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ال يسود من ال حيتمل إخوانـه العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزير الداخلية يزور كلية الرشطة 
ويؤكد اإللتزام بقبول الطلبة حسب 

الكثافة السكانية للمحافظات
ص2

نائب عن الدرجات اخلاصة بالوكالة: ستتحول مجيعها إىل غري رشعية بعد )10(أيام
وكالة »سانا« السورية تتحدث عن مغادرة )150( جندي أمريكي باجتاه العراق

ص2

ص3

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن املكتب اإلعالم�ي لرئيس الجمهورية، أمس 
االثن�ن، ع�ن نتائ�ج اجتم�اع الرئاس�ات الثالث 
ورئي�س مجل�س القض�اء األعىل بش�أن الوضع 
السيايس واألمني والتطورات الخطرية الحاصلة 
بعد التظاه�رات وما رافقتها م�ن حوادث مؤملة 
أدت إىل استش�هاد وجرح مواطن�ن من املدنين 

والعسكرين. 
وقالت املكتب يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إنه »بدعوة م�ن رئيس الجمهورية 
برهم صالح، ُعقد يف قرص السالم ببغداداجتماعاً 
ض�ّم إىل جانب�ه كالً م�ن رئيس مجل�س الوزراء 
ع�ادل عبد املهدي ورئيس مجل�س النواب محمد 
الحلبويس ورئيس مجلس القضاء األعىل القايض 

فائق زيدان«.
وأضاف البيان، أنه »تم يف االجتماع تدارس الوضع 
السيايس واألمني يف هذا الظرف بالغ الحساسية، 
ويف ض�وء التط�ورات الخط�رية الحاصل�ة بع�د 
تظاهرات ترشي�ن األول الحايل وم�ا رافقتها من 
حوادث مؤمل�ة وجرائم أدت إىل استش�هاد وجرح 
مواطن�ن من املدني�ن والعس�كرين«. وبن، أن 
»االجتماع خلص يف جانٍب أس�اٍس منه إىل وجوب 
التحقي�ق الدقيق واألمن والعاج�ل عىل الحقائق 
بقضايا العنف واالستخدام املفرط للقوة واالعتداء 
عىل القنوات اإلعالمية، والتأكيد عىل ان يكون عمل 
لجنة التحقيق مهنياً ومستقالً، ومنع أية محاولة 
للتأثري عىل س�ري التحقيقات أو حجب املعلومات 
التي تحتاج إليها اللجنة من أجل انسيابية عملها 

بكل حياد واطمئنان واحرتام للحقيقة.
التفاصيل ص2

الرئاسات تقر تشكيل »جلنة خرباء« لتشخيص مشكالت الدولة
االجتماع ضم القاضي زيدان وخلص إىل وجوب التحقيق بـ »قضايا العنف«.. وفتح ملفات »الفساد الكربى« وحماسبة املتورطني قطع »رسيع« جنويب بغداد 

وختصيص طريق خلروج العجالت 
الصغرية باجتاه كربالء 

إيران: أكثر من )3( ماليني 
زائر تــوجهـوا الــى العــراق 

لغاية اآلن

سائرون هيدد احلكومة 
بـ »موقف آخر«إذا لـم تطبق االصالحات 

»بشكل واضح«

ص3

ص2

ص3

إسبانيا تقيض بسجن )9( من زعامء كتالونيا االنفصاليني
حمكمة التمييز األردنية تسلك اجتاها جديدًا لتسليم املتهمني العراقيني
عضو بمجلس كركوك: خالفات األحزاب الكردية ابقت املحافظ يف منصبه

القبض عىل متهمني بجرائم القتل واالبتزاز االلكرتوين والتحرش يف بغداد 

االحتادية حتكم بعدم امكانية مشاركة املحكوم بجريمة 
خملة بالرشف أو الفساد يف االنتخابات 

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

الزراعة تعلن قرارًا اسرتاتيجيًا 
بتخصيص »2.25« مليون هكتار لزارعة 

احلنطة

الكهرباء تعد مرشوعًا 
لتجهيز املنازل بمنظومات 

الطاقة الشمسية

الرتبية متنح 
)5( درجات إضافية لطلبـة 

لصفــوف غـيـر املنتهيــة

       بغداد / المستقبل العراقي

حكمت املحكمة العليا اإلسبانية، أمس االثنن، عىل 9 من 
زعماء االنفصالين الكتالونين بالس�جن ملدة ترتاوح بن 
9 أع�وام و13 عام�ا لدورهم يف محاولة اإلقليم الفاش�لة 

لالستقالل عام 2017.
أم�ا املتهمون الثالثة اآلخرون يف هذه القضية، فقد أدينوا 
بالعصي�ان ول�م يحكم عليهم بالس�جن، فيما تمت تربئة 

جميع املدعى عليهم من أخطر تهمة، وهي التمرد.
وكان إقلي�م كتالونيا قد ش�هد عام 2017 اس�تفتاء حول 
انفصال اإلقليم عن إس�بانيا اعتربته األخرية غري قانوني، 

وصوت ناخبو اإلقليم بأغلبية س�احقة لصالح االنفصال 
عىل الرغم من أن نسبة املش�اركة كانت منخفضة وسط 

مقاطعة معاريض االنفصال.
وأثار االستفتاء أزمة دستورية يف إسبانيا دفعت الحكومة 

املركزية إىل إقالة حكومة كتالونيا وحل برملان اإلقليم.
م�ن الجدير ذك�ره، أن مؤيدي اس�تقالل اإلقلي�م نفذوا، 
األحد، اعتصاما يف محطة قطار س�انتس بربشلونة دعما 
للقادة املس�جونن، وجلس املتظاهرون عىل األرض داخل 
صال�ة محطة القطار وغنوا النش�يد اإلقليمي الكتالوني، 
فيم�ا أحاط�ت رشط�ة مكافحة الش�غب بهم ث�م أجلت 

بعضهم عن املحطة.

      بغداد / المستقبل العراقي

قض�ت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا بعدم 
امكانية مش�اركة املرش�ح املحكوم عليه 
بق�رار قضائي بات عن جناي�ة أو جنحة 
مخلة بال�رشف بما فيها قضايا الفس�اد 
امل�ايل واالداري يف االنتخاب�ات، الفتة إىل أن 
شموله بالعفو ال ينفي صفة فيه ال تتالئم 
واملس�ؤولية العام�ة يف إش�غال منصب يف 
الدولة. وقال املتحدث الرس�مي للمحكمة 
إي�اس الس�اموك إن »املحكم�ة االتحادية 
العلي�ا عقدت جلس�تها برئاس�ة القايض 
مدحت املحمود وحضور القضاة االعضاء 

كافة ونظرت دعوى خاصم املدعي فيها، 
رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته«.
طع�ن  »املدع�ي  أن  الس�اموك،  وتاب�ع 
بواس�طة وكالئه بعدم دس�تورية الفقرة 
)ثالث�اً( من امل�ادة )5( م�ن القانون رقم 
)14( لس�نة 2019 )قانون التعديل االول 
لقان�ون انتخاب�ات مجال�س املحافظات 
 .»2018 لس�نة   )12( رق�م  واالقضي�ة( 
ولف�ت، إىل أن »الفق�رة محل الطعن بعدم 
الدستورية تنص عىل أحد رشوط املرشح 
لعضوي�ة ه�ذه املجال�س ونصه�ا ))أن 
يكون حسن السرية والسلوك غري محكوم 
عليه بجناية او جنحة مخلة بالرشف بما 

فيها قضايا الفس�اد االداري واملايل بحكم 
قضائي بات س�واء كان مش�موالً بالعفو 
عنها من عدمه((«. وأش�ار إىل أن »املدعي 
اس�تند يف دع�واه ع�ىل املواد الدس�تورية 
الت�ي ذكره�ا يف عريضة الدع�وى بداعي 
مخالف�ة الفقرة )ثالثاً( من املادة )5( من 
القانون آنفاً للمواد الدستورية املذكورة«. 
وبن أن »املحكمة االتحادية العليا وجدت 
من تحلي�ل الفقرة موض�وع الطعن أنها 
جاءت قيداً عىل من يتوىل الوظائف العامة 
اس�تدعته  معين�اً  أو  منتخب�اً  الدول�ة  يف 
طبيع�ة هذه املهام«. وأردف أن »املحكمة 
أك�دت أن هذا القيد ال يتع�ارض مع املواد 

الدستورية التي أوردها املدعي يف عريضة 
دع�واه ففي�ه حماية كافلة لح�ق الدولة 
واملجتم�ع يف أن يتوىل املس�ؤولية من كان 
حسن السرية والسلوك غري محكوم عليه 
بجناية أو جنح�ة مخلتن بالرشف بما يف 
ذلك جرائم الفساد املايل واالداري واكتسب 
الحك�م الص�ادر بموجبها درج�ة البتات 
س�واء كان مش�موالً بالعف�و عنه�ا من 
عدم�ه«. وأردف أن »املحكم�ة االتحادي�ة 
العليا ذهبت إىل أن شموله بالعفو ال ينفي 
صفة فيه ال تتالئم واملس�ؤولية العامة يف 

إشغال منصب يف الدولة«.
التفاصيل ص2

ص3

العراق يعقد اجتامعًا مع مرص لبحث 
آلية اعادة افتتاح فرع مرصف الرافدين 

بالقاهرة

ص2
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الرتبية متنح )5( درجات إضافية لطلبة الصفوف غري املنتهية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنيت وزارة الرتبيية، أميس االثنين، منح 
خمس درجات إضافية لطلبة الصفوف غري 

املنتهية. 
وقال املكتب اإلعالميي للوزارة يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، أنه »حصلت 
موافقية وزير الرتبية سيها العيي بك بمنح 
تالميذ وطلبة الصفوف غري املنتهية للمراحل 

الدراسية كافة خمس درجات إضافية«.
وأضياف املكتب أن »هذا اإلجراء يأتي يف باب 
مسياعدة الدرجيات الحرجية التيي حصلوا 

عليها«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أميس  الجمهوريية،  لرئييس  اإلعالميي  املكتيب  أعلين 
االثنين، عن نتائيج اجتماع الرئاسيات الثيالث ورئيس 
مجلس القضاء األعىل بشيأن الوضع السييايس واألمني 
والتطيورات الخطيرية الحاصلية بعيد التظاهيرات وما 
رافقتهيا من حيوادث مؤملية أدت إىل استشيهاد وجرح 

مواطنن من املدنين والعسكرين. 
وقالت املكتب يف بيان تلقت »املسيتقبل العراقي« نسخة 
منيه، إنه »بدعيوة من رئيس الجمهوريية برهم صالح، 
ُعقد يف قرص السيالم ببغداداجتماعاً ضيّم إىل جانبه كالً 
مين رئيس مجليس الوزراء عيادل عبد املهيدي ورئيس 
مجلس النواب محمد الحلبويس ورئيس مجلس القضاء 

األعىل القايض فائق زيدان«.
وأضياف البييان، أنه »تيم يف االجتمياع تيدارس الوضع 
السييايس واألمنيي يف هيذا الظيرف باليغ الحساسيية، 
ويف ضيوء التطورات الخطيرية الحاصلة بعيد تظاهرات 
ترشيين األول الحيايل وميا رافقتهيا مين حيوادث مؤملة 
وجرائم أدت إىل استشيهاد وجيرح مواطنن من املدنين 
والعسيكرين«. وبين، أن »االجتمياع خليص يف جانيٍب 
أسياٍس منه إىل وجوب التحقيق الدقيق واألمن والعاجل 
عيىل الحقائق بقضايا العنف واالسيتخدام املفرط للقوة 
واالعتداء عىل القنيوات اإلعالمية، والتأكيد عىل ان يكون 
عمل لجنة التحقيق مهنياً ومسيتقالً، ومنع أية محاولة 
للتأثري عىل سيري التحقيقيات أو حجيب املعلومات التي 
تحتياج إليها اللجنة من أجل انسييابية عملها بكل حياد 
واطمئنيان واحيرتام للحقيقية، وبميا يمنع تكيرار مثل 
هيذه الحيوادث والجرائيم، وأيضاً بما ينصيف الضحايا 
ويعزز حرية املواطن وحقه بالتظاهر السيلمي ويحفظ 
لألجهيزة األمنية مكانتهيا واعتبارها كحياٍم للمواطنن 
وحقوقهم، ويصون ديمقراطية النظام السيايس للدولة 
العراقية ويحفظ سالم وأمن البلد، وإطالق رساح جميع 
املعتقلين من املتظاهرين السيلمين فوراً ومن سيواهم 
ممين اعتقلوا بدواعيي وظروف التظاهيرات«. وأوضح، 

أن »االجتمياع خليص إىل دعوة الجمييع إىل احرتام حرية 
العمل اإلعالمي وأمن وسيالمة العاملن يف مجال اإلعالم، 
واحرتام حيق العراقين بالحصول عىل املعلومات املتاحة 
للصحفيين ونرشهيا وبثها بحيياٍد ومسيؤولية مهنية 
بال خشيية وبكل اطمئنيان وبال أية رقابة سيوى رقابة 
الضميري وتقالييد املهنية والشيعور الوطني املسيؤول، 
كما أكيد االجتماع ثقتيه بتقدير وسيائل اإلعالم للظرف 
الحرج والحسياس جداً الذي يمر به العراق، آملن تعزيز 

الشعور باملسؤولية إزاء اسيتقرار العراق وأمنه وسالمه 
واستقالله وبما يطّور تجربتنا الديمقراطية الفتية التي 
يشيكل اإلعالم وحريته ركناً أساسيياً من أركان تقّدمها 
ورسوخها«. ولفت إىل أن »االجتماع أقر تشكيل لجنة من 
الخرباء العراقين، ومن املشيهود لهم باالسيتقالل التام 
والنزاهة والحرص والضمري اليقظ لوضع برنامج وطني 
اسيرتاتيجي لتشخيص مشكالت نظام الدولة يف املجاالت 
السياسيية واالقتصادية واملاليية والترشيعية والثقافية 

واقيرتاح الحلول املمكنة، عىل أن يلزم عمل اللجنة وكذلك 
مخرجاتهيا بتوقيتيات محيددة، وعىل أن يجيري احرتام 
عميل اللجنة ونتائجها من قبل جميع مؤسسيات الدولة 
والقيوى النافذة فيها«. وأشيار البييان، إىل »دعوة الكتل 
والقيوى السياسيية يف مجلس النيواب ولجيان املجلس 
ملواصلية عقيد اجتماعاتهم يف هيذه الظيروف، والعمل 
بكل الطاقيات واإلمكانات لصالح العمل الرقابي وإنجاز 
الترشيعيات والتعديالت القانونية الالزمة لتسيهيل عمل 
اإلصالح ومكافحة الفسياد، وباألخص منها الترشيعات 
الالزمية لتأمن نظيام قانوني عيادل ومتماسيك للعمل 
والتوظييف والتقاعيد واإلسيكان والرعايية االجتماعية 
والصحيية والتأكييد عيىل السيلطة التنفيذيية ليإرساع 
بإرسيال مشياريع القوانن املذكورة، من أجل اطمئنان 
أي عراقيي عىل حياتيه ومسيتقبله ومسيتقبل أبنائه«. 
وأكد البييان، عىل »إحالة جميع ملفات قضايا الفسياد، 
وباألخيص الكيربى منهيا، للمحكمية ذات االختصاص، 
عيىل أن تنجيز املحكمة كل القضايا يف سيقف زمني غري 
قابل للتأخري تحت أية ذرائع، وتناط بالربملان مسيؤولية 
الترشيع بتجريم كل متسرت، بتعّمد، عىل أي قضية فساد 
كربى تمّس أمن الدولة املايل واالقتصادي والخدمي وتهدر 
أموالها، ومتابعة تنفيذ قيرارات مجلس النواب والوزراء 
املتعلقة بتلبية مطالب وحقوق املتظاهرين ووضع جدول 
زمني للتنفيذ بشيكل رسييع«. وتابع البييان، أنه »فيما 
يقّدر االجتماع باحرتام كبري الشيعور العايل باملسيؤولية 
الوطنيية اليذي عرب عنه شيبابنا خيالل األييام املاضية، 
ويعيرب عن اعتيزازه بجميع الجهود واملواقف املسيؤولة 
للمرجعيية الدينية وللنخب االجتماعيية والثقافية، فإن 
املجتمعن يأملون من الجمييع مؤازرة العمل اإلصالحي 
الذي نحرص جميعا عىل اضطالع املخلصن من العراقين 
ذوي الخيربة والنزاهة بهذا اإلصيالح، وأن نقّدر جميعنا 
حراجية لحظتنا التاريخية الراهنية، وما تتطلبه منا من 
تفكيري عمييق بحماية مسيتقبل دولتنيا وديمقراطيتنا 
الفتية وأمن ورفاه العراقين وتقدم وسالم بلدنا يف هذه 

األجواء العاصفة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

قضت املحكمة االتحادية العليا بعدم امكانية مشياركة 
املرشيح املحكيوم عليه بقيرار قضائي بات عين جناية 
أو جنحية مخلة بالرشف بما فيها قضايا الفسياد املايل 
واالداري يف االنتخابيات، الفتية إىل أن شيموله بالعفو ال 
ينفي صفة فيه ال تتالئم واملسيؤولية العامة يف إشيغال 

منصب يف الدولة.
وقيال املتحيدث الرسيمي للمحكمة إياس السياموك إن 
»املحكمية االتحاديية العلييا عقدت جلسيتها برئاسية 
القيايض مدحيت املحميود وحضيور القضياة االعضاء 
كافة ونظرت دعوى خاصم املدعي فيها، رئيس مجلس 

النواب/ اضافة لوظيفته«.
وتابع الساموك، أن »املدعي طعن بواسطة وكالئه بعدم 
دسيتورية الفقيرة )ثالثاً( مين املادة )5( مين القانون 
رقيم )14( لسينة 2019 )قانون التعدييل االول لقانون 
انتخابيات مجالس املحافظيات واالقضيية( رقم )12( 
لسينة 2018«. ولفت، إىل أن »الفقرة محل الطعن بعدم 
الدستورية تنص عىل أحد رشوط املرشح لعضوية هذه 
املجالس ونصها ))أن يكون حسن السرية والسلوك غري 
محكيوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالرشف بما فيها 
قضايا الفسياد االداري واملايل بحكم قضائي بات سيواء 

كان مشموالً بالعفو عنها من عدمه((«.
وأشار إىل أن »املدعي استند يف دعواه عىل املواد الدستورية 

التيي ذكرها يف عريضة الدعوى بداعيي مخالفة الفقرة 
)ثالثاً( من املادة )5( من القانون آنفاً للمواد الدستورية 
املذكيورة«. وبين أن »املحكمة االتحاديية العليا وجدت 
من تحليل الفقرة موضيوع الطعن أنها جاءت قيداً عىل 
مين يتيوىل الوظائف العامية يف الدولة منتخبياً أو معيناً 
اسيتدعته طبيعية هيذه املهيام«. وأردف أن »املحكمة 
أكدت أن هذا القيد ال يتعارض مع املواد الدستورية التي 
أوردهيا املدعيي يف عريضية دعواه ففييه حماية كافلة 
لحيق الدولية واملجتميع يف أن يتوىل املسيؤولية من كان 
حسين السيرية والسيلوك غري محكوم علييه بجناية أو 
جنحية مخلتن بالرشف بما يف ذلك جرائم الفسياد املايل 
واالداري واكتسب الحكم الصادر بموجبها درجة البتات 

سواء كان مشموالً بالعفو عنها من عدمه«.
وأردف أن »املحكمة االتحادية العليا ذهبت إىل أن شموله 
بالعفو ال ينفي صفة فيه ال تتالئم واملسؤولية العامة يف 

إشغال منصب يف الدولة«.
وأوضيح أن »املحكمة أكدت أن من يدعي بعدم شيموله 
بهيذا القيد وشيمل به وهيو خارجه، ألن ميا حكم عنه 
ليم يكن عن جريمة مخلة باليرشف، فبإمكانه مراجعة 

الطرق القانونية للطعن بعدم الشمول«.
ومىض إىل ان »املحكمة االتحادية العليا وجدت أن دعوى 
املدعي خالية من السيند الدسيتوري والقانوني وخارج 
االختصاص وتأسيساً عىل ما تقدم قرر الحكم باالتفاق 

بردها«.

االجتماع ضم القاضي زيدان وخلص إىل وجوب التحقيق بـ »قضايا العنف«.. وفتح ملفات »الفساد الكربى« وحماسبة املتورطني

الرئاسات تقر تشكيل »جلنة خرباء« لتشخيص مشكالت الدولة
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االحتادية حتكم بعدم امكانية مشاركة املحكوم بجريمة خملة بالرشف أو الفساد يف االنتخابات 
حتى لو كان مشمواًل بالعفو

        بغداد / المستقبل العراقي

الدكتيور  الداخليية  وزيير  زار 
ياسين طاهر الييارسي، أمس 

االثنن، مقر كلية الرشطة.
وأكد وزير الداخلية عىل اإللتزام 
بقبيول الطلبة حسيب الكثافة 
للمحافظيات ووفق  السيكانية 
آخير تعيداد سيكاني وأرد مين 
وزارة التخطييط، مشيدداً عيىل 
وبقيية  باألقلييات  االهتميام 

مكونات الشعب العراقي.

وأوعيز الييارسي بتلبيية كافة 
الطلبة  التي تخص  االحتياجات 
رضورة  إىل  مشيرياً  املتدربين، 
اللياقية  بجانيب  اإلهتميام 

والحفاظ عىل الصحة البدنية.
كميا أرشف وزيير الداخلية عىل 
عمييييييلية تدريب طلبة كلية 
الرشطية، منييييييوهياً خالل 
لقائه الطلبية إىل أهمية اإللتزام 
حرفياً باالوامير والتيييعليمات 
األسياتذة  مين  تصيدر  التيي 

واملدربن.

وزير الداخلية يزور كلية الرشطة 
ويؤكد اإللتزام بقبول الطلبة حسب الكثافة 

السكانية للمحافظات

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلين مسياعد وزيير الداخليية للشيؤون االمنية 
والرشطيية رئيس لجنة االربعن املركزية يف ايران، 
حسين ذوالفقاري، بيان اكثر مين 3 مالين زائر 
من زوار اربعينية االمام الحسن }ع{ توجهوا عرب 
املنافذ الحدودية االربعة من ايران اىل العراق لغاية 
االن. وقال ذوالفقاري يف ترصيح له خالل اجتماع 
لجنية االربعين يف محافظة ايالم غيرب ايران، ان 
اكثير من 3 مالين زائر عربوا اىل العراق عرب املنافذ 

الحدوديية االربعة لغايية االن. واكد بانه لم 
تكن هنالك اي مشيكلة امنيية واضاف، اننا 
نقوم حاليا باجراء مشاورات مع املسؤولن 
العراقين املعنين بشيان عودة مليوني زائر 
ايرانيي موجوديين االن يف العيراق. واوضح 
بانه لغاية مسياء االحد خرج 3 مالين و 86 
اليف زائر من ايران اىل العراق للمشياركة يف 
مسيرية االربعن وزييارة العتبات املقدسية 
وقال، ان مليونيا و 100 الف منهم عادوا اىل 

البالد لغاية االن.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنيت قيادة عمليات بغيداد، أمس االثنن، قطع 
طرييق رسييع جنوبيي العاصمية، وتخصييص 
باتجياه  الصغيرية  العجيالت  لخيروج  طرييق 

محافظة كربيالء.  وقالت القييادة يف بيان تلقت 
»املسيتقبل العراقي« نسيخة منه، إنه تم »قطع 
رسييع منطقية البيياع باتجياه محطية الوقود 
ميروراً إىل مفيرق اليدورة باتجياه املحمودية«، 
مبينيًة أن »الجانيب الثاني من الطرييق مفتوح 

لذهياب وإيياب العجيالت«. وأضافيت، أنيه »تم 
تخصيص طرييق العدوانية والسيويب للعجالت 
الصغيرية الخارجية مين بغيداد باتجياه مدينة 
كربالء املقدسة، ويكون دخول العجالت الصغرية 
إىل بغيداد عن طريق الرسيع بابيل ي بغداد املؤدي 

اىل أبيو غريب وسياحة اللقاء«. وكانيت عمليات 
بغداد قررت، يف وقت سابق من اليوم االثنن، منع 
دخيول عجالت الحمل إىل العاصمية ومنع حركة 
الدراجيات النارية والهوائية داخيل بغداد اعتباراً 

من الساعة السادسة من صباح يوم الثالثاء.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلين جهاز االدعاء العام أن محكمة التمييز 
اتجاهيا جدييدا يسياهم  اتخيذت  األردنيية 
مين شيأنه يف تسيليم املتهمين العراقين يف 
اململكية. وذكر بيان رسيمي ملجلس القضاء 

األعىل أن »محكمية التمييز األردنية أصدرت 
قرارا يؤسيس التجاه جديد للقضاء األردني 
يف التعاميل مع موضيوع اسيرتداد املتهمن 
العراقيين يف األردن«، الفتيا إىل أن »املحكمة 
أشيارت يف قرارهيا إىل أن ميا ذهبيت إلييه 
محكمتا االستئناف والدرجة األوىل األردنيتان 

يف عدم تسيليم أحد املتهمن العراقين بحجة 
عدم تبليغه، غري صحيح«. وأضاف البيان أن 
»التمييز األردنية رأت أن املتهم قد جرى تبليغه 
بواسطة النرش يف الصحف اليومية«،الفتا إىل 
أن »االدعاء العام العراقي أكد عىل أهمية هذا 
القرارعيادا إياه غيرة التعياون بن مجليس 

القضاء يف العراق واألردن«.
وتابيع أن »االدعياء العيام أشيار إىل تأكييد 
األردن عيىل رضورة  يف  العراقيية  السيفارة 
قيام وفد من القضاء العراقي بزيارة مجلس 
القضاء األردني لغرض التباحث بشيأن آلية 

مناسبة السرتداد املتهمن العراقين«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنيت قييادة عمليات بغيداد، أمس 
االثنين، القياء القبض عيىل عدد من 
وتروييج  القتيل  بجرائيم  املطلوبين 
االلكرتونيي  واالبتيزاز  املخيدرات 

والتحرش يف العاصمة.
تلقيت  بييان  يف  القييادة  وذكيرت 
»املسيتقبل العراقي« نسيخة منه، إن 
»القيوات األمنيية يف عملييات بغداد، 
تمكنيت من القاء القبيض عىل متهم 
ضمين منطقية الزعفرانيية بتهمية 

القتل«.
منفصلتين  »قوتين  ان  واضافيت 
اعتقلت متهمن أخرين برتويج املواد 
املخيدرة يف مناطيق السيعدون وحي 
اور وبحوزتهيم كميية مين الحبيوب 
والرشابات املخيدرة وأدوات التعاطي، 
فيميا تيم القياء القبيض عيىل متهم 
يف منطقية الحريية لقياميه بابتيزاز 
أحيد املواطنين االلكرتونيي وبالجرم 

املشهود«.
واوضحت، انيه »تم القاء القبض عىل 
متهمين يف منطقية سيويب بتهمية 
التحرش، وقد تم تسليم جميع امللقى 

القبض عليهم اىل الجهات املختص«.

إيران: أكثر من )3( ماليني زائر توجهوا اىل العراق لغاية اآلن

قطع »رسيع« جنويب بغداد وختصيص طريق خلروج العجالت الصغرية باجتاه كربالء 

حمكمة التمييز األردنية تسلك اجتاها جديدًا لتسليم املتهمني العراقيني

القبض عىل متهمني
 بجرائم القتل واالبتزاز 

االلكرتوين والتحرش
 يف بغداد 

        بغداد / المستقبل العراقي

حيذر النائب عين تحاليف الفتح عامير الفايز، أميس االثنن، مين مغبة 
عيدم اكميال الدرجات الخاصة التي تيدار بالوكالة يف موعدها، مشيريا اىل 
ان أصحاب الدرجات الخاصة سيينتهي عملهيم القانوني يوم 24 ترشين 

االول.
وقيال الفاييز يف ترصييح صحفيي إن “الحكومية ملزمة بتقديم أسيماء 
املرشيحن لتيويل املناصيب الدرجيات الخاصية باألصالية خيالل 10 ايام 

مقبلة“.
واضاف ان “القانون ال يسيمح للحكومة استمرار عمل اي مدير بالوكالة 
بعيد يوم 24 ترشيين االول ما يجعل عمل الدرجيات الخاصة بالوكالة غري 

رشعي بعد املوعد”.
واشيار الفاييز اىل ان “الحيل األمثيل هيو تقدييم الحكومية ملجموعة من 
الرتشييحات من اجل تمريرهيا بموعدها املحدد او تقدييم مقرتح لتثبيت 

اصحاب الدرجات الخاصة بالوكالة من اجل انهاء امللف“.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سالم الشمري، أمس االثنن، 
ان تحالفه سييكون له موقف اخر ان لم تطبق االصالحات بشيكل واضح 

ورسمي . 
وقال التحالف يف بيان تلقت »املسيتقبل العراقي« نسخة منه ان »االوضاع 
الهادئة ستسيتمر مادامت الحكومة تسيري باتجاه واضح لتنفيذ مطالب 
الشيعب املرشوعة خاصة ونحن يف وقت زيارة والنريد خلق اي حالة تعكر 

صفوها«.
واضياف الشيمري ان »االصالحيات الجديدة سرتسيل اىل الربمليان والكتل 
املختلفة سيتصل اىل التوافق حولها مادامت لخدمة الشيعب«، موضحا ان 

»كانت االصالحات مجرد اقوال لتهدئة االوضاع سيكون لنا موقف اخر«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد عضو مجلس محافظة كركوك نجاة حسن، أمس االثنن، أن محافظ 
كركوك راكان الجبوري مسيتمر يف منصبه بسيبب الخالفات الكردية بن 

الحزبن الكردين املختلفن عىل منصب املحافظ.
وقال حسين يف ترصيح صحفي، إن “منصب محافظ كركوك لن يتغري اىل 
اجراء االنتخابات املحلية يف العام القادم”، مشريا إىل ان “االتفاق السيايس 
واضح وخالفات البارتي واليكتي هي السيبب يف عدم حسيم ملف منصب 

املحافظ الجديد”.
وأضياف، أن “االتفياق السييايس بين االطراف البيارزة هي بقياء راكان 
الجبيوري لحين اجيراء االنتخابات وانتخياب محافظ جدييد”، مؤكدا أن 
“املعادلية السياسيية واضحة هي البعياد حق الرتكمان عن االسيتحقاق 

االنتخابي يف محافظة كركوك”.

نائب عن الدرجات
 اخلاصة بالوكالة: ستتحول مجيعها إىل غري 

رشعية بعد )10(أيام

سائرون هيدد احلكومة 
بـ »موقف آخر«إذا لـم تطبق االصالحات 

»بشكل واضح«

عضو بمجلس كركوك: 
خالفات األحزاب الكردية ابقت املحافظ 

يف منصبه

        بغداد / المستقبل العراقي

السيورية  االنبياء  وكالية  أفيادت 
الرسمية “سانا”، أمس االثنن، بأن 
150 جنديا أمريكيا غادروا األرايض 

السورية باتجاه العراق.
وذكيرت الوكالية يف خيرب عاجيل، 

إن »قرابية 150 جنديياً مين قوات 
والقيوات  األمريكيية  االحتيالل 
األجنبية غادروا األرايض السيورية 

إىل العراق«.
وأضافيت الوكالية، أن مغادرتهيم 
تميت مين “مطيار رحيبية غيري 

الرشعي بريف املالكية”.

وكالة »سانا« السورية تتحدث عن مغادرة 
)150( جندي أمريكي باجتاه العراق
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    بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت وزارة الدف�اع الراغبني بالتط�وع عىل الجي�ش العراقي إىل 
تقدي�م طلباتهم ع������ن طري������ق ملئ اس�تمارة التطوع 

الكرتونياً.
وقال�ت الوزارة يف بيان مقتضب تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه ان ع�ىل خريج�ي الدراس�ة االبتدائي�ة فم�ا ف�وق الراغبني 
بالتطوع عىل صنوف الجيش العراقي تقديم طلباتهم ع������ن 

طري������ق ملئ استمارة التطوع الكرتونياً.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت ممثلية املواكب الحسينية يف محافظة البرصة، أن اكثر من 
2700 موكب�ا من البرصة يتواجد حالي�اً يف كربالء من اجل إحياء 

مراسيم زيارة األربعني.
وقال مس�ؤول املمثلية منذر النزال للمربد أن 20 وحدة حس�ينية 
تابع�ة للممثلي�ة 6 منه�ا داخل مرك�ز الب�رصة و14 موزعة عىل 
االقضية والنواحي تعمل عىل تسجيل وتنظيم عمل مواكب الخدمة 

املتجهة إىل كربالء بالتنسيق مع مراكز الرشطة يف املحافظة.
وأضاف ان عدد من املواكب س�تبقى ملا بعد زيارة األربعني لتخدم 
الزوار عىل الطريق الرابط ب�ني كربالء والنجف إلحياء زيارة وفاة 

الرسول األكرم.
ه�ذا وتش�هد محافظة كرب�الء والنج�ف وس�امراء توافد ماليني 
الزائري�ن من داخل وخارج العراق ملش�اركة بالزي�ارة األربعينية 
التي تعد أضخم الزيارات الدينية الس�نوية إىل جانب زيارة العارش 

من شهر محرم والزيارة الشعبانية.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية طرق وجس�ور املثنى أم�س اإلثنني انجاز 79% من 
م�رشوع ج�ر الدراجي املنفذ م�ن قبل رشكة الف�او للمقاوالت 
العاملة، فيما اش�ارت إىل أن املرشوع سيفتتح يف شهر نيسان من 

العام املقبل.
وقال مدير طرق وجس�ور املثنى كامل مجهول ان الرشكة املنفذة 
للجر مس�تمرة يف عملها ، مبينا أن إكمال هذا املرشوع سيؤدي 
اىل تحول 90% من الجسور العائمة إىل جسور كونكريتية، موضحا 
أن كلفة الجر 4.8 مليار دينار وبطول 550 مرتا مع املقرتبات.

الدفاع تدعو الراغبني بالتطوع عىل اجليش 
إىل تقديم طلباهتم الكرتونيًا

    بغداد / المستقبل العراقي

االثن�ني،  أم�س  الكهرب�اء،  وزارة  أعلن�ت 
ع�ن إعداده�ا مرشوع�اً لتجهي�ز املواطن�ني 
بمنظومات الطاقة الشمسية للمنازل وبواقع 

12 امبرياً لكل منزل. 
وق�ال مع�اون مدي�ر ع�ام دائ�رة التخطيط 
والدراس�ات قاس�م كاظ�م, يف بي�ان تلق�ت 
»املستقبل العراقي« نس�خة منه، إن »الدائرة 
نظم�ت ن�دوة ح�ول استفس�ارات الرشكات 

العربي�ة واألجنبية التي أبدت رغبتها يف تنفيذ 
مرشوع تجهيز املواطنني بمنظومات الطاقة 
الشمس�ية«، مبيناً أن »املرشوع ج�اء تنفيذاً 
لتوجيهات رئاسة الوزراء حول إعداد مرشوع 
يتم م�ن خالله تجهيز املواطن�ني ذوي الدخل 
املح�دود بمنظوم�ات طاقة شمس�ية منزلية 

بعدد 2000 منظومة«.
وأض�اف كاظم، أن »املدة الزمنية للمرشوع ال 
تتجاوز 4 أشهر وتش�مل التصميم والتجهيز 
والتش�غيل والصيانة ملدة عام كامل«، مشرياً 

إىل أن »املرشوع س�يكون بواق�ع 3 كيلو واط 
لكل وح�دة أي ما يع�ادل 12 امبري لكل منزل 
توزع عىل بغ�داد واملحافظات عدا محافظات 
اقليم كردس�تان وبواقع 133 منظومة يف كل 
محافظة س�يتم ربطها تزامنياً مع ش�بكات 

التوزيع«.
يذك�ر ان العراق يعاني من قلة تجهيز الطاقة 
الكهربائي�ة للمواطن�ني مما دف�ع املواطنني 
لتعوي�ض  االهلي�ة  باملول�دات  لالس�تعانة 

النقص.

الكهرباء تعد مرشوعًا لتجهيز املنازل بمنظومات الطاقة الشمسية

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة، أمس 
االثنني، عن تمك�ن مالكاتها يف نينوى من ضبط 
منتح�ل صف�ة موظ�ف يف هي�أة النزاه�ة يقوم 
بتهدي�د العامل�ني يف إحدى الدوائ�ر الحكومية يف 

املحافظة. 
وقال�ت الدائ�رة يف مع�رض حديثها ع�ن عملية 
الضب�ط التي تمت بناًء عىل مذك�رة قضائية، أن 
»مالكاتها التي انتقلت إىل إحدى محطات التعبئة 
الحكومية يف الجانب األي�ر من مدينة املوصل، 

قام�ت بضب�ط متهم ينتح�ل صف�ة وظيفية يف 
هي�أة النزاهة، موضحة قيام املتهم بتهديد مدير 

املحطة والعاملني فيها«.
وبيَّ�نت أن »الهيأة التحقيقية القضائية املختصة 
بقضاي�ا النزاهة يف نينوى، ق�ررت توقيف املتهم 

وفقاً ألحكام القرار )160(«.
الجدير بالذكر أن الهيأة أعلنت أواخر شهر أيلول 
املايض عن ضبط متهٍم بانتحال صفة مس�ؤوٍل 
فيه�ا، مبينة قيام�ه بمراجعة عدٍد م�ن الدوائر 
الحكوميَّ�ة يف محافظ�ة نين�وى به�ذه الصف�ة 

املنتحلة؛ لغرض التوسط.

    بغداد / المستقبل العراقي

بلغ عدد العاطل�ني الذين تقدموا للحصول عىل منحة 
الطوارئ من وزارة العمل والشؤون االجتماعية خالل 

اسبوع، اكثر من مليون و344 ألف مواطن. 
ونقلت صحيفة »الصباح« ش�به الرس�مية عن وزير 
العم�ل باس�م عب�د الزم�ان قول�ه ان »وزارت�ه وبعد 
اس�تنفار مالكاتها الفنية واالدارية اس�تقبلت جميع 
املتقدم�ني مب�ارشا والكرتونيا بعد اطالق االس�تمارة 
االلكرتونية نهاية االسبوع املايض«، مشريا اىل انه »تم 
اكمال عملية التس�جيل لدى املتقدمني بشكل مبارش 

ورقيا من اجل شمولهم بمنحة الطوارئ«.
واض�اف ان وزارت�ه »س�تعمل عىل اس�تيعاب جميع 
املتقدم�ني ع�ىل املنح�ة لش�مول املس�تحقني منهم، 
والس�يما بع�د اكم�ال عملي�ة التقديم يف ال�� 24 من 
الش�هر الح�ايل«، الفتا اىل انه »س�يتم تش�كيل لجان 
مختص�ة ملتابع�ة آلية الف�رز االلكرتون�ي بعد اغالق 
عملية التقديم عرب املوقع الخاص بالوزارة، اذ س�يتم 
العم�ل ع�ىل تدقي�ق وتهيئة قاع�دة بيان�ات خاصة 
باملش�مولني باملنح�ة من اج�ل توزيعها ع�رب بطاقة 
)املاسرت كارد( للمستحقني منهم ممن تنطبق عليهم 

رشوط الشمول باملنحة«.

النزاهة تضبط متهاًم انتحل صفة العمل فيها 
لتحقيق مصالح شخصية

الوزارة: أكثر من مليون و »300« الف شخص 
تقدموا ملنحة طوارئ العاطلني عن العمل

2700 موكب برصيًا يف كربالء استعدادًا 
إلحياء مراسيم زيارة األربعني

املثنى: حتقيق نسبة »79« باملئة 
من مرشوع جرس الدراجي

    بغداد / المستقبل العراقي

إدارة م�رصف  اك�د رئي�س مجل�س 
امل�رشق العرب�ي اإلس�المي، الخب�ري 
االقتص�ادي ص�ادق املش�اط، أم�س 
االثن�ني، ان التوجه الحكومي بإصدار 
البطاقات الذكية اإللكرتونية ألصحاب 
األجور اليومية يف الدولة أمر سيساهم 

بإضافة تعزيزات مالية لهم.
وق�ال املش�اط يف ترصي�ح صحف�ي 
إن »ه�ذه الخطوة باس�تالم أصحاب 
األج�ور اليومي�ة رواتبه�م عن طريق 
اىل من�ح  الذكي�ة س�يؤدي  البطاق�ة 
أصح�اب تل�ك الطبقة أخ�ذ القروض 
م�ن املص�ارف الحكومي�ة والخاصة 
إضافة إىل ش�مولهم برشاء السيارات 

وغريها من املواد االس�تهالكية بنظام 
التقسيط الشهري والسداد عن طريق 
إىل كفي�ل  البطاق�ة ولي�س بحاج�ة 

ضامن«.
»إج�راءات  أن  إىل  املش�اط،  ولف�ت 
الحالي�ة تس�ري  التنفيذي�ة  الس�لطة 
بشكل صحيح لتهدئة الشارع العراقي 

وتنفيذ مطالب الشعب املرشوعة«.

مدير مرصف: إصدار البطاقات الذكية ألصحاب األجور اليومية 
سيسهم بإضافة تعزيزات مالية هلم

    بغداد / المستقبل العراقي

توق�ع املتنب�ئ الجوي واثق الس�المي، أم�س االثنني، 
أن تش�هد البالد انخفاض�اً يف درجات الح�رارة بواقع 

درجتني عن يوم االحد.
وقال الس�المي، يف إيضاح إن “طقس سيكون صحواً 
ويتح�ول يف بع�ض املناطق اىل غائم جزئ�ي والفرص 
واردة لتك�ون بع�ض الس�حب الركامي�ة، والت�ي قد 
تتساقط إثرها بعض زخات املطر خصوصا يف االجزاء 

الجنوبية الغربية”.
وأضاف، أن “الرياح س�تكون ش�مالية رشقية ماعدا 
مناطق البرصة وميسان والبادية الجنوبية فستكون 
فيها جنوبية رشقية وبمعدل رسعة يرتاوح بني 10 اىل 
20 كم يف الس�اعة”، مبيناً أن “منخفض نهاية الشهر 
س�يكون فائق القوة والتأثري يف ح�ال ثبات التوقعات 
وربم�ا ستش�هد الب�الد امطار غزي�رة تس�تمر لعدة 

أيام”.
بأنه�ا  الس�المي،  أف�اد  الح�رارة،  درج�ات  وبش�أن 
“س�تكون مقارب�ة لي�وم االمس االحد م�ع انخفاض 
بمقدار 2 درجة مئوية لتسجل يف واسط والبرصة 41، 
ويف ميسان والديوانية 40، ويف بابل والسماوة والنجف 
وذي ق�ار 39، ويف بغ�داد ودي�اىل 38، ويف صالح الدين 
37، ويف االنب�ار 36، ويف نين�وى وكرك�وك 35، تليه�ا 
أربي�ل 34، ثم دهوم 32، وتذيلت الرتتيب الس�ليمانية 

ب�28 مئوية”.

احلرارة تبدأ باالنخفاض 
التدرجيي.. وأمطار يومية 

هناية الشهر احلايل
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصناع�ة واملع�ادن، أم�س االثنني، عن 
توقيعه�ا 36 مرشوع�اً وعق�داً اس�تثمارياً خ�الل هذا 

العام. 
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن »املش�اريع والعق�ود االس�تثمارية الجدي�دة 
املوقع�ة خ�الل هذا الع�ام بلغ�ت 36 عق�داً ومرشوعاً 

استثمارياً بمختلف القطاعات واملجاالت الصناعية«.
وأضاف�ت، أنها »عملت جاهدة عىل اس�تقطاب وجذب 

رشكات القط�اع الخ�اص املح�ي والعرب�ي واألجنب�ي 
للمس�اهمة يف تطوي�ر الصناع�ة العراقي�ة م�ن خالل 
الف�رص املتاحة لدى رشكاتها والبالغ�ة أكثر من 190 
فرصة اس�تثمارية بمختلف املجاالت الصناعية إلعادة 
تأهي�ل الرشكات واملصانع وإنش�اء املصان�ع الجديدة 
املش�اركة  انتاجي�ة وف�ق عق�ود  وإضاف�ة خط�وط 

واالستثمار«.
وأوضحت، أن »هذه العقود ش�ملت عقد انتاج الغازات 
الطبي�ة والصناعية ومرشوع زي�ادة الطاقة االنتاجية 
ملصنع الفالتر يف رشكة الزوراء العامة وعقود استثمار 

معم�ل الن�ورة يف محافظ�ة كرب�الء املقدس�ة ومعمل 
األكي�اس الورقي�ة يف معمل س�منت الرافدي�ن ومعمل 
س�منت الفلوج�ة األبيض ومعمل األكي�اس الورقية يف 
الكوف�ة والتابعة جميعها إىل الرشكة العامة للس�منت 
العراقية، وعقد تأهي�ل وصيانة محطات انتاج الطاقة 
الحرارية ومنظومات السيطرة وانتاج كامريات املراقبة، 
إضاف�ة إىل عقود معالجة املي�اه العادمة ملجاري املدن 
الكب�رية ومحطات املياه االس�رتاتيجية ذات الس�عات 
العالية ومنظوم�ات معالجة املي�اه والرصف الصحي 

والصناعي يف رشكة الفارس العامة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

االثن�ني،  أم�س  النزاه�ة،  هيئ�ة  اعلن�ت 
ع�ن تفاصي�ل إجراءاته�ا بص�دد الوثائق 
بمكات�ب  الخاص�ة  وامللف�ات  واألولي�ات 
املفتش�ني العموميِّني، وتب�ني الجهة التي 

ستؤول إليها تلك املوجودات.
وذك�رت الهيئ�ة يف باين تلقت »املس�تقبل 

العراق�ي« نس�خة من�ه، ان�ه »بن�اًء عىل 
كت�اب مجلس الن�واب املوقر ال�وارد إليها 
بتاريخ  )2019/10/13( الخاص بقانون 
إلغاء أمر س�لطة االئتالف املؤقتة واملنحلة 
رق�م )57( لس�نة  )2004( املصوت عليه 
باإليج�اب يف 2019/10/8، وجهت كتاباً 
إىل مكات�ب املُفتِّش�ني العموميِّ�ني يلزمها 
بالج�رد والتثب�ت م�ن الوثائ�ق وامللف�ات 

واألوليات كافة التي بعهدتها«.
وطالبت الهيئة »بموجب الكتاب بفهرسة 
وتصنيف تلك األولي�ات والوثائق وامللفات 
كل حس�ب حالت�ه، املنجزة منه�ا أو التي 
هي قي�د اإلنجاز، وتهيئتها وتنظيمها عىل 
وف�ق محارض أصولية؛ تمهيداً لتس�ليمها 

إىل دائرة التحقيقات يف الهيئة«.
واش�ارت الهيئة إىل »أنَّه�ا فاتحت مجلس 

النواب املوقر بش�أن الجهة التي س�تؤول 
إليه�ا تلك املوج�ودات؛ مما يس�تدعي من 
بالرشوع  العموميِّ�ني  املُفتِّش�ني  مكات�ب 
بالج�رد والتهيئ�ة الس�تحصال التوجي�ه 
بصددها«.ونوه�ت إىل أن »املفت�ش العام 
واملوظف�ني املعنيني يتحملون املس�ؤولية 
القانونيَّ�ة يف حال وجود اخت�الف أو عدم 

ذكر ألية ملفاٍت أو وثائق أو أولياٍت«.

الصناعة تعلن توقيع »36« مرشوعًا وعقدًا استثامريًا خالل هذا العام

النزاهة تعلن اخلطوات القادمة بشأن ملفات وأوليات مكاتب املفتشني العموميني

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

الزراعة تعلن قرارًا اسرتاتيجيًا بتخصيص »2.25« مليون 
هكتار لزارعة احلنطة

افتتحت استرياد الطماطم بكميات مقننة وملدة حمدودة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت الحكومة قراراً اس�رتاتيجياً يخص زراعة الحنطة 
يف العراق.

وأبلغ مسؤول يف وزارة الزراعة رويرتز أن العراق وافق عىل 
تخصيص 2.25 مليون هكتار لزارعة القمح }الحنطة{ يف 
موس�م 2019-2020، بزيادة 500 ألف هكتار عن املوسم 
الس�ابق.ويعد العراق مس�تورد رئييس للحبوب يف الرشق 
األوس�ط ويحت�اج بني 4.5 ملي�ون وخمس�ة ماليني طن 
م�ن القمح س�نويا من أجل برنامج�ه الضخم يف البطاقة 

التموينية للمواطنني.
وتشمل خطة موسم 2019-2020 تخصيص 1.25 مليون 

هكتار لزراعة الشعري.
وقال املس�ؤول ضم القييس ”للمرة األوىل نزرع القمح عىل 

هذه املس�احة الشاس�عة وإذا كانت األح�وال الجوية مواتية هذا 
العام مثل العام املايض، فسيمكننا تحقيق االكتفاء الذاتي«.

وأوضح أن كال من وزارة الزراعة ووزارة املوارد املائية وافقت عىل 
خطة الزراعة لفصل الشتاء.

وكان الع�راق زرع 1.750 مليون هكتار قمحا يف موس�م 2018-

2019.وتوق�ع العراق إنتاج ثالث�ة ماليني طن فقط يف 2019 لكن 
مس�توى أفضل لهطول األمطار أت�اح مزيدا من األرايض الخصبة 

لزراعة الحبوب خارج املناطق املخطط لها.
ويف يولي�و تموز، قالت وزارة الزراعة إن العراق أنتج 4.75 مليون 

طن من القمح يف موسم 2019 بأكمله.
م�ن جانب آخ�ر، أعلن�ت وزارة الزراع�ة فتح اس�ترياد محصول 

الطماطم بكمي�ات مقننة اعتباراً من اليوم ولغاية انتهاء 
مراس�م زي�ارة ذك�رى أربعيني�ة اإلم�ام الحس�ني )عليه 

السالم(. 
وقال املتحدث باس�م الوزارة حميد الناي�ف يف بيان تلقت 
الس�ومرية نيوز نس�خة من�ه، إنه »اس�تناداً للصالحيات 
املخول�ة لوزي�ر الزراع�ة بمنع وفت�ح االس�ترياد يف ضوء 
وفرة وش�حة املنتج الزراعي املحي ووفقاً ملا جاء يف كتاب 
مجل�س ال�وزراء/ لجنة الش�ؤون االقتصادي�ة، حصلت 
املوافقة عىل فتح استرياد محصول الطماطم ومن جميع 
املناف�ذ الحدودية وبكميات مقننة وملدة محدودة واعتبارا 

من 14/ 10 /2019«.
وأوضح، أن »عملية الفتح جاءت نتيجة لقدوم املاليني من 
الزوار من خارج العراق الداء مراسم زيارة أربعينية اإلمام 
الحس�ني )عليه الس�الم( ونظراً لكثرة املواكب الحسينية 
والت�ي تؤدي خدمة للزائرين مما يتطلب اس�تهالك كميات كبرية 
م�ن محصول الطماطم وم�ن أجل أن ال يؤثر ذلك عىل املس�تهلك 
املح�ي وخش�ية من ارتفاع األس�عار ص�در قرار فتح االس�ترياد 
وبكمي�ات مقننة من هذا املحصول ومل�دة محدودة ولحني انتهاء 

مراسم الزيارة األربعينية«.

   بغداد/ المستقبل العراقي

أم�س  الرافدي�ن،  م�رصف  اعل�ن 
عق�د  عراقي�ا  وف�دا  ان  االثن�ني، 
اجتماعا موسعا مع الوفد املرصي 
ملناقش�ة ترتيب�ات اع�ادة افتت�اح 
فرع م�رصف الرافدين يف العاصمة 

املرصية القاهرة . 
وقال املكت�ب االعالمي للمرصف يف 
بي�ان له تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه ان »وف�دا عراقيا ضم 
وكي�ل وزارة املالي�ة ومدي�ر ع�ام 

مرصف الرافدين خولة طالب جبار وعدد من 
املس�ؤولني يف الدوائر والجه�ات ذات العالقة 
بح�ث يف اجتماع له ب بغ�داد مع وفد مرصي 
متمثال بمس�اعد وزي�ر الخارجي�ة املرصي 
للشؤون العربية والسفري املرصي لدى بغداد 
وممثل�ني ع�ن وزارة املالية والبن�ك املركزي 
املرصي�ني، آلية ورشوط اع�ادة افتتاح فرع 
املرصف يف القاهرة«.وتابع انه »تم مناقشة 
ايض�ا تس�وية املديونية بني البلدي�ن وتذليل 

كافة العقبات واملش�اكل الت�ي تعرتض ذلك 
وإيجاد الحلول لها وتبادل الطرفان وجهات 
النظ�ر املختلف�ة حول امللف�ات العالقة التي 
تعي�ق افتتاح الف�رع«، مبين�ا ان »الجانبني 
ش�ددا ع�ىل رضورة التريع يف انج�از ذلك 
الح�دث املهم الذي يع�ود باملصلحة والفائدة 

لكال الجانبني وللصالح العام«. 
يذكر ان مرصف الرافدين يعترب احد املصارف 
الحكومية الرئيس�ية التي لديها افرع يف دول 

الجوار باالضافة اىل لبنان.

العراق يعقد اجتامعًا مع مرص لبحث آلية 
اعادة افتتاح فرع مرصف الرافدين بالقاهرة
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Contracts Dept Announcement

(اعالن  متديد ) ( اعالن متديد )
 الحاقـا بكتابنـا ذي العـدد(٦٢٢٠ يف ٢٠١٩/٩/٢٩ ) الخاصة بأعـالن اول للمناقصة 
١٧/صحة ٢٠١٩  مرشوع (انشـاء مركز االسـنان التخصيص مـع التأثيث يف منطقة 

القبلة) 
١- نــود ان ننــوه إىل: 

 تمديد موعد غلق املناقصة اعاله ليكون يوم الثالثاء املصادف ١٠/٢٢/ ٢٠١٩ الساعة 
الثانية ظهرا بدال من  يوم االثنني املصادف ٢٠١٩/١٠/١٤.

٢- نود ان ننوه اىل :
أ - تعديل معدل االيراد السنوي ليكون معدل االيراد السنوي عىل مدى  (٧) سبع سنوات 
يجب ان اليقل عن (٢,٧٨٨,١٩٥,٠٠٠) اثنان مليار وسبعمائة وثمانية وثمانون مليون 
ومائة وخمسـة وتسـعون الف دينارعراقي لكافة العقود املنجزة او تلك املستمرة من 
قبله وملدة ال تقل عن سنتني وال تزيد عن (١٠) عرشة سنوات من تاريخ غلق املناقصة 
ويتم احتسـاب معدل االيراد السنوي وفقا للسنوات املقدمة من قبله مع مراعاه عدم 
رضورة ان تكون سـنوات العمل متسلسـلة بـدال من معدل االيراد السـنوي عىل مدى 
اخر سـبع سـنوات يجب ان ال يقل عن ٤,١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ اربعة مليار ومائة وخمسـة 

وعرشون  مليون دينار عراقي 
ب-تعديل متطلبات السيولة النقدية لتكون ( ٣٤٣,٧٥٠,٠٠٠) ثالثمائة وثالثة واربعون  
مليون وسـبعمائة وخمسـون الف  دينـار عراقي بدال مـن (١,٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠)  واحد 

مليار وثالثمائة وخمسة وسبعون مليون  دينار عراقي  .
ج-تعديـل الخربة والقدرة الفنية لتكون عىل مقدم العطاء ان يقدم دليل موثقا يوضح 
امكانيتـه عىل تلبيـة متطلبات الخربة الفنية املشـاركة بصفة مقـاول او إدارة عقود 
او كمقـاول ثانـوي يف (١) عقد وللسـنوات (١٠) العرشة السـابقة وبمبلغ ال يقل عن 
(٣,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثالثة  مليار وثالثمائة   مليون دينار ل عراقي تنفيذ عقود مماثلة 
العمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح بالكامل ويعني باملماثلة حجم العمل ,تعقيداته, 
األسـاليب والتكنلوجيا املستخدمة املشـار اليها يف الفصل السادس (متطلبات صاحب 

العمل ) بدال من ما ذكر يف اإلعالن 
استنادا اىل كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة ذي العدد ٤٥٣٧/٧/٤ 

يف ٢٠١٩/١٠/٧ .

الحاقـا بكتابنـا ذي العـدد(٦٣٧٢ يف ٢٠١٩/١٠/١ ) الخاصـة بأعالن 
اول للمناقصـة ١٨/صحـة ٢٠١٩  مـرشوع (صيانـة وتأهيل وتطوير 

مستشفى الفاو العام واضافة سكن لألطباء   ) 
نــود ان ننــوه إىل:   -١

 تمديـد موعـد غلـق املناقصـة اعاله ليكـون يـوم االربعـاء املصادف 
١٠/٢٣/ ٢٠١٩ السـاعة الثانيـة ظهرا بدال من  يـوم الثالثاء املصادف 

.٢٠١٩/١٠/١٥
٢- نود ان ننوه اىل :

تعديل متطلبات السـيولة النقدية لتكون ( ٦٧,٤٩٧,٠٠٠) سبعة  أ - 
وسـتون   مليون واربعمائة وسـبعة وتسـعون  الف  دينار عراقي بدال 
من (٢٩٩,٩٨٧,٠٠٠)  مائتان وتسـعة وتسـعون مليون   وتسـعمائة 
وسـبعة وثمانون الف دينار عراقـي  . ج-تعديل الخربة والقدرة الفنية 
لتكـون عـىل مقدم العطاء ان يقـدم دليل موثقا يوضـح امكانيته عىل 
تلبية متطلبات الخربة الفنية املشـاركة بصفة مقاول او إدارة عقود او 
كمقاول ثانوي يف (١) عقد وللسنوات (١٠) العرشة السابقة وبمبلغ ال 
يقل عن (٢٩٩,٩٨٧,٠٠٠) مائتان وتسعة وتسعون   مليون وتسعمائة 
وسبعة وثمانون الف  دينار عراقي تنفيذ عقود مماثلة العمال هذا العقد 
وتـم إنجازها بنجاح بالكامل ويعني باملماثلـة حجم العمل ,تعقيداته, 
األسـاليب والتكنلوجيـا املسـتخدمة املشـار اليها يف الفصل السـادس 

(متطلبات صاحب العمل ) بدال من ما ذكر يف اإلعالن 
اسـتنادا اىل كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة ذي 

العدد ٤٥٣٧/٧/٤ يف ٢٠١٩/١٠/٧ . املهندس 
 حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة

املهندس 
 حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة

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

Contracts Dept Announcement
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م/ ( متديد )
تعتمـد املعايـري املدرجة ادنـاه لالعالنات  التي هـي ( قيد اإلعـالن حاليا والتي 

ستعلن مستقبال) 
تعتمد نسـبة الرشاكة بني الرشكاء وحسـب ما حدد يف عقد الرشاكة ويف  أ - 
حـال لم تذكر النسـبة يف عقد الرشاكة فيتم القسـمة بينهم عـىل عدد الرشكاء 

بالتساوي 
يعتمـد عقد الرشاكة املربم بينهما عـىل ان يكون مصدق من كاتب العدل  ب - 
املختـص ويجوز تقديـم نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكـة موقع من قبل اطراف 
الرشكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسـحاب يف حال رسـو 
املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق من كاتب العدل 
املختـص بعد توقيـع العقد خالل مـدة ال تتجاوز ( ١٤) يوم مـن تاريخ توقيع 
العقد ويف حالة انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني معاملة الناكل او 

املخل وحسـب واقع الحال 
يمكن تقديم التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الرشكاء ت - 

يف حـال تقديم احد الـرشكاء الي مـن املعايري املطلوبة وتم اسـتيفاءها  ث - 
مـن قبله فيتم قبول العطاء املشـرتك دون النظر اىل الرشيك االخر اال اذا نص يف 
الوثيقة نسـب ورشوط معينـة ينبغي توفرها يف الرشيك عنـد ذلك يعتمد ما تم 

تثبيته يف الوثيقة .
عـىل جميع الـرشكات تقديم بـراءة الذمة من الرضيبة عند االشـرتاك يف  ج - 

املناقصات وال يتم االكتفاء بتقديم احد الرشكاء لها 
عىل جميع الرشكات ان يكونو مؤهلني من حيث سالمة املوقف القانوني  ح - 
لهم من ناحية االدراج يف القائمة السـوداء او املتلكئة او ممن لم يحظر التعامل 

معهم بموجب القوانني والترشيعات الوطنية والدولية 
اسـتنادا اىل كتـاب وزارة التخطيط/دائـرة العقود الحكوميـة العامة ذي العدد 

٤٥٣٧/٧/٤ يف ٢٠١٩/١٠/٧ .
احلقوقي 

اياد كاظم مبارك 
مدير العقود احلكومية 

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة 

تعل�ن مديري�ة زراعة ص�اح الدين ع�ن تاج�ر املس�احات  املدرجة تفاصيله�ا ادناه وف�ق احكام  
القانون ) 35 لس�نة 1983 ( وقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21 لس�نة 2013 / املعدل( فعىل 
الراغبني بالتأجر الحضور اىل مقر مديرية زراعة صاح الدين الس�اعة )10( صباحا  مس�تصحبني 
معه�م التامين�ات القانونية البالغة ) 20%( م�ن القيمة التقديرية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 
مصاريف واجور النرش وس�تجري املزايدة يوم الواحد والثاث�ني اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعان 

يف الصحيفة

Public Tender Announcements for Tender No: 068-SC-19
Provision of 30KVA generators rental service for security checkpoints and well sites of EBS project

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws 
of Hong Kong, with its branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Opera-
tor of East Baghdad Oil Field Southern Part, hereby gladly invite you to tender Provision of 30KVA generators 
rental service for security checkpoints and well sites of EBS project.
Tender Title: Provision of 30KVA generators rental service for security checkpoints and well sites of EBS   
Project.
Tender No.: 068-SC-19
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named. All the specialist companies 
who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS PETROLEUM COMPANY 
LIMITED\ C&P Dept, starting from this announcement date, to get the bidding documents by paying the tender fee 
(100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek two qualified contractors for Provision of 30KVA generators rental 
service for security checkpoints and well sites of EBS project with the following brief scope of work. 
1.Brand: Perkins. 
2.The rental service covers but not limited to the provision of diesel tanks for generators and diesel oil, the 
production of platforms for placement of generators, control systems for generators, installation and commis-
sioning of generators, provision of cables, connection of cables, and maintenance and repair of generators. 
transportation when the location changed.
3.The supplier must be able to provide at least 12 sets 30KVA  generators at the same time.
4.All above services must be supplied on-call service by Work Order from user Dept. Generator maintenance is 
available when getting on call. 
Part Two: 
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 
4:00 PM of  30th Oct, 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. And all the person, who will come to buy the ITB documents, 
should be with the following documents for the company:
A: Authority letter and ID, who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Copy of Registered Company Document
C: A person can only represent a company
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 
before 4:00 PM of  30th Oct, 2019 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan 
S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read 
and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes and shall be 
submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s ad-
dress and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform 
the C&P Dept. before the date of 28th Oct, 2019 by Email to yangtingmin@ebspetroleum.com / cp@ebspetro-
leum.com, for the purpose of swift answering before the bidding date. Contact person, Yang Tingmin; Phone No.: 
07831073971
The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can also browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announce-
ment.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

اوصاف االرض التخمين بالدينار المساحة بالدونم   مقاطعة القطعة ت
زراعية   600 50/دونم 23 / الجزيرة 14/1 1
زراعية 600 50/دونم 23 / الجزيرة 14/1 2
زراعية 800 250/دونم 23 / الجزيرة 14/1 3
زراعية 700 52/دونم 23 / الجزيرة 14/1 4
زراعية 4800 6/دونم 10/تل عثمان 228/118 5
زراعية 600 26/دونم 23 / الجزيرة 14/1 6
زراعية 4800 5,5/دونم 9/ تل مسكين 25/185 7
زراعية 4800 19/دونم 3/ ناعور 42/81 8
زراعية 4800 6/دونم 3/ ناعور 110 9
زراعية 600 50/دونم 3/ ناعور 14/1 10
زراعية 600 50/دونم 3/ ناعور 14/1 11
زراعية 4800 10/دونم 5 / الطوير 147/1 12
زراعية 4800 10/دونم 5 / الطوير 147/1 13
زراعية 4800 10/دونم 5 / الطوير 147/1 14
زراعية 4800 1/دونم 8/ قناطر ابي حسن 78/81 15
زراعية 800 150/دونم 23 / جزيرة 14/1 16
زراعية 3500 5/دونم 4/ الشيخ جميل 11/4 17
زراعية 4800 10/دونم 5 / طوير 174/1 18
زراعية 800 157/دونم 23 / جزيرة 14/1 19
زراعية 4800 20/دونم 14/الفرحاتية 256/1 20
زراعية 6400 164/دونم 11/جلوديات 68/8 21
زراعية 600 78/دونم 23 / جزيرة 147/1 22
زراعية 600 52/دونم 23 / جزيرة 147/1 23
زراعية 800 150/دونم 23 / جزيرة 147/1 24

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )93( 6/ 10/ 2019 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري ساحة بيع املواشي والعائدة ملكيتها اىل مديرية 
بلدية زليكان وملدة سنة واحدة فقط بصورة مؤقتة وبدون مشيدات ثابتة 
على القطعة املرقمة 1/ 20 م55 مهد ومبس�احة )5000 م2( وفقًا 
الحكام القانون )21( لسنة )2013( املعدل وبطريقة املزايدة العلنية. 
فعلى الراغبني باالجيار مراجعة مديرية بلدية زليكان وخالل مدة )30( 
يوم تبدأ من اليوم التايل لنش�ر االعالن بالصحف مس�تصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )50 %( من القيمة املقدرة وستجري املزايدة 
يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور 
نشر االعالن واملصاريف االخرى على ان يقوم بتسديد باقي بدل االجيار 
والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة ثالثون يوم من تاريخ تصديق 
قرار االحالة وخبالفه يعترب املستأجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك 
وعلى حس�اب الناكل وحتمله فرق البدل�ني وكافة املصاريف االخرى 
املرتتبة على ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول 

باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية زليكان.
احلقوقي

عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى
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افرتاضات خاطئة وغري صحية بعادات النوم
لدى الكثري منا مفاهي�م حول النوم ال 
أس�اس لها يف الواقع، وقد تكون ضارة 
بصحتنا، وفقاً لدراس�ة ُنرشت يف كلية 

الطب بجامعة نيويورك.
موق�ع   8000 يف  الباحث�ون  ونظ�ر 
الكتش�اف ما كنا نعتقد أننا نعرفه عن 
عادات النوم الصحي�ة، وقاموا بتقديم 
هذه املعتق�دات لفريق من خرباء طب 
النوم. وق�د قاموا بعد ذل�ك بتحديد ما 
يعترب خرافات منها، ثم قاموا برتتيبها 

بحسب درجة أهميتها للصحة.
وفيما ييل 9 افرتاض�ات خاطئة للغاية 

وغ�ري صحي�ة نطبقه�ا غالب�اً بش�أن 
النوم:

يحت�اج البالغون إىل 5 س�اعات أو أقل 
من النوم يومياً

وق�ال جرياردان ج�ان لوي، أس�تاذ يف 
قسم صحة السكان: »اتضح أن الكثري 
م�ن الناس يش�عرون أن النوم ملدة أقل 
م�ن خمس س�اعات يف الليل�ة هو أمر 
كاف، وهذه م�ن أكثر الفرضيات التي 

وجدنا إشكالية فيها.«
ومن املف�رتض أن يحصل األش�خاص 
عىل فرتة ترتاوح بني 7 إىل 10 س�اعات 

املراك�ز  لك�ن  ليل�ة،  كل  الن�وم  م�ن 
األمريكية ملكافح�ة األمراض والوقاية 
منها، تقول إن ثلث األمريكيني ينامون 
أقل من سبع س�اعات يف الليلة. ووفقاً 
إلحص�اءات ي�وم الن�وم العامل�ي، فإن 
الحرمان من النوم يهّدد صحة ما يصل 

إىل 45٪ من سكان العالم.
املحقق�ة  روبين�ز،  ريبي�كا  وقال�ت 
الرئيس�ية يف هذه الدراسة: »لدينا أدلة 
كث�رية ُتظه�ر أن الن�وم 5 س�اعات يف 
الليل�ة أو أقل، يزيد م�ن خطر إصابتك 
بعواق�ب صحي�ة ض�ارة، بم�ا يف ذلك 

أم�راض القل�ب، واألوعي�ة الدموي�ة، 
والوفاة املبكرة.«

من الجيد أن تغفو »يف أي مكان ويف أي 
وقت«

وأوضح الخرباء أن النوم بمجرد تحرك 
الس�يارة، والقط�ار، أو الطائ�رة ليس 
عالمة عىل أن الشخص يشعر بالراحة. 

وبالواقع، األمر عكس ذلك.
وقالت روبن�ز إن »النوم مبارشة يف أي 
مكان ويف أي وقت، ُيعد عالمة عىل عدم 
حصولك عىل قس�ط كاٍف من النوم، ما 
يعني أن جسمك مرهق للغاية لدرجة.

أسباب قد تؤدي إىل زيادة الوزن
هل تعمل بجد يف الصاالت الرياضية، 
وتت�درب بقوة كب�رية. ورغ�م ذلك، 
وزنك ال يتغري. ه�ذا االختبار املكون 
م�ن 5 أس�ئلة سيس�اعدك يف تحديد 

مشكلتك.
1. هل تحرق السعرات الحرارية؟

ال�وزن، علي�ك أن تح�رق  لخف�ض 
س�عرات حرارية أكثر مما تستهلك. 
بش�كل ع�ام، يج�ب أال يزي�د عجز 
الس�عرات الحرارية )عدد الس�عرات 

الحراري�ة الت�ي تتناوله�ا ناق�ص ع�دد 
الس�عرات الحراري�ة الت�ي تحرقها( عن 

500 سعرة يوميا.
2. ه�ل تتن�اول العص�ري املصن�ع بع�د 

االنتهاء من التدريبات؟
والس�عرات  بالس�كر  مليئ�ة  العصائ�ر 
الحراري�ة. بدالً من العص�ري املُصنَّع، قم 

بإعداد العصري الطبيعي يف املنزل.
3. هل تشتهي الطعام باستمرار؟

خ�ذ مهلة للتفك�ري إذا كن�ت جائعاً 
بالفع�ل، أم أنه مجرد ملل أو توتر أو 
حزن. اذا كنت جائعاً حقا، كل! لكن 

اخرت األطعمة الصحية
4. هل تقرأ عداد الس�عرات الحرارية 

يف النادي الريايض؟
قد تبالغ بعض اآلالت يف معدل حرق 
 .٪30 بنس�بة  الحراري�ة  الس�عرات 
البدي�ل: حاول الحص�ول عىل جهاز 

ملراقبة اللياقة
5. هل تعاني من الحرمان من النوم؟

عندما ال تحصل عىل ما يكفي من النوم، 
فذل�ك يؤدي إىل تخزين املزيد من الدهون 

يف الجسم.

كلمات متقاطعة حرك عود الثقاب

العدد )2002( الثالثاء  15  تشرين االول  2019

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

تنويه
 اش�اره  اىل االعالن املنشور  
يف  صحيفة املس�تقبل  العدد  
ورد   2019/4 يف7/   1878
تاريخ الفقدان 2012/8/22 
ه�و   والصحي�ح  خط�اء 
اع�الن   يف    2014/8/22

احوال  هبهب  املرقم  281

فقدان 
فقدت من�ي الهوية الصادرة 
م�ن املعه�د التقن�ي ب�رة 
بأس�م / ن�ور محم�د عيل – 
فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .
**

فقدان 
الوزاري�ة  الهوي�ة  فق�دت 
الصادرة م�ن وزارة الكهرباء 
العام�ة لتوزي�ع  – الرشك�ة 
ش�مال  الجن�وب  كهرب�اء 
مائ�ده   / بأس�م  الب�رة 
عزيز عيل – فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
**

اعالن 
اىل الرشيك / عدي عبد الجليل 

عبد الحسني 
اقتىض حض�ورك اىل صندوق 
الكائ�ن  العراق�ي  االس�كان 
يف الب�رة – ك�وت الحجاج 
االعم�ار  وزارة  مجم�ع   –
ح�ي  تقاط�ع   – واالس�كان 
اقرارك  لتثبيت  الرسالة وذلك 
باملوافق�ة عىل قي�ام الرشيك 
 ) موح�ي  كاظ�م  مس�لم   (
بالبناء عىل حصته املش�اعة 
 2307 املرقم�ة  القطع�ة  يف 
الرب�اط  مقاطع�ة   4701  /
الكبري لغرض تسليفه قرض 
االسكان وخالل مدة اقصاها 
) 15 ( يوم�ا داخ�ل الع�راق 
وش�هرا خ�ارج الع�راق م�ن 
تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه 
يف  حق�ك  يس�قط  س�وف 

االعرتاض مستقبال .
**

مجلس القضاء االعىل 
محكمة بداءة البرة 

العدد : 308 / ب / 2019 
التاريخ : 7 / 10 / 2019 

اعالن 
املدع�ي / 1 – حس�ن هادي 
عاش�ور 2 – ن�ور عب�د الل�ه 
جاس�م 3 – ازه�ر خ�ري الله 

هاشم .
املدع�ى عليه�م / 1 – جميل 
احمد عبد الرس�ول 2 – يزي 

محمد 3 – موىس سبهان .
تبيع محكمة ب�داءة البرة 
باملزايدة العلنية حق الترف 
يف العق�ار تسلس�ل 149 / 1 
الفريس ومساحته 21 اولك و 
20 م2 يقع يف منطقة الجزائر 
ق�رب شنش�ل م�ول العق�ار 
عب�ارة عن بناي�ة مكونة من 
ثالث طواب�ق الطابق االريض 
مكون م�ن 14 محل تجاري 
متمثلة بمحل يسمى كرزات 
ارز لبن�ان ومطاعم ومحالت 
اخرى مؤجرة للغري يتوسطها 
ب�اب حديدي ب�درج يؤدي اىل 
الطاب�ق االول والطابق االول 
مك�ون م�ن مكت�ب م�رتوك 
ومكون م�ن غرفتني وصالة 
اضاف�ة اىل وج�ود بن�اء م�ن 
طابقني وقطعة ارض خالية 
تقع خلف البناية والبناء عىل 
عم�وم العقار يع�ود للمدعي 
االول ) حس�ن هادي عاشور 
( كما بينه عند اجراء الكشف 
فم�ن ل�ه الرغبة ب�رشاء حق 
الت�رف يف العق�ار مراجعة 
دف�ع  م�ع  املحكم�ة  ه�ذه 
البالغة  القانونية  التامين�ات 
املق�درة  القيم�ة  م�ن   ٪  10
للعق�ار  الس�نوية  للمنفع�ة 
واربعمائ�ة  ملي�ار  البالغ�ة 
وثمانية وستون مليون دينار 
وبص�ك مص�دق الم�ر ه�ذه 
املحكم�ة وس�تجري املزايدة 
يف الس�اعة الثاني�ة عرش من 
ظهر اليوم الثالثني من اليوم 
التايل للنرش ويتحمل املشرتي 

اجور املناداة .
برب�وت  عل�وان  الق�ايض  

البزوني 
نسخة منه اىل :
لوحة االعالنات 

موقع العقار 

وزارة العدل 
العقاري  التس�جيل  مديرية 

العامة 
دائرة التس�جيل العقاري يف 

دياىل 
اعالن بيع عقار 

التسلس�ل او رقم القطعة : 
 1 / 159

املحلة او رقم واسم املقاطعة 
: رساي .

: بس�تان مقلوعة  الجن�س 
الغ�راس مش�يد عليها دور 
ومحالت وعم�ارات والباقي 

جزء من البستان .
الن�وع : مل�ك رصف منه�ا 

تجاري وسكني .
رقم الش�قة : 68 / م2 اولك 

/ 20 دونم / 2 .
املزروع�ات او املغروس�ات : 
بستان صغرية فيها اشجار 

حمضيات ونخيل مثمرة . 
مق�دار البيع : تمام س�هام 
الرشيك / سالم عيل ابراهيم 
س�هما   60000 البالغ�ة 
م�ن اص�ل االعتب�ار ال�كيل 
. س�تبيع  379200 س�هما 
دائرة التس�جيل العقاري يف 
دياىل باملزايدة العلنية العقار 
والعائ�د  اع�اله  املوص�وف 
للراه�ن الرشيك س�الم عيل 
ابراهي�م لق�اء طل�ب وكيل 
الدائ�ن فائ�ق حس�ني ع�يل 
 914  / 711 البال�غ 235 / 
يف  الراغ�ب  فع�ىل  دين�ارا 
االشرتاك فيها مراجعة هذه 
الدائرة خالل 30 يوما اعتبارا 
من الي�وم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مستصحبا معه 
تامينات قانوني�ة نقدية او 
كفال�ة مرفي�ة التقل عن 
10 ٪ م�ن القيم�ة املق�درة 
للمبيع وان املزايدة ستجري 
يف الس�اعة 12 ظه�را م�ن 

اليوم االخري .
دائرة التس�جيل العقاري يف 

دياىل 
**

مجلس القضاء االعىل 
اس�تئناف  محكمة  رئاس�ة 

دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة 

 / ب1   /  1767  : الع�دد 
 2019
اعالن 

اىل املدع�ى علي�ه / محم�د 
حسن عناد 

اق�ام علي�ك املدع�ي احم�د 
ه�ذه  ام�ام  ع�يل  حم�ود 
البدائية  الدع�وى  املحكم�ة 
بالع�دد اع�اله طل�ب فيه�ا 
الحكم بانهاء رشاكة املدعى 
علي�ه / محمد حس�ن عناد 
تع�ود  الت�ي  الرشك�ة  م�ن 
للمدع�ي احمد حم�ود عيل 
الصن�وان  رشك�ة  وه�ي 
للمق�اوالت العامة املحدودة 
املصاري�ف  وتحميل�ك 
والرس�وم وملجهولي�ة محل 
اقامتك حس�ب كتاب مركز 
رشطة املفرق العدد 14052 
يف 1 / 10 / 2019 مرشوح 
عليه من قبل املبلغ يف املركز 
منش�د حس�ان ع�يل يف 1 / 
تع�ذر ع�ىل   –  2019  /  10
تبليغه كونه مرتحل اىل جهة 
مجهول�ة ومرفق�ة اش�عار 
مختار منطقة حي املعلمني 
الزه�ريي  ه�ادي  دري�د   –
 2019  /  10  /  1 م�ؤرخ 
قررت هذه املحكمة تبليغك 
بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميتني للحضور امام هذه 
املحكمة يف الساعة التاسعة 
م�ن صباح ي�وم 24 / 10 / 
2019 ويف حال تبلغك وعدم 
م�ن  ارس�ال  او  الحض�ور 
ينوب عنك قانونا س�تجري 
املرافعة بحق�ك غيابا وعلنا 

وفق القانون .
القايض 

مهدي قدوري كريم 

مجلس القضاء االعىل 
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة ابي صيدا 

العدد : 115 / ب / 2019 
اعالن 

اىل املدع�ى عليه�م / 1 – حس�ني عبد 
االمري ص�ربي 2 – حس�ام عبد االمري 
ص�ربي 3 – حي�در عب�د االمري صربي 
4 – تهان�ي عب�د االم�ري ص�ربي 5 – 
فاطمة عبد االمري صربي 6 – س�مرية 
عبد االمري صربي 7 – نادية عبد االمري 
صربي 8 – ش�ذى عبد االمري صربي / 

مجهويل محل االقامة .
اقام�ت املدعي�ة مليع�ة ص�ادق معني 
الدع�وى املرقم�ة 115 / ب / 2019 
لدى هذه املحكم�ة والتي تطلب فيها 
ازال�ة ش�يوع العقار املرق�م 2 / 862 
مقاطع�ة 1 س�اطي وملجهولية محل 
اقامتكم حس�ب اشعار املختار ورشح 
القائ�م بالتبلي�غ ق�رر تبليغه�م نرشا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني لغرض 
حضورهم اىل هذه املحكمة صباح يوم 
املرافع�ة املص�ادف 24 / 10 / 2019 
وبعكس�ه س�تجري املرافع�ة بحقهم 

غيابا وعلنا وفقا للقانون .
القايض 

سعد جزاع حسني 
**

فقدان 
فقدت مني الهوية املرقمة 85300154 
والصادرة من وزارة الكهرباء الرشكة 
العام�ة لتوزيع كهرباء بغ�داد توزيع 
الرصافة باسم / ذو الفقار ليث حميد 
– فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .
**

فقدان 
فقدت مني الهوية املرقمة 90335400 
والصادرة م�ن وزارة الكهرباء رشكة 
العامة لتوزيع املنطقة الوسطى باسم 
/ حوراء ليث حمي�د فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
**
**

فقدان 
فق�دت هوي�ة املوظف املهن�دس عبد 
الحمي�د احمد حس�ني ع�يل الصادرة 
م�ن الرشك�ة العامة لتوزي�ع كهرباء 

الجنوب .
**

فقدان 
فق�دت هوية املوظف الوزارية باس�م 
/ حي�در عبد االمري مهنه الصادرة من 
وزارة الكهرب�اء مديرية انتاج الطاقة 

الكهربائية محطة كهرباء النجيبية .

**
**
**

جهجمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف الب�رة 
االتحادية

محكمة األحوال الش�خصية يف ش�ط 
العرب

العدد 876 / ش / 2019
التأريخ  2 / 10 / 2019

اإلعالن
إىل املدع�ي عليه�ا / ماج�دة إبراهيم 

خليل
أق�ام املدع�ي يوس�ف ل�ؤي تحس�ني 
الدعوى الرشعية املرقمة أعاله والذي 
يطلب فيه�ا إبطال القس�ام الرشعي 
الص�ادر   2011  / ق   /  590 املرق�م 
م�ن هذه املحكم�ة 13 / 10 / 2011 
وملجهولية محل إقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ ق�رر تبليغ�ك إعالناً 
بصحيفتني يوميتني محليتني للحضور 
أم�ام ه�ذه املحكمة ي�وم 17 / 10 / 
2019 ويف حال�ة عدم حضورك أو من 
ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون . 
لقايض

فاضل حسني خضري
**

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف الب�رة 
االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف البرة
العدد 911 / ش / 2019
التأريخ  30/ 6 / 2019

اإلعالن
إىل املدعي عليه/ سعد احمد محمود

اصدرت  ه�ذه املحكمة قرارها املرقم 
911 / ش / 2019 يف 30 / 6 / 2019 
وال�ذي يقضت�ي بأثبات النس�ب بناءا 
عىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدعي 
س�جاد س�عد أحم�د محم�ود ول�دى 
محاولة تبليغك بقرار الحكم تبني أنك 
مجه�ول مح�ل االقامة حس�ب رشح 
املجلس البلدي يف منطقة حي الحسني 
يف البرة عليه اقت�ىض تبليغك بقرار 
الحك�م اعالن�اً  بصحيفت�ني يوميتني 
محليتني ول�ك حق االعرتاض والتمييز 
خ�الل ش�هر م�ن ثان�ي ي�وم الن�رش 
وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية  . 
القايض

وسام عبدالحسن عيل

مجلس القضاء االعىل 
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة ابي صيدا 

العدد : 109 / ب / 2019 
التاريخ : 9 / 10 / 2019 

اعالن 
اىل / املدعى عليهم ) كنعان طه كاظم 
وف�رات صالح حمادي وعبد الرس�ول 
صالح حمادي ( مجهويل محل االقامة 

.
اقام املدعي ) ن�ور الدين ناظم علوان 
( الدع�وى املرقمة 109 / ب / 2019 
لدى ه�ذه املحكم�ة والت�ي يطالبكم 
فيه�ا بمبلغ ق�دره خمس�ون مليون 
دين�ار عن قيم�ة رشاء ال�دار الواقعة 
عىل القطع�ة املرقم�ة 105 مقاطعة 
56 ذياب�ة وملجهولية مح�ل اقامتكم 
حس�ب اش�عار املختار ورشح القائم 
بالتبليغ قرر تبليغكم نرشا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني لغ�رض حضوركم 
اىل هذه املحكمة صب�اح يوم املرافعة 
املصادف 28 / 10 / 2019 وبعكس�ه 
س�تجري املرافعة بحقكم غيابا وعلنا 

ووفقا للقانون .
القايض  سعد جزاع حسني 

**
مجلس القضاء االعىل 

دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

دار القضاء يف هبهب 
محكمة االحوال الشخصية يف هبهب 

العدد : 300 / ش / 2018 
التاريخ : 13 / 10 / 2019 

م / اعالن 
اىل املدعى عليه / عقيل فالح حسن – 

يسكن الخالص – قرية االسود .
اص�درت   2019  /  9  /  30 بتاري�خ 
محكمة االحوال الش�خصية يف هبهب 
ق�رار حك�م غيابي بالدع�وى املرقمة 
باثب�ات  ق�رارا   2019  / ش   /  300
واقعة زواج املدعى عليه ) عقيل فالح 
حس�ن ( من املدعي�ة ) يرسى خضري 
طع�س ( بتاريخ 14 / 3 / 2013 عىل 
مهر معجله مليون وخمس�مائة الف 
دينار ومؤجل�ه مليون�ان دينار باقي 
بذم�ة ال�زوج واثب�ات نس�ب الطفل 
عبد الرحم�ن اىل طريف الدع�وى املولد 
بتاري�خ 24 / 8 / 2014 وملجهولي�ة 
مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار مختار 
منطق�ة االس�ود املدعو ع�ايص كريم 
بريس�م قررت هذه املحكم�ة تبليغك 
حق�ك  وم�ن  محليت�ني  بصحيفت�ني 
الحك�م  التميي�ز ع�ىل  او  االع�رتاض 
الص�ادر بحقك خ�الل م�دة 30 يوما 
تبدا من الي�وم الثاني للنرش ويف حالة 
عدم حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب 
عن�ك قانونا يكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية .
القايض  غازي جليل عبد 

**
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف البرة 

مكتب البحث االجتماعي 
رقم البحث / 2283 / بحث / 2019 

التاريخ : 10 / 10 / 2019 
اعالن 

اىل املدعى عليه / بدر ويل حسن 
اقام�ت املدعي�ة ) انتظ�ار ن�ارص حس�ني ( 
الدعوى املرقمة 2283 / بحث / 2019 ضدك 
تطل�ب فيها الحك�م ) بتايي�د حضانة ( وقد 
لوحظ من الرشح الواردة من املجلس البلدي 
ملنطق�ة ) بريهه والكزاره ( والقائم بالتبليغ 
انك مرتحل اىل جهة مجهولة وغري معلومة – 
عليه ق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني يوميتني 
محليتني مشهورتني بالحضور صباح يوم 4 
/ 11 / 2019 امام مكتب الباحث االجتماعي 
وعن�د ع�دم حضورك س�وف يج�ري البحث 

االجتماعي بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض 

**
فقدان 

فقدت اج�ازة البن�اء للعقار املرق�م 12354 
سبع البور املرقمة 270 يف 18 / 6 / 2017 – 
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل بلدية التاجي 

.
**
**

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف هبهب 
محكمة االحوال الشخصية يف هبهب 

العدد : 349 / ش / 2018 
التاريخ : 13 / 10 / 2019 

م / اعالن 
اىل املدعى عليه / ابراهيم محمد غريب حامد 

/ يسكن ناحية بني سعد 
بتاري�خ 30 / 9 / 2019 اص�درت محكم�ة 
االح�وال الش�خصية يف هبه�ب ق�رار حك�م 
غيابي بالدع�وى املرقمة 349 / ش / 2019 
ق�رارا يق�ي بالتفري�ق للهجر ب�ني املدعية 
) اس�يا محم�ود صب�اح ( واملدع�ى علي�ه ) 
ابراهي�م محم�د غريب حام�د ( واعتبار هذا 
الط�الق بائن�ا بينونة صغرى يق�ع الول مرة 
بني الطرفني وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
اش�عار مختار قضاء بعقوب�ة – ناحية بني 
س�عد املدع�و س�طام كري�م حم�زة ق�ررت 
ه�ذه املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
وم�ن حقك االع�رتاض او التمييز عىل الحكم 
الصادر بحق�ك خالل مدة 30 يوم�ا تبدا من 
الي�وم التايل للنرش ويف حالة عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا يكتسب القرار 

الدرجة القطعية .
القايض  غازي جليل عبد 
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أربيل يتفاوض مع الكروايت برشلونة يتحرك لتحصني فايت
رادان              المستقبل العراقي/ متابعة

يدرس نادي برشلونة اإلسباني، تحصني 
نجمه الش�اب أنس�و فاتي بزيادة قيمة 
ال�رط الجزائ�ي، لحمايته م�ن أطماع 

كبار القارة األوروبية.
وذك�رت صحيفة »مون�دو ديبورتيفو«، 
أن برشلونة ينوي التحرك لزيادة الرط 
الجزائي يف عقد العبه أنس�و فاتي البالغ 

من العمر 16 عاًما.

ويمتلك فاتي رشًط�ا جزائًيا بقيمة 100 
مليون يورو، لكن هناك العديد من األندية 
الق�ادرة عىل دفع هذه القيمة بس�هولة 
مثل باريس سان جريمان وقطبي مدينة 

مانشسرت.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن تأل�ق فاتي مع 
برشلونة منذ بداية املوسم الجاري، أجرب 
كب�ار أوروبا عىل التفك�ري يف ضمه نظرًا 
للعروض املميزة الت�ي قدمها رغم صغر 

سنه.
وأشارت إىل أن خطة برشلونة التي سيتم 
تطبيقها، ه�ي وضع فات�ي كالعب فئة 
أوىل يف الراتب السنوي، باإلضافة إىل رفع 
قيمة الرط الجزائ�ي يف عقده إىل 200 

مليون يورو.
وختم�ت بأن فات�ي وقع عىل عق�ًدا ملدة 
3 س�نوات يف 17 يوليو/تم�وز امل�ايض، 
لينته�ي عق�ده يف صي�ف 2022، م�ع 
خي�ار التمديد لعام�ني إضافيني. كونتي 
يطالب جماهري اإلنرت باإليمان أمام قوة 

يوفنتوس ونابويل.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أغل�ق ن�ادي أربي�ل، مفاوضاته مع 
املدرب الروماني أيوان مارين، بسبب 

مغاالته يف قيمة العقد املايل.
وقال مصدر داخ�ل أربيل، إن املدرب 
الروماني طلب الحصول عىل مقابل 
مادي كب�ري، مما أع�اق املفاوضات 

بشكل نهائي. 
وأض�اف أن اإلدارة فتح�ت قن�وات 
اتصال مع امل�درب الكروات�ي رادان 
ياس�انني، ال�ذي س�بق ل�ه تدري�ب 
الفري�ق العراقي يف موس�م 2012-

.2013
وأش�ار املص�در إىل أن رادان يمل�ك 
خربة جيدة، كما س�بق وعمل لفرتة 
طويلة يف منطقة الخليج بالسعودية 

وقطر والبحرين والكويت.
يش�ار إىل أن إدارة أربي�ل، وافقت يف 

وقت س�ابق، ع�ىل اس�تقالة املدرب 
أكرم سلمان.

مارتينيز: 
الرتكيز سبب 
توهج بلجيكا

             المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد روبرتو مارتينيز م�درب بلجيكا، 
برتكي�ز العبي فريقه بعد الفوز 2-صفر 
خ�ارج الدي�ار ع�ىل كازاخس�تان، أمس 
األحد، وهي نتيجة عززت الس�جل املثايل 
أوروب�ا  بطول�ة  تصفي�ات  يف  للفري�ق 

.2020
وكان�ت بلجي�كا ضمنت بالفع�ل التأهل 
ع�ىل  9-صف�ر  بفوزه�ا  النهائي�ات  إىل 
س�ان مارين�و ي�وم الخمي�س امل�ايض 
لكنه�ا قدم�ت أدلة أخرى ع�ىل أحقيتها 
يف تص�در التصني�ف العاملي، ب�أداء رائع 
رفع رصيده�ا إىل 24 نقطة يف املجموعة 

التاسعة.
وق�ال مارتينيز بع�د االنتصار يف س�تاد 
أس�تانة أرينا بالعاصمة الكازاخستانية 
تركي�ز  إىل  يع�ود  يشء  كل  يف  »الفض�ل 
الالعبني، نمتلك تش�كيلة رائعة، املوهبة 
موج�ودة، لك�ن ه�ؤالء الالعب�ني أيض�ا 
بمثاب�ة س�فراء لكيفي�ة التعام�ل م�ع 
امل�درب اإلس�باني  املش�جعني«.وأضاف 
»طريق�ة التعامل مع املباري�ات مهمة، 
وكازاخس�تان كان�ت بمثاب�ة تح�د آخر 
له�م، كان األمر يتعلق عىل س�بيل املثال 
بالتأقل�م عىل أرضية امللع�ب الصناعية، 
لك�ن إذا كان الرتكيز عاليا فال مش�كلة، 
م�ن الرائ�ع رؤية ه�ؤالء الالعب�ني وهم 

يلعبون«.
وأبل�غ مارتيني�ز الصحفي�ني أن�ه يأمل 
اآلن يف إنه�اء آخر مباراتني يف التصفيات 
املنتخ�ب  جيدة.ويلتق�ي  بطريق�ة 
البلجيكي مع روس�يا يف سان بطرسربج 
ي�وم 16 نوفم�رب/ تري�ن الثان�ي، ثم 
يختتم التصفيات عىل أرضه ضد قربص 
بعد 3 أيام أخرى.وقال »س�نفعل كل ما 
يف وس�عنا إلنهاء التصفيات يف بروكسل 
بطريق�ة جيدة«.وبانتصاره�ا يف مباراة 
األح�د بفض�ل ه�ديف مي�ي باتش�واي 
وتوماس مونيي�ه، وصلت بلجيكا إىل 30 
هدفا يف مبارياته�ا الثماني بالتصفيات 

بينما استقبلت شباكها هدفا واحدا.

صفقة جمانية من حديقة 
األمراء تغري يونايتد

كونتي يطالب مجاهري اإلنرت 
باإليامن أمام قوة يوفنتوس ونابويل

              المستقبل العراقي/ متابعة

ذك�رت تقارير صحفي�ة إنجليزية، أن مانشس�رت يونايتد 
يتطلع لتعزيز خ�ط هجومه، بعد رحيل البلجيكي روميلو 

لوكاكو.
وبحسب صحيفة »إكسربيس« الربيطانية، فإن مانشسرت 
يونايت�د ص�وب أنظ�اره تج�اه اله�داف األوروجوايان�ي 

إدينسون كافاني، نجم باريس سان جريمان.
وينتهي تعاقد كافاني مع س�ان جريمان بنهاية املوس�م 
الج�اري، وهو ما ينتظره مانشس�رت يونايت�د لضم نجم 

نابويل السابق دون مقابل.
ولم يتطرق س�ان جريم�ان إىل تجديد عق�د كافاني حتى 

اآلن، وهو ما ينبئ بإمكانية تركه مجاًنا يف الصيف.
ويضم سان جريمان بني صفوفه حالًيا املهاجم األرجنتيني 
م�اورو إيكاردي، املعار من إن�رت ميالن، الذي يملك الفريق 

البارييس خيار رشائه يف الصيف.
وينتظ�ر س�ان جريمان ما س�يقدمه إي�كاردي يف حديقة 
األمراء هذا املوس�م، ليحس�م قراره بش�أن ضمه للفريق 

بعقد نهائي أو إعادته إلنرت الصيف القادم.

سواريز يظهر بثاين أفضل إطاللة مع برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

يثبت األوروجواياني لويس سواريز، يوما 
بع�د يوم، أنه ما زال أحد أفضل املهاجمني 
يف العال�م، بعدم�ا تأل�ق يف بداية املوس�م 

الحايل برفقة الفريق الكتالوني.
وأوضحت صحيفة »سبورت« اإلسبانية، 
أن س�واريز ش�ارك يف 8 مباري�ات ه�ذا 
املوس�م، م�ن أص�ل 10 لعبه�ا برش�لونة 
بمختلف املس�ابقات، وتمكن املهاجم من 
تسجيل 6 أهداف، وهي ثاني أفضل بداية 

موسم له مع الفريق.
ولفتت إىل أن س�واريز خالل 6 أعوامم مع 
البارسا، بدأ موسم )2017/2016( بشكل 

أفضل من املوسم الحايل، بعدما تمكن من 
تسجيل 8  أهداف يف أول 8 مباريات له.

وتابع�ت أن س�واريز ه�و أفض�ل هداف 
لربش�لونة هذا املوس�م برصيد 6 أهداف، 
بجانب أنه الالعب الوحيد يف البارسا الذي 
سجل ثنائيتني، أمام فالنسيا وإنرت ميالن، 
موضحة أن هذه األرقام قدمها الالعب يف 
غياب ليو مييس عن معظم املواجهات، ما 

ُيكسب أهداف »لويزيتو« قيمة أكرب.
وتمكن س�واريز الذي س�ينتهي تعاقدده 
مع الن�ادي يف يونيو/ حزيران 2021، من 
تسجيل 183 هدًفا يف 255 مباراة رسمية 
مع الفري�ق، بمعدل 0.71 هدف يف املباراة 

الواحدة.

إنقاذ جوندوجان واضطراب كوفاتش يف واجهة صحف أملانيا
              المستقبل العراقي/ متابعة

ترك�زت اهتمام�ات صح�ف أملاني�ا، ح�ول نج�اح 
املانش�افت يف تحقي�ق الفوز عىل مضيفه إس�تونيا 
)3-0(، أم�س األحد، يف تصفي�ات يورو 2020، رغم 
إكم�ال املب�اراة ب�10 العب�ني بعد مرور ربع س�اعة 
فق�ط. صحيف�ة »B.Z« خرج�ت بعن�وان »ثنائي�ة 
جوندوج�ان تنقذ أملانيا«، وذلك بعدما س�جل إلكاي 
جوندوج�ان هدف�ني، قب�ل أن يضيف تيم�ور فرينر 

الثالث، ليخرج املانشافت بنقاط الفوز. 
كما سارت صحيفة »WAZ« عىل ذات النهج بعنوان 

»جوندوجان ُيرمم ضعف أملانيا«.
وألقت صحيفة »Kolner Stadt-Anzeiger« الضوء 
ع�ىل نجاح املانش�افت يف العودة بف�وز ثمني خارج 

الديار رغم النقص العددي.
 »Abendzeitung« صحيف�ة  غ�الف  حم�ل  بينم�ا 
»إره�اق ب�10 العبني«، يف إش�ارة للجه�د املضاعف 
ال�ذي بذل�ه العب�و املاكين�ات األملاني�ة، للتغلب عىل 

إس�تونيا بع�د ط�رد إيم�ري كان.وتضم�ن الغالف 
أيًضا عنوان »بس�بب مولر.. اضط�راب لكوفاتش«، 
يف إش�ارة لألزمة التي خلقها توماس مولر، مهاجم 
باي�رن ميون�خ، ملدرب�ه الكروات�ي نيك�و كوفاتش، 
بسبب جلوسه بدياًل يف األسابيع األخرية.أما صحيفة 
»Hamburger Abendblatt« فجاءت بعنوان »وداع 
ألس�طورة هامبورج«، إذ اهتمت باملب�اراة الوداعية 
للنجم الهولندي املعتزل رافائيل فان دير فارت، والتي 

أقيمت أمس األحد داخل معقل الفريق األملاني.

الفخر يسيطر عىل مدرب بولندا
              المستقبل العراقي/ متابعة

أثنى ي�رزي برزنتش�يك، املدي�ر الفن�ي للمنتخب 
البولن�دي، عىل العبيه مؤكدا فخ�ره بما قدموه، 
وذل�ك بعدم�ا حس�م الفري�ق تأهل�ه إىل نهائيات 
كأس األم�م األوروبي�ة )ي�ورو 2020( إثر فوزه 
عىل ضيفه منتخب مقدونيا الش�مالية 2 / صفر 
مساء األحد ضمن منافس�ات املجموعة السابعة 

بالتصفيات.

وضم�ن املنتخ�ب البولندي صع�وده قبل جولتني 
عىل نهاية التصفي�ات، بعدما رفع رصيده إىل 19 
نقط�ة بف�ارق ثالث نق�اط أمام أق�رب مالحقيه 
منتخ�ب النمس�ا، فيم�ا تجم�د رصي�د منتخ�ب 
مقدونيا الش�مالية عند 11 نقطة، ليظل يف املركز 

الثالث.
وانتظ�ر املنتخ�ب البولن�دي حت�ى الدقيق�ة 74 
الفتتاح التس�جيل عن طريق العبه برزيمس�الف 
فرانكوفس�كي، قب�ل أن يضيف زميل�ه أركاديوز 

ميليك الهدف الثاني يف الدقيقة 80.
وقال برزنتش�يك عقب املباراة »أش�عر بالسعادة 
واالحرتام إزاء هؤالء الالعب�ني، أنا فخور بالفريق 

ملا قدمه يف مباراة صعبة«.
وأض�اف »كانت املب�اراة األفضل لنا م�ن الناحية 
التكتيكي�ة وقد ج�اء الهدفان ع�ن طريق العبني 
بديلني، وهو ما يلقي الضوء عىل األجواء الجيدة يف 
املنتخب وحقيقة أن االحتياطيني يش�كلون جزءا 

مهما بالفريق«. 

الشك حيارص مودريتش يف ريال مدريد

النني يكلف خزينة ميالن
 15 مليون يورو

              المستقبل العراقي/ متابعة

ذك�ر تقرير صحف�ي، أن الش�ك يحارص 
مستقبل الالعب الكرواتي لوكا مودريتش 

داخل جدران ريال مدريد اإلسباني.
وقالت صحيفة »مون�دو ديبورتيفو«، إن 
ل�وكا مودريتش من الالعب�ني املترضرين 
من وجود فيدي فالفريدي يف وسط ملعب 
ري�ال مدري�د، بجان�ب احتمالي�ة ق�دوم 
كريس�تيان إريكس�ن الع�ب توتنه�ام يف 

الشتاء.
وأضافت أن ريال مدريد ليس لديه ش�ك يف 
ج�ودة الالعب الكروات�ي البالغ من العمر 
34 عاًم�ا، لك�ن ظه�ور في�دي فالفريدي 
والقدوم الوش�يك إليركس�ن ق�د يعقدان 

موقف لوكا مودريتش.
منافس�ة  مودريت�ش،  ل�وكا  وس�يواجه 
رشس�ة من في�دي فالف�ريدي، علًما بأن 

العقد الحايل للنجم الكرواتي س�ينتهي يف 
يونيو/حزيران املقبل.

وختمت الصحيفة بأن مودريتش يواصل 
محاوالت�ه للحف�اظ ع�ىل مرك�زه، حيث 
س�جل هدًف�ا رائًع�ا يف ش�باك غرناطة يف 

الجولة املاضية بالدوري اإلسباني.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يرغب ميالن، يف ضم الدويل املرصي محمد 
النن�ي، الع�ب آرس�نال املع�ار لصف�وف 

بشكتاش، خالل فرتة االنتقاالت الشتوية 
املقبلة.

ديلل�و  »الجازيت�ا  صحيف�ة  وذك�رت 
س�بورت«، أن مي�الن يفك�ر يف أن النني 
س�يكون بديالً قوًيا لإليفواري فرانك 
كي�يس، املتوق�ع رحيل�ه إىل صف�وف 

وولفرهامبتون.
ولفت�ت إىل أن النن�ي عرب ع�ن رغبته 
يف تغي�ري فريقه يف الش�تاء املقبل، ما 

يمنح ميالن دفعة قوية لضمه.
وختمت بأن صفقة التعاقد مع العب 
الوس�ط املرصي قد تتكلف حوايل 15 

مليون يورو، قابلة للتفاوض.
ولم يشارك النني مع بشكتاش سوى 
يف 3 مباري�ات، كما تع�رض للطرد يف 

مباراته األوىل بقميص بطل تركيا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

تح�دث أنطونيو كونتي، املدي�ر الفني إلنرت مي�الن، اليوم 
األح�د، عن آم�ال نادي�ه يف الفوز بلق�ب الكالتش�يو، هذا 

املوسم، معتربا أن يوفنتوس ونابويل أقوى من فريقه. 
وخ�ر إن�رت مؤخ�رًا ض�د يوفنت�وس )2-1(، يف الجول�ة 
السابعة للكالتشيو، ليفقد صدارة املسابقة ألول مرة، بعد 

6 جوالت شهدت 6 انتصارات.
ويف ه�ذا الصدد قال كونتي، خالل ترصيحات نقلها موقع 
»كالتش�يو مريكاتو« اإليطايل: »أعتقد أن اإليمان لن يكلف 
مش�جعي إنرت ش�يًئا.. يج�ب أن تك�ون موضوعًيا وتنظر 
إىل الواق�ع، هناك فريقان أفضل من�ا، وهما يوفنتوس ثم 

نابويل، حيث يقدمان مستويات ثابتة منذ سنوات«.
وتاب�ع: »هذه الفج�وة موج�ودة، لكننا بدأن�ا نوًعا ما يف 
العمل لتقليصها، ومع م�رور الوقت أصبحنا قادرين عىل 
املنافس�ة إلرض�اء الجماه�ري.. ومن وجه�ة النظر هذه، 

يجب أن نكون شجعاًنا، فلدينا رؤية واضحة للحارض«.
وسبق لكونتي قيادة يوفنتوس للتتويج بلقب الكالتشيو، 
يف 3 مواسم متتالية، كما فاز أيًضا بالدوري اإلنجليزي مع 

تشيليس.

لوف: عدم التوتر جعلنا ننجز املهمة الصعبة
              المستقبل العراقي/ متابعة

أب�رز يواكيم ل�وف، م�درب منتخب 
الت�ي واجهه�ا  الصعوب�ات  أملاني�ا، 
فريق�ه، قب�ل الف�وز ع�ىل مضيف�ه 

اإلس�توني بثالثي�ة نظيف�ة، الي�وم 
األح�د، ضم�ن التصفي�ات املؤهل�ة 

لبطولة يورو 2020.
 ونقل�ت قن�اة »س�بورت1« األملانية 
ترصيح�ات لوف، الذي ق�ال: »كانت 

مهم�ة صعب�ة، إذ كن�ا مضطري�ن 
للع�ب بنقص عددي، بع�د حوايل 10 

دقائق«.
 وأض�اف: »أن�ا ممت�ن للغاي�ة مل�ا 
حققن�اه، فقد كان عماًل ش�اًقا بعد 
إقصاء إيمري تش�ان يف وقت مبكر.. 
لكن الفريق قدم أداًء جيًدا يف الشوط 
الثاني، وس�جلنا 3 أه�داف وحصدنا 

النقاط كاملة«.
 واختت�م: »األس�بوع بأكمله لم يكن 
سهاًل، لكننا لم نشك من ذلك.. األهم 
أنن�ا لعبن�ا باإليق�اع ال�ذي نريده يف 
الشوط الثاني، وحافظنا عىل هدوئنا 
ولم نش�عر بالتوتر، وكان�ت النهاية 

مرضية بالنسبة لنا«. 
ويحت�ل املنتخ�ب األملان�ي وصاف�ة 
املجموع�ة الثالث�ة م�ن التصفيات، 
برصي�د 15 نقط�ة، بالتس�اوي مع 
هولن�دا املتصدرة بف�ارق املواجهات 

املبارشة.

ميلنر: ال أتوقف عن التعلم
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال جيم�س ميلنر، الع�ب ليفربول، إنه ي�رى يف كل يوم 
يقضي�ه بمالع�ب كرة الق�دم، فرصة لتعل�م يشء جديد، 

وذلك رغم الخربة الكبرية التي يتمتع بها.

وبدأ ميلنر مش�واره يف ال�دوري اإلنجليزي املمتاز وهو يف 
عمر صغري وقد توج مع مانشس�رت سيتي بلقب الدوري 
اإلنجليزي املمتاز مرتني وشارك يف 523 مباراة حتى اآلن، 
كما خاض 61 مباراة دولية مع املنتخب اإلنجليزي، وأحرز 

مع ليفربول دوري أبطال أوروبا يف املوسم املايض.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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أملانيا تطور طائرات مدنية صديقة للبيئة
و   Elektra Solar رشكت�ا  تعم�ل 
اتح�اد  تأس�يس  Elektra Solar ع�ى 
جدي�د لتطوير طائرات صغرية س�تغري 
مفاهي�م الطريان املدني. ومن املفرتض 
أن يعم�ل اتح�اد Scylax الجدي�د ع�ى 
تطوير طائرات مدنية صغرية تتسع ل� 
10 ركاب، تعمل بمحركات كهربائية ال 
تص�در أي انبعاثات ض�ارة بالبيئة. ويف 
البداي�ة س�تحصل ه�ذه الطائرات عى 
محرك�ن وبطاريات تكفيه�ا للطريان 
مس�افة 300 كل�م بالش�حنة الواحدة، 
ومن ثم س�يتم تطويره�ا لتقطع 600 

كلم بالشحنة.
وتبع�ا للخطة الت�ي وضعتها الرشكات 
ينته�ي  أن  املف�رتض  فم�ن  املصنع�ة 

تصني�ع أول نم�وذج تجريب�ي م�ن 
هذه الطائرات بعد 3 سنوات تقريبا، 
ليتم اختباره وتدخل هذه الطائرات 
التجاري  التص���������نيع  مرحلة 
لتب�اع يف دول االتح�اد األوروبي بدءا 

من عام 2027. 
وتعمل دول أوروبا منذ س�نوات عى 
العديد من املش�اريع الت�ي تهدف إىل 
تطوير طائرات صديقة للبيئة، فمنذ 
 Cranfield مؤسس�ة  أعلن�ت  م�دة 
أنه�ا تع�ّدل   Aerospace Solutions
Britten- طائ�رات  م�ن  نم�اذج 
Norman املدني�ة الصغ�رية لتزودها 
بمحركات هجينة تقلل من مستويات 

انبعاث الغازات الضارة بالبيئة.

عاد رجل من س�كان مقاطعة ج�اوا الرشقية 
إىل بيته بعد مراسم جنازته ودفنه. يفيد موقع 
AsiaOne ، بأن هذا الخطأ بدأ من حادثة مرور 
تسببت بمقتل رجل كان يقود دراجة نارية من 
دون وثائ�ق إثبات الش�خصية. وبع�د الحادث 
أصب�ح من الصعب التعرف عى الرجل بس�بب 
التش�وهات الكب�رية التي لحقت بجس�مه، ما 

اضط�ر رجال الرشطة إىل التع�رف عى هويته 
من رقم الدراجة النارية املس�جلة لدى رشطة 
امل�رور، حي�ث تب�ن أنها تع�ود لرجل اس�مه 
سونارتو )40 سنة(.استنادا إىل هذا، تم تسليم 
جثت�ه املش�وهة اىل أقارب�ه الذي�ن »حتى عند 
غسله لم يكتشفوا أنه ليس قريبهم«. بحسب 
ع�ي كانثا، رئيس رشطة حي غراباغان. املثري 

يف األمر أنه بعد ميض سبع ساعات عى انتهاء 
مراس�م الدفن ع�اد عامل البناء س�ونارتو إىل 
البي�ت. ويقول أن�ه علم بموته م�ن زمالئه يف 
العم�ل. وأض�اف، قب�ل ثالث�ة أش�هر اقرتض 
مبلغا من املال م�ن رجل يدعى واريم واعطاه 
الدراج�ة النارية كرهينة، ويب�دو أنه هو الذي 

تويف يف الحادث.

أصدرت »ناسا« صورة مذهلة لنيزك »ناري« يمتد عرب السماء، ُرصد عرب 
نافذة طائرة من قبل املصور إريك واغنر يف 24 سبتمرب.

ويف ذلك الوقت، كان املصور مس�افرا من س�نغافورة إىل أسرتاليا، ما أتاح 
له الفرصة اللتقاط صور لجزء كبري من سماء نصف الكرة الجنوبي.

واس�تخدم إري�ك كام�ريا رقمي�ة حساس�ة يف التصوي�ر، حيث اكتش�ف 
)بالصدفة البحتة( »نيزكا ناريا« مرشقا، مصورا انعكاس الخط الضوئي 

. A380 األزرق واألخرض عى طول جناح طائرة
وبش�كل مثري لإلعجاب، تمَكن إريك أيضا من التقاط »االنتفاخ املركزي« 

ملجرة درب التبانة يف الصورة.
ويف وقت س�ابق من هذا األسبوع، حظي املصورون الهواة بفرصة رائعة 
اللتقاط صور النيازك، بفضل سلس�لة Draconids، التي بلغت ذروتها يف 

يومي 8 و9 أكتوبر.

اس�تعرضت »تويوت�ا« مؤخرا أح�دث نموذج من مركب�ات HILUX التي 
يعشقها املالين من محبي سيارات ال�«بيك آب« حول العالم.

وحصل�ت HILUX 2020 عى العديد من التعديالت التي ش�ملت تصميم 
الهي�كل والواجه�ات األمامي�ة والخلفي�ة، وج�اءت بمصابي�ح مميزة، 

وماصات صدمات معدلة جديدة.
أم�ا قمرة ه�ذه الس�يارة فأتت بمقاع�د مريحة مخصصة ل�� 5 ركاب، 
وزودت بواجه�ة قي�ادة متطورة فيها شاش�ة تعمل باللم�س قادرة عى 
االتص�ال مع أجه�زة »أندروي�د« وiOS، إضافة إىل مقود متط�ور بأزرار 

للتحكم بأنظمة الصوت واملولتيميديا.
وحصلت HILUX عى عجالت بمقاس 18 إنشا، ومحرك ب� 4 أسطوانات 
وس�عة 2.4 ل�رت، ومي�زة tart-stop الت�ي تقل�ل م�ن اس�تهالك الوق�ود 
وانبعاثات ثاني أوكس�يد الكربون خالل وقوف الس�يارة عى اإلشارات أو 

أثناء االزدحامات املرورية.
ويصل س�عر هذه الس�يارة يف بل�دان الخليج وبعض البل�دان العربية إىل 

36.5 ألف دوالر.

»ميت« يعود إىل بيته بعد دفنه!

»تويوتا« تعدل HILUX اجلبارةرصد »نيزك ناري أزرق« من نافذة طائرة 

علامء حيققون اكتشافًا هامًا يف عالج ألزهايمر»ناسا« تطلق مهمة منتظرة لدراسة الطقس الفضائي الغامض
كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

مكر الرواية اجلميلالبعث ونظرية داروين ..

بسمة النسورمنهل عبد األمير المرشدي

يواصل الروائي اللبناني، إلياس خوري، حفره عميقا يف دواخل النفس البرشية 
بكل هشاش�تها، كاش�فا جمالياتها ونقاط ضعفها وهواجس�ها وأش�واقها 
وأحزانه�ا وضجره�ا وغضبها وأفراحه�ا القليلة العابرة، وتوقه�ا إىل الحرية 
والعدالة، وإدانتها الظل�م، وارتباكها املضحك أمام الحب يف بدايته، وفجيعتها 
املدوي�ة حن يرتكه�ا الحب عى نح�و مفاجئ، ألس�باب غامضة غ�ري قابلة 
للتفسري، وأسئلتها الوجودية غري املجدية عن الحياة واملوت واالختبارات التي 
تتعرّض لها يف حياة قائمة عى األلم... يفعل إلياس ذلك كله، بحكمة فيلسوف 
متأمل، وبراعة محلل نفيس يمتلك أدواته، يف ثالثيته »أوالد الغيتو« التي صدر 
منها عن دار اآلداب جزآن، »اس�مي آدم« و«نجمة البحر«. وقد وعد جمهوره 
يف عّمان أخريا، يف أثناء أمس�ية يف مكتبة األرش�يف، حرضها جمع حاشد من 
الكتاب واملثفن وجمهور غفري من القراء، بقرب صدور الجزء الثالث واألخري.  
ومثل عهده دائما، ويف جل أعماله الروائية، تحتل فلس�طن املس�احة الكربى 
م�ن فضاءاته الروائية محكمة البناء، معيدا، يف كل مرة، ومن زاوية مختلفة، 
رسد مأساة ضياع الوطن والتباس الهوية وواقع االحتالل والقمع ونهب البالد 
وترشيد العباد. ينبش خوري يف »أوالد الغيتو« تفاصيل احتالل اللد، وما ترتب 
عليه من هجراٍت قرسيٍة، حاول الفلس�طيني يف أثنائه�ا النجاة بحياة أوالده 
م�ن جور احتالل صهيوني غاش�م، يعترب ميض الفلس�طيني يف حياته تهديدا 
لحلم�ه غري املقّدس. ويع�رض إلياس ما تعرّض له من تبقوا من أبناء اللد من 
أهوال غري قابلة للنس�يان، حن يطّوق العدو الحي العربي بأسالك شائكة، يف 
تكرار ملش�اهد الغيتو اليهودي يف أوروبا، مفلس�فا فكرة الضحية التي تقتّص 
من جالدها من خالل اضطهاد ضحية أخرى. أسالك شائكة أقيمت عى عجل، 
تحظ�ر عى أبناء اللد الرافض�ن الرحيل، مفضلن امل�وت يف األرض عى خيار 
الرحيل، وتفرض عليهم حظر التجول يف مكانهم األصيل، وتجربهم يف مشاهد 
صادمة عى مللمة أش�الء الش�هداء يف الطرقات، وتحيلهم من مالك لألرض إىل 
متسللن، سارقن خرياتها التي غرسوها بأيديهم تحت طائلة القتل والحبس 
والطرد. تفاصيل كثرية ضّمها هذا العمل الروائي الفذ، املس�تند اىل الوثيقة يف 
جانبه الرسدي للوقائع واألحداث التاريخية، املنفلت الحّر يف جانبه القائم عى 
الخيال، فرس�م إلياس خوري الشخصيات عى هواه، واخترص الحكاية كلها 
يف آدم، أح�د أوالد الغيتو ال�ذي تحتمل والدته بعدا أس�طوريا، حيث عثر عليه 
يف أثن�اء التهجري رضيع�ا ملقًى عى صدر امرأة ميتة ج�فّ ثديها. أصبح آدم، 
بحكايته امللتبس�ة، الناطق الرسمي باس�م الوجع والقهر والضياع والتشظي 
الذي عرّبت عنه هذه الش�خصية املرّكب�ة الغامضة التي تجعلك حائرا أمامها 
غ�ري قادر عى التعاطف معه�ا باملطلق، عى الرغم من كل م�ا مر بها، حّمله 
إلياس ع�بء التأمالت العميقة، ذات البعد الفلس�في يف الحياة والحب واملوت 
والقدر الذي يرس�م خطانا، ويحيلنا أش�خاصا فاقدي الس�يطرة عى مس�ار 
حياته�م ال�ذي يذهب بعيدا يف الالمعقول، وصوال إىل االستس�الم الذي يفرضه 

الواقع املعاش. 

ال ادري مل�اذا خطرت يف ب�ايل نظرية داروين للتطور وأنا اتاب�ع ما كتبه صديقي 
صالح ابو الليل عن السبل والوسائل التي يستخدمها البعث والبعثيون لألستمرار 
والبق�اء واملراحل التي يمّرون بها وكيفية التأقلم والتحرك بن الظهورواألختفاء 
وب�ن الصمت املطبق والنعيق . عى الرغم من ان تلك النظرية الش�هرية الخاصة 
ت�م اإلع�الن عنها يف الع�ام 1839م واملعروفة  باس�م الدارويني�ة والتي  تفرتض 
وج�ود تغيري يف الرتكيب الجيني للبرش ع�ى األجيال املتعاقبة، وينتج هذا التغيري 
عن زواج األقارب أو االنتقاء الطبيعي أو التهجن أو الطفرات الوراثية وصوال اىل 
ايمانه بأن اصل اإلإنسان كان قردا او ان القرد هو مرحلة من املراحل التي مر بها 
األنس�ان ضمن حلقات التطور وصوال اىل شكله الحايل خصوصا وإن ثمة تشابه 
كب�ري بن حي�اة القرود وممارس�ات البعثين . لنأتي اىل مراح�ل  تطور البعثين 
ولنبدأ بما بعد سقوطهم2003 حيث كان اختفائهم التام بن ه���ارب  ومختبئ 
يف جح�ر او حف�رة وملتج�ئ ودخيل بس�بب جرائ���مه�م الت�ي ارتكبوها أبان 
حكمهم الف���ايش لثالث عقود من الزمن من مقابر جماعية واسلحة كيمياوبة 
وحروب ودمار . اس�تمرت مرحلة اإلختفاء مقرونة بالحذر الشديد والخ���وف 
من انت���قام املجتمع منهم وخاصه من ذوي ضحايا جرائمهم . املرحلة الثانية 
لتطور البقاء واإلس�تمرار للبعثي�ن بعد 2003 كانت مرحلة التذلل والتمس�كن 
واالس�تعطاف من أجل التغطيه عى جرائ���مهم  ومحاولة استحصالهم العفو 
من املجتمع عرب التسويه عشائريا او غريها . بعد مرحلة التمسكن والتذلل جائت 
مرحل�ة التغلغ�ل يف األحزاب الجديده وخاصه االس�الميه منه�ا حيث التحى من 
التحى وتعمم من تّعمم ولعبوا عى وتر الخالفات والن���زاعات بن تلك األحزاب 
وص�وال اىل املطالب�ة بعودتهم لوظائفهم ورفع العق���وب�ات عنهم وتعويضهم 
عما خرسوه حيث تقمصوا املظلومية  ولبس�وا ثوب الضحية مس�تغلن ضعف 
بعض رجال الس�لطة يف القيادات الشيعية قبل السنية ولهاثهم خلف مصالحهم 
الش�خصية وكس�ب املال والنفوذ عى حس�اب مصلحة الوطن واملواطن وهو ما 
مه�د للبعثين اإلنتقال اىل مرحل�ة التغلغل  يف مفاصل الدول�ه بما فيها املفاصل 
األمنية واملواقع الحساس�ة يف ظل اس�تمرار حالةالتن���احر والتنافس الس�لبي 
للسياس�ين القائمن عى مصدر القرار يف الدولة . بع�د ذلك كله انتقل البعثيون 
اىل مرحل�ة مهمة يف نظرية التطور والبقاء وهي مرحلة  النفاق املطلق من خالل 
اللع�ب عى الحبل�ن َفُهم مع الحكومه والدوله ويف مؤسس�اتها ويف نفس الوقت 
ض�د الحكوم�ه ويألبون عليه�ا ويحرضون إلس�قاطها لريكبوا بع�د ذلك املوجه 
ًفُهم القاع���ده وهم ث���وار العش�ائر والنقشبنديه وُهم مع اصحاب املواكب 
واملحاب�س واللحى وم�ع املتظاهرين من أجل اإلصالح مع ب�ث ثقافة الندم عى 
حقبة البعث املقبور بن صفوف الشباب الذين لم يعيشوا زمن الرعب  الصدامي 
يف جمهوري�ة الخوف . ما هو محتمل  وبانت مالمحه ان البعثين س�ينتقلون اىل 
مرحل�ة جديدة هي الدخول بقوة بالعملية السياس�يه واملطالب�ه بتويل املناصب 
العليا يف الدوله ومن ثم العودة باألوضاع إىل ما قبل سقوطهم يف 2003  و)يا حوم 

اتبع لو جّرينا ويا محال النرص بعون الله(  .

قم�را  »ناس�ا«  وكال�ة  أطلق�ت 
صناعي�ا جديدا يف الغالف الجوي 
ع�ن  املزي�د  معرف�ة  أم�ل  ع�ى 
للطق�س  الغامض�ة  الظاه�رة 

الفضائي.
 ICON وانطلق القم�ر الصناعي 
م�ن قاع�دة »كي�ب كاناف�ريال« 
بوالية فلوريدا، يوم الخميس 10 
أكتوب�ر، حي�ث يتمث�ل الهدف يف 
جمع بيانات عن أحداث الطقس 
الفضائ�ي الت�ي تح�دث عندم�ا 
املش�حونة  الجس�يمات  تدخ�ل 
من الش�مس، إىل الغ�الف الجوي 

لألرض.
البيان�ات  تك�ون  أن  ويمك�ن 
الفضائ�ي  بالطق�س  املتعلق�ة 
ذات قيمة للبح�ث العلمي، ألنها 
ق�د تؤث�ر عى ع�دد م�ن األقمار 

الصناعية املوج�ودة حاليا يف مدارها يف الغالف 
الجوي املتأين.

ويمك�ن ألح�داث الطقس الفضائ�ي أن تعطل 
األقمار الصناعية لنظام تحديد املواقع العاملي 

)GPS(، وشبكات الطاقة وأنظمة االتصاالت.

ويف حديثه مع »ذي فريج«، قال توماس إيميل، 
أح�د رواد املرشوع: »نحن نتطل�ع إىل أن نكون 
قادرين ع�ى إطالع املصمم�ن واملنظرين عما 
يجب قياس�ه م�ن أجل وض�ع تنب�ؤات أفضل 

لأليونوسفري«.
ويع�د األيونوس�فري )الطبق�ة الخارجي�ة من 

الغ�الف الجوي ل�ألرض(، مهما 
ألن�ه يس�تخدم موج�ات الراديو 

لالتصال واملالحة عى األرض.
وتؤدي اإلش�عاعات الصادرة عن 
الش�مس إىل تأين الجسيمات يف 
األيونوس�فري، م�ا يخل�ق طبقة 
الت�ي يمك�ن  م�ن اإللكرتون�ات 
أن تختل�ف اختالفا كب�ريا خالل 
ال�دورات الشمس�ية، وهي فرتة 
11 عاما التي يس�تغرقها وضعا 
الش�مايل  الش�مس  تبديل قطبي 

والجنوبي.
ويف الواق�ع، كان م�ن املخط�ط 
إطالق ICON ع�ام 2017، ولكن 
سلس�لة من األعطال امليكانيكية 

أدت إىل تأخري اإلطالق.
ويف الع�ام املايض، أص�در مكتب 
األرص�اد الجوي�ة التاب�ع لوكالة 
الفض�اء األوروبي�ة )ESA( تحذيرا من أن أحد 
األش�كال املدمرة لطق�س الفض�اء، العاصفة 
الشمس�ية، أم�ر ال مفر منه ويمك�ن أن يدمر 
شبكات الكهرباء وشبكات االتصاالت الخاصة 

باألرض.

يزع�م علم�اء أنه يمك�ن عالج مرض 
ألزهايمر باستخدام عالج يقيض عى 

خاليا ينتجها الجهاز املناعي.
ووجدت الدراس�ات الت�ي أجريت عى 
الف�ران، أن الخالي�ا املس�ماة الخاليا 
الخالي�ا  تقت�ل  الصغ�رية،  الدبقي�ة 
العصبية يف الدماغ، ما يزيد من معدل 

تلف الدماغ.
وأوضحت دراسة جامعة »واشنطن« 
أن قم�ع الخالي�ا الدبقي�ة الصغ�رية، 
يمكن أن يمنع أو يؤخر ظهور مرض 

ألزهايمر. 
ومع ذلك، قالت مؤسسة خريية رائدة 
إن الدراس�ة هذه )عى الرغم من أنها 

واعدة(، إال أنها تمهيدية للغاية وتحتاج للكثري 
من البحث.

وق�ال الربوفيس�ور ديفي�د هولتزم�ان، املع�د 
الرئي�س للدراس�ة: »إذا تمكنا م�ن العثور عى 
عقار يعمل عى إلغاء تنش�يط الخاليا الدبقية 
الصغ�رية ع�ى وج�ه التحديد يف بداي�ة مرحلة 
التنك�س العصب�ي للم�رض، فس�يكون األمر 

جديرا بالتقييم عى البرش«.
وحت�ى اآلن، اعتق�د الربوفيس�ور هولتزم�ان، 

أخصائي األعصاب، أن الخاليا الدبقية الصغرية 
كانت مفيدة يف إبطاء رسعة اإلصابة بالخرف.

وتعد الخاليا هذه، التي توجد يف الدماغ والحبل 
الش�وكي، واحدة من األشكال الرئيسية للدفاع 
يف الجه�از العصبي املرك�زي. وتهاجم الخاليا 
 ،tau tangles ��الدبقية الصغرية ما يس�مى ب
وه�ي كتل من الربوت�ن يف الدم�اغ يعتقد أنها 

تلعب دورا يف سبب الخرف.
ويف حال�ة البرش األصحاء، يكون وجود بروتن 
tau طبيعي�ا تماما، ويس�اهم يف حس�ن عمل 

الخاليا العصبية.
ويف الوقت نفس�ه، وجد الربوفيس�ور 
هولتزم�ان وزم�الؤه دلي�ال ع�ى أن 
الخالي�ا الدبقي�ة الصغ�رية، تهاج�م 
tau tangles ب�رضاوة كبرية، وتدمر 

الخاليا العصبية عن غري قصد.
ويف الدراس�ة، راق�ب فري�ق البح�ث 
عملية التنكس العصبي لدى الفران، 
وع�ّدل نص�ف الق�وارض وراثي�ا مع 
 ،Apolipoprotein E4 بروتن يسمى
الذي يرتبط بقوة مع مرض ألزهايمر 

لدى اإلنسان.
 ،APOE ويحم�ل كل إنس�ان بروت�ن
 APOE4 ولك�ن أولئ�ك الذي�ن لديه�م
يكون�ون أكث�ر عرض�ة لإلصابة به�ذا املرض 

بمعدل 12 مرة.
ومنذ عمر 6 أشهر، أعطيت الفران التي ُعدلت 
باس�تخدام APOE4، مرك�ب مثب�ط يس�مى 
PLX3397 لقتل جزء كبري من الخاليا الدبقية 
الصغ�رية. وعندما كان عمر الفران 9 أش�هر، 
ش�هدت الفران التي لديه�ا APOE4 والوجود 
الطبيع�ي للخاليا الدبقي�ة الصغرية، تقلص يف 

أدمغتها بشدة.


