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رئيس التحرير 
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احلشد يالحق جيوب
»داعش« يف صحراء القائم
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اخلارجية: سفريا العراق بأنقرة وباريـس يواصالن عملهمـا
العمل: اكثر من »25« ألف مواطن قدموا عىل استامرة املعني املتفرغ

        بغداد / المستقبل العراقي

جدد مجلس القضاء األعىل، عىل حق 
التظاهر وحرية التعبير عن الرأي 
السيماح لكل مواطين بالتعبر عن 
رأيه بحرية عىل ان مقرتنا برضورة 

ان يكون بالطرق السلمية.
وذكير ملجليس القضياء االعيىل، يف 
بييان ورد لي«املسيتقبل العراقي«، 
إن »رئييس مجلس القضياء األعىل 
اسيتقبل  زييدان  فائيق  القيايض 
بمكتبه، نقييب املحامني العراقيني 

ضياء السعدي«.
وأضياف، أن »القيايض فائق زيدان 
ونقييب املحاميني العراقييني بحثا 
ضيوء  عيىل  األحيداث  تطيورات 
التظاهيرات التي حصليت يف بغداد 

وبعض املحافظات«.
وتابع، أن »رئييس مجلس القضاء 
األعيىل أكيد عيىل أن حيق التظاهر 
مكفيول بموجب الدسيتور وحرية 
التعبر عين الرأي ويجب السيماح 
لكل مواطن بالتعبر عن رأيه بحرية 
لكين هيذا الحيق يجيب ان يقرتن 
برضورة ان يكون بالطرق السلمية 
وعدم االعتداء عىل املمتلكات العامة 
الجيش  والخاصية واحرتام قيوات 
والرشطية وهيي تيؤدي عملهيا يف 

حفظ األمن والنظام.

التفاصيل ص2

القضاء يؤكد عىل حرية التظاهر دون االعتداء عىل املمتلكات واألمن
احملكمة االحتادية : الدستور كفل »حرية التنقل« وشددت على »حرمة« األموال العامة.. وشددت على »حظر األشخاص« بشكل مطلق البنك الدويل

 عن وضـع االقتصـادي يف العـراق: 
تعايف النمو قصري األمد

العدل تنفي نشوب 
حريق يف بنايتها: أحرقت إطارات 

بالقرب من مقرنا 
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ص2

ص2

ص2

األحزاب الكردية تشرتط االنتقال إىل »الكونفدرالية« مقابل تعديل الدستور
هولندا تعرتف بمسؤوليتها عن مقتل )70( مدنيا بغارة جوية عىل العراق عام 2015

التعليم متدد التقديم عىل اجلامعات والكليات األهلية لألحد املقبل

احلشد الشعبي يدعو املفسوخة عقودهم اىل العودة 
لعملهم اعتبارًا من االحد املقبل
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وزير التجارة: نستنفر كافة 
االمكانات والطاقات النجاح فعاليات 

الدورة »46« ملعرض بغداد الدويل

رئيس الربملان يبحث مع وفد أمريكي التعديالت 
الدستورية وقانون االنتخابات

      بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس،  
ميع وفيد مجليس النيواب األمييييييييركي 
برئاسية النائب عين الحيزب الديمقراطي يف 
واشينطن ورئييس لجنية القيوات املسيلحة 
آدم سيميث، التعدييات الدسيتورية وقانون 

االنتخابات
وذكر بيان ملكتب الحلبويس تلقت »املسيتقبل 
العراقيي« نسيخة منيه، »اسيتعرض رئيس 
مجلس النواب التطورات السياسيية يف الباد، 
وحيزم  املرشوعية،  املتظاهريين  ومطاليب 
النيواب،  أقرَّهيا مجليس  التيي  اإلصاحيات 

واإلجراءات املتعلقة بالتعديات الدسيتورية، 
وقانون االنتخابات«.

حمايية  »رضورة  عيىل  الحلبيويس  وأكيد 
املتظاهرين وعدم االعتداء عىل القوات األمنية، 
مع الحفاظ عىل سيلمية التظاهرات، والعمل 
عىل إجيراء إصاحات جذريية؛ لتوفر الحياة 

الكريمة للشعب العراقي«.
وناقيش الليييييييقياء العاقيات بني بغداد 
التعياون  وواشيييينطن، ورضورة توسييع 
االقتصادي بيني البلييييييييييدين، وتطوير 
االسيتثمار لتحقيق فرص تشيغيلية للعمالة 

بني الشباب.
كميا بحث الحلبيويس جهيود التحالف الدويل 

بقييادة الواليات املتحيدة يف محاربية تنظيم 
داعش اإلرهابيي، وماحقة خاياه، وتحقيق 
االستقرار يف املدن املحررة، واملييييساعدة يف 

عودة النازحني إىل مدنهم.
من جهتهم عبَّ رئيس وأعضاء الوفد األمركي 
عين اسيتعداد واشينطن لتقدييم املزييد من 
الدعم للعراق سياسييًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا، 
واملحافظية عيىل اسيتقراره ووحدة شيعبه 
وسيامة أراضيه، كما دعيا الوفد إىل رضورة 
إجراء إصاحات اقتصادية وسياسية، وتلبية 

مطالب املتظاهرين وحمايتهم.

التفاصيل ص2

      بغداد / المستقبل العراقي

دعيت االدارة املركزيية يف هيئية الحشيد 
الشيعبي املفسيوخة عقودهم للعودة اىل 
الخدمية ابتيداءاً مين الييوم العيارش من 

الشهر الجاري«.
وقاليت الهيئية يف بيان ورد لي«املسيتقبل 

العراقيي، اميس الثاثياء، انه »و حسيب 
االمير الديواني املرقيم 107 الذي يقتيض 
عيودة املفسيوخة عقييييييودهيم مين 
الشيعييييييبي  الدفياع والحشيد  وزارة 
، تدعيو هيئية الحشيد الشيعبي االدارة 
عقودهيم  املفسيوخة  جمييع  املركزيية 
للعيودة اىل العمل يف صفييييوف الحشيد 

املقيدس اعتبارا مين يييوم االحيد املقبل 
.« 2019/11/10

واضافت الهيييييييئية يف بيييييانها ان 
»مراجعة املنتسبني تكون كل حسب مقر 
لوائيه او مديريتيييييه السيابقة ضمين 
قواطع العمليات لغرض معرفة التفاصيل 

ص3وترتيب عملية املبارشة فورا.

وزير الزراعة: خطط منع 
استرياد التمور وفرت »150« مليار 

دينار خلزينة الدولة

ص2

عمليات الفرات االوسط تعلن 
تشيكل جلنة حتقيقية باألحداث التي وقعت 

ص2امام القنصلية االيرانية يف كربالء 

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 2015 )  November Wed 6  2019    

التعليم متدد التقديم عىل اجلامعات والكليات األهلية لألحد املقبل
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت وزارة التعلي�م العايل والبح�ث العلمي، تمديد 
التقديم عىل الجامعات والكلي�ات االهلية ليوم األحد 

املقبل.
وذكرت ال�وزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي«، 
نس�خة منه، ان »االخ�ر اعلنت ع�ن  تمدديها لفرتة 
التقدي�م للجامع�ات والكلي�ات االهلي�ة والدراس�ة 
املس�ائية يف الجامعات الحكومية لغاية نهاية الدوام 

الرسمي ليوم االحد املوافق 10/11/2019«.
واضاف�ت ان »التقدي�م واملنافس�ة س�يكون وفق�اً 
للح�دود الدني�ا ملع�دالت الس�نة الدراس�ية املاضي�ة 

.»2019-1018

        بغداد / المستقبل العراقي

جدد مجلس القض�اء األعىل، عىل حق 
التظاه�ر وحري�ة التعب�ر ع�ن الرأي 
السماح لكل مواطن بالتعبر عن رأيه 
بحري�ة ع�ىل ان مقرتنا ب�رورة ان 

يكون بالطرق السلمية.
وذك�ر ملجلس القض�اء االعىل، يف بيان 
ورد ل�«املستقبل العراقي«، إن »رئيس 
مجل�س القضاء األع�ىل القايض فائق 
زيدان استقبل بمكتبه، نقيب املحامني 

العراقيني ضياء السعدي«.
وأض�اف، أن »الق�ايض فائ�ق زي�دان 
بحث�ا  العراقي�ني  املحام�ني  ونقي�ب 
تطورات األحداث عىل ضوء التظاهرات 
وبع�ض  بغ�داد  يف  حصل�ت  الت�ي 

املحافظات«.
وتاب�ع، أن »رئي�س مجل�س القضاء 
التظاه�ر  أن ح�ق  أك�د ع�ىل  األع�ىل 
مكف�ول بموج�ب الدس�تور وحري�ة 
التعبر عن الرأي ويجب الس�ماح لكل 
مواطن بالتعب�ر عن رأيه بحرية لكن 
هذا الحق يجب ان يقرتن برورة ان 
يكون بالطرق السلمية وعدم االعتداء 
والخاص�ة  العام�ة  املمتل�كات  ع�ىل 
واح�رتام قوات الجيش والرشطة وهي 

تؤدي عملها يف حفظ األمن والنظام.
ع�ىل صعيد متصل أعلن�ت املحكمة االتحادي�ة العليا، 
موقفها م�ن التظاه�رات الجاري�ة يف الب�اد والعنف 
املس�تخدم ضده�ا. وق�ال املتح�دث باس�م املحكم�ة 
إي�اس الس�اموك يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان�ه »كف�ل الدس�تور العراق�ي حقوق 
املواط�ن بالتعبر عن ال�رأي وباالجتم�اع وبالتظاهر 
الس�لمي، وقد رس�خت املحكمة االتحادي�ة العليا من 

خال احكامها طيلة السنوات املاضية هذه الحقوق، 
وقد تن�اول العديد م�ن احكامها كفال�ة تلك الحقوق 
والحري�ات بكل ابعاده�ا وأن ما ذهب�ت إليه املحكمة 
االتحادية العليا يف احكام كان بناء عىل دعاوى اقيمت 
امامها بهذا املجال، فدورها ينهض بموجب الدس�تور 
والقانون عندما ترف�ع امامها دعوى قضائية للطعن 

بعدم دستورية قانون أو نص فيه«.
فق�د أكد حك�م املحكم�ة االتحادية العلي�ا رقم )33/ 
اتحادي�ة/ 2019( الصادر يف 3/ 4/ 2019، أن »حرية 

االنس�ان وكرامته مصونة بموجب احكام الدس�تور، 
وان حج�ب ه�ذه الحري�ة يج�ب إن ينظمه�ا قانون 
يرتك للقض�اء تقدير املوقف القانوني يف توقيف املتهم 
أو اخ�اء س�بيله بكفال�ة ضامن�ة ووفق�اً لجس�امة 

الجريمة«.
كما شددت املحكمة يف حكمها بالعدد )34/ اتحادية/ 
2008( الصادر يف 24/ 11/ 2008 عىل »أن الدس�تور 
كفل حرية التنقل للعراقي دون قيد او رشط وال يجوز 
تقيي�د تلك الحرية بنص يف قانون أو نظام أو تعليمات 

اس�تناداً إىل امل�ادة )2- أوالً- ج( م�ن 
الدستور«.

وذكر حكم املحكم�ة االتحادية العليا 
 )2018 اتحادي�ة/   /23( بالع�دد 
الص�ادر يف 6/ 5/ 2018، أن »امل�ادة 
)27/ اوالً( من الدس�تور تقرر حرمة 
االم�وال العام�ة، وتل�زم كل مواط�ن 

بحمايتها«.
وقىض الحكم بالعدد )63/ اتحادية/ 
 ،2019  /5  /28 يف  الص�ادر   )2018
ب�� »ع�دم ج�واز ف�رض عقوبة عىل 
فعل ل�م يجرمه قان�ون العقوبات أو 
غره من القوان�ني العقابية؛ ألن ذلك 
مخالف ألحكام املادة )19/ ثانياً( من 

الدستور«.
وأك�د الحكم بالع�دد )57/ اتحادية/ 
 ،2017  /8  /3 يف  الص�ادر   )2017
عىل »تحريم اس�تخدام جمي�ع انواع 

التعذيب النفيس أو الجسدي«.
وقىض حكم املحكمة االتحادية العليا 
 )2019 اتحادي�ة/   /122( بالع�دد 
ب�أن   2019  /10  /28 يف  الص�ادر 
»الدس�تور قد حظر حجز االشخاص 
مطلقاً واذا ما أعترب الحجز صورة من 
صور التوقيف فأن توقيف االشخاص 
يل�زم أن يصدر بقرار م�ن احد قضاة 
السلطة القضائية االتحادية املنصوص عليها يف املواد 
)47( و )87( من الدس�تور وال يجوز لغره ممارسة 

هذه الصاحية التي وردت حرصاً للقضاة«.
ان توجه�ات املحكمة االتحادية العلي�ا التي جاءت يف 
صال�ح تأم�ني الحقوق والحري�ات العام�ة التي نص 
الدس�تور عليها كانت إدراكاً منها لدورها يف ترس�يخ 
املؤسس�ات والحق�وق الدس�تورية يف ع�راق القانون 

والرشائع.

      بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئيس مجلس النواب محم�د الحلبويس، مع 
وف�د مجلس الن�واب األمركي برئاس�ة النائب عن 
الح�زب الديمقراط�ي يف واش�نطن ورئي�س لجنة 
القوات املس�لحة آدم سميث، التعديات الدستورية 

وقانون االنتخابات
وذك�ر بي�ان ملكت�ب الحلب�ويس تلقت »املس�تقبل 

العراقي« نس�خة منه، »اس�تعرض رئيس مجلس 
الن�واب التط�ورات السياس�ية يف الب�اد، ومطالب 
املتظاهرين املرشوعة، وحزم اإلصاحات التي أقرَّها 
مجلس الن�واب، واإلج�راءات املتعلق�ة بالتعديات 

الدستورية، وقانون االنتخابات«.
وأك�د الحلبويس عىل »رضورة حماي�ة املتظاهرين 
وعدم االعتداء عىل القوات األمنية، مع الحفاظ عىل 
س�لمية التظاهرات، والعمل ع�ىل إجراء إصاحات 

جذرية؛ لتوفر الحياة الكريمة للشعب العراقي«.
وناق�ش اللق�اء العاق�ات ب�ني بغداد وواش�نطن، 
ورضورة توس�يع التعاون االقتصادي بني البلدين، 
وتطوير االستثمار لتحقيق فرص تشغيلية للعمالة 

بني الشباب.
كما بحث الحلبويس جه�ود التحالف الدويل بقيادة 
الواليات املتحدة يف محاربة تنظيم داعش اإلرهابي، 
وماحق�ة خاي�اه، وتحقي�ق االس�تقرار يف امل�دن 

النازح�ني إىل  املح�ررة، وامل����س�اعدة يف ع�ودة 
مدنهم.

من جهتهم عربَّ رئيس وأعضاء الوفد األمركي عن 
اس�تعداد واش�نطن لتقديم املزيد من الدعم للعراق 
سياس�يًّا واقتصاديًّ�ا وعس�كريًّا، واملحافظ�ة عىل 
اس�تقراره ووحدة ش�عبه وس�امة أراضي�ه، كما 
دعا الوف�د إىل رضورة إجراء إصاح�ات اقتصادية 

وسياسية، وتلبية مطالب املتظاهرين وحمايتهم.
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رئيس الربملان يبحث مع وفد أمريكي التعديالت الدستورية وقانون االنتخابات

        بغداد / المستقبل العراقي

وزارة الخارجي�ة، ، االعت�داء عىل 
القنصلي�ة اإليراني�ة يف محافظة 
كرباء، وفيما شددت عىل أن أمن 
البعثات والقنصليات “خط أحمر 
ال ُيس�مح بتج�اوزه”، اعت�ربت 
أن مث�ل ه�ذه األفع�ال ل�ن تؤثر 
الصداق�ة وحس�ن  يف “عاق�ات 

الجوار” بني العراق وإيران.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
من�ه، إنه�ا “تدي�ن قي�ام بعض 
ع�ىل  باالعت�داء  املتظاهري�ن 
القنصلي�ة العام�ة للجمهوري�ة 

كرب�اء  يف  اإليراني�ة  اإلس�امية 
املقدس�ة، وتؤكد الوزارة التزامها 
الدبلوماس�ّية  البعث�ات  بحرم�ة 
فيين�ا  اتفاقي�ة  كفلته�ا  الت�ي 
للعاقات الدبلوماس�ية ورضورة 

عدم تعريض أمنها للخطر”.
“أم�ن  أن  ال�وزارة،  وأضاف�ت 
خط�اً  والقنصلي�ات  البعث�ات 
احمر ال ُيس�مح بتج�اوزه، وأن 
الس�لطات األمني�ة ق�د اتخ�ذت 
جميع اإلجراءات ملن�ع أيِّ إخال 
بأمن البعثات”، الفتًة إىل أن “مثل 
هذه األفعال ل�ن تؤثر يف عاقات 
التي  الج�وار  الصداق�ة وحس�ن 

تربط البلدين الجارين”.

اخلارجية تدين االعتداء عىل القنصلية 
اإليرانية يف كربالء

        بغداد / المستقبل العراقي

أغل�ق متظاه�رون غاضب�ون،  نف�ق الع�اوي وس�ط 
العاصمة بغداد، فيما توجهوا نحو مقر رئاس�ة مجلس 

الوزراء.
وقال مص�در أمن�ي، إن »متظاهرين أقدم�وا عىل غلق 

نفق العاوي وسط العاصمة بغداد«.
وأضاف املصدر، أن »املتظاهرين توجهوا بعد غلق النفق 

نحو مقر رئاس�ة مجلس ال�وزراء يف منطقة العاوي«، 
الفت�ًا إىل ان »القوات االمنية اغلق الطرق املؤدية إىل مقر 

رئاسة الوزراء«.
وأشار املصدر إىل إن »القوات األمنية، أغلق شارع حيفا 
ومنطق�ة العاوي وس�ط بغ�داد بالكامل، بع�د تمركز 
املتظاهرين ومحاولتهم الوصول إىل مقر رئاسة مجلس 

الوزراء«.
وكان مصدر امني، أفاد بإطاق الرصاص الحي وقنابل 

الغاز املس�يل للدموع م�ن قبل الق�وات االمنية لتفريق 
املتظاهرين يف منطقة العاوي وسط العاصمة بغداد.

وأضاف، أن عدداً من املتظاهرين سقطوا جرحى نتيجة 
االختن�اق بالغاز املس�يل للدم�وع، الفت�اً إىل ان القوات 
االمنية، اغلقت الطريق املؤدي إىل املنطقة الخراء من 

جهة الزوراء يف منطقة العاوي.
وأش�ار إىل أن املتظاهري�ن تمرك�زوا يف الع�اوي وقرب 

وزارة العدل وقاموا بحرق االطارات بكثرة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اص�در البنك ال�دويل، تقريره ح�ول العراق 
ونظرت�ه للق�ادم من الس�نوات الس�ابقة. 

واظهر التقرير النتائج التالية :
الهيكلي�ة  اإلصاح�ات  غي�اب  ظ�ل  يف   -1
واإلعمار املتس�ارع ، فقد يكون تعايف النمو 
يف الع�راق قص�ر األج�ل، وم�ن املتوقع أن 
يواصل النمو مس�اره اإليجابي وذروته عند 

5.1 يف املائ�ة يف ع�ام 2020 وم�ع ذلك ، من 
املتوق�ع أن يتباطأ النم�و إىل 2.7 يف املائة يف 

عام 2021. 
2-ارتف�اع اإلنف�اق م�ع انخفاض أس�عار 
النف�ط س�يؤدي إىل عج�ز م�ايل متوقع عند 
3.3 يف املائ�ة م�ن الناتج املح�ي اإلجمايل يف 
عام 2020 وس�يظل يف نطاق مماثل يف عام 
2021. وم�ن املتوق�ع أن ي�ؤدي العجز املايل 
املس�تمر إىل رفع الدين العام إىل أكثر من 48 

يف املائ�ة م�ن الناتج املح�ي اإلجمايل بحلول 
عام 2021. 

3-سيؤدي انخفاض أس�عار النفط وزيادة 
ال�واردات إىل إبقاء رصيد الحس�اب الجاري 
يف عج�ز ، ويتوقع أن يبلغ متوس�ط الناتج 
املح�ي اإلجم�ايل 4 يف املائ�ة خ�ال الف�رتة 
2020-2021. م�ن املتوق�ع أن يت�م تمويل 
ه�ذا جزئًي�ا م�ن خ�ال تراك�م االحتياطي 
الدويل الس�ابق. ونتيجة لذل�ك ، من املتوقع 

أن تنخف�ض االحتياطي�ات األجنبي�ة للبنك 
املركزي العراقي إىل ما يقدر بنحو 51 مليار 
دوالر أمريكي )أو 5.7 أش�هر من الواردات( 

بحلول عام 2021. 
كما ب�ني التقري�ر مجموعة م�ن التحديات 

التي تواجه العراق وهي 
- بيئة سياسية هشة 

- االعتماد الكي عىل عائدات النفط 
- نقص الخدمات والفساد وقلة الوظائف.

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت وزارة الع�دل،  نش�وب حري�ق يف 
بنايتها ع�ىل خلفية اعتصام املتظاهرين 

عىل جرس األحرار. 
وق�ال املتحدث الرس�مي باس�م الوزارة 

ثائ�ر الجبوري يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »وزير العدل 
ف�اروق أم�ني الش�واني، متواص�ل م�ع 
الق�وات االمني�ة وق�وة حماية ال�وزارة 
للتع�رف ع�ىل الوض�ع األمن�ي أوال بأول 
م�ن أج�ل الحف�اظ ع�ىل أرواح وأم�اك 

أن  الجب�وري،  وأك�دت  املواطن�ني«. 
»املتظاهرين احرقوا اطارات بالقرب من 
مقر الوزارة والذي تناقلته بعض وسائل 
االع�ام عىل انه حري�ق يف وزارة العدل«، 
داعيا اىل »اهمية أن تراعي وسائل اإلعام 
الدق�ة واملوضوعي�ة يف نق�ل املعلوم�ات 

حفاظ�ا عىل األمن الع�ام يف البلد وأرواح 
املواطنني باعتبارها مسؤولية جمعية«.

يش�ار اىل أن مص�در أمن�ي، أف�اد، ب�أن 
حريقا اندل�ع داخل مطع�م بالقرب من 
وزارة الع�دل، مؤك�د أن الق�وات األمنية 

ابعدت املتظاهرين عن مبنى الوزارة.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف النائب السابق جاسم محمد 
جعفر,  عن الرشوط الكردية التي 
ابلغوا رئيس مجلس النواب محمد 
الحلب�ويس بها مقاب�ل موافقتهم 
ع�ىل تعدي�ل الدس�تور، مبينة أن 
م�ن اب�رز ال�رشوط انش�اء اقليم 
كرك�وك وتحول اقليم كردس�تان 
من فدرالي�ة اىل كونفدرالية. وقال 
إن  صحف�ي  ترصي�ح  يف  جعف�ر 
“الوفد الك�ردي الذي التقى رئيس 
الربمل�ان محمد الحلبويس عرب عن 
رفضه التام الي تعديات دستورية 
خاصة فيما يتعل�ق بتغر النظام 
م�ن نيابي اىل رئايس” , مش�را اىل 
ان “الكرد س�يكونون حجر عثرة 
امام اي تعديات دس�تورية وذلك 
من خ�ال املادة الدس�تورية التي 
تس�مح لثاث محافظ�ات رفض 
اي تعديات واالقلي�م يمتلك ثاث 
محافظ�ات”. واض�اف ان “الوفد 
ط�رح ع�ىل رئي�س الربمل�ان عدة 
ع�ىل  موافقت�ه  مقاب�ل  رشوط 
التعديات الدس�تورية ومن بينها 
النياب�ي  النظ�ام  ع�دم اس�تبدال 
م�ن  واالنتق�ال  رئ�ايس  بنظ�ام 
الكونفدرالي�ة”،  اىل  الفيدرالي�ة 
مبين�ا ان “الك�رد اش�رتطوا ايضا 
انش�اء اقليم جديد يض�م كركوك 
ودربندخ�ان ومحافظ�ة اخ�رى، 
فض�ا ع�ن إمكانية انش�اء اقليم 

للسنة”.

املتظاهرون يتقدمون إىل العالوي.. والقوات األمنية تغلق »حيفا« 
و«اخلرضاء« من جهة الزوراء

البنك الدويل عن وضع االقتصادي يف العراق: تعايف النمو قصري األمد

العدل تنفي نشوب حريق يف بنايتها: أحرقت إطارات بالقرب من مقرنا 

األحزاب الكردية 
تشرتط االنتقال إىل 

»الكونفدرالية« مقابل 
تعديل الدستور

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات الفرات االوسط،  عن تشكيل لجنة تحقيقية 
باألحداث التي وقعت امام القنصلية االيرانية يف كرباء. 

وق�ال مدير اع�ام القي�اده العمي�د مازن الغ�زايل يف بي�ان تلقت 
»املستقبل العراقي« نس�������خة منه، »عىل ضوء األحداث التي 
حصل�ت ليلة 4 ترشين الثاني 2019 أمام مبنى القنصلية اإليرانية 
والتي راح ضحيتها )3( ش�هداء من املتظاهرين وإصابة ش�خص 
آخر وجرح )12( منتس�ب بينهم ضابط جراء اصابتهم باطاقات 
نارية طائش�ة تم تشكيل لجنة تحقيقية ملعرفة مابسات الحادث 

ضم جميع االجهزة االمنية«.
وأض�اف الغ�زايل، »س�وف نوافيك�م بالن���تائ�ج ح�ال إكم�ال 

التحقيق«.
وأص�درت مفوضية حقوق االنس�ان،  بيانا بش�أن احداث كرباء 
امس، فيما دعت اىل احالة عنرص االمن الذين قاموا بالرمي املبارش 
تجاه املتظاهرين للتحقيق، مشرة اىل أن تصادم جرى بني القوات 
األمني�ة واملتظاهرين عند محاولتهم دخول القنصلية اإليرانية، ما 
ادى اىل استش�هاد )3( متظاهرين بالرصاص الحي وإصابة )12( 

من املتظاهرين والقوات االمنية.

        بغداد / المستقبل العراقي

نفت وزارة الخارجية، ما يتم تداوله بش�أن سفري العراق يف أنقرة 
وباريس، مؤكدة مواصلة عملهما. 

وقال�ت املتح�دث باس�م وزارة الخارجي�ة أحمد الصح�اف يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، »ننفي ما تداولته وس�ائل 
اإلعام ومواقع التواصل االجتماعي بش�أن سفري العراق يف أنقرة 
وباريس«. وأكد الصحاف »مواصلة عملهما بانتظام يف تمثيل العراق 
دبلوماس�ياً«. وكانت وس�ائل اع�ام ومواقع التواص�ل االجتماعي 

نقلت خربا يتضمن نقل سفري العراق لدى تركيا وفرنسا.

عمليات الفرات االوسط تعلن 
تشيكل جلنة حتقيقية باألحداث التي وقعت 

امام القنصلية االيرانية يف كربالء 

اخلارجية: سفريا العراق بأنقرة 
وباريس يواصالن عملهام وال صحة ملا يتم 

تداوله بشأهنام 

        بغداد / المستقبل العراقي

أجرى اللواء 13 بالحشد الشعبي، 
جولة امنية استطاعية يف صحراء 
القائم غرب االنبار تحسًبا لوجود 
خايا ارهابية تابعة لداعش فيها.

وقال معاون امر اللواء احمد نرص 
الل�ه، يف بي�ان، تلق�ت  املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، ان »عمليات 
االستطاع تس�اعد كثرا يف تأمني 
الرشي�ط الح�دودي م�ع س�وريا 

وتمن�ع ع�ودة الخاي�ا النائمة يف 
صحراء غ�رب االنب�ار«، مبينا ان 
»قوات الحشد نفذت عدة واجبات 
أمني�ة لتفق�د الرشي�ط الحدودي 

والقوات املرابطة فيه«.
واض�اف ن�رص الل�ه ان »عملي�ة 
الحش�د ش�ملت اس�تطاع ع�دد 
الجغرافي�ة  ذات  املناط�ق  م�ن 
الوع�رة والتي تس�اعد االرهابيني 
عىل االختب�اء حيث تم تفتيش�ها 

بالكامل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

الهولندي�ة،  الحكوم�ة  اعرتف�ت 
بمس�ؤوليتها ع�ن مقت�ل 70 مدنياً 
خ�ال غ�ارة ش�نتها يف ع�ام 2015 

بمحافظة كركوك العراقية.
وذكرت وكالة »إن أو إس« الهولندية، 
أن »وزي�رة الدف�اع الهولندي�ة أن�ك 
بيلفيل�د، أعربت عن أس�فها بش�أن 
مقت�ل 70 مدنياً خال غارة ش�نتها 

يف ع�ام 2015 بمحافظ�ة كرك�وك 
العراقي�ة، وش�ددت ع�ىل صعوب�ة 
تجنب الخس�ائر يف حاالت الحرب«. 
وبحس�ب تقارير إعامية هولندية، 
انه »تم تدمر حي بالكامل يف الغارة 
الهولندية عىل مصنع لألسلحة تابع 
لتنظي�م داعش يف مدين�ة الحويجة 
التابع�ة ملحافظة كرك�وك، ولقي ما 
يقارب 70 ش�خصا مدنيا حتفهم يف 

هذا العملية، بينهم أطفال«.

احلشد يالحق جيوب »داعش« يف صحراء القائم
 غرب األنبار 

هولندا تعرتف بمسؤوليتها عن مقتل )70( مدنيًا 
بغارة جوية عىل العراق عام 2015
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    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

عق�دا محاف�ظ كرب�اء املقدس�ة  نصيف 
جاسم الخطابي واللجنة املركزية املشكلة 
من قبل رئاس�ة مجلس ال�وزراء اجتماعا 
موسعا لارساع والتعجيل بتنفيذ مطاليب 

املتظاهرين ».
و اك�د الخطاب�ي انن�ا »قد بدأنا وحس�ب 

قرارات مجل�س النواب ومجل�س الوزراء 
رشعن�ا  الت�ي  االصاح�ات  اىل  واضاف�ة 
به�ا من�ذ بداية تس�لمنا مه�ام املحافظة 
واملش�اكل  التوصي�ات  م�ن  ع�دد  برف�ع 
الت�ي تعان�ي منها املحافظ�ة وهي االن يف 
مراحل متقدمة س�واء ف�رز وتوزيع قطع 
االرايض او الشفافية يف التعيينات وغريها 
م�ن املج�االت التي له�ا ارتب�اط وثيق مع 

املواطنني«.
وطالباملحاف�ظ »بزي�ادة ع�دد الدرج�ات 
الوظيفية من املهندس�ني عىل ماك وزارة 
الدفاع حي�ث تم اكمال اس�تام املعامات 
وكذل�ك  درج�ة  ل١٠٠  القرع�ة  واج�راء 
رضورة اطاق الدرجات الوظيفية للحذف 
واالحداث لاع�وام ٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ 
الس�تيعاب الخريجني من ابن�اء محافظة 

كرباء«.
وكذلك دعم املنت�ج الزراعي الوطني ومنع 
اس�ترياد الخرضوات التي يت�م انتاجها يف 
البلد واس�تام التمور م�ن الرشكة العامة 
لتسويق التمور مثلما يتم استام املحاصيل 
االس�راتيجية كالحنط�ة والش�عري ودعم 
املزارع�ني باملرش�ات واملبي�دات والب�ذور 
وتوس�يع الخطة الزراعية وادخال ٥٢ الف 

دونم اضافية يف الزراعة
وافتتاح�ه  الرك�ي  املستش�فى  واكم�ال 
ب�ارسع وق�ت وزي�ادة حصةةاملحافظ�ة 
م�ن الوح�دات الس�كنية من ضم�ن ١٠٠ 
ال�ف وحدة س�كنية الت�ي اطلقها مجلس 
النواب والوزراء لكثرة االحياء العش�وائية 
يف املحافظ�ة وتوفري التخصيصات الازمة 

البصال الخدمات اىل االحياء العشوائية.

حمافظ كربالء واللجنة املركزية يناقشان مطالب املتظاهرين 

    ذي قار / المستقبل العراقي

اعلن محافظ ذي قار عادل الدخييل عن اطاق استمارة 
الكروني�ة خاصة للتقديم عىل قطع االرايض الس�كنية 

لعموم املواطنني.
وق�ال الدخي�يل ان »ذي ق�ار االوىل من ب�ني محافظات 
الع�راق التي تب�دأ بتطبيق املرشوع ، واع�داً بأن »تكون 
عملي�ة التوزي�ع ش�فافة وعادل�ة وباط�اع املواطنني 

انفسهم ».
واك�د الدخي�يل عىل »إنش�اء مجمع�ات س�كنية واطئة 
الكلف�ة بواقع ٢٠٠٠ وحدة س�كنية موّزعة عىل أقضية 

ونواحي املحافظة«.
وطال�ب املحافظ متظاه�ري املحافظة ب�رك الحكومة 
املحلي�ة تعم�ل م�ن اج�ل تقدي�م الخدمات مس�تثمرًة 
الفرصة الذهبية لتطبيق اصاح�ات تغري حياة املواطن 

نحو األفضل .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، ان اكثر من 
٢٥ أل�ف مواط�ن قدموا ع�ىل املعني املتف�رغ منذ اطاق 

االستمارة الخاصة بالتقديم عىل املوقع االلكروني.
وق�ال رئيس هيئ�ة ذوي االعاق�ة واالحتياجات الخاصة 
عص�ام عبد اللطي�ف التميمي يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، ان »الهيئة بارشت بفتح التقديم عىل الشمول 

برات�ب املعني املتف�رغ ابتداء م�ن االحد املواف�ق 3-١١-
٢٠١٩ عرب اس�تمارة ع�ىل موقع وزارة العمل«، مش�ريا 
اىل ان »ع�دد املتقدي�ن لي�وم واحد بلغ اكثر م�ن ٢٥ ألف 

مواطن«.
واضاف انه »عىل املتقدم ملء حقول االستمارة بالشكل 
الصحيح من الهاتف الشخيص او مكاتب االنرنت وسيتم 
اباغ املتقدم بموعد احالته للجان الطبية برس�الة نصية 

ترده اىل هاتفه الشخيص وحسب الرقعة الجغرافية .

حمافظ ذي قار يعلن اطالق استامرة الكرتونية 
للتقديم عىل قطع االرايض السكنية لعموم املواطنني

العمل: اكثر من »25« ألف مواطن قدموا 
عىل استامرة املعني املتفرغ

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الهيئ�ة العامة للكم�ارك، عن اع�ادة إصدار 
ارس�الية س�منت ابيض مخالف�ة وردت عرب مركز 
كمرك املنذرية الحدودي. وقالت الهيئة يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان�ه »تمت اعادة 
إصدار األرس�الية بع�د ورود كتاب جه�از التقييس 
والسيطرة النوعية والذي أكد فشلها بالفحص وعدم 
استيفاء األرسالية للمواصفات القياسية املعتمدة«.
وأضاف البيان ان »الهيئة اتخذت األجراءات القانونية 

وفقا لقانونها النافذ رقم ٢3لسنة١٩٨٤املعدل«.

إعادة إرسالية سمنت ابيض خمالفة 
للمواصفات يف كمرك املنذرية

    بغداد / المستقبل العراقي

حصل�ت وزارة الربية عىل موافقة نظرياته�ا يف التعليم العايل والبحث العلمي عىل قبول 
الطلب�ة من االختصاص�ات املهنية التي عدد طلبتها اقل من ١٠ طاب وش�مولهم بقناة 
العرشة األوائل عىل العراق للعام الدرايس ٢٠١٩-٢٠٢٠ لتفوقهم الدرايس. وذكرت الوزارة 
يف بي�ان، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان�ه »حصل طلبة التعلي�م املهني قبول 
طلبتهم يف االختصاصات املهنية يف قناة العرشة األوائل عىل األقس�ام املهنية ، استنادا إىل 
ضواب�ط ورشوط العام امل�ايض ٢٠١٨ - ٢٠١٩ ،«.وأضافت، أن » املديرية العامة للتعليم 
املهني ستقوم برفع أس�ماء الطلبة إىل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بأرسع وقت 
ممكن« . يذكر أن املديرية وجهت كتاب رس�مي اىل وزارة التعليم العايل باس�تثناء بعض 
االختصاصات لف�روع التعليم املهني وش�مول مخرجاتها بالقبول املركزي وش�مولهم 

بقناة األوائل عىل ان تبقى نسبة ال�١٠% لباقي األقسام يف الفروع املهنية.

التعليم توافق عىل قبول طلبة 
املهني يف قناة العرشة األوائل

    بغداد / المستقبل العراقي

أظهرت إحصائية رس�مية ملجل�س القضاء األعىل، 
ع�ن اس�رجاع محاكم النزاه�ة التابعة ل�ه مبالغ 
كب�رية جدا بع�د ع�ام ٢٠٠3 وحتى بداي�ة ترشين 
األول امل�ايض من ه�ذا العام.وأوضحت اإلحصائية، 
ال�كيل املس�رجع م�ن قب�ل املحاك�م  أن »املبل�غ 
املختص�ة بنظر قضاي�ا النزاهة يص�ل إىل أكثر من 
٧٥٢ ملي�ارا و٢٢ ملي�ون دين�ار و3٧ أل�ف دوالر«.

يف  الجناي�ات  »محاك�م  أن  اإلحصائي�ة  وأوردت 
الب�اد اس�ردت أكث�ر م�ن ثاثمئ�ة وثمانية عرش 
إىل  لف�ت  ملي�ارا }3١٨.٠٥١.٤٩١.663{«، وفيم�ا 

أن »محاك�م الجن�ح اس�رجعت أكث�ر م�ن أربعة 
ذك�ر   ،»}٥٤.٤٠٠.٤٩٤.٧6٩{ ملي�ارا  وخمس�ني 
أن »محاك�م التحقي�ق الخاصة بالنزاه�ة يف الباد 
اسرجعت أكثر من ثاثمئة وتسعة وسبعني مليارا 
}3٧٩.6٥٨.٧١3.٨3٧{ .وأكدت أن »املجموع الكيل 
للمبالغ املسرجعة وصل إىل }٧٥٢.١١٠.٧٠٠.٢6٩{، 
باإلضاف�ة إىل أموال بقيمة الدوالر قدرها }3٧٧٠٢{ 
.وأش�ارت اإلحصائي�ة، إىل أن »محكم�ة جناي�ات 
ميس�ان س�جلت لوحدها اس�رداد أكث�ر من ٢١٤ 
ملياراً بينما سجلت محكمة تحقيق الحلة اسرداد 
أكثر م�ن ١٠٨ ملي�ارات دينار واس�ردت محكمة 

تحقيق كرباء ٢٠3 مليارات خال هذه الفرة«.

حماكم النزاهة تعلن استعادة أكثر من »752« 
مليارا خلزينة الدولة منذ 2003 

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت املديري�ة العام�ة للتنمي�ة الصناعي�ة أحدى 
تش�كيات وزارة الصناع�ة واملع�ادن، ع�ن الوص�ول 
اىل املراح�ل النهائي�ة يف مرشوع املدين�ة الصناعية يف 

محافظة ذي قار وبنسبة أنجاز بلغت ٩٧% ».
وق�ال مدير عام املديرية س�ام س�عيد أحم�د يف بيان 
تلقته »املستقبل العراقي«، إن »وترية العمل يف تصاعد 
مس�تمر ألنجاز املدينة الصناعية يف محافظة ذي قار 
بمتابعة وأرشاف من املديرية”، مؤكدا “تحقيق نسبة 
٩٧% م�ن مجم�وع املرحلت�ني االوىل والثاني�ة لتنفيذ 
املرشوع«.وأض�اف احم�د، أنه “من املؤم�ل إن تفتح 
املدينة أبوابها قريباً إلعالة الكثري من العوائل العراقية 
وباالخ�ص أبناء محافظة ذي قار حيث س�توفر أكثر 
من )٥( أالف فرصة عمل ملختلف االختصاصات بواقع 
)٢٥( عام�ل يف البل�وك الصناعي الواح�د من مجموع 
)٢٠٠( بلوك صناعي تشمل جميع الصناعات الغذائية 

واإلنشائية والكيميائية والكهربائية والهندسية .

الصناعة: وترية العمل يف تصاعد 
مستمر ألنجاز املدينة الصناعية 

يف حمافظة ذي قار
    بغداد / المستقبل العراقي

م�ن  للتعي�ني  املرش�حني  الصح�ة،  وزارة  دع�ت 
حملة ش�هادة املاجس�تري ملراجعتها لغرض إجراء 

االختبار.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي«، 

نس�خة من�ه، ان »ال�وزارة تدع�و ال�ذوات املدرجة 
أس�مائهم يف القائم�ة املرفق�ة )الوجب�ة الثاني�ة( 
واملرش�حني للتعيني من أصحاب الش�هادات العليا 
)املاجس�تري( لغرض أجراء االختب�ار )التحريري( 
واملقابل�ة يف نف�س الي�وم  يف دائرة مدين�ة الطب / 
قاعة الشهيد الدكتور  درب املوسوي عىل ان يكون 

موعد االختبار )التحريري(«.
واضافت ان »املقابلة س�تكون يوم الثاثاء املوافق 
٢٠١٩/١١/١٢ يف تم�ام الس�اعة العارشة صباحا 
وكل حس�ب اختصاصه مس�تصحبني معهم كافة 
املستمس�كات املطلوب�ة يف اع�ان تقدي�م التعيني 

االلكروني رقم .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النف�ط عن كمي�ة انتاج 
الغاز املصاحب والجاف والسائل لشهر 

ايلول املايض.
وقال�ت ال�وزارة يف احصائية لها نرشت 
ع�ىل موقعها الرس�مي ان »انتاج الغاز 
املصاحب م�ن قبل ال�رشكات النفطية 

يف عموم العراق لش�هر ايلول بلغ 3٠٥٩ 
مقمق باليوم«، مبينة ان »املحروق بلغ 

١6٥١ مقمق باليوم«.
وأضافت الوزارة ان »انتاج رشكة نفط 
الش�مال والوس�ط من الغاز املصاحب 
بل�غ 3٩3 مقمق بالي�وم واملحروق منه 
بل�غ ١٠٧ مقم�ق بالي�وم، مش�رية اىل 
ان انت�اج نف�ط البرصة ونف�ط ذي قار 

ونفط ميسان بلغ ٢666 مقمق باليوم 
واملحروق ١٥٤٤ مقمق باليوم«.

وبين�ت اإلحصائي�ة ان »انت�اج الغ�از 
الجاف بل�غ ١٢٤٤ مقم�ق يوميا، فيما 
بل�غ انت�اج الغ�از الس�ائل ٤٨١٠ ط�ن 

يوميا«.
وتفيد التقديرات األولي�ة لوزارة النفط 
بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 

١3٢ تريلي�ون ق�دم مكعب م�ن الغاز، 
حيث أن نح�و ٧٠% من الغ�از العراقي 
هو غ�از مصاح�ب الس�تخراج النفط 
ملعالجت�ه، ويحل العراق املرتبة الحادية 
ع�رش ب�ني دول العال�م الغني�ة بالغاز 
الطبيع�ي بعد كل م�ن روس�يا وإيران 
وقطر والس�عودية واإلم�ارات وأمريكا 

ونيجريا وفنزويا والجزائر.

الصحة تدعو املرشحني للتعيني من محلة املاجستري اىل مراجعتها

النفط تعلن عن كمية انتاج الغاز املصاحب واجلاف والسائل 
لشهر ايلول

وزير التجارة: نستنفر كافة االمكانات والطاقات 
النجاح فعاليات الدورة »46« ملعرض بغداد الدويل

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكد وزي�ر التج�ارة محمد هاش�م العاني عىل 
والطاق�ات  االمكان�ات  كل  اس�تنفار  اهمي�ة 
النجاح فعاليات الدورة ٤6 ملعرض بغداد الدويل 
التي تنطلق يف الحادي عرش من الشهرالجاري 

بمشاركة محلية وعربية ودولية.
ج�اء ذلك يف البي�ان الذي بثه املكت�ب االعامي 
للوزارة ورد ل�«املستقبل العراقي«،انه » خال 
تفق�د العان�ي اجنح�ة مع�رض بغ�داد الدويل 
لاطاع عن طبيعة االس�تعدادات التي تتواصل 

النجاح فعاليات الدورة .
واش�ار الوزير العاني اىل »اهمية دورة معرض 
بغداد ال�دويل بوصفه تظاهرة اقتصادية كبرية 
تس�هم يف احتواء واستقطاب الدول والرشكات 
يف  والدخ�ول  الع�راق  يف  لاس�تثمار  العاملي�ة 
مش�اريع رشاكة مع ال�رشكات العراقية حيث 
ان ٢3 دولة ستش�ارك واكثر من ٨٠٠ رشكة يف 

هذه الدورة«.
ال�دويل  بغ�داد  مع�رض  »دورات  ان  معت�رباً 
محط�ات للقاء ب�ني القطاع الخ�اص العراقي 
لتب�ادل  االخ�رى  العال�م  دول  يف  ومثيات�ه 
الخربات يف التخصص�ات التجارية والصناعية 

واالقتصادية ».
كاش�فا عن وج�ود برنامج وخطة تس�تهدف 
تطوير عمل رشكة املعارض العراقية س�واء يف 
اقام�ة املعارض التخصصي�ة واقامة معارض 
للدول لع�رض منتجاتها يف جمي�ع القطاعات 
لاس�هام يف تلبية الحاج�ات العراقية وتوقيع 
الع�راق  رغب�ة  ض�وء  يف  مش�ركة  اتفاق�ات 
لانفتاح عىل جميع دول العالم وتنويع مصادر 

اقتصاده.
واضاف، ان«معرض بغداد هذا العام س�يكون 
رس�الة اىل العال�م وما يش�هده م�ن تطور يف 
املج�االت كاف�ة، والتظاه�رات التي تش�هدها 
بغ�داد واملحافظات ال تمنع من اقامة املعرض، 
كونه�ا وس�يلة دس�تورية وحضاري�ة تطالب 
بحق�وق مرشوع�ة وتتعامل معه�ا الحكومة 

بايجابية عرب حزمة من االصاحات .

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن وزير الزراعة صالح الحسني، أن الخطط 
الفعال�ة الت�ي اتخذتها الوزارة بمنع اس�ترياد 
التمور وفرت ١٥٠ مليار دينار لخزينة الدولة، 

مشرياً إىل أن إنشاء مركز بحثي متخصص 
يف مجال تطوير قطاع التمور.

وقال الحس�ني يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، إن »الخط�ط الفعال�ة الت�ي 
اتخذته�ا ال�وزارة بمنع اس�ترياد التمور 
ومن�ح موافقات إلنش�اء معام�ل الدبس 
أدت إىل النه�وض به�ذا القط�اع الحيوي 
املهم وعودة الفاحني إىل بس�اتينهم التي 
هجرت سابقاً، وفرت مبالغ كبرية مليزانية 

الدولة وصلت إىل ١٥٠ مليار دينار«.
وأضاف الحسني، أن »سعر الطن الواحد 
م�ن التم�ور وص�ل إىل 6٥٠ أل�ف دين�ار 
وبما يحقق ج�دوى اقتصادية مناس�بة 
ألصحاب البس�اتني، فضاً عن تش�جيع 
الصناع�ات التحويلي�ة م�ن خ�ال منح 
إجازات إنش�اء معام�ل متخصصة ملادة 
الدبس واالس�تفادة من املواد السليلوزية 
يف العدي�د م�ن الصناعات األخ�رى والتي 

توفرها النخلة«.
وأش�ار إىل أن »ال�وزارة أنش�أت مرك�زاً بحثياً 
متخصصاً يف مجال تطوير قطاع التمور ضمن 
دائ�رة البس�تنة ورف�ده بالكف�اءات العلمية 
املتخصصة العتم�اد طرق انتاجية وبس�تنية 

ومنها الزراعة النسيجية واالهتمام بمحطات 
النخي�ل املنترشة يف مختل�ف املحافظات والتي 
م�ن مهامه�ا الحفاظ ع�ىل األصن�اف النادرة 
املعروف�ة  العراقي�ة  التم�ور  م�ن  والجي�دة 

بجودتها.

وزير الزراعة: خطط منع استرياد التمور 
وفرت »150« مليار دينار خلزينة الدولة

    بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكمة تحقيق الكرادة مذكرة ام�ر قبض بحق مفتش 
عام وزارة الصحة االسبق وذلك عن رسقة ملفات وزارة الصحة.

وذكر بيان رس�مي للمركز االعامي ملجل�س القضاء االعىل تلقت 
»املس�تقبل العراقي«نس�خة منه، ان »الجهات التحقيقية عثرت 
عىل خزنة ) قاصة( يف شقة املتهم املذكور كان يخفي فيها اوراقا 
تخ�ص وزارة الصح�ة حيث كان قد ادعى ان الش�قة قد تعرضت 

للرسقة كذبا«.
وأضاف البيان »كما تم توقيف عدد من املتهمني عىل ذمة التحقيق 

عىل تلك الجريمة .

    بغداد / المستقبل العراقي

 نفى مرصف الرافدين ، فرض عمولة مالية إضافية عىل اصحاب 
مكاتب املنافذ الخاصة لقاء تسلم مبالغهم من قبل فروع املرصف 

املنترشة يف بغداد واملحافظات.
وقال املكتب االعامي للمرصف يف بيان صحفي تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان األنباء التي يتناقلها البعض حول زيادة 
مبالغ العمولة اإلدارية الصحاب املنافذ الخاصة ال اساس لها من 
الصحة.واشا البيان اىل ان العمولة ثابتة ولن تتغري وعىل املوظفني 
او املتقاعدي�ن او اصحاب املكاتب الخاصة تس�لم مس�تحقاتهم 
املالي�ة من ف�روع املرصف املنت�رشة يف بغ�داد واملحافظات وذلك 

لتوفر السيولة املالية الكافية لديها.

    بغداد / المستقبل العراقي

 أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، ما انجزته من معامات خال االس�بوع 
املايض.

وذك�رت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن«مديري�ة االحوال املدنية والج�وازات واالقامة اصدرت ٢٩3٩٠ 
جواز سفر و ٢٧٨3٩ معاملة قيد االنجاز و 6٨٧٧٢ املسجلني عىل 
البطاقة الوطنية و ١٢٥3٠ بطاقة سكن يف عموم العراق واصدرت 
١٧٧٨ شهادة الجنسية العراقية يف بغداد خال االسبوع املايض .

    بغداد / المستقبل العراقي

تشري التوقعات الجوية اىل أمطار »وفرية« يف العراق خال منتصف 
الشهر الجاري.

وق�ال املتنب�ئ الجوي، صادق عطية يف منش�ور ل�ه عىل صفحته 
يف الفيس�بوك » »م�ا تزال نم�اذج الطقس العاملي�ة تضع كميات 
وفرية لألمطار يف مناطق رشق وشمال الباد وبعض مدن الوسط 
والفرات األوس�ط والجنوب }اللون األحمر{ كتوقع أويل متوس�ط 
امل�دى للحالة الجوي�ة املتوقع تأثريها عىل الب�اد بعد يوم ١٠ من 

الشهر الجاري«.
وأض�اف »ان صدقت هك�ذا كميات فالس�يول متوقعة يف مناطق 

الحدود مع ايران واألودية شمال الباد«.
ونوه عطية اىل انه »كلما اقربت الفرة الزمنية ستكون التوقعات 
أكث�ر دقة ومصداقية وهذه الخارط�ة نضعها للمعلومة والتبيان 

فقط للفرة من ١١-١٨ من الشهر الجاري«.

حتقيق الكرادة تصدر امرًا بالقبض 
بحق مفتش عام وزارة الصحة االسبق

الرافدين: العمولة ثابتة عىل اصحاب 
مكاتب املنافذ ولن تتغري

الداخلية تعلن ما انجزته 
من املعامالت خالل االسبوع املايض

توقعات بأمطار وفرية وسيول 
يف منتصف الشهر اجلاري
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

اعالن
بالنظـر لعدم تقدم راغب تعلن لجنة البيع وااليجـار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة 
العلنيـة  اليجـار العقارات املبينة تفاصيلها ادناه العائدة اىل بلدية الحيدرية وملـدة وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل (١٥) خمسة عرش يوما من اليوم 
التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة (٢٠٠٪) 
من القيمة املقدرة  و٥٠٪ من القيمة املقدرة ملسـتأجري العقار سـابقا بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب السيد 
املحافظ املرقم (٣٠) يف ٢٠١٦/١/٣ وستجري يف بلدية الحيدرية الساعة التاسعة  من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رسـمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسـمي ويتحمل من ترسـو عليه مصاريف املزايدة 

وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجراءها 

الرشوط:
١ ـ تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن 

٢ ـ تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املسـتأجر تسـديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل (٣٠) يوم من صدور 
االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه

٣ ـ يحق للبلدية فسـخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االسـتثمار او رشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او 
اللجوء اىل املحاكمة ووفقا لرشوط العقد املربم

٤ ـ ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
٥ ـ يتحمل  املستاجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك   

٦ـ  عـىل املتقـدم ان يكـون قد مارس نفس نوع االسـتعمال وعليه اثبات ذلـك باية وثيقة حكومية او نقابيـة ويتحمل قانونيا 
وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم (١٢٠٧٨) يف ٢٠١٢/١١/٢١ 

٧ـ  يلـزم املسـتاجر لالمـالك الواقعـة يف واجهـة شـارع النجـفـ  كربالء الشـارع الرئييس يعمـل واجهة من مـادة بطول ٤م   
  K-spane

٨ ـ جلـب املوافقـة االمنية من قبل املزايدين الذين يسـكنون خارج املحافظة اسـتنادا اىل كتاب السـيد املحافـظ رقم ٦٧٨٢ يف 
 ٢٠١٨/٥/٢٠

٩ ـ تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعل املستأجر دفع بدل االيجار للمده كامال

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

اعالنجلنة البيع واالجيار
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ املعدل

اىل منتسبي وزارة االعمار واالسكان والبليدات العامة كافة واستنادا اىل املادة ١٥/اوال /أ من قانون بيع وايجار اموالد الدولة املرقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ املعدل   
 تعلـن لجنـة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدسـة  عن بيع (العرصات ) املدرجة اوصافها ادناه وذلـك بعد مرور ( ٣٠) يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش 
االعالن يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الساعة العارشة صباحا مستصحبني معهم وصل التامينات 
القانونية البالغة ٥٪ من القيمة املقدرة ونسـخة من هوية االحوال املدنية  وبطاقة السـكن وكتاب تأييد باالسـتمرارية بالخدمة وتعهد خطي مصدق من كاتب 
عدل البلدية بعدم امتالكهم هم وازواجهم  واوالدهم القارصين دار او شـقة او ارض سـكنية عىل وجه االسـتقالل من الدولة او الجمعيات التعاونية مع اعطاء 
االسـبقية  ملنتسـبي الدائرة مالكة العقار ( مديرية بلدية كربالء املقدسـة )  ويتحمل من ترسـو عليه املزايدة اجور خدمة ٢٪ من مبلغ االحالة ويف حال حصول 
املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة  وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني 

وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ املعدل  وعىل الراغبني مراجعة البلدية لالطالع عىل رشوط املزايدة

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : ٥٤٥/ ٢٠١٩

التاريخ : ٢٠١٩/١٠/٢ 
/املنفـذ عليـه / سـليم محمـد عـيل / كوفـة  اىل  

الكريشات 
لقـد تحقـق لهـذه املديريـة و من خـالل رشح املبلغ 
القضائي واشـعار مختار الكريشات يف الكوفة عباس 
خليل  انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا 
للمـادة ٢٧ مـن قانـون التنفيذ تقـرر تبليغـك اعالنا 
بالحضـور يف مديريـة التنفيـذ الكوفة خالل خمسـة 
عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش 

هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصـاف املحرر: قـرار محكمة االحوال الشـخصية يف 
الكوفـة بالعدد ١٩٧٢/ش٢٠١٨/٣ يف ٢٠١٨/١٠/٢٣ 
واملتضمـن الزامك بتاديـة مبلغ قـدره مليونني دينار  
للدائنة سعدية جواد كاظم عن مهرها املؤجل وتحميلك 

كافة الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ السماوة
العدد : ٢٠١٩/١٥٤١

التاريخ ٢٠١٩/١١/٤
اعالن

اىل املدينة فاطمة غانم كماز 
اصـدرت هذه املديريـة مذكرة تبليـغ لالموال الغـري املنقولة مدة 
عـرشة ايام لغـرض تبليغك بوضـع الحجز التنفيذي عـىل العقار 
املرقم ١٥٠/١٣ م٣ بسـاتني بليجة الغربية لقاء طلب الدائن حيدر 
محمد صبار والبالغ مليونان دينار + املصاريف والرسوم ورد كتاب 
مـن مركز رشطـة الصوب الصغري املرقـم ٦٦١٢ يف ٢٠١٩/١١/٣ 
واشـعار مختار املنطقة بانك ارتحلت اىل جهـة غري معلومة عليه 
تقـرر تبليغـك بالصحف املحلية مدة خمسـة عرش  يومـا اعتبارا 
مـن من اليـوم الثاني للنرش بالصحف ويف حالـة عدم الحضور اىل 
املديرية اعاله وتسـديد املبالغ بذمتك حسـب قـرار محكمة بداءة 
السماوة املرقم ٤٠٧/ب/٢٠١٩  ستقوم هذه املديرية ببيع العقار 

املذكور اعاله وفق القانون
املنفذ العدل االول

جعفر حسني دخيل أل شرب

مديرية تنفيذ السماوة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان

فقـدت الهويـة الصـادرة مـن جامعـة الفـرات االوسـط 
التقنية باسـم الطالب ( حميد حسـني ابراهيم ) فمن يعثر 
عليهـا تسـليمها اىل جهـة االصـدار او االتصال عـىل الرقم 

٠٧٨١٣٢٠٧٣٥١

املقدمة 
لقـد تم اعـداد (وثائـق العطـاء القياسـية لتجهيز السـلع 
باسـلوب تنافـيس عـام) للمشـاريع املمولـة مـن املوازنة 
االتحاديـة لجمهوريـة العراق تفـرتض هـذه الوثائق عدم 
حدوث اي تاهيل مسبق لقمديم العطاءات قبل طرح العطاء 
وثائق العطاء القياسـية صادرة  يف وزارة الصناعة واملعادن 

/ رشكة اور العامة 
تجهيز السلع 

العطاءات التنافسـية العامة : املناقصة العامة رقم (٩/م/
أ/٢٠١٩) (اعـالن للمـرة االوىل) تجهيـز : ١٠٠ طن بالطات 
املنيـوم دفعـة واحدة حسـب املواصفـات الفنيـة املطلوبة 

املوضحة يف جدول املواصفات الفنية 
فرتة التجهيز : ٤٥ يوم من تاريخ توقيع العقد 

DAP واصل مخازن الرشكة عىل شكل دفعة واحدة 
١ـ  (٥٠ طـن بالطات املنيوم ) قياس (٢٥٥٠×١٠٦٠×٢٨٠) 

ملم 
٢ـ  (٥٠ ط ن بالطات املنيوم ) قياس ( ٢٢٥٠×١٢٣٠×٢٨٠) 

ملم
ـ طريقة الدفع :

يكون دفع املستحقات املالية نقدا بالدينار العراقي بموجب 
صـك بما يعادل الدوالر باعتماد نرشة البنك املركزي العراقي 

يف يوم توقيع العقد
املـرشوع : مناقصة عامة رقم (٩/م/أ/٢٠١٩) عىل املوازنة 
التشـغيلية ٢٠١٩ جهة التعاقـد (وزارة الصناعة واملعادن /

رشكة اور العامة) 
املشرتي (رشكة اور العامة) 

اعالن مناقصة عامة استريادية (للمرة االوىل) 
العدد : ١٠٥٩٠

التاريخ : ٢٠١٩/١١/٣
اىل السادة : 

م / املناقصة املرقمة ٩/م/أ/٢٠١٩ 
يـرس (رشكـة اور العامـة احـدى رشكات وزارة الصناعـة 
واملعـادن) بدعوة مقدمي العطـاءات املؤهليم وذوي الخربة 
لتقديـم عطاءاتهم لتجهيز (١٠٠ طـن بالطات املنيوم دفعة 
واحدة حسب املواصفات الفنية املطلوبة املوضحة يف جدول 

املواصفات الفنية .
طريقة الدفع / يكون دفع املستحقات املالية نقدا وبالدينار 
العراقـي بموجب صك بما يعادل الدوالر باعتماد نرشة البنك 
املركـزي العراقي يف يوم توقيع العقد فرتة التجهيز : ٤٥ يوم 

من تاريخ توقيع العقد 
DAP واصل مخازن الرشكة عىل شكل دفعة واحدة

١ـ  (٥٠ طـن بالطات املنيوم ) قياس (٢٥٥٠×١٠٦٠×٢٨٠) 
ملم 

٢ـ  (٥٠ ط ن بالطات املنيوم ) قياس ( ٢٢٥٠×١٢٣٠×٢٨٠) 
ملم

مع مالحظة ما ياتي :
١ ـ عىل مقدمـي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل 
معلومات اضافية االتصال بـ (رشكة اور العامة) عرب الربيد 

االلكرتوني 
urscoe@ur.industry.gov.iurcoe@gmail.com.iq

خالل ايام الدوام الرسمي من االحد اىل الخميس من الساعة 
الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر 

٢ ـ مبلغ الكلفة التخمينية : 
 للطن الواحد LME +٥٠٠دوالر

DAPواصل مخازن الرشكة 
ويتم احتساب مبلغ 

Cash buyer for high grade for aluminum   )  LME(   
ليوم فتح العطاءات الحتسـاب املبلـغ الكيل للمناقصة ويتم 
اسـتبعاد العطـاءات التي تزيد عـن الكلفـة التخمينية باي 

نسبة كانت 
٣ ـ مقـدار مبلـغ التامينـات االوليـة للمناقصـة املطلـوب 

تقديمها مع العطاء (١٪) من مبلغ العطاء
٤ ـ سـعر بيـع مسـتندات املناقصـة هـو ٥٠٠٠٠٠دينـار 
(خمسـمائة الف دينار ال غريها ) غري قابلة للرد اال يف حالة 
الغـا املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط 
دون تعويـض ملقدمـي العطـاء ويتحمـل من ترسـو عليه 

املناقصة اجور النرش واالعالن االخري.
٥ ـ بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد 
تقديم طلب تحريري اىل رشكة اور العامة يف مقرها الرئييس 
الكائـن يف مدينة النارصية او مكتب بغداد العائد اىل رشكتنا 
يف منطقـة الكرادة ـ البـو جمعة ـ رقم الدار ١٣٩ ـ شـارع 
ابو نـؤاس ـ مجـاور فندق ديانا السـياحي ( رقـم املوبايل 
٠٧٩٠١٢٩٩١٨١ للحصـول عـىل اوراق املناقصـة بعـد دفع 

قيمة البيع للوثائق املوضح يف الفقرة (٤) اعاله
٦ ـ عـىل مقدم العطاء ان يسـتخدم نمـوذج صيغة العطاء 
املوجـود يف القسـم الرابع (نمـاذج العطاء) ويجـب ان يتم 
تعبئة النمـوذج بالكامل باملعلومـات املطلوبة دون تغيري يف 

شكله ولن تقبل اي بدائل
٧ـ  متطلبـات التاهيـل املطلوبـة : (كمـا مبينـة  يف وثائـق 

العطاء) ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطىء االسعار 
٨ـ  يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ( رشكة اور العامة 
/ القسـم التجاري ـ العنوان : محافظة ذي قار ـ النارصية 
ـ تقاطـع سـوق الشـيوخ) يف املوعد املحدد (لغاية السـاعة 
الواحدة بعد الظهر حسـب التوقيـت املحيل  ملدينة النارصية 
من تاريخ غلق املناقصة يف (٢٠١٩/١١/٢٥) وان العطاءات 
املتأخـرة سـوف ترفض وسـيتم فتـح العطـاءات بحضور 
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان 
االتي : املقر الرئييس لرشكة اور العامة يف النارصية / غرفة 
لجنـة فتح العروض) يف الزمان والتاريخ الذي ييل يوم الغلق 

( الساعة التاسعة صباحا ليوم ٢٠١٩/١١/١٦) 
٩ ـ سيعقد مؤتمر خاص لالجابة عن االستفسارات بتاريخ 
٢٠١٩/١١/١٨ يف تمـام السـاعة التاسـعة صباحا بتوقيت 
املحيل ملدينة النارصيـة وذلك عىل قاعة االجتماعات وان كل 
االستفسـارات املتعلقة بوثائـق املناقصة يجب ان تقدم عىل 
يف موعد اقصاه سـبعة ايام تسبق تاريخ انعقاد املؤتمر واذا 
صـادف موعد انعقاد املؤتمر او موعـد غلق املناقصة عطلة 
رسـمية فان موعد انعقـاد املؤتمر او موعد غلـق املناقصة  
حسـب الحـال سـيكون يف اليوم الذي يـيل العطلـة وبتمام 
السـاعة املحددة يف التاريخ االسـاس لعقد املؤتمر وسـاعة 

الغلق
املدير العاممع التقدير

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : ٥٤٣/ ٢٠١٩

التاريخ : ٢٠١٩/١٠/٢ 
اىل  /املنفذ عليه / سليم محمد عيل / كوفة 

الكريشات 
لقد تحقـق لهذه املديرية و من خالل رشح 
املبلغ القضائي واشـعار مختار الكريشات 
يف الكوفـة عباس خليل  انـك مجهول محل 
االقامـة وليس لك موطـن دائم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واسـتنادا 
للمـادة ٢٧ من قانـون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديريـة التنفيذ الكوفة 
خالل خمسـة عـرش يومـا تبدأ مـن اليوم 
التـايل للنرش ملبـارشة املعامـالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
هـذه املديرية باجـراء التنفيذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر :

قرار محكمة االحوال الشـخصية يف الكوفة 
بالعـدد ١٩٧٣/ش/٢٠١٨ يف ٢٠١٨/١١/٨ 
واملتضمـن الزامـك بتاديـة نفقـات للدائنة 
سـعدية جواد كاظـم نفقة ماضيـة بواقع 
١٢٥٠٠٠ مائـة وخمسـة وعـرشون الـف 
دينار شـهريا وملدة سـنة سـابقة للتاريخ 
اقامـة الدعـوى ونفقـة مسـتمرة بواقـع 
١٢٥٠٠٠ مائـة وخمسـة وعـرشون الـف 
دينـار باعتبـار مـن تاريخ اقامـة الدعوى 
يف ٢٠١٨/٩/١٣ ونفقـة مسـتمرة لبنتـك 
فاطمـة بواقع ١٥٠٠٠٠٠ مائة وخمسـون 
الف دينـار اعتبارا من تاريخ اقامة الدعوى 
يف ٢٠١٨/٩/١٣ وتحميلـك كافـة الرسـوم 

واتعاب املحاماة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : ٥٤٤/ ٢٠١٩

التاريخ : ٢٠١٩/١٠/٢ 
اىل  /املنفذ عليه / سليم محمد عيل / كوفة 

الكريشات 
لقد تحقـق لهذه املديرية و من خالل رشح 
املبلغ القضائي واشـعار مختار الكريشات 
يف الكوفـة عباس خليل  انـك مجهول محل 
االقامـة وليس لك موطـن دائم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واسـتنادا 
للمـادة ٢٧ من قانـون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديريـة التنفيذ الكوفة 
خالل خمسـة عـرش يومـا تبدأ مـن اليوم 
التـايل للنرش ملبـارشة املعامـالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
هـذه املديرية باجـراء التنفيذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر :

قرار محكمة االحوال الشـخصية يف الكوفة 
بالعدد ١٩٧٤/ش/٢٠١٨ يف ٢٠١٨/١١/١١ 
واملتضمن تسليمك االثاث الزوجية املذكورة 
يف الحكم املرقم ٢٠١٨/١١/١٩٧٤ محكمة 
للدائنـة   الكوفـة  يف  الشـخصية  االحـوال 
سعدية جواد كاظم عينا وان تعذر فاقيامها 
املؤرشة البالغ مجموعها ٣,٦٠٠,٠٠٠ ثالثة 
ماليني وسـتمائة الف دينار وتحميلك كافة 

الرسوم واتعاب املحاماة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل املتهمـني الهاربني ( وسـام غالب باخت 
وسـالم حسن جاسـم واحمد مبارك حميد 
وعباس كامل جابر وحازم حسـني جاسـم 
ومحمد باخت جاسم وحسني باخت جاسم 
وعبـاس رحيم حميد ورحيم حميد جاسـم 
وعيل حاكم حسـني وحسني عبد الله منشد 
وعيل كامل جابر وسالم منشد جاسم وعبد 

االمري حميد جاسم)
احالكـم السـيد قـايض محكمـة تحقيـق 
املثنـى  جنايـات  محكمـة  اىل  السـماوة 
بموجب قـرار االحالة املرقم ٢٠١٩/٦٢٤ يف 
٢٠١٩/١٠/٢٤ غيابيـا الجـراء محاكمتكم 
بدعـوى غري موجزة وفق احكام املادة ٤٠٦ 
مـن قانـون العقوبـات ولعـدم حضوركم 
عـن  تبليغكـم  تقـرر  املحكمـة  هـذه  اىل 
طريـق صحيفتـني محليتـني وتحديـد يوم 
٢٠١٩/١٢/٢٩ موعـدا للمحاكمة ويف حالة 
عـدم حضوركم سـيتم اجـراء محاكمتكم 

غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة البطحاء
العدد / ٦٩/ب/٢٠١٩
التاريخ ٢٠١٩/١١/٤

اعالن
اىل املدعى عليهم / 

١ ـ عطا الله حسن نغماش
٢ ـ فاطمة حسن نغماش

٣ ـ بدريه حسن نغماش
مجهولني محل االقامة

اقامـت املدعيـة (انـوار حسـن نغمـاش) 
الدعـوى املرقمة اعاله ضـد  املدعى عليهم 
(حسني عزيز زغري وصالح ومالك وعطالله 
وفاطمـة وبدريـة ونـوره ونادية وسـعود 
اوالد حسـن نغماش وسويره فليفل حسن 
) امـام هـذه املحكمـة والذي تطلـب فيها 
الحكـم بازالة شـيوع العقارين ١٧٣٢/٦٩ 
البطحاء و ١٠١٣/٦٩ البطحاء بيعا وتوزيع 
صايف الثمن بني املتداعني وحسب سهامهم 
قررت  املحكمة النرش يف جريدتني محليتني 
بغية تبليغكم بالحضور امام هذه املحكمة 
لالستماع اىل دفوعكم حول الدعوى يف موعد 
املرافعـة املصادف ٢٠١٩/١١/١٢ السـاعة 
التاسعة صباحا وبعكسـه تميض املحكمة 
يف السـري بالدعـوى غيابيا واصـدار القرار  

وفق القانون
القايض

حسنني عبد ريسان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمة اسـتئناف بغـداد /الكرخ 

االتحادية
العدد / ١١٦٥/ب/٢٠١٩

التاريخ ٢٠١٩/١١/٣
اعالن

اىل املدعـى عليـه /املديـر املفـوض لرشكة 
الفوزان / اضافة لوظيفته 

اصدرت هـذه املحكمة يف الدعـوى البدائية 
 ٢٠١٩/١٠/٢٧ بتاريـخ  اعـاله  املرقمـة  
حكما غيابيا يقيض بتجديد القوة التنفيذية 
/١٩٩٣ بالعـدد  منهـا  الصـادر  للحكـم 

ويتحمـل   ١٩٩٨/١٠/٢٦ يف  ب/١٩٩٧ 
املدعـى عليـه الشـخص الثالث / الرسـوم 
واملصاريـف القضائيـة واتعـاب  محامـاة 
الوكيـل املدعـي املحامـي عيل صكـر مبلغ 
قدره سـت وعرشون الف وسبعمائة دينار 
وبالنظـر ملجهوليـة محـل اقامتك حسـب 
رشح القائـم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي 
انتقالـك اىل جهـة مجهولـة عليـه قـررت 
هذه املحكمـة تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميتـني ولـك حق االعـرتاض خـالل املدة 
القانونية وبعكسـه سـوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق االصول
القايض

جاسم حسني دنان

العدد : ١١٠
التاريخ ٢٠١٩/١١/٤

العدد : ٣٢٥٦٥
التاريخ ٢٠١٩/١١/٤

مدة التأجير المساحةم۲ الرقم البلدي الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال
اثنان سنة  ۱٥ م۲ ۷۰٥ـ۸۳۷ـ۸۳۸ كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر 
اثنان سنة  ۱٥م۲ ۱۱۳ـ۱۱٤ـ۱٥٦ـ۱۲٥ـ۱۲۱ـ۱۲٤ حانوت ـ السوق العصري 
اثنان سنة  ۳۰ م۲ ۱۸۰ حانوت ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن 

اثنان سنة  ۱٥ م۲ ٥٥٥ كشك مؤقت ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية 

اثنان سنة  ٦۰ م۲ ٤۳٥ كشك مؤقت ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية 

اثنان سنة  ۱٥ م۲ ٤۳ كشك مؤقت ـ السوق العصري

اثنان سنة  ۱٥م۲ ۷۹٥ـ۸۲۷ـ۸۳٥ـ۸۳٦ كشك مؤقت ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام ـ نجف ـ 
كربالء 

اثنان سنة  ۷,٥ ۱۱٥۹ كشك حديد ـ شارع نجف ـ كربالء

اثنان سنة  ۱٥م۲ ٦۸۸ كشك مؤقت ـ مقابل فرن الصمون 

اثنان سنة  ۳۰۰م۲ ۱۱٦۹ مخزن للمواد االحتياطية للسيارات ـ قرب معرض 
السيارات ـ مجاور علوة المخضرات ـ حي التحدي

اثنان سنة  ۱٥م۲ ۸٤۳ كك مؤقت ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام ـ واجهة ساحة 
رقم ٥

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية

رئيس اللجنة

م . ر مهندسني
انامر صالح ابراهيم الرفيعي

مدير بلدية كربالء املقدسة

بدل التقدير للمتر المربع الواحد الموقع المساحة رقم العقار موقعه ت
۱۲٥۰۰۰ مائة وخمسة وعشرون الف دينار  حي النضال ۲۹۸,۰۷م۲ ٦۱/٤٥٥٥٦/۳ جزيرة  ۱

۲۲۰۰۰۰ مائتان وعشرون الف دينار  حي االطارات ۲۰۰م۲ ٦۱/۳۱۳٥٥/۳ جزيرة ۲

۲۱٥۰۰۰ مائتان وخمسة عشر الف دينار  حي االطارات ۲۰۰م۲ ٦۱/۳۰۲۰۲/۳ جزيرة  ۳

۲۳۰۰۰۰ مائتان وثالثون الف دينار  حي االطارات ۲۰۰م۲ ٦۱/۳۰۰۰۷/۳ جزيرة ٤

۲۲۰۰۰۰ مائتان وعشرون الف دينار  حي االطارات ۲۲۰م۲ ٦۱/۳۰۰۸۲/۳ جزيرة ٥

٦۰۰۰۰۰ ستمائة الف دينار  حي الصمود ۲۰۰م۲ ٦۱/۲۰٦٥۲/۳ جزيرة ٦

۲۲۰۰۰۰ مائتان وعشرون الف دينار  حي االطارات ۲۰۰م۲ ٦۱/۳۰۱٤۱/۳ جزيرة ۷

۲۳۰۰۰۰ مائتان وثالثون الف دينار  حي االطارات ۲۰۰م۲ ٦۱/۲۹۸۹۱/۳ جزيرة ۸

۲۳٥۰۰۰ مائتان وخمسة وثالثون الف دينار  حي القدس ۲۰۰م۲ ٦۱/۳۹۳۸۲/۳ جزيرة ۹
۲٥۰۰۰۰ مائتان وخمسون الف دينار  حي االطارات ۲٥۸,٦٦م۲ ٦۱/۳۰۷۲٥/۳ جزيرة ۱۰

۲۱٥۰۰۰ مائتان وخمسة عشر الف دينار حي القدس ۲۱۲,٥۰م۲ ٦۱/۳۹۳۷٥/۳ جزيرة ۱۱
۲۰۰۰۰۰ مائتي الف دينار  حي القدس ۲۱۲,٥ م۲ ٦۱/۳۸۹٥۷/۳ جزيرة ۱۲

۲۲٥۰۰۰ مائتان وخمسة وعشرون الف دينار  حي الميالد ۱۹۸,٦٦م۲ ٦۱/۲۸۹۹۷/۳ جزيرة ۱۳
۲۱۰۰۰۰ مائتان وعشرة الف دينار  حي االطارات ۲۰۲م۲ ٦۱/۳۰۸۹٦/۳ جزيرة ۱٤

۲۱۰۰۰۰ مائتان وعشرة الف دينار  حي ملحق الفارس ۲۱۰م۲ ٦۱/۳٥۹۸۱/۳ جزيرة ۱٥
۲۰۰۰۰۰ مائتي الف دينار  حي ملحق الفارس ۲٦۱,۱٦م۲ ٦۱/۳٦٥۸٦/۳ جزيرة ۱٦
۲۰۰۰۰۰ مائتي الف دينار  حي النضال ۲۰۳,٥۰م۲ ٦۱/٤٤۱٥٥/۳ جزيرة ۱۷

۳۰۰۰۰۰ ثالثمائة الف دينار  حي النضال / الساهرون ۳۲۹,۰۷م۲ ٦۱/٤٤٥۰۱/۳ جزيرة ۱۸
۲۰۰۰۰۰ مائتي الف دينار  حي االطارات ۲۰۰م۲ ٦۱/۲۹۸۷۸/۳ جزيرة ۱۹

۲٥۰۰۰۰ مائتان وخمسون الف دينار  حي القدس ۲۰۰م۲ ٦۱/۳۹۳٤۹/۳ جزيرة ۲۰
۲٤۰۰۰۰ مائتان واربعون الف دينار  حي االطارات ۲۰۰م۲ ٦۱/۳۰۱۱۹/۳ جزيرة ۲۱

۳۰۰۰۰۰ ثالثمائة الف دينار  حي ملحق الفارس  ۲٤٤,٦٦م۲ ٦۱/۳٦۰۹٦/۳ جزيرة ۲۲
۲٥۰۰۰۰ مائتان وخمسون الف دينار  حي االطارات ۱۹۸,٦٦م۲ ٦۱/۳۰٤۹٦/۳ جزيرة ۲۳
۲۳۰۰۰۰ مائتان وثالثون الف دينار  حي االطارات ۲۰۰م۲ ٦۱/۲۹۹۷٥/۳ جزيرة ۲٤
۲۲۰۰۰۰ مائتان وعشرون الف دينار حي االطارات ۲۰۰م۲ ٦۱/۲۹۹۹۷/۳ جزيرة ۲٥

۲٥۰۰۰۰ مائتان وخمسة وعشرون الف دينار حي االطارات ۲۰۰م۲ ٦۱/۲۹۷۹۰/۳ جزيرة ۲٦
۲۲۰۰۰۰ مائتان وعشرون الف دينار حي القدس ۲٤۸,٦٦م۲ ٦۱/۳۹۳۹٤/۳ جزيرة ۲۷

۱٦٥۰۰۰ مائة وخمسة وستون الف دينار  حي االسكان العسكري ۲۰۰م۲ ٦۱/۳۲۹٤٥/۳ جزيرة ۲۸
۱۷٥۰۰۰ مائة وخمسة وسبعون  الف دينار  حي االنتفاضة الثالثة ۲۰۰م۲ ٦۱/٥٥٤٥٤/۳ جزيرة ۲۹

۱٥۰۰۰۰ مائة وخمسون الف دينار  حي االنتفاضة الثالثة ۳۰۰م۲ ٦۱/٥٥۲۱۰/۳ جزيرة ۳۰
۲۲٥۰۰۰ مائتان وخمسة وعشرون الف دينار  حي االطارات ۲۰۰م۲ ٦۱/۳۰۱۹۰/۳ جزيرة ۳۱

٤٥۰۰۰۰ اربعمائة وخمسون الف دينار  حي الشرطة ۲۰۰م۲ ٤۳/۳٤۰/٤٦ عباسية   ۳۲

وثائق العطاء القياسية 
صادرة من وزارة الصناعة واملعادن /رشكة اور العامة

لتجهيز السلع 
املناقصة االستريادية املرقمة ٩/م/أ/٢٠١٩ معلنة (للمرة االوىل) 

لتجهيز ١١٠ طن بالطات املنيوم عىل شكل دفعة واحدة 
تاريخ الغلق : الساعة الواحدة بعد الظهر حسب التوقيت املحيل ملدينة النارصية ليوم ٢٠١٩/١١/٢٥

وثائق العطاء القياسية 
تجهيز السلع

جمهورية العراق
وزارة املوارد املائية

قسم العقود
اعالن مناقصة رقم ) 1008/مركز الوزارة / 2019 (

نقل منتسبي مركز الوزارة

1- ي�ر وزارة املوارد املائية / قس�م العقود دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم الخاص بالعمل اعاله.

2- عىل مقدم العطاء يف حال الحصول عىل معلومات اضافية االتصال ب�)وزارة املوارد املائية الطابق 
االول/ قسم العقود( خالل اوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 ص ولغاية 2:00م( او عىل الربيد 

. ) contracts.dep@mowr.gov.iq  ( االلكرتوني
3- تتوفر لدى ) وزارة املوارد املائية / قسم العقود ( التخصيصات املالية ضمن املوازنة التشغيلية / 
النفقات / مس�تلزمات خدمية / أيجار وس�ائل النقل وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات ] 
نقل منتسبي مقر الوزارة [ وبكلفة تخمينية قدرها ) 183،096،000( مائة وثالثة وثمانون مليون 

وستة وتسعون الف دينار عراقي فقط.
4- بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق العطاء باللغة العربية من مكاتب النقل املتخصصة 
حاميل هوية اتحاد الناقلني او من حاميل هوية غرفة التجارة / درجة ثالثة بعد تقديم طلب تحريري 
اىل ) وزارة املوارد املائية / قسم العقود ( ودفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة ) 200،000( 
مائت�ا الف دينار ، بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان 

التايل ) مركز وزارة املوارد املائية/ الطابق االول / مكتب السيد الوزير / قسم العقود ( .
5- تسلم العطاءات اىل العنوان االتي ) وزارة املوارد املائية / الطابق الثامن / صندوق فتح العطاءات( 
يف موعد اقصاه يوم االربعاء املصادف 2019/11/20 الساعة )12:00( ظهراً بتوقيت بغداد وسوف 
ترفض العطاءات  املتأخرة وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
بالحضور يف العنوان االتي ) بغداد / ش�ارع فلس�طني / مقابل نصب الشهيد / وزارة املوارد املائية/  
الطاب�ق الثام�ن ( يف الزمان والتاري�خ اعاله . يجب ان تتضمن العطاءات ضم�ان للعطاء ) تأمينات 
اولي�ة عىل ش�كل خطاب ضمان مريف او صك مصدق ( من م�رف معتمد بمبلغ ) 1،830،960( 
مليون وثمانمائة وثالثون الف وتس�عمائة وستون دينار عراقي فقط نافذ ) طيلة مدة نفاذ العطاء 

مضاف اليه 28 يوم(.
6- وجوب بقاء العطاءات نافذة ملدة ثالثة اشهر من تاريخ غلق املناقصة .
عىل مقدم العطاء تقديم عطائه ضمن الوثائق القياسية وااللتزام بما ييل:

1-  مالحظة الوثائق االلتزام بها.
2- االلتزام بتقديم عطائه وفق ماهو مطلوب ضمن الوثائق القياسية.

3- مؤتم�ر االجاب�ة عىل االستفس�ارات يعقد ي�وم االربع�اء املص�ادف 2019/11/13 لالجابة عىل 
استفسارات مقدمي العطاءات يف الطابق االول / قسم العقود

تق�دم العروض بظرف�ني مغلقني الظرف االول فني يحتوي عىل املواصف�ات الفنية مع وجود توقيع 
صاح�ب العط�اء عىل جمي�ع صفحاته الظ�رف الثاني يحت�وي عىل التأمين�ات االولي�ة املذكورة يف 

اعاله،ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن.
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
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Contracts Dept Announcement

( مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول )
(ايصال املاء اىل جممعات السورة والتوانس يف املدينة   مناقصة (٣٠/ ماء  /٢٠١٩ )

  استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم (٣٩٢٠ يف  ٢٠١٩/٩/٨) .
  يرس (محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(املغلقة) 

مرشوع (ايصال املاء اىل مجمعات السورة والتوانس يف املدينة )
- وبكلفة  تخمينية قدرها (٦٦٤٫٦٠٠٫٠٠٠)  ستمائة واربعة وستون مليون وستمائة الف  دينار عراقي .

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التجهيز (٢٧٠ يوم ) .

-موقع املرشوع (املدينة)
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العارشة  والصنف / كهرباء / ميكانيل / كيمياوي – رشكات متخصصة يف هذا املجال 

( بعرض فني) 
 أوالً-  سـيتم تنفيـذ العطـاء من خــــالل إجـراءات العطاءات التنافســـــية الوطنيـة التي حددتـــهـا تعليمات تنفيذ    
العقـود الحكــــــــــوميـة العامـة رقم (٢) لســــنة ٢٠١٤ والصادرة مـن وزارة التخطيـط ، ومفــــتوح لجــميع   

املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود الحكومية  

/ شعبة اعالن املشاريع) وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اىل ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
  ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ) ما ييل :

القـدرة املالية:عىل مقـدم العطـاء أن يقـدم أدلـة موثقـة تثبـت قدرتـه عـىل القيـام باملتطلبـات املاليـة اآلتيـة:  •
١- الحسـابات الختامية معدل ربح ألخر سـنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسـب قانوني معتمد ويف حالة عدم 
امتالك الرشكة حسـابات ختامية رابحة  الخر سـنتني فيتم تقديم حسـاباتها الختامية الرابحة  للسـنتني التي تسـبق عام 
٢٠١٤ وذلك اسـتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسـم املناقصات والعقود ذي العدد 

١٨٢٥٦/٧/٤ يف ٢٠١٧/٨/٢٩ .
٢-معدل االيراد السـنوي عىل مدى اخر سـبع سـنوات يجب ان ال يقل عن(١٩٩٫٣٨٠٫٠٠٠)مائة وتسـعة وتسـعون مليون 

وثالثمائـة وثمانـون الـف   دينـار عراقـي .
٣-متطلبات السـيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسـيولة النقدية بمبلغ اليقل  

قدره  عن(١٩٩٫٣٨٠٫٠٠٠)مائة وتسعة وتسعون مليون وثالثمائة وثمانون الف   دينار عراقي .
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:  أ - 

٢-الخـربة والقـدرة الفنية:عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة 
أدناه:

املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ( ١) عقد 
وللسـنوات( ٧) السـبع السـابقة وبمبلغ اليقل عن(١٩٩٫٣٨٠٫٠٠٠)مائة وتسعة وتسـعون مليون وثالثمائة وثمانون الف   

دينار عراقي .
لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى 

باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األسـاليب والتكنولوجيا املسـتخدمة املشـار اليها يف الفصل السـادس (متطلبات صاحب 
العمل) 

رابعـاً- يمكـن رشاء مجموعـة وثائق العطاء الكاملـة باللغة العربية من قبـل املناقصني الراغبني من شـعبة بيع الوثائق 
القياسية  / قسم العقود الحكومية / محافظة البرصة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  (١٠٠,٠٠٠) مائة الف 

دينار عراقي  اعتبارا من يوم االربعاء املصادف ٢٠١٩/٩/١٨ 
خامسا- عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ

(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية 
وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد (١٢-١٤) من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 ٣-تفويـض تحريـري ملمثل مقدم العطـاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.٤- الوثائق املصـادق عليها من الجهات املحددة يف 
ورقـة بيانـات العطاء التي توكد اسـتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسـتمارات املدرجة يف 

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادسـا – سـيتم عقـد مؤتمـر يف قاعة لجان الفتـح واإلحالة يف يـوم الثالثاء املصـادف ٢٠١٩/٩/٢٤   السـاعة العارشة 

صباحاً
سـابعا:- يجب تسـليم العطاءات يف أو قبل يوم الثالثاء املصادف ٢٠١٩/١٠/١ الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت املحيل 

ملدينة البرصة  وعىل العنوان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة (الجديد) / قاعة لجنة فتح 
العطاءات.

- العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
- سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :

الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .
     التاريخ : يوم الثالثاء املصادف ٢٠١٩/١٠/١.

     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة(٦٫٦٤٦٫٠٠٠) سـتة مليون  وسـتمائة وسـتة واربعون الف 

دينار عراقي. عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 
تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

عارشا  - يتحمل من ترسـو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
احـدى عرش  - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسـمية يكون  موعد 

الغلق يف يوم الدوام  الرسمي الذي ييل يوم العطلة .
اثنا عرش - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل 
االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق 

للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
basra.gov.iq ثالثة عرش – املوقع الرسـمي لديوان محافظة البرصة

املهندس
 حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة

التاريخ:٢٠١٩/٩/١٧   العدد:٥٦٤٤

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

Contracts Dept Announcement

م/ ( متديد )
الحاقـا بكتابنا ذي العـدد (٥٠٨٢ يف 
بإعـــالن  الخاصـة   (٢٠١٩/٨/٢٩
اول  للمناقصـة ١٠/ صحة  ٢٠١٩ . 
مرشوع ( هدم واعادة انشاء وتجهيز 

طبي وتأثيث مركز الفاو الجنوبي 
 نـود ان ننـوه اىل تمديـد موعد غلق 
املناقصـة اعـاله ليكون يـوم االثنني 
املصادف ٢٠١٩/٩/٢٣ الساعة الثانية  
ظهراً بدالً من يـوم الثالثاء املصادف 

 املهندس ٢٠١٩/٩/١٧.
حممد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البرصة

صادق كاظم

بس�قوط اإلرهابي أب�و بكر البغ�دادي رصيعاً 
بن�ريان الطائ�رات االمريكية يف إدلب الس�ورية 
يكون الس�تار قد أسدل عىل شخصية إجرامية 
بش�عة اخ�رى من ضم�ن قائمة الش�خصيات 
الت�ي ظه�رت اىل العلن ضمن تواري�خ واحداث 
زمنية متفرّقة كانت لالس�ف مليئة بصور من 
العملي�ات االجرامّية التي لم تعرف لها املنطقة 

مثيال من قبل. 
ارتب�ط البغ�دادي بظهوره مع صع�ود تنظيم 
داعش االرهابي كقوة ارهابّية خطرية استغلت 
احداث ما يعرف بالثورة السورية لتقوم ببسط 
س�يطرتها عىل مس�احات واس�عة من سوريا 
وترّكز وجودها بالذات يف مناطق حقول النفط 
والغ�از الغنية الس�باب اقتصادية قبل ان تنقل 
نش�اطها الدام�ي الحقا اىل الع�راق وخصوصا 

بعد احداث حزيران من العام 2014. 
ارتك�ب التنظيم تحت زعامة البغ�دادي العديد 
من جرائم التطهري واالبادة العرقية التي طالت 
العدي�د من املكّونات يف كلٍّ من العراق وس�وريا 
وكان اكثرها إيالم�ًا ما حدث للمكّون االيزيدي 
الذي صف�ي بالكامل ويف معاقل�ه التاريخية يف 
املوصل، حيث الوجود الذي يمتد الالف السنني، 
اذ اغتصب�ت واس�تعبدت آالف النس�اء وقت�ل 
الرجال واالطف�ال ممن وقعوا يف قبضة مقاتيل 
عصابات داعش االرهابية وقتها، ويمكن القول 
ان اكثر من ربع مليون ش�خص قتلوا عىل اكثر 
التقادي�ر نتيجة العم�ال القتل الت�ي حدثت يف 
مناطق س�يطرة التنظيم من مختلف املكونات 
االس�المية وغريه�ا وبته�م ال�رّدة واملخالف�ة 
استنس�اخا  البغ�دادي  ظه�ور  كان  والكف�ر. 
لظه�ور نماذج اجرامي�ة متعاقبة كانت تظهر 
مبارشة بعد كل عملية قت�ل لزعامات ارهابية 
يتم القضاء عليها وهي ضمن منظومات تعيد 
انتاج ثقافة العن�ف والتوّحش واالبادة واعمال 
الذبح واالغتصاب واالسرتقاق كمنهج سلوكي 
تديم من خاللها حضوره�ا املهيمن يف املناطق 

التي تقع يف قبضتها.
مرصع البغدادي ج�اء بطريقة مماثلة ملرصع 
اب�ن الدن والزرق�اوي، إذ تعّم�د ه�ؤالء جميعا 
بع�د ضعف تنظيماته�م وهزيمتها اىل االختباء 
يف اماك�ن نائي�ة ومعزول�ة م�ع الح�رص عىل 
عدم الظهور اعالمي�ا ليتم العثور عليهم الحقا 
وتصفيته�م وه�و ما حصل للبغ�دادي وغريه، 
حي�ث العي�ش تح�ت اوه�ام امج�اد الخالف�ة 
املزعومة التي قتلوا وسلبوا ونهبوا تحت الفتاتها 
وحاولوا الرتويج الفكار ظالمية قروس�طية لم 
تعد مالئمة لواقع الحياة يف عرصنا الحايل الذي 

يعيش ذروة التقدم والعلم والتكنولوجيا.
ظه�ور التنظيمات املتطرفة بص�ور زعاماتها 
النفس�يني  وامل�رىض  القتل�ة  م�ن  االجرامي�ة 
املهووس�ني بأعمال الخ�راب والتدم�ري يطرح 
ه�ذه  انتعش�ت  مل�اذا  ومهم�ا  ملح�ا  س�ؤاال 
التنظيمات االرهابية املتطرفة وتوالدت لتخرج 
هذا الع�دد من القتلة واملجرم�ني واالنتحاريني 
الذين كان م�ن املفروض ان يكونوا اش�خاصا 
أس�وياء يعيش�ون بش�كل طبيعي ويعتنقون 
االف�كار املعتدلة واملس�املة كاي ش�خص آخر، 
والواضح ان الجهل والتخلّف والتفسري الخاطئ 
للنصوص الدينية والعقلية املتزمتة املنغلقة عىل 
االخر والتي تعيش بش�كل منفصل عن الواقع 
مع وجود الدعم االقليمي والدويل لهذه االفكار 
املتطرّفة واالهتم�ام بتقويتها ورفع امكانيتها 
ه�و من أس�هم يف ب�روز هذا الفك�ر االقصائي 
املتطرّف واذرعه املسلحة التي انتقلت وبرسعة 
كب�رية نتيجة لالحداث الت�ي عصفت باملنطقة 
من مرحلة التبليغ اىل مرحلة التمكني والظهور 
وهي يف االس�اس اف�كار دخيلة ع�ىل املنظومة 
الثقافية االسالمية املزدحمة بالكثري من صور 
التعايش والتآخ�ي واالنفتاح بني جميع الفرق 

واملذاهب االسالمية وغري االسالمية.
البغ�دادي ومنذ تولي�ه زعام�ة التنظيم يف أوج 
قوت�ه وصع�وده يف كل م�ن س�وريا والع�راق 
وس�يطرته عىل مس�احات م�ن االرايض كانت 
تعادل مساحة بريطانيا قبل ان يندحر وينكفئ 

عىل يد ابطال القوات العراقية االمنية الباس�لة 
والحشد الشعبي فwي العراق والتحالف الدويل 
والقوات الس�ورية والروس�ية ضم�ن االرايض 
الس�ورية ظّل حريصا عىل االختب�اء، ظنا منه 
ب�أّن هذا االختب�اء س�ينجيه من امل�وت وعدم 
تلقيه الج�زاء عىل أعماله اإلجرامية ومش�اهد 
الذب�ح والتوّحش التي أمر بتنفيذها خالل فرتة 
زعامته التي كانت تضيف اىل رصيده املزيد من 
الجرائم الت�ي ظلت تالحقه حتى أنهت وجوده 
ووجود تنظيمه الذي تحول من جيوش باعداد 
كب�رية اىل فل�ول ورشاذم تختب�ئ يف الجح�ور 

والكهوف يف أعماق الصحارى والوديان.
لقد كان لجهاز االستخبارات الوطنية العراقي 
بمختل�ف اقس�امه وفروع�ه ال�دور الفاعل يف 
تصفي�ة البغ�دادي وقتله من خ�الل املعلومات 
الثمين�ة التي قدمتها اىل ق�وات التحالف الدويل 
ومس�اعدتها يف تحديد م�كان اختبائه ومن ثّم 
اإلجهاز عليه وهو دور يظل محسوبا الجهزتنا 
االمنية الباس�لة الت�ي كانت تواص�ل جهودها 
االستخبارية ملالحقة قيادات ورؤوس عصابات 
داع�ش وتصفيتها بعد تثبيت اماكن تجمعاتها 
والثان�ي  االول  الصف�ني  قي�ادات  وخصوص�ا 

بالتنظيم االرهابي.
الفكر االرهابي االجرام�ي املتطرّف والذي كان 
البغ�دادي اح�د رموزه س�يظل يش�كل تهديدا 
لبل�دان املنطقة وش�عوبها ما ل�م تتضافر كل 
جهوده�ا وامكانياته�ا ملحاربت�ه س�واء م�ن 
خالل التعاون االس�تخباري وتنفي�ذ العمليات 
االمنية املش�رتكة، فضال عن ادامة االس�تقرار 
يف املناط�ق الت�ي كانت س�ابقا محتلة من قبل 
التنظي�م االرهاب�ي وتنميته�ا وتطويرها وحل 
مش�اكل س�كانها وع�دم اهماله�ا، فضال عن 
نرش قيم التس�امح والس�لم االهيل بني مختلف 
مكونات الش�عوب والدول وبمختلف الوس�ائل 
واالمكانيات اعالميا وثقافيا وتنظيم املؤتمرات 
والفعالي�ات املعززة لذلك لط�ي صفحة مريرة 
من تنظيمات ارهابية ت�رص عىل ادمان العنف 

واالجرام والتوّحش.

توني كباكسيو

تأخ�رت عملي�ات تطوي�ر وتحدي�ث أس�طول 
طائ�رات الش�بح األمريكي�ة »ب�ي – 2«، الت�ي 
تعترب أغىل أنواع الطائرات، بنحو ثالث سنوات، 
م�ع زي�ادة يف امليزانية املرصودة له�ا. والهدف 
م�ن عملي�ات التحديث هو تعزي�ز قدرتها عىل 
اكتشاف وتفادي الدفاعات الجوية لدى الصني 

وروسيا، والتي شهدت تحسناً كبرياً. 
واآلن، من املتوقع أن يستغرق تحديث األسطول 
املكون من 20 قاذفة حتى س�بتمرب 2024 عىل 
األق�ل، لتصبح لديها ق�درات قتالية، حس�بما 
أكد بيان لس�الح الج�و األمريك�ي. ويعني ذلك 
تأخ�رياً مدت�ه 33 ش�هراً عىل الج�دول الزمني 

ال�ذي وضع عندما بدأ امل�رشوع يف عام 2016، 
وفقاً لوثيقة الربنامج املقدمة مع طلب موازنة 
الع�ام الجاري.  وزادت تكلفة برنامج التحديث 
بنح�و 11 يف املئة، أي زه�اء 285 مليون دوالر، 
من�ذ العام املايض، لتص�ل إىل 3 مليارات. وكان 
التأجيل الس�ابق، ومدت�ه 18 ش�هراً إىل أواخر 
العام املقبل، بسبب اعتماد الربنامج اإللكرتوني 
الرئي�ي. وكان من املفرتض اعتماده يف يونيو 
املايض. وال بد من اعتم�اد الربنامج قبل إجراء 
االختبارات عىل الطائ�رات. ورشكة »نورثورب 
جرومان كورب«، املط�ور األصيل للقاذفة »بي 
– 2«، هي أيضاً مطور الجيل التايل من الطائرة 
»ب�ي -21«، وه�و م�ا يعن�ي أن أداء الرشك�ة 

يخضع لتدقيق خاص من »البنتاجون«. 

وأوضحت املتحدثة باسم سالح الجو األمريكي، 
»كارا بوي�زي«، أن تطوير الربنامج الهجومي، 
إضاف�ة إىل تحديات تطوي�ر برنامج الطيارين، 

أدى إىل تحقيق تقدم أقل من املتوقع. 
والقاذف�ة »ب�ي – 2«، الت�ي اس�تخدمت للمرة 
األوىل يف عام 1999 فوق كوسوفو، هي املقاتلة 
الوحيدة التي تس�تطيع حمل أثقل القنابل غري 
النووية األمريكية »مخرتقة التحصينات«، التي 
يق�در وزنه�ا ب�30 أل�ف رطل. وم�ن املفرتض 
أن يك�ون برنام�ج التحديث مثاالً رئيس�اً عىل 
»ق�وة الفتك الكبرية« والرباعة يف اخرتاق املجال 
الجوي للعدو، الذي تدعو له اسرتاتيجية الدفاع 
الوطني�ة إلدارة ترام�ب ورئي�س أركان س�الح 

الجو الجنرال »ديفيد جولدفني«.

نـهـايـة أبـشـع إرهـابـي

تـحـديــث »الــشـبـح« 

محمد شريف أبو ميسم

يب�دو أّن توظي�ف األخب�ار الزائف�ة ب�ات أم�را مألوف�ا يف 
عم�وم العالم الذي تهيم�ن عليه أدوات العومل�ة الثقافية، 
ففي دراس�ة أجراه�ا أكاديمي�ون يف جامعة أوكس�فورد 
الربيطاني�ة تب�نّي أّن األخبار الزائفة عىل منّصة فيس�بوك 
يف أوروب�ا، تتف�ّوق بش�كل كبري ع�ىل األخب�ار االحرتافية 
التي مصدرها وس�ائل إعالم موثوق بها. وتش�ري الدراسة 
اىل ان تأث�ري محتوى األخبار الكاذبة يظل ملدة أس�بوع عىل 
األقل حت�ى وان كانت العناوين مصحوبة بتحذير بش�أن 
املضم�ون والدعوة للتأكد من مص�ادر الخرب أو احتماالت 

وج�ود خطأ يف املحتوى. وغالبا ما تكون مثل هذه األخبار 
أكثر جاذبية من األخبار الحقيقية، جراء اس�تخدامها لغة 
وعناوي�ن عاطفّية تس�ّهل مهّم�ة انتش�ارها، فيما يؤدي 
تكراره�ا ومناقلته�ا عرب مواق�ع التواص�ل االجتماعي إىل 
زي�ادة الش�عور بأن املعلوم�ات الخاطئة صحيح�ة، اذ ان 
التكرار بوصفه أس�لوبا س�ايكولوجيا يف التأثري يستطيع 
أن يصن�ع ذاكرة جمعية كاذبة، وهو ما يطلق عليه “تأثري 

مانديال”.
وتأثري مانديال )هو مسّمى يراد به توصيف ظاهرة الذاكرة 
الكاذب�ة الجماعي�ة أوجدته يف الع�ام 2010 “فيونا بروم” 
وهي استش�اري خوارق(، يف إشارة إىل ذكرى كاذبة تتعلق 

بموت زعيم جنوب أفريقيا نيلسون مانديال يف الثمانينيات 
وهو يف الس�جن جراء اصابته بمرض الس�ل الذي انترش يف 
جن�وب أفريقيا يف ذلك الوق�ت، اذ بقي تاريخ وفاة مانديال 
عالق�ا بالذاك�رة الجمعي�ة عن�د البس�طاء م�ن الجن�وب 
افريقيني يف العقد الثمانيني عىل الرغم من أن مانديال مات 
يف ع�ام 2013، ويب�دو ان متالزم�ة الذاك�رة الكاذبة باتت 
جزءا مهما من بحوث علم النفس االجتماعي التي تمولها 
ال�رشكات التي تحكم العالم، جراء ارتباطها باضطراب ما 
بعد الصدمة الت�ي تتعرّض لها املجتمعات الرعوية تمهيدا 
للقب�ول بالحلول الجاهزة التي تأتي بها س�لطة رأس املال 
وهي تؤسس لنظام ليربالية السوق. ويقال ان اضطرابات 

م�ا بعد الصدمة هي محاول�ة الكائن الحي للبقاء عىل قيد 
الحي�اة رغم حالة الصدمة إّب�ان التهديد عىل الحياة. ومن 
ثّم، فإّنها تشّكل استجابة طبيعية وردة فعل مناسبة إزاء 
الحدث للخالص من اآلالم النفس�ية التي تسببها الصدمة، 
وم�ن هن�ا يكون القب�ول بالخ�رب الزائف نتيج�ة طبيعية 

لصناعة الذاكرة الكاذبة.
واعتمادا عىل ما جاء به عالم االقتصاد األمريكي “ميلتون 
فريدمان” الذي وجد يف تعرّض املجتمعات الرعوية اىل صدمة 
التحول س�بيال اىل النجاح يف عملية االنتق�ال نحو ليربالية 
السوق، إذ يتعرض املجتمع اىل سلسلة من التداعيات التي 
تفيض بالوعي الجمعي اىل تيه وعجز معريف حيال ما يحيط 

به من فوىض، فيكون القبول بالحلول الجاهزة هو السبيل 
للخالص من هذا التيه، ما يجعل مساحة الذاكرة الجمعية 
املصحوب�ة باضطرابات ما بعد الصدمة عىل اس�تعداد تام 
للقب�ول بالخ�رب الزائف واملغالط�ات الجماعّية املش�ابهة 
به�دف صناعة تاريخ جديد من خالل التأثريات الس�معية 
والبرصية ألدوات العوملة الثقافية التي تتوىل مناقلة الرأي 
الع�ام من جانب آلخر عرب تدّفقات األخبار الزائفة فتصنع 
ع�ىل املدى البعيد ذاكرة بديلة يس�تند إليها الوعي الجمعي 
يف التعاطي مع املس�تقبل، حينها لن يكون للتصحيح دور 
يف تعديل مس�ارات الذاكرة وهي تؤسس ملجتمع جديد عىل 

مقاسات سلطة رأس املال.

اخلرب الزائف والذاكرة الكاذبة

الحاقا بكتبنا املرقمة )7160 يف 2019/10/21و7157 
يف 2019/10/21 و 7151 يف 2019/10/21 و7156 
يف 2019/10/10 و 7140 يف 2019/10/21 و 7146 
يف 2019/10/21 ( الخاصة باعالن املناقصات املدرجة 

ادناه:-
1-  24/س/ صحة 2019

2- 24/ي/ صحة
3- 24/ح/ صحة
4- 24/م/ صحة
5- 24/ل/ صحة

6- 23/ صحة
تق�رر تمديد موع�د غلق املناقصات اع�اله ليكون يوم 
االح�د املص�ادف 11/10م2019 بدال من ي�وم الثالثاء 

. 2019/11/5
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اسـعي اليجاد الحلـول وال تـازم االوضاع عيل 
جميـع االوجه قد تحرز تقدما كبريا او انتصارا 

لكنها فرتة صعبة
ال تختلق املشـاكل وال تخالف الراي العام فرته 
مشـحونه نوعا ما قد تتسـلم عمـال او منصبا 

مهما .

تسري قضايا مهمة أجمل أيام الشهر و أوفرها 
حظاً كن جريئـاً تقدم عىل رحلة أو تعيد النظر 
يف العـودة إىل مقاعـد الدراسـة فـرتة إيجابيـة 
جداً،تعيـش لحظات جميلة ومنعشـة يسـهل 
عليـك التعامل مـع وجود ظـروف جديدة ألنك 

منفتح عىل كل ما هو جديد ومختلف

يتغري الوضـع لصالحك رشط التحـىل بالليونة 
والدبلوماسـية وتتحسـن االمور نسـيبا رشط 
التحـىل بالليونة ىف معالجة مصالحك يتحسـن 
مزاجـك وتهدأ مخاوفك بعـض اليشء وتطمنئ 
لتكاتـف احدهم معك ولتفهـم البعض موقفك 

وتخطط لتوظيف اموالك ىف عقار او مرشوع

تعيش تجربه معقده أو مربكه تمالك أعصابك 
وعالـج األمـور بمنطقيـه ترتفع حـده التوتر 
والقلـق وتخطأ بسـبب خطأ أو عطـل أو عمل 

استفزازي تجاهك.

تكثر الواجبات وتتزامن قد تشعر بالهلع لضيق 
الوقت حاذر الرتاجع الصحي نظم الوقت وهتم 
باهم االعمال وال تنشـغل باالمور الثانويه كن 
مسـتعداً لتطـورات عابـرة تتعامل مـع وجوة 
جديـدة وربمـا تقوم برحلـة عمل هنـاك قلق 

صحي وتعب نظم جدول أعمالك بدقة

تتحسـن الظروف وترتفـع املعنويـات وتزداد 
فرص النجاح بشـكل كبري باستطاعتك التمتع 
بلقاءات رومانسيه عذبه او تصحيح العالقات 
مـع االحبـاءاو احد االبنـاء تنجـح املفاوضات 
وتحقـق اعمالـك تقدما واضحـا خصص وقتا 

لعائلتك يحيطك الفلك بالحيوية والحماسة

تفضل الهـدوء واالبتعاد عن االجـواء الصاخبة 
واملشاحنات املنزليه التى تسبب القلق الشخيص 
اعتمد الليونه والدبلوماسيه خصوصا مع العائله 
لطـف االجـواء العائليـة الضاغطـة النهـا تثري 
اضطرابك وامتعاضك ال تخالف القوانني واحرتم 

املواعيد وااللتزامات املهنية اهتم بعائلتك

ال تـرتدد بالقيـام بزيـارة او اتصـال بتلطيـف 
االجواء وضـح افكارك ووجهة نظرك تنشـغل 
باتصـاالت متنوعة وتشـرتك بورشـة عمل او 
مفاوضـات او ابحـاث مهمة تسـافر او تقوم 
باتصـاالت عاجلـة او ملحـة تهتـم بامـر احد 

االقرباء تشعر بضغوط

الفرتة مناسـبة العادة تنظيم وضعك املايل لكن 
من الـرضوري تجنب االعباء قـد تربح صفقة 
تجارية او تحقق مكسبا معنويا الن النجاحات 
إيل  رسيعـاً  تنجـذب  ال  بانتظـارك  واالزدهـار 
مـرشوع تري منـة عائد مـادي جيـد دون أن 

تدرسه جيداً خسارة قريبة وال مكسب بعيد،

تطـرح افـكار جديـده وتجتهـد عـىل انجـاح 
مرشوع جديـد تسـتعيد القدره عـىل املثابره 

وارياده وربما تجد نفسك ىف موقع جديد
تبـارش بتنفيذ مـرشوع اوتحصل عـىل موافقه 
طـال انتظارها ترشق بنجوميـه وتتخلص من 
الهموم واملتاعب رفه عن نفسك ال تهدور وقتك 

تهدأ وتريتك كليـا وتتاخر اعمالك يف هذا الوقت 
ال توقـع عيل عقد او تبداء ورشـة عمل جديدة 
حافظ عيل معنوياتك وال تترسع باي خطوة او 
قرار وال تراهن عيل الحظ كي التخيب توقعاتك 

فرتة فارغة تماما من الحظوظ والحصانة

يف  للمشـاركة  مسـتعداً  تبـدو  قـوي  حدثـك 
إجتماعـات وأماكـن تسـلية تفـرح إىل جانب 
األصدقاء الذين قد يلعبون دوراً بناًء يف محيطك 
، الوقت مناسـب لتعزيز الشعبية أشتغل ضمن 
مجموعة بيتحدث الفلك عن تعاطف وتعارف و 

إنسجام مع األهل و األقارب و األحباء.

]ÖÑ√÷]

lÁ£]

ما ال تعرفه عن الفلفل األمحر
إذا كنـت مـن عشـاق النكهـات املميـزة، 
فعليك أال تهمل استخدام مسحوق الفلفل 
األحمر، كونه يضيـف مذاقا مختلفا، كما 
أن له فوائد صحية عـدة، مما يجعل لديك 
الشـجاعة الكافيـة للمخاطـرة بحرارتـه 
النارية للحصول عىل هذه الفوائد الرائعة 
واملميـزة. فعند تناول الطعام املكسـيكي 
أو الهندي أو التايالندي سـتجد مسـحوق 
الفلف األحمر حـارضا بقوة ليضفي عليه 
مذاقا ذو نكهة مميـزة.وإىل جانب نكهته 
املميـزة، يعـرف الفلفـل األحمـر بـدوره 
الفعال يف تنشـيط الـدورة الدموية فضال 

عن أنه مضاد طبيعي للبكترييا.
منع قرحة املعدة

الفلفـل األحمـر معـروف عنـه معلومـة 

خاطئـة، وهي أنه يسـبب حـدوث قرحة 
املعدة، إال أم الدراسـات العلمية أثبتت أنه 
يسـاعد يف منعها عن طريق قتل البكترييا 
من خالل تحفيز خاليا بطانة املعدة إلفراز 

املواد الوقائية.
صحة القلب

كما أثبتت الدراسات أن رش الفلفل األحمر 
فوق عجة الصباح الخاصة بك يحسن من 
صحة قلبك، إذ تبني أن ذلك يقلل من نسبة 
الكوليسـرتول يف الدم ومستويات الدهون 
الثالثيـة وتراكـم الصفائـح الدمويـة مع 
زيادة قدرة الجسـم عىل إذابة «الفيربين»، 

وهي مادة أساسية لتكوين جلطات الدم، 
ممـا يقلل من خطر اإلصابـة بنوبة قلبية 

واالنسداد الرئوي والسكتة الدماغية.
فقدان الوزن

الحـار  الفلفـل  تنـاول  بعـد  شـعرت  إذا 
بالتسـخني والحـرارة، فـإن ذلـك يعـود 
السـتهالك السـعرات الحرارية يف جسمك 
إلنتـاج الطاقـة، حيث تم العثـور عىل أنه 
حتـى الفلفل األحمـر الحلـو يحتوي عىل 
مواد تزيد بشكل ملحوظ من توليد الحرارة 
(إنتـاج الحـرارة) واسـتهالك األكسـجني 

ألكثر من ٢٠ دقيقة بعد األكل.

اهلواتف عالـم  تغري   Oppo
هاتـف   Oppo رشكـة  اسـتعرضت 
بمواصفـات  املتطـور،   Reno Ace
تخوله إلحداث نقلـة نوعية يف عالم 
األجهـزة الذكية.ومن أبـرز ما يميز 
هذا الهاتف هو تقنية الشحن الرسيع 
SuperVOOC ٢٫٠ باسـتطاعة ( ٦٥ 

واطا) ، والتي تصنف كأرسع تقنية 
لشـحن الهواتف حاليا، والتي توفر 
 ٤٠٠٠) بطاريتـه  إمكانيـة شـحن 
مييل أمبري) خـالل ٣٠ دقيقة فقط.

وجاء هـذا الهاتف بهيـكل أنيق من 
البالسـتيك والزجاج، مقـاوم للماء 
 AMOLED والغبار، وزود بشاشـة 
بمقـاس ٦٫٥ بوصـة، بدقـة عرض 
فيهـا  بيكسـل،   (١٠٨٠/٢٤٠٠)
ثقب صغـري يف منتصفها من األعىل 
 Reno Ace مخصص للكامريا.وزود
بمعالج +snapdragon ٨٥٥، أفضل 
وذاكـرة  حاليـا،  للهواتـف  معالـج 
وصول عشـوائي ١٢/٨ غيغابايت، 
 ٢٥٦/١٢٨ داخليـة  وذاكـرة 
غيغابايـت، وأحدث نظـام أندرويد، 

وأنظمة خاصة لتربيد املعالج.

فاكهة واحدة قبل كل وجبة ستخفف وزنك
الـوزن  فقـدان  ارتبـط  لطاملـا 
باالبتعاد عـن األطعمة، وتقليل 
الكميات املتناولة، ولكن دراسة 
جديـدة أكـدت أن إضافـة أحد 
األطعمة سيسـاعد عىل خسارة 

الوزن.
متعلقـة  دراسـة  وأظهـرت 
بالنظـام الغذائـي إىل أن تنـاول 
نصف فاكهة جريب فروت قبل 
كل وجبة، سينتج عنه انخفاض 
الوزن بنهاية العام، وفقا ملوقع 

«ريد» الصحي.
وكشفت الدراسة أن كل املشاركني فيها 
الذيـن تناولوا نصف ثمـرة غريب فروت 

قبـل كل وجبة، انخفـض وزنهم بمعدل 
١٫٦ كـغ يف غضـون ٣ أشـهر، وهـو ما 

يعادل ٦٫٣ كغ سنويا.
ال  الفاكهـة نفسـها  أن  وبالرغـم مـن 

تحـرق الدهـون، لكنهـا تمتلك 
نسبة عالية جدا من املياه، مما 
يجعلك تشـعر بالشبع، وترسع 

عملية الهضم.
وتعد ثمـرة الغريب فـروت من 
الفواكـه الغنية بالفيتامني يس، 
كما تحتوي عـىل البكتني، وهو 
أحـد أشـكال األليـاف القابلـة 
للذوبان، والتي تعمل عىل إبطاء 

تطور تصلب الرشايني.
ينصـح  للدراسـة،  وباإلضافـة 
خـرباء تغذية بـأن يبدأ الشـخص يومه 
بتنـاول ثمـرة جريـب فـروت، بسـبب 

فوائدها التي ستعود عليه طوال اليوم.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة



املقادير:
١٥٠ x جرام شيكوالتة (داكنة)

٤ x معلقة كبرية شيكوالته سايحة (نوتيال)
٢ x كوب لبن كامل الدسم

٢ x معلقة صغرية سكر (او حسب الرغبة)
½ x كوب كريمة خفق (للتزيني)

الخطوات:
يسـخن اللبـن ونضيفه عىل الشـيكوالتة املبشـورة، ونقلب 
بواسـطة مرضب يـدوي برسعة حتـى تذوب الشـيكوالتة 

تماما.
نضيـف النوتيال والسـكر ونقلـب ثم نرفع املزيـج عىل النار 

متوسطة خمس دقائق حتى يغيل.
نرفـع املزيـج ويصب يف كاسـات التقديم ويزيـن بالكريمة 

املخفوقة والشيكوالتة املبشورة.

نوتيال هوت شوكليت

‹◊√i<ÿ‚[[
الذباب ينقـل العديد من األمـراض منها 

االسهال .
هل تعلم أن اإلنسـان يستطيع أن يتوقف 
عن التنفس ملدة تـرتاوح بني ٣: ٧ دقائق 
فقـط واكثـر من ذلـك يلجا االنسـان اىل 

انابيب التنفس الصناعي.
الجـزر يقـوي النظـر انها حقيقـة النه 
يحتوى عىل نسـبة كبرية مـن فيتامني ا 
الذي يسـاعد يف تقوية االبصـار وحماية 

العني من الجفاف.
هـل تعلـم ان نقـص فيتامني د يسـبب 
االحساس العام بالهبوط واالكتئاب واالم 

املفاصل.
هـل تعلـم أن امللـح الزائـد  يعمـل عـىل 

هشاشة وترقق العظام .
هل تعلـم ان فيتامني د يمكـن الحصول 
عليه عن طريق التعرض الشعة الشمس 
ماقبـل العارشة صباحا ومـا بعد الرابعة 

مساءا.
حبوب زيت السـمك تسـاعد يف التخلص 
مـن أعـراض مـرض التهـاب املفاصـل 

الروماتزمي .
هل تعلم عن الصحة واحمر الشفاه

يعترب احمر الشـفاه مـن االمور املحببة 
جـدا لـدى الكثري مـن النسـاء والفتيات 
حول العالم بل ان الكثريين اليستطيعون 

الخروج من املنزل دون وضعه.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد (2012) االحد  3  تشرين الثاني  2019

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز



رياضة7
العدد )2015( االربعاء  6  تشرين الثاني  2019

كاتانيتش حييط اختياراته الشبابية برسالة حازمة
             المستقبل العراقي/ متابعة

تتجه األنظ�ار يف الرابع عرش من نوفمرب/ 
س�تاد  ص�وب  الج�اري  الثان�ي  ترشي�ن 
جذع النخل�ة بمدينة الب�رة حيث موعد 
مواجه�ة منتخ�ب الع�راق وإي�ران ضمن 
التصفي�ات املزدوجة املؤهلة لكأس العالم 
الص�ن  يف  آس�يا  وكأس  قط�ر  يف   2022
2023.وس�يدخل املنتخب العراقي املباراة 
متص�درا للمجموعة برصي�د 7 نقاط بعد 
أن تع�ادل يف املب�اراة األوىل م�ع البحري�ن 
يف املنام�ة وتمك�ن من تحقي�ق الفوز عىل 
منتخ�ب هون�غ كون�غ يف الب�رة وجدد 
االنتصار يف مباراة كمبوديا يف ملعب األخري 
ليعت�ي ص�دارة الرتتيب. أعد ه�ذا التقرير 
ح�ول قائمة املنتخب وما يتطلع له أس�ود 

الرافدين ومعطيات املباراة:
إبعاد املعتذرين

رسيتش�كو  الس�لوفيني  امل�درب  أرص 
كاتانيتش عىل إبعاد الالعبن جستن مريام 
املحرتف يف نادي أتالنت�ا يونايتد األمريكي 

وأحم�د ياس�ن املح�رتف يف ن�ادي هاكن 
الس�ويدي بعد اعتذارهما بوقت سابق عن 
حض�ور املبارات�ن املاضيتن أم�ام هونغ 
كونغ وكمبوديا لنف�س التصفيات.ويريد 
كاتانيتش أن يوجه رس�الة من خالل هذا 
االستبعاد لالعبن بأن املنتخب العراقي لن 
يقف عىل العب محدد وأن دعوة االنضمام 
للمنتخ�ب الوطني تعد مقدس�ة وال يمكن 
التعام�ل معها بمزاجية وع�ىل الجميع أن 

يعل�م أن منتخب البالد هو األهم وال يوجد 
مقارنة بن املنتخب والنادي.
قائمة شبابية

اعتم�د كاتانيتش إىل حد بعيد عىل الوجوه 
الش�ابة يف تش�كيلة املنتخ�ب يف مباراتن 
مؤثرتن يف حس�م بطاق�ة التأهل املبارشة 
عن املجموع�ة فوجود 3 العب�ن جدد مع 
التشكيلة وهم رشيف عبد الكاظم ومحمد 
رض�ا جلي�ل وحس�ن حم�ود تع�د خطوة 

جريئ�ة وغري متوقع�ة من امل�درب يف ظل 
التنافس املحموم بن منتخبات املجموعة.
وقد يكون اس�تدعاء تلك األس�ماء لقناعة 
امل�درب الس�لوفيني التامة بم�ا يقدمونه 
م�ع أنديتهم، لك�ن النادي وال�دوري يشء 
ومهم�ة ارت�داء القمي�ص الوطن�ي يشء 
مختلف ويأمل كاتانيتش أن تكون خطوته 
باالعتماد عىل الشباب إيجابية وتحسب له 

ال العكس.
يغادر بصمت

ل�م ي�درج اس�م الالع�ب املح�رتف بنادي 
جوري�كا الكروات�ي جيلوان حم�د رغم أن 
املطال�ب تعال�ت بالفرتة املاضي�ة لدعوته 
للمنتخب لكنه لم يخض س�وى 15 دقيقة 
تقريبا يف مباراة هونغ كونغ ولم يشرتك يف 
لقاء كمبوديا ليتم إبعاده عن التشكيلة يف 
املباراتن املاضيتن.جيلوان حمد غرد عىل 
تويرت أنه خارج حسابات املنتخب ويتمنى 
للفريق العراقي التوفيق، مؤكدا أنها كانت 
تجرب�ة م�ع الفري�ق، مبّينا أنه س�يكون 
رهن اإلش�ارة متى ما تمت دعوته مجددا، 

ليعكس صورة طيبة ع�ن ردة فعل متزنة 
بخالف العبن آخرين.

تراجع كاتانيتش
ضم�ت القائم�ة النهائية فق�ط 5 العبن 
محرتف�ن وهو ع�دد قلي�ل ج�دا مقارنة 
بالس�نوات الس�ابقة وه�و دلي�ل ع�ىل أن 
متابعة كاتانيت�ش مؤخرا للدوري أثمرت، 
لتدفع�ه للرتاج�ع ع�ن رأيه الس�ابق الذي 
أظه�ره يف تريحات قال فيها إن الدوري 
املحي ضعيف.منح الالعبن املحلين هذه 
الثقة بالتواج�د يف القائم�ة الوطنية يدلل 
عىل أن وجهة نظر امل�درب اختلفت تماما 
وهذا عامل إيجابي يش�ري إىل أن كاتانيتش 
ل�م يتعنت برأي�ه ويتعام�ل بقناعة وليس 
بانطباعات مسبقة.واعتمد كاتانيتش عىل 
5 محرتفن فقط هم همام طارق املحرتف 
يف اإلسماعيي املري ومهند عي )الدحيل 
القط�ري(، وبش�ار رس�ن )بريس�بوليس 
اإليران�ي(، وريبن س�والقا )رادنيتش�كي 
الرب�ي(، وأخ�ريا الالع�ب ع�ي عدن�ان 

املحرتف بصفوف فانكوفر الكندي.

مولودية اجلزائر يؤخر 
السفر إىل العراق

             المستقبل العراقي/ متابعة

ق�رر مجل�س إدارة مولودية الجزائ�ر، تأجيل 
موعد س�فر النادي إىل مدينة أربي�ل العراقية، 
ملواجهة القوة الجوي�ة، يف ذهاب الدور ال� 16 
م�ن البطولة العربية، إىل ي�وم الثالثاء بدال من 

اإلثنن.
وكان�ت إدارة الن�ادي ضبط�ت 
كافة الرتتيبات لتنقل النادي إىل 
العراق، قبل أن يتفاجأ مسريو 
املولودي�ة بع�دم وج�ود أماكن 
ش�اغرة لكافة التع�داد، ضمن 

رحلة إسطنبول – أربيل.
الفن�ي  الجه�از  واس�تقر 
امل�درب  بقي�ادة  للمولودي�ة 
برن�ارد كازوني، عىل  الفرنيس 
برمجة حصة تدريبية، أمس�ية 

اليوم، بلمعب عن البني�ان، لتفادي أي ارتباك 
يف رحلة التحضريات.

وحسب املوعد الجديد، تقرر االكتفاء بحصتن 
تدريبيت�ن فقط بمدين�ة أربي�ل، وذلك لضيق 
الوق�ت، خاصة وأن الجهاز الفني متخوف من 

تأثر العبيه بدنيا بسبب السفر.

نجم مانشسرت سيتي مهدد 
بالغياب أمام ليفربول

             المستقبل العراقي/ متابعة

أثار بيب جوارديوال مدرب مانشسرت سيتي، 
الش�كوك حول مش�اركة نج�م الفريق ضد 
ليفربول متصدر الدوري اإلنجليزي املمتاز، 
األح�د املقبل، بعد تعرض�ه إلصابة عضلية.

وق�ال جواردي�وال يف تريح�ات صحفي�ة 
»ديفيد سيلفا أصيب قبل خمس دقائق عىل 
نهاية الشوط األول أمام ساوثهامبتون، لقد 
أبلغن�ي بأن�ه يعاني من مش�كلة عضلية«.

وأض�اف »عندم�ا يواج�ه مش�كلة عضلية 
وال يس�تطيع أن يلع�ب املزيد م�ن الدقائق، 
فهذا بس�بب أن�ه يعاني م�ن يشء، وعندما 
تكون مشكلة عضلية فإن األمر يتطلب من 
10 إىل 12 يوم�ا ع�ىل األقل«.ويتأخر فريق 
جوارديوال بفارق 6 نقاط عن ليفربول الذي 
يواجهه بس�تاد أنفيلد، األح�د املقبل، بعد 4 
أيام م�ن مباراته خارج الدي�ار أمام أتالنتا 

اإليطايل يف دوري أبطال أوروبا.

3 مرشحني خلالفة 
إيمري يف آرسنال

شفاينشتاجير: مورينيو كان 
يسألني دائام عن بايرن ميونخ

              المستقبل العراقي/ متابعة

تناول�ت تقاري�ر إخبارية إنجليزية احتم�االت قرب رحيل 
أوناي إيم�ري عن منصب املدير الفني لفريق آرس�نال بل 

وتحدثت عن املرشحن لخالفته.
ويأتي ذلك بعد موجة م�ن االنتقادات الحادة التي وجهت 
له عق�ب التعادل مع ضيف�ه وولفرهامبتون 1 / 1 أمس 
األول السبت يف املرحلة الحادية عرشة من الدوري املمتاز.

وألق�ت صحيفة »م�ريور« الربيطانية، الض�وء عىل ثالثة 
مدربن مرشحن لخالفة إيمري يف حال رحيله عن تدريب 
الفريق، وهم، الربتغايل جوزيه مورينيو واإلسباني ميكيل 

أرتيتا واإليطايل ماسيمليانو أليجري.
وذك�رت الصحيف�ة أن موريني�و، املع�روف بش�كل كبري 
لجماهري آرس�نال، بسبب مناوش�اته املتعددة مع املدرب 
السابق للفريق آرسن فينجر، سيكون خيارا جيدا، خاصة 
وأن لديه خربة كبرية يف الدوري اإلنجليزي ولن يحتاج وقًتا 

للتأقلم.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن�ه رغم ذل�ك، فإن أس�لوب املدرب 
الربتغ�ايل خاص�ة فيما يتعل�ق بإنفاق األم�وال عىل رشاء 
الالعب�ن، ربما يكون العائ�ق أمام توليه تدريب آرس�نال 

املعروف بميزانيته املحدودة.
وتابع�ت أن ميكي�ل أرتيت�ا ال�ذي يعم�ل كمس�اعد لبيب 
جواردي�وال يف مانشس�رت س�يتي، لدي�ه عالق�ة جيدة مع 
املس�ؤولن يف آرس�نال وجماهري النادي، ولذلك فسيكون 

خيارا جيدا لخالفة إيمري.

فالفريدي متيمة حظ ريال مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

يلعب األوروجويان�ي فيدي فالفريدي العب وس�ط ريال 
مدريد، دوًرا كبريًا يف مباريات فريقه امللكي، التي يش�ارك 
فيها أساسًيا تحت قيادة املدرب زين الدين زيدان.وذكرت 
صحيف�ة م�اركا أن فالف�ريدي كان م�ن الالعب�ن الذين 
حصلوا عىل راحة ولم يش�اركوا يف اللق�اء األخري للملكي 
أمام ريال بيتيس، الس�بت املايض يف الليجا، والتي انتهت 
بالتعادل السلبي.ونوهت أن زيدان أراح فيدي فالفريدي، 
م�ن أج�ل الدفع به أساس�ًيا أمام جالط�ة رساي يف رابع 
ج�والت دور املجموعات ب�دوري أبط�ال أوروبا.وتابعت 
الصحيف�ة أن طاق�ة ورشاس�ة فالف�ريدي يف النواح�ي 
الدفاعية والهجومية أصبحت أساسية لريال مدريد، وهو 
م�ا افتقده زيدان أمام بيتيس.ولفت�ت إىل أن ريال مدريد 
ف�از يف 7 مباريات وتعثر يف مثلهم هذا املوس�م، موضحة 

أن العام�ل املش�رتك يف املباريات التي ل�م تنته بفوز ريال 
مدريد باس�تثناء مباراة واح�دة، هو غياب فالفريدي عن 
التش�كيل األس�ايس.وكانت املباراة الوحي�دة التي بدأها 
الالعب صاحب ال� 21 عاًما، وفشل ريال مدريد يف تحقيق 

الفوز كانت يف ملعب واندا ميرتوبوليتانو يف لقاء الديربي 
أمام أتلتيكو والذي انتهى بالتعادل الس�لبي.وكان أرتيتا 
أحد املرش�حن بقوة لتويل منصب املدير الفني يف آرسنال 
بع�د رحي�ل املدرب الفرنيس آرس�ن فينج�ر صيف العام 
امل�ايض، قبل أن يعلن النادي التعاق�د مع إيمري.وأضاف 
التقري�ر أن أرتيت�ا ربما يك�رر تجربة فران�ك المبارد مع 
تشيليس، خاصة وأنه لديه خربة جيدة بالعمل مع مدرب 
مث�ل جوارديوال يف مانشس�رت س�يتي.وتحدثت صحيفة 
»مريور« عن املرش�ح األخري ماس�يمليانو أليجري، حيث 
وصفت�ه بأنه أح�د أفضل املرش�حن لتويل املهم�ة، لكنه 
يفتقر إىل خ�ربة تدريب فريق يف ال�دوري اإلنجليزي.لكن 
الصحيف�ة أك�دت أن أليجري واح�د من أفض�ل املدربن 
يف أوروب�ا يف الس�نوات املاضية، مش�رية إىل ف�وزه بلقب 
الدوري اإليطايل س�ت مرات منها مرة مع ميالن والباقي 

مع يوفنتوس.

نقطة مضيئة تنصف كوفاتش يف هناية رحلته البافارية
              المستقبل العراقي/ متابعة

ودع امل�درب الكرواتي نيكو كوفاتش جماهري بايرن 
ميون�خ األملاني، أمس األحد، بع�د إقالته من منصبه 

باالتفاق مع إدارة النادي، بسبب تراجع النتائج.
 وج�اء رحيل كوفات�ش بعد يوم واحد عىل س�قوط 
فريقه املدوي خارج أرضه بخس�ارته من آينرتاخت 
فرانكف�ورت )1-5( يف الجولة الع�ارشة من الدوري 
األملان�ي. وُيلق�ي »« الضوء عىل رحل�ة كوفاتش مع 
الفريق البافاري مع أبرز الجوانب السلبية واإليجابية 

يف مش�وار دام عاًما ونصف داخل ملعب أليانز أرينا، 
عىل النحو التايل:

انطالقة مميزة 
توىل كوفاتش تدريب بايرن مع بداية موسم 2018-
2019، ونج�ح يف مس�تهل مش�واره م�ع الفري�ق 
بقيادت�ه لقنص لقب الس�وبر األملاني عىل حس�اب 
فريقه الس�ابق، آينرتاخت فرانكفورت، بالفوز عليه 

بخماسية نظيفة.
وش�اء القدر أن تك�ون نقطة انط�الق كوفاتش مع 
البايرن بدهس فريقه السابق بخماسية، كما كانت 

النهاية ض�د فرانكفورت أيًضا، لك�ن مرمى الفريق 
البافاري هو الذي استقبل 5 أهداف هذه املرة. 

وناف�س امل�درب الكروات�ي بعد ذلك ع�ىل 3 ألقاب يف 
موسمه األول، ونجح يف نيل 2 منهم، بفوزه بثنائية 

الدوري وكأس أملانيا.
 واس�تطاع كوفات�ش الفوز يف نهاية الس�باق بلقب 
بوروس�يا  م�ع  رشس  رصاع  بع�د  البوندس�ليجا 
دورتمون�د، اس�تمر حت�ى الجولة األخ�رية، ليتفوق 

بايرن بفارق نقطتن عن أسود الفيستيفال. 
وش�هد ه�ذا املوس�م تحقيق باي�رن 24 انتص�اًرا يف 

البوندس�ليجا، مقابل 4 خسائر فقط، بينما تعثر ب� 
6 تع�ادالت، كما نجح يف أن يعتي صدارة أكثر الفرق 
تس�جياًل لألهداف برصيد 88 هدًف�ا، بينما حل ثانًيا 
خلف اليبزي�ج يف قائمة األفضل دفاعًيا، بعدما تلقى 

32 هدًفا. 
وأخفق كوفاتش ع�ىل الصعيد األوروب�ي، بخروجه 
املبك�ر من ثمن نهائي دوري األبطال، بعدما س�قط 
داخل ملعبه عىل يد ليفربول اإلنجليزي )1-3(، وهو 
الجانب املظلم يف موس�م الكرواتي األول داخل أليانز 

أرينا.

برشلونة ينتظر رسالة نيامر لتخدير مييس
              المستقبل العراقي/ متابعة

برشلونة يحاول تضميد جراحه أمام سالفيا براج
رغم تصدره جدول الليجا، ما زال مستوى برشلونة 
يف املباري�ات التي خاضها خارج ملعبه هذا املوس�م 
يثري الش�كوك حول إرنس�تو فالفريدي املدير الفني 
للفريق، قبل املباراة املرتقبة غًدا الثالثاء أمام سالفيا 

براج التشيكي يف دوري أبطال أوروبا.
ويتطلع برش�لونة إىل الحصول عىل دفعة قوية عىل 

ملعبه من خالل مباراته املرتقبة يف رابع جوالت دور 
املجموع�ات بدوري األبطال، بع�د الهزيمة املفاجئة 

التي مني بها الفريق أمام ليفانتي 1-3 يف الليجا
ومثلما حدث يف بداية مس�ريته ب�دور املجموعات يف 
دوري األبط�ال عندما تعادل مع مضيفه دورتموند، 
عانى برش�لونة قبل أس�بوعن للتغلب عىل مضيفه 
س�الفيا ب�راج، كم�ا ق�دم مس�تويات متواضعة يف 
املباري�ات الت�ي خاضها خ�ارج ملعبه هذا املوس�م 

بالليجا.

وعلق�ت صحيف�ة مون�دو ديبورتيف�و، يف عدده�ا 
الصادر بقولها »برشلونة بوجهن«.

وع�ىل اس�تاد الكامب ن�و، حقق الفري�ق الكتالوني 
انتصارات جيدة وكبرية عىل منافسيه.

لكن برشلونة خرس ثالث من املباريات التي خاضها 
خارج ملعبه هذا املوسم، ليكون أسوأ سجل للفريق 
يف املباري�ات الت�ي يخوضه�ا خارج ملعب�ه منذ 12 

عاما.
ويف كل م�ن ه�ذه الهزائ�م الثالث�ة الت�ي من�ي بها 

برش�لونة خ�ارج ملعب�ه، كان بوس�كيتس غائب�ا 
عن التش�كيل األس�ايس لربش�لونة، حيث غاب عن 
التشكيلة األساسية لربشلونة أمام بيلباو وغرناطة 

وليفانتي.
ويب�دو أن غي�اب بوس�كيتس، يكش�ف قل�ب دفاع 
برش�لونة الذي يعتمد عىل الثنائ�ي بيكيه وكليمنت 

لينجليت.
ويكم�ن جزء من مش�كلة برش�لونة، ليس يف غياب 

بوسكيتس، وإنما يف كيفية تعويض غيابه.

أجريي يعود لليجا من بوابة ليجانيس

بيل يسري عكس رغبة زيدان

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن ن�ادي ليجانيس اإلس�باني، تعاقده 
م�ع املكس�يكي خافي�ري أج�ريي، املدي�ر 
الفن�ي الس�ابق ملنتخ�ب م�ر، ليت�وىل 
رس�مًيا تدريب الفري�ق يف بطولة الدوري 

اإلسباني.
وذك�ر ليجاني�س ع�رب موقعه الرس�مي 
عىل اإلنرتن�ت، أن أجريي س�يقود الفريق 
فيما تبقى من املوس�م، كي يساعده عىل 

الخروج من املنطقة املظلمة.
ومن املقرر، أن يقود أجريي أوىل مبارياته 
كم�درب لليجاني�س يوم الجمع�ة املقبل، 
أمام ريال سوس�ييداد، بالجولة ال�13 من 

الدوري اإلسباني.
ويحت�ل ليجاني�س املركز األخ�ري بجدول 
ترتيب الدوري اإلس�باني، بع�د مرور 12 

جولة برصيد 5 نقاط.
وعمل أجريي من قبل يف الدوري اإلسباني 

م�ع أندي�ة أتلتيك�و مدري�د وأوساس�ونا 
وريال رسقسطة وإسبانيول.

 وأقي�ل أجريي م�ن قي�ادة منتخب مر 
بع�د الخ�روج املري�ر واملبكر م�ن بطولة 
كأس األمم األفريقية األخرية التي أقيمت 
عىل أرض الفراعنة، من دور ال�16 عىل يد 

جنوب أفريقيا.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقري�ر إعالم�ي إس�باني أن الويلزي 
جاريث بيل جناح ري�ال مدريد، ير عىل 
الرحيل ع�ن صفوف الن�ادي امللكي خالل 
املقبلة.وكانت  الش�توية  االنتق�االت  فرتة 

صحيفة ماركا قد أش�ارت إىل أن شنغهاي 
ش�ينهوا الصين�ي تواص�ل م�ع جاري�ث 
بيل، م�ن أجل ضمه يف املريكاتو الش�توي 
املقب�ل. وذك�رت محط�ة »كادينا س�ري«، 
أن جاري�ث بيل ال يريد االس�تمرار يف ريال 
مدريد وير عىل الرحيل يف يناير/كانون 
ثان املقبل.وأضاف�ت أن النجم 
الويلزي يشعر باالشمئزاز من 
الن�ادي املدري�دي، موضحة أن 
الالعب ي�ر عىل أن تس�تمع 
إدارة النادي إىل بعض العروض 
املقدمة إليه خاصة من الصن.

وتابع�ت املحط�ة اإلذاعية، أن 
البيئ�ة املحيط�ة بجاري�ث بيل 
تضغط عىل ريال مدريد إلجباره 
عىل الس�ماح برحي�ل الالعب، 
رغم أن بيل يدخل ضمن خطط 
زيدان يف ظل العالقة الضعيفة 

بن الطرفن.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أملح باستيان شفاينشتايجر نجم بايرن ميونخ ومانشسرت 
يونايتد السابق، إىل إمكانية توىل جوزيه مورينيو، القيادة 

الفنية للفريق البافاري بعد رحيل نيكو كوفاتش.
وأعلن بايرن ميونخ، نهاية مش�وار املدرب الكرواتي نيكو 
كوفاتش داخل ملعب أليانز أرينا، أمس األحد، بعد الهزيمة 
القاسية التي تلقاها البافاري أمام آينرتاخت فرانكفورت 

بالدوري األملاني بنتيجة )5-1(.
وق�ال شفاينش�تايجر يف تريح�ات أبرزته�ا صحيف�ة 
مانشس�رت إيفينينج نيوز »أس�تطيع أن أتخي�ل مورينيو 

مدرًبا يف أملانيا«.
وأضاف »أتذكر عندما كنا سوًيا يف مانشسرت يونايتد، كان 
يس�ألني دائًما عن باي�رن ميونخ وال�دوري األملاني، كان 

دائًما يتابع مباريات البوندسليجا عىل التلفاز«.
وخت�م »موريني�و يعرف كل الع�ب بال�دوري األملاني عىل 
ح�دة، حتى لو كان يلعب يف فريق صغري، كما أن مورينيو 

كان يتعلم وقتها اللغة األملانية«.

أرقام من اعتالء نادال عرش التصنيف العاملي
              المستقبل العراقي/ متابعة

اعتىل رافائيل ن�ادال صدارة التصنيف 
العامل�ي للتنس، الص�ادر صباح اليوم 
اإلثنن، وذلك للمرة الثامنة يف مسريته 
االحرتافي�ة، وبع�د قراب�ة ع�ام كامل 
م�ن وصول�ه إىل األس�بوع رق�م 196 
يف ص�دارة التصنيف ي�وم 4 نوفمرب/
ترشين الثان�ي من ع�ام 2018.ويعد 
ن�ادال ثاني أكرب العب يصل إىل صدارة 
التصنيف العاملي بعمر 33 عاًما، خلف 
الس�ويرسي روجر فيدرر )36 عاًما يف 
عام 2018(.ويبحث النجم اإلس�باني 
اآلن ع�ن التف�وق ع�ىل ديوكوفيتش، 
من أج�ل إنهاء العام يف الصدارة للمرة 
الخامسة يف مس�ريته )2008 و2010 
إىل  ن�ادال  و2017(.ووص�ل  و2013 
صدارة التصني�ف للمرة األوىل يوم 18 
أغسطس/آب من عام 2008 بعمر 22 
عاًما، واس�تمر يف الصدارة حينها ملدة 

46 أس�بوًعا حتى ي�وم 5 يوليو/تموز 
من عام 2009.وعاد نادال إىل الصدارة 
بعده�ا يف 6 فرتات منفصل�ة كاألتي: 
)7 يونيو/حزي�ران 2010- 3 يوليو/

تموز 2011 بواقع 56 أس�بوًعا( و)7 
أكتوبر/ترشين األول 2013- 6 يوليو/

تموز 2014 بواقع 39 أسبوًعا( و)21 
فرباي�ر/  18  -2017 أغس�طس/آب 

شباط 2018 بواقع 26 أسبوًعا( و)2 
أبريل/نيس�ان 2018- 13 مايو/آيار 
2018 بواقع 6 أس�ابيع( و)21 مايو/

آيار 2018- 17 يونيو/حزيران 2018 
بواقع 4 أس�ابيع( وأخريًا )25 يونيو/

حزي�ران 2018- 4 نوفبمرب/ترشي�ن 
الثاني 2018 بواقع 19 أسبوًعا(.ويعد 
ن�ادال رابع أكث�ر الالعب�ن وصواًل إىل 
صدارة التصنيف العاملي بواقع 8 مرات 
مناصفة مع إيفان ليندل، وخلف جون 
ماكن�رو )14 مرة( وبيت س�امرباس 
)11 مرة( وجيم�ي كونرز )9 مرات(، 
ووصل اإلس�باني إىل صدارة التصنيف 
يف 9 أع�وام من آخر 12 عاًما )2008- 
 -2017  ،2014  -2013  ،2011
اإلس�باني ص�دارة  2019(.واس�تعاد 
التصني�ف العاملي، بفضل املس�تويات 
املميزة الت�ي قدمها هذا املوس�م، من 
الف�وز يف 51 مب�اراة والخس�ارة يف 6 
لق�اءات فقط، كما ت�وج بأربع ألقاب 
هي: روالن جاروس وأمريكا املفتوحة 
وروما ومونرتي�ال، إضافة إىل وصوله 

لنهائي بطولة أسرتاليا املفتوحة.

يافع برشلونة مطلوب يف الس باملاس
              المستقبل العراقي/ متابعة

يرغب الس باملاس اإلس�باني، يف التعاقد مع العب وس�ط 
برش�لونة، خالل فرتة االنتقاالت الش�توية املقبلة.وقالت 
صحيفة »ماركا«، إن ريكي بويج العب وس�ط برشلونة، 

مطلوب من قبل الس باملاس، الذي يريد ضمه عىل س�بيل 
اإلعارة.وأضافت أن بويج محبط من حقيقة أنه يش�ارك 
فقط مع فريق الش�باب، بجانب ندرة تواجده يف تدريبات 
الفري�ق األول يف الوق�ت الحايل، مش�رية إىل أن�ه قد يفكر 

بالرحيل.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

هواوي تتحدى سامسونغ وآبل بسامعة السلكية مميزة
الت�ي   FreeLace س�ماعة  أث�ارت 
أطلقتها هواوي مؤخرا ضجة كبرية يف 
األسواق لتقنياتها الفريدة التي جعلت 
منه�ا أحد أهم املنافس�ن لس�ماعات 
آبل وسامس�ونغ الالس�لكية املوجودة 

حاليا.
 FreeLace يمي�ز  م�ا  أب�رز  وم�ن 
ه�و جس�مها املصن�وع م�ن املط�اط 
والبالس�تيك املقاوم للم�اء، والذي أتى 
ع�ى ش�كل رشيط م�زود بس�ماعتن 
صغريتن م�ن الجوانب ومفتاح تحكم 

يمك�ن فص�ل أجزائ�ه ع�ن بعضه�ا ليظهر 
مأخذ  USB Type-C ويمكن وصله بالهاتف 

مبارشة لتشحن بطارية السماعة.
وع�ر املفت�اح املذك�ور يمك�ن للمس�تخدم 

التحك�م بمس�توى األصوات أثناء االس�تماع 
للموس�يقى، أو الرد ع�ى املكاملات الواردة إىل 
الهاتف، أو التنق�ل بن األغاني والفيديوهات 
املق�رن  الذك�ي  الجه�از  يعرضه�ا  الت�ي 

بالسماعة.

واليشء املمي�ز اآلخر يف FreeLace هو 
أن الس�ماعتن املوجودتن عى طرفها 
يمك�ن أن تتص�ال ببعضهم�ا البع�ض 
عر مغنطيسات صغرية، وعند التحام 
الس�ماعتن ببعضهم�ا يتوقف عرض 
األصوات م�ن خاللهما، ويف ح�ال أراد 
املوس�يقى  تش�غيل  ب�دء  املس�تخدم 
أو اس�تقبال مكامل�ة هاتفي�ة يكفي�ه 
أن يباع�د الس�ماعتن ع�ن بعضهم�ا 

ويضعهما يف أذنيه.
وتبعا للرشكة املصنع�ة فإن البطارية 
الداخلي�ة ل�� FreeLace تكفيه�ا لتعمل 18 
س�اعة متواصل�ة، ويف ح�ال ش�حنها ملدة 5 
دقائق فقط مبارشة من الهاتف فس�تعمل 4 

ساعت تقريبا.

يعان�ي الناس الكث�ري من أجل فق�دان الوزن، 
ولكن جميع الحمي�ات الغذائية تجعلك تجوع 
بش�كل كبري م�ا يجعل البعض يفقد حماس�ه 

بعد فرة وجيزة.
إذا ل�م يك�ن لدي�ك إرادة حديدية، فسيتس�بب 
الج�وع يف التخيل عن ه�ذه الحميات برسعة، 
ولهذا نقدم إليك خطوات س�هلة تساعدك عى 

فقدان الوزن مع عدم الشعور بالجوع الشديد، 
.»Healthline وفقا ملوقع

قلل من السكريات والنش�ويات: الجزء األكثر 
أهمي�ة هو خف�ض الس�كريات والنش�ويات 

)الكربوهيدرات(.
عندما تفعل ذلك، تنخفض مس�تويات الجوع 
لديك وينتهي بك األمر يف تناول سعرات حرارية 

أق�ل بكثري، حيث بدال من حرق الكربوهيدرات 
للحصول عى الطاقة، يبدأ جس�مك يف التغذية 

من الدهون املخزنة.
فائدة أخ�رى لخفض الكربوهي�درات هي أنه 
يخفض مستويات األنس�ولن، مما يتسبب يف 
تخفيف الضغط عى الكى من الصوديوم واملاء 

الزائد من الجسم.

كش�ف مص�در يف املنظومة الروس�ية للجودة )روس كاتشيس�تفو( ملاذا 
يجب تناول اآليس كريم حتى عند اإلصابة بأمراض الرد.

ووفق�ا للخراء، ل�ن يفاقم اآليس كري�م )البوظة( امل�رض، خالفا للرأي 
الس�ائد والش�ائع، بل سيس�اعد يف التغلب عى أعراضه، ويخفف األلم يف 

الحنجرة.
كما أن اآليس كريم يحتوي عى مواد مغذية عديدة لذلك يجب إضافته إىل 

النظام الغذائي للمريض.
وأش�ار املصدر إىل أنه عند اإلصابة بأمراض ال�رد يجب تناول كمية أكر 
م�ن امل�واد الغذائية املحتوي�ة عى فيتام�ن C، وتناول منق�وع البابونج 

والعسل.

كش�فت رشكة سامس�ونغ، عن تصمي�م جديد لهاتف ذك�ي قابل للطي 
بش�كل مرب�ع، وذلك يف محاول�ة منها لتحس�ن التصميم الح�ايل لهاتف 
غاالكيس فولد Galaxy Fold الذي بدأ طرحه باألس�واق يف أيلول/سبتمر 
امل�ايض بع�د تأخر دام بضعة أش�هر. ون�رشت عمالقة التقني�ة الكورية 
مقطع فيديو يكش�ف عن التصميم الجديد ال�ذي أُعلن عنه خالل مؤتمر 
 2019 Samsung Developer Conference املطورين الخاص ب سامسونغ
بالوالي�ات املتحدة. وبعد س�نوات من ضع�ف االبتكار يف س�وق الهواتف 
الذكي�ة، األم�ر الذي أدى إىل تراج�ع مبيعات العديد من الرشكات، س�عت 
رشكات ع�دة إىل تقديم تصميم جديد ومبتكر يف الس�وق، ومنها الهواتف 
القابلة للطي التي ظهر أن تطويرها ليس باألمر الس�هل. فمع أن رشكة 
سامس�ونغ أعلنت ع�ن هاتف غاالكيس فولد يف ش�باط/فراير املايض – 
إىل جان�ب هوات�ف غاالك�يس إس 10 الرائدة – إال أن أخط�اء يف التصميم 
اضطرتها إىل س�حب العين�ات التي أعطتها لبع�ض الصحافين التقنين 

وتأجيل اإلطالق الذي كان مقرراً يف نيسان/إبريل املايض.

خطوات سحرية إلنقاص الوزن يف أقل من شهر

دحض شائعة خطورة اآليس كريم 
مع نزالت الربد

تصميم جديد هلاتف قابل للطي أفقيًا 
من »سامسونغ«

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

بقعة عمياء حقوق اجلميع

بسمة النسور عيسى السيد جعفر 

أّكدت الكاتبة األردنية س�ميحة خريس، يف روايتها »بقعة عمياء« )دار اآلن 
ن�ارشون وموزع�ون، عّم�ان، 2019(، حضورها الروائي الق�وي واملتميز 
عربي�اً، كما فعلت ذلك يف رواياتها الس�ابقة التي مّكنتها من الحصول عى 
أرف�ع الجوائز األدبية محليا وعربي�ا، غري أن »بقعة عمياء« انعطافة الفتة 
يف مس�ريتها اإلبداعية. ويمكن القول إن سميحة خريس تجاوزت نفسها، 
ح�ن اخرق�ت التابوه�ات التقليدية، وحك�ت كل يشء م�ن دون مواربة، 
معتمدًة لغة مكاش�فة مبارشة، ال تخلو من خش�ونة، حاولت من خاللها 
نكء جراح جيٍل بأكمله. وتمّكنت من إضاءة مرحلة صعبة، تخللتها هزائم 
وخيب�ات وانطفاء أحالم، بمهارة جرّاح يدرك جي�دا موطن األلم. وال يبيع 
مريض�ه وهم التع�ايف، وال يبرّش بخطيئة األمل املضللة. اعتمدت س�ميحة 
تقني�ة األصوات املتعّددة، ما أتاح فضاًء روائياً واس�عاً متنّوع املس�تويات، 
وأطلقت ش�خصياتها لتعّر عن نوازعها وإخفاقاتها يف منأى عن األمثولة 
واإلدانة املس�بقة. لم تدّع أي منها بطوالٍت زائفة، بل ذهبت بعيداً يف البوح 
الج�ارح الص�ادم، يف هجائية قاس�ية لواقٍع قبي�ٍح بالغ القتام�ة، امتثلت 
لرشوط�ه وتواطأت معه�ا، وغدت نتاجاً مش�وّهاً لها. ش�خصيات تنتمي 
إىل الطبقة الوس�طى التي تآكلت وذوبت وعّرت عم�ا اعراها من تحوالٍت 
أجه�زت ع�ى م�ا تبّقى لديه�ا من أم�ل بحدوث تغي�ريات، فظل�ت رهينة 
واقعها، عاجزة مس�تلبة مستس�لمة إىل مصائرها من دون أدنى مقاومة. 
وقد اختلت منظومتها األخالقية، بفعل أحداث سياس�ية جسيمة اجتاحت 
املنطقة، مثل غزو العراق، وس�قوط بغداد، وثورات الربيع العربي. سلطت 
س�ميحة الضوء ع�ى أثر تلك األحداث، من دون اتخ�اذ موقٍف محّدد منها. 
رس�مت مالمح الش�خصيات بدقة وبراعة، ورسدت من خالل صوت نوال، 
الش�خصية املحوري�ة يف الرواية، تفاصي�ل موجعة، تنته�ي، بالنتيجة، إىل 
خيب�ة األمل وانع�دام اليقن. نوال موظف�ة البنك الجامعية، فت�اة أردنية، 
لي�س فيها ما يمّيزها، غري مسّيس�ة وغري معنية بالش�أن الثق�ايف. لديها 
أحق�اد طبقية عّززتها طبيع�ة عملها مع أثرياء يودع�ون مبالغ طائلة يف 
البن�ك، وينعمون يف ترف العيش، فيما هي تعان�ي من محدودية مواردها. 
تقع يف غرام مثقٍف يس�تخدم مصطلح�اٍت مركبة، تثري اإلعجاب، ليتضح، 
فيم�ا بعد، مق�دار زيفه وادعائه، لتح�ل الكراهية والبغض�اء يف عالقتهما 
الزوجي�ة الفاش�لة، والتي تؤدي إىل تف�كك األرسة وضياعها. البنت الكرى 
ته�رب من جحيم األرسة والتباس العالقة مع األم إىل عالقات حب فاش�لة، 
تتعّرض يف أثنائها إىل االس�تغالل، قبل أن يتخّى عنها حبيبها الشاعر، حن 
اكتش�اف حملها. تنقذها األم م�ن الفضيحة، وتس�اعدها يف التخلص من 
الجنن، غري أنها ال تنجح يف ثنيها عن الزواج من رجٍل ثري يف عمر والدها، 
يصطحبها إىل مقر إقامته يف دبي، زوجة ثانية، تجّدد ش�بابه الضائع، وقد 
امتثلت ألوامره برضورة ارتداء الحجاب، كونه رجال محافظا. وتفشل كل 
مح�اوالت األم يف ع�الج ابنتها الصغرية الرضيرة نور، لتظل أس�رية العتمة 
والحب املستحيل ملعلّمها يف املعهد الذي أحاطها بالرعاية والحنان، مدفوعا 
بالش�فقة. أما االبن الفاشل الذي اعتاد إثارة املشكالت، فينتهي به األمر يف 
س�ورية، ملتحقا باملنظمات اإلرهابية التي صنعتها أنظمة االستبداد، وأدا 

لحلم شعوب املنطقة بالتحّرر.

انعدام الثقة بن الش�عب والطبقة الحاكمة نتيجة تراكم الفشل السيايس طيلة 
االعوام املنرصمة من جانب وانس�داد االف�ق يف وضع حلول واقعية للخروج من 
االزم�ة ول�د قناعة لدى الش�ارع ان الطبقة الحاكمة غري مؤهلة الدارة ش�ؤون 
البالد، وان النظام الذي قامت عليه العملية السياس�ية نظام فاشل كرس مبدء 
املحاصص�ة الطائفي�ة والعرقية، واخضع ث�روات ومقدرات الش�عب لالحزاب 
الحاكمة فقط، وان اس�تئثار االحزاب بالسلطة واملال وحماية املفسدين احدث 
يأس�اً من االصالح يف نف�وس الناس، اذ اصبح كل يش يخضع ملقاس�ات حزبية 
وايثار الطبقة الحاكمة ملصالحها عى حس�اب الناس، حتى باتت الناس تحس 
ان ال وطن لها وان ال مس�تقبل يلوح باالفق.. بمعنى ان هناك ياس�ا من تحسن 
الح�ال او تغيريه الن كل دع�وات االصالح التي نادت بها املرجعية س�وفت ولم 
يتعام�ل معها جديا وقد ايقن الش�ارع ان الطبقة السياس�ية الحاكمة وطبيعة 

النظام هو من يقف حجر عثرة يف وجه التغيري واالصالح.
لق�د ورث عادل عب�د املهدي تركة ثقيلة وواقع رث وطبقة سياس�ية مس�تبدة 
بمصالحه�ا الفئوي�ة الضيقة مفضل�ة مصالحها ومكتس�باتها ع�ى مصالح 
ومكتس�بات الش�ارع، انا ارى الوضع خطري وخاصة ان الحراك ال يرك للشارع 
كي يع�ر عن غضبه ومكنونات�ه ومطالبة انما. لقد وضع�ت املرجعية خارطة 
طري�ق للخروج من االزمة يمكن لرئيس الوزراء االتكاء عليها، وان هناك جملة 

من االمور ينبغي عى رئيس الوزراء املبادرة اليها:
1- تشكيل اللجنة التي دعت اليها املرجعية واملبارشة باعمالها ومهامها.

2- دع�وة اىل عق�د مؤتمر وطني تدعى له جميع الق�وى الوطنية لوضع تصور 
للخروج من االزمة وتلبية مطالب الشعب .

3- ارشاك املرجعية كطرف وس�ط يف صياغة مطالب الناس ومناقشة ما يمكن 
فعله وتنفيذه 

4- ارشاك االم�م املتح�دة مع املرجعية كونها منظمة دولية مس�تقلة كي يبعث 
االطمئن�ان للش�عب وتك�ون وس�يط يف صياغة مطال�ب الن�اس وترجمتها اىل 

حلول.
5- ع�ى رئيس ال�وزراء ان يوضح للناس برنامجه الحكومي الذي رشع به بلغه 

سهلة سلسة يخاطب عوام الناس عر التلفاز. 
6- يعلن استجابته ملطالبهم وترجمتها اىل خطوات عملية بحيث يوجد مساحة 

ثقة بينه وبن الناس.
7- رضورة ان يتحرك القضاء يف فتح ملفات الفساد وان يعلن عنها بالتلفاز .

8-  رشح للن�اس الي�ة اس�تيعاب الن�اس يف العمل من خالل ما س�وف توجده 
الحكوم�ة من فرص عم�ل بعد احالة بعض املوظفن ع�ى التقاعد وهم مواليد 

و56 57 و58 و59 واىل اي وزارات ينتمون واستبدالهم بالشباب 
8- توزي�ع قط�ع ارايض عى املس�تحقن لها مع توفري قرض بن�اء بدون فوائد 

للفقراء.
9- من الرضوري ان يتواصل رئيس الوزراء مع الناس. 

كم�ا ينبغ�ي ان ينبه رئي�س ال�وزراء ان ال يوافق ع�ى قانون يم�س الطبقات 
املحرومة زمن صدام وحزب البعث مما يرس�ل رسالة سلبية اىل ارس املجاهدين 
ويحدث رشخا بن الحكومة والشعب، وان كان وال بد فيمكن مراجعة القوانن 

التي اعطت امتيازات لالجهزة القمعية من نظام البعث املقبور. 

ما عالقة تلوث اهلواء بتساقط الشعر؟ 
ح�ّذرت دراس�ة كوري�ة حديث�ة م�ن أن تلوث 
الهواء الناجم عن الوقود األحفوري واألنشطة 
الصناعية، مرتبط بفقدان وتساقط الشعر عند 
البرش. الدراس�ة أجراها باحثون بمركز أبحاث 
»علوم املس�تقبل« يف كوريا الجنوبية، وعرضوا 
نتائجه�ا، األربع�اء، أم�ام مؤتم�ر األكاديمية 
األوروبية لألمراض الجلدية والتناس�لية، الذي 
يعق�د يف الف�رة م�ن 9-13 أكتوب�ر 2019 يف 

العاصمة اإلسبانية مدريد.
وللوص�ول إىل نتائج الدراس�ة، درس الباحثون 
تأثري الجس�يمات الدقيقة املحمولة جواً، التي 
يبلغ قطرها 10 ميكرومر، والتي يقل قطرها 

عن 2.5 ميكرومر، ويتعرض لها األشخاص.
وتنبعث الجس�يمات الدقيق�ة املحمولة جواً يف 
الغال�ب من مص�ادر حرق الوق�ود األحفوري، 
بم�ا يف ذل�ك البنزي�ن والدي�زل وأن�واع الوقود 
الصل�ب األخرى مث�ل الفحم والنف�ط والكتلة 
الحيوي�ة، وكذلك األنش�طة الصناعية األخرى 
مثل البناء والتعدي�ن وتصنيع مواد البناء مثل 
األس�منت والس�رياميك والطوب، باإلضافة إىل 
عوادم السيارات، والطهي بالخشب والتدخن، 
ويمكن استنشاقها فتستقر يف الرئة وتنتقل إىل 

مجرى الدم.

وتعت�ر الجس�يمات الدقيق�ة املحمول�ة جواً، 
الت�ي يبلغ قطره�ا 10 ميكروم�ر، والتي يقل 
قطرها عن 2.5 ميكرومر خطر رئييس يصيب 
بأم�راض خطرية مث�ل أمراض القل�ب والرئة 

والرسطان ومشاكل الجهاز التنفيس.
لكن يف املقابل، فإن تأثرياتها عى الجلد والشعر 
غري معروفة جيداً، وهو ما درسه فريق البحث، 
من خالل قياس الروتينات املس�ؤولة عن نمو 

الشعر ومدى تأثرها بنسب تلوث الهواء.
وأج�ري البحث من خ�الل تعري�ض الخاليا يف 

فروة الرأس البرشية وتحديداً يف قاعدة بصيالت 
الش�عر، إىل تركي�زات مختلف�ة م�ن جزيئ�ات 
الغبار والديزل التي تش�به الجسيمات الدقيقة 
املحمول�ة ج�واً. وأظه�رت النتائ�ج أن وج�ود 
الجس�يمات الدقيقة املحمولة ج�واً، التي يبلغ 
قطره�ا 10 ميكروم�ر، يقلل من مس�تويات 
بروتن يس�مى »cat-catenin«، وهو الروتن 

املسؤول عن نمو وتشكل الشعر.
 3 مس�تويات  أن  أيض�اً  الدراس�ة  وكش�فت 
بروتين�ات أخ�رى مس�ؤولة ع�ن نمو الش�عر 
وبقائه ق�د انخفضت عند التع�رض لجزيئات 
الغبار والديزل، وهذا يعني أن كلما زاد مستوى 

امللوثات، زاد انخفاض تلك الروتينات.
وقال الدكتور هيوك تش�ول كوون، قائد فريق 
البح�ث: »رغ�م أن العالق�ة ب�ن تل�وث الهواء 
واألم�راض الخطرية مثل الرسطان واالنس�داد 
الرئوي املزمن وأمراض القلب راسخة، ال يوجد 
س�وى القليل من األبحاث حول تأثري التعرض 
ملواد معينة عى جلد وش�عر اإلنسان عى وجه 
الخص�وص«. وأضاف: »ي�رشح بحثنا طريقة 
عمل ملوثات الهواء عى خاليا الجلد وبصيالت 
ش�عر اإلنس�ان، حيث تبن أن ملوث�ات الهواء 

األكثر شيوعا تقود إىل تساقط الشعر«.

اكتشاف عالقة بني حالة األوعية الدموية والرسطان  
اخت�الل  أن وج�ود  العلم�اء  أثب�ت 
الغش�ائية  البطان�ة  يف  وظيف�ي 
الدقيقة، يش�ري  الدموي�ة  لألوعي�ة 
إىل خط�ر تط�ور إصابة الش�خص 
بأم�راض القلب واألوعي�ة الدموية 
واألورام الخبيث�ة يف الوق�ت ذات�ه.
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ن�رشت الخ�ر، ب�أن ه�ذا االختالل 
الوظيف�ي لطبق�ة الخالي�ا املغطية 
لج�دار األوعي�ة الدموي�ة الداخ�يل، 
يجعلها متوترة وأكثر هشاشة. وأن 
سبب تطور هذا االختالل هو ارتفاع 
الكوليسرول  الدم ومستوى  ضغط 

والسمنة والسكري.
وأن ه�ذا التغ�ري يف الغش�اء الداخ�يل يش�مل 
الرشاي�ن الدقيقة يف القلب، ما يس�بب ضعف 
قدرته�ا ع�ى التوس�ع ويحد م�ن تدف�ق الدم 
املش�بع باألكس�جن. لذلك فإن اكتش�اف هذا 
االخت�الل عند الش�خص يش�ري إىل زيادة خطر 

تطور أمراض القلب.
وقد أثبت خراء مستش�فى مايو األمريكي، أن 
هذا االختالل الوظيفي يمكن أن يكون إش�ارة 

إلصابة الش�خص بالرسطان. واستند الخراء 
يف عمله�م إىل تحليل عينات ال�دم املأخوذة من 
488 مريض�ا خضع�وا ملراقبة أطب�اء القلب يف 
املستش�فى مدة 12 س�نة. واكتش�ف األطباء 
خالل الس�نوات الس�ت األخرية عند 211 منهم 
وجود اخت�الل وظيف�ي يف البطانة الغش�ائية 
للجدران الداخلي�ة لألوعية الدموية. وأن خطر 
إصابتهم بالرسطان مرتفع جدا مقارنة بالذين 
أوعيته�م الدموية تعمل بص�ورة طبيعية-9.5 
و3.7 ع�ى التوايل. ه�ذه األرقام ه�ي النهائية 

بعد األخ�ذ باالعتبار العمر والجنس 
وأمراض الرشي�ان التاجي وعوامل 
أخرى. يقول أم�ري لريمان، املرشف 
عى الدراس�ة، »قد يك�ون االختالل 
الوظيف�ي لطبق�ة الخالي�ا املغطية 
لج�دار األوعي�ة الدموي�ة الداخ�يل، 
عالمة مفيدة تش�ري إىل خطر تطور 
الرسط�ان«. فكما هو معلوم يظهر 
ه�ذا االخت�الل قب�ل 5 س�نوات من 
تش�خيص اإلصاب�ة بالرسطان. أي 
أن العالق�ة بن االخت�الل الوظيفي 
لطبقة الخاليا املغطية لجدار األوعية 
الدموي�ة الداخ�يل والرسطان تكون 
أكثر وضوحا عن�د الرجال واملرىض 
الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والتدخن 

والسمنة ومرض الرشيان التاجي.
ويمكن تش�خيص االخت�الل الوظيفي لطبقة 
الخاليا املغطية لجدار األوعية الدموية الداخيل 
بطريقة بس�يطة وهي قي�اس التوتر التفاعيل 
الرتفاع ضغط ال�دم الرشياني يف األطراف. تتم 
هذه العملي�ة بالتزامن مع قياس ضغط الدم، 
حيث خالله�ا تقاس كمية ال�دم التي تصل إىل 

األصابع.


