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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دخل�ت االحتجاج�ات يف العراق ش�هرها الثاني، 
فيما توسعت عمليات غلق الجسور والطرق.

وتصاع�دت االحتجاج�ات يف محافظ�ة البرصة 
بقط�ع الطرق الرئيس�ة والجس�ور وعزل مدينة 

مركز البرصة عن بقية املدن عىل األطراف.
وقطع املحتج�ون الطريق امل�ؤدي اىل ميناءي ام 
قرص ومعمل االسمدة ومجمع الخزن والتصدير 
واملحطة الغازية إلنتاج الكهرباء واملرفأ النفطي 
ومصفى الش�عيبة يف غ�رب املدينة وقطع طريق 
اب�و الخصي�ب الفاو وع�زل قضاء الفاو وش�ط 
الع�رب عن مركز البرصة يف وق�ت ال تزال جميع 
االدارات يف مدين�ة البرصة مغلق�ة. إال أن الطرق 

رسعان ما اُعيد فتحها ظهر أمس الثالثاء.
ويف ذي قار، تم االعالن عن تعطيل الدوام الرسمي 
لدواٍع أمنية بعد مواجه�ات عنيفة بني املحتجني 
والق�وات االمني�ة وح�رق من�زل نائ�ب وادارات 

حكومية.
وقال�ت قي�ادة رشط�ة محافظة ذي ق�ار ان 28 
رشطي�ًا اصيب�وا قرب حق�ل الغ�راف النفطي يف 
ش�مال املحافظة. بعدما نظم املحتجون تظاهرة 

عند الشارع املؤدي إىل الحقل.
أم�ا يف كربالء، فقد اصيب عرشات املتظاهرين يف 
اشتباكات بني املحتجني والقوى األمنية. وتجددت 
الصدام�ات ليلة االثن�ني بعدما قط�ع املحتجون 
طرقاً وأحرقوا إطارات الس�يارات وأرضموا النار 
يف مص�ارف أهلية، حيث أقدم�ت عنارص ملثمة 
عىل حرق مرصف بغداد األهيل القريب من مبنى 

املحافظة ويف مرصف إيالف األهيل. 
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       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت موس�كو عىل لسان مسؤول عس�كري، أمس الثالثاء، 
اس�تعدادها لبيع تركيا منصات جديدة م�ن منظومة الدفاع 
الصاروخ�ي »إس 400«، وذلك بع�د أول اختبار تجريه أنقرة 

عىل املنظومة، التي تسببت يف توتر العالقة مع واشنطن.
وكشف ألكسندر ميخييف املدير العام ملؤسسة »روس إبورون 
إكسبورت« املسؤولة عن الصادرات العسكرية عن مفاوضات 
جارية يف هذا الش�أن مع أنقرة. وقال إن الجانب الرتكي سلم 
موس�كو مذكرة يف هذا الشأن، مشريا إىل إن املفاوضات تدور 
حول الش�ق املايل للصفقة. وأش�ار املس�ؤول ال�رويس إىل أن 
بالده أنجزت خالل العام الجاري تسليم تركيا 4 منصات من 
النظام الصاروخي، بلغت قيمتها االجمالية 2.5 مليار دوالر. 

وتقول تقارير يف اإلعالم الرويس إن املفاوضات الجديدة تتعلق 
بأرب�ع منصات جديدة. وبدأت تركي�ا اختبار منظومة الدفاع 
الصاروخي، رغم تحذيرات متك�ررة من الواليات املتحدة من 
أن ذل�ك قد يؤدي إىل فرض عقوبات جديدة. وحلقت طائرات، 
بينه�ا مقاتالت إف-16، فوق قاعدة جوي�ة بمحافظة أنقرة 
الختب�ار املنظومة التي تم رشاؤها مؤخرا وتدريب مش�غلني 
أتراكا، بحس�ب »فرانس برس«. وأحدث رشاء أنقرة ملنظومة 
»إس-400« توت�را يف العالق�ات مع واش�نطن، التي تقول إن 
املنظومة ال تتوافق مع دفاعات حلف شمايل األطليس، وتشكل 
تهدي�دا للطائ�رة املقاتل�ة األمريكي�ة »إف-35«، القادرة عىل 
التخفي عن أجهزة الرادار. وعلقت الواليات املتحدة مشاركة 
تركي�ا يف برنامج الطائ�رات »إف-35« املقاتلة ملعاقبتها عىل 

رشاء املنظومة الروسية.

        بغداد / المستقبل العراقي

صوت مجلس النواب بجلس�ته التاسعة 
ع�رشة  الت�ي  عق�دت  برئاس�ة   محم�د 
 الحلبويس  رئي�س  املجلس أمس الثالثاء 
 وبحضور     224 نائبا عىل  قانونني وانهى 
القراءة االوىل ملرشوع ومقرتح قانونني. 
ويف مستهل الجلسة صوت املجلس  عىل 
مقرتح قان�ون التعديل الثان�ي لقانون 
انتخابات مجالس املحافظات واالقضية 
رقم   12 لسنة 2018 واملقدم من لجنتي 
االقالي�م واملحافظات غ�ري املنتظمة يف 
اقلي�م والقانوني�ة نظ�را  النته�اء املدة 

القانوني�ة املقررة ملجال�س املحافظات 
الحالي�ة ومجال�س االقضي�ة والنوحي 
غ�ري املنتظم�ة يف اقلي�م يف اداء مهامها 
واملس�ؤوليات املناطة به�ا لتنظيم  عمل 
غ�ري  للمحافظ�ات  املحلي�ة  االدارات 
املنتظم�ة يف اقلي�م ومنع حص�ول فراغ 

قانوني. 
 وات�م املجل�س التصوي�ت ع�ىل مقرتح 
قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي 
امله�ن الطبي�ة والصحية رقم 6 لس�نة 
  2000 واملقدم من لجنة الصحة والبيئة، 
لغ�رض االس�تفادة م�ن االختصاصات 
العلمية واس�نادها بش�مولها بالتعيني 

املرك�زي يف وزارة الصح�ة من ذو املهن 
الصحية الساندة بنسب مئوية تحددها 
الطاق�ات  م�ن  لالس�تفادة  ال�وزارة 
والتخصصات الس�اندة لخدمة القطاع 

الصحي والبيئي.
من جانبه قدم النائب فارس الربيفكاني 
ش�كر لجنة الصحة والبيئ�ة وتقديرها 
العايل لدور رئاسة املجلس لتعزيز جهود 
اللجن�ة يف ترشي�ع القانون امله�م الذي 
يمث�ل احد دعام�ات النه�وض بالواقع 
الصحي ورفد ال�وزارة باملالكات الطبية 

والصحية. 
وقررت رئاسة املجلس تأجيل التصويت 

عىل م�رشوع قانون انضمام جمهورية 
الع�راق اىل اتفاقي�ة النقل ال�ربي الدويل 
لسنة 1975 واملقدم من لجنتي العالقات 
الخارجي�ة والخدم�ات واالعمار بهدف 
تس�هيل امل�رور ال�ربي ال�دويل ملتعهدي 
النق�ل ووكالئه�م م�ن خ�الل حرك�ة 
البضائ�ع الخاضعة لألخت�ام الكمركية 
بنظام بس�يط وفعال من حيث التكلفة 
والحد م�ن حاالت التأخري ع�ىل املعايري 
الش�حن  حاوي�ات  وم�رور  الحدودي�ة 
واملركبات يف التجارة الدولية ولالنضمام 

اىل االتفاقية.
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التقاعد تدعو املتقاعدين أو ورثتهم اىل حتديث بياناهتم
     بغداد / المستقبل العراقي 

دع�ت هيئ�ة التقاع�د الوطني�ة، كاف�ة املتقاعدي�ن يف داخ�ل 
العراق او خارجه، او ورثتهم، اىل تحديث بياناتهم الش�خصية 

والوظيفية.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إنه�ا »تدعو كاف�ة املتقاعدي�ن، داخ�ل الع�راق او خارجه، او 
ورثته�م ممن يتقاضون الراتب التقاع�دي إىل تحديث بياناتهم 

الشخصية والوظيفية وذلك من خالل الرابط
 http://pension-app.com لغ�رض إكم�ال إجراءات تحديث 
الس�جالت التقاعدية حيث تقوم الهيئ�ة بحملة ادامة البيانات 
اس�تعداداً إلجراءات شهادة الحياة الس�نوية التي تطبق بداية 

العام املقبل ٢٠٢٠ ولتحايش توقف الراتب التقاعدي.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ش�هرها  الع�راق  يف  االحتجاج�ات  دخل�ت 
الثاني، فيما توس�عت عمليات غلق الجسور 

والطرق.
وتصاعدت االحتجاجات يف محافظة البرصة 
بقط�ع الط�رق الرئيس�ة والجس�ور وعزل 
مدين�ة مرك�ز البرصة ع�ن بقي�ة املدن عىل 

األطراف.
وقطع املحتج�ون الطريق املؤدي اىل ميناءي 
ام ق�رص ومعمل االس�مدة ومجم�ع الخزن 
والتصدير واملحط�ة الغازية إلنتاج الكهرباء 
واملرف�أ النفطي ومصفى الش�عيبة يف غرب 
املدين�ة وقط�ع طريق اب�و الخصي�ب الفاو 
وعزل قضاء الفاو وش�ط الع�رب عن مركز 
الب�رصة يف وقت ال ت�زال جمي�ع االدارات يف 
مدين�ة البرصة مغلقة. إال أن الطرق رسعان 

ما اُعيد فتحها ظهر أمس الثالثاء.
ويف ذي ق�ار، ت�م االعالن عن تعطي�ل الدوام 
الرس�مي لدواٍع أمنية بع�د مواجهات عنيفة 
بني املحتجني والق�وات االمنية وحرق منزل 

نائب وادارات حكومية.
وقالت قيادة رشطة محافظة ذي قار ان ٢8 
رشطي�ًا اصيبوا قرب حقل الغ�راف النفطي 
يف ش�مال املحافظة. بعدما نظ�م املحتجون 

تظاهرة عند الشارع املؤدي إىل الحقل.
أما يف كربالء، فقد اصيب عرشات املتظاهرين 

يف اش�تباكات بني املحتج�ني والقوى األمني�ة. وتجددت 
الصدام�ات ليل�ة االثنني بعدم�ا قطع املحتج�ون طرقاً 
وأحرقوا إطارات الس�يارات وأرضم�وا النار يف مصارف 
أهلي�ة، حي�ث أقدمت عنارص ملثمة ع�ىل حرق مرصف 
بغ�داد األهيل القريب م�ن مبنى املحافظ�ة ويف مرصف 
إي�الف األهيل. ام�ا يف بغ�داد، انضم مئ�ات املواطنني اىل 
جم�وع املتظاهرين املعتصمي�ن يف س�احة التح�رير يف 

وسط املدينة رافعني شعارات وهاتفني برفضهم ملرشوع 
قانون انتخابات مجلس النواب بصيغته الجديدة.

وجاء هذا الحراك بعد ي�وم من اعالن الربملان عن انتهاء 
مناقش��ة مرشوع�ي قانوني انتخاب�ات مجلس النواب 

واملفوضية العليا لالنتخابات الجديدين.
من جهته�ا، أعلنت مديري�ة الدفاع املدن�ي يف بغداد عن 
إصاب�ة ضاب�ط و1٠ منتس�بني بع�د تعرّضه�م لقنابل 
مولوت�وف يف منطق�ة حافظ القايض وش�ارِع الرش�يد 

وس�ط العاصمة اثن�اء محاولتهم إخم�اد الحرائق التي 
اندلعت هناك.

ويف محافظ�ة النج�ف، ت�م اغ�الق ع�دد من الش�وارع 
واالس�تمرار يف االعتصام واغالق بعض املدارس وخروج 
مئات املتظاهرين يف وس�ط املدين�ة، حيث قطعوا جرس 
كوفة نج�ف، فيما اتجه�ت قوة عس�كرية نحو الجرس 

لفتحه وتفريق املتظاهرين.
بدوره، اعلن فرع نقاب�ة املعلمني يف النجف عن »إيقاف 

الدوام الرسمي اىل حني توافر االجواء املناسبة 
وعودة االستقرار األمني وفتح الشوارع«.

وق�ال رئيس الف�رع محمد البدي�ري يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه إن 
»م�ا يحدث من ع�زوف معظ�م الطالب عن 
الذه�اب إىل املدارس والتج�اوزات عىل بعض 
كوادرنا ه�و نتيجة لرفض وإرصار وتجاهل 
القوى السياسية الحاكمة ملطالب الجماهري 
وغايته�ا دف�ع الب�الد اىل مزيد م�ن الفوىض 
واإلرباك كوسيلة لتوفري مربر لقمع انتفاضة 

الشباب«.
واضاف قائال »لذلك أصبح من واجبنا املهني 
واألخالق�ي وحرصنا ع�ىل كوادرن�ا وأبنائنا 
الطلبة واملتظاهرين نطال�ب بإيقاف الدوام 
الرس�مي اىل ح�ني تواف�ر األجواء املناس�بة 

وعودة االستقرار األمني وفتح الشوارع«.
كم�ا ش�هدت محافظ�ات اخ�رى يف وس�ط 
وجس�ور  ط�رق  قط�ع  الع�راق  وجن�وب 

وتظاهرات احتجاج.
فف�ي مدين�ة الس�ماوة عاصم�ة محافظة 
املثنى الجنوبية، تجددت املواجهات بني قوات 
مكافحة الش�غب واملتظاهرين واصيب عدد 

املحتجني خاللها اضافة اىل جرح صحايف.
ويف باب�ل اصيب عدد م�ن املواطنني بحاالت 
اختناق جراء اس�تخدام قوات األمن الغازات 
املس�يلة للدم�وع م�ا ادى ايض�ا اىل إصاب�ة 
6٠ محتج�اً.  ويف محافظ�ة دي�اىل، تجددت 
االرضابات الطالبية، وش�هدت اربع مدن فيها تظاهرات 

احتجاج، دعت اىل االستجابة ملطالب االصالح الشامل. 
يذكر ان احتجاجات غاضبة قد تفجرت يف بغداد وتس�ع 
محافظ�ات وس�طى وجنوبية يف ٢5 من الش�هر املايض 
رسعان ما توس�عت بانضم�ام ماليني الطلب�ة والعمال 
واملحام�ني واملعلم�ني واالطب�اء واملهندس�ني للمطالبة 

بمكافحة الفساد والبطالة.

      بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس الوزراء جلس�ته االعتيادية، أمس الثالثاء، 
برئاس�ة رئيس مجلس الوزراء عادل عبداملهدي، حيث 
اس�تعرض موقف الحكومة من ملف حقوق اإلنس�ان 
وتقاري�ر مكت�ب األم�م املتح�دة والجه�ات القضائية 
واألمنية والتوجيهات املشددة ملتابعة تفاصيل التقرير 
بجدية، وتوضيح سياسة الدولة ومسؤوليات الحكومة 
بحماية حق التظاهر الس�لمي وبقية حقوق املواطنني 
يف الحياة والعمل والدراس�ة والنق�ل وتأمني املمتلكات 
الخاصة والعام�ة وإتخاذ اإلجراءات القانونية لضمان 

إستمرار عمل مؤسسات الدولة ومصالح املواطنني.
وناقش مجلس ال�وزراء القضايا املعّدة لجدول اعماله 
واصدر عدة ق�رارات من بينه�ا، املوافقة عىل مرشوع 
قان�ون انضم�ام جمهورية الع�راق اىل بروتوكول عام 
٢٠٠5 املع�ّدل إلتفاقي�ة قم�ع االعمال غ�ري املرشوعة 
املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية لعام 1988 والذي 
دخ�ل حي�ز النف�اذ بتأري�خ ٢٠1٠/7/٢8 واحالته اىل 
مجلس النواب ، وقرار تثبيت تحفظ جمهورية العراق 
ب�ان التوقي�ع او التصدي�ق او االنضم�ام اىل االتفاقية 
املش�ار اليه�ا ال يعن�ي بأي ح�ال من االح�وال اعرتافا 
)بارسائي�ل( او الدخ�ول ب�اي عالق�ة معه�ا اس�تنادا 
من اح�كام امل�ادة )٢1/ البند ثانيا ( م�ن قانون عقد 

املعاهدات رقم )35( لسنة ٢٠15 .
ووافق مجلس الوزراء عىل تخويل وزير النقل صالحية 
التفاوض والتوقيع عىل مرشوع اتفاقية النقل البحري 
ب�ني حكوم�ة الع�راق وحكوم�ة دولة قط�ر بصيغته 
املعّدل�ة من مجل�س الدول�ة، وقي�ام وزارة الخارجية 

بإعداد وثيقة التخويل الالزمة بإسم حكومة جمهورية 
العراق للسيد وزير النقل وفقا للسياقات املعتمدة.

كم�ا وافق املجل�س عىل اس�تثناء ممثلي�ات العراق يف 
الخارج التي يحددها وزير الخارجية بسبب عدم توافر 
الطاق�م الوظيفي الكايف لديها ، م�ن احكام املادة )3/

احكام عامة/1/ب/ثالثا ( من تعليمات تنفيذ املوازنة 
العام�ة االتحادية بش�أن تأليف لجنة اعتدال االس�عار 
ولع�ام ٢٠19 فق�ط، اىل جانب املوافقة ع�ىل التوصية 
ملجلس النواب بشأن االرساع يف ترشيع قانون انضمام 
الع�راق اىل اتفاقية االعرتاف بقرارات التحكيم االجنبية 

وتنفيذها )نيويورك لعام 1958( .
وص�وت املجلس ع�ىل مرشوع قان�ون تعدي�ل قانون 
انضمام جمهورية العراق اىل االتفاقية الدولية للس�ري 
ع�ىل الطرق لع�ام 1968 واالتفاق االورب�ي املكمل لها 
لسنة ٢٠٠6 رقم )3٠( لسنة ٢٠15 واحالته اىل مجلس 
الن�واب. ووافق املجلس عىل ماورد بكتاب الهيئة العليا 
للتنس�يق ب�ني املحافظ�ات بخص�وص روات�ب صحة 
نين�وى. وق�رر املجلس املوافق�ة عىل م�ا ورد بمذكرة 
الدائرة القانونية / االمانة العامة ملجلس الوزراء بشأن 

تعديل االجازات االستثمارية.
وخّول مجلس الوزراء وزير املالية صالحية عدم رصف 
املبال�غ املحددة يف ق�رارات مجل�س الوزراء الس�ابقة 
لتخصي�ص احتياط�ي الط�وارئ لغرض تأم�ني املبلغ 

املطلوب لجهاز املخابرات الوطني.
كما وافق مجل�س الوزراء عىل مرشوع قانون تصديق 
يتعل�ق  فيم�ا  الرضيب�ي  االزدواج  لتجن�ب  اتفاقي�ة 
بالرضائ�ب املفروض�ة ع�ىل الدخل ومن�ع التهرب من 

الرضائب بني حكومة جمهورية.

جمموعات تصعد ضد القوات األمنية يف اجلنوب.. وحماوالت إليقاف عمل املوانئ وحقول النفط.. أعداد املتظاهرين يف التحرير ثابتة

التظاهرات يف شهرها الثاين: غلق طرق وجسور وإرضابات واعتصامات
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جملس الوزراء يوجه بمتابعة التقارير األممية بـ »جدية«.. ويتخذ عددًا من القرارات

أمت القراءة االوىل ملشروع قانون اجيار االراضي الزراعية

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير الدفاع نجاح الش�مري 
م�ع قائ�د بعث�ة النات�و الجديد يف 
بغ�داد، أم�س الثالثاء، تس�ليح و 

تدريب القوات العراقية .
بي�ان  يف  الدف�اع  وزارة  وذك�رت 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 

من�ه، ان »الش�مري التق�ى قائ�د 
القوات املشرتكة يف نابويل الجنرال 
بعث�ة  ورئي�س  فوج�و  جيم�س 
النات�و يف الع�������راق الجن�رال 
جين�ي كارديني�ا والوف�د املراف�ق 
لهم�ا، وج�رى خالل اللق�اء بحث 
التعاون املشرتك يف مجال التدريب 

والتسليح وبناء القدرات ».

وزير الدفاع يبحث مع »الناتو« تسليح 
وتدريب القوات األمنية

        بغداد / المستقبل العراقي

ص�وت مجلس النواب بجلس�ته التاس�عة ع�رشة  التي 
 عقدت  برئاس�ة   محمد  الحلبويس  رئي�س  املجلس أمس 
الثالثاء  وبحضور     ٢٢4 نائبا عىل  قانونني وانهى القراءة 

االوىل ملرشوع ومقرتح قانونني. 
ويف مستهل الجلس�ة صوت املجلس  عىل مقرتح قانون 
التعدي�ل الثاني لقانون انتخاب�ات مجالس املحافظات 
واالقضي�ة رق�م   1٢ لس�نة ٢٠18 واملق�دم م�ن لجنتي 
االقاليم واملحافظات غ�ري املنتظمة يف اقليم والقانونية 
نظرا  النتهاء املدة القانونية املقررة ملجالس املحافظات 
الحالي�ة ومجال�س االقضية والنوحي غ�ري املنتظمة يف 
اقلي�م يف اداء مهامها واملس�ؤوليات املناطة بها لتنظيم 
 عمل االدارات املحلية للمحافظات غري املنتظمة يف اقليم 

ومنع حصول فراغ قانوني. 
 وات�م املجل�س التصويت ع�ىل مقرتح قان�ون التعديل 
الثال�ث لقان�ون ت�درج ذوي امله�ن الطبي�ة والصحية 
رقم 6 لس�نة   ٢٠٠٠ واملقدم من لجن�ة الصحة والبيئة، 
لغرض االستفادة من االختصاصات العلمية واسنادها 
بش�مولها بالتعي�ني املرك�زي يف وزارة الصح�ة من ذو 

املهن الصحية الس�اندة بنس�ب مئوية تحددها الوزارة 
لالس�تفادة من الطاقات والتخصصات الساندة لخدمة 

القطاع الصحي والبيئي.
م�ن جانبه ق�دم النائب فارس الربيفكاني ش�كر لجنة 
الصح�ة والبيئ�ة وتقديرها العايل لدور رئاس�ة املجلس 
لتعزيز جهود اللجنة يف ترشيع القانون املهم الذي يمثل 
اح�د دعامات النه�وض بالواقع الصح�ي ورفد الوزارة 

باملالكات الطبية والصحية. 
وقررت رئاس�ة املجلس تأجي�ل التصويت عىل مرشوع 
قان�ون انضم�ام جمهورية الع�راق اىل اتفاقي�ة النقل 
الربي الدويل لس�نة 1975 واملقدم م�ن لجنتي العالقات 
الخارجي�ة والخدمات واالعم�ار بهدف تس�هيل املرور 
الربي الدويل ملتعهدي النق�ل ووكالئهم من خالل حركة 
البضائ�ع الخاضعة لألخت�ام الكمركية بنظام بس�يط 
وفعال من حي�ث التكلفة والحد من حاالت التأخري عىل 
املعايري الحدودية ومرور حاويات الش�حن واملركبات يف 

التجارة الدولية ولالنضمام اىل االتفاقية.
 بعده�ا انج�ز املجل�س الق�راءة االوىل ملق�رتح قان�ون 
التعديل الثاني لقانون مؤسس�ة الس�جناء السياسيني 
رقم 4 لس�نة ٢٠٠6 املعدل واملقدم من لجنتي الش�هداء 

والضحايا والس�جناء السياس�يني والقانونية من اجل 
تقلي�ل النفق�ات ومعالجة بعض الثغ�رات التي ظهرت 
اثناء تنفيذ القانون وبالخصوص للمش�مولني بأحكام 
هذا القانون من املتوفني وكذلك انصاف الذين تم تعيينهم 

بعد انتهاء فرتة العمل بقانون الفصل السيايس.
وانه�ى املجل�س الق�راءة االوىل مل�رشوع قان�ون ايجار 
االرايض الزراعي�ة واملق�دم م�ن لجن�ة الزراع�ة واملياه 
واالهوار واملالية لغرض اس�تثمار االرايض الزراعية غري 
املس�تغلة التي تزيد عن حاج�ة الفالحني وترك زراعتها 
م�ن ش�أنه االرضار بالث�روة القومية الس�يما االرايض 
التي رصفت عليها مبالغ طائلة الستصالحها وتماشيا 
مع مس�تلزمات االستثمار العلمي واالقتصادي االفضل 
ولفس�ح املج�ال امام ال�رشكات الزراعي�ة والجمعيات 
الفالحي�ة واالف�راد العراقي�ني القادرين عىل اس�تثمار 
الدخ�ل  وزي�ادة  االنت�اج  لزي�ادة  الزراع�ة  يف  االرايض 

القومي.
ووج�ه رئيس مجل�س النواب اللج�ان النيابية الدائمية 
والفرعية وخاصة لجنة التعديالت الدستورية بممارسة 

اعمالها خالل االيام املقبلة.
بعدها تقرر رفع الجلسة دون تحديد موعدها.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث 
العلم�ي، أم�س الثالث�اء، أن�ه يف حال 
اس�تمرار إرضاب الطالب ع�ن الدوام 
قد يؤدي ذلك إىل إلغاء العطلة الربيعية 
أو تقليصها. وذكر بيان للوزارة تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه إنه »يف 
حال استمرار إرضاب طلبة الجامعات 
يف بغداد ومحافظات الوسط والجنوب 
ع�ن الدوام ف�إن العطل�ة الربيعية قد 
تقل�ص أو تلغ�ى مع احتمالي�ة إلغاء 
عطلة يوم الس�بت«. وأك�د أن »العام 
ال�درايس الح�ايل ال يمك�ن إلغ�اؤه أو 
تأجيله مطلقاً، وذلك الن الجامعات يف 
املحافظات الشمالية والغربية وباقي 
مناط�ق البالد قد أنهت الكورس األول 
من الفصل ال�درايس وهي االٓن مقبلة 

عىل االمتحانات الفصلية«.

الربملان يصوت عىل تعديل قانوين انتخابات جمالس املحافظات وتدرج املهن الطبية
التعليم: استمرار اإلرضاب قد 

يؤدي اىل إلغاء او تقليص العطلة 
الربيعية وعطلة يوم السبت

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس ممثلة األمني العام 
لألم�م املتحدة يف العراق الس�يدة جينني بالس�خارت ورئيس مكتب 

املساعدة االنتخابية.
وبحث الحلبويس بحسب بيان مكتبه االعالمي الذي تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة من�ه، »خالل اللقاء جهود مجل�س النواب يف امليض 
بترشي�ع قان�ون االنتخاب�ات الجدي�د وقان�ون املفوضي�ة العلي�ا 
املستقلة«، مؤكًدا أن »املجلس سيعمل بترشيع هذين القانونني عىل 
إع�ادة الثقة بني الش�عب والعملية السياس�ية برمتها وضمان حق 

التصويت لجميع ابناء الشعب«. 
من جانبها أعربت بالس�خارت وفريقها االستش�اري عن »استعداد 
األمم املتح�دة لتقديم املس�اعدة وتوفري الخ�رباء الدوليني وتحقيق 
املعايري الدولية يف آليات االنتخاب وعمل املفوضية؛ لتمكني العراقيني 

من انتخاب ممثليهم بشكل شفاف و اكثر مقبولية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت قوات الحش�د الش�عبي، أمس الثالثاء، من حرق مضافتني لداعش 
اإلرهابي ودراجات نارية خالل عملية بحث وتفتيش رشق صالح الدين.

وذكر بيان للحش�د الشعبي تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن قوة 
من اللواء ٢1 يف الحش�د الش�عبي نف�ذت، اليوم، عملية بح�ث وتفتيش يف 

مناطق رشق صالح الدين يف اطار مالحقة خاليا وفلول داعش.
وأض�اف، أن القوة تمكنت من حرق مضافتني للتنظيم اإلرهابي ودراجات 

نارية تابعة له.

مبعوثــة األمــم املتحــدة لرئيس الربملــان: 
نطمح لقانون انتخايب شفاف وأكثر مقبولية

احلشد الشعبي يعلن 
حرق مضافتني ودراجات نارية لـ »داعش« 

رشق صالح الدين

رئيس جملس القضاء 
يبحث مع عزت الشابندر اشكالية تأخر 

 عودته من ديب

النفط تعلن استمرار املباحثات مع ايران 
والكويت بشأن احلقول املشرتكة

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس مجلس القضاء االعىل 
فائ�ق زي�دان، أمس الثالث�اء، مع 
الس�يايس العراقي عزت الشابندر 

اشكالية تأخر  عودته من دبي.
وق�ال مجل�س القض�اء يف بي�ان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه ان »رئي�س مجل�س القضاء 
االع�ىل فائق زيدان اس�تقبل اليوم 
يف مكتبة  الس�يايس املستقل عزت 

الش�ابندر«، مبين�ا ان�ه »تم بحث 
اشكالية احتجازه يف  االمارات«.

بحث�ا  »الجانب�ني  ان  واض�اف 
 اشكالية تأخري سفره وعودته اىل 
بغ�داد يف مط�ار دبي م�ن الناحية 
القانونية  واالث�ار املرتتبة عىل ذلك 

قانونا«.
ونف�ى الس�يايس العراق�ي ع�زت 
الش�ابندر، يف ٢1 ترشي�ن الثان�ي 
الح�ايل، االنب�اء الت�ي تحدثت عن 

احتجازه يف دبي باالمارات.

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تمرار  النف�ط،  وزارة  اك�دت 
املباحثات مع ايران والكويت بشأن 
الحق�ول املش�رتكة، فيما افصحت 
ع�ن قط�ع ش�وط كب�ري معهم�ا 

لتطوير واستثمار هذه الحقول.
وق�ال الوكيل االقدم للوزارة فياض 
نعمة حس�ن يف بيان صحفي تلقته 
»املس�تقبل العراقي« ، إن “ العراق 
فت�ح خالل امل�دة القليل�ة املاضية، 
قن�وات حوار م�ع الكوي�ت وايران 
لتطوير واستثمار الحقول املشرتكة 
والعابرة للحدود مع هذه الدول، اذ 
توجد العديد منها مع ايران ومثلها 
مع الكوي�ت كحقيل جنوب الرميلة 
والزبري الجزئيني”. واضاف حسن، 
ان “وفودا مشرتكة من املختصني يف 
العراق والدولتني، تلتقي بني الحني 
واالخر لتفعيل عمليات االستثمار”. 
“اس�تمرار  إىل  حس�ن  واش�ار 

املناقش�ات به�ذا الجان�ب اذ يوجد 
هناك تفهم لتطوي�ر هذه الحقول 
من جانب البلدي�ن للوصول بانتاج 
مش�رتك يتم وفق املعايري الدولية”، 
مؤكدا ان “املباحثات قطعت شوطا 
جي�دا ويف طور تعيني االستش�اري 
الدويل”. وكان الع�راق والكويت قد 
ابرم�ا عقداً مش�رتكاً مطلع ش�هر 
آب املايض مع  رشكة عاملية العداد 
دراس�ات خاصة باالستثمار االمثل 
للحق�ول الحدودي�ة املش�رتكة بني 
البدي�ن، اذ ين�ص العقد ع�ىل قيام 
فني�ة  دراس�ات  باع�داد  الرشك�ة 
ومكمنية للحقول الحدودية املنتجة 
املشرتكة وهي حقول )قبة سفوان 
–العب�ديل(، و)الرميل�ة الجنوبي – 
الرطك�ة – حقل الرتق�ة(،  تمهيدا 
لتنظيمها واستغاللها واستثمارها 
بم�ا يضم�ن ح�ق كل ط�رف فيها 
م�ع  اتفاقي�ة  توقي�ع  اىل  اضاف�ة 

الجانب االيراني بهذا الشأن.
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    بغداد/ المستقبل العراقي

قامت املالكات الهندسية والفنية والتشغيلية 
يف وزارة النق�ل العراقي�ة ، االثن�ن ، بتنظي�م 
حمل�ة تطوعية يف محط�ة قط�ار الحقالنية 
املترضرة من اجل إع�ادة العمل فيها وتأهيل 
كاف�ة مرفقاتها التي ت�رضرت بفعل األعمال 

اإلرهابي�ة يف املناط�ق الغربي�ة ابان س�يطرة 
داع�ش االجرام�ي والت�ي تس�ببت ب�أرضار 
جس�يمة يف املنطق�ة ». وذك�رت ال�وزارة يف 
بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان »مالكات 
ال�وزارة يف دائرة س�كك الحقالنيه أزالت كافة 
األنقاض واالتربة امام الدائرة الرئيسية فضال 
عىل تكثي�ف الجهود لنصب اعم�دة الكهرباء 

بالتنس�يق مع مدير ناحي�ة الحقالنية ومدير 
دائ�رة الكهرب�اء يف الناحي�ة ورب�ط االعمده 
من املحطة اىل الش�ارع العام الن�ارة األماكن 
الرئيس�يةمع تصلي�ح كاف�ة االرضار ام�ام 
املحطة التي لحقت بها وتس�ليك املاء الصالح 

للرشب.
يشار اىل ان املنطقة القت دعم مادي ومعنوي 

من قبل الوزارة ، حيث كان هناك تنسيق آخر 
مع دائرة الغابات الستالم 700 شتلة لتشجري 
واجهة املحطة بجهود ذاتيه تطوعية من قبل 
العامل�ن يف املنطقة من أج�ل إضفاء جمالية 
للمحطة إضافة لزراعةجوانب الشارع املؤدي 
إىل محط�ة قط�ار الحقالني�ة. اضاف�ة اىل ان 
الحمل ش�ملت إزال�ة املخلف�ات واملعابر غري 

النظامية ضم�ن حدود املنطقة وعىل خطوط 
الس�كك والتهيئ�ة لرف�ع كف�اءة الخط�وط 
للمس�تقبل عن�د انس�يابية س�ري القطارات. 
واش�اد الوزي�ر بالجه�ود االس�تثنائية الت�ي 
تقدمها مالكات الرشكة العامة لسكك الحديد 
العراقية والعمل الدؤوب املس�تمر ليالً ونهاراً 

للنهوض بواقع القطاع السككي يف البالد.

النقل تقوم بحملة تطوعية إلعادة العمل بسكك حديد منطقة احلقالنية وتأهيل املرافق املترضرة فيها

حمافظ كربالء يوجه برسعة انجاز فرز قطع أراض سكنية جديدة لتوزيعها بني املواطنني
    المستقبل العراقي/ علي ابراهيم

أعلن�ت محافظة كرب�الء، ع�ن اس�تعدادها لتوزيع نحو 
1000 قطعة أرض سكنية يف احد اقضيتها بعد ان وصلت 

نسبة فرزها اىل أكثر من 75 باملئة.
وق�ال محافظ كربالء نصيف جاس�م الخطابي إن “ادارة 
املحافظة وجهت مديرية بلدية قضاء الحر برسعة انجاز 
فرز قطع أراض س�كنية جديدة لتوزيعها بن املواطنن”، 

مبين�ا أن “البلدية تقوم بفرز 916 قطعة ارض س�كنية، 
إضافة اىل توف�ري الخدمات االخرى املرافقة لهذه االرايض 
بما فيها املناطق الخرضاء واملدارس واالس�واق التجارية 
ومس�توصف صحي وخدمات أخرى”.وأضاف الخطابي، 
أن “نس�بة ف�رز االرايض وصلت اىل 75 باملئة وس�وف يتم 
االنتهاء من تهيئتها للتوزيع خالل االيام القليلة املقبلة”، 
منوها بان “مديريات البلديات يف املركز والوحدات االدارية 
األخرى تجري هي االخرى عمليات املسح والفرز من اجل 

شمول اكرب عدد من املواطنن”.وذكر الخطابي انه “وجه 
االقس�ام الهندس�ية والفنية يف االدارة املحلية باملحافظة 
وجمي�ع الدوائر باالس�تمرار باملش�اريع وانجازها خالل 
امل�دد املحددة وبكف�اءة عالي�ة”، مش�ريا اىل ان “مديرية 
البلدي�ات وبلدي�ة الهندية تقومان حالي�ا بتنفيذ مرشوع 
اعم�ال البالط املقرن�ص يف حي الضباط وح�ي الجمعية 
وخلف جام�ع املرتىض وح�ي العس�كري ضمن مرشوع 

اكساء وتطوير شوارع وازقة القضاء.

    بغداد / المستقبل العراقي

انجزت املالكات الهندسية والفنية يف دائرة توزيع 
كهرباء كربالء املقدس�ة, التابعة للرشكة العامة 
لتوزيع كهرباء الوس�ط, اعمال صيانة الش�بكة 

الكهربائية يف محافظة كربالء.
وافاد بي�ان للوزارة ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
ان » االعمال تضمنت, نصب محولة سعة )400( 
ك.ف, اىل جانب م�د قابلو هوائي بطول )100م( 
لتحس�ن الش�بكة الكهربائية لفك اختناق التيار 
الكهربائ�ي ع�ن املح�والت املجاورة له�ا يف حي 

الريموك«.
واضاف »كما انجزت املالكات الهندسية والفنية 
يف دائ�رة توزي�ع كهرباء النج�ف االرشف اعمال 
صيانة الش�بكة الكهربائي�ة يف محافظة النجف, 
م�ن خ�الل نص�ب )10( قواط�ع دورة حج�م 
)400( أمبري, ونصب )4( أعمدة مختلفة االنواع 
واالحجام, وسحب أس�الك متدلية بطول )600( 
مرت, وموازنة أحم�ال محوالت عدد )٣( يف إحياء 

اإلمام املهدي واملرحلن والعلماء«.
وتابع »فيما انجزت املالكات الهندسية والفنية يف 
دائرة توزيع كهرباء واسط اعمال إصالح عارض 
ع�ىل مغ�ذي محط�ة الزه�ور ٣٣ ك.ف محول�ة 
رق�م)2(، نتيج�ة عطب قابلو مص�در التغذية يف 
محط�ة الصوي�رة 1٣2ك.ف وت�م تحديد العطب 
وعمل جوين مستقيم ٣٣ ك.ف قياس )٣×150( 
مل�م واعادة املحط�ة اىل العمل, اضافة اىل اصالح 
عارض عىل مغذي الجزيرة, وإصالح قطع اسالك 
يف منطقة شظيف، فضالً عن اصالح محولة عىل 
مغذي حي املوظف�ن منطقة حواس مع إصالح 

قطع اسالك يف منطقة الجوز .
يذك�ر ان اله�دف م�ن ه�ذه االعم�ال ه�و ف�ك 

االختناقات واستقرار التجهيز.

الكهرباء: مالكات توزيع الوسط 
تنجز اعامل صيانة الشبكة 

الكهربائية يف ثالث حمافظات

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمافظ بغداد يبحث مع وزير التخطيط استئناف املشاريع 
املتوقفة واملتلكئة وتنفيذ عدد من املشاريع احليوية اجلديدة

حمافظ البرصة يعلن قرب توزيع 
»12«ألف قطعة ارض للفقراء

    بغداد / طالب ضاحي

استقبل وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، 
محاف�ظ بغ�داد محم�د العطا والوف�د املرافق 
ل�ه، وجرى خالل اللقاء بح�ث الواقع الخدمي 
للعاصم�ة بغداد وس�بل اس�تئناف املش�اريع 
املتوقف�ة واملتلكئ�ة وتنفيذ عدد من املش�اريع 

الحيوية الجديدة«.
وجدد الدليمي خالل اللقاء دعوته الس�تكمال 
متطلب�ات إدراج املش�اريع، مؤك�داً اختص�ار 
ال�وزارة لالط�ر الروتيني�ة به�دف اإلرساع يف 
تنفيذ جميع املشاريع وتقديم افضل الخدمات 
للمواطنن، الفتاً إىل رضورة االس�تثمار األمثل 
للموازن�ات والس�عي م�ن خالله�ا يف توف�ري 

الوظائف للشباب.
م�ن جهته،أع�رب محافظ بغ�داد عن خالص 
تقدي�ره لجه�ود وزارة التخطيط ومس�اعيها 

يف توف�ري ظ�روف العمل، مؤكداً ع�دم ادخاره 
ألي جهد من ش�أنه تحس�ن الواق�ع الخدمي 
يف عم�وم املحافظة.هذا وناق�ش اللقاء إعادة 

تأهي�ل الطرق يف مناطق حزام بغ�داد، وتنفيذ 
املزيد من مش�اريع املجاري والخدمات البلدية 

يف اقضية ونواحي وقرى محافظة بغداد.

    البصرة / صفاء الفريجي

أعلن محافظ البرصة رئي�س اللجنة العليا 
لتوزيع االرايض اسعد العيداني قرب توزيع 

12 الف قطعة ارض للفقراء يف املحافظة.
وق�ال العيدانيف�ي بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه إن »دوائ�ر البلدي�ة 
والبلديات أكملت اإلفرازات املتعلقة بتوزيع 
تل�ك األرايض مبين�ا ان�ه ينتظ�ر اس�تقرار 
وضع املحافظة من ناحية قطع الش�وارع 
وانتظام الدوام بغي�ة دعوة جميع الفقراء 
املس�تفيدين م�ن تلك األرايض اس�تالمها«، 
مبين�ا ان »عملية التس�ليم س�تكون وفق 
ق�رار مجل�س ال�وزراء املرق�م 419 ال�ذي 
يق�ي بتوزيع االرايض بس�عر 250 دينار 

للمرت املربع الواحد«.
وحول س�ندات األرايض التي وزعت للرتبية 

والبلدية والبلديات يف وقت س�ابق فقد بن 
العيداني أن »س�ندات تلك األرايض اكتملت 

لجميع املوظفن الذين ت�م توزيع األرايض 
لهم .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مدي�ر مكت�ب التش�غيل يف ديوان 
محافظ�ة الب�رصة محم�د العب�ادي ان 
اسماء املتقدمن الذين ظهرت اسمائهم 
يف قرع�ة املدين�ة الرياضي�ة ت�م االعالن 
عنها امس الثالثاء عىل املواقع الرس�مية 

ويفيِ االذاعات املحلية .
املواط�ن  لربنام�ج  العب�ادي   « وق�ال 
الصحف�ي يف راديو الرش�يد الذي يقدمه 
الزمي�ل الصحف�ي محم�د الجاب�ري ان 
االس�ماء تم االعالن عنها ام�س الثالثاء 
وس�تتوزع االس�ماء يف مختل�ف الدوائر 
يف املحافظ�ة م�ن بينه�ا دوائ�ر الصحة 

والكهرباء والبلدية والش�باب والرياضة 
واملجاري واملاء والنفط وديوان املحافظة 
ودوائ�رة العم�ل والش�ؤون االجتماعية 
والبيطرة واالتص�االت والتقاعد والطرق 
ان  العب�ادي   « واض�اف   . والجس�ور 
االسماء ستنرش مساء اليوم عىل مختلف 
املواقع االلكرتوني�ة وصفحات التواصل 

التش�غيل  صفح�ات  ويفيِ  االجتماع�ي 
املركزي وقسم شؤون املواطنن يف ديوان 
املحافط�ة ،مش�رياً اىل ان�ه فيم�ا يتعلق 
باس�ماء الرتبية س�يتم يوم غ�د االعالن 
عنه�ا يف مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي 
واملواقع االلكرتونية وصفحات التواصل 

الرسمية .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرشك�ة العام�ة لصناع�ة االدوي�ة واملس�تلزم�ات 
الطبي�ة ف�ي سامراء، اليوم الثالثاء، عن تحقيق اعىل معدل 
انتاج وتس�ويق منذ تس�عة اعوام بكلفة تجاوزت خمس�ة 
مليارات دين�ار خالل ترشي�ن االول املايض.وقال مدير عام 
الرشكة الصيدالني عبد الحميد عبد الرحمن الس�الم يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، إن “معدل انتاج الرشكة لشهر 
ترشين االول املايض وصل اىل كلفة 5 مليارات و 688 مليونا و 

258 الف دينار بعد وصول املواد االولية ونجاح فحوصاتها، 
وهي أعىل نسبة تشهدها الرشكة منذ العام 2010”.وأضاف 
الس�الم، أن “الرشكة حققت قفزة نوعية يف اإلنتاج، إذ يعد 
هذا املوضوع اساس�يا ويمكن من خالله العودة اىل تحقيق 
الربحية ضمن خطة طموحة لزيادة اإلنتاج للمستحرضات 
التقليدية”، مبينا أن “تأمن الدواء املحيل بأس�عار مناسبة 
يس�هم يف التخفيف ع�ن كاهل املواطن والفات�ورة الدوائية 
للبلد، إذ س�يتم التع�اون مع الجه�ات ذات العالقة لحماية 
املنت�ج الوطني، وبالتايل الوص�ول اىل انتاجية اكثر وتغطية 

كمية اكرب من حاجة الس�وق وتقليل االس�ترياد”.واوضح، 
أن “الرشكة تطرح منتجات مطلوبة يف الس�وق ويتم بيعها 
ع�ن طريق املراكز التس�ويقية املنترشة يف محافظات بغداد 
وكرك�وك والس�ليمانية، وس�رتافق عملي�ة افتت�اح املراكز 
التس�ويقية عملية الوكالء من خالل اس�تقطابهم للرتويج 
للمنتج�ات الجدي�دة للصيدلي�ات واملذاخر ومراك�ز توزيع 
ال�دواء يف عموم الب�الد، وتعد نقطة س�رتاتيجية بالنس�بة 
للرشك�ة”، مؤك�دا ان “العام املقبل سيش�هد تح�وال كبريا 

بالنسبة لعمل الرشكة يتمثل بالرجوع لتحقيق الربحية.

مدير مكتب التشغيل يف ديوان املحافظة: االعالن عن اسامء املتقدمني الذين ظهرت 
اسامئهم يف قرعة التعيينات ليتم توزيعهم عىل دوائر الدولة

أدوية سامراء تعلن حتقيق اعىل معدل انتاج بكلفة جتاوزت اخلمسة مليارات

   بغداد / المستقبل العراقي

اكد نائب رئيس الوزراء لش�ؤون الطاقة وزير النفط ثامر 
عب�اس الغضب�ان اس�تمرار ال�وزارة بتقديم الدع�م املايل 
واملعنوي لعوائل ش�هداء العراق من ابن�اء القوات االمنية 
والحش�د الش�عبي ، جاء ذلك خالل االحتفال بتكريم 400 

من عوائل الشهداء.
وقال الس�يد الوزير ، نلتقي اليوم مجددا بعوائل الش�هداء 
لتكريمه�م وبه�ذا التكري�م نس�تذكر اولئ�ك االبطال من 
ابن�اء العراق من القوات املس�لحة بكافة صنوفها املتمثلة 
بق�وات الجي�ش العراقي وقوات االم�ن الداخيل ومكافحة 
االرهاب والحش�د الشعبي والبشمركة والحشد العشائري 
الذي�ن س�طرو اروع املالحم التي اذهل�ت العالم بتوحدها 
وقتالها ضد اعتى هجمة بربرية ، مشريا اىل ان املؤسسات 
العس�كرية العاملية اس�تقت من تلك املالحم مناهج و قيم 
ودروس وع�رب بطولي�ة . واض�اف الغضب�ان ان ال�وزارة 
ماضية يف دعم عوائل الشهداء الجرحى يف اقامة النشاطات 
والفعالي�ات التي يتم من خاللها االحتف�اء بذكرى ابطال 
العراق واس�تذكار الش�هداء الذين كان لهم الفضل الكبري 
يف حماي�ة االرض واملقدس�ات ، وال نن�ى دور املرجعي�ة 
الديني�ة العليا وفتواها التي اعط�ت زخما كبريا للعراقين 

يف الدفاع عن ارضهم وط�رد االرهاب من البالد وتطهريها 
من دنس�هم . وثمن الس�يد الوزير جه�ود اللجنة املركزية 
لدعم عوائل الشهداء والحشد الشعبي يف الوزارة والجهود 
الكبرية ملنتسبي الوزارة وجميع الجهات الساندة للجنة يف 
تقديم الدعم للمقاتلن االبطال يف ساحات القتال ولعوائل 

الشهداء.
من جانبه قال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع رئيس اللجنة 
املركزية لدعم الحشد الش�عبي والقوات االمنية يف الوزارة 
كري�م حطاب ، نحتف�ل اليوم بتكري�م  )400( من عوائل 
ابناءن�ا االبطال ش�هداء القوات االمنية ... ش�هداء العراق 

الذين ضح�وا باغىل ما عندهم من اجل ارض ومقدس�ات 
الع�راق ، ورفعوا راي�ة العراق عاليا لرتفرف عىل س�هوله 

ووديانه وجباله ونخيله ومياهه واهواره .
واض�اف لقد كان للدع�م الذي يقدمه الس�يد نائب رئيس 
الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط االستاذ ثامر الغضبان 
والس�ادة ال�وزراء الس�ابقن وقي�ادة القط�اع النفط�ي 
ال�دور الكبري يف انج�اح عمل اللجن�ة املركزي�ة يف الوزارة 
الخاص�ة بدعم الق�وات االمني�ة ، وال ننى ال�دور الكبري 
ايضا ملنتس�بي القطاع النفطي يف تقديم الدعم واألس�ناد 
اللوجستي واملادي واملعنوي لكافة تشكيالت قواتنا االمنية 
والعس�كرية املس�لحة والبناء الحشد الش�عبي االبطال يف 
قواطع وساحات العمليات العسكرية ، مؤكدا ان للمكتب 
االعالمي يف الوزارة دور بارز يف تنظيم وتقديم النش�اطات 
الت�ي كانت اللجنة تقوم بها حي�ث رافقت مالكات املكتب 

االعالمي  عمل اللجنة منذ بداية تاسيسها.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد ان وزارة 
النفط ومن خالل اللجنة املركزية لدعم الحش�د الش�عبي 
والق�وات االمني�ة تق�وم بتقديم الدع�م امل�ادي واملعنوي 
لعوائ�ل الش�هداء ، واحتفال اليوم ج�اء تنفيذا لتوجيهات 
الس�يد نائب رئيس الوزراء لش�ؤون الطاقة وزير النفط ، 
حيث تم تنظيم االحتفالية تحت شعار )شهدائنا .. فخرنا 

وعزنا( ، مشريا اىل ان املكتب االعالمي يف  الوزارة سيستمر 
يف تنظي�م مثل هذه النش�اطات الداعمة للق�وات االمنية 

وعوائل الشهداء.
وع�ىل هام�ش االحتفالي�ة افتتح الس�يد الوزي�ر معرضا 
للصور وثق خالله نش�اطات اللجنة املركزية لدعم الحشد 
الش�عبي ، باالضافة اىل ذل�ك تضمن�ت االحتفالية فقرات 
ش�عرية ولوحات فني�ة وغنائية تغنت ببطوالت الش�هداء 
ومآثرهم قدمها الفنان ميمون الخالدي والفنانة عواطف 
الس�لمان والفنان عبد فلك والفنان سامي نسيم والشاعر 
عادل محس�ن. وحرض االحتفالية الس�ادة وكي�ل الوزارة 
لش�ؤون االس�تخراج فياض حسن نعمة والس�ادة املدراء 

العامن ووسائل االعالم وحشد من منتسبي الوزارة. 
ويذكر ان اللجنة املركزية لدعم ش�هداء العراق و الحش�د 
الش�عبي يف الوزارة قام�ت باحياء العديد من النش�اطات 
الداعمة لعوائل الشهداء ، فضال عن تقديم الدعم اللوجستي 
للقوات االمنية يف س�احات القتال ، حيث تم تنظيم العديد 
م�ن االحتفاليات لتكري�م عوائل الش�هداء وتقديم العون 
واملساعدة للجرحى ، باالضافة اىل تنظيم الرحالت املجانية 
لعوائل الشهداء للعتبات املقدسة خارج البالد باالضافة اىل 
نشاطات اخرى واقامة موائد االفطار الرمضانية وغريها 

من النشاطات الداعمة للعوائل النازحة .

نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط يؤكد استمرار الوزارة بتقديم الدعم لعوائل الشهداء
خالل احتفالية لتكريم 400 من عوائل الشهداء

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د عدد من ممثيل غرفة تجارة بغداد ان االعمال التخريبية التي 
طالت املمتلكات الخاصة يف جانب الرصافة تس�ببت بحرق املئات 
من املحال التجارية واملخازن وخس�ائر تق�در باملليارات.وخلص 
االجتماع الذي عقد برئاس�ة محافظ بغداد املهندس محمد العطا 
اىل تشكيل خلية لتنسيق املواقف من أجل حماية االقتصاد العراقي 
والحد من حاالت الحرق التي طالت بنايات يف منطقتي الشورجة 
وشارع الرشيد.من جانبهم، تحدث أعضاء اتحاد الغرف التجارية 
ع�ن تأييده�م الكامل ودعمه�م املس�تمر للتظاهرات الس�لمية، 
ورفضهم وجود مندسن يحاولون تشويه صورة التظاهرات عرب 
حرق املباني التجارية.محمد باقر املوسوي احد مستشاري اتحاد 
الغرف التجارية، قّدر حجم الخسائر باملليارات، مبينا انها »تعادل 
ميزاني�ة دول«، حيث اش�ار اىل ان »البناي�ة الواحدة تبلغ قيمة ما 
تخزن�ه ملي�ون دوالر«، مضيف�ا ان »ع�دد املحال الت�ي تعرضت 
للحرق تجاوز 900 محل ومخزن وهي مصدر رزق لعدد كبري من 

العائالت«.

جتار العاصمة: احلرائق طالت ٩٠٠ حمل 
جتاري وخمزن واخلسائر تقدر باملليارات

    المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

واصلت مديرية زراعة كربالء املقدسة تجهيز الفالحن واملزارعن 
ببذور الحنطة واألسمدة الكيمياوية لغرض تنفيذ املوسم الزراعي 

الشتوي 2019�2020 .
حيث تم تجهيز مزارع�ي الحنطة بكمية )2,875( كغم من بذور 
الرت�ب العليا اضافة اىل العمل عىل تعفري البذور بمبيد الراكس�يل 
م�ن اج�ل القضاء عىل ام�راض التضخ�م التي تصي�ب محصول 

الحنطة.
فيم�ا تواص�ل املديرية تجهي�ز املزارع�ن باألس�مدة للمحاصيل 
لغرض الخطة الش�توية حيث تم تجهي�ز مزارعي الحنطة ب65 
كغم/دونم من س�ماد اليوريا و٣5 كغم/ دونم من س�ماد الداب 
فيما تم تجهيز مزارعي الش�عري ب50/كغم من سماد اليوريا اما 

محاصيل الخرض فيتم تجهيزها ب65 كغم من سماد اليوريا.
كما بلغ س�عر س�ماد الداب 480 الف دينار للطن الواحد وس�عر 
س�ماد اليوريا 280 الف دينار للطن الواحد وهي اسعار مدعومة 
بش�كل كبري من اجل الفالحن لتنفيذ الخطة الش�توية للموس�م 
الزراع�ي 2019�2020 به�دف تحقي�ق االكتفاء الذات�ي ملختلف 

املحاصيل.

    النجف / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائرة إعالم صحة النجف عن أتالف فرق الرقابة الصحيىة 
التابع�ة اىل قطاع النجف الجنوبي كمية تقدر ب 18 طنا من مادة 

السكائر لعدم صالحيتها لالستهالك.
وق�ال مدي�ر الرقاب�ة الصحي�ة يف دائ�رة صحة النج�ف االرشف 
الدكتور يحيى بس�تان املوس�وي يف بيان ، تلقت »املس�تقبل«، ان 
»الفرق الرقابية التابعة للقطاع عثرت واثناء زياراتها امليدانية اىل 
اس�واق الجملة يف منطقة حي القدس ع�ىل هذه البضاعة يف احد 

املخازن«.
واض�اف البي�ان ان »س�بب االتالف ه�و تعفنها ج�راء تعرضها 
للرطوبة وقد قامت الفرق الرقابية بمصادرتها واتالفها يف مناطق 

الطمر الصحي وبالتعاون مع مديرية بلدية النجف االرشف.

زراعة كربالء جتهز مزارعي احلنطة والشعري 
بالبذور واالسمدة لتنفيذ اخلطة الشتوية

صحة النجف تعلن اتالف »18« طنًا 
من السكائر منتهية الصالحية

ً
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن 
تعل�ن لجنة البيع وااليج�ار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية لتأجري االمالك 
املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )العباس�ية( وملدة   )س�نة واحدة ( وفقا الحكام قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013  فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط 
املطلوب�ة  مراجع�ة بلدية العباس�ية او اللجن�ة خالل )15( يوما تب�دء من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف 
احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء 
املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من 
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب 
محافظة النجف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري 
من مدة االعالن البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباس�ية( ويف 
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و 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 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد 

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

4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 
يل�زم اصحاب الح�رف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول 

باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

اعالنمديرية تنفيذ النجف
اس�تنادا للم�ادة 71 من قان�ون التنفيذ وبناءا عىل طلب الدائن حيدر عبد زيد حس�ني تبيع مديري�ة تنفيذ النجف املولدات 
واملواد املدرجة ادناه والعائدة للمدين احمد ابراهيم عباس فعىل الراغب يف الرشاء الحضور يف الزمان واملكان املذكور ادناه 
خالل عرشة ايام اعتبارا من اليوم التايل للنرش يف الصحف مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 10% عرشة باملئة من 

القيمة املقدرة بصك مصدق مع بطاقة االحوال املدنية وشهادة الجنسية ويتحمل املشري اجور التسجيل والداللية 

املواصفات /
1 . املواد :

2 � القيمة املقدرة ) 45500000
خمسة واربعون مليون وخمسمائة الف دينار (

3 � مكان متواجدة املولدات فيه )كراج العدالة قرب مدرسة عيل االكرب(
 4 � زمان املزايدة الساعة الرابعة عرصا من اليوم االخري لالعالن 

5 � تقدم التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة بصك مصدق 
ينرش يف صحيفتني محليتني يوميتني واسعة االنتشار

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة اس�تئناف بغداد الكرخ 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ 

رقم الدعوى : 8369 / ش / 2019 
التاريخ : 20 / 11 / 2019 

اىل / املدع�ى عليه ) محم�د عبد الفتاح 
امينو ( 

م / اعالن 
اقام�ت املدعية ) زينب حم�زه كريم ( 
الدعوى الرشعية املرقمة اعاله تطالبك 
فيه�ا ) تفري�ق للهج�ر ( وملجهولي�ة 
مح�ل اقامت�ك حس�ب ماج�اء برشح 
املبل�غ القضائي عىل ورقة التبليغ تقرر 
تبليغ�ك بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او من ينوب 
عنك قانونا يف موع�د املرافعة املوافق 9 
/ 12 / 2019 فس�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض

اعالن دعوة دائنني 
اني املصفي�ة املحامية فيان طارق عبد 
ال�رزاق لرشك�ة الباس�قات للمقاوالت 
العام�ة املح�دودة املس�ؤولية – ادع�و 
كل م�ن ل�ه ح�ق او دين ع�ىل الرشكة 
مراجعت�ي ع�ىل العن�وان الت�ايل بغداد 

االعظمية م 318 ز1 د7 .
املصفية املحامية 

فيان طارق عبد الرزاق 
��������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / هند فخر الدين صالح 

اقت�ى حضورك اىل صندوق االس�كان 
العراق�ي الكائن قرب مجم�ع النهضة 
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام 
رشيكك الس�يد ) محمد عباس تومان ( 
بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة ) 1046 ( مقاطعة ) 2 / 10 ( 
لغرض تس�ليفه قرض االسكان وخالل 
مدة اقصاها خمس�ة عرش ي�وم داخل 
العراق وش�هر خارج العراق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط 

حقك يف االعراض مستقبال .

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة استئناف صالح 

الدين االتحادية 
دار القضاء يف يثرب 

محكم�ة االحوال الش�خصية يف 
يثرب 

العدد : 37 / ش / 2018 
التاريخ : 26 / 11 / 2019 

وركاء   / عليه�ا  املدع�ى   / اىل 
محمود حسني 

م / تبليغ 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة حكما 
غيابيا بحق�ك بتاريخ 15 / 5 / 
2018 بالدعوى الرشعية املرقمة 
وملجهولي�ة   2018  / ش   /  37
تبليغ�ك  تق�رر  اقامت�ك  مح�ل 
بصحيفت�ني  املذك�ور  بالحك�م 
محليت�ني رس�ميتني ول�ك ح�ق 
االع�راض ع�ىل الق�رار املذكور 
خ�الل ع�رشة اي�ام م�ن تاريخ 
تبليغ�ك بالقرار اع�اله ويف حالة 
عدم اعراضك ع�ىل القرار خالل 
املدة القانونية فان القرار سوف 
يكتسب الدرجة القطعية بحقك 

وفق القانون .
القايض 

مكي حسن سعيد 
��������������������������

مديرية تنفيذ بعقوبة
العدد/2019/1135

  اىل/ املنفذ عليه  /غس�ان رضا  
مصطفى

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من 
أشعار مختار محلة ) 19( املختار  
قاس�م محمد ش�حالنك مجهول 
مح�ل االقامة ولي�س لك موطن 
دائم او موق�ت او مختار  يمكن 
اج�راء التبلي�غ  عليه واس�تنادا  
للمادة) 27( م�ن قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحضور 
بعقوب�ة  التنفي�ذ   مديري�ة   يف 
خالل  خمس�ة ع�رش يوما تبداء 
من الي�وم التايل للن�رش  ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
هذه املديرية باج�راءات التنفيذ 

الجربي فوق القانون
املنفذ العدل  االقدم

  وفاء جليل ادهم
اوصاف املحرر

تبليغ باالحالة القطعية

رقم االضبارة : 182/خ/2019
التاريخ : 2019/11/26

املنفذ العدل 
امحد مسافر عبد احلسني اخلالدي

السعر العدد اسم المادة ت

1800000 1 مستخدم KAV30 حجم PERKNSمولدة كهربائية نوع 
 4(GBT282.5-2009)سلندر 1

1800000 1 مستخدم  KAV30 حجم PERKNSمولدة كهربائية نوع 
سلندر(3159060080)4  2

6500000 1 مستخدم  500KAV حجم PERKNSمولدة كهربائية 
سلندر12 3

2900000 1 مستخدم  60KAV حجم DAUOمولدة كهربائية نوع 
سلندر4  4

4000000 1 مستخدم  300KAV حجم FITمولدة كهربائية نوع 
5 8 سلندر(4824193)

2200000 1 مستخدم 100KAV 6 حجم AKSAمولدة كهربائية نوع 

600000 1 مستخدم FIT(LD13954V745278H)محرك انكليزي نوع 
سلندر4 7

700000 1 مستخدم  187KAV حجم USAمحرك امريكي
6 سلندر 8

400000 1 مستخدم  30KAV حجم AKSAمحرك نوع
4سلندر 9

2900000 1 مستخدم  60KAV حجم PERKNSمولدة كهربائية 
سلندر4 10

2900000 1 مستخدم  60KAV حجم PERKNSمولدة كهربائية نوع
سلندر4 11

2900000 1 مستخدم  60KAV حجم PERKNSمولدة كهربائية نوع 
سلندر4 12

500000 2 خزان وقود حجم 200 لتر 13
1100000 2 خزان وقود حجم 5000 لتر 14

2900000 1 مستخدم  65KAV حجم FGWILSONمحرك نوع 
سلندر4  15

2900000 2 مستخدم  65KAV حجم KASEمحرك نوع 
سلندر4  16

1700000 1 مستخدم   6 سلندر مفتوح الكور وهو في PERKNSمحرك نوع 
دور الصيانة 17

1000000 1 مستخدم دمبر مولد كهرباء 18

1300000 1 مستخدم 19  6 سلندر خالي من التفرعات  PERKNSمحرك نوع 

2100000 1 مستخدم   حجم  PERKNSمحرك نوع 
110KAV20 في طور الصيانة 6 سلندر

2400000 1 مستخدم   حجم CATمحرك نوع 
110KAV21 8 سلندر

45500000
خمسة واربعون مليون 
وخمسمائة الف دينار 

المجموع الكلي 

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت

السوق العصري/مقابل كراج الشرمان 19م2 11/12ـ11/8 حوانيت 1

مجاور المجلس البلدي السابق 9م2 12/8 كشك 2

السوق العصري / مقابل ساحة بيع الفواكه والخضر 10م2 13/31 ـ 13/18 ـ 13/19 ـ 
13/20 ـ 13/29 حوانيت 3

السوق العصري/مقابل كراج الشرمان 18م2 11/17 حانوت 4

العدد /211
التاريخ 2019/11/18

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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اعالن من مرصف اربيل لالستثامر والتمويل 
يهديكم مرصفنا اطيب التحيات ..... 

يعلن مرصف اربيل لالستثمار والتمويل 
عن غلق االكتتاب باس�هم رشكة س�تار 
كار للتأمني ) املساهمة الخاصة ( نهاية 
الدوام الرس�مي ليوم االربع�اء املصادف 
20 / 11 / 2019 وذل�ك لالكتتاب بكامل 
االسهم املطروحة خالل مدة الثالثني يوم 

االوىل .

تنويه
اشارة  اىل االعالن املنشور يف  صحيفة املستقبل العدد  
/2020 يف  2019/11/13 فقد  ورد يف االعالن )فان 
مالحظية التس�جيل العق�اري يف خانقني س�تبارش  
بالتس�جيل  خط�اء ( والصحي�ح ) ف�ان مالحظي�ة 
التس�جيل  العقاري يف جلوالء  س�تبارش بالتس�جيل  
( يف ياع�الن  لحنة تثبيت امللكي�ة العقارية يف جلوالء  

العدد/7/تسجيل مجدد /2019
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة منديل 
العدد : 102 / ب / 2018 

التاريخ : 24 / 11 / 2019 
اعالن 

عطفا عىل الحكم الص�ادر من هذه املحكمة بالعدد 
102 / ب / 2018 بتاري�خ 21 / 10 / 2018 تبي�ع 
هذه املحكم�ة العقار املرق�م 291 / مقاطعة بزايز 
نهر الس�وق املوصوفة ادناه باملزاد العلني ملدة شهر 
اعتب�ارا من اليوم التايل للنرش فعىل الراغبني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة يف تمام الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا من الي�وم الثالثون التايل للنرش مس�تصحبني 
معه�م التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة ) 10 % ( من 
القيم�ة املحددة البالغ�ة ) 13000000 ( ثالثة عرش 
مليون دينار ان ل�م يكونوا من الرشكاء وعند انتهاء 
املدة املذكورة ستجري االحالة القطعية وفق االصول 
واذا ص�ادف ي�وم االحالة عطلة رس�مية فس�يكون 

اليوم الذي يليه .
القايض 

قحطان خلف خالد 
االوصاف : 

بس�تان يحتوي عىل اش�جار النخيل يق�ع يف ناحية 
منديل قلم حاج تبلغ مساحته 1125 م2 .

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 

العدد : 507 
التاريخ : 25 / 11 / 2019 

اعالن فقدان 
قدم�ت الس�يدة من�ال س�عيد محمد طل�ب اىل هذه 
املحكمة بتنصيب نفس�ها قيما ع�ىل زوجها املفقود 
) عب�د الله محمود حس�ن تايه ( بتاري�خ 12 / 2 / 
2014 فم�ن لدي�ه االع�راض الحض�ور ام�ام هذه 
املحكم�ة خالل س�بعة ايام م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
لتقدي�م اعراض�ه واعالمن�ا وبخالفه س�وف تنظر 

املحكمة يف الطلب وفق القانون مع التقدير .
القايض 

خضري عباس التميمي 
������������������������������������������

محكمة بداءة الزبري 
العدد : 492 / ب / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليهم / 1 – صالح محسن جاسم 

2 – فالح محسن جاسم
3 – عيل محسن جاسم 
4 – بدر محسن جاسم 

5 – منى محسن جاسم 
6 – رسميه محسن جاسم 

اق�ام املدع�ي ) ع�يل عزيز حم�د ( الدع�وى املرقمة 
492 / ب / 2019 ام�ام هذه املحكم�ة وبعد اجراء 
املرافع�ة بحقكم غياب�ا وعلنا قررت ه�ذه املحكمة 
الحك�م وبموج�ب قرارها املرق�م 492 / ب / 2019 
يف 24 / 10 / 2019 بالزامك�م بازالة ش�يوع العقار 
املرق�م 1868 / العرب بيع�ا وتوزيع صايف ثمنه عىل 
ال�رشكاء كال حس�ب س�هامه يف صورة قي�د العقار 
وارسال حصص القارصين ملديرية رعاية القارصين 
الدارتها وف�ق قانون رعاية القارصي�ن وعند اجراء 
تبليغك�م فق�د وردت الينا التبالي�غ مرشوحا عليها 
م�ن قب�ل القائ�م بالتبلي�غ يف مركز رشط�ة العرب 
بانك�م مرتحلني اىل جهة مجهولة واملؤيد من مختار 
منطق�ة الع�رب / 1 ل�ذا وملجهولية مح�ل اقامتكم 
قررت املحكم�ة تبليغكم بالقرار عن طريق النرش يف 
صحيفت�ني محليتني يوميتني وفق القانون ويف حالة 
ع�دم اعراضكم عىل القرار املذكور اعاله خالل املدة 

القانونية فانه سيكتسب الدرجة القطعية .
القايض 

فالح حسن حصني

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة ابي الخصيب 
العدد : 509 / ب / 2019 

التاريخ : 20 / 11 / 2019 
اعالن 

اىل املدعى عليه / رياض هادي جباره 
اقام املدعي رئيس مؤسس�ة السجناء السياسيني 
اضاف�ة لوظيفته الدع�وى البدائي�ة املرقمة 509 
/ ب / 2019 ام�ام محكم�ة ب�داءة ابي الخصيب 
والتي يطلب فيها الحكم بالزامك بتاديته اجر مثل 
عن فوات املنفعة الخاصة بالعقار تسلسل 5 / 27 
مقاطع�ة 1 – اللقط�ة وللفرة من 5 / 9 / 2016 
ولح�ني اقام�ة الدع�وى ولثب�وت مجهولية محل 
اقامت�ك تقرر تبليغك بالحض�ور اىل هذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املوافق 1 / 12 / 2019 الس�اعة 
التاس�عة صباحا نرشا ويف صحيفتني يوميتني ويف 
حال�ة عدم حض�ورك او حض�ور من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابا وعلنا 

وفق القانون .
القايض

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
 أق�ام املدعي )حامد لفت�ه هواله( دعوى قضائية 
لتبدي�ل اس�مة وجعل�ه )العيس�اوي( ب�دال م�ن 
)جعباوي( فمن لديه حق االعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل خمس�ة عرش يوماً من تاريخ النرش 
وبعكسه سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نه 

2016 املعدل
 اللواء

نشات ابراهيم شالل
مدير عام االحوال املدنية والجوازات واالقامة

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

ورد خطأ يف االعالن عن املزايدات الخاصة بجامعة 
الكوفة املنش�ور يف العدد 2028 يف 2019/11/25 
يف صحيفة املستقبل العراقي باملدة البالغة خمسة 
ع�رش يوم�ا والتي س�تجري يف اليوم الت�ايل للمدة 
اع�اله .. والصحيح  من اليوم االخ�ري وكذلك ورد 
خط�ا يف االع�الن البالغ مدت�ه ثالث�ون يوما خطأ 
قس�م والصحي�ح حان�وت القس�م او املجمع لذا 

اقتىض التنويه
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف غماس
العدد : 377/ش/2019

التاريخ : 2019/11/21
اعالن

املدعية / مي عيل جاسم
املدعى عليه / وسام محمد بكر

اىل / املدعى عليه / مخلص محمد بكر 
بتاري�خ 2019/11/21 وبع�دد 377/ش/2019 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة ق�رارا يق�ي الحك�م 
بالتفريق بينك وبني املدعية اعاله واعتباره طالقا 
بائن بينونة صغ�رى وملجهولية محل اقامتك فقد 
ق�رر تبليغ�ك بموجب ه�ذا االع�الن يف صحيفتني 
محليت�ني ويحق لك االعراض والتمييز عىل القرار 
اعاله خ�الل مدة ثالثون يوم من تاريخ نرش هذه 
االعالن وبخالف ذلك سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية بعد انتهاء املدة املذكورة 
القايض

ماهر صاحب شاكر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4842/ب2019/5

التاريخ : 2019/11/26
اعالن

اىل / املدعى عليه )نصري عباس حسني(
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االسكان 
التعاوني�ة مصطف�ى حي�در خليف�ه اضافة 
ض�دك  اع�اله  املرقم�ة  الدع�وى  لوظيفت�ه 
والذي يطل�ب فيها الحك�م بالزام�ك بتأديتك 
ل�ه وبالتكافل والتضامن م�ع املدعى عليهما 
) ع�يل ي�ارس مج�يل وميث�م ط�ارق فاه�م( 
مبلغ�ا ق�دره 2500$ ع�ن الق�رض امل�ؤرخ 
2018/6/25 ونظ�را لثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي رئاس�ة 
محكمة اس�تئناف كربالء االتحادية واش�عار 
مخت�ار ح�ي العس�كري احمد فليح حس�ني 
لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة 2019/12/8 الساعة 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4805/ب2019/5

التاريخ : 2019/11/26
اعالن

اىل / املدعى عليه )احمد عباس جعيل(
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االسكان 
التعاوني�ة مصطف�ى حي�در خليف�ه اضافة 
لوظيفته الدعوى املرقم�ة اعاله ضدك والذي 
يطل�ب فيه�ا الحك�م بالزام�ك بتأديت�ك ل�ه 
وبالتكاف�ل والتضام�ن مع املدع�ى عليهما ) 
دنيا صاحب س�لمان وعيل عبد الله س�لمان( 
مبلغ�ا ق�دره 6000$ ع�ن الق�رض امل�ؤرخ 
2019/4/25 ونظ�را لثب�وت مجهولية محل 
اقامتك كون العنوان وهميا حسب رشح املبلغ 
القضائ�ي رئاس�ة محكمة اس�تئناف كربالء 
االتحادي�ة واش�عار مخت�ار حي العس�كري 
محمد فليح حس�ني ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
2019/12/8 الس�اعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك سوف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق 

االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4804/ب2019/5

التاريخ : 2019/11/26
اعالن

اىل / املدع�ى علي�ه )مصطف�ى حس�ن عب�د 
الهادي(

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االسكان 
التعاوني�ة مصطف�ى حي�در خليف�ه اضافة 
ض�دك  اع�اله  املرقم�ة  الدع�وى  لوظيفت�ه 
والذي يطل�ب فيها الحك�م بالزام�ك بتأديتك 
ل�ه وبالتكاف�ل والتضامن مع املدع�ى عليه ) 
فادي قاس�م عبيد( مبلغا ق�دره 1000$ عن 
القرض امل�ؤرخ 2017/8/24 ونظ�را لثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي رئاس�ة محكمة اس�تئناف كربالء 
االتحادي�ة واش�عار مخت�ار ح�ي القادس�ية 
جواد كاظم عبد الرضا لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
2019/12/8 الس�اعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك سوف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق 

االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4794/ب2019/3

التاريخ : 2019/11/26
اعالن

اىل / املدعى عليه )ريسان كاظم جابر(
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االسكان 
التعاوني�ة مصطف�ى حي�در خليف�ه اضافة 
لوظيفته الدعوى املرقم�ة اعاله ضدك والذي 
يطل�ب فيه�ا الحك�م بالزام�ك بتأديت�ك ل�ه 
وبالتكاف�ل والتضام�ن مبلغا ق�دره $2800 
الف�ان وثمانمائ�ة دوالر عن الق�رض املؤرخ 
2018/6/14 ونظ�را لثب�وت مجهولية محل 
يف   القضائ�ي  املبل�غ  رشح  حس�ب  اقامت�ك 
محكمة ب�داءة كربالء حيدر مه�دي العامري  
واش�عار مختار منطق�ة ش�هداء االمام عيل 
يف كربالء املركز اياد عبد مس�لم حس�ني كون 
العنوان الوارد وهميا  ل�ذا تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
2019/12/8 التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4782/ب2019/1

التاريخ : 2019/11/26
اعالن

اىل / املدعى عليه )عالء قاسم حسون(
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان 
التعاونية اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة 
اعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم بتأديتك 
له و املدعى عليها ) شيماء رسحان عباس ( 
مبلغا مق�داره )4200$ اربعة االف ومائتي 
دوالر( ونظرا ملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائ�م بالتبليغ يف بداءة كربالء حيدر 
مهدي العامري  واشعار مختار قضاء الحر 
منطقة القادسية 1 جواد كاطع عبد الرضا  
لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
 2019/12/8 املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ني 
التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم حض�ورك او 
ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4800/ب2019/4

التاريخ : 2019/11/26
اعالن

اىل / املدعى عليه )كريم محمد جاسم(
اقام املدعي ) مصطفى حيدر خليفه(  املدير 
املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية اضافة 
لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اع�اله ضدك و 
املدع�ى عليه�م االخرين وال�ذي يطلب فيها 
الحك�م بتأديتكم ل�ه بالتكاف�ل والتضامن  
مبلغا مق�داره ) 1250$ دوالر امريكي عن 
ق�رض م�ؤرخ ي�وم 2017/9/28( ونظرا 
ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ  يف كرب�الء حيدر مه�دي العامري  
واش�عار مختار منطق�ة القادس�ية /1 يف 
قض�اء الح�ر  ج�واد كاطع عب�د الرضا  لذا 
تق�رر تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني 
 2019/12/8 املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ني 
التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم حض�ورك او 
ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4797/ب2019/4

التاريخ : 2019/11/26
اعالن

اىل / املدعى عليه )جاسم محمد عيدان(
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان 
التعاوني�ة مصطف�ى حيدر خليف�ه اضافة 
لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة اع�اله ض�دك 
وال�ذي يطلب فيها الحك�م بالزامك بتأديتك 
ل�ه وبالتكافل والتضامن م�ع  املدعى عليه 
) منتظ�ر محم�د عي�دان( مبلغ�ا ق�دره ) 
3600$ ع�ن القرض امل�ؤرخ 2019/2/27 
( ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حسب رشح املبلغ القضائي رئاسة محكمة 
اس�تئناف كربالء االتحادية واشعار املختار 
ماجد عبد الحس�ني  لذا تق�رر تبليغك اعالنا 
بموع�د  يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني 
املرافع�ة 2019/12/8 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش  لفته
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4799/ب2019/4

التاريخ : 2019/11/26
اعالن

اىل / املدعى عليه )امري جبار حسن(
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان 
التعاوني�ة مصطف�ى حيدر خليف�ه اضافة 
لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة اع�اله ض�دك 
وال�ذي يطلب فيها الحك�م بالزامك بتأديتك 
ل�ه و بالتكافل والتضامن م�ع املدعى عليه 
) رجاء جواد حس�ن( مبلغا قدره ) $3300 
ع�ن القرض امل�ؤرخ 2019/4/25 ( ونظرا 
لثبوت ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي رئاس�ة محكمة اس�تئناف 
كربالء االتحادية واشعار مختار حي االمام 
عيل )ع( ناظم الزم كظامي  لذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافع�ة 2019/12/8 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 7445/ش2019/2
التاريخ : 2019/11/24

اعالن
اىل / املدعى عليه )حسني عيل حميد(

املدعي�ة )اش�واق طال�ب عب�د(  اقام�ت 
الدعوى املرقمة 7445/ش2019/2 امام 
هذه املحكمة والت�ي تطلب فيها التفريق 
القضائ�ي لعدم االنف�اق وملجهولية محل 
اقامتك�م وحس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واشعار مختار حي الجزائر 2/ النجف لذا 
تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني 
محليتني رس�ميتني فعلي�ك الحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق يوم 
2019/12/2  الس�اعة التاس�عة صباحا 
وعند عدم حضورك  سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

صفاء ناجي املوىل
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد : 3442/ش/2019
التاريخ : 2019/11/26

اعالن
رحم�ن  )احس�ان  علي�ه  املدع�ى   / اىل 

عزاوي(
يف  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه   اص�درت 
3442/ش/2019  املرقم�ة  الدع�وى 
الحك�م  واملتضم�ن   2019/11/26 يف 
بالتفريق للهج�ر بينك وبني املدعية )امنه 
احم�د محم�د( وملجهولية مح�ل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ ومرفقه كتاب 
مديري�ة التبليغات القضائية املرقم 1001 
يف 2019/11/26 واشعار مختار منطقة 
حي املعلمني يف الس�ماوة ل�ذا قررت هذه 
املحكمة تبليغك اعالنا بواسطة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني لغ�رض اعراضك عىل 
القرار اعاله خالل املدة القانونية وبعكسه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

فارس نجم ابو حسنة
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى 

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد : 3639/ش /2019

التاريخ : 2019/11/24
اعالن

اىل / املدعى عليه )عيل طالب عبد عيل(
ع�يل  وف�اء   ( املدعي�ة  زوجت�ك  اقام�ت 
جاس�م( ام�ام ه�ذه املحكم�ة الدع�وى 
املرقم�ة 3639/ش/2019 والت�ي تطلب 
فيه�ا بالتفري�ق القضائ�ي قب�ل الدخول 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب كتاب 
مديري�ة التبليغات القضائية يف الس�ماوة 
املرق�م 984 يف 2019/11/24 ومرفق�ة 
اش�عار مخت�ار منطقة حي الحس�ني لذا 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك بواس�طة 
بموع�د  يوميت�ني  محليت�ني  صحيفت�ني 
املرافع�ة يف الس�اعة التاس�عة من صباح 
ي�وم 2019/12/3 وعن�د ع�دم حضورك 
س�تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفقا 

للقانون 
القايض

باسم فتحي حمود عيل 
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 4354/ب2019/1
التاريخ 2019/11/25

اىل / املدعى عليه ) هادي قاس�م حس�ان 
زم�زم  في�ض  لرشك�ة  املف�وض  املدي�ر 
للح�ج والعم�رة ونقل املس�افرين اضافة 

لوظيفته( 
اق�ام املدعي ) نوار احم�د حميد( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اع�اله والتي يطلب فيها 
الحكم ب� )الزامك باجر مثل اتعاب املحاماة 
الت�ي يس�تحقها ع�ن عمل�ه كمش�اورا 
قانوني�ا لرشكت�ك )رشك�ة في�ض زمزم 
للحج والعمرة ونقل املسافرين( بداية من 
تاري�خ 2018/8/14( ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مخت�ار قرية الغدي�ر / الرشقي 
عب�د الكاظ�م دح�ام الجنابي ل�ذا قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
موع�د  يف  للحض�ور  يوميت�ني  محليت�ني 
املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم 2019/12/5 
وعن�د عدم حضورك او اس�ال م�ن ينوب 
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

بختيار رشيد اسامعيل 
املدير املفوض
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهني�اً: تنطل�ق يف اتجاه�ات عديدة، وتس�وي 
أم�وراً مهنية وتنهم�ك بقضية معين�ة، فتبذل 
جهداً كبرياً إلنجاحها، ويحالفك الحظ، وتعرف 

فرصة مميزة تلتقطها.
عاطفي�اً: تنم�و حيات�ك الش�خصية، وت�زداد 

الروابط متانة وتصفواألجواء يف سمائك

مهني�اً: ال تتش�بث برأي�ك اذا اردت الحص�ول 
عىل املوافقة، ال توق�ع عقوداً جديدة، وال تتخذ 
ق�رارات أساس�ية، تجن�ب املبالغ�ة والتطرف 

واحذر العدائية .
عاطفي�اً: بداي�ة الطري�ق نحو أه�داف مهّمة 

ورئيسّية

مهني�اً: تنهم�ك يف العم�ل بص�ورة اس�تثنائية 
وتشارك احدهم مهمة او هدفاً وتسعى من اجل 
الحص�ول عىل مرك�ز او منصب ربم�ا، فتكون 

النقاشات مثمرة جداً، وتكسب التقدير.
عاطفي�اً: يخف الوهج قليالً يف االس�ابيع االوىل 

وتهدأ األوضاع

مختل�ف  يف  س�الكاً  يك�ون  ال�درب  مهني�اً: 
االتجاه�ات وخالياً تماماً م�ن العراقيل، وكأّن 
القدر يقّدم لك فرصة ثمينة للتقّدم، لذلك اعترب 

األيام املقبلة رائعة وحظوظها ال تفوّت.
عاطفياً: تب�دو عالقاتك ممت�ازة إفتح يديك يا 

عزيزي

مهنياً: كن متحسباً جداً لألحداث التي قد تطرأ، 
االعباء كثرية وأن�ت تميل اىل اتخاذ قرار جريء 

أو إعالن حسم ملسألة عالقة.
عاطفياً: تساورك شكوك بالنسبة إىل العواطف 
الت�ي يبادل�ك إياها الطرف اآلخ�ر، أو تبدو غري 

مكتف بما تنال.

مهنيا: انفراجات مهّمة تطال يف وضعك املهني، 
وه�ذا م�ا ي�ؤدي اىل مس�تقبل اكثر اس�تقراراً 

وارشاقاً.
عاطفياً: ترّصفاتك استفزازية، وهذا ما يتسبب 
بخالف مع الرشيك لكن العواقب تكون بسيطة 

وعابرة.

مهني�اً: وأخ�ذك األحالم نح�و البعي�د، وتعرف 
ودراس�ات  وس�فراً  متع�ددة  نش�اطات 
مهمة،وم�رشوع كب�ري يف طريق�ه إلي�ك، لكّن 

الدراسات مهمة لتحديد الخيارات.
عاطفي�اً: تقرتب تدريجي�اً من تحقي�ق الحلم 

الذي راودك طويالً

مهنياً: تتمتع بحماس�ة كبرية وتكون مستعداً 
لطرح تس�اؤالت كث�رية، ويبدو فكرك نش�يطاً 
ونقاش�اتك مقنع�ة وتع�رّب عن آرائك بس�لطة 

وثقة.
عاطفياً: االس�تعداد والتيق�ظ مطلوبان لأليام 

املقبلة

مهني�اً: وّضح كالمك، ونّظم وقتك بش�كل جيد 
تفادي�اً لتزام�ن الواجب�ات، وأنص�ح ل�ك عدم 
التطرق إىل مواضيع حساسة واالنسحاب، ومن 

األفضل االنعزال قليالً.
عاطفي�اً: تت�دارك األم�ر وتس�ارع إىل تصحيح 

الخطأ، وهذا أمر ممتاز ونافع

مهني�اً: تتحس�ن املعنويات وتس�ري عىل طريق 
جي�دة، ويمكن الق�ول إنك تقرتب م�ن أهدافك 

ولو برسعة أقل، لكنك ستحقق ما تصبو إليه.
عاطفي�اً: ترّكز ع�ىل قضية تثري قل�ق الرشيك 
وتستحوذ عىل كل تفكريه واهتماماته وتبعده 

عنك

مهني�اً: يوم حاف�ٌل باملتاع�ب واملواجهات عىل 
مختلف الصعد. تش�عر باالمتعاض واالس�تياء 
والغض�ب. كم�ا ق�د تحزن غ�ري مرّة لغب�ٍن أو 

ملعاملة سيّئة ال تستحّقها بالتأكيد.
عاطفي�اً: انفتاحك ع�ىل الخارج وع�ىل الحياة 

العاطفية يدفعك إىل سلوك سبل جديدة

مهنياً: تتحس�ن أحوالك تدريجياً نحو األفضل، 
وخصوصاً بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها 
لتوضي�ح موقعك عىل الصعيد املهني وتنجح يف 

استقطاب تحالفات جديدة.
عاطفياً: ال بأس من املبادرة إىل استماع االعتذار 

من الرشيف.

العذراء

احلوت

هذه العادة تقلل فرص إنجاب ذكور
وج�دت دراس�ة طبية حديث�ة أجريت 
ومستش�فى  كولومبي�ا  جامع�ة  يف 
الضغ�ط  أن  بريس�تبرتيان-نيويورك 
النف�ي والجس�دي الذي تتع�رض له 
امل�رأة الحامل يقلل من ف�رص إنجاب 
أطف�ال ذك�ور ويزي�د ف�رص ال�والدة 

املبكرة.
وتش�ري الدراس�ة املنش�ورة حديث�ا إىل 
املش�كالت التي تتعرض لها الس�يدات 
الحوام�ل وم�دى تأثري ه�ذه الضغوط 
عىل األجن�ة الذكور، مقارن�ة باإلناث، 

وفقا لقناة الحرة.

واس�تندت نتائج الدراس�ة ع�ىل نتائج 
فحوصات أجريت عىل 187 امرأة حامل 
تم تقسيمهن إىل ثالث مجموعات، األوىل 

لحوامل يتمتعن بصحة جيدة، والثانية 
لس�يدات يعانني من ضغوط نفس�ية، 
والثالث�ة يعانني من ارتفاع ضغط الدم 

ومشكالت جسدية أخرى.
ومن املعروف يف العادة أن نسبة إنجاب 
الذكور لإلناث ه�ي 105 إىل 100، لكن 
الذك�ور أكث�ر عرضة للمش�كالت التي 
تتعرض لها األم، وقد وجدت الدراس�ة 
بالضغ�وط  املصاب�ات  النس�اء  أن 
النفسية ينجبن ذكرين لكل ثالث إناث، 
أما اإلجهاد البدن�ي فيعني والدة أربعة 

ذكور لكل تسع والدات من اإلناث.

وقال�ت مؤلفة الدراس�ة كاثرين مونك 
م�ن مستش�فى بريس�تبرتيان: »نحن 
نعلم أن الذك�ور أكثر عرضة للخطر يف 
الرحم، ومن املف�رتض أن اإلجهاد لدى 
هؤالء النساء له طبيعة طويلة األمد«.

غامب�اال  سيس�ليا  الدكت�ورة  وقال�ت 
مديرة مركز النساء والتوليد يف جامعة 
ت�والن لصحيفة »ي�و أس ت�وداي« إن 
الس�بب وراء عدم قدرة األجنة الذكور 
عىل البقاء عىل قيد الحياة تحت ضغط 
إجه�اد األمهات »غ�ري واضح ويتطلب 

مزيدا من البحث«.

طريقة جديدة ملنع الغش
أث�ارت ص�ورة لط�الب مدرس�ة 
هندي�ة يضع�ون عىل رؤوس�هم 
صناديق من الورق املقوى ملنعهم 
م�ن الغ�ش، موج�ة كب�رية م�ن 
التواص�ل  االنتق�ادات يف وس�ائل 
االجتماع�ي، األم�ر ال�ذي أدى إىل 

تقديم اعتذار من قبل املدرسة.
ووفقا ملدير املدرسة، فإن اإلجراء 
هذا تم اتخاذه يف األسبوع املايض، 
بتصوي�ر  املوظف�ني  أح�د  وق�ام 
الط�الب الذين كانوا يجلس�ون يف 
أنيقة، وكانت رؤوس�هم  صفوف 
مغطاة بصناديق كرتون مفتوحة 
م�ن جانب واح�د وأمامهم أوراق 
م�ن  ملنعه�م  وذل�ك  االمتح�ان، 

الغش.
 ووص�ف وزير التعلي�م يف الوالية 

أن  املدرس�ة،  فيه�ا  املتواج�دة 
اإلج�راء ال�ذي قامت به املدرس�ة 

»غري مقبول«.
وأضاف عرب حس�ابه ع�ىل موقع 
»تويرت« قائال »ليس ألي ش�خص 
ش�خص  أي  معامل�ة  يف  الح�ق 
وخصوصاً الطالب مثل الحيوانات. 
هذا التجاوز س�يتم التعامل معه 

عىل نحو مناسب«.
وم�ن جانبه، أعلن مدير املدرس�ة 
بموافق�ة  ت�م  اإلج�راء  ه�ذا  أن 
الط�الب، وأنه�م ه�م م�ن قاموا 

بجلب الصناديق بأنفسهم.
وأض�اف »ل�م نجربهم ع�ىل ذلك 
بأي ش�كل من األش�كال. ويمكن 
مالحظ�ة أن بعضه�م ل�م يضعوا 

الصناديق عىل رؤوسهم«.

كيف تنقذ اجلوال والكمبيوتر من البلل؟
الج�وال ما يزال عىل الرشفة حني هطل 
املطر، أمر يمكن أن يواجه كل شخص 

منا يف أي وقت من األوقات.
وم�ا علي�ك س�وى إدخال�ه إىل املن�زل 

وتجفيفه.
ه�ل يكف�ي ذلك ملن�ع تعطل�ه؟ عىل ما 
يب�دو نعم، كما يقول ميش�ائيل فولف 
من هيئة الس�يطرة النوعي�ة األملانية، 
ويضيف: »يمكن لكل موبايل أن يتحمل 

بعض قطرات املطر«.
وتجري املنظمة املعنية بحماية املستهلك 
يف أملانيا اختب�ارات عىل مختلف األجهزة 
يق�ول  الس�ياق  ويف ه�ذا  اإللكرتوني�ة. 
فولف: »أغلب األجه�زة تجتاز هذا األمر 

من دون أي مشاكل تذكر«.
لكن كيف سيكون األمر لو سقط الجوال 

يف حوض الغسيل أو االستحمام؟
يف هذا الس�ياق يوضح راينر شولدت من 
مجلة »كومبيوتر بيلد« االملانية بالقول: 

»العديد من ط�رازات الهوات�ف الذكية 
ال يت�رر بغطس�ة قص�رية يف حوض 
االستحمام أو انكفاء قدح من املاء عن 
طريق الخطأ، ألن غالف الهاتف الذكي 
مق�اوم لت�رسب امل�اء وم�زود بأختام 
مطاطي�ة لحمايته من ت�رسب املاء إىل 

الداخل«.
بيد أن األمر يختلف حني يتعلق بامللح أو 
الحمض أو الكل�ور أو الصابون. يقول 
شولدت إنه يجب غسل األجهزة املحمية 
باملاء الصايف مبارشة بعد مالمس�ة هذه 
املواد. كما أن عصري الليمون أو الكوال أو 
الب�رية أكثر رضراً ع�ىل املوبايل من املاء 

الصايف بسبب السكر املوجود فيها.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 3 عدد فص ثوم مهروس - x 2 عدد بيضة )مخفوقة( - x 1 رشة فلفل اسود 
مطحون - x 1 رش�ة بابريكا - x 1 كوب بقس�ماط مطحون - ½ x كيلو جبنة 

)املاعز( - ½ x كيلو جبنة ريكوتا - ¼ x كوب دقيق
الخطوات:

ىف وعاء عميق نضع الجبن الريكوتا وجبن املاعز والثوم ونخلط جيدا.
ث�م يتبل بامللح والفلفل والبابري�كا ونضيف البيض والدقيق ونقلب جيدا حتى 

تتجانس ويسهل تشكليها.
تغطى وترتك ىف الثالجة مدة ساعة.

نعمل عىل تش�يكل خليط الجبن لكرات متوس�طة الحج�م والعمل عىل فردها 
بكف اليد.

ثم نضع وحدات الجبن ىف البقس�ماط ثم ترص ىف طبق وتوضع ىف الثالجة ملدة 
نصف ساعة أخرى.

ث�م ىف زيت س�اخن غزير نحمر وح�دات فطائر الجبن حتى تأخ�ذ لون ذهبى 
شهى وتنشل عىل ورق ماص للمادة الدهنية ثم تقدم بالهنا والشفا.

فطائر اجلبن املقلبة

؟؟هل تعلم
هناك أنواع م�ن العالجات املجانية 
التي تستطيع التخلص من العديد 
من األمراض التي تصيب الجس�م 
مهما كانت، وهما النوم والضحك، 
واملزاجي�ة  النفس�ية  الحال�ة  ألن 
له�ا عالقة كب�ري بتحس�ني صحة 

الشخص. 
الكس�ل من الس�مات الت�ي تنتقل 
الوراث�ة، ألنها تدخ�ل يف الجينات، 
له�ذا ف�إن الطف�ل ال�ذي يوص�ف 
بالكسل لو بحثنا من حوله فسوف 
مص�اب  الوالدي�ن  أح�د  أن  نج�د 

بالكسل. 
الخيار أح�د أنواع الخروات التي 
تس�اعد ع�ىل التخلص م�ن الوزن 
الزائد بشكل رسيع، وذلك ألنه يقوم 

بهضم الطعام، وكبح الشهية. 
م�ن الفواكه التي تح�ارب جفاف 

العني هي املانجو. 
املك�رسات بش�كل ع�ام تحاف�ظ 
عىل صح�ة اإلنس�ان وتحميه من 

التعرض للكثري من األمراض. 
الش�وكوالته والتف�اح م�ن أكث�ر 
األطعمة التي تس�اعد عىل تحسني 

الذاكرة.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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حسني عيل: أكملت مراحل التأهيل.. وأسعى للحاق بخليجي 24جوارديوال يغلق الباب أمام آرسنال
             المستقبل العراقي/ متابعة

ال يشك بيب جوارديوال مدرب مانشسرت 
سيتي أن مساعده ميكل أرتيتا سيصبح 
امل�درب األول لفري�ق يف ي�وم م�ا لكن�ه 
اس�تبعد انتقال الالعب اإلسباني السابق 
لقيادة فريق آخر خالل منافسات املوسم 

الج�اري من ال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز 
لكرة القدم.

وأرتيت�ا ضم�ن املرش�حني لت�ويل قيادة 
فريقه الس�ابق آرس�نال إذا أقي�ل أوناي 
إيم�ري من منصبه يف ظ�ل تراجع نتائج 

النادي اللندني.
ويحتل آرس�نال املركز الثامن يف الدوري 

وبف�ارق 19 نقطة عن ليفربول املتصدر 
وثماني نقاط ع�ن مراكز التأهل لدوري 
أبط�ال أوروبا وذلك بعد التعادل 2-2 مع 

ساوثهامبتون يوم السبت املايض.
وق�ال جواردي�وال للصحفي�ني: »أون�اي 
إيم�ري هو مدرب آرس�نال. ب�كل تأكيد 
هو )أرتيتا( سيصبح املدرب األول عاجال 
أو آجال. س�ننهي معا هذا املوسم لكن يف 

املستقبل ال أعرف ما سيحدث«.
ونال أرتيتا قائد آرس�نال الس�ابق، الذي 
التحق بالجهاز الفني للمدرب جوارديوال 
من�ذ ث�الث س�نوات، الدعم من آرس�ني 
فينج�ر م�درب الجان�رز الس�ابق قب�ل 
أن يرح�ل امل�درب الفرنيس الش�هري عن 
منصبه.لكن جوارديوال رغم ذلك ال يرغب 

يف فقدان مساعده األول الحايل.
وق�ال املدرب اإلس�باني: »أرغب يف بقائه 
معن�ا.. إن�ه إنس�ان رائع ويعم�ل كثريا. 
قل�ت إن�ه بع�د العمل مع�ا لعدة أش�هر 
فإنه س�يصبح املدرب األول. إنه يترصف 

بالفعل مثل املدير الفني«.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد حسني عيل نجم املنتخب العراقي 
والزوراء حسني عيل، أنه بارش مراحل 
التأهي�ل البدن�ي بعد تماثله للش�فاء 
الت�ام من التداخ�ل الجراحي لإلصابة 
الت�ي لحقت به، وأبعدت�ه عن املالعب 

لفرتة قاربت الشهرين.
وق�ال ع�يل ل »خالل نهاية األس�بوع 
الح�ايل أك�ون أنهيت مرحل�ة اإلعداد، 
وس�أكون جاهزا لخوض املباريات يف 

حال احتاجني املنتخب الوطني«.
ولف�ت أنه ينتظ�ر املوافقة الرس�مية 
م�ن الطبيب املختص الذي أرشف عىل 
تأهيل�ه يف قطر، وبالت�ايل من املمكن 

خوض املباريات.
وبني أنه ش�خصيا يجد نفسه جاهزا 
بدنيا لخ�وض املباريات، لكنه بحاجة 
إىل ترصيح م�ن الطبيب لتكون هناك 

طمأنينة للمشاركة.
 وحول مصريه م�ع املنتخب الوطني 

أوضح أن�ه س�يعود نهاية األس�بوع 
الحايل للتدريبات، بقوة واألمور مرتوك 

للمدرب كاتانيتش.
وأش�ار إىل أنه يتطلع للح�اق ببطولة 
الخلي�ج، ال س�يما وأن�ه ت�وج بلقب 

األفضل يف النسخة املاضية.
تع�رض  ع�يل  حس�ني  أن  إىل  يش�ار 
للكرس، أثناء مباراة فريقه الزوراء يف 
بطولة كاس محمد الس�ادس لألندية 

العربية.

بريشيا يدافع 
عن رئيسه يف واقعة 

بالوتييل
             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن بريش�يا متذيل ال�دوري اإليطايل 
لك�رة الق�دم أن�ه ح�دث س�وء فه�م 
لتعليق�ات ماس�يمو تش�يلينو رئيس 
الن�ادي عندما قال مازحا إن مش�كلة 
ماريو بالوتييل أنه أسود وأنه »يحاول 

أن يصبح أكثر بياضا«.
وابتليت كرة القدم اإليطالية بمشكالت 
العنرصي�ة عىل مدار الس�نوات وكان 
بالوتي�يل، املولود يف صقلية ألبوين من 
غانا ثم عاش بالتبني مع أرسة إيطالية 
الضحاي�ا  أح�د  وعم�ره 3 س�نوات، 
األساس�يني وآخره�ا يف مب�اراة أمام 
هيالس فريونا حيث تعرض إلس�اءات 

من مشجعي أصحاب األرض.
وعانى الالعب البال�غ عمره 29 عاما 
للظهور بمس�تواه من�ذ االنضمام إىل 
بريشيا هذا املوسم وخرج من تشكيلة 
الفريق أمام روما يوم الس�بت وأبلغه 
املدرب فابيو جروس�و أن�ه يحتاج إىل 

إظهار تصميم أكرب.
وتعرض تشيلينو لسؤال حول بالوتييل 
عىل هامش جمعي�ة عمومية لرابطة 
الدوري اإليطايل ورد »إنه أس�ود فماذا 
يمكنني أن أقول؟ إنه يحاول أن يصبح 

أكثر بياضا لكن هذا ليس سهال«.
وربما كان تشيلينو يتالعب بالكلمات 
بذك�ر كلمة »أس�ود« ألنها تس�تخدم 
بمعن�ى  اإليطالي�ة  اللغ�ة  يف  أحيان�ا 

غاضب جدا.
وأصدر بريشيا بيانا وقال إن تعليقات 
تشيلينو كانت ساخرة وكانت موجهة 

ضد منتقدي بالوتييل.
وتابع »يش�ري ن�ادي بريش�يا إىل أنها 
كانت مزحة وحدث بوضوح سوء فهم 
لها وكان هدفها ه�و تقليل الضغوط 
اإلعالمية املبالغ فيها وبغرض حماية 

الالعب نفسه«.

زيدان يرفض ضم 
رويز وإريكسن

خاميس يلمح 
ملوعد اعتزاله

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، عن تطور جديد بش�أن 
سعي ريال مدريد للتعاقد مع العبني يف خط الوسط خالل 

املوسم الحايل.
ووفًقا لربنامج »الش�رينجيتو« اإلس�باني، فإن إدارة ريال 
مدري�د عرض�ت ع�ىل الفرنيس زي�ن الدين زي�دان، مدرب 
املرينج�ي، التعاقد مع كل من كريس�تيان إريكس�ن نجم 

توتنهام، وفابيان رويز العب وسط نابويل.
وأش�ار إىل أن زي�دان رفض الالعب�ني، وأرص عىل مواصلة 
مط�اردة مواطن�ه ب�ول بوجبا، العب وس�ط مانشس�رت 

يونايتد.
وس�بق أن أكدت تقارير إسبانية أن مس�ؤويل ريال مدريد 
تواصل�وا بالفعل مع ممثيل روي�ز يف أكتوبر/ ترشين أول 

املايض، لالتفاق عىل حسم الصفقة يف الشتاء.
أما إريكس�ن، فإنه ينتظر إش�ارة ريال مدريد منذ الصيف 
امل�ايض لالنتق�ال إىل »س�انتياجو برنابيو«، ال س�يما وأن 

عقده مع توتنهام ينتهي عقب هذا املوسم.

موراي: بطولة أسرتاليا أكرب اختبار لرحلة التعايف
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال آندي م�وراي املصن�ف األول عىل العالم س�ابقا إنه 
يس�تطيع اآلن اللع�ب ب�دون خ�وف من تج�دد إصابة يف 
الفخذ بع�د أن خضع لجراحة أنقذت مس�ريته يف يناير/ 
كانون الثاني املايض.لكن م�وراي توقع أن تكون بطولة 
أس�رتاليا املفتوحة للتنس أكرب اختبار ملدى تعافيه.وكاد 
الالع�ب البال�غ من العم�ر 32 عاما أن ينهي مس�ريته يف 
بداية العام لكنه عاد ملنافس�ات الفردي يف بطوالت اتحاد 
الالعبني املحرتفني يف أغسطس / آب عقب الجراحة وفاز 
ب�أول ألقاب�ه منذ 2017 بع�د التفوق عىل ستانيس�الس 

فافرينكا يف أنتويرب الشهر املايض.
وخ�اض م�وراي مب�اراة واحدة فق�ط م�ع بريطانيا يف 
طريقه�ا لل�دور قبل النهائ�ي يف كأس ديفيز يف إس�بانيا 

األسبوع املايض بسبب مشكلة يف أعىل الفخذ.
لكن موراي يأمل يف استعادة لياقته كاملة قبل انطالق أوىل 
البطوالت األربع الكربى يف 2020.وأبلغ موراي الصحفيني 
»أصبح�ت قادرا عىل املنافس�ة يف بط�والت دون خوف«.
وتابع: »خضت مباريات من ثالث مجموعات ومواجهات 

طويلة أيض�ا يف الفرتة األخرية لكن املباري�ات التي تدوم 
خم�س مجموعات تحتاج إىل س�اعة إضافي�ة من اللعب 
وربما إىل س�اعة ونصف ولذلك س�أرى ما الذي سيحدث 
يف أس�رتاليا«.وزاد: »يف البداية كنت أش�عر بالقلق مع أي 
حركة بس�بب اإلصابة وهو أمر ال يجعلك تنافس وأنت يف 
حالة جيدة لكني اآلن لم أعد أفكر يف اإلصابة«.وسيشارك 
م�وراي الفائز بثالث�ة ألقاب يف البط�والت األربع الكربى 
أيض�ا يف النس�خة األوىل لكأس اتح�اد الالعبني املحرتفني 
يف أس�رتاليا والتي س�تنطلق يف الثالث م�ن يناير/ كانون 
الثاني.وأضاف موراي »س�ألوني ع�ن توقعات النجاح يف 
أس�رتاليا لكني ال أعرف كيف ستكون األمور«.وختم: »ال 
أتوقع الفوز بالبطولة لكني لو اس�تطعت خوض مباراة 
من خمس مجموع�ات ونجحت يف عبورها دون أي تأثري 

سلبي عىل الفخذ فإنني سأعترب هذا نجاحا«.

الكشف عن املرشح األبرز حلصد الكرة الذهبية
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن املرشح األبرز للحصول 
عىل جائ�زة الكرة الذهبي�ة املقدمة م�ن مجلة »فرانس 
فوتبول« الفرنسية.ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« 
اإلسبانية، فإن ليونيل مييس، نجم برشلونة، هو األقرب 
لحصد الجائزة التي سيتم تسليمها يوم اإلثنني املقبل يف 

باريس.وأشارت إىل أن التصويت الخاص بالصحفيني تم 
إغالقه ي�وم 9 نوفمرب/ ترشين الثان�ي الجاري، وهناك 
مؤرشات تؤكد أن مييس ه�و األقرب للجائزة.وأوضحت 
أنه رغم عدم فوز مي�يس بلقب عظيم هذا العام )دوري 
األبطال – كوبا أمريكا(، ولكنه قدم أداًء رائًعا يف البطولة 
األوروبي�ة، وس�يطر ع�ىل جائزة اله�داف ب��12 هدًفا، 
باإلضافة إىل تقديمه مباريات ال تنىس.وبشكل عام نجح 

مييس يف تسجيل 44 هدًفا يف كل البطوالت، باإلضافة إىل 
تقديم 17 تمريرة حاسمة لزمالئه يف 52 مباراة.وشددت 
ع�ىل أن الهولندي فريجي�ل فان دايك، مداف�ع ليفربول، 
هو فق�ط من يس�تطيع منازع�ة مييس ع�ىل الجائزة، 
بس�بب أدائه الدفاعي املميز والف�وز بلقب دوري أبطال 
أوروب�ا، بينما يبقى الربتغايل كريس�تيانو رونالدو، نجم 

يوفنتوس، بعيد نسبًيا عن التتويج.

إقالة بوكيتينو تفجر غضب آيل
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال دييل آيل العب وس�ط توتنهام هوتسبري املنافس 
يف الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم اليوم اإلثنني 
إن الالعب�ني يتحملون جزءا من املس�ؤولية يف إقالة 
املدرب ماوريس�يو بوكيتينو األس�بوع املاضني رغم 
أنه�م كانوا يبذلون »110%« م�ن الجهد دائما داخل 

امللعب.
وبعد ستة أش�هر من قيادته توتنهام لنهائي دوري 

أبط�ال أوروبا أقيل امل�درب األرجنتين�ي عقب بداية 
سيئة للموسم جعلت الفريق اللندني يف املركز 14 يف 
الدوري وتوىل جوزي�ه مورينيو املهمة بعد ذلك بيوم 
واحد.وق�ال آيل للصحفيني قبل مواجهة أوملبياكوس 
اليونان�ي بدوري أبطال أوروب�ا »رد الفعل األول هو 
معاتب�ة النفس ألن�ك تش�عر بالح�زن وال تنظر إىل 
الصورة من منظور أش�مل«.وتابع: »خضنا مسرية 
رائعة. ال يمكنك املس�اعدة لكنك تلوم نفس�ك ولكن 
بمراجع�ة األم�ور أرى أنني قدم�ت 110 يف املئة من 

الجه�د وكذل�ك جمي�ع الالعبني«.وأض�اف: »أعتقد 
أن مكانة ماوريس�يو عند الالعب�ني واضحة تماما. 
ساعدني كثريا يف تطوير أدائي. جئت إىل هنا وعمري 
18 عام�ا وعارص فرتات تألق�ي وتراجعي.. ندين له 
بكثري من الش�كر«.ولم ي�ودع بوكيتينو الالعبني ألن 
معظ�م أف�راد الفريق كان�وا مع منتخب�ات بالدهم 
خالل ف�رتة التوقف الدولية عن�د إقالته وتوجه عدد 
منه�م لزيارت�ه يف منزل�ه يف الي�وم التايل.وق�ال آيل: 
»عندما س�معت الخرب كنت منزعجا وأردت الذهاب 

لرؤيت�ه. كنت أش�اهده أكث�ر من عائلت�ي طوال 5  
س�نوات«.وزاد: »ش�عرت بغض�ب ش�ديد. ل�م يكن 
هناك الكثري من النقاش�ات عن ك�رة القدم بيننا بل 
كانت أقرب لحديث ب�ني صديقني«.وقال هاري كني 
مهاجم توتنهام إن إقالة بوكيتينو »صدمة« للفريق 
بينما أكد العب الوس�ط إيريك داير أنه كان من املهم 
لالعبني مقابلته.وأض�اف كني للصحفيني »أردت أن 
أذه�ب ملقابلته وتحدثن�ا لس�اعات وكان من الجيد 

القيام بهذا قبل حضور املدرب الجديد«.

مونيش يكشف موقف إشبيلية 
من عودة راكيتيتش

سعد ناطق: الرشطة يتطلع للتقدم 
يف البطولة العربية

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف رامون رودريجي�ز »مونيش« 
املدير الريايض لنادي إشبيلية، موقفه 
من عودة الكروات�ي إيفان راكيتيتش 
وبرش�لونة  الس�ابق  الفري�ق  الع�ب 
الح�ايل، لصف�وف الن�ادي األندل�يس، 
خالل س�وق االنتق�االت الش�توية يف 

يناير املقبل.
وأث�ريت الكث�ري م�ن الش�كوك حول 
مس�تقبل راكيتيت�ش خ�الل الف�رتة 
املقبلة، وذلك بعدما خرج من حسابات 
املدير الفني إرنستو فالفريدي، وبات 

ُمجرد ورقة بديلة.
وقال مونيش، خالل ترصيحات نقلتها 
صحيف�ة »س�بورت« الكتالونية: »ال 

أعرف ربما يف الس�نوات القادمة، لكن 
األمر صعب للغاية اآلن«.

وأض�اف: »راكيتيتش لدي�ه عقد مع 
برش�لونة، وهو حالًيا العًبا لهم، ولم 
يفقد عاطفته لنا يف إش�بيلية، لكن يف 

الوقت الحايل من املستبعد ضمه«.
وعن صفق�ات إش�بيلية، أوضح: »ال 
أح�د يس�تطيع أن يضمن ل�ك أنك إذا 
استثمرت أكثر سرتبح أكثر، فهناك 7 
مباريات متبقية قبل أن يفتح السوق 
الش�توي، ومع املدرب سنقوم بتقييم 

الخيارات واتخاذ القرارات«.
واختت�م: »أود أن ُيس�جل املهاجمون 
أمامن�ا  لك�ن  األه�داف،  املزي�د م�ن 
طري�ق طويل لنقطع�ه، ومتأكد أنهم 

سيسجلون املزيد«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

�د س�عد ناطق مداف�ع الش�رطة، أنَّ فريقه  أكَّ
يتطلع للمضي في بطولة كأس محمد السادس 
لألندية األبط�ال، بعدما بلغ رب�ع النهائي بعد 
اإلطاح�ة بنواذيب�و الموريتاني.وق�ال ناطق 
ف�ي تصريحات: “خضنا مباراتنا أمام نواذيبو 

بجدي�ة عالي�ة واحترمن�اه؛ ألنه خص�م عنيد 
وليس من الس�هل التفوق، رغم الفوز بنتيجة 
كبيرة، لكن انضباطنا مكننا الشرطة للخروج 
من المباراة بهذه النتيجة”.وأش�ار “الشرطة 
فري�ق كبير، ويضم العبي�ن مميزين وبالتالي 
الطموح لن يتوقف عند هذا الدور في البطولة 
العربي�ة حيث نأم�ل أن نبل�غ األدوار النهائية 
منها، والش�رطة يمتلك مؤهالت جيدة تدفعه 
لبلوغ األدوار المتقدمة”.وعن مشاركة العبي 
المنتخ�ب في المباراة، أوضح أن الالعب طوع 
المدرب وبالتالي مش�اركتنا مع الشرطة أتت 
برغبة م�ن المدرب لتحقي�ق النتيجة، وتمكنا 
من تحقيق المطلوب، ونحن اآلن مع المنتخب 
ومشاركتنا في المباراة اليوم متروكة للمدرب 
كاتانيتش”.يذك�ر أن الش�رطة، أش�رك العبي 
المنتخب الثمانية جميعهم ف�ي المباراة، ولم 
يلج�أ إلراحة أي العب ما تس�بب في امتعاض 

مدرب المنتخب كاتانيتش.

               المستقبل العراقي/ متابعة

شدد الكولومبي خاميس رودريجيز العب خط وسط ريال 
مدريد، ع�ىل رغبته يف االس�تمتاع بكرة الق�دم، واللعب يف 

املستوى األعىل لعدة سنوات.
وق�ال خامي�س )28 عام�ا(، خ�الل ترصيح�ات نقلته�ا 
صحيف�ة »ماركا« اإلس�بانية: »حياة العب ك�رة القدم يف 

املالعب قصرية، وبحد أقىص 34 عاما«.
وأضاف: »س�أحاول خالل هذه الس�نوات أن أكون يف قمة 

مستواي، وأن أكون قادًرا عىل اللعب بشكل جيد«.
ُيذكر أن خامي�س توج مع بورتو الربتغايل ب�8 ألقاب، و7 

أخرى مع ريال مدريد، و5 ألقاب بقميص بايرن ميونخ
األملان�ي ال�ذي لع�ب ل�ه املوس�مني املاضي�ني عىل س�بيل 

اإلعارة.
وبخ�الف إنج�ازات خامي�س رودريجيز م�ع األندية التي 
لعب لها، فقد كان العًبا مهًما ملنتخب بالده، حيث س�اعد 
كولومبيا عىل التأهل لنهائيات كأس العالم نسختي 2014 

و2018.

أومتيتي: ركبتي يف حالة مثالية
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد الفرنيس صامويل أومتيتي مدافع 
برش�لونة، أنه تعاىف من اإلصابة التي 
إىل  ُمش�رًيا  الركب�ة،  يف  منه�ا  عان�ى 
اس�تعداده لخوض مواجهة بوروسيا 

دورتمون�د األربع�اء املقب�ل، يف دوري 
أبطال أوروبا.

وق�ال أومتيت�ي، خ�الل ترصيحات�ه 
لصحيفة »ماركا« اإلسبانية: »ركبتي 
مش�اعر  ول�دي  مثالي�ة،  حال�ة  يف 
جي�دة ج�ًدا، وأفك�ر فق�ط يف اللع�ب 

واملشاركة«.
وأضاف: »أش�عر أنني يف حالة جيدة، 
وعملت بجد منذ شهور وأريد أن ألعب 

مرة أخرى يف دوري أبطال أوروبا«.
وتابع: »ضد روم�ا وليفربول ارتكبنا 
األخطاء، لكننا لن نرتكبها مرة أخرى، 
والبارس�ا مرشح يف جميع املسابقات 
ألن لدين�ا أفضل الالعب�ني، ونحن أحد 
أفضل الف�رق يف العالم، وبالتايل علينا 

التفكري يف الفوز، وما
التتوي�ج ب�دوري  إذا كن�ا نس�تطيع 
األبط�ال حي�ث س�يكون ذل�ك أم�را 

رائًعا«.
وأوض�ح: »حلم�ي اآلن ه�و أن ألعب، 
وأن�ا يف حالة جيدة جًدا يف برش�لونة، 

ألنني أعيش بشكل جيد«.
واختت�م: »جريزمان الع�ب كرة قدم 
ذك�ي ج�ًدا، وأراه س�عيًدا، وآم�ل أن 
يك�ون انفج�ار موهب�ة ديمب�يل هذا 

العام«.

مبايب: لست يف حاجة ملثل أعىل
             المستقبل العراقي/ متابعة

ال يرك�ز كيليان مبابي مهاجم باريس س�ان جريمان مع 
حجم الضغ�وط الواقعة عليه نتيجة حياة النجومية التي 
يعيش�ها يف الفرتة األخرية.وقال مبابي يف حوار مع مجلة 
»دير ش�بيجل« األملانية »أنا س�عيد العتباري نجما كبريا، 

ولكن أعلم جيدا أنني لست إلها«.وأضاف كيليان: »فخور 
ألنن�ي أتمتع بهذه املكانة يف مدينتي، فال يوجد أجمل من 
إسعاد الناس، ولكن س�أبقى متواضعا، فأنا العب عمره 
20 سنة ويسعى لبذل أقىص جهده يف كل مباراة«.وأشار: 
»لي�س يل مثل أعىل، بمجرد الوصول للمرحلة التي أتواجد 

بها حاليا، ال تكون بحاجة مللهم أو مثل أعىل«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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محية غذائية تقينا من فريوس اإلنفلونزا
وجد العلم�اء أن اتباع نظام غذائي منخفض 
الكربوهي�درات يمل�ك فائدة هام�ة يف فصل 

الشتاء، تتمثل يف الوقاية من اإلنفلونزا.
ويقول العلم�اء إن النظام الغذائي منخفض 
الكربوهي�درات ع�ى غ�رار »نظ�ام أتكينز« 
الشهري، يحتوي عى نسبة عالية من الدهون 
الت�ي تحف�ز الجهاز املناعي، ما يس�اعد عى 

درء العدوى الفريوسية.
ويأت�ي ه�ذا االكتش�اف املثري عقب دراس�ة 
ت�م فيه�ا اختب�ار مجموعت�ن م�ن الفرئان 
ع�ر تقديم وجب�ات مختلفة إليه�م ومن ثم 

تعريضهم لساللة شديدة من اإلنفلونزا.
 وتوصلت التجارب إىل أن الفرئان التي حصلت 
عى نس�بة عالية من الكربوهيدرات، بدأت يف 
إظه�ار أعراض املرض يف غض�ون 4 أيام، أما 

الف�رئان الت�ي أعطي�ت طعاما يحت�وي عى 
نس�بة منخفضة من الكربوهي�درات وعالية 
الده�ون املعروف�ة باس�م »النظ�ام الغذائي 
الكيت�ون« أو »الكيت�و داي�ت« )تحتوي %90 
م�ن الدهون و9% من الروتن و1% فقط من 

الكربوهيدرات(، فأظهرت النتائج أن نصفها 
فقط استسلم للفريوس.

وقال أكيكو إيواس�اكي، أس�تاذ عل�م املناعة 
يف جامع�ة ييل، وزم�الؤه، إن الف�رئان التي 
اتبع�ت نظ�ام الحمي�ة الغذائي�ة منخفض�ة 
الكربوهي�درات تحت�وي عى ن�وع معن من 

خاليا الدم البيضاء يف رئتيها.
ويطلق عى هذه الخاليا اسم »غاما دلتا تي« 
)Gamma delta T-cells(، وه�ي تعم�ل عى 
تحس�ن وظيف�ة الحاجز يف الرئت�ن وبالتايل 

توفري الحماية ضد اإلنفلونزا.
ويش�ري الفريق إىل أن تس�خري اآلث�ار املفيدة 
للنظ�ام الغذائي منخفض الكربوهيدرات، قد 
يوفر وسيلة محتملة لم يتم التعرف عليها من 

قبل للوقاية من أمراض اإلنفلونزا وعالجها.

تحل امل�واد الغذائية التي تحتوي عى الصويا 
تدريجيا محل مواد غذائية أخرى مثل الحليب 

واللحوم والحلويات وغريها.
إال أن دراس�ة أجراه�ا العلم�اء الفرنس�يون 
أظه�رت خطورة هائل�ة تكمن يف تل�ك املواد 
الغذائية قد ي�ؤدي تناولها املفرط إىل اإلصابة 

بالرسطان.

بخطره�ا  الفرنس�يون  الباحث�ون  ون�وه 
بع�د تحلي�ل 55 م�ادة غذائي�ة أنتج�ت عى 
أس�اس الصويا، بما فيه�ا الوجبات الجاهزة 

واملرشوبات والحلويات والصلصات.
وقالت صحيفة Helth News إن نس�بة مادة  
الفيتوس�روغنز املتوفرة يف وجبة واحدة من 
امل�واد الغذائية املذكورة تزي�د 5 أضعاف عما 

هو مسموح به.
يذك�ر أن م�ادة الفيتوس�روغنز تعطل عمل 
الهرمون�ات يف جس�م اإلنس�ان ويمكنها أن 
تؤثر عى الخصوبة وحتى تتسبب يف اإلصابة 
بالرسط�ان. وقد أظهرت الدراس�ات األخرية 
نس�بة مخيف�ة لتل�ك امل�ادة يف غالبي�ة املواد 

الغذائية التي تحتوي عى الصويا.

أبو تراب كرار العاملي

يف وطنن�ا الحبي�ب، ب�الد األرز 
العزيزة، مصيبة وقعت، طاّمة 
املش�اعر  ته�ّز  حلّ�ت،  ك�رى 

وُتلِهب األفئدة.
و«س�ناء  ش�لهوب«  »حس�ن 
الجن�دي«... َمَضي�ا يف ح�ادث 

مشؤوم.
ش�لهوب«...  حس�ن  »ن�ور 
مصاب�ة تتعاطف معها القلوب 
الخ�ري  ويق�ف بجانبه�ا أه�ل 

والجود.
مواطن متواجد يف أرضه، وآخر 
يف ب�الد االغراب َيح�طّ رحاله، 

لكليهما طريقته التفاعلية.
من بالد االغراب... سالٌم وتحّية 
واملتفاعل�ن...  الضحاي�ا  إىل 

وبعد:
أّما »حسن« و«سناء«:

فصلتنا مع الغائب الدعاء
ارتقيا بعيداً يف العلياء

رحمكم�ا الل�ه وحرشكم�ا مع 
النبي وآله النجباء

أّم�ا ألهلن�ا وأحبائن�ا وأعزائنا 
املتضامنن

تيجان األمة الرشفاء:
تفاعلك�م وش�كر  الل�ه  ب�ارك 

حماسكم
ليس غريباً عنكم

بكم ُترَفع الرؤوس... ونفتخر
أيها الكرام... واألوفياء

أّما »نور«:
فس�الٌم علي�ك... وع�ى روحك 

وقلبك
ث�واب  وعوّض�ك  الل�ه  ب�رَّده 

األتقياء
لك منا خالص العزاء

واملزيد عند رب السماء
أّما مل�ن تس�ّببوا به�ذا املصاب 

الجلل:
عيٌب... وكفى

توّقفوا عن لبس العار
واحقنوا الدماء

أّما لصاحب السماحة
أميننا العام... وحامي األوطان

لطلّتك َوْقع خاص ومميز
فال ُتِطل علينا الغياب
... ورجاء دعوة ُمِحبٍّ

]َولََق�ْد َكَتْبَن�ا يِف الزَُّبوِر ِمن َبْعِد 
الذِّْك�ِر أَنَّ اأْلَْرَض َيرُِثَه�ا ِعَباِدَي 

الُِحوَن[. الصَّ

توص�ل عدد من العلم�اء إىل أن الذين يعانون م�ن االكتئاب يمكنهم تخفيف 
أعراضه يوما ما باستخدام »الفطر السحري«. ويقول العلماء إن هذا النهج 
العالج�ي غ�ري التقليدي، يمك�ن أن يوفر دواء رسيع املفع�ول ويحدث ثورة 
يف مقاوم�ة هذا املرض يف املستقبل.وكش�ف العلم�اء يف كلية الطب بجامعة 
فريجيني�ا كومنويل�ث ع�ن هذه النتائ�ج بعد استكش�اف آث�ار املخدر عى 
االكتئاب. وعى وجه الخصوص، وجدوا أن جرعة واحدة من »السيلوسيبن«، 
وهو مركب كميائي مهلوس يوجد يف أكثر من 200 نوع من الفطر، له تأثري 
مضاد لالكتئاب رسيع املفعول، عادة ما يظهر خالل بضع س�اعات، يف حن 
أن مضادات االكتئاب التقليدية تس�تغرق وقتا أطول بكثري لتعطي مفعوال، 
ال ي�دوم طويال.وقال خافيري غونزاليس مايس�و، وهو طبيب يف قس�م علم 
وظائف األعضاء والفيزياء الحيوية: »يحتاج املرىض املصابون باالكتئاب إىل 
تلقي مضادات االكتئاب ملدة أس�ابيع أو حتى ألش�هر«، وأضاف: »ليس ذلك 
فحس�ب، فخالل تلك الفرة الزمنية يرتفع خطر االنتحار«. وأش�ار الدكتور 
غونزاليس مايس�و إىل أن دراس�تهم وجدت أن 80% من األشخاص الذين تم 
تش�خيص إصابتهم برسطان عضيل واالكتئ�اب، والذين تلقوا جرعة واحدة 

من مادة السيلوسيبن واصلوا إظهار تحسن يف املزاج بعد ستة أشهر.

العلامء يكتشفون خطرًا مميتًا يف اإلفراط بتناول الصويا

مادة مهلوسة يف الفطر تعالج االكتئابرسائل... ومشاعر

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

حب يف زمن التكتكراوي اخلديعة

عبد الجبار الحمدي نجوى بركات

دفعت به النخوة ألن يكون اول الذين دخلوا ساحة التحرير بعد أن أنتفض 
الشباب تحت شعار أريد حقي. تجرع كغريه طفح الفساد الذي استرشى. 
ش�ارك هو ومن معه املوت. سادت حياته الس�واد وضاقت به السبل بعد 
ان تخرج من معهد الفنون الجميلة، عش�ق فن الرس�م كي يرس�م عامله 
االفرايض بعيدا عن واقع الفس�اد، غري أن بوابة التعين مغلقة. بصعوبة 
اش�رى التكتك ليجني قوت يومه والعائلة التي تكفلها بعد ان راح والده 

أثر انفجار سيارة مفخخة.. أما أخاه فقد قتل يف مجزرة سبايكر.
ث�ارت آالف الش�باب، وزحفت حيث ما يش�عرها بالح�ري. ها هو حمزة 
يطري بطموحه حيث س�احة التحرير مع كل من رفع ش�عار أريد وطن… 
أري�د حقي.. كان عرس�ا مه�وال يزف وألول م�رة عى أيدي ش�باب لبس 
السلمية حرية تعبري.. خرجوا جميعا دون فرقة أو طائفية. سارع حمزة 
ومن معه دون ان يكون هناك من يقودهم س�وى مش�اعرهم وهمومهم 

معاناتهم دموعهم آمالهم هي من ترسم لهم. 
ل�م يِع أنه مع�رض للموت يف أي لحظة لكن صورة وال�ده وأخيه يراها يف 
كل لحظة وهم يتدافعون أمام ملك املوت ليدرءوا عنه يده. سارع اىل حمل 
من امتدت يد املوت اىل رأس�ه س�قط اىل جانب تكتكه… رفعه وبعض من 
الش�باب منطلقا حيث الخيم الطبية التي تس�ابقوا إليه إلسعاف من جاء 
به.. دماء ثائر تلطخ وجهه وثيابه لم يدري كيف وجد نفسه بن يدي فتاة 
تمسح الدم عن وجهه وهي تقول له من خلف كمامة: أين أصبت هيا قل 

يل هل تسمعني؟ ما هو اسمك؟
بهت!! لكنه امس�ك بيدها وقد أصابتهما رعش�ة. لست أنا من اصبت إنه 

صديقي هناك. أنا حمزة، هذا هو اسمي. ال عليك إنه بأيدي أمينة.
انطلق�ت حيث مصاب آخر كانت يد الرحم�ة كاملالك، تحط دون كلل عند 
كل مص�اب تفعل ما يف وس�عها إلنق�اذه ميدانيا ثم نقله اىل املستش�فى 
او عى االقل تس�عفهم من جراء غاز مس�يل للدم�وع. خطفت قلبه دون 
أن ي�دري، غري أن من يس�قط من الش�هداء جعله يعود حي�ث حبه االول 
العراق ذلك الذي تواكبت عى ش�جره ونخله غربان سوداء تنعق ليل نهار 
همه�ا ان تن�ال من كرياءه… لكن ش�باب بعضهم لم يبل�غ الحلم خرج 
يردد اريد وطن أرهبوا الس�لطة واملوت… أس�معوا االص�م وجعلوا العالم 
األعم�ى ينظر اىل غريتهم العراقية التي فاق�ت كل تصور. ال يهم، قال لها 
بعد ان س�نحت الفرصة ألكثر من مرة ألن يتس�امر بالحديث معها. إنها 
تشعر بالخوف أحيانا. ألسنا عى الحق يا أمال؟ تلك هي عبارة سيدي عى 
االكر ملوالي الحس�ن عليه السالم وهما يسريان اىل واقعة كربالء فأجابه 
نع�م… إذا أقول لك كما قاله بإيم�ان.. ال تخايف ال يهم إن وقعنا عى املوت 
او املوت وقع علينا… إنن�ا نريد الحياة ومن يريد الحياة والحرية والخلود 
البد له من ثمن… صدقيني لو كان الثمن حياتي اآلن لوهبته عى طبق من 
ذهب وأبعدت ش�بح الش�ياطن … إننا يا آمال نتطلع للعراق الجديد الذي 
ال يفصلنا عن الوصول س�وى ج�رس وزمن… إننا نحب الحي�اة لذا ترين 

نفسك والكثري مثلنا بل اآلالف يطالبون بسلمية.

مول�ود يف مدريد عام 1951، من والٍد تع�ّرض لخيانة صديق له فاضطر إىل 
اللجوء إىل الواليات املتحدة األمريكية هربا من اضطهاد الديكتاتور اإلسباني 
فرنك�و وأتباعه. إن�ه الروائي اإلس�باني خافي�ري مارياس، ال�ذي ُترجمت 
أعماله إىل أكثر من 40 لغة، هو الذي بارش حياَته املهنية عامال يف السينما. 
ص�درت له أعماٌل روائية رفعته إىل مصاف كبار الكّتاب اإلس�بان املعروفن 
عاملي�ا، يف مقدمتها »أوكس�فورد« وحازت جائزة مدينة برش�لونة، و«قلب 
أبيض ج�دا« ونالت جائزة النقد والجائزة الدولية Impac يف دبلن، و«غدا يف 
املعركة، فّكري بي« وفازت بجائزة فيمينا الفرنس�ية لألدب األجنبي،.. إلخ. 
وبات ممن تتّم املراهنة عى أسمائهم كل عام، ضمن املرشحن لنيل جائزة 

نوبل لآلداب.
ق�د تك�ون »حيوات مكتوب�ة« )1992( أكث�ر الروايات إفصاح�ا عما يتيح 
الول�وج إىل عوال�م مارياس الخاص�ة، حيث نراه يعمد إىل تن�اول كّتاٍب من 
املايض يقوم بتحويلهم إىل شخصيات روائية. هذا وقد تكون معظم أعماله 
وكأنها مبنية تبعا لرس�م بياني موّحد: يشء من النزعة املأسوية اإلسبانية 
تلوح يف خلفيتها الحرُب األهلية، التاريخ، الشّك والخيانة، ممزوجة بطريقة 
س�احرة بيشء من االنضباط والرودة يف معالجة املصائر الفردية واألرسار 
والح�ب والزواج. تلك هي حال روايته األخ�رية »مهما صعبت البداية« التي 

تصف لنا مدريد كأنها يف عيد، هذا يف الظاهر فقط.
تب�دأ الرواية مع ش�خصية الش�اب خوان دي فريي )23 عام�ا( الذي يعمل 
ألول مرة يف حياته، س�كرتريا خاصا لدى املخرج وكاتب السيناريو املعروف 
إدواردو موريال. بعد ذلك، سيتعرّف خوان إىل زوجة إدواردو الجميلة غريبة 
السلوك، بياتريز، ومن ثم إىل األصدقاء املقربن لهذا األخري الذي فتح أمامه 
من دون دراية أو عن غري عمد، باباً يطّل عى حياته الحميمة وعى ذكرياته. 
الش�اب خوان املعجب جدا واملس�حور كلية بش�خصية املخرج، سيكتشف 
تدريجي�ا أن ه�ذا الديكور الرّاق، املك�ّون من حياة زوجي�ة ناجحة وحياة 
اجتماعية صاخبة، يخفي يف كواليس�ه الخلفية كراهية كبرية يكّنها الرجل 
لزوجته. ما هو الس�بب وأين تراها تختفي بياتريز تلك يف أثناء مش�اويرها 
الطويل�ة يف املدينة دونما وجه�ة محددة؟ ومن هو الدكت�ور فان فيختان، 

صديق العائلة القديم الذي يروى عنه الكثري، واليشء وضده؟
عى م�دى أكثر من 600 صفحة، س�وف يلعب ال�راوي دور محّقق يحاول 
كش�ف الحقائق املسترة، أو باألحرى دور جاسوٍس غصبا عنه، عى الرغم 
من احتق�اره وكرهه أداءه دورا كهذا: »كان امل�كان ينضح برائحة اليمن 
املتطّرف، الناش�ط والعازم بش�كل اس�تثنائي يف تلك الس�نوات؛ لقد كان يف 
السلطة ألكثر من سبعة وثالثن عاما، وما عاد فيها إال منذ خمس سنوات، 
لقد كنا نعرفه جيدا جدا، ذاك النتن...«. والراوي الجاسوس، إذا صح التعبري، 
س�ينجح يف إثارة حرشية القارئ، إذ لن يني األخري يتس�اءل معه عما تراه 
يكون قد حدث بن املخرج وزوجته، لكي يتخاصما ويتكارها بهذه الحّدة، 
فيم�ا هما يتابعان العيش تحت الس�قف نفس�ه، وال يتمكنان من االفراق 
عن بعضهما ولو لثواٍن )كان الطالق ممنوعا يف إسبانيا يف 1980(. أيضا، ما 
ه�و ذلك الرّس الكبري واملخيف ال�ذي يغطي صديَق الزوجن، طبيب األطفال 

النفيس، الفرنكي واالنتهازي، الذي يبدو مستخفيا أكثر منه تائبا.

اسرتاتيجيات للتغلب عىل االنغالق العقيل
هل جربت أن تقف وسط نقاش محتدم 
مع رؤس�ائك أو مرؤوسيك، لتجد عقلك 
قد توقف ع�ن العمل فج�أة، وعجز عن 
اس�تحضار ذكريات أو إج�راء عمليات 
بس�يطة؟ هذا هو ما يس�مى باالنغالق 

العقيل.
أو جربت أن ترتبك أثناء إلقائك محارضة 
أو حض�ور لقاء تلفزيون�ي، لتجد عقلك 
قد توقف ع�ن العمل فج�أة، وعجز عن 
اس�تحضار ذكريات أو إج�راء عمليات 
بس�يطة؟ هذا هو ما يس�مى باالنغالق 

العقيل.
قد يكون االنغ�الق العقيل نتيجة لنقص 
الركيز العميق، مثلم�ا يحدث أحيانا يف 

أوق�ات التوتر أو اإلجهاد، كما يمكن أن يحدث 
نتيجة للقمع، حينم�ا نعاني من الصدمات أو 
األح�داث يف امل�ايض، وال نريد أن نع�ود إىل تلك 
الذكري�ات املؤمل�ة، وهو ما يخلق هوة س�وداء 
أحيان�ا ما تع�ود فجأة فتعوق تدف�ق أفكارنا، 

ووظائفنا العقلية عى نحو طبيعي.
قد يك�ون التغل�ب عى االنغ�الق العق�يل أمرا 
صعبا، لكنه ليس مستحيال، وقد قىض العلماء 
س�نوات طويل�ة يف البحث عن كيفي�ة التغلب 

عى االنغالق العقيل، وتوصلوا إىل اسراتيجيات 
تساعد عى ذلك، وتلك ثالث منها:

ال يس�اعد الخ�روج إىل الطبيع�ة يف تحس�ن 
النفس�ية  الفس�يولوجية وحالتن�ا  وظائفن�ا 
فحسب، وإنما يتضمن تأثريا إيجابيا يف التغلب 
ع�ى االنغ�الق العقيل. وق�د أجريت دراس�ات 
عديدة حول هذه القضية، كان آخرها دراسة 
أجرته�ا جامع�ة س�تانفورد يف كاليفورني�ا، 
الثمانيني�ات  اس�تندت إىل نظري�ة نش�أت يف 
م�ن القرن املايض، تس�مى »نظرية اس�تعادة 

 Attention Restoration االنتب�اه« 
Theory )ART(، تق�ول بأن�ه من املمكن 
اس�تعادة جميع أنواع الذكريات والركيز 

باللجوء إىل الطبيعة.
وأجري�ت دراس�ة جامع�ة س�تانفورد يف 
ع�ام 2008، ثم أعيد أجراؤها عام 2015، 
وأثبتت بأن قضاء وقت يف الطبيعة يجلب 
الكث�ري م�ن الفوائد املعرفي�ة للدماغ، بما 
يف ذلك التغلب ع�ى االنغالق العقيل. حيث 
أجريت اختب�ارات عى الذاك�رة واليقظة 
والصالحية العقلية وغريها من الوظائف 
إىل  املش�اركون  انقس�م  ث�م  اإلدراكي�ة، 
مجموعت�ن، ذهبت كل منه�ا للتجول يف 
مسارات مختلفة، حيث سارت املجموعة 
األوىل يف بيئة عمرانية مزدحمة، بينما س�ارت 

املجموعة الثانية وسط الطبيعة.
نف�س  أج�روا  املش�اركون،  ع�اد  وحينم�ا 
االختبارات التي أجروها من قبل، وأظهر الذين 
ساروا وسط الطبيعة زيادة ملحوظة يف جميع 
نتائجهم الس�ابقة، وخاص�ة يف مجال الذاكرة 
والصحة العقلي�ة العامة، لتثب�ت نتائج هذه 
الدراس�ة أن بإم�كان الطبيعة أن تس�اعدنا يف 

التغلب عى االنغالق العقيل.

خطر صحي مميت حييق بالناجني من الرسطان!
كش�فت دراس�ة أمريكية أجريت 
ع�ى أكثر م�ن 3 مالي�ن مريض، 
أن 11% من الناجن من الرسطان 
ماتوا ليس بس�بب ع�ودة املرض، 
بل جراء س�كتة دماغية وأمراض 

القلب واألوعية الدموية.
ويف املتوس�ط ، كان أولئ�ك الذي�ن 
أصيب�وا بالرسط�ان أكث�ر عرضة 
للم�وت بس�بب أم�راض القل�ب، 
بمع�دل مرتن إىل 6 مرات، مقارنة 
بغريهم من األشخاص. وبالنسبة 
ألولئ�ك الذين ُش�ّخصت إصابتهم 
كان   ،55 س�ن  قب�ل  بالرسط�ان 
معدل الخط�ر لديه�م أعى بعرش 
نيك�والس  الدكت�ور  مرات.وق�ال 
زورس�كي، معد الدراس�ة يف كلية 
والية بنس�لفانيا للط�ب، إن خطر 

وفاة م�رىض الرسطان األصغر س�نا بأمراض 
القلب واألوعي�ة الدموية، أعى من أولئك الذين 

لم يصابوا بالرسطان«.
ولكن الدراس�ة، التي نرشت يف املجلة األوروبية 
للقل�ب، ل�م تفح�ص م�ا إذا كان�ت عقاق�ري 

الرسطان هي السبب يف إتالف خاليا القلب.

وتويف ما يقرب م�ن نصف مرىض الرسطان يف 
الدراس�ة، التي اس�تمرت 42 عاما، وُقتل %38 
منهم بسبب الرسطان، و11.3% بسبب أمراض 

القلب واألوعية الدموية.
األعض�اء  برسطان�ات  املصاب�ن  ل�دى  وكان 
التناس�لية واملثان�ة والروس�تات، ورسط�ان 
الخصي�ة والغ�دة الدرقي�ة ورسط�ان بطان�ة 

الرحم وكذلك ليمفوما هودجكن، 
معدالت وفيات أكر بسبب مرض 
القل�ب واألوعية الدموي�ة مقارنة 
بالرسط�ان، خالل ع�ام واحد عى 

األقل بن عامي 1973 و2012.
ومن املحتمل أن يكون ذلك بسبب 
الع�الج  يف  املس�تخدمة  األدوي�ة 
الكيميائ�ي، والتي يمكن أن تلحق 

الرضر بالقلب.
وينخفض الخطر بم�رور الوقت، 
حيث يواجه الناجون من الرسطان 
الذي�ن ت�راوح أعماره�م بن 75 
و84 عام�ا، خط�ر الوفاة بس�بب 
أم�راض القلب واألوعي�ة الدموية 
بمعدل أعى يبلغ 2.4 ضعف فقط، 

مقارنة بعامة السكان يف سنهم.
ش�ملتهم  الذي�ن  امل�رىض  وت�ويف 
الدراس�ة من أم�راض القلب يف أكث�ر من ثالثة 
أرباع الحاالت، وكذلك بسبب السكتة الدماغية 
وتم�دد األوعي�ة الدموية األبه�ري. ويف حاالت 
نادرة بن أولئك الذين درس حالتهم الباحثون، 
كان ارتف�اع ضغط الدم أو تصلب الرشاين من 

بن أسباب الوفاة.


