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يف محاول�ة لتهدأة االحتجاج�ات، صوت الربملان 
عىل ح�ل الحكوم�ات املحلي�ة والغ�اء امتيازات 
ومخصصات كب�ار املس�ؤولني يف الدولة وتعديل 
الدس�تور خ�ال أربع�ة أش�هر، جاء ذل�ك فيما 
توّس�عت االحتجاج�ات بانضمام نقاب�ات إليها، 
باملقاب�ل، اعل�ن ع�ن حظ�ر ش�امل للتج�وال يف 
العاصم�ة ب�دءا م�ن منتص�ف اللي�ل وحت�ى 6 
صباحا وحتى إشعار آخر. ويف قرارات عاجلة إثر 
توس�ع االحتجاجات بانضمام املعلمني والعمال 
واملهندس�ني، أعل�ن الربمل�ان ع�ن الغ�اء جمي�ع 
امتي�ازات املس�ؤولني الكب�ار.  وص�وت الربملان 
خ�ال جلس�ة خاصة لبح�ث مطال�ب املحتجني 
بالغ�اء جميع امتي�ازات ومخصصات الرؤس�اء 
الثاثة للجمهوري�ة والحكومة والربملان والنواب 
والوزراء ووكائهم واملحافظني واعضاء السلطة 
القضائية واملستش�ارين واملديرين العامني ومن 
هم بدرجتهم ومنع تمتع أي مس�ؤولني براتبني. 
وألغى الربملان أيضاً مجال�س الحكومات املحلية 
ومجال�س االقضي�ة والنواح�ي. وخ�ول نواب�ه 
باالرشاف ومراقبة عمل املحافظني ونوابهم حتى 
اجراء االنتخابات املحلية الجديدة يف نيسان املقبل 
بعد قراره بحل الحكومات املحلية يف املحافظات. 
وقرر الربملان تشكيل لجنة نيابية خاصة استنادا 
للمادة 142 للدستور تمثل جميع املكونات الجراء 
تعديات عىل الدستور وتسلمها اىل مجلس النواب 
خال مدة ال تتجاوز أربعة أش�هر فقط. وصّوت 
ايضا عىل أن يق�دم املحافظون موازناتهم املالية 

اىل اللجنة املالية النيابية.
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وافق االتحاد األوروبي، أمس االثنني، عىل تأجيل انسحاب 
بريطانيا ثاثة أشهر، مع ترك الباب مفتوًحا أمام احتمال 

حدوث أي مستجدات قبل ذلك املوعد.
وق�ال رئيس املجلس األوروبي دونالد توس�ك، عرب تويرت، 
إن دول »االتحاد األوروبي ال�27 اتفقت عىل أنها ستوافق 
عىل طلب بريطانيا تمديد مهلة بريكس�ت حتى 31 يناير 
2020«، منوًها إىل أن االنسحاب قد يتم يف حال التوصل إىل 

اتفاق قبل ذلك املوعد.
وأض�اف »من املق�رر أن يصبح القرار رس�مًيا عرب إجراء 

خّطي«، بعدما التقى السفراء إلقرار التأجيل.
وبحس�ب نس�خة م�ن االتفاق، ق�د يتم بريكس�ت يف 30 
نوفم�رب أو 31 ديس�مرب، يف ح�ال أقن�ع رئي�س ال�وزراء 

الربيطاني بوريس جونس�ون الربملان بإقرار اتفاق بشأن 
االنسحاب قبل نهاية العام.

ووافقت فرنس�ا، التي كانت بني الدول األكثر تحّفًظا عىل 
مسألة التأجيل، عىل املهلة الجديدة لكن برشوط.

وأعق�ب اجتماع س�فراء االتحاد األوروبي نهاية أس�بوع 
شهدت مشاورات مكثفة بما يف ذلك بني الرئيس الفرنيس 
إيمانويل ماكرون وجونسون اللذين تحدثا هاتفًيا األحد.

ويف هذه األثناء، سيتوجب عىل لندن تعيني مسؤول رفيع 
ليش�غل منصب مفّوض لدى االتحاد األوروبي، واملوافقة 
عىل أن�ه لن يعاد التف�اوض حول اتفاق االنس�حاب الذي 
تم التوصل إليه الش�هر املايض، بحس�ب النص الذي أقره 
التكتل. ويس�عي جونس�ون إلجراء انتخابات مبكرة، بعد 
أن أجربه معارضوه عىل طلب تمديد مهلة الخروج، رغم 

تعهده بأنه لن يفعل ذلك أبدا.

      بغداد / المستقبل العراقي

النيابي�ة  الحكم�ة  كتل�ة  طالب�ت 
املعارض�ة، أمس االثن�ني، باالرساع يف 
تنفي�ذ حزم االص�اح، فيم�ا دعت اىل 
تقدي�م كب�ار الفاس�دين اىل القض�اء 

خال مدة 30 يوم.
وذك�ر بي�ان للكتلة تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، ان�ه »بالنظر 
الرسيعة  املرحلة والتط�ورات  ألهمية 
الجاري�ة عىل الس�احة ندع�و مجلس 
النواب ب�ان يكون يف إنعقاد دائم، كما 
ندعو السادة النواب اىل الحضور بقوة 

من أجل مناقشة مطالب املتظاهرين 
والضغط بإتج�اه تطبيقها وتفعيلها 
وأن تك�ون جلس�ة هذا اليوم جلس�ة 

حلول حقيقية وواقعية«.
ودعت الكتلة رئيس الوزراء اىل االرساع 
يف تنفيذ ح�زم االصاح الت�ي اطلقها 
وتحديد املس�ؤوليات لكل جهة ضمن 

صاحياتها وكاآلتي:
1- ارسال مشاريع القوانني وتعديات 
بعضه�ا اىل مجلس الواب خال مدة ال 

تتجاوز }10 ايام{ وبالتتابع.
2- تحدي�د مس�ؤولية ال�وزراء فيم�ا 
يدخ�ل ضمن صاحيتهم الدس�تورية 

والقانونية لتنفيذ ما يتعلق بوزارتهم 
يف اصاحات وبم�دة زمنية ال تتجاوز 
يومي�ة  تقاري�ر  وتقدي�م  يوم�اً   15
مفصل�ة اىل رئي�س ال�وزراء ومجلس 

النواب حول ما تم تنفيذه.
املحافظ�ني  مس�ؤولية  تدقي�ق   -3
صاحيته�م  ضم�ن  يدخ�ل  فيم�ا 
الدستورية والقانونية تنفيذ ما يتعلق 
بمسؤوليتهم وبمدة زمنية ال تتجاوز 
}15 يوم�اً{ وتقدي�م تقاري�ر يومي�ة 
مفصل�ة اىل رئي�س ال�وزراء ومجلس 
النواب حول ما تم تنفيذه ونذكر عىل 
سس�بيل املثال توزيع قط�ع االرايض 

عىل املواطنني وغريها.
4- تقديم كبار الفاس�دين وملفاتهم 
اىل محاكم النزاهة ورضورة ان تحسم 
املحاك�م مقاضاتهم والحك�م عليهم 

خال مدة ال تتجاوز }30 يوماً{.
وتابع�ت ان »كتل�ة الحكم�ة النيابية 
املعارض�ة حرضت جميع الجلس�ات 
الت�ي دع�ي اليه�ا كم�ا أنه�ا وجهت 
وعق�د  للحض�ور  س�ابقة  دع�وات 
جلسات طارئة ونكرر اليوم دعوتنا اىل 
ان يك�ون املجلس يف انعقاد دائم لحني 

انتهاء االزمة التي تعيشها الباد«.
التفاصيل ص2
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مرصف الرافدين يعلن توزيع رواتب املتقاعدين املدين والعسكري لشهر ترشين الثاين 
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعل�ن م�رف الرافدين، أم�س االثنني، 
ع�ن توزي�ع روات�ب املتقاعدي�ن املدني 

والعسكري لشهر ترشين الثاني.
وذكر املرف يف بيان، تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، ان�ه« تم رصف 
املدني والعس�كري  املتقاعدي�ن  روات�ب 
طري�ق  ع�ن  الثان�ي  ترشي�ن  لش�هر 
أدوات الدف�ع االلكرتون�ي وأض�اف أن�ه 
بإم�كان املتقاعدين املدني والعس�كري 
تس�لم رواتبهم الش�هرية م�ن اي مكان 

يتواجدون فيه«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يف محاول�ة لته�دأة االحتجاج�ات، ص�وت 
الربملان عىل ح�ل الحكومات املحلية والغاء 
امتي�ازات ومخصص�ات كبار املس�ؤولني 
يف الدول�ة وتعدي�ل الدس�تور خ�ال أربعة 
أشهر، جاء ذلك فيما توّسعت االحتجاجات 
بانضم�ام نقاب�ات إليه�ا، باملقاب�ل، اعلن 
عن حظر ش�امل للتجوال يف العاصمة بدءا 
من منتصف اللي�ل وحتى 6 صباحا وحتى 

إشعار آخر.
ويف قرارات عاجلة إثر توس�ع االحتجاجات 
بانضم�ام املعلم�ني والعمال واملهندس�ني، 
أعل�ن الربملان عن الغ�اء جمي�ع امتيازات 

املسؤولني الكبار. 
وص�وت الربمل�ان خ�ال جلس�ة خاص�ة 
لبح�ث مطال�ب املحتج�ني بالغ�اء جميع 
امتي�ازات ومخصص�ات الرؤس�اء الثاثة 
للجمهوري�ة والحكومة والربمل�ان والنواب 
وال�وزراء ووكائهم واملحافظ�ني واعضاء 
السلطة القضائية واملستشارين واملديرين 
العام�ني ومن هم بدرجتهم ومنع تمتع أي 

مسؤولني براتبني.
وألغى الربمل�ان أيضاً مجال�س الحكومات 
والنواح�ي.  االقضي�ة  ومجال�س  املحلي�ة 
وخ�ول نواب�ه ب�االرشاف ومراقب�ة عم�ل 
املحافظني ونوابهم حتى اجراء االنتخابات 
املحلية الجديدة يف نيسان املقبل بعد قراره 

بحل الحكومات املحلية يف املحافظات.
وقرر الربملان تش�كيل لجن�ة نيابية خاصة 
اس�تنادا للمادة 142 للدستور تمثل جميع 
املكون�ات الج�راء تعدي�ات عىل الدس�تور 
وتس�لمها اىل مجلس النواب خ�ال مدة ال 
تتجاوز أربعة أش�هر فق�ط. وصوّت ايضا 
عىل أن يق�دم املحافظون موازناتهم املالية 

اىل اللجنة املالية النيابية.
ويف كلمته أثناء افتتاح جلسة الربملان التي 
حرضه�ا 222 نائبا م�ن اص�ل 329 نائبا 
ه�م مجموع ع�دد االعض�اء، دع�ا رئيس 

الربمل�ان محم�د الحلبويس رئي�س الوزراء 
عادل عبد املهدي اىل العمل عىل حفظ حياة 

املتظاهرين واملمتلكات العامة والخاصة.
وش�دد الحلبويس عىل أهمي�ة زيادة الزخم 
وتلبي�ة  املتظاهري�ن  بحماي�ة  للم�ي 
متطلباته�م بش�كل رسي�ع دون انتظ�ار، 
موضحاً ان جلسات مجلس النواب ستبقى 

مستمره لحني إجراء اإلصاحات. 
رئي�س  حض�ور  بطل�ب  الربمل�ان  ووج�ه 
إرس�ال  او  عبدامله�دي  ع�ادل  الحكوم�ة 
مطال�ب  ملناقش�ة  ح�راً  وكائ�ه  اح�د 

املتظاهرين.
بدوره�ا، أعلن�ت نقابة املعلم�ني يف العراق 

االرضاب الع�ام مل�دة اربع�ة ايام ب�دءا من 
االثن�ني وحتى الخمي�س املقب�ل يف جميع 
محافظات الباد عدا اقليم كردستان دعما 

ملطالب املتظاهرين.
وقالت النقاب�ة يف بيان انها اتخذت قرارها 
ه�ذا عق�ب اجتم�اع ملس�ؤويل فروعه�ا يف 
التط�ورات  خال�ه  ناقش�وا  املحافظ�ات 
يف الب�اد اث�ر الحرك�ة االحتجاجي�ة الت�ي 
تش�هدها منذ اسابيع.  وحذرت من انه »يف 
حال عدم االس�تجابة ملطال�ب املتظاهرين 
املركزي�ة  االداري�ة  الهيئ�ة  تخوي�ل  ت�م 
التخاذ قرارات اش�د واوس�ع لحني تحقيق 
املطال�ب«. ج�اء ذلك عق�ب اجتماع طارئ 

للمجل�س املركزي للنقاب�ة يف بغداد ناقش 
خال�ه »الوض�ع الراه�ن يف الع�راق وم�ا 
يتعرض له املتظاهرون من عنف غري مربر 
وهم يطالبون بحقوقهم املرشوعة، فأتخذ 
املجل�س املرك�زي برئاس�ة عب�اس كاظم 
السوداني نقيب املعلمني العراقيني قرارات 

مهمة بهذا الصدد«.
من جانب�ه، أعل�ن االتحاد الع�ام لنقابات 
العم�ال يف العراق االعتص�ام والوقوف مع 
املتظاهري�ن مطالبه�م املرشوع�ة داعي�ا 
العمال إىل االنضمام إىل املحتجني يف ساحات 
التظاهر. وقال رئيس االتحاد ونائب االمني 
العام لاتحاد الدويل لنقابات العمال العرب 

س�تار دنب�وس ب�راك يف بي�ان إن »االتحاد 
يعلن اعتصام�ه ووقوفه م�ع املتظاهرين 

ويؤيد مطالبهم املرشوعة«.
وأش�ار إىل أّن »مطال�ب املتظاهري�ن ه�ي 
مطالبه التي كان يسعى دائما إىل تحقيقها 
يف العيش الكريم لعمال العراق )االشاوس( 
والت�ي ال نتن�ازل عنه�ا ونل�زم الجه�ات 

التنفيذية بتحقيقها فورا فورا فورا«.
وأش�ار براك إىل أّن ه�ذه املطالب تتمثل يف 
ايجاد ف�رص عمل للعاطلني وتفعيل ودعم 
الصناعة الوطنية وتشجيع املنتج الوطني 
بتحجيم االس�ترياد االجنبي وخاصة املواد 
املتماثلة إضافة إىل رفع الحد االدنى ألجور 
العامل العراق�ي وتعديل رواتب املتقاعدين 
وخاصة بما يتاءم مع ما قدموه من خدمة 
جليلة لبناء وطنه�م واصدار قانون موحد 
للعمال اس�وة بإخوانهم موظف�ي الدولة. 
وشدد رئيس االتحاد العام لنقابات العمال 
ع�ىل رضورة اجراء التعدي�ات املطلوبة يف 
العديد من فقرات الدس�تور ووضع خطط 
شاملة إلنقاذ الواقع الزراعي لتوفري جميع 
مقوم�ات االنت�اج الزراعي واس�تغال تلك 
املقومات لدعم االقتص�اد الوطني بإعتبار 
الزراعة نفط دائم. وأمس االثنني، اتس�عت 
حركة االرضابات واالعتصامات التي يقوم 
به�ا الطلبة يف الي�وم الثاني منها لتش�مل 

جامعات ومدارس.
يشار إىل أّن العاصمة بغداد و9 محافظات 
امل�ايض  الجمع�ة  من�ذ  تش�هد  جنوبي�ة 
احتجاجات ضد الفس�اد والبطالة وانعدام 

الخدمات االساسية.
يف الغض�ون، أعلن قائ�د عمليات بغداد عن 

فرض شامل للتجوال يف بغداد.
وقال إن الحظر س�يبدأ من الساعة 12 من 
منتصف الليل وحتى الس�اعة 6 من صباح 
اليوم التايل وحتى إش�عار آخر. واوضح ان 
الحظر يش�مل االشخاص وس�ري املركبات 
الناري�ة والهوائي�ة والعربات  والدراج�ات 

بمختلف أنواعها.

      بغداد / المستقبل العراقي

طالبت كتل�ة الحكمة النيابية املعارض�ة، أمس االثنني، 
ب�االرساع يف تنفيذ ح�زم االصاح، فيما دع�ت اىل تقديم 

كبار الفاسدين اىل القضاء خال مدة 30 يوم.
وذك�ر بي�ان للكتلة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان�ه »بالنظر ألهمية املرحل�ة والتطورات الرسيعة 
الجارية عىل الس�احة ندعو مجلس النواب بان يكون يف 
إنعقاد دائم، كما ندعو الس�ادة النواب اىل الحضور بقوة 

من أجل مناقش�ة مطالب املتظاهرين والضغط بإتجاه 
تطبيقها وتفعيلها وأن تكون جلس�ة هذا اليوم جلس�ة 

حلول حقيقية وواقعية«.
ودع�ت الكتلة رئي�س ال�وزراء اىل االرساع يف تنفيذ حزم 
االص�اح الت�ي اطلقها وتحدي�د املس�ؤوليات لكل جهة 

ضمن صاحياتها وكاآلتي:
1- ارسال مشاريع القوانني وتعديات بعضها اىل مجلس 

الواب خال مدة ال تتجاوز }10 ايام{ وبالتتابع.
2- تحديد مسؤولية الوزراء فيما يدخل ضمن صاحيتهم 

الدس�تورية والقانوني�ة لتنفي�ذ ما يتعل�ق بوزارتهم يف 
اصاح�ات وبم�دة زمني�ة ال تتج�اوز 15 يوم�اً وتقديم 
تقارير يومية مفصلة اىل رئيس الوزراء ومجلس النواب 

حول ما تم تنفيذه.
3- تدقي�ق مس�ؤولية املحافظ�ني فيم�ا يدخ�ل ضم�ن 
صاحيته�م الدس�تورية والقانوني�ة تنفي�ذ م�ا يتعلق 
بمسؤوليتهم وبمدة زمنية ال تتجاوز }15 يوماً{ وتقديم 
تقارير يومية مفصلة اىل رئيس الوزراء ومجلس النواب 
ح�ول ما ت�م تنفيذه ونذكر عىل سس�بيل املث�ال توزيع 

قطع االرايض عىل املواطنني وغريها.
4- تقديم كبار الفاس�دين وملفاتهم اىل محاكم النزاهة 
ورضورة ان تحس�م املحاكم مقاضاتهم والحكم عليهم 

خال مدة ال تتجاوز }30 يوماً{.
وتابع�ت ان »كتل�ة الحكمة النيابي�ة املعارضة حرضت 
جميع الجلسات التي دعي اليها كما أنها وجهت دعوات 
س�ابقة للحض�ور وعقد جلس�ات طارئة ونك�رر اليوم 
دعوتنا اىل ان يكون املجل�س يف انعقاد دائم لحني انتهاء 

االزمة التي تعيشها الباد«.

نقابات تعلن اإلضراب وتنضم إىل ساحات االحتجاج

الربملان حياول هتدئة املحتجني بـ »إلغاء« احلكومات املحلية وامتيازات املسؤولني وتعديل الدستور
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مطالبات بتقديم »كبار الفاسدين« اىل القضاء خالل )30( يومًا

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا زعيم التيار الص�دري مقتدى 
الصدر، أمس االثنني، رئيس الوزراء 
الحض�ور  اىل  امله�دي  ع�ادل عب�د 
للربمل�ان واالع�ان ع�ن انتخاب�ات 
مبك�رة التش�رتك فيه�ا االح�زاب 
الحالي�ة، فيما طال�ب املتظاهرين 

باالستمرار.
ع�ىل  تغري�دة  يف  الص�در  وق�ال 
حس�ابه بتويرت انه “عىل االخ عادل 
عبدامله�دي الحض�ور تح�ت قب�ة 

الربملان لاعان عن انتخابات مبكرة 
بارشاف امم�ي وبمدة قانونية غري 
طويلة وتتخذ خال هذه الفرتة كل 
لتغي�ري مفوضية  الازمة  التداب�ري 
االنتخاب�ات وقانونها وعرضه عىل 

الشعب”.
االنتخاب�ات  “تك�ون  ان  اىل  ودع�ا 
املبكرة دون ارشاك االحزاب الحالية 
اال م�ن ارتض�اه الش�عب”، فيم�ا 
خاط�ب “الثوار”، قائا: “اليغرنكم 
تصوي�ت الربملان فكل�ه صوري اال 

بعد اجراءات قانونية مجحفة”.

الصدر يطالب عبد املهدي بإعالن انتخابات 
مبكرة من الربملان

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس االثنني، أن مرشوع 
قان�ون االنتخابات يعد مرتكزاً اساس�ياً لإلصاح الس�يايس 
واالقتصادي يف الباد. وأشار صالح، خال حضوره اجتماعاً 
يف قر الس�ام ببغداد ملناقش�ة مرشوع قانون االنتخابات، 
وبحس�ب بيان مكتب�ه االعام�ي، اىل »وجوب وضع س�قف 
زمني إلنجاز املرشوع وخال مدة وجيزة ألنه مطلب ش�عبي 
وس�يايس حقيق�ي، ورضورة التنس�يق مع األم�م املتحدة يف 
الجانب الفني واالستفادة من الخربات والتجارب بهذا املجال 
ملن�ع حاالت التاع�ب والتزوير وبما اليمس الس�يادة والقرار 
الوطني، موضحاً ان الوطن س�يكون بخ�ري اذا جئنا بقانون 

يمثل ويلّبي طموحات املواطنني«.
وش�دد رئيس الجمهوري�ة عىل »أهمي�ة أن يتضمن مرشوع 
القان�ون تمثياً عادالً للمكون�ات، ومنحها أهمية بما يحقق 
تطلعاته�م املرشوعة، مبيناً أن تش�كيل املفوضية املس�تقلة 

لانتخابات يجب ان يكون بعيداً عن التسييس«.
وج�رى خ�ال االجتم�اع، الذي ح�رضه ممثلون ع�ن األمم 
املتحدة والجامعات والنقابات والجمعيات املهنية، فضاً عن 
عدد من املختصني، »مناقش�ات مس�تفيضة من قبل السادة 
الحضور إلغناء مرشوع القانون باألفكار وصوالً اىل الصيغة 
النهائي�ة خاص�ة ما يتعل�ق بالدوائ�ر االنتخابية، وتش�كيل 
مفوضية االنتخابات املستقلة وبما يحقق تطلعات العراقيني 

بانتخابات نزيهة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن أعض�اء مجال�س املحافظات عن 
الحزب الش�يوعي العراقي، أمس االثنني، 
اس�تقاالتهم م�ن مناصبهم »اس�تجابة 
الناخب�ني«،  وإرادة  الجماه�ري  ملطال�ب 
معتربين أن التغيري الجذري بات رضورة 
بغ�داد  ملح�ة.  وق�ال عض�و مجل�س 
فرح�ان قاس�م، وعض�و مجل�س املثنى 
غ�ازي الخطي�ب، وعض�و مجل�س بابل 

عقي�ل الربيعي، وعض�و مجلس ذي قار 
ش�هيد الغالبي، وعض�و مجلس البرة 
جمعة الزيني، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، »نتاب�ع بقل�ق 
واهتم�ام كبريي�ن م�ا يج�ري يف عراقنا 
العزي�ز ويف محافظاتن�ا الغالية، وإنه ملا 
يدمى القلب أن يس�قط هذا العدد الكبري 
من الش�هداء والجرحى م�ن املنتفضني 
السلميني املطالبني بحقوقهم املرشوعة، 
والفس�اد  املحاصص�ة  نظ�ام  وبإنه�اء 

وتدش�ني مرحلة جدي�دة يف حي�اة بلدنا 
بمحافظاته كافة«.

»أنن�ا  الخمس�ة،  األعض�اء  وأض�اف 
وانس�جاماً مع مواقف حزبنا الش�يوعي 
العراق�ي، وانحي�ازه الكام�ل إىل جان�ب 
طموح�ات وتطلعات ش�عبنا، وَتوْقه إىل 
الحي�اة الح�رة اآلمنة الكريم�ة واىل بناء 
دولة العدال�ة االجتماعية والديمقراطية 
الحقة والقانون، واس�تجابًة إىل مطالب 
جماهري شعبنا املنتفضة، وإرادة ناخبينا 

اس�تقالتنا م�ن  نعل�ن  يف محافظاتن�ا، 
مجال�س املحافظات التي نح�ن أعضاء 
فيها«. وتابع البيان، أنه »يف الوقت نفسه 
نعل�ن ارصارن�ا عىل الدفاع ع�ن مصالح 
الجماهري يف محافظاتنا، وحقوق عموم 
أبن�اء ش�عبنا وس�نمي معه�م نح�و 
تحقيق التغي�ري الجذري املنش�ود، الذي 
بات رضورة ملحة إلنق�اذ بلدنا مما هو 
فيه اليوم، ولكي يرى شعبنا أخرياً الضوء 

يف نهاية النفق املعتم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ملجل�س  العام�ة  األمان�ة  أعلن�ت 
ال�وزراء، أمس الثاث�اء، عن حاجة 
بعض الح�زم اإلصاحية الحكومية 
اىل إق�رار قوان�ني من قب�ل مجلس 
الن�واب للرشوع بتنفيذها، مبينا ان 
هناك حزمة إص�اح رابعة مرتقبة 

ستعلن عنها الحكومة.
وقال املتحدث باس�م األمانة العامة 
حيدر مجي�د يف تريح صحفي إن 
“غالبي�ة قرارات الح�زم اإلصاحية 
دخل�ت حي�ز التنفي�ذ حت�ى الت�ي 
تحتاج اىل تمويل مايل مولت من قبل 

املصارف الحكومية”.
اىل  ان “بعضه�ا بحاج�ة  وأض�اف 
إسناد من قبل الربملان إلقرار قوانني 
ليت�م ال�رشوع بتنفيذها”، مش�ريا 
اىل ان “الحكوم�ة خاطب�ت الربملان 
من اجل إق�رار قوانني لها بالرسعة 

املمكنة”.
وأوضح ان “هناك حزمة إصاحات 
رابع�ة مرتقب�ة س�يطلقها مجلس 
أخ�رى  ح�زم  ث�م  وم�ن  ال�وزراء 
تنطل�ق تباعا لتنفي�ذ اغلب مطالب 

املتظاهرين”.

رئيس اجلمهورية يؤكد عىل رضورة وضع سقف زمني إلنجاز
 مرشوع قانون االنتخابات

أعضاء جمالس املحافظات عن احلزب الشيوعي يعلنون استقاالهتم من مناصبهم 

قريبًا.. 
أمانة جملس الوزراء 

تعلن عن اطالق احلكومة 
حزمة إصالح رابعة 

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د مكتب رئي�س الوزراء ع�ادل عبد امله�دي، جاهزية التعدي�ل الوزاري 
بمجرد عقد جلسة ملجلس النواب للتصويت عليه.

وقال الناطق الرس�مي باسم املكتب سعد الحديثي يف تريح صحفي، ان 
»رئيس الوزراء لديه قائمة بتغيري بعض الوزراء سيتم تقديمها اىل الربملان 
بمج�رد عقده بنص�اب قانون�ي«. وكان رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي 
أعلن يف 24 من الش�هر الجاري يف كلمة له اىل الش�عب العراقي عىل خلفية 
التظاه�رات الغاضب�ة انه »س�يجري االس�بوع القادم }الح�ايل{ تعديات 
وزاري�ة بعيداً عن مفاهي�م املحاصصة وتركز عىل الكفاءات واس�تقالية 

الوزراء وحضور متزايد للمرأة والشباب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن محافظ النج�ف لؤي الي�ارسي، أمس االثن�ني، إلغاء ق�رار مجلس 
املحافظة السابق بخصوص منح املطار فرصة استثمارية الدارته، مشريا 
اىل انه ستكون ادارة املطار إدارياً و مالياً باملحافظة و فنياً بسلطة الطريان 
املدني. وذكر اليارسي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إنه 
»تنفيذا لقرار مجلس النواب العراقي يف منحنا الصاحيات االدارية واملالية 
والتي فوضنا بها قبل س�اعات«. واكد انه »س�يتم مفاتح�ة هيأة النزاهة 
والجه�ات الرقابي�ة املختصة بفت�ح تحقيق فوري بجميع املش�اريع التي 
أبرمها مجلس االدارة الس�ابق للمطار كونهم ال يمثلون الجهة املس�تثمرة 
للمط�ار و إنم�ا مكلفون بأدارة املط�ار من قبل املجلس الس�ابق واحالته 

للجهات القضائية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اصدر قايض تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد املركزية يف الرصافة، 
قرارا باس�تقدام وزيرين يف الحكومة السابقة. وقال بيان صادر عن املركز 
االعامي ملجلس القضاء األعىل تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»ق�ايض تحقيق محكمة مكافحة الفس�اد املركزية يف الرصافة أصدر يوم 
امس 2019/10/28 قرارا باس�تقدام وزيرين يف الحكومة السابقة ، هما 

حاليا عضوان يف مجلس نواب ، عن قضايا هدر املال العام .

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة تحقيق الحل�ة أمرا بالقبض عىل رئيس مجلس محافظة 
بابل. وذكر املركز اإلعامي ملجلس القضاء األعىل يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، أن »محكمة تحقيق الحلة التابعة لرئاسة محكمة 
اس�تئناف باب�ل أصدرت أمرا بالقبض عىل رئي�س مجلس محافظة بابل ) 
رع�د علوان الجبوري( لتس�ببه باالعت�داء عىل أحد املتظاهري�ن الذي قدم 

الشكوى القانونية بحقه وفق القانون«.

مكتب رئيس الوزراء: التعديل الوزاري
 جاهز بمجرد عقد جلسة للربملان 

حمافظ النجف يعلن إلغاء
 قرار جملس املحافظة السابق اخلاص بمنح 

املطار فرصة استثامرية 

القضاء يصدر أمرًا باستقدام بحق
 وزيرين سابقني

حتقيق احللة تصدر أمرًا بالقبض عىل 
رئيس جملس حمافظة بابل

        بغداد / المستقبل العراقي

 ق�ال نائ�ب رئيس الوزراء لش�ؤون 
الطاق�ة، وزي�ر النفط ثام�ر عباس 
الغضبان،  ان الوزارة »حريصة عىل 
زيادة نس�بة اعداد تش�غيل العمالة 
النفطي�ة  املش�اريع  يف  الوطني�ة 
كاف�ة«، فيم�ا وجه بتش�كيل فريق 
عمل ملتابعة تنفيذ املطالب املرشوعة 
للمتظاهرين وقال الغضبان يف بي�ان 
إن »نس�ب انج�از م�رشوع مصفى 

كرباء ترتف�ع وفق املخط�ط لها«، 
مشددا عىل »عدم السماح ألي جهة 
بإيقاف س�ري العم�ل يف هذا املصفى 
الحي�وي او التأث�ري ع�ىل العمل فيه 
تحت أية ذرائع او مربرات«. وأضاف، 
املش�اريع  م�ن  يع�د  »املصف�ى  أن 
الحيوي�ة واإلس�رتاتيجية  الوطني�ة 
املهمة يف الصناعة النفطية الوطنية 
التي تغطي ج�زءا كبرياً من الحاجة 
النفطي�ة  املش�تقات  م�ن  املحلي�ة 

وتخدم الصالح العام«.

الغضبان يعد باستيعاب العاملة الوطنية
 يف كافة املشاريع النفطية
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت امانة بغداد، عن رفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع مغلق 
جنوب غربي العاصمة بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد.

وذكرت األمانة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»الجهد االيل والهنديس الخاص بأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد 
ق�ام برفع الكتل الكونكريتية وفتح ش�ارع 36 )ش�ارع الس�وق 

الشعبي( والذي يفصل املحلتني 809 و813 ضمن حي العامل«.
وأضافت أن »مالكات بلدية الرشيد قامت بحملة لتنظيف وتأهيل 

الشارع املغلق منذ سنة 2008 .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء، تزوي�د وزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعية جميع املحافظات بأس�ماء املشمولني بتوزيع قطع األرايض، 
فيما أش�ار إىل من�ح الطوارئ للعاطلني ع�ن العمل ي�وم األربعاء املقبل.

وق�ال املتحدث باس�م األمانة حي�در مجيد يف حديث ل� الس�ومرية نيوز، 
إن »غرف�ة املتابع�ة يف األمان�ة العامة ملجل�س الوزراء، املش�كلة ملتابعة 
تنفيذ الق�رارات الصادرة من مجل�س الوزراء، تواص�ل لقاءاتها بممثيل 
الوزارات«.وأضاف، أنه »فيما يخص آخر اإلجراءات املتخذة، قامت وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية، بتزويد كافة املحافظات، بأسماء املشمولني 
بتوزيع قطع األرايض، وس�تطلق منح الط�وارئ يوم األربعاء املقبل، وأن 
س�بب التأخري يف إطالقها، يعود إىل عملي�ة مقاطعة البيانات، حيث تبني 
ظه�ور آالف األس�ماء م�ن املتقدمني، من فئ�ات املوظف�ني واملتقاعدين 
والعسكريني، أو املشمولني باألساس بشبكة الرعاية االجتماعية«.ولفت 
مجيد، إىل »تنس�يب 1٥0 موظفاً من وزارة الصناع�ة واملعادن، للعمل يف 
دائرة التس�جيل العق�اري، لغرض العمل ضمن فرق ف�رز قطع األرايض 
وتوزيعها، للفئات املس�تهدفة بقرارات مجلس ال�وزراء املتعلقة بتوزيع 

قطع األرايض السكنية.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط، عن مجموع الصادرات النفطية وااليرادات املتحققة 
لش�هر أيل�ول املايض.وقال املتحدث باس�م الوزارة عاص�م جهاد يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »مجموع الكميات املصدرة من 
النفط الخام لش�هر ايلول املايض من الحقول النفطية يف وس�ط وجنوب 
الع�راق بلغ�ت 103 مالي�ني و10 االف و306 برامي�ل، بإي�رادات بلغت 6 
ملي�ارات و89 مليوناً و244 ال�ف دوالر«.وأضاف »فيم�ا كانت الكميات 
املص�درة من نفط كركوك ع�ر ميناء جيهان }الرتك�ي{ 3 ماليني و166 
ال�ف و848 برميالً، بإيرادات بلغ�ت )189( مليونا و)313( الف و)916( 
دوالرا، فيم�ا بلغت الصادرات من حقل القي�ارة 877 الف و196 برميالً، 
بإيرادات بلغت 32 مليون�اً و263 الفاً و268 دوالرا ، فيما كانت الكميات 
املص�درة اىل االردن 221 الف�ًا و977 برمي�اًل بإي�رادات بلغ�ت 10 ماليني 
و381 الف و864 دوالراً«.وأوضح جهاد، ان »معدل س�عر الرميل الواحد 
بلغ 8٥ دوالراً و924 سنتاً«.وأش�ار اىل، ان »الكميات املصدرة تم تحميلها 
من قبل 44 رشكة عاملية مختلفة الجنس�يات، من موانئ البرصة وخور 
العمية والعوام�ات األحادية عىل الخليج ومين�اء جيهان الرتكي«.ولفت 
اىل، ان »الوزارة ومن خالل إيمانها باطالع الش�عب عىل عمليات التصدير 

وااليرادات املتحققة منه اتخذت هذا االجراء الشهري .

امانة بغداد: رفع »الصبات« عن شارع 
السوق الشعبي يف حي العامل

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، مديري 
تربي�ات بغ�داد إىل تس�ليم قوائ�م املتقدم�ني 

للتعيينات لغرض املصادقة عليها.
وذك�ر بي�ان للمحافظ�ة تلقت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان » املحافظ ش�دد خالل اجتماع 
موس�ع عقده يف دي�وان املحافظ�ة بحضور 
اعض�اء مجل�س محافظ�ة بغ�داد ومدي�ري 

تربيات بغداد الس�ت ولجنة التعيني املركزية، 
عىل رضورة اإلرساع بحس�م مل�ف التعيينات 
واالستفادة من املالكات الجديدة لسد الشواغر 

وتوزيعها عىل املدارس«.
ح�ث  املحاف�ظ   « ان  إىل  املحافظ�ة  ولفت�ت 
املديري�ات عىل ان يكون ي�وم الخميس املقبل 
املوافق 31 من الش�هر الجاري موعدا لجميع 
مديري�ات الرتبي�ة م�ن اج�ل تس�ليم جميع 
قوائ�م الفائزي�ن بالتعيينات لغ�رض اإلرساع 

باملصادقة عليها وإصدار األمر الديواني«.
فيم�ا نفت محافظة بغداد م�ا تم تداولها عن 
إصدار قائمة باعفاء عدًدا من ادارات املدارس 
بسبب سماحهم لخروج الطلبة واملشاركة يف 
التظاهرات.وأوضح�ت املحافظ�ة يف بيان لها 
، ب�ان »املحافظ محمد جاب�ر العطا تجول يف 
عددا من مدارس العاصم�ة، مؤكدة يف الوقت 
نفس�ه عدم اتخاذ املحافظ اي اجراء او اعداد 
قوائ�م باعفاء ادارات امل�دارس وان األمر يقع 

ضمن نطاق مدراء تربية بغداد«.
وح�ث محافظ بغداد خ�الل لقائه ع�ددا من 
ادارات امل�دارس اىل ب�ذل املزي�د م�ن الجه�ود 
لالرتقاء بالواقع الرتب�وي والتعليمي«، مبينا 
ان »اي تعطيل س�ينعكس س�لبا عىل العملية 
الرتبوية واملس�رية التعليمية للطالب لكونهم 
ملتزم�ني بتوقيتات وس�قف زمني س�واء يف 
إعطاء املح�ارضات او االمتحانات الش�فوية 

والتحريرية .

حمافظ بغداد يوجه مديريات الرتبية بتسليم قوائم املتقدمني للتعيينات

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلمي، دليل 
قبول الطلبة للتقدي�م يف الكليات والجامعات االهلية 

للسنة الدراسية 2019/2020.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »وزير التعليم العايل قيص الس�هيل 
واف�ق ع�ىل اعتم�اد دلي�ل قب�ول الطال�ب للتقدي�م 
يف الكلي�ات والجامع�ات االهلي�ة للس�نة الدراس�ية 

.»2019/2020
وأضاف�ت أن »دليل الطالب تضم�ن فقرات )ضوابط 
التقدي�م ع�ىل الجامع�ات والكلي�ات االهلي�ة،و الية 

التقديم ع�ىل الجامعات والكلي�ات االهلية، والحدود 
الدنيا للتقديم ولكافة التخصصات،ومدخالت القبول 
واالختصاصات املناظرة، والكليات االهلية وعناوينها 

واالجور الدراسية لكافة االقسام(«.
واوضح�ت أن »خ�الل اليوم�ني املقبلني س�يتم فتح 
االستمارة االلكرتونية الخاصة بالتقديم وعىل املوقع 
الرس�مي لل�وزارة وعر البواب�ة االلكرتوني�ة لدائرة 
التعلي�م االه�يل الجامعي، علم�اً ان التقدي�م للطلبة 
اىل الكلي�ات االهلي�ه يت�م تفعيل�ه من خ�الل املراكز 
االرش�اديه يف الجامعات الحكومية وان اي تقديم او 
تفعي�ل من خ�الل الكليات االهلي�ة يعتر غري اصويل 

وسيؤدي اىل عدم تفعيل التقديم للطلبة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة النفط، وجود خزين جويف وس�طحي كبري 
مل�ادة الغاز الس�ائل يفي�ض عن حاجة الب�الد، مبينة ان 
حج�م االنتاج من هذه املادة يبل�غ 6 االف طن يوميا ما 

يساعد عىل تجهيز املواطنني ب� ٥70 الف اسطوانة.
وقال مدير عام رشكة تعبئة الغاز عيل املوس�وي يف بيان 
تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، إن “الرشكة تعمل بش�كل 
متواصل من خالل معاملها املنترشة يف عموم املحافظات 
البالغ�ة 26٥ معم�ال حكومي�ا واهلي�ا تعمل ع�ىل مدار 
الس�اعة لتوفري الغاز الس�ائل للمواطنني بشكل سلس، 
وعلي�ه فان الرشك�ة تطم�ن املواطنني بان م�ادة الغاز 

السائل متوفرة وال يوجد اي مرر للقلق من هذا الجانب”.
واضاف املوس�وي، ان “الرشكة تعتمد يف انتاجها عىل ما 
يصل اليها من غاز الجنوب والشمال واملصايف، اضافة اىل 
حقيل بدرة واالحدب وهذه الكميات تصل بش�كل سلس 
اىل الرشكة”، كاش�فا عن “زيادة حج�م االنتاج يف االونة 
االخرية اىل 6 االف طن يوميا ما يس�هم بتوفري ما يقارب 
٥70 ال�ف اس�طوانة من الغاز الس�ائل يومي�ا يف عموم 
مناطق الب�الد، وان الرشكة كانت تنتج ما يقارب ٥300 
طن يوميا يس�هم بتوفري 440 الف اسطوانة.واوضح ان 
“هذه الزيادة يف االنتاج جاءت الس�هام الرشكة بتفويت 
الفرصة عىل ضعاف النفوس الذين يحاولون خلق ازمات 

مفتعلة يف حال مرور البالد يف ظروف استثنائية .

التعليم تعلن دليل قبول الطلبة يف اجلامعات 
والكليات االهلية

النفط تؤكد وجود خزين جويف وسطحي كبري 
ملادة الغاز السائل يفيض عن حاجة البالد

أمانة جملس الوزراء تعلن إطالق 
منح الطوارئ األربعاء املقبل

وزارة النفط تعلن عن االحصائية 
النهائية لصادرات أيلول

    بغداد / المستقبل العراقي

الراغب�ني  الكهرب�اء الش�باب  دع�ت وزارة 
بالعم�ل كجب�اة الج�ور اس�تهالك الطاقة 
الكهربائي�ة لالعم�ار )م�ن 18 لغاي�ة 3٥( 
عام�اً، مراجع�ة ال�رشكات العام�ة لتوزيع 
الطاق�ة الكهربائي�ة التابع�ة له�ا يف بغداد 

واملحافظات.
وجاءت دع�وة وزارة الكهرباء تنفيذاً لقرار 
مجل�س ال�وزراء املرق�م 341 لس�نة 2019 

الفق�رة خامس�اً واملتضمنة ) تت�وىل وزارة 
الكهرب�اء تش�غيل الش�باب العاطل�ني عن 
العم�ل من الفئة العمرية )18 – 3٥( س�نة 
بالعم�ل كجب�اة الج�ور الكهرباء وحس�ب 
وفق�اً  ومحافظاته�م،  س�كناهم  مناط�ق 
للفواتري التي تصدرها الوزارة املذكورة انفا 
من خالل االس�تمارات التش�غيلة وبحوافز 
)٥٪( م�ن قمية املبالغ املجب�اة يومياً عىل 
ان يت�م تدريبهم ومنحهم اج�ر عمل يومي 
مقداره )٥000( خمسة االف دينار لالشهر 

الثالث�ة االوىل ب�دءا م�ن تاري�خ املبارشة يف 
التدريب(.

 وقد خصصت الوزارة اربع منافذ الستقبال 
طلب�ات الراغب�ني بالعم�ل كجب�اة الج�ور 
اس�تهالك الطاقة الكهربائية بصيغة اجور 

يومية وهي كاالتي :
1. توزي�ع كهرب�اء بغداد )محافظ�ة بغداد 
3000()محافظ�ة االنب�ار 7٥0( )محافظة 

دياىل ٥00(.
2. توزي�ع كهرباء الوس�ط )محافظة بابل 

املقدس�ة 600(  7٥0( )محافظ�ة كرب�الء 
)محافظة الديوانية 600( )محافظة النجف 

االرشف 600( ) محافظة واسط 7٥0(.
3. توزيع كهرباء الشمال )محافظ������ة 
نينوى 1٥00( ) محافظ���ة ك��رك����وك 

600( )محافظة صالح الدين 600(.
)محافظ�ة  الجن�وب  كهرب�اء  توزي�ع   .4
البرصة 1٥00( )محافظ�ة ذي قار 1000( 
)محافظة ميس�ان 7٥0( )محافظة املثنى 

. )٥00

وح�ددت ال�وزارة ضواب�ط التعي�ني بالعمر 
والتحصي�ل الدرايس كحد ادن�ى الحاصلون 
عىل ش�هادة  الدراس�ة املتوسطة عالوة عىل 

رشط السكن يف املحافظة.
وس�تتوىل الرشكات العام�ة لتوزيع الطاقة 
الكهربائية باج�راء قرعة يف مقرات دواوين 
املحافظات بالتنسيق مع السادة املحافظني 
ومكات�ب التس�جيل التابع�ة ل�وزارة العمل 
والش�وؤن االجتماعي�ة الختيار املش�مولني 

بالتعيني.

وزارة الكهرباء تدعو الراغبني للعمل كجباة الجور الكهرباء مراجعة رشكات توزيع الطاقة الكهربائية التابعة هلا

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت الرشكة العامة للمعارض التجارية عن مش�اركة اكثر 
من 23 دول�ة و800 رشكة محلية وعاملية يف الدورة 46 ملعرض 
بغ�داد ال�دويل, بينم�ا اع�دت خطة لتس�هيل دخ�ول املواطنني 
والوف�ود املش�اركة يف ه�ذا الكرنف�ال الس�نوي واملس�اهمة يف 
إنجاحه.وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة وكال�ة رسمد طه س�عيد 
يف ترصي�ح صحف�ي، ان »الرشك�ة تلق�ت عروضا للمش�اركة 
يف دورة مع�رض بغ�داد املقبل�ة الت�ي س�تقام خ�الل املدة بني 
1� 10 م�ن ش�هر ترشين الثان�ي املقبل من اكثر م�ن 23 دولة 
عربي�ة واجنبي�ة و800 رشك�ة محلي�ة وعاملية,« الفت�ا اىل ان 
»هن�اك دوال ورشكات تش�ارك الول م�رة يف دورات املعرض ما 
ي�دل عىل رغبته�ا يف االنفتاح ع�ىل االس�واق العراقية.ولفت اىل 
ان »الرشكة انهت جميع االس�تعدادات التي من ش�أنها انجاح 
املع�رض واظهاره باملظهر الالئق باعتب�اره حدثا وطنيا مهما 
وبوابة لجذب ال�ش��رك�ات العربية واالجنبية لالس�تثمار ف�ي 
ال�ع��راق او عق�د صفق�ات ورشاكات مع مثيالته�ا العراقية, 
اضاف�ة اىل كون املعرض يتي�ح الفرصة ام�ام الرشكات املحلية 
لالطالع عىل اخ�ر املستجدات واالخ��ت��راع��ات ال�ع�امل�ي�ة 
ف��ي م�خ�ت�ل�ف امل��ج��االت ال�ط�ب�ي�ة وال�ه�ن�دس�ي�ة 
والزراعي�ة والصناعية وغريها«.من جانب آخر، اكد س�عيد ان 
الرشكة وسعيا منها لضمان مشاركة اكر ع�دد من املواطنني يف 
ه�ذه ال��دورة، قامت باتخاذ خطوات عدة لتخفيف اجراءاتها 
ام�ام الراغبني منهم يف الدخ�ول اىل أجنحة معرض بغداد الدويل 
بكل س�هولة ويرس التاح�ة الفرصة لهم لالط�الع وزيارة اكر 

عدد من اماكن الرشكات املشاركة يف الدورة املقبلة«.

اجلمعة: معرض بغداد 
ينطلق بمشاركة أكثر 

من »23« دولة
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الكهرباء النتائج  النهائية للفائزين بالتعيني 
عىل املالك الدائم للدرجات الشاغرة يف مركز الوزارة البالغ 
عدده�ا ) 2٥6( درج�ة وظيفية والتي س�بق وتم االعالن 
عنه�ا بتاري�خ )2019/7/7 لغاي�ة 2019/7/17( حيث 
بل�غ ع�دد الطلبات املقدمة ع�ر الري�د االلكرتوني ملوقع 
الوزارة )170960( طلب واعتمدت الوزارة عىل التعليمات 
والضواب�ط الخاصة يف ف�رز نقاط املفاضل�ة للمتقدمني 
للتعيني فضال عن سنوات الخدمة واالختصاص والشهادة 
الدراس�ية للمتنافس�ني م�ن العق�ود واالج�راء اليوميني 
العاملني يف تشكيالت الوزارة البالغ عددهم )811٥(  عقدا 

واجرا يوميا وتم تحديد النسب ادناه :
1 � )70٪( للمتقدمني عر الريد االلكرتوني البالغ عددهم 
) 179( درجة مقس�مة ما بني )خريجي كليات الهندسة 
والكليات العلمية واالنسانية والفنيني من خريجي املعاهد 
الفنية واعداديات الصناع ومراكز التدريب املهني ومعاهد 

االدب�ي وخريج�ي  الف�رع  اعدادي�ات  االدارة وخريج�ي 
املتوس�طة واالبتدائية فما دون ( وحس�ب تسلسل نقاط 
املفاضلة يف القائمة املرفقة طيا والتي تبدأ بالتسلس�ل )1 
� اس�امة محم�ود عزيز وتنتهي بالتسلس�ل 179 � مروة 

يونس محمد( 
2 � )30٪( للمتنافس�ني م�ن االج�راء اليومي�ني والعقود 
العاملني يف تش�كيالت الوزارة البالغ عددهم ) 77( درجة 
مقس�مة م�ا  بني )خريج�ي كلي�ات الهندس�ة والكليات 
العلمية واالنس�انية والفنيني م�ن خريجي املعاهد الفنية 
واعدادي�ات الصناع�ة ومراك�ز التدريب املهن�ي ومعاهد 
االدب�ي وخريج�ي  الف�رع  اعدادي�ات  االدارة وخريج�ي 
املتوس�طة واالبتدائية فما دون( وحس�ب تسلس�ل نقاط 
املفاضلة يف القائمة  املرفقة طيا والتي تبدأ بالتسلسل )1 
� ري�ام عبد الله ضاي�ع  وتنتهي بالتسلس�ل 77 � محمد 

سعيد حسن عبد الله( 
3 � ت�م االخ�ذ بنظ�ر االعتبار النس�ب ادناه ع�ن التعيني 

وكاالتي :

أ � نس�بة )10٪( لذوي الش�هداء والس�جناء السياسيني 
وش�هداء الحش�د الش�عبي وضحايا االره�اب والعمليات 

الحربية واالخطاء العسكرية والتي تبلغ )2٥( درجة
ب � نس�بة )1٥٪( لحمل�ة الش�هادات العلي�ا والتي تبلغ 

)39( درجة
ت � نس�بة )٥٪( ل�ذوي االعاق�ة واالحتياج�ات الخاصة 

والتي تبلغ )13( درجة
عىل الفائزين عر الريد االلكرتوني يف )1( اعاله مراجعة 
مقر الوزارة / الدائرة االدارية يف منطقة )املنصور /شارع 
النقاب�ات ( وجل�ب كاف�ة املستمس�كات الثبوتية لغرض 
اكم�ال اج������راءات التعيني ام�ا فيما يخص الفائزين 
من االجراء اليوميني والعقود العاملني يف تشكيالت الوزارة 
يف )2( اع�اله مراجع�ة دوائ�����ره�م لغ�رض تزويدنا 
باملستمس�كات الثبوتي�����ة ولنف�س الغ�رض املذكور 
انف�ا ع�ىل ان تردنا االجاب�ة خالل )72( س�اعة وبخالفة 
س�يتم اختيار التسلس�الت الفائزة االخرى وحسب نقاط 

املفاضلة .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التج�ارة عن اس�تمرار مالكات 
الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحب�وب بتجهي�ز 
املطاح�ن بخلط�ات الحنط�ة املعتم�دة .جاء 
ذل�ك يف البي�ان الذي نقل�ه مكتبه�ا االعالمي 
ع�ن مدير عام الرشكة حس�نني مهدي علوان 
واضاف بان الرشكة جهزت عددا من املطاحن 

فضال عن تجهيز الوكالء بالرز من اجل تامني 
الوضع الغذائي وذل�ك تنفيذا لتوجيهات وزير 
التج�ارة الدكت�ور محمد هاش�م العاني الذي 
اك�د يف وق�ت س�ابق ان ال�وزارة تمتلك خزين 
يكفي لس�د حاجة املواطن .فيما اشار علوان 
اىل مواصلة صومعة الرصافة تجهيز املطاحن 
االهلي�ة بالخلط�ات املعتمدة حي�ث تجاوزت 
الكمي�ة املجهزة )1194( طن�ا كما تم تجهيز 

وكالء البطاقة التموينية بمادة الرز الفيتنامي 
بكمية تجاوزت )29( طنا.مشريا إىل ان ساحة 
مشريفة التابعة لفرع الرشكة يف نينوى جهزت 
عدد من املطاحن بحصص جديدة من الحنطة 
وش�مل التجهي�ز مطحنة محس�ن النوري و 
مطحنة الفيص�ل حيث بلغ اجم�ايل الكميات 
املجه�زة للمطاح�ن )313780 ( طنا فيما تم 
تجهيز املطاحن يف ساحة املوصل بكمية اكثر 

م�ن )227(طن�ا وش�ملت املطاح�ن املجهزة 
األخوين والبادية والصفار و دار املنصور كما 
جهز س�ايلو بازويا كمية)1041920( طنا و 
س�ايلو الوائلية جهز املطاحن بكمية اكثر من 
)890 ( حنط�ة مخلوطة فض�ال عن مواصلة 
مركز تس�ويق الحويجه التاب�ع لفرع كركوك 
تجهيز مطاح�ن املحافظة بالحنط�ه املحليه 

وبكمية تجاوزت )108٥( طنا .

وزارة الكهرباء تلعن النتائج  النهائية للفائزين بالتعيني عىل املالك الدائم 
للدرجات الشاغرة يف مركز الوزارة البالغ عددها ) 256( درجة وظيفية

حبوب التجارة تواصل جتهيز املطاحن باخللطات املعتمدة من احلنطة املخصصة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمافظ البرصة يصادق عىل تثبيت املعلمني واملدرسني العقود
العيداني أوضح آلية التقديم على »30« الف درجة وظيفية يف مركز املدينة واألقضية والنواحي

احملافظة نفت إصدار قائمة بإعفاء عدد من ادارات املدارس

    البصرة/ المستقبل العراقي

ص�ادق محاف�ظ الب�رصة املهن�دس اس�عد 
عب�د االم�ري العيدان�ي، أم�س االثن�ني، عىل 
كتاب وزارة املالي�ة الخاص بتثبيت املعلمني 

واملدرسني العقود.
وقال بيان ملكتب املحافظ تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، أن محافظ البرصة 
ص�ادق ع�ىل كت�اب وزارة املالي�ة الخ�اص 

بتثبيت املعلمني واملدرسني العقود.
م�ن جانب آخ�ر، ناق�ش محاف�ظ البرصة 
املهندس اسعد العيداني مع رؤساء الوحدات 
االداري�ة يف االقضي�ة والنواحي وض�ع الية 
خاص�ة بتش�غيل العاطل�ني ع�ن العمل من 
ابن�اء املحافظ�ة ح�رصاً يف مختل�ف دوائر 

الدول�ة ضمن الخطة املوضوع�ة و الخاصة 
بتشغيل اكثر من )30،000( الف عاطل عن 
العمل ويكون التخصيص املايل كمستحقات 
م�ن واردات املناف�ذ الحدودي�ة ، مبين�اً ان 
االوامر االدارية للمتقدمني عىل التعيني يجب 
ان تحمل توقيع رئيس الوحدة االدارية وغري 

ذلك يعتر مخالف للضوابط .
وذك�ر » العيداني يف بي�ان صحفي صدر عن 
مكتب�ه االعالمي الخاص خالل اجتماع عقد 
اليوم مع رؤساء الوحدات االدارية يف االقضية 
والنواحي ان فرص العمل للعاطلني ستكون 
يف مرك�ز املحافظ�ة واألقضي�ة والنواح�ي 
ضم�ن الواق�ع الجغ�رايف وعلين�ا ان نميض 
يف تطبي�ق ه�ذا امل�رشوع ونك�ون صادقني 
تجاه ابناء الش�عب البرصي ، مش�رياً اىل ان 

هناك توجيه ملدراء الوحدات االدارية بوضع 
ضوابط وتعليمات تتعلق بالية التقديم .

م�ن جهته » ق�ال معاون محاف�ظ البرصة 
لش�ؤون االقضية والنواحي عرب الجزائري 
ان الدرج�ات الوظيفي�ة الخاصة بالعاطلني 
عن العمل التي اعل�ن عنها محافظ البرصة 
اس�عد العيدان�ي والبال�غ عدده�ا اكثر من 
)30،000( درج�ة وظيفي�ة س�تمول م�ن 
املحافظ�ة  يف  الحدودي�ة  املناف�ذ  واردات 
وس�توزع الدرجات عىل مختلف مؤسس�ات 
الدولة حس�ب الكثافة السكانية يف االقضية 

والنواحي .
م�ن جانب�ه » اوض�ح مدير قس�م ش�ؤون 
الب�رصة  محافظ�ة  دي�وان  يف  املواطن�ني 
حكي�م املياح�ي ان التقدي�م للعاطل�ني عن 

العمل س�يكون يف مركز املحافظة يف املدينة 
الرياضي�ة يف امللع�ب الثان�ي والدخ�ول من 
بواب�ة رق�م )4 ( وبواب�ة رق�م) ٥( وع�ىل 
األربع�ة  املستمس�كات  جل�ب  املتقدم�ني 
والبطاقة املوح�دة مع تأييد التخرج ان كان 
خريج وسيكون التقديم منذ يوم غد الثالثاء 
الس�اعة ال 9 صباحاً والتقديم سيكون عىل 
األح�رف األبجدية حيث يكون كل يوم اربعة 
اح�رف ويبدأ ي�وم غد باألح�رف األبجدية )أ 
، ب ، ت ، ث( ام�ا فيم�ا يتعل�ق بالتقديم يف 
االقضية والنواحي فيكون التقديم من خالل 
القائ�م مقامي�ة او ادارة الناحي�ة ويك�ون 
ف�رتة التقديم ملدة اس�بوع واح�د ، مبيناً ان 
هن�اك ارقام هوات�ف خصص�ت للمواطنني 

لالستفسار والتوضيح عن املوضوع.
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )107(  الصادر يف  2019/10/16 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري س�احة لتجميع احلبوب على القطعة 
املرقمة )1/4780م51( جزيرة س�نجار ومبساحة ثالثون  دومن 
والعائده ملكيته�ا اىل مديرية بلدية  البعاج وفقا الحكام القانون 
)21( لس�نة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية  فعلى الراغبني 
باالجي�ار مراجعة مديرية بلدية  البع�اج وخالل مدة )30(  يوم 
تبدأ من اليوم التايل لنش�ر االعالن  بالصحف مستصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة )50 %( من القيمة املقدرة  وستجري 
املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة اجور نش�ر االعالن واملصاري�ف االخرى على ان يقوم 
بتس�ديد باقي بدل االجيار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل 
مدة ) ثالثون يوم ( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وخبالفه يعترب 
املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعلى حساب الناكل 
وحتمل�ه فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة على ذلك 
اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة 

جمددا وستكون املزايدة يف مبنى نينوى ) قاعة احلدباء(  
مالحظة  / مدة االجيار سنة واحدة فقط

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

مرصف الرافدين 
القسم القانوين 

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين امحد مهدي حسني عنوانه الكاظمية  م 41 ز21 د 12 

اىل الكفيل / حممد سليم جبار عنوانه  الكاظمية / م425 ز 11 د8
انذار 

بالنظر لعدم قيامك بتسديد مبلغ الدين املستحق بذمتك بالتكافل 
والتضام�ن مع الكفيل اعاله وعن )القرض( املمنوح لك والبالغ 
)7500000( دينار )سبعة  ماليني وخمسمائة الف دينار ال غري 
( عدا الفوائد واملصاريف وامللزمني بدفعه اىل مرصفنا واس�تنادا 
اىل امل�ادة الثالثة من قانون تحصيل الدي�ون الحكومية رقم 56 
لس�نة 1977 وللصالحية املمنوحة لنا بموجب املادة الثانية من 
القان�ون اعاله ننذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املش�ار اليه 
اع�اله مع الفوائ�د املرتتبة عليه خ�الل عرشة اي�ام اعتبارا من 
اليوم التايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه فس�وف تتخذ االجراءات 
القانوني�ة الالزم�ة  وفقا الح�كام املادة الخامس�ة الفقرة )1( 
م�ن القانون املذكور وذلك بوضع اش�ارة الحج�ز التنفيذي عىل 
اموالكم املنقولة والغري املنقولة  اس�تحصاال ملبلغ الدين  املرتتب 

بذمتكم وقد اعذر من انذر 
مع التقدير

فقدان
فق�د مني هوي�ة هية 
املنتج�ات  توزي�ع 
الجنوبي�ة  النفطي�ة 
الص�ادرة  الب�رصة   /
النف�ط  وزارة  م�ن 
بغ�داد  تاريخ الفقدان 
 2 0 1 9 /1 0 /1 2
االس�م ) ماج�د حميد 
سلطان راشد( املرقمة 
يعث�ر  م�ن   92861
عليها تس�ليمها لجهة 

االصدار

مرصف الرافدين 
القسم القانوين 

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين فقار عادل عبد الرضا عنوانه الكاظمية  م 435 ز23 د 8 
اىل الكفيل / حممد سليم جبار عنوانه  الكاظمية / م425 ز 11 د8

انذار 
بالنظر لعدم قيامك بتس�ديد مبلغ الدين املس�تحق بذمتك بالتكافل 
والتضام�ن م�ع الكفيل اعاله وع�ن )القرض( املمنوح ل�ك والبالغ 
)7500000( دينار )سبعة  ماليني وخمسمائة الف دينار ال غري( عدا 
الفوائ�د واملصاريف وامللزمني بدفعه اىل مرصفنا واس�تنادا اىل املادة 
الثالثة م�ن قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لس�نة 1977 
وللصالحي�ة املمنوحة لن�ا بموجب املادة الثانية م�ن القانون اعاله 
ننذرك�م بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املش�ار اليه اع�اله مع الفوائد 
املرتتبة عليه خالل عرشة ايام اعتبارا من اليوم التايل لتبلغكم باالنذار 
وبعكس�ه فس�وف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة  وفقا الحكام 
املادة الخامس�ة الفقرة )1( من القانون املذكور وذلك بوضع اشارة 
الحجز التنفي�ذي عىل اموالكم املنقولة والغري املنقولة  اس�تحصاال 

ملبلغ الدين  املرتتب بذمتكم وقد اعذر من انذر 
مع التقدير

العدد: 2931/168
التاريخ 2019/9/22

العدد: 2932/368
التاريخ 2019/9/22

رواء رياض عبد الستار
املوظف املخول صالحية تطبيق القانون

رواء رياض عبد الستار
املوظف املخول صالحية تطبيق القانون
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موجة احتجاجات عاملية 
          آدم تايلور

م�ن بغ�داد إىل وم�ن س�انتياغو إىل 
برش�لونة، ش�هدت مدن عدة حول 
العال�م مظاه�رات حاش�دة خ�ال 
ه�ذه  بع�ض  األخ�رة.  األس�ابيع 
االحتجاجات حملت أوجه ش�به مع 
»الربي�ع العرب�ي« ال�ذي هز الرشق 
األوس�ط منذ نهاية 2010. لكنها يف 
الوقت نفسه احتجاجات ذات نطاق 
جغرايف أوس�ع، إذ تتوزع عىل بلدان 

يف أمركا الاتينية وأوروبا وآسيا. 
ويف بع�ض ه�ذه املدن، كان�ت ثمة 
وفيات، لذا فقد أخذت االحتجاجات 

تث�ر قل�ق املس�تثمرين املاليني، ما 
يضاع�ف حال�ة عدم اليقني بش�أن 

صحة االقتصاد العاملي .
حالت�ان  توج�د  ال  أن�ه  والواق�ع 
الكث�ر  متش�ابهتان تمام�اً، لك�ن 
م�ن االحتجاج�ات فّجرته�ا عوامل 
البل�د  لي�س  ولبن�ان  اقتصادي�ة. 
الوحي�د الذي فّجر في�ه تغيٌر واحٌد 
مع�زول االحتجاج�ات. فقد اندلعت 
عندم�ا  اإليك�وادور  يف  مظاه�رات 
ألغت الحكوم�ة دعماً للوقود عمره 
عقود. ويف الشييل، أدت زيادة أسعار 
تذاكر املي�رو إىل أعمال عنف، بينما 
أدى رف�ع س�عر البص�ل يف الهند إىل 

احتجاج�ات قب�ل ف�رة قصرة من 
اآلن. 

كان�ت  تقريب�ًا،  الح�االت  كل  ويف 
االحتجاجات تتحول برسعة إىل يشء 
أكرب بكث�ر. صحيح أن الراجع عن 
بعض التغيرات أوقف االحتجاجات 
أحيان�اً، لكنه�ا يف كثر م�ن البلدان 
الش�ييل  اس�تمرت وتواصلت: ففي 
تواصل�ت االحتجاج�ات حت�ى بعد 

إلغاء الزيادة املقررة يف التذاكر. 
ويبدو أن التفاوت يف الدخل يضاعف 
ال�ذي  االقتص�ادي  األم�ن  انع�دام 
يولّ�د الغض�ب واالحتج�اج. فمثا، 
ُيع�د لبن�ان، حيث تس�ببت رضيبة 

»واتس�اب« يف احتجاجات ضخمة، 
تفاوت�اً  االقتص�ادات  أكث�ر  أح�َد 
اجتماعي�اً، إذ هيم�ن 1باملئ�ة م�ن 
اللبنانيني األغن�ى عىل 25 باملئة من 
إجمايل الدخ�ل الوطني خال الفرة 

بني 2005 و2014. 
وشييل، التي ُتعد من عدة نواح أكثر 
اس�تقراراً وازده�اراً م�ن جرانها، 
لديها أعىل مس�توى من التفاوت يف 
الدخل بني أعضاء »منظمة التعاون 
االقتص�ادي والتنمي�ة« الت�ي تضم 

بعض أغنى الدول يف العالم. 
الوض�ع الديموغ�رايف غ�ر املتوازن 
يزي�د األم�ور س�وءاً. فف�ي العراق، 

هناك غضب لكون جيل بأكمله بات 
مفتقراً للف�رص االقتصادية، فوفق 
بيان�ات جمعه�ا البنك ال�دويل العام 
امل�ايض، ف�إن مع�دل البطال�ة بني 

العراقيني الشباب يبلغ 36 باملئة. 
لي�س  الدخ�ل  التف�اوت يف  أن  بي�د 
العام�ل االقتص�ادي الوحي�د ال�ذي 
تواجه�ه العدي�د م�ن البل�دان التي 
تش�هد احتجاجات. فتباط�ؤ النمو 
االقتصادي وازدياد الدين الحكومي، 
أخ�ذا يؤدي�ان إىل مخ�اوف بش�أن 

املستقبل. 
ومؤخراً، ح�ّذر صندوق النقد الدويل 
م�ن أن النم�و االقتص�ادي العامل�ي 

س�يبلغ 3 باملئ�ة فق�ط ه�ذا العام، 
بدال م�ن 3.2 باملئة توقعها يف يوليو 
امل�ايض، م�ا يش�ر إىل أبط�أ معدل 
نمو منذ األزمة املالي�ة العاملية عام 

 .2008
ويف بع�ض بل�دان أم�ركا الاتينية 
يتوق�ع صندوق  خصوص�اً، حي�ث 
النقد الدويل 0.2 باملئة فقط كمعدل 
نمو إجم�ايل، يتوقع نمو اقتصادات 
كبرة مثل الربازيل واملكس�يك بأقل 
م�ن 1 باملئ�ة. ويذك�ر هنا أن�ه قبل 
س�نوات قليل�ة فق�ط، كان ارتفاع 
أس�عار السلع قد ساعد عىل تحقيق 
طفرة يف بلدان مث�ل اإلكوادور التي 

تنتج النفط وتشهد مظاهرات اآلن. 
وكان�ت بعض ال�دول ق�د اقرضت 
كثراً زمن الطفرة لتجد نفسها اآلن 
يف مواجه�ة دعوات م�ن املقرضني. 
وُيع�د لبنان نموذج�اً يف هذا الصدد، 
حيث تجعله نس�بة الدين إىل الناتج 
املح�يل اإلجمايل البالغ�ة 155 باملئة 

ثالَث أكثر بلد مديونية يف العالم. 
وحتى اآلن، لم يؤدِّ النطاق الواس�ع 
لاحتجاجات إىل إسقاط أي حكومة، 
غ�ر أن الكلف�ة لي�س م�ن ناحي�ة 
الخسارة االقتصادية فحسب وإنما 
كذلك م�ن ناحية إراقة الدماء أيضاً، 

والتي يمكن أن تزيد بشكل كبر.

مرصف الرافدين 
القسم القانوين 

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين معن نبيل نوري عنوانه العطيفية   م 409 ز26 د 1/16 

اىل الكفيل / فراس تركي عبد االمري عنوانه  الكاظمية / م421 ز 68 د16

انذار 
بالنظر لعدم قيامك بتسديد مبلغ الدين املستحق بذمتك بالتكافل والتضامن 
م�ع الكفيل اعاه وعن )القرض( املمنوح ل�ك والبالغ )7500000( دينار 
)س�بعة  مايني وخمس�مائة ال�ف دينار ال غر ( ع�دا الفوائد واملصاريف 
وامللزمني بدفعه اىل مرصفنا واس�تنادا اىل املادة الثالثة من قانون تحصيل 
الديون الحكومية رقم 56 لس�نة 1977 وللصاحية املمنوحة لنا بموجب 
املادة الثانية من القانون اعاه ننذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املشار 
الي�ه اعاه م�ع الفوائد املرتبة علي�ه خال عرشة ايام اعتب�ارا من اليوم 
التايل لتبلغكم باالنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الازمة  
وفقا الحكام املادة الخامسة الفقرة )1( من القانون املذكور وذلك بوضع 
اش�ارة الحجز التنفيذي عىل اموالكم املنقولة والغر املنقولة  اس�تحصاال 

ملبلغ الدين  املرتب بذمتكم وقد اعذر من انذر 
مع التقدير

مرصف الرافدين 
القسم القانوين 

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين نجم عبد اهلل ثجيل عنوانه الكاظمية  م 418 ز 6  د 28 

اىل الكفيل / اركان عالء عبد احلسني عنوانه  الكاظمية / م421 ز 58 د28

انذار 
بالنظر لعدم قيامك بتسديد مبلغ الدين املستحق بذمتك بالتكافل والتضامن 
م�ع الكفيل اعاه وعن )القرض( املمنوح ل�ك والبالغ )7500000( دينار 
)س�بعة  مايني وخمس�مائة ال�ف دينار ال غر ( ع�دا الفوائد واملصاريف 
وامللزمني بدفعه اىل مرصفنا واس�تنادا اىل املادة الثالثة من قانون تحصيل 
الديون الحكومية رقم 56 لس�نة 1977 وللصاحية املمنوحة لنا بموجب 
املادة الثانية من القانون اعاه ننذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املشار 
الي�ه اعاه م�ع الفوائد املرتبة علي�ه خال عرشة ايام اعتب�ارا من اليوم 
التايل لتبلغكم باالنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الازمة  
وفقا الحكام املادة الخامسة الفقرة )1( من القانون املذكور وذلك بوضع 
اش�ارة الحجز التنفيذي عىل اموالكم املنقولة والغر املنقولة  اس�تحصاال 

ملبلغ الدين  املرتب بذمتكم وقد اعذر من انذر 
مع التقدير

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

نمديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 11626

التاريخ : 2019/10/23 
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املواطن ) عبد الحسن كاظم 
منف�ي( الذي ي�روم تبديل لقبه وجعله ) الس�امي ( بدل من 
)االبراهيم�ي( بدل فمن لديه اع�راض مراجعة هذه املديرية 
خال مده اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام امل�ادة )22( من قانون 
البطاق�ة الوطنية  رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12 
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي

مدير الجنسية العام وكالة

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

فقد س�ند بأس�م / عواد عيىس عباس 
– رق�م القطعة 11 / 3652 مقاطعة 9 
كويرش – فمن يعثر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار .

اعان
تنويه 

س�قط س�هوا يف اعان مديري�ة تنفيذ 
الس�ماوة رقم االضب�ارة 2019/1393 
حي�ث ذك�ر س�هوا رق�م االضب�ارة  / 
 2019/10/24 بتاري�خ     2019/7
املنش�ور يف جري�دة املس�تقبل العراقي 
ل�ذا   2019/10/24 يف   2006 بالع�دد 

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

فقدان 
فق�دت من�ي الوكالة املرقم�ة 1 / ج / 
2212 والص�ادرة م�ن وزارة التجارة – 
الرشك�ة العامة لتجارة امل�واد الغذائية 
مبيعات الرصافة بأسم / عطيه حسني 
ش�ال – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .

محكمة بداءة منديل
العدد/278/ب/2018

م/ اعان 
عطف�ا عىل الحك�م الصادر من ه�ذه املحكمة 
بالعدد /278 /ب/2018واملورخ2019/1/20    
تبي�ع ه�ذه املحكم�ة   العق�ار  املرق�م 123/

الس�وق    نه�ر  بزاي�ز   9 مقاطع�ة  ب/2018 
املوصوفة ادناه باملزاد العلني  ملدة ثاثون يوما 
اعتب�ارا من الي�وم التايل  للنرش فع�ىل الراغبني 
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة يف تمام الساعة 
الثانية عرش ظهرا  من اليوم  الثاثني لليوم التايل 
للنرش مس�تصحبني معهم التامينات القانونية 
وق�دره10% م�ن القيم�ة املح�ددة  والبالغ�ة) 
وخمس�مائة  17500000(س�بعةعرشمليون 
ال�ف دينار الغره�ا ان لم يكونو م�ن الرشكاء 
وعن�د انته�اء املدة املذك�ورة  س�تجري االحالة 
القطعي�ة وفق االصولواذا ص�ادف  يوم االحالة 
عطلة رسمية  فسيكون اليوم الذي  يليه موعدا  

لذلك 
القايض

قحطان خلف خالد
االوصاف

بس�تان م�زروع باش�جار النخي�ل  تط�ل عىل 
الشارع  محلة العروبة تبلغ مساحته 21 اولك

���������������������������������������
محكمة بداءة السماوة 

العدد : 2255 / ب / 2019 
التاريخ : 28 / 10 / 2019 

اىل / املدع�ى علي�ه / س�عد عب�د الرض�ا عب�د 
حسني 

اق�ام املدعي ) حس�ني عبد االمر عبد الحس�ن 
( الدع�وى البدائي�ة املرقمة اع�اه الذي يطلب 
الحك�م له بموجبه�ا بالزامك بتاديت�ك له مبلغ 
مق�داره س�تة ماي�ني وس�بعمائة ال�ف دينار 
كتعوي�ض له بواق�ع اربعة مايني وس�بعمائة 
ال�ف دين�ار تعوي�ض م�ادي ومليون�ان دينار 
كتعوي�ض ادب�ي والثاب�ت بموج�ب االضب�ارة 
الجزائي�ة املرقم�ة 559 / ج / 2018 وتحميلك 
الرس�وم واملصاريف القانونية وملجهولية محل 
اقامتك حسب كتاب محكمة مديرية التبليغات 
القضائي�ة بالع�دد 794 يف 21 / 10 / 2019 
واملرفق به�ا ورقة التبليغ مرشوح�ا عليها من 
القائم بالتبليغ مصطفى نوري بتاريخ 7 / 10 
/ 2019 حس�ب اشعار مختار منطقة حي اور 
السيد اس�ماعيل هال نارص لذا تقرر تبليغكم 
بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد 
الس�اعة  املواف�ق 10 / 11 / 2019  املرافع�ة 
الثامنة والنصف صباحا وبعكس�ه سوف تسر 
املحكمة باج�راءات الدعوى واملرافعات بحقكم 

غيابا وعلنا وفقا للقانون .
القايض 

حسنني فاضل عيل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الخرض
العدد / 2019/67

التاريخ 2019/10/23
اعان

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الخ�رض بامل�زاد العلن�ي 
الس�يارة املرقمة 7504 أ حمل تيوتا دبل قمارة 
مودي�ل 2010 والعائدة اىل املدي�ن ) كرار داخل 
عودة ( واملوجودة يف كراج عبد الله كمر وتجري 
املزايدة يف الكراج اعاه يف الس�اعة 12 ظهرا ان 
القيم�ة املق�درة 12000000 اثن�ا عرش مليون 
دينار مدة النرش يف الصحف املحلية 15 يوما من 
اليوم التايل للنرش وعىل املشري  دفع التامينات 
القانونية البالغة 10%  من القيمة املقدرة اعاه 
لقاء دين الدائن )مرداس خضر حمد( والبالغة 
9000000 تسعة مايني دينار والسيارة كاملة 

االوصاف
املنفذ العدل 

غانم زيرج محمد
مدير تنفيذ الخرض

اوصاف العجلة :
سيارة تيوتا دبل قمارة

اللون ابيض
���������������������������������������

محكمة بداءة أبي الخصيب 
العدد: 48/ب/2019

التاريخ: 2019/10/24
إع��ان 

بالنظ�ر لعدم وج�ود راغب بالضم ع�ىل العقار 
املرقم 26/161 مقاطع�ة 29 الرباضعية ورغم 
املناداة يف س�احة املحكمة علي�ه تبيع محكمة 
بداءة أب�ي الخصيب العقار املرق�م أعاه وذلك 
يف تم�ام الس�اعة الثانية عرش م�ن ظهر اليوم 
الخامس عرش من اليوم التايل لنرش هذا اإلعان. 
فم�ن له رغبة بالرشاء الحض�ور يف ديوان هذه 
املحكمة مس�تصحباً مع�ه التأمينات القانونية 
البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة وبصك مصدق 
إن لم يكن رشيكاً وان أجور املنادي عىل املشري 

كما مبينة أوصافه أدناه.   
 

القايض / فيص�ل سلم�ان ع�طار
األوصاف:     

العق��ار املرق�م أع��اه عب�ارة ع�ن عرص�ة 
خالي��ة م�ن املغروس��ات واملش�ي�دات مل�ك 
ص��رف مس�احت�ها 6 أول�ك وإنه�ا تق�ع عىل 
ش�ارع فرعي مبل�ط وضمن منطقة سكني��ة 
ق�درة س�عر املت�ر املرب��ع الواح�د من االرض 
مبل�غ ملي��ون ومئت��ان أل�ف دين�ار، فتكون 
القيم��ة العمومي�ة للعق�ار مبلغ س�بعمائ�ة 
وعش�رون ملي��ون دين�ار مبلغ الظم 70% من 

القيمة املقدرة.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

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

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
الع�دد: 217/ش/2019                               

التاريخ:2019/10/27
م/تبليغ

ملقتضيات حسم الدعوى الرشعية املرقمة 217/
ش/2019 واملقام�ة م�ن قبل املدعية )س�مره 
يحيى عبد( واملدعى عليه )نامس مشعان عبد( 
واملتضمنة دع�وى التفريق لل�رضر وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واملؤي�د م�ن قب�ل مخت�ار منطقة االس�حاقي 
اجبارات واملجلس البلدي لذا تقرر اجراء تبليغك 
بصحيفت�ني يوميتني بموع�د املرافعة املصادف 
2019/10/31 ويف حال�ة عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجرب املرافعة بحقك 

غيابيا وفق القانون مع التقدير.
القايض 

حردان خليفة جاسم
���������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

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

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد: 1328/ش/2019                               

التاريخ:2019/10/27
م/اعان

اىل املدعى عليه/ غسان حسني احمد 
اقامت املدعية )ميناء محمود حس�ن( الدعوى 
والت�ي  1328/ش/2019  املرقم�ة  الرشعي�ة 
تطل�ب فيه�ا التفريق وملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب تبليغ هذه املحكم�ة يف 2019/10/15 
واش�عار املختار )عاء خضر عب�اس( مختار 
منطقة س�موم األوىل / سامراء واملذيل بتوقيع 
الش�اهدين )احم�د ع�يل احم�د و خال�د طال 
خض�ر( واملص�دق م�ن قب�ل املجل�س املح�يل 
لقضاء سامراء قررت املحكمة تبليغك بواسطة 
صحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور بموعد 
املرافع�ة املواف�ق 2019/11/14 ويف حال عدم 
حض�ورك او من ين�وب عنك قانونا فس�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض 

طال خليل محمود
���������������������������������������

تنويه 
اشارة اىل االعان املنشور  يف  صحيفة املستقبل   
العدد2005/يف 2019/10/23 ورد رقم الدعوى 
1656/ب2019/1 خطاء  والصحيح هو 1656 

/ب2019/2

العدد: 2933/368
التاريخ 2019/9/22

رواء رياض عبد الستار
املوظف املخول صالحية تطبيق القانون

العدد: 2935/368
التاريخ 2019/9/22

رواء رياض عبد الستار
املوظف املخول صالحية تطبيق القانون
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً: كن حذراً يف تعاملك مع أش�خاص قد ال 
يكونون أه�ًا للثقة، ولئ�ا تصدمك حقيقتهم 

الحقاً
عاطفي�اً: تك�ون موضع ثناء يف األي�ام املقبلة، 
والس�بب يع�ود إىل الثقة املفرط�ة التي يمنحك 

إياها الرشيك

مهنياً: تعيش توتراً وتأس�فاً وقد تحول ظروف 
خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض األش�خاص 

أو الجماعات التي تسعى إليها
عاطفي�اً: ال تقلل من قيمة الرشي�ك فذلك يدّل 

عىل قلة احرتامك له وتقديرك إلمكاناته

مهنياً: قد تشعر ببعض االرتباك وتنتابك أفكار 
سلبية فتترصف بطريقة منّفرة، إحذر مخالفة 

اآلراء وإثارة العداوات
عاطفياً: قد تشهد انفراجات عاطفية مفاجئة 
تدفعك إىل التعل�ق بالرشيك أكثر فأكثر وتوطيد 

العاقة بينكما

مهين�اً: تمر بي�وم دقيق من االختب�ارات، لكن 
النجاح سيكون حليفك مهما اشتدت الصعاب

ترافق�ك  فالحظ�وظ  عاطفي�اً: تف�رح كث�راً 
عىل ع�ىل الصعي�د العاطف�ي، وتم�ي أجمل 
األي�ام وأمتعها مع الرشي�ك. صحياً: قد تصاب 

بالتهابات يف املفاصل

مهني�اً: ينتق�ل فينوس اىل برج الق�وس، أي اىل 
موقع مناسب لك، ليدعم مشاريعك الشخصية، 

ويتحدث عن مبادرة جديدة حتى آخر الشهر
عاطفياً: تشتد الخافات مع الرشيك وقد تصبح 

اكثر تطلباً او تواجه تمنعاً قوياً من قبله

مهني�اً: داف�ع عن مش�اريعك ه�ذا الي�وم وال 
ترتاجع قيد أنملة، فالجميع يس�عى ليدفعك إىل 

اتخاذ قرارات صعبة
عاطفياً: القس�اوة مع الرشيك ال تنفعك بيشء، 
ألنك ستش�عر بوح�دة وبفراغ كبري�ن إذا قرر 

االنفصال عنك

مهني�اً: تنافر فلك�ي بني م�ارس ونبتون يبدو 
أكث�ر وضوحاً، وقد تفقد الس�يطرة عىل بعض 
األوض�اع، أو تتبلبل األج�واء إذا كنت تعمل عىل 

مرشوع ثقايف أو فكري عىل االخص
عاطفياً: تتخ�ىل عن مضايقة الحبيب بهوايات 

شخصية تمارسها بمفردك

مهني�اً: تتعاون م�ع الزماء بايجابي�ة كبرة، 
فيك�ون ذلك وال ش�ك محل تقدي�ر واحرتام كل 

من حولك
عاطفي�اً: علي�ك أن تك�ون أكث�ر وضوح�اً مع 
الرشي�ك، فتع�ّ� ل�ه ع�ن حقيق�ة مش�اعرك 
الرومانسية تجاهه، وهذا يتطلب بعض الجرأة

مهنياً: ال تنفعل اذا كنت ترغب يف املحافظة عىل 
الصورة التي أظهرتها لآلخرين

عاطفي�اً: الرشي�ك غر مج� ع�ىل تحمل ردود 
أفعالك، فهو قدم الكثر وعليك ان تبادله باملثل

صحي�اً: تخ�ّل ع�ن تقاعس�ك للقي�ام ببع�ض 
التمارين الرياضية املفيدة للصحة وللقلب

ثمين�ة  ومفاجآت�ه  رائ�ع ج�ّداً  ي�وم  مهني�اً: 
وحظوظه مهمة، تنتعش وتتحّس�ن للمشاركة 

يف املشاريع بعزيمة وتفاؤل
عاطفياً: تشعر بس�عادة وقناعة بالتقدم الذي 

حققته مع الرشيك فيتقرب منك أكثر فأكثر
صحياً: العمل ساعات إضافية 

مهنياً: تواجه الكثر من املعرتضني عىل أفكارك 
اإلصاحي�ة، فتح�لَّ بالص�� لتتوض�ح األمور 

قريباً
عاطفي�اً: ابتع�د ع�ن ف�رض قرارات�ك بالقوة، 
وللرشي�ك دور يف اتخاذه�ا وال س�يما إذا كانت 

تتعلق بعاقتكما

مهني�اً: مش�اريع مهم�ة قد تحم�ل الكثر من 
املتغرات األساسية، لذا عليك عدم االستخفاف 

بأي يشء أو إهماله
عاطفي�اً: تخلص م�ن الرتاكم�ات القديمة من 
خال معالجتها مع الرشيك واالنطاق بخطوات 

جديدة ومدروسة.

العذراء

احلوت

الطعام الصحي قد يساعد مرضى االكتئاب
تش�ر دراس�ة صغ�رة إىل أن البالغني 
الذين يتبعون نظاما غذائيا غر صحي 
ويعانون م�ن االكتئاب قد يس�اعدهم 

الطعام الصحي يف تحسني حالتهم.
ويف تجربة عشوائية بأسرتاليا، تراجعت 
أع�راض االكتئ�اب لدى رجال ونس�اء 
تراوح�ت أعمارهم ب�ني 17 و35 عاما 
بعد ثاثة أسابيع من تحولهم إىل نظام 
غذائ�ي صحي. وأفاد باحثون يف دورية 
)بل�وس وان( بأن أولئ�ك الذين واصلوا 
تناول األغذية الصحية ملدة ثاثة أشهر 

استمروا يف الشعور بالتحسن.

وقالت هي�ذر فرانس�يس الت�ي قادت 
جامع�ة  م�ن  وه�ي  البح�ث  فري�ق 
ماكوراي يف سيدني ”هذا يهم الجميع، 
وه�و أكثر فاعلي�ة من حي�ث التكلفة 
وهو ىرخأ ةيجاع قر�طب ةنراقم 
أحد أوجه العاج التي يمكن لألفراد 

أنفسهم التحكم فيها“.
وأضاف�ت لروي�رتز هيل�ث ع�� ال�يد 
اإللكرتون�ي ”ه�ذا يث�ر احتمالي�ة أن 
التغي�ر يف النظ�ام الغذائ�ي ق�د يكون 
أع�راض  لتخفي�ف  ع�اج  بمثاب�ة 

االكتئاب“.

وش�ملت دراسة فرانس�يس وزمائها 
76 ش�خصا س�جلوا درج�ات مرتفعة 
عىل اثنني من مقاييس االكتئاب والقلق 
مم�ا يش�ر إىل معاناتهم م�ن أعراض 
متوس�طة أو ش�ديدة لاكتئ�اب كم�ا 
س�جلوا درج�ات مرتفعة يف اس�تبيان 
عن استهاك األطعمة الغنية بالدهون 
والس�كر.وتم توزي�ع املش�اركني عىل 
مجموعت�ني ملدة ثاثة أس�ابيع، غرت 
األوىل أنظمتها الغذائية يف حني استمرت 
املجموع�ة الثانية يف تن�اول ما اعتادت 
عليه من طعام. وتلقت املجموعة األوىل 

إرش�ادات من أخصائي تغذية مسجلة 
عىل رشيط فيديو مدته 13 دقيقة مما 
يعني أن بوس�عهم مشاهدته أكثر من 

مرة إذا اقتىض األمر.
وم�ن ب�ني اإلرش�ادات زي�ادة تن�اول 
يومي�ا  حص�ص  خم�س  إىل  الخ�ر 
والفاكه�ة إىل حصت�ني أو ث�اث يوميا 
والحب�وب الكامل�ة إىل ث�اث حص�ص 
يوميا وال�وتينات الخالية من الدهون 
إىل ث�اث حص�ص يومي�ا ومنتج�ات 
األلبان غر املحاة لثاث حصص يوميا 

واألسماك إىل ثاث حصص أسبوعيا.

عالج مرض السل يف قاع البحر
يصاب بمرض الس�ل س�نويا أكثر 
من 10 مايني ش�خص من سكان 
األرض، بسبب عصيات كوخ، التي 
تقتل مليوني ش�خص سنويا وتعد 
فتاك�ة أكث�ر م�ن أي م�رض آخر.

وفق�ا لألطب�اء املختص�ني يف عاج 
مرض الس�ل، نحو ثل�ث املرىض ال 
يراجع�ون املستش�فيات للحصول 
عىل العاج الازم، ما ينقل العدوى 
إىل األشخاص املحيطني بهم. وهذا 
الن�اس تعت��  أم�ر طبيع�ي، ألن 

أع�راض امل�رض الخط�ر ع�ادة هي 
عام�ات التع�ب املرتاك�م )الضع�ف 
وفق�دان الش�هية(، أو بس�بب ال��د 
البلغ�م(. م�ع  املس�تمر  )الس�عال 

وعموما يش�كل هذا املرض مش�كلة 
اجتماعية كبرة أمام العلوم الطبية. 

ألن العصي�ات املس�ببة للمرض التي 
وصفه�ا العالم هنري كوخ، أصبحت 
تدريجي�ا تق�اوم املض�ادات الحيوية 
املس�تخدمة يف عاج امل�رض، فيغدو 
أصعب سنة بعد أخرى.ولذلك ظهرت 
حاج�ة ملح�ة البتكار أدوي�ة جديدة 

لعاج هذا املرض الخطر.

ما هي أفضل األغذية للحامل؟
ال يش�غل املرأة ش�يئاً طوال ش�هور الحمل 
سوى صحة جنينها، انتظاراً لقدومه حتى 

تكتمل فرحتها.
ويعت� النظ�ام الغذائي من أولويات صحة 
األم والجن�ني، العتب�اره العامل األس�ايس 
يف تأم�ني كافة العن�ارص الغذائية التي تمد 
األم بالطاقة والجن�ني بكل ما يلزمه لينمو 
بشكل صحي.لذلك، نقدم لك يف التايل قائمة 

بأهم األطعمة التي ينبغي الرتكيز عليها.
البيض عىل رأس القائمة

إذا ل�م تعان�ي م�ن الحساس�ية أو ارتفاع 
نسبة الكوليسرتول، فُينصح بتناول بيضة 
إىل اثنتني يومياً، خاصة إن كنِت يف الشهور 
األوىل م�ن الحم�ل، إذ تحت�اج خايا الجنني 

يف ه�ذه الف�رتة لكمية كبرة م�ن ال�وتني 
لتنم�و بش�كل طبيع�ي. ويحت�وي البيض 
أيض�اً عىل مادة “الكولني” التي تقوي املخ، 
كم�ا أن البيض يحتوي عىل ما يزيد عن 10 

أنواع من الفيتامينات واملعادن.
سمك السلمون

تحت�اج الحامل لتناول الس�مك ملا يحتويه 
م�ن بروتين�ات رضوري�ة لنم�و الجن�ني. 
وم�ن بني أنواع ال�وت�ني، ننصحِك بيتناول 
س�مك الس�لمون، ألنه بخاف احتوائه عىل 
نس�بة عالية من ال�وتني، فهو مصدر جيد 
لألوميغا 3، والذي يس�اعد عىل تطور خايا 
الدم�اغ عند الجن�ني، كما أن�ه يقوي برص 

الجنني.اللحوم الحمراء

تعت� اللحوم مصدراً مهماً جداً لل�وتينات 
وم�ادة الكول�ني، لك�ن ينبغ�ي أن تبتع�د 
الحامل عن تناول اللحوم التي تحتوي عىل 
الده�ون، وأن تح�رص عىل طبخه�ا جيداً 

لقتل الطفيليات الضارة املوجودة بها.
الخضار هامة جداً خصوصاً الورقية

يعت� تناول الخضار من األنشطة الغذائية 
الهام�ة بالنس�بة للحامل، ولك�ن ننصحِك 
أيض�اً بالرتكيز عىل الخض�ار الورقية ذات 
الل�ون األخ�ر الداك�ن كالس�بانخ وورق 
العن�ب، ألنها تحتوي عىل حم�ض الفوليك 
والحدي�د، وكذل�ك فيتامين�ات “أ” و”ج”، 
وكله�ا عن�ارص هام�ة لتطور النظ�ر عند 

الجنني.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 3 كوب دقيق

x 3 معلقة كبرة لبن بودرة
x 2 معلقة كبرة سكر

x 1 كيس خمرة
x 1 معلقة كبرة باكينج بودر

x 1 معلقة صغرة ملح
x 1 كوب ماء )دافئ(

¼ x كوب زيت عباد شمس
الخطوات:

هنض�ع كل املكونات الجافه مع بع�ض ونخلطهم كويس وبعدين هنضع املاء 
الدايف والزيت ونعجنها كويس اوى ونرتكها تخمر كويس.

نح�ر الحش�و عبارة ع�ن زيت�ون وفلفل وطماط�م وجبنة ترك�ى مفرومة 
وممكن جبنة شيدر او موتزريا.

طريقة صوص الطماطم.2 معلقة صلصة طماطم ومعلقة خل وش�وية ملح 
وفلفل وشطة ونخلطهم مع بعض.

تش�كل العجينة بحس�ب الرغبة ىف الحجم ثم نضع عليها صوص الطماطم ثم 
الحش�وة ث�م توضع ىف فرن عن�د درجة حرارة 180 مدة ع�رش دقائق أو لحني 

النضج.

ميني بيتزا

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن اللوز هو أفضل املكرسات 

يف الوقاية من األمراض.
هل تعل�م أن أفضل أطعمة لتحس�ني 
الداكن�ة  الش�كوالته  ه�م  الذاك�رة 
واألفوكادو والتفاح والشاي األخرص 

والتوت األزرق.
ه�ل تعل�م أن تن�اول البقدون�س مع 
يع�ادل  حي�ث  ج�دا،  مه�م  اللح�وم 
حموض�ة املع�دة ويحثها ع�ىل إفراز 
العصارات الهاضمة خاصة العصارة 
الصفراوي�ة مم�ا يس�اعد عىل هضم 

الدهون التى تحتويها اللحوم.
هل تعل�م أنه لو كنت مص�اب بحالة 
أرق ش�ديد وأكل�ت م�وزة واحدة ولم 
تتحرك م�ن مكانك ملدة ع�رش دقائق 
س�وف تغط يف نوم عميق، حس�ث أن 
الجس�م يفرز مادة السروتونني التي 

لها نفس تأثر التخدير
هل تعلم أنك إذا كتمت مشاعرك دائما 
ول�م تع�� عنه�ا يف الوقت املناس�ب 
فإن ذلك س�يجعلك عرض�ة لانفعال 
الش�ديد يف مواقف أخرى ال تس�تحق 
منك الغضب بتاتا، فاإلنس�ان بطبعه 
ال يستطيع كتم مشاعره ملدة طويلة 
لذلك يلجأ إىل التعب�ر عنها يف مواقف 

غر مناسبة.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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حتديد موعد لقاء القوة اجلوية 
ومولودية اجلزائر

األردين املخادمة يقود مباراة العراق 
وإيران

             المستقبل العراقي/ متابعة

حدد االتحاد العربي لكرة القدم، 7 نوفمرب/
ترشي�ن ثان املقبل، موعدا جديدا للمواجهة 
التي ستجمع القوة الجوية بضيفه مولودية 
الجزائر ضمن منافس�ات ذهاب دور الستة 
عرش لبطولة كأس محمد السادس لألندية 
العربية.وق�ال نائب رئيس الق�وة الجوية، 
وليد الزيدي، يف بيان، إن ملعب جذع النخلة 
يف املدين�ة الرياضية بالبرصة سيس�تضيف 
مب�اراة الق�وة الجوية ومولودي�ة الجزائر.

وأضاف »هناك مقرتح بإقامة مباراة اإلياب 
بني الفريقني يف ديسمرب/كانون أول املقبل 
يف الجزائ�ر«.وكان االتح�اد العرب�ي لك�رة 
الق�دم قد أبلغ إدارة الق�وة الجوية العراقي 
بتأجي�ل مباراة ذهاب ثم�ن النهائي، والتي 

كانت مقررة الخميس املقبل.

             المستقبل العراقي/ متابعة

اخت�ار االتحاد ال�دويل لكرة الق�دم، طاقم 
ح�كام م�ن األردن، الدارة مب�اراة الع�راق 
وإيران، يف البرصة، يوم 14 ترشين الثاني/ 
نوفمرب املقبل، يف إطار التصفيات املشرتكة 
لكأس العالم وكأس آسيا.وس�يدير املباراة 
طاق�م الح�كام ال�دويل املك�ون م�ن أدهم 
مخادمة، أحم�د مؤنس، محمد البكار.كما 
اختار »فيف�ا«، طاقم الح�كام املكون من 
أحمد فيصل، محمود ظاهر، وعبد الرحمن 
والفلب�ني  املالدي�ف  مب�اراة  إلدارة  عق�ل، 
والت�ي تق�ام يف العاصم�ة ماني�ا يوم 14 
ترشي�ن الثان�ي/ نوفم�رب املقب�ل، يف إطار 
التصفي�ات املش�رتكة.وتم تعي�ني املقيمة 
هب�ة العابد، لإلرشف ع�ى حكمات بطولة 
األندي�ة اآلس�يوية أبط�ال ال�دوري، والتي 

تنطل�ق نس�ختها األوىل يف كوريا الجنوبية، 
23 ترشين الثان�ي/ نوفمرب املقبل.واختار 
االتحاد اآلس�يوي املح�ارض واملقيم عوني 
حسونة، لإلرشاف عى حكام مباراة ماليزيا 
وإندونيسيا والتي س�تقام يوم 19 ترشين 
الثان�ي/ نوفمرب املقبل، يف إطار التصفيات 

»املشرتكة.إىل ذلك يش�ارك املقيمون عوني 
حسونة، إس�ماعيل الحايف، نارص درويش، 
وعم�ر بش�تاوي وهب�ة العاب�د، يف مؤتمر 
التحكيم اآلسيوي الذي سيقام يف العاصمة 
املاليزية كواالملبور خال الفرتة من 29-26 

ترشين الثاني/ نوفمرب املقبل.

إنرت ميالن وشالكه 
يثريان خوف 

مجاهري دورمتوند
             المستقبل العراقي/ متابعة

دورتمون�د  بوروس�يا  لعبهم�ا  مبارت�ان 
األس�بوع املايض، وفيهما ظهرت سلبيات 
الفتة للفريق األس�ود واألصف�ر، حتى أن 
مطاردي�ه وصل�وا لقناعة بأن�ه حاليا »ال 

حاجة للخوف من دورتموند«.
بعد فوز إنرت ميان الواضح عى دورتموند 
بهدف�ني عى ملعب س�ان س�رو، ضمن 
منافس�ات دوري األبطال األسبوع املايض 
األربع�اء املايض، أطلق مدرب النراتزوري 
أنطوني�و كونت�ي حكما قاس�يا جدا عى 
الفريق األملاني قائا: »دورتموند يخشانا« 
ولي�س العكس.واس�تند مدرب تش�يليس 
الس�ابق يف تقييم�ه هذا عى م�ا وصفها 
الس�لبية الكبرة يف أداء فريق كان السمه 
وقع كبر قبل ماٍض قريب.كتيبة لوسيان 
فافر بع�د هذه املب�اراة حزم�ت أمتعتها 
كونت�ي،  وبش�هادة  بالهزيم�ة  املثقل�ة 
وعينه�ا عى ديرب�ي الغرب أمام ش�الكه 
ضمن منافسات املرحلة التاسعة للدوري 
األملاني )بوندسليجا(، كمنرب لرد االعتبار.

فعمليا ش�الكه كان دائما لقمة سائغة يف 
ف�م دورتموند، لك�ن ما ح�دث أن املباراة 
انتهت بالتعادل السلبي لكل من الفريقني، 
لكن بفائز واحد مع ذلك هو شالكه، فهذا 
الفريق أبطل رس�ميا سحر فريق يورجن 
األدوار  الفريق�ان  الس�ابق.تبادل  كل�وب 
فيما بينهما ولعب شالكه كرة دورتموند، 

بينما لعب دورتموند كرة شالكه.
كرة القدم املتوهج�ة والتي حقنها كلوب 
يف دماء الفريق األصفر واألس�ود، انتقلت 
باألح�رى إىل الفري�ق األزرق ال�ذي ق�دم 
ك�رة هجومية تمزج ب�ني منظومة اللعب 

والعاطفة )الحماسة وروح القتال(.
ومع ذلك لم يفز ش�الكه رسميا باملباراة، 
إذ أن الحظ خانه وليست صابة خط دفاع 

دورتموند بقيادة ماتس هوملز ورفاقه.
ه�ذه املب�اراة وقبلها مباراة إن�رت ميان، 
بينت�ا أن دورتموند ال يمكنه هذا املوس�م 
مهمت�ه  يف  النج�اح  الح�ايل  وبش�كله 
الكاس�يكية املتمثلة يف مطاردة ديناصور 

البوندسليجا بايرن ميونخ.

احتاد السلة يؤجل 
مباريات الدوري املمتاز وحيدد 

موعد استئنافها

5 أهداف حترم هيجواين 
من حتطيم إنجاز شيفشينكو

              المستقبل العراقي/ متابعة

اتحاد الس�لة يؤجل مباريات الدوري املمتاز ويحدد موعد 
استئنافها502 مشاهدة

اعلن االتحاد العراقي لكرة السلة، موعد استئناف الدوري 
املمتاز.

وق�رر اتحاد الس�لة تأجي�ل املباريات املؤجلة ب�ني النفط 
ودهوك عى قاعة الش�عب ومباراة الحل�ة ونفط الجنوب 

عى قاعة الحلة، بسبب التظاهرات.
وذكر االتحاد يف بيان تلقت، املستقبل العراقي نسخة منه، 
ان�ه »نظ�را للظروف الراهن�ة واالوضاع يف بلدن�ا الحبيب، 
تقرر تاجيل الدوري العراقي املمتاز لكرة السلة لغاية يوم 

.»2019 / 11 / 2
وكان م�ن املقرر ان تنطلق الجولة الخامس�ة من الدوري 

املمتاز يف ال�30 من ترشين االول الجاري.

ليفربول يتحفز ملواصلة انتفاضته املحلية ضد آرسنال بكأس الرابطة
              المستقبل العراقي/ متابعة

يحول ليفربول متصدر الدوري اإلنجليزي 
املمت�از، تركي�زه إىل بطول�ة كأس رابطة 
املحرتفني، بهدف التقدم خطوة جديدة عى 
الطريق نحو التتويج بأول األلقاب املحلية 
هذا املوسم.وحقق ليفربول انتصاًرا مثرًا 
أمام ضيف�ه توتنهام )2-1(، أمس األحد، 
الربيمرلي�ج،  م�ن  الع�ارشة  املرحل�ة  يف 
ليواص�ل تربعه يف الصدارة بفارق 6 نقاط 

أمام مانشسرت سيتي حامل اللقب.
وبع�د أن اعت�اد ليفرب�ول ع�ى خ�وض 
مباريات كأس الرابطة يف املواسم املاضية 
بعنارص احتياطية وأخرى ش�ابة، يرجح 

أن يختل�ف الوض�ع بش�كل كب�ر عندما 
يس�تضيف آرسنال مساء األربعاء، يف دور 

ال�16 من بطولة الكأس.
ورغ�م توقع�ات حص�ول النج�م املرصي 
محم�د صاح ع�ى راح�ة بس�بب آالم يف 
الكاح�ل وكذلك غياب فرجي�ل فان دايك 
بسبب مش�كلة يف الساق، ينتظر أن يدفع 
املدير الفني يورجن كلوب بتشكيلة قوية 

لتجاوز عقبة آرسنال.
وتش�ر التوقع�ات إىل إمكانية مش�اركة 
أوكس�ليد- وأليك�س  أوريج�ي  ديف�وك 

تش�امربلني وناب�ي كيت�ا وج�و جومي�ز 
وجيمس ميلنر وريان بريوس�رت يف مباراة 

األربعاء.

معنويات عالية
األربع�اء  مب�اراة  ليفرب�ول  ويخ�وض 
بمعنوي�ات عالي�ة، بع�د أن تخط�ى ف�خ 
توتنه�ام بنتيج�ة )2-1( وحاف�ظ ع�ى 
س�جله خالًي�ا م�ن الهزائ�م ع�ى ملعب 
بال�دوري  مب�اراة   45 ط�وال  »أنفيل�د« 

اإلنجليزي املمتاز.
وأي�ا كان�ت التش�كيلة التي س�يدفع بها 
وامل�درب جي�ًدا،  الفري�ق  ي�درك  كل�وب، 
أهمية دور الجماهر التي يعتربها كلوب 

»الاعب رقم 12«.
وقال كلوب »الجماهر كانت مذهلة )أمام 
توتنه�ام( ودفعتنا لألمام حت�ى النهاية، 
وكان هذا أمرًا مهًما، علينا التحيل بالرتكيز 

يف جميع املباريات. فاملب�اراة املقبلة أمام 
آرسنال ونحتاج إىل الفوز«.

وأضاف »بعدها س�نواجه أستون فيا ثم 
جينك ثم مانشس�رت س�يتي وبعدها تأتي 
ف�رتة التوقف إلقام�ة املباري�ات الدولية، 
ثم نواجه ف�رتة مزدحمة للغاية يف كانون 
أول / ديسمرب، أمامنا الكثر، لكن األمور 

تسر بشكل جيد حتى اآلن«.
وعى الجانب اآلخر، يش�هد آرسنال حالة 
م�ن الجدل ح�ول قائ�د الفري�ق جرانيت 
تش�اكا الذي صاح بوج�ه الجماهر لدى 
تبديله خ�ال املباراة التي انتهت بالتعادل 
م�ع كريس�تال ب�االس )2-2( مطلع هذا 

األسبوع يف الدوري.

بواش لتوخيل: املال وراء نجاحك.. ركز يف دوري األبطال
              المستقبل العراقي/ متابعة

لم يتمال�ك أندريه فياس بواش املدير الفني ألوملبيك 
مارس�يليا أعصابه، بعد الخسارة أمام باريس سان 

جرمان برباعية يف الدوري الفرنيس.
ونس�ب بواش تفوق بي إس جي للميزانية الضخمة 
الت�ي يملكها مدربه توماس توخي�ل، قائا »لم أكن 
بحاج�ة لتصدي�ر الضغوط ألح�د، توخي�ل بإمكانه 
أن يخ�رتع أي يشء يري�ده بما لديه م�ن إمكانيات، 

واملايني التي يمتلكها، واملليارات التي يرصفها«.
وأضاف املدرب الربتغايل عرب قناة كانال بلس »أرى أن 
توخيل عليه أن يركز للمنافسة عى دوري األبطال«.

ورد مدرب سان جرمان »هذا رأيه، مباراة مارسيليا 
تبقى مواجهة تاريخية يف فرنسا، البد من احرتامها، 
فهي ليس�ت مث�ل أي لقاء آخر بالنس�بة للجماهر، 

وملدينة باريس«.
وأش�ار املدرب األملاني »برصف النظر أفضليتنا ماليا 
من عدمها، يجب أن نف�وز ونظهر قدراتنا، ويف كرة 

القدم كل يشء وارد، س�واء يف مب�اراة بدوري أبطال 
توخي�ل  توم�اس  فرنس�ا«.ولفت  أو كأس  أوروب�ا 
»مارسيليا كان باملركز الرابع قبل املباراة، واحرتمنا 
تاريخ�ه، واحرتمنا املباراة وكرة القدم، فاللعب أمام 
مارس�يليا يج�ب أن يك�ون بحماس ورشاس�ة ولن 
يعتمد عى األمور الفنية فقط«.وأش�ار املدير الفني 
للعم�اق الباري�يس »لق�د لعبنا الكاس�يكو بعقلية 
مميزة، لقد حاول مارس�يليا بكل م�ا يملكه أمامنا، 

وحاولوا تطوير مستواهم عى مدار املباراة«.

موراتا يتفوق عىل جريزمان مع أتلتيكو يف 2019
              المستقبل العراقي/ متابعة

قاد ألف�ارو موراتا، مهاجم أتلتيك�و مدريد، فريقه 
لتحقي�ق فوز ع�ى أتلتيك بيلب�او، بنتيج�ة )0-2(، 
بعدما س�جل الهدف الثاني باملب�اراة التي جمعتهما 

بالجولة العارشة من الدوري اإلسباني.
وذكرت صحيفة »م�اركا«، أن موراتا يتمتع بأرقام 
أفض�ل م�ن أنط�وان جريزم�ان، مهاج�م الفري�ق 
الس�ابق، يف األهداف املس�جلة ألتلتيك�و بالدوري يف 

عام 2019.
وأضاف�ت أنه منذ انتق�ال مورات�ا إىل أتلتيكو مدريد 
قادًما من تش�يليس يف يناير/ كان�ون الثاني 2019، 
لديه معدل تهديف�ي أفضل من جريزمان الذي رحل 

يف الصيف املايض وانضم لصفوف برشلونة.
وتابعت أن كل من موراتا وجريزمان سجا 8 أهداف 
يف ال�دوري اإلس�باني ألتلتيكو يف ع�ام 2019، إال أن 
مورات�ا احت�اج إىل وقت أق�ل داخل امللع�ب للوصول 
لهذا الرقم.وأشارت الصحيفة إىل أن جريزمان سجل 

هدًف�ا كل 218 دقيقة بقمي�ص الروخيبانكوس يف 
الفرتة بني يناير/ كان�ون الثاني ومايو/ أيار، بينما 

أحرز موراتا هدًفا كل 188 دقيقة يف هذا العام.
جدير بالذك�ر أن موراتا يعد أفض�ل هداف ألتلتيكو 
مدري�د هذا املوس�م، ب�3 أه�داف يف كل املس�ابقات 
حتى اآلن. يش�ار إىل أن جريزم�ان رحل عن صفوف 
أتلتيك�و يف ف�رتة االنتق�االت املاضي�ة، بعدم�ا دفع 
برش�لونة قيمة الرشط الجزائ�ي يف عقد الاعب مع 

ناديه واملقدر ب�120 مليون يورو.

ألفيس حيفز نيامر ملواجهة االنتقادات

فالفريدي يعقد انتقال إريكسن 
إىل ريال مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد داني ألفيس، الظه�ر األيمن ملنتخب 
الربازيل، أنه طالب مواطنه وزميله نيمار 
دا س�يلفا، بأن يملك شخصية أقوى مما 
هو علي�ه ويواجه ما يقال عنه، مش�دًدا 

عى أن الناس عليها احرتام نيمار.
أبرزته�ا  ترصيح�ات  يف  ألفي�س  وق�ال 
أق�دم  دائًم�ا  »أن�ا  »م�اركا«:  صحيف�ة 
أق�ول ل�ه إن علي�ه  النصيح�ة لنيم�ار، 
مس�ؤولية أمام الن�اس وعلي�ه أن يضع 
نفس�ه يف موضع جيد، إنه يعرف ما أفكر 

فيه«.
وأض�اف »أتح�دث مع�ه برصاح�ة ألن�ه 
يعرفني وأتحدث معه كث�ًرا، نيمار عليه 
مس�ؤولية من ه�ذه اللحظ�ة أن يصبح 
مرجًع�ا لألطف�ال والرياضي�ني اآلخرين، 
عندم�ا تب�دأ يف تحم�ل ه�ذه املس�ؤولية 

فا يمكن�ك أن تخي�ب آماله�م، عليك أن 
تواجه«.

وأردف »أح�د األش�ياء الت�ي أخربت�ه بها 
ه�ي أن علي�ه أن يضع نفس�ه يف موضع 
القي�ادة، أخربت�ه ألن�ه كان وال يزال علم 
املنتخب الربازييل، نيمار هو أكثر الاعبني 
الربازيلي�ني أهمي�ة وأح�د أكث�ر الاعبني 

أهمية يف عالم كرة القدم«.
وتاب�ع »يف بع�ض األحيان، لك�ي يتجنب 
التس�بب يف الحساس�ية ببعض املواقف، 
يظل صامًتا، وبرغم كل يشء يعتقدون أن 

نيمار طفاً، إنه شخص حساس جًدا«.
وختم ألفي�س »نيمار يتأث�ر بالعديد من 
األش�ياء حوله ويف بع�ض األحيان تكون 
هذه األشياء غر عادلة، لهذا السبب عليه 
أن يواجه ألن�ه عندما يق�ول الناس عنك 
أم�وًرا غر صحيحة، فعليك أن تواجههم، 

الناس يجب أن تتعلم احرتام نيمار«.               المستقبل العراقي/ متابعة

أن  إس�بانية،  صحفي�ة  تقاري�ر  ذك�رت 
صفق�ة انتق�ال الدنمارك�ي كريس�تيان 
إريكسن، نجم وس�ط توتنهام هوتسبر، 
إىل صف�وف ري�ال مدريد، بات�ت معقدة.

وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيفو«، 
أن  املتوق�ع  م�ن  كان  إريكس�ن  ف�إن 
يص�ل لانضم�ام إىل ريال مدري�د يف فرتة 
االنتقاالت الش�توية املقبلة، إال أن انتقاله 
أصب�ح مهدًدا م�ن قبل في�دي فالفردي، 
الع�ب وس�ط الريال.وأضاف�ت أن ظهور 
فالفردي املميز يف خط وسط ريال مدريد 
يف املباري�ات األخرة، خلق الش�كوك حول 
التعاق�د م�ع إريكس�ن يف يناي�ر/ كانون 
الثان�ي املقبل.ومن ناحية أخرى، قال بول 

روبنسون، حارس مرمى توتنهام السابق، 
إن النادي عليه أن يبيع إريكسن يف الوقت 
الحايل، مش�دًدا عى أن الدنماركي إذا أراد 
الرحي�ل فعلي�ه أن يك�ون صادًقا ويطلب 
املغادرة.وتاب�ع »س�يكون م�ن األفض�ل 
بالنس�بة للطرفني أن يح�اوال العثور عى 

أفضل صفقة حالًيا«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

وص�ل األرجنتيني جونزالو هيجواي�ن، مهاجم يوفنتوس، 
إىل مبارات�ه رقم 200 يف الدوري اإليطايل، بعدما ش�ارك يف 
تع�ادل فريقه أمام ليت�ي )1-1(، أمس األح�د، بالجولة 

التاسعة من الكالتشيو.
وذكرت ش�بكة »أوبتا« لإلحصائي�ات، أن هيجواين تمكن 
خ�ال 200 مب�اراة ش�ارك فيها بال�دوري اإليط�ايل، من 

تسجيل 119 هدًفا بقمصان أندية نابويل ويوفنتوس.
وأضاف�ت أن هيجواي�ن بأهداف�ه ال�119، يأت�ي يف املركز 
الثاني خلف األوكراني أندريه شيفش�ينكو، مهاجم ميان 
الس�ابق، بقائم�ة أكث�ر الاعبني تس�جياً لأله�داف بعد 

وصولهم للمباراة رقم 200.
وأح�رز شيفش�ينكو 123 هدًف�ا يف 200 مب�اراة، ليأت�ي 
جونزال�و ثانًيا بالتس�اوي م�ع ديفيد تريزيجي�ه مهاجم 
يوفنتوس الس�ابق برصيد 119 هدًفا، ثم ماورو إيكاردي 

)117( وأخرًا هرنان كريسبو )113(.
ولفتت الشبكة إىل أن تلك اإلحصائية تشمل الاعبني الذين 
ش�اركوا يف الدوري اإليطايل منذ موس�م )1995/1994(، 

وتحديًدا بداية من احتساب الفوز ب�3 نقاط.

كوفاتش يكشف رس نجاح كلوب.. ويتطلع حلامية كوتينيو
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف نيك�و كوفاتش م�درب بايرن 
ميونخ، عن حاجته للتحدث مع نظره 
تيتي، املدي�ر الفني ملنتخ�ب الربازيل، 
بش�أن إراحة العب�ه فيلي�ب كوتينيو 
خ�ال ف�رتة التوق�ف ال�دويل املقبلة. 
وأعلن املدرب الربازييل، استدعاء نجم 
الفريق البافاري خال فرتة التوقف يف 

نوفمرب/ترشي�ن ث�ان املقبل، 
لكن امل�درب الكرواتي يخىش 
م�ن إرهاقه يف ه�ذه الرحلة، 
السيليس�او  وأن  س�يما  ال 
س�يخوض مواجهتني وديتني 
كوفات�ش  وتح�دث  فق�ط. 
خال مؤتمر صحف�ي، اليوم 
اإلثنني، قب�ل مواجهة بوخوم 
يف كأس أملاني�ا، قائًا »نتطلع 
ألن يك�ون كوتيني�و بأفض�ل 
حالة بدنية، لذا س�نرى مدى 

إمكاني�ة إراحته بالتش�اور مع مدرب 
الس�امبا«. وأكم�ل »كوتينيو بإمكانه 
الس�فر واالنضم�ام للمعس�كر، لكنه 
للمش�اركة مل�دة 90  لي�س مضط�رًا 
دقيقة مرتني«. وأثنى املدرب الكرواتي 
عى الدويل الربازييل ومنافسه توماس 
مول�ر، قائ�ًا »الثنائي يتمت�ع بجودة 
فنية عالية، كما أن الناس تنتظر سحر 
كوتيني�و، وهو ما يقدمه يف التدريبات 

بالفع�ل، لكنه بحاجة لبعض الحظ يف 
املباريات، أنا س�عيد للغاي�ة بوجوده 
معنا«. وأعل�ن كوفاتش عدم جاهزية 
العب الوسط خايف مارتينيز للمشاركة 
يف مب�اراة الغ�د، بس�بب اإلصابة التي 
تعرض لها مؤخ�رًا، مما يؤجل عودته 
حتى األسبوع املقبل. وُسئل كوفاتش 
ع�ن رأيه يف عمل املدرب يورجن كلوب 
م�ع ليفرب�ول، فإج�اب »إن�ه يقيض 
عامه الرابع اآلن هناك، ونحن 
نتحدث هنا عن االستمرارية، 
وه�و م�ا نحتاج�ه كمدربني 
يف ك�رة الق�دم«. واختتم »كل 
م�درب يج�ب أن يحصل عى 
لدي�ه،  فرصت�ه إلظه�ار م�ا 
وينبغي من�ح املدربني الوقت 
ال�كايف لذل�ك، ألنه�م بحاجة 
حوله�م  يشء  كل  لبن�اء 
بفلس�فتهم الخاص�ة، وه�ذا 

ليس سهًا«.

ريال مدريد يستعد الستئناف مشوار الليجا بدون بيل
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكم�ل ريال مدريد مران�ه قبل األخر، اس�تعدادا ملواجهة 
ليجانيس يوم األربعاء، يف غياب مهاجمه الويلزي جاريث 

بيل مجددا.

وعاد بيل للتدرب داخل صالة األلعاب الرياضية بمنش�آت 
فالديبيباس الرياضية، وال تزال عودته محل ش�كوك بعد 
غيابه عن آخر مباراتني للفريق األبيض بس�بب مشكات 
يف العضلة النعلية، تعرض لها خال مشاركته مع منتخب 

باده يف التصفيات املؤهلة ليورو 2020.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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»فيسبوك« تطلق خدمتها اإلخبارية
أعلنت رشكة »فيس�بوك«، ع�ن إطالق خدمة 
إخباري�ة برشاكة مع وس�ائل إع�الم، بهدف 
النهوض بصحافة مهنية وتلميع صورة أكرب 

شبكة تواصل اجتماعي يف العالم.
وقال صاح�ب الرشكة م�ارك زوكربريغ، إنه 
»منذ سنوات وأنا أناقش مع هيئات صحفية 
وصحفيني كيف يمكنن�ا دعم صحافة جيدة 
»الصحاف�ة  أن  وأض�اف،  فيس�بوك«.  ع�رب 
مهمة لديمقراطيتنا وللتقدم معا يف مواجهة 
املش�اكل.. تقع عىل خدمات اإلنرتنت الكربى 
مس�ؤولية التع�اون م�ع أجه�زة الصحاف�ة 
إلرس�اء نم�اذج قابلة لالس�تمرار ع�ىل األمد 
البعيد لتموي�ل هذا العمل«. وم�ن املقرر، أن 
يعرض زوكربريغ، املنتج الجديد يف نيويورك، 
بالرشاك�ة مع روبرت تومس�ون املدير العام 

لرشكة »نيوز كوربريشن« املجموعة التابعة 
لروبرت مردوخ، والت�ي تملك خصوصا »وال 

سرتيت جورنال«، وقناة »فوكس« نيوز.
وأطلق�ت الخدم�ة الجمعة، يف ش�كل تجربة 
ب�ني »مجموع�ة صغ�رية« من املس�تخدمني 

األمريكيني، وس�تكون عبارة عن ثمرة أخبار 
مختارة من صحفيني محرتفني وخوارزميات 

»موائمة للخيارات الشخصية«.
وس�تكون هذه الخدم�ة الجدي�دة منفصلة 
عن س�يل املعلوم�ات التي يتلقاها مش�رتكو 
فيسبوك »نيوز فيد«، حيث توجد معلومات ال 
تنبع عن وس�ائل إعالم محرتفة، كما ستضم 

مقاالت منظمات صحفية رشيكة.
وب�ني هؤالء ال�رشكاء أكثر عن 200 وس�يلة 
جورن�ال«،  س�رتيت  »وال  منه�ا  إع�الم 
و«واش�نطن بوست«، و«بيبل«، وقنوات »ايه 

بي يس«، و«يس بي اس«، و«فوكس« نيوز.
ول�م يذك�ر يشء حت�ى اآلن ع�ن كلف�ة هذا 
املنتج الجديد أو املبالغ التي س�يحصل عليها 

الرشكاء.

أعلنت رشكة سامس�ونغ أنها أطلقت تحديثات 
 10 Note و S10 خاص�ة ملس�تخدمي أجه�زة
ملعالجة املشكالت التي واجهت ماسح بصمات 
األصابع يف تلك األجهزة. وبعد أن قدمت الرشكة 
اعتذاراته�ا للعم�الء قال�ت:  »تأخ�ذ رشكتن�ا 
موض�وع أم�ان املنتج�ات ع�ىل محم�ل الجد، 
وس�نتأكد من تحسني ميزات األمان عرب إطالق 

التحديثات الربمجية املس�تمرة التي ستحس�ن 
وظائ�ف املصادق�ة والبيومرتي�ة يف هواتفنا«. 
وأش�ارت إىل أن التحديث�ات الربمجية خصصت 
لهوات�ف Galaxy Note 10 وGalaxy S10 التي 
اش�تكى بعض مالكيه�ا من خل�ل يف آلية عمل 
ماسح بصمات األصابع فيها. وكانت سامسونغ 
قد تعرضت لحملة كبرية من االنتقادات بعد أن 

أك�د بعض مالكي هواتف S10 و Note 10 التي 
أطلقتها هذا العام أن ماس�ح بصمات األصابع 
املدمج يف الشاشة ال يعمل عىل حماية أجهزتهم، 
ويمك�ن خداعه واس�تعمال بصم�ة أخرى غري 
بصمة صاحب الهاتف لفك قفل الشاش�ة وذلك 
عند تغطية الشاش�ة بطبقات حماية مصنوعة 

من السيليكون.

أعرب الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن اس�تيائه من قيام رشكة »أبل« 
بإنتاج هاتف آيفون الجديد، باالس�تغناء عن ال�زر الرئييس، وفقا لوكالة 

»رويرتز«.
وكت�ب ترامب يف تغريدة عىل حس�ابه يف »توي�رت«: »إىل تيم: الزر يف هاتف 

آيفون كان أفضل بكثري من )خاصية( ملس الشاشة«.
وتش�ري الوكالة، إىل أن التغريدة عىل ما يبدو موجهة إىل تيم كوك، الرئيس 
التنفيذي لرشكة »أبل«، والذي تناول العشاء مع ترامب مرتني عىل األقل، 

وناقش القضايا التجارية يف مناسبات متعددة.
وب�دأت »أبل« بيع أجهزة آيف�ون التي ال تحتوي عىل زر رئييس مع إطالق 
الط�راز iPhone X يف ع�ام 2017. وال ت�زال الرشك�ة تبيع ط�رازا واحدا 

يستخدم الزر الرئييس وهو آيفون 8.
ووفقا ل�«رويرتز«، فإن »أبل«، لم ترد حتى اآلن عىل طلب للتعقيب.

أف�ادت مجل�ة Nature Neuroscience العلمي�ة ب�أن عملي�ات انتعاش 
نشيطة تجري يف دماغ اإلنسان أثناء نومه.

حي�ث تتوىل خالي�ا »امليكروغليا«، بصفته�ا خاليا مس�اعدة داخل جهاز 
األعص�اب املركزي، تنفيذ عملية »ترميم« الدم�اغ. ويزيد عددها يف دماغ 

اإلنسان بمقدار 8 – 10 أضعاف عدد خاليا األعصاب العادية.
وتبتل�ع خاليا »امليكروغليا« أثناء نوم اإلنس�ان البكتريي�ا والخاليا امليتة، 
ثم تهضمها وذلك من أجل تطهري الدماغ وإنعاش أقس�امه التي تعرضت 
إلصاب�ات. بينم�ا أثب�ت العلم�اء يف جامع�ة »روتشس�رت« األمريكية أن  
عملي�ات »الرتمي�م« هذه تجري يف دماغ اإلنس�ان أثناء الن�وم. وذلك بعد 
إج�راء تجارب ع�ىل الفرئان حيث جعلوا القوارض تتعاطى مادة تس�مى 
ب�«نوريبينفرين« ينتجها الجس�م وقت اليقظة ويكف عن إنتاجها وقت 
النوم. وتس�ببت كمي�ات زائدة من »نوريبينفري�ن« يف تعطيل عمل خاليا 
»امليكروغلي�ا« لدى الفرئان. ويعني ذلك أن جهاز األعصاب املركزي يقوم 
بتفعيل آلية وقاية ش�أنها شأن مفتاح كهربائي يطفئ النور بعد الخلود 

إىل النوم ويعيد تشغيله بعد االستيقاظ.

سامسونغ تعالج مشكلة ماسح البصمة يف هواتفها احلديثة

»آيفون« اجلديد يثري غضب ترامب الدماغ »يرمم« خلله بنفسه أثناء النوم

كـاريكـاتـير

امـضـاءات مساحة للرأي

غرية الفقراء األصيلة نساء لبنان بعني الذكورية

عادل عبد الحق سعدية مفرح 

انطلقت التظاهرات الشعبية الكربى يف بداية ترشين مطالبة بالحقوق 
الرشعية التي كفلها الدستور والقوانني اإلنسانية بمختلف مسمياتها. 
فالخدمات بأنواعها والكهرب�اء والتعليم والصحة والحصة التموينية 
وتوف�ري س�كن كريم وتوفري فرص عم�ل ومحاربة البطالة والكس�اد 
االقتصادي والسيايس، هي كلها حقوق ال طلبات شخصية يطالب بها 
ف�رد دون آخ�ر، وهذه الحقوق هي التي وضع�ت الحكومة يف مكانها 

لتحقيقها عىل أتم وجه دون تهاون أو فساد أو تلكؤ أو تسويف.
إن ما حدث يف مطلع ترشين، وعاود الحدوث يف نهايته، ما هو إال دليل 
واضح وجيل عىل معاناة الش�عب العراقي عىل مدار عمر الديمقراطية 
من اإلهمال وسلب الحقوق. وتحولت التظاهرات تدريجياً وعفوياً من 
احتجاجات إىل ثورة شعبية كربى ضمت جميع املعانني واملسحوقني.

هذه األعداد املتزايدة من الثوار وإنضمام طبقات أخرى لهم من طلبة 
بمختلف املس�تويات الدراس�ية وأس�اتذة ورجال دين ورجال عشائر، 
إزدادت إحتياجاته بش�كل طبيع�ي بحيث البد أن تتناس�ب مع حجم 
املتواجدي�ن، فتدخل�ت الغ�رية العراقي�ة األصيلة من جدي�د ومن باب 

آخر.
فان�ربى أصح�اب )الُت�ك الُتك( إىل نق�ل املتظاهرين من واىل س�احات 
االحتج�اج وأيض�اً كان لهم دوراً ممي�زاً بنقل الجرح�ى واملصابني إىل 
املستش�فيات ليأخ�ذ أصحاب )الُتك الُتك( ثالث�ة أدوار مهمة يف الثورة 
أال وهي: املطالبة بالحقوق، وإنقاذ الوطن، واملساهمة بنقل الثائرين، 
والعم�ل كإس�عاف فوري وعاجل، فرس�موا بذلك أبه�ى واجل الصور 

الوطنية الغيورة عىل البلد وأبنائه.
كما إنتفض أصحاب املواكب الحس�ينية الخدمية واألهايل عىل مختلف 
مس�توياتهم االقتصادي�ة واملالية إىل تقديم الطع�ام والرشاب وتوفري 
ما يس�تطيعون توف�ريه من مئون�ة مهمة للجم�وع الغاضبة، فرتى 
املرأة الطاعنة بالعمر وترى الش�اب وترى الطفل والبنت الكل يتهافت 

ويتسابق من أجل املشاركة بتقديم يشء.
الغري�ب يف األم�ر أن كل ه�ؤالء م�ن الداعم�ني هم من نف�س الطبقة 
الت�ي تطالب بحقوقه�ا املختفية تماما فصاحب )الُت�ك الُتك( هو من 
املس�حوقني واملحارب�ني بعيش�هم البس�يط، ومن قدم الطع�ام واملاء 
والعصائ�ر وغ�ريه مما ُقدم وه�و كثري جداً هم ممن يس�تجدون من 

الحكومة حقوقهم!
م�ا حدث ويحدث يف الع�راق ما هو إال ثورة حقيقي�ة للغرية واألخالق 
واإليثار بالنفس وامل�ال، وانتفاضة صارمة للمطالب�ة بالحقوق، وان 
م�ا تحقق م�ن انتصار حقيقي الب�د من الحفاظ عليه ب�كل ما أوتينا 
من قوة حتى ال يس�تفرد الرساق والفاسدين مجدداً بمقدرات الشعب 

وممتلكاته ويجب أن تدرس هذه الوثبة لألجيال )حَي عىل العراق(.

يف الحراك اللبناني، الذي ش�ارك ويش�ارك فيه معظم أطياف الحالة اللبنانية، 
ولفَت أنظار العالم، بس�لميته وش�موليته وبمطالباته العادلة، التي أكس�بته 
تعاطف�اً كب�رياً م�ن الجميع تقريب�اً، الحظنا انتش�ار مقاط�ع فيديو وصور 
للمتظاه�رات اللبناني�ات، مصحوب�ة بتعليق�ات س�اخرة، وأحيان�اً جارحة 
ووقحة أيضاً. يف بداية األمر، ش�ارك معظمنا أصدقاءه مثل هذه املقاطع عىل 
س�بيل املفارقة الالفتة، خصوصاً أننا كنا نقارن »ش�كل« املظاهرات اللبنانية 
بمظاه�رات عربي�ة أخرى س�بقتها بالظروف واألس�باب نفس�ها، وبالزخم 
نفس�ه. لكن بع�د أكثر من أس�بوع، وبع�د اعتيادنا الش�كل، ومحاولة ربطه 
بظروف الحي�اة اليومية للمواطنني اللبنانيني كم�ا نعرفهم، وكما نراهم عىل 

الشاشات الواقعية، بدت الصورة تفصح عن ذكوريتها.
وعىل الرغ�م من أن هذه التظاهرات اعتادها املواط�ن العربي يف العقد األخري 
تحديداً، ودائماً كان يشارك فيها الرجال والنساء، إال أن تظاهرات كثرية أفضت 
إىل ثورات ناجحة اتخذت من املرأة أيقونة لها، كما حدث يف الثورة السودانية. 
واختلفت الحالة اللبنانية، عىل صعيد مش�اركة امل�رأة، كثرياً، وبالتحديد لدى 
املواط�ن العرب�ي الذي تابع األح�داث عرب ما يصل إليه من مقاطع ومش�اهد 
وصور، غالباً ما تكون منتقاة بشكل مقصود ومحّدد، أي إنها لم تكن مقاطع 
عش�وائية كم�ا كان يحدث يف الثورات الس�ابقة، ولم تكن تعتم�د عىل نوعية 
امل�ادة املكونة لها، بغّض النظر عن الجن�س، رجالً أو امرأة مثالً، كما حدث يف 
أحداث الثورة املرصية التي تش�اركنا فيها الص�ور التي رفع فيها املرصيون، 
رجاالً ونس�اًء، الفتاٍت مكتوبًة بخفة دم مرصية، وبأس�اليب بدت لنا غاية يف 
الطرافة. أما املقاطع اللبنانية، فقد ركزت كثرياً عىل مش�اركة النساء تحديداً، 
وتعّم�د صانعوها أن تكون مرفق�ًة بتعليقاٍت تزيد من ذلك الرتكيز، وتس�لط 

كل الضوء عليه. 
ول�و قرأنا تلك املش�اهد بالتعليق�ات املرفقة به�ا، الكتش�فنا أن أصحابها ال 
يقصدون تش�ويه الحراك اللبنان�ي، كما فهم بعض املتابع�ني مثالً، بل إن ما 
يعنيه�ا هو املرأة وحس�ب، ففي العمق، تنطلق هذه التعليقات عىل املش�اهد 
م�ن فهم ذك�وري بالغ التعقيد، ذل�ك أن من يتبّنونه ليس رج�االً وحدهم، بل 
نس�اء أيضاً، وبالتعليقات الساخرة نفسها التي تتكئ، يف سخريتها، وبأفضل 
األح�وال يف اس�تغرابها، ع�ىل املتظاه�رات اللبناني�ات اللواتي ل�م يتخلنّينْ عن 
أناقته�ن الالفتة، ومن ممارس�ات ش�اركت به�ا هؤالء املتظاه�رات رفاقهن 
م�ن املتظاهرين، تعب�رياً عن إرصارهم ع�ىل البقاء يف س�احات بريوت ومدن 
أخ�رى حتى تتحقق املطالب. ومن هذه املمارس�ات رقص�ة الدبكة التقليدية 
بطقوس�ها الحماس�ية الفرحة، فعىل الرغم من أن هذه رقصة مشرتكة بني 
الجنس�ني، إال أن التعليقات املصاحبة لها، س�خرية وانتقاداً، وعىل أقل تقدير 
اس�تظرافاً، طاولت النساء وحسب، فقط ألن النساء، أو معظمهن، أو معظم 
م�ا صور لنا منه�ن، كّن يرتدين أزي�اًء رأى متابعون أنها ال تناس�ب الصورة 

النمطية ملن يشارك يف التظاهرات والثورات يف الشارع عادة!

مادة غذائية يؤدي استهالكها اليومي إىل احلد من خطر رسطان الرئة
وجدت دراس�ة جديدة، أجراها املركز 
الطبي يف جامع�ة Vanderbilt بوالية 
تينييس األمريكية، أن تناول كوب من 
اللب�ن )الزب�ادي( يوميا ق�د يقلل من 

خطر اإلصابة برسطان الرئة.
وحلل الباحثون يف الدراسة هذه، التي 
ن�رشت يف JAMA OncologyK، نحو 
10 دراس�ات جماعي�ة م�ن الواليات 
املتحدة وأوروبا وآس�يا، ش�ملت أكثر 

من 1.44 مليون شخص.
اس�تهالك  مق�دار  بتحلي�ل  وقام�وا 
املش�اركني لأللياف الغذائي�ة واللبن، 
ثم تتبع�وا من املرىض طوروا رسطان 
الرئة.واكتشف فريق البحث أن أولئك 

الذين يتناولون وجبة يومية من اللبن، ش�هدوا 
انخفاض خطر اإلصابة باملرض بنس�بة %20، 

مقارنة بغريهم ممن لم يتناولوا اللبن.
وتمّكن األفراد الذي�ن يتناولون اللبن يوميا، إىل 
جان�ب اتباع نظ�ام غذائي غن�ي باأللياف، من 
خفض خطر اإلصابة برسطان الرئة بأكثر من 

.%30
وأظهرت الدراس�ات أن بعض أن�واع البكترييا 
الحي�ة املوج�ودة يف اللب�ن )بروبيوتي�ك(، لها 

ومقاوم�ة  لاللتهاب�ات  مض�ادة  خصائ�ص 
للرسطان.

وقال فريق البحث إن النتائج تبني أنه ال ينبغي 
تثبيط اس�تهالك األلبان، ويلزم إعادة النظر يف 
الفوائد املحتملة ملنتجات األلبان. ويعتقدون أن 
الفوائ�د تأتي من الربيبايوتيك املوجود يف نظام 

غذائي عايل األلياف، والربوبيوتيك يف اللبن.
ويعزز كل من الربيبايوتيك والربوبيوتيك صحة 
الجه�از الهضم�ي ونظ�ام املناع�ة الصح�ي. 
وتبني أن بعض سالالت الربوبيوتيك تمنع نمو 

رسطان الرئ�ة، كما تحوي خصائص 
مضادة للورم وااللتهابات.

ويف الوق�ت الحايل، تويص اإلرش�ادات 
الغذائي�ة األمريكي�ة )2020-2015( 
بما ال يزيد ع�ن 3 وجبات من األلبان 
باختي�ار خي�ارات  يومي�ا، وتنص�ح 

خالية من الدهون وقليلة الدهون.
ويعتمد هذا عىل األبحاث، التي أظهرت 
يف  املوج�ودة  املش�بعة  الده�ون  أن 
منتجات كاملة الدسم، ترفع مستوى 
الكوليسرتول املنخفض الكثافة، وهو 

عالمة عىل اإلصابة بأمراض القلب.
وم�ع ذلك، تش�ري األدلة الس�ابقة إىل 
وج�ود ع�دد م�ن العن�ارص الغذائية 
املوج�ودة يف منتج�ات األلب�ان، بم�ا يف ذل�ك 
واملغنيس�يوم  والبوتاس�يوم  الكالس�يوم 
)يف  والربوبيوتي�ك   ،K2و  K1 وفيتامين�ات: 
اللب�ن(، الت�ي يمكن أن تس�هم يف اتب�اع نظام 

غذائي صحي.
ووجدت أبحاث سابقة أخرى أن تناول منتجات 
األلب�ان، وخاص�ة الجب�ن والزب�ادي، مرتب�ط 
بانخفاض معدل اإلصابة بمرض السكري من 
النوع الثاني- لكن النتائج كانت غري متسقة.

عالمات مميزة يف الغالف اجلوي تسبق الزالزل بأيام
اكتشف العلماء أنه قبل حدوث الزلزال 
الجاذبي�ة  تتغ�ري م�ؤرشات موج�ات 
الداخلي�ة يف الغ�الف الج�وي. وهذا قد 
يس�اعد بط�رق رسيع�ة ع�ىل التنب�ؤ 

بالزالزل قبل حدوثها.
»تقاري�ر  الروس�ية  املجل�ة  وتفي�د 
علم�اء  ب�أن  العل�وم«،  أكاديمي�ة 
الت�ي  البيان�ات  حلل�وا  الجيوفيزي�اء 
حصل�وا عليها من األقم�ار الصناعية 
خ�الل الهزات األرضي�ة التي حدثت يف 
أوزبكس�تان يوم 26 ماي�و 2013 ويف 
قرغيزس�تان يوم 8 يناي�ر عام 2007 
ويف كازاخس�تان يوم 28 يناير 2013، 
واتض�ح لهم أنه قبل خمس�ة أيام من 

حدوث ه�ذه الزالزل تغريت مؤرشات الجاذبية 
الداخلي�ة )IGW( –ذبذبة الكتل الهوائية، التي 
تختل�ف عن املوج�ات الصوتي�ة بوجود موجة 

عرضية إىل جانب الطولية.
وس�اهم يف ه�ذه الدراس�ة علماء م�ن معاهد 
البح�وث العلمي�ة التابع�ة ألكاديمي�ة العلوم 
الروس�ية بالتع�اون مع علماء املدرس�ة العليا 
لالقتصاد برئاسة األكاديمي فاسييل أدوشكني، 
وعلماء من قرغيزستان وأملانيا. وتابع العلماء 

تغري ح�رارة الطبقة الوس�طى للغالف الجوي 
التي تضم سرتاتوسفري وميزوسفري. وبعد ذلك 
حددوا م�ؤرشات الجاذبية الداخلي�ة، فاتضح 
أن أق�ى أط�وال املوجة العمودي�ة هي 14.2 
و18.9 كيلوم�رت. ولك�ن كما ه�و معلوم يبلغ 
طول املوجات العمودية للجاذبية الداخلية أكثر 
من عرشة كيلومرتات عند وجود عملية الحمل 
الح�راري يف الغالف الجوي لألرض الناتجة عن 
التس�خني. يقول الربوفيس�ور رسغ�ي بوبيل، 
من كلية الفيزياء مدي�ر مخترب معهد البحوث 

الفضائية يف أكاديمية العلوم الروسية، 
»ه�ذا يعني، أن هن�اك عمليات تحدث 
يف الغالف الصخري ل�ألرض، التي عند 
تطورها تظهر عملية الحمل الحراري 
غري مستقرة يف الطبقة السفىل للغالف 
الجوي. وهذه بالذات تكون الس�بب يف 
ظهور موج�ات الجاذبي�ة الداخلية يف 
مناط�ق النش�اط الزل�زايل. وعند بلوغ 
الداخلي�ة طبق�ة  الجاذبي�ة  موج�ات 
مؤرشاته�ا،  تتغ�ري  ق�د  امليزوس�فري، 
وتتح�ول طاقته�ا إىل حرك�ة حرارية، 

وهذا يؤثر يف الحرارة«.
وقبل أيام م�ن حدوث الهزة يف القرشة 
األرضي�ة تنش�ط الذبذب�ات الدائمة يف 
العالم- موج�ات الجاذبية الزلزالية، كما يزداد 
تدف�ق تي�ار الغ�ازات الس�اخنة م�ن الق�رشة 
األرضي�ة. كل ه�ذه العالم�ات تؤث�ر يف درجة 
ح�رارة وحالة الغالف الجوي، ما يس�بب تغري 
م�ؤرشات موج�ات الجاذبي�ة الداخلي�ة. وقد 
اتض�ح للعلماء أن ه�ذا التغري يظه�ر يف زيادة 
طول هذه املوجات قبل 4-5 أيام ويبلغ أقصاه 
قب�ل يومني من وقوع الزل�زال ويصغر بصورة 

حادة قبل يوم من الهزة.


