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رئيس الوزراء يؤكد العزم عىل ترسيع وانجاز العمل يف مجيع املشاريع االقتصادية
العراقي

إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ :أ ّيها الناس ،من كان
له على اهلل أج ٌر َفلْ َيقم ،فال يقوم إال ُ
أهل املعروف

اإلمام احلسني (عليه السالم)

رئيس جملس حمافظة البصـرة:
وترية العمل ستكون متسارعـة

يف تنفيـذ املشـاريع اخلـدميـة

ولـن نـتـهــاون مع من يقرص

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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فــي عـمـلـه

علي الدراجي

ص3

العراق يتوحد أمام استفزازات واشنطن :لن نسمح بمخططاتكم
املسؤولون واألحزاب شددوا على نأي بغداد عن سياسة احملاور  .ودعوة لعقد «جلسة عاجلة» إلقرار قانون إخراج القوات األجنبية
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
ّ
توحد املسؤولون واألحزاب أمام االستفزازات
األمريكية التي ّ
توجها رئيس الواليات املتحدة
دونال�د ترام�ب بإعالن�ه تحويل الع�راق إىل
قاعدة للتجس�س ع�ى دول املنطقة ،وأبدت
الرئاسات الثالث ،واألحزاب السياسية ،رفضا ً
لترصيح�ات ترامب ،وأكدت أنها لن تس�مح
بتمري�ر املخطط�ات األمريكي�ة يف الع�راق.
واعرب رئي�س الجمهورية برهم صالح عن
اس�تغرابه من ترصيحات الرئيس االمريكي
دونال�د ترامب بش�أن الوج�ود االمريكي يف
الع�راق .وقال صالح ،خالل فعاليات املؤتمر

الس�نوي مللتق�ى الرافدين« ،نس�تغرب من
ترصيح�ات الرئيس االمريكي بش�ان وجود
الق�وات االمريكية يف الع�راق» ،مبينا انه «ال
يحق للق�وات االمريكية يف الع�راق الترصف
باي امر سوى باالتفاقية املوقعة».
واض�اف صالح ان «تلك الق�وات ال يحق لها
مراقب�ة امور كث�رية منها مراقب�ة ايران»،
مشريا اىل «اننا لن نسمح بهذا اليشء».
وتابع ان «الع�راق ال يريد ان يكون طرفا او
محور رصاع بني الدول املتعددة» ،الفتا اىل ان
«ترامب لم يطالب العراق بتواجد عس�كري
ملراقبة ايران».
واك�د صال�ح «انن�ا س�ننتظر توضيحا من

واش�نطن بش�أن اع�داد الق�وات االمريكية
ومهمتها» ،موضحا ان «مهمتنا هي تطوير
العالقات مع جرياننا من ضمنها ايران».
ب�دوره ،أب�دى زعي�م تي�ار الحكم�ة عمار
الحكيم رفضه و»بش�دة» أن يك�ون العراق
س�احة لتصفي�ة الحس�ابات أو منطلق�ا
ملراقب�ة دول الجوار .وقال الحكيم يف تغريدة
له عرب حس�ابه يف «تويرت»« ،نرفض وبشدة
أن يكون العراق س�احة لتصفية الحسابات
اإلقليمية والدولي�ة ،أو منطلقا ملراقبة دول
الجوار أو استفزازها أو التعدي عليها».

التفاصيل ص2

البناء يتحدث عن استكامل احلكومة :مفتاح العقدة بيد عبداملهدي

ص2

أوربا تفاقم «أزمة فنزويال» وتضيق اخلناق عىل مادورو
بغداد  /المستقبل العراقي

س�ارعت عواص�م أوروبي�ة ،أم�س االثنني،
إىل االع�رتاف بزعي�م املعارض�ة الفنزويلية،
بمج�رد انقض�اء املهل�ة املمنوح�ة للرئيس
الفنزوييل حت�ى يعلن عن إج�راء انتخابات
رئاس�ية ،فيم�ا يتوقع أن يزي�د هذا الضغط
الديبلوم�ايس الغرب�ي م�ن عزل�ة نيكوالس
مادورو .وجاء التحرك املنس�ق لتس�ع دول
أوروبي�ة هي؛ بريطانيا وفرنس�ا وإس�بانيا
والربتغال والسويد والدنمرك والنمسا وأملانيا
وهولندا بع�د انقضاء مهلة األي�ام الثمانية
الت�ي حددته�ا للرئي�س مادورو ،األس�بوع
املايض للدعوة النتخابات جديدة.

وقال مادورو ،يف مقابل�ة تلفزيونية ،إنه لن
يرض�خ يف مواجه�ة ضغ�وط م�ن يطالبون
برحيله ويؤي�دون رئيس الربمل�ان املعارض
غوايدو .ويوم األحد ،انضمّ ت النمسا إىل ست
دول أوروبي�ة هي إس�بانيا وفرنس�ا وأملانيا
وبريطانيا وهولندا والربتغ�ال كانت أمهلت
م�ادورو ثمانية أي�ام للدع�وة إىل انتخابات
رئاسية جديدة تحت طائلة االعرتاف بغوايدو
رئيس�ا .وتس�اءل م�ادورو يف املقابل�ة التي
أجري�ت معه يف كاراكاس «ل� َم يحق لالتحاد
األوروب�ي أن يقول لبلد أج�رى انتخابات إن
عليه إعادة االنتخابات الرئاسية ألن حلفاءه
اليمينيني لم يفوزوا؟».
وكتب الرئي�س الفرنيس ،إيمانويل ماكرون،

عى تويرت «من حق مواطني فنزويال التعبري
عن أنفس�هم بحري�ة وديمقراطية .تعرتف
فرنسا بجوايدو’رئيسا مؤقتا’ إلجراء عملية
انتخابية».
من جانبه ،ق�ال وزير الخارجية الربيطاني،
جرييم�ي هان�ت ،ع�رب مواق�ع التواص�ل
االجتماع�ي «تع�رتف بريطاني�ا م�ع
حلفائه�ا األوروبي�ني حاليا بغوايدو رئيس�ا
دس�توريا مؤقتا لحني إج�راء انتخابات ذات
مصداقية».
ويف رد عى التحرك األوروبي ،وصفت روسيا
الخطوة بالتدخ�ل األجنبي وقالت إنه ينبغي
الس�ماح لش�عب فنزوي�ال بحل مش�كالته
الداخلية.

رئيس اجلمهورية يصادق عىل قانون املوازنة املالية لعام 2019

مفوضية االنتخابات تعلن إضافة ( )700ألف ناخب جديد من مواليد 2001

رئيـس الربملـان :العـراق حيتـاج إىل جهـود املجتمع الدويل يف مكافحة االرهاب

حمافظ بغداد  :ابواب املحافظة مفتوحة لدعم رشحية اجليش والقوات االمنية واحلشد الشعبي
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وزير الكهرباء :العراق خرس
النقل تبحث وضع خطة
لتسهيل عملية نقل الزائرين « »4500ميكا واط خالل حرب «داعش»
ونحتاج عامني إلعامر املنظومة
يف الزيارات املليونية
ص3

ص3

قريبا ..الرئيس الفرنيس إيامنويل ماكرون يزور بغداد

ص2

الرتبية تلغي السعي السنوي للسادس ابتدائي ..وتقرر اعادة العمل بنظام املحاوالت
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلن�ت وزارة الرتبي�ة عن الغاء الس�عي الس�نوي
للصف الس�ادس ابتدائي ،فيما أعلنت إعادة العمل
بنظام املحاوالت.
وق�ال مدي�ر العاقات العام�ة واإلع�ام يف الوزارة
ف�راس محم�د حس�ن ان «هيئ�ة ال�رأي يف وزارة
الرتبية قررت الغاء الس�عي السنوي واالعتماد عىل
االمتحانات العامة فقط بالنس�بة للصف السادس
االبتدائي».
وقال حس�ن إن «هيئة الرأي يف وزارة الرتبية قررت
يف جلستها املنعقدة يوم االثنني املوافق 2019/2/4
اعادة العمل بنظام املحاوالت لهذه السنة».
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املسؤولون واألحزاب شددوا على نأي بغداد عن سياسة احملاور ..ودعوة لعقد «جلسة عاجلة» إلقرار قانون إخراج القوات األجنبية

العراق يتوحد أمام استفزازات واشنطن :لن نسمح بمخططاتكم
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

ّ
توح�د املس�ؤولون واألح�زاب أم�ام
ّ
توجها
االس�تفزازات األمريكية الت�ي
رئيس الوالي�ات املتحدة دونالد ترامب
بإعان�ه تحوي�ل الع�راق إىل قاع�دة
للتجس�س عىل دول املنطق�ة ،وأبدت
الرئاسات الثاث ،واألحزاب السياسية،
رفض�ا ً لترصيح�ات ترام�ب ،وأكدت
أنها ل�ن تس�مح بتمري�ر املخططات
األمريكية يف العراق.
واعرب رئيس الجمهورية برهم صالح
عن اس�تغرابه من ترصيحات الرئيس
االمريكي دونالد ترامب بشأن الوجود
االمريكي يف العراق.
وقال صال�ح ،خال فعالي�ات املؤتمر
الس�نوي مللتقى الرافدين« ،نس�تغرب
م�ن ترصيح�ات الرئي�س االمريك�ي
بش�ان وج�ود الق�وات االمريكي�ة يف
الع�راق» ،مبينا انه «ال يح�ق للقوات
االمريكي�ة يف العراق الترصف باي امر
سوى باالتفاقية املوقعة».
واضاف صالح ان «تلك القوات ال يحق
له�ا مراقبة امور كث�رية منها مراقبة
ايران» ،مشريا اىل «اننا لن نسمح بهذا
اليشء».
وتاب�ع ان «الع�راق ال يري�د ان يكون
طرف�ا او مح�ور رصاع ب�ني ال�دول
املتع�ددة» ،الفت�ا اىل ان «ترام�ب ل�م
يطالب العراق بتواجد عسكري ملراقبة
ايران».
واكد صال�ح «اننا س�ننتظر توضيحا
م�ن واش�نطن بش�أن اع�داد القوات
االمريكي�ة ومهمته�ا» ،موضح�ا ان

«مهمتن�ا ه�ي تطوير العاق�ات مع
جرياننا من ضمنها ايران».
بدوره ،أبدى زعيم تيار الحكمة عمار
الحكي�م رفض�ه و»بش�دة» أن يكون
العراق س�احة لتصفية الحسابات أو
منطلقا ملراقبة دول الجوار.
وقال الحكيم يف تغريدة له عرب حسابه
يف «تويرت»« ،نرفض وبش�دة أن يكون
الع�راق س�احة لتصفية الحس�ابات
اإلقليمية والدولية ،أو منطلقا ملراقبة
دول الجوار أو اس�تفزازها أو التعدي
عليها».
وأوض�ح أن�ه «اس�تنادا إىل الدس�تور
العراق�ي ال�ذي ين�ص ع�ىل رفض أن
يكون الع�راق مُ هدِدا ألمن واس�تقرار
املنطقة والعال�م فإننا نعترب توجهات
جع�ل أراضينا منطلق�ا للنيل من دول
الج�وار تهدي�دا ملصالحن�ا الوطني�ة
َ
«العراق
وأمنن�ا العراقي» ،مش�ددا أن
لن يسمح بذلك».
وأب�دى رئيس الوزراء الس�ابق رئيس
ائت�اف النرص حيدر العب�ادي رفضه
أيضا ً لترصيحات ترامب.
وقال املكتب اإلعامي للعبادي يف بيان
تلق�ت «املس�تقبل العراق�ي» نس�خة
من�هُ « ،يعرب رئيس ال�وزراء العراقي
السابق ،ورئيس ائتاف النرص ،حيدر
العب�ادي ،ع�ن رفض�ه لترصيح�ات
الرئي�س األمريكي دونالد ترامب ،التي
تناقلته�ا وس�ائل االع�ام كج�زء من
حديث�ه لقن�اة يس ب�ي اس االعامية
االمريكية».
وذك�ر العب�ادي ،بحس�ب البي�ان ،أن
«الحدي�ث عن قواع�د أمريكي�ة وعن

اس�تخدامها ملواجه�ة دول ج�وار
يتع�ارض م�ع الدس�تور العراق�ي
واالتفاقي�ات ب�ني الع�راق والوالي�ات
املتح�دة ،والتي ت�م التواف�ق عليها يف
كل مراحل املش�اركة االمريكية ضمن
التحال�ف الدويل ملقاتل�ة داعش ،حيث
حرص العراق عىل أن تكون املش�اركة
األمريكية ضمن قوات التحالف الدويل
وفقا للسيادة العراقية ألغراض الدعم
اللوجس�تي واالس�تخباري والتدريب

العس�كري» .وأش�ار إىل أن «الحدي�ث
عن قواعد عسكرية أمريكية يف العراق
ألهداف املواجهة ُيعقد العاقة مع دول
الجوار و ُيعرض العاق�ة مع الواليات
املتحدة إىل أزمات غري متوقعة ،ويخل
بسيادة واستقالية العراق».
وأك�د ع�ىل أن «تراج�ع اإلدارة
األمريكي�ة موقفها وتعيد النظر بهذه
الترصيحات الت�ي تزعزع العاقة بني
بغداد وواشنطن وتخلق أجوا ًء سلبية

غري م�ربرة» ،داعيا ً الحكومة العراقية
إىل «تأكيد موقفن�ا الثابت بعدم جواز
اس�تخدام األرايض العراقي�ة ض�د أية
دولة جارة ومن أية جهة كانت».
من جانبه ،اكد رئيس ائتاف الوطنية
اي�اد ع�اوي ع�ىل ان تواج�د القوات
االجنبي�ة ع�ىل االرض العراقية ينبغي
ان يك�ون ضم�ن اتفاقي�ات واضحة
ومعلومة وبموافقة مجلس النواب.
وكت�ب ع�اوي يف تغريدة ع�ىل موقع

رئيس الوزراء يؤكد العزم عىل ترسيع وانجاز العمل يف مجيع املشاريع االقتصادية
بغداد  /المستقبل العراقي

الكوري�ة هي س�و هوان�غ ومدراء
ال�رشكات الكوري�ة وممثل الرشكة
االستش�ارية ،ان إكم�ال ه�ذه
املش�اريع وتش�غيل مصفى كرباء
بكامل طاقته االنتاجية سيسهم يف
تطوير االقتصاد العراقي».
وحث مسؤويل الرشكة عىل االرساع
بإنجار امل�رشوع بتوقيتاته املحددة

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد
املهدي ،أمس االثنني ،عزم الحكومة
عىل ترسي�ع وانجاز العمل يف جميع
املش�اريع االقتصادي�ة ،وباألخص
املتلكئة منها.
وأك�د خ�ال لقائه مدي�ر الرشكات

مثمنا جهودهم  ،كما اش�اد بجهود
العامل�ني يف املصف�ى وبالكف�اءات
العراقية ومايكتس�بونه من خربات
اضافية.
وقدم مدير الرشكات الكورية عرضا
عن مرشوع مصفى كرباء ومراحل
العمل وتوقيتات االنجاز والتحديات
التي تواجه العمل يف املصفى .

البناء يتحدث عن استكامل احلكومة :مفتاح العقدة بيد عبداملهدي
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د النائب عن تحال�ف البناء ن�ارص تركي،
أم�س االثنني ،ان مفتاح اس�تكمال التصويت
ع�ىل الكابين�ة الوزاري�ة بي�د رئي�س مجلس

الوزراء عادل عبداملهدي.
ونقل�ت وكال�ة «موازي�ن ني�وز» ع�ن تركي
الق�ول ان «ع�ىل رئي�س مجل�س ال�وزراء ان
يكون حازما وشجاعا ويجمع الكتل الشيعية
ويق�دم لهم  3مرش�حني للتوافق عىل احدهم

رئيـس الربملـان :العـراق حيتـاج إىل جهـود
املجتمع الدويل يف مكافحة االرهاب
بغداد  /المستقبل العراقي
اكد رئيس الربمل�ان محمد الحلبويس،
أمس االثنني ،ان العراق ما زال يحتاج
إىل جه�ود املجتمع ال�دويل يف مكافحة
االٍرهاب.وق�ال الحلب�ويس يف ترصيح
صحف�ي ،ان «الع�راق م�ا زال يحتاج

إىل جه�ود املجتمع ال�دويل يف مكافحة
االٍره�اب ،واإليف�اء بتأدي�ة التزاماته
تجاه العراق ودعم حكومته».
وكش�ف الرئي�س االمريك�ي دونال�د
ترام�ب ،يف  3ش�باط  ،2018عن نيته
ابقاء قوات باده يف العراق ،مشريا اىل
أن الهدف من ذلك هو ملراقبة ايران.

قريب ًا ..الرئيس الفرنيس إيامنويل ماكرون
يزور بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
يعت�زم الرئي�س الفرن�ي إيمانوي�ل
ماك�رون ،زيارة العراق خال الش�هر
الجاري او الذي يليه.
وبحسب مصادر مطلعة فان الرئيس
الفرني يخطط لزيارة العراق لبحث
ملفات امنية وسياسية.

وبين�ت املص�ادر ان الزي�ارة ق�د تتم
منتص�ف الش�هر الجاري او الش�هر
املقبل عىل ابعد تصور.
وكان وزي�ر الخارجية الفرني ،جان
إيف لودريان ،قد زار العراق ،يف الشهر
امل�ايض ،وذك�ر أن الرئي�س ماكرون
يعتزم زيارة الع�راق ،معربا عن رغبة
باريس يف توسيع العاقات مع بغداد.

للداخلية ونفس اليشء للكتل الس�نية للتوافق
ع�ىل مرش�ح وزارة الدفاع ونف�س اليشء مع
الكرد للتوافق عىل مرشح وزارة العدل».
واض�اف ان»به�ذا االج�راء س�يتمكن م�ن
الحص�ول ع�ىل تواف�ق الكتل السياس�ية عىل

املرش�حني وبالت�ايل التصوي�ت عليه�م يف
احدى جلس�ات مجلس الن�واب خال الفصل
الترشيعي املقبل».
واش�ار اىل ان «بق�اء التش�كيلة الحكومي�ة
ناقصة  4وزارات شاغرة يؤثر عىل عملها».

التقاعد تبارش بدفع رواتب املتقاعدين املدنيني
لشهر شباط
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت هيئ�ة التقاع�د الوطنية،
املبارشة بدفع رواتب املتقاعدين
املدنيني لش�هر ش�باط من العام
الحايل.
وقالت الهيئة يف بيان ،إن «الهيئة

بارشت بدف�ع رواتب املتقاعدين
املدني�ني لوجب�ة ش�باط 2019
وكذلك دف�ع مكافآت املتقاعدين
العسكريني من منتسبي الجيش
العراق�ي الجدي�د وق�وى األم�ن
الداخ�يل ممن ج�رت إحالتهم إىل
التقاع�د يف ش�هر 2018 / 11

وش�هر  2019 / 1م�ع رصف
فروقات رواتب الشهداء وضحايا
االرهاب بأثر رجعي».
واضاف�ت الهيئة ،أن�ه «بإمكان
املتقاعدين حاميل بطاقات الدفع
اإللكرتوني مراجعة مراكز الدفع
الستام مستحقاتهم».

مدفعية احلشد الشعبي تقصف مواقع لـ «داعش»
داخل األرايض السورية

بغداد  /المستقبل العراقي
أفاد مص�در أمني يف حرس الح�دود العراقي ملوقع
 RTال�رويس ،أم�س االثن�ني ،ب�أن مدفعي�ة قوات
الحش�د الش�عبي قصفت مق�ار تنظي�م «داعش»
داخل األرايض السورية.
وقال املصدر إن «الحشد الشعبي يقصف منذ نهاية
األس�بوع املايض بمدفعيته الثقيلة مق�ار التنظيم

املتواج�د داخل األرايض الس�ورية ،لكن�ه لم يدخل
إىل العم�ق الس�وري ب�ل كان القصف م�ن األرايض
العراقية» .وأضاف «لم يعرف حجم خسائر داعش
بع�د ،لكن القصف املكثف حد من عمليات التس�لل
من األرايض السورية إىل العراق».
وأف�اد مصدر امن�ي يف محافظة االنب�ار بأن قوات
عس�كرية عراقي�ة نفذت قصفا مدفعيا اس�تهدف
مواقع تنظيم «داعش» داخل االرايض السورية .

«توي�رت»« ،نرف�ض وبش�كل قاط�ع
سياس�ات االس�تحواذ االقليمية واي
ش�كل من اش�كال التدخل يف الش�أن
العراق�ي او ان يك�ون العراق مرسحا
لرصاع اقليمي او دويل».
واض�اف ع�اوي ان «تواج�د القوات
االجنبي�ة ع�ىل االرض العراقية ينبغي
ان يك�ون ضم�ن اتفاقي�ات واضحة
ومعلومة وبموافقة مجلس النواب».
يف الغض�ون ،اكدت كتلة دولة القانون
النيابي�ة ان مجل�س النواب س�تكون
ل�ه وقف�ة ج�ادة م�ع بداي�ة الفصل
الترشيع�ي املقبل تجاه تواجد القوات
االمريكية عىل االرايض العراقية.
وق�ال املتحدث باس�م الكتل�ة النائب
به�اء الدين الن�وري «هنالك تحركات
حازمة وقوية م�ن اجل انهاء التواجد
االمريك�ي ع�ىل االرايض العراقي�ة،
خاصة بعد الخروقات املس�تمرة لتلك
الق�وات وتجواله�ا خ�ارج ضواب�ط
االتفاقي�ة الت�ي ابرم�ت ب�ني العراق
وواش�نطن بع�ام  ،»2011مبين�ا ً ان
«االتفاقية مع واش�نطن اشارت بكل
وض�وح اىل خ�روج الق�وات املقاتل�ة
االمريكي�ة واالبقاء عىل مستش�ارين
ومدرب�ني داخ�ل القواعد العس�كرية
فقط».
واضاف الن�وري ،ان «تواج�د القوات
االمريكي�ة وتحركها باملناطق الغربية
اضاف�ة اىل التح�ركات ع�ىل الرشيط
الحدودي مع س�وريا مع وجود بعض
املجامي�ع االرهابي�ة تتح�رك هنال�ك
اضاف�ة اىل وجود بع�ض حواظن زمر
داع�ش االرهاب�ي م�ا زال�ت موجودة

باملناط�ق الغربي�ة يمثل خط�را كبريا
ينبغ�ي الوق�وف عليه وايج�اد حلول
رسيعة له» ،مش�ددا ع�ىل ان «مجلس
النواب س�يكون ل�ه وقفة ج�ادة مع
بداية الفص�ل الترشيعي الثاني تجاه
التواجد االمريكي يف العراق».
إىل ذل�ك ،دعا تحالف س�ائرون رئيس
الربمل�ان محم�د الحلب�ويس اىل عق�د
جلسة طارئة ملناقشة مزاعم الرئيس
االمريكي دونالد ترامب بابقاء القوات
االمريكية يف العراق.
وقال القيادي يف التحالف عاء الربيعي
يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة من�ه ،إن «الوج�ود االمريكي
بات يش�كل قلقا ومص�در ازعاج لدى
الشارع العراقي السيما بعد التحركات
االخ�رية للق�وات يف بع�ض املناط�ق
وزيارة ترامب غري الرسمية للبلد» .
واض�اف أنه «ع�ىل الكتل السياس�ية
ت�رك الخاف�ات واملناكف�ات وتوحيد
الصف�وف الق�رار قان�ون يج�دول
انس�حاب القوات االجنبية من العراق
وانهاء كافة االتفاقيات السابقة التي
ابرمب يف الحكومات السابقة» .
وتابع الربيع�ي ،ان «بقاء تلك القوات
يش�كل خط�را ع�ىل العراق سياس�يا
وامنيا ويزيد من توتر املنطقة» ،مؤكدا
ان «العراق لن يكون س�احة لتصفية
الحس�ابات ول�ن تس�تخدم اراضي�ه
منطلقا لرضب دول الجوار» .
وكش�ف الرئي�س االمريك�ي دونال�د
ترام�ب ،االح�د ،عن نيت�ه ابقاء قوات
ب�اده يف العراق ،مش�ريا اىل أن الهدف
من ذلك هو ملراقبة ايران.

رئيس اجلمهورية يصادق عىل قانون املوازنة
املالية لعام 2019
بغداد  /المستقبل العراقي

ص�ادق رئي�س الجمهورية بره�م صالح،
أم�س االثنني ،ع�ىل قانون املوازن�ة املالية
االتحادي�ة العام�ة للع�ام الح�ايل .وقالت
الرئاسة يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه ،إن «رئيس الجمهورية برهم
صال�ح صادق ع�ىل قانون املوازن�ة املالية
العامة االتحادية للعام الحايل».

واكد معصوم ،بحسب البيان« ،عىل رضورة
تأم�ني الخدم�ات األساس�ية للمواطنني،
والب�دء بمرحل�ة البناء واالعم�ار» ،مثمنا ً
«الجهود التي اس�همت يف اع�داد مرشوع
املوازن�ة ودراس�ته وترشيع�ه س�واء يف
الحكومة او بمجلس النواب».
وكان مجل�س الن�واب ص�وت ،يف (24
كانون الثان�ي  ،)2019عىل قانون املوازنة
االتحادية للعراق لعام .2019

وزير الثقافة :قربي ًا سيتم اسرتجاع ( )10آالف قطعة
اثرية مهربة من واشنطن
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن وزير الثقافة والس�ياحة واآلثار عبد
االم�ري الحمداني ،أمس االثنني ،اس�رتجاع
 10آالف قطعة اثرية مهربة من واش�نطن
قريب�ا .وق�ال الحمدان�ي يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه ،إنه «
لدى الس�فارة العراقية يف واشنطن عرشة

االف قطعة اثرية مهربة سيتم اسرتدادها
قريبا» .وأضاف أن «القطع األثرية مقدمة
من جامعة كورنيل وجامعة بنسلفانيا «،
مبين�ا أن «القطع األثرية عب�ارة عن رقم
طينية تعود لحقب زمنية مختلفة «.
واشار إىل أن «التنسيق مستمر مع االتحاد
األوروبي ودول الجوار الستعادة كل اآلثار
العراقية املهربة».

مفوضية االنتخابات تعلن إضافة ( )700ألف ناخب
جديد من مواليد 2001
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت املفوضية العلي�ا لانتخابات ،أمس
االثنني ،عن تسجيل  700ألف ناخب جديد
لخ�وض انتخاب�ات مجال�س املحافظات
م�ن موالي�د ،2001مبينة ان الع�دد الكيل
للناخب�ني العراقيني تج�اوز ال�  21مليون
ناخب.
وق�ال عض�و مجل�س املفوض�ني ح�ازم
الرديني ان “مفوضي�ة االنتخابات حددت
الس�ادس عرش من ترشين الثان�ي املقبل
موعدا النتخابات مجالس املحافظات”.
وأضاف ان “املفوضية أخذت بنظر االعتبار
العطل الديني�ة والوقت الكايف إلجراء كافة
اإلجراءات اللوجستيه” ،مشريا اىل انه “تم

رفع الكت�اب اىل مجلس الوزراء عن املوعد
املحدد منذ أس�بوعني وبانتظ�ار مصادقة
مجلس الوزراء عىل املوعد الجديد او تحديد
موعد اخر”.
وأض�اف ان “املفوضية أضاف�ت اكثر من
 700الف ناخ�ب جديد م�ن مواليد 2001
ممن يح�ق له�م املش�اركة يف االنتخابات
املقبلة” ،مبينة ان “املواليد الجدد ستصدر
له�م بطاقة قصرية األمد م�ن دون صورة
ملن ال يراجع املفوضية وبطاقة بايومرتية
عن�د املراجع�ة” .وتاب�ع ان “الع�دد الكيل
للمش�مولني بالتصوي�ت يف انتخاب�ات
مجال�س املحافظات يصل اىل  21مليون و
 767الف ناخب بينهم اكثر من  11مليون
ناخب مسجل بايومرتيا”.

حمليات
3
رئيس جملس حمافظة البرصة :وترية العمل ستكون متسارعة يف تنفيذ املشاريع اخلدمية
ولن نتهاون مع من يقرص يف عمله
العدد ( )1840الثالثاء  5شباط 2019

www.almustakbalpaper.net

البصرة /المستقبل العراقي

ع�ىل رضورة مش�اركة الجمي�ع يف األعم�ال ومتابعتها،
س�واء الدوائر الحكومي�ة باعتبارها الجهات املس�تفيدة
واملقاول�ني باعتباره�م املنفذين ،واملواطن�ني للمحافظة
ع�ىل املكتس�بات الت�ي س�تتحقق .ولف�ت اىل الحكوم�ة
املحلي�ة بش�قيها التنفيذي والترشيعي س�تتابع االعمال
وت�زور كل مواقع العمل لإلرشاف والتوجيه وستحاس�ب
ولن نس�مح باي تس�ويف داخل البرصة ،وسيكون هناك
اجتماع�ات ولجان تزور مواقع املش�اريع .ويف رده حول
س�ؤال الحد الصحفيني ح�ول عمل املقاول�ني البرصيني
وال�رشكات املحلية ،اجاب البزون�ي بالقول» هناك بعض
ال�رشكات املحلية ممن اثبتوا نجاح�ا بل وانتظروا طويال
حتى استلموا مستحقاتهم وهذا امر يحسب لهم ،وبمدى
تفوقهم بأعمالهم سيكون هناك اهتمام بهم والعمل عىل
حل كاف�ة الصعوبات التي ق�د تواجههم ،ام�ا الرشكات
املتأخ�رة واملتلكئة ل�ن نرتكها تتالعب بام�وال البرصيني
وسنحاس�بها وفق القانون وهذا االم�ر ايضا ينطبق عىل
الدوائ�ر الحكومي�ة التي نراها خامل�ة او غري قادرة عىل
توفري الخدمات للمواطن البرصي.

اكد رئيس مجلس محافظة البرصة الحقوقي صباح حسن
البزوني ان وترية العمل س�تكون متصاعدة ورسيعة بكل
املش�اريع الخدمية ومش�اريع التنظيف التي ستنطلق يف
املحافظة بمشاركة الجميع الذي يجب ان يسهم يف احداث
نقل�ة حقيقية يف املحافظة ،جاء ذلك خالل مش�اركته يف
اجتماع موس�ع بحضور املحافظ أسعد العيداني وممثيل
الدوائر الحكومي�ة واملقاولني.وقال البزوني :ان االجتماع
ج�اء لتحديد انطالقة جديدة للعمل ،و بالتايل س�يلغى اي
عذر الي ش�خص او مؤسس�ة او مقاول محيل او اجنبي
داخ�ل محافظ�ة البرصة» ،منوها يف الوقت نفس�ه اىل ان
االم�وال بات�ت موجودة رغ�م انها ال تف الب�رصة حقها.
وتابع» خرجنا بتوصيات مهنة س�تنفذ عىل ارض الواقع
 ،وش�ددنا غىل رضورة انطالق أعم�ال التنظيف يف مركز
مدين�ة البرصة واالقضي�ة والنواحي بما يس�اهم يف رفع
النفايات وتجميل البرصة؛ اذ س�ريى املواطن تقدم نسب
االنجاز يف املش�اريع خالل الفرتة القادمة .وشدد البزوني

رشكة احلبوب تستقبل « »228شاحنة حمملة باحلنطة والرز خالل عطلتي اجلمعة والسبت
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة التجارة عن «اس�تالم مخازن
الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحب�وب اكثر من
( )228ش�احنة محملة ب�االف االطنان من
بالحنطة االس�رتالية وال�رز االمريكي لدعم
مفردات البطاقة التموينية».
واض�اف مدي�ر ع�ام الرشكة نعيم محس�ن
املكص�ويص يف بي�ان جتلقت�ه «املس�تقبل
العراق�ي» ،ان «م�الكات ف�رع الرشكة يف ام
ق�رص تواص�ل تفري�غ حمول�ة بالباخرتني

رشكة املواد االنشائية حتقق
مبيعات بأكثر من «»228
مليون دينار خالل كانون األول
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت وزارة التجارة عن «تحقيق الرشكة
العام�ة لتج�ارة املواد اإلنش�ائية مبيعات
شهرية إجمالية وذلك لشهر كانون االول
املايض من عام  2018تجاوزت ال� ()228
ملي�ون دين�ار بزي�ادة عن ش�هر ترشين
الثان�ي بمبل�غ تج�اوز ال�� ( ) 81مليون
دينار فضال عن بيع املواد اإلنش�ائية التي
تتعامل بها الرشكة» .
واوضح مدير عام الرشكة عبد القادر عبد
الجلي�ل يف بيان للوزارة ورد ل�»املس�تقبل
العراق�ي» ،ان «الرشك�ة قام�ت بتقدي�م
التس�هيالت اىل كاف�ة املواطنني بتس�هيل
عملي�ة البي�ع املب�ارش لكاف�ة امل�واد
اإلنش�ائية الت�ي تتعامل به�ا دون قيد او
رشط وانس�جاما مع إطالق عملية البيع
باآلج�ل لكافة موظف��ي وزارة الت�جارة
وال�رشك�ات ال�تاب�ع�ة ل�ها ف�ي كاف�ة
ف��روع الرشك�ة ف����ي بغ�داد وجميع
املحافظات «.
مش�ريا اىل ان «ف�روع الرشكة مس�تمرة
بخط�ط البن�اء واألعمار حي�ث حاز فرع
كربالء املرتبة األوىل من خالل ما حققته من
مبيعات شهرية تقدر ب� ( ) 69,416,250
مليون دينار  ,اما املرتبة الثانية فحققتها
مبيعات فرع النجف االرشف بقيمة مالية
تقدر ب� (  ) 36,060,500مليون دينار  ,و
املرتبة الثالثة حاز عليها فرع بابل بقيمة
مالية قدرها (  ) 26,684,100دينار .

االعامر تعلن اكامل مراحل
جديدة ضمن مرشوع جرس
الزبري املالحي
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت وزارة االعمار واإلسكان والبلديات
واالش�غال العام�ة ،ع�ن انج�از مراحل
جديدة ضمن أعمال مرشوع جرس الزبري
املالح�ي الجدي�د يف محافظ�ة الب�رصة،
عن طري�ق رشكة أش�ور العام�ة إحدى
تش�كيالت ال�وزارة ،لصال�ح رشكة غاز
الجنوب.
وذك�ر املرك�ز اإلعالم�ي لل�وزارة يف بيان
تلقته «املس�تقبل العراق�ي» ،ان «أعمال
امل�رشوع تضمنت انج�از ص�ب الرافدة
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 A1aباإلضافة إىل تنزي�ل الركيزة aa.P1
وتجهيز الركائز  ) aa.bb.cc( A1لفحص
«.SPT
وبينت وزارة االعمار ان «ذلك تم حس�ب
املواصف�ات الفنية املطلوب�ة والتوقيتات
الزمنية املحددة» ،وفقا للبيان.

( )OURANIA LUCKاملحمل�ة بالحنط�ة
االسرتالية والباخرة  ) )ATLANTICاملحملة
بال�رز االمريك�ي اضاف�ة اىل مناقل�ة حنطة
محلية من سايلو الطوز ملواقع بغداد».
واوض�ح البي�ان ان «م�الكات الرشك�ة يف
الس�ايلوات واملخ�ازن تواصل عمله�ا طيلة
ايام االس�بوع من اجل استالم وتفريغ كافة
الش�احنات املحمل�ة بالحبوب وال�واردة من
مين�اء ام ق�رص ع�ىل وجه الرسع�ة لغرض
اعادته�ا ملوق�ع التحميل اضاف�ة اىل تجهيز
املطاحن بالحصة املخصصة من الحنطة اىل

محملة باكث�ر من(  )1696طنا من الحنطة
االس�رتالية و يف الديواني�ة تم اس�تالم ()20
ش�احنة محملة باكثر م�ن ( )841طنا من
الحنطة االسرتالية فرغت يف املجمع املخزني
و سايلو الشامية».
واض�اف ان «س�ايلو ال�دورة اس�تلم ()31
ش�احنة محملة بالحنطة االسرتالية بكمية
تج�اوزت ال�� ( )855طنا وكمي�ة اكثر من
( )527طن�ا من الحنطة املحلية تم تحويلها
م�ن س�ايلو الط�وز فيم�ا اس�تلم س�ايلو
السماوه ( )12ش�احنة محملة بكمية اكثر

جانب تجهيز الوكالء بحصة الرز».
وب�ني ان «الش�احنات املس�تلمة يف مواق�ع
الرشكة توزعت عىل مخازن سايلو العطيفية
حيث تم استالم ( )40شاحنة محملة باكثر
من ( )1600طنا من الرز االمريكي ومجمع
حب�وب التاج�ي اس�تلم (  )10ش�احنات
محمل�ة بالرز اضاف�ة اىل خمس ش�احنات
محملة بالحنطة املحلية محولة من س�ايلو
الطوز كما اس�تلمت مخازن كرسة وعطش
(  )26ش�احنة محمل�ة بكمية ( )1045طنا
من ال�رز وس�ايلو النارصية ( )37ش�احنة

م�ن ( )424طن�ا م�ن الحنط�ة االس�رتالية
وس�ايلو خان ضاري اس�تلم ( )12ش�احنة
محولة من س�ايلو الطوز توزعت شاحنتان
محملة بكمية اكثر من ( ) 440طنا و عرشة
شاحنات محملة بكمية اكثر من ( )419طنا
حنطة محلية «.ولف�ت البيان ان «فرع بابل
قام باس�تالم وتفريغ ( )4ش�احنات حنطه
اس�رتالية بكمية ( ) 171طنا و يف النجف تم
اس�تالم ( )18ش�احنة محمل�ة ( )780طنا
من الحنطة االس�رتالية حيث تم تفريغها يف
مجمع الخورنق املخزني.

وزير العمل يبحث مع وزير الصحة نقل مراكز تأهيل العوق اىل هيئة رعاية ذوي االعاقة
بغداد  /المستقبل العراقي
بح�ث وزي�ر العم�ل والش�ؤون االجتماعية
باس�م عبد الزمان  ،مع وزي�ر الصحة عالء
الدي�ن العل�وان موضوع نق�ل مراكز تأهيل
العوق التابعة لوزارة الصحة اىل هيئة رعاية
ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة يف وزارة

العم�ل وذل�ك تنفيذا مل�ا ج�اء يف قانون رقم
 38لس�نة .« 2013وقال الوزير خالل زيارة
اجراه�ا لوزارة الصح�ة ولقائ�ه العلوان يف
بيان تلقته «املستقبل العراقي»  ،ان «مراكز
التأهي�ل والوقاي�ة م�ن الع�وق املنترشة يف
عم�وم العراق هي ضمن م�الك هيئة رعاية
ذوي االعاقة اداريا وفنيا وفق قانون رعاية

ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة «.
واش�ار اىل «اهمية تش�كيل لجنة مش�رتكة
تتوىل ترتيب االجراءات الخاصة بفك ارتباط
تلك املراكز لربطها بالهيئة ،الفتا اىل ان «تلك
املراكز س�تكون بوابة التع�اون بني وزارتي
الصح�ة والعم�ل .واوضح ان هيئ�ة رعاية
ذوي االعاق�ة تتعامل مع رشيحة كبرية من

املعاق�ني وذوي االحتياجات الخاصة وتوفر
لهم الخدمات حس�بما ما اقره القانون من
حقوق لهذه الرشيحة».
وب�ني ان «الوزارة تس�عى لتفعي�ل القانون
واضاف�ة بع�ض التعديالت يف س�بيل تقديم
خدم�ة فضىل وتفعيل الحق�وق التي كفلها
القانون لهذه الرشيحة.

الصناعة تناقش آليات ومتطلبات رفد املؤسسات األمنية وتلبية احتياجاهتا من املنتجات الوطنية
بغداد  /المستقبل العراقي
عقد وزي�ر الصناعة واملعادن صال�ح عبدالله الجبوري يف
مقر الوزارة اجتماع�ا حرضه وكيل وزارة الداخلية للقوة
الساندة الفريق محمد بدر والوكالء واملستشارين واملفتش
الع�ام يف وزارة الصناع�ة الس�تعراض إمكانيات رشكات
ال�وزارة ومنتجاته�ا املتاح�ة لدع�م املؤسس�ات األمني�ة
ومناقشة آفاق وآليات التعاون املستقبيل بني الجانبني».
وأب�دى الوزي�ر خ�الل االجتم�اع بحس�ب بي�ان ورد

ل�»املس�تقبل العراقي» ،استعداد رشكات الوزارة لتوظيف
إمكانياته�ا ومنتجاته�ا لدعم ال�وزارات واألجهزة األمنية
وف�ق املواصفات املطلوب�ة  ،مش�ريا إىل «إمكانيات رشكة
الصناع�ات الحربي�ة العامة الس�يما بع�د افتتاح خطوط
إنتاجية جديدة يف الرشكة املذكورة إلنتاج العربات القتالية
املدرعة وااللغام والطائرات املس�رية وام�الء قنابر الهاون
إضافة إىل إمكانياتها االخرى املتوفرة يف املجال الحربي».
ووج�ه الوزير الجبوري «برضورة تج�اوز ومعالجة كافة
املالحظ�ات املطروح�ة واالرتق�اء بجودة ونوعي�ة اإلنتاج

ووض�ع آلي�ة مش�رتكة لتحدي�د املنتج�ات واملواصف�ات
املطلوبة».
م�ن جانبه أكد الفري�ق محمد بدر رغب�ة وزارة الداخلية
بمختل�ف أجهزتها األمنية باس�تمرار التع�اون مع وزارة
الصناع�ة واملع�ادن لس�د احتياجاته�ا م�ن املس�تلزمات
واألجه�زة العس�كرية  ،داعي�ا يف الوق�ت ذات�ه إىل «أهمية
تج�اوز الصعوب�ات واملش�اكل العالق�ة لزي�ادة التع�اون
املش�رتك والوصول باإلنتاج والقط�اع الصناعي املحيل إىل
املستوى املطلوب.

وزير الكهرباء :العراق خرس « »4500ميكا واط خالل أمانة بغداد تعلن فتح « »١٩شارع ًا فرعي ًا يف الكرادة
بغداد  /المستقبل العراقي
حرب «داعش» ونحتاج عامني إلعامر املنظومة
بغداد  /المستقبل العراقي

عامني إلع�ادة اعم�ار املنظوم�ة الوطنية
برشط توفر التخصيصات املالية .

قال وزير الكهرباء لؤي الخطيب ،ان العراق
خرس  4500ميكا واط من طاقته التوليدية
خالل الح�رب مع تنظيم داع�ش اإلرهابي
.وذك�ر الخطيب يف تغريدة له عىل حس�ابه
بموق�ع «توي�رت» ،ان « الع�راق خرس %18
من منظوم�ة النقل والتوزي�ع التي طالها
دمار ش�امل مما أثر سلبا ً عىل أداء الشبكة
الوطنية وساعات التجهيز يف جميع أنحاء
البالد «.وأش�ار اىل ،ان» استرياد الطاقة اىل
العراق مؤقت  ،الفتا اىل اننا نحتاج اىل فرتة

اعلنت امانة بغداد عن فتح  19ش�ارعا فرعيا
بمنطق�ة الك�رادة داخ�ل ضم�ن املحل�ة 903
مغلق�ة من عدة س�نوات بالتع�اون مع قيادة
عمليات بغداد.
وذك�رت مديري�ة العالق�ات واالع�الم يف بيان
تلق�ت «املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه،
ان»مالكات دائرة بلدي�ة الكرادة بالتعاون مع
قيادة عمليات بغداد فتحت  19زقاقا بمنطقة
الكرادة بعد رفع الكتل الكونكريتية فيها».
واضاف�ت ان «اعم�ال فتح الش�وارق رافقتها
حملة خدمية لتنظيف الشوارع ورفع النفايات
وفت�ح االنس�دادات يف خط�وط وش�كبكات
ترصيف مياه الرصف الصحي واالمطار».

وبينت ان «امانة بغداد مس�تمرة بفتح جميع
املناف�ذ والش�وارع املغلقة يف العاصم�ة بغداد
بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد .

البنك املركزي يصدر حتذير ًا للمستثمرين بشأن رشكات التداول اإللكرتوين
بغداد  /المستقبل العراقي
ح�ذر البنك املرك�زي العراقي ،م�ن التعامل
مع رشكات التداول االلكرتوني ببيع ورشاء
العمالت والذهب.

وذك�ر البن�ك يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل
العراق�ي» «انت�رشت يف اآلون�ة األخ�رية يف
العاصم�ة بغداد وبقية املحافظات ،رشكات
وس�اطة ُتعنى بالت�داول االلكرتون�ي ببيع
ورشاء العمالت والذهب ،مستقطبة رشيحة

واس�عة من جمهور املس�تثمرين ،لذا فأننا
نح�ذر املس�تثمرين م�ن التعام�ل مع هذه
الرشكات ،كونها تعمل خارج رقابته».
وأكد البن�ك« ،عدم إص�دار أي ترخيص ألي
من تلك ال�رشكات ،إذ ال يوج�د حتى تاريخ

ه�ذا البي�ان أي إط�ار قانون�ي ُينظ�م عمل
هذه الرشكات ،علما أنه تم مؤخرا تش�كيل
لجن�ة متع�ددة األط�راف يف البن�ك املركزي
العراقي لوضع اإلط�ار القانوني لعمل هذه
الرشكات؟

إحباط هتريب « »١١٩طن ًا من النفط األبيض يف ميناء أم قرص
بغداد  /المستقبل العراقي
أحبطت قوة أمنية ،تهريب  119طنا ً من النفط األبيض اىل
خارج البالد يف مبناء ام قرص.
وذكر بيان ملركز اإلعالم األمني تلقت «املس�تقبل العراقي»

نسخة منه ،ان «قوة من جهاز األمن الوطني ،وباالشرتاك
م�ع هيأة النزاهة يف ميناء أم ق�رص الجنوبي وبعد تكثيف
الجه�د االس�تخباري تتمكن من ضبط ناقل�ة نفط تحمل
( )119طن�ا ً م�ن النفط االبيض مع�دة للتهريب اىل خارج
البالد».

وأض�ف انه «ت�م القاء القب�ض عىل طاقمها بع�د ان ثبت
تورط رئيس لجنة الكش�ف بتزوي�ر االوراق إلتمام عملية
التهريب ،وقد ج�رى احالة املتورطني اىل الجهات املختصة
لتدوي�ن أقواله�م واتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة الالزم�ة
بحقهم .

حمافظ بغداد  :ابواب املحافظة
مفتوحة لدعم رشحية اجليش والقوات
االمنية واحلشد الشعبي

بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د محافظ بغداد املهن�دس فالح الجزائري ان اب�واب املحافظة
مفتوحة لدعم رشيحة الجيش والقوات االمنية والحش�د الشعبي
وتقدي�م كل مايحتاجونة.ج�اء ذل�ك خ�الل اس�تقباله يف مبن�ى
املحافظة وفد رابطة جرحى الجيش العراقي.
الجزائ�ري ويف بيان اورده مكتبه االعالمي عرب عن س�عادته بهذا
اللق�اء واصفا اياهم بالصف�وة باالبطال الذين ضح�وا بدمائهم
واجس�امهم ووق�ت عوائلهم وتصدو لالرهاب م�ن اجل ان يبقى
الع�راق حرا ابي�ا معاىف ولوالهم ملا اس�تمرت الحي�اة وهم صناع
الحياة .واستمع السيد املحافظ اىل ابرز احتياجات وطلبات الوفد
واعدا بتنفيذه�ا من خالل تقديم كافة التس�هيالت بالتعاون مع
الجهات التنفيذية يف رئاسة الوزراء ومؤسسة الشهداء .

جنايات بابل :احلبس الشديد
ملوظفة يف التسجيل العقاري
بابل  /المستقبل العراقي
أص�درت محكم�ة الجنايات يف باب�ل حكما بالحبس الش�ديد ملدة
س�نتني ضد موظفة يف دائرة التسجيل العقاري بعد ثبوت تالعبها
بسجالت الدائرة».
وذكر مراس�ل املركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعىل يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه ،أن «حكما بالحبس الش�ديد
ملدة س�نتني أصدرت�ه الهيئة الثانية يف محكم�ة جنايات بابل ضد
موظفة يف دائرة التسجيل العقاري يف بابل».
وأضاف املراسل أن «املتهمة ثبت تالعبها بسجالت الدائرة واتالف
قيود عقارات عائدة لبلدية الحلة وتس�جيلها بأس�ماء أش�خاص
آخرين».
وتاب�ع أن «الحك�م يأت�ي اس�تنادا إىل امل�ادة  246/1م�ن قانون
العقوبات وبداللة مواد االشرتاك  49 / 48 /47منه .

التعليم توافق عىل عودة طلبة الدراسات
العليا الذين تم الغاء قبوهلم بسبب التعيني
بغداد  /المستقبل العراقي
واف�ق وزير التعلي�م العايل والبح�ث العلمي ،قيص الس�هيل ،عىل
عودة طلبة الدراسات العليا الذين تم الغاء قبولهم بسبب التعيني
وهم يف مرحلة البحث لالختصاصات العلمية والهندسية والطبية
وعىل النفقة الخاصة حرصاً.

املوارد املائية تعلن زيادة اإلطالقات املائية
يف بحرية محرين
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت مديري�ة املوارد املائية يف محافظة دي�اىل ،زيادة اإلطالقات
املائية يف بحرية حمرين صوب نهر دياىل.
وق�ال مدي�ر م�وارد دي�اىل مهن�د املعم�وري يف ترصي�ح تابعت�ه
«املس�تقبل العراق�ي» ،إن «اإلطالق�ات املائي�ة يف بح�رية حمرين
(56كم ش�مال رشق بعقوبة) ص�وب نهر دياىل ارتفعت إىل 500م
مكعب/ثانية».
وأض�اف املعم�وري ،أن «ال�وارد للبحرية م�ن املياه بل�غ  500م
مكعب/ثانية وبذلك تس�اوى وارد البحرية مع الترصيف املائي»،
مبين�ا ً أن «خزين البحرية حتى اللحظة بلغ مليارين و 200مليون
مرت مكعب».
وأشار مدير موارد دياىل إىل أن «إطالقات بحرية حمرين صوب نهر
دياىل ليست خطرية وهي تجري وفق ضوابط وتعليمات محددة .

النقل تبحث وضع خطة لتسهيل عملية
نقل الزائرين يف الزيارات املليونية
بغداد  /المستقبل العراقي

بحثت وزارة النقل ،خ�الل اجتماع مع الرشكة العامة لنقل
املس�افرين والوفود والنق�ل الخاص والنقل الربي وس�كك
الحدي�د ،الي�ة لوضع خط�ة مس�بقة لنق�ل الزائرين خالل
الزيارات املليونية.
وقال مديرعام الدائرة الفني�ة يف وزارة النقل عباس عمران
يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي» ،ان «االجتماع ناقش
اه�م املعوقات التي تواجه عملية نق�ل الزائرين يف الزيارات
املليونية ،ووضع خطة س�رتاتيجية مسبقة لعمليات النقل،
تزامنا مع اقرتاب الزيارة الشعبانية».
واض�اف انه «ت�م مناقش�ة إمكانية وجود س�احات كبرية
تمك�ن الباصات من االس�تدارة والدخول م�ن اقرب نقطة
خدم�ة للزائرين ،فض�ال عن مناقش�ة تاثري ق�رب املواكب
الحسينية من الشاع العام عىل عملية نقل الزائرين «.
واك�د انه «س�يتم التنس�يق م�ع محافظتي باب�ل وكربالء
املقدسة ،لوضع الية عمل ،تنظم مواقع املواكب الحسينية,
وتسهل عملية النقل .
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وزارة النقل
الرشكة العامة إلدارة النقل اخلاص
القسم :االمالك والعقارات

اعالن رقم ()1588
بالنظر لعدم حصول راغب بالضم

تعل�ن الرشكة العام�ة الدارة النقل الخاص عن اج�راء مزايدة علنية
لتاجري الخطوط واملش�يدات املدرجة ادن�اه يف محافظة (بغداد) يف
اليوم (الخامس عرش) تبدا اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعان وفقا
لقان�ون بيع وايج�ار اموال الدول�ة املرقم ( )21لس�نة  2013املعدل
وال�رشوط التي يمكن الحصول عليها من قس�م الرشكة اعاه لقاء
مبلغ ( )5000دينار غري قابلة للرد فعىل الراغبني الحضور يف الساعة
الع�ارشة يف مقر الرشك�ة اعاه و ان يقدم املزايد كت�اب يؤيد براءة
ذمت�ه من الرضيبة معنون اىل (الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص)
وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية او البطاقة الوطنية املوحدة
وبطاقة السكن (النسخة االصلية) ودفع التأمينات القانونية البالغة
 %20بصك مصدق وكذلك يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة
بنسبة  %2وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد سنني العقد علما
اذا صادف موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل
ت

اسم العقار

التأمينات

1

خط ( )9نيسان  /مشتل سيطرة

3,000,000مليون دينار

2

كشك ( )28مرأب باب المعظم

 384,000الف دينار

المالحظات

مدة االيجار سنة واحدة  ..يدفع عىل شكل قسط واحد
عبد العظيم عبد القهار جاسم
املدير العام  /وكالة
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�اح الدي�ن
االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد 896 :والعدد892:
التاريخ 2019/2/3:
نرش اعان
قدمت املستدعية (سامية محمد حسني) طلب
اىل ه�ذه املحكمة تطلب فيه اصدار حجة حجر
وقيموم�ة لزوجه�ا املفق�ود (إبراهيم حس�ن
نايل) والذي فقد بتاريخ  2014/6/16وولديها
املفقودي�ن (احم�د ومصطف�ى أوالد إبراهي�م
حس�ني) الل�ذان فق�دا بتاري�خ 2014/9/17
عليه واس�تنادا ً لقانون رعاية القارصين قررت
املحكمة نرشهم يف صحيفتني محليتني لغرض
التثبت من حياة املفقودين .مع التقدير
القايض
قيرص عباس رشيد
�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�اح الدي�ن
االتحادية
دار القضاء يف يثرب
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد /15:ش2019 /
التاريخ 2019/2/4 :
م/تبليغ
املدعى عليه (خرض نصيف جاسم )
ملقتضي�ات حس�م الدع�وى الرشعي�ة املرقمة
 /15ش 2019/املدعي�ة فيه�ا املدع�وة (جنان
ش�عان صالح ) وملجهولية محل اقامتك قررت
املحكمة تبليغك بصحيفت�ني محليتني علما ان
موعد املرافعة يوم  2019/2/13ويف حالة عدم
حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك س�تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا .
القايض
فائق مشعل صالح
�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة وفاة
التاريخ2019/2/4 :
اىل /املدعوة (فطيمة اسماعيل عبد الحسني )
ق�دم طالب حجة الوفاة (حنان اس�ماعيل عبد
الحسني واش ) طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه
اس�تصدار حجة وفاة بحق املدع�وة ( فطيمة
اسماعيل عبد الحسني) قررت املحكمة تبليغك
يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خال
عرشة اي�ام من تاري�خ نرش االع�ان وبخافه
سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض
عمار هادي املوسوي
�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة وفاة
التاريخ2019/2/3 :
اىل  /املدعوة (تبارك فارس عبيد )
م/اعان
ق�دم طالب حجة الوفاة (فارس عبيد س�واري
الكاب�ي ) طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم فيه
اس�تصدار حج�ة وفاة بح�ق املدع�وة ( تبارك
فارس عبيد ) قررت املحكمة تبليغك يف الصحف
املحلية فعليك الحضور امامها خال عرشة ايام
من تاري�خ نرش االعان وبخافه س�يتم النظر
بالطلب وفق القانون .
القايض
عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة وفاة
التاريخ2019/2/4 :
اىل  /املدعوة (هديل قحطان عبد الجليل )
م/اعان
ق�دم طال�ب حج�ة الوف�اة (زهرة وداع�ة عبد
الحس�ني ) طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة ي�روم فيه
اس�تصدار حج�ة وف�اة بح�ق املدع�وة (هديل
قحطان عب�د الجليل )قررت املحكمة تبليغك يف
الصحف املحلية فعلي�ك الحضور امامها خال
عرشة اي�ام من تاري�خ نرش االع�ان وبخافه
سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض
عمار هادي املوسوي
�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة وفاة
التاريخ2019/2/3 :
اىل  /املدعو (عزيز عبد عبود شاهر النايش )
م/اعان
قدم طالب حجة الوفاة (حس�ن مراد عبد عبود
الن�ايش ) طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم فيه
اس�تصدار حجة وفاة بحق املدع�و ( عزيز عبد
عبود شاهر النايش ) قررت املحكمة تبليغك يف
الصحف املحلية فعلي�ك الحضور امامها خال
عرشة اي�ام من تاري�خ نرش االع�ان وبخافه
سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض
عمار هادي املوسوي
�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد/3012 :ب2015/3
التاريخ2019/1/22 :
اعان
بن�اءا عىل الق�رار الص�ادر من ه�ذه املحكمة
بازالة ش�يوع العق�ار املرق�م  3/16693حي
العروب�ة يف النج�ف علي�ه تعلن ه�ذه املحكمة
عن بيع العقار املذك�ور اعاه واملبينة اوصافه
وقيمت�ه ادناه فعىل الراغب�ني بالرشاء مراجعة
ه�ذه املحكمة خال (خمس�ة عرش ) يوما من
الي�وم الثان�ي لنرش االع�ان مس�تصحبا معه
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة  %10من القيمة
املقدرة بموجب صك مصدق المر محكمة بداءة
النجف وصادر من مرصف الرافدين رقم ( )7يف
النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة
الثاني�ة عرش من الي�وم االخري م�ن االعان يف
هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال
املدنية وشهادة الجنسية العراقية .
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف  :العق�ار املرق�م  3/16693ح�ي
العروب�ة يف النج�ف عب�ارة ع�ن دار تق�ع عىل
ش�ارع بع�رض  8م�رت بواجه�ة  10م�رت وان
عموم مس�احة العق�ار مفرزة اىل ث�اث اجزاء
بصورة غري رس�مية االول ساحة امامية مطلة
عىل صحيات وغرفة ومطب�خ اما الجزء الثاني
يحتوي عىل س�احة وصحي�ات وغرفة ومطبخ
اما الجزء الثالث يحتوي عىل س�احة وصحيات
وصال�ة وغرفة نوم ومطب�خ يف الطابق االريض
ام�ا الطابق العلوي يتكون م�ن غرفة نوم وان
القيم�ة الكلية للعق�ار ( ) 144,750,000مائة
واربعة واربعون مليون وس�بعمائة وخمسون
الف دينار فقط الغريها.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد/377 :ب2018/
التاريخ2019/1/24 :
اىل /املدع�ى عليه�م (فاض�ل ون�وال وفاطم�ة
ونج�اة وميعاد وملى اوالد حس�ن عيل وحس�ن
سعيد محمد )
م/تبليغ
اصدرت هذه املحكم�ة بتاريخ 2018/12/16
قراره�ا املرق�م /377ب 2018/واملتضم�ن
ازال�ة ش�يوع العقار املرق�م  34مقاطعة /22
الح�رية وتوزيع صايف الثمن ع�ىل الرشكاء كل
حس�ب اس�تحقاقه وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل
اقامتكم حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار
مختار املنطقة لذا اقتىض تبليغكم بصحيفتني
رسميتني محليتني يوميتني ولكم حق االعرتاض
عىل الحكم الغيابي خال عرشة ايام من تاريخ
نرش هذا االعان وبخافه تنتهي الفرتة املحددة
لاعرتاض عىل الحكم الغيابي .
القايض
ظاهر عباس الفتاوي
�������������������������������������
اعان
قررت الهيئة التأسيس�ية ملؤسس�ة بدر العطاء
الخريية يف اجتماعها املؤرخ يف 2018/12/9
تغيري اس�مها من مؤسسة بدر العطاء الخريية
اىل مؤسسة رؤيا للتنمية االقتصادية فمن لديه
اعرتاض عىل ذل�ك مراجعة دائرة املنظمات غري
الحكومي�ة الكائن�ة يف منطق�ة الع�اوي بناية
تجنيد الكرخ س�ابقا خ�ال  30يوما من تاريخ
النرش .
�������������������������������������
فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ه الص�ادره م�ن نقاب�ه
املهندس�ني العراقيني فرع النجف باس�م ( رعد
حم�زه عب�د حس�ون ) عىل م�ن يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار.
�������������������������������������
اعان
اىل الرشي�ك ( زهره كاظم عبي�د ) توجب عليك
الحض�ور اىل مقر بلديه النج�ف لغرض اصدار
اجازه بناء للعقار املرقم  3/ 47736حي النداء
خال ع�رشه اي�ام وبخافه س�تتم االجراءات
دون حضورك طالب االجازه س�مري ثابت عبد
الحسن
�������������������������������������
فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء
باس�م (فارس كرموش حمد) الرجاء من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة الصدار.
�������������������������������������
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد  /الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد  /الرصافة
العدد 6735 :
التاريخ 2018 / 8 / 7 :
م  /اعان
ق�دم املواط�ن ( يحيى فرحان محم�د ) دعوته
القضائية لتبدي�ل لقبه وجعله ( الكناني ) بدال
من ( وحييل ) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه
املديري�ة خ�ال خمس�ة عرش يوما م�ن تاريخ
الن�رش وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية
بطلبه استنادا اىل احكام املادة (  ) 22من قانون
البطاقة الوطنية رقم (  ) 3لس�نة  2016املعدل
عىل ان يكون النرش باس�م مدير عام الجنسية
املحرتم  ....مع التقدير
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
املدير العام  /وكالة
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رئاسة جامعة جابر بن حيان الطبية

اعالن

(مزايدة علنية للمرة الثانية)

تعلن رئاسة جامعة جابر بن حيان الطبية  /شعبة العقود
الحكومية عن اجراء املزايدة العلنية (للمرة الثانية) لتأجري
حق التصوير الفوتوغرايف يف الجامعة وملدة ستة أشهر فقط ،
فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة العلنية اعاه مراجعة مقر
رئاسة الجامعة الواقع يف محافظة النجف االرشف  /الشارع
الخدمي لحي األمري  /مقابل معهد العلمني للدراسات العليا
وخال مدة ( )15خمس�ة عرش يوما ابتداءا ً من اليوم التايل
لنرش االعان لغرض اس�تامهم وثائق املزايدة العلنية التي
س�يكون موعدها يف الس�اعة الحادية عرش من صباح يوم
األربعاء املصادف ( ) 2019/2/20يف مقر رئاس�ة الجامعة
وفق�ا لل�رشوط املرفقة مع االع�ان عىل ان يق�وم املتقدم
للمزايدة بإيداع مبلغ قدره (  ( ) %20تأمينات قانونية ) من
القيمة التقديرية ملبلغ االيجار للمدة املذكورة أعاه والبالغ
(  ) 2000000فق�ط مليوني دين�ار عراقي الغري  ،تدفع اىل
قس�م الشؤون املالية يف رئاس�ة الجامعة نقدا أو عىل شكل
صك مصدق مع باقي املستلزمات املطلوبة لدخول املزايدة.
محكمة بداءة خانقني
العدد/29 /ب2019/
اىل /املدع�ى عليه /رسم�د صاح الدين عبد
الله
تبليغ
بتاريخ  2019 / 1 / 22أقام املدعي أكرم
جميل احمد الدعوى املرقمة /29ب2019/
أمام هذه املحكم�ة والتي يطلب فيها اعادة
الحال بخصوص الس�يارة املرقمة /26581
ن�وع اوب�ل اومي�كا صالون مودي�ل 1994
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم
بالتبليغ واشعار املختار واملتضمن مجهولية
مح�ل اقامت�ك عليه ق�ررت ه�ذه املحكمة
تبليغ�ك اعانا بصحيفتني محليتني يوميتني
ام�ام هذه املحكم�ة بتاري�خ 2019/2/10
ويف الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم
الحض�ور او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا
س�وف تجري املرافع�ة بحق�ك غيابيا وعلنا
وحسب االصول  000مع التقدير
القايض
خالد مولود غام
�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية
العدد  / 1479 :ش 2018 /
التاريخ 2019 / 2 / 4 :
اىل  /املدعى عليه  /صدام لفته عيل
اص�درت محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
املقدادي�ة ق�رار الحكم املرق�م  / 1479ش /
 2018يف  2019 / 1 / 20والق�ايض باثب�ات
نس�ب الطفل يونس من وال�ده املدعى عليه
ص�دام لفته ع�يل ووالدت�ه املدعي�ة انتصار
مزه�ر احم�د تول�د  2015 / 3 / 15جنس�ه
ذك�ر حالت�ه اعزب جنس�يته عراق�ي ديانته
مس�لم وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك واش�عار
مخت�ار منطقة ( الث�وره الرابع�ة ) وكتاب
مرك�ز رشطة ش�هربان بالع�دد  611يف / 4
 2019 / 2وال�ذي يؤي�د ارتحال�ك اىل جه�ة
مجهولة وعليه قرر تبليغكم بالحكم الغيابي
بصحيفت�ني يوميتني محليت�ني بقرار الحكم
اع�اه ويف حالة عدم االع�رتاض واتباع طرق
الطعن القانوني سوف يكتسب القرار الدرجة
القطعية حسب القانون .
القايض
خضري عباس التميمي
�������������������������������������
جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغداد/الك�رخ
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 371ش 2019 /
التاريخ 2019 / 2 / 4
اعان
اىل املدعى عليها  /نور صباح حسني
اقام املدعي بهاء ضياء قاسم الدعوى املرقمة
اعاه يطالب�ك فيها باس�قاط حضانتك عن
الطف�ل صب�اح تول�د  2015وملجهولية محل
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ قرر
تبليغك اعانا ً يف صحيفتني محليتني يوميتني
للحض�ور امام هذه املحكم�ة يف يوم 2 / 12
 2019 /ويف حالة عدم حضورك او من ينوب
عن�ك قانونا ً س�وف تج�ري املرافع�ة غيابيا ً
وعلنا ً وفق القانون
القايض  /محمد محيسن عيل

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 1078 :
التاريخ 2019/1/28
بناء ع�ىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي
(محم�د نعمة احمد) الذي يطلب تس�جيل
لقبه وجعل�ه (العوادي) بدال (الفراغ) فمن
لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خال
مده اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف
تنظر ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام
امل�ادة ( )24م�ن قانون البطاق�ة الوطنية
رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة
�������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 1078 :
التاريخ 2019/1/28
بناء ع�ىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي
(هاش�م نعمة احمد) الذي يطلب تس�جيل
لقبه وجعل�ه (العوادي) بدال (الفراغ) فمن
لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خال
مده اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف
تنظر ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام
امل�ادة ( )24م�ن قانون البطاق�ة الوطنية
رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة
�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف الب�رصة
االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف البرصة
العدد 88/
التاريخ 2019/1/27
اعان
اىل املدعى عليه  /رؤوف سعيد مظلوم
اقام�ت املدعي�ة (علي�اء ن�ارص حس�ب)
الدع�وى املرقمة /88بح�ث  2019/تطلب
فيه�ا (تأيي�د حضان�ة) وق�د لوح�ظ من
الرشح الواردة من املجل�س البلدي ملنطقة
(حي االحرار) والقائم بالتبليغ انك مرتحل
اىل جهة مجهول�ة وغري معلومة عليه قرر
تبليغك اعانا بصحيفتني يوميتني محليتني
بالحضور صباح يوم  2019/2/25مكتب
البح�ث االجتماع�ي وعن�د ع�دم حضورك
سوف يجري بحقك غيابيا وفق القانون
القايض
وسام عبد الحسن عيل

اعان
اىل املته�م الغائ�ب ( /الرشطي داود
سلمان ساجت عبيد)
املنس�وب اىل  /مديري�ة رشط�ة
محافظة البرصة واملنشات
العن�وان  /محافظ�ة الب�رصة �
الجنابي
بما انك متهم وف�ق املادة  /35/من
ق .ع.د رقم  14لسنة  2008لتسببك
بفقدان البندقية الحكومية املرقمة (
 )03859ن�وع كاش�نكوف اخمص
يف ع�ام  2007وملجهولي�ة اقامت�ك
اقت�ىض تبليغك بهذا االع�ان عىل ان
تح�رض ام�ام محكم�ة ق�وى االمن
الداخ�يل االوىل  /املنطقة الخامس�ة
البرصة خال م�دة ثاثون يوما من
تاري�خ تعليق ه�ذا االع�ان يف محل
اقامتك وتجيب ع�ن التهمة املوجهة
ض�دك وعن�د ع�دم حضورك س�وف
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا اس�تنادا
ألح�كام امل�واد ( 65و  68و )69من
قانون اص�ول املحاكم�ات الجزائية
لق�وى االمن الداخيل رقم  17لس�نة
2008
اللواء الحقوقي
رئي�س محكمة قوى االم�ن الداخيل
االوىل
املنطقة الخامسة
������������������������������
فقدان
فق�د وص�ل قب�ض ص�ادر م�ن
بلدي�ة الب�رصة رقم�ه ()690355
مبلغ�ه (  )2,340,000بتاري�خ
( )2016/8/14بأس�م ( ناه�ل عبد
الكري�م داود) ع�ىل م�ن يعث�ر عليه
تسليمه لجهة االصدار
������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البرصة
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد /4622 :ش2018/
التاريخ 2018/2/3
اعان
اىل املدع�ى عليه ( خال�د عبد الرحيم
خضري)
اصدرت ه�ذه املحكمة حكما غيابيا
بحق�ك بالدع�وى املرقم�ة اع�اه
بتاريخ  2018/12/17والذي يقيض
الحكم بالتفريق القضائي بينك وبني
املدعية هيفاء مطرش خضري بسبب
الهجر واعتباره طاق�ا بائنا بينونة
صغرى واعتبار تاريخ صدور الحكم
يف  2018/12/17تاريخ�ا لوق�وع
الطاق وليس لك اعادتها اىل عصمتك
اال بموجب عقد ومهر جديدين وعىل
املدعي�ة االلت�زام بالع�دة الرشعي�ة
البالغة ثاثة قروء اعتبارا من تاريخ
صدور القرار يف  2018/12/17قرارا
قاب�ا لاعرتاض والتمييز وملجهولية
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم
بالتبلي�غ يف ه�ذه املحكم�ة وتأيي�د
املجل�س البل�دي يف منطق�ة الجبيلة
بتاري�خ  2019/1/16تق�رر تبليغك
بواسطة النرش يف صحيفتني محليتني
يوميتني ولك حق االعرتاض والتمييز
خال املدة القانونية وبعكسه سوف
يكتس�ب الدرج�ة القطعية مع فائق
التقدير
القايض
جاسم محمد املوسوي
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السيد نرص اهلل يكسب احلرب النفسية
محمد نادر العمري
نق�اط ومح�اور وملف�ات عدي�دة
تناوله�ا األم�ن الع�ام لح�زب الل�ه
السيد حس�ن نرص الله يف لقائه عىل
قناة امليادي�ن ,انطالقا م�ن الحديث
ع�ن الواقع الداخ�يل اإلرسائييل قبيل
االنتخاب�ات م�رورا ً بخي�ارات رئيس
الحكوم�ة “بنيام�ن نتنياه�و”
وإنجازات�ه البالوني�ة إعالميا ً وصوالً
إىل أدق التفاصيل يف الساحة السورية
وتقدي�م معلوم�ات وبيان�ات ح�ول
حقيقة األحداث التي ش�هدتها هذه
الساحة سياسيا ً وعس�كريا ً وانتهاء
بالتط�رق للمل�ف اللبنان�ي والنع�ي
املبطن لصفقة القرن وتأزم تموضع
غطائها العربي الخليجي السعودي.
هذا الحدي�ث والذي اعتقد من وجهة
نظر ش�خصية ,قدم وصفا” لطبيعة
امللف�ات والتجاذب�ات التي تش�هدها
املنطق�ة والتداخ�الت اإلقليمي�ة
والدولية حولها ورسم معالم املرحلة
القادمة يف طبيعة الرصاع مع الكيان
اإلرسائي�يل ومواجه�ة التكتي�كات
األمريكية واتس�اع األطم�اع الرتكية

يف توس�يع نفوذها ,وتضمن إرس�ال
ع�دة رس�ائل إىل حدة جبه�ات يف آن
واحد ضمن سياق ما يمكن تسميته
”إدارة الح�رب النفس�ية” التي يبدو
أنه�ا ستش�هد تصاع�دا ً يف الفرتة أو
املرحلة القادمة أما لردع العدوان عن
مح�ور املقاومة أو ملواجه�ة الحرب
املضادة وتوظيفاتها الداخلية خدمة
لالنتخاب�ات الربملاني�ة اإلرسائيلي�ة
أو الرئاس�ية األمريكي�ة أو البلدي�ة
الرتكية.
فالواض�ح وربم�ا يكون م�ن املؤكد
أن ال�رصاع يف ه�ذه املنطق�ة لم يعد
مقت�رصا ً ع�ىل الح�رب العس�كرية
الكالسيكية أو التقليدية ,إنما اتخذت
باالتساع أفقيا ً ضمن أساليب متعددة
اس�تخباراتية واقتصادية ونفس�ية,
وانطالق�ا من ذلك يمكن ق�راءة أهم
املالحظات والرس�ائل ال�ذي تضمنه
كالم السيد حسن :
من حيث الشكل:
– مج�ددا ً فضل األمن الع�ام لحزب
الله الظه�ور مع قن�اة امليادين التي
اس�تطاعت يف الف�رتة والس�نوات
السابقة ومنذ تأسيسها عىل املواظبة

اإلعالمية وضمن إمكانياتها وكادرها
أن تحاف�ظ عىل بوصل�ة الرصاع مع
العدو الصهيوني.
– ل�م يرتك األم�ن العام لح�زب الله
أي مج�ال للتأويالت اإلرسائيلية التي
سارعت قبيل اللقاء بنرش اإلشاعات
الت�ي روج�ت له�ا وس�ائل إعالم�ه
تضم�ن الرتويج بأنه ” لقاء مس�جل
ويف أحد األنفاق ” بناء عىل توجيهات
القيادت�ن األمني�ة والسياس�ية من
ش�أنها الح�د م�ن تأثريات الس�لبية
الت�ي س�يفرزها اللقاء ع�ىل الداخل
اإلرسائييل ,فاملعطي�ات التي طرحها
الس�يد وأهمه�ا ذك�ر بنود مس�ودة
االتف�اق الت�ي توصل�ت له�ا حرك�ة
طالبان وقطر التي تداولتها وس�ائل
اإلعالم قبل ساعتن من موعد اللقاء,
والرس�ائل والتفاع�الت الت�ي كانت
ت�ورد عىل الجهاز املحم�ول للمحاور
“أ.غس�ان بن جدو” تش�ري أن اللقاء
ً
فض�ال ع�ن م�دة
حص�ل يف من�زل,
اللق�اء الت�ي تج�اوز (195د) حوايل
ث�الث س�اعات وربع عك�س املزاعم
اإلرسائيلي�ة التي نرشها ب�أن اللقاء
ساعتن ونصف مسجل ,وهذا يفيض

ب�أن الس�يد حس�ن يف صح�ة جيدة
ويمتلك مايكفي م�ن القوة الصحية
والجس�دية وحت�ى النفس�ية إلجراء
مثل هذا اللقاء.
من حيث التوقيت:
م�ن املعل�وم أن توقي�ت ه�ذا اللقاء
يتزامن مع مرحلة بالغة الحساسية
والتعقيد التي تشهدها املنطقة سواء
فيم�ا يتعلق بالتطورات الحاصة عىل
الساحة السورية من انتشار النرصة
يف إدل�ب وق�رار الرئي�س األمريك�ي
باالنس�حاب م�ن س�وريا وتداعياته
والبحث الرتكي عن ذرائع الس�تمرار
تدخله وص�والً لخفاية إع�ادة الدول
العربية عالقاتها مع دمش�ق وصوالً
ألهداف نتنياه�و الداخلية من القيام
بعملي�ات عدواني�ة وارتف�اع وت�رية
الرصاع اإلرسائييل مع إيران وتوظيف
ذلك لعقد مؤتمرات وتحالفات تخدم
واش�نطن وتل أبي�ب ,فضالً عن تأزم
تشكيل الحكومة اللبنانية.
م�ن حيث املضمون :تضمن الخطاب
العدي�د م�ن النق�اط الت�ي اليمك�ن
إغفاله�ا والت�ي تحم�ل يف طياته�ا
رسائل وبخاصة للكيان اإلرسائييل:

جهوزية حزب الله أو إكمال جهوزية
الحزب عس�كريا ً ألي مواجهة مهما
كان ش�كلها وتوقيته�ا ومكانه�ا,
وهذه الجهوزية تتمثل بالسالح الذي
أكد الس�يد أنه ال حاجة لنقل س�الح
جديد والكف�اءة التي امتلكها الحزب
يف الح�رب ع�ىل اإلره�اب يف س�وريا
وتداخل الجبهات.
انته�اج املقارب�ة العكس�ية له�دف
نتنياه�و ,بمعن�ى آخ�ر ش�ن حرب
ناعمة ض�د نتنياه�و يف االنتخابات,
فم�ن الواض�ح أن تعري�ة مزاع�م
نتنياهو فيم�ا يتعلق بدرع الش�مال
وإظهار عج�زه العس�كري وتحدي
كيان�ه من ش�أنها أن تطيح بنتياهو
يف االنتخاب�ات املقبل�ة عكس ماكان
يسعى له األخري من خالل استعراض
عضالته البالونية.
تأكيد األمن العام بأن محور املقاومة
جاهز للرد عىل أي حماقة إرسائيلية،
ه�ذا يعن�ي أن مح�ور املقاوم�ة بعد
العدوان اإلرسائييل األخري عىل سوريا
اتخذ قرارا” إسرتاتيجيا” بالرد حسب
طبيعة الرد وحجمه ضمن ما أسماه
السيد بتغري قواعد االشتباك.

إظهار الفشل األمني واالستخباراتي
اإلرسائي�يل ،فالحفاظ ع�ىل ضبابية
مات�م تدم�ريه م�ن انف�اق وعمرها
واس�تخدامها ،يحم�ل بعدي�ن األول
االس�تهزاء بق�درة االس�تخبارات
اإلرسائيلي�ة يف تأخر اكتش�اف هذه
األنفاق ،أم�ا البعد اآلخر يكم يف التايل
” كم�ا أن هن�اك أس�لحة ردعية من
الجيل الخامس يمتلكها الحزب وهي
رسي�ة أيض�ا” هناك انف�اق من ذات
الجيل وستش�كل مفاجأة يف أماكنها
وطبيع�ة توظيفه�ا يف أي ح�رب
قادمة”.
مح�ور املقاومة وف�ق كل املعطيات
ه�و نع�م يف موض�ع أفض�ل ،األم�ر
الذي دفع القوى الكردية للمس�ارعة
بمطال�ة الح�زب وإيران بالتوس�ط
م�ع دمش�ق لتلبية بع�ض مطالبها،
وقد يدفع قريب�ا” تركيا لذات الهدف
والسيما مع العودة للتطرق التفاقية
أضنة التي تتضمن “محاربة اإلرهاب
بالتنس�يق ب�ن حكوم�ة البلدي�ن”،
ولك�ن يف املقلب اآلخر ف�أن نتنياهو
بع�د حديث س�ماحة الس�يد حس�ن
نرصالله،هو أمام خيارين:

األول التس�ليم باألمر الواقع وقواعد
االش�تباك الت�ي فرضه�ا مح�ور
املقاوم�ة والت�ي عرب عنها الس�يد يف
ترصيح�ه باألم�س ووض�ع مقاربة
املط�ار باملطار الت�ي أطلقها مندوب
س�وريا يف مجلس األمن يف جلسة من
داخل أروقة هذا املجلس ،وهذا يعني
انهي�ار طموحات نتنياه�و يف الفوز
باالنتخاب�ات أو الف�وز به�ا بنس�بة
ضئيلة جدا ً األمر الذي قد تدفعه نحو
صياغ�ة تحالف�ات أو ائت�الف يقدم
م�ن خالله تنازالت كب�رية ،وهذا أمر
استبعده شخصيا”.
أما الخي�ار الثاني ه�و الذهاب نحو
مغامرة كبرية عىل مس�توى املنطقة
وهذا سيش�كل انتحارا َ سياسيا ً بكل
ماتعنيه الكلمة م�ن معنى لنتياهو،
ومث�ل ه�ذا الخي�ار هو مرج�ح وال
اعتقد بأنه س�يخيف محور املقاومة
ب�ل يمك�ن الق�ول ب�أن املح�ور بات
ينتظر مثل هذه الفرصة لتأكيد قوته
و تكريس ما اكتس�به م�ن انجازات
وخ�ربات خ�الل الف�رتة املاضي�ة يف
تلق�ن الكيان اإلرسائييل درس�ا” لن
ينساه بتاتا”.

ملاذا نتوقع تكرار السيناريو الفيتنامي
يف فنزويال؟

عبد الباري عطوان
س�ارع بنيامن ِنتنياهو رئيس
ِعندما ُي
ِ
ّ
باالعرتاف برشعيّة
الوزراء االرسائي�يل
ِ
رئاسة خوان غوايدو ،و ُي ّ
ؤكد األخري ّ
أنه
األمريكي دونالد
التق�ى ِرسًّا بالرئي�س
ّ
ترامب و ُزعم�اء آخرين لوضع مُ َّ
خطط
ّ
ف�إن هذا يكفينا،
االن ِقالب يف فنزويال،
وكل رُّ
ُ
الرشف�اء يف العال�م ،للوق�وف يف
خن�دق نيك�والس م�ادورو ،الرئي�س
نتخ�ب واملُ َ
املُ َ
س�تهدف دون ّ
أي ت�ر ّدد،
َ
واضح�ة ،ومعايرين�ا أكثر
ف َبوصلتن�ا
ِ
ً
وضوحا.
القومي
جون بولتون ،مستش�ار األمن
ّ
األمريكي ،كشف يف مؤتمر صحايف ّ
بأن
ّ
واش�نطن قرّرت إرس�ال خمس�ة آالف
جندي إىل كولومبيا املُجاورة املُ ّ
رش�حة
ِ
لك�ي تك�ون ُن َ
انط�الق للغ�زو
قط�ة ِ
ّ
األمريك�ي املُ ّ
توق�ع لفنزوي�ال ،بينمَ�ا
ّ
أقدم�ت الحكومة األمريكيّة عىل فرض
ُعقوب�ات اقتصاديّة خانقة عىل رشكة
النف�ط الوطنيّة الفنزويليّ�ة ،وجمّ دت
ُكل ُ
األص�ول املاليّ�ة لتجويع الش�عب،
وقطع آخ�ر رشيان َيم ّده بالحد األدنى
مِ �ن أس�باب البق�اءّ ،
إنه�ا البلطجة يف

أبشع ُ
صو َِرها.
ُ
الخط�وات التمهيديّ�ة له�ذا الغ�زو
ّ
العس�كري ب�دأت بترسي�ب أنب�اء عن
وصول قوّات روسيّة إىل كاراكاس لل ِّدفاع
عن الرئيس مادورو وأُخرى عن وجود
اللبناني،
خاليا تابع�ة ل�”حزب الل�ه”
ّ
أنهم ل�م يقول�وا ً
ونحم�د الله ّ
أيضا ّ
أن
“داع�ش” فعلت اليشء نفس�هّ ،
ألننا ال
نستبعد هذه األكاذيب من ِق َبل الرئيس
األمريكي وآلته الدعائيّة الجبّارة ،لتربير
ّ
البالد
إشعال فتيل الحرب ،وفتح أبواب ِ
عىل مرصاعيها أمام هذا الغزو.الرئيس
مادورو ليس بحاج ٍة إىل قوّات روسيّة،
ّ
ألن املؤسس�ة العس�كريّة واألمنيّ�ة يف
َ
وقفت�ا إىل جانب�هّ ،
وأكدتا الوالء
بالده
ُ
الرشع�ي
باعتب�اره الرئي�س
لحكم�ه
ّ
ِ
املُ َ
نتخب ،وقاوَمتا بصالب ٍة ُكل مُ حاوالت
االخ�رتاق األمريكيّة ،وه�ذا يف َ
ح ِّد ذاته
ِ
أرف�ع ص�ور الوطنيّة.الرئيس مادورو
بحكمَة ومس�ؤوليّة ،فقد كان
ترصّ ف ِ
ُ
رسل الجيش ،أو قوّات
ي
أن
باستطاعته
ِ
األم�ن العتقال الرئيس املُ�زوّر املدعوم
من واش�نطن ،ودعاه َب ً
�دال من ذلك إىل
الح�وار َّ
للت رُّ
وص�ل إىل مخ�ارج من هذه
ِ
ّ
وتجنبها
الب�الد،
وحدة
تحفظ
األزم�ة،
ِ

ُ
وبلَت ه�ذه الدعوة
س�فك الدم�اء ،وق ِ
بالرَّفض.
ثبت يومً ا بعد يوم ّ
ُ
أنه
ي
ترام�ب
الرئيس
ِ
ُيعاني من أُميّة سياس�يّة ،وال ُيجيد إال
س�ب ُ
لغة األرقام ،و ِن َ
العموالت ،فها هو
ُي ِّ
ديمقراطي مس�تقل،
بلد
ح�� لغزو
ّ
رشعي مُ َ
نتخب يف
رئيس
نظ�ام
وتغيري
ّ
الوقت الذي يس�تجدي حرك�ة طالبان
انسحا ًبا آمِ ًنا ُ
رتف
األفغانيّة ِ
لقوّاته ،و َيع ِ
رس�ميًّا وعلنيًّ�ا بهزيمت�ه يف س�ورية،
وكوريا الشماليّة ،والقادِم أعظم.
ّ
س�يهزم أمري�كا
الفنزوي�يل
الش�عب
ِ
ُ
وحلفاءه�ا مثلم�ا فع�ل أش�قاؤه يف
أفغانس�تان وال ِعراق وس�ورية ،وقري ًبا
ليبيا بإذن الله ،وس� َي ِجد نفسه وبالده
اس�تنزاف قد تكرس غطرسته
حرب
يف
ٍ
ِ
ُ
وغ�رورهُ ،
عط�ي نتائ�ج عكس�يّة
وت ِ
مُ دمِّ رة عىل أمريكا نفسها.
ً
وحي�دة يف مُ واجهة
فنزوي�ال لن َت ِق�ف
َ
وس�ت َجد
ه�ذه البلطج�ة األمريكيّ�ة،
يف خندقه�ا ً
دوال ُعظم�ى مِ ث�ل الصن
وروسيا والهند وإيران ومحور املُقاومة
الفيتنام�ي ق�د
وتركي�ا ،والس�يناريو
ّ
يتك�رّر ُ
بص�ور ٍة أو بأُخ�رى ..واأليّ�ام
بيننا.

انتقاد إرسائيل ..صحوة متأخرة
جيمس زغبي
ي�وم األح�د امل�ايض ،ن�رشت صحيف�ة
«نيويورك تايم�ز» يف صفحتها األوىل من
عدده�ا الخ�اص «األح�داث يف أس�بوع»
مق�االً مهم�ا ً للكاتبة واملؤلفة «ميش�يل
أليكس�اندر» بعن�وان« :آن األوان لك�رس
حاج�ز الصمت بش�أن فلس�طن» .وقد
كان ب�كل املقايي�س مقاالً مهما ً بس�بب
كاتبته والجهة التي نرشته واتهامه املثري
ل�كل من تاري�خ االنته�اكات اإلرسائيلية
للحق�وق الفلس�طينية وصم�ت صن�اع
السياس�ة األمريكية عن تلك السلوكيات
املشينة.
ويشكل رأي «ميشيل أليكساندر» أهمية
كب�رية باعتباره�ا محامي�ة مش�هورة
ومدافع�ة عن الحق�وق املدني�ة ومؤلفة
ألحد أفض�ل الكتب مبيع�ات« :جيم كرو
الجديد :االعتقال الجماعي يف عرص عمى
األلوان» .وع�ىل الرغم م�ن أن «التايمز»
ن�رشت يف امل�ايض مق�االت رأي قليل�ة
تنتقد إرسائيل ،إال أن نرش الصحيفة هذا
املقال وترويجها له ضمن جذبه لالنتباه
الوطني .وهو ما ح�دث بالفعل ،فمالين
األش�خاص قرؤوه وعلّ�ق عليه عرشات
اآلالف ،وكت�ب كث�ريون مق�االت مؤيدة
للتعليق عىل مالحظات «أليكساندر».
ورد الفع�ل يف إرسائي�ل وب�ن النخب�ة
اليهودية يف أمريكا كان فوريا ً وهستريياً،
وق�ال الس�فري اإلرسائي�يل الس�ابق لدى
الواليات املتحدة إن مقال «أليكس�اندر»:
«ين�زع ّ
عنا غطاء الرشعي�ة ،وهو تهديد
اس�رتاتيجي» .وأم�ا «رابط�ة مكافح�ة

التش�هري» و«اللجنة األمريكية اليهودية»
فوصفت�ا املق�ال يف بيان�ات وتغري�دات:
بأنه «معي�ب بدرجة خط�رية» ،و«معاد
للس�امية» و«تش� ّدق كاره إلرسائي�ل..
مخ�ز»
وم�يلء باألخط�اء» و«اس�تئثار
ٍ
بذكرى مارتن لوثر كينج.
ورد الفع�ل الهس�تريي ذل�ك ع�ىل مقال
«أليكس�اندر» لم يكن مفاجئا ً ألنه ُي ّ
مثل
مج�رد داللة أخرى ع�ىل أن آالت الدعاية
اإلرسائيلي�ة املتعصبة تفق�د قدرتها عىل
تش�كيل خطاب س�يايس ح�ول الرصاع
اإلرسائييل الفلس�طيني .ومثلما أش�ارت
«أليكس�اندر» يف مقالها ،ش�اهدنا خالل
السنوات املاضية ،كنائس أمريكية كربى
تسحب استثماراتها من إرسائيل ،وتأييد
متزاي�د ب�ن النش�طاء األمريكي�ن م�ن
أص�ول أفريقية لقضي�ة العدالة من أجل
الفلس�طينين ،وردة فع�ل بس�بب إقالة
معلق عىل قناة «يس إن إن» بسبب مواقفه
املؤيدة للفلسطينين ،وانتخاب أعضاء يف
الكونجرس مؤيدين لفلسطن.
وألن ه�ذه التطورات ال تكش�ف س�وى
عن س�طح التغيري الجاري ،ف�إن الفزع
ال�ذي أظهرت�ه النخب�ة اليهودي�ة كان
متوقع�اً .وتظه�ر اس�تطالعات الرأي أن
إرسائيل خرست تأييدا ً كبريا ً بن الشباب
واملثقف�ن واألقلي�ات (م�ن األمريكي�ن
األفارق�ة وذوي األص�ول الالتيني�ة
واآلسيوية ،الذين يشكلون معا ً نحو ثلث
س�كان الواليات املتحدة) .ونتيجة لذلك،
ثمة نقاش ج�ار حول الرصاع اإلرسائييل
الفلس�طيني يف ح�رم الجامع�ات وب�ن
كنائس بروتستانتية كربى وداخل الحزب

«الديمقراطي» .ويف ه�ذا النقاش ،تتعاىل
مطال�ب العدالة من أجل الفلس�طينين.
تح�د له�ذا االنج�راف ،تحش�د آالت
ويف
ٍ
الدعاي�ة املوالية إلرسائيل ّ
جل أس�لحتها،
فتم تشويه النش�طاء واملعلقن املؤيدين
للفلس�طينين ،وتخويفه�م وتهديده�م
بتبع�ات ال ُتحم�د عقباها .وع�ىل الرغم
من إسكات بعض األصوات ،تتزايد أعداد
املبتعدين ع�ن قبول الرواي�ة اإلرسائيلية
لألح�داث .وإذا جاز يل أن أحدد الس�ببن
الرئيسن وراء هذا التآكل يف تأييد إرسائيل
وزيادة تأييد الفلس�طينين ،فسأشري إىل
الدور الذي لعبه اإلعالم البديل يف التعريف
بواقع ما يحدث يف األرايض املحتلة ،والدور
ال�ذي لعب�ه التقارب الفعيل ب�ن الرئيس
األمريك�ي دونالد ترام�ب ورئيس الوزراء
بنيام�ن نتنياه�و .ولع�ل تب�دل املواقف
ذل�ك يختمر منذ بعض الوقت ،لكن مقال
«ميشيل أليكساندر» املنشور يف نيويورك
تايم�ز ه�و ال�ذي س�اعد عىل إظه�اره.
وبق�در أهمية هذه اللحظ�ة ،البد أن أقر
أن مشاعر األسف ّ
عكرت صفو سعادتي
ألن كل هذا التغيري قد تأخر كثريا ً جداً.
وعىل الرغم من انكس�ار حاجز الصمت،
لك�ن معرف�ة أن خصومن�ا س�يبذلون
قص�ارى جهده�م إلعادته م�رة أخرى،
علينا أن نضاعف جهودنا لتدشن حركة
تتح�دى تاريخ القم�ع اإلرسائييل .ونحن
مدين�ون لضحايا املايض ،وأولئك الذين ال
يزالون يعانون من االضطهاد واالحتالل.
وقد فتحت «أليكس�اندر» الب�اب أمامنا.
وعلين�ا أن نتح�ىل بالش�جاعة وااللتزام
ملواصلة إبقائه مفتوحاً.

مستقبل القوة األمريكية
إيشان ثارور
ترام�ب ج�اء إىل الس�لطة واع�دا ً بزعزعة
القواعد القديمة عىل الس�احة العاملية ،إذ
قال إن�ه عاقد الع�زم عىل إص�الح النظام
ال�دويل مل�ا بع�د الح�رب العاملي�ة الثانية.
ولك�ن جه�ود البيت األبي�ض يف الخارج –
مث�ل رفض اتف�اق باريس للمناخ ،وش�ن
الحروب التجارية ،واالنسحاب من االتفاق
النووي م�ع إيران ،والتقليل املس�تمر من
شأن الحلفاء– أقلقت األوساط السياسية
يف واشنطن بقدر ما أزعجت رشكاء أمريكا
يف الخارج.
واألكي�د أن النقاش�ات ح�ول أف�ول نجم
الوالي�ات املتح�دة كق�وة عظم�ى وحيدة
للعال�م هو س�ابق زمني�ا ً لرتام�ب ،ولكن
عامن من رئاسته التي تميزت باالضطراب
زادت من قلق واش�نطن بش�أن مستقبل
القوة األمريكية ،وكي�ف ينبغي ألمريكا أن
تسعى لتزعم كوكب أكثر انقساما ً – أو ما
ً
أص�ال.
إن كان ينبغي لها أن تح�اول ذل�ك
«إنه�ا حقيق�ة تاريخي�ة ك�ون ال�دول
واإلمرباطوري�ات العظم�ى لديه�ا بداي�ة
ونهاي�ة» ،يق�ول جيم�س جون�س ،وهو
جنرال أمريكي متقاعد ،ومستش�ار سابق
للرئي�س ب�اراك أوبام�ا يف ش�ؤون األم�ن
القومي ،والرئيس املنتهية واليته للمجلس
األطليس ،متحدثا ً يف واشنطن خالل منتدى
استضافه املركز البحثي الذي يقوده.
ويضيف قائالً« :هناك اعتقاد ساذج يف بلدنا
مفاده أن ثمة نوعا ً من القدر ،وأن صدارة
الواليات للمتحدة وتفوقها مضمونان لألبد،
وال أعتق�د أن هذا هو واقع الحال» .ولهذا

الغرض ،يخطط «املجلس األطليس» ،وهو
منظمة تس�عى لدعم الزعام�ة األمريكية
والحفاظ عليها ،لدراسة مجموعة جديدة
من املب�ادئ للحفاظ عىل «النظ�ام القائم
عىل القواعد» – وهي عب�ارة مهذبة كثريا ً
ما ُتس�تخدم ل�رشح الوض�ع الراهن الذي
وضعت�ه الوالي�ات املتح�دة قب�ل أكثر من
نص�ف قرن .إن�ه يري�د «إعادة تنش�يط»
هذا النظ�ام ،و«الدفاع عن�ه» ،ليس فقط
م�ن الق�وة املتزاي�دة للصن ،ولك�ن أيضا ً
إزاء األجندة القومي�ة والحمائية الخاصة
لرتام�ب وأمثال�ه .يف منت�دى «املجل�س
األطليس» ،خيّم ش�بح الصن عىل األشغال
بش�كل واضح .فقد ّ
عرب األم�ريال «مايكل
رودج�رز» ،وه�و رئي�س س�ابق لوكال�ة
األم�ن القومي ،عن تخوف�ه من أن تتفوق
الصن ع�ىل الوالي�ات املتح�دة بخصوص
القدرات عىل شن حرب إلكرتونية .ووصف
الس�يناتو ُر «الجمه�وري» ت�وم كوت�ون،
وه�و ش�خصية موالي�ة لرتام�ب إىل ح�د
كب�ري ،الص�ن عىل أنه�ا «خص�م فريد يف
العالم» .وإذا كانت آراء «كوتون» املتشددة
بخصوص إيران قد أكسبته عدة منتقدين،
ّ
مرشعون كث�ر عىل الجانب
فإن�ه ال يوجد
اآلخ�ر داخل املجلس مم�ن يختلفون معه
تجاه بكن.
ك�ون الواليات املتح�دة مقبل�ة ،عىل نحو
ال من�اص من�ه تقريباً ،ع�ىل مواجهة مع
الصن ينبغي أن يك�ون مبعث قلق ،تقول
«إيما آشفورد» ،و«تريفور ثرال» من معهد
«كاتو» ،ف�«التوافق املتزايد بش�أن الصن
يبع�ث ع�ىل القل�ق .وبع�د تحدي�د الصن
باعتباره�ا التح�دي االس�رتاتيجي األكرب

ألمريكا ،فإن أيا ً من الحزبن لم يحدد هدفا ً
واضح�اً» ،كما كتبت «آذف�ورد» و«ثرال».
«وال أوضح كيف من ش�أن مقاربة جديدة
تجاه الصن أن ّ
ً
أساس�ا لرؤية أوسع
توفر
للسياس�ة الخارجية األمريكي�ة ...ولهذا،
ف�إن خط�ر تحقي�ق النب�وءة بخص�وص
الصن – من خالل مواجهة من دون هدف
– هو حقيقي».
بعض املحللن يشبّهون اللحظة املحمومة
الحالية بفرتة مبكرة من املشهد السيايس
العاملي إب�ان القرن التاس�ع عرش ،عندما
دخل�ت الق�وى اإلمربيالي�ة والصناعي�ة
األوروبي�ة يف تحالف�ات رم�ت بالعال�م يف
حرب يف النهاية.
ف�«ما ن�راه اليوم يش�به منتصف القرن
التاس�ع عرش إىل حد كب�ري :فنظام ما بعد
الح�رب العاملي�ة الثاني�ة وما بع�د الحرب
الباردة ال يمكن إعادته .ولكن العالم ليس
عىل ش�فا أزمة (نظام) بع�د» ،كما يكتب
ريتش�ارد هاس ،رئيس مجل�س العالقات
الخارجي�ة .تل�ك األزم�ة حلت قب�ل قرن.
وهذه املرة ،ما زالت املجموعة الحالية من
السياسين األمريكين (بمن فيهم ترامب)
تستطيع تجنب الكارثة.
ً
قائ�ال« :الي�وم علينا أن
ويضي�ف ه�اس
نحرص ع�ىل عدم ح�دوث الكارثة ،أكانت
ج�راء انهي�ار يف العالق�ات األمريكي�ة-
الصينية ،أو اش�تباك مع روسيا ،أو تفجر
للوض�ع يف ال�رشق األوس�ط ،أو التأثريات
ً
مضيف�ا «الخرب
املرتاكم�ة لتغري املن�اخ»،
الس�ار هو أن�ه ليس قدرا ً مق�درا ً أن يصل
العال�م إىل كارثة يف األخ�ري ،والخرب املحزن
هو أنه من غري املؤكد أال يصل إليها».

ا�سرتاحة
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فضيحة فيسبوك «كشفت» الرسائل اخلاصة
فضيحة جديدة ترضب فيسبوك ،فقد ذكرت
صحيفة أمريكية ،الثالثاء ،أن الرشكة أعطت
رشكات التقنية الكربى ،مثل مايكروسوفت
ونتفليك�س وس�بوتيفي ح�ق الوص�ول إىل
بيان�ات مس�تخدميها ،بما يف ذلك الرس�ائل
الخاص�ة ،األم�ر الذي لو ثبت�ت صحته فإنه
س�وف يض�ع عم�الق التواص�ل االجتماعي
يف مزي�د املش�كالت بعد سلس�لة طويلة من

فضائ�ح الخصوصي�ة ع�ىل م�دى األش�هر
ً
املاضية.ووفق�ا لتقري�ر نرشت�ه صحيف�ة
«نيوي�ورك تايمز» ،فقد س�محت فيس�بوك
لرشكة خدمات البث حسب الطلب نتفليكس
ورشك�ة خدم�ات الصوتي�ات س�بوتيفاي
بق�راءة الرس�ائل الخاص�ة للمس�تخدمني،
كما س�محت ملح�رك البحث «بين�غ» Bing
التابع ملايكروس�وفت برؤية أسماء أصدقاء

سودوكو

املس�تخدمني دون إذنه�م ،كم�ا س�محت
لرشكة التجارة اإللكرتونية أمازون بالعثور
عىل أسماء املستخدمني ومعلومات التواصل
الخاصة بهم عن طريق أصدقائهم.
وأفادت «التايمز» بأن فيس�بوك منحت حق
الوصول إىل بيانات املستخدمني إىل نحو 150
رشك�ة ،بما يف ذلك البن�وك ورشكات التقنية
وتجار التجزئة واملؤسسات اإلعالمية.

كيف جتد تذكرة طريان منخفضة السعر؟
يس�تهلك الس�فر املتكرر بالطائرة كث�ريا من املال
مم�ا يدف�ع املس�افرين للبحث دوما ع�ن أرخص
أس�عار تذاك�ر متاحة.عرض موق�ع The Travel
مجموعة من املعلومات التي تفيد املسافر الباحث
ع�ن تذكرة منخفضة الس�عر منها قبول الرحالت
التي تتوقف يف أكثر من مطار ،واالستعانة بمواقع
مقارن�ة األس�عار.تجنب املواس�م ق�در االمكان:
توجد تواريخ تكث�ر فيها تنقالت الناس وتكون يف
الغالب قرب األعي�اد ويف ذروة االجازات الصيفية.

منتصف األس�بوع أفضل  :يخت�ار الناس التاريخ
وربما ينس�ون اليوم .من األفضل وفقا ملوقع The
 Travelالس�فر يف وسط األسبوع وليس يف أوله أو
آخره ،فكثري من املس�افرين يخت�ارون العطالت
األسبوعية وهنا ترتفع األسعار .استخدم «هوبر»
لتوق�ع االرتف�اع واالنخف�اض يف األس�عار :توجد
مواق�ع الكرتوني�ة وتطبيق�ات ومنه�ا (هوب�ر)
تساعد يف الوصول إىل ارخص أسعار تذاكر متاحة.
يكت�ب املس�افر التاريخ وامل�كان فيع�رض عليه

التطبيق أفضل األسعار ،ويتميز هوبر بأنه يتوقع
أيضا أوقات انخفاض الس�عر .قل�ل وزن االمتعة
قدر االستطاعة :السفر بأمتعة خفيفة ال تتجاوز
األوزان املس�موح به�ا يوفر عىل املس�افر تكاليف
إضافية .املرونة  :مواقع مقارنات أس�عار التذاكر
تس�مح للمس�افر بالبحث وفقا للشهر يف الغالب.
ويف بعض األحيان حتى يف البحث عىل موقع رشكة
الطريان يحصل املسافر عىل إخطار بأن السعر قد
يختلف إذا غري تاريخ العودة يوما مثال.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

 .67الكندي جون تورمان رش�ح نفسه  41مرة
يف انتخابات مختلفة وخرس فيها..
 .68األم األصغر سنا ً يف التاريخ املسجل حتى اآلن
ه�ي الطفلة البريوفية لين�ا ميدينا التي وضعت
مولودا ً عندما كان عمرها  5س�نوات و 7أش�هر
فقط وكان ذلك يف ال��عام .1939
 .69يف مطل�ع الع�ام  1981انخرط�ت فت�اة
بريطانية يف نوبة عطس متواصل استمرت حتى
العام .1984
 .70بصمات أصابع القنافذ تتشابه إىل حد كبري
مع بصمات أصابع اإلنسان.
 .71اكتش�ف العلم�اء أن جس�م اإلنس�ان يفرز
مادة له�ا رائحة معين�ة عند الش�عور بالخوف
وأن النحل يشن هجوما ً جماعيا ً ضد مصدر تلك
الرائحة وكذلك الحال بالنس�بة للكالب ،وبتعبري
آخر فإن النحل والكالب تشم رائحة الخوف..

كيف ترتفع درجة حرارة جسم اإلنسان؟

درجة حرارة جس�م اإلنس�ان الطبيعية ع�ادة تكون 37
درج�ة مئوي�ة وقد تك�ون أقل أو أكث�ر بدرج�ة واحدة،
وتعت�رب درجة ح�رارة الجس�م مرتفع�ة إذا بلغت ،38.3
وهناك أسباب عديدة الرتفاع درجة حرارة الجسم.
وبحسب املختصني ،فإن ارتفاع درجة حرارة الجسم هي
حالة دفاعي�ة ،فعندما يصاب اإلنس�ان بمرض ما ينتج
جه�از املناعة مادة تس�مى مول�د الحم�ى «»pyrogens
يرسلها عن طريق الدم إىل الدماغ.
وعندم�ا تص�ل هذه امل�ادة للمنطق�ة املختص�ة بتنظيم
حرارة الجس�م يف الدماغ ،والتي تعرف بالوطاء ،تمنحها
إحساس�ا ً بربودة الجس�م فتعمل الوطاء عىل رفع حرارة
الجس�م ،بهدف تحفيز كريات ال�دم البيضاء بإنتاج عدد
أك�رب م�ن املضادات ملكافح�ة املرض ،حي�ث تقتل درجة
الح�رارة املرتفع�ة أو تعي�ق نم�و بعض أن�واع البكترييا
والفريوسات.
وينصح األطباء باستش�ارة الطبيب يف حال كان املصاب

ً
طف�ال رضيعا ً يرتواح
بارتف�اع درجة الح�رارة «الحمى»
عم�ره بني  6 -3أش�هر ،وبلغت درج�ة حرارته إىل 38.9
درجة مئوي�ة ،أما األطفال الذي ت�رتواح أعمارهم بني 6
أش�هر وعامني فيمك�ن منحهم مخفض�ات للحرارة بعد

طبق اليوم

بطاطا فريسكس

استش�ارة الطبيب ،والتوجه للطبيب إذا استمرت الحمى
أكثر من يوم.
ويف ح�ال كان العم�ر ب�ني  17 -2عام�اً ،ووصلت درجة
الح�رارة إىل  ،39.9ليس هناك حاج�ة لتناول مخفضات
الحم�ى ،إال إذا صاح�ب ارتف�اع درجة الح�رارة أعراض
مزعج�ة فم�ن املمكن تن�اول مخفض�ات للح�رارة بعد
استشارة الطبيب.
تعترب درج�ة حرارة الجس�م مرتفعة للبالغ�ني إذا بلغت
 39.4ول�م تس�تجب لألدوي�ة ،ويف ه�ذه الحال�ة يج�ب
استش�ارة الطبيب ،كما يجب استش�ارة الطبيب يف حال
ترافق ارتفاع درجة حرارة الجس�م مع تش�نج يف الرقبة،
وألم شديد يف الجسم ،وضيق يف التنفس.
أسباب ارتفاع درجة الحرارة «الحمى»
أهم أس�باب ارتفاع درجة حرارة الجس�م أو الحمى هي
الع�دوى «التلوث» الفريويس أو البكتريي ،وهذه تس�بب
ارتفاعا ً مفاجئا ً يف درجة حرارة الجسم.

كلمات متقاطعة

احلمل
الي�وم ،مهاراتك التنظيمي�ة واالجتماعي�ة قوية عىل غري
العادة ،فيجب أن تستغل ذلك للسيطرة عىل األمور .سوف
تنج�ح يف العم�ل وخارج�ه ،وحتى يف حياتك الش�خصية،
س�وف ينتج عن نظرتك الدافئة لألمور الكثري من الفوائد.
سوف يقدرك الناس ويعاملونك بمودة.

الثور
سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل غري عادي
اليوم ،مسببة لك الكثري من الضغوط .ربما يجب أن تبتعد
ً
أحيانا بدالً م�ن تحمل مس�ئولية كل يشء.
ع�ن الطري�ق
سوف يساعك هذا عىل توفري طاقتك لألشياء الهامة بحق،
خاصة يف العمل .يجب ً
أيضا أن تفكر يف صحتك

اجلوزاء
تعي�ش فرتة ت�وازن بدني وذهني متناغ�م وال ظهور ألي
عائ�ق خارج�ي يف األفق ً
أيض�ا ،بل عىل النقي�ض ،غالبية
محيط�ك ودي مع�ك وخدوم وحياتك تس�ري بأفضل حال.
لكون�ك تتمتع بالحيوي�ة أكثر ،فبإمكان�ك القيام بكل ما
ترغب فعله.

السرطان
إن العراقي�ل التي تنبأت بقدومه�ا منذ فرتة طويلة تظهر
تدريج ًيا وتتحول إىل واقع ،وبات تفاديها مستحيالً .واجه
تل�ك التحدي�ات يف أرسع وق�ت ،حت�ى وإن كان�ت املهمة
صعب�ة .كلم�ا تأخرت يف ذل�ك ،تراكم�ت العراقيل ووجب
عليك مضاعفة املجهود لتجاوزها.

االسد
يف الوق�ت الح�ايل ،األمور ال تس�ري كما تش�تهيه األنفس،
فأنت ترهق نفسك بأعباء وأعمال كثرية محاوالً درء سوء
ً
تأث�ريا قو ًيا .يجب أن
الح�ظ لديك ،مما يؤث�ر عىل صحتك
تقتن�ع بأن األم�ور تتغري وال تدوم ،وقد يس�تحيل حدوث
اليء يف بعض األحيان.

العذراء
املقادير:
 x 2معلقة كبرية باكينج بودر
 x 2معلقة كبرية مايونيز (للصوص)
 x ½ 1معلقة صغرية ملح (أو حسب الرغبة)
 x 1كوب دقيق
 x 1معلقة صغرية كركم
 x 1معلقة كبرية كاتشب (للصوص)
½  xمعلقة كبرية زبادي (للصوص)
½  xمعلقة صغرية شطة (إختيارى)
½  xكيلو بطاطس
 x 1عدد خيار (مخلل مقطع رشائح صغرية للصوص)
الخطوات:
هنقرش البطاطا ونقطعها أصابع.
ىف بول�ة هنخلط الدقيق والش�طة والكركم واملل�ح والباكينج بودر
جيدا مع القليل من املاء علشان تمسك ىف البطاطس كويس.
هنقل�ب البطاطس ىف خليط الدقي�ق كويس وندخلها الثالجة حواىل
نصف ساعة قبل القىل.
هنقىل البطاطس ىف زيت غزير ساخن حتى تتحول للون الذهبى.
لعم�ل الص�وص هنخل�ط املايونيز والكاتش�ب والزب�ادى و الخيار
املخلل كويس ىف بولة صغرية.
هنقدم البطاطس مع الصوص ..بالهنا والشفا.

بس�بب الظروف املتغرية ،يبدو أن هدفك خارج الس�يطرة
م�ن جديد .ال يجب أن ينتابك اليأس واإلحباط؛ ابدأ بإعادة
التفك�ري يف املوقف بتمعن .قد يكون مجرد انطباع ويمكن
جعل الخسارة يف أضيق الحدود باتخاذ اإلجراءات املناسبة.
اذا لم يكن هذا هو الوضع

امليزان
أن�ت مفع�م بالطاق�ة والتف�اؤل ،وال عج�ب أن كل يشء
تواجه�ه ينجح برسع�ة وبكف�اءة ويثمر نتيج�ة جيدة.
إعج�اب كل من حولك بك واضح ويع�زز من ثقتك بذاتك.
لكن احذر من التمادي يف األهداف نتيجة للغرور أو الكثري
من التمحيص

العقرب
هناك م�ا يعوقك عن التقدم يف اتج�اه أهدافك ،فال تيأس
أو تتوقع تلقي الكثري من املواس�اة من أي شخص .احشد
قوت�ك واس�تمر يف تتبع أحالمك – حت�ى وإن كان البد من
تغيريه�ا بعض ال�يء .ال تترصف بت�رسع وحافظ عىل
طاقتك.

القوس
سوف تحصل اليوم عىل الكثري من االهتمام يف العمل ،كما
أن روح الفري�ق ملحوظة .اعمل يف فريق كلما أمكن ذلك،
ألن هذا يجعلك تش�عر براحت�ك .قم بعمل يشء غري عادي
اليوم م�ع أصدقائك .ما رأيك يف إقامة حفلة؟ أنت يف حالة
مزاجية جيدة ويمكنك ًت َحمُ ل أي يشء.

اجلدي
الي�وم يمكن�ك تحفي�ز م�ن ه�م حول�ك ،ولك�ن ال تهمل
احتياجات�ك الخاصة ألن أهداف�ك اآلن أصبحت أوضح عن
ذي قبل .أس�لوبك النش�ط معدي ملن ه�م حولك ويلحظه
اآلخ�رون .ال يوج�د س�بب يمن�ع االحتف�ال بأف�كارك
واالستمتاع بوقتك

الدلو
استجمع ش�جاعتك من أجل تحقيق املرشوعات املُعد لها
منذ مدة وداف�ع عن أفكارك بالتأكي�د الذاتي حتى تتغلب
عىل املتش�ككني .س�وف يتجاوب من حولك بإيجابية مع
حماس�ك وس�وف يحاولون تش�جيعك أكثر .هذا صحيح
ً
أيضا بالنسبة لحياتك العاطفية.

احلوت
ً
موقفا مؤي ًدا لتقوية الروابط األرسية،
يمكن�ك اليوم تبني
وسوف تتقبل عائلتك ذلك بس�عادة وسوف تدعمك بشدة
يف خططك .هذا التعزيز يف العالقات سوف يستمر ً
أيضا يف
حياتك العاطفية .قد تتقرب من ش�خص محدد ،قد ينتج
عن ذلك عالقة طويلة املدى.

«اإليموجي» طريقة جديدة للتجسس
يبدو أن اإلنرتنت والخصوصية ال يجتمعان ،فبعد تعقب زياراتك
املختلفة وكل املواقع الت�ي تصفحتها عىل اإلنرتنت ،وبعد تحديد
موقع�ك وعملي�ات البحث التي قم�ت بها من خ�الل غوغل عىل
اإلنرتنت ،ظهرت اآلن مسألة «تعقب اإليموجي».
ووفقا ً ملوثع س�كاي نيوز عربية ،فإن وس�يلة جدي�دة لجأ إليها
املعلن�ون ع�ىل اإلنرتنت بع�د أن توصلوا إىل طريق�ة تمكنهم من
تعقب�ك عرب «اإليموج�ي» الذي تس�تخدمه ع�ىل اإلنرتنت ،فعىل
س�بيل املثال إذا اس�تخدمت «إيموجي» البيت�زا ،فإنك قد تحصل
عىل إع�الن م�ن «دومينوز».ففي الع�ام  ،2016س�محت تويرت
لل�رشكات املعلنة برؤية وتعق�ب اس�تخداماتك لإليموجي أثناء
تعليقاتك وردودك وتغريداتك من خالل تطبيقها.
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املسابقات حتدد موعد إنطالق
املباريات املؤجلة للدوري املمتاز
المستقبل العراقي /متابعة

ح�ددت لجن�ة املس�ابقات يف اتح�اد كرة الق�دم موعد
انط�اق املباري�ات املؤجلة للدوري املمت�از ،اذ ان هناك
خمس مباريات مؤجلة.
حي�ث س�تنطلق يوم الثاني م�ن ش�هر آذار املقبل اوىل
املباري�ات املؤجل�ة بني فريقي الرشطة ونفط الوس�ط
املؤجلة من الدور الثالث.

اما اليوم الذي يليه الثالث من الش�هر نفسه فستكون
هن�اك مبارات�ان ،تجمع االوىل فريق نف�ط الجنوب مع
فريق الحسني املؤجلة من الدور االول ،ويلتقي بالثانية
فريقا الق�وة الجوية ونفط ميس�ان املؤجلة من الدور
الثالث ،ويوم الس�ابع من الشهر نفس�ه ،يلتقي فريق
النف�ط م�ع فريق نف�ط الوس�ط املؤجلة م�ن الجولة
التاس�عة .فيما س�تحدد الحقا مباراة فريق�ي الزوراء
والقوة الجوية.

إيمري يطالب آرسنال بمزامحة
برشلونة

المستقبل العراقي /وكاالت

يرغب أوناي إيم�ري ،املدير الفني آلرس�نال ،من إدارة
فريق�ه ،أن تدخ�ل الس�باق عىل ضم هدف برش�لونة،
خال الفرتة املقبلة.
وذكرت صحيفة «سبورت» اإلسبانية ،أن أوناي إيمري،
مدرب آرسنال ،أظهر رغبته يف ضم أدريان رابيو ،العب
وس�ط باريس س�ان جريمان ،إىل صف�وف الجانرز ،يف
الصيف املقبل.

إحتاد الكرة يستعني بالفيفا الختيار
مدرب جديد
المستقبل العراقي /وكاالت
ً
اجتماعا
عقد االتحاد العراقي لكرة القدم،
موس� ًعا ، ،ملناقش�ة تداعيات الخروج من
بطول�ة كأس آس�يا  ،2019الت�ي أقيمت
باإلمارات ،وحقق املنتخب القطري لقبها
للمرة األوىل يف تاريخه.
وأعل�ن االتح�اد مجموعة من الق�رارات،
أبرزها مفاتحة االتحادين الدويل واآلسيوي
م�ن خربتهم����ا
لاستفا د ة
لتحدي�د مدي�ر

عيل عدنان يبحث عن نا ٍد
جديد
المستقبل العراقي /وكاالت

وأضافت أن إيمري كان يعترب رابيو دائمً ا الع ًبا رئيس ًيا
يف نظام لعب باريس س�ان جريمان ،خال فرتة املدرب
اإلسباني يف نادي العاصمة الفرنيس.
وال ي�زال موق�ف رابيو مجهوالً من حي�ث النادي الذي
س�ينضم إلي�ه يف االنتق�االت الصيفي�ة املقبل�ة ،عقب
رحيله عن س�ان جريمان ،خاصة وأن عقده ينتهي يف
الصيف.
جدي�ر بالذكر أن تقارير صحفي�ة عديدة أكدت اقرتاب
رابيو من االنضمام إىل صفوف برشلونة.

يبحث الع�ب املنتخب الوطني ون�ادي اتانتا،
عيل عدنان ،عن نا ٍد جديد لانضمام اليه خال
الفرتة املقبلة.
وق�ال مص�در مق�رب م�ن الاع�ب يف حديث
للس�ومرية نيوز إن «مدرب اتانتا جيان بيريو
غاس�ربيني ،ابل�غ ع�يل عدن�ان بان�ه خارج
خططه ولن يعتمد عليه يف مباريات املوس�م
الجاري».
واض�اف أن «عدنان يبح�ث عن نا ٍد
جدي�د لانتق�ال اليه خ�ال الفرتة
ً
الفت�ا إىل إن «االنتق�االت
املقبل�ة»،
الش�توية اغلق�ت يف اوروب�ا وعدنان
ل�ن يتمكن من االنتقال اىل فريق اخر يف
الفرتة الحالي�ة».وكان عدنان قد انتقل
عىل س�بيل االع�ارة اىل صف�وف اتانتا
قادم�ا ً م�ن اوديني�زي يف االنتق�االت
الصيفية املاضية.
يذك�ر ان االتح�اد االوروب�ي يس�مح
لاعب باالنتقال حتى وان اغلقت فرتة
االنتقاالت يف ح�ال كان حرا ً وال يمتلك
عقدا ً مع اي نا ٍد ويف هذه الحالة يحتاج
عدنان اىل فسخ عقده مع اودينيزي.

أيمن حسني حيصل عىل بطاقته الدولية وجاهز لتمثيل الصفاقيس
المستقبل العراقي /وكاالت
حص�ل أيمن حس�ني ،مهاج�م املنتخب العراق�ي ،عىل بطاقة
االستغناء من نادي النفط ،ليصبح من حقه الدفاع عن ألوان
الصفاقيس التونيس ،الذي انضم إليه ،الصيف املايض.
ً
اعرتاضا
كان نادي النفط رفض منح الاعب ،بطاقته الدولية؛
عىل طريق�ة انضمام�ه للصفاقيس ،الصيف امل�ايض ،ليبقى
الاعب بعي ًدا عن املاعب قرابة  5أشهر.
وق�ال مصدر مقرب من الاع�ب يف ترصيحات ل« :منح نادي

جبار هاشم :وضعنا التكتيك املناسب
لتخطي القوة اجلوية

بغداد /المستقبل العراقي

يتطلع نادي نفط الوس�ط ،للفوز عىل نظريه القوة الجوية
,اليوم  ،يف قمة مواجهات الجولة الخامس�ة عرش من عمر
الدوري العراقي املمتاز.
وق�ال جب�ار هاش�م ،امل�درب املس�اعد لنفط الوس�ط ،يف
ترصيح�ات خاصة ل «القوة الجوي�ة خصم محرتم ويضم
خرية العبي العراق».

وأض�اف «عازمون عىل تحقيق الف�وز وحصد النقاط
الث�اث يف املب�اراة ،رغ�م أن فريقن�ا ال زال يعاني من
نقص عددي يف صفوفه».وتابع «املدرب رايض شنيشل
يعي تمامً ا أهمية املباراة ووضعنا التكتيك املناس�ب،
فريقن�ا عان�ى من إه�دار النق�اط يف األدوار املاضية،
رغم أفضليته وس�يطرته عىل املباريات».وأوضح جبار
هاش�م أن املحرتف زكريا إسماعيل واصل تدريباته منذ
وصوله إىل النجف.

بريلو غري منبهر بصفقة ميالن
المستقبل العراقي  /متابعة
ق�ال أندريا بريل�و ،قائ�د يوفنتوس
السابق ،إنه غري منبهر بأداء لوكاس
باكيتا ،العب وس�ط مي�ان ،املنضم
للفريق يف املريكاتو الش�توي املايض
قادمً ا من فامنجو.
وصن�ع باكيتا هدف مي�ان األول يف
مرمى روما ،والذي س�جله بيونتيك،
وتع�ادل عىل إثره الروس�ونريي مع
روما بهدف لكل فريق ،أمس األحد،

بمنافسات األسبوع  22من الدوري
اإليطايل.
وقال بريل�و ،يف ترصيحات أبرزها
موق�ع «كالتش�يو مريكات�و»:
«باكيتا؟ حس�نا ال ي�زال عليه أن
ً
كث�ريا ،إنه يب�دو العب
يتحس�ن
جي�د ،لكني غ�ري منبه�ر تمامً ا
به».وأض�اف «بيونتي�ك ه�و
بالفع�ل م�ن يحتاج�ه ميان،
إنه جائع ويعرف كيف يسجل
األهداف».

النفط ،حس�ني ،بطاقت�ه الدولي�ة ،بعد مماطل�ة تجاوزت 4
أش�هر ،م�ا حرم�ه من تمثي�ل فري�ق الصفاق�يس يف الدوري
التونيس».
وأوض�ح «الاع�ب بات اآلن ،جاه� ًزا لتمثي�ل الفريق التونيس
بشكل رسمي بعد أن تم إضافته للقائمة».
وأضاف «إدارة النفط حرمت الاعب خال الفرتة املاضية من
بطاقته بداع�ي عدم معرفتها بمفاوض�ات ،وانتقال الاعب،
قب�ل أن يتوص�ل الطرف�ان التفاق من�ح من خال�ه البطاقة
الدولية قبل إغاق باب االنتقاالت الشتوية».

قذيفة ميمي ضمن األهداف املرشحة جلائزة أمجل هدف يف كأس آسيا
بغداد /المستقبل العراقي
رش�ح موقع االتحاد االس�يوي لك�رة القدم،
هدف العب املنتخب الوطني مهند عيل «ميمي»
ضمن األهداف األجمل خال البطولة.
وش�هدت البطول�ة لحظ�ات ممتع�ة ومثرية،

تضمن�ت العدي�د م�ن األه�داف الرائع�ة ،قبل أن
يت�وج منتخب قطر باللقب القاري للمرة األوىل يف
تاريخه.
وسجل «ميمي» هدفا ً رائعا ً يف مرمى اليمن بعدما
تخطى املدافعني وسدد كرة قوية سكنت يف الزاوية
الي�رى للمرم�ى اليمن�ي .واىل جان�ب «ميمي»

رش�ح االتحاد االس�يوي اهداف كل م�ن :الهندي
س�ونيل تش�يرتي والصين�ي وو يل والفيتنام�ي
نغوين كوانغ هاي والياباني تسوكاسا شيوتاني
واالردني به�اء عبدالرحمن والقطري عبد العزيز
حاتم «هدفني» ومواطنه االخر املعز عيل «هدفني
ايضاً».

دي ليخت يكشف موقفه من شائعات الرحيل
ليوفنتوس
بغداد /المستقبل العراقي

كش�ف ماتياس دي ليخ�ت ،العب أياكس أمس�رتدام
الهولن�دي ،ع�ن موقفه م�ن الرحيل ،يف ظ�ل رغبة
العدي�د م�ن األندي�ة يف التعاق�د معه خ�ال فرتة
االنتقاالت الصيفية املقبلة.
ويعد يوفنتوس اإليطايل وبرش�لونة اإلس�باني،
أبرز الراغبني يف ضم دي ليحخ بالفرتة املقبلة.
ً
صحيحا أنه
وس�ئل دي ليخ�ت عم�ا إذا كان
اقرتب من التوقيع مع يوفنتوس.
ويف ه�ذا الصدد ،قال الاع�ب يف ترصيحات
بحسب صحيفة «سبورت»« :طوال العام

فينيسيوس جونيور أمل ريال
مدريد يف كالسيكو الكأس

أس�تمع إىل ش�ائعات ومعلوم�ات ع�ن مس�تقبيل ،ويف هذا
املوضوع ،أنت تفهم ،إذا قمت بنفي هذه األخبار يف كل مرة
فلن تتوقف الشائعات».
وأض�اف «الش�ئ الوحيد ال�ذي يمكنني قوله ه�و أن هذه
الش�ائعات تجعلن�ي أضحك ،ألن معظم م�ا تمت كتابته يف
الصحف غري حقيقي ،إنها كذبة».
وواصل «الش�ائعات تكتب فقط يف الصحف ،أحاول الرتكيز
ع�ىل مباريات أياكس ،إنها دائمًا تكون جيدة واآلن علينا أن
نضيف بعض االنتصارات».
وخت�م دي ليخ�ت «اآلن ،وباإلضاف�ة إىل ذلك ،ح�ان الوقت
للرتكي�ز ع�ىل مباراتنا أم�ام ري�ال مدري�د يف دوري أبطال
أوروبا».

نوير مهدد بالغياب عن موقعة
ليفربول

المستقبل العراقي  /متابعة

أش�ادت الصحف اإلس�بانية ،الص�ادرة اليوم اإلثن�ني ،بالاعب الربازييل
فينيسيوس جونيور ،نجم ريال مدريد ،وذلك بعد تألقه يف مباراة فريقه
الت�ي فاز فيها أمس بثاثي�ة نظيفة عىل ضيف�ه ديبورتيفو أالفيس يف
الليجا.وس�جل فينيسيوس جونيور يف هذه املباراة ،هدف النادي امللكي
الثاني يف شباك أالفيس يف الدقيقة .80
وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» ،إن الاعب الربازييل الش�اب يتمتع
بخربة كبرية تؤهله للعب يف أقوى الدوريات رغم حداثة سنه ،وأنه يجمع
بني املوهبة والقدرة الكبرية عىل التفاني يف العمل واالجتهاد.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن جماه�ري ريال مدريد تعل�ق طموحاتها عىل النجم
الربازييل يف مباراة الفريق الحاس�مة أمام غريمه التاريخي برشلونة املقرر إقامتها
بعد غد األربعاء ،يف إطار منافسات نصف نهائي كأس امللك.
وأوضحت الصحيفة أن جماهري النادي امللكي تطالب بالدفع بفينيسيوس جونيور
يف مباراة األربعاء منذ الدقيقة األوىل ،أما يف تعويض خس�ارة فريقها بخماس�ية يف
مباراة الدور األول لليجا أمام النادي الكتالوني.

فني للمنتخب العراقي يف الفرتة املقبلة.
وكذل�ك ناق�ش االتح�اد ما ج�اء ببعض
وس�ائل اإلعام حول ع�دم التزام الاعبني
وخروجه�م بوق�ت متأخ�ر م�ن الفندق،
وتشكيل لجنة تحقيق مؤلفة من الدكتور
قاس�م ل�زام ،والصحف�ي عدن�ان لفت�ة،
ونائ�ب رئيس ن�ادي أمانة بغ�داد محمد
فرح�ان ،للتحقيق يف األمر.وق�رر االتحاد
إضافة  3مدربني كبار إىل لجنة املنتخبات،
وهم يحيى علوان ،وأكرم س�لمان ،وخلف
كريم ،ليكونوا إضافة نوعية للجنة.

المستقبل العراقي  /وكاالت
تحوم الش�كوك حول قدرة مانوير نوي�ر ،حارس بايرن ميونخ
األملاني ،عىل اللح�اق بمواجهة ليفرب�ول اإلنجليزي ،يف ذهاب
ً
أوروبا.ووفقا ملا ذكرته صحيفة
دور ال� 16م�ن دوري أبطال

«ليفرب�ول إيكو» الربيطانية ،فإن الح�ارس الدويل األملاني مهدد
بالغي�اب عن املواجهة املرتقبة يف ملع�ب آنفيلد يوم  19فرباير/
ش�باط الجاري.وغاب نوير عن مباراة فريقه املاضية أمام باير
ليفركوزن ،والتي شهدت سقوط البايرن ( )1-3يف الجولة ال�20
من الدوري األملاني ،بسبب إصابة يف يده.وألقت الصحيفة الضوء
عىل ترصيحات نيكو كوفاتش ،مدرب البايرن ،الذي رفض حسم
موعد عودة نوير ،حيث أكد ش�عور الحارس بآالم يف يده ،مش ً
ريا
إىل ع�دم معرفته بموعد عودته بالتحديد.من جانبه ،أكد س�فني
أولريتش ،حارس البايرن ،قوة اإلصابة التي جعلت إصبع زميله
متورمً �ا ،دون أن يفصح عن طبيعتها.رغ�م ذلك ،تداولت بعض
الصحف صورًا لظهور نوي�ر يف تدريبات الفريق البافاري ،أمس
األح�د ،حيث أعلن النادي مش�اركة حارس�ه يف مران خفيف مع
ع�دد م�ن زمائه.رغ�م ذلك ،لم يش�ارك نوير يف امل�ران كحارس
مرم�ى ،كما أنه ل�م يرتد قفازي�ه ،وظهرت جبرية ع�ىل إبهامه
األيمن ،لذا بات لحاقه بمواجهة الريدز محل شك حتى اآلن.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1840
الثالثاء  5شباط 2019

�م�ساء�ت

م�ساحة للر�أي
َق َل ُق ُم ْنت َِظر

بوابة اجلهل
عاملية موالية
ّ

جمود كوني يسود األرجاء
الري�ح لم تع�د تحتمل ذرات اله�واء املش�حونة من ذنوب
البرش ...وطول األمل...
بصخ�ب عجي�ب ...وكأن الك�ون ُج ّ
�ن
تضط�رم الري�اح
ٍ
جنونه...
ال�كل يعزف ألحان�ه عىل أوت�ار النفس التي تري�د العيش
باسرتخاء ...هي ناسية لكل يشء...
وكأنه ال أحد يف األرجاء يرتقب ...وال هناك خيال نحيل...
غ�دا قلب�ه كورق�ة رفيع�ة ال تحتمل أن�ني الضل�وع أيضا ً
وأيضاً...
من عساها العني التي تنظر جيدا ...وتعي جنون الكون...
ُ
عس�اه القل�ب الذي أعلن الثورة وق�ام مع قيام الريح
من
يبحث عن السبب...
بدموع حتى أثقلت كتفي صاحبها...
عن عباءة ابتلت
ٍ
من تراه ذاك الذي يعي كل ذلك...
أرى الساعة تدق كل ثانية...
لكنها ال تسجل الوقت الذي يسري...
خائفة أن تنتهي الدقائق ...ومن ث ّم الثواني...
نفوس أبية وعت ما مىض...
وال تشهد قيام
ٍ
واستعدت ملا هو آت!!!...
سؤال ...وإن كان الجواب بال...
فحروف الكون ال ُت ْ
س ِك ُت أنيني...
وبحار وأنهار العالم ال تطفئ
بركان روحي...
أيطول اللقاء؟؟؟
وكما يقولون لن تظهر قريباً؟؟؟
سنرحل للقبور قبل أن ُنصلح ما فسد من أرواحنا؟؟؟
وحسبي أن محاسنك البهية بانت لنا...
وعينك الدامعة كحّ لت أعيننا...
أيكون نصيبي منك نصيب الكهنة من حنطة يوسف؟؟؟
أفهم أن القطار سيفوتني؟؟؟
ولن تقدم يل زهرة االلتحاق بركبك؟!
ال أريد الجواب...
ٌ
نفس من أنفاس�ك
وأدع�و لزهرتك املتجمدة ُبعدا ً أن ينالها
الدافئة فيزول ثلجي...
وأغدو طوع أمرك...
سالمٌ  ...وكفى...

ندى صبيح
بواب�ة تحوي اقزام البرش ،فما ورائها س�نرى بش�اعة العقل الجاهل،
ال بش�اعة الوجوه ،نح�ن كعراقيني قد قمنا بالول�وج يف اعماقها فهل
نحن يف مرحلة الخطر؟ س�ؤال لطاملا راودني ونحن نعيش ايام تعسة،
مع وجود بعض املسؤولني الطارئيني ،يشعرون انهم يقفون عىل ارض
صلبة ومتمكنني من االمر جدا ،خصوصا ذاك الذي يتباهى بمن يسنده
فتش�عر ثم تتاكد بانه يعاني امراضا نفس�ية كثرية ،اكربها الوسواس
القه�ري الذي دم�ر كل دواخله ،لك�ن ،بعد ان نص�ل اىل نهاية القصة،
وجدت ان اكرب صفة يمتلكها هو الجهل الذي سبب له مشاكل ال حرص
لها ،و ُيسبب له آالما ً جسدية ونفسية ،يعكسها يف نفوس املتلقني.
فحينما يكون الش�خص ال يعرف؛ فعدم املعرفة ليس�ت مش�كلة ،لكن
املواصل�ة يف الجه�ل هي املش�كلة؟! فاملس�ؤول الخبري ،ال�ذي يريد ان
يقدم نفعا ملؤسس�ته ،مجتمعه ،يريد تحقيق هدف يف العمل ،البد له ان
يس�تفيد ويفيد ،فال حساسية له؛ النه ال يريد تحقيق هدفه الشخيص،
لكن يبدأ الجهل عندما يعترب ان االشخاص الذين يجتمعون معه ،كأنه
قد دخل معهم معركة ،فيبدا باختيار قرارارت وخيمة ،تؤدي اىل خلخلة
النظام املس�تقيم ،الذي بنيت عليه املؤسس�ة ،فال ينف�ع معه راي! وال
ياخ�ذ بنصيحة احدهم! النه برصاحة جاهل وكما قيل قديما (النقاش
مع الجهالء كالرسم عىل املاء ،مهما ابدعت ،فلن يحدث شيئاً).
مقولة ش�هرية للمفكر والفيلس�وف االنجليزي برتراند راسل تعرب عن
ظاهرة نفسية ،اجتماعية ،خطرية ،محرية جدا ،تعرف ب�(تاثري دانينج
–كروجر)ع�ن الجهالء بانه :تحيز معريف يصيب االش�خاص ،اصحاب
الق�درات الضعيفة ،فيتوهمون انهم متفوقون ،اصحاب قدرات كبرية،
ومعرفة حقيقية ،تحدث هذه الظاهرة عندما يعتقد الشخص الجاهل،
او قليل الخربة والكفاءة ،واملهارة ،بمجال معني ان مستواه اعىل بكثري
من مس�تواه الحقيقي ،بمعنى ميل الش�خص غ�ري املؤهل للمبالغة يف
تقدير مهاراته ،او مس�تواه املعريف يف مج�ال وقوعه يف وهم االفضلية؛
فيح�دث العكس! ويه�دم البناء ويبق�ى الحطام الذي سيس�تمر فرتة
حتى يتم معالجته .
التفس�ري الرئي�ي للظاهرة؛ هوان جهل الش�خص ،يجعل�ه غري قادر
عىل معرفة حقيقة عدم كفائته ،او مهارته يف االداء ،الن لو كان عنده
القدر الكايف من العلم واملعرفة الس�تطاع ان يعرف مس�تواه الحقيقي
وموقعه الفعيل.
انن�ا االن يف بلد الحض�ارات ،يف مرحلة اصبحت فيها واثقة ،اننا بحاجة
اىل ح�ل رسيع بتذويب هؤالء املس�ؤولني من الجهالء ،الن مش�اهدتهم
وه�م يتس�نمون مواقع اك�����رب بكثري م�ن عقولهم فع�ال معضلة
حقيقية ،ومشكلة كبرية ندفع ثمنها يوميا جميعنا منتسبني ومجتمع
وحكومة .

كـاريكـاتـير

كيف اكتست األرض بقرشهتا؟

كش�ف باحث�ون أن ق�رشة األرض
تشكلت من برك هائلة من صخور
منصهرة ،ناجمة ع�ن الكويكبات
التي رضبت كوكبنا.
وح�دث ذل�ك من�ذ أكث�ر م�ن 3.8
مليار س�نة ،يف فرتة زمنية تسمى
« ،»Hadean eonحي�ث بل�غ
عم�ق ال�ربك العمالق�ة ع�رشات
الكيلوم�رتات ،وقطره�ا نحو آالف
الكيلومرتات.ويف ذلك الوقت ،كانت
معظم ه�ذه الصخور الس�طحية
عب�ارة ع�ن بازل�ت ،وأنتج�ت آثار
الكويكب�ات ب�ركا كب�رية ناجم�ة
عن الذوب�ان الفائق لهذه الرتكيبة
املعقدة.وق�ال الربوفيس�ور ،ريس
التيب�وف ،م�ن كلية عل�وم األرض
يف جامع�ة «»Witwatersrand
بجن�وب إفريقي�ا« :إذا كنت ترغب
يف الحصول عىل فكرة حول مظهر
سطح األرض يف ذلك الوقت ،يمكنك
إلق�اء نظ�رة ع�ىل س�طح القم�ر
املغط�ى بكمي�ة هائلة م�ن الحفر
الكبرية» .وتقول إحدى النظريات،

تـهـنـئـة

نتق�دم بأح�ر التهان�ي والتربي�كات اىل الزميل (ع�ادل الالمي)
بمناس�بة اس�تقباله مولوده (ابو الحسن) س�ائلني الباري عز
وج�ل ان ينعم عليه بموفور الصح�ة والعافية وان يقر به اعني
والديه وان يجعله من ابن�اء متمنني له وللمولود الجديد الحياة
السعيدة .
رئاسة واسرة تحرير المستقبل العراقي

تكيس طائر بمواصفات فائقة!
أكد رئيس مجموعة « »Aeronetالعلمية الروس�ية ،سريغي جوكوف ،أن
روسيا ستطلق خدمة التاكي الطائر عىل أراضيها عام .2030
وقال جوكوف« :تعمل مجموعتنا يف روس�يا عىل تطوير مركبات التاكي
الطائ�ر بقدرات وتقني�ات محلية .نراق�ب أكثر م�ن  117مرشوعا حول
العالم لتطوير هذا النوع من التقنيات ،ونسعى لتطوير مركبات متطورة
قادرة عىل نقل الركاب بشكل ذاتي ،واإلقالع من مدارج قصرية ،أو بشكل
عمودي لتكون مناسبة للعمل داخل املدن والتجمعات السكنية».
وأضاف جوكوف قائال« :هدفن�ا تطوير مركبات كهربائية طائرة بتقنية
 ،Evtolتقل�ع وتهب�ط عموديا ،ننافس بها مركبات أوبر التي س�تطلقها
ع�ام  ،2021ومركب�ات  Airbusالتي س�تنطلق ع�ام  .2023لقد وضعنا
خطتن�ا للع�رش أعوام املقبلة ،لك�ن من املمكن أن ننتهي م�ن بنائها قبل
انتهاء املدة».

عالـم يطور أجنة برشية معدلة جيني ُ ًا
يح�اول أحد علماء والية نيوي�ورك األمريكية
تعدي�ل الحم�ض الن�ووي ألجن�ة برشي�ة ،يف
تجربة مش�ابهة للعملية املث�رية للجدل التي
أجرته�ا مجموع�ة م�ن العلم�اء الصيني�ني
مؤخرا.
ويف حديثه مع  ،NPRيقول العالم البيولوجي
الخلوي ،ديرتيش إيغيل ،من جامعة كولومبيا،
إنه اس�تخدم تقنية تعديل الجين�ات الثورية
« ،»CRISPRيف محاول�ة إلص�الح طف�رات
الحمض النووي يف األجنة.
ويف نوفم�رب املايض ،نرش عال�م صيني أخبارا
تفي�د بأن�ه ق�ام بتعدي�ل جين�ات ت�وأم قبل
ال�والدة ،يف عملي�ة وصفه�ا الدكت�ور ،إيغيل،
بأنها «تخريب للجينوم» .ولكنه يزعم اآلن أن
تجارب�ه الخاصة هي ألغ�راض بحثية فقط،

وتهدف إىل تحديد سالمة اإلجراء املثري للجدل.
ويق�ول الدكتور إيغ�يل ،إنه يتب�ع نهجا أكثر
حذرا ،حيث يستخدم التقنية املطورة إلصالح
الجين�ات املرتبط�ة بن�وع العم�ى الوراث�ي.
ويوض�ح أن عمله ال يهدف إىل إنش�اء أطفال

محررين جينيا ،بل «ألغراض البحث» املتمثلة
يف اختبار سالمة التجربة.
ويعمل الدكتور إيغيل ،عىل «غمس» الحيوانات
املنوي�ة املأخوذة من رج�ال مصابني بالعمى
الخلق�ي (الته�اب الش�بكية الصباغ�ي) ،يف
محلول يحتوي عىل أداة « »CRISPRاملربمجة
إلبعاد الجينات املصابة بالخلل.
ثم يقوم بحقن الحيوان�ات املنوية يف بويضة
تحت�وي ع�ىل نس�خ صحية من ج�ني مرض
العني .وبعد إجراء عملية اإلصالح البس�يطة،
ُيس�مح للجن�ني بالنمو مدة ي�وم واحد تحت
املراقب�ة ،ملعرف�ة م�ا إذا كانت التقني�ة تبدو
آمنة ،وفقا للدكتور إيغيل.
ولكن الفهم الكامل لس�المة اإلجراء ،يتطلب
الس�ماح لألجنة بالتطور فرتة أطول ،ما يثري
أسئلة أخالقية خطرية.

الطرق املزدمحة هتدد خصوبة الرجال
توصل�ت دراس�ة جدي�دة أجرته�ا جامع�ة
« »Guangzhouالصيني�ة ،إىل أن الرج�ال الذي�ن
يعيش�ون ق�رب الط�رق الرئيس�ة املزدحم�ة،
يواجهون مشكالت أكرب تتعلق بالخصوبة بسبب
التع�رض للتل�وث .وأظه�رت االختب�ارات الت�ي
أجريت عىل الفرئان ،أن األبخرة السامة خفضت

العراقـي

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

تصـــدر عن مؤسســـة المســـتقبل العراقيـــة
للصحافـــة والطباعـــة والنشـــر

من تدفق ال�دم إىل األعضاء التناس�لية الذكرية،
م�ا عرضها لخط�ر اإلصابة بضع�ف االنتصاب،
باإلضاف�ة إىل التع�ب الناج�م عن ت�رر الرئة.
وقارن الباحثون األداء الجني لدى الفرئان يف 4
مجموعات مختلفة ،وفقا لتقارير «ذي صن».
واستنش�قت املجموع�ة األوىل امللوث�ات م�دة

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

إن�ه عن�د التربي�د ،ربم�ا تبل�ورت
صفائح الذوب�ان العمالقة إىل نوع
مماثل من الصخور.
ويش�ري نم�وذج بدي�ل إىل أن هذه
الصفائح خضع�ت لتغري كيميائي
واس�ع النط�اق ،إلنت�اج صفائ�ح
وقش�ور م�ن الصخ�ور املنصهرة،
مثل مجمع « »Bushveldيف جنوب
إفريقيا .ويف هذا السيناريو ،يمكن
أن يك�ون لتأثريات الكويكبات دور
مه�م يف إنتاج صخ�ور مختلفة يف

قرشة األرض املبكرة ،وبالتايل يمكن
أن تك�ون قد س�اهمت يف تطورها
الكيميائ�ي .وم�ن خ�الل دراس�ة
مجم�ع « »Sudbury Igneousيف
كن�دا ( ،)SICوج�د الباحث�ون أن
تأث�ريات الكويكبات القديمة كانت
قادرة عىل إنتاج أنواع مختلفة من
الصخ�ور ،م�ن الق�رشة البازلتية
ل�ألرض .ويمك�ن أن تك�ون ه�ذه
التأث�ريات ق�د س�اهمت يف تط�ور
القرشة األرضية.

دراسة تدحض االعتقاد الشائع حول أمهية
وجبة اإلفطار

أفادت دراسة جديدة بأن األفراد الذين يحاولون إنقاص وزنهم ،يجب
أن يتخطوا وجبة اإلفطار ،يف اكتشاف جديد مثري للجدل.
واقرتحت دراس�ات سابقة أن تناول وجبة كبرية يف الصباح ،يحد من
شهيتنا عىل مدار اليوم ،ما يساعد عىل تقليل الوزن.
ولكن دراس�ة ُن�رشت يف مجلة « ،»BMJتش�ري إىل أن «أه�م وجبة يف
اليوم» قد ال تساعد عىل التحكم يف الوزن.
ووج�د الباحثون أنه ال يوج�د دليل جيد يدعم فك�رة أن تناول وجبة
اإلفطار ،يعزز فقدان الوزن ،أو أن تخطي هذه الوجبة يؤدي إىل زيادة
الوزن.
ويف الواقع ،أظهرت النتائج أن تناول السعرات الحرارية اليومية ،كان
أعىل لدى األش�خاص الذين يتناولون وجب�ة اإلفطار ،وأن تخطيها ال
يسبب شهية أكرب يف وقت الحق من اليوم.
وقام فري�ق من جامع�ة « »Monashيف ملب�ورن ،أس�رتاليا ،بتحليل
تأثري تناول وجبة اإلفطار بانتظام عىل تغري الوزن ومقدار اس�تهالك
الطاقة اليومي ،اس�تنادا إىل أدلة من  13دراسة ،أجريت بشكل رئيس
يف بريطانيا والواليات املتحدة ،منذ  28عاما.

س�اعتني يومي�ا عىل م�دى  3أش�هر ،وتعرضت
املجموع�ة الثانية للهواء امللوث مدة  4س�اعات،
مقابل  6ساعات للمجموعة الثالثة.
وكش�فت الدراس�ة ،التي ُنرشت يف مجلة الطب
الجن�ي ،أن املجموع�ة الرابعة م�ن الفرئان لم
تتعرض للهواء امللوث عىل اإلطالق.
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