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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يف أول إجراء رس�مي لطي صفحة حكومة عبد 
املهدي، طلب الربملان من الرئيس صالح ترشيح 
رئيس جدي�د للحكومة العراقية خالل 15 يوما، 
وفيما أعلن عبد املهدي ع�ن تحول الحكومة إىل 
ترصيف أعمال يومية، دعا الكتل السياس�ية اىل 

اإلرساع باختيار رئيس وزراء جديد.
محم�د  الربمل�ان  رئي�س  وجه�ه  خط�اب  ويف 
الحلب�ويس اىل الرئي�س برهم صال�ح، وحصلت 
»املس�تقبل العراقي« عىل نس�خة منه، قال فيه 
»حصل�ت املوافق�ة عىل قب�ول اس�تقالة رئيس 
مجلس ال�وزراء عادل عبد امله�دي املقدمة الينا 
بتاريخ 2019/11/29 واملرفقة طيا.. واستنادا 
اىل امل�ادة 76 م�ن الدس�تور تفضلك�م بتكليف 
مرش�ح لرئاس�ة مجلس الوزراء خالل خمس�ة 
عرش يوماً«. ويحق للرئيس ترشيح أي شخصية 
لتش�كيل الحكومة، اضافة اىل مرش�حي الكتلة 
االكرب يف الربملان. وتنص املادة 76 من الدس�تور 
عىل أن يكلف رئيس الجمهورية مرش�ح الكتلة 
النيابية األكثر عدداً بتش�كيل مجل�س الوزراء، 
خالل خمس�ة ع�رَش يوماً م�ن تاري�خ انتخاب 
رئيس الجمهورية.ويتوىل رئيس مجلس الوزراء 
املكلف تسمية أعضاء وزارته خالل مدٍة أقصاها 
ثالثون يوماً م�ن تاريخ التكليف. ويكلف رئيس 
الجمهوري�ة مرش�حاً جدي�داً لرئاس�ة مجلس 
الوزراء خالل خمس�ة ع�رش يوماً عن�د إخفاق 
رئيس مجلس الوزراء املكلف يف تش�كيل الوزارة 
خ�الل املدة املنص�وص عليها يف البن�د ثانياً من 

هذه املادة.
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       بغداد / المستقبل العراقي

عاد الط�الب يف مختلف املناطق اللبناني�ة، أمس األربعاء، 
إىل التحرك والتظاهر من جديد، رفضا ملمارس�ات السلطة 
السياسية الحاكمة وطريقة تعاطيها يف امللف الحكومي.

وذكرت وكالة »سكاي نيوز عربية« أن اآلالف من الطالب 
تظاه�روا يف البق�اع رشق لبنان وطرابلس ش�ماال، وأمام 
وزارة الرتبية يف بريوت. وتظاهر طالب الجامعة اليسوعية 
يف ب�ريوت اعرتاض�ا عىل عدم التس�اهل يف دفع األقس�اط 

الجامعية، وتخفيض رواتب األساتذة يف الجامعة.
ونج�ح الط�الب بتعطي�ل الصف�وف الدراس�ية يف الكلية 

لالعتصام واالعرتاض.
ويرف�ع الطالب ش�عار الغالء باألس�عار وطريقة تعاطي 
بع�ض إدارات امل�دارس والجامع�ات، إضافة إىل الفس�اد 
الس�يايس وامل�ايل وع�دم تلبية مطال�ب الش�ارع منذ بدء 

االحتجاجات الشعبية يف 17 من ترشين األول املايض.
وتتواصل أيضا االحتجاجات يف مدينة صيدا جنوب لبنان، 

ويف بعقلني يف جبل لبنان، ويف عدد من املناطق األخرى.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن البطري�رك الكاردين�ال لوي�س 
روفائي�ل س�اكواليوم إلغ�اء مظاهر 
اإلحتف�ال بعيد ميالد الس�يد املس�يح 
إحرتام�ا  امليالدي�ة،  الس�نة  ورأس 
للضحايا الذين سقطوا من املتظاهرين 
والقوات االمني�ة وتضامناً مع أوجاع 

وآالم عائالتهم.
وقال البطريك يف بيان تلقت املستقبل 

العراقي انه »س�وف لن تك�ون هناك 
الكنائ�س  يف  مزيَّن�ة  مي�الد  أش�جار 
والساحات وال حفالت وسهرات بهذه 
املناسبة، وال إستقبال رسمي للتهاني 

يف مقر البطريركية«.
وأضاف »اننا قررن�ا الغاء االحتفاالت 
ولذا س�وف لن تك�ون هناك أش�جار 
مي�الد مزيَّنة يف الكنائس والس�احات 
وال حفالت وس�هرات بهذه املناسبة، 
وال اس�تقبال رس�مي للتهاني يف مقر 

إنم�ا نكتف�ي بالصالة  البطريركي�ة، 
ترحم�اً ع�ىل أرواح الضحاي�ا والدعاء 
بالش�فاء العاج�ل للجرح�ى وع�ودة 
الحي�اة الطبيعية اىل الب�الد ونهوضها 
طوائف�ه  ل�كل  جام�ع  راٍق،  بوط�ن 
ورشائح�ه انطالق�ًا من قي�م االحرتام 
واملس�اواة واملواطنة والحق يف الحياة 
س�اكو  الكاردين�ال  الكريمة.ودع�ا 
األيت�ام  ل�دور  الت�ربع  اىل  املقاب�ل  يف 
رشاء  لغ�رض  واملستش�ف������يات 

املستلزمات الطبية للجرحى.
يف  املس�يحية  األقلي�ة  أن  إىل  يش�ار   
الع�راق قد عانت من س�نوات الحرب، 
حي�ث كان يعي�ش يف الب�الد نحو 1،5 
ملي�ون مس�يحي قبل ع�ام 2003 لم 
يتبق منهم االن س�وى ثلثهم. ويعيش 
العديد منه�م حاليا يف العاصمة بغداد 

أو يف محافظة نينوى الشمالية.
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التعليم تقرر زيادة الطاقة االستيعابية للجامعات والكليات األهلية بنسبة ١٠٠ باملئة
     بغداد / المستقبل العراقي 

قررت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، أمس األربعاء، زيادة الطاقة االستيعابية 
للجامعات والكليات األهلية وبنسبة ١٠٠% وفق املعادالت األصولية.

وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، إن »وزير التعليم العايل 
والبحث العلمي قيص السهيل ترأس اجتماعاً ملجلس التعليم الجامعي األهيل«.

وأضاف البيان، أن »االجتماع تضمن زيادة الطاقة االستيعابية للجامعات والكليات 
األهلي�ة كافة وبنس�بة ١٠٠% وفق املع�ادالت األصولية املعتمدة الس�تيعاب أعداد 
الطلب�ة املتقدمني، ومضاعفة أع�داد الطلبة املقبولني ضمن قن�اة املنحة املجانية 
الس�تيعاب ع�دد إضايف من الطلب�ة املتقدمني املش�مولني بقنوات ذوي الش�هداء، 
وااليتام والدخل املحدود، ومنتس�بي الحش�د الش�عبي عىل ان يتم استثناء الطلبة 
املقبول�ني ضمن قنوات القبول املركزي واملوازي واألهيل، فضال عن مراعاة الطلبة 

بموضوع تخفيض أجور الدراسة وفق أقساط تناسب حاالت الطلبة«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

إج�راء رس�مي لط�ي صفح�ة  أول  يف 
حكوم�ة عبد املهدي، طل�ب الربملان من 
الرئي�س صال�ح ترش�يح رئي�س جديد 
للحكومة العراقية خالل ١5 يوما، وفيما 
أعلن عب�د املهدي عن تح�ول الحكومة 
إىل ترصي�ف أعم�ال يومية، دع�ا الكتل 
السياس�ية اىل اإلرساع باختي�ار رئي�س 

وزراء جديد.
ويف خطاب وجهه رئيس الربملان محمد 
الحلب�ويس اىل الرئي�س بره�م صال�ح، 
ع�ىل  العراق�ي«  »املس�تقبل  وحصل�ت 
نس�خة منه، قال فيه »حصلت املوافقة 
ع�ىل قب�ول اس�تقالة رئي�س مجل�س 
ال�وزراء عادل عبد امله�دي املقدمة الينا 
بتاري�خ 2٠١9/١١/29 واملرفقة طيا.. 
واس�تنادا اىل امل�ادة 76 م�ن الدس�تور 
تفضلكم بتكليف مرشح لرئاسة مجلس 

الوزراء خالل خمسة عرش يوماً«.
ويح�ق للرئيس ترش�يح أي ش�خصية 
لتش�كيل الحكومة، اضافة اىل مرشحي 

الكتلة االكرب يف الربملان.
وتن�ص امل�ادة 76 من الدس�تور عىل أن 
يكلف رئيس الجمهورية مرش�ح الكتلة 
النيابي�ة األكث�ر عدداً بتش�كيل مجلس 
ال�وزراء، خالل خمس�ة ع�رَش يوماً من 

تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.ويتوىل رئيس مجلس 
ال�وزراء املكل�ف تس�مية أعض�اء وزارت�ه خ�الل مدٍة 
أقصاها ثالثون يوماً من تاريخ التكليف. ويكلف رئيس 

الجمهوري�ة مرش�حاً جدي�داً لرئاس�ة 
مجل�س ال�وزراء خ�الل خمس�ة عرش 
يوماً عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء 
املكل�ف يف تش�كيل الوزارة خ�الل املدة 
املنص�وص عليها يف البند ثانياً من هذه 
امل�ادة. ويعرض رئي�س مجلس الوزراء 
املكلف أس�ماء أعضاء وزارته واملنهاج 
الوزاري عىل مجلس النواب ويعد حائزاً 
ثقتها عند املوافقة عىل الوزراء منفردين 

واملنهاج الوزاري باألغلبية املطلقة.
وتنص الفقرة الخامسة من هذه املادة 

ع�ىل أن »يتوىل رئي�س الجمهورية تكليف مرش�ٍح آخر 
بتش�كيل الوزارة خالل خمسة عرش يوماً يف حالة عدم 
نيل الوزارة الثقة. ب�دوره، أعلن رئيس مجلس الوزراء 
عادل عبد املهدي عن تحول الحكومة إىل ترصيف أعمال 

يومي�ة، فيما دعا الكتل السياس�ية اىل اإلرساع باختيار 
رئي�س وزراء جديد. وقال عبد املهدي يف كلمة له خالل 
جلس�ة مجلس الوزراء، إن »االستقالة تم تقديمها إىل 
الربملان بعد التشاور الشفهي مع املحكمة االتحادية«، 

مبين�اً أن »عدم تقديمنا االس�تقالة يف 
بداية االحداث كانت لعدم إدخال البلد يف 
دوامة«. وأضاف أن »الكتل السياس�ية 
عليه�ا اإلرساع يف اختي�ار رئيس وزراء 
جديد«، مبيناً أن »املظاهرات حدث جيد 
وعظيم وفجرت أزمات موجودة بالبلد 
ونبه�ت الجميع بأن هن�اك مطالب لم 

تسمع بالشكل املطلوب«.
وأوض�ح رئي�س ال�وزراء، أن »هن�اك 
حاج�ة إىل ضغط ش�عبي كب�ر العادة 
أن  إىل  الفت�ًا  نصابه�ا«،  اىل  االم�ور 
الربمل�ان  إىل  سرتس�ل  »الحكوم�ة 

الحسابات الختامية«.
وتابع عبد املهدي، أن »املظاهرات حدث 
مهم وهو تجديد للعملية وازاحة الكثر 

من السلبيات وتعطي زخم لالصالح«.
والثالثاء، أعلنت الكتلة االكرب الفائزة يف 
االنتخاب�ات تنازلها اىل املتظاهرين عن 
حقها يف ترشيح رئيس جديد للحكومة. 
وخالل اجتماع مع الرئيس برهم صالح 
فقد س�لمه وفد من تحالف س�ائرون 
املدع�وم م�ن زعي�م التي�ار الص�دري 
مقتدى الصدر الذي يمثل الكتلة االكرب 
يف الربملان مذكرة يعلن فيها تنازله عن 
استحقاقه االنتخابي يف ترشيح رئيس 
للوزراء، باعتباره الكتلة االكرب بحسب 
الدس�تور بعد اس�تقالة رئيس الوزراء 
عادل عبد املهدي، ويؤكد أن »الشعب هو الكتلة االكرب 
وان خيارات ساحات التظاهر السلمي هي خياراتنا«. 
وق�د فاز تحالف س�ائرون الذي يض�م التيار الصدري 
الشي�����وعي ومستقلني يف  والحزب 
االنتخابات العام�ة التي جرت يف مايو 
ع�ام 2٠١8 ب� 54 مقع�دا وجاء بعده 
ثاني�ا تحالف الفت�ح بق����يادة رجل 
ايران هادي ال����عامري ب� 5١ مقعدا 
م�ن مجم�وع مق�����اع�د الربمل�ان 

البالغة 329.
وق�ال وف�د التحال�ف يف بي�����ان إن 
الرئي�س العراقي بره�م صالح قد اكد 
عىل رضورة ارشاك الجماهر يف عملية 

اختيار رئيس الوزراء املقبل.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكواليوم 
إلغ�اء مظاه�ر اإلحتفال بعيد ميالد الس�يد املس�يح 
ورأس الس�نة امليالدي�ة، إحرتام�ا للضحاي�ا الذي�ن 
س�قطوا من املتظاهرين والقوات االمني�ة وتضامناً 

مع أوجاع وآالم عائالتهم.

وق�ال البطريك يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي انه 
»سوف لن تكون هناك أشجار ميالد مزيَّنة يف الكنائس 
والساحات وال حفالت وس�هرات بهذه املناسبة، وال 

إستقبال رسمي للتهاني يف مقر البطريركية«.
وأض�اف »انن�ا قررن�ا الغ�اء االحتفاالت ولذا س�وف 
ل�ن تكون هن�اك أش�جار مي�الد مزيَّن�ة يف الكنائس 
والساحات وال حفالت وس�هرات بهذه املناسبة، وال 

اس�تقبال رس�مي للتهاني يف مق�ر البطريركية، إنما 
نكتف�ي بالصالة ترحماً ع�ىل أرواح الضحايا والدعاء 
بالش�فاء العاج�ل للجرحى وعودة الحي�اة الطبيعية 
اىل الب�الد ونهوضها بوطن راٍق، جام�ع لكل طوائفه 
ورشائح�ه انطالق�ًا م�ن قي�م االح�رتام واملس�اواة 

واملواطنة والحق يف الحياة الكريمة.
ودع�ا الكاردين�ال س�اكو يف املقابل اىل الت�ربع لدور 

األيتام واملستشف������يات لغرض رشاء املستلزمات 
الطبي�ة للجرح�ى. يش�ار إىل أن األقلية املس�يحية يف 
العراق قد عانت من سنوات الحرب، حيث كان يعيش 
يف الب�الد نحو ١،5 مليون مس�يحي قب�ل عام 2٠٠3 
ل�م يتب�ق منهم االن س�وى ثلثه�م. ويعي�ش العديد 
منهم حالي�ا يف العاصمة بغداد أو يف محافظة نينوى 

الشمالية.

البيت التشريعي طالب صاحل بتسمية مرشح خالل )١٥( يومًا.. وعبد املهدي حيث على اإلسراع إلجياد البديل

الربملان يرمي كرة »تشكيل احلكومة« يف ملعب رئيس اجلمهورية

العدد ) 2036( 5  كانون االول  2019                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الخميس

املسيحيون يلغون احتفاالهتم بعيد امليالد احرتامًا لضحايا التظاهرات

        بغداد / المستقبل العراقي

ع�رب الرئي�س املرصي عب�د الفتاح 
الس�ييس عرب رس�الة بعثها، أمس 
الجمهوري�ة  رئي�س  اىل  االربع�اء، 
برهم صالح عن دعمه الكامل ألمن 

واستقرار العراق.
وقالت رئاس�ة الجمهورية يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، إن “رئي�س الجمهورية برهم 
صال�ح اس�تقبل يف ق�رص الس�الم 
ببغداد، السفر املرصي لدى العراق 
عالء موىس”. ونقل السفر رسالة 

م�ن الرئي�س املرصي عب�د الفتاح 
الس�ييس اىل رئيس الجمهورية عربرّ 
من خاللها عن “دعمه الكامل ألمن 

واستقرار العراق”.
وبحس�ب البيان، فقد جرى، خالل 
اللقاء، “التأكيد ع�ىل أهمية تعزيز 
البلدي�ن  ب�ني  الثنائي�ة  العالق�ات 
املصال�ح  يخ�دم  بم�ا  الش�قيقني 

املتبادلة”.
كما تم استعراض “آخر التطورات 
واألحداث ع�ىل الصعيدي�ن العربي 
والدويل، ورضورة ترس�يخ الس�لم 

واالستقرار يف املنطقة.”

الرئيس املرصي يف رسالة إىل العراق:
 ندعم أمنكم واستقراركم 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أمس األربعاء، عن ص�دور مذكرات 
قب�ض بحق مندس�ني متهمني باالعتداء ع�ىل األمالك العامة 

والخاصة.
وقال الناطق باس�م الوزارة العمي�د خالد املحنا يف بيان تلقت 

املس�تقبل العراقي نسخة منه، إنه »س�يتم فتح طرق مهمة 
يف بغ�داد ومناطق اخرى بعد اس�تقرار االوضاع فيها وإلعادة 

الحياة اىل طبيعتها«.
وأضاف املحن�ا، أن »عرشات املذكرات القضائية صدرت بحق 
املندسني بعد االعتداء عىل االمالك العامة والخاصة والتسبب 
يف اصاب�ة منتس�بني يف الق�وات االمني�ة«، مبين�اً أن »وزارة 

الداخلي�ة تمتلك معلوم�ات عن املخطط�ني واملنفذين للعنف 
ضد القوات األمنية«.

وأوض�ح أن »الق�وات االمنية ما زالت متمس�كة بالتعليمات 
بع�دم حم�ل االس�لحة النارية وبنف�س الوقت تق�وم بجمع 
املعلومات عن االشخاص الذين يقومون بهذه االفعال وإلقاء 

القبض عليهم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الحش�د الش�عبي، ام�س األربعاء، 
تفجر مضافات تابعة لتنظيم »داعش«، 
والعث�ور ع�ىل مخب�أ للس�الح والعت�اد 

واملتفج�رات يف صح�راء الح�ر جنوب 
املوصل.

وقال إعالم الحشد الشعب�����ي يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، إن 
»ق�وة م�ن اللواء 44 ب الحش�د الش�عبي 

التاب�ع لقي�ادة عمل������ي�ات نين�وى 
للحش�د، ف����جرت عدداً من مضافات 
داع�ش يف صح�راء الح����ر جن�وب 

املوصل«.
وأض�اف البي�ان، أن »الق�وة عثرت عىل 

مخبأ للسالح والعتاد واملتفجرات يف ذات 
املنطقة«.

يذكر أن قوة من الحشد الشعبي والجيش 
بارشت، صب�اح اليوم، بعملي�ة أمنية يف 

صحراء الحر جنوب املوصل.

       المستقبل العراقي/ زهراء علي

ش�ارك نج�م عب�د الل�ه عب�د محافظ 
نينوى يف أعمال إفتت�اح املنتدى الدويل 
لإلستثمار واإلعمار يف نينوى واملنعقد 
يف اربيل. وأش�ار محافظ نينوى خالل 
كلم�ة يف املؤتم�ر اىل ان تخصيص�ات 
موازن�ات  م�ن  االتحادي�ة  الحكوم�ة 
مالية س�نوية التتناس�ب مع عمليات 
إعادة اإلعمار يف نينوى والتي التتجاوز 
املليار دوالر س�نويا، مؤكدا عىل أهمية 

اإلعتماد عىل االس�تثمارات يف مجاالت 
واكم�ال  بنين�وى  للنه�وض  عدي�دة 

عمليات البناء واالعمار.
واضاف محاف�ظ نينوى بان محافظة 
نينوى تتمت�ع باالمكانيات الجغرافية 
م�ع  الطبيعي�ة  وامل�وارد  والبرشي�ة 
االس�تقرار االمن�ي فيه�ا والت�ي تهيا 
االجواء املناس�بة لالستثمار،مع وجود 
يف  تعم�ل  واجنبي�ة  عراقي�ة  رشكات 
املوص�ل وه�ذا يعك�س وج�ود البيئة 
املناس�بة للعمل يف االس�تثمار. ومنها 

االس�تثمار يف قطاع الس�ياحة الدينية 
اع�ادة  يف  املس�تثمرين  تج�ذب  الت�ي 

وتأهيل االماكن الدينية.
ال�دويل  املنت�دى  فعالي�ات  وب�دات 
م�ن  بتموي�ل  واالعم�ار  لالس�تثمار 
الوكال�ة األمريكي�ة للتنمي�ة الدولي�ة 
USAID، والذي يستمر حتى الخامس 
م�ن كان�ون األول وبمش�اركة أكث�ر 
م�ن 25٠ مش�ارك عراق�ي ودويل م�ع 
رشكات متنوعة امكانيات االس�تثمار 

يف نينوى.

        بغداد / المستقبل العراقي

تم تعزيز قوات الرشطة يف محافظتي 
ذي قار والب�رصة الجنوبيتني ب�65٠ 
عن�رصا م�ن مقاتليها، وذل�ك لتأمني 
س�جني الحوت واملرك�زي. وأكد قائد 
ق�وات الرشط�ة االتحاد الل�واء الركن 
تعزي�زات  وص�ول  البط�اط  جعف�ر 
عسكرية إىل س�جن الحوت يف ذي قار 

وإىل السجن املركزي يف البرصة.
وأشار البطاط يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه اىل أن »تعزيزات 
تضم 5٠٠ مقاتل من عنارص الرشطة 
االتحادية وصلت إىل س�جن الحوت يف 
النارصية عاصم�ة محافظة ذي قار، 
مبيناً أن ١5٠ مقاتالً آخرين وصلوا إىل 

السجن املركزي يف البرصة.
»ه�ذه  أن  الرشط�ة  قائ�د  وأوض�ح 
الخطوة تأتي ضمن سلسلة اإلجراءات 
األمني�ة لحماي�ة الس�جون وتعزي�ز 
وتأم�ني  للس�جنني  املاس�كة  الق�وة 

محيطهما«.
وتس�اهم عش�ائر النارصي�ة حالي�ا 
يف حماي�ة س�جن النارصي�ة املركزي 
»س�جن الح�وت« إىل جان�ب الق�وات 
األمني�ة. وتأتي ه�ذه الخطوة ضمن 
سلس�لة اإلج�راءات األمني�ة لحماية 

السجون.

الداخلية تعلن صدور مذكرات قبض بحق »مندسني« متهمني باالعتداء عىل األمالك العامة واخلاصة

احلشد الشعبي يعلن تفجري مضافات لـ »داعش« والعثور عىل خمبأ للمتفجرات جنوب املوصل 

حمافظ نينوى يشارك يف أعامل املنتدى الدويل لإلستثامر واإلعامر

إرســـال )٦٥٠( عنصــرًا 
أمنيًا إىل النارصية 

والبرصة حلامية السجون

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، أمس األربع�اء، عن نس�بة إقليم 
كردس�تان الجديدة ضمن م�رشوع قانون املوازن�ة االتحادية لعام 

2٠2٠ بعد زيارة الوفد الكردي لبغداد.
وق�ال عض�و اللجن�ة حنني الق�دو يف ترصي�ح صحف�ي إن “الوفد 
الك�ردي الذي وص�ل بغ�داد اتف�������ق مع الحكوم�ة االتحادية 
بااللت�زام بتصدي�ر 25٠ أل�ف برميل م�ن النفط يومي�ا عرب رشكة 
س�ومو الوطني�ة بداية العام املقبل”، الفت�ا إىل إن “الوفد طالب بان 
تكون حصة اإلقليم من املوازنة ١4% إال إن االتفاق تم بتحديد نسبة 

اإلقليم ١2.7%”.
وأض�اف أن “الوفد وافق عىل نس�بة ١2.7% مقابل اخذ نصف أموال 
املناف�ذ الحدودي�ة املتواجدة يف محافظ�ات اإلقلي�م والنصف األخر 
يرسل لبغداد”، مبي������نا أن “الظروف السياسية الحالية أجربت 
حكوم�ة اإلقلي�م بالتنازل ع�ن بع�ض الق����ضاي�ا الخالفية مع 

بغداد”.
وذكرت وسائل إعالم دولية ومحلية بان حكومة بغداد منحت حكومة 
إقليم كردستان نسبة 22% من املوازنة االتحادية لعام 2٠2٠ مقابل 
تنازلت سياسية الختيار شخصية رئيس الوزراء الجديدة بعد قبول 

مجلس النواب استقالة حكومة عادل عبد املهدي.

        ميسان / حيدر السعد

أعلنت قيادة رشطة ميسان، أمس األربعاء، القبض عىل ١38 متهماً بمواد 
مختلفة خالل األيام السبع األخرة من شهر ترشين الثاني. وذكرت القيادة 
يف بي�ان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة من�ه، ان »تشكيالتها وصنوفها 
نف�ذت عمليات أمنية واستباقية يف مناطق متفرقة من املحافظة مركزها 
مدينة العمارة، أسفرت القبض عىل )١38( متهماً مطلوباً استناداً إلحكام 
قضائية، من بينهم »34« مطلوب وفق جرائم التهديد واإليذاء العمد، و١7 

متهماً بالرسقات والرشوع والقتل العمد واملخدرات«.
وأضاف�ت بأنه�ا القت القب�ض ع�ىل »)22( مطلوباً وفق جرائ�م اإلرهاب 
الرتكابه�م جريم�ة إط�الق النار ع�ىل دور املواطن�ني ما يع�رف ب�)الدكة 
العش�ائرية(، ومتهم آخر القي القبض علية وف�ق أحكام القرار رقم 58٠ 
لس�نة ١982 الخاص بفرض العقوبات ملرتكبي إط�الق العيارات النارية، 
ومتهم�ني آخرين مطلوب�ني بجرائم جنائية مختلفة ومخالفني ومش�تبه 

بهم«.
وبين�ت القيادة »بانها عملت عىل نصب س�يطرات مفاجئة وكمائن امنية 
اثمرت إلقاء القبض عىل متهمني ومواد وادوات تستخدم لتعاطي املخدرات 
وضبط أس�لحة نارية واعتدة واعتقال حائزيه�ا وحجز عجالت ودراجات 

نارية مخالفة لألنظمة املرورية وتسليمها اىل مواقع الحجز املخصصة«.
واش�ارت اىل ان »الهدف من ذلك املحافظة عىل االس�تقرار األمني وحقوق 

وممتلكات املواطنني«.

املالية الربملانية تكشف عن نسبة إقليم 
كردستان بموازنة 2٠2٠

رشطة ميسان تلقي القبض عىل )١٣٨( متهاًم 
بمواد خمتلفة خالل أسبوع 

        بغداد / المستقبل العراقي

رأى النائ�ب األول لرئي�س الربملان 
حس�ن الكعب�ي، أم�س األربع�اء، 
أن التعدي�الت املقرتح�ة لقانون�ي 
بأنه�ا  واملفوضي�ة  االنتخاب�ات 
»تأريخي�ة« وتنس�جم مع مطالب 

الجماهر.
وق�ال مكتب الكعبي يف بيان تلقت 
العراق�ي نس�خة منه،  املس�تقبل 
إن »النائ�ب األول لرئي�س مجلس 
الن�واب حس�ن الكعبي اس�تقبل، 
الي�وم، نائبة املمثل الخاص لألمني 
الع�راق  املتح�دة يف  الع�ام لألم�م 
أليس وولبول برفقة رئيس الدائرة 
السياس�ية منوج ماثيو وعدد من 
املستش�ارين السياسيني يف البعثة 

األممية )يونامي(«.
وأضاف البي�ان، أن الكعبي »بحث 
نتائج االجتماعات الس�ابقة حول 
للقانون�ني  املقرتح�ة  التعدي�الت 
التج�ارب  ألب����رز  والتط�رق 

واملمارسات الديمقراطية العريقة 
واملحكوم�ة ضمن نظام س�يايس 
مستقر ومنس�جم وعادل، مشدداً 
اإلرساع  يف  التع�اون  رضورة 
برتجمة مطالب الشعب وتحويلها 
إىل مش�اريع حقيقي�ة تعي�د ثقة 
الش�ارع بالعملي�ة الديمقراطي�ة 

برمتها«. 
وذك�ر الكعب�ي، بحس�ب البي�ان، 
أن »الح�راك االحتجاج�ي األخ�ر 
املطالب�ة  املنتفض�ة  واألص�وات 
بالتغير ستساهم يف تعزيز تمثيل 
الشباب بش�كل واس�ع جداً، وفق 
نظ�ام انتخاب�ي ع�ادل ومنص�ف 
ومس�تقر، فض�اًل ع�ن مفوضي�ة 
ونزيه�ة«،  مس�تقلة  انتخاب�ات 
املقرتحة  »التعدي�الت  واص���ف�اً 
مجل�س  انتخ���اب�ات  لقانون�ي 
النواب، واملفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات بالتأريخية سيما وأنها 
تنس�جم م�ع مطال�ب الجماه�ر 

الحقة«.

الكعبي ملبعوثي األمم املتحدة: التعديالت املقرتحة 
لقانوين االنتخابات واملفوضية تارخيية

     بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س الجمهوري�ة بره�م صال�ح، 
أم�س االربعاء، الدع�م ال�دويل لتعزيز االمن 
واالصالحات يف العراق مع س�فراء 3 دول يف 

العراق.

وقال املكتب االعالمي لرئاسة الجمهورية يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه 
إن »صالح اس�تقبل يف قرص السالم ببغداد، 
سفراء دول بريطانيا ستيفن هيكي واملانيا 
اوله ديل وفرنسا برنو اوبرت لدى العراق«.

واضاف انه »جرى، خالل اللقاء، بحث الدعم 

الدويل لتعزيز األمن واالستقرار واإلصالحات 
يف الب�الد، فضالً عن مناقش�ة س�بل تطوير 
العالق�ات م�ع ال�دول األوروبية بم�ا يخدم 
املصالح املشرتكة«.وبني »كما تم استعراض 
آخ�ر التطورات السياس�ية عىل الس�احتني 

اإلقليمية والدولية«.

رئيس اجلمهورية يبحث مع سفراء )٣( دول االمن واالصالحات يف العراق
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    بغداد/ المستقبل العراقي

الرتبي�ة اس�تعدادتها إلح�راء  أنهت وزارة 
اجراؤها  املؤم�ل  السنة  نصف  امتحانات 
عقد  عىل  تعمل  بينما  املقب�ل،  العام  بداية 
اجتماعات موسعة مع املسؤول�ن لتحديد 

مواعيد االمتحانات والعطلة الربيعية.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر 

ان  صحف�ي  ترصيح  يف  السعدون  فاروق 
والتقويم  لالمتحانات  العامة  »املديري�ة 
الفنية  االجراءات  جميع  استكملت 
امتحانات  باجراء  الخاصة  واللوجستية 
-2019( الدرايس  للعام  السنة  نصف 
2020(«، مشريا اىل انه »من املؤمل االعالن 
العطلة  وتحديد  اجرائها  مواعيد  عن 
الربيعية قريبا بعد عقد اجتماعات موسعة 

مع مسؤويل الوزارة بهذا الصدد«.
السياقات  »ستطبق  وزارته  أن  واض�اف 
االمتحانية نفسها لكل عام بمنح امل�دارس 
الجدول  تحديد  صالحية  واملديري�ات 
الزمني  بالجدول  التقييد  مع  االمتحاني 
الجدول  لكون  الحقا،  سيحدد  الذي 
خالل  من  ويحدد  مركزي  غري  االمتحاني 
وامل�دارس  باملديري�ات  االمتحانية  اللجان 

عن  افصح  السعدون  منها«.  لكل  التابعة 
انه »تم التنسيق مع مديريات تربية بغداد 
اجل  من  املش�رتك  للتعاون  واملحافظ�ات 
عىل  التاكيد  مع  االمتحانات،  سري  انجاح 
بالغش  الخاصة  التشويش  اجهزة  نرش 
االمتحاني يف املراكز االمتحانية للحفاظ عىل 
شفافية سريها بشكل طبيعي«، الفت�ا اىل 
ان »وزارته ومديريتي التقويم واالمتحانات 

والتعليم العام واالهيل واالجنبي، نسقتا مع 
العامة للرتبية وجهاز االرشاف  املديري�ات 
الرتبوي واالختصايص يف عموم املحافظات 
لالرشاف املب�ارش عىل االمتحانات ملتابعتها 
عن كثب للوقوف عىل ابرز املشك�الت التي 
االمتحانات،  تأدية  اثناء  الطلبة  تواجه  قد 
سري  يف  الشفافية  سيحقق  الذي  االمر 

االمتحانات«.

الرتبية تعلن استكامل استعداداهتا اخلاصة بامتحانات نصف السنة

وزير العدل يلتقي رئيس الوزراء األردين ويشيد بعمق العالقات 
العراقية األردنية

    بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى وزي�ر العدل فاروق أم�ن الشواني رئي�س الوزراء 
األردن�ي عم�ر ال�رزاز يف العاصم�ة األردني�ة عم�ان أمس 
األربع�اء وج�رى الت�داول يف تعميق العالق�ات التي تخص 
عمل وزارتي العدل العراقية واألردنية.وأكد وزير العدل، أن 

توقيع مذكرة التفاه�م يف مجال نقل املحكومن بعقوبات 
سالب�ة للحري�ة سيساه�م يف تذلي�ل العديد م�ن العقبات 
القانونية، وسيسهل تنفيذها من إجراءات نقل املحكومن 
ب�ن الع�راق واألردن، وبما يتماىش م�ع مصلحة الشعبن 
الشقيقن ويعزز العالق�ات املتينة.من جهته رحب رئيس 
الوزراء األردن�ي بتوقيع مذكرة التفاهم وتطوير العالقات 

مع العراق، وأكد أن اململكة األردنية الهاشمية تعترب العراق 
ج�ار مهم ويمثل عم�ق األردن بكاف�ة املجاالت.ويشار إىل 
أن وزي�ر العدل وقع يوم أم�س الثالثاء مع نظريه األردني 
مذك�رة تفاه�م بخص�وص نق�ل املحكومن ب�ن البلدين 
بعقوبات سالبة للحرية باستثناء قضايا اإلرهاب، وسيتم 

تنفيذ املذكرة خالل األيام املقبلة.

    بغداد / المستقبل العراقي

قام�ت الرشك��ة العامة للمنتوج�ات الغذائية إح�دى 
رشك�ات وزارة الصناع�ة واملع�ادن بزراع�ة الحق�ول 
املرشح�ة للزراع�ة الخريفي�ة والت�ي تبل�غ مساحتها 
)250( دون�م بحسب ما مخطط له بعمل متواصل من 
كوادر الدائرة الزراعي�ة وبأسن�اد من االقسام االخرى 
يف مصن�ع ومزرع�ة قصب السك�ر يف ميس�ان .وأك�د 
مص�در مخول يف الرشكة يف ترصي�ح للمكتب االعالمي 
يف ال�وزارة ان العملي�ات الزراعي�ة تضمن�ت الحص�اد 
امليكانيك�ي ونقل وشتال املحصول وعملية الري بهدف 
توسيع الرقعة الزراعية وزيادة االنتاج لتشغيل املصنع 
وأنت�اج السكر االبي�ض والحفاظ ع�ىل نوعية القصب 
داخل املزرعة ، الفتاً ال�ى ان كميات السكر الواصلة اىل 
مخازن مصنع ومزرعة قصب السكر تقدر ب� ) 2400 
( ط�ن من السك�ر وهي امل�ادة االولية ألنت�اج كميات 
السك�ر االبي�ض . وأضاف بأن مصن�ع ومزرعة قصب 
السكر وبالتنسيق مع املجلس املحيل انتهى من املقطع 
االول ملرشوع البزل الجنوبي الذي يتضمن تكثيف وشق 
قن�اة تقع خارج حدود املزرع�ة الغرض منها ترصيف 
مياه البزل واالسهام يف حل مشكلة كميات مياه البزل 
التي تحص�ل أثن�اء عملية ري املحص�ول .إعالم وزارة 
الداخلية :مدير عام االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
اللواء الحقوقي نش�ات ابراهيم الخفاجي يعلن ايقاف 
العم�ل يف دائرة اح�وال الرصافة ابتداء م�ن يوم االحد 
االستع�دادات  الكم�ال  وذل�ك   8/12/2019 املواف�ق 
الالزمة الفتت�اح الدائرة للبدء باصدار البطاقة الوطنية 
للمواطنن وبافتتاحها ستصبح جميع الدوائر يف جانب 

الرصافة تعمل بالنظام االلكرتوني.

املنتوجـات الغذائيـة تواصـل 
توسيـع وزيـادة الرقعـة الزراعيـة 
ملنتـوج قصـب السكـر فـي ميسـان

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

الزراعة متنع استرياد »البطاطا« 
لوفرهتا حمليًا

حمافظ البرصة يوجه بتدقيق استمرارية املحارضين واحلرفيني 
وموظفي اخلدمة إلكامل اجراءات رصف اجورهم

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الزراع�ة، أم�س األربع�اء، منع 
أست�رياد محصول البطاط�ا، عازية السبب إىل 

وفرته محليا.
وقال املتحدث الرسمي لل�وزارة حميد النايف، 
يف بي�ان تلقت املستقبل العراق�ي نسخة منه، 
إنه »استناد للصالحيات املخولة لوزير الزراعة 
بمن�ع وفتح االست�رياد يف ضوء وف�رة وشحة 
املنت�ج الزراعي املحيل ووفقا مل�ا جاء يف كتاب 
مجل�س الوزراء/ لجنة الش�ؤون االقتصادية، 
والذي نص ع�ىل منع دخول السل�ع املشمولة 
باملن�ع وف�ق الروزنام�ة الزراعي�ة، حصل�ت 
املوافق�ة عىل منع استرياد محص�ول البطاطا 
ومن جمبع املناف�ذ الحدودية واعتبارا من 4/ 
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وع�زا الناي�ف، قرار من�ع االست�رياد ملحصول 
البطاط�ا، إىل »وفرت�ه محلي�ا«، موضح�ا، أن 
»القرار منح 10 اي�ام للمستوردين الحاصلن 
عىل موافقة مسبقة والذين قاموا بأدخال جزء 
من االرساليات املستوردة وذلك ملنحهم الوقت 

الكايف الستكمال ما تبقى منها«.
وأش�ار إىل أن »ع�دد املحاصيل املوف�رة محليا 
واملمنوع�ة من االسترياد وصل اىل 20 محصوالً 
نباتيا،ً وه�ي )الطماطم والخي�ار والباذنجان 
واللهان�ة والقرنابيط والج�زر والنبق والخس 

والذرة الصفراء والتمر والرقي والبطيخ والثوم 
والبص�ل االخرض والشج�ر والرمان والشونذر 
والشلغم والعس�ل والبطاطا(، وثالثة منتجات 
حيواني�ة ه�ي بي�ض املائ�دة والدج�اج الحي 

والدجاج الكامل«.

    البصرة / المستقبل العراقي

وج�ه محافظ الب�رصة املهندس اسعد 
امل�وارد  العيدان�ي قس�م  االم�ري  عب�د 
البرشي�ة يف دي�وان املحافظ�ة باتخاذ 
االج�راءات الالزمة املتعلق�ة بالتدقيق 
املحارضي�ن  جمي�ع  استمراري�ة  يف 
والحرفين وموظفي الخدمة والحراس 
والكتبة املتطوعن املجانين يف مختلف 

مدارس محافظة البرصة.
وق�ال العيداني يف بي�ان صحفي صدر 
ع�ن مكتب�ه االعالمي الخ�اص وتلقت 
»املستقب�ل العراق�ي« نسخ�ة منه انه 
عىل ضوء كت�اب مديرية تربية البرصة 
املتعلق باستمرارية جميع املحارضين 
والحرفين وموظفي الخدمة والحراس 
والكتبة املتطوعن املجانين يف مدارس 
البرصة تم توجيه قسم املوارد البرشية 
يف دي�وان املحافطة باتخ�اذ االجراءات 

الالزمة لغرض التدقيق من االسماء ليتم رصف 
االجور له�م. وبن » محافظ الب�رصة انه بعد 

اكمال االج�راءات القانوني�ة واإلدارية الالزمة 
للتدقي�ق يف اسم�اء املحارضي�ن والحرفي�ن 
وموظفي الخدمة والحراس والكتبة املتطوعن 

املجاني�ن يف م�دارس الب�رصة سيت�م رصف 
اجوره�م بع�د التأكد م�ن القوائ�م واالسماء 

الخاصة باملبارشة.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة النزاهة، أمس االربعاء، عن 
صدور أمري استقداٍم بحقِّ نائب رئيس 
مجل�س محافظة نين�وى السابق وأحد 

أعضاء مجلس املحافظة.
ويف  الهيئ�ة،  يف  التحقيق�ات  دائ�رة 
مع�رض حديثها عن تفاصي�ل القضيَّة 

الت�ي حقق�ت فيه�ا الهي�أة وأحالته�ا 
»الهيئ�ة  أن  إىل  أش�ارت  القض�اء،  إىل 
التحقيقي�ة القضائية املختصة بقضايا 
النزاهة يف نين�وى أصدرت أمر استقدام 
بح�ق نائ�ب رئي�س مجل�س املحافظة 
ع�ن تهمة إعادة )76( عض�واً مفصوالً 
من أعض�اء مجالس األقضية والنواحي 
التابعة ملجل�س محافظة نينوى بشكل 

مخال�ف للقانون، فضالً ع�ن تسليمهم 
رواتب بلغ�ت)1,430,000,000( مليار 
دين�ار م�ن ميزانية املجل�س التشغيلية 

خالفاً للضوابط«.
وأضافت الدائ�رة أن »الهيئة التحقيقية 
النزاهة  القضائي�ة املختص�ة بقضاي�ا 
أصدرت أمر استق�دام بحق أحد أعضاء 
مجلس املحافظة؛ لقيامه بتسلم عرشة 

آالف ل�رت من م�ادة زيت الغ�از املجهزة 
ع�ن طري�ق محطة تعبئ�ة القي�ارة إىل 
مرك�ز تشغيل ماء البع�اج وعدم وجود 
ما ُيؤيِّ�ُد قيامه بتسليم امل�ادة إىل مركز 

التشغيل«.
وبيَّ�ن�ت أن »أم�ري االستق�دام ص�درا 
وفقاً ألحك�ام امل�ادة )340( من قانون 

العقوبات العراقي«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد عض�و يف اللجنة القانونية الربملانية، أمس االربعاء، 
ان قان�ون التقاع�د املوح�د ال�ذي صوت علي�ه مجلس 
الن�واب بوق�ت سابق سيك�ون سار املفع�ول مع بداية 
الع�ام املقب�ل، موضحا ان�ه بحال وج�ود مالحظات او 
رؤي�ة لدى رئاسة الجمهورية ح�ول بعض مواده فمن 
املمك�ن لها ارس�ال مرشوع قان�ون اىل الربملان يتضمن 

تلك املواد لترشيعه وفق االطر املعمول بها قانونيا.
وقال حس�ن العقابي يف ترصيح صحف�ي ان »مجلس 
الن�واب وبعد ان صوت عىل قان�ون التقاعد املوحد فقد 

تم ارساله اىل رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه خالل 
م�دة 15 ي�وم من تأري�خ االرس�ال«، مبينا ان�ه »بحال 
عدم مصادق�ة رئاسة الجمهورية ع�ىل القانون ضمن 
املدة املح�ددة فيكون القانون ناف�ذا تلقائيا بعد نرشه 

بالصحيفة الرسمية«.
واض�اف العقابي، ان »الدستور العراقي لم يعط رئاسة 
الجمهوري�ة ح�ق نق�ض القان�ون او رده اىل مجل�س 
النواب لتعديله بشك�ل الزامي، لكنه بحال كانت هنالك 
مالحظ�ات او رؤية لدى رئاسة الجمهورية حول بعض 
م�واده فم�ن املمك�ن له�ا ارسال م�رشوع قان�ون اىل 
الربملان يتضمن تل�ك املواد لترشيعه وفق االطر املعمول 

بها قانونيا«.
اك�د العقابي، ان »قانون التقاعد الحايل سيكون ساري 

املفعول مع بداية العام املقبل«.
وكان املكتب اإلعالمي لرئاس�ة الجمهورية، نفى امس 
الثالث�اء، ما ت�م تداوله م�ن اخبار عرب وسائ�ل اإلعالم 
ومواق�ع التواص�ل االجتماع�ي بش�أن رف�ض رئي�س 
الجمهورية برهم صال�ح املصادقة عىل قانون التقاعد 

املوحد وإعادته اىل مجلس النواب.
جدير بالذكر ان وسائل اعالم محلية تناولت خربا مفاده 
ان رئاس�ة الجمهوري�ة رفض�ت املصادقة ع�ىل قانون 

التقاعد املوحد واعادته اىل مجلس النواب لتعديله.

صدور أمري استقدام بحق نائب رئيس جملس نينوى وأحد أعضائه

نائب: قانون التقاعد املوحد سيكون ساري املفعول بداية العام املقبل

   بغداد / المستقبل العراقي

سّجل مؤرش سوق العراق لألوراق املالية، أمس 
االربع�اء، خالل شه�ر ترشين الثان�ي ارتفاعا 
ملحوظا يف ع�دد الرشكات املتداول�ة واقيامها 
قياس�ا بشه�ر ترشي�ن األول بع�دد جلس�ات 
بلغ�ت 20 جلسة. وقال املدير التنفيذي للسوق 
ط�ه احمد عبد السالم يف بي�ان تلقت املستقبل 
العراقي نسخة منه، »استناداً اىل اهداف سوق 
العراق لالوراق املالية من القانون رقم 74 لسنة 
2004 وتعليمات ت�داول األوراق املالية وقواعد 
الت�داول االلكرتوني وضواب�ط العناية الواجبة 
للمتعاملن ب�األوراق املالية نظم سوق العراق 
ل�ألوراق املالي�ة )20( جلس�ة لت�داول االوراق 
املالي�ة – ت�داول أسه�م الرشك�ات املساهمة 
العراقي�ة – يف شهر ترشين الثاني 2019 وفقا 
الليات التداول ع�ىل االنظمة االلكرتونية حيث 

بلغ ع�دد الرشكات املدرج�ة يف السوق )102( 
رشك�ة وعدد الرشكات املتداول�ة )58( رشكة، 
فيما يبلغ عدد الرشك�ات املوقوفة عن التداول 
بق�رار من هيئ�ة األوراق املالي�ة بسبب نقص 
اإلفص�اح )28( رشك�ة«. وأض�اف، »بلغ عدد 
األسه�م املتداولة خ�الل شهر ترشي�ن الثاني 
2019 )29.888( مليار سهم فيما بلغت قيمة 
تل�ك األسهم )34( مليار دين�ار، اما عدد عقود 
املنف�ذة بيعا ورشاء من قب�ل املتعاملن فبلغت 
)7039( عق�د، ليغلق مؤرش السوق ISX60 يف 
اول جلس�ة من الشهر ع�ىل )485.20( نقطة 
واغلق يف اخر جلسة من الشهر عىل )485.80( 
نقط�ة ، مرتفع�اً بنسب�ة طفيفة ج�دا بلغت 
)0.1%(«. وتاب�ع، أن »ع�دد االسه�م املشرتاة 
لغري العراقين خالل ترشين الثاني بلغ )618( 
مليون سه�م نفذت من خ�الل )476( صفقة 
رشاء بلغ�ت قيمته�ا )592( ملي�ون دينار من 

تداول اسه�م )19( رشك�ة مساهمة مدرجة، 
فيما بلغ عدد االسهم املباعة من غري العراقين 
)4( مليار سهم نفذت من خالل )669( صفقة 
بيع وبلغت قيمتها )16( مليار دينار من تداول 
اسهم )20( رشكة مساهمة مدرجة«.وأوضح 
أنه »يمكن عقد مقارنة بن شهر ترشين األول 
وشه�ر ترشي�ن الثاني للعام الح�ايل من خالل 
م�ا تبن من م�ؤرشات للشهري�ن حيث سجل 
شهر ترشين الثاني انخفاض يف عدد الجلسات 
بنسب�ة )9%(، قياسا بشهر ترشين األول فيما 
سجل ارتفاع يف عدد الرشكات املتداولة وبنسبة 
)9%(، لكن كان هنالك انخفاض يف عدد االسهم 
املتداولة وبنسبة )52%( يقابله ارتفاع يف قيمة 
االسه�م املتداولة وبنسب�ة )89%(، اما عن عن 
ع�دد الصفق�ات املنفذة لشهر ترشي�ن الثاني 
وقياس�ه بالشهر الذي قبله فسجلت انخفاض 

بنسبة )%88.5(«.

األوراق املالية يسجل ارتفاعًا بعدد الرشكات املتداولة يف ترشين الثاين

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة مكافحة املتفج�رات، أمس األربع�اء، عن ضبط 
ادوي�ة من دون أوراق أصولية يف سيطرة الشعب شمايل العاصمة 

بغداد.
وذك�رت املديرية يف بيان تلقت املستقب�ل العراقي نسخة منه، ان 
»العامل�ن عىل أجهزة فحص املركب�ات m60 يف مديرية مكافحة 
املتفج�رات تمكنوا م�ن ضبط سب�ع عجالت حمل تحم�ل أدوية 

مختلفة االنواع«.
وأضاف�ت أن »األدوية التي تم ضبطها لم تذكر يف املنفيس وبدون 
اوراق أصولية وبدون اوراق فحص من وزارة الصحة«، مبينة أنه 

»تم ضبط االدوية يف سيطرة الشعب«.

ضبط أدوية بدون أوراق 
أصولية يف سيطرة الشعب

    بغداد / المستقبل العراقي

كشف�ت هيئة النزاهة، أم�س االربعاء، عن صدورع�دد من أوامر 
القبض ومنع السفر بحق املتهم رئيس مجلس إدارة مطار النجف 

األرشف الدويل السابق.
دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة، ويف معرض حديثها ع�ن تفاصيل 
أوامر القبض ومنع السفر يف القضايَّا التي حققت فيها وأحالتها 
إىل القض�اء، أش�ارت إىل أن »محكمة التحقي�ق املختصة بقضايا 
النزاهة يف محافظة النجف أصدرت أربعة أوامر قبض بحق رئيس 

مجلس إدارة مطار النجف األرشف الدويل السابق«.
واضاف�ت ان »ذلك جاء استناداً إىل أحكام املادة )340( من قانون 
العقوب�ات، إضاف�ة إىل أمر قبض وف�ق أحكام امل�ادة )341( من 

قانون العقوبات، وقرار بمنع سفر املتهم«.
الجدي�ر بالذك�ر أن الهيئة أعلنت الشهر امل�ايض عن صدور ثالثة 
أوامر استقدام بحقِّ رئيس مج�لس إدارة م�طار الن�جف السابق 
�د اإلرضار باملال الع�امِّ ووجود حاالت  ع�ىل خ�لف�يَّة تهم�ة تعمُّ

تالعب يف عدد من العقود واملشاريع التي أبرمتها إدارة املطار.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة النزاهة عن ضب�ط كميات كبرية م�ن املواد منتهي 
الصالحي�ة يف أحد مخازن الرشكة العام�ة للتجهيزات الزراعية – 

فرع بابل. 
دائ�رة التحقيق�ات يف الهيأة أوضحت أنَّ فري�ق عمٍل من مالكات 
مكت�ب تحقيق بابل، الذي انتق�ل إىل مخازن الرشكة يف ناحية أبي 
ن من ضب�ط )843( طناً من م�ادة الربوتن الحيواني  غ�رق، تمكَّ
منتهي�ة الصالحي�ة من�ذ عدة شه�ور، مش�رية إىل أن قيمة الطن 

الواحد من املادة تبلغ )1,400,000( مليون دينار.
وأضاف�ت الدائ�رة إن التحقيق�ات األوليَّة يف عمليَّ�ة الضبط التي 
رٍة قضائيٍَّة كشفت عن بيع كمية من الربوتن  َذت بموجب ُمذكَّ ُنفِّ
التي تم إدخالها مخزنياً منذ أكثر من عام، فيما بقي القسم األكرب 
منها مكدساً ولم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل إدارة الرشكة العامة 
للتجهي�زات الزراعية يف باب�ل بصدد إعالم مق�ر الرشكة يف بغداد 

بقرب نفاذ مدة الصالحية؛ لغرض الترصف عىل أساس ذلك.
وبيَّن�ت أنَّه تمَّ تنظيم محرض ضبٍط أصويلّ باملضبوطات، وعرضه 
ع�ىل قايض محكمة تحقيق الحلة املختصة بقضايا النزاهة؛ الذي 
أصدر أمراً بالقبض عىل مدير الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية 
يف باب�ل استناداً ألحكام املادَّة )340( من قانون العقوبات، فضالً 

عن التحرز عىل املادة املوجودة يف املخازن.

النزاهة تعلن صدور أوامر قبض ومنع سفر 
رئيس جملس إدارة مطار النجف السابق

ضبط أطنان من املواد منتهية 
الصالحية بمخازن زراعة بابل
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رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية
حمكمة بداءة البرصة 

اعالن 
اىل املس�تملك منهم / رش�يد ومؤيد وسعيد ومحمد ووفاء 

وهناء ورجاء أوالد نوري رشيد، وسعد غازي محمد  
وعادل غازي محمد وصادرة احمد محمد.

اقام املستملك مدير بلدية البرصة إضافة بوظيفته الدعوى 
البدائية املرقمة 9/اس�تمالك/2019 ضدكم والذي يطلب 
فيها استمالك الجزء املتعارض من العق�ار تسلسل 7/964 
)القبلة(. عليه تقرر تبليغكم اعالناً بصحيفة محلية واحدة 
يومي�ة بالحضور امام هذه املحكمة صب�اح يوم املرافعة 
املوافق 2019/12/15 وعند عدم حضوركم او ارسال من 
ينوب عنكم قانوناً وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقكم 

غيابياً وعلناً وفق االصول.
القايض / علوان بربوت البزوين

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد : 434 / ب / 2019 
التاريخ : 4 / 12 / 2019 

اعالن 
بتاريخ 22 / 10 / 2019 وبموجب الدعوى البدائية املرقمة 
بالع�دد 434 / ب / 2019 اص�درت محكمة بداءة الخالص 
قرار حكم مكتس�ب الدرجة القطعية يقيض بازالة ش�يوع 
العقار املرقم ) 136 – م63 عليبات ( عليه تقرر االعالن عن 
بيعه باملزايدة العلنية عن طريق الصحف املحلية وملدة ) 30 
( ثالث�ون يوما عىل ان يكون البيع يف الس�اعة الثانية عرش 
من ظهر اليوم التايل النته�اء مدة النرش ويف حالة مصادفة 
ي�وم املزاي�دة العلنية عطلة رس�مية يكون املوع�د يف اليوم 
التايل للعطلة الرس�مية وعىل الراغب بالرشاء ايداع تامينات 

قانونية قدرها ) 10 % ( من بدل البيع ان لم يكن رشيكا .
القايض 

عدنان حسني عيل 
اوصاف العقار موضوع املزايدة :

1 – رق�م العق�ار وموقعه وجنس�ه : 136 – م63 عليبات ) 
مملوكة للدولة ( .

2 – املشتم�الت : العقار عبارة عن بستان مزروع بعدد من 
اشجار النخيل والحمضيات . 

3 – املساح�ة الكلي�ة : ) 1025 م2 ( الف وخمس وعرشين 
مرت مربع .

4 – الشاغل الحايل : الرشكاء 
5 – ال�وارد السن�وي : ) 000 ، 500 ( فق�ط خمسمائة الف 

دينار عراقي .
6 – القيم�ة التقديري�ة : ) 000 ، 000 ، 25 ( فق�ط خمس 

وعرشين مليون دينار عراقي .
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 1561 / ب / 2012 
التاريخ : 29 / 10 / 2019 

اعالن 
املدعي / ساميه غضبان عبد الكريم 

املدع�ى عليه�م / 1 – كاظ�م 2 – رواء – 3 – كاظمي�ة – 4 
– شكري�ه – 5 – ميس�اء – 6 – هيفاء – ابناء غضبان عبد 

الكريم .
تبيع محكمة بداءة البرصة باملزايدة العلنية العقار تسلسل 
698 السيف مساحته 2 أولك و 68 / 58 م2 يقع يف منطقة 
الب�رصة – الس�يف يف مركز س�وق البرصة مقابل القس�م 
البلدي واجهة العقار عبارة عن محالت تجارية باسم الحاج 
غضب�ان عبد الكريم واملختصة ببي�ع املواد الصحية اضافة 
اىل احد املحالت مش�غول من قبل املدعى عليه رواء غضبان 
عب�د الكريم كمح�ل للتاسيس�ات الصحية وعم�وم العقار 
مش�غول عىل ش�كل مخزن لبيع املواد الصحية واالنشائية 
درجة عمرانه ضعيف جدا وايل للس�قوط فمن لديه الرغبة 
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة مع دفع التامينات القانونية 
البالغ�ة 10 % من القيمة املق�درة للعق�ار البالغة ثالثمائة 
وواحد وس�بعون مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون الف 
دين�ار وبصك مصدق المر هذه املحكمة وس�تجري املزايدة 
الساعة الثانية عرش من ظهر اليوم الثالثني من اليوم التايل 

للنرش ويتحمل املشرتي اجور املناداة .
القايض 

علوان بربوت البزوني 
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف النجف االتحادية 

الهيئة االستئنافية 
العدد / 605/س/2019

التاريخ 2019/12/3
اىل / املس�تانف عليه�م / نوارة جواد ع�الج وفرح وعباس 

اوالد فاضل رضا عبد الزهرة 
تبليغ

تحية طيبة ..
لالس�تئناف املق�دم امام ه�ذه املحكمة من قبل املس�تأنف 
محمد عزيز هاش�م  بخصوص القرار الصادر من  محكمة 
ب�داءة النجف يف الدع�وى املرقم�ة 278/ب2019/5 والذي 
يطل�ب فيه فس�خ الحك�م البدائي ولثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح مخاتري منطقة  حي الغدير والجديدة 
الثالث�ة  عليه تق�رر تبليغك�م اعالنا بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم املرافعة 
املصادف 2019/12/16 الس�اعة الثامنة والنصف صباحا 
ويف حالة عدم حضوركم او ارس�ال من ينوب عنكم س�وف 

تجري املرافعة بحقكم حضوريا وعلنا وفق القانون
القايض

جبار جعفر عيل
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر /1
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : 31942/4  4 وزيرية
الجنس دار

النوع ملك رصف
رقم الباب 39/8/26 

رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 144
املشتمالت : دار تحتوي عىل غرفة وهول ومطبخ وصحيات يف الطابق 
االريض وغرفت�ني يف الطاب�ق العل�وي البناء من الطاب�وق والسقف 

شيلمان 
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل / الراهن
مقدار البيع / عىل حصة هديل كريم كزار

ستبي�ع دائرة التسجي�ل العق�اري يف م الصدر /1 باملزاي�دة العلنية 
العق�ار املوصوف اعاله العائ�د للراهن هديل كريم ك�زار لقاء طلب 
الدائن املرتهن م�رصف الرافدين البال�غ )1,250,000 مليون دينارا 
( فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل )30( 
يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االع�الن مستصحبا 
مع�ه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من 
القيم�ة املقدرة للمبيع البالغ�ة )53,333,333 ملي�ون ( دينارا وان 

املزايدة ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر /1

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : 32084/4  4 وزيرية

املحلة او رقم واسم املقاطعة :
الجنس : دارين

النوع ملك رصف
رقم الباب 39/14/27 

رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 144 م2
املشتم�الت : دار تحت�وي ع�ىل غرفة وه�ول ومطب�خ وصحيات يف 
الطابق االريض وبيتونة يف الطابق العلوي البناء من الطابوق وسقف 

شيلمان  امامي
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل / الراهن
مقدار البيع / عىل حصة حليمة عاتي زبون

ستبي�ع دائرة التسجي�ل العق�اري يف م الصدر /1 باملزاي�دة العلنية 
للعق�ار املوص�وف اعاله العائ�د للراه�ن حليمة عاتي زب�ون للقاء 
الطلب الدائ�ن املرتهن مرصف الرافدين البالغ )5,570,750 مليون(  
دين�ارا  فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
)30( يوما اعتبارا من يوم التايل للتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا 
مع�ه تأمين�ات القانونية نقدية او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن %10 
من القيمة املقدرة للمبيع البالغة )60,000,000( دينارا وان املزايدة 

ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

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

محكمة األحوال الشخصية يف البرصة
العدد 4931 / ش / 2019

التأريخ  2 / 12 / 2019
اإلعالن

إىل املدعي عليه ) عقيل سالم جازع (
أقامت املدعية ) ش�ذى س�ليم جاسم  ( 
الدع�وى الرشعية بالع�دد  اعاله ضدك  
والت�ي تطلب فيه�ا الحك�م ) بالتفريق 
للهجر( وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
م�اورد من خ�الل ال�رشح ال�وارد   من 
املجل�س البلدي ملنطق�ة ) البرصة  حي 
الخرضاء واالطباء ( أنك مرتحل إىل جهة 
مجهول�ة وغ�ري معلوم�ة ، علي�ه تقرر 
تبليغ�ك بصحيفتني محليت�ني  يوميتني  
بالحض�ور أم�ام هذه املحكم�ة  صباح 
يوم)   12 / 12 / 2019 (  امام محكمة 
االحوال الشخصية يف البرصة وعند  عدم 
حض�ورك  او حض�ور من يين�وب عنك  
قانون�اً س�وف  تج�ري املرافع�ة بحقك 

غياباً وعلناً وفق القانون . 
القايض

راب�ح عبدالكريم نيشان

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

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

محكمة األحوال الشخصية يف البرصة
العدد 5128 / ش / 2019
التأريخ  20 / 11 / 2019

اإلعالن
إىل املدعي عليه ) وليد عبدالرضا غني (

أقامت املدعية ) ندى عادل عيل ( الدعوى 
املرقم�ة 5128  / ش / 2019 ض�دك 
تطلب فيها الحك�م ) بتأييد الحضانة ( 
وقد لوحظ من الرشح الوارد من املجلس 
البل�دي ملنطقة الجبيلة وحي امليثاق أنك 
مرتح�ل إىل جهة مجهولة وغري معلومة 
، علي�ه تقرر تبليغ�ك إعالنا بصحيفتني 
يوميتني  بالحض�ور أمام هذه املحكمة  
صب�اح ي�وم  15 / 12 / 2019 وعن�د  
ع�دم حض�ورك  او م�ن يمثل�ك قانوناً 
سوف  تجري املرافعة بحقك غيابياً وفق 

القانون . 
القايض

وسام عبدالحسن عيل

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكرخ 
العدد : 252 / 2018 

التاريخ : 4 / 12 / 2019 
ورقة تكليف بالحضور 

اىل / عب�اس صدام فاض�ل / املدير املفوض 
لرشكة االكحل للمق�اوالت العامة / اضافة 

لوظيفته . مجهول محل االقامة .
لقد تحق�ق لهذه املديرية م�ن رشح القائم 
بالتبلي�غ يف مرك�ز رشطة املنتظ�ر بموجب 
كتابه�م بالع�دد 1874 يف 3 / 12 / 2019 
وتايي�د مخت�ار محل�ة 511 ح�ي االمان�ة 
وقائممقامية قضاء الصدر / 1 انك مجهول 
مح�ل االقام�ة ولي�س ل�ك موطن دائ�م او 
مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ عليه 
يرجى تبليغ املؤما اليه املذكور هويته اعاله 
بالحضور اىل ه�ذه املديرية خالل ثالثة ايام 
اعتبارا م�ن اليوم التايل للتبليغ وذلك لغرض 
االط�الع ع�ىل حوال�ه الح�ق راج�ني اعادة 
النس�خة الثانية موقعة م�ن قبله ومصدقة 
من القائ�م بالتبليغ . املؤرخ�ة يف 10 / 6 / 
2019 املتضم�ن حوال�ة الدين م�ن حكمت 

بلكت حمادي اىل احمد بلكت حمادي . 
املنفذ العدل 

دينا هادي احمد

رئاسة حمكمة استئناف البرصة االحتادية
حمكمة بداءة البرصة 

اعالن 
اىل املدعى عليه / وحيد عبدالسادة عريبي  

أصدرت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرق�م 1770/ب/2019 
واملؤرخ 2019/11/28 حكماً غيابياً يقيض الحكم بإلزام 
املدع�ى علي�ه وحيد عبدالس�ادة بتعوي�ض املدعى إضافة 
لوظيفته مبلغ قدره خمسة واربعون مليون دينار للفرتة 
م�ن 2013/6/4 تاريخ إحالة العقد ولغاية تاريخ فس�خ 
العق�د يف 2017/11/27، ولتع�ذر تبليغ�ك حس�ب رشح 
مبلغ هذه املحكمة. علي�ه تقرر تبليغك اعالناً بصحيفتني 
محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض واالستئناف والتمييز 
خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية وفق القانون.
القايض / علوان بربوت البزوين

الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب
تنويه

نرش يف جريدة املس�تقبل العراقي بالع�دد 2034 يف 2019/12/3 اعالنات الرشكة العامة 
لتوزي�ع كهرب�اء الجنوب للمناقصات املبينة ادناه ودرج س�هوا يف فقرة مالحظة مايأتي 

تسلسالت خطأ
املناقصة عامة 3/د/2019
املناقصة عامة 4/د/2019
املناقصة عامة 5/د/2019
املناقصة عامة 8/د/2019
املناقصة عامة 9/د/2019

املناقصة عامة 10/د/2019
املناقصة عامة 14/د/2019
املناقصة عامة 16/د/2019
املناقصة عامة 18/د/2019
املناقصة عامة 19/د/2019
املناقصة عامة 20/د/2019

والصحيح تسلسالت كما مبني أدناه يف اعالن املناقصات املذكورة اعاله
.1
أ-

ب-
ج-
.2
.3
.4
.5
أ-

ب-
ج-

لذا أقتىض التنويه

العدد:1770/ب/2019 
التاريخ: 2019/12/4

العدد:9/استمالك/2019 
التاريخ: 2019/12/4

مالحظ دائرة التسجيل العقاري 
يف م الصدر /1 

مدير : ازهار عبد حسني كاطع

مالحظ دائرة التسجيل العقاري 
يف م الصدر /1 

ازهار عبد حسني كاطع
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فقدان

فقد مني س�ند العق�ار املرقم 8181 حي 
االنصار بأس�م العراقي�ن كل من يحيى 
ومحم�د وحي�در وجنان وحن�ان وايمان 
اوالد وبنات محسن فرمان فعىل من يعثر 

عليه تسليمه اىل الجهة املختصه
������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 12783

التاريخ : 2019/12/4
تنويه 

طلب املواط�ن  )عمار بش�ر صاحب( طلبا 
لغرض تبديل االس�م املج�رد ازاء قي�د ابنته 
الق�ارص )ن�دى( وجعل�ه ) نادي�ن( بدال من 
)ن�دى(  فمن لدي�ه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مده اقصاها )خمس�ة عرش 
يوم( وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدع�وى وفق احكام امل�ادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 
اللواء

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

������������������������������������
محكمة بداءة العباسية 
العدد : 587/ب/2019
التاريخ 2019/11/26

املدعي عليهما / 
1 � اقبال عبيد لفته

2 � فضاء عبيد لفته 
اعالن

بناء ع�ىل اقام�ة الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
اع�اله من قبل املدعي عباس موىس عبد عبد 
الحسن عن رشاء ملكهما  ومن بقية املدعى 
عليهم حس�ن وغانم وسالم اوالد عبيد لفته 
ج�زء من القطع�ة املرقم�ة 49 مقاطعة 21 
/ الخدية بمبلغ س�تة وثالثون مليون دينار 
واس�تغالله لالرض بالزراعة طل�ب الزامكم 
حكم�ا بالتمل�ك وملجهولية مح�ل اقامتكما 
حسب اش�عار املختار املرفق بالدعوى عليه 
قررت املحكمة تبليغكما بصحيفتن محليتن 
يوميتن والحضور امام هذه املحكمة صباح 
يوم 2019/12/12 الساعة التاسعة صباحا 
ويف حالة عدم الحض�ور او من ينوب عنكما 
س�وف تجري املرافعة بحقكم�ا غيابا وعلنا 

وفقا للقانون
القايض

منترص عبد الحسن دخيل 
������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد : 7681

التاريخ : 2019/12/3
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة 
بتاريخ 2017/12/5 لتس�جيل تمام العقار 
املرق�م )173(  محلة )الرش�ادية( يف الكوفة 
اىل طالب التس�جيل املجدد ) احس�ان س�عد 
تومان( لتس�جيله مج�ددا بأس�مه بصفته 
املالك الحائز للمدة القانونية ولغرض تثبيت 
امللكي�ة املذكورة ل�ه تمهيدا للتس�جيل وفق 
احكام قانون التس�جيل العقاري 43 لس�نة 
1971 قررنا اعالن ه�ذا الطلب فعىل كل من 
يدع�ي بوج�ود عالقة او حق�وق معينة عىل 
هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه 
الدائ�رة خالل م�دة ثالثن يوم�ا اعتبارا من 
اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
اىل موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا 
م�ن الي�وم الت�ايل النته�اء مدة ه�ذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
املدير

عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

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

فقد وصل قبض حكوم�ي امانات من بلدية 
الب�رصة املرق�م 469919 م�ؤرخ 27 / 9 / 
2017 بمبلغ 000 / 125 / 1 مليون باس�م 
/ كرار عيل هاشم – فمن يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 39 كشف مستعجل /ب2019/3

التاريخ 2019/12/4
اعالن

الكش�ف املس�تعجل ض�ده  املطل�وب  اىل / 
)قاسم سلمان جابر( 

اق�ام طالب الكش�ف املس�تعجل )احمدعبد 
الع�ن  مؤسس�ة  رئي�س  رايض  الحس�ن 
الدع�وى   ) االجتماعي�ة اضاف�ة لوظيفت�ه 
البدائي�ة املرقمة اع�اله  والت�ي يطلب فيها 
)اجراء الكش�ف املستعجل عىل العقار املرقم 
3970 ب�راق جديدة( ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يارس 
جبار محس�ن واش�عار مختار ح�ي الجهاد 
/2 فيص�ل ش�مران الس�عيدي علي�ه قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغكم�ا اعالنا  بصحيفتن 
محليتن يوميت�ن  بموعد املرافعة املصادف 
يف ي�وم 2019/12/11 وعن�د عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا  وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 2484/ش2019/1

التاريخ  :2019/12/1
اعالن

اىل املدعى عليه ) خليل جميل طارش(
اقام�ة املدعية ) ليىل جندي موىس ( الدعوى 
املرقم�ة اع�اله امام ه�ذه املحكم�ة تطلب 
فيها تأييد حضان�ة وملجهولية محل اقامتك 
فقد ق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن 
يوميتن للحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
الس�اعة   2019/12/12 املواف�ق  املرافع�ة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او من 
ينوب عن�ك قانونا فس�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

حميد جخم علوان
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد / 957/ب/2019

التاريخ  :2019/11/27
م / اعالن تبليغ بالحكم الغيابي

اىل املدعى عليه )سالم مجهول عليوي( 
امل�ؤرخ  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
2019/8/26 يف الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 
مبل�غ  )بدف�ع  بالزام�ك  957/ب/2019 
مقداره سبعة عرش مليون وخمسمائة الف 
دين�ار للتكاف�ل والتضامن م�ع املدعى عليه 
االول كرار حيدر يوس�ف اىل مدير عام رشكة 
تأمن الوطنية اضافة لوظيفته( وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مختار واختياري�ة منطقة النجف 
ح�ي الحس�ن /2 املدعو ) حس�ام س�لطان 
امليايل( فقد تقرر تبلغك بصحيفتن يوميتن 
بق�رار الحك�م الغياب�ي ولك ح�ق االعراض 
واالس�تئناف التمييز خ�الل م�دة القانونية 
وبعكس�ه س�وف يكتس�ب الق�رار الدرج�ة 

القطعية وفق القانون
القايض

احمد كاظم املوسوي
������������������������������������

فقدان
املرقم�ة  االقام�ة  هوي�ة  من�ي  فق�دت 
0195249 بأسم )شحاته رزاق شحاته( 
يرجى من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار ولكم وافر الشكر واالمتنان 
������������������������������������

تنويه
العراق�ي  املس�تقبل  صحيف�ة  يف  ورد 
بالعدد )2035( االعالن الخاص برئاس�ة 
محكمة استئناف املثنى االتحادية الهيئة 
324/س/2019  الع�دد  االس�تئنافية 
املنش�ور يف 2019/12/4 حي�ث س�قط 

سهوا رئيس الهيئة لذا اقتىض التنويه
������������������������������������

فقدان
فقدت مني هوية االقامة املرقمة 22558 
الصادره من دائرة االقامة يف النجف بأسم 
) س�يد احمد رضوي )هندي الجنس�ية( 

من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

فقدان 
فق�د وص�ل قب�ض حكومي 
امان�ات م�ن بلدي�ة البرصة 
 2  /  24 يف   694121 املرق�م 
/ 2019 بمبل�غ 000 / 665 
ع�يل   / باس�م  ملي�ون   1  /
عبد الحس�ن ناج�ي – فمن 
يعث�ر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار .
������������������������

فقدان 
فقدت من�ي الهوية الصادرة 
م�ن وزارة الكهرباء باس�م ) 
اين�اس طه مه�دي ( الرجاء 
من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.
������������������������

مجلس القضاء االعىل
النجف  اس�تئناف  رئاسة محكمة 

االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 2541/ب2019/3
التاريخ  :2019/12/4

اعالن
بناءا عىل الق�رار الصادر من هذه 
املحكم�ة بازال�ة ش�يوع العق�ار 
املرق�م2/3226 حي القادس�ية يف 
النج�ف عليه تعلن ه�ذه املحكمة 
ع�ن بي�ع العق�ار  املذك�ور اعاله 
واملبين�ه اوصاف�ه وقيمت�ه ادناه 
فع�ىل الراغب�ن بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املحكم�ة خ�الل )ثالث�ون( 
لن�رش  الثان�ي  الي�وم  م�ن  يوم�ا 
االعالن مستصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة 
املقدرة بموج�ب صك مصدق المر  
محكم�ة ب�داءة النج�ف وص�ادر 
من م�رصف الرافدين رقم )7(  يف 
النجف وستجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم 
االخر من االعالن يف هذه املحكمة 
وعىل املشري جلب هوية االحوال 
املدنية وشهادة الجنسية العراقية 

القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
ح�ي   2/3226 املرق�م  العق�ار 
القادسية يف النجف عبارة عن دار 
عىل شارع بعرض 10 مر ويحتوي 
)ك�راج(  امامي�ة  س�احة  ع�ىل 
ومجموع�ة صحية عدد 1 خارجي 
وصحي�ات عدد 2 داخلي�ة وغرفة 
ن�وم واس�تقبال وصال�ة وكلدور 
ومطب�خ يف الطاب�ق االريض ام�ام 
الطاب�ق العلوي يتك�ون من غرفة 
نوم واحدة ال�دار مبنية بالطابوق 
مبلط�ة  بالش�يلمان  مس�قفه 
بامل�اء  مجه�ز  القدي�م  بال�كايش 
والكهرباء درجة عمران الدار دون 
الوس�ط مش�غولة من قبل املدعى 
عليها االوىل فضيل�ة موىس كاظم 
وهي ال ترغ�ب بالبق�اء يف العقار 
بعد البي�ع بصفة مس�تأجرة بعد 
البيع املساحة االجمالية 200 مر 
مرب�ع وان القيمة املق�درة للعقار 
مبلغ مق�داره ) 157,880,000( 
مائ�ة وس�بعة وخمس�ون مليون 
وثمانمائة وثمان�ون الف دينار ال 

غرها 

فقدان 
فقدت هوية الطالب حسن 
الص�ادرة من  نعمة ج�واد 
املعهد التقني برصة – قسم 
امليكاني�ك ف�رع االنت�اج – 
فمن يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار .
������������������������

فقدان 
فق�دت هوي�ة الطالب عيل 
حربي طعم�ه الصادرة من 
املعهد التقني برصة قس�م 
املساحة – فمن يعثر عليها 
تسليمها اىل جهة االصدار .
������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التس�جيل العقاري يف النجف 
االوىل 

اعالن بيع عقار 
 : القطع�ة  رق�م  او  التسلس�ل 

9291/3 حي صدام 
املحل�ة او رقم واس�م املقاطعة : 4 

جزيرة النجف 
الجنس دار

النوع ملك رصف
رقم االبواب 
رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 200م2
وصال�ة  اس�تقبال   : املش�تمالت 
وغرفت�ن ومطب�خ وصحيات عدد 
3 ويف االع�ىل غرفتي نوم وس�ويت 
وصالتن  س�قوفه مسلح ومغلف 
باملرمر والس�قوف مشغوله جبس 

بورد
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل / سيناء هاني محمد
مقدار البيع / تمام العقار

س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف 
النجف االوىل باملزايدة العلنية العقار 
املوص�وف اع�اله العائ�د للراه�ن 
س�يناء هان�ي محمد  لق�اء طلب 
الدائن املرتهن حيدر حسن مشكور 
ئ�ة  1ما 6 5 , 0 0 0 , 0 0 0 ( لغ لبا ا
وخم�س وس�تون ملي�ون دين�ارا 
( فع�ىل الراغ�ب يف االش�راك فيها 
مراجعة هذه الدائ�رة خالل )30( 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ 
مس�تصحبا  االع�الن  ه�ذا  ن�رش 
نقدي�ة  قانوني�ة  تأمين�ات  مع�ه 
او كفال�ة مرصفي�ة ال تق�ل ع�ن 
10% م�ن القيم�ة املق�درة للمبيع 
مائتان   )250,000,000( البالغ�ة 
وان  دين�ارا  ملي�ون  وخمس�ون 
املزايدة س�تجري يف الس�اعة )12( 

ظهرا من اليوم االخر
محمد فالح حسن

مدير دائ�رة التس�جيل العقاري يف 
النجف االوىل

فقدان 
ح�ازم  املوظ�ف  هوي�ة  فق�دت 
والص�ادرة  ع�يل  ط�ه  منص�ور 
م�ن وزارة الكهرب�اء – مديري�ة 
املعلوم�ات  ونق�ل  االتص�االت 
الجنوبي�ة – فم�ن يعث�ر عليه�ا 

تسليمها اىل جهة االصدار .
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف النجف االتحادية 

الهيئة االستئنافية 
العدد / 474/س/2019

التاريخ 2019/12/2
اىل / املس�تانف علي�ه / حس�ن  محم�د 

عبد
تبليغ

تحية طيبة ..
لالستئناف املقدم امام هذه املحكمة من 
قبل املس�تأنف وزير الداخلي�ة /اضافة 
لوظيفته بخصوص الق�رار الصادر من  
محكمة بداءة النجف يف الدعوى املرقمة 
1681/ب2019/5 وال�ذي يطل�ب في�ه 
فس�خ الحكم البدائي ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حسب رشح مختار ناحية 
العباس�ية قري�ة النف�اخ كام�ل عاجل 
الذبح�اوي علي�ه تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفتن محليتن يوميتن بالحضور 
امام هذه املحكمة صب�اح يوم املرافعة 
الس�اعة   2019/12/17 املص�ادف 
الثامنة والنص�ف صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف 
تجري املرافع�ة بحقك حضوري�ا وعلنا 

وفق القانون
القايض

خضر سابط البدري
االس�تئنافية بصفته�ا  الهيئ�ة  رئي�س 

االصلية

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

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

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد: 726/ش/2019
التاريخ: 3/ 12 /2019

م/اعالن 
اىل/ املدعى عليه )مصلح علوان مصلح( 

م/تبليغ قرار بالحكم الغيابي
س�بق للمدعية )رفلة مصطفى حمود( وان 
اقام�ت الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة   726/

ش/2019 امام محكمة األحوال الش�خصية 
يف س�امراء والت�ي تطل�ب فيه�ا الحك�م لها 
بإيقاف والية املدعى عليه عن ابنتها الطفلة 
)ري�ام( التي  ه�ي يف حضانتها لحن معرفة 
مص�ر املدعى علي�ه وذلك لغ�رض مراجعة 
الدوائر الرس�مية املختصة وإدارة ش�ؤونها 
الحياتية واملعاشية والعالجية ومنها مراجعة 
مديرية الجوازات لغرض اصدار جواز س�فر 
البنته�ا واالذن بالس�فر معها خ�ارج القطر 
لغ�رض الع�الج والحكم له�ا بنصبها وصية 
مؤقت�ة ع�ىل ابنتها الطفل�ة )ري�ام( ألداره 
شؤونها ورعايتها ومراجعة الدوائر الرسمية 
بخص�وص املعام�الت املتعلق�ة وملجهولي�ة 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
)قاس�م ك�وان مخل�ف( واملرفق م�ع كتاب 
مركز رشطة االمام بالعدد 5931/7 واملؤرخ 
يف 2019/11/28 واش�عار مخت�ار منطقة  
حي الجبرية الثانية املدعو)حس�ن محمود 
حنادة( والش�اهدين كل م�ن )مصطفى عز 
الدي�ن مصطف�ى( و )حيدر موف�ق مهدي(

واملصدق من قبل املجلس البلدي يف س�امراء 
عليه ق�ررت هذه املحكمة تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ن يوميتن محليتن بق�رار الحكم 
الغياب�ي ول�ك ح�ق االع�راض ع�ىل الحكم 
الغياب�ي خالل مدة عرشة أيام  تبدأ من اليوم 
التايل لتاريخ النرش يف الجريدتن او الطعن يف 
قرار الحكم تمييزا خالل مدة شهر من اليوم 
الت�ايل لتاري�خ النرش يف الجريدت�ن ويف حالة 
ع�دم اعراضك ع�ىل قرار الحك�م الغيابي او 
الطعن به تميي�زاً خالل املدة القانونية أعاله 
فان القرار فس�وف يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية  بحقك وفق القانون
القايض 

طالل خليل محمود

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ بغداد اجلديدة
اىل / املنفذ عليه املدين ) أشور نيقوال باوت( تسكن املشتل 

م / 731    ز/42     د/3/6
لق�د تحقق له�ذه املديرية من رشح القائ�م بالتبليغ كتاب 
مرك�ز رشط�ة الرش�اد )12007( يف 2018/7/15 وبتأييد 
املجل�س حي املشتل  ان�ك مجهول مح�ل االقامة وليس لك 
موط�ن دائم او مؤقت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ عليه 
واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر  تبليغك اعالنا  
بالحض�ور يف مديرية التنفيذ بغ�داد الجديدة  خالل خمسة 
ع�رش يوما تب�دأ من اليوم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي فوق القانون

اوصاف املحرر :
قرار محكمة بداءة بغداد الجديدة املرقم )485/ب/2018( 
يف 2018/4/18 واملتضم�ن الزامك بتأديتك للمدعي واملدير 
الع�ام ملرصف الرافدين اضافة لوظيفت�ة مبلغ قدره ثالثة 
مالين وثالثمائة وتسعون الف دينارا  مع الفائدة التأخرية 
البالغة 2% واعتبارا من تاريخ 2017/10/24 ولحن التأدية 
الفعلي�ة عن مبلغ ثالثة مالين دينار وتحميلكما املصاريف 

القضائية ومنها اتعاب املحاماة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة 
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة : 220/8 م15 بزايز الفضيلية   
الجنس دار

النوع ملك رصف
رقم الباب 

رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 4/90
املشتمالت : 

املزروع�ات او املغروس�ات: العق�ار يحت�وي ع�ىل حديق�ة كبرة 
واستقب�ال وغرفت�ن نوم وحم�ام ومرافق الصحي�ة وهول حويل 
داخ�يل تحت وثالث غرف نوم مع الخدم�ات فوقاني البناء مسلح 

وسط 
الشاغل / املالك

مقدار البيع / تمام العقار
ستبي�ع دائرة التسجي�ل العق�اري يف الرصافة  باملزاي�دة العلنية 
للعق�ار املوص�وف اعاله للراه�ن جبار مجيد صخ�ي للقاء طلب 
الدائ�ن املرتهن مرصف الرافدي�ن البال�غ )20,000,000 ( دينارا 
فعىل الراغ�ب يف االشراك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل )30( 
يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ ن�رش هذا االعالن مستصحبا 
مع�ه تأمينات قانونية نقدية او كفال�ة مرصفية ال تقل عن %10 
من قيمة املقدرة للمبيع البالغة )249,000,000( مائتان وتسعة 
واربعون مليون دينار وان املزايدة ستجري يف الساعة )12( ظهرا 

من يوم االخر

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ بغداد اجلديدة
اىل / املنفذ عليه املدينة ) فدى يوسن يوخنا ( تسكن املشتل 

دار / 6 /1 م / 731   ز/42 جمهول حمل االقامة    
لق�د تحقق له�ذه املديرية من رشح القائ�م بالتبليغ كتاب 
مرك�ز رشطة الرشاد  وبالع�دد )12005( يف 2018/7/15 
وبتأيي�د املجلس املحيل يف املشتل  انك مجهول محل االقامة 
ولي�س لك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء 
التبليغ عليه واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر  
تبليغ�ك اعالنا  بالحضور يف مديري�ة التنفيذ بغداد الجديدة  
خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش املعامالت 
التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي فوق القانون

اوصاف املحرر :
قرار محكمة بداءة بغداد الجديدة املرقم )485/ب/2018( 
يف 2018/4/18 واملتضم�ن الزام�ك بتأدي�ة للمدعي املدير 
الع�ام ملرصف الرافدين اضافة لوظيفت�ة مبلغ قدره ثالثة 
مالين وثالثمائة وتسعون الف دينار  مع الفائدة التأخرية 
البالغة 2% واعتبارا من تاريخ 2017/11/24 ولحن التأدية 
الفعلي�ة عن مبلغ ثالثة مالين دينار وتحميلكما املصاريف 

القضائية ومنها اتعاب املحامات 

دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة 
مالحظ/املدير منتهى هاشم علوان

رقم االضبارة : 2018/1622
التاريخ 2019/10/23

رقم االضبارة : 2018/1622
التاريخ 2019/10/23

منفذ العدل 
ازهار عريب جبوري

منفذ العدل 
ازهار عريب جبوري
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عىل املسبتوى املهنبي يتوقع خبراء األبراج أن 
اليوم برج الحمل عليه أن يقدم بعض التنازالت 
يف العمبل مبن أجل االنتهباء الهدف البذي يريد 
تحقيقبه، وأما عبىل املسبتوى العاطفي عليك 
دائمبا أن تقرتب من الرشيك والحبيب وأما عىل 

الصعيد الصحي

يتوقبع خراء األبراج اليبوم أن برج الثور عليه 
أن يقتنبص الفرص يف العمل مبن أجل تحقيق 
حلمه، وأما عىل املستوى العاطفي خالل اليوم 
سبيزداد حببك للرشيك عليبك اسبتغالله، وأما 
عبىل الصعبي الصحبي عليك توازن ببن عملك 

والرياضة.

يتوقع خراء األبراج أن برج الجوزاء يعاني من 
حالة من االرباك والزعزعة يف املعنويات والتوتر 
عليك أن تهدء كثرياً، وأما عىل املستوى العاطفي 
الببد أن تبتعد عبن أن تقلل مبن الواجبات التي 
يجبب أن تقدمهبا اتجباه الرشيبك، وأمبا عىل 

املستوى الصحي

كل ما عليك عىل املستوى املهني لرج الرسطان 
أن تتعامبل مبع كافة األمور بمنتهبى الحكمة 
ومهار والتخلص من العقبات والصعوبات التي 
تواجبه يف العمل، أمبا عىل املسبتوى العاطفي 
هذا اليوم يعد مناسبباً مبن أجل تصحيح كافة 

أخطاءك، وأما عىل املستوى الصحي

عىل املستوى املهني عيل أصحاب برج األسد أن 
يومهم به مناسببة مهمة جداً وحظ كبري عليه 
استغاللها، وأما عىل املستوى العاطفي عليك أن 
تفكر مع الرشيك يف مرشوع من أجل التحسن 
يف عالقتك العاطفية، وأما عىل املستوى الصحي 

البد أن تبتعد عن تناول املأكوالت الدسمة.

عبىل املسبتوى املهنبي يتوقبع خبراء العذراء 
عليك محاسببت نفسك بشبكل دائم عىل كافة 
أخطائك، وأما عىل املسبتوى العاطفي عليك أن 
تعيبد ترتيب أفكارك مع الرشيك يف تلك املرحلة، 
وأمبا عىل املسبتوى الصحي الببد أن تبتعد عن 

كافة أنواع الحلويات.

يتوقع خراء األبراج اليوم أن برج امليزان يشعر 
بحالة من الحماسة والطاقة يف العمل عليك أن 
يسبتغلها يف التفكري واإلبداع، وأما عىل مستوى 
العاطفبي عليبك أن تخوض تجرببة جديد مع 
الرشيبك، وأما عىل املسبتوى الصحبي عليك أن 
تذهب للطبيب بسبب قلة شهيتك عىل الطعام.

عىل املستوى املهني يتوقع خراء األبراج أن اليوم 
ببرج العقرب يتوقع تحسبن ملحبوظ يف العمل 
وأما عىل املستوى العاطفي عليك أن تزرع عامل 
الثقة مع الرشيك وتعمل عىل حل العقوبات التي 
تواجه، وأما عىل املستوى الصحي عليك أال تتوتر 

يف العمل حتى ال يتثر عىل أعصابك.

مهنيباً: تحّقق ربحاً وتبدأ جديبداً وتهتم بآفاق 
واسبعة وواعبدة وتخرج عبن الروتبن وتهتم 

بشخص غريب أو أجنبي.
عاطفياً: األنانية تؤّدي إىل صدامات مع الرشيك، 
وهبذا يبؤّدي إىل عواقب غري متوقعبة يمكن أن 

تؤذي العالقة جداً.

يتوقع خراء األبراج أن يوم لرج الجدي سيكون 
يبوم مبن أروع األببراج ملا فيبه مبن العديد من 
املجهبودات املثمبرة للغاية، وأما عىل املسبتوى 
العاطفبي البد أن تخبوض مغامبرة جديدة من 
الحبيب، وأما عىل املستوى الصحي عليك أن تقلل 

من ساعات العمل حتى ال تتأثر عىل صحتك.

مهنياً: كن مسبتبقاً لبعض األمور التي يمكن أن 
تؤذيك جسدياً ومعنوياً، الوقاية أفضل من العالج، 
هكذا تتجنب أي سلبية طوال هذا اليوم. عاطفياً: 
يكون التواصل مبع الرشيك صعباً ومعقداً، وعىل 
الرغم من هذه السلبيات تجتاز املرحلة وال داعي 

إىل القلق اذا قمت بواجبك عىل أكمل وجه.

يصف خراء األبراج أن برج الحوت اليوم يشهد 
وضعاً استثنائي وعىل الجميع أن يفتح صفحة 
جديدة مع زمالئك يف العمبل، وأما عىل الصعيد 
العاطفي عليبك أال تصطدم بآرائك مع الرشيك 
وأما عىل املستوى الصحي تعاني من العديد من 

األلتهابات املفاجئة.

العذراء

احلوت

اجلري قد يقلل من خطر املوت املبكر
قبدر  أي  أن  جديبدة  دراسبة  أظهبرت 
من الركض قبد يقلّل من خطبر الوفاة 
املبكرة.وقامت مجموعبة من الباحثن 

مبن معاهبد يف أسبرتاليا، وتايالند، 
وفنلندا، بتحليل 14 دراسبة سابقة 
واململكبة  املتحبدة،  الواليبات  مبن 
والدنمبارك،  والصبن،  املتحبدة، 
وخلصبت إىل أن زيبادة املشباركة يف 
الجبري، »مبن املحتمبل أن تؤدي إىل 
تحسبينات كبرية يف صحة السبكان 
الدراسبات  العمر.«وشبملت  وطول 
التي استخدموها 232149 مشاركاً 

عىل مبدى فرتات زمنية تبرتاوح ما بن 
أن  التحليبل  عاماً.وأظهبر   35 إىل   5.5
خطر الوفاة لجميع األسبباب بالنسببة 

لألشبخاص الذين يركضون أي مسافة 
كان أقبل بب27٪. وارتببط الجري أيضاً 
بانخفاض خطر الوفاة بسببب أمراض 
القلب، واألوعية الدموية، والرسطان، 
بنسبة 30٪ و23٪ عىل التوايل.ووفقاً 
للباحثن، أسفرت الدراسات السابقة 
عن »نتائج غري متناسبقة« حول ما 
إذا كان الجبري قبد يقلّبل من خطر 
الوفباة املبكرة.وقال كببري الباحثن 
زيليكو بيدشيتش، واألستاذ بجامعة 
فيكتوريبا يف ملبورن لببCNN: »قد 
تحفبز النتائبج التبي توصلنبا إليها 

األفبراد غبري النشبطن جسبدياً عبىل 
الجبري، واألشبخاص الذيبن يركضون 
عىل مواصلة القيبام بذلك«.وأضاف أنه 
»من خالل النتائج التي توصلنا إليها قد 
يتم تشجيع األطباء والقائمن بالرعاية 
الصحيبة عىل تعزيز الجبري كجزء من 
نمط الحيباة اليومي«.ويقول الباحثون 
املجلبة  يف  سبُينرش  البذي  التقريبر  يف 
الريطانية للطبب الريايض، إن املهنين 
الصحين يشبعرون أحيانباً بالقلق من 
الرتويبج للركبض »ألن الجهبد القبوي 

يرتبط باملوت القلبي املفاجئ«.

تفوز باليانصيب يف زفافها 
وذكرى زواجها

ابتسبم الحبظ لسبيدة مبن نبورث 
كارولينا األمريكية للمرة الثانية، إذ 
ربحت جائبزة يف اليانصيب يف ذكرى 
زواجها وأعادت لها ذكريات الجائزة 

التي ربحتها قبل زفافها.
وقالت جينيا هاريل من فانسببورو 
نبورث  يف  اليانصيبب  ملسبؤويل 
كاروالينبا، إنها فبازت يف اليانصيب 
أول مبرة يف أكتوببر )ترشين األول( 
2018، ببب 50 ألبف دوالر، قببل 3 
أيام مبن زفافها.ويببدو أن زواجها 
كان فأالً حسناً عليها للمرة الثانية، 
ففي أكتوبر )ترشين األول( املايض، 
وبالتزامن مع احتفالها بعيد زواجها 

األول، فبازت بجائزة أخبرى تبلغ 5 
آالف دوالر.

وتعليقاً عىل هذا الفوز قالت هاريل: 
»كان أمبراً ال يصدق، لبم أكن أتوقع 

أن يحدث مرة أخرى«.
وأضافبت أنهبا »كان عبيل أن أقبرأ 
األرقبام الفائزة أربع مبرات قبل أن 
أصبدق ما حبدث، ويف نهاية املطاف 

أدركت أني فزت مرة أخرى«.
وتعتقبد هاريبل أن الفبوز مرتبن 
باليانصيبب قبل الزفباف ويف ذكرى 
البزواج، مبؤرش واضبح عبىل أنهبا 
محظوظبة بزواجها، حسبب موقع 

يو بي آي.

اخرتاع حيمي صوت املصابني برسطان احلنجرة
املتحبدة،  الواليبات  يف  باحثبون  نجبح 
باسبتخدام البذكاء االصطناعبي لحفظ 
أصوات األشبخاص املصاببن برسطان 
الحنجرة السبتخدامه الحقا، بعد فقدان 

الصوت تماما بسبب املرض.
وتعتمد التقنية عبىل تطبيق يضاف عىل 
الهاتف الذكي، ويتيح لصاحبه أن يكتب 
ما يريبد، وقولبه بصوتبه األصيل خالل 

مخاطبة اآلخرين.
إيسبرتن«  »نبورث  جامعبة  واعتمبدت 
األمريكيبة، ورشكبة »فبوكايل دي«، عىل 
اسبتخدام البذكاء االصطناعبي لحفبظ 
األصبوات يف التقنيبة التي توفبر فرصة 

لحفظ صوت الشبخص يف حال خسارته 
له، نتيجة اإلصابة برسطان الحنجرة أو 

أمراض عصبية حركية.
وتوفبر »فبوكايل دي« خدمبات تسبمح 
للمرىض بتسبجيل أصواتهم يف منازلهم، 
حيبث أن كثرييبن ال يملكبون املعبدات 
الكافية لتسبجيل الصوت بجودة عالية، 
فضال عبن أن آخريبن ال يملكون الوقت 
الكايف، نظبرا للقلق الذي يعيشبونه قبل 

عملياتهم الجراحية.
وتبدأ العملية من خالل تسجيل ساعتن 

أو ثالث من حوار يقرؤه املريض.
ومن خالل التسبجيالت، يعمبل برنامج 

الذكاء االصطناعبي والخوارزميات عىل 
خلق صوت شبيه بصوت املريض.

ومبا إن يتبم تنزيل الصوت عبىل تطبيق 
عىل الهاتف الذكي أو جهاز خاص، حتى 
يتمكبن املسبتخدم من طباعة مبا يريد 

قوله.
وبعدهبا، سبيتمكن هبذا الرنامبج من 
إنشباء كلمات جديدة حتى لو لم يتلفظ 

بها املريض خالل التسجيل األصيل.
وبهذه الطريقة الذكيبة، يتوىل التطبيق 
إصدار الجمل بصبوت املتحدث، وهو ما 

يمنح بارقة أمل كبرية للمرىض.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 10 عدد زيتون أخرض )مقطع صغري( - x 4 معلقة كبرية صوص الباربكيو 
 x 1 - عدد بيضة x 1 - عدد بصلة مفرومبة x 1 - رشبة بهبارات لحمبة x 1 -
رشبة بودرة ثوم - x 1 كوب بقسبماط مطحون - x 1 رشبة بصل )بودة( - 1 
x عبدد فلفل أخبرض حلو )مقطع صغبري( - ½ x معلقة صغرية فلفل اسبود 
مطحون )أو حسبب الرغبة( - ½ x معلقة صغرية ملح )أو حسبب الرغبة( - 
½ x كوب بسبلة )مسبلوقة( - ½ x كوب جزر )مقطع ومسبلوق( - ½ x كيلو 

لحمة مفرومة
الخطوات:

نخلبط اللحم مبع البيضه والتوابل ونضيف البقسبماط حتبي تتكون عجينه 
متماسكه.

نضبع نصبف كميبه اللحبم يف قالب االنجلبش كيك ثبم نضع البسبله والجزر 
والزيتون والفلفل ثم باقي كميه اللحم ونضغط عليها.

ندخلها الفرن عيل °200.
كل حبوايل ربع سباعه نخرج القالب ندهن وجهبه بالباربكيو صوص وندخله 

مره ثانيه حتي تمام النضج بيستغرق حوايل ساعه اال ربع.
بعد خروج القالب يقلب ثم يقدم بالهنا والشفا.

ميت لوف

؟؟هل تعلم
– نسببة املاء يف املخ هبي 80٪ ولهذا 
فإنه يجب الحرص عىل رشب كميات 

كافية من املاء يوميا.
– إذا لبم يصبل البدم للمخ ملبدة 800 
ثانيبة، فإن الشبخص سبوف يصاب 

باإلغماء.
الوجببات  تنباول  تجنبب  يجبب   –
الرسيعبة والوجببات التبي تحتبوي 
عىل نسببة عالية من الدهون، فهذه 
األطعمة من أهم األشياء التي تتسبب 

يف الشعور باإلكتئاب والحزن.
وتكويبن  الغبري،  مبع  التفاعبل   –
صداقات وعالقبات إجتماعية جيدة، 
مبن األشبياء الجيبدة واملفيبدة جبدا 
لصحة العقل البرشي، فهي تساعد يف 
جعله أكثر مرونة، وبالتايل فالعالقات 
اإلجتماعيبة تسباعد يف التخفيف من 

الشعور بالقلق والتوتر.
– يوجد بعض املشباكل النفسية التي 
يتم نقلها من شخص آلخر من خالل 
الوراثبة، ومن هذه املشبكالت التوتر 

والقلق.
– تناول الغذاء الصحي املفيد، والبعد 
عبن األطعمبة املشببعة بالدهون من 
أهم الوسبائل التي تساعد يف الخفيف 

من حدة القلق والتوتر.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2036( الخميس  5  كانون االول  2019

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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الظاهرة رونالدو: الليجا أفضل دوري يف العالـميونس حممود: احلذر مفتاح العراق لنهائي كأس اخلليج
             المستقبل العراقي/ متابعة

رشح قائد املنتخب العراقي السابق، يونس 
محم�ود منتخب ب�اده لتج�اوز منتخب 
البحرين، والتأه�ل لنهائي بطولة خليجي 

24.ويدافع أس�ود الرافدين عن حظوظهم 
يف بل�وغ النهائي، عندما يلتقون بالبحرين 
عىل س�تاد الدحيل ي�وم الخمي�س املقبل، 
بنص�ف نهائ�ي البطولة.وق�ال محمود يف 
ترصيح�ات: »مواجهة املنتخب البحريني، 

تتطلب أن يلعب كاتانيتش بحذر وواقعية«.
وأوضح: »يج�ب أن ندخل املباراة بحماس 
وق�وة النت�زاع الفوز والوص�ول إىل املباراة 
النهائي�ة. بلوغ هذا ال�دور ال يتكرر كثريا، 
لذل�ك عىل الاعب�ن أن يس�تغلوا الفرصة، 
ويبتع�دوا ع�ن الرتاخي«.وب�ننّ أن بطولة 
الخلي�ج له�ا معايري فنية خاص�ة تختلف 
عن غريه�ا، »إذ يعتمد الفوز عىل تفاصيل 
عدة«.وأردف: »نتائ�ج كأس الخليج دائما 
تك�ون خ�ارج التوقع�ات، فمث�ا رش�ح 
كثريون اإلمارات والكويت وعمان لانتقال 
إىل نصف النهائي، لكنهم غادروا مبكرا من 
ال�دور األول، وأجد أن تأهل منتخبنا وقطر 
والس�عودية والبحري�ن ج�اء ع�ن جدارة 
واستحقاق«.وأش�ار إىل أن تشكيلة العراق 
تض�م مجموع�ة رائعة من العب�ي الخربة 
والش�باب، »وم�ع ارتفاع ال�روح املعنوية 
ملنتخبن�ا واملس�اندة واالهتم�ام من داخل 
الع�راق وحضور الجمهور الويف إىل الدوحة 
لتش�جيع األس�ود س�يتمكن املنتخب من 

املنافسة عىل اللقب«.

             المستقبل العراقي/ متابعة

شارك األسطورة الربازييل رونالدو نازاريو 
نج�م ري�ال مدري�د الس�ابق، يف ال�دورة 
الخامسة من مؤتمر »سبيا آسيا« بجانب 
ممثلن من رابطة الليجا وأندية فالنس�يا 
ومايوركا وبل�د الوليد يف الح�دث الذي تم 
تنظيم�ه يف الفلبن.واحتل�ت صناعة كرة 
القدم صدارة األحداث يف سبيا آسيا 2019، 
حي�ث ت�م ع�رض تجرب�ة رابط�ة الليجا 
واألندية اإلس�بانية كنم�وذج يحتذى به يف 
تطبي�ق اس�رتاتيجيات التط�ور والنجاح.

وقال رونالدو، خ�ال املؤتمر: »نحن نغري 
العديد من األش�ياء يف نادين�ا، وأحد هذه 
األش�ياء امتدادنا الدويل، وبدأنا العمل عىل 
ذل�ك، ونري�د أن نك�ون معروف�ن ويحب 
الن�اس عامتن�ا التجارية«.وبس�ؤاله عن 
سبب اتجاهه لاستثمار يف الليجا، أجاب: 
»ل�دي تاريخ طوي�ل يف الليج�ا، وأمضيت 
هن�اك 7 س�نوات للعب، وريال بل�د الوليد 
ه�و نادي خاص جًدا، ول�ه تاريخ والكثري 

من اإلمكانيات، وهو تحد كبري يل، وسعيد 
بالق�رار ال�ذي اتخذت�ه، وس�نقاتل م�ن 
أجل البق�اء يف الليجا«.وأضاف: »املوس�م 
املايض كان قاس�ًيا، وعانينا لكننا نجحنا 
يف البق�اء، لكنني آم�ل أن نقدم أداء أفضل 
هذا املوسم وُنعاني بش�كل أقل«.واختتم: 
»األندي�ة يف الليجا هذا املوس�م أكثر توازًنا 
من أي وق�ت مىض، لذلك ل�ن يكون األمر 

سها، والليجا هو أفضل دوري يف العالم«.
وتحدث إيفان كودينا مدير رابطة الليجا يف 
جنوب رشق آسيا: »لقد عملنا يف آسيا منذ 
عام�ن ونح�ن راضن جًدا عم�ا قدمناه، 
حي�ث ننفذ عملن�ا خال 3 مكات�ب لدينا 
يف الق�ارة، وعرشات املندوب�ن الدولين يف 
ه�ذه املناطق املختلف�ة، ونعمل دائًما مع 

االتحادات القارية واملحلية ونتعاون«.

مييس: ال أعرف 
األفضل يف التاريخ.. 

وإنجاز رونالدو آملني
             المستقبل العراقي/ متابعة

أع�رب األرجنتين�ي ليوني�ل مي�ي، نجم 
وقائ�د برش�لونة، عن س�عادته بالتتويج 
يف  السادس�ة  للم�رة  الذهبي�ة  بالك�رة 
تاريخه، يف إنجاز اس�تثنائي.وقال ميي، 
خ�ال ح�واره م�ع صحيف�ة »فران�س 
فوتبول« الفرنس�ية: »ما زلت غري آس�ف 
للوص�ول لنهاي�ة مس�ريتي، ومعرفة أن 
هناك مباريات قادمة أمر ُيبقيني عىل قيد 
الحياة«.وأضاف: »لس�وء الحظ لم أتمكن 
م�ن املش�اركة يف بداي�ة املوس�م، لكنني 
تمكنت من استعادة قوتي مرة أخرى، وال 
أالحظ وصويل لعمر ال�32«.وتابع: »سوف 
أواصل ممارس�ة كرة القدم، حتى أش�عر 
أنني لم يعد بإمكاني االستمرار، ولياقتي 
البدنية لم تعد تس�مح يل بمواصلة اللعب، 
وم�ن الصع�ب تحدي�د موعد لاعت�زال«.

وأوضح: »أنا أحب كرة القدم وس�أحاول 
مواصلة االستمتاع بها ألطول فرتة. كأس 
املس�تقبل«. يف  أفك�ر  ال  2022؟  العال�م 

وأردف: »لق�د وصل�ت إىل برش�لونة وهو 
نادي اس�تثنائي منذ 13 عاما، وبالنس�بة 
يل ه�و األفض�ل يف العال�م، حي�ث وجدت 
كل يشء احتجته هنا«.وكش�ف الربغوث: 
»لم أش�عر أب�ًدا بالحاج�ة إىل الرحيل، ألن 
برش�لونة ه�و املكان املث�ايل بالنس�بة يل 
ولعم�يل وألرستي، وهكذا س�ارت األمور، 
وأشعر باالمتنان الشديد للنادي واملدينة«.

وزاد: »م�ن الصعب أن أبحث عن ناد آخر، 
ألنني يف كل موسم أكون يف سباق الرصاع 
ع�ىل األلق�اب، ويلع�ب بجانب�ي أفض�ل 

الاعبن يف العالم، فلماذا أرحل؟«.
واس�تكمل: »دائًم�ا أري�د أن أب�ذل أفضل 
ما لدي م�ع برش�لونة، ومواصلة التطور 
كاعب وشخص، ولن أخفي عليكم فمنذ 
والدة أطف�ايل أفك�ر أكث�ر يف العائل�ة وما 
الذي قد يتغري بالنسبة لهم«.وبسؤاله عن 
تفكريه يف الرحيل قبل 5 س�نوات، أجاب: 
»ل�م يكن األم�ر متعلًقا بك�رة القدم، لقد 
مررت بفرتة صعبة فيما يخص مش�اكل 

الرضائب.

حماوالت لتحسني تطبيق 
تقنية الفيديو

تطور جديد يف اهتام 
مييس بغسيل األموال

              المستقبل العراقي/ متابعة

قرر مجل�س االتحاد ال�دويل، البحث عن أش�كال مختلفة 
لتحس�ن تطبيق تقنية حكم الفيديو املساعد، وذلك خال 

اجتماعه السنوي الذي عقد يف أيرلندا الشمالية.
ودفع تعميم استخدام التقنية املستحدثة يف جميع ماعب 
العال�م، فض�ًا ع�ن املطالب�ات املتزايدة يف اآلون�ة األخرية 
بتفس�ريات أكثر حول الق�رارات النهائية للحكام يف بعض 

األلعاب، بعد اللجوء للفار.
وأعل�ن مجلس االتحاد الدويل، يف بيان ل�ه، أن قضية الفار 
تص�درت طاولة آخ�ر اجتماعات�ه يف 2019، والذي تناول 
أيض�ا التأث�ري اإليجاب�ي للتعدي�ات األخ�رية ع�ىل قواعد 
الس�احرة املس�تديرة التي دخلت حيز التنفيذ أول يونيو/

حزيران املايض.
كما أعل�ن املجلس تش�كيل لجنة من الخ�رباء يف إصابات 
االرتج�اج التي الخطرية التي يتع�رض لها الاعبون خال 
املباريات، والتي سيعلن عن تشكيلها قريبا، وذلك بتوصية 

من مكاتبها االستشارية يف كرة القدم.
وس�تتكون اللجنة من متخصصن يف الط�ب وكرة القدم، 
به�دف تحدي�د الخي�ارات املمكن�ة للتعام�ل يف مثل هذه 
شقيقة كريستيانو ترد عىل سخرية فان دايكاملواقف، ودائًما بهدف الحفاظ عىل حياة وسامة الاعب.

              المستقبل العراقي/ متابعة

لم ترتدد كثرياً كاتيا أفريو ش�قيقة نجم فريق يوفنتوس 
كريس�تيانو رونال�دو يف ال�رد ع�ىل »س�خرية« مداف�ع 
ليفربول فريجيل فان دايك، والذي علق عىل غياب النجم 
الربتغايل عن حفل الكرة الذهبية ملجلة »فرانس فوتبول« 
يف العاصم�ة باري�س قائاً »ه�ل كان )رونال�دو( فعاً 

منافسا؟«
وأش�ارت صحيف�ة »م�ريور« الربيطاني�ة إىل أن كاتي�ا 
أف�ريو، كتبت رس�الة مطول�ة عىل حس�ابها الخاص يف 
موق�ع التواصل االجتماعي »إنس�تجرام«، من أجل الرد 
عىل سخرية فان دايك وعددت إنجازات شقيقها يف عالم 

الساحرة املستديرة.
وقالت كاتي�ا أفريو: »اآلن عزيزي ف�ان دايك إىل أين أنت 

ذاهب؟ كريستيانو رونالدو ذهب وذهب ألف مرة )تقصد 
حفل الكرة الذهبية(«.

وتابع�ت: »كما ت�رى يا عزيزي فان دايك أن كريس�تيانو 

رونال�دو كان بط�ًا ثاث م�رات يف البلد ال�ذي تلعب فيه 
)إنجلرتا( منذ سنوات«.

وواصلت ش�قيقة النجم الربتغايل: »كريس�تيانو رونالدو 
كان أفضل العب وأفضل هداف يف البلد الذي تلعب فيه يا 

فريجيل. وباملناسبة كان أصغر منك«.
وأضاف�ت: »ثم ي�ا عزيزي فريجيل كريس�تيانو رونالدو 
ذهب إىل أماكن أخرى وأصبح أعظم العب يف تاريخ ريال 

مدريد«.
وأردف�ت أن كريس�تيانو رونال�دو فاز بالك�رة الذهبية 

خمس مرات.
يش�ار إىل أن النج�م األرجنتين�ي ليوني�ل مي�ي، ف�ض 
الرشاكة مع كريستيانو رونالدو، وذلك بعد فوزه بالكرة 
الذهبي�ة للمرة السادس�ة يف تاريخه املرص�ع باأللقاب 

املحلية والقارية يف عالم الساحرة املستديرة.

المبارد: لن أعلق عىل خطط تشيليس الشتوية
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال فران�ك المبارد مدرب تشيلس�ي، إن 
ناديه س�يعرف خال أي�ام، قرار محكمة 
التحكي�م الرياضية بش�أن الطع�ن الذي 
تقدم به على عقوبة االتحاد الدولي بمنعه 
م�ن التعاقد م�ع العبين ج�دد في فترتي 

انتقاالت.وعاق�ب الفيف�ا، بط�ل الدوري 
األوروب�ي ف�ي فبراير/ش�باط الماضي، 
بداع�ي انته�اك قواع�د االنتق�ال الدولية 
ولوائ�ح قيد الاعبين تحت 18 عاما، وتم 
تغري�م الن�ادي اللندني 600 أل�ف دوالر.

وطعن الن�ادي أمام المحكم�ة الرياضية 
في يونيو/حزيران الماضي، في محاولة 

للتعاقد مع العبين جدد في يناير/كانون 
ث�ان المقبل.وردا على س�ؤال في مؤتمر 
صحف�ي عن موع�د القرار، ق�ال المبارد 
“قريبا جدا. أتوقع خال أيام”.وتابع “لم 
أس�مع أنب�اء جديدة. س�أنتظر ولن أعلق 
على خطط تشيلسي في يناير/كانون ثان 
المقب�ل حتى يصدر الحكم الذي س�نبني 

عليه تحركاتنا”.وسيخضع أبراهام الذي 
يتعاف�ى من إصاب�ة في الفخ�ذ، الختبار 
لياقة في اللحظات األخيرة قبل مواجهة 
أس�تون فيا.ورغ�م أن أبراه�ام قلل من 
المخاوف بش�أن اإلصاب�ة لكنه غاب عن 
خس�ارة فريقه اللندني أمام وست هام.
وقال المبارد “سنحاول الدفع بأبراهام، 

إنه يش�عر بأل�م طفي�ف، ال يمكن حصر 
أس�باب الهزيمة في مب�اراة بغياب العب 
واحد فقط”.وس�تكون مواجهة األربعاء 
هي الم�رة األولى التي يع�ود فيها جون 
تي�ري قائد تشيلس�ي الس�ابق إلى ملعب 
س�تامفورد بريدج ولكن بصفته مساعد 

مدرب أستون فيا المنافس.

أبيدال ينافس أوفرمارس عىل جائزة جلوب سوكر ألفضل مدير ريايض
              المستقبل العراقي/ متابعة

يتنافس العديد من النجوم عىل جوائز »جلوب سوكر 
العاملي�ة«، الت�ي أصبحت م�ن أبرز الجوائ�ز يف عالم 
الس�احرة املس�تديرة، وباتت محفًا ممي�زًا لتكريم 
أب�رز النجوم والش�خصيات الكروي�ة بعد جهودهم 

الكبرية طوال العام. 
وس�يقام حف�ل توزيع الجوائ�ز، يف منتج�ع جمريا 
بدبي، 29 ديس�مرب/كانون أول الج�اري، بالتعاون 

م�ع مؤتمر دبي الريايض الدويل الذي ينظمه مجلس 
دبي الريايض.وسيتم اختيار الفائزين من قبل لجنة 
تحكي�م، حيث تضم مجموعة م�ن الخرباء البارزين 
يف كرة القدم، ومنهم فابيو كابيلو وأنطونيو كونتي 
وإيريك أبيدال.وُيسلط »« خال التقرير التايل، الضوء 

عىل املرشحن لجائزة أفضل مدير ريايض:
أندريا بريتا 

املدير الريايض ألتلتيكو مدريد، والذي التحق بالنادي 
ع�ام 2013، وخ�ال تواج�ده دخ�ل اس�م الروخي 

بانكوس وس�ط كب�ار القارة العج�وز، حيث تأهل 
لنهائي دوري األبطال مرت�ن، وحقق لقب اليوروبا 
لي�ج والس�وبر األوروبي ع�ام 2018.ونجح بريتا يف 
عق�د العديد من الصفق�ات املميزة لصال�ح األتلتي 
هذا املوس�م، لعل أهمها جواو فيليكس نجم بنفيكا 
الربتغ�ايل، باإلضافة إىل ماريو هريموس�و وهيكتور 

هرييرا وكريان تريبيري. 
إيريك أبيدال

املدي�ر الريايض لربش�لونة، والذي ت�وىل هذا املنصب 

يف الفريق الكتالون�ي يف صيف 2018، وحقق النادي 
لقب الليجا يف أول موسم له.ويبذل أبيدال مجهودات 
كب�رية يف اس�تقطاب النج�وم لج�دران برش�لونة، 
وتمك�ن من ذلك ه�ذا العام، من خال ض�م الثنائي 

أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج.
إيجيل تاري

املدي�ر الري�ايض لن�ادي التس�يو، وال�ذي كان العًبا 
بالفريق يف وقت س�ابق، قب�ل أن يتوىل منصب املدير 

الريايض.

بيل يغيب عن مران ريال مدريد

كيليني يطالب العبي 
يوفنتوس بالثبات

              المستقبل العراقي/ متابعة

غ�اب الدويل الويل�زي جاريث بي�ل، عن مران 
ري�ال مدريد، بينم�ا واصل النج�م البلجيكي، 
إيدي�ن ه�ازارد، برنامج�ه العاجي للش�فاء 
من إصابت�ه، كي يكون جاهزا ل�«كاس�يكو 
األرض« أم�ام برش�لونة، يوم 18 ديس�مرب/
كان�ون أول الجاري.ويعاني هازارد من كدمة 
قوي�ة يف الركبة اليمنى، حرمت�ه من التدريب 
رفق�ه باق�ي زمائ�ه، باإلضاف�ة ل�كل م�ن، 
خاميس رودريجيز ولوكاس فاسكيز وماركو 
أسينس�يو، املصاب�ن أيضا.ولن يش�ارك هذا 
الرباعي يف مباراة إس�بانيول، الس�بت املقبل، 
ع�ىل ملعب )س�انتياجو برنابي�و(، يف الجولة 
ال�16 من الليجا.وهذا بينما ش�ارك الكرواتي 
لوكا مودريتش يف التدريبات، بصورة طبيعية، 
بعدم�ا ح�رض باألم�س حف�ل جوائ�ز الكرة 
الذهبي�ة يف باريس، لتس�ليم الجائزة لخليفته 

ميي.وتعت�رب  ليوني�ل  األرجنتين�ي،  النج�م 
مواجهة إس�بانيول بداية مباريات ديسمرب/

كان�ون أول، الصعب بالنس�بة للفريق امللكي، 
حيث سياقي خاله كلوب بروج البلجيكي يف 
دوري األبطال، ثم فالنسيا، يليه برشلونة، قبل 

أن يختتم الشهر باستضافة أتلتيك بلباو.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د جورجي�و كيليني املداف�ع املخرضم 
ليوفنت�وس حامل لقب ال�دوري اإليطايل، 

أن�ه ب�دأ يف الركض مج�ددا بع�د غيابه 3 
أشهر عن املاعب بسبب اإلصابة.

وخض�ع كيلين�ي لعملي�ة جراحي�ة بع�د 
تعرضه لقط�ع يف الرباط الصليبي للركبة 
اليمنى مطلع أيلول/س�بتمرب 

املايض.
وق�ال كيلين�ي يف ترصيح�ات 
الي�وم  يوفنت�وس،  لقن�اة 
الثاثاء »كل يشء يس�ري نحو 

األفضل«.
وأضاف »نتائج الفريق رائعة، 
يجب علين�ا أن نتحىل بالثبات 
لك�ي نص�ل إىل أفض�ل حال�ة 

ممكنة جسديا وذهنيا«.
وتع�رض كيلين�ي لإلصابة يف 
املباراة التي س�جل فيها هدف 
الفوز لفريقه يف مباراته األوىل 

بالدوري اإليطايل أمام بارما.

               المستقبل العراقي/ متابعة

قررت قاضية املحكمة الوطنية اإلسبانية، ماريا تاردون، استدعاء 
فيديريكو ريتوري، أحد األشخاص املفرتض تعاونهم مع مؤسسة 
)ليو مي�ي(، والذي اتهم الاعب ووالده وش�قيقه بجرائم مالية 
ضد الرضائب، واالحتيال وغسيل األموال، وذلك من أجل الشهادة.
وحسبما كش�فت مصادر قضائية، اتخذت تاردون، التي لم تحدد 
بعد موعدا للجلسة، هذا القرار بطلب من النيابة، التي قبلت جزئيا 
االستئناف الذي تقدم به ريتوري، بداعي رضورة االستماع ألقوال 
املدعي قب�ل غلق مل�ف القضية.وكان�ت إحدى محاك�م املحكمة 
الوطني�ة، قد قررت يف نهاية س�بتمرب/أيلول املايض غلق القضية، 
بحج�ة أن غالبية األحداث التي تم رسدها فيما يتعلق باالتهامات، 
لم تحدث »بش�كل ش�خيص أو مبارش«، و«تم استقاؤها من أكثر 
م�ن خرب يف الصحف«.ويؤكد ريتوري، وفقا للرواية املدرجة ضمن 
 Agencia( مل�ف ه�ذه القضي�ة، أن املتهمن، م�ن بينهم رشك�ة
Social Team( ومؤسس�ها، أليخاندرو ريبوسيو، »عرضوا« عليه 
»مس�اعدة مؤسس�ته وتوفري عمل لها، باإلضافة لوعود لم تنفذ« 
وفق�ا لروايته.جدي�ر بالذكر أن )مؤسس�ة ليو ميي( أنش�ئت يف 
2007 »انطاق�ا م�ن إدراك ليوني�ل لرضورة خلق ف�رص جديدة، 
لتحقيق أحام األطفال يف جميع أنحاء العالم«.وتش�ري املؤسس�ة 
ع�ىل موقعه�ا اإللكرتوني، لكونها »مؤسس�ة غري هادف�ة للربح، 
تعم�ل من أجل تطوي�ر املب�ادرات الفردية والتكاف�ل االجتماعي، 

سواء يف األرجنتن أو باقي أرجاء العالم«.

فينجر: لن أتردد يف تقديم املشورة لليونربج
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال الفرني أرس�ن فينج�ر، املدير 
الفني الس�ابق آلرس�نال، إنه سيكون 

س�عيًدا لتقدي�م املش�ورة للس�ويدي 
فري�دي ليون�ربج، بع�د ت�ويل األخ�ري 

منصب املدير الفني للجانرز مؤقًتا.
وتعادل آرس�نال مع نورويتش سيتي 

2-2 يف أوىل مباري�ات ليون�ربج، عقب 
توليه املهمة خلًفا ألوناي إيمري.

وي�رص ليون�ربج ع�ىل أن استش�ارة 
فينج�ر، مدرب�ه الس�ابق يف آرس�نال، 
من بن األش�ياء التي يخطط 

للقيام بها.
وق�ال فينج�ر يف ترصيح�ات 
لشبكة »س�كاي سبورتس«: 
»أسعد دائًما بمساعدة العبينّ 

السابقن وفريقي السابق«.
وأض�اف: »إذا احتاج ليونربج 
ذل�ك، بالطب�ع فلن أت�ردد يف 

تقديم يد العون له«.
النادي،  وتاب�ع: »قلب�ي م�ع 
وأري�د أن يقدم ما ه�و جيد، 
فري�دي ملتزم بش�كل خيايل، 
لق�د أراد ه�ذا املنص�ب من�ذ 
فرتة طويلة«.وأتم: »اآلن لديه 
فرص�ة، دعن�ا نجعل�ه يعمل 

بأفكاره وندعمه«.

جيسوس مهاجم مثايل خارج ملعب االحتاد
              المستقبل العراقي/ متابعة

س�جل الربازييل جابرييل جيس�وس مهاجم مانشسرت سيتي، 
هدف تقدم الس�ماوي يف ش�باك برينيل، عىل ملعب تريف مور، 
مساء اليوم الثاثاء، يف إطار الدوري اإلنجليزي املمتاز.وبحسب 
شبكة »سكواكا« لإلحصائيات، فإن جيسوس سجل 6 أهداف 

هذا املوسم يف جميع املس�ابقات، جميعهم كانوا خارج ملعب 
االتحاد.أما شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فقد أشارت إىل أن آخر 
10 أهداف س�جلها جيس�وس، جاءت جميعها خ�ارج ملعب 
االتحاد.ويعود ذلك إىل أبريل/نيس�ان م�ن العام الجاري، حيث 
يمر جيس�وس بفرتة عدم توفيق يف ملعب مانشس�رت س�يتي 

سواء يف البطوالت املحلية أو دوري أبطال أوروبا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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عالمات تدل عىل احتامل تعرض هاتفك لالخرتاق!
ق�ال خ�راء يف اإلنرتن�ت إن عم�ل الهات�ف 
الذك�ي بب�طء ش�ديد قد ي�دل ع�ى وقوعه 
»ضحي�ة« للقراصن�ة واملتس�للني. ويمكن 
أن يش�ر األداء الضعي�ف إىل تعرّض الهاتف 
لفروس�ات، تس�مح للمحتال�ني بالوصول 
إىل البيان�ات املرصفية. وُكش�ف ع�ن الخلل 
عر مقاب�ات حرصية أجراها خراء األمن، 
م�ع صحيفة »ذي ص�ن« الريطانية، حيث 
تحدث�وا عن الرمجي�ات الخبيثة، وهو نوع 
من الرامج املصممة بش�كل متعمد إلتاف 
جه�از الكمبيوت�ر أو الهاتف الذك�ي. وقال 
خبر األمن يف لندن، جافاد مالك: »بالنس�بة 
للهواتف املحمولة، ال توجد وس�يلة س�هلة 
الرام�ج  الكتش�اف  الع�ادي  للمس�تخدم 
الض�ارة. ويمكن أن تش�مل العامات: عمل 

الهاتف ببطء أو نف�اد البطارية برسعة، أو 
ظه�ور اإلعانات غ�ر املتوقع�ة«. وأوضح 
جاف�اد، الخب�ر يف KnowBe4، ال�ذي يقدم 
دورات تدريبية يف مجال األمن السيراني، أن 
تعرض األجهزة للرمجيات الخبيثة، يتطلب 

اتخاذ إجراءات جذرية إلصاحها، بما يف ذلك 
إعادة تشغيل الهاتف من نقطة الصفر.

وتع�د الرمجي�ات الخبيثة طريقة ش�ائعة 
يقوم من خالها القراصن�ة بجني األموال، 
بطرق غ�ر رشعية. ويمك�ن تحميلها عى 
الهات�ف الذكي عند النق�ر عى رابط خبيث، 
يف بريد إلكرتوني احتيايل. ويمكن أن تتسلل 
الرامج الض�ارة إىل الهاتف من خال طرح 
تطبي�ق رشعي ع�ى متاج�ر »غوغل باي« 
أو »آبل«. وبمج�رد إص��ابة الهاتف، يمكن 
لل��قراصنة مراقبة ن���ش�اط املس�تخدم 
لرسق�ة التفاصي�ل املرصفي�ة الخاصة، أو 
تحدي�د النص�وص والص�ور ومق���اط�ع 
باس�تغالها  يرغب�ون  الت�ي  الفيدي�و، 

البتزازاملستخدمني.

التغ�رات  أن  دويل،  علم�اء  فري�ق  اكتش�ف 
املناخية ستؤدي إىل انخفاض حاد باملنتجات 
الزراعي�ة والبحرية يف جميع أنحاء العالم، ما 

يسبب مجاعة شاملة عى وجه األرض. 
ويفيد موق�ع Phys.org، بما أن علماء املناخ 
يعرتفون بع�دم إمكانية تخفي�ض انبعاثات 
غ�از ثاني أكس�يد الكرب�ون إىل الج�و خال 

املستقبل القريب، وقد نتجاوز بالفعل نقطة 
الاع�ودة، وأن ه�دف الدراس�ات والبح�وث 
التي تجري حاليا ه�و التنبؤ باألوضاع خال 
الق�رن الحايل، فقد صم�م الباحثون نموذجا 
نظريا للتنبؤ بحال�ة مصدرين مهمني للمواد 

الغذائية: الزراعة واألسماك.
املناط�ق  االعتب�ار  يف  الباحث�ون  أخ�ذ  وق�د 

الزراعي�ة ومناط�ق صي�د األس�ماك وأيض�ا 
التأث�رات التي يمك�ن أن تس�ببها التغرات 
املناخي�ة يف ه�ذه املناط�ق، فمثا س�يكون 
الرتف�اع درج�ات الح�رارة عواق�ب وخيم�ة 
خاصة يف املنطقة االس�توائية، فيما سيخلق 
املناخ ظروف�ا مائمة للزراعة يف نصف الكرة 

األرضية الشمايل )روسيا وكندا مثا(.

وجدت دراس�ة جدلية أجريت ع�ى الفرئان، أن الس�جائر اإللكرتونية قد 
تكون أكثر أمانا لنظام املناعة مقارنة بالسجائر العادية.

ويف حني ُيعرف أن الس�جائر تجعل املدخنني أكثر عرضة لإلصابة بعدوى 
االلته�اب، فإن الس�جائر اإللكرتونية ال ُتحدث التأثر نفس�ه فيما يتعلق 
بمخاطر االلتهاب الرئوي. وقام باحثون من جامعة لويزيانا يف »الفاييت«، 
 ،)TIGR4( بإصاب�ة الفرئان بس�الة م�ن املك�ورات العقدي�ة الرئوي�ة
املس�ؤولة عن معظم ح�االت االلتهاب الرئوي. وبعد ذل�ك، قاموا بتحليل 
أنماط التعبر الجيني، وهو املدى الذي يتم فيه تش�غيل وإيقاف الجينات 
املختلف�ة. ووج�دوا أن بخ�ار الس�جائر اإللكرتونية ال يعم�ل عى تفعيل 
جين�ات البكتري�ا، ما يعن�ي أن البخار ليس له تأثر عى ق�درة الجراثيم 
عى إحداث التهابات. ونسبيا، غّر دخان السجائر التعبر الوراثي يف 982 
جين�ا، معظمها متورطة يف عملية التمثيل الغذائي واالس�تجابة للضغط 
النف�ي، ما أدى إىل تغير االس�تجابات املناعية للق�وارض، وجعلها أكثر 

عرضة لإلصابة بعدوى الرئة.

توصلت دراسة أمريكية إىل أن العديد من مرىض الرسطان أو الناجني منه 
يفارقون الحياة بسبب أمراض القلب.

وأثناء الدراس�ة قام الخراء بفحص بيانات أكثر من 3.2 مليون ش�خص 
تعرضوا لنحو 28 نوعا من الرسطان ما بني عامي 1973 و2012.

وبينت نتائج الدراس�ة أن 38% من هؤالء األشخاص توفوا بسبب األورام 
الخبيث�ة التي أصيبوا به�ا، فيما فارق 11% منهم الحياة بس�بب أمراض 
القل�ب واألوعي�ة الدموية.  وأش�ارت نتائج الدراس�ة أيض�ا إىل أن أغلبية 
الوفي�ات بأمراض القلب لوحظت عند هؤالء الذي�ن أصيبوا بالرسطانات 
الش�ائعة كرسطان�ي الثدي والروس�تات، ع�ى الرغم م�ن أن احتماالت 

النجاة من هذين الرسطانني جيدة.
وقال�ت كاثلني س�ترغون من كلية الط�ب بجامعة بنس�لفانيا :« تظهر 
هذه النتائج أن نس�بة كبرة من مرىض رسطانات معينة يتوفون بسبب 
أمراض القلب واألوعية الدموية بما يف ذلك أمراض القلب والسكتة وتمدد 

األوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وترضر األوعية الدموية«.

توقعات بحدوث جماعة قاتلة عىل األرض

دراسة جدلية »تنصف« السجائر اإللكرتونية 
أمام خطر العادية!

مرضى الرسطان أكثر عرضة للموت 
بأمراض القلب

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

شبابنا واالحباطصورة... أحب رؤيتها

عبد الكاظم حسن الجابريأبو تراب كرار العاملي

لإلحب�اط تعريف�ات مختلفة ومرتبطة م�ن حيث جهة البح�ث عنها. فهناك 
احباط نفي، واحباط مجتمعي، واحباط مرتبط بالوهم.

واالحب�اط بصورة عامة هو عدم الحص�ول عى يشء معني مصحوبا بالحزن 
واليأس والصدمة.

يعاني كثر من شباب العراق من االحباط واليأس من ايجاد الحلول للمشاكل، 
فاغلب الش�اب العراقي يصطدم بعدم حصوله عى وظيفة او عدم قدرته عى 
الس�فر واالطاع عى الدول األخرى، او حصوله عى مدخول مادي او استقرار 

مجتمعي او شخيص.
يف فلم النوم يف العس�ل وال�ذي كان بطله املمثل عادل ام�ام، والذي كان يلعب 
دور عميد يف الرشطة، ويش�اركه فيه املمثل لطفي لبيب بدور الطبيب. س�ال 
ع�ادل امام الطبيب عن الحال�ة املرضية التي كانت م�دار القصة، وان الناس 
ق�د اصابها االحباط بس�بب هذا املرض »العجز الجني« ال�ذي انترش بينهم، 
فأجاب الدكتور ان االحباط له اس�باب كثرة، فرامج التلفاز تسبب اإلحباط، 
وق�راءة الصحف تولد اإلحباط، وكثرة س�ماع الكذب تول�د اإلحباط، والخوف 
من املستقبل ايضا يسبب مشاكل لوظائف الدماغ، فتعيش الناس يف حالة من 

االحباط املجتمعي.
هذه االس�باب الت�ي ذكرها املمثل يف ذل�ك الفلم اجزم انه�ا متوافرة بكثرة يف 
مجتمعن�ا. الكثر من وس�ائل االع�ام العاملة يف الع�راق او املوَجَه�ُة للعراق 
تستخدم الكذب مادة دسمة ملوادها اإلعامية، وقد ارصت القنوات –بمختلف 
اتجاهاته�ا- عى الكذب وتكراره. فب�دأت باإلرصار عى ان العراق بلد ُمَخرَب، 
وبلد الفس�اد االول يف العالم، وان العراق لن تقوم له قائمة، وان الزمن املايض 
–زم�ن الديكتات�ور الج�رذ- كان افض�ل واجم�ل، وتكرار مصطلح�ات كثرة 
كاملحاصصة والفقر والنفط واالمتيازات والوظائف والعش�وائيات وتوظيفها 
يف م�واد اعامية –ورغ�م ان بعضها حقيقة، اال ان ما يص�وره االعام جعله 

كالوباء املنترش والذي تحدث عنه الفلم الذي ذكرناه.
الحقيقة ان وسائل التواصل االجتماعي باإلضافة اىل االعام زادت من االحباط 
لدى الش�اب العراقي لكثرة الكذب ال�ذي يكتنفها، وعمل الجيوش االلكرتونية 
املدعومة من اجندات اجنبية او محلية حزبية اتخذت من التواصل االجتماعي 

ساحة لتسقيط الخصوم.
املش�كلة الكرى هو ان االحباط يولد س�لوكيات رشيرة لدى الفرد، فاإلحباط 

من اكر محفزات االنتحار، ومن اقوى مولدات العنف.
ان االحباط املجتمعي س�بب كبر من اس�باب تدهور البل�دان، وتفكك اوارص 
املجتمع، ويجعل العاقات اإلنسانية بني االفراد يف مهب الريح، وتنترش حاالت 

الحقد واالنتقام، وتظهر هذه الحاالت كلما وجدت فرصة سانحة لها.
للتغل�ب ع�ى االحباط املجتمعي فكلن�ا معنيون بذلك، واول امله�ام هو العمل 
عى تدريب الش�باب، عى كيفية تجاوز االزم�ات والصعوبات التي تواجههم، 

ورفدهم بالخرة املطلوبة لذلك.

تأّم�ٌل � َق�لَّ أو َكُثر � قد ُيف�ي بنا إىل معاينة تجلّّي�ات مختلفة ملظاهر 
متنوعة يف ميادين متشّعبة تحويها أيامنا املتعاقبة التي تمي ُمْظِهرًة لنا 
ل قاعدة تحليلية ألصحاب  أشكاالً من حوادث يف سياقات معينة قد ُتَشكِّ
املراقب�ات للخروج بنتائ�ج كذائّية قد ُتصيب الواق�ع وتامس الحقيقة، 

وقد تّتخذ مناحي أخرى تتجّى اشتباهاً، سوء تقدير وغرهما.
ان ِمعياَرْي�ن لطريق�ة معاين�ة الوقائع الحياتي�ة تمهيداً  ُبْع�دان ُيَش�كِّ
للخروج بتقييم يدفع بنا للتموضع عى ضّفة أو أخرى يف س�ياق التأييد 

كيل والُبْعد العميل. أو خاف ذلك للمشهد املُْنَظر إليه: الُبْعد الشَّ
�كيل � يتجّى بتظهر انعاك�س ظاهري للموضوع  األول � أي الُبْع�د الشَّ

دون األخذ بعني االعتبار فحواه ومضمونه.
مثل بسيط يدفعنا للخروج بنظرة إيجابية بناًء عى هذا الُبْعد:

مبن�ى ضخم وهيكلي�ة فخمة مع تصميم بارع ُيبه�ر الناظرين إليه من 
فرط جماله وروعة هيبته. ُكلُّ هذا العمار هو رصٌح تعليمي تحت عنوان 

»مدرسة« أو »جامعة« أو غرهما.
الثان�ي � أي الُبْع�د العميل � يتمح�ور حول الوظيفة العملي�ة التي تنتج 
عن »حدث م�ا« أو »لقاء ما« أو »واقع ما« أو غرها مع إغفال االنطباع 

الشكيل الذي ُيَعرِّ عن الصورة الخارجية للنشاط املنشود.
مثل بسيط ُيْخرُِجنا بتقييم َحَسن اعتماداً عى هذا الُبْعد: 

مجموعة من فطاحل الّدكاترة يعق�دون اجتماعاً لتباحث مرشوع مهم 
للنهوض باملس�توى الثق�ايف ملجتمع م�ا وإثرائه بمخ�زون علمي كفيل 
بتكوين حالة إرشادية نحو حّب االطاع وبناء جيل ذي توّجه ال بأس به 

لتحصيل املكاسب العلمية.
ويف الَبنْي أربعة نماذج لتقييم املشاهد بناًء عى الُبْعَدْين املُشار إليهما:

أولها، فقر الُبْعَدْين، ال شكل ُيذَكر وال عمل ُيَعّول عليه.
مثال�ه: اجتم�اع أبرياء يف م�كان مجه�ول دون أية تغطي�ة إعامية مع 
افتقارهم لقدرة التغير يف »قضية ما« مع أنهم اجتمعوا ألجلها وبغرض 

تصحيح مسارها... أعانهم الله وأثابهم عى حسن نواياهم.
ثانيها، ذو طابع ماّدي، حيث يتجّى الش�كل بمظهر َبِهّي يجذب العيون 

الناظرة إليه مع افتقاره ألّية وظيفة عملية مفيدة.
�كيل � املُشار إليه أعاه  مثاله: ما جاء يف املثال األول � املتعلق بالُبْعد الشَّ
م�ع إضافة أن الرّصح الش�اهق يق�ع يف قرية نائي�ة وأبوابه مغلقة عى 
م�دار الع�ام. دوام عمل غ�ر موجود، ُمدّرس�ون ُمفتَق�دون، غياب تاّم 
ألي حضور طابّي، مكاتب إدارية ش�اغرة وموظف�ون ال أثر لهم... هل 

سمعتم بمدينة األشباح؟!
ثالثها، مس�اٌر عميّل فّعال ذو قدرة جّياشة ونشاط واسع دون االهتمام 
بظواهر الش�كليات وانعكاس�اتها، بل الحرص � يف بعض األحيان � عى 

إخفائها وعدم الكشف عنها وإبقائها يف غياهب الجهل وطّي الكتمان.
مثال�ه: ق�ادة مخلصون وأبط�ال ش�جعان يجتمعون بعي�داً عن األعني 
ليتمّخض اللق�اء عن خطط وتجهيزات ُيرِعبون به�ا »عدّو الله« فيغدو 
الظاملون يف حرة من أمرهم يعترهم القلق ويكس�وهم الحذر من قادم 
ن ُقوٍَّة  ا اْس�َتَطْعُتم مِّ األي�ام وخبايا املواجه�ات الاحقة... }َوأَِعدُّوا لَُهم مَّ
َوِم�ن رَِّباِط الَْخْيِل ُترِْهُبوَن ِب�ِه َعُدوَّ اللَِّه وََعُدوَُّكْم َوآَخِري�َن ِمن ُدوِنِهْم اَل 
ٍء يِف َس�ِبيِل اللَِّه ُيوَفَّ إِلَْيُكْم  َتْعلَُموَنُه�ُم اللَُّه َيْعلَُمُهْم ۚ َوَما ُتنِفُقوا ِمن يَشْ

َوأَنُتْم اَل ُتْظلَُموَن{ )سورة األنفال - اآلية ٦0(.
رابعها وآخرها، يجمع الُبْعَدْين معاً.

أم�ا العنرص الظاهري فهو با ش�ك جميل الّطلّة. م�ع االلتفات لنقطة 
مهمة، أن الجمالية هنا ال تس�تمد قوته�ا من زخارف الدنيا وزينتها، بل 
هي مبنية عى مجرد ظهور األش�خاص املعنيني مل�ا لهم من تأثر طّيب 
وخصات صالحة وتوّجه إلهي يف خوض مس�ارات الحياة والصمود بها 
وتحقيق وابل من االنتصارات بدافع إلهي يس�تمّدون منه عنارص الثبات 

عى الحق والقول الحسن.
أم�ا ع�ى الّضّفة العملي�ة، فهي ت�دور يف فل�ك النموذج الثال�ث. أرضية 
مبني�ة عى اإلخاص لله تعاىل ال ُتغريها مغري�ات الدنيا الفانية وال تنال 
م�ن عزيمتها. تس�عى � ولو بالقليل م�ن األدوات الازمة � لنرصة الحق 
والدفاع عن املظلومني والثبات يف صّف املستضعفني غر آبهني لتهديدات 
هنا وضغوطات هناك، بل ويس�تمّدون منها رس�وخاً عى ضفاف الِقَيم 
ة التي ال س�بيل إىل الّتخيّل عنها ُملحقني الهزائم باألرشار وُملبس�ني  النَّرِّ

ثوب الٌذّل والعار لَِمْن غّرته الدنيا وباع حظه باألرذل األدنى.
مثاله: لقاء يجمع سماحة األمني عى األرواح والعيال واألوطان )حفظه 
الله وأدام ظلّه الرّشيف( مع القائد العزيز الرشيف الس�يد »عبد امللك بدر 

الدين الحوثي« )نرصه الله وسّدد خطاه(... »صورٌة... أحبُّ رؤيتها«.
ِعَب�اِدَي  َيرُِثَه�ا  اأْلَْرَض  أَنَّ  الذِّْك�ِر  َبْع�ِد  ِم�ن  الزَُّب�وِر  يِف  َكَتْبَن�ا  ]َولََق�ْد 

الُِحوَن[. الصَّ

مبادرة تعيد الثقة يف الشارع البرصي  وتعد خطوة اجيابية لنرش ثقافة التعاون بني افراد املجتمع
احلشد الشعبي يقومون بصبغ وتنظيف الشوارع يف حمافظة البرصة


