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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

من ساء لفظه ساء حظه العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الربملان يرفع احلصانة عن النواب: القضاء سيكون الفيصل بإثبات االهتامات
الديمقراطي الكردستاين يرفض تطبيق »التجنيد االلزامي« ويعده غري ملزم
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بحث�ت وزيرة الدف�اع االملانية الجدي�دة يف بغداد، 
أمس الثالثاء، اليوم مع برهم صالح وعبد املهدي 
توس�يع التع�اون العس�كري م�ع دول االتح�اد 
األوروبي لتعزيز ق�درات القوات االمنية العراقية 
وتوحي�د الجه�ود اإلقليمي�ة والدولي�ة ملحارب�ة 
اإلره�اب وتطوير التعاون األمني واالس�تخباري 

بني البلدين ومساهمة بالدها يف إعمار العراق.
وخ�الل اجتماع�ه م�ع وزي�رة الدف�اع االملاني�ة 
انغريت كرامب كارنباور، أكد رئيس الوزراء عادل 
عبدامله�دي تطل�ع العراق اىل »اس�تمرار التعاون 
بني البلدين الصديقني واىل الرشاكات واملش�اريع 
الكربى مع أملانيا إلعمار العراق وتحقيق النهضة 

الشاملة«. 
وقال يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، ان »عملن�ا املش�رك ه�و طريق مس�تدام  
يبن�ي رشاك�ة طويلة األم�د ويعزز فك�رة األمن 
الدائ�م ولي�س املصطن�ع الذي ق�د ي�زول بزوال 
الق�وة العس�كرية«. وأش�ار عب�د امله�دي اىل ان 
»القوات العراقية بجميع صنوفها وتش�كيالتها 
من جيش ورشطة وبيش�مركة وحش�د ش�عبي 
قدم�ت التضحيات الجس�ام وكان�ت أهم عوامل 
النرص عىل تنظي�م داعش«، الفتاً إىل ان حكومته 
تقّدر هذه التضحيات، وتعمل عىل حرص السالح 
بي�د الدول�ة ومواصل�ة عملي�ة ارادة النرص ضد 
بقاي�ا التنظيم. ونوه رئيس ال�وزراء اىل ان بغداد 
تويل اهمي�ة كبرية لعالق�ات التعاون م�ع املانيا 
واستمرارها يف جميع املجاالت وتشكر املانيا عىل 

وقوفها معها يف الحرب عىل داعش
التفاصيل ص2

العراق يريد »دور أوريب« لتعزيز قدراته العسكرية
املسؤولون العراقيون ناقشوا مع وزيرة الدفاع األملانية مساهمة برلني باإلعمار وتوسيع التعاون األمين واالستخباري
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رئيس وزراء إيطاليا يعلن استقالته يف خطاب أمام جملس الشيوخ
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»فيفا« يوافق عىل إقامة مباريات العراق بتصفيات املونديال يف البرصة
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يرصف دفعـة جديـدة مـن 

سلف املتقاعدين

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئي�س الوزراء اإليطايل جوزيبي كونت�ي، أمس الثالثاء، 
تقديم اس�تقالته يف جلس�ة عاصمة للربمل�ان اإليطالية، فيما 
اتهم زعيم حزب الرابطة ماتيو س�الفيني اليميني الش�عبوي 
ب�«الال مس�ؤولية« بعد أن تسبب يف انهيار االئتالف الحكومي 
يف. ويف خطاب أمام مجلس الشيوخ انتقد كونتي وزير الداخلية 
معتربا »أنه خ�دم مصالحه الخاصة ومصال�ح حزبه«. وقال 
إن »حض املواطنني عىل التصويت جوهر الديموقراطية، لكن 
الطلب منهم االقراع كل س�نة غري مسؤول«. وتابع أن »البالد 
بحاجة ملح�ة إىل تبني تدابري إلعطاء دف�ع للنمو االقتصادي 
واالس�تثمارات«. وأعلن »سأنهي هذه التجربة الحكومية هنا 
... س�أذهب إىل رئيس الجمهورية )سريجو ماتاريال( إلبالغه 
باس�تقالتي« بع�د النقاش�ات. كما انتق�د س�الفيني »لعدم 
احرامه القواعد واملؤسس�ات« وأنه طالب بانتخابات مبكرة 

للحصول عىل »كامل الس�لطات«. وقال كونتي »عزيزي وزير 
الداخلية سمعت مطالبتك ب�كامل السلطات ودعوت أنصارك 
للنزول إىل الش�ارع لدعم�ك. هذا موقف يقلقن�ي«. وتابع »ال 
نحتاج إىل صالحيات تامة بل إىل قادة لديهم حس املؤسسات«. 
وب�دت القطيع�ة أمراً واقع�اً م�ع الترصيحات الالذع�ة التي 
أطلقه�ا زعي�م الرابطة ضّد الس�اعني إىل تش�كيل ائتالف بني 
»خمس نج�وم« والحزب الديموقراطي »فق�ط من أجل عدم 
خس�ارة مقاعده�م«. وتس�اءل يف مداخلة ع�رب إذاعة »24«، 
»ماذا س�تمثل حكوم�ة ائتالفية بني الرابط�ة وحركة خمس 
نجوم؟ أي معنى لحكومة تضم كل هؤالء األشخاص املعادين 
لسالفيني«؟ وقبل جلس�ة مجلس الشيوخ، رفع متظاهرون 
أم�ام املبنى الفت�ة كتب عليها »كونت�ي، إيطاليا تحبك«، وهو 
الذي تحّول يف غضون 10 أيام من »رجل غري معروف إىل السّيد 
)رئي�س الوزراء( كونت�ي«، وفق الخبري يف األزم�ات اإليطالية 

الصحايف املخرضم آلدو غارسيا.

        المستقبل العراقي / فرح حمادي

واف�ق االتحاد الدويل لك�رة القدم »فيفا«، 
عىل اقام�ة مباريات املنتخب الوطني عىل 
أرضه يف البرصة خالل التصفيات املزدوجة 
 ،)2023 آس�يا  وكأس   2022 )موندي�ال 
وفيما رح�ب العراق به�ذه الخطوة، أبدة 
أمل�ه بأن يت�م الرفع الش�امل للحظر عن 

مالعبه.
وكان »فيفا« قد أرسل وفداً إىل محافظات 
أربي�ل وكربالء والبرصة م�ن أجل االطالع 
عىل الوض�ع األمني واملنش�آت الرياضية 
قب�ل إصدار قراره النهائ�ي بتحديد أرض 

العراق.
وذك�ر االتح�اد أن »فيفا واف�ق عىل طلب 
الع�راق بخوض تصفي�ات كأس العالم يف 

البرصة«.
بدوره، أشاد رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم النائب األول لرئي�س اإلتحاد الدويل 
لك�رة القدم س�لمان ب�ن إبراهي�م بقرار 

»الفيفا. 
وق�ال ب�ن إبراهي�م، يف بيان رس�مي، إن 
الق�رار الجدي�د »امت�داد لق�رار مجل�س 
اإلتح�اد الدويل لك�رة القدم الع�ام املايض 
برفع الحظر املفروض عىل إقامة املباريات 
الدولية الرسمية يف العراق«، معترباً القرار 

»مكس�باً للك�رة العراقي�ة ودفع�ة قوية 
لجهود تطوير اللعبة يف البالد«.

الق�دم  إبراهي�م »أرسة ك�رة  وهن�أ ب�ن 
العراقية بالقرار ال�دويل الجديد«، مضيفاً 
أن »موافقة )الفيفا( عىل إقامة مباريات 
املنتخب العراقي بتصفيات كأس العالم يف 
مدينة البرصة تعد ثم�رة للجهود الكبرية 
الت�ي بذلتها مختل�ف األجهزة الرس�مية 
املثالي�ة  الظ�روف  تهيئ�ة  يف  العراقي�ة 
العدي�د م�ن االس�تحقاقات  الس�تضافة 
القاري�ة واإلقليمي�ة وآخرها منافس�ات 
بطول�ة غرب آس�يا التاس�عة الت�ي نالت 
تقييم�ا إيجابي�اً م�ن الفيف�ا«. وأك�د أن 

»اإلتح�اد اآلس�يوي لكرة الق�دم كان عىل 
ال�دوام داعماً حقيقي�اً للمطالب العراقية 
باس�تضافة املباريات الدولية الرس�مية، 
وذلك انطالقاً م�ن اإليمان العميق بمكانة 
الع�راق عىل الخارط�ة القارية وباعتباره 
املنظوم�ة  م�ن عن�ارص  فع�االً  عن�رصاً 

اآلسيوية«.
بدوره، رحب رئيس مجلس الوزراء عادل 
عبد املهدي بقرار »فيفا«. وقال مستشار 
رئيس الوزراء لش�ؤون الشباب والرياضة 
أياد بنيان إن »رئيس مجلس الوزراء عادل 

عبداملهدي.
التفاصيل ص2

ص7

إنرت ميالن
 يضـع الرتـوش األخرية

 عىل صفقة سانشيز
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رئيس الوزراء يوجه باختاذ اإلجراءات ألجل »الرفع الشامل« للحظر.. ووزير الداخلية يعد بتوفري أعلى درجات األمن

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


Apago PDF Enhancer

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 1966 )  August Wed 21  2019    

وزير الثقافة يعلن إعادة منحة الصحفيني يف موازنة ٢٠٢٠
     بغداد / المستقبل العراقي 

أكيد وزيير الثقافية والسيياحة واآلثيار عبيد األمير 
الحمدانيي، أميس الثالثياء، أن الوزارة تسيعى إلعادة 
منحية الصحفييني واألدبياء واملثقفني البالغية مليون 
دينيار، مشيراً إىل »أن قوائيم الصحفيني سيتأتي من 
نقابة الصحفيني العراقيني وستسيلم إىل اللجنة املالية 

يف مجلس النواب لدرجها ضمن موازنة عام ٢٠٢٠.
وقيال الحمدانيي أن »اليوزارة أطلقيت جائيزة اإلبداع 
العراقي ٢٠19 والتي تشيمل العدييد من فروع الفنون 
وتعيد فرصة للمشياركة يف املجياالت الثقافية املتنوعة 
كالقصية والرواية والفيلم القصير والزخرفة إىل باقي 

الفنون واآلداب«. 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بحثيت وزيرة الدفياع االملانيية الجديدة يف بغيداد، أمس 
الثالثياء، الييوم مع برهم صاليح وعبد املهدي توسييع 
التعياون العسيكري ميع دول االتحاد األوروبيي لتعزيز 
قدرات القوات االمنية العراقية وتوحيد الجهود اإلقليمية 
والدوليية ملحاربية اإلرهياب وتطويير التعياون األمني 
واالسيتخباري بني البلدين ومسياهمة بالدهيا يف إعمار 

العراق.
وخالل اجتماعه مع وزيرة الدفاع االملانية انغريت كرامب 
كارنبياور، أكيد رئيس اليوزراء عادل عبداملهيدي تطلع 
العراق اىل »اسيتمرار التعاون بني البلدين الصديقني واىل 
اليراكات واملشياريع الكربى مع أملانييا إلعمار العراق 

وتحقيق النهضة الشاملة«. 
وقال يف بيان تلقت »املسيتقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»عملنا املشيرك هو طريق مستدام  يبني رشاكة طويلة 
األمد ويعزز فكرة األمين الدائم وليس املصطنع الذي قد 

يزول بزوال القوة العسكرية«.
وأشيار عبيد املهيدي اىل ان »القيوات العراقيية بجمييع 
صنوفها وتشيكيالتها مين جيش ورشطة وبيشيمركة 
وحشيد شيعبي قدمت التضحيات الجسيام وكانت أهم 
عوامل النرص عىل تنظييم داعش«، الفتاً إىل ان حكومته 
تقيّدر هذه التضحييات، وتعمل عىل حرص السيالح بيد 

الدولة ومواصلة عملية ارادة النرص ضد بقايا التنظيم.
ونيوه رئييس اليوزراء اىل ان بغيداد تويل اهميية كبرة 
لعالقات التعاون مع املانيا واستمرارها يف جميع املجاالت 
وتشيكر املانيا عىل وقوفها معهيا يف الحرب عىل داعش، 
فيما أمل يف »االسيتمرار يف التعاون األمني واالستخباري 
الذي اسيتطعنا من خالله حماية بلدينا وشعبينا وحيث 
امامنا عميل كبر يف املجال االقتصيادي ونتطلع إلقامة 
رشاكة مع الركات االملانية الكربى التي تحظى بتقدير 

الشعب العراقي لجودتها وصناعاتها املعروفة«.
وثمن عبد املهدي الدور الذي تلعبه أملانيا لتحقيق السلم 
العاملي، الفتيًا إىل تطابق املوقفني العراقي واألملاني حول 

الوضيع االقليمي. مين جهتها، أعربت الوزييرة االملانية 
عين اعتيزاز بلدهيا بالعالقيات ميع العيراق وبالرغبية 
املشركة بتوسييعها وزيادة التعاون يف املجاالت األمنية 

واالقتصادية واعادة البناء.
وقالت »نحن مع اسيتقاللية القرار العراقي واسيتقرار 
العراق هو استقرار للمنطقة واننا سعداء بتطور العراق 
واستقراره وشجاعة قواته املسلحة ونريد مساعدتكم يف 
مجاالت التدريب ودعم قدرات القوات العراقية وتحسني 
البنى التحتية والتعاون االقتصادي ونقف مع الحكومة 
العراقية يف اجراءاتها لرسيخ األمن واالستقرار وتطوير 
االقتصياد«، موضحة تطابق وجهات النظر بني البلدين، 
فيما أكدت أن أملانيا مع اسيتقرار املنطقة والحفاظ عىل 

االتفاق النووي مع إيران.
بدوره، أكد الرئيس برهم صالح خالل اجتماعه يف قرص 
السيالم ببغداد مع الوزييرة األملانية والوفيد املرافق لها 
عيىل »أهمية توحيد الجهود اإلقليميية والدولية ملحاربة 
اإلرهياب«، مشيدداً عيىل رضورة تخفييف حيدة التوتر 
يف املنطقية  واعتمياد الحوار الجاد إلنهياء األزمات التي 

تواجهها. 
وقال صالح يف بيان تلقت »املسيتقبل العراقي« نسيخة 
منيه أن العراق يحرص عىل تعزيز وتطوير العالقات مع 
جمهورية أملانييا االتحادية يف املجياالت كافة بما يخدم 
املصالح املشيركة، مثمناً اليدور األملاني ضمن التحالف 
الدويل ضد اإلرهاب ودعم العراق يف مجاالت إعادة االعمار 

وعودة النازحني اىل ديارهم. 
وأكيد عىل أهمية توسييع التعياون العسيكري مع دول 
االتحاد األوروبي لتعزيز قدرات القوات االمنية العراقية.

من جانبها، أكدت كارنباور دعم بالدها الستقرار العراق 
ووحدتيه، مشييدة »باالنتصارات التيي حققتها القوات 
العراقية ضد عصابات داعش االرهابية«.. ومشددة عىل 
حرص أملانيا عىل توسييع آفاق التعياون مع العراق عىل 

جميع املستويات. 
وكانيت كارنبياور قيد وصليت اىل بغيداد يف أول زييارة 
خارجية رسيمية لها منذ توليها مهام منصبها الحايل يف 
18 مين الشيهر الحايل ما ابقى قييادة الجيش االتحادي 
األملاني يف أيدي النسياء فهيي االن املرأة الثانية عىل رأس 

وزارة الدفاع االتحادية.
ويرافيق الوزييرة خالل زيارتهيا اىل العيراق أربعة نواب 
من الربملان األملاني وهم نيلس شيميد وزيمتيه مولر من 
الحزب االشيراكي الديمقراطي وإنجو جديشينس من 
الحيزب املسييحي الديمقراطي وكانان بيرام من حزب 

الخرض.
 وكانت كراميب كارنباور التي تتزعم الحزب املسييحي 
الديمقراطي خلفا للمستشيارة أنجيال مركل، قد أكدت 
مؤخيرا أن مشياركة الجيش األملانيي يف مهمة مكافحة 
تنظييم داعش ال تزال ُينظر إليها عىل أنها مهمة للغاية، 
ولذليك فهي تدعيم تمديد مهمية القيوات األملانية التي 
تشيارك يف العيراق بمهيام تدريب الجيش وقيوات األمن 

ضمن التحالف الدويل.
وقالت الوزيرة قبل مغادرة برلني ان »ما يقوم به الجيش 
األملاني يف العراق إسيهام معرف به دوليا ملكافحة يقوم 

بها تحالف دويل ضد إرهاب ما يسمى بتنظيم داعش.
يشيار إىل أن أملانيا تشيارك يف التحالف الدويل ضد داعش 
حتيى اآلن بطائيرات اسيتطالع  تورنادو وطائيرة تزود 
بالوقيود ومدربيني عسيكريني يف العيراق ويتم تشيغيل 

الطائرات من قاعدة األزرق يف األردن رشقي عمان.
وكانت كارنباور قد تولت يف ديسمرب ٢٠18 رئاسة حزب 

االتحاد الديمقراطي املسيحي خلفا ملركل. 

املسؤولون العراقيون ناقشوا مع وزيرة الدفاع األملانية مساهمة برلني باإلعمار وتوسيع التعاون األمين واالستخباري

رئيس الوزراء يوجه باختاذ اإلجراءات ألجل »الرفع الشامل« للحظر.. ووزير الداخلية يعد بتوفري أعلى درجات األمن

العراق يريد »دور أوريب« لتعزيز قدراته العسكرية

        بغداد / المستقبل العراقي

قضيت محكمة جناييات الكرخ، أميس الثالثياء، حكما بالسيجن املؤبد 
ملتهميني عن جريمية االنتماء إىل داعيش والتخطيط الغتييال احد قضاة 

محكمة استئناف صالح الدين«.
وقيال بييان للمركيز اإلعالمي ملجليس القضياء األعىل تلقت »املسيتقبل 
العراقي« نسيخة منه، إن »محكمة جنايات الكرخ حكمت عىل إرهابيان 
بالسجن املؤبد عن جريمة انتمائهما إىل تنظيم داعش اإلرهابي والتخطيط 

الغتيال احد القضاة بهدف زعزعه  األمن واالستقرار يف البالد«.
وتابع أن »املحكمة أصدرت حكمها وفقا للمادة املادة الرابعة  /1 وبداللة 

املادة الثانية /1و3  من قانون مكافحة اإلرهاب رقم 13 لسنة  ٢٠٠5«.

جنايات الكرخ حتكم باملؤبد عىل 
إرهابيني خططا إلغتيال قاض

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا النائب االول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، 
أمس الثالثاء، الجهات املعنية للتعاون والحرص عىل 
إنجاح اعمال اجتماع جمعية الربملانات اآلسييوية يف 

بغداد.
وذكر بيان لرئاسة الربملان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسيخة منه، إن »الكعبيي عقد اجتماعا ميع اللجنة 
التحضرية برئاسية النائيب االء طالباني، والخاصة 
بإجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط لجمعية 

الربملانات االسييوية الذي سييعقد للفرة من 3 اىل 5 
ايلول ٢٠19 يف بغداد« .

وبحث الكعبي »تهيئة اإلجيراءات والقضايا الخاصة 
بدعيوات رؤسياء الربملانيات اآلسييوية فضيال عين 
الرتيبات اللوجسيتية واألمنية والفنية الالزمة، وبما 

يتعلق بالتنسيق مع الفريق الحكومي«.
ودعيا جمييع الجهيات ذات العالقة »للتعياون وبذل 
املزيد مين الجهد والحرص العيايل النجاح اعمال هذا 
االجتماع«، مؤكدا عىل ان »مسيؤولية نجاح فعاليات 

هذا املؤتمر تقع عىل عاتق الجميع دون استثناء«.

الكعبي يعقد اجتامعًا مع اللجنة التحضريية ملؤمتر 
مجعية الربملانات اآلسيوية
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»فيفا« يوافق عىل إقامة مباريات العراق بتصفيات املونديال يف البرصة
        المستقبل العراقي / فرح حمادي

وافيق االتحياد الدويل لكيرة القيدم »فيفا«، 
عيىل اقامة مبارييات املنتخيب الوطني عىل 
أرضه يف البرصة خيالل التصفيات املزدوجة 
)مونديال ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢3(، وفيما 
رحيب العراق بهذه الخطوة، أبيدة أمله بأن 

يتم الرفع الشامل للحظر عن مالعبه.
وكان »فيفا« قد أرسيل وفيداً إىل محافظات 
أربييل وكربيالء والبيرصة من أجيل االطالع 
عىل الوضع األمني واملنشيآت الرياضية قبل 

إصدار قراره النهائي بتحديد أرض العراق.
وذكير االتحياد أن »فيفيا وافيق عيىل طلب 
العيراق بخيوض تصفييات كأس العاليم يف 

البرصة«.
بدوره، أشياد رئيس االتحاد اآلسييوي لكرة 
القدم النائب األول لرئيس اإلتحاد الدويل لكرة 

القدم سلمان بن إبراهيم بقرار »الفيفا. 
وقال بن إبراهيم، يف بيان رسيمي، إن القرار 

الجديد »امتداد لقيرار مجلس اإلتحاد الدويل 
لكيرة القيدم العيام امليايض برفيع الحظير 
املفيروض عيىل إقامية املبارييات الدوليية 
الرسيمية يف العراق«، معترباً القرار »مكسباً 
للكرة العراقية ودفعية قوية لجهود تطوير 

اللعبة يف البالد«.
وهنيأ بن إبراهيم »أرسة كرة القدم العراقية 
بالقرار الدويل الجديد«، مضيفاً أن »موافقة 
)الفيفيا( عيىل إقامية مبارييات املنتخيب 
العراقيي بتصفييات كأس العاليم يف مدينة 
البيرصة تعيد ثميرة للجهيود الكبيرة التي 
بذلتها مختلف األجهزة الرسمية العراقية يف 
تهيئة الظروف املثالية الستضافة العديد من 
االسيتحقاقات القاريية واإلقليمية وآخرها 
منافسيات بطولة غرب آسييا التاسعة التي 

نالت تقييما إيجابياً من الفيفا«.
وأكد أن »اإلتحاد اآلسييوي لكرة القدم كان 
عىل الدوام داعماً حقيقياً للمطالب العراقية 
باستضافة املباريات الدولية الرسمية، وذلك 

انطالقيًا من اإليمان العمييق بمكانة العراق 
عيىل الخارطة القاريية وباعتبياره عنرصاً 

فعاالً من عنارص املنظومة اآلسيوية«.
بيدوره، رحب رئيس مجلس اليوزراء عادل 
عبد املهدي بقيرار »فيفا«. وقال مستشيار 
رئييس الوزراء لشيؤون الشيباب والرياضة 
أيياد بنيان إن »رئييس مجلس الوزراء عادل 
عبداملهيدي رحيب بالقيرار األخير لالتحاد 
اليدويل لكرة القيدم )الفيفيا( باملوافقة عىل 
تسيمية البيرصة مقيراً إلقامية مبارييات 
املنتخيب العراقيي يف التصفييات التمهيدية 
لكاس العالم التي سيتقام يف دولة قطر عام 
٢٠٢٢«، مؤكيدا عيىل ان »ذليك يعتيرب حقاً 
طبيعياً ورشعياً للعراق بإقامة تلك املباريات 
عيىل ارضه وبيني جماهره، موجهيا بأخذ 
جمييع اإلجيراءات الالزمية من اجيل الرفع 

الشامل عن جميع املالعب العراقية«.
واضاف بنييان، أن »رئيس مجليس الوزراء 
اوعيز اىل جمييع الجهيات الحكوميية ذات 

العالقة بتوفر املستلزمات الرضورية والدعم 
الالزم لهذه االستضافة وامليض قدماً إلنجاح 
مهمية منتخبنا الوطنيي يف هذه التصفيات 
واالسيتحقاقات القادمة، مهيباً بجماهرنا 
الوطنيية  مسيؤوليتها  لتحميل  الرياضيية 
بتشجيع املنتخب بأبهى صورة تعكس مدى 
رقي املجتمع العراقي، وبالشكل الذي يوجه 
رسيالة اىل املجتميع الدويل بأننا سينظل بلد 
السيالم وملتقى لجميع األخيوة واألصدقاء 

عىل أرضنا الحبيبة«.
وتابيع بنييان، أن »رئييس مجليس الوزراء 
اعرب عن شيكره وتقديره لجميع الجهات 
التي سياهمت بتحقيق هيذا املنجز الوطني 
والذي ما كان ليتحقق ليوال تضافر الجهود 

من اجل تحقيقه«.
إىل ذليك، اعلن وزير الداخلية ياسيني طاهر 
اليارسي، اسيتعداد الوزارة عىل توفر أقىص 
درجات األمن والحماية مللعب »جذع النخلة« 
يف محافظية البرصة. جاء ذلك خالل الزيارة 

التيي أجراهيا إىل وزارة الشيباب والرياضة، 
ولقاءه الوزير احمد العبيدي يف مقر الوزارة 

وسط العاصمة بغداد.
وذكر بيان ملكتبه، انه »بارك لوزارة الشباب 
والرياضية واتحياد الكيرة وأبنياء الشيعب 
العراقي بصورة عامة موافقة االتحاد الدويل 
لكيرة القيدم }فيفيا{ عىل خيوض مباريات 
املنتخب الوطني لتصفيات كاس العالم لعام 

٢٠٢٢ عىل أرض البرصة«.
واعرب اليارسي عين »أمله بإقامة بطوالت 
دولية يف العاصمة بغيداد وبقية املحافظات 
األمين  األمنيية  األجهيزة  أن حققيت  بعيد 

واالستقرار يف عموم مناطق البالد«.
كما أشياد بقرار موافقة االتحاد الدويل لكرة 
القدم »فيفا« عىل خيوض منتخبنا الوطني 
مباريات تصفيات »مونديال قطر« عىل أرض 
محافظية البرصة ، داعياً إىل أن« تكون هذه 
التصفيات الخطوة األساسية التي تسهم يف 

رفع الحظر عن مالعب البالد كافة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

شيياع  محميد  النائيب  كشيف 
عين  الثالثياء،  أميس  السيوداني، 
العامية ملجلس  مطالبتيه االمانية 
مين  املوظفيني  بشيمول  اليوزراء 
ذوي الشهداء والعمليات اإلرهابية 
الدراسيات  اثناء  الجزئي  بالتفيرغ 

العليا.
وقيال السيوداني يف طلبيه املوجه 
اىل أمانية مجليس اليوزراء، والذي 
العراق« نسيخة  تلقت »املسيتقبل 
منيه، إنه »مين الرضوري شيمول 
ذوي شيهداء العملييات اإلرهابيية 
والحشد الشيعبي بمضمون إعمام 

اليوزراء  ملجليس  العامية  االمانية 
يف   1/11٧1٦ ٦/ش/  العيدد  ذي 

.»٦/٤/٢٠1٤
الحقيوق  »جمييع  ان  اىل  وأشيار 
الدراسية الصادرة من التعليم العايل 
هي متسياوية، باستثناء ما يتعلق 
بالتفيرغ الجزئي للدراسيات العليا 
)املاجسيتر والدكتيوراه( مقارنة 

بذوي شهداء النظام البائد«.
ولفيت اىل ان »تعليمات الدراسيات 
العليا لعام ٢٠٢٠/٢٠19 تنص عىل 
املسياواة بني فئات الشهداء الثالث 
من حيث عدد املقاعد واالستثناءات 
املمنوحية باسيتثناء اإلعمام أعاله 

حيث يحتاج اىل تعديل«.

السوداين يطالب بشمول املوظفني 
ذوي شهداء احلشد الشعبـي والعمليـات 

اإلرهابية بالتفرغ اجلزئي

        بغداد / المستقبل العراقي

الديمقراطيي  الحيزب  أعلين 
الكردسيتاني، أميس الثالثياء، عن 
التجنييد  قانيون  تطبييق  رفضيه 
االلزامي يف اقليم كردستان، مؤكدا 
أنيه غر ملزم لالقليم وسييزيد من 
النقمة الشيعبية. وقال النائب عن 
الحزب بشيار الكيكيي، إن “قانون 
التجنيد االلزامي املقرح غر ملزم 
لإلقلييم يف حال إقيراره”، مبينا أن 
“موضوع التجنيد اإللزامي بحاجة 
إىل دراسات معمقة، وأوضاع البالد 
ال تسيمح بذلك، لكين هناك حاجة 
ماسية إىل تطوير مؤسسات الدولة 
وإعيادة هيكلتهيا ولييس مجيرد 
التفكر بتوفر فرص عمل للشباب 
عن طريق التجنيد وهي يف املحصلة 

ال تعد فرص عمل حقيقية”.

وأضاف الكيكي، “نحن ضد عسكرة 
املجتمع وهذا التوجه ال يأتي بنتائج 
إيجابيية مع وجود هذا الكم الهائل 
مين األجهيزة األمنيية، كالجييش 
والرطة والحشيد الشعبي وقوات 

البيشمركة ومكافحة اإلرهاب”.
اإللزاميي ال  “التجنييد  أن  وتابيع، 
يسيهم يف التماسيك بني أبناء البلد 
كميا يشياع، إنما توفير الخدمات 
بيني  واملوازنية  العميل  وفيرص 
الحقيوق والواجبيات مين يحقيق 
ذليك، أتصور أن الفكيرة غر قابلة 
للتطبيق وسيتزيد النقمة الشعبية 
عىل الحكومة والدولة يف حال إقرار 
القانيون”، متوقعيا أن “يتم رفض 
القانيون من قبل القيوى الكردية، 
كردسيتان  برمليان  حيق  مين  ألن 
رفض القوانني التي تؤثر سلباً عىل 

مصالح اإلقليم العليا”.

        بغداد / المستقبل العراقي

خالل اسيتقباله للسيفر الركي يف بغداد فاتح يليدز والوفد املرافق له اكد 
وزيير الزراعة صالح الحسيني اسيتمرار منيع اسيتراد الدواجن وبيض 
املائدة لوفرتها محليا«.  وقدم السيفر الركي دعوة للحسني لزيارة تركيا 
واالطالع عىل قطاع الدواجن سيما يف مدينة افيون الركية كونها محافظة 
تشيتهر يف تربية قطاع الدواجن وبيض املائد وأشار الحسني اىل االستمرار 
بمنع استراد الدجاج وبيض املائدة لوفرة املنتج املحيل يف االسواق، مضيفا 
ان هناك سيماح السيتراد مقطعيات ومصنعات الدجياج ، وان قرار منع 
االسيتراد جياء بتوجيه من االمانية العامة ملجلس الوزراء وحسيب وفرة 
املنتيج الوطني، وان الوزارة اصدرت قرار املنع بعد مراقبة السيوق املحلية 
إليجاد توازن بني السيلع املسيتوردة واملحلية. وشدد الحسني عىل رضورة 
اعتماد اجازات االستراد الصادرة من الحكومة املركزية مبينا ان االستراد 
الخياص باملنتجيات الزراعية يتوقف عىل توازن السيوق وحسيب الحاجة 
املحلية فضال عن اعتماد الرزنامة الزراعية بهذا الخصوص من جانبه ابدى 
السيفر الركي تقديم كافية انواع الدعم يف جميع املشياريع الزراعية من 
خالل اقامة برامج زراعية مشيركة ودورات تدريبية بالتنسيق والتعاون 
مع املنظمات الركية ذات العالقة ، مبديا رسوره بهذا اللقاء الذي يساهم 
يف تبادل الخربات الزراعية ونقيل وتوطني التكنلوجيا الزراعية بني البلدين 

الصديقني 

الديمقراطي الكردستاين يرفض تطبيق 
»التجنيد االلزامي« ويعده غري ملزم

السفري الرتكي يوجه دعوة لوزير الزراعة لزيارة 
تركيا والوزير: ال استرياد للدجاج والبيض

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن جهياز مكافحة االرهاب، أمس الثالثاء، عين اعتقال 1٠ »ارهابيني« 
يف بغداد واالنبار. 

وقيال الجهاز يف بيان تلقت »املسيتقبل العراقي« نسيخة منيه، إنه »وفق 
معلومات اسيتخبارية دقيقة نفذت قيادة العملييات الخاصة االوىل احدى 
تشيكيالت قيوات جهاز مكافحية االرهاب عملييات نوعيية لتعقب فلول 
داعيش االرهابي اسيفرت عن القياء القبض عىل 1٠ ارهابييني يف مناطق 

شمال وجنوب بغداد وغرب محافظة االنبار«.
وتعلين القوات االمنية بني فرة وأخيرى عن قتل واعتقال عدد من عنارص 

»داعش« يف مناطق متفرقة من بغداد واملحافظات.

جهاز مكافحة االرهاب يعلن اعتقال
 )1٠( ارهابيني يف بغداد واالنبار

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت رئاسية الربملان، أمس الثالثاء، رفع الحصانة  النيابية 
عين النائبني طالل الزوبعي وابتسيام الدرب يف اجراء نادر لم 
يعهيده املجلس خالل الدورات النيابيية املتعاقبة منذ ٢٠٠3، 
فيميا افياد نائيب اىل ان القضاء سييكون الفيصيل يف اعادة 

الحصانة او اثبات االتهامات بحق النواب.

وقال النائب تركي نارص يف ترصيح صحفي ان »النواب الذين 
تم رفع الحصانة عنهم، جاء وفقا ملطالبات قضائية وبالتايل 

سيكون القضاء هو الفيصل يف قرار ادانتهم او ال«.
واضياف، انه«يف حال ثبوت االدلة بحق النواب املرفوعة عنهم 
الحصانية، فانه سييتم محاكمتهيم بالتهم املنسيوبة لهم«، 
مبينا ان«رفع الحصانة عن النائب اجراء قانوني، يمكنه من 

الذهاب اىل القضاء والدفاع عن نفسه«.

وبشيأن تدخيل رئيس مجليس النيواب محميد الحلبويس يف 
قيرارات رفع الحصانة، اوضح تركيي، انه«ال معلومات لدينا 

بشان انتقائية رئاسة املجلس بخصوص رفع الحصانة«.
ونفيذ الحلبيويس ما ليم يفعله اسيالفه، حيث انيه الدورات 
السيابقة شهدت مطالبات قضائية برفع الحصانة عن نواب 
التهامهم بقضايا فسياد وغرها، لكن رئاسية املجلس كانت 

دائما ال تتخذ اجراءات رفع الحصانة.ا

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت عضو ائتالف النرص ايات مظفر، 
يرييد  ال  ائتالفهيا  أن  الثالثياء،  أميس 
اسيقاط حكومة رئيس اليوزراء عادل 
عبيد املهيدي، مشيرة إىل أن االئتيالف 
لين يلجأ إىل الشيارع من اجل اسيقاط 
الحكومة. وقاليت مظفر يف ترصيحات 
اعلين  النيرص  “ائتيالف  إن  متلفيزة 
املعارضة التقويمية وال يهدف من وراء 
ذلك اىل اسيقاط الحكومة”، مؤكدة أنه 
“لن نلجأ اىل الشارع ملعارضة الحكومة 
او اسيقاطها”. وأضافت، أن “العبادي 
رفض تيويل منصب وزيير الخارجية”، 
مؤكيدة أن “ائتيالف النيرص ال ينتظير 
منصبا معينيا يف الحكومة”. من جانب 
“االرادات  أن  إىل  مظفير  اشيار  آخير 
االقليميية تفرض نفسيها عيىل الواقع 
العراقي”، منوهية يف ذات الوقت إىل أنة 
“عبد املهدي يسير بخطيوات كبرة يف 

ملف العالقات الخارجية”.

الربملان يرفع احلصانة عن النواب: القضاء سيكون الفيصل بإثبات االهتامات ائتالف النرص يعلن عدم
 السعي لـ »إسقاط احلكومة« ويؤكد: 

لن نلجأ للشارع
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    بابل / المستقبل العراقي

نفذ فريق من قس�م التفتيش والش�كاوي شعبة املؤسسات الغري 
حكومي�ة يف دائ�رة صحة بابل حملة تفتيش�ية ش�ملت عدد من 
الصيدليات واملختربات األهلية يف مركز املحافظة تم خاللها ضبط 
مخالفات صحية وأدوية موقوفة الرصف ».وأوضحت صحة بابل 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »هذه الحمالت 
مس�تمرة وخصوصا للقط�اع الخاص وتوجيه أق�ى العقوبات 
بح�ق املخالف�ن لتحقيق خدم�ة طبية الئق�ة ألهايل باب�ل وهذا 

مانطمح اليه يف األيام القادمة.

    بغداد / المستقبل العراقي

ن�رت وزارة الكهرب�اء، ج�دوالً بحمل ال�ذروة والحم�ل املجهز 
للطاق�ة يف عم�وم املحافظات.وبين�ت ال�وزارة يف جدوله�ا ال�ذي 
اطلعت عليه »املستقبل العراقي«، إن »مجموع املجهز من الطاقة 
يف عم�وم املحافظ�ات ما عدا إقليم كردس�تان بل�غ 18145 ميغا 
واط، وأن مجموع ما مطلوب م�ن الطاقة لهذه املحافظات يبلغ 
22292 ميغ�ا واط«.وأضافت، أن »مجم�وع حمل الذروة للطاقة 
بل�غ 19015 ميغا واط، فيما بلغ مجم�وع ما مطلوب من الذروة 
للطاق�ة بواق�ع 25623 ميغا واط«، مش�رياً إىل أن »معدل تجهيز 
الطاق�ة يف العاصم�ة بغ�داد بل�غ 4407 ميغا واط، فيم�ا بلغ ما 

مطلوب من التجهيز هو 5214 ميغا واط .

    ذي قار / المستقبل العراقي

اك�د محافظ ذي قار الجدي�د عادل الدخييل ، ان�ه »حدد 30 يوما 
لتقيي�م االداء الخدمي لدوائر الدولة يف املحافظة، متعهدا بالنجاح 

يف املهام املوكلة اليه يف املرحلة املقبلة.
وق�ال الدخييل يف بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، انه »حدد 30 
يوما لجميع الدوائر الحكومية لتنفيذ برنامجها الخدمي ، عىل ان 
تساءل بعد ذلك امامه شخصيا  ، داعيا مدراء الدوائر اىل ان تكون 

خدمة املواطن هدفهم االول والوحيد.
واض�اف » نحن نراه�ن عىل النجاح وس�نعمل يف اط�ار مروع 
خدمي متكامل رس�مت مالمحه ووضعت تفاصيله منذ اكثر من 

اسبوع ويهدف لتحقيق منجز متكامل يف غضون اربعة اشهر .

    بغداد / المستقبل العراقي

ارتفعت أس�عار النفط أم�س الثالثاء بفضل التف�اؤل إزاء تهدئة 
توترات التجارة بن الواليات املتحدة والصن وآمال بأن االقتصادات 
الكربى ستتبني إجراءات تحفيز لدرء تباطؤ اقتصادي محتمل قد 

يرض بالطلب عىل النفط.
وارتف�ع خ�ام القي�اس العامل�ي مزيج برن�ت ثمانية س�نتات إىل 
59.82 دوالر للربمي�ل بحل�ول الس�اعة 0652 بتوقي�ت جرينتش 
بعد مكاسب 1.88 باملئة حققها يوم االثنن.وزاد الخام األمريكي 
تسعة س�نتات إىل 56.30 دوالر للربميل بعد أن ارتفع 2.44 باملئة 

يف الجلسة السابقة.
وقالت الواليات املتحدة إنها س�تمدد مهلة تسمح لركة هواوي 
تكنولوجي�ز براء مكونات م�ن رشكات أمريكية، يف مؤرش عىل 
تهدئة بسيطة للنزاع الدائر بن أكرب اقتصادين يف العالم.كما دعم 
أس�عار الخام االتجاه الصعودي لألس�هم حول العالم مع تنامي 
التوقعات بأن اقتصادات عاملية ستتحرك للتصدي لتباطؤ النمو.

ويف الوق�ت ذات�ه، كش�ف اس�تطالع لل�رأي أجرته رويرتز ش�مل 
س�بعة محللن عن توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام يف 
الواليات املتحدة بواقع 1.9 مليون برميل يف االسبوع املنتهي يف 19 
أغس�طس آب.ويصدر معهد البرتول األمريكي بيانات املخزونات 

يف وقت الحق يوم الثالثاء.

صحة بابل تنفذ محلة تفتيشية عىل عدد 
من الصيدليات األهلية واملختربات يف املحافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الركة العامة لنقل املس�افرين 
والوفود اح�دى تش�كيالت وزارة النقل 
عن أفتتاح خط النقل ذو الداللة )118( 

من منطقة ب�اب املعظم يف الرصافة اىل 
منطق�ة حي الف�رات يف جان�ب الكرخ 
وضم�ن الخط�ط التش�غيلية للرك�ة 
حي�ث ينطل�ق الخ�ط من محط�ة باب 
املعظ�م باتج�اه تقاطع مدين�ة الطب 

ش�ارع حيف�ا ومنطقة الع�الوي ثم اىل 
البي�اع وص�وال اىل منطقة ح�ي الفرات 
والعودة بنفس املسار خدمة للمواطنن 

الكرام ».
واش�ارت  يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 

العراقي«، أن »الركة تسعى اىل تطبيق 
خططها الخاصة بالنقل الداخيل والتي 
ته�دف اىل رب�ط كل مناط�ق وش�وارع 
العاصمة بغداد بش�بكة نق�ل متطورة 
وحضارية عرب باصاتها الحديثة املميزة 

وتقديم افضل خدمات النقل«.
يذكر ان وزارة النقل أعلنت مس�بقا عن 
أفتت�اح العديد من خط�وط النقل داخل 
العاصم�ة بغداد واملحافظ�ات العراقية 

االخرى خالل الفرتة القليلة املاضية.

النقل تفتتح خط باب املعظم - حي الفرات

    بغداد / المستقبل العراقي

قض�ت محكم�ة جناي�ات القرن�ة بالس�جن املؤب�د مع 
غرام�ات مالية قدرها ع�رة مالين دين�ار بحق اربعة 

مدانن تاجروا باملخدرات يف املحافظة.
وأوضح بيان صادر ع�ن املركز االعالمي ملجلس القضاء 
األعىل ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، أن »محكمة جنايات 
القرنة أصدرت حكما بالسجن باملؤبد بحق اربعة مدانن 
م�ع غرامة مالي�ة قدرها عرة مالين دين�ار لكل واحد 

منه�م ويف حال عدم الدفع س�يكون الحبس بحقهم ملدة 
سنتن«.

وأضاف البيان أن«املدانن ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة 
نوع راتنج الكنابس )الحشيش�ة( واق�راص من مادتي 
االمفيتام�ن والكافائ�ن بعد نقلها من ناحي�ة الثغر اىل 

محافظة البرصة قضاء الزبري بقصد املتاجرة بها«.
وتاب�ع أن »االحكام بح�ق املدانن ص�درت وفقاً ألحكام 
امل�ادة 28/اوال من قان�ون املخدرات واملؤث�رات العقلية 

رقم 50 لسنة 2017 .

    بغداد / المستقبل العراقي

العام�ة  أعلن�ت وزارة االعم�ار واالس�كان والبلدي�ات 
ع�ن توف�ر 732 درج�ة وظيفي�ة جديدة م�ن الدرجات 
الشاغرة لغرض التعين عىل املالك الدائم يف مقر الوزارة 

وتشكيالتها.
وذكر بيان للوزارة تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه 
ان التعيينات »استناداً اىل تعليمات تنفيذ قانون املوازنة 
االتحادية رقم 1 لسنة 2019 القسم الثالث /املالكات /

التعي�ن / اوالً واملعدل باعمام وزارة املالية املرقم 6071 
يف 2019/2/21«.

وبن انه »س�يتم اس�تقبال طلب�ات التعين ابت�داًء من 
الي�وم الثالث�اء املص�ادف 2019/8/20 ومل�دة عرون 
يوماً عىل الرابط االلكرتوني )www.moch.gov.iq( وفق 
اس�تمارة الكرتونية معدة لذلك واستمارة طلب الدخول 
للخدمة من التعليمات وفق رشوط وضوابط معينة عىل 
ان تك�ون االولوية لالج�راء اليومين والعق�ود يف مركز 

الوزارة وتشكيالتها .

املؤبد ملدانني تاجروا باملخدرات 
يف البرصة

وزارة االعامر تعلن توفر »732« درجة 
وظيفية للتعيني الكهرباء تنرش جدوالً بكميات 

الطاقة املجهزة يف عموم املحافظات

حمافظ ذي قار حيدد »30« يومًا جلميع 
الدوائر احلكومية لتنفيذ برناجمها اخلدمي

ارتفاع أسعار النفط بفضل آمال 
التحفيز والتجارة

بعد إنقطاع دام 11 عامًا.. إعادة تشغيل 
حمطة الرصد الزلزايل يف جامعة املوصل

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النقل، عن »تش�غيل 
واع�ادة  الزل�زايل  املوص�ل  مرص�د 
افتت�اح مق�ر املرص�د داخ�ل حرم 

الجامعة واستئناف عمله مجددا.
لألن�واء  العام�ة  الهيئ�ة  وذك�رت 
الجوي�ة والرص�د الزل�زايل، يف بيان 
العراقي« نسخة  تلقت »املس�تقبل 
من�ه، أن »وف�داً فني�اً مختص�اً يف 
الهيئ�ة تمكنت من نص�ب املحطة 

وتدري�ب العامل�ن بمرصد املوصل 
عىل الية وطريق�ة العمل والتعامل 
م�ع البيان�ات الت�ي تس�جل م�ن 
قب�ل االجه�زة االرصادي�ة التي تم 

نصبها«.
يذكر ان تش�غيل املرصد جاء ألجل 
املحافظة ع�ىل أرواح املواطنن من 
الك�وارث الطبيعي�ة الت�ي تخلفها 
اله�زات األرضي�ة الن الع�راق يقع 
حاليا ضم�ن الخط الزلزايل املحاذي 

للجارة إيران.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن م�رصف الرافدين عن رصف 
وجب�ة جديدة م�ن س�لفة ضعف 
املدني�ن  للمتقاعدي�ن  وضعف�ن 
أدوات  طري�ق  ع�ن  والعس�كرين 

الدفع االلكرتوني.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمرصف 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه انه »ت�م رصف دفعة 
جديدة من س�لفة ضعف وضعفن 

للمتقاعدين املدنين والعس�كرين 
لنحو 270 متقاعداً«.

وأوض�ح البي�ان، ان »رصف تل�ك 
السلفة تم عن طريق بصمة الزبون 
ث�م إب�الغ املتقاع�د ع�رب إرس�اله 
رس�الة نصي�ة تخط�ره بمنح�ه 
السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة 
اإلج�راءات القانونية ملنح�ه إياها 
ورصفه�ا عن طري�ق أدوات الدفع 
تعبئ�ة  تم�ت  والت�ي  االلكرتون�ي 

الرصيد املايل اليها .

الرافدين يرصف دفعة جديدة 
من سلف املتقاعدين

    بغداد / المستقبل العراقي

االع�الم واالتصاالت  قامت هيئ�ة 
الداخلي�ة  وزارة  م�ع  بالتع�اون 
الوطن�ي بحمل�ة  االم�ن  وجه�از 
غ�ري  الجه�ات  ع�ىل  تفتي�ش 
املرخصة التي تق�وم ببيع وتداول 
الالس�لكية.  االتص�االت   اجه�زة 
وبناًء عىل اوامر قضائية تم اغالق 
املكاتب املخالف�ة ومصادرة كافة 
االجه�زة غ�ري املرخص�ة واي�داع 

التوقي�ف  يف  املح�الت  اصح�اب 
 لح�ن اكمال اج�راءات القانونية. 
وتم�ارس اغلب املح�الت الخاصة 
بي�ع وت�داول االجهزة الالس�لكية 
وت�زاول نش�اطها دون الحص�ول 
ببي�ع  الخاص�ة  رخص�ة  ع�ىل 
وت�داول االجهزة رغ�م التحذيرات 
والتوجيهات الص�ادرة من الهيئة 
والت�ي تحذر من خالله�ا الجهات 
غري املرخصة من االستمرار بالعمل 

قبل اخذ املوافقات االصولية.

هيئة االعالم واالتصاالت تغلق مكاتب بيع اجهزة االتصاالت 
الالسلكية غري املرخصة وتصادر حمتوياهتا

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن محافظ النج�ف االرشف لؤي الي�ارسي عن نجاح 
الخطت�ن االمني�ة والخدمي�ة الخاصت�ن بعي�د الغدي�ر 
بمش�اركة اكثر من ثالثة مالين زائر دخلوا املحافظة من 
محافظ�ات العراق وم�ن خارجه جاء ه�ذا االعالن خالل 
املؤتم�ر الصحفي الذي عقده يف ديوان املحافظة مع قائد 
رشطة النجف وبن الي�ارسي ان الخطة االمنية الخاصة 
بالعي�د نجحت يف حف�ظ امن النج�ف والزائرين وتحقيق 
انس�يابية لحرك�ة الزائرين من واىل مرق�د امري املؤمنن. 
واش�ار اىل ان االجه�زة االمنية بمختل�ف اجهزتها عملت 
خالل االيام املاضية واليوم عىل تهيئة كل الس�بل الكفيلة 
لنج�اح زيارة عيد الغدير امنيا.وتابع اليارسي ان الجيش 
العراقي واالجهزة االمنية املتنوعة والحشد الشعبي وبعدد 
اكث�ر من 20 الف عنرص امني ش�اركوا يف الخطة االمنية 
ب�ارشاف قيادة عمليات الفرات االوس�ط وباس�ند القوة 
الجوي�ة العراقية مثمنا كل الجهود التي ُبذلت من القوات 
املس�لحة يف انجاح زيارة عي�د الغدير.وبخصوص الخطة 
الخدمية بن اليارسي انها هي االخرى نجحت وكان هناك 
عمل كبري عىل ارض امليدان اس�همت به مديريات الصحة 
والكهرباء وبلدية النجف والبلديات ودوائر املاء واملجاري 
وغريها.وق�دم اليارسي ش�كره للمؤسس�ات الحكومية 
االمني�ة والخدمية وللعتبة العلوية املقدس�ة والتي بذلت 
جهود اس�تثنائية من اجل خدم�ة الزائرين الكرام وكذلك 
لجمي�ع العش�ائر والبيوت�ات النجفي�ة واملواطن�ن عىل 

عملهم وتعاونهم عىل انجاح زيارة عيد الغدير.

بمشاركة 3 مليون زائر.. 
حمافظ النجف يعلن نجاح 

زيارة عيد الغدير
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت محكم�ة تحقيق الك�رخ املختص�ة بقضايا 
اإلرهاب عن القبض ثالثة متهمن بتجارة املخدرات 
ضبطت بحوزتهم 180 ألف حبة مخدرة فيما جرى 

تصديق اعرتافاتهم قضائياً.

وذك�ر بي�ان ص�ادر ع�ن املرك�ز اإلعالم�ي ملجلس 
القض�اء األع�ىل تلقت »املس�تقبل العراقي«نس�خة 
منه، أن »القوات األمنية وبمتابعة وإرشاف من قبل 
محكمة تحقي�ق الكرخ املختص�ة بقضايا اإلرهاب 
ألق�ت القبض عىل ثالثة متهم�ن يف منطقة الكرادة 
لقيامه�م باملتاجرة بامل�واد املخدرة فيم�ا تم ضبط 

)180( ال�ف حب�ة مخ�درة كانوا يروم�ون املتاجرة 
بها«. 

ولفت البيان اىل أن »املحكمة اتخذت اإلجراءات كافة 
بحق املتهم�ن الثالث وصدق�ت اعرتافاتهم قضائياً 
وفقاً الحكام املادة 28 من قانون املخدرات واملؤثرات 

العقلية .

    بغداد / المستقبل العراقي

بحثت الرك�ة العامة لصناعة االس�مدة 
الش�مالية إح�دى رشكات وزارة الصناعة 
واملع�ادن التع�اون املش�رتك م�ع قي�ادة 

عمليات صالح الدين«.
وقال مدير عام الركة عبدالله مصطفى 

بنيان يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
بأن�ه »عق�د لقاء عمل مش�رتك م�ع قائد 
الرك�ن  الل�واء  الدي�ن  ص�الح  عملي�ات 
عبداملحس�ن حاتم موىس بحضور معاون 
القائ�د العمي�د الرك�ن قاس�م ط�ه وعدد 
من الضباط ملناقش�ة عدد م�ن الخطوات 
املتعلقة باستالم موقع الركة بن قيادة 

عملي�ات ص�الح الدي�ن وقي�ادة عمليات 
الحش�د الش�عبي وفحص املوقع من قبل 
الجه�د الهنديس وتوف�ري الحماية الكاملة 
من أج�ل الب�دء بمرحلة اع�ادة املوظفن 
لغ�رض مزاول�ة عمله�م يف مق�ر الركة 
واعم�ار بع�ض األبني�ة األداري�ة والفنية 

والخدمية ».

 الفت�ا اىل ان اللق�اء اثمر ع�ن وضع خطة 
اس�تالم وحماي�ة كامل�ة من قب�ل قيادة 

عمليات صالح الدين. 
واع�رب مدي�ر ع�ام الركة عن ش�كره 
وامتنان�ه اىل قي�ادة عمليات ص�الح الدين 
وقيادة عمليات الحشد الشعبي لجهودهم 

الكبرية يف عمليات التحرير وحفظ األمن.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزي�ر العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة باس�م عبد 
الزمان، ع�زم الوزارة زيادة التخصيص�ات املالية للرعاية 

االجتماعية للقضاء عىل الفقر والبطالة«.
وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ان 

»وزي�ر العمل والش�ؤون االجتماعية باس�م عب�د الزمان 
عقد، اليوم الثالث�اء، اجتماعا مع لجنة املوازنة يف الوزارة 
ملناقش�ة موازن�ة ال�وزارة لع�ام 2020 وف�ق متطلب�ات 
املرحل�ة املقبلة«. واك�د عبد الزمان بحس�ب البيان »عزم 
ال�وزارة القضاء عىل الفقر والبطال�ة يف العراق من خالل 
القي�ام بالعديد من التدابري الالزمة لتحقيق ذلك ودراس�ة 

امكاني�ة زيادة التخصيصات املالي�ة للحماية االجتماعية 
ضم�ن موازنة الوزارة لهذا العام لش�مول اع�داد اضافية 
من الفقراء وام�داد الهيئة باملالكات الالزمة النجاز مهام 
عمله�ا يف الوقت املحدد، فضال عن مداول�ة الجوانب التي 
تس�هم يف تلبية احتياجات الوزارة وتنفيذ املشاريع املقرر 

تنفيذها لهذا العام .

القبض عىل ثالثة متاجرين باملخدرات وضبط »180« ألف حبة بحوزهتم يف الكرخ

صناعة األسمدة الشاملية تبحث مع قيادة عمليات صالح الدين التعاون املشرتك

وزير العمل يعلن عزم وزارته زيادة التخصيصات املالية للرعاية االجتامعية

حمافظ بغداد يعلن مساواة املحارضين املجانيني 
املسائيني بأقراهنم يف الصباحي

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن محافظ بغداد فالح الجزائري، مس�اواة 
املحارضي�ن املس�تمرين بالدوام م�ن خريجي 
الكليات الس�اندة والكليات واملعاهد الحكومية 
املس�ائية بأقرانه�م م�ن الكلي�ات الحكومي�ة 

الصباحية.
وق�ال الجزائري ان » اتخاذه ه�ذا القرار يأتي 
إلنص�اف ه�ذه الريح�ة التي قدم�ت الكثري 
لخدم�ة العملي�ة الرتبوي�ة وبش�كل تطوع�ي 
ومجان�ي لس�د النق�ص الحاصل يف الش�واغر 

لجميع االختصاصات ويف املدارس كافة«.
وب�ن، ان » قراره يأتي ايضا اس�تنادا اىل قرار 
مجل�س محافظ�ة بغ�داد رق�م )17( امل�ؤرخ 
بتاري�خ 17/7/2018 باإلضافة اىل مخرجات 
االجتم�اع لهيئ�ة الرأي، ال�ذي عقد برئاس�ته 
وعضوي�ة مدراء تربية بغداد الس�تة«، الفتا اىل 
ان » هذا القرار سيضمن جميع امتيازات هذه 

الريحة بعد مساواتهم بأقرانهم .

    البصرة / المستقبل العراقي

ب�ارشت رشك�ة نفط الب�رصة بأعم�ال تأهيل 
مدخل قض�اء الزبري ق�رب بواب�ة القضاء من 

جهة محافظة ذي قار بطول 500 م.
وق�ال رئي�س اللجن�ة املرف�ة ع�ىل املروع 
ع�يل نارص صال�ح يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان » العم�ل ال�ذي تق�وم ب�ه هيئة 
التش�غيل بالتعاون مع املش�غل الرئييس لحقل 
الزب�ري النفطي ص�ب طبقة األس�اس للطريق 
بطبق�ة  وإكس�ائها  املس�لح  بالكونكري�ت 
الخرس�انة اإلس�فلتية، م�ع ج�زرة وس�طية 
بعرض 13م وأكس�ائها بالحج�ر املقرنص مع 
تأثيث الطريق بأعمدة اإلنارة وأعمدة ديكورية 
واإلش�ارات املرورية«.واضاف »تمتد مس�احة 
امل�روع بنحو 100م قبل بواب�ة قضاء الزبري 
م�ن جهة محافظ�ة ذي ق�ار إىل 400 م بعدها 
باتج�اه مرك�ز القضاء«.واش�ار صالح اىل ان 
»املروع يأتي ضمن سلسلة أعمال الخدمات 

املجتمعية التي تق�وم بها رشكة نفط البرصة 
خدمة للمناط�ق املحيطة بحقوله�ا النفطية، 

وال�ذي يحظ�ى بمتابعة من قب�ل بلدية قضاء 
الزبري وقائم مقام القضاء .

نفط البرصة تعلن املبارشة بتأهيل مدخل قضاء 
الزبري من جهة حمافظة ذي قار
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مديرية زراعة صالح الدين

اعالن مزايدة 
تعل�ن مديري�ة زراعة صالح الدين عن تاجري املس�احات  املدرج�ة تفاصيلها ادناه وفق احكام   القانون ) 35 لس�نة 
1983 ( وقان�ون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم ) 21 لس�نة 2013 / املعدل ( فعىل الراغبني بالتأجري الحضور اىل مقر 
مديرية زراعة صالح الدين الس�اعة )10( صباحا  مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة ) 20%( من القيمة 
التقديرية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة مصاريف واجور النرش وستجري املزايدة يوم الواحد والثالثني اعتبارا من 

اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة الرسمية

اعالن صادر عن املرصف الوطني االسالمي 
م / غلق اكتتاب 

يعلن املرصف الوطني االسالمي عن غلق االكتتاب 
باالسهم املطروحة لزيادة راسمال رشكة املرصف 
الدويل االسالمي يف نهاية الدوام الرسمي ليوم االحد 
املوافق 18 / 8 / 2019 بعد الظهر ملصادفة االيام 
14 – 17 عطلة رس�مية ) عي�د االضحى املبارك ( 

وذلك لعدم االكتتاب باالسهم املطروحة .

املرصف الوطني االسالمي
فقدان 

فق�د ب�اج ص�ادر م�ن امان�ة بغ�داد – مديرية 
حراس�ات وام�ن االمانة بأس�م / ايه�اب خالد 
فري�ح عبد – فم�ن يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ شط العرب 
العدد : 113 / 2019 

التاريخ : 12 / 3 / 2019 
اىل املدين / حيدر عبد االمري محمد سعيد 

م / تبليغ 
بالنظر الرتحالك اىل جهة غري معلومة حس�ب رشح 
كتاب املجلس البلدي يف نهر حسن بالعدد 195 يف 12 
/ 3 / 2019 لذى اقتىض تبليغك بصحيفتني يوميتني 
رس�ميتني وذلك بناءا عىل طل�ب الدائن قيرص فيصل 
غازي لقاء دين الدائن البالغ ثمانية واربعون مليون 
وثمنمائة وخمس�ة وعرشون الف دينار عذا الرسوم 
– علي�ه يجب حض�ورك اىل مديريتنا التخ�اذ مايلزم 
بصدد املوضوع خالل مدة خمسة عرش يوم تبدا من 

اليوم التايل للنرش .
املنفذ االقدم 

فائزة صادق خليل 
�������������������������������������������

دائرة كاتب عدل الكاظمية 
العدد : 16280 

التاريخ : 1 / 8 / 2019 
نرش انذار 

اىل الس�يدة ) سندس حسن خلف ( العنوان ) الحرية 
م 416 ز 34 د 18 / 1 ( بالنظ�ر ملجهولي�ة اقامت�ك 
وحس�ب رشح املبل�غ ع�ىل ورق�ة التبلي�غ املرقمة ) 
16280 ( املؤرخ�ة يف 1 / 8 / 2019 واملختوم�ة من 
مرك�ز رشطة الحرية وخت�م املجلس البلدي بموجب 
كت�اب مرك�ز الرشط�ة املرق�م ) 1112 ( يف 8 / 8 / 

2019 تقرر تبليغك بالصحف املحلية.
كاتب العدل 

دلفاء مجيد عبد الله 
جهة االنذار : 

سبق وان بعت لك السيارة املرقمة ) 21415 ب بغداد 
اج�رة ( بموجب عقد البيع املروري املؤرخ يف 22 / 1 
/ 2019 ول�رورة اكمال معامل�ة البيع والمتناعك 
عن الحضور امام دائرة مرور التاجيات لغرض انجاز 
معاملة البيع املذكورة لذا انذرك بوجوب الحضور امام 
الدائرة املذكورة يف الس�اعة الثامنة من صباح يوم 7 
/ 8 / 2019 واذا صادف اليوم املذكور عطلة رسمية 
فعليك الحضور يف اليوم الذي يليه وبخالف ذلك يعترب 
ال�رشط الجزائي املنصوص علي�ه يف عقد البيع نافذا 
وتتحمل كافة التبع�ات القانونية والجزائية واحملك 
كافة االرضار والخسائر والرسوم واملصاريف واقيم 

عليك الدعوى لدى املحاكم املختصة .
املنذر : اسماعيل ابراهيم فاضل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 2801 / ش4 / 2018 

التاريخ : 19 / 8 / 2019 
اىل / املدعى عليه / صباح نوري كامل 

م / اعالن 
بتاري�خ 3 / 2 / 2019 اص�درت هذه املحكم�ة قرار الحكم 
بالع�دد 2801 / ش4 / 2018 واملتضم�ن الحك�م بالتفريق 
القضائ�ي بين�ك وبني املدعي�ة ) رغد طالب كام�ل ( ولكونك 
مجهولة محل االقامة وحس�ب اش�عار مخت�ار منطقة دور 
املعس�كر وكتاب مركز رشطة الرشقي تقرر تبليغك بالحكم 
الغيابي الصادر بحقك بواس�طة صحيفت�ني محليتني حكما 
غيابي�ا وعلنا ووف�ق االصول ولك حق االع�راض ضمن املدة 

القانونية .
القايض 

احمد ابراهيم نصار 

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

ق�دم املدع�ي ) احمد حس�ن محم�د ( طلبا يروم في�ه تبديل 
اللق�ب من ) فراغ ( اىل ) الخفاج�ي ( فمن لديه اعراض عىل 
الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة 
عرش يوم وبعكس�ه س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 

22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء الحقوقي 

نشأت ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : بال 
اعالن مفقود 

اسم املفقود / عيل سامي رشيد 
بتاري�خ 19 / 8 / 2019 قدم�ت ) زوجت�ك ( املدع�وة ) زينه 
ابراهيم محمد ( تطلب فيه نصبها قيمة عليك لكونك خرجت 
بتاري�خ 10 / 8 / 2015 ول�م تعد لحد االن ل�ذا تقرر تبليغك 
بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمسة عرش 
يوم من اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب ) زوجتك 

( قيمة عليك الدارة شؤونك مع فائق التقدير .
القايض 

عمر حميد محمود 

�������������������������������������������
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ شط العرب 

العدد : 114 / 2019 
التاريخ : 12 / 3 / 2019 

اىل املدين / عالء الدين عبد االمري محمد سعيد 
م / تبليغ 

بالنظ�ر الرتحالك اىل جه�ة غري معلومة حس�ب رشح كتاب 
املجلس البلدي يف نهر حس�ن بالعدد بالعدد 195 يف 12 / 3 / 
2019 لذى اقتىض تبليغك بصحيفتني يوميتني رسميتني وذلك 
بن�اءا عىل طل�ب الدائن قيرص فيصل غازي لق�اء دين الدائن 
البالغ اربعة واربعون مليون دينار عراقي عذا الرسوم – عليه 
يج�ب حض�ورك اىل مديريتنا التخاذ مايل�زم بصدد املوضوع 

خالل مدة خمسة عرش يوم تبدا من اليوم التايل للنرش .
املنفذ االقدم 

فائزة صادق خليل

دائرة كاتب عدل الكاظمية املسائي 
العدد : 5633 

التاريخ : 1 / 8 / 2019 
نرش انذار 

اىل السيدة ) سندس حسن خلف ( العنوان ) الحرية 
م 416 ز 34 د 18 / 1 ( بالنظ�ر ملجهولي�ة اقامتك 
وحس�ب رشح املبلغ ع�ىل ورقة التبلي�غ املرقمة ) 
5633 ( املؤرخ�ة يف 1 / 8 / 2019 واملختوم�ة من 
مركز رشطة الحرية وختم املجلس البلدي بموجب 
كت�اب مرك�ز الرشطة املرق�م ) 5512 ( يف 8 / 8 / 

2019 تقرر تبليغك بالصحف املحلية .
كاتب العدل 

فضيله خلف ورد 
جهة االنذار :

س�بق وان وكلتكم وكالة مصدق�ة من قبل الكاتب 
الع�دل يف الكاظمية بع�دد عمومي 3155 وس�جل 
16 تاري�خ 22 / 5 / 2016 والنتف�اء الحاج�ة من 
الوكالة عليه قررت عزلك وعدم اس�تعمالها اعتبارا 

من تاريخ تبليغك بهذا االنذار .
املنذر : اسماعيل ابراهيم فاضل 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف هبهب 

العدد : 583 
التاريخ : 31 / 7 / 2019 

م / اعالن 
اىل / املفقود ) عيل منصور سعود ( 

بتاري�خ 11 / 7 / 2019 قدم�ت والدت�ك ) عف�اف 
هادي حس�ن ( طلبا تروم في�ه نصبها قيمة عليك 
لخروجك من الدار بتاري�خ 18 / 1 / 2009 ولعدم 
معرف�ة حيات�ك من ممات�ك – عليه ق�ررت تبليغك 
بالصحف املحلية وخالل خمسة عرش يوما اعتبارا 
م�ن اليوم التايل للنرش فم�ن لديه اعراض مراجعة 
ه�ذه املحكم�ة وبعكس�ه س�وف تق�وم املحكمة 
بنصب املس�تدعية والدتك ) عفاف هادي حس�ن ( 

قيمة عليك .
القايض 

غازي جليل عبد
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 2007/ب2019/4

التاريخ : 2019/8/20
اعالن

اىل / املدعى عليه ) رائد عبد الكريم كتاب( 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 2007/
الحك�م  واملتضم�ن   2019/5/30 يف  ب2019/4 
)الزام املدعى عليه رائد عبد الكريم كتاب(  بتأديته 
للمدع�ي ن�ادر ابراهيم عب�د الحس�ني مبلغا قدره 
)3000,000( ثالثة مالي�ني دينار عن مبلغ قرضة 
حسنة والثابت يف س�ند الكمبيالة املرقم 27312 يف 
2018/9/4 الص�ادرة من دائ�رة  الكاتب العدل يف 
النجف ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار حي الريموك عباس 
يحي�ى الكرعاوي لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بالقرار 
املذك�ور بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ولك حق 
الطعن عىل القرار املذكور خالل املدة املقررة بكافة 
طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتسب القرار 

املذكور درجة البتات وفق االصول 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثاني�ة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري 
االم�الك   املدرج�ة تفاصيلها ادناه والعائ�دة اىل بلدية )الحرية ( وملدة  )س�نة واحدة( وفقا 
الح�كام قان�ون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013  فعىل من يرغب باالش�راك 
باملزاي�دة مم�ن تتوفر في�ه الرشوط املطلوبة  مراجع�ة بلدية الحري�ة او اللجنة خالل )15( 
يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين 
يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب 
صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف 
/ مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة 
االعالن البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية ع�رشة صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف 
حال�ة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم ال�ذي يليه ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن 

+ شهادة الجنسية العراقية( 
2 � ع�ىل املس�تأجر مراجع�ة البلدية خالل م�دة )30 يوما( من تاريخ تصدي�ق قرار االحالة 

لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظ�ة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحاف�ظ املرقم 10881 يف 
2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة 

املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 2826/ب2019/1

التاريخ : 2019/8/20
اعالن

اىل / املدعى عليه ) حبيب عبد السجاد محمد( 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 2826/

الحك�م  واملتضم�ن   2019/8/5 يف  ب2019/1 
)بازالة ش�يوع العقار املرقم 10497 براق وتوزيع 
ص�ايف ثمنه ع�ىل الرشيكني وهما ط�ريف الدعوى (  
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واشعار مختار الجديدة 3 د . جواد كظوم 
العاب�دي لذا تق�رر تبليغ�ك اعالنا بالق�رار املذكور 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني ولك حق الطعن عىل 
القرار املذكور خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول 
القايض

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

تنويه
ورد خطأ يف اعالن محكمة بداءة املحمودية العدد/ 
204/ب /2018 املنش�ور يف صحيف�ة املس�تقبل 
العراق�ي بالع�دد 1945 يف  16/ 7/ 2019 املدع�ى 
عليه�ا الت�ي حم�ل تسلس�ل 54 زه�رة حمد ضهد 
خطأ والصحيح زهرة حمد ضيدان قابال لالعراض 
والتميي�ز وافه�م علن�ا يف 26/6/2019 لذا اقتىض 

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

بسم الله الرحمن الرحيم 
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة 1892  /2018  
التاريخ /2019/8/19  

تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلسل 9/2م28 
الرميل�ة والدبي�ة الواقع يف الك�وت     العائد للمدين 
/ ج�الل كاظ�م عودة املحج�وز لقاء طل�ب الدائن 
عمار عبد الحس�ني  البالغ  375000.000 ثالثمائة 
وخمس�ة وس�بعون ملي�ون  دين�ار فع�ىل الراغب 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذا املديري�ة خ�الل م�دة 15 
يوم�ا تبدا من الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانونية عرشة  من املائ�ة من القيمة 
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشري .
املوصفات 

1 - موقع�ة ورقم�ة :  األرض الزراعي�ة من العقار 
املرقم  9/2م28 الرميلة والدبية     

2 – جنس�ة ونوعة كوت طريق ك�وت عمارة قرب 
الجرس الحويل 

: 3 – ح�دودة و وصاف�ة :ارض زراعي�ه تس�قى 
بالواس�طة مملوك�ه للدول�ه وح�ق ت�رصف عليه 
الدور الس�كنية منها 504 سهم املدين جالل كاظم 
ع�وده العقار بصوره عامه مش�يد عليه عدة دور 
مق�ر الرشكة املنف�ذ بطريق الحوس�م و كرفانات 
موض�وع االضباره التنفيذية خاليه من املش�يدات 

واملغروسات مساحتها 110دونم   
أربعمائ�ه   481,000,000 امل���ق�دره:  القيم�ة   

وواحد وثمانون مليون دينار 
املنفذ العدل

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف االرشف
رقم االضبارة : 2016/1783

التاريخ : 2019/8/18
اعالن

نظرا لع�دم بلوغ بدل املزايدة لرشاء العقار تسلس�ل 2/14211 
الكائ�ن النج�ف / ال�رباق الجديدة العائ�د للمدي�ن كاظم هالل 
عرم�وج لقاء طل�ب الدائن عيل مه�دي محمد البال�غ اثنا عرش 
مليون دينار 80% من القيمة املقدرة لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة 
خمس�ة عرش يوما من اليوم التايل للنرش فعىل الراغب يف الرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل امل�دة املذكورة مس�تصحبا معه 
التامينات القانوني�ة البالغة عرشة من املائة من القيمة املقدرة 
وش�هادة الجنسية العراقية وان رس�وم التسجيل والداللية عىل 

املشري وذلك استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ 
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : براق جديدة / 2/14211 
2 � جنسه ونوعه : ثالثة دور 

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف
4  � مش�تمالته : العقار يقع عىل ش�ارع فرع�ي 20 مر عبارة 
ع�ن ثالثة دور س�كنية ومفرزة بصورة غري رس�مية الدار املراد 
بيعه يتالف من س�احة امامية تحتوي عىل صحيات واس�تقبال 
يف واجهة الدار ويوجد ممر بجانب االس�تقبال بعرض مر يؤدي 
اىل صالة ترشف ع�ىل غرفتني ومخزن وصحيات بظمنها مدخل 
ومطبخ وجدرانه سرياميك ومس�قف بالسقوف الثانوية وسلم 
يؤدي اىل الس�طح بعرض )1,30( مر الج�دران بالبورك ارضية 
الدار مكس�وة باملوزائيك وس�قفه مبني من الطاب�وق اما الدار 
الثانية يتالف من ممر وغرفة واس�تقبال وصحيات ومطبخ اما 
ال�دار الثالث يتالف م�ن ممر يؤدي اىل اس�تقبال ومطبخ مغلف 
باملوزائيك وحمام مش�رك ومغلف بالس�رياميك وغرفة ومخزن 
وس�لم ي�ؤدي اىل الطابق االول ال�ذي يحتوي ع�ىل غرفة واحدة 

ارضية  الدار من املوزائيك وسقفه من الطابوق والشيلمان
5 � مساحته : حسب السند املرفق 20/1  3 

6 � درجة العمران : دون املتوسط
7 � الشاغل : جواد كاظم هالل 

8 � القيمة املقدرة : ثمانية وتس�عون مليون واربعمائة  وواحد 
وتسعون الف ومائة وخمسة وخمسون الف دينار

9 � بدل املزايدة االخري : لم يحصل الراغب بالرشاء  

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

فقدان
فق�د مني س�ند العق�ار الصادر م�ن مديرية 
التس�جيل العق�اري يف النجف بأس�م ) عصام 
عل�وان عبد( فع�ىل من يعثر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار 
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
محكمة االحوال الشخصية يف الفاو 

العدد : 139 / ش / 2019 
التاريخ : 20 / 8 / 2019 

اعالن 
اىل / املدعى عليه / عيل رياض طالب 

اقامت زوجتك املدعية ) دعاء عبد الله نارص ( 
دعوى الرشعية امام هذه املحكمة تطلب فيها 
) تفريق قضائ�ي ( وملجهولية محل اقامتك يف 
الوقت الحارض حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
عليه تق�رر تبليغك نرشا بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحض�ور ام�ام محكم�ة 
االح�وال الش�خصية يف الفاو صب�اح يوم 4 / 
9 / 2019 ويف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وحسب االصول .
القايض 

فرات عبد االمري عيل

العدد /154
التاريخ 2019/8/18

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت
مجاور دائرة البريد  _ 10/2 كشك 1

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد : 8112
التاريخ : 2019/8/20

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

اوصاف االرض التخمين بالدينار المساحة بالدونم   مقاطعة القطعة ت
زراعية   5600 7/دونم 8/عكاب 1/194 1
زراعية 4800 5/دونم 20/الحمة 49 2
زراعية 4800 20/دونم 8/عكاب 1/194 3
زراعية 4000 24/دونم 7/المدورة والخرجة 5/66 4
زراعية 6400 7/دونم 20/الحمة 13/14 5
زراعية 4800 9/دونم 19/تل اجود 19/120 6
زراعية 4000 6/دونم 7/المدورة والخرجة 114/87 7
زراعية 4800 7/دونم 7/المدورة والخرجة 114/87 8
زراعية 4800 13,5 دونم 7/المدورة والخرجة 8/88 9
زراعية 5600 5/دونم 8/عكاب 1/194 10
زراعية 4800 7/دونم 7/المدورة والخرجة 5/5 11
زراعية 4800 13,5/دونم 7/المدورة والخرجة 8/88 12
زراعية 4800 8/دونم 7/المدورة والخرجة 8/88 13
زراعية 5600 8/دونم 7/المدورة والخرجة 8/88 14
زراعية 5600 6/دونم 20/الحمة 49 15
زراعية 4800 5/دونم 21/ عكاب 73/51 16
زراعية 800 120/دونم 21/ تل البنات  98 17
زراعية 300 12,2/دونم 9 / جميد وحربة 12/23 18
زراعية 800 60/دونم 11/المجتلة 19/40 19
زراعية 900 10/دونم 1/عوينات  60 20
زراعية 800 60/دونم 11/المجتلة 19/40 21
زراعية 700 30/دونم 11/المجتلة 19/40 22
زراعية 700 6/دونم 13  / الحجاج والجيسات 55/32 23
زراعية 700 16/دونم 13  / الحجاج والجيسات 55/23 24
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املخدرات.. اآلفة االجتامعية اخلطرية
          صادق كاظم

انتش�ار املخ�درات تج�ارة وتعاطي�ا يف الع�راق 
وبارق�ام عالي�ة ي�ؤرش لظاهرة خط�رة آخذة 
بالنمو واالزدياد، بل تحولت  ولالس�ف اىل تجارة 
منظم�ة تديره�ا مافيات مكونة م�ن عصابات 
تمتلك االس�لحة واملصانع الخاص�ة باملخدرات 
وتقيم لنفس�ها مناطق ومحميات ومزارع تتم 
من خالله�ا عمليات التهري�ب والتوزيع وجني 
االرباح الطائلة. اس�باب عدي�دة تقف وراء نمو 
وازدي�اد تجارة املخدرات يف العراق, ابرزها حالة 
الفلتان االمني السيما تلك التي حدثت يف املناطق 
الحدودي�ة من�ذ ع�ام   2003 واالرب�اح العالية 
التي يحص�ل عليها املهربون م�ن هذه التجارة 
وتزاي�د اع�داد املدمن�ن نتيج�ة الرتف�اع اعداد 
العاطل�ن عن العم�ل يقابله ضع�ف االجراءات 
االمنية والقضائية الرادعة يف مالحقة املجرمن 

املتورط�ن به�ذه التجارة ومعاقبتهم وكش�ف 
ال�رؤوس الكبرة التي تدير ه�ذه التجارة داخل 

البالد وخارجه .
ازدياد ه�ذه التجارة وانتش�ارها بهذا الش�كل 
املخي�ف يف العراق يمثل تهدي�دا خطرا عىل امن 
البالد يف الحارض واملس�تقبل، خصوصا ان هناك 
عصاب�ات وعائ�الت ومافي�ات وعش�ائر باتت 
تدير هذه التج�ارة الرابحة ج�دا والتي تحصل 
بموجبه�ا ع�ىل عائدات مالية ضخم�ة تصل اىل 
مالين الدوالرات لقاء تهريب هذه املواد املخدرة 
اىل داخ�ل الع�راق ومن ث�م بيعه�ا اىل املتعاطن 
وفق شبكة من املوزعن املحلين الذين يبحثون 
بدوره�م عن االرب�اح من خالل توس�يع قاعدة 
املتعاط�ن ع�ىل ه�ذه الحب�وب املخ�درة. هذه 
املافيات من املمكن ان تؤس�س لنفس�ها نفوذا 
خط�را يمكن ان يه�دد الدولة العراقي�ة امنيا، 
إذ انه�ا م�ن املحتمل ان تتعاون م�ع العصابات 

االرهابي�ة وتق�وم بتزويده�ا باملعلومات ونقل 
االس�لحة اليها لقاء حصولها عىل االموال منها 
وربما قيامها باغتيال عنارص وقيادات امنية يف 
الجيش والرشطة، فضال عن اخرتاق املنظومات 
االمنية واالس�تخبارية الوطنية ونقل املعلومات 
واالجرامي�ة،  االرهابي�ة  العصاب�ات  اىل  عنه�ا 
اضاف�ة اىل امكانية قيام هذه العصابات برشاء 
االس�لحة الحديث�ة واملتطورة واس�تخدامها يف 
مواجهة قوات االم�ن والرشطة الوطنية وايضا 
يف تصفية الحسابات مع املنافسن االخرين مما 
يهدد بحدوث حرب عصاب�ات يف املدن واملناطق 
املختلفة مش�ابه مل�ا يحدث االن م�ن حرب بن 
عصاب�ات املخدرات يف املكس�يك والفلبن، حيث 
يس�قط عرشات الضحايا ش�هريا نتيجة لهذه 
املع�ارك الدموي�ة املخيف�ة واملرعب�ة. كم�ا ان 
اتنتش�ار تعاطي املخدرات يمك�ن ان يرفع من 
مستوى جرائم الرسقة والخطف، إذ ان املدمنن 

يمك�ن له�م ان يقوم�وا بارتكاب جرائ�م القتل 
والرسق�ة واالختطاف من اج�ل تمويل عمليات 
الحصول عىل املخدرات ودفع اثمانها الباهظة .

باالمس كان العراق ممرا فقط لتهريب املخدرات 
القادمة من افغانس�تان ومن ثم ايران وبشكل 
رسي وم�ن ث�م اىل الع�راق وص�وال اىل الخليج، 
حيث كان�ت ق�وات االم�ن العراقي�ة وااليرانية 
تطارد برضاوة اولئك املهربن وتمنعهم من نقل 
املخ�درات، لكن الضعف االمن�ي وغياب الرقابة 
ع�ىل الح�دود بعد ع�ام 2003 من قب�ل القوات 
االمريكي�ة س�محت لهؤالء املهرب�ن القدام من 
الع�راق  انش�طتهم والعم�ل داخ�ل  اس�تئناف 
هذه املرة، إذ اس�تطاعوا ان يؤسسوا النفسهم 
س�وقا واس�عة من تجارة التعاط�ي والتهريب 
حصلوا بموجبها عىل اموال طائلة سمحت لهم 
باستئناف التجارة باملواد املخدرة ورشاء كميات 

كبرة منها ونقلها اىل داخل العراق .

مواجهة املخدرات يف العراق تحتاج اىل اس�تنفار 
امن�ي ومؤسس�اتي كب�ر واىل تفعي�ل عقوب�ة 
االعدام بح�ق املتاجرين واملوزعن واالس�تعانة 
بالقوات االمني�ة الخاصة ملراقبة طرق التهريب 
ومس�كها، اضاف�ة اىل ده�م االوكار الخاص�ة 
بتخزي�ن امل�واد املخ�درة ومصادرته�ا واتالفها 
الحقا واالس�تعانة بس�الح الط�ران يف عمليات 
املراقب�ة وقص�ف قواف�ل التهري�ب ومنعها من 
الدخول اىل العراق، فضال عن امكانية تاس�يس 
غرف�ة عمليات مش�رتكة مع اجه�زة مكافحة 
املخدرات يف دول الجوار لغرض تنس�يق التعاون 
االمن�ي املش�رتك  معه�ا يف م�ا يخ�ص املهربن 
وحركة عمليات التهريب يف داخل العراق وبلدان 

الجوار .
 مواجه�ة املخدرات ال تعتم�د فقط عىل الجانب 
االمني، بل يجب ان تشمل الجانب االعالمي من 
خالل الكش�ف عن كبار تجار املخدرات اعالميا 

واالش�ارة اىل انش�طتهم االجرامي�ة ومص�ادرة 
اموالهم واالستفادة منها يف تمويل عمليات فتح 
عي�ادات طبية متخصص�ة بمكافح�ة االدمان 
ومعالجة املدمنن واالخذ بايدي املرىض املدمنن 
ومعالجته�م م�ن ظاه�رة التعاط�ي وامكني�ة 
مس�اعدتهم ماديا وحل مش�اكلهم االجتماعية 
االخ�رى الت�ي يمك�ن ان تق�ف وراء تعاطيهم 
للمخ�درات وف�ق برنامج وطن�ي متخصص يف 
هذا املج�ال. ان تجارة املخ�درات من التهديدات 
الخطرة المن البالد واملوقف يستدعي مواجهتها 
وتصفي�ة املؤسس�ات االجرامي�ة الت�ي تديرها 
والس�كوت عنه�ا والتماهي معها واالس�تهانة 
بها س�تفاقم بالتاكيد من خسائرنا وخصوصنا 
يف رصيدنا من الش�باب الذي تتس�اقط كل يوم 
منهم اع�داد من املدمنن  كانت م�ن املمكن ان 
تتحول اىل قوة اعمار وبناء تبني البالد وتس�هم 

يف ازدهارها واستقرارها .

بيعة الغدير وحزب قريش
          اسعد عبد الله عبد علي

كان�ت قري�ش تمث�ل الع�دو االك�ر 
لإلس�الم من�ذ ان كان يف بدايت�ه ايام 
الدع�وة الرسي�ة اىل ان اصبح�ت ل�ه 
جغرافي�ة )املدينة املن�ورة(، فجهزت 
جيش لحرب االس�الم فكانت معركة 
بدر، وعندم�ا هزمت ع�ادت يف العام 
الت�ايل للح�رب فكان�ت معرك�ة احد، 
وعندم�ا وجدت انها ل�م تظفر بيشء 
تعاه�دت م�ع اليه�ود فكان�ت حرب 
الخن�دق، بعده�ا وجدت ان االس�الم 
اصب�ح كب�را لذل�ك لج�أت قري�ش 
لخيار الهدن�ة واملعاهدة، فكان صلح 
الحديبي�ة، فكان�ت ثم�رات معاهدة 
الحديبية باتساع رقعة االسالم، اىل ان 
ت�م فتح مكة من دون حرب، ليتحول 
رموز الكفر اىل مس�لمن رغما عنهم 
بعد ان فق�دوا الخرات البديلة، فكان 

الطلقاء ومنهم ابو سفيان.
كان الرسول الخاتم )ص( حريصا عىل 
سلمية الفتح االكر، فأخالق الرسول 
اعظم من االحق�اد، فتغاىض عن ابو 

سفيان وامثاله من القريشين.
لقد قبل الرس�ول االعظم الظاهر من 
الناس بإعالن اسالمهم، وترك حقيقة 
باطنه�م لله عز وجل، فدخلت قريش 
مكرهه لإلس�الم، النطق بالشهادتن 
طريق�ا لحف�ظ دمائه�م، وقد حفظ 
التاريخ درس عظم اس�تاذه الرسول 
الخاتم، ففي يوم فتح مكة وقف عىل 

باب الكعبة يخطب بقريش، فقال: )يا 
معرش قريش: ان الله قد اذهب عنكم 
نخ�وة الجاهلي�ة وتعظمه�ا باإلباء، 
الناس من ادم وادم من تراب(، ثم تال 
عليهم )يا ايها الناس انا خلقناكم من 
ذكرا وانثى ش�عوبا وقبائل لتعارفوا، 
ان اكرمك�م عن�د الل�ه اتقاك�م(، ثم 
سألهم عن ما سوف يفعل بهم فقال: 
)يا معرش قريش: ما ترون اني فاعل 
فيكم؟(، هنا هتفت قريش تس�رتحم 
الرس�ول وتطلب العفو فقالوا: خراً، 
اخ كري�م واب�ن اخ كريم، فق�ال لهم 

)اذهبوا فانتم الطلقاء(.
فدخلت قريش االسالم وهي متماسكة 
مع بعض، وهدفها االطاحة باإلسالم 
ول�و بعد ح�ن، تتح�ن الف�رص قد 
مدت يدها لحزب املنافقن، فكفرهم 
الخفي كان اشد من كفرهم الظاهر، 
كان  خطره�م  الذي�ن  كاملنافق�ن 
جسيما، فوحدة الهدف وهو املصلحة 
قد وحدتهم ضد )محمد وال محمد(، 
يف  بالتن�اوب  اجتماعه�م  فكان�ت 
بيتوه�م، كل ليلة يف بيت احد رجاالت 
لقادم  للتخطي�ط واالع�داد  قري�ش، 

االيام.
ويف يوم الغدير اعلن الرس�ول االعظم 
)ص( والية االمام عيل )ع( عىل سائر 
الن�اس وتنصيب�ه خليف�ة للرس�ول، 
بعده�ا حص�ل اس�تياء كب�ر داخ�ل 
القري�يش، ب�ل تع�دى ه�ذا  الح�زب 
االستياء ليصل القريشين ممن كانوا 

يع�دون ضم�ن الصحابة الس�ابقن، 
فحقده�م عىل االمام ع�يل كبر جدا، 
فهو قات�ل ابائه�م وابنائهم، عدوهم 
ال�ذي ال يرح�م، ال�ذي اذل رشفه�م 
وكرس هبل معبوده�م، لذلك تنصيب 
االمام عيل امر ال يطيقه القريش�ين 
من الس�ابقن يف االس�الم والالحقن، 
وحادثة الحارث ب�ن النعمان توضح 
م�دى الحقد عىل عيل ب�ن ابي طالب، 
فقاب�ل النب�ي واعل�ن اعرتاض�ه عىل 
تنصيب االمام ع�يل خليفة من بعده 
يق�ول  م�ا  كان  ان  ”الله�م  فق�ال: 
محم�د حقا، فامط�ر علين�ا حجارة 
من الس�ماء او ائتنا بع�ذاب عظيم”، 
اما القريش�ين فلم يك�ن بمقدورهم 
التعب�ر عن اس�تيائهم وعدم رضاها 
بتنصيب االمام عيل خليفة، حتى وان 

كان امرا من السماء وبإعالن نبوي.
كان ال�كل ي�درك ان هنال�ك امور يتم 
التخطي�ط له�ا، حت�ى ق�ال العباس 
للنب�ي االعظم: »ما لن�ا اذا رآنا رجال 
قريش وهم يف حديث قطعوه, واخذوا 

يف غره….”.
الرسول الخاتم )ص( يف ايامه االخرة 
عمل عىل محورين، االول اعداد جيش 
بقيادة اس�مة بن زيد وض�ع فيه كل 
من يحذر منهم االنقالب عىل وصيته، 
وقال: »لعن الله من تخلف عن جيش 
اس�امة” يف محاولة ألبع�اد املنافقن 
والح�زب القري�يش ع�ن املدين�ة عند 
س�اعة رحيله ع�ن الدني�ا, والخطوة 

الثاني�ة ان�ه ق�رر يف اخ�ر خميس يف 
حيات�ه ان يكت�ب وصيت�ه, وبه�ذه 
الخطوتن كان سيثبت والية عيل من 
بعده عىل عامة املسلمن, لكن الخط 
القري�يش كان ايضا يتح�رك ويحاول 
افش�ال ما يخطط له الرسول, فعمل 
عىل تأخر تجهيز جيش اسامة ومنع 
من التح�رك, فلم يتح�رك الجيش اال 
بعد وفاة الرس�ول االعظم )ص( عند 

استباب االمور للخط القرييش.
اما قضية الوصية وهي مش�هورة يف 
الصح�اح بعنوان “رزي�ة الخميس”, 
فت�م تعطي�ل الوصي�ة ع�ر الخ�ط 
القرييش الذي اتهم الرسول بالهجران! 
ك�ي يجع�ل كل ما يص�در الحقا منه 
غر ملزم للمس�لمن, وتقدمهم عمر 
بن الخط�اب الذي ص�اح: )ان الرجل 
ليهجر( يقصد النبي! وس�انده رجال 
قري�ش واملنافق�ن, وتصايح ضدهم 
اصح�اب الرس�ول الخل�ص, عنده�ا 
امره�م النب�ي جميعا بالخ�روج من 
غرفت�ه م�ن دون ان يكت�ب الوصية, 
ألنه لو كتب ش�يئا لت�م تفعيل تهمة 
“الهجر” التي اطلقها عمر بقوله “ان 

الرجل ليهجر حسبنا كتاب الله”.
مخيف�ة  االم�ور  اصبح�ت  هك�ذا 
والق�ادم ال يبرش بخر, والقريش�ين 
واملنافق�ن واليهود كله�م ينتظرون 
م�وت النبي عىل احر م�ن الجمر, كي 
ينفذوا مخططهم باالنقالب عىل بيعة 

الغدير.

التالعب السيايس بالسالح
          مايكل آر. بلومبيرج

ربما س�تكون هذه املرة مختلفة. هذا 
م�ا يدور يف عقول كث�ر من األمركين 
اآلن. لق�د أس�فر حادثا إط�الق النار يف 
أقل من 24 ساعة عن مقتل 29 شخصاً 
وإصاب�ة العرشات بجروح. وحدث هذا 
بعد مرور ثالثة أيام فقط عىل قيام أحد 
األشخاص بإطالق النار خالل مهرجاٍن 
يف كاليفورني�ا، م�ا أدى ملقت�ل ثالث�ة 
أشخاص وإصابة العرشات، مع موجة 
من حوادث القتل يف بروكلن وشيكاغو 
قت�ىل  أيض�اً  خلف�ت  وميسيس�يبي.. 

وعرشات الجرحى وهزت املجتمعات.
وقد ألقى الرئيس دونالد ترامب خطاباً 
يوم االثنن املايض، لكنه لم يرش إىل أهم 
كلمتن يف هذا النقاش: فحص خلفيات 
»مش�رتي األس�لحة«. وبينما ق�ال إنه 
يدعم قان�ون »العلم األحمر« الفيدرايل، 
الذي يس�مح لس�لطات إنفاذ القانون 
أش�خاص  م�ن  األس�لحة  بمص�ادرة 
يش�كلون خطراً، فإنه ل�م يضغط بعد 
إلنفاذ القانون. وألقى باللوم عىل ألعاب 

الفيديو واإلنرتنت، أكثر من قوانيننا!
وهك�ذا، دائم�اً، يعر السياس�يون عن 
تعاطفهم م�ع الضحاي�ا، والتلميح إىل 
غي�اب إج�راءات كافي�ة، ثم يش�دون 
انتب�اه الجمه�ور إىل م�كان آخ�ر. إنه 
لك�ن  أم�ر متك�رر وحلق�ة مفرغ�ة. 
ه�ذه الفظائع الجدي�دة تتطلب تغير 

الديناميكية السياسية.

وم�ن جانبه، قال الس�يناتور »لينديس 
جراه�ام«: »لق�د ح�ان الوق�ت لس�ن 
ترشيع يمّكن الواليات من التعامل مع 
هؤالء الذين يمثلون خطراً عىل أنفسهم 
وع�ىل اآلخرين، مع اح�رتام اإلجراءات 
القانوني�ة املرعي�ة«. إن�ه مح�ق، فقد 

تأخر الوقت بالفعل.
لق�د أمضيت ي�وم الجمع�ة املايض مع 
آالف املتطوع�ن من حرك�ة »األمهات 
و»الط�الب  إج�راء«  باتخ�اذ  يطالب�ن 
يطالبون باتخاذ إجراءات«.. وقد جاؤوا 

إىل واشنطن للمطالبة باتخاذ إجراء.
عىل م�دار الس�نوات القليل�ة املاضية، 
انضم املالين م�ن األمركين للمطالبة 
بإص�دار ترشي�ع به�ذا الش�أن. وم�ن 
كول�ورادو  إىل  وفلوري�دا  كونيتيك�ت 
وكاليفورني�ا، قامت الواليات بخطوات 
كبرة بش�أن ترشيع س�المة الس�الح، 
خاص�ة عندم�ا يتعل�ق األم�ر بقانون 
العل�م األحم�ر الذي يحرم األش�خاص 
الخطري�ن م�ن حي�ازة الس�الح. لكن 
حدود الواليات سهلة االخرتاق: فمطلق 
النار يف مهرجان كاليفورنيا حصل عىل 
س�الحه يف نيفادا. لك�ن اآلن ينبغي أن 
تتوق�ف طقوس م�ا بع�د املذبحة، وأن 
يدف�ع الغض�ب باتج�اه اتخ�اذ إجراء 
س�يايس، كما كان الح�ال يف انتخابات 
التجديد النصف�ي للعام املايض، عندما 
انتخ�ب متطوع�ون م�ن مجموع�ات 
مثل »األمهات يطالب�ن باتخاذ إجراء« 
الع�رشات من مؤيدي س�المة الس�الح 

لعضوية مجلس النواب.
لوق�ت طوي�ل، خضع�ت العدي�د م�ن 
الواليات –منها واشنطن– ملطالب لوبي 
الس�الح الذي يدع�ي أن الئحة معقولة 
لحمل السالح )ثبتت أنها تنقذ األرواح( 
تتعارض م�ع التعديل الثان�ي، رغم أن 

املحكمة العليا وجدت غر ذلك.
والتعدي�ل الثان�ي لي�س املش�كلة، بل 
الوطني�ة  الرابط�ة  أن  ه�ي  املش�كلة 
لصناعة البنادق مصممة عىل بيع أكر 
ع�دد ممكن من األس�لحة ألك�ر عدد 
ممك�ن من الن�اس. والواليت�ان اللتان 
ش�هدتا املآيس األخرة خ�ر مثال عىل 
ذلك. فكل من تكساس وأوهايو لديهما 
قوان�ن لحي�ازة األس�لحة أقرها لوبي 
السالح. وتعد هذه القوانن ممتازة إذا 
كان هدفك الوحيد هو بيع أسلحة ألي 
ش�خص. وهي ال تفعل الكث�ر لتقييد 
عملي�ات الرشاء من جان�ب الغاضبن 
واملختل�ن عقلي�ًا، ويف نف�س الوق�ت 
تشجع السكان عىل حمل السالح يف كل 
مكان، خوفاً من قيام هؤالء الغاضبن 

واملختلن بتوجيه أسلحتهم إليهم. 
ب�ه  طال�ب  إذا  إال  ه�ذا  يتغ�ر  ول�ن 
رس�الة  ع�ر  ممثليه�م  األمركي�ون 
مفاده�ا، أن التصوي�ت ض�د س�المة 

السالح سيكلفهم يوم االنتخابات.
األم�ر يف ه�ذه اللحظة مختل�ف، لكن 
فق�ط إذا كاف�أ األمركي�ون قادته�م 
الذي�ن يحمون الس�المة  السياس�ين 

العامة.

مجلس القضاء االعىل
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العدد: 979/ج/2019

التاريخ : 2019/8/18
اعالن

اىل املتهم الهارب / احمد صالح عبد برغش الوائيل /
يسكن � كوت داموك

بالنظ�ر اىل  مجهولية مح�ل اقامتك بالوقت الحارض 
ولكونك متهم بالقضي�ة املرقمة 979/جنح/2019  
وف�ق اح�كام امل�ادة )24/ثالثا من قانون االس�لحة 
( فق�د تق�رر تبليغك باالعالن ع�ن طريق صحيفتن 
محليت�ن للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 
2019/9/22 ويف حالة عدم الحضور س�وف تجري 

املحاكمة غيابيا بحقك وحسب االصول 
القايض

محمد نوري عواد الطائي

������������������������������������
محكمة جنح شيخ سعد 

العدد / 105/جنح/2019
التاريخ 2019/8/18

اعالن
اىل املته�م اله�ارب / س�عد ع�ودة كاظ�م الزبيدي � 

يسكن بغداد / جرس دياىل سابقا وحاليا هارب
بالنظ�ر الحالت�ك عىل هذه املحكمة م�ن قبل املكتب 
القضائي يف ش�يخ س�عد ملحاكمتك وف�ق املادة 432 
من قان�ون العقوبات ولعدم حض�ورك وتغيبك دون 
ع�ذر م�رشوع وملجهولي�ة مح�ل اقامتك ل�ذا تقرر 
تبليغك بهذا االعالن عن طريق الصحيفتن املحليتن 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املحاكمة 
املص�ادف 2019/9/11 او تس�ليم نفس�ك اىل اقرب 
مركز للرشطة وبعكس�ه س�تجري محاكمتك غيابيا 

وفق االصول
القايض

هادي حمود حليحل 
قايض محكمة  جنح شيخ سعد

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة جنح النعمانية 

العدد : 449/ج/2019
التاريخ : 2019/8/6

اىل املتهم الهارب / حازم مهدي عايص ادوز الساملي 
تبليغ

 2019/9/9 ي�وم  تحدي�د  املحكم�ة  ه�ذه  ق�ررت 
موع�دا للمحاكمة يف الدعوى الجزائي�ة املرقمة 449 
/ج/2019 وف�ق امل�ادة 413 ق ع ولكون�ك ه�ارب 
قررت املحكمة تبليغك من  خالل النرش يف صحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن يف موعد املحاكم�ة اعاله وخالل 
ثالثون يوما اس�تنادا لنص امل�ادة 143/ج االصولية 
ويف ح�ال ع�دم حضورك س�تجري املحاكم�ة بحقك 

غيابا وعلنا 
القايض

عمار عيدان ضمد
قايض محكمة جنح النعمانية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى  : 2255/ج/2019

التاريخ : 2019/8/18
اعالن

اىل املتهم الهارب / حسن اياد عسكر معيوف 
بالنظ�ر ملجهولية محل اقامت�ك يف الوقت الحارض 
/2255 املرقم�ة  القضي�ة  يف  مته�م  ولكون�ك 

جن�ح/2019  وفق احكام امل�ادة )331( عقوبات 
وبداللة مواد االشرتاك 47 و 48 و49 منه فقد تقرر 
تبليغ�ك باالعالن ع�ن طريق صحيفت�ن محليتن 
بالحضور امام هذه املحكمة يف 2019/9/26 ويف 
حالة عدم حضورك س�وف تجري املحاكمة غيابيا 

حسب االصول 
القايض

جمال فاضل خلف

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى  : 2257/ج/2019
التاريخ : 2019/8/18

اعالن
اىل املتهم الهارب / حسن اياد عسكر معيوف 

بالنظ�ر ملجهولية محل اقامت�ك يف الوقت الحارض 
/2257 املرقم�ة  القضي�ة  يف  مته�م  ولكون�ك 

جن�ح/2019  وفق احكام امل�ادة )331( عقوبات 
وبداللة مواد االشرتاك 47 و 48 و49 منه فقد تقرر 
تبليغ�ك باالعالن ع�ن طريق صحيفت�ن محليتن 
بالحضور امام هذه املحكمة يف 2019/9/26 ويف 
حالة عدم حضورك س�وف تجري املحاكمة غيابيا 

حسب االصول 
القايض

جمال فاضل خلف

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى  : 2253/ج/2019
التاريخ : 2019/8/18

اعالن
اىل املتهم الهارب / حسن اياد عسكر معيوف 

بالنظ�ر ملجهولية محل اقامت�ك يف الوقت الحارض 
/2253 املرقم�ة  القضي�ة  يف  مته�م  ولكون�ك 

جن�ح/2019  وفق احكام امل�ادة )331( عقوبات 
وبداللة مواد االشرتاك 47 و 48 و49 منه فقد تقرر 
تبليغ�ك باالعالن ع�ن طريق صحيفت�ن محليتن 
بالحضور امام هذه املحكمة يف 2019/9/26 ويف 
حالة عدم حضورك س�وف تجري املحاكمة غيابيا 

حسب االصول 
القايض

جمال فاضل خلف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى  : 2254/ج/2019

التاريخ : 2019/8/18
اعالن

اىل املتهم الهارب / حسن اياد عسكر معيوف 
بالنظ�ر ملجهولية محل اقامت�ك يف الوقت الحارض 
/2254 املرقم�ة  القضي�ة  يف  مته�م  ولكون�ك 

جن�ح/2019  وفق احكام امل�ادة )331( عقوبات 
وبداللة مواد االشرتاك 47 و 48 و49 منه فقد تقرر 
تبليغ�ك باالعالن ع�ن طريق صحيفت�ن محليتن 
بالحضور امام هذه املحكمة يف 2019/9/26 ويف 
حالة عدم حضورك س�وف تجري املحاكمة غيابيا 

حسب االصول 
القايض

جمال فاضل خلف

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى  : 2251/ج/2019
التاريخ : 2019/8/18

اعالن
اىل املتهم الهارب / حسن اياد عسكر معيوف 

بالنظ�ر ملجهولية محل اقامت�ك يف الوقت الحارض 
/2251 املرقم�ة  القضي�ة  يف  مته�م  ولكون�ك 

جن�ح/2019  وفق احكام امل�ادة )331( عقوبات 
وبداللة مواد االشرتاك 47 و 48 و49 منه فقد تقرر 
تبليغ�ك باالعالن ع�ن طريق صحيفت�ن محليتن 
بالحضور امام هذه املحكمة يف 2019/9/26 ويف 
حالة عدم حضورك س�وف تجري املحاكمة غيابيا 

حسب االصول 
القايض

جمال فاضل خلف

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى  : 2252/ج/2019
التاريخ : 2019/8/18

اعالن
اىل املتهم الهارب / عيل فخري فرحان حمادي

بالنظ�ر ملجهولية محل اقامت�ك يف الوقت الحارض 
/2252 املرقم�ة  القضي�ة  يف  مته�م  ولكون�ك 

جن�ح/2019  وفق احكام امل�ادة )331( عقوبات 
وبداللة مواد االشرتاك 47 و 48 و49 منه فقد تقرر 
تبليغ�ك باالعالن ع�ن طريق صحيفت�ن محليتن 
بالحضور امام هذه املحكمة يف 2019/9/26 ويف 
حالة عدم حضورك س�وف تجري املحاكمة غيابيا 

حسب االصول 
القايض

جمال فاضل خلف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكم�ة جنايات واس�ط � الهيئة الجنائية 
االوىل

العدد : 534/ج/2019
التاريخ : 2019/8/8

اىل املتهم الهارب / 1 � عبد الصاحب عس�ل 
نجم عبد الله الشحماني

2 � حيدر عسل نجم عبد الله الشحماني 
اعالن

بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوقت 
الح�ارض ولكونك مته�م يف القضية املرقمة 
اع�اله وف�ق اح�كام 1/406/أ ق ع فق�د 
تق�رر تبليغك باالعالن عن طريق صحيفتن 
محليت�ن بالحضور امام ه�ذه املحكمة يف 
2019/10/18 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 
حس�ب  غيابي�ا  املحاكم�ة  تج�ري  س�وف 

االصول 
القايض

محمد حنظل عزيز الشمري
رئيس محكمة جنايات واسط الهيئة االوىل 
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنح النعمانية 
العدد : 388/ج/2019
التاريخ : 2019/8/6

اىل املتهم�ن الهارب�ن / مي�الد خال�د مالك 
حمزة القرييش

يحيى مالك حمزة عيل القرييش 
سامي مالك حمزة عيل القرييش

تبليغ
قررت هذه املحكمة تحديد يوم 2019/9/8 
الجزائي�ة  الدع�وى  يف  للمحاكم�ة  موع�دا 
املرقم�ة 388 /ج/2019 وفق املادة 431 ق 
ع ولكونكم هاربن قررت املحكمة تبليغكم 
م�ن  خ�الل الن�رش يف صحيفت�ن محليتن 
يوميت�ن يف موع�د املحاكمة اع�اله وخالل 
ثالث�ون يوما اس�تنادا لنص امل�ادة 143/ج 
االصولية ويف حال عدم حضوركم س�تجري 

املحاكمة بحقكم غيابا وعلنا 
القايض

عمار عيدان ضمد
قايض محكمة جنح النعمانية

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف الدور                 

العدد 218/ش/2019
التاريخ: 2019/8/6

م/اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه / مصطفى احم�د إبراهيم /

مجهول محل اإلقامة 
اقام�ت املدعية )رضي�ه أيوب صال�ح( الدعوى 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة وس�جلت بالع�دد 218/

ش/2019 والت�ي تطلب فيه�ا الحكم بالتفريق 
لالنضم�ام للع�دو ل�ذا ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بصحفيت�ن محليت�ن رس�ميتن بالحضور اىل 
موعد املرافعة املوافق 2019/8/28 الس�اعة 9 
صباح�اً ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانوناً فس�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلناً وفق القانون.
القايض

������������������������������������
محكمة جنح شيخ سعد 

العدد / 106/جنح/2019
التاريخ 2019/8/18

اعالن
اىل املتهم الهارب / محمد عيل عبد الكريم الالمي 
� يسكن ميس�ان / عيل الغربي س�ابقا وحاليا 

هارب
بالنظ�ر الحالت�ك ع�ىل ه�ذه املحكمة م�ن قبل 
القضائ�ي يف ش�يخ س�عد ملحاكمت�ك  املكت�ب 
وف�ق امل�ادة 432 من قان�ون العقوب�ات ولعدم 
حضورك وتغيب�ك دون عذر مرشوع وملجهولية 
مح�ل اقامتك لذا تقرر تبليغ�ك بهذا االعالن عن 
طري�ق الصحيفت�ن املحليت�ن للحض�ور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املحاكم�ة املص�ادف 
2019/9/11 او تس�ليم نفس�ك اىل اقرب مركز 
للرشطة وبعكس�ه س�تجري محاكمت�ك غيابيا 

وفق االصول
القايض

هادي حمود حليحل 
قايض محكمة  جنح شيخ سعد 

������������������������������������

فقدان 
فق�دت من الهوي�ة الصادرة من 
الكهرب�اء باس�م )احم�د  وزارة 
طالب مجيد جاس�م( الرجاء من 
يعث�ر عليه�ا تس�لميها اىل جهة 

االصدار.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

تكثر املش�اريع وتختل�ط الواجب�ات كن جديا 
وموضوعي�ا يف تنظي�م االم�ور ح�دد اهداف�ك 
واولوياتك باستطاعتك استعادة املوقع وانجاز 
الكث�ر تتع�زز معنوياتك من جدي�د وتتحمس 
للمب�ادرة والدخ�ال تعديالت ع�ي حياتك بداية 

الفرتة حاملة بالنشاطات تنتظرك مفاجئة

قد ت�راوح أعمال�ك مكانها وقد تش�عر ببعض 
التعب أو الفش�ل أو قد تش�عر بفقدان للطاقة 

أسوأ أيام الشهر وأقلها حظاً ،
حاذر من الفش�ل والخس�ائر ف�ال تجازف عىل 
اإلطالق بالطريق راع�ى ظروفك الصحية حتى 

ال ترتاجع 

تحت�اج ايل دع�م االخري�ن ونف�وذ عالقاته�م 
ونصائحه�م حاف�ظ ع�ي االس�لوب امل�رن يف 
معالجة االم�ور الجو مناس�ب لتلبية الدعوات 
س�ارع ايل تعزي�ز الروابط االجتماعي�ة وافرح 
مع االهل واالصدقاء تزدهر العالقات العاطفية 

وتحقق انجازا مهما حان الوقت

قد تش�تكى من االرهاق بس�بب كثرة الضغوط 
التؤجل عمل�ك والتضيع الوق�ت راعى ظروفك 
الصحي�ه واطل�ب مس�اعدة الزم�الء اذا دعت 
الحاجه مهمات جديده واهتمامات بالس�المه 
الجس�ديه فرته حافله بالنشاط تصلك فرصه 

جديده

تطم�ن خواط�رك وترغ�ب بخ�وض تجرب�ه 
جدي�ده ف�رته مناس�به لالنفتاح ع�ىل محيط 
مختل�ف او ثقاف�ه جدي�ده او مج�ال م�ا من 
اجمل ايام الش�هر،تحمل ه�ذه الفرته نجاحا 
وتطورا وتهتم ملرحله أو ملرشوع جديد اليومان 

مناسبان وتشتد الظروف يف هذه الفرته

ح�اول التكي�ف م�ع االمرالواق�ع ابح�ث ع�ن 
التواف�ق والتهدئة ال االختالف ادخل تعديال عي 
نم�ط حياتك لتتم�ايش مع التق�دم والتطور يف 
محيطك يطمن بالك وتفرح لتطور فرتة جيده 

لتصحيح خطا او لتكرار محاوله سابقه 

ال ت�أزم الخ�الف وال تختل�ق املش�اكل راق�ب 
ردات فعل�ك و لطف األجواء إنها فرتة مناس�بة 

لإلرتباط واألتفاق هدأ من عصبيتك 

تكث�ر اإلنش�غاالت والهموم يف املكت�ب والحياة 
اليومية تشعر باإلرهاق وتحتاج إىل من يساعدك 
نظ�م جدول أعمال�ك فهناك قلق حول مس�ألة 
صحية، ستعالج مواضيع جديدة ال ترتك عملك 

للحظة األخرة قد تقلق حول مسألة صحية، 

تتعزز معنوياتك م�ن جديد وتتحمس للمبادرة 
والدخ�ال تعدي�الت ع�ىل حياتك تق�وى فرص 
نجاحك وتجد نفس�ك مبتهجا وس�عيدابالقرب 
م�ن االصدق�اء واالحباء تب�دو س�عيدا وترتاح 
وتس�مح  االحب�اء  م�ن  بالق�رب  لوج�ودك 

بالرومانسية والتسلية

التوج�ه كالما قاس�يا وجارحا .تظهر مس�ائل 
ش�خصيه أو عائلي�ه وربما منزليه تس�بب لك 

االرتباك والتوتر والقلق .
راع الظروف العائليه وكن صبور عليها . تتذمر 
من ع�دم تفهم األحب�اء واألصدق�اء التتحفظ 

والتتهرب من واجباتك

فرتة مناسبة للرتويج ملش�اريعك واملشاركة يف 
املؤتمرات وورش�ات العمل تنج�ح يف االمتحان 
وتقدم افكارا المعة اس�ع ك�ي تكون اتصاالتك 
نافعة وناجحه تتمتع برسعة خاطر وقدرة عي 
تحلي�ل االمور ومعالجتها بذكاء فرتة مناس�بة 

القامة حوار او للتفاوض

ال تنج�ذب رسيع�ًا إيل مرشوع ت�ري منة عائد 
مادي جيد دون أن تدرس�ه جيداً خسارة قريبة 
وال مكس�ب بعيد،ق�د يحت�اج احد احب�اءك اىل 
دعم ماىل او معنوى نظم اقس�اطك وديونك وال 
تستخف بالديون الصغره حاذر من مصاريف 

استشفائيه.

العذراء

احلوت

أخطاء جيب جتنبها يف حال حتطم هاتفك
 يعاني الكثرون م�ن وقوع هواتفهم 
الذكية يف املاء بشكل عام وخالل فصل 
الصيف خاصة، األمر الذي يس�بب لهم 
املشاكل والقلق من خسارة أجهزتهم.

ليلج�أ الكث�رون إىل عدد من األش�ياء 
واألمور التي يعتقدون بأنها تساعدهم 
ع�ىل تجفي�ف هواتفه�م برسع�ة أو 
يقومون من دون إدراك فعل أشياء قد 

تؤدي لخسارة هواتفهم اىل األبد.
»gadgetsnow«الهندي  موق�ع  عرض 
أهم 10 أش�ياء ينبغ�ي تجنبها يف مثل 

هذه الحالة:
1-ع�دم تجفي�ف الهاتف باس�تخدام 
مجف�ف الش�عر: حي�ث ي�ؤدي الهواء 
الس�اخن إلت�الف املكون�ات الداخلي�ة 
للهاتف أو يتسبب بحدوث عطل نتيجة 

للحرارة الزائدة.
2-ع�دم وصل الهات�ف املبت�ل بالتيار 

الكهربائي لشحن البطارية.
3-عدم هز الهاتف بق�وة إلخراج املاء 
ألن ذلك قد يتس�بب يف ترسب املياه إىل 

الداخل.

إخ�راج  أو  الهات�ف  ف�ك  4-ع�دم 
البطارية.

5- ال تحاول اس�تخدامه بل قم بطفيه 
من خالل زر التشغيل.

6- ال تح�اول إخراج بطاقة »sim« ألن 
ذلك قد يتس�بب بدخول املياه إىل داخل 

الجهاز.
7- أخ�ر مرك�ز الخدمة ب�ان الهاتف 
س�قط يف امل�اء إذا ق�ررت إصالحه ألن 
الكذب قد يتسبب يف رضر أكر للهاتف 

خالل عمل املختص.

»آبل« تنقذ شابًا 
من املوت

أنقذت س�اعة »آبل« حياة شاب 
بع�د أن نبهت�ه إىل حال�ة قلبي�ة 
مميتة لم يكن ع�ىل علم بها منذ 
والدت�ه، وفق�ا ملا ج�اء يف موقع 

»ديي ميل« الريطاني.
 130 قلب�ه  رضب�ات  وس�جلت 
كان  بينم�ا  الدقيق�ة  يف  نقط�ة 
الشاب يس�رتيح، األمر الذي أثار 
قلق�ه، إال ان�ه توق�ع أن يك�ون 
األمر عىل صلة بتناوله الكافين، 
وخ�الل عملية حنج�رة ال عالقة 
لها باألمر، جاء الش�اب عىل ذكر 
حالت�ه الت�ي الحظه�ا يف مؤرش 
رضب�ات القل�ب ال�ذي تس�جله 

الس�اعة، حي�ث أج�رى األطباء 
إصابت�ه  ليتب�ن  الفحوص�ات 
بتس�لخ الرشيان األبهر املعروف 

بصمام القلب املترسب.
وهي حال�ة قد ت�ؤدي إىل قصور 
إذا ل�م يت�م  مفاج�ئ يف القل�ب 
عالجه، اضاف األطباء أن الشاب 
كان معرضا للموت املفاجئ بأي 

لحظة.
وخضع الش�اب البالغ من العمر 
22 عام�ا لجراح�ة قلب مفتوح، 
بعد تنبي�ه العامل�ن الطبين إىل 
ق�راءات مع�دل رضب�ات القلب 

املثرة للقلق من ساعته آبل.

»10« أطعمة هلا فوائد كبرية عىل صحة العني
كشفت دراس�ات علمية عن 10 أطعمة 
لها فوائد كبرة عىل صحة العينن، الفتة 
إىل أن تناولها يساعد الشخص يف الوقاية 
من األم�راض والح�االت الصحي�ة التي 

تصيب العن.
وأوضحت الدراس�ات، أن اتباع الشخص 
لنظام غذائي مناسب يساعده يف الوقاية 
من اإلصابة باملي�اه البيضاء أو التنكس 
البقعي أو جفاف العينن، وكذلك تدهور 

الرؤية الليلية.
وأشارت الدراسات وفقا ملوقع »ويبميد« 
األمريك�ي؛ املعن�ي بالش�ؤون الصحي�ة 
إىل  تحت�اج  الع�ن  أن  إىل  والغذائي�ة، 
مجموعة متنوعة من مضادات األكسدة 

للحف�اظ عليها ومنه�ا: اللوت�ن، البيتا 
كاروت�ن، أحم�اض أوميغ�ا 3، الزن�ك، 
الفتة إىل أن أبرز األطعمة التي تتوافر بها 

العنارص املفيدة للعن هي كالتايل:
1- الج�زر، وه�و م�ن األطعم�ة الهامة 

لصحية العن، كونه يحتوي عىل نس�ب 
عالية م�ن فيتام�ن أ والبيت�ا كاروتن؛ 
والتي تس�اعد عىل حماية سطح العن، 
ومنع ح�دوث التهاب�ات أو إصابة العن 

بأمراض خطرة.
 2- منتج�ات الحلي�ب واأللب�ان، وه�ي 
بش�كل عام مفي�دة لصحة الع�ن نظراً 
ملحتواها الع�ايل من فيتامن أ، باإلضافة 
إىل عن�ارص غذائي�ة هام�ة أخ�رى مثل 

الزنك.
 3- الفلف�ل األحمر، والذي يمنح نس�بة 
عالية من فيتامن )C(، وهو جيد ألوعية 
العن الدموية، ويقلل من خطر اإلصابة 

بإعتام عدسة العن.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 2 معلقة كبرة زيت زيتون

x 1 معلقة كبرة عصر ليمون
x 1 كوب أرز عادى

x 1 كوب بسلة )مثلجة(
x 1 معلقة كبرة بقدونس طازج )مفروم(

الخطوات:
ىف حلة بها كمية مناس�بة من امل�اء املغىل ومعلقة عصر الليمون 

ومع رشة من الفلفل وامللح نسلق األرز.
ث�م ىف حل�ة أخرى به�ا كمية م�ن املاء اململح نس�لق البس�لة ثم 

تصفى.
ىف طاسة عىل النار نضع البصل والزيت ونقلب حتى يذبل.

ثم نضيف البسلة ونقلب.
ثم نضيف األرز املسلو ونقلب ملدة دقيقة ثم يرفع من عىل النار.

يغ�رف ىف طب�ق التقدي�م ويزي�ن بالبقدون�س ث�م يق�دم بالهنا 
والشفا.

أرز بالبسلة

؟؟هل تعلم
مباري�ات  يف  أن  تعل�م  ه�ل   -
الجودو يكون زمن مباراة الدور 
التمهي�دي 6 دقائ�ق والنص�ف 
النهائ�ي 8 دقائ�ق والنهائي 10 

دقائق
- هل تعل�م أن ع�دد العبي كرة 
اليد 7 العبن وقد لعبت ألول مرة 

يف أملانيا عام 1895م
هل تعلم أن لعبة البيسبول بدأت 

يف اٍنجلرتا عام 1700 م
- ه�ل تعل�م أن س�المة الحكم 
ومراقبي الخطوط من مسؤولية 
الن�ادي ال�ذي تقام في�ه املباراة 
عىل أرض�ه قبل ويف أثن�اء وبعد 

املباراة
- هل تعل�م أن أط�ول مباراة يف 
كرة القدم جرت يف كأس الحرية 
بأمري�كا الالتيني�ة ب�ن فري�ق 
فري�ق  و  الرازي�ي  س�انتوس 
رول األرجواني حيث اس�تغرقت 
املب�اراة ث�الث س�اعات ونصف 
وانته�ت بالتع�ادل 3 \ 3 ع�ام 

1962 م

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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الفيفا يسمح للعراق بخوض تصفيات 
املونديال يف البرصة

لعنة اإلصابات تضع فالفريدي يف املوقف الصعب

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن االتحاد العراقي لكرة القدم، موافقة 
االتحاد ال�دويل، عىل طلب أس�ود الرافدين 
بخ�وض مباري�ات الفري�ق يف تصفي�ات 
موندي�ال 2022، يف مدين�ة البرصة.وق�ال 
اتح�اد الك�رة، ع�ر حس�ابه ع�ىل موقع 
التواص�ل االجتماع�ي فيس ب�وك »الفيفا 
واف�ق عىل طلب الع�راق بخوض تصفيات 
أن  إىل  البرصة«.يش�ار  يف  العال�م  كأس 
مدينت�ي كربالء وأربيل اس�تضافتا مؤخرًا 
بطولة غرب آسيا، والتي توج بها املنتخب 
البحريني عىل حساب نظريه العراقي.يذكر 
أن قرع�ة التصفيات اآلس�يوية املش�ركة 
ملونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وضعت 
العراق يف مجموعة واح�دة رفقة البحرين 

وإيران وهونج كونج وكمبوديا.

             المستقبل العراقي/ متابعة

تلقى الجهاز الفني لنادي برش�لونة 
اإلس�باني بقي�ادة امل�درب إرنس�تو 
فالف�ريدي، صدمة جدي�دة بإصابة 

الفرنيس عثمان ديمبيل.
وأعلن برش�لونة خالل بيان رسمي، 
ع�ن  س�يغيب  ديمب�يل  عثم�ان  أن 
الفريق الكتالوني لف�رة تصل إىل 5 
أس�ابيع، وهو ما يضع فالفريدي يف 

أزمة كبرية.
أزمة هجومية 

تغ�ري وض�ع برش�لونة الهجوم�ي 180 
درج�ة خالل أي�ام قليلة فق�ط، فبعد أن 
كان يمل�ك فالفريدي خي�ارات عديدة يف 
الهج�وم، أصب�ح حالًي�ا ال يملك س�وى 

الفرنيس أنطوان جريزمان.
وبعد التخل�ص النهائي م�ن مالكوم ثم 
إع�ارة كوتينيو لباي�رن ميونخ، ورضب 
لعنة اإلصابات للقائد ليونيل مييس خالل 
التحض�ريات، واملهاج�م لويس س�واريز 
ض�د أتلتيك بيلباو، كان�ت إصابة ديمبيل 

بمثابة رضبة قاسية.
وأصب�ح فالف�ريدي يف موقف ال ُيحس�د 
علي�ه، نظ�رًا له�ذا الكم م�ن اإلصابات، 
بجان�ب الخس�ارة يف افتت�اح الليجا ضد 

أتلتيك بيلباو بهدف دون رد.
ول�ن يكون بمق�دور فالف�ريدي، اللجوء 
للعص�ا الس�حرية املفضلة ل�ه )مييس( 
والذي ُيعاني من إصابة ولم يتدرب حتى 
أم�س اإلثنني مع الفريق، وال زال موقفه 
غري محس�وم من املش�اركة أم�ام ريال 

بيتيس. 

دور جريزمان 
أصب�ح جريزم�ان هو األم�ل الوحيد 
لهجوم برشلونة يف املباريات املقبلة، 
حي�ث س�يعتمد علي�ه فالف�ريدي يف 
مركز املهاج�م الرصيح، يف ظل هذه 
الغياب�ات الت�ي رضب�ت البلوجرانا.

وبالفعل لعب جريزمان يف هذا املركز 
خالل الفرة التحضريية قبل انطالق 
س�واريز  النضم�ام  نظ�رًا  املوس�م، 
متأخرًا للتحضريات بعد إجازته عقب 
مش�اركته مع منتخب أوروجواي يف 
بطولة كوب�ا أمريكا.وهز جريزمان، 
الش�باك مرة واح�دة يف التحض�ريات مع 
البارس�ا ض�د نابويل يف ُمعس�كر الواليات 
املتحدة، وس�تكون مواجه�ة بيتيس هي 
الظهور الرس�مي األول له مع برش�لونة 
يف الكام�ب ن�و، بع�د ظه�وره ودًي�ا ضد 
آرس�نال يف كأس خوان جامر.ولم ينجح 
جريزمان يف تجربته األوىل الرسمية يف هذا 
الدور، حيث شغل مركز املهاجم الرصيح 
ض�د بيلباو بعد إصابة س�واريز، لكنه لم 

يهز شباك الخصم.

رغبة إيكاردي وقمة 
باريس يف واجهة 

صحف إيطاليا
           المستقبل العراقي/ متابعة

ركزت الصح�ف اإليطالية الص�ادرة، عىل 
اإلصاب�ة الت�ي تع�رض له�ا ماوريس�يو 
س�اري، م�درب يوفنت�وس، بعدما أصيب 
بالته�اب رئ�وي ق�د يبع�ده عن مب�اراة 
يوفنت�وس األوىل بالكالتش�يو أمام بارما.

ديلل�و  »الجازيت�ا  صحيف�ة  وعنون�ت 
سبورت«: »إنذار ساري، مدرب يوفنتوس 
مصاب بالتهاب رئوي، هناك خطر كبري يف 
ظهوره األول املقبل أمام بارما«.وأضافت 
»بالوتي�يل يقول نعم، ماريو يقدم نفس�ه 
وبريش�يا متحمس ل�ه.. واملهاجم يقول: 
أمي بكت، ليس لدي أي خوف وأهدايف هي 
العودة ملنتخب إيطاليا والتس�جيل بشباك 
أتاالنتا«.وتابع�ت »إي�كاردي يقول ال، لقد 
أدار ظهره لعرض موناكو براتب س�نوي 
8 مالي�ني ي�ورو، بجانب أنه غ�ري منفتح 
لعرض نابويل، يريد فقط يوفنتوس لكن إىل 
متى؟«.وختم�ت »إنر ويونايتد، إذا حصل 
النريات�زوري ع�ىل املوافق�ة الي�وم، فمن 
املتوقع أن يصل سانش�يز غ�ًدا إليطاليا«. 
فيم�ا عنون�ت صحيف�ة »كوري�ري ديللو 
سبورت«: »لم الشمل، سانشيز يف طريقه 
مليالنو لينض�م للوكاكو يف إنر.. التش�ييل 
ينهي شائعات ديباال وإيكاردي«.وأضافت 
»سانش�يز س�ينضم ع�ىل س�بيل اإلعارة 
مع خيار الرشاء مقاب�ل 15 مليون يورو، 
سيحصل عىل 5 ماليني يورو كراتب سنوي 
أما الباقي 7 ماليني، سيدفعهم اليونايتد«. 
يف  س�بورت«  »توت�و  صحيف�ة  وقال�ت 
عنوانها: »نيمار، ديباال، س�واريز.. قمة يف 
باريس: عمالء ديباال يجتمعون مع س�ان 
جريمان ألن توخيل يريد باولو قبل مغادرة 
نيمار«.وأضافت »يف برشلونة، اجتماع بني 
باراتييس والنادي الكتالوني، الذين وضعوا 
األوروجوايان�ي س�واريز ع�ىل الطاول�ة، 
ويعرض�ون صفقة تبادلي�ة بني راكيتيش 
وإيم�ري كان«.وتابع�ت »فورزا س�اري، 
فتعد قريًبا.. املدرب مصاب بالتهاب رئوي 
وس�مح ليوفنتوس بالكش�ف عن مرضه 
ونرش الخر، س�يغيب ع�ن رحلة اليويف إىل 

بارما يف افتتاحية الكالتشيو«.

االحتاد العراقي جيدد 
الثقة يف كاتانيتش

مانشسرت يونايتد يصدر 
بيانًا بشأن بوجبا

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د مصدر داخ�ل االتحاد العراقي لك�رة القدم، 
أن اجتم�اع مجل�س اإلدارة املط�ول أس�فر ع�ن 
تجدي�د الثقة يف املدرب الس�لوفيني رسيتش�كو 

كاتانيتش.
وقال املصدر، إن مجلس اإلدارة كان منقس�ًما ما 
بني مؤي�د ومعارض حول موض�وع تجديد عقد 
كاتانيتش، بعد خس�ارة لقب بطولة غرب آس�يا 

لصالح البحرين.
وأوضح أن قرار األغلبية ذهب إىل رضورة تجديد 
العق�د، ك�ون الوق�ت غ�ري كايف إلج�راء تغيري يف 
الجه�از الفني، قبل خوض التصفيات املش�ركة 

املؤهلة ملونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
يذك�ر أن قرعة التصفيات اآلس�يوية املش�ركة 
وضع�ت   ،2023 آس�يا  وكأس   2022 ملوندي�ال 
العراق يف مجموعة واحدة رفقة البحرين وإيران 

وهونج كونج وكمبوديا.

معنويات مرتفعة تدشن املوسم اجلديد للسد مع تشايف
              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�تهل نادي الس�د، حملة الدفاع عن لقب دوري نجوم 
قط�ر، يف أفضل حالة معنوية ببداية عهد املدرب تش�ايف، 
بع�د أن هزم منافس�ه األبرز الدحيل مرت�ني متتاليتني يف 

غضون 5 أيام.
ونجح السد يف بلوغ دور الثمانية بدوري أبطال آسيا عىل 
حس�اب الدحيل، وبعدها بخمسة أيام كرر فوزه ليحصد 
لقب الس�وبر املح�يل، مانًحا تش�ايف أول لقب بمس�ريته 

التدريبية.
واختتم تشايف مس�ريته باملالعب مع السد بنهاية املوسم 
امل�ايض عقب التتوي�ج بلقب ال�دوري القط�ري، لينتقل 

لقيادة الفريق خلًفا للرتغايل املخرضم فرييرا.
وضمن السد، املشاركة يف كأس العالم لألندية أواخر العام 

الجاري، بصفته بطل قطر صاحبة الضيافة وهي فرصة 
أمام تش�ايف للعودة للس�احة العاملية وإظهار قدراته من 

وراء الخطوط.
ول�م يحلم تش�ايف ببداية أفض�ل من ه�ذه بالتفوق عىل 
منافس�ه املبارش قبل بدء مش�واره يف الدوري بمواجهة 
الوك�رة يوم 21 من الش�هر الجاري، وقال إنه س�يواصل 
البح�ث عن األلقاب التي اعتاد عليها يف مس�ريته كالعب 

وسط بارع.
وحافظ السد عىل عنارص القوة يف تشكيلته، وعىل رأسها 
ه�داف الدوري يف املوس�م امل�ايض بغداد بونج�اح والذي 
قاد الجزائ�ر للتتويج بكأس األمم األفريقية هذا الصيف، 
بجانب أكرم عفيف بطل آس�يا مع قطر هذا العام، وعبد 

الكريم حسن أفضل العب يف آسيا العام املايض.
ونج�ح فريق »الذئ�اب« يف تعزيز صفوف�ه بضم الكوري 
الجنوب�ي ن�ام تاي ه�ي صانع لع�ب الدحي�ل إضافة إىل 

املهاجم عبد العزيز األنصاري.

ديوكوفيتش هيدد رقم فيدرر االستثنائي
              المستقبل العراقي/ متابعة

باتت أحد أبرز األرقام القياس�ية، التي يملكها 
النجم السويرسي روجر فيدرر، يف خطر كبري، 
حيث بدأ الرصبي نوفاك ديوكوفيتش، األسبوع 

رقم 265 له يف صدارة التصنيف العاملي.
ويعد فيدرر أكثر من تواجد يف صدارة التصنيف 
العامل�ي يف تاري�خ اللعبة بواقع 310 أس�بوًعا 
مقابل 286 أس�بوًعا لبيت سامراس يف املركز 

الثاني، و270 أس�بوًعا إليف�ان ليندل يف املركز 
الثال�ث، و268 أس�بوًعا لجيم�ي كونرز، وذلك 

بحسب صحيفة »ماركا« اإلسبانية.
بطول�ة  األس�بوع  ه�ذا  ديوكوفيت�ش  وودع 
سينسيناتي لألساتذة من الدور نصف النهائي، 
ليفقد 640 نقطة يف التصنيف العاملي، لفش�له 
يف الدف�اع ع�ن لقب�ه ال�ذي ت�وج به املوس�م 

املايض.
وم�ع ذلك ضم�ن النج�م الرصب�ي التواجد يف 

ص�دارة التصني�ف العامل�ي حت�ى بداي�ة فرة 
البطوالت اآلس�يوية يف ش�هر أكتوبر / ترشين 
أول املقب�ل، والت�ي تنته�ي ببطولة ش�نغهاي 
لألس�اتذة والتي ستقام يف الفرة ما بني يومي 

6 و14 من نفس الشهر.
ويتمتع ديوكوفيتش بفارق مريح من النقاط 
يف صدارة التصنيف العاملي عن أقرب مالحقيه 
رافائي�ل ن�ادال، وال�ذي يس�مح له املش�اركة 
بأريحي�ة يف بطولة أمريكا املفتوحة األس�بوع 

أن  صدارته.يذك�ر  ع�ىل  القل�ق  دون  املقب�ل 
ديوكوفيتش يدافع عن لقب أمريكا املفتوحة، 
كم�ا يدافع ع�ن لق�ب بطولة ش�نغهاي، ولم 
يشارك نادال يف ش�نغهاي العام املايض بسبب 

املعاناة من إصابة يف الركبة.
ويحتل ديوكوفيتش ص�دارة التصنيف العاملي 
برصيد 11,685 نقط�ة، مقابل 7,945 نقطة 
لرافائي�ل نادال يف املركز الثاني و6,950 نقطة 

لروجر فيدرر يف املركز الثالث.

مؤرش قوي عىل اقرتاب العب تشيليس من روما
              المستقبل العراقي/ متابعة

اقرب نادي روما، من إبرام تعاقده مع دافيد زاباكوستا، الظهري 
األيمن لنادي تش�يليس، لينضم لذئ�اب العاصمة اإليطالية خالل 

فرة االنتقاالت الحالية.
وذك�رت صحيف�ة »الجازيتا ديللو س�بورت«، أن زاباكوس�تا قد 
يصل إىل إيطاليا، فيما سيجري الفحوصات الطبية يف عيادة فيال 
ستيوارت، غًدا األربعاء، تمهيًدا لالنضمام بشكل رسمي إىل روما. 
وأضاف�ت أن املدافع اإليطايل س�ينضم للجيالورويس عىل س�بيل 

اإلعارة، ليحل محل ديفيد س�انتون، مداف�ع روما، والقريب من 
مغادرة النادي.

ولفتت الصحيفة إىل أن جيانلوكا بيراكي، املدير الريايض بروما، 
يس�عى وراء إتمام رحيل سانتون إىل صفوف نادي ريال مايوركا 
اإلس�باني، مش�رية إىل أن الصفق�ة س�تتم يف الس�اعات القليلة 

املقبلة.
وختمت بأن زاباكوس�تا قام بمتابعة الحسابات الرسمية لروما 
بمواق�ع التواص�ل االجتماع�ي، توير وإنس�تجرام، مم�ا يؤكد 

اقرابه من االنضمام الرسمي.

دورمتوند يكشف موقفه بشأن 
مستقبل جرييرو

ديمبيل يثري الغضب يف برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

أوض�ح هان�ز يواكي�م فاتس�كه الرئيس 
دورتمون�د  بوروس�يا  لن�ادي  التنفي�ذي 
األملاني، خطة أس�ود الفيس�تيفال بشأن 
مستقبل الالعب الرتغايل رافائيل جرييرو. 
وينته�ي عق�د جرييرو، البال�غ من العمر 
25 عاًما، مع بوروس�يا دورتموند بنهاية 

املوسم الحايل.
 وخ�الل مقابل�ة م�ع ش�بكة »س�كاي 
س�بورتس«، قال فاتس�كه »ن�ود بالفعل 
تجديد عقد جرييرو، لن نستس�لم بش�أن 

هذا األمر«.
وأضاف »هدفن�ا أن يس�تمر جرييرو مع 
دورتموند هذا املوس�م، وكذلك نريد تمديد 
العقد، وإال س�يكون متاًحا للرحيل مجاًنا 

بنهاية املوسم«.
 ويف ختام ترصيحاته، أكد فاتس�كه تقدم 
نادي�ه بعرض مناس�ب لل�دويل الرتغايل، 
مضيًفا »سنكون س�عداء بموافقته عليه 

خالل الفرة املقبلة«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إسباني، عن وجود 
حال�ة م�ن الغض�ب داخ�ل أروق�ة نادي 
برشلونة، بس�بب الفرنيس عثمان ديمبيل 
ال�ذي وض�ع الفريق يف موق�ف حرج بعد 
إصابته.وأعل�ن برش�لونة، إصابة ديمبيل 

يف العضل�ة ذات الرأس�ني للفخ�ذ األيرس، 
وغيابه ملدة 5 أسابيع عن املشاركة.

وبحس�ب صحيفة »م�اركا« اإلس�بانية، 
ف�إن ديمبيل أنهى مواجه�ة أتلتيك بيلباو 
يف افتت�اح الليجا وهو يش�عر بانزعاج يف 
القدم، وحدد الجهاز الطبي للنادي موعًدا 
ل�ه صباح الس�بت إلج�راء اختب�ارات له، 

لكنه فاجئهم بعدم حضوره.
وأضافت »حاول الجهاز الطبي السيطرة 
عىل الفرن�يس، لكنهم كانوا غاضبني حني 
وص�ل ي�وم اإلثن�ني إلج�راء الفحوصات، 
والت�ي أظه�رت إصابت�ه بتم�زق يف أوتار 
الركبة اليرسى، واس�تبعاده ل�5 أسابيع، 
مم�ا أث�ار الغض�ب م�ن الطاق�م الفن�ي 

والطبي وحتى زمالئه يف الفريق«.
وكان ديمبيل املوس�م املايض قد تسبب يف 
عدة مشاكل بسبب سلوكه غري املنضبط، 

وعدم التزامه بقواعد النادي.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أصدر نادي مانشسر يونايتد، بياًنا بشأن نجمه الفرنيس 
بول بوجب�ا، عقب التع�ادل مع وولفرهامبت�ون باألمس 
بنتيجة 1-1 ضمن منافس�ات الجول�ة الثانية من الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
وكان ب�ول بوجبا ق�د أهدر ركلة جزاء لصالح مانشس�ر 
يونايت�د يف املباراة، وتعرض عىل إثرها لهجوم ش�ديد عىل 

مواقع التواصل االجتماعي.
وق�ال الش�ياطني الحم�ر يف البي�ان »يش�عر الجمي�ع يف 
مانشس�ر يونايتد باالش�مئزاز من االنتهاكات العنرصية 

التي استهدفت بول بوجبا باألمس«.
وأض�اف »كل من ع�ر عن هذه اآلراء ال يمث�ل قيم نادينا 
العظي�م، وم�ن املش�جع أن ن�رى الغالبي�ة العظم�ى من 

جماهرينا عىل مواقع التواصل االجتماعي تدين األمر«.
وتابع البيان »مانشس�ر يونايتد ال يتسامح مع أي شكل 

من أشكال العنرصية أو التمييز«.
وأت�م »س�نعمل لتحدي�د القل�ة املتورطة يف ه�ذا الحادث 
واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم، كما نش�جع مجموعات 

التواصل االجتماعي عىل اتخاذ موقف مماثل«.

إنرت ميالن يضع الرتوش األخرية 
عىل صفقة سانشيز

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إيطايل، عن تطور جديد بشأن اقراب 
إن�ر ميالن من التعاقد مع التش�ييل أليكس�يس سانش�يز 

مهاجم مانشسر يونايتد.
ووفًق�ا لصحيف�ة »الجازيت�ا ديلل�و س�بورت« اإليطالية، 
فإن مس�ؤويل إنر ميالن س�يعقدون اجتماًعا حاس�ًما مع 
مانشس�ر يونايت�د، اليوم، لوض�ع اللمس�ات األخرية عىل 

الصفقة.
وكانت بعض التقارير اإليطالية قد أكدت توصل إنر ميالن 
التف�اق نهائ�ي مع الالع�ب، ويتبقى فقط إنه�اء تفاصيل 

التعاقد رفقة الشياطني الحمر.
وس�ينتقل سانش�يز إىل إنر ميالن يف إعارة ملدة موس�م مع 
وضع بند يس�مح للنريات�زوري برشاء عقد الالع�ب نهائًيا 

مقابل 15 مليون يورو يف الصيف املقبل.
 جدير بالذكر أن سانش�يز يرغب يف الرحيل عن مانشس�ر 

يونايتد، بعد خروجه من حس�ابات امل�درب النرويجي أويل 
جونار سولسكاير.

صفقة ريال مدريد جتذب أنظار ميالن
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقري�ر صحفي إيط�ايل، أن ن�ادي ميالن يس�تهدف 
التعاقد م�ع أحد العبي ري�ال مدريد ه�ذا الصيف.ووفًقا 
لصحيفة »الجازيتا ديللو س�بورت« اإليطالية، فإن ميالن 

يس�عى لضم املهاجم الرصبي لوكا يوفيتي�ش املنتقل إىل 
ريال مدريد هذا الصيف قادًما من آينراخت فرانكفورت. 
وأش�ارت تقارير يف وقت س�ابق، إىل أن زين الدين زيدان، 
م�درب ريال مدريد، غ�ري مقتنع بقدرات ل�وكا يوفيتش، 

ويخطط للتخلص منه هذا املوسم عىل سبيل اإلعارة.
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رشوط االنتقال من التخلف اىل التنمية»الفاشينستات« يف قفص االهتام

ماجد عبد الغفار الحسناويجوسلين إيليا 

بعد نيل االس�تقالل الس�يايس والتحرر من الهيمنة االس�تعمارية 
للش�عوب أنه غري كايف لتأمني نموها ونهضته�ا بل حتى الحفاظ 
عىل اس�تقاللها مالم يتبعه تحرر اقتصادي وأن الخالص من حالة 
التخلف واالنتقال اىل النمو عملية متش�ابك����ة وأعقد من مجرد 
الحص�ول ع�ىل الس�يادة أذن ما هي األس�س التي يمك�ن تحقيق 
نهضة ش�املة واثبت�ت الوقائ�ع أن وجود وزرع الغ�رب يصطدم 
باإلرادة الش�عبية ويمنع أية نهضة حقيقة سواء يف مجال العلوم 
أو التنمي�ة والثقافة وإعاق�ة بناء مجتمع جدي�د وهذا ال يتحقق 
دون مشاركة شعبية واس�عة وستفشل عرب قمع الشعب وقهره 
وال يمك�ن تحقي�ق نمو بوج�ود املفس�دين واملرتش�ني عىل رأس 
اله�رم والظروف الت�ي أوصلت األم�ة اىل التبعية الس����ياس�ية 
واالقتصادي�ة والثقافية مما يجعل طريق التدجني يواجه مقاومة 
حقيقية ومن أجل الوصول اىل نهضة شاملة يجب توفر االستقالل 
الس�يايس واالقتصادي ورفض نهضة جزء من العالم عىل حساب 
اس�تتباع األجزاء األخرى وقهرها وفرض التخلف عليها ويجب أن 
يكون هن�اك تواصل املواكب�ة رشوط العرص والوص�ول اىل درجة 
التعاون واآلخاء اإلنس�اني بني الشعوب بعيداً عن القهر واإلرهاب 
الذي يمارس من قبل القوه املس�يطرة وأن الطاقة اإلنمائي�����ة 
ال تتحق�ق دون الخ�الص من املعوقات الراهن�ة ومنها التحرر من 
س�يطرة املتس�يطرين واالنطالق بقوة جبارة ال حدود إلنسانيتها 
وقدرته�ا عىل اإلنجاز يف مختلف امليادي�ن كما يف تجربة جمهورية 
أيران االس�المية وتحقيق تنمية رسيعة توفر الحاجات االساسية 
اىل أوسع الجماهري واالرتفاع بمستوى املعيشة وهذا يتطلب وجود 
رجال قادرين عىل تحقيق نهضة ش�املة لألمة يف أشاده املصانع 
وتنمي�ة امل�زارع وتعم�ري الب�الد وحمايته�ا وأن تده�ور اقتصاد 
البلدان يقودها اىل املزيد من التبعية وفقدان االس�تقاللية واحتكار 
الغرب اىل التكنولوجيا والتقنية لغرض الس�يطرة والتحكم بإرادة 
الش�عوب واملطالب�ة بوضع اس�راتيجية تنموية لغ�رض تحقيق 
أنماء بزيادة املوارد املالية واملساعدات اإلنمائية والسيولة النقدية 
وتحديد نشاط الرشكات االس�تثمارية دون التعارض مع سياسة 
البل�دان املضيفة وال يمكن معالجة مش�اكل التخل�ف بمعزل عن 
املشاكل الراهنة للتطور يف أجزاء أخرى من العالم وأن االستقاللية 
واالعتماد عىل النفس ليس�ت دع�وة اىل العزلة الدولي�ة أو العداوة 
وإنما رشط التواصل اىل اسراتيجية صحيحة للتنمية واستنهاض 
األمة فالتنمية تبدأ باإلنس�ان ومن أجل اإلنس�ان والتطور التقني 

الذي حققه الغرب لغرض السيطرة والربح والنهب االقتصادي. 

»الفاشينس�تا«، وجمعها »فاشينس�تات«، تعني فتيات جميالت، 
عدس�ات الصقة ملونة، رصعات موضة، حقائب يد، طعام شهي، 
رح�الت س�ياحية، فيديوهات، نصائ�ح، وجود قوي عىل س�احة 
وس�ائل التواصل االجتماعي أو »السوش�يال ميدي�ا«... وطبيبات 
غ�ري مرخصات مقاب�ل مبالغ مالي�ة طائلة. قب�ل يومني خطرت 
عىل ب�ايل فكرة كتابة مدونة عن تجربة طريف�ة مررت بها عندما 
جمعتني مائدة واحدة بمحامية عربية من الدرجة األوىل متخرجة 
من إحدى أهم الجامعات الربيطانية، ومؤثرة عربية تملك أكثر من 
أربع�ة ماليني متابع عىل إحدى املنصات اإللكرونية. وش�تان بني 
ما كنت أس�معه بأذني اليمنى وما كان يتبادر إىل اليرسى. فإحدى 
إذنّي كانت تس�مع املحامية وهي تتكلم عن تخصصها يف القضايا 
العائلي�ة والرشيع�ة وتعزيز دور املرأة يف العال�م العربي وتعريفها 
بحقوقه�ا، وأذني األخرى كانت تس�مع عن صيح�ات املوضة من 
املؤثرة التي كانت تقوم بعمليات حسابية لعدد نقرات اإلعجاب أو 
باللغة العرصية »الاليك« وجمعها »اليكات«. بالفعل شعرت بنوع 
من اإلحباط، املحامية كان�ت تحرض الحفل بدعوة من صديقتها، 
أم�ا املؤثرة فكانت مدعوة كضيفة رشف، مهمتها نرش صورة لها 
خالل الحفل بالنظارات الشمس�ية يف عتمة الليل لقاء مبلغ مادي 

خيايل تحلم باكتسابه املحامية املحرفة. 
قص�ة املؤثرون واملؤثرات ال تؤملني وال تخصني، فهنيئاً لهم ولهن. 
ولكن بعد س�ماع خرب وفاة العروس الكويتية فاطمة الزهراء قبل 
يومني أثناء زفافها بسبب تناولها أدوية خاصة بالتنحيف نصحت 
بها واحدة من أشهر املدونات واملؤثرات يف الكويت، آملني هذا الخرب 
الحزي�ن وتحولت فكرة املقارن�ة بني ما تجنيه املؤث�رة واملحامية 
إىل مس�ألة أهم، وهي الس�ماح للمؤث�رات بأن يصبح�ن طبيبات 
ينصحن بأدوية التنحيف والكريمات ويقمن بنرش حمّيات غذائية 

قمن بتجربتها لقاء مبالغ مادية مغرية.
هذه ليست املرأة األوىل التي تقع سيدة ضحية خدع وملعان وسائل 
التواص�ل االجتماعي، وال يقترص األمر عىل مؤثرة إلكرونية تقدم 
نصائ�ح طبية لقاء مبلغ م�ادي، إنما هناك ح�االت عديدة أخرى 
ملؤثرات يقدمن النصائح التي من ش�أنها أن تودي بحياة إحداهن 
مثل وصف الحمّيات الغذائية العشوائية بغض النظر عما إذا كانت 
الحمّي�ة مناس�بة أم ال. وبعيداً عن األخطاء الطبي�ة التي يرتكبها 
املؤث�رون الذين ال يفقهون يف العلم ش�يئا، هن�اك أمر خطري جداً، 
خاصة وأن متابعي وسائل التواصل االجتماعي هم يف سن صغرية 

ويتأثرون بشخصيات محلية وعاملية بغض النظر عن العواقب. 

اكتشاف تارخيي مذهل شامل
 غرب ايران

اكتش�فت آثار تاريخية عمرها 3000 عام يف محافظة زنجان بشمال 
غرب ايران وفق مسؤول يف املحافظة.

ونقل�ت املواق�ع اإليرانية عن املس�ؤول الق�ول، ان اآلث�ار التاريخية 
املكتش�فة هي قطعتان من األواني الخزفية الت�ي يرجع تاريخها إىل 
3000 ع�ام، باالضاف�ة إىل أربع قط�ع من الحاويات النحاس�ية التي 

تعود إىل العرص الصفوي }بداية القرن العارش الهجري{.
وق�ال الخ�رباء املختص�ون يف علم اآلث�ار إن قيم�ة اآلث�ار التاريخية 
املكتش�فة تبلغ نح�و 30 مليار ريال }الدوالر االمريكي يس�اوي نحو 

42000 ريال{.
ورصح قائ�د رشط�ة محافظة زنج�ان إن هذه اآلث�ار التاريخية تم 
اكتشافها يف قضاء ايجرود يف محافظة زنجان فيما أبلغ عن نشاطات 

غري قانونية ملحاولة تهريبها.

العثور عىل تابوت فريد يف القرم
أعلن ألكس�ندر بوتياغني، رئيس بعثة اإلرميتاج العلمية لآلثار العاملة 
يف القرم عن العثور عىل تابوت محفور يف الصخر خالل عمليات الحفر 

الجارية يف مدينة مريميكي يف منطقة كريتش.
وقال بوتياغني يف ترصيح لوكالة »نوفوس�تي«، يع�ود هذا التابوت إىل 
النص�ف الثاني من القرن الس�ادس، وإنه »فريد من نوعه ألن القرب لم 
يب�ن بالحجر كما كان متبعا، ب�ل محفور يف قطعة من الصخر. أي أنه 

تابوت صخري حقيقي، األمر غري املعتاد يف تلك الفرة املبكرة«.
يعتق�د أن التاب�وت كان لدف�ن طف�ل. ولكنه فارغا ع�ىل الرغم من أن 
الغطاء الصخري كان سليما ويف مكانه، »لذلك يحتمل أن يكون التابوت 
مخصصا لوضع رماد جثة املتويف بعد حرقها، أو تكريما لشخص تويف 

يف مكان بعيد عن أهله«.
ويذكر أنه خالل عمليات شق طريق »تافريدا« الرسيع عثر عىل مقربة 
تحت�وي عىل أكثر من 70 رفاتا من دون جمجمة تعود إىل القرون 10-

13 . ويعتق�د العلم�اء أنه رف�ات أرسى قطعت رؤوس�هم وثبتت عىل 
الرماح لتعرض عىل العامة، أو أنها كومت عىل شكل هرم.

دراسة تكشف مدى خطورة تدخني الشيشة
ق�ال علم�اء كيميائي�ون م�ن جامع�ة كاليفورني�ا، Irvine، إن تدخني 
الشيش�ة العرصي�ة يمك�ن أن يك���ون أكث�ر خط�ورة م�ن أش�كال 

م�ن التدخ�ني األخرى.ووج�دوا أن استنش�اق نف�س واح�د 
أنابيب الشيش�ة يح�وي كمية مواد خط�رة مكافئة 

لتلك املوجودة يف سيجارة كاملة.
ويحص�ل مدخن�و الشيش�ة ع�ىل جرع�ة أعىل من 
امل�واد الكيميائية، ألن جلس�ات التدخني يف املطاعم 

واملقاهي يمكن أن تستمر لساعات.
وعىل عكس االعتقاد السائد، فإن وعاء املاء )أساس 

الشيش�ة( ال يفل�ر الدخ�ان ليجعله »أق�ل خطورة«، 
وفقا للعلماء الذين اكتش�فوا أن املاء ينتج فعال جزيئات 

متناهية الصغر، قادرة عىل الوصول إىل أعمق أجزاء الرئتني.
وق�ال كبري معدي الدراس�ة، الربوفيس�ور فريوني�ك برياود: 
»من بني األس�اطري الكبرية حول استخدام الشيشة أن املاء 
املوج�ود يف الوعاء، يقوم بالفعل بتصفي�ة املواد الكيميائية 

الس�امة، م�ا يوفر درعا للمدخن. ويف الدراس�ة، يظه�ر أن هذا ليس هو 
الحال بالنسبة ملعظم الغازات«.

وحلل الكيميائيون االنبعاثات خالل جلس�ة تدخني الشيشة، 
باستخدام جهاز مصمم خصيصا لذلك.

وقال الربوفيس�ور برياود: »إن تدخني الشيش�ة الس�ائد 
ينط�وي ع�ىل استنش�اق العديد م�ن امل�واد الكيميائية 
الس�امة والضارة، مثل النيكوت�ني، والتي قد تؤدي إىل إدمان 
التبغ«. وأنتجت األنابيب املائية كمية كبرية من أول أكس�يد 
الكربون )CO( مقارنة بالسجائر، وفقا للنتائج املنشورة يف 

.Aerosol Science and Technology مجلة
وكت�ب املع�دون أن جرع�ة CO الناتج�ة ع�ن تدخني 
الشيش�ة، تعادل جرعة CO الناتجة عن تدخني 12 
سيجارة. وأش�اروا إىل أن هناك العديد من الحاالت 
التي عانى فيها مدخنو الشيش�ة، من تس�مم أول 

أكسيد الكربون.

أعلن املكتب االعالمي للجامعة الوطنية للبحوث 
التكنولوجي�ة، أن علماء الجامعة بالتعاون مع 
علماء جامعة موس�كو، ابتكروا طريقة فعالة 
ورسيعة لتحليل املاء، تس�اعد عىل حل مشكلة 
البيئ�ة. وإن تط�ور اإلنت�اج وخاص�ة  تل�وث 
بالقرب من املدن الكب�رية واملناطق الصناعية، 
يغري الوس�ط املحيط والركيب الطبيعي للماء. 

بالطب�ع ه�ذه مش�كلة كب�رية تواج�ه العل�م 
املع�ارص أيضا، الزدياد الحاجة إىل طرق جديدة 
لتحدي�د تركيز العنارص واملركب�ات الكيميائية 
الس�امة. هذه القياسات يجب أن تكون عامة 
وشاملة ورسيعة وآمنة وكما للبرش فهي كذلك 
للوس�ط املحيط. ووفقا للباحثني، فإن الطرق 
املس�تخدمة حاليا ال تف�ي باملتطلبات الحديثة 

لألداء وتعدد االستخدامات. ولحل هذه املشكلة 
، اقرح العلماء اس�تخدام تحليل االس�تقطاب 
 PFA( polarization fluorescence analysis(
لقي�اس تركيز املع�ادن الثقيلة يف امل�اء.  تقول 
الباحثة أناستاسيا ياكوشيفا، »هذه الطريقة 
تقلص الزم�ن الالزم للتحليل وتحس�ن كفاءة 

القياسات. 

ابتكار طريقة رسيعة لتحديد درجة نقاء املاء

معه�د  يف  علم�اء  اكتش�ف 
Karolinska بالس�ويد عض�وا 
يف الجلد يتكون من ش�بكة من 
املتخصص�ة  الدبقي�ة  الخالي�ا 
تس�مى Schwann، أطلق عليه 
اس�م »مجمع عصبي مس�بب 
يعتق�د  اآلن،  وحت�ى  لألل�م«. 
الخ�رباء أن األلياف العصبية يف 
الجلد هي املسؤولة عن التقاط 

منبهات األلم، مثل الوخز.
وُتع�رف الخاليا الدبقي�ة بأنها 
محاطة بهياكل تش�به الشعر، 
ُيعتقد أنها حساس�ة للمنبهات 

الخارجي�ة. وعندم�ا ُحجبت هذه الش�بكة 
الفري�دة املتصل�ة بش�كل معقد م�ع خاليا 
عصبي�ة قريبة يف جميع أنحاء الجس�م لدى 
الفرئان، قّل إحساسها بنوع معني من األلم 
يف ح�ني ظل رد الفعل ع�ىل الحرارة والربودة 

الشديدة كما هو، كما يزعم العلماء.
ويف الدراس�ة، وض�ع فريق البح�ث عالمات 
فلوري�ة عىل الخاليا املس�ؤولة عن األلم لدى 
الف�رئان، لتحديد كيفية تفاعلها مع بعضها 
البع�ض. ووجدوا أنه عند تعريض القوارض 

األعص�اب  تصب�ح  الح�رارة،  مث�ل  ملحف�ز 
الش�بيهة  الطبق�ة  يف  لألل�م  الحساس�ة 

بالشبكة، نشطة.
وتسبب هذا يف إطالق اإلش�ارات الكهربائية 
ح�دوث  إىل  أدى  م�ا  العصب�ي،  الجه�از  يف 
رد فع�ل منعك�س. وعندم�ا ُحج�ب العضو 
املس�بب لألل�م، انخفض إحس�اس الفرئان 
باألل�م »امليكانيك�ي«، الذي يش�ري عادة إىل 
عدم الراح�ة يف الظهر، بس�بب اإلجهاد غري 

الطبيعي يف العمود الفقري.
وق�ال الباحث الرئيس، باتري�ك إرنفورز، إن 

دراس�تنا ُتظهر أن الحساسية 
لألل�م ال تحدث فق�ط يف ألياف 
األعص�اب الجلدية، ولكن أيضا 
مؤخ�را  املكتش�ف  العض�و  يف 
وأض�اف:  لألل�م.  والحس�اس 
»يغري االكتشاف فهمنا لآلليات 
الخلوية فيما يتعلق باإلحساس 
البدن�ي، ويمك�ن أن يك�ون ذا 

أهمية يف فهم األلم املزمن«.
وكتب العلماء يف مجلة »العلوم« 
أن الش�عور باألل�م ه�و رشط 
أس�ايس لبق�اء الكائ�ن الحي. 
وي�ؤدي اإلحس�اس املزع�ج إىل 
رد فع�ل منعكس يمنع تلف األنس�جة، مثل 
سحب اليد تلقائيا عند التعرض للحرق، عىل 

سبيل املثال.
وع�ىل الرغم من إقرارهم ب�أن وجود العضو 
ل�دى البرش لم ُيؤّكد م�ن خالل التجربة بعد، 
إال أن الف�رئان والبرش لديهم أنظمة حس�ية 

مشركة.
ويأم�ل فريق البحث أن تس�اعد دراس�تهم 
عىل فهم األل�م املزمن، ما يمكن أن يؤدي إىل 

عالجات جديدة ملاليني املصابني.

علامء يكتشفون عضوًا جديدًا حتت اجللد!

بغداد / المستقبل العراقي

ت�ّوج كل م�ن الطف�ل ب�الل مهن�د غ�ازي، 
ومهيم�ن ليث، بامليدالي�ة الفضية والربونزية 
يف بطولة kimunyong cup international يف 
دولة كوريا الجنوبّية، حيث رفعا اسم العراق 

عالي�اً. وبالرغ�م من أنهما طف�الن، إال أنهما 
أثبت�ا عزيمة كبرية يف النزال، وحظيا باهتمام 
كب�ري من قبل الحارضي�ن يف البطولة.وتّدرب 
غازي وليث يف املدرس�ة الدولي�ة للتايكواندو 
يف بغ�داد عىل ي�د متدربني محرفني. وس�بق 
لهذه املدرس�ة أن حّققت بطوالت يف السابق. 

وخالل بطول�ة )chuncheon G2(، وبطولة ) 
)kimunyong cup international G1حّققت 
املدرس�ة الدولية للتايكوان�دو ميدالية ذهبية 
فرقي�ة وبرونزيتني زوجي وف�ردي، وميدالية 
فضي�ة وبرونزية فردي تح�ت 12 عام، وذلك 

للمرة الثانية عىل التوايل. 

املدرسة الدولية للتايكواندو حتصد ميداليات ذهبية 
وفضية يف بطولة بكوريا اجلنوبية

البطل بالل مهند غازي حصد ذهبية البطولة االوىل وفضية الثانية


