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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

الـجـاهـل مـّيـت بـيـن 

األحـيـاء

ص2أحزاب تقود »حراك واسع« الستعادة مطلوبني من اخلارج

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزيـر النفـط يعلـن رفـع »حالـة الطـوارئ« عـن حقـل جمنـون فـي البصـرة

حشد الشامل يعلن رفضه لعودة البيشمركة اىل كركوك

العراق.. صوت عاقل يف قمم جمنونة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت رئاس�ة الجمهورية، أمس الس�بت، 
ع�ودة الرئي�س برهم صال�ح إىل البالد بعد 
مش�اركته يف القمتني العربية واإلس�المية 
يف مك�ة املكرم�ة، حي�ث رف�ض الع�راق 
البي�ان الختام�ي للقم�ة  بش�كل قاط�ع 
العربي�ة الطارئة، والذي هدف إىل اش�عال 
املنطقة بحرب عبثّية. وقال مكتب رئاس�ة 
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  الجمهوري�ة 
»الرئي�س  إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
صالح ع�اد إىل البالد بعد مش�اركة مثمرة 
بمؤتم�ري القم�ة العربي�ة الطارئة وقمة 

منظم�ة التعاون اإلس�المي الرابعة عرشة 
يف مدين�ة مك�ة املكرم�ة«. وأك�د الرئيس 
صال�ح للحارضين يف القمتيم أن ترس�يخ 
االستقرار يف العراق يتطلب تعاونا وتفهما 
من األش�قاء والجريان واألصدقاء. واعترب 
صال�ح أن »املنطق�ة بحاجة إىل اس�تقرار 
مبني عىل منظومة لألمن املش�رك، يعتمد 
احرام الس�يادة وعدم التدخل يف الش�ؤون 
الداخلي�ة، ونبذ العنف والتطرف«. وأوضح 
أن »ترس�يخ االس�تقرار يف الع�راق يتطلب 
تعاون�ا وتفهم�ا م�ن األش�قاء والج�ريان 
واألصدق�اء، مم�ا يحّتم عىل كل األش�قاء 
دعمنا والوقوف إىل جانبنا، ألن العراق أحد 

أه�م ركائز املنطقة«. وتابع »أي تصادم يف 
منطقتن�ا س�يعرض أمن الع�راق للتهديد، 
وم�ن ه�ذا املنطل�ق، منطل�ق مصلحتن�ا 
أم�ن  العراقي�ة، ومنطل�ق حرصن�ا ع�ىل 
املنطقة، ومنطلق حرصنا عىل أمن أشقائنا 
واألم�ن القومي العربي، فالعراق س�يعمل 
عىل ب�ذل قصارى جهده لفتح باب الحوار 
البناء«. وش�دد الرئيس عىل »رضورة تبني 
الح�وار املب�ارش، ونب�ذ العن�ف والحرب«. 
وسجل العراق اعراضه عىل صياغة البيان 
الختامي للقمة العربي�ة الطارئة، وفق ما 

ُتيل عقب إلقائه.
التفاصيل ص2

الرافدين يطلق وجبة
 جديدة من سلف موظفي الدولة 

عن طريق املاسرت كارد

الكهرباء تناشد 
املواطنني باحلفاظ عىل الطاقة 

وعدم االرساف

وزير النقل هينئ منسويب الوزارة 
وتشكيالهتا بحلول عيد الفطر املبارك ويوجه 

بمنحهم مكافأة مالية )عيدية(
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القوات االمنية حتبط خمططا لـ »داعش« حاول تنفيذه خالل ايام العيد العمل تعلن إطالق العيدية ألكثر من )23( الف ارسة حدثت بياناهتا
حزب بارزاين ماض بتشكيل حكومة كردستان ومقاعد »االحتاد« ستبقى شاغرة 

امحد ياسني 
يعتذر عن مباراة املنتخب 

ضد تونس
ص3 ص3 ص3

حمتجون يرضمون النار بالسفارة األمريكية يف هندوراس
      بغداد / المستقبل العراقي

يف  الن�ار  الس�بت،  أم�س  محتج�ون،  أرضم 
بواب�ة دخ�ول الس�فارة األمريكي�ة يف مدين�ة 
تيجوس�يجالبا عاصمة هن�دوراس خالل ثاني 
ي�وم من االحتجاج�ات الضخمة ض�د الرئيس 

خوان أورالندو هرينانديز.
وأرضم املحتج�ون الن�ار يف املدخ�ل امل�ؤدي إىل 
مبنى السفارة يف وسط تيغوسيجالبا بنحو 12 
إطارا للسيارات بعد سكب وقود عليها، حسبما 

قال شهود من رويرز ومسؤولو اإلطفاء.

وق�ال مس�ؤول يف إدارة اإلطفاء أن�ه لم تلحق 
بالسفارة أرضار باستثناء بوابة الدخول.

ووقع الهجوم يف ثاني يوم من االحتجاجات ضد 
مراس�يم أصدره�ا هرينانديز يق�ول منتقدوه 

إنها ستؤدي إىل خصخصة الخدمات العامة.
واندفع املتظاهرون صوب الس�فارة األمريكية 
بع�د أن قامت الرشط�ة بتفريقهم من منطقة 
تجاري�ة قريب�ة عىل الرغ�م من أنه ل�م يتضح 

بشكل فوري سبب مهاجمتهم املبنى.
األم����ريكية«  »الحثال�ة  املحتج�ون  وهت�ف 
خارج السفارة ال������تي لم تكن عل�����يها 

حراسة يف ذلك الوقت.
وأظه�ر مل�ف قضائ�ي يف األس�بوع املايض أن 
الس�لطات األمريكي�ة تج�ري تحريات بش�أن 
هريناندي�ز يف إط�ار تحقي�ق يتعل�ق بتهري�ب 
مخدرات وغس�يل أموال له صلة بشقيقه. ولم 

توجه للرئيس اتهامات يف أي جريمة.
ويواجه هرينانديز معارضة قوية يف هندوراس 
من�ذ ف�وزه بف�رة ثاني�ة يف انتخاب�ات أثارت 
انتقده�ا   2017 نهاي�ة  يف  ش�ديدة  خالف�ات 
بقوة مراقبون دولي�ون ويقول معارضون إنه 

رسقها.

حمافظ البرصة يوجه العقود احلكومية بإعالن مناقصات مشاريع 
االمن ودور العدالة يف خمتلف مناطق املحافظة

حمافظ بغداد يفتتح حمطة خام النهر املبطن »9 نيسان« 
3يف النهروان وبطول »4« كم 3

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد حس�ن كريم الكعبي النائب االول لرئيس 
مجل�س الن�واب ان خطوات ترام�ب املتمثلة 
يف نقل س�فارة واش�نطن اىل الق�دس، وضم 
الجوالن ومحاوالت استكمال إنجاز »صفقة 
الق�رن« املش�ؤومة ه�ي صفق�ات باطل�ة 
ومح�اوالت يائس�ة الضف�اء الرشعي�ة عىل 
كي�ان غاصب، مش�ريا إىل ان ه�ذه الصفقة 
»املش�ؤومة« ه�ي خط�وة عملي�ة لتصفية 
وتس�ليم  بالكام�ل  الفلس�طينية  القضي�ة 
القدس واملقدس�ات الرشيفة بش�كل نهائي 

للكي�ان الصهيون�ي. جاء ذلك خ�الل كلمته 
خالل مشاركته مساء الجمعة يف االحتفالية 
اإلس�المي  االع�ىل  املجل�س  اقامه�ا  الت�ي 
بمناس�بة ي�وم الق�دس العامل�ي يف بغ�داد . 
وأش�ار املعبي إىل ان ما نريد ان نقف عنده يف 
هذه املناسبة هو خطر التحول الذي تعيشه 
رضب  يف  األمريكي�ة  واملح�اوالت  املنطق�ة 
ح�ركات املقاومة اإلس�المية وفت�ح األبواب 
علنا لتطبيع العالقات مع الكيان الصهيوني 
الغاصب، وان يكون أمراً واقعا و جعله حليفا 
وجزءاً م�ن خارطة جديدة ودولة يعرف بها 
الجميع.  وشدد الكعبي عىل ان صفقة القرن 

لن تم�رر او تصبح أمراً واقع�ا مهما تمادت 
قوى الظ�الم واالس�تكبار يف تحويل املنطقة 
والرشق االوسط اىل ساحة رصاعات وحروب 
البرشي�ة  قدراته�ا  اس�تنزاف  ومحاول�ة   ،
والدفاعية واملالي�ة.  وأردف الكعبي قائال ان 
عىل الدول العربية واإلسالمية ان تِع جيدا ان 
الخطط واملطامع »الرامبي�ة« لن تقف عند 
حدود دولة دون أخرى ويجب درء التصدعات 
املوجودة، موضحا ان القضية الفلس�طينية 
حارضة بقوة يف مش�اعرنا وعقولنا وقلوبنا 

وعىل امتداد األمة اإلسالمية.
التفاصيل ص2

خالل كلمته بمناسبة يوم القدس.. الكعبي: صفقة القرن خطوة 
لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل 

البزوين: رئيس جملس الوزراء 
رفع طلب اقليم البرصة اىل 

االمانة العامة للمجلس وسنعمل 
عىل متابعته
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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العمل تعلن إطالق العيدية ألكثر من )23( الف ارسة حدثت بياناهتا
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت وزارة العم�ل أمس الس�بت اط�اق مبلغ العيدي�ة البالغ�ة )١٠٠( الف دينار 
الكثر من )٢٣( الف ارسة. وذكر وزير العمل رئيس هيئة الحماية االجتماعية باس�م 
عبد الزمان يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »اكثر من )٢٣( الف 
ارسة من اصل )٥٦( الف ارسة تم قفل بطاقاتهم بعد تحديث بياناتها عرب اس�تمارة 
التحديث االلكرتونية املوجودة عىل موقع الوزارة الرس�مي«، داعيا االرس املتبقية اىل 

تحديث بياناتها الكرتونيا دون مراجعة االقسام يف بغداد واملحافظات.
و م�ن جانب�ه قال مدير عام تكنولوجي�ا املعلومات يف الهيئة جمال عبد الرس�ول ان 
»اعداد االرس التي لم تس�تلم العيدية واملقفلة بطاقاتها بسبب عدم تحديث البيانات 
يبلغ )٥٦( الف ارسة« ، مبينا انه تم اطاق العيدية الكثر من )٢٣( الف ارسة بعد ٢٤ 
س�اعة من تحديث بياناتها الكرتونيا، منوها اىل ان بعض االرس لم تش�مل بالعيدية 

لوجود اسباب اخرى سيتم العمل عىل معالجتها مستقبا.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أم�س  الجمهوري�ة،  رئاس�ة  أعلن�ت 
السبت، عودة الرئيس برهم صالح إىل 
الباد بعد مشاركته يف القمتني العربية 
واإلس�امية يف مك�ة املكرم�ة، حي�ث 
رف�ض الع�راق بش�كل قاط�ع البيان 
الختام�ي للقم�ة العربي�ة الطارئ�ة، 
والذي هدف إىل اشعال املنطقة بحرب 

عبثّية.
وق�ال مكت�ب رئاس�ة الجمهورية يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن »الرئيس صالح عاد إىل الباد 
بعد مش�اركة مثمرة بمؤتمري القمة 
العربية الطارئة وقمة منظمة التعاون 
اإلسامي الرابعة عرشة يف مدينة مكة 

املكرمة«.
وأك�د الرئي�س صال�ح للحارضين يف 
يف  االس�تقرار  ترس�يخ  أن  القمتي�م 
الع�راق يتطل�ب تعاون�ا وتفهم�ا من 

األشقاء والجريان واألصدقاء.
واعترب صال�ح أن »املنطقة بحاجة إىل 
اس�تقرار مبن�ي عىل منظوم�ة لألمن 
املشرتك، يعتمد احرتام السيادة وعدم 
التدخ�ل يف الش�ؤون الداخلي�ة، ونب�ذ 

العنف والتطرف«.

يف  االس�تقرار  »ترس�يخ  أن  وأوض�ح 
الع�راق يتطل�ب تعاون�ا وتفهم�ا من 
األش�قاء والج�ريان واألصدق�اء، مما 
يحّتم عىل كل األشقاء دعمنا والوقوف 
إىل جانبن�ا، ألن العراق أحد أهم ركائز 

املنطقة«.
وتابع »أي تصادم يف منطقتنا سيعرض 
أمن العراق للتهديد، ومن هذا املنطلق، 
منطلق مصلحتن�ا العراقية، ومنطلق 
حرصنا ع�ىل أمن املنطق�ة، ومنطلق 
حرصن�ا ع�ىل أم�ن أش�قائنا واألمن 
القومي العربي، فالعراق سيعمل عىل 
بذل قصارى جهده لفتح باب الحوار 
البناء«. وش�دد الرئيس عىل »رضورة 
تبن�ي الح�وار املب�ارش، ونب�ذ العنف 

والحرب«.
وس�جل العراق اعرتاضه عىل صياغة 
العربي�ة  للقم�ة  الختام�ي  البي�ان 

الطارئة، وفق ما ُتيل عقب إلقائه.
وعق�دت قمة خليجي�ة طارئة يف مكة 
بدعوة من الرياض، لبحث التهديدات يف 
املنطقة إثر التوتر األخري بني واشنطن 
وطهران، بالت�وازي مع انعقاد قمتني 

يف مكة: عربية وإسامية. 
وحاول العراق التخفيف من االحتقان 
يف املنطق�ة، إذ نقل رئيس الجمهورية 

برهم صالح رس�الة م�ن ايران اىل كل 
م�ن الس�عودية واالم�ارات والبحرين 
ح�ول مق�رتح التوقيع ع�ىل معاهدة 

“عدم االعتداء”. ونقلت وكالة “إسنا” 
اإليرانية قول السفري العراقي يف ايران 
س�عد عبد الوه�اب، إن “العراق رحب 

باملق�رتح الذي أعلنه وزي�ر الخارجية 
اإليراني محمد جواد ظريف )معاهدة 
ع�دم االعت�داء(”. وأوض�ح قنديل أنه 

“بسبب عدم وجود عاقات دبلوماسية 
بني إيران وكل من السعودية والبحرين 
فقد ق�رر املس�ؤولون العراقيون نقل 

هذا املقرتح بالنيابة عن إيران”.
وأش�ار قندي�ل إىل أنه “يمك�ن اعتبار 
بغ�داد وس�يطا لتب�ادل الرس�ائل بني 
طهران والرياض وأبو ظبي واملنامة”، 

وفقا لوكالة “إسنا”.
وقد تحدث عن “معاهدة عدم االعتداء” 
وزي�ر  نائ�ب  امل�ايض  األربع�اء  ي�وم 
الخارجية اإليران�ي، عباس عراقجي، 
يف مقابل�ة م�ع وكال�ة “نوفوس�تي” 
الروسية خال زيارته إىل قطر، مشريا 
إىل إن “الفك�رة الت�ي قدمناها تخص 
توقي�ع معاهدة عدم اعت�داء بني دول 
الخليج، وهذه الفك�رة مبدئية، لدينا 
تفاصيل له�ا لكننا لم نناقش�ها ألننا 

ننتظر ردا من بلدان املنطقة”.
وأكد عراقجي: “طرحنا هذه املس�ألة 
من�ذ يوم�ني فق�ط خ�ال اللق�اءات 
يف الكوي�ت وعم�ان، وبالطب�ع علينا 
إعطاؤهم وقتا كافيا لدراس�تها… إال 
أنن�ا لم نتل�ق أي ردود أفعال س�لبية، 
مما يمثل أمرا جيدا”. ويف وقت سابق، 
أعلن وزي�ر الخارجية اإليراني، محمد 
ج�واد ظري�ف، أنه نقل خ�ال جولته 
األخرية يف الرشق األوسط رسالة دعت 
دول الخلي�ج العربي�ة إىل ب�دء الحوار 

وتوقيع معاهدة عدم االعتداء.

بغداد رفضت »البيان اخلتامي« للقمة العربية املؤيد للحرب.. وصاحل نقل تفاصيل معاهدة »عدم االعتداء« إىل ثالث دول

العراق.. صوت عاقل يف قمم جمنونة

خالل كلمته بمناسبة يوم القدس.. الكعبي: صفقة القرن خطوة لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل 
        بغداد / المستقبل العراقي

اكد حس�ن كريم الكعبي النائ�ب االول لرئيس 
مجلس الن�واب ان خطوات ترام�ب املتمثلة يف 
نقل سفارة واشنطن اىل القدس، وضم الجوالن 
ومحاوالت اس�تكمال إنجاز »صفق�ة القرن« 

املش�ؤومة ه�ي صفق�ات باطل�ة ومحاوالت 
يائس�ة الضف�اء الرشعية عىل كي�ان غاصب، 
مش�ريا إىل ان هذه الصفقة »املش�ؤومة« هي 
خطوة عملي�ة لتصفية القضية الفلس�طينية 
بالكامل وتس�ليم القدس واملقدسات الرشيفة 
بش�كل نهائ�ي للكي�ان الصهيوني. ج�اء ذلك 

خال كلمته خال مش�اركته مساء الجمعة يف 
االحتفالية التي اقامها املجلس االعىل اإلسامي 
بمناس�بة يوم القدس العاملي يف بغداد . وأشار 
املعب�ي إىل ان م�ا نريد ان نقف عن�ده يف هذه 
املناسبة هو خطر التحول الذي تعيشه املنطقة 
واملحاوالت األمريكية يف رضب حركات املقاومة 

اإلسامية وفتح األبواب علنا لتطبيع العاقات 
مع الكيان الصهيوني الغاصب، وان يكون أمراً 
واقعا و جعله حليفا وجزءاً من خارطة جديدة 
ودولة يعرتف بها الجميع.  وش�دد الكعبي عىل 
ان صفق�ة القرن لن تمرر او تصبح أمراً واقعا 
مهما تمادت قوى الظام واالستكبار يف تحويل 

املنطقة والرشق االوس�ط اىل س�احة رصاعات 
وحروب ، ومحاولة استنزاف قدراتها البرشية 
والدفاعي�ة واملالي�ة.  وأردف الكعب�ي قائا ان 
ع�ىل الدول العربية واإلس�امية ان تِع جيدا ان 
الخط�ط واملطام�ع »الرتامبية« ل�ن تقف عند 
حدود دول�ة دون أخرى ويجب درء التصدعات 

املوج�ودة، موضح�ا ان القضية الفلس�طينية 
ح�ارضة بقوة يف مش�اعرنا وعقولن�ا وقلوبنا 
وعىل امت�داد األم�ة اإلس�امية.  واختتم قوله 
ان الكي�ان الغاصب الرضنا ل�ن يكون يوما ما 
حليف او رشيك او صديق وس�ندافع عن حقنا 

املسلوب مهما طال الزمن.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزي�ر النف�ط ثام�ر الغضب�ان، أمس 
الس�بت، عن انته�اء حالة الط�وارئ يف حقل 
مجن�ون النفطي، مش�ريا اىل تخفيض انتاج 

الحقل تلبية ملتطلبات اتفاق خفض االنتاج.
وذكر بيان ملكتب الغضبان تلقت »املس�تقبل 

العراقي« نس�خة منه، ان »وزير النفط اشاد 
بجه�ود العامل�ني يف رشك�ة نف�ط الب�رة 
والجهات الساندة لها يف درء الخطر عن حقل 
مجنون النفطي بس�بب موج�ة الفيضانات 
الت�ي اجتاحت الب�اد خال املوس�م الربيعي 
والش�توي الح�ايل«، مبين�ا ان »ذل�ك جاء يف 
رس�الة وجهها نائب رئيس الوزراء لش�ؤون 

الطاقة وزير النفط اىل العاملني يف رشكة نفط 
البرة ملناس�بة اعان انتهاء حالة الطوارئ 

يف حقل مجنون النفطي جنوب العراق«.
واكد الغضبان بحس�ب البيان انه »لقد حبانا 
الله سبحانه وتعاىل هذا العام بكميات كبرية 
م�ن االمطار، فضاً عن تدفق س�يول غزيرة 
م�ن دول الج�وار مما ش�كل خط�راً محدقاً 

بس�امة حقل مجنون النفطي وحقول غرب 
القرنة جنوب الباد، حيث تعد هذه الظاهرة 
من الحاالت الفريدة من نوعها لم تحدث منذ 

عام ١988«.
واضاف انه »بفض�ل جهود العاملني االبطال 
يف رشك�ة نف�ط الب�رة والجهات الس�اندة 
له�ا يف عملها املتمثلة بال�رشكات النفطية و 

امل�اكات الفني�ة والهندس�ية املتخصصة يف 
وزارة املوارد املائية، والجهد الهنديس للحشد 
الش�عبي االبطال، فضاً ع�ن التعاون الكبري 
م�ن قبل املحاف�ظ ورئيس وأعض�اء مجلس 

املحافظة والدوائر املحلية االخرى«.
وتابع أن »حالة الط�وارئ لم تؤثر عىل أنتاج 
حق�ل مجن�ون الحايل ال�ذي يبل�غ ٢٤٠ الف 

برمي�ل باليوم، تم تخفيض�ه تلبية ملتطلبات 
اتفاق خفض االنت�اج«، موضحا أن »الوزارة 
أعدت خطة طموحة تش�مل حفر العديد من 
االبار النفطية من قبل رشكة الحفر العراقية 
، كذلك أج�راء عملي�ات املس�ح الجيولوجي 
به�دف أدام�ة وزي�ادة االنت�اج م�ن حق�ل 

مجنون«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مص�در مس�ؤول، الس�بت، 
ان هن�اك ح�رك واس�ع الس�تعادة 
مطلوب�ني من خ�ارج الب�اد، فيما 

حذر من تسييس هذا امللف. 
ونقل�ت وس�ائل إعام ع�ن املصدر 

قول�ه ان »الحكوم�ة ش�ّكلت لجاناً 
خاصة من جه�ات قضائية وأمنية 
وم�ن هيئ�ة النزاه�ة ملتابع�ة ملف 
املطلوبني الهاربني للخارج والتعامل 
مع�ه قضائي�اً«، مبين�اً أّن »هن�اك 
مئات األس�ماء للمطلوبني للقضاء 
بقضايا مختلفة بينها ملفات فساد 

وإره�اب وقضايا جنائي�ة، أهملت 
من قبل الحكومات السابقة ولم تتم 
متابعتها، وأّن اللجان س�تعمل عىل 
إعادة فتحها، ومراجعة تلك األسماء 
وتحديثه�ا«. واض�اف أن�ه »س�يتم 
تباعاً  الحكوم�ة باألس�ماء  تزوي�د 
بع�د تدقيق الته�م املوجهة ضّدهم، 

وس�تقوم الحكومة باالتصاالت مع 
تلك الدول الستام املطلوبني«.

تتعام�ل  »أن  وش�دد ع�ىل رضورة 
الحكوم�ة به�ذا امللف قانوني�اً وأن 
تبعده عن السياس�ة«، موضحا أّن 
»تعاون الدول مع العراق لتسليمها 
املطلوب�ني يتوقف عىل العاقات مع 

تلك ال�دول، وع�ىل الثق�ة بالقضاء 
العراق�ي«.وكان العراق قد أصدر يف 
الس�نوات الس�ابقة قوائم بأس�ماء 
مئ�ات املطلوب�ني، وطال�ب ال�دول 
بتس�ليمهم إىل الس�لطات العراقية، 
لكن لم يكن هناك تعاون من غالبية 

الدول بهذا امللف.  

        بغداد / المستقبل العراقي

رفض املتحدث باسم الحشد الشعبي “محور 
الس�بت،  أم�س  الحس�يني،  الش�مال” ع�يل 
املطالب�ات الداعي�ة اىل اعادة البيش�مركة اىل 

محافظة كركوك.
ونقلت وكالة »املعلومة« عن الحسيني القول 
إن “الحديث ع�ن رضورة اعادة البيش�مركة 
اىل كرك�وك بحجة مس�اندة القطعات األمنية 
بع�د التفجريات األخ�رية يف املحافظة ال داعي 

كافي�ة  االمني�ة  “الق�وات  أن  مش�ريا  ل�ه”، 
واالستخبارات غري مخرتقة يف املحافظة”.

وأض�اف أن “تلك املطالبات سياس�ية بامتياز 
وم�ا ح�دث من تفج�ريات اجرامي�ة اخرية يف 
كركوك س�يتم كش�ف متورطيه�ا يف القريب 

العاج�ل”. ويف وقت س�ابق، ج�ددت األحزاب 
الرتكماني�ة يف كركوك، رفضها القاطع إلعادة 
قوات البيش�مركة إىل املحافظ�ة، فيما حذرت 
م�ن أي تغي�ريات إداري�ة يف مفوضية كركوك 

تستهدف إقصاء املوظفني الرتكمان.

أحزاب تقود »حراك واسع« الستعادة مطلوبني من اخلارج 

حشد الشامل يعلن رفضه لعودة البيشمركة اىل كركوك

وزير النفط يعلن رفع »حالة الطوارئ« عن حقل جمنون يف البرصة

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو املكت�ب الس�يايس للديمقراطي 
أم�س  ش�اويس،  ن�وري  روز  الكردس�تاني 
الس�بت، عن م�ي حزبه يف تش�كيل حكومة 
االقليم وفقاً للقانون، مش�رياً إىل أن انس�حاب 
الوطني الكردستاني من جلسة التصويت عىل 
انتخاب نجريفان البارزان�ي خالف االتفاقات. 
وقال ش�اويس يف حديث لوسائل إعام، “نحن 

ماضون يف إس�تكمال االطر القانونية لتشكيل 
الحكوم�ة املقبل�ة، وأن الح�زب الديمقراط�ي 
بعد انتخاب نيجريفان بارزاني رئيس�ًا لاقليم 
عق�د العزم عىل املي قدما بتش�كيل الكابينة 
الوزاري�ة يف وقته�ا املحدد، وأن م�لء املناصب 
الشاغرة لليكيتي س�يكون شأن خاص بهم”. 
وطال�ب ش�اويس، “جميع الجه�ات برضورة 
تحمل املسؤولية يف هذه الظروف االستثنائية، 

والعمل عىل رص الصف الكردي”.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت مديرية االس�تخبارات العسكرية، أمس 
الس�بت، ع�ن رغب�ة دول لانضم�ام إىل مرك�ز 
تب�ادل املعلوم�ات الرباع�ي ل�دوره يف خدم�ة 
الس�لم املجتمعي العاملي. وذكر بي�ان للمديرية 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه ان 
»مدي�ر االس�تخبارات العس�كرية الل�واء الركن 
س�عد مزهر العاق اس�تعرض خ�ال االجتماع 
ال�دوري ال�ذي عق�ده املرك�ز يف مق�ر مديري�ة 
االس�تخبارات العس�كرية وبمش�اركة جمي�ع 
دول املرك�ز باألرق�ام واإلحصائي�ات اإلنجازات 
الت�ي حققه�ا املركز منذ تأسيس�ه ع�ام ٢٠١٥ 
ولغاية االن«. واض�اف البيان انه »قامت بعدها 
وف�ود دول املركز بزيارة املع�رض الدائم لوثائق 

وأس�لحة ومعدات عصابات داعش اإلرهابية يف 
مقر املديرية حيث اطلعت الوفود عىل محتويات 
املع�رض املهم�ة وأب�دت إعجابه�ا ب�ه«، مبينا 
انه »تم ع�رض فلم يوثق الجرائم البش�عة لتلك 
العصاب�ات يقابله�ا البط�والت التي جس�دتها 
قواتنا األمنية أثناء معارك التحرير«. واكد مدير 
االس�تخبارات العس�كرية بحس�ب البي�ان عىل 
»أهمية املرك�ز وما قدمه م�ن معلومات مهمة 
عن العصابات اإلرهابية يف العراق وسوريا والتي 
أس�همت بش�كل كبري يف تحقيق النر بالعراق 
وتقويض نش�اط تلك العصابات يف س�وريا من 
خال العمليات العس�كرية التي نفذتها القوات 
»الظ�روف  اىل  مش�ريا  والروس�ية«،  الس�ورية 
الصعبة الت�ي عمل بها املرك�ز وإرصار الجميع 

عىل النجاح يف املهمة التي تأسس من أجلها«. 

االستخبارات العسكرية تتحدث عن رغبة دول باالنضامم 
إىل مركز تبادل املعلومات الرباعي 

حزب بارزاين ماض بتشكيل حكومة كردستان
ومقاعد »االحتاد« ستبقى شاغرة 

        بغداد / المستقبل العراقي

االس�تخبارات  مديري�ة  اعلن�ت 
العسكرية، أمس السبت، عن القاء 
القبض عىل احد جواس�يس تنظيم 
الفلوج�ة  قض�اء  رشق�ي  داع�ش 

بمحافظة االنبار.
تلق�ت  للمديري�ة  بي�ان  وذك�ر 
»املس�تقبل العراقي«، نسخة منه، 
ان »مف�ارز مديرية االس�تخبارات 
العسكرية يف الفرقة ١٠ وبالتعاون 

م�ع اس�تخبارات ل�واء املش�اة ٤٠ 
أح�د  القب�ض ع�ىل  تمكن�ت م�ن 
داع�ش  عصاب�ات  جواس�يس 

اإلرهابي يف الكرمة باالنبار«.
م�ن  »الجاس�وس  ان  واض�اف 
املطلوبني للقض�اء بموجب مذكرة 
قبض وفق أحكام املادة ٤ إرهاب«، 
مبينا ان�ه »كان يعمل عنرا امنيا 
مع تلك العصابات ويزودها بتقارير 
عن تحركات قطاعاتها العس�كرية 

واملتعاونني معها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف الخبري االمني هشام الهاش�مي، أمس السبت، 
ان الق�وات االمنية احبطت مخطط�ا ل�«داعش« خال 
اي�ام عي�د الفطر املب�ارك.  ونقل�ت وس�ائل إعام عن 
الهاش�مي قول�ه ان »تنظيم داع�ش كان يف الواقع يعد 
العدة لعم�ل أكرب من تفجريات كرك�وك وبالذات خال 
أيام عيد الفطر، لك�ن األجهزة األمنية العراقية تمكنت 
من إحباط هذا املخطط«. واضاف ان »طريان التحالف 

الدويل وبمش�اركة األجهزة األمني�ة العراقية قام خال 
الف�رتة املاضية بسلس�لة من االقتحام�ات ضد أهداف 
لتنظيم داعش مرس�ومة مسبقا الس�تهداف واعتقال 
بعض عنارص التنظيم يف قاطع عمليات نينوى«، مشريا 
اىل أن »هذه الش�بكة مسؤولة عن عمليات الحرق التي 

تعرضت لها حقول الحنطة والشعري يف نينوى«.
يذك�ر ان الق�وات االمنية تتمكن بني ف�رتة واخرى من 
احباط مخططات يس�عى تنظيم »داعش« اىل تنفيذها 

يف املناطق االمنية، حيث تتم اعتقال وقتل منفذيها.

القوات االمنية حتبط خمططًا لـ »داعش« حاول تنفيذه 
خالل ايام العيد 

القوات األمنية تقبض عىل جاسوس لـ »داعش« رشقي الفلوجة 
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير النقل عبدالله لعيبي عن البدء بتس�يري قطار الس�وبر 
الرسيع تزامناً مع عيد الفطر املبارك.

وذكر املكتب االعالمي للوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، ان »وزير النقل عبدالله لعيبي، اعلن عن تسيري قطار 
الس�وبر الرسيع اليوم االحد، الثاني من حزيران املقبل تزامناً مع 

عيد الفطر املبارك«.
واض�اف، ان »قطار الس�وبر ينطل�ق من محطة بغ�داد املركزية 
الس�اعة التاس�عة والنصف ليالً، بينما ينطلق م�ن محطة قطار 
الب�رة الس�اعة الثاني�ة ع�رة وع�ر دقائ�ق لي�اًل، ويتوقف 
باملحط�ات الرئيس�ية )النارصية -الس�ماوة -الديوانية -الحلة ( 

ولن يتوقف يف املحطات الفرعية«.
وأشار اىل ان »القطار يتمتع بكافة مزايا النقل والخدمات املطلوبة 
م�ن وس�ائل الراحة واالم�ان والدقة يف املواعيد فض�ال عن تقديم 

الوجبات الرسيعة داخل القطار خدمة للمواطن الكريم .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي، ع�ن توفر أكثر من 
100 زمالة دراسية يف الواليات املتحدة االمريكية.

وذكر بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه »توفر 
زم�االت بحثية ممنوح�ة من قبل جامع�ة Kentucky يف الواليات 
املتح�دة االمريكي�ة للتدريس�يني م�ن حمل�ة ش�هادة الدكتوراه 
لالقس�ام العلمي�ة املوضحة يف القائمة املرفق�ة يف االعالن والبالغ 
عددها 106 بواقع )واحد اىل اثنني تدرييس( لكل قسم علمي وملدة 

سنة واحدة«.
ودع�ت ال�وزارة »تدري�يس الجامع�ات الراغب�ني بالتقدي�م ع�ى 
الزمال�ة اع�اله التقديم ع�ى الراب�ط االلكرتوني الخ�اص بدائرة 
البعث�ات والعالقات الثقافي�ة وللفرتة م�ن 29/5/2019 ولغاية 

.»https://iraqbethaat.com  15/6/2019
وأضاف البيان كما »يتوجب عى املتقدمني للرابط اعاله ان يكونوا 
مم�ن س�بق وان قدموا عى املوقع االلكرتون�ي املوضح فب ادناه 
وبموجب كتابنا املرقم 7001 يف 14/3/2019 وس�يتم اهمال اي 

. https://fellowship.rdd.edu.iq  تقديم خالف ذلك

   بغداد / المستقبل العراقي

تهي�ب وزارة الكهرب�اء باملواطنني الكرام 
اىل الحف�اظ الطاقة الكهربائية وترش�يد 
اس�تهالكها وعدم االرساف فيها، وإطفاء 
الزائ�دة،  واإلن�ارة  الكهربائي�ة  األجه�زة 
بس�بب توقعات األرص�اد الجوية بارتفاع 
درجات الحرارة بش�كل كبري ، ماس�يؤثر 
س�لباً عى منظوم�ة الكهرب�اء الوطنية، 
لذا يرج�ى تعاونكم معن�ا خدمة للصالح 

العام«.
واض�اف بيان لل�وزارة ورد ل�«املس�تقبل 
ال�وزارة  ان�ه »كم�ا تطال�ب  العراق�ي«، 
املحافظ�ات بااللتزام بحصصه�ا املقررة 
وعدم التج�اوز عليه�ا، لتحقي�ق العدالة 
بالتوزيع لكي ال تؤثر محافظة عى حصة 

محافظة اخرى«.
واك�دت ان�ه »م�ن جهته�ا ف�ان مالكات 
ال�وزارة بذلت وس�تبذل قص�ارى الجهود 

إلسناد املواطنني لتجاوز هذه املرحلة.

   النجف / المستقبل العراقي

وج�ه محافظ النجف ل�ؤي اليارسي، 
الدوائر الخدمي�ة بالتعاون مع الجهد 
لتأم�ني  الش�عبي  للحش�د  الهن�ديس 
وتعبي�د  األنه�ر  وك�ري  الخدم�ات 

الشوارع.
وذك�ر مكتب اليارسي يف بي�ان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان »محاف�ظ 
النجف لؤي الي�ارسي ترأس اجتماعا 
مش�رتكا ضّم مدي�ري دوائ�ر البلدية 
الوح�دات  ومس�ؤويل  والخدمي�ة 
اإلدارية ومس�ؤويل ومهن�ديس الجهد 
الهن�ديس يف الحش�د الش�عبي ملتابعة 
ما تحق�ق من عمل اللجنة املش�رتكة 
لتأم�ني الخدمات وكري األنهر وتعبيد 

الشوارع وغريها«.
واض�اف ان »املجتمعني ناقش�وا آلية 
تنفيذ العمل املش�رتك يف تطبيق خطة 
تأم�ني الخدم�ات يف النج�ف األرشف 
بمختل�ف األقضي�ة والنواحي«، مبينا 
ان »الي�ارسي وجه الدوائ�ر الخدمية 
بالتعاون التام فيما بينها ومع كوادر 
الجه�د الهنديس إلنجاح الخطة وعمل 

الجهد الهنديس للحشد الشعبي«.
ان  البي�ان  بحس�ب  الي�ارسي  واك�د 
»الحشد الش�عبي يقدم اليوم نموذجا 
جديدا من التضحية والتفاني من أجل 
العراقي والوطن واملساهمة  الش�عب 
الدول�ة  واق�ع  تطوي�ر  يف  الفاعل�ة 
واملجتم�ع م�ن خ�الل رص صف�وف 
مهنديس الحشد ومنتسبيهم اىل جانب 
أخوتهم يف مختلف دوائر الدولة للعمل 
املش�رتك وتأمني الخدم�ات للمواطن 
العراقي ولهم كل الشكر والتقدير عى 

ما قدموه ويقدموه .

الكهرباء تناشد 
املواطنني باحلفاظ 

عىل الطاقة وعدم االرساف

حمافظ النجف يوجه الدوائر 
اخلدمية بالتعاون مع اجلهد 

اهلنديس للحشد يف كري االهنر

    بغداد / المستقبل العراقي

أطلق م�رف الرافدين، وجبة جديدة من س�لفة موظفي دوائر 
الدول�ة التي تراوحت م�ا بني 3 و5 و10 مالي�ني دينار عن طريق 

بطاقة املاسرت كارد الدولية.
وقال املكتب اإلعالمي للمرف يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
إنه »تم رصف دفعة جديدة من س�لف موظفي دوائر الدولة ألكثر 
من 1200 موظف الذين تم توطني رواتبهم لدى املرف وحصلوا 

عى البطاقة االلكرتونية«.
وأوضح البيان أن »رصف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون 
ثم ابالغ املوظف عرب إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة 
وذل�ك بعد ان اس�تكمل كاف�ة اإلج�راءات القانونية ملنح�ه اياها 
ورصفه�ا عن طري�ق أدوات الدفع االلكرتوني والت�ي تمت تعبئة 

الرصيد املايل اليها.

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف 
موظفي الدولة عن طريق املاسرت كارد

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النفط ع�ن مجموع الصادرات 
واالي�رادات املتحقق�ة لش�هر آي�ار  املايض ، 
بحس�ب االحصائي�ة االولي�ة الص�ادرة ع�ن 
رشكة تس�ويق النف�ط العراقية »س�ومو« ، 
حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 
اكثر من )110( مليون و)736( الف و)670 

( برمي�ل ) مائ�ة وعرة مليون وس�بعمائة 
وستة وثالثون الفا  وستمائة وسبعون برميال 
( ، باي�رادات بلغ�ت اكث�ر م�ن )7( مليارات 
و)384 ( مليونا  و )295( الف دوالر ) سبعة 
ملي�ارات وثالثمائة واربع�ة وثمانون مليونا  
ومئتان وخمس�ة وتسعون الف  دوالر(.وقال 
املتحدث باس�م وزارة النفط عاصم جهاد يف 
بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«،ان مجموع 

الكميات املصدرة من النفط الخام لشهر آيار  
املايض من الحقول النفطية يف وسط وجنوب 
الع�راق  بلغ�ت )106( مليون�ا و )675( الفا 
و)881( برمي�ال  ، ام�ا م�ن حق�ول كركوك 
ع�رب ميناء جيه�ان بلغت الكمي�ات املصدرة 
)3( ملي�ون و)166( الف�ا و)261( برمي�ال 
، فيم�ا بلغ�ت الكمي�ات املص�درة  من حقل 
القيارة )894( الفا و )528( برميال.واش�ار 

اىل ان املعدل اليومي الكيل للصادرات بلغ )3( 
ماليني و)572( الف برميل ، حيث كان املعدل 
اليوم�ي للتصدي�ر م�ن موانئ الب�رة )3( 
مالي�ني و)441( ال�ف برميل ، وم�ن جيهان 
كان املع�دل اليومي )102( الف برميل ، فيما 
كان املع�دل اليومي من حق�ل القيارة )29( 
ال�ف برميل.واض�اف جه�اد ان معدل س�عر 

الربميل الواحد بلغ  )66,683( دوالرا .

    المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

كش�ف قس�م التنمية الزراعية يف العتبة الحسينية املقدسة 
عن كمي�ة االنتاج االجمايل ملحصول الحنطة يف مدينة س�يد 
الش�هداء )علي�ه الس�الم( الزراعي�ة التي كان�ت عبارة عن 

صحراء قاحلة قبل )6( اشهر«.
وقال�ت العتبة الحس�ينة املقدس�ة، ان« هذه املب�ادرة تأتي 
يف املج�ال الزراع�ي بهدف دع�م املنتوج الوطن�ي وتقويض 
االسترياد فضال عن اس�تصالح الصحراء وتشغيل اكرب عدد 

ممكن من االيدي العاملة«.

وقال الخبري الزراعي عدنان عوز املرف عى املدن الزراعية 
يف العتب�ة انه »بلغ اجمايل االنتاج ملحصول الحنطة يف مدينة 
س�يد الش�هداء )علي�ه الس�الم( الزراعي�ة للموس�م الحايل 

)1663( طناً«.
واضاف ان« الكمية التس�ويقية التي تم تسليمها اىل سايلو 
كرب�الء بلغ�ت )1553( طن�اً، الفت�ا اىل ان الكمي�ة املتبقية 
والبالغ�ة )110( اطنان هي من االصن�اف االنتاجية الجيدة 
تم تخزينها الستخدامها كبذور يف املوسم الزراعي القادم«.

واش�ار اىل ان« غلة الدون�م الواحد ملحص�ول الحنطة خالل 
املوسم الحايل بلغت )1300كغم(، مؤكدا ان هذه النسبة من 

االنتاجية جيدة جدا عى مستوى العراق«.
وبني ان »املنتج ُصنف ضمن محاصيل الدرجة االوىل بحسب 

الفحص املختربي لسايلو كربالء«.
وكش�ف عوز ان القس�م اس�تكمل كافة االحتياجات لخطة 
املوس�م الق�ادم وانه س�يزيد حج�م املس�احة الزراعية من 
5000 دون�م اىل 10000 دون�م، مش�ريا اىل ان اجمايل االنتاج 

للعام السابق لم يتجاوز )155( طناً«.
واكد الخبري الزراعي ان« مدينة سيد الشهداء )عليه السالم( 
تم اس�تصالحها وزراعتها بجهود ذاتية ولم تكلف العتبة اي 

مبالغ كبرية ولم يتم سحب اي قرض مايل .

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل وزير الزراعة صالح الحس�ني 
وفد منظمة اكساد ، لبحث آفاق التعاون 
املشرتك بني الجانبني يف املجال الزراعي، 
الغاب�ات  دائ�رة  بحض�ور مدي�ر ع�ام 

ومكافحة التصحر راوية مزعل ».
وافاد بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 

انه »جرى خ�الل اللقاء بح�ث عدد من 
املواضي�ع املتعلق�ة بآخ�ر املس�تجدات 
القط�اع  يش�هدها  الت�ي  والتط�ورات 
ب�ني  والتع�اون  الع�راق،  يف  الزراع�ي 
ال�وزارة واملنظم�ة ع�ى صعي�د انت�اج 
اصناف جديدة من البذور ذات االنتاجية 
العالي�ة واملقاوم�ة للجف�اف وامللوحة، 
وتوس�يع التع�اون م�ع دائ�رة البحوث 

الزراعية يف هذا الشأن، فضال عن تبادل 
الخ�ربات وتنظي�م ال�دورات التدريبي�ة 

واالرشادية«.
و اش�اد الحسني باإلمكانيات والخربات 
الت�ي تمتلكها منظمة اكس�اد والكوادر 
العلمي�ة العامل�ة فيه�ا، مثمن�ا جهود 
املنظمة وتعاونها املستمر مع الوزارة يف 
مج�ال تطوير الزراعة يف العراق يف كافة 

املجاالت النباتية والحيوانية والبحثية
م�ن جانب�ه أع�رب الوف�د الضي�ف عن 
س�عادته باللق�اء وحفاوة االس�تقبال، 
مؤكدي�ن اس�تمرار املنظم�ة وكوادرها 
بالتع�اون م�ع الع�راق ممث�ال ب�وزارة 
الت�ي  بالتط�ورات  الزراع�ة، مش�يدين 
البل�د  يف  الزراع�ي  القط�اع  يش�هدها 

والخربات واالمكانيات التي يمتلكها.

    بغداد / المستقبل العراقي

هن�أ وزير النقل املهن�دس عبد الله لعيبي منس�وبي الوزارة 
وتش�كيالتها بمناس�بة حل�ول عي�د الفط�ر املب�ارك ووجه 
بمنحه�م مكافأة مالي�ة )عيدية( وحس�ب التخصيص املايل 

املتوفر 
وتقدم السيد الوزير بأسمى آيات التهاني والتربيكات لكافة 
منتس�بي وزارة النقل وتش�كيالتها والبناء ش�عبنا العراقي 
ولالمتني العربية واإلسالمية سائال املوىل العيل القدير ان يعيد 

هذه املناسبة علينا وعى شعبنا بالخري واليمن والربكة .

 ودعى س�يادته موظفي وزارة النقل يف جميع تشكيالتها اىل 
ادامة زخم العطاء لتقديم أفضل الخدمات للمواطن والعائلة 
العراقية ، وبذل ما بوس�عهم لتس�هيل عمليه النقل بسالسة 
وانس�يابية من خالل زج وتس�خري جهد وامكانيات الوزارة 

إلتمام فرحة العوائل باالحتفال بايام عيد الفطر املبارك..

النفط تعلن االحصائية االولية لصادرات النفط اخلام وااليرادات املتحققة لشهر آيار املايض

الكشف عن امجايل انتاج احلنطة يف مدينة سيد الشهداء الزراعية بكربالء

وزير الزراعة يستقبل وفد منظمة »اكساد« لبحث آفاق التعاون املشرتك بني اجلانبني

وزير النقل هينئ منسويب الوزارة وتشكيالهتا بحلول عيد الفطر املبارك ويوجه بمنحهم مكافأة مالية )عيدية(

     المستقبل العراقي / طالب ضاحي

ضم�ن حملة »خدم�ة بغ�داد رشف لنا« واس�تمرارا لجهود 
اس�تئناف العمل باملش�اريع املتوقف�ة، ومتابعة املش�اريع 
املتوقفة، محافظ بغداد فالح الجزائري، يفتتح محطة خام 
النهر املبطن )9 نيسان( يف منطقة النهروان، بسعة 400 ملم 
لالنبوب وبطول 4 كم س�عة 1000 مرت مكعب يف الس�اعة«.

محافظ بغداد كان قد زار  ناحية النهروان برفقة وفد نيابي 
وآخ�ر من مجلس املحافظة، لالطالع عى املش�اريع املقدمة 
لهم.والتق�ى الجزائري، وفدا من ش�يوخ ووجهاء النهروان 
وقدم لهم رشحا بما تس�عى حكومت�ه املحلية لتنفيذه من 
مش�اريع خالل املرحلة املقبلة، فيما وج�ه كوادر املحافظة 

الفنية املختصة ملتابعة احتياجات املنطقة الخدمية.
وع�ى صعيد متصل اعلن محافظ بغداد قرب احالة مروع 
مجاري سبع البور اىل االعالن وبكلفة 208 مليار دينار، عى 
هامش زيارة قام بها اىل الناحية، والتي تأتي ضمن سلسلة 

الزي�ارات التي يقوم به�ا ملناطق بغداد خ�الل حملة خدمة 
بغداد رشف لنا والتي اطلقها للنهوض بواقع العاصمة.

وذكر اعالم املحافظة ان » محافظ بغداد وخالل الزيارة التي 
رافقه فيها وف�د برملاني وعدد من اعضاء مجلس املحافظة 

وال�كادر الخدم�ي املتقدم، التق�ى بوجهاء واه�ايل الناحية 
واستمع اىل معاناة سكان املنطقة ومشاكلها.

واك�د الجزائري خالل كلمة ع�ى هامش الزيارة ان »زيارتنا 
اىل سبع البور لن تكون االوىل او االخرية«،

فيم�ا ش�دد ع�ى ان »محافظة بغ�داد ج�ادة يف متابعة كل 
املش�اريع املتوقفة واملتلكئة والجديدة خ�الل العام الجاري 
بالتع�اون م�ع ال�وزارات االتحادية املختصة. مش�ريا اىل ان 
هناك مجمع س�كني يف ناحية سبع البور سيتم الروع به 

بعد توقفه بموجب قرار مجلس الوزراء 347«.
ودع�ا محاف�ظ بغداد، املعني�ني يف وزارة الصح�ة االرساع يف 
إكم�ال املستش�فى الخاص بناحية س�بع الب�ور، كما وجه 
بنقل الطمر الصحي املوج�ود يف املنطقة اىل منطقة الحمرة 

خارج العاصمة واملبارشة بذلك بارسع وقت. 
يف حني اكد عى رضورة االهتمام بقطاع الرياضة والش�باب 
وااللتف�ات له�ذه الريحة وتوفري كل م�ا تحتاجه لتطوير 

هذا القطاع.

حمافظ بغداد يفتتح حمطة خام النهر املبطن »9 نيسان« يف النهروان وبطول »4« كم
اعلن قرب احالة مشروع جماري سبع البور اىل االعالن وبكلفة »208« مليار دينار

   بغداد / المستقبل العراقي

أف�ادت مديري�ة نج�دة بغ�داد، بالعث�ور ع�ى 112 كارتونة 
مروب�ات كحولية متنوع�ة، ال تحمل أي تخويل رس�مي يف 

منطقة الكرادة وسط العاصمة.
وذك�رت املديري�ة يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، أن 
»دوري�ات نجدة بغداد واثناء تجواله�ا ضمن منطقة الكرادة 
تم االش�تباه بعجلت�ني االوىل نوع طيبة صف�راء اللوان وبعد 
تفتيش�ها تم العثور عى 24 كارتونة تحتوي كل واحدة منها 
ع�ى 12 قنين�ة مروبات كحولية متنوعة ب�دون اي تخويل 

رسمي«.
وأض�اف البي�ان، ان�ه »يف س�احة التحريات ضم�ن املنطقة 
املذكورة اعاله تم االش�تباه بعجلة نوع كيا ولدى تفتيش�ها 
اتضح بداخلها 88 كارتونة من املروبات الكحولية متنوعة 

بدون اي تخويل رسمي«.
وأكد، »تم تسليم االشخاص اىل الجهات املعنية مع املضبوطات 

واشعار عمليات بغداد ومدير نجدة قاطع الرصافة.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عمليات بغداد ع�ن رفع 297 كتلة كونكريتية خالل 
االسبوع املايض يف العاصمة.

وقال�ت القي�ادة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »الجه�د الهن�ديس يف قيادة عمليات بغ�داد، يواصل رفع الكتل 

الكونكريتية من العاصمة«.
واضاف�ت، ان »مجموع ما تم رفعه بل�غ )297( كتله كونكريتية 

خالل األسبوع املايض يف بغداد .

ضبط »112« كارتونة مرشوبات 
كحولية وسط بغداد

عمليات بغداد: رفع »297« كتلة 
كونكريتية خالل االسبوع املايض

اليوم.. النقل تسري قطار »السوبر الرسيع« 
بني بغداد والبرصة

التعليم تعلن توفر أكثر 
من »100« زمالة أمريكية

    البصرة / المستقبل العراقي

وج�ه محاف�ظ الب�رة اس�عد عب�د االمري 
العيداني قس�م العقود الحكومي�ة يف ديوان 
محافظة البرة بإعالن املناقصات الخاصة 
بمش�اريع االمن ودور العدالة والتي ش�ملت 
مختلف مناطق املدينة ضمن خطة مشاريع 

العام الحايل« .
وق�ال “ العيداني يف بي�ان صحفي صدر عن 

مكتبه االعالم�ي الخاص ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ان�ه »وج�ه مدير قس�م العقود 
الحكومية بإعالن مناقصات مش�اريع االمن 
ودور العدالة  والتي شملت قضاء الزبري  غرب 
املدينة ، وناحية الس�يبة جن�وب املحافظة ، 
وناحي�ة االمام الصادق )ع( ش�مال البرة 
، ومنطق�ة املعقل الواقع�ة يف مركز املدينة ، 
مشرياً اىل ان هذه املشاريع هي ضمن خطة 

عام 2019 ». 

وكان محافظ البرة قد وجه يف وقت سابق 
قس�م العقود الحكومية يف دي�وان املحافظة 
بإع�الن مناقص�ة مجموع�ة من املش�اريع 
الخاص�ة بقط�اع الرتبي�ة والت�ي تتضم�ن 
انشاء املدارس يف بعض مناطق املدينة والتي 
وصلت بح�دود )19( مروع ضمن برنامج 
تنمية األقاليم من السنة الحالية ، فضالً عن 
اعالن مناقصات مشاريع الطاقة الكهربائية 

باملحافظة .

حمافظ البرصة يوجه العقود احلكومية بإعالن مناقصات مشاريع 
االمن ودور العدالة يف خمتلف مناطق املحافظة

   البصرة/ المستقبل العراقي

اعل�ن رئيس مجل�س محافظة الب�رة الحقوق�ي صباح 
حس�ن البزوني عن تحويل طلب االقليم من رئاسة مجلس 
ال�وزراء اىل االمان�ة العام�ة للمجل�س مش�ريا اىل ان أألم�ل 

بتشكيل اإلقليم موجود رغم االعرتاضات 
موضح�ا ،أن الحكوم�ة االتحادية واملحافظات الوس�طى، 
وكل م�ن لديه نفس مرك�زي، التريد إقام�ة اقليم البرة، 

مبين�ا اىل أن أألم�ور القانونية بطلب التحوي�ل تجري وفق 
السياق القانوني.

وأوض�ح البزون�ي إن هن�اك متابع�ة للخط�وات الخاص�ة 
بتحويل املحافظة اىل أقليم، والبرة ستحصل عى مبتغاها 
بهذا الش�أن يف هذه الفرتة أو املقبلة، مردفا انه الننتظر من 
أحد »يعطف علينا« س�يما بعد أن قام مكتب رئيس الوزراء 
بإرسال طلب املجلس إىل أمانة مجلس الوزراء لغرض النظر 

به.

البزوين: رئيس جملس الوزراء رفع طلب اقليم البرصة 
اىل االمانة العامة للمجلس وسنعمل عىل متابعته
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وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل 

يف الزبري

اعالن
اىل السيد سامي باقر جابر / مجهول محل 
االقامة س�بق وان س�ر اليك ان�ذار املرقم 
املتضم�ن )تخلي�ة  6155 يف 2019/5/8 
الش�قة( والذي اعيد الينا غر مبلغ لكونك 
مرتح�ل اىل جه�ة غر معروف�ة ومجهول 
محل االقامة حس�ب كت�اب مركز رشطة 
)خور الزبر( املرقم 3479 يف 2019/5/16 
عليه تقرر تبليغك باالنذار عن طريق النرش 
بصحيفت�ن رس�ميتن يوميت�ن للغرض 

اعاله
مع التقدير 

كاتب العدل يف الزبري

رشكة توزيع املنتجات النفطية 
هيئة توزيع اجلنوب )فرع ميسان(

اعالن مزايدة للمرة االوىل )جلنة البيع واالجيار( 
اس�تنادا لقان�ون بي�ع وايجار ام�وال الدولة رق�م )21( لس�نة 2013 املعدل 
تعل�ن رشكتنا عن بيع املواد املبين�ه اوصافها يف ادناه ) اثاث مكتبية واجهزة 
 5kv حاس�بات وكامرات مراقبة واجهزة تربي�د مختلفة االنواع ، مولد حجم
، مضخ�ات تجهيز وقود مختلفة االنواع ، اطارات مس�تهلكة مختلفة االنواع 
واالحج�ام عدد )242( اطار ، منظوم�ة انرتنيت متكاملة( عن طريق املزايدة 
العلنية يف موقع مستودع وقود العمارة الكائن يف حي الرسالة مقابل مخازن 
املواد الغذائية يف الس�اعة )العارشة( صباحا وتك�ون قائمة املزايدة مفتوحة 
ملدة )30( ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة الرسمية 
واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فتمدد اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل 
الرسمي فعىل الراغبن باالشرتاك يف املزايدة الحضور يف الزمان واملكان املعينن 
وعليهم دفع التأمينات القانونية بنس�بة )20%( والبالغة )870,000( سبعة 
وثمانون الف دينار فقط ( واجور خدمة بنسبة )2%( والبالغة ) 87000 سبعة 
وثمانون الف دينار فقط( عىل شكل صك مصدق المر رشكة توزيع املنتجات 
النفطية / فرع ميسان بمبلغ قدره )957,000 تسعمائة وسبعة وخمسون 
ال�ف دينار فقط( قبل االش�رتاك باملزايدة وعىل املزايدين جلب املستمس�كات 
الرس�مية )اصل ومصور( نسخ ملونة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 
نرش االعالن وعليه تس�ديد املبلغ  كامال قبل اس�تالم املواد ورفعها من املوقع 
املذكور خالل خمس�ة ع�رش يوما من تاريخ املصادقة وبعكس�ه يعترب ناكال 
وتصادر كافة التأمينات ويتحمل فرق البدلن علما ان املبلغ االجمايل للمزايدة 
هو ) 4351,000 اربعة مالين وثالثمائة وواحد وخمسون الف دينار فقط ( 
وللمزيد من املعلومات عن املزايدة زيارة موقع لجنة البيع يف مس�تودع وقود 
العم�ارة الكائنة يف  حي الرس�الة مقابل مخازن امل�واد الغذائية لالطالع عىل 

املواد من حيث الكميه والنوعية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد /3547/ب2018/2

التاريخ  :2019/5/30
اعالن

بن�اءا عىل القرار الص�ادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار 
املرقم  22 براق يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار  
املذكور اعاله واملبينه اوصافه وقيمته ادناه فعىل الراغبن بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة خالل )ثالثون( يوما من اليوم الثاني لنرش 
االع�الن مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية البالغ�ة 10% من 
القيم�ة املق�درة بموجب صك مصدق المر  محكم�ة بداءة النجف 
وصادر من مرصف الرافدين رقم )7(  يف النجف وستجري املزايدة 
واالحالة يف الس�اعة الثاني�ة عرش من اليوم االخ�ر من االعالن يف 
هذه املحكمة وعىل املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف  :

العق�ار املرقم 22 براق يف النجف عبارة عن محل يقع عىل ش�ارع 
بعرض 6 مرت مستخدم لبيع الحيل  الذهبية وهو بطابقن الطابق 
االريض كمس�تخدم لبيع الحقائب مس�قف بالكونكريت والطابق 
العلوي عبارة عن غرفة فارغة مسقفة بالشيلمان وهو بمساحة 
7,31 م�رت مرب�ع وهو مبل�ط بال�كايش مجهز بالكهرب�اء درجة 
عمرانه جيدة مش�غولة من قبل حس�ن ابراهي�م عيل وهو يرغب 
بالبق�اء يف العقار بع�د البيع بصفة مس�تأجر وان القيمة املقدرة 
للعق�ار مبلغ مقداره ) 292,400,000( مائتان واثنان وتس�عون 

مليون واربعمائة الف دينار ال غرها 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد /3547/ب2018/2
التاريخ  :2019/5/30

اعالن
بن�اءا عىل القرار الص�ادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار 
املرقم  23 براق يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار  
املذكور اعاله واملبينه اوصافه وقيمته ادناه فعىل الراغبن بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة خالل )ثالثون( يوما من اليوم الثاني لنرش 
االع�الن مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية البالغ�ة 10% من 
القيم�ة املق�درة بموجب صك مصدق المر  محكم�ة بداءة النجف 
وصادر من مرصف الرافدين رقم )7(  يف النجف وستجري املزايدة 
واالحالة يف الس�اعة الثاني�ة عرش من اليوم االخ�ر من االعالن يف 
هذه املحكمة وعىل املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف  :

العق�ار املرقم 23 براق يف النجف عبارة عن محل يقع عىل ش�ارع 
بعرض 6 مرت مستخدم لبيع الحيل  الذهبية وهو بطابقن الطابق 
االريض كمس�تخدم لبيع الحقائب مس�قف بالكونكريت والطابق 
العلوي عبارة عن غرفة فارغة مسقفة بالشيلمان وهو بمساحة 
3,5×2,25  وه�و مبلط بالكايش مجه�ز بالكهرباء درجة عمرانه 
جي�دة مش�غولة من قبل حيدر ج�واد نور  وهو يرغ�ب بالبقاء يف 
العقار بعد البيع بصفة مس�تأجر وان القيمة املقدرة للعقار مبلغ 
مق�داره ) 349,600,000( ثالثمائ�ة وتس�عة واربع�ون ملي�ون 

وستمائة الف دينار ال غرها 
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد /32/ب2019/2
التاريخ  :2019/5/21

اعالن
بن�اءا عىل القرار الص�ادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار 
املرق�م  3/57511 حي النداء يف النجف علي�ه تعلن هذه املحكمة 
عن بيع العقار  املذكور اعاله واملبينه اوصافه وقيمته ادناه فعىل 
الراغبن بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة خالل )ثالثون( يوما من 
الي�وم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق المر  محكمة 
ب�داءة النجف وص�ادر من م�رصف الرافدين رق�م )7(  يف النجف 
وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم االخر 
م�ن االع�الن يف هذه املحكمة وعىل املش�رتي جلب هوي�ة االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف  :

العق�ار املرق�م 3/57511 حي النداء  يف النج�ف عبارة عن عرصة 
فارغة تقع عىل ش�ارع بع�رض 10 مرت املس�احة االجمالية 200 
مرت مربع وهي فارغة وغر مش�غولة من احد وان القيمة املقدرة 
للعقار مبلغ مقداره ) 37,000,000( سبعة وثالثون مليون دينار 

ال غرها

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة / 2018/441

التاريخ 2019/5/2
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الرميث�ة س�هام املدي�ن العقار تسلس�ل 33 
مقاطعة 73 ابو شوش�ه الواق�ع يف الوركاء والعائ�د للمدين راهي 
كدر علوان املحجوز لقاء طلب الدائن لهيب هادي ابو الس�ود البالغ 
عرشة مالين دين�ار فعىل الراغب يف ال�رشاء مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية ع�رشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التس�جيل والداللية عىل املشرتي وتم 
هذا االع�الن لعدم بلوغ قيمة املزايدة مبل�غ 80% وفق احكام املادة 

 1/98
املواصفات :

1 �  موقعه  ورقمه :  الوركاء � ابو شوش�ه رقمه 33 مقاطعة 73 
ابو شوشه 

2 � جنسه ونوعه : ارض زراعية 
3 � حدوده واوصافه  : يقع عىل الطريق الوركاء � الرميثة القديم

4 � مشتمالته : بعض البيوت املتفرقة واشجار النخيل 
5  �مساحته : سهام املدين 3 اولك و84 مرت 

6 � درجة العمران 
7 � الشاغل 

8 � القيم�ة املق�درة : س�هام املدي�ن 921,600 تس�عمائة وواح�د 
وعرشون الف وستمائة دينارا

وزارة العدل 
مالحظية التسجيل العقاري يف الرميثة

اعال طلب تسجيل عقار مجدد
طالب التس�جيل املج�دد  /عايد وحيدر ول�دي داخل عمران 

وحسن محمد عيل وخميس عبد االئمه عبد الكاظم 
بن�اء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2019/2/20 
لتسجيل تمام العقار تسلسل ) 635( محلة ) شامية( الواقع 
يف الرميثة بأس�م )عايد وحيدر ولدي داخل عمران وحس�ن 
محم�د عيل وخميس عبد االئمه عبد الكاظم( باعتباه حائزا 
ل�ه بصف�ة املال�ك للم�دة القانونية ولغ�رض تثبي�ت امللكية 
املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل وف�ق القانون 43 لس�نة 1971 
املعدل قررن�ا اعالن هذا الطلب فعىل من يدعي بوجود عالقة 
او حقوق عينية او ش�خصية  عىل هذا العقار تقديم ما لديه 
م�ن  طلب�ات او دفوع او اعرتاضات خالل م�دة ثالثون يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن وكذلك الحضور يف موقع 
العقار يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من الي�وم التايل النتهاء 
م�دة هذا االع�الن وذلك الثبات م�ا لديه من حق�وق موقعيا 
اثناء الكش�ف الذي س�يجري يف املوعد املذكور اعاله وسوف 
يتم لصق نس�خة من هذا االعالن يف موق�ع العقار ويف لوحة 
االعالن�ات الخاص�ة بدائرة التس�جيل العقاري وس�وف يتم 

تزويد دوائر املالية واالوقاف  بنسخة منها
رئيس الدائرة 

املالحظ / سالم نعيم عبد الله

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : 422

التاريخ : 2019/5/30
اىل / املدعوه / بنن رضا عزيز

قدم طالب حجة الوفاة رضا عزيز عبد زيد  طلبا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وف�اة بحق املدعوه 
) بن�ن رض�ا عزيز عبد زي�د( قررت املحكم�ة تبليغك يف 
الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام 
من تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه  س�يتم النظر بالطلب 

وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
����������������������������������������������

تنويه
ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد  )1913( 
وصحيفة الع�راق بالعدد  )953( االعالن الخاص بتنفيذ 
الديواني�ة رقم االضب�ارة 2017/2303 ذكر مبلغ الدين 
  251064199 ه�و  والصحي�ح  خط�أ   2510664199

مليون لذا اقتىض التنويه 
����������������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 

اعالن
قدم املواطن  )رصيس�ح عاجل ش�ويني( طلبا اىل هذه 
املديري�ة يطلب فيه تبديل االس�م وجعل�ه )رصيح( بدال 
من )رصيس�ح( وعم�ال باحكام امل�ادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة املع�دل تقرر نرش الطلب 
باحدى الصحف املحلية فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل فرتة خمس�ة عرشة يوما من تاريخ النرش 

وبعكسه سوف تنظر  يف الطلب حسب االصول
اللواء

هيثم فاضل عباس الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة / وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / 4990
التاريخ 2019/5/29

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املستدعي ) طالب وهاب 
عبد الحسن(  الذي يطلب تبديل لقبه وجعله )الشمري( 
ب�دال من )الفنه�ري( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مده اقصاها خمسة عرش يوما وبعسكه  
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة 

)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016  
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام / وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / 5684
التاريخ 2018/7/22

بن�اء عىل الدع�وة املقامة م�ن قبل املدع�و ) محمد عيل 
ش�اكر عبود(  الذي يطلب تبديل لقبه وجعله )السعدي( 
ب�دال من )س�المي( فمن لدي�ه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مده اقصاها خمسة عرش يوما وبعسكه  
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة 

)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016  
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام / وكالة

وزارة الداخلية 
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة 

واملالية 
مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 

واالقامة
يف النجف االرشف

املدني�ة / االح�وال  قس�م ش�ؤون 
الواقعات

العدد / 5694
التاريخ 2018/7/22

بن�اء عىل الدع�وة املقام�ة من قبل 
املدع�ي ) مهند ص�ادق نجم عبود(  
الذي يطلب في�ه تبديل لقبه وجعله 
)السعدي( بدال من )السالمي( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل م�ده اقصاها خمس�ة عرش 
يوما وبعس�كه  س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية 
رق�م 3 لس�نة 2016 واالمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12   
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي  
مدير الجنسية العام / وكالة

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

وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة 
واملالية 

مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 
واالقامة

يف النجف االرشف
املدني�ة / االح�وال  قس�م ش�ؤون 

الواقعات
العدد / 5702

التاريخ 2018/7/22
بن�اء عىل الدع�وة املقام�ة من قبل 
املدع�ي ) عبد عبد زي�د عبود(  الذي 
يطل�ب في�ه تبدي�ل لقب�ه وجعل�ه 
)السعدي( بدال من )السالمي( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل م�ده اقصاها خمس�ة عرش 
يوما وبعس�كه  س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 و االمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12    
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة 
واملالية 

مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 
واالقامة

يف النجف االرشف
املدني�ة / االح�وال  قس�م ش�ؤون 

الواقعات
العدد / 5700

التاريخ 2018/7/22
بن�اء عىل الدع�وة املقام�ة من قبل 
املدع�ي ) طال�ب ادري�س مس�لم(  
الذي يطلب في�ه تبديل لقبه وجعله 
)السعدي( بدال من )السالمي( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل م�ده اقصاها خمس�ة عرش 
يوم وبعس�كه  س�وف تنظ�ر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 و االمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12    
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة 
واملالية 

مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 
واالقامة

يف النجف االرشف
املدني�ة / االح�وال  قس�م ش�ؤون 

الواقعات
العدد / 5708

التاريخ 2018/7/22
بن�اء عىل الدع�وة املقام�ة من قبل 
املدعي ) محمد فاضل عبد الحسن(  
الذي يطلب في�ه تبديل لقبه وجعله 
)السعدي( بدال من )السالمي( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل م�ده اقصاها خمس�ة عرش 
يوم وبعس�كه  س�وف تنظ�ر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 و االمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12    
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة 
واملالية 

مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 
واالقامة

يف النجف االرشف
املدني�ة / االح�وال  قس�م ش�ؤون 

الواقعات
العدد / 5690

التاريخ 2018/7/22
بن�اء عىل الدع�وة املقام�ة من قبل 
املدعو ) حس�ن عباس اس�ماعيل(  
ال�ذي يطل�ب تبدي�ل لقب�ه وجعله 
)السعدي( بدال من )السالمي( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل م�ده اقصاها خمس�ة عرش 
يوما وبعس�كه  س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام/ وكالة

Prequalification Announcements for Tender No: 023/PC/19
Provision of Supplying Demulsifier for PTF

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with 
its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, represented by Mr. 
Chen Pei, President of the company.
Tender Title: Provision of Supplying Demulsifier for PTF 
Tender No.: 023/PC/19
Tender Information: 
Scope of Work
EBS Petroleum Company Limited to seek one or two companies who have the qualified international professional experience and can 
supply Demulsifier for PTF. 
The «Demulsifier for PTF» shall be perchased for the light and heavy crude oil treatment consumption, should meet the following require-
ments:
1.The Demulsifier shall be packed in an ISO standard One-Cubic-Meter tank which has sufficient strength to avoid failure during handling 
and storage activities, the product information (such as: product name, name of manufacturer, Logo, production date, expiry date, mate-
rial handling instruction, net weight, contract number & MSDS information, if possible) shall be clearly printed on all the mentioned ISO 
standard One-Cubic-Meter tanks.
2.The Demulsifier flash point (closed-up) shall be higher than 85 ℃(Treatment process temperature: 1st stage 60℃,2nd stage 85℃,electric 
desalination 85℃),the appearance shall be in liquid form, flow freely, without impurities and stratification.
3.The Demulsifier quality guarantee period shall be two 2 years.(valid period must after 2021.3.31)
4.The Demulsifier for light crude oil treatment shall be at proper injection rate which must below 100 ppm and for heavy crude oil treat-
ment shall be at proper injection rate which must below 120 ppm.
5.The Demulsifier which supplied by the Bidder shall be capable to treat the crude oil product salt content no exceeding 30m g/l and 
water content no exceeding 0.15%. 
6.The chemical specification of The Demulsifier should be unchanged and must be developed to give good results and to meet the 
requirements. 
Part1: Samples: Participants should provide two samples: No.1 is A 500ml bottle of Demulsifier for light crude oil processing, No. 2 is A 
500ml bottle of Demulsifier for heavy crude oil processin.
If necessary, Participants can go to EBS project, Handhyah S1 Camp to get some crude oil for analysis. Contact Person: Mr. Luo Yong-
quan 078 0408 6153; Mr. Li Tao 07809058486
Part2: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following requirements, ALL THE DOCUMENTS 
MUST BE IN ENGLISH:  
1 General introduction of the participants  
Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of business etc.) and Qualification 
certificate 
2. Professional qualification documents of the participants which must be relative to this project SOW
Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications 
3 Introduction to the service capacity of the participants 
4 Historical performance of participant’s company service in recent 5 years, especially in Iraq.
5 Audit reports and financial statements audited by a third-party professional audit agency in recent three years and Bank credit certifi-
cates 
6 Other materials should be supplemented if needed
7 According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And it will be deducted from the contract 
payment directly.
Part 3: Prequalification document and Samples submitted time and address: 
* All prequalification documents and Samples should be submitted before 14th June 2019, AM 11:00  
* Prequalification document submission format: 
(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS   COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS
(2) ONE DIGITAL DISC OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE”
Note:   All participants shall submit one (1) original and one (1) copy of each package in separate envelopes marked Tender Name and 
Tender No.
* Prequalification document submission address: 
EBS Petroleum Co., Ltd, Nahrawan S2-1 Camp.
Mr. Zhang Sanqin 0781 076 1819, Mr. Wu Chenshen 07807119604   zhangsanqin@ebspetroleum.com / wuchenshen@ebspetroleum.
com / wangshaoyu@ebspetroleum.com  / CP@ebspetroleum.com
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above prequalification announcement.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

العدد العمومي : 6711
السجل / 34

التاريخ : 2019/5/12

قاسم مطرش قاسم 
وكيل مدير هيأة توزيع اجلنوب
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املوازنة وحزيران والوكاالت!
          عبد الزهرة محمد الهنداوي 

حزي�ران ه�و الش�هر الس�ادس م�ن 
الس�نة امليالدية، وأيامه ثالث�ون يوما، 
ويمثل الش�هر األول من اشهر الصيف 
أيام�ه  تمث�ل  اذ  الع�راق،  يف  الالهب�ة 
الثالثون توطئة، أو إذا ش�ئتم “بروفة” 
حقيقي�ة أليام الحر التي س�تحرقنا يف 
شهري تموز وآب، يف ظل مؤرشات غري 
مطمئن�ة لواقع الكهرب�اء التي مازالت 
تم�ارس معنا، لعب�ة الختيالن، معطية 
مفاتيح اللعبة كاملة ألصحاب املولدات 
األهلي�ة، ليح�ددوا هم، دون س�واهم، 
أس�عار “األمبريات” وآليات وس�اعات 

التجهيز . 
املهم، دعونا يف س�ياق ش�هر حزيران، 

ال�ذي يب�دو انه س�يكون مختلف�ا هذا 
العام، وقد يؤس�س ملرحلة مقبلة، غري 
واضحة املعالم، فقد تكون ساخنة لحد 
الغليان، وقد تكون معتدلة، وكأن الربيع 
عاد إلينا قبل موع�ده ! .. وهنا اتحدث 
ع�ن ملف إنهاء العم�ل بالوكاالت، فقد 
ج�اءت املادة )58( من قان�ون املوازنة 
العام�ة االتحادي�ة لجمهوري�ة العراق 
لعام 2019، حاس�مة وقاطعة، عندما 
ش�ددت عىل وج�وب الت�زام الحكومة 
بانهاء ادارة مؤسسات  الدولة بالوكالة، 
باس�تثناء األجهزة األمنية والعسكرية، 
وحددت الثالث�ن من حزي�ران، موعدا 
بال�وكاالت،  العم�ل  إلنه�اء  فاص�ال 
وذهب�ت املادة اىل ابعد م�ن ذلك، عندما 
قطعت بان أي اج�راء بعد هذا التاريخ 

يقوم به املع�ن بالوكالة يعد باطال وال 
يرتتب علي�ه أي اثر قانوني، وليس هذا 
وحسب، إنما دعت املادة ذاتها اىل إيقاف 
جميع املخصصات املالية والصالحيات 
االدارية يف ح�ال اس�تمرار الوكالة بعد 

30 حزيران. 
وهكذا يبدو الن�ص حازم وخطري جدا، 
ونح�ن نتحدث عم�ا اليقل ع�ن5 آالف 
درجة وظيفية خاص�ة، تدار بالوكالة، 
ب�ن مدي�ر ع�ام ووكيل وزي�ر ورئيس 
هي�أة، ووزراء وم�ن ه�م بدرجتهم، اذ 
يب�دو املش�هد معقدا جدا، الس�يما مع 
بدء عّداد ايام ش�هر حزيران بالدوران، 
وم�ا هي اال اي�ام مع�دودات حتى نجد 
أنفس�نا وق�د دخلنا يف ش�هر تم�وز،.. 
فماذا لو لم تتمك�ن الحكومة فعال من 

حس�م هذا امللف؟ وقطع�ا ان مثل هذا 
التس�اؤل املخي�ف لم ي�أت م�ن فراغ، 
فثمة مؤرشات غري مطمئنة، تحيلنا اىل 
صعوب�ة االتفاق بن الكتل السياس�ية 
ع�ىل توزيع حصصها من تلك الدرجات 
الخمس�ة آالف درج�ة، اذ ان الكثري من 
هذه الكتل، لم تنكر  س�عيها للحصول 
ع�ىل حصتها، وفق�ا لثقلها الس�يايس 
والربملان�ي، ومما ال ش�ك فيه ان وجود 
مثل هذا الرصاع، سيلقي بظالل قاتمة 
عىل املش�هد، ويربك جهود الحكومة يف 
حس�م امللف، وفقا ملا نص عليه قانون 
مش�كلة  س�تواجهنا  وهن�ا  املوازن�ة، 
اخرى، يف حال تجاوزنا السقف الزمني 
املحدد، وهذه املش�كلة تتمثل بدخولنا 
يف ف�راغ اداري خطري، اذ س�يتم إيقاف 

روات�ب 5 آالف درج�ة وظيفية خاصة، 
فضال ع�ن بط�الن أي اج�راء يقوم به 
ه�ؤالء املوظفون من ذوي  املس�تويات 
الوظيف�ة العلي�ا )قيادي�ة(، بمعنى ان 
الدولة العراقية س�تصاب بحالة ش�لل 
عام يف جمي�ع مفاصله�ا، إذا ماعلمنا  
انه التوجد وزارة أو مؤسس�ة حكومية 
تخلو م�ن وجود مفص�ل وظيفي يدار 
بالوكالة .. طي�ب، إذن مالعمل لتجاوز 
مشكلة كبرية من هذا النوع، يمكنها ان 
تجعل البلد ينزلق عىل صفيح س�اخن، 

يودي به اىل واد سحيق ؟ ..
خصوص�ا، وان وض�ع الذي�ن ي�ؤدون 
مهامهم بالوكالة، قلق جدا خالل هذه 
االي�ام، فهم اليعرفون ما س�يؤول اليه 
مصريه�م !!، وه�ذه هي األخ�رى تعد 

مشكلة اليستهان بها أبداً .. الحل، وفقا 
ملا بدأ يتحدث به البعض، وان كان حديث 
مس�ترت، هو ان يذه�ب مجلس النواب، 
اىل اجراء تعديل ع�ىل ماورد يف املوازنة، 
م�ن جهة رف�ع الس�قف الزمن�ي، من 
اجل منح الحكومة متس�عا من الوقت 
ملعالج�ة املل�ف بأريحي�ة، وه�ذا الحل 
املفرتض، س�يقودنا، ربما اىل مش�كلة 
اخ�رى، فرتحيل املل�ف اىل زم�ن قادم، 
س�يؤدي اىل املزي�د من التعقي�د، وربما 
صعوب�ة حس�مه، لتبق�ى مؤسس�ات 
الدولة تدار بالوكال�ة، حتى ُيقىض امٌر 
كان مفعوال !، حقا، ان املشكلة شديدة 
التعقي�د، تحت�اج اىل ه�دوء، واجراءات 
حازمة وحاسمة، إلنهاء هذا امللف الذي 
كرُب حجمه، حتى ص�ار بحجم العراق، 

اذ ينبغ�ي ان ُتعطى الحكوم�ة الحرية 
الكاملة يف عملية اختيار َمن يشغل هذه 
املناص�ب، وف�ق معايري مهني�ة تعتمد 
الكفاءة والخربة والنزاهة، والقدرة عىل 
اتخاذ القرار، والتفكري الخاّلق، واإلملام 
بمب�ادئ الوظيفة العام�ة، فلو ُمنحت 
الحكومة، ه�ذه املس�احة، اعتقد انها 

ستكون قادرة عىل الحسم ...
املش�كلة، انن�ا ازاء س�قف زمن�ي بات 
قريبا ج�دا، واألمر بحاج�ة اىل، فعل أو 
اج�راء أو قرار يوق�ف التداعي املحتمل 
بع�د 30 حزي�ران . فالوض�ع اليحتمل 
نش�وء مش�اكل جديدة من ش�أنها ان 
تتعب الجس�د العراقي الخ�ارج تواً من 
ازمة مزدوجة )اقتصادية -أمنية( وقد 

بدأ يتماثل للشفاء.

يف حرضة التضحيات
          واثق الجابري

ن�ادراً م�ا نجد عراقي�ا ال يطال�ب باإلصالح، 
ولكن املش�كلة ال تتعل�ق  بكث�رة األحاديث، 
وإنما باخت�الف املفاهيم واآللي�ات وتعريف 

الفساد واإلصالح.
كم م�رة نصدق  خطابا سياس�يا يف ظاهره 
أني�ق، وباطن�ه فس�اد واحتيال عمي�ق، وال 
ينف�ي وج�ود التس�اؤالت واملتاه�ات الت�ي 
أخ�ذت الع�راق اىل ف�وىض الخط�اب، وتعمد 
تعطيل املؤسس�تن الترشيعي�ة والتنفيذية، 
أما إلبعاد الش�بهات عن س�احتها، أو ترميم 
مش�هد االنفالت وتهيئة بيئة لنمو طفيليات 

السياسية، وتطفل من الالسياسين.
لم تتوقف املناداة بمحاربة الفساد والدعوات 
لإلصالح، بل تعدى ذلك اىل إش�تعال صفحات 
التواص�ل االجتماع�ي بتوصيات سياس�ية، 
ولك�ن مجم�ل رس�ائلها مغالط�ات لتعميم 
الفس�اد، وضياع تبني اإلص�الح، بن فاعلية 
عمله�ا،  ومصداقي�ة  السياس�ية  الق�وى 
وبمواجه�ة كم م�ن املعلوم�ات املظللة التي 
خلط�ت الحاب�ل بالناب�ل وأحرق�ت األخرض 

واليابس.
ربم�ا كنا نعتق�د أن األصوات س�تهدأ ونعود 
للحدي�ث البن�اء بعد ه�دوء أزي�ز الرصاص، 
واالس�تفادة م�ن التجرب�ة الت�ي اختلط بها 
ال�دم العراقي، أو الهدوء يف حرضة الش�هداء 
والدماء والتضحيات الجس�ام، ولكن بعضها 
أراد أن يش�علها معرك�ة بديل�ة، وج�زءاً من 

مح�اور الحرب التي يخوضه�ا العراق وربما 
نقوله�ا حرب�ا عىل اإلره�اب، ولكن�ه نتيجة 
للفس�اد والخالفات السياسية، ودفع الدولة 
لالنهيار، بسبب تعطيل سلطاتها وقوانينها، 
وتفكي�ك مجتمعه�ا، وتوقف مؤسس�اتها يف 

أداء دورها.
س�ار التعطيل املتعمد بش�قن، أولهما لعمل 
مجلس النواب والتشكيك بقدراته، وبما يعني 
رضب الركيزة االساس�ية للنظام الس�يايس، 
والتش�كيلة الحكومي�ة أو عمله�ا، ويعن�ي 
إيقاف حركة الب�الد، وأن اراد طرف بالتحرك 
تج�اه اإلص�الح أو برنام�ج مح�دد، س�عى 
الطرف اآلخر لوضع العراقيل والشكوك، وهنا 
وص�ل الحال لعدم اكتمال اللج�ان الربملانية، 
وال الكابين�ة الحكومية، واملواطن نفد صربه 

من  الترصيحات وتوقع أسوأ االحتماالت.
تأثر املواط�ن بتلك املش�احنات والخطابات، 
الت�ي تروج يوميا، ولم تع�د مطالبه لوحدها 
ضاغط�ة وفاعلة يف ظل تناحر س�يايس عىل 
أبس�ط التفاصيل، وإبتعاد واضح من معظم 
القوى السياس�ية عن لغ�ة التعقل والتبرص، 
ودراس�ة الكالم قبل الحديث به، وقبل القيام 
بأفعال معظمها غري مدروسة، وهذا يتطلب 
بث روح التسامح والحديث الهادئ، واإلبتعاد 
ع�ن الترسيب�ات، الت�ي أصبح�ت يف متناول 
املجال�س الخاص�ة الش�عبية، ومحبطة لكل 
خطوة يمكن أن نتوقعها من جهة سياسية.

إن مح�ور اله�دوء، ج�زء م�ن تصال�ح م�ع 
الش�عب، والبد أن يبدأ م�ن الربملان، وهنا البد 

أن يرى املواطن برملاناً كامل النصاب، متبنيا 
لخطاب يتح�دث بلغة الجماه�ري التي تروم 
اإلصالح واإلبتعاد ع�ن الخالفات، وأن تبطن 
القوى السياس�ية ذلك اإلصالح قبل أن يظهر 
بخطاباتها، وعىل ق�ادة الكتل تهيئة األجواء 
الهادئ�ة، وردع م�ن يخالف الخط�اب العام، 
وإيق�اف الخط�اب ال�ذي يعتم�د التس�قيط 
والتش�ويه، لكي تفهم بع�ض القوى ما يريد 
أن يقول�ه الطرف اآلخ�ر، وإالّ يف الضجيج ال 
صوت يتضح وال يسمع، وربما أعاله أكثرها 

ابتعاداً عن الحقيقة.
 ال ط�رف خ�ارسا يف ح�ال جلس�ت الق�وى 
السياس�ية يف مجل�س ح�وار ه�ادئ، وربما 
الخس�ارة هي ما تبقى من العراق س�يضيع 
بضجيج األص�وات وعلو م�ن أكثرها فقدان 
للمصداقية، وكل األطراف السياسية معنية، 
وبالهدوء نتخلص م�ن الخطاب التحرييض، 
الذي تارة يطال القوى السياس�ية، ويف أغلب 
أهدافه إسقاط وضع هش، وإعطاء مربرات 
ع�دم محاربة الفس�اد، الذي يب�دأ بخطابات 
تملؤه�ا املغالط�ات، وب�ذا ُيس�مح لإلرهاب 
بالتغلغ�ل مرة آخ�رى. إن كان ط�رف يدعي 
اإلص�الح ولكن�ه يث�ري الفوىض، فأن�ه كذلك 
يثري الفوىض، ويطل�ق رصاصاته بال رحمة، 
لذا عليك�م الهدوء فأنتم يف حرضة الش�هداء 
والدم�اء، الت�ي س�الت ع�ىل أرض الع�راق، 
من أج�ل بن�اء عملي�ة سياس�ية خالية من 
الخالفات، ومثالها ش�عب ق�دم كل ما عنده 

من أجل إصالحها.

الصني وأمريكا.. من التنافس إىل املواجهة؟
          باسكال بونيفاس

أحد األهداف األساس�ية للرئي�س ترامب هو إصالح 
اختالل امليزان التجاري للواليات املتحدة مع الصن، 
ذلك أن العجز في�ه تفاقم ليصل إىل نحو 400 مليار 
دوالر س�نوياً يف ع�ام 2018. وعىل س�بيل املقارنة، 
فقب�ل ثالثن عاماً كان ثمة ح�وايل 3.5 مليار دوالر 
م�ن الصادرات الصينية إىل الواليات املتحدة، ومثلها 
م�ن الواليات املتحدة نح�و الصن. أم�ا اليوم، فقد 
انفجر حجم هذه الص�ادرات وتضاعف، ولكن عىل 

حساب الواليات املتحدة. 
وُتعد رشكة »هواوي« إىل حد ما رمَز هذه الرشاسة 
التجاري�ة الصينية يف عين�ي ترامب. ولهذا قرر منع 
الرشكات األمريكية من تزويدها بمكونات، ومنعها 
من تطوير شبكة اتصاالت الجيل الخامس »5 جي« 
عىل الرتاب األمريكي، متهماً إياها بتهديد الس�يادة 

األمريكية. 
وُتعد »هواوي« عمالق التكنولوجيات الجديد، وبطال 
اقتصادياً وطنياً للصن. فهي تمّثل بالنس�بة لبكن 
مص�در فخر وربح. وترامب يرغب يف خنق ربحيتها 
عرب حرمانها من الوصول إىل السوق األمريكي، ومن 
الرقاق�ات واملكون�ات اإللكرتوني�ة األمريكية حتى 
ين�رصف املس�تهلكون يف العالم كله ع�ن منتجاتها 

مخافَة أال تحافظ عىل قوة أدائها. 
وع�ىل املدى القصري، س�تكون لدى »ه�واوي« بكل 
تأكي�د مش�اكل يف الحص�ول ع�ىل بع�ض املكونات 
ويتوقع أن تعاني جراء ذلك. لكن عىل املدى املتوسط 
إىل الطويل، يمكن أن تصبح الواليات املتحدة يف وضع 
صع�ب، ألن »هواوي« وال�رشكات الصينية األخرى 

س�تكون قد انرصفت عن املوردي�ن األمريكين من 
أج�ل إيج�اد آخرين. وق�د أعلنت الرشك�ة الصينية 
من�ذ بعض الوقت إطالق نظام تش�غيل خاص بها. 
وبالتايل، فإن الحظر املفروض عىل »هواوي« يمكن 
أن يؤدي إىل ترسيع الس�عي وراء استقاللية صينية 
ع�ن منظومة االتص�االت العاملية الت�ي تتحكم بها 

واشنطن. 
بي�د أن املواجهة التجارية ب�ن البلدين، إن تواصلت 
واحت�دت، قد تتس�بب يف كثري من الخس�ائر، ليس 
فقط للبلدي�ن اللذي�ن يحتاجان لبعضهم�ا بعضاً، 
ولك�ن أيضاً بقية العال�م. والواقع أن�ه يمكننا منذ 
اآلن رؤية القلق الكبري الذي ينتاب األس�واق املالية. 
لك�ن يحتمل أيض�اً أن يترصف ترام�ب ك»مفاوض 
حاذق«. فهو يتعمد التصعيد من أجل إخافة رشيكه 

)وخصمه(، ثم إيجاد صفقة تالئمه يف النهاية. 
بيد أن مصدر القلق األكرب لألمريكين، س�واء كانوا 
جمهورين أو ديمقراطين، هو رؤية الصن تتدارك 
الوالي�ات املتحدة ث�م تتجاوزها، وهو م�ا يبدو أنه 
اتج�اه تاريخي ال مفر منه، بالنظر إىل معدالت نمو 
الص�ن ومعدالت نم�و الواليات املتح�دة. وبرغم أن 
االقتص�اد األمريكي بصحة جي�دة اليوم ومنذ عرش 
س�نوات، فإنه يسجل معدل نمو أقل من معدل نمو 

الصن. 
إن�ه »ف�خ ثوس�يديديس« الش�هري: فه�ذا امل�ؤرخ 
اإلغريقي الذي كتب تاريخ الحرب البيلوبونيس�ية، 
أش�ار إىل أن املواجهة العسكرية بن اسربطة وأثينا 
أصبح�ت حتمي�ة وال مف�ر منه�ا، من�ذ أن رفضت 

اسربطة قبول تنامي قوة أثينا. 
وإذا أس�قطنا مفه�وم »ف�خ ثوس�يديديس« ع�ىل 

العالق�ات الصيني�ة األمريكية، فإن الفك�رة العامة 
كالتايل: هل تكون ثمة بالرضورة مواجهة عندما ال 
يقبل الرقم 1 )الق�وة املهيمنة( تنامي قوة الرقم 2 
)القوة الصاعدة(؟ وهل ما حدث بن اسربطة وأثينا 
س�يحدث بن للواليات املتحدة والص�ن؟ االختالف 
ه�و أنه بعد العهد االس�ربطي ظهر ال�ردع النووي، 
وه�ذا األخري يف�رتض أن يح�ول دون تطور خالف 

تجاري أو حتى حرب تجارية إىل مواجهة. 
م�ا نالحظ�ه حالي�اً ه�و أن العالق�ات ب�ن الصن 
والوالي�ات املتحدة تفّن�د فكرة »التج�ارة الهادئة«، 
أي فك�رة أن التج�ارة بن بلدين س�تؤدي إىل تهدئة 

عالقاتهما. 
وإذا جاز لنا أن نقول إن ترامب وضع امللف الصيني 
ع�ىل واجه�ة املش�هد، وإن�ه يتح�دى الص�ن عىل 
الصعيدين التجاري واالقتصادي، فإنه بكل وضوح 
يرغ�ب يف جعل الخ�الف الصين�ي األمريك�ي مرئياً 
أكثر، ويف تقديمه عىل األجندة العامة أكثر مما فعل 
الرؤس�اء األمريكيون السابقون. فثمة هذا الشعور 
بالقل�ق الذي يعزى إىل وضِع تدارٍك وتجاوٍز ممكنن 
للوالي�ات املتحدة من قبل الصن، وهنا أيضاً نقع يف 
»فخ ثوسيديديس«: ذلك أن القوة الكربى ال تحب أن 

يتم تداركها وتجاوزها. 
ويف كتاب الخبري الجيوسرتاتيجي األمريكي غراهام 
أليس�ون، »الحرب مصريها«، الذي يش�ري إىل فكرة 
»فخ ثوسيديديس«، يدرس املؤلف 16 حالة تاريخية 
لت�دارك الرقم 1 وتجاوزه م�ن قبل الرقم 2، ويف 12 
حالة منها أدى ذلك الوضع إىل الحرب. ولهذا، دعونا 
نأمل أن يحول الردع النووي دون هذه الحالة ال�17 

للتجاوز.

فقدان
فق�دت مني هوي�ة صادرة م�ن كلية 
دجلة قسم ادارة اعمال املرحلة الرابعة 
بأس�م ) حوراء فيصل نمر(  من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد / 1815/ب/2018

التاريخ 2019/5/27
اعالن

اىل املدعى عليه / عيل ضايف رحيمة 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة بالع�دد اع�اله امل�ؤرخ يف 
2018/11/8 حكم�ا غيابي�ا يق�يض بالزام�ك بمنع 
معارضتك للمدعي رئيس مجلس القضاء االعىل  اضافة 
لوظيفت�ه باالنتف�اع بالعقار تسلس�ل 3064/2086 
الرباط الكبري ورفع التجاوز الواقع من قبلك عىل جزء 
من العقار وازالة كافة املش�يدات وتسليمه خاليا من 
الش�واغل حكما غيابيا قابال لالعرتاض واالس�تئناف 
والتمييز وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي لهذه املحكمة وتأييد املجلس البلدي ملنطقة 
االح�رار ق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ن محليتن 
يوميت�ن ول�ك حق االع�رتاض واالس�تئناف والتمييز 
ويف حالة عدم حضورك س�وف يكتس�ب القرار درجة 

البتات 
القايض

مصطفى شاكر عيل 
������������������������������������������������

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنقطة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2012/1250 

مقتبس حكم غيابي
1 � اسم املحكمة  : محكمة قوى االمن الداخلية االوىل املنطقة الخامسة 

2 � اسم املتهم الغائب : ر.ع املطرود عيل ياسن جمعة معتوق
3 � رقم الدعوى 2012/1250 

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2005
5 � تاريخ الحكم : 2018/10/1

6 � املادة القانونية ) 35( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008  
7 � املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 

8 � خالصة الحكم :  عدم ش�مول املتهم اعالن بقانون العفو العام رقم 27 لس�نة 2016 
ع�ن التهمة املس�ندة اليه وفق اح�كام املادة 35  ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل لعدم 

تسديده املبلغ املرتتب بذمته او اعادة املسدس املستلم من قبله 
9 �  الس�جن ملدة )س�بع س�نوات(   وفق احكام املادة 35 من  ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
وبدالل�ة امل�واد  61/اوال و 69 /اوال من ق ا د رقم 17 لس�نة 2008 الختالس�ه املس�دس 
الحكوم�ي املرقم )GMF175( ن�وع كلوك عام 2005 مع ملحقاته ومخزن عدد 3 ومورد 

ومالية وحافظة مسدسه و30 اطالقه مسدس
10 � تضمين�ه مبلغ مقداره )3,245,000( ثالثة مالين ومئتان وخمس�ة واربعون الف 
دينار استنادا للفقرة ثانيا من املادة 35 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 عن قيمة املسدس 

واملواد املشار اليها اعاله تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
11 � اعتبار جريمته الواردة اعاله مخلة بالرشف استنادا للمادة 21/أ�6 من ق ع 

12 � ط�رده م�ن الخدمة عمال باحكما املادة 41/اوال /أ من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
املعدل

13 � اعط�اء املوظف�ن العمومين صالحية القاء القبض عليه اينم�ا وجد لتنفيذ الحكم 
الصادر بحقه والزام املواطنن باالخبارعن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69 /ثانيا 

وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
14 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 

17 لسنة 2008
 15 � تعميم اوصاف املسدس املختلس واملشار اليه اعاله 

16 � تنزيل املسدس اعاله من الذمة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية 
17 � تحدي�د  اتع�اب محاماة للمحامي املنت�دب ) جبار عاتي ج�رب( البالغة ) 25,000( 
خمس�ة وع�رشون الف دين�ار عراقي ترصف له م�ن خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية 
 ق�رارا غيابي�ا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 
لس�نة 2008 قاب�ال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نفس 

القانون وافهم علنا بتاريخ 2018/10/1
العميد الحقوقي 

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد / 1077/ش/2019

التاريخ 2019/5/28
اعالن

اىل املدعى عليه )محمد بدر مجالد(
اقامت املدعية )ايمان قاس�م عبيد( الدعوى الرشعية 
املرقم�ة اعاله ل�دى هذه املحكمة يطالب�ك فيها ب� ) 
تصديق الزواج( وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبلي�غ املبلغ كاظم حس�ن محمد والذي تم 
تأيي�ده من قبل املجلس البل�دي ملنطقة حي املركزي 
والش�هداء بتاريخ 2019/5/16 لذا ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفتن محليتن يوميتن رس�ميتن ويف 
حالة ع�دم حضوك  فانه س�وف يتم اج�راء املرافعة 
بحق�ك   غيابيا  وفق القان�ون علما ان موعد املرافعة 

يصادف 2019/6/12 الساعة التاسعة صباحا 
القايض

ليث نبيل حميد
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة الكرخ 
العدد : 2248/ب/2019

التاريخ 2019/5/30
اعالن

اىل املدعى عليه / عصام طعمه داود 
اقام املدعي وليد ميخائيل توما 

الدع�وى املرقمة )اعاله( لدى ه�ذه املحكمة يطالبك 
فيها ) فس�خ عق�د االيجار امل�ربم مع الوكي�ل العام 
للمدع�ي وامل�ؤرخ يف 2014/5/2  وملجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك مجهولة ق�رر تبليغك بصحيفت�ن محليتن 
بموعد املرافعة يوم )2019/6/17( الساعة التاسعة 
ويف ح�ال ع�دم حض�ورك او م�ن ينوب عن�ك قانوان 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون 
القايض

عيل محمد هادي 
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد: 112/ب/2019
التاريخ 2019/5/30

اعالن
اىل املدعى عليها / كفاح جبار قاسم

اص�درت ه�ذه املحكمة ق�رار الحكم البدائ�ي املرقم 
112/ب/2019 يف 2019/4/23 واملتضم�ن الحك�م 
بتمليك املدعي عبد اله�ادي جبار جراح العقار املرقم 
1545/259الرب�اط الكب�ري بثمن�ه املذك�ور يف ورقة 
التعه�د بنق�ل امللكي�ة والبال�غ ثالثون ملي�ون دينار 
واملدفوعة نقدا ولتعذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك 
وحس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأيي�د املجلس البلدي 
ملنطقة االصمعي  عليه قرر تبليغكم اعالنا بصحيفتن 
محليتن يوميتن ولك ح�ق االعرتاض والتمييز خالل 
املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية وفق القانون
القايض

مصطفى شاكر عيل 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 1614 / ب / 2018 

التاريخ : 29 / 5 / 2019 
اعالن 

اىل / املدعى عليه / رشدي عبد الصاحب مهجر 
اق�ام املدعي مدي�ر عام مرصف الرافدي�ن اضافة لوظيفته 
الدع�وى البدائية املرقم�ة 1614 / ب / 2018 ضدك والذي 
تطل�ب فيه�ا بالتكاف�ل والتضامن مبلغ ق�دره ) 000000 
48 ( ثماني�ة واربعون مليون دينار م�ع املدعى عليهم عيل 
حاتم عداي واياد عودة وقاس�م جاسم لحن تاريخ 10 / 4 
/ 2017 وتعذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
مبل�غ هذه املحكمة واملجلس البلدي ملنطقة الكندي – عليه 
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن بالحضور 
ام�ام هذه املحكم�ة صباح يوم املرافع�ة املوافق 18 / 6 / 
2019 وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 
وبعكس�ه س�وف تجري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول.
القايض 

علوان بربوت البزوني
������������������������������������������������

اعالن
اىل املتهم الغائب )النقيب عيل ابراهيم نعيمه شمل( 

املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات
العنوان / مجهول االقامة 

بما انك متهم وفق املادة 37 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
لتس�ببك بحص�ول االرضار يف العجل�ة الحكومي�ة املرقمة 
)642( نوع ش�فر لي�ت لومينا  وملجهولي�ة اقامتك اقتىض 
تبليغ�ك بها االعالن عىل ان تحرض ام�ام محكم قوى االمن 
الداخيل االوىل / املنطقة الخامسة البرصة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا من تاريخ نرش هذا االع�الن يف صحيفة محلية يومية 
وتعليق�ه يف محل اقامتك ومقر دائرت�ك وتجيب عن التهمة 
املوجه ض�دك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 
غيابي�ا اس�تنادا الحكام امل�واد ) 65 و 68 و69( من قانون 
اص�ول املحاكمات الجزائي�ة لقوى االم�ن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
 املنطقة الخامسة 

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

اىل املتهم الغائب )املالزم اسامه عيل جميل قاسم( 
املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات

العنوان / محافظة البرصة � الرباضعية
بما انك متهم وفق املادة 32 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

الختالسك جهاز االتصال املرقم 
)672TEZ3096(

نوع موترال 
 وملجهولية اقامتك اقتىض تبليغك بها االعالن عىل ان تحرض 
ام�ام محكم قوى االمن الداخيل االوىل / املنطقة الخامس�ة 
البرصة خالل م�دة ثالثون يوما من تاريخ نرش هذا االعالن 
يف صحيف�ة محلية يومي�ة وتعليقه يف مح�ل اقامتك ومقر 
دائرتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد ) 65 و 
68 و69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
 املنطقة الخامسة

فقدان هوية
فقدت الهوية بأس�م ) عقيل عبد عيل نعيم( الصادرة 
من رشكة توزيع املنتجات النفطية فرع ميس�ان عىل 
م نيعثر عليها تس�ليمها اىل جهة االصدار او االتصال 

عىل الرقم التايل 07705555236
������������������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / 5686

التاريخ 2018/7/22
بن�اء عىل الدع�وة املقام�ة من قب�ل املدع�و ) كاظم 
عبد الس�ادة كاظم(  الذي يطلب تبدي�ل لقبه وجعله 
)الس�عدي( بدال من )الس�المي( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مده اقصاها خمس�ة 
ع�رش يوما وبعس�كه  س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الدع�وى وفق احكام املادة )22( م�ن قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام/ وكالة

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

فقدان 
فقدت ش�هادة كيل العائدة للسيارة املرقمة 193614 
اربي�ل مالكه�ا جه�اد مغري ع�يل نوعها مرس�يدس 
الصادرة من رشك�ة توزيع املنتجات النفطية / هيأة 
توزيع الجنوب – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

فقدان 
فقدت شهادة تكييل العائدة للسيارة املرقمة 63331 
س�ليمانية مالكها ) ريكة وت كريم ب�ارام ( ونوعها 
مرس�يدس موديل 2004 والصادرة من رشكة توزيع 
املنتجات النفطية / هيأة توزيع الجنوب – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
������������������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / 5704

التاريخ 2018/7/22
بناء عىل الدع�وة املقامة من قبل املدعي ) عظيم عبد 
الس�ادة كاظم(  الذي يطلب فيه تبدي�ل لقبه وجعله 
)الس�عدي( بدال من )الس�المي( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مده اقصاها خمس�ة 
عرش يوم وبعس�كه  س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الدع�وى وفق احكام املادة )22( م�ن قانون البطاقة 
الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12  
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / 5688

التاريخ 2018/7/22
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعو ) انعيم عبد الس�ادة 
كاظم(  الذي يطلب تبديل لقبه وجعله )الس�عدي( بدال من 
)الس�المي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
م�ده اقصاها خمس�ة عرش يوما وبعس�كه  س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام/ وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / 5680
التاريخ 2018/7/22

بن�اء ع�ىل الدع�وة املقامة من قب�ل املدعو ) مهدي ش�اكر 
عب�ود(  الذي يطلب تبديل لقبه وجعله )الس�عدي( بدال من 
)الس�المي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
م�ده اقصاها خمس�ة عرش يوما وبعس�كه  س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام/ وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / 5677
التاريخ 2018/7/22

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعو ) عباس عبد الحسن 
اس�ماعيل(  الذي يطلب تبديل لقبه وجعله )السعدي( بدال 
من )الس�المي( فمن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خ�الل مده اقصاها خمس�ة عرش يوما وبعس�كه  س�وف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام/ وكالة

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

فقدان
فقدت هوية الطالب ) عيل عبد الكريم 
محمد (  الصادرة من املعهد التقني / 
قس�م الصناعات الكيمياوية من يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار
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امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

عزي�زي برج الحمل،هناك م�ا يعوقك عن التقدم يف اتجاه 
أهدافك، فال تيأس أو تتوقع تلقي الكثري من املواس�اة من 
أي شخص. احش�د قوتك واستمر يف تتبع أحالمك – حتى 

وإن كان البد من تغيريها بعض اليشء. 

عزي�زي ب�رج امليزان،س�وف تقابل�ك التحدي�ات بصورة 
متك�ررة بش�كل غري عادي اليوم، مس�ببة ل�ك الكثري من 
الضغ�وط. ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحياًنا بدالً من 

تحمل مسئولية كل يشء. 

عزي�زي برج الثور،س�وف تحص�ل اليوم ع�ى الكثري من 
االهتمام يف العمل، كما أن روح الفريق ملحوظة. اعمل يف 
فريق كلما أمكن ذلك، ألن هذا يجعلك تش�عر براحتك. قم 

بعمل يشء غري عادي اليوم مع أصدقائك. 

عزي�زي ب�رج العقرب، تعي�ش فرتة ت�وازن بدني وذهني 
متناغ�م وال ظه�ور ألي عائق خارجي يف األف�ق أيًضا، بل 
عى النقيض، غالبي�ة محيطك ودي معك وخدوم وحياتك 

تسري بأفضل حال.

عزيزي برج الجوزاء،الي�وم يمكنك تحفيز من هم حولك، 
ولك�ن ال تهم�ل احتياجات�ك الخاص�ة ألن أهداف�ك اآلن 
أصبح�ت أوضح عن ذي قبل. أس�لوبك النش�ط معدي ملن 

هم حولك ويلحظه اآلخرون. 

عزي�زي برج الق�وس،إن العراقي�ل التي تنب�أت بقدومها 
من�ذ فرتة طويلة تظهر تدريجًيا وتتح�ول إىل واقع، وبات 
تفاديها مس�تحيالً. واج�ه تلك التحدي�ات يف أرسع وقت، 

حتى وإن كانت املهمة صعبة. 

عزيزي برج الرسطان، استجمع شجاعتك من أجل تحقيق 
املرشوعات املُعد لها منذ م�دة ودافع عن أفكارك بالتأكيد 
الذات�ي حتى تتغلب عى املتش�ككني. س�وف يتجاوب من 

حولك بإيجابية مع حماسك

عزي�زي برج الجدي،يف الوقت الحايل، األمور ال تس�ري كما 
تشتهيه األنفس، فأنت ترهق نفسك بأعباء وأعمال كثرية 
محاوالً درء س�وء الحظ لديك، مما يؤثر عى صحتك تأثريًا 

قوًيا. يجب أن تقتنع بأن األمور تتغري وال تدوم

عزيزي برج األسد،يمكنك اليوم تبني موقًفا مؤيًدا لتقوية 
الرواب�ط األرسي�ة، وس�وف تتقب�ل عائلتك ذلك بس�عادة 
وس�وف تدعمك بشدة يف خططك. هذا التعزيز يف العالقات 

سوف يستمر أيًضا يف حياتك العاطفية.

عزيزي برج الدلو،بسبب الظروف املتغرية، يبدو أن هدفك 
خ�ارج الس�يطرة من جدي�د. ال يج�ب أن ينتاب�ك اليأس 
واإلحباط؛ ابدأ بإعادة التفكري يف املوقف بتمعن. قد يكون 

مجرد انطباع

التنظيمي�ة  مهارات�ك  العذراء،الي�وم،  ب�رج  عزي�زي 
واالجتماعية قوية عى غري العادة، فيجب أن تس�تغل ذلك 
للس�يطرة عى األمور. س�وف تنجح يف العم�ل وخارجه، 

وحتى يف حياتك الشخصية

عزيزي ب�رج الحوت،أنت مفع�م بالطاق�ة والتفاؤل، وال 
عج�ب أن كل يشء تواجهه ينجح برسعة وبكفاءة ويثمر 
نتيجة جيدة. إعج�اب كل من حولك بك واضح ويعزز من 

ثقتك بذاتك.

احلوتالعذراء

تناول البيض حيمي من العمى
بالكاروتين�ات  مش�بع  البي�ض  ألن  نظ�را 
واللوت�ني وزياكس�انثني، فإن�ه يق�ي م�ن 
الضم�ور البقع�ي املرتبط بالتق�دم بالعمر، 
ال�ذي يعترب الس�بب األكثر انتش�ارا لفقدان 

البرص يف الشيخوخة.
واتضح من متابعة أطباء اس�رتاليني للحالة 
الصحي�ة ملجموعة م�ن الناس بل�غ عددها 
3654 شخصا ملدة 15 سنة، بأن تناول 4-2 

بيضات يف األس�بوع يخف�ض خطر اإلصابة 
بالضمور البقعي بنسبة 49% مقارنة بالذين 

تناولوا بيضة واحدة يف األسبوع.
ويبدو أن هذه النتيجة كشفت وجود عالقة 
بني تناول البيض والضمور البقعي، ولكنها 
لم توضح األس�باب والنتائج. بيد أن األطباء 
يتحدثون منذ زمن بعيد عن البيض باعتباره 
مادة طبيعية غنية بم�واد مثل الكاروتينات 

واللوتني وزياكسانثني.
وق�د أثبت�ت نتائ�ج دراس�ات س�ابقة ب�أن 
الكاروتين�ات تؤث�ر فعال يف تط�ور الضمور 

البقعي الناتج عن التقدم بالعمر.
كما يمكن للمواد املذكورة ليس فقط إبطاء 
تط�ور الضم�ور البقعي، ب�ل وحتى عالجه 
نهائي�ا. فه�ذا امل�رض ي�ؤدي يف النهاي�ة إىل 

فقدان كبار السن البرص يف جميع البلدان.

اشياء جيب غسل اليدين عقب ملسها
يعد غس�ل اليدي�ن من الع�ادات الرضورية، 
التي ال بد أن نواظب عليها لحماية الجس�م 
من الجراثيم املسببة لألمراض، ويكون ذلك 
باس�تخدام امل�اء والصاب�ون، أو املطهرات، 
إال أن هناك أش�ياء يتحتم عليك غس�ل يديك 
عق�ب ملس�ها ف�وراً، دون انتظار، بحس�ب 
أكث�ر  م�ن  طبية.النقود:النق�ود  دراس�ات 
األش�ياء التي نلمس�ها يف حياتن�ا اليومية، 
دون أن ن�درك كمية الجراثي�م وامليكروبات 

املوج�ودة عليه�ا، وأجرى باحثون دراس�ة 
عى ورقة نقدية يف مدينة نيويورك، فوجدوا 
عليه�ا املئات من البكتريي�ا، وحمضاً نووياً 
خاصاً بحيوان�ات، إضافة إىل الفريوس�ات. 
»درابزين« الس�لم واملقابض:وفق�اً لطبيبة 
األم�راض الجلدية يف املرك�ز الطبي لجامعة 
كولومبي�ا األمريكي�ة، كيت�ي بوريس، ال بد 
م�ن غس�ل اليدين يف أق�رب وق�ت بعد ملس 
أو  األب�واب،  الس�اللم، ومقاب�ض  حواج�ز 

رشيط الس�لم املتح�رك يف األماك�ن العامة، 
ألنها ُتلمس من قبل آالف األشخاص يومياً، 
ومعرضة لألوس�اخ والجراثيم وامليكروبات. 
قوائم الطعام:املطاعم من أكثر األماكن التي 
تتكاثر فيها الجراثيم وامليكروبات، وتحتوي 
قوائم الطعام املوج�ودة فيها عى 185 ألفاً 
م�ن الكائن�ات البكتريي�ة، ل�ذا يتحت�م عى 
األش�خاص غس�ل يديهم بعد طلب الطعام، 

وقبل البدء يف تناوله.

سودوكو

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن أفضل عالج�ات العظام هو 

فيتامني “د”.
هل تعلم أن أفضل عالج للنظر هو فيتامني 

“أ”.
هل تعلم أن الطبقة الخارجية لجلد اإلنسان 

تجدد نفسها كل 28 يوم.
ه�ل تعلم أن يطلق عى رشيان األورطى يف 

جسم البرشى أسم “األبهر”.
ه�ل تعلم أن امل�اس تك�وَّن نتيجة تعرض 
الفحم املدف�ون يف طبقات األرض للضغط 

والحرارة املرتفعة عرب آالف السنني.
ه�ل تعل�م أن الف�ريوز هو مع�دن يتكون 
يف الطبيع�ة م�ن إختالط كل م�ن النحاس 
وفوسفات األلومنيوم يف الحمم الربكانية.

المتاهات

القضاء عىل احتباس السوائل يف اجلسم
يعان�ي البعض من تورم اليدين والقدمني 
والش�عور باإلرهاق، وهو م�ا قد يمنعهم 
من الصيام يف شهر رمضان املبارك، حيث 
تش�ري تلك األعراض إىل وجود ما يس�مى 

باحتباس السوائل بالجسم.
وتتلّخ�ص األع�راض يف الش�عور بأل�م يف 
املفاصل، ووجود تغريُّ يف لون الجلد وتورُّم 

القدمني والشعور بثقل يف الحركة.
وإلي�ك أهم النصائح لتجنب تلك األعراض 
الخطرية والتخلص من احتباس السوائل 

يف جسمك..
رشب امل�اء: يجب الحرص ع�ى رشب ما 
ال يق�ل عن 8 أك�واب يومياً، فالجس�م ال 
يحب�س الس�وائل عندما يك�ون رطباً بما 
فيه الكفاية، حيث تنزل الس�وائل الزائدة 
يف العرق والب�ول. التقليل من امللح: يجب 

تقليل استخدام امللح يف الطعام وخصوصاً 
»ملح الصودي�وم«، ألن زيادت�ه تؤّدي إىل 
اضطراب وظائف الكى ما يؤّثر عى حركة 

البول واحتباس السوائل يف الجسم.

ممارسة التمارين الرياضية: وألن التعّرق 
يخل�ص الجس�م م�ن الس�وائل الزائ�دة، 
فلممارس�ة التمارين الرياضية بالغ األثر 
يف عدم احتباس املياه يف الجس�م وبالتايل 

تجّنب األعراض املصاحبة لذلك.
الن�وم ملدة كافية: يحتاج الجس�م للراحة 
والحص�ول عى ع�دد س�اعات كافية من 
الن�وم املنتظ�م يومي�اً، وذل�ك يعمل عى 
تخلي�ص الجس�م م�ن الس�وائل الزائ�دة 

وبالتايل عدم احتباسها.
تن�اول األلي�اف النباتي�ة: يس�اعد تناول 
الفواك�ه والخ�رضاوات وخصوص�اً املوز 
والبطي�خ ع�ى توازن نس�بة الس�وائل يف 
الجس�م، كم�ا يعمل عى تنش�يط الدورة 

الدموية.
الح�د م�ن املنبه�ات: يج�ب التقلي�ل من 
تناول املرشوب�ات واألطعمة التي تحتوي 
عى مادة الكافيني املنبهة، ألن اإلكثار من 
تناول الش�اي والقهوة يؤّدي إىل احتباس 

السوائل يف الجسم.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 5 معلقة كبرية صلصة طماطم - x 1 كيلو مكرونة سباجتى - 1 
 x 1 - )معلق�ة صغرية فلفل اس�ود مطح�ون )او حس�ب الرغبة x
ك�وب جبن�ة بارميزان )مبش�ور( - x 1 عدد فلف�ل أصفر حلو - 1 
x معلقة صغرية ملح )او حس�ب الرغبة( - x 1 كوب زيتون اس�ود 

)مخيل( - x 1 عدد بصلة مفرومة - x 0.33 كوب زيت ذرة
الخطوات:

يف حلة مناسبة قومى بسلق املكرونة نصف سلقة.
و ىف مق�اله كب�رية الحجم ضع�ى الزيت حتى يس�خن، ثم أضيفى 
البص�ل والفلفل ويش�وح مل�دة دقيقتني ثم ضع�ي الزيتون املقطع 

والصلصة ثم البهارات وامللح مع القليل من املاء.
و بع�د ان تتماس�ك الصلصة الس�ابقة اس�كبي فوقه�ا املكرونة و 

قومي بتقليبهم جيداً.
أحرضى صينية للفرن وضعى بها املكرونة وأدخليها اىل الفرن عى 

درجة حرارة متوسطة وملدة ربع ساعة إىل ثلث ساعة.
أخرجى الصينية واسكبى عى السطح الجبنة وأدخليها مرة أخرى 
اىل الفرن ملدة دقيقتني حتى تذوب الجبنة ثم قدميها س�اخنة بألف 

هنا و شفا.

بيتزا املعكرونة
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القوة اجلوية هيدد باالنسحاب 
من كأس العراق

              المستقبل العراقي/ متابعة

طال�ب ال�كادر التدريب�ي لفري�ق القوة 
الجوي�ة لكرة القدم، بتأجيل مباراة إياب 
دور الربع النهائي ملسابقة الكأس، أمام 
فريق النف�ط يوم الجمع�ة املقبل، وذلك 
بس�بب غياب تس�عة العبني ع�ن املباراة 
املهمة. ويأتي طلب التأجيل بسبب غياب 
تس�عة العبني عن الفري�ق، وهم كل من 

سعد ناطق وسامح سعيد ومحمد قاسم 
وكرار نبيل، لتواجدهم مع قائمة املنتخب 
التي س�تواجه تونس ودياً ي�وم الجمعة 
املقب�ل، باإلضاف�ة إىل التح�اق املحرتفني 
الس�وريني مؤيد العج�ان وزاهر ميداني 
بمنتخ�ب بالده�م تحضرياً ملب�اراة إيران 
الودي�ة ي�وم الخميس، فض�اًل عن غياب 
الالعب�ني عيل حصن�ي بس�بب اإلصابة، 
وأحم�د عب�د الرض�ا لع�دم الجاهزي�ة، 

وأمجد رايض بس�بب اإليقاف اآلس�يوي. 
وستقدم إدارة القوة الجوية طلباً رسمياً 
إىل اتحاد الك�رة اليوم ، بخصوص تأجيل 
مب�اراة النفط، بس�بب الغياب�ات املؤثرة 
والكب�رية بصف�وف الفري�ق، يف املقاب�ل 
تلع�ب جمي�ع األندية األخ�رى بصفوف 
مكتمل�ة، ويف حال ع�دم موافقة االتحاد 
العراقي عىل طل�ب التأجيل، فأن الفريق 

سيعلن انسحابه من مسابقة الكأس.

تشيليس جيهز عرضًا مغريًا للتعاقد 
مع كوتينيو

وجهة إسبانية مفاجئة تنتظر رابيو يف املوسم املقبل

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ُيخطط نادي تشيليس، لحس�م التعاقد مع الربازييل فيليب 
كوتينيو العب خط وس�ط برشلونة، خالل سوق االنتقاالت 
الصيفية املقبل. وبحسب صحيفة »مرتو« اإلنجليزية، فإن 
تش�يليس مس�تعد لتقديم عرًضا بقيم�ة 158 مليون يورو 
لضم كوتينيو. وأضافت الصحيفة: »إدارة تش�يليس تسعى 
الس�تغالل قيم�ة بيع إيدي�ن ه�ازارد، يف االس�تثمار لضم 
كوتيني�و والذي تألق يف ليفربول قبل انتقاله إىل برش�لونة، 

لكن سينتظر النادي موقفه من الحظر عىل التعاقدات الذي 
فرض�ه عليه االتحاد ال�دويل لكرة القدم مل�دة عامني، حيث 
متوق�ع أن يع�رف موقفه يف األيام األوىل من ش�هر يوليو - 
تموز املقبل«. وسيستفيد برشلونة، حال تخىل عن كوتينيو 
لتش�يليس مقابل 158 مليون يورو، نظرًا ألن البارس�ا دفع 
135 ملي�ون يورو من أجل الربازييل حت�ى اآلن، حيث كان 
التعاقد معه من ليفربول مقابل 120 مليون يورو باإلضافة 
إىل 40 مليون يورو متغريات، لم يدفع منها البارس�ا سوى 

15 مليون يورو.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

بات الفرنيس أدريان رابيو، العب وسط باريس 
سان جريمان الفرنيس، عىل مقربة من انتقال 
مفاج�ئ إىل ال�دوري اإلس�باني لك�رة الق�دم 
املقبلة.وينتهي  الصيفي�ة  االنتق�االت  خ�الل 
تعاقد رابيو مع باريس س�ان جريمان بنهاية 
املوس�م املنرصم، وهو ما يتيح له التوقيع مع 
أي فري�ق واالنتق�ال إليه بش�كل مجاني بدءا 

م�ن 1 يونيو املقبل. وقال�ت صحيفة »دياريو 
دي إش�بيلية« إن نادي ريال بيتس اإلس�باني 
تواصل مع رابيو ونجح يف إقناعه باالنتقال إىل 
صفوفه خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة 
بش�كل مجاني.وس�يحصل الالع�ب الفرنيس 
عىل مبلغ مايل ضخ�م فور التوقيع عىل عقود 
االنضمام، باإلضافة إىل 50% من الراتب املقرر 
أن يحصل عليه مع الفريق طوال مدة التعاقد.

وي�رى الن�ادي اإلس�باني أن رابي�و س�يكون 

البدي�ل املثايل لُيذك�ر أن رابيو كان محط 
اهتمام العديد م�ن األندية األوروبية عىل 

مدار األش�هر املاضية، عىل رأسها برشلونة 
وري�ال مدريد اإلس�بانيان وبايرن ميونيخ 

األملان�ي ويوفنتوس اإليطايل ومانشس�رت 
األرجنتين�ي  اإلنجليزي.العب�ه  يونايت�د 
جيوفاني لو سيلس�و ال�ذي يقرتب من 
االنتق�ال إىل توتنه�ام اإلنجليزي خالل 

فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يسعى مانشسرت س�يتي لتعزيز صفوفه 
بالعب وس�ط جدي�د، يف ف�رتة االنتقاالت 
بدي�ل  وج�ود  ع�دم  ظ�ل  يف  الصيفي�ة، 
فريناندينيو.وبحس�ب  الربازي�يل  لالع�ب 
ش�بكة »س�كاي س�بورت«، فإن السيتي 
وضع قائم�ة تضم 3 العب�ني للتعاقد مع 

أحده�م، وه�م مارك�وس يورينتي العب 
ري�ال مدري�د، ورودريجو الع�ب أتلتيكو 

مدريد، إىل جانب ندومبييل العب ليون.
األولوي�ة  الس�يتي  مس�ؤولو  ويعط�ي 
ليورينت�ي، يف ظ�ل ارتفاع القيم�ة املالية 

لالعبي األتليتي وليون.
ويعت�رب التعاقد مع يورينتي أس�هل ليس 
فقط من الجانب املايل، وإنما بسبب رغبة 
 3 من�ذ  رصح  أن  لزي�دان  زيدان.وس�بق 
أسابيع فقط، بأن يورينتي لن يكون جزًءا 
من مرشوع�ه الجديد، وق�ال: »ماركوس 
)يورينت�ي( كان دائًم�ا يحبن�ي كالع�ب، 
لكن�ه يحتاج إىل اللعب.. بع�د عامني هنا، 

إنه يستحق اللعب«.
وأضاف: »ال أحد يستطيع أن يقول يل إنني 
لم أعط�ه الفرصة للعب، صحيح أنه لعب 
أقل من اآلخري�ن، لكن هذه هي الطريقة 
التي نتبعه�ا وال يمكنن�ا تغيريها.. هناك 

العبون يلعبون دائًما أقل«.
وخاض يورينتي 16 مباراة فقط بقميص 
ري�ال مدري�د يف جمي�ع املس�ابقات ه�ذا 

املوسم، وسجل هدفني فقط.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعل�ن االتح�اد العراقي املركزي لكرة الق�دم، اليوم ، 
اعتذار املحرتف احمد ياس�ني عن خوض اللقاء الودي 

للمنتخب الوطني امام نظريه التونيس.
وقال االتحاد يف بيان تلقت »الغد برس«، نس�خة منه، 
»بش�كل مفاجئ صباح ه�ذا اليوم ابل�غ الالعب احمد 
ياس�ني مدرب املنتخب الوطني كاتاتيش ومدير الفريق 
باس�ل كوركي�س بتعذر االلتح�اق باملنتخ�ب يف تونس«.

واض�اف البيان ان اعتذار ياس�ني ج�اء »بحجة االصابة، 
رغم اس�تالمه تذكرة الس�فر وتأكيده الوصول اكثر من 

مرة«.

العب ريال مدريد يقرتب 
من مانشسرت سيتي

امحد ياسني يعتذر 
عن مباراة املنتخب 

ضد تونس

        المستقبل العراقي / وكاالت

ذك�رت صحيف�ة »م�اركا« املقربة من ري�ال مدريد أن 
الع�ب الوس�ط البلجيكي إيدي�ن هازارد س�وف يرتدي 
القمي�ص رق�م 7 يف صفوف ريال مدري�د بداية من فرتة 

االنتقاالت الصيفية الحالية.
الالعب البلجيكي وق�ع اختياره عىل رقم النجم الربتغايل 
كريس�تيانو رونالدو السابق يف ملعب سانتياغو برينابيو 
وهو كذلك رقم القائد السابق راؤول غونزاليس. وينتظر 
أن يتخلص ريال مدريد من املهاجم الش�اب ماريانو دياز 

مما يس�هل من ارتداء ه�ازارد للقميص رقم »7« يف املوس�م 
الجديد.وسيدفع ريال مدريد قرابة 115 مليون يورو من أجل 

وصول هازارد بعقد يمتد ألربع سنوات مقبلة.
ووفقا لصحيفة HNL البلجيكية فإن هازارد لن يصبح العبا 
يف صف�وف ريال مدريد قبل 11 يونيه املقبل وذلك رغم اتفاق 
ريال مدريد وتشيليس بشأن اتمام الصفقة لكن الالعب سوف 
ينتظر خ�وض مباريات األجن�دة الدولية م�ع منتخب بالده 
ومن ث�م الذهاب لريال مدريد للخض�وع للفحوصات الطبية 
والتوقيع الرس�مي ث�م تقديمه يف ملعب س�انتياغو برينابيو 

لجماهري النادي األبيض اإلسباني.

هازارد خيتار رقمه اجلديد يف ريال مدريد
            المستقبل العراقي / متابعة

 
كش�فت تقاري�ر صحفي�ة إيطالي�ة ع�ن 
وج�ود إهتمام كبري من نادي بايرن ميونخ 
األملان�ي، للتعاق�د مع املهاج�م األرجنتيني 
باول�و ديباال نجم نادي يوفنتوس، من أجل 
تعزي�ز صفوف الفري�ق ىف املوس�م املقبل.

وفق�ا لصحيفة »كوريريي ديلو س�بورت« 
اإليطالي�ة، ف�إن باي�رن ميون�خ يرغ�ب ىف 
ضم ديب�اال ىف املريكات�و الصيفي، من أجل 
تعوي�ض رحي�ل الثنائ�ي الفرن�يس فرانك 
ريب�ريي والهولن�دي أريني روب�ن. أضافت 

البافارى  النادى  الصحيفة أن 
أب�دى اس�تعداده تقديم مبلغ 

80 مليون يورو، من أجل إقناع 
إدارة يوفنتوس بالتخيل عن نجمها 

األرجنتين�ي، التى حددت ىف الس�ابق مبلغ 
100 ملي�ون يورو م�ن أج�ل املوافقة عىل 
رحيله.وأش�ارت الصحيفة إىل أن مستقبل 
ديب�اال مع الي�ويف م�ازال محل مناقش�ة، 
خاص�ة بع�د رحي�ل امل�درب ماس�يمليانو 
أليجري، الذى كان يجلسه كثريا عىل مقاعد 
الب�دالء، خاصة خالل املوس�م الحايل، األمر 

الذى جعل الالعب يفكر ىف الرحيل.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�ف مهاجم نادي برشلونة ومنتخب األرجنتني، ليونيل مييس، عن أمنيته التي يريد 
أن يحققها قبل اعتزاله لكرة القدم.وقال قائد التانجو يف ترصيحات تلفزيونية لشبكة 
»فوكس س�بورت« العاملية: »أتمنى قبل اعتزايل أن أف�وز ببطولة مع املنتخب«.وتابع: 
»سأواصل محاوالتي حتى أحقق هذا الحلم، وال أريد أن اعتزل وهناك البعض يتفوهون 
ببع�ض التعليق�ات الس�يئة ض�دي، ألنني واح�ًدا من ه�ؤالء الالعبني الذي�ن يمثلون 
األرجنتني«.وع�ن كيفي�ة تعامله مع الهزائ�م التي يتعرض لها مع فريقه برش�لونة 
أو منتخ�ب ب�الده: »الهزيمة مؤملة، ولكنني أحاول التعام�ل معها بطريقة مختلفة 
اآلن خاص�ة بعد أن ولد تياج�و، فاألولويات تغريت لدي وعندم�ا أعود ملنزيل وألتقي 
بزوجتي وأوالدي يكون هناك اهتمام خاص بهم عن ما كان يحدث يف السابق«.وأتم 
ترصيحاته: »رغم قس�اوة الخس�ارة وتأثريها الكبرية ع�يل، لكن أصبح لدي التزام 

كبري تجاه أوالدي لذلك أحاول أن أتعايش معها بطريقة أخرى«.

بايرن ميونخ يرصد 80 مليون يورو 
لضم ديباال

مييس: أمتنى الفوز ببطولة مع األرجنتني 
قبل االعتزال

             بغداد/ المستقبل العراقي

قال تقرير صحفي إيطايل، إن جينارو جاتوزو، املدير الفني 
الس�ابق مليالن، حس�م موقفه من عرض نادي روما، لتويل 

املهمة الفنية للفريق بداية من املوسم الجديد.
وكان روم�ا ق�د أعل�ن عن رحي�ل كالوديو راني�ريي، املدير 
الفني للذئاب، عقب نهاية مهمته بانتهاء املوسم املنرصم.

وذك�رت صحيف�ة »كوريري ديللو س�بورت« اإليطالية، أن 
فرانشيسكو توتي، أسطورة نادي روما، حاول جس نبض 

جين�ارو جات�وزو، ملعرفة نواي�اه وإمكاني�ة قيادته 
لصفوف ذئاب العاصمة بداية من املوسم املقبل.

وأش�ارت إىل أن جاتوزو، أعلن عن نيته يف اس�تكمال 
ومواصل�ة مهن�ة التدري�ب بع�د رحيله ع�ن ميالن، 
موضح�ة أن جين�ارو ال يش�عر بأنه جاه�ز ملواجهة 
م�رشوع مرهق اَخر مث�ل روما بع�د مغادرته مليالن. 
ولفتت عن أن جينارو يتابع موقف فيورنتينا باهتمام 
كبري، والذي ع�ىل أعتاب تغيري إدرات�ه يف األيام القليلة 

املقبلة.

جاتوزو يرد عىل عرض روما
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
يواصل نادي برشلونة اإلسباني العمل من 
أجل تعزيز صفوف الفريق الكتالوني بقوة 

يف فرتة االنتقاالت الصيفية الحالية.
ووفق�ا لصحيفة »س�بورت« ف�إن النادي 
الكتالوني يستهدف التعاقد مع ظهري أيرس 
ش�اب من أجل منافس�ة املخرضم جوردي 
ألبا يف الرواق األيرس يف املوس�م املقبل. الربسا 

يف الس�ابق كان يأم�ل يف ض�م فريالند ميندي 
من صفوف ليون الفرنيس لكن ظهور الالعب 
الش�اب بش�كل مخيب لألم�ال أم�ام باريس 
س�ان جريم�ان يف ال�دوري الفرن�يس وكذلك 
ض�د برش�لونة يف دوري األبط�ال األوروب�ي 
دفع الن�ادي لرصف النظر عن ضمه بس�بب 
املس�تويات الضعيفة الت�ي يقدمها يف الفرتة 

املاضية.
وقرر برش�لونة التحول لتعاقد مع خيار آخر 

وه�و ظهري أيرس نادي ري�ال بيتيس جونيور 
فريب�و الالعب ال�ذي تبلغ قيم�ة كرس عقده 
50 ملي�ون ي�ورو لكن برش�لونة يعل�م جيدا 
أنه قادر ع�ىل ضم الالعب مقاب�ل 30 مليون 
ي�ورو فقط م�ن صفوف ري�ال بيتيس. ويعد 
فريبو ه�دف للم�درب أويل غونار سولش�اير 
يف صف�وف مانشس�رت يونايت�د لك�ن الالعب 
يفضل االس�تمرار يف الليغا واالنتقال لصفوف 

برشلونة.

برشلونة يستهدف ظهري شاب ملنافسة ألبا

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

خرج�ت الياباني�ة نعوم�ي أوس�اكا، املصنفة األوىل 
عاملًي�ا م�ن بطولة فرنس�ا املفتوح�ة للتنس، بعد 
خس�ارتها أمام التش�يكية كاترينا سينياكوفا 

)6-4( و)6-2( يف الدور الثالث اليوم.
ووضع�ت الهزيم�ة، حًدا لسلس�لة انتصارات أوس�اكا 
يف 16 مب�اراة متتالي�ة بالبطوالت األرب�ع الكربى، بعد 
ف�وز الالعبة اليابانية ببطولة أمري�كا املفتوحة، العام 

املايض، وأسرتاليا املفتوحة هذا العام.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أكد االتح�اد األملانى لكرة الق�دم اليوم أن 
يواكيم لوف لن يتمكن من قيادة املنتخب 
خالل مواجهتي روسيا البيضاء وإستونيا 
يومى 8 و 11 من شهر يونيو املقبل، بسبب 
معاناته من مش�اكل ىف ال�دورة الدموية.

ذك�رت صحيف�ة »م�اركا« اإلس�بانية، أن 
يواكيم لوف مدرب املنتخب األملاني تم نقله 
إىل املستشفى بس�بب معاناته من مشاكل 

ىف الدورة الدموية، ولن يتمكن من قيادة الفريق 
خ�الل مواجهتي روس�يا البيضاء وإس�تونيا ىف 
تصفيات يورو 2020.وسيقود ماركوس سورج 
مس�اعد لوف بجان�ب اندري�اس كوبكي مدرب 
الحراس مهمة قي�ادة منتخب املاكينات األملانية 
خالل لق�اء تصفيات ي�ورو 2020.وقال لوف ىف 
ترصيحات صحفية:«أشعر بتحسن كبري، ولكن 
ىف األيام املقبلة سوف احتاج إىل مزيد من الراحة، 
وأنا عىل إتصال دائم مع أعضاء الطاقم التدريبي 

من األطمئنان عىل الفريق«.

أوساكا تودع فرنسا املفتوحة من الدور الثالث

أزمة صحية تبعد لوف عن منتخب أملانيا بتصفيات يورو 2020
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مقتل اخليال
العدالة ورمز املرأة 
معصوبة العينني ..! 

هادي جلو مرعي القاضي ناصر عمران
يلع�ب الصبي�ة يف م�كان م�ن القرية غ�ر البعيدة ع�ن املدينة، 
لكنهم لم يتعودوا تجاوز النهر املار منها، ويفصلها عن الحقول 
الزراعي�ة، واليملك�ون ص�ورة عن تل�ك املدينة الت�ي تأتي منها 
بضائ�ع وأطعمة، ونادرا ماتصل منها األخبار بالرغم من كونها 
صغرة، وس�وقها غر مكتظ، ولكنها مدينة عىل أية حال، وهم 
يجهلونه�ا. كان األف�ق ضيقا ليس ألن الن�اس التبحث عن أفق 
مفتوح لكنها تجهله تماما، وهي بإنتظار ومضة تنر ليل الجهل 
الطويل، وح�ن كان الغد يرشق بيشء جديد يواجهه الجهلة، أو 
الذي�ن تعلموا كيف يقيدون عقولهم باملن�ع والتحريم والتجريم 
والتخوي�ف، فتضي�ق اآلفاق أكث�ر اىل أن تتفج�ر ينابيع املعرفة 
والحكمة والعلوم الحسية، وتنهض األمم بتقنيات حديثة نقلت 
البرشي�ة اىل عالم الواقع الذي صارت األحداث واإلبتكارات تتواىل 

فيه، وتبدو حاكمة للعقل والوجدان البرشي.
أتح�دث اىل صديقي عرب واتس�اب، وهو يف س�ان فرانسيس�كو، 
وأطلعه عىل س�قف غرفت�ي الذي يتآكل، بينم�ا هو يتحدث عن 
برودة األجواء، ويأس�ف لصورة السقف، ويضحك ألني وصفت 
له أجواء قريتي والرتاب والحرارة، ولكني لم أتخيل شيئا فخيايل 
متوقف ألني أعرف سان فرانسيسكو جيدا، فهي غرب الواليات 
املتح�دة عىل ش�اطي املحيط الهادي، والس�بب أن�ي قرأت عنها 
كث�را، وش�اهدتها يف التلف�از كثرا مثلها مثل ع�رشات املدن يف 
العال�م، ولم أعد أس�تمتع بيشء فكل يشء مكش�وف وأحفظه، 
ولم يعد الخيال ممكنا، ولست بحاجة إليه، فمايكون يف املتناول 

اليعود ينفع معه خيال.
ه�ل نجحت املعرفة الحديثة يف تحويلنا اىل آالت، وقتلت خياالتنا، 
وهل إنتهى زمن الكتابة األدبية والشعر والهرب مع الحبيبة فوق 
أس�طح الغيوم البيضاء، ونس�ج صور يف الدماغ ليست موجودة 
يف الحقيق�ة؟ أين تلك القري�ة، وذاك الحي، وتلك األودية والجبال 
البعي�دة وال�رباري التي النعرف ماوراءها. فق�د كنت يف زمن ما 
أدخل املدينة، فالأجرؤ عىل تخيل ماوراءها إن كان بحرا، أم نهرا، 
أم اراض مفتوحة بالنهاية، وهاهي الطائرة توصلني اىل باريس 
ببضع س�اعات، بينم�ا أقطع أمريكا من رشقه�ا عىل األطليس، 
اىل غربه�ا عىل اله�ادي، وأجوب كندا بالحافلة رغم مس�احاتها 

املرتامية، وصار بإمكاني رؤية قريتي وأنا يف فلوريدا.
مقتل الخيال وصف حقيقي ملانحن فيه اآلن من تحوالت كربى، 
وحن يقتل الخيال النعود س�وى آالت تنتظر لحظة توقفها عن 
العمل لرتمى يف مس�تعمرة من مجموع�ة قبور تطوى فيها تلك 

اآلالت البرشية.

ال توج�د فكرة أو رؤية لها صياغة نهائية كما ال يمكن ان 
تستأثر فكرة بالتعبر النهائي للحقيقة او تعرب عن كنهها 
او مغزاها وفكرة العدالة لها معاٍن متعددة بحسب الرؤية 
الزمانية واملكاني�ة والعقائدية فما كان يعتقد ويراه امللك 
الباب�ي العادل حمورابي وهو يق�ول : )أحمل يف جوانحي 
هم�وم الناس م�ن ارض س�ومر واكد ، ص�اروا يتنعمون 
بالثراء بفضل روحي التي تحرسهم ، انني احمل أوزارهم 
بس�الم ، أحميهم بحكمتي التي ال ُتس�رب اغوارها، حتى ال 
يضطه�د األقوياء غرهم من الضعفاء ولكي أهب العدالة 
لإليت�ام واالرام�ل ..( يختل�ف عم�ا كان ي�راه اليونانيون 
القدماء م�ن معنى وبالتأكيد اختل�ف املعنى بعد ذلك عند 
افالطون وبعده س�قراط والفالس�فة االخرين وبضمنهم 
الفالسفة املسلمن وظلت العدالة فكرة متغرة قادرة عىل 
التطور متعكزًة عىل س�ؤال ج�ديل يتفاعل عىل الدوام مثل 
فكرة الوجود والعدم واملوت والحياة، فالشعور واإلحساس 

بالعدالة طبيعة ام تطبع، فطري ام مكتسب ..؟
هي أسئلة ازلية قابلة للتجديد والتغير وامليل عند االجابة 
الحده�ا له منتجاته ومخرجاته والتي تثر جدال فلس�فيا 
واجتماعي�ا عىل الدوام اغن�ى املنظومة الفكري�ة العاملية 
كث�راً وكل ذلك ليس خارج مدي�ات الراهن املعاش بل هو 
منطلق م�ن مكنوناته ومش�اعره ورؤاه فثنائية )الظلم 
والعدال�ة( ظل�ت ع�ىل ال�دوام س�عيا مهما ل�دى الحاكم 
واملحكوم للتش�بث باحدهما وكلما تحقق�ت تلك الثنائية 
ص�ارت العدال�ة معش�وقاً حقيقي�ا تهفو الي�ه النفوس 

وتتشبث به حتى يغدو حلماً ورؤى وحياة.
ر إنس�اني ُيركز   أم�ا املفه�وم الع�ام للعدال�ة فهي تص�وُّ
ع�ىل تحقيق التوازن ب�ن جميع أف�راد املُجتمع من حيث 
ر أنظم�ة وقوانن يتعاون يف  الحق�وق، وتحُكم هذا التصوُّ
م أو  وضعها أكثر من ش�خص بطريق�ة ُحرة دون أي تحكُّ
�ل، حتى تضم�ن العدالة تحقيق املس�اواة بن جميع  تدخُّ
األش�خاص داخل املُجتمع. ومنذ فج�ر التاريخ كان يرمز 
للعدالة بامرأة معصوبة العينن تحمل ميزاناً بيد وس�يفاً 
بالي�د االخ�رى ، اس�تخدم ه�ذا التعبر عرب ق�رون عديدة 
وحض�ارات مختلفة ، فاملرأة رمز للعدالة لم يأت من فراغ 
فاملرأة مس�تودع لعاطف�ة والرحمة وكذل�ك العدالة حيت 
تتحق�ق ، وتحم�ل ميزاناً داللًة ع�ىل الحكم الع�ادل الذي 
يوافق حج�م الجرم املُرتكب فال هو أزَي�د وال هو أقل، أما 
معصوبة العينن فداللًة عىل النزاهة، أي أن العدل ال يقف 

بجانب أحد أو يميل آلخر طبقاً ألهوائه الشخصية.
ويرى الفيلسوف االملاني )إرنست كسرير( يف الحديث عن 
داللة الرمز: ان الرمز ه�و محاولة لتحديد طبيعة العالقة 
القائمة بن االنسان وعامله الخارجي فعالقتنا بهذا العالم، 
كما يرى هذا الفيلس�وف، ليس�ت مب�ارشة، وال يمكن أن 
تك�ون مجرد راب�ط آيل يجمع ذاتا بموض�وع. فما يفصل 
اإلنس�ان عن عامله ليس حواجز مادية تتشكل من األشياء 
واملوضوعات، بل هو الطريقة التي تتم بها صياغة الواقع 
صياغة ثقافية تنزع عنه أبعاده املادية لتكس�وه بطبقة 
من الرموز وهي ما يس�ميها ارنس�ت كسرير ) الوظيفة 
الرمزية( هذه الوظيفة الرمزية املتبناة هي الرابط املشرتك 
االنساني بغض النظر عن االساس امليثولوجي للرمز، لذلك 
يحظى نصب سيدة العدل من بن التماثيل األعظم املعرتف 
بها عاملي�ًا ومن املثر لالهتمام أن ه�ذا التمثال موجود يف 
معظم املبان�ي القانونية وبي�وت الع�دل يف العالم؛ وهذه 
هي الحقيقة وراء ش�عبية هذا النحت باإلضافة اىل رمزية 
الفكرة الت�ي يحملها وهي العدالة وعىل اساس�ه تش�كل 
الرابط االنس�اني ،ان العدالة يف اي ش�ق منها سواء اكانت 
طبيعة او التطبع هي منتج واقعي وسلوك حياتي انساني 
ال يخترص بالتطبيق االيل للنصوص القانونية دون الوقوف 
ع�ىل فح�وى وكنه وروح ومدل�ول الترشيع التي تس�تقر 
العدال�ة بن جوانبه وال يمكن الوص�ول اليها اال من خالل 
الذوبان يف مكنوناتها الروحية فالعدالة احس�اس وشعور 
يتجسد يف نظرات املظلومن حن يعانقون حقوقهم وهم 

يشعرون باملساواة واالنصاف والعدل.

البصل األمحر يتحدى رسطان أورام األمعاء اكتشاف فائدة جديدة للحوم احلمراء
اكتش�ف األطباء أن مركبات األنثوس�يانن املوج�ودة يف البصل األحمر 
والتي تذوب يف املاء، لها خصائص تبطئ نمو وتطور األورام الرسطانية 
يف األمعاء. وتفيد مجلة Food Research» «International بأن باحثن 
من جامعة غيلف الكندية درس�وا تأثر مس�تخلص الكرسيتن، الذي 
حصل�وا عليه من خمس�ة أن�واع من البص�ل يف الخالي�ا الرسطانية يف 
القولون. واس�تنتجوا أن هذه امل�ادة تمتاز بخاصية تبطئ نمو وتطور 
األنس�جة الرسطاني�ة. وقام الباحث�ون بتجارب مخربي�ة ملعرفة تأثر 
مستخلص الكريسيتن يف الخاليا الرسطانية يف حال التالمس املبارش. 
وقد بينت نتائج هذه التجارب أن مفعول املستخلص الذي حصلوا عليه 
من البصل األحمر كان األق�وى يف إبطاء رسعة نمو الخاليا الرسطانية 
يف األمعاء.  وبعد دراس�ة هذه املسألة ظهر أن هذا املكون يحيد الجذور 
الح�رة التي تس�بب تلف الحمض النووي محف�زة بذلك نمو الرسطان. 
إضاف�ة لهذا يتمي�ز هذا املركب بخواص مض�ادة لاللتهابات. كما وجد 
الباحثون احت�واء البصل األحمر إضافة إىل الكريس�تن، عىل مركبات 

عديدة لألنثوسيانن، التي تقوي خصائصه املضادة للرسطان.

اتض�ح لعلماء جامعة كرتن والجامعة الوطنية يف أس�رتاليا أن تناول 
اللح�وم الحمراء مع الحمية الغذائية املتوس�طية يخفض خطر تطور 

التصلب املتعدد.
ويفيد موق�ع MedicalXpress أن الباحثن حللوا بيانات تم الحصول 
عليه�ا خ�الل the AusImmune Studyطويلة األمد التي اش�رتك فيها 
840 ش�خصا. وه�دف هذه الدراس�ة إيج�اد عالقة بن حمي�ة البحر 
املتوس�ط التي تحت�وي لحوما غر معالج�ة )لحم الغن�م ولحم البقر 
ولح�م الخنزي�ر( وانخفاض خط�ر املرحل�ة األولية من إزال�ة ميالن 

الجهاز العصبي املركزي التي تسبق التصلب املتعدد. 
واتض�ح للباحث�ن أن تن�اول 65 غراما من اللحم يومي�ا يمكنه إبطاء 
تط�ور املرض. ووفقا لهم هذا مرتبط بوج�ود عنارص دقيقة بما فيها 
 D الربوتين�ات والحدي�د والزنك والس�يلينيوم والبوتاس�يوم وفيتامن
وفيتامينات مجموعة В، التي تس�اهم بعضها يف ضمان عمل الجهاز 

العصبي بصورة طبيعية.

خرائط »غوغل« تزيد خطر اإلصابة بالزهايمر!
ح�ذر خب�ر م�ن أن أجه�زة املالح�ة عرب 
األقم�ار الصناعية مثل خرائ�ط »غوغل«، 
يمكن أن تدمر أدمغة الناس وقد تساهم يف 
تطوير مرض ألزهايمر. وقال ديفيد باري، 
الخبر والدبلومايس الربيطاني السابق، إن 
البرش قد طوروا إحساسا حادا بمحيطهم 
ومكانهم يف العالم ع�ىل مدى مئات اآلالف 
من الس�نن، لكنه تالىش اآلن مع اس�تيالء 
التكنولوجي�ا عليه. وأوضح أنه قلق من أن 
نظام تحديد املواق�ع العاملي )GPS( يمنع 
الناس من بن�اء املرونة الت�ي تحتاج إليها 

أدمغتنا يف وقت الحق من الحياة.
ويع�د الحص�ن أح�د أول املناط�ق الت�ي 
تتده�ور يف الدم�اغ عن�د اإلصاب�ة بمرض 
ألزهايم�ر، حيث يزيل قدرة الش�خص عىل 

تذكر االتجاهات والتنقل.
وأوضح باري يف حديثه يف »مهرجان هاي« 
)مهرج�ان أدب�ي س�نوي يق�ام يف ويلز(، 
أننا نصب�ح أكثر فأكثر اعتم�ادا عىل هذه 
األدوات اإللكرتوني�ة ملعرف�ة الطري�ق من 

حولنا، ما يجعلنا معزولن بش�كل متزايد 
عن العالم الطبيعي، وبالتايل تكون أدمغتنا 
أقل تدريبا عىل مثل تلك املهارات التي تؤثر 
مس�تقبال ع�ىل الوظائ�ف اإلدراكية، حيث 
تحتاج أجزاء الدماغ املس�ؤولة عن القدرة 
عىل التنقل إىل ممارسة بعض التمارين، ويف 
حال عدم املثابرة تتقلص القدرات بالفعل. 
وأكد ب�اري أن اس�تخدام خرائط »غوغل« 
وأنظم�ة املالح�ة ع�رب األقم�ار الصناعية 
وغره�ا م�ن األدوات »الخط�رة للغاية«، 
تفصل الناس عن العال�م وتمنع عقولهم، 
وخاصة الحصن، الذي يتعامل مع وظائف 
التعل�م والذاك�رة، م�ن بن�اء الق�درة عىل 
مقاوم�ة أي تدهور ق�د يواجهونه يف وقت 

الحق من الحياة.

اكتشاف أقدم حالة للعدوى الطفيلية يف العالـم!
عث�ر علم�اء اآلثار ع�ىل أول دلي�ل لوجود 
طفيلي�ات املعدة البرشي�ة يف قرية ما قبل 
التاريخ يف تركيا. وُعثر عىل بيوض مجهرية 
م�ن دودة طفيلية معوي�ة يف براز وعينات 

من الرتبة محفوظة، عمرها 9 آالف عام.
ويعتق�د علماء اآلث�ار أن ح�االت اإلصابة 
باألم�راض الطفيلي�ة ازدادت م�ع كثاف�ة 

تجمعات الصيادين املتجولن، الذين كانوا 
يعيش�ون قرب النفايات املرتاكمة والرباز، 
م�ا جعل الع�دوى أكث�ر احتم�اال. ويقول 
الخ�رباء إن اإلصاب�ة الش�ديدة بالدي�دان 
الطفيلي�ة يمك�ن أن ت�ؤدي إىل فق�ر الدم 
واإلس�هال وتوق�ف النم�و، باإلضاف�ة إىل 

انخفاض الذكاء لدى األطفال.

ويعد اكتش�اف بيوض الطفيليات القديمة 
يف قرية Çatalhöyük القديمة، أقدم األدلة 
األثرية عىل اإلصابة بالطفيليات املعوية يف 
منطق�ة Near East. ودرس علم�اء اآلثار 
الفضالت البرشية القديمة، وكذلك عينات 
الرتب�ة من املدافن التي يرج�ع تاريخها إىل 

الفرتة بن 7100-6150 قبل امليالد.

يق�رتح الطبي�ب يف�ارات جان�رتي م�ن مستش�فى 
بومرونغ�راد الدويل يف تايالند والخب�ر يف عالج أمراض 
القلب، أربعة مبادئ أساس�ية س�هلة التباعها للوقاية 
م�ن ارتفاع ضغط ال�دم. ويؤكد الدكت�ور جانرتي عىل 
رضورة عدم ربط الوقاية م�ن ارتفاع ضغط الدم بأي 
أع�راض مرضي�ة، ألن ظه�ور األعراض دلي�ل عىل أن 
العملي�ة جارية فعال. وغالبا ما يس�تمر ارتفاع ضغط 
الدم دون أن تظهر له أعراض ما، لذلك فإنه قد يس�بب 

رضرا بالغا للجسم، وربما يتحول إىل أزمة قلبية.
وللوقاية من ارتفاع ضغط الدم يجب مراعاة ما يي:

التقلي�ل م�ن املل�ح- امللح يحجز الس�وائل يف الجس�م 
ويمنع دورتها الطبيعية، ما يؤدي إىل زيادة الحمل عىل 
األوعية الدموية. ويش�ر الدكت�ور جانرتي إىل أن املواد 
الغذائي�ة نصف الجاهزة واملعالجة تحتوي عىل نس�بة 
عالية من امللح، لذلك من األفضل تجنب تناولها، وكذلك 

املواد الغذائية املعلبة والبيتزا املجمدة وغرها.
املزي�د من البوتاس�يوم-  ينش�ط عنرص البوتاس�يوم 
تدف�ق ال�دم، أي ه�و مضاد للمل�ح. لذل�ك للوقاية من 
ارتفاع ضغط الدم من الرضوري إضافة املواد الغذائية 
الغنية بالبوتاس�يوم إىل النظام الغذائي اليومي- املوز، 
والطماط�م،  الربتق�ال  عص�ر  أف�وكادو،  املش�مش، 
س�مك التونة، البطاطا، الربوكي، الس�بانخ وغره من 
الخ�رضوات الورقي�ة. التقليل م�ن الكح�ول- ارتفاع 

ضغ�ط الدم له عالقة مبارشة ليس فقط بنس�بة امللح 
يف الجس�م وحالة األوعي�ة الدموية، ب�ل وأيضا بكمية 
السوائل التي يتناولها الشخص. والتي قد توجه رضبة 
قوية إىل الكبد واألوعية الدموية والجهاز البويل والقلب. 
لذلك ينبغي التخي عن تناول هذه املرشوبات الكحولية 
مدة 30 يوما عىل أق�ل تقدير. الحركة- الجلوس وعدم 
الحرك�ة يؤدي�ان مبارشة إىل ارتفاع ضغ�ط الدم. فيما 
النش�اط البدن�ي والرياض�ة يلعب�ان دورا أساس�يا يف 
الوقاي�ة م�ن ارتفاع ضغ�ط ال�دم. ويش�ر الخبر إىل 
أنه من أج�ل التوصل إىل نتيجة جيدة يكفي ممارس�ة 
النشاط البدني املعتدل بمختلف أشكاله مدة 30 دقيقة 

يف اليوم، حتى إذا اقترص عىل امليش فقط.

تش�اركنا يف أجسادنا تريليونات امليكروبات التي تعترب 
حيوي�ة للحفاظ عىل الصحة، ولكن العلماء يدرس�ون 
اآلن كي�ف تتخل�ص الكائن�ات هذه م�ن االضطرابات 

وتحفز األمراض كذلك.
وكش�فت الدراس�ة أن االختب�ارات املتك�ررة رص�دت 
تغ�ر »الحديقة الجرثومية«، بطرق يمكن أن تس�اعد 
األطب�اء يف النهاية عىل تحدي�د األفراد املعرضن لخطر 
اإلصاب�ة بمرض الته�اب األمع�اء والس�كري، وكذلك 
ال�والدة املبكرة. ويعالج الباحثون موضوعا هاما يأتي 
تح�ت مس�مى »امليكروبي�وم«، أي مجتم�ع البكتريا 
والفروس�ات الفطريات، التي تعيش ع�ىل الجلد أو يف 

القناة الهضمية أو األنف أو الجهاز التناسي.
وهناك الكثر من األبحاث، التي تحدد آالف األنواع التي 
تعي�ش يف أجس�امنا، وتتفاعل بطرق مهم�ة للصحة، 
مث�ل الهضم الجيد. ويبدأ تكون امليكروبات عند الوالدة 
وتختلف تبعا لألطفال إن كانوا قد ولدوا بشكل طبيعي، 

أو والدة قيرصية، كما تتغر مع تقدم العمر.
وتتبعت 3 دراسات ممولة من املعاهد الوطنية للصحة 

)NIH(، ثالث حاالت صحية مرتبطة بامليكروبات:
- أم�راض التهاب األمعاء: ملدة عام، قام باحثو جامعة 
هارف�ارد بتتبع 132 ف�ردا، يعانون من حاالت مرضية 
مث�ل مرض ك�رون املؤل�م، وبع�ض األف�راد األصحاء 
إلجراء املقارنة. وأخذوا عينات من الرباز كل أسبوعن، 

وتحقق�وا من تأثر امليكروبات ع�ىل الجهاز املناعي أو 
األيض. وكتب الباحث�ون يف مجلة »الطبيعة« أن بعض 
امليكروب�ات تنت�ج جزيئات تحافظ ع�ىل صحة بطانة 
األمع�اء، ومن املحتم�ل أن يتفاقم امل�رض مع اختفاء 
ه�ذه البكتريا. - الوالدة املبك�رة: يولد زهاء 1 من كل 
10 أطفال قب�ل األوان، ووجد باحث�و جامعة فرجينيا 
كومنولث عالمة تحذيرية يف امليكروبيوم املهبي، والذي 
يتغر خ�الل فرتة الحم�ل. وتتبع الباحث�ون ما يقرب 
م�ن 600 حالة حمل، ووجدوا أن النس�اء اللواتي يلدن 
قبل األوان، يملن إىل أن يكون لديهن مستويات أقل من 
 ،Lactobacillus املعدل الطبيعي لنوع من أنواع بكتريا

يف أوائل الثلث األول من الحمل.

أربعة مبادئ سهلة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم كيف يمكن للبكترييا التنبؤ بحالتك الصحية؟


