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القانون مينع عدد كبري من الفئات من الرتشح وحيظر استيزار النواب الفائزين ..وإعداد تشريع للمفوضية يضمن استقالهلا عن السياسيني

قانون االنتخابات اجلديد :تقليل «املقاعد» وختفيض سن الرتشح
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

مدير عام الدفاع املدين:
منطقة السنك تسجل اندالع حريق
ص2
كل ( )24ساعة

االحتاد الكردستاين :
«األرضية غري مهيأة» إلجراء
ص2
انتخابات مبكرة

اعل�ن املتح�دث باس�م الحكومة العراقية س�عد
الحديث�ي ع�ن اب�رز النق�اط املهم�ة يف قان�ون
االنتخاب�ات الجديد ،فيم�ا اكد ان مرشوع قانون
املفوضي�ة العليا لالنتخابات ال�ذي رفعه مجلس
ال�وزراء اىل الربمل�ان يتضم�ن اختي�ار  7اعضاء
منتدبني ملجلس املفوضية من قضاة واكاديميني
ومحاسب قانوني .وكشف الحديثي يف ترصيحات
صحفي�ة ع�ن اب�رز النق�اط املهم�ة يف قان�ون
االنتخاب�ات الجدي�د ال�ذي صوت علي�ه مجلس
الوزراء بجلس�ته االخرية وارس�ل اىل الربملان يوم
الـ 13م�ن ترشين الثاني الح�ايل .وهذه النقاط
كالتايل:
 ان يك�ون املتقدم للرتش�يح لالنتخابات قد اتمالـ( )25من عمره عند الرتشيح.
ال يح�ق من يش�غل املناص�ب االتية الرتش�يحلالنتخابات:
-1رئيس الجمهورية ونوابه.
 -2رئيس الوزراء ونوابه.
 -3الوزراء ووكالء الوزارات.
 -4رؤساء الهيئات املستقلة ونوابهم.
 -5رؤساء الجهات غري املرتبطة بوزارة ونوابهم.
-6املستشارون.
-7املحافظون ونوابهم.
-8رؤساء واعضاء مجالس املحافظات.
-9ذوي الدرجات الخاصة.
-10املدراء العامون.
كما ال يحق ملن يش�غل املناصب االتية يف السلطة
القضائية الرتشيح لالنتخابات:

التفاصيل ص2

نائب عن الفتح يتحدث عن استغالل األمريكيني للتظاهرات :يزيدون قواهتم يف العراق

هيئة النزاهة تصدر «أوامر استقدام» بحق مسؤولني حاليني وسابقني

ص2

ص3

األحوال اجلوية السيئة لـم تعطل االحتجاجات
واإلرضابات يف بغداد واملحافظات

المستقبل العراقي  /علي الكعبي
ش�ل االرضاب الع�ام الحي�اة يف بغ�داد
ومحافظ�ات الجنوب ،أم�س األحد ،وذلك
تح�د جدي�د لحكوم�ة رئي�س مجلس
يف
ٍ
ال�وزراء عادل عبد امله�دي .وعم االرضاب
الع�ام بغ�داد ومحافظ�ات البصرة وذي
ق�ار وباب�ل والنج�ف وكربالء وميس�ان
وواس�ط والديواني�ة بع�د ان اعلنت هذه
املحافظات ان ارضابها هذا يأتي تضامنا
مع املحتجني .وش�ارك يف االرضاب اآلالف
م�ن طلبة املدارس والجامع�ات وهيئاتها
التدريس�ية والعمال والفالحني ومنتسبي

اجلزائر :انطالق محلة االنتخابات وسط ترويج لرفض التصويت
بغداد  /المستقبل العراقي

انطلق�ت ،أم�س األح�د ،حمل�ة االنتخابات الرئاس�ية يف
الجزائ�ر ،بعد أن وقع الس�بت املرش�حون الخمس�ة عىل
«ميثاق أخالقي�ات الحملة االنتخابية» .وتس�تمر الحملة
 25يوما .وينص ميثاق أخالقيات املمارس�ات االنتخابية
على مجموعة م�ن االلتزامات م�ن بينها احرتام املس�ار
االنتخاب�ي والديمقراطي ،واالمتث�ال للنصوص القانونية
التي تنظم االنتخابات .وهي املرة األوىل يف تاريخ البالد التي
يوق�ع فيها مرش�حون لالنتخابات وثيق�ة مماثلة بهدف
ضمان حس�ن سير الحمل�ة االنتخابية .وتعه�د موقعو
امليث�اق «االمتناع عن االدالء ب�أي ترصيحات تنطوي عىل
تش�هري وش�تائم واهانات تجاه مرش�ح آخر أو طرف يف
العملية االنتخابية وبأي ترصيحات أخرى مغلوطة».

الصناعة تناقش مع أصحـاب
معامـل الطابـوق أبـرز املعوقـات التـي
تواجههـم واحللـول املطروحـة
ص3

ويسود الغموض يف الجزائر حول إمكانية حضور مراقبني
دوليني لالنتخابات املثرية للجدل.
وعىل املس�توى الرس�مي ،يرص الجيش على تنظيم هذه
االنتخاب�ات مهما كان الثم�ن .إرصار يواجه بالرفض من
قبل مظاهرات أس�بوعية حاش�دة مس�تمرة منذ شباط.
ويرفض املحتجون االنتخابات الرئاس�ية التي يقولون ان
غايتها ه�ي إعادة انتاج النظام الس�ابق .وي�وم الجمعة
املايض نزل املحتجون مجددا للش�ارع بكثافة للتعبري عن
رفضهم له�ذا االقرتاع .ويب�دو أن حرك�ة االحتجاج التي
أدت إىل استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد
 20عاما من رئاس�ته البالد ،ال تنحرس .وهتف محتجون،
متوجهني اىل الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش
الوطني الجزائ�ري والذي بات بحكم األم�ر الواقع الرجل
القوي يف البالد« ،قايد صالح ارحل».

صناع�ات النف�ط والغ�از واألكاديميين
والصناعيين للضغط على الحكومة من
اجل االستجابة ملطالب االصالح الشامل.
واصدرت محافظات جنوبية بيانات حول
االرضاب ،وق�ال محاف�ظ واس�ط محمد
املياحي تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم
االح�د يف جمي�ع ادارات املحافظ�ة لفتح
املجال لكل من يرغب باملشاركة يف االرضاب
بشكل طوعي ،بينما أشار محافظ بابل اىل
انه تقرر تعطيل الدوام الرس�مي يف جميع
ادارات املحافظة تضامنا ً مع املتظاهرين،
يف حني قال محافظ ذي قار عادل الدخييل
تم تعطيل الدوام الرس�مي لي�وم االحد يف

االدارات الرسمية باملحافظة .ويف ميسان،
تواصل�ت التظاه�رات املطالب�ة بالتغيري
واإلصالحات بمش�اركة واس�عة من أبناء
املحافظة يف س�احة االعتصامات وس�ط
مدين�ة العم�ارة .وحضرت الجماهير
املش�اركة م�ن عدة فئ�ات املجتم�ع رغم
س�وء األح�وال الجوية وس�قوط االمطار
بغ�زارة .وش�اركت ع�دد م�ن النقاب�ات
أبرزها واألكاديميين واملعلمني فضالً عن
موظف�ي الدوائر الحكومي�ة رغم تعطيل
الدوام الرس�مي من قبل الحكومة املحلية
يف ميسان .واس�تعرض رتل من سيارات
اإلس�عاف الفوري التابعة إىل دائرة صحة

ميسان امام س�احة االعتصامات مقابل
دي�وان املحافظ�ة ،تعبريا ع�ن تضامنهم
م�ع املطال�ب املرشوعة .وب�ادر العاملني
يف بادي�ة العم�ارة م�ن األج�ور اليومي�ة
بعد هط�ول األمطار إىل تنظيف س�احات
تواج�د املتظاهري�ن اعلان منه�م لدعم
التظاه�رات .ويف الس�اعة الثاني�ة م�ن
بعد ظهر األح�د أطلقت أبواق الس�يارات
يف بغ�داد ومحافظ�ات الجن�وب يف وق�ت
واحد إلسماع مس�ؤويل املنطقة الخرضاء
الحاكمني للعراق أن العراقيني مصممون
عىل نيل حقوقهم.

التفاصيل ص2

مكتب رئيس الوزراء يسلم االعالم واالتصاالت قوائم تعيينات عىل املالك الدائم

جملس الوزراء يعلن املبارشة بتوزيع «»118ألف دونم لذوي االحتياجات اخلاصة

حتقيقات صحفية :بريطانيا متهمة بالتسرت عىل جرائم حرب يف العراق

انشائية التجارة تعلن حتقيق أسطوهلا
« »259نقلة ملفردات البطاقة التموينية
واملواد اإلنشائية خالل ترشين األول
ص3

العمل تعلن إطالق الوجبة
الثالثة من منحة الطوارئ
لـ « »100ألف مستفيد
ص3

هـازارد سـاخـرا:
أفضـل نسـخـة لـي ظـهـرت
مع ريال مدريد
ص7

ص2

ص3

ص2

مكتب رئيس الوزراء يسلم االعالم واالتصاالت قوائم تعيينات عىل املالك الدائم
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

س�لم مكتب رئيس ال�وزراء عادل
عب�د املهدي ،أم�س االح�د ،هيئة
االعالم واالتصاالت قوائم اس�ماء
خريجين للتعيين على امللاك
الدائم.
وذكر التلفزيون الحكومي ،يف خرب
عاجل ،إن «مكت�ب رئيس الوزراء
ع�ادل عب�د امله�دي س�لم هيئ�ة
االعلام واالتص�االت قوائم تضم
خريجني باختصاص�ات مختلفة
لتعيينهم عىل املالك الدائم.
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القانون مينع عدد كبري من الفئات من الرتشح وحيظر استيزار النواب الفائزين ..وإعداد تشريع للمفوضية يضمن استقالهلا عن السياسيني

قانون االنتخابات اجلديد :تقليل «املقاعد» وختفيض سن الرتشح

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

اعلن املتحدث باسم الحكومة العراقية سعد
الحديثي ع�ن ابرز النقاط املهم�ة يف قانون
االنتخاب�ات الجدي�د ،فيما اك�د ان مرشوع
قان�ون املفوضي�ة العلي�ا لالنتخاب�ات الذي
رفع�ه مجلس ال�وزراء اىل الربمل�ان يتضمن
اختيار  7اعض�اء منتدبني ملجلس املفوضية
من قضاة واكاديميني ومحاسب قانوني.
وكشف الحديثي يف ترصيحات صحفية عن
اب�رز النق�اط املهم�ة يف قان�ون االنتخابات
الجدي�د الذي ص�وت عليه مجل�س الوزراء
بجلس�ته االخيرة وارس�ل اىل الربمل�ان يوم
ال�ـ 13م�ن ترشي�ن الثان�ي الح�ايل .وهذه
النقاط كالتايل:
 ان يكون املتقدم للرتش�يح لالنتخابات قداتم الـ( )25من عمره عند الرتشيح.
ال يحق من يشغل املناصب االتية الرتشيحلالنتخابات:
-1رئيس الجمهورية ونوابه.
 -2رئيس الوزراء ونوابه.
 -3الوزراء ووكالء الوزارات.
 -4رؤساء الهيئات املستقلة ونوابهم.
 -5رؤس�اء الجه�ات غير املرتبط�ة بوزارة
ونوابهم.
-6املستشارون.
-7املحافظون ونوابهم.
-8رؤساء واعضاء مجالس املحافظات.
-9ذوي الدرجات الخاصة.
-10املدراء العامون.
كم�ا ال يح�ق مل�ن يش�غل املناص�ب االتي�ة يف الس�لطة
القضائية الرتشيح لالنتخابات:
-1القضاة.
-2اعضاء االدعاء العام.
كم�ا ال يح�ق الفراد القوات املس�لحة واالجه�زة االمنية
الرتشيح يف االنتخابات.
وال يح�ق العضاء مجل�س املفوضني وش�اغيل املناصب
العلي�ا يف مفوضي�ة االنتخاب�ات وموظف�ي املفوضي�ة

الرتشيح لالنتخابات.
 يس�تثنى من يدخل بقائمة منفردة من مبلغ تأميناتاالشتراك يف االنتخاب�ات ،اي ال يدف�ع مبل�غ تأمين�ات
االشرتاك.
يتك�ون مجلس النواب من  251مقع�دا منها  9مقاعدللكوتا (خمسة للمس�يحيني و 1للصابئة و 1لاليزيديني
و 1للكرد الفيلية و 1للشبك).
اعتماد نظام االصوات االعىل يف اختيار املرش�حني وذلكباع�ادة ترتيب تسلس�ل جميع املرش�حني بغض النظر
ع�ن قوائمهم االنتخابية وفقا لعدد االصوات التي حصل
عليها كل منهم ويعد فائزا من حصل عىل اعىل االصوات،
حي�ث (يمنح ذل�ك فرصة كبرية جدا ملش�اركة مفتوحة

ومؤث�رة بالنس�بة للقوائم املنفردة او االش�خاص الذين
يشاركون بالعملية االنتخابية منفردين».
تعتم�د مفوضي�ة االنتخاب�ات اجهزة ترسي�ع النتائجااللكرتونية ويف حال الطعن يف اي مركز اقرتاح او محطة
اقرتاع تلتزم املفوضية باعادة العد والفرز اليدوي.
يحق للمهجر التصويت يف املكان الذي يقيم فيه وصوتلدائرته االنتخابية االصلية التي ُهجر منها.
يصوت عرقيو الخارج لصالح دوائرهم االنتخابية.اج�راء عملي�ة تقاط�ع البصم�ة للتصوي�ت الخ�اصوالعام.
س�حب بطاق�ة الناخ�ب م�ن املقرتعين يف التصويتالخاص بع�د تصويتهم مبارشة ،وتع�اد لهم عن طريق

وحداته�م الحق�ا« ،ملنع امكاني�ة ان يذهب
ش�خص صوت بالتصويت الخاص ليصوت
م�رة اخ�رى بالتصوي�ت الع�ام» ،بحس�ب
الحديثي.
ال يحق ألي نائب او حزب او كتلة مسجلةضمن قائم�ة مفتوحة فائ�زة باالنتخابات
االنتقال اىل ائتالف او حزب او كتلة او قائمة
اخرى اال بعد تشكيل الحكومة.
ال يحق ألي مرش�ح فائ�ز باالنتخابات انُي ّ
رشح وزيرا او لشغل منصب يف درجة وزير
بالدورة االنتخابية التي فاز فيها.
إىل ذلك ،اكد املتحدث الرس�مي باسم مكتب
رئيس ال�وزراء ان مرشوع قانون املفوضية
العليا لالنتخابات الذي رفعه مجلس الوزراء
اىل الربملان يتضمن اختيار  7اعضاء منتدبني
ملجل�س املفوضية م�ن قض�اة واكاديميني
ومحاسب قانوني.
واوض�ح الحديث�ي أن «مشروع القان�ون
يتضم�ن انت�داب  3قض�اة يرش�حون م�ن
مجل�س القض�اء االعلى ،ومستش�ار م�ن
مجل�س الدول�ة لديه خدمة ال تق�ل عن 10
س�نوات» ،الفت�ا اىل أن «مشروع القان�ون
الزم انتداب اثنني من االس�اتذة األكاديميني
متخصصني يف العلوم السياسية وتكنولوجيا
املعلوم�ات يتم ترش�يحهم من قب�ل عمادة
الكليات م�ن خالل لجنة خبراء تخصصية
بالش�ؤون التطورية ويحملون لقب اس�تاذ
على ان ال تق�ل خدمتهما عن  15س�نة» ،مشيرا اىل أن
«املنت�دب االخري وه�ي ام�رأة بصفة محاس�ب قانوني
يرشحها ديوان الرقابة املالية عىل ان ال تقل خدمتها عن
 15سنة».
واك�د الحديث�ي أن «جمي�ع االعضاء املنتدبني وحس�ب
مرشوع القانون يجب ان يكونوا مس�تقلني من الناحية
السياسية ويسكنون يف العراق» ،مبينا ان «االسماء التي
س�يتم املوافق�ة عليها سرتس�ل اىل رئاس�ة الجمهورية
إلص�دار مرس�وم جمه�وري به�م بعدها ي�ؤدي رئيس
واعضاء مجلس املفوضين اليمني القانوني امام رئيس
مجلس القضاء االعىل».

موظفون وطالب وعمال توجهوا إىل ساحات االحتجاج ..و «أبواق السيارات» طريقة جديدة إلمساع املطالب

األحوال اجلوية السيئة لـم تعطل االحتجاجات واإلرضابات يف بغداد واملحافظات
المستقبل العراقي  /علي الكعبي
ش�ل االرضاب الع�ام الحي�اة يف بغ�داد
ومحافظ�ات الجنوب ،أم�س األحد ،وذلك يف
تح� ٍد جديد لحكومة رئي�س مجلس الوزراء
عادل عبد املهدي.
وع�م االرضاب الع�ام بغ�داد ومحافظ�ات
البصرة وذي ق�ار وبابل والنج�ف وكربالء
وميس�ان وواس�ط والديوانية بعد ان اعلنت
ه�ذه املحافظ�ات ان ارضابه�ا ه�ذا يأت�ي
تضامنا مع املحتجني.
وشارك يف االرضاب اآلالف من طلبة املدارس
والجامع�ات وهيئاتها التدريس�ية والعمال

مكتب مرسور بارزاين
يصدر بيان ًا بشأن رشاءه
«فيال» خارج العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أص�در مكتب رئي�س حكوم�ة اقليم
كردس�تان مسرور بارزان�ي ،أم�س
االحد ،توضيحا حول تقارير صحفية
افادت برشاءه «فيال» خارج العراق.
وج�اء يف توضي�ح ص�در م�ن مكتب
رئي�س حكوم�ة اقلي�م كردس�تان،
وتلقت املستقبل العراقي نسخة منه،
إن أحد املواق�ع اإللكرتونية األمريكية
نرش مؤخ�راً ،تقريرا ً يفتق�ر اىل أدنى
درجات املصداقية بزج ِه اس�م رئيس
حكومة إقليم كردس�تان فيما يتعلق
برشاء فيال يف الخارج».
واضاف أن «مما يؤس�ف له أن بعضا ً
م�ن وس�ائل اإلعلام املحلي�ة أعادت
ت�داول م�ا أورده املوق�ع املذك�ور
بص�ورة مضللة وغري مهني�ة» .وقال
البيان إن «مكت�ب رئيس الحكومة إذ
ينفي صحة ما نرشه املوقع األمريكي
ً
ً
وتفصيلا ،فانه يؤك�د إتباعه
جمل�ة
لإلج�راءات القانوني�ة ض�د كل م�ن
يروج لتقارير كاذبة كهذه».

والفالحين ومنتس�بي صناع�ات النف�ط
والغ�از واألكاديميين والصناعيني للضغط
عىل الحكوم�ة من اجل االس�تجابة ملطالب
االصالح الشامل.
واص�درت محافظات جنوبي�ة بيانات حول
االرضاب ،وق�ال محاف�ظ واس�ط محم�د
املياح�ي تقرر تعطيل الدوام الرس�مي ليوم
االح�د يف جمي�ع ادارات املحافظ�ة لفت�ح
املجال لكل من يرغب باملشاركة يف االرضاب
بش�كل طوعي ،بينما أشار محافظ بابل اىل
انه تق�رر تعطيل الدوام الرس�مي يف جميع
ادارات املحافظة تضامنا ً مع املتظاهرين ،يف
حني قال محافظ ذي ق�ار عادل الدخييل تم

تعطيل الدوام الرسمي ليوم االحد يف االدارات
الرسمية باملحافظة.
ويف ميس�ان ،تواصلت التظاه�رات املطالبة
بالتغيير واإلصالح�ات بمش�اركة واس�عة
من أبن�اء املحافظة يف س�احة االعتصامات
وس�ط مدينة العمارة .وحرضت الجماهري
املش�اركة من عدة فئات املجتمع رغم سوء
األحوال الجوية وسقوط االمطار بغزارة.
وش�اركت ع�دد م�ن النقاب�ات أبرزه�ا
ً
فضلا عن موظفي
واألكاديميين واملعلمني
الدوائر الحكومية رغم تعطيل الدوام الرسمي
من قبل الحكومة املحلية يف ميسان.
واس�تعرض رت�ل م�ن س�يارات اإلس�عاف

الفوري التابعة إىل دائرة صحة ميسان امام
ساحة االعتصامات مقابل ديوان املحافظة،
تعبريا عن تضامنهم مع املطالب املرشوعة.
وبادر العاملين يف بادية العمارة من األجور
اليومي�ة بع�د هط�ول األمط�ار إىل تنظي�ف
س�احات تواج�د املتظاهري�ن اعلان منهم
لدعم التظاهرات.
ويف الس�اعة الثاني�ة م�ن بع�د ظه�ر األحد
أطلقت أبواق السيارات يف بغداد ومحافظات
الجن�وب يف وق�ت واح�د إلس�ماع مس�ؤويل
املنطق�ة الخضراء الحاكمين للع�راق أن
العراقيني مصممون عىل نيل حقوقهم.
وأربك االرضاب الشامل الحكومة التي كانت

قد وجهت عدة ن�داءات اىل املواطنني للعودة
اىل حياتهم الطبيعية م�ا يؤكد عدم االقتناع
بح�زم االصلاح الت�ي تعلنه�ا بين الحين
واالخ�ر ،والت�ي اكد املرج�ع االعىل آي�ة الله
الس�يد عيل السيس�تاني الجمعة املايض انه
«لم يتحق�ق اىل اليوم على أرض الواقع من
مطالب املحتجين ما يس�تحق االهتمام به
وال س�يما يف مجال مالحقة كبار الفاسدين
واسترجاع االم�وال املنهوبة منه�م والغاء
االمتي�ازات املجحفة املمنوحة لفئات معينة
عىل حس�اب س�ائر الش�عب واالبتع�اد عن
املحاصص�ة واملحس�وبيات يف تويل الدرجات
الخاصة».

هيئة النزاهة تصدر «أوامر استقدام» بحق مسؤولني حاليني وسابقني
بغداد  /المستقبل العراقي
أص�درت هيئة النزاهة ،أمس األحد ،عددا ً من االس�تقدامات بحق
مس�ؤولني س�ابقني وحاليين يف ثلاث محافظات وذلك لش�بهة
تورطهم بعمليات فساد أو هدر املال العام.
وأعلن�ت هيئ�ة النزاهة صدور  25أمر اس�تقدام بحق مس�ؤولني
يف ذي ق�ار .وذك�ر التلفزيون الرس�مي إن «هيئ�ة النزاهة أعلنت
ص�دور  25أمر اس�تقدام بحق مس�ؤولني يف محافظ�ة ذي قار».
كم�ا كش�فت هيئة النزاه�ة عن صدور أم�ر اس�تقدام ِّ
بحق أحد
ٍ
أعض�اء مجل�س الن�واب الحايل على خلفي�ة رصف أم�وال لغري
األغراض املخصص�ة لها أثناء مدة تولي�ه منصب محافظ صالح
الدين .وأش�ارت دائ�رة التحقيقات يف الهي�أة ،يف معرض حديثها
عن تفاصي�ل القضية ،إىل أن «محكمة التحقيق املختصة بقضايا
ِّ
بح�ق أحد أعضاء
اس�تقدام
النزاه�ة يف صالح الدين أصدرت أمر
ٍ
مجل�س الن�واب الحايل محافظ صلاح الدين الس�ابق؛ عن تهمة
رصف مبلغ ( )10,000,000,000مليارات دينار مخصصة لس�د
احتياجات املؤسسات األمنية واملدنية باملحافظة يف غري األغراض
املخصصة» ،حس�بما أكد تقرير ديوان الرقاب�ة املالية االتحادية.

وأوضح�ت الدائرة أن «ق�رار االس�تقدام بحق املتهم ص�در وفقا ً
العراقي؛ بع ِّدهِ رئيس
ألحكام املادة ( )331من قان�ون العقوبات
ِّ
لجن�ة الصرف يف املحافظة عندما كان يش�غل منص�ب محافظ
صلاح الدين» .وأضافت إن «املحكمة قررت اس�تقدام قائممقام
قضاء س�امراء ومس�ؤول الحس�ابات يف القائممقامي�ة ،كونهم
أعض�ا ًء يف لجن�ة الصرف ،يف القضيَّة الت�ي َّ
حققت فيه�ا الهيأة
وأحالته�ا إىل القض�اء» .ويف النج�ف ،كش�فت هيئ�ة النزاهة عن
صدور أوامر استقدام ِّ
بحق عدد من كبار املسؤولني .وقالت دائرة
ٍ
التحقيق�ات يف الهيأة ،يف معرض حديثه�ا عن تفاصيل القضيَّتني
اللتني َّ
حققت فيهما وأحالتهما إىل القضاء ،أن «محكمة التحقيق
املختصة بالنظر بقضايا النزاهة يف محافظة النجف أصدرت أوامر
اس�تقدام بحق كل من املتهمني ،رئيس مجلس املحافظة األس�بق
ورئيس هيأة اإلعمار ومستش�ار املحافظ ،إضافة إىل عضو سابق
يف مجلس هيأة االس�تثمار ،ملس�اءلتهم يف القضية املتعلقة بمنح
إجازة االستثمار رقم ( 1لسنة  )2008الصادرة عن هيأة استثمار
املحافظة لرشكة عربية ملدة خمس س�نوات إلنشاء مطار النجف
ال�دويل ،خالفا ً للقان�ون» .وأضافت الدائ�رة ان «املحكمة أصدرت
أمر اس�تقدام بحق نائب رئيس مجل�س املحافظة يف قضية قيام

املجلس بفتح حس�ابات مالية دون موافق�ة وزارة املالية» ،الفتة
إىل أن «ه�ذه الحس�ابات تتعل�ق باملبالغ املس�تحصلة عن طريق
بيع قطع س�كنية ،إضاف�ة إىل حصة املحافظة من رس�وم الزوار
وإيرادات مرآب النجف».
ويف قضي�ة منفصل�ة ،أفصح�ت هيئ�ة النزاهة عن ص�دور قرار
اس�تقدام
قضائ�ي بتوقيف عض�و يف مجلس محافظة بابل وأمر
ٍ
ِّ
بحق املفتش العام لوزارة الصحة السابق؛ استنادا ً إىل أحكام املادة
( )340من قانون العقوبات العراقي.
دائرة التحقيقات ،ويف معرض حديثها عن تفاصيل قرار التوقيف،
أش�ارت إىل «إصدار محكم�ة التحقيق املختص�ة بالنظر بقضايا
النزاه�ة يف بابل ،قرارا ً بتوقيف عضو يف مجلس املحافظة» ،مبينة
أن «القرار صدر لوجود مخالفاتٍ شابت عملية إنشاء محطة وقود
الش�وميل» .أكدت الدائرة «صدور أمر استقدام ِّ
بحق املفتش العام
ٍ
ل�وزارة الصحة الس�ابق» ،مبينة أن «االس�تقدام جاءعىل خلفية
وج�ود مخالفات يف عقد إنش�اء مستش�فى س�عة ( )400رسير
يف محافظة باب�ل» .وأضافت إن «قراري التوقيف واالس�تقدام يف
القضيَّتني اللتني َّ
حققت فيهما الهيأة وأحالتهما إىل القضاء صدرا
العراقي».
وفقا ً ألحكام املادة ( )340من قانون العقوبات
ِّ

االحتاد الكردستاين « :األرضية غري مهيأة» إلجراء انتخابات مبكرة
بغداد  /المستقبل العراقي
رأى القيادي يف االتحاد الوطني الكردس�تاني
محمود خوش�ناو ،أمس األح�د ،أن األرضية

غري مهيأة سياسيا ً وشعبيا ً إلجراء انتخابات
مبكرة ،فيم�ا اعترب ان النظ�ام الربملاني هو
األفضل.
وق�ال خوش�ناو يف ترصي�ح صحف�ي ،إن

“الحديث ع�ن انتخابات مبك�رة غري ممكن
يف الوق�ت الح�ايل لكون االرضية غير مهيأة
سياس�يا او ش�عبيا” ،مؤكدا “أننا مع اجراء
توافقات سياس�ية جذرية تنه�ي الخالفات

الحالية”.
وأضاف خوش�ناو ،ان “النظ�ام الربملاني هو
االفضل للعراق لكونه يمثل نظام ديمقراطي
تشرتك فيه كل املكونات يف القرار”.
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احلشد الشعبي:
احلكومات متيض ولكن األجهزة األمنية
هي من الشعب

بغداد  /المستقبل العراقي
أعرب�ت مديرية الحش�د الش�عبي،
أم�س األحد ،ع�ن تس�اؤلها بحال
انهار الجي�ش والرشطة ومكافحة
اإلره�اب والحش�د الش�عبي م�ن
يس�تطيع السيطرة عىل شارع فيه
بكل بيت سالح وتس�وده األحزاب
والتي�ارات والعشيرة .وذك�رت
املديري�ة يف تغري�دة على موق�ع
التواصل االجتماع�ي «تويرت»« :لو
انهار الجي�ش والرشطة ومكافحة
اإلره�اب والحش�د الش�عبي م�ن
يس�تطيع السيطرة عىل شارع فيه
بكل بيت سالح وتس�وده األحزاب

والتيارات والعشيرة» .وتس�اءلت:
«مل�اذا لم تطلق لغاية االن أي حملة
لنصرة رج�ل األم�ن رغ�م وج�ود
اآلالف من اإلصابات بينهم ووجود
العرشات من الش�هداء؟» .وتابعت
متس�ائلة « :مل�اذا ال نف�رق بين
الحكومة واملؤسسة االمنية (جيش
ورشطة ومكافحة إرهاب والحشد
الش�عبي)؟» وبين�ت املديري�ة ،أن
«الحكومات تمضي ولكن األجهزة
األمني�ة ه�ي م�ن الش�عب وباقية
مهما تغريت الحكومات واألنظمة»،
الفتة إىل أن «زجه�ا بالرصاع يعني
هناك من يحاول جر البالد لفوىض
فيها قتل وسلب».

نائب عن الفتح يتحدث عن استغالل األمريكيني
للتظاهرات :يزيدون قواهتم يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعيل ،أمس االحد ،زيادة عدد القوات
األمريكية يف العراق مس�تغلة التظاهرات ،فيما اش�ار اىل انه ال وصاية عىل
العراق وشعبه من جهة خارجية.
وقال الخزعيل يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ،ان «االمريكيني
يزيدون من عدد قواتهم يف العراق مستغلني التظاهرات للمطالب املرشوعة
ألبن�اء الش�عب العراقي وأصب�ح وجود الس�فارة األمريكي�ة يمثل تحدي
ألس�تقرار العراق» .واضاف ،ان «عدد الق�وات األمريكية أكثر من  ١٠آالف
مقات�ل واحتالل تركي للأرايض العراقية وهناك صم�ت عجيب من اغلب
القوى السياسية يف أدارة الدولة ودخل عىل الخط بعض التيارات املدنية».
وتابع« :نرفض اي تدخل خارجي يف الشأن العراقي وال وصاية عىل العراق
وشعبه من جهة خارجية والتواجد العسكري األجنبي يخالف مبدأ السيادة
الوطنية وعىل االحرار التحرك ملعالجة هذا امللف الخطري».
واش�ار اىل ،ان»عىل الحكومة العراقية والقوى السياسية أجراء اصالحات
حقيقي�ة التجعل املواطن يتظاه�ر بعد كل انتخابات ويج�ب تعزيز الثقة
للمواط�ن باختياره وصوته وحريته يف اختيار ش�كل النظ�ام والتعديالت
الدستورية».

مدير عام الدفاع املدين :منطقة السنك تسجل
اندالع حريق كل ( )24ساعة
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت مديرية الدفاع املدني ،أمس
االح�د ،ع�ن تس�جيلها  10حرائق يف
مناطق الس�نك ومحيطه�ا خالل 10
ايام ،مبينا ان الحرائق تس�ببت بتلف
بضائ�ع مخ�ازن تجاري�ة كبيرة يف
املنطقة .وقال املتحدث باسم املديرية
العقيد جودت عبد الرحمن يف ترصيح
صحف�ي ان “مديري�ة الدف�اع املدني
تمكنت من اخم�اد  10حرائق كبرية
خالل االيام العرشة االخرية بمنطقة
الس�نك واملناطق املجاورة “ .وأضاف
عبد الرحمن ،أن “الجديد يف موضوع

الحرائق هو ان�دالع الحريق اكثر من
م�رة ب�ذات املوق�ع بعد ع�دة ايام “.
واوضح ان “الحرائق شملت مخازن
تجاري�ة يف الس�نك ومواقع حكومية
مث�ل عمارة التامين الوطنية ودائرة
الكاتب العدل وغريها “.

حتقيقات صحفية :بريطانيا متهمة بالتسرت
عىل جرائم حرب يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي

كش�ف تحقي�ق اجرته قن�اة بي ب�ي يس وصحيف�ة الصن�داي تايمز ،أن
الحكومة الربيطانية والجيش متهمان بالتسرت عىل جرائم حرب يف العراق
وافغانستان شملت قتل اطفال وتعرض مدنيني للتعذيب.
وذك�ر التحقيق أن “الدليل جاء من فريق االدع�اءات التاريخية الربيطاني
حي�ث تمت مقابلة  11من املحققني الربيطانيين يف الفريق والذين وجدوا
أدل�ة على ارت�كاب جرائم ح�رب يف العراق وافغانس�تان من قب�ل القوات
الربيطاني�ة” .واضاف أن ” 11محققا يف فريق االدعاءات قالوا إنهم عثروا
على أدلة عىل ارتكاب جرائم حرب ،حيث إن الجنود كان يجب أن يحاكموا
بتهم�ة القتل ،لكن وزارة الدف�اع الربيطانية انكرت تل�ك االتهامات ،فيما
قامت الحكومة بإغالق التحقيقات يف جرائم الحرب يف العراق وأفغانستان
قبل محاكمة جندي واحد” .وتابع أنه “ويف لقاء مع املحققني الربيطانيني
الذي�ن تحدثوا ألول مرة عن كيفية منعهم من محاكمة الجنود املش�تبه يف
ارتكابهم جرائم خطرية ،حيث تم الكش�ف عن أدلة تشير إىل تورط وزارة
الدفاع وكبار الضباط يف التسرت عىل التعذيب والقتل غري القانوني”.
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اكد على اهمية اقرار مشاريع تنموية للنازحني العائدين واستيعاب العاطلني عن العمل

حمافظ نينوى :رصف رواتب موظفي دائرة الصحة غد ًا الثالثاء
المستقبل العراقي /زهراء علي احمد

اك�د محافظ نين�وى منص�ور املرعيد ،رصف
رواتب موظفي دائرة الصح�ة يوم غد الثالثاء
«.وقال املتحدث الرس�مي بإس�م املحافظ ان»
مجلس الوزارء وافق على رصف رواتب دائرة
صحة نينوى ليتم الرشوع بتوزيعها بعد اقرار
رصفها».واش�ار اىل ان» مجلس الوزراء ناقش
ملف رواتب صحة نينوى يف جلس�ته السابقة
وطل�ب قيمة مبل�غ الرواتب الق�رار رصفها يف
جلس�ة املجلس ليوم الثالث�اء املقبل».يذكر ان
االج�راءت وزارة الصحة اخ�رت رصف رواتب
موظفي دائرة الصحة يف املحافظة س�يما بعد
االحداث التي ش�هدتها نين�وى يف العام ٢٠١٤
مما دفع بالعديد من املوظفني للخروج بوقفات
احتجاجية تنديدا بتأخر رصف رواتبهم .
م�ن جانب�ه اك�د املرعي�د ،على اهمي�ة اقرار
مشاريع تنموية للنازحني العائدين واستيعاب
العاطلين ع�ن العم�ل يف نين�وى ومناطقه�ا

www.almustakbalpaper.net

انشائية التجارة تعلن حتقيق أسطوهلا « »259نقلة ملفردات
البطاقة التموينية واملواد اإلنشائية خالل ترشين األول
بغداد  /المستقبل العراقي

الغربية.
واش�ار محافظ نينوى خالل اجتماع موس�ع
م�ع وفد م�ن منظمة الهج�رة الدولي�ة اىل ان
اغلب النازحين يف املناطق الغربية وغريها هم

أمانة بغداد تعلن املبارشة بإصالح ختسف ضمن
أحد اخلطوط الرئيسية جنويب العاصمة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت امان�ة بغ�داد ع�ن املبارشة بإصلاح تخس�ف ضمن أحد
الخطوط الرئيسية جنوبي العاصمة.
وقال�ت االمان�ة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
إن «مالكاته�ا يف بلدي�ة ال�دورة ،قامت باملب�ارشة بأعمال صيانة
التخس�ف الحاصل عىل احد الخطوط الرئيسية للمجاري جنوبي
العاصمة».
واضاف�ت ان «عملي�ة صيانة والتخس�ف ،والذي يخ�دم منطقة
الرشط�ة املحل�ة  840وبقطر  80س�م وطول اكث�ر من  100مرت
وعمق  3أمتار تحت االرض والذي سيساهم بشكل كبري بترصيف
مياه االمطار واملجاري عن املنطقة املذكورة حال انجازه.

حمافظ النجف:تأخري رصف املخصصات املالية خالل
السنوات املاضية أخرت مشاريع وتطور واقع اخلدمات
النجف  /المستقبل العراقي
تاب�ع محافظ النج�ف االرشف لؤي الي�ارسي االعمال يف مرشوع
تعبي�د ش�وارع حي الف�رات حيث التق�ى املحافظ خلال جولته
بالكوادر الهندس�ية املرشفة واملنفذة وتاب�ع معهم مراحل العمل
واالنجاز واملعوقات يف العمل».
اليارسي ويف حديث له أكد ان «الحكومة املحلية عملت ومنذ فرتة
ليست بالقليلة عىل تنفيذ املشاريع الخدمية املختلفة يف املحافظة
والتي من شأنها تطويرالواقع الخدمي يف النجف اال ان املركزية يف
بع�ض الوزارات وعدم رصف املخصصات املالية للمحافظة كانت
عائ�ق يعرقل التطور والتقدم والحكوم�ة املحلية كانت تطالب يف
جميع املحافل على رضورة االرساع باطالق مخصصاتها لتحقق
مشاريعها عىل ارض الواقع .
وبين اليارسي ان «هذه املش�اريع جزء من مطالب�ات الحكومة
املحلية والعمل مستمر وسيكون هناك مشاريع اخرى يف مختلف
مناطق املحافظة سواء يف املركز او االقضية والنواحي.

الدفاع تعلن إعادة اكثر من « »54الف
منتسب اىل اخلدمة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الدف�اع ع�ن اع�ادة اكثر م�ن  54الف منتس�ب من
املفسوخة عقودهم اىل الخدمة.
وذكرت الوزارة يف بيان ،تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
ان» مجم�ل ما ت�م إعادته�م للخدمة لغاي�ة اليوم األح�د املوافق
 2019/11/17م�ن املفس�وخة عقودهم بل�غ ( )54الفا ً و()34
منتسباً».
وأك�دت» االس�تمرار بإص�دار األوام�ر اإلداري�ة الخاص�ة بإعادة
املفسوخة عقودهم إىل الخدمة تباعا ً .

من املزارعني وتظهر الحاجة لتنمية مش�اريع
زراعي�ة خدمية تفعل عمل امل�زارع وتقلل من
حج�م البطالة وبالتايل تش�جيعهم عىل العودة
ملناطقهم.

أعلنت وزارة التجارة عن تحقيق اس�طول نقل
الرشكة العامة لتجارة املواد االنش�ائية ()259
نقل�ة م�ن الش�احنات لش�هر ترشي�ن االول
املايض.
واضاف مدير عام الرشكة باسم صدام سلطان
يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه بان�ه تنفي�ذا لتوجيه�ات وزي�ر التجارة
محم�د هاش�م العان�ي وم�ن خلال الجهود
الحثيثة واالستثنائية التي يقدمها قسم النقل
والصيان�ة بالتنس�يق والتواصل املس�تمر مع
الخط�ة املركزية الت�ي أعدته�ا وزارة التجارة
لنقل مفردات البطاقة التموينية بغية توفريها
يف كافة محافظات البالد.
فيما اش�ار س�لطان اىل استمرار قس�م النقل
والصيان�ة يف الرشكة بمناقلة املواد االنش�ائية

وتوفريه�ا بين الف�روع كاف�ة بغية تس�هيل
عملية البيع املبارش لكافة املواد االنشائية التي

واسط :فرز «»20ألف قطعة أرض سكنية لتوزيعها بني املواطنني
المستقبل العراقي /الغانم
أعلن محافظ واس�ط محمد جمي�ل املياحي،
أم�س األح�د ،عن ف�رز  20أل�ف قطعة أرض
سكنية جديدة لتوزيعها بني الرشائح املشمولة
خالل ترشي�ن الثاني الحايل.وق�ال املياحي يف
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن

“لجن�ة توزي�ع االرايض يف محافظ�ة واس�ط
انتهت من فرز  20الف قطعة ارض سكنية يف
مركز مدينة الك�وت واالقضية يف املحافظة”،
مشيرا اىل ان “االرايض س�يتم توزيعه�ا بني
املس�جلني م�ن ش�بكة الحماي�ة االجتماعية
ورشائ�ح الفق�راء واالرامل واملطلق�ات وفقا
لق�رار  254لس�نة  ،2013مبين�ا ان عملي�ة

التوزي�ع س�تتيح للمس�تفيد حري�ة البن�اء
االفقي”.واض�اف ان “عملي�ة توزيع االرايض
س�تتم ضم�ن آلية ش�فافة لضم�ان التوزيع
العادل لقطع االرايض بني الرشائح املشمولة،
مش�ددا عىل اهمية منح فرصة عادلة لجميع
املتقدمين بعي�دا ع�ن املحس�وبية ،منوه�ا
بتش�كيل لجن�ة الع�داد االس�تمارة الخاصة

باج�راء القرع�ة العلنية لتحدي�د ارقام قطع
االرايض وتوزيعه�ا بني املش�مولني بالقرار”.
وكش�ف املياح�ي عن “املب�ارشة باج�راءات
اس�تمالك  300ال�ف دون�م لتوزيعه�ا بين
املش�مولني من ابناء املحافظ�ة بواقع قطعة
ارض س�كنية ل�كل مواطن بدون اس�تثناء”،
الفتا اىل ان “تأخري توزيع االرايض جاء بسبب

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة التجارة ع�ن عقد الرشك�ة العامة لتصنيع
الحبوب اجتماع موسع ملدراء االقسامها وشعبها ملناقشة
موض�وع االصالح�ات واه�م الفقرات املقرتح�ة يف حدود
عم�ل الرشك�ة وطبيعة نش�اطها والنتائ�ج األولية لعمل

اللجان املشكلة لهذا الغرض.
واض�اف مدير ع�ام الرشكة حسين س�امي يف بيان ورد
لـ»املستقبل العراقي»،بانه «جرى خالل االجتماع مناقشة
وضع ج�دول لتقييم مس�توى أداء مدراء ف�روع الرشكة
ومواقعها واملطاحن الحكومية وتقديم تقرير ش�امل من
قبل املعاونني يتضم�ن املقرتحات والتوصيات ،كما تناول

االجتماع موضوع الغبن والعمل املنجز يف لجنة رفع الغبن
 ،فضال عن مناقش�ة مواضيع مستحقات الرشكة املالية
الت�ي بذم�ة وزارة الزراع�ة  ،والجرد الس�نوي وآلية عمل
اللجان .مشيرا بانه «جرى كذلك مناقشة مستوى تنفيذ
الفق�رات املتعلقة بعمل الرشكة م�ن الربنامج الحكومي
واعداد تقرير شامل باالنجازات املتحققة يف هذا املجال.

مدير صحة كربالء يتابع سري العمل وطبيعة اخلدمات املقدمة
ملراجعي مفرزة الطوارئ الطبية يف ساحة التظاهرات
المستقبل العراقي  /علياء حمود الكناني
زار مدي�ر ع�ام دائ�رة صح�ة كربالء املقدس�ة
الدكت�ور صباح نور ه�ادي املوس�وي  ،املفرزة
الطبي�ة التي هيئته�ا الدائرة وجعله�ا مرابطة
بالق�رب م�ن س�احة التظاه�رات من�ذ لحظة
إنطالقتها «.واطلع املوسوي خالل زيارته برفقة

معاونه الدكتور ماجد امليايل  ،عىل «مس�تجدات
وسير العم�ل يف املف�رزة  ،مبدي�ا ً جمل�ة م�ن
املالحظات لديمومة الخدمات املُق َدمة ملراجعيها
 ،داعيا ً اىل « تضافر الجهود وتس�خريها لتقديم
أفض�ل الخدمات له�م  ،بموازاة تقديم الش�كر
والتقدي�ر ألعضاء املفرزة الطبي�ة ملا بذلوه من
جهود خيرَ ة طوال الفترة املاضية  ،وتركت أثرا ً

طيب�ا ً يف نفوس مراجعيها «.يش�ار إىل إنالدائرة
تواص�ل ومن�ذ إنطلاق التظاه�رات بتقدي�م
خدماته�ا الطبية والصحي�ة والعالجية للقوات
األمنية واملتظاهرين  ،بم�وازاة تقديم خدماتها
ملراجعي املؤسس�ات الصحية واملرىض الراقدين
يف املستش�فيات  ،م�ع إس�تنفار كاف�ة الجهود
تحسبا ً ألي حالة طارئة .

الزراعة متنع استرياد حمصول الرمان لوفرته حملي ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الزراعة عن منع اس�ترياد محصول الرمان
م�ن كافة املناف�ذ الحدودي�ة وذلك يف ضوء وفرة وش�حة
املنتج املحيل يف األسواق وحمايته.
واف�اد بيان ورد لـ»املس�تقبل العراقي» ،انه «اس�تنادا ً إىل

كتاب مجلس الوزراء لجنة الشؤون االقتصادية املتضمن
تخوي�ل وزي�ر الزراعة صالحي�ة فتح ومنع االس�ترياد يف
ضوء وفرة وشحة املنتج املحيل ،حصلت املوافقة عىل منع
استرياد محصول الرمان من كافة املنافذ الحدودية إعتبارا ً
م�ن الرابع عرش لش�هر ترشين الثاني الح�ايل ،فضالً عن
من�ح مدة (10ايام ) بعد اصدار كتاب املنع للمس�توردين

الحاصلين على موافقة مس�بقة والذين قام�وا بإدخال
جزءا ً من اإلرس�الية وذلك ملنحهم الوقت الكايف الستكمال
م�ا تبق�ى منه».يذك�ر إن وزارة الزراعة كان�ت قد منعت
يف وقت س�ابق اس�ترياد ( )16محصول زراعي اضافة اىل
الدج�اج والبيض واالس�ماك لوفرتها يف االس�واق املحلية
دعما للفالحني واملزارعني وللنهوض باالقتصاد الوطني.

النقل :اعامل ترحيل واستقبال الطائرات لترشين االول
بلغت نحو « »3,087طائرة حملية واجنبية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت الرشكة العام�ة للخطوط الجوي�ة العراقية احدى تش�كيالت
وزارة النق�ل عن تحقيقها زيادة يف عدد الطائرات التي تم اس�تقبالها
وترحيله�ا يف محطة مطار بغداد الدويل من قبل املالكاتالفنية للرشكة
خالل املدة م�ن  2019/10/1ولغاية  .2019/10/31وبني مس�ؤول
الس�احة واملحطات يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه ان

«اعمال خدمات الس�احة ش�ملت تقديم الخدم�ات االرضية عىل مدار
الس�اعة لنحو ( )3,087طائرة محلية واجنبية توزعت عىل الطائرات
االجنبي�ة التي بلغ عددها ( )1,558طائ�رة يف حني بلغ عدد الطائرات
العراقي�ة التي تم اس�تقبالها وترحيله�ا ( )1,529طائ�رة» .يذكر ان
رشكة الخطوط الجوية العراقية س�اعية اىل االستمرار بتقديم جميع
الخدم�ات وفق اعىل معايري الجودة والسلامة املهني�ة املعتمدة عامليا ً
والتي تهدف اىل الحفاظ عىل سالمة الطائرات واملسافرين الكرام.

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن وزير العمل والشؤون اإلجتماعية ،باسم
عب�د الزمان ،أمس األحد ،إطالق الوجبة الثالثة
م�ن منحة الطوارئ ل�ـ  100ألف مس�تفيد يف
بغ�داد وبقي�ة املحافظات.وقال عب�د الزمان،
يف بيـ�ان تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة
من�ه ،أنه “تم إطالق الدفع�ة الثالثة من منحة

الط�وارئ الخاص�ة بالعاطلين ع�ن العمل ،اذ
تم إعالن أسماء املش�مولني عرب موقع الوزارة
االلكرتوني”.وأض�اف ،أن “الوجب�ة الثالث�ة
ستشمل  100ألف مستفيد ببغداد واملحافظات
تم إدخال بياناتهم بعد غلق التقديم االلكرتوني
الس�تمارة الش�مول بمنحة الط�وارئ” ،داعيا
من تصل اليهم رس�ائل عرب ارقام هواتفهم إىل
“االحتفاظ بها لحني ورود رسالة اخرى تحوي

رم�ز تأكيد تس�لم املبل�غ البالغ�ة قيمته 175
الف دينار لكل شخص”.وأش�ار إىل ،أن وزارته
“بصدد نرش استمارة خاصة بتعديل معلومات
املش�مولني بمنح�ة الط�وارئ مم�ن ظه�رت
أس�ماؤهم ضمن الدفع�ة األوىل وحدثت لديهم
أخطاء خالل تسلم الرس�ائل النصية ،اذ سيتم
تعديل ذل�ك عرب املوقع االلكرتوني ،ومن خالل
هذه االستمارة سيمكنهم تصحيح األخطاء”.

بعض االجراءات الروتينية الخاصة بفرزها”.
واوضح محافظ واسط ،أن “املحافظة ملزمة
بايصال الخدم�ات لجميع القطع الس�كنية،
كاشفا عن السعي لفرز  100الف قطعة ارض
سكنية خالل االشهر الثالثة املقبلة بالتعاون
م�ع اللجنة العليا للس�كن لتوزيعها بني بقية
الرشائح االجتماعية من بينها املوظفون”.

جملس الوزراء يعلن املبارشة
بتوزيع «»118ألف دونم
لذوي االحتياجات اخلاصة

تصنيع احلبوب تناقش االصالحات املقرتحة وما تم تنفيذه من الربنامج احلكومي

وزير املوارد املائية يرتأس اجتامع ًا
للمالكات
املتقدمة يف الوزارة العمل تعلن إطالق الوجبة الثالثة من منحة الطوارئ
بغداد  /المستقبل العراقي
لـ « »100ألف مستفيد

ترأس وزير املوارد املائية جمال العاديل اجتماعا ً للمالكات املتقدمة
يف الوزارة بحضور وكييل الوزارة الفني واالداري واملدراء العامني».
وافاد بيان للوزارة ورد لـ»املس�تقبل العراقي» ،ان»االجتماع عقد
ملناقش�ة عدد من املواضيع املهمة املدرجة عىل جدول االعمال ويف
مقدمته�ا مناقش�ة موضوع اعم�ال الربامج الخاص�ة واملتعلقة
بأعمال الفيضان ونسب االنجاز املايل واملادي واملشاكل واملعوقات
الت�ي تزامن العمل واالجراءات املطلوبة ملعالجتها «.واضاف «كما
تم اتخاذ القرارات الالزمة بشأنها اضافة اىل طرح املشاكل املالية
ونس�ب اطالق املبالغ من وزارتي املالي�ة والتخطيط  ،مؤكدا ً عىل
«رضورة زيادة نسب الرصف ومفاتحة الجهات املعنية بذلك.

تتعام�ل بها الرشك�ة اضاف�ة اىل البيع باالجل
لكافة موظفي الوزارة .

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت األمانة العامة ملجلس ال�وزراء ،أن املحافظات
س�تبارش ه�ذا االس�بوع توزيع أكث�ر م�ن  118ألف
دونم بني املواطنين واألولوية فيها لذوي االحتياجات
الخاصة واملشمولني بشبكة الحماية االجتماعية.
وقال املتحدث باس�م االمانة حي�در مجيد إن “االمانة
أص�درت توجيها بإلغاء تخصيص أرايض معس�كرات
حماد ش�هاب وطارق والديوانية وسعد وتحويل جهة
امللكية من وزارة الدفاع اىل املالية ،بغية توفري األرايض
السكنية للمواطنني”.
وأضاف مجي�د ،ان “اللجنة الخاص�ة باألمانة العامة
ملجلس الوزراء والهيئة التنسيقية العليا بني املحافظات
إضافة اىل باقي املحافظ�ات ووزارة البلديات توصلت
اىل تخصيص وف�رز أكثر من  118ألف دونم لتوزيعها
بني الجهات املستفيدة من املواطنني”.
وبني مجيد انه “ت�م تخصيص  30ألف دونم يف قضاء
النه�روان لتحويلها اىل  100ألف وحدة س�كنية ،و14
ألف قطعة أرض س�كنية يف معس�كر حماد ش�هاب،
و 6آالف دون�م يف معس�كر ط�ارق ،و 17أل�ف دون�م
يف البصرة ،و 6آالف قطع�ة أرض يف الديواني�ة ،و14
أل�ف دون�م يف باب�ل ،و 5آالف دون�م يف كل من النجف
والس�ماوة ،و 4آالف دونم يف كل من كربالء وكركوك،
و 3آالف دونم يف معس�كر سعد يف دياىل ،و 9آالف دونم
يف نينوى ،و 8آالف دونم يف واس�ط ،ويف ميسان 4500
قطعة سكنية”.
وأوض�ح أن “قط�ع االرايض ه�ذه س�تكون جاه�زة
للتوزيع خالل االيام القادمة بعد استكمال االجراءات
الفني�ة واالداري�ة وتخصي�ص س�ندات خاص�ة لتلك
االرايض ،مشيرا ً اىل أن تل�ك القطع س�تكون مجهزة
بالبنى التحتية كاملاء واملجاري.

الصناعة تناقش مع أصحـاب معامـل الطابـوق أبـرز
املعوقـات التـي تواجههـم واحللـول املطروحـة
بغداد  /المستقبل العراقي
التقـ�ى مستش�ـار وزارة الصناع�ة
واملع�ادن لش�ؤون التنمي�ة عباس نرص
الله محان عدد من الصناعيني أصحـاب
معامل الطابوق للبحث يف أبرز املش�اكل
واملعوق�ات الت�ي تواج�ه ه�ذه املعامل
والحلول املقرتحة للنهوض بواقعها «.
واف�اد بي�ان لل�وزارة ورد لـ»املس�تقبل
العراق�ي» ،ان�ه «ج�رى خلال اللق�اء
الذي حضره مدي�ر مكت�ب التصاريح
واملعلوم�ات االمني�ة أحمـد الش�هيلـي
االس�تماع ومناقش�ة ع�دد م�ن املش�اكل
واملعوقات التي تواجه معامل إنتاج الطابوق
وم�ن بينها منح االجازات م�ن قبل املديرية
العامة للتنمية الصناعية لتأس�يس مصانع
إنتاج الطابوق يف مجم�ع النهروان واطفاء
الدي�ون املرتاكم�ة على الصناعيين ومنح
القروض الصناعية بأقل نسبة فائدة اسوة
بالفالحني أضافة اىل موضوع حصة النفط
االس�ود املجهزة له�ذه املعام�ل وموضوع
تملي�ك االرايض اىل املس�تأجرين وغريها من
املطالب االخ�رى والبحث يف كافة التفاصيل
املحيطة به�ذه املطالب وإجراءات الوزارات

والدوائر الحكومية املعنية بها» .
وأكـ�د املستش�ار «دع�م وزارة الصناع�ة
واملع�ادن الكامل والج�اد للقطاع الصناعي
الخاص من خالل تذليل املش�اكل ومحاولة
حس�مها بالتعاون والتنس�يق مع الجهات
ذات العالق�ة ومناقش�تها بش�كل مفص�ل
واتخـاذ االجـراءات املناس�بـة لتجاوزهـا
بالنسبة للمطالب التي تخص دوائر الوزارة
املعنية ووف�ق الصالحيات املمنوحة وإعداد
املخاطبات الرس�مية مع الوزارات والدوائر
الحكومية االخرى للتأكي�د عليها ومحاولة
تذليل املش�اكل واملطالب املطروحة بالشكل
الذي يخدم القطاع الصناعي العراقي.
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

اعالن
( مزايدة علنية للمرة االوىل)

تعلن رئاسة جامعة جابر بن حيان الطبية  /شعبة العقود الحكومية عن اجراء
املزايدة العلنية لتأجري مكتب اإلستنس�اخ يف مجمع الكليات العائد لها ملدة س�نة
واح�دة فقط فعىل الراغبني باالشتراك باملزايدة العلني�ة املذكورة اعاله مراجعة
مقر رئاس�ة الجامعة  /قس�م الش�ؤون القانونية  /الواقع يف محافظة النجف
االرشف  /قض�اء الكوف�ة  -الكورني�ش  -مجم�ع الكليات  ،وخلال مدة ()٣٠
ثالثون يوما ابتداءا ً من اليوم التايل لنرش االعالن لغرض استالمهم لوثائق املزايدة
العلنية التي س�يكون موعدها يف يوم األربعاء املوافق  ، ١٨/١٢/٢٠١٩الس�اعة
العارشة صباحا يف مقر رئاسة الجامعة ووفقا للرشوط املرفقة مع االعالن علما
ان القيمة التقديرية ملبلغ االيجار الس�نوي هي ( ) ٤٠٠٠٠٠٠فقط اربعة ماليني
دين�ار عراقي الغري  ،فعىل املتقدمني للمزايدة اي�داع مامقداره ( )%٢٠من مبلغ
القيم�ة التقديرية لإليجار الس�نوي كتأمينات قانونية تدفع اىل قس�م الش�ؤون
املالية يف الجامعة نقدا او عىل ش�كل صك مصدق مع باقي املس�تلزمات املطلوبة
لدخول املزايدة عىل ان يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش اإلعالن .

رشكة مرصف عرب العراق لالستثامر م  .خ

اعالن غلق االكتتاب
اس�تنادا اىل امل�ادة (  ) 44م�ن قانون الشركات رقم ( ) 21
لسنة  1997املعدل تقرر غلق االكتتاب الحاصل باسم رشكة
القند للتوس�ط ببي�ع ورشاء العمالت االجنبي�ة لزيادة راس
مالها يف نهاية الدوام الرس�مي ليوم االربعاء املصادف / 13
 2019 / 11حي�ث ب�دأ االكتتاب بتاري�خ 2019 / 10 / 15
وذلك بطرح اسهم (  ) 1 ، 000 ، 000مليون سهم لالكتتاب
قيمة الس�هم الواحد دينار واحد بع�د ان تم االكتتاب بكامل
االسهم املطروحة للزيادة يف الثالثون يوم االوىل من تاريخ بدأ
االكتتاب من قبل الجمهور .
املدير املفوض لرشكة
مرصف عرب العراق لالستثامر م  .خ

العدد 208/
التاريخ 2019/11/17

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه
والعائدة اىل بلدية (الكوفة) وملدة تاجري (حس�ب ما مؤرش ازاءها ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ()21
لس�نة  2013فعىل من يرغب باالشتراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل
( )30يوم�ا تب�دء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة %200
من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن
 %50م�ن القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما ج�اء بالقانون انفا وكتاب محافظة
النجف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة ()30
يوما يف الس�اعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون
املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك

محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
 1ـ عىل املستاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن  +شهادة الجنسية العراقية)
 2ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم
االخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 4ـ استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السيد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم اصحاب الحرف
والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
ت

جنس الملك

رقم الملك (القديم  /الجديد)

المساحة

الموقع

مدة التأجير

1

فرن صمون مع محالت
عدد4

بال655/

200م2

حي الشرطة /شارع الجري/
على القطعة 19/4394

ثالث سنوات

2

حوانيت

(129ب 358 )42/ـ ( 362 / )42/133ـ
(133أ363/)42/

()6*3م

شارع الجسر

3

كشك

7أ380/

()4*3م195+م2

شارع الكورنيش

سنة واحدة

4

كشك

382/4

()3*3م95+م2

شارع الكورنيش

سنة واحدة

5

حوانيت

 8/8ـ (37/)48+43

()3*6م

عمارة البلدية

سنة واحدة

6

حانوت

80/102

()3*3م

عمارة البلدية

سنة واحدة

7

حانوت

83/105

()3*4,7م

عمارة البلدية

سنة واحدة

8

شقة

101/6

()7,5*7,5م

شارع السكة

سنة واحدة

9

حانوت

(116/)1/54

()2,2*3,6م

شارع السكة

سنة واحدة

10

حانوت

(120/)1/62

()2,6*8,5م

شارع السكة

سنة واحدة

11

حانوت

(144/)1/205

()3,6*3م

شارع السكة

سنة واحدة

12

حانوت

6أ153/

()8*3م

شارع السكة

سنة واحدة

13

حانوت

7أ154/

()4*3م

شارع السكة

سنة واحدة

14

حوانيت

( 502/)63/15ـ (605/)63/7

()4*3م

واجهة مخزن البلدية

سنة واحدة

سنة واحدة

محكمة بداءة بلدروز
العدد/161/ب2018/
اعالن بيع ساحبة زراعية
عطفا عىل الحكم الصادر من محكمة بداءة بلدروز بالعدد /
/161ب2018/واملورخ 2018/8/2املتضمن ازالة شيوع
الساحبة الزراعيةاملرقمة  /2126دياىل زراعية واملوصوفة
أدناه تقرر وضعها يف املزايدة العلنية ملدة خمس�ة عرش
يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل للنرش فعىل الراغبني بالرشاء
الحض�ور يف هذه املحكم�ة يف تمام الس�اعة الثانية عرش
ظه�را مس�تصحبني معهم التامين�ات القانوني�ة وقدره
( )3250000
( )%10م�ن القيم�ة املقدرة والبالغ�ة
ثالث ماليينومائتان وخمسة وعرشونالف ديناران لم يكن
م�ن الرشكاء وعند انتهاء املدة املذكورة س�تجري االحالة
القطعية وفق االصول مع العلم ان الدفع مقدما والداللية
عىل املشرتي واذا صادف يوم االحالة عطلة رسمية يكون
اليوم الذي يليهموعدا لذلك وعىل املشتري ان يستصحب
مع شهادة الجنسية وهوية االحوال املدنية
القايض
صالح سعيد محمود
االوصاف
 -1ساحبة زراعية مرقمة  2126زراعية  -دياىل نوع عنرت
موديل  1983اللون احمر
 -2هي�كل الخارج�ي دون الوس�ط املح�رك يعمل بحالة
وسط واطارات الساحبة جيدة جدا
 -3قيم�ة الس�احبة الزراعي�ة املوصوفة اعلاه بمبلغ(
 )3250000ثالث ماليني ومائتان وخمسون الف دينار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة بداءة بلدروز
العدد/149 /ب2019/
اعالن بيع سيارة
عطف�ا عىل الحك�م الص�ادر من محكم�ة ب�داءة بلدروز
بالع�دد /149 /ب2019/وامل�ورخ 2019/8/8املتضمن
ازالة ش�يوع الس�يارة املرقمة /23404أ دي�اىل حمل نوع
تويوتا هايلوكس بي�ك أب واملوصوفة أدناه تقرر وضعها
يف املزاي�دة العلني�ة مل�دة خمس�ة عرش يوم�ا اعتبارا من
اليوم التايل للنرش فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف هذه
املحكمة يف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا مستصحبني
معه�م التامين�ات القانونية وق�دره ( )%10م�ن القيمة
املق�درة والبالغ�ة (  )16800000س�تة عشر ملي�ون
وثمانمائةال�ف ديناران لم يك�ن من الرشكاء وعند انتهاء
املدة املذكورة س�تجري االحالة القطعية وفق االصول مع
العلم ان الدفع مقدما والداللية عىل املشتري واذا صادف
ي�وم االحالة عطلة رس�مية يكون اليوم ال�ذي يليهموعدا
لذلك وعىل املشتري ان يستصحب مع ش�هادة الجنسية
وهوية االحوال املدنية
القايض
صالح سعيد محمود
االوصاف
 -1ان الس�يارة املرقمة /23404أ دي�اىل نوع بيك اب دبل
قمارة اللون ابيض مسجلة باسم مورث املتداعني موديل
2012
 -2هيكل الس�يارة الخارجي بحالة جيدة واملحرك يعمل
بصورة جيدة وهناك كسور يف الزجاجة االمامية للسيارة
واطاراتها جيدة املوديل 2012
 -3قيمة الس�يارة املوصوفة اعاله بمبلغ( )16800000
ستة عرش مليون وثمانمائة الف دينار

محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز
العدد/728 /ش2019/
اىل  /املدع�ى علي�ه /ط�ارق زيد خل�ف  -مجهول محل
االقامة
م /تبليغ
بناء عىل الدعوى الرشعية املرقمة /728ش 2019/والتي
اقامته�ا املدعي�ة ( زمن عقيل علي) والت�ي تطلب فيها
التفريق بينها وبني زوجها املدعى عليه( طارق زيد خلف)
وقد حددت املحكمة يوم  2019/11/24الساعة التاسعة
صباح�ا موع�د للمرافعة ونظرا ملجهولي�ة محل اقامتك
حسب اش�عار مختاري حدود قضاء بلدروز تقرر تبليغك
باملوع�د اعاله بواس�طة صحيفتني محليتين وعند عدم
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تستكمل
املحكمة اجراءاتها بحقك وفقا للقانون
القايض
عيل طالب خسباك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النعمانية
العدد  / 650 :ش 2019 /
التاريخ 2019 / 11 / 17 :
اعالن
املدعية  /زينب علوان حسني
املدعى عليه  /عيل يامني هاني
اقام�ت املدعي�ة الدع�وى املرقم�ة اعاله ل�دى هذه
املحكمة تطلب فيه الحكم بالتفريق ولكونك مجهول
محل االقام�ة لذا تقرر تبليغ�ك بالحضور امام هذه
املحكم�ة من خلال النشر يف صحيفتين محليتني
يوميتني يف الساعة التاسعة من صباح يوم 11 / 24
 2019 /ويف ح�ال ع�دم حضورك س�تجري املرافعة
غيابيا بحقك .
القايض
فرقد يوسف طاهر
قايض محكمة االحوال الشخصية يف النعمانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرصف الرافدين
تنويه
قس�م قانون�ي  /ش�عبة التنفي�ذ وبي�ع عق�ارات
املرهونة
اىل املدي�ن  /حس�ام عالء صف�اء عنوان�ه م .الصدر
م 515ز 30د 24ورد س�هوا يف االعلان املنش�ور يف
جريدة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد ( )2022بتاريخ
 2019/11/17حي�ث ورد خط�أ بعن�وان املدي�ن /
حس�ام عالء صفاء عنوانه  103الصدر م 515ز30
د 24والصحي�ح ه�و عنوانه م .الص�در م  515ز30
د 24لذا اقتىض التنويه

5

اعالنات

العدد ( )2023االثنين  18تشرين الثاني 2019

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

www.almustakbalpaper.net

العدد 209/
التاريخ 2019/11/17

اعالن

تعل�ن لجنة البيع وااليج�ار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية لتأجري االمالك
املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية (الكوفة) وملدة تاجري (س�نة واحدة ) وفقا الحكام قانون
بي�ع وايج�ار ام�وال الدولة رقم ( )21لس�نة  2013فعىل من يرغب باالشتراك باملزاي�دة ممن تتوفر
في�ه الرشوط املطلوبة مراجع�ة بلدية الكوفة او اللجنة خالل ( )30يوم�ا تبدء من اليوم التايل لنرش
االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة
بأس�تثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل
عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون
انفا وكتاب محافظة النجف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف
الي�وم االخري من مدة االعالن البالغة ( )30يوما يف الس�اعة (الحادية عشرة صباحا) يف ديوان (بلدية
الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من
ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك

محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
 1ـ عىل املستاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن  +شهادة
الجنسية العراقية)
 2ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد
بدل االيجار والرسوم االخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 4ـ استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السيد املحافظ املرقم  10881يف 2014/9/28
يل�زم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول
باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
ت

جنس الملك

رقم الملك (القديم  /الجديد

المساحة

1

حوانيت

 583/10ـ  584/11ـ  586/13ـ  587/14ـ  588/15ـ 590/17
ـ  595/22ـ  600/27ـ  601/28ـ  605/32ـ  606/33ـ
 615/42ـ  623/50ـ 628/52

()5*2,5م

سوق ميثم
التمار
(رض)

2

حانوت

716/19

()4*3م

حي ميسان /
على القطعة
3/14265

مجل�سالقض�اءاالعلى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدي�ن
االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي
محكمةاالحوالالش�خصيةيفاالس�حاقي
العدد 2757 :
التاري�خ 2019 / 10 / 21 :
م  /نرش فقدان
للطل�ب املقدم من قبل املدع�وة ( يرسه امني
حم�اد ) التي ت�روم في�ه نصبه�ا قيمة عىل
زوجه�ا املفق�ود ( كمال سلام احم�د غزال
) قررت ه�ذه املحكمة نرش فق�دان املدعو (
كمال سالم احمد غزال ) الذي فقد يف محافظة
صالح الدين  /ناحية االسحاقي بتاريخ / 28
 2015 / 10ولم يعرف مصريه لحد االن وعىل
م�ن يعثر علي�ه وتتوفر لدي�ه معلومات عنه
االتصال بذويه الساكنني يف ناحية االسحاقي
او مركز رشطة االس�حاقي خالل ش�هر من
اليوم التايل لنرش االعالن .
القايض
حردان خليفة جاسم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ
مرصف الرافدين
تنويه
قسم قانوني  /ش�عبة التنفيذ وبيع عقارات
املرهونة
اىل املدي�ن  /عب�د الل�ه ثجي�ل واح�د خل�ف
االسدي
ورد س�هوا يف االعلان املنش�ور يف جري�دة
املس�تقبل العراق�ي بالع�دد املرق�م ()2022
بتاريخ  2019/11/17خطأ بأس�م املدين /
عبد الله ثجيل وليد خلف االس�دي والصحيح
ه�و عب�د الله ثجي�ل واحد خلف االس�دي لذا
اقتىض التنويه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ
مجل�سالقض�اءاالعلى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح املشخاب
العدد/329 /ج2019/
التاريخ 2019/11/5
اعالن
اىل  /املته�م اله�ارب ( احم�د حات�م حسين
عباس بني زريج)
ملجهولي�ة مح�ل اقامتك والرتحال�ك اىل جهة
مجهولة قررت هذه املحكمة تبليغك بواسطة
االعالن بصحيفتني رسميتني بالحضور امام
ه�ذه املحكمة صب�اح ي�وم 2019/12/10
الجراء محاكمتك وق اح�كام املادة  457من
قانون العقوبات وعند عدم حضورك ستجري
املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا اس�تادا الحكام
املادة  143االصولية

مجل�سالقض�اءاالعلى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد /872 /ج2019/
التاريخ 2019/11/12
اىل املتهم الهارب  /فاضل موىس جياد عتابي
اعالن غيابي
حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة /872
ج 2019/واملش�تكي فيه�ا اثري محمد صالح
وف�ق امل�ادة  1/433عقوب�ات وملجهولي�ة
مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغك للحض�ور امام
ه�ذه املحكم�ة بموع�د املحاكم�ة املواف�ق
 2019/12/15ويف حال�ة ع�دم حض�ورك
تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض
محمد عبد السجاد عبود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ
مجل�سالقض�اءاالعلى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنايات النجف
العدد 2019/964 :
التاريخ 2019/11/12
اعالن
اىل املته�م اله�ارب  /ولي�د فتح�ي حس�ن
املشريي
اقتضى حضورك امام ه�ذه املحكمة الجراء
محاكمت�ك حول التهم�ة املس�ندة اليك وفق
اح�كام امل�ادة  /421م�ن قان�ون العقوبات
وبدالل�ة م�واد االشتراك  49 , 47من�ه
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا يف
محل اقامتك وشعبة مكافحة اجرام الخطف
وهذه املحكم�ة بالحضور امامها صباح يوم
2020/6/14
الرئيس
حليم نعمة حسني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ
مجل�سالقض�اءاالعلى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنايات النجف
العدد 2019/956 :
التاريخ 2019/11/10
اعالن
اىل املتهم الهارب  /حاكم بلول ابو حمود
اقتضى حضورك امام ه�ذه املحكمة الجراء
محاكمت�ك حول التهم�ة املس�ندة اليك وفق
احكام املادة  /433ثالثا من قانون العقوبات
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا يف
محل اقامتك وش�عبة الوفاء ملكافحة االجرام
وهذه املحكم�ة بالحضور امامها صباح يوم
2020/6/10

الموقع

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد /1191 /ج2019/
التاريخ 2019/11/12
اىل املتهمة الهاربة  /ايناس غايل طريطر الجنابي
اعالن غيابي
حي�ث ان�ك متهم�ة بالدع�وى املرقم�ة /1191
ج 2019/واملش�تكي فيها جنان فاضل نور وفق
امل�ادة  457عقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك
تق�رر تبليغك للحضور امام هذه املحكمة بموعد
املحاكم�ة املواف�ق  2019/12/15ويف حالة عدم
حضوركتجرياملحاكمةغيابي�اوف�قالقان�ون
القايض
محمد عبد السجاد عبود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنايات النجف
العدد 2019/952 :
التاريخ 2019/11/7
اعالن
اىل املتهمني الهاربني كل من  /عبد االمري جاس�م
هوي�ر واحمد عبد االمري جاس�م وهيف�اء تكليف
حمود
اقتضى حضورك�م ام�ام ه�ذه املحكم�ة الجراء
محاكمتك�م ح�ول التهم�ة املس�ندة اليك�م وفق
احكام املادة /1 /406أ وبداللة مواد االشرتاك 47
 49 , 48 ,م�ن قان�ون العقوبات وملجهولية محل
اقامتك�م تق�رر تبليغكم اعالنا يف مح�ل اقامتكم
وش�عبة الكوفة ملكافحة االج�رام وهذه املحكمة
بالحضور امامها صباح يوم 2020/6/8
الرئيس
حليم نعمة حسني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /76 :ب2019/2
التاريخ 2019/11/14
اعالن
اىل املس�تأنف عليهم ( زيد حس�ن حميد وسوزان
حس�ن حميد وعطا حس�ن حمي�د) اصدرت هذه
املحكم�ة قراره�ا املرق�م /76ب 2019/2املؤرخ
 2019/10/14واملتضم�ن الحكم ب�ـ (رد دعوى
املدع�ي عص�ام حس�ن حمي�د) وت�م الطع�ن به
اس�تئنافا بموج�ب الالئحة االس�تئنافية املؤرخة
 2019/10/28ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك
حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة استئناف
بغداد  /الك�رخ االتحادية لذا تقرر تبليغكم اعالنا
بصحيفتين محليتين يوميتين للحض�ور امام
محكم�ة اس�تئناف النج�ف االتحادي�ة يف موع�د
املرافع�ة املص�ادف يف  2019/12/8وعن�د ع�دم
حضوركم او ارسال من ينوب عنكم قانونا سوف

اعالن

تعلن رئاس�ة جامعة املثنى عن اجراء مزايدة علني�ة اليجار العقار املدرجة تفاصيله ادناه يف
تمام الس�اعة التاس�عة صباحا  /رئاسة الجامعة حيث تعد قائمة املزايدة مفتوحة ملدة ()30
ي�وم تبدأ من الي�وم التايل لنرش االعلان يف الصحيفة اليومية الرس�مية وي حال وجود عطلة
رسمية تؤجل املزايدة لليوم الذي يليه بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( 21لسنة
 )2013وتعديالته وتدعو الراغبني باالشرتاك
 1ـ مراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :
*اي�داع تأمينات قانونية بصك مصدق من مرصف الرش�يد ال تقل قيمتها عن  %20من مبلغ
التقدير يف رئاس�ة الجامعة  /قس�م الش�ؤون املالية ويف حال رسو املزايدة يعاد احتساب فرق
التأمينات
*ايداع اجور خدمة ال تقل عن  %2من مبلغ التقدير
*تقديم براءة ذمة رضيبية
*جلب املستمس�كات التالية (هوية االحوال املدنية  ،ش�هادة الجنس�ية ،بطاقة السكن او ما
يعادلهم )
*جل�ب ما يؤيد ع�دم املحكومية من مكتب التس�جيل الجنائي كل حس�ب محافظته لدخول
املزايدة
*جلب اجازة صحية تؤيد خلو املتقدم للمزايدة من االمراض السارية
*تقديم تعهد يف قس�م الش�ؤون القانونية يتضمن جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف
بغداد عند رس�و املزايد عليه وعن�د عدم التاييد يعترب ناكل ويتحم�ل كافة التبعات املنصوص
عليها يف القانون اعاله
*عند وجود اي نقص يف االوليات اعاله يهمل الطلب
*تع�د قائم�ة املزايدة مفتوحة مل�دة ( )30يوم تبدأ من اليوم التايل لنشر االعالن يف الصحيفة
اليومية الرسمية
ويف حال وجود عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم التايل
 2ـ ويف حال رسو املزايدة يتحمل املتعهد :
*اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى
*جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد
*تغيري قيمة التأمينات واالجور اعاله حس�ب قيمة العقد
*جلب اجازة صحية من دائرة صحة املثنى اليجار النوادي والكافيرتيا
ت

العقار

الموقع

طبيعة العمل

المبلغ (الدينار العراقي)

المساحة

1

مطعم
الجامعة

مجاور
كلية
القانون
(تابع
لرئاسة
الجامعة)

بيع المواد الغذائية مسبقة
الصنع وغير مسبقة الصنع
وكافة العصائر والمشروبات
الصحية الباردة والحارة فقط

( )36,811,150فقط
ستة وثالثون مليون
وثمانمائة واحد عشر ال
ومئة وخمسون دينار

300م2

أ.د عامر عيل حسني العطوي
رئيس اجلامعة /وكالة
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة 2017/1088 :
التاريخ 2019/11/14

اعالن

استنادا للمادة  71من قانون التنفيذ وبناء عىل طلب الدائن ( صباح نعمة فليح) تبيع مديرية تنفيذ النجف املواد املدرجة ادناه والعائدة للمدين
( فائ�ز عبي�د مراد) فعىل الراغب بالرشاء الحض�ور يف الزمان و املكان املذكور ادناه خالل عرشة ايام اعتب�ارا من اليوم التايل للنرش يف الصحف
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %10عرشة باملئة من القيمة املقدرة بصك مصدق مع بطاقة االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية
ويتحمل املشرتي اجور التسجيل والداللية
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكاليب

املواصفات /
 1ـ املواد
ت

اسم المادة

سعر المفرد العدد

سعر الجملة

1

تمثال اسد حجري

 2قطعة

د.ع 2,500,000

2

مروحة جدارية

 32قطعة

د.ع 2,000,000

3

ثرية جدارية

 120قطعة

د.ع 4,850,000

4

سيت حمام

 42قطعة

د.ع 6,750,000

5

ثريا سقفية

32

د.ع 1,920,000

6

كنتور صيني

24

د.ع 14,400,000

7

ميز تواليت

24

د.ع 7,200,000

8

سرير نوم

56

د.ع 8,400,000

9

ابواب جدارية

32

د.ع 755,000

10

ثريا سقفية كبيرة

 6قطعة

د.ع 1,500,000

11

ميز مقبالت

2

د.ع 1,000,000

12

حافظة زجاجية

1

د.ع 9,000,000

13

سبلت مركزي

 9قطعة

د.ع500,000,

14

عربة طعام

 1قطعة

د.ع 130,000

15

ثريا جدارية صغيرة

 2قطعة

د.ع 124,000

16

مروحة جدارية

 2قطعة

د.ع 80,000

17

ثريا جدارية

 2قطعة

د.ع 321,000

18

سيت حمام

 2قطعة

د.ع 80,000

19

ثريا وسط سقفية

 1قطعة

د.ع 90,000

20

ثريات جدارية

 2قطعة

د.ع 1,100,000

21

كنتور+ميز تواليت+سرير نفرين

 1قطعة

د.ع 3,550,000

22

فرن بيتزا

 3قطعة

د.ع 850,000

23

عجانة بيتزا

 1قطعة

د.ع 1,100,000

24

جالية صحون

 1قطعة

د.ع 2,500,000

25

ميز المنيوم

 5قطعة

د.ع 420,000

26

ثريا جدارية

 7قطعة

د.ع 110,000

27

مروحة

 2قطعة

د.ع 165,000

28

سيت حمام

 1قطعة

د.ع 165,000

29

مروحة جدارية

 3قطعة

د.ع 165,000

30

سيت حمام

 1قطعة

د.ع 220,000

31

مروحة جدارية

 4قطعة

د.ع 280,000

32

مغاسل صغيرة

 4قطعة

د.ع 170,000

33

غربي

 2قطعة

د.ع 2,500,000

34

مصعد متكامل ماطور عدد 2

 1قطعة

د.ع 15,000,000

35

ثريا جدارية

 18قطعة

د.ع 900,000

36

غسالة اتوماتيك

 2قطعة

د.ع 2,000,000

37

ميز خشب مع كل ميز اثنان قنفة

 6ميز

د.ع 2,000,000

38

تانكي ـ بالستك سعة  2000لتر

 8قطعة

د.ع 1,600,000

39

تانكي حديد الف لتر

 1قطعة

د.ع 200,000

40

ماطور ماء  11ج

 2قطعة

د.ع 150,000

41

سخان واحد

 1قطعة

د.ع 120,000

42

سبلت كنتوري

 6قطعة

د.ع 7,500,000

43

سبلت جداري

 26قطعة داخلية و 20قطعة خارجية

د.ع 12,750,500

44

ثريات سقفية حجم كبير

 5قطعة

د.ع 750,500

45

مراوح جدارية

 2قطعة

د.ع 165,000

46

سيت حمام

 3قطعة

د.ع 510,000

47

ثريا وسط

 1قطعة

د.ع 100,000

48

شاشة بالزما

 1قطعة

د.ع 250,000

49

تانكي ماء

 1قطعة

د.ع 180,000

50

ماطور ماء

 2قطعة

د.ع 160,000

51

باب غرفة

 1قطعة

د.ع 160,000

 2ـ القيمة املقدرة )121,685,000( :
 3ـ مكان متواجد املواد اعاله (فندق برج الضيافة قرب كراج وقوف السيارات متعدد الطوابق)
 4ـ زمان املزايدة الساعة الرابعة عرصا من اليوم االخري لالعالن
 5ـ تقدم التأمينات القانونية البالغة  %10من القيمة املقدرة بصك مصدق
ينرش يف صحيفتني محليتني يوميتني واسعة االنتشار

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /6966 :ش2019/1
التاريخ 2019/11/17
اعالن
اىل املدعى عليه  /عمار سالم علوان
اقام�ت املدعي�ة ( رويده صال�ح مالك)
الدعوى بالعدد /6966ش 2019/1امام
ه�ذه املحكمة تطلب فيها تأييد حضانة
الطف�ل (محم�د علي) وملجهولية محل
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ
واش�عار مختار محلة حي السلام / 2
النجف قررت املحكمة تبليغك بموضوع
الدع�وى وبموع�د املرافع�ة اعالن�ا
بواس�طة صحيفتني محليتين يوميتني
وعلي�ك الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة
يف موع�د املرافع�ة الق�ادم املواف�ق يوم
 2019/11/28الساعة التاسعة صباحا
ويف حال�ة ع�دم حضورك او ارس�ال من
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر حسني حمزة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اىل الرشيك  /مريم عطيه اليف
اقتىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان
العراق�ي /ف�رع النج�ف االرشف وذل�ك
لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة على قي�ام
رشي�كك (احم�د عبد الحسين طعمه )
بالبن�اء عىل حصته املش�اعة يف القطعة
املرقمة (  )3/67157حي النداء لغرض
تس�ليفه ق�رض االس�كان خلال م�دة
اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل العراق
وش�هر خ�ارج الع�راق م�ن تاريخ نرش
االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقك يف
االعرتاض مستقبال

املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكاليب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2938 :ب2016/1
التاريخ 2019/11/7 :
اعالن
بن�اءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة
بازالة ش�يوع العقار املرق�م  3/10667حي
ص�دام يف النج�ف عليه تعلن ه�ذه املحكمة
عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينه اوصافه
وقيمت�ه ادناه فعىل الرغبني بالرشاء مراجعة
ه�ذه املحكم�ة خلال (ثالث�ون) يوم�ا من
الي�وم الثان�ي لنرش االعالن مس�تصحبا معه
التامينات القانوني�ة البالغة  %10من القيمة
املق�درة بموجب ص�ك مصدق الم�ر محكمة
ب�داءة النجف وص�ادر من مصرف الرافدين
رقم ( )7يف النجف وستجري املزايدة واالحالة
يف الس�اعة الثانية عرش م�ن اليوم االخري من
االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشتري جلب
هوي�ة االح�وال املدني�ة وش�هادة الجنس�ية
العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف  /العق�ار املرق�م  3/10667ح�ي
صدام يف النجف عبارة عن دار يقع عىل شارع
 10متر بواجهة  13مرت ون�زال عرشون مرت
ومف�رزة اىل ثالثة اجزاء بصورة غري رس�مية
الج�زء االول يحت�وي على طارم�ة امامي�ة
مس�قفة بالجينك�و وغرفت�ي ن�وم ومطبخ
واس�تقبال وحمام وتواليت واالرضية مبلطة
باالس�منت ومس�قف بالش�يلمان ومشغول
من قبل املدعو احمد خضري ياسين مع افراد
عائلته وهو يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع
بصفة مستاجر اما الجزء الثاني يحتوي عىل
دوالن بع�رض متر واحد وط�ول عرشة مرت
واس�تقبال وغرفة ن�وم ومطبخ وصحيات يف
الطاب�ق االريض ام�ا الطابق العل�وي يحتوي
على غرف�ة ن�وم واحدة ومش�غول م�ن قبل
املدع�وه دالل عبادي حم�ودي وهي ال ترغب
بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مس�تأجرة
اما الجزء الثالث يحت�وي عىل طارمة امامية
صغرية وصالة وغرفة نوم ومطبخ وصحيات
ومبلط بالكايش القديم ومس�قف بالشيلمان
وان عم�وم العق�ار يف اجزاءه الثلاث مجهز
باملاء والكهرباء ودرجة عمرانه دون املتوسط
وان القيمة املقدرة للعقار ( )110,000,000
مائة وعرشة مليون دينار فقط ال غريها
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استراحة

سودوكو

حرك عود الثقاب

اعداد :ايهاب فاضل
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كلمات متقاطعة

فوائد صحية للميش لي ًال

طبق اليوم

شوربة كريمة الدجاج

ُيعد امليش من الرياضات املهمة واملفيدة
للحف�اظ على صح�ة الجس�م ،إال أن
املختصين يؤكدون أن ممارس�ة امليش
ليالً وملدة  30دقيقة أكثر فائدة.
وحسبما أكد املختصون ،فإن ممارسة
ً
ليلا بجانب أنه يرتك أثرا ً
رياضة امليش
إيجابي�ا ً على العقل فل�ه فوائد صحية
عدي�دة ،أهمها:الش�عور بالراحة :بعد
يوم طويل م�ن اإلره�اق والتعب ،فإن
امليش ليالً يمنحك ش�عورا ً باالسترخاء
واالنتعاش والراحة ،ويعمل عىل عضالتك
التي ال تستخدمها كثريا ً أثناء اليوم ،لذلك
يعزز مستويات الطاقة يف جسمك ،ويقلل
م�ن خط�ر اإلصاب�ة باالكتئاب.فق�دان

هل تعلم

املقادير:
 x 3ك�وب م�رق الدجاج  x 2 -كوب كريمة لبّان�ي  x 1 -كوب مرشوم (مقطع
صغري)  x 1 -عدد جزر (مقطعة صغري)  x 1 -رشة زعرت  x 1 -معلقة صغرية
فلفل اسود مطحون  x 1 -معلقة كبرية عصري ليمون  x 1 -عدد بصلة مفرومة
  x 1رش�ة فلف�ل أبيض  x 1 -معلقة كبرية بقدون�س طازج (مفروم) x ¼ -ك�وب زبدة  x ¼ -كوب عي�دان كرفس (مفروم)  x ¼ -كوب دقيق  x ¼ -كيلو
صدور دجاج مخلية (مسلوقة ومشوحة ومقطعة صغري)
الخطوات:
ىف وع�اء عىل النار نض�ع الزبد والخرض ونقلب حتى يذب�ل الخرض ملدة خمس
دقائق.
ثم نضيف الدقيق مع التقليب حتى يصبح لونة ذهبى .
ثم نضيف املرق بالتدريج مع التقليب املستمر ثم يتبل بامللح والبهارات.
ويترك ليغلى ملدة عشر دقائق ث�م نضيف الكريم�ة وعصري الليم�ون وقطع
الدجاج وترتك عىل نار هادئة ملدة خمس دقائق ثم ترفع من عىل النار.
تغ�رف ىف أطب�اق التقديم وتزي�ن بالبقدونس املف�روم وتقدم س�اخنة بالهنا
والشفا.

المتاهات

ً
ليلا أفضل الطرق لخفض
الوزن :امليش
ال�وزن اإلضايف.تخفي�ف آالم الظه�ر:
يخفف امليش تصلب وآالم أس�فل الظهر،
التي يس�ببها العم�ل طوال الي�وم ،كما
يس�اعد عىل تقوية العضالت.املس�اعدة

؟؟

ل�و ارتفعت درجة حرارة اإلنس�ان
أرب�ع درج�ات فق�ط ع�ن املع�دل
الطبيع�ي ت�ؤدي إىل الوف�اة ،أم�ا
ل�و انخفض�ت لخمس�ة وعرشين
درجة لن تؤذي إىل الحالة الصحية
للجسم.
عندم�ا يك�ون الج�و ب�ارد ،ف�إن
األظافر تنمو بشكل أرسع.
عندم�ا ال يأخذ اإلنس�ان القس�ط
الكايف من النوم كل يوم ،فإنه يأكل
أكثر من املعتاد.
أن عملي�ة تصوي�ر الطع�ام الذي
تتناول�ه وتنرشه على أحد مواقع
التواص�ل االجتماعي هو دليل عىل
وجود خلل نفيس لديك.
من أكث�ر األعضاء الت�ي تتأثر بعد
رشب املاء هي الكلية ،املخ ،الجلد.
الذي يعتقد في�ه الكثري من الناس
أن املخ هو الذي يش�عر باأللم ألنه
يحت�وي على مراكز الح�س ،لكن
الصحي�ح أن املخ ال يش�عر باأللم
أب ًدا.
ل�و فق�د املخ ال�دم منه مل�دة 800
ثانية س�وف يتعرض اإلنس�ان إىل
اإلغماء.

عىل الهضم :البدء بممارس�ة امليش بعد
 30دقيق�ة م�ن تن�اول العش�اء يمنح
ش�عورا ً بالتحس�ن ،ألن الطع�ام الذي
تناوله اإلنس�ان قد ُهضم.تقليل ضغط
الدم :كونه يمنح شعورا ً بالراحة ،فإنه
يس�هم يف حفظ ضغط الدم مس�تقراً.
تعزيز الجهاز املناعي :امليش ليالً ينشط
كافة أعضاء الجس�م ،فيستفيد نظام
املناع�ة يف الجس�م ويصبح ق�ادرا عىل
محارب�ة املش�اكل الصحي�ة املختلفة.
الن�وم بش�كل أفضل :يس�اعد امليش ليالً
على الن�وم بش�كل أفضل ،كون�ه يمنح
ش�عورا ً باالسترخاء ويذهب اإلحساس
بالتوتر.

كش�ف علماء مخترب  MDIالبيولوجي
يف الوالي�ات املتح�دة اآللي�ات الت�ي
تنظم ط�ول العمر ع�ن طريق تحديث
النواتج البينية للجينات النش�طة-
.messenger RNA
ويفي�د موق�ع ،EurekAlert
ب�أن الباحثين اس�تخدموا خلال
الدراس�ة ديدان�ا خيطية م�ن نوع
 Caenorhabditis elegansبمثاب�ة
نموذج حي مالئم لدراس�ة عمليات
الش�يخوخة ،بس�بب قرص عمرها
والتشابه الوراثي مع البرش.

كشف اآللية الرئيسية إلطالة العمر

وقد حدد الباحثون خالل التجربة كمية
الس�عرات الحراري�ة التي تس�تهلكها
ه�ذه الدي�دان ،باعتباره�ا طريق�ة

اخرتاق بصمة غاالكيس أس 10

أعلنت رشكة «سامس�ونغ» الكورية
الجنوبي�ة أن خللا يف تقني�ة التعرف
على البصم�ة يف هاتفه�ا «غاالكيس
أس  »10يس�مح لط�رف ثال�ث بفتح
الهاتف الذكي ،س�يتم إصالحه قريبا.
وأوضحت مس�تخدمة لهذا الهاتف يف
اململكة املتح�دة لصحيفة «الصن» يف
وقت س�ابق ،أن�ه يمك�ن ألي أحد أن
يفتح هاتفها من طراز «سامسونغ»
عن طريق وضع واق للشاشة وإدخال
بصمة غري مسجلة.ونقلت الصحيفة
ع�ن ه�ذه املس�تخدمة قوله�ا« :هذا
يعن�ي أن�ه إذا حصل ش�خص ما عىل
هاتفي يستطيع التحكم به والتحكم
بالتطبيق�ات املالية لتحوي�ل األموال
م�ن خالله».وقال�ت ناطق�ة باس�م
«سامس�ونغ» يف س�يول إن الرشك�ة

مضمون�ة لتأخري الش�يخوخة وإبطاء
تطور أمراض التقدم بالعمر.
وبع�د ذلك قارنوا نش�اط الجينات لدى
الدي�دان الخيطي�ة غير الخاضعة
لالختب�ار ،والدي�دان الت�ي تح�ت
االختبار.
وكما ه�و معلوم عن�د نقص كمية
الس�عرات الحرارية يتحول الجسم
من نظ�ام النمو والتكاث�ر إىل نظام
البق�اء عىل قيد الحياة ،واتضح لهم
أن تنظيم الجينات بعد النسخ يلعب
دورا مهم�ا ،عندم�ا messenger

 RNAتتع�رض ملختل�ف عملي�ات
التحديث.
وإن الحمي�ة الغذائي�ة ذات الس�عرات
الحراري�ة املنخفض�ة تش�مل مئ�ات
الجين�ات ،ومعظمه�ا ل�م تشترك يف
عملية الشيخوخة.
ويأم�ل الباحث�ون أن تس�اعد نتائ�ج
دراس�تهم على ابتكار مس�تحرضات
طبي�ة تحاك�ي فعالي�ة الصي�ام دون
أعراض جانبية .وهذا يؤدي إىل تقريب
إدخال األساليب التي تساعد عىل إطالة
حياة اإلنسان.

الكلمة المفقودة

تعمل على إصلاح الخل�ل ،لكنها لم
تحدد السبب وراء هذه املشلكة.وعند
إطالق هذا الطراز ،وصفت أكرب رشكة
لصناع�ة الهوات�ف الذكي�ة يف العال�م
جهاز االستشعار املخصص للبصمات
بأنه «ثوري».وقال�ت حينها« :عندما
تض�ع أصبع�ك عىل الشاش�ة ترس�ل
نبض�ات باملوج�ات ف�وق الصوتي�ة
للكش�ف عن التعرجات الثالثة األبعاد
الفري�دة لبصمت�ك للتع�رف علي�ك».
وهذه ليس�ت امل�رة األوىل التي تواجه
فيه�ا سامس�ونغ مش�كالت تقني�ة.
فقد سبق وواجهتها نكسات محرجة
يف منتجات رئيس�ية أبرزه�ا الخلل يف
بطاري�ات «غاالكسي ن�وت ?» الذي
أجربها على س�حب كل األجهزة من
هذا الطراز من األسواق العاملية.

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
تلتقط فرصا جديدة وتتجرأ عىل احداث تغريات
يتوج�ب عليك توضيح بعض االم�ور يحمل لك
القمر رس�الة او اش�ارة مرضية لذل�ك تنطلق
وتحس�ن اوضاع�ك وموقعك تق�وى الحظوظ
مج�ددا وتتحم�س لتغيير توجه�ا او مب�دا
وتتحمس لالنطالق ىف مرشوع جديد

امليزان
االجواء ثقيله ومعاكس�ه ال تخالف القانون او
تنفعل حتى لو ش�عرت باالفتزاز القمر يسبب
لك الخالفات واملشاعر السلبيه

الثور
فرته غري مناس�بة للمش�اركه يف املنافسات او
اثارة التحديات ال تحس�م ام�را وعالج االحداث
املخيب�ة بموضوعي�ة تامة ال ترتك�ب االخطاء
تطالع�ك فترة ضعيف�ه وفارغ�ه تمام�ا م�ن
الحيوي�ه والحصان�ه واملناع�ه ال تج�ازف وال
تراهن عيل الحظوظ

العقرب
س�تعالج مواضيع جديدة ال ترتك عملك للحظة
األخرية ق�د تقلق حول مس�ألة صحية ،تجنب
الخلاف والج�دال ألن هناك قلق ح�ول الوضع
الصح�ى يتعلق بك أو برشيكك يناس�بك البحث
عن أسلوب جديد ملواجهة األمر الواقع،

اجلوزاء
فرتة ممي�زة للتقارب ولتب�ادل الدعم واملعرفة
والتع�اون تكث�ر حركة التواصل م�ع االخريني
وتش�ارك يف نش�اط ما عزز تحالفاتك تناسبك
املش�اركة يف مختل�ف النش�اطات االجتماعية
وغريه�ا الهدف ه�و العبور نحو السلام حيث
تنشغل برتتيب امورك تقاوم التعب

القوس
تش�عر باالم�ان واالرتي�اح وتغم�رك العواطف
الجياش�ه ان�ت ج�رىء وباس�تطاعتك التعبري
بطالقه عن مش�اعرك وعواطفك ايضا وتفرح
النف�راج الضغ�وط الش�خصيه وتعي�ش فرته
ممتع�ه ولذيذه ادعوك لالب�كار اىل العمل وعدم
التلكؤ حرض جيدا

السرطان
هدي من روعك وتمهل كى ال تضيع عليك الفرصه
تجنب الكالم الجارح التشوه سمعتك وال تستخف
بالواجبات اطلب االستش�اره ال تكشف مساوئك
وال تكن متس�لطا ً تواجة أش�خاص ملحني فكن
عند حسن الظن ومس�ئوالً ومقنعا ً بكالمك فرتة
متشنجة وقد تتعلق بأحد الوالدين ،

اجلدي
تطالع�ك فترة ش�ديدة التوت�ر تن�زر باملتاعب
واش�تداد الضغوط كن حذر فرتة ضاغطة وقد
تحم�ل فشلا اذا اعتم�د اس�لوبا ارتجاليا كن
مس�تعدا ملس�ائل عائلي�ة او ش�خصية طارئة
تنش�غل بمس�ألة عائلي�ة طارئ�ة حاف�ظ عىل
هدوؤك وعالج االمور بروية

االسد
تستريح و تختف�ى الهموم تحاط بأش�خاص
محبني فرتة مناس�بة للمصالحة و للم الش�مل
روج إىل افكارك،تق�وى ف�رص النج�اح تق�وم
برحل�ة أو تتطلع عىل موض�وع مثري لالهتمام
فترة مثمرة و إيجابية تس�مح لك بإس�تيعاب
اآلراء املختلفة والتفاهم معها،

الدلو
باس�تطاعتك التش�اور والتفاه�م ك�ن مرنن�ا
وال تتردد ىف اب�داء الراى لالخري�ن وال ترتدد ىف
ادخ�ال التغيري عىل توجهات�ك اذا دعت الحاجه
تس�تعيد حماس�تك وتميل اىل املبادره وتتلقى
خربا يدفعك للتح�رك باتجاه جديد انت جرىء
ويمكنك ان تبادر بتصحيح االمور

العذراء
تج�د نفس�ك متوت�را تحت�اج ملارس�ة الليونة
والديبلوماسية تجنب خوض النقاشات فالفرتة
غري سهلة تتواصل بايجابية مع محيطك حاذر
الخالف�ات القانوني�ة ل�ن تتردد ىف الدفاع عن
مصالح�ك وتوضيح وجهة نظ�رك تتمتع بثقة
عالية ىف النفس

احلوت
ُ
س�تقدم عىل
هتنش�غل بتحسين وضع ماىل و
بع�ض املصاريف لكن ال خوف عىل إس�تقرارك
التهم�ل معاملات طبي�ة أو قانوني�ة متعلقة
بالوضع املايل تنفعل حني يتعلق األمر بمس�ائل
مالية فمن املمك�ن أن تناقش عقد وقد يحاول
أحدهم إقناعك بما أنت لست مقتنع به.
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فاصلة العراق والكويت حدث ال ينسى يف خليجي «»4
المستقبل العراقي /متابعة
تحظ�ى كأس الخلي�ج وأحداثه�ا التاريخية وقصصها
الت�ي ال تنسى ،باهتمام كبير ،من محبي ك�رة القدم
يف الوط�ن العربي.وم�ع اقتراب انطلاق النس�خة الـ
 24ل�كأس الخليج ،واملقرر أن تس�تضيفها قطر خالل
الفترة من  26نوفمرب /ترشي�ن الثاني الجاري وحتى
 8ديس�مرب /كان�ون األول املقبل ،يس�تعرض حدثا ال
ينىس يف نس�خة قطر  ،1976والتي ش�هدت زيادة عدد
املنتخب�ات املش�اركة إىل  ،7بعد انضم�ام العراق للمرة
األوىل.فالع�راق أبى أن يمر انضمام�ه لكؤوس الخليج
م�رور الك�رام بال�دورة الرابع�ة ،وحاول أن يترك أثرا
كبريا بكسر هيمنة منتخب الكوي�ت صاحبة األلقاب
الثالث�ة األوىل.إال أن ذل�ك ل�م يكن باألم�ر الهني ،يف ظل
ق�وة املنتخب الذهب�ي الكويتي ،ليتس�اوى الكبريان يف
كل يشء ،ويتم االحتكام ملباراة فاصلة حسمها األزرق
ملصلحته.
الدورة الرابعة «غري»
حفل�ت الدورة الرابعة بالكثري م�ن األحداث ،وانطلقت
اإلث�ارة مبك�را عندم�ا ه�ددت قطر باالنس�حاب رغم
انه�ا الدول�ة املضيفة.جاء ذلك بعدم�ا اعرتضت الدول

املش�اركة على ضم قط�ر لثنائي غري قط�ري ،وباملثل
لوح�ت املنتخب�ات األخرى باالنس�حاب ،لترتاجع قطر
وتس�تبعد الالعبان ،املرصي حس�ن مخت�ار واللبناني
جمال الخطيب.
ندية وإثارة
علت الندي�ة واإلثارة بني املنتخبين الكويتي والعراقي

إبراهيموفيتش يضع رشطا
الختيار وجهته املقبلة

اللذان تس�اويا يف كل يشء وتع�ادال يف النقاط ليخوضا
مب�اراة فاصل�ة لتحديد البط�ل ،وفقا للنظ�ام الجديد
بالبطولة وقته�ا ،والذي لم يمن�ح األفضلية للمنتخب
األكثر تسجيال.تعادل املنتخبني لم يقترص عىل النقاط
أو مباراتهم�ا س�ويا بمواجهات البطول�ة التي أقيمت
بنظام الدوري من دور واحد وانتهت بالتعادل اإليجابي

بهدفني ملثلهما ،بل أنهما تعادال حتى يف الجوائز الفردية
حيث احتفظ الكويتي جاس�م يعقوب بلقب الهداف بـ
 9أه�داف ،ونال الحارس أحم�د الطرابليس لقب أفضل
حارس.فيم�ا اختير العراق�ي مجبل فرط�وس أفضل
مدافع ومواطنه عيل كاظمة أفضل مهاجم.
املباراة الفاصلة
يف ليل�ة ال تنىس ي�وم  15أبريل /نيس�ان  1976أقيمت
املب�اراة الفاصل�ة بني الكوي�ت والعراق يف س�تاد قطر
خليفة األوملبي.عمت اإلثارة أجواء اللقاء وتقدم األزرق
بالدقيق�ة  8عرب عبد العزيز العنبري ولم يتأخر هدف
التعدي�ل العراق�ي حيث س�جل أحمد صبح�ي التعادل
بالدقيق�ة .9العنبري ع�اد م�ن جديد ووض�ع األزرق
باملقدم�ة به�دف ثاني بالدقيق�ة  ،25وح�اول العراق
الع�ودة إال أن املرعب جاس�م يعق�وب كان له رأي آخر
وسجل الثالث للكويت بالدقيقة .32
وتمكن أحمد صبحي مجددا من تسجيل ثاني األهداف
العراقية بالدقيقة .50ووس�ط س�عي العراق للتعديل،
أطلق عب�د العزيز العنربي رصاصة الرحمة بتس�جيل
اله�دف الرابع القات�ل بالدقيق�ة  ،85ليمن�ح منتخب
الكوي�ت لقبه الرابع عىل الت�وايل ،يف أول مباراة فاصلة
يف بطوالت الخليج.

سان جريمان:
نيامر جاهز ملوقعة
ريال مدريد

هازارد ساخرا :أفضل نسخة يل
ظهرت مع ريال مدريد

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي بريطان�ي ،أن الس�ويدي زالتان
إبراهيموفيتش ،مهاجم لوس أنجلوس جاالكيس السابق،
ً
رشطا لتحديد وجهته املقبلة يف أوروبا.
وضع
وكان زالت�ان أعل�ن من�ذ أي�ام رحيله رس�م ًيا ع�ن لوس
أنجلوس جاالكيس بعد انتهاء عقده ،وبالتايل فإنه سيوقع
ً
مجانا مع أي نا ٍد خالل يناير /كانون ثان املقبل.
ً
ووفقا لصحيفة «ذا صن» الربيطانية ،فإن إبراهيموفيتش
( 38عامً ا) يريد الحصول عىل راتب أس�بوعي يبلغ 2015
ألف إسرتليني من النادي الذي سينضم له.
وسبق أن أكدت تقارير صحفية وترصيحات لزمالء ومدرب
إبراهيموفيت�ش يف ل�وس أنجلوس جاالكسي ،أن املهاجم
السويدي يسعى إلنهاء مسريته الكروية يف إيطاليا.
وتع�د أندية ميلان وبولونيا وناب�ويل هي أكث�ر من يهتم
بالحصول عىل خدمات إبراهيموفيتش يف املوسم الحايل.

أعل�ن ن�ادي باري�س س�ان جريمان
الفرنيس ،املس�تجدات الخاصة بشأن
إصاب�ات العبيه ،وعىل رأس�هم النجم
الربازييل نيمار دا سيلفا.
وأشار النادي البارييس يف بيان رسمي
إىل أن نيم�ار وتوم�اس مونييه تعافيا
من اإلصابة ،وسيشاركان يف التدريبات
الجماعية مطلع األسبوع املقبل.
ووفق�ا له�ذه اإلش�ارة ف�إن نيم�ار
س�يكون جاه ًزا ملواجه�ة ريال مدريد
ي�وم  26نوفمرب  /ترشي�ن ثان املقبل
يف الجول�ة الخامس�ة ل�دوري أبط�ال
أوروبا.
وأش�ار بي�ان ب�ي إس ج�ي «مارك�و
فرياتي س�يواصل برنامج�ه التأهييل
للتع�ايف م�ن إصابت�ه خل�ف الركب�ة
اليمنى ،ومن املتوق�ع أن يعود للمران
الجماع�ي بنهاية األس�بوع ،ويتوقف
ذلك عىل مدى استجابته».
ً
أيض�ا كل م�ن الع�ب
ويواص�ل
الوس�ط اإلس�باني أندي�ر هريي�را
برنامج�ه التأهيلي ،وح�ارس املرمى
الكوس�تاريكي كيل�ور ناف�اس الذي
يتعاىف م�ن آالم يف عضلة الفخذ ،ومن
املتوق�ع أن يع�ود للتدريب�ات خلال
األسبوع املقبل.
يف املقاب�ل ،يواص�ل تيل�و كريي�ر
املش�اركة يف امل�ران الجماع�ي ،بينما
سيعود املدافع الشاب لوي مبي سوه
األسبوع املقبل.

المستقبل العراقي /متابعة
أكد البلجيك�ي إيدين هازارد نجم ريال مدريد ،أنه يش�عر
بالس�عادة لتواجده ضمن صفوف املرينجي ،مش ً
ريا إىل أن
تأقلمه مع الفريق يسري بشكل جيد.
وق�ال إيدي�ن ،خلال ترصيح�ات لصحيف�ة «مون�دو
ديبورتيف�و» اإلس�بانية« :مت�ى س�تظهر أفضل نس�خة
من�ي مع ري�ال مدريد؟ لقد رأيت�م بالفعل أفض�ل هازارد
ً
(ضاحكا)».
ً
وأض�اف« :أنا س�عيد جدا يف ري�ال مدريد ،وذل�ك يجعلني
سعيد بلعب كرة القدم ،وتأقلمي يسري بشكل جيد».
وق�اد هازارد منتخب بالده لتحقيق االنتصار عىل روس�يا
بنتيج�ة ( )1-4ضمن التصفيات املؤهل�ة لنهائيات يورو
 ،2020حيث سجل هدفني وصنع هدفا.
واختت�م« :لم يكن هدفن�ا التأهل فقط ب�ل اعتالء صدارة
املجموع�ة ،واليوم لعبنا مباراة عظيم�ة وراضون للغاية،
ويوم الثالثاء ضد قربص يمكننا االحتفال».

أملانيا تتفوق عىل منتخبات
أوربا برقم تارخيي
المستقبل العراقي /متابعة

ضمن منتخ�ب أملانيا التواج�د كعادته يف
بطول�ة اليورو لع�ام  ،2020بعدما حقق
ً
عريضا عىل بيالروسيا
فو ًزا
( ،)0-4يف التصفيات.
وذك�رت ش�بكة «أوبت�ا»
لإلحصائي�ات أن منتخ�ب
أملاني�ا وص�ل إىل بطول�ة
الي�ورو للمرة ال�ـ 13عىل
التوايل ،وهو م�ا لم يفعله
أي فريق آخر.
وسجل املانشافت ظهوره
الدائ�م يف البطول�ة من�ذ
ً
متفوقا
نسخة عام ،1972
على كاف�ة املنتخب�ات
األوروبية.

وفد رياضي واعالمي جديد سيصل عمان لدعم املنتخب امام البحرين

تفاعل وزارة الشباب والرياضة مع احتاد الكرة واجلامهري
يثمر عن نتائج اجيابية
المستقبل العراقي /متابعة
اكدت وزارة الش�باب والرياضة انهى
بص�دد االنتهاء من االجراءات املتعلقة
بزيارة وفد كبري لدعم املنتخب العراقي
يف مباراته م�ع البحرين ي�وم الثالثاء
املقب�ل عىل ملعب عم�ان الدويل ضمن
التصفي�ات املزدوج�ة لنهائيات كاس
العال�م  2022وكاس اس�يا  2023عن
املجموعة االسيوية الثالثة التي يرتبع
عىل صدارتها اسود الرافدين.
واضاف�ت ان الوف�د الثان�ي ال�ذي من
املؤم�ل ان يص�ل منتص�ف االس�بوع
الج�اري اىل العاصم�ة االردنية عمان،
يتال�ف من نخب�ة كبرية م�ن الالعبني
الدوليني الس�ابقني فضلا عن االعالم
الريايض ليكمل بذلك مهمة الوفد االول

المستقبل العراقي /متابعة
أظهر يواكيم ل�وف ،مدرب منتخب أملاني�ا ،ردة فعله
بعد فوز فريقه عىل بيالروس�يا ( )0-4وتأهله بشكل
رس�مي إىل بطولة ي�ورو  ،2020اليوم الس�بت.وأبرز
املوقع الرسمي لالتحاد األملاني لكرة القدم ترصيحات
لوف عق�ب املباراة ،إذ قال« :لق�د هنأت الالعبني عىل

التأه�ل ،فه�ذا كان هدفن�ا» .وأض�اف« :الفريق قدم
مباراة جيدة ،ولعبنا كوحدة واحدة بشكل مميز ،رغم
الرتاخي قليلاً بعد تس�جيل الهدف الثالث ،لذا يجب أن
نواص�ل العمل عىل تدارك ه�ذه النقطة» .من جانبه،
تح�دث توني كروس بعد تس�جيله هدفين وصناعة
آخ�ر ،قائًل�اً « :اللع�ب ضد ه�ذه الفرق يبق�ى صع ًبا
بشكل دائم ،طاملا كان التقدم بهدف واحد فقط ،فعىل

ريال مدريد يستغل بيل ملساومة
اليونايتد يف صفقة بوجبا

المستقبل العراقي /متابعة

أكد إيريك أبيدال السكرتري الفني لنادي برشلونة ،أن املفاوضات
بين اإلدارة وقائ�د الفريق ليوني�ل مييس ،جارية حال ًيا بش�أن
تجديد عقد النجم األرجنتيني.
وقال أبي�دال ،خالل ترصيحات لصحيف�ة «موندو ديبورتيفو»
اإلس�بانية« :إنهم يتحدثون بالفعل ،وال أعرف ما إذا كان هناك
أخبار قري ًبا ،ألن القرار يعتمد عىل الالعب ووكالئه ،لكن بالنسبة
لنا كناد آمل أن يتم إغالق هذا امللف يف أقرب وقت ممكن».
وبسؤاله عن موعد حسم القرار ،أجاب« :سيعرف الجميع حني
يتم حسم األمر ،لكن املؤرشات إيجابية».
وعن أنس�و فاتي نجم الفريق الش�اب ،أوض�ح« :نحن نتحدث
مع وكيله وعائلته ،فهو العب ش�اب ويتوج�ب علينا حمايته،
ويواصل التدرب والعمل ،وسيحصل عىل دقائق أكرب للعب».

المستقبل العراقي /متابعة
أكد تقرير صحفي بريطاني ،أن ريال مدريد
يستغل نجمه الويلزي جاريث بيل ،ملساومة
إدارة مانشستر يونايتد يف صفقة الفرنيس
ب�ول بوجبا.وكانت إدارة الش�ياطني الحمر
رفض�ت مناقش�ة أي عرض يخ�ص بوجبا
ً
املايض.ووفق�ا لصحيف�ة
خلال الصي�ف
«ذا ص�ن» الربيطاني�ة ،فإن مس�ؤويل ريال
مدري�د لديه�م قناعة بأن بي�ل إذا لم ينضم
إىل مانشستر يونايتد يف يناير /كانون ثان
املقب�ل ،فإنه سيرتدي قميص الش�ياطني
الحمر خالل الصيف.وأشارت الصحيفة إىل
أن إدراك ري�ال مدري�د له�ذه الحقيقة ،هو
السر يف أن اإلدارة امللكي�ة أوقف�ت صفقة
انتقل بي�ل إىل الدوري الصيني ملدة موس�م
عىل س�بيل اإلعارة يف اللحظات األخرية ،بعد
أن كان الالع�ب س�يحصل هن�اك عىل راتب

أس�بوعي يبلغ مليون إسترليني .وكشفت
مص�ادر للصحيف�ة الربيطاني�ة ،أن ري�ال
مدري�د أدرك أن مانشستر يونايتد حريص
عىل حس�م صفقة بيل ،إلنقاذ موسمه بعد
تراج�ع النتائج.ولم يش�ارك بي�ل مع ريال
مدريد ملدة ش�هر بس�بب اإلصاب�ة ،قبل أن
ينضم إىل منتخب ويلز ويرصح بأنه يش�عر
بالراح�ة يف اللع�ب هن�اك ع�ن التواجد مع
الن�ادي امللكي.وأثار مش�جعو ويلز غضب
املرينج�ي ،بع�د أن رفعوا أعالم ب�أن ترتيب
اهتمام�ات بيل كالتايل« :ويل�ز ،الجولف ثم
ريال مدريد».وتشدد مصادر قريبة من بيل
عىل أنه مس�تعد إلنهاء مش�واره يف الليجا،
كم�ا أن ريال مدريد متأه�ب للقيام بعملية
بيع�ه ،ولكنه�م يرغبون يف اس�تخدامه أولاً
كأداة ضغ�ط لنق�ل بوجبا إىل «س�انتياجو
برنابيو» يف االنتقاالت الشتوية املقبلة ،وإن
لم يحدث ذلك فقد تتأجل الصفقة للصيف.

ستكون مهمة» .كما عرب ماتياس جينرت عن سعادته
بهدفه الدويل األول بقميص أملانيا ،الذي سجله بكعب
القدم ،ليفتح طريق منتخب بالده لدهس بيالروس�يا
برباعي�ة .واختت�م« :تس�جييل له�ذا اله�دف هن�ا يف
مونش�نجالدباخ أمر رائ�ع بالطبع ،كما أننا س�عداء
ب�كل تأكيد بتأهلنا لليورو وأن نك�ون جزءا من هذه
البطولة الرائعة ،فهذا كان هدفنا من البداية».

كروس يعيد ذكرى سباعية املونديال التارخيية

المستقبل العراقي /متابعة

قدم تون�ي كروس مس�توى ممي ًزا خالل مب�اراة منتخب
أملانيا ضد ضيفه بيالروسيا عىل ملعب بروسيا بارك ،اليوم
السبت ،يف التصفيات املؤهلة لبطولة يورو .2020وبحسب
شبكة «أوبتا» لإلحصائيات ،فإن كروس نجح يف املساهمة

الذي وقف مع منتخبنا الوطني وش�د
من ازره بتواصل مثمر نال استحسان
الجميع يف عمان ،واثبت الدور الفاعل
لوزارة الشباب والرياضة يف مساندتها
لفرقن�ا الوطني�ة بمختل�ف االلع�اب
م�ن صميم الواجب واملس�ؤولية بغية
تحقي�ق انج�از ريايض يلي�ق بمكانة
العراق وجماهريه الرياضية الكبرية.
اش�ادات قال الصحفي الريايض امري
الداغس�تاني ملوف�د (قس�م االعلام
واالتصال الحكومي) ،ان ما تحقق من
حلقة نجاح متكاملة يف مهمة املنتخب
ملباراة ايران ومن بعدها لقاء البحرين
ي�وم الثالث�اء املقب�ل ال�ذي نتوقع ان
تكون نتيجته ايجابي�ة ،جاء بتواصل
جمي�ع مف�ردات ه�ذه الحلق�ة عىل
اكمل وجه ،م�ن الالعبني داخل امللعب

واالدارة ومعها الجهد الحكومي الكبري
جدا ممثال بوزارة الش�باب والرياضة
الت�ي وف�رت لنا م�ن بغ�داد اىل عمان
كاعالم ريايض جميع اس�باب النجاح
يف العمل واالقامة الطيبة والتواصل ما
ول�د االرتياح يف نف�وس جميع اعضاء
الوفد.واعترب الصحفي الريايض ميثم
الحس�ني ه�ذه الخط�وة م�ن وزارة
الش�باب والرياضة بانها تجسيد حي
للمهني�ة يف دعم االعلام الريايض بما
لم تس�بقه بها دوال اخرى ،وقد ملست
نتيج�ة الفائ�دة والتاثير وان�ا التقي
نج�وم منتخبن�ا الوطني وملاك وفد
الع�راق والجماهير ايض�ا ،منوها ان
الق�ادم م�ن االي�ام افضل وسيش�مل
جميع زملاء املهنة بالتتابع وهم عىل
قدر املسؤولية بالتاكيد.

أبيدال :مفاوضات التجديد ملييس وفايت جارية

لوف وكروس يربزان نقاط ضعف املانيا رغم التأهل لليورو
ً
كثيرا ،إال أننا وجدنا بعض
الرغ�م من ع�دم معاناتنا
الصعوبات يف البداية» .وأشار العب الوسط املخرضم
إىل امتلاك املانش�افت لالعبني ذوي ج�ودة عالية ،إال
أن�ه اعترف بش�عور الكثريين ب�أن بعضه�م يفتقر
للخبرات الكافية .وأردف« :س�نعرف خالل األش�هر
املقبلة ،إىل أي مدى سيس�تمر ه�ذا األمر ،واملواجهات
الودية التي س�نخوضها بداية من شهر مارس /آذار

جاء ذلك بعدما عزز رجال املدرب يواكيم
لوف صدارتهم للمجموعة الثالثة برصيد
 18نقطة ،بف�ارق نقطتني ع�ن هولندا،
الوصيفة ،التي ضمنت التأهل ً
أيضا.

بهدفين أو أكثر خلال مباراة واحدة مع املانش�افت ألول
م�رة من�ذ ع�ام .2014ولم يفعل ال�دويل األملان�ي ذلك منذ
انتصار املانش�افت الكاس�ح عىل الربازيل ( )1-7يف نصف
نهائي كأس العالم .2014وشهدت املباراة صناعة كروس
لهدف أملانيا الثاني ،الذي أحرزه ليون جوريتسكا ،قبل أن
يوقع بنفسه عىل الهدفني الثالث والرابع للمانشافت.

وكان فاتي قد وقع الصيف املايض عىل عقد مع برش�لونة يمتد
حتى صيف  ،2022مع خي�ار التجديد لعامني ،وبرشط جزائي
بقيمة  100مليون يورو.

برشلونة :أبلغنا سواريز
بضم مهاجم جديد

المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف إري�ك أبي�دال ،الس�كرتري الفني
لربشلونة ،أنه أبلغ األوروجواياني لويس
س�واريز ،أن النادي الكتالوني سيتعاقد
مع مهاجم جديد.
وق�ال أبي�دال ،يف ترصيح�ات لصحيفة
«موندو ديبورتيفو» اإلسبانية« :أتعامل
بش�فافية م�ع الالعبين .س�واريز ق�د
يخبرك بأنني يف العام املايض أبلغته أننا
سنتعاقد مع مهاجم جديد».
وأضاف« :ال يعني كالمي أن س�واريز لم
يواف�ق عىل األم�ر .إنه قبل ه�ذه القرار
ألنه يريد األفضل للفريق».
وتاب�ع الس�كرتري الفن�ي لربش�لونة:
«يمكنن�ي أن أخربك الي�وم بأنه ال يوجد
أي العب مفض�ل يف هذا املرك�ز ،ولكننا

نلجأ دائمًا يف النادي إىل التخطيط بغض
النظر عن املراكز».
وأكم�ل« :ض�م الوت�ارو مارتيني�ز؟
إن�ه الع�ب متكام�ل ،وأعتقد أن�ه يقدم
مس�توى رائ ًعا ،وهو العب نعرفه جي ًدا،
ولكن هناك العبين آخرين لديهم جودة
كبرية».
وأت�م« :أعرف برش�لونة جي� ًدا ،وأعرف
ما يحتاج�ه الالعبون للتكيف مع اللعب
هنا ،ولكني أؤكد أنني ال أمنح الكثري من
االهتمام لالعب الذي يشارك يف كل نهاية
أس�بوع (موعد إقامة الدوريات الكربى
يف أوروبا) ،ولكني أراقب آخرين».
يذكر أن تقارير صحفية س�ابقة ،أكدت
أن أبيدال يراقب أكثر من العب يف الدوري
الربازييل واألرجنتيني تحس ًبا لضمهم إىل
برشلونة.

«مسابقة بيكيه» وترصحيات أبيدال يف صدر الصحف اإلسبانية
المستقبل العراقي /متابعة
س�لطت الصحف اإلس�بانية الص�ادرة ،الضوء عىل
ترصيحات إيريك أبيدال الس�كرتري الفني لربشلونة،
وانطالق بطول�ة ديفيز للتنس التي تنظمها الرشكة
اململوكة ملداف�ع البلوجرانا جريارد بيكيه .وتصدرت
ترصيحات رودري ،صحيف�ة «ماركا»« :لدي الكثري
من الناس الذين يقولون يل ال تفعل هذا».
وأضافت« :العب مانشستر سيتي هو أحد الالعبني

األساس�يني للم�درب روب�رت مورين�و يف املنتخ�ب
اإلس�باني ،لكن�ه ع�رّف نفس�ه بأنه (ول�د عادي)،
ً
حارضا يف ملعب واندا ميرتوبوليتانو ضد
وس�يكون
رومانيا» .وخرج�ت صحيفة «مون�دو ديبورتيفو»
بعن�وان« :مس�ابقة بيكيه».وأضافت« :تب�دأ غ ًدا يف
العاصم�ة مدري�د النس�خة الجدي�دة لبطولة كأس
ديفيز للتنس التي ينظمها مدافع برش�لونة بيكيه،
بمش�اركة  18دولة ،والنج�م نادال».وعىل الصفحة
الرئيس�ية لصحيفة «سبورت» ،تصدرت ترصيحات

إيريك أبيدال السكرتري الفني لربشلونة« :لدينا فريق
أفضل من العام املايض».
وأض�اف« :نيم�ار أراد الع�ودة إىل برش�لونة ونح�ن
حاولن�ا ،واآلن نح�ن ال نس�تبعد التعاق�د مع�ه،
وفالفريدي س�يتحدث إذا كان هذا املوسم هو األخري
له يف النادي».وتابع« :راكيتيتش يعلم أن هناك قرار
ري�ايض علي�ه احرتامه ،وت�م توجي�ه النصيحة له،
وجريزم�ان يعرف أن�ه لم يصل ملس�تواه ،وتحدثت
كث ً
ريا معه ،وعليه أن يتحىل بالصرب».

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2023االثنين  18تشرين الثاني 2019

إصبع على الجرح

امـضـاءات

منهل عبد األمير المرشدي

رشا عمران

الكيا
حوار يف ّ

م�ن البديه�ي ج�دا ً أن يجد املواط�ن العراقي نفس�ه حبيس مقع�ده داخل
س�يارته أو يف زاوية من زوايا (الكيا) يستنش�ق دخان س�كارة أبو سباهي
رغ�م أنفه وقد يقيض نصف نهاره يف هذا الحال حتى يصل دائرته أو مرامه
حي�ث ال يجد من يعذره ف�إن كان موظفا كانت عقوب�ة الغياب بانتظاره،
وإن كان مراجع�ا إلنجاز معاملة قالوا له تعال (باجر) .إن أس�باب التأخري
كثرية وهي يف بالدنا منذ هطول نعمة الديموقراطية التوافقية املحاصصاتية
علين�ا ال تعد وال تحىص وكان اخرها انني اضطررت ان اسير الهوينا خلف
الفتى األسمر حايف القدمني املجاهد من اجل رزق عياله وهو يمتطي كريس
القيادة يف عربة محّ ملة بإس�طوانات الغ�از يجرها حمار كأنه يرتدي (قاط
رصايص) كما إنه باإلمكان أن يكون س�بب التوقف موكب أحد (املسعولني)
قد جاء عكس السير بصافراته ورصاصه وصياح أف�راد حمايته وغري هذا
وذاك .إذا كان م�ا ذكرت�ه من أس�باب التأخري وقطع الطريق هو لس�اعة أو
س�اعتني يف ي�وم فإن ما لم يكن يف الحس�بان ه�و أن يقط�ع الطريق العام
الرئيسي والوحيد يف املنطقة لعدة أيام ألن مجل�س العزاء عىل روح املرحوم
وال�د أو خال او جد أو قريب املس�ؤول الفالني مق�ام بجانب ذلك الطريق أو
فوق�ه وهنا تقوم قيام�ة األهايل يف املنطقة وعليهم أن يغ�ادروا بيوتهم قبل
ضياء الش�مس ليبحثوا عن طريق بديل للوص�ول إىل مقاصدهم وهكذا عند
عودتهم وهم يرقبون عن بعد مجلس العزاء املمتد عىل طول الطريق املحاط
بالجكس�ارات والرجال املدججني بالسلاح والعتاد من كل الصنوف جيش�ا
ورشطة وقوات برية وبحرية وجوية ولسان حال الناس املحارصين يف (كيا)
يف طاب�ور الزحام وهم ينظرون لهذا املش�هد (الجلل يتس�اءلون بينهم من
املتويف فينربي السائق ليقول ال بّد إنه قدم لإلنسانية الكثري ربما هو مخرتع
م�ا بعد الذرّة أو ثائر م�ا قبل الثورة فريد عليه أحدهم وكان جالس�ا يف قعر
(الكي�ا) قائال حتى لو كان كذلك فه�ل يحق ألهله وذويه أن يعاقبون الناس
بهذا الش�كل البش�ع فيقول آخر أش�عر بالخجل من نفيس وأن�ا أتذكر كيف
أقمت العزاء عىل والدي يف رسدق صغري بزقاق ضيّق فهل كان أبي أقل ش�أنا
من هذا أم إن مش�كلتي إني فقري الحال ومش�كلة أبي إن�ه والدي أنا وليس
وال�د رجل ذو منص�ب يف دولة عراق ما بعد الحرية فأجابه من كان جالس�ا
بجنبه وقال له متندرا ً محاوالً تلطيف الجو املحتفن داخل (الكيا) :املش�كلة
فيك أنت وأبيك ..لكن صبيا كان يجلس يف صدر الكيا قرب السائق قطع نزاع
الق�وم والتفت اليه�م وهو يقول (عمي هذا كله ري�اء وتفاخر وأبوك وأبوه
وأب�وي يروحون لنف�س الحفرة وبنفس الكفن وكل واح�د وعمله ومجلس
الع�زاء الصحيح واألفضل هو باملس�جد) .صمت الجميع ول�م يرد عىل رأي
الصب�ي أي منهم .وألن س�خونة الجو ألهبت أعصابهم وأعرقت أجس�ادهم
وأدمع�ت عيونهم الت�ي ارشأبت غضبا وهم ينظرون ملجل�س العزاء الطويل
ج�دا وقرأوا الفاتحة على روح املرحوم والدعاء بالخنصر واإلبهام كل عىل
طريقته الخاصة.

يف مديح احلب
«الحب ليس سوى عدوى ووباء» ،قالت الشاعرة األمريكية املنتحرة
آن سيكستون يف قصيدتها «أريد أن أموت» ،وانتحرت بعدها بقليل.
ل�م تنتحر بس�بب الحب ،بل بس�بب ميولها االنتحاري�ة واالكتئاب
اله�ويس املزمن الذي كانت تعاني منه .ال أحد ينتحر بس�بب الحب.
دائما هناك دوافع أخرى ،قد يكون الحب الفاشل أو الفقد أو الهجر
س�ببا مبارشا لظهورها ،لكنه حتما ليس س�ببا لالنتحار ،إذ مهما
بل�غ الكائن البرشي من الضع�ف والعجز ،فإن قدرت�ه عىل التأقلم
والعيش وحيدا عالية جداْ ،
بميول انتحارية ،أو إن
إن لم يكن مصابا
ٍ
لم يكن يعاني من فرط اإلدمان الذي يجعله يدمن كائنا برشيا آخر،
وذل�ك باملعنى الفعيل ملف�ردة إدمان الحبي�ب ،ال باملعنيني ،املجازي
والش�عري .إذ اعتدنا عىل قول جملة «أنا أدمنتك» لآلخر الذي نحبه،
تعبيرا عن ش�دة حبنا ل�ه .ولك�ن يف الحقيقة ،حين تنتهي عالقة
الحب ،نكمل حياتنا وندخل يف تجارب وعالقات أخرى ،وهكذا.
الح�ب يش�به الوباء ،معه�ا كل الحق آن سيكس�تون ،فحني نكون
صادقني يف مشاعرنا ونرتك أنفسنا للحب ،من دون أن نهتم بوضع
لحس�ابات نفس�ية ،قد تكون
العتبات الواقية ،ومن دون أن نكرتث
ٍ
ً
رضوري�ة ملن يبحث عن ثبات املش�اعر ،فإننا نمرض بالحب فعال،
أو ربم�ا نمرض من�ه ،ال فرق أبدا .لكن ال يمرض من الحب س�وى
الش�جعان ،عىل عك�س ما يق�ال ،إن املحب ضعي�ف ،فالضعف أن
تبتعد عن الحب ،أن تضع مس�افة بينك وبين�ه ،أن تراقبه من بعيد
وه�و يدخل كاللص إىل قل�ب آخر ،يرسق منه أمان�ه ،ثم تضع يدك
عىل قلبك ،لتطمنئ إىل سلامته ،وتبع�د نظرك كي ال يظن الحب أنك
منج�ى من كرسة القل�ب ،أو أن
تنادي�ه .الضع�ف ه�و أن تكون يف
ً
شخص آخر أحبّك .الضعف صنوٌ لألنانية،
تكون سببا بكرسة قلب
ٍ
عكس الشجاعة .الشجاع غريي ،يعطي من دون حساب .الضعيف
يأخذ من دون أن يتوقف .يعتاد عىل هذا ،خوفه يجعله يطلب املزيد،
وكأن�ه يف أخذه يحاول أن يمأل املس�احة الفارغة يف روحه ،الفوّهة
الواسعة التي ال يس ّدها سوى الحب .الحب تجاه رشيك ما ،العشق
والهوى والوجد ،ال الحب املجرّد ،إذ ثمّة ما يبقى ناقصا يف الحياة إن
لم نخترب هذا الهوى ،وإن لم يتلف الوجد جزءا من أرواحنا وقلوبنا.
هذا التلف الذي ليس س�وى الح�ب ،هو الحرية الكاملة ،وهو القوة
كما يراها أرس�طو« ،القوة التي ال يمك�ن إدراكها أو رشحها ،التي
تبدل ش�خصية اإلنس�ان لتظهرها على حقيقتها ،وم�ن ثم تظهر
األن�ا املختفية ،حيث إن ما يخفيه اإلنس�ان من مش�اعر س�يظهر
م�ع الحب ،فيتخلى عن حب الس�يطرة واألناني�ة والتملك»؛ الحب
إذا ه�و املفهوم األوضح للحرية ،وليس قي�دا كما ُتبديه لنا ثقافات
بطريركية ذكورية ،تضع رشط االرتباط الرشعي للحب.

كـاريكـاتـير

املناخ أدى إىل اهنيار أقوى امرباطورية يف العالـم القديم
ُعرفت اإلمرباطورية اآلشورية الحديثة بقوتها
العظم�ى ،كونه�ا أكبر إمرباطوري�ة يف ذاك
العرص ،حيث س�يطرت عىل الرشق األدنى ملدة
 300عام قبل انهيارها الدراماتيكي.
وتق�ول دراس�ة جدي�دة إن ازده�ار وانهي�ار
االمرباطوري�ة الت�ي ظهرت يف س�نة  912قبل
امليالد يف بالد ما بني النهرين ،وامتدت يف أوجها
م�ن البحر األبيض املتوس�ط ومصر يف الغرب
إىل الخليج وغرب إيران يف الرشق ،س�ببه التغري
املناخ�ي .وبدأت اإلمرباطوري�ة يف االنهيار بعد
وق�ت قصري من وفاة امللك آش�وربانيبال ،الذي
ُلق�ب بملك العالم ،حوايل ع�ام  630قبل امليالد،
ثم االس�تيالء عىل مدين�ة نينوى الكربى يف عام
 612قب�ل امليالد على يد البابليين وحلفائهم،
وبحلول نهاية القرن الس�ابع قبل امليالد ،كان
سقوط اإلمرباطورية قد اكتمل.
ويق�ول العلم�اء إن التقلب�ات يف ث�روات
اإلمرباطورية ،تزامن م�ع تحول دراماتيكي يف
مناخها من الرطب إىل الجاف ،وهو تغيري مهم
يف اإلمرباطورية التي تعتمد عىل املحاصيل.
وكت�ب العلم�اء يف الورق�ة البحثي�ة« :إن نحو
قرنين من هطول األمط�ار وارتفاع املحاصيل
الزراعي�ة ،ش�جعت التحضر ع�ايل الكثاف�ة

والتوس�ع اإلمرباطوري الذي لم يكن مستداما
عندما تحول املناخ إىل ظروف الجفاف الش�ديد
خالل القرن السابع قبل امليالد».
وبعب�ارة أخ�رى ،بينم�ا لعبت الح�رب األهلية
والتوس�ع املفرط والهزيمة العسكرية دورا يف
انهي�ار اإلمرباطوري�ة ،فمن املمك�ن أن يكون
الداف�ع األس�ايس لح�دوث ذلك ،هو انحس�ار
املحاصي�ل الت�ي أدت إىل االنهي�ار االقتص�ادي
وتفاقم االضطرابات السياسية والرصاعات.
ورصح الربوفيس�ور نيك�والس بوس�تغيت،
خبري اآلش�ورية من جامع�ة كامربيدج ،والذي

تعرف عىل  SUNNYاالقتصادية
اجلديدة من نيسان

كش�فت نيس�ان منذ فرتة عن نموذجها الجديد من سيارة  SUNNYالتي
تصن�ف ألكثر م�ن  3عقود من بني أفضل الس�يارات العائلية االقتصادية
يف العالم.
وبالنظر للسيارة الجديدة نالحظ أنها اقتبست بعضا من عنارص تصميم
سيارات «ماكسيما» التي أطلقتها نيسان يف العامني األخريين ،لكنها أتت
بش�بك أمامي مميز بتصميم  ، V-motionمطلي بالكروم ،وحصلت عىل
مصابيح  LEDمميزة.
أما قمرة السيارة فجاءت بمقاعد مريحة مخصصة لـ  5ركاب ،وواجهة
قي�ادة متطورة مزودة بأحدث أنظمة املولتيميديا التي تتعامل مع أجهزة
أندروي�د و ،iOSوشاش�ة تعمل باللمس بمقاس  7إن�ش للتحكم بأنظمة
الصوت واملالحة ورؤية الصور من الكامريات املثبتة عىل الجهتني األمامية
والخلفية للمركبة.
كم�ا حصلت هذه الس�يارة عىل نظ�ام الفرملة الطارئ�ة لحمايتها مكن
الح�وادث عىل الطرقات ،ونظام لتثبيتها يف املس�ار أثن�اء الحركة ،ونظام
ملنع انزالقها عىل املنعطفات.

العراقـي

ما مدى فعالية «فيسبوك» يف اكتشاف «خطاب الكراهية»؟

لم يش�ارك يف الدراس�ة ،بأن تغري املناخ ساعد
يف إنه�اء اإلمرباطورية ،وق�ال« :ليس لدينا أي
تفسري أفضل ملا حدث لإلمرباطورية اآلشورية
خالل تلك األوقات» ،معلال ذلك بندرة السجالت
املكتوب�ة م�ن ح�وايل  645قبل امليلاد إىل غاية
معركة نينوى عام  612قبل امليالد.
ولدراس�ة التأثير املحتمل للمناخ ،ق�ام فريق
العلم�اء بتحليل اثنني من الرواس�ب الكلس�ية
املأخوذة من كهف «كونا با» يف ش�مال العراق،
وبحث�وا يف نس�بة نوعين مختلفني م�ن ذرات
األكس�جني ،واملعروفة باس�م النظائ�ر ،داخل
الرواس�ب املعدني�ة الت�ي تش�كلت م�ع تدفق
املي�اه إىل الكهف .وتلقي هذه النس�بة الضوء
عىل مستويات هطول األمطار ،وجمع الفريق
النتائ�ج مع م�ادة الثوريوم ،لتكش�ف أنه بني
عام�ي  925قبل امليالد و 550قبل امليالد ،كانت
هناك مرحلتان مميزتان من املناخ.
اس�تمرت األوىل حتى  725قبل امليالد ،وتميزت
بظ�روف أكث�ر رطوبة من املتوس�ط ،ويشير
الفري�ق إىل أن الفترة م�ا بني  850قب�ل امليالد
و 740قب�ل امليلاد ،كان�ت واح�دة م�ن أكث�ر
الفترات املمط�رة ،وه�ي مرحل�ة تتلاءم مع
توسيع اإلمرباطورية اآلشورية الحديثة.

عرض أحدث تقرير عن تطبيق املعايري
املجتمعي�ة ل�ـ «فيس�بوك» املحتويات
التي تنتهك ه�ذه املعايري ،وكذلك مدى
فعالي�ة «فيس�بوك» يف مواجه�ة ه�ذا
الخطر.
لعل م�ن أب�رز التحديات الت�ي تواجه
«فيس�بوك» هي كش�ف املحتوى الذي
ينتهك املعايري والسياس�ات املجتمعية
للموق�ع ،قب�ل أن يدركها املس�تخدم،
وعند النظر إىل ما يطل�ق عليه «املعدل
االس�تباقي» لألن�واع املختلف�ة م�ن
االنته�اكات ،تتضح لنا طبيعة التحدي
األكبر ال�ذي تواجه�ه أوس�ع ش�بكة
اجتماعي�ة يف العالم ،بغ�رض الحفاظ
عىل نظامها األسايس.
ويف حين أن�ه م�ن الس�هل ج�دا على
الذكاء االصطناعي أن يكتشف الصور
الت�ي تتضمن عري�ا أو إباحية أو عنفا
جس�ديا واضحا ،إال أن عملية تصفية
بيانات ملنش�ورات عش�وائية ،لتحديد محتوى
يتضم�ن خط�اب كراهية أو تنمرا أو تحرش�ا،
تتطلب يف األغلب فهما للسياق ،وفهما إنسانيا
ألبعاد املواقف عىل اختالفها.

وال يزال «فيس�بوك» يعتمد بشكل أسايس عىل
التكنولوجيا ،لتحدي�د املحتوى الضار املحتمل،
بمش�اركة برشية يف مراح�ل الحقة من عملية
املراجع�ة ،ملحاولة تحديد خط�اب الكراهية أو
التنم�ر قبل مس�تخدميه .وعىل الرغ�م من أن

آبل تكشف عن أحدث حواسب MacBook
أفرحت آبل عشاق أجهزتها وكشفت
ع�ن أح�دث نس�خة م�ن حواس�ب
 MacBook Proبمواصفات محسنة
وعملية .ومن أبرز ما يميز الحاس�ب
الجديد هو أنه أتى بشاشة بمقاس 16
بوصة ،وبلوح�ة مفاتيح جديدة كليا
أكدت آبل أنها س�تجنب املستخدمني
املشكالت التي عانوا منها مع لوحات
«الفراش�ة» الت�ي كانت يف حواس�ب
 MacBookاألقدم.
كما حص�ل هذا الجه�از عىل رشيط
مل�س  Touch Barأعىل لوحة املفاتيح
للتحكم باألصوات والصور والشاشة
بطريقة سهلة وعملية ،إضافة إىل  6مكربات
صوت متطورة تمنح املستخدم تجربة مميزة

يف توزيع األصوات.
كم�ا أكدت آبل أن التقنية الجديدة املعتمدة يف
بطارية هذا الحاسب تمكنه من العمل ألكثر

من  11ساعة متواصلة.
ومن أبرز امليزات الفنية والتقنية لهذا
الجهاز:
معال�ج  tel Core i7أو Intel Core i9م�ن الجي�ل التاس�ع بتردد 2.3
غيغاهريتز؟
 ذاك�رة وص�ول عش�وائي DDR4بحجم  16غيغابايت ،قابلة للتوسيع
حتى  64غيغابايت.
 ق�رص تخزي�ن  SSDبس�عة 512غيغاباي�ت ،قاب�ل للتوس�يع حتى 8
تريابايت.
  4منافذ .USB-C 3 Thunderbolt شاش�ة بمق�اس  16بوص�ة بدق�ة عرض( )1920/3070بيكسل.

إدمان التسوق عرب اإلنرتنت هو «حالة صحية عقلية»
يوجد خط رفيع بني حب التسوق عرب اإلنرتنت
وإدمانه ،ووفقا لألخصائيني النفسيني ،فإنه
يجب تصني�ف إدمان هذه الع�ادة كـ»حالة
صحية عقلية».
ويدع�و باحثون من كلي�ة هانوفر الطبية إىل
تصنيف هذا اإلدمان كحالة نفسية منفصلة
تس�مى ب�ـ «اضط�راب التس�وق والشراء»

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

تصدر ع��ن مؤسس��ة المس��تقبل العراقي��ة
للصحاف��ة والطباع��ة والنش��ر

( )buying-shopping disorderأو كما يرمز
لها اختص�ارا بـ  ،BSDويج�ب أن يكون لها
تصني�ف خاص بها ،بدال م�ن إدراجها ضمن
التصنيف الح�ايل املعروف باس�م «اضطراب
السيطرة عىل الدوافع».
وقال الدكتور أسرتيد مولر ،الذي قاد الدراسة:
«لقد حان الوقت بالفعل لالعرتاف باضطراب

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

التس�وق والشراء كحالة منفصل�ة للصحة
العقلي�ة ،وجم�ع املزيد م�ن املعلومات حول
اضطراب التسوق والرشاء عىل اإلنرتنت».
وتتمي�ز الحالة بانش�غال ش�ديد بالتس�وق،
وكذل�ك الرغبة يف امتالك س�لع معينة .ومما
يدعو إىل القلق ،هو ميل األش�خاص املصابني
بهذه الحالة إىل الرشاء أكثر إمكانياتهم.

07801969233
07901463050
07709670606

معدل نجاح الرشكة يف كشف خطاب الكراهية
ّ
تحس�ن م�ن  %52إىل  %80على م�دار الـ
ق�د
 12ش�هرا املاضي�ة ،إال أن ذل�ك املع�دل ال يزال
أق�ل كثريا م�ن ذلك يف محتوي�ات أخرى تنتهك
سياسات الرشكة.

الصبار يشكل خطورة عىل ربات البيوت

االستغناء عن تزيني املنزل أو الشقة بالصبار هي نصيحة رئيسية قدمتها
لربات املنازل فنانة الزهور ومدير عام رشكة «فلوريس�ت.رو» الروسية،
سريافيما أوغيينكو.
وقال�ت يف مقابلة صحفية أجرتها معها إذاعة «س�بوتنيك» الروس�ية إن
الصب�ار يش�كل خطورة عىل راحة وه�دوء الحياة العائلي�ة .وأضافت أن
الصبار هو نوع من نباتات املكتب بزعم أنه يجلب التوفيق يف األعمال.
أما غرفة النوم فيجب االس�تغناء تماما عن وضع الصبار فيها ال س�يما
أنه ذات أشواك نافرة.
ومض�ت قائل�ة» إذا أردت وض�ع الصب�ار يف املكت�ب ف�إن طاول�ة جهاز
الكمبيوتر هي أفضل مكان له كونه يمتص األشعة السلبية».
بينم�ا هن�اك نب�ات مفيد آخر يس�اعد يف انتع�اش الحي�اة يف املنزل وهو
الغرنوقي ( )Geraniumالذي ينقي الهواء من غاز ثاني أكس�يد الكربون
الضار .لكن ش�جرة النقود  ،crassulaحس�ب فنان�ة الزهور ،تعترب أنفع
نبات لتزيني البيت .ويفضل وضع تلك الشجرة يف املطبخ كي «تدر» أمواال
يمكن أن تشرتي بها األكل.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية  1530لسنة 2011

