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حقوق االنسان الربملانية:
 الشباب املنتفض يطالب بإبعاد الفاسدين 
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مكتب عبد املهدي: جملس الـوزراء مستمـر بإكمـال قانـون موازنـة 2020
القـضـاء يصـدر مـذكـرة قبـض ومنـع سفر بحـق الفريـق مجيـل الشمـري
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وافق الربمل�ان، أمس األحد، عىل اس�تقالة رئيس 
ال�وزراء عبد املهدي، فيما دعا رئيس الجمهورية 
اىل تس�مية مرش�ح بدي�ل عن�ه خ�ال 15 يوما. 
ويأت�ي ذلك وس�ط حرية و«الءات« وانس�حابات 
يف الكواليس السياس�ية يف مش�اوراتها لتشكيل 

الحكومة املقبلة.
ويف جلس�ة طارئ�ة، ص�وت الربمل�ان ع�ىل قبول 
اس�تقالة رئي�س ال�وزراء عادل عب�د املهدي من 
امل�ادة 875 م�ن دس�تور  منصب�ه اس�تنادا اىل 
الباد بعد ان قرأ رئيس�ه محم�د الحلبويس نص 

االستقالة.
وقال الحلبويس انه س�يوجه رس�الة اىل الرئيس 
بره�م صال�ح لرتش�يح بدي�ل ع�ن عب�د املهدي 
لتشكيل الحكومة الجديدة اس�تنادا اىل املادة 76 
من الدستور حيث تحولت حكومة عبد املهدي اىل 

ترصيف االعمال.
ووج�ه لجن�ة االمن والدف�اع الربملاني�ة بالتوجه 
ف�ورا اىل محافظتي ذي قار والنجف لاطاع عىل 
االوض�اع االمني�ة فيهما. وتش�ري امل�ادة 76 من 
الدس�تور العراقي الخاصة باس�تقالة الحكومة 

إىل:
أوالً: يكل�ف رئي�س الجمهوري�ة مرش�ح الكتلة 
النيابي�ة األكث�ر عدداً بتش�كيل مجل�س الوزراء 
خ�ال خمس�ة ع�َر يوماً م�ن تاري�خ انتخاب 

رئيس الجمهورية.
ثانياً: يتوىل رئيس مجلس الوزراء املكلف تسمية 
أعض�اء وزارته خال مدٍة أقصاه�ا ثاثون يوماً 

من تاريخ التكليف. 
التفاصيل ص2

مشاورات تشكيل احلكومة: حرية و »الءات« وانسحابات
الكتل السياسية حتت ضغط التوقيتات الدستورية والشارع يف اختيار رئيس الوزراء اجلديد.. واألحزاب الكردية: لن مير رئيسًا بال موافقتنا حمافظ النجف:
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الدفاع تدعو محلة
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استئناف النجف تصدر مذكرات قبض قضائية بحق املعتدين عىل املتظاهرين 
احلشد الشعبـي يصـدر بيانـا بشـأن املفسوخـة عقودهـم

حمافظ نينوى اجلديد ملسؤويل املحافظة: علينا أن نكون 
مجيعًا يدًا واحدة
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حمافظ بغداد يفتتح
 مرشوع ماء صدر اليوسفيـة بطـاقـة 

تصل اىل ٥00 م/مكعب يف الساعة

التقاعد تعلن دفع رواتب 
املتقاعدين العسكري واملدين 

لشهر كانون األول

مستشار وزارة الزراعة
 يؤكد عىل العمل اجلاد لتضمني رز العنرب 

املحيل بالبطاقة التموينية

       بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس وزراء ألبانيا، أمس األحد، املجتمع الدويل إىل تقديم 
مس�اعدات مالية ودعم بالخربات لباده كي تتعاىف من آثار 
زلزال بقوة 6.4 درجة ع�ىل مقياس ريخرت، أودى بحياة 51 
شخصا، وترك اآلالف با مأوى. وقال رئيس الوزراء األلباني 
إيدي راما إن الحكومة تعيد صياغة املوازنة، لكنه س�يكون 
»رضبا من املس�تحيل إنسانيا« أن تهتم بكل يشء دون دعم 
ال�ركاء الدولي�ن.  والتقى رام�ا مجموعة س�فراء بينهم 
ممثلون عن االتح�اد األوروبي، والوالي�ات املتحدة، وتركيا، 
والياب�ان، وأبلغه�م الرس�الة ذاته�ا. والزل�زال الذي رضب 

منطقة س�احل األدرياتيكي يف ألبانيا، الثاثاء املايض، أسفر 
كذل�ك ع�ن إصابة أكثر م�ن ثاثة آالف ش�خص ورشد آالفا 
آخري�ن. وكانت مدينة دوريس الس�احلية- أح�د الوجهات 
الساحلية الشهرية التي يفضل األلبان قضاء عطات بها هي 
األكث�ر ترضرا، وكذلك مدينة ثوماني القريبة ش�مايل الباد. 
وبدأ مهندسون مدنيون من دول االتحاد األوروبي والواليات 
املتحدة تقييم آثار الزلزال بالتعاون مع املهندس�ن املحلين. 
وبدأت عملي�ة إزالة آثار الدمار من بع�ض املنازل والفنادق 
التي لحقت بها أرضار جسيمة. وال تزال املناطق الثاث التي 
رضبها الزلزال يف حالة طوارئ، ومازالت السلطات هناك لم 

تقرر موعدا إلعادة فتح املدارس.

       المستقبل العراقي/ زهراء علي 

استقبل س�ريوان الروزبياني النائب االول 
ملحاف�ظ نينوى وحس�ن اللهيب�ي النائب 
الفن�ي ملحاف�ظ نين�وى وم�دراء الدوائر 
ومعاوني ومستش�اري محافظة نينوى، 
نجم الجبوري محافظ نينوى، الذي تسنم 
مهام اعماله صب�اح اليوم يف مبنى ديوان 

محافظة نينوى.
يف  ل�ه  كلم�ة  خ�ال  الروزبيان�ي  وق�ال 
اس�تقبال محاف�ظ نينوى ان تس�لم نجم 
الجب�وري إدارة نين�وى ه�ي ب�ادرة خري 
اىل اه�ايل محافظتن�ا العزي�زة من جميع 

القوميات واملكونات، وان املحافظ السابق 
السيد منصور املرعيد قدم كل مايستطيع 
من اجل خدمة نينوى، واليوم ياتي السيد 
نجم الجب�وري خلفا له ليواصل املس�رية 
خدمة لنينوى واهلها ونعمل كفريق واحد 
وندعم ونس�اند محافظ نينوى لتس�تمر 
عجل�ة البن�اء واالعم�ار خدم�ة الهلنا يف 

نينوى.
ودع�ا النائب االول ملحاف�ظ نينوى لوقفة 
ح�داد ع�ىل ش�هداء النارصي�ة والنج�ف 

االرشف وكل شهداء العراق.
وقال نجم الجبوري محافظ نينوى خال 
كلم�ة ل�ه يف بداية تس�نمه مه�ام اعماله 

محاف�ظ نينوى: بداي�ة اعمالنا يف منصب 
محافظ نينوى نقرا سورة الفاتحة ترحما 
عىل ارواح الشهداء الذين سقطوا يف بغداد 

والفرات االوسط والجنوب.
واكد الجبوري خال الكلم�ة: اليوم بدات 
استام مهمة محافظ نينوى وسنعمل مع 
الجمي�ع من اجل انتش�ال واقع محافظة 
نين�وى واهلها اىل االفضل، ونكون جميعا 
يدا واحدة يف سبيل اعمار نينوى واالرتقاء 
باهله�ا نح�و حي�اة افض�ل. وم�ن اه�م 
مهم�ات عملنا توفري لقم�ة عيش كريمة 
والحف�اظ عىل كرامة أهلن�ا يف نينوى وان 

يكون العدل هو اساس امللك. 

جمي�ع  ان  اىل  نين�وى  محاف�ظ  واش�ار 
املواطنن يف نينوى متس�اوون الفرق بن 
مواط�ن واخ�ر اال بم�ا يقدم م�ن خدمة 
وتع�اون للمحافظة واهلها.  حيث جميع 
الطوائف والقوميات هم اهلنا واهتمامنا 
مراع�اة  م�ع  االس�تثناء  دون  بالجمي�ع 

ظروف بعض الطوائف يف نينوى.
واض�اف الجب�وري ان خ�ال حديثه مع 
قائد رشطة نينوى: اعيد اليوم بحدود 11 
الف رشطي اىل الخدمة وهذا يعني 11 الف 

عائلة ستتغري حياتها نحو االفضل. 

التفاصيل ص2
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مؤكدًا أن لقب البطولة 
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التقاعد تعلن دفع رواتب املتقاعدين العسكري واملدين لشهر كانون األول
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت هيئة التقاعد الوطنية، أمس األحد، عن دفع رواتب املتقاعدين العس�كري واملدني لش�هر كانون 
االول ٢٠١٩ وبإم�كان املتقاعدي�ن حام�ي بطاقات الدف�ع اإللكرتوني مراجعة منافذ الرصف الس�تالم 
رواتبهم. واضافت يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، »كما تم دفع مكافأة نهاية الخدمة مع 
قائمة الراتب التقاعدي للمتقاعدين من منتس�بي الجيش العراقي السابق ممن قدموا اعرتاضات وقبلت 
اعرتاضاتهم«. وأكدت الهيئة عىل »استمرار حملتها بتحديث البيانات الخاصة باملتقاعدين )داخل العراق 
او خارج�ه( او ورثتهم ممن يتقاض�ون الراتب التقاعدي ويتم تحديث بياناتهم الش�خصية والوظيفية 
وذل�ك م�ن خ�الل الراب�ط http://pension-app.com وباإلم�كان التحديث من خ�الل الهواتف الذكية 
بالدخ�ول إىل الرابط اعاله من مقر س�كناهم دون الحاجة للحضور اىل مق�ر الهيأة يف بغداد وفروعها يف 
املحافظات لغرض إكمال إجراءات تحديث الس�جالت التقاعدية حيث تقوم الهيأة بحملة ادامة البيانات 
استعدادا إلجراءت تنفيذ تعديل قانون التقاعد الذي أقر مؤخرا وشهادة الحياة السنوية التي تطبق بداية 

العام املقبل ٢٠٢٠ ولتحايش توقف الراتب التقاعدي لذلك اقتىض التنويه«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

واف�ق الربملان، أمس األحد، عىل اس�تقالة رئيس الوزراء 
عبد امله�دي، فيم�ا دعا رئي�س الجمهورية اىل تس�مية 
مرش�ح بدي�ل عنه خ�الل ١5 يوم�ا. ويأتي ذلك وس�ط 
حرية و«الءات« وانس�حابات يف الكواليس السياس�ية يف 

مشاوراتها لتشكيل الحكومة املقبلة.
ويف جلس�ة طارئ�ة، ص�وت الربملان عىل قبول اس�تقالة 
رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي من منصبه اس�تنادا اىل 
امل�ادة 875 من دس�تور البالد بعد ان قرأ رئيس�ه محمد 

الحلبويس نص االستقالة.
وق�ال الحلب�ويس انه س�يوجه رس�الة اىل الرئيس برهم 
صالح لرتش�يح بديل عن عبد املهدي لتش�كيل الحكومة 
الجديدة اس�تنادا اىل املادة 76 من الدستور حيث تحولت 

حكومة عبد املهدي اىل ترصيف االعمال.
ووج�ه لجنة االمن والدف�اع الربملانية بالتوج�ه فورا اىل 
محافظتي ذي قار والنجف لالطالع عىل االوضاع االمنية 
فيهما. وتش�ري املادة 76 من الدس�تور العراقي الخاصة 

باستقالة الحكومة إىل:
أوالً: يكل�ف رئيس الجمهورية مرش�ح الكتل�ة النيابية 
األكثر عدداً بتش�كيل مجلس الوزراء خالل خمسة عرَش 

يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً: يتوىل رئيس مجلس الوزراء املكلف تسمية أعضاء 
وزارت�ه خ�الل م�دٍة أقصاه�ا ثالث�ون يوماً م�ن تاريخ 
التكليف. ثالثاً: ُيكلف رئيس الجمهورية مرش�حاً جديداً 
لرئاس�ة مجلس الوزراء خالل خمس�ة ع�رش يوماً عند 
إخفاق رئي�س مجلس ال�وزراء املكلف تش�كيل الوزارة 
خ�الل املدة املنصوص عليه�ا يف البند » ثاني�ًا« من هذه 
املادة. رابعاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء املكلف أسماء 
أعضاء وزارته واملنهاج الوزاري عىل مجلس النواب ويعد 
حائزاً ثقتها عند املوافقة عىل الوزراء منفردين واملنهاج 

الوزاري باألغلبية املطلقة.
خامس�اً: يتوىل رئي�س الجمهورية تكليف مرش�ٍح آخر 
بتش�كيل الوزارة، خالل خمسة عرش يوماً، يف حالة عدم 

نيل الوزارة الثقة.
وق�د أعلن النائب عن تحال�ف الفتح محمد البلداوي عن 
بدء املشاورات السياسية بني الفرقاء والقوى للبحث عن 
شخصية مستقلة خلفا لرئيس الوزراء الحايل عادل عبد 
املهدي. وقال البلداوي يف ترصيح صحفي إن “املشاورات 

السياسية اس�تبقت  جلس�ة مجلس النواب للبحث عن 
شخصية تحظى بمقبولية الشارع والكتل السياسية”.

وأك�د البلداوي ع�ىل “اختيار ش�خصية مس�تقلة ليس 
عليه�ا مؤرشات فس�اد وال تتبع أي جه�ة حزبية قادرة 
ع�ىل إدارة البلد ومواجهة األزمات واملنعطفات التي يمر 

بها البالد جراء التحديات الخارجية”. 
م�ن جانبه�ا، اعلن�ت كتل�ة س�ائرون ع�ن تنازلها عن 
»حقه�ا« يف ترش�يح رئي�س ال�وزراء املقب�ل باعتبارها 
»الكتلة االكرب«، مشرية اىل أنها ابلغت رئيس الجمهورية 

برهم صالح يف ذلك.
وق�ال رئيس الكتلة النائب نبيل الطريف يف مؤتمر صحايف 
عقده بمش�اركة ن�واب الكتل�ة، إنه »بعد ص�دور قرار 
الربمل�ان بقب�ول اس�تقالة عبد امله�دي وتكلي�ف رئيس 
الجمهورية برتشيح بديل عنه، وبما ان تحالف سائرون 
ه�ي الكتلة االكرب بن�اء ع�ىل االنتخاب�ات وانطالقا من 
توجيه�ات الس�يد مقت�دى الص�در بانه�اء املحاصصة 
الحزبية والطائفية يعلن تحالف سائرون تنازله عن هذا 

الح�ق للمتظاهرين«. واضاف أن »الش�عب هو صاحب 
الق�رار«، معلنا ان »مرش�ح الش�عب ه�و خيارنا وعىل 

رئيس الجمهورية مراعاة ذلك«.
وق�ال النائب عن الكتل�ة جواد املوس�وي، يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن سائرون تعلن وتعلم 
رئي�س الجمهورية ع�ن تنازله�ا عن حقها يف ترش�يح 
رئي�س ال�وزراء باعتباره�ا الكتل�ة االك�رب وتوافق عىل 

املرشح الذي سيختاره الشعب.
إال أن تحالف س�ائرون لديه أيض�اً رشوطاً، وقال النائب 
ع�ن التحالف رع�د حس�ني ان “تحالف س�ائرون اتخذ 
قرارا نهائيا بشأن املرشح البديل لرئيس الحكومة عادل 
عب�د املهدي”, مش�ريا إىل أن “القرار هو عدم مش�اركته 
يف أي اجتم�اع للكتل السياس�ية وال يأتل�ف مع أي جهه 
سياس�ية او يق�وم برتش�يح ش�خصية لش�غل منصب 

رئيس الحكومة املقبل”.
وأضاف ان “القرار تضمن أيضا عدم الس�عي بأي شكل 
من االشكال اىل تشكيل الكتلة الكرب، اال انه سوف يحرض 

جلسات التصويت عىل املرشح الجديد وتصويته سيبنى 
عىل تبني ما يطلبه املتظاهرين”.

وأوضح ان “اتفاق الكتل السياس�ية عىل تس�مية البديل 
ودفع�ه اىل رئي�س الجمهورية لغرض التكليف س�يأخذ 
وقتا طويالً«، مرجحا ان “تس�تغرق املداوالت مدة شهر 

وهي املدة الدستورية لحكومة ترصيف االعمال”.
وكان�ت مصادر إعالمية كش�ف وجود اتف�اق هناك بني 
الصدر والعبادي وأسامة النجيفي وإياد عالوي يف سبيل 
تشكيل تحالف سيايس قوي الختيار اسم املرشح الجديد 

لرئيس الوزراء
وتعّق�د األحزاب الكردية من املش�هد الس�يايس الجاري 
يف بغ�داد، م�ن خ�الل وضعه رشوط�اً من أجل تش�كيل 
الحكوم�ة، ونف�ى كفاح محم�ود، املستش�ار اإلعالمی 
الكردس�تاني مس�عود  الديمقراط�ي  الح�زب  لرئي�س 
بارزاني إصدار أية مبادرة من أربيل تتضمن حالً لألزمة 
السياس�ية الراهن�ة، وذلك بع�د قبول الربملان اس�تقالة 
رئيس ال�وزراء عادل عبداملهدي، مش�رياً إىل أنه ال يمكن 
ألية ش�خصية ترؤس الحكومة االتحادي�ة دون مباركة 
الكرد.  وقال محمود إن “بارزاني لم يقرتح مبادرة لحل 
األزم�ة الراهن�ة يف العراق، وما صدر عن�ه كان بياناً أكد 
في�ه متابعته للتط�ورات األخرية وخاص�ة يف ذي قار و 

النجف، باهتمام بالغ”.
وأش�ار محم�ود إىل أن “بارزاني يرح�ب بأية خطوة من 
ش�أنها حل األزم�ة والحيلول�ة دون االنهي�ار والفوىض 
وبما يضمن عدم العودة إىل أيام الدكتاتورية املش�ؤومة، 
ورشيطة مراعاة حقوق املكونات ومكتس�باتهم، ووفقاً 

لآلليات الدستورية”.
واض�اف، أن “الك�رد ه�م رشكاء أساس�يون يف العملية 
السياس�ية العراقي�ة وال يمكن أن يت�وىل أحد ما منصب 
رئاسة الحكومة دون استحصال موافقة الكرد والتشاور 
معهم”، مشدداً عىل “أن ُيريض رئيس الحكومة القادمة 

مطالب املتظاهرين ويلتزم بالدستور اإلتحادي”.
جدير بالذكر إن العديد من الساسة الكرد، ويف مقدمتهم 
أعضاء الحزب الديمقرطي الكردس�تاني، سبق وأعلنوا، 
تزامناً مع املظاه�رات، دعمهم الكامل لرئيس الحكومة 
املس�تقيل عبد امله�دي، معتربين إياه غري مس�ؤول عن 
أخط�اء الحكومات الس�ابقة وإنه ق�د ورث تركة ثقيلة 
جداً من أس�الفه ويحتاج لوق�ت طويل الصالح األوضاع 

الراهنة. 

الكتل السياسية حتت ضغط التوقيتات الدستورية والشارع يف اختيار رئيس الوزراء اجلديد.. واألحزاب الكردية: لن مير رئيسًا بال موافقتنا

مشاورات تشكيل احلكومة: حرية و »الءات« وانسحابات
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       المستقبل العراقي/ زهراء علي 

اس�تقبل س�ريوان الروزبيان�ي النائب االول 
ملحافظ نينوى وحسن اللهيبي النائب الفني 
ملحافظ نين�وى وم�دراء الدوائ�ر ومعاوني 
نج�م  نين�وى،  محافظ�ة  ومستش�اري 
الجبوري محافظ نينوى، الذي تس�نم مهام 
اعماله صباح اليوم يف مبنى ديوان محافظة 

نينوى.
وقال الروزبياني خالل كلمة له يف اس�تقبال 
محافظ نينوى ان تسلم نجم الجبوري إدارة 
نينوى هي ب�ادرة خري اىل اه�ايل محافظتنا 
العزي�زة من جمي�ع القومي�ات واملكونات، 
وان املحافظ الس�ابق السيد منصور املرعيد 
قدم كل مايس�تطيع من اجل خدمة نينوى، 

والي�وم ياتي الس�يد نج�م الجب�وري خلفا 
ل�ه ليواصل املس�رية خدمة لنين�وى واهلها 
ونعمل كفريق واحد وندعم ونساند محافظ 
نينوى لتس�تمر عجلة البناء واالعمار خدمة 

الهلنا يف نينوى.
ودع�ا النائ�ب االول ملحاف�ظ نين�وى لوقفة 
حداد عىل شهداء النارصية والنجف االرشف 

وكل شهداء العراق.
وقال نج�م الجبوري محاف�ظ نينوى خالل 
كلم�ة ل�ه يف بداي�ة تس�نمه مه�ام اعماله 
محاف�ظ نين�وى: بداي�ة اعمالن�ا يف منصب 
محافظ نينوى نقرا س�ورة الفاتحة ترحما 
عىل ارواح الش�هداء الذين س�قطوا يف بغداد 

والفرات االوسط والجنوب.
واكد الجب�وري خ�الل الكلمة: الي�وم بدات 

اس�تالم مهمة محافظ نينوى وسنعمل مع 
الجمي�ع م�ن اجل انتش�ال واق�ع محافظة 
نين�وى واهله�ا اىل االفضل، ونك�ون جميعا 
يدا واحدة يف س�بيل اعم�ار نينوى واالرتقاء 
باهلها نحو حي�اة افضل. ومن اهم مهمات 

عملنا توف�ري لقمة عيش كريم�ة والحفاظ 
عىل كرامة أهلنا يف نين�وى وان يكون العدل 

هو اساس امللك. 
واشار محافظ نينوى اىل ان جميع املواطنني 
يف نينوى متساوون الفرق بني مواطن واخر 
اال بما يقدم من خدم�ة وتعاون للمحافظة 
واهله�ا.  حيث جمي�ع الطوائف والقوميات 
هم اهلنا واهتمامنا بالجميع دون االستثناء 
م�ع مراع�اة ظ�روف بع�ض الطوائ�ف يف 

نينوى.
واضاف الجبوري ان خ�الل حديثه مع قائد 
رشط�ة نينوى: اعي�د اليوم بح�دود ١١ الف 
رشطي اىل الخدمة وهذا يعني ١١ الف عائلة 

ستتغري حياتها نحو االفضل. 
وأش�ار »بجانب لقاءاتنا مع م�دراء الرتبية 

والصح�ة وباق�ي الدوائ�ر لبح�ث ملف�ات 
الوظائف والخدمات للمواطنني. كما ونتابع 
روات�ب الصح�ة ايضا ونقف ع�ىل املعوقات 
ول�ن ندخر جه�دا للتواص�ل مع بغ�داد من 
الحكومة االتحادية ورئاسة الربملان والنواب 

لحل جميع امللفات الشائكة«. 
وق�ال محاف�ظ نين�وى »نس�عى الن تكون 
املوص�ل انظ�ف مدين�ة يف الع�راق واناش�د 
اصح�اب املح�ال باالهتمام بنظاف�ة املدينة 
وال نقب�ل العبثي�ة يف نين�وى كم�ا ونبح�ث 
م�ع الق�ادة االمنيني اهمية ف�رض القانون 

ويحرتم ويكون فوق الجميع«.
كما دعا الجبوري موظفي محافظة نينوى 
اىل االبتع�اد ع�ن الروتني، وتفعيل املش�اريع 

والعمل برسعة لتنفيذها.

حمافظ نينوى اجلديد ملسؤويل املحافظة: علينا أن نكون مجيعًا يدًا واحدة
أعلن عودة )١١( ألفًا من املفسوخة عقودهم.. واكد على السعي لالرتقاء بالواقع املعيشي.. ووجه رسائل بشأن نظافة املدينة

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د املتحدث باس�م مكت�ب رئيس 
أم�س  الحديث�ي،  س�عد  ال�وزراء، 
األح�د، أن مجلس الوزراء مس�تمر 
بإكم�ال م�رشوع قان�ون املوازنة 
االتحادي�ة لع�ام ٢٠٢٠ رغم قبول 
مجل�س الن�واب اس�تقالة رئي�س 

الوزراء عادل عبد املهدي.
وقال الحديث�ي يف ترصيح صحفي 
الحكوم�ة لترصي�ف  إن “تحوي�ل 
إكم�ال  يعي�ق  ال  يومي�ة  اعم�ال 
االتحادية  املوازن�ة  مرشوع قانون 
لع�ام ٢٠٢٠ كونه�ا م�ن األج�زاء 

األساس�ية لعم�ل الحكومة”، الفتا 
ال�وزراء يف ط�ور  إىل إن “مجل�س 
إكم�ال قانون املوازن�ة خالل األيام 
القريبة القادمة وإرس�الها ملجلس 

النواب”.
وأض�اف أن “مجلس الوزراء ملتزم 
بإكمال املوازنة بشكل رسيع لوجود 
التزام�ات مالي�ة ال يمك�ن توقفها 
ألي أس�باب”، مبين�ا أن “املجل�س 
عىل وش�ك إكم�ال القانون بش�كل 

كامل خالل األيام القريبة”.
وصوت مجلس النواب، امس األحد، 
ع�ىل قبول اس�تقالة رئيس الوزراء 

عادل عبد املهدي من منصبه.

مكتب عبد املهدي: جملس الوزراء مستمر 
بإكامل قانون موازنة 2020

        بغداد / المستقبل العراقي

النيابية،  طالبت حقوق االنسان 
أمس االحد، األجهزة األمنية عدم 
اس�تخدام الرصاص الحي لقمع 
املتظاهري�ن، فيما دع�ت رجال 
الدين والعشائر اىل ضبط النفس 

و«درء الفتنة«.
وقال رئيس اللجنة النائب ارش�د 
صحف�ي  مؤتم�ر  يف  الصالح�ي 
عقده داخل مجل�س النواب، إن 
لجنته تتابع ع�ن كثب مجريات 
أح�داث التظاه�رات االخ�رية يف 

عدد من املحافظات العراقية. 
خ�الل  وم�ن  »انن�ا  واض�اف 
التنس�يق مع مفوضي�ة حقوق 
اإلنس�ان وجدن�ا س�قوط ع�دد 
كبري من الش�هداء والجرحى من 
شباب الثورة اإلصالحية املطالبة 

بالتغيري«. 
»التظاه�رات  أن  اىل  واش�ار 
األيام  الس�لمية تحول�ت خ�الل 
حقيقي�ة،  كارث�ة  إىل  املاضي�ة 
سيما يف النارصية والنجف، مما 
ادى لس�قوط ع�دد كبري ورضب 

املتظاهرين بالرصاص الحي«. 
تطال�ب  لجنت�ه  أن  واوض�ح 
بع�دم  األمني�ة  »األجه�زة 
اس�تخدام الرصاص الحي لقمع 
املتظاهري�ن، كم�ا تدع�و رجال 
الدين والعشائر اىل ضبط النفس 

لدرء الفتنه«.
وش�دد الصح�ايل، أن »الش�باب 
املنتفض يف س�احات التظاهرات 
يطالب بابعاد الفاس�دين ليكون 
له�م مس�تقبل أفض�ل«، مؤكدا 
عىل »س�لمية التظاه�رات وعدم 

قمعها بالرصاص الحي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  أعلن�ت 
االتحادي�ة، أم�س االحد، ع�ن صدور 
مذكرات قبض قضائية بحق املعتدين 

عىل املتظاهرين يف املحافظة.
وق�ال مجلس القضاء األع�ىل يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
إن »الهيئ�ة التحقيقي�ة القضائية يف 
النج�ف األرشف أص�درت  محافظ�ة 
مذك�رات قب�ض بح�ق املعتدي�ن عىل 

املتظاهرين يف املحافظة«.
وكش�ف مص�در يف محافظة واس�ط 
ان املحكمة اص�درت حكمني احدهما 
باالع�دام بح�ق ضاب�ط برتب�ة رائ�د 
واالخر بالس�جن سبع س�نوات بحق 
ضابط برتبة مقدم بتهمة القتل العمد 

اثناء التظاهرات.

حقوق االنسان الربملانية: الشباب املنتفض يطالب بإبعاد الفاسدين 
لضامن مستقبل أفضل

استئناف النجف 
تصدر مذكرات قبض 
قضائية بحق املعتدين 

عىل املتظاهرين 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن محافظ بغداد املهندس محمد العطا، أم�س االحد، الحداد ثالثة ايام 
عىل ارواح الشهداء يف بغداد ذي قار والنجف واألرشف.

وقال املحافظ خالل تعزيته ألرس الشهداء، »اتقدم بأحّر املواساة وخالص 
العزاء لعائالت ش�هدائنا واهلنا يف بغداد الحبيبة وذي قار العز والش�هامة 
ونجفنا االرشف وبقية املحافظات ونس�أل املوىل عز وجل ان يمن بالشفاء 
العاج�ل ع�ىل ابنائنا الجرحى م�ن املتظاهرين الس�لميني وننتهز الفرصة 
للتأكيد عىل رضورة التمسك بالطابع السلمي للتظاهرات لتحقيق املطالب 
املرشوع�ة، وقانا الله واياك�م من الفتن ورشها وحفظ الل�ه بلدنا العزيز، 

ورحم الله شهدائنا األبرار والشفاء العاجل للجرحى«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت الهيئ�ة القضائي�ة التحقيقي�ة املش�كلة للنظر بقضاي�ا أحداث 
التظاه�رات يف محافظ�ة ذي قار، الي�وم األحد، مذكرة قبض ومنع س�فر 

بحق الفريق جميل الشمري.
وقال مجلس القضاء االعىل يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
إن »الهيئة التحقيقية يف رئاسة محكمة استئناف ذي قار، أصدرت مذكرة 
قبض ومنع س�فر بحق الفريق جميل الش�مري عن جريمة إصدار األوامر 

التي تسببت بقتل متظاهرين يف املحافظة«.
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي، كلف الفريق جميل الشمري 
برئاس�ة خلية األزمة يف ذي قار، قبل ان يس�حب ي�ده، عقب احداث عنف 

وقعت يف املحافظة راح ضحيتها العرشات من املتظاهرين.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد قائ�د عمليات بغداد الفريق الركن قيس املحمداوي، أمس االحد، أنه ال 
يوجد اي اشتباك بني القوات األمنية واملتظاهرين يف العاصمة.

وقال املحمداوي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، إنه »ال يوجد 
أي احتكاك أو اشتباك بني القوات األمنية واملتظاهرين يف بغداد«.

ودعا املحمداوي وس�ائل اإلعالم والناشطني ومنظمات حقوق اإلنسان إىل 
»التأكد بشكل ميداني«.

حمافظ بغداد يعلن احلداد )٣( ايام 
عىل ارواح الشهداء يف بغداد وذي قار والنجف 

وبقية املحافظات

القضاء يصدر مذكرة قبض ومنع سفر بحق 
الفريق مجيل الشمري

عمليات بغداد تنفي وجود »اي اشتباك« 
بني القوات األمنية واملتظاهرين 

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد محافظ النجف لؤي اليارسي، 
إىل  س�يذهب  أن�ه  األح�د،  أم�س 
املحكمة لإلدالء بش�هادته بش�أن 

ضحايا التظاهرات يف املحافظة.
الي�ارسي يف بي�ان تلق�ت  وق�ال 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه، 
النج�ف  محكم�ة  إىل  »س�أذهب 
ل�الدالء بالش�هادة الت�ي أمتلكها 

بخصوص االحداث املؤس�فة التي 
راح  والت�ي  املحافظ�ة  يف  ج�رت 
ضحيته�ا العرشات من الش�هداء 
»احرتام�ه  مؤك�داً  والجرح�ى«، 
للقض�اء العراق�ي والق�رار الذي 
ص�در بحق�ه م�ن قب�ل محكمة 

النجف االرشف«.
وأض�اف :«س�نبني كاف�ة األمور 
املتعلق�ة باالح�داث ونح�ن ع�ىل 

اطمئنان تام بعدالة القضاء«.

حمافظ النجف: سأذهب إىل املحكمة لإلدالء 
بشهاديت بشأن ضحايا املحافظة
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    بغداد/ المستقبل العراقي

اعت�ر وزير النفط يف حكوم�ة رئيس الوزراء 
املس�تقيل ثام�ر الغضب�ان، االح�د، ال�راع 
االقتص�ادي الصيني-األمريك�ي بأن�ه عامل 

مؤثر يف استقرار السوق النفطية العاملية.
وق�ال الغضب�ان بحس�ب بيان ملكتب�ه تلقت 
الس�ومرية نيوز نس�خة منه، خ�ال مؤتمر 
صحفي عش�ية مغادرته لحض�ور االجتماع 
الوزاري ملنظمة الدول املصدرة للنفط »اوبك« 
إن »الع�راق يج�دد التزام�ه الكام�ل بق�رار 
خف�ض االنت�اج الذي اقرت�ه منظم�ة الدول 
املصدرة للنفط اوب�ك والدول املتحالفة معها 
م�ن خ�ارج املنظم�ة«، متوقعا تمدي�د قرار 
خفض االنتاج لفرتة اخرى يتم االتفاق عليها 

وإمكاني�ة زيادة معدالته اىل )1،600( مليون 
برمي�ل بدال من )1.200( مليون برميل خال 
االجتم�اع ال�وزاري املزم�ع عقده االس�بوع 

الحايل يف فيينا«.
وأض�اف أن »االجتم�اع س�يتضمن مراجعة 
التقارير والبحوث املتعلقة بالسوق النفطية 
، واه�م التحدي�ات التي تواجهه�ا من حيث 
وج�ود فائ�ض نفطي وزي�ادة انت�اج النفط 
الصخ�ري للواليات املتحدة فضا عن الراع 
االقتص�ادي الصين�ي _ األمريك�ي والتي تعد 
م�ن العوام�ل الرئيس�ة املهم�ة واملؤث�رة يف 
استقرار السوق النفطية العاملية، وعىل ضوء 
ذل�ك س�يتم مراجع�ة كل ذلك التخ�اذ القرار 
املناس�ب وبما يهدف ويحقق التوازن للسوق 

النفطية«.

وأوضح الغضب�ان، أن »الع�راق يدعم القرار 
الذي يحقق اهدافنا يف إعادة التوازن للس�وق 
النفطي�ة ويؤدي اىل اس�تقرارها، وان العراق 
يمتلك من املرونة واالنفتاح مايحقق التقريب 
يف وجه�ات النظ�ر لل�دول األعض�اء من اجل 
التوص�ل اىل ق�رار يه�دف لتحقيق اس�تقرار 

افضل للسوق النفطية«.
وب��نّ أن »العراق لديه مرون�ة عالية يف تنفيذ 
ق�رار الخف�ض املزمع اق�راره م�ن الحقول 
املنتجة بالجهد الوطني وبما اليؤثر عىل انتاج 
حق�ول ج�والت الرتاخي�ص«، مش�راً اىل ان 
»الوزارة اس�تطاعت يف األيام القليلة املاضية 
التوصل اىل اتفاق مع االقليم بخصوص االنتاج 
النفطي وااللتزام بتس�ليم كمية )250( الف 

برميل باليوم ضمن موازنة 2020«.

وأك�د الغضبان :«ملس�نا تعاوناً جدي�اً يف هذا 
الشأن وهم ملتزمون بس�قف االنتاج املحدد 
)٤50 (ال�ف برميل باليوم، وهذا ما يعزز من 
مصداقي�ة الع�راق تجاه املنظمة وش�فافية 
التعام�ل م�ع الكمي�ات املنتج�ة م�ن جهة، 
وتحقيق اي�رادات اضافية للخزينة االتحادية 
تس�هم يف التقليل من نسبة العجز يف املوازنة 
بع�د التزام اإلقلي�م بتس�ليم 250 الف برميل 

باليوم لرشكة تسويق النفط سومو«.
وأوض�ح أن »ق�رار الخفض الذي ت�م اقراره 
يف كان�ون االول من العام 201٨ حقق نس�بة 
التزام 100 باملئة، مما أدى إىل استقرار أسعار 
النف�ط لذلك ل�دى وزراء النف�ط يف دول اوبك 
وخارجها رؤية لاستمرار بهذا القرار وزيادة 

كميات الخفض«.

وزير النفط: الرصاع االقتصادي الصيني-األمريكي عامل مؤثر يف استقرار السوق 
النفطية العاملية

احلشد الشعبي يصدر بيانًا بشأن املفسوخة عقودهم
    بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت هيئة الحش�د الش�عبي، بياناً بش�أن املنتس�ب� 
املفس�وخة عقوده�م، الراغب�� بالعودة.وقال�ت مديرية 
االدارة املركزية يف الهيئة، ببيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، »نود التوضيح اىل االخوة املفسوخة عقودهم 

من منتس�بي الحش�د الش�عبي أن االجراءات التي تخص 
عودته�م للحش�د قائمة يف الوقت الح�ايل ضمن آلية عمل 
منتظمة؛ لح� ارس�ال البيانات اىل رئاسة الهيئة ورئاسة 
ال�وزراء املوقرين بعد تدقيقه�ا اصولياً أس�وًة بأجراءات 
العودة يف الق�وات االمنية«.وأضافت، أنها »تعمل بصفتها 
جهة تنفيذية وليست ترشيعية ويمكن تخصيص ممثل� 

م�ن املفس�وخة عقوده�م تتك�ون من ثاث ش�خصيات 
ملتابع�ة س�ر العم�ل يف االدارة املركزي�ة اىل ح�� اكمال 
كافة االجراءات«، مبينة أن »اعداد العودة ليس�ت باالرقام 
السهلة والتي تتطلب جهداً إلكمالها وبالتايل نوجه الدعوة 
اىل جميع االخوة الرتيث وفسح املجال ألتمام العمل وعدم 

    بغداد / المستقبل العراقيالتظاهر يف هذه الظروف لكونها تأخر االجراءات.

ت�رأس وزير امل�وارد املائية د.جمال الع�اديل االجتماع 
الفني ملناقش�ة االرايض املائمة لاس�تثمار غرب نهر 
الفرات وبحضور الس�ادة رئيس لجنة الزراعة واملياه 
النيابي�ة ورئي�س هيئ�ة االس�تثمار الوطني�ة ونائب 
محاف�ظ املثنى ووزارة الزراعة والس�يد الوكيل الفني 
وهيئة الخراء وامل�دراء العام� واملختص� يف الوزارة 

وتشكياتها.
وتم خ�ال اللق�اء وضع اللبن�ة والركيزة االساس�ية 
للمعاي�ر وضوابط العمل الخاصة بأس�تثمار مليون 
دون�م كمرحل�ة أوىل يف محافظت�ي النج�ف االرشف 
واملثنى باالعتم�اد عىل املياه الجوفي�ة املتجددة بغية 
تلبية متطلبات االمن الغذائي وتعزيز مشاريع التنمية 
لتحقيق التكامل لاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل 
والقض�اء عىل البطال�ة مؤكداً الس�يد الوزير رضورة 
االرساع بتنفي�ذ املرشوع واالس�تفادة من املس�احات 
الصحراوي�ة وزراعتها باالعتماد ع�ىل املياه الجوفية 
املتجددة واط�اق الخارطة الجيولوجية ثاثية االبعاد 
التي تصل اىل عمق ٤ االف مرت وصوالً للغرض املطلوب 
بتجديد املس�احات التي تعتمد عىل مكامن التي تتوفر 

فيها املياه الجوفية.
ومن جانبه بارك الس�يد النائب س�ام الشمري بدور 
وجه�ود وزارة امل�وارد املائية بأطاق هكذا مش�اريع 
لفتح أفاق االس�تثمار يف البادي�ة الغربية كونها نقلة 
نوعية إلنعاش االقتصاد العراقي واالستفادة من كافة 

مصادر املياه املتاحة يف الباد.

وزير املوارد املائية يرتأس االجتامع 
الفني ملناقشة االرايض املالئمة 

لالستثامر غرب هنر الفرات

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمافظ بغداد يفتتح مرشوع ماء صدر اليوسفية 
بطاقة تصل اىل ٥٠٠ مرت مكعب يف الساعة

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

افتتح محافظ بغداد، املهندس محمد العطا، مجمع ماء 
صدر اليوسفية بعد إعادة تأهيله.

واك�د محاف�ظ بغ�داد، ان امل�رشوع تم بجه�ود الكوادر 
الهندسية، وان الطاقة االنتاجية له تبلغ 500 مرت مكعب 

يف الس�اعة من امل�اء الصال�ح للرشب، 
منونّه�ا اىل ان امل�رشوع يخدم منطقتي 
الرواج�ح والحرج وانه تضمن ش�بكة 
انابيب بل�غ طولها ٨ آالف مرت، مضيفا 
ان هناك توسعة لهكذا مشاريع من أجل 
ضم�ان تغذية افضل لجمي�ع املناطق.
املهندس رعد خ�ري مدير مديرية ماء 
بغ�داد، من جانبه، اكد ان املرشوع جاء 
بتنس�يق مع منظمة الهج�رة العاملية، 
مضيفا ان »مش�كات تتعل�ق باملوازنة 
ت�م تجاوزها بجه�ود محافظ�ة بغداد 
لغ�رض اكم�ال امل�رشوع ال�ذي يخدم 
اكثر من 20 ألف مواطن«، فيما اوضح 
خري ان »مش�اريع التوسعة وتحس� 
خدمات املاء القادمة ستش�مل مناطق 

الزيت�ون والرضواني�ة الغربية ومجمع�ات اخرى ضمن 
خطة تنمي�ة املحافظة لعام 2019 والتي س�يعلن عنها 

خال أسبوع ويتم الرشوع بها خال 10 ايام«.
ويف س�ياق متصل، اطل�ع محافظ بغداد محم�د العطا، 
وضمن جولة ارشافية ميدانية، عىل مشاريع االكساء يف 

ناحية اليوسفية.

خالل حفل توزيع قطع االراضي على »٤« آالف مستفيد من خمتلف املستحقني

حمافظ البرصة يعلن قرب إطالق االستامرة االلكرتونية 
لتقديم العوائل الفقرية للحصول عىل االرايض

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ البرة املهندس اس�عد عبد 
االم�ر العيدان�ي عن ق�رب اط�اق الرابط 
الرس�مي الخاص باالس�تمارة االلكرتونية 
عىل املوقع الرسمي لديوان محافظة البرة 
والذي يتعلق بتقديم العوائل الفقرة وباقي 
الرشائ�ح املس�تحقة للحص�ول ع�ىل قطع 

االرايض يف مختلف مناطق املدينة.
وق�ال العيدان�ي يف بيان صحف�ي صدر عن 
مكتب�ه االعامي الخاص خال حفل توزيع 
قط�ع االرايض ع�ىل )٤000( مس�تفيد من 
مختلف املس�تحق� من ابن�اء املحافظة يف 
امللع�ب الثانوي يف املدين�ة الرياضية ان يوم 
غد سيشهد اطاق الرابط الرسمي الخاص 
باالس�تمارة االلكرتوني�ة يف موق�ع دي�وان 

محافظ�ة البرة وال�ذي من خاله ستس�تطيع العوائل 
الفقرة واملتعففة واملس�تحقة التقديم عىل قطع االرايض 

، مش�راً اىل ان هناك ضوابط خاصة لتوزيع االرايض عىل 
الفقراء ومحددة بقانون ، مبيناً ان هناك )10000( قطعة 
ارض يس�تطيع املواطن� التقديم عليها من خال املوقع 

الرسمي لديوان املحافظة . 
واض�اف« محافظ البرة ان�ه فيما يتعلق 
بموضوع الخدمات لألرايض الس�كنية التي 
س�توزع ع�ىل املواطن�� م�ن املس�تحق� 
س�تتحملها الحكوم�ة املحلية ، وس�تكون 
يف مختل�ف مناط�ق املدينة ، مش�راً اىل ان 
الحكوم�ة املحلية س�عت منذ ف�رتة طويلة 
ع�ىل الس�ر باتج�اه توزيع قط�ع األريض 
حي�ث تم توزيع القطع عىل مختلف رشائح 

البرة يف الفرتة املاضية .
م�ن جهته اوض�ح مدير بلدية قضاء ش�ط 
العرب املهندس عيل الجيزاني ان بلدية شط 
العرب من البلديات السباقة يف توزيع قطع 
االرايض ع�ىل مختل�ف الرشائح املس�تفيدة 
واملش�مولة بالتوزيع يف املحافظة ، موضحاً 
ان العمل مستمر لتهيئة االرايض يف القضاء 
للمس�تحق� ال س�يما العوائل الفقرة حس�ب توجيهات 

محافظ البرة.

    بغداد / المستقبل العراقي

قررت مديرية امل�رور العام�ة، تقليص الدوام 
الرسمي يف مواقع التسجيل واإلجازات.

وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، ان�ه »تق�رر أن يكون 
الدوام الرس�مي يف مواقع التسجيل واالجازات 
من الس�اعة الثامن�ة صباًحاً ولغاية الس�اعة 

الرابعة«.
وأضاف�ت أن »الق�رار ج�اء لعدم وج�ود زخم 

مروري يف مواقع التسجيل واالجازات.

املرور تعلن تقليص 
الدوام الرسمي يف مواقع 

    بغداد / المستقبل العراقيالتسجيل واالجازات

الزراع�ة  وزارة  مستش�ار  الس�يد  أك�د 
الدكت�ور مهدي ضمد القييس عىل س�عي 
وزارة الزراع�ة والعمل الج�اد بمضاعفة 
الجه�ود لتضم�� محص�ول رز العن�ر 
بالبطاقة التموينية من اجل تحقيق األمن 
الغذائي للمواطن العراقي من خال دعم 
املنتج املحيل بش�قيه النبات�ي والحيواني 
كونه أكثر أماناً واطمئناناً من املس�تورد 
.وأضاف القي�يس إن وزارة الزراعة تدعم 
القطاع الزراعي بمختلف أنواعه وحماية 
املنت�ج املح�يل وزي�ادة إنتاج�ه لتحقيق 
األم�ن الغذائي من خال تضم� عدد من 
املحاصي�ل املحلي�ة بالبطاق�ة التموينية 
ومنه�ا رز العنر دعماً لاقتصاد الوطني 

وتحريك الجوانب االقتصادية للبلد والذي 
يشمل معظم القطاعات املرتبطة بصورة 
مبارشة وغر مبارشة بالقطاع الزراعي.
وأوضح القييس إن وزارة الزراعة وسعت 
م�ن خطته�ا الزراعية لس�نة 2019 من 
املحاصيل الصيفية وعىل رأسها محصول 
الش�لب ، حي�ث بلغت املس�احة املزروعة 
من�ه ) 650 ( ألف دونم بعد أن كانت )5( 
االف دونم يف السنة السابقة 201٨ بسبب 
الش�حة املائي�ة لغرض ديموم�ة اصناف 
الشلب، وهذا يعطي مؤرش بأن محصول 
الرز سيدخل بكميات أوسع وأشمل ضمن 
التموينية وسيس�تلم  البطاق�ة  مفردات 
م�ن قب�ل وزارة التج�ارة، نتيج�ة توفر 
املستلزمات الزراعية من البذور واألسمدة 
واملبيدات وخدمات اإلرشاد الزراعي .كما 

أشار الدكتور مهدي القييس إىل إن كميات 
الحنطة املنتجة واملستلمة من قبل وزارة 
التجارة للموس�م الزراعي 201٨ � 2019 
قد تجاوزت ) ٤,700,000 ( طناً ، وزعت 
منها ضمن مف�ردات البطاقة التموينية 
وامت�ازت أصن�اف الحنط�ة بالخبازي�ة 
بخ�اف االصن�اف الس�ابقة نتيجة دور 
البح�ث العلم�ي يف وزارة الزراع�ة ال�ذي 
واإلنتاجي�ة  النوعي�ة  الصف�ات  حس�ن 
للحنط�ة املحلية.وب��نّ إن وزارة الزراعة 
جادة ب�أن تك�ون املائ�دة العراقية غنية 
بمفرداتها التغذوية من املحاصيل املحلية 
ورضورة دعم نشاطات القطاع الزراعي 
م�ن خ�ال دع�م وزارة الزراع�ة كونه�ا 
ه�ي الجهة املعني�ة واملوجهة واملخططة 

للعملية الزراعية يف العراق

مستشار وزارة الزراعة يؤكد عىل العمل اجلاد لتضمني 
رز العنرب املحيل بالبطاقة التموينية

    بغداد / المستقبل العراقي

دعت وزارة الدفاع، حملة الشهادات الهندسية واالختصاصات 
االخرى لرسعة مراجعة مركز تطوع بغداد.وذكر بيان للوزارة 

يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان »الدعوة 
تخ�ص خريج�ي الجامع�ات العراقية م�ن حملة الش�هادات 
الهندس�ية واالختصاص�ات االخ�رى الواردة اس�مائهم بكتب 
مكتب رئي�س الوزراء، الذين س�بق وأن حصلت موافقته عىل 

تعيينه�م بصفة مدنية، ممن تعذر حضورهم لأليام الس�ابقه 
اإلرساع بمراجعة مركز تطوع بغداد إلكمال اجراءات التعي�«.

واضاف ان »املراجعة تتم اعتباراً من اليوم ولغاية نهاية الدوام 
الرسمي ليوم الثاثاء املوافق ٣ كانون االول 2019«.

    بغداد / المستقبل العراقي

العي�ادة  يف  الطبي�ة  املف�رزة  تواص�ل 
املتنقل�ة بقط�اع االس�تقال للرعاية 
الصحي�ة االولية التاب�ع لدائرة صحة 

للمناطق  الرصاف�ة جولته�ا  بغ�داد/ 
املناط�ق  الجول�ة  ش�ملت  اذ  النائي�ة 
العش�وائية ) أطراف قضاء الحسينية 
(الذي تق�ع ضمن الرقع�ة الجغرافية 

للقطاع.

وذكر مدير قطاع االس�تقال الدكتور 
بارزان اسماعيل إن هذه الحملة تهدف 
اىل تغطية املناطق العش�وائية والنائية 
التابع�ة للمراكز التي ب�ارشت املفارز 
الطبي�ة والصحية يف مرك�ز صحي )) 

النموذجي (وب�ارشاف مدير  الزه�ور 
املركز بحملة واسعة للقاح العديد من 
الفئات العمرية يف املناطق العش�وائية 
والنائي�ة لوجود العدي�د من املترسب� 
من اللقاحات من سكنت تلك املناطق.

الدفاع تدعو محلة الشهادات اهلندسية واالختصاصات االخرى إىل مراجعة مركز تطوع بغداد

العيادة املتنقلة يف قطاع االستقالل ببغداد الرصافة تنفذ محلة وقائية 
وعالجية يف أطراف قضاء احلسينية

   بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت هيئة املناف�ذ الحدودي�ة إحالة ثاثة مس�افرين 
باكس�تاني� للقضاء بحوزتهم س�مة مغادرة مزورة يف 
منف�ذ مطار النجف يرومون الس�فر اىل دولة باكس�تان 

عىل متن الخطوط الجوية العراقية.
وبع�د تدقيق الج�واز يف مختر فحص الوثائ�ق وتحليل 
البيان�ات واملقارن�ة تب�� أن “س�مة املغ�ادرة مزورة« 
ولذل�ك تم إحالتهم اىل مركز رشطة مطار النجف التخاذ 

اإلجراءات القانونية الازمة بحقهم.

هيأة املنافذ حتيل ثالثة مسافرين 
باكستانيني للقضاء بسبب حيازهتم 

لـ »فيزة« مغادرة مزورة

    بغداد / المستقبل العراقي

ش�ارك�ت وزارة الصناع�ة واملعادن وبحضور مدير ع�ام الدائرة 
الفني�ة املهندس ن�ارص إدريس املدن�ي يف أجتماع ال�دورة الثانية 
واألربع�ون للجمعي�ة العمومية لاتحاد العربي لاس�منت ومواد 
البناء واملؤتمر العربي الدويل الرابع والعرشون لصناعة االس�منت 
يف جمهوري�ة مر العربي�ة القاهرة للفرتة م�ن ) 11/26-2٤/ 
2019 ( بناءاً عىل موافقة الس�يد وزي�ر الصناعة الدكتور صالح 
عبدالل�ه الجب�وري وتلبي�ة للدعوة املوجه�ة من االتح�اد العربي 

لاسمنت ومواد البناء .
وأفص��ح املدن�ي ع�ن أنتخاب�ه مق�رراً أول يف أجتم�اع الجمعية 
العمومية لاتحاد العربي لاس�منت وم�واد البناء ولقائه بالعديد 
من ال�رشكات العربية واألجنبي�ة ذات العاقة لتب�ادل املعلومات 
والخرة وعرض الفرص االنتخابي�ة يف وزارة الصناعة والطاقات 
اإلنتاجي�ة ملعام�ل االس�منت وإمكانية التصدي�ر إىل بعض الدول 
العربية باإلضافة إىل فتح آفاق التعاون املش�رتك يف مجال التدريب 

ونقل التكنولوجيا الحديثة .

الصناعـة واملعـادن تشـارك يف اجتمـاعني 
عربيني مهمني يف القاهرة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرف الرافدين عن توط� رواتب موظفي عدد من وزارات 
ودوائر الدولة ومنحهم بطاقة املاسرت كارد الدولية.

وقال املكتب االعامي للمرف يف بيان صحفي تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، »تم توط� رواتب عدد من موظفي وزارات 
ومؤسسات الدولة ومنحهم البطاقة االلكرتونية واستام رواتبهم 

الشهرية عرها«.
واشار اىل انه »بإمكان حاميل املاسرت كارد االستفادة من املميزات 
والخدمات املالية التي أطلقها املرف مؤخرا من س�لف وقروض 
والتقديم عىل تلك السلف من قبل فروع املرف املنترشة يف بغداد 

واملحافظات.

    بغداد / المستقبل العراقي

ستقبل السيد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي 
يف ديوان الوزارة، السيد »برونو اوبر« السفر الفرنيس لدى 
الع�راق والوفد املرافق ل�ه، وجرى خال اللقاء بحث س�بل 

تعزيز العاقات الثنائية ب� البلدين يف مختلف املجاالت.
وب� الدكتور نوري الدليمي خال اللقاء الفرص االستثمارية 
التي يمكن للرشكات الفرنس�ية املتخصصة ان تساهم بها 
يف عم�وم العراق، *مؤك�داً عىل أهمية مس�اهمة الرشكات 
الفرنسية يف توفر فرص العمل وتطوير الخرات العراقية*، 
مشيداً بذلك بكافة األعمال التي تنفذها الرشكات الفرنسية 
يف عم�وم املحافظ�ات، والدور الب�ارز للحكومة الفرنس�ية 

بمساعدة العراق يف جهوده إلعادة االستقرار واإلعمار.
كما بحث اللقاء تقديم كافة التسهيات للرشكات األجنبية، 
وتنفيذ عدد من املشاريع االستثمارية يف محافظات الوسط 
والجنوب، ومشاريع إعادة اإلعمار يف مدينة املوصل، وإعادة 

تأهيل مطار املوصل، ومرشوع القطار املعلق يف بغداد*.
من جهته أكد سعادة السفر »اوبر« دعم حكومته لجهود 
إعادة التعايف واالستقرار يف العراق، مبيناً أهمية التسهيات 
وإج�راءات التعاون التي وجه بها الس�يد وزي�ر التخطيط 
خ�ال اللق�اء يف تنفي�ذ املزي�د من املش�اريع االس�تثمارية 

الحيوية يف عموم املحافظات.
ه�ذا وناقش اللقاء مل�ف حوكمة األنش�طة املالية وتقديم 
سبل الدعم املمكنة يف مختلف املشاريع ويف مقدمتها برمجة 
االس�تثمار يف القطاع الع�ام، وإدارة الديون، والتحويل املايل 
ب� املركز واملحافظات، والس�يطرة عىل الرضائب بما يعزز 

اإليرادات.

الرافدين يعلن توطني رواتب ومنح 
سلف لعدد من موظفي الدولة

وزير التخطيط يبحث مع السفري الفرنيس 
سبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )136(  الصادر يف 2019/11/26 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري ساحة وقوف السيارات الكبرية 
ع�ى ج�زء من القطع�ة املرقم�ة 2966/5 م66 الس�عده و 
بمس�احة ) 61177 م2 ( وملدة س�نة واحدة فقط  والعائده 
ملكيتها اىل مديري�ة بلدية ربيعةوفقا الحكام القانون )21( 
لس�نة ) 2013( وبطريق�ة املزايدة العلني�ة . فعى الراغبني 
بااليجار مراجعة مديرية بلدية ربيعة وخالل مدة )15(  يوم 
تب�دأ من اليوم الت�ايل لنرش االعالن  بالصحف مس�تصحبني 
معهم التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  
وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من م�دة االعالن ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى 
ع�ى ان يقوم بتس�ديد باقي ب�دل االيجار والرس�وم االخرى 
واب�رام العقد خالل مدة  )ثالثون ي�وم ( من تاريخ  تصديق 
قرار االحالة وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن 
تأجر امللك وعى حس�اب الن�اكل وتحمله فرق البدلني وكافة 
املصاريف االخرى املرتتبة عى ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته 
وعدم السماح له بالدخول باملزايدة مجددا وستكون املزايدة 

يف مقر مبنى محافظة نينوى )قاعة الحدباء(

مجلس القضاء االعى 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النعمانية 

العدد : 551 / ش / 2019 
التاريخ : 1 / 12 / 2019 

اعالن 
املدعية / ايات هادي حسني 

املدعى عليه / عيل عباس حسني 
اقام�ت املدعي�ة الدعوى املرقم�ة اعاله 
لدى ه�ذه املحكم�ة تطلب في�ه الحكم 
بتصديق الزواج الخارجي واثبات نس�ب 
اطفالها ولكونك مجه�ول محل االقامة 
ل�ذا تقرر تبليغ�ك بالحض�ور امام هذه 
املحكم�ة من خالل الن�رش يف صحيفتني 
محليتني يوميتني يف الساعة التاسعة من 
صب�اح ي�وم 10 / 12 / 2019 ويف حال 
ع�دم حضورك س�تجري املرافعة غيابيا 

بحقك .
القايض 

فرقد يوسف طاهر 
ق�ايض محكمة االح�وال الش�خصية يف 

النعمانية 
���������������������������������

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري

العدد / 22466
التاريخ / 2019/11/28

م / اعالن
 أش�ارة الحج�ز بالع�دد 3/627 موانع 
املوضوع�ة يف 1992/8/3 وع�ى العقار 
املرق�م 43/120 م بتاوي�ن من الرشكاء 
ش�اكر  اوالد   ) ونه�ال  وثام�رة  ام�ل   (
عبدالرس�ول . املوضوعة م�ن قبل دائرة 
تنفيذ الك�رادة فمن له عالقة باش�ارات 
الحجز مراجعة الدائرة خالل مدة ثالثون 
يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف 
يتم رفع أشارات الحجز استنادا اىل املادة 
)103( الفقرة )3( من قانون التس�جيل 

العقاري 43 لسنة 1971 . مع التقدير  
سهاد حسن لطيف 

مدير التسجيل العقاري الرصافة / 2 
���������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الطالب�ة ) رب�اب 
حسن خضري ( الصادرة من املعهد 
التقن�ي اداري ب�رة قس�م ادارة 
املواد – فمن يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف بلدروز 
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 

العدد : 713 / ش / 2019 
التاريخ : 26 / 11 / 2019 

اىل / املدع�ى علي�ه / يارس محم�ود لفتة – 
مجهول محل االقامة .

بناء عى الدعوى الرشعية املرقمة 713 / ش 
/ 2019 والتي اقامها املدعية ) اشواق حسن 
ج�الل ( والت�ي تطلب فيها تايي�د حضانتها 
لالطف�ال كل م�ن ) محم�د ي�ارس محم�ود 
وعمار يارس محم�ود ( وقد حددت املحكمة 
التاس�عة  الس�اعة   2019  /  12  /  8 ي�وم 
صباح�ا موع�دا للمرافعة ونظ�را ملجهولية 
محل اقامتك حس�ب اش�عار مختاري حدود 
قضاء بل�دروز تق�رر تبليغ�ك باملوعد اعاله 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني وعن�د عدم 
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا 
سوف تستكمل املحكمة اجرائاتها القانونية 

بحقك وفقا للقانون .
القايض 

عيل طالب خسباك 

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

فق�دت هوية الطالب ) محمد قاس�م صالح 
( الص�ادرة من املعه�د التقني برة قس�م 
املس�احة – فم�ن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .

���������������������������������
مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف ابي صيدا 

العدد : 457 / ش / 2019 
التاريخ : 26 / 11 / 2019 

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه ) محم�د ش�هاب احم�د ( 

مجهول محل االقامة .
اقام�ت املدعية ) نضال عبد اللطيف غضبان 
( الدع�وى املرقم�ة 457 / ش / 2019 لدى 
هذه املحكمة والتي تطلب فيها تاييد حضانة 
الطفل�ة ) اي�ات تول�د 2005 ( وملجهولي�ة 
محل اقامتك حس�ب اش�عار املختار ورشح 
القائم بالتبليغ قرر تبليغك نرشا بصحيفتني 
محليتني يوميتني لغ�رض حضورك اىل هذه 
املحكم�ة صب�اح ي�وم املرافعة املص�ادف 9 
/ 12 / 2019 وبعكس�ه س�تجري املرافع�ة 

بحقكم غيابا وعلنا ووفقا للقانون .
القايض 

سعد جزاع حسني

مجلس القضاء االعى 
الك�رخ   / بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
الهي�أة االس�تئنافية بصفته�ا االصلي�ة / الهيئة 

الثانية 
العدد : 1576 / س / 2019 

التاريخ : 1 / 12 / 2019 
اعالن 

اىل املطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده : مس�فر 
فضيل هاشم 

للطلب املقدم لتجدي�د القوة التنفيذية والقانونية 
لقرار الحكم االس�تئنايف بالع�دد 8 / س / 2012 
واملؤرخ يف 11 / 9 / 2012 القايض بفسخ الحكم 
البدائي الصادر عن ب�داءة الكرخ بالعدد 3389 / 
ب / 2011 وامل�ؤرخ يف 30 / 11 / 2011 والحكم 
بال�زام املدع�ى علي�ه / املس�تانف عليه مس�فر 
فضيل هاش�م بتاديته اىل املدعي املس�تانف عماد 
ش�اكر عيل املبلغ املطالب ب�ه والبالغ ) 500 ، 48 
( ثمانية واربعون الف وخمسمائة دوالر امريكي 
ورد الدع�وى بالزي�ادة وتحمي�ل املس�تانف عليه 
الرس�وم واملصاريف واتع�اب املحاماة وملجهولية 
مح�ل اقامتك قررت املحكم�ة تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني واس�عتي االنتش�ار للحضور 
امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة املوافق 12 
/ 12 / 2019 الس�اعة الثامن�ة ويف حال�ة ع�دم 
حض�ورك يف املوعد املحدد س�وف تج�ري املرافعة 

بحقكم وفق القانون .
القايض 

جبار جمعة الالمي 
نائب رئيس استئناف بغداد الكرخ االتحادية 

���������������������������������
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
رقم االضبارة : 2655 / 2019 

التاريخ : 20 / 11 / 2019 
اىل / املنفذ عليه / شريين عبد الخالق اسماعيل / 

مجهول محل االقامة .
لقد تحقق لهذه املديرية من رشح القائم بالتبليغ 
يف مرك�ز رشطة املنصور بالع�دد 13548 يف 17 / 
10 / 2019 وتايي�د املجل�س املحيل لح�ي املتنبي 
ان�ك مجهول محل االقامة ولي�س لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ عليه 
واس�تنادا للم�ادة 27 م�ن قان�ون التنفي�ذ تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ الكرخ 
خالل خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل 

مي زهري نوري 
اوص�اف املح�رر : نفذ وكيلة الدائن ) عالء ش�ون 
املش�ايخي ( وكيل�ة املحامي�ة ايناس ام�ني قرار 
الحكم املرقم 1795 / ش / 2019 املؤرخ يف 30 / 5 
/ 2019 والصادر من محكمة االحوال الشخصية 
يف الك�رخ املتضم�ن الزام املدعى عليها ) ش�ريين 
عب�د الخالق اس�ماعيل ( بتاديته�ا للمدعي مبلغ 
وق�دره مليون دين�ار كاتعاب محام�اة وتحميل 
املدع�ى عليها اتعاب محام�اة وكيله املدعي مبلغ 

مائة الف دينار علما ان الحكم غيابيا .

تنويه
ورد سهوا يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد/ 
2017 يف 2019/11/10 ازال�ة ش�يوع العق�ار 
تسلس�ل 3 مقاطع�ة 12 جزي�رة النج�ف خطا 
والصحي�ح هو ازالة ش�يوع العقار تسلس�ل 3 

مقاطعة 12 جزيرة النقيب لذا اقتىض التنويه
�������������������������������������������������������

دائرة الكاتب العدل يف البرة الصباحي
اعالن 

اىل / السيد املدير املفوض لرشكة سهل الحضارة للمقاوالت املحدودة 
عراقية الجنسية / اركان محمد جواد شبيب إضافة لوظيفته.

قدم الس�يد / مدير عام رشكة املش�اريع النفطية / هيأة مشاريع 
الجن�وب وكيلها الحقوقي / حكمت محم�ود عبدالقادر / بموجب 
الوكال�ة املرقم�ة 844 يف 2003/3/3 الص�ادرة م�ن وزارة النف�ط 
رشك�ة املش�اريع النفطي�ة اإلنذار املرق�م /29638 س�جل 149 يف 
 )2013/21( املرق�م  العق�د  تنفي�ذ   / املتضم�ن   2019/11/11
بخص�وص عبور أنب�وب التغذية املائية )40( عقدة لش�ط البرة 
بمبلغ اجمايل قدره )1176000000( مليار ومائة وس�تة وسبعون 
ملي�ون دينار عراق�ي وألخاللكم بااللت�زام ببنود العق�د وتأخركم 

بأنجاز االعمال املنوطة برشكتكم. 
ل�ذا ننذركم بأنجاز كافة االعمال املطلوبة وبخالفه س�يتم س�حب 
العمل من رشكتكم وحسب التعليمات النافذة وتحميلكم فرق الكلف 
والتعوي�ض وجمي�ع املصاريف والنفق�ات اإلضافي�ة والتحميالت 
اإلدارية واملصاريف والرسوم واتعاب املحاماة، ولدى ارسال نسخة 
اإلنذار مع ورقتي التبليغ بواس�طة مبل�غ الدائرة اتضح ان الرشكة 
غ�ري معروق�ة وحس�ب رشح املجل�س البلدي. ل�ذا تق�رر تبليغكم 
بواس�طة الصحف اليومية اس�تناداً الة قانون التبليغات القضائية 
والعدلية. وبناءاً عى الطلب زود بهذا اإلعالن بتاريخ 2109/12/1

الكاتب العدل / قيص خميس املنصوري

الرشكة العامة لتوزيع 
كهرباء اجلنوب 

تنويــه
نرش يف صحيفة املستقبل 
العراقي الع�دد 2026 يف 
اع�الن   2019/11/21
23/د/2019  املناقص�ة 
وذكر يف االعالن )وبفرتة 
تجهي�ز 4 أش�هر خط�أ 
والصحيح 3 أش�هر( لذا 

اقتىض التنويه.

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى
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قانون »من أين لك هذا؟«
           عباس الصباغ

كمواط�ن عراقي مازلت أترّقب صدور قانون 
)م�ن أي�ن لك ه�ذا؟(  املأم�ول اص�داره من 
قبل مجل�س ال�وزراء ولعرضه ع�ى الربملان 
من اج�ل اق�راره ليأخ�ذ مج�راه القانوني، 
ويف مس�عى حثي�ث ين�درج يف إط�ار جه�ود 
الحكومة املتواصلة ضم�ن الحزم اإلصالحية 
الت�ي أطلقتها بعد اندالع التظاهرات املليونية 
الحاشدة ولالستجابة اىل مطالب املتظاهرين 
الس�لميني املرشوع�ة التي تتضم�ن الرشوع 
الف�وري باالص�الح والقض�اء ع�ى الفس�اد 
واس�رجاع االم�وال الت�ي ُنهبت ومحاس�بة 

الرساق.

التس�اؤل ال�ذي يتضمن�ه هذا القان�ون )من 
أين( هو موّجه لكل الطبقة السياس�ية ومن 
كان�ت بيده زم�ام االمور من�ذ 2003 وحتى 
االن وبدون اس�تثناء، وليشمل الجميع سواء 
منه�م املوجودون يف الس�لطة أم من اصبحوا 
خارجه�ا، وم�ن املف�روض ان ال تك�ون لهم 
حصانة امام هذا القانون وستتم مساءلتهم 
من قبل القض�اء والنزاهة عما يمتلكونه من 
اموال ومن اي�ن اتت واين ُصفت، ويلزم هذا 
القانون االجابة عن هذا التساؤل القانوني من 
قبل جميع الطبقة السياس�ية والتي تحولت 
اىل )طبقي�ة( سياس�ية باإلجاب�ة الرصيحة 
عن�ه دون ل�ف او دوران او تدليس، ويف هذه 
الحالة س�يتم رفع النقاب عن الخلل البنيوي 

الكب�ر يف منظوم�ة القوان�ني والترشيع�ات 
التي س�محت بتكّدس الث�روات بطرائق غر 
مرشوعة يف جيوب البعض القليل عى حساب 
بقي�ة املواطن�ني وه�ي االغلبي�ة الس�احقة 
للش�عب الذي بقي يعاني من ش�ظف العيش 
ومن الرزوح تحت هامش خط للفقر، ناهيك 
ع�ن  املعاناة املس�تديمة من  عام�ي البطالة 
املقنعة وش�حة ف�رص التوظي�ف الحكومي 
وخاصة الخريجني وحملة الش�هادات العليا، 
وثانيا للكش�ف عن حجم االم�وال »الفلكية« 
الت�ي ترّسب�ت وتبّخرت واس�رجاع مايمكن 

اسرجاعه منها.
إّن تفعيل قانون )من أين لك هذا؟( سيكشف 
ايضا عن مصر املوازنات التي كانت تس�مى 

»باالنفجاري�ة« والتي لم يجِن منها الش�ارع 
العراقي سوى الخيبة وانعدام الثقة بالعملية 
السياسية، بل وضياع الكثر من فرص التقدم 
واالزده�ار والتنمية املس�تدامة الت�ي تجعل 
املواط�ن يهن�أ يف ظل عي�ش كري�م يليق به، 
فالشارع العراقي الغاضب يأمل كحد ادنى ان 
يكون تفعيل هذا القانون كبادرة حس�ن نية 
يف مس�عى الحكومة االصالح�ي والمتصاص 
غضب الش�ارع املطالب باإلصالحات العاجلة 
والت�ي ط�ال انتظاره�ا ألكث�ر من 16 س�نة 
وني�ف، واالمل يبق�ى معق�ودا بالنتائج التي 
سيس�فر عنه�ا رض�وخ الطبقة السياس�ية 
لبنود هذا القانون،  ويف حال تنفيذه سيعرف 
الشارع العراقي اين »تبخرت« االموال العامة 

وكيف.
مطل�ب )م�ن أي�ن ل�ك ه�ذا؟(  وه�و مطلب 
إصالحي جماه�ري يختزل يف ان واحد اغلب 
األه�داف الت�ي  انتفض م�ن اجلها الش�ارع 
العراق�ي يف وس�ط الب�الد وجنوبه�ا يف حراك 
إصالح�ي عارم ضد الفس�اد الذي اس�ترشى 
يف كل مفص�ل م�ن مفاص�ل األداء الحكومي 
وض�د الهدر املربم�ج للمال العام م�ا ادى اىل 
تعري�ض الدول�ة العراقية اىل ش�بح االفالس 
يف وقت يعاني فيه املواطن العراقي البس�يط 
من وصول املس�توى الخدماتي / املعييش اىل 
مس�تويات متدنية جدا وغر مسبوقة عامليا، 
وتكشف عن البون الشاس�ع وانعدام العدالة 
االجتماعية يف توزيع الثروات واالختالل الكبر 

والواض�ح يف مع�دالت توزيع الدخ�ل القومي 
للفرد العراقي وعن مقدار االمتعاض الشعبي 
م�ن اآللي�ات والترشيع�ات الت�ي س�اهمت 
يف ه�ذا االخت�الل الص�ارخ والتناق�ض الحاّد 
مابني فئتني: االوىل )الطبقة السياسية( التي 
تعيش فوق مس�توى الغنى واخرى )الشارع 
العراقي( والتي تعيش اغلبها تحت مس�توى 
الفق�ر او ع�ى حافت�ه وه�م عموم الش�عب 
العراق�ي ال�ذي انتف�ض مطالب�ا باإلص�الح 
املف�ي اىل تحقي�ق العدالة وتقلي�ل الفوارق 
الطبقي�ة الت�ي أوجدته�ا اآللي�ات القانونية 
املبت�رسة واملمارس�ات الحكومي�ة الخاطئة 
تجربته�ا  يف  الدول�ة  إدارة  يف  الخ�ربة  وقل�ة 

الديمقراطيةالفتية. 

فم�ن غ�ر املعق�ول ان يعي�ش املالي�ني عى 
فتات املوازن�ات »االنفجاري�ة« يف وقت تهدر 
مبال�غ فلكية لطبقة سياس�ية مح�دودة لذا 
يجب تصحيح هذا املس�ار الخاطئ فالشارع 
العراق�ي عانى الكثر م�ن جميع الحكومات 
املتعاقب�ة س�واء م�ن كان منها قب�ل التغير 
النيس�اني او من جاءت بعده بش�تى اشكال 
املعاناة، ولهذا الس�بب انتف�ض يف تظاهراته 
املليونية العارم�ة ليضع االداء الحكومي عى 
الس�كة الصحيحة وليضع حدا للمعاناة التي 
مازال�ت تثقل كاهل املواط�ن العراقي وتجلد 
ظهره بس�وط الحرمان والفق�ر املدقع وهو 
يعي�ش عى بحر من الثروات التي يحس�دهم 

عليها الكثر من الشعوب واالمم.

مسامهي رشكة االمحد منغر للرصافة / مسامهة خاصة الكرام 
م / اعالن دعوة اهليئة العامة لالجتامع 

اس�تنادا الحكام املادة ) 87 / ثالثا ( من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 
1997 املعدل . 

يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لرشكتكم ) رشكة سما بغداد 
للرصافة / مس�اهمة خاصة ( الذي س�يعقد يف – بغداد – املنصور – شارع 
االم�رات – قاعة مطعم قرص االمرات يف تمام الس�اعة العارشة من صباح 
يوم االثنني املصادف 23 / 12 / 2019 وذلك ملناقشة جدول االعمال االتي : 

انتخاب خمسة اعضاء اصليني ومثلهم احتياط لعضوية مجلس االدارة .
راج�ني حضوركم اصال�ة او انابة احد املس�اهمني بموجب س�ند االنابة او 
توكي�ل الغر بموجب وكالة مصدقة عن كاتب الع�دل عى ان تودع االنابات 
وال�وكاالت لدى هيئة االوراق املالية قبل ث�الث ايام يف االقل من املوعد املحدد 
لالجتم�اع اس�تنادا الح�كام املادة ) 91 ( م�ن قانون ال�رشكات رقم ) 21 ( 
لسنة 1997 املعدل مستصحبني معكم شهادة االسهم االصلية الصادرة من 
الرشكة ويف حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل االسبوع 
التايل يوم االثنني املصادف 30 / 12 / 2019 يف نفس الزمان واملكان املعينني 

.. مع التقدير

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد: 6683/ش2019/3

التاريخ : 2019/11/26
اعالن

اىل املدعى عليه / احمد عبد الرضا جاسم
 اقامت املدعية ) بنني مكي جاس�م ( الدعوى بالعدد 6683/ش3 
/ 2019  ام�ام هذه املحكمة تطلب فيه�ا تأييد حضانة االطفال 
كل م�ن )فاطم�ة وع�ي رض�ا(  وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ  واشعار مختار محلة حي ميسان  /الكوفه  
ق�ررت املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة  اعالنا 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني  وعليك الحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافعة الق�ادم املوافق ي�وم 2019/12/10 
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة  عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك قانونا  س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني 

�����������������������������������������������
وزارة الداخلية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخي االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2019/846
مقتبس حكم غيابي

1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي االوىل املنطقة الخامسة
2 � اسم املتهم الغائب : ر.ع عدي عباس ناص ضاحي املالكي

3 � رقم الدعوى : 2019/846
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2017/8/24

5 � تاريخ الحكم : 2019/11/6
6 � املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل  

7 �  املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة 
8 � خالص�ة الحك�م : الحبس الش�ديد ملدة )خمس س�نوات ( وفق احكام 
امل�ادة )5( م�ن ) ق � ع  � د( رقم )14( لس�نة 2008 املع�دل وبداللة املواد 
61/اوال و 69/اوال من ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 وذلك لغيابه من تاريخ 

2017/8/24 ولحد االن
9 �  طرده  من الخدمة  يف قوى االمن الداخي وتنحيه عن الوظيفه نهائيا  
اس�تنادا  الح�كام امل�ادة 38/ثانيا   من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل  
بدالل�ة املادة 89/اوال من ق اد رقم 17 لس�نة 2008  بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية 
10 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية القاء القب�ض عليه اينما وجد 
لتنفيذالحك�م الص�ادر بحقه والزام املواطنني باالخب�ار عن محل اختفائه 

استنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
11 � حجز امواله املنقولة والغر منقولة  استنادا الحكام املادة 69/ رابعا 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
12  �  تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )حس�ني عبد االمر جابر ( 
البالغة )25,000( خمسة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له من خزينة 

الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما  غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 / سادسا  من 
ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008 قابال لالعراض والتمييز استنادا الحكام املادة 

71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 2019/11/6
العميد الدكتور الحقوقي
عمار ماهر عبد الحسن

رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل

املنطقة الخامسة

�����������������������������������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد: 170/ش/2019 
التاريخ :2019/12/1

اىل/ املدعى عليه )قحطان علوان اسماعيل( 
م/تبليغ

أصدرت محكمة األحوال الش�خصية يف س�امراء قرارها املؤرخ يف 
2019/11/10 يف الدع�وى املرقمة 170/ش/2019 واملقامة من 
قبل املدعية )خنس�اء قيس زي�دان( واملتضمن التفريق القضائي 
لل�رر ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ املبل�غ القضائي )عي�ى صالح محم�د( وتأييد املختار 
املذي�ل بتوقيع الش�اهدين كل من ) حس�ني قيس زي�دان واحمد 
قيس زيدان( واملصدق من قبل املجلس املحي لقضاء س�امراء لذا 
ق�ررت املحكمة تبليغك بصحيفتني محليت�ني يوميتني وعند عدم 
حض�ورك وعدم االعراض والتمييز ع�ى قرار الحكم املذكور فان 

القرار يكتسب الدرجة القطعية وفق القانون.
م�����������ع الت��ق��������دي�������ر...

القايض
طالل خليل محمود

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد: 2588/خطأ مادي 2019/4

التاريخ : 2019/11/25
اعالن

اىل املدعى عليه / جنيد جليل ياقو
 اقام�ت املدعي�ة ) خمائل حامد ناجي( الدع�وى املرقمة 2588/

ش4 تصحيح خطأ مادي /2019 امام هذه املحكمة والتي تطلب 
فيها تصحي�ح الخطأ امل�ادي وملجهولية محل اقامتكم وحس�ب 
رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار حي العروب�ة /النجف لذا 
تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني يوميتني محليتني رس�ميتني 
فعليك الحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق يوم 
2019/12/8 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عباس عي هادي

�����������������������������������������������
وزارة العدل

دائرة الكاتب العدل
يف البرصة املسائي

العدد / 31571
السجل / 158

التاريخ / 2019/11/21
اعالن

اىل / الس�يد احمد ع�ي منصور / البرصة اب�ي الخصيب � طالع 
الحمزة � حي العسكري � الحمداني

املحام�ي يوس�ف  الس�يد ميث�م حنظ�ل رشي�ف وكيل�ه  ق�دم 
س�امي يوس�ف دار العدال�ة بموج�ب الوكالة املرقم�ة 4231 يف 
2018/2/13 والص�ادرة م�ن دائرة كاتب عدل البرصة املس�ائي 
االن�ذار رق�م 29459 يف 2019/10/29 س�جل 148 واملصدق من 
قبل كاتب عدل البرصة املس�ائي ينص عى انه سبق ان ستأجرت 
الكافريا )1 � 2( التابعة اىل كلية شط العرب الجامعة من تاريخ 
2018/10/1 ولغاي�ة 2019/6/30 ولكون�ك ل�م تق�م بتس�ديد 
بدالت االيجار لالشهر كانون الثاني /شباط/اذار/ نيسان / ايار 
/ حزيران وكذلك غالق الكافريا اعاله والنتهاء عقد االيجار عليه 
انذرك�م برورة دفع االيجارات املتأخرة ورفع االجهزة واالدوات 
بك�م خالل م�ده اقصاها 7 ايام م�ن تاريخ تبلغكم به�ذا االنذار 
وبعكس�ه س�نكون مضطرين ملراجع�ة الط�رق القانونية بحكم 
اضافه اىل احتفاظنا بحقنا باقامة دعوى اجر مثل عن املده التي 

خارج فرة االيجار
ولع�دم وجود قيد لعنوان س�كنك )عنوان وهمي( حس�ب الرشح 
املعطاة من قبل رئس�اء املجالس البلدي�ة ملنطقة طالع الحمزة / 
الحي العس�كري 1 / حي العس�كري 2/ ك�وت الحمداني واملبلغ 
القضائي / حيدر حس�ني خالد تق�رر تبليغك عن طريق الصحف 

وفق االصول
الكاتب العدل

بدر منشد عبد الرضا
الكاتب العدل يف البرصة املسائي

�����������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد: 3438/ش2019/1
التاريخ : 2019/11/27

اعالن
اىل املدعى عليه / مر يحيى عبد الكريم

/3438 املرقم�ة  بالدع�وى  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
ش2019/1 يف 2019/6/20 غيابي�ا بحق�ك والق�ايض بالزام�ك 
بتأيي�د حضان�ة املدعي�ة )زه�راء ع�ي س�عد( لولده�ا )يحيى( 
وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار 
مخت�ار ح�ي االم�ر 3 / النجف ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بالقرار 
بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني ولك ح�ق االعراض عى 
الق�رار الغيابي خ�الل املدة القانونية وبعكس�ه يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية
القايض 

عامر حسني حمزة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 3453/ب2019/5
التاريخ : 2019/11/27

اعالن
اىل املدعى عليه ) عبد الزهرة مايش حسن(

اق�ام املدعي ) فائق زايد ضاحي( الدعوى البدائية املرقمة 
اع�اله والتي يطلب  فيه�ا )الحكم بابط�ال القيد املضاف 
الخاص بالعقار املرقم 3/18603 حي النرص واعتبار  قيد 
املدع�ي اعاله املس�جل بالع�دد 256 ك2 1986 مجلد 289 
ثابت الحكم ( ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار حي الشهيد الصدر 1 عليه 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافع�ة املصادف يف  يوم 2019/12/11 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عي عبد الرضا حسن
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد: 4970/ش2019/4

التاريخ : 2019/11/28
اعالن

اىل / املدعى عليه ) عي عبد الله عبد الحسني( 
اقام�ت املدعي�ة ) زين�ب حامد عطي�ه( الدع�وى بالعدد 
4970/ش2019/4 ام�ام ه�ذه املحكم�ة تطل�ب فيه�ا 
التفري�ق وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار مختار محلة حي امليالد الحويل / النجف 
قررت املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة 
اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني وعلي�ك 
الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافع�ة القادم 
املواف�ق يوم 2019/12/8 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عباس عي هادي
�����������������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء 

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد: 1200/ش/2019                               

التاريخ:2019/11/28
م/اعالن

اىل/ املدعى عليه )ناظم احمد جاسم(
اقامت املدعية )أس�يل محمد محم�ود( الدعوى الرشعية 
املرقم�ة 1200/ش/2019 والت�ي تطل�ب فيها اس�قاط 
واليت�ك عى الطف�ل )رضغ�ام( وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب تبلي�غ مرك�ز رشط�ة س�امراء بالع�دد 5522 يف 
2019/9/9 واش�عار املختار )طاهر حمي�د طه( مختار 
منطق�ة الرشقية /س�امراء واملذي�ل بتوقيع الش�اهدين 
)بش�رة عنان جداع و كمال احمد جاس�م( واملصدق من 
قبل املجلس البلدي لقضاء سامراء قررت املحكمة تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني للحض�ور بموعد 
املرافع�ة املوافق 2019/12/10 ويف حال عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا فستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق القانون.
القايض 

طالل خليل محمود

اىل / مسامهي رشكة التضامن للتأمني ) م . خ ( املحرتمني 
اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 

اس�تنادا الح�كام املادة 87 ثاني�ا من قانون الرشكات رق�م ) 21 ( لس�نة 1997 وتنفيذا لقرار 
مجلس ادارة الرشكة املرقم 123 واملؤرخ يف 15 / 10 / 2019 .

يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد يف الساعة العارشة صباحا من يوم 
الس�بت 21 / 12 / 2019 يف مقر الرشكة الكائن يف بغداد – الجادرية ملناقش�ة جدول االعمال 

التايل :
قرر املجلس دعوة الهيئة العامة ملناقشة جدول االعمال االتي :

1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة عليها 
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة 

عليها .
3 – مناقشة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة عليها.

4 – مناقشة مقسوم االرباح التخاذ القرار املناسب بشانه .
5 – تعيني مراقب حسابات لسنة 2019 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس املهنة .

6 – انتخاب مجلس ادارة جديد النتهاء دورته من خمسة اعضاء اصليني ومثلهم احتياط .
نرجو حضوركم اصالة او انابة غركم من املساهمني بموجب سند انابة او توكيل الغر بموجب 
وكالة مصدقة من كاتب عدل وابراز شهادة االسهم االصلية وايداع االنابات والوكاالت املصدقة 
ل�دى هيئ�ة االوراق املالية قبل ثالثة ايام من املوعد املحدد لالجتماع مع مراعاة احكام املادة 91 
م�ن قانون ال�رشكات اعاله ويف حالة عدم حص�ول النصاب القانوني يؤج�ل االجتماع عى ان 

ينعقد يف نفس املكان والزمان املعنيني وذلك يوم السبت املصادف 28 / 12 / 2019 .
رئيس جملس ادارة 
امحد جاسم سلامن

جماهد حممد شايف العيفان 
عـ / مسجل الرشكات

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة(
جلنة بيع واجيار اموال الدولة 

اعالن للمرة الثالثة
تعلن رشكة مصايف الجنوب )رشكة عامة( عن اجراء املزايدة العلنية الثالثة  
يف تمام الساعة )9( صباح يوم )الثالثاء( املصادف 2019/12/10   اليجار 
حوانيت الوحدة الس�كنية / الش�عيبة � وعى الراغبني باالش�راك باملزايدة 
الحضور يف الزمان واملكان املحددين وعى املشركينفي املزايدة  جلب معهم 
التامين�ات القانوني�ة واملدرجه ادناه مع هوية االح�وال املدنية او البطاقة 
الوطني�ة املوحدة و بطاقة الس�كن )اصلية واستنس�اخ( و ب�راءة ذمة من 
الهيئ�ة العام�ة للرائب ضمن منطقة س�كناه ويتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة اجور نرش االعالن والداللية 
مالحظ�ة : اذا صادف يوم الغلق عطلة رس�مية يكون الي�وم التايل هو يوم 

موعد الغلق
مع التقدير

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد: 793 / خطأ مادي 2019/4

التاريخ : 2019/11/25
اعالن

اىل املدعى عليه / جنيد جليل ياقو
 اقام�ت املدعي�ة ) خمائل حامد ناج�ي( الدعوى املرقم�ة 793/ش4 
تصحي�ح خطأ م�ادي /2019 امام ه�ذه املحكمة والت�ي تطلب فيها 
تصحي�ح الخطأ املادي وملجهولية محل اقامتكم وحس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي واش�عار مخت�ار ح�ي العروبة /النج�ف لذا تق�رر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني يوميتني محليتني رسميتني فعليك الحضور امام 
ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة املواف�ق يوم 2019/12/8 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عباس عي هادي

محكمة بداءة العباسية
العدد : 740/ب/2019

التاريخ : 2019/11/27 
اىل املدعى عليه ) ثائر عبد االمر حسن االبراهيمي( 

اعالن
بن�اء ع�ى اقامة الدعوى م�ن قبل املدعي جاس�م نجم عبي�د الدعوى 
املرقمة اعاله وموضوعها رشاءه منك الس�يارة املرقمة 67517 أ بابل 
خص�ويص تيوتا كورال ن�وع صالون مودي�ل 1994 لونها ابيض مبلغ 
اربع�ة االف ومائت�ان دوالر امريكي واص�ل نقدا وطلبه اع�ادة الحال 
وملجهولي�ة محل اقامت�ك الرتحالك اىل جهة مجهولة حس�ب اش�عار 
املخت�ار املرف�ق بالدع�وى عليه ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ويكون حضورك ام�ام هذه املحكم�ة صباح يوم 
2019/12/9 الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او من 

ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفقا للقانون
القايض

منترص عبد الحسني دخيل

العدد / 85
التاريخ /  /1440 هـ

املوافق : 2019/12/1م

املدير العام
رئيس جملس االدارة 

حسام حسني ويل

مبلغ التامينات الف 
دينار رقم الحانوت مبلغ التامينات الف 

دينار رقم الحانوت

51000 6 143000 1
90000 7 143000 2
126000 8 150000 3
550000 9 194000 4

51000 5
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهني�اً: قد يحم�ل اليوم االول من الش�هر كما 
الي�وم الثان�ي بع�ض املتاع�ب، فتجد نفس�ك 
محش�وًرا يف الزاوي�ة، وتضغ�ط علي�ك االمور 
فتقلق بس�بب بعض املهمات الت�ي توكل اليك. 

تحتاج اىل محيط آمن وتشعر بعدم االرتياح 

مهنياً: كن ذا افق واس�ع وبعد نظر وخصوصاً 
ىف تعاملك مع رؤسائك ىف العمل. من االفضل ان 
تستفيد من االجواء لالسرتخاء والتزود بشحنة 
اضافي�ة من العزم عاطفي�اً: ما زالت الضغوط 
تم�ارس يف مج�ال الحب، فح�اول التعويض يف 

عالقاتك االجتماعية

ق�د تتعثر الخط�وات وتواجه مصاع�ب عملية 
جدي�دة ترتد س�لباً عىل وضع�ك االقتصادي. ال 
توق�ع أي عق�د أو صفقة، وانتظ�ر بضعة أيام 
لتعرف عىل ما سرتسو عليه الحالة االقتصادية. 
تجنب بعض األشخاص الذين يحاولون اإليقاع 

بك يف حبائلهم

علي�ك أن تتجنب األناني�ة يف التعامل مع اآلخرين، 
وهذا ستكون له انعكاسات إيجابية عىل مستقبلك 
عاطفي�اً: منافس�ة رشيف�ة بينك وب�ن الرشيك، 
لكّنه�ا قد تخرج ع�ن إطاره�ا الحقيقي فتصبح 
تحدي�اً غري محس�وب النتائج صحي�اً: خفف من 

حمل أشياء ثقيلة تعتقد أنك قادر عىل رفعها

ح�اذر م�ن درب خاطئة تعتمدها، فقد بس�ود 
ج�ّو هذا اليوم بعض اإلرباك وتواجه مطالب أو 
أوضاعاً دقيقة. تجّنب االنتقاد واالتهام حتى ال 
ينقلب األمر علي�ك عاطفياً: قد تقدم عىل يشء 
مختل�ف أو تدور الس�بتاث برسع�ة نحو مناخ 

أكثر إيجابية ووعداً 

يحم�ل إليك هذا اليوم برشى س�اّرة وهدية من 
الق�در. قد تعرف خ�راً مهم�اً أو تطلق عملية 
خالّقة جداً أو مرشوعاً مميزاً عاطفياً: قد يقدم 
إلي�ك الرشيك عرض�اً بارتب�اط، أو يحرك حدث 
ما مش�اعرك. ح�اول أن تتناغم مع األجواء وال 

توجه انتقادات إىل اآلخر

حافظ عىل ح�ذرك يف بداية الش�هر وال تعرض 
نفس�ك للجروح والكس�ور وذلك حت�ى تاريخ 
26، فكوك�ب م�ارس معاكًس�ا يولّ�د بع�ض 
البلبلة، كما ان كواكب كثرية يف العقرب تجعلك 
مشّكًكا وقلًقا، فيعاكسك القمر ايًضا ويتسّبب 
ببلبلة)%65( قد تصطدم بمجموعة من الناس 

مهنياً: تتبدل االجواء وتطمنئ الخواطر انه يوم 
مثمر فتق�وى الحظوظ يف لق�اءات ومفاجآت 
ومعلومات جيدة تحصل عليها وتيضء طريقك. 
تش�جع عىل تكرار املحاولة، س�تعرف تضميداً 
للجروح وتخفيفاً م�ن األلم. تملك افكاراً غنية 

وحيوية فائقة

إذا بدت لك األجواء دقيقة ملواجهة ، فاعلم أنها 
تس�ري نح�و التصعيد يف وس�طه، وق�د تتحول 
إىل احت�كاكات كبرية أو حت�ى يشء من العنف 
عاطفياً: قد تضط�ر إىل التجاوب مع قرارات ال 
تستسيغها، أو تجد نفس�ك أمام موقف دقيق، 

أو مأزق تواجهه أو تتهرب منه

ال تزال الحظوظ تدعم كل تطلّعاتك وتوجّهاتك. 
وال ب�د م�ن أن تك�ون ق�د وضع�ت الخط�وط 
العريضة عىل مختلف الصعد املالية والدراسية 
واملهنية وغريها يتحّسن الوضع املايل من خالل 
رب�ٍح اضايف أو انفراج ملس�ألة عالق�ة عاطفياً: 

تبدو اليوم نشيطاً

عليك أن تحس�م األمور العالقة رسيعاً، ألن ذلك 
سيعيد اليك الثقة بالنفس ويقطع الطريق عىل 
املصطادي�ن يف امل�اء العكر عاطفياً: التس�امح 
س�يكون عن�وان املرحل�ة املقبلة م�ع الرشيك، 
وذلك سيس�اهم يف ترميم م�ا تهد صحياً: عليك 

ان تحافظ عىل الغذاء الصحي املّتبع

تبدأ الشهر مع وعود وتجارب جديدة وحظوظ 
آفاقاً حل�وة ولقاءات فكرية وثقافية وعواطف 
مزدهرة. قد تس�تعيد اوراق�اً ضائعة أو عالقة 
كان�ت مه�ّددة عاطفياً: الرتاب�ة يف العالقة مع 
الرشيك تس�بب بعض املش�اكل، لك�ن الحلول 

سهلة وبن يديك.

العذراء

احلوت

أطعمة تعيق خسارة الوزن
هل تحاول خس�ارة الوزن إال انك التنجح 
يف ذل�ك؟ قد تكون األطعم�ة التي تتناولها 
هي الس�بب! اكتش�ف أهم األطعمة التي 

تعيق خسارة الوزن.
ق�د تنده�ش عندم�ا تكتش�ف أن بع�ض 
األطعم�ة الصحي�ة الت�ي تح�رص ع�ىل 
تناوله�ا دائماً أو األطعم�ة املعروف بأنها 
صحي�ة تعمل ع�ىل إعاق�ة كل جهودك يف 

خسارة الوزن.
ولذل�ك يج�ب أن تعي�د معلومات�ك ح�ول 
األطعمة التي تناس�بك أثن�اء إتباع حمية 
غذائية لتسري يف اإلتجاه الصحيح لفقدان 

الوزن.
1- األلبان خالية الدسم

يبتع�د كثري ع�ن الزب�ادي والحليب كامل 
الدس�م أو نص�ف دس�م، ويعتق�دون أن 
الحليب خ�ايل الدس�م مثالي�اً للرجيم وال 

يساهم يف زيادة الوزن.
ولكن يف الحقيقة يمكن أن يتسبب الزبادي 
أو الحليب بدون دسم يف زيادة الوزن، ألنه 
ال يكون مشبعاً مثل الحليب كامل الدسم، 

وبالتايل يزيد الشعور بالجوع.
كم�ا أن بع�ض ال�رشكات تق�وم بتزويد 
الحليب خايل الدسم بالسكر لتحليته حتى 

يتم تحسن النكهة.
الجس�م  الدس�م  من�زوع  الحلي�ب  يم�د 
بعنارص غذائية أقل م�ن غريها، حيث أن 
الحليب كامل الدس�م يعد مصدر أس�ايس 
للفيتامينات القابل�ة للذوبان يف الدهون، 
وتش�مل فيتامن أ، د، ه��، وك، باإلضافة 

إىل الكالسيوم والفسفور.
وتحت�اج ه�ذه الفيتامين�ات إىل الدهون 
لتدخل معها إىل الجسم ويمتصها، وبالتايل 
فإن نزع الدس�م يصع�ب إمتصاص هذه 

الفيتامينات.
كذلك فإن األلبان عموماً حمضية، س�واء 

كان�ت كامل�ة الدس�م أو خالية الدس�م، 
وهذه األحماض تساهم يف صعوبة تقليل 

الوزن.
2- الدقيق بأنواعه

يعتقد كثري من األشخاص أن خبز القمح 
الكامل هو األفضل خالل الرجيم، ويعتر 
أكثر األنواع الصحية التي تساعد يف فقدان 

الوزن.
وع�ىل الرغم من أن تن�اول القمح الكامل 
بش�كل محدود يمك�ن أن يكون مناس�باً 
خ�الل إتب�اع الحمي�ة الغذائي�ة يف ب�ادئ 

األمر.

»رائحة جوارب« تعيد طائرة إىل املصنع
تعتزم رشكة طريان يف كاليدونيا الجديدة، 
إعادة طائرة »إيرباص« جديدة من طراز 
»إي�ه 330 نيو« إىل مصن�ع املجموعة يف 
مدينة تولوز الفرنس�ية، بس�بب روائح 
غريب�ة داخ�ل املقص�ورة تش�به رائحة 
»الجوارب املبللة«.ودخلت هذه الطائرة 
الخدم�ة يف الرابع م�ن أكتوبر املايض، يف 

إطار تجديد كامل أسطول الرشكة التي 
تلقت يف أغس�طس، طائ�رة أوىل من هذا 
الطراز.وقال املدير العام للرشكة، ديدييه 
تابريو، إن »رائحة ج�وارب مبللة أثارت 
انزعاج أف�راد الطاقم، مرات عدة، خالل 
مرحلت�ي اإلق�الع والهبوط«.وأش�ار إىل 
أن فحوص�ا علمية س�محت بربط هذه 
الرائحة بت�رسب للزيت، وف�ق ما نقلت 
فران�س برس.وتوقف�ت ه�ذه الطائرة 
من ط�راز »إيرباص اي�ه 330 نيو« عن 
التحلي�ق من�ذ أس�بوعن، وس�تعاد إىل 
مصنع »ايرباص« يف تولوز بعدما فش�ل 
فنيون متخصصون يف الصيانة أرسلهم 
»رول�ز  ومجموع�ة  األوروب�ي  املصّن�ع 
روي�س« إىل نومي�ا عاصم�ة كاليدوني�ا 
الجدي�دة،« يف حل إيجاد ح�ل دائم لهذه 

املشكلة«.

أحدث طريقة لعالج إدمان املخدرات
أصب�ح بإمكان امل�رىض الذي�ن يعانون من 
إدمان املواد األفيونية الخضوع لعملية زرع 
جه�از يف الدماغ للمس�اعدة يف تقليل الرغبة 
الشديدة بالتعاطي، يف أول تجربة من نوعها 

بالواليات املتحدة.
وق�ام جريود بوخالرت، البال�غ من العمر 33 
عاماً، الذي عانى من تعاطي املخدرات ألكثر 
من عقد من الزمان مع تعرضه النتكاسات 
ع�دة وتعاطي�ه لجرع�ات زائ�دة، بإج�راء 
العملي�ة الجراحي�ة بالفع�ل، وفق�اً لتقرير 
ن�رشه موقع هيئة اإلذاع�ة الريطانية »بي 

بي يس«.
ووصف الطبيب الرئييس الذي أجرى العملية 
الجراحي�ة، عيل رزاي، الجه�از بأنه »ُمنظم 

لرسع�ة عم�ل الدم�اغ«. لكنه أض�اف أنها 
ليس�ت تكنولوجي�ا اس�تهالكية وال ينبغي 

استخدامها ألهداف أخرى.
وخضع بوخالرت لعملية جراحية يف 1 نوفمر 
جامع�ة  مستش�فى  يف  الثان�ي(  )ترشي�ن 
فرجينيا للطب. وس�يخضع ثالثة متطوعن 

آخرين أيضاً للعملية نفسها.
وتبدأ العملية بمسح للدماغ، ويتبع الجراحة 
إجراء األطباء ثقب�ًا صغرياً يف الجمجمة من 
أجل إدخال قطب صغ�ري بحجم 1 مم )0.1 
سنتيمرت( يف املنطقة املحددة من الدماغ التي 

تنظم أموراً مثل اإلدمان والتحكم بالذات.
ويتم إدخال بطارية أس�فل عظمة الرتقوة، 
وبعد ذلك يتم مراقبة نش�اط الدماغ عن بعد 

بواس�طة فريق من األطب�اء وعلماء النفس 
وخ�راء اإلدمان ملعرفة م�ا إذا كانت الرغبة 
الشديدة لتعاطي املخدرات بدأت يف االنحسار.
ووافقت إدارة الغ�ذاء والدواء األمريكية عىل 
ما يس�مى بتنبي�ه الدماغ العمي�ق »دي بي 
إس« لع�الج مجموع�ة من الح�االت بما يف 
ذلك مرض باركنس�ون والرصع واضطراب 
الوس�واس القهري.ول�دى نح�و 180 أل�ف 
شخص يف جميع أنحاء العالم آالت مزروعة 
بأدمغتهم.وه�ذه ه�ي امل�رة األوىل التي يتم 
فيها اعتماد »دي ب�ي إس« ملعالجة اإلدمان 
عىل املخدرات، وكانت التجربة معقدة وتضم 
العديد من الفرق. وخ�الل العامن املقبلن، 

سيتم مراقبة املرىض عن كثب.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 4 عدد كمثرى

x 2 كوب كريمة لّباني
x 1 معلقة صغرية جنزبيل

x 1 معلقة كبرية قرش برتقال )مبشور(
x 1 معلقة كبرية زبدة

½ x كوب سكر بنى
الخطوات:

تقرش الكمثرى وتقطع ألنصفاف مع التخلص من القلب.
ترص أنصاف الكمثرى ىف صينية غري قابلة لإللتصاق مدهونة بالزبد.

ىف وع�اء عمي�ق نضع الكريمة والجنزبيل والس�كر وب�رش الرتقال ونخفقهم 
جيدا.

نص�ب خليط الكريمة فوق الكمثرى ثم نوزع الزبد فوق كل نصف من أنصاف 
الكمثرى.

ث�م توض�ع ىف الفرن عن�د درجة ح�رارة 180 ملدة س�اعة أو لح�ن ان تنضج 
الكمثرى ويسمك الصوص ثم فورا بالهنا والشفا.

كمثرى بالفرن

؟؟هل تعلم
الج�زر يحت�وي عىل نس�بة 
كبرية جًدا من فيتامن أ لهذا 

فهو بالفعل يقوي النظر. 
نقص فيتامن د يف الجس�م 
يؤدي إىل اإلحساس بالهبوط 

العام واالكتئاب. 
الطع�ام  يف  الزائ�د  املل�ح 
يؤدي إىل اإلصابة بهشاش�ة 

العظام. 
ع�دد صمام�ات القل�ب هم 

أربع صمامات. 
عدد م�رات التنفس 18 مرة 

يف الدقيقة الواحدة. 
حاس�ة الس�مع ه�ي آخ�ر 
حاسة يفقدها اإلنسان قبل 

الوفاة. 
لو حدث�ت أي اضطرابات يف 
الغدة الدرقية، فإن ذلك يؤثر 
عىل النوم والنمو، ويؤدي إىل 

التعرق الزائد.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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مؤكدًا أن لقب البطولة سيكون عراقيًا

نشأت أكرم: العراق وقطر مرشحان لنهائي خليجي 24

ريال مدريد 
أغرى مورينيو 

خلالفة زيدان

             المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، ع�ن بعض 
كوالي�س ارتباط البرتغالي جوزيه مورينيو، 
م�درب توتنهام، بقي�ادة ري�ال مدريد خالل 
الموس�م الحالي.ووفًق�ا لصحيفة “ذا صن” 
البريطاني�ة، ف�إن ري�ال مدريد ع�رض على 
مورينيو تقاضي 12 مليون إسترليني، لعدم 
قيادة أي فريق هذا الموس�م، وانتظار رحيل 
الفرنس�ي زين الدين زيدان من مقعد المدير 
الفني للميرنجي.وأراد مسؤولو ريال مدريد 
أن يك�ون مورينيو بدياًل جاه�ًزا يتم التعاقد 
معه على الفور في حالة إقالة زيدان.وأشارت 
الصحيف�ة إلى أن�ه تم عقد اجتم�اع يوم 21 
أكتوبر/ تش�رين أول في لن�دن، وجمع بين 
مورينيو والوكيل بيني زاهافي.وأوضحت أن 
“سبيشيال وان” غادر االجتماع مقتنًعا بأنه 
المرش�ح الرئيس�ي لتولي تدري�ب توتنهام، 
ولذا كان مس�تعًدا لرف�ض أي عرض يقدمه 
ري�ال مدريد.وأكدت “ذا صن” أن ريال مدريد 
لم يكن النادي الوحيد الذي رغب في التعاقد 
مع مورينيو هذا الموسم، ولكن كانت هناك 
مح�اوالت من بوروس�يا دورتموند وميالن 
ولي�ون باإلضافة إلى جوانج�زو إيفرجراند 
الصيني، والذي عرض 40 مليون إس�ترليني 
س�نوًيا خالي�ة الضرائب.يذك�ر أن مورينيو 
تولى القيادة الفنية لتوتنهام بش�كل رسمي 
يوم 20 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، خلًفا 

لماوريسيو بوكيتينو.

التشيكيون واثقون 
من جماراة إنجلرتا

جيجز: أمتنى أن تلعب 
إيطاليا ضدنا باالحتياطي

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د مهاج�م املنتخ�ب التش�يكي زدينيك أوندراس�يك، أن 
بإم�كان فريقه مجاراة اإلنجليز مرة أخرى، بعدما أوقعت 

قرعة كأس أوروبا 2020 البلدين يف مجموعة واحدة.
وأسفرت القرعة عن وجود املنتخبني اإلنجليزي والتشيكي 
يف املجموع�ة الرابع�ة إىل جانب منتخ�ب كرواتيا ومنتخب 

آخر سيتأهل عن طريق تصفيات تأهيلية.
وتمكنت تش�يكيا م�ن تحقيق الفوز عىل إنجل�را يف براج 
يف وقت س�ابق هذا العام خالل تصفي�ات البطولة املقبلة، 
ويعتقد أوندراس�يك الذي أحرز هدف الفوز يف تلك املباراة، 
أن منتخ�ب بالده قادر عىل تقديم عرض قوي مرة أخرى، 
رغم أن املنتخب اإلنجليزي سيس�تضيف لقاء البلدين عىل 

ملعب »ويمبيل«.  
وق�ال أوندراس�يك يف ترصيح�ات نقله�ا املوقع الرس�مي 
لالتحاد األوروبي لكرة الق�دم )يويفا(: »أنا راض، أحببت 
املجموعة، وأعتقد أن هذا شعور كل املشجعني التشيكيني، 
إنه أمر مذهل، لقد كس�بنا بع�ض االحرام بعد فوزنا عىل 
إنجلرا، لذلك لن نتواجد يف املجموعة لتكملة عدد املنتخبات 

فيها فقط«.
أما املدافع الدويل التشيكي أوندري سيلوتسكا فقال: »تبدو 
إنجلرا كقدرنا، وأح�ب املجموعة كثريا، األجواء يف مالعب 

إنجلرا وإسكتلندا أمر مميز، أنا أتطلع قدما للتحدي«.

مدرب توتنهام: لست بحاجة للحديث عن دييل آيل
              المستقبل العراقي/ متابعة

علق الربتغايل جوزيه مورينيو، املدير الفني لتوتنهام، عىل فوز 
فريق�ه بنتيجة 3-2، أمام بورنموث، ضمن منافس�ات الجولة 

ال�14 من الدوري اإلنجليزي.
وقال مورينيو، يف ترصيحات أبرزتها شبكة »سكاي سبورتس«: 
»لس�ت بحاجة للحديث عن دي�يل آيل، ألن الجميع يتحدث عنه، 

وهذا أفضل يشء يمكن أن يحدث للمدرب«.
 وأض�اف: »ال�كل يتح�دث ع�ن آيل 
باألس�لوب الصحيح، يلعب بش�كل 
جيد جًدا، وأنا ال أس�تطيع أن أطلب 
من�ه أكثر م�ن ذلك، يس�جل أهداًفا 
ويق�دم تمريرات حاس�مة، ومعدل 

عمله رائع«.
وأح�رز آيل ثنائي�ة لفريق�ه خ�الل 

اللقاء، وقدم أداء مبهرا. 
وأتاب�ع موريني�و: »عندم�ا وصلت 
هن�ا كن�ا نتأخ�ر ب��12 نقطة عن 
املراكز املؤهلة لدوري أبطال أوروبا، 

وقل�ت إنن�ي ال أري�د التفكري يف ه�ذا األم�ر، أردت فقط خوض 
املباريات«.

 وواص�ل: »لق�د قل�ت إذا فكرن�ا يف ه�ذا األم�ر كثريًا سنش�عر 
باالكتئاب، ألننا نريد أن نلعب يف أوروبا باملوس�م املقبل، ولكني 
أخ�ربت الالعبني بأال يكتئبوا، وأن يفكروا يف مباراة تلو األخرى، 
ثم س�نرى ما س�يحدث«. وأردف: »اآلن أصبح م�ا يفصلنا عن 
املراك�ز األوروبية عدد أقل من النقاط، ونحن مقبلون عىل فرة 
س�نخوض خاللها الكث�ري م�ن املباريات خالل الكريس�ماس، 
وبالتايل لدينا فرصة بأن نضغط عىل 
املنافس�ني، ثم سنلعب مع تشيليس 

يف نهاية ديسمرب/ كانون األول«.
 وأت�م: »إذا كان�ت مباراة تش�يليس 
غًدا، فس�نلعبها ويفصلن�ا عنهم 6 
نقاط فقط، وسيكون الوضع رائًعا، 
ولكننا س�نلعب يف نهاية ديس�مرب/ 
كان�ون األول، ل�ذا يتع�ني علين�ا أن 
نظ�ل ع�ىل مقرب�ة منه�م، م�ا زال 
أمامن�ا الكثري من العمل واملس�احة 

كي نتحسن«.

الفخر يسيطر عىل مدرب بولندا
              المستقبل العراقي/ متابعة

فرنسا وأملانيا والربتغال بمجموعة نارية يف 
يورو 2020

أسفرت قرعة كأس األمم األوروبية »يورو 
2020«، التي أقيمت يف العاصمة الرومانية 
بوخارس�ت، ع�ن مجموع�ة ناري�ة تض�م 

منتخبات فرنسا، وأملانيا، والربتغال.
ووق�ع املنتخ�ب الفرن�يس، بط�ل العال�م، 
يف  الس�ابقة،  الي�ورو  بطول�ة  ووصي�ف 
املجموعة السادس�ة، بج�وار حامل اللقب 
منتخ�ب الربتغال، وأملانيا التي تس�تضيف 
مباري�ات املجموعة باالش�راك م�ع املجر، 
كما تنتظر املجموع�ة املنتخب الرابع الذي 

سيتأهل من مباريات امللحق األول.
وضم�ت املجموع�ة األوىل، كال م�ن تركي�ا 
وإيطالي�ا وويل�ز وس�ويرسا، فيم�ا تلعب 
ج�وار  إىل  الثاني�ة  املجموع�ة  يف  بلجي�كا 

منتخبات الدنمارك وفنلندا وروسيا.
وتربع هولن�دا عىل رأس املجموعة الثالثة، 
ومعها منتخبي أوكرانيا والنمس�ا، بجانب 

املنتخب الفائز من مباريات امللحق الرابع.
وتجمع املجموعة الرابعة صداما بارزا آخر، 
بني إنجلرا وكرواتي�ا، ويلعب املنتخبان إىل 
جوار منتخب التشيك واملتأهل من مباريات 

امللحق الثالث.
بينم�ا تلع�ب إس�بانيا يف مجموعة س�هلة 
نس�بًيا إىل جانب منتخبات السويد وبولندا 

واملتأهل من مباريات امللحق الثاني.
ومن املق�رر أن تتح�دد املنتخب�ات األربعة 
املتبقي�ة عرب امللح�ق الذي س�يخوضه 16 

منتخًبا يف مارس/آذار 2020.
نتيجة القرعة 

تركيا  املجموعة األوىل 
سويرسا ويلز  إيطاليا 

فنلندا  الدنمارك  املجموعة الثانية 
روسيا بلجيكا 

هولندا  املجموعة الثالثة 
ملحق  م�ن  الفائز  النمسا  أوكرانيا 

D
إنجلرا  املجموعة الرابعة 
 C الفائز من ملحق كرواتيا 

التشيك
إسبانيا  املجموعة الخامسة 

ملحق  م�ن  الفائز  بولندا  السويد 
B

ملحق  م�ن  الفائز  املجموعة السادسة 
أملانيا فرنسا  الربتغال   A

املدن املستضيفة 
مباري�ات  تس�تضيفان  باك�و:   / روم�ا 

املجموعة األوىل. 
سان بطرسربج / كوبنهاجن: تستضيفان 

مباريات املجموعة الثانية. 
تس�تضيفان  بوخارس�ت:   / أمس�ردام 

مباريات املجموعة الثالثة.
 لندن / جالس�كو: تس�تضيفان املجموعة 

الرابعة.
 بلب�او / دوبل�ن: تس�تضيفان املجموع�ة 

الخامسة.
 ميونخ / بودابست: تستضيفان املجموعة 

السادسة.
وحال نجاح منتخبات رومانيا، إس�كتلندا، 
أيرلندا واملجر يف التأهل عرب امللحق، س�يتم 
الت�ي  املجموع�ات  يف  مب�ارشة  وضعه�ا 

تستضيفها املدن الخاصة بهم.
انطالق اليورو

م�ن املقرر أن تنطلق بطولة اليورو يوم 12 
يونيو/حزيران 2020، حيث ستقام مباراة 
االفتت�اح بمدين�ة روما، وتحدي�ًدا يف ملعب 

األوملبيكو، وستجمع بني إيطاليا وتركيا.
وسيس�تمر دور املجموع�ات حت�ى نهايته 
ي�وم 24 يونيو/حزي�ران، ليتأه�ل متصدر 
ووصي�ف كل مجموعة لدور ال� 16 بجانب 
أفض�ل 4 منتخبات احتل�ت املركز الثالث يف 

كافة املجموعات.
بالعاصم�ة  ويمب�يل  ملع�ب  وس�يحتضن 
اإلنجليزي�ة لن�دن، ال�دور نص�ف النهائي 
وكذل�ك املب�اراة النهائية للبطول�ة يوم 17 

يوليو/تموز.

               المستقبل العراقي/ متابعة

علق ري�ان جيجز، املدي�ر الفني ملنتخب ويل�ز، عىل قرعة 
فريق�ه يف بطول�ة أمم أوروب�ا 2020، الت�ي أوقعت بالده 
يف املجموع�ة األوىل بجان�ب منتخبات س�ويرسا وإيطاليا 

وتركيا.
وق�ال جيجز، يف ترصيحات لهيئة اإلذاعة الربيطانية »بي. 
ب�ي. يس«: »نريد أن نحقق نتائج جيدة ونقدم كل ما لدينا 

يف اليورو«.
وأضاف: »نأمل أن يكون الفريق يف حالة جيدة عند انطالق 

البطولة يف الصيف املقبل ولديه دفعة معنوية كبرية«.
وتاب�ع جيج�ز: »منتخ�ب إيطاليا؟ إن�ه املرش�ح األول يف 

املجموعة. من الصعب أن يتفوق عليهم أي فريق«.
وأتم مدرب ويلز: » أتمنى أن تلعب إيطاليا ضدنا يف املباراة 

األخرية خالل دور املجموعات باالحتياطي«.
وسيستمر دور املجموعات يف البطولة حتى يوم 24 يونيو 
/ حزي�ران املقبل، ليتأهل متص�در ووصيف كل مجموعة 
لدور ال�16 بجانب أفضل 4 منتخبات احتلت املركز الثالث 

يف املجموعات كافة.
 وس�يحتضن ملع�ب ويمبيل بالعاصم�ة اإلنجليزية لندن، 
الدور نصف النهائي وكذلك املب�اراة النهائية للبطولة يوم 

17 يوليو / تموز 2020.

             المستقبل العراقي/ متابعة

يرى نش�أت أك�رم، نجم املنتخ�ب العراقي الس�ابق، أنَّ 
أسود الرافدين، مرشحني بقوة للفوز بلقب خليجي 24، 
بع�د األداء القوي، والتأهل إىل نص�ف النهائي. وحرص  
عىل محاورة نش�أت أكرم، ونظرته عىل بطولة الخليج، 
واملرش�حني للوص�ول للنهائ�ي، وكذل�ك آخ�ر فص�ول 
قضيت�ه مع عدن�ان درج�ال، ورغبته يف العم�ل باتحاد 

الكرة العراقي..
وجاء الحوار عىل النحو التايل:

كيف ُتقيِّم مستوى املنتخب العراقي يف املباريات األخرية؟ 
املنتخ�ب بدأ يحقق االس�تقرار املطل�وب، والنتائج تدلل 
عىل ذلك؛ حيث تصدر مجموعته يف التصفيات املزدوجة 
املؤهلة للمونديال، وكأس آس�يا. كما أنَّ بدايته املوفقة 
ببطولة الخليج تدلل عىل أن الفريق بدأ يحقق االستقرار 

الفن�ي، وهناك رؤية فنية للمباري�ات وتطبيق جيد من 
الالعبني منح املنتخب تلك النتائج املميزة.

هل كنت تتوقع هذه البداية ببطولة الخليج؟
برصاح�ة كن�ت أتوقع تحقي�ق املنتخب نتائ�ج مميزة؛ 
ألن الفري�ق يف تصاع�د مس�تمر م�ن التصفي�ات حتى 
اليوم، وهذا التصاعد يدلل عىل نضج الفريق ودفعنا ألن 
نتوقع ب�أن يكون الفريق من املرش�حني لحصد بطولة 

الخليج..
من ترشح للوصول إىل املباراة النهائية؟

من�ذ البداي�ة توقعت أن يتأه�ل العراق وقط�ر للمباراة 
النهائية ومازلت عىل توقعي، ونتمنى أن يكمل منتخبنا 
الفرحة بحص�د اللقب؛ حيث أن البداي�ة الجيدة منحت 
الفريق روًحا عالية ستكون سالًحا مهم لوصول الفريق 

إىل اللقب.
لدي�ك 4 مش�اركات س�ابقة يف بطوالت الخلي�ج.. كيف 

تقيمها؟
أن�ا غري محظوظ عىل مس�توى بط�والت الخليج. ففي 
نسخة خليجي 17، اإلصابة حرمتني من تكملة املشوار، 

ويف نسخة 18 خرجنا بطريقة مؤملة أمام اإلمارات.
وأبعدتني اإلصابة عن خليجي 19، ويف النسخة ال�20 لم 
نوف�ق يف تحقيق نتائج مقبولة، وبالتايل أرى نفيس غري 

محظوظ يف بطوالت الخليج.
هل تعتقد أن العراق سينجح يف استضافة خليجي 25؟ 
ه�ذه املرة ال يمك�ن أن نفرط يف اس�تضافة البطولة يف 
البرصة. هناك رغبة لدى األشقاء ونتمنى أن تربهن عىل 
أرض الواق�ع وأال يس�حب امللف. يجب عىل املؤسس�ات 
الرياضي�ة واتح�اد الك�رة، االجتهاد يف تهيئ�ة الظروف 
املالئم�ة ألن تك�ون نس�خة الب�رصة اس�تثنائية، وأن 

يستمتع األشقاء بأجواء شط العرب.
أي�ن وصل�ت قضي�ة اعراضكم م�ع عدن�ان درجال يف 

محكمة كاس؟
م�ا زال�ت القضي�ة قائمة. كان م�ن املف�رض أن تبت 
املحكم�ة نهاية الش�هر الجاري، لكن�ي اتوقع أن يكون 
الق�رار النهائ�ي، الش�هر املقب�ل؛ فاملحكمة ل�ن تؤجل 

القضية أبعد من ديسمرب، حسب توقعاتي.
هل طموحك أن تكون جزًءا من االتحاد املقبل؟

يف الحقيقة عندما لجأنا ملحكمة كاس لم يكن الس�بب، 
البح�ث ع�ن موق�ع باالتح�اد بق�در م�ا أردن�ا إصالح 
املنظومة الكروية التي تعاني من أخطاء كثرية، والدفاع 
عن حقنا الذي س�لب باالنتخاب�ات املاضية ومنعنا من 

الرشيح.
وبالتايل فإن الهدف األسمى، هو أن نصحح مسري الكرة 
العراقي�ة، وأن يأخذ كل ذي حق حقه، وبقية التفاصيل 
مروكة لأليام، واملستقبل لكن األهم أن يصحح الوضع 

يف العمل اإلداري.

مانشسرت يونايتد يتقدم خطوة نحو نجم برشلونةليفربول ينافس توتنهام عىل بديل صالح وماين
              المستقبل العراقي/ متابعة

دخل نادي ليفربول في منافس�ة قوية مع توتنهام، 
بش�أن التعاقد مع أحد الالعبي�ن المميزين في خط 
الهج�وم خ�الل الموس�م الحالي.ووفًق�ا لصحيفة 
“مي�رور” البريطاني�ة، ف�إن ليفرب�ول يرغ�ب في 

التعاق�د مع الجناح الهولن�دي ممفيس ديباي، نجم 
ليون ومنتخ�ب الطواحي�ن الهولندية.ويريد الريدز 
أن يك�ون ديب�اي منافًس�ا لمحمد صالح وس�اديو 
ماني نجمي الفريق، في خط الهجوم، حتى ال يتأثر 
ليفربول في حالة غياب أحدهما ويزيد من المنافسة 
داخل الفريق.وأشارت إلى أن قيمة الصفقة قد تصل 

إلى 42 مليون جنيه إسترليني، بسبب حالة التنافس 
بين ليفرب�ول وتوتنهام على ضم الالعب الهولندي.

يذكر أن ديباي سبق أن خاض تجربة غير ناجحة في 
الدوري اإلنجليزي الممتاز رفقة مانشس�تر يونايتد 
من�ذ صي�ف 2015 وحتى يناير/ كان�ون ثان 2017 

عندما انتقل إلى الدوري الفرنسي لتمثيل ليون.

              المستقبل العراقي/ متابعة

تق�دم نادي مانشس�تر يونايتد خط�وة جديدة نحو 
التعاق�د م�ع أح�د العبي برش�لونة خالل الموس�م 
البريطاني�ة،  “مي�رور”  لصحيف�ة  الحالي.ووفًق�ا 
فإن مسؤولي مانشس�تر يونايتد أجروا اتصااًل مع 

فرنان�دو فيليس�يفيتش وكي�ل أرتورو في�دال نجم 
برشلونة، بشأن االنتقال الالعب إلى “أولد ترافورد” 
خ�الل الميركات�و الشتوي.وأش�ارت إل�ى أن إدارة 
مانشس�تر تتمت�ع بعالقة جيدة مع فيليس�يفيتش، 
والذي سهل انتقال أليكسيس سانشيز إلى إنتر ميالن 
ف�ي الميركاتو الماضي.وأوضحت أن قيمة الصفقة 

ق�د تبل�غ 13 ملي�ون إس�ترليني، ولكن مانشس�تر 
يونايتد س�يواجه منافس�ة على ضم فيدال من قبل 
إنت�ر ميالن.يذك�ر أن في�دال ص�رح مؤخ�ًرا أنه قد 
يرحل عن برش�لونة في الميركاتو الشتوي المقبل، 
وس�يقوم بتقييم وضعه في النادي الكتالوني خالل 

شهر ديسمبر/ كانون أول الجاري.

واتفورد يستعد لإلطاحة بمدربه
              المستقبل العراقي/ متابعة

ذك�رت تقاري�ر صحفي�ة أن ن�ادي 
ال�دوري  ف�ي  المتعث�ر  واتف�ورد 

اإلنجليزي الممتاز في طريقه إلقالة 
مدرب�ه اإلس�باني كيكي سانش�يز 
فلوريس.ووفق�ا لصحيف�ة “ديل�ي 
ميل” البريطانية ف�إن واتفورد في 

طريقه لإلطاحة بمدربه اإلس�باني 
بعد 85 يوما من توليه المسؤولية.

وأش�ارت الصحيف�ة إل�ى أن عملية 
اإلطاحة بكيكي سانشيز ستتم بعد 
الهزيم�ة أمام س�اوثهامبتون 

بهدفين مقابل هدف.
ويتذيل واتفورد جدول ترتيب 
الممت�از  ال�دوري اإلنجلي�زي 
بف�ارق 6 نق�اط ع�ن منطقة 
 8 واتف�ورد  األمان.وحص�د 
نق�اط فق�ط م�ن 14 مب�اراة 
ف�ي مس�يرة كارثي�ة للفريق 

بالدوري المحلي.
وتولى كيكي سانش�يز تدريب 
واتفورد في س�بتمبر / أيلول 
الماضي خلفا لخافي جارسيا 
وقاد الفريق في عشر مباريات 
منذ ذلك الحي�ن لكنه لم ينجح 
س�وى في الفوز م�رة واحدة 

فقط.

رفض طلب العراق 
يقيد مهام طارق

              المستقبل العراقي/ متابعة

لبطول�ة  املنظم�ة  اللجن�ة  رفض�ت 
»خليج�ي 24« املقام�ة حالي�ا بقط�ر 

طلب العراق بإضافة الالعب 
لقائمة أس�ود  همام طارق 

الرافدين.
اإلداري  املدي�ر  وق�ال 
للمنتخب باسل كوركيس يف 
»العراق  ترصيحات خاصة: 
تقدم بطلب رسمي إلضافة 
الالعب همام ط�ارق بعدما 
حص�ل ع�ىل موافق�ة إدارة 
اإلس�ماعييل ع�ىل االلتحاق 
اللجن�ة  لك�ن  باملنتخ�ب 

املنظمة رفضت«. 
وأوض�ح أن هم�ام ط�ارق 
االلتح�اق  يف  رغبت�ه  أب�دى 

بالفريق لكن لوائح البطولة حرمته من 
املشاركة. يشار إىل أن املنتخب العراقي 
يتصدر املجموعة األوىل برصيد 6 نقاط 

من فوزين عىل قطر واإلمارات.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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حجر غريب يف األردن قد »خيفي« أرسارًا مثرية!
كش�ف عالم آثار ع�ن اعتق�اده بالعثور عىل 
أقدم قطعة شطرنج موجودة منذ زهاء 1300 
عام. واكُتش�فت القطعة الحجرية يف منطقة 
الحميمة جنوب األردن، عام 1991. وبناء عىل 
تحليل جديد أجراه العالم، جون أوليسون، من 
جامعة فيكتوريا يف كندا، يمكن لهذه القطعة 
أن تس�بق االكتش�افات املوج�ودة قب�ل 100 
عام أو نحو ذل�ك: ويقول إن القطعة أقرب إىل 
قطع الش�طرنج القديمة. وأوضح أوليس�ون 
أن ش�كل الحج�ر يتطاب�ق مع القط�ع، التي 
يع�ود تاريخها إىل وقت الح�ق، وهي محفورة 
من الحجر أو الخش�ب أو العاج، واكُتشفت يف 
املنطقة نفس�ها.  ونظرا لالعتقاد السائد بأن 
لعبة الش�طرنج قدم�ت غربا م�ن الهند، عن 
طريق التجار والدبلوماسيني املسافرين، فإن 

موقع االكتشاف أمر منطقي أيضا.
 ،Via Nova Traiana وتقع الحميمة عىل طريق
وهو طريق تجاري ش�هري يف ذلك الوقت: وقد 
يكون الطريق الروماني القديم لعب دورا كبريا 

يف وصول اللعبة إىل الرشق األوسط وأوروبا.

ويمك�ن العث�ور عىل مراجع للش�طرنج يعود 
النص�وص  يف  الس�ابع  الق�رن  إىل  تاريخه�ا 
اإلس�المية، وذلك قبل وقت ليس بفرتة طويلة 
م�ن التاري�خ، ال�ذي ُيعتق�د أن القطعة هذه 
نشأت فيه. وعىل الرغم من أنها ال تشبه القالع 
الخاص�ة بمجموعة الش�طرنج املعارصة، إال 
أن اللعبة وقطعها تغ�ريت إىل حد كبري بمرور 
الوقت، وكان ُيعتق�د أن األحجار هذه املبكرة 
ُصممت لتبد وكأنها عربات ثنائية املنزل، وقد 

تكون القطعة املكتشفة نسخة عن ذلك.
ومع ذلك، سيكون من الرضوري إجراء تحليل 
أكث�ر تفصيال إلثبات أن ه�ذه الكتلة املتوازية 
من الحجر الرميل، يمكن أن تكون أقدم قطعة 
ش�طرنج ُعثر عليه�ا حت�ى اآلن، وفقا ملزاعم 

عالم اآلثار.

نجح فريق طبي يف مشفى ابن النفيس بدمشق 
بإجراء عم�ل جراحي لتعوي�ض عظم مفقود 
م�ن جمجمة ش�اب، حيث تم تصنيع القس�م 
املفق�ود ألول مرة يف س�وريا بتقني�ة الطباعة 
ثالثية األبعاد. ونقلت وكالة »سانا« عن رئيس 
قس�م الجراح�ة العصبي�ة باملش�فى، الدكتور 
عيىس عوض، ال�ذي أجرى العملية، أن »عملية 

تعوي�ض الفاق�د يف عظم الجمجم�ة تتم عادة 
ع�ر إعادة العظم نفس�ه يف ح�ال اإلمكانية أو 
من خالل تصنيع يدوي للجزء املفقود يس�مى 
»إس�منت عظم�ي« أو ش�بكة معدني�ة تربط 
بالج�زء املتبق�ي، لك�ن التقنية الحديث�ة التي 
اس�تخدمت يف هذه العملية ألول مرة يف سوريا 
وع�ىل املس�توى العربي أيضا ه�ي تصنيع عر 

الحاسوب وطابعة ثالثية األبعاد للجزء املفقود 
من عظم الجمجمة، والذي تصل نسبته إىل نحو 
40% من مس�احة عظ�م الجمجم�ة«. وراجع 
املريض، فجر الحس�ني، مش�فى اب�ن النفيس 
منذ نحو ش�هر بش�كوى انتفاخ كبري بالرأس 
وتجمع سوائل يف الدماغ نتيجة إصابته بحادث 

أدى إىل فقد جزء من عظم الجمجمة.

يرتكب العديد من مس�تخدمي الحواس�ب بعض األخط�اء التي قد تؤدي 
أحيان�ا إىل تلف أجهزته�م أو توقفها عن العمل، فم�ا أكثر هذه االخطاء 
ش�يوعا. م�ن أب�رز املش�كالت التي تتع�رض لها الحواس�ب الش�خصية 
واملنزلي�ة هو تلف أق�راص HDD املخصصة لتخزي�ن البيانات فيها، بعد 
تع�رض الحاس�ب لصدمة قوي�ة أو تحريكه بعنف، ك�ون هذه األقراص 
تحوي أجزاء ميكانيكية كثرية بداخلها، وتوقف هذه األقراص عن العمل 

لن يمكن املستخدم من استعمال الحاسب.
ومن األخطاء التي يقع فيها املستخدمون دوما، وتؤدي إىل تلف الحواسب 
هو وضع الحاس�ب بطريقة ال تسمح للهواء باملرور عر فتحات التهوية 
الخاص�ة بمراوح نظ�ام التريد، ما يؤدي الرتفاع درج�ات حرارة املعالج 
واللوح�ة األم للجه�از أثناء العم�ل. وأحد أه�م األخطار الت�ي قد تواجه 
أجهزة الحاس�ب هو تعريضها لتيار كهربائي غري منتظم أو متقطع، لذا 
ينصح دوما بوصل الحاس�ب بالتيار عر أجهزة تنظيم لشدة التيار. كما 
يعرض أصحاب الحواس�ب أجهزتهم للتلف عند نقلها أو حملها بطريقة 
غري صحيحة، فالعديد من الحواس�ب املحمولة عىل س�بيل املثال تنفصل 

شاشتها عن الهيكل األسايس عند رفعها من الشاشة.

زراعة عظم صنع بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد
أظه�رت دراس�ة حديثة أن تن�اول ما يص�ل إىل أربعة أكواب م�ن القهوة 
يوميا يمكن أن يقلل من خطر اإلصابة بالنوع الثاني من مرض السكري 

وارتفاع ضغط الدم والسمنة.
ووج�د الباحثون أنه حتى من يرشبون القهوة منزوعة الكافيني يمكنهم 
االستفادة بالقدر نفسه، ووفقا للنتائج، فإن رشب واحد إىل أربعة أكواب 
م�ن القهوة يوميا يقلل من خطر اإلصاب�ة بمتالزمة التمثيل الغذائي بني 

2% إىل %44.
وتوص�ل الباحث�ون من جامعتي نافار يف إس�بانيا وكاتاني�ا بإيطاليا، إىل 
وجود »عالقة بني اس�تهالك القهوة وانخفاض خطر اإلصابة بالس�كري 
من النوع الثاني«. وقالت إستفانيا توليدو من جامعة نافار ومركز الطب 
الحيوي »س�يروبن«: إن التحليل أظهر أن استهالك القهوة املعتدل يمكن 

أن يقلل املخاطر بنسبة 26% يف املتوسط«.

مرشوب يومي يقلل خطر اإلصابة بارتفاع 
ضغط الدم والسكري والسمنة

أخطاء قد تدمر حاسبك!

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

ما حتت طاولة التظاهرات التواصل االجتامعي والشعبوية

محمد جواد المياليروس دوثات

أكثر ما يميز علم اإلجتماع عن باقي علوم املعرفة الحياتية هو إتصاله 
املبارش مع االنس�ان، ورغم صعوبة التنظري في�ه إال أنه حقق نجاحاً 
باه�راً يف التطبي�ق، وخاصة يف بلدان العالم الثال�ث، أو مناطق الحرب 
بالوكال�ة. الحرب�ان العامليت�ان األوىل والثانية، أنهيت�ا مفهوم التدخل 
العس�كري املبارش، وما يتبعها من التدمري االقتصادي للبلدان املتنازع 
عليها، ألن علم السياس�ة قد س�بب الخراب للبلدان املحتلة، وكان البد 
من إيجاد طريقة للسيطرة عىل الشعوب النامية بأقل تكلفة برشية.

عل�م االجتماع هو الباب الذي نش�أت منه الح�روب بالوكالة، ولكنها 
تعتمد عىل زعزعة املجتمع املراد السيطرة عليه..

لخل�ق الف�وىض وتفكيك مجتم�ع، علي�ك أن تعرف نق�اط قوته قبل 
ضعفه، ألنك لو دمرت قوة الشعوب، تستطيع حينها تسريها بسهولة 
ع�ن طري�ق العقل الجمع�ي، ومثال ذلك م�ا يحدث يف الع�راق اليوم.. 

بشكل ما.  قوة العراق ترتكز عىل مباني مهمة.. 
أولها املرجعية الدينية بقيادة الس�يد عيل السيس�تاني، صمام األمان 
ال�ذي وقف بوج�ه كل مخططات النيل من العراق، وفند كل مش�اريع 
أمري�كا املحتلة. ففي 2005 بكلمة واحدة أنقذ العراق من حرب كادت 
أن تفتك بأبناء الوطن. ويف 2007 قال »الس�نة أنفسنا« كلمتان أوقف 

بها االقتتال الطائفي، وأوقف به مخطط بريمر لتقسيم العراق. 
ع�اد يف الع�ام 2014 أطل�ق فت�وى الجهاد الكفائي، وأس�س الحش�د 
الش�عبي، ال�ذي أخرج به الع�راق من فكي داع�ش اإلرهابي »املدعوم 

باألموال واالنتحاريني الخليجني، والقيادة املوسادية«..
الثاني الحش�د الش�عبي، وذل�ك ألن بلدنا يعج بالتدخ�الت الخارجية، 
الت�ي حاولت إضع�اف جيش�نا، اس�تطاعت املرجعي�ة أن تخلق قوة 
عس�كرية بطابع عقائدي ووطني، لصد كافة فلول اإلرهاب، وبفضل 
ش�هداء الحش�د، اس�تطعنا املحافظة عىل أرضنا، التي حاولت القوى 
الخارجية أن تجعلها س�احة رصاع طائفي. الثالث العادات املجتمعية 
الرصينة الراس�خة، حيث أن أهم ما يميز أبناء الوس�ط والجنوب، هو 
وجود الحكمة العشائرية، التي تتدخل دائماً لحل النزاعات املجتمعية، 
وتعت�ر من أهم قوى مجتمعنا العراقي، ملا لها من مواقف س�امية يف 
حفظ الس�الم املجتمعي. إذا أتضح للعالم أجمع أن قوة العراق تتمثل 
باملرجعية، حشدها، وكذلك ش�يوخ العشائر، لذلك استغلوا تظاهرات 
العراق املطالبة باإلصالحات، ليمرروا أفعالهم الدنيئة من أسفل طاولة 
املظاهرات. القنوات التابعة لس�فارة العم س�ام، وكذلك »املمول« عىل 
مواقع التواصل االجتماعي، بدأ يش�وه صورت الس�يد السيس�تاني، 
وكذل�ك يتهم الحش�د املقدس بالقت�ل »علماً أن العن�ف الحاصل، هو 
نتيج�ة مجموع�ات مندس�ة، تابعة للس�فارات التي دعم�ت داعش« 

وكذلك يبني أن شيوخ العشائر هم سبب الخراب!

مواق�ع التواص�ل االجتماعي س�يئة ل�كل يشء وكل ف�رد من البرش 
ومنهم الصحفيون. لكنها عىل األقل بوس�عها أن تعرض علينا أموراً 
ش�يقة، يمكننا م�ن خاللها كتابة أعمدة رأي، بم�ا يف ذلك أعمدة عن 
مدى ما ي�ؤدي إليه تركيز االهتمام عىل مواق�ع التواصل االجتماعي 
م�ن أرضار للفهم اللي�رايل للعالم. وحصلت عىل الفك�رة ذات الصلة 
من حس�ابي عىل تويرت. فقد وجدت يوم الجمعة املايض كلمة للفنان 
»ساشا بارون كوهني« متمثالً شخصية »بورات« الفكاهية أدان فيها 
»حفنة من رشكات اإلنرتن�ت« لبنائها »أعظم آلة دعاية يف التاريخ«، 

ودفعها نحو صعود السلطوية والغوغائية والتعصب.
ويف الوقت نفس�ه، ظهر ع�ىل »تويرت« أيضاً دراس�ة أجراها يف اآلونة 
األخرية أكاديميون من فرنس�ا وكندا والواليات املتحدة، اختروا فيها 
العالق�ة بني نرش الدعاية عىل مواقع التواصل االجتماعي وبني الدعم 
للشعبوية يف فرنس�ا وبريطانيا والواليات املتحدة. وتوصل الباحثون 
إىل أنه ال عالقة بني األمرين أو عالقة سلبية. فمن األكثر ترجيحاً، نوعاً 
ما، أن يختلط الناخبون الش�عبويون بأشخاص من عرقية مشابهة 
أو طبقة اجتماعية مشابهة، بعيداً عن اإلنرتنت، لكنهم عىل اإلنرتنت 

ليسوا أكثر ميالً من الناخبني اآلخرين نحو الدعاية عىل اإلنرتنت. 
وهذه ليس�ت الدراسة األوىل التي تش�كك يف الدور املحوري املفرتض 
ملواقع التواصل يف صعود شعبوية الجناح اليميني. فبعد فرتة قصرية 
م�ن انتخاب دونالد ترامب رئيس�اً، توص�ل اقتصاديون من جامعتي 
»براون« و»ستانفورد« إىل أن ترامب كان أقل تمتعاً بالتأييد من »مت 
رومني« وجون ماكني، وس�ط األمريكيني الذين يحصلون عىل األنباء 
عن طري�ق اإلنرتنت، والناخبون الذين اجتذبهم كانوا يف الغالب بعيداً 

عن اإلنرتنت.
وهذا ال يعني أن اس�تغالل نظرية املؤامرة عىل اإلنرتنت بال تأثري عىل 
الش�عبوية. فالن�اس الذين نادراً ما يس�تخدمون اإلنرتنت، قد يجري 
خداعهم بسهولة أكر بعناوين أنباء كاذبة حني يتصفحون اإلنرتنت. 
و»ساش�ا كوهني« محق يف أن هناك جماعات صغرية من الفاس�دين 
يس�تخدمون مناب�ر اإلنرتن�ت بطريق�ة رشي�رة. ورشكات اإلنرتنت 
العمالق�ة تحت�ج بحري�ة التعبري، لكنه�ا تتهرب من مس�ؤوليتها يف 

تفادي مثل هذه الرشور.
لك�ن يج�ب أن نصبح أكث�ر ش�كاً يف التصور األوس�ع ال�ذي يقدمه 
»كوهني« وهو تصور ش�ائع وس�ط التقدميني. وهذا التصور يرصد 
نفاي�ات مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي ويعتمد عليها يف تفس�ري كل 
يشء- م�ن الش�ك يف ظاهرة تغري املناخ إىل املش�اعر املعادية للهجرة. 
وهذا التصور يرى أن وضع لوائح منظمة لحرية التعبري عىل اإلنرتنت 

تعتر اإلجراء اإلصالحي الوحيد الذي يحتاجه النظام الليرايل. 

مرشوب شتوي لذيذ »حيمينا« من أزمة صحية هتدد حياتنا!
الق�رارات  بع�ض  أن  خ�راء  أثب�ت 
الغذائي�ة تقل�ل م�ن خط�ر اإلصاب�ة 
بالنوب�ة القلبية امله�ددة للحياة، التي 
تحدث عندما يتسبب انسداد الرشيان 
التاج�ي يف »تجوي�ع« عضل�ة القل�ب 
من الدم واألكس�جني. ولحسن الحظ، 
نظ�را ألن مخاط�ر اإلصاب�ة باألزمات 
القلبي�ة مرتبطة بقوة بق�رارات نمط 
الحياة غري الصحي�ة، فهناك خطوات 
يمكنك اتخاذها لتجنب خطر اإلصابة 

بمضاعفات مميتة.
وتش�ري دراس�تان أجريت�ا م�ن قب�ل 
 Flaviola Research Consortium
بتموي�ل من االتحاد األوروبي، وُنرشتا 

يف مجلتي: Age واملجلة الريطانية للتغذية، إىل 
أن رشب الش�وكوال الس�اخنة قد يوفر حماية 

كبرية ضد اإلصابة بنوبة قلبية.
ووجدت الدراس�ة األوىل أن كوبا من الش�وكوال 
الس�اخنة يوميا، ق�د يقلل من خط�ر اإلصابة 
بنوبة قلبية يف السنوات العرش املقبلة من حياة 
الفرد، بنسبة 31%. وتبني أن العنارص الغذائية 
النباتية املس�ماة »كاكاو فالفانول«، املوجودة 
يف الش�وكوال، تساهم يف تحسني وظيفة القلب 

ألن التقدم يف العمر يسبب تصلب الرشايني.
ووج�د الباحثون أن مركبات الفالفانول قدمت 
فوائ�د صحي�ة للقلب، ل�دى املش�اركني الذين 
تق�ل أعمارهم عن 35 عاما، وكذلك ملن ترتاوح 

أعمارهم بني 50 و80 عاما.
وتوصل�وا أيضا إىل أن توس�ع األوعية تحس�ن 
بشكل كبري لدى كلتا الفئتني العمريتني، اللتني 

تناولتا الفالفانول عىل مدار الدراسة.
وأظهرت نتائج الدراسة، أن »كاكاو فالفانول« 
ي�ؤدي إىل انخف�اض واض�ح يف ضغ�ط ال�دم 

مق�دار  إىل  يش�ري  ال�ذي  االنقب�ايض، 
الضغط الذي يمارسه الدم عىل جدران 

الرشايني.
ووجدت الدراس�ة الثانية التي أُجريت 
ع�ىل رج�ال ونس�اء أصحاء ت�رتاوح 
أعمارهم بني 35 و 60 س�نة، أن خطر 
القل�ب واألوعية  إصابته�م بأم�راض 
الدموي�ة انخف�ض بنس�بة 22% بع�د 
تناولهم مل�رشوب الفالفانول مرتني يف 

اليوم، ملدة أربعة أسابيع.
النوب�ة  أع�راض  تش�مل  أن  ويمك�ن 

القلبية ما ييل:
• ألم يف الصدر - إحساس بالضغط أو 

الضيق أو الضغط يف وسط الصدر.
• أل�م يف أجزاء أخ�رى من الجس�م - يمكن أن 
تش�عر كم�ا لو أن األل�م ينتقل م�ن صدرك إىل 

ذراعيك والفك والعنق والظهر والبطن.
• الشعور بالدوار.

• التعرق.
• ضيق يف التنفس.

• الشعور باملرض )الغثيان(.
• إحساس هائل بالقلق )يشبه نوبة الهلع(.

• السعال املستمر.

لـمـاذا يرتـعـد اإلنـسـان عـنـد الـخـوف؟
ألق�ت نتائج دراس�ة علمي�ة أجراها 
كولومبي�ا  جامع�ة  م�ن  علم�اء 
األمريكي�ة وعلماء الكلي�ة التقنية يف 
لوزان بس�ويرسا، الض�وء عىل اآللية 
البيولوجي�ة –الكيميائي�ة لردة فعل 
الجس�م عند الخ�وف. وتفي�د مجلة 
Current Biology، التي نرشت نتائج 
هذه الدراس�ة، بأن الباحثني درسوا 
السلوكيات الحركية لذباب الفاكهة، 
واكتشفوا بأنه يف لحظة الخوف يفرز 
جس�م الذبابة هرمون السريوتونني، 
ويظه�ر عىل ش�كل اهت�زاز مفاجئ 
ويتوقف. ونفس هذه الحالة تالحظ 
لدى معظ�م الحيوانات من الحرشات 

إىل األسماك وحتى اإلنسان. ويعتقد الباحثون، 
أن السريوتونني هو املسؤول عن الذهول الحاد 
املفاج�ئ، ويقول ريتش�ارد م�ان رئيس فريق 
البحث »تصور أنك جالس يف الغرفة مع أرستك 
وفجأة ينطفئ الضوء أو تهتز األرض. سيكون 
رد فعلك ورد فعل األرسة مماثال، سوف تتوقف، 
تتجمد ومن ثم تنتقل مع األرسة إىل مكان آمن«. 
وهرمون السريوتونني مرتبط يف الدماغ بشكل 
وثيق بتنظي�م املزاج والعواط�ف. وقد أظهرت 

نتائ�ج الدراس�ات الس�ابقة الت�ي أجريت عىل 
ذبابة الفاكه�ة والفقاريات، أنه يؤثر يف رسعة 
حركة الحيوانات أيضا. وأن الوظائف املختلفة 
لهذا الهرمون الناقل العصبي مجموعات تعمل 

يف مختلف مستقبالت السريوتونني.
وقد استخدم الباحثون انطفاء الضوء و«الهزة 
األرضية املصغرة« بمثابة عوامل إجهاد يف هذه 
الدراسة، حيث وضعوا رشيحة زجاجية عليها 
ذباب الفاكهة عىل س�طح محرك يسبب هزات 
مفاجئة. يقول الدكتور مان »لقد اكتشفنا أنه 

يف لحظة الخوف يعمل الس�ريوتونني 
بمثابة كابح ط�ارئ. تتوقف الذبابة 
عن الحركة وتك�ون مفاصل أرجلها 
متش�نجة جدا. ولكن بعد لحظة تبدأ 
الحركة من جديد«. ويضيف الباحث 
كل�ري هوارد، »نعتق�د أن هذا التوقف 
مهم، ألنه يس�مح للجه�از العصبي 
عن�د الذبابة بجم�ع املعلوم�ات عن 
ه�ذا التغري املفاج�ئ وكيف عليها أن 

تستجيب«.
ويشري الباحثون إىل أن رد فعل الذبابة 
ع�ىل انطفاء الض�وء والهزة األرضية 
كان واح�دا ولك�ن تحركه�ا الحق�ا 
كان مختلفا ج�دا، حيث بعد التوقف 
بس�بب الهزة األرضية استمرت تتحرك برسعة 
أكر مم�ا بعد ع�ودة الضوء. ويق�ول الدكتور 
مان »تش�ري هذه النتائج إىل أن الس�ريوتونني 
يمك�ن أن يتفاع�ل م�ع مختلف أن�واع الخاليا 
العصبي�ة لذبابة الفاكهة الت�ي تنظم حركتها 
وتعالج املعلومات الحسية. لذلك سوف نستمر 
يف دراس�تنا ونأمل أن نتمكن من اكتشاف آلية 
جزيئية مفصلة لتنظيم الحركة عند الحيوانات 

األخرى ولدى اإلنسان أيضا«.

نتقدم باجمل التهاني والتريكات للزميل الصحفي 
) س�تار جياد العرداوي( بمناس�بة 
تس�نمه منص�ب منص�ب مدي�ر 
وكالة األنباء العراقية متمنني له 
النج�اح واملوفقية يف مهام عمله 
العزيز وش�عبه  الع�راق  لخدمة 
الكريم عىل طريق الكلمة الحرة.
اسرة تحرير المستقبل العراقي

هتنئة


