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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قّدم�ت االمم املتح�دة خارطة طريق لح�ل االزمة 
الحالي�ة يف الع�راق، فيما قالت انه�ا توصلت إليها 
بع�د التش�اور م�ع قط�اع واس�ع م�ن األط�راف 
والس�لطات العراقية بما يف ذلك الرئاس�ات الثالث 
ومجل�س القض�اء األعىل وع�دد م�ن املتظاهرين 
ممثلني عن النقابات.  وقالت بعثة األمم املتحدة يف 
الع�راق )يونامي( يف خطة عمل أعلنتها وتس�لمت 
»املستقبل العراقي« نصها ان املظاهرات قد اندلعت 
خ�الل األس�ابيع املاضي�ة يف بغ�داد ومحافظ�ات 
أخ�رى يف الع�راق وتغط�ي مطال�ب املتظاهري�ن 
الكث�ر م�ن القضايا بما يف ذلك النم�و االقتصادي 
والتوظيف والخدم�ات العامة التي يمكن االعتماد 
عليها والحكم الرش�يد والنزيه ووضع حد للفساد 
وانتخاب�ات حرة ونزيهة وعادل�ة وإصالح النظام 
الس�يايس بما يف ذل�ك تعديل الدس�تور. وتضمنت 
خارطة الطريق التي اقرتحتها البعثة االممية ثالثة 
مراح�ل فوري�ة التنفيذ ومتوس�طة وقصية املدى 
ومتوسطة املدى حيث يتم تنفيذها بني االن وثالثة 
اش�هر وتش�تمل الفورية منها ع�ىل إطالق رساح 
جمي�ع املتظاهري�ن والبدء يف التحقي�ق الكامل يف 
حاالت االختطاف والكش�ف عن هوية من يقفون 
خلفها واإلرساع يف تحديد هوية/تقديم املسؤولني 
ع�ن اس�تهداف املتظاهري�ن للعدال�ة ومحاكم�ة 
ومعاقب�ة للمس�ؤولني ع�ن االس�تخدام املف�رط 
للق�وة و/أو املتس�ببني بأعم�ال العن�ف األخ�رى 
وفق�اً للقانون.ول�م يعرف بعد موق�ف متظاهري 
االحتجاج�ات الت�ي انطلق�ت يف األول من الش�هر 

املايض من خطة العمل هذه.
التفاصيل ص2

»يونامي« تقدم للعراق »خارطة طريق« بثالث مراحل
تشمل تعديل الدستور.. وتشريع قوانني.. ومكافحة الفساد.. وإقرار قانون انتخابات جديد وإطالق سراح املعتقلني.. وضمان حرية التظاهر مكافحة االرهاب:
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       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن العاهل األردني امللك عبد الله الثاني عن انتهاء العمل 
رس�ميا بملحقي الباقورة والغم�ر يف اتفاقية وادي عربة 

وفرض سيادة األردن الشاملة عل كل شرب يف البالد.
وقال امللك االردني، يف كلمة له خالل افتتاح الدورة العادية 
الرابع�ة واألخرة يف عمر مجلس األمة 18: »نفتتح الدورة 
العادي�ة 4 ملجلس األمة 18، وه�ي دورة عادية يف ظروف 
اس�تثنائية تتطلب الش�فافية والش�جاعة بنفس الدرجة 
الت�ي تتطلب فيه�ا العم�ل واإلنجاز«. وأض�اف: »أتحدث 
إليك�م اليوم م�ن ذات املنرب الذي أقس�مت من�ه، قبل 20 

عام�ا، أن أك�ون حافظا للدس�تور ومخلص�ا لألمة. فقد 
نذرني الحس�ني، رحمة الله عليه، له�ذا الوطن، وما رأيت 
نف�ي إال خادما له«.  وج�دد التأكيد: »أعلن انتهاء العمل 
بملحقي الباقورة والغمر«.  وتسلم األردن أرايض الباقورة 
والغم�ر، بع�د أن أنهى امللك الع�ام امل�ايض نظاما خاصا 
سمح فيه األردن إلرسائيل باالنتفاع من املنطقتني ملدة 25 
عاما، وفق اتفاقية معاهدة السالم املوقعة بني الطرفني يف 
عام 1994. وكانت الحكومة األردنية قررت إغالق منطقة 
»الباقورة والغم�ر« أمام الس�ياح اإلرسائيليني، فيما قام 
الجيش اإلرسائييل بإغالق البوابة املؤدية إىل هذه األرايض، 

للمرة األخرة مساء السبت.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد قائد عمليات بغ�داد قيس املحمداوي 
ان الق�وات االمني�ة أعتقلت 31 ش�خصاً، 
مبيناً أن االس�لحة تم س�حبها من محيط 
أماك�ن التظاه�رات. وق�ال املحمداوي يف 
ترصي�ح صحف�ي: »ل�ن نهاجم س�احة 
التحرير ولن نفرق أح�داً بالقوة ووضعنا 
الحواجز الخرسانية لحماية املتظاهرين«، 
مضيف�اً: »نأمل م�ن جمي�ع املتظاهرين 
البقاء يف ساحة التحرير«. وبني أن القوات 
االمني�ة »ل�م تس�تخدم الغازات املس�يلة 
للدموع واوقفنا استخدام الغازات املسيلة 

للدموع منذ 9 ايام«. واش�ار إىل أن »هناك 
فرق بني التظاهر وقطع الجسور ووجود 
املتظاهرين عىل الجس�ور يرض بمصالح 
البل�د«. واضاف املحم�داوي: »اعتقلنا 31 
شخصاً منذ االمس وس�يتم اطالق رساح 
20 منه�م«، مبيناً أن »بعض االش�خاص 
اس�تخدموا قنابل املولتوف ض�د االجهزة 
االمني�ة«. واك�د ان�ه »ال يوجد جنس�يات 
اجنبي�ة ب�ني املتظاهري�ن او املعتقلني«، 
مش�راً إىل أن�ه »تم س�حب االس�لحة من 
محي�ط اماك�ن التظاهرات وال نس�تخدم 
سوى قنابل الدخان«. ولفت اىل أن »عنرص 
االمن الذي اطلق النار يف الهواء يف ش�ارع 

الرشيد قيد االعتقال«.
بدورها، كشفت وزارة الداخلية عن لجنة 
تحقيقي�ة برئاس�ة وزير الصح�ة جعفر 
عالوي ملعرفة أنواع قنابل مس�يل الدموع 

املستخدمة يف التظاهرات.
وق�ال الناطق باس�م الداخلية خالد املحنا 
يف  »الوض�ع  إن  صحف�ي،  ترصي�ح  يف 
بغ�داد طبيع�ي واالي�ام املقبلة ستش�هد 
العاصم�ة«،  يف  املغلق�ة  الجس�ور  فت�ح 
صف�وف  يف  االصاب�ات  »ع�دد  أن  مبين�اً 
الرشطة اكثر م�ن املتظاهرين«. واضاف 
أن »هن�اك ش�به اجماع ب�ني املتظاهرين 
عىل س�لمية التظاه�رات وهن�اك مبالغة 

يف ارق�ام الضحاي�ا التي تنرش يف وس�ائل 
االع�الم«، مش�راً إىل أن »وزارة الصح�ة 
يف الجه�ة الوحي�دة الت�ي تعل�ن االرق�ام 
الحقيقي�ة للضحايا«، كاش�فاً عن »لجنة 
تحقيقي�ة برئاس�ة وزير الصح�ة ملعرفة 
أنواع قنابل مس�يل الدموع املستخدمة يف 

التظاهرات«. 
وبني أنه »تم مسك شخص يحمل جلكان 
بم�ادة يس ف�و املفج�رة وج�ار التحقيق 
مع�ه«، الفت�اً إىل أن »م�ن واج�ب اجهزة 
وهه�ي  املتظاهري�ن  حماي�ة  الرشط�ة 

ملتزمة بذلك«.
التفاصيل ص2

ص3

حمافظ النجف
 يصادق عىل إحالة )1٩( مدرسة 

جديدة للبناء يف النجف

ص3

الداخلية شكلت جلنة برئاسة وزير الصحة ملعرفة أنواع قنابل مسيل الدموع املستخدمة يف االحتجاجات
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أمانة جملس الوزراء تعلن توفري )250( ألف درجة وظيفية من حركة املالك
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت األمانة العامة ملجلس الوزراء  عن توفر 250 ألف درجة 
وظيفي�ة نتيجة حركة امل�اك وتعديل الس�ن القانوني لقانون 

التقاعد املوحد سيتم إطاقها يف العام املقبل.
وقال املتحدث باسم األمانة العامة حيدر مجيد إن “حركة املاك 

وفرت درجات وظيفية عديدة ستضاف اىل موازنة 2020”.
وأض�اف ان “تعدي�ل الس�ن القانون�ي لقانون التقاع�د املوحد 
س�يوفر هو األخ�ر درجات وظيفية”، مش�را اىل ان “مجموعة 
الدرجات التي ستتوفر عن حركة املاك وتعديل السن القانوني 

تصل اىل 250 ألف درجة وظيفية”.
وأوض�ح ان “جميع تلك الدرجات س�تنطلق ضم�ن 2020 من 

خال املوازنة وإقرار القانون”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قّدم�ت االمم املتحدة خارطة طري�ق لحل االزمة الحالية 
يف الع�راق، فيما قالت انه�ا توصلت إليها بعد التش�اور 
مع قطاع واسع من األطراف والسلطات العراقية بما يف 
ذلك الرئاس�ات الثاث ومجلس القضاء األعىل وعدد من 

املتظاهرين ممثلني عن النقابات. 
وقال�ت بعثة األمم املتحدة يف الع�راق )يونامي( يف خطة 
عمل أعلنتها وتس�لمت »املس�تقبل العراق�ي« نصها ان 
املظاه�رات قد اندلعت خال األس�ابيع املاضية يف بغداد 
ومحافظات أخرى يف العراق وتغطي مطالب املتظاهرين 
الكث�ر م�ن القضاي�ا بم�ا يف ذل�ك النم�و االقتص�ادي 
والتوظي�ف والخدمات العامة التي يمكن االعتماد عليها 
والحكم الرش�يد والنزيه ووضع حد للفس�اد وانتخابات 
حرة ونزيهة وعادلة وإصاح النظام السيايس بما يف ذلك 

تعديل الدستور.
البعث�ة  الت�ي اقرتحته�ا  الطري�ق  وتضمن�ت خارط�ة 
االممية ثاثة مراحل فورية التنفيذ ومتوس�طة وقصية 
امل�دى ومتوس�طة امل�دى حي�ث يت�م تنفيذها ب�ني االن 
وثاثة اش�هر وتش�تمل الفورية منها عىل إطاق رساح 
جمي�ع املتظاهرين والبدء يف التحقي�ق الكامل يف حاالت 
االختط�اف والكش�ف ع�ن هوي�ة م�ن يقف�ون خلفها 
واإلرساع يف تحديد هوية/تقديم املسؤولني عن استهداف 
املتظاهرين للعدالة ومحاكمة ومعاقبة للمس�ؤولني عن 
االس�تخدام املفرط للقوة و/أو املتسببني بأعمال العنف 

األخرى وفقاً للقانون.
ول�م يعرف بع�د موقف متظاه�ري االحتجاج�ات التي 
انطلق�ت يف األول م�ن الش�هر املايض من خط�ة العمل 

هذه.
وأش�ارت إىل ان�ه م�ن األمور امللموس�ة بوض�وح تراكم 
اإلحباط�ات ح�ول عدم تحقي�ق التقدم يف الس�تة عرش 
عام�اً املاضية ومع ارتفاع أعداد القت�ىل والجرحى )من 
املتظاهري�ن وق�وات األم�ن العراقية( يخي�م مناخ من 
الغض�ب والخوف وال يمكن للش�عب العراقي أن يتحمل 
أن يعرقل�ه املايض أو املصالح الحزبية االمر الذي يتطلب 
إعط�اء األمل طفرة إىل األمام، بم�ا يف ذلك إدراك أنه – يف 
الع�ر الرقم�ي الذي نعيش�ه الي�وم – انتقل�ت الحياة 

اليومية إىل اإلنرتنت.
واضاف�ت ان�ه يف نف�س الوق�ت يتزايد خط�ر اختطاف 
»املفس�دين« للمظاهرات الس�لمية ويحتم�ل أن يعرقل 
مح�اوالت التغي�ر الحقيق�ي لذل�ك ف�إن الوق�ت عامل 

جوهري وكذلك تحقيق نتائج ملموسة.
وقالت بعثة االمم املتحدة انه »وبعد التش�اور مع قطاع 
واس�ع من األط�راف والس�لطات العراقية )بم�ا يف ذلك 

الرئاس�ات الث�اث ومجل�س القض�اء األع�ىل وعدد من 
املتظاهرين باإلضاف�ة إىل ممثلني عن النقابات(، تقرتح 
بعثة األم�م املتحدة ملس�اعدة العراق )يونام�ي( املبادئ 

والتدابر التالية لحل االزمة الراهنة يف العراق.
املبادئ:

تنطب�ق املب�ادئ التالية ع�ىل جميع األط�راف يف جميع 
األوقات:

حماية الحق يف الحياة قبل كل يشء.
ضم�ان الح�ق يف التجم�ع والتظاه�ر الس�لمي وحرية 

التعبر عن الرأي وفقاً ملا كفله الدستور.
ممارس�ة أقىص قدر ممكن من ضبط النفس يف التعامل 
مع املظاهرات بما يف ذلك عدم اس�تخدام الذخرة الحية 
وحظر االستخدام غر السليم لألدوات غر الفتاكة )مثل 

عبوات الغاز املسيل للدموع(.
تحقيق املساءلة الكاملة للجناة وإنصاف الضحايا.

العم�ل وفق�اً للقانون بم�ا يف ذلك ما يتعل�ق باملمتلكات 
العامة والخاصة.

اإلجراءات الفورية، وتشمل اإلجراءات الفورية املطلوب 

تنفيذها أقل من أسبوع ما ييل:
إط�اق رساح جمي�ع املتظاهرين الس�لميني املحتجزين 

منذ 1 ترشين األول وفقاً للقانون.
عدم ماحقة املتظاهرين السلميني.

البدء يف التحقيق الكامل يف حاالت االختطاف )بما يف ذلك 
االس�تعانة بتس�جيات كامرات املراقبة( والكشف عن 

هوية من يقفون خلفها.
اإلرساع يف تحديد هوية/تقديم املسؤولني عن استهداف 

املتظاهرين للعدالة.
محاكم�ة ومعاقبة للمس�ؤولني عن االس�تخدام املفرط 
للق�وة و/أو املتس�ببني بأعم�ال العن�ف األخ�رى وفقاً 

للقانون.
دع�وة جمي�ع األط�راف اإلقليمي�ة والدولية علن�اً لعدم 

التدخل يف الشؤون الداخلية للعراق واحرتام سيادته. 
اما اإلجراءات قصرة األمد ومدة تنفيذها خال أس�بوع 

إىل أسبوعني فتشمل ما ييل:
اإلص�اح االنتخابي: يتم االنتهاء من وضع إطار قانوني 
موح�د بدعم فني م�ن األمم املتح�دة وتقديمه بعد فرتة 

وجي�زة إىل مجل�س الن�واب. ويتم اس�تكمال اإلجراءات 
الربملانية يف أقرب وقت ممكن.

إصاح قطاع األمن: يتم تطبيق األمر التنفيذي رقم 237 
بالكام�ل وبدون أي تأخر ويتم حظر أي أس�لحة خارج 
س�يطرة الدولة ويتم اعتبار أية كيانات مسلحة خارجة 
ع�ن القانون أو عن�ارص مارقة غ�ر قانونية وتقع عىل 

عاتق الدولة مسؤولية القضاء عليها.
الفس�اد: ينبغ�ي أن تك�ون النخب�ة السياس�ية قدوة يف 
محاربة الفس�اد من خال كش�ف املصالح املالية داخل 
الباد وخارجها س�واء أكانت بأسمائهم أو تحت أسماء 
أخ�رى. إضافة إىل ذلك، تق�وم األحزاب/الكتل والتيارات 

السياسية بإلغاء لجانها االقتصادية.
اإلجراءات املتوس�طة األمد، ويت�م تنفيذ هذه االجراءات 

خال شهر إىل ثاثة أشهر وتشمل ما ييل:
الدستور: تس�تمر لجنة التعديات الدستورية بمراجعة 
الدس�تور وبدعم فني من األمم املتحدة وطرح أي تعديل 

يف الدستور لاستفتاء عليه من قبل الشعب العراقي.
الفس�اد: تقوم هيئة النزاهة بإحالة قضايا الفس�اد إىل 
مجل�س القض�اء األع�ىل أو املحكمة املركزي�ة ملكافحة 
الفساد. وتتوىل هذه املحكمة التحقيق يف قضايا الفساد 
يف كافة املس�تويات يف الدولة. وتتم مس�اءلة ومحاكمة 

كافة املسؤولني الذين يثبت فسادهم.
س�ن القوان�ني: تق�وم الحكوم�ة بإرس�ال مرشوع�ات 
القوان�ني التالية إىل مجلس النواب والذي بدوره عليه أن 

يستكملها يف أقرب وقت ممكن:
قانون »من أين لك هذا؟«
قانون املحكمة االتحادية

قانون الضمان االجتماعي
قانون حل أزمة السكن

قانون النفط والغاز
تعديل قانون تشجيع االستثمار والرشاكة بني القطاعني 

العام والخاص.
قانون مجلس الوزراء والوزارات

قانون مجلس اإلعمار
وج�اء اإلعان ع�ن خطة العم�ل االممية ه�ذه يف وقت 
حذرت منظمة العفو الدولية من تحول ما يحدث بالعراق 
إىل »حمام دماء« بعد مقتل أكثر من 300 متظاهراً خال 

قرابة شهر.
وحثت املنظمة الس�لطات يف بيان ع�ىل »الوقف الفوري 

الستخدام القوة املميتة وغر القانونية فوراً«.
وقالت »يجب عىل الس�لطات العراقية كبح جماح قوات 
األم�ن ف�وراً. وأك�دت املنظم�ة أن »كل وع�ود الحكومة 
العراقي�ة باإلصاح غر حقيقي�ة يف الوقت الذي تواصل 

فيه قوات األمن قتل املتظاهرين«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد قائد عملي�ات بغداد قيس املحمداوي ان 
الق�وات االمنية أعتقلت 31 ش�خصاً، مبيناً 
أن االس�لحة تم س�حبها م�ن محيط أماكن 
التظاه�رات. وق�ال املحم�داوي يف تري�ح 
التحري�ر  س�احة  نهاج�م  »ل�ن  صحف�ي: 
ول�ن نفرق أح�داً بالقوة ووضعن�ا الحواجز 
الخرس�انية لحماية املتظاهرين«، مضيفاً: 
»نأم�ل م�ن جمي�ع املتظاهري�ن البق�اء يف 

س�احة التحري�ر«. وبني أن الق�وات االمنية 
»ل�م تس�تخدم الغ�ازات املس�يلة للدم�وع 
واوقفنا اس�تخدام الغازات املس�يلة للدموع 
من�ذ 9 ايام«. واش�ار إىل أن »هناك فرق بني 
التظاهر وقطع الجسور ووجود املتظاهرين 

عىل الجسور يرض بمصالح البلد«.
واض�اف املحم�داوي: »اعتقلنا 31 ش�خصاً 
منذ االمس وس�يتم اطاق رساح 20 منهم«، 
مبيناً أن »بعض االشخاص استخدموا قنابل 

املولتوف ضد االجهزة االمنية«.

واك�د ان�ه »ال يوج�د جنس�يات اجنبية بني 
املتظاهرين او املعتقلني«، مشراً إىل أنه »تم 
سحب االسلحة من محيط اماكن التظاهرات 

وال نستخدم سوى قنابل الدخان«.
ولفت اىل أن »عنر االمن الذي اطلق النار يف 

الهواء يف شارع الرشيد قيد االعتقال«.
بدورها، كش�فت وزارة الداخلي�ة عن لجنة 
تحقيقي�ة برئاس�ة وزي�ر الصح�ة جعف�ر 
ع�اوي ملعرفة أن�واع قنابل مس�يل الدموع 

املستخدمة يف التظاهرات.

وقال الناطق باس�م الداخلي�ة خالد املحنا يف 
تريح صحفي، إن »الوضع يف بغداد طبيعي 
وااليام املقبلة ستشهد فتح الجسور املغلقة 
يف العاصم�ة«، مبين�اً أن »ع�دد االصابات يف 

صفوف الرشطة اكثر من املتظاهرين«.
ب�ني  اجم�اع  ش�به  »هن�اك  أن  واض�اف 
املتظاهرين عىل س�لمية التظاهرات وهناك 
مبالغة يف ارقام الضحايا التي تنرش يف وسائل 
االع�ام«، مش�راً إىل أن »وزارة الصح�ة يف 
الجه�ة الوحيدة التي تعلن االرقام الحقيقية 

للضحاي�ا«، كاش�فاً ع�ن »لجن�ة تحقيقية 
برئاس�ة وزير الصح�ة ملعرفة أن�واع قنابل 

مسيل الدموع املستخدمة يف التظاهرات«. 
وبني أنه »تم مس�ك ش�خص يحمل جلكان 
بمادة يس فو املفجرة وجار التحقيق معه«، 
الفت�ًا إىل أن »م�ن واج�ب اجه�زة الرشط�ة 

حماية املتظاهرين وههي ملتزمة بذلك«.
وتابع أن »ابعد مسافة لقنابل املسيل للدموع 
هي 150 مرتاً والرشطة تتخذ موقفاً دفاعياً 

ولم تقم بمهاجمة املتظاهرين«. 

تشمل تعديل الدستور.. وتشريع قوانني.. ومكافحة الفساد.. وإقرار قانون انتخابات جديد وإطالق سراح املعتقلني.. وضمان حرية التظاهر

»يونامي« تقدم للعراق »خارطة طريق« بثالث مراحل
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        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د عضو مجل�س الن�واب مهدي 
قان�ون  أن  األح�د،  اآلم�ريل،  تق�ي 
التقاع�د املوح�د س�يوّفر درج�ات 
وظيفي�ة لتعي�ني أك�رب ع�دد م�ن 

الشباب العاطلني عن العمل.
وقال اآلمريل يف حديث ل� السومرية 

ني�وز، إن »قان�ون التقاع�د املوحد 
س�يوفر درج�ات وظيفي�ة كفيلة 
لتعيني اكثر عدد ممكن من الشباب 

العاطلني عن العمل والخريجني«.
وكان مجلس النواب قد انهى، أمس 
الس�بت، تقرير ومناقشة مرشوع 
قانون تعديل قانون التقاعد املوحد 

رقم )9( لسنة 201٤.

نائب: 
قانون التقاعد املوحد سيوّفر درجات وظيفية 

لتعيني أكرب عدد من الشباب

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجلس القض�اء األعىل، موقفه من 
خارطة الطريق للمرجعية الدينية العليا، 
بش�أن التظاه�رات واألزم�ة الراهن�ة يف 
الباد. وذكر بيان للمجلس تلقت املستقبل 
العراقي نسخة منه، ان »مجلس القضاء 
االع�ىل عقد جلس�ته االعتيادي�ة الرابعة 

عرش صباح األحد وبحث املجلس موضوع 
 التظاه�رات الت�ي يش�هدها البل�د ودعا  
 القوى السياسية والحكومة واملتظاهرين 
السلميني اىل العمل بخارطة الطريق التي 
رس�متها   املرجعية الرش�يدة يف خطبتها 
والتأكي�د   2019/11/8 يف  املؤرخ�ة 
ع�ىل الق�وات االمني�ة ب�رضورة القي�ام 
بواجبها يف حفظ االمن والنظام  وسامة 

املتظاهري�ن وع�دم اس�تخدام العنف يف 
التعام�ل معه�م ودع�وة املتظاهرين اىل 
االلتزام بس�لمية التظاه�رات التي اكدت 
عىل  س�لميتها املادة )38( من الدس�تور 
وعدم فسح املجال امام البعض الستغال 
التظاه�رات واالعت�داء ع�ىل املمتل�كات 
العامة والخاصة الن  ذلك يش�وه املظهر 
الحض�اري الس�لمي للتظاه�رات وحث 

اللجان القضائية التحقيقية التي شكلت 
يف املحافظات بخصوص حوادث  االعتداء 
عىل املتظاهرين برسع�ة انجاز التحقيق 
مع املتهم�ني الذين ت�م توقيفهم والذين 
صدرت بحقهم مذكرات قبض بخصوص 
ذل�ك  وتقديم املذنب�ني منه�م للمحاكمة 
ومحاس�بة م�ن اعت�دى ع�ىل املمتلكات 

العامة والخاصة وفقا للقانون«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�ددت ممثلة االم�م املتح�دة يف العراق 
جين�ني باس�خارت، ام�س االثنني، عىل 
رضورة س�لوك طريق اخر اذا لم تجري 
الكتل السياس�ية االصاحات، مشرة اىل 
ان املرجعية الدينية قلقة من عدم جدية 

القوى اجراء االصاحات. 
وقال�ت باس�خارت يف مؤتم�ر صح�ايف 

عقدت�ه يف النج�ف عقب لقائه�ا املرجع 
الديني االعىل عيل السيستاني، ان »قدمنا 
نصائح للحكومة العراقية وحان الوقت 
لتق�دم ش�يئا للش�عب«، مش�ددة ع�ىل 
رضورة »احرتام سيادة العراق من الكل 

ونحن نحرتم ذلك«.
واضاف�ت انه »ال يجب ان يكون س�احة 
للتصفيات السياس�ية الن هن�اك اخبار 
تصلنا من كل االطراف«، داعية الحكومة 

اىل »التحقيق يف مسالة من اين اتى الغاز 
املسيل للدموع؟«.

وبش�أن لقائه�ا باملرجع السيس�تاني، 
»املرجعي�ة  ان  باس�خارت  اك�دت 
اب�دت قلقه�ا من ع�دم الجدي�ة القوى 
السياس�ية باجراء االصاح�ات، واكدت 
ان املتظاهري�ن ال يمك�ن ان يع�ودوا اال 

باجراء االصاحات«.
وتابع�ت »ان كان�ت الق�وى السياس�ية 

والرئاس�ات غر ق�ادرة وال تري�د اجراء 
الصاحات فا بد من سلوك طريق اخر«، 
الفت�ة اىل ان »املرجعي�ة اك�دت رضورة 
عدم اس�تخدام العنف ض�د املتظاهرين 
السلميني ووقف االعتقاالت واالختطاف 

فورا ورضورة اجراء اصاحات«.
»املرج�ع  ان  باس�خارت  وبين�ت 
السيستاني رحب بمقرتحنا حول قانون 

موحد لانتخابات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس إقليم كردس�تان نيجرفان 
بارزان�ي، ومحمد بن زاي�د آل نهيان ويل 
عهد أبو ظبي آخر مس�تجدات األوضاع 
يف بالع�راق، وأكد الجانب�ان عىل أهمية 
الحفاظ عىل األمن واالستقرار السيايس 
واملنطقة.وخ�ال  الع�راق  يف  واألمن�ي 
اجتم�اع ج�رى يف أب�و ظبي ت�م خاله 
مناقشة »عاقات أربيل – بغداد والحوار 
لحل املش�اكل، ورغبة الطرفني يف املزيد 
م�ن تعزي�ز العاق�ات، وف�رص العمل 
الخاص  للقط�اع  املتاح�ة  واالس�تثمار 
اإلماراتي يف إقليم كردس�تان ليمتد منه 
إىل كل العراق، وعاقات اإلقليم والعراق 
م�ع دول الج�وار واملنطق�ة«. كم�ا تم 
مناقشة »مستجدات الوضع يف املنطقة 
عموم�اً، وخط�ر عودة اإلره�اب للربوز 
وأهمي�ة التع�اون والتنس�يق اإلقليمي 
وال�دويل ملواجهت�ه، إىل جان�ب مس�ائل 

ومواضيع أخرى تهم الجانبني«.

جملس القضاء يدعو    القوى السياسية واحلكومة واملتظاهرين إىل العمل بخارطة طريق املرجعية

بالسخارت بعد لقائها السيد السيستاين: املرجعية قلقة من عدم جدية 
القوى السياسية اجراء االصالحات

عمليات بغداد تعلن سحب »أسلحة« من حميط اماكن التظاهرات
الداخلية شكلت جلنة برئاسة وزير الصحة ملعرفة أنواع قنابل مسيل الدموع املستخدمة يف االحتجاجات

بارزاين يف ابو ظبي 
لبحث مستجدات االوضاع 
يف العراق مع بن زايد !!

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن جه�از مكافح�ة اإلرهاب عن مقتل ع�دد كبر م�ن االرهابيني اثناء 
عملية أمنية ملاحقة عنارص تنظيم »داعش« يف جبال مخمور.

وقال الجهاز يف بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن »قوة من جهاز 
مكافحة االرهاب نفذت عملية واس�عة، اليوم، ملاحقة فلول تنظيم داعش 
االرهاب�ي يف جبال مخم�ور«. وأضاف الجه�از، أن »العملية اس�فرت عن 
مقت�ل عدد كبر من االرهابيني وتدمر خن�ادق وكهوف«، الفتا اىل أنه »تم 

إسناد العملية ب� 1٤ رضبة جوية من طران الجيش«.

       ميسان / حيدر السعد

اكد قائد رشطة محافظة ميسان واملنشآت » العميد« عبد الخرض جاسم 
محمد » عىل رضورة تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتفعيل 
التعاون املش�رتك بني املؤسس�ات األمنية والدفع بعجلة األمن إىل مراحل 

مهمة من حفظ سامة املحافظة وأهلها . 
وأوضح أهمية التعامل الحس�ن مع املواطن�ني وتقديم الخدمة لهم وفق 
مب�ادئ حق�وق اإلنس�ان واالرساع يف حس�م الدع�اوى وتنفي�ذ مذكرات 
القبض لتعزيز االمن املجتمعي ، مش�راً ، إىل أهمية بناء عاقة تس�ودها 
الثقة الكاملة ألنهم مصدر أس�ايس للمعلوم�ة االمنية وال يمكن تحقيق 
ام�ن تام بدون التع�اون معهم . وش�دد » محمد » عىل تطبي�ق القانون 
ملواكبة سر العمل األمني والحفاظ عىل املكتسبات املتحققة واالستعداد 
لتقدي�م الخدم�ات للمواطنني و إنج�از متطلباتهم حت�ى تظهر الصورة 
اإليجابي�ة لعمل رجال الرشطة فضا عن رضورة تأمني الحماية الكاملة 
للمتظاهري�ن الس�لميني وتوفر من�اخ آمن ، الفتا، إىل أن�ه وجه عدد من 
املاحظ�ات والتوجيه�ات الت�ي تس�اهم يف تطوير عمل رج�ال الرشطة 

الخاصة بتنفيذ الواجبات األمنية خال تسلمه قيادة الرشطة.

مكافحة االرهاب: مقتـل عـدد كبيـر 
مـن االرهـابييـن يف جبال خممور

قائد رشطة ميسان يؤكد 
عىل »التعامل احلسن« مع املواطنني وفق 

مبادئ حقوق اإلنسان 

        بغداد / المستقبل العراقي

الش�هداء  م����ؤسس�ة  أكدت 
االتحادي�ة وج�ود أكث�ر من 10 
مقابر جماعي�ة للمدنيني الكرد 
م�ن ضحايا النظ�ام املخلوع يف 

بادية السماوة.
وقال مدير دائرة شؤون وحماية 
املقاب�ر الجماعي�ة يف مؤسس�ة 
الش�هداء ضي�اء كريم طعمة يف 
تري�ح صحف�ي، ان »منطقة 
الس�ماوة  بادي�ة  يف  الش�يخية 
كب�رة جدا ونعتق�د بانها تضم 

أكثر من 10 مقابر جماعية«.
واضاف، ان »عملية فتح املقربة 
الجماعي�ة االوىل تم�ت بإرشاف 
الفريق الوطني املتخصص بفتح 
املقابر الجماعي�ة واملتكون من 
الطب  الشهداء ودائرة  مؤسسة 
العديل بمش�اركة وفد من وزارة 
واملؤنفل�ني  الش�هداء  ش�ؤون 
كردس�تان،  اقلي�م  حكوم�ة  يف 
والعملية جرت بكل نجاح، وكان 
من املؤمل ان نبدأ بعد ذلك بفتح 
باقي املقابر الجماعية حس�بما 

كان مخططاً لها«.

وأوضح طعم�ة »لكننا بعد ذلك 
تفاجئنا بان }تيمور{ الناجي من 
املقابر الجماعية قد رفع دعوى 
قضائي�ة ض�د الفري�ق الوطني 
واملؤسس�ات العامل�ة عىل فتح 
املقاب�ر الجماعية، ولحد اآلن لم 
تحس�م ه�ذه الدع�وى وتأخر 
فتح املقاب�ر الجماعية يعود اىل 

عدم حسم تلك الدعوى«.
بفت�ح  االرساع  »يج�ب  وش�دد 
الف�رتة  الجماعي�ة ألن  املقاب�ر 
لب�دء  ج�دا  مناس�بة  الحالي�ة 
الجماعية،  املقابر  عمليات فتح 
املنطق�ة  املقبل�ة  الف�رتة  الن 
ستش�هد هط�ول امط�ار وهذا 
املقاب�ر  ت�رضر  اىل  س�يؤدي 
الجماعية ومنع الفرق املخصتة 
من املبارشة بفتح تلك املقابر«.

وأش�ار اىل انه »متى ما حسمت 
واك�دت  القضائي�ة  الدع�وى 
يف  الش�هداء  ش�ؤون  وزارة 
اس�تعدادها  كردس�تان  اقلي�م 
ف�إن الفري�ق الوطني مس�تعد 
للمب�ارشة بفت�ح باق�ي املقابر 
الجماعي�ة املوج�ودة يف بادي�ة 

السماوة«.

مؤسسة الشهداء: العثور عىل )10( مقابر 
مجاعية جديدة يف بادية الساموة
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    بغداد / المستقبل العراقي

بين�ت امانة بغداد انها ل�م تحصل عىل موازنة من 
قب�ل الحكوم�ة، مؤك�دة ان مش�اريعها الخدمية 
تحص�ل ع�ىل التمويل م�ن خالل ماتحص�ل عليه 
االمانة من ايرادات.وق�ال مدير العالقات واالعالم 
يف االمانة حكيم عبد الزهرة يف ترصيح صحفي ان 
“امانة بغداد لم تخصص لها موازنة من الحكومة، 

حي�ث تعتمد عىل ماتحص�ل عليه من اي�رادات يف 
تمويل مش�اريعها الخدمي�ة يف العاصمة، خاصة 
ان مالي�ن املواطن�ن بحاجة اىل تل�ك الخدمات يف 
مناطقه�م، ماينبغي تخصيص مبال�غ لالمانة يف 
املوازنة”.واضاف عبد الزهرة، ان “ايرادات االمانة 
لم تصل اىل مس�توى من ش�أنه تطوير العاصمة، 
حيث ان امليزانية تؤمن جزء من الخدمات املتعلقة 
باكساء الش�وارع وصيانة املاء واملجاري، خاصة 

ان االمان�ة لديها 7 محاور تتعل�ق باملاء واملجاري 
والنظاف�ة واالكس�اء وغريها”.واوضح ان “امانة 
بغداد وضعت خطة جديدة واس�تحصلت موافقة 
مبدأية وزارة التخطيط عىل تنفيذها، حيث وضعت 
االمانة خطة يف العام الجاري الكساء 50 محلة يف 
ح�ن ان خطة العام املقبل تتضمن اكمال اكس�اء 
جميع املناطق التي لم تش�مل يف 2019، اضافة اىل 

اكساء املناطق التي تحتاج اىل اعادة اكساء”.

امانة بغداد: سنستكمل خطة اكساء الشوارع رغم عدم 
ختصيص موازنة لنا

الرتبية تعلن قبول املتفوقني بالتعليم املهني يف الكليات واجلامعات
    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الرتبي�ة ع�ن قب�ول طلب�ة االختصاصات 
املهنية ضمن قناة العرشة االوائل يف الكليات والجامعات، 
بينما ش�كلت لجان�ا الختيار م�دراء ومعاون�ي املدارس 

املهنية يف بغداد واملحافظات.
وق�ال مدير ع�ام التعليم املهن�ي بالوزارة س�عد ابراهيم 

عب�د الرحيم يف ترصيح صحفي إن “املديرية نس�قت مع 
وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي وتم قب�ول طلبة 
االختصاص�ات املهني�ة ضم�ن قن�اة الع�رشة االوائ�ل يف 

الكليات والجامعات”.
وأضاف عبد الرحيم، أن “املديرية تعمل عىل تقديم الدعم 
ملخرجات التعليم املهني الس�يما ممن تفوقوا بالدراس�ة 

وسيتم قبولهم ضمن العام الدرايس 2019 �� 2020”.

واوض�ح، ان “املديري�ة العام�ة للتعلي�م املهن�ي وجهت 
كتاب�ا رس�ميا اىل وزارة التعلي�م الع�ايل باس�تثناء بعض 
االختصاص�ات لف�روع التعليم املهني م�ن خطة القبول 
املرك�زي لش�مولهم بقناة األوائل، وس�يتم رفع اس�ماء 
الطلب�ة يف هذه االختصاص�ات املهني�ة اىل وزارة التعليم 
الجامع�ات  يف  قبوله�م  الكم�ال  وق�ت  ب�أرسع  الع�ايل 

والكليات”.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلية ع�ن افتتاح اكثر من 274 
دائ�رة احوال بعد ان ت�م تحويلها اىل مكاتب ملنح 
البطاق�ة الوطنية املوح�دة للمواطن�ن يف بغداد 
واملحافظات، مؤك�دة ان آلية تحويلها اىل مكاتب 
ملنح البطاقة الوطنية تسري وفق الخطة املرسومة 

لها من قبل الوزارة.
وق�ال مدير عام مديرية االحوال املدنية والس�فر 
واالقامة اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي 
يف بي�ان اطلعت علي�ه /املعلوم�ة/، إن “املديرية 
اغلق�ت اكثر من 274 دائرة احوال يف عموم البالد 
واع�ادت افتتاحها بعد تحويله�ا اىل مكاتب ملنح 

البطاقة الوطنية املوحدة للمواطنن”.
وأض�اف الخفاجي، أن “املديري�ة تمكنت مؤخرا 
م�ن افتت�اح اول مكتب ملن�ح البطاق�ة الوطنية 
املوحدة يف الجانب االيرس من مدينة املوصل مركز 
محافظة نينوى بعد ان تم اغالقه ملدة اس�بوعن 
تم خاللها ارشفة سجالت املواطنن املسجلن يف 
تل�ك الدائرة”، مش�ريا اىل ان “العمل جار الفتتاح 

دوائر اخرى يف املحافظة”.

الداخلية تعلن إعادة 
افتتاح »274« مكتبًا ملنح 

البطاقة الوطنية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمافظ البرصة: سنبدأ خالل اسبوع بفرز قطع 
االرايض اخلاصة بأهايل ناحية ام قرص

املجلس العاملي: العراق حيافظ عىل مركزه 
اخلامس عربيًا باحتياطي الذهب

    البصرة / المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ الب�رصة اس�عد العيدان�ي ان 
اجراءات الف�رز لقطع االرايض الخاصة باهايل 
ناحي�ة ام قرص واملزم�ع توزيعها م�ن ديوان 

املحافظة ستبدأ خالل اسبوع. 
وقال العيداني انه وبع�د زيارة قام بها برفقة 
ان  املحافظ�ة  الخدمي�ة يف  ع�دد م�ن دوائ�ر 
زيارتهم جاءت لتقديم العزاء لبعض الش�هداء 
يف الناحي�ة وتضمن�ت ايض�ا بح�ث املش�اكل 
املتعلقة باهايل الناحية بغية تنفيذها والوقوف 
عليها والتي تخص قطاع�ات الرتبية والتعليم 

والصحة والزراعة وغريها.
واشار اىل انه سيتم عقد جلسة يومية يف مكتب 
التشغيل الهايل الناحية بميناء ام قرص الستالم 
طلبات تشغيل العاطلن عن العمل وتصنيفها 
عىل الدوائر التي من املمكن ان تستقطب اعداد 

من العاطلن.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن املجل�س العامل�ي للذه�ب أن العراق 
عربي�ا  الخام�س  مرك�زه  ع�ىل  حاف�ظ 
باحتياط�ي الذه�ب، الفت�ا إىل أن خم�س 
دول تمل�ك أكثر من نصف احتياطي العالم 

للذهب.
وق�ال املجل�س يف إحصائي�ة، إن »الواليات 
املتحدة األمريكية وأملانيا وإيطاليا وفرنسا 
وروس�يا تمل�ك أكثر من نص�ف احتياطي 
العالم للذهب«، مبيناً أن »هذه الدول تمتلك 
18.627 طن من أصل 34 الف طن مدرجة 
يف اإلحصاءات املالية الدولية لالحتياطيات 

العاملية للذهب«.
وأض�اف، أن »الوالي�ات املتح�دة األمريكية 
احتل�ت املرتبة األوىل يف ه�ذه االحتياطيات 
وبواق�ع 8.133 أل�ف ط�ن، تليه�ا أملاني�ا 
وبواق�ع 3.366 أل�ف ط�ن، تليه�ا إيطاليا 

وبواق�ع 2.451 أل�ف ط�ن، تليها فرنس�ا 
وبواق�ع 2.436 أل�ف طن ومن ثم روس�يا 

وبواقع 2.241 ألف طن«.
وأش�ار املجلس، إىل أن »العراق حافظ عىل 

مركزه الخام�س عربيا، وجاء بعد كل من 
الس�عودية ولبنان والجزائ�ر وليبيا، حيث 
بلغ�ت هذه االحتياطي�ات 96.3 طناً وهي 

تمثل 6.8% من باقي عمالته«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديرية املرور العامة انه س�يتم 
قط�ع طريق ص�الح الدي�ن الرسيع ملدة 

10 اي�ام، مبين�ة ان ذل�ك ج�اء لغ�رض 
االكساء.

وق�ال مدير العالقات واالعالم يف املديرية 
العميد عمار وليد انه »سيتم قطع جانب 

واح�د من طري�ق صالح الدي�ن الرسيع 
ملدة 10 ايام«، مبينا ان »القطع سيكون 
من مج�رس حي العدل باتج�اه منطقة 

الشعلة«.

واض�اف ولي�د ان »القطع ج�اء لغرض 
»بام�كان  ان�ه  اىل  مش�ريا  االكس�اء«، 
املواطن�ن اس�تخدام الطري�ق الخدمي 

املوازي للقطع«.

    بغداد / المستقبل العراقي

صادق محافظ النجف االرشف لؤي اليارسي عىل 
بناء 19 مدرسة يف نواحي وأقضية املحافظة.

وق�ال مكتب الي�ارسي يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة منه، إن “ل�ؤي اليارسي صادق 
رس�ميا عىل أحال�ة 19 مدرس�ة كبن�اء جديد يف 

املركز واالقضية والنواحي”.

واضاف انه “س�يتم املصادقة عىل وجبة مدارس 
اخ�رى خ�الل االس�بوع املقب�ل ليص�ل مجموع 
امل�دارس الجدي�دة 31 مدرس�ة ت�وزع يف عم�وم 

املحافظة”.

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د محاف�ظ الديواني�ة زهري الش�عالن، 
األح�د، أن جمي�ع الدوائ�ر فتح�ت ابوابها 
أم�ام املراجعن، فيما اش�ار إىل أن مجلس 

الوزراء س�يصوت بعد عىل حزمة مطالب 
قدمتها الديوانية ومحافظات أخرى.

وقال الشعالن يف ترصيح اذاعي إن “جميع 
الدوائر يف املحافظة فتحت ابوابها”، مؤكدا 
يف نفس الوقت “انتهاء أزمة توزيع البنزين 

والرواتب”.
وأض�اف، أن “أكثر من 90% م�ن املدارس 
فتح�ت أبوابها أم�ام الطلب�ة بعد ارضاب 
اس�تمر السبوعن”، الفتا إىل أن “التساهل 
م�ع بع�ض املتظاهري�ن أدى إىل ارتكابهم 

اخطاء أثناء تظاهراتهم”.
ويف س�ياق ذي صل�ة، أك�د الش�عالن، أن 
“مجلس الوزراء سيصوت بعد غد الثالثاء 
ع�ىل حزم�ة مطال�ب قدمته�ا الديواني�ة 

ومحافظات أخرى”.

املرور: سيتم قطع طريق صالح الدين الرسيع ملدة »1« أيام

حمافظ النجف يصادق عىل إحالة »1٩« مدرسة جديدة للبناء يف النجف

حمافظ الديوانية يعلن انتهاء أزمة توزيع الرواتب

    بغداد / المستقبل العراقي

ان  العراقي�ة  النق�ل  وزارة  اعلن�ت 
العم�ل يف موان�ئ ام قرص الش�مايل 
والجنوبي جاري عىل مدار الس�اعة 
الحي�اة  وع�ودة   %100 بنس�بة 
الطبيعي�ة. واك�دت ال�وزارة يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، ان »العمل ج�اري منذ افتتاح 
املين�اء ولغاي�ة ه�ذه اللحظة بدون 
انقطاع لتس�هيل العمل امام حركة 
بالتنس�يق  واملركب�ات  الش�احنات 
مع هيئ�ة الكمارك لنق�ل املواد التي 
تكدس�ت اثناء ازمة توق�ف امليناء«.

وأضافت ال�وزارة ان »البضائع التي 
تم اخراجها والزالت تخرج من امليناء 
عبارة عن مواد اساس�ية يف ديمومة 

الحي�اة البرشي�ة اغلبه�ا حاوي�ات 
وب�رادات مل�واد غذائية م�ن اللحوم 
والدج�اج والخ�روات التي تكون 
مح�ددة بموعد للصالحي�ات اضافة 
اىل حاوي�ات تحت�وي ع�ىل مع�دات 
لوزارة النفط والكهرب�اء والوزارات 
الزراع�ة  وزارة  االخ�رى وال س�يما 
املوس�مية  االس�مدة  تنتظ�ر  الت�ي 
التاخري«.وتابع�ت  التحتم�ل  الت�ي 
الوزارة، ان »مواقف الرس�و واالقالع 
للبواخر عادة بش�كل طبيبعي وابرز 
النش�اطات لهذا الي�وم بلغت 1600 
حاوي�ة عىل رصيف رقم 27 ،كما تم 
تفريغ باخ�رة تحمل 120 الف رأس 
من العج�ول طال انتظارها يف البحر 
ف�رتة االزمة كادت ان تنفق عطش�ا 
وجوع�ا ل�وال فت�ح املين�اء وكذل�ك 

معدات ثقيلة لحس�اب وزارة النفط 
وس�يارات صالون للقط�اع الخاص 
ودخ�ول وخروج نحو 512 ش�احنة 
خالل ي�وم واحد يف اش�ارة اىل عودة 
الحي�اة وانع�اش الس�وق املحلية«.

والناقل�ون  »التج�ار  ان  اىل  يش�ار 
للبضائع بارشوا برتويج معامالتهم 
الخ�راج بضاعتهم من املين�اء ايذاناً 
بع�زم املوانئ عىل اس�تقبال البواخر 
املحملة بالحاوي�ات القادمة اليها«.

وم�ن الجدي�ر بالذك�ر أن »موان�ئ 
العراق تعترب الناف�ذة البحرية االوىل 
يف تفعي�ل التج�ارة ب�ن دول الجوار 
وتنشيط الجانب االقتصادي العراقي 
بم�ا يع�ود بالنف�ع اىل رف�د ميزانية 
اقتصاده وس�معته  الدولة وتطوير 

الدولية«.

النقل: موانئ ام قرص الشاميل واجلنويب تعمل عىل مدار الساعة
   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التجارة أبرز اإلصالحات 
الت�ي حققتها خ�الل الف�رتة القليلة 
املاضي�ة لتنفيذ مطال�ب املتظاهرين 
.وذك�ر بيان لل�وزارة، نقل�ه الناطق 
اإلعالمي باسمها، إن » الوزير محمد 
هاشم العاني اعلن عن اهم االصالحات 
الت�ي حققته�ا وزارة التج�ارة والتي 
تضمن�ت اط�الق اع�الن ع�ن طريق 
املرئية واملس�موعة  وس�ائل االع�الم 
وع�رب وس�ائل التواص�ل االجتماعي 
بفتح ب�اب التعي�ن ل�وزارة التجارة 
وع�رب راب�ط االس�تمارة االلكرتونية 
 )  161  ( وظيفي�ة  درج�ات  بع�دد 
درجة«.وأضاف البيان، أنه »بالنسبة 
ال�وزارة االخرى  لح�زم االصالح�ات 

يف عم�ل دوائر ورشكات ال�وزارة، تم 
تبس�يط اجراءات تس�جيل الرشكات 
للش�باب للفئة العمري�ة بن 35-18 
سنة واعفاءهم من االجور املستوفاة 
اس�تنادا لنص امل�ادة 13الفقرة )2( 
م�ن قان�ون رق�م 17 لس�نة 2019، 
فض�ال عن تخصيص )800( س�يارة 
تويوتا )هاي�س( )14( راكب ياباني 
املنشأ للعاطلن عن العمل عن طريق 
الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الس�يارات 
واملكائن وبالتقس�يط املريح«.وأشار 
العان�ي إىل، أن »من ب�ن اإلصالحات 
ايضا زي�ادة عدد الحصص التموينية 
املوزعة للمواطنن قياس�ا بالسنوات 
الس�ابقة، إضاف�ة إىل اط�الق املنصة 
االلكرتوني�ة لنقطة التج�ارة يف دائرة 
تطوي�ر القطاع الخ�اص والتي تعنى 

بتقدي�م الدع�م املعلوماتي واالس�ناد 
الفني لرج�ال االعمال واملس�تثمرين 
اليجاد الرشيك التجاري وفتح اسواق 
االنتاجية  القطاع�ات  ام�ام  جدي�دة 
الصغرية  والتصديري�ة واملرشوع�ات 
الرتوي�ج  خ�الل  م�ن  املتوس�طة  و 
والخدم�ات  للمنتج�ات  االلكرتون�ي 
أن  العاملية«.وب�ن،  الش�بكات  ع�رب 
»ضمن االصالحات تم اطالق البطاقة 
االلكرتوني�ة يف بعض مناط�ق بغداد 
واملحافظ�ات، فض�ال ع�ن الوص�ول 
م�ن  الذات�ي  االكتف�اء  مرحل�ة  اىل 
الحنطة محققة كمي�ة اربعة مالين 
وس�بعمائة الف طنا )حنطة مسوقة 
من قبل الفالحن واملزارعن(« ضمن 
املوس�م الزراع�ي الذي يع�د االكرب يف 

تاريخ العراق.

وزير التجارة يعلن »االجراءات اإلصالحية« لتنفيذ مطالب املتظاهرين

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين، امس االثنن، اس�تمراره يف منح الس�لف 
ملوظف�ي الدولة املوطنة رواتبهم لدى املرصف ومن حاميل بطاقة 

املاسرت كارد .
وق�ال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، ان »األنب�اء الت�ي تناقلته�ا بعض وس�ائل االعالم 
ومواقع التواصل االجتماعي بش�أن إيقاف الس�لف ال اساس لها 

من الصحة«.
وأض�اف ان »التقديم عىل الس�لف يك�ون الكرتوني�ا وعن طريق 

فروع املرصف حرصا واملنترشة يف بغداد واملحافظات«.

الرافدين: التقديم عىل سلف املوظفني 
مستمر  وال صحة اليقافها

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت لجن�ة التخطي�ط االس�رتاتيجي ومراقبة عم�ل الربنامج 
الحكومي إكمال املناقش�ات األولية لقانون مجلس إعمار العراق، 
مبينة انه س�يكون برئاس�ة عبد املهدي ويضاف له منصب مدير 

تنفيذي بدرجة نائب رئيس وزراء.
وق�ال عضو اللجن�ة محمد كري�م إن “اللجنة فتحت النقاش�ات 
والتعدي�الت ع�ىل م�رشوع قان�ون مجل�س اعمار الع�راق خالل 

اجتماع اللجنة”.
وأض�اف ان “القان�ون تضم�ن مقرتحات عديدة قدم�ت من قبل 
املختصن وأعضاء املجلس لغرض إكمال املس�ودة األولية للقراءة 

األوىل وعرضها عىل املجلس”.
وأوض�ح ان “املقرتح يش�ري اىل ان يكون املجلس برئاس�ة رئيس 
ال�وزراء عادل عبد املهدي ومدير تنفيذي يعن بدرجة نائب رئيس 
وزراء وعضوي�ة ع�دد من ال�وزراء املعني�ن ورؤس�اء الهيئات”، 
مش�ريا اىل ان “املقرتح س�يضيف أعضاء اىل املجل�س من القطاع 
الخاص والنقاب�ات ورجال األعمال”.وتاب�ع ان “املالك الوظيفي 
للمجلس يكون من موظفي الوزارات املعنية حس�ب االختصاص 

املطلوب دون الحاجة اىل اي تعين جديد”.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير العم�ل والش�ؤون االجتماعية باس�م عبدالزمان عن 
إطالق الوزارة الوجبة 27 من القروض امليرسة، مبينا ان القروض 

تشمل أكثر من 5400.
وقال عبد الزمان يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 
“الوزارة أطلقت الوجبة 27من القروض امليرسة والتي ستش�مل 

نحو 5400 مستفيد”.
واض�اف عبد الزمان ان “15 % من القروض امليرسة س�تخصص 

لذوي الشهداء بشكل حرصي”.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، االحد، تسليمه وزارة 
الدفاع القائمة الثالثة عرش والتي تضم مئة خريج باختصاصات 
مختلف�ة لتعيينهم عىل امل�الك املدني.وذكر املكت�ب يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، انه »تم تس�ليم القائم�ة الثالثة 
عرش لوزارة الدفاع والتي تضم مئة خريج باختصاصات مختلفة 

لتعيينهم عىل املالك املدني«.

التخطيط الربملانية تكشف 
تفاصيل جملس إعامر العراق

وزير العمل يعلن شمول »٥4٠٠« 
مستفيدًا بالقروض امليرسة

رئاسة الوزراء تسلم الدفاع القائمة »12« 
بأسامء اخلرجيني لتعيينهم عىل املالك املدين
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ظاهرة العنف يف املجتمع العراقي املتغي
          د. عبد الواحد مشعل

م�ع التغ�رات يف املوازن�ات الدولي�ة برزت 
اىل الس�احة االجتماعية يف مختل�ف البلدان 
النامية ظاه�رة العنف، فمع مجيء النظام 
العاملي الجديد تصاعدت الدعوات اىل العوملة، 
وه�ذا يعن�ي تقلص نف�وذ الدول�ة القومية 
والتخلّص م�ن النظم الش�املة والدعوة اىل 
حق�وق اإلنس�ان، حت�ى أن العومل�ة تحمل 
معه�ا تناقض�ا واضح�ا ففي الوق�ت الذي 
تعود فيه اىل ثقافة واحدة تسود املجتمعات 
اإلنس�انية ش�ّجعت األقلي�ات ع�ى تحقيق 
هوياته�ا الثقافية الفرعي�ة. ومن هنا كان 
لالنثروبولوجي�ا دوره�ا الكب�ر يف وص�ف 
هذه املواجهات بني األقليات املختلفة، ومن 
هن�ا نلمس ص�ور عديدة له�ذه الرصاعات 
وإش�كال عنيفة من العن�ف، ووقفة يف هذا 
املجال نلمس أن تضاد الثقافتني ولّد أحقادا 
ما جعل العنف يتصاعد بش�كل  خطر تقع 
آثاره عى النسيج املجتمعي وتمزيقه. ولعل 
هذا التوجه يؤرش اىل عوامل الرصاع والعنف 

قد وج�دت لها بيئ�ة مالئمة. لع�ّل الصورة 
الت�ي يمك�ن تحليله�ا ع�ن ظاه�رة العنف 
ال�ذي ال يزال يمثل  ظاهرة تقلق املجتمعات 
املعارصة كافة ومنها املجتمع العراقي، فهذا 
العن�ف له ج�ذور ثقافية ومرتب�ط بقضايا 
العقائ�د الديني�ة، وه�و يف ش�كلها النهائي 
يتخذ الس�لوك العنيف، وال�ذي يهم الباحث 
العلمي إزاء ذلك الوق�وف عى الجذر الثقايف 
لهذا العنف الذي يؤّججه بعض السياس�يني   
يف مجتمعاتهم ألس�باب سياسية وثقافية، 
والضحية هو الش�عب.  إّن اإلعالم والسيما 
اإلعالم الجديد بوس�ائله الت�ي تعدت حدود 
املؤسس�ات اىل االس�تخدام العام الشخيص، 
ال�ذي يعّد م�ن أهّم الوس�ائل الناقلة ألخبار 
العن�ف ويف الوقت نفس�ه ه�و األداة املهمة 
التي بلورة وعيا مشرتكا ملجموعات متباينة 

يف مستوياتها وانتماتها.  
يف  املس�تخدم  العن�ف  طبيع�ة  حللن�ا  ل�و 
التظاهرات الش�عبية يف بغ�داد واملحافظات 
لوجدن�ا أّن ه�ذه الظاه�رة له�ا جذوره�ا 
الثقافي�ة يف املجتمع العراقي، فالش�خصية 

العراقية تعد من الشخصيات التي ال تتحّمل  
تعرضها اىل اس�تفزازات من أي جهة كانت، 
وه�ذا يرج�ع اىل حالت�ني تتس�م بهما هذه 
الش�خصية، فف�ي الحال�ة األوىل ن�رى احد 
أس�باب اس�تفزازها التكوي�ن األيكولوجي 
)البيئي( للع�راق، فارتفاع مناس�يب دجلة 
والفرات عرب الزمن خلق نوعا من االستفزاز 
والتأّه�ب، وم�ا يجع�ل ه�ذه الش�خصية 
تعي�ش حال�ة م�ن القل�ق كم�ا أّن ارتف�اع 
درجات الحرارة اىل مس�توى عال جداً يجعل 
الش�خصية حادة املزاج. أما الناحية الثانية 
فتعود اىل ج�ذور الثقافية لعراقية نفس�ها 
ف�ال ي�زال اإلرث القب�ي يوثر كثرا يف رس�م 
طبيعة الش�خصية ويعطيها فرص التعبر 
عن حاجتها بالقوة ويف ممارس�ة التس�لّط 

وغرها.

دور سلبي 
يف أحيان كثرة تؤدي الش�ائعات دورا سلبيا 
يف نرش العنف والس�لب ولعل اب�رز العوامل 
يف أعم�ال القت�ل والش�غب والس�يما القتل 

ولع�ل  وازع م�ن ضم�ر،  دون  الجماع�ي 
من اب�رز عوام�ل العنف ه�و تأجيج بعض 
األخب�ار الكاذبة عن العنف ونرشه بش�كل 
انفع�ايل ورسي�ع يف الوق�ت نفس�ه. كما أن 
عدم ق�درة الحكومة عى إش�باع الحاجات 
األساس�ية امللحة يزيد من حالة االس�تفزاز 
يف ه�ذه الش�خصية م�ا يدفعه�ا اىل الثورة 
واملطالب�ة بحقوقها املرشوع�ة. وقد تكون 
هن�اك أس�باب تاريخية بس�بب الرصاعات 
والح�روب والغزوات التي مرت عى املجتمع 
خ�الل التاريخ، م�ا جعل هذه الش�خصية 
ال تن�ام عى ضي�م وقد قاومت كل أش�كال 

االستعمار.
ة ومنه�ا   إّن العن�ف يف املجتمع�ات املتغ�رّ
العراق يرج�ع اىل طبيعة الحراك االجتماعي 
والثقايف فيها، ووجود نوع من الرصاع حول 

مختلف املسائل الفكرية والثقافية. 
العراق�ي  املجتم�ع  يف  العن�ف  ظاه�رة  إّن 
تحت�اج اىل دراس�ات مس�تفيضة  للوق�وف 
عى جذوره�ا وتقديم البدائل التي يمكن أن 
تكون بمثاب�ة عالج لها، ولعل أهم وس�يلة 

لعالج ه�ذه الظاهرة هي إش�باع الحاجات 
اإلنسانية وفرض القانون عى الجميع. كما 
ينبغ�ي التذك�ر بأّن العن�ف أضحى ظاهرة 
عاملية، ما يتطلب تقديم دراس�ات يف العلوم 
املختص�ة وبحيادي�ة، ملعرفة ج�ذور العنف 
يف املجتم�ع العراقي، كما أن للعنف أس�بابه 
السياس�ية، ومنه�ا ال�رصاع عى الس�لطة 
والنفوذ وامل�ال، ما يجعل املواط�ن العراقي 

ضحية ذلك.

بيئة العنف
ينش�أ العن�ف يف املجتمعات الت�ي ليس لها 
قدرة عى خلق أجواء مناسبة للحوار، فكلما 
كان�ت درج�ة الحرضي�ة عالية م�اَل أبناء 
املجتم�ع املتح�رضّ اىل الحوار نظ�راً لغياب 
العصبي�ات وابتع�اد أبناء ذل�ك املجتمع عن 
األحكام املسبقة والضيقة، لذا فإّن املجتمع 
ارتق�ى بحضارت�ه قلّ�ت  اإلنس�اني كلم�ا 
النع�رات القبيلة والعرقي�ة والطائفية، فإذا 
عرب اإلنس�ان بوعي�ه اىل حقوقه اإلنس�انية 
وبن�اء دولته املدنية خل�ق ذلك عرصا جديدا 

ل�ه، فالعنف مرتبط بضع�ف الوعي والنظر 
اىل األم�ور بقرص نظر، وهك�ذا دائما اقرتن 
العن�ف بالتخلّ�ف وعدم القدرة ع�ى الحوار 
من اجل إرساء دعائم حياة مليئة باملنجزات 
والتواصل االيجابي معاآلخرين. وعليه ال بدَّ 
أن سماع صوت العقل وبناء مجتمع يسهم 
الجمي�ع يف بنائه، وليس من العيب االعرتاف 

بالخطأ ولكن كّل العيب يف اإلرصار عليه.
لق�د ترام�ت مش�كالت اإلنس�ان العراق�ي 
خالل س�نوات عدة وكان ال ب�دَّ من االنتباه 
اىل حاجات اإلنس�ان والعم�ل عى تحقيقها 
ووض�ع ح�د لظاهرة الفس�اد الت�ي نخرت 
كيان الدول�ة حتى أصبح من الصعب وضع 
العالج الرسيع لها إاّل باتخاذ قرارات صارمة 
ضد الفس�اد وقلعه من جذوره والعمل عى 
التخلّص من املحاصصة العرقية والطائفية، 
فبذل�ك خالص للعراقيني جميع�ا، فالثقافة 
العراقي�ة خ�الل التاري�خ الطوي�ل رفضت 
مثل هذه التقس�يمات التي تبنى عى أثرها 
إقطاعي�ات، ال يمك�ن للمجتم�ع العراق�ي 

القبول بها فمنطق التاريخ يقول ذلك.

اعالن 
قدم املدعي ) س�الم عبد املحسن عطية 
( طلب�ا يروم فيه تبدي�ل ) اللقب( من ) 
الفت�الوي ( اىل ) الربيع�ي ( فم�ن لديه 
اعرتاض ع�ى الدع�وى مراجع�ة هذه 
املديرية خ�الل مدة اقصاها ) خمس�ة 
ع�رش ي�وم ( وبعكس�ه س�وف ينظ�ر 
بالدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة 22 من 
قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 

. 2016
اللواء الحقوقي 

نشأت ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 

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

فق�دت هوية املوظ�ف ) كاظم قاس�م 
عرمش ( الص�ادرة م�ن وزارة النقل – 
الرشك�ة العامة ملوان�يء العراق – فمن 

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

فقدان 
فقدت البطاقة الوطنية املوحدة الصادرة 
من مديرية الجنسية واملعلومات املدنية 
مكت�ب معلوم�ات ابو الخصيب بأس�م 
/ ندى اس�عد عبد الرحي�م  - فمن يعثر 

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

فق���دان 
فق���د الصك املرقم 1235410 واملؤرخ 
 525000 بمبل�غ   2018/10/11 يف 
أل�ف دينار والصادر م�ن مديرية كمرك 
املنطق�ة الجنوبي�ة / مرصف الرش�يد 
ش�ارع الث�ورة 88 باس�م / عبدالكريم 
عوده عطيه. فمن يعثر عليه يسلمه اىل 

مصدره.
����������������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف  بعقوبة

العدد/ 5622/ش2018/3
  اىل / املدع�ى علي�ه/  ارساء محم�د 

أسماعيل
  م/ أعالن

ملقتضي�ات الدعوى  الرشعي�ة  املرقمة 
اع�اله  واملقام�ة  م�ن قب�ل  املدع�ي  ) 
قيس احم�د محمود(  والتي موضوعها 
النشوز  وملجهولية محل اقامتها حسب 
اشعار مركز رشطة  الحرية  عليه قررت 
املحكم�ة  تبليغك بواس�طة صحيفتني 
يوميتني  محليتني بالحضور امام هذه 
املحكم�ة  صباح  ي�وم 2019/11/17 
ويف حالة ع�دم حض�ورك او من  ينوب 
عنك قانونا سوف  تجري املرافعه بحقك 

غيابيا ووفق القانون واالصول.
القايض 

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

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 11940

التاريخ 2019/11/11
بن�اء عى الدع�وة املقامة من قب�ل املواطن 
)حي�در طالب طه( الذي ي�روم تبديل لقبه 
وجعله )الصعرباوي( بدال من ) السلطاني( 
فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاه�ا خمس�ة ع�رش ي�وم 
وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف 
الدع�وى وفق احكام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 2 لسنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

بناء ع�ى الدعوة املقامة م�ن قبل املواطنة 
)نج�اة طال�ب ط�ه( ال�ذي ي�روم تبدي�ل 
لقبهاوجعل�ه  )الصع�رباوي( ب�دل م�ن  ) 
السلطاني( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل مدة اقصاها خمس�ة عرش 
يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدع�وى وفق احكام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 2 لسنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى 

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املعقل

العدد 4251 / ش / 2019
التأريخ  30 / 10 / 2019

اإلعالن
إىل املدعي عليه ) عي يوسف مظلوم (

أقام�ت املدعي�ة ) صفي�ة يوس�ف احمد ( 
الدع�وى الرشعية املرقمة أع�اله لدى هذه 
املحكمة تطلب فيها ) تصديق زواجك منها 
الواقع خارج املحكمة بتأريخ 7 / 5 / 2004 
وملجهولية محل إقامتك حس�ب رشح املبلغ  
يف مركز ) رشطة البرصة ( وحسب كتابهم 
بالع�دد 14096 يف 10 / 10 / 2019  وتأييد 
املجلس البل�دي ملنطقة الس�عدونية  يف 10 
/ 10 / 2019  املتضم�ن ارتحال�ك إىل جهة 
مجهول�ة . علي�ه  وملجهولية مح�ل أقامتك 
قرر  تبليغك بصحيفت�ني يوميتني محليتني 
للحض�ور أمام هذه املحكمة ي�وم املرافعة 
املص�ادف ي�وم 24 / 11 / 2019 الس�اعة 
التاس�عة صباح�اً ويف حالة ع�دم حضورك  
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابياً وعلناً 

وفق القانون . 
القايض 

جاسم محمد محمود ملوسوي
����������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى 

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف البرصة

العدد 607 / ش / 2019
التأريخ  22 / 10 / 2019

إعالن 
أقام املدعيان )مجتبى عي حسن إسماعيل 
وعب�اس ع�ي حس�ن ( الدع�وى الرشعية  
املرقمة بالع�دد 607 / ش / 2019 يطلبان 
فيه�ا ) إثبات نس�بهما ( م�ن املدعي عليها 
) فاطم�ة محم�د حس�ني ( وبتاريخ 10 / 
7 / 2019 ق�ررت املحكم�ة  إدخال كل من 
) محس�ن ع�ي وجعف�ر ع�ي ( أش�خاص 
ثالث�ة إلكم�ال الخصوم�ة وملجهولية محل 
إقامت االش�خاص الثالثة كل من ) محسن 
ع�ي وجعفر عي ( وحس�ب  الرشح القائم  
بالتبلي�غ  يف  وتأييد املجل�س البلدي ملنطقة 
) الس�الم ( عليه قرر تبليغهما بصحيفتني 
محليتني يوميتني بالحض�ور أمام محكمة 
االح�وال الش�خصية يف البرصة يف الس�اعة 
التاس�عة صباح يوم 26 / 11 / 2019  ويف 
حالة ع�دم حضورهما أو م�ن ينوب عنهم 
قانون�اً س�تجري املرافعة بحقهم�ا غيابياً 

وعلناً  وفق القانون . 
القايض 

راغب محمد حسن املظفر
����������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 11947

التاريخ 2019/11/11
بن�اء عى الدع�وة املقامة من قب�ل املواطن 
)ك�رار طالب ط�ه( الذي ي�روم تبديل لقبه 
وجعله )الصعرباوي( بدال من ) السلطاني( 
فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاه�ا خمس�ة ع�رش ي�وم 
وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف 
الدع�وى وفق احكام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 2 لسنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 11943
التاريخ 2019/11/11

بن�اء عى الدع�وة املقامة من قب�ل املواطن 
)منصور طالب طه( الذي يروم تبديل لقبه 
وجعله )الصعرباوي( بدال من ) السلطاني( 
فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاه�ا خمس�ة ع�رش ي�وم 
وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف 
الدع�وى وفق احكام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 2 لسنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعى

 رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
 محكمة األحوال الشخصية يف البرصة  

 العدد 5369 / ش / 2019
 التأريخ  28 / 10 / 2019 

إىل املدعي عليه ) كرار كريم زغر  (  
 أقام�ت املدعية ) زينب س�عد كاظ�م  ( الدعوى 
الرشعية  بالعدد أع�اله ضدك والتي تطلب فيها 
الحك�م  بايقاف والية املدع�ي عليه الجربية عى 
ابنت�ه القارصة)  ملك (  وتنصيبها وصية مؤقتة 
عليها وملجهولية محل أقامتك حسب ما ورد  من 
خالل الرشح  الوراد من املجلس البلدي ملنطقة ) 
البرصة / حي الكف�اءات (  أنك مرتحل إىل جهة 
مجهول�ة  وغ�ر معلوم�ة  علي�ه تق�رر  تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني  بالحضور أمام 
ه�ذه محكم�ة  االح�ول  الش�خصية يف البرصة  
صباح يوم  ي�وم 20 / 11 / 2019أمام محكمة 
االحوال الش�خصية  البرصة وعند عدم حضورك 
أو  حض�ور من ينوب عنك قانوناً  س�وف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�اً وعلن�اً وف�ق القانون .    

القايض
 رابح عبدالكريم نيشان

����������������������������������
مجلس القضاء االعى 
محكمة بداءة البرصة 

العدد : 338 / ب / 2019 
التاريخ : 13 / 10 / 2019 

اعالن 
املدعني / 1 – عي – 2 – محمد – 3 – اقبال – 4 

– ابتهال – 5 – عليه – اوالد سعيد كاظم .
املدعى عليهم / 1 – حس�ني – 2 – عباس – 3 – 

حسيبة / اوالد سعيد كاظم 
تبي�ع محكمة ب�داءة الب�رصة باملزاي�دة العلنية 
العقار تسلس�ل 14146 / 1 مقاطعة 62 ارايض 
الصبخ مس�احته 2 أولك يق�ع يف منطقة القبله 
ق�رب املدينة الرياضية مجمع س�كن الس�جناء 
السياسيني وهو عبارة عن دار سكن قيد التشيد 
وهو هي�كل مؤلف من اس�تقبال وغرفتني منام 
ومطب�خ وه�ول ودرج ي�ؤدي اىل بيتونة س�طح 
الدار البناء من الطابوق ومس�قفة بالكونكريت 
وملبوخ من الخارج بالس�منت والس�طح مبلط 
بالش�تايكر واالرضية غر مبلط�ة واليوجد فيها 
ابواب وش�بابيك وغر مجهزة بامل�اء والكهرباء 
وهي غر مشغولة ساعة اجراء الكشف فمن له 
رغب�ة رشاء العقار مراجعة هذه املحكمة ودفع 
التامين�ات القانوني�ة البالغة 10 % م�ن القيمة 
املق�درة للعقار والبالغة س�بعة واربعون مليون 
وخمس�مائة الف دينار وبصك مصدق المر هذه 
املحكمة وس�تجري املزايدة الساعة الثانية عرش 
م�ن ظه�ر ي�وم الثالثني الت�ايل للن�رش ويتحمل 

املشرتي اجور املناداة .
القايض 

علوان بربوت البزوني 

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 11945
التاريخ 2019/11/11

بن�اء عى الدع�وة املقامة من قب�ل املواطن 
)حس�ني طالب طه( الذي يروم تبديل لقبه 
وجعله )الصعرباوي( بدال من ) السلطاني( 
فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاه�ا خمس�ة ع�رش ي�وم 
وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف 
الدع�وى وفق احكام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 2 لسنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحاظ�ة املثن�ى / قس�م ش�ؤون االح�وال 
املدنية
اعالن

ق�دم املواط�ن ) ناه�ي عبد ي�ارس حمود( 
طلب�ا اىل ه�ذه املديري�ة يطلب في�ه تبديل 
االس�م وجعل�ه )هان�ي( بدال م�ن )ناهي( 
وعمال باحكام املادة 22 من قانون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 املع�دل تقرر 
نرش الطل�ب باحدى الصح�ف املحلية فمن 
لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
فرتة خمس�ة عرشة يوما م�ن تاريخ النرش 
وبعكس�ه س�وف ننظ�ر يف الطلب حس�ب 

االصول
اللواء  الحقوقي

نشات ابراهيم الخفاجي
مدي�ر االحوال املدنية والجوازات واالقامة /

وكالة

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 1501 / ب / 2019 

التاريخ : 7 / 11 / 2019 
اعالن 

املدعي / صادق عبد الحسني كاظم 
املدع�ى عليهم / 1 – جعف�ر – 2 – محمد – 3 
– احم�د – 4 – زه�رة – 5 – نج�اح اوالد عب�د 

الحسني كاظم .
تبي�ع محكمة ب�داءة البرصة باملزاي�دة العلنية 
العقار تسلسل 25 / 97 الرباط الكبر مساحة 
2 أولك و 14 م2 يقع يف منطقة الجمهورية حي 
الرافدين عى الش�ارع الرئييس وهو عبارة عن 
دار س�كن مؤلفة من طابق�ني الطابق االريض 
مؤل�ف من ارب�ع غرف ن�وم ومطب�خ وحمام 
ومراف�ق صحي اما الطاب�ق العلوي مؤلف من 
اربع غرف نوم ومطبخ وحمام ومرافق صحي 
درجة عمران الدار قديمة والدار مش�غولة من 
قب�ل املدع�ى عليه احم�د عبد الحس�ني كاظم 
ال�ذي يرغب بالقاء بصفة مس�تاجر بعد البيع 
فم�ن لديه الرغبة ب�رشاء العقار مراجعة هذه 
املحكم�ة ودفع التامينات القانونية البالغة 10 
% م�ن القيمة املق�درة للعقار البالغ�ة مائتان 
وثالث�ة ماليني وثالثمائة الف دينار وس�تجري 
املزاي�دة يف الس�اعة الثاني�ة ع�رش م�ن ظه�ر 
اليوم الثالثني من الي�وم الثاني للنرش ويتحمل 

املشرتي اجور املناداة .
القايض 

����������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف العباسية 

العدد : 75/ تحرير تركة/ 2019
التاريخ 2019/11/10

اعالن
تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع الس�يارة املرقمة 
واملبينة اوصافها ادناه باملزايدة العلنية وباسم 
املتويف نوري عبد الحس�ني جودة فعى الراغبني 
بال�رشاء مراجع�ة هذه املحكم�ة خالل عرشة 
ايام من تاريخ نرش االعالن مستصحبني معهم 
التامين�ات القانوني�ة بصك مص�دق المر هذه 
املحكم�ة والبالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة 
للس�يارة وس�تجري املزايدة العلنية يف الساعة 
الثاني�ة عرش من ظهر الي�وم االخر لالعالن يف 
معرض االخوي�ن الواقع يف منطقة املعارض يف 
النجف االرشف ويتحمل املشرتي اجور االعالن 

والداللية
القايض

اثر عبد الحر جرب
االوصاف والقيمة املقدرة :

1 � الس�يارة املرقم�ة 62246  أ بابل خصويص 
نوع سمند موديل 2014 لون بيضاء

2 � حالة السيارة رديئة
3 � القيمة املقدرة مليون وخمسمائة دينار

����������������������������������
اىل الرشيك معايل حسن سلمان

اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي 
ف�رع النج�ف االرشف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك 
باملوافقة عى قيام رشيكك  )ليى رسول ظاهر 
( بالبناء عى حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
)121/78( املن�اذرة / ناحي�ة القادس�ية رقم 
املقاطعة )36( الشويلة  لغرض تسليفه قرض 
االس�كان خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم 
داخل العراق وش�هر خارج الع�راق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكس�ه سوف يس�قط حقك يف 

االعرتاض مستقبال
����������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الوزاري�ة الصادرة م�ن وزارة 
الكهرب�اء – الرشك�ة العام�ة لتوزي�ع كهرباء 
الجنوبية مديرية كهرباء ش�مال البرصة بأسم 
/ ستار نارص لفته – فمن يعثر عليها تسليمها 

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

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى

الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد: 340/ش/2019                               

التاريخ:2019/11/11
م/اعالن

يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة  أص�درت 
يف  340/ش/2019  املرق�م  قراره�ا  س�امراء 
2019/9/16 املقام�ة من قب�ل املدعية )اديبة 
دحام داود( املتضمن دعوى اثبات زواج ونسب 
وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل إقام�ة املدعى عليه 
)يون�س رميض حماد( حس�ب اش�عار كتاب 
اش�عار مخت�ار ح�ي الزراعة )حمي�د مضحي 
حسن( واملصدق من قبل املجلس املحي لقضاء 
س�امراء لذا ق�ررت املحكمة تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ويف ح�ال عدم 
اتباعك طرق الطعن القانونية س�وف يكتسب 

القرار درجة البتات.
القايض 

طالل خليل محمود

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد /3839/ب2018/2

التاريخ  :2019/11/4
اعالن

بناءا عى القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة 
ش�يوع العقار املرقم  2/2213 حي الحسني يف 
النجف عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار  
املذكور اع�اله واملبينه اوصاف�ه وقيمته ادناه 
فعى الراغبني بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة 
خالل )ثالث�ون( يوما م�ن الي�وم الثاني لنرش 
االعالن مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية 
البالغ�ة 10% من القيمة املق�درة بموجب صك 
مص�دق المر  محكمة بداءة النجف وصادر من 
مرصف الرافدين رقم )7(  يف النجف وستجري 
املزاي�دة واالحال�ة يف الس�اعة الثانية عرش من 
اليوم االخر م�ن االعالن يف هذه املحكمة وعى 
املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : العقار املرقم 2/2213 حي الحسني 
يف النجف عبارة عن دار تقع عى شارع 10 مرت 
وتتكون م�ن طابقني الطاب�ق االريض يحتوي 
عى س�احة امامية ) ك�راج( وحديقة ومخزن 
خارج�ي وصحيات خارجية ع�دد 1 وصحيات 
ومطب�خ وصال�ة داخلي�ة وث�الث غ�رف ن�وم 
واستقبال وحمام وكلدور يف الطابق االريض اما 
الطابق العلوي يحتوي عى غرفة نوم  وسطح 
ال�دار مبلط�ة  بالكايش مس�قفة بالش�يلمان 
جدرانه مغلف�ة بالبورك والط�الء مجهز باملاء 
والكهرب�اء مش�غولة م�ن قب�ل املدع�ى عليها 
الخامس�ة رش�ا رش�يد يوس�ف وه�ي ترغب 
بالبقاء  يف العقار بعد البيع  بصفة مس�تاجرة 
درجة عم�ران الدار  جيدة املس�احة االجمالية 
315 م�رت مرب�ع وان القيم�ة املق�درة للعقار 
مبلغ مقداره )252,000,000( مائتان واثنان 

وخمسون مليون دينار ال غرها
����������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : حجة الوفاة / 2019 / 2016

التاريخ 2019/10/24
اىل  /املدع�وة  / دع�اء حيدر جبار حس�ني ابو 

غنيم
اعالن

قدم طالب حجة الوفاةشيماء تركي نارص طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة ي�روم فيه اس�تصدار  حجة 
وف�اة  بحق�ك كون�ك مفق�ود وملجهولية محل 
اقامتك وفق اش�عار مخت�ار منطقة املدعوة  ) 
دع�اء حي�در جب�ار حس�ني(  ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك الحضور 
امامها خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

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

اىل الرشيك اشواق منعم جبر
اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي 
ف�رع النج�ف االرشف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك 
باملوافق�ة ع�ى قي�ام رشي�كك  )ع�ي حبي�ب 
ظاهر ( بالبناء عى حصته املشاعة يف القطعة 
املرقم�ة )64021/3( حي امليالد رقم املقاطعة 
)4( جزي�رة النج�ف لغ�رض تس�ليفه ق�رض 
االس�كان خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم 
داخل العراق وش�هر خارج الع�راق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكس�ه سوف يس�قط حقك يف 

االعرتاض مستقبال 
����������������������������������

تنويه
اعالن للمرة الثانية

يف  املنش�ور  املثن�ى  جامع�ة  م�ن  الص�ادر 
صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي الع�دد / 2018 
يف 2019/11/11 مزاي�دة علني�ة لتاج�ر 1 � 
النادي الطالبي 2 � كشك كلية الطب  ت1 مبلغ 
التقدي�ر بالدينار العراق�ي 000,000,12 خطأ 
والصحيح 12,000,000 مائة وعرشون مليون 

دينار عراقي لذا اقتىض التنويه
����������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى

الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد: 668/ش/2019                               

التاريخ:2019/11/11
م/اعالن

أصدرت محكمة األحوال الشخصية يف سامراء 
قرارها املرقم 668/ش/2019 يف 2019/9/16 
املقام�ة من قب�ل املدعي�ة )ليى حمي�د عايل( 
املتضم�ن دعوى اثبات زواج و نس�ب وبالنظر 
ملجهولي�ة محل إقامة املدعى عليه )احمد فريد 
مخلف( حسب اشعار كتاب اشعار مختار حي 
الزراعة)حمي�د مضحي حس�ن( واملصدق من 
قب�ل املجلس املحي لقضاء س�امراء  لذا قررت 
املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني ويف ح�ال ع�دم اتباعك ط�رق الطعن 

القانونية سوف يكتسب القرار درجة البتات .
القايض 

طالل خليل محمود

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 4617/ب2019/1

التاريخ 2019/11/11
اىل / املدعى عليها ) زينب حميد عبد( 

اق�ام املدعي )مس�لم حس�ني عبي�س( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اعاله  والتي يطلب فيها الحكم 
ب�� )اعادة الح�ال اىل ما كان علي�ه  قبل التعاقد 
بخصوص مبلغ رشائه س�هامك يف العقار املرقم 
3/69851 حي امليالد البالغ خمسة مليون دينار 
( ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واش�عار مختار حي القاس�م 7 
أ محم�د عي الذبحاوي لذا ق�ررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
للحض�ور يف موع�د املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم 
2019/11/17 وعن�د عدم حضورك او ارس�ال 
من ين�وب عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عي حميد الحيدري

����������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة السماوة
العدد : 895/ب/2019
التاريخ 2019/11/10

اعالن
عطف�ا ع�ى الحكم الص�ادر من محكم�ة بداءة 
السماوة بالعدد 895/ب/2019 يف 2019/9/9 
واملكتسب الدرجة القطعية املتضمن ازالة شيوع 
العق�ار املرق�م 103/112 مقاطع�ة 4 بس�اتني 
الغربية يف الس�ماوة املدرج�ه اوصافه ادناه ملدة 
ثالث�ني يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن 
واذا صاف�د الي�وم االخر عطلة رس�مية فتكون 
املزايدة يف اليوم التايل الذي يليه يف تمام الس�اعة 
الثاني�ة ع�رش ظه�را فع�ى الراغب�ني بال�رشاء 
مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة مس�تصحبني معه�م 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيمة 
املقدرة البالغة ) 394,100,000( ثلثمائة واربعة 
وتسعون مليون ومائة الف دينار ( بصك مصدق 
المر هذه املحكمة مع تقدي�م البطاقة الوطنية 
او شهادة الجنس�ية العراقية وستجري االحالة 

وفق االصول
القايض

فليح حسن جاسم
االوصاف :

االرض املش�يد عليه�ا دار مبني�ة م�ن الطابوق  
واالس�منت والكونكري�ت املس�لح تش�تمل  عى 
غرفة اس�تقبال وهول ومطبخ وثالثة غرف نوم 
ومجموعة صحي�ة يف الطاب�ق االريض وغرفتني 
ومخ�زن يف الطابق العلوي بناء الدار مترضر أيل 
حديد الس�قف ظاهر العيان جن�س العقار ملك 

رصف مساحته 6 اولك و 62 م2

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

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخي االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2019/7025
مقتبس حكم غيابي

1  �اس�م املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي االوىل املنطقة 
الخامسة

2 � اس�م املته�م الغائ�ب الرشط�ي ع�ي ثجي�ل س�مر جايل 
التميمي

3  � رقم الدعوى 2019/7025
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة  2011/4/5

5 � تاريخ الحكم 2019/9/15
6 � امل�ادة  القانوني�ة )5(  م�ن ق ع درق�م 14 لس�نة 2008 

املعدل 
7 � املنسوب اىل : مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 

8  �  خالصة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو 
العام رقم 27 لس�نة 2016 كونه ما زال ماكثا يف الغياب ولحد 

االن واللقاء القبض عليه بتاريخ 2017/7/14 
9 � الحبس البس�يط ملدة ) س�تة اش�هر( وفق احكام املادة 5 
من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 كونه القانون االصلح للمتهم 
عمال باحكام املادة 2/2 من قع رقم 111 لس�نة 1969 املعدل  
وبدالل�ة امل�واد  61/اوال  و 69 /اوال م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 
2008 وذل�ك لغياب�ه م�ن تاري�خ  2011/4/5ولغاية القبض 
بالوقف�ت  بالغي�اب  بتاري�خ 2017/7/14 ومس�تمر  علي�ه 
الحارض حس�ب كت�اب دائرته ف�وج طوارىء الب�رصة الثالث 

املرقم 6979 يف 2018/8/8 
10 � احتساب مدة موقوفيته للفرتة بني 2017/7/14 ولغاية 
2017/8/13 تن�زل م�ن مدة محكوميته عم�ل باحكام املادة 

91/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
11 اخراجه من الخدمة   اس�تنادا الحكام املادة 42/ثانيا  من 
ق ع د رقم 14 لسنة  2008 كونه القانون االصلح للمتهم عمال 
باحكام املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 بداللة املادة 

89 / اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
12 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة الق�اء القبض 
علي�ه اينما وجد لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه والزام املواطنني 
باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة 69 / ثانيا 

وثالثا  من ق  أ د  رقم 17 لسنة 2008  
13 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغ�ر منقولة  اس�تنادا الحكام 

املادة 69 / رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
14 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )جاس�ب معيبد 
عيىس ( البالغة )25,000(  خمسة وعرشين الف دينار  عراقي 
ت�رصف له م�ن خزينة الدول�ة بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية 
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/ 
سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
استنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم 

علنا بتاريخ 2019/9/15
العميد الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل

املنطقة الخامسة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

اس�عى للحص�ول ع�ى املزي�د م�ن التضام�ن 
والتفه�م وتجنب فرض الرأى والتس�لط هناك 
مباحثات ومش�اورات حول ملفات ومعامالت 
قانوني�ة تكيف مع االج�واء يت�م اتصال حول 
مس�ألة ارثية او استش�فائية ال تهمل صحتك 
وكن مرنا اذا اردت الوصول اىل نتيجة مرضية 

مواجهه قانونيه او عاطفيه احذرك من عدائية 
االجواءوالنفور والخالف والتوتر حاذر املشاكل 

عى انواعها من اصعب ايام الشهر

تصط�دم ببع�ض العقب�ات وتش�عر بتع�ب و 
يكون الوقت ضيق فال تلتهى تكثر اإلنش�غاالت 
اإلس�تخفاف  يناس�بك  ال  أيض�اً،  والهم�وم 
بالوجب�ات حاول أن تكتس�ب خ�رة أومعرفة 
جدي�دة قد تش�عر بالتعب أو تعان�ى من وعكة 

صحية

تنم�و بعض العالق�ات وتزدهر الكن التس�مح 
للشئون الش�خصية بالتاثري عليك فرتة مثمرة 
وكثرية االنشغاالت والتحركات التضيع الفرص 
الثمينة وال الوقت الثمني من افضل ايام الشهر 
واكثرها حظا كث�ف االتصاالت والتحركات وال 

تقف ساكنا قد تبدء عمال جديدا

ال تكثر املطالب وتجنب اعتماد اسلوب فظ ابتعد 
عن التحديات وكن منظم وهادئ ملعالجة املسائل 
الطارئة ىف عقر دارك ال داعى للهلع تشعر ببعض 
الح�زن والتع�ب وتبحث ع�ن مالذ آم�ن ال تنتقد 
اق�رب الن�اس الي�ك تلم�س التوتر ع�ى الصعيد 

العائى بسبب كثرة الضغوط واالمور الطارئة

فاوض بجرائة وثق�ة حاول الدفاع عن موقفك 
وقضيتك ولكن تجنب الكالم الالزع باستطاعتك 
املبادرة فالظروف مالئمة للمغازلة وللمصالحة 
ولتك�رار املح�اوالت افص�ح ع�ن راي�ك بجرئة 
وحري�ة وع�زز عالقات�ك وابح�ث ع�ن التوافق 

واالنسجام تطر لدفع مبلغ طارء من املال 

تبحث يف ش�ئون مالية تهت�م لفوائد و قروض 
أو خدمات إجتماعية حاذر من مصاريف طبية 
قد تتع�رض لبعض الغرام�ات املرورية فإلتزم 
القواع�د حت�ى تس�لم ال تهم�ل إس�تحقاقات 
معنوي�ة أو حت�ى مالية تطال�ب بحق ضائع و 

تهتم إلستقرارك املاىل

تقوى الحظوظ وتنكشف لك الحقيقه وتصدمك 
وتدفعك للتحرك باتجاه واضح فرته مناس�به 
التخاذ قرار او خطوبه تكون سيد املوقف نظرا 
لوج�ود القم�ر يف برجك س�وف تتوض�ح ايضا 
املسائل عالقه تستعيد حماستك وتعود الحياه 

ايل وتري تها الطبيعيه تفرح لخر او انفراج

تأكد من مواعي�دك تفاديا الى خيبه امل حاذر 
الف�وىض والبلبله وارتكاب االخطاء ال تحس�م 
امرا ه�ذه الفرته الجديده وال تبدأ عمال جديدا 
الظ�روف بطيئة ومحبط�ة إذا حاول�ت القيام 
بخطوات جدي�دة ال تخرج عن الروتني وحافظ 

عى إمكنياتك وسالمتك

دع مخاوف�ك جانبا حتي لو ش�عرت بالضغوط 
او برغب�ة االنفع�ال ال تخاطر بس�معتك حاذر 
اثارة املتاعب قد تشعر بالغضب والغرية االتحاد 
خري من التفرق حس�ن موقعك واعلم ان عليك 
واجبات ومسئوليات يوميه تعرف فرته واعده 

عى الصعيد املهنى

يج�ب أن تنظم وقتك جي�داً وأن تكون رزين يف 
عملك فرتة مهمة قد تحمل لك بعض النجاحات 
فرص�ة ثمينة بغض النظر عن األضطراب التي 
تش�عر بها، فرتة ضاغطة تستلم عمل جديد أو 
تقع عليك مس�ئولية صعبة ال تش�وه سمعتك 

وال تكن مهمل لواجباتك

تش�عر بالحري�ه واالنرشاح تق�وى الحظوظ و 
تشجع عى الدفاع عن رأيك وعى توضيح بعض 
املواضيع التي تهمك فرته مناسبه للسفر،تتألق 
يف حق�ل اختصاصك و تك�ون الظروف مالئمه 
للنق�اش او الس�فر او خوض تجرب�ه جديده 

تستوعب املواضيع املختلفه برحابه صدر.

العذراء

احلوت

كيف تتعامل مع ضغوط العمل املتزايدة؟
ه�ل واجه�ت يوم�اً ضغوط�ات كبرية يف 
العمل حي�ث باتت تتزاي�د قائمة مهامك 
اليومية كل س�اعة؟ ال ش�ك بأن جميعنا 

اخت�ر ه�ذا الش�عور يف مرحل�ة م�ا 
م�ن مس�ريتنا املهنية.وق�د أصبحت 
بيئ�ة العم�ل يف يومنا الح�ايل مرهقة 
ومتطلبة للغاية، بش�كل يدفع العديد 
من املوظفني للشعور بالقلق والتوتر 
يف معظم األوقات نتيجة الضطرارهم 

إلنجاز قائمة مهام يومية ال تنتهي.
ولكن، ال يعني ذلك أنك تفتقد الكفاءة 
أو الفعالية، بل قد يكون السبب تغريرّ 

بيئة العمل أو ازدياد املتطلبات، األمر الذي 
يجعلك بحاجة ملزيد م�ن املوارد والدعم.
تعررّف فيما ي�ي إىل بعض الخطوات التي 

م�ن ش�أنها مس�اعدتك يف التعام�ل مع 
قائمة مهام�ك اليومي�ة وتنظيم جدولك 

املزدحم بفعالية:
1- ال تق�م بأكثر م�ن مهمة يف الوقت 
ذات�ه: قد تتفاجأ من ه�ذه النقطة إذ 
ق�د يعتقد العديد من األش�خاص أنها 
مفي�دة، ولك�ن العمل عى مش�اريع 
متعددة ومه�ام كبرية يف نفس الوقت 
قد يربكك بعض ال�يء. من األفضل 
الرتكيز عى كل مهمة عى حدة، إذ أن 
القيام بأكثر من مهمة يف الوقت ذاته 
قد يقلل من شعورك باإلنجاز يف بعض 

األحيان، خاصة إن كنت تتنقل من مهمة 
إىل أخرى دون إنجاز أي واحدة منها كلياً. 
نك  الرتكيز عى مهمة واحدة فقط سيمكرّ
م�ن تخصي�ص الوقت والجه�د املطلوب 
إلنجازها بفعالية واختبار شعور الرىض 
ال�ذي يصاحب حذف مهم�ة منجزة عى 

القائمة اليومية.
2- رترّ�ب امله�ام بحس�ب أولويته�ا وقم 
بإعداد خطة: قد يس�اعدك للغاية ترتيب 
مهامك اليومية بحس�ب أولويتها. حاول 
تقدير الوقت الذي يلزمك إلنجاز كل مهمة 

وتحديد نوع املساعدة التي تحتاجها.

عملية جتميل حترمها من إغالق عينيها
أصبح�ت س�يدة صينية غ�ري قادرة 
عى إغالق عينيها بش�كل تام خالل 
نومها، وذلك بعد فشل عملية تجميل 

أجرتها لجفونها.
وأنفقت الس�يدة يل ما يقارب ال�13 
أل�ف يوان، أي ما يعادل 2500 دوالر 
أمريكي تقريبا، عى جراحة تجميلية 
لجف�ون العين�ني، لكنه�ا باتت غري 
قادرة عى إغالق عينيها تماما حتى 

أثناء نومها.
ووف�ق م�ا ذك�ر موقع »آس�يا ون« 
إج�راء  يل  طلب�ت  فق�د  اإلخب�اري، 
العملية لجعل عينيه�ا تبدوان أكر، 
لكنها ل�م تكن راضية ع�ن النتائج، 
لذلك طلبت من العيادة إجراء تدخل 
جراح�ي آخر وجع�ل تأث�ري الجفن 

املزدوج أكثر وضوحا.

ولم تكن نتائج العملية الثانية جيدة 
عى اإلط�الق، حي�ث ازدادت جفون 
يل س�وءا، ولم تعد ق�ادرة عى إغالق 
عينيها، وهو ما فرسته العيادة التي 
أج�رت العملية بأنه يعود للمس�افة 
القريب�ة جدا ب�ني العمليت�ني، األمر 
ال�ذي جع�ل الندب�ات م�ن كليهم�ا 

تتداخل مع بعضها.

بطة االستحامم.. »خطر قاتل« هيدد األطفال
قليل�ون ه�م ه�ؤالء األطف�ال الذي�ن ال 
يمتلكون دمية »البطة« الش�هرية، التي 
يله�ون به�ا أثن�اء اس�تحمامهم، لكن 
هذه اللعبة التي يعش�قها الصغار حول 
العال�م ق�د تحت�وي ع�ى رش ق�د يفتك 
بهم، بحس�ب ما أظهرت تجارب علمية.

وذك�رت وكالة »أسوش�يتد ب�رس«، أن 
علم�اء أج�روا تج�ارب عى دم�ى البط 
الصف�راء املطاطي�ة وغريها م�ن ألعاب 
األطف�ال الت�ي تتع�رض للبل�ل دائم�ا، 

ليخلصوا أنه�ا تخفي مخلوقات قد تكون 
مميتة.وتظهر لقطات لحظة شطر هذه 
الدم�ى إىل نصف�ني، حيث تظه�ر داخلها 
أوساخ س�وداء مقززة.وذكر العلماء أنهم 

عثروا عى بكترييا ضارة مثل »اإلرشيكية 
القولوني�ة«، التي تعتر بعض س�الالتها 
خط�رية، ويمك�ن أن تؤدي إىل إىل إس�هال 
دم�وي وتقيؤ.وأضافوا أنه�م عثروا أيضا 
ع�ى بكتريي�ا »فيلقي�ة«، التي ت�ؤدي إىل 

العلماء، فإن  الرئوي.وحس�ب  االلتهاب 
كل الدم�ى املطاطي�ة، خصوص�ا ألعاب 
طفيلي�ات  ع�ى  تحت�وي  االس�تحمام، 
ضارة، مشريين إىل أن تجاربهم أظهرت 
وجود البكترييا يف 4 من أصل كل 5 دمى.

وما يزيد الطني بلة، أن مثل هذه األلعاب 
قد تجد طريقها إىل فم الطفل، وأمام أمه 
التي ق�د ال تجد األم�ر خطريا.وعادة ما 
يعطي اآلباء أطفالهم هذه الدمى ليلهو 
بها أثناء االس�تحمام، وهو ما حذر منه 
العلم�اء، مش�ريين إىل أنه عندم�ا تتدفق 
املي�اه م�ن داخل ه�ذه الدم�ى إىل أفواه 
األطفال أو وجوههم، يش�كل األمر خطرا 

عى أجهزتهم الهضمية أو عيونهم.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 1 كيلو فراولة

¼ x كيلو شيكوالتة
¼ x كيلو شيكوالته بيضاء

الخطوات:
ىف حمام مائى نعمل عى إذابة الشيكوالتة البنى.

ىف حمام مائى اخر نعمل عى إذابة الشيكوالتة البيضاء.
تغسل الفراولة جيدا وبواسطة مناشف ورقية تجفف تماما.

تغم�س حبات الفراولة ىف الش�يكوالتة كل ع�ى حدى ثم ترص ىف 
صينية مبطنة بورق الزبدة.

توض�ع الصيني�ة ىف الفري�زر مل�دة رب�ع س�اعة حت�ى تتماس�ك 
الشيكوالتة ثم تقدم بالهنا والشفا.

فراولة بالشيكوالتة

؟؟هل تعلم
الزعف�ران عى الرغم م�ن ارتفاع تكلفته 

املادية اال انه مضاد لالكتئاب .
قدمنا لكم ع�دد من املعلومات التي تدور 
حول الصحة العامة لالنس�ان واالعشاب 
ومدى نفعها واس�تخدامها للحفاظ عى 

صحة االنسان.
كم�ا قدمنا لكم عدد م�ن املعلومات التي 
تعتر غريبة عن جسم االنسان والعمليات 
الحيوية التي يقوم بها االنس�ان دون اى 

وعي او ارداة منه.
الصح�ة من اه�م االم�ور الت�ي البد من 
الحفاظ عليها بكل مااوتينا من حيل الن 
الصحة اذا ضاعت فان االنسان لن يتمتع 
بباقي النعم املوجودة يف حياته بل ان املال 

الكثري لن يجدي مع انعدام الصحة.
الحف�اظ ع�ى الصح�ة ام�ر يف منته�ي 
البس�اطة والس�هولة واليتطل�ب س�وي 
االهتم�ام بالغ�ذاء املتكام�ل والتماري�ن 
الرياضي�ة الس�ليمة م�ن اج�ل تقوي�ة 

الجسم .
البكتريي�ا تمث�ل ج�زء كب�ري م�ن وزن 
اإلنسان، فهي تمثل حوايل 12 كيلو جرام 

من وزن اإلنسان. 
إن ريم�وت التلفاز هو من أكثر األش�ياء 
الت�ي تحتفظ بكمية كبرية يف امليكروبات 
والجراثيم بس�بب تعدد األيدي التي تقوم 

بمسكه.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2019( الثالثاء  12  تشرين الثاني  2019

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز



             المستقبل العراقي/ متابعة

وضسع األرجنتينسي ليونيل ميسي، نجم 
برشسلونة، حًدا للتقاريسر املنترشة حول 
وجود خالفات بينه وبني زميله الفرني 

أنطوان جريزمان.
وكان ميي قسد أحرز هاتريك خالل فوز 
برشلونة، عىل سيلتا فيجو بنتيجة )1-4( 
ضمن منافسات الجولة الس13 من الليجا.
ونرشت صحيفسة »مونسدو ديبورتيفو« 
اإلسسبانية، مقطسع فيديسو مليسي أثناء 
دخولسه غرفسة مالبسس برشسلونة عقب 
مبساراة األمس، وقسام بمصافحة معظم 
العبسي الفريسق، كمسا عانقسه جريزمان 

احتفااًل بإحراز ثالثية مميزة.
إسسبانية  تقاريسر  أشسارت  أن  وسسبق 
إىل وجسود فتسور يف العالقسة بسني ميسي 
وجريزمسان، مؤكدة أن الثنائي ال يتحدث 

سوًيا عىل اإلطالق يف تدريبات برشلونة.

كما شسهدت مبساراة األمس عسدم وجود 
أي تمريسرة بني ميسي وجريزمان طوال 
الشوط األول أمام سسيلتا فيجو.وأعادت 
التقاريسر اإلسسبانية سسبب الخسالف إىل 

أن ميسي منزعسج حتسى اآلن مسن فيلم 
القسرار الذي أصدره الالعسب الفرني يف 
صيسف 2018، ورفض خاللسه االنضمام 

لربشلونة.

             المستقبل العراقي/ متابعة

قسرر اتحساد الكسرة العراقسي اسستئناف 
منافسسات السدوري املمتاز بعسد التوقف 
االضطسراري نتيجسة االحتجاجسات التي 

شهدتها البالد يف األيام املاضية.
 وقال نائسب رئيس االتحاد ورئيس لجنة 
املسسابقات عسي جبسار يف ترصيحات إن 
اللجنة ترى أن استمرار التوقف سيصعب 
املشسهد ويؤخر املنافسات بشكل معقد، 

ويصعب عليهم تعويض تلك الجوالت.
 وتابسع: »قد يتسسبب اإليقساف يف امتداد 
الدوري لوقت متأخر من السسنة ويتكرر 
سيناريو املواسم املاضية«. وبني: »لجنة 
املسسابقات طالبست االتحساد بسرورة 
اسستئناف املسسابقة وهو يسسعى حاليا 
أمنيسة مسن  للحصسول عسىل موافقسات 
الحكومسة مسن أجل إطسالق منافسسات 

الجولة الخامسة«.

 وأشسار إىل أن األندية غاضبة من التوقف 
واالتحاد يعي أن تأخري الدوري سيرها 

ماليا ومعنويا.
 وختسم: »االتحساد مجسرب عسىل التوقسف 

نتيجسة األحسداث التي مسرت بهسا البالد 
وبالتايل لجأ إىل إيقاف منافسات الدوري 
عىل أمل أن نحصل عسىل موافقات أمنية 

إلعادة املنافسات مجددا«.

رياضة7
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عبد الزهرة: الرشطة 
أنجز نصف املهمة 

يف موريتانيا

فرنسا تقهر أسرتاليا 
وتتوج بكأس االحتاد للتنس

           المستقبل العراقي/ متابعة

أكسد عسالء عبسد الزهسرة، العسب املنتخب 
العراقي ونسادي الرشطسة، أن الفوز الذي 
حققسه الفريق عىل نواذيبسو املوريتاني يف 
ذهساب ثمن نهائسي بطولسة كأس محمد 
السسادس لألنديسة األبطال قسرب الفريق 
لبلسوغ ربسع النهائي.وفساز الرشطة عىل 
نواذيبو بهدف دون رد سجله الالعب عالء 
عبسد الزهرة بصسدره يف الدقيقسة 59 من 
املباراة، وينتقل بطل العراق إىل موريتانيا 
لخوض مبساراة اإلياب يسوم 26 نوفمرب / 
ترشيسن ثان الجاري.وقسال عبد الزهرة يف 
ترصيحسات خاصسة ل، إن الفريق خاض 
املبساراة بظسروف صعبسة نتيجسة توقسف 
السدوري وابتعساد فريسق الرشطسة لفرتة 
عن خسوض املباريات الرسسمية، مضيًفا 
»عانينسا مسن اإلصابسات املتكسررة وكذلك 
املبساراة يف ملعسب املنافس وبسني أنصاره 
لكننا باألخري خرجنسا بنتيجة الفوز وهذا 
األهم«.وأشسار إىل أن الرشطسة قسد يكون 
ليس بمستواه الحقيقي لكن أمر طبيعي 
أن يتعامسل الجهاز الفنسي بلغة املنطق يف 
مباراتسي الذهساب واإليساب، خصوًصا أن 
تخرج من ملعب املنافس بفوز ال شك أنه 
سيسسهل املهمسة علينا إيابسا وبالتايل تعد 
النتيجة األهم وفق الظسروف التي مر بها 

النادي.
وتابسع عبد الزهسرة »الفريق بات عىل بعد 
مرمى حجسر من بلسوغ ربسع النهائي، إذ 
أن الرشطسة أنجسز نصسف املهمسة بنجاح 
وعلينسا أن نجتهسد إلنهاء النصسف الثاني 
مسن املهمة يف مباراة اإليساب وامليض قدًما 

يف البطولة«.

           المستقبل العراقي/ متابعة

حققت فرنسا لقبها األول يف كأس االتحاد 
للتنسس لفسرق السسيدات خسالل 16عاًما، 
 )2-3( بنتيجسة  بفوزهسا  األحسد،  اليسوم 
عىل أسسرتاليا صاحبسة الضيافسة، بعد أن 
حسمت مواجهة الزوجي بنهائي البطولة 

يف بريث.
مالدينوفيتسش  كريسستينا  وصمسدت 
وكارولني جارسيا يف مواجهة رشسة أمام 
آشسي بارتي وسسمانثا سستورس ليتحقق 
االنتصار بنتيجة )6-4( و)6-3( يف بريث 
آرينسا وضمنست فرنسسا لقبهسا الثالث يف 

البطولة.
وتوجست فرنسسا باللقسب ألول مسرة منذ 
2003 حني قادتها إميي موريسمو للفوز 

4-1 عىل أمريكا يف النهائي يف موسكو.

إيكاردي حيلق يف سامء 
صحف فرنسا

عناد برشلونة يدفع البايرن 
خلطف نجم آرسنال

             المستقبل العراقي/ متابعة

أفردت الصحف الفرنسسية الصادرة اليوم األحد مساحات 
واسسعة للحديث عن الفوز الصعب لباريس سان جريمان 
عىل ضيفه بريست 2-1 يف الجولة 13 من الدوري، إضافة 

إىل تسليط الضوء عىل باقي مباريات املرحلة.
كتبت مجلة »فرانس فوتبول«: »إيكاردي يريح باريس«.

وأضافست »موناكسو ينتفض بالفوز عىل ديجسون.. وتعثر 
ليل وآنجيه بالتعادل السلبي ضد ميتز وريمس«.

وتابعت صحيفة »لو باريزيان«: »بريست.. معاناة جديدة 
لباريس«.

بعنسوان  األوىل  نسسختني  »ليكيسب«  وأصسدرت صحيفسة 
»إيكاردي يحلق« يف إشسارة لتسسجيله هسدف فوز بي إس 

جي عىل بريست بعد مشاركته بديال بس5 دقائق.
أما النسخة األخرى بعنوان »مواجهة حاسمة للذكريات«، 
عن مباراة أوملبيك مارسيليا وليون، وعودة رودي جارسيا 

مجددا ملعقل النادي، فيلودروم.
وأبرزت صحيفسة »بروفانس« مواجهة مارسسيليا وليون 

بعنوان »صدام األزمات«.

روبرتسون: حلظة حاسمة غريت مسار مواجهة السيتي
              المستقبل العراقي/ متابعة

شسرح ظهير ليفربول أندي روبرتسسون 
كيفية تعامل فريقه مسع مجريات اللقاء 
الذي فاز به على ضيفه مانشستر سيتي 
1-3 مسساء األحسد، فسي ختسام الجولسة 
الثانيسة عشسرة مسن السدوري اإلنجليزي 
الممتاز. وسجل ليفربول هدفين في أول 
13 دقيقسة، رغم تعرضه لضغط دائم من 
مانشسستر سسيتي، وتمكن في الشسوط 
الثانسي مسن إضافة هسدف ثالسث، قبل أن 
يحرز سسيتي هدفا قبل النهايسة بدقائق. 
وبهسذا الفسوز، يبتعسد ليفربسول بصدارة 
ليسستر  أقسرب مطارديسه  السدوري عسن 

سسيتي وتشيلسسي بفارق 8 نقساط، في 
وقت اسستقر فيه حامل اللقب مانشستر 
سيتي بالمركز الرابع بفارق 9 نقاط عن 
الريدز. وقال روبرتسسون في تصريحات 
سسبورتس”  “سسكاي  شسبكة  نقلتهسا 
عقسب انتهساء اللقاء: “مسن الواضح أنهم 
هزمونسا الموسسم الماضسي فسي سسباق 
لقب السدوري، ولذلك فسإن خوض مباراة 
كبيسرة على أرضنا والخسروج بالفوز أمر 
مهم”.وتحدث روبرتسسون عسن اللحظة 
الحاسسمة التسي غيسرت مسسار المباراة 
بقولسه: “إنه الهدف األول، لم نبدأ بأفضل 
طريقة، أعتقد أنهم حصلوا على ركنيتين 
فسي أول دقيقسة، لذلك فإن الهسدف األول 

كان سيشسكل عامال مهما، سجل فابينيو 
هدفا عالميا في الزاوية العليا لنسستطيع 
بعدها المضي قدمسا، لقد دافعنا أمام كل 
شسيء رموه فسي طريقنا”. وعسن أهمية 
الفسوز فسي سسباق اللقسب، قسال الظهير 
األسسكتلندي: “في المراحسل النهائية من 
الموسسم الماضي على وجه الخصوص، 
لم يفقد مانشستر سيتي النقاط، حاولنا 
التعامل مع كل مباراة على حدة، هذا األمر 
سسار معنسا بطريقسة جيدة في الموسسم 
الماضي، ويعمل جيدا هذا الموسم أيضا، 
األمر يتعلق بإبقساء األمور في منظورها 
السسليم، سسنرى موقعنا بعد عطلة أعياد 

الميالد والجدول المزدحم القادم إلينا”.

تشيليس خيطط لرضبته األوىل بعد انتهاء احلظر
              المستقبل العراقي/ متابعة

نادي تشسيلي إلبرام  يسستعد 
صفقات قوية بعد انتهاء فرتة 
املفروضسة عليسه من  الحظسر 
قبل االتحاد السدويل لكرة القدم 

»فيفا«.
الفيفسا عقوبسة عسىل   ووقسع 
تشسيلي بالحرمسان مسن قيد 
صفقات خالل فرتتي انتقاالت 
تنتهي يف فرباير/ شباط 2020، 
بسسبب مخالفة البلسوز للوائح 

التعاقد مع العبني قرص.
»مسريور«  لصحيفسة  ووفًقسا   
مسسؤويل  فسإن  الربيطانيسة، 
تشسيلي يثقون يف أن العقوبة 
فسرتة  إىل  تخفيضهسا  سسيتم 
انتقساالت واحسدة، بعسد تقديم 
البلسوز السستئناف جديسد أمام 

املحكمة الرياضية.
 يذكسر أن اسستئناف تشسيلي 
سسيتم إعالن نتيجتسه يوم 20 

نوفمرب/ ترشين ثان الجاري.
إىل  الصحيفسة  وأشسارت 

تشسيلي  رضبسات  أوىل  أن 
عقسب رفسع الحظسر سستكون 
التعاقسد مع الرصبي سسريجي 
ميلينكوفيتش سافيتش، العب 

وسط التسيو. 
وأوضحست »مسريور« أن قيمة 
صفقة ميلينكوفيتش سستصل 

إىل 70 مليون إسرتليني. 
يذكر أن يوفنتوس ومانشسرت 
يونايتد مسن أبسرز األندية التي 
راقبست ميلينكوفيتسش خسالل 

الصيف املايض.

األندية تبحث عن حل مثايل ألزمة الدوري العراقي
              المستقبل العراقي/ متابعة

تسسعى أندية الدرجة املمتازة للضغط عىل اتحاد الكرة من أجل إيجاد 
طريقسة للحيلولسة دون امتداد مسسابقة الدوري إىل وقست متأخر من 

العام املقبل.
وعلم  أن عدد من األندية سستجتمع اليوم من أجل مناقشسة الطريقة 
املثالية السستئناف السدوري دون االعتماد عىل نظسام البطولة الحالية 
ألنهسا وفق تلك التأجيالت تعني أن البطولة ستسستمر إىل وقت متأخر 

من العام املقبل.
وعربت األندية عن استيائها من امتداد الدوري يف كل موسم ألنه يرهق 
ميزانياتها ويتسسبب يف إهسدار املال، وبالتايل فإنهسا تبحث عن مخرج 
مثسايل من هذه األزمة.يشسار إىل أن األندية العراقيسة عانت من امتداد 

مسابقة الدوري باملواسم السابقة لفرتة طويلة تقارب العام.

آرسنال يتواصل مع إنريكي خلالفة إيمري
            المستقبل العراقي/ متابعة

تواصسل مسسؤولو آرسسنال مسع لويس إنريكسي، املديسر الفني السسابق 
لربشلونة، ومنتخب إسبانيا، لقيادة الجانرز، خالل املوسم الحايل.وقالت 
صحيفة »ذا صن« الربيطانية إنَّ راؤول سسانليهي، مدير الكرة يف النادي 
اإلنجليسزي بدأ يف تحديد املرشسحني املحتملني لخالفسة أوناي إيمري، عىل 
مقاعد بدالء املدفعجية.ويعاني آرسنال من تراجع عىل مستوى النتائج يف 
الدوري اإلنجليزي؛ حيث بات الفريق يحتل الرتتيب السادس، بعدما خرس 
أمس السسبت، أمام ليسسرت سسيتي 
بثنائيسة دون رد، ضمن منافسسات 
الجولة الس12.وأشسارت الصحيفة، 
إىل سانليهي عىل اتصال مع إنريكي 
السسابقة، تحسسًبا  الفسرتة  خسالل 
لالتفاق معه عىل تويل املهمة الفنية 
هذا املوسم.ولم يتول إنريكي، قيادة 
أي فريقسه منذ رحيلسه عن منتخب 
إسسبانيا يف يونيو/حزيران املايض؛ 

بسبب مرض ابنته.

مسعود: ال يوجد مربر لطلب االحتاد العريب
            المستقبل العراقي/ متابعة

قسدم رئيس االتحساد العراقي لكرة القسدم عبد الخالق 
مسسعود طلبسا لالتحاد العربسي بنقل مبساراة الرشطة 
ونواذيبسو املوريتاني يف إياب ثمسن نهائي بطولة كأس 
محمسد السسادس لألنديسة األبطسال املقسررة يف 26 من 
الشسهر الجساري إىل ملعب فرانسسو حريسري يف مدينة 

أربيل بدال من ملعب كربالء.
وقسال مسسعود يف ترصيحسات: »قدمنسا طلبا رسسميا 
لالتحساد العربسي بنقسل املبساراة إىل مدينسة أربيسل وال 
يوجد مربر لنقلها خسارج العراق خصوصا وأن املدينة 

مستقرة ولم تشهد مظاهرات احتجاجية«.
وتابع: »مباراة القوة الجوية ومولودية الجزائر أقيمت 
يف مدينة أربيل دون أي خرق أو مشسكلة تذكر ووسسط 
أجواء مثالية واللقاء بنفسس البطولة وبالتايل ال يوجد 

مربر واضح لنقل املواجهة خارج العراق«.
وزاد: »لجنة املسسابقات باالتحاد العربي ليسست تحت 
مظلة االتحساد الدويل لكرة القسدم ويف حال نقل األخري 
مباريسات املنتخسب العراقسي إىل خسارج البسالد فليس 

بالرورة تكرار ذلك مع الرشطة«.
وأشسار إىل أن االتحاد العراقسي يرص عىل حق األندية يف 
خسوض مبارياتها وأنه عىل االتحاد العربي أن يسسجل 

موقفا مساند له يف هذا الجانب.
يشسار إىل أن مباراة الذهساب يف موريتانيا انتهت بفوز 

الرشطة بهدف دون رد.

ترصف غري مناسب يبعد كييس عن لقاء يوفنتوس
            المستقبل العراقي/ متابعة

 كشسف تقرير صحفي، عن سبب استبعاد فرانك كيي، 
نجسم ميالن، من مبساراة يوفنتوس املقررة مسساء اليوم، 

ضمسن منافسسات الجولسة السس12 مسن 
الدوري اإليطايل.

مريكاتسو«  »كالتشسيو  ملوقسع  ووفًقسا 
اإليطايل، فإن األنبساء القادمة من ميالن 
باألمس تشري إىل أن االستبعاد جاء بقرار 

فني من املدرب ستيفانو بيويل.
وأشسار املوقسع اإليطسايل إىل أن الحقيقة 
تعسود إىل تأخر كيي عن أحسد تدريبات 

ميالن خالل األسبوع الجاري.
وأوضسح أن بيويل يسرى أن ترصف كيي 
شسابه عدم االحرتام للفريق، ولذلك دخل 

معه يف مناقشة حادة.
وتسم توجيسه اتهامات لالعسب اإليفواري 
بسسبب ترصفه غري املناسب خالل مرور 

ميالن بفرتة حساسسة قبل مواجهة يوفنتوس، باإلضافة 
إىل كونه يعاني من تراجع بدني.وأكد »كالتشيو مريكاتو« 
أن ميسالن ينوي بيع كيي يف يناير/كانون ثان املقبل، إذا 

حصل الالعب عىل عرض بأكثر من 25 مليون يورو.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يسسعى مسسؤولو بايرن ميونسخ األملاني للتعاقسد مع أحد 
نجسوم آرسسنال كخيار إسسرتاتيجي، للحفساظ عىل جودة 

الفريق يف املستقبل.
ووفًقسا لصحيفة »ذا صن« الربيطانية، فإن بريند لينو هو 
الهدف األول لدى إدارة بايسرن ميونخ، للتعاقد مع حارس 

بديل للمخرم مانويل نوير.
وأشسارت الصحيفة إىل أن مسؤويل بايرن يشعرون بالقلق 
بسسبب إصابات نوير صاحسب الس33 عاًمسا، باإلضافة إىل 

تراجع مستواه يف بعض الفرتات.
وأوضحست »ذا صن« أن الخيار األول يف قائمة أحالم بايرن 
هو ضم مارك أندريه تري شتيجن، لكنهم يدركون صعوبة 

إقناع برشلونة بالتخي عن الحارس األملاني.
وسسبق أن شهدت مسرية لينو تألًقا يف الدوري األملاني مع 
بايسر ليفركوزن من 2011 وحتى 2018، قبل أن ينتقل إىل 

آرسنال مقابل 22.5 مليون إسرتليني.

منتخبنا الوطني خيوض مرانه األول بالبرتاء استعدادًا ملواجهة إيران
            المستقبل العراقي/ متابعة

خاض منتخبنا الوطنسي، مرانه األول 
يف ملعسب البسرتاء باملدينسة الرياضيسة 
تحضسرًيا ملواجهسة إيسران، الخميسس 
املقبسل، ضمسن التصفيسات املزدوجة 
املؤهلسة ملونديال 2022، وكأس آسسيا 
2023، والتسي تم نقلها من البرصة إىل 

عمان.
وأكد املنسسق العام لالتحاد العراقي يف 
األردن سسعد الزهسريي، أنَّ الجماهسري 
العراقية يف عمان، اسستقبلت املنتخب 
كثيسف  بشسكل  وحسرت  بحفساوة 

للتدريبات.
وأشسار الزهريي، يف ترصيحات، إىل أّن 
االتحاد العراقي قرر أن يكون الدخول 
للمبساراة مجاًنا من أجسل ضمان دعم 

جماهريي كبري للفريق.
وقسال إن األمسور اإلداريسة للمنتخبني 
تم إكمالها تأشسريات املنتخب اإليراني 

انتهست وحتسى الحجسوزات الفنديسة 
ومواعيسد التدريسب تم االنتهساء منها، 
إىل عمسان  إيسران  وسسيصل منتخسب 
يوم الثالثاء املقبل، وسسيقيم يف فندق 

الحياة.
وأشسار إىل أنَّ األمري عي بن الحسسني، 
رئيس االتحاد األردني، وجه بتسسهيل 
كل األمور السستضافة مباراتي العراق 

وأمسام  إيسران،  أمسام  التصفيسات  يف 
البحرين.

وأوضح أن ملعسب عمان الدويل جاهز 
تماًما السستقبال املباراة يوم الخميس 
العراقسي  املنتخسب  أن  املقبل.يذكسر 
يتصسدر املجموعة الثالثسة بس 7 نقاط 
من تعادل أمام البحرين، وفوزين عىل 

هونغ كونغ، وكمبوديا.

مييس يضع حدًا ألنباء خالفه مع جريزمان احتاد الكرة يتحرك الستئناف الدوري
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دراسة تكشف خطر السجائر اإللكرتونية عىل القلب!
الس�جائر  إن  جدي�دة  دراس�ة  تق�ول 
اإللكرتوني�ة ق�د تكون س�يئة ع�ى صحة 
القل�ب مث�ل العادي�ة، ويمك�ن أن تك�ون 
ضارة بالنس�بة لآلخرين الذين يتعرضون 

لبخارها غري املبارش.
وقام باحثون م�ن جامعة والية أوهايو يف 
الواليات املتحدة بتحليل دراس�ات س�ابقة 

حول السجائر اإللكرتونية.
ووجدوا أنها )مثل التدخ�ن العادي( تزيد 
م�ن ضغط ال�دم ومع�دل رضب�ات القلب 
وتصلب الرشاي�ن وااللتهابات، وجميعها 

مرتبطة بأمراض القلب.
ويقول قادة الصح�ة يف اململكة املتحدة إن 
الس�جائر اإللكرتوني�ة أكثر أمانا بنس�بة 
إىل  باإلضاف�ة  ولك�ن  التب�غ.  م�ن   %95

النيكوتن، يمكن أن تحتوي السجائر هذه 
عى جزيئات صغرية ومعادن ونكهات، قد 

تزيد من املشكالت الصحية.
وق�ال املرشف عى الدراس�ة الربوفيس�ور 
لوري�ن وول�د: »هن�اك املزي�د واملزي�د من 
األسباب املقلقة. إن الرضر املحتمل للقلب 
م�ع م�رور الوق�ت ه�و يف األس�اس غري 

مدروس«.
وأض�اف أن هن�اك حاج�ة إىل مزي�د م�ن 
الثانوي�ة  التأث�ريات  ح�ول  املعلوم�ات 
للس�جائر اإللكرتوني�ة. تجدر اإلش�ارة إىل 
أن أكث�ر م�ن 1600 حال�ة إصابة بمرض 
الرئة يف الواليات املتح�دة مرتبطة بأبخرة 
الس�جائر اإللكرتونية، بما يف ذلك 30 حالة 

وفاة، ال يزال التحقيق فيها مستمرا.

تع�رض رج�ل هن�دي وزوجت�ه م�ن طبقت�ن 
اجتماعيت�ن مختلفت�ن األربع�اء للرج�م من 
قبل عائلة الزوجة، مما تس�بب يف مقتل الزوج 
وإصاب�ة زوجته بجروح بليغة تطلبت نقلها إىل 
املستش�فى، وذلك بس�بب مخالفتهما للعادات 
االجتماعي�ة يف مدينة كارناتش�ا جن�وب البالد 
التي تمنع ارتباط زوجن ال ينتميان إىل الطبقة 

االجتماعية نفسها.وألقت رشطة املدينة القبض 
عى ثالثة من أق�ارب الزوجة -من بينهم عمها 
وشقيقها- لتورطهم يف االعتداءات عى الزوجن 
املترضرين ومقاضاتهم من أجل التهم املنسوبة 
إليهم ليواجه�وا عقوبة اإلعدام التي تقيض بها 
املحاك�م الهندية لكل من تثبت إدانته يف جريمة 
قتل. وذكرت جريدة لوباريزيان الفرنسية التي 

أوردت الخ�رب أن الزوج�ن املترضري�ن )عم�ر 
كل واح�د منهم�ا 29 عاما( ارتبط�ا قبل أربعة 
أع�وام  دون موافقة أهل الزوجة بس�بب تباين 
الطبق�ات االجتماعية بينهما وانتماء الزوج إىل 
طبقة مصنفة سفى مقارنة بزوجته، ثم غادرا 
املدينة الت�ي ولدا فيها وانتقال لإلقامة يف مدينة 

أخرى بعيدة حفاظا عى زواجهما.

فرض�ت الحكومة الصيني�ة مجموعة من القواعد الجدي�دة لتنظيم عالم 
األلعاب عى اإلنرتنت، ضمن سعيها ملحاربة ظاهرة إدمان ألعاب الفيديو. 
وتقيض القواعد الجديدة بمنع أي شخص دون سن 18 عاماً باللعب عى 
اإلنرتنت بعد الساعة 10 مساء وحتى الثامنة صباحاً، وسيكون مسموح 
لهذه الفئة العمرية اللعب ل� 90 دقيقة فقط يوميا خالل أيام األس�بوع، 
ع�ى أن تزيد إىل 3 س�اعات يومياً خ�الل العطالت الرس�مية وأيام نهاية 
األسبوع. ووضعت أيضاً القواعد الجديدة حداً إلنفاق الصغار عى عمليات 
ال�رشاء داخ�ل األلعاب، عى غرار رشاء األس�لحة والعم�الت االفرتاضية، 
فمن هم بن س�ن 8 إىل 16 عاماً يسمح لهم إنفاق 200 يوان )29 دوالراً( 
ش�هرياً، أما من ت�رتاوح أعمارهم بن 16 إىل 18 عام�ًا فيتضاعف املبلغ 
ليبل�غ 400 يوان )57 دوالراً(. وبحس�ب بي�ان الهيئة العام�ة للصحافة 
والن�رش فإن هذه القواعد الجديدة س�يتم تطبيقه�ا عى جميع منصات 
اللع�ب عرب اإلنرتن�ت العاملة يف الصن، ومن بينه�ا Tencent، التي تعترب 

األكرب يف العالم.

الحظ�ت بريدجيت تايلور )45 عاما( أن ش�يئا ما »برز من معدتها«، 
فهرعت مبارشة إىل قس�م الطوارئ، وش�عرت تايل�ور بوجود خطب 
ما مع أعراض ش�ملت التعب الشديد وغزارة الدورة الشهرية وزيادة 
ال�وزن حول الخرص، وعندما أجرت املمرضة فحصا داخليا، كش�فت 
املوج�ات ف�وق الصوتي�ة عن وج�ود اثن�ن م�ن األورام الليفية عى 

مستوى رحم تايلور.
ويف تقريره�ا ال�ذي نرشت�ه صحيف�ة »التلغ�راف« الربيطانية، قالت 
الكاتبة جيس�يكا سالرت إن نحو 30% من النساء يصبن بأورام ليفية 
يف س�ن 35، ونح�و 80% يعانن من األورام الليفية عند بلوغهن س�ن 

الخمسن.

يس�تعد القائمون ع�ى تطبيق »توي�رت« املخصص للتواص�ل االجتماعي 
إلدخال ميزة جديدة عى التطبيق، لجعله أكثر عملية، والس�تقطاب عدد 

أكرب من املستخدمن.
وتبع�ا للترسيب�ات ف�إن مي�زة  Topics التي س�تظهر قريب�ا يف »تويرت« 

ستسمح بعرض تغريدات ذات مواضيع معينة للمستخدم.
ويف البداية س�توفر هذه امليزة للمس�تخدم إمكانية اختيار 300 موضوع 
أو مج�ال يرغ�ب بمتابعت�ه يف التغري�دات الت�ي س�تظهر له، م�ن بينها 
الرياضة أوالرتفيه أو التقنية وغري ذلك، يف آلية تشبه تلك التي تظهر فيها 
املنشورات عى موقع »فيسبوك« وغريه من مواقع التواصل االجتماعي.

ويرى الخرباء أن امليزة الجديدة ستس�هل استخدام التطبيق وتجعله أكثر 
عملية وفائدة، وستجتذب مستخدمن جددا إىل »تويرت«.

وق�ال رئيس الفريق الذي يعمل عى تطوير ه�ذه امليزة يف »تويرت«، روب 
بيش�وب:«نحن نعلم أن الس�بب الرئيس الس�تخدام الناس لتطبيقنا هو 
متابعة األش�ياء التي تهمهم، والتحدي يكم�ن بتوفري هذا األمر لهم يوما 

بعد آخر«.

هنود يرمجون صهرهم حتى املوت

قواعد جديدة يف الصني حلامية األطفال 
من ألعاب االنرتنت!

مرض غري معلن يصيب 80% من النساء 
يف منتصف العمر

»تويرت« جيتذب املستخدمني بميزة جديدة

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

االستعانة املربحةللتذكري: البعث واإلرث احلقري

أبو تراب كرار العامليمنهل عبد األمير المرشدي

»ُمباَرٌك لك يا أبتاه!! وكل عام وأنت بخري«.
»وإياكم إن ش�اء الله، أحس�نَت يا ولدي. وإن كنُت أعلُم سبب هذه املباركة 
يِّبة إال أنه ُيس�عدني أن تتلّقى أُُذن�اَي ِعلَّة هذه املعايدة من فمك الكريم.  الطَّ

ة«. حاً ما لديك من كلمات عطرة وحروف َنريِّ َفُجْد َعَلَّ وأَْتحفني ُموَضِّ
»حارض يا »تاج رأيس«. ال َرْيب يف الَبْن أّن مناسبَتْن َعِطرَتْن تدفعان ُكلَّ َمْن 
َترّبى تربي�ًة صالحًة � مثل التي ُقمَت بأدائها يا نور َعْينيَّ � للمبادرة بطيب 

الكالم يف حرَضَتْي ذكرى والدة سيد األنام وذكرى والدة موالي اإلمام«.
»تمهيٌد رائع يا ُبَنّي... أَْكِمل َوِزْد يف الَبْوِح توضيحاً ويف التنوير إشعاعاً وابعث 

يف َجوِّ الكالم بركًة لعّل ثواب الله ُيغَدق يف محرض اسَمْيهما الرّشيَفْن«.
»لك ما أردَت يا ُملِهمي ومصدر تنشئتي. أهالً بك � وبجميع املؤمنن واملؤمنات 
� يف ذكرى والدة نبي اإلسالم، رسول الله وإمام الرحمة)ص(، وذكرى والدة 

تاج رؤوسنا، مفخرتنا وحبيب قلوبنا إمامنا جعفر الصادق)ع(«.
»ِنْعَم التأهيل يف اإلضاءة عى هَذْين الحدَثْن النَّوِعيَّْن. ولكنك ما زلَت يف بداية 
املبادرة الكريمة، واملرجو وجود مزيد مهم لُِيضاف عى هذه اإلطاللة الَقيِّمة 
فيزيدها بركًة ويكس�يها ثوب االنتف�اع والتزود ملا فيه خري الدنيا واآلخرة... 
فم�ا مزيدك ي�ا ولدي املطيع وامل�وايل املؤمن؟«. »هنا جوه�ر املنفعة التي ال 
ُبدَّ من عدم إغفالها والرّتّي�ث عندها والّتدّبر يف مضامينها والخروج بنتيجة 
ة تنتشالن الغرقى يف أهوائهم، ُتنبِّهان الغافلن عن الّدرب  مسلكية وِعربة َنريِّ
القويم وَتُحّثان العاملن لالستمرار يف سبيل العطاء وتثقيل امليزان األُخروي 
�ل الّصمت يف  بم�ا َتَيرسَّ م�ن الخري والعم�ل الصالح. إال أنني ي�ا أبتاه أَُفضِّ
حرضتك واإلنصات يف ِظلِّ وجودك ملا أنت أعلم به مني بل وأس�تاذي فيه ويف 
ل يا نور َعْيَنّي واألُُذنان لك صاِغيتان«.  غريه من املواعظ وُدَرر الِحَكم. َفَتفضَّ
»ش�كراً لك يا ولدي عى هذا التظهري الَحَس�ن واإلطراء اللطي�ف، وُخْذ ِعلماً 
قُت ليس�ري الكالم ومنافع�ه فهذا ليس من عن�دي، وإنما هو من  أن�ه إِذا ُوفِّ
فضل الله عّل وعى جميع العباد الفقراء أمثايل. يا ُبَنّي الحبيب، مناس�بتان 

عطرتان... فعلينا بالفائدة من صاحَبْيهما، والله املَُسدِّد بربكَتْيهما:
فض�ٌل من الله علينا أن أوجدنا يف هذه الدنيا وأتاح لنا مروراً مؤقتاً. فهّيا إىل 

االستفادة... َهُلمَّ لالستزادة... وإىل االستعانة ُدْر«.
»أَلَْطفَت الجو بيسرٍي من التلميح، فحّبذا لو ُتغِدق علينا بقليل من التوضيح، 

يا أبي، حول نقطَتْن بارزَتْن: استعانة بماذا؟ وعى ماذا؟«.
»للتوضيح واإلجابة مصدرهما وأهلهما يا ولدي، وهنا ُيْصَعُد مركب االنتفاع 

ْ املناسبَتْن الكريمَتْن. فقد جاء يف الخرب: وُيخَرج بفائدة مسلكية يف ِظلَّ
}1 - عل بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفل، عن السكوني، عن أبي عبد الله، 
عن آبائه )عليهم الس�الم( قال: قال رس�ول الله )صى الله عليه وآله(: نعم 

العون عى تقوى الله الغنى.{ ]الكايف � الجزء الخامس[.
إذاً يا ُبَنّي، الدرس العمل املهم:

العمل املُباح الذي قد يس�تخدمه أهل الدنيا والبعيدون عن املساري اإليماني 
ة منه وذلك باالستعانة به  إشباعاً لشهواتهم الفانية، عليك باالستفادة الَخريِّ

عى تقوى الله... وبالتايل إعمار الدار اآلخرة.
ومثاله الواضح � يف الحديث أعاله � هو الغنى.

ف�إذا أنع�م الله علي�ك وأغناك م�ن فضله، فال ترتّدد بإش�هارهما س�الَحْن 
تزّوَدْين لدار البقاء: أَنِفق يف س�بيل الله، تصّدق عى املحتاجن، اُْس�ُلك سبيل 
ن حياة كريم�ة لعيالك وإىل آخ�ره من املصاديق  االس�تثمارات الخريي�ة، أَمِّ

الّتقوائّية املُْكِسبة.
فهل تلّقفَت � يا ولدي � إجابة عى نقطَتْيك املُصوَّبَتْن بدقة لطيفة؟«.

»بالطب�ع يا أبتاه: اس�تفادة م�ن ميزة دنيوي�ة � والغنى مثاله�ا � لنتيجة 
أخروية.

فِنْعَم االس�تفادة يا أبي، طوبى للس�الكن وهنيئاً ألهل التزّود }َوَتَزوَُّدوا َفإِنَّ 
َخرْيَ الزَّاِد التَّْقَوٰى  َواتَُّقوِن َيا أُويِل اأْلَلَْباِب{.

ويف الختام، هل تس�مح يا والدي أن نصغي قليالً لكاتب السطور إفساحاً له 
باملجال كي يختم املحرض بقليٍل نافع؟«.

»عى الرحب والسعة، لك ما أردت مع أطيب التحيات وخالص الدعاء«.
ش�كراً لكم�ا وكل عام وأنتم�ا � وجميع املؤمنن واملؤمن�ات � بخري وصالح 

وثبات عى اإليمان والوالية إن شاء الله.
َوِنْع�َم الختام، حديث اآلل)ع(، يف نفس س�ياق الحديث الس�ابق، حيث جاء 

يف محلّه:
}9 - ع�ل بن إبراهيم، عن أبيه، ع�ن صفوان بن يحيى، عن ذريح املحاربي، 
عن أبي عبد الله )عليه السالم( قال: نعم العون عى اآلخرة الدنيا.{ ]املصدر 

السابق[.
أيه�ا األع�زّة )األب، االبن والقرّاء(، إذا أهل الدنيا فش�لوا يف االس�تفادة منها 
ووقع�وا يف ِفخاخه�ا وتلّوثاته�ا، َفأَْحِس�نوا التموضع واجعلوه�ا رأس مال 
ت�زودي تعمرون به ذاك امل�آل األخروي الذي ال مهرب من�ه وال بديل }َيوَْم اَل 

َينَفُع َماٌل َواَل َبُنوَن إاِلَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقلٍْب َسلِيٍم{. 
]َوُقِل اْعَمُلوا َفَسرَيَى اللَُّه َعَملَُكْم َوَرُسوُلُه َوالُْمْؤِمُنوَن[.

مع اس�تمرار املظاهرات التأريخية ألبنائنا األحرار يف ساحة التظاهر يف بغداد 
ومحافظات الوس�ط والجنوب  تتسع مس�احة الوضوح يف ما أكدته املرجعية 
العليا من حقيق�ة ركوب موجة التظاهر من قبل ازالم البعث املقبور وأطراف 
إقليمية تعمل ع�ى الحاق األذى بالعراق وهذه األطراف هي تلك تأوي قيادات 
البع�ث الصدامي يف عم�ان والرياض ودبي واملنامة. قد يك�ون من الصعب أن 
يتفاعل بعض الش�باب الثائر م�ع ما نقول خصوصا أولئ�ك الذين ال يعرفون 
ش�يئا عن تاريخ البعث اإلجرامي والدكتاتور املقبور وما فعله يف العراق أرضا 
وشعبا وكيان لذلك نجدهم يرددون ما يطبل له ازالم البعث بالتباكي عى )ايام 
الخري( يف زمن الطاغية.. ولهؤالء االحبة ولجميع العراقين وللتأريخ والتذكري 
نم�ر ولو عى عجالة ببعض مما فعله املجرم ص�دام يف العراق والعراقين ولو 
باملخت�رص املفيد. يف عهد صدام  وبعد ان اش�عل نار الحرب م�ع الجارة ايران 
بام�ر امري�كا ودعم اعراب الخليج وهذا ما اعرتف ب�ه هو الحقا فان ارسائيل 
دمرت  الربنامج النووي العراقي بغارة جوية ولم يرد صدام عى بني صهيون 
كم�ا بنت تركيا الس�دود يف عهده حيث  ج�َف دجلة و الفرات. اس�تلم صدام 
السلطة  وكان الدينار العراقي  3.5 دوالر وسلمها وقيمة الدوالر 3000 دينار . 
بدأ صدام حكمه بإعدام الش�باب بتهمة )التدين( او حزب الدعوة وياخذ مبلغ 
الطلقات من اهاليهم. لم يكن هناك دس�تور وال قانون بل قانون صدام وكان 
الش�عب مقسما اىل درجات.. ويأتي  التكارته يف املرتبة االوىل ومن ثم املناطاق 
الغربية اما اهل الوس�ط والجنوب فق�د اعلن قناعته انهم جائوا من الهند مع 
الجاموس او فرس مجوس .يف عهد صدام تم اُستخدام السالح الكيمياوي ضد 
ش�عب كردس�تان كما  مات نص مليون طفل من الجوع والحرمان يف س�نن 
الحص�ار وأصبحنا مديونن 400مليار  دوالر وكان راتب املوظف 3000دينارال 
يع�ادل س�عر نصف طبقة بيض حينه�ا واقل من دوالران فيم�ا قام بتجفيف 
االه�وار يف الجنوب  ودمار البيئة وتجريف البس�اتن يف الدجيل. يف عهد صدام 
ب�دأت هجرة الكفائات والعق�ول العراقية وبدأت رحل�ة البحث عن وطن وقد 
أُع�دم  اكث�ر م�ن 700عالم من كب�ار علماء الع�راق يف جميع مج�االت العلم 
واملعرفة. يف عهد صدام ربطة العنق الحمراء ممنوعة الن من يلبس�ها شيوعي 
وم�ن يحمل كتاب نه�ج البالغة او مفاتي�ح الجنان صفوي عمي�ل إليران. يف 
االنتفاض�ة الش�عبانية بعهد ص�دام قصفت كربالء والنج�ف بصواريخ ارض 
ارض ومراق�د ال البيت عليهم الس�الم باملدفعية  وهو من قام  بقتل ابن خاله 

عدنان وابن عمه حسن كامل وأقرب رفاقه وأصدقائه بتهمة الخيانة.
واآلن ج�اء صوت املرجعي�ة الدينية العليا لتذكرنا وتحذرن�ا فأغلب ما يحصل 
م�ن  التفجريات والقتل والذبح وأغلب قيادات داع�ش هم من البعثيه وفدائي 
صدام وكذلك ما يحصل من حرق وتخريب يف املظاهرات فإنه ممول من هناك 
م�ن رغد بنت املج�رم صدام وازالم البع�ث يف اإلمارات املتواجدين يف س�احات 

التظاهر.. 
كلمات اقولها للتاريخ وللتذكري ملن يقرأ.

امرأة عربية تسجل براءة اخرتاع يف عالج الرسطان

منح مكتب ب�راءات االخرتاع األمريكي دكتورة 
أردنية براءة اخرتاع بمجال عالج الرسطان عن 

طريق جزيئات النانو تكنولوجي.
وقبل مكتب براءات االخرتاع األمريكي تسجيل 
س�الم  الدكت�ورة  األردني�ة  الباحث�ة  اخ�رتاع 
املس�اعدة بمج�ال عالج الرسط�ان عن طريق 
جزيئ�ات النان�و تكنولوج�ي، الت�ي تعمل عى 

العالج الدقيق لخاليا الرسطان من دون التأثري 
عى الخاليا السليمة.

ويمك�ن االخ�رتاع م�ن تطوير عالج�ات ذكية 
باالعتماد ع�ى تقنية النان�و تكنولوجي تعمل 
ع�ى توجيه إف�راز امل�����ادة الفعالة ملعالجة 
الخالي�ا املصابة ب�دون إلحاق ال�رضر أو إيذاء 

الخاليا السليمة.

فرض�ت الحكوم�ة الصيني�ة مجموع�ة م�ن 
القواع�د الجدي�دة لتنظي�م عال�م األلعاب عى 
اإلنرتنت، ضمن س�عيها ملحاربة ظاهرة إدمان 

ألعاب الفيديو.
وتق�يض القواع�د الجدي�دة بمنع أي ش�خص 
دون س�ن 18 عام�اً باللعب ع�ى اإلنرتنت بعد 
الس�اعة 10 مس�اء وحت�ى الثامن�ة صباح�اً، 
وسيكون مس�موح لهذه الفئة العمرية اللعب 
ل� 90 دقيقة فقط يوميا خالل أيام األس�بوع، 
عى أن تزيد إىل 3 ساعات يومياً خالل العطالت 

الرسمية وأيام نهاية األسبوع.
ووضع�ت أيض�اً القواعد الجديدة ح�داً إلنفاق 
الصغار عى عمليات الرشاء داخل األلعاب، عى 
غرار رشاء األسلحة والعمالت االفرتاضية، فمن 
هم بن س�ن 8 إىل 16 عاماً يس�مح لهم إنفاق 
200 يوان )29 دوالراً( ش�هرياً، أما من ترتاوح 
أعماره�م بن 16 إىل 18 عاماً فيتضاعف املبلغ 

ليبلغ 400 يوان )57 دوالراً(.
وبحسب بيان الهيئة العامة للصحافة والنرش 
فإن هذه القواعد الجديدة سيتم تطبيقها عى 
جميع منصات اللعب ع�رب اإلنرتنت العاملة يف 
الصن، ومن بينها Tencent، التي تعترب األكرب 

يف العالم.


