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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

العفاف زينة الفقر ، والشكر 

زينة الغنى 

ص2رئيس الوزراء يصدر اربعة قرارات هامة  حلفظ سيادة العراق وهيبة الدولة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

البزوين يشيد بالدور 
املهني واالحرتايف للعاملني 

يف ديوان صاحبة اجلاللة
ص3
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ص2
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ص2 كتلة سائرون تعلن التزامها ببيان الصدر بشأن اكامل الكابينة الوزارية

احلشد الشعبي يعلن تنفيذ )580( عملية أمنية ويؤكد مقتل )81( داعشيا خالل نصف عام

بالتفاصيل.. امللفات التي سيناقشها أمري الكويت يف بغداد اليوم
جملس مكافحة الفساد يشدد عىل رضورة االرساع بإهناء ملفات تدقيق عقارات الدولة

ص2 رئيس الوزراء يوافق عىل اعادة املفسوخة عقودهم من االجهزة االمنية

اجتامع قرص السالم: قرارات »ملزمة« لتنظيم »الفوضى العراقية«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اس�تضاف الرئي�س بره�م صال�ح يف قرص 
الس�الم يف بغداد، أم�س الثالث�اء، االجتماع 
الدوري الثالث للقيادات السياسية بحضور 
رئي�س ال�وزراء ع�ادل عب�د امله�دي، حيث 
ت�دارس املجتمعون ما جاء يف موقف املرجع 
الش�يعي االعىل يف العراق آية الله السيد عيل 
السيس�تاني الجمع�ة املاضية م�ن اوضاع 
البالد التي عبرّ عن استيائه منها، اضافة اىل 

مناقشة املستجدات الداخلية واالقليمية.
»املس�تقبل  تلق�ت  رئ�ايس  بي�ان  واش�ار 
العراق�ي« نس�خة منه، ان�ه قد ت�م التأكيد 

خالل االجتماع عىل:  
١��  إعطاء ملف الخدمات األولوية يف األداء 
الحكوم�ي ويف دعم القوى السياس�ية وبما 
يخفف من معاناة الش�عب، وعىل أن يحظى 
ملف الكهرباء بجهد اس�تثنائي يف االهتمام 

واألداء ومراقبة التنفيذ.
٢��  أهمية العمل الجاد والرصيح والشفاف 
من قبل س�لطات الدولة والقوى السياسية 
واملجتمعي�ة واالعالمي�ة ملواجه�ة الفس�اد 
املس�ترشي وايقاف�ه، والتأكي�د ع�ىل مب�دأ 
سيادة سلطة القانون لبناء دولة منسجمة 
متح�ررة م�ن آف�ة الفس�اد ال�ذي يتحمل، 
إىل جان�ب االره�اب والعن�ف، مس�ؤوليات 

الكث�ر م�ن التقص�ر يف مختل�ف املراف�ق 
واملجاالت. كم�ا جرى التأكي�د عىل رضورة 
تعاون الجميع، من مؤسس�ات دولة وقوى 
سياسية، لتسهيل اجراءات مواجهة الفساد 
ومحاسبة املفسدين، واتفق املجتمعون عىل 
أن قواه�م لن تكون غطاًء ألي فاس�د مهما 

كان موقعه.
٣- اك�د املجتمع�ون دع�م قي�ام الس�لطة 
التنفيذي�ة والترشيعي�ة بمراجع�ة القوانني 
التي يمكن ان تس�بب ف�وارق مجتمعية او 

إعطاء امتيازات مجحفة. 

التفاصيل ص2

اتفاق على »إكمال احلكومة« خالل مدة )14( يومًا.. ورفض إقامة »قواعد أجنبية«.. واختاذ »احلياد« يف العالقات الدبلوماسية

كتلة بدر تعلن »التخيل« عن استحقاقاهتا االنتخابية والدرجات اخلاصة 

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد القائد العام للحرس الثوري اإليراني اللواء 
حس�ني س�المي، أمس الثالثاء، إن الصواريخ 
الباليس�تية اإليراني�ة ق�ادرة عىل اس�تهداف 

السفن يف البحر. 
ونقل�ت وس�ائل إعالم ع�ن س�المي قوله، ان 
»تقني�ة الصواري�خ الباليس�تية غ�رت م�ن 

موازين القوى يف الرشق األوسط«.
وأض�اف أن »الصواريخ الباليس�تية اإليرانية 
)فائقة الدقة( قادرة عىل اس�تهداف الس�فن 
يف البح�ر«. وكان نائ�ب قائ�د الق�وات البية 
يف الح�رس الث�وري عيل أكب بورجمش�يديان 
قد أش�ار يف وقت س�ابق إىل أن وجود حامالت 
الطائ�رات األمريكي�ة يف الخليج ال يش�كل أي 
تهدي�د ل طهران، وأن الق�وات اإليرانية يف ذروة 

استعداداتها ألي مواجهة.
وأوضح بورجمشيديان، أنه »ال يمكن ألي قوة 
أجنبية أن تفكر بارتكاب حماقة عند حدودنا 

البحرية والبية«.
وش�دد ع�ىل أن ب�الده س�تواجه بقبضة من 
حديد أي عدوان عىل الحدود البية، أو يف املدن 
والقرى ذات الغالبية الكردية غربي أو ش�مال 

غربي البالد.

إيران: صواريخ بإمكاهنا استهداف السفن يف عرض البحر

العراق يرفع 
اإلنـتـاج بحقـل غـرب القرنـة 1 

إىل نصف مليون برميل

حمافظ بغداد يدشن املرحلة الثانية 
من مرشوع ماء احلسينية )الكرابلة(: البغداديون يقطفون 

ثامر »خدمة بغداد رشف لنا«
ص3ص3

يف عيد الصحافة العراقية
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رئيس الوزراء يوافق عىل اعادة املفسوخة عقودهم من االجهزة االمنية
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن الس�كرتري الشخيص لرئيس الوزراء الفريق الركن 
محمد حميد البيات�ي، أمس الثالثاء، عن موافقة رئيس 
الوزراء عادل عبد املهدي عىل اعادة املفسوخة عقودهم 

من االجهزة االمنية.
وأظه�ر كتاب رّسب لوس�ائل اإلع�الم، توجي�ه البياتي 
اىل وزارة الدف�اع والداخلي�ة وجه�از مكافح�ة االرهاب 
وحصل�ت »املس�تقبل العراقي« عىل نس�خة من�ه ، انه 
»حصل�ت موافقة رئيس مجل�س ال�وزراء القائد العام 
للقوات املس�لحة، عىل اع�ادة املفس�وخة عقودهم من 
الوزارات املذكورة واش�ارة اىل كتاب مستش�ارية االمن 

الوطني املوجه للقائد العام«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اس�تضاف الرئي�س بره�م صال�ح يف 
قرص الس�الم يف بغداد، أمس الثالثاء، 
االجتم�اع ال�دوري الثال�ث للقي�ادات 
ال�وزراء  السياس�ية بحض�ور رئيس 
ع�ادل عب�د امله�دي، حي�ث ت�دارس 
املجتمع�ون ما ج�اء يف موقف املرجع 
الشيعي االعىل يف العراق آية الله السيد 
عيل السيس�تاني الجمعة املاضية من 
اوض�اع الب�الد التي عّب عن اس�تيائه 
منها، اضافة اىل مناقش�ة املستجدات 

الداخلية واالقليمية.
واش�ار بيان رئايس تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان�ه ق�د تم 

التأكيد خالل االجتماع عىل:  
١���  إعطاء ملف الخدم�ات األولوية 
يف األداء الحكوم�ي ويف دع�م الق�وى 
السياس�ية وبم�ا يخفف م�ن معاناة 
الشعب، وعىل أن يحظى ملف الكهرباء 
بجه�د اس�تثنائي يف االهتم�ام واألداء 

ومراقبة التنفيذ.
٢���  أهمي�ة العمل الج�اد والرصيح 
والش�فاف من قب�ل س�لطات الدولة 
واملجتمعي�ة  السياس�ية  والق�وى 

واالعالمية ملواجهة الفساد املسترشي 
وايقاف�ه، والتأكي�د عىل مبدأ س�يادة 
س�لطة القانون لبناء دولة منسجمة 
متحررة من آفة الفساد الذي يتحمل، 
إىل جانب االرهاب والعنف، مسؤوليات 
الكثري من التقصري يف مختلف املرافق 
واملج�االت. كم�ا ج�رى التأكي�د عىل 
رضورة تعاون الجميع، من مؤسسات 
لتس�هيل  سياس�ية،  وق�وى  دول�ة 
اجراءات مواجهة الفس�اد ومحاسبة 
املفس�دين، واتف�ق املجتمع�ون ع�ىل 
أن قواه�م لن تكون غطاًء ألي فاس�د 

مهما كان موقعه.
٣- اكد املجتمعون دعم قيام الس�لطة 
بمراجع�ة  والترشيعي�ة  التنفيذي�ة 
تس�بب  ان  يمك�ن  الت�ي  القوان�ن 
فوارق مجتمعي�ة او إعطاء امتيازات 

مجحفة. 
٤��� االتف�اق ع�ىل وج�وب »إكمال« 
زمني�ة  م�دة  يف  الوزاري�ة،  الكابين�ة 
اقصاها اسبوعان من اآلن، وبما يعزز 
الثقة بقدرة قوى البملان السياس�ية 
عىل تج�اوز الخالفات وتف�ادي هذه 

االختناقات يف مثل هذه الظروف.
٥- تلت�زم الق�وى السياس�ية بإبعاد 

الدول�ة عن املحاصص�ة الحزبية، وأن 
يكون االختي�ار عىل اس�اس الكفاءة 
واملهني�ة والنزاهة والت�درج الوظيفي 

وبما يضمن مراعاة التوازن الوطني.
األمني�ة  الجه�ود  دع�م    -  ٦
واالستخباراتية الس�تئصال اإلرهاب، 

ودعم امن امل�����واطن من أي تجاوز 
او تعدٍّ عىل حقوق�ه من اي طرف من 

األطراف.  

٧-  ت�م خ�الل االجتم�اع التأكيد عىل 
االلت�زام باملنهاج ال�وزاري والبنامج 
الحكومي وبوثيقة )إطار السياس�ية 
الوطني�ة( التي ت�م التواف�ق عليها يف 
االجتم�اع األول ١9-٥-٢0١9. كما تم 
التأكيد عىل دعم الحكومة واملؤسسات 
الدس�تورية يف تنفيذ بنوده�ا والتقّيد 
بمفاهيمه�ا بم�ا يح�ول دون ال�زّج 

بالعراق يف أتون الرصاعات االقليمية.
ش�ديدة  الظ�روف  ه�ذه  مث�ل  ويف 
أهمية  املجتمع�ون  أك�د  الحساس�ية 
مراع�اة خصوصية الوض�ع الوطني، 
وتغلي�ب مصلحة الع�راق والعراقين، 
وبخالفه فإن اي طرف يتعمد الخروج 
عىل مب�ادئ العمل الوطني املوحد يعّد 
خارجاً عىل اإلجماع الوطني وس�لطة 
الدولة ومؤسساتها الدستورية، وبما 
يجع�ل من�ه يف موق�ف مع�اٍد للدولة 

ومصالح الشعب.
كما اك�دت القمة يف وثيقة سياس�ية 
حصل�ت »املس�تقبل العراق�ي« ع�ىل 
نس�خة منها عىل »مكافحة الفس�اد 
ال�ذى تمّك�ن م�ن التغلغ�ل يف عم�ق 
الدولة واملنظومة االمنية والسياسية، 
وأضح�ى العامل األهم إلدامة االزمات 

واالنتقاص من سيادة البلد واستقالله 
ورفاهية مواطنيه«.

وش�ددت عىل رفض سياس�ة املحاور 
وتجنب ان يكون العراق ساحة لتسوية 
او  الحس�ابات  وتصفي�ة  الخالف�ات 
منطلقاً للعدوان عىل اية دولة اخرى.. 
وقالت إن مصلح�ة العراق هي العمل 
مع رشكائه يف دول املنطقة عىل انشاء 
منظوم�ة اقليمية مبنية عىل املصلحة 
االمنية املشرتكة والتكامل االقتصادي 

مع جواره االسالمي وعمقه العربي.
واعلنت القمة ان العراق سيتواصل مع 
دول الج�وار إليجاد اطار لحوار دوري 
ح�ول املش�كالت االقليمي�ة وتكريس 
التعاون ما بن دول املنطقة وتخفيف 
التوت�ر فيه�ا والحيلول�ة دون تفاقم 
املشكالت والعمل الستمرار التعاون يف 

محاربة االرهاب.
وأكدت مصادر ل�«املستقبل العراقي« 
أن هذه الوثيقة التي وقعت بن الكتل 
واألحزاب السياسّية تعد ُملزمة لجميع 
الحارضي�ن  أن  إىل  الفت�ة  األط�راف، 
شددوا عىل رضورة ما سموه »تنظيم 
الفوىض العراقية« التي بدأت باالتساع 

مجدداً.

اتفاق على »إكمال احلكومة« خالل مدة )14( يومًا.. ورفض إقامة »قواعد أجنبية«.. واختاذ »احلياد« يف العالقات الدبلوماسية

وعد بتطبيق »االجراءات القانونية« حبق حمافظ كركوك السابق.. وأعلن اقرتاب موعد توزيع األراضي على املواطنني

اجتامع قرص السالم: قرارات »ملزمة« لتنظيم »الفوضى العراقية«

رئيس الوزراء يصدر اربعة قرارات هامة  حلفظ سيادة العراق وهيبة الدولة
         المستقبل العراقي / فرح حمادي 

أكد رئي�س الوزراء ع�ادل عبدامله�دي، أمس 
الثالث�اء، من�ع أي�ة ق�وة أجنبي�ة بالعمل أو 
الحركة عىل االرض العراقية دون إذن واتفاق 

وسيطرة من الحكومة العراقية.
وق�ال عبدامله�دي يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه أنه “تمنع أية دولة من 
اإلقلي�م أو خارجه م�ن التواج�د عىل األرض 
العراقية، وممارسة نشاطاتها ضد أي طرف 
آخر، س�واء أكان دولة مج�اورة أخرى أو أي 
تواج�د أجنب�ي داخل الع�راق أو خارجه دون 

اتفاق م�ع الحكومة العراقي�ة”. وأضاف أنه 
“ُيمنع عمل أية قوة مس�لحة عراقية، أو غري 
عراقية خارج إطار القوات املسلحة، أو خارج 
إمرة وإرشاف القائد العام للقوات املسلحة”، 
الفتاً إىل منع “أية قوة مس�لحة تعمل يف إطار 
القوات املس�لحة العراقية وتحت إمرة القائد 
العام للقوات املسلحة من أن تكون لها حركة، 
أو عملي�ات، أو مخ�ازن، أو صناع�ات خارج 
معرف�ة وإدارة وس�يطرة الق�وات املس�لحة 
العراقية وتح�ت إرشاف القائد العام”. وتابع 
»نعل�م أن التطبيق الناجح ق�د يتطلب بعض 
الوق�ت، فالتعقي�دات والحساس�يات كثرية، 

واألطراف متعددة والخروقات غري قليلة، لكننا 
بدأنا منذ تولينا املس�ؤولية بتعزيز الخطوات 
االيجابي�ة ملن س�بقنا يف املس�ؤولية لتحقيق 
هذه التوجهات من جهة”، موضحاً أن هناك 
“الكثري من املظاهر والتواجدات والسلوكيات 
غري املس�يطر عليها، والتي تتطلب اليوم بعد 
عملية التحرير الكبى واالنتصار الكبري الذي 
تحق�ق عىل داع�ش، وبعد امل�ؤرشات الكبرية 
التي تش�ري أن الدولة تستعيد هيبتها وقوتها 
وس�يطرتها املطلقة عىل أراضيها ويف تحقيق 
اس�تقالليتها وس�يادتها، م�ن إنه�اء كاف�ة 

املظاهر الشاذة وغري القانونية والسيادية”.

إىل ذل�ك، اعت�ب رئي�س مجل�س ال�وزراء ان 
انت�اج  يف  تقدم�ا كب�رياً  الحكوم�ة حقق�ت 
الكهرب�اء، مبين�ا ان التجاوزات عىل ش�بكة 
الطاقة تس�هم يف ضياعها.  وقال عبد املهدي 
يف كلم�ة له خ�الل املؤتمر االس�بوعي »نقف 
اليوم ع�ىل عتبة توزي�ع االرايض للمواطنن، 
وحققن�ا تقدم�ا كب�ريا يف انت�اج الكهرباء«، 
مش�ريا اىل »ارتف�اع وش�يك يف مع�دل انت�اج 
الطاق�ة بمع�دل ال�ف ميغ�اواط قب�ل نهاية 
حزيران«. واضاف عبد املهدي، أن »اجتماعنا 
االخ�ري باملحافظن خل�ص اىل توفري خدمات 
افض�ل وتوفري الكهرباء وف�ق جدول زمني«، 

الفت�ا اىل ان »كثري من التجاوزات عىل ش�بكة 
الطاقة تسهم يف ضياع الكهرباء«.

وتابع عبد املهدي »ماض�ون بتقليل املناصب 
بالوكاالت عب الثبي�ت او تقليص الزيادات«، 
مش�ريا اىل ان »مجل�س الوزراء تري�ث اليوم 
بالتصويت ع�ىل القوائم الخاص�ة بالدرجات 
الخاصة«. واك�د رئيس مجلس ال�وزراء عىل 
االج�راءات القانوني�ة بحق محاف�ظ كركوك 
املطل�وب للقض�اء نج�م الدين كري�م، وقال 
إن »لم تتمك�ن القوى السياس�ية من تقديم 
مرش�حن اىل الوزارات املتبقية س�نقوم نحن 
بذلك«، الفتا اىل ان »املعارضة السياس�ية امر 

صحي رشط التزامها بالثوابت الوطنية«.
واض�اف عب�د امله�دي، أن »هناك اس�تعدادا 
كب�ريا لتقدي�م اي ش�خصية للقض�اء رشط 
توف�ر ادلة تش�ري لوجود فس�اد«، الفتا اىل ان 
»مكافح�ة الفس�اد ال تقل خط�ورة واهمية 
ع�ن مكافح�ة االرهاب«. وتابع عب�د املهدي، 
»س�نطبق االجراءات القانونية بحق محافظ 
كركوك املطلوب للقض�اء، ونحتاج اىل تقديم 
ادلة كافية لتثبيت اي ش�بهة فساد«، مشريا 
اىل ان�ه »ت�م تش�كيل لجن�ة خاص�ة ملعالجة 
انعقاد مجلس كركوك واملصادقة عىل الخطة 

االستثمارية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت وكالة األنب�اء الكويتي�ة، أمس 
الثالث�اء، أن أم�ري البالد الش�يخ صباح 
األحمد سيزور العراق، يوم غد األربعاء، 
حي�ث يبح�ث العالق�ات الثنائي�ة ب�ن 

البلدي�ن، وأب�رز القضايا واملس�تجدات 
عىل الساحة اإلقليمية. 

وتعد الزيارة الت�ي يقوم بها أمري البالد 
إىل العاصمة العراقية هي الثانية خالل 
تولي�ه مقالي�د الحكم، إذ ت�رأس يف ٢9 
م�ارس ٢0١٢ وفد الكوي�ت إىل اجتماع 

القم�ة العربي�ة الت�ي عق�دت يف بغداد 
آنذاك.

وأش�ارت وكالة أنباء الكويت أن »هذه 
الزيارة تأتي يف ظل التوترات والتطورات 
املتس�ارعة غري املسبوقة التي تشهدها 
الت�ي  األعم�ال  والس�يما  املنطق�ة، 

اس�تهدفت س�المة اإلمدادات النفطية، 
عب تخري�ب ورضب الس�فن النفطية 
والتجاري�ة املدني�ة يف املي�اه اإلقليمية 

لإلمارات وخليج عمان«.
وكان موق�ع »روس�يا الي�وم«، نق�ل، 
االثنن، عن مس�ؤول دبلومايس عراقي 

أن »أمري الكويت س�يزور بغداد يوم غد 
األربعاء يف زيارة يلتقي خاللها رؤوساء 
الجمهوري�ة والوزراء والن�واب«، مبيناً 
أن »أزمة واش�نطن وطهران س�تكون 
ح�ارضة يف امللف�ات التي سٌيناقش�ها« 

األمري مع املسؤولن العراقين.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة الحش�د الش�عبي، أمس 
الثالث�اء، تنفي�ذ ٥80 عملي�ة أمني�ة يف 
ثمان�ي محافظ�ات يف النصف األول من 
الع�ام الح�ايل ٢0١9، وفيما اش�ارت إىل 
إحب�اط ١0٣ عملي�ات إرهابي�ة، و قتل 

8١ عن�رصا وقيادي�ا بتنظي�م »داعش« 
اإلرهاب�ي. وقالت الهيئ�ة يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، إن 
»قوات الحشد الشعبي بمختلف ألويتها 
وتش�كيالتها نفذت ٥80 عملي�ة أمنية 
يف ثماني محافظات وس�طى وشمالية 
وغربي�ة لتأمينها وإنه�اء تهديد تنظيم 

األول  النص�ف  يف  اإلرهاب�ي  »داع�ش« 
من العام الح�ايل ٢0١9«، مبينة أنه«تم 
إحباط ١0٣ عمليات إرهابية يف مختلف 
القواط�ع واملح�اور«. وأك�دت الهيئ�ة، 
إن«العمليات األمنية وإحباط التعرضات 
اإلرهابية أس�فرتا عن مقتل 8١ عنرصا 
اإلرهابي«،  بتنظي�م »داع�ش«  وقياديا 

مش�رية اىل«تنفي�ذ ٣٧ عملي�ة تطه�ري 
اس�فرت عن تفكيك ٥٥٢ عبوة ناس�فة 
و١٦0 عبوة قمعية و٢٥ حزاما ناس�فا 
و٥٢ صاروخا، فضال عن تفكيك خمسة 
من�ازل و١٢ معمال أهليا و9٥ جلكانا«.  
الهيئ�ة،  بين�ت  الخدم�ي  الجان�ب  ويف 
أن«الجه�د الهن�ديس للحش�د الش�عبي 

نف�ذ ٢٦ عملي�ة خدمية ش�ملت خطة 
طوارئ لدرء خطر السيول والفيضانات 
عن املحافظات واملدن وتأمن املنش�آت 
والحقول النفطية ابرزها حقل مجنون 
الذي يع�د خامس أكب حق�ل نفطي يف 
العال�م، فض�ال ع�ن اس�تمرار عمليات 

تطهري وكري االنهر«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد املجلس األعىل ملكافحة الفس�اد، أمس 
الثالث�اء، عىل رضورة اإلرساع بإنهاء ملفات 
تدقي�ق عق�ارات الدولة ومل�ف تدقيق املنح 
املرصوفة للنازح�ن، وفيما وجه بمجموعة 
م�ن اإلج�راءات بش�أن ناف�ذة بي�ع العملة 
اإلج�راءات  بإتخ�اذ  حق�ه  أك�د  األجنبي�ة، 
االتهام�ات  ُيطل�ق  »م�ن  بح�ق  القانوني�ة 
جزاف�اً«.  وقال مكت�ب عبد امله�دي يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 

»املجلس األعىل ملكافحة الفساد عقد جلسته 
الثالثة عرشة برئاسة رئيس مجلس الوزراء 

عادل عبداملهدي األعضاء«.
وأض�اف البي�ان، أن »املجل�س أع�رب ع�ن 
أبدته�ا  الت�ي  للتوجيه�ات  الع�ايل  تقدي�ره 
املرجعي�ة الديني�ة العليا يف خطب�ة الجمعة 
األخ�رية وما تضمنته من حث واس�تنهاض 
للواقع العراقي بكل تش�كيالته ) مؤسسات 
حكومية، احزاب وقوى سياس�ية، منظمات 
مجتم�ع مدن�ي، واف�راد( إىل التعاط�ي مع 
مكافح�ة الفس�اد بش�كل جدي م�ن خالل 

آلي�ات فاعل�ة وواضح�ة، وهذا ما ش�ّخصه 
املجل�س األعىل ملكافحة الفس�اد وجعل منه 
منهاجاً لعمل�ه من خالل مكافحة الفس�اد 
كمنظوم�ات وليس أفرادا بمع�زل عن هذه 

املنظومات«.
وبن، أن »املجلس أشاد بتعاون الجهات التي 
س�بق وأن أش�ار املجلس اليها يف بيان سابق 
برضورة تزويده باألدلة والبيانات بعد أن تم 
الحدي�ث يف اإلعالم إزاء بعض األش�خاص أو 
املؤسسات بوجود حاالت فساد والتي شكلت 
هذه البيانات مدخالً للجهات الرقابية إلتخاذ 

إجراءاتها«، مش�رياً إىل أن املجلس أكد »حقه 
بإتخاذ اإلج�راءات القانونية بحق من ُيطلق 

االتهامات جزافاً دون تقديم أدلة ثابتة«.
وأش�ار البي�ان، إىل أن »املجل�س اس�تضاف 
محاف�ظ البنك املرك�زي واس�تمع إىل تقرير 
خ�اص بنافذة بيع العملة األجنبية من حيث 
الدواع�ي وامل�برات وآلي�ة العم�ل واملراقبة 
واإلجراءات املتخذة وتشخيص الثغرات التى 
تكون مدخالً للفس�اد وس�بل غلقها، ووجه 
املجل�س بمجموعة م�ن اإلج�راءات لتكون 

املعالجات ذات أثر فاعل«.

بالتفاصيل.. امللفات التي سيناقشها أمري الكويت يف بغداد اليوم

احلشد الشعبي يعلن تنفيذ )580( عملية أمنية ويؤكد مقتل )81( داعشيًا خالل نصف عام

جملس مكافحة الفساد يشدد عىل رضورة االرساع بإهناء ملفات
 تدقيق عقارات الدولة

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت كتلة بدر النيابية، أم�س الثالثاء، التخيل 
ع�ن كاف�ة الدرج�ات الخاصة واالس�تحقاقات 
االنتخابية لكتلة بدر وترك الخيار لرئيس الوزراء 
يف اختيار الش�خصيات الكفوءة والنزيهة. وقال 
املتحدث باس�م الكتلة وليد الس�هالني يف مؤتمر 
صحفي مش�رتك مع اعضاء الكتلة انه »يف هذه 
الظروف الحساس�ة التي يمر بها البلد واملنطقة 
حيث التصعيد العسكري الذي ينذر باندالع حرب 
تح�رق االخرض والياب�س باإلضاف�ة اىل املعاناة 
الكبرية التي يعاني منها الشعب العراقي فال زال 
خطر االرهاب قائما ونقص الخدمات وانتش�ار 
الفس�اد والبطال�ة كلها ضاغطة عىل ش�عبنا«. 
واضاف السهالني ان »هذه املعاناة ليست وليدة 
الي�وم بل هي معاناة تراكمي�ة منذ زمن النظام 
السابق وكنا نامل ان يتم معالجتها بعد سقوط 
النظام اال انه مع ش�ديد االسف قد تجذرت اكثر 
وألس�باب عدي�دة«. واش�ار اىل ان�ه »اس�تجابة 
لخطاب املرجعية االخري فأننا نؤكد عىل انه كما 

تخلينا سابقا عن كل املواقع بدءا بالكتلة االكب 
ورئاس�ة الوزراء والوزارات وترك الخيار لرئيس 
مجل�س الوزراء فأنن�ا نجدد موقفن�ا يف التخيل 
عن كافة الدرجات الخاصة من وكاالت وهيئات 
مس�تقلة ومدراء عام�ون وكل االس�تحقاقات 
االنتخابي�ة لكتل�ة ب�در وت�رك الخي�ار لرئي�س 
الوزراء يف اختيار الشخصيات الكفوءة والنزيهة 
ذات الخ�بة«. وتابع اننا »نطالب رئيس الوزراء 
باتخاذ اجراءات الكفيلة بالحد من الفساد وعدم 
الس�ماح بانتش�اره واتخاذ االج�راءات الرادعة 
إليقاف تمدد هذه االفة التي اس�ترشت يف دوائر 
الدول�ة بخطوات عملية واضح�ة ونحن يف كتلة 
بدر عىل اس�تعداد للوقوف جنبا اىل جنب معه يف 
هذا االمر«. وطالب كافة الكتل السياسية »لرتك 
خيار اكمال الكابين�ة الحكومية لرئيس الوزراء 
من اجل االرساع يف تس�مية الوزارات الشاغرة«، 
مؤك�دا ان »كتلة بدر س�تقف بق�وة يف مكافحة 
الفس�اد وابعاده عن مفاصل الدولة والحكومة 
والنهوض بواقع العراق القوي كما وقفنا سابقا 

يف محاربة االرهاب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت كتل�ة س�ائرون النيابية، أم�س الثالثاء، 
التزامه�ا ببيان رئي�س التيار الص�دري مقتدى 
الصدر بش�أن اكم�ال الكابينة الوزاري�ة. وقال 
املتحدث باس�م الكتلة حمدالله الركابي يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه »ال 
شك ان اكمال الكابينة الوزارية يأخذ حيزاً كبرياً 
من اهتمامنا واهتمام شعبنا الويف، الذي ينتظر 

منا خدمات ملموس�ة تذلل آالم�ه التي تحّملها 
من�ذ عقود مضت، وقد عملن�ا بجد مع الرشكاء 
لتذلي�ل العقب�ات، وانه�اء هذا املل�ف بما يخدم 
العراق وش�عبه«. واضاف، ان »الكتل�ة النيابية 
لتحالف سائرون تعلن التزامها وتبنيها ملا جاء يف 
بيان الص�در بخصوص اكمال الكابينة الوزارية 
واللجان النيابية آملن من بقية الكتل السياسية 
التعاطي االيجاب�ي مع دعوت�ه الخالصة والتي 

تهدف اىل مصلحة العراق أوالً وأخرياً«.

كتلة بدر تعلن »التخيل« عن استحقاقاهتا االنتخابية 
والدرجات اخلاصة 

كتلة سائرون تعلن التزامها ببيان الصدر بشأن اكامل 
الكابينة الوزارية
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت هيئ�ة الكمارك العامة، عن »اتالف ادوية برشية ومكمالت 
غذائية يف جمرك الشحن الجوي ».

وقالت الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»السلطات الجمركية يف جمرك الشحن الجوي اتلفت شحنة ادوية 

برشية و مكمالت غذائية فاسدة وغري صالحة لالستهالك » .  
واضاف�ت، ان عملية االتالف تمت وفقا الحكام املادة  )٦٨ / ثانياً 
( من قانون الجمارك رقم ٢٣ لس�نة ١٩٨٤ املعدل وبأرشاف لجنة 

اتالف مختصة شكلت لهذا الغرض .

   البصرة / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة رشطة البرصة، إلقاء القبض عىل اكرب تاجر مخدرات 
بحوزت�ه ١١ كغ�م يف املحافظة.وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلقت » 
املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، إن »اس�تخبارات حرس حدود 
املنطقة الرابعة يف الب�رصة، تمكنت فجر اليوم، من إلقاء القبض 
ع�ىل اكرب تاجر مخدرات وضبط كمية كب�رية من املخدرات كانت 
بحوزت�ه تقدر بأكث�ر من ١١ كيلو غرام وعدد كبري من األس�لحة 
واالعتدة املختلفة وزورق صيد«.واضافت، ان »العملية تمت وفق 
معلومات استخبارية ونصب كمني محكم يف شط العرب، فيما تم 

تبادل اطالق النار مع املتهم والقوة .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الزراع�ة / رشك�ة م�ا بني 
النهري�ن العام�ة للب�ذور ع�ن »افتت�اح 
مواقعه�ا الس�تالم ب�ذور الرت�ب العليا يف 
محافظة نينوى  للموس�م الزراعي الحايل 
٢0١٩ وبتوجي�ه من الس�يد وزير الزراعة 

الدكتور صالح الحسني«.
واف�اد بياحن لل�وزارة ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ان�ه »تم إنش�اء موقع تلكيف 
الس�تالم الب�ذور ذات الرت�ب العلي�ا م�ن 
م�ع  املتعاقدي�ن  واملزارع�ني  الفالح�ني 
الرشك�ة يف محافظ�ة نين�وى ع�ىل وفق 
اآللي�ة التي وضعتها وزارة الزراعة ممثلة 
برشك�ة ما ب�ني النهري�ن العام�ة للبذور 
م�ن خ�الل تنظيم ملف خ�اص لكل فالح 
أو م�زارع عند تس�ليم املحص�ول وإجراء 
عملي�ات الفح�ص املخت�ربي له�ا للتأكد 
من مطابقته�ا للمواصفات املعتمدة، عن 
طري�ق الك�وادر الفنية املختص�ة التابعة 
لدائرة فحص وتصديق البذور وذلك بهدف 
املحافظ�ة عىل ج�ودة الب�ذور ذات الرتب 

العليا يف العراق«.
واض�اف ان » عمليات اس�تالم وتس�ويق 
املحاصيل تشهد انسيابية كبرية يف مواقع 
االس�تالم التابعة لرشكة ما ب�ني النهرين 
العام�ة للب�ذور يف املحافظ�ات كافة من 
خالل عم�ل الفرق املختصة عىل تس�هيل 
اإلج�راءات املتبعة وتذلي�ل املعوقات التي 
ق�د تواجه الفالحني واملزارعني املس�وقني 

ملحاصيلهم.

   بغداد / المستقبل العراقي

ل�ؤي  العراقي�ى  الكهرب�اء  بح�ث وزي�ر 
الخطي�ب، بمكتب�ه بمق�ر م�ع الس�فري 
االمريك�ي يف الع�راق ماثي�و تولر، س�بل 
التع�اون املش�رك ب�ني البلدي�ن يف مجال 
ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  الطاقة.واف�اد 
العراقي«، ان »الخطيب اس�تعرض وضع 
منظوم�ة الكهرب�اء الوطني�ة العراقي�ة، 
ومشاريع قطاع اإلنتاج التي قيد اإلنجاز، 
ويف مقدمتها، محطتي السماوة والنارصية  
املركبتني التي تنفذه�ا االن رشكة جنرال 
الكريك، وستضيفان للمنظومة )١٥00( 
ميگاواط«.واضاف ان » الوزير تحاور مع 
السفري االمريكي، وضع محافظة البرصة 
وتحس�ن منظومة الطاقة فيه�ا وارتفاع 
كميات اإلنتاج، وانجاز مشاريع املحطات 
التحويلية والثانوية وخطوط النقل«.كما 
أوضح الخطيب بحس�ب البي�ان، خارطة 
الطري�ق التي وضعته�ا ال�وزارة لتطوير 
والت�ي  الع�راق،  يف  الكهرب�اء  منظوم�ة 
ستتمخض عنها مجموعة من التعاقدات 
مع كربيات ال�رشكات العاملية.من جانبه 
أب�دى الس�فري االمريكي اس�تعداد بالده 

لدعم قطاع الطاقة يف العراق.

الزراعة تفتتح مواقعها الستالم 
بذور الرتب العليا يف نينوى

وزير الكهرباء يبحث مع السفري 
االمريكي سبل التعاون املشرتك 

بني البلدين يف جمال الطاقة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي 
ان »مركز الحياة لغس�يل الكىل يف مستش�فى الكرام�ة التعليمي 
قام باجراء اكثر من )٣٥00( غسل كلوي ل� )٢٨0( مريض خالل 

شهر ايار من العام الجاري ».
وبني الحجامي يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان »املركز يعد 
م�ن احد املراك�ز الكربى و املهمة يف عالج و غس�ل الكىل للمرىض 
املصاب�ني بالعج�ز الكلوي حي�ث تق�وم الدائرة بتحم�ل تكاليف 

الغسالت و العالج ».
وب�ني ان »تكلف الغس�لة الواح�دة اكثر م�ن )7٥( دوالر ، مؤكدا 
ان »املرك�ز يعم�ل عىل م�دار )٢٤( س�اعة بواقع اربعة ش�فتات 
و يراوح زمن الغس�لة الواحدة )٤( س�اعات ل�كل مريض و يتم 
اجراء كافة الفحوصات التشخيصية و الرسيرية و املختربية لكل 
مريض للتأكد من اصابته بعجز كلوي و يتم تثبيت بيانات املرىض 

و اعطائهم جدول لغرض اجراء عمليات الغسل الكلوي .

صحة الكرخ: اجراء »3500« غسل كلوي 
يف مركز احلياة لغسل الكىل خالل شهر

   بغداد / المستقبل العراقي

قال مس�ؤولون بقطاع النفط العراق�ي إن إنتاج حقل نفط 
غ�رب القرنة ١ بل�غ ٤٦٥ أل�ف برميل يوميا بعد اس�تكمال 

منشآت جديدة ملعالجة الخام وصهاريج للتخزين.
وأبل�غ مس�ؤولون يعمل�ون يف الحق�ل رويرز ع�ىل هامش 
مراس�م الفتتاح املنش�آت الجديدة أن حقل غ�رب القرنة ١ 
الذي تطوره إكس�ون موبيل كان ينتج يف السابق نحو ٤٤0 

ألف برميل يوميا«.
وحرض االحتفال عاملون أجانب من إكس�ون عقب عودتهم 

للحقل يف الثاني من الشهر الجاري، بعد أسبوعني من سحب 
إكسون نحو ٦0 شخصا من الحقل ونقلهم إىل دبي.

وق�ال مس�ؤولون عراقي�ون يف الحقل إن موظفي إكس�ون 
األجان�ب، ومن بينه�م اإلدارة العلي�ا وكبار املهندس�ني، لم 
يع�ودوا للحق�ل إال بعدم�ا وافق�ت الحكوم�ة العراقية عيل 
إجراءات أمن إضافية يف الحقل بما يف ذلك نرش قوات إضافية 

من الرشطة والجيش.
وراف�ق املس�ؤولون واملدي�رون م�ن إكس�ون الصحفيني يف 
جولة داخل حقل غرب القرنة ١ يوم االثنني، حيث ش�وهدت 
مركب�ات مدرعة وجنود من الجيش العراقي يتمركزون عند 

بوابات منشآت إنتاج النفط.
وبدأت منشأتان جديدتان ملعالجة الخام، ذات قدرة إجمالية 
ع�ىل معالجة ١٥0 أل�ف برميل يوميا، ووح�دة لفصل املياه 
والنفط وخمس�ة صهاري�ج للتخزين العملي�ات التجريبية 
يوم االثنني. وقال مدير كبري بالحقل إن املرشوعات الجديدة 
ستس�اهم يف رفع إنتاج الحقل بالتدريج ليصل إىل ٤٩0 ألف 
برميل يوميا. ينتج العراق أكثر من ٤.٥ مليون برميل بقليل، 
وهو ما يقل عن طاقته الكاملة البالغة نحو خمس�ة ماليني 
برميل يوميا تمش�يا م�ع اتفاق أوبك ومنتج�ني آخرين من 

بينهم روسيا عىل خفض اإلمدادات العاملية لدعم األسعار.

    بغداد / المستقبل العراقي

التخطي�ط، ع�ن اس�تحداث  اعلن�ت وزارة 
اقسام جديدة للدراسات العليا يف الجامعات 
العراقي�ة لتأم�ني اختصاص�ات تلب�ي بيئة 
العمل املس�تقبلية. وقالت مدي�ر عام دائرة 
التنمي�ة البرشية يف الوزارة عقود حس�ني يف 
بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »دائرة 
التنمي�ة البرشية/ قس�م سياس�ات الربية 
الدراس�ات  باس�تحداث  قام�ت  والتعلي�م 
الُعلي�ا يف االختصاص�ات الت�ي يتطلب رفع 
مس�توى القوى العاملة لرفد س�وق العمل 
بها لالرتقاء بمس�تواه يف كاف�ة املجاالت«. 

واضافت حس�ني ان�ه »تم ايضا اس�تحداث 
الدكتوراه يف القانون الخاص/ كلية القانون 
بجامع�ة ذي ق�ار باالضاف�ة اىل اس�تحداث 
املاجس�تري يف عل�وم الحي�اة/ كلي�ة الربية 
القرن�ة يف جامعة البرصة كذلك اس�تحداث 
املاجس�تري يف الترشيح واالنسجة واالجنة/ 
كلي�ة الط�ب البيط�ري يف جامع�ة املثن�ى، 
فض�ال عن اس�تحداث املاجس�تري يف الطرق 
والنقل/ كلية الهندس�ة يف جامعة الكوفة«. 
وبينت انه »تم استحداث املاجستري يف اللغة 
االنكليزي�ة- اآلدب/ كلي�ة الربية يف جامعة 
الكوفة باالضافة اىل استحداث الدبلوم العايل 
يف الهندسة املدني/ كلية الهندسة يف جامعة 

ذي ق�ار«. وتابع�ت ان »قس�م السياس�ات 
الربي�ة والتعلي�م ق�ام ايض�ا باس�تحداث 
كلي�ة  يف  العام�ة  الكيمي�اء  يف  الدكت�وراه 
العل�وم يف جامعة كركوك وكذلك اس�تحداث 
املاجس�تري يف الق�راءات القرآني�ة يف كلي�ة 
االمام االعظم باالضافة اىل استحداث دراسة 
الدكت�وراه يف الربية فيزي�اء يف كلية العلوم 
الرصفة جامعة االنبار واستحداث الدكتوراه 
يف الهندس�ة املدني يف كلية الهندسة جامعة 
االنب�ار وكذلك اس�تحداث الدبل�وم العايل يف 
علوم الحاس�بات يف امن املعلومات والدبلوم 
الع�ايل يف التحلي�الت املرضي�ة يف الجامع�ة 
»اس�تحداث  اىل  واش�ارت  املس�تنرصية«. 

املاجس�تري يف هندس�ة املنظوم�ات يف كلية 
هندسة املعلومات يف جامعة النهرين وفضال 
عن استحداث املاجستري يف الهندسة البيئية 
يف كلية الهندسة جامعة املوصل واستحداث 
الدكت�وراه يف الهندس�ة املدني�ة يف جامع�ة 
االنبار واملاجستري يف هندسة نظم االتصاالت 
هندس�ة  يف  املاجس�تري  وايض�ا  الضوئي�ة 
االتص�االت«. وبين�ت ان�ه »ت�م اس�تحداث 
الدبلوم العايل واملاجستري يف املالحة والتوجيه 
يف الهندس�ة الكهرووميكانيكي�ة باالضافة 
اىل اس�تحداث الدكت�وراه يف هندس�ة النظم 
الكهروميكانيكي�ة والدكت�وراه يف هندس�ة 

الطاقة املتجددة يف الجامعة التكنولوجية .

العراق يرفع اإلنتاج بحقل غرب القرنة 1 إىل نصف مليون برميل

التخطيط تستحدث اقسامًا جديدة للدراسات العليا يف اجلامعات العراقية

    بغداد / المستقبل العراقي

ن  أعلنت دائرة التحقيقات يف هيأة النزاهة عن تمكُّ
مالكاته�ا يف مديريَّة تحقيق بغداد بالتنس�يق مع 
فري�ق العمل املُؤلَّف يف مكتب تحقيق ذي قار، بعد 
، م�ن تنفيذ عمليَّة ضب�ٍط ملُتَّهَمنِي  ُمتابع�ٍة وتحرٍّ
اثن�نِي باالحتي�ال والرش�وة يف ذي قار، ُمتلبِّس�ني 

بالجرم املشهود.
وذكر بيان للنزاهة ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان 
»الدائ�رة أفادت، يف معرض حديثه�ا عن تفاصيل 
العمليَّ�ة، ب�أنَّ فريقاً م�ن مديريَّة تحقي�ق بغداد 
ن  التاب�ع للهيأة انتقل إىل محافظ�ة ذي قار وتمكَّ
من ضبط املُتَّهمني؛ لقيامهما بإطالق وعوٍد كاذبٍة 
بقدرتهم�ا عىل اس�تحصال املُوافق�ات األصوليَّة؛ 

للحصول عىل قطعة أرٍض لغرض االستثمار بحجة 
إنش�اء مستشفى ومدارس أهليٍَّة لقاء حصولهما 
ع�ىل مبل�غ ٨00 ملي�ون دين�اٍر، الفت�ًة إىل أنه تمَّ 
التواص�ل م�ع املُتَّهم�ني ومتابعتهم�ا وضبطهما 
بالجرم املش�هود يف إح�دى مناطق املحافظة، عىل 
وفق أحكام القرار ١٦0 لسنة ١٩٨٣«.وأشارت إىل 
رة ضبٍط  َذت بموج�ب ُمذكَّ أنَّ »عمليَّ�ة الضبط ُنفِّ
قضائيٍَّة، فيما اعرف املُتَّهمون املضبوطون بالتهم 
املنسوبة إليهم أمام قايض التحقيق املُختصِّ الذي 
ق�رَّر توقيفهم لحني إرس�الهم إىل جه�ة الطلب يف 

بغداد.
وكان�ت هي�أة النزاه�ة ق�د أعلنت يف التاس�ع من 
الش�هر الجاري عن ضبط ُمتَّهمني اثنني ُمتلبِّسني 

باالحتيال والرشوة يف بغداد.

النزاهة تضبط متهمني متلبسني باالحتيال 
والرشوة يف ذي قار

    ذي قار / المستقبل العراقي

أص�درت محكم�ة جناي�ات ذي ق�ار أحكام�ا عقابي�ة باإلعدام 
والسجن ملؤبد ملدانني بتهم إرهابية مختلفة.

وق�ال املرك�ز اإلعالم�ي ملجل�س القض�اء األع�ىل يف بي�ان تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، إن »مدانني باإلرهاب تلقوا أحكاما باملؤبد 
واإلع�دام م�ن محكمة جنايات ذي ق�ار«، الفت�ا إىل أن »املحكمة 
قضت حكما بالسجن املؤبد ملدانني اثنني بجريمة حيازات أسلحة 

ومتفجرات بنية تنفيذ جرائم إرهابية يف األنبار«.
وأض�اف أن »املحكمة قض�ت أيضا حكما بإع�دام مدان بجريمة 
قتل مواطن يف أبي غريب لغايات إرهابية«، مش�ريا إىل أن »حكما 
آخر قد صدر من املحكمة ذاتها ضد إرهابي عن جريمة اش�راكه 
يف تفجري س�يارة مفخخة يف محافظة ذي ق�ار وبدوافع ارهابية 

أيضاً .

جنايات ذي قار: أحكام باإلعدام 
والسجن املؤبد ملدانني باإلرهاب

     بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزير التجارة محمد هاشم العاني، 
عن جملة من اإلجراءات االحرازية لحماية 
خزين الحنطة املحلية املسوقة من الفالحني 
تجنبا لح�االت الحرائق والظ�روف الجوية 
املحتملة وبالتنس�يق مع الجهات الس�اندة 

يف الدفاع املدني والحكومات املحلية.
وقال الوزير العاني يف بيان ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، ان«توجيه�ات مح�ددة صدرت 
لجمي�ع مواق�ع العم�ل واملخ�ازن باتخاذ 

االجراءات املش�ددة لحماية خزين الحنطة 
املسوقة هذا املوسم من الحرائق والظروف 
الجوي�ة واع�داد خط�ط واضح�ة لتأم�ني 
الحماية بالتنسيق مع اجهزة الدفاع املدني 

والحكومات املحلية«.
واض�اف، ان«م�ا تحق�ق م�ن خزي�ن هذا 
املوس�م يحملنا مسؤولية مضاعفة لتأمني 
الجوي�ة  الظ�روف  جمي�ع  م�ن  س�المته 
املحتمل�ة، كذل�ك م�ن تداعي�ات الحرائ�ق 
التي حصلت يف الحق�ول الزراعية لعدد من 
املحافظات فض�ال عن اعداد خطط خاصة 

بالدف�اع املدني يف كل مواق�ع رشكة تجارة 
الحبوب«.

ويف الس�ياق نفس�ه اكد نعي�م املكصويص 
وزارة  يف  الحب�وب  تج�ارة  ع�ام  مدي�ر 
التج�ارة، بأن«رشكت�ه اتخ�ذت مجموع�ة 
م�ن االج�راءات االحرازي�ة لتأم�ني خزين 
الحنطة املحلية املس�وقة من الفالحني هذا 
املوس�م وتم اعداد خطط كفيلة بالتنس�يق 
مع الجهات الساندة استنادا لتوجيه السيد 
وزير التجارة م�ع اخذ الحيطة والحذر من 

جميع االحتماالت الواردة«.

اىل ذل�ك اش�ار قاس�م حم�ود مدي�ر ع�ام 
الغذائي�ة وامل�رشف ع�ىل حمل�ة تس�ويق 
املوصل، بأنه«تم االتصال بالس�يد محافظ 
نينوى والطلب منه بارسال تعزيزات اىل كل 
املواقع لغرض الحفاظ عىل الخزين الغذاني 
ملادة الحنطة واوعز م�ن جانبه باتخاذ كل 
االجراءات التي تضمن سالمة الخزين واخذ 
الحيطة والح�ذر تجنبا لح�دوث اي حريق 
محتمل«، مبينا ان«موظفي الوزارة نجحوا 
يف اخماد حريق اندلع يف س�احة مشريفة يف 

ربيعة قرب الحدود السورية بشجاعة .

وزير التجارة يكشف عن مجلة من االجراءات االحرتازية لسالمة خزين احلنطة

   المستقبل العراقي/ الغانم

اعلن محافظ واس�ط محمد املياح�ي، انه »بحث مع رئيس 
هيئة املنافذ الحدودية تعزيز التنسيق بني الجانبني.

وذكر املكتب االعالم�ي للمحافظة ، ان »رئيس هيئة املنافذ 
الحدودية كاظم العقابي يرافقه مدير عام الدائرة القانونية 
للمنافذ، تباحث مع محافظ واس�ط محم�د املياحي تعزيز 

التعاون والتنسيق بني املحافظة والهيئة«.
واضاف انه »تم التباحث بأهم االمور منها، تعزيز الخدمات 
يف منفذ زرباطية وتسهيل االجراءات بشكل أفضل، والرشوع 
بتطوير منف�ذ زرباطية وتخصيص االم�وال املطلوبة لذلك 

حيث خصصت املحافظة مبلغ مليار ونصف للتأهيل«.
وتابع »كذل�ك االرساع بتطوير بناء منف�ذ زرباطية الجديد 
واكمال العمل به وفق نظام متطور، والتعامل بمهنية عالية 
بمتابع�ة ومراقب�ة عمل املنافذ ومنع أي حاالت مش�بوهة، 
ومناقش�ة اكمال االجراءات املطلوبة لفتح منفذ الش�هابي 

واكمال دراسات الجدوى .

   بغداد / المستقبل العراقي

التقى وزير التجارة محمد هاشم العاني يف مكتبه، السفري الركي 
ل�دى العراق فات�ح يلدز لبحث افاق تطوي�ر العالقات االقتصادية 
والتجاري�ة واالس�تثمارية وزي�ادة حج�م التبادل التج�اري بني 

البلدين.
وذكرت املركز االعالمي للوزارة يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
ان »العان�ي اكد خالل اللق�اء رغبة الحكوم�ة العراقية يف تطوير 
وتنمي�ة العالقات م�ع تركيا وعىل كافة االصع�دة فضالً عن فتح 
قن�وات اتصال جديدة تخدم الش�عبني وان تركيا لها ش�أن مميز 
يف الع�راق وخاصة انه�ا من دول الجوار املهم�ة التي تربطها مع 

العراق عالقات تاريخية وتجارية .
من جانبه اش�ار الس�فري الركي خ�الل اللقاء اىل ع�دة مواضيع 
منها الرضائب الكمركية وش�هادة املنش�أ والتقييس والس�يطرة 

النوعية.
مش�ريا اىل هناك لقاء مرتقب يف العاصمة بغداد يضم وفد رسمي 
رفيع املستوى برئاسة وزيرة التجارة الركية وبحضور مجموعة 
م�ن رجال االعمال وال�رشكات الركية الرصين�ة لبحث املواضيع 

التي تم طرحها ومناقشتها مسبقا يف جدول االعمال.

حمافظ واسط يبحث مع رئيس هيئة املنافذ 
احلدودية تعزيز التنسيق بني اجلانبني

وزير التجارة يبحث مع السفري الرتكي 
يف العراق تطوير العالقات االقتصادية

اتالف ادوية برشية ومكمالت غذائية 
يف كمرك الشحن اجلوي

اعتقال اكرب تاجر خمدرات 
يف البرصة     المستقبل العراقي / طالب ضاحي

أعل�ن محاف�ظ بغ�داد املهندس ف�الح الجزائ�ري، اليوم 
الثالثاء، تشغيل املرحلة الثانية من مرشوع ماء الحسينية 
)الكرابل�ة(، مبين�ا أن البغداديني بدؤوا يتلمس�ون ثمار 

حملة )خدمة بغداد رشف لنا(.
وق�ال الجزائ�ري خ�الل حف�ل تدش�ني املرحل�ة الثانية 
من م�رشوع ماء الحس�ينية: إن »امل�رشوع انطلق وبدأ 
التش�غيل الفعيل بالتنس�يق مع وزارة اإلعمار واإلسكان 
والبلديات العامة، وس�يعالج أزمة ش�حة املياه يف قضاء 
ال�زوراء )املعامل س�ابقا(، بإيصال امل�اء الخام من نهر 
دجل�ة بأنب�وب قطره 700 مل�م وبمس�افة٢7 كم، كما 

يتضم�ن املرشوع نصب محطة خام يف ناحية الراش�دية 
بطاقة ١000م٣/ ساعة«. وأوضح املحافظ أن »املرشوع 
س�يعالج مش�كلة املياه يف مناطق الحس�ينية والسيدة 
زينب والش�اعورة والشيشان والس�عادة، وبقية األحياء 
واملناط�ق القريبة من الخط الناقل«، مؤكدا أن »تش�غيل 
جمي�ع مراح�ل امل�رشوع س�يطوي صفح�ة املراش�نة 
الت�ي كانت تعان�ي منها مناط�ق القض�اء«. ومن جهة 
اخ�رى وأكد الجزائري قائال: »س�يكون لقض�اء الزوراء 
مرشوعان للماء بدال من االعتماد عىل مرشوع مجمعات 
األم�ل وعدن، وال س�يما أن املرشوع املذك�ور تم إنجازه 
قب�ل التوقيت�ات الزمنية املح�ددة«. أكد محاف�ظ بغداد 
فالح الجزائري، رفضه استهداف الكوادر الربوية وعدم 

الته�اون يف محاس�بة املعتدين، فيما ش�دد عىل رضورة 
الحزم وف�رض القانون تجاه أية جهة تحاول املس�اس 

بمدراء املراكز االمتحانية واملراقبني.
وق�ال الجزائري يف بيان عىل هام�ش جولة تفقدية لعدد 
م�ن املراك�ز االمتحانية المتحان�ات املرحلة املتوس�طة 
ولق�اءه الربوية برشى بش�ار مديرة املرك�ز االمتحاني 
)السيدة عائش�ة( التي تم االعتداء عليها، ان »املحافظة 
شكلت غرفة عمليات تتابع بشكل يومي سري االمتحانات 
وقد وجهنا بفتح تحقيق ملحاسبة املعتدين عىل الربوية 
وتطبيق القان�ون«. وأضاف ان »التحقيق م�ازال جارياً 
وه�و يتاب�ع بنفس�ه مجرياته ول�ن يته�اون يف تطبيق 

القانون وإحالة املعتدين اىل القضاء«.

حمافظ بغداد يدشن املرحلة الثانية من مرشوع ماء احلسينية )الكرابلة(: البغداديون يقطفون ثامر »خدمة بغداد رشف لنا«
نرفض استهداف الكوادر الرتبوية وعدم التهاون يف حماسبة املعتدين

    البصرة / المستقبل العراقي

اش�اد رئيس مجلس محافظ�ة البرصة الحقوقي 
صب�اح حس�ن البزون�ي بال�دور املهن�ي واله�ام 
للصحفيني للعراقيني، يف عيدهم ال١٥0 لتأس�يس 
الصحافة العراقية.وقال البزوني للمركز االعالمي« 
ملناس�بة ”الذكرى الخمس�ني بعد املائة لتأس�يس 
الصحاف�ة صحافة العراقية، نتقدم بأحر التهاني 

اىل كاف�ة الصحفيات والصحفي�ني العراقيني وإىل 
كاف�ة املؤسس�ات الصحفي�ة واالعالمي�ة يف كل 
انحاء البالد . واضاف« ان احتفالنا بعيد الصحافة 
العراقية، يدعونا الستذكار االقالم الحرة املجاهدة 
التي ضحت من أجل العراق وبناء مستقبله، الفتا 
اىل ان الصحافة العراقية تصدت ببطولة وشجاعة 
للدفاع عن مصالح العراق وشعبه، مقدمة الكثري 
من التضحيات واملعاناة واعداد كبرية من الشهداء 

س�واء يف مواجهة النظام الدكتاتوري البائد، او يف 
مساندة شعبنا يف حربه الباسلة ضد تنظيم داعش 
االرهاب�ي . مؤكدا ع�ىل دعم الحكوم�ة املحلية يف 
البرصة لكل الصحفيني، والتأكيد يف الوقت نفس�ه 
ع�ىل الدور املهني والوطني واملس�ؤولية التي تقع 
ع�ىل عاتقه�م، والتعبري ع�ن كل املواق�ف واآلراء 
والركي�ز عىل هم�وم االنس�ان العراق�ي يف هذه 

املرحلة الحساسة.

يف عيد الصحافة العراقية

البزوين يشيد بالدور املهني واالحرتايف 
للعاملني يف ديوان صاحبة اجلاللة
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الحاقا بكتابن�ا ذي العدد ب/ 2568 يف 2019/5/29 
والخاص بإع��الن اول للمناقص��ة 5/ ماء 2019

مرشوع ) تجهيز وتنفيذ انابيب ناقلة وشبكات فرعية 
بمختلف االقطار ( 

نود ان ننوه اىل تعديل :
لتك�ون  للم�رشوع  التخميني�ة  الكل�ف   .1
وتس�عة  واربعمائ�ة  ملي�ار   )1,499,610,000(
وتسعون مليون وس�تمائة وعرشة الف دينار عراقي 
بدال من)1,493,250,000(ملي�ار واربعمائة وثالثة 
وتس�عون ملي�ون ومائت�ان وخمس�ون ال�ف دينار 

عراقي.
معدل االيراد السنوي للمرشوع  )449,883,000(  .2

اربعمائة وتس�عة واربعون مليون وثمانمائة وثالثة 
وثمانون الف دينار عراقي بدال من  )447,975,000(

اربعمائة وسبعة واربعون مليون وتسعمائة وخمسة 
وسبعون الف دينار عراقي.

لتك�ون  النقدي�ة  الس�يولة  متطلب�ات   .3
)449,883,000( اربعمائة وتس�عة واربعون مليون 
وثمانمائة وثالثة وثمانون الف دينار عراقي بدال من  
)447,975,000(اربعمائة وس�بعة واربعون مليون 

وتسعمائة وخمسة وسبعون الف دينار عراقي.
الخربة والقدرة الفنية لتك�ون )449,883,000(  .4

اربعمائة وتس�عة واربعون مليون وثمانمائة وثالثة 
وثمانون الف دينار عراقي. بدال من )447,975,000(

اربعمائة وسبعة واربعون مليون وتسعمائة وخمسة 
وسبعون الف دينار عراقي.

مبل�غ التأمينات االولية ليكون )14,996,100( اربعة   .5
عرش مليون وتس�عمائة وستة وتسعون الف ومائة دينار 
عراق�ي ب�دال م�ن )14,932,500( اربع�ة ع�رش ملي�ون 
وتسعمائة واثنان وثالثون الف وخمسمائة دينار عراقي.

تمدي�د موع�د غل�ق املناقص�ة لتك�ون ي�وم االح�د   .6
2019/6/30 بدال من يوم الثالثاء 2019/6/25.

عىل الرشكات التي قطعت عىل املرشوع مراجعة ديوان   .7
محافظة البرصة – قس�م العقود الحكومية – شعبة بيع 

الوثائق لغرض استالم التعديل .
استناداً اىل كتاب قسم التخطيط  واملتابعة ذي العدد 2557 

يف 2016/6/16 .

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
 Basra Governorate Directorate of Government 

Contracts Dept Announcement

م/ تنوية

املهندس 
اسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ: 2019/6/18العدد:2910

فقدان
فقدت من�ي براءة الذمة الص�ادرة من الهيئة 
العامة للرضائب فرع النجف االرشف ذي العدد 
) 15174(  تاري�خ 2015/9/8 واملعنون�ة اىل 
الهيئة العامة للرضائب فرع القادس�ية بأسم 
) س�عد تاج�ر ظاهر( فع�ىل من يعث�ر عليها 

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

دائرة التسجيل العقاري يف  بلدروز
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 

2019/4/17 لتسجيل
تمام العق�ار تس�لس192محلة الرميلة  رقم 
االب�واب 5/13 م بأس�م العراق�ي احم�د طه 
محمد مج�ددا بأعتبار حائزا ل�ه بصفة املالك 
للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة 
تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل 
العقاري  رقم)43   ( لسنة 1971 قررنا اعالن 
ه�ذا الطلب فعىل كل م�ن يدعى بوجود عالقه 
أوحقوق معينه عىل هذا العقار تقديم مالدية 
م�ن بينات اىل ه�ذه الدائرة خ�الل مدة ثالثني 
يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن 
وكذل�ك الحض�ور يف موقع العقار يف الس�اعة 
الع�ارشة صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة 
ه�ذا االعالن وذل�ك الثبات حقوق�ه موقعيا يف 
الكش�ف الذي س�يجري يف الي�وم املذكور لهذا 

الغرض.
عيل فيصل مطرش

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز
�������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / محمد قاسم جعفر 

اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي الجراء اجازة 
بناء عىل العقار املرقم 550 

الرشيك 
حيدر محمد وحيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الحيدرية 
العدد : 116/ش/2019

التاريخ 2019/5/21
اىل  /املدعى عليه ) ثائر بدر كاظم( 

تبليغ بالحكم الغيابي 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا  بالحك�م الغياب�ي 
واملتضم�ن   2019/5/12 يف  116/ش/2019  املرق�م 
الزام�ك بتأدي�ة للمدعية  )هدى حس�ن كاظ�م( مبلغا 
قدره)خمس�ة وس�بعون ال�ف دينار( ش�هريا كنفقة 
له�ا عن الع�ده الت�ي التزمتها بع�د ايقاع الط�الق بها 
ولثالث�ة اش�هر وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ )ر.ع / ثائ�ر ش�اكر كريم( واش�عار 
مخت�ار ناحية الحيدرية / حي الزه�راء )نارص عباس 
الرحيمي( قررت املحكمة تبليغك بقرار الحكم الغيابي 
اع�اله اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني ولك حق 
االع�راض والتمييز ضمن امل�دة القانونية للطعن وعند 
ع�دم طعنك بالقرار اعاله ضمن املدة القانونية س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفقا لالصول
القايض

عيسم عيل الجبوري

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

اىل املته�م الغائب / )ر.ع  س�عد ص�ربي صيهود نارص 
الحريشاوي( 

املنس�وب اىل / مديري�ة  رشط�ة محافظ�ة الب�رصة 
واملنشأت

العنوان / محافظة البرصة 
بم�ا انك متهم وفق املادة 37 من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 لتسببك بحصول ارضار بالعجلة الحكومية التي 

بذمتك   
وملجهولي�ة  اقامتك اقتىض تبليغك بذلك  االعالن عىل ان 
تحرض امام محكم�ة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة 
الخامس�ة البرصة   خالل مدة ثالث�ون يوم  اعتبارا من 
تاري�خ تعلي�ق هذا االع�الن  يف صحيفة محلي�ة يومية 
وتعليق�ه يف مح�ل اقامت�ك ومق�ر دائرت�ك وتجيب عن 
التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد  )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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الحيدرية 
العدد : 103/ش/2019

التاريخ 2019/5/21
اىل  /املدعى عليه ) ثائر بدر كاظم( 

تبليغ بالحكم الغيابي 
اص�درت هذه املحكمة قراره�ا  بالحكم الغيابي املرقم 
تأيي�د  واملتضم�ن   2019/4/25 يف  103/ش/2019 
حضانة املدعية والزامك بتأيي�د اجرة حضانة للمدعية 
)هدى حس�ن كاظم( مبلغ مق�داره ثالثون  الف دينار 
شهريا كأجرة لها عن حضانتها لكل طفل من اطفالها 
)مصطف�ى ومرتىض( وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ )ر.ع / ثائر شاكر كريم( واشعار 
مخت�ار ناحية الحيدرية / حي الزه�راء )نارص عباس 
الرحيمي( قررت املحكمة تبليغك بقرار الحكم الغيابي 
اع�اله اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني ولك حق 
االع�راض والتمييز ضمن امل�دة القانونية للطعن وعند 
ع�دم طعنك بالقرار اعاله ضمن املدة القانونية س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفقا لالصول
القايض

عيسم عيل الجبوري

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الحيدرية 

العدد : 115/ش/2019
التاريخ 2019/5/21

اىل  /املدعى عليه ) ثائر بدر كاظم( 
تبليغ بالحكم الغيابي 

اص�درت هذه املحكمة قراره�ا  بالحكم الغيابي املرقم 
115/ش/2019 يف 2019/5/6 واملتضمن الزامك بتأييد 
للمدعي�ة )هدى حس�ن كاظم( مهره�ا املؤجل مقوما 
بالذه�ب البال�غ )13,545,000( ثالث�ة ع�رش ملي�ون 
وخمس�مائة وخمس�ة واربعون الف دين�ار وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ )ر.ع / 
ثائر ش�اكر كريم( واش�عار مختار ناحي�ة الحيدرية / 
ح�ي الزهراء )نارص عباس الرحيم�ي( قررت املحكمة 
تبليغ�ك بقرار الحكم الغيابي اع�اله اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميت�ني ولك حق االع�راض والتمييز ضمن 
امل�دة القانونية للطعن وعند ع�دم طعنك بالقرار اعاله 
ضم�ن املدة القانونية س�وف يكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية وفقا لالصول
القايض

عيسم عيل الجبوري

تنويه
ن�رش يف صحيف�ة الع�راق بالع�دد 964 وصحيفة 
املس�تقبل بالع�دد 1924 االعالن الخ�اص بتنفيذ 
النجف ذك�ر رق�م االضب�ارة 2019/2421  خطأ 
والصحيح 2017/2421 كما ذكر حي امليالد خطأ 

والصحيح حي الجنانه لذا اقتىض التنويه 
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد :1445/ب2019/1

التاريخ : 2019/5/30
اىل / املدعى عليه ) مطر غضبان عيل( 

اقام املدعي )صادق حس�ن مراد( الدعوى البدائية 
املرقم�ة اعاله والتي يطلب فيها الحكم ب� )ابطال  
 268 مجل�د   1984 140/ايل�ول/  املرق�م  القي�د 
والخاص بالعقار املرقم 3/26343 حي الجامعة( 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائي واش�عار مختار ح�ي الجامعة 4 محمد 
كاظ�م اليارسي ل�ذا قررت هذه املحكم�ة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميت�ني للحضور يف 
موعد املرافعة املص�ادف يف يوم 2019/7/2 وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
�������������������������������������

اىل الرشيك 
كوثر عبد االمري جواد

اقتىض حضوركم اىل صندوق االس�كان العراقي / 
يف محافظة النجف خلف مديرية ماء النجف وذلك 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيككم السيد 
)ميالد محمد صيهود( بالبناء عىل حصته املشاعة 
الن�داء  ح�ي   )3/58691( املرقم�ة  القطع�ة  يف 
مقاطع�ة )4/جزي�رة النج�ف( لغرض تس�ليفه 
قرض االسكان وخالل مده اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وش�هر خارج العراق من تاريخ 
ن�رش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقكم يف 

االعراض مستقبال

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مجريية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة : 6/خ/2017

التاريخ 2019/6/11
اىل / املنفذ عليه / املدين ) ادريس عباس عبد( 

تجق�ق لهذه املديرية بانك مجهول محل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائم او مؤقت وذلك من خالل اش�عار مركز 
رشط�ة الجوادي�ن )ع( ح�ب كتابهم بالع�دد 4938 يف 
2019/6/11 ومرف�ق اش�عار مختار املحل�ة مجهول 
محل االقامة تقرره تبليغ باالحالة القطعية عن العقار 
املرق�م 75 الغربي العادة لكم عىل املش�ري ) مانع يايل 
دليل( بمبلغ )41,500,000( دينار تسديد الدين الدائن 
) مانع يايل دليل( وتطبيقا الحكام املادة )97( � ثالثا � 
من قانون التنفيذ تقرر تبليغكم بهذه االحالة وبتسديد 
الدي�ن البال�غ )44,500,000( اربع�ة واربعون مليون 
وخمس�مائة الف دينار خالل عرشة ايام تبدأ من اليوم 
التايل للنرش بهذه االشعار وعند عدم التسديد سيسجل 

العقار بأسم املشري وفق القانون
منفذ العدل 

عالء حبيب الهدابي

�������������������������������������
 محكمة بداءة السماوة

العدد : 1432/ب/2019
التاريخ 2019/6/18

اعالن
اىل املدعى عليه / احمد جبار عزيز

اقام املدعي محمد صالح جاسم الدعوى املرقمة اعاله 
والتي يطلب فيها الحكم بفسخ عقد الرشاكة الشفوي 
وبتأديتك له مبلغ مق�داره عرشون الف دوالر امريكي 
اي ما يعادل خمس�ة وعرشون ملي�ون دينار عن قيمة 
رشاك�ة يف عمل تجاري يف ع�ام 2007 وملجهولية محل 
اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ مصطفى  نوري 
املؤرخ 2019/6/2 واش�عار مختار محلة حي املعلمني 
/ 2 وال عم�ار يف الس�ماوة املخت�ار حس�ن اب�و جامه 
س�اجت امل�ؤرخ 2019/6/2 ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ني محليتني بموع�د املرافعة املوافق 
الس�اعة التاس�عة من صب�اح ي�وم 2019/6/30 ويف 
حال�ة عدم حض�ورك او من ينوب عن�ك قانونا او بيان 
معذرة مرشوعة س�تجري املرافعة بحق�ك غيابا وعلنا 

وفق االصول والقانون
القايض 

فليح حسن جاسم
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أحالم ضائعة..

اإلساءة لغرض اللجوء

          اياد السماوي

كان�ت  املج�رم  الديكتات�وري  النظ�ام  زم�ن  يف 
الديمقراطي�ة واالنتخاب�ات وحرية ال�رأي وحق 
التظاه�ر رضب�ا م�ن رضوب املس�تحيل أو هي 
أح�ام مس�تحيلة التحقي�ق بالنس�بة لن�ا نحن 
العراقيني. وكثري مّن�ا كان يتّمنى أن يعيش يوما 
واحدا ليشاهد نهاية الديكتاتور املجرم، ولألسف 
أّن العدي�د م�ن األصدق�اء واألحبة رح�ل دون أن 
يش�هد نهاي�ة هذه الحقب�ة املظلمة م�ن تأريخ 
العراق وبداية ما يّس�مى بالنظ�ام الديمقراطي، 
وال زالت ذاكرة الش�عب العراقي تختزن مش�اهد 
تلك الطوابري من الناس وهي تديل باصواتها يف أول 
انتخابات ديمقراطية حقيقة يش�هدها العراق يف 
العرص الحديث، وكانت مشاعر العراقيني حينها 
أّن املس�تحيل أصب�ح ممكننا واألح�ام التي كّنا 
نعتربها رضبا من رضوب املستحيل قد أصبحت 
واقعا ملموس�ا نمارسه، وكان الجميع يتطلّع إىل 
بداية عرص جديد يعيش به اإلنسان العراقي حرا 
يف تفكريه ويف اختياره بدون خوف ويمارس حّقه 
االنتخابي بكل شفافية كما يحصل يف باد الغرب 

الكافر، لكّن هذه الفرحة بالنظام الجديد لم تدم 
طويا، اذ رسعان م�ا تحّولت هذه الديمقراطية 
الولي�دة إىل أكذوب�ة تمارس�ها إح�زاب الس�لطة 
إلحكام سطوتها عىل مقاليد األمور ولتبدأ مرحلة 
أك�رب عملية نه�ب للمال الع�ام يش�هدها العالم 
بأرسه , ولرّب س�ائل يس�أل ويق�ول وما الجديد 
يف ه�ذا املوض�وع ليطّل علين�ا الس�ماوي بهذه 
الجنجلوتية العقيم�ة؟ والحقيقة أن االنتخابات 
الربملانية العامة الت�ي جرت يوم يف الدنمارك هي 
مبع�ث هذه الجنجلوتية، وه�ي ال تعدو أكثر من 
ح�رات وزف�رات يف الصدر . ي�وم الخامس من 
حزي�ران جرت يف الدنم�ارك االنتخابات الربملانية 
العامة , وقبل االنتخاب�ات بأيام وصلت بطاقات 
االنتخاب إىل كل فرد يحمل الجنس�ية الدنماركية 
عن طريق الربيد , واالنتخابات يف الدنمارك تجري 
بني كتلتني انتخابيتني , األوىل تّمثل أحزاب اليمني 
واليمني املتط�رف والثانية تّمثل أحزاب الوس�ط 
واليس�ار , ويف كل انتخابات تكون املنافسة حادة 
ب�ني الكتلتني , والكتلة الت�ي تحصل عىل النصف 
زائ�د واحد ه�ي التي تّش�كل الحكوم�ة بالكامل 
وهي التي ترتأس الربملان كونها األغلبية , والكتلة 

األخ�رى تذه�ب إىل مقاع�د املعارض�ة , فمثا يف 
االنتخاب�ات املاضي�ة ف�ازت كتلة اليم�ني بفارق 
مقعد واحد عن كتلة اليس�ار وّش�كلت الحكومة 
بالكام�ل , ويف انتخاب�ات االخ�رية ف�ازت كتل�ة 
اليسار فوزا س�احقا وبفارق ستة عرش مقعدا , 
ليس هذا ما أردت قوله بل أردت أن أنقل للش�عب 
العراق�ي كي�ف ج�رت ه�ذه االنتخاب�ات وكيف 
يمارس العالم الحر حرية االختيار واالنتخاب . يف 
الس�اعة الثامنة صباحا بدأت العملية االنتخابية 
وبدأ الن�اس يتواف�دون منذ الصب�اح الباكر عىل 
صنادي�ق االق�رتاع , ويف الس�اعة الثامنة مس�اء 
قفلت صنادي�ق االقرتاع يف عموم الدنمارك , لتبدأ 
يف الساعة الثامنة ودقيقتني عملية فرز األصوات 
وه�ي عملي�ة الكرتونية بالكامل ال س�لطة فيها 
لفاسد أو مرتش , والشعب الدنماركي كان يتابع 
لحظ�ة بلحظة نتائج الف�رز أوال بأول عن طريق 
التلفزي�ون بما فيهم زعماء االحزاب السياس�ية 
املتنافسة .. يف الساعة الحادية عرش مساء وبعد 
أن تجاوزت نسبة الفرز تسعني باملئة وبات مؤكدا 
فوز كتلة أحزاب اليس�ار , اتص�ل رئيس الوزراء 
بزعيمة تحالف اليس�ار ليهنئه�ا بفوزها وغادر 

مكتب�ه متوجها إىل الربملان ليلقي كلمة للش�عب 
الدنماركي يعلن فيها فوز تحالف اليس�ار وحتى 
قب�ل إع�ان النتائج النهائي�ة يف الس�اعة الثانية 
عرشة لي�ا , عملية العد والف�رز وإعان النتائج 
النهائية استغرقت أربع ساعات فقط .. لم ينتظر 
الش�عب الدنماركي أياما وأس�ابيع ملعرفة نتائج 
االنتخابات .. ولم يش�تكي أح�دا من وجود حالة 
تزوير يف أي مرك�ز انتخابي يف عموم الدنمارك .. 
ول�م يعلن ع�ن صناديق وهمي�ة ومراكز وهمية 
وتاع�ب يف األص�وات .. كما ولم يعل�ن عن تلّقي 
موظفني كب�ار يف الهيئة املرشفة عىل االنتخابات 
عن رشاوى بمايني الدوالرات .. ولم تّسجل حالة 
عطل جهاز واح�د من األجهزة التي اس�تخدمت 
يف نق�ل البيانات .. كما ول�م تذهب هذه البيانات 
إىل دول�ة أخ�رى ثم تعود بعد ذل�ك للدنمارك .. ما 
أوّد قول�ه ما ال�ذي ينقصنا يف الع�راق لبلوغ هذا 
املستوى من النزاهة والش�فافية ؟ وملاذا رسقت 
أحزاب يف الس�لطة فرحة الش�عب العراقي بحقه 
باالنتخ�اب واالختي�ار ؟ وه�ل س�نصل يوما إىل 
تحقي�ق هذا الحلم ؟ .. ختاما أقول .. آه ألحامنا 

الضائعة ..

          د. حسين القاصد

بع�د أن تخلصن�ا م�ن لوث�ة الخطاب الس�يايس التحري�ي ، وهو 
سلوك الساسة بالتخندق الطائفي املقيت من أجل تحقيق مكاسب 
سياسية ؛ وبعد أن أثمر التوافق السيايس عن بعض االنفراج يف الحياة 
اليومية بعد اختناق مرير ، ولقد اتضحت بعض مامح هذا االنفراج 
بفت�ح الكثري من الطرق املغلق�ة لتخفف عن كاهل املواطن الخارج 
من ويات الحروب والتناحر الس�يايس وتركاتهما الثقيلة ؛ بعد كل 
هذا ، رصنا نسمع ونرى كتابات وترصيحات تستهدف مايض األمة 
ورموزها ، وأهداف أصحاب ه�ذه الكتابات والترصيحات املريضة 
كث�رية ؛ فمنهم م�ن يعمل عن م�واله ومموله الذي آن ل�ه أن يهدأ 
ويتماىش م�ع مقتضيات اإلرادة السياس�ية الجدي�دة ، ومنهم من 
يبحث عن الش�هرة الس�لبية ؛ لذلك سمعنا ورأينا وقرأنا ترصيحات 
لساس�ة فشلوا يف الحصول عىل مكاسب او مناصب ، سمعنا الكثري 

م�ن الهلوس�ات وادعاء الش�جاعة عىل ما هو م�اض ، هاربني من 
حارضهم الفاشل . اصوات نشاز وأقام ملوثة ليس همها مصلحة 
الباد والعباد بق�در التفكري بمصالح ضيقة ، أهمها محاولة تأكيد 
الحضور يف الساحة السياس�ية ملن لفظتهم االنتخابات ورمتهم إىل 
س�لة النسيان . لكن ، ماذا عمن يحاول الظهور واالنتشار والشهرة 
عرب اإلس�اءة ملايض مكون من مكونات املجتمع او االس�اءة لرموز 
ومقدس�ات هذا املكون ؟ وهي الظاهرة التي أطلق عليها العراقيون 
) الطش�ة( وأصح�اب ) الطش�ة ( يختلف�ون عن أنصار الساس�ة 
املتناحري�ن ؛ فالطشاش�ون له�م مصالحهم الش�خصية الضيقة ، 
منها أن يعوضوا نقصهم الحاد الذي يعانون منه يف حياتهم اليومية 
، ومنه�ا مصالح مريبة له�ا أبعاد خطرية . الجمي�ل جدا يف تركيبة 
املجتم�ع العراقي هو أن العراقيني يتعاطفون مع اآلخر اذا كان من 
دين آخر ، وتطغى املثاليات الجميلة عىل خطاباتهم ، فهم يفرحون 
ألف�راح األديان األخرى ويعزون اش�قاءهم يف الوط�ن اذا كانت لهم 

ذكرى أليمة تخ�ص دينهم ومعتقدهم ؛ لكن البعض يركب جناح ) 
الطشة( وييسء ملقدس شقيقه من الدين الواحد ، بحجة العلمانية 
والتم�دن ، والس�خرية م�ن حارض ه�ذه امللة عرب نس�ف ماضيها 
واإلس�اءة له . أهل ) الطشة( الس�لبية تكاثروا بطريقة انشطارية 
رهيبة ، وأسهم يف تكاثرهم تجارب بعض ممن سبقهم ، حيث يميل 
املراقبون أن اغلب هؤالء املس�يئني يقومون بهذه االس�اءات طمعا 
بالحص�ول عىل لجوء خ�ارج البلد ، وهي ظاهرة اس�ترشت مؤخرا 
بعد أن حصل بعض ممن س�بقهم عىل هذا اللجوء .  ترى ما الس�بل 
الكفيل�ة بالحد من ه�ذه الظاهرة ، بعد ان رصنا نرى  تكاثرا مريبا 
لها ، ال س�يما يف ش�هر رمضان املبارك ، حيث أطلق البعض س�يف 
ش�جاعته عىل ماض يقدس�ه غالبي�ة املجتمع ، طمع�ا منه بكذبة 
تهديد يضعها يف ارشيفه ، لكي يحظى بقبول الدول املرحبة بلجوئه 
!! . انه�ا ظاه�رة تتفاقم ، وليس من مس�ؤولية املثق�ف إعادة بناء 

املايض بانقاض حارضه الذي تهدمه معاول ) طشته( .

الحاق�ا بكتابن�ا ذي الع�دد 2739 يف 
بايق�اف  والخ�اص   2019/6/12
 2019 مج�اري   /2 املناقص�ة 

مرشوع 
)تجهي�ز الي�ات تخصصي�ة ملديرية 
املج�اري( ن�ود اعامك�م اىل الغ�اء 
ايق�اف االع�ان واس�تئناف اع�ان 
املناقص�ة اع�اه واملعلنة وحس�ب 
كتابنا 2644 يف 2019/6/2 وتمديد 
موع�د غل�ق املناقص�ة ليك�ون يوم 
االربع�اء املصادف 2019/7/3  بدال 

من االثنني 2019/6/24 .

الحاقا بكتابنا ذي العدد )2640 يف 
2019/6/2( الخ�اص بإع��ان 
اول للمناقص��ة 1/ صحة  2019 
مرشوع ) االعم�ال الغري منجزة 
ملرشوع انش�اء مستش�فى 100 

رسير يف قضاء شط العرب (
نود ان ننوه اىل تمديد موعد غلق 
املناقصة اعاه ليكون يوم األربعاء 
املص�ادف 2019/7/10 بدال من 

يوم االحد 2019/6/30.

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
 Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استئناف اعالن

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
 Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

اعالن متديد

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

اعان
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد ) عب�د الله 

حياوي قاسم( 
الذي يطل�ب فيه تبدي�ل )اللقب( من )القاس�م 
( اىل )املوس�وي( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خال مدى اقصاها خمس�ة عرش 
ب�وم وبعكس�ه  س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة  2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

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

فقدت مني الهوية الص�ادرة من وزارة التجارة 
عنوان الوظيفة حريف اول بأس�م / ش�يماء عيل 
ن�ارص – فمن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

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

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة  االحوال الشخصية يف البرصة

العدد : 2032 / ش /   2019
التأريخ : 6 / 5 / 2019

إعان
إىل / املدعي عليه ) حسنني عيل حمزة (

أقام�ت املدعي�ة ) س�ارة عيل حس�ن ( الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة اع�اه ض�دك  تطل�ب فيها 
تصدي�ق طاق و ملجهولية محل إقامتك حس�ب 
م�اورد  برشح القائ�م بالتبلي�غ وتأييد املجلس 
البلدي يف التنومة � شط العرب  لذا تقرر تبليغك 
اعان�ًا بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور 
أمام ه�ذه املحكمة صباح يوم 27 / 6 / 2019 
للمرافعة وبعكس�ه سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً وفق القانون .
القايض وسام عبدالحسن عيل

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

نرش يف العدد السابق املدعية ) سارة عيل حسني 
( والصحيح املدعية ) سارة عيل حسن ( اقتىض 

التنويه
����������������������������������

فقدان 
فق�د مني دفرت تجهيز وق�ود الصادر من رشكة 
توزيع املنتجات النفطية يف املثنى باسم )صالح 
 18 يف   17172 املرقم�ة   ) خض�وري  ش�يحان 
/6/ 2019 الصادر م�ن رشكة توزيع املنتجات 
النفطية يف املثنى من يعثر عليه تس�ليمه لجهة 

االصدار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 2018/3106

التاريخ : 2019/6/18
اعان

تبيع مديرية تنفيذ النجف سهام يف العقار تسلسل 3/52462 حي النداء 
الواق�ع يف ح�ي النداء العائد للمدي�ن فليحة جبار عبد ع�يل املحجوز لقاء 
طل�ب الدائن عبد ع�يل هال حبي�ب البال�غ 40,000,000 اربعون مليون 
دين�ار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خال مدة ثاثني يوما 
تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكابي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 3/52462 حي النداء
2  � جنسه ونوعه : دارين

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 � مش�تماته :العقار عبارة عن دارين مفرزة بصورة غري رسمية حيث 
وجدنا ان الجزء االول من العقار يتم الصعود اليه خمسة بايات يتألف من 
س�احة امامية ضمنها تواليت واالرضية م�ن الكايش املوزائيك وان عموم 
س�طح العقار من الكونكريت املس�لح وممر وصالة ومطبخ ومكش�وفة 
وصحيات مش�رتكة وغرفة نوم وسلم يؤدي اىل س�طح العقار وان عموم 
ارضي�ة العقار م�ن الكايش املوزائيك والس�قف مغل�ف بالتغليف الثانوي 
والجدران مغلفة بالس�رياميك وجميع العقار مجهز باملاء والكهرباء وان 

الجزء الثاني من العقار هو نفس الجزء االول تماما
5 � مساحته 200م2

6 � درجة العمران : فوق املتوسط
7 � الشاغل : فليحة جبار عبد عيل ترغب البقاء يف الدار 

8 � القيمة املقدرة : 45,000,000 خمس واربعون مليون دينار 

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2019/242
مقتبس حكم غيابي

1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
2 � اس�م املته�م الغائ�ب : الرشط�ي رعد حمي�د كاظم مجي�د الرشيفي 

)مطرود من الخدمة( 
3 � رقم الدعوى : 2019/242

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : عام 2009
5 � تاريخ الحكم : 2019/3/18

6 � املادة القانوية )37( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل
7 � املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة 

8 � خاص�ة الحك�م : بتديل مادة االحالة م�ن املادة 34 من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008  املع�دل اىل امل�ادة 37 م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 كون 
الحادث وقع قبل ص�دور تعديل قانون قوى االمن الداخيل وعما باحكام 

املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
9 � ع�دم ش�مول املتهم اعاه بقان�ون العفوالعام  رقم 27 لس�نة 2016 
لعدم تس�ديده املبال�غ املرتتبة بذمت�ه نتيجة االرضار الحاصل�ة بالعجلة 

التي بذمته 
10 � الحبس البس�يط ملدة )ثاثة اش�هر( وفق احكام املادة  37/اوال من 
ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 كونه القانون االصل�ح للمتهم عما باحكام 
املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل وبداللة املواد  61/اوال و 
69/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 الهماله مما تسبب بحصول ارضار 
بالعجلة الحكومي�ة التي بذمته واملرقمة )19310( نوع فورد دبل قماره 

عام 2009 وحسب الكشف الفني املرفق بملف القضية 
11 � تضمين�ه مبلغ مقداره ) 446,000( اربعمائة وس�تة واربعون الف 
دينار وفق املادة 37 ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 عن قيمة االرضار 
التي لحقت بالعجلة املشار اليها اعاه  تستحصل منه بالطرق التنفيذية 
12 �  اخراجه من الخدمة اس�تنادا الحكام املادة 42/ثانيا من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 بداللة املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لس�نة 1969 املعدل 
استنادا الحكام املادة 89/اوال  من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 بعد اكتساب 

الحكم الدرجة القطعية 
13 � اعط�اء املوظفني العموميني صاحية الق�اء القبض عليه اينما وجد 
لتنفيذالحك�م الصادر بحقه والزام املواطن�ني باالخبار عن محل اختفائه 

استنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
14 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  استنادا الحكام املادة 69/ رابعا 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
15 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب )حس�ني عب�د االمري جابر 
( البالغ�ة )25,000( خمس�ة وعرشي�ن الف دينار عراق�ي ترصف 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 لسنة 2008 قابا لاعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 

71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 2019/3/18
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
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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 تنفيذ بعض مطالبه، فهو ال يسألك من منك الكثري 

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

خصوصية آيفون خمرتقة
كش�فت صحيفة »وول س�رتيت جورنال«، 
آيف�ون  أجه�زة  خصوصي�ة  أن  الس�بت، 
مخرتقة، وأن التطبيقات املوجود يف متجرها 
عىل اإلنرتنت تلعب دورا كبري يف انتهاك هذه 

الخصوصية.
وكشف اختبار للصحيفة، شمل 80 تطبيقا 
يف متجر تطبيقات أبل، أن معظم التطبيقات 
يمك�ن  ال  بط�رق  مس�تخدميها  تتعق�ب 

تجنبها، حتى لو تم تعطيل بعض خصائص 
الخصوصية يف هواتف أبل الذكية.

ومن ب�ني ه�ذه التطبيقات واح�د لألطفال 
ُيدعى Curious World، إذ اتضح أن التطبيق 
يجمع أعمار مستخدميه وأسمائهم، وغريها 
من البيانات، ومن ثم يتم إرس�الها إىل رشكة 

فيسبوك.
وق�ال الرئي�س التنفيذي لرشك�ة كوريوس 

وورل�د، أبه�ي آري�ا،: »كان�ت هن�اك بعض 
الخصائص الت�ي تمكن اآلخرين من اخرتاق 
التطبيق، وكانت هذه امليزات ترسل البيانات 

عن طريق الخطأ«.
وأوض�ح أن ه�ذه املعلوم�ات لم تس�تخدم 
من قبل الرشكة أو فيس�بوك، مش�ريا إىل أن 
الرشكة تعمل حاليا عىل تحديث التطبيق من 

أجل منع اخرتاقه مجددا.

فوائد صحية مذهلة للقرفة
فوائد القرفة ال تعد، فهذه التوابل تحتل مكانة 
مفضلة بني نظرياتها الصحية األخرى، ويمكن 
إيجاده�ا إم�ا عىل ش�كل مس�حوق أو عيدان. 
فوائ�د القرفة عديدة، فهي محّف�زة ومطّهرة، 
وم�ن التواب�ل القّيمة ضد ال�رشور الصغرية يف 

الحياة اليومية.
فوائد القرفة

فوائد القرفة املضاّدة ل� الشيخوخة
تشتهر القرفة بفضائلها املضاّدة للشيخوخة، 

بس�بب محتواها العايل من مضادات األكس�دة 
وخصوًصا التانني. ويساعد التانني الجسم عىل 
محاربة الجذور الحرة املسؤولة عن شيخوخة 

خاليا الجسم.
فوائد القرفة يف محاربة الرؤوس السوداء

القرف�ة م�ن التواب�ل الت�ي تمتل�ك خصائص 
مضاّدة للبكتريي�ا، األمر الذي يجعلها فّعالة يف 
إزالة الرؤوس الس�وداء عن البرشة. إمزجي يف 
وع�اء ملعقتني صغريتني من العس�ل وملعقة 

صغرية م�ن القرف�ة املطحونة. إمزج�ي جيًدا 
وضعي ه�ذا الخليط ع�ىل الرؤوس الس�وداء، 
واتركي�ه عىل برشتِك حواىل ربع س�اعة. يمكن 

عمل هذا القناع مرتني يف األسبوع.
فوائ�د القرف�ة يف تخفي�ض مؤرش الس�كر يف 
الدمتس�مى القرفة أيًضا »أنس�ولني الفقراء«، 
حي�ث تعمل عىل تخفيض مس�توى الس�كر يف 
الدم. وقد أثبتت دراس�ات عدة، أّن تناول نصف 
ملعقة صغرية يوميًّا من القرفة خالل الوجبة.

سودوكو

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن عدد عظام جمجمة رأس اإلنسان 22 عظمة، أما 

عدد العظام املوجودة يف جسم اإلنسان فهي 206 عظمة.
هل تعلم أن عدد عضالت جسم اإلنسان 639 عضلة مختلفة 
وأن أق�وى هذه العضالت هي العضل�ة املاضغة بني الفكني 
وليس عضلة الس�اعد. وأن أكرب ه�ذه العضالت هي عضلة 

الفخذ.
ه�ل تعلم أن هناك نوع�ان من ضغط ال�دم، حد أقىص وحد 
أدن�ى. ضغ�ط الح�د األدنى يح�دث عندما ينقب�ض البطني 

األيرس.
ومع كرب الس�ن يرتفع ضغط الدم تدريجي�اً. وهناك عوامل 
عديدة تؤثر عىل ضغط الدم فاألش�خاص املفرطني يف الوزن 
كث�رياً ما يكون لديهم ضغط دم عاٍل وكذلك التوتر والتدريب 

واإلرهاق وحتى الوضعية تؤثر عىل ضغط الدم.
هل تعلم أن دماغ اإلنس�ان يزن حوايل 1,3 كغ. وهو مقس�م 
إىل ثالثة أقسام رئيسية هي: املخ � املخيخ والنخاع الشوكي. 
ويعترب امل�خ الجزء األهم يف الدماغ ومنه تتم الس�يطرة عىل 
معظم األعمال اإلرادية وعىل أطرافه مادة اللحاء التي تتحكم 
بوظائف معينة بالجس�م )كالس�مع والكالم والنظر و….(. 
واملخي�خ يف مؤخ�رة الجمجمة وه�و يتحكم بق�وة التوازن 
والتنسيق بني العضالت والنخاع العظمي يتواجد عند طرف 
العمود الفقري ويتحكم بالتنفس وخفقان القلب والهضم.

المتاهات

أطعمة تسبب الكسل واخلمول
تس�بب بعض أنواع األطعمة ش�عورا بالخم�ول وانخفاض 
مس�توى الطاق�ة ل�دى تناولها، ويف ه�ذه الحال�ة ينصح 
األطب�اء وخرباء التغذية بتجنبها قدر اإلمكان، واس�تبدالها 

بأغذية تزيد النشاط والطاقة.
وبحسب موقع »ويب طب« فإن هناك 7 أصناف من األطعمة 

تسبب الكسل واإلرهاق وقلة النشاط عند تناولها.
1- الخبز األبيض:

ينصح خ�رباء التغذية بتن�اول الخبز املصن�وع من الدقيق 
األس�مر، باعتب�ار الكربوهي�درات املصنوع�ة م�ن الدقيق 
األبيض تس�بب ارتفاعا شديدا يف نسبة السكر بالدم، والذي 
ينخف�ض بع�د ذلك بش�كل كبري. أم�ا الخب�ز املصنوع من 
الحبوب الكاملة والقمح فيستغرق وقت طويل إلمتصاصه، 

مما يحافظ عىل زيادة الطاقة لفرتة أطول.
2- حبوب اإلفطار:

ه�ذا النوع من الطعام حتوي عىل كم كبري من الس�كريات 
يمك�ن أن ترض من يتناوله، فالس�كر ال�ذي يف تلك الحبوب 

يرف�ع الطاقة رسيعا، ولكن لفرتة قص�رية، وبعدها يرتفع 
مس�توى الس�كر يف الدم، وحينما يحدث ذل�ك، فإنه يحدث 
إضطراب يف األجزاء املس�ؤولة عن التنب�ه بالدماغ، وبالتايل 
يفق�د امل�رء قدر كب�ري م�ن الطاقة. ولذل�ك ينبغ�ي تناول 

األصناف الصحية م�ن حبوب اإلفطار والتي ال تحتوي عىل 
قدر كبري من السكريات.

3- املقليات:
تحتاج األطعم�ة املقلية واملتش�بعة بالزي�وت والدهون إىل 
وقت طوي�ل حتى يتم هضمها، وبالتايل يحتاج الجس�م إىل 
عم�ل مجهود كبري لنقل الدم من األطراف إىل األعضاء، مما 

يرتك الجسم بطاقة أقل ملدة 6 إىل 8 ساعات.
وينطبق هذا أيضا عىل مختلف األطعمة البطيئة يف الهضم، 
مث�ل األطعم�ة التي تحت�وي عىل الده�ون الض�ارة، والتي 
تس�تهلك طاقة الجس�م أثناء هضمها بدال من تحويلها إىل 

طاقة.
4- األطعمة منخفضة الحديد:

الحدي�د يس�اهم يف تحويل الس�عرات الحراري�ة إىل طاقة، 
ولذل�ك عندما ينق�ص يف النظام الغذائي الخ�اص فإن ذلك 
يقل�ل من مس�تويات الطاق�ة، وبالت�ايل يزداد اإلحس�اس 

بالتعب والخمول.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 4 عدد فص ثوم )مبشور و مهروس بالسكني(

x 4 عدد بطاطس )مٌقرشين(
x 3 معلقة كبرية زيت زيتون

x 1 معلقة صغرية ملح
½ x معلقة صغرية زعرت مجفف

½ x معلقة صغرية بردقوش )مجفف(
½ x معلقة صغرية روزمارى )مطحون(

الخطوات:
نرتك الفرن يسخن عىل درجة حرارة 425

هنقطع كل حباية بطاطس ايل نصني بالطول و هنقطع كل نص ايل 
4 أنصاص متساوية بالطول برضه

هنضي�ف البطاطس يف وعاء فيه جميع املقادير و نقلب البطاطس 
فيها بالتساوي

هنف�رش صينية ب�ورق فويل و نحط عليه�ا البطاطس و نتأكد ان 
احنا موزعينهم يف مس�احات متساوية كويس و ندخلها الفرن ملدة 

35 دقيقة لحد ما تستوي و حروفها تنشف. كده تمام .

بطاطس ودجيز
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كريم سلامن: هذه أسباب استقالتي.. واإلصابات نالت من الكرخ
              المستقبل العراقي/ متابعة

ُيحس�ب ما حققه الكرخ، املوسم الحايل 
إنج�اًزا كروًي�ا ُيحس�ب إلدارة الن�ادي، 
والجه�از الفني والالعب�ن بعدما تأهل 
ه�ذا املوس�م م�ن دوري الدرج�ة األوىل 
لل�دوري املمت�از، وتص�در البطول�ة يف 

جوالتها األوىل.
واس�تقر الفريق حالًي�ا يف املركز الثالث 
ب��55 نقط�ة بع�د 31 جول�ة، متقدًما 
عىل فرق بإمكاني�ات عالية وتحضريات 

جيدة.
وأجرى ، حواًرا مع كريم سلمان، مدرب 
الكرخ؛ للوقوف عىل أس�باب استقالته، 
يف  ومص�ريه  مج�دًدا،  الع�ودة  وأرسار 

املستقبل.
وجاء الحوار عىل النحو التايل:

هل كنت تتوقع هذه النتائج املميزة؟
كنت أتوق�ع أن يكون فريقنا جيًدا، لكن 
لي�س بهذه الصورة املميزة، حيث كانت 
املعوقات التي واجهناها تدفعنا يف بعض 
األحي�ان بأن نكون واقعين أكثر مما أن 

نكون حاملن.
لك�نَّ النتائ�ج الت�ي حققه�ا الكناري، 
تدل عىل نجاح تجربتنا هذا املوس�م، بل 
وإن البع�ض بات يرضب املث�ل بتجربة 

الكرخ.
اعرتض�ت  الت�ي  املعوق�ات  ه�ي  وم�ا 

عملكم؟

تأهلنا هذا املوسم للدوري املمتاز يف وقت 
متأخ�ر، فلم نحص�ل الفرص�ة الكافية 
إلبرام بعض التعاقدات، لذا اكتفينا بمن 
ش�ارك معن�ا يف دوري الدرجة األوىل مع 

بعض اإلضافات البسيطة.
الفري�ق،  موازن�ة  قل�ة  إىل  باإلضاف�ة 
مقارن�ة باألندية األخرى، وبالتايل معدل 

عقود الالعبن تحت�م علينا التعامل مع 
الالعبن الشباب ونجحنا بالتجربة رغم 

تلك املعوقات.
م�ا رس تراج�ع األداء يف اآلون�ة األخرية 

رغم البداية القوية؟
ه�ذا صحي�ح. الرتاج�ع يف النتائ�ج ل�ه 
أس�بابه، والس�بب األكث�ر تأث�رًيا ه�و 
اإلصابات التي لحق�ت بالفريق، خاصة 
وأن الفري�ق ب�ه الكث�ري م�ن الش�باب، 
وخياراتن�ا محدودة ج�ًدا، ومن الصعب 

تعويض املصاب، أو الغائب لإليقاف.
هل ه�ذه املش�اكل والخس�ارة األخرية 
أمام نفط ميسان هي سبب استقالتك؟

كال.. الخس�ارة طبيعي�ة يف عال�م ك�رة 
الق�دم ونتيج�ة متوقع�ة وس�ط تل�ك 
الغيابات لكني قدمت اس�تقالتي بسبب 
ارتباط عائيل. لكن بعد إعالن االستقالة 
اجتمع ب�ي رئيس الن�ادي، ورشحت له 
أس�باب اس�تقالتي، وهو يق�در الظرف 
الذي أمر به لكنه طالبني بتأجيل السفر 
لحن انته�اء ال�دوري واالس�تمرار مع 
املجموعة التي قدمنا من خاللها موسًما 

استثنائًيا.
وبالت�ايل إكراًما ل�إلدارة والالعبن الذين 
قدم�وا كل م�ا لديه�م رغ�م الظ�روف 
الصعب�ة، ق�ررت تأجي�ل الس�فر لحن 

انتهاء املوسم.
ي�رتدد أن هناك اتفاًقا م�ع إدارة النفط 

الستالم املهمة باملوسم املقبل؟
هذا كالم فقط، أنا ش�خصيا مع فريقي 
قدمت استقالة بس�بب انشغايل العائيل 
فه�ل يصدق أن أفكر بعرض آخر يف مثل 
هك�ذا ظرف، ثم إن الدوري ما زال قائًما 
ولي�س م�ن املقب�ول التف�اوض مع أي 

فريق لحن انتهاء املوسم.
هل س�يجدد كريم س�لمان تعاقده مع 

الكرخ أم هناك وجهة مقبلة؟
الحدي�ث س�ابق ألوان�ه رئي�س الهيئ�ة 
اإلدارية رشار حيدر، أوضح مدى العالقة 
املتينة ب�ن الجهاز الفن�ي، واإلدارة من 
جه�ة وبن امل�درب والالعب�ن من جهة 
أخ�رى، وبالت�ايل كل املش�اريع مؤجل�ة 
لحن انتهاء املوسم وبعد ذلك ممكن أن 

تكون الصورة واضحة لتقرير املصري.

مدرب نفط اجلنوب: الديريب مفرتق طرق للفريقني

أول رد فعل ملحامي بالتيني بعد االعتقال
            المستقبل العراقي/ وكاالت

عل�ق ولي�ام ب�وردون، املحام�ي الخاص 
بميش�يل بالتيني الرئييس األسبق لالتحاد 
األوروبي لكرة القدم، عىل واقعة اعتقاله، 

اليوم الثالثاء.
وألقت السلطات الفرنسية القبض، اليوم 
الثالث�اء، ع�ىل ميش�يل بالتين�ي، ضم�ن 
تحقيقاتها الجارية بشأن الفساد، املتعلق 
بمنح قطر حق تنظيم بطولة كأس العالم 

.2022
وق�ال بيان ص�ادر من محام�ي بالتيني، 
أبرزته صحيفة »مريور« الربيطانية: »بعد 
االستماع مليشيل بالتيني يف نفس التحقيق 

باملحكم�ة املفتوحة يف الع�ام املايض، يتم 
اآلن استجوابه ألسباب تقنية«.

وأضاف املحامي: »ما حدث مع بالتيني ال 
يعد بأي ح�ال من األحوال عملية اعتقال، 
لكن�ه مجرد جلس�ة اس�تماع كش�اهد يف 

سياق التحقيقات«.
وواص�ل: »يع�رب بالتين�ي ع�ن نفس�ه يف 
االس�تجواب بهدوء ودق�ة، كما أنه يجيب 
ع�ىل جمي�ع األس�ئلة، بما يف ذل�ك األمور 
املتعلقة برشوط منح فرنس�ا اس�تضافة 

يورو 2016«.
وأكم�ل: »بالتين�ي ل�م يقم بأفع�ال يلوم 
نفس�ه بش�أنها، كما أنه أبلغ الس�لطات 
بأن�ه ال يع�رف بعض الحقائ�ق التي تقع 

خارج محيط سلطاته«.
وأت�م محامي بالتيني: »إن ميش�يل واثق 
تماًما م�ن الخطوات املقبل�ة فيما يتعلق 

بالتحقيقات«.
وس�بق أن أش�ارت تقاري�ر صحفي�ة إىل 
تقديم قطر عرشات املالين من الدوالرات 
ملس�ؤولن يف االتح�اد الدويل لك�رة القدم 
»فيف�ا« واالتح�ادات القاري�ة واملحلي�ة، 

للحصول عىل حق تنظيم املونديال.
وس�بق أن أكد السويرسي جوزيف بالتر، 
الرئي�س الس�ابق للفيف�ا، أن من�ح قطر 
تنظيم موندي�ال 2022 تم بوس�اطة من 
جان�ب الرئي�س الفرنيس األس�بق نيكوال 

ساركوزي لدى بالتيني.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أكد مدرب نفط الجنوب، عادل نارص، أن نقاط 
مب�اراة الديربي أمام النفط، س�تكون مفرتق 
طرق بالنس�بة للفريقن مع اشتعال الرصاع 
ب�ن األندي�ة قبل نهاي�ة املوسم.وس�يخوض 
نف�ط الجن�وب مب�اراة مهمة أم�ام النفط يف 
ملعب نادي الصناعة لحس�اب الجولة 32 من 

الدوري العراقي يوم الخميس املقبل.
وق�ال ن�ارص يف ترصيح�ات: »نف�ط الجنوب 

يس�عى للتعويض بعد الخس�ارة أمام الزوراء 
يف الجول�ة املاضية، والفريق اس�تقر يف بغداد 
ول�م يعد إىل الب�رصة بحثا ع�ن الرتكيز ورفع 
الضغط البدني عن الالعبن من أجل التحضري 
املناس�ب ملب�اراة النف�ط«. وتاب�ع: »املب�اراة 
مهمة للطرفن ب�ل إنها بمثابة مفرتق طرق، 
فريقنا يعي أن الفوز سيقربنا من املراكز بن 
الخامس إىل التاسع، أما الخسارة ستبعدنا عن 
منافس�ينا بعض اليشء، ونفس األمر ينطبق 
عىل النفط«. وأش�ار إىل أن الضغط عىل فريق 

النفط أكرب كونه يس�عى الستعادة 
موقع�ه مقارن�ة باملوس�م املايض، 

والذي حل به وصيفا للبطل.
وأكمل: »فريقنا يحتل مركزا مقبوال يف 

املوس�م الحايل وفق اإلمكانيات املتوفرة 
وبالتايل الضغط س�يكون أكرب عىل النفط 

خصوص�ا وأن مباري�ات الديرب�ي دائم�ا ما 
تكون مث�رية وحماسية«.يش�ار إىل أن النفط 
يحتل املركز الس�ادس برصيد 46 نقطة، فيما 

يأتي نفط الجنوب تاسعا برصيد 40 نقطة.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

غادر منتخب شباب العراق لكرة الصاالت، 
بطولة كأس آس�يا الجارية، منافس�اتها 
بمدين�ة تربي�ز اإليراني�ة، من ال�دور ربع 
النهائ�ي، بع�د الخس�ارة أم�ام الياب�ان 

.)2-0(
بالش�كل  العراق�ي  املنتخ�ب  ل�م يظه�ر 
املطل�وب يف الش�وط األول ليتأخر )1-0(، 
ويف الش�وط الثاني ضغط ش�باب العراق 
بق�وة، وأه�در فرًصا كث�رية ليلجأ املدرب 
ع�يل طال�ب يف الدقائ�ق الث�الث األخ�ري 

للضغ�ط بإخراج الح�ارس إلضافة العب 
من أجل الضغط عىل مرمى اليابان.

وأهدر العبو املنتخب العراقي، فرصتن يف 
غاية الخطورة قب�ل أن يتلقى هدًفا ثاني 
قبل نهاي�ة املباراة بدقيقت�ن ليخرج من 
املباراة بخس�ارة ودَّع عىل إثرها البطولة، 
فيم�ا تأه�ل املنتخ�ب اليابان�ي إىل نصف 

نهائي آسيا.
يذكر أن تحضريات منتخب شباب العراق 
ل�م تك�ن باملس�توى املطلوب، وكث�رًيا ما 
اش�تكى امل�درب ع�يل طالب م�ن ضعف 

اإلعداد.

شباب العراق للصاالت خيرس من اليابان 
ويودع بطولة آسيا

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ق�ال تقرير صحفي إيط�ايل، إن باول�و مالديني، املدير 
التقني الجدي�د مليالن، التقى وكيل نج�م فريق نابويل، يف 

مقر قيادة الروسونريي، صباح اليوم الثالثاء.
وذكرت صحيفة »كوريري ديللو سبورت«، أن مالديني 
التق�ى بدانيي�يل بريينو، وكيل أعم�ال الغيني 
أمادو دياوارا، نجم وسط فريق نابويل، 

بمقر الروسونريي.
وأضاف�ت أن بريينو رفض 
اإلدالء ب�أي ترصيح�ات 
أنه  إال  ح�ول موكل�ه، 
بمالدين�ي،  اجتم�ع 
فيم�ا رفض كش�ف 

سبب الزيارة.
الصحيفة  ولفت�ت 
إىل أن�ه يف الوق��ت 
نفس�ه، اقت���رب 
مي�الن م�ن إعالن 
تعاق�ده الرس�مي 
راض�����ي  م��ع 
العب  كرونيت��ش، 
إمب���ويل،  وس��ط 
وال�ذي يج�ري اليوم 
فحوص�ات طبي�ة يف 

عيادة النادي.
يش�ار إىل أن مي���الن 
كان ق�د ق���دم عرًضا 
لض�م دي�اوارا، يف س�وق 
االنتق����االت الش�ت��وي 
امل�ايض، لض�م الالع�ب عىل 
س�بيل اإلعارة مع خيار الرشاء 
نهائًي�ا يف الصي�ف، إال أن أوريليو 
دي لورينتي�س، رئيس نابويل، رفض 

العرض مبارشة.

اجتامع غامض بني ميالن 
ووكيل نجم نابويل

        المستقبل العراقي / وكاالت

أصدر نادي برش�لونة، بياًنا رسمًيا مس�اء اليوم الثالثاء، 
حول حالة العب�ه الربازييل رافينيا ألكانتارا، الذي غاب عن 

الفريق لفرتة طويلة بسبب اإلصابة.
وأوضح النادي الكتالوني، عرب موقعه الرس�مي، أن رافينيا، 
حص�ل عىل الترصيح الطبي للمش�اركة مجددا يف التدريبات 
واملباري�ات. وكان رافينيا قد تعرض إلصابة بقطع يف الرباط 

الصليب�ي للركب�ة اليرسى، خ�الل مواجهة أتلتيك�و مدريد يف 
الليجا يف شهر نوفمرب/ ترشين الثاني املايض.

وغاب الالعب الربازييل عن املشاركة مع البارسا ملدة 7 أشهر، 
وواصل رحلة التعايف التي انتهت اليوم، حيث بات جاهزًا تماما 

لبدء فرتة التحضري للموسم الجديد بشكل طبيعي.
وبش�كل عام ش�ارك رافينيا يف 8 مباريات يف املوس�م املنرصم 
م�ع البلوجرانا، 5 منه�ا يف الليجا، و2 ب�دوري أبطال أوروبا، 

ولقاء واحد بالسوبر اإلسباني.

برشلونة يصدر بيانًا رسميًا بشأن رافينيا

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أكد تقرير صحفي بريطاني، أن الفرنيس بول 
بوجبا، العب وسط مانشسرت يونايتد، أصيب 
باإلحباط، بس�بب أحد قرارات ري�ال مدريد.

وكان بوجبا كشف مؤخرًا عن رغبته يف خوض 
تحٍد جديد يف مكان آخر بعيًدا عن مانشس�رت 
يونايتد، وربطته العديد من التقارير باالنتقال 
إىل ري�ال مدريد أو يوفنتوس.ووفًقا لصحيفة 
»مريور« الربيطانية، فإن ريال مدريد، يرفض 
تغيري تقييم�ه املايل لصفق�ة بوجبا، وهو ما 
يعوق انتقال الالعب الفرنيس إىل »س�انتياجو 
برنابي�و« يف الصي�ف الحايل.وتتمس�ك إدارة 

مانشسرت يونايتد بالحصول عىل 150 مليون 
إس�رتليني، م�ن أجل االس�تغناء عن خدمات 

بوجبا يف املوسم املقبل.
أم�ا الع�رض االفتتاح�ي ال�ذي قدم�ه ريال 
مدريد لضم النجم الفرنيس فيبلغ 90 مليون 
إس�رتليني، وال ينوي املرينجي االقرتاب من 
الرقم الذي وضعته إدارة الشياطن الحمر.

ويه�دف اليونايت�د، إىل تحقي�ق ربح مادي 
كبري من صفقة بوجب�ا، ولكن عرض ريال 
مدري�د األول يمنحه�م مكس�ًبا مالًي�ا يبلغ 
ملي�ون إس�رتليني فقط ع�ن املقاب�ل الذي 

دفعه النادي اإلنجليزي لضم الالعب الفرنيس 
من يوفنتوس.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

تس�بب اإلس�باني هيكت�ور بيلريي�ن، الظه�ري األيم�ن 
آلرس�نال، يف توجي�ه صدمة للجانرز قبل بداية املوس�م 
املقبل.ووفًق�ا لصحيف�ة »ذا ص�ن« الربيطاني�ة، ف�إن 
بيلريين ال�ذي تعرض إلصابة يف الركب�ة خالل منتصف 
املوس�م املنتهي، قد يغيب عن آرس�نال يف مطلع املوسم 
غي�اب  أن  إىل  الربيطاني�ة  الصحيف�ة  املقبل.وأش�ارت 
بيلريين سيصدم آرسنال الذي سمح للظهري السويرسي 

س�تيفان ليشتش�تاينر بمغ�ادرة النادي 
الحايل.وس�يكون  الصي�ف  يف  اللندن�ي 

الجان�رز يف حاجة إىل ض�م ظهري أيمن 
أن  رغ�م  الصيف�ي،  املريكات�و  خ�الل 
ميزانية آرس�نال املخصصة للصفقات 

تبل�غ 45 ملي�ون إس�رتليني فقط.يذكر 
أن آرس�نال احتل املرك�ز الخامس يف ج�دول ترتيب 
الربيمريلي�ج باملوس�م املنتهي، ولذلك م�ن املقرر أن 

يشارك يف بطولة الدوري األوروبي باملوسم املقبل.

قرار ريال مدريد يصدم بوجبا

صدمة جديدة تطارد آرسنال

             بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د تقرير صحفي إس�باني، الي�وم الثالث�اء، أن ليفربول 
يس�عى لدعم هجوم�ه يف املريكات�و الصيفي م�ن صفوف 

برشلونة.
ووفًق�ا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و« اإلس�بانية، فإن 
ليفربول يريد ضم الفرنيس عثمان ديمبيل، جناح برشلونة، 

خالل فرتة االنتقاالت الصيفية.

ورغم أن النادي الكتالوني ال يخطط لالستغناء عن ديمبيل 
ه�ذا الصيف، ولكنه قد يدرس األم�ر يف حالة الحصول عىل 
ع�رض مغٍر.وأوضح�ت الصحيفة الكتالونية أن برش�لونة 
يس�تهدف اس�تعادة 105 مالين يورو، والت�ي دفعها لضم 

ديمب�يل م�ن صفوف بوروس�يا دورتمون�د يف صيف 
.2017

يذكر أن الكثري من التقارير أشارت إىل 
أن برشلونة يسعى لضم الفرنيس 

ليفربول يوجه بوصلته الصيفية إىل برشلونة
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
تحرس نجم خط وسط منتخب اليابان، تاكيفوسا 
كوب�و، ع�ىل ضي�اع فرص�ة تس�جيل أول أهدافه 
الدولية، بمرمى منتخب تش�ييل، فجر الثالثاء، 
باللقاء الذي انتهى بخس�ارة الفريق 
اآلس�يوي بنتيج�ة 0-4، ضمن 
الثالثة  املجموعة  منافس�ات 
أمري�كا  أم�م  كأس  م�ن 

الجنوبية »كوب�ا أمريكا« 2019 يف الربازيل.وصنع 
كوبو، 18 عاماً، لنفسه فرصة خطرية للتسجيل يف 
الدقيقة 65، عندما راوغ مدافعي تشييل، ليصل إىل 
املرمى ومواجهة الحارس، إال أنه س�دد الكرة نحو 
الش�باك الجانبية.فق�دان تلك الفرص�ة الواضحة 
جع�ل كوب�و، املع�روف يف ب�الده بلق�ب »مي�يس 
الياب�ان«، يع�رتف للصحيف�ة اليابانية )س�انكي 
سبورتس( بالقول: »تلقيت بعض الفرص الجيدة 
للتسجيل، ولكن لم أستفد منها، يؤسفني أنني لم 

أس�تطع القيام بذلك«.وأضاف: »نحن لم نس�تفد 
من الف�رص املتوفرة للتس�جيل، بعك�س الخصم 
الذي اس�تفاد من كل فرصة حصل عليها، لتنتهي 
املباراة به�ذه النتيجة«.ويس�عى »مييس اليابان« 
لتحقي�ق رقم قيايس، بأن يكون أصغر مس�جل يف 
تاري�خ منتخ�ب الياب�ان، ويكرس الرق�م القيايس 
الح�ايل للمهاج�م املعت�زل نوبوتويش كاني�دا )61 
عاماً( والذي هز ش�باك منتخب كوريا الجنوبية يف 

15 يونيو 1977، بعمر 19 عاماً، و119 يوماً.

»مييس اليابان« يتحرس عىل ضياع الفرصة التارخيية

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كافأ بوروس�يا دورتموند، املدرب السويرسي لوسيان فافر، 
بمنح�ه عقد جديد، رغم خ�روج الفريق خايل الوفاض دون 
ألقاب املوس�م املايض.وأعلن دورتموند يف بيان رسمي عرب 
موقع�ه اإللكرتوني، اليوم الثالث�اء، تمديد عقد فافر حتى 
30 يوني�و/ حزيران 2021.من جانب�ه، قال فافر: »إنني 
أتطل�ع إىل اس�تمرار التع�اون البناء والناج�ح مع فريق 
دورتموند«.وتوىل املدرب السويرسي، البالغ من العمر 61 

عاًما، مهمة تدريب أس�ود الفيس�تيفال الصيف املايض، لينافس 
ع�ىل لقب البوندس�ليجا حتى الجول�ة األخرية يف أول مواس�مه.

وخ�رس دورتموند اللقب رغم حصد 76 نقطة، متأخرًا عن بايرن 
ميونخ، املتوج باللقب، بفارق نقطتن فقط.وفرس مايكل زورك، 
املدي�ر الري�ايض لدورتموند، تمدي�د عقد فافر، رغ�م عدم فوزه 
ب�أي لقب، حي�ث قال: »لقد صنع لوس�يان هيكلة واضحة وقام 
بتطوي�ر العبينا«.أما هانز يواكيم فاتس�كه، الرئي�س التنفيذي 
للنادي، فقال: »لقد نجح فافر يف تحقيق توقعاتنا بنسبة %100، 

ومن املنطقي أن نرغب يف استئناف مشوارنا مًعا«.

رسميًا: دورمتوند يكافئ فافر بعقد جديد
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اإ�صبع على اجلرح م�صاحة للراأي

سحر أن تكون عاديًاالشجاعة الواعية يف املعركة 
رجاء حسن عبدالله ماجد عبد الغفار الحسناوي

كيف لنا أن نعرب عن أنفس�نا يف ه�ذا العالم؟ وملاذا ينبغي علينا أن نفعل؟ 
ه�ل حاجتن�ا ألن نك�ون، هي م�ا تدفعن�ا إىل ذل�ك؟ أم هو إلح�اُح الذات 
وحاجتها للظهور واالنتشار والعالنية، تلك الحاجة التي اعتادت أن ترسق 
من�ا فرصة اختبار امل�رور بالحياة من دون كثرِي صخ�ب. للحياة رشوط 
ال ب�د منها؟ نعم. لكن ألس�نا من يض�ع لها الرشوط التي تناس�بنا حني 
نس�مح ألنفس�نا باالختيار؟ ألس�نا نحن أيضاً من يتقيد برشوطها التي 
يضعه�ا الغري حني ينتفي لدينا القرار؟ ألس�نا قادري�ن أحياناً عىل تغيري 
االتجاه وتبديل االحتمال واتخاذ موقف آخر أكثر بساطًة وحياديًة تجاه 
الدني�ا والن�اس وأقل انحيازاً ألنفس�نا؟ هل الحياة هي ما نعيش�ه؟ وهل 
ما نعيش�ه واقعاً يمكن أن يش�به صفَة الحياة حقيقًة؟ وكيف نستطيع 
تصنيف ما ال نعيشه، أو ذلك الذي نتخيل أننا نعيشه، إن كنا نمنحه حياة 
فقط داخل رؤوسنا، من دون أن نستدل عىل طريقة إخراجه واقعا يمنح 
حياتنا الحياة التي نستحق. إن اإلجابة عن أسئلة الحياة الكبرية، تتطلب 
بحث�اً حقيقياً عميقاً لتحري معانيها الكربى، وهي وإن كانت تش�رك يف 
كونه�ا تعرب عن صفة اإلنس�انية الواحدة، فهي ليس�ت كذلك يف تعبريها 
عن اإلنس�ان الفرد، فالطبيعة واحدة بينما الرداء مختلف، وما يستلهمه 
إنس�ان من معنى ُيلقى عليه ويستحسنُه، ال يشبه سوى خاصة كينونته 
ُه ومحي�ٍط ُيؤثر فيه  ب�كل ما جبلت ب�ه من طبِع يحُكمه، ومنطٍق ُيس�ريرِّ
وغاي�ٍة تس�تفزُه وتدفعه وخربٍة تس�عفه. وم�ن ثم ليس م�ن اإلنصاف 
لإلنس�ان وللحي�اة الحديث عن مغ�زى واحد ومعنى أوح�د ينطوي تحت 
مظلته جمي�ع البرش، ومن هنا فإن التفرد الذي يروج له كصفٍة نخبوية 
يمتلكه�ا محظ�وٌظ ويفتقدها تعيس، لي�س إال وصف�اً توضيحياً لحالة 
التماي�ز املتأصل�ة يف الطبيعة اإلنس�انية. نتناظر يف كينونتن�ا الجماعية 
كنوع برشي، ونتباين يف كينونتنا الفردية االجتماعية والفكرية والروحية 
والس�لوكية كأشخاص. تساوي بيننا برشيتنا وال يفاضل بيننا اختالفنا، 
إذ أنَّ االختالف هو س�مة برشيتنا العادية، والتنوع هو سنة الله األصيلة 
يف كل ما خلق. وما دام األمر كذلك، فأي غضاضة تلك التي يجدها إنسان 
يف أن يك�ون عادياً، وقد ُخلق كي يكون كذلك، وهل كانت عاديتنا ش�يئاً، 
غري أننا تساوينا يف »االستثناء«، فأصبح بفعل التساوي الاستثناًء، تماماً 
كبصم�ِة ال�روح التي ُتحي�ي فرادُته�ا الجميع، حتى أصب�ح بها الجميع 
عادياً، والتي اعتدنا وجودها وألفناها، فأصبحنا ال نكاد ندرك، كما يقول 
وول ديوران�ت، إن »كل ما نعّده عادي�اً يف حياتنا ليس عادياً« . إن أحداث 
الحياة الدرامية الصاخبة وإنجازاتنا »الالعادية/االستثنائية« ليست هي 
ما تش�كل اللحظات الحاس�مة والرائعة فيها دائماً، ب�ل إن ما يبدل حياة 
أي إنس�ان ويغرّي وجهتها إىل األبد هي تجارب الوعي التي تتس�لل بصمت 
تدريج�ي، متسلس�ل ومنطقي عىل نحو ال نكاد نش�عر ب�ه، حتى يتجىل 
أمامنا يف لحظة تحّول واحدة، تكش�ف لنا عن فهٍم جديد للواقع، ُمختلف 
تماماً عما س�بق وعش�ناه. فهم لن يكون بوس�عنا أمامه س�وى التحيل 
بالهدوء، التخيل عن مطاردة الشهرة، االندماج يف فعيل التأمل واالنسياب، 
م�ع تيار التقبل والتعود، ثم التآلف مع خط الحياة الواعي الجديد املتجيل 

بكل احتماالتها وخياراتها العادية الرائعة املمكنة. 

ال تحت�اج املعركة إىل الجرأة الطائش�ة بل تتطلب الش�جاعة 
املحسوبة وتعني الدراسة العميقة والجيدة بجوانب الضعف 
وق�وة العدو واالس�تعداد واالنضباط الس�ليم أح�د الصفات 
املمي�زة لكث�ري من األبط�ال يف الحروب ليس اطاع�ة االوامر 
فحس�ب وإنم�ا قلوبه�م تحثهم ع�ىل ذل�ك وال يتهاونون يف 
الس�يطرة عىل انفسهم وال يخش�ون العدو يف امليدان والقائد 
الش�جاع يكتس�ب الكمال والخ�ربة اثناء الت�درج يف الخدمة 
ومن املس�تحيل تعلم السباحة دون النزول إىل املاء والتمرين 
املس�تمر ينم الصفات الرضورية للقيادة الش�جاعة ويلعب 
تهذي�ب النفس دوراً ملحوظاً يف هذا املج�ال وبصورة واعية 
وفعال�ة مم�ا يصقل س�لوكه واس�لوبه ويق�در االمكانيات 
بحكمة وال يرك منفذاً وثغرة للراخي والتكاسل ويعتمد عىل 
االنضباط والقدرة عىل الس�يطرة ع�ىل النفس والحزم معها 
وعدم الراجع أمام الصعاب والربامج الربوية والتوعوية هي 
االخرى تغرس صفات الش�جاعة يف نفوس املقاتلني وتركيز 
الذهن واإلرادة والقضاء واهمال النقائض يف الشخصية التي 
تكون معلماً مجرباً وعاملاً نفس�ياً متمي�زاً وتأثريه فاعالً يف 
عقول الرجال وخلق الصفات القتالية واملعنوية الرضورية يف 
الحرب الحديثة واملقاتل أثناء التدريب يتعلم اكتساب املهارة 
يف العم�ل ويقوي الع������زيم�ة والثقافة مكمالً إىل العمل 
العس�كري والطريق�ة املأمون�ة لتحقيق النج�اح والتوجيه 
باإلص�الح فالربية والتهذي�ب رضورة ملح�ة واملق����اتل 
ال يرغ�ب يف الحياة الهادئة وإنما يتس�م بالنش�اط واملثابرة 
والحركة واالرت������قاء ويس�ري قدماً إىل األمام والش�عور 
باملس�ؤولية والوعي االيماني يله�ب النفوس الثبات والصرب 
والش�جاعة يف س�احة الوغى والقناع�ة باملعرك�ة والجهاد 
والتضحي�ة ضد اإلرهاب الداعيش حليف البعث املاس�وني ال 
يتأث�ر املقاتل بإش�اعات الع�دو وال يص������دقها إليمانه 
املطل�ق ضد ع�دو يحاول اف�راس الع�رض واألرض وتدمري 
املقدس�ات، إنها أمانة الرشفاء فهذا العدو صناعة ارسائيلية 
لتس�قيط اإلسالم وتش�ويه صورته وتقس�يم بالد املسلمني 
وإضعافهم والعمل ع�ىل تمزيق������هم إنه مرشوع كافر 
يج�ب التصدي بكل حزم وش�جاعة إلفش�اله وهذا املخطط 
الش�يطاني ومن ش�ارك فيه من دول تدعي اإلس�الم ظاهراً 
وتعم�ل ع�ىل تدمريه باطن�اً ألنه�ا ذراع الصهيوني�ة مقابل 
بقائه�م عىل الع�روش ليقدم�وا خدماتهم بتدم�ري وتمزيق 
الص�ف ومعرك�ة العراق ض�د الدواعش والش�ياطني واجبة 
والش�جاعة رضورة الس�تثمارها وتنميتها م�ن أجل النرص 

بعون الله تعاىل. 

مصل يف سم العقارب »ينقذ« حياة املاليني! املوسيقى ختفف من معاناة مرضى الرسطان
تخطط مجموعة من األطباء الستخدام سم العقرب ملكافحة االلتهابات 

البرشية، بعد اكتشاف قدرته عىل قتل البكترييا دون آثار جانبية.
ويحتوي الس�م ع�ىل مادت�ني كيميائيتني اكتش�ف العلم�اء أن لديهما 
ق�درات مضادة للبكترييا، حيث قتلت الس�الالت املس�ؤولة عن أمراض 

مثل السل، وفقا لدراسة أجريت عىل الفرئان.
 Diplocentrus وكش�فت التجارب عن قدرة الس�م )املأخوذ من عقرب
melici املوجود يف املكس�يك( عىل محاربة البكترييا، دون إتالف أنسجة 
صحية يف الفرئان.وقال معد الدراس�ة الربوفيس�ور ريتشارد زاري، من 
جامعة س�تانفورد: »إن ه�ذه املركبات قد ال تك�ون العنرص القاتل يف 
الس�م. ليس لدين�ا أي فكرة ملاذا يصنع العقرب ه�ذه املركبات، وهناك 
املزيد من األلغاز حول ذلك«.وعمل األس�تاذ زاري مع لوريفال بوساني، 
م�ن الجامع�ة الوطنية املس�تقلة يف املكس�يك، والذي ركز ع�ىل تحديد 
املركب�ات ذات اإلمكان�ات الطبية يف س�م العقرب، مل�دة 45 عاما. وقام 
طالبهم�ا بالتق�اط عين�ات قليلة من س�م العقرب، من خ�الل تحفيز 

ذيولها بنبضات كهربائية خفيفة.

أظهرت دراس�ات أجراها خرباء من جامعة Taipe الطبية التايوانية أن 
املوس�يقى قد تكون أحد الس�بل الفعالة للتخفي�ف من معاناة مرىض 
الرسطان. وقالت الباحثة، كوي-رو تش�و، املشاركة يف الدراسات »إن 
األبحاث التي أجروها يف الجامعة، والتي ش�ملت مجموعة من النس�اء 
املصاب�ات برسطان الث�دي، بينت أن االس�تماع إىل املوس�يقى ملدة 30 
دقيقة خمس مرات يف األس�بوع، حسنت من الحالة البدنية والنفسية 

للمريضات، وقللت من شعورهن باأللم واإلعياء وفقدان الشهية«.
 وأضافت »لقد اختارت مجموعة من النس�اء االس�تماع إىل املوس�يقى 
كوس�يلة غري مكلفة وسهلة من وسائل الرعاية الطبية، وقمنا بتقييم 
العدي�د م�ن األعراض الجس�مانية لهن بع�د أن واظبن عىل االس�تماع 
للموس�يقى لفرة م�ن الزمن، فتبني أن النس�اء اللواتي اس�تمعن لها 
ملدة 6 أس�ابيع تراجع األلم والش�عور باإلعياء لديه�ن بمقدار 5 نقاط 
وفقا للمعايري الطبية، أما اللواتي استمعن للموسيقى ملدة 12 أسبوعا 
فانخفض�ت تلك املؤرشات لديهن بمعدل 7 درجات، واللواتي اس�تمعن 

للموسيقى ل� 24 أسبوعا، انخفضت لديهن بمقدار 9 درجات«.

هل ينهي دواء مضاد الرتفاع ضغط الدم املعاناة من مرض عضال؟
توصلت دراس�ة حديثة إىل أن تناول الحبوب 
املضادة الرتفاع ضغط الدم، يمكن أن يبطئ 
م�رض ألزهايمر م�ن خالل تحس�ني تدفق 
الدم إىل أجزاء من الدماغ مرتبطة بالذاكرة.

ووجدت الدراس�ة الهولندي�ة أن أولئك الذين 
تناول�وا الحبوب ملدة 6 أش�هر ش�هدوا زيادة 
بنس�بة 20% يف الدورة الدموي�ة يف الحصني، 
أو ما يع�رف بقرن آم�ون، يف الدماغ.ويدعى 
فئ�ة  دواء م�ن  »نيلفادي�ن«، وه�و  ال�دواء 
حارصات قنوات الكالسيوم، والذي يعمل عىل 
غلق قنوات الكالسيوم ومنعه من الدخول إىل 
الخالي�ا وبالتايل منع موت الخلي�ة وفقدانها 
لنشاطها نتيجة الرتفاع الكالسيوم.ويوصف 
ه�ذا الدواء ع�ادة ملرىض ارتف�اع ضغط الدم 
أو الذبح�ة الصدري�ة أو أم�راض الرشاي�ني 

املحيطي�ة واضطرابات النظم.وق�ال العلماء 
إن�ه يمكن من خالل تناول ه�ذا الدواء زيادة 
تدف�ق الدم لدى م�رىض ألزهايمر، إال أنه من 

الس�ابق ألوان�ه الق�ول بأنه ق�ادر فعليا عىل 
إبط�اء تطور املرض.وش�ملت الدراس�ة التي 
أجراه�ا املركز الطب�ي لجامع�ة »رادبود« يف 
نيميغن بهولندا، 44 مشاركا، أعطي نصفهم 
عقار »نيلفادي�ن«، فيما تناول النصف اآلخر 
دواء وهمي�ا، مل�دة 6 أش�هر.وقام الباحثون 
بقي�اس تدف�ق ال�دم إىل مناط�ق معينة من 
الدم�اغ باس�تخدام تقنية التصوي�ر بالرنني 
املغناطييس، يف بداية الدراس�ة، ثم بعد مرور 
الرئي�يس،  الدراس�ة  مؤل�ف  أش�هر.وقال   6
الربوفيس�ور يورج�ني كالس�ن، م�ن املركز 
الطب�ي بجامع�ة »رادب�ود«: »ع�الج ارتفاع 
ضغط الدم يبرش بالخري ألنه ال يبدو أنه يقلل 
تدف�ق الدم إىل مناطق أخرى م�ن املخ، ما قد 

يسبب املزيد من الرضر أكثر من الفائدة«.

اكتئاب ما بعد الوالدة هيدد اآلباء »يف صمت«
كش�فت دراس�ة جديدة صغرية ومحدودة 
النطاق، كيف يمكن للتحيز العلمي والطبي 
ح�ول اكتئ�اب ما بع�د ال�والدة أن يمتد إىل 

الجمهور.
وأش�ارت دراس�ة بريطانية إىل أن األمهات 
واآلب�اء عىل حد س�واء يمكن أن يعانوا من 
اكتئاب ما بعد الوالدة )PPD(، إال أنه غالبا 

ما يت�م إهمال أع�راض ه�ذه الحالة لدى 
الرجال.

وكشفت الدراسة االستقصائية أن الرجال 
يظلون »غري مرئي�ني«، إىل حد كبري عندما 
يتعل�ق األمر باملفاهي�م العامة الكتئاب ما 

بعد الوالدة.
ويق�ول الباحثون إنه يجب أن يكون هناك 

وعي أكرب ب�أن اضطراب الصح�ة العقلية 
يمك�ن أن يح�دث يف أي م�ن الوالدي�ن ملدة 

تصل إىل سنة بعد والدة الطفل.
وحت�ى اآلن، لم تفحص س�وى القليل من 
الدراس�ات كيف ينظر الجمهور إىل اكتئاب 
م�ا بع�د ال�والدة، ورك�زت معظ�م ه�ذه 

الدراسات عىل حاالت األمهات.

بغداد / المستقبل العراقي
 

أعلنت املحكمة االتحادي�ة العليا عن صدور 
كت�اب جديد للق�ايض مدح�ت املحمود عن 
قان�ون املرافع�ات املدنية رقم )83( لس�نة 
1969 وتعديالته، الفت�ة إىل تضمينه احكام 

وقرارات عن القضاء العراقي.
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة إياس 
الس�اموك، إن »رئي�س املحكم�ة االتحادية 
العلي�ا الق�ايض مدح�ت املحم�ود ص�در له 
الطبع�ة الرابع�ة م�ن كت�اب رشح قان�ون 
املرافع�ات املدني�ة رق�م )83( لس�نة 1969 

وتطبيقاته العملية«.
وأض�اف الس�اموك، أن »هذا الكت�اب، الذي 
صدر ع�ن دار الرافدين يف ب�ريوت، يقع عىل 
700 صفحة، ويتضمن رشحاً كامالً لقانون 
املرافع�ات املدنية وتعديالت�ه كافة، مدعوم 
باألحكام والق�رارات الص�ادرة عن املحاكم 
العراقي�ة يف مقدمته�ا املحكم�ة االتحادي�ة 

العليا«.
س�يكون  الكت�اب  »توزي�ع  ان  إىل  وأش�ار، 
يف املكات�ب الرصين�ة يف محافظ�ات العراق 
كافة لكي يكون يف متناول الس�ادة القضاة 

واملحامني والباحثني يف الشأن القانوني«.
وق�ال القايض املحم�ود يف مقدم�ة الكتاب، 
أن »الغاية االساس�ية للقض�اء هي  ضمان 
الحماي�ة القانونية للناس كافة عىل س�واء 

بينهم يف ذلك«.
وتابع املحم�ود، ان »مهمة قانون املرافعات 

املدنية هي بيان كيفية ايصال الحق املتنازع 
فيه موضوع الدع�وى املنظورة إىل صاحبه، 
ونظراً ل�دوره الخطري فأنه يعترب بالنس�بة 
للقايض واملحامي والخصوم طريق الوصول 

إىل الحق والعدل«.
قواع�د  »دراس�ة  ان  إىل  املحم�ود،  وأش�ار 
املرافع�ات تت�م ام�ا  أو قان�ون  املرافع�ات 
باس�تعراض ورشح موضوعاته دون التقّيد 
بتسلس�ل مواده، أو برشح مواده، وهو ما 

يعرف بالرشح عىل املتون«.
ولفت رئي�س املحكمة االتحادي�ة العليا، إىل 
»اتباعنا يف ترتيب هذا الكتاب ما وجدته من 
ترتي�ب قان�ون املرافعات املدني�ة رقم )63( 
لس�نة 1969؛ حت�ى ال اخرج بالق�ارئ عما 

الفه يف هذا القانون«.
وب�نّي يف مع�رض حديث�ه عن س�بب صدور 
الطبعة الرابعة، أن »عرش سنوات مضت عىل 
صدور الطبعة الثالث�ة من هذا املؤلف حدث 
خاللها بعض االجتهادات يف تطبيق نصوص 
قانون املرافعات املدنية مع بعض التغيريات 
يف بعض م�واده، اما جوهر ه�ذه املواد فال 
زال عن�د رشحه�ا يف الطبعات الس�ابقة من 

حيث املضمون والداللة«.

يبح�ث البع�ض منا ع�ن ط�رق غريبة 
ومختلفة لفق�دان الوزن والتخلص من 
الدهون يف الجس�م، التي تشكل كابوسا 

حقيقيا بالنسبة للبدناء.
وكش�ف خ�رباء أن األم�ر لي�س به�ذه 
س�وى  األم�ر  يتطل�ب  وال  الصعوب�ة، 
إع�ادة ت�وازن أنم�اط حياتن�ا. وع�ادة 
الكث�ري  إىل تخزي�ن  األش�خاص  يمي�ل 
من الده�ون يف منطقة الح�وض، حال 
تعرضه�م لضغط ش�ديد وطويل األمد. 
مختلف�ة  أش�كال  يف  اإلجه�اد  ويأت�ي 
وكث�رية، ولكن تأثريها عىل األيض لدينا 
ثابت ومتماثل أساسا. ويف حال الحظت 

تراكم املزيد من الدهون بشكل غري متناسب 
حول منطقة البطن الس�فلية، فأنت بحاجة 
إىل البدء يف التفكري بتقليل مس�تويات التوتر 

لديك، والحصول عىل ليلة نوم جيدة.
وبهذا الصدد، ينصح خ�رباء التغذية برشب 
كوب من الشاي العشبي قبل النوم، من أجل 

تحسني النوم وزيادة إنقاص الوزن.
وفيما ييل أنواع الشاي املفيدة لفقدان الوزن 

أثناء النوم:
- ش�اي القرفة: تمتاز القرف�ة بأنها مضاد 

لاللتهاب�ات بش�كل طبيعي، ما يعن�ي أنها 
تس�اعد ع�ىل التخلص من االنتف�اخ وتقليل 

عبء اإلجهاد البدني الشامل.
ويعتقد أن هذا النوع من التوابل يعزز عملية 
األيض، نظرا ألن جس�مك يستهلك املزيد من 

الطاقة ملعالجة ذلك.
وقال�ت أخصائية التغذية، هيلني بوند: »عىل 
الرغم من أن له تأثري بسيط يف األيض، إال أنه 
يتعلق بموازنة نسبة السكر يف الدم ومقاومة 
األنس�ولني، م�ا يس�اعد ب�دوره يف تخفيف 
الوزن ويمكن أن يقلل من الرغبة الشديدة يف 

تناول الطعام. وهذا األمر ال يحل مكان 
الحاجة إىل تغي�ريات يف النظام الغذائي، 
حيث يجب اتباع نظام خال من الس�كر 

ومنخفض الكربوهيدرات«.
إىل  القرف�ة  بإضاف�ة  وتنص�ح هيل�ني 
الحلويات أو املرشوبات الساخنة كبديل 
صحي للسكر، حيث يمكن أن يكون لها 

حالوة خفيفة.
- ش�اي البابون�ج: اس�تخدم الروم�ان 
واإلغري�ق واملرصيون عش�بة البابونج 
لعالج الجروح، ومساعدتها عىل الشفاء 

بشكل أرسع.
ويس�اعد ش�اي البابون�ج ع�ىل تهدئة 
التش�نجات العضلي�ة، ما يجعل�ه املرشوب 
املثايل بعد الوجبات وقبل النوم. كما يمكن أن 
يساعد يف تخفيف تشنجات البطن والقولون 

العصبي، وعرس الهضم والغازات.
- ش�اي النعن�اع: ي�ؤدي الش�عور بالتع�ب 
واإلره�اق إىل تناول الوجبات الخفيفة طوال 
الي�وم، ولكن الش�اي بالنعناع يس�اعد عىل 
إيقاظ الح�واس ويخفف من ص�داع التوتر 
ويحسن الطاقة، باإلضافة إىل تحسني النوم 

وتخفيف الوزن.

مرشوب لييل يساعد عىل إنقاص الوزن أثناء النوم!صدور كتاب جديد للقايض مدحت املحمود عن قانون املرافعات


