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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

 إذا لـم تـكـن عـالـمـاً فـكـن

 ُمستمعاً واعياً

ص2رئيس اجلمهورية ملحافظ بابل: ندعم ادراج آثار املحافظة ضمن الئحة الرتاث العاملي

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

مفتـش الداخليـة: العـراق مقبـل عىل وضـع ال مكـان فـيـه لـلـفـاسـديـن 

عبد املهدي يتصل بالسييس مهنئا بـ »نجاح« التعديالت الدستورية

رفض عراقي كبري لـ »سياسة التجويع« األمريكية ضد إيران
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ارتف�ع ص�وت االحتج�اج يف الع�راق، أم�س 
الت�ي  الجدي�دة  العقوب�ات  ع�ى  الثالث�اء، 
فرضته�ا اإلدارة األمريكية ع�ى إيران، وفيما 
أكد رئي�س تحالف االص�الح واالعمار للقائم 
باعم�ال الس�فارة االمريكي�ة أن العقوب�ات 
االقتصادية وتجويع الش�عوب »سياسة غري 
مجدي�ة«، اكدت لجن�ة العالق�ات الخارجية 
الجان�ب  ع�ى  الضغ�ط  الربملانيةعزمه�ا 
االمريكي للعدول عن قرار عدم شمول العراق 
باالس�تثناء من العقوبات ع�ى طهران. وأكد 
رئيس تحالف االصالح واالعمار عمار الحكيم 

للقائم باعم�ال الس�فارة االمريكية يف بغداد 
أن العقوب�ات االقتصادية وتجويع الش�عوب 
»سياسة غري مجدية« ، مشددا عى أن الحوار 
ه�و الس�بيل االمثل لح�ل الخالف�ات.  وقال 
الحكيم يف بيان صدر عقب اس�تقباله القائم 
بأعم�ال الس�فارة األمريكية يف بغ�داد جوي 
ه�ود، وتلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إنه »تم بحث تطورات الش�أن السيايس 
يف الع�راق واملنطقة، والعالق�ات الثنائية بني 
الع�راق والوالي�ات املتحدة االمريكية وس�بل 
تعزيزه�ا بم�ا يخ�دم املصال�ح املش�ركة«. 
وشدد الحكيم عى »ابتعاد العراق عن املحاور 
الدولي�ة«، مش�ريا اىل أن »مصلحت�ه الوطنية 

العليا ومصلحة ابناء ش�عبه هي البوصلة يف 
عالقاته م�ع الجميع«.وأكد الحكيم يف الوقت 
ذاته عى ان »سياس�ة العقوبات االقتصادية 
وتجويع الش�عوب سياس�ة غ�ري مجدية وال 
يمكن اعتمادها يف حل الخالفات«، مشريا اىل 
أن »الحوار هو الس�بيل االمثل لحله«.  وأعلن 
البي�ت االبي�ض أن الرئيس االمريك�ي دونالد 
ترام�ب قرر عدم تمديد االعف�اءات املمنوحة 
لبعض الدول م�ن العقوب�ات االيرانية، فيما 
اشار اىل أن الس�عودية واإلمارات وافقتا عى 
إج�راءات مرحلي�ة لتأمني النقص يف س�وق 

النفط.
التفاصيل ص2

وزير التجارة يؤكد االستمرار باستالم 
حمصول احلنطة من الفالحني وتسليم 

مستحقاهتم خالل »72« ساعة

النقل تعلن انجاز
 املرحلة األوىل من تطوير 

مرآب الكوت الداخيل

سلطة الطريان
 تعلن عن خطوة مهمة لـم يتم 

اجراءها سابقًا

بغداد ستعمل على عدم مشوهلا بقرارات ترامب.. واحلكيم لسفارة واشنطن: مصلحتنا الوطنية هي بوصلة عالقاتنا مع اجلميع
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حقوق االنسان: تسجيل )132( حالة وحماولة انتحار خالل الربع األول من 2019املالية تطلق ختصيصات إنشاء املشاريع اخلدمية يف املثنى
احلشد الشعبي يقتحم قرية ربيعان بنينوى ويفك حصار »داعش« عنها

أتلتيكو مدريد ينوي 
بيع جريزمان لتمويل صفقة 

ضم رونالدو اجلديد
ص3 ص3 ص3

مرص تقر التعديالت الدستورية بموافقة )83( باملئة من املصوتني
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئ�ة الوطنية لالنتخاب�ات يف مرص، 
أم�س الثالثاء، نتائ�ج التصويت يف االس�تفتاء 
ع�ى التعدي�الت الدس�تورية. وأعلن�ت الهيئة، 
املوافق�ة ع�ى التعدي�الت الدس�تورية بعد أن 
بلغت نس�بة املصوتني ب�« نعم«،  88.33 باملئة 
من أص�وات الناخبني. وقال�ت الهيئة الوطنية 
لالنتخابات إن نسبة املشاركة يف االستفتاء عى 

التعديالت الدستورية بلغت 44.33 باملئة. وكان 
املرصيون يف الخارج قد صوتوا عى االستفتاء، 
من الجمعة حتى األحد، أما التصويت للمقيمني 
داخل البالد فاس�تمر منذ السبت حتى االثنني. 
وواف�ق الربملان املرصي بأغلبي�ة أصوات نوابه 
عى التعديالت الدس�تورية، حي�ث صوت 531 
نائب�ا لصالح التعديالت، التي اقرحها أكثر من 

ُخمس أغضاء الربملان املكون من 596 عضوا.
ومن ب�ني التعديالت تمديد فرة الرئاس�ة إىل 6 

س�نوات وتمثيل املرأة املرصية بم�ا ال يقل عن 
25 باملئ�ة م�ن أعضاء الربمل�ان، والحفاظ عى 
نس�ب الش�باب وذوي االحتياج�ات الخاص�ة، 

وتعيني نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وتتضم�ن التعديالت أيضا تنظي�م آلية موحدة 
لتعيني رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام 
ورئي�س املحكمة الدس�تورية العليا، وإنش�اء 
مجل�س أع�ى للش�ؤون املش�ركة للقض�اء، 

وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.

حمافظ البرصة يعلن اطالق رصف املبالغ املالية اخلاصة 
باملقاولني لعام 2019 بنسبة »  %30«

حمافـظ بغـداد يستقبـل وفدا يمثل اهالـي املدائـن 
3ويكشف عن »خطة خدمية شاملة« 3

        بغداد / المستقبل العراقي

أعرب رئيس ال�وزراء عادل عبد املهديعن 
أمل�ه بحس�م القوى السياس�ية أس�ماء 
قريب�اً،  الش�اغرة  لل�وزارات  املرش�حني 
مش�رياً إىل توجي�ه دع�وة رس�مية لبابا 

الفاتيكان لزيارة أور والنبي إبراهيم.
وق�ال عب�د املهدي يف مؤتم�ره الصحفي 
األس�بوعي، “نتطل�ع إىل أن ُتنهي القوى 
املرش�حني  أس�ماء  حس�م  السياس�ية 
لل�وزارات الش�اغرة قريًبا”، الفت�اً إىل أن 
“مجل�س ال�وزراء ص�وت ع�ى تعديالت 

يف قان�ون مجالس املحافظات وأرس�لها 
للربمل�ان”. وأضاف عبداملهدي، “س�نوفر 
الكهرباء للمواطنني املوسم الحايل بشكل 
أفض�ل م�ن الس�ابق، وال توج�د خط�ط 
إضافية لتوسيع نطاق جباية الكهرباء”، 
الفت�ًا إىل أن “جباي�ة الكهرب�اء رضورية 
للطاق�ة،  اليوم�ي  االس�تهالك  لتنظي�م 
فيما أكد أن الع�راق لديه خطط طموحة 

لتطوير قطاع إنتاج الغاز”.
وتابع”ناقش�نا خ�الل جلس�ة مجل�س 
ال�وزراء مش�اريع أمانة بغ�داد الخاصة 
بالرس�تمية والبوعيث�ة وت�م تخصي�ص 

أم�وال ملعالج�ة املي�اه فيه�ا”، الفت�اً إىل 
“توجيه وزارة االس�كان واالعمار بإعادة 
وأم�س  املوص�ل”.  يف  الثال�ث  الج�ر 
الثالث�اء، عقد مجل�س الوزراء جلس�ته 
االعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء 
عادل عبد املهدي. وصوت مجلس الوزراء 
ع�ى معالجة تلوث نهر دجل�ة. كما قرر 
املجل�س قي�ام وزراة االعمار واالس�كان 
بتكليف رشكة آش�ور العام�ة للمقاوالت 
االنشائية بتصميم وإعمار الجر الثالث 

يف محافظة املوصل.
التفاصيل ص2

عبد املهدي »يأمل« حسم القوى السياسية أسامء املرشحني 
للوزارات قريبًا

رئيس جملس حمافظة البرصة 
يعلـن ختـصـيـص نـحـو

 »14« ألف قطعة أرض ملوظفي 
الـشـركـات النفـطـيـة
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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املالية تطلق ختصيصات إنشاء املشاريع اخلدمية يف املثنى
     بغداد / المستقبل العراقي 

اطلق�ت وزارة املالي�ة، تخصيصات مش�اريع محافظ�ة املثنى. وذك�ر بيان ملكتب 
محاف�ظ املثنى، تلقت�ه، »املس�تقبل العراقي«، ان�ه« جاء ذلك خالل لق�اء محافظ 
املثن�ى أحمد منفي جودة، مع وزير املالية فؤاد حس�ن يف مقر ال�وزارة بالعاصمة 
بغ�داد، بحضور رئيس مجلس املحافظة وبعض االعضاء. جرى خالل اللقاء اطالق 

التخصيصات املالية للمحافظة، وتمويل بعض املشاريع«.
واكد املحافظ ان« وزير املالية وافق عىل اطالق التخصيصات املالية ملش�اريع تنمية 

االقاليم يف املحافظة للمشاريع املستمرة والجديدة«.
وب�ن ان« الوزير وافق ايضا ع�ىل اضافة تخصيص لرواتب موظف�ي دوائر الطرق 
والجسور، والشباب والرياضة واملجاري«، مشرياً اىل« تشكيل لجنة تتكون من مدير 
عقارات الدولة يف الوزارة و دوائر االستثمار وعقارات الدولة يف املحافظة فضال عن 

معاون املحافظ للشؤون االدارية ، العادة تخصيص عقارات الدولة يف املحافظة .

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ارتفع صوت االحتجاج يف العراق، أمس 
الثالثاء، عىل العقوب�ات الجديدة التي 
فرضته�ا اإلدارة األمريكية عىل إيران، 
وفيم�ا أك�د رئي�س تحال�ف االصالح 
واالعم�ار للقائ�م باعم�ال الس�فارة 
االمريكي�ة أن العقوب�ات االقتصادية 
غ�ري  »سياس�ة  الش�عوب  وتجوي�ع 
العالق�ات  لجن�ة  اك�دت  مجدي�ة«، 
الخارجي�ة الربملانيةعزمه�ا الضغ�ط 
ع�ىل الجان�ب االمريك�ي للع�دول عن 
قرار عدم ش�مول العراق باالس�تثناء 

من العقوبات عىل طهران.
وأكد رئي�س تحالف االصالح واالعمار 
عمار الحكيم للقائم باعمال السفارة 
العقوب�ات  أن  بغ�داد  يف  االمريكي�ة 
الش�عوب  وتجوي�ع  االقتصادي�ة 
»سياس�ة غري مجدية« ، مش�ددا عىل 
أن الح�وار ه�و الس�بيل االمث�ل لحل 

الخالفات. 
وق�ال الحكي�م يف بي�ان ص�در عق�ب 
اس�تقباله القائ�م بأعم�ال الس�فارة 
األمريكية يف بغداد جوي هود، وتلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنه 

»تم بحث تطورات الشأن السيايس 
يف الع�راق واملنطق�ة، والعالق�ات 
الثنائي�ة ب�ن الع�راق والوالي�ات 
املتحدة االمريكية وسبل تعزيزها 

بما يخدم املصالح املشرتكة«.
»ابتع�اد  ع�ىل  الحكي�م  وش�دد 
الع�راق ع�ن املح�اور الدولي�ة«، 
مش�ريا اىل أن »مصلحته الوطنية 
العليا ومصلحة ابناء ش�عبه هي 
البوصلة يف عالقاته مع الجميع«.

وأكد الحكيم يف الوقت ذاته عىل ان 
»سياس�ة العقوب�ات االقتصادية 
وتجوي�ع الش�عوب سياس�ة غري 
مجدية وال يمكن اعتمادها يف حل 
الخالفات«، مش�ريا اىل أن »الحوار 

هو السبيل االمثل لحله«. 
وأعل�ن البيت االبي�ض أن الرئيس 
االمريك�ي دونالد ترامب قرر عدم 
تمديد االعفاءات املمنوحة لبعض 
الدول من العقوبات االيرانية، فيما 
اشار اىل أن الس�عودية واإلمارات 
وافقت�ا ع�ىل إج�راءات مرحلي�ة 

لتأمن النقص يف سوق النفط.
ف�رض  املتح�دة  الوالي�ات  وأع�ادت 
عقوب�ات يف ترشي�ن الثان�ي امل�ايض 

عىل ص�ادرات النف�ط اإليراني�ة، بعد 
أن انس�حب الرئي�س األمريكي دونالد 
ترام�ب م�ن جانب واحد م�ن االتفاق 

الن�ووي املربم ع�ام 2015 ب�ن إيران 
وست دول كربى.

وبع�د إع�ادة ف�رض عقوباته�ا عىل 

طهران منحت واش�نطن اس�تثناءات 
لثمان�ي دول )الص�ن والهند واليابان 
وكوري�ا الجنوبي�ة وتاي�وان وتركي�ا 

وإيطاليا واليونان( ملدة 6 أش�هر 
النف�ط  رشاء  خالله�ا  يمكنه�ا 
اإليراني دون أن تتعرض لعقوبات 

أمريكية.
بدوره�ا، اك�دت لجن�ة العالقات 
عزمه�ا  الربملاني�ة  الخارجي�ة 
الضغ�ط ع�ىل الجان�ب االمريكي 
للع�دول ع�ن ق�رار عدم ش�مول 
العراق باالس�تثناء من العقوبات 

عىل طهران.
نيوز«  »الس�ومرية  ونقلت وكالة 
عن عض�و اللجنة النائب حس�ن 
فدعم القول ان »واشنطن قد تعمل 
عىل تجدي�د االس�تثناءات للعراق 
من عقوباتها عىل طهران«، مبينا 
الخارجي�ة  العالق�ات  ان »لجن�ة 
س�تعمل ب�كل ق�وة وم�ن خ�الل 
عالقاته�ا للضغ�ط ع�ىل الجانب 
االمريكي لتمديد اس�تثناء العراق 

من تلك العقوبات«.
»مصال�ح  أن  فدع�م،  واض�اف 
العراق باملنطقة مبنية عىل تبادل 
املصالح مع دول املنطقة وخاصة 
اي�ران، كونه�ا دول�ة مهم�ة تربطنا 
ومش�رتكات  طويل�ة  ح�دود  معه�ا 

عدي�دة وتبادل تج�اري كب�ري«، الفتا 
اىل ان�ه »ليس من مصلح�ة العراق ان 
يك�ون اداة لف�رض العقوب�ات ع�ىل 
ايران وبحال قبلت االدارة السياس�ية 
يف العراق عىل تطبي�ق العقوبات فهو 
قرار خاطئ وسيرض بمصالح العراق 
واقتصاده وسيؤثر سلبا عىل عالقات 
الع�راق بجريانه وينعكس س�لبا عىل 

استقرار الرشق االوسط«.
واكد فدعم، ان »العراق يستورد الغاز 
الس�ائل والكهرب�اء من اي�ران ونحن 
عىل ابواب فصل الصي�ف وليس لدينا 
الوق�ت الكايف واملقدرة عىل تغطية تلك 
الحاج�ات، مايجعلن�ا بموقف صعب 
جدا سيرض بالش�عب العراقي بشكل 
مبارش«، م���ش�ددا عىل انن�ا »باقل 
تقدير قد نطلب االستثناء لستة اشهر 
املقبل�ة لح�ن انته�اء فص�ل الصيف 
الن قبول العقوبات س�يخلق مشكلة 

كبرية لنا«.
وكان�ت وزارة الكهرب�اء أعلن�ت عدم 
قدرة العراق عىل االلت�زام بالعقوبات 
األمريكية ضد إيران كون العراق يعتمد 
بش�كل كبري عىل الغاز املس�تورد من 

طهران لتشغيل محّطات الكهرباء.

بغداد ستعمل على عدم مشوهلا بقرارات ترامب.. واحلكيم لسفارة واشنطن: مصلحتنا الوطنية هي بوصلة عالقاتنا مع اجلميع

جملس الوزراء يصوت على معاجلة تلوث نهر دجلة

رفض عراقي كبري لـ »سياسة التجويع« األمريكية ضد إيران

عبد املهدي »يأمل« حسم القوى السياسية أسامء املرشحني للوزارات قريبًا
        بغداد / المستقبل العراقي

أعرب رئيس الوزراء عادل عبد املهديعن أمله 
بحس�م القوى السياسية أس�ماء املرشحن 
للوزارات الش�اغرة قريباً، مش�رياً إىل توجيه 
دع�وة رس�مية لباب�ا الفاتيكان لزي�ارة أور 

والنبي إبراهيم.
وق�ال عب�د امله�دي يف مؤتم�ره الصحف�ي 
الق�وى  ُتنه�ي  أن  إىل  “نتطل�ع  األس�بوعي، 

السياسية حسم أس�ماء املرشحن للوزارات 
الشاغرة قريًبا”، الفتاً إىل أن “مجلس الوزراء 
ص�وت ع�ىل تعدي�الت يف قان�ون مجال�س 

املحافظات وأرسلها للربملان”.
الكهرب�اء  “س�نوفر  عبدامله�دي،  وأض�اف 
للمواطنن املوس�م الحايل بش�كل أفضل من 
الس�ابق، وال توجد خطط إضافية لتوس�يع 
نطاق جباية الكهرب�اء”، الفتاً إىل أن “جباية 
الكهرباء رضورية لتنظيم االستهالك اليومي 

للطاق�ة، فيم�ا أك�د أن الع�راق لدي�ه خطط 
طموحة لتطوير قطاع إنتاج الغاز”.

وتابع”ناقشنا خالل جلس�ة مجلس الوزراء 
مش�اريع أمانة بغ�داد الخاصة بالرس�تمية 
والبوعيث�ة وت�م تخصي�ص أم�وال ملعالجة 
املياه فيها”، الفتاً إىل “توجيه وزارة االسكان 

واالعمار بإعادة الجرس الثالث يف املوصل”.
وأمس الثالثاء، عقد مجلس الوزراء جلس�ته 
االعتيادي�ة برئاس�ة رئيس مجل�س الوزراء 

ع�ادل عبد امله�دي. وصوت مجل�س الوزراء 
عىل معالجة تلوث نهر دجلة.

كما قرر املجلس قيام وزراة االعمار واالسكان 
بتكلي�ف رشك�ة آش�ور العام�ة للمق�اوالت 
االنش�ائية بتصميم وإعمار الجرس الثالث يف 
محافظة املوص�ل. وتم اقرار توصية املجلس 
ال�وزاري للطاق�ة بش�أن املناقص�ة املرقمة 
)HFY-CON/F&C 0940-0964 ( محط�ة 
معالج�ة الغ�از املصاح�ب لحق�ل الحلفاية 

النفطي / رشكة نفط ميسان.
وص�وت مجلس ال�وزراء عىل تعدي�ل الفقرة 
)1( من قرار مجلس الوزراء رقم )34( لسنة 
2019 بش�أن محرض االجتماع الثالث لفريق 
مراجعة الربنامج الحكومي وتحديد اولويات 
املشاريع الحكومية وكلفها التخمينية ضمن 

تقديرات املوازنات لألعوام 2019 � 2022 .
واقر املجلس ملخص نتائج اجتماعات الفرق 
الفني�ة العراقية / االردنية . كما قرر مجلس 

ال�وزراء من�ع اس�ترياد منتج�ات صناعي�ة 
)املرطبات، والعصائر(لدعم املنتوج املحيل.

وواف�ق املجلس ع�ىل التوقيع ع�ىل االتفاقن 
الحس�ابي والنفط�ي م�ع وكال�ة الصادرات 

واالئتمان الحكومي الصيني.
وش�هدت الجلس�ة املوافقة عىل اعادة عرض 
انتخاب�ات  مق�رتح قان�ون تعدي�ل قان�ون 
مجالس املحافظات رقم )12( لس�نة 2018 

مجددا عىل مجلس الوزراء.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، 
أمس الثالثاء، اهمية إيالء محافطة 
باب�ل االهتمام املطل�وب ملا تحتويه 
من مواقع اثرية وتاريخية، مش�دداً 

رضورة االرتق�اء بالواق�ع الخدمي 
والسياحي للمدينة.

وقال يف بيان صدر عقب اس�تقباله 
يف ق�ر الس�الم، ببغ�داد، محافظ 
باب�ل كرار صب�اح العب�ادي والوفد 
املرافق ل�ه، إنه »يؤكد دعمه الكامل 

للجه�ود املبذول�ة الدراج آث�ار بابل 
ضم�ن الئح�ة ال�رتاث العامل�ي بما 
يليق بمكان�ة املحافظ�ة وتاريخها 

الحضاري«.
وشدد الرئيس صالح عىل »رضورة 
العم�ل  لتطوي�ر  الجه�ود  تكثي�ف 

ومحاربة الفساد«، داعياً اىل »توحيد 
الصف�وف وتعزيز الوح�دة الوطنية 
وترس�يخ التآخ�ي والتس�امح بن 
بم�ا  العراقي�ة  املكون�ات  جمي�ع 
يس�اهم يف توطي�د أس�س التكاتف 
ق�دم  جانب�ه،  م�ن  االجتماع�ي«. 

مفص�اًل  »رشح�اً  باب�ل  محاف�ظ 
ع�ن األوض�اع العامة الت�ي تخص 
املحافظة واملشاكل التي تعرتضها«، 
مثمن�اً جهود رئي�س الجمهورية يف 
»متابعته لشؤون املحافظة وادراج 

آثارها يف الئحة الرتاث العاملي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن املتحدث الرسمي باسم الرئاسة املرية 
بس�ام رايض، ان رئيس الوزراء العراقي عادل 
عب�د امله�دي اتص�ل بالرئي�س امل�ري عبد 
الفت�اح الس�ييس، مبين�ا ان الرئيس�ن بحثا 
العالقات الثنائية ب�ن البلدين. وقال رايض يف 
تري�ح نرشته صحيفة االه�رام املرية ان 
»الرئيس املري عبد الفتاح الس�ييس تلقى، 
مس�اء االثن�ن، اتص�اال هاتفي�ا م�ن رئيس 
ال�وزراء العراق�ي ع�ادل عبد امله�دي«، مبينا 

ان »عبد املهدي قدم التهنئة للش�عب املري 
بمناس�بة إج�راء االس�تفتاء ع�ىل التعديالت 
الدس�تورية بنجاح«. واشاد عبد املهدي خالل 
االتصال ب�«التطورات اإليجابية التي تشهدها 
مر عىل كافة األصع�دة خاصة االقتصادية 
والتنموية عىل مدار السنوات املاضية«، مؤكدا 
»تقدير العراق الكبري ملر وللرئيس، يف إطار 
العالقات التاريخية العميقة بن مر والعراق 

عىل املستوين الرسمي والشعبي«.
م�ن جانبه، أكد الس�ييس »اعت�زاز مر بما 
يجمعها بالعراق من عالقات أخوة تاريخية«، 

مش�يدا ب�«التطور املستمر الذي تشهده أطر 
التعاون بن الدولتن«.

وش�دد الس�ييس ع�ىل »رضورة مواصلة دعم 
مر للحكومة العراقي�ة والعمل عىل تطوير 

العالقات الثنائية يف مختلف املجاالت«.
كما اك�د املتح�دث باس�م الرئاس�ة املرية 
بسام رايض أن »االتصال الهاتفي تناول سبل 
تعزيز العالقات الثنائية بن الدولتن خاصة يف 
ضوء ما أس�فرت عنه القمة الثالثية املرية 
العراقي�ة األردني�ة، التي عق�دت ب القاهرة يف 

شهر اذار املايض، من نتائج إيجابية«.

وتابع ان »الجانبن تطرقا إىل عدد من القضايا 
اإلقليمية ذات االهتمام املشرتك، حيث توافقت 
رؤى الجانب�ن ح�ول أهمي�ة تعزي�ز العم�ل 
العربي املش�رتك ملواجهة التحديات اإلقليمية 
والتهديدات املش�رتكة، وبما يساهم يف تعزيز 

التكاتف والتضامن بن الدول العرب«.
يش�ار إىل أن رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي 
زار، يف )23 آذار 2019(، العاصم�ة املري�ة 
القاهرة بزيارة رس�مية تستغرق يومن، وتم 
بح�ث العالق�ات الثنائي�ة بن البلدين وس�بل 

تطويرها بمختلف املجاالت.

رئيس اجلمهورية ملحافظ بابل: ندعم ادراج آثار املحافظة ضمن الئحة الرتاث العاملي

عبد املهدي يتصل بالسييس مهنئًا بـ »نجاح« التعديالت الدستورية

        بغداد / المستقبل العراقي

توّع�د املفتش العام لوزارة الداخلية جمال 
األس�دي، أم�س الثالث�اء، املتس�رتين عىل 
الفاس�دين باملس�اءلة القانونية، فيما أكد 
أن الع�راق مقبل عىل وضع مغاير ال مكان 
في�ه للفاس�دين. وق�ال األس�دي يف بي�ان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »ال�زام األمر الترشيع�ي 57 الذي يعمل 
به املفتش�ون العامون جمي�ع العاملن يف 
دوائ�ر ال�وزارة بتبليغ املفت�ش العام بكل 
حاالت الفس�اد التي تح�دث يف دوائرهم«. 
وأض�اف أن »القانون خ�ول املفتش العام 
بالتحقيق اإلداري مع املشتبه بهم بقضايا 
فساد أو مخالفة القوانن واللوائح، فضالً 
ع�ن تخويله صالحية الوص�ول والتحقيق 
والتحقق مع جميع العاملن يف الوزارة بما 
فيهم مس�ؤول الوزارة والوكالء واملديرين 
املفت�ش  ودع�ا  الل�زوم«.  عن�د  العام�ن 

الع�ام العاملن يف ال�وزارة بمختلف رتبهم 
ودرجاته�م الوظيفي�ة وطبيع�ة عمله�م 
اىل »التبلي�غ عن الحاالت املش�بوهة والتي 
تندرج ضمن خانة الفساد االداري واملايل«، 
مح�ذراً م�ن أن »املتس�رت عىل الفاس�دين 
القانوني�ة  للمس�اءلة  نفس�ه  س�يعرض 

وسيكون رشيكاً للفاسد بفساده«.
وأك�د أن »الح�رب ع�ىل الفس�اد تتطل�ب 
تضافر الجهود وتوحدها من أجل ادامتها 
بغية تحقيق النر املؤزر عىل الفاسدين، 
فالع�راق مقبل عىل وض�ع مغاير ال مكان 
في�ه للفاس�دين«، مح�ّذراً من »االس�اءة 
لتضحيات ال�وزارة وجهودها الكبرية التي 
تقدمها للمواطنن«. وش�دد األس�دي عىل 
»ع�زم الحكوم�ة واألجه�زة الرقابية عىل 
الرضب بيد من حديد عىل مكامن الفس�اد 
وستشهد األيام املقبلة فتح ملفات الفساد 
الكب�رية والتي س�تنتج احال�ة املتورطن 

فيها اىل القضاء«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا حس�ن كريم الكعبي النائ�ب األول لرئيس 
مجل�س النواب، أمس الثالث�اء، رئيس مجلس 
الوزراء السيد عادل عبد املهدي، إىل تقديم كافة 
انواع الدعم والتحفيز ألبناء البلد من املخرتعن 
واملبتكري�ن واملواه�ب يف املجاالت العس�كرية 
والعلمية والتقني�ة والصناعية وغريها، مؤكدا 
رضورة ح�رص الوزارات واملؤسس�ات س�يما 
» الصناع�ة »  يف العم�ل ع�ىل احتض�ان هذه 
الكفاءات واالمكاني�ات الوطنية بهدف إطالق 
طاقاته�م ومهاراته�م اإلبداعي�ة وتوظيفه�ا 
بالش�كل األمثل .  جاء ذلك خالل اس�تقباله يف 
مكتب�ه املفوض عيل زامل حس�ن واملنس�وب 
اىل قي�ادة قوات حرس الح�دود، والحاصل عىل 

العديد من األوس�مة الذهبية خ�الل الفعاليات 
املحلي�ة والدولي�ة بإعتب�اره اح�د املخرتع�ن 
املميزي�ن يف الب�الد.  فيما وجه ش�كره لوزارة 
الداخلي�ة ولقائد حرس الح�دود الفريق حامد 
عبد الل�ه ابراهي�م، لتقديم الدعم والتش�جيع 
الكام�ل لزامل، والعمل عىل تس�هيل موضوعة 
اختي�ار ش�خص املف�وض »املخ�رتع« لتمثيل 
الع�راق يف املحاف�ل الدولية.   وق�ال الكعبي ان 
وج�ود الكف�اءات الوطنية املبدع�ة كاملفوض 
زامل واحتضانهم عرب مؤسس�اتهم، يعد فخر 
لنا كش�عب وكس�لطتن ترشيعي�ة وتنفيذية، 
مبدي�ا دع�م مجلس الن�واب ب�كل اإلمكانيات 
املتاحة لجميع املخرتعن واملبتكرين واملبدعن 
يف جمي�ع انحاء البالد ، الفت�ا ان ذلك جزء من 

مسؤولية ممثيل الشعب.

مفتش الداخلية: العراق مقبل عىل وضع ال مكان فيه للفاسدين 

الكعبي يدعو احلكومة لدعم وتشجيع املخرتعني 
واملواهب لتحفيزهم عىل اإلبداع  

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت مفوضية حقوق اإلنسان، أمس الثالثاء، عن 
تس�جيل 132 حالة ومحاولة انتحار يف املحافظات 

العراقية خالل الربع األول من العام 2019.
وقال املفوضية يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »إحصائي�ة لح�االت االنتحار يف 
محافظ�ات الع�راق للرب�ع األول من الع�ام 2019 
حس�ب رصد مفوضية حقوق اإلنس�ان بالتنسيق 
مع دوائر الصح�ة يف املحافظات وقيادات الرشطة 
)ج�اءت كما ي�يل( : 5 حاالت يف باب�ل، 5 حاالت يف 

واسط، 9 يف دياىل تم إنقاذ ثالثة«.
وأضاف�ت املفوضية، أنه تم تس�جيل »12 حالة يف 
الديوانية )8 ذكور، 4 إناث(، و14 حالة يف ذي قار، 
و6 حاالت يف املثن�ى، وحالتن يف األنبار، و20 حالة 
يف كرب�الء )ذكر، 19 أنثى(، و14 حالة يف ميس�ان، 
و15 حال�ة كرك�وك، و19 حال�ة يف الب�رة، و11 

حالة يف النجف«.
جدي�ر بالذك�ر أن أطباء نفس�يون يع�زون حاالت 
ومحاوالت االنتحار إىل الضغوط النفسية والتغريات 
الت�ي ش�هدها املجتم�ع العراقي بعد أح�داث عام 

.2003

        بغداد / المستقبل العراقي

تمكن�ت ق�وة م�ن الحش�د الش�عبي ، 
م�ن قري�ة ربيعان غرب�ي املوصل، بعد 

محارصتها من قبل داعش .
وذكر ب������يان ملوقع الحش�د تلقت 
نسخة  الع��������راقي«  »املس�تقبل 
من�ه، إن »اللواء 33 ق�وات وعد الله يف 
الحشد الشعبي، اقتحمت قرية ربيعان 
غرب�����ي املوص�ل، بعد ان حارصها 

داعش«.

وأض�اف أن »الل�واء تمكن م�ن تحرير 
عائلتن بمش�اركة الفوج�ن 64 و69 
يف الحش�د العش�ائري وتحرير املنطقة 
بالكام�ل، وب�دأ البح�ث ع�ن العوائ�ل 

املفقودة«.
وتاب�ع أن »ال����معل��������وم�ات 
االس�تخبارية تش�ري اىل ان الدواع�ش 
ايل هاجم�وا القري�ة يبل�غ عددهم 20 
داعشيا يس�تقلون عجالت دفع رباعي 
قادمة من الصحراء الحدودية املرتبطة 

بجزيرة الحرض.

حقوق االنسان: تسجيل )132( حالة وحماولة انتحار
خالل الربع األول من 2019

احلشد الشعبي يقتحم قرية ربيعان بنينوى 
ويفك حصار »داعش« عنها
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   بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير التجارة محمد هاشم العاني، ان التوسع يف منح االجازات 
لفت�ح املطاح�ن األهلي�ة اثر س�لبا عىل عمله�ا، فيما اش�ار اىل ان 
املطاحن االهلية تتحمل مسؤولية كبرية يف االرتقاء بنوعية الطحني 
امل�وزع للمواطنني.ج�اء ذل�ك خالل لق�اء الوزير العان�ي بأعضاء 
جمعية مطاحن العراق االهلية، حيث استمع اىل املشاكل واملعوقات 
الت�ي تواجه عمل هذه املطاحن.وقال الوزي�ر العاني خالل اللقاء، 
إن«عالقتنا باملطاحن االهلية عالقة رشاكة ومس�ؤوليتنا تضامنية 
باالرتق�اء لتقدي�م افض�ل الخدمات البناء ش�عبنا، وه�ي  تتحمل 
مس�ؤولية كب�رية يف االرتق�اء بنوعي�ة الطحني امل�وزع للمواطنني 
وه�ي مهمة وطنية تتطل�ب بذل قصارى الجهود لتحس�ني نوعية 
الطحني«.واض�اف، ان«االخط�اء الت�ي حصل�ت يف وقت س�ابق يف 
توس�يع اعداد املطاحن وتوزيع حصة املحافظة اثرت بشكل سلبي 
ع�ىل املطاحن االهلي�ة الحالية ونحن بصدد سياس�ة جديدة تقوم 
عىل عدم التوس�ع يف افتتاح مطاحن جديدة لضمان عمل املطاحن 
الحالي�ة واس�تمرارها يف عملي�ات التجهيز ملادة الطح�ني«، مبينا 
ان«عىل جمعية مطاحن العراق االهلية مسؤولية مضاعفة تتجسد 
يف االلتزام والحرص عىل تجهيز النوعيات الجيدة اىل املواطنني وعدم 
الس�ماح بالتالعب والبالغ عن هذه الحاالت«. واس�تمع العاني اىل 
عدد من اعضاء الجمعية، واوعز بتشكيل لجنة من الرشكة العامة 
لتصني�ع الحبوب وجمعي�ة مطاحن العراق االهلية لدراس�ة كافة 
املعوقات التي تواجه العمل وايجاد الحلول املناس�بة والتي تضمن 

حقوق الطرفني ضمن الضوابط والتعليمات.

   بغداد / المستقبل العراقي

نظم قسم االمور الفنية – شعبة خدمات 
نق�ل ال�دم يف مرك�ز الدائرة و بالتنس�يق 
مرك�ز الت�رع بال�دم يف مدين�ة االمامني 
الكاظمني )عليهما السالم( الطبية بحملة 
ترع بال�دم و بالتعاون مع هيئة ش�باب 

حسينيون يف منطقة الدولعي ».
و ب�ني املرشف ع�ىل الحملة مدير ش�عبة 
خدم�ات نقل ال�دم بكرتيولوجي رضغام 
فه�د يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان�ه » قامت ش�عبة خدمات نق�ل الدم و 
بالتنسيق مع مركز الترع بالدم يف مدينة 
االمام�ني الكاظم�ني )عليهم�ا الس�الم( 

الطبية عن اجراء حملة للترع بالدم ».
واض�اف »حيث ت�م تأم�ني )100( قنينة 
دم لغ�رض توف�ري رصي�د كايف م�ن كافة 
اصناف الدم يكون كخزين )احتياطي( و 
توفري قنان�ي دم للمرىض املحتاجني لنقل 
ال�دم املصاب�ني بأم�راض )الثالس�يميا و 
اللوكيميا( و العمليات الكرى و الوالدة و 
جرحى القوات االمنية و الحش�د الشعبي 
و دعم مخزون مراكز الترع بالدم تحسبا 

الي طارىء .

   بغداد / المستقبل العراقي

للصناع�ات  العام�ة  الرشك�ة  اكمل�ت 
النحاس�ية وامليكانيكي�ة اح�دى رشكات 
وزارة الصناع�ة واملعادن كامل التزاماتها 

التعاقدية مع وزارة النفط«.
 واوض�ح مدير عام الرشكة مثنى عطالله 
وهيب يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
بأن الرشكة س�وقت الدفع�ة االخرية من 
العقد املوق�ع مع الرشك�ة العامة لتعبئة 
الغاز لتجهيزها بملحقات اس�طوانة غاز 
الطب�خ لتكمل بذل�ك التزاماتها التعاقدية 
مع الرشكة العامة لتعبئة الغاز ب�تجهيز 
)365( الف س�يت من الواقي�ة والقاعدة 
، مفصح�ا ع�ن ال�رشوع بانت�اج دفعات 
جدي�دة تمهيدا للتس�ويق بعد اس�تكمال 

اجراءات العقود الجديدة.
يف ش�أن اخ�ر اض�اف وهي�ب ب�أن فريق 
التدقي�ق التاب�ع لرشكة فكس�ل لخدمات 
االعمال املحدودة استكمل جولته التدقيقية 
االوىل يف اطار السعي للحصول عىل شهادة 
الجودة وفق املواصفة القياس�ية الدولية 
)ISO 9001:2015( بع�د قيامه بعمليات 
التدقيق عىل االقس�ام واملصانع املشمولة 
ومنها القس�م التجاري والبح�ث والبيئة 
ومصنع�ي االس�الك النحاس�ية والرف�اه 

اضافة اىل اقسام املخازن والصيانة.

صحة الكرخ تنظم محلة تربع 
بالدم يف مدينة االمامني 

الكاظمني »عليهام السالم« الطبية

الصناعات النحاسية تنهي عقدها 
لتجهيز وزارة النفط باكثر من »300« الف 

سيت من ملحقات اسطوانة غاز الطبخ

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ البرصة املهندس اس�عد عب�د االم�ري  العيداني عن 
اط�الق رصف املبال�غ املالية من قب�ل وزارة املالي�ة العراقية والتي 

تتعلق بمستحقات املقاولني ملحافظة البرصة لعام 2019 .
وقال » العيداني يف بيان صحفي صدر عن املكتب االعالمي الخاص 
ان وزارة التخطيط العراقية خاطبت وزارة املالية دائرة املحاس�بة 
إلط�الق رصف مبل�غ اثنان وتس�عون ملي�ار واربعمائ�ة وثمانية 
وس�بعون ملي�ون وثالثمائة وتس�عة وأربع�ون الف دين�ار والتي 
تمث�ل مبلغ مس�تحقات املقاول�ني ملحافظة البرصة لس�نة 2019 
وبنس�بة)  % 30 ( .واضاف » العيداني انه اس�تناداً اىل الفقرة )28( 
من الصالحيات املمنوحة ضمن صالحيات تنفيذ نفقات املش�اريع 
االس�تثمارية لع�ام 2019 تم تخوي�ل محافظة الب�رصة صالحية 
التنفي�ذ والرصف م�ع مراعاة االلت�زام بالتعليم�ات والصالحيات 

الخاصة بتنفيذ املوازنة االستثمارية .

حمافظ البرصة يعلن اطالق رصف املبالغ املالية 
اخلاصة باملقاولني لعام 2019 بنسبة »  %30«

   البصرة / المستقبل العراقي

بارشت املالكات الهندس�ية والفني�ة يف الرشكة العامة لنقل 
الطاق�ة الكهربائي�ة يف الجن�وب نص�ب وتش�غيل املحول�ة 
الرئيسية السادسة يف محطة القرنة الجديد«. وافاد بيان ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، انه »بارشت املالكات مرحلة االعمال 

املدني�ة للمحولة الرئيس�ية السادس�ة )KV 132/33( نوع 
س�يمنز س�عة ) mva 90 (  يف محطة القرنة الجديدة والتي 
تش�مل تهيئة االرضية وتجهيز وصب القاعدة الكونكريتية  
للمحول�ة وكذل�ك تجهيز وص�ب قواعد املع�دات التابعة لها 
».واض�اف انه »من املؤمل ان تدخل املحولة  للعمل قبل 6/1 
حس�ب الخطة  لتعمل عىل ف�ك االختناقات يف محطة القرنة 

الجديدة وتحس�ني تجهيز الطاقة الكهربائية ملناطق القرنة 
واملدينة والنش�وة واملناطق االخرى املجاورة مع بداية فصل 
الصي�ف ». يذك�ر ان م�رشوع املحولة السادس�ة يف محطة 
القرنة الجديدة هو واحد من عدة مش�اريع تنفذها مالكات 
نقل كهرباء الجنوب ضمن خطة خلية االزمة لصيف 2019 

يف محافظة البرصة واملنطقة الجنوبية .

   النجف / المستقبل العراقي

 كشف محافظ النجف لؤي اليارسي، عن 
وج�ود مس�اع لفتح خط ط�ريان مبارش 
م�ع الس�عودية وطري�ق ب��ري للتب�ادل 

التجاري.
امل�ؤت�م��ر  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
ع��ق���ده  ال�����ذي  ال�ص�ح�ف��ي 
م�ب�ن��ى  ف����ي  ال��ي��اس���ري 

ال�ص�ح�ف�ي�ني ف�ي  ن�ق�اب��ة  ف��رع 
ال�ن�ج�ف، انه »ف�ض�ال العاهل السعودي 
وول��ي العه�د، كانت ل�ن��ا ل��ق��اءات 
م�ن  ن�ظ�رائ�ن��ا  م���ع  ف��ردي���ة 
ح�ك�وم��ة  ف��ي  امل�س��ؤول�ني 
ع�ل��ى  ت���م  وق��د  امل�م�ل�ك��ة، 
اث��ره��ا اب���رام م��ا ي��ق��ارب 17 
ات�ف�اق�ي�ة ف�ي مختلف امل�ج�االت منها 
وال�ط�اق�ة  وال�ص�ن�اع�ة  ال��زراع��ة 

ال�ع�ال��ي  وال�ت�ع�ل�ي��م  وال�ن�ق��ل 
وال�ص�ح�ة ».

ان  ال���ى  ال��ي��اس���ري  واش���ار 
م�ح�اف�ظ�ة ال�ن�ج�ف ك���ان ل��ه��ا 
ح��ض��ور م��م��ي���ز ف��ي ه��ذه 
الزيارة، وق�د التقيت مع نائ�ب رئ�ي�س 
ه�ي�ئ�ة االس��ت�ث�م�ار ال�س��ع�ودي، 
ال��ج��م���ارك  م�ح�اف��ظ  وم���ع 
ال�س��ع�ودي�ة، مبين�اً ان اللقاء بهاتني 

الش�خصيتني تمح�ور ح�ول فت�ح خط 
ال�خ�ط��وط  م��ع  مب�ارش  ط�ريان 
ال�ج�وي�ة ال�س��ع�ودي�ة التي ستهبط 
االش���رف  ال�ن�ج��ف  م�ط��ار  ف��ي 
وب�ذل��ك  م���رة،  الول  ال��دول���ي 
س�يتمكن ال��زائ��رون ال�س�ع�ودي�ون 
م�ن ال�وص�ول ال�ى النجف مبارشة من 
ال�دم��ام بعد  ان ك�ان��وا يذهبون ال�ى 

البحرين ومن ثم اىل النجف.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت س�لطة الطريان املدني، اقرار خط�ة تطوير اجراءات 
السالمة لغرض االس�تعداد الجراء املرحلة االوىل من برنامج 

.»)USOAP( تدقيق االرشاف عىل السالمة العاملي
وقال مدير عام س�لطة الط�ريان املدني عيل خلي�ل ابراهيم 
يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، إن » الع�راق وقع مع 
منظمة الط�ريان املدن�ي الدولية محرض االط�ار التنظيمي 
لغرض التنس�يق مع مكتب التعاون التقن�ي )TCB( التابع 
ملنظم�ة الطريان املدني ال�دويل )ICAO( للبدء بتطبيق خطة 

تطوير اجراءات السالمة لسلطة الطريان املدني العراقي«.
واضاف »تم اقرار خطة تطوير اجراءات الس�المة لس�لطة 
الط�ريان املدني العراقي والتي تتضمن العديد من االجراءات 

يف الدع�م الفن�ي وتوفري الخ�راء لغرض االس�تعداد الجراء 
املرحل�ة االوىل م�ن برنام�ج تدقي�ق االرشاف عىل الس�المة 
العاملي )USOAP( والذي تم االتفاق عىل تنفيذه مع منظمة 
الطريان املدني الدولية يف ش�هر كانون االول 2019 حيث ان 
هذا التدقيق سيعتر خطوة مهمة للطريان املدني العراقي يف 

املجال الدويل والذي لم يتم اجرائه سابقا«.
وتابع ان »االجتماعات عقدت بحضور كل من وكالة سالمة 
الط�ريان االوربية )EASA( واملنظمة العربية للطريان املدني 
)ACAO( اضاف�ة اىل دولة االم�ارات العربية املتحدة )ضمن 
برنام�ج التنس�يق الفني بني س�لطتي الط�ريان املدني لكال 
البلدين(.«م�ن جان�ب اخر ش�ارك العراق يف اعم�ال املؤتمر 
الس�ابع ع�رش ملجموع�ة اقليم ال�رشق االوس�ط لتخطيط 
وتنفي�ذ املالحة الجوية )MIDANPIRG( و االجتماع الثامن 

. »)RASG(ملجموعة اقليم الرشق االوسط لسالمة الطريان
وق�دم مدير س�لطة الط�ريان املدن�ي يف كلمة ل�ه يف املؤتمر 
الخطة التي اعدتها س�لطة الط�ريان املدني العراقي لتطوير 
منظومة املالحة والس�المة الجوي�ة بالتعاون مع املنظمات 
الدولي�ة والتزام العراق كبلد عضو يف منظمة الطريان املدني 

الدولية بتطبيق املتطلبات الدولية بحسب بيان السلطة.
وذك�ر البي�ان ان�ه »عىل هام�ش املؤتم�ر وقع الع�راق عىل 
محرض اع�ادة مش�اركته يف وكالة املراقب�ة ملنطقة الرشق 
االوس�ط )MIDRMA( واملعنية الطائرات )RVSM(, وكذلك 
تم تكريم سلطة الطريان املدني العراقي عىل هامش بتقييم 
اداء عملي�ات الطريان فيما يتعل�ق بتطبيق اجراءات الفصل 
العم�ودي بني املؤتمر لالنجاز املتمي�ز فيما يتعلق بالتطبيق 

الكامل ملتطلبات )RVSM( يف االجواء العراقية.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزي�ر التج�ارة محم�د هاش�م العاني 
ان اجم�ايل الحنطة  للدرج�ات االوىل والثانية 
والثالثة املس�تلمة خالل يومي السبت واالحد 
م�ن املزارع�ني يف املحافظ�ات بلغ�ت 8521 
ط�ن . العان�ي اكد ب�أن االيام املقبلة تش�هد  
ومع ارتف�اع درج�ات الحرارة ازدي�اد معدل 
الحصاد يرافقه تصاعد يف عمليات التس�ويق 
املس�وقة  الكمي�ات  الس�تالم  واس�تعدادات 
.واوض�ح  ان املوق�ف التس�ويقي االجم�ايل 
م�ن الحنطة الناعم�ة الدرج�ة االوىل التي تم 

تس�لمها خالل ي�وم 21 نيس�ان بلغت 4621 
فيم�ا بل�غ اجمايل الحنط�ة الناعم�ة الدرجة 
الثانية خالل اليوم نفس�ه 217 طن .واضاف  
ان اجمايل الحنطة م�ن الدرجة االوىل التي تم 
تس�لمها خالل ي�وم 22 نيس�ان بلغت 3499 
ط�ن فيما بلغت الحنطة م�ن  الدرجة الثانية 
106 ط�ن يف حني بلغ�ت الحنطة من  الدرجة 
الثالثة املس�تلمة خالل اليوم نفس�ه 18 طن 
.واشار العاني اىل ان اجمايل التسويق للحنطة  
الدرج�ة االوىل بل�غ 8120 ط�ن ، يف ح�ني بلغ 
اجمايل التسويق للحنطة  الدرجة الثانية 383 
ط�ن وبلغ اجمايل التس�ويق للحنطة  الدرجة 

الثالث�ة 18 ط�ن ، ليك�ون اجمايل التس�ويق 
للحنطة بدرجاتها الثالث 8521 طن .مش�ريا 
اىل  مواصل�ة س�ايلوات الرفاع�ي وذي ق�ار 
واملثن�ى والعمارة تس�لم كمي�ات جديدة من 
الحنط�ة املحلية ضم�ن الحملة التس�ويقية 
الس�تالم محص�ول الحنط�ة فيم�ا ب�ارشت 
املراكز التسويقية يف الديوانية وكربالء بتسلم 
اول كمي�ات الحبوب املس�وقة م�ن الفالحني 
واملزارعني .الوزير  العاني اوضح  اىل ان معدل 
التس�ويق لم يصل مع�دل  اىل ال�ذروة نتيجة 
الظروف الجوية التي اخرت نضوج املحصول 
، مع�را ع�ن امله يف ان تش�هد االي�ام املقبلة 

ومع ارتف�اع درج�ات الحرارة ازدي�اد معدل 
الحصاد يرافقه تصاعد يف عمليات التس�ويق 
.وكان وزي�ر التج�ارة ق�د اعلن بدء املوس�م 
التس�ويقي االس�بوع املايض وانطالق حملة 
الحص�اد يف عدد من املحافظات فيما خصص 
هواتف س�اخنة لتلقي شكاوى الفالحني احد 
هذه الخطوط يرتبط به شخصيا للرد بشكل 
مبارش وأعلنت وزارة التجارة ان هذا املوس�م 
يش�هد حالة اس�تثنائية بأس�تالم املس�وقني 
مس�تحقاتهم بع�د 72 س�اعة م�ن اس�تالم 
املحص�ول واع�الن نتائج الفح�ص املختري 

وسالمة الكميات املسوقة .

الكهرباء: مالكات نقل الطاقة يف اجلنوب تبارش بمرشوع نصب املحولة الرئيسية السادسة يف القرنة اجلديدة

حمافظ النجف يكشف عن مساٍع لفتح مشاريع الربط اجلوي والربي مع السعودية

سلطة الطريان تعلن عن خطوة مهمة لـم يتم اجراءها سابقًا

وزير التجارة يؤكد االستمرار باستالم حمصول احلنطة من الفالحني وتسليم مستحقاهتم خالل »72« ساعة

     بغداد / المستقبل العراقي

انجزت م�الكات الرشكة العام�ة الدارة النقل 
الخاص احدى تشكيالت وزارة النقل، املرحلة 

األوىل لحمل�ة تطوي�ر م�رآب الك�وت الداخيل 
بمحافظة واسط.وقال مدير عام الرشكة عبد 
العظي�م الس�اعدي يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، انه »تماش�ياً م�ع رؤى وزير النقل 

عبدالله لعيبي وتزامناً مع حلول فصل الصيف 
رشع�ت إدارة واس�ط بحمل�ة تأهي�ل م�رآب 
الك�وت الداخ�يل بجه�ود املالكات الهندس�ية 
للرشك�ة .واضاف : ش�ملت املرحلة االوىل بناء 

مس�قفات وإدامة األرصفة وتبليط الساحات 
واملداخل ، وس�تكتمل بقية املراحل يف القريب 
العاجل ، وسيتم افتتاحه بحفل كبري تحرضه 

فعاليات وشخصيات بارزة يف املحافظة .

النقل تعلن انجاز املرحلة األوىل من تطوير مرآب الكوت الداخيل

   بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت دائرة صحة بغداد الرصافة يف وزارة الصحة، بمنح باجات 
مراجع�ة لجرحى العراق للع�الج وإجراء العمليات يف مؤسس�اتها 
»املس�تقبل  تلقت�ه  بي�ان،  يف  الداخلي�ة  وزارة  الصحية«.وذك�رت 
العراق�ي«، ان »دائرة صحة بغداد الرصافة يف وزارة الصحة منحت 
جرح�ى العراق االبط�ال من تش�كيالت الجي�ش العراقي وجرحى 
وزارة الداخلية والحشد الشعبي باجات مراجعة معتمدة تعدت ال� 
)500( باج ع�ىل ثالث وجبات لغرض مراجعة جميع مؤسس�اتها 
الصحي�ة يف مدين�ة بغ�داد للفحوص�ات الطبية واج�راء العمليات 
الجراحية«.واش�اد مدير عام الدائرة »بتضحيات الجرحى«، مثمناً 
»بطوالتهم واعداً بتعميم املبادرة عىل جميع املؤسسات الصحية يف 
جميع محافظات العراق لتشمل اكر عدد ممكن من جرحى العراق 

ولتخفف عنهم املعاناة وصعوبات املراجعات للدوائر الصحية .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الزراعة، ع�ن اطالقها اكثر م�ن19 مليون اصبعية 
سمكية يف مختلف ارجاء املسطحات املائية بعموم العراق، مبينة 

ان تلك العملية تسهم يف الحفاظ عىل الثروة السمكية«.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »دائرة 
الث�روة الحيواني�ة اطلق�ت وجبة جديدة من س�ابحات اس�ماك 
ملختل�ف املس�طحات املائية يف عدد من املحافظ�ات لتنمية الثروة 
السمكية والحفاظ عليها«.واضاف ان » قسم األسماك وبالتعاون 
مع مديرية زراعة ميسان بإطالق 9600000 سابحة كارب عادي 
إنت�اج مفق�س امليمونة و 6600000 س�ابحة ملفق�س املرشح و 
3000000 س�ابحة يف هور أم نعاج الدوب ، وذلك إلنعاش األهوار 
وتنمية الثروة السمكية لسد حاجة السوق املحلية بتوفري اللحوم 
ملختلف أنواعها وتحقيق األمن الغذائي للبلد .وأش�ارت الوزارة اىل 
انها« تس�عى للوصول إىل االكتفاء الذاتي وتوفري اللحوم الطازجة 

يف األسواق املحلية سيما يف الثروة السمكية.

صحة الرصافة متنح باجات مراجعة جلرحى 
القوات االمنية للعالج يف مؤسساهتا الصحية

الزراعة تعلن إطالق »19« مليون إصبعية 
يف االهوار لتحقيق االكتفاء الذايت

وزير التجارة: التوسع يف منح إجازات 
املطاحن األهلية أثر سلبًا عىل عملها

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

كش�ف محافظ بغداد ف�الح الجزائري عن 
وج�ود خط�ة خدمي�ة ش�املة للنه�وض 
بالواق�ع الخدم�ي لقض�اء املدائ�ن وبقية 
االقضي�ة التابع�ة للمحافظ�ة، ج�اء ذلك 
خ�الل اس�تقباله يف مكتبه الي�وم االثنني، 
وفدا ض�م ممثلني عن اه�ايل قضاء املدائن 

وبحث معهم سبل تقديم الخدمات.
واس�تمع الجزائ�ري، خ�الل اللق�اء ال�ذي 
يف  املتق�دم  الخدم�ي  ال�كادر  ح�رضه 
املحافظ�ة، اىل اب�رز املعوق�ات واملش�اكل 
الت�ي تواجه اهايل املدائن والتي تركزت عىل 

القطاع الخدمي والصحي والرتبوي.

وتعهد محافظ بغداد بحّل جميع العراقيل 
التي تح�ول دون تقديم افضل الخدمات يف 

املدائن.
وح�ث الجزائري جميع الجهات الرس�مية 
والشعبية عىل مضافرة الجهود ومساعدة 
الحكومة املحلية للنهوض بالواقع الخدمي 

للقضاء.
من جهتهم ثمن وفد املدائن جهود محافظ 
بغداد وتواصله املس�تمر مع اهايل القضاء 
واملسؤولني إلستكمال املشاريع الخدمية يف 

مناطق اطراف العاصمة«.
وعىل صعيد متصل كش�ف مصدر مسؤول 
يف محافظة بغداد ع�ن عزم محافظ بغداد 
ف�الح الجزائ�ري اط�الق حمل�ة خدمي�ة 

واس�عة للنهوض بواقع االقضي�ة التابعة 
للعاصمة.

واضاف املص�در ان »الحملة تهدف العادة 
االم�ل ملناط�ق العاصم�ة الت�ي عانت من 

اهمال وحرمان طويلني«.
س�تتضمن  الت�ي  »الحمل�ة  ان  وأض�اف 
اجراءات حاسمة ورسيعة ملحاربة الفساد 
يف  املواطن�ني  ام�ام  االج�راءات  وتس�هيل 
الدوائ�ر والوح�دات التابع�ة للمحافظ�ة، 
س�تكون بإرشاف محافظ بغداد ش�خصيا 

وبحضوره املبارش«.
وأكد املصدر ان »الحملة الخدمية والواسعة 
ستنطلق باستنفار واسع للكوادر املتقدمة 
للمحافظة وبمشاركة الجهد الفني واآليل.

حمافظ بغداد يستقبل وفدًا يمثل اهايل املدائن ويكشف عن »خطة خدمية شاملة«
إطلق محلة خدمية واسعة يف العاصمة

    البصرة/ المستقبل العراقي

أعل�ن مجل�س محافظ�ة الب�رصة، الثالث�اء، تخصيص 
مس�احة تق�در بأكث�ر م�ن 1400دون�م لتوزيعه�ا عىل 
املوظف�ني العاملني بال�رشكات النفطي�ة بواقع 13600 

قطعة ارض.
وق�ال رئيس املجل�س صب�اح البزون�ي ل�/املعلومة/ إن 
“الحكومة املحلية بدأت بإجراءات لتهيئة إنش�اء منطقة 
س�كنية ملوظف�ي ال�رشكات النفطي�ة ضم�ن مقاطعة 

الشعيبة وعىل مساحة تقدر بأكثر من1400دونم”.

وأضاف انه “س�يتم ف�رز اكثر م�ن 13600 قطعة ارض 
ضم�ن املس�احة املحددة لغ�رض توزيعها ع�ىل موظفي 
ال�رشكات النفطي�ة الوطني�ة”، مش�ريا اىل ان “موظفي 
رشكات املص�ايف وغ�از الجنوب وغاز البرصة واملش�اريع 
النفطي�ة والحف�ر وخط�وط األنابيب النفطي�ة وتوزيع 
املنتوج�ات النفطية وتعبئة الغاز وناقالت النفط هم ابرز 

املستفيدين من هذه القطع”.
واوضح انه “س�يتم مفاتحة الجهات ذات العالقة لتهيئة 
األرض ضم�ن مقاطع�ة الش�عيبة وفتح الش�وارع فيها 

وتهيئة السندات تمهيدا لتوفري الخدمات لها”.

رئيس جملس حمافظة البرصة يعلن ختصيص نحو 
»14« ألف قطعة أرض ملوظفي الرشكات النفطية
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وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانىء العراق

قسم االمالك واالرايض
نرش اعالن مزايدة رقم 2 /2019

لتأجري قطعة مجاور االبنية الخدمية واقعة خارج  مسيج ميناء ام قرص الشمايل  
تعللن الرشكلة العاملة ملوانليء العلراق علن مزايدة تأجلري العقلارات اعلاه واملبينة 
مواصفاتهلا ادناه وفقلا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسلنة 2013 ثاثون 
يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان يف الجريدة الرسمية التي ستجري  يف تمام الساعة 
العلارشة صباحا يف قسلم االماك واالرايض فعلى الراغبني االشلراك يف املزايدة  العلنية 
تقديم طلباتهم اىل دائرة الخدمات السلكنية بهذه الرشكة واالطاع عى رشوط املزايدة 
مسلتصحبني معهم املستمسلكات التاليلة هوية االحلوال املدنية ) مصلورة( البطاقة 
التموينيلة ) مصلورة(  بطاقة السلكن )مصورة( ودفع تأمينات بنسلبة 20% عرشون 
باملائة من القيمة التقديرية لكامل مدة التأجري املعلنة بصك مصدق المر الرشكة العامة 
ملوانليء العراق او نقلدا علما ان مدة التأجري سلنتان ويتحمل من ترسلو عليه املزايدة 
اجلور نرش االعان واملصاريف وعند نكول من ترسلو عليه  املزايدة يتحمل فرق البدلني 
لكامل مدة التأجري املعلنة ويعترب املزايد مطلعا عى املأجور ورأه رؤية كافية وقبل به 

املواصفات : 
1 ل قطعلة ارض مجاور االبنية الخدمية مسلاحتها ) 216م2( خارج مسليج ميناء ام 

قرص الشمايل

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد 224 / ش / 2019   

التاريخ 21 / 4 / 2019  

اىل املدعى عليه /  نوري سعيد نوري – جمهول 
حمل االقامة

اقامت املدعية ابتسلام هاشلم عبد اللطيف الدعوى 
املرقملة 224 / ش / 2019 والتي تطلب فيها نفقة 
ماضية للمدعية ومسلتمرة الطفالها كل من زهراء 
ومنتظر وتبارك وملجهولية محل اقامتك قررت هذه 
املحكمة تبليغك بصحيفتني واسعتي االنتشار لغرض 
حضورك بيوم املرافعة املصادف 29 / 4 / 2019 ويف 
حاللة عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً سلوف 

تجري املرافعة بحقك غيابياً وفق االصول

القايض / حممد صالل محزة

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 1738 / 2018 
التاريخ 23 / 4 / 2019 

جمهول حمل االقامة 
مذكرة االخبار بالتنفيذ لالموال غري املنقولة

اىل املدينلني : زهلراء وحسلني واحملد وحلوراء اوالد 
عصلام عبد الكريم وماجده نارص خليل مجهويل محل 

االقامة 
نخربكم بانه تقرر حجز االموال غري املنقولة حصتكم يف 
العقار املرقم 2 / 2102 م 21 السلام لقاء طلب الدائن 
هناء حسلني عيل الباللغ 103,515,000 مليون دينار 
فيجب عليكم اداء املبلغ املذكور ادناه خال مدة عرشة 
ايام ملن اليوم التايل لتاريخ تبليغكلم بهذا االخبار واال 
فأن االموال املحجوزة بموجب هذا القرار سلتباع وفقاً 

للقانون وذلك استناداً للمادة 87 من قانون التنفيذ

املنفذ العدل  / جهاد عبد الكريم

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد 226 / ش / 2019   

التاريخ 21 / 4 / 2019  
اعالن

اىل املدعى عليه /  نوري سعيد نوري – مجهول محل 
االقامة

اقامت املدعية ابتسلام هاشلم عبد اللطيف الدعوى 
املرقملة 226 / ش / 2019 والتلي تطلب فيها تأييد 
حضانلة الوالدها القارصين كل ملن زهراء ومنتظر 
وتبارك وملجهولية محل اقامتك قررت هذه املحكمة 
لغلرض  االنتشلار  واسلعتي  بصحيفتلني  تبليغلك 
حضورك بيوم املرافعة املصادف 29 / 4 / 2019 ويف 
حاللة عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً سلوف 

تجري املرافعة بحقك غيابياً وفق االصول

القايض / حممد صالل محزة

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد 225 / ش / 2019   

التاريخ 21 / 4 / 2019  

اىل املدعى عليه /  نوري سعيد نوري – جمهول 
حمل االقامة

اقاملت املدعيلة ابتسلام هاشلم عبلد اللطيلف 
الدعوى املرقمة 225 / ش / 2019 والتي تطلب 
فيهلا التفريلق عنلك وملجهوليلة محلل اقامتك 
قررت هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني واسعتي 
االنتشار لغرض حضورك بيوم املرافعة املصادف 
29 / 4 / 2019 ويف حاللة علدم حضورك او من 
ينوب عنك قانوناً سلوف تجلري املرافعة بحقك 

غيابياً وفق االصول
القايض / حممد صالل محزة

وزارة العدل 
دارة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف االرشف
رقم االضبارة / 2019/960

التاريخ 2019/4/15
اىل / املنفذ عليه / نارص كاظم مزهر

لقلد تحقق لهلذه املديرية من خلال تبليغ بمذكرتلي االخبار 
بالتنفيذ واشعار مختار منطقة االنصار/ 2 املدعو احمد طاهر 

امليايل يف 2019/4/11
انلك مجهول محلل االقامة وليس لك موطن دائلم او مؤقت او 
مختلار يمكن اجراء التبليغ عليه واسلتنادا  للملادة )27( من 
قانون التنفيلذ تقرر تبليغك اعانا بالحضلور يف مديرية تنفيذ 
النجلف االرشف خال خمسلة عرش يوما تبدأ ملن اليوم التايل 
للنرش ملبلارشة املعاملات التنفيذية بحضلورك ويف حالة عدم 
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون 
املنفذ العدل 

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر :

الكمبياللة الصادرة من الكاتب العدل يف النجف بالعدد 2942 يف 
2017/8/27 وبمبلغ 4,125,000 اربعة مايني ومئة وخمسة 

وعرشون الف دينار حني الطلب

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد : 1759/ب2019/5
التاريخ 2019/4/22

اىل / املدعى عليه ) كرار نسوم  بخيت( 
اقام املدعي ) سلمان كاظم عنيد( الدعوى البدائية املرقمة اعاه 
والتي يطلب فيها الحكم بلل ) تأييد اضبارة الحجز االحتياطي 
املسلجلة بالعدد 111/ حجلز/2018 والزامه حكما بتأديته له 
مبلغا مقدارة خمسة مايني دينار بموجب وصل االمانة املؤرخ  
2018/6/11( ولثبلوت مجهوليلة محل اقامتك حسلب رشح 
املبللغ القضائلي يف محكمة بداءة الكوفة واشلعار مختار حي 
ميسان طالب خضري الخفاجي لذا قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعانا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور  يف موعد املرافعة 
املصادف يف يوم 2019/5/5  وعند عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك قانونا سلوف تجلري املرافعة  بحقلك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعى
النجلف  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 800/ب2018/2
التاريخ : 2019/4/21

اعان
بنلاءا على القلرار الصلادر ملن هذه 
املحكملة بازالة شليوع العقلار املرقم 
3554 بلراق جديد يف النجف عليه تعلن 
هلذه املحكمة عن بيلع العقار املذكور 
اعلاه واملبينه اوصافله وقيمته ادناه 
فعلى الرغبلني باللرشاء مراجعة هذه 
املحكمة خال )خمسة عرش ( يوما من 
اليلوم الثاني لنرش االعان مسلتصحبا 
معه التامينلات القانونية البالغة %10 
من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق 
المر محكملة بداءة النجف وصادر من 
ملرصف الرافديلن رقلم )7( يف النجف 
وسلتجري املزايدة واالحالة يف السلاعة 
الثانيلة علرش ملن اليلوم االخلري من 
االعان يف هذه املحكمة وعى املشلري 
جللب هوية االحلوال املدنية وشلهادة 

الجنسية العراقية 
القايض

حربي طارش لفته 
االوصلاف :العقلار املرقلم 3554 براق 
جديلد يف النجف عبارة عن قطعة ارض 
فارغة تتكون من ممرين  االول بعرض 
مرين وطول 16,5 مر اما املمر الثاني 
الذي يؤدي اليه املمر االول وهو بشلكل 
علريض بطول 9 ملر وعلرض مرين 
ونصف امللر يصلان اىل القطعة وهي 
بعرض 6 مر وطول 19 مر بمسلاحة 
اجمالية 265,9 مر مربع غري مشغولة 
من احد وان القيمة الكلية للعقار مبلغ 
وخمسلة  مائتلان   )265,900,000(
وسلتون مليون وتسلعمائة الف دينار 

فقط ال غريها 
لللللللللللللللللللللللللللللللل

محكمة بداءة السماوة
العدد / 895/ب/2019

التاريخ 2019/4/23
اعان

اىل املدعى عليه / صاح صربي بادي
اقلام املدعلني كل ملن صبلاح ونبيلل 
وعلادل اوالد  صلربي بلادي الدعلوى 
البدائيلة املرقمة اعلاه والتي يطلبون 
فيها الحكم بازالة شيوع العقار املرقم 
103/112 مقاطعة 4 بساتني السماوة 
الغربيلة والواقعلة يف حلي الضباط يف 
السلماوة والتلي أللت اليهلم ارثلا من 
والدتهم املرحوملة تركيه جبار عباس 
قسلمة اذا كانت قابلة للقسمة او بيعا 
وتوزيلع صايف ثمنها على الرشكاء كل 
حسب حصته وملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ جميل عبد 
ثويني ومرفقة اشلعار مختار منطقة 
حلي الزهراء يف السلماوة املختار جابر 
هاشلم حسلني واملؤرخ 2019/4/18 
واملتضملن مجهوليلة محلل اقامتك يف 
الوقلت الحلارض عليله تقلرر تبليغلك 
بواسلطة صحيفتني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة املوافق الساعة التاسعة 
من صباح يوم 2019/4/30 ويف حالة 
علدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 
او بيان معذرة مرشوعة سلوف تسلري 
بأجلراءات الدعوى بحقلك غيابا وعلنا 

ويف االصول والقانون
القايض

حسنني فاضل عيل
لللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
النجلف  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة بداءة  النجف

العدد / 322/ب2019/4
التاريخ 2019/4/23

اعان
اىل املدعى عليه )يارس مزهر مجيد(

اصدرت هلذه املحكمة قرارهلا املرقم  
 2019/3/14 يف  322/ب2019/4 
واملتضمن الحكم ب)الزام املدعى عليه 
يلارس مزهلر مجيلد بتأديتله للمدعي 
ملازن محسلن جلواد مبلغلا قلدره ) 
وسلبعمائة  مليلون    )1,778,000
وثمانية وسلبعون الف دينار عن مبلغ 
قرضة حسنة والثابت يف سند الكمبيالة 
املرقمة 5434 يف 2018/4/29 الصادرة 
ملن دائلرة الكاتلب العدل  الشلمايل يف 
محلل  مجهوليلة  ولثبلوت   ) النجلف 
اقامتلك حسلب رشح املبللغ القضائي 
واشلعار مختار حلي الجهاد /4 نوري 
عبد الهلادي النويني لذا تقلرر تبليغك 
اعانلا بالقلرار املذكلور  بصحيفتلني 
محليتلني يوميتلني  وللك حلق الطعن 
على القرار املذكور خلال املدة املقررة 
بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه 
سيكتسلب القرار املذكور درجة البتات 

وفق االصول
القايض

حربي طارش لفتة
لللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
النجلف  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد : حجة وفاة 
التاريخ 2019/4/15

اىل  /املدعو  / محمد عيل عبد الرضا
اعان

قدم طالب حجة الوفاة عيل عبد الرضا 
خضري طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه 
اسلتصدار  حجة وفاة بحلق املدعوة ) 
محمد عيل عبد الرضا(  قررت املحكمة 
فعليلك  املحليلة  الصحلف  يف  تبليغلك 
الحضور امامها خلال عرشة ايام من 
تاريلخ نلرش االعلان وبخافه سليتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة بداءة الكوفة 
العدد : 314/ب2019/3

التاريخ : 2019/4/23
اعان

اىل املسلتأنف عليله / املدير املفلوض لرشكة العهد الهندسلية 
للمقاوالت 

اصلدرت هلذه املحكملة قرارهلا بالعلدد 314/ب2019/3 يف 
2019/2/28 قلى الحكم بلرد دعوى املدعلي رئيس جامعة 
الكوفة اضافة لوظيفته وملجهولية محل اقامته وحسلب رشح 
القائم بالتبليغ واشلعار مختار واختيارية منطقة قضاء الحلة 
املدعو نهلاد محمد ضياء فقد تقرر تبليغلك اعانا بصحيفتني 
محليتلني يوميتني بالحضور امام محكمة اسلتئناف النجف يف 
موعد املرافعة املوافق 2019/5/13 السلاعة التاسلعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسالك من ينوب عنك قانونا او تقديمك 
ملعذرة مرشوعة فسلوف تجلري املرافعة بحقلك  غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

حسني ابراهيم الشافعي

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد : 1202/ش2019/5
التاريخ : 2019/4/17

اعان
اىل  /املدعى عليه / ماجد هاشم جابر

اصلدرت هلذه املحكملة قرارهلا املرقلم 1202/ش2019/5 
غيابيا بحقلك والقايض الحكم بتأييد حضانلة االوالد )فاطمة 
وهبة وهاشلم( اوالد ماجد هاشم جابر اىل املدعية )مروة عاء 
خضري ( بمراجعة الدوائر الرسلمية وشبه الرسمية عدا السفر 
باملحضونني خارج العراق اال بموافقة وليهم الجربي وملجهولية 
محل اقامتك وحسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي 
الزهراء يف النجف لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني 
محليتلني وللك حق االعلراض عى القلرار املذكور خلال املدة 
القانونية وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق 

االصول
القايض

عامر طعمه الحار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/544

التاريخ 2019/4/23
اعان

تبيلع  مديريلة تنفيلذ النجلف سلهام العقلار تسلسلل 3/16630 
مقاطعة 4 حي العروبة الواقع يف النجف العائد للمدين رعد عبد عبد 
الله املحجوز لقاء طلب الدائن زينب عباس موىس البالغ 40500000 
دينلار فعى الراغب بالرشاء مراجعة هلذه املديرية خال مدة ثاثني 
يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مسلتصحبا معه التامينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشلهادة الجنسلية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشري
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكابي
املواصفات :

1 ل موقعله ورقمه : نجف /حي العروبة  املرقم 3/16630 مقاطعة 
4 حي العروبة 2 ل جنسه ونوعه : دارسكن 

3 ل حدوده واوصافه : بلدية النجف 
4 ل مشلتماته  :ان العقلار عبلارة علن سلاحة )طارملة( مبللط 
باالشلتايكر واالسلمنت وتوجد صحيات خارجيلة ويوجد مدخل اىل 
االستقبال والهول واملطبخ ومبلط  الجدران بالبورك ومطيل بالصبغ 
والسلقوف من الكونكريت املسللح الهول واالسلتقبال وتوجد صالة 
كليلدور ويحتلوي عى غرفتلني ومكشلوفة  ومطبلخ وان االرضية 
ملن الكايش املوزائيك والسلقوف من الشليلمان ويوجد سللم يؤدي 
اىل الطابلق العلوي ويوجلد يف الطابق العلوي غرفتلني واالرضية من 
الكايش املوزائيك والسلقوف من الشيلمان وتوجد مكشوفة بالطابق 

العلوي وتوجد صيدلية مفرزه من العقار
5 ل مساحته : 200م2

6 ل درجة العمران : دون املتوسط
7 ل الشاغل : رعد عبد  عبد الله

8 ل القيملة املقلدرة : القيمة العموميلة ثلثمائة وخمسلون مليون 
ومئتان وخمسون الف وان حصة املدين الذي يملك سهمان من اصل 
سلبعة سلهام بمبلغ مقلداره 100,071,428  مائلة مليون وواحد 

وسبعون الف واربعمائة وثمانية وعرشون دينار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 47/ب2019/1

التاريخ 2019/4/16
اعان

اىل املدعى عليه / )جواد كاطع نايش( 
اصدت هذه املحكمة قرارها املرقم 47/ب2019/1 
بتاريخ 2019/1/25 واملتضمن الحكم بتأييد القوة 
التنفيذيلة للقرار الصادر من هيئلة دعاوي امللكية 
العقاريلة / اللجنلة القضائية االقليميلة الثانية يف 
)9/تعويلض    995014 بالعلدد  االرشف  النجلف 
/2006( يف 2006/6/4 االساس 2004/34 لثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
واشلعار مختار حلي الحسلني 2/ الحنانلة حيدر 
جعفلر عبلد كله للذا تقرر تبليغلك  اعانلا بالقرار 
املذكلور بصحيفتلني محليتلني يوميتلني ولك حق 
الطعلن عى القرار املذكور خال املدة املقررة بكافة 
طرق الطعن  القانونية وبعكسله سيكتسب القرار 

املذكورة درجة البتات وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

تنويه
ورد يف جريدة املسلتقبل العراقي بالعدد  )1877( 4 
نيسان 2019 السنة السادسة رقم االضبارة 905/

ب/2019 والصحيلح هلو 905/ت/2019 وكذلك 
جريدة العراق بالعدد 817 الخميس يف 2019/4/4 
السنة السلابعة ورد رقم االضبارة 905/ب/2019  

والصحيح هو 905/ت/2019  لذا اقتى التنويه

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانىء العراق

قسم االمالك واالرايض
نرش اعالن مزايدة رقم 2017/2/8 /2019

لتأجري عقارات متفرقة واقعة يف محافظة البرصة 
تعلن الرشكة العامة ملوانيء العراق عن مزايدة تأجري العقارات اعاه واملبينة مواصفاتها 
ادنلاه وفقلا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسلنة 2013 خمسلة عرش يوما 
تبلدأ من اليوم التايل لنرش االعان يف الجريدة الرسلمية التي سلتجري  يف تمام السلاعة 
العلارشة صباحا يف قسلم االماك واالرايض فعلى الراغبني االشلراك يف املزايدة  العلنية 
تقديم طلباتهم اىل دائرة الخدمات السلكنية بهذه الرشكة واالطاع عى رشوط املزايدة 
مسلتصحبني معهم املستمسلكات التاليلة هوية االحلوال املدنية ) مصلورة( البطاقة 
التموينيلة ) مصلورة(  بطاقة السلكن )مصورة( ودفع تأمينات بنسلبة 20% عرشون 
باملائة من القيمة التقديرية لكامل مدة التأجري املعلنة بصك مصدق المر الرشكة العامة 
ملوانليء العراق او نقلدا علما ان مدة التأجري سلنتان ويتحمل من ترسلو عليه املزايدة 
اجلور نرش االعان واملصاريف وعند نكول من ترسلو عليه  املزايدة يتحمل فرق البدلني 
لكامل مدة التأجري املعلنة ويعترب املزايد مطلعا عى املأجور ورأه رؤية كافية وقبل به 

املواصفات : 
1 ل كشك يف قاعة املسافرين واقع يف ميناء ام قرص الشمايل مساحته ) 24(م2

2 ل محل رقم )77(  واقع يف منطقة املعقل / سوق ال 50 دار مساحته )12(م2

حمافظة ميسان
دائرة صحة ميسان
مكتب املدير العام 

شعبة العقود
اعالن مناقصات رقم )1 ـ 2 ـ 3 ـ 4( لسنة 2019حمافظة ميسان 

تعلن دائرة صحة ميسلان / شلعبة العقود عن اعان املناقصات املدرجة تفاصيلها ادناه ضمن تخصيصات 
املوازنلة الجارية لسلنة 2019 فعلى الراغبني من الذين تتوفلر فيهم الرشوط  مراجعة دائرة صحة ميسلان 
شعبة العقود الكائنة يف مدينة العمارة لغرض رشاء مستندات املناقصة لقاء مبلغ قدره )100,000 مائة الف 
دينار عراقي( غري قابل للرد يسللم اىل امانة الصندوق عى ان يقدم العطاء مع املستمسلكات املطلوبة داخل 
ظلرف مغلق ومختوم ومؤرش عليله رقم املناقصة وموعد الغلق وموقع مع تثبيت العنوان الكامل عى العطاء 
وان اخلر موعد لغلق املناقصة هو السلاعة الثانية عرش ظهرا من اليوم املذكلور يف الجدول ادناه  وان الدائرة 
غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسلو عليه املناقصة اجور االعان وسليتم اجراء محارضة يف 
الساعة العارشة صباحا يف اليوم املذكور يف الجدول ادناه لغرض توضيح املناقصة واالجابة عى االستفسارات 
ماحظلة ل يف حاللة عدم التزام مقدمي  العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسلية بكافة اقسلامها فانه سليتم 

استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم

العدد / 2554
التاريخ 2019/4/18

الدكتور 
عيل حممود العالق

املدير العام

المالحظات التأمينات االولية الهوية 
المطلوبة 

تاريخ 
المحاضرة تاريخ الغلق رقمها اسم المناقصة

اعالن 
للمرة 
االولى

قيمة التأمينات االولية 
تبلغ 68,000,000 

فقط ثمان وستون مليون 
دينار عراقي والبالغة 

2% من القيمة التقديرية 

هوية غرفة 
تجارة صنف 
اول تعهدات 

اغذية /
تعهدات عامة

الخميس 
الموافق 

2019/5/2

االحد 
المصادف 

 2019/5/5
من تاريخ اخر 
نشر لالعالن 

1

مناقصة تجهيز مستشفى 
الشهيد الصدر التعليمي 
ومستشفى الزهراوي 

الجراحي ومستشفى الطفل 
والوالدة بوجبات الطعام 

اعالن 
للمرة 
االولى

قيمة التأمينات االولية 
تبلغ 000,000,84 
فقط اربعة وثمانون 
مليون دينار عراقي 

والبالغة 2% من القيمة 
التقديرية 

هوية غرفة 
تجارة صنف 
اول تعهدات 

عامة /
تعهدات 
تنظيف

الخميس 
الموافق 

2019/5/2

االثنين 
المصادف 

 2019/5/6
من تاريخ اخر 
نشر لالعالن 

2 مناقصة تنظيف مستشفى 
الشهيد الصدر التعليمي

اعالن 
للمرة 
االولى

قيمة التأمينات االولية 
تبلغ 20,000,000 
فقط  عشرون مليون 
دينار عراقي والبالغة 

2% من القيمة التقديرية 

هوية غرفة 
تجارة صنف 
اول تعهدات 

عامة /
تعهدات 
تنظيف

الخميس 
الموافق 

2019/5/2

الثالثاء 
المصادف 

 2019/5/7
من تاريخ اخر 
نشر لالعالن 

3 مناقصة تنظيف مستشفى 
الزهراوي  الجراحي

اعالن 
للمرة 
االولى

قيمة التأمينات االولية 
تبلغ 25,000,000 
فقط خمسة وعشرون 
مليون دينار عراقي 

والبالغة 2% من القيمة 
التقديرية 

هوية غرفة 
تجارة صنف 
اول تعهدات 

عامة /
تعهدات 
تنظيف

الخميس 
الموافق 

2019/5/2

االربعاء 
المصادف 

 2019/5/8
من تاريخ اخر 
نشر لالعالن 

4 مناقصة تنظيف مستشفى 
ميسان للطفل والوالدة 

العدد : 9765/39/5/1 
التاريخ 2019/4/10

العدد : 10622/39/5/1 
التاريخ 2019/4/18

الدكتور املهندس
صفاء عبد احلسني جعيز

املدير العام /وكالة
للرشكة العامة ملوانىء العراق

رئيس جملس االدارة

الدكتور املهندس
صفاء عبد احلسني جعيز

املدير العام /وكالة
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»عقب سيكاره«
          عادل العكيلي

يف الخمسني من العمر أو اكثر بسنوات، 
ضعي�ف البني�ة كأن�ه قصب�ة تهت�ز يف 
مهب الريح، س�يكارته بيده ال تفارقه، 
محّياه ينبئ بالب�ؤس والعبوس، واقفاً 
يف مكانه متملمالً مرتنماً يتوقع الناظر 
إلي�ه س�قوطه  يف أي�ة لحظ�ة، مكانه 
واضح منذ أس�بوع كأنه نصب الجندي 
املجهول، وهو يطالع الرائحني والغادين 
منتصباً أمام دائرة تعويض املترضرين 
)ش�ارع  يف  اإلرهابي�ة  العملي�ات  م�ن 
الرش�يد( القريبة من )جرس الس�نك(، 
يقف أمام العم�ارة املقابلة لتلك الدائرة 
التي أحاطت ببابها الكتل الكونكريتية، 
يتوس�ط بابه�ا رج�ال أم�ن ببزاتهم�ا 

العس�كرية وهما يتفحص�ان الواقفني 
أمام تلك الدائ�رة املعنية بتعويض أهايل 
ضحايا التفجريات أو القتل العش�وائي، 
واقف�اً قبال�ة الدائ�رة بوج�وم وقنوط، 
بمعطف�ه ال�رث وبنطلون�ه النييل الذي 
تآكلت اطراف�ه من العوز، ينظر بعينني 
حزينت�ني اىل تل�ك البناي�ة الش�اخصة 
أمام�ه يف صبيحة كل يوم وقبل حضور 
العاملني فيها بساعات يرجو الحصول 
ع�ى تعويض عن فق�دان ول�ده البكر 
محرتق�ًا م�ع أصدقائه يف تل�ك الحادثة 
املشؤومة يف منطقة )الكرادة داخل(، إذ 
انفجرت س�يارة مفخخة قبل منتصف 
اللي�ل أحالت تلك العم�ارة ومن فيها اىل 
أش�الء محرتق�ة ل�م يميز ب�ني أفرادها 
الذي�ن قض�وا نحبهم، ول�م يتعرف عى 

جثة ولده إال من خالل فحص الحمض 
النووي.

تنّه�د حني تذكر ول�ده وراحت الدموع 
تنهمل من عينيه يف مش�هد ل�م يمّر به 
ح�ني كان ي�رزح يف غياه�ب الس�جون 
يف زم�ن النظام الس�ابق، فق�د أُودع يف 
إحدى زنزانات األم�ن العامة يف منطقة 
البلديات إثر وش�اية كاذب�ة، وقد دونت 
أي�ام االعتق�ال تح�ت أس�ماله البالي�ة 
آث�اراً للتعذيب مدونة لعصور من الظلم 
الالذع�ة  والقه�ر، فالس�ياط  والج�ور 
والندب قد توزعت عى جسمه بوحشية، 
لك�ّن ذلك كل�ه لم يك�رس عزيمت�ه، إالّ 
حينما فقد ولده البكر )حس�ن( يف تلك 
الحادثة الت�ي أقّضت مضجعه وكرست 

ظهره.

فتحت الدائرة أبوابها يف الثامنة صباحاً، 
فدخل ليستعلم عن مصري معاملته وما 
آلت إليه إجراءات التعويض س�ائالً تلك 

املوظفة القابعة خلف الحاسوب.
-  ما مصري معاملتي رجاًء.

- ع�م... الوق�ت م�ا زال مبك�راً إلنجاز 
معامل�ة ولدك، فذلك يحتاج إىل أكثر من 

شهر.
-  لقد أنهكت املراجعة قواي.

-  عليك أن تراجع بعد بضعة أسابيع.
حمل نفس�ُه وعاد اىل بيت�ه أو باألحرى 
إىل غرفت�ه املتهاوي�ة التي اس�تأجرها 
من�ذ عام�ني يف إحدى املناط�ق الفقرية 
يف منطقة )الزعفراني�ة(، اقتطعت تلك 
الغرفة م�ن أحد املن�ازل وكان لها باب 
إىل الخارج وس�قف من )العكادة( كان 

شباكها قد صفقته الرياح داخل الغرفة، 
ألن نافذتها حّشيت بقطع من النايلون 
والكارتون املقّوي للحماية من الربد بعد 
أن تكرس زجاجها، كانت الغرفة خالية 
إاّل م�ن أجس�ادهم وبع�ض األفرش�ة 
البالي�ة وبعض آني�ات معدنية مجعدة، 
وكان�ت أرضي�ة الغرفة مليئ�ة بالحفر 
ول�م يك�ن فيها غ�ري خزان�ة متكرسة 
جمع فيها الحاجيات التي ال أهمية لها 
من أدوي�ة وبعض الخ�رق البالية التي 
يلبس�ها يومي�اً، كان س�قف الغرفة قد 
تآكل من األعى حت�ى راح ينرش عليهم 
ما تبقى من الجص، ش�اهدته وقد جاء 
ُبخّف�ي ُحن�ني يجّر خط�اه ثم جلس يف 
زاوي�ة من زوايا الغرفة وقد تهاوى عى 
األرض كأن�ه جث�ة هام�دة، ل�م تكلّمه 

حتى تع�اىل صوت أطفالهما من ش�دة 
الج�وع، فأرسعت وجاءت ببعض بقايا 
فت�ات الخبز والقليل م�ن الرز وما بقي 
م�ن عش�اء الليل�ة املاضية وق�د تكاثر 
علي�ه الجمي�ع فعملت األي�دي وراحت 
تلتهم ما وقع�ت أعينهم عليه وأتوا عى 
كل م�ا تبقى، حتى انس�حبوا وعيونهم 
ما زال�ت ترنو إىل وعاء الطعام، س�ألته 

زوجته بوجوم:
- ما هي أخبار املعاملة؟

- ال جدي�د .. أعطون�ي موع�داً جدي�داً 
إلكمال اإلجراءات.

- مت�ى تكتم�ل ولدن�ا قد ضاع بس�بب 
ه�ذه التناحرات السياس�ية بينهم فما 

ذنبنا ندفع الثمن من دم أبنائنا!؟
-ال ح�ول وال ق�وة إاّل بالل�ه، ال تزي�دي 

مواجعي!
- لقد كان الوحيد لنا وأنت رجٌل تقدمت 

بك السّن فمن يعيننا بعد اآلن؟
راح يدي�ر وجه�ه يف الغرف�ة يبحث عن 
س�يكاره ربم�ا تكون قد س�قطت منه 
أو نسيها يف معطفه، إذ نفدت سكائره 
ولم يجد ش�يئاً، وأصبح الص�داع يزداد 
شيئاً فشيئاً... حتى تذكر أنه قد رمى يف 
الصباح عقب سيكاره يف باب الغرفة.. 
رك�ض إىل الب�اب مرسع�اً علّ�ُه يجده، 
ثم ه�دأت أوجاعه يف الح�ال وهو يعود 
إىل غرفت�ه بعقب الس�يكاره يبحث عن 
عود ثقاب بعد أن استش�عر أنه قد عاد 
منت�راً ولو يف ه�ذه امل�ّرة الوحيدة يف 
حيات�ه وهو يمّج ذلك العقب بفمِه بلذٍة 

ال تعادلها لذة الفاتحني.

اعالن
 اىل الرشيك ) بتول عالوي حس�ني ( توج�ب عليك الحضور اىل مقر 
بلديه النجف لغ�رض اصدار اجازه بناء للعق�ار املرقم 3/58781 
ح�ي النداء خ�الل ع�رشه اي�ام وبخالفه س�تتم االج�راءات دون 

حضورك
 اسم طالب االجازه اسماء احمد مهدي
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اعالن
 اىل الرشكاء ) عيدان عجيل نصيف وعليه حسني عرد وعيل وحسني 
وزين�ب ورقيه اوالد نصيف عيدان ( توجب عليكم الحضور اىل مقر 
بلديه النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 3/8095 حي 

صدام خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك
اسم طالب االجازه ساهره عبد العظيم عطيه
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فقدان
فق�د مني س�ند العق�ار املرق�م 11312 /2 حي االس�كان باس�م 
املتوفي�ه )نهايه عطيه ع�يل باقر( عى من يعثر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار
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فقدان
فقدت مني براءة الذم�ة الصادرة من الهيئة العامة للرضائب فرع 
النجف االرشف ذي العدد ) 17397( بتاريخ 9/24م2018 واملعنونة 
اىل الوحدة التضمينية يف مرور بغداد بأسم ) عادل منصور حسني( 

فعى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
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فقدان
فقد مني دفرت خروجية سيارة املرقمة 32059 نجف بأسم )صفاء 
حسني كريم ( والصادر من كمارك بغداد الوسطى فمن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار او االتصال عى الرقم 07830882457
��������������������������������������������������������

محكمة بداءة البرة 
العدد / 31/ب/2011
التاريخ 2019/4/23

اعالن
املدعون / جوزيف وسمري وباسم وموفق ابناء رففويل حنا الشيخ 
واس�عد وناظم  وعادل وشوقي ابناء ميخائيل حنا الشيخ وشكري 

جبوري حنا الشيخ 
املدعى عليهم /  صباح واكرم ابناء جبوري حنا الشيخ

تبيع محكمة بداءة البرة العقار  تسلسل 1/2 الكزارة ومساحته 
1 دونم و 17 اولك و20م2 يقع يف منطقة العقار املعروف بأس�م ) 
س�وق حنا الش�يخ( وهو مكون من مائة وخمسون محل تجاري 
اريض وهي مس�تغلة لبيع املالبس واالحذي�ة وخياطني ويف الطابق 
الثان�ي  ش�قق مس�تغلة كمخ�ازن وع�دد الش�قق يف الطاب�ق 76 
ش�قة منها 31 ش�قة غري مش�غولة وان العقار مش�غول من قبل 
مس�تأجرين  اصح�اب املح�الت واملخ�ازن فمن له رغب�ة بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة لدفع التأمين�ات القانونية البالغة 10% من 
القيمة املقدرة للعقار والبالغة ثالثة عرش مليار واربعمائة وتسعة 
عرش مليون وس�تمائة الف دينار وستجري املزايدة الساعة الثانية 
ع�رش من ظه�ر  اليوم الخامس عرش التايل لن�رش االعالن ويتحمل 

املشرتي اجور املناداة
القايض  علوان بربوت البزوني
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فقدان 
فق�دت مني الهوية الص�ادرة م�ن وزارة النقل / الرشك�ة العامة 
للنق�ل البحري / فرع بغداد بأس�م ) علية حس�ني عودة ( عى من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 23 / 4 / 2019 
اعالن مفقود 

اسم املفقود / هاشم شهاب حماده 
بتاري�خ 11 / 3 / 2019 قدم�ت ) زوجتك ( املدع�وة ) نهلة عبد الله 
محس�ن ( تطلب في�ه نصبها قيمة عليك لكون�ك خرجت بتاريخ 19 
/ 7 / 2016 ول�م تع�د لحد االن ل�ذا تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية 
ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من اليوم الثاني من 
تاري�خ النرش س�وف تنصب ) زوجت�ك نهلة عبد الله محس�ن قيمة 

عليك الدارة شؤونك .
القايض 

عبد املطلب حمدان جرب 
��������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 592 / ب1 / 2019 

التاريخ : 22 / 4 / 2019 
اعالن 

اىل / املدعى عليه / عيل عارف هاتف 
اق�ام عليك املدعي عمر صباح جار الله – امام هذه املحكمة الدعوى البدائية 
بالع�دد اعاله طل�ب فيها الحكم بتخلي�ة العقار املرق�م 2669 م 39 كاطون 
وتس�ليمه خالي�ا من الش�واغل وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ املبلغ منش�د حس�ان ع�يل يف 9 / 4 / 2019 يف مركز رشطة املفرق 
بكتابهم املرقم 5111 يف 9 / 4 / 2019 قررت هذه املحكمة تبليغك بواسطة 
صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف الساعة التاسعة 
م�ن صب�اح يوم 5 / 5 / 2019 ويف حال تبلغك وعدم الحضور او ارس�ال من 

ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

مهدي قدوري كريم  

��������������������������������������������������������
دائرة كاتب العدل يف الكرخ 

اعالن 
املنذر / وليد ميخائي�ل توما وكيله نعيم خزعل احمد بالوكالة املرقمة 1454 
س�جل 1 بتاري�خ 15 / 2 / 2018 الصادرة م�ن القنصلية العامة لجمهورية 
الع�راق / ديرتويت واملصدقة من كاتب عدل الكرخ الصباحي بالعدد 21802 

بتاريخ 26 / 6 / 2018 
العنوان / الصالحية م 218 ز 19 د 41 .

املن�ذر اليه / عص�ام طعمة داود الع�زاوي – العنوان الصالحي�ة م 224 ز 6 
شقة 4 ط 1 .

س�بق يل ان سريت اليكم االنذار بواسطة الس�يد كاتب العدل يف الكرخ بالعدد 
العموم�ي / 13599 س�جل / 68 بتاري�خ 11 / 4 / 2019 وال�ذي يق�ي / 
كن�ت قد اس�تاجرت مني العقار املرق�م ) 29 / 18 / كريم�ات ( ببدل ايجار 
ش�هري قدره ) 0000 15 ( مائة وخمسون الف دينار بموجب عقد تحريري 
موقع بيننا وحيث انك ممتنع عن تس�ديد بدل االيجار لشهر نيسان / 2019 
مع التحفظ ببدالت االيجار لالش�هر لس�نة 2018 ولالش�هر كانون الثاني / 
شباط / اذار / 2019 لذا انذرك بوجوب دفعك بدالت االيجار املرتتبة عليك مع 
تخلي�ة العقار خ�الل مدة ثمانية ايام من تاريخ تبلغك بهذا االنذار وبعكس�ه 
س�اضطر اىل اتخاذ االج�راءات القانونية بحقك واقامة دع�وى قضائية لدى 
املحاكم املختصة وتحميلك كافة املصاريف والرس�وم واتعاب املحاماة. وعند 
ذهاب املبلغ القضائي عى عنوانكم املثبت يف االنذار اتضح بانك مجهول محل 
االقامة وحس�ب الرشح القائم بالتبليغ لذا اقتىض تبليغك بواس�طة الصحف 

املحلية .
كاتب العدل

مجلس القضاء االعى 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد : 401 
التاريخ : 12 / 3 / 2019 

م / نرش فقدان 
قررت هذه املحكمة ن�رش فقدان املدعو ) 
ع�يل جدوع جاس�م خفيف ( ال�ذي فقد يف 
محافظة ص�الح الدين بتاري�خ 26 / 3 / 
2014 ول�م يع�رف يشء ع�ن مصريه لحد 
االن وع�ى م�ن يعثر علي�ه ووتوف�ر لديه 
معلومات عن�ه االتصال بذويه الس�اكنني 
مرك�ز رشط�ة  او  االس�حاقي  ناحي�ة  يف 
االس�حاقي خالل ش�هر من الي�وم الثاني 
لن�رش االعالن .. للتفض�ل باالطالع واتخاذ 

مايلزم من قبلكم مع التقدير .
القايض 

حردان خليفة جاسم 
�����������������������������������

محكمة بداءة البرة 
العدد: 389/ب/2019
التاريخ: 2019/4/18

اعالن 
املدعني/ 1 -  هدى عبدالرسول عبد الجليل 
2- سجى عبداالمري غانم 3- رنا عبداالمري 
غانم 4- فاطم�ة عبداالمري غانم 5- احمد 

عبداالمري غانم.
املدعى عليه / محمد عبداالمري غانم.

تبي�ع محكم�ة ب�داءة الب�رة باملزاي�دة 
العلني�ة العقار تسلس�ل 84/160 الفريس 
مس�احته )1 اول�ك و88.13 م2( يق�ع يف 
منطقة الجزائر وهو عبارة عن دار سكنية 
مؤلفة من طابق�ني الطابق األريض مؤلف 
م�ن ه�ول ودي�وان وغرف�ة ن�وم ومطبخ 
وحم�ام ومرافق صحي�ة، ولطابق العلوي 
مؤل�ف غرفتي نوم وحمام ومرافق صحية 
وتوجد حديقة والكراج مقدمة الدار، والدار 
مبني من الطابوق ومسقفه بالكونكريت 
املس�لح ودرج�ة عمرانه�ا متوس�طة وان 

الدار مشغولة من قبل املدعني. 
فمن له رغب�ة برشاء العقار مراجعة هذه 
املحكمة ودفع التأمينات القانونية البالغة 
10% م�ن القيمة املق�درة للعق�ار البالغة 
ثالثمائة وواحد واربعون مليون وثمانمائة 
وخمس�ون ألف دين�ار وبصك مصدق ألمر 
هذه املحكمة وس�تجري املزاي�دة يف اليوم 
الثالث�ني م�ن الي�وم الت�ايل للن�رش وأجور 

املناداة يتحملها املشرتي. 
القايض / علوان بربوت البزوني

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعل�ن رئاس�ة جامعة الكوف�ة / قس�م القانونية عن اج�راء املزايدة 
العلنية لتأجري االموال العائدة لجامعتنا واملدرجه ادناه  فعى الراغبني 
يف االش�رتاك  باملزايدة املذك�ورة مراجعة ديوان الجامعة / الش�ؤون 
القانوني�ة الواق�ع يف  املدينة الجامعية طريق كوف�ة / نجف لالطالع 
عى التفاصيل و العقار املعلن عنه موقعيا وخالل مدة خمس�ة عرش 
يوما ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن اذ  ستجري املزايدة يف الساعة 
الع�ارشة صباح�ا من الي�وم االخرية  للم�ده اعاله بدي�وان الجامعة 
مس�تصحبني معه�م  التامينات القانوني�ة البالغ�ة 50% من القيمة 
املق�درة وبصك مصدق معنون اىل رئاس�ة جامعة الكوفة  / صندوق 
التعلي�م العايل وكتاب براءة ذمة من دوائر الرضيبة املختصة تتضمن 
عدم املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس سنة املزايدة وكتاب يتضمن 
الرق�م الرضيبي للمزاي�د اضافة اىل بطاقة الس�كن وهوي�ة االحوال 
املدني�ة ع�ى ان يتم جل�ب كتاب ع�دم املحكومي�ة والتريح االمني  
للمتقدم للمزايدة  وبحس�ب محافظته عى ان يقوم املستأجر بأيداع 
تأمين�ات مقدارها 10% من قيمة عقد االيجار الس�نوي يتم ارجاعها 
بعد انتهاء مدة العقد يف حالة عدم ترتب مبالغ بذمته نتيجة مخالفة 
رشوط العقد او ارضاره باملأجور وال يجوز اش�رتاك املوظفني   الذين 
ذكرتهم احكام املادة )4( من قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف 
هذه املزايدات وسيتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور الخدمة وكافة 

املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله
اوال / اجازة التصوير الفوتغرايف / كلية الزراعة 

التقدري�ة الس�نوية / )1350000( ملي�ون وثالثمائ�ة  القيم�ة    �
وخمسون  الف دينار

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 11 / 3 / 2019 
اعالن مفقود 

اسم املفقود / فاروق هاشم شهاب 
بتاريخ 11 / 3 / 2019 قدمت ) والدتك ( املدعية ) نهلة عبد الله محس�ن ( تطلب فيه نصبها قيمة عليك 
لكون�ك خرج�ت بتاريخ 19 / 7 / 2016 ولم تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة عدم 
حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من اليوم الثاني من تاريخ النرش س�وف تنصب ) والدتك نهلة عبد الله 

محسن ( قيمة عليك الدارة شؤونك .
القايض 

محمد عبد الرحمن طعمة 
���������������������������������������������������������������������������������������

تنويه
س�قط س�هوا من اعالن مستش�فى ابن النفيس التعليمي املنش�ور يف جري�دة املس�تقبل العراقي بالعدد 
)1890( يف 2019/4/23 والخاص�ة بمناقص�ة تنظيف املستش�فى ان مدة االع�الن )10( ايام من تاريخ 

النرش 2019/10/22 ولغاية 2019/5/1 لذا اقتىض التنويه.

اعالن 
بن�اء ع�ى الطلب املق�دم من الس�يد ) 
مصطف�ى داود احم�د ( ال�ذي يطل�ب 
في�ه تبديل اللقب م�ن ) العطبي ( اىل ) 
املوس�وي ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وفق اح�كام املادة 
22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 

واالقامة

�����������������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف سامراء 

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد: 3429/ 2019 

التاريخ :2019/4/22
نرش اعالن

قدمت املس�تدعية )ملكة طه جاس�م( 
طلباً اىل هذه املحكمة تطلب فيه اصدار 
حج�ة حج�ر وقيموم�ة ع�ى املفق�ود 
)حميد احمد خليل( والذي فقد بتاريخ 
2017/2/16 وعليه واس�تناداً لقانون 
رعاية القارصين قررت املحكمة نرشه 
يف صحيفت�ني محليتني لغ�رض التثبت 

من حياة املفقود.
القايض 

قير عباس رشيد

�����������������������������
فقدان 

فقدت مني الهوية الصادرة من الرشكة 
العام�ة لتجارة املواد الغذائية بأس�م / 
بشار سلمان عبد الرحمن – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

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

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2018/1312
مقتبس حكم غيابي

1  �اس�م املحكم�ة : محكمة قوى االم�ن الداخيل 
االوىل املنطقة الخامسة

2 � اس�م املته�م الغائ�ب الرشطي ش�وقي يحيى 
مناتي خري الله

3  � رقم الدعوى 2018/1312
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة  2012/5/13

5 � تاريخ الحكم 2018/10/22
6 � امل�ادة  القانونية )5(  من ق ع درقم 14 لس�نة 

   2008
7 � املنس�وب اىل : مديرية رشطة محافظة البرة 

واملنشأت 
8  �  خالص�ة الحك�م : ع�دم  ش�مول املتهم اعاله 
بقانون العفو العام رقم 27 لس�نة 2016 كونه ما 
زال ماك�ث بالغياب ولم يصدر  بحقه امر بالفصل 
او الطرد او االس�تقالة وحسب كتاب دائرته اعاله 

املرقم 5999 يف 2017/12/17 
9 �  الحبس البسيط ملدة )ستة اشهر ( وفق احكام 
امل�ادة 5 م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 كون�ه 
القان�ون االصلح للمتهم عم�ال باحكام املادة 2/2 
من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل  وبداللة املواد  
61/اوال  و 69 /اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 

وذلك لغيابه من تاريخ  2012/5/13 ولحد االن 
10 � اخراج�ه  م�ن الخدمة اس�تنادا الحكام املادة 
42/ثاني�ا م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 بع�د 
اكتساب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 89/

اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
11 � اعط�اء املوظفني العمومي�ني صالحية القاء 
القب�ض عليه اينم�ا وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر 
بحق�ه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه 
اس�تنادا الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا  من ق  أ د  

رقم 17 لسنة 2008  
12 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا 
الح�كام املادة 69 / رابعا من ق أ د رقم 17 لس�نة 

  2008
13 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنت�دب 
) جبارعات�ي ج�رب( البالغ�ة )25,000(  خمس�ة 
وعرشي�ن الف دينار  عراق�ي ترف له من خزينة 

الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 
قابال لالع�رتاض والتمييز اس�تنادا الح�كام املادة 
71/اوال وثاني�ا من نفس القان�ون وافهم بتاريخ 

2018/10/22
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

�����������������������������
اعالن

اىل الرشيك�ة هيف�اء اغ�ا ش�امي 
مديري�ة  اىل  حض�ورك  اقت�ىض 
بلدي�ة النجف الصدار اج�ازة البناء 
والخاص بالعقار املرقم 34227/3 
ح�ي العدال�ة ع�ن طري�ق رشيكك 
يف العق�ار اع�اله املواطن�ة جن�ان 
ع�ودة يارس وعن�د ع�دم حضورك 
سوف تصدر االجازة وفقا للقانون 

والضوابط 
�����������������������������

فقدان 
فق�دت هوية الطال�ب الصادرة من 
جامعة البرة – كلية الطب بأسم 
/ حس�ن هاني ياسني – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

وزارة االعامر و االسكان  
والبلديات واالشغال العامة

اعالن املناقصة املرقمة )2019/10(  رشكة الفاو اهلندسية العامة
تعلن رشكة الفاو الهندس�ية العامة احدى تش�كيالت وزارة  االعمار واالس�كان والبلديات واالش�غال العامة 
ع�ن اعالن املناقصة املرقمة )2019/10( الخاصة بتنفيذ هياكل العمارات الس�كنية عدد )10( للقطاع االول 
ملرشوع مجمع الخالص الس�كني  وللحصول عى مس�تندات املناقصة وال�رشوط الخاصة بها مراجعة مقر 
الرشكة ) شعبة العقود(  الكائن يف منطقة التاجي مقابل معهد النفط العربي لقاء مبلغ قدره ) 500,000( 
خمس�مائة الف دينار غري قابل للرد وعى الراغبني من الرشكات واملقاولني ذوي االختصاص و املصنفني من 
الدرجة )رابعة/ انش�ائي ( تقديم هوية تصنيف الرشكات واملقاولني )سارية املفعول  � نسخة اصلية (  عند 
رشاء املناقص�ة وجل�ب كتاب تخويل موقع من قبل املدير املفوض للمكتب او الرشكة التي تروم رشاء العطاء 
مع مراعاة ايداع عطاءاتهم داخل ظرف مغلق ومختوم يكتب عليه اس�م ورقم املناقصة وموعد غلقها واس�م 
صاح�ب العطاء ) الرشك�ة او املكتب( ويحتوي بداخله عى ثالث ظروف منفصل�ة ومختومة ويتضمن االول 
جمي�ع املستمس�كات املطلوبة ويتضمن الظ�رف الثاني العرض الفني ويتضمن الظ�رف الثالث عى العرض 
التج�اري م�ع صك مصدق )بقيمة التأمينات االولية( بمبلغ ) 16,767,700( س�تة عرش مليون وس�بعمائة 
وس�بعة وس�تون  الف وس�بعمائة دينار  عراقي دينار عراقي او خطاب ضمان نافذ ملدة )ثالثة اش�هر( من 
تاريخ الغلق ووصل الرشاء مع تقديم ما يثبت تنفيذ اعمال مماثلة مؤيدة من الجهات املس�تفيدة مع تقديم 
الحس�ابات الختامية مصادق عليها  من قبل محاس�ب قانوني الخر س�نتني ويودع يف صندوق العطاءات يف 
مق�ر الرشك�ة الكائ�ن يف التاجي ، علما ان الرشك�ة غري ملزمة بقب�ول اوطأ العطاءات واهم�ال العطاء غري 
املس�تويف للمستمس�كات املطلوبة وعدم قبول الوكاالت العامة الصادرة من املناقص�ني ويتم اعتماد الوكالة 
الخاص�ة باملناقص�ة يف حالة وجود عذر مرشوع مصدق اصوليا وس�يكون اخر موع�د لتقديم العطاءات يوم 
)الثالثاء( املوافق 2019/5/7 الس�اعة الثانية عرش ظهرا ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون 
الغل�ق يف الي�وم ال�ذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اج�ور نرش االعالن ويمك�ن االطالع عى موقع 
الرشكة االلكرتوني عى االنرتنيت وحسب ما مدرج يف ادناه علما ان مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة اعاله 
يكون )1,676,770,000(  مليار وس�تمائة وستة وسبعون مليون  وسبعمائة  وسبعون الف دينار عراقي ال 

غريها  
 مع التقدير

املدير العام
http: faoco.moch.gov.iq

E – mail: info@faoco.moch.gov.iq

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

اعالن رقم  )5290( القسم : االمالك والعقارات
عىل حساب الناكل 

تعل�ن الرشكة العام�ة الدارة النقل الخاص  عن اج�راء مزايدة علنية 
لتأجري الخطوط املدرجة ادناه يف محافظة )بغداد(  يف اليوم الخامس 
عرش تبدأ اعتبارا من تاريخ اليوم التايل لنرش االعالن وفقا لقانون بيع 
وايج�ار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013 املعدل والرشوط التي 
يمك�ن الحصول عليها من قس�م الرشكة اعاله لق�اء مبلغ )5000( 
دينار غري قابلة للرد فعى الراغبني الحضور يف الساعة الحادية عرش 
يف مق�ر الرشكة اعاله عى ان يقدم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من 
الرضيب�ة معن�ون اىل )الرشكة العامة الدارة النق�ل الخاص ( وهوية 
االحوال املدنية وشهادة الجنسية او البطاقة الوطنية  املوحدة وبطاقة 
الس�كن ) النس�خة االصلية ( ودفع التأمينات القانونية البالغة %20  
مرضوبا يف عدد س�نني العقد  بصك مصدق و يتحمل من ترسو عليه 
املزايدة اجور خدمة بنس�بة 2% كذلك ويتحمل الناكل فرق البدلني يف 
عدد س�نني العقد علما اذا صادف موعد املزايدة عطلة رسمية تجري 

املزايدة يف اليوم التايل

مدة االيجار سنة واحدة ..  يدفع عى شكل قسط واحد

اعالن
تعل�ن جامعه الب�ره كليه التمريض ع�ن إجراء 
مزايدة علني�ة لبيع مواد مس�تهلكه فعى الراغبني 
باالشرتاك مراجعه الكلية  الكائنة خلف م الجمهوري 
لسحب استمارة االشرتاك علما ان موعد املزايدة هو 

اليوم الثالثني من تاريخ نرش اإلعالن
العميد

المالحظات  التأمينات اسم العقار ت

3,000,000 مليون دينار  خط شعلة /الكاظمية  1

العدد:5290
التاريخ  2019/4/18 م

عبد العظيم عبد القهار جاسم
املدير العام /وكالة
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العدد )1891( االربعاء  24  نيسان  2019
اعداد: ايهاب فاضلا�سرتاحة6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�ا واجتماعي�ا: القمر معاك�س يف من�زل العمل مما 
يجعلك تتح�رك اليوم تحت ضغط عصبي راغبا يف تحقيق 
أهداف�ك. ماليا: ينصحك الفل�ك أال تبدأ جديدا وأال تدخل يف 

مغامرة مالية غري محسوبة العواقب.

عائلي�ا: القمر يف مربع برجك وعليك باتباع الطرق العادلة 
يف حل مشكالتك العائلية.

اجتماعي�ا: قد تجتاحك اليوم مش�اعر متناقضة وارتباك، 
وعليك أن تصرب.

اجتماعي�ا: القم�ر يف من�زل األصدق�اء يدفعك ملش�اركة 
األصحاب ويدفعك ملس�اعدتهم وللتعام�ل معهم بحيوية 
مبهرة. اجتماعيا وعاطفيا: حاول أن ترىض بما يستطيع 

أن يقدمه لك الطرف اآلخركي تسعد بحياتك.

عاطفي�ا: القم�ر يف منزل الح�ب يجعلك متفتح�ا كزهرة 
يانعة وتتلون حياتك بالرومانسية.

اجتماعي�ا: الوضع الفلكي داعم ويجعلك نش�يطا ويقظا 
وبارعا يف التفاوض.

اجتماعيا: تميل للتأمل ويساعدك ذلك عىل تحديد املشكالت 
وأسبابها وينصحك الفلك أن تتجنب الزهو بنفسك.

عاطفيا وماليا: فينوس وعطارد يف برجك يمدانك بالسحر 
والجاذبية وبالطاقة العاطفية والذهنية.

مهنيا واجتماعيا: الشمس وزحل يف مواجهة برجك وعليك 
أن تتجنب العناد مع البعض وقم بما عليك من واجبات.

عاطفي�ا: فين�وس يف مواجه�ة برجك وقد تش�عر بالقلق 
وتساورك الشكوك وعليك أال تترسع.

اجتماعي�ا: القم�ر يف برج�ك يدفع�ك لتس�تثمر نش�اطك 
ومواهبك.

عاطفيا: اخط بثقة نحو من تحب فالقمر يف برجك يجعلك 
ساحرا وجذابا.

عائلي�ا: القمر يف مواجهة برجك مما يصيبك اليوم بالتوتر 
فال تدع الهموم تربكك وتفسد عليك حياتك الخاصة.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب العناد والسلوك 
املراوغ مع رشيك حياتك.

ماليا: القمر يف منزل املال يس�لط الضوء عىل املال وبعض 
االلتزامات.

مهني�ا: يطالبك الفلك ب�أال تبالغ يف رغبات�ك وال تغامر أو 
تتورط يف أمور غري مدروسة.

مالي�ا: القم�ر يف منزل املدخرات يس�اعدك الي�وم أن تجد 
وس�يلة لزي�ادة دخلك وتب�دو واضح�ا يف خطواتك وتضع 
أسس قوية ملكانتك. اجتماعيا: اعمل يف رسية وكتمان إذا 

أردت أن ترى األمور من حولك بوضوح.

اجتماعي�ا: القمر يف منزل العالقات يس�اعدك عىل اظهار 
مواهبك ويخدم خططك. عاطفيا: فينوس يف مربع برجك 
وقد يتس�بب يف أزمة مع األحب�اب ومع ذلك تنفعك لباقتك 

يف اختياركلمات مؤثرة تهدئ املوقف.

اجتماعي�ا ومالي�ا: القم�ر يف من�زل الح�ظ وقد تس�مح 
ل�ك الظروف الي�وم أن تق�وم بمغامرة ممتع�ة أو تحقق 
مكاس�ب. مهنيا وعاطفي�ا: عطارد وفينوس معاكس�ان 

وعليك أن تعتمد اللباقة مع زمالء العمل واألحباب.

احلوتالعذراء

دراسة: املاليني يستعملون »أغبى كلمة رس«
خلصت دراسة حديثة، أن ماليني األشخاص 
ح�ول العال�م يس�تعملون كلمة رس س�هلة 
للغاي�ة، وهي األرقام من 1 إىل 6، مما س�هل 

عملية اخرتاق حساباتهم اإللكرتونية.
وأظهرت الدراسة التي أجراها املركز الوطني 
ألم�ن املعلوم�ات يف بريطاني�ا، ونرشها عىل 
موقع�ه اإللكرتون�ي، األح�د، أن كلمة الرس 
يف  اس�تخداما  األكث�ر  كان�ت   ،»123456«

الحسابات التي تم اخرتاقها.
وحللت دراس�ة املركز بيانات حس�ابات 23 
مليون ش�خص تعرض�ت إىل االخرتاق، لتجد 
أن كلمة الرس املذكورة، هي األكثر استخداما 

بني املاليني من الحسابات.
وم�ن ب�ني كلم�ات ال�رس الس�هلة الرائجة، 
وف�ق املرك�ز الربيطان�ي : 123456789، و

Passward، وqwerty، و1111111.

وأجريت الدراسة بني 12 نوفمرب 2018، و9 
يناي�ر 2019، ومزجت بني تحلي�ل البيانات 

وإجراء املقابالت.
ومن ب�ني األس�ماء ش�يوعا لالس�تخدام يف 
كلم�ات امل�رور: ماي�كل ودانيال وجيس�يكا 
وتش�اريل.فيما لجأ مس�تخدمون إىل اعتماد 
اس�م فريقهم املفضل يف ال�دوري اإلنجليزي 

ككلمة مرور، مثل ليفربول وتشليس.

هل األغذية العضوية مفيدة؟
تصادفنا يف كث�ري من األحيان ونحن نميش 
بني رفوف املحالت التجارية للتسوق، عبارة 
»أغذية عضوية«، ونج�د هذه العبارة عىل 
الخ�راوات والفواك�ه واملنتج�ات املعلبة 
أيض�ا. فبم�اذا تختلف األطعم�ة العضوية 

عن العادية؟
وتختل�ف أهمي�ة اإلجابة عن هذا الس�ؤال 
باخت�الف األس�لوب الغذائ�ي ال�ذي يتبعه 
الن�اس. إال أن الدراس�ات العلمي�ة ال تزال 

تؤك�د أنه ال يوج�د فرق كب�ري يف املكونات 
الغذائية بني األطعم�ة العضوية والعادية، 

وأن الفروق تجارية بحتة فقط.
وتذه�ب العديد م�ن الدراس�ات والتقارير 
العلمي�ة إىل أبعد من ذلك، من خالل التأكيد 
عىل أن األغذية العضوية ليس�ت جيدة كما 
يعتقد معظ�م الناس، وفق م�ا ذكر موقع 
»زد أم إي سيانس«.وأش�ار املوق�ع، ال�ذي 
يتن�اول آخر األبحاث العلمية، إىل أن ارتفاع 

أس�عار املنت�ج ال يعني أنه جودت�ه عالية. 
بس�عرها  العضوي�ة  املنتج�ات  وتش�تهر 
املرتف�ع يف الغال�ب مقارن�ة م�ع املنتجات 
العادية.وُقدرت صناع�ة األغذية العضوية 
بنح�و 29 ملي�ار دوالر يف عام 2010، ومنذ 
ذلك الحني، نمت بنس�بة 10 يف املئة تقريبا 
سنويا. ووجد تحليل لتقارير االستهالك أن 
األغذية العضوية يف املتوس�ط أغىل بنس�بة 

47 يف املئة من األغذية العادية.

سودوكو

جد الفرق بين الصورتين

؟؟هل تعلم
]5[ ُتغّطى أس�نان اإلنس�ان بماّدة املينا التي 
تتمّي�ز بالق�وة والّصالبة، فه�ي -عىل خالف 

الّظن الشائع- أقوى من العظام. 
]5[ ُينتج اإلنس�ان ما يق�ارب 0.95 لرت )32 

أونصة( من اللّعاب يومياََ يف املتوّسط. 
]6[ يتحرك املريء لدف�ع الّطعام نحو املعدة 

حركًة تموجّيًة ُتسّمى الحركة الّدودّية. 
]6[ تتأّث�ر قدرة الجس�م عىل هض�م الّطعام 
وكذل�ك  لإلنس�ان،  االنفعالّي�ة  بالحال�ة 

باضطرابات الّدماغ. 
]6[ يص�ل ط�ول األمع�اء الّدقيقة يف جس�م 
اإلنسان ما بني 22-23 قدماً، بينما ال يتجاوز 

طول األمعاء الغليظة 5 أقدام. 
]6[ يزداد إفراز اللّعاب عندما يتقّيأ اإلنسان؛ 

وذلك لحماية األسنان من أحماض املعدة.

المتاهات

جوجل تشرتي اجلزء األكثر أمهية من اإلنرتنت
تحصل رشكة جوجل عىل مليارات الدوالرات من نظامها 
الس�حابي، وتس�تخدمها ل�رشاء اإلنرتنت بح�د ذاته، أو 
ع�ىل األقل كابالت األلياف الضوئية البحرية التي تش�كل 

العمود الفقري لإلنرتنت.
وكانت الرشكة قد أعلنت يف شهر فرباير عن عزمها امليض 
قدم�اً يف تطوير كابل Curie، وهو خط بحري جديد يمتد 
من كاليفورنيا إىل تش�ييل، والذي يشكل أول كابل خاص 
عاب�ر للقارات يتم بناؤه من قبل رشكة كربى غري عاملة 

يف مجال االتصاالت.
كم�ا مول�ت جوج�ل بالكامل ع�دًدا من الكاب�الت داخل 
القارات، مما جعلها واحدة من أوائل الرشكات التي تقوم 

ببناء خط بحري خاص بها بالكامل.
لكن جوجل ليست الوحيدة، إذ إن الكابالت كانت تاريخًيا 
مملوك�ة من قب�ل مجموعات م�ن ال�رشكات الخاصة، 

معظمها من مزودي االتصاالت.
وشهد عام 2016 بداية طفرة هائلة يف الكابالت البحرية، 

وأصبح املشرتون رشكات املحتوى.
ومايكروس�وفت،  فيس�بوك،  مث�ل:  رشكات  أن  ويب�دو 
وأم�ازون تش�رتك يف طموح�ات جوج�ل للهيمن�ة ع�ىل 
قاع املحي�ط، لكن هناك آثار بعيدة امل�دى لتملك رشكات 

التكنولوجيا للعمود الفقري لإلنرتنت.
وتتقاط�ع كابالت األلياف الضوئي�ة البحرية املغمورة يف 
ق�اع املحيط حول العالم، حيث تحمل 95-99 يف املئة من 
البيان�ات الدولية عرب حزم من كب�الت األلياف البرصية، 
وهن�اك أكثر م�ن 700 ألف ميل م�ن الكاب�الت البحرية 
املس�تخدمة اليوم.ويف ح�ني أن رشكات تصنيع الكابالت 
الس�ابقة اس�تفادت من ملكي�ة الكابالت لبي�ع النطاق 
ال�رتددي، فإن م�زودي املحت�وى يبنون كاب�الت خاصة 
هادفة.ويوص�ف اإلنرتن�ت ع�ادة بأنه س�حابة، لكنه يف 
الواقع عبارة عن سلسلة من األنابيب، وجوجل عىل وشك 
أن تمتلك عدًدا كب�رًيا منها.وتتحدث األرقام عن ذاتها، إذ 
تتجه جوجل إىل امتالك 10433 ميل من الكابالت البحرية 
الدولي�ة عند اكتم�ال كابل Curie يف وق�ت الحق من هذا 
العام.ويص�ل املجموع الكيل إىل 63605 ميل عند تضمني 
الكاب�الت الت�ي تمتلكها بش�كل مش�رتك مع فيس�بوك 

ومايكروسوفت وأمازون.

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 5 معلقة كبرية كاتشب

x 2 معلقة كبرية خل
x 1 رشة فلفل اسود مطحون )أو حسب الرغبة(

x 1 رشة بابريكا
x 1 كوب مايونيز

x 1 رشة ملح )أو حسب الرغبة(
½ x كوب خيار )مخلل مفروم(

الخطوات:
توض�ع جميع املقادير ىف وع�اء عميق وتخلط جيدا 

جدا حتى تتجانس.
يص�ب ىف برطمان محكم الغل�ق ويوضع ىف الثالجة 

لحني األستخدام بالهنا والشفا.

ثاوزند أيالند صوص
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احتاد اليد حيدد مباريات اجلولة 
االخرية من الدوري املمتاز

              المستقبل العراقي/ متابعة

أصدر االتح�اد العراق�ي املركزي لكرة 
الي�د، اليوم ، ج�دوالً بمواعيد مباريات 
الدور الح�ادي عرش األخري من املرحلة 

الثانية من الدوري املمتاز.
وق�ال رئي�س االتحاد س�ام ع�واد إن 
»الجولة س�تنطلق يوم الجمعة املقبل 
باقام�ة مب�اراة فريق�ي الس�ليمانية 

وضيف�ه املس�يب ع�ى قاع�ة االول«.
واضاف ان »يوم السبت املقبل سيشهد 
اقام�ة مبارات�ن، االوىل ب�ن فريق�ي 
الك�وت وضيف�ه كرب�اء، والثانية بن 

فريقي الكرخ وضيفه الفتوة«.
واش�ار ع�واد اىل ان »مب�اراة فريق�ي 
البلدية ودياىل س�تقام عى قاعة نادي 
نف�ط الجن�وب يف مدينة الب�رة يوم 
االثنن املقبل، يف حن ستختتم الجولة 

ي�وم الثاني من ش�هر اي�ار املقبل بن 
فريق�ي الجي�ش والرشطة ع�ى قاعة 

نادي الكرخ الريايض«.
ولف�ت اىل ان�ه »تق�رر إج�راء املب�اراة 
املؤجل�ة بن فريق�ي البلدي�ة والكرخ 

يوم األربعاء املوافق لألول من شهر 
ايار املقب�ل، يف قاعة نادي نفط 

الجنوب وهي لحس�اب الدور 
الثالث من املرحلة الثانية«.

غوارديوال يطلب ضم العب وسط من ريال مدريد

دي خيا حيدد رشطًا للموافقة عىل التجديد 
مع مانشسرت يونايتد

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ح�دد حارس مرمى مانشس�ر يونايتد االنكلي�زي لكرة القدم 
ديفي�د دي خي�ا رشط�ه الوحي�د للموافقة ع�ى تجديد عقده 
الذي ينتهي خ�ال صيف العام املقبل، حس�بما ذكرت تقارير 

صحفية بريطانية.
وكش�فت صحيف�ة دي�ي مي�ل بع�ض التفاصي�ل املتعلق�ة 
باملفاوض�ات الجارية إلقناع حارس املرمى اإلس�باني بتجديد 
عقده، والت�ي تتضمن التزاماً من الن�ادي اإلنكليزي بالتوقيع 
مع العبن كبار. ويريد ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشسر 
يونايتد توضيحاً من مجلس إدارة النادي بش�أن سياسة سوق 
االنتقاالت يف هذا الصيف، ومعرفة نوايا املس�ؤولن يف املريكاتو 

الصيفي قبل التزامه بعقد جديد.
ومن املقرر أن ينتهي عقد دي خيا يف صيف عام 2020 ، وسط 
تقارير تتحدث عن عودته إىل إس�بانيا رغ�م املحاوالت الكبرية 
الت�ي قام بها مانشس�ر يونايت�د لتجديد عق�ده، ومنها رفع 
راتبه السنوي.وتشري الصحفية اىل إن »مانشسر يونايتد يريد 
التوصل إىل حل وس�ط مع حارس مرماه بشأن حزمة األجور 
بتقديم راتب بقيمة 350،000 جنيه إس�رليني يف األسبوع، يف 

محاولة أخرية إلقناعه بتجديد عقده«.
ويعد دي خيا واحداً من الاعبن الذين أبدوا قلقاً خاصاً بش�أن 
الكيفية التي يس�ري بها االتجاه الريايض يف مانشسر يونايتد 
خ�ال الس�نوات األخرية، وخاصًة النهج العش�وائي يف س�وق 

االنتقاالت بقيادة إد وودوارد.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اف�ادت مص�ادر صحفي�ة، الي�وم ب�أن نادي 
مانشسر سيتي اإلنكليزي يطمح يف الحصول 

عى خدمات العب وسط ريال مدريد.
ووفق�ا للصح�ايف إدواردو اين�دا يخطط ريال 
مدريد للتخلص من داني سيبايوس وماركوس 
لورينتي ومارتن أوديغارد ثاثي الوسط سواء 
عى س�بيل اإلعارة أو البيع، مع توقعات كذلك 

برحي�ل إيس�كو وغاري�ث بيل ثنائي الوس�ط 
الهجومي.وق�ال إيندا، إن »ري�ال مدريد تلقى 
عرضا رس�ميا من قبل نادي مانشسر سيتي 
اإلنكلي�زي الطام�ح يف الحص�ول عى خدمات 
العب وسط الفريق الشاب ماركوس لورينتي 
ال�ذي يجي�د األدوار الدفاعية«.لورينت�ي ظهر 
بش�كل رائع مع ريال مدريد يف املوس�م الحايل 
عن�د تواج�د املدرب س�انتياغو س�والري كما 
ش�ارك بصفة أساس�ية يف كاسيكو الكأس يف 

الذهاب عى ملع�ب كامب نو، وقدم 
مس�تويات مميزة، لكنه رسعان ما 
تح�ول لدكة ب�دالء ري�ال مدريد مع 
وصول امل�درب الفرنيس زي�ن الدين 
زيدان.ويدرس ري�ال مدريد املوافقة 
عى رحيل لورينتي للدوري اإلنكليزي 

كم�ا يتوق�ع انتقال س�يبايوس لنادي 
التس�يو ال�ذي يرغب بق�وة يف الحصول 

عى خدمات الاعب يف الصيف املقبل.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

تعرض نجم فريق القوة الجوية، اىل إصابة 
قب�ل مب�اراة اليوم أم�ام فريق الحس�ن 
لحس�اب الجول�ة ال�� 25 م�ن ال�دوري 
املمتاز لك�رة القدم.وذكر اعام النادي ان 
لفريق  »لعنة اإلصابات مس�تمرة 
}آخرها{ املحرف الس�وري 
}مؤي�د العج�ان{ ال�ذي 
مب�اراة  ع�ن  س�يغيب 
الحس�ن بسبب  فريق 

اإلصابة«.
ويحتل فري�ق القوة الجوية، املركز الثاني 

يف الدوري املمتاز ب� 48 نقطة.
يذك�ر ان الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي الق�وة 
الجوية، أعلن�ت يف 25 من كان�ون الثاني 
املايض عن تعاقدها الرسمي مع املحرف 
الس�وري مؤي�د العج�ان م�ن الجزي�رة 
األردني، خال املريكاتو الشتوي.يشار اىل 
أن الاعب السوري مؤيد العجان سبق أن 
مثل فري�ق القوة الجوية خال الفرة من 

2014 وحتى 2016.

         المستقبل العراقي/ وكاالت

ين�وي ن�ادي أتلتيك�و مدري�د االس�باني 
بيع نجم�ه الفرنيس أنط�وان جريزمان يف 
املريكات�و الصيف�ي املقبل لكي يس�تخدم 
أمواله يف التعاقد مع كريس�تيانو رونالدو 
الجديد .و يريد النادي االس�باني الحصول 
عى توقيع الاعب الش�اب جواو فيليكس 
من ن�ادي بنفي�كا الربتغ�ايل بعدم�ا أثبت 
جودت�ه م�ع الفريق يف املوس�م الجاري . و 
اشرك الاعب الربتغايل الدويل تحت 21 عاما 
يف 24 هدف�ا م�ع بنفيكا يف املوس�م الجاري 
فقط يف الدوري الربتغايل و مسابقة اليوروبا 
ليج . و ين�وي األتليتي ضم الاعب من خال 
كرس عقده مب�ارشة بدفع 104 مليون جنيه 
إسرليني و سيحرض املبلغ من خال بيع عقد 
جريزمان يف نهاية املوسم .و يتواجد جريزمان 
يف مفكرة بحث برش�لونة علم�ا بأن قيمة كرس 
عق�ده تبلغ حالي�ا 200 مليون باون�د علما بأن 
بايرن ميونيخ األملاني يريد التعاقد مع بطل العالم 

مع فرنسا أيضا .

اللعنة مستمرة.. إصابة جديدة 
ترضب كتيبة الصقور

أتلتيكو مدريد 
ينوي بيع جريزمان 

لتمويل صفقة ضم 
رونالدو اجلديد

     المستقبل العراقي / وكاالت

قرر املدرب االس�باني أون�اي ايمري 
ارس�نال  لفري�ق  الفن�ي  املدي�ر 
م�ن  العب�ن   7 ط�رد  اإلنجلي�زي 
الجانرز يف ف�رة االنتقاالت الصيفية 
املقبل�ة .و ينوي ايم�ري الدخول يف 
املريكات�و الصيف�ي لرميم صفوف 
الفريق لكي يتمكن من املنافسة عى 
كل األلقاب املمكنة يف املوسم القادم 

.و ع�ى رأس الاعبن الذي�ن ال يريدهم 
األملان�ي  املداف�ع   ، ارس�نال  يف  إيم�ري 

ش�كودران مصط�ايف بجان�ب مواطنه 
األرمين�ي هينري�ك  و  أوزي�ل  مس�عود 
مخيتاريان. و ينوي ارس�نال االستماع 
للع�روض من أجل رحيم املري محمد 
النني و كارل يكينسون مع إمكانية بيع 
ديفيد أوس�بينا و كالوم تشامربز.و من 
املنتظ�ر أن يعتزل حارس مرمى الفريق 
بي�ر تش�يك يف نهاي�ة املوس�م الجاري 
ع�ى أن يرح�ل داني ويلب�اك عن ملعب 

االمارات بمجرد نهاية عقده .

إيمري يقرر طرد »7« العبني من أرسنال

            المستقبل العراقي / متابعة
 

تمكن نادي برش�لونة من حس�م التعاقد مع العب 
جديد من املاعب الهولندية وهو » لودوفيت رييس« 
البال�غ م�ن العمر 18 عام�ا والذي يجي�د اللعب يف 
مركز الوسط الدفاعي.إذاعة راديو كتالونيا أعلنت 
أن برش�لونة أصبح يركز عى الجواه�ر الهولندية 
عق�ب ضم فرانك�ي دي يونغ من صف�وف أياكس 
أمس�ردام مقابل 75 مليون ي�ورو وكذلك التوصل 

التف�اق م�ع نف�س الن�ادي لض�م املدافع الش�اب 
ماتي�اس دي ليخ�ت 19 عام�ا مقاب�ل 80 مليون 
ي�ورو. وينتظ�ر أن يدفع برش�لونة 6 ماين يورو 
من أجل ضم العب الوس�ط الدفاع�ي وهو الاعب 
الذي يعد رهان ش�خيص من قبل الس�كرتري الفني 
لقط�اع تأهي�ل ك�رة الق�دم االحرافية، خوس�يه 
م�اري باكريو.ورصح نياند املدير التنفيذي لنادي 

غرونينغ�ن الهولن�دي: » لودوفيت ريس س�وف 
يرحل إىل برشلونة الصيف املقبل«.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�ف ن�ادي تش�يليس اإلنجلي�زي ع�ن 
رغبته ىف اس�تقدام املهاجم األوروجوياني 
ادينس�ون كافان�ي الع�ب باريس س�ان 

جريمان الفرنيس.يأتى هذا ىف الوقت الذى 
اعلن فيه الاعب عن رغبته ىف االستمرار 

بحديقة االمراء وع�دم الرحيل، علما 
أن عق�ده ينته�ي بنهاي�ة املوس�م 

املقبل.

برشلونة يضم العب هولندي جديد

كافاين مطلوب بالدورى اإلنجليزي

            المستقبل العراقي / متابعة
 

رجح�ت صحيفة »دايي مي�ل« الربيطانية رحيل 
العب الوس�ط الجزائري الدويل رياض محرز عن 

صفوف مانشسر سيتي بنهاية املوسم الحايل.
الاع�ب البال�غ م�ن العم�ر 28 عاما انض�م لصفوف 
الس�يتي يف الصي�ف امل�ايض مقاب�ل 65 ملي�ون جنيه 
إسرليني ليكون أغى العب عربي وإفريقي يف التاريخ 
ومل�دة خم�س س�نوات.ووفقا للصحيف�ة الربيطانية 

يش�عر محرز بغضب شديد بس�بب املشاركة يف 13 
لقاء فقط يف الدوري االنجليزي هذا املوسم كأسايس 
ومثلهم كبديل رغم تس�جيل 6 أه�داف وصناعة 3. 
وين�وي محرز طلب الرحيل عن الفريق الس�ماوي 
بنهاي�ة املوس�م الح�ايل من أج�ل االنتق�ال لفريق 
يمكن�ه منح الاع�ب دقائق لعب أكثر يف الس�نوات 

املقبلة الس�يما مع نية مانشسر س�يتي ضم جواو 
فيليك�س جوهرة الك�رة الربتغالي�ة الحالية والعب 

بنفيكا املقدر ثمنه بقرابة 120 مليون يورو.

حمرز يطرق أبواب الرحيل عن مانشسرت سيتي

             بغداد/ المستقبل العراقي

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم ، أن يوفنتوس ينافس كبار 
أوروبا عى ضم صفقة إنجليزي�ة يف املريكاتو الصيفي املقبل.

ووفًق�ا لصحيفة »ص�ن« الربيطانية، فإن يوفنتوس يس�عى 
لضم ري�ان سيس�ينيون، موهبة فولهام، لدعم خط الوس�ط 
بدماء جديدة يف املوسم املقبل.وأش�ارت الصحيفة الربيطانية 

إىل أن قيم�ة صفق�ة انتق�ال الاع�ب صاحب ال�� 18 عاًما إىل 
يوفنتوس قد تصل قيمتها إىل 45 مليون يورو. ويحظى الاعب 
اإلنجليزي باهتمام أيًضا من قبل ليفربول، مانشسر يونايتد، 
توتنهام، بوروسيا دورتموند، وباريس سان جريمان.يذكر أن 

سيسينيون س�جل هدفن وقدم 6 تمريرات 
حاس�مة خ�ال 32 مب�اراة بال�دوري 

اإلنجليزي املمتاز حتى اآلن.

يوفنتوس ينافس ليفربول ويونايتد 
             بغداد/ المستقبل العراقيعىل صفقة إنجليزية

 
تراج�ع مس�توى تون�ي ك�روس، العب 
ريال مدريد بشكل واضح يف هذا املوسم، 
وجلس يف أكثر من مرة عى مقاعد البدالء، 
ما جعل الشك ُيحيط بمستقبل النجم األملاني، 
الذي ُيعد واحدا من أحسن الاعبن يف العالم يف 

مركز وسط امليدان.
وقبل أس�ابيع، تلقى توني كروس، 
دفع�ة قوي�ة بع�د ع�ودة زين 
الدي�ن زي�دان إىل تدري�ب 
ريال مدريد، فقد كان 
عن�را  ك�روس 

أساس�يا يف كتيب�ة امل�درب الفرنيس، الذي س�يطر 
عى مس�ابقة دوري أبطال أوروبا يف 3 مواسم عى 
التوايل.وتفيد صحيفة »ABC« أن زين الدين زيدان 
ال يفكر باملرة يف التخلص من توني كروس يف فرة 
االنتق�االت الصيفية، مضيف�ة أن املدرب الفرنيس 
يثق يف قدرة النجم األملاني عى اس�تعادة مس�تواه 
املعه�ود، والعودة إىل التألق يف وق�ت قريب للغاية. 
وأوضحت نفس الصحيفة أن توني كروس، ال ينوي 
بدوره الرحيل عن القلعة املدريدية نهاية املوس�م، 
حيث يرى متوس�ط امليدان املوهوب أنه الزال قادراً 
عى إعط�اء الكثري لريال مدريد، ومس�اعدة قطار 
الفري�ق عى العودة إىل س�كة االنتص�ارات وحصد 

األلقاب.

زيدان حيسم قراره بشأن مستقبل كروس

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

قرر نادي باريس س�ان جريم�ان الفرنيس، التقدم 
بخط�وة جديدة نحو ضم النجم البوس�ني مرياليم 
بيانيت�ش نجم يوفنتوس اإليطايل، خال املريكاتو 

الصيفي املقبل.
ووفقا ملا ذكرته شبكة »فوتبول إيطاليا« ونقا 
عن وس�ائل إعام فرنس�ية، ف�إن إدارة باريس 

س�ان جريمان س�تتقدم بعرض إىل نظرائهم يف صفوف 
يوفنتوس من أجل التعاقد مع الاعب بعرض قيمته 75 
مليون يورو. وأش�ارت إىل أن موقف مسئولو يوفنتوس 
من س�عر الاع�ب ال يزال مجهوال حت�ى اآلن، ومن غري 
املعروف م�ا إذا كان�ت إدارة اليويف س�ترك العبها بهذا 
املبل�غ أم ال. كانت تقارير إيطالية قد انترشت عن رغبة 
بيانيتش يف الرحيل عن صفوف يوفنتوس، وهو ما جعل 

العدي من كبار أندية أوروبا يتأهبون ملوقف الاعب.

سان جريمان يتخذ أوىل خطواته 
لضم نجم يوفنتوس
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رضب من الفانتازيا

اكتشاف فريوس سبب شلاًل غامضًا ملئات األطفال
يعتق�د أطب�اء م�ن الوالي�ات 
املتحدة أنهم اكتشفوا فريوسا 
قات�ا يس�بب مرضا ش�بيها 
بش�لل األطف�ال، أصي�ب ب�ه 
مئ�ات م�ن أطف�ال الوالي�ات 
املتح�دة وبريطانيا يف الس�نة 

املاضية.
وأكدت نتائج الدراسة األخرية 
عىل اكتشاف الفريوس املسبب 
مل�رض التهاب النخ�اع الرخو 
الحاد ال�ذي يصيب األعصاب. 
يف  الف�ريوس  واكتش�ف ه�ذا 

228 حال�ة يف الواليات املتح�دة و28 حالة 
يف بريطانيا، معظمه�ا لدى أطفال صغار. 
وه�ذا املرض غ�ري قاب�ل للعاج ويس�بب 

ش�لل األط�راف العلي�ا والس�فىل. ولفرتة 
طويلة، ل�م يتمك�ن العلم�اء واملختصون 
من معرفة أس�باب هذا امل�رض، لذلك فإن 
الوقاية منه غري ممكنة كما ال يوجد لقاح 

ض�ده. ولكن علم�اء جامعة 
مينيس�وتا يعتقدون أن سبب 
امل�رض هو الف�ريوس املعوي 
»D68«، ال�ذي عث�روا عليه يف 
س�ائل النخاع الش�وكي ألحد 
املرىض، وأثبت�وا وجود عاقة 
سببية بني املرض والفريوس. 
ولهذا االكتشاف أهمية عملية 
كبرية، إذ يمثل ظهور افرتاض 
ج�دي ع�ن املس�بب للمرض، 
وه�ذا يعني تفعي�ل مكافحة 
الف�ريوس لحماي�ة األطف�ال 
من�ه. كما يمك�ن وضع اختبارات تس�مح 
باكتش�اف هذا الفريوس وبالت�ايل الوقاية 

منه ومنع اإلصابة باملرض.

كيف يؤثر مكان إقامتك عىل صحتك؟
وجدت دراس�ة جديدة أن مق�دار النوم الذي 
نحصل عليه يف الليل، يعتمد عىل مكان اإلقامة 
يف املنطق�ة الزمني�ة، ما يمك�ن أن يؤثر عىل 
الصحة العامة. ويرى األفراد الذين يعيشون 
عىل الجانب »الخاطئ« من املنطقة الزمنية، 
مزيدا من الشمس يف وقت متأخر من املساء، 
وبالتايل ينعمون بنوم أقل ومشكات صحية 

أكرب. واكتشف باحثو جامعتي »بيتسبريغ« 
و«دي�ا س�فيزيرا« يف إيطالي�ا، أن األف�راد 
الذين يعيشون يف منطقة زمنية حيث تغرب 
الش�مس متأخرة، هم األكث�ر عرضة لخطر 
اإلصابة برسطان الثدي والس�منة والنوبات 
التغ�ريات  أن  وتب�ني  والس�كري.  القلبي�ة 
الصغرية يف التوقيت الصيفي، ترتبط بارتفاع 

معدالت النوبات القلبية. كما تعطل ساعات 
العم�ل غ�ري املنتظم�ة اإليقاع�ات اليومية، 
التي تس�اهم يف تقلب�ات الهرمون�ات لدينا. 
ولكن الدراسة الجديدة، التي ُنرشت يف مجلة 
االقتص�اد الصحي، تش�ري إىل أن االختافات 
الدقيقة يف أيامنا وجداولنا الزمنية، يمكن أن 

ترسم جداول نومنا ونتائجنا الصحية.

حتذيرات من أقراص فياغرا »قاتلة« 
تباع عرب اإلنرتنت!

إثبات فائدة التامرين البدنية املسائية

رش خرباء تحذيرات حول املخاطر الصحية الخطرية الستخدام الفياغرا 
املزيفة، التي ُتسونّق عرب اإلنرتنت. وتبنينّ أن أقراص الفياغرا املعروضة يف 
السوق السوداء، تحتوي عىل مواد كيميائية يمكن أن تؤدي إىل السكتات 
الدماغي�ة والنوب�ات القلبية. وحذر مس�ؤولون بريطاني�ون من خطر 
رشاء األدوية غري املرشوعة عرب اإلنرتنت، وخاصة الفياغرا، دون معرفة 
مكوناته�ا واآلثار الجانبية غري الواضحة. وصادر املس�ؤولون يف وكالة 
تنظي�م األدوية ومنتج�ات الرعاية الصحية، أدوي�ة عجز جنيس بقيمة 
بلغت زهاء 13 مليون جنيه إس�رتليني، يف األش�هر ال�� 12 املاضية. ويف 
حني أن الفياغرا متاحة يف الصيدليات كافة، إال أنه يمكن رشاء منتجات 
مزيف�ة منه�ا عرب اإلنرتن�ت، مقابل أس�عار رخيصة. وكش�ف الدكتور 
الربيطاني، جيف هاكيت، عن وفاة عدد من الرجال بسبب تناول أقراص 
الفياغ�را املعروض�ة يف مواقع اإلنرتن�ت، التي يمكن أن تس�بب الحرارة 

والجفاف وتسارع نبضات القلب، باإلضافة إىل آالم الرأس الحادة.

أثبتت نتائج دراسة علمية أجراها باحثون من معهد وايزمن اإلرسائييل، 
فائدة التمارين البدنية يف الفرتة املسائية.

ويفيد موقع »MedicalXpress« الذي نرش ملخصا لهذه الدراسة، بأن 
الفريق العلمي الذي ترأس�ه الربوفيسور جاد أشري، من معهد وايزمن، 
حلل العاقة بني مستوى اإلنتاجية وفرتات اليوم عىل الفرئان املخربية، 
التي وضعت عىل مضمار جري يف أوقات مختلفة من اليوم، وتم قياس 

قدراتها خال قيامها بتمارين مختلفة.
واتض�ح للباحثني أن إنتاجية الفرئان أعىل بكثري )يف املتوس�ط 50%( يف 
الفرتة املس�ائية، وذلك نتيجة إفراز مواد تؤثر عىل إنتاج الطاقة وحرق 

الدهون.
عاوة عىل هذا، أجرى الباحثون تجارب مماثلة بمش�اركة 12 شخصا، 
واتض�ح أنه خال تنفيذ التمارين البدنية يف الفرتة املس�ائية، يس�تهلك 
اإلنس�ان كمية أوكس�جني أقل، وه�ذا مؤرش كف�اءة عالي�ة للتمارين 
البدني�ة. كما أش�ار الباحث�ون إىل أن لكل ش�خص خصوصيت�ه، لذلك 
م�ن الصعوبة التوصل إىل اس�تنتاجات موحدة اس�تنادا إىل نتائج هذه 

الدراسة التي أجريت عىل الفرئان املخربية.

كش�فت دراس�ة حديثة فائدة غ�ري متوقعة 
لألعمال املنزلية، حت�ى الخفيفة منها، حيث 
أنه�ا تس�اعد يف إبق�اء الدماغ ش�ابا وبالتايل 

إبطاء الشيخوخة.
ويق�ول الدكت�ور نيك�ول س�بارتارنو، املعد 
الرئيس للدراسة، من جامعة بوسطن: »نتائج 
دراستنا ال تقلل من النشاط البدني املعتدل أو 
القوي باعتباره مهما للش�يخوخة الصحية، 
إننا نضيف فقط إىل العلم، أنه حتى النش�اط 

الخفيف مهم، خاصة بالنسبة للدماغ«.
وتتب�ع الفريق ال�دويل من الباحثني أنش�طة 
2354 م�ن البالغ�ني يف منتص�ف العم�ر من 
الوالي�ات املتحدة، إىل جان�ب فحص بياناتهم 
خ�ال م�ا ال يق�ل ع�ن 3 أي�ام من النش�اط 

الخفيف، من قبيل األعمال املنزلية.
وتش�ري الدراسات الس�ابقة إىل أن نحو %0.2 
م�ن حج�م الدم�اغ ُيفق�د كل عام بعد س�ن 
الس�تني، ويرتبط فق�دان أو تقلص أنس�جة 
امل�خ بالخ�رف. وبعد األخ�ذ يف االعتب�ار عدة 
عوامل بم�ا يف ذلك التدخني والتقدم يف العمر، 
وج�د فريق البحث أن كل س�اعة إضافية من 
النش�اط البدن�ي الخفي�ف يف الي�وم، ترتبط 
بنس�بة 0.22% مع زيادة يف حجم الدماغ، أي 

م�ا يعادل أقل بقليل من ش�يخوخة الدماغ يف 
الس�نة. واألهم م�ن ذلك، ه�و أن أولئك الذين 
قام�وا بما ال يقل عن 10 آالف خطوة يف اليوم 
كان حجم الدماغ لديهم أكرب بنس�بة %0.35، 
مقارنة بأولئك الذين قاموا يف املتوس�ط بأقل 
من 5 آالف خطوة يف اليوم، أي ما يعادل 1.75 

سنة أقل من شيخوخة الدماغ.

وق�ال س�بارتارنو إن ه�ذه النتائ�ج ال تعني 
بال�رورة التوق�ف عن التماري�ن الرياضية 
»ترتب�ط  موضح�ا:  والقوي�ة،  املتوس�طة 
مس�تويات اللياق�ة البدني�ة العالي�ة بط�ول 
العم�ر ونوعية حياة أفضل لدى كبار الس�ن، 
ناهي�ك عن االرتباط بمع�دالت منخفضة من 

الخرف«.

األعامل املنزلية حتافظ عىل شباب الدماغ!
وجد علماء إيطاليون دليا عىل أن 
جرعة يومية من الكاكاو يمكن أن 
تعمل بمثابة مكمل غذائي ملواجهة 
أنواع مختلفة من التدهور املعريف.

ووج�د فري�ق البحث م�ن جامعة 
ال�كاكاو  أن  اإليطالي�ة،  الكوي�ا 
يمك�ن أن تك�ون له آث�ار صحية 
مفيدة بالفعل عىل الدماغ، وخاصة 
مركب�ات الفافان�ول املوجودة يف 

الشوكوالتة.
وأش�ارت الدراس�ة إىل أن مركبات 
الفافان�ول عززت الذاكرة وعززت 
معالج�ة املعلوم�ات املرئي�ة، ب�ل 
وقاومت آث�ار الحرمان من النوم، 
خ�ال التجارب الت�ي أجريت عىل 
تن�اول  أن  واتض�ح  املش�اركني. 
امل�دى  ع�ىل  ال�كاكاو  فافان�ول 
الطوي�ل، لدى كبار الس�ن، أدى إىل 
تحسني االنتباه واملعالجة الذهنية 

والذاك�رة العامل�ة والطاق�ة اللفظية، وكان 
أكثر فائدة لدى أولئك الذين عانوا من إعاقات 
معرفي�ة خفيف�ة أو بدايات فق�دان الذاكرة. 
كما كشفت النتائج أن تناول النساء للكاكاو 

بعد ليلة من الحرم�ان التام من النوم، يعوق 
ضعف اإلدراك املرتبط بعدم النوم.

وأكد الباحثون أن مركبات الفافانول عززت 
أيض�ا األداء املعريف الطبيعي لدى األش�خاص 
األصح�اء الذي�ن ال يعانون م�ن بداية فقدان 

الذاك�رة، وكان للمركب�ات دور 
وقائ�ي يف األداء املعريف. ويقول 
الباحث�ون إن ال�كاكاو ل�ه آثار 
القل�ب  صح�ة  ع�ىل  مفي�دة 
واألوعي�ة الدموي�ة ويمك�ن أن 
يزي�د من حجم ال�دم يف الدماغ، 
وهذا م�ا يؤثر بش�كل أس�اس 
عىل قوة الدم�اغ وتعزيز قدراته 
بالتق�دم  املرتبط�ة  اإلدراكي�ة 
الباحث�ون  وينص�ح  بالعم�ر. 
بتن�اول كمي�ات منتظم�ة من 
الداكنة،  والش�وكوالتة  الكاكاو 
الت�ي يمك�ن أن تؤث�ر بش�كل 
اإلدراك�ي  األداء  ع�ىل  إيجاب�ي 
واملع�ريف بم�رور الوق�ت. ومع 
ذلك، توجد آثار جانبية محتملة 
لتن�اول الكاكاو والش�وكوالتة، 
ترتب�ط بش�كل ع�ام بالقيم�ة 
للش�وكوالتة، وبعض  الحرارية 
املركبات الكيميائية الكامنة يف نبات الكاكاو 
ومجموع�ة  والثيوبروم�ني،  الكافي�ني  مث�ل 
متنوعة من املواد املضافة إىل الشوكوالتة مثل 

السكر أو الحليب.

أدلة علمية تؤكد قدرة الكاكاو عىل تعزيز قوة الدماغ

بسمة النسور
كفنّ صننّاع الس�ينما وكتنّاب النصوص األدبية عن تلفيق النهايات الس�عيدة لألحداث، 
حي�ث تتحقق العدالة بانتصار الخري يف النهاية، فيفرح املتلقي، ويطمنئ إىل أن الحق 
يعلو، وأن الباطل كان زهوقاً يف جميع األحوال، بل فقدت األعمال الفنية القائمة عىل 
الغرائبية والفانتازيا شعبيتها لصالح األعمال التي تعتمد الواقعية الخشنة، وال تعمل 
عىل تجميل الحقائق والتخفيف من قس�وة الحياة وبش�اعتها. وقد تخىل املتلقي عن 
ل األعمال األدبية والفنية التي تحرتم ذكاءه، لقناعته  س�ذاجته ورومانس�يته، وفضنّ
ب�أن الحياة لم تعد تحتمل أي عملية تجميل إضافية، فقد تمزق وجه الحقيقية إرباً، 
ول�م يعد هناك داع لبيع األوهام. تقول الحقيقة القاس�ية املجرنّدة إن الرش ينترص يف 
ن، انتهت مدة صاحيته، وفقد مفعوله إىل األبد، وها  نهاية األمر، واألمل مجرد مس�كنّ
هي صور ضحايا املس�جد يف نيوزيلندا تكتس�ح الفضاء تأكيداً عىل ذلك؛ جثث لعزنّل 
إال م�ن اليقني واإليمان، أرواح بريئة مغدورة، بفعل توحش الكراهية والحقد. ذهبت 
تلك الجموع إىل الصاة يف باد الغربة تقرباً إىل الله، يرفعون أكفهم بالدعاء، يصغون 
خاش�عني لصوت املؤذن. يصطحب بعضهم الصغار، حرصاً عىل اس�تمرار الشعائر، 
وعدم فقدان الهوية والعقيدة، ليأتي املوت أبيض البرشة، خالياً من شبهة »داعش«، 
محم�ًا بالحقد األس�ود، كي يحص�د، يف لحظة غفل�ة عبثية، تل�ك األرواح املغدورة. 
ويسأل عرب مصدومون: أين تقع نيوزيلندا أصاً؟ وملاذا يقيم فيها كل هؤالء العرب 
واملسلمني؟ وملاذا يغادرون أوطانهم وأهلهم وأماكنهم األوىل، ويشيدون حياة جديدة 
يف باد نائية؟ من املس�ؤول عن غربتهم؟ وِمَم هربوا يف بداية األمر؟ الجميع يعرفون 
ت عن  اإلجابة، ألنها ال تحتاج إىل تفكري عميق. صحيٌح أن رئيسة وزراء نيوزيلندا عربنّ
تضام�ن وتعاطف كبريين، بأس�لوب حضاري. وكانت يف منتهى الحساس�ية، وبدت 
جميلًة، مثل س�ائر نس�اء نيوزيلندا اللوات�ي ارتدين املناديل يف حرك�ة رمزية أنيقة، 
تعرب عن مدى تعاطف الش�ارع النيوزيلندي، وغضبه الشديد، من جرنّاء هذا االنتهاك 
الس�افر ألرض الدولة، الت�ي جننّدت كل طاقاتها لحماية أولئك الغرباء املس�تضعفني 
ة من حاول إيجاد مربنّرات  الهارب�ني من الجْور يف بادهم غ�ري الرحيمة. ومع ذلك، ثمنّ
ألصوات يمينية بغيضة، ناش�زة، أحدهم نائب يف الربملان، تلقى بيضة عىل س�حنته، 
بس�بب مباركته املجزرة، وإلقاء اللوم عىل الضحي�ة، ملجرد اعتناقها عقيدة مغايرة. 
ويبق�ى جمياً، ع�ىل الرغم من كل يشء، هذا التضامن والتعاطف والندب والش�جب 
والح�زن والغض�ب الذي أب�داه العالم تجاه املأس�اة، غري أن ما ُيح�زن القلب أن ما 
ح�دث قد حدث، ولن يفيد كل هذا الصخ�ب يف التخفيف من ُمصاب عائات الضحايا 
الذي�ن فق�دوا أحبتهم، ولن يحول كذل�ك دون حدوث مجزرٍة مماثل�ٍة يف القبح، حني 
توف�ر رشط الكراهية والتعصب واإلقصاء. وعىل صعيد آخر، ينترص الرش من جديد، 
ح�ني يؤدي التنس�يق األمني الرفي�ع املس�توى إىل القبض عىل عمر أب�و ليىل، الفتى 
الفلس�طيني البط�ل الذي حم�ل روحه عىل كفي�ه، حرفياً وحقيق�ة، وليس من باب 
ع العدو، وأش�عل جذوة كادت  املجاز الذي ال يغني عن وطن منهوب س�ليب، وقد رونّ
�ها اليأس. قالت أمه الصبية اليافعة، وس�ط ذهولها  أن تنطف�ئ يف القلوب التي مسنّ
وصدمته�ا، إنها تزغرد، للم�رة األوىل يف حياتها. وقالت منته�ى الرمحي، تعليقاً عىل 
صمود األم العجيب، إنها غري مس�تعدنّة للتضحية بابنها من أجل أي قضية يف الدنيا، 
ولو كانت قضية فلس�طني، فتعرنّضت منتهى لتقريع ش�ديد من أناٍس يش�اطرونها 
املوقف نفس�ه، لكنهم وجدوا يف ترصيحها، غري الروري وغري الحساس، الذي جاء 
يف غ�ري وقته، وجدوا في�ه فرصًة ثمينًة للمزاي�دة والنضال اإللكرتون�ي غري املكلف. 

وقالت العجوز الفلسطينية التي أوى البطل الشهيد إىل بيتها: منهم لله العما.

تأثيـر املفاهيـم اخلاطئـة 
عىل االنسان املعارص

ماجد الحسناوي
لق�د تش�وهت معاني االنس�انية ع�رب العصور بظ�ل س�يطرة املفاهيم 
الخاطئة فيما يخص االرسة ولقد افسد القانون العائيل منذ عصور وكان 
هن�اك ظالم هو الرجل واملظلوم هي املرأة الخاضعة املستس�لمة والرجل 
تع�ود ع�ىل القس�وة والبط�ش والعدوانية ول�م تتمكن ش�خصية الرجل 
تتناغم مع العدل والجو املريح مع االرسة وال ش�خصية املرأة تمكنت من 
النم�و وهكذا فس�دت مفاهيم الرجولة واالنوثة بما يعني س�طوة الرجل 
واالستس�ام الذلي�ل للمرأة فدكتاتورية الرجل داخ�ل املنزل فمظهر هذه 
الق�وة املبالغ فيها يزيد من احساس�ه بضعفه مم�ا يضطر اىل مضاعفة 
قوت�ه الظاهرية. ان خطر انعكاس�ات هذا التوت�ر يف العاقات مما يخلق 
حالة اليأس وفقدان حالة من الحب واالنسجام العائيل مما يصبح الطفل 
يحب اباه ويكرهه بس�بب سيطرته وقس�وته واالنسان املعارص عرضة 
التط�ور نظرا للتقدم العلمي الهائل مم�ا يتائم مع املفاهيم الجديدة بعد 
ثبوت صحتها بالربه�ان واالدلة العلمية مما يخص االب واالم وعاقتهما 
بالطفل والتي تش�كل البناء ألي مجتم�ع وباختاف الظروف االقتصادية 
واالجتماعي�ة والثقافي�ة وان صحة االطفال النفس�ية تتأثر بالعاقة بني 
ال�زوج والزوجة وان تضحية املرأة بنفس�ها تجاه االرسة قد فرضت عىل 
امل�رأة وينبغ�ي ان تك�ون االم قادرة ع�ىل القيام بعاقة الحب واملس�اواة 
م�ع االب ال ع�ىل القهر والفرض بالقه�ر يفرض املجتمع ع�ىل املرأة عىل 
التقوقع يف دور الزوجة بينما ال يفرض عىل الرجل وبامكانه تحقيق ذاته 
كمهن�دس او طبيب او محامي وحني يس�مح املجتمع للم�رأة ان تحقق 
ذاتها كما هو الرجل وان رفع مس�تواها الفكري واالنس�اني واالقتصادي 
مم�ا يعكس بااليج�اب عىل االرسة وخلق�ت املرأة اىل جان�ب الرجل ولكل 
منه�ا رس�الته واذا كان الرج�ل رأس العائل�ة وحاميها ومدبره�ا فاملرأة 
عمادها واساس�ها وبدونها يختل توازن العائل�ة ويضطرب حالها وال بد  
ان تنس�جم القوانني مع املب�ادئ االخاقية لذا ال يج�رب الفرد عىل اطاعة 
القوانني املنافية لآلداب العامة واحكام الضمري واملرأة الواعية اي املثقفة 
تتمت�ع اجماال بالصحة النفس�ية ألن ش�خصيتها تك�ون متكاملة البناء 
وقادرة لتحطيم التقاليد البالية وبالتايل فرض شخصيتها ككيان مستقل 
ولك�ن املثق�ف اصب�ح كائنا يقل�د الغرب�ي ويتعامل عىل اس�اس التبعية 
التام�ة مم�ا يعني االستس�ام للغزو الثق�ايف وغرس رأس�ه يف الرمل كي 
ال يتعرف عىل مكامن ضعفه وس�هلت للمس�تعمرين امكانية اس�تغاله 
والوقت مائم للثورة عىل املفاهيم الخاطئة التي تسود العقل والتي تجعل 
االنسان يمجد الضعف والغباء ينبغي االفاقة من الغفوة وتخليص ارسته 
من ادراك املفاهيم الخاطئة ورضورة تأمني املناخ االرسي االفضل لنش�أة 
طفل س�وي قادر عىل مواجهة الصعاب وكيفية تجاوزها وبناء مستقبل 
يبني ع�ىل الحب والتفاهم يف االرسة والبيئة املائم�ة لنمو االبناء والقيام 
بمحارضات تثقيفية وتربوية عرب وس�ائل االع�ام لتهيئة العائلة وطرح 
املش�اكل اليجاد الحلول املائمة وفتح مراكز صحية نفسية يمكن اللجوء  
اليها من يطلب املس�اعدة كلما اعرتضت العائلة مشاكل معينة يعجزون 
ع�ن حلها بمفردهم اضافة اىل دور رجال الدي�ن املؤثر مما يؤدي اىل رفع 

مس�توى التفاهم االرسي وينعكس ايجابا عىل املجتمع .


