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االفتتاحية

رئيس التحرير

48 س�اعة مضت على االختيار الصعب في العملية السياسية، بكل 
أزماته�ا وتداعياتها وعلى وقع ارهاصات الوض�ع العراقي وتعقيداته 
وتش�ظياته الداخلي�ة والخارجي�ة.. مض�ت ه�ذه الس�اعات بانتخاب 
محمد الحلبوسي رئيس�اً لمجلس النواب بعد انسحاب أسامة النجيفي 
)المنافس األصعب( وخس�ارة العبيدي المرشح األقرب من المنافسة، 
وج�رى اختيار الحلبوس�ي في مش�هد فرضت�ه قوة الق�رار المرجعي 
ودفعت�ه رياح الغضب الش�عبي ونفذته مخاوف كبار السياس�يين من 

الكتل الكبيرة والصغيرة.
مخ�اوف السياس�يين تتلخ�ص من الخش�ية من انزالق�ات الجرف 
العراقي نحو هاوية السقوط بوادي الالعودة، ومع انتخاب الحلبوسي 
اتضحت -نوعاً ما- مالمح المرش�حين لرئاس�ة الجمهورية ورئاس�ة 
ال�وزراء، خاصة وان كرس�ي البرلمان الذي اعتاله الحلبوس�ي ما زال 
ر بزخرفة وطنية رس�متها أيادي قادة  يحتفظ بلون�ه الطائفي وإن أُطِّ
كتلة البناء، التي دفعت بالحلبوس�ي لزحزحة منافسيه مرة بالتراضي 
واخرى بالقوة، وبمباركة الحنانة ورضا الس�يد مقتدى الصدر وقناعة 
س�ائرون، بعد اتفاق غير معلن على ش�خص مرش�ح رئاس�ة الوزراء 
واتف�اق معلن على مواصفات ونوعية المرش�ح لهذا المنصب والكتلة 

التي سترشحه.
الي�وم، ومهم�ا س�تتمخض عنه األي�ام القليل�ة المقبل�ة، نأمل أن 
يلتفت الجميع من قادة الكتل والسياس�يين والبرلمانيين إلى البرنامج 
الحكومي المطل�وب تنفيذه والذي ال بد أن يلب�ي طموحات الجماهير 

الغاضبة التي تعتلي صدورها حرارة ووجع  العقد ونّيف الماضي.
كان وقت�اً عصيباً على ش�عب خرج من حص�ار اقتصادي إلى حرب 
ش�املة، ليقع بنق�ص فظيع ف�ي الخدمات، وعجز حكوم�ي كبير عن 
إيجاد الحلول الناجعة لمآس�ي الشعب العراقي، إضافة إلى بطالة قاتلة 
نهش�ت وتنهش عقول واجساد مئات االالف من الشباب، وتردٍّ ال مثيل 
له في القطاعين الزراعي والصناعي، وهو األمر الذي ألقى بظالله على 

المشهد الخدمي بشكل عام والوضع االقتصادي  بشكل خاص.
ج�اءت كل ه�ذه األزم�ات، بطبيعة الح�ال، نتيجة تخبط سياس�ي 
مخجل ف�ي مواجهة صراعات القوى الخارجي�ة -االقليمية والدولية- 
الت�ي تس�عى لجعل العراق س�احة اقتت�ال وتصفية حس�ابات في ظل 
غياب لقوة القرار العراقي بمواجهة هذه القوى على أساس المصلحة 
الوطنية ومراعاة المصالح المش�تركة م�ع دول الجوار واالقليم ودول 
العال�م وتغلي�ب المطلب الوطني والض�رورة الوطنية عل�ى كل ما هو 

خارجي.
اآلن، مهما تكن قوة قرارنا الداخلي فال خير يرتجى منه ما دام قرارنا 
الخارجي خج�والً ومجامالً وضعيف�ًا، ألن المرحل�ة خطيرة والوضع 
االقليم�ي أخطر، ل�ذا نحتاج الى رج�ال دولة يجعلون من ق�وة القرار 
منطلقاً للنهوض بواقعنا االقتصادي ومن الحكمة في التدبير والرش�د 
طريقاً لبناء عالقات متميزة مع دول الجوار والعالم على أساس تغليب 
المصلحة الوطنية العليا والمحافظة على مصالح الشعوب االخرى مع 

االولوية القصوى للمصلحة العراقية... وللحديث بقية..

الكريس الطائفي واملصلحة الوطنية

االمام علي )عليه السالم(

لـن يـحـصـل األجـر حـتـى 

يتجّرع الّصبر

ص2النائب عدي عواد : رئيس الربملان يوافق عىل استضافة ثالثة وزراء لتقصريهم يف ادارة ازمة البرصة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص2 جملس االمن الوطني يعقد اجتامعا برئاسة العبادي

حركة التغيري تكشف عن مفاوضات لتشكيل حتالف جديد يف كردستان

العراق رابعا بملكيته لسندات اخلزانة االمريكية والثالث يف االحتياطي النقدي األجنبي

دعوات دولية لـ »االستعجال« بتشكيل احلكومة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اكمل العراق، أمس األحد، اوىل استحقاقات 
انتخاباته الربملانية االخرية باالنتهاء من 
عملية انتخاب رئاسة الربملان حيث اختار 
الن�واب النائب الثاني لرئيس�ه بعد تأخر 
24 س�اعة ع�ن اختي�ار الرئي�س ونائبه 
االول، جاء ذلك فيم�ا دعت األمم املتحدة 
إىل اإلرساع بتس�مية رئي�س الجمهورية 

وتش�كيل الحكوم�ة االتحادي�ة. وصوت 
الربملان يف لبشري توفيق الحداد القيادي يف 
الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة 
نائباً ثانياً لرئيس�ه حيث حصل عىل 185 
صوت�ا م�ن ب�ن 282 نائب�ا ش�اركوا يف 
التصويت من مجموع عدد النواب البالغ 
329. والح�داد من مواليد 1956 وحاصل 
عىل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية 
وأدابها وماجس�تري ودكتوراه يف فلسفة 

الرشيع�ة االس�المية والفكر االس�المي 
وش�غل عمادة معهد كردس�تان لتدريب 
ائمة املس�اجد وخطبائها. وجاء انتخاب 
النائب الثاني لرئي�س الربملان بعد تأخري 
24 ساعة لعدم حصول اي من املرشحن 
ع�ىل الحد املطل�وب من االص�وات، االمر 
الذي اس�توجب اج�راء جول�ة ثانية من 

التصويت أمس االحد.
التفاصيل ص2

      بغداد / المستقبل العراقي

ش�ارك املئات من املواطنن يف البرصة، أمس 
األح�د، يف تظاه�رة س�لمية تأيي�داً لرتش�ح 
املحاف�ظ أس�عد العيدان�ي ملنص�ب رئي�س 
ال�وزراء، واحتجاجاً عىل إصدار مذكرة القاء 

قبض بحقه بتهمة )القذف والتشهري(.
وقال مراسل وكالة السومرية نيوز يف البرصة 
إن التظاهرة السلمية التي انطلقت يف شارع 
الكورني�ش ش�ارك فيه�ا مئ�ات املواطن�ن 

تضامناً مع املحافظ أس�عد العيداني نتيجة 
إص�دار مذكرة إلق�اء قبض بحق�ه من قبل 
محكمة يف محافظة دياىل عىل خلفية تقديم 
شكوى ضده من قبل مدير الرشطة السابق 
اللواء الركن جاس�م السعدي بتهمة )القذف 
والتش�هري(، مضيفاً أن املتظاهرين اعتربوا 

الدعوى باطلة.
أب�دوا  املتظاهري�ن  أن  اىل  املراس�ل  ولف�ت 
تأييده�م لرتش�يح العيداني ملنص�ب رئيس 
الوزراء، مضيفاً أن بعض املتظاهرين رفعوا 

صور العيداني واألعالم العراقية.
وكان محافظ البرصة أس�عد العيداني اتهم 
الس�عدي خ�الل جلس�ة يف مجل�س النواب 
عق�دت يف )8 أيلول 2018( بالفس�اد، وذلك 
بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي وبعض 
ال�وزراء، وعق�ب انتهاء الجلس�ة س�ارعت 
وزارة الداخلية اىل االعالن عن تقديم شكوى 
ض�د العيدان�ي بتهم�ة الق�ذف والتش�هري، 
وكذلك فعل السعدي، قبل أن يتم الكشف عن 

صدور مذكرة قبض بحق العيداني.

الــعــراق 
يطرح مناقصة لرشاء »50« ألف 

طن من احلنطة

اعفاء بدالت االجيار
 عن االرايض التي ال تدخل 

يف اخلطة الزراعية

حتديد موعد تسمية رئيس اجلمهورية وفتح باب التقديم الكرتونيًا.. واليوم وفد برملاني يتوجه إىل البصرة
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االتـــحـاد األوروبـي والبنــك الــدولـي يـوقعـان اتفـاقـيـة مــع العـراق لـتــعـزيز الــرقـابــة املالـيــة

قــيـادي باحلشـد الشعبــي يكشــف عــن تـواجــد البيشمــركــة فـــي خــانقيــن دون علــم احلكــومــة
حــزب كـردي يطالـب بتعييـن مراقبيــن دولييــن فـي انتخابــات اإلقليــم 

احلكيـم يشـدد عـلـى امهيـة أن ال يكـون الربملـان حلبـة لتصفيــة احلسابـات

هــازارد
 يعـلـن الـوالء الـتـام 

لتشيليس
ص3 ص3

جملس بغداد يصوت عىل الغاء عطلة السبت جلميع املدارس

تظاهرات يف البرصة تطالب بتسمية العيداين رئيسًا للوزراء

        بغداد / المستقبل العراقي 

ص�وت مجلس محافظ�ة بغداد، أم�س األحد، 
عىل الغ�اء عطلة يوم الس�بت لجميع املدارس 
االبتدائية واملتوسطة واالعدادية، عازيا ذلك اىل 
“تراجع” العملية الرتبوية وعدم إمكانية اكمال 
املناه�ج. وقال رئيس لجن�ة االعالم يف املجلس 

رعد جبار الخمييس إن “مجلس محافظة بغداد 
صوت ع�ىل الغاء عطلة يوم الس�بت للمدارس 
االبتدائية واملتوس�طة واالعدادي�ة”، مؤكدا أنه 
“سيتم العمل بالقرار اعتبارا من العام الدرايس 
الجدي�د 2018 – 2019”. واضاف الخمييس ان 
“االس�باب املوجبة للقرار جاء بس�بب تراجع 
العملية الرتبوية وعدم امكانية اكمال املناهج 

املقررة للمواد الدراسية”، مشريا إىل أن “الدوام 
امل�زدوج اج�رب ادارات امل�دارس ع�ىل تقلي�ل 
الحصص االسبوعية واليومية”. تجدر االشارة 
إىل أن الحكومة فشلت يف اوقات سابقة بالغاء 
عطلة يوم الس�بت للمدارس كونه يتزامن مع 
عطلة جميع دوائر ومؤسس�ات الدولة، فضال 

عن املعاهد والجامعات.

االمـانـة العـامة ملجلـس
 الوزراء تعلن قرارًا

 الصالح البطاقة التموينية 
ص3فـي العـراق

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


صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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جملس االمن الوطني يعقد اجتامعا برئاسة العبادي

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اكم�ل العراق، أمس األحد، اوىل اس�تحقاقات 
انتخابات�ه الربملاني�ة االخ�رة باالنته�اء من 
عملية انتخاب رئاس�ة الربمل�ان حيث اختار 
الن�واب النائب الثاني لرئيس�ه بعد تأخر 24 
س�اعة ع�ن اختي�ار الرئي�س ونائب�ه االول، 
جاء ذل�ك فيما دعت األمم املتحدة إىل اإلرساع 
بتسمية رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة 

االتحادية.
وص�وت الربمل�ان يف لبش�ر توفي�ق الح�داد 
القيادي يف الحزب الديمقراطي الكردس�تاني 
بزعامة نائباً ثانياً لرئيس�ه حيث حصل عىل 
185 صوت�ا م�ن ب�ن 282 نائبا ش�اركوا يف 
التصويت م�ن مجموع ع�دد الن�واب البالغ 

.329
والح�داد م�ن موالي�د 1956 وحاص�ل ع�ىل 
شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية وأدابها 
وماجس�تر ودكت�وراه يف فلس�فة الرشيعة 
االس�المية والفكر االسالمي وش�غل عمادة 
معه�د كردس�تان لتدري�ب ائم�ة املس�اجد 

وخطبائها.
وج�اء انتخاب النائب الثان�ي لرئيس الربملان 
بع�د تأخر 24 س�اعة لعدم حص�ول اي من 
املرش�حن عىل الحد املطلوب م�ن االصوات، 
االمر الذي اس�توجب اجراء جول�ة ثانية من 

التصويت أمس االحد.

وانتخ�ب الربمل�ان العراق�ي مرش�ح تحالف 
املحور الوطني محافظ األنبار السابق محمد 
الحلبويس رئيسا، كما تم انتخاب حسن كريم 
الكعب�ي عن التي�ار الصدري وه�و قائمقام 

مدينة الصدر نائبا للرئيس.
وتس�لمت هيئة رئاس�ة الربملان مهام عملها 

بعد انتهاء دور رئيس السن.
وق�ال مص�در برملاني ل�� الس�ومرية نيوز، 
انه »بعد االنته�اء من اختي�ار النائب الثاني 
لرئيس الربملان، دعا رئيس الس�ن محمد عيل 
زين�ي اعضاء هيئة رئاس�ة مجل�س النواب 

لتبوأ املكان املخصص لهم«.
واضاف املصدر ان »هيئة الرئاس�ة تس�لمت 
مه�ام عملها بعد انتهاء دور رئيس الس�ن«، 
مشرا اىل ان »رئيس الربملان محمد الحلبويس 
ش�كر زين�ي ع�ىل جه�وده يف اختي�ار هيئة 

رئاسة الربملان«.
واكد رئي�س الربملان الجديد محمد الحلبويس 
أن ال�دورة الحالي�ة ستس�عى العم�ار البل�د 

وتوفر الخدمات.
وق�ال الحلب�ويس يف كلم�ة ل�ه بعد تس�نمه 
منصبه، إن »الدورة الحالية ستسعى العمار 
البلد وتوفر الخدم�ات«، موضحا »لن اكون 
ملكون مع�ن بل لجميع العراقين وس�نعمل 
م�ع املؤسس�ة الترشيعي�ة لخدمة الش�عب 
وسنعمل عىل الدفاع عن العراق واستقالله«.

واضاف الحلبويس، أن »هذه الدورة ستكون 

دورة بن�اء واعم�ار، وس�نعمل ع�ىل تكثيف 
الرقابة ومحاربة الفساد، وسأسعى لتحقيق 

طموحات الشعب«.
وش�دد رئيس الربملان، »يجب تحقيق عملية 
االص�الح، وانهاء الش�عارات الزائفة والعمل 
»س�وف  مؤك�دا  بالوع�ود«،  االيف�اء  ع�ىل 
يت�م محاس�بة كائ�ن من يك�ون م�ن الذين 

يستهدفون مؤسسة الربملان«.
وواف�ق الحلب�ويس ع�ىل طلب اس�تضافة 3 

وزراء لتقييم ادائهم بسبب أزمة البرصة.
وق�ال مصدر إن »الحلب�ويس وافق عىل طلب 
مق�دم من قبل النائب ع�ن محافظة البرصة 
ع�دي عواد وبعض النواب الس�تضافة وزراء 
كل من الصحة البلديات واملوارد املائية لتقييم 

اداء الوزراء بسبب أزمة البرصة«.
واكد الحلبويس انه س�يتوجه )اليوم( االثنن 

اىل محافظة البرصة.
وقال »الثالثاء القادم سيكون موعدا للرتشيح 
مبين�ا  الجمهوري�ة«،  لرئي�س  منص�ب  اىل 
ان »فت�ح باب الرتش�يح للمنصب س�يكون 
الكرتون�ي من خالل اع�الن املوعد عن طريق 

املوقع االلكرتوني ملجلس النواب«.
ي�وم  س�نتوجه  »انن�ا  الحلب�ويس  واض�اف 
اىل محافظ�ة الب�رصة لالط�الع ع�ىل واقعها 

الخدمي«.
ورف�ع رئي�س الربمل�ان جلس�ة املجل�س اىل 

الثالثاء ما بعد املقبل.

يف غض�ون ذل�ك، دعت بعث�ة االم�م املتحدة 
ملس�اعدة العراق »يونام�ي« التخاذ خطوات 
الجمهوري�ة  رئي�ي  النتخ�اب  رسيع�ة 

والوزراء.
وقال�ت البعث�ة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »املمث�ل الخاص 
لألم�ن الع�ام لألمم املتح�دة يف الع�راق يان 
كوبي�ش يرح�ب بانتخ�اب مجل�س الن�واب 
لرئي�س املجل�س ونائَبيه وُيهّنُئ املس�ؤولن 

الذي�ن ت�م انتخابه�م، وه�م رئي�ُس املجلس 
محم�د الحلب�ويس ونائب�اه حس�ن الكعبي 
وبش�ر الحداد، وتتطلُع بعث�ُة األمم املتحدة 
ملس�اعدة الع�راق )يونام�ي( إىل العم�ل مع 
القي�ادة الربملانية الجدي�دة ومجلس النواب، 
وهي عىل استعداٍد لتقديم أيِة مساعدٍة ُتطلب 

منها«.
واضافت البعث�ة، أن »املمث�ل الخاّص يعرب 
ع�ن تقديره ملثاب�رة رئيس الس�ّن للمجلس 

وال�ذي ت�رأس الجلس�ة، وُيثن�ي ع�ىل حّس 
املسؤولية الذي حّفز املرشحن عىل التنافس 
ع�ىل املواق�ع القيادي�ة يف مجل�س الن�واب، 
وإذ أُحي�ط كوبي�ش علماً بنتائ�ج التصويت 
وهنأ املس�ؤولن الذين ت�م انتخابهم، ُيعرب 
ع�ن خيبة أمل�ه العميق�ة من ع�دم وصول 
أيٍّ من النس�اء املؤه�الت الب�ارزات إىل هيئة 
رئاس�ة مجلس نواب، ويحّث النواب والقادة 
السياسين عىل أن يفوا بتعهداتهم وينتخبوا 
نس�اء ملواقَع قياديٍة أُخرى يف مجلس النواب 
وللمناص�ب الوزاري�ة وغرها م�ن املناصب 

الُعليا يف الحكومة املُقبلة«.
وتابع�ت البعث�ة، ان »املمث�ل الخ�اص يحث 
الق�وى والكت�ل السياس�ية ع�ىل اإلرساع يف 
امليُض ُقدماً، والتزاماً بالتواقيت الدس�تورية، 
بعملي�ة انتخاب رئيس الجمهورية ثم رئيس 
مجلس الوزراء، ليعقب ذلك تش�كيُل حكومٍة 
وطني�ٍة مؤي�دٍة لإلص�الح وعاب�رٍة للطوائف 
وتس�تنُد إىل التع�اون والرشاك�ة بن مختلف 
مكونات العراق وفئاته، بعيداً عن املحاصصة 
الطائفية والفساد«، مبينة ان »حكومًة بهذه 
الرشوط ه�ي وحدها القادرُة عىل اس�تعادة 
ثق�ة املواطن�ن، والعم�ل برسعٍة ع�ىل تلبية 
مطالبهم بتحس�ن الخدمات العامة وتوفر 
فرص العمل والتنمي�ة واإلصالح االقتصادي 
وحماي�ة مصالح الع�راق وضم�ان االحرتام 

الكامل لسيادته واستقالله«.

حتديد موعد تسمية رئيس اجلمهورية وفتح باب التقديم الكرتونيًا.. واليوم وفد برملاني يتوجه إىل البصرة

دعوات دولية لـ »االستعجال« بتشكيل احلكومة

     بغداد / المستقبل العراقي 

عقد مجلس األمن الوطني، االحد، اجتماعه 
ال�دوري برئاس�ة رئي�س مجلس ال�وزراء 

حيدر العبادي.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للعب�ادي يف بيان 
تابعته، السومرية نيوز، إن »رئيس مجلس 
ال�وزراء القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة 
حيدر العب�ادي رأس اجتماعا ملجلس األمن 

الوطني«.
ويعق�د املجل�س اس�بوعيا اجتماع�ا امنيا 
برئاس�ة رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي 

ملناقشة اهم املستجدات االمنية يف البلد.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن البنك املرك�زي العراق�ي، أمس 
االح�د، أن الع�راق اح����ت�ل املرتبة 
الرابع�ة بملكيت�ه لس�ندات الخزان�ة 
االحتياط�ي  يف  والثال�ث  االمريكي�ة، 

النقدي األجنبي.

وق�ال البنك يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »الع�راق 
احت�ل املرتب�ة الرابعة من ب�ن الدول 
العربي�ة النفطية يف ملكيته لس�ندات 
يف  والثال�ث  االمريكي�ة  الخزان�ة 
االحتياطي النقدي األجنبي«، موضحا 
أن »ملكيته لسندات الخزانة األمريكية 

لش�هر حزيران 2018 ارتفعت بواقع 
24.0 ملي�ار دوالر مقابل 14.3 مليار 
دوالر لشهر آب 2017 أي بنسبة زيادة 

.»%67.8
واض�اف البن�ك، أن »االرتف�اع جع�ل 
الع�راق يحتل املرتب�ة الرابعة من بن 
ملكيت�ه  يف  النفطي�ة  ال�دول  بع�ض 

لس�ندات الخزانة األمريكية، إذ جاءت 
الس�عودية باملرتبة األوىل يف االستثمار 
يف االذونات والسندات األمريكية بقيمة 
164.9 ملي�ار دوالر لش�هر حزي�ران 
2018 مقابل 137.9 مليار دوالر لشهر 
آب 2017، يف ح�ن ج�اءت اإلم�ارات 
باملرتب�ة الثانية بإجمايل اس�تثمارات 

بلغ�ت 59.6 ملي�ار دوالر مقارنة ب�� 
55.9 ملي�ار دوالر يف 2017، وج�اءت 
الكويت باملرتب�ة الثالثة بمقدار 42.9 

مليار دوالر«.
وب�ن البن�ك، أن »احتياط�ي النق�دي 
األجنبي للعراق ارتفع هو االخر لشهر 
ملي�ار   54 ليس�جل   2018 حزي�ران 

دوالر مقابل 46.2 مليار دوالر لش�هر 
آب 2017 اي بنس�بة زي�ادة 16.9 % 
وج�اء ترتي�ب العراق باملرتب�ة الثالثة 
من ب�ن الدول العربي�ة، حيث احتلت 
اململكة الس�عودية املرتبة األوىل إذ بلغ 
احتياط�ي النقد األجنبي م�ا مقداره 
ال�دول  ضم�ن  دوالر  ملي�ارات   508

العربي�ة، فيما احتلت دول�ة اإلمارات 
العربي�ة املتحدة املرتبة الثانية بمقدار 

171 مليار دوالر«.
واعل�ن البن�ك املركزي العراق�ي، يف 5 
ايل�ول 2018، عن تعزي�ز احتياطياته 
من الذه�ب بمق�دار 6.5 طن ليصبح 

رصيده االجمايل من الذهب 96 طنا.

العراق رابعًا بملكيته لسندات اخلزانة االمريكية والثالث يف االحتياطي النقدي األجنبي

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د النائب عن محافظة الب�رصة  املتضوي يف 
تحالف الفت�ح ، عدي ع�واد يف مؤتمر صحفي 
عق�ده يف مجل�س الن�واب ان« رئي�س مجلس 

الن�واب محمد الحلبويس وافق عىل اس�تضافة 
ثالث�ة وزراء اثبتوا تقصرهم يف ازمة محافظة 
البرصة ، ميينا ان االستضافة استنادا اىل املادة 
56 من النظام الداخيل للربملان التي تتحدث عن 
تقييم الوزراء ». واشار عواد اىل انه تقدم يطلب 

اىل رئيس املجلس مشفوع ب 100 توقيع ، الفتا 
اىل ان الوزراء الذين سوف يستضيفهم الربملان 
الصحة وامل�وارد املائي�ة والبلدي�ات اضافة اىل 
وكيل وزارة املالية ملناقشتهم عىل سوء االداء يف 
محافظ�ة البرصة ». واضاف ان مجلس النواب 

بعد االستضافة واملناقشة واالستماع اىل الوزراء 
سوف يلجأ اىل تقييم اداءهم والذي بالتاكيد هو 
اداء فاشل وسنعمل بكل قوة عىل محاسبة كل 
السياسين التنفيذين الذين لم يخدموا الشعب 

وكانو مقرصين بحل ازمة البرصة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد رئيس تيار الحكمة، عمار 
الحكيم، أمس االحد، اهمية أن ال 
تكون قبة مجل�س النواب حلبة 
الحس�ابات  وتصفية  للنزاع�ات 
الش�خصية. وق�ال الحكي�م، يف 
بيان، تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، انه »نتوس�ُم خراً 
بأن يكوَن انتخاب هيئة رئاس�ة 
مجل�س الن�واب الجدي�د فاتحة 

خر عىل فص�ٍل ترشيع�ّي زاخر 
باإلنجاِز والعمل الدؤوب إلنصاِف 
أبناء ش�عبنا م�ن خ�الِل تمرير 
القوانن املعطلة منذ دوراٍت خلت 

بفعِل املناكفات السياسية«.
واضاف انه »نتوسم خرا يف سن 
وترشيع قوانن أخرى ذات تماس 
مبارش مع حياِة املواطنن، وفيما 
نهن�ئ ش�عبنا به�ذه الخط�وة 
املتقدمة نش�دُد ع�ىل رضورِة أن 
ال تك�ون قب�ة املجل�س النيابّي 

حلبًة للنزاعاِت الفئوية وتصفية 
الش�خصية«.واكد  الحس�ابات 
»اهمية أن يك�ون الربملان واحة 
العليا  الوطنية  ملراعاِة املصلح�ة 
وتغليبه�ا ع�ىل جمي�ِع املصالح 
الضيقة«، داعي�ا الفائزين لهيئِة 
م�ع  يكون�وا  ل��«أن  الرئاس�ة 
الجميع ويعملوا عىل رأِب الصدع 
داخ�ل مجل�س الن�واب ويكونوا 
حيثما تك�ون مصلحُة املواطنن 

وخدمتهم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

وقع البن�ك ال�دويل واالتح�اد األوروبي، أمس 
األحد، اتفاقية مع العراق بقيمة 15.6 مليون 
ي�ورو ته�دف إىل تعزي�ز مؤسس�ات الرقابة 

وزيادة فعاليات إدارة املوارد العامة يف العراق.
وج�اء يف بيان مش�رتك للبنك ال�دويل واالتحاد 
األوروب�ي، أنهم�ا وقع�ا »اتفاقي�ة برنام�ج 
مساعدة تقنية يبلغ 15.6 مليون يورو يهدف 
إىل تعزيز مؤسس�ات رقابة ومحاس�بة إدارة 

املالي�ة العامة يف العراق وزي�ادة فعالية إدارة 
امل�وارد العام�ة وتقدي�م الخدمات«.وأض�اف 
البيان، أن »هذه املبادرة التي سينفذها البنك 
ال�دويل واالتح�اد االوروبي س�ويا تأتي لتتمم 
برنام�ج تحديث أنظم�ة إدارة املالي�ة العامة 

البال�غ 41.5 مليون ي�ورو والذي أطلقه البنك 
الدويل عام 2017، كما انها تس�تهدف مكامن 
الضعف األساسية يف نظام إدارة املالية العامة 
يف العراق وتدعم االلتزامات واألهداف الخاصة 

باصالح هذا النظام والتي هي قيد التنفيذ«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف القي�ادي يف حرك�ة التغي�ر 
بيس�توان فائ�ق، أم�س األح�د، عن 
وج�ود مفاوض�ات الع�الن تحال�ف 

سيايس جديد يضم احزاب املعارضة 
بع�د انتخاب�ات اقلي�م كردس�تان , 
مبين�ا ان التحالف س�يتبنى مواقف 
إصالحي�ة من العملية السياس�ية يف 
االقلي�م. وقال فائ�ق إن “مفاوضات 

األح�زاب  ب�ن  تج�ري  سياس�ية 
اقلي�م  يف  املعارض�ة  السياس�ية 
كردس�تان س�يما التغير والجماعة 
اإلس�المية  والحرك�ة  اإلس�المية 
والجيل الجديد لتشكيل تحالف جديد 

ما بعد انتخابات اقليم كردس�تان”.
وأضاف أن “التحالف الجديد سيكون 
نيابي من اج�ل تبني حركة اإلصالح 
السياس�ية  العملي�ة  يف  الجدي�دة 
ولخوض مفاوضات تشكيل حكومة 

اإلقليم بش�كل موح�د”. وتابع فائق 
ان “االس�تعدادات إلج�راء انتخابات 
املزم�ع  كردس�تان  إقلي�م  برمل�ان 
إجراءه�ا يف نهاي�ة الش�هر الجاري 

اكتملت وستفرز نتائجها يدويا”.

النائب عدي عواد : رئيس الربملان يوافق عىل استضافة ثالثة وزراء لتقصريهم يف ادارة ازمة البرصة

احلكيم يشدد عىل امهية أن ال يكون الربملان حلبة
 لتصفية احلسابات

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مجل�س القض�اء األع�ىل، األح�د، أن 
محكم�ة جناي�ات ذي قار قض�ت 6 أحكام 
باإلع�دام بحق مدان قتل س�بعة أش�خاص 
واختط�ف اثن�ن يف العاصمة بغ�داد.  وقال 
املتحدث باس�م املجلس القايض عبد الستار 
برقدار يف بيان تلقت السومرية نيوز نسخة 
من�ه، إن »محكمة جناي�ات ذي قار نظرت 
عدة قضايا ألحد املدانن باالنتماء للتنظيمات 
اإلرهابية وحكمت عليه باالعدام شنقا حتى 

املوت ست مرات«، مبيناً أن »املدان قام بقتل 
سبعة اش�خاص وخطف اثنن دون معرفة 
مصرهم حتى االن فضال عن رشوعه بقتل 
اثنن اخري�ن«. وأضاف برقدار، أن »املجرم 
ارتك�ب ه�ذه الجرائ�م يف العاصم�ة بغداد 
وتحديدا يف منطقتي الحسينية وابو غريب«، 
مش�راً إىل أن »األحكام صدرت وفقا للمادة 
الرابعة/1 من قانون مكافحة اإلرهاب رقم 
13 لس�نة 2005 ووفق�ا للم�ادة 421/ب/

ح/د/ه من قانون العقوبات ووفقا للمادة 
406 من قانون العقوبات«.

جنايات ذي قار: )6( أحكام باإلعدام إلرهايب
 قتل أشخاص وخطف اثنني

االحتاد األورويب والبنك الدويل يوقعان اتفاقية مع العراق لتعزيز الرقابة املالية

حركة التغيري تكشف عن مفاوضات لتشكيل حتالف جديد يف كردستان

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف القيادي يف الحشد الشعبي مسؤول 
امن اللواء الرابع ابو ياسن االسدي، أمس 
االحد، ع�ن تواجد لق�وات البيش�مركة يف 

قضاء خانقن بمحافظة دياىل.
وق�ال االس�دي يف ترصيح�ات صحفية ان 
»قوات البيشمركة عادت اىل مقرها وسط 
قضاء خانق�ن بدون علم أي مس�ؤول يف 
الحكوم�ة املحلي�ة او الق�وات االمني�ة او 

الحشد الش�عبي«، مبينا انه »تم مخاطبة 
الحش�د الشعبي بش�أن املوضوع وننتظر 
االجاب�ة الرس�مية من الجه�ات املعنية يف 

ذلك االمر«.
واوضح ان�ه »حصلت عملية نزوح لبعض 
املدنين من قض�اء خانقن خالل اليومن 
بس�بب تلقي البعض تهديدات من جهات 
مجهولة«. واشار اىل ان »قوات البيشمركة 
املتواجدة يف خانقن لم تستلم اي محور يف 

املنطقة وما زالت يف مقرها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب القي�ادي يف حرك�ة الجي�ل الجديد 
محمد رؤوف، أمس األحد، بتعين مراقبن 
دولين بش�ان انتخابات إقليم كردس�تان 

التي ستقام نهاية الشهر الحايل.
وق�ال رؤوف يف ترصي�ح صحف�ي “إنن�ا 
مس�تعدون لخوض انتخابات برملان إقليم 
كردس�تان”، مطالبا ب�”بتعي�ن مراقبن 
دولي�ن ملن�ع ح�االت التزوي�ر والتالع�ب 

بالنتائج”.
وأضاف أن “هناك توجه شعبي من الشارع 
الكردي لتغير واقع اإلقليم عىل املس�توى 
الس�يايس والخدمي”، مبيناً أن “املنافسة 
ستكون قوية بسبب وعي الشارع الكردي 

عىل كل األمور”.
وطالب رؤوف, ب�”رضورة تكثيف الجهود 
الرقابي�ة يف ي�وم االق�رتاع بس�بب اللغ�ط 
الذي حصل م�ن قبل الحزبن الحاكمن يف 

االنتخابات املاضية”.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديري�ة نجدة بغ�داد، أمس األحد، 
القبض عىل 9 متهمن و13 متس�وال و17 

مخمورا وضبط 6سيارات يف العاصمة.
وقالت املديري�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إنه »ت�م القبض 
عىل شخ����صن اثناء محاولتهم إطالق 
الن�ار عىل أح�د الدور الس�كنية يف منطقة 

بالنهروان نتيجة خالف عش�ائري وضبط 
بحوزتهم س�الح بندقي�ة »، مبينة انه »تم 
القبض ايضا عىل س�ارق يف منطقة مدينة 

الصدر«.
وأضاف�ت ان�ه »ت�م ال������قب�ض ع�ىل 
6 أش�خاص يحمل�����ون أس�لحة غ�ر 
مطلوب�ة،  6س�يارات  وضب�ط  مرخص�ة 
باالضاف�ة اىل القب�ض عىل13 متس�وال و 

17مخمورا ».

قيادي باحلشد الشعبي يكشف عن تواجد البيشمركة
 يف خانقني دون علم احلكومة

حزب كردي يطالب بتعيني مراقبني دوليني 
يف انتخابات اإلقليم 

نجدة بغداد تلقي القبض عىل )9( متهمني و)13( متسوالً 
و)17( خممورًا 
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   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م العايل والبحث العلم�ي، توقيع اتفاقية بني 
جامعة بابل وجامعة نورث هامتون، تمنح جامعة بابل بموجبها 
امتي�از منح الش�هادة ع�ى وف�ق املناه�ج واملتطلب�ات العلمية 

الربيطانية .
وذك�رت الوزارة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، أن »مؤتمر 
التعلي�م العايل لتنمية الع�راق، يواصل أعماله وجلس�اته العلمية 
بمش�اركة خرباء وباحثني من جامعات بريطانية وشخصيات يف 

مجلس العموم الربيطاني«.
وأضاف البيان، أن »املش�اركني س�جلوا يف جلس�ات الي�وم الثاني 
للمؤتمر الذي تنظمه الس�فارة العراقي�ة يف لندن أن العراق يمتلك 
ق�درات برشية مؤهلة عى إحداث التنمية املطلوبة عى املس�توى 

االقتصادي واالجتماعي والصحي«.
وقال وزير الدولة الربيطاني، ناظم زهاوي، إن »التعليم الجامعي 
يمثل خط دف�اع مهم للمجتمع�ات مما يتطلب زيادة اس�تيعاب 

الطلبة الجامعيني يف كل بلدان العالم«.
من جانبه، أكد الربوفس�ور بايلو بارتولو من جامعة مانشس�ر، 
والربوفسور كيت روكوي من جامعة شافلد والربفسور، ورياض 
املهيدي من جامعة سوينربن االسرالية، »رضورة زيادة التمويل 
للمؤسسات الجامعية كي تتمكن من زيادة البحوث العلمية التي 
تش�خص املش�كالت وتضع يدها عى مكامن التطوير كي تحقق 
نتائج ملموس�ة تدع�م مجاالت الحي�اة الصناعي�ة واالقتصادية 

والطبية«.
وتابع البيان: »وعى هامش جلس�ات املؤتمر رع�ى وزير التعليم 
الع�ايل والبح�ث العلمي عبد ال�رزاق العيىس، توقي�ع اتفاقية بني 
جامع�ة بابل وجامعة ن�ورث هامت�ون الربيطاني�ة التي منحت 
بموجب االتفاقية حق االمتي�از لجامعة بابل لتدريس اختصاص 
تكنلوجيا املعلومات ومنح الش�هادة عى وفق املناهج واملتطلبات 

العلمية الربيطانية«.
ووقع�ت أيضا كلية املس�تقبل الجامع�ة، وفقاً للبي�ان، »اتفاقية 
م�ع جامعة نورث هامتون تضمنت ابتع�اث الطلبة ومنح امتياز 

تدريس إدارة األعمال وتطوير آليات التعليم الذكي.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشك�ة العامة للس�منت العراقية أح�دى رشكات 
وزارة الصناع�ة واملعادن ، عن تجاوز انتاج معمل س�منت 
ب�ادوش أحد معاملها الواقعة يف محافظة نينوى األلف طن 

يومياً.
ونقل بي�ان لل�وزارة ورد ل�«املس�تقبل العراقي«،عن مدير 
عام الرشكة حس�ني محس�ن الخفاجي قول�ه، ان »تصاعد 
االنتاج جاء نتيجة للخط املدروسة واملمنهجة التي وضعتها 
الرشكة ونفذتها وفق سقوف زمنية محددة« مشريا اىل ان« 
الرشك�ة تس�عى وبالتعاون مع معامل القط�اع الخاص اىل 
توفري حاجة الس�وق املحلية من السمنت وبمختلف االنواع 

وبأ سعار تنافسية«.
وعى صعيد ذي صلة كش�ف الخفاجي عن تحقيق طفرات 
يف االنتاج والتسويق خالل شهر اب املايض حيث تمكنت من 
انتاج وتس�ويق 170 الف طن من الس�منت خالل شهر اب 
امل�ايض وبقيمة تصل 11.5 مليار دينارعى الرغم من زيادة 
اسعار النفط االسود بنسبة 15% بداية هذا العام وانخفاض 
اس�عار الس�منت بحدود عرشة االف دينار من س�عر الطن 

الواحد مقارنة بالعام املايض«.
ولف�ت اىل ان »كمي�ة املبيع�ات وقيمتها لش�هر اب من عام 
2017 كانت 102 الف طن وبقيمة 8 مليارات دينار« موضحا 
ان »كميات االنتاج والتس�ويق توزعت عى معامل السمنت 
الش�مالية بقيم�ة 6.5 مليار دين�ار بعد تأهيله�ا وادخالها 

للخدمة باإلمكانات الذاتية للرشكة وبوقت قيايس.

   بغداد / المستقبل العراقي

واف�ق وزير الزراعة فالح حس�ن زيدان 
اللهيبي عى اعفاء الفالحني واملزارعني 
االرايض  ع�ن  االيج�ار  ب�دالت  م�ن 

الزراعية.    
واشار اللهيبي يف بيان تلقته »املستقبل 
يتضم�ن  »االعف�اء  ان  اىل  العراق�ي«، 
يف  تدخ�ل  ال  الت�ي  الزراعي�ة  االرايض 
الزراع�ي  للموس�م  الزراعي�ة  الخط�ة 
الشتوي الحايل فقط بسبب شحة املياه 
و وف�ق الضوابط الت�ي تضعها الوزارة 
, ج�اء ذل�ك دعما منه لخدم�ة الصالح 
العام وعوده قسم من اصحاب العقود 
الزراعي�ة ألراضيهم بع�د عملية فرض 

القانون« .
البي�ان  بحس�ب  اللهيب�ي  اوع�ز  و 
»بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل االداري 
للوزارة الدكتور مهدي س�هر الجبوري 
ومدير ع�ام دائرة التخطي�ط واملتابعة 
لدراس�ة  االرايض  ودائ�رة  والقانوني�ة 
الطلب�ات ال�واردة م�ن مديري�ة زراعة 
االرايض  ش�مول  بخص�وص  كرك�وك 
الزراعي�ة املجم�دة واملش�مولة بقانون 

)140( بالخطة الزراعية ملوسم واحد.

اعفاء بدالت االجيار 
عن االرايض التي ال تدخل

 يف اخلطة الزراعية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت أمانة بغداد، مبارشتها بأعمال صيانة طريق صالح الدين 
للمرور الرسيع يف منطقة الشعلة بجانب الكرخ بطول 4.5 كلم.

وذك�ر بي�ان لألمان�ة ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »إح�دى 
ال�رشكات املتخصصة بأعم�ال الطرق وبإرشاف دائرة املش�اريع 
ب�ارشت العم�ل بصيانة طريق ص�الح الدين للمقط�ع املمتد من 
جرس الش�علة بإتج�اه جام�ع ام الق�رى )يف منطق�ة الغزالية( 
بطول نحو 4.5 كلم بعد اكمال مخططات عملية الصيانة وإعداد 

الجدول الزمني الالزم لتنفيذ فقرات صيانة الطريق«.
وب�ني ان »العم�ل يتضمن تأهي�ل املقاطع املترضرة من الش�ارع 
تتبعه�ا أعم�ال اإلكس�اء بطبقتني من م�ادة اإلس�فلت املدعومة 
بمادة )البوليمر( وبواقع نوبتي عمل صباحية ومس�ائية لضمان 

رسعة انجاز العمل«.
واوض�ح البي�ان ان »أمانة بغداد وبالتنس�يق م�ع مديرية املرور 
العام�ة هيأت ع�دداً من الطرق البديلة لس�ري املركبات خالل مدة 
غلق الطريق إذ سيكون مرور الشاحنات الكبرية عرب ممر بعرض 
4 امتار عى الطريق نفس�ه ويمتد من تقاطع حي العدل بإتجاه 
مجرس الش�علة أما العجالت الصغرية واملتوس�طة فس�يكون من 
خالل الش�ارع الخدم�ي من جهة منطقة الش�علة وصوالً لديوان 

الوقف السني.

امانة بغداد تعلن املبارشة بصيانة طريق 
رسيع الشعلة باجتاه الغزالية

    بغداد / المستقبل العراقي

اجرت صالة عمليات مستشفى الريموك التعليمي 
عملية جراحية بمش�اركة ثالث ف�رق طبية النقاذ 
حياة ش�ابة بعمر )21( عام مصابة بطلق ناري يف 
منطقة البطن و بحال�ة صحية حرجة جدا نتيجة 
اصابة املعدة بعدة ثقوب نتيجة الشضايا و اصابة 
الرشي�ان االبهر الن�ازل و الوريد الرئييس و ثقب يف 
الرشيان الرئييس للقلب و تجمع دموي كبري خلف 

الكلية اليمنى
وذك�ر ذل�ك مدي�ر مستش�فى الريم�وك التعليمي 
الدكتور )س�عد حاتم احم�د( يف بيان العالم صحة 
الكرخ تلقته »املس�تقبل العراقي«، ادخلت املريضة 
اىل قسم الطوارئ و هي بحالة حرجة جدا و فاقدة 
الوع�ي و جميع الفعاليات الحيوي�ة غري منتظمة 
نتيج�ة اصابته�ا بعي�ار ن�اري حيث ق�ام الفريق 
الجراح�ي الخاف�ر بأج�راء االس�عافات الالزمة و 
ادخلت لصال�ة العمليات حيث اجري�ت لها عملية 
فت�ح بطن استكش�ايف  وتب�ني من خالله�ا اصابة 

املعدة بع�دة ثقوب نتيجة ش�ظايا العيار الناري و 
اصاب�ة الرشي�ان االبهر الن�ازل و الوري�د الرئييس 
)lvc( و ثقب يف الرشيان الرئييس للقلب مع تجمع 

دموي كبري خلف الكلية اليمنى ».
واش�ار اىل ان » العملي�ة اس�تغرقت )6( س�اعات 
متواصلة بمشاركة ثالث فرق طبية متميزة تمثلت 
بالفريق الجراحي الخافر و فريق جراحة الصدر و 
االوعية الدموية و فري�ق الجراحة البولية و بعون 
الله تكللت العملية بالنجاح التام و املريضة بحالة 
صحي�ة جيدة حي�ث اخرجت من صال�ة العمليات 
ترق�د  و  الرئ�وي  االنع�اش  وح�دة  اىل  ادخل�ت  و 
حالي�ا يف رده�ة الجراح�ة العامة«.واض�اف احمد 
تك�ون الفريق الطبي من اخصائي�ة جراحة عامة 
الدكتورة )لحظات مهدي عيل( و اخصائي جراحة 
الصدر واالوعية الدموي�ة الدكتور )مهند( و مقيم 
اقدم جراحة عامة الدكتور)يارس( و مقيمة قدمى 
جراحة عامة الدكتورة )روزا( ومقيم اقدم جراحة 
بولي�ة الدكت�ور )ربي�ع( وفري�ق التخدي�ر الخافر 

واملمرضة املاهرة )نغم( مالكات صالة العمليات.

صحة الكرخ تعلن انقاذ شابة بحالة خطرة مصابة 
بعيار ناري يف البطن

    ذي قار / المستقبل العراقي

اعل�ن محافظ ذي قار يحيى النارصي، 
املم�ر  م�رشوع  م�ن  ك�م   19 انج�از 
الثان�ي للطري�ق الرسيع ال�دويل خالل 
الف�رة املاضي�ة، مبينا ان م�ا تبقى يف 
عهده الرشكة املنفذة ه�و 6 كم.وقال 
الن�ارصي يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان�ه »قمن�ا، الي�وم، بجولة 
تفقدية مل�رشوع املمر الثان�ي للطريق 
الرسي�ع الدويل ط��6 نارصية - مثنى، 
ال�ذي ب�ورش العم�ل ب�ه بع�د متابعة 
تنفي�ذه مع مجل�س الوزراء«.واضاف 
ان »وزارة املالي�ة خصص�ت 20 مليارا 
لهذا املرشوع بناء عى مقررات مجلس 
الوزراء الخاصة بمطال�ب املتظاهرين 
التي س�لمت لرئي�س مجلس ال�وزراء 
خ�الل لق�اء وف�د الحكوم�ة املحلي�ة 
وش�يوخ ووجهاء املحافظة«، مبينا ان 

»املحافظة تتابع املبارشة باملرشوع من 
قبل رشكت�ي حمورابي وآش�ور وهما 
من رشكات وزارة االعمار واالسكان«.

واوضح النارصي ان »رشكة حمورابي 
انج�زت 19 ك�م م�ن اعماله�ا خ�الل 
الف�رة املاضية وس�وف تنجز ما تبقى 
يف عهدته�ا البال�غ 6 كم وه�و بمرحلة 
الح�ى الخاب�ط«، مؤكداً ع�ى »تعهد 
ادارة امل�رشوع بإنج�از املقطع املذكور 
ضمن امل�دة املحددة يف ه�ذا العام رغم 
الظ�روف الجوي�ة الت�ي تش�هدها تلك 
املنطقة«.ولف�ت اىل ان »مرشوع املرور 
الرسي�ع ال�دويل نارصي�ة- ديوانية هو 
م�رشوع وزاري تنفذه وت�رشف عليه 
وزارة االعمار واالسكان، لكن املحافظة 
تتابع س�ري العم�ل م�ع ادارة املرشوع 
وال�وزارة م�ن أج�ل انج�ازه بالف�رة 
املح�ددة ألهميت�ه البالغة وملا يس�ببه 
من خس�ائر برشية ناتجة عن حوادث 

الس�ري«.وكان النارصي قد تراس وفداً 
حكوميا والتقى مدير عام دائرة الطرق 
والجس�ور مطل�ع آب امل�ايض وج�رى 
االتف�اق ع�ى مب�ارشة العم�ل بطريق 
املرور الرسيع ط�6 نارصية - س�ماوة 
الذي توقف بسبب االزمة املالية الخانقة 
التي رضبت البالد، وهو مرشوع وزاري 
تنف�ذه وزارة البلديات واالعمار بقيمة 
270 مليار.يذك�ر ان م�رشوع طري�ق 
املرور الرسي�ع النارصي�ة ديوانية هو 
جزء مقتط�ع من طريق املرور الرسيع 
بال�دول  الع�راق  يرب�ط  ال�ذي  ال�دويل 
املج�اورة رفض�ت ال�رشكات االجنبية 
تنفيذه بس�بب الوض�ع االمني وكثافة 
العواصف الرملية التي تعيق العمل فيه 
لذلك احيل عى رشكات وزارة االسكان 
واالعم�ار حمورابي وآش�ور بواقع 71 
كم لكل منهما، بينما احيلت املجرسات 

عى رشكة املعتصم العامة.

ذي قار تعلن انجاز »19« كم من مرشوع املمر الثاين 
للطريق الرسيع الدويل

  كربالء / المستقبل العراقي

اطلقت العتبة الحس�ينية اس�تمارة الكرونية لتنظيم عزاء 
ركضة طويريج املليونية .

االستمارة والتي تاتي يف مبادرة جديدة اطلقتها شعبة األمن 
الوقائي التابعة لقس�م حف�ظ النظام يف العتبة الحس�ينية 

املقدسة وهي خاصة بتنظيم عزاء ركضة طويريج.
وق�ال ع�يل مصلح رئيس قس�م حف�ظ النظ�ام يف ترصيح 

وزعت�ه ادارة العتبة الحس�ينية ان »ش�عبة األم�ن الوقائي 
التابعة لقس�م حفظ النظام يف العتبة الحس�ينية املقدس�ة 
ارت�أت ارشاك املواطنني من داخل العراق وخارجه من خالل 
ورقة اس�تبيان الكرونية اعدها فريق ادارة الحشود التابع 
للقسم الستقبال االراء واعتمادها يف رسم خطة تنظيم عزاء 

ركضة طويريج«.
واوض�ح ان »ركضة طويريج تعد اك�رب تظاهرة مليونية يف 
العال�م من ناحية العدد والوقت املح�دد لها«، مبينا ان هذه 

املراسيم تحتاج اىل خطة محكمة ومرنة.
واش�ار مصلح اىل ان املعلومات التي سرد يف هذا االستبيان 
س�تؤخذ بنظ�ر االعتب�ار وتع�رض ع�ى لجن�ة متخصصة 
لدراس�تها، داعيا اىل رضورة مش�اركة اكرب عدد ممكن من 

املواطنني لالستئناس بارائهم واالستفادة من مقرحاتهم.
وللدخول اىل صفحة االستبيان اوردت رابطا الكرونيا يمكن 
https://www.  م�ن خالله تعبئة حقول االس�تمارة وه�و

./imamhussain.info/questionnaire

  بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التج�ارة، عن ط�رح مناقصة 
لرشاء 50 ألف طن م�ن الحنطة.وذكر بيان 
لل�وزارة تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، انها 
»طرحت مناقص�ة لتجهيز ال�وزارة بكمية 
50 أل�ف ط�ن م�ن م�ادة الحنط�ة لتغطية 
متطلب�ات البطاق�ة التمويني�ة م�ن امل�ادة 

ومن املناش�ئ )امريكي – كندي – اسرايل( 
وحس�ب املواصفات املعتمدة ل�دى الرشكة 

العامة لتجارة الحبوب«.
وأش�ار البيان إىل إن »الع�روض نافذة لغاية 
الع�روض  تك�ون  أن  ع�ى   2018/9  /27
مش�فوعة بتأمين�ات اولية بموج�ب كفالة 
مرصفي�ة BIDBOND او ص�ك مص�دق او 
س�فتجة لصال�ح الرشك�ة العام�ة لتجارة 

الحبوب يف الوزارة إضافة اىل املستمس�كات 
»الراغبني باملش�اركة  البيان  األخرى«.ودعا 
يف املناقصة مراجعة قسم العقود يف الوزارة 
لرشاء الرشوط واملواصفات مقابل دفع مبلغ 
ق�دره خمس�مائة ألف دينار ل�كل مناقصة 
غ�ري قاب�ل للرد ع�ى أن تقدم العط�اءات يف 
موعد أقصاه الس�اعة الع�ارشة من صباح 
ي�وم )االح�د( املص�ادف 23/ 9 / 2018«.

وأشار اىل، ان »الوزارة لديها آليات وضوابط 
مركزية للتعاقدات واملناقصات التي تجريها 
بش�فافية عالية حيث ستقوم بإستبعاد اي 
عط�اء غري مس�تويف لل�رشوط واملواصفات 
املعتم�دة لديه�ا كونه�ا غري ملزم�ة بقبول 
اوط�أ العط�اءات ، و يف ح�ال مصادفة يوم 
غلق املناقصة عطلة رسمية يف البالد فيعترب 

اليوم التايل موعداً لغلق املناقصة.

العتبة احلسينية تطلق استامرة الكرتونية لتنظيم عزاء ركضة طويريج

العراق يطرح مناقصة لرشاء »50« ألف طن من احلنطة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مس�ؤول حكومي، عن ق�رار بإصالح 
البطاقة التموينية يف العراق.

وذك�ر بي�ان لألمانة العامة ملجل�س الوزراء 
»األم�ني  ان  العراق�ي«،  »املس�تقبل  تلقت�ه 
الع�ام ملجلس ال�وزراء، مهدي الع�الق، دعا 
اىل تعزيز العمل املش�رك واإلرساع بتحديث 
نظام البطاقة التمويني�ة }الهوية الرقمية{ 
كون�ه م�ن اهم برام�ج اإلص�الح الحكومي 

التي تهدف إلصالح نظام البطاقة التموينية 
وربطها بقاعدة بيانات املواطنني يف ش�بكة 

الحماية االجتماعية«.
وأض�اف ان الع�الق »ألتقى ممث�ل برنامج 
األغذي�ة العامل�ي يف الع�راق ) مه�ا محم�د 
احم�د( والوف�د املراف�ق له�ا، وممثلني عن 
دائ�رة التخطيط واملتابع�ة يف وزارة التجارة 
العراقية، ملناقشة آلية تطوير نظام البطاقة 
التمويني�ة وتحويلها م�ن نظام فوكس برو 
اىل لغ�ة حديث�ة تالئ�م تطور أنظم�ة قواعد 

البيانات باس�تخدام التكنلوجي�ا والتقنيات 
الحديثة«.

وأوضح البيان ان »اللقاء ش�هد اس�تعراضا 
للمرشوع االسراتيجي الذي يعكف برنامج 
الغ�ذاء العاملي إنجازه بالتع�اون مع وزارة 
االم�ن  تعزي�ز  لغ�رض  العراقي�ة  التج�ارة 
الغذائ�ي ملالي�ني العراقيني، من خ�الل بناء 
قاعدة بيانات رصينة تساعد يف القضاء عى 
حاالت التزوير والتكرار واالستفادة منها يف 
اس�تخالص اإلحصائيات الدقيقة وإمكانية 

تداولها بني وزارات ومؤسس�ات الدولة عن 
طري�ق الرب�ط االلكرون�ي والتخل�ص من 
املخاطبات الورقية وتبسيط اإلجراءات عى 
املواطنني دون الحاجة ملراجعة دوائر الدولة 

االخرى«. 
م�ن جانبها أب�دت )أحم�د( عن س�عادتها 
باس�تمرار التعاون املش�رك ب�ني الجانبني 
وتنفي�ذ النظ�ام م�ن أج�ل العراق وش�عبه 
وضمان حصول املواطنني عى مستحقاتهم 

الغذائية.

االمانة العامة ملجلس الوزراء تعلن قرارًا الصالح البطاقة التموينية يف العراق
جامعة نورث هامتون متنح جامعة بابل 

امتياز منح شهادهتا الربيطانية

إرتفاع انتاج معمل سمنت بادوش 
اىل أكثر من ألف طن يوميا

   المستقبل العراقي / منى خضير عباس

قال مصدر اعالمي يف الهيأة العامة للمياه 
الجوفي�ة ان »الهي�أة س�اهمت وبصورة 
ش�حة  ظاه�رة  م�ن  الح�د  يف  مب�ارشة 
املي�اه يف محافظ�ة الديواني�ة وللتقلي�ل 
م�ن معان�اة املواطن�ني يف املحافظة حيث 
كان له�ذه الش�حة املائي�ة تأث�ري كب�ري 
ع�ى حياته�م اليومية«.حيث اس�تنفرت 
الهي�أة كاف�ة جهوده�ا وامكانياتها للحد 
م�ن ه�ذه املش�كلة حي�ث كان للظروف 
الجوية القاس�ية وارتفاع درجات الحرارة 
يف فص�ل الصي�ف دور كب�ري يف زيادته�ا 
وتفاقمه�ا ».وأك�د املص�در اإلعالم�ي يف 

حدي�ث ل�«املس�تقبل العراق�ي«، انه« تم 
انجاز أكثر م�ن )30( برئ بجهود العاملني 
يف فرقة حفر )95( العاملة يف فرع النجف 
ناحي�ة  الفراحن�ة  منطق�ة  يف  االرشف 
آل بدي�ر يف محافظ�ة الديواني�ة للتأكي�د 
ع�ى توفري املي�اه واس�تخدامه لالغراض 
املنزلية املختلفة وسقي املزروعات وارواء 
التناك�ر  مل�ئ  اىل  باالضاف�ة  الحيوان�ات 
الحوضية الصغرية لالس�تخدامات املنزلية 
وبص�ورة يومية بع�د جفاف نه�ر ثريمة 
الكبري«.واضاف ان » الهيأة العامة للمياه 
الجوفي�ة اتخذت اكثر من )40( برئ بواقع 
انجاز برئين يف اليوم الواحد يف قضاء عفك 
التابع ملحافظة الديوانية بجهود العاملني 

يف فرقة حفر )93( املنسبة من فرع كربالء 
املقدس����ة للقضاء عى ظاهرة شح���ة 
املي���اه الت�ي تعان�ي منه�ا املنطق���ة 
بس�بب النقص الحاصل يف منسوب املياه 
والجفاف ال�ذي يهدد املواطنني نتيجة قلة 
او انع�دام املي�اه الواردة م�ن االنهار التي 
تم�ر بالقضاء ».وبني ان�ه »بلغ عدد االبار 
املنج�زة بحمل�ة مكافحة ش�حة املياه يف 
محافظ�ة الديواني�ة من�ذ ش�هر نيس�ان 
املايض وحتى شهر ايلول )132( وباعماق 
مختلفة موزعة ع�ى نواحي مختلفة من 
املحافظة وحس�ب الحاجة الفعلية لالبار 
مث�ل ناحية الصالحي�ة وآل بدير والدغارة 

باالضافة اىل ناحية السنية.

املياه اجلوفية تعلن انجاز »132« بئرًا يف الديوانية 
ملعاجلة شحة املياه

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن  مدير عام الرشكة العامة لتجارة املواد االنشائية 
يف وزارة التج�ارة هاش�م محم�د حات�م ع�ن »تحقيق 
اس�طول نقله�ا )286( نقل�ة ضمن الخط�ة املركزية 
التي وضعتها الوزارة لنقل مفردات البطاقة التموينية 
اضاف�ة اىل نقل املواد االنش�ائية املتنوعة بغية توفريها 
ب�ني ف�روع ومجمعات الرشك�ة وذلك خالل ش�هر اب 

املايض« .
ان  العراق�ي«،  ل�«الكس�تقبل  ورد  بي�ان  يف  واض�اف 
»النق�الت حقق�ت اي�رادات مالي�ة للرشك�ة تق�در ب� 
الغذائي�ة  امل�واد  325,819,081( م�ن خ�الل نق�ل   (
املخصص�ة ضمن مف�ردات البطاق�ة التموينية لكافة 
املحافظ�ات اضافة اىل نقل املواد االنش�ائية املتنوعة يف 

كافة فروع الرشكة وبشكل مستمر« .

م�ن جانب اخر عقد مدير عام الرشكة بحس�ب البيان 
»اجتماع�ا ض�م مدراء االقس�ام بهدف بح�ث امكانية 
ايج�اد س�بل جديدة لالرتقاء بمس�توى عم�ل الرشكة 
والوقوف عى طبيعة عمل االقس�ام والشعب املرتبطة 
به�ا والخطة املتبعة يف ادارته�ا وتحديد النظام الداخيل 
باعتباره الركيزة االساسية واملعتمدة لجميع االقسام 
وب�أن يكون هناك انس�جام ب�ني الخطة االس�تريادية 
االس�ترياد  قس�مي  قب�ل  م�ن  التس�ويقية  والخط�ة 

والتسويق يف الرشكة .
مش�ددا ب�رضورة البح�ث عن اتج�اه حاجة الس�وق 
لترصي�ف بضاع�ة الرشكة وبما يتناس�ب م�ع حداثة 
املودي�الت وتحديد امل�واد االنش�ائية البطيئ�ة الحركة 
اليجاد خطة مناس�بة لترصيفها والعمل بمبدأ العرض 
الخاص لجميع املواد االنشائية املتوفرة وتسهيل عملية 

البيع للمواطن بكافة السبل املتاحة .

التجارة: اسطول نقل االنشائية حيقق »286« نقلة ملفردات البطاقة التموينية خالل آب
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جلنة البيع واإلجيار 
الثانية يف حمافظة نينوى

إعالن ثاين   101   2018/8/20
 تعلن اللجنة أعلاه عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف أدناه والعائدة ملكيتها 
إىل مديرية بلدية تلعفر وفقا إلحكام القانون )21( لسلنة 2013 وبطريقة املزايدة 
العلنيلة. فعلى الراغبني باإلجيار مراجعة مديريلة بلدية تلعفر وخال مدة )15( يوم  
تبدأ من اليوم التايل لنشلر اإلعان بالصحف مسلتصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة )50%( من القيمة املقدرة وسلتجري املزايدة يف اليوم األخري من مدة اإلعان 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر اإلعان واملصاريف األخرى على إن يقوم 
بتسلديد باقي بدل اإلجيار والرسوم األخرى وإبرام العقد خال مدة ثاثون يوم من 
تاريخ تصديق قرار اإلحالة وخبافه يعترب املستأجر ناكا ويعاد اإلعان عن تأجر امللك 
وعلى حساب الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف األخرى املرتتبة على ذلك 
إضافة إىل مصادرة أماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة جمددا وستكون املزايدة 

يف مقر مديرية بلدية تلعفر.
ماحظة/ مدة اإلجيار سنة واحدة فقط

احلقوقي 
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى
مديرية زراعة صالح الدين

اعالن مزايدة للمرة الثانية

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة متنوعة

املشيد على القطعة املرقمةنوع العقار ورقمهت
383/ جوار تلعفردكان 1 1
3/157 قلعةدكان 26
4/157 قلعةدكان 23*40*41*342
5/157 قلعةدكان65 * 466
4/441 حسنكوي كشك 3 * 54
57/440 حسنكوي كشك 10 * 613
735/107م 74 بئر الطريكشك 76
98/440 و 99الدكاكني 23 * 32 * 33 * 34 * 852
493/107 م74 بئر الطري املساحة 1200م2ساحة وقوف سيارات9

37/133 م74 بئر الطري املساحة 4020م2كراج البيع املباشر10

 اعالن
اىل الرشيك رحمن عبد الله ياسني اقتىض حضورك 
اىل صندوق االس�كان العراقي يف محافظة النجف 
/ خل�ف مديرية ماء النجف وذل�ك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك السيد مصطفى حامد 
رس�ول بالبن�اء عىل حصت�ه املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة )3/75765/3( يف ح�ي الس�الم لغرض 
تس�ليفه قرض االس�كان وخ�الل م�دة اقصاها 
خمس�ة ع�رش يوما داخ�ل العراق وش�هر خارج 
العراق الع�راق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه 

سوف يسفط حقك يف االعرتاض مستقبال 
����������������������������������������

فقدان وثيقة مدرسية 
فق�دت الوثيق�ة املدرس�ية الصادرة من مدرس�ة 
يف   0231633 املرقم�ة  االبتدائي�ة  املجاه�د 
2018/9/4 املعنون�ة اىل ثانوية  املناس�ك للبنات 
بأس�م ) بنني صاحب رويش( عىل من يعثر عليها 

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

اعالن
اىل الرشيك / سالم شنان يحيى 

اقتىض حضورك اىل مقر بدلية العباس�ية لغرض 
اصدار اج�ازة البناء  للقطعة املرقمة )346/16(  
ناحية العباس�ية  بمساحة 250م  وخالفه سوف 
يتم  اص�دار اجازة بغيابكم املبل�غ )حيدر موزان 

منذور( 
����������������������������������������

 وزارة  الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف محافظة بغداد 
 قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

قدم املواط�ن ) تحرير خماط رحي�م عبيد( طلبا 
اىل ه�ذه املديرية يطلب فيه تبدي�ل اللقب وجعله 
)الب�دري( بدال م�ن )البيضاني( وعم�ال  باحكام 
امل�ادة )22( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3 
لس�نة 2016 املع�دل تق�رر نرش الطل�ب باحدى 
الصحف املحلية فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل فرتة خمس�ة عرش يوما من تاريخ 
النرش وبعكس�ه س�وف ننظ�ر يف الطلب حس�ب 

االصول 
اللواء

هيثم  فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد : بال
التاريخ : 2018/8/13

 اسم  مفقود / خليل ابراهيم خليل صالح 
بتاريخ 2018/8/13 قدم )والد املفقود( ابراهيم 
خليل صال�ح يطلب فيه نصبه قي�م عليك لكونك 
خرج�ت بتاري�خ 2014/5/5 ولم تع�د لحد االن 
لذا تقرر تبليغك بالصح�ف املحلية ويف حالة عدم 
حضورك خالل خمسة عرش يوم من اليوم الثاني 
م�ن تاريخ النرش س�وف تنص�ب )ابراهيم خليل 

صالح( قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض

فالح حسن هادي
����������������������������������������

وزارة  الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

ملحافظة املثنى /قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

ق�دم املواط�ن ) نعيل نارص عبي�د( طلبا اىل هذه 
املديرية يطلب فيه تبديل االس�م وجعله )نعيثل( 
ب�دال من )نعي�ل( وعالم باحكام امل�ادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 املعدل 
تقرر ن�رش الطلب باحدى الصح�ف املحلية فمن 
لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل فرتة 
خمس�ة ع�رش يوما م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه 

سوف  ننظر يف الطلب حسب االصول 
اللواء

هيثم فاضل عباس الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة وكالة

وزارة  الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف 
 قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 7196
التاريخ 2018/9/5

 بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )عامر صايل 
عبيد( الذي يطلب تس�جيل لقبه وجعله )اللهيبي( بدال 
)فراغ(  فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مده اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام امل�ادة 24 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 مع التقدير 
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

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

اىل املتهم الغائب / )ر.ع عزيز قاسم كاظم سالم(  
املنسوب اىل / مديرية االستخبارات ومكافحة االرهاب 

يف البرصة    
العنوان / محافظة البرصة � العشار

بم�ا انك مته�م وفق املادة 5  من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 لغياب�ك عن مق�ر عملك بتاري�خ 2018/2/19  
ولح�د االن وملجهولية محل اقامتك اقتىض تبليغك بهذا 
االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل 
االوىل / املنطقة الخامس�ة البرصة خ�الل مدة ثالثون 
يوما م�ن تاريخ نرش ه�ذا االع�الن يف صحيفة محلية 
يومي�ة وتعليقه  يف مح�ل اقامتك ومقر دائرتك وتجيب 
ع�ن التهمة املوجه ض�دك وعند عدم حضورك س�وف 
تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد 65 و 68 
و69 من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

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

 فق�دت هوي�ة الطالب نجم عب�د الله نج�م من معهد 
التدري�ب النفط�ي برصة قس�م التصفي�ة اختصاص 
تقني�ات النفطي�ة من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

دائرة التنفيذ
مديرية التنفيذ

مديرية تنفيذ بلدروز
العدد : 2018/246

التاريخ 2018/9/9
اعالن

اىل  / احمد ابراهيم وخليل ابراهيم يدام
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتكما واس�تنادا 
ألحكام املادة 27/من قانون التنفيذ املرقم 45 
لسنة 1980  املعدل تقرر تبليغكما لصحيفتني 
محليت�ني بالحضور امام ه�ذه املديرية خالل 
مدة 15 خمس�ة عرش ي�وم اعتبارا م�ن اليوم 
الت�ايل للن�رش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة 
بحضوركما وعند انتهاء املدة اعاله يتم التنفيذ 

الجربي بحقكما غيابيا وفق القانون
املنفذ العدل

ميعاد منصور حسني
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املنصورية

العدد : 1270
التاريخ : 2018/9/13

اىل / املفقود ) احمد نصيف جاسم( 
قدمت زوجت�ه املدعوة انتص�ار ابراهيم  ربيع 
طلب�ا اىل هذه املحكمة مدعي�ا فقدانك بتاريخ 
االوراق  خ�الل  م�ن  والثاب�ت   2014/6/26
الرشط�ة  مرك�ز  ل�دى  املودع�ة  التحقيقي�ة 
املنصورية واملرفق نسخة منها بالطلب املقدم 
اع�اله وكلب الحجر علي�ك ونصبه قيما الدارة 
اموالك قررت املحكمة تبليغك اعالنا بالصحف 
املحلي�ة ويف حال عدم مراجعتك لهذه املحكمة 
خالل 15 يوما من تاريخ النرش س�تقوم هذه 

املحكمة بإصدار الحجة وفقا لألصول 
القايض

ثامر حسني وهاب

اعالن 
بن�اء ع�ىل طلب املدع�وة ) عروبه نجم عب�د الله ( 
وال�ذي تطل�ب م�ن خالله تبدي�ل اس�م ابنتها من 
) انع�ام ( اىل ) ل�ني ( واس�تنادا الح�كام املادة 22 
م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 
تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرس�مية فمن له حق 
االع�رتاض عىل طلبه يف الجريدة الرس�مية فمن له 
حق االعرتاض عىل الطل�ب مراجعة املديرية خالل 
15 خمس�ة عرش يوم من تاريخ النرش وبعكس�ه 

سينظر يف الطلب وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

�����������������������������������������
تنويه 

نرش يف جريدة العراق اإلخبارية بالعدد 667 بتاريخ 
العراق�ي  املس�تقبل  جري�دة  و   2018  /  8  /  15
بالع�دد 1732 بتاري�خ 15 / 5 / 2018 حيث ذكر 
يف اعالن دعوة دائنني رشكة بني النهرين للخدمات 
الجامعية املحدودة حيث ذكر عنوان الرشكة بغداد 
ح�ي الوحدة م 904 ش�ارع س�لمان فائ�ق عمارة 
الب�اوي ش 43 ط األريض خ�ط و الصحي�ح بغداد 

حي القادسية م 606 ز 54 د 9
�����������������������������������������

فقدان 

فق�دت املدع�وة ) وع�ود قي�س صالح س�لمان ( 
وم�ن يعث�ر عليها االتص�ال عىل االرق�ام التالية / 
االج�ر  ول�ه   07713084886  /  07700680029

والثواب . نرش يف جريدة بتاريخ 8 / 3 / 2013 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

الهيأة االستئنافية االوىل 
العدد : 1111 / س / 2017 

التاريخ : 10 / 9 / 2018 
اعالن 

اىل / املستانف عليها / فوزية شدهان جرب 
بن�اء عىل الطعن االس�تئنايف املق�دم ضدك من قبل 
املس�تانف / احس�ان ياس�ني ش�اكر وملجهولي�ة 
مح�ل اقامت�ك وف�ق رشح املبلغ القضائ�ي قررت 
هذه املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يف موعد 
املرافعة 20 / 9 / 2018 الس�اعة الثامنة والنصف 
صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 

فسوف تجري املرافعة بحقك وفق االصول .
القايض 

ضياء جبار قاسم 
عضو الهيأة االستئنافية االوىل

مجلس القضاء االعىل 
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الخالص 
العدد / 3317 

التاريخ 9 / 9 / 2018 
اعالن 

اىل املفق�ود ) اي�وب محم�د اك�رم ( 
يسكن الخالص / الخويلص 

بتاريخ 7 / 4 / 2015 قدم لنا املدعو 
) محمد اكرم سبع ( ) والد ( املفقود 
) اي�وب محم�د اك�رم ( وال�ذي فقد 
بتاري�خ 7 / 4 / 2015 والذي يطلب 
فيه اصدار حج�ة الحجر والقيمومة 
ويك�ون قيما عليك ل�ذا تقرر االعالن 
عن ذل�ك يف الصح�ف املحلية فمن له 
حق االعرتاض مراجعة هذه املحكمة 
خ�الل خمس�ة عرش يوم م�ن تاريخ 
هذا االعالن وبخالف ذلك سوف تصدر 
املحكم�ة حج�ة الحج�ر والقيمومة 

وفقا للقانون .
القايض

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

فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة من 
العام�ة  الرشك�ة   / التج�ارة  وزارة 
لتجارة الس�يارات واملكائن باس�م ) 
ي�ارس منعم مش�عل ( ع�ىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل 
املثن�ى  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة الرميثة

العدد : 815/ب/2018
التاريخ: 2018/9/16

اىل / املدعى عليه ) غيث مزهر عليوي( 
يس�كن مدينة كربالء املقدسة سابقا/ 

مجهول محل االقامة حاليا 
م/ اعالن

املدع�ي  اق�ام   2018/8/19 بتاري�خ 
) عب�اس عب�د ع�ون ع�يل (  الدع�وى 
املرقمة 815/ب/2018 يطالب إلزامك 
بتأدية مبلغ ق�دره مليار دينار عراقي 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار 
املخت�ار ) عب�د الزه�رة حس�ن جرب ( 
وكت�اب محكمة ب�داءة كرب�الء بالعدد 
733 يف 2018/9/12  ل�ذا تقرر تبليغك 
عن طريق الن�رش بصحيفتني محليتني 
التاس�عة  يوميت�ني وتحدي�د الس�اعة 
م�ن صب�اح ي�وم 2018/9/24 موعدا 
للمرافع�ة وبعك�س ذلك س�وف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وف�ق 

االصول القانونية.
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور
��������������������������������

اعالن دعوة دائنني 
اني املصفية املحامية نور صباح ثجيل 
لرشك�ة ال�ذرى للتوس�ط بي�ع ورشاء 
العمالت االجنبي�ة املحدودة – ادعو كل 
من له حق او دين عىل الرشكة املراجعة 
عىل العنوان التايل – بغداد حي الجوادين 

م 450 ز 51 د 9 
املصفية املحامية 

نور صباح ثجيل

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 1738 / 2018  
التاريخ 16 / 9 / 2018 

اىل املنفذ عليه / 1- زهراء عصام عبد الكريم 2- امحد عصام عبد الكريم 3- حسني عصام عبد 
الكريم 4- ماجده نارص خليل 5-حوراء عصام عبد الكريم / الكاظمية حملة 413 زقاق 9 دار 5

لقد تحقق لهذه املديرية من اش�عار مرك�ز رشطة الكاظمية املرقم 
8699 يف 14 / 8 / 2018 وتأيي�د املجل�س املحيل لحي الكاظمية انك 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبلي�غ عليه اس�تناداً للمادة )27( من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالناً بالحض�ور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة 
ع�رش يوماً تبدأ من الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / نضال درويش كاظم 
ق�رار محكمة بداءة الكاظمية املرق�م 591 / ب / 2016 يف 5 / 3 / 
2018 املتضمن الزامكم بتأدية مبلغ ) 103,515,000 ( مائة وثالثة 
ماليني وخمسمائة وخمس�ة عرش الف دينار اضافة لرتكة مورثهم 
عص�ام عب�د الكريم للدائن�ة هناء حس�ني عيل مع اتع�اب املحاماة 

والرسوم

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 247 / 2014  
التاريخ 16 / 9 / 2018  

اىل املنفذ عليه / منعم امحد جاسم يسكن التاجي حصيوة جممع عبود 
جريش  

لقد تحقق لهذه املديرية من اشعار مركز رشطة الحماميات 
املرق�م 12344 يف 11 / 9 / 2018 وتأيي�د املجل�س البل�دي 
لناحي�ة الحمامي�ات انك مجه�ول محل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائم او مؤقت او مختار يمكن اج�راء التبليغ عليه 
اس�تناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالناً 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة عرش 
يوم�اً تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوص�اف املح�رر :-

املنفذ العدل / مي زهري نوري 
تس�ديد االقساط املس�تحقة بذمتك اعتباراً من شهر ايار 

2015 /

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 2556 / 2018  
التاريخ 16 / 9 / 2018 

اىل املنفذ عليه / شاكر مالك عبد اهلل يسكن سبع البور / الضباط 
لق�د تحقق له�ذه املديرية من كتاب مركز رشط�ة الجوادين املرقم 
1378 يف 6 / 9 / 2018 ورشح املبل�غ القضائ�ي وتأيي�د املجل�س 
املحيل لناحية سبع البور انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه اس�تناداً للمادة 
)27( م�ن قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعالن�اً بالحضور يف مديرية 
تنفيذ الكاظمية خالل خمسة عرش يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك 

ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / نضال درويش كاظم 
ق�رار محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمية املرقم 3067 / 
ش / 2018 يف 31 / 7 / 2018 واملتضم�ن الزامك بتأدية نفقة 
ماضي�ة مقدارها مائة الف دينار اعتب�اراً من 21 / 9 / 2017 
لغاي�ة املطالب�ة القضائية يف 15 / 7 / 2018 ونفقة مس�تمرة 
بواقع مائة وخمس�ة وعرشون الف دينار اعتباراً من 15 / 7 / 

2018 اىل املدعية ضحى سامي فياض

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 3746 / ش / 2018  

التاريخ 16 / 9 / 2018  

اعالن
اىل املدعى عليه / محمد عبد الستار محمد

اقام�ت املدعية نركز عيل محم�د الدعوى املرقمة 
اع�اله تطال�ب فيه�ا الحك�م بتأيي�د الحضان�ة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م 
بالتبليغ قرر تبليغك اعالناً يف صحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحضور امام ه�ذه املحكمة يف يوم 23 
/ 9 / 2018 ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانوناً س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابياً 

وعلناً وفق القانون 
القايض / حممد حميسن عيل
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القبلية اجلديدة وأزمة الديموقراطية
           فرانسيس فوكوياما 

قب�ل عق�ود قليل�ة، ب�دأ وج�ه السياس�ة 
الدولي�ة يتغ�ر تغ�راً دراماتيكي�اً. فمن�ذ 
م�ن  األول  العق�د  اىل  الس�بعينات  مطل�ع 
الق�رن الجاري، ارتفع عدد الديموقراطيات 
االنتخابية من نحو 35 ديموقراطية إىل أكثر 
م�ن 110 أنظمة ديموقراطي�ة. ويف املرحلة 
نفس�ها، تضاعف أربع م�رات إنتاج العالم 
من السلع والخدمات، وطاول النمو أصقاع 
العالم كله. ونس�بة الفقر املدقع انخفضت 
م�ن 42 يف املئة من مجمل س�كان املعمورة 
يف 1993 إىل 18 يف املئ�ة يف 2008. لكن هذه 
املكاس�ب لم يقطفه�ا الجمي�ع. ففي عدد 
م�ن البل�دان، ويف األنظم�ة الديموقراطي�ة 
املتط�ّورة ع�ى وجه الخص�وص، تعاظمت 
االقتصادية. فمكاس�ب  الالمس�اواة  ه�وة 
النم�و قطفها األثرياء والذين تابعوا تعليماً 
عالياً. وأفىض تعاظم حجم السلع واألموال 
وحركة الناس من مكان اىل آخر، اىل تغرات 
رسيع�ة ومزعزع�ة. فف�ي ال�دول النامية، 
وجد القروي�ون الذين لم يعرف�وا الكهرباء 
يف قراهم أنفَس�هم يعيش�ون يف مدن كبرة 
يش�اهدون التلفزيون ويتصلون باإلنرتنت 
ع�ى هواتفه�م الخلوي�ة. ونم�ت طبقات 
وس�طى ضخم�ة يف الص�ن والهن�د - لكن 
العم�ل ال�ذي زاولت�ه الطبق�ات الوس�طى 
]الجديدة[ هذه ترب�ع محل عمل الطبقات 
الوس�طى األقدم يف الدول املتطورة. وانتقل 
التصنيع م�ن الواليات املتح�دة وأوروبا اىل 
رشق آسيا وغرها من املناطق، حيث كلفة 
اليد العاملة أرخص. ويف وقت كانت النساء 
تنتزع م�ن الرجال يف س�وق العمل وظائف 
تغلب عليها الخدمات، حلّ�ت اآلالت الذكية 
محل العمال من أصحاب الكفاءات املتدنية. 
وهذه التغرات أبطأت سرورة امليض قدماً 
يف ترشي�ع أبواب النظ�ام العامل�ي الليربايل. 
ووجه�ت األزم�ة املالي�ة يف 2007 - 2008 
وأزم�ة الي�ورو يف 2009 رضب�ات قاصمة 
إىل النظ�ام هذا. ويف الحال�ن )األزمة املالية 
العاملية وأزمة اليورو(، نجم عن سياس�ات 
صاغته�ا النخ�ب رك�ود عظي�م ومع�دالت 
بطالة مرتفعة وانخف�اض مداخيل مالين 
م�ن العم�ال العادي�ن. وكان�ت الوالي�ات 
املتحدة واالتحاد األوروب�ي النماذج الرائدة 
يف الديموقراطي�ات الليربالية. لكن األزمتن 

هاتن ألحقتا الرضر بالنظام هذا كله.
ويف األع�وام األخرة، انحرس ع�دد األنظمة 
الديموقراطي�ة  وقوض�ت  الديموقراطي�ة، 

يف مناط�ق العالم كلها. ويف الوقت نفس�ه، 
فت�ل عدد من الدول املس�تبدة، عى رأس�ها 
الصن وروس�يا، عضالته. وسارت دول بدا 
يف التس�عينات أنه�ا ديموقراطيات ليربالية 
ناجح�ة، القهق�رى اىل االس�تبداد، ومنه�ا 
هنغاريا وبولندا وتايلن�د وتركيا. وخلخلت 
الث�ورات العربية يف 2010 - 2011 األنظمة 
املس�تبدة يف الرشق األوسط، لكنها لم تثمر 
الديموقراطي�ة. فاألنظم�ة  إال قلي�اًل م�ن 
االس�تبدادية احتفظت بسلطتها، وعصفت 
الح�روب األهلي�ة بليبيا وس�ورية واليمن. 
لك�ن أكرب املفاجآت وربم�ا أكثرها أثراً هي 
نجاح الش�عبوية القومي�ة يف االنتخابات يف 
2016 يف أق�دم الديموقراطي�ات الليربالية: 
اململك�ة املتح�دة، حي�ث اخت�ار الناخبون 
االنس�حاب من االتحاد االوروبي، والواليات 
املتح�دة حي�ث ح�از دونالد ترام�ب نتيجة 
صادم�ة أو مزعزعة ]رئيس ي�زدري أفكار 
وسياسات ومؤسسات هي يف نواة السياسة 
الخارجية األمركية ما بعد الحرب الثانية[ 
وه�ذه  األمرك�ي.  الرئ�ايس  الس�باق  يف 
التطورات تعود يف ش�كل ما إىل االنعطافات 
االقتصادية والتكنولوجي�ة يف العوملة. لكن 
جذوره�ا تع�ود كذل�ك اىل ظاه�رة أخ�رى: 
بروز سياس�ات الهوية. ففي ش�طر راجح 
من�ه، غلبت عى سياس�ات القرن العرشين 
املس�ائل االقتصادي�ة: إىل اليس�ار، كان�ت 
ش�ؤون العمال والنقابات العمالية وبرامج 
الضمان االجتماعي وتوزيع الثروات، محور 
السياسات. وإىل اليمن، كان مدار السياسة 
ع�ى تقليص حجم الحكوم�ة وتغليب كفة 
القط�اع الخ�اص. وع�ى خالف م�ا كانت 
حالها، ال تغلب عى السياسة اليوم املشاغل 
االقتصادي�ة أو األيديولوجي�ة ب�ل مس�ائل 
الهوية. والي�وم، يف عدد كب�ر من األنظمة 
الديموقراطية، يويل اليسار األولوية لرتويج 
مصالح مجموعات مهمش�ة، مثل األقليات 
اإلتني�ة واملهاجري�ن والالجئ�ن ومجتم�ع 
املثلين واملثلي�ات واملتحولن جنس�ياً، ولم 
تع�د املس�اواة االقتصادي�ة ش�اغله األول. 
وي�رى اليمن اليوم أن مهمت�ه هي حماية 
الهوية القومية التقليدي�ة، وهذه مرتبطة 

ارتباطاً وثيقاً بالعرق واإلتنية أو الديانة.
ويف أصق�اع العال�م كل�ه، يس�تميل القادة 
السياس�يون املنارصي�ن من طري�ق النفخ 
يف فك�رة بع�ث الكرام�ة ودرء املهان�ة. وال 
يخف�ى أن مث�ل ه�ذه الدع�وات يف ال�دول 
املستبدة قديمة. فالرئيس الرويس فالديمر 
بوت�ن، وصف انهي�ار االتحاد الس�وفياتي 

باملأس�اة، وانتقد أمركا وأوروبا واتهمهما 
باس�تغالل ضع�ف روس�يا يف التس�عينات 
لتوسيع الناتو. ويشر الرئيس الصيني يش 
جينبينغ، اىل مرحلة الهيمنة الخارجية عى 
الص�ن التي ب�دأت يف 1839 ب�«قرن الذل«. 
وبلغت ع�دوى النقم�ة والش�عور باملهانة 
والكرامة املجروح�ة البلدان الديموقراطية. 
فحرك�ة »ب�الك اليف�ز مات�ر« انبثقت من 
تسليط الضوء عى إرداء الرشطة أفريقين 
أمركي�ن، ولفتت أنظ�ار العالم اىل ضحايا 
عن�ف الرشط�ة. ويف الجامع�ات والكليات 
واملكات�ب يف أنح�اء الواليات املتحدة، س�اد 
الغليان أوس�اط النساء نتيجة وباء تحرش 
جن�ي واعت�داءات، واس�تنتجت اإلناث أن 
زمالءه�ن الرجال ال يرون أنه�ن أنداد لهم. 
وبرزت حقوق املتحولن جنسياً. وكثر ممن 
اقرتع�وا لرتام�ب، يحن�ون اىل وق�ت مىض، 
ويرون أن مكانتهم يف املجتمع كانت حينها 
ثابتة وآمنة. فاملجموعات ترى أن هوياتها - 
سواء كانت هوية قوية أم دينية أو إتنية أو 
جنسية أو جندرية أو غرها - لم تحز قدراً 
من االع�رتاف يليق بها. ولم تعد سياس�ات 
الهوي�ة ظاه�رة ثانوية تقت�ر عى حرم 
الجامع�ات أو مناوش�ات هادئ�ة الوطيس 
يف«الح�رب الثقافية«، بل ص�ارت مفهوماً 
ب�ارزاً وراء ما يج�ري يف الش�ؤون الدولية. 
وهذا التغ�ر يضع األنظم�ة الديموقراطية 
الليربالي�ة أمام تحدٍّ ب�ارز: فالعوملة حملت 
تغ�رات اقتصادي�ة واجتماعي�ة رسيع�ة، 
وعظم�ت تن�وع ه�ذه املجتمع�ات، ف�زاد 
الطلب عى االعرتاف بمجموعات كانت غر 
مرئي�ة وعى هام�ش املجتمع�ات. وترتبت 
عى ه�ذه املطالب ردود مجموعات تش�عر 
بخس�ارة املكان�ة واالقت�الع أو »االنزياح«. 
اىل  الديموقراطي�ة  املجتمع�ات  وتت�ذرر 
هوي�ات ضيق�ة، ويهدد التذرر ه�ذا إمكان 
املداول�ة والعمل الجماع�ي يف املجتمع عى 
أن�ه كيان موحد غر منف�رط العقد. وهذه 
الطريق تفيض اىل اإلخف�اق واالنهيار. وإذا 
لم تفلح األنظمة الديموقراطية الليربالية يف 
العودة اىل مفهوم جامع للكرامة اإلنسانية، 

حكمت عى نفسها بالنزاعات املزمنة.
ويف�رتض معظ�م االقتصادي�ن أن البرش 
تحفزه�م الرغب�ة يف حي�ازة م�وارد مادية 
وس�لع. وج�ذور املفه�وم ه�ذا ضارب�ة يف 
الفكر الس�يايس الغربي وأس�س الدراسات 
االجتماعي�ة املع�ارصة. لكن ه�ذا املفهوم 
يغفل ما س�بق للفالس�فة الكالسيكين أن 
أدرك�وا أهميت�ه: الرغب�ة يف الكرامة. ورأى 

س�قراط أن مث�ل ه�ذه الحاجة ه�و ثالث 
جزء من الروح البرشي�ة، والجزء األول هو 
»الرغب�ة« والثاني ه�و الجانب الحس�ابي 
أو الذي يحتس�ب. ويف جمهورية أفالطون، 
اش�تق الفيلس�وف كلمة thymos، وتنقلها 
الرتجمة اإلنكليزية اىل كلمة »روح«، وهذه 
ترجم�ة فق�رة. ويف السياس�ة »تيموس« 
تتج�ى ع�ى ش�كلن، أولهم�ا أصف�ه ب��

megalothymia الرغبة يف اإلقرار بالتفوق. 
فاملجتمعات م�ا قب�ل الديموقراطية كانت 
تف�وق طبق�ة  وكان  تراتبي�ة،  اىل  تس�تند 
م�ن الن�اس- النب�الء واألريس�تقراطيون، 
وامللكي�ون - نواة النظ�ام االجتماعي. لكن 
كلما ُكرّس تفوق أحدهم، شعر آخر بالنقمة 
وغي�اب االحرتام. وش�عور الن�اس بالرغبة 
يف أن يكونوا سواس�ية أو عى القدر نفس�ه 
من »الجودة« أسميه ب�isothymia. وبروز 
الديموقراطي�ات املع�ارصة هو م�رآة غلبة 
 .megalothymia��ال ع�ى   isothymia��ال
فاملجتمع�ات الديموقراطي�ة أق�رت بح�ق 
الجميع يف املس�اواة. ويف الق�رن العرشين، 
طبق�ات  اىل  املقس�مة  املجتمع�ات  ب�دأت 
تقر بحق�وق عام�ة الناس، وس�عت األمم 
املُس�تعَمرة اىل االس�تقالل. وكان الح�ادي 
اىل الكف�اح العظي�م يف التاري�خ الس�يايس 
األمرك�ي ض�د ال�رق والفص�ل العنري، 
والنضال من أجل حقوق العمال ومس�اواة 
النس�اء، توس�يع النظ�ام الس�يايس دوائر 
األف�راد املعرتف بمكانتهم ب�رشاً كاملن أو 
أسوياء ]من غر عيوب[. لكن يف الليرباليات 
الديموقراطي�ة، ال ترتت�ب عى املس�اواة يف 
الحقوق مس�اواة اقتصادي�ة أو اجتماعية. 
فالتمييز ضد مروحة كبرة من املجموعات 
قائم، واقتصاديات الس�وق تتمخض عن ال 
مساواة كبرة، تباين اجتماعي كبر. وعى 
رغ�م ثرواتها، تعاظ�م التباي�ن يف املداخيل 
وال�دول  املتح�دة  الوالي�ات  يف  دراماتيكي�اً 
املتطورة يف العق�ود الثالثة املاضية. وعانت 
رشائح وازنة من ش�عوب الدول هذه ركود 
املداخيل، وسار بعض الرشائح االجتماعية 
القهق�رى يف الس�لم االجتماع�ي )هب�وط 

املكانة االجتماعية(.
ويساهم شعور املرء بأن مكانته االقتصادية 
مهددة يف تفسر بروز الشعبوية القومية يف 
الوالي�ات املتحدة وغرها. ول�م تكن أحوال 
الطبق�ة العامل�ة األمركي�ة، وه�ي تعرّف 
بحيازة أبنائها ش�هادة مدرس�ية ثانوية أو 
ما دون، جيدة يف العقود األخرة. فمداخيلها 
راكدة والرواتب تميل اىل االنخفاض والبطالة 

تنترش، وترتاف�ق العوامل ه�ذه مع انهيار 
اجتماعي. وهذه السرورة تعود يف أوساط 
األفارقة األمركين اىل الس�بعينات، أي بعد 
عقود عى الهجرة الكبرة حن انتقل السود 
اىل مدن مثل شيكاغو وديرتويت ونيويورك، 
حي�ث عث�ر كث�ر منه�م ع�ى وظائ�ف يف 
قط�اع توضيب اللح�وم والفوالذ أو صناعة 
الس�يارات. وم�ع أف�ول ه�ذه القطاع�ات 
الصناعية، وبدء الرجال يخرسون أعمالهم 
يف عملية العودة عن التصنيع، برزت سلسلة 
آف�ات اجتماعي�ة، منه�ا ارتف�اع مع�دالت 
الجريمة، ووباء إدمان الكوكاين، وتدهور 
الحياة العائلية. وهذه العوامل س�اهمت يف 

توريث الفقر من جيل اىل آخر.
ويف العق�د األخر، تفش�ت ع�دوى مثل هذا 
العامل�ة  الطبق�ة  اىل  االجتماع�ي  األف�ول 
البيضاء. فنخر وباء إدمان األفيون ]األدوية 
املسكنة األفيونية[ صفوف الطبقة العاملة 
الريفية البيضاء يف أصقاع الواليات املتحدة 
كلها. ففي 2016، أفىض استخدام املخدرات 
املكث�ف اىل أكث�ر م�ن 60 ألف وف�اة نتيجة 
جرع�ة زائدة، أي ضعفي نس�بة الوفيات يف 
حوادث الس�ر س�نوياً يف البالد. وانخفض 
متوسط حياة البيض األمركين بن 2013 
و2014، وه�ذا أم�ر غر مأل�وف يف البلدان 
املتط�ورة. وارتفع�ت نس�بة أوالد الطبق�ة 
العامل�ة البيض�اء، الذي�ن يش�بون يف كنف 
عائلة »أحادية« )أب أو أم فحس�ب( اىل 36 
يف املئ�ة يف 2017، بعد أن كان�ت 22 يف املئة 
يف العام 2000. لكن أب�رز ما حفز القومية 
الجديدة التي حملت ترامب اىل البيت األبيض 
)واململكة املتحدة عى االقرتاع باالنس�حاب 
م�ن االتح�اد األوروبي( هو ش�عور رشائح 
من املجتمع بأنها غ�ر مرئية. فاملواطنون 
الناقمون الذين يخش�ون خسارة مكانتهم 
يف الطبق�ة الوس�طى يلق�ون الالئم�ة عى 
النخب، من جهة، فهم يرون أنها ال تراهم، 
وم�ن جهة أخرى عى الفقراء، ويرون أنهم 
يحظ�ون بمس�اعدات ال »يس�تحقونها« ) 
ليس�وا أهالً له�ا(. وغالب�اً ما ي�رى الناس 
الضيق االقتصادي عى أنه خس�ارة الهوية 
أو انتق�اص منه�ا أكثر مما يعت�ربون أنها 
خس�ارة م�وارد. ويفرتض بالعمل الش�اق 
أن يس�بغ الكرامة عى العمال. لكن كثرين 
من العمال البيض األمركين يشعرون بأن 
اإلق�رار بمكانتهم وكرامته�م غائب، وبأن 
الحكومة تمنح مس�تحقات )مس�اعدات( 

وحواف�ز اىل ن�اس ال يلتزم�ون القوان�ن.
وتس�اعد العالقة ب�ن الدخ�ل واملكانة عى 

تفسر أسباب رجحان كفة جاذبية القومية 
أو املحافظ�ة الديني�ة عى جاذبية اليس�ار 
التقلي�دي املس�تند اىل اقتص�اد الطبق�ات. 
فالقوميون يقولون للس�اخطن أنهم أبناء 
أم�ة عظيم�ة وأن األجانب م�ن املهاجرين 
والنخب، يتآمرون عليهم إلبقائهم يف مرتبة 
دنيا. ولسان حالهم هو »بلدكم لم يعد لكم... 
ل�م تع�ودوا محرتمن يف أرضكم«. ولس�ان 
حال اليمن الديني مش�ابه: »أنتم أبناء أمة 
مؤمنن عظيمة خانها غر املؤمنن. وهذه 
الخيان�ة أدت اىل الفقر وهي جريمة يف حق 
الب�ارئ«. وغلب�ة مثل ه�ذه الرسديات هي 
وراء تحول الهجرة اىل مسألة مثرة للخالف 
والن�زاع يف ع�دد كبر م�ن البلدان. وش�أن 
التج�ارة، ترفع الهج�رة الناتج املحيل، لكن 
املكاس�ب ال تجنيها غر مجموعات ضيقة، 
ع�وض مجموع�ات املجتم�ع كل�ه. وغالباً 
م�ا ُينظ�ر اىل غالبي�ة إتنية ع�ى أنها خطر 
عى الهوية الثقافي�ة، خصوصاً حن تدفق 
س�يول ضخمة ع�رب الحدود ع�ى ما كانت 
الح�ال يف العقود األخ�رة. لكن الغضب من 
الهج�رة ال يفرس وحده اس�تقطاب اليمن 
القومي أص�وات الناخبن الذين درجوا عى 
التصويت ألحزاب اليسار يف الواليات املتحدة 
اليس�ارية  األح�زاب  أن  ويب�دو  وأوروب�ا. 
املي�ل أخفق�ت يف التوج�ه اىل م�ن خ�رسوا 
نس�بياً مكانتهم نتيجة العومل�ة والتغرات 
الس�ابقة،  العص�ور  ويف  التكنولوجي�ة. 
اس�تمال التقدمي�ون الن�اس م�ن طري�ق 
خطاب تجربة جامعة ومشرتكة: استغالل 
العمال والنقمة عى األثرياء الرأس�مالين. 
ووس�عهم رص الصف�وف تح�ت راي�ة »يا 
عمال العالم اتحدوا!«. ويف الواليات املتحدة، 
أي�دت الطبقة العاملة الحزب الديموقراطي 
منذ إصالح�ات ال�«نيو دي�ل« يف الثالثينات 
اىل ح�ن بروز رونالد ريغ�ن يف الثمانينات. 
االش�رتاكية  الديموقراطي�ات  واس�تندت 
األوروبي�ة إىل نقاب�ات تجاري�ة والتضامن 
العم�ايل. لك�ن يف عه�د العوملة، غّر ش�طر 
راجح من األحزاب اليسارية اسرتاتيجياته. 
وعوض ترجيح كفة التضامن بن جماعات 
واس�عة مثل الطبقة العمالية أو املستغلن 
اقتصادياً، بدأت األحزاب هذه بالرتكيز عى 
مجموعات صغرة تجد نفس�ها مهمش�ة. 
الجامع�ة  بالسواس�ية  االع�رتاف  ومب�دأ 
تح�ّول اىل دعوات اىل االعرتاف الخاص ]غر 
الجام�ع[ بمكان�ة جماع�ة صغ�رة. ومع 
الوقت، انتقلت الظاهرة هذه من اليسار اىل 

اليمن.

ما حيدث بالرضورة
           نصير فليح

عندم�ا ينش�أ صب�ي ويك�رب، ويج�د نفس�ه ام�ام 
مس�ؤوليات اعالة نفس�ه وعائلته الن ليس هناك من 
يقوم بذلك س�واه، فان دخوله معرتك الحياة نفسها 
والتحدي�ات والضغ�وط واملتطلب�ات هي م�ن تكون 
معلم�ه االول. ويشء من هذا يش�به اىل حد كبر واقع 
االجي�ال الجديدة التي نش�أت يف بالدن�ا. فقد وجدت 
نفس�ها يف عال�م جديد يختل�ف عن س�ابقاتها، فيه 
مصاع�ب كب�رة، ومتطلبات وطموح�ات، فيه يشء 
يس�مى سياس�ة وانتخابات وبرملان وكتل سياسية، 
وفي�ه ايض�ا حاج�ات اساس�ية مفقودة.غالب�ا م�ا 
كانت الحاجات االساس�ية هي ال�رشارة التي تنطلق 
منه�ا االحتجاجات. وليس هذا ش�أن خاص بالعراق 
فق�ط، بل ان ما ش�هدته البل�دان العربية )فضال عن 
كثر من بلدان العال�م( يف االعوام املاضية واىل يومنا، 
غالب�ا ما ينطل�ق م�ن ه�ذه االحتياجات املعيش�ية 
املب�ارشة ليتط�ور بعد ذلك اىل مواقف سياس�ية. وقد 

اتيح لالجي�ال الجديدة عنر اضايف ل�م يكن متوفرا 
سابقا، هي وس�ائل االتصال والتواصل التي اصبحت 
يف كل ي�د تقريبا. وما تراه عى الشاش�ات من وقائع 
السياس�ة يف بلده�ا وما يحيطها، بم�ا يف ذلك طرائق 
االحتج�اج وتوقيتاته�ا وش�عاراتها، كل ذل�ك اصبح 
كتحصي�ل حاص�ل عن�ر مه�م يف تش�كيل الوع�ي 
املطلب�ي  الوع�ي  الس�يايس االحتجاج�ي.ال يحت�اج 
االحتجاج�ي بالرضورة اىل ثقافة عالية او ما ش�ابه. 
االمر ابس�ط من ذلك بكثر. واولئك الذين لم تتح لهم 
الحياة ربما حتى تعلم القراءة والكتابة، يملكون من 
الحس الس�ليم احيانا ما يف�وق »نظريات« املنظرين 
وتحليالت املحللن. واالجيال الجديدة التي خرجت من 
رماد الحروب والعنف والخ�راب، وتطلعاتها اىل حياة 
افضل، هي »مربط الفرس«. انها النقطة التي تنطلق 
منه�ا دورة الحياة من جديد بع�د كل مرة تصل فيها 
وقائع املش�هد املاس�اوي اىل طرق مس�دودة.كان وال 
ي�زال هناك دائما من ينتظ�ر لحظات احتجاج الناس 
لرك�ب املوجة، ملصالح معروفة، يف غالبها سياس�ية 

وطائفية. والتعامل واملوقف من هؤالء اصبح عنرا 
اساسيا يف كل احتجاج ش�عبي جديد. وفصل النفس 
عنه�م اصب�ح رضورة يف كل م�رة تخ�رج الجماهر 
فيها للشارع بس�بب ضغوط الحياة. وتحديد طريقة 
وتوقي�ت االحتج�اج املطلب�ي بعي�دا ع�ن التجيرات 
السياس�ية لها اصبح جزءا من قواعد اللعبة، يتنامى 
يف الوع�ي العام ايضا، من خالل التجربة واملمارس�ة، 
وم�ا ت�ؤدي الي�ه االحتجاج�ات املطلبية م�ن نتائج 
سياس�ية جانبية. لم يع�د الناس يف بالدن�ا يكرتثون 
كثرا ملا يح�دث يف عالم السياس�ة املحض، والعزوف 
الكب�ر عن االنتخابات االخ�رة دليل واضح عى ذلك. 
ويف الوقت الذي باتوا يتضورون من نقص االحتياجات 
فانهم اتخموا بالوعود التي لم تتحقق. لكن متطلبات 
العيش الكريم يشء آخر، انها ليست مسالة »وجهات 
نظ�ر«.  وس�تظل االحتجاج�ات املطلبية مث�ل الزائر 
العني�ف الذي يظل يطرق الباب بن فرتة واخرى - ما 
دام�ت االبواب موصدة امامه - واالجيال الجديدة هي 

املرشح االول لهذا الدور عى مرسح الحياة.

أبجديات اقتصادية حديثة
             خضير فليح الزيدي

يف عال�م الي�وم ال�ذي تتحكم في�ه برمجي�ات حركة 
اصب�ح  واملجتمع�ات،  لألف�راد  امل�دروس  االقتص�اد 
الربنامج االقتص�ادي الدقيق هو املتحكم يف مس�رة 
الش�عوب املتحرضة التي تطم�ح يف مواكبة التحرض 
روحا ورك�ب قطار الحضارة. أليس�و الرتكي - يسء 
الصيت – الس�د الذي علينا من�ذ اآلن أن نعيد التفكر 
مجددا كمؤسس�ات دولتية يف اس�تغالل هذه األزمة 
الجدي�دة لتحويل ه�ذا املأزق إىل تغي�ر نمط التفكر 
يف الث�روة املائية بطرق عرية. س�د أليس�و الرتكي 
هو الدرس الذي علين�ا أن نفكك محتواه االقتصادي 
ب�يء من الروي�ة والتأمل، وليس يف س�يل العواطف 
املجانية املبثوثة يف ش�بكات التواص�ل. علينا أن نعيد 
ترتيب أبجديات االقتصاد الحديث يف استعمال املاء، يف 
صيانة ماء الحياة من التبذير الجنوني صيانة األنابيب 
املكس�ورة يف الشوارع والبيوت. وما يحدث يف البرة 
م�ن أزمة مي�اه الرشب ماه�و إال تراكم يف املش�اكل 
املائية س�واء يف محطات التصفي�ة ام يف منابع املياه 
وتدويرها. م�ن املؤكد أن تركيا تعم�ل بتخطيط عال 
لتطوير نمط الزراعة يف الجنوب الرتكي بطرق عرية 
وهذا م�ن حقها، وحت�ى التظاه�رات واالحتجاجات 
ال تنف�ع مع الصل�ف الرتكي وخططه الس�تغالل كل 

قط�رة ماء يف أراضيها. علينا كمؤسس�ات اقتصادية 
أن نستغل ما تبقى من األنهر وتحوير مجراها بطرق 
تحفظ لن�ا كرامتنا كدول�ة حديثة. أع�رف أن دولتنا 
غارق�ة يف األزم�ات الكثرة واملتالحق�ة، ولكن الوقت 
س�ينفد إذا ما عالجنا وبأقل الخسائر مشكلة املياه.

نحن نجيد فنون البكاء كمجتمع عاطفي من الطراز 
األول وبص�وت ع�ال. وال نجي�د التفكر املناس�ب يف 
األزم�ات وإيجاد فن�ون االقتصاد الحديث واملناس�ب 
يف الحي�اة مطلقا.وما الكرم واملكارم إال من خصالنا. 
علينا كش�عوب ناهضة مغادرة االيقون�ات الدعائية 
املتباهية يف البذخ واإلرساف والكرم. إن حياتنا العراقية 
كما يبدو ال تس�ر إال باألزم�ات التي من رحمها تولد 
أزمات أخرى وهكذا ت�دور العجلة العراقية العرجاء. 
إن آخ�ر أزمة بعد فس�اد االنتخابات وأزم�ة التزوير، 
ظه�رت يف األف�ق أزم�ة املياه وس�د اليس�و وش�بح 
العطش املخيف ونحن نعيش صيفا طويال وانحس�ار 
الفص�ول األخ�رى، علين�ا أن نت�ذوق طع�م العطش 
لنكتش�ف نعمة امل�اء امله�دور عى طول الب�الد. وما 
عطش البرة اال مثاال من الجفاف وامللوحة القادمة 
يف مس�تقبل الحي�اة العراقية.يذك�ر أن بريطانيا بعد 
أن طافت يف س�ماها الطائرات املعادي�ة أثناء الحرب 
العاملية الثانية، اس�تطاع الشعب اإلنكليزي أن يعيش 
من فتات األطعمة ويقنن اس�تعمال امل�اء، حتى غدا 

الجزر والبطاطس هما سيدا طعام الشعب الربيطاني 
لشهور أزمة الحرب. وقد كان الدرس قاسيا يف ضغط 
النفق�ات واالقتص�اد امل�دروس، لكنه ح�ول الدرس 
االقتصادي إىل نمط حياة ليومنا هذا. لألسف نحن من 
الش�عوب التي ُجبلت عى فن التبذير والتباهي بطرق 
مخيفة يف طرائق التبذي�ر املبتكرة أمام أعن الجميع 
ليق�ال ع�ن املب�ذر كريما والك�رم العرب�ي يف جوانبه 
تبذي�ر وبذخ غر م�ربر. لو أتيح ألحدنا مش�اهدة ما 
يرم�ى يف النفايات م�ن طعام مطبوخ وم�اء مهدور 
وخاصة أثناء املناس�بات ومجالس العزاء أو األعراس 
ومش�اهدة تلول الرز املطبوخ لعرفن�ا مقدار خيبتنا، 
ولو ش�اهدنا كي�ف تس�قى حدائق البي�وت وطرائق 
االستحمام لعرفنا مقدار التبذير األهوج بنعمة املاء، 
ل�م نتعلم م�ن قس�اوة درس الحص�ار االقتصادي يف 
حقبة التسعينات مطلقا بل ابتكرنا الطرق البديلة يف 
التبذي�ر واهدار حرمة امل�اء والطعام.حتى يف طريقة 
اس�تخدامنا للمياه املتاحة فيه من التبذير الكثر، لو 
ش�اهدت يف املقاهي كمية قنان�ي املاء املرمية وكمية 
م�ا تحتويه من امل�اء النقي ألصابتن�ا الخيبة مجددا.

ثمة دروس يف تعلم اقتصاديات الحياة املمنهجة علينا 
أن نضخها من خالل التعليم منذ مراحله األوىل. 

علينا كدولة تحلم أن تكون كبقية دول العالم املتحرض 
أن تعود القهقري لتعلم أبجديات الحياة الحديثة.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

»واقعة فوتوشوب« يف البيت األبيض
ق�ال مصور فوتوغرايف يعم�ل يف الحكومة 
األمريكية يف تحقيق رس�مي إنه تالعب يف 
صور حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب 
إلزال�ة األماك�ن البيض�اء الفارغ�ة ل�رك 
إنطباع بأن الحضور الجماهريي كان كبريا 
ويفوق حفل تنصيب س�لفه باراك أوباما. 
وجاءت ش�هادة املصور يف وثائق رس�مية 
أمريكي�ة لتحقي�ق جرى الع�ام املايض إال 

أن صحيف�ة الغارديان الربيطانية نرشتها 
أمس لتصبح أول وس�يلة إعالمية تحصل 
عىل تلك املس�تندات بموجب قانون حرية 
الحصول عىل املعلومات. وتذكر املستندات 
أن الس�كرتري الصحف�ي للبي�ت األبي�ض 
آنذاك، ش�ون سبايرس، طلب من موظفني 
الحكومي�ة  الوطني�ة  املتنزه�ات  إدارة  يف 
تعدي�ل تل�ك الص�ور لجعلها أكث�ر إرضاء 

لرام�ب ال�ذي ش�كك يف الص�ور األصلية 
الت�ي نرشتها اإلدارة ع�ىل مواقع التواصل 
االجتماعي بعد ساعات من تنصيبه قائال 
إن ع�دد الحضور أقل بكثري مما ش�اهده 
هو بعينيه يف الحفل.يذكرأن سبايرس عقد 
مؤتم�را صحفيا بعد تعدي�ل الصور وزعم 
إن الحضور كان األكرب من نوعه يف تاريخ 

تنصيب رؤساء الواليات املتحدة.

تقنية جديدة لضحايا هجامت 11 سبتمرب
قال خ�رباء يف مكتب الط�ب الجنائي يف مدينة 
نيوي�ورك إنهم يس�تخدمون تقني�ة جديدة يف 
تحليل الحمض النووي تس�اعد يف التعرف عىل 
مزي�د م�ن ضحايا هجمات الح�ادي عرش من 
س�بتمرب 2011 ع�ىل مرك�ز التج�ارة العاملي.

وبل�غ عدد ضحاي�ا الهجوم ع�ىل برجي مركز 
التجارة العاملي بطائرتني مدنيتني مختطفتني 
2753 قتي�ال، منه�م أكث�ر م�ن 1000 لم يتم 
التعرف عليهم.ويقول مكتب الطب الجنائي يف 

نيويورك إنه تمكن باستخدام التقنية الجديدة 
من التعرف عىل رفات سكوت مايكل جونسون 
)26 عام�ا( ال�ذي كان يعمل موظف�ا ماليا يف 
الطاب�ق التاس�ع والثمانني بال�ربج الجنوبي.

وتمكن املحقق�ون يف أكرب معم�ل جنائي عىل 
مس�توى العالم م�ن تحقيق ه�ذا اإلنجاز من 
خالل إعادة اختبار بقايا عظام فحصوها عدة 
مرات من قبل دون أن تكلل جهودهم بالنجاح.

وق�ال مارك ديزاير الذي يق�ود املعمل الجنائي 

“هذه هي كل العينات التي حاولنا تحليلها من 
قبل”.وأوض�ح ديزاير وفريق�ه خطوات تقنية 
تحليل الحم�ض النووي الحديث�ة التي يجري 
تطبيقه�ا عىل بقايا عظ�ام الضحايا املأخوذة 
م�ن موقع الهجوم.وقال إن التقنية التي أطلق 
عليه�ا )بروتوك�ول مرك�ز التج�ارة العاملي( 
اس�تخدمت لتحدي�د ضحايا ح�وادث قطارات 
وطائرات وهجمات إرهابية يف األرجنتني وكندا 

وجنوب إفريقيا وأماكن أخرى.

سودوكو

؟؟هل تعلم
8 � م�ن غرائ�ب القط�ط أنه�ا تخ�اف امل�اء ولذل�ك فهي ال 
تستحم.. وإذا أجربتها عىل االستحمام بعنف وقسوة فكثرياً 

ما تصيب حاملها بجروح..
9� الفيل الهرم الذي تقدمت به السن إذا ما حس بدنّو أجله 
يودع رفاق الصبا ويتج�ه بغريزته إىل مكان مجهول يقع يف 
ط�رف من أطراف الغابة الفس�يحة حيث يطلق عليه اس�م 
مق�ربة الفيل�ة )elephants> TOMP ( وهذا املكان موحش 
مقبض بطبعه ال يطرقه الش�باب بينما يس�ري إليه الكهول 
وامل�رىض املثخن�ني بالجراح والذي�ن يكونون عىل اس�تعداد 
للموت.. ويظل الفيل املتوجع أو الهرم يف عزلته حتى يقيض 
بقية أيام حياته حتى متى ماوافاه األجل املحتوم نام هناك 
ل رفاقه مشقة حمله  مستقراً يف مرقده األخري دون ان ُيحمِّ

ودفنه..
10� الح�رشات ليس لها رئتان كما لإلنس�ان ولكن تتنفس 
ع�ن طريق األنابيب حيث تنمو الحرشات وتكرب والتقدر تلك 
االنابيب أن تجاريها يف نس�بة تزايد حجمها ومن ثم ال توجد 
ق�ط حرشة أطول من بضع بوص�ات ولم يطل جناح حرشة 
أال قلي�اًل وهذا الحد من نمو الحرشات قد كبح جمحها كلها 
ومنعها من الس�يطرة عىل العالم ولوال وج�ود هذا الضابط 

الطبيعي ملا أمكن وجود اإلنسان عىل األرض.

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهنياً: تس�تقطب بعض العروض والفرص املالية، إن الجّو 
إيجابي ومناسب لبحث الرشوط ولتحسني الوضع الحايل 

عاطفياً: تقرر والرشيك اتخاذ قرارات مصريية بشأن العالقة 
خوفاً عىل انهيارها يف أي لحظة 

مهني�اً: تعي�ش ارتباكاً وتأجي�اًل ربما لبع�ض املواعيد، لكن 
ال تخ�ف عىل مس�تقبل مش�اريعك، فه�ي تس�ري باالتجاه 

الصحيح 
عاطفي�اً: البحث يف دفاتر املايض ونبش الذكريات األليمة قد 

يسبب لك املتاعب، فال تدع نفسك أسرياً له 

مهنياً: إذا أردت تبديل موقفك يف العمل، حاول بذل املزيد من 
الجهد يف األيام القليلة املقبلة 

عاطفي�اً: ق�د يفاجئ�ك الرشي�ك بمواقف ممي�زة ويالطفك 
ليكسب رضاك، وبما انك مطمنئ البال وخفيف الظل، تبادله 

االهتمام فتقوى العالقة بينكما وتشتّد الروابط 

مهنياً: أنت تحسد كل شخص ناجح، وهذا ليس من عاداتك، 
إذا كان الظ�رف يعاكس�ك، فالح�ل لي�س بمع�اداة اآلخرين 

والتهجم عليهم وتمّني الرش لهم 
عاطفي�اً: العون الذي حظيت به م�ن الرشيك أخرياً يتيح لك 

التخطيط بشكل أفضل لضمان املستقبل بكل تفاصيله 

مهنياً: أح�د الزمالء يبرشك بأخبار مفرحة، فتش�عر بمزيد 
من االستقرار عىل املدى الطويل 

عاطفياً: يرك فينوس البيت الخامس ليدخل اىل برج العقرب 
فيخّف الوهج العاطفي وتدور االتجاهات نحو عالقة غرامية 

يف مجال عملك او يف محيط مهنتك ابتداًء من اآلن 

مهنياً: تنقلب طباعك لتصبح متوترة وعدائية بعض اليشء، 
ابتعد عن األجواء املشحونة باالنفعاالت السلبية 

عاطفي�اً: يتطل�ب من�ك الوضع الدقي�ق بذل جه�وداً كبرية 
لتس�تحق حنان الرشيك الذي تس�تحقه، وكل ما عدا ذلك لن 

يجديك نفعاً 

مهني�اً: انتب�ه من مغالط�ات واخطاء وتحدي�ات، ال تصّدق 
الوع�ود الكاذب�ة وال تج�ازف ال مالياً وال تجاري�اً . عاطفياً: 
ي�وم عاطفي للغاية وتفاهم تام م�ع الرشيك، وهذا ما يرك 
انعكاس�ات ايجابي�ة . صحي�اً: تتع�دد املش�اريع الرفيهية 

املعروضة عليك، وكلها مفيدة للصحة فاخر ما يناسبك 

مهني�اً: ت�رّدد املراجع املؤث�رة يف دعمك بع�د مراحل طوال، 
فتخضع لضغط كبري وتواجه بعض العراقيل 

عاطفي�اً: عليك اتخاذ خط�وات مختلفة عن الس�ابق تجاه 
الرشيك لتحافظ عليه، وإال فقدت ثقته وفقدته 

مهني�اً: قد تتش�ابك األفكار والهواجس وتظه�ر االتهامات، 
لكن الوضع غري خطر إىل هذه الدرجة، وبالتأكيد ال يس�مح 

باالستخفاف به أو بمستجّداته 
عاطفياً: األخطاء الكب�رية يمكن أن تؤثر يف العالقة، وحاول 

النهوض مجدداً، األسلحة الالزمة بني يديك 

مهنياً: تتفاعل عىل نحومرٍض مع محيطك، ويحمل اليك هذا 
الي�وم انفتاحاً عىل مج�االت جديدة، وق�د تلفت نظر بعض 

النافذين وتبدو حيويتك مضاعفة 
عاطفي�اً: مصاعب غري محس�وبة النتائج، وه�ذا قد يدفعك 

ربما اىل السفر وتأجيل الحلول مع الرشيك 

مهني�اً: قد تحصل ع�ىل عائدات كبرية وغ�ري منتظرة، وهذا 
يزيد من حماستك ويدفعك اىل الركيز عىل مرشوع مهم 

عاطفي�اً: تحاول تجاوز خالفاتك مع الرشيك، لكن هذا االمر 
يواجه بعض الصعوبات

مهنياً: تكون عىل اس�تعداد ملواجه�ة أي طارئ، هذا الظرف 
الصع�ب يضعك أمام اختبار لتكتش�ف قدراتك عىل املواجهة 

وإيجاد الحلول الناجعة 
عاطفي�اً: إهم�ال الرشيك س�يكون مكلفاً جداً، فس�ارع اىل 

تصحيح األوضاع قبل فوات األوان.

احلوتالعذراء

إصالح فيسبوك يستغرق ثالث سنوات
 Mark زوكرب�ريج  م�ارك  أوض�ح 
Zuckerberg، الرئي�س التنفي�ذي لرشكة 
فيس�بوك، ع�رب منش�ور ضم�ن صفحته 
ع�ىل املنص�ة، أن إعادة بن�اء آليات تطبيق 
املحتوى ضمن فيس�بوك من أجل التخلص 
م�ن املحت�وى الض�ار ق�د تس�تغرق ثالث 
س�نوات أو أكث�ر، وأضاف: “الخرب الس�ار 
هو أننا بدأن�ا العمل يف عام 2017، لذا عىل 
الرغم من أن هذا العمل س�وف يمتد حتى 
ع�ام 2019، إال أنني أتوق�ع أن ننتهي هذا 
العام بالس�ري عىل مسار أفضل بكثري مما 

كنا عليه عندما بدأنا العملية”.
وق�ال زوكرب�ريج إن�ه سيكش�ف املزي�د 
ع�ن خط�ط الرشك�ة ملحارب�ة اإلس�اءات 
يف املس�تقبل القري�ب ع�رب سلس�لة م�ن 
املش�اركات، وكتب: “س�تكون املش�اركة 

نتخذه�ا  الت�ي  الخط�وات  ح�ول  األوىل 
ملن�ع التدخ�ل يف االنتخاب�ات ع�ىل موق�ع 
فيسبوك، والتي يتناسب وقتها مع اقراب 

موع�د االنتخاب�ات النصفي�ة األمريكي�ة 
واالنتخابات الرئاس�ية الربازيلية، سأكتب 
عن الخصوصية والتش�فري ونماذج العمل 

وم�ن ث�م ح�ول إدارة املحت�وى وتطبيقه 
منص�ة  القادمة”.وخضع�ت  األش�هر  يف 
فيس�بوك لتدقي�ق مس�تمر ح�ول دورها 
يف ن�رش املعلوم�ات الخاطئ�ة وسياس�ات 
مش�اركة البيان�ات الخاصة به�ا، وخالل 
وق�ت س�ابق م�ن ه�ذا الش�هر توجه�ت 
 ،Sheryl Sandberg س�اندبرج  ش�رييل 
املديرة التنفيذي�ة للعمليات ضمن الرشكة 
إىل العاصم�ة األمريكي�ة واش�نطن لإلدالء 
ح�ول  هي�ل  الكابيت�ول  يف  بش�هادتها 
الحكومات األجنبية التي تستخدم منصات 
التواصل اإلجتماعية للتأثري عىل السياسة 
الشهر  األمريكية.وكشفت فيسبوك خالل 
امل�ايض ع�ن حمل�ة تأث�ري خفي�ة جديدة 
تديره�ا مجموع�ات منح�ازة إىل وس�ائل 

اإلعالم الحكومية اإليرانية.

بيع شقة املعامرية الراحلة »زها حديد«
ت�زال  ال  بعام�ني،  وفاته�ا  بع�د 
»زه�ا  الراحل�ة  املعماري�ة 
حدي�د« تتص�در األخب�ار الهامة 
بتصميماته�ا املبهرة من متاحف 
ومباني سكنية وإدارية وغريها، 
الخاص�ة  الش�قة  بي�ع  وت�م 
ب�«حدي�د« الت�ي تق�ع يف مدينة 
»ميام�ي« وتط�ل ع�ىل »س�اوث 
بيتش« مقابل 5.75 مليون دوالر.

وتتكون الش�قة من ث�الث غرف 
للنوم وأربعة حمامات وصممتها 
»حديد« بنفس�ها بشكل عرصي 

وتمتد عىل مساحة تصل إىل 760 
مر مربع مع رشفة ذات إطالالت 
متحف�ا  الش�قة  مميزة.وتش�به 
فني�ا حي�ث تض�م أثاث�ا عرصيا 
وحوائط بيضاء ناصعة وأس�قف 
جيومرية وحمام سباحة يشبه 
الواح�ة فض�ال ع�ن إطاللة عىل 
املحي�ط األطلنطي.وكان�ت هذه 
الشقة هي آخر مكان أقامت فيه 
»حديد« قبل وفاتها يف عام 2016 
من أزمة قلبية عن عمر ناهز 65 
عاما، وفقا ملا ذكرته »فوربس«.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
750 ج�م جمربي - 1 ك�وب أرز مطحون - صوص حار - 1 ملعقة 
صغ�رية كم�ون - 1 ملعق�ة صغ�رية به�ارات - 1 ملعق�ة كزب�ره 
مطحون�ة - 1 حزم�ة بقدون�س - 1 حزمة كزب�رة - 5 فص ثوم - 

دقيق أو بقسماط مطحون
طريقة التحضري:

أحرضي الكبة ثم ضعي بها الجمربي و األرز.
أضيف�ي البقدونس و الكزبرة و الث�وم اىل مزيج الجمربي و األرز و 

إخلطي املزيج جيدا.
تبيل مزيج الجمربي بامللح و الفلفل و الكمون و البهارات و الكزبرة 
املطحون�ة و الص�وص الحار ث�م إخلطي مرة أخ�رى جتى تجانس 

جميع املكونات.
قومي بتشكيل مزيج الجمربي اىل كرات متوسطة الحجم ثم ضعيها 

يف الدقيق أو البقسماط حتى تغطى تماما.
سخني كمية مناسبة من الزيت يف مقالة عىل نار متوسطة.

ضعي كرات الجمربي يف الزيت الساخن لتتحمر.
قدمي كفتة الجمربي الحارة مع األرز و اليس فوود بالليمون.

كفتة اجلمربي احلارة
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اجلوية يتسلح باخلربة يف لقاء اجلزيرة األردين
            المستقبل العراقي/ متابعة

غادرت بعثة القوة الجوية إلى العاصمة 
األردني�ة عم�ان، لخوض ذه�اب نهائي 
كأس االتح�اد اآلس�يوي لمنطقة غرب 
الق�ارة، المق�ررة يوم الثالث�اء المقبل، 
أمام الجزي�رة األردني على ملعب عمان 

الدولي.
ورغم التغييرات الكبيرة التي حدثت في 
صفوف الفريقين، س�واء على مستوى 
األجهزة الفني�ة، أو التعاقدات الجديدة، 

تبقى الحظوظ متكافئة.
ويس�عى الق�وة الجوي�ة للخ�روج م�ن 
المب�اراة بنتيج�ة إيجابي�ة، عل�ى أم�ل 

الحسم في لقاء العودة بكربالء.
أكد مدرب القوة الجوية، باس�م قاس�م، 
أن الفريق باتت لدي�ه خبرة التعامل مع 
البط�والت اآلس�يوية، س�يما وأنه حاز 

لقب آخ�ر بطولتين وبالتالي ال يخش�ى 
خوض مثل هكذا مباريات”.

وقال “ندرك أن فريق الجزيرة من األندية 
المحترم�ة وبل�غ هذا الدور ع�ن جدارة 
واس�تحقاق، وبالتال�ي هو اآلخ�ر لديه 
طموحات، لكننا نراهن على خبرتنا في 

هذه األدوار”.
وأوض�ح أن�ه يمل�ك فكرة بس�يطة عن 
أصح�اب األرض، من خ�الل آخر مباراة 
لهم بالدوري، الفت�ا إلى أن فريقه عازم 

على العودة بالنقاط الثالث.
ورغ�م غياب الم�درب المس�اعد، أحمد 
خصير }باجيو{، عن بعثة القوة الجوية، 
إال أنه أك�د أن الفريق لم يدخر جهدا من 
أج�ل وضع ق�دم ف�ي المب�اراة النهائية 

واجتياز حاجز الجزيرة.
وأوض�ح أن الفري�ق عان�ى م�ن الضغط 
الكبير نتيجة انتهاء الموسم الماضي في 

وقت متأخر، وبدأ اإلعداد للبطولة العربية 
بوقت مبكر.وتابع “رغم أن فريق الجزيرة 
حاله أفضل بكثير من دوري المجموعات 

بعد التعاقد مع أسماء جديدة، إال أن القوة 
الجوية بات متمرس�ا”.بينما شدد مدرب 
حراس المرمى، هاش�م خميس، على أن 

ح�راس القوة الجوي�ة جميعهم في قمة 
الجاهزية، مشيرا إلى أن الجميع حريص 
على نق�ل الفريق إلى المب�اراة النهائية، 
وحص�د النجم�ة الثالثة.وأش�ار إل�ى أن 
ه�دف الفريق ه�و “الخروج م�ن مباراة 
عم�ان بنتيجة إيجابي�ة وخطف 3 نقاط 

ستسهل عليه المهمة في كربالء”.
وأردف “خرجن���ا من ال�دور األول 
ف�ي الدوري بالفوز عل�ى الصناعات 

الكهربائي�ة، ودفعتن����ا ه�ذه 
النتيج�ة اإليجابية للتوجه 

إل��ى عمان باستقرار 
نفس����ي أكبر”، 

مختتم���ا بأن 
القوة الجوية 
مطال�����ب 
بالحفاظ على 

لقبه اآلسيوي.

رونالدو: ريال مدريد سبب تأخري يف التسجيل
            المستقبل العراقي/ وكاالت

أب�دى مهاج�م فريق يوفنتوس، كريس�تيانو رونالدو، س�عادته 
عقب تسجيله أول أهدافه الرسمية بقميص البيانكونيري، خالل 

مواجهة ساسولو، بالجولة الرابعة من الدوري اإليطالي.
وقال رونالدو، ف�ي تصريحات أبرزها موقع “فوتبول إيطاليا”: 
“أنا سعيد للغاية، بدأنا المباراة بشكل جيد، ساسولو دافع جيًدا، 

لكننا قدمنا أداًء قوًيا واستحققنا الفوز”.
وأض�اف: “أردت حًقا تس�جيل هدف�ي األول، وأنا س�عيد ألنني 

وجدت الطريق للشباك، هذه هي كرة القدم”.
وتح�دث نج�م منتخ�ب البرتغ�ال ع�ن إه�داره لفرصتي�ن أمام 

ساسولو، قائال “ما يهم هو الفوز”.
وتاب�ع ال�دون: “من الواض�ح أنني كن�ُت متوتًرا قلي�اًل، مع كل 
الحديث ع�ن ريال مدريد وعدم التس�جيل، لكني أش�كر زمالئي 
عل�ى دعمهم ل�ي طوال الوق�ت، كنت أعرف بأنني أعمل بش�كل 
جيد، وكانت مسألة وقت فقط، أتكيف بشكل جيد مع كرة القدم 

اإليطالية”.

واختتم الع�ب اليوف�ي: “دوري أبط�ال أوروبا 
ه�ي بطولت�ي المفضل�ة، لكننا ف�ي مجموعة 
صعبة للغاية، نعلم بأنه بإمكاننا تحقيق نتائج 
إيجابية، ويجب عل�ى يوفنتوس التركيز كونه 

األفضل”.
الُمفضلي�ن  وُيع�د فالنس�يا م�ن الضحاي�ا 
للبرتغال�ي، خالل فترة وج�وده مع الملكي 

التي استمرت ل�9 سنوات.
وواجه رونالدو الخفافيش في 18 مباراة، 
خالل منافسات الدوري اإلسباني وكأس 
المل�ك، ونج�ح ف�ي تس�جيل 15 هدف�ا 
وصن�ع 4 أخرى.وخ�الل ال��18 مباراة، 

وبمش�اركة رونال�دو حقق ري�ال مدريد 
االنتصار في 10 مباريات، وتعادل في 6، وخس�ر 

في مباراتين فقط.ويأمل رونالدو، في التس�جيل خالل المباراة 
المقبلة، وافتتاح رصيده التهديفي في البطولة بقميص اليوفي، 

بعدما تألق بشدة فيها بقميص ريال مدريد.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ُيغادر منتخبنا الوطني للناش�ئين، العاصمة القطرية الدوحة يوم 
الثالثاء، متجًها إلى ماليزيا لخوض منافس�ات بطولة كأس آسيا 
لكرة الق�دم )تحت 16 عاًما(، التي تنطلق ي�وم الخميس، حتى 7 

أكتوبر/تشرين أول المقبل.
وقضى ناش�ئو الع�راق، في الدوحة، معس�كًرا امتد لم�دة 9 أيام، 
خاض�وا خاللها مب�اراة تجريبية واحدة، وس�ط ارتي�اح من الجهاز 

الفني لحالة االنسجام التي تحققت بسرعة كبيرة.
وقال فيصل عزيز، مدرب المنتخب في تصريحات ل، إنَّ الفريق 
ال�ذي تعثر إعداده بمعس�كر داخلي، وعانى كثي�ًرا في بغداد، 
نج�ح أخيًرا في خوض معس�كر تدريبي بالدوحة، واس�تمر 
لم�دة 9 أيام قبل البطولة.ويلع�ب العراق في البطولة، ضمن 
المجموع�ة الرابعة، إلى جانب أس�تراليا، وكوريا الجنوبية، 
وأفغانس�تان.وأوضح عزي�ز “مجموعتن�ا األصع�ب، لكننا 
نطمح في تخطي الدور األول، وتحقيق نتائج إيجابية تسعد 
الجماهير”.ولفت “الصعوبات حاضرة والمنافس�ة شديدة 
أمام فريقنا الفتي الذي يملك عناصر فعالة، وطاقات مبدعة 
نع�ول عليها كثيًرا في البطولة اآلس�يوية الت�ي يملك العراق 

فيها سجالً حافالً من اإلنجازات”.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

رد البلجيك�ي إيدين هازارد، نجم فريق تشيلس�ي، ع�ن األنباء التي ربطته 
بالرحيل في المستقبل لصفوف ريال مدريد.

وق�ال هازارد، خالل تصريحاته لش�بكة “بي بي س�ي” البريطاني�ة: “ ريال 
مدري�د؟ دائًم�ا أكون س�عيدا جًدا حي�ن ألعب ك�رة القدم، وبع�د كأس العالم 

تحدثت، ولكنني الزلت في تشيلسي”.
وأضاف: “أس�عى لتقديم كل ما لدي لتشيلس�ي، فهذا الن�ادي منحني الكثير، 

ولذلك حين أكون على أرض الملعب أقدم كل شيء”.
وارتبط اس�م هازارد مؤخًرا باالنتقال لصف�وف ريال مدريد، خاًصة بعد رحيل 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ويمت�د عقد هازارد م�ع البلوز حتى صيف 2020، وربم�ا يضع حًدا لهذه 

الشائعات بتمديده في الفترة المقبلة.

مدرب منتخبنا الوطني للناشئني 
متفائل بتحقيق نتائج جيدة بكأس آسيا

هازارد يعلن الوالء التام لتشيليس

            المستقبل العراقي / متابعة
 

يش�عر خاميس رودريجيز، نج�م بايرن ميونخ األلماني، باالس�تياء بعدما جلس 
بدي�اًل خالل مواجه�ة باير ليفركوزن، أمس الس�بت، ضمن منافس�ات الجولة 

الثالثة من عمر البوندسليجا.
وش�ارك خامي�س كبدي�ل لكورينتين توليس�و، ال�ذي خرج مصاًبا م�ع تهاية 
الش�وط األول، قب�ل أن يتمكن الدول�ي الكولومبي، من تس�جيل الهدف الثالث 

للفريق البافاري.
وقال إيزيكيل داراي، مراس�ل ش�بكة “فوكس س�بورتس”، إن خاميس لم يكن 

سعيًدا على اإلطالق، لوجوده على مقاعد البدالء.
وأضاف داراي: “بالرغم من أنه سجل هدفين احتسب أحدهما وألغي اآلخر بداعي 

التسلل، إال أنه غادر الملعب وهو غاضب جًدا”.
وأوض�ح: “لقد اعتقد خاميس أنه س�يبدأ مب�اراة ليفركوزن كأساس�ي؛ ألن نيكو 

كوفيتش طلب منه البقاء وعدم السفر مع كولومبيا خالل فترة التوقف الدولي”.
وأتم: “خاميس يجب أن يلعب أمام بنفيكا األربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا، 

خاصة وأن كوفاتش قال: أملك العبين جيدين جًدا والجميع سيشارك”.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

رغم مرور 4 جوالت من الدوري اإلسباني، إال أن الصفقات الجديدة التي أبرمها ريال مدريد 
في الصيف الماضي، لم تظهر في تش�كيلة الملكي حتى اآلن، باستثناء الحارس البلجيكي، 

تيب�و كورتوا.وأوضحت صحيفة “ماركا” أن ريال مدريد، تعاقد في الصيف مع ماريانو 
دي�از، وألف�ارو أودري�وزوال، وفينيس�يوس جونيور، وأع�ار الح�ارس أندريه لونين 

بع�د ضمه، مضيف�ة أن جولين لوبيتيج�ي، المدير الفني للفريق، ل�م يمنح الفرصة 
حت�ى اآلن س�وى لكورت�وا، على حس�اب كيلور ناف�اس، رغم أنه جل�س أوال على 
مقاعد البدالء.وأضافت أن فينيس�يوس س�يلعب مع الفري�ق الثاني للنادي الملكي 
“الكاس�تيا”، اليوم األحد، تلبية لرغبة لوبيتيجي الذي لم يمنحه فرصة المشاركة 
مع الفريق األول حتى اآلن.ونوهت إلى أن تعاقدات ريال مدريد الجديدة، باستثناء 
كورتوا،  س�تبقى خارج الخدمة، مع تفضيل المدرب للحرس القديم.جدير بالذكر 
أن تقارير صحفية، تحدثت أيضا عن عدم ثقة إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة 

في الصفقات الجديدة، وهو األمر الذي يتكرر في ريال مدريد.

ترصف كوفاتش يثري غضب 
خاميس رودرجييز

لوبيتيجي يسري عىل خطى 
فالفريدي

             بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن رئي�س لجنة التراخيص ف�ي اتحاد الكرة 
محمد العب�ودي، تقديم اس�تقالته من منصبه 
بس�بب التدخل ف�ي عمله من قب�ل احد اعضاء 

االتحاد.

وق�ال العبودي “ق�ررت تقديم اس�تقالتي من 
رئاسة لجنة التراخيص في اتحاد الكرة”.

واوضح ان “س�بب االس�تقالة يعود الى تدخل 
عض�و ادارة ن�ادي الش�رطة وعض�و المكتب 
التنفي�ذي في االتح�اد، غال�ب الزاملي بعملي 

في اللجنة”.

استقالة رئيس جلنة الرتاخيص
يف احتاد الكرة

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

استعاد برشلونة اإلسباني، جهود نجمه قبل مواجهة آيندهوفن الهولندي، المقرر لها يوم الثالثاء 
المقبل، في مستهل مشواره بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفًقا للموقع الرس�مي لبرشلونة، فإن البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا عاد للمشاركة في 
التدريبات الجماعية مع الفريق، بعد تعافيه من اإلصابة التي عانى منها.

وعان�ى مالك�وم م�ن اإلصابة بالتواء ف�ي الرب�اط الخارجي للكاح�ل األيمن يوم 3 
سبتمبر الجاري، خالل مران الفريق الصباحي.

وأش�ار الموقع، إلى أن الالعبين الذين شاركوا في مباراة ريال سوسييداد التي فاز 
بها الفريق بهدفين لهدف أمس السبت في الليجا، خضعوا لجلسات استشفاء، فيما 

تواجد ثنائي فريق الشباب أوريول بوسكيتس وخوكين إيزكيتا في المران.

برشلونة يستعيد نجمه 
قبل مواجهة آيندهوفن

            المستقبل العراقي/ وكاالت

حمل�ت مب�اراة تشيلس�ي أم�ام كارديف 
البل�وز  لم�درب  س�يئة  أنب�اء  س�يتي، 
ماوريس�يو س�اري، رغ�م ف�وز الفري�ق 
اللندني فيه�ا برباعية مقابل هدف وحيد، 
في إطار الجولة الخامس�ة م�ن مباريات 

البريمييرليج.
وقال�ت صحيف�ة “مون�دو ديبورتيف�و” 
اإلسبانية، إن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، 
العب تشيلسي تعرض إلصابة في الفخذ، 

خ�رج على إثرها من ملع�ب المباراة أمام 
كارديف.

اإلصاب�ة  تل�ك  أن  الصحيف�ة  وأضاف�ت 
ربم�ا تربك حس�ابات س�اري، خاصة أن 
كوفاسيتش أصبح من العناصر األساسية 

في تشكيلة المدرب اإليطالي.
وأش�ارت إلى أن س�اري يبح�ث حالًيا عن 
بدي�ل للنج�م الكرواتي في خط الوس�ط، 
باركل�ي  روس  اإلنجلي�زي  أن  موضح�ة 
األقرب لش�غل ه�ذا المرك�ز لحين معرفة 

فترة غياب كوفاسيتش.

إصابة نجم تشيليس 
تربك حسابات ساري

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

س�يكون باريس س�ان جيرم�ان مطالًب�ا بتعديل 
س�جله الس�يئ، أمام الفرق اإلنجليزية، عندما 
يح�ل ضيًفا عل�ى ليفرب�ول، وصي�ف دوري 
أبطال أوروبا، الثالثاء المقبل، في مس�تهل 

دور المجموعات للبطولة الكبرى.
وخاض سان جيرمان 12 مباراة سابقة، 

ف�ي دوري األبطال، ضد ف�رق البريميرليج، حيث فاز 
مرتين فق�ط، وتعادل في 6 مباري�ات، وانهزم في 4 

مناسبات.
وج�اء االنتصاران الباريس�يان أمام تشيلس�ي، لكن 
األخير هزم س�ان جيرمان 3 مرات، وتعادل معه في 

مثلهم.
ولع�ب بي إس ج�ي مباراتين مع آرس�نال، في دوري 
األبط�ال، حيث اس�تطاع الجان�رز اقتن�اص التعادل 

)1/1( و)2/2(.
كما واجه سان جيرمان نظيره اإلنجليزي، مانشستر 
سيتي، مرتين، وانتصر األخير في اللقاء األول )1-0(، 

وانتهت المباراة الثانية بالتعادل )2/2(.
ول�م يفز س�ان جيرم�ان أم�ام اإلنجليز، ف�ي آخر 4 
مواجه�ات، كما لم يحقق س�وى انتص�ار وحيد على 
أراضيهم، في تاريخ�ه بمختلف البطوالت األوروبية، 

بينما خسر 4 مرات، وتعادل في مثلها.

سجل سان جريمان السيئ يؤرقه أمام ليفربول

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

إدارة  أن  صحفي�ة،  تقاري�ر  كش�فت 
يوفنت�وس مس�تعدة للتخلي ع�ن نجمها، 
من أجل ضم الفرنس�ي، ب�ول بوجبا، العب 

مانشستر يونايتد.
إن  اإلنجليزي�ة،  “مي�رور”  صحيف�ة  وقال�ت 

يوفنت�وس يس�تعد لع�رض العب�ه األرجنتيني، 
باولو ديباال، على الشياطين الحمر، من أجل ضم 
بوجب�ا، في صفقة تصل قيمته�ا اإلجمالية، إلى 

150 مليون إسترليني.
وُيق�در ثمن ديباال في س�وق االنتق�االت حالًيا، 

بنحو 100 مليون إسترليني.
وبحس�ب الصحيفة، تريد إدارة السيدة العجوز، 

االس�تغناء ع�ن ديب�اال بع�د ق�دوم كريس�تيانو 
رونالدو، من ريال مدريد.

كما أشارت إلى أن مانشستر يونايتد، مهتم أيًضا 
بخدمات األرجنتين�ي، صاحب ال�24 عاًما، حيث 
س�تكون الصفقة جي�دة لكال الطرفي�ن، خاصًة 
بعد األزمات العديدة مؤخًرا، بين بوجبا ومدربه، 

جوزيه مورينيو.

يوفنتوس مستعد للتضحية بنجمه من أجل بوجبا

        المستقبل العراقي / وكاالت

رجحت تقارير صحفية فرنس�ية، فرض بايرن 
ميون�خ لعقوب�ة مالي�ة، عل�ى جناح�ه فرانك 
ريبيري.وقالت صحيفة )ليكيب(، إن مغادرة 
ريبي�ري ألرض الملع�ب، قب�ل 7 دقائ�ق من 
نهاي�ة مب�اراة فريقه، مع باي�ر ليفركوزن، 
أم�س الس�بت، ق�د تورطه ف�ي عقوبة من 
إدارة الن�ادي الباف�اري.وكان ريبي�ري قد 
طلب سيارة أجرة، في الدقيقة 83، ليغادر 

ملعب المباراة، بعدما أجرى مدربه، نيكو كوفاتش، 
التغيير الثالث، الذي تأكد معه عدم مش�اركة النجم 
الفرنسي، الذي كان جالًسا على مقاعد البدالء.لكن 
الالعب المخضرم، قال لصحيف�ة “بيلد” األلمانية، 
عق�ب الواقع�ة: “ال عالقة لجلوس�ي عل�ى مقاعد 
الب�دالء برحيلي، لس�ت غاضًبا عل�ى اإلطالق ألني 
لم ألعب، فكل ش�يء تم االتفاق عليه مع المدرب”.

وتشهد العالقة بين ريبيري وكوفاتش، توتًرا خالل 
الفت�رة األخيرة، بس�بب ع�دم مش�اركة األول في 

المباريات لفترات كافية، من وجهة نظره.

ريبريي مهدد بعقوبة بافارية
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وصفة بسيطة ختلص رئتيك من السموم!
 »Daily Health Post« نرش موقع
طريقشة تحضري مشرشوب صحي 
يخلص املقلعني عن عادة التدخني 
السشجائر  سشموم  مشن  السشيئة 
التي تسشبب مجموعة مشن أخطر 

األمراض القاتلة.
وتضم وصفة املرشوب السشحري، 
الذي يخلص الجهشاز التنفيس من 
سموم التدخني، مجموعة من املواد 
الغذائية: البصل والعسشل والكركم 
والزنجبيل.ويبدأ تحضري املرشوب، 
بغشي لرت من املشاء وإضافشة 400 
غشرام مشن البصشل وملعقتني من 
مسشحوق الكركشم وملعقة واحدة 
من الزنجبيل املقطع. ويرتك بعدها 

الخليط ليربد، وتضاف إليه خمس 
مالعق من العسل، ويحرك جيدا ثم 
يصفشى يف إناء خشاص ويوضع يف 
ملعقتني  بتنشاول  الثالجة.وينصح 
من هذا الخليط عند االسشتيقاض 
قبشل تنشاول أي رشاب أو طعشام، 
وملعقتني مسشاء بعد ساعتني من 

وجبة العشاء.
يذكشر أن هشذا املشرشوب الصحشي 
مفيشد جشدا للتخلشص من سشموم 
التدخني ومن األعراض التي تصيب 
املقعلشني عن هذه العادة السشيئة. 
كما يسشاعد يف القضاء عىل نوبات 
السشعال ويسشاعد يف التخلص من 

البلغم.

فيسبوك تستعني بـ »روزيتا« حلامية 
مستخدميها!

أول عملية زراعة للرشايني التاجية باملنظار

أعلنت فيسشبوك أنها تطور أنظمة جديشدة تعتمد عىل الذكاء االصطناعي 
لحماية مسشتخدمي موقعها من اسشتالم الرسشائل التي تحوي صورا قد 

تستفز مشاعرهم أو تيسء لهم.
وأوضح الخرباء يف الرشكة أن برمجيات املوقع الحالية تسشاعد عىل حذف 
العبارات واأللفاظ املسشيئة التي قد تجرح مششاعر بعض املسشتخدمني، 
حتى أن املسشتخدم نفسشه يمكنه اإلبالغ عن املنششورات التي تحوي تلك 
العبشارات ليتم التعامشل معها وحذفها.لكن برمجيشات »روزيتا« املطورة 
التشي تعتمشد عشىل الشذكاء االصطناعشي، والتي مشن املفشرتض أن ينتهي 
تطويرها قريبا، سشتتمكن مشن رصد حتى الصشور والفيدوهات التي قد 
تزعج املستخدمني أو تسبب لهم اإلحراج. كما يمكن للربمجيات الجديدة 
أيضا التعرف عىل النصوص املكتوبة عىل بعض الصور، ويف حال تبني أنها 
»مثرية للكراهية«، سشتقوم بإرسال إشعار للفنيني يف فيسبوك ليتعاملوا 

معها ويحذفوها.

أجرى أطباء يف املستشفى التخصيص يف عمان عملية زراعة لرشايني القلب 
التاجية باملنظار، وصفتها صحيفة الغد األردني« بأنها األوىل من نوعها عىل 

مستوى البالد واملنطقة.
وأجشرى العمليشة الدكتشور عبشد الحكيشم ديشه استششاري جراحشة القلب 
والرشايني ملريض يف الحادي والخمسشني من عمره، كان يعاني من انسداد 

يف الرشايني. 
العملية أُجريت بمساعدة املنظار الجراحي وعن طريق جرح صغري يف الجهة 
اليشرى مشن الصدر دون الحاجشة لقص القفص الصدري كمشا هو معتاد 
يف عمليشات القلب املفتوح، إذ تشم زراعة وتطعيم جميشع الرشايني التاجية 

املصابة لقلب املريض بمساعدة رشيان الصدر الداخي والوريد الصافن.
وأكشد الدكتور عبد الحكيم ديه أن هشذه العملية هي بديل عن عملية القلب 
املفتشوح املعروفشة بالششكل التقليدي، وأنه مشن أهم ميزات هشذه العملية 
محشدودة التداخل رسعشة التعايف والعشودة إىل الحياة الطبيعيشة، إضافة إىل 
تقليص مدة اإلقامة يف املستششفى، ناهيك عن الناحية التجميلية حيث تتم 

بطريقة تخفي مكان الجرح يف املستقبل.

أفضل كامريات اهلواتف لعام 2018
نرش خشرباء موقشع »DxO Mark« املتخصص 
بتقييشم التقنيشات الحديثشة تصنيفشا جديشدا 
ألفضل كامشريات الهواتف الذكية التي طرحت 

هذا العام.
ويشرى الخشرباء أن أفضشل كامشريا هشي التشي 
الجديشد   »9  Galaxy Note« زود بهشا هاتشف

مشن سامسشونغ، فعدسشتها املزدوجشة بدقة 
)12+12( ميغابيكسشل، وحساسات اإلضاءة 
املوجشودة فيها تسشاعدها عشىل التقاط أفضل 
الصشور حتشى يف ظشروف اإلضشاءة السشيئة، 
ويمكنهشا تقريشب اللقطشة إىل حد كبشري دون 

فقدان جودة الصورة.

أمشا املرتبشة الثانيشة، فاحتلتها كامشريا هاتف 
كامشريا  ثالثشا  وتلتهشا   ،»Pro  Huawei P20«

هاتف »HTC U12+« الجديد.
ومن بشني أفضل كامريات الهواتشف لهذا العام 
أيضشا، كامريات هاتفشي »iPhone X« من آبل 

و«+Galaxy S9« من سامسونغ.

ثامر الحجامي
تعتشرب املجالس الحسشينية، التي يذكشر فيها ثورة الحسشني )صلوات الله 
عليه وآله(، وما جرى عليه يوم معركة الطف، من أهم الشعائر الحسينية 
التي سشنها أهل البيت عليهم  السالم ومارسوها بأنفسهم، ألنها مصداق 
واضح لقوله تعاىل: ) ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 
(.    الششك إن إسشتهداف الحسشني بن عي )عليه السشالم(، يشوم العارش 
مشن محشرم، بتلك الطريقشة املروعة، مثشل جريمة كربى بحق آل رسشول 
اللشه صلشوات الله عليشه واله، فهل مشن املعقول أن يقتل أبن بنت رسشول 
الله الوحيد وأهل بيته؟! وتسشبى عياله ونسشائه، وتحشرق خيامه وترفع 
رؤوسهم عىل أسشنة الرماح، وتقام االحتفاالت فرحا بالنرص عليهم، لقد 
كانت صدمة عنيفة للضمري اإلنسشاني واإلسالمي، أن يرى أطفاال تقطع 
رؤوسشهم، ونسشاء مخدرات تسشبى، وأرسى يئنون من حر العطش وألم 

الحديد.
  هذه القضية أوجدت حالة من التعاطف الوجداني، والتفاعل مع مصيبة 
اإلمام الحسني )عليه السالم(، فكانت املجالس الحسينية التي تذكر فيها 
أحشداث هذه املصيبشة، وما حصل يف معركة الطف ذلك اليوم، وإسشتلهام 
الدروس والعرب منها، وإيجاد حالة من التفاعل العاطفي مع الحق وأهله، 
ونبذ الباطل وأهله، والوقوف بصف ذرية رسول الله ) صىل الله عليه وآله 
(، ألنهشم يمثلون ميزان الحق والعدل، والتصدي لإلعالم األموي، الذي أراد 

تصوير ما حصل يف كربالء، بصورة تناسب رغبات السلطان.
   تحولشت املجالس الحسشينية من الرتكيز عىل البعشد العاطفي والرثائي، 
اىل قضايا أخرى أعطت أهمية كبرية للمجالس الحسشينية، كالبعد الثقايف 
والروحي والسشيايس، والتعبئة الششعبية للقضايا املصرييشة التي تواجه 
األمشة، وأصبح لها تأثري كبري يف املفاصل الحياتيشة  للمجتمع، فقد كانت 
تعطشي رسشائل مهمة يف حيشاة النشاس، وطريشق تعاملهم مشع األحداث 

والظشروف التشي تمشر بهشم.
   إطلعشت املجالشس الحسشينية بشأدوار مهمشة، فهي إضافشة اىل حفظها 
القضية الحسشينية من التعتيم والتشويه، ومن األكاذيب التي حاولت أن 
تحرف الثورة الحسشينية، فهي أيضا عملت عىل إبقاء القضية الحسشينية 
حيشة بني النشاس، ال تربد وتضيع بني طيات كتشب التاريخ، وإنما جعلتها 
حارضة يف الوجدان واملششاعر، جعلت األدباء يكتبون والشعراء ينشدون، 
وحشر اإلبشداع يف تصوير أحشداث معركة الطشف، التي كانشت ملهمة يف 

وأحداثها وأهدافها، وتأثريها عىل وجدان ومشاعر املسلمني.
   أوجشدت املجالس الحسشينية مدارس خاصة للمسشلمني، يتعلمون فيها 
اإليثشار والتضحيشة والعطشاء ونشرصة املظلشوم، والثورة عىل االسشتكبار 
والطغشاة، والتصشدي لهمشوم األمشة وتحمشل املسشؤولية تجشاه القضايا 
املصرييشة، والتفاعشل مشع قضايشا املسشلمني، ونشرش الوعشي السشيايس 
واإلجتماعشي والثقافة الدينية، والتصدي للظواهر واملششاكل التي تواجه 
املجتمشع.     فاملجالشس الحسشينية منبشع للفكشر النري، وششعلة للثورات 
بوجشه الظلم والوقوف مع الحق ضد الباطشل، ومدارس للرتبية واألخالق، 
ومجالشس تعمشق االنتماء اإلسشالمي األصيل، يتقشرب بهشا اىل الله تعاىل، 

وينرص فيها رسشول الله وآل بيته عليهم السشالم. 

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
األصل يف اإلنسشان أن يكون أمينا صادقا وحفظ األمانة واجب أخالقي 
وديني أوصت به الرشائع السماوية ويف مقدمتها الرشيعة االسالمية، 
وتعد جريمة خيانة األمانة من الجرائم الواقعة عىل األموال إذ ال يسبغ 
القانون حمايته لحياة اإلنسشان وسالمته البدنية فحسب وإنما يكفل 

أيضا ويف الوقت ذاته حماية أمواله من كل اعتداء.
 وجريمة خيانشة األمانة هي كل من اؤتمن عىل مال منقول مملوك أو 
عهد به اليه بأية كيفية كانت أو سلم اليه عىل سبيل األمانة فاستعمله 
بسوء قصد ملنفعته أو لفائدة شخص آخر أو ترصف بسوء قصد خالفا 
للغرض الذي عهد به اليه أو سلم له من اجله حسبما هو مقرر قانونا 
أو حسب االتفاق أو التعليمات الرصيحة أو الضمنية ممن سلمه إياه 
أو عهد به اليه يعاقب بالحبس لذا يجب أن يكون التسشليم عىل سشبيل 

األمانة كما ذهب اليه املرشع العراقي يف املواد )453 _455 (.
 وبعد أن ترتكب جريمة خيانة األمانة من قبل الجاني تتخذ اإلجراءات 
بحشق الجاني وفقا للمشادة 453 وتعد من الجنشح إال اذا كان الترصف 
بأمشوال محجوزة قضائيشا أو إداريا فيعترب الفعشل جناية حيث تكون 
العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل سبع سنوات اذا كان مرتكب الجريمة 
شخصا معينا بأمر املحكمة بخصوص مال عهدت به اليه املحكمة أو 
كان ووصيشا أو قيما عشىل قارص أو فاقد األهلية أو كان مسشؤوال عن 

إدارة مؤسسة خريية بشأن أموال املؤسسة.
 وتعشد جريمشة خيانشة األمانة من الجرائشم املخلة بالرشف وتتششابه 
جريمة خيانشة األمانة مع جرائم الرقة وجريمشة االحتيال وجريمة 
اغتصشاب األموال وجريمة اختالس األموال العامة وتعد جريمة خيانة 
األمانشة متحققشة بمجرد االسشتيالء عىل املال املؤمن تحشت يد الجاني 
وعجزه عشىل إرجاعه عند مطالبته بذلك إىل جانشب الرر العام الذي 
يصيشب املجتمع الذي ترتتب عشىل ارتكاب جريمة خيانشة األمانة فقد 
يرتتشب عليها رضر خشاص يصيب املجني عليه أو غشريه وهذا الرر 
الخاص هو سبب تحريك الدعوى املدنية وغالبا ما يرتتب عىل الجريمة 
رضر يصيشب املال املؤتمن فالبد من اللجوء إىل وسشيلة معينة إلصالح 
هشذا الرر وهذا ما يكون إما عن طريق الشرد أي إرجاع الحالة إىل ما 
كانشت عليه سشابقا قبل وقشوع الجريمة أو تعويشض الرر الحاصل 
نتيجة هشذه الجريمة وأن إثبات جريمة خيانشة األمانة يتطلب إثبات 
أمرين هما وجود عقد أمانة أو تسشليم ناقل للحيازة العارضة وتحقق 
هشذا األمر مشن عدمه مرتوك لتقديشر محكمة املوضشوع واألمر الثاني 
حصول الترصف يف اليشء واسشتعماله اسشتعماال مخالفا للقانون ملن 
سلمه وهي أمور يمكن إثباتها بكافة طرق اإلثبات وأن جريمة خيانة 
األمانة تعد جريمة وقتية التي تقع وتنتهي بمجرد اختالس املال محل 
الجريمشة ونرى إن العقوبات املنصوص عليها يف املادة 453 من قانون 
العقوبات العراقي رقم 111 لسشنة 1969 املعدل هي عقوبات خفيفة 

وال تنسجم مع خطورة هذه الجريمة الخطرة.

آثار جريمة خيانة األمانة من الناحيتني 
اجلزائية واملدنية

املـجـالـس احلسينيـة 
وتأثرياهتا املجتمعية

كششفت دراسشة حديثة أن األششخاص الذين 
يعانون من القشعريرة يميلون إىل أن يكونوا يف 
صحة بدنية أفضل، وهم أكثر إبداعا وتعاطفا 
مشع أقرانهم مشن أولئك الذيشن ال يعانون من 

هذه الحالة.
وتفيد نتائج الدراسشة بأن القششعريرة جيدة 
للصحة العقلية، حيث تسشاعد الشخص عىل 

امتالك عقلية إيجابية.
الذيشن يششعرون  الدراسشة إىل أن  وتوصلشت 
بالقششعريرة أثناء ممارسة نششاط ترفيهي 
هم من يحققون النجاح ويششكلون عالقات 

أقوى ويعيشون حياة أكثر سعادة وصحة.
مشن  سلسشلة  بقيشاس  الباحثشون  وقشام 
االستجابات الفسشيولوجية بما يف ذلك معدل 
رضبات القلب والحركة خالل أداء املوسشيقى 
ملشدة 45 دقيقشة. ووجشدوا أن 55% مشن رواد 
املهرجان كانوا يشعرون بالقشعريرة، وكانت 
النسشاء أكثر عرضة من الرجال للحصول عىل 
هذا الششعور، مما يششري إىل أن لديهن اتصال 

أعمق باملوسيقى.
كما وجدت الدراسشة أنه كان لدى أولئك الذين 
يششعرون بالقششعريرة، اهتمام كبري باملهام 
اإلبداعية مثل الطبخ )70%( والرسشم )%48( 

والكتابشة )40%(، مقارنشة بشرواد املهرجشان 
اآلخرين الذين لم يصابوا بالقشعريرة.

كما أن أولئك كانوا أكثر احتماال بنسشبة %43 
للحصشول عىل درجات جامعية متميزة، وقال 
مرييف إن »ظاهرة القشعريرة أثارت اهتمامنا 
الفرصشة  أتيحشت  وقشد  عديشدة«.  لسشنوات 
الختبار املششاركني يف أجواء حية سشاهمت يف 
إعطشاء تفاصيل حول هذا الششعور وتأثرياته 

عشىل الصحة البدنيشة والعقليشة، وفقا لفريق 
البحث.وأظهرت النتائج السشمات الشخصية 
املختلفة التشي تميز أولئك الذيشن يعانون من 
القششعريرة، وقد كششفت الدراسشة أيضا أن 
هنشاك صلة بني الرتفيه املبشارش، مثل حفالت 
املوسشيقى الصاخبة، والشعور بالقشعريرة، 
وهشو ما يؤثر عىل الششعور العشام بالرفاهية 

ويحسن الحالة املزاجية للشخص.

حصد االسشتاذ املهندس طالب منشد حنون 
الكناني من اهشايل النارصية  عي ميداليتني 
االوىل ذهبيشة والثانيشة برونزيشة باملعشرض 
الدويل العارش لالخرتاعات يف مدينة فوششان 
الصينية بمقاطعة كوانشزو الصناعية ومما 

يذكر فان مجموعة من املخرتعني العراقيني 
والذيشن هشم اعضشاء بجمعيشة املخرتعشني 
واملبتكريشن العراقيني قد حصشدوا مجموعة 
مشن االوسشمة  وامليداليشات يف ختشام اعمال 
املعرض التي استمرت ملدة 3 ايام وبمشاركة 

عرشات املخرتعني مشن دول العالم املختلفه 
، وقشد ششارك مشن العشراق يف هشذا املعرض 
مخرتعشون مشن الجامعشات العراقيشه ومن 
القطشاع الخاص وتميزت هشذه االخرتاعات 
بحداثتهشا ورصانتها وفعاليتهشا يف مجاالت 
البناء واالعمار والطرق والتقنيات الكهربائيه 
والتكييف والطاقه الشمسيه والطب والعالج 
الطبيعشي حيشث حصلشت اخرتاعشات ابنشاء 
الرافدين عشىل اربعة اوسشمه ذهبيه واربعه 
اوسشمه فضيشه واربعشة اوسشمه برونزيشه 
وششهادات تقديريه من جمعيات املخرتعني 
يف دول اوربا وافريقيا، ويذكر ان هذا املعرض 
الذي يقام سشنويا بتوجيه ورعاية الحكومه 
الصينيشه يعترب مشن املعشارض املهمه وذات 
السشمعه املرشفه وان االخرتاعات املشاركه 
تخضشع لفحشص وتدقيق واختبشارات غايه 
يف الصعوبه من قبل لجشان التحكيم الدوليه 
،ويامل املششاركون العراقيشون الفائزون يف 
املعشرض ان يكونوا قد اسشهموا يف رفع راية 

العراق الحبيب يف املحافل الدوليه.

ما عالقة القشعريرة بالسعادة؟ خمرتع من النارصية حيصد ميدالييتني ذهبية وبرونزية
 يف املعرض الدويل لالخرتاعات بالصني


