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اإلمام احلسني )عليه السالم(

هيهات منا الذّلة يأبى اهلل لنا ذلك

 ورسوله واملؤمنون

ص2سائرون: سنعمل عىل اصدار ترشيعات تكفل احلياة الكريمة للصحفي

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

املرور تعتزم منح اجازات السوق »الكرتونيا« وتعلن اتفاق مع كردستان عىل استبدال اللوحات

عدي عواد يدعو اعضاء جملس حمافظة البرصة اىل االبتعاد عن املحاصصة احلزبية والسياسية يف حال اختيار ادارات جديدة لدوائر الدولة 

اجللسة الصعبة: مترير حكومة غري مكتملة 
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

الربمل�ان  م�ّرر  صعب�ة،  جلس�ة  خ�ال 
التصوي�ت عىل رئيس ال�وزراء عادل عبد 
املهدي، و14 وزيراً بدالً من 21 وزيراً، وذلك 
بعد أن تأجج خاف بني الكتل السياسّية 
بشأن ترشيح بعض الشخصّيات لوزارت 
رئيسية مثل الداخيلة والدفاع، فضاً عن 

الثقافة.
وافتتح رئيس الربمل�ان محمد الحلبويس 
جلس�ة منح الثق�ة لكابين�ة عبداملهدي 

بحضور 220 نائباً.
وقال الحلبويس يف كلمته، »اتوجه اىل ابناء 
شعبنا العراقي الكريم واىل السادة النواب 
بالتحية والس�ام، ها نح�ن اليوم نخطو 
الخط�وة الجوهري�ة يف عملي�ة الت�داول 
السلمي للسلطة يف الباد بالتصويت عىل 

تشكيل الحكومة الجديدة«.
واضاف ان�ه »من هذا املن�رب اوجه دعوة 
للس�ادة الن�واب بتحم�ل مس�ؤولياتهم 
الوطني�ة والرشعي�ة يف اختيار من يرونه 

مناسباً لشغل املناصب التنفيذية«.
»االلت�زام  اىل  الن�واب  الحلب�ويس  ودع�ا 
بقواع�د النظ�ام الداخ�ي للمجلس، وان 
نرسل رسالة حضارية تعكس مدى رقي 
وسمو ممثي الش�عب امام ابناء الشعب 
واملجتم�ع ال�دويل«. واش�ار انن�ا »ندعو 
رئيس الوزراء املكلف بتش�كيل الحكومة 
الدس�تور  باح�كام  االلت�زام  ب�رورة 
والنظ�ام الداخ�ي يف تقدي�م مرش�حيه 

لشغل املناصب الوزارية«.

وختم كلمته قائا »اتقدم بالشكر للقوى 
السياسية التي تصدت للمرحلة السابقة 
)رئي�س مجلس الن�واب الدكتور س�ليم 
الجبوري ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء 
الدكتور حيدر العب�ادي والوزراء ورئيس 

الجمهورية ونوابه(«.
وتس�لّم رئيس ال�وزراء املكلّف عادل عبد 
املهدي املنّصة، واعلن الغاء مناصب نواب 

رئيس مجلس الوزراء. 
وقال عبدامله�دي، يف كلمته داخل الربملان 
ام�ام اعضاء الربمل�ان، أننا »نن�وي عدم 
السفر خارج الباد لحني اكتمال الربنامج 
الحكوم�ي«، الفت�ا ان�ه »علين�ا توضيح 

األهداف والخطط للحكومة الجديدة«.
وتاب�ع انن�ا »قررن�ا إلغ�اء ن�واب رئيس 
الوزراء«، مضيفا انه »سيتم الغاء العمل 
بالوكالة يف الدرجات الخاصة خال ال� 6 
اشهر، وسنعمل عىل اقرار قوانني خاصة 
بال�وزارات خال ال��3 اش�هر االوىل من 
عمر الحكومة«. واوضح انه »يجب انهاء 
الفوىض العامة وانتش�ار الساح«، مبينا 
اىل انه�اء التدخات الخارجية يف ش�ؤون 
الدولة، واليمكن القبول بالدولة العميقة، 
وش�دد يف الوقت نفس�ه عىل التعامل مع 

الدول املجاورة.
وبني انه »س�يتم ترش�يق االمانة العامة 
للمجلس ال�وزراء وتس�هيل االجراءات«، 
مبين�ا انه س�يتم فح املنطق�ة الخراء 
ام�ام املواطن�ني. واك�د عبد امله�دي عىل 
»انه�اء الف�وىض الترشيعي�ة بتصفي�ة 
القوان�ني وغربلتها لتكون للباد فلس�فة 

ترشيعية واحدة«. 
ون�وه اىل انه�اء »الف�وىض االمني�ة من 
اج�ل حماي�ة النظ�ام واالم�ن وحق�وق 
املواطنني«، الفتا اىل »تقليص السيطرات 
يف امل�دن مع الرتكيز عىل مداخلها ونصب 

كامريات املراقبة«.
وشدد عبد املهدي عىل »حرص الساح بيد 
الدولة«، مبينا انه »يرفض الس�ماح بأي 
تدخ�ل خارجي يف ش�ؤون الع�راق وعدم 
الس�ماح الي ط�رف داخ�ي يف التج�اوز 

عليها«.
وذك�ر عبد املهدي »انني اتعهد بتحس�ني 

الكهرباء خال عام 2019«.
ورسعان ما طال�ب رئيس الربملان محمد 
برنام�ج  يف  كلم�ة  بتعدي�ل  الحلب�ويس 
رئيس ال�وزراء املكلف ع�ادل عبد املهدي 

الحكومي.
وق�دم رئي�س الربمل�ان ش�كره لرئي�س 
ال�وزراء املكل�ف، لكن�ه أب�دى تحفظ�ه 
ع�ىل كلم�ة ف�وىض ترشيعي�ة يف املنهاج 

الحكومي ويطالب بتعديلها.
وس�لّم الحلب�ويس رئيس رئي�س الوزراء 
ماحظات اللجنة الربملانية املش�كلة من 

الربملان حول املنهاج الحكومي.
وص�وّت النواب عىل الربنام�ج الحكومي 
ال�ذي قّدمه عبد املهدي، وال�ذي رّكز عىل 
توفري الخدمات بش�كل عاج�ل، وتطوير 
بالتدخ�ل  القب�ول  وع�دم  الصناع�ة، 
الخارج�ي يف القرار العراق والحفاظ عىل 

حسن الجوار مع الدول املجاورة.
التفاصيل ص2

إحالة مصفى النارصية
 لالستثامر بطاقة »150« الف برميل 

وبكلفة »4« مليار دوالر

اسعار النفط تنخفض إىل
 »76« دوالرًا مع تنامي املخاوف 

بشأن توقعات الطلب

حمافظ بغداد :اتفقنا مع جملس
 املحافظة عىل اصدار قرار بتسوية املالكات 

وسد النقص يف بعض املدارس

منح الثقة لـ)14( وزيرًا.. وتأجيل التصويت على )7( وزارات بينها األمنية.. والربملان ينعقد مطلع الشهر املقبل
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رئيس جملس القضاء األعىل يناقش االنضامم التفاقية نيويورك مع قضاة املحاكم التجاريةالتعليم تعلن نتائج تعديل ترشيح الطلبة املقبولني للعام 2018/2017
احلكيم يستقبل السفري الكندي اجلديد ويؤكد امهية التعاون بني البلدين يف خمتلف املجاالت

تشيليس
 يفقد جهود هازارد أمام 

بايت بوريسوف
ص3 ص3 ص3

العتبة احلسينية تعلن استخدام »تقنية حديثة« 
للبحث عن املفقودين خالل الزيارة

العيداين: من الرضوري إنجاح البطوالت الرياضية 
3التي ترفع اسم العراق يف املحافل الدولية 7

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف البن�ك املركزي العراق�ي، أم�س االربعاء، عن 
االحتياط�ي النقدي للب�اد والذي يتج�اوز 60 مليار 
دوالر، فيما اش�ار اىل انه عزز الق�درات املالية للدولة 
بم�ا ال يقل عن 14 تريليون دوالر. وقال البنك يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »االحتياطي 

املايل املوج�ود حالياً قوي يتجاوز ال��60 مليار دوالر 
كنتاج للسياسات املالية والنقدية التي انتهجها البنك 
املركزي طيلة الس�نوات املاضية لتثبيت الوضع املايل 
العام وبالخصوص عام 2014 والس�نوات التي تلته، 
حيث بلغت األوضاع املالية أدنى مستوياتها«.واش�ار 
اىل ان »تلك السنوات أتت بمعطيات هددت قدرة الدولة 
عىل تغطية النفق�ات التش�غيلية ورواتب املوظفني، 

غري أن تدخ�ات البنك املركزي، وبالرغم من الظروف 
الصعبة الت�ي تمثلت بتدني أس�عار النفط وبالكلفة 
الباهظ�ة التي ترتبت عن الحرب التي خاضها العراق 
ضد الهجم�ة اإلرهابية لتحرير أراضي�ه، إال أن البنك 
املركزي اس�تمر ب�إدارة احتياطيات الدول�ة بكفاية 

تستجيب للمعايري الدولية«. 
التفاصيل ص2

البنك املركزي  يتحّدث عن االحتياطي املايل: يتجاوز )60( مليار دوالر
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع 14 وزيرًا من حكومته غير المكتملة

منذ صباح يوم امس االربعاء اىل صباح اليوم الخميس واصل ابطال املستقبل 
العراق�ي م�ن محررين ومصمم�ني وكادر الصحيفة من اجل تغطية جلس�ة 
الربمل�ان الخاصة باختيار التش�كيلة الوزارية ونخص بالذك�ر الزماء مروان 
البيات�ي وايهاب فاضل وحس�ني وحيد ومدير التحرير عم�ر الجفال والزميل 
عادل عبد الحق وبارشاف ومتابعة متواصلة من االس�تاذ عي الدراجي رئيس 

التحرير..شكرا لكل الجهود الجبارة واىل مزيد من االبداع والتألق.

ابطال املستقبل العراقي يواصلون مسرية االبداع
 رغم كل الظروف القاهرة

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


صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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سائرون: سنعمل عىل اصدار ترشيعات تكفل احلياة الكريمة للصحفي
     بغداد / المستقبل العراقي 

أك�د النائ�ب عن تحالف س�ائرون رع�د املكصويص س�عي مجلس الن�واب الصدار 
ترشيعات وقوانني تكفل الحياة الكريمة للصحفيني العراقيني، مش�راً إىل ان معظم 
العاملني يف الصحافة يتقاضون رواتب ال تتناسب مع تحديات التي تواجههم. وقال 
املكصويص، إن “معظم الصحفيني يتقاضون رواتب ال تتناسب مع حجم التحديات 
الت�ي تواجههم يف عملهم رغم غالء املعيش�ة”، مؤكدا “أننا عىل اس�تعداد تام خالل 
ال�دورة الحالي�ة العمل عىل إص�دار الترشيعات الت�ي تكفل لهم الحي�اة الكريمة”. 
وأضاف أن “الصحافة يف اغلب بلدان العالم هي من أهم األدوات الرقابية التي تساعد 
اىل حد كبر يف تقويم عمل املؤسس�ات والكش�ف عن الفساد املايل واالداري”. وتابع 
املكصويص، أن “من واجب الحكومة ومجلس النواب رفع الظلم عن هذه الرشيحة 
املهمة من خ�الل اصدار القرارات والترشيعات التي تكف�ل لهم الحياة الكريمة مع 

رضورة توفر الحماية لهم”.

منح الثقة لـ)14( وزيرًا.. وتأجيل التصويت على )7( وزارات بينها األمنية.. والربملان ينعقد مطلع الشهر املقبل

اجللسة الصعبة: مترير حكومة غري مكتملة 
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

خالل جلس�ة صعبة، م�ّرر الربملان 
التصويت عىل رئيس الوزراء عادل 
عبد املهدي، و14 وزيراً بدالً من 21 
وزي�راً، وذلك بع�د أن تأجج خالف 
بني الكتل السياسّية بشأن ترشيح 
بعض الشخصّيات لوزارت رئيسية 
مث�ل الداخيلة والدف�اع، فضالً عن 

الثقافة.
محم�د  الربمل�ان  رئي�س  وافتت�ح 
الثق�ة  من�ح  جلس�ة  الحلب�ويس 
لكابين�ة عبدامله�دي بحضور 220 

نائباً.
وقال الحلب�ويس يف كلمته، »اتوجه 
اىل ابناء شعبنا العراقي الكريم واىل 
الس�ادة النواب بالتحية والس�الم، 
ه�ا نح�ن الي�وم نخط�و الخطوة 
الجوهرية يف عملية التداول السلمي 
للس�لطة يف الب�الد بالتصويت عىل 

تشكيل الحكومة الجديدة«.
واضاف ان�ه »من ه�ذا املنرب اوجه 
بتحم�ل  الن�واب  للس�ادة  دع�وة 

مسؤولياتهم الوطنية والرشعية يف اختيار من 
يرونه مناسباً لشغل املناصب التنفيذية«.

ودع�ا الحلبويس الن�واب اىل »االلتزام بقواعد 
النظام الداخيل للمجلس، وان نرس�ل رسالة 
حضاري�ة تعكس م�دى رقي وس�مو ممثيل 

الشعب امام ابناء الشعب واملجتمع الدويل«.
واش�ار انن�ا »ندع�و رئي�س ال�وزراء املكلف 
بتش�كيل الحكومة برضورة االلتزام باحكام 
الدستور والنظام الداخيل يف تقديم مرشحيه 

لشغل املناصب الوزارية«.
وخت�م كلمته قائ�ال »اتقدم بالش�كر للقوى 
السياس�ية التي تص�دت للمرحلة الس�ابقة 
س�ليم  الدكت�ور  الن�واب  مجل�س  )رئي�س 
الجب�وري ونائبي�ه ورئيس مجل�س الوزراء 
الدكت�ور حي�در العب�ادي وال�وزراء ورئيس 

الجمهورية ونوابه(«.
وتس�لّم رئي�س ال�وزراء املكلّ�ف ع�ادل عبد 
امله�دي املنّص�ة، واعلن الغ�اء مناصب نواب 

رئيس مجلس الوزراء. 
وقال عبداملهدي، يف كلمته داخل الربملان امام 
اعضاء الربملان، أننا »ننوي عدم السفر خارج 
البالد لح�ني اكتم�ال الربنام�ج الحكومي«، 
الفتا ان�ه »علينا توضيح األه�داف والخطط 

للحكومة الجديدة«.
وتابع اننا »قررنا إلغاء نواب رئيس الوزراء«، 
مضيف�ا انه »س�يتم الغ�اء العم�ل بالوكالة 
يف الدرج�ات الخاص�ة خ�الل ال�� 6 اش�هر، 
وسنعمل عىل اقرار قوانني خاصة بالوزارات 

خالل ال�3 اشهر االوىل من عمر الحكومة«.
واوض�ح ان�ه »يجب انه�اء الف�وىض العامة 
وانتش�ار الس�الح«، مبينا اىل انهاء التدخالت 
الخارجية يف ش�ؤون الدولة، واليمكن القبول 
بالدولة العميقة، وش�دد يف الوقت نفسه عىل 

التعامل مع الدول املجاورة.
وب�ني ان�ه »س�يتم ترش�يق االمان�ة العامة 
االج�راءات«،  وتس�هيل  ال�وزراء  للمجل�س 
مبينا انه س�يتم فح املنطق�ة الخرضاء امام 

املواطن�ني. واك�د عب�د امله�دي ع�ىل »انهاء 
القوان�ني  بتصفي�ة  الترشيعي�ة  الف�وىض 
وغربلته�ا لتك�ون للب�الد فلس�فة ترشيعية 

واحدة«. 
ون�وه اىل انه�اء »الف�وىض االمني�ة من اجل 
حماية النظ�ام واالمن وحق�وق املواطنني«، 
الفت�ا اىل »تقلي�ص الس�يطرات يف امل�دن مع 
الرتكي�ز ع�ىل مداخله�ا ونص�ب كام�رات 

املراقبة«.
وش�دد عبد امله�دي عىل »حرص الس�الح بيد 
الدولة«، مبينا انه »يرفض السماح بأي تدخل 
خارجي يف ش�ؤون العراق وعدم السماح الي 

طرف داخيل يف التجاوز عليها«.
وذك�ر عب�د امله�دي »انن�ي اتعهد بتحس�ني 

الكهرباء خالل عام 2019«.
ورسع�ان م�ا طالب رئي�س الربمل�ان محمد 
الحلب�ويس بتعدي�ل كلمة يف برنام�ج رئيس 

الوزراء املكلف عادل عبد املهدي الحكومي.
وق�دم رئيس الربملان ش�كره لرئيس الوزراء 

املكل�ف، لكنه أبدى تحفظه عىل كلمة فوىض 
ويطال�ب  الحكوم�ي  املنه�اج  يف  ترشيعي�ة 

بتعديلها.
ال�وزراء  رئي�س  رئي�س  الحلب�ويس  وس�لّم 
مالحظ�ات اللجن�ة الربملاني�ة املش�كلة م�ن 

الربملان حول املنهاج الحكومي.
وصّوت الن�واب عىل الربنامج الحكومي الذي 
قّدم�ه عبد امله�دي، وال�ذي رّكز ع�ىل توفر 
الخدمات بش�كل عاجل، وتطوي�ر الصناعة، 
وع�دم القب�ول بالتدخل الخارج�ي يف القرار 
العراق والحفاظ عىل حسن الجوار مع الدول 

املجاورة.
وقب�ل التصوي�ت عىل ال�وزراء، ق�دم رئيس 
الوزراء املكلف مرش�حاً جدي�داً ملنصب وزير 
فن�ر  للمرش�ح فيص�ل  باالضاف�ة  الدف�اع، 

الجربا.
وق�دم عب�د املهدي، خالل الجلس�ة، الس�رة 
إث�ر  الدراج�ي،  هش�ام  للمرش�ح  الذاتي�ة 
االعرتاضات التي لقيها ترشيح الجربا لوزارة 

الدفاع.
وكش�ف مصدر برملان�ي عن مطالب�ات كتل 
سياس�ية بتاجي�ل التصوي�ت ع�ىل اس�ماء 

املرشحني للوزارات.
وق�ال املص�در ان »هناك مطالب�ات من كتل 
سياس�ية لتأجي�ل جلس�ة مجل�س الن�واب 
املخصصة للتصويت عىل اس�ماء املرش�حني 

للكابينة الوزارية«.
واض�اف املص�در الذي طل�ب عدم الكش�ف 
ع�ن اس�مه، ان »ذلك جاء به�دف عرض تلك 
االسماء عىل هيئة املس�اءلة والعدالة وهيئة 

النزاهة واالدلة الجنائية«.
إال أن عب�د امله�دي أكد أن املهلة الدس�تورية 
اقرتبت م�ن النهاية، وأن الزي�ارة االربعينية 
س�تغلق الطرقات ما يجعل تمري�ر الكابينة 

الحكومة أمراً صعباً.
وقّرر رئيس الربملان تأجيل الجلسة لنصف.

واجتم�ع عب�د امله�دي م�ع رؤوس�اء الكتل 
السياس�ّية ليناقش تمرير الكابينة الوزارية، 

إال أن�ه توّص�ل م�ع رؤس�اء الكتل 
إىل تأجي�ل التصوي�ت ع�ىل بع�ض 
ال�وزراء، ومنه�م ق�ي الس�هيل 
وزارة  ومرش�ح  الفي�اض  وفال�ح 

الثقافة من الكابينة الحكومية.
وق�ال املصدر »ت�م اس�تبعاد ثالث 
وزارات بضغط من تحالف سائرون، 
كل من قي السهيل مرشح وزارة 
التعلي�م، وفال�ح الفياض مرش�ح 
وزارة  ومرش�ح  الداخلي�ة،  وزارة 

الثقافة حسن الربيعي«.
واتفق عبد املهدي مع رؤساء الكتل 
عىل تمري�ر 14 وزيراً، وبذلك يكون 
قد حّق�ق الرشط الدس�توري الذي 
يح�ّدد تمرير النصف زائد واحد من 
ال�وزارات للرشوع بتمري�ر الوزراء 

اآلخرين يف الجلسات املقبلة.
وص�وّت الربمل�ان ع�ىل محمد عيل 
الحكي�م وزي�راً للخارجي�ة، وثامر 
الغضبان وزيراً للنفط ونائباً لرئيس 
ال�وزراء لش�وؤن الطاق�ة، وف�ؤاد 
حس�ني وزيراً للمالي�ة، وعالء عبد 
الصاح�ب وزيراً للصح�ة، وصالح 
حس�ني وزيراً للزراعة، وأحم�د رياض وزيراً 
للش�باب والرياض�ة، ومحم�د هاش�م وزيراً 
للتجارة، ونعي�م الربيعي وزي�راً لالتصاالت، 
وبنك�ني ريكاني وزي�راً لالعمار واإلس�كان، 
وصال�ح الجب�وري وزي�راً للصناع�ة، ولؤي 
الخطيب وزيراً للكهرب�اء، وعبد الله اللعيبي 
وزي�راً للنقل، وباس�م الربيعي وزي�راً للعمل 
والش�ؤون االجتماعية، جم�ال العاديل وزيرا 

للموارد املائية.
وأدى الوزراء اليمني الدستورية.

وق�د أّج�ل الربمل�ان التصوي�ت ع�ىل وزارات 
الرتبي�ة، والتعلي�م الع�ايل البح�ث العلم�ي، 
والداخلي�ة، والدف�اع، الهج�رة واملهجري�ن، 

والثقافة، والتخطيط.
وقد رفع الربملان جلسته إىل يوم 6 من الشهر 
الق�ادم الس�تكمال الكابينة الوزاري�ة، التي 
م�ن املؤم�ل أن يق�وم بتقديه�ا عب�د املهدي 

للتصويت.

        بغداد / المستقبل العراقي

رح�ب النائب ع�ن محافظة البرصة ع�دي عواد 
بقرارات مجلس محافظة البرصة املتعلقة باقالة 
بع�ض مدراء دوائر الدولة ،  معترباً االمر عىل انه 
خطوة هام�ة باالتجاه الصحي�ح نحو االصالح 

ومحاربة املحس�وبية يف الدوائ�ر الحكومية رغم 
انها أت�ت متأخرة يف ظل املش�اكل الخدمية التي 

تمر بها املدينة .
وطالب » ع�واد يف بيان صحفي صدر عن مكتبه 
االعالمي  مختلف الوزارات بعدم الوقوف كحجر 
عثرة يف طريق تنفيذ القرارات التي من شأنها ان 

تق�وم باإلصالح االداري يف الدوائ�ر  ، مبيناً اىل ان 
بع�ض املدراء يش�غلون مناصبهم من�ذ اكثر من 
ع�رشة س�نوات يف ظل الرتاجع الواض�ح يف ادارة 

دوائرهم ومؤسساتهم تجاه املواطن البرصي .
ودع�ا » عواد اعض�اء مجل�س املحافظة يف حال 
التصوي�ت ع�ىل ادارات دوائ�ر الدول�ة الجدي�دة 

باالبتع�اد ع�ن املحاصص�ة الحزبية الت�ي كانت 
س�بباً اس�ايس بدمار دوائر الدولة يف املحافظة ، 
مش�راً اىل ان ن�واب البرصة داعمني ومس�اندين 
لهك�ذا ق�رارات تخ�دم املحافظ�ة ، مش�دداً عىل 
رضورة اختيار شخصيات كفوءة وشبابية بديلة 

عن املدراء الذين صوت املجلس عىل تغيرهم .

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف البنك املركزي العراقي، أمس 
االربع�اء، ع�ن االحتياط�ي النقدي 
للبالد والذي يتجاوز 60 مليار دوالر، 
فيما اشار اىل انه عزز القدرات املالية 
للدول�ة بما ال يقل ع�ن 14 تريليون 
دوالر. وق�ال البن�ك يف بي�ان تلق�ت 
العراقي« نس�خة منه،  »املس�تقبل 
ان »االحتياطي امل�ايل املوجود حالياً 
ق�وي يتج�اوز ال��60 ملي�ار دوالر 

كنتاج للسياس�ات املالي�ة والنقدية 
الت�ي انتهجها البن�ك املركزي طيلة 
الس�نوات املاضي�ة لتثبي�ت الوضع 
املايل العام وبالخصوص عام 2014 
والس�نوات الت�ي تلته، حي�ث بلغت 

األوضاع املالية أدنى مستوياتها«.
واش�ار اىل ان »تل�ك الس�نوات أت�ت 
بمعطي�ات هددت ق�درة الدولة عىل 
التشغيلية ورواتب  النفقات  تغطية 
املوظف�ني، غ�ر أن تدخ�الت البنك 
املرك�زي، وبالرغ�م م�ن الظ�روف 

الصعب�ة التي تمثلت بتدني أس�عار 
الت�ي  الباهظ�ة  النف�ط وبالكلف�ة 
ترتب�ت ع�ن الح�رب الت�ي خاضها 
اإلرهابي�ة  الهجم�ة  ض�د  الع�راق 
لتحرير أراضيه، إال أن البنك املركزي 
اس�تمر ب�إدارة احتياطي�ات الدولة 
بكفاية تستجيب للمعاير الدولية«. 
»تعزي�ز  اس�تطاع  ان�ه  واض�اف 
الق�درات املالي�ة للدولة بم�ا ال يقل 
عن 16 تريليون دينار وذلك بش�كل 
حواالت مخصوم�ة، األمر الذي أدى 

إىل دعم االس�تقرار املايل واإلس�هام 
بشكل فعال يف تجاوز األزمة«.

لل�دور  »واس�تمراراً  البن�ك  وتاب�ع 
الرئي�ي للبن�ك املرك�زي كدعام�ة 
التحس�ن  ف�إن  الدول�ة،  القتص�اد 
اإليجابي يف أس�عار النفط مصحوباً 
والنقدي�ة  املالي�ة  بالسياس�ات 
الحكوم�ة  س�يمكن  الس�ديدة، 
العراقي�ة من التس�ديد املبك�ر لتلك 
الحواالت وزيادة قيمة االحتياطيات 
أن  واك�د  أع�ىل«.  مس�تويات  إىل 

»السياس�ة النقدية للبن�ك املركزي 
ستستمر بدورها الفعال يف الحفاظ 
عىل أسعار الرصف وتقليص الفجوة 
بني السعر الرسمي املعتمد وأسعار 
داخلي�ة  ظ�روف  ظ�ل  يف  الس�وق 

وخارجية محيطة بالغة التعقيد«.
ولف�ت اىل ان�ه »لع�ب دورا مركزيا 
بضب�ط نس�بة التضخ�م والوصول 
به�ا إىل مس�تويات متدنية تقل عن 
%1 للحف�اظ ع�ىل املس�توى الع�ام 

لألسعار وجذب االستثمار«.

عدي عواد يدعو اعضاء جملس حمافظة البرصة اىل االبتعاد عن املحاصصة احلزبية والسياسية 
يف حال اختيار ادارات جديدة لدوائر الدولة 

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد رئيس مجل�س الوزراء 
العام  القائ�د  املنتهي�ة واليته 
حي�در  املس�لحة،  للق�وات 
العبادي، عىل االستمرار بدعم 
ان  مبين�ا  االمني�ة،  الق�وات 
املنطقة الزالت غر مستقرة. 
وق�ال العبادي يف بي�ان تلقت 

»املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، خ�الل زي�ارة س�يادته 
اىل قي�ادة الرشط�ة االتحادية 
ان  بالقي�ادات،  واجتماع�ه 
والوح�دة  والع�زم  »االرادة 
كان�ت  للقت�ال  واالس�تعداد 
م�ن اس�باب انتصارن�ا ع�ىل 
االره�اب«، مش�يدا ب�«ابطال 
الذي�ن  االتحادي�ة  الرشط�ة 

سطروا اروع املالحم مع بقية 
االنتصار  وحقق�وا  املقاتل�ني 
الكبر عىل داع�ش«. واضاف 
ان »االرهاب ينشط من خالل 
لتنفيذ  باآلخري�ن  االس�تعانة 
اجرام�ه ونقل اموال�ه وتنفيذ 
وخط�ف  جريم�ة  عملي�ات 
وابتزاز ويجب ان نستمر لكي 

نقيض عليه وعىل افكاره« .

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية امل�رور العامة 
اتف�اق  إىل  توصله�ا  ع�ن 
مبدئي م�ع نظرته�ا يف اقليم 
اس�تبدال  بش�أن  كردس�تان 
الخاص�ة  املركب�ات  لوح�ات 
باالقليم بلوحات تسجيل بقية 
املحافظات, فيما كش�فت عن 

قرب تفعيل برنام�ج االختبار 
االلكرتوني ملنح اجازة السوق.

وق�ال مدير امل�رشوع الوطني 
لتس�جيل املركب�ات واج�ازات 
السوق باملديرية العميد ماجد 
الجاب�ري، إن “االتفاق يقيض 
بتس�ليم اللوح�ات القديمة اىل 
يف  منه�ا  لالس�تفادة  االقلي�م 
بيعه�ا وتخصيصها للمركبات 

الجديدة ما يعود بالفائدة عىل 
الطرفني”, نافي�ا “قيام مرور 
االقلي�م بحج�ز تل�ك املركبات 
تغ�ر  نتيج�ة  مصادرته�ا  او 
الجابري،  لوحاتها”. وأض�اف 
املقبل�ة  القليل�ة  “االي�ام  أن 
ستشهد اجراء مباحثات اخرى 
لحسم هذا املوضوع والوصول 

اىل اتفاقات نهائية بشأنه.

العبادي حيذر من »املنطقة غري املستقرة«.. ويشدد 
عىل االستمرار بدعم القوات االمنية

املرور تعتزم منح اجازات السوق »الكرتونيًا« وتعلن 
اتفاق مع كردستان عىل استبدال اللوحات

البنك املركزي  يتحّدث عن االحتياطي املايل: يتجاوز )60( مليار دوالر

        بغداد / المستقبل العراقي

عق�د الس�يد رئيس مجل�س القض�اء األعىل 
القايض فائق زيدان يف مكتبه االجتماع الثاني 
مع السيدات والس�ادة قضاة محاكم البداءة 

املتخصصة  بالدعاوى التجارية.
وأفاد بيان صادر عن املكتب اإلعالمي ملجلس 
القض�اء األع�ىل ب�أن »املجتمع�ني  ناقش�و 
املوضوع�ات الت�ي طرح�ت يف االجتماع األول 
بخصوص مرشوع قانون  انضمام العراق إىل 
اتفاقي�ة نيويورك وم�رشوع قانون التحكيم 

التجاري الذي م�ن املؤمل طرحه عىل مجلس 
النواب العراقي«.

وأكد البي�ان أن »االجتماع بحث عقد ورش�ة 
عم�ل مش�رتكة م�ع دي�وان الرقاب�ة املالية 
والبن�ك املرك�زي ودائ�رة العق�ود الحكومية 
يف وزارة التخطي�ط يف م�ا يخ�ص موض�وع  
انتخ�اب الخرباء من تلك الدوائ�ر يف الدعاوى 
املعروضة  عىل املحاكم املتخصصة بالدعاوى 
التجاري�ة وكذلك تنظيم محارضات للس�ادة 
قض�اة محاكم البداءة يف موض�وع  التحكيم 

والدعاوى التجارية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس تيار الحكمة الوطني الس�يد 
عمار الحكيم يف مكتبه ببغداد سعادة السفر  
الكندي الجديد لدى العراق بول غيبارد وبحث 
معه العالقات الثنائية والتعاون املش�رتك بني 

البلدين .  
س�ماحته  وخ�الل اللق�اء ثم�ن خط�وة ان 
يك�ون هناك س�فر كن�دي مقي�م يف بغداد ، 

معرب�ا عن امله بان يس�هم هذا االمر بتمتني 
العالقات بني البلدين وتوسيع حجم الرشاكة 
يف املج�االت االقتصادي�ة ، واالس�تفادة م�ن 
التجرب�ة الكندية يف تثبيت نظ�ام الالمركزية 
االداري�ة ونقل الخربات للعراق يف هذا الش�أن 
، فيما  جدد سماحته دعمه للحكومة املقبلة 
مؤكدا رضورة تقييم ادائها يف املرحلة املقبلة 
لضم�ان توف�ر الخدمات للمواطن�ني وتلبية 

تطلعات الشعب . 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية االس�تخبارات العس�كرية، 
أم�س األربع�اء، تفكي�ك خلي�ة »إرهابية 
نائم�ة« يف محافظة األنبار وإلقاء القبض 

عىل أبرز عنارصها.
وقال�ت املديرية، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن مفارزها »يف لواء 
38 الفرقة 10 واثر معلومات اس�تخبارية 

دقيقة وبعملية نوعية اتسمت بالتخطيط 
الس�ليم تتمكن من تفكي�ك خلية إرهابية 
نائم�ة وتلق�ي القبض عىل أبرز رؤوس�ها 
التي تعمل يف مناطق البو طيبان والزنكورة 

والكيلو 5 باألنبار«.
وأضافت املديرية يف بيان تلقت الس�ومرية 
ني�وز نس�خة من�ه، أن ه�ؤالء »ه�م من 
املطلوب�ني للقضاء بموج�ب مذكرة قبض 

وفق املادة 4/1 إرهاب«.

رئيس جملس القضاء األعىل يناقش االنضامم التفاقية 
نيويورك مع قضاة املحاكم التجارية

احلكيم يستقبل السفري الكندي اجلديد ويؤكد امهية 
التعاون بني البلدين يف خمتلف املجاالت

االستخبارات العسكرية تفكك »خلية نائمة« يف األنبار

عبد المهدي في جلسة جانبية مع رؤساء الكتل إلقناعهم بتمرير كابينته الوزاريةافتتاح جلسة التصويت على الكابينة الوزارية
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حتقيق الكرخ تصدق اعرتافات إرهابيني 
مسؤولني عن تفجري » الشعلة«

    بغداد / المستقبل العراقي

صدق�ت محكم�ة تحقيق الك�رخ املتخصص�ة بقضاي�ا اإلرهاب 
يف رئاس�ة محكمة أس�تئناف بغداد الك�رخ االتحادي�ة اعرتافات 
إرهابي�ن اثن�ن ينتميان لتنظي�م داعش نفذا تفجريا يف الش�علة 
أي�ار املايض .وأوض�ح املركز اإلعالم�ي ملجلس القض�اء األعىل يف 
بي�ان أن » محكم�ة التحقي�ق املتخصص�ة بقضاي�ا اإلره�اب يف 
الكرخ أنه�ت تصديق اعرتافات إرهابين اثن�ن أقدما عىل تفجري 
عبوة الصقة داخل باص يف منطقة الش�علة ببغداد يف أيار املايض 
، مخلفن عددا من الش�هداء والجرحى األبري�اء العزل ».وأضاف 
البي�ان أن » املتهم�ن اعرتفا أمام املحكم�ة بانتمائهما إىل تنظيم 
داع�ش اإلرهابي ، وجرى تصديق اعرتافاته�م أمام قضائيا وفقا 
للم�ادة الرابعة /1 من قانون مكافحة اإلرهاب ، واملحكمة بصدد 

إحالتهم عىل محكمة املوضوع لينالوا جزائهم العادل ».

   بغداد / المستقبل العراقي

أجرى مدير عام دائرة صحة بغداد / الكرخ الدكتور جاسب لطيف 
الحجامي من خالل الي�وم املخصص ملقابلة املواطنن واملوظفن 
م�ن جمي�ع املؤسس�ات الصحي�ة التابع�ة للدائرة لالس�تماع اىل 
مش�اكلهم واحتياجاته�م وطلباتهم م�ن اجل ح�ل وتذليل هذه 
املش�اكل واملعوقات والتوجي�ه بعدم تعطي�ل أي معاملة او طلب 
وانجاز هذه الطلبات بالرسعة املطلوبة بغية القضاء عىل الروتن 
وتجنب حصول املعاناة للمواطنن جراء املراجعة حيث بلغ اعداد 
املراجع�ن اكثر من )100( مراجع. علم�ا ان املدير العام خصص 
ي�وم الثالثاء من كل اس�بوع ملقابلة املواطن�ن و املوظفن و هذا 
املوع�د اتبعت�ه الدائرة لالرتق�اء يف تقديم الخدم�ات للمواطنن و 
كذلك من اجل رفع الحاجز بن املواطن و املسؤول لتقديم مطالبه 

بصورة مبارشة للمدير العام .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن محاف�ظ ذي قار يحي�ى الن�ارصي، أمس االربع�اء، احالة 
مصف�ى النارصية النفطي لالس�تثمار عىل رشكة كندية وبطاقة 
150 ال�ف برمي�ل وبقيم�ة 4 مليار دوالر.وقال الن�ارصي يف بيان 
خ�الل تفق�ده ملوق�ع مصف�ى النارصي�ة برفقة مدي�ر مصفى 
ذي قار وتلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، إنه »تم احالة 
مرشوع انش�اء مصفى النارصية النفطي بطاقة انتاجية قدرها 
150 ال�ف برميل عىل رشكة كندية وبقيمة 4 مليار دوالر وس�يتم 
املب�ارشة باالعم�ال االولية خالل االي�ام القليل�ة املقبلة«.وأضاف 
ان »املصف�ى من املش�اريع االس�رتاتيجية املهمة الت�ي وضعتها 
الحكومة املحلية يف اولويات عملها، وس�يوفر 2000 فرصة عمل 
وله انعاكس�ات ايجابي�ة عىل الواقع النفطي و قط�اع التكرير يف 
ذي ق�ار ، وكذلك تطوي�ر البنى التحتية الصناعي�ة ودعم الحركة 
االقتصادية يف عموم املنطقة«.واش�ار الن�ارصي اىل ان »مرشوع 
مصف�ى النارصية النفطي كان طرح قبل س�نوات عديدة بصيغ 
انجاز مبارش او استثمار لكن تعرض للعرقلة السباب عدة ابرزها 
االج�راءات الروتيني�ة«، مبينا ان�ه »بعد جهد اس�تثنائي من قبل 
الحكومة املحلية تم احالة املصفى لالس�تثمار مما سيس�اهم يف 
دعم س�وق العمل ويوف�ر االف فرص العمل ويس�اهم يف ازدهار 
الحرك�ة االقتصادية«.وكانت وزارة النفط قد اعلنت يف 2010 عن 
ادراج مصف�ى النارصية الكبري ضمن جول�ة الرتاخيص النفطية 
اال ان اجراءات احالة املصفى تعثرت بس�بب عدم تحقق الجدوى 
االقتصادية من دون الحاقه بحقل نفطي خاص لتامن متطلباته 
م�ن النفط الخام ، وهو ما اس�تدعى تعديل صيغة طرح املصفى 

لالستثمار ضمن جوالت الرتاخيص النفطية الالحقة.

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

عط�وان  املهن�دس  بغ�داد  محاف�ظ  اعل�ن 
العطواني عن التوص�ل اىل اتفاق مع مجلس 
املحافظ�ة الص�دار ق�رار بتس�وية املالكات 
التدريسية يف العاصمة  لسد النقص الحاصل 
يف بع�ض امل�دارس ج�اء ذل�ك خ�الل زيارته 

ملديرية تربية الكرخ االوىل.
العطوان�ي :وخالل الزيارة الت�ي رافقه فيها 
رئيس لجن�ة الرتبي�ة والتعلي�م يف املحافظة 

وعدد من اعضاء املجلس افاد«انه تم االتفاق 
م�ع اعضاء الحكوم�ة املحلية بأتخ�اذ  قرار 
تس�وية حقيقية ومنطقية للم�الكات  قابل 
للتطوير.مشددا: ان القرار يجب ان اليخضع 
ألي ضغوطات او تسهيالت وعىل الجميع ان 

يتحمل مسؤوليته.
واك�د : هناك بعض املدارس تش�كو  من قلة 
امل�الك التدرييس  وخصوصا مناطق االطراف 
وباملقابل هناك م�دارس يف املركز يوجد فيها 
ترهل بالعدد لهذا فان قرار التس�وية يف حال 

التصويت عليه سيسهم بحلحلة مشكلة قلة 
الكوادر التدريسية بعد مايتم توزيع املالكات 
بش�كل صحيح وعادل عىل املدارس لإلسهام 

يف تحسن وتعزيز العمل الرتبوي.
واض�اف الس�يد املحاف�ظ  وجدن�ا تعيينات 
منذ اكثر من 10 س�نوات ح�ددت لها اماكن 
للتدريس يف املركز وتم اس�تثناءها من قانون 
الخدمة يف االطراف لذا اتخذ القرار بجرد هذه 
االس�ماء لغرض ادخالها ضمن قانون اكمال  

خدمة الخمس سنوات يف مناطق االطراف.

حمافظ بغداد :اتفقنا مع جملس املحافظة عىل اصدار 
قرار بتسوية املالكات وسد النقص يف بعض املدارس

    بغداد / المستقبل العراقي

انخفضت اسعار النفط إىل نحو 76 دوالرا 
للربميل، أمس األربعاء، ليقلص خسائره 
بع�د أن بلغ أدنى مس�توياته من�ذ أواخر 
أغس�طس آب، متأث�را باملخ�اوف بش�أن 
ضع�ف الطل�ب ووفرة اإلم�دادات حتى يف 
ظ�ل العقوب�ات األمريكية الوش�يكة عىل 

صادرات إيران من الخام.
ويف م�ؤرش ع�ىل وف�رة اإلم�دادات، ق�ال 
معهد الب�رتول األمريكي ي�وم الثالثاء إن 
مخزون�ات النفط الخ�ام األمريكية زادت 
9.9 ملي�ون برمي�ل متج�اوزة التوقعات. 
ومن املقرر نرش التقرير الحكومي بش�أن 

اإلمدادات بحلول الس�اعة 1430 بتوقيت 
جرينتش.

وانخفض خام القي�اس العاملي برنت 37 
س�نتا إىل 76.07 دوالر للربمي�ل بحل�ول 
الس�اعة 1020 بتوقي�ت جرينتش. ونزل 
الخ�ام يف وق�ت س�ابق الي�وم األربعاء إىل 
75.11 دوالر للربمي�ل وهو األدنى منذ 24 
أغسطس آب. ولم يسجل الخام األمريكي 

تغريا يذكر عند 66.43 دوالر للربميل.
الجلس�ة  يف  بش�دة  النف�ط  وانخف�ض 
الس�ابقة، مع إغالق برنت منخفضا 4.3 
باملئة.وتأثر النفط ي�وم الثالثاء بعمليات 
بيع يف األسهم بفعل املخاوف بشأن اآلفاق 
االقتصادية.وتتوق�ع جه�ات مث�ل وكالة 

الطاق�ة الدولي�ة تباطؤ نم�و الطلب عىل 
النفط يف 2019 بس�بب تباط�ؤ االقتصاد 

العاملي.
وصعدت األسهم اآلس�يوية اليوم األربعاء 
مع تلق�ى املعنويات دعما م�ن تحفيز يف 
الص�ن يف حن حققت األس�هم األوروبية 
ارتفاع�ا مح�دودا.ويف الوق�ت ال�ذي م�ن 
املتوقع فيه أن تؤدي العقوبات األمريكية 
ع�ىل إي�ران - والت�ي تب�دأ يف الراب�ع م�ن 
نوفمرب ترشين الثاني - إىل شح اإلمدادات، 
يضخ بالفع�ل منتجون آخرون، الس�يما 
الس�عودية أكرب مصدر للنف�ط يف العالم، 
مزي�دا من النفط وهم مس�تعدون لزيادة 

اإلنتاج مجددا إذا اقتضت الرضورة.

اسعار النفط تنخفض إىل »76« دوالرًا مع تنامي 
املخاوف بشأن توقعات الطلب

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية، 
أم�س األربعاء، ع�ن تجهي�ز املواطنن يف 
محافظ�ة نينوى ب� 100 ل�رت من منتوج 
وذل�ك ضم�ن خطته�ا  األبي�ض  النف�ط 
الوقودية ملوس�م الشتاء بتوجيه من وزير 
النف�ط جب�ار اللعيبي.وق�ال مدي�ر عام 
رشكة توزي�ع املنتج�ات النفطية يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »فرع الرشكة يف محافظة نينوى بارش 
بحملة واسعة لتجهيز العوائل بحصصهم 
املق�ررة م�ن النفط األبي�ض البالغة 100 
لرت وبالس�عر الرس�مي«، مبينا ان »هذه 
الحصة ش�هرية تأتي ضمن اس�تعدادات 
وزارة النف�ط متمثل�ًة برشك�ة التوزي�ع 
لتوفري هذا املنتوج للمواطنن مبكراً سعياً 
منه�ا لتوف�ري خزين كايف لديه�م ملواجهة 
فصل الشتاء املقبل«.وأوضح أن »مالكات 
ت الحوضي�ات  الرشك�ة يف نين�وى س�ريرّ
الخاص�ة باملنت�وج اىل املناطق الس�كنية 
بانس�يابية  املواطن�ن  ع�ىل  لتوزيعه�ا 
وانتظام حفاظاً ع�ىل راحتهم«، مؤكداً يف 
الوق�ت ذاته ع�ىل »توفر خزي�ن كاف من 
أنواع املشتقات النفطية لتأمن االستهالك 
املحيل«.يذك�ر ان وزارة النفط ومن خالل 
رشك�ة التوزي�ع تب�دأ خطته�ا الوقودية 
لتجهي�ز النف�ط األبي�ض للمواطنن قبل 
بداي�ة موس�م الش�تاء وبصورة ش�هرية 
وذل�ك من أج�ل توفري خزين يكفي لس�د 

حاجتهم خالل املوسم.

املنتجات النفطية جتهز 
املواطنني يف نينوى بـ »100« 

لرت من النفط األبيض

    بغداد / المستقبل العراقي

نها من ضبط  أعلن�ت دائ�رة التحقيقات يف هيأة النزاهة ع�ن تمكُّ
معام�الت ق�روٍض زراعيٍة مرصوفة ألس�ماء وهميَّ�ٍة يف املرصف 

الزراعيِّ التعاونيِّ يف املقداديَّة بمحافظة دياىل. 
الدائرة أش�ارت، يف مع�رض حديثها عن تفاصي�ل عمليَّة الضبط 
الت�ي ت�مَّ تنفيذها بموج�ب مذكرة ضب�ٍط قضائي�ٍة، أنَّ مالكات 
مكت�ب تحقيق الهي�أة يف دياىل، التي انتقل�ت إىل املرصف الزراعيِّ 
ذت عمليرّة ضب�طٍ لثالث معامالت  -  ف�رع  املقداديَّة، نفَّ التعاون�يِّ
قروٍض مرصوفٍة خالفاً للضوابط والتعليمات )بأسماٍء وهميٍَّة(، 
ص�ٌة ل�رشاء مع�داٍت إنتاجيٍَّة  موضح�ًة أنَّ تل�ك الق�روض ُمخصَّ
 ، وزراعة املحاصيل.  وأش�ارت إىل تنظيم محرض ضبط أصويل ضمَّ
فضالً عن األوراق التحقيقيَّة، جميع املضبوطات، وتم عرضه عىل 

؛ التخاذ اإلجراءات القانونيَّة الالزمة .  قايض التحقيق املُختصِّ
نت من املحافظة  ا تجدر اإلش�ارة إلي�ه أنَّ هيأة النزاه�ة تمكَّ وممَّ
ة يف فروع املرصف  عىل قرابة )220( مليار ديناٍر من األموال العامَّ
الزراعيِّ التعاونيِّ عرب تنفيذها العديد من عمليَّات الضبط بالجرم 

املشهود.

هيأة النزاهة تضبط معامالت قروض 
زراعية مرصوفة ألسامء ومهية يف دياىل

    بغداد / المستقبل العراقي

س�جلت أس�واق العملة األجنبي�ة يف بغداد، أم�س األربعاء، 
تراجع�اً بس�عر رصف ال�دوالر االمريك�ي مقاب�ل الدين�ار 

العراقي.
وبلغ س�عر الس�وق يف بورصة الكفاح ببغ�داد 1203 دنانري 
لل�دوالر الواحد، أي 120 ألفاً و300 دينار للمائة دوالر، وهو 

أدنى سعر يسجله الدوالر يف البورصة خالل هذا الشهر.
أما أسعار بيع ورشاء الدوالر يف رشكات الصريفة فكانت:

س�عر البيع لل�دوالر الواح�د 1207.5 دنان�ري، أي 120 ألفاً 
و750 ديناراً للمائة دوالر.

وس�عر الرشاء لل�دوالر 1197.5 دين�اراً، أي 119 ألفاً و750 
دينار للمائة دوالر.

أس�عار العمالت األجنبية والذهب والنفط، }حتى إعداد هذا 
الخرب{:

اليورو السعر العاملي: 100 يورو = 114.63 دوالر
الباوند السعر العاملي: 100 باون = 129.70 دوالر

الل�رية الرتكي�ة الس�عر العامل�ي: 100 دوالر = 575.87 لرية 
تركية

سعر أونص������ة الذهب عاملياً = 1231.60 دوالر.
سعر برميل نفط خ������ام برن��ت = 76.75 دوالر
سعر برميل نفط الخام االمريك��ي = 66.54 دوالر.

    بغداد / المستقبل العراقي

والبح�ث  الع�ايل  التعلي�م  وزارة  أعلن�ت 
العلم�ي نتائ�ج تعدي�ل ترش�يح الطلبة 
املقبول�ن للع�ام 2018/2017 وقب�ول 
الطلب�ة م�ن خريج�ي الس�نة الس�ابقة 

.2017/2016
وقال املتحدث الرس�مي للوزارة الدكتور 
حيدر العبودي إن الطلبة املعدل ترشيحهم 

بلغ�وا 5382 طالبا وطالب�ة، فيما بلغت 
أع�داد املقبول�ن م�ن خريج�ي الس�نة 
الدراس�ية السابقة 3471 طالبا وطالبة.

وأض�اف انه يح�ق للطلبة  إلغ�اء تعديل 
ترش�يحهم يف غض�ون م�دة ال تزيد عن 
ثالثة أيام عمل من إعالن النتائج عىل أن 
يكون الطالب مسجال يف الكلية أو املعهد 
املقب�ول في�ه مركزيا للس�نة الدراس�ية 
الس�ابقة . وتابع ان�ه يمكن االطالع عىل 

أسماء الطلبة املقبولن عرب موقع البوابة 
االلكرتونية لدائرة الدراسات والتخطيط 
واملتابع�ة www.dirasat-gate.org .من 
جانب آخر، وأعلن�ت وزارة التعليم العايل 
والبح�ث العلمي، توفر منح دراس�ية يف 
كوريا الجنوبية لنيل شهادتي املاجستري 

والدكتوراه .
وقال املتحدث الرس�مي للوزارة الدكتور 
حي�در العب�ودي، إن الحكوم�ة الكورية 

الجنوبي�ة وف�رت 140  منح�ة دراس�ية  
مقدم�ة  إىل 38  دولة من ضمنها العراق، 
مشريا  إىل ان املنحة تغطي كامل الرسوم 

الدراسية ودورات اللغة الكورية .
وأضاف أن عىل الراغبن باملنحة التقديم 
ع�ىل الراب�ط الخ�اص بدائ�رة البعث�ات 
scrdgate.scrdiraq. والعالقات الثقافية

gov.iq يف موعد أقصاه الثاني من ش�هر 
ترشين الثاني املقبل .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العامة لتج�ارة املواد 
االنشائية يف وزارة التجارة عن قرارها 
تطبيقها اللية لنظام الحوافز لسائقي 
السيارات االنتاجية وبنسبة 35% وملدة 
ثالث اش�هر عىل س�بيل التجربة وذلك 
خ�الل اجتم�اع مجل�س ادارة الرشكة 

بجلسته االستثنائية 
 ج�اء ذلك يف البي�ان الذي بث�ه املكتب 
االعالمي لل�وزارة نقال ع�ن مدير عام 

الرشكة عبد القادر عبد الجليل .
واش�ار البي�ان ان احتس�اب الحواف�ز 
لثالثة اش�هر وعىل سبيل التجربة جاء 
بع�د مصادقة وزي�ر التجارة املعطوف 
عىل محرض دائ�رة التخطيط واملتابعة 

.
مشريا اىل توجيه اىل مالكات الرشكة اىل 
رضورة تقدي�م كافة  املقرتحات  اللية 
العمل وبما يعزز الحفاظ عىل شاحنات 

الرشكة خدمة للصالح العام .
وم�ن جانب اخر لفت البي�ان اىل تفقد 
ادارة الرشك�ة مع�رض البي�ع املبارش 
يف مق�ر الرشكة حيث اك�د عىل عرض 

امل�رصي  الس�رياميك  م�ادة  نم�اذج 
كيلوباترا بانواعه الجدران واالرضيات 
للزب�ون  ج�ذب  وبوس�ائل  والديك�ور 
فض�ال ع�ن وس�ائل لتعري�ف املريحة 
والس�هلة لعملية البي�ع املبارش لكافة 
امل�واد االنش�ائية الت�ي تتعام�ل به�ا 
الرشكة والتي تمتاز باالسعار املناسبة 

ورصانة الصنع.

التعليم تعلن نتائج تعديل ترشيح الطلبة املقبولني للعام 2018/2017
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أكدت توفر منح دراسية يف كوريا اجلنوبية

الدوالر يسجل أدنى سعر يف بغداد خالل شهر

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة االعمار واالس�كان البلديات واالشغال 
العامة االنتهاء من االس�تعدادات للمشاركة يف نقل 
الزائرين الوافدين ملحافظة كربالء املقدسة بمناسبة 
احياء زيارة اربعينية االمام الحسن )ع(، من خالل 
تس�خري واس�تنفار االليات والعج�الت العائدة ملقر 
ال�وزارة والدوائر وال�رشكات التابعة له�ا يف عموم 

املحافظات.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ى املس�تقبل العراقي 
نسخة منه ان عدد االليات املشاركة يف نقل الزائرين 
بل�غ لح�د االن اكثر م�ن 500 الية وعجل�ة متنوعة 
وبمختل�ف االحجام والع�دد يف تزاي�د لحن وصول 
باقي االلي�ات من املحافظات كافة، للمس�اهمة يف 

نق�ل الزائري�ن الوافدين اىل محافظ�ة كربالء ذهابا 
وايابا.

واوضح البيان انه تم تش�كيل لجنة وزارية مركزية 
نق�ل  حمل�ة  وادارة  العج�الت  ومتابع�ة  لتهيئ�ة 
الزائري�ن يف مس�عى لتخفيف الزخ�م الحاصل عىل 
بقي�ة الجهات االخرى املش�اركة يف نقل الزائرين يف 
محافظة كربالء، مؤكدا االس�تمرار يف نقل الزائرين 
لحن انتهاء مراس�م الزيارة ، مش�ريا اىل ان الوزارة 
كانت وما تزال س�باقة وعىل مدى السنوات املاضية 
يف خدمة الزائرين يف جميع الزيارات املليونية ومنها 
زي�ارة العارش من محرم وأربعينية االمام الحس�ن 
عليه الس�الم باإلضافة اىل الزيارة الش�عبانية وذلك 
للتخفي�ف من معاناة الزائري�ن والزخم الحاصل يف 

مثل هذه الزيارات.

االعامر تعلن استنفار اكثر من »500« مركبة 
لنقل الزائرين

    بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الحس�ينية،  العتب�ة  اعلن�ت 
تقني�ة  اس�تخدامها  االربع�اء، ع�ن 
حديثة لتسهيل العثور عىل املفقودين 
خ�الل زي�ارة االربعن.وق�ال مدي�ر 
مركز املفقودين يف العتبة الحس�ينية 
زك�ي املنكويش، يف بيان نرشه املوقع 
الرس�مي للعتبة، ان »املرك�ز لجأ اىل 
اس�تخدام وس�ائل االتصال املتطورة 
اىل ذوي  الوص�ول  لتس�هيل عملي�ة 

املفقود«.
واوضح ان�ه »تم ربط املركز الرئييس 
الواقع قرب مستش�فى سفري االمام 

املراك�ز  بقي�ة  م�ع  )ع(  الحس�ن 
املنترشة يف الطرق الخارجية ومراكز 
املفقودين االخ�رى يف منطقة ما بن 
الحرمن الرشيفن والعتبة العباسية 
املقدس�ة واملراك�ز املنت�رشة يف مدن 
الزائرين من خالل ش�بكة عنكبوتية 
واحدة«.واضاف�ان »عملي�ة البح�ث 
ع�ن املفق�ود او ذويه تت�م من خالل 
وادراج  للمفق�ود  ص�ورة  التق�اط 
االسم وعنوان السكن وتعميمها عىل 
جميع املراكز التي تم ذكرها من اجل 
ايص�ال املفقود اىل ذويه بأرسع وقت 

ممكن«.
وأش�ار اىل ان املرك�ز يحت�وي ع�ىل 

غرف إلي�واء املفقودين الذين يصعب 
الوص�ول اىل ذويه�م يف ف�رتة قصرية 
وكذلك غرفة خاصة لألطفال مجهزة 
بكل وس�ائل الراحة«.ودعا املنكويش 
اس�تخدام  رضورة  اىل  الزائري�ن 
بطاق�ات تعريفي�ة لألطف�ال تحمل 
االس�م والعمر وعنوان السكن ورقم 
الهات�ف ليتس�نى االتص�ال بذويه يف 
املرك�ز  فقدانه«.ويس�تخدم  حال�ة 
عدة لغات منه�ا االنجليزية واالوردو 
والفارس�ية والرتكي�ة وغريها وذلك 
لتواج�د زائري�ن م�ن مختل�ف دول 
االم�ام  اربعيني�ة  زي�ارة  يف  العال�م 

الحسن )ع(، بحسب البيان.

العتبة احلسينية تعلن استخدام »تقنية 
حديثة« للبحث عن املفقودين خالل الزيارة

مدير عام صحة الكرخ يستمع لشكاوى 
املواطنني ويوجه  بانجاز طلباهتم

إحالة مصفى النارصية لالستثامر بطاقة 
»150« الف برميل وبكلفة »4« مليار دوالر
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مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة

زراعية600 دينار10دونم43/عيثه التزكام2257/15

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف كركوك االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الحويجة

العدد / 245/ ش/2018
التاريخ 2018/10/24

اىل املدعى عليه )زمان عيل محمد عبد( يس�كن قضاء الحويجة سابقا وحالياً مجهول 
مح�ل االقامة بتاري�خ 2018/10/9 اصدرت ه�ذه املحكمة اعالمه�ا الرشعي املرقم 
245/ ش/2018 واملتضم�ن ايقاع التفريق بينك وبني املدعية )صفية جاس�م محمد( 
وملجهولية مح�ل اقامتك حاليا تقرر تبلغك اعالنا بصحيفتني محليتني رس�ميتني ولك 
حق االعرتاض عىل هذا الحكم خالل املدة القانونية البالغة ثالثون يوما .. مع التقدير 
القايض محسن ابراهيم احمد الجبوري

فقدان هوية 
فقدت الهوية العائد للموظف » 
خالد هاشم جاسم » يف توزيع 
والص�ادرة  ميس�ان  كهرب�اء 
م�ن توزي�ع كهرب�اء الجنوب 
بالرق�م A 67376488، فع�ىل 
م�ن يعث�ر عليها تس�ليمها له 
محافظ�ة   ، الواقع�ة  داره  يف 
ميسان / ناحية كميت / قرية 
البوعيل أو االتص�ال عىل رقمه 

. )07806504362(

فقدان 
الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
جامع�ة  م�ن  الص�ادرة 
بغ�داد / كلي�ة القان�ون 
للطال�ب   / اوىل  مرحل�ة 
) محم�د ع�يل محس�ن 
حم�ادي ( الرج�اء م�ن 
يعث�ر عليها االتصال عىل 
الهاتف 07904262041

املهندس حيدر سهر نعيمة
املدي�ر الع�ام وكال�ة ورئي�س مجل�س االدارة

رشكة اور العامة
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هل تنجو األرسة السعودية احلاكمة من »أزمة خاشقجي« ؟
          عبد الباري عطوان

الرِّواية الرس�مّية السعودّية التي 
ح�ايف جمال  َتع�ِرف بَمقَت�ل الصِّ
ِب�اِده  ُقنصلّي�ة  يف  خاش�قجي 
بالثُّق�وِب،  َمليئ�ٌة  إس�طنبول  يف 
ُمحاول�ًة  وَتعِك�س  والثََّغ�رات، 
الوق�ت، وله�ذا  لَكس�ِب  ياِئس�ًة 
وَصّع�دت  �كوك،  بالشُّ ُقوِبل�ت 
املُطالب�ات بإج�راِء َتحقي�ٍق َدويلٍّ 

َشّفاف.
فالَق�ول بأّن خاش�قجي ُقِتل إثر 
ِشجاٍر وَقع بينه وأشخاٍص قابلوه 
يف الُقنصلّي�ة تتَِّس�م بالَكثري ِمن 
ذاجة، وغري ُمقِنعة  الرَّكاكِة والسَّ
عىل اإلط�اق، فالرَُّجل ل�م َيذَهب 
�جار،  إىل القنصلّي�ة ِمن أجِل الشِّ
وإّنما الستاِم َوثيقٍة قانونّيٍة، ِمن 
املُفَرض أّنه�ا جاِهزَة وال يحتاج 
أمر التَّس�ليم إال ِبضَع�ة ثواٍن، ُثّم 
رف الثَّاني ِمن هذا  ملاذا َيكون الطَّ
جار َيُضم 15 َشْخًصا؟ وحّتى  الشِّ
إذا كاَنت َه�ذِه الرِّاوية صحيحة، 
وِهي َقطًع�ا ُمَفربكة، فإّن الرَُّجل 
ح�اِل  يف  وكاَن  العت�داٍء  َتع�رّض 

الدِّفاع عن النَّفس.
اعتقال 18 َشْخًصا ِمن املُتَورِّطني 
يف َهذِه الَجريمة، وَفَصل خمس�ة 
أحم�د  الل�واء  أبرزه�م  آخري�ن 
عس�ريي، ناِئب رئيس املُخابرات، 
وس�عود القحطان�ي، املُستش�ار 
لألم�ري  ا  ِج�دًّ ب  املُق�رَّ اإلعام�ّي 
محمد بن سلمان، ورئيس أركان 
جيش�ه اإللكرونّي، هو ُمحاولٌة 

للَبحِث عن َكبِش ِف�داٍء، وَتحويِل 
املَس�ؤول  �خص  الشَّ األنظار َعن 
َعن َه�ذِه الَجريمة، أي ويلّ الَعهد 

السعودّي.
ال ُيمِكن أن ُيقِدم اللواء عس�ريي، 
نائب رئيس جهاز املُخابرات عىل 
الَجريمة، وإع�داد ُفصولِها  َهذِه 
واختي�ار املُش�اِركني فيه�ا، ُدوَن 
أواِمٍر ِمن األمري محمد بن سلمان، 
وأّك�د َه�ذِه الَحقيقة املُستش�ار  
القحطان�ي يف “َتغري�دِة الوَداع” 

عىل حس�اِبه عىل “التوير” أّنه ال 
َيفَع�ل أّي يشء إال َتنفي�ًذا ألواِمر 

املل�ك وويلّ الَعه�د.
العاِئلة املالكة يف السعودّية ُتواِجه 
أَحد أبرز التَّحدِّي�ات التي ُتَهدِّدها 
ووجوِدها، واستمراِرها، وال ُنبالِغ 
إذا ُقلن�ا أّنه�ا أخَط�ر ِم�ن َحربّي 
اليمن األُوىل والثَّاني�ة، ألّنها تأِتي 
يف َوق�ٍت ُتواِج�ه فيه انقس�امات 
داخلّية، وُضغوط دولّية، ش�عبّية 
عيد الدَّاِخيل  ُمتدنِّية سواء عىل الصَّ

أو الخاِرج�ي، فَمجلس العائلة ال 
شون،  َينَعِقد، واألَُمراء الِكبار ُمَهمَّ
والَكثري ِمنه�م ِصغ�اًرا، كانوا أم 
ع�ِب عليهم رؤية  ِكب�اًرا ِم�ن الصَّ
امللك، والتَّشاور معه حول ُشؤون 
األرُسة والدَّولة، واملَحظوظ منهم، 
علي�ه االنتظار ألّي�ام، وإذا جرى 
التَّجاوب لَطلِبه فإّنه َيُمر وس�ط 
إجراءاٍت أمنّيٍة ُمَشدَّدٍة للغاَية، ِمن 
َبيِنها عدم حمل أّي ِس�اح، وَترك 
هاِتفه النَّّقال يف الخاِرج، حس�ب 

ا ِمنُهم.  ِرواَي�ة أَح�د املُقرَّبني ِج�دًّ
ال َنعتِق�د أّن االع�راف الرس�مّي 
الس�عودّي س�ُيغلِق صفحة َهذِه 
القضّية املأس�اوّية، كم�ا أّنه لن 
َيكون األخري، وسُيضاف إىل َملف 
الت�ي حاَولت  البيان�ات األُخ�رَى 
َطْم�س الَحقاِئق ِمثل االّدعاء بأّن 
السيد خاشقجي غاَدَر الُقنصلّية، 

وأّنه لم يتعرّض للَقتِل داِخلها.
األم�ري محم�د ب�ن س�لمان، ويلّ 
العهد، لم ُيجاِف الَحقيقة، ِعندما 

د يف َحديِثه لوكالة بلومبريغ َبعد  أكَّ
ثاثة أّيام ِمن اختفاء خاش�قجي 
أّنه غاَدر الُقنصلي�ة ِفعًا، ولكّنه 
لم َيُقل كيف، حيًّا أو ميًِّتا،  بكاِمل 

ًعا؟ هيَئِته أم ُمَقطَّ
الَجريم�ة ل�ن َتختِفي ِم�ن َصدر 
حف  َنَشات التَّلَفزة وعناوين الصُّ
الرئيسّية التي ترّبع عليها حاليًّا، 
ألّن الدَّه�اء الركّي أراَد أن ُيبقيها 
كذلِك، وألّن الُحكومة السعودّية ما 
زال�ت ُتخِفي الكثري ِمن الَحقاِئق، 
وتأتي اعرافاتها بالتَّقسيط غري 
د  املُريح َقْطًعا. األمر الوحيد املُؤكِّ
حّتى اآلن أّن الخاشقجي قد انتقل 
إىل الرَّفيق األعىل َخنًقا أو تقطيًعا 
يف  الس�عودّية  القنصلّي�ة  داِخ�ل 
ب  إس�طنبول، ولكن الَجميع يرقَّ
الدَّلي�ل األَهم َعن َه�ذِه الجريمة، 
وهو ُجثم�ان الضحّي�ة، والهيئة 
الت�ي س�يكون عليه�ا، وكيفّي�ة 
إخفاِئ�ه، س�واء تح�ت األرض أو 

َفوِقها.
اس�تطاعت  الس�عودّية  الِقي�ادة 
أن  األس�لحة  وَصفق�ات  بامل�ال 
تتج�اوز أَزم�ة هجم�ات الحادي 
عش من سبتمرب، ولكن سيكون 
عب عليه�ا َتجاوز “أزمة  ِمن الصَّ
خاش�قجي”، ألّنها باتت داخلّية 
ثانًي�ا،  وعاملّي�ة  أّواًل،  أمريكّي�ة 
يف  أساس�ّية  ارت�كاز  وُنقَط�ة 
االنتخاب�ات التشيعّية النصفّية، 
وعاِم�ل توحي�د، ألجه�زة اإلعام 
األمريكّي�ة، والعاملّي�ة وإذا كانت 
ُهناك اس�تثناءات فِهي َمحدودة، 

فَمن كان يتوّق�ع وقوف “يس إن 
إن” خص�م ترام�ب، و”فوك�س 

نيوز″ حليفته يف َخندٍق واِحد.
ترام�ب ُيري�د اس�تخدام قضّي�ة 
خاش�قجي البتزاز اململك�ة ماليًّا 
وقضائيًّ�ا، لتحقي�ق أكرب صفقة 
ُممكن�ة، ولعّل ترصيح�ه األخري 
حول االعراف الس�عودي بالَقتل 
إال الدلي�ل األمث�ل، حي�ُث وصف 
البي�ان بأّن�ه تفس�ري “َمعقول”، 
وقال “أّنها ُخطوة أُوىل جّيدة، وما 
َحدث غري معقول”، نشح أكثر: 
فقول�ه أنها “خط�وة أوىل” يعني 
أنه يجب أن تتبعها خطوات.. فما 
َه�ذِه الَخطوات الت�ي َيقِصدها؟ 
تغيري يف هيكلّية الُحكم السعودّي 
تش�مل اإلتيان بويلِّ َعه�ٍد َجديد؟ 

وَمن يكون؟
َنش�ُعر بأّننا نقف أمام س�يناريو 
ُمش�ابه لتحقيٍق دويلّ، ومحكمة 
خاّص�ة عىل َطريق�ة “لوكربي”، 
ولك�ن بتعديات كب�رية، وأبرزها 
الذهاب إىل املُتَّهم الرئييّس، وليس 
“كب�ش الِف�داء” فق�ط، فالزَّمن 
روف تغرّيت، واملحكمة  تغرّي، والظُّ
الجنائّية الدولّية قد تكون الَفصل 

األخري لهذا املُسلَسل.
َتنفي�ِذ  يف  َنَجح�وا  �عودّيون  السُّ
العملّي�ة، وهو الجاِنب األس�َهل، 
وَفِشلوا يف التَّسرُّ وإخفاِء األدلّة، 

وهو الجاِنب األكَثر تعقيًدا.
الدول�ة الس�عودّية الرابع�ة ُرّبما 
ُتؤدِّي جريمة خاشقجي إىل وأِدها 

وِهي ُمجرَّد ُنطَفة.. واللُه أْعلَم.

االحتاد األوريب يرتنحمن عالمات اهنيار اإلمرباطورية األمريكية
          عزمي عاشور 

التاري�خ بأحداث�ه م�رح كب�ري 
مل�ن يري�د أن ي�رى كي�ف كان�ت 
تتفاع�ل مجتمع�ات الب�ش ع�رب 
آالف الس�نني، وكيف أن القوة كان 
له�ا قانونه�ا الحاس�م يف هيمن�ة 
مجتم�ع عىل آخر. ول�م يمنع ذلك 
ظهور الش�غف إىل الراك�م املعريف 
والحض�اري م�ع االحتف�اظ بكل 
م�ا ه�و مفيد م�ن ع�رف وأخاق 
حت�ى يتحق�ق الس�ام واالزدهار 
للمجتمعات. فالتاريخ هنا ال يخلو 
من حماق�ات يقودها أحياناً أفراد 
وتقودها يف بع�ض األحيان ثقافة 
مجتمع�ات. فالك�رة األرضية عىل 
مدار الخمس�ة آالف سنة املاضية 
وعص�ور  الحض�ارة  تع�دم  ل�م 
اإلمرباطوري�ات الكربى بتقاليدها 
وثقافته�ا، بداي�ة م�ن الحض�ارة 
الفرعوني�ة يف حوض النيل ومروراً 
والبابلية  األش�ورية  بالحض�ارات 
يف أرض نه�ري دجل�ة والف�رات، 
وبحضارات آس�يا يف الصني والهند 
وغريها من املجتمعات التي حملت 
ثقافة وتقاليد ما زالت متجسدة يف 
صلب مجتمعاته�ا حتى اليوم. ثم 
الثانية  جاءت النقل�ة الحضاري�ة 
مع حضارة حوض البحر املتوسط 
التي انتقلت مبارشة من الجنوب يف 
مرص الفرعونية لتصل إىل اليونان 
والرومان، لتس�تمر م�ا يقرب من 
نفس�ها  وتس�لم  ق�رون  ثماني�ة 
إىل الط�ور الثال�ث م�ن الحض�ارة 
ال�ذي تس�ّيدته الحض�ارة العربية 
اإلس�امية التي اس�تمرت بدورها 
العدد نفس�ه من القرون، سواء يف 
األندلس أو يف شبه القارة الهندية. 
ث�م كان الف�وج الراب�ع للحضارة 
الحديثة، الذي جاء عىل يد اإلسبان 
اإلنكلي�ز  والربتغالي�ني وم�ن ث�م 
والفرنس�يني والنهض�ة األوروبية 

عموماً.

وعقب الحرب العاملية الثانية، بدأت 
تتشكل خريطة القوة الدولية بعدما 
املجتمعات،  التكنولوجيا  تس�ّيدت 
الفقرية والغنية، إال أن القوة بقيت 
مل�ن امتل�ك أرساره�ا ورأس�مالها 
االقتصادي، فتوارت الش�مس عن 
فرنس�ا وبريطانيا لتب�زغ فوقهما 
اإلمرباطوري�ة األمريكي�ة الت�ي لم 
تجهدها الحرب�ان الكربيان مثلما 
أجهدت�ا ال�دول األوروبي�ة، فكان 
لوجوده�ا التمي�ز ال�ذي زّينه أنها 
بات�ت مرك�زاً للحض�ارة الحديثة، 
س�واء ع�ىل مس�توى االخراعات 
والتطبيقات وغريه�ا، ما أعطاها 
مزايا اقتصادية وعسكرية لتفرض 
نفسها كقوة رأسمالية يف النصف 

الثاني من القرن العشين.
وتفاع�ات النظ�ام ال�دويل لم تمر 
بسهولة لوجود االتحاد السوفياتي 
يف أق�ى رشق�ي الك�رة األرضية 
ضخم�ة  عس�كرية  بمكون�ات 
وأيديولوجية اقتصادية اش�راكية 
مناقض�ة للرأس�مالية، األمر الذي 
جعل الرصاع بينهم�ا يأخذ أوجهاً 
املس�توى  ع�ىل  س�واء  مختلف�ة 
أو  الفض�اء  وح�روب  العس�كري 
عىل مس�توى العقيدة االقتصادية 
أو ع�ىل مس�توى مناط�ق النفوذ، 
وهذا هو األهم حيث انقسم العالم 
مؤي�د  أحدهم�ا  معس�كرين،  إىل 
لاش�راكية الس�وفياتية واآلخ�ر 
مؤيد للرأسمالية األمريكية. وحتى 
مع اختف�اء هذا ال�رصاع بانهيار 
االتحاد السوفياتي وتفكك دوله يف 
العام 1989، اس�تمر التسابق بني 

القوتني.
وامل�ؤرشات هن�ا كث�رية، أبرزه�ا 
أن�ه للم�رة األوىل ُتج�رب الوالي�ات 
املتحدة ع�ىل أن تشب من الكأس 
نفس�ها التي اتخ�ذت منها منهجاً 
يف سياس�اتها الخارجي�ة بالتدخل 
يف ش�ؤون األنظمة الحاكمة، حتى 
لو كان�ت ديموقراطي�ة مثل الذي 

حدث يف خمس�ينات القرن املايض 
مع إيران ويف سبعيناته مع تشييل. 
وأخذ موضوع التدخل هذا يف شؤون 
املجتمعات شكاً مؤسسياً مدعوماً 
من األجه�زة األمني�ة والتشيعية 
سواء بإنشاء املنظمات التي تعمل 
تحت ش�عار ن�ش الديموقراطية، 
وهي يف حقيقة األم�ر تعمل تحت 
بن�د املصال�ح والتدخ�ل األمريكي 
األمريكي�ة  اإلدارات  لتس�تخدمها 
املناس�ب. وم�ن هن�ا،  الوق�ت  يف 
كان�ت يف مثابة صفعة قوية لهذه 
السياسة أن تقوم األجهزة األمنية 
املتح�دة  الوالي�ات  والقضائي�ة يف 
بالتحقيق باتهام روس�يا بالتدخل 
يف االنتخابات الرئاس�ية األمريكية 
األخرية بالنهج نفس�ه الذي سلكه 
العق�ود  م�دار  ع�ىل  األمريكي�ون 

السبعة املاضية.
وهذا املوقف يظهر عامات ضعف 
لإلمرباطوري�ة األمريكي�ة أكثر ما 
يظهر عامات قوة، فالتدخل حدث 
يف عه�د اإلدارة الس�ابقة والرئيس 
الح�ايل، وإن كان املعن�ي بالتدخل 
لي�س ه�و املته�م وإنم�ا املته�م 
مكانة الدولة العظمى، وهذه تعد 
س�قطة لدولة تحت�ل املرتبة األوىل 
يف النف�وذ العس�كري واالقتصادي 
يف العال�م. والوالي�ات املتحدة هنا، 
وإن كان�ت ل�م تش�ارك يف ش�كل 
مبارش يف الحربني العامليتني، إال أن 
ضحاياها بس�بب هذه السياس�ة 
ع�ىل م�دار العق�ود التالي�ة كانوا 
باملايني س�واء يف فيتنام أو أمريكا 
الاتيني�ة أو أفغانس�تان والعراق. 
أليس�ت هذه إحدى عامات بداية 
انهي�ار اإلمرباطوري�ة األمريكي�ة، 
خصوصاً يف ظل بزوغ قوة كالصني 
وحت�ى روس�يا الت�ى ل�م يمنعها 
نهجه�ا االقتصادي يف عهد االتحاد 
الس�وفياتي الس�ابق م�ن أن تعرب 
عن ثقافاتها وحضارتها، وها هي 

تعود مجدداً؟

          جان بيزاني- فيري 

»ألوروب�ا الي�وم وجه�ان، أولهم�ا عىل 
رأس�ه ماكرون ال�ذي يؤي�د املهاجرين 
والهج�رة، والثان�ي تدعم�ه دول تري�د 
حماي�ة حدوده�ا«، ع�ىل النح�و ه�ذا 
وصف رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور 
أوربن، املشهد السيايس األوروبي يف آب 
)أغس�طس( حني لقائ�ه بنائب رئيس 
الوزراء اإليطايل، وزي�ر الداخلية ماتيو 
سالفيني. ولم يتأخر الرئيس الفرنيس، 
إيمانويل ماكرون، عن الرد، وقال »هم 
محقون، أنا أبرز خصومهم«. ويبدو أن 
أوربن وماكرون يحسبان أن انتخابات 
الربملان األوروبي يف 2019 ستعيد رسم 
الخارطة السياس�ية يف أوروب�ا. ولكن 
ه�ل س�يخري األوروبيون ب�ني مجتمع 
مشع األبواب وآخر منغلق ومتقوقع؟ 
وجواب الس�ؤال ه�ذا مبهم. فاملش�هد 
األوروبي السيايس يجمع بني نقيضني: 
من جه�ة، ُيرفع لواء »السياس�ة كلها 
محلية«: فاألحزاب راس�خة يف التقاليد 
املحلي�ة يف وق�ت تبدو األح�زاب املؤيدة 
ألوروب�ا رخوة وغري مؤث�رة. ولكن من 
جهة أخرى، ارتدادات السياسة املحلية 
قوية، وغالباً ما تتجاوز الحدود املحلية 
مح�ور  كان  كلها.ولطامل�ا  الق�ارة  اىل 
السياسة األوروبية االنقسام بني اليسار 
واليم�ني. ومنذ أول انتخاب�ات برملانية 
أوروبية يف 1979 إىل االنتخابات األخرية 
الح�زب  ب�ني  التناف�س  دار   ،2014 يف 
األوروب�ي االش�راكي وحزب الش�عب 
األوروب�ي، وكل منهم�ا حصد نصف أو 
ثلثي األصوات. وط�وال 40 عاماً، وجه 
ه�ذان الحزبان الغالب�ان دفة الحكم يف 
أوروبا. ولكن يف عدد من البلدان، لم تعد 
هذه القس�مة أمارة املشهد السيايس. 
ففي بولندا، وهنغاريا، وشطر كبري من 
أوروبا الوسطى، املواجهة البارزة تدور 
بني القوميني غري الليرباليني والليرباليني 
املؤيدي�ن ألوروبا. ويف فرنس�ا، لم يكن 
الخيار يف 2017 بني اليسار واليمني، بل 
بني ماكرون، وهو من أنصار االنفتاح، 

وماري�ن لوب�ن القومي�ة املتطرفة. ويف 
املعادي�ة  األح�زاب  همش�ت  إيطالي�ا، 
اليم�ني  للنظ�ام الضارب�ة الج�ذور يف 
ق�وى  املتط�رف،  واليس�ار  املتط�رف 
اليمني الوس�طي واليس�ار الوس�طي. 
ويف أب�رز املس�ائل الي�وم، أي االنفت�اح 
ال  والهج�رة،  وأوروب�ا،  االقتص�ادي، 
واليس�ار  الوس�طي  اليم�ني  يتواج�ه 
الوس�طي. فاملعس�كران ه�ذان التزما 
العومل�ة، عىل رغم رؤاهم�ا املختلفة إىل 
س�بل معالجة نتائجها. وع�ىل رغم أن 
مواقفهم�ا من الهجرة تختلف، كاهما 
صدع بها يف غرب أوروبا. فاالختيار بني 
اليمني أو اليس�ار ليس سبيل املواطنني 
إىل اإلبق�اء ع�ىل االنفت�اح االقتص�ادي 
واملجتمع امل�شع األبواب أو إىل رفضه. 
وال يملك املعسكران هذا جواباً عن سبل 
»تمك�ني« محروم�ي الطبق�ة العاملة، 
دع�اة  م�ن  ع�ىل خ�اف خصومهم�ا 
الهويات السياس�ية الذي�ن يقدمون ما 
يبدو جواباً آلالم الطبقة هذه.وال ش�ك 
يف أن االنقس�ام ب�ني اليس�ار واليم�ني 
بارز يف عدد كبري من البلدان، وهو نواة 
بنية النقاش حول مس�ائل محلية مثل 
توزيع الث�روات ودور الدولة والرضيبة 
ولك�ن  العم�ل.  ومس�تقبل  املعومل�ة 
وفاض اليس�ار واليمني خاٍو من س�بل 
جبه مس�ائل بارزة. وخري مثل عىل ذلك 
هو حال السياسة الربيطانية. فمكانة 
كل من حزب العمال وحزب املحافظني 
ب�ارزة يف الحي�اة السياس�ية، ولكنهما 
ال يمل�كان جواباً ش�افياً عن املس�ائل 
األب�رز- ع�ىل أي وجه يدبر االنس�حاب 
من أوروبا؟. وقبل االنتخابات الربملانية 
األوروبي�ة املقبل�ة، تم�س الحاج�ة إىل 
تقدي�م أجوب�ة واضحة عىل ما يش�غل 
أوروبا، وتش�كيل معسكرات أو تيارات 
جدي�دة. ولك�ن هذا مس�تبعد عىل رغم 
الصدوع يف معس�كري اليمني واليسار. 
واألخري )اليسار( انقسم إىل تيار معتدل 
وآخ�ر راديكايل متطرف يميل إىل مناوأة 
أوروب�ا. ولكن هل ترف�ع الحواجز بني 
اليس�ار املتط�رف واليم�ني القوم�ي؟ 

ه�ذا ما يش�ري إليه االئت�اف الحكومي 
املتط�رف  اليس�ار  ولك�ن  إيطالي�ا.  يف 
املناوئ ألوروبا يف أملانيا وفرنسا ال يزال 

متمسكاً بالطبقة العاملة.
الش�عب  ح�زب  رف�ض  اليم�ني،  وإىل 
حم�ر  خط�وط  تحدي�د  األوروب�ي 
)محظ�ورات( يف أوروب�ا، ول�م يتص�د 
ألورب�ان، وه�و ينزل�ق أكث�ر فأكثر إىل 
القومية ومن�اوأة الليربالية واملس�لمني 
واليهود. واليوم، يزعم أوربان أنه وريث 
هلم�وت ك�ول الفعيل، وأنه ن�واة حزب 
الشعب األوروبي. ويف خطاب يف حزيران 
)يونيو(، التزم إعادة الحزب هذا وأوروبا 
إىل جذورهما املس�يحية. وعليه، يشارك 
حزب الش�عب األوروب�ي يف االنتخابات 
املقبل�ة وهو عىل صورة هجينة: ائتاف 
غري�ب ب�ني دع�اة أوروب�ا والقومي�ني 
الليربالي�ني ومؤيدي  والليربالي�ني وغري 
التنوع والهوية املسيحية.وانفراط عقد 
هذه البنى القديمة يقتيض بروز صوت 
ق�وي يؤي�د أوروب�ا واالنفت�اح. ودارت 
التوقعات عىل أن ماكرون قد يؤدي هذا 
ال�دور. ولكنه ان�رصف إىل تذليل عوائق 
اإلصاح�ات املحلي�ة وتعزي�ز قاعدت�ه 
السياس�ية. فهو فرد يف معزل عن حزب 
س�يايس. وأطاح تأخري تش�كيل ائتاف 
الحكومة األملانية وخسارة الشاكة مع 
إيطالي�ا، إصاحاته املزمع�ة يف منطقة 
الي�ورو. وخ�رت املستش�ارة األملانية 
معرك�ة املهاجري�ن: فبع�د عامني عىل 
إع�ان أن باده�ا ع�ىل قدر م�ن القوة 
يخولها فت�ح األبواب أم�ام املهاجرين، 
منيت بخس�ارة انتخابية، وشاب التوتر 
ائتافها الحاكم. وهذه املش�كات كلها 
تح�ول دون بل�ورة مؤي�دي االنفت�اح 
وأنص�اره مواق�ف ب�ارزة من املس�ائل 
األوروبية األساسية. ويبدو أن انتخابات 
أيار )مايو( 2019 األوروبية، س�تكون 
مرح نزاعات غامضة وتكتيكية. وأثر 
مثل هذه الح�ال يقوض الديموقراطية 
ومشوعية االتحاد األوروبي. واألش�هر 
املقبلة حاس�مة وه�ي الفيصل يف نجاة 

االتحاد األوروبي.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن أول من أهدر رضبة جزاء يف كأس 

العالم هو : الربازييل فالديما مع اٍسبانيا
هل تعلم أن كرة السلة سميت بهذا االسم ألن 
األهداف التي كان الالعبون يسعون لتسجيلها 
ه�ي اٍدخ�ال الك�رة يف س�لتني مثقوبتني أما 
بالنس�بة لعدد العبي كرة الس�لة 5 العبني و 
س�بعة يف االحتياط ويق�ف يف امللعب حكمان 

يحمالن مقياساََ للوقت
هل تعلم أن جنوب أفريقيا شاركت ألول مرة 
ىف كأس أفريقي�ا بعد رفع الحظر عنها س�نة   

1996
ه�ل تعل�م أن كوكاك�وال ألغ�ت عقده�ا مع 
رونالدينهو بعد أن رشب من منتجات بيبيس 

يف احدى املقابالت.

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

عزيزي برج الحمل، هناك تنبؤ بقدوم فرتة اختبار هامة، 
فتعام�ل معها بتف�اؤل وثق يف إمكانات�ك الذاتية. ال تتأثر 
ب�آراء اآلخري�ن وال تجعلها تحي�دك ع�ن معتقداتك وبدالً 
من ذلك، اس�تخدم هذه املواجهة إليجاد ما يدعم الحجج 

املؤيدة ملواقفك.

عزي�زي برج املي�زان، يف الوقت الحايل، أن�ت تعمل بصورة 
جيدة من خالل الفريق، وأنت مستمتع بذلك أيًضا. حافظ 
قة هذه ألن كًل منكم س�وف يحقق  ع�ى بيئة العمل الخالاّ
أهدافه الش�خصية أرسع إذا تكاتفتم مًعا. حتى يف حياتك 

الشخصية

عزيزي برج الثور، اذا فشلت يف يشء، فال تشك يف قدراتك، 
فم�ن املحتمل أن الظ�روف الخارجية لعب�ت دوًرا يف ذلك. 
اقتصد من طاقاتك قليالً ودع األمور تأخذ مجراها. سوف 
تتعرض ملواقف تفتح أمامك أبواب لفرص جديدة، ويف تلك 

اللحظة

عزيزي برج العقرب، يسهل الوثوق يف كل ما تمت تجربته 
وإثباته، ولكن هكذا أيًضا تصدأ األش�ياء. حاول اكتشاف 
مداخ�ل جديدة لتحقيق النجاح. هؤالء الذين يحيطون بك 
سوف يتفاعلون بإيجابية وس�وف يعرضون املساعدة يف 

حالة وجود بداية جديدة.

عزي�زي ب�رج الجوزاء، الكث�ر من املوضوع�ات يف الوقت 
الحايل ال تس�ر بالسالس�ة التي خططت لها، وربما يجب 
عليك قبول األش�ياء التي ال تس�تطيع تغيرها. ال تسمح 
لخيبة أمل�ك أن تمنعك من التقدم، ورك�ز عى ما هو آت، 

وحتى إن استغرق األمر زمًنا أطول

التنظيمي�ة  مهارات�ك  الي�وم،  الق�وس،  ب�رج  عزي�زي 
واالجتماعية قوية عى غر العادة، فيجب أن تس�تغل ذلك 
للس�يطرة عى األمور. س�وف تنجح يف العم�ل وخارجه، 
وحت�ى يف حيات�ك الش�خصية، س�وف ينتج ع�ن نظرتك 

الدافئة لألمور الكثر من الفوائد.

عزيزي برج الرسطان، إذا كانت الشكوك تساورك مؤخرًا 
وال تس�تطيع الوصول إىل أية قرارات، تستطيع اآلن رؤية 
األش�ياء يف ضوء أوضح. أنت تش�عر بالتوازن الكايف الذي 

يمكنك من حصاد الخر كنتيجة ألي قرار تتخذه.

عزي�زي ب�رج الج�دي، اس�تعد لكل م�ا هو غ�ر متوقع، 
فاملفاجآت الس�ارة يف انتظارك. فوق ذل�ك، رشيك حياتك 
يحتف�ظ بيشء خاص لك، ولك�ن ال تجعل توقعاتك ترتفع 
أكث�ر من الالزم، وكن ش�كوًرا عى كل ما تتلقاه. س�وف 

يتفاعل األصدقاء معك بإيجابية

عزي�زي برج األس�د، األمر ي�زداد صعوب�ة يف العمل، لذلك 
يجب أن تقبل عروض املساعدة من زمالئك حتى يقل جبل 
العمل الذي يقبع أمامك تدريجًيا إىل أن يصبح مهاًما يمكن 

التعامل معها. تتسم حياتك الخاصة بعدد من النزاعات.

عزي�زي برج الدلو، من املحتمل ظه�ور أزمات عن قريب، 
فح�اول أن ال تفق�د مزاج�ك وأعصاب�ك. اذا حافظت عى 
رابطة جأش�ك، وواجه�ت األحداث غر الس�ارة والقالقل 
التي تثرها، فلن تدوم كثرًا ولن تس�بب خس�ائر مهمة. 

اعتني بصحتك.

عزيزي برج العذراء، الي�وم يمكنك تحفيز من هم حولك، 
ولكن ال تهمل احتياجاتك الخاصة ألن أهدافك اآلن أصبحت 
أوضح عن ذي قبل. أس�لوبك النش�ط معدي ملن هم حولك 
ويلحظه اآلخرون. ال يوجد سبب يمنع االحتفال بأفكارك 

واالستمتاع بوقتك

عزي�زي ب�رج الح�وت، إن العراقيل التي تنب�أت بقدومها 
من�ذ فرتة طويلة تظهر تدريجًيا وتتح�ول إىل واقع، وبات 
تفاديها مس�تحيالً. واج�ه تلك التحدي�ات يف أرسع وقت، 
حتى وإن كانت املهمة صعبة. كلما تأخرت يف ذلك، تراكمت 

العراقيل ووجب عليك مضاعفة املجهود لتجاوزها.

احلوتالعذراء

احذر من هوس »السيلفي«
حذرت دراسة علمية صدرت حديًثا من مخاطر 
التقاط صور “الس�يلفي”، خاص�ة تلك الصور 
“االنتحاري�ة” الت�ي يح�اول البع�ض التقاطها 
يف أماك�ن خط�رة، وه�ي م�ا ت�م إط�الق عليه 
الت�ي  الدراس�ة  القاتل”.وكش�فت  “الس�يلفي 
أعدها معه�د العلوم الطبي�ة يف الهند واعتمدت 
ع�ى بيانات الصحف العاملي�ة، عن ارتفاع أعداد 
ضحايا السيلفي، إذ وصل عددهم إىل 259 حالة 

خ�الل الفرتة ما ب�ني أكتوب�ر 2011 إىل نوفمرب 
2017، أي بمعدل 43 ش�خًصا يف السنة.ولفتت 
الدراس�ة إىل أن الرجال يتقدمون عى النس�اء يف 
الس�باق القاتل للس�يلفي، إذ أظهرت أن نس�بة 
الوفي�ات تأتي بمعدل س�بع رجال من كل عرش 
وفي�ات أي بنحو %73 م�ن الضحايا، مبينة أن 
غالبية املتوفني من الشباب يف عمر العرشينيات.

وأكد خرباء أن العدد املذكور يف الدراسة قد يكون 

أقل بكثر من الواقع؛ إذ إن السيلفي ال يقدَّم أبًدا 
بوصفه سبًبا للوفاة يف قواعد البيانات الرسمية.

وأش�اروا إىل أن الدول األكثر تأثرًا بهذه الظاهرة 
هي الهند وروس�يا والواليات املتحدة األمريكية 
وباكس�تان، عى التوايل.وخلصت الدراسة إىل أن 
الس�يلفي ليس خطرًا يف حد ذاته “لكن السلوك 
الب�رشي ال�ذي يصاحبه هو الذي ق�د يحواّله إىل 

ممارسة خطرة”.

أمراض نسائية تصيب الرجال
كش�فت دراس�ة نرشه�ا مؤخ�راً املوق�ع 
 ،”Every Dayheakth“ األمريك�ي الطب�ي
أن بعض األم�راض التي يعتقد أنها تصيب 
النس�اء فق�ط، يمك�ن أن تصي�ب الرجال 
أيض�ا، وتوصلت الدراس�ة إىل أن 6 من هذه 

األمراض النسائية تصيب الرجال أيضاً.
وتضمن�ت األم�راض النس�ائية التي أكدت 
الدراسة أنها تصيب الرجال: أعراض الدورة 
وهشاش�ة  الث�دي،  ورسط�ان  الش�هرية، 

العظ�ام، واكتئاب ما بعد ال�والدة، والذئبة، 
واضطرابات األكل.

- أعراض الدورة الشهرية:
تعان�ي النس�اء يف أي�ام الطم�ث أو الدورة 
الهرومان�ات  يف  تغ�رات  م�ن  الش�هرية 
فتظه�ر عليه�ن أع�راض االكتئ�اب أو ما 
يع�رف ب�”متالزمة ما قبل الطمث”، وهذه 
األع�راض تصي�ب الرج�ل بس�بب تعرضه 
لتذب�ذب يف هرم�ون “التستس�رتون”، وقد 

يك�ون قوي�اً يف بع�ض األحي�ان فتظه�ر 
عليه أع�راض ش�بيهة ب�”متالزمة ما قبل 

الطمث”.
- اكتئاب ما بعد الوالدة:

أثبت�ت الدراس�ة املذك�ورة ودراس�ة أخرى 
أعدتها جمعي�ة الطب األمريكي�ة، أن نحو 
%10 من اآلباء الجدد يصابون بأعراض ما 
يعرف ب�”اكتئ�اب ما بعد الوالدة”، وذلك يف 

حال إصابة الزوجة بهذه األعراض.

هل الشوكوالته الداكنة ضارة حقًا؟
عاشت اإليطالية جوسيبينا بروجيتو 116 عاما، وحملت 

لقب أكرب معمر يف أوروبا قبل وفاتها يف يونيو املايض.
يف مقابالت صحفية قالت بروجيتو عندما سئلت عن رس 
حفاظها ع�ى صحتها إنها اعتادت عى تناول قطعة من 

الشوكوالتة يوميا.
ربما يندهش البعض من كالمها، خاصة أن الش�وكوالتة 
غني�ة بالده�ون والس�عرات الحراري�ة لك�ن الواق�ع أن 
الش�وكوالتة الداكنة بها كثر من الفوائد الصحية إذا تم 

تناولها باعتدال.
الفوائد

1-غنية بمضادات األكسدة:
 ق�ال موقع “هيلث الين” الطبي إن الش�وكوالتة الداكنة 
تحت�وي عى مركب�ات عضوية نش�طة بيولوجيا وتعمل 
كمضادات أكسدة، كما أنها تتفوق عى بعض الفواكه يف 

امتالك هذه العنارص.
2- رف�ع منس�وب الكوليس�رتول املفي�د وتقليل نس�بة 

الكوليسرتول الضار
 أف�اد املوق�ع ب�أن الش�وكوالتة الداكن�ة تزي�د نس�بة 
لل منسوب الكوليسرتول  الكوليسرتول املفيد )HDL( وتقاّ

الضار املؤكسد )LDL( خاصة بني الرجال.
3- فوائد للقلب

 وقال املوقع أيضا إن دراس�ة عى 470 رجال مسنا أثبتت 
أن ال�كاكاو يقلل مخاطر الوفاة بأمراض القلب بنس�بة 

50 باالمئة عى مدار 15 عاما.
4- حماية الجلد من أشعة الشمس

ن تدفق الدم يف البرشة، وتحمي   الشوكوالتة الداكنة تحساّ
درجة كثافتها، ونسبة جفافها.

5- تحسني وظائف املخ
 ق�ال »هيل�ث الي�ن« إن دراس�ة ش�ملت مجموع�ة من 
املتطوع�ني األصح�اء أظهرت أن ال�كاكاو الغن�ي بمادة 

الفالفانول ساهم يف تحسني تدفق الدم يف املخ.
6- مادة مغذية

 الش�وكوالتة الداكنة عالية الجودة تحتوي عى كمية من 
األلي�اف واملعادن خاص�ة املنجنيز والحديد واملغنس�يوم 

والنحاس.

إغالق »جوجل بلس«
تس�باّبت ثغرة أمنية يف اخرتاق واسع النطاق ملئات اآلالف 
م�ن الحس�ابات عى ش�بكة »جوج�ل بل�س« للتواصل 
االجتماعي، يف فضيحة اخرتاق لم تكشف عنها »جوجل« 

يف وقتها.
وع�ى أثر ذل�ك، ق�راّرت »جوجل« إغالق منص�ة »جوجل 
بل�س« أمام املس�تخدمني حت�ى معالجة الثغ�رة األمنية 
التي أس�فرت عن ترسيب بيانات 500 ألف مستخدم بني 

عامي 2015 و2018.
وانخفض س�هم »ألفاب�ت« )GOOGL.O( املالكة ملحرك 
البح�ث اإللكرتوني ومنصت�ه االجتماعية بنس�بة %1.3 
إىل 1152.5 دوالر يف تمام الس�اعة 09:30 مساء بتوقيت 

مكة املكرمة.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
x 1 كوب ذرة فشار

x 1 معلقة كبرة زيت فول السوداني )أو زيت نباتي(
½ x معلقة صغرة ملح

الخطوات:
نشغل البوتاجاز عى عني متوسطة

نضيف معلقة زيت الفول الس�وداني و نرش عليهم امللح و نستنى 
ثواني قليلة لحد ما الزيت يسخن

ملا يسخن الزيت هنضيف 3 حبات ذرة يف الحلة و نقفل غطى الحلة 
و نستنى ملا يتحولو لفشار

ملا تتحول ال�3 حبات ايل فش�ار ده معن�اه ان احنا جاهزين نضيف 
باقي كمية الذرة

هنضيف ياقي كمية الذرة يف الحلة و نقفل الغطى و بعدين نش�يل 
الحل�ة م�ن عل نار ملدة 30 ثانية و ده عش�ان نخيل كل حبات الذرة 

توصل لنفس درجة الحرارة
هن�ُرج الحل�ة كويس و نرجعها ع�ى النار و اول ما نبتدي نس�مع 
ص�وت الذرة و ه�و بيتحول )صوت الطرقعة( نب�دأ نُرج الحلة مرة 

أو اثنني كويس
ملا صوت الطرقعة يبدأ يخف جدا هنشيل الحلة من عل النار عشان 

مانحرقش الفشار. بالهنا و الشفا

فشار بيتي
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اكد محافظ البصرة اسعد العيداني، على 
ضرورة إنجاح كافة البطوالت الرياضية 
التي ترفع اس�م العراق عالي�اً في كافة 

المحافل الدولية.
وقال العيداني في بي�ان ان “المحافظة 
ستش�هد حدث مهم وه�و اقامة مباراة 
بين ن�ادي الق�وة الجوية ون�ادي التين 
أس�ير التركمس�تاني ف�ي نهائ�ي كأس 
االتحاد األسيوي المزمع إقامتها مطلع 

االسبوع المقبل” .
واض�اف انه “تم التط�رق خالل اجتماع 
الذي عق�د بحض�ور مع�اون المحافظ 
لشؤون الش�باب والرياضة مهند السعد 
ومدير الشباب والرياضة صادق الكناني 
ونائ�ب رئيس نادي الق�وة الجوية علي 
الزيدي انه تم التطرق الى ضرورة إنجاح 

كافة البطوالت الرياضية التي 
ترفع اسم العراق عالياً في كافة 

المحاف�ل الدولية”.م�ن جهت�ه ق�ال 
معاون محافظ البصرة لشؤون الشباب 
والرياضة مهند السعد ان “اجتماع جرى 
برئاس�ة محافظ البصرة اسعد العيداني 
ونائب رئيس نادي القوة الجوية ومدير 
ش�باب ورياض�ة المحافظ�ة حي�ث تم 
التباح�ث بانج�اح المب�اراة م�ن كاف�ة 
النواحي اللوجستية، ال سيما ان البصرة 
اس�تطاعت اس�تضافة بط�والت دولية 
مختلفة وتكللت برف�ع الحضر عن عدد 

من المالعب العراقي”.
من جانبه ثم�ن نائب رئيس نادي القوة 
الجوي�ة عل�ي الزي�دي “دور الحكوم�ة 
المحلية وكافة المؤسس�ات الحكومية 
المتعاون�ة ف�ي البص�رة لدع�م بطولة 

نهائي كأس االتحاد اآلسيوي”.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

يفق�د تشيلس�ي اإلنجلي�زي، خدم�ات 
إيدي�ن  البلجيك�ي  الدول�ي  العب�ه 
الغ�د  مواجه�ة  خ�الل  ه�ازارد، 
أمام باتي بوريس�وف، في إطار 
ثالث ج�والت دور المجموعات 

بالدوري األوروبي.
وذك�رت صحيف�ة “ذا ص�ن”، 
أن ه�ازارد عانى من مش�كلة 
الظه�ر، ف�ي  عل�ى مس�توى 
المب�اراة األخيرة للفريق أمام 
مانشستر يونايتد في الدوري 

اإلنجليزي، السبت الماضي.
س�اري،  ماوريس�يو  وألم�ح 
م�درب البل�وز، إل�ى إمكانية 
مب�اراة  غي�اب ه�ازارد ع�ن 
بيرنل�ي، األح�د المقب�ل، ف�ي 

إطار البريميرليج.
وقال ساري “إيدين هازارد لديه 
مش�كلة في الظهر، س�نحاول إيجاد الحلول 

قبل مباراة األحد المقبل”.
وأض�اف “األم�ر ليس س�هاًل، أمب�ادو وجورجينيو 
أيًض�ا يحتاجان للراحة، قد نق�وم ببعض التغييرات، 

 65 أمامن�ا  زال  س�اعة، وس�نرى ما سيحدث ال 
بأن�ه ق�د يضطر الحًقا”.ون�وه  س�اري 

لتغيي�ر 5 أو 6 العبين في 
مب�اراة الغ�د أمام 
باتي بوريسوف 

البيالروسي.

تشيليس يفقد جهود هازارد 
أمام بايت بوريسوف

             المستقبل العراقي / وكاالت

ه راضي شنيش�ل، مدرب القوة الجوية السابق، رسالة دعم  وجَّ
لالعبي الفري�ق والجهاز الفني من أجل حصد اللقب اآلس�يوي 
الثال�ث عل�ى التوالي.ويخ�وض القوة الجوية مس�اء الس�بت، 
المب�اراة النهائي�ة لبطول�ة كأس االتحاد اآلس�يوي، أمام ألتين 

أسير التركمانس�تاني في ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة 
جنوب العراق.وقال شنيش�ل في تصريح�ات ل: “على الالعبين 

أن يدرك�وا حجم المهمة فه�م أمام حدث 
تاريخي بحصد اللقب اآلسيوي للمرة 

الثالثة على التوالي، ولم يس�بقهم 
أي ناٍد لتحقيق مثل هذا اإلنجاز”.
وأضاف “الفرصة متاحة للقوة، 
المب�اراة س�تكون ف�ي  ك�ون 
العراق بمدين�ة البصرة، وعلى 
جماهي�ر الن�ادي أن يدعم�وا 
تحقي�ق  أج�ل  م�ن  الفري�ق 
الم�درب  أن  اللقب”.يذك�ر 
راضي شنيشل قاد الفريق في 

األولى  الموسم والجوالت  بداية 
من بطولة كأس االتحاد اآلس�يوي، 

قبل أن يعلن استقالته.

شنيشل يدعم القوة اجلوية لتحقيق اللقب 
اآلسيوي الثالث

            المستقبل العراقي / متابعة
 

ب�دأ ن�ادي باي�رن ميون�خ األلمان�ي ف�ي مراقب�ة فيكتور 
تس�يهانكوف، الع�ب وس�ط دينام�و كيي�ف األوكران�ي، 
تمهي�ًدا للتعاقد معه ف�ي وقت الحق.وبحس�ب ما ذكره 

موق�ع “TeamTalk” البريطاني، فإن بايرن بات مهتًما 
بخدم�ات العب الوس�ط الش�اب، البالغ م�ن العمر 20 
عاًما.ويزاح�م الن�ادي الباف�اري عدة أندي�ة أوروبية، 
س�يتي،  مانشس�تر  برش�لونة،  ليفرب�ول،  أبرزه�ا 
توتنهام ومانشس�تر يونايتد، التي أبدت اهتماًما بضم 

تس�يهانكوف.ونجح الدولي األوكراني في تسجيل 17 
هدًفا مع كييف الموسم الماضي، بجانب 3 أهداف أحرزها 

هذا الموسم.وأشارت تقارير صحفية إلى بلوغ سعر الالعب 
18 ملي�ون يورو، وهو ما قد يمنح باي�رن ميونخ دفعة للتقدم 

بعرض في أسرع وقت، لضمه خالل الفترة المقبلة.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

يس�عى ن�ادي برش�لونة اإلس�باني، إل�ى 
تدعيم صفوف�ه بصفقة جديدة من نظيره 
يوفنتوس اإليطالي، خالل الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة “س�بورت”، أن برشلونة 
يراق�ب البرتغال�ي جواو كانس�يلو، ظهير 
أيم�ن يوفنت�وس، ال�ذي يقدم مس�تويات 
العجوز.وأش�ارت  الس�يدة  م�ع  ممي�زة 
الصحيفة، إلى أن أريدو بريدا، المستش�ار 
الرياض�ي لن�ادي برش�لونة، راق�ب جواو 
كانس�يلو عن قرب، خالل األيام الماضية، 

لتقيي�م إمكاني�ة تعاق�د البلوجران�ا 
معه.ويدرك الفريق الكتالوني، مدى 
المهارة الهجومي�ة والدفاعية التي 
يتمتع بها الالعب البرتغالي، ليصبح 
م�ن المرش�حين أم�ام برش�لونة، 

لتدعي�م مركز الظهي�ر األيمن، خالل 
يوفنت�وس  المقبلة.ووق�ع  المرحل�ة 
اإليطالي، مع جواو كانس�يلو، مقابل 
40.4 ملي�ون يورو، حت�ى صيف عام 
2023، وس�ترتفع قيمت�ه الس�وقية، 
نظ�ًرا ل�أداء الجي�د ال�ذي يقدم�ه مع 

السيدة العجوز.

بايرن ميونخ ينافس عاملقة 
أوربا عىل موهبة دينامو كييف

برشلونة يراقب العب يوفنتوس

كروس يرد عىل تقارير أزمته مع لوبيتيجي
            المستقبل العراقي / متابعة

 
داف�ع األلمان�ي تون�ي ك�روس، نجم 
وس�ط ريال مدريد، عن مدربه جولين 
لوبيتيج�ي، وطال�ب باس�تمراره على 
الفت�رة  خ�الل  الفري�ق،  قي�ادة  رأس 
القادمة، ليرد على التقارير التي زعمت 

بوجود أزمة بين الطرفين.
وقال كروس، في تصريحات صحفية، 
عق�ب انتصار الملكي عل�ى فيكتوريا 
بلزن في دوري أبطال أوروبا “نرغب 
في أن يس�تمر لوبيتيجي، إنه مدرب 

جيد، هذا هو رأيي”.
وأع�رب ك�روس، ال�ذي يع�د م�ن 
الالعبي�ن البارزي�ن م�ن أصح�اب 
النف�وذ الق�وي داخ�ل غرف�ة خلع 

مالب�س الملكي، ع�ن تأيي�ده المطلق 
للمدرب اإلسباني.

وكان كروس، واضًحا للغاية في دفاعه 
ع�ن لوبيتيج�ي، حي�ث أك�د أن جميع 
العب�ي الفري�ق يؤي�دون ويس�اندون 
الم�درب.وأردف “أعتق�د أن الجمي�ع 
ش�اهد المباريات الس�ابقة، وأدرك أن 
األمور ال تس�ير بشكل جيد، ولكن في 

النهاية فاز الفريق”.
وش�دد ك�روس عل�ى أن ري�ال مدريد 
يس�عى إلى الخروج من النفق المظلم، 
ف�ي  مس�اره  تغيي�ر  إل�ى  ويتطل�ع 

المباريات المقبلة.
وأتم “نحن نقوم بكل ما يلزم من أجل 
تحقيق نتائج جيدة، أثق بأننا س�نغير 

من موقفنا هذا مع لوبيتيجي”.

وكان�ت تقاري�ر صحفي�ة زعم�ت أن 
العالق�ة توترت بين ك�روس ومدربه، 

م�ا دفع لوبيتيجي الس�تبعاد األلماني 
من تشكيلة الفريق أمام ليفانتي.

ضعف اإلعداد لن يمنع طائرة العراق من التوهج بالبطولة العربية
            المستقبل العراقي / متابعة

 
ُيغادر منتخب الع�راق للكرة الطائ�رة، العاصمة بغداد، 
غ�ًدا الخميس، متجًها للقاهرة، للمش�اركة في البطولة 
العربي�ة، التي تنطلق يوم الس�بت المقب�ل، وحت 3 من 
الش�هر المقبل.وقال ع�الء خلف، م�درب المنتخب في 

تصريح�ات ل: “وض�ع الفري�ق معق�د؛ بس�بب اإلعداد 
المتواضع مقارن�ة بالفرق األخ�رى، ولوجود إصابات 
متكررة، لكن مع ذلك نسعى لتحقيق نتائج إيجابية في 
البطولة”.وأض�اف “3 العبين من الفريق لن يش�اركوا 
بالبطولة؛ بسبب اإلصابات، وهم صفاء لفتة، ومرتضى 
زهير وأس�امة منيف، وكلهم يلعبون ف�ي مركز واحد، 

ما ُيجبرنا على تغيير مراكز بعض الالعبين؛ لس�د فراغ 
الالعبي�ن الثالثة”.وأش�ار “الفرق المتقارب�ة معنا في 
المس�توى تحضيرها أفضل، فالمنتخب البحريني دخل 
معس�كرين تدريبيين، وكذلك الجزائري، بينما منتخبنا 
اكتف�ى بمعس�كر داخلي ف�ي قاعة الش�عب بالعاصمة 
بغداد”.وأوضح “المباراة األولى س�تكون أمام الجزائر 

ي�وم الس�بت، والف�وز به�ا س�يمنحنا دفع�ة معنوي�ة 
لمواصلة النتائج اإليجابية، وبالتالي علينا أن نكون في 
تركي�ز عاٍل لتحقيق نتيج�ة جيدة”.يذكر أنَّ 7 منتخبات 
تش�ارك في البطول�ة العربية، وهي الع�راق، والجزائر، 
وفلس�طين،  واألردن،  والبحري�ن،  ُعم�ان،  وس�لطنة 

باإلضافة إلى مصر البلد المضيف.

              المستقبل العراقي / وكاالت

قال العب باريس سان جيرمان السابق، 
تياجو موتا، إن نجم برش�لونة ليونيل 
ميسي، ال يزال أفضل العب في العالم، 
فيم�ا أك�د أن الجوه�رة الفرنس�ية 
كيلي�ان مبابي لدي�ه كل اإلمكانيات 

ليصبح الرقم واحد عالمياً.
وأوضح موتا، أن النجم الفرنس�ي 
الش�اب لي�س األفض�ل ف�ي العالم 
حالي�ا، الفت�ا إل�ى أن ميس�ي هو 
األفض�ل ف�ي الوقت الحال�ي رغم 

تعرضه لإلصابة.

وأش�ار موت�ا، ال�ذي يش�غل اآلن منصب 
المدير الفني لش�باب سان جيرمان تحت 
19 عام�ا، إل�ى أن “مباب�ي الع�ب رائ�ع 
فه�و اآلن ف�ي ال��19 م�ن العم�ر ولديه 
كل اإلمكاني�ات ليصب�ح الرق�م واحد في 

المستقبل”.
ويواص�ل كيليان مبابي إثب�ات علو كعبه 
فوق المس�تطيل األخض�ر برفقة باريس 

سان جيرمان.
ترتي�ب  الفرنس�ية  الجوه�رة  ويتص�در 
 9 برصي�د  الفرنس�ي  ال�دوري  هداف�ي 
أهداف، فضالً عن مس�اهمته الكبيرة في 
اعتالء النادي الباريس�ي ص�دارة الدوري 

الفرنسي ب�30 نقطة.
من جهة أخرى، أش�ارت تقارير صحفية 
س�ابقة إلى أن عمالقي إسبانيا برشلونة 
وري�ال مدري�د يعتزم�ان الحص�ول على 
خدم�ات مبابي في أق�رب وقت ممكن، ال 
س�يما وأن مس�توى الجوهرة الفرنسية 

يتطور بشكل سريع للغاية.
فيما أبدى باريس س�ان جيرمان في أكثر 
م�ن م�رة، رفض�ه التفريط ف�ي خدمات 

نجمه الشاب مبابي.
الجدير ذك�ره أن مبابي يرتب�ط بعقد مع 
باريس س�ان جيرمان يمت�د حتى صيف 

.2022

              المستقبل العراقي / وكاالت

ه البرتغالي كريس�تيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، رس�الة  وجَّ
مؤث�رة للم�درب األس�طوري لمانشس�تر يونايت�د، الس�ير أليكس 
فيرجسون.ونش�ر رونالدو، ص�ورة له على مواق�ع التواصل االجتماعي، 
تجمعه بفيرجسون صباح اليوم، وكتب: “مدرب عظيم وفوق كل هذا رجل 
رائ�ع. علمني الكثير من األش�ياء داخل وخارج الملع�ب. من الرائع رؤيتك 

ف�ي صحة جيدة”.وع�اد رونالدو، أمس، إلى ملعب أولد ترافورد، وش�ارك 
في فوز يوفنتوس على مانشستر يونايتد )0-1(، ضمن الجولة الثالثة من 
مباري�ات دور المجموعات، بدوري أبط�ال أوروبا.وهذه هي المرة الثانية 
الت�ي يعود فيه�ا رونالدو لمواجهة فريقه القديم، بع�د مواجهته مع ريال 
مدريد في عام 2012، لكنه فشل هذه المرة في إحراز أهداف في مانشستر 
يونايتد.يذك�ر أنَّ يوفنتوس يتصدر مجموعت�ه بدوري األبطال ب�9 نقاط، 

متقدًما على مانشستر يونايتد صاحب ال�4 نقاط.

موتا: مبايب لديه كل إمكانيات مييس

رونالدو عن فريجسون: مدرب عظيم ورجل رائع

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أكد العب إنتر ميالن اإليطالي، أن اللعب 
ضد برش�لونة اإلس�باني، يعطيه دافًعا 

إضافًيا، خاصة في ظل انتمائه لمدريد.
وقال بورخا فالي�رو، العب إنتر ميالن، 
في تصريحات نش�رها موقع كالتشيو 
برش�لونة  مدري�دي،  “أن�ا  ميركات�و 
بالنسبة لي، هو المنافس األبدي، اللعب 

ضدهم يحفزني كثيًرا”.

ويح�ل إنت�ر مي�الن، ضيًف�ا ثقي�اًل على 
برش�لونة، مس�اء الي�وم األربع�اء، في 
إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات 
ب�دوري أبطال أوروبا، م�ع غياب ليونيل 

ميسي بسبب اإلصابة.
وأض�اف فاليرو “ماورو إي�كاردي ليس 
ميس�ي، لكن�ه يعرف جي�ًدا كي�ف ُينهي 
المب�اراة لصالحنا، غياب ميس�ي ش�يء 
جي�د بالنس�بة لن�ا، ألنه الع�ب فريد من 

نوعه”.

وأتم “لوتش�يانو سباليتي مدرب مزاجي 
ومتقل�ب، حيث ُيريد دائًم�ا أن يجعل كل 
ش�يء تحت الس�يطرة، ويكلفني بمهام 

تكتيكية في النواحي الدفاعية”.
وول�د فاليرو ف�ي العاصمة اإلس�بانية، 
مدريد، ونش�أ في صفوف ري�ال مدريد، 
قبل االنتقال إلى ريال مايوركا ثم وس�ت 
بروميت�ش ألبي�ون، كما لع�ب لفياريال 
قبل االنتقال لفيورنتينا ومن ثم إلى إنتر 

ميالن حالًيا.

العب إنرت ميالن: أنا مدريدي.. وإيكاردي ليس مييس

العيداين: من الرضوري إنجاح البطوالت الرياضية التي ترفع
اسم العراق يف املحافل الدولية
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

سعد معن الموسوي  الحقوقي ماجد الحسناوي
س�نة الحي�اة س�ارت ع�ى وفق ع�ادات 
توارثها بني البرش رس�مت معالم مسرية 
جي�ل بعد جيل. ومن بني تلك العادات هي 
تعامل االنس�ان مع فقيد له من ارسته او 

احبابه او حتى معارفه. 
فحينما يختطف املوت ش�خصا تبثق االم 
واوجاع ذويه ومتعلقيه لربهة طويلة من 
الزمن لكن عامل الزم�ن كفيل بان تخبو 
جم�رة الح�زن ش�يئا فش�يئا ناهيك عن 
اولئك املوتى الذين يدخلون عالم النسيان 

مهما عال شانهم او كربت قيمتهم. 
لكن عظماء االرض الذين نقشوا اسمائهم 
ع�ى حجر الزمن هيه�ات ان يدخلوا طي 
النس�يان. وخري شاهد عى قولنا هذا هو 
االمام الشهيد الحسني بن عيل عليه السالم 
الذي ال زال�ت جمرة الح�زن عليه متقدة 
رغ�م مرور اكثر من الف عام ونصف عى 
رحيله ع�ن هذه الدني�ا الفاني�ة. اجيال 
تات�ي ومعها يولد الحس�ني. اجيال تطلع 
ع�ى الحقيقة الناصعة فيكون الحس�ني 

حارضا فيها. 
اع�وام تم�ر وذك�ره خالد يتج�دد يصك 

اسماع الطواغيت برصخة الحق. 
تل�ك الرصخة الت�ي تس�تهوي افئدة اهل 
االيم�ان الذي�ن يش�دون يف كل مناس�بة 
حسينية الرحال اىل حيث رضيح صاحبها 

الشهيد. 
مس�رية ممتدة من مختلف ارجاء االرض 
صوب كربالء لتجديد عهد الوالء. ش�عرية 
حس�ينية عجزت عن عرقلتها او محوها 
كل جبابرة االرض بجيوش�هم واساليبهم 
االرهابي�ة والقمعية. لتبقى كربالء منارة 
اله�دى التي تبع�ث يف ال�روح الطمأنينة 

والهدوء.

أن الح�رب الت�ي خاضتها أمري�كا وبريطانيا ع�ى العراق 
ه�ي ح�رب إرسائيلية بالنياب�ة وتصب يف خدم�ة األهداف 
االسرتاتيجية الصهيونية وتفتح االبواب أمام أوضاع جديدة 
والهجوم االعالمي التي ش�نته وس�ائل االعالم الصهيونية 
داخليا وخارجيا ض�د الحمالت العاملية املناهضة لألحتالل 
والنصائ�ح التي قدمها األرسائيليني أن ال يكون خيار أمام 
األمريكيني س�وى توجيه رضبة س�احقة ماحقة حتى لو 
كل�ف تدمري مدن وأحياء كاملة وإال يجدون نفس�هم أمام 
ح�رب طويلة غ�ري مضمونة النتائج فالح�رب عى العراق 
يج�ب أن تك�ون رسيع�ة وحاس�مة وتجنب دخ�ول املدن 
قبل الحس�م واذا كانت الحرب خاطف�ة ورسيعة فاملاكنة 
االعالمية والدعائية ستفعل فعلها أما أذا طال أمدها سوف 
تكشف األس�اليب وتبطل وما تركز عليه االدارة االمريكية 
من احتالل العراق ترسيخ سيطرتها عى املنطقة وتكريس 
صورته�ا القوية امام العالم والجه�د األمريكي االرسائييل 
املش�رتك يف هذا االطار يس�ري يف اتجاهني متوازيني لوضع 
املنطقة تحت الهيمنة وهكذا هيأت األجواء ألحتالل العراق 
والزعم بنرش الديموقراطية وبدأت الحرب يف 2003/3/19 
وس�قط النظام املقبور يف 2003/4/9 حيث كان مهزوما 
يف داخل�ه وأعل�ن ب�وش أنته�اء العملي�ات العس�كرية يف 
2003/4/30 وظن�ت أمري�كا بأحت�الل العراق وس�قوط 
النظام املباد قد فازت وأستقرت ولكنها فوجئت بمقاومة 
وطنية نبيلة وعنيفة وش�هد برضاوها األعداء قبل غريهم 
وال نن�ى معارك النجف والفلوج�ة ومدينة الصدر وباقي 
مناطق العراق مما أربك أمريكا وعجلت بتس�ليم الس�لطة 
ش�كليا للعراقي�ني كم�ا كثف�ت م�ن أعماله�ا الوحش�ية 
وأس�تعملت أفت�ك وس�ائل القت�ال لكنها لم تس�تطيع أن 
تن�ال من قوة املقاوم�ة وصمودها األس�طوري الذي قلب 
املوازين وقلب الطاولة عى املخططني لجعل العراق قاعدة 
ومنطلق�ا اىل باقي املنطقة وأخ�ذت املخابرات األرسائيلية 
ترسح وتم�رح تخطيطاً وأغتي�االً وتطه�رياً وجريمة أبي 
غري�ب وس�احة النس�ور أضاف�ة التغطي�ة عى الفس�اد 
واملفسدين لنهب خريات العراق ومن ركائز قوتنا التماسك 
وبناء مرشوع للدولة ال للتجاذبات السياس�ية والتي تؤثر 
عى املواطن سلباً بخدمته ونحن بحاجة اىل صحوة وطنية 
واألستقواء بالوحدة الوطنية ال باألجنبي وسد الثغرات من 

السموم القادمة.

زيارة االربعني رسالة حية دور أرسائيل يف أحتالل العراق 

أعلن أطباء مستش�فى كليفالن�د يف الواليات 
املتح�دة، أن التماري�ن البدني�ة املكثفة تعزز 
قدرات الجسم عى تحمل ازدياد نشاط القلب 
والجهاز التنفيس املكثف الذي بدوره يس�اعد 

يف تخفيض خطر املوت.
األطب�اء  ب�أن   EurekAlert موق�ع  ويفي�د 
أوضح�وا أن حال�ة الجهاز التنف�يس والقلب 
مرتبط�ة مبارشة بط�ول العم�ر، لذلك يمكن 
التنف�يس  والجه�از  القل�ب  حال�ة  تحس�ني 

بممارسة التمارين البدنية )آيروبيكا(.
ويق�ول أخصائي القلب، وائ�ل جابر، املرشف 
ع�ى الدراس�ة: »اكتش�فنا يف دراس�تنا أنه ال 
يمكن أن تكون هن�اك تمارين كثرية.. ويجب 
تشجيع كل فرد عى تحقيق مستوى جيد من 

التدريب البدني«.
وتؤك�د الدراس�ة ع�ى أن ملمارس�ة الرياضة 
تأث�ريا إيجابي�ا طويل املدى يف الجس�م بغض 
النظر عن العمر. كما تساعد التمارين البدنية 
األش�خاص فوق 70 سنة عى تخفيض خطر 

املوت بصورة ملحوظة.
وأش�ار األطباء إىل أن انعدام النش�اط البدني 
وانخف�اض ق�درات الجهاز التنف�يس والقلب 
لهم�ا تأث�ري س�لبي يف الجس�م مث�ل أمراض 

القل�ب واألوعية الدموي�ة والتدخني أو مرض 
السكري.

ودرس الباحث�ون وحلل�وا بيان�ات أكث�ر من 
120 مريض�ا خضعوا الختب�ارات القلب عى 
مضمار الج�ري خالل أع�وام 2014-1991، 
حيث قسموا املشرتكني إىل خمس مجموعات 
اس�تنادا إىل حال�ة الجهاز التنف�يس والقلب: 
ممت�ازة، جي�دة، أع�ى م�ن املتوس�ط، دون 

املتوسط، منخفضة.

واتض�ح أن الذين فاق�ت أعمارهم 70 س�نة 
م�ن املجموعة »املمت�ازة« كان خط�ر الوفاة 
عندهم أقل بنسبة 30% مقارنة بأقرانهم من 
املجموعة »الجي�دة«. وتقريبا نف�س النتائج 
أظهرها الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. 
كما درس األطباء بيانات املرىض الذين يعانون 
من أمراض مزمنة واستنتجوا أن الوفيات بني 
أف�راد املجموع�ة »املمتازة« يف أدنى مس�توى 

مقارنة باملجموعات األخرى.

اكتش�ف العلم�اء ج�زءا رئيس�يا م�ن 
العملية التي تستخدمها العناكب لصنع 
امل�ادة »العجيب�ة« التي تف�وق الفوالذ 
ق�وة، وه�ي أكث�ر مرونة م�ن املطاط، 
أضع�اف  ألربع�ة  تمت�د  أن  ويمكنه�ا 
طولها األصيل. وه�ذه املادة هي حرير 
العنكبوت، حيت يتم بناؤها داخل الغدد 
املتخصص�ة التي تح�ول الربوتينات إىل 
ألي�اف متينة باس�تخدام سلس�لة من 
املعق�دة. وق�د  الكيميائي�ة  العملي�ات 
ت�ؤدي النتائج التي توصل إليها العلماء 
إىل إنت�اج مجموع�ة من امل�واد الجديدة 

ش�ديدة الرصام�ة الت�ي يمك�ن اس�تخدامها 
لصن�ع كل يشء، م�ن املالب�س الرياضي�ة أو 
العسكرية عالية الجودة إىل مواد بناء للجسور 
واملنش�آت األخرى. وقال الباحث يف الدراس�ة، 
الدكتور ناثان جيانيس�ي، من جامعة نورث 
ويس�رتن، إنه يف حال تمكن العلماء من تكرار 
العملي�ة الطبيعي�ة، الت�ي تقوم به�ا عناكب 
األرمل�ة الس�وداء، إلنتاج ألي�اف صناعية عى 
نطاق واس�ع، فإنه�ا س�تؤدي إىل تحول كبري 
بفضل إنش�اء مواد ذات خصائص استثنائية. 
ودرس الدكت�ور جيانيس�ي، م�ع زمالئ�ه يف 

جامعة والية س�ان دييغو، شبكة جهاز الغزل 
ل�دى عناك�ب األرمل�ة الس�وداء، وه�ي أنواع 
تعي�ش يف املناخ املعت�دل يف أمريكا الش�مالية 
وأوروبا وآس�يا وأس�رتاليا وإفريقي�ا وأمريكا 
الجنوبي�ة، وتعد م�ن العناكب األكث�ر فتكا يف 
العالم.واس�تخدم الفري�ق تقنيتني متطورتني 
يف التصوير لفحص غدد الربوتني، وهي جيوب 
صغرية يف بطن العنكبوت حيث تقوم بتجميع 
الحري�ر. وكان العلماء يفرتضون يف الس�ابق 
أن بروتين�ات حرير العنكب�وت تنتظر عملية 
الغ�زل، باعتباره�ا جزيئ�ات صغرية تس�مى 
قب�ل   ،»amphiphilic spherical micelles«

أن يت�م تمريرها من خ�الل جهاز غزل 
العنكبوت لتشكيل ألياف الشبكة. لكن 
الدراسة الحديثة تظهر أن األلياف تبدأ 
ع�ى ش�كل ميكروبات مركب�ة معقدة 
مجمع�ة مع�ا، وتش�كل ه�ذه البني�ة 
الفريدة جزءا أساسيا من ألياف عناكب 
األرملة الس�وداء املثرية لإلعجاب، رغم 
أنها ال تزال غري معروفة تماما بالنسبة 
غريغ�وري  الدكت�ور  وق�ال  للعلم�اء. 
هوالند، املعد املش�ارك يف الدراس�ة، من 
جامعة والية س�ان دييغ�و: »نعلم اآلن 
أن حرير عنكبوت األرملة الس�وداء يتم 
نس�جه م�ن مجموع�ات نانوي�ة هرمية من 
الربوتينات املخزن�ة يف بطن العنكبوت، وليس 
من محلول عش�وائي للربوتين�ات الفردية أو 
من جسيمات كروية بسيطة«. وأضاف أنه إذا 
تمكن العلماء من تكرار هذه العملية صناعيا، 
ف�إن التطبيق�ات العملي�ة ملث�ل ه�ذه امل�ادة 
لن تك�ون لها ح�دود، حيث يمك�ن اعتمادها 
لصن�ع منس�وجات عالية األداء للعس�كريني 
والرياضي�ني وكذل�ك لبن�اء الجس�ور وصنع 
األس�الك، بل يمكن أن تصب�ح منتجا صديقا 

للبيئة بديال عن املواد البالستيكية.

األطباء يكشفون مفتاح طول العمر حل لغز »احلرير الفوالذي« الذي تنتجه األرملة السوداء

اكتشاف سبب عدم القدرة عىل إنقاص الوزن! ابتكار طريقة جديدة للتخلص من التدخني
وجدت دراس�ة جديدة الس�بب الكامن وراء املعاناة م�ن إنقاص الوزن 
لدى بعض األش�خاص، ويمك�ن أن يكون هيكل الدماغ املس�ؤول األول 

عن ذلك.
وأظهرت فحوصات الدماغ أن بعض الناس لديهم إش�ارات أقوى قادمة 
من منطقة الدماغ، تلعب دورا يف ضبط النفس، ما يجعلهم أكثر نجاحا 

يف اتباع نظام غذائي محدد.
وحتى اآلن، تش�ري معظم الدالئل إىل أن ع�دم توازن الهرمونات املرتبطة 
بالرغب�ة يف تن�اول الطعام، يس�تحق معظم الل�وم فيما يتعلق بفش�ل 

إنقاص الوزن. 
ولك�ن فريق جامعة McGill يف مونرتيال، كندا، يقول إن النتائج تضيف 
سببا آخر يتمثل يف أن نشاط منطقة »السيطرة« يف الدماغ، يتخطى هذه 
الهرمونات، ولكنه يرص عى وجود تقنيات عالجية ملس�اعدة األشخاص 

ذوي السيطرة األضعف يف مجال اتباع النظام الصحي.
وقام الباحثون بدراس�ة حالة 24 مشاركا يف عيادة إلنقاص الوزن، ملدة 

3 أشهر.

ابتكر خرباء مركز س�كريبس »دواء« يساعد املدخنني عى التخيل عن 
الس�جائر، باستخدام إنزيم يفكك النيكوتني ويقلل الرغبة يف التدخني 
إىل الصف�ر تقريب�ا. ويفيد موق�ع Science Advances ب�أن الخرباء 
اس�تخدموا طريقة التخلص م�ن اإلدمان عى النيكوت�ني بمنعه من 
الوص�ول إىل الدماغ. وتعد هذه الطريق�ة إحدى الطرق الواعدة لعالج 
 ،J1-NicA2 اإلدمان ع�ى التدخني. وتمكن العلماء من ابت�كار إنزيم
 Pseudomonas وهو نسخة من إنزيم طبيعي مرتبط بنشاط بكترييا
putida، حي�ث اتضح أن ه�ذا اإلنزيم يقلل اإلدمان عى النيكوتني من 
دون أن يسبب أملا نفس�يا وبأقل اآلثار الجانبية. ووفقا للعلماء، فقد 
أصبح واضحا بعد االختبارات األولية، أن J1-NicA2 يحلل النيكوتني 
داخل الجس�م بصورة كامل�ة تقريبا، وال يبقي منه س�وى ما يكفي 
للوقاية من متالزمة االمتناع. ويقول أوليفيه جورج، األستاذ املساعد 
يف معهد س�كريبس: »ه�ذه خاصية فريدة إلنزي�م J1-NicA2، فهو 
يحل�ل كمي�ة النيكوتني الالزم�ة لتخفيض الرغب�ة يف التدخني ويرتك 

الكمية الالزمة لعدم الشعور بهذه الرغبة«.

حتذير من خطر قاتل يفوق الرسطان والسكري!
حذر خرباء من أن البكترييا الفائقة س�تكون 
أخطر ع�ى حياة البرش من م�رض الرسطان 
والسكري بحلول عام 2050، ما لم يتم تطوير 
عالج للمخلوقات املقاومة للمضادات الحيوية. 
أن عملي�ات  الخ�ربة  وأوض�ح األطب�اء ذوي 
تصب�ح  أن  يمك�ن  الروتيني�ة  املستش�فيات 
خط�رية للغاية، إذا أصبحت األدوية الش�ائعة 
غ�ري فعال�ة. وهم يخش�ون من تفاق�م أزمة 
املضادات الحيوية، م�ع تزايد املخاوف من أن 
األدوية تفقد تأثريها ولم تعد قادرة عى عالج 
العديد من اإلصابات.ويق�ول التقرير الصادر 
عن اللجن�ة املختارة املعنية بالصحة والرعاية 
االجتماعية يف مجلس العم�وم الربيطاني، إن 
الحكومة لم تفعل ما يكفي ملكافحة مقاومة 
مض�ادات امليكروبات.وغالبا ما يعتمد مرىض 
الرسطان ع�ى األدوية املض�ادة للميكروبات 

لحمايته�م، يف ظ�ل ضع�ف النظ�ام املناع�ي 
بس�بب الع�الج الكيميائ�ي. ومع ذل�ك، يحذر 
التقري�ر م�ن أن املرىض ق�د يواجه�ون قريبا 
قرارات مؤملة بش�أن ما إذا كانوا س�يواصلون 
ع�الج الرسط�ان أو يخضع�ون للجراحة، ألن 
خطر الوفاة الناجم عن العدوى امليكروبية، قد 

يفوق فوائد العالج. وعى الرغم من التهديدات 
املتزاي�دة، لم يت�م تطوير أي فئ�ة جديدة من 
املض�ادات الحيوية لعقود م�ن الزمن، كما أن 
األبح�اث آخذة يف االنخفاض ألنها غري مربحة 
بالنس�بة لرشكات األدوي�ة. ويش�ري التقرير 
إىل أن هن�اك حاج�ة إىل ط�رق جدي�د لتمويل 
العالج�ات املحتملة، لجعلها جديرة باالهتمام 
ل�رشكات األدوية. ويمكن أن ينطوي ذلك عى 
تغيريات يف قانون براءات االخرتاع، وكذلك عى 
الطرق التي تس�دد بها رشكات األدوية مقابل 
األدوي�ة املضادة للميكروب�ات. ووجد التقرير 
أن األدوات الصحي�ة الرقمي�ة لألطباء وصناع 
الق�رار، يمكن أن تقلل بش�كل كبري من خطر 
مقاومة مضادات امليكروب�ات، ولكنه أوضح 
أن�ه كان هن�اك اخت�الف كب�ري يف اس�تيعاب 

األدوات.

سابقة طبية.. علامء روس يطورون تقنية دفاعية ضد فريوس اإليدز
تمك�ن علماء األحياء الروس من التوصل إىل 
ابتكار طبي غري مسبوق، يتمثل يف إمكانية 
تعدي�ل الحمض الن�ووي لألجن�ة يف بطون 
أمهاتهم، ما يجعلهم أكثر مقاومة لإلصابة 

.)HIV( بفريوس اإليدز
وطبقت التقنية الجديدة عى أجنة النس�اء 

الحوام�ل، مم�ن أصب�ن مس�بقا بفريوس 
اإلي�دز، وذل�ك لتحصني أجس�اد األجنة ضد 

الفريوس القاتل قبل الوالدة.
كم�ا أض�اف الخ�رباء أن ال�رس يف االبت�كار 
يتمح�ور ح�ول ن�زع مس�تقبل بروتيني يف 
 ،»CCR5« خاليا الدم البيضاء للجنني، يدعى

ما يساعده عى الشفاء العاجل من اإليدز.
ويعت�رب »CCR5« املس�تقبل الرئي�س الذي 
يس�تخدمه فريوس اإلي�دز بفاعلي�ة ليعزز 
انتش�اره الرسيع يف خاليا الجس�م، لذا فإن 
نزعه من الخاليا يجعل الفريوس عاجزا عن 

إعادة إنتاج نفسه والتكاثر.


