً من اليوم.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة
منه إن «وزير الداخلية ياس�ني
طاه�ر الي�ارسي وج�ه بع�ودة
ال�دوام االعتي�ادي لوح�دة مقر
ال�وزارة كاف�ة ،وإع�ادة األمور

إىل وضعه�ا الطبيع�ي اعتب�ارا ً
من اليوم الثالث�اء وإنهاء حالة
اإلن�ذار يف ه�ذه الوح�دات».
وأضافت ال�وزارة يف بيان تلقت
الس�ومرية نيوز نسخة منه ،أن
توجيه�ات الي�ارسي «تأتي بعد
أن قدم منتس�بو الوزارة جهودا ً
كب�رة خ�الل األي�ام املاضي�ة
والعم�ل ع�ىل تقدي�م الخدمات
األمني�ة والخدمي�ة» .يذك�ر أن
وزارة الداخلية وجهت بالدخول
يف حال�ة اإلنذار القص�وى «ج»
اعتبارا ً من الرابع والعرشين من
ترشين األول املايض.

النزاهة:
صدور أمر استقدام بحق وزير الثقافة احلايل
ومسؤولني يف حمافظة ذي قار
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت هيئة النزاهة ،أمس الثالثاء ،عن صدور أمر اس�تقدام بحق
وزير الثقافة الحايل ومس�ؤولني يف محافظة ذي قار ،مبينة ان ذلك
جاء عىل خلفية استغالل محرمات نهر الفرات.
يذكر ان هيئة النزاهة تصدر وبش�كل ش�به يومي اوامر اس�تقدام
وحك�م بحق مس�ؤولني كب�ر يف الحكومة بس�بب تهم فس�اد مايل
واداري اضافة اىل استغالل املنصب ملنافع شخصية.
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رفع خيم االعتصام عن حقل جمنون بشكل كامل

حمافظ البرصة يوقع عقد مرشوع تأهيل منطقة
املعقل مع رشكة اخلالب للمقاوالت
البصرة  /المستقبل العراقي
وق�ع محاف�ظ البرصة اس�عد العيدان�ي عقد
م�رشوع تاهي�ل منطق�ة املعق�ل م�ع رشكة
الخ�الب للمق�اوالت العام�ة الكم�ال االعمال
املتلكئة التي كان�ت مناطة ب رشكة الكوثران
منذ سنوات
وق�ال محاف�ظ الب�رصة اس�عد العيدان�ي يف
بيان صدر ع�ن مكتبه االعالم�ي الخاص ورد
ل�»املس�تقبل العراق�ي» ،ان «هن�اك متابع�ة
لل�رشكات املتلكئ�ة والعمل ع�ىل ابعادها عن
املش�اريع التي لم تنجز بش�كل مطلوب وفقا
للمخطط�ات املفروض�ة مش�ريا اىل الدع�م
الالمحدود للرشكات الناجحة «.
وذك�ر العيدان�ي يف البيان ان «رشك�ة الخالب
س�تبارش يف االعم�ال املتبقي�ة بمنطقة املعقل
خالل اس�بوع واحد م�ن تاريخ توقي�ع العقد
مبين�ا ان الرشك�ة تمتلك الي�ات عديدة النجاز
امل�رشوع وتخليص املواطنن يف منطقة املعقل
م�ن معاناته�م املس�تمرة اث�ر طف�ح املي�اه

وتهريء الشوارع» .
يذكر ان املحافظة قامت يف وقت سابق بسحب
العمل من رشكة كوثران نتيجة فشلها يف اتمام
مرشوع تاهيل منطقة املعقل».
وعىل صعي�د منفصل أعلن محاف�ظ البرصة،

النقل تستأنف العمل
وتبارش بنقل املسافرين عىل متن قطارات
السكك احلديد «فلوجة  -بغداد»
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النق�ل العراقية اس�تئناف تس�يري رحالتها عرب
القط�ارات الصاع�دة والنازلة لنقل املس�افرين م�ن بغداد اىل
الفلوجة وبالعكس ،بعد انقطاع دام اكثر من  27يوما .
وبين�ت الوزارة يف بيان ورد ل�»املس�تقبل العراقي» ،انه «نزوالً
عند رغبة اهايل الفلوجة الكرام واقبالهم املتزايد عىل خط سكك
(فلوجة-بغداد) قامت الرشكة العامة لسكك الحديد العراقية/
قسم النقل والتش�غيل بالتنسيق مع منطقتي بغداد الوسطى
والفلوج�ة بتهيئة كافة املس�تلزمات والخدمات للمس�افرين
الكرام للمبارشة بنقل عرب هذا الخط».
واش�ارت اىل ان «هذا القطار يكتس�ب جان�ب الخدمات للنقل
الرسي�ع والراحة واألمان حيث هناك رغبة ملحة من املواطنن
بالسفر عىل متن هذا القطار».
واكدت الوزارة ان «هذا القطار س�يعاود نشاطه اليومي بنقل
املس�افرين  ،حيث يغ�ادر من محطة قطار الفلوجة الس�اعة
()45/6صباحا ليصل إىل محطة بغداد املركزية الساعة(00/٨
)صباح�ا « .بينما ينطل�ق من محطة بغداد املركزية الس�اعة
( )15/3بع�د الظهر ليصل آىل محطة قطار الفلوجة الس�اعة
()30/4ع�رصا» .يذك�ر ان الرشك�ة العام�ة لس�كك الحدي�د
العراقية من الرشكات العريقة التي تسعى دوما لتأمن أفضل
خدماتها للمواطن عرب رحالت القطارات كافة خصوصا (خط
بغ�داد الفلوج�ة) ويعت�رب هذا القطار رس�الة س�الم إىل أهايل
املناطق الغربية املتررة الذي سجل موخرا إقباال متزايدا من
قبل املواطنن .

الزراعة تبحث اسرتاتيجية األمن الغذائي
مع ممثل منظمة الفاو يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي

ألتقى مستش�ار وزارة الزراعة لنش�اط الثروة الحيوانية  /نائب
رئيس اللجنة الوطنية لألمن الغذائي الدكتور حس�ن عي س�عود
م�ع ممثل منظمة الف�او لألمم املتحدة يف الع�راق الدكتور صالح
الحاج حس�ن لبحث وأعداد املسودة اإلس�رتاتيجية لألمن الغذائي
 ،بحض�ور مدي�ر عام دائ�رة التخطيط واملتابعة الدكتور حس�ن
املوس�وي ومنس�ق الوزارة م�ع املنظم�ة الدكتور هادي هاش�م
ومنسق اللجنة الوطنية السيدة ألهام جواد» .
واف�اد بيخ�ان لل�وزارة ورد ل�»املس�تقبل العراقي» ،ان « س�عود
ناقش خ�الل االجتماع التمهي�دي مع وفد املنظم�ة كيفية إعداد
املس�ودة اإلس�رتاتيجية من قبل اللجن�ة الوطنية لألم�ن الغذائي
برئاس�ة الس�يد وزير الزراعة وعضوية عدد من ال�وزارات  ،فيما
تم بحث خطط العمل التنفيذية ملحاور إسرتاتيجية األمن الغذائي
ووض�ع الخطط ومتابعة تنفيذها وتقييمها مما يتطلب تش�كيل
وحدة تتوىل عملية الخطة اإلسرتاتيجية ومتابعتها .
يش�ار إىل إن املسودة اإلسرتاتيجية لألمن الغذائي التي تم اعدادها
من قبل اللجنة الوطنية التي يرأس�ها الس�يد وزير الزراعة ونائب
الرئيس السيد مستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية ستعرض
عىل األمانة العامة ملجلس الوزراء املوقر لغرض اعتمادها .

امانة بغداد تطرح شوارع رئيسية
يف العاصمة للتطوير واالكساء
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت امانة بغداد ،عن طرح  7ش�وارع رئيس�ية لإلعالن لغرض
التطوير واالكساء.
وذكرت االمانة يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي» ،ان « 7شوارع
مهمة قامت باإلعالن عنها لغرض التطوير واالكس�اء وس�تقوم
بعد انتهاء فرتة اإلعالن بدراسة العروض املقدمة لغرض املبارشة
باعمال تطوير واكساء الشوارع».
واضاف ان «تلك الش�وارع هي :ش�ارع دمشق من ساحة النسور
لغاية تقاطع ام الطبول ،ش�ارع  14تموز من س�احة عدن لغاية
بوابة بغداد ،الش�وارع العمودية من خدمي القناة وحتى ش�ارع
فلس�طن ،الش�وارع العمودي�ة ب�ن ش�ارع صفي الدي�ن الحي
وش�ارع الثورة ،ش�ارع ابي طالب ،ش�ارع بور سعيد من تقاطع
القناة وحتى تقاطع محمد القاس�م ،ش�ارع النعم�ان بن املنذر،
والتي توزعت عىل جانبي الكرخ والرصافة من بغداد .

رف�ع خيم االعتصام من حقل مجنون بش�كل
كامل.
ونقل التلفزيون الرسمي ،عن العيداني ،القول،
إن «خيم االعتصام تم رفعها من حقل مجنون
بشكل كامل».
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املرعيد :ال سند قانوني جللسة جملس احملافظة ومجيع قراراته غري قابلة للتطبيق

حمافظ نينوى يلتقي عدد ًا من الطلبة والشباب ويؤكد :اولويات احلكومة
املحلية القضاء عىل البطالة وإجياد فرص عمل للخرجيني
المستقبل العراقي  /زهراء علي

علق محاف�ظ نينوى منص�ور املرعيد عىل قرار
مجل�س املحافظة الذي اتخ�اذه ،أمس الثالثاء،
بالتصوي�ت ع�ىل اقالته بأن�ه غ�ري قانوني وال
يمكن التعامل معه بأي شكل من األشكال.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م املحافظ ان جميع
القرارات التي صدرت وتص عن مجلس املحافظة
من�ذ تأريخ تصويت الربملان نهاية الش�هر املايض
عىل قرار يقيض بحل مجالس املحافظات ال يمكن
تطبيقها ع�ىل ارض الواقع كونها فاقدة الرشعية
م�نالناحيت�ناإلداري�ةوالقانوني�ة.
واش�ار املتحدث باس�م املرعيد ان ال صحة لوثيقة
تم تداولها تش�ري اىل تقديم املحافظ اس�تقالته اىل
مجلس املحافظ�ة ،الفت�ا اىل ان مجلس املحافظة
فاق�د للرشعي�ة وال يمك�ن التعامل مع�ه اطالقا
وان كان هن�اك توج�ه للمحافظ م�ن اجل تقديم
اس�تقالته من مهامه فس�وف يلجأ إىل املؤسسات
الرسمية االخرى غري مجلس املحافظة املنحل.
ومن جهة اخرى اك�د منصور املرعيد محافظ
نينوى عىل ان أولويات عمل الحكومة املحلية
القض�اء ع�ىل البطال�ة وإيجاد ف�رص عمل
للخريج�ن والعاطل�ن ع�ن العم�ل .وأش�ار

محافظ نينوى خالل لقاء مع عدد من الطلبة
والشباب من نينوى اىل ان املسؤولية تضامنية
حي�ث تقع عىل جميع أبن�اء محافظة نينوى
مس�ؤولية باتج�اه العم�ل ملحافظ�ة نينوى
وتقدي�م األفضل له�ا .واض�اف املرعيد اىل ان
محافظ�ة نين�وى أصابها الكث�ري من الدمار
والخ�راب ونتيجة ظروف سياس�ية مختلفة
وخالصتها س�يطرة داعش ع�ىل نينوى وبعد
خروجن�ا من النفق املظل�م بتضحيات قواتنا
املسلحة بكافة تسمياتها بدأنا بمعركة جديدة
هي البن�اء واالعمار  .وق�ال محافظ نينوى:
اليوم واجب علينا ان نخطط للبناء ومعالجة
الخلل يف كافة املجاالت واالستعانة بالطاقات
املوج�ودة يف نين�وى الزاخ�رة باالمكاني�ات

البرشي�ة والعلمي�ة واملادية ونوظفه�ا للبناء
واالعمار .ويظهر دور الش�باب اليوم يف البناء
واالعم�ار وحبه�م للوط�ن الكب�ري وهدفه�م
العي�ش حي�اة كريم�ة مزده�رة ع�رب العمل
واإلنتاج واملش�اركة م�ع املجتمع يف النهوض
بنينوى .واكد املرعيد ان اس�اس التحديات يف
محافظ�ة نينوى ه�ي البطال�ة ولكي نقيض
عليها يج�ب ان تكون هناك مش�اريع وخلق
فرص عم�ل واهمي�ة وجود الس�يولة املادية
للمش�اريع عرب أب�واب الرصف م�ن حكومة
االتحادي�ة والواردات املحلي�ة ومصادر الدعم
دويل حي�ث نع�ول ع�ىل االس�تثمار وج�ذب
التمويل االستثماري لنينوى والذي يحتاج اىل
بيئة امنة ومستقرة .

مديرعام دائرة االعامر اهلنديس يطلع ميداني ًا عىل مرشوع بناية االستعالمات اخلارجية ملركز الوزارة
المستقبل العراقي/جاسم كريم الطائي
أطل�ع مدير عام دائرة األعمار الهنديس املهندس املعماري
حسن مِ ّدب مجحم ميدانيا عىل مرشوع بناية االستعالمات
الخارجية ملركز الوزارة يف محافظة بغداد.
وق�ال مدير عام الدائ�رة تنفيذا لتوجيه�ات وزير االعمار
واالس�كان والبلدي�ات واالش�غال العام�ة بنك�ن ريكاني
تواص�ل كوادرن�ا الهندس�ية والفنية ب�االرشاف الهنديس
م�ن خ�الل دائ�رة املهن�دس املقي�م ع�ىل م�رشوع بناية

أألس�تعالمات الخارجية ملركز ال�وزارة يف محافظة بغداد
كون ان دائرتنا هي الجهة املرشفة عىل العمل فيما أنيطت
مهم�ة التنفيذ عىل رشك�ة املنصور للمقاوالت االنش�ائية
يف ح�ن كان�ت الجهة االستش�ارية للمرشوع ه�ي املركز
الوطني لالستشارات الهندسية.
وأض�اف مدير عام الدائ�رة أن املرشوع يتك�ون من بناية
بمس�احة()500م2تقريبا يتوس�طها مدخل للس�يارات
 .حي�ث يتكون الجزء االول من البناي�ة من غرفة للحرس
ومجموع�ة خدم�ات والج�زء الثان�ي يتك�ون م�ن غرفة

سيطرة وتفتيش وصالة أنتظار مع مجموعة خدمات.
وأش�ار مدي�ر ع�ام الدائ�رة ان مراحل االنج�از وصلت اىل
أكثر من  %57وتم مناقش�ة اه�م معوقات العمل من اجل
وض�ع الحلول املناس�بة لها.موجها ع�ىل رضورة تكثيف
جه�ود الرشك�ة املنفذة لغ�رض إنج�از األعم�ال املتبقية
بعهدته�م تالفي�ا ً للتأخري،كما واعط�ى املالحظات الفنية
الت�ي تس�اهم يف ترسي�ع وترية العم�ل وإنج�از املرشوع
ضمن التوقيتات العقدية املحددة.ورضورةإستخدام مواد
حديث�ة يف االنهاءاتكأس�تخدام مادة ال�� (جي آر يس ) يف

التجارة تعلن إطالق جتهيز الوجبة العارشة من مادة الطحني املوزع لصالح البطاقة التموينية
بغداد  /المستقبل العراقي

جاء ذل�ك يف البي�ان الذي نقل�ه مكتبها
االعالمي عن مدير عام الرشكة حس�ن
س�امي وأضاف أن الرشكة اعدت جدوال
ملراجعة الوكالء حسب املراكز التموينية
واملوقع الجغرايف .
فيما دعا س�امي وكالء الطحن يف بغداد

أعلن�ت وزارة التج�ارة ع�ن مب�ارشة
الرشكة العام�ة لتصنيع الحبوب بقطع
قوائم الوكالء لتجهيز املواطنن بالحصة
العارشة من مادة الطحن» .

وعم�وم املحافظ�ات اىل مراجعة مراكز
القط�ع الس�تالم قوائ�م التجهي�ز وفقا
لآللي�ة املعتمدة يف توزي�ع مادة الطحن
بموجب التوقيت�ات الزمنية املحددة من
قبل لجنة الخطة التسويقية يف الرشكة.
مش�ددا ع�ىل الت�زام رشكت�ه بتوزي�ع

الكميات املق�ررة من قبل وزارة التجارة
الت�ي أعلنت يف وقت س�ابق ع�ن توزيع
ع�رشة وجبات من م�ادة الطحن خالل
الع�ام الح�ايل  2019نتيج�ة الوف�رة
املتحقق�ة يف النات�ج املح�ي ملحص�ول
الحنطة .

رشكة السمنت حتدد أسعار منتجاهتا وتبدي استعدادها لتجهيز
األنواع والكميات كافة
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشك�ة العامة للس�منت العراقية ،عن أس�ع�ار
منتجاتها من مختلف أنواع الس�منت ،مبدية اس�تعدادها
لتحهيز دوائر الدولة والقطاع الخاص واملواطنن بمختلف
األنواع والكميات «.
وق�ال مدير عام الرشكة حس�ن الخفاجي ،يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،ان «الرشكة مس�تعدة
لتجهيز مختلف أنواع الس�منت لكاف�ة الجهات من دوائر
الدول�ة ورشكات بن�اء ومقاول�ن ومواطن�ن وبمختلف
الكميات».وب�ن ان «أس�عار الس�منت تنافس�ي�ة حي�ث
يبل�غ س�ع�ر الط�ن الواحد الع�ادي ف�ي معمل س�منت
النجف يبلغ  6٨الف دينار واملقاوم  75الف دينار ،ومعمل
سمنت الكوفة بسعر  75الف دينار للطن الواحد للسمنت

املق�اوم ،ومعمل س�منت املثن�ى  6٨الف دينار للس�منت
العادي و( )75الف دينار للطن الواحد للسمنت املقاوم».
وأض�اف «ويف معام�ل حم�ام العلي�ل الجدي�د ،وبادوش،

الزراعة تعلن حتقيق اإلكتفاء الذايت
من « »17حمصوالً و « »3منتجات حيوانية

بغداد  /المستقبل العراقي

اك�دت وزارة الزراع�ة ،أم�س الثالثاء ،تحقي�ق االكتفاء
الذاتي يف اغلب املحاصيل الزراعية يف العام الحايل.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة حميد الناي�ف ،يف ترصيح
صحف�ي ان «ال�وزارة اعتم�دت خط�ة زراعي�ة منذ بدء
الع�ام الحايل كانت من نتائجها تحقي�ق االكتفاء الذاتي
بمحص�ويل الحنط�ة والش�عري» ،فضال ع�ن «توفري 17
مفردة زراعية بفضل حماية املنتج املحي».

واضافالناي�ف ان�ه «تم توفري ايضا  3مف�ردات حيوانية
منه�ا {بيض املائدة والدجاج واالس�ماك} ،مش�ريا اىل ان
«سياسة الوزارة اسهمت بزيادة اسعار رشاء التمور من
قب�ل القطاع الخاص االمر الذي عاد بش�كل ايجابي عىل
من الفالحن».
واك�د ان «ال�وزارة ماضي�ة بتوف�ري وزي�ادة املحاصيل
املتوفرة محليا ،مطالبا املنافذ الحدودية و دائرة الجريمة
املنظم�ة للقيام بدورها يف حماي�ة املنتج املحي لتوفريه
بشكل اكرب».

وبادوش الجديد ،والتوس�يع ،والرافدين ،فأن س�عر الطن
 70ال�ف دينار للعادي واملقاوم» ،مبينا ً أن «الس�منت غري
النمطي والخ�اص بآبار النفط واملنتج يف معمي س�منت
الحدباء وس�منت بابل بسعر  160الف دينار لصنف (،)G
و 125الف دينار للصنف (.»)B
وتابع الخفاجي بأن «س�منت آب�ار النفط بصنفيه ( Gو
 )Bمطابق ملواصفات معهد البرتول االمريكي ( )APIوقد
أثبت نجاحه يف الفحوصات املختربية وامليدانية للرشكات
النفطي�ة الت�ي ت�م تجهيزه�ا به».ودع�ا مدي�ر الرشكة
«ال�وزارات والدوائر غ�ري مرتبطة بوزارة لاللت�زام بالبند
( )36من قانون املوازنة العامة لسنة  2019وقرار مجلس
الوزراء ( )405اللذين يلزمان مؤسس�ات الدولة كافة عىل
رشاء احتياجاتها م�ن رشكات الوزارات االتحادية حرصا ً
اال يف حال اعتذار الجهة املعنية عن التجهيز .

الواجهات الخارجية ،وقد تم تحديد إجتماعن أسبوعيا ً يف
موقع العمل مع الكوادر الهندس�ية املنفذة من أجل إنجاز
العمل وتجاوز كافة املعوقات ،كذلك توفري السيولة املالية
الت�ي تتطلبها آلية التنفي�ذ بهدف إس�تثمارالوقت.موعزا
ع�ىل رضورة التكاتف يف إنج�از كافة االعمال الهندس�ية
وتخط�ي كافة املعوقات وحثهم ع�ىل العمل بروح الفريق
الواحد لدفع عجلة التقدم نحو األمام بغية إستكمال كافة
املراحل املتعلقة بعمل املرشوع واإللتزام بالدقة يف مواعيد
سري العمل.

التخطيط تصادق
عىل رصف « »42,9مليار
دينار للمثنى ودياىل
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي ،مصادقته
عىل إطالق رصف  42,9ملحافظتي املثنى ودياىل ضمن
برنام�ج تنمي�ة األقاليم بع�د اس�تكمال املحافظتن
لرشوط اإلدراج.
وق�ال بي�ان ملكتب�ه االعالم�ي تلقت�ه «املس�تقبل
العراقي» ،ان «الدليمي صادق عىل إطالق رصف مبلغ
 40,600,000,000دين�ار (أربع�ون مليار وس�تمائة
مليون دينار) ملحافظة دياىل ،لتبديل وتجهيز وانش�اء
شبكات كهربائية وصيانة ونصب محوالت كهربائية
متنوع�ة لعم�وم املحافظ�ة ،وتنفي�ذ ش�بكة كهرباء
كاط�ون الرازي ودور منديل ،وانش�اء طرق (بعقوبة،
ابي صي�دا ،جلوالء ،بلدروز ،من�ديل) وعدد من الطرق
الرئيسية والفرعية يف املحافظة».
واش�ار اىل ان «الدليمي صادق ايضا عىل إطالق رصف
مبل�غ ( 2,300,000,000ملياري�ن وثالثمائة مليون
دين�ار) ملحافظ�ة املثن�ى ،لتبلي�ط ع�دد م�ن الطرق
الرئيس�ية والفرعي�ة يف املحافظ�ة ،وإنش�اء مرك�ز
اس�عاف فوري يف الس�ماوة ،ومركز اسعاف فرعي يف
الوركاء».
واوض�ح البيان ،ان «الدليمي خ�ول الجهات املعنية يف
محافظتي املثنى ودي�اىل بصالحيات التنفيذ والرصف
مع مراعاة االلتزام بالتعليمات والصالحيات الخاصة
بتنفيذ املوازنة االستثمارية لعام .2019

الكهرباء :نقل الشامل تربم عقد ًا مع رشكة الصناعات
الفوالذية لتجهيزها بامدة احلديد اخلاصة باالبراج
بغداد  /المستقبل العراقي

ابرم�ت الرشك�ة العام�ة لنق�ل الطاق�ة الكهربائي�ة يف
املنطقة الش�مالية عقدا مع الرشك�ة العامة للصناعات
الفوالذي�ة التابعة ل�وزارة الصناعة واملع�ادن لتجهيزها
بمادة الحديد الخاص�ة باالبراج يف تنفيذ خطوط ارتباط
محطة صالح الدين الحرارية( 400ك.ف ) بحضورالسيد
مدير عام الرشكة العامة املهندس خالد غزاي ,فيما مثل
الط�رف الثاني مدير عام الصناع�ات الفوالذية املهندس

صبار عثمان حمادي .
وتحدث املدير العام بحسب بيان للوزارة تلقته «املستقبل
العراقي» ,اننا مستمرين بدعم املنتوج املحي وسنسعى
دائما لتك�ون منتجات وصناعات بلدن�ا العزيز بمصاف
الدول املتقدمة لذلك وقعنا اليوم عقد مع الرشكة العامة
للصناع�ات الفوالذي�ة لتجهيزن�ا (حديد اب�راج يف تنفيذ
خط�وط ارتب�اط محطة ص�الح الدي�ن الحراري�ة 400
ك.ف) ،وحس�ب املواصف�ات الفني�ة املعتم�دة يف وزارة
الكهرباء.

النفط :اإلنتاج والتصدير مستمر وبصورة مستقرة ودون عراقيل
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت وزارة النفط ،أمس الثالثاء ،عدم تكبد
العراق أي خسائر جراء االحتجاجات الشعبية
التي ت�رب البالد منذ مطل�ع ترشين األول
امل�ايض وذلك بعد قط�ع املتظاهري�ن لطرق
مؤدية اىل مواقع وحقول نفطية.
وق�ال املتحدث باس�م الوزارة عاص�م جهاد

يف ترصي�ح صحف�ي ،إن «اإلنت�اج والتصدير
مس�تمر وبصورة مس�تقرة دون أية عراقيل
اث�ر املظاهرات التي تش�هدها الب�الد رغم أن
املواطن�ن تظاه�روا قرب حق�ول نفطية يف
محافظة البرصة».
وأض�اف ،أن «العم�ل مس�تمر يف الحق�ول
النفطية بجميع املحافظ�ات دون اإلخالل يف
حجم االنتاج النفطي».

كما أكد أن «هناك حرصا ً من قبل املتظاهرين
بعدم التعرض للعامل�ن وللقطاع النفطي»،
مش�ريا ً إىل أن» ال�وزارة اس�تجابت للكث�ري
من الطلب�ات بخصوص التوظيف وتحس�ن
الخدم�ات وقام�ت بتوف�ري أكثر م�ن 2٨00
درجة وظيفية».
ووفق بيانات منظمة البلدان املصدرة للبرتول
{أوبك} ،بلغ إنتاج العراق النفطي  4.5مالين

برميل يوميا يف أكتوبر/ترشين األول املايض،
م�ا يجعله ثاني أكرب منت�ج للخام يف املنظمة
بعد السعودية { 10.3مالين برميل}.
وأق�دم متظاه�رون اليوم الثالث�اء عىل قطع
الط�رق املؤدي�ة اىل الحق�ول النفطي�ة يف
محافظة البرصة.
ودخل�ت الجول�ة الثاني�ة م�ن االحتجاجات
الشعبية يف العراق يومها الخامس والعرشين

ع�ىل التوايل ،فيما زاد االرضاب العام يف العديد
من املدن من حدة التظاهرات.
ومن�ذ بداي�ة أكتوبر/ترشي�ن األول امل�ايض،
يش�هد الع�راق احتجاجات ش�عبية مطالبة
بإس�تقالة الحكومة ،بس�بب الفس�اد وعدم
توف�ري فرص عمل ،وأخ�رى مرتبطة بضعف
البن�ى التحتي�ة يف الب�الد كاملي�اه والكهرباء
واملسكن.
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وزارة الصحة والبيئة  /الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية

يرسنا دعوتكم لالشتراك باملناقصات ادناه والتي تتضمن تجهيز (املواد املذكورة يف الجدول ادناه) والواردة ضمن
حستابات املوازنتة الجارية واالطالع عىل املستمستكات املطلوبتة يمكنكم زيارة موقع رشكتنتا عىل االنرنت وعىل
املوقع الخاص بالرشكة  )WWW.kimadia.iq(:واملوقع الخاص بالوزارة ()www.moh.gov.iq
علما ان ثمن مستندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون  $هو (  )1000000مليون دينار غري قابل للرد واملناقصات
التي مبلغها اكثر من مليون  )2000000( $مليونني دينار غري قابل للرد ويتحمل من سرسو عليه املناقصة اجور
االعالن وعىل ان يتم تقديم وثائق االعمال املماثلة مع العرض اما التامينات االولية والتي يجب ان تكون بنستبة %1
متن قيمة العرض تقدم عىل شتكل خطاب ضمان نافذ ملدة ستنة كاملة وال يطلق املبلتغ من املرصف اال بكتاب من
الرشكتة يؤيتد انتفاء الحاجة او صك مصدق او كفالة مرصفية ضامنة او ستندات القرض التي تصدرها املصارف
الحكومية علما ان طريقة الدفع ستتكون (حستب رشوط املناقصة) وطريقة الشتحن ( )CIPاو حسب الرشوط
وان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وعىل من سرسو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية
(كفالة حستن االداء ) البالغة ( )%5من قيمة االحالة وعىل شتكل خطاب ضمان او كفالة مرصفية او صك مصدق
او مستتندات القترض التي تصدرها املصتارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيتارة موقع الرشكة او الوزارة
املذكورين انفا علما ان املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفستارات املشتاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم
االربعاء 2019/12/4
مالحظتة  /يف حالتة مصادفة موعد الغلق عطلة رستمية يكون اليوم التايل للدوام الرستمي هو اخر موعد لتقديم
العطاء ويعترب يوم الغلق ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء

املدير العام
مديرية زراعة صالح الدين

اعالن مزايدة

تعلتن مديريتة زراعة صالح الدين عن تاجري املستاحات املدرجة تفاصيلها ادناه وفق احكام القانون (  35لستنة
 ) 1983وقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (  21لستنة  / 2013املعدل ) فعىل الراغبني بالتأجري الحضور اىل مقر
مديرية زراعة صالح الدين الستاعة ( )10صباحا مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة (  )%20من القيمة
التقديرية ويتحمل من ترستو عليه املزايدة مصاريف واجور النرش وستجري املزايدة يوم الواحد والثالثيناعتبارا من
اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة
ت
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وزارة الدفاع
الدائرة القانونية
املحكمة العسكرية الثامنة

وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف العباسية
العدد 780
التاريخ 2019/11/19
اىل  /جريتدة العتراق و جريتدة
املستقبل
م  /تنويه
السالم عليكم ...
اشتارة اىل كتابنتا املرقتم  763يف
 2019/11/12نتود ان نعلمكتم بان
استم الكاتتب العتدل (نترباس جبار
عيل كشتكول) وليس ( فتراس جبار
كشتكول) للعلتم متع جزيل الشتكر
والتقدير
الكاتب العدل االول يف العباسية
نرباس جبار عيل كشكول
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مجلس القضاء االعىل
رئاستة محكمتة استتئناف النجتف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد /1904 :ش2019/2
التاريخ 2019/11/18
اعالن
اىل  /املدعتى عليته  /كريتم محستن
حسني
اقامة املدعية كريمتة ابراهيم عباس
الدعتوى املرقمتة اعتاله امتام هذه
املحكمتة تطلتب فيها تأييتد حضانة
وملجهوليتة محتل اقامتك فقتد تقرر
تبليغتك اعالنتا بصحيفتتني محليتني
يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف
موعد املرافعة املوافق 2019/11/27
الستاعة التاستعة صباحا وعند عدم
حضتورك او متن ينوب عنتك قانونا
فستوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
محمد كامل كرماشة
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين
االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمتة األحتوال الشتخصية يف
سامراء
العدد/347 :ش2019/
التاريخ 2019/11/19:
اىل /املدعتى عليه (عبتد الصمد كريم
مهدي)
م/تبليغ
أصدرت محكمة األحوال الشخصية يف
سامراء قرارها املؤرخ يف 2019/9/8
يف الدعتوى املرقمتة /347ش2019/
واملقامتة متن قبتل املدعيتة (نجمتة
إبراهيتم عبتد) واملتضمتن التفريتق
القضائتي للرضر ولثبتوت مجهولية
محتل اقامتتك حستب رشح القائتم
بالتبليتغ املبلتغ القضائتي (عيتى
صالح محمتد) وتأييد املختتار املذيل
بتوقيتع الشتاهدين كل متن ( محمد
حستن خليل و إبراهيم حسن خليل)
واملصتدق متن قبتل املجلتس املحتيل
لقضتاء ستامراء لذا قتررت املحكمة
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني
وعند عدم حضتورك وعدم االعراض
والتمييز عىل قرار الحكم املذكور فان
القرار يكتسب الدرجة القطعية وفق
القانون.
متتتتتتتتتتتتع
التتتقتتتتتتتتديتتتتتتتر...
القايض
كاظم متعب داود

(رزمة )2019/2

اعالن

اىل املتهمتني الغائبني املدرجه استمائهم ادناه والستاكنني يف العناوين املؤرشة ازائهم
ملا كنتم متهمني وفق املواد املبينة ازاء كل استم منكم من قانون العقوبات العسكري
وقانون العقوبات رقم  111لستنة  1969وتعديالته وقانون العقوبات العسكري رقم
( )19لستنة  2007املعتدل يف القضايا املؤرشة ازاء استمائكم وبمتا ان محل اقامتكم
مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العسكرية
الثامنتة ختالل مدة ثالثتون يوما من تاريخ نترش هذا االعالن يف الصحتف وعند عدم
حضوركم سوف تجري محاكمتكم غيابيا واعطاء الحق للموظفني العموميني بالقاء
القبض عليكم والزام كل شتخص يعلم بمحل اختفائكم ان يخرب الجهات العستكرية
بذلك استنادا للمادة ( )80من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم ()22
لسنة 2016

محكمة بداءة بلدروز
العدد/26 /ب2019/
اعالن بيع عقار
عطفتا عتىل الحكتم الصتادر متن
محكمتة بتداءة بلدروزبالعتدد /26
ب2019/واملتورخ 2019/3/31املتضمتن
ازالة شتيوع العقار املرقم 2193/1مقاطعة
 14أمتام منصورالواقع يف قضتاء بلدروز/
الحتي الصناعتي واملوصتوف ادنتاه تقترر
وضعتة يف املزايتدة العلنية ملدة ثالثون يوما
اعتبارا متن اليوم التايل للنرش فعىل الراغبني
بالرشاء الحضتور يف هذه املحكمتة يف تمام
الستاعة الثانيتة عترش ظهرا مستتصحبني
معهتم التامينتات القانونية وقتدره ()%10
من القيمة املقتدرة والبالغة ( )85000000
خمستة وثمانون مليتون دينارالغريهاان لم
يكتن من الرشكاء وعند انتهاء املدة املذكورة
ستتجري االحالة القطعية وفق االصول مع
العلم ان الدفع مقدما والداللية عىل املشري
واذا صادف يوم االحالة عطلة رسمية يكون
اليتوم التذي يليهموعدا لذلك وعىل املشتري
ان يستصحب مع شتهادة الجنسية وهوية
االحوال املدنية
القايض
صالح سعيد محمود
االوصاف
 -1العقار دار ستكن تقتع يف بلدروز /دور
منديل مساحتها (  )183م2
 -2يتكون الدار من طابقني االريض يحتوي
عتىل غرفتني نوم املستاحة 4X5م 2ومطبخ
مستاحته 4x3م 2وصالة بمساحة 4 6xم2
واستقبال بمساحة 3 5xم 2ومرافق صحية
اما الطابق الثاني يحتوي عىل غرفتي نوم
 -3تقع الدار عىل شارع رئييس
 -4التدار مبنيتة متن متادة البلوك وستقف
الشيش املسلح واالرضية سرياميك
 -5حالة الدار جيدة
 -6قيمة العقار مبلغ مقداره( )85000000
خمسة وثمانون مليون دينارالغريها

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تنويه
اشتارة اىل االعتالن املنشتوريف
صحيفة املستتقبل العتدد  2020يف
 2019/11/11ورد يف متتن االعالن
لجنة تثبيت امللكيتة خانقني خطاء
والصحيتح مالحظيتة التستجيل
العقتاري يف جلتوالء يف اعتالن لجنة
تثبيت امللكية يف جلوالء .
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
فقدان
فقتدت منتي الهوية الصتادرة من
وزارة التجتارة – الرشكتة العامتة
لتجارة الحبتوب – عنوان الوظيفي
ستائق ثانتي باستم  /عبتد القادر
حستن عتيل – فمتن يعثتر عليهتا
تسلبمها اىل جهة االصدار .
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد  / 1336 :ب2019 / 1
التاريخ 2019 / 11 / 19 :
اعالن
اىل  /املدعتى عليته  /ماجتد محمتود عبتد
القادر
اقتام عليتك املدعي ( كريم عبتد خلف ) امام
هذه املحكمة الدعتوى البدائية بالعدد اعاله
– طلتب فيهتا الحكتم بازالة شتيوع العقار
املرقم  2748 / 22م 1رشقي بعقوبة االرض
فقتط دون البنتاء بيعا وتوزيع صتايف الثمن
عىل الترشكاء كال حستب ستهامه يف ستند
ملكية العقار وتحميلك املصاريف والرستوم
وملجهوليتة محل اقامتك حستب رشح املبلغ
قيترص خالد عبد الله يف هذه املحكمة املؤرخ
يف  2019 / 8 / 20ومرفقتة اشتعار املختار
خالتد خضري حمزة العتزاوي املؤرخ يف / 20
 2019 / 8مختتار قرية بستتان الخشتايل /
حتي التحرير  /قضتاء بعقوبة واملصدق من
املجلتس لقضاء بعقوبتة املؤرخ يف / 8 / 22
 2019قررت هذه املحكمة تبليغك بواستطة
صحيفتني محليتني يوميتتني للحضور امام
هذه املحكمة يف الستاعة التاسعة من صباح
يتوم  2019 / 12 / 3ويف حتال تبلغك وعدم
الحضتور او ارستال متن ينوب عنتك قانونا
ستتجري املرافعة بحقتك غيابتا وعلنا وفق
القانون .
القايض
مهدي قدوري كريم

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد  / 1854 :ب2019 / 3
التاريخ 2019 / 11 / 19 :
اعالن تبليغ غيابي
اىل املدعى عليها  /وداد مكي عبد الرحمن
اقتام املدعي  :احمتد نجم عبد اللته الدعوى
البدائيتة املرقمة  / 1854ب 2019 / 3والتي
موضوعهتا ازالة شتيوع العقتار املرقم 524
 1 /رساي وملجهوليتة محل اقامتك حستب
رشح مبلتغ القضائي قيرص خالتد عبد الله
يف  2019 / 11 / 14واملتضمتن مجهوليتة
محل اقامتك وحستب اشعار مختار منطقة
قضتاء بعقوبة حي  19املدعو قاستم محمد
شتحل واملصدق من املجلس املحتيل يف / 13
 2019 / 11تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني
محليتتني يوميتني عىل موعد املرافعة املوافق
 2019 / 11 / 28ويف حتال عدم حضورك او
ارسال من ينوب عنك ستوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض
شيماء عباس عيل

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املنصورية
العدد  / 322 :ش 2019 /
التاريخ 2019 / 11 / 17 :
اىل  /ابراهيم اسماعيل حمد
م  /تبليغ بالحكم الغيابي
بتاريتخ  2019 / 11 / 10اصتدرت محكمة
االحتوال الشتخصية يف املنصوريتة قرارهتا
الغيابي املرقتم  / 322ش  2019 /والقايض
باثبتات النستب الطفتال املدعيتة ( شتهلة
حستني احمتد ) وبالنظتر ملجهوليتة محتل
اقامتك قتررت املحكمة تبليغتك بصحيفتني
محليتتني وبامكانتك االعراض عتىل الحكم
والتمييز ضمن املدة القانونية ويف حالة عدم
االعراض والتمييز ستوف يكتستب الدرجة
القطعية وفقا للقانون .
القايض
محمد عباس حميد

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية الثامنة

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة املوارد
املائية – الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري
والبزل باستم  /عيل ستلمان محمود – فمن
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
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اعالنات

العدد ( )2025االربعاء  20تشرين الثاني 2019

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 215/
التاريخ 2019/11/19

اعالن

تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة
تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية (الكوفة) وملدة (سنة واحدة ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة
رقم ( )21لس�نة  2013فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية
الكوفة او اللجنة خالل ( )15يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه
التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون
بالدخ�ول اىل املزاي�دة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل ع�ن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب
البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظة النجف  /مكتب السيد املحافظ املرقم ()30
يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة ( )15يوما يف الساعة (الحادية عرشة
صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية ستكون املزايدة يف اليوم الذي
يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
 � 1ع�ىل املس�تاجر جل�ب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن  +ش�هادة
الجنسية العراقية)
 � 2عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل
االيجار والرسوم االخرى
 � 3عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 � 4اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم
اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل
االمالك التي تؤجر لهم
ت
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المساحة

الموقع

1

حوانيت

 58/75ـ 71/92

()3*3م

عمارة البلدية /شارع السكة

2
3
4
5
6
7
8
9
10

حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
كشك
كشك
مسقف
حانوت

(114/)1/50
(150أ) 132/
184/25
206/2
327/5
2أ377/
381/11
بال396/
(503/)63/13

()2,15*6م
72م2
()0,6*2م
()0,5*2,51م
()4*3م
()4*3م185+م2
()4*3م168+م2
238م2
()4*3م

شارع السكة
شارع السكة
مجاور سياج المستشفى
سوق الكوفة
مجاور علوة االسماك
شارع الكورنيش
شارع الكورنيش
شارع الكورنيش
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اعالن

غلق اكتتاب رشكة االمارات للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية

يعل�ن م�رصف العال�م االس�المي لالس�تثمار
والتموي�ل الف�رع الرئييس  /يف بغداد – ش�ارع
النضال عن غلق اكتتاب رشكة االمارات للتوسط
باالس�هم املطروحة للجمهور والبالغة ( ، 000
 ) 2 ، 000اثنان مليون سهم يف يوم االربعاء / 16
 2019 / 10وقدم لبيع كامل االسهم املطروحة
خالل مدة ثالثني يوما – علما ان غلق االكتتاب
نهاية الدوام الرس�مي ليوم الخميس املصادف
 ..... 2019 / 11 / 14مع التقدير
ادارة مرصف العالـم االسالمي

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 4133 :ش2019 / 1
التاريخ 2019 / 11 / 14 :
املدعى عليه  /قيس احمد نزار
م  /تبليغ
اقامت املدعية زوجت�ك ( عهود محمود
شمخي ) الدعوى الرشعية بالعدد اعاله
وموضوعه�ا طلب التفري�ق لهجرك لها
اكثر من س�نتني ولكونك مجهول محل
االقامة وحسب رشح القائم بالتبليغ يف
مركز رشطة الهاش�ميات يف / 10 / 12
 2019واشعار امني املنطقة املؤيد بختم
وتصدي�ق املجلس املح�يل للمنطقة قرر
تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني محليتني
بالحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة صباح
ي�وم  2019 / 11 / 24ويف حال�ة ع�دم
حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا ووفق
القانون واالصول .
القايض
عمر حميد محمود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد  / 2067 :ب2019 / 1
التاريخ 2019 / 11 / 11 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /مصطفى علوان وساك الكعبي
اق�ام عليك املدعي ( الس�يد وزي�ر الداخلية اضافة
لوظيفت�ه وكيل�ه العقي�د الحقوقي حميد حس�ني
س�كران ) ام�ام ه�ذه املحكم�ة الدع�وى البدائية
بالعدد اعاله  ،طلب فيها الحكم بابطال قيد املركبة
 40724أ دياىل حمل والتي كانت تحمل الرقم سابقا
 25328دي�اىل فحص مؤقت نوع مرس�يدس تريله
راس قاط�رة ثابت ذو جوانب مودي�ل  1991اللون
ازرق واعادت الحال اىل ماكانت عليه قبل تسجيلها
لك�ون تس�جيلها ونق�ل ملكيتها بكت�اب الكمارك
الع�دد  6311يف  2015 / 4 / 19الصادر من كمارك
املنطق�ة الوس�طى ابي غريب ( م�زور ) ولم يرد يف
ق�رص حاس�بة الكم�ارك وختم وتوقيع منس�وب
امل�رور العريف ( عم�ار محمد مه�دي ) مزور كما
طل�ب وضع اش�ارة الحجز عىل قي�د املركبة اعاله
وتحميل�ك املصاري�ف والرس�وم وملجهولي�ة محل
اقامتك حس�ب كتاب محكمة بداءة بغداد الجديدة
املرق�م  / 2967ب 2019 / 1يف 2019 / 10 / 27
ورشح املبلغ يف تلك املحكمة ( موىس كاظم محسن
) يف  2019 / 10 / 24املثب�ت يف جلس�ة املرافع�ة
املؤرخ�ة يف  2019 / 11 / 11علي�ه ق�ررت ه�ذه
املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني
يوميت�ني للحضور ام�ام هذه املحكمة يف الس�اعة
التاس�عة م�ن صب�اح ي�وم  2019 / 11 / 27ويف
حال تبلغك وعدم الحضور او ارسال من ينوب عنك
قانونا س�تجري املرافع�ة بحقك غياب�ا وعلنا وفق
القانون .
القايض
مهدي قدوري كريم
������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد  / 704 :ش 2019 /
التاريخ 2019 / 10 / 17 :
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه  /محم�د عطا جاس�م – مجهول
محل االقامة
للدع�وى املرقم�ة  / 704ش  2019 /املقام�ة من
قبل املدعي�ة امواج ياس صالح والت�ي تطلب فيها
الحك�م بالتفريق القضائي للهجر بينها وبينك فقد
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها امل�ؤرخ / 10 / 17
 2019الق�ايض ( بالتفري�ق القضائ�ي للهج�ر بني
املدعي�ة ام�واج ياس صال�ح واملدع�ى عليه محمد
عطا جاس�م واعتباره طالقا بائن�ا بينونة صغرى
واقعا للم�رة االوىل واعتبارا من تاريخ الحكم يف 17
 2019 / 10 /تاريخا للطالق بموجبه اليحل لطريف
الدعوى اس�تئناف الحياة الزوجي�ة اال بعقد ومهر
جديدين وعىل املدعية ل�زوم العدة الرشعية البالغة
ثالثة قروء ) وبالنظر ملجهولية محل اقامتك قررت
هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني واس�عة
االنتش�ار لغرض تبليغ�ك بقرار الحك�م ولك الحق
بالحض�ور لالعرتاض عىل الق�رار املذكور وتمييزه
ويف حالة عدم حضورك خالل املدة القانونية سوف
يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض
عيل منديل خريبط
������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد  / 705 :ش 2019 /
التاريخ 2019 / 10 / 17 :
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه  /محم�د عطا جاس�م – مجهول
محل االقامة
للدعوى املرقمة  / 705ش  2019 /املقامة من قبل
املدعية امواج ياس صالح والتي تطلب فيها الحكم
بحضان�ة بناتها القارصات كل من ن�وره تولد 10
 2014 / 11 /وزين�ه تول�د  2006 / 11 / 14فقد
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها امل�ؤرخ / 10 / 17
 2019والق�ايض بتاييد حضانة املدعية امواج ياس
صالح البنتيها نوره  2014وزينه  2016من املدعى
عليه محمد عطا جاس�م مع عدم االخالل باب حق
يرتب�ه القانون حول النزاع ع�ىل الحضانة وعىل ان
اليستخدم هذا الحكم لغرض السفر بالبنات خارج
الع�راق وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك قررت
هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني واس�عة
االنتش�ار لغرض تبليغ�ك بقرار الحك�م ولك الحق
بالحض�ور لالعرتاض عىل الق�رار املذكور وتمييزه
ويف حالة عدم حضورك خالل املدة القانونية سوف
يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض
عيل منديل خريبط
������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف يثرب
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد 2019 / 911 :
التاريخ 2019 / 11 / 19 :
م  /نرش فقدان
قدمت املدعوة ( رجاء فاضل خميس ) طلب نصبها
قيمة عىل ( وسام فيصل محمد ) الذي فقد بتاريخ
 2019 / 3 / 31ولم يتم العثور عليه تقرر نرشه يف
صحيفتني محليتني رس�ميتني ومن لديه معلومات
ع�ن املفقود الحضور اىل هذه املحكمة خالل عرشة
اي�ام من تاري�خ االع�الن ويف حالة ع�دم حضورك
سوف يتم نصب قيما عليك وحسب االصول .
القايض
مكي حسني سعيد
������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة تحقيق الخالدية
العدد  :د 2019 / 6391 /
التاريخ 2019 / 11 / 19 :
م  /تعميم اوصاف مفقود
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من قبل الس�يدة ( حكيمة
عب�د عبد الحمي�د ) حول فق�دان زوجه�ا املدعو (
حم�زة مط�ر مرعي املرع�اوي ) امللصق�ة صورته
اعاله والذي فقد يف س�يطرة ال�رزازة بتاريخ / 16
 2016 / 2ق�ررت هذه املحكمة مفاتحتكم لغرض
تعميم اوص�اف املفقود اعاله بصحيفتني محليتني
واعالمنا تاريخ النرش .
القايض
محمد جميل الفياض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة تحقيق الخالدية
العدد  :د 2019 / 6392 /
التاريخ 2019 / 11 / 19 :
م  /تعميم اوصاف مفقود
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من قبل الس�يدة (
حكيم�ة عب�د عب�د الحمي�د ) ح�ول فقدان
ولده�ا املدعو ( احمد حمزة مطر املرعاوي )
امللصقة صورته اعاله والذي فقد يف سيطرة
الرزازة بتاري�خ  2016 / 2 / 16قررت هذه
املحكم�ة مفاتحتكم لغ�رض تعميم اوصاف
املفقود اع�اله بصحيفتني محليتني واعالمنا
تاريخ النرش .
القايض
محمد جميل الفياض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة تحقيق الخالدية
العدد  :د 2019 / 6390 /
التاريخ 2019 / 11 / 19 :
م  /تعميم اوصاف مفقود
بناء عىل الطلب املقدم من قبل الس�يد ( رباح
حم�زة مط�ر ) حول فق�دان ول�ده املدعو (
س�يف رباح حمزة مطر املرعاوي ) امللصقة
صورته اعاله والذي فقد يف س�يطرة الرزازة
بتاريخ  2016 / 2 / 16قررت هذه املحكمة
مفاتحتكم لغ�رض تعميم اوص�اف املفقود
اع�اله بصحيفتني محليت�ني واعالمنا تاريخ
النرش .
القايض
محمد جميل الفياض

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

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املعقل
العدد  / 4251ش 2019 /
التأريخ 2019 / 10 / 30
اإلعالن
إىل املدعي عليه ( عيل جاسم مظلوم )
أقام�ت املدعي�ة ( صفي�ة يوس�ف احم�د )
الدع�وى الرشعي�ة املرقمة أع�اله لدى هذه
املحكمة تطلب فيه�ا ( تصديق زواجك منها
الواقع خارج املحكمة بتأريخ 2004 / 5 / 7
وملجهولي�ة محل إقامتك حس�ب رشح املبلغ
يف مركز ( رشطة البرصة ) وحس�ب كتابهم
بالع�دد  14096يف  2019 / 10 / 10وتأيي�د
املجلس البلدي ملنطقة السعدونية يف 10 / 10
 2019 /املتضمن ارتحالك إىل جهة مجهولة
 .علي�ه وملجهولية محل أقامتك قرر تبليغك
بصحيفت�ني يوميتني محليتني للحضور أمام
ه�ذه املحكمة يوم املرافعة املصادف يوم 24
 2019 / 11 /الس�اعة التاس�عة صباحا ً ويف
حالة عدم حضورك س�وف تج�ري املرافعة
بحقك غيابيا ً وعلنا ً وفق القانون
القايض
جاسم محمد محمود املوسوي

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

فقدان
فق�دت الهوي�ة الوزارية الص�ادرة من
وزارة الكهرب�اء – مديري�ة كهرب�اء
الجنوب باسم  /وسام عيل عبد الرسول
– فم�ن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار .

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

فقدان
فق�دت الهوي�ة الوزارية الص�ادرة من
وزارة التجارة – دائرة الرقابة التجارية
واملالي�ة باس�م  /ط�ه عب�د الصاح�ب
حس�ني – فمن يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار .

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

فقدان
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن نقاب�ة
املهندسني العراقيني فرع البرصة باسم
 /احمد موىس جعفر – فمن يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار .

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد  / 47 :اجراء 2019 /
التاريخ 2019 / 11 / 19 :
اىل  /املطل�وب االج�راء املس�تعجل ض�ده /
عقيل غازي مريزا .
م  /اعالن
اق�ام طالب االجراء املس�تعجل ق�ي كريم
طاه�ر طل�ب االج�راء املرق�م  / 47اجراء /
 2019ام�ام ه�ذه املحكم�ة ض�دك يطل�ب
اخ�ذ اقرارك وتوقيعك قضائيا وفس�خ العقد
الش�فوي بيني وبينك واستالمك كافة املبالغ
والع�دد وادوات العم�ل وقيم�ة الص�ك الذي
بذمت�ي وحض�ور اىل محكمة جن�ح البرصة
لغرض التنازل عن الشكوى وملجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتاييد
املختار ملنطقة املامون – قررت هذه املحكمة
تبليغك اعالنا يف صحيفتني محليتني يوميتني
للحضور يف موع�د املرافعة املصادف يوم 26
 2019 / 11 /ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او
ارس�ال من ينوب عنك قانونا فس�وف تجري
املرافعة بحقك غيابا وعلنا .
القايض

6

استراحة
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد /1698 :ب2019/
التاريخ 2019/11/14 :
اعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي ( الدائن ) صباح عبد الحسن
املدعى عليه  /املدين ) مدير بلدية الكوت /اضافة لوظيفته
تنفي�ذا لقرار الحك�م الصادر من هذه املحكم�ة بالع�دد ( /1698ب )2019/واملتضمن اعالن
املزايدة الزالة ش�يوع العق�ار املرقم ( 5134/2م38الخاجية) وت�وزع صايف الثمن بن الرشكاء
كال حسب سهامه فقد تقرر اعالن عن بيعه باملزايدة العلنية خالل ( )15يوما اعتبارا من اليوم
الت�ايل للنرش يف صحيفتن محليتن فعىل الراغبن بالرشاء مراجعة هذه املحكمة مس�تصحبن
معه�م التامينات القانونية البالغة %10م�ن القيمة التقديرية للعقار بصك معنون اىل (محكمة
بداءة الكوت) وسوف تجري املزايدة يف اليوم االخر الساعة الثانية عرش ظهرا واذا صافد اليوم
االخر عطلة رس�مية فيعترب اليوم الذي يليه من الدوام الرس�مي موع�دا للمزايدة ويتحمل من
ترسو عليه املزايدة اجور االعالن واملزايدة
القايض
محمد عبد الرضا مهدي
مواصفات العقار:
جنسه  /عرصة
املساحة 200/م
الشاغل
القيمة التقديرية  80,000,000 /مليون دينار
�����������������������������������������������
اىل الرشكاء
 �1عذراء صاحب محسن متعب
 � 2تيجان مكي خضر عباس
توج�ب عليك�م الحضور اىل مق�ر بلدية النجف االرشف لغ�رض اصدار اجازة بن�اء للعقار رقم
 3/30241حي الجامعة خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون حضوركم
�����������������������������������������������
اىل الرشكاء
 � 1عذراء صاحب محسن متعب
 � 2تيجان مكي خضر عباس
اقت�ى حضوركم اىل صندوق االس�كان العراق�ي /فرع النجف االرشف وذل�ك لتثبيت اقراركم
باملوافقة عىل قيام رشيكك (ليث س�عيد نعمة هاش�م) بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة
املرقمة  3/30241حي الجامعة لغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل مده اقصاها خمسة
عرش يوما داخل العراق وش�هر خارج العراق من تاريخ نرش االعنال وبعكس�ه س�وف يس�قط
حقك يف االعراض مستقبال
�����������������������������������������������
فقدان وثيقة
فق�دت مني الوثيقة املرقمة  0941517يف  2015/9/15الصادر من متوس�طة الذريات للبنات
املعنون اىل ثاونية الس�لمان مختلطة بأس�م  /شهد سالم حميد من يعثر عليها تسليمها لجهة
االصدار
�����������������������������������������������
فقدان وصوالت
فق�دت من�ي وصالت االمانة الصادر من مديرية بلدية الرميثة وحس�ب كت�اب مكتب التحقيق
القضائ�ي يف قض�اء الرميث�ة املرق�م  43827يف  2019/11/13وم�ن يعث�ر عليه تس�ليمه اىل
مصدره

ت

االسم

رقم الوصل

تاريخه

المبلغ

العائدية

1

ليليان عبد الكاظم
خضير

198252

2019/4/17

491742

مديرية بلدية
الرميثة

2

حسام محمد جواد
كاظم

1352812

2018/10/16

420000

مديرية بلدية
الرميثة

�����������������������������������������������
فقدان
فقد مني سند العقار املرقم  3/ 21304حي النر يف النجف والصادر من التسجيل العقاري يف
النجف بأسم ( مهدي سعيد نعمة) من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
�����������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /14664 :ج2019/2
التاريخ 2019/12/13
اعالن
اىل املتهم الهارب  /حسن جاسم محمد
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة (/1664ج ) 2019/2والخاصة باملشتكي (الحق العام) وفق
اح�كام املادة  240من قانون العقوبات وملجهولية محل اقامتك حس�ب االش�عاراملرفق يف ثنايا
ه�ذه الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغك اعالنا بوج�وب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف
يوم  2019/12/24وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل
�����������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة بداءة كربالء
العدد /147 :ب2019/
التاريخ 2019/11/17
اعالن
اىل املدعى عليهم  1 /ت مناضل مهدي ظاهر
 � 2مياسه محمد ظاهر
اصدرت هذه املحكمة حكما غيابيا بالعدد /147ب 2019/يف  2019/7/4والذي يقيض بابطال
قيد العقار املرقم  17942/3م  61جزيرة املس�جل باس�م املدعى عليه الثاني ( رياض يوس�ف
نج�د) املرقم /46ك 2015/1مجلد  235والقيود الس�ابقة له واعادة تس�جيله بقيده الس�ابق
املرق�م /15ك 2010/2مجل�د  69دائمي مثق�ل بحجز لصالح املرف الزراع�ي التعاوني فرع
الهندي�ة بالعدد  926يف  2011/5/26مجلد  1وملجهولية محل اقامتكم حس�ب اش�عار القائم
بالتبليغ لذا تقرر تبليغكم اعالنا بصحيفتن محليتن ولكم حق االعراض واالستئناف والتمييز
ضمن املدة القانونية وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول
القايض
حيدر محمد عيل الصالح
�����������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة وفاة 4344 /
التاريخ 2019/11/11 :
اىل املدعوه /كميلة شالش عبد الله
اعالن
ق�دم طالب حجة الوف�اة عقيل ناجي طاهر طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه اصدار حجة وفاة
بحق املدعوه ( كميلة شالش عبد الله ) قررت املحكمة تبليغك بالصحف املحلية فعليك الحضور
امامها خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
عمار هادي املوسوي

احلمل
مهني�اً :القم�ر املكتم�ل يش�ر إىل بع�ض
االس�تثمارات واألرب�اح املالي�ة ،أو يتحدث عن
ميزانية تضعها أو تعيد النظر بها.
عاطفياً :تنتعش املعنوي�ات مجددا ً لذلك راهن
عىل هذا اليوم الذي يحمل اليك الحلول والوعود
وتسوية أمر برشوطك انت.

امليزان
مهني�اً :القم�ر املكتمل يتحدث ع�ن وضع مايل
تناقش�ه او قرض او ارث يوم مناسب وايجابي
لتصحيح الهفات والعودة عن الخطأ.
عاطفي�اً :ال تفرّط بالرشيك ،فه�و األقرب إليك
وأكثر من يفه�م أوجاعك الحياتية ،وال س�يما
أنك خرجت من مرحلة ضبابية يف العالقة

اعداد :ايهاب فاضل

www.almustakbalpaper.net

كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

احلرشات ..أمهية تواجه االنقراض!

يف الوق�ت ال�ذي تلع�ب في�ه الحرشات
دورا ً مهما ً يف التوازن البيئي عىل كوكب
األرضُ ،يح�ذر خ�رباء م�ن انق�راض
بع�ض الحرشات خالل العق�ود القليلة
املاضية .فما هو يا ترى س�بب اختفاء
الحرشات؟ وما هي عواقب ذلك؟
كوك�ب الح�رشات :م�ن الفراش�ات
الجميل�ة إىل البع�وض املُزع�ج ،تعت�رب
الح�رشات م�ن ب�ن الكائن�ات الحي�ة
األكثر ثراء باألنواع عىل األرض ،فهناك
ما يقرب من مليون نوع .إالّ أنه يف بعض
مناطق العال�م ،وبحس�ب تقرير صادر
عن املجل�س العاملي للتن�وع البيولوجي
( ،)IPBESف�إن أكثر من  40يف املئة من

هل تعلم

أنواع الحرشات مهددة باالنقراض.
التلقيح :يتم تلقيح املحاصيل مثل القمح
واألرز ع�ن طريق الرياح ،وتحتاج الكثر
م�ن املحاصي�ل األخ�رى إىل الح�رشات.
وتساعد الحرشات سنويا ً يف إنتاج طعام

؟؟

ينصح برشب كمية كافية من املاء كل
يوم لسالمة املخ حيث أن املخ يحتوي
عىل .%80
القرنية ه�ي املكان الوحيد يف جس�م
اإلنسان الذي ال يصل إليه الدم.
يخربن�ا الكثر من األطب�اء أن أعقاب
القطن ق�د تؤدي إىل ثقب طبلة األذن،
لهذا ال ينصح األطب�اء بتنظيف األذن
من خالل هذه األعواد.
يمك�ن أن يت�م ع�الج األس�نان دون
الحاجة إىل فتح الفم ،ويكون ذلك من
خالل وض�ع قطعة م�ن الثلج مكان
األلم.
أن س�ماعات األذن م�ن أكث�ر األمور
التي تؤدي إىل تكاثر البكتريا يف األذن
لو تركت فيها ملدة ساعة كاملة.
م�ن أكث�ر األطعمة التي تس�اعد عىل
التخلص بشكل رسيع من الكحة هي
العسل األس�ود ،وخاصة لو تم تناوله
قبل النوم.
األعراض الش�هرة الت�ي تأتي ملعظم
الناس مثل اإلس�هال ،الغثيان ،القيء
ق�د تك�ون إن�ذار لإلصابة بالتس�مم
الغذائي.

الثور
مهنياً :تزدهر سمعتك وتحلق يف سماء األعمال
واالجتماعي�ات ،ي�وم مذه�ل يحمل نقاش�ات
إيجابية وعروضا ً وتقديرا ً ومكافآت.
عاطفياً :عوض�ا ً عن التململ والتأفف من دون
نتيجة ،اح�ر جهودك ع�ىل التحضرات وقم
بالتجهيز والتمهيد للمرحلة التالية.

العقرب
مهنياً :ال يناسبك وجود القمر املكتمل يف معاكسة
برجك من الثور بل يش�ر إىل تردد كبر ورغبة يف
الراج�ع عن ارتباط مهنيا ً كان أم ش�خصياً ،وال
تكون األجواء مناسبة لالنطالق بمشاريع جديدة.
عاطفي�اً :تش�عر بالثقة والحماس�ة م�ا يجعلك
ترمي إىل تحقيق األفضل يف حياتك العاطفية

تصل قيمته إىل حوايل  235مليار دوالر.
أم�ا يف الص�ن ،تحت�اج بعض أش�جار
الفاكه�ة إىل التلقيح عن طريق اليد ألن
النحل مفقود ،وهو ما يؤدي إىل الزيادة
يف تكلفة الطعام بشكل كبر للغاية.
أطب�اق فارغ�ة :ق�د يتس�بب اختف�اء
املُلقحات إىل تناقص وحتى فقدان عدة
أطعمة بما يف ذلك الفواكه والخرضوات،
ً
فض�ال ع�ن الش�وكوالتة والقه�وة.
وتس�اعد املُلقح�ات كذل�ك يف الحصول
عىل األلياف ،التي يتم اس�تعمالها لصنع
املالبس .جمع قمامة :تساعد الكثر من
الحرشات ،مثل الخنفس�اء (الصورة) يف
تحطيم النباتات امليتة والرباز.

تقنية إدراك الكريس املتحرك لنوايا املستخدم

ق�ام العلم�اء يف الجامع�ة الوطني�ة
لألبح�اث النووي�ة «ميف�ي» بابت�كار
منهجي�ة لتجزئة نظ�ام التحكم املتعدد
القن����وات ع�ىل أس�اس واج���ه�ة
الدم���اغ الحاس�وبية الواسعة النطاق
 ،Brain-Computer Interfaceوالت�ي
ت�م تصميمه�ا ملس�اعدة مس�تخدمي
الكرايس املتحركة اآللية.
يعد استخدام الكريس املتحرك آليا ً املزود
بقنوات تحكم متعددة أمرا ً مهما ً للغاية
لألش�خاص ذوي القدرة املح�دودة عىل
الحرك�ة .إذ أن�ه يف كث�ر م�ن األحيان،

يك�ون املرىض قادرين فق�ط عىل تنفيذ
بعض اإليماءات باأليدي ،وإعطاء األوامر
الصوتية وتقديم «الصور الذهنية».

وسيلة ضد النوبات القلبية القاتلة

اكتش�ف فريق علمي دويل أن آلية
النخ�ر الت�ي تتط�ور عن�د النوبة
القلبي�ة والجلط�ة الدماغي�ة،
س�ببها تكون وتراكم مادة تسمى
الت�ي
deoxyhydroceramide
تكبح وظيفة الخاليا.
ويفي�د موق�ع ،MedicalXress
بأن س�بب تطور آلي�ة النخر يعود
إىل نقص كمية األكس�جن بسبب
توق�ف تدف�ق ال�دم الرشيان�ي،
م�ا ي�ؤدي إىل تراك�م م�ادة
 ،deoxyhydroceramideالت�ي
اكتش�فت ل�دى الدي�دان املعرضة
لنقص األكسجن يف جسمها .فقد
اكتش�ف العلم�اء أن تركي�ز هذه
امل�ادة يرتف�ع إىل مس�تويات عليا
ويصبح س�اما للخاليا .وإن مادة

تحت�وي قن�وات التحك�م املختلفة عىل
بعض العي�وب :عىل س�بيل املثال ،قد ال
يك�ون ذراع التحك�م التقليدي مناس�با ً
لألش�خاص ذوي النش�اط الحرك�ي
املحدود للغاية .لذلك ،هناك حاجة أيضا ً
إىل قناة التحك�م الصوتي وقناة التحكم
التي تس�تخدم اإليماءات وقن�اة تعتمد
عىل واجهة الحوس�بة العصبية .مجمل
جميع هذه القنوات يطلق عليها واجهة
الدماغ الحاسوبية.
الدكت�ور قس�طنطن كودرياتس�يف
من معهد النظ�م الس�يربانية الذكية يف

جامع�ة «ميف�ي» وه�و أح�د الباحثن
املشاركن يف هذه الدراسة ،أشار يف هذا
الصدد قائالً:
«القاع�دة العام�ة تق�ول إن�ه يمك�ن
اس�تخدام قنوات التحكم يف وقت واحد،
مع إعطاء األوامر املتعارضة .عىل سبيل
املث�ال ،هناك ح�االت يمك�ن أن تتعرف
القناة الصوتية ع�ىل األمر «إىل اليمن»،
ولكن قناة اإليماء تقرر أن هذا األمر هو
«إىل اليس�ار» .لذلك تظهر هناك مشكلة
اختي�ار األم�ر الصحيح عن�د حدوث أي
تعارض».

الكلمة المفقودة

س�راميد تكبح نشاط الربوتينات
الخاصة ،ما يس�بب تش�وهات يف
بني�ة الخالي�ا ،وخل�ال يف وظائ�ف
امليتاكوندرا.
وللتأك�د م�ن دور مادة س�راميد
الس�لبي ،حق�ن العلم�اء الفرئان
املخربية بمثبط لها ،قبل أن تصاب
بنوب�ة قلبية .فاتض�ح من نتيجة
ه�ذه العملي�ة ،أن الف�رئان الت�ي
حقن�ت بمثبط مادة س�راميد قل
نخر األنس�جة عندها بنسبة %30
مقارن�ة بالفرئان الت�ي لم تحقن
باملثبط ،وأن املادة املثبطة حجبت
نش�وء جميع أنواع مادة سراميد،
ولذل�ك يعم�ل العلم�اء حاليا عىل
ايج�اد مس�تحرض خ�اص تكون
آثاره الجانبية أقل.

جد الفرق بين الصورتين

اجلوزاء
مهني�اً :يوم ف�ارغ م�ن الحظ�وظ والحصانة
مطل�وب منك ال�روي وعدم الته�ور واملقامرة
واملغامرات الخطرة والتطرف
عاطفي�اً . :هذا اليوم غر مناس�ب للبحث عن
نصفك اآلخر أيها العازب ،طاقتك س�لبيّة وعىل
االرجح تسبب نفوراً.

القوس
مهنياً :طموحك كبر ال حدود له ،ولكنك تبحث
عن الفرصة املناسبة التي تساعدك عىل تحقيق
هذا الطموح.
ّ
يت�رف بطريق�ة غريب�ة
عاطفي�اً :الرشي�ك
هذا اليوم تثر دهش�تك وتفاجئ�ك ،فحاول أن
تصارحه بما يقلقك لتصحيح الوضع.

السرطان
مهنياً :تتأخر بع�ض النتائجّ ،
لكن هذا ال يعني
ّ
أن�ه لن يك�ون لالتصاالت والنقاش�ات تأثرات
نافعة ،بل بالعكس تماماً ،ثابر وكرّر املحاولة.
عاطفياً :تس�عى بكل طاقتك إىل املحافظة عىل
من تحب عىل الرغم من ميلك إىل فرض طريقتك
الخاصة يف التعاطي مع األمور.

اجلدي
مهنياً :وج�ود القمر املكتم�ل يف الثور الصديق
يقدم ل�ك الحظوظ من الرضوري ان تس�تفيد
مم�ا يهدي�ك الحظ م�ن تغير جذري ويس�هل
امامك الطريق ويجعلك تضمن النتائج الرابحة
ع�ىل انواعهاعاطفي�اً :تجاه�ل أي عدائي�ة أو
مواجهة يفتعلها الرشيك

االسد
مهني�اً :انصح لك عدم االرتب�اط بمواعيد م ّهمة
يف االي�ام املقبلةّ ،
تتذمر من بعض التأخر وربّما
لن تحصل عىل جواب حاسم يف القريب العاجل.
عاطفياً :تشكو عدم تفهم الرشيك لك ومعاكسته
آلرائك ،فتختلف معه وتصطدم بالغرباء ،طباعك
تسبب لك العدائية واالستفزاز.

الدلو
مهنياً :القم�ر املكتمل يف برج الثور يعاكس�ك،
وتحت�ار ب�ن اتجاه�ن ،وربم�ا تعي�ش بعض
القلق عىل الرغم من الوعود الكثرة للفلك وتجد
نفسك منهمكا ً يف إتمام الواجبات الكثيفة.
عاطفياً :كن شجاعا ً واعرف بالخطأ وال تتكرب،
ألن هذا يجعلك تخرس الرشيك

العذراء
مهني�اً :يو واع�د ترتفع فيه املعنويات وتش�عر
بانف�راج وس�عادة وتش�ويق وق�وة اضافي�ة
فتمارس نجومية وجاذبية كبرة تلتقط الفرص
م�ن كل مكان .عاطفياً :يوم جميل جدا ً او ّ
حتى
من أجمل األيام ،يفسح يف املجال لفتح حوار عىل
مراحل متع ّددة تكون يف النهاية ّ
بناءة ومثمرة.

احلوت
مهنياً:تعيش�يوما مهم�ا ج�دا يعطيك نش�اط
حيوي�ة ديناميكي�ة وق�درة ع�ىل اخ�ذ املبادرة
واالنطالق يف مشاريعك واعمالك.
عاطفي�اً :عالق�ة واع�دة م�ع أحد األش�خاص
املميزي�ن ،وتتفقان عىل أم�ور كثرة وتتحليان
بالذكاء وحب املعرفة.
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التعادل السلبي حيسم لقاء اسود
الرافدين بمنتخب البحرين
بغداد  /المستقبل العراقي
حسم التعادل السلبي اللقاء الذي جمع منتخبنا
الوطني مع نظيره البحريني والذي اقيم عىل
ارض ملعب عميان الدويل يف العاصمة االردنية
ضمن التصفيات املزدوجة لنهائي كأس العالم
ونهائييات آسييا.لم يتمكن اي مين الفريقني
ان يهيز الشيباك رغم املحاوالت املسيتمرة من
الالعبني ،وكان السود الرافدين النصيب االكرب
يف الخطيورة عىل شيباك البحرين اال ان جميع
املحاوالت لم ترتجم اىل اهيداف ،لينتهي اللقاء
بيني الشيقيقني بالتعيادل (.»)0-0واحتفيظ
اسود الرافدين بصدارة املجموعة برصيد ()11
نقطية فيميا حل املنتخيب البحرينيي وصيفا
برصييد ( )9نقاط واملركز الثاليث من نصيب

املنتخب البحريني.وسييتوجه اسيود الرافدين
اىل العاصمية القطريية الدوحية للمشياركة

ببطولية كأس الخليج «خليجيي  »24واملقرر
اقامتها نهاية ترشين الثاني الحايل.

رسمي ًا ..لويس إنريكي يعود مستقبل إبراهيموفيتش
بيد زوجته
لقيادة إسبانيا
المستقبل العراقي /متابعة

أعلن لويس روبياليس رئيس االتحاد اإلسيباني
لكرة القدم ،عيودة لويس إنريكيي املدير الفني
السيابق للماتيادور ملنصبيه ،بيدال مين روبرت
مورينو.
وتويل روبرت مورينيو القيادة الفنية لالروخا يف
 25مارس /آذار املايض بسيبب انشغال إنريكي
مع مرض ابنته تشيانا والتي توفيت بعد أشهر،
بعد معاناة مع الرسطان.
وقياد مورينيو املنتخيب اإلسيباني للوصيول
لنهائيات ييورو  ،2020وودع الالعبني بالدموع
أمس اإلثنني ،عقب االنتصار بخماسيية نظيفة
عىل رومانيا يف ختام التصفيات.

المستقبل العراقي /متابعة
كشف تقرير صحفي إيطايل ،أن مستقبل النجم السويدي
زالتيان إبراهيموفيتش ،بات بيد زوجته ،التي تناقش معه
حاليا يف اختيار وجهته املقبلة ،بعد انتهاء رحلته بالدوري
األمريكي.
وبحسيب صحيفية «الجازيتا ديليو سيبورت» اإليطالية،
فإن إبراهيموفيتش سييتخذ قراره النهائي يف ديسيمرب/
كانيون األول املقبل ،حني ينتهي عقده مع لوس أنجيليس
جاالكيس.
وأشيارت الصحيفية ،إىل أن بولونييا هيو األقيرب لضيم
إبراهيموفيتش يف الوقت الحايل ،نظرًا لعالقة الصداقة بني
الالعب واملدرب الحايل للفريق سينيسا ميهايلوفيتش.
وإىل جانب ذلك ،فإن النجم السيويدي يقي ّدر رحلة ماركو
دي فايو املدير الريايض إىل أمريكا إلقناعه.
وأضافت الصحيفة« :رغم كل ذلك ،زوجة إبراهيموفيتش
تحيب العودة إىل ميالن ،حيث لعب السيويدي يف الفرتة بني
عاميي  2010و 2012قبل انتقاله لصفوف باريس سيان
جرمان» ،يف حني أشيارت إىل أن نابويل بات خارج سيباق
الظفر بخدمات إبراهيموفيتش.

رونالدو خيمد فتنة يوفنتوس بوجبة عشاء
المستقبل العراقي /متابعة
أغلق الربتغايل كريسيتيانو رونالدو ،نجم يوفنتوس،
القضية التيي أثرت يف الفرتة األخيرة داخل جدران
قلعة السييدة العجيوز ،عىل خلفية اسيتبداله خالل
مباراة البيانكونري وميالن ،بالدوري اإليطايل.
وكان روناليدو قد عيرب عن غضبه من قيرار مدربه

ماوريسييو سياري ،اليذي اسيتبدله يف مباراتيني
متتاليتيني ،ليخيرج اليدون غاض ًبيا إىل غرفية خلع
املالبس مبارشة خالل مباراة ميالن وليس إىل مقاعد
البدالء.
وعقيب توضيح الدون لحالة الغضب التي بدا عليها،
واعرتافيه بأنيه لم يكين يف أفضل أحواليه بالفعل يف
الفرتة األخرة ،يرغب كريستيانو يف وضع حد نهائي

حالة خيالية تؤخر ليفربول
« »10مراكز يف الربيمريليج
المستقبل العراقي /متابعة

تحاول أندية اليدوري اإلنجليزي هذه األيام،
إرشاك أكيرب عيدد ممكن مين أبنياء النادي
وخريجيي أكاديميات الناشيئني ،وهو األمر
الذي يسياهم يف رفع نسيبة عدد املحليني يف
املسيابقة.أبرز األمثلية عىل هيذا التوجه هو
تشييليس ،الذي أرغمته عقوبة الحرمان من
إجيراء التعاقيدات ،عىل االسيتعانة بكوكبة
من الالعبني الشيبان الذين قدموا مستويات
رائعية منيذ بدايية املوسيم.تطور مسيتوى
العبي تشيليس الشيبان ،أدى لربوزهم أيضا
عيىل الصعييد اليدويل ،فأصبحنا نيرى تامي
أبراهام وماسيون مونت يشاركان بانتظام
ميع املنتخيب اإلنجلييزي ،ومين املتوقع أن
ال يميض وقيت طويل عيىل وصيول كل من
فيكاييو توميوري وريس جيميس للمرحلة
ذاتها.ويسيتعني مانشسيرت يونايتيد أيضيا
بهذا التوجه ،فنجيم الفريق حاليا ماركوس

راشيفورد مين أبناء النيادي ،وهيو الذي تم
تصعيده يف عهد املدرب الهولندي لويس فان
جال إىل الفريق األول.ويلجأ آرسينال إلرشاك
العبني مثل جو ويلوك وبوكايو سياكا خالل
املباريات املهمة أيضا.من ناحية ثانية ،يبدو
االعتماد عىل الالعب املحيل بارزا بشيكل أكرب
يف فرق مثل برنيل وشييفيلد يونايتد ،وتكاد
صفيوف الفريقني تخلو يف بعيض املباريات
مين الالعبيني األجانب.موقيع «إذاعة «توك
سيبورت» ،نرش تقريرا يتناول إحصائية عن
ترتيب فرق اليدوري اإلنجلييزي املمتاز هذا
املوسيم ،يف حال تم احتساب أهداف الالعبني
اإلنجليز فقط ،وجاءت نتائج هذه اإلحصائية
مثرة لالهتمام.ووفقا لإلحصائية ،سيتصدر
ليسرت سيتي ترتيب الدوري برصيد  24نقطة
من  7انتصارات و 3تعادالت وهزيمتني ،يليه
تشييليس يف املركز الثانيي برصيد  23نقطة
مين  7انتصارات وتعادليني و 3هزائم ،وذلك
بعد مرور  12جولة فقط.

ميمي وعفيف ومبخوت والفرج أبرز املرشحني
للتألق يف «خليجي »24
المستقبل العراقي /متابعة
دائميا ما تكيون كأس الخلييج العربي
لكيرة القيدم بمثابية امليكان املالئيم
واملناسب مليالد النجوم وتألقها ،وكثرا
مين الالعبيني املوهوبيني الذيين كتبوا
شهادات ميالدهم الكروية خاللها.
وبعيد أيام قليلة سيوف ينطلق العرس
الخليجيي بالعاصمة القطرية الدوحة،
ومعه تبيدأ التوقعات بمين هم النجوم
املرشيحون للتألق ،أو باألحرى لتقديم
أنفسهم عىل الساحة الخليجية بصورة
مميزة.
ويسيتعرض «» يف هيذا التقريير أبيرز
األسيماء املرشيحة للتأليق يف «خليجي

.»24

عفيف قطر

يربز نجيم منتخب قطر أكيرم عفيف،
واملرشيح للفوز بجائزة أفضل العب يف
آسيا يف هذا العام ،ضمن النجوم املتوقع
توهجهم وبشيدة يف هذه النسخة ولم
ال وهيو حالييا من أبيرز صنياع اللعب
يف الكيرة اآلسييوية ،وكذليك يف الكيرة
القطرية.
وكان ليه الدور األبرز يف تتويج منتخب
بيالده بلقيب كأس آسييا األخيرة يف
اإلمياراتألولميرةيفتارييخقطير.
كميا أن عفييف يقيدم حالييا أفضيل
مستوياته الكروية ،وشارك يف النسخة

املاضيية مين كأس الخلييج يف الكويت
ويتوقيع أن يكيون أحيد أبيرز نجيوم
«خليجيي  ،»24ويعول عليه سانشييز
مدرب قطر كثرا يف البطولة.

يظهر فيها ميع املنتخب العراقي ،وهو
مرشيح ألن يكون من بني أبرز الالعبني
يف البطولة ،وكذلك املنافسية بقوة عىل
لقب الهداف.

ويتوقيع الكثرون أن يكيون مهند عيل
نجم املنتخيب العراقي أحد املرشيحني
بقوة للظهور يف البطولة ،حيث أنه أحد
أهم املواهيب الصاعدة الواعدة يف الكرة
العراقيية يف السينوات األخيرة ،وتألق
بشيدة مع منتخب بالده يف كأس آسيا
األخرة ،وهو هداف أسيود الرافدين يف
التصفيات املشرتكة.
وهذه النسيخة أيضا هيي الثانية التي

وييربز مين املنتخيب الكويتي يوسيف
نيارص هيداف فرييق الكوييت وأيضيا
هداف املنتخب يف التصفيات املشيرتكة،
وهو الالعيب القوي ،اليذي يعول عليه
الجهياز يف «خليجيي  »24لصناعية
الفارق يف البطولة ،وتقديم مسيتويات
رائعة مع منتخب بالده.
كميا أنيه يمتليك خيربات املشياركة يف
البطولة الخليجية ولذلك فهو أحد أبرز
املرشحني للتألق بالدوحة.

ميمي العراق

يوسف الكويت

إيطاليا تنهي تصفيات اليورو بفوز تارخيي
المستقبل العراقي /متابعة
اكتسيحت إيطالييا ضيفتهيا أرمينييا
بنتيجية  ،1-9يف املبياراة التيي أقيميت
عيىل ملعيب رينيزو باربرا مسياء اليوم
اإلثنيني ،يف ختيام مبارييات املجموعية
العارشة لتصفيات يورو .2020وسيجل
أهداف إيطاليا ،شرو إيموبييل (هدفان)
ونيكوليو زانيوليو (هدفيان) ونيكوليو
باريال ،وأليسييو رومانيويل ،وجورجينو،
وريكاردو أورسوليني ،وفيدريكو كييزا،
وسجل هدف أرمينيا الوحيد إدجار بابيان.
وبتلك النتيجة ،أنهيت إيطاليا التصفيات
بالعالمة الكاملة يف الصيدارة برصيد 30
نقطية ،يف الوقت الذي تجميد فيه رصيد
أرمينيا عند  10نقاط يف املركز الخامس،
وكان األزوري قد ضمن التأهل إىل اليورو
رسم ًيا بالفعل قبل مباراة اليوم.وبحسب
شبكة «سكواكا» لإلحصائيات ،فإن هذا
االنتصار هو األكرب عىل اإلطالق للمنتخب

اإليطايل هذا القرن.
حماس البداية
وأتت املحاولة األوىل ألرمينيا يف الدقيقة 5
عيرب توغل من بابيان يف منطقة الجزاء،
أنهاه بتسيديدة أرضية قوية ،أخرجها
الحيارس سيريجو إىل ركلية ركنيية.
وافتتحيت إيطاليا التسيجيل يف الدقيقة
 ،8بعدما تلقى إيموبييل عرضية متقنة
مين قبيل كيييزا وهيو خيا ٍل تمامً ا من
الرقابة ،ليسيدد رأسية سيكنت الشباك
األرمينية.وبعدها بدقيقية واحدة ،مرر
إيموبيييل كيرة بينيية وضعيت زانيولو
وج ًهيا لوجه ميع الحيارس أيرابيتيان،
ليتمكن العب روما من تسيجيل الهدف
الثانيي ليأزوري عرب تسيديدة أرضية.
وأخطأ املدافيع بونوتيش يف إعادة الكرة
إىل اليوراء يف الدقيقية  ،22لتذهيب إىل
مهاجيم أرمينيا كارابيتيان ،الذي سيدد
كرة ساقطة من فوق الحارس سريجو،

إال أن كرتيه اصطدميت بالعارضية.
وعززت إيطالييا تقدمها بالهدف الثالث
يف الدقيقة  29عيرب باريال ،بعد انفراده
التيام بأيرابيتيان بفضيل بينية متقنة
من بونوتيش ،ليسدد بعدها كرة أرضية
زاحفة سكنت الشيباك.ويف الدقيقة 31
ومن انفراد آخر ،سدد كييزا كرة مميزة

اصطدمت بالقائم األيرس.وعانت أرمينيا
كث ً
را من البينيات اإليطالية من الخلف،
ويف الدقيقية  33سيجل األزوري الهدف
الرابيع ،بعيد تمرييرة بينية من وسيط
املييدان مين زانيوليو ،إنفيرد إيموبييل
بعدها باملرمى ،لراوغ الحارس ،ويضع
الكرة يف الشباك الخالية من حارسها.

مييس ينقذ األرجنتني من لدغات كافاين وسواريز
المستقبل العراقي /متابعة
تعيادل منتخبيا األرجنتيني وأوروجيواي
بهدفني لكل منهما ،يف مباراة ودية مثرة،
جمعتهما مساء اليوم اإلثنني.
سجل إدينسيون كافاني ولويس سواريز
هيديف أوروجيواي بالدقيقتيني  34و،69
بينميا أحيرز سيرجيو أجوييرو وليونيل
مييس ثنائية التانجيو الوحيد بالدقيقتني
 63و 92من ركلة جزاء.
الشوط األول
دفيع الفريقيان بقوتهميا الهجوميية
الضاربية ،إال أن املحاوالت الهجومية عىل
املرمييني كانيت قليلية للغاية يف الشيوط

األول ،الذي غلبت عليه التدخالت العنيفة،
مميا دفع الحكم إلشيهار الكارت األصفر
 5مرات.
خرس أوسيكار تاباريز ميدرب أوروجواي
تبدييال مبكيرا بعيد  17دقيقية إلصابية
سباسيتيان كواتيس ،ليشيارك مكانيه
جيوفاني جونزاليس.
لكين منتخيب أوروجيواي كيرس حيدة
السلبية بهجمة بدأها لوكاس توريرا الذي
لعب كرة بينية مهدها لويس سيواريز إىل
كافاني ليسجلها األخر يف الشباك.
انتفيض راقصيو التانجيو سيعيا إلدراك
التعيادل قبيل نهاية الشيوط األول ،حيث
سيجل ديباال هدفيا ألغاه الحكيم بداعي

لتلك القضية.وذكرت شيبكة «سيبورت ميدياست»،
أن رونالدو يخطط إلحضيار جميع زمالئه بالفريق
لتناول العشياء يف مدينة تورينو ،موضحة أن الدون
يريد االعتذار لزمالئه وإغالق القضية.ويستعد فريق
يوفنتوس السيتئناف التدريبات يوم األربعاء املقبل،
اسيتعدا ًدا ملواجهة أتاالنتا السبت املقبل ،بمنافسات
الجولة الي 13من الدوري اإليطايل.

اختار إيدين هازارد ،نجم ريال مدريد واملنتخب البلجيكي ،املهاجم
األفضيل يف العالم.وقال هازارد ،خالل ترصيحات نقلتها صحيفة
«سيبورت» اإلسيبانية« :بعدما لعبت بجانب بنزيما ملدة  ، 3أو 4
أشيهر .أعتقد أنه أفضل مهاجم يف العالم ،باإلضافة إىل أنه يجعل

برشلونة مستعد لتلبية رغبات
فيورنتينا املالية
المستقبل العراقي /متابعة

هازارد خيتار املهاجم األفضل يف العالـم

المستقبل العراقي /متابعة

وجيود ملسية ييد ،وأضياع أكونييا فرصة
خطيرة تصيدى لهيا حيارس مرميى
أوروجواي مارتن كامبانيا.
ويف الدقيقية األخرة ،سيدد ليونيل مييس
ركلة حرة أمسكها كامبانيا بثبات.
الشوط الثاني
الشيوط الثانيي كان أكثر إثارة ونشياطا
هجوميا مين جانب املنتخيب األرجنتيني
اليذي بدأ محاوالته بتسيديدة بعيدة املدى
ملييس أبعدها الحارس بصعوبة بالغة.
انربى ميييس لركلة حرة لعبهيا عرضية،
قابلها سرجيو أجويرو برأسه يف الشباك،
مسجال هدف التعادل.
إال أن رجيال ليونييل سيكالوني ميدرب

اآلخرين أفضل».وعن استبعاد بنزيما من املنتخب الفرنيس ،علق:
«أنا آسيف بالنسيبة له ،لكن دائ ًما من السهل اللعب ضد فريق ال
يمليك بنزيما».وتابع« :فرتتي مع رييال مدريد؟ بالتأكيد يمكنني
الظهور بشيكل أفضل ،وكل يشء يسير عىل ما يرام ،ونحن فزنا
باملبارييات والفرييق تطور بشيكل جييد ،وهو ما سيهل األمور
بالنسبة يل ،وآمل أن يحافظ الفريق عىل ديناميكيته».

األرجنتيني لم يهنأوا بالتعيادل أكثر من 6
دقائيق ،يف الوقت الذي ليم يحتاج منتخب
أوروجواي ملحاوالت عديدة عىل املرمى بل
هز الشباك مرة ثانية بأقل عدد ممكن من
الهجمات حيث
حصيل عىل ركلية حيرة ،سيددها لويس
سيواريز بيكل قيوة يف شيباك الحيارس
األرجنتيني ستيبان أندرادا.
واصل ميييس ورفاقه البحيث مجددا عن
التعيادل ،حيث سيدد نجم برشيلونة كرة
قويية بجيوار القائيم األييرس ،بينما هدد
باولو ديباال املرمى بتسديدة أخرى بجوار
القائم األيمن قبل أن يتم استبداله بإرشاك
الوتارو مارتينيز.

كشيف تقرير صحفي إيطايل ،عن
سيعي برشيلونة بطيل إسيبانيا،
إلتمام صفقة من فيورنتينا ،خالل
االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وبحسب موقع «كالتشيو مركاتو»
اإليطاليية ،فيإن برشيلونة يراقب
الرصبيي نيكيوال ميلينكوفيتيش
مدافيع فيورنتينيا ،صاحب الي22
عاما.
وأضافيت الصحيفية« :برشيلونة
الذي ُيعاني عىل املستوى الدفاعي،
ييرى أن ميلينكوفيتيش مناسيبا
تماميا لتدعييم دفاعيه ،وقيد يتم

حسيم ضميه يف ينايير  /كانيون
الثاني».
وأشيار التقريير إىل أن فيورنتينيا
لرحييل
منفتحيا
سييكون
ميلينكوفيتش يف الشيتاء ،من أجل
توفير األموال لتعزيز مراكز أخرى
يف الفريق.
وتابع« :من غر املحتمل أن يسمح
فيورنتينيا برحييل ميلينكوفيتش
الذي انضم للفيوال من صفوف
بارتييزان بلجراد مقابيل  5ماليني
يورو ،بثمن بخس».
وأفاد التقرير ،بأن إدارة برشيلونة
مسيتعدة لتلبية رغبات فيورنتينا
املالية من أجل إتمام الصفقة.

 6منتخبات تتحصن بالفكر األوريب يف «خليجي »24
المستقبل العراقي /متابعة
يطغى الفكر األوروبي عىل أداء املنتخبات املشاركة يف
بطولة «خليجي  ،»24والتي تسيتضيفها قطر اعتبارا ً
من « »26نوفمرب  /ترشين الثاني الجاري.
ويقود  6مدربني أجانب  6منتخبات من أصل  8يف كأس
الخليج ،حيث تعتمد الكويت واليمن فقط عىل مدربني
وطنيني.وسيسيهم هذا الكم من املدربيني األجانب يف
إثيراء البطولة قياسيا ً بما يمتلكونه مين رؤية فنية،

وخربات تدريبية تسياعد عىل االرتقاء باملنتخبات من
حيث املستوى والنتائج.ويقدم موقع يف هذا التقرير،
نظرة حول ما قد تضيفه املدرسة األوروبية التدريبية
عىل أداء املنتخبات املشاركة يف «خليجي .»24
قيادة أوروبية
تعتمد سيتة منتخبات يف «خليجيي  »24عىل املدرب
األوروبي لتحقيق تطلعاتها خالل البطولة املرتقبة،
حييث توزعيوا بالتسياوي عيىل املجموعتيني األوىل
والثانيية.ويف املجموعية األوىل ،يقيود منتخب قطر،

اإلسيباني فيليكس سانشييز ،واإلميارات الهولندي
برت فان مارفيك ،والعراق السيلوفيني رسيتشيكو
كاتانيتش.ويعد املنتخب اليمني الوحيد يف املجموعة
األوىل اليذي ييرشف علييه امليدرب الوطني سيامي
النعياش وهو ميا يزال يحقيق نجاحيات الفتة مع
منتخب بيالده.ويف املجموعة الثانية ،يتوىل الفرنيس
هيريف رينيارد تدريب السيعودية ،ويقيود البحرين
الربتغايل هيليو سيوزا ،ويرشف عيىل تدريب ُعمان،
الهولنيدي أرويين كومان.ويعتيرب منتخيب الكويت

الوحييد يف املجموعية الثانيية اليذي يقيوده مدرب
وطنيي وهو ثامير عناد اليذي أثبت جدارتيه بعدما
تسلم مهمته مؤخراً.
تنافس مثر
تعترب املدرسة األوروبية األبرز يف عالم التدريب ،واألكرب
إملاما ً بشيؤون كرة القدم سواء إداريا ً أو فنيا ً أو بدنياً.
وتواجد سيتة مدربني مين أوروبا عيىل رأس األجهزة
الفنية ملنتخبات قطر واإلمارات والعراق والسيعودية
ُ
وعمان والبحرين ،من شأنه أن يعود بالفائدة عليها.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2025االربعاء  19تشرين الثاني 2019

إصبع على الجرح

امـضـاءات

منهل عبد األمير المرشدي

محمد شياع السوداني

خويف عىل حبيبتي بغداد

جئت معرتفاً بخويف وقلق�ي وارتباكي وتوجّ يس وكثرة ظنوني ودمع يرتقرق يف
عيون�ي .جئ�ت اتمتم بني آهاتي والحزن الجاثم يف ذات�ي ..من لظى نران خويف
م�ن غ�د آتي ..من زوبع�ة الصمت الداكن يحك�ي ليل آهاتي ..م�ن بني اصوات
الحاملني يف س�احات التظاهر من اج�ل الحياة بني ركام امل�وت أناجيك حبيبتي
األجمل واألحىل ..حبيبتي الثكىل بإرثها النازف الريع ..با نعش با تش�ييع..
يا أبهى وأغ�ىل كل لوحاتي ..يا ملكوت عرفتها تزهو بكل املتناقضات املتوافقة
والتوافق�ات املتناقض�ة برواب�ط الجم�ال لحي�اة الحب وال يشء س�وى الحب.
حبيبتي يا من عشقت فيها جنونها وطيبة ناسها .بغداد ايتها األلق الساحر يف
النفس املؤطر بحب االخر ومس�احة االعجاب وص�دق الذات يف التعبر ال تح ّده
حدود او تحيطه اي مس�احة مهما وسعت او تباعدت ..بغداد حبيبتي يا اجمل
ما اس�توطن القلب من اسم ومسمى ومعنى وداللة ..الباسمة أبدا ً رغم الجراح
ورائح�ة امل�وت القابع بني حناي�ا الجدران املوش�حة بدماء األحب�ة والخان...
الراقص�ة ف�وق نعوش املناي�ا .حبيبتي هذي دموعي املنس�ابة م�ن عني نازفة
جريح�ة حملت آالمها معي لك وفيك علني أعود من جديد أراك بصفائك ونقائك
ووضوحك الذي ال يشبهه أي وضوح ..ايه حبيبتي بغداد اي مدينة انت ..اي لغز
عجي�ب ..أي يشء كأنه ل�م يكن وإن كان فانه قد ال يكون ابدا بعد اليوم ش�يئا
مثل�ه ..صفائ�ك ..غبارك ..دمارك ..صم�ت العيون الحزينة وتمتمات الش�فاه
الكئيبة وابتس�امات الثكاىل وبقايا همس كهرمانة تنعى من أوقفها هنا لتصب
الزيت عىل أربعني لصا مضوا وهي ترقب بعينها آالف اللصوص الذي اس�تباحوا
حرم�ة بغ�داد ومزق�وا حيائها ..حت�ى الدمار ..حت�ى الخراب ..امل�وت والرعب
واشاء االحبة فوق االرصفة والدماء التي تمأل املكان ،تدور بني جوانحي تقسوا
عىل كربيائي أرفضها واخاف منها وال اقوى عىل رؤيتها لكنني قبلتها وعش�تها
ونهضت فوق اهاتها بل وألفتها حكاية أقصها حيثما ارتحلت ملن يس�ألني عن
حال حبيبتي التي تس�امت رغم كل العذابات التي اثخنت جسدها الطري وعىل
االحق�اد التي طالت ضفائر ش�عرها ولياليها وكربياء دجل�ة الخر التي ترقب
بعني خجىل كيف تجرف بس�اتينها من فوق س�فحها فتحتسب اىل الله أمرها..
بغ�داد التي وجدتها تفوز دائما رغم كل الخس�ارات الت�ي الحقت بها وتتصدر
شقيقاتها من مدن العرب واالعراب رغم أىس الغدر والتخلف والنفاق ..اقول لك
حبيبتي كفكفِ دموعك وامس�حي خديك بأنامل أمسك الزاهي ويومك الساخن
وغ�دك املتألق بنرباس الحق والزهو الذي أراه قادم�ا ال محال عىس الله ان يقر
عين�ي برؤي�اك زاهرة من جديد وق�د انتر ابنائك الرشفاء ع�ىل دهاليز ارباب
النف�اق وكل من صادر صوت البابل وصفاء مياه دجل�ة وعيون املها الواجمة
الحائ�رة ب�ني الرصاف�ة والك�رخ وس�عف النخيل الش�امخ يف ارصف�ة أتعبتها
رسادق العزاء واصوات مواكب املس�ؤولني وف�وىض حماياتهم والرعب الصادر
م�ن افواهه�م .اقول متى واىل متى تبقني يا بغداد ال تش�بهني نفس�ك وال يدرك
هؤالء قدرك ومقامك فأنت الس�يدة والتاج والنرباس والش�مس التي اس�تنارت
من سناها كل املدن ..وان غدا لك كما كانت كل األيام واألمس لك حتى يشاء الله
لك زهو الخلود االبدي.

من أين نبدأ...؟

كـاريكـاتـير

امرأة يف زمن التحرير
عباس الفريجي
يف ظل الثورة املرشوعة وفورة االحتجاجات التي تعم
الب�اد يف احقاق الح�ق وانتفاض�ة االرواح ضد جور
الطغي�ان ..وم�ا يش�هده الوطن من تجس�يد ألروع
ص�ور التضحيات هن�ا وقفت امل�رأة العراقية البطلة
لتق�وم بدوره�ا الب�ارز وامل�رشف يف تل�ك االنتفاضة
الحق�ة وقالت كلمته�ا وكانت عىل املوع�د املضبوط
حسب توقيت الثورة.
تس�طر املاح�م والع�رب وتبع�ث برس�ائل الغ�رة
والش�جاعة والثبات واالصالة وتثبت للمشككني بان
موقفها اصلب من بعض الرجال الذين أصبحوا عبيدا ً
لقاداتهم الذين يساومون عىل حساب الوطن .فاملرأة
الصامدة واملجاهدة واملضحية هي املصدر االساس يف
جميع الثورات..
وذل�ك االمت�داد الزينب�ي العظي�م يف الوق�وف بوجه
الظال�م ..عندما خطبت عقيل�ة الطالبيني يف مجلس
الطاغي�ة يزي�د وقال�ت :كد كيدك ..واس�ع س�عيك..
وناص�ب جه�دك ..فوالل�ه ال تمحو ذكرن�ا وال تميت
وحين�ا وال تدرك امدنا ..وهل رأي�ك اال فند وايامك اال
عدد وجمع�ك اال بدد يوم ينادي املن�ادي اال لعنة الله

عىل الظاملني..
فما يزال ذلك املوقف البطويل ش�علة تتجىل يف انفاس
املرأة الثائرة.
اليوم ،ومن خال ث�ورة أكتوبر ،اثبتت املرأة العراقية
تواجدها يف ساحات التظاهر سواء يف ساحة التحرير
او باقي املحافظات ،وكاملعتاد لم يكن دورها تقليديا
يف هذه املرحلة العصيبة التي يمر بها البلد من تفاقم
الفتن وتكالب الس�لطات عىل حس�اب دماء الشباب
الغي�ارى ،فهي االم الثكىل التي فق�دت ولدها الوحيد
الذي كان يس�رتزق بالعجلة الصغ�رة التكتك باحثا
ع�ن لقمة العيش الحال ولكن�ه خصص ذلك التكتك
لنق�ل اخوت�ه من الجرح�ى يف احداث ترشي�ن وانقذ
الكثر ..ولكن اتخذت من راس�ه الرصاصة مس�تقرا ً
وع�اد الم�ه ش�هيدا فاس�تقبلته براية الل�ه اكرب ..يا
لصربه�ا وثباتها ..فهي العروس التي تجهز العدة اىل
حف�ل زفافها وجرح زوجها الذي فقد س�اقه االيمن
وحول�ت ام�وال ذلك الع�رس اىل اج�راء عملية طرف
صناع�ي لزوجها ...فهي العجوز الت�ي لم تعجز عن
اطعام املتظاهرين وتشد عزمهم ...فمريم املسيحية
وتاال الكردية وروان السنية وزينب الشيعية جميعهن
رصخن بصوت وحده العراق..

موسيقي يعزف عىل البيانو أثناء إجراء
جراحة يف دماغه
أجرى أطباء إيطاليون عملية جراحية متطورة لدماغ موس�يقي عاش�ق
للجاز أمتعهم بعزفه عىل البيانو أثناء إجرائهم العملية له.
وتساعد التقنية املطورة ،التي يطلق عليها اسم «جراحة الدماغ الواعي»،
األطب�اء يف ع�اج أورام الدم�اغ ونوب�ات ال�رع دون اإلرضار باملناطق
املسؤولة عن الرؤية أو الكام أو الحركة ،عن طريق الخطأ.
ويظل املرىض واعني أثناء العملية ،ويمكنهم الرد عىل األس�ئلة ،ما يسمح
للجراحني بمعرفة أنهم يعالجون الجزء الصحيح من الدماغ.
ّ
وتمكن مريض مدرس للموس�يقى ،يف مستشفى «موريزيو بوفاليني» يف
تش�يزينا ،وس�ط إيطاليا ،من عزف العديد من األلحان ع�ىل البيانو أثناء
عملية إزالة ورم رسطاني من دماغه.

شكر وتقدير
نتقدم بوافر الشكر والتقدير اىل السيد ( محمد عجمي
الش�ياع) مدير اعام الرشكة العامة لتس�ويق األدوية
واملس�تلزمات الطبية  /كيماديا  ،ملا
يقدمه من تع�اون كبر مع األخوة
الصحفي�ني ومندوب�ي الصح�ف
بتذلي�ل كل العقب�ات أمامه�م
النج�از مهامهم عىل أكمل وجه ،
متنني ل�ه دوام النجاح واملوفقية
والسداد يف عمله .
أسرة تحرير المستقبل العراقي

العراقـي

بمناسبت َْي ذكرى والدة رسول اهلل(ص) وذكرى والدة اإلمـام الصادق(عليه السالم)
«مجعية أيتام عيل(عليه السالم)» تقيم احتفاالً هبيج ًا يف مدينة «مونرتيال» (كندا)

جمعية أيتام علي(عليه السالم)
َ
بمناس�بت ْي ذكرى والدة رس�ول الله(ص) وذكرى
والدة اإلمام الصادق(عليه السام) أقامت «جمعية
أيتام عيل(عليه الس�ام)» احتفاالً بهيجا ً لألخوات
يف قاعة مؤسس�ة الزهراء(عليها الس�ام) العاملية
يف مدين�ة «مونرتي�ال» (كندا) ،وذلك ي�وم األربعاء
 13ترشي�ن الثان�ي  1٥( 2019ربي�ع األول 1441
هجرية) ،حيث تضمَّ ن الحفل � الذي ق َّدمته األخت
«م�اك يوس�ف» � الفق�رات التالية :ق�رآن كريم

(األخت «رباب حمود») ،قصيدة مِ ْن ْ
وَح ِي املناسبة
َ
(األخ�ت «م�اك كوران�ي الزي�ن») ،س�رة امل ْولِ�د
(األخ�ت «زينة زين فاعور») وس�حب تومبوال مع
توزي�ع هدايا .كما ت َّم تقديم م�ا َّ
تيس من الطعام
للحض�ور الكريم الذي امتألت ب�ه القاعة يف أجواء
والئية مَ ِرحة.
وس ْع َي َّ
َّ
أعمالهن َ
هن
نسأل الله أن يتقبَّل من الجميع
وكل عام وأنتم بخر.
ُ
َس ُ
س ََ
[وَق� ِل ْ
اعمَ ُل�وا َف َ
�رى اللَّ� ُه َعمَ لَ ُك� ْم وَ ر ُ
�ول ُه
ْ
ُ
َ
وَالْمُ ؤمِ نون].

ثغرة يف فيسبوك تشغل الكامريا رس ًا
كشف أحد مس�تخدمي فيسبوك ثغرة
أمني�ة ق�د تك�ون غاي�ة يف الخطورة
يف التطبي�ق ،تس�مح لكام�را الهاتف
الذكي بالعمل ،دون إذن مس�تخدميه
أو علمهم .ونرش ش�اب يدعى جوشوا
مادوكس ،مقطع فيديو عىل حسابه يف
تويرت ،معلقا عليه بالقول «عثرت عىل
مش�كلة تتعلق باألم�ن والخصوصية
عىل فيس�بوك ،عندما يك�ون التطبيق
مفتوح�ا فإن�ه يس�تخدم الكام�را،
عثرت ع�ىل ثغرة يف التطبي�ق ،تجعلك
ت�رى الكام�را مفتوحة خل�ف حائط
األخبار» .ويف مقطع الفيديو ،تظهر الكامرا
وهي تعم�ل يف خلفية الشاش�ة ،وراء حائط
األخبار يف تطبيق فيسبوك ،عىل نظام «آي أو

إس» املشغل لهواتف آيفون من رشكة أبل.
ون�رشت العديد من املواق�ع التقنية ،مقاطع
فيدي�و تثبت بالفعل وجود ثغرة ،لكنها قالت
إن تلك الثغرة تواجه مستخدمي هواتف آيفون

الت�ي تعمل بنظ�ام ،13.2.2 iOS
فيما ال يواجه مستخدمو هواتف
آيف�ون العاملة بنظام التش�غيل
.13.1.3 iOS
ولح�ل املش�كلة بش�كل مؤق�ت،
حتى تتمكن فيسبوك من معالجة
الثغ�رة ،ال بد للمس�تخدمني منع
فيس�بوك م�ن اس�تخدام كامرا
الهات�ف ،من خ�ال اإلع�دادات.
وللقي�ام بذل�ك ،علي�ك التوج�ه
إىل اإلع�دادات ( ،)Settingsث�م
الخصوصي�ة ( ،)Privacyث�م
اختيار «الكامرا» ( ،)Cameraوإلغاء تفعيل
الخي�ار الذي يس�مح لفيس�بوك باس�تخدام
الكامرا.

متى تبدأ صحة اجلسم بالتدهور من قمة الرأس حتى أمخص القدمني؟
تبدأ أجسادنا بالتدهور من الرأس إىل أخمص
القدم�ني خ�ال األربعيني�ات م�ن العم�ر،
حي�ث تظهر عام�ات الرتاجع ع�ىل الركبتني
واملفاصل والعينني.
وأظهر اس�تطاع للرأي ش�مل  2000بالغ أن
املعاناة تب�دأ يف الركبتني ل�دى بلوغ  47عاما
(يف املتوسط) ،ويتدهور السمع يف سن ال�49

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

عام�ا ،بينما تب�دأ اآلالم يف الظهر يف س�ن 44
عاما.
وتبدأ حاس�ة الش�م يف التدهور عند بلوغ 46
عام�ا ،ويضع�ف الكاحان يف س�ن  47عاما
تقريب�ا ،وتظهر املش�اكل يف املفاصل أيضا يف
عمر  49عاما ،حيث يقول ¾ املشاركني إنهم
عانوا نوعا من آالم املفاصل يوميا.

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

وقالت الدكتورة س�ارة بريور ،املديرة الطبية
ل��  Healthspanيف بريطاني�ا ،الت�ي ُكلّف�ت
بإج�راء البح�ث« :إن ب�دء الن�اس بماحظة
ضعف أجس�ادهم يف الثاثيني�ات من العمر،
يعد مؤرشا مبكرا عىل الحاجة إىل املس�اعدة.
وإن رعاية الجسم منذ الصغر تبطئ عامات
الشيخوخة».

07801969233
07901463050
07709670606

لم تع�د الحاجة اىل اج�راء إصاحات جذرية سياس�ية واقتصادية
وحتى اج�راء تعديات دس�تورية وكذل�ك القيام بحمل�ة حقيقية
ملكافحة الفساد مطلبا للمحتجني واملتظاهرين فحسب  ،بل تحول
ذل�ك اىل هدف للجمي�ع وحديث الن�اس يف كل مكان ،ه�ذا اإلجماع
ال�ذي ال يجرؤ حتى املترضرون منه التجاهر بمخالفته ،وفر زخما
هائا للميض قدما يف عملية اإلصاح املنش�ودة ،ومن هنا ينبغي ان
يلتفت الجميع ال س�يما املحتجون واملحتش�دون حاليا يف الشوارع
والس�احات الذي�ن كان له�م فضل إطاق ه�ذا الحراك املب�ارك اىل
الرتكي�ز عىل املفاص�ل الحيوية الت�ي تحتاج اىل اإلص�اح والتغير
وعدم االنش�غال وتضييع الوقت بالتفاصيل الت�ي ليس من ورائها
طائل.
ش�يئا فشيئا تتبلور خارطة طريق يتحتم متابعتها بدقة ومواصلة
العمل عىل أساسها ،نستطيع القول ان االتجاه اصبح واضحا نحو
البدء بإصاح القوانني املفصلية التي ال يمكن تغير الواقع والقيام
بعملي�ة إصاح حقيقية وتغيرات جذرية دون اجراء تعديل جذري
وأسايس فيها ،يف مقدمة هذه القوانني اثنان:
االول  :قان�ون االنتخابات الذي يعد البناء التحتي الذي تش�يّ د عليه
األبني�ة الفوقي�ة من األح�زاب السياس�ية وأوزانها الش�عبية ومن
ث�م الربملانية ومايرتتب عىل ذلك من اس�تحقاقات سياس�ية وغر
سياس�ية .ويب�دو ان أالح�زاب لدينا اكتس�بت خربة يف ه�ذا املجال
اكث�ر من اي مجال آخر وص�ارت تتقن عملي�ة ادارة املوضوع بما
يضم�ن مصالحه�ا يف مختلف األح�وال ،وذلك يتم بط�رق قانونية
ولكن بصياغات مختلفة ال يش�خصها اال املتمرسون يف هذا املجال
ومن هنا تش�تد حاج�ة املحتجني اىل مفاوضني و خ�رباء قانونيني
يمكنهم ترجيح صياغة من هذه الصياغات لضمان حصول تغير
او إصاح ،ويمكن أن يتحول ذلك اىل مطلب ير عليه املتظاهرون
ويرفض�ون املس�اومة علي�ه ،فنح�ن اآلن ش�ئنا ام أبين�ا تحول�ت
الساحات لدينا والحشود يف مختلف محافظات الحراك اىل ما يشبه
الربمل�ان الثاني الذي قد يكون أص�دق تمثيا لصوت األمة من األول
أي مجل�س النواب الحايل ،وطاملا كان هناك محتجون ومتظاهرون
سلميون يعتصمون عىل مقربة من الربملان وتكاد اصواتهم تسمع
داخل�ه ال يس�تطيع الربملان الح�ايل تمرير قوانني بدون االس�تماع
اليه�م واألخذ بنظر االعتبار ما يقدمونه م�ن رؤى وافكار ،فكونوا
أيها الش�باب عىل بينة من ذلك وال تنشغلوا بصغائر األمور وترتكوا
عظائمها فتذه�ب تضحياتكم العزيزة والغالية دون ثمن يمكن ان
يرقى اىل مستواها ال سمح الله.
ثاني�ا  :قان�ون املفوضية العليا لانتخاب�ات او اي هيئة تتوىل ادارة
العملي�ة االنتخابية واإلرشاف عليها بغض النظر عن اس�مها وعدد
أعضائها وغر ذلك ،و هذه هي األخرى عىل جانب كبر من األهمية
إلنج�از اي عملي�ة انتخابية ذات معن�ى ومصداقي�ة ،ال قيمة ألي
انتخاب�ات غر موثوق�ة وال وزن ألي اقرتاع ش�عبي مالم يكن بأي ٍد
امينة وغر منحازة؛ لذا عليكم ان تفتحوا عيونكم جيدا كي ال نسلم
اصوات الشعب وهي اثمن ما تملكه اي أمة إال بأي ٍد امينة وكفوءة.
ومن حسن الحظ ان القانونني اآلن قيد املناقشة يف الربملان االول او
ق�ل يف الغرفة االوىل من الربمل�ان ( اي مجلس النواب ) وأنتم الغرفة
الثاني�ة التي س�تكون اكث�ر فاعلية وتأث�را وهي س�احاتكم التي
تصدح بصوت الشعب وتتحسس آالمه أكثر من غرها.
بع�د إصاح هذين القانونني نكون قد هيأنا األدوات الازمة إلطاق
انتخاب�ات اص�دق تعب�را ع�ن إرادة الش�عب ولكن البد م�ن توفر
حكومة قوي�ة لديها قوة مهابة وارادة صادق�ة يف اجراء انتخابات
نزيه�ة ،ال مج�ال لرتك األمور س�ائبة بي�د املليش�يات والعصابات
الطامحة بغطاء سيايس ملمارساتها أضافة اىل ما لدى الكثر منهم
من مال سيايس وفر من الفساد يمكن أن ُيسخر كله لرشاء الذمم
وكسب أصوات الفقراء املحتاجني للقمة العيش ،وال مجال للتهاون
امام عمليات التزوير والتهديد والتحشيد خارج إطار القانون التي
زخ�رت بها االنتخابات الس�ابقة فجاءت بنتائ�ج عرجاء ال يطمنئ
لها احد وما نعيشه اليوم هو احدى نتائجها.
ان اقالة الحكومة كحلقة اخرة يف هذه السلس�لة س�تكون ش�يئا
الب�د منه إلع�ادة االعتب�ار اىل االنتخابات وكل مظاه�ر الدولة ،لقد
تدهورت هيبة الدولة وانهارت معها هيبة القانون ولم يعد بإمكان
الحكوم�ة الحالي�ة اس�تعادتها ،فابد من تش�كيل حكومة جديدة
يكون اكرب همها اجراء انتخابات سليمة واعادة االعتبار اىل القانون
ومؤسسات الدولة خال فرتة زمنية محددة غر طويلة.

عالمات «غريبة» تدل عىل نقص
فيتامني B12

يس�اعد فيتامني  B12يف الحفاظ عىل صحة أعصاب الجس�م وخايا الدم
وكذلك إنتاج الحمض النووي (املادة الوراثية يف جميع الخايا).
ويمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامني األسايس إىل مجموعة من املشكات
الصحي�ة ،خاصة أنه يمنع نوعا من فقر الدم ،الذي يجعل الناس متعبني
وضعفاء.
ويمكن الق�ول إن النباتيني هم األكثر عرضة لنقص فيتامني  ،B12حيث
يؤثر ذلك عىل إنتاج الجس�م لخايا الدم الحمراء ،التي تنقل األكسجني يف
جميع أنحاء الجسم باستخدام مادة تسمى الهيموغلوبني.
وبهذا الصدد ،كش�ف  Thyroid Patient Advocacyعن أعراض «غريبة»
لنق�ص فيتامني  ،B12تش�مل الش�عور بأل�م يحاكي الطع�ن يف راحة يد
واح�دة أو كلت�ا اليدين ،حيث يحدث فج�أة ودون س�بب واضح يف بقعة
أس�فل البنر «إصب�ع الخاتم» مبارشة .ويف حال ل�م ُتعالج حالة نقص
الفيتام�ني ،يبدأ األلم الخفيف باالنتش�ار عىل طول الج�زء الخارجي لليد
بدءا من الرسغ.
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