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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

يستدل على عقل كل امرئ مبا يجري 

على لسانه

ص2رئيس الوزراء يصف العالقات العراقية الروسية بـالـ »مهمة« ويشدد عىل تعزيزها 

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

املحكمـة االحتاديـة تؤجـل دعـوى الطعـن بقانـون جملس القضـاء االعىل 

األربعاء.. أمري الكويت يزور بغداد لبحث »التوترات« باملنطقة

حتدي املعارضة: حماسبة احلكومة تتوسع
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

س�تواجه حكومة رئي�س ال�وزراء عادل 
عبد املهدي تحدّي�ًا متمثالً بمواجهة كتلة 
برملانية معارضة، وهذا يعني أنها ستواجه 
مزيداً من املساءلة، ومطالبة التوضيحات، 
واملراقبة املش�ّددة، وربما أيضاً مواجهات 
حقيقية بس�حب الثقة ع�ن وزراء أو عن 
رئيس الوزراء ذاته، إذا ما فشل يف التعامل 
مع املعارضة. وألول مرّة يف تاريخ العملّية 
السياس�ية بعد احتالل بغداد يف نيسان / 
أبريل عام 2003، تتش�ّكل كتلة معارضة 
داخ�ل الربمل�ان، وم�ن املرّجح أن تش�هد 

ه�ذه الكتل�ة ازدي�اداً يف ع�دد أعضائها. 
وأعل�ن تيار الحكم�ة الوطن�ي تحّوله إىل 
املعارضة السياس�ية، فيما من املرّجح أن 
يلتحق باملعارضة بش�كل رس�مي كل من 
دولة القانون وائت�الف النرص، فضالً عن 
ترجيحات ع�ن انتقال تحالف س�ائرون، 

أكرب تحالف برملاني، إىل املعارضة أيضاً.
وق�ال املكت�ب الس�يايس لتي�ار الحكم�ة 
الوطن�ي إنه عق�د اجتماعا اس�تثنائياً يف 
املق�ر املركزي للتيار يف بغداد »تدارس فيه 
األوضاع السياسية بشكل عام، واملستوى 
الخدم�ي، وهواج�س الش�ارع العراق�ي 
بش�كل خاص، وت�م االس�تماع إىل جميع 

وجهات النظر ومناقشتها بشكل تفصييل 
حول مس�توى األداء الحكومي، وما عليه 
املش�هد الع�ام يف عراقنا العزي�ز«. أضاف 
إنه »بناًء عىل مراجع�ة الرؤى والقناعات 
الس�ابقة املطروحة التي ناقش�ها املكتب 
بشكل مفصل، فقد انتهى االجتماع إىل أن 
يعلن تيار الحكمة الوطني عن تبنيه خيار 
املعارضة السياس�ية الدستورية الوطنية 
البّن�اءة وااللت�زام الكام�ل به�ذا الخي�ار 
التياري وم�ا يقتضيه وما يس�تلزُمُه من 
دوٍر وح�راٍك وأداٍء ومواق�َف عىل الصعيد 

الوطني«. 
التفاصيل ص2

وزير اخلارجية 
يعتزم زيارة مسقط الستكامل

 مباحثات بغداد 

الرتبية تعلن ضوابط الرتشيح 
لدخول االختبارات التشخيصية 

للقبول بمدارس املوهوبني

التعليم توضح
 آلية تعيني الثالثة األوائل 

عىل كلياهتم
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حترك لتثبيت موازنة سامراء »عاصمة العراق للحضارة االسالمية« اجلوازات تقرر متديد الدوام الرسمي يف بغداد واملحافظات
امانة جملس الوزراء توجه بتشكيل »فرق ميدانية« ملتابعة املشاريع املتلكئة 

بـارتـومـيـو
 ال يـسـتـبـعـد قـدوم 

جريزمان
ص3 ص3 ص3

املوت يدرك حممد مريس يف حمكمة التخابر مع قطر
      بغداد / المستقبل العراقي

تويف الرئيس املرصي األسبق محمد مريس، أمس 
االثنني، أثناء حضوره جلسة محاكمته يف قضية 
التخاب�ر مع قطر، حس�ب ما أك�ده التلفزيون 
الرسمي املرصي. وذكرت وكالة األنباء األملانية 
»د ب أ« نق�ال عن التلفزيون املرصي أن الرئيس 
املتوىف )68 عاماً( طلب الكلمة من القايض وقد 
سمح له بذلك. وىف أعقاب رفع الجلسة، أُصيب 

مريس بنوبة إغماء توىف عىل إثرها. وقد تم نقل 
الجثمان إىل املستشفى وجارى اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة. وذكرت فرانس برس نقال عن مصدرين 
أحدهما قضائي والثاني أمني أن »مريس تحدث 
أمام املحكمة مل�دة 20 دقيقة وانفعل ثم أغيش 
علي�ه ونقل اىل املستش�فى حيث ت�ويف«. وكان 
م�ريس وه�و أس�تاذ جامع�ي يق�ي أحكاما 
نهائية بالس�جن مدته�ا نحو 48 عام�اً. ومثل 
أمام املحكم�ة مرتدياً مالبس الس�جن الزرقاء 

التي يرتديها املحكوم عليهم بالس�جن. ويشار 
إىل أن م�ريس أمىض عاماً واح�داً يف حكم مرص 
قبل أن يعلن الرئيس الحايل عبد الفتاح السييس 
عندما كان وزيراً للدفاع وقائداً للجيش عزله يف 
الثالث من تموز عام 2013 وس�ط احتجاجات 
حاش�دة ض�د جماعة اإلخ�وان املس�لمني التي 
ينتمي إليها. وبعد عزله ألقي القبض عىل أغلب 
قيادات الجماعة وآالف من أعضائها ومؤيديها 

وقدموا للمحاكمة.

حمافظ بغداد يدعو لإلرساع بحسم ملف موظفي عقود 
التنمية وإعادهتم اىل الوظيفة

وزير النقل : اإلنضامم اىل مبادرة »طريق احلرير« 
3يشكل انعطافة يف مستقبل العراق  3

        بغداد / المستقبل العراقي

اتفقت هيئة رئاس�ة مجل�س النواب مع 
مفوضية االنتخاب�ات، أمس االثنني، عىل 
إعالن نتائج انتخابات مجالس املحافظات 
خالل 24 ساعة.  وذكر بيان لهيئة رئاسة 
الربملان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان »الهيئ�ة اجتمعت مع روؤس�اء 
الكتل مع مفوضي�ة االنتخابات اليوم، يف 
مقر مجلس النواب بشأن مرشوع قانون 
التعديل االول لقان�ون انتخابات مجالس 
املحافظات واالقضية ذي الرقم 12 لسنة 

2018«. وأضاف أنه »تقرر خالل االجتماع 
اقرتاح موعد جديد لالنتخابات بعد االتفاق 
مع الحكومة واملفوضية ومجلس النواب 
ي�وم 4 نيس�ان 2020«، مبين�اً أن�ه »ت�م 
االتفاق عىل نس�بة عدد مقاعد محافظة 
بغداد التي ال بد من اس�تثناء تحديد العدد 
م�ن الحدود العلي�ا اما بقي�ة املحافظات 
فتذك�ر اع�داد اعضائه�ا ل�كل محافظة 

موضحة فيها عدد الذكور واالناث«. 
وأش�ار البي�ان، إىل أن�ه »تق�رر اعتم�اد 
النظ�ام االنتخابي الس�ابق يف توزيع عدد 
مقاع�د النس�اء وليس الن�ص الحكومي 

الذي ق�دم من قبل الحكوم�ة، فضالً عن 
إعتماد نس�بة 20 % من حملة الشهادات 
أعل�ن  ذل�ك،  إىل  املعاه�د«.  او  االعدادي�ة 
مفوضية االنتخاب�ات االتفاق عىل تحديد 
ال��20 من ش�هر نيس�ان املقب�ل موعداً 
إلج�راء انتخاب�ات مجال�س املحافظات.  
وق�ال عض�و مجل�س املفوض�ني ح�ازم 
الردين�ي يف ترصيح للتلفزيون الرس�مي، 
إنه تم »االتف�اق عىل تحديد العرشين من 
نيس�ان املقبل موع�داً إلج�راء انتخابات 

مجالس املحافظات«.
التفاصيل ص2

الربملان واملفوضية يتفقان عىل إعالن نتائج انتخابات 
جمالس املحافظات خالل 24 ساعة

البزوين يطالب وزارة النفط 
بتقديم تربير عن حصة البرصة 

من الوظائف بصفة عقد
ص3
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اجلوازات تقرر متديد الدوام الرسمي يف بغداد واملحافظات
     بغداد / المستقبل العراقي 

قررت مديرية شؤون الجوازات، تمديد الدوام بجميع 
دوائرها يف بغداد واملحافظات.

وذك�رت املديرية يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، انه«لتس�هيل االجراءات عىل مواطنينا 
الكرام، ولغرض الس�يطرة عىل الزخم الذي تش�هده 
مديرية شؤون الجوازات، تقرر تمديد الدوام الرسمي 
يف جمي�ع دوائ�ر الج�وازات يف بع�داد واملحافظ�ات 
من الس�اعة ٨ الثامن�ة صباحا ولغاية ٦ السادس�ة 

مساء«.
عزت املديرية الق�رار لل�«تخفيف عن كاهل املواطن 

وليتم انجاز اكرب عدد من معامالت املراجعني .

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ستواجه حكومة رئيس الوزراء عادل 
عبد امله�دي تحدّياً متمث�اًل بمواجهة 
كتلة برملانية معارضة، وهذا يعني أنها 
ستواجه مزيداً من املساءلة، ومطالبة 
التوضيحات، واملراقبة املشّددة، وربما 
أيضاً مواجهات حقيقية بسحب الثقة 
عن وزراء أو ع�ن رئيس الوزراء ذاته، 

إذا ما فشل يف التعامل مع املعارضة.
وألول مرّة يف تاريخ العملّية السياسية 
بعد احت�الل بغداد يف نيس�ان / أبريل 
ع�ام 2003، تتش�ّكل كتل�ة معارضة 
داخل الربملان، ومن املرّجح أن تش�هد 

هذه الكتلة ازدياداً يف عدد أعضائها.
وأعلن تيار الحكمة الوطني تحّوله إىل 
املعارضة السياسية، فيما من املرّجح 
أن يلتحق باملعارضة بش�كل رس�مي 
كل م�ن دولة القانون وائتالف النرص، 
فض�اًل ع�ن ترجيح�ات ع�ن انتق�ال 
تحالف سائرون، أكرب تحالف برملاني، 

إىل املعارضة أيضاً.
وق�ال املكتب الس�يايس لتيار الحكمة 
الوطني إنه عقد اجتماعا استثنائياً يف 
املقر املرك�زي للتيار يف بغداد »تدارس 
فيه األوضاع السياس�ية بش�كل عام، 
واملستوى الخدمي، وهواجس الشارع 

العراقي بش�كل خاص، وتم االستماع 
إىل جميع وجهات النظر ومناقش�تها 
بش�كل تفصييل حول مس�توى األداء 
الحكوم�ي، وما عليه املش�هد العام يف 
عراقنا العزي�ز«. أضاف إنه »بناًء عىل 
مراجع�ة الرؤى والقناعات الس�ابقة 
املطروحة التي ناقشها املكتب بشكل 
مفص�ل، فق�د انتهى االجتم�اع إىل أن 
يعلن تيار الحكم�ة الوطني عن تبنيه 
خيار املعارضة السياسية الدستورية 
البّن�اءة وااللت�زام الكام�ل  الوطني�ة 
به�ذا الخي�ار التي�اري وم�ا يقتضيه 
وما يس�تلزُمُه من دوٍر وح�راٍك وأداٍء 

ومواقَف عىل الصعيد الوطني«. 
وج�اء ق�رار التي�ار وس�ط انتقادات 
سياسية إىل حكومة عادل عبد املهدي 
التي فش�لت لحد اآلن منذ تشكيلها يف 
أكتوبر عام 201٨ يف إكمال تشكيلتها 
الوزاري�ة، حي�ث ال ت�زال هن�اك أربع 
حقائ�ب وزارية مهمة فيها ش�اغرة، 
والع�دل  والداخلي�ة  الدف�اع  وه�ي 
والرتبية، بس�بب الخالفات السياسية 
بني القوى السياس�ية، وعجز رئيسها 

عن تقديم مرشحني مللئها.
يش�ار إىل أن تي�ار الحكم�ة الوطن�ي 
ه�و أح�د مكون�ات تحال�ف اإلصالح 
واإلعمار، الذي يضم مكونات سياسية 

مهمة أخرى، منها »سائرون« بزعامة 
مقتدى الصدر والنرص برئاس�ة حيدر 
العب�ادي. ب�دوره، كش�ف النائب عن 
تيار الحكمة حس�ن فدعم عن أسباب 
تبني التيار خي�ار املعارضة، موضحاً 

أن »الحكمة كان له تحفظ منذ البداية 
عىل تش�كيلة عب�د امله�دي الوزارية، 
غ�ر  وزراء  ترش�يح  ع�ارض  حي�ث 
مس�تقلني، وخّوله بتش�كيل حكومة 
بعي�ًدا ع�ن التح�زب«. وأش�ار إىل أن 

التي�ار تفاجأ بإعالن تش�كيلة وزارية 
كاملة تابعة لألح�زاب، والدليل وجود 
جه�ات سياس�ية مازالت متمس�كة 
بحقيبت�ي الداخلي�ة والدف�اع وكذلك 
الوزارات األخرى، وتساءل قائاًل »نحن 

غ�ر مش�رتكني يف الحكوم�ة، فلماذا 
نتحّم�ل تبعاتها؟ خاص�ة وأن املنهاج 
الحكومي لم ينفذ، ولذلك ال نريد نحن 
تحّم�ل وزر أخطاء ه�ذه الحكومة«. 
وب�نّي أن مجلس النواب ي�ؤدي دوره 
بش�كل صحيح تج�اه الحكومة، وقد 
وّجه 104 اس�ئلة برملانية إليها، لكنها 
لم تجب س�وى عن 54 س�ؤااًل فقط، 
مؤك�ًدا أن تيار الحكمة يس�عى إىل أن 
يكون أكرب كتل�ة معارضة يف الربملان. 
وأش�ار إىل أن تيار الحكمة س�يعرض 
خ�الل يوم�ني برنامًج�ا متكاماًل عن 
نهج�ه املع�ارض م�ن أج�ل تصحيح 
وكان  الب�الد.  يف  الس�يايس  املس�ار 
تحالف س�ائرون الفائز يف االنتخابات 
الربملانية األخ�رة، واملدعوم من زعيم 
التي�ار الص�دري مقتدى الص�در، قد 
طالب األحد املايض باستجواب رئيس 
الحكومة ووزرائه بشكل ملّح لتقديم 
تقرير مفصل وكامل عن نسب إنجاز 
الربنام�ج الحكوم�ي، ورشح م�ا هي 

املعوقات التي حالت دون تنفيذه.
وش�دد ع�ىل رضورة إط�الع الش�عب 
العراقي عىل إجراءات مكافحة الفساد 
من الجهات الرئاس�ية، وعىل رأس�ها 
هيئ�ة النزاهة ودي�وان الرقابة املالية 
الفس�اد، منوًها  ومجل�س مكافح�ة 

بأن تنفيذ الربنامج الحكومي هو من 
أولويات الحكومة، موضًحا أن ملفات 
مكافح�ة الفس�اد وتقدي�م الخدمات 
واالقتصادي�ة  األمني�ة  واإلصالح�ات 
يج�ب  ملّح�ة  رضورة  واالجتماعي�ة 
أن تلت�زم بها الحكوم�ة، وال حصانة 
له�ا وألي وزارة يثب�ت فش�لها يف أداء 

مهامها املطلوبة.  
وش�ن املرج�ع األع�ىل يف الع�راق آي�ة 
الله الس�يد عيل السيس�تاني الجمعة 
الب�الد  هجوم�اً الذع�اً ع�ىل أوض�اع 
الحالية، معترباً يف بيان صحايف ملكتبه 
الجمع�ة املايض أن الرصاع الس�يايس 
حول الوزارات وعدم املواجهة الجدية 
املناطق  للفس�اد واإلهم�ال بتطبي�ع 
املح�ررة من س�يطرة تنظي�م داعش 
تهّيئ  لعودة التنظيم عرب حواضن من 

املتذمرين من أوضاعهم.
أن  م�ن  السيس�تاني  الس�يد  وح�ذر 
استمرار الرصاع عىل الغنائم واملكاسب 
وإثارة املش�اكل األمنية والعش�ائرية 
املناط�ق  والطائفي�ة وع�دم إص�الح 
املترضرة من اإلرهاب تمنح الدواعش 
الفرص�ة م�ن جدي�د لتنفي�ذ أعم�ال 
إرهابية، وربم�ا يجدون حواضن لهم 
بني املتذمرين والناقمني من املواطنني 

عىل أوضاعهم.

أحزاب تتجهز لالنتقال إىل جانب احلكمة يف الربملان.. واألسئلة تعد لوزراء عبد املهدي بشأن االنفاق واالجناز

حتدي املعارضة: حماسبة احلكومة تتوسع

الربملان واملفوضية يتفقان عىل إعالن نتائج انتخابات جمالس املحافظات خالل 24 ساعة
بعد حتديد نيسان موعدًا إلجراء االقرتاع  

        بغداد / المستقبل العراقي

م�ع  الن�واب  مجل�س  رئاس�ة  هيئ�ة  اتفق�ت 
مفوضي�ة االنتخابات، أم�س االثنني، عىل إعالن 
نتائ�ج انتخابات مجال�س املحافظات خالل 24 

س�اعة.  وذكر بيان لهيئة رئاس�ة الربملان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان »الهيئة 
اجتمع�ت م�ع روؤس�اء الكت�ل م�ع مفوضية 
االنتخابات اليوم، يف مقر مجلس النواب بش�أن 
مرشوع قان�ون التعديل االول لقانون انتخابات 

مجال�س املحافظ�ات واالقضي�ة ذي الرقم 12 
لسنة 201٨«. وأضاف أنه »تقرر خالل االجتماع 
اق�رتاح موع�د جدي�د لالنتخابات بع�د االتفاق 
مع الحكوم�ة واملفوضية ومجل�س النواب يوم 
4 نيس�ان 2020«، مبين�اً أنه »ت�م االتفاق عىل 

نس�بة عدد مقاعد محافظة بغداد التي ال بد من 
استثناء تحديد العدد من الحدود العليا اما بقية 
املحافظات فتذكر اعداد اعضائها لكل محافظة 
موضح�ة فيها ع�دد الذك�ور واالناث«. وأش�ار 
البي�ان، إىل أنه »تقرر اعتم�اد النظام االنتخابي 

السابق يف توزيع عدد مقاعد النساء وليس النص 
الحكومي ال�ذي قدم من قب�ل الحكومة، فضالً 
عن إعتم�اد نس�بة 20 % من حملة الش�هادات 
االعدادي�ة او املعاهد«. إىل ذل�ك، أعلن مفوضية 
االنتخابات االتفاق عىل تحديد ال�20 من ش�هر 

نيس�ان املقبل موعداً إلج�راء انتخابات مجالس 
املحافظات.  وقال عضو مجلس املفوضني حازم 
الردين�ي يف ترصيح للتلفزيون الرس�مي، إنه تم 
»االتفاق عىل تحديد العرشين من نيس�ان املقبل 

موعداً إلجراء انتخابات مجالس املحافظات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء ع�ادل 
عبدامله�دي، أم�س االثن�ني، العالقات 
العراقي�ة الروس�ية مهم�ة ومؤث�رة 

ويجب تعزيزها ملصلحة البلدين.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
ال�وزراء، يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، انه »اس�تقبل 
رئي�س مجلس ال�وزراء الس�يد عادل 
عبدامله�دي املبعوث الخ�اص للرئيس 
الرويس اىل سوريا الكسندر الفرنتييف 

، والوف�د املراف�ق له ال�ذي يضم نائب 
وزير الخارجية وعددا من املس�ؤولني 
يف وزارتي الدف�اع والخارجية والقائم 
باالعم�ال ال�رويس يف بغ�داد ، حي�ث 
ج�رى بح�ث العالقات ب�ني البلدين يف 
املج�االت االقتصادي�ة وتعزيز قدرات 
القوات العراقي�ة ، وتطورات االوضاع 
يف س�وريا وتحقي�ق االس�تقرار فيها 
واالس�تعدادات الجاري�ة لعقد مؤتمر 
اس�تانة ، اىل جان�ب بح�ث االوض�اع 
اإلقليمية واألزمة الحالية بني الواليات 
والجمهوري�ة  االمريكي�ة  املتح�دة 

االسالمية االيرانية«.
واع�رب رئي�س مجل�س ال�وزراء عن 
»ش�كره وتقدي�ره ملواق�ف الرئي�س 
بوتن الداعمة للعراق واعتزازه بتطور 
العالق�ات وارتياح�ه لوج�ود الرغب�ة 
املشرتكة بتوسيعها يف املجاالت كافة« ، 
مؤكدا ان »العالقات العراقية الروسية 
تعزيزه�ا  ويج�ب  ومؤث�رة  مهم�ة 
ملصلح�ة البلدين والش�عبني واملنطقة 
وملواصل�ة محارب�ة داع�ش ، مش�را 
اىل اهمي�ة التع�اون والتفاه�م ح�ول 
مختل�ف القضاي�ا اإلقليمي�ة والعمل 

ع�ىل تجني�ب املنطقة خط�ر االرهاب 
وتداعي�ات التصعيد والحرب وتحقيق 

السالم واالستقرار لشعوبها«. 
»تحي�ات  ال�رويس  املبع�وث  ونق�ل 
رئي�س روس�يا االتحادي�ة فالديم�ر 
بوت�ن وامنيات�ه للع�راق وحكومت�ه 
وشعبه باملزيد من التقدم واالستقرار 
بإس�تمرار  والرغب�ة   ، واالزده�ار 
الصديق�ني  البلدي�ن  ب�ني  التع�اون 
وتعزي�ز العالقات الثنائي�ة املتنامية ، 
وترحيب بالده بعودة العراق اىل دوره 
يف املنطقة بقوة ، والعمل املشرتك بني 

العراق وروس�يا فيما يخص محاربة 
االرهاب والس�عي لتحقيق االستقرار 
يف س�وريا وعموم املنطق�ة ، واهتمام 
روس�يا بمش�اركة الع�راق يف مؤتمر 
اس�تانة كمراق�ب ، ورضورة تع�اون 
دول الجوار إلنه�اء حالة الحرب فيها 
واس�تمرار جه�ود محارب�ة االرهاب 

والقضاء عىل بقايا داعش«.
وتابع البيان ان�ه »حرض اللقاء وكيل 
وزي�ر الخارجية ن�زار الخرالله وعدد 
الدف�اع  وزارت�ي  يف  املس�ؤولني  م�ن 

والخارجية واملستشارين«.

رئيس الوزراء يصف العالقات العراقية الروسية بـالـ »مهمة« ويشدد عىل تعزيزها 
        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا، أمس 
االثنني، تأجيل النظر يف دعوى الطعن بعدم 
دستورية قانون مجلس القضاء األعىل إىل 

الثاني من الشهر املقبل. 
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمحكمة إياس 
الساموك يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »املحكمة االتحادية العليا 
عقدت جلس�تها برئاس�ة القايض مدحت 
املحمود وحضور القض�اة األعضاء كافة، 
ونظ�رت دعوى خاص�م املدع�ي فيها كل 
م�ن رئي�س الجمهورية ورئي�س مجلس 
الن�واب/ إضاف�ة لوظيفتهم�ا«. وأضاف 
الساموك، أن »املدعي طعن بعدم دستورية 
قانون مجل�س القضاء األع�ىل رقم )45( 
لس�نة 2017، والتوصية إىل مجلس النواب 
ل�إرساع بترشيع قانون يكون منس�جماً 

وأحكام الدستور«، مبيناً أن »املدعي عليه 
الثان�ي رئي�س مجل�س الن�واب/ اضافة 
لوظيفته، قدم محرضاً لجلس�ة التصويت 
ع�ىل القان�ون املطعون بعدم دس�توريته، 
وكذل�ك ق�رص )CD( مدم�ج لوقائع تلك 
الجلسة«. وأوضح، أن »املحكمة االتحادية 
العلي�ا وافق�ت ع�ىل طلب رئي�س مجلس 
القضاء االعىل/ اضافة لوظيفته، بالتدخل 
االختصامي، وذلك اس�تناداً إىل املادة )٦9( 
من قان�ون املرافع�ات املدني�ة«، مبيناً أن 
»وكي�ل رئي�س مجل�س القض�اء األعىل/ 
إضاف�ة لوظيفته، طل�ب رد الدعوى كون 
املدعي ليس لديه مصلحة من إقامتها كما 
أنه ليس مترضراً م�ن القانون كونه ليس 
من منتسبي السلطة القضائية االتحادية، 
كما أنه طل�ب الترسيع يف حس�م الدعوى 
كونه�ا وبحس�ب أقوال�ه أصبح�ت م�ادة 

إعالمية تؤثر يف عمل املحاكم سلبياً«.

        بغداد / المستقبل العراقي

وجهت االمانة العامة ملجلس الوزراء، أمس 
االثنني، اللجنة التحضرية العالن سامراء 
عاصمة العراق للحضارة اإلسالمية بتثبيت 

موازنة خاصة لسامراء يف العام 2020.
وذك�رت االمانة يف بيان تلقت “املس�تقبل 
العراق�ي” نس�خة من�ه ان االم�ني الع�ام 
الغ�زي وخ�الل  ال�وزراء حمي�د  ملجل�س 
لقائه أعض�اء اللجن�ة التحضرية، لبحث 
صالحياته�ا يف تنفي�ذ املش�اريع املقرتحة 
ضم�ن قان�ون س�امراء عاصم�ة العراق 
للحضارة اإلس�المية، وجه بتثبيت موازنة 

خاصة اىل سامراء يف العام 2020.
وبحس�ب البيان فإن الغزي طالب اللجنة 
ب�”اعداد خط�ة عمل للمش�اريع يف العام 

2020، وتثبيت املوازنة الخاصة بس�امراء 
عىل أساس�ها”. ودع�ا ل�”الهتم�ام باثار 
س�امراء والرتكي�ز عىل املواق�ع والقصور 
االثاري�ة كم�ا يجري عىل مأذن�ة امللوية”، 
مؤك�دا ان “تطوير هذه املواقع يس�هم يف 
انعاش السياحة مستقبال”. من جهته دعا 
رئيس اللجنة التحضرية موىس الحمييش 
اىل “تشكيل لجنة تتألف من محافظ صالح 
الدي�ن ومستش�ارين قانوني�ني ومجل�س 
شورى الدولة والتخطيط والبلديات العداد 
تعليمات تس�هيل إجراءات قانون سامراء 

عاصمة العراق للحضارة اإلسالمية”.
كم�ا ب�ني أعض�اء اللجن�ة ان “محافظة 
ص�الح الدين ملزمة بتخصيص 15% فقط 
من ميزانيتها لسامراء ضمن قانون تنمية 

األقاليم”.

املحكمة االحتادية تؤجل دعوى الطعن بقانون
 جملس القضاء االعىل 

حترك لتثبيت موازنة سامراء »عاصمة العراق 
للحضارة االسالمية« 

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مص�در مطل�ع، أم�س االثن�ني، عن 
زي�ارة قريبة لوزير الخارجية محمد الحكيم 
اىل سلطنة ُعمان الس�تكمال املباحثات التي 

عقدت يف العاصمة بغداد االسبوع املايض. 
وق�ال املص�در، إن »وزير الخارجي�ة محمد 
الحكيم ي�زور العاصم�ة العمانية مس�قط 
يف العرشي�ن م�ن الش�هر الحايل الس�تكمال 
املباحثات مع نظ�ره العماني والتي عقدت 

يف العاصمة بغداد«. 
وكان الحكي�م ق�د كش�ف، يف 12 حزي�ران 
الحايل، عن قرب توقي�ع مذكرات تفاهم بني 
العراق وس�لطنة عمان يف الجانب السيايس، 
فيما أكد وزير خاجية السلطنة اهمية توطيد 

العالقات الثنائية ألعىل املستويات.
ووص�ل وزير الخارجية العماني يوس�ف بن 
علوي ي�وم االربع�اء )12 حزي�ران 2019(، 
اىل العاصم�ة بغ�داد يف زيارة رس�مية التقى 

خاللها املسؤولني العراقيني.

        بغداد / المستقبل العراقي

م�ن املق�رر ان ي�زور أم�ر الكوي�ت صباح 
األحمد الجابر الصباح، ي�وم األربعاء املقبل، 

العاصمة العراقية بغداد يف زيارة رسمية. 
ونق�ل موقع »روس�يا اليوم«، عن مس�ؤول 
دبلوم�ايس عراقي أن »أمر الكويت س�يزور 
خالله�ا  يلتق�ي  زي�ارة  يف  األربع�اء  بغ�داد 

رؤوس�اء الجمهوري�ة وال�وزراء والن�واب«، 
مبيناً أن »أزمة واش�نطن وطهران س�تكون 
ح�ارضة يف امللفات التي سٌيناقش�ها« األمر 
مع املسؤولني العراقيني. ويف وقت سابق قال 
نائ�ب وزیر الخارجیة الكویت�ي، خالد الجار 
الل�ه، إن ھناك توافقا كویتيا عراقيا عىل حل 
العدید من القضایا العالقة، يف إطار العالقات 

املتمیزة بین البلدین.

وزير اخلارجية يعتزم زيارة مسقط الستكامل
 مباحثات بغداد 

األربعاء.. أمري الكويت يزور بغداد لبحث »التوترات« باملنطقة
        بغداد / المستقبل العراقي

وجه األم�ني العام ملجلس ال�وزراء حميد الغزي، 
أمس االثنني، بتشكيل فرق ميدانية ملتابعة تنفيذ 
املشاريع والقرارات املتلكئة، مشددا عىل رضورة 
إنج�از امللف�ات الخاص�ة بتعوي�ض املواطن�ني 
املترضرين ج�راء العملي�ات اإلرهابية واألخطاء 
العسكرية  وقالت االمانة يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، إن »األم�ني العام ملجلس 
الوزراء وجه دوائر األمانة العامة، بتش�كيل فرق 
ميداني�ة، ملتابعة تنفيذ املش�اريع املقرة من قبل 
ال�وزارات، وتقدير نس�ب إنجازه�ا، مقارنة بما 
تم تحدي�ده ضمن الربنام�ج الحكومي املصادق 
عليه، عىل أن تتضمن الفرق، الكفاءات الهندسية 

والفنية والقانونية واإلدارية واملالية«.
وأض�اف الغزي، خ�الل ترؤس�ه الجتماع مجلس 
األمانة العامة األس�بوعي االعتي�ادي، أن »الفرق 
س�تتوىل مقارن�ة نس�ب التنفي�ذ، ب�ني التقارير 
ال�واردة إىل األمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء، من 
قب�ل ال�وزارات والجهات غ�ر املرتبط�ة بوزارة 
واملحافظات، وما س�يتم االط�الع عليه عىل أرض 
الواق�ع، ومطابقة جميع البيان�ات املتعلقة بتلك 
املش�اريع، بعامة، واالهتمام باملش�اريع املتعلقة 

باملواطنني، بخاصة«.
وأك�د األمني العام ملجلس ال�وزراء، عىل »رضورة 
التزام دوائر األمانة العامة ملجلس الوزراء، وجميع 
مؤسس�ات الدولة، بالتوجيهات الصادرة سابقاً، 
الخاصة برتش�يد اس�تهالك الطاق�ة الكهربائية، 
وتش�غيل املول�دات ب�دل الكهرب�اء الوطنية، من 
أجل تقديم يد الع�ون، إىل وزارة الكهرباء، لتزويد 
املواطن�ني بالطاق�ة الكهربائية بص�ورة أفضل، 

وزيادة ساعات التجهيز بالكهرباء الوطنية«.
وشدد الغزي، عىل »رضورة إنجاز امللفات الخاصة 
بتعويض املواطن�ني املترضرين ج�راء العمليات 
اإلرهابي�ة واألخطاء العس�كرية، وحس�مها مع 
الجه�ات ذات العالق�ة، من قبل اللجن�ة املركزية 

لتعويض املترضرين«.
واس�تعرض مجل�س األمان�ة خ�الل االجتم�اع، 
اإلطار العام للخطة الس�رتاتيجية لألمانة العامة 
ملجلس ال�وزراء )2019-2023(، وعرض مراحل 
الخطة وتحديد مهام ومسؤولية األمانة، وتحليل 
البيئتني الداخلي�ة والخارجية لها، باالعتماد عىل 
أهم املعاير الس�رتاتيجية والقيم املشرتكة، حيث 
س�يتم وضع التوصيات النهائي�ة من قبل األمني 
الع�ام ملجلس ال�وزراء، واملصادقة عليها من قبل 

مجلس األمانة، إلقرارها وتنفيذها.

امانة جملس الوزراء توجه بتشكيل »فرق ميدانية« 
ملتابعة املشاريع املتلكئة 
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   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشك�ة العامة لتوزي�ع كهرباء الجن�وب، انطالق أعمال 
مرشوع إنش�اء محطة الرس�الة الثانوية التحويلية الجديدة )33 

/ 11 ك.ف( يف مدينة العمارة.
وق�ال مدير فرع توزيع كهرباء ميس�ان احد تش�كيالت الرشكة، 
جاس�م رايض بري�دي يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، إنه 
»بمتابعة من قبل مدير عام توزيع كهرباء الجنوب، نشأت كاظم 
ياس�ن، بارشت مالكاته الهندس�ية والفنية يف ش�عبة الهندس�ة 
املدني�ة بأعمال مرشوع املحطة الثانوية التي تقع يف منطقة حي 

الرسالة وسط مدينة العمارة«.
وأوض�ح، ان »األعم�ال املدني�ة الت�ي س�تنفذها الش�عبة ضمن 
املرشوع هو أنش�اء قاعة مع محلقاته�ا وقواعد لنصب محوالت 
القدرة الرئيس�ية س�عة )31.5 أم ، يف ، أي( ع�دد /2/ فضالً عن 
غ�رف خاصة باملع�دات الكهربائية والس�يطرة واالتصاالت وعىل 

مساحة )1000 م(«.
وب�ن بريدي، ان »املرشوع ضمن الخطة الطوارئ للرشكة العامة 
لتوزي�ع كهرباء الجن�وب لعام 2019 ، بمدة عم�ل )150(  يوم«، 
مش�راً إىل أن »املحط�ة س�يخرج منه�ا 14 مغ�ذي )11 كي . يف( 
بعد انجازها، وستس�هم يف حل االختناق�ات ومن املؤمل ان تغذي 

االحياء و املناطق املجاوره لها .

   البصرة / المستقبل العراقي

صدقت محكمة تحقيق البرصة الثالثة التابعة اىل رئاسة محكمة 
اس�تئناف البرصة االتحادي�ة اعرتافات متهم قام بقتل ش�قيقه 

نتيجة لخالفات شخصية.
وأوضح بي�ان صادر عن املرك�ز االعالمي ملجل�س القضاء االعىل 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان »محكم�ة تحقيق 
البرصة الثالثة دونت اقوال متهم قام بقتل شقيقه وترك جثته يف 
داره يف منطقة حي االصدقاء بمحافظة البرصة والهرب اىل بغداد 

نتيجة خالفات شخصية بينهما«.
واض�اف البي�ان انه »بع�د اج�راء التحقيقات وجم�ع املعلومات 
ت�م التوص�ل اىل القاتل وتم القب�ض عليه وتم تصدي�ق اعرتافاته 
قضائي�ا«، الفت�ا اىل ان » املحكم�ة اتخذت كافة االج�راءات بحق 

املتهم بغية احالته اىل محكمة املوضوع لينال جزاءه العادل.

   البصرة / المستقبل العراقي

عقدت الرشكة العامة ملوانئ العراق احدى 
تش�كيالت وزارة النق�ل ، اجتماعا يف مقر 
الرشك�ة ملناقش�ة املش�اريع الحكومي�ة 
الش�ؤون  أقس�ام  اإلنج�از م�ع  ونس�ب 
الهندس�ية والتخطيط والتشغيل املشرتك 
وهيئ�ة مين�اء الف�او والقس�م القانوني 

ومدراء بعض املشاريع .
ورد  بي�ان  يف  الرشك�ة  واوضح�ت 
ل�«املستقبل العراقي«، انه »تمت مناقشة 
خط�ة املش�اريع الت�ي نف�ذت واآلخ�رى 
الت�ي يف ط�ور التنفي�ذ او اإلحال�ة ووقام 
املجتمع�ون بدراس�ة متكامل�ة ووض�ع 

الحلول للمعوقات التي تواجه العمل .
كم�ا اك�دت الرشك�ة اقام�ة العدي�د من 
املش�اريع املهمة والتي له�ا تأثر إيجابي 
كبر عىل السياسة االقتصادية للبلد منها 
ميناء الفاو الكبر واملشاريع املقامة عىل 

األرصفة ومشاريع التشغيل املشرتك .
وبين�ت الرشك�ة ان االجتماع تمخض عن 
تزويد اإلدارة العليا بصورة دورية بنس�ب 

اإلنجاز وما هو املستهدف .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت دائ�رة صح�ة بغ�داد / الك�رخ 
عن تنفي�ذ فعاليات التضبيب املس�ائي 
بنوعيه الحار والبارد للحد من انتش�ار 

االمراض  ».
واف�اد بيان للدائ�رة ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، انه »ضم�ن مفردات الخطة 
الوطنية للس�يطرة عىل نواقل االمراض 
قام�ت ف�رق م�ن قطاع�ات الرعاي�ة 
الصحية)ابي غريب ،التاجي ،الطارمية 
املسائي  التضبيب  ،الكاظمية (بفعالية 
بنوعيه الحار والبارد يف املناطق الواقعة 
ضم�ن رقع�ة الجغرافي�ة ل�كل قط�اع 
)الغزالي�ة ،قري�ة حمد،قرية الصالحن 
،قضاء الطارمية ،قضاء ابي غريب (».

م�ن  التقلي�ل  »لغ�رض  ان�ه  واض�اف 
الكثاف�ات العددي�ة بنواق�ل االم�راض 
والحد م�ن انتش�ار االم�راض املنقولة 
فضال ع�ن اج�راء الفعالي�ات الروتينة 
الق�وارض لل�دور  االخ�رى بمكافح�ة 
السكنية يف منطقة حي العامل ومنطقة 
الدورة والقيام برش املسطحات املائية 
ملكافحة يرقات البعوض واجراء فعالية 
مكافحة النواقل يف دور الدولة واملدارس 

ومؤسسات الدولة.

املوانئ تعقد اجتامعًا ملناقشة 
نسب إنجاز املشاريع احلكومية 

وتأثريها اإلجيايب

صحة الكرخ تنفذ فعاليات 
التضبيب املسائي بنوعيه احلار 

والبارد للحد من انتشار االمراض 

    بغداد / المستقبل العراقي

أوضحت وزارة التعلي�م العايل والبحث العلمي، قرار تعين الطلبة 
الثالثة األوائل عىل الكلية.

وأكد وزير التعليم قيص السهيل يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه ، ان »قرار مجلس الوزراء الس�ابق بخصوص تعين 
الطلب�ة األوائ�ل يف الكلي�ات قد أل�زم وزارة التعليم الع�ايل بتعين 
الطال�ب االول فقط يف كليته وقس�مه اما الطال�ب الثاني والثالث 

فيتم تعيينهم يف باقي الوزارات وبشكل الزامي«.
وأض�اف ان »الوزارة قد عمل�ت قاعدة بيانات متكاملة بأس�ماء 
الطلب�ة االوائ�ل الثان�ي والثال�ث ع�ىل كلياتهم وحس�ب القس�م 
واالختصاص الدقيق وتم إرسالها اىل االمانة العامة ملجلس الوزراء 
م�ن أجل توفر فرص وظيفية له�م يف الوزارات والجهات األخرى 

وحسب االختصاص والرقع الجغرافية لسكناهم .

التعليم توضح آلية تعيني الثالثة 
األوائل عىل كلياهتم

   بغداد / المستقبل العراقي

ارتفعت أس�عار النف�ط، بعد أن رصح وزي�ر الخارجية األمريكي 
ماي�ك بومبو بأن واش�نطن س�تتخذ جمي�ع اإلج�راءات الالزمة 
لضمان املالحة اآلمنة يف الرشق األوس�ط، م�ع تصاعد التوتر بعد 

الهجمات عىل الناقالت األسبوع املايض.
وصعدت عقود برنت اآلجلة 22 سنًتا أو ب� 0.4٪ إىل 62.23 دوالًرا 
للربمي�ل، وارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب تكس�اس الوس�يط 

األمريكي 13 سنًتا، أو ب� 0.3٪ ، عند 52.64 دوالًرا للربميل.
هذا وقفزت األس�عار ب�� 4.5٪ يوم الخميس بع�د الهجمات عىل 

ناقلتن نفطيتن قرب إيران ومضيق هرمز.

   ذي قار / المستقبل العراقي

طالب رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، بإطالق التخصيصات 
املالية للمش�اريع املتلكئة يف املحافظة وتش�كيل لجنة م�ن مكتبه لإلرشاف 
ومتابعة إنجاز تنفيذها.وقال الخاقاني، يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
إن »رئيس مجلس الوزراء الس�ابق أوع�ز بالتخصيص املايل لغرض املبارشة 
باملش�اريع الوزاري�ة املتلكئة يف املحافظ�ة يف قطاعات البلديات واالس�كان 
والصحة والرتبية والرياضة والشباب«، مشرًا إىل أن »التخصيص كان ضمن 
مبال�غ خلي�ة األزمة التي تش�كلت لع�ام 2018 وما تبعها م�ن تخصيصات 
ضم�ن موازنة 2019«.وأض�اف إن »املحافظ�ة رغم مخاطباتها املس�تمرة 
ومتابعته�ا مع الوزارات املذكورة لم تلمس أي تق�دم واضح يف اكمال تنفيذ 
هذه املشاريع والتي تمس حياة املواطن الذي قاري بشكل مبارش«، وطالب 
رئي�س الوزراء ب�«ح�ث الوزارات عىل اكم�ال تنفيذ املش�اريع بأرسع وقت 

وتشكيل لجنة من مكتبه لإلرشاف ومتابعة مراحل االنجاز .

أسعار النفط تواصل ارتفاعها 
وسط توترات الرشق األوسط

رئيس جملس حمافظة ذي قار يطالب بإطالق 
التخصيصات املالية للمشاريع املتلكئة

الكهرباء: انطالق أعامل مرشوع إنشاء حمطة 
الرسالة الثانوية اجلديدة بالعامرة

حتقيق البرصة تصدق اعرتافات 
متهم قتل شقيقه

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

دعا محافظ بغداد فالح الجزائ�ري، اىل إيجاد حلول واقعية ملوظفي 
عقود تنمية األقاليم يف العاصمة.

وذك�ر  مكتب�ه االعالم�ي، ان »الجزائري وخالل حض�وره االجتماع 
الثال�ث للهيئة العليا التنس�يقية بن املحافظات الذي عقد برئاس�ة 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، بحضور السادة املحافظن ورؤساء 
املجال�س، دع�ا اىل أهمية اإلرساع بحس�م ه�ذا املل�ف وإعادتهم اىل 

الوظيفة«.
وطالب الجزائري »بايجاد حل موض�وع تعيينات الرتبية والدرجات 
املخصصة لرتبيات بغداد الس�تة خاص�ة وان املحافظة أنهت جميع 

االستعداد لذلك«.
واشار اىل ان »االجتماع تضمن أيضا مناقشة ملف الطاقة الكهربائية 
والتنس�يق بن املحافظات فضال عن ملف االس�تثمار وكذلك جهود 

دعم الفالحن وغرها من ملفات الخدمات واإلعمار«.

حمافظ بغداد يدعو لإلرساع بحسم ملف موظفي عقود التنمية
 وإعادهتم اىل الوظيفة

   بغداد / المستقبل العراقي

تفق�د وزي�ر التج�ارة محم�د هاش�م العان�ي صومع�ة 
خ�ان ضاري غرب بغ�داد برفق�ة وكيل الوزارة للش�ؤون 
االقتصادية هيثم جميل الخشايل ومدير عام دائرة الرقابة 
التجاري�ة لالطالع ع�ىل حملة التس�ويق الجارية ملحصول 

الحنطة للعام الحايل 2019«.
وقالت الوزارة يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«ان الوزير 
العان�ي اطلع خ�الل جولته التفقدية ع�ىل جميع مفاصل 
العمل يف الس�ايلو مش�ددا عىل »أهمية اجراء الفحوصات 

املختربي�ة بش�كل دوري ووفق مراحل م�ع تأمن الخزين 
بش�كل جي�د واملحافظة عليه م�ن الظ�روف الجوية مما 

يتطلب اجراءات حماية تمنع ترضر الحنطة املخزونة.
واش�ار العان�ي اىل ان »ال�وزارة تعم�ل جاه�دة من خالل 
الجه�ود املتظاف�رة لجمي�ع مالكاته�ا العامل�ة يف انجاح 
مراح�ل الحملة التس�ويقية و ذل�ك لتوفر قوت الش�عب 
وتامن خزين اس�رتاتيجي للوصول اىل االكتفاء الذاتي من 

مادة الحنطة.
كما استمع العاني اىل طلبات الفالحن واملزارعن املسوقن 
ووع�د بتقدي�م كل م�ا يس�هم يف تس�هيل عمله�م اثن�اء 

تس�ويقهم املحصول وذلك لتاليف املعوق�ات التي صاحبت 
حمالت التسويق لالعوام السابقة .

مش�ددا برضورة انس�يابية ألية التس�ويق وتهيئة جميع 
مس�تلزمات انجاح هذه الحملة كونها تمثل واجب وطني 
يج�ب عىل الجميع اتمامه بصورة تلي�ق وتوجهات الدولة 

بتوفر السلة الغذائية للمواطن العراقي .
هذا وكان يف اس�تقبال وفد الوزارة النائب كريم ابو سودة 
ال�ذي بدوره اش�اد عىل الجه�ود املبذولة من قب�ل الوزارة 
واملتمثلة بش�خص الوزير ملتابعته لجميع مراكز التسويق 

واستالم محصول الحنطة .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الرتبية، ضوابط الرتش�يح لدخول االختبارات 
التش�خيصية للقب�ول يف م�دارس املوهوبن للع�ام الدرايس 

.2020 -2019
وقال مدير العالقات العامة واإلعالم يف وزارة الرتبية، فراس 
محمد حس�ن، يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، أن »وزارة 
الرتبي�ة / هيئة رعاية املوهوبن، حددت ضوابط الرتش�يح 
لدخول االختبارات التشخيصية للقبول يف مدارس املوهوبن 
للعام الدرايس 2019-2020 للصف الرابع االبتدائي والصف 

االول املتوسط«.

م�ن جهته�ا، أوضح�ت املرشف ع�ىل م�دارس املوهوبن يف 
الع�راق، وصال محمد جرب، إن »الضوابط تنص عىل حصول 
التلمي�ذ عىل درجات ال تقل عن 10/10 لكل من مواد العلوم 
والرياضي�ات واللغة العربية للصفوف االول والثاني والثالث 
االبتدائي، اما فيما يخص الصف االول املتوسط يف محافظات 
)ميسان، االنبار، ذي قار( فهو حصول الطالب عىل درجات 
ال تق�ل ع�ن 100٪ ل�كل م�ن مادت�ي العل�وم والرياضيات 
وبمجموع عام ال يقل عن ) 582( للصف السادس االبتدائي 
للع�ام الدرايس 2018-2019 ، وحصول الطالب عىل درجات 
ال تق�ل عن 97٪ لكل من مادت�ي العلوم والرياضيات للصف 

الخامس االبتدائي للعام الدرايس 2018-2017 ».

وأضاف�ت جرب، ان�ه »يس�تثنى من الفق�ره اع�اله التلميذ 
والطالب ال�ذي لديه موهبة ظاهرة وخارق�ة يف الرياضيات 
والعل�وم ع�ىل ان تقوم ادارة مدرس�ته بتزوي�د هيئة رعاية 
املوهوبن بكتاب ترش�يح معنون اليها لغرض الحصول عىل 
استمارة خاصة من مدرس�ة املوهوبن ويتم ملئها من قبل 
معلم�ي الرياضي�ات والعلوم وتختم من قبل ادارة املدرس�ة 

املرشح منها التلميذ والطالب«.
ونوه�ت، ان »التقدي�م للمرحلت�ن الرابع االبتدائ�ي واألول 
املتوسط سيكون فقط يف محافظات نينوى واالنبار وميسان 
وذي قار ، ام�ا التقديم للصف الرابع االبتدائي فيس�كون يف 

محافظات بغداد ، النجف االرشف ، البرصة( .

وزير التجارة: الوزارة تعمل جاهدة إلنجاح مراحل احلملة التسويقية لتوفري قوت الشعب

الرتبية تعلن ضوابط الرتشيح لدخول االختبارات التشخيصية للقبول بمدارس املوهوبني

السكك تعلن تصاعد وترية العمل لتأهيل وإعامر 
خطوط السكة لضامن انسيابية قطار السوبر

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العامة للس�كك الحديد العراقية 
اح�دى تش�كيالت وزارة النقل ، ع�ن »تصاعد 
وت�رة العمل اليومي يف امليدان رغم ماس�جلتة 
حرارة )حديد السكة 65٪( اال ان العمل مستمر 
عىل خطوط الس�كك يف القطاعات النس�يابية 
س�ر قط�ارات الس�وبر الرسي�ع« .واوضحت 
الرشك�ة يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
انه »>تم تاهيل واصالح املفاصل الرئيس�ية يف 
محط�ة قطار ارطاوي وربطه�ا كهربائيا عند 
دخ�ول املحطة لتأمن س�ر قطارات الس�وبر 

الرسي�ع فض�ال ع�ن س�ر قط�ارات البضائع 
واملش�تقات النفطية بأمان ».واش�ارت اىل ان 
»املنطق�ة الجنوبية ش�هدت حم�الت تطوعية 
بإزال�ة ممرات التعابر غ�ر النظامية يف بعض 
القطاعات والتنسيق مع مفارز رشطة السكك 
والبواب�ن ملراقبة ممرات التعابر لتامن س�ر 
قطارات الس�وبر الرسيع بأمان من خالل تلك 
املمرات ضمن حدود املنطقة«.من جانبهم عرب 
املسافرين عن امتنانهم وشكرهم لوزير النقل 
عىل هذه املب�ادرة التاريخي�ة الرائعة الختزال 
وقت رحلة قطار الس�وبر الرسيع 6 س�اعات 

من البرصة إىل بغداد وبالعكس.

    نينوى / المستقبل العراقي

اتلف�ت ف�رق الرقابة الصحي�ة االيرس 
يف دائ�رة صحة نين�وى من خالل فرقة 
الجزائ�ر االوىل وبالتع�اون م�ع رشطة 
الس�ويس 22 ط�ن م�ن بي�ض املائدة 
خ�الل جوالتها التفتيش�ية يف اس�واق 

املوصل«.
 وب�ن مدي�ر ش�عبة الرقاب�ة الصحية 
االيرس محم�د عبد الغن�ي يف بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، بان�ه »خالل 
ح�ي  يف  التفتيش�ية  فرقه�م  ج�والت 

الجزائ�ر تم العثور يف ع�دد من محالت 
بيع املواد الغذائية عىل اكثر من 22 طن 
من بيض املائدة غر صالح لالستهالك 
يف  تغ�رات  ظه�ور  نتيج�ة  الب�رشي 

الصفات الفيزياوية والحسية ».
واضاف انه »تم حجز الكمية وغلق تلك 
املحالت وت�م اتالف البي�ض يف منطقة 
الطم�ر الصحي ووج�ه الدكتور محمد 
املواطن�ن بالتعاون م�ع فرقهم وعدم 
رشاء البيض املكشوف واملعرض الشعة 
الشمس ومتابعة تاريخ صالحية املواد 

قبل رشائها حفاظا عىل سالمتهم .

اتالف » ٢٢ » طن من بيض املائدة واغالق عدد 
من حمالت بيع املواد الغذائية يف نينوى

     بغداد / المستقبل العراقي

عقد وزي�ر النقل عب�د الل�ه لعيبي باهض 
اجتماعا موس�عا مع لجنة االم�ر الديواني 
70 لس�نة 2018، ملناقش�ة امكانية تفعيل 
التعاون ب�ن وزارة النقل والجانب الصيني 
،لوض�ع الية رس�م خارطة طري�ق الحزام 

االقتصادي االسيوي )طريق الحرير( .

»املس�تقبل  تلق�ت  لل�وزارة  بي�ان  واف�اد 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »لعيبي ناقش 
خالل االجتم�اع امكانية االرساع باجراءات 
انضمام العراق اىل بنك االس�تثمار االسيوي 
للبن�ى التحتية الذي يعن�ى بفتح القروض 
لل�دول االعض�اء لتموي�ل تنفيذ مش�اريع 
واملط�ارات  واملوان�ئ  والجس�ور  الط�رق 
والس�كك الحديد، عىل ط�ول طريق الحرير 

الجديد«.
واض�اف لعيب�ي »نس�عى اىل تطبي�ق إلية 
التعاون العراقي م�ع الصن عرب الرشكات 
الصيني�ة وتعريفهم  الصيني�ة والس�فارة 
بالبنى التحتية الحالية واملعلنة لالس�تثمار 
، وبيان االمكانيات املتوفرة لجذب مرشوع 
طريق الحرير نحو الع�راق وارشاكه باكثر 
من قطاع ليش�مل الس�كك واملوانى والنقل 

البحري والربي« .
يذك�ر ان اتمام انش�اء ميناء الف�او الكبر 
له م�ردود اقتصادي عظيم مل�ا يمتلكه من 
موقع س�رتاتيجي مميز مط�ل عىل الخليج 
العرب�ي، م�ن خ�الل األس�تثمار باس�لوب 
الرشاك�ة ، الفتاً اىل ، فت�ح خطوط مالحية 
ب�ن الدول العربية وخاص�ة الدول املنظمة 

للمبادرة.

وزير النقل : اإلنضامم اىل مبادرة »طريق احلرير« يشكل انعطافة يف مستقبل العراق

    البصرة/ المستقبل العراقي

طال�ب رئي�س مجل�س محافظة الب�رصة صب�اح البزوني 
وزارة النف�ط بتقديم تربير بش�أن ما ورد م�ن حصة ابناء 
املحافظة م�ن الدرجات الوظيفية بصف�ة عقد التي أعلنت 

عنها مؤخرا.
وق�ال البزوني ان ال�وزارة قامت بتعين ع�دد من خريجي 
كليات هندس�ة النفط والغاز من سكنة املحافظات األخرى 
يف البرصة، مشرا اىل ان املجلس يرفض تلك الدرجات جملة 
وتفصيال عىل حد وصفه كون تلك املحافظات تمتلك مواقع 

ورشكات نفطية مطالبا بتقديم أسباب تعين الخريجن يف 
املحافظة.

وكانت عضو لجنة النفط والغاز الربملانية زهرة البجاري قد 
انتقدت بدورها قيام وزارة النفط بتوظيف 50 مهندس نفط 
بصف�ة عقد يف رشك�ة مصايف الجنوب حص�ة أبناء البرصة 
منهم 4 فقط.واشارت اىل ان لجنة النفط والطاقة سترشع 
بمناقش�ة هذا القرار وستوجه سؤاال رس�ميا لوزير النفط 
ليوض�ح االلي�ة التي اتبع�ت يف اختيار التعيين�ات الجديدة، 
الفت�ة اىل ان الوزارة عمدت وألكثر من مرة بتوظيف من هم 

خارج البرصة ضمن الرشكات العاملة فيها.

البزوين يطالب وزارة النفط بتقديم تربير 
عن حصة البرصة من الوظائف بصفة عقد
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اعالن رقم )58 ـ 62( لسنة 2019
تعلن رشكة مصايف الوسط عن اعالن الطلبيات االستريادية ))وفقا للوثائق القياسية ((  وكما مبني ادناه :

وبالرشوط  التالية : 
1 � يت�م تقدي�م العروض وفقا للوثائق القياس�ية ويف حال عدم التزام  مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فانه س�يتم اس�تبعاد عطاءه مم�ا يقيض مراعاة ذلك عند 

التقديم
2 �  يلتزم مقدموا العطاء  بميلء القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية  والخاص باس�تمارات العطاء والذي يكون بصيغة )Word( ثم تقدم ورقيا بعد ختمها بالختم الحي الخاص بالرشكة  

املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء وبخالف عدم االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات  
3 �  يتم بيع مواصفات الطلبية بمبلغ 250000)مائتان وخمسون الف( دينار عراقي غري قابل للرد او تحويل  ذلك املبلغ اىل املرصف الخاص لرشكتنا )مرصف الرافدين(  الفرع الرئييس ورقم 

الحساب هو  090956 اال  يف حالة الغاء الطلبية من قبل رشكتنا يعاد املبلغ اىل املجهز بعد تقديم طلب من قبله 
4  �يتم فتح العروض ) يف اليوم  الذي ييل تاريخ الغلق( ويف حالة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثيل  الرشكات اىل مقر رشكتنا عند الساعة العارشة  من اليوم الذي 

ييل تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة )28( ادناه 
5 � يتم تقديم االسعار بعملة الدوالر � يورو � دينار عراقي)CIP( واصل بغداد /مخازن مصفى الدورة وتكون االسعار نهائية وغري قابلة للتفاوض

ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار 
6 � يتم تقديم العرض بظرف مثبت عليه رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقع من قبل املدير العام او املدير املفوض  مع تثبيت االسم الكامل وعليه ختم الرشكات يف الصندوق الخاص 

يف استعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترسل  مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق الربيد االلكرتوني 
7 � يجب تحديد فرتة نفاذية العرض وتثبيتها عىل الظرف الخاص بالعرض وكذلك تحديد تاريخ  نفاذية التأمينات االولية يف العرض ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض عن )120( يوما 

8 � ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات 
9 �  يتم تقديم تأمينات اولية من قبل مقدم العطاء او احد املساهمني يف الرشكة وحسب التعليمات وترفق مع العروض عىل شكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( نسخة اصلية 
صادرة من احد املصارف العراقية  الواردة يف صفحة رقم 5 من الوثائق القياسية وكافة فروع املصارف االجنبية العاملة يف العراق وترفق مع الوثيقة القياسية وتطلق هذه التأمينات يف حالة 
عدم احالة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم ترفق بها التأمينات  االولية ، ترفض التامينات االولية الصادرة من  املصارف العراقية الواردة يف صفحة رقم 5 من الوثائق القياسية ويجب 

ان تكون هذه التأمينات نافذة ملدة ال تقل عن )120( يوما  وتهمل العطاءات اذا كانت عىل شكل سويفت 
10 � تحديد فرتة التجهيز بااليام واليجوز تثبيت عبارة ) من � اىل ( 

11 � تفرض غرامة تأخريية عىل املجهز ال يتجاوز حدها االعىل نسبة 10% من مبلغ عقد  يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد 
12 � تق�دم التأمين�ات النهائية عىل ش�كل خطاب ضمان حس�ن تنفيذ ) حرصا(  للعقد بنس�بة 5% خمس�ة من املئة من مبلغ العق�د بعد التبليغ بكتاب االحالة وقب�ل توقيع العقد ومن احد 
املص�ارف ال�واردة يف الفق�رة رقم 9  خالل مدة ال تتجاوز )14( يوم�ا ويف حالة التأخر تهمل االحالة ويحال املجهز اىل لجنة الناكلني  وتبقى الكفالة نافذة ملدة العقد او تمديده عند تمديد فرتة 
التجهيز او لحني انتهاء فرتة الضمان يف حالة وجود )فرتة ضمان( تطلق كفالة حس�ن االداء بعد اس�تالم املواد  كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد انجاز املجهز كافة التزاماته املنصوصة يف 

العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل رشكتنا 
13 � تستقطع نسبة )2,7%(  من قيمة العقد كرضيبة للرشكات العراقية وللرشكات الغري عراقية والتي تستلم مستحقاتها بالدينار العراقي ويتم حجز 2,7 كامانات رضيبية وتكون النسبة 
3% للعق�ود املتضمن�ة نصب وتدري�ب وارشاف موقعي وال تعاد اليكم اال بعد تزويدنا برباءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وخالل )30( يوم من تاريخ انجاز العمل وبخالفه يتم اس�تقطاع 
ما نس�بته  )10%( عرشة من املئة من قيمة العقد )وللمبالغ املتحققة(  وارس�الها  اىل الهيئة العامة للرضائب قبل اطالق الدفعة االخرية س�واء كان تنفيذ العقد عىل دفعة واحدة ام عىل عدة 

دفعات 
14 � تستقطع نسبة )0,003( من مبلغ العقد كرسم طابع 

15 � يت�م اس�تقطاع مبل�غ اجازة االس�ترياد بعد اصدار العقد بموجب م�ا يتم تحديده من   من وزارة التجارة ) الرشك�ة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقي�ة ( للمواد الكيمياوية 
حرصا 

16 � االلتزام بتقديم ش�هادة املنش�أ من الرشكة املصنعة للمواد فاتورة بيع ووثيقة التأمني بأس�م املجهزين وتكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية او الس�فارة يف الخارج سواء 
كان ) بلد املنشا او بلد املجهز ام يف بلد الشحن( 

17 � يتم استقطاع مبلغ االجور البينية بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من قبل وزارة الصحة والبيئة بالنسبة لطلبيات املواد الكيمياوية 
18 � ال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة  او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه 

19  � منشا املواد ينبغي ان يحدد يف العرض ويكون من ضمن املنايشء املطلوبة وثابت  )لن يتغري الي سبب كان(  مع تحديد طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول 
20 � يقوم املجهز بتثبيت عنوانه الكامل ) الدولة / املدينة / الش�ارع / البناية  العنوان الربيدي والهاتف( واس�م املدير العام للرشكة او من يخوله يف العروض واملراس�الت وبش�كل واضح 

ورسمي وبخالفه   يهمل العرض 
IIOYDS REGIDTER.INTERTEK GLOBAL.TUV RHEINLAND.DNV.ATG.SGS.B.V 21 �  تقديم شهادة فحص طرف ثالث من احدى الرشكات التالية

22 � تقدي�م كت�اب تخوي�ل من الرشكات املصنعة مصدقة من قبل وزارة الخارجية او الس�فارة او القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنش�أ )نس�خة اصلية ( حس�ب التعليمات لطلبيات 
)تجهيز املواد املتخصصة( 

23 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مقدارها ) 150 دوالر ( 
24 � تطبي�ق القوان�ني والتعليم�ات املعمول بها يف العراق يف حالة وق�وع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا لوالية القض�اء العراقي مع تطبيق قانون تحصيل الديون 

الحكومية رقم 56 لسنة 1977 بان املستحقات املالية ترتتب لرشكتنا بذمة الطرف االخر
25 � يف طلبيات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرتة الغلق ) مع العرض( وخالف ذلك لرشكتنا الحق يف اهماله 

26 � يتوجب عىل الرشكات التي ترغب باملشاركة يف اي طلبية والتي تطلب اي معلومات فنية رشاء الطلبية ويتم ارفاق وصل الرشاء مع الرسالة وقبل مدة مناسبة من تاريخ الغلق وستقوم 
رشكتنا بتحديد تاريخ انعقاد  املؤتمر الخاص باالجابة عن استفسارات املشرتكني يف املناقصة وقبل موعد ال يقل )7( ايام من تاريخ غلق املناقصة 

27 � ان املواد س�وف تعترب غري مطابقة للمواصفات عند ورود مس�تندات الش�حن غري مطابقة لرشوط العقد او لرشوط االعتماد ) يف حال عدم قبول الطرف االول للخالفات يف مس�تندات 
الشحن( 

28 � تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2019/7/22 
29 � عىل الرشكات الراغبة باملش�اركة تقديم كافة املستمس�كات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة ) شهادة تأسيسية حديثة ونافذة ومصدقة حسب االصول من السفارة او القنصلية 
العراقية يف بلد الرشكة � براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب تتضمن الرقم الرضيبي �  املوقف املايل متمثل بحسابات ختامية رابحة الخر سنتني مالية � الهوية التجارية النافذة(

مع تقديم االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات التعاقد املعنية قبل رشاء الطلبية او ترفق مع العرض املقدم يف حالة عدم تقديمها سابقا 
30 � استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبه 20%  فاكثر عن الكلفة التخمينية 

31 � للرشكات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الرصف )  1182 ( دينار عراقي لكل دوالر امريكي 
32 � بخصوص  الرشكات الغري عراقية فيتطلب تقديم احدى املستمسكات التالية : 

� نسخة واضحة من شهادة تأسيس الرشكة  او املكتب مصادق عليها اصوليا 
من ملحقياتنا التجارية يف بلد التأسيس مع نسخة مرتجمة باللغة العربية لشهادة تأسيس الرشكة من مكتب او جهة معتمدة ومتخصصة 

� نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب تمثيل الرشكة يف العراق صادر عن دائرة تسجيل الرشكات ) مصادق اصوليا( 
33 �  كافة االجراءات لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والضوابط والتعديالت 

مالحظة : يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني 
WWW.oil.gov.iq

www.mrc.oil.gov.iq
زيد كاظم رشيف

املدير العام وكالة 
رئيس جملس االدارة

ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لعدم حصول راغب 

واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية 
لتأج�ري االمالك املبين�ة يف ادناه والعائ�دة اىل مديرية بلدي�ة العمارة فعىل 
الراغبني باالشرتاك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة 
خالل فرتة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا 
مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة )100%( من القيم�ة التقديرية وينادى 
للمزايدة يف الس�اعة الع�ارشة والنصف صباحا يف الي�وم التايل النتهاء املدة 
اع�اله من تاريخ النرش وعىل قاعة مديري�ة بلدية العمارة واذا صادف يوم 
املزايدة عطلة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و 
علي�ه املزايدة اجور الن�رش �  وكافة املصاريف املرتتبة ع�ىل ذلك مع جلب 
هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية 
العم�ارة خالل فرتة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات 

التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية

رشوط التأجري :
يس�لم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخ�الل فرتة التأجري او عند انتهاء 

العقد دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

العدد : 8179
التاريخ : 2019/2/26

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة

مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت
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الرشكة العامة للمنتوجات الغذائية 
اعادة اعالن 

اس�تنادا اىل قان�ون بيع وايجار ام�وال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 تعلن 
الرشك�ة العام�ة للمنتوج�ات الغذائي�ة اح�دى رشكات وزارة الصناع�ة 
واملع�ادن عن اعادة بيع املواد املدرج�ة تفاصيلها ادناة والواقعة يف مصنع 
الفارابي الواقع عند تقاطع املسبح عن طريق املزايدة العلنية وخالل فرتة 
خمس�ة عرش يوم تب�داء من اليوم الت�ايل للنرش واذا صادف ي�وم املزايدة 
عطلة رس�مية او ظرف طارئ تؤجل املزايدة اىل اول يوم دوام بعد العطلة 
فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة الحظور يف املكان والزمان املعينني اعالة 
الساعة العارشة صباحا مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
20% من كلفة كل مادة مع كافة املستمس�كات الخاصة باملزايدة املشرتك 
م�ع ارفاق )بطاقة الس�كن والبطاقة التموينية وهوي�ة االحوال املدنية ( 
اصلي�ة او مستنس�خة لغرض مطابقته�ا وارفاق كتاب ب�راءة الذمة من 
الهيئ�ة العامة للرضائب عىل ان يتم دفع قيمة املادة املش�رتاة خالل فرتة 
اسبوع من تاريخ االحالة القطعية والتبليغ وبعكسة يعترب باكال ويتحمل 
التبع�ات القانونية املرتتبة عىل النكول ومن ثم تجري مزايدة علنية اخرى 
عىل اثر النكول بدون انذار رس�مي ويتحمل من ترسو علية املزايدة اجور 

خدمة 2% واالعالن واملصاريف االخرى.

مع حتيات الرشكة العامة للمنتوجات الغذائية

فقدان
فق�دت هوية الوزارية الصادرة من وزارة الكهرباء 
/ محطة كهرباء ش�ط البرصة بأس�م ) بهاء وليد 

خالد( من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة بداءة الرميثة 
العدد : 1/مجدد/2019

التاريخ 2019/6/3
اعالن قرار تثبيت تمليك عقار

ق�رر رئيس لجن�ة تثبي�ت امللكية تس�جيل العقار 
املرقم )1093/82 مقاطعة 16( الهاليجية وتأييدا 
استنادا اىل السند املرقم 93 ترشين االول 1990 رقم 
الجلد 56 جنس�ه عرص�ة نوع العق�ار ملك رصف 
واملساحة )250م2( فرع املعاملة التمليك والصادر 
بأس�م مقدم طالب التأييد العراق�ي )صالح ناهي 
زوي�ر( ومن لدي�ه االعرتاض ع�ىل الق�رار املذكور 
تقدي�م م�ا لديه من بيان�ات اىل محكمة اس�تئناف 
املنطقة خ�الل مدة ثالثون يوما اعتب�ارا من اليوم 
التايل لنرش االعالن وعند انتهاء املدة املذكورة وعدم 
ورود اش�عار من املحكمة س�تبارش هذه املحكمة 

بالتسجيل وفقا لقرار لجنة تثبيت امللكية 
القايض

رحيم عبد الحسن عاشور

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة : 85/ 2015

التاريخ : 2019/6/16 
اىل  /املنفذ عليه حيدر عبود سلمان

لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من ان�ك مرتحل اىل جه�ة مجهولة 
حسب رشح املختار قابل كاظم الرماحي مختار منطقة الحرية 
املب�زل الرشقي  انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 
27 م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف مديرية 
التنفي�ذ املناذرة خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدأ م�ن اليوم التايل 
للن�رش ملب�ارشة املعامالت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراء التنفي�ذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل

كرار عماد كايت
اوصاف املحرر :

يف  200/ب/2014  بالع�دد  املن�اذرة  ب�داءة  محكم�ة  ق�رار 
2014/9/30 واملتضم�ن الزامك بتأدية للمدع�ي )محمد جبار 
عل�وي( مبلغ ق�دره )11118000( احدى ع�رش مليون ومائة 
وثمانية عرش الف دينار وبالنظر لالحالة القطعية للعقار املرقم 
633 البدرية الحرية العائد لكم عىل املش�رتي محمد جبار علوي 
بمبلغ ق�دره 14500000 اربعة عرش مليون وخمس�مائة الف 
دينار تس�ديدا لدين الدائن محم�د جبار علوي  وتطبيقا الحكام 
املادة 97 � ثالثا من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغكم بهذه االحالة 
وتس�ديد الدي�ن البال�غ 11118000 احدى عرش ملي�ون ومائة 
وثماني�ة عرش الف خالل عرشة ايام من اليوم التايل للتبليغ بهذا 
االش�عار وعند عدم التسديد يس�جل العقار بأسم املشرتي وفق 

القانون

اعالن
املدعية / سارة سالم حسان

املدعى عليه / مرتىض كريم حسان
اقتىض حض�ورك او من ينوب عنك قانون�ا امام محكمة 
 2019/6/25 ي�وم  العباس�ية  يف  الش�خصية  االح�وال 

وبخالفه ستتخذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا
�����������������������������������������������

محكمة بداءة السماوة
العدد : 450/اعادة محاكمة/ 2019

التاريخ : 2019/6/13
اعالن

اىل املدع�ى عليه�م / ياد س�امال مجي�د 2 � روناك نوري 
عزيز 3 � ديار سامال مجيد 4 � دانا سامال مجيد 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا بالع�دد 450/اع�ادة 
بحقك�م  غيابي�ا   2019/5/12 يف   2019 محاكم�ة/ 
واملتضمن الحكم برد دعوى اعادة املحاكمة املرقمة اعاله 
ك�ون طلب اعادة املحاكمة لم  يكن مبنيا عىل س�بب من 
االسباب املبينة يف املادة )196( من قانون املرافعات املدنية 
رق�م 83 لس�نة 1969 املع�دل وملجهولية مح�ل اقامتكم 
وحس�ب كتاب رئاسة محكمة اس�تئناف بغداد / الكرخ 
االتحادية بالعدد 2019/2157 يف 2019/5/23 واملسطر 
فيه رشح القائم بالتبليغ بذلك وختم وتوقيع مختار حي 
القادس�ية بتاريخ 2019/6/9 وملجهولية محل اقامتكم 
لذا تقرر تبليغكم بقرار الحكم الغيابي املرقم 450/اعادة 
محاكم�ة / 2019 يف 2019/5/12 بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني بغي�ة تقديم اعرتاضك�م خالل عرشة 
اي�ام من الي�وم التايل للنرش وبعكس�ه يس�قط حقكم يف 

االعرتاض 
القايض

عماد ياسني خضري
�����������������������������������������������

فقدان
فق�دت وثيق�ة مدرس�ية ص�ادرة م�ن مدرس�ة 17 اذار 
الصناعي�ة رقمه�ا 477 بأس�م )هادي كامل رس�ن( من 

يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
�����������������������������������������������

فقدان
فقدت الهوية الوزارية الصادرة من مديرية توزيع كهرباء 
الجنوب / برصة بأس�م ) يوسف سلمان محمد( عىل من 

يعثر عليه تسليمها لجهة االصدار

ت
اسم املادة 
املوصوفة

مدة الدفعالتاميناتاملوديل

1
ماكنة تصميغ 

كاملة
1970700000

سبعة ايام تبداء من 
اليوم التايل للتسديد

19757000000خط طالء الالكر2
ثالثون يوم تبداء من 

اليوم التايل للتسديد



Apago PDF Enhancer

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1926( الثالثاء  18  حزيران  2019 ر�أي5

بني واشنطن وأنقرة
          حازم مبيضين

أعلن الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان قبل ايام 
أن بالده ستتس�لم منظومة )أس400( الروسية 
الش�هر املقب�ل، وأن ب�الده وقع�ت الصفقة مع 
روس�يا بعد الحصول عىل تعهد باإلنتاج املشرتك 
إىل جانب س�عرها املناسب. وأشار إىل أن من حق 
بالده الحص�ول عىل هذا النظام الدفاعي، ويف ما 
يتعل�ق بطائرات اف 35 األمريكي�ة قال إن تركيا 
ليس�ت مجرد مش�رٍت لهذه الطائرات، بل رشيكة 
يف تصنيعه�ا أيض�ا، وهكذا حس�م الج�دل حول 
الصفقت�ن بعد ان ظل�ت تتواىل يومي�اً تهديدات 
واش�نطن بتجمي�د صفق�ة تتص�ل بمقات�الت 

“إف35” األمريكي�ة، رداً ع�ىل صفقة املنظومات 
الصاروخية الروسية، فبعدما تسلّم األتراك أربع 
مقات�الت من ذل�ك الط�راز ، يكث�ف الكونغرس 
األمريك�ي جهوده لتقوي�ض “الصفقة” مطالباً 
يف الوقت نفس�ه بفرض عقوبات عىل أنقرة. ويف 
غضون ذل�ك، أعل�ن البنتاغون الع�زم عىل وقف 
تس�ليم أنق�رة املقات�الت وتجميد مش�اركتها يف 
برنامج تصنيعه�ا بحلول 31 تم�وز املقبل. كما 

هدد بطرد الطيارين األتراك املتدربن.
يف خطوة جديدة ضد تركيا، أعلن قائد قاعدة لوك 
الجوية تعليق طلعات الطيارين األتراك بمقاتالت 
أف 35 الذي�ن يتلقون التدري�ب فيها بحجة دواٍع 
أمنية، وأوض�ح متحدث باس�م البنتاغون أنه يف 

حال لم ُتغري تركيا من سياس�تها فإننا س�نعمل 
مع حلفائنا األتراك من أجل تقليل مشاركتهم يف 
برنامج أف 35. تركيا قالت إن القرار الذي أصدره 
مجلس الن�واب األمريكي، ودان في�ه قرار رشاء 
أنق�رة منظومات دفاعية صاروخية من روس�يا 
يمث�ل تهديدا غري مقبول، وال يتوافق مع عالقات 
التحال�ف والصداقة العميقة ب�ن البلدين، وكان 
رئيس لجنة العالقات الخارجية يف مجلس النواب 
األمريك�ي اعلن ان هذه مس�ألة ال تقبل الحلول 
الوس�ط. فإما أن يلغي الس�يد أردوغان الصفقة 
الروس�ية أو ال يلغيها. ليس لرتكيا مس�تقبل اذا 
أرصت عىل التزود باالسلحة الروسية والطائرات 

األمريكية. ليس هناك خيار ثالث.

واش�نطن أملحت إىل اس�تعداد واشنطن لتعويض 
األتراك مادياً، إذا ما اس�تدعى األمر. فبينما تؤكد 
البنتاغ�ون تصني�ع رشكات س�الح تركي�ة نحو 
937 مكون�اً خاصاً بتلك املقات�الت يتصل أغلبها 
بمعدات الهبوط وجس�م الطائ�رة، يجنح األتراك 
لتضخي�م ذل�ك اإلس�هام باالدع�اء أن كربي�ات 
رشكات الصناع�ات الدفاعية الرتكية تش�ارك يف 
صناع�ة مكونات رئيس�ة يف املقاتلة الش�بحية، 
واىل انقضاء املهلة التي حددتها واش�نطن ألنقرة 
حت�ى ترتاجع عن صفقة “إس 400” الروس�ية، 
يتوق�ع أن تجري مي�اه كثرية يف مج�رى األزمة 
الحالية. فبالتزامن مع استمرار تدهور االقتصاد 
الرتك�ي، س�تجري يف ال��23 م�ن الش�هر الحايل 

انتخاب�ات اإلع�ادة لرئاس�ة بلدي�ة اس�طنبول، 
والتي ت�ي مؤرشات عدة بأن يخرسها مرش�ح 
ح�زب “العدال�ة والتنمية”. وهو األم�ر الذي من 
ش�أنه أن يغذي التصدعات داخل الحزب الحاكم 
ويفاقم الضغ�وط عىل أردوغ�ان، فبالتزامن مع 
هلع األت�راك من تأث�ر اقتصاده�م املرتنح أصالً 
ب�أي عقوبات أمريكية جدي�دة، تخىش أنقرة من 
عقوب�ات عس�كرية يمكن أن تنال من املس�توى 
التسليحي للجيش الرتكي. وتعد الواليات املتحدة 
أكرب م�ورد للس�الح إىل تركي�ا، ويخ�ىش األتراك 
م�ن األرضار الجس�يمة ألي عقوبات عس�كرية 
أمريكي�ة محتمل�ة عىل صناع�ة الدف�اع الرتكية 
الناهضة، التي تعتمد بدرجة كبرية عىل رشاكات 

مع مجمعات التصنيع العسكري األمريكية تتيح 
لرشكات التصنيع العسكري الرتكية إنتاج أجزاء 
ومكون�ات مهمة يف أنظم�ة صاروخية وطائرات 
حربي�ة وهليكوبرت مدنية وعس�كرية عالوة عىل 

ة من دون طيار. الطائرات املسريرَّ
يف املقابل، يحبذ جناح داخل املؤسسة العسكرية 
الرتكية رشاء أسلحة متطورة من روسيا بدالً من 
النسخ األقل تطوراً من السالح األمريكي، وبينما 
تتشابه املقاتلة الروس�ية الشبحية مع نظريتها 
األمريكية يف مزايا عدة كاالنتماء للجيل الخامس 
والقدرة ع�ىل املن�اورة، إال أنها تتف�وق عليها يف 
أمور أخ�رى كرخص ثمنه�ا مقارن�ة بنظريتها 

األمريكية، كما تعد أفضل تسليحاً.

الوطنية والقومية.. اجلوهر واملظهر
          د. قيس العزاوي

لعبت التيارات الوطنية والقومية يف عاملنا العربي 
االس�المي ادوارا سياس�ية خطرية ابتعدت كثرياً 
ع�ن مفاهيمه�ا الفكري�ة االصيل�ة وتطلعاته�ا 
االجتماعية والرتبوي�ة والقانونية، لذلك وقعت يف 
رشاك العقم السيايس، وفقدت جوهرها التنموي 
واخفق�ت يف بن�اء الدول�ة الوطني�ة والقومي�ة. 
والس�ؤال: مل�اذا حقق�ت الفكرت�ن مبتغاهما يف 
الغ�رب واخفق�ت يف عاملنا هل هو عم�ق الفجوة 

املعرفية ما بن فهمنا للفكرتن وفهمهم؟.
من يقرأ جيداً تاريخ االفكار السياسية سيكتشف 
االخت�الط املصطلح�ي ال�ذي تحفل ب�ه الكتابات 
الغربي�ة بن مفردت�ي الوطني�ة والقومية، فتارة 
تتم�ازج املفردت�ان واخ�رى تفرتق�ان، وتوض�ع 
لهم�ا تعريفات فارقة. وع�ىل الرغم من ذلك، فإن 
تاريخهما املفهومي الغربي يستدعي منا املراجعة 
منذ دخ�ول املصطلح�ن اىل القاموس الس�يايس 
املفهوم�ي  مس�ارهما  تط�ور  ملقارب�ة  الغرب�ي 
وأبعاده املعرفي�ة، ولقياس تأثرياتهما عىل الفكر 

والواقع السيايس العربي االسالمي .
عىل ان هناك حقائق ثابتة ال يمكن اغفالها وهي: 
الحقيقة االوىل هي ان الفكر القومي منذ نش�أته 
كان إح�د مبتك�رات الفك�ر الس�يايس األوروبي، 
وكان لل�رواد من املفكرين مثل جان جاك روس�و 
وجوه�ان غوتفري�د ه�ريدر وجوه�ان غوتلي�ب 
فيخت�ة الفض�ل يف انتش�ار املفاهي�م الوطني�ة/ 
القومية حتى اصبحت الفكرة القومية هي التعبري 
السيايس لنشأة االمم االوروربية ولتأسيس دولها. 
وقد أث�ارت الفكرة القومية حينه�ا جدالً كبرياً يف 
اوس�اط املفكرين الغربين، وقسمت اىل اصناف، 

وقيل بالقومية الخرية والقومية الرشيرة...الخ.
والحقيقة الثانية ان الفكرتن القومية والوطنية 
ارتبطت�ا باف�كار سياس�ية وثقافي�ة وحقوقي�ة 
عدي�دة، فقد كان روس�و يربط الفك�رة الوطنية 
بالحرية، ويربطها هريدر باالستقالل،حيث اطلق 
دعوت�ه لكتاب�ة أدب قومي متحرر م�ن الوصاية 
األجنبية. وهكذا فع�ل فيختة يف كتابه “خطابات 
لألمة األملانية” اذ عرّب عن إيمانه بالروح الوطنية 
)القومي�ة( االملاني�ة، ورب�ط الوطني�ة بالتعليم، 

وطال�ب ب�أن يك�ون التعلي�م الزامياً، ف�ال تحرر 
بنظره من دون تعليم.

والحقيق�ة الثالث�ة ه�ي ان الفكرت�ن القومي�ة 
والوطني�ة أنهت�ا تمام�ا هيمن�ة الكنيس�ة ع�ىل 
الدولة والش�عب، فقد أنضج التنويريون الحاجة 
البعاد الفكر الديني عن السياس�ة، وجاء الفكران 
الوطن�ي والقوم�ي ليح�ال محل الفك�ر الديني يف 
الق�رن الثام�ن ع�رش ال�ذي انتعش في�ه الحراك 
الس�يايس واالجتماع�ي االوروبي بفع�ل الثورات 

واالنقالبات والتقلبات السياسية.
والحقيق�ة الرابع�ة ه�ي أن الكتاب�ات الوطني�ة 
والقومي�ة االوروبي�ة كان�ت منش�غلة بقضاي�ا 
العدالة االجتماعية وبمفاهيم التحرر واالستقالل 
ون�رش التعلي�م. وربما يك�ون افضل م�ا ابتدعته 
الفكرتان الوطنية والقومية هي اللوائح القانونية 
الضامن�ة لحقوق االنس�ان، فمن فرنس�ا انطلق 
امليثاق العاملي لحقوق االنسان، الذي حمل افكارا 
سياس�ية وثقافي�ة وتربوي�ة واقتصادي�ة وأع�د 
الفضاء للديمقراطية. س�اعد عىل انتش�ار الفكر 
القوم�ي امتزاج�ه بقضاي�ا الحق�وق والحريات 
والس�يادة والوطني�ة والثوري�ة . انت�رشت هذه 
املفاهيم بعد الثورة الفرنس�ية وفرضت نفس�ها 
عىل الفضاء الس�يايس االوروبي .ع�ىل الرغم من 
القف�زة الفكري�ة التنويري�ة للفكرت�ن الوطنية 
والقومية ودورهما يف تقدم املجتمعات االوروبية 
فق�د ش�هد القرن�ن التاس�ع ع�رش والعرشي�ن 
توجه�ات ادبية وفكرية وسياس�ية إلعادة تقييم 
الفكرت�ن عىل اثر الحروب القومي�ة الدامية التي 
عرفته�ا الق�ارة االوروبي�ة.. حيث س�ادت افكار 
تفرق م�ا بن الوطنية والقومي�ة، ويف هذا املجال 
ادىل العدي�د من املفكري�ن واالدباء والسياس�ين 
بدلوهم لتقديم تعريفات متعددة ومتناقضة ايضاً 
للفكرتن . ففي مقال�ه املعنون “ مالحظات عىل 
القومية” كتب االدي�ب الربيطاني جورج أورويل 
)1903-1950( أنرَّ الوطني�ة إخالص ملكان ونمِط 
حياة ُمحدد، واعتربها دفاعية عس�كريًّا وثقافيًّا. 
ويف املقابل، قال بعدم انفصال القومية عن الرغبة 
بالق�وة أو الس�لطة. إذ يس�عى القوم�ي لتأم�ن 
املزي�د م�ن القوة والهيب�ة ألجل األم�ة وقد اختار 
أن يمح�ي فرديته ألجله�ا ، واورويل هو صاحب 

القول املشهور “القومية هي أسوأ عدو للسالم”. 
وعىل العكس من ذلك، جعل جان جاك روس�و من 

النزعة الوطنية مرادفاً للقومية.
وقب�ل ان ين�رش اورويل مالحظاته ع�ىل القومية 
كان فولتري)1694-1778( ق�د وضع مالحظاته 
ع�ىل الوطنية/القومي�ة، اذ كان ي�رى ب�أن حب 
الوطن وحب اإلنس�انية متعارضان، فكتب: “من 
املح�زن أنه لك�ي يكون امل�رء وطني�ا صالحا، ال 
ب�د له م�ن أن يكون ع�دوا لباقي الب�رش ذلك هو 
الرشط اإلنس�اني، الذي يجعل تمني املرء العظمة 
لبلده، تمنيا لل�رش لجريانه. ان من يريد أال يكون 
وطن�ه أكرب وال أصغر، وال أغنى وال أفقر، هو ذلك 
املواط�ن الكوني. ومع ذلك فعند تقدم العمر، يرق 
قلب اإلنس�ان ع�ىل وطنه ويفض�ل الخبز يف بلده 

عىل الحلوى يف الغربة”
وقد ترددت االفكار الس�لبية عن الفكرة القومية 
ل�دى عدد كبري من القادة السياس�ين االوروبين 
اذ ق�ال الرئي�س األملاني يوهان�س راو الذي حكم 
ب�الده م�ن 1999اىل 2004 “أنرَّ الوطن�ي هو من 
يحب بالده، والقومي م�ن يكره البلدان األخرى. 
ام�ا الجنرال ش�ارل ديغ�ول وهو البط�ل الوطني 
والرئيس الفرنيس الذي حكم من 1959 اىل 1969 
فق�د اعترب: أنرَّ الوطنية هي تقديم محبة ش�عبك 

أوالً، والقومية تقديم كراهيتك لآلخرين أوالً” .
انت�رشت هذه االعتق�ادات لدى قي�ادات املجتمع 
الس�يايس االوروبي، بس�بب ما خلفت�ه الحربن 
االوىل والثانية من دم�ار وكوارث. حتى ان املؤرخ 
الربيطان�ي ارنولد توينبي يص�ف القومية “بأنها 
الفس�اد املروع ال�ذي يس�مم الحياة السياس�ية 
ملجتمعن�ا الغرب�ي الحديث”.تل�ك ه�ي ايجابيات 
الفكرت�ن الوطنية والقومي�ة ومثالبها يف الغرب، 
لق�د ازاحت�ا الفكر الدين�ي ونزعتا عنه الس�لطة 
السياس�ية ودافع الوطنيون عن اوطانهم وبنيت 
دوله�م القومي�ة وحن ب�دأت املثال�ب تتفىش يف 
الجس�د الس�يايس قام�ت رصوح ال�دول املدنية 
وانت�رت فك�رة املواطن�ة.. حدث ذل�ك يف وقت 
اغفلت احزابنا الوطنية والقومية االبعاد القانونية 
والتنموي�ة والحري�ات وعج�زت عن بن�اء الدول 
الوطنية والقومية فقد انشغلت باملظهر واهملت 

الجوهر ومازالت ترواح مكانها.

بريطانيا.. جونسون وسيناريو الفوضى
          روجر كوهين

كما أشار ش�ارلوك هوملز »عندما تكون قد 
قضي�ت عىل املس�تحيل، ف�إن كل ما تبقى، 
مهم�ا كان غري محتمل، يجب أن يكون هو 
الحقيقة«. واملستحيل، يف هذه الحالة، كان 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، فيما 
يع�رف ب�»بريكس�ت«. لق�د أدارت »ترييزا 
ماي«، التي أعلنت استقالتها، يوم الجمعة، 
بانس�حاب  الخاص�ة  املس�مومة  ال�كأس 
بريطانيا من االتحاد األوروبي، بكل وسيلة 
يف محاول�ة لجعله�ا مستس�اغة، لكنها لم 

تستطع.
وكما هو معروف، فقد قالت إن »بريكس�ت 
يعني بريكس�ت«، دون أن تجد الشجاعة أو 
الثقة لكي تستطرد. لقد كانت هذه مشكلة، 
نظراً ألن املسألة املطروحة كانت واحدة من 
أخطر قرارات بالدها يف وقت الس�لم. وكان 
العناد، وليس مس�تقبل بريطانيا، هو الذي 
يقوده�ا. لق�د صوتت بريطاني�ا، قبل ثالث 
س�نوات تقريباً، وكانت هي الشخص الذي 

سينفذ االتفاق.
الس�لبي  التأث�ري  ع�ىل  الدلي�ل  أن  يه�م  ال 
لربيكس�ت كان يرتاكم يومياً – وقد تمثل يف 
تباطؤ النمو، وانخفاض االستثمار، وفقدان 
الوظائ�ف املرفية، وإغ�الق املصانع – أو 
أن اململك�ة املتحدة قد تتفكك، أو أن الربملان 
رفض ث�الث م�رات االتفاق ال�ذي اقرتحته 
»ماي«، أو أن الديمقراطيات معروفة بتغيري 
موقفها عند ارتكاب أخطاء: إنها تثابر حتى 
يتعن عليها التسليم بأن االستقالة هي »يف 

مصلحة البالد«.
فم�اذا تبق�ى من صياغ�ة هومل�ز؟ ما هي 
الحقيقة؟ س�يبدأ التنافس ع�ىل القيادة يف 
حزب املحافظن، والفائز هو الذي سيصبح 
رئيس�اً للوزراء، ويت�وىل مهمة ح�ل كارثة 
بريكست. إن خليفتها األكثر ترجيحاً، نظراً 
ملدى املش�اعر املس�عورة املؤيدة لربيكست 
ب�ن املحافظ�ن، ه�و بوريس جونس�ون، 
وزي�ر الخارجي�ة الس�ابق، املتقل�ب ال�ذي 

يشّبه البعض ش�خصيته بشخصية دونالد 
ترامب.

»إن�ه يمتلك م�ا يتطلبه األمر«، بحس�ب ما 
قال ترامب، الذي قام بزيارة لربيطانيا يف يف 

اآلونة األخرية، عن جونسون. 
وم�ع وج�ود جونس�ون، كقائ�د، س�تزداد 
الفرص لخروج بريطانيا الصعب، من املقرر 
أن تخ�رج بريطانيا من االتحاد األوروبي يف 
31 أكتوب�ر، حس�ب املوعد النهائ�ي الجديد 
دون أي ترتي�ب يحكم عالقتها املس�تقبلية 
م�ع جريانه�ا ورشكائه�ا الس�ابقن. لكن 
جونس�ون لديه العدي�د من األع�داء، وهذا 
التوري�د  بسالس�ل  الخ�اص  الس�يناريو 
مقط�وع، والش�احنات تتك�دس يف دوف�ر 
وكالي�ه، ويلق�ى املقيم�ون الربيطانيون يف 
أوروبا حالة من النسيان، والفوىض اإلدارية 
الهائل�ة ع�ىل كل مس�توى من مس�تويات 
التموي�ل والتج�ارة والصناع�ة والرشكات 
الصغ�رية.. مما قد يقود بع�ض املحافظن 
إىل االنش�قاق وتجدي�د الجم�ود الربملاني أو 

إسقاط حكومة جونسون.
هناك مرشحون آخرون، مثل وزير الداخلية 
»ساجد جافيد«، أو وزير الخارجية »جريمي 
هانت«، اللذين هما أكثر التزاماً باالتفاق مع 
االتحاد األوروبي كأساس لخروج بريطاني 
منظم. لكن حتى مع إش�ارة اس�تطالعات 
ال�رأي إىل أن العدي�د م�ن الربيطاني�ن ق�د 
أع�ادوا النظ�ر يف تصويتهم يف ع�ام 2016، 
وأن إجراء اس�تفتاء ثاٍن س�تقلب النتيجة، 
ف�إن حزب املحافظن س�يكون مدفوعاً بال 
هوادة، م�ن قبل الفصي�ل اليميني القومي 
املتطرف، الذي يجسده جونسون بوضوح. 
لق�د كان يريد أن يكون رئيس�اً للوزراء منذ 
ف�رتة طويل�ة، وس�يفعل أي يشء للوصول 
إىل داونين�ج س�رتيت. ومع ذل�ك، قد يكون 
توقيت جونس�ون س�يئاً وغري مالئم، إذ أن 
انتخاب�ات الربمل�ان األوروبي، الت�ي انتهت 
مؤخ�راً، قد حقق�ت تقدم�اً مفاجئاً لحزب 
بريكس�ت اليميني بزعامة »نايجل فاراج« 
)مدفوعاً باألش�خاص الغاضبن من انتهاء 

مهلة خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 
يف 29 مارس( وبهزيمة للحزبن الرئيسين، 
حزب املحافظ�ن وحزب العم�ال الضعيف 

بزعامة جريمي كوربن.
كم�ا أن تي�ار الوس�ط ه�و اآلن أضعف من 
بريطاني�ا. والرتكيب�ة  أي وق�ت م�ى يف 
السياس�ية للبالد يف حالة تغري مستمر. لقد 
أصبح بقاء البالد نفسه محل تساؤل، حيث 
مزقته�ا التوترات الداخلي�ة يف إيرلندا حول 
االتح�اد األوروبي ورغبة اس�كتلندا القوية 
يف البقاء يف االتحاد. وال يزال س�ّم بريكست 

يرسي لسبب بسيط هو أنه ال معنى له.
ويمك�ن لجونس�ون، إذا ت�م اختي�اره، أن 
يح�اول الدع�وة إلج�راء انتخاب�ات مبكرة 
لتعزي�ز موقفه، من أجل خ�روج بريطانيا 
الصعب م�ن االتحاد األوروب�ي، لكن حزب 
ف�اراج س�يدمر تصوي�ت املحافظن، وعىل 
حد تعبري »هوجو ديكس�ون«، نائب رئيس 
الحرك�ة الش�عبية، من أجل اس�تفتاء ثاٍن، 
»إذا آثر جونس�ون إبرام اتف�اق مع فاراج، 

فإن هذا سيسبب مزيداً من الفوىض«.
هن�اك يشء واح�د مؤك�د: إذا كان�ت هناك 
انتخاب�ات عام�ة، م�ع وج�ود جونس�ون، 
زعيم�اً لحزب املحافظ�ن، وكوربن الرجل 
الذي فتح األبواب ملعاداة الس�امية يف حزبه، 
كبدي�ل رئييس، ف�إن الكثري م�ن العقالء يف 
بريطانيا س�يجدون أنفس�هم عاجزين عن 

التصويت ألي منهما.
ومهم�ا يك�ن، فمن غري املرج�ح أن تصوت 
دول�ة حكيمة، م�ن أج�ل الب�رت الذاتي من 
عضوية اس�تمرت 46 عام�اً يف اتحاد، يضم 
قرابة نصف مليار أوروبي جلب لها االزدهار 
والنفوذ، فقد حدث هذا. وقد أثبتت العواقب 
أنه من املس�تحيل إدارتها. فال توجد أغلبية 
برملانية ألي شكل من أشكال بريكست. فال 
يمك�ن إصالح الغباء، عىل ح�د تعبري زمييل 
»توماس فريدمان«. إن اس�تقالة ماي تغري 
املش�هد لكنه�ا ال تغ�ري انج�راف بريطانيا 
يف ه�ذا امل�أزق، ال�ذي ال يحله س�وى إجراء 

استفتاء ثاٍن.

فقدان
فق�د مني الوصل املرق�م ) 1734737( والصادر من 
مديرية بلدية الحيدرية بتاريخ 2019/3/12 بمبلغ 
ق�دره ) 1000000( مليون دينار . بأس�م / نعمان 
مجيد س�عيد .فعىل من يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدر .
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اىل املتهم الغائب / )العريف عيل عبد الحس�ن  جابر 
حسن اللعيبي ( 

املنسوب اىل / مديرية  منفذ ميناء ام قر الشمايل
العن�وان / محافظ�ة النج�ف االرشف � الح�رية � 

اللهيبات قرب بريد الحرية 
بما انك متهم وفق املادة 5 من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 لغياب�ك عن مق�ر عملك وع�دم التحاقك لحد 

االن  
وملجهولي�ة  اقامتك اقتى تبليغك بذلك  االعالن عىل 
ان تح�ر امام محكم�ة قوى االم�ن الداخيل االوىل 
املنطق�ة الخامس�ة البرة   خالل م�دة ثالثون يوم  
اعتب�ارا م�ن تاريخ تعلي�ق هذا االع�الن  يف صحيفة 
محلي�ة يومية وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك 
وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا اس�تنادا الحكام 
املواد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل  رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل   
املنطقة الخامسة
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اىل املته�م الغائ�ب / )الرشطي مش�تاق س�نايف عبد 
الحسن وادي الشاوي( 

املنس�وب اىل / مديري�ة رشط�ة محافظ�ة الب�رة 
واملنشات 

العنوان / محافظة البرة � قضاء الفاو 
بما انك متهم وفق املادة 32 من ق ع د رقم 14 لسنة 
2008 الختالس�ك املس�دس الحكومي ال�ذي بذمتك 

وملحقاته ولم تقوم باعادته لحد االن 
 وملجهولي�ة اقامتك اقتى تبليغك بذلك  االعالن عىل 
ان تح�ر امام محكم�ة قوى االم�ن الداخيل االوىل 
املنطق�ة الخامس�ة البرة   خالل م�دة ثالثون يوم  
اعتب�ارا م�ن تاريخ تعلي�ق هذا االع�الن  يف صحيفة 
محلي�ة يومية وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك 
وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا اس�تنادا الحكام 
املواد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل  رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل   
املنطقة الخامسة

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة 
الكهرب�اء / الدائرة االدارية / ش�عبة 
الشؤون الفنية باس�م )رياض كريم 
رسج حس�ن( الرجاء من يعثر عليها 

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

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2019/276

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

2 � اس�م املته�م الغائب : الرشطي اس�عد س�وادي رايض نادر الفريج�ي )مفصول من 
الخدمة(  

3 � رقم الدعوى : 2019/276
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 

5 � تاريخ الحكم : 2019/4/1
6 � املادة القانوية )5 و 32( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل

7 � املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة
8 � خالصة الحكم : ايقاف االجراءات القانونيه بحقه وقفا نهائيا عن التهمة املس�نده 
الي�ه وف�ق املادة 5 من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 وذلك لغيابه ع�ن مقر عمله بتاريخ 
2008/3/29 ولغاي�ة طرده من الخدمة بتاري�خ 2009/12/29 بموبج االمر االداري 
الص�ادر من املديري�ة العامة الدارة االفراد / التقاعد املرق�م 49571  يف 2009/12/29 

لشموله بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 
9 � ان الجريم�ة ليس�ت من الجرائم املس�تثناة  حس�ب نص املادة 4 م�ن قانون العفو 

العام رقم 27 لسنة 2016 
10 � عدم استفادة املتهم من قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 او اي عفو خاص 
وحس�ب كتاب تحقيق قس�م االدال�ة الجنائية / التس�جيل الجنائ�ي يف مديرية رشطة 

محافظة البرة املرقم 19138 يف 2016/12/15 
11 � يف حالة اذا اركتب املتهم الذي اعفى عنه بموجب احكام هذا القانون جناية عمدية 
خالل )خمس سنوات( من تاريخ االعفاء تتخذ بحقه العقوبات التي اعفي منها وتحرك 

االجراءات الجزائية بحقه 
12  تبديل مادة االحالة من املادة )32( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل اىل املادة 
)35( م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 كون الفعل وقع قبل ص�دور تعديل قانون قوى 

االمن الداخيل وعمال باحكام املادة  31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
13 � ع�دم ش�مول املته�م اعاله بقانون العفوالع�ام  رقم 27 لس�نة 2016 عن التهمة 
املس�نده الي�ه وف�ق احكام املادة )35( م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 لعدم اعادة ما 

بذمته او دفع مبلغ التضمن  
14 � الس�جن ملدة ملدة )س�بع  س�نوات (  وفق احكام املادة 35/اوال من ق ع د رقم 14 
لسنة 2008    وبداللة املواد  61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 الختالسه 

املسدس الحكومي الذي بذمته واملرقم 
X03052Z نوع برتا 9 ملم ومخازن عدد 2 اثنان مع ملحقاته والتي  اس�تصحبه معه 

عند غيابه بتاريخ 2008/3/29 ولم يقوم باعادته لحد االن
15 � تضمينه مبلغ مقداره )7,050,000( س�بعة مالين وخمسون الف دينار استنادا 
للفق�رة ثانيا من املادة اعاله عن قيمة املس�دس املختلس املوصوف اعاله مع ملحقاته 
ومخ�ازن  عدد 2 اثنان من نوعه اس�تنادا الح�كام الفقرة ثانيا من املادة 35 منع ق ع د 

يستوىف منه بالطرق وحسب االسعار السائدة وقت الحادث 
16  �اعتب�ار جريمت�ه مخله بالرشف اس�تنادا للم�ادة 21/أ � 6 ق ع رقم 111 لس�نة 

1969 املعدل
17 �  ط�رده من الخدمة وتنحيه ع�ن الوظيفة نهائيا  عمال باحكام املادة )41/اوال /أ 

من ق ع د رقم 14 لسنة 2008  
18 � تعميم اوصاف املسدس املشار اليه وفق القانون 

19 � تنزي�ل املس�دس املختلس املوصوف اعاله مع ملحقات�ه ومخازن عدد 2 اثنان من 
نوعه من الذمة بعد اكتساب  قرار الحكم الدرجة القطعية

20 � اعط�اء املوظفن العمومين صالحية القاء القب�ض عليه اينما وجد لتنفيذالحكم 
الص�ادر بحقه والزام املواطنن باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69/

ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
21 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ رابعا من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008
22 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنت�دب )حس�ن عبد االم�ري جاب�ر( البالغة 
)25,000( خمسة وعرشين الف دينار عراقي ترف له من خزينة الدولة بعد اكتساب 

الحكم الدرجة القطعية 
قرارا غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 / سادس�ا  من ق أ د  رقم 17 
لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا من نفس 

القانون وافهم علنا بتاريخ 2019/4/1
العميد الحقوقي

مرتى هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة يف النجف 
االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 
العدد : 5320

التاريخ : 2019/6/16
بن�اء عىل الدعوة املقامة من قبل املواطن )نعمة عبد 
االمري جواد درويش ش�بانه( ال�ذي يروم تبديل لقبه 
وجعله )الحداد( بدل من )شابه( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقس�اها خمس�ة 
ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وفق اح�كام املادة )22( من قانون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12 
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 : 5112
التاريخ : 2019/6/9

بن�اء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي )حيدر بيان 
جاس�م( الذي يطلب تبديل لقبه وجعله )الشيباني( 
ب�دل من )فت�الوي( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقس�اها خمسة عرش يوما 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
احكام امل�ادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

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

اىل الرشيكة / ساجدة جبري عبد الله 
اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان العراقي / 
يف محافظ�ة النجف خلف مديرية م�اء النجف وذلك 
لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل قيام رشيكك الس�يدة 
)افراح غ�ازي مجيد( بالبناء عىل حصتها املش�اعة 
يف العق�ار املرق�م 31096 / ح�ي العروب�ة لغ�رض 
تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة 
ع�رش يوم داخ�ل العراق وش�هر خاجر الع�راق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال

اعالن
اىل الرشيك نجية حسن عيل 

اقت�ى حضورك  اىل مديري�ة بلدية النجف 
لغرض انج�از معاملة اجازة بن�اء بالعقار 
املرق�م 3/ 47679 ح�ي الن�داء خ�الل مدة 
عرش ايام من تاري�خ نرش االعالن وبخالفه 

يتم انجاز املعاملة وفق القانون 
طالب االجازة 

نادية دايخ هاتف 
������������������������������������

اعالن 
يعل�ن م�رف ع�رب الع�راق لالس�تثمار / 
مس�اهمة خاصة / ف�رع الرئييس عن غلق 
االكتت�اب باس�هم رشك�ة الريان للتوس�ط 
ببيع ورشاء العمالت االجنبية / املحدودة يف 
ي�وم االحد املص�ادف 16 / 6 / 2019 وذلك 
ملصادفة يومي 14 و 15 / 6 / 2019 عطلة 
رس�مية وق�د تم االكتت�اب بكامل االس�هم 

املطروحة خالل املدة القانونية .
املدير املفوض للمرف 

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

ق�دم املدعي ) راجي ش�اكر حم�ود ( طلبا 
يروم فيه تس�جيل ) تبديل اس�م ابنته ( من 
) فضيل�ه ( اىل ) زهراء ( فمن لديه اعرتاض 
عىل الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها ) عرشة ايام ( وبعكسه سوف 
ينظ�ر بالدعوى وف�ق احكام امل�ادة ) 24 ( 
ثاني�ا من قانون البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 

( لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

������������������������������������
مديرية  بلدية  بعقوبة

اىل /السيد زيد محمد نصيف 
  م/   حضور

اقت�ى  حضورك اىل مديرية بلدية  بعقوبة   
خالل أسبوع من  تاريخ نرش االعالن 

وذل�ك لكونك رشيك معي يف القطعة املرقمة 
10431/222 م27 الكاط�ون  وذلك الصدار 

اجازة البناء عىل القطة  اعاله 
الرشيك

امل محمد نصيف

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1698 / ب1 / 2018 

التاريخ : 17 / 6 / 2019 
اعالن حكم غيابي 

اىل املدعى عليه / عماد كامل زيدان 
بتاري�خ 27 / 11 / 2018 اص�درت ه�ذه 
املحكم�ة قراره�ا املرق�م اع�اله واملتضمن 
الزام�ك بدفع مبلغ للرشك�ة العامة لتجارة 
امل�واد االنش�ائية / اضاف�ة لوظيفته مبلغ 
ق�دره ) 333 ، 313 ، 33 ( ثالث�ة وثالث�ون 
مليون وثلثمائ�ة وثالثة عرش الف وثلثمائة 
وثالث�ة وثالث�ون وملجهولي�ة مح�ل اقامته 
حس�ب تبليغك بواسطة كتاب مركز رشطة 
املف�رق املرق�م 13670 يف 8 / 10 / 2018 
مرشوح عليه من قبل املبلغ يف املركز منشد 
حس�ان ع�يل يف 8 / 10 / 2018 ومرفق�ة 
اش�عار مخت�ار منطق�ة ح�ي املعلم�ن يف 
قضاء بعقوبة املدعو ) دريد هادي محمد ( 
قررت املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتن 
محليتن يوميتن واسعتي النطاق ولك حق 
االعرتاض ضم�ن املدة القانونية وبعكس�ه 

يعترب القرار مكتسب الدرجة القطعية .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
������������������������������������

اعالن دعوة دائنن
 نح�ن املصفيان املحاميان احس�ان عدنان 
الفتالوي و ياس�من خمي�س حمد لرشكة 
مجموعة املنتظر الدولية للمقاوالت العامة 
املح�دودة ادعو كل من له ح�ق أو دين عىل 
الرشك�ة مراجعتي عىل العن�وان التايل بابل 

الحلة شارع 40 اليعسوب ط 2 
املصفيان املحاميان 

احسان عدنان الفتالوي و ياسمن خميس 
حمد

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

فقدت الهوية الصادرة من نقابة املهندسن 
العراقية فرع البرة باس�م )سالمه جواد 
كاظ�م(، فمن يعثر عليها يس�لمها اىل جهة 

اإلصدار.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: ترتك أث�راً يف كل ما تفعله، ويكون توقيعك عىل أي 
انجاز مميزاً عاطفياً: كن متس�امحاً مع الرشيك ال ترتدد 
يف تنفي�ذ بع�ض مطالبه، فهو ال يس�ألك م�ن منك الكثري 

صحياً: راهن عىل هذا اليوم

مهني�اً: حيوية كبرية لالقب�ال عىل العم�ل واالنفتاح عىل 
الناس والقيام باملبادرات واملساعي بدون تقاعس أو تردد 
. عاطفي�اً: تك�ون قادراً ع�ىل فرض آرائ�ك وقناعاتك عىل 

الرشيك، ويقنعك بدوره بما يدور يف خلده 

مهني�اً: تق�وم بنش�اط كب�ري ه�ذا الي�وم عىل مس�توى 
االتص�االت وتب�ادل املعلوم�ات والخربات، وتق�وم بعمل 
مش�رتك ومثمر مع أحد الزمالء عاطفياً: بانتظارك أجواء 

عاطفية مرضية

مهني�اً: التغي�ري املفاجئ يف عمل�ك قد يؤث�ر يف معنوياتك 
ويش�ري اىل بعض الس�لبية حولك، لكن ثمة ما يشري أيضاً 
اىل جدي�د آت الي�ك . عاطفي�اً: تس�تعيد ذكري�ات املايض 

والقصص القديمة وتصطدم بالرشيك

مهنياً: تمارس سحرًا كبريًا وتتمّتع بكاريزما، فتشع بربيق 
خاص وتستعيد الثقة بالنفس عاطفياً: تبدو أنانياً بعض 

اليشء، وال تريد الخري للرشيك، ال تفكر يف أي مرشوع

مهني�اً: ضغوط العمل محيطة بك اليوم وال تعرف من أين 
تبدأ وتتعثر خطواتك بسبب ضياع تركيزك 

عاطفياً: تناق�ش اليوم الكثري من القضايا املهمة بش�أن 
مستقبل عالقتك بالحبيب وتتوصالن إىل نتائج مرضية 

مهني�اً: قد تزعجك األجواء هذا الي�وم ويخّيب ظّنك وتبدو 
مشاكس�اً بع�ض اليشء وتس�ري عك�س التّي�ار عاطفياً: 
تحت�ار بني عالقتك العاطفي�ة وانتمائك املهني، أو تضطر 

إىل حسم عالقتك بالرشيك

مهني�اً: تبدأ مرحل�ة جديدة مليئة بالتحدي�ات فحاول ان 
تكون عىل قدر من هذه املسؤولية 

عاطفياً: ال تتهور اليوم يف ترصفاتك مع الرشيك، بل تقرب 
منه واسأله عما يحب أن تقوما به معاً 

مهنياً: ي�وم غني بااليجابيات، تنكب فيه عىل تس�وية ما 
كان يزعج�ك، فتالح�ق الحلول الحكيمة وتجد نفس�ك يف 
امل�كان الصحيح . عاطفياً: مهمة صعبة واختبار جدّي يف 

انتظارك

مهنياً: عليك أن تحسن أداءك يف العمل فكل األنظار موجهة 
عليك، وقد تواجه بعض العراقيل التي تشعرك باالرتباك 

عاطفياً: تنس�جم م�ع الحبيب وتعيش�ان أجواء عاطفية 
رائعة ترتجمانها بتجديد شهر العسل 

مهنياً: كن عىل حذر من بعض أصحاب النيات املبيتة الذين 
يس�عون لإليقاع بينك وبني أرب�اب العمل الراضني عن كل 
ما تقوم به. عاطفياً: تس�تعيد حماس�تك وتتمتع برسعة 

بديهة وقدرة عىل االستيعاب وتحليل األمور بذكاء حاد 

مهني�اً: لن تك�ون وحيًدا ولن تتعرق�ل محاوالتك يف زيادة 
رصيدك الشعبي أو تحسني االنطباع عنك 

عاطفياً: تس�مح لك الظروف بتخطي الكثري من الحواجز 
التي أعاقت مالقاة الحبيب أو املصالحة.

احلوتالعذراء

»أصغر رضيعة يف العالـم«
كش�ف مستش�فى يف مدين�ة س�ان دييغ�و 
بوالي�ة كاليفورنيا األمريكي�ة، األربعاء، عن 
والدة طفل�ة يعتق�د أنها األصغ�ر حجما يف 
العال�م، حيث بلغ وزنه�ا 245 غراما )حوايل 
8.6 أوقية(.وذكر مستش�فى »شارب ماري 
بريش« للنس�اء وحديثي الوالدة، يف بيان، أن 
الرضيعة، التي تدعى س�ايبي، ولدت بعد 23 
أس�بوعا و3 أي�ام من الحم�ل، وخرجت من 

املستش�فى إىل املنزل، يف وقت سابق من هذا 
الشهر، بوزن 5 أرطال )كيلوغرامني( تقريبا، 
وذل�ك بع�د أن قضت حوايل خمس�ة أش�هر 
يف وح�دة العناي�ة املرك�زة لحديث�ي الوالدة.

وج�اء يف البي�ان أن س�جل »أصغ�ر طف�ل« 
الذي تحتفظ به جامعة أيوا، صنف س�ايبي 
كأصغ�ر رضيعة يف العالم عىل اإلطالق.وقال 
أس�تاذ طب األطفال يف جامعة أي�وا، إدوارد 

بي�ل، لوكال�ة أسوش�يتد برس، إن س�ايبي 
تقدمت سجل »أصغر طفل« بوزنها الضئيل.
ويف رشيط فيديو أنتجته املستشفى، وصفت 
األم ي�وم والدتها بأنه األكثر رعبا يف حياتها.
وقالت إنها ُنقلت إىل املستشفى بعد إصابتها 
بتسمم الحمل، وارتفاع متزايد لضغط الدم، 
حيث أبلغها األطباء ب�أن جنينها بحاجة إىل 

الوالدة برسعة.

حتذيرات من خماطر قهوة الصباح
يقول أطباء عالج اإلدمان إن االس�تهالك 
إىل  ي�ؤدي  أن  يمك�ن  للقه�وة  املنتظ�م 

اإلدمان.
وق�ال كب�ري األطب�اء النفس�يني وع�الج 
موس�كو  يف  الصح�ة  قس�م  يف  اإلدم�ان 
»موس�كو«:  لوكال�ة  بري�ون  يفغين�ي 
»يمكن أن يؤدي تناول القهوة بانتظام إىل 
اإلدمان، وإذا توقف اإلنس�ان عن تناولها 
فجأة قد تحدث له أعراض االنس�حابية« 

)هي مجموع�ة من األعراض التي تصيب 
اإلنس�ان عند إقالعه عن مواد كحولية، أو 

أدوية مخدرة، أو مخدرات(.
يف ه�ذه الحال�ة، ال تلع�ب الكمي�ة الدور 
املنتظ�م  االس�تهالك  ولك�ن  الرئي�ي، 

للقهوة.
وق�ال الخب�ري: »م�ا يقرب م�ن 60٪ من 
أولئ�ك الذين اعتادوا ع�ىل رشب القهوة يف 
الصب�اح، عند االمتناع عن رشبها يعانون 

م�ن الص�داع، والنع�اس، وتقل�ب امل�زاج 
الش�ديد، والقل�ق، والتهي�ج، وانخف�اض 
األداء«.ووفق�ا ل�ه إن�ه يف ه�ذه الحال�ة، 
سيش�عر الناس برغبة ساحقة يف العثور 
عىل فنجان من القهوة الصباحية ورشبها 
يف أرسع وق�ت ممك�ن. يمك�ن لألطب�اء 
مالحظ�ة أع�راض مماثلة يف األش�خاص 
الذي�ن يعان�ون من إدم�ان املخ�درات أو 

الكحول.

سودوكو

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن عدد فصائل الدم يف الجنس البرشي هي 
أربع�ة: O, Ab, B, A والفصيل�ة الوحيدة من هؤالء 
األربع�ة التي تقب�ل الدم من أي فصيل�ة أخرى هي 

.Ab فصيلة
هل تعلم أن رقبة اإلنسان تحتوي عىل سبع فقرات، 
وان عدد عظام القدم هو 32 عظمة، وأن اإلنس�ان 

عندما يضحك يحرك 16 عضلة.
ه�ل تعلم أن لس�ان اإلنس�ان يحتوي ع�ىل 12000 
حليمة ذوقية، فأما وس�ط اللس�ان فهو ال يميز أي 
مذاق. وأما جانبي اللسان فيميزان الطعم الحامض، 

وأما آخر اللسان فيميز الطعم املر.
هل تعلم أن مرض »السادية« هو مرض نفي وهو 
تمتع املصاب بتعذيب غريه. وقد س�مي هذا املرض 
بهذا االس�م نس�بة إىل ضابط فرني مص�اب بهذا 

املرض اسمه املركز »دي ساد«.
هل تعلم أن جسم اإلنسان يحتوي عىل 6 ليرت دم.

هل تعل�م أن عدد نبضات قلب اإلنس�ان يف الدقيقة 
بمعدل وسطي 70 نبضة.

المتاهات

اخلارس »اخلفي« يف حرب هواوي
العال�م،  أنف�اس  يحب�س  ه�واوي«  »زال�زال  ي�زال  ال 
ويث�ري تس�اؤالت عدة بش�أن آف�اق ال�رصاع االقتصادي 
والتكنولوج�ي، الس�يما بع�د خط�وة رشك�ة »غوغ�ل« 
األخرية، ح�ني أعلنت الرشكة األمريكية قب�ل أيام، تقييد 
س�بل الوص�ول إىل الربمجيات التي تنتجه�ا، خاصة عىل 

هواتف »هواوي«.
خطوة »غوغل« جاءت امتثاال ألمر تنفيذي أمريكي يفرض 
عقوبات عىل »هواوي« لكونها تمثل »تهديدا أمنيا«، بعد 

مزاعم تتحدث عن صالتها بالجيش والحكومة.
واألربعاء اكتسب الرصاع أبعادا أخرى حني أعلنت الرشكة 
الصينية العمالق�ة للتكنولوجيا أنها س�تلجأ إىل القضاء 
األمريك�ي املس�تعجل إلبط�ال ترشي�ع يمن�ع ال�وكاالت 

الفيدرالية األمريكية من رشاء منتجاتها.
وق�ال املس�ؤول القانوني يف الرشكة، س�ونغ ليوبينغ، يف 
بيان أذاعه التلفزيون الصيني إن »القانون يقرر بش�كل 
مب�ارش بأن هواوي مذنبة ويفرض عليها عدداً كبرياً من 

القيود«.
ويأتي رفع هذه القضية أمام القضاء األمريكي يف الوقت 
ال�ذي تواج�ه فيه ه�واوي، إضاف�ة إىل القانون الس�ابق 
الذكر، أمراً تنفيذياً أصدره الرئيس دونالد ترامب، فرض 

بموجبه حظراً أوسع نطاقاً عىل منتجاتها.
واألم�ر التنفيذي ال�ذي تضمن مهلة 90 يوم�اً قبل البدء 
بتطبيق�ه يمن�ع اس�تخدام مع�دات ه�واوي يف الواليات 
املتح�دة ويدرجها عىل الالئحة األمريكي�ة للرشكات التي 
تمّث�ل خط�راً وُيمنع بيعها مع�ّدات تكنولوجية خش�ية 
اس�تفادة بكني منها لغايات تجّسس�ية، ع�دا عن مزاعم 

بشأن االلتفاف عىل العقوبات األمريكية عىل إيران.
لكن أرقاما جديدة تش�ري، يف مفارق�ة مثرية لالنتباه، إىل 
أن الرشكات األمريكية س�تكون عىل رأس الخارسين من 

إدراج هواوي ضمن القائمة السوداء.
وم�ن املؤكد أن تت�رر 1200 رشكة أمريكية تس�تخدم 
تقني�ات ه�واوي م�ن ق�رار إدارة ترام�ب، وفق�ا لكبري 

املسؤولني القانونيني يف الرشكة الصينية.
كما تأثر عرشات اآلالف من الوظائف يف الواليات املتحدة، 
إىل جانب التس�بب يف أرضار كب�رية لعمالء الرشكة الذين 

يستخدمون منتجاتها وخدماتها يف 170 دولة.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 6 ك�وب ماء )مغىل( - x 3 عدد طماطم )مقرشة ومنزوعة القلب 
ومقطعة( - x 2 عدد فص ثوم مهروس - x ½ 1 كوب أرز بس�متى 
- x 1 ع�دد بصل�ة )مقطعة صغ�ري( - ½ x ك�وب بقدونس طازج 
)مف�روم( - ½ x ك�وب زبيب - ½ x كوب صنوبر - ½ x كوب حبات 

ذرة - ½ x كوب نعناع - ¼ x كوب زيت زيتون
الخطوات:

ىف إن�اء عىل النار نضع نصف كمية الزيت واألرز ونقلب حتى يصفر 
لونة.

ثم نضي�ف 6 كوب من املاء املغىل ونقلب ويرتك حتى يغىل ثم نهدى 
النار ونغطى اإلناء ويرتك حتى ينضج.

ث�م ىف إناء عىل النار نضع باقى الزي�ت والبصل والثوم ونقلب حتى 
يذبل.

ثم نضيف الزبيب والصنوبر والذرة ونقلب.
ثم نضيف الطماطم واألعشاب ونقلب.

ثم نضيف األرز ونقلب ونتبل بامللح والفلفل ونقلب.
يغرف ىف طبق التقديم ويقدم مع الزبادى بالهنا والشفا

أرز بسمتى باألعشاب
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باسم قاسم: النفط استعاد قوته 
بعد عودة املصابني

              المستقبل العراقي/ متابعة

يرى مدرب النفط باس�م قاس�م أن فريقه اس�تعاد قوته بعودة 
العبي�ه املصاب�ن، ليكون أحد أق�وى الفرق يف ال�دوري العراقي.
وتمك�ن النفط من الفوز عىل الطلبة بأربعة أهداف مقابل هدف 
واح�د، يف املب�اراة الت�ي اقيمت أم�س األحد عىل ملعب الش�عب 
ال�دويل يف الجول�ة الحادي�ة والثالث�ن م�ن الدوري.وقال قاس�م 
يف ترصيح�ات««: »الفري�ق فقد الكث�ر من النق�اط يف الجوالت 

املاضية بس�بب غياب العبن مؤثري�ن نتيجة اإلصابات املتكررة، 
وبجرد عودتهم اس�تعاد الفريق وضعه الطبيعي من حيث األداء 
والنتائج«.وأض�اف: »الطلب�ة رغ�م معاناته يبقى كب�ًرا، لكننا 
تعاملنا مع املباراة بواقعية، وسعينا لحسمها مبكرًا، وتحقق ذلك 
يف 18 دقيقة، وبالتايل أصبحت املباراة أس�هل«.وأوضح: »النفط 
يسر بطموحه للتقدم عىل الئحة الرتتيب، حيث نسعى للوصول 
إىل مركز أفضل مع نهاية املوسم«.يشار إىل أن باسم قاسم تسلم 

مهمة قيادة الفريق خلفا للمدرب السابق حسن أحمد.

تويت بعد الرحيل: إدارة روما ختدع اجلامهري
            المستقبل العراقي/ وكاالت

كشف فرانشيسكو توتي، أسطورة نادي 
روم�ا، أس�باب رحيله عن منص�ب املدير 

الريايض لذئاب العاصمة.
وقال توتي، خ�الل املؤتمر الصحفي الذي 
أقي�م اليوم اإلثنن: »ل�م يرشكوني أبًدا يف 
املرشوع الفني، لم يطلبوا مني أبًدا التعبر 
عن نفيس، مرت الس�نة األوىل، ويف الثانية 

عرفت ما أريد القيام به«.
وأضاف: »لم نس�اعد بعضنا البعض أبًدا، 
كان�وا يعرفون نيت�ي لكنهم ل�م يريدون 
االس�تعانة ب�ي، لق�د أبقوني خ�ارج كل 

يشء«.
وتابع: »بالنس�بة لجماه�ر روما، أود أن 

أقول لها ش�كرًا عىل طريقة معاملتها يل، 
كان هن�اك احرتام متب�ادل داخل وخارج 
امللعب، لذا أستطيع أن أطالبها باالستمرار 

يف تشجيع روما«.
وأردف: »رؤي�ة الجماه�ر وخيب�ة األمل 
تس�يطر عليه�ا أم�ر يحزنن�ي، حبه�ا ال 
يمكن أن ينتهي أبًدا، من الخارج أستطيع 
الق�ول إن�ه م�ن املس�تحيل رؤي�ة توتي 
بعي�ًدا ع�ن روما. سأس�لك طرًق�ا أخرى، 
وإذا كن�ت س�أعود لهذا الطري�ق مجدًدا، 
سأكون مس�تعًدا«. وس�ئل توتي عما إذا 
كانت اإلدارة تفكر يف إبعاد أبناء روما عن 
النادي رصح فرانشيس�كو: »كانت فكرة 
ثابتة لدى بعض الناس عن هذا األمر وقد 
تحق�ق بالفع�ل يف نهاية املط�اف، ملدة 8 

سنوات حاولوا ذلك منذ دخول األمريكان، 
لق�د وضعون�ا جانًبا«.وح�ول مس�تقبل 
روما، ق�ال: »لقد اتخ�ذت اإلدارة خيارات 
ببي�ع العب�ن أقوي�اء من أج�ل الحصول 
ع�ىل األم�وال يف 30 يونيو/ حزي�ران. لذا 
من السهل إيقاف املش�اكل التي تظهر يف 
ملف اللعب النظي�ف، لكننا بحاجة إىل أن 
نكون أكثر ش�فافية مع الجماهر«.وأتم 
توت�ي: »دائًما كنت أقول ل�إدارة، أخربوا 
الناس بالحقيقة. منذ عام تقريًبا قلت إن 
روم�ا يمكن أن يحصل ع�ىل املركز الرابع 
عىل األكثر، وأخربوني أنني أتالعب بأحالم 
هؤالء الالعبن والجماهر، أنا اعتدت عىل 
ق�ول الحقيق�ة، لذل�ك ال يمكنن�ي البقاء 

هنا«.

تشيليس يكثف جهوده إلقناع المبارد بخالفة ساري
            المستقبل العراقي/ وكاالت

يتوقع أن تشهد األيام املقبلة تكثيف الجهود املبذولة 
من قبل نادي تش�ييل، من أجل إقناع العبه الس�ابق 

فرانك المبارد بتويل منصب املدير الفني للفريق.
آخ�ر 12 عام�ا، يبح�ث  التاس�عة خ�الل  وللم�رة 
تش�يليس ع�ن مدير فن�ي جدي�د، وذلك م�ع انتقال 
مدربه ماوريس�يو س�اري لتدري�ب يوفنتوس أمس 
األح�د، عقب قيادت�ه البلوز للتتوي�ج بلقب الدوري 
األوروب�ي خ�الل موس�مه األول والوحي�د يف تدريب 
الفري�ق اللندني.ونج�ح المبارد، ال�ذي كان قد لعب 
دورا بطوليا خالل مس�رته كالع�ب ضمن صفوف 
تشيليس وس�جل رقما قياسيا بالفريق بإحراز 211 
هدف�ا خ�الل 649 مب�اراة، يف قيادة ديرب�ي كاونتي 
للتأه�ل إىل نهائ�ي التصفي�ات التأهيلي�ة ب�دوري 
البطولة اإلنجليزية يف أول موس�م له بالتدريب، لكن 
الفري�ق أخفق يف التأهل لل�دوري اإلنجليزي املمتاز.
وربم�ا ال يزال المبارد /40 عام�ا/ ال يحظى بخربة 

كب�رة يف التدريب لكن التوقعات تش�ر يف بريطانيا 
بشكل كبر إىل أنه سيكون املدرب الجديد لتشيليس، 
خلفا لساري.ويف حالة اقتناع المبارد بتويل املنصب، 
ل�ن يتمكن م�ن التعاقد م�ع أي العبن ج�دد خالل 
املوس�م املقبل نظرا للحظر املفروض عىل النادي من 
قبل االتحاد الدويل )فيفا(، يف فرباير/ش�باط املايض 
بداعي انته�اك القوانن الخاصة بتس�جيل الالعبن 

الذي�ن تقل أعماره�م عن 18 عاما.ورفع تش�يليس 
القضي�ة إىل محكم�ة التحكي�م الري�ايض الدولي�ة 
)كاس( لك�ن لي�س من املتوق�ع نظرها قب�ل بداية 
املوس�م الجدي�د يف الثامن من آب/أغس�طس، وهو 
ما يعني أن س�وق االنتقاالت الصيفية س�يكون قد 

انتهى.
كذلك يف حال�ة قبوله املهمة، س�يقود المبارد فريقا 
فقد خدمات أفضل العبي�ه، حيث رحل إدين هازارد 
عن صفوف الفريق وانضم إىل ريال مدريد اإلسباني 
قب�ل أيام.وق�ال رود خولي�ت وروبرت�و دي ماتيو، 
املدربان الس�ابقان لتش�يليس، يف ترصيحات لشبكة 
»س�كاي س�بورتس« إنهما يران المب�ارد قادرا عىل 
ت�ويل تدريب الفري�ق، وهو واحد م�ن املناصب ذات 
الضغ�وط األكثر يف كرة الق�دم اإلنجليزية«.وأضاف 
خوليت »لم يحقق ش�يئا حت�ى اآلن كمدرب، لكنهم 
منحون�ي ه�ذه الفرص�ة أيض�ا وقد ف�زت )بكأس 
االتحاد اإلنجليزي(، لذل�ك فاألمر ال يتوقف عىل هذا 
)افتقاد الخربة(.«وأشار خوليت إىل أنه يتمنى اختيار 

األشخاص املناسبن ملعاونة المبارد يف الجهاز الفني 
للفريق.وذكرت صحيف�ة »ذا جارديان« الربيطانية 
أن المب�ارد قد يرغب يف ضم املدرب املس�اعد جودي 
موري�س، الذي عم�ل معه بن�ادي ديرب�ي كاونتي، 

بينما من املتوقع أن يتوىل بيرت تشيك حارس املرمى 
السابق لتشيليس منصب مدير الكرة بالنادي.

وكان دي ماتي�و ق�د قاد تش�يليس للفوز بدوري 
أبطال أوروبا وكأس االتحاد اإلنجليزي يف 2012، 

بالفريق الذي كان يضم المبارد.
وق�ال دي ماتي�و »المب�ارد بالتأكي�د الرج�ل 
املناس�ب، لدي�ه الش�خصية الالزم�ة لذلك.. 
املوس�م  يف  )كاونت�ي(  ديرب�ي  تابع�ت 
املايض، لق�د قاد الفري�ق لتقديم كرة قدم 
رائعة.«وعاد ساري /60 عاما/ إىل إيطاليا 
لتدريب يوفنتوس بط�ل الدوري اإليطايل، 
وقالت مارينا جرانوفس�كايا مديرة نادي 
تشيليس إن أسباب عائلية كانت لها دور 

مهم يف قراره.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

قاد نجم فري�ق امانة بغداد، مصطفى كريم، 
فريق�ه للفوز عىل اربي�ل 2-0 يف املباراة التي 
اقيم�ت عىل ملع�ب بغداد يف إطار منافس�ات 
الجول�ة ال��13 من املرحل�ة الثاني�ة للدوري 
الع�راق املمت�از لك�رة القدم.كري�م تأل�ق يف 

املواجهة وسجل ثنائية فريق العاصمة، فاالول 
ج�اء عند الدقيقة41 والثان�ي يف الدقيقة 85، 
ليعيد فريقه اىل س�كة االنتص�ارات من جديد 
بع�د تعادله يف الجولة املاضية امام الديوانية.

الف�وز رفع رصي�د بغ�داد اىل النقط�ة 42 يف 
املرك�ز الثامن، فيما اوقفت الخس�ارة رصيد 

اربيل عند النقطة 39 يف املركز العارش.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اعل�ن نادي الرشطة، غياب نجم فريقه الكروي مهند عيل »ميمي«، عن مباراة القيثارة 
الخرضاء امام الحدود ضمن لقاءات االسبوع ال�13 من املرحلة الثانية للدوري العراقي 
املمت�از لك�رة القدم.ميمي س�يغيب عن مواجهة الح�دود يوم الخميس املقبل، بس�بب 
تراك�م البطاقات الصفراء، حيث تحص�ل عىل البطاقة الصفراء الثالثة يف مباراة الفريق 
االخرة امام اربيل يوم الجمعة املايض.ويحتل ميمي املركز الثالث يف قائمة هدايف الدوري 

املمتاز  لكرة القدم، برصيد 18 هدفاً.العراق�ي 

            المستقبل العراقي/ وكاالت

بارتوميو،  رفض جوس�يب ماريا 
رئيس نادي برش�لونة، اس�تبعاد 
إمكاني�ة التعاق�د م�ع الفرنيس 
أنط�وان جريزمان نج�م أتلتيكو 
االنتقاالت  مدري�د، خ�الل ف�رتة 

الصيفية املقبلة.
مون�دو  صحيف�ة  وأب�رزت 
ديبورتيف�و، رد بارتومي�و، عندما 
ُس�ئل عم�ا إذا كان البارس�ا ينك�ر 
التعاق�د م�ع جريزم�ان، حي�ث قال 
»ال يوج�د يشء ولكنن�ا س�نرى كيف 
يتطور سوق االنتقاالت هذه األيام ويف 
األس�ابيع املقبلة«.وأض�اف »نحن اآلن 
نرك�ز عىل العم�ل الذي نقوم ب�ه داخلًيا 
وبرسية تامة، نخطط لبناء فريق عظيم 
نفعل�ه  »م�ا  املقبل«.ون�وه  املوس�م  يف 
اآلن ه�و التح�دث كالع�ادة ع�ن تنفيذ 
االسرتاتيجية وإدارة سوق االنتقاالت، 
كم�ا نفعل كل صيف، وننظر أيًضا إىل 
فريق الشباب، واثق من وجود العبن 

يمكن تصعيدهم للفريق األول«.

ثنائية مصطفى كريم تقود بغداد 
للفوز عىل اربيل

البطاقات الصفراء تبعد ميمي 
عن مواجهة احلدود

بارتوميو ال يستبعد 
قدوم جريزمان

المستقبل العراقي / وكاالت          

تق�ام يوم 17 تموز/يوليو املقبل، قرعة التصفيات 
اآلس�يوية املش�رتكة ل�كأس العال�م 2022 وكأس 
آس�يا 2023، يف مقر االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم، 

بالعاصمة املاليزية كواالملبور.
وجرى تصنيف املنتخبات املش�اركة يف القرعة، 
الص�ادر  األخ�ر  التصني�ف  ع�ىل  باالعتم�اد 
ع�ن االتحاد ال�دويل لك�رة الق�دم بتاريخ 14 
حزيران/يونيو 2019، وذلك يف أعقاب ختام 
ال�دور األول من التصفي�ات، حيث تأهلت 
منتخبات بنجالدي�ش وكمبوديا وجوام 
وماليزيا ومنغوليا إىل الدور الثاني، وال 
زال القرار معلق�اً بخصوص املباراة 

بن ماكاو ورسيالنكا.
ويش�ارك يف الدور الثاني 40 منتخباً سيتم توزيعها 
ع�ىل ثماني مجموعات، بحيث تض�م كل مجموعة 
5 منتخب�ات تتناف�س بنظ�ام ال�دوري املج�زأ من 
مرحلتن، وتقام منافس�ات هذا الدور خالل الفرتة 
م�ن 5 أيلول/س�بتمرب 2019 ولغاي�ة 9 حزيران/

يونيو 2020.
منتخبات املستويات الخمسة:

املس�توى األول: إي�ران، اليابان، كوري�ا الجنوبية، 
أسرتاليا، قطر، اإلمارات، السعودية، الصن.

املس�توى الثان�ي: الع�راق، أوزبكس�تان، س�وريا، 
عمان، لبنان، قرغيزستان، فيتنام، األردن.

املستوى الثالث: فلسطن، الهند، البحرين، تايالند، 
طاجيكس�تان، كوري�ا الش�مالية، الص�ن تايبيه، 

الفلبن.
املس�توى الراب�ع: تركمانس�تان، ميانم�ار، هونج 
كون�ج، اليم�ن، أفغانس�تان، املالدي�ف، الكوي�ت، 

ماليزيا.
املس�توى الخامس: إندونيسيا، س�نغافورة، نيبال، 
كمبودي�ا، بنج�الدش، منغولي�ا، جوام، م�اكاو أو 

رسيالنكا.
ويتأهل صاحب املركز األول يف كل مجموعة وأفضل 
4 منتخب�ات حاصل�ة عىل املركز الثان�ي )املجموع 
12 فري�ق( إىل نهائي�ات كأس آس�يا 2023، والدور 

النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 يف قطر.
وتنتقل املنتخبات ال�24 التالية للمنافسة يف املرحلة 
التالية من تصفيات كأس آسيا، عىل املقاعد املتبقية 

يف نهائيات كأس آسيا 2023 يف الصن.

حتديد موعد قرعة التصفيات املشرتكة لكأس العالـم وأمم آسيا

            المستقبل العراقي / متابعة
 

جذب الالعب الفرنيس وس�ام ب�ن يدر نجم 
إش�بيلية، أنظ�ار باري�س س�ان جرم�ان، 
بعدما تألق مع الديوك يف التصفيات املؤهلة 

لكأس األمم األوروبية 2020.
ووفًقا لصحيف�ة »ماركا« اإلس�بانية، فإن 
مسؤويل س�ان جرمان عقدوا اجتماًعا مع 
ممث�يل بن يدر، من أجل االتفاق عىل رشوط 

انضمامه لنادي العاصمة الفرنسية.
وأوض�ح بن يدر، أنه يريد مغادرة إش�بيلية 
ه�ذا الصيف، من أجل خوض تحٍد جديد مع 

فريق آخر.
ووفًق�ا للتقاري�ر، ف�إن ال�رشط الجزائ�ي 
يف عق�د بن ي�در مع إش�بيلية يص�ل إىل 40 
مليون يورو. وس�جل مهاجم إش�بيلية أول 
هدف دويل له، خالل فوز فرنس�ا عىل أندورا 

برباعية نظيفة األسبوع املايض.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أوض�ح جوناثان بارنيت وكي�ل جاريث بيل 
نجم ريال مدريد اإلسباني، حقيقة العرض 
املق�دم م�ن باي�رن ميون�خ األملان�ي، لضم 

الالعب الويلزي.
وكان�ت تقاري�ر صحفية قد أف�ادت برغبة 
النادي البافاري يف التعاقد مع الدويل الويلزي 
عىل س�بيل اإلعارة، م�ع التكفل بدفع راتبه 

كاماًل.
لش�بكة  مقتضب�ة  ترصيح�ات  وخ�الل 

»ESPN«، الي�وم اإلثن�ن، نف�ى وكيل بيل، 
وصول أي عرض م�ن البايرن، واصًفا تلك 

األنباء بالهراء.
ويع�د بيل، أحد أقرب الالعبن من الرحيل 
عن الن�ادي امللكي ه�ذا الصيف، خاصة 
بع�د تعاق�د ري�ال مدري�د م�ع النجم 

البلجيكي إيدين هازارد.
س�وق  يف  ميون�خ  باي�رن  ويبح�ث 
االنتق�االت ع�ن جناح م�ن الطراز 

الرفي�ع، لتدعي�م هج�وم الفريق 
قبل انطالق املوس�م املقبل، بعد 

نجم إشبيلية عىل رادار سان جريمان

وكيل بيل يوضح حقيقة عرض بايرن ميونخ

             بغداد/ المستقبل العراقي

هاجم دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة كرة القدم األرجنتينية، 
العب�ي منتخب ب�الده، بعد البداية الس�يئة لراق�ي التانجو يف 
بطولة كوب�ا أمريكا 2019، بالخس�ارة أم�ام كولومبيا بهدفن 

دون رد.
وق�ال مارادون�ا يف ترصيحات أبرزتها صحيفة ماركا اإلس�بانية 
»لقد أض�اع الالعبون هيبة منتخب األرجنتن، لدرجة تش�عرني 

بأن فريق مملكة تونجا قادر عىل الفوز علينا«.

وأض�اف »ما ال�ذي تبقى من هيب�ة األرجنتن الت�ي بنيناها منذ 
سنوات؟، لقد أهانوا قميص املنتخب«.

ولم يكتف مارادونا بذلك، بل احتد وسب العبي منتخب األرجنتن 
بلفظ خارج.

ول�م يحقق منتخ�ب األرجنتن، أي إنج�از منذ عام 
1993، علًم�ا ب�أن الجي�ل الح�ايل ال�ذي 

يقوده ليونيل مييس، خرس 3 نهائيات 
متتالية، يف موندي�ال 2014، وكوبا 

أمريكا 2015 و2016.

مارادونا يتهم كتيبة مييس بإهدار هيبة األرجنتني
           بغداد/ المستقبل العراقي

 
حددت لجنة املسابقات يف االتحاد العراقي 
لكرة القدم، موعد منافسات دوري الدرجة 
األوىل العراقي املؤه�ل للدوري املمتاز.وقررت 
اللجن�ة أن يك�ون الخام�س من ش�هر تموز 
املقب�ل، موعداً لبدء منافس�ات دوري الدرجة 

األوىل العراق�ي التأهييل ل�دوري املمتاز، حيث 
س�تقام املباري�ات كل ثالث�ة أی�ام وتختت�م 
منافسات الدور يف 17 من الشهر ذاته وتكون 
هناك أيضاً مباراة نهائية تحدد يف موعد الحق.

وأقيم�ت قرعة الدور املؤهل لل�دوري املمتاز، 
أمس االحد، حيث ضمن املجموعة األوىل ضمت 
فرق كربالء وسامراء والقاسم ووغاز الشمال 

وميس�ان والجنس�ية، فيما ضمت املجموعة 
الثاني�ة، ف�رق الصناع�ة والرم�ادي والكوفة 
وبرايتي وس�وق الش�يوخ وزاخو.وس�يتأهل 
متصدرا املجموعيتن اىل الدوري املمتاز ملوسم 
2019/ 2020.يذك�ر أن مباري�ات املجموعة 
االوىل ستقام يف كربالء، فيما ستقام مباريات 

املجموعة الثانية يف العاصمة بغداد.

املسابقات حتدد مواعيد منافسات الدور املؤهل لدوري الكرة املمتاز

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�ف فابيو كابيل�و، املدير الفني الس�ابق ليوفنت�وس، رأيه 
بشأن البديل األنسب ووريث جورجيو كيليني، يف البيانكونري.

وقال كابيل�و يف ترصيحات أبرزها موقع »كالتش�يو مركاتو«: 
»يوفنت�وس بحاج�ة إىل مدافع يمك�ن اعتباره وري�ث جورجيو 
كيليني«.وأضاف »املدافع األنس�ب هو كوستاس مانوالس، 
العب روما، لكنني ال أخوض يف إسرتاتيجيات النادي، 

وع�ىل أي حال، أنت بحاجة لصناع�ة النبيذ من العنب املتاح لديك، 
وتخ�رج األفضل من العبي يوفنت�وس، وإال فمن األفضل التحدث 
ع�ن املنتج�ات اإليطالية«.وتابع »ديباال؟ أنا ال أتح�دث عن أفراد، 
ديب�اال العب كرة ق�دم رائع، كما هو الحال بالنس�بة إليمري كان 
وبنتانكور، واللذان أحبهما كثرًا، رامزي صفقة رائعة ليوفنتوس«. 
وارتب�ط مان�والس بالعديد من األندي�ة يف الفرتة األخ�رة، أبرزها 
نابويل وآرس�نال بجانب يوفنتوس، إال أن تقارير صحفية أش�ارت 

مؤخرًا إىل أن املدافع اليوناني قريب من االنتقال لنابويل.

كابيلو: العب روما األنسب خلالفة كيليني يف يوفنتوس
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اإ�صبع على اجلرح م�صاحة للراأي

نقابات عصابات والثعلب فات فات اجلهاد من اجل حكومة صاحلة
منهل عبد األمير المرشدي الحقوقي ماجد الحسناوي
م�ا بحص�ل يف انتخاب�ات بع�ض النقاب�ات م�ن ف�وىض 
ورصاع وتغلي�س وتدلي�س وتزوي�ر وع�راك يص�ل احيانا 
اىل ح�د  التهدي�د بالتصفي�ة يؤرش اىل م�دى األنفالت الذي 
يؤطر املش�هد النقابي يف العراق خصوص�ا وانه قد حصل 
يف اكث�ر النقاب�ات التصاقا بما يمكن تس�ميته بالنخبة يف 
املجتم�ع العراق�ي وبما يلزمه�م يف إح�رام القوانني بكل 
م�ا يعني من نظام والتزام واحرام للضوابط والس�ياقات  
الضابطة للعمل النقابي او غريه يف جميع مفرادات الحياة 

املؤسساتية واملجتمعية . 
ان األم�ر لم يعد حرصا عىل نقابة بعينها فهناك العديد من 
النقابات التي تقع يف دائرة الشبهة مما يدعو للتساؤل عن 
فحوى وحيثيات ما يحصل من تنافس اىل حد التزوير . ما 
توارد الينا من اخب�ار ان التخصيصات املالية الكبرية التي 
تخص�ص للنقابات ضمن املوازنة املالي�ة للدولة هي التي 

كانت وستبقى السبب وراء كل ما بحصل . 
يعني انن�ا ازاء حالة اخ�رى من حاالت الفس�اد الفاحش 
واملعلن يف الدول�ة العراقية  وباب اخر من ابواب نهب املال 
الع�ام ورسقة األم�وال لكل من ه�ب ودب يف حني يتحرس 
االف مؤلفة من الخريجني عىل درجة وظيفية او العاملني 

باألجور اليومية عىل قرار بتثبيتهم .
 ما  ثبت باليقني ان ما يحصل يف بعض النقابات هو رصاع 
من اجل السيطرة عىل مركز القرار والحظوة باألموال حيث 
يصل اإلم�ر  فيها اىل التالعب عىل القان�ون وتغيري النظام 
الداخيل ألدامة بقاء رئيس�ها  وبعض اعضائها بصيغة او 
اخرى لديمومة الس�طوة والثراء من خالل األستحواذ عىل 
الغالب األعم م�ن األموال املخصصة للنقابة وهو ما يفتح 
بابا مهما من ابواب الفساد املفرض ان يكون تحت طائلة 
الرقاب�ة والتفتيش واملحاس�بة واملتابعة من قب�ل الدوائر 
املعني�ة ويف املقدم�ة منها املجلس األعىل ملكافحة الفس�اد 

فضال عن هيئة النزاهة العامة والرقابة املالية . 
من الواضح جدا ان مس�احة الفس�اد  تتسارع يف األتساع 
يف الع�راق فهناك الكثري من النقاب�ات ومنظمات املجتمع 
املدني تعتاش عىل الفس�اد والسحت الحرام ألّن الفاسدين 
واملفسدين فيها كما هو الحال يف مؤسسات الدولة والدوائر 
الحكومي�ة قد حصنوا انفس�هم بعالقات م�ع اعىل الهرم 
الحكوم�ي وربما املنظم�ات الدولية وحت�ى االمميةأِمنوا 

العقاب ومن أِمن العقاب أساء األدب .

الواج�ب االول محارب�ة الغ�ش وعدم االمان�ة والتصدي للفس�اد يف 
االش�غال واملعام�الت الخاص�ة وه�ذا الع�دو االول للحكومة واش�د 
خطرا من العنف النه يعمل خفية ويف تس�ر فالش�عب ضد الفس�اد 
يف السياس�ة وانحرافها ومن يغتني باموال الس�حت الحرام وهؤالء 
يعمل�ون يف حياكة الفس�اد وتحق عليهم كراهي�ة االمناء والرشفاء 
وابش�ع جريمة عندما يؤتمن الشعب السلطة بيد ممثلني فيبيعوها 
لك�ي يغتنوا . فاملوظف الفاس�د ينهب بلد بالكام�ل ويغتال مجتمع 
فالش�جاعة يف الح�رب رضورة واالمانة يف الس�لم مهمة فاملس�ؤول 
ال�يء ال يعيب نفس�ة فقط ب�ل العيب يف كل واحد من�ا النه ممثلنا 
يجب النظر اىل امانته العليا والنظرة اىل الواجب نحو وطنهم وواجبه 
اتجاه ش�عبه ينبغي معرفة املس�لك الذي تختاره ليمثلك ومطابقة 
اعماله ومبادئه باقواله . فأذا س�محنا النفس�نا ب�ان يخدمنا رجال 
فاس�دون وقع اللوم علينا وأس�اس الحكم يتألف من االمانة وهذه 
االمان�ة ال تكفي يف الش�كوى من الفس�اد بل نحارب�ه وهي رضورة 
لخدمة الش�عب ويجب خلق ش�عور يجعلنا نحرم االنسان الرشيف 
الخري ونرفض االعوج الرشير وبهذه تكون محاولة ناجحة لتحسني 
الحياة االجتماعية والسياس�ية وتوفري فرص عادلة يف الحياة  ولكل 
انس�ان  واذا لم تس�لك جانب العدل يف الحارض سيدفع ابناؤنا الثمن 
غاليا يف املستقبل . والعمل لتعديل االنظمة لتحقيق املزيد من املساواة 
يف الفرص واالنابة عىل الخدمة الصالحة وتوزيع الثوابت بالتس�اوي 
بني الجميع والبد ان يرتكز القانون عىل العدل وهو من مس�تلزمات 
الحض�ارة وما الفوىض اال رس�ل الطغيان وتطبي�ق القانون بضعف 
يعني انعدام الع�دل . ونحن بحاجة اىل قوانني صالحة تؤدي اىل عمل 
صال�ح واهم عامل يف ايدينا ه�و االخالق وعندما تصب�ح ارادة املال 
اقوى من ارادة االمة ينبغي ان تكون هناك هزة اجتماعية وسياسية 
تحط�م وتقوض اركان الث�روة فالحكومة ان تتوىل س�لطة التنظيم 
ومن يس�عى اىل الحكم الديمقراطي ان يتجنب التطرق والقضاء عىل 
الفوىض ونعلم ان امامنا اخطار وهناك رشور البد من قهرها ونعمل 
عىل جعل امتنا اعظم جمهورية يف العالم .وما اتعس الس�يايس الذي 
يجعل وطنه عديم الجدوى وان تقوم الحرية واملس�اواة عىل اس�اس 
العدل واالخاء . والحرية س�ارت عرب التاري�خ بني خصمني مفزعني 
هما الطغيان والفوىض لالنقضاض عىل الحرية لتمزيقها والبد لالمة 
من ارادة وقدرة عىل التضحية بدعم النزاهة واالمة التي ال ترتقي اىل 
صعي�د البطولة ال تملك اس�س العظمة . واملواط�ن الصالح يجب ان 
يك�ون مخلصا لوطنه وهذا االخ�الص ال يأتي دون عناء ونأبى حالة 
الي�اس والفش�ل ونتخىل بالنج�اح والجهاد واملوت م�ن اجل الوطن 
اذا فك�ر ابنائه�ا بالحياة ومواجهة ما يعرضنا من مش�اكل داخلية 
وخارجي�ة فالحكوم�ة الصالح�ة تعط�ي كل فرد اوس�ع مجال من 
الحري�ة مع عدم الحاق رضر بالغري ونأبى االس�اءة اىل الضعيف وال 
نجبن ام�ام القوى فالحكومة ان تثبت كفائتها يف الس�لم او الحرب 

وتتبارئ االمم يف سبيل السيادة .

كشف خطر جديد للوجبات الرسيعة 
عىل الشباب

اتضح لخرباء الجامعة الوطنية يف اس�راليا أن الوجبات الرسيعة بما فيها 
 ،MedicalXpress الهمربغر، تس�بب ش�يخوخة الدماغ مبكرا. يفيد موقع
بأن الخرباء حللوا نتائج 200 دراسة علمية، ركزوا خاللها عىل العالقة بني 
صحة الدماغ والش�يخوخة وعوامل البيئة. واكتش�فوا بأن النظام الغذائي 
الس�يئ، وقل�ة النش�اط البدني خالل ف�رة زمنية طويل�ة، يزيد من خطر 
اإلصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وكذلك ضعف الوظائف املعرفية، 
ما ي�ؤدي إىل الخرف وضم�ور الدماغ. ويمكن أن يب�دأ التنكس العصبي يف 
وقت مبكر قبل املعتاد، وهذا ال رجعة فيه إذا كان الشخص قد بلغ منتصف 
العم�ر. لذلك ف�إن التوصيات املوجهة ملن بلغوا الس�تني من العمر عمليا ال 
فائدة منها. استنادا إىل هذا ينصح األطباء كافة الشباب بالتحول إىل الغذاء 
الصحي مبكرا قدر اإلمكان. ووفقا للتقديرات، فإن زهاء 30% من س�كان 
العالم البالغني س�يعانون من الوزن الزائد أو السمنة، و10% سيعانون من 

النوع الثاني من مرض السكري بحلول عام 2030.

بكترييا األلبان فعالة يف تعزيز املناعة
يؤك�د علم�اء م�ن أملاني�ا أن املنتجات املخم�رة يج�ب أن تكون ضمن 
النظام الغذائي للمرء، ألن البكترييا املوجودة فيها تعزز بفعالية مناعة 

الجسم.
نرشت مجلة PLOS Genetics العلمية مقاال مع نتائج دراسة أجراها 
علماء جامعة اليبزيغ التي تفيد بأن بكترييا منتجات األلبان الحمضية 
 HCA3 مفيدة جدا ملنظومة مناعة الجسم، حيث اكتشفوا أن الربوتني

يتفاعل بطريقة خاصة مع فعاليتها.
 ،HCA ووفقا لرأي الباحثني هذا اإلنزيم هو نسخة متغرية من الربوتني
الذي يوجد يف أجس�ام الثدييات، ومسؤول عن تنظيم الوظائف املناعية 

ودعم نشاط الخاليا.
 HCA3 كم�ا أن التفاعل مع بكترييا منتج�ات األلبان الحمضية يجعل
منظم�ا خاصا لعمليات املناعة، حيث يحذر منظومة املناعة من وجود 
بكترييا مرضية ويجعلها تك������ثف نش�اطها ومقاومتها. املثري يف 
األمر هذا الربوتني HCA3 موجود فقط يف جس�م اإلنسان والرئيسيات 

العليا فقط.

ما هي فوائد اخليار؟
يساعد نبات الخيار، عىل بساطته 
ووفرت�ه، يف تعزيز خاليا الجس�م 
وتحس�ني ش�تى العملي�ات التي 

تجري يف الجهاز الهضمي.
يفق�د  للفيتامين�ات-  مص�در 
الجس�م صيف�ا الكثري م�ن املواد 
 B و A املفي�دة، مثل فيتامين�ات
و C، التي تع�ّزز منظومة املناعة 
ويتمي�ز  التع�ب،  م�ن  وتحم�ي 
الخيار بقدرته عىل تعويض هذه 
املواد بالنس�بة للجس�م. ويمكن 
زي�ادة فعالي�ة الخي�ار من خالل 

مزج عصريه مع عصري الس�بانخ والجزر. 
يحس�ن عمل الدماغ-  الخي�ار مصدر مهم 
للحصول عىل مركب�ات الفالفونيل املضادة 

لألكس�دة، وهي مركبات تحّس�ن النبضات 
العصبية وكذلك نوعية اإلش�ارات العصبية 
املتبادل�ة بني خاليا الدماغ. يخفف رد الفعل 
ع�ىل اإلجه�اد- يحت�وي الخيار عىل نس�بة 

عالي�ة م�ن مجموع�ة فيتام�ني 
 B5 وفيتام�ني B1 فيتام�ني(  В
وفيتام�ني B7( التي تخفف حالة 
القل�ق وعواقب اإلجه�اد. عملية 
الهض�م- يحّس�ن الخي�ار عملية 
الهضم يف الجس�م، الحتوائه عىل 
عنرصين مهم�ني لعملية الهضم 

وهما املاء واأللياف الغذائية.
القل�ب-  يحاف�ظ ع�ىل وظيف�ة 
عن�رص  ع�ىل  الخي�ار  يحت�وي 
البوتاس�يوم، الذي يحّسن عملية 
ال�دم،  تنظي�م مس�توى ضغ�ط 
وهو أيضا مس�ؤول عن نق����ل النبضات 
العصبي�ة، التي تقلّص عضل�ة القلب وتؤثر 

عىل وظيفة القلب.

ضوء شاشات اهلواتف الذكية يعجل بشيخوخة اجللد
يخرق الضوء األزرق املنبعث من شاشات 
الهوات�ف الذكي�ة طبق�ات الجلد ويس�بب 
إىل  النهاي�ة  يف  ت�ؤدي  مدم�رة  عملي�ات 
ش�يخوخة الجل�د. فق�د ن�رش الخ�رباء يف 
صحيفة The Sun الربيطانية نداء يطلبون 
في�ه التخيل ع�ن التقاط صور »س�يلفي« 
وع�دم قض�اء وق�ت طوي�ل يف التحدي�ق 

بشاش�ة الهات�ف الذكي. وتق�ول الخبرية 
س�وزان مايو، »الضوء األزرق املنبعث من 
شاشات الهواتف الذكية يسبب شيخوخة 

الجلد أرسع مما كان يعتقد سابقا«.
ووفق�ا لها، يخ�رق الض�وء األزرق الجلد 
الهيالوروني�ك،  حم�ض  نش�وء  ويس�بب 
وكذل�ك بروتين�ات الكوالجني وإيالس�تني، 

الت�ي تعتمد نعوم�ة ومرون�ة البرشة عىل 
تركيزه�ا. فتح�ت تأثري الض�وء تضطرب 
عملي�ة تركيب هذه املواد، ألن طبقة الجلد 

»األدمة« تصبح رقيقة وهشة.  
ويش�ري الخرباء، إىل أن ما يقارب من %25 
من الناس يف عمر 18-34 عاما يستخدمون 

الهواتف الذكية سبع ساعات يف اليوم. 

أن قض�اء  الواض�ح  أصب�ح م�ن 
الطبيع�ة  يف  الوق�ت  م�ن  املزي�د 
مرتبط بحياة أكثر صحة وسعادة 

بطريقة أو بأخرى.
واآلن، اتخ�ذ باحث�ون بريطانيون 
خط�وة صغ�رية ولكنه�ا مهم�ة 
لإلجاب�ة ع�ن الس�ؤال الت�ايل: كم 
يلزمنا م�ن الوقت للبقاء يف الهواء 

الطلق؟.
وأج�رت الدراس�ة اس�تطالعا عىل 
أل�ف   20 ش�مل  الب�الد  مس�توى 
بريطان�ي، يف الف�رة ب�ني عام�ي 
أن  ووج�دت  و2016.   2014
»احتمال اإلبالغ عن صحة جيدة أو 
الرفاهية، أصبح  ارتفاع مس�توى 

أك�رب بدرجة كبرية عند قضاء 120 دقيقة يف 
الهواء الطلق، مقارنة مع عدم وجود اتصال 
م�ع الطبيع�ة«. وُدعمت النتائ�ج من خالل 
األبحاث الس�ابقة، التي وجدت أن العيش يف 
املناطق الخرضاء يرتبط بانخفاض مخاطر 
اإلصاب�ة بأمراض القل�ب واألوعية الدموية، 
والس�منة ومرض السكري والربو والوفيات 
وحتى قرص النظر عن�د األطفال. ومع ذلك، 

ما ت�زال ه�ذه النتائ�ج يف مهده�ا، خاصة 
أن�ه من غ�ري الواض�ح مقدار الوق�ت الالزم 
قضاؤه يف الطبيعة لتحقيق الفوائد املرجوة. 
والستكش�اف ه�ذه الفك�رة بش�كل أكرب، 
ُطلب م�ن املش�اركني تحديد مق�دار الوقت 
الذي يقضونه يف الطبيعة، عىل مدى أس�بوع 
كامل. كما ُس�ئلوا عن صحتهم بش�كل عام 

ومدى رضاهم عن حياتهم.
ووج�د الباحث�ون أن األف�راد الذي�ن قض�وا 

أق�ل من س�اعتني يف الطبيعة عىل 
مدار األس�بوع، بما يف ذلك جوالت 
والحدائ�ق  والش�واطئ  الغاب�ات 
العامة، أبلغوا عن صحة ورفاهية 
مماثل�ة ألولئ�ك الذين ل�م يقضوا 

وقتا يف الطبيعة عىل اإلطالق.
ومن جهة أخرى، فإن أولئك الذين 
قضوا أكثر من ساعتني يف الطبيعة 
أبلغوا باس�تمرار عن مس�تويات 
أعىل من الصحة والرفاهية، بينما 
أظهر األشخاص الذين أمضوا أكثر 
من 3 ساعات يف الهواء الطلق، عن 

فوائد إضافية تدريجية.
وع�ىل الرغ�م من أنه م�ا يزال من 
الس�ابق ألوانه تقديم أي توصيات 
مبني�ة ع�ىل األدلة بش�أن ه�ذه النتائج، إال 
أن املعدين يعتق�دون أن عملهم يمثل نقطة 

انطالق جيدة ملزيد من النقاش والتحقيق.
ويف الوقت نفس�ه، أقر فريق البحث بالقيود 
املفروضة عىل دراس�تهم، حي�ث أن األمر ال 
يقترص ع�ىل البيان�ات الش�خصية واإلبالغ 
عنه�ا ذاتيا، فهن�اك العديد من التفس�ريات 

التي ال يمكن استبعادها حتى اآلن.

يعد موس�م الصي�ف أكثر األوقات 
مالئم�ة للتحول إىل الغذاء الصحي 
والخ�رضوات  الفواك�ه  وتن�اول 

والثمار الطازجة واملجففة أيضا.
ويؤك�د خرباء التغذية أن املنتجات 
م�ن  العدي�د  تحت�وي  الصيفي�ة 
القيمة واملفيدة  الغذائية  العنارص 
للصح�ة، وتعترب مثالية لتحس�ني 

الحالة الصحية.
الك�رز بنوعيه- تكمن قيمة الكرز 
يف احتوائ�ه عىل نس�بة عالية من 
لاللتهابات.  املضادة  االنثوسيانني 
أنه�ا تحم�ي الجس�م م�ن  كم�ا 
تطور الرسط�ان والخرف املرتبط 
بالتق�دم بالعمر. املش�مش- ثمار 

املشمش مشبعة بالبوتاسيوم، الذي يحسن 
حال�ة األوعي�ة الدموي�ة وينش�ط عمليات 
إخ�راج الس�موم م�ن الجس�م، بم�ا فيه�ا 
الكوليسرول الضار. كما أن تناول املشمش 
املجفف يس�اعد عىل تحسن الحالة الصحية 
يف حال سوء الدورة الدموية والوهن العضيل 

واضطراب نبضات القلب.
الطماط�م- مص�در مثايل ملرك�ب الليكوبني 

ال�ذي يخفض تطور بعض أن�واع الرسطان 
وأم�راض القل�ب. ع�الوة عىل ه�ذا تحتوي 
الطماط�م عىل نس�بة عالية م�ن الكوالجني 
الطبيعي، الذي يحس�ن حالة الجلد والبرشة 

ويجعلها يانعة.
الج�وز- يجب تن�اول حفنة من ل�ب الجوز 
يومي�ا. ألن الج�وز يحت�وي ع�ىل مجموعة 
مثالية م�ن الدهون غ�ري املش�بعة املتعددة 
وألي�اف غذائية ومض�ادات األكس�دة، التي 

تحس�ن صح�ة األوعي�ة الدموية 
والقل�ب وكذل�ك تفي�د يف الوقاية 
من األورام. البطيخ األحمر- يوفر 
البطي�خ األحمر الرطوب�ة الالزمة 
للجس�م، إضاف�ة إىل البوتاس�يوم 
املفي�د للقل�ب. كم�ا أن البطي�خ 
األحم�ر يحتوي عىل نس�بة جيدة 
من مضادات األكس�دة التي تعزز 
مقاوم�ة الجس�م وثب�ات الخاليا 
أمام الجذور الحرة التي تدمر بنية 

الخاليا مسببة الرسطان.
الش�اي  ه�ذا  األخ�رض-  الش�اي 
مثايل للرشب يف موس�م الحر، فهو 
ي�روي العط�ش بالكام�ل، عالوة 
ع�ىل احتوائ�ه ع�ىل نس�بة جيدة 
من مضادات األكس�دة التي تق�ي الجلد من 
األش�عة فوق البنفس�جية.   ت�وت العليق- 
تناول هذه الثمار يس�بب تغ�ريات إيجابية 
يف عم�ل األوعية الدموية وتخفض من خطر 
أم�راض القل�ب بنس�بة 15%. عموما تعترب 
الثم�ار الصيفية أحد أفض�ل املنتجات ألنها 
تحت�وي عىل مادة أنثوس�يانني، التي تحمي 

من تطور األورام الخبيثة.

منتجات صيفية مثالية لتحسني احلالة الصحيةإجراء بسيط جيعلك أكثر صحة وحيوية!


