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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

ة مبثل املواساة ما حفظت األخوَّ العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

السيد خامنئي يندد
 بشدة بالقصف األمريكي عىل 

مقار احلشد الشعبي
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مطالبـات بعقـد جلسـة استثنائيـة للربملـان: االعتـداء عىل احلشـد لن يمـر
وزارة البلديات تصادق عىل »مجيع املعامالت املرتاكمة« اخلاصة ببيع األرايض للمواطنني
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

نق�ل املحتج�ون م�كان اعتصامهم م�ن باحة 
الس�فارة األمريكي�ة يف املنطق�ة الخ�راء إىل 
ضف�اف نهرة دجلة، وذلك بع�د أن قضوا ليلتهم 
معتصمني أم�ام الرصح الدبلوم�ايس األمريكي 

الضخم.
وج�اء احتش�اد املئات م�ن العراقي�ني ومقاتيل 
الحش�د الش�عبي عىل خلفي�ة قص�ف الطريان 
األمريكي معس�كراً ملليش�يا لكتائب حزب الله، 

والذي أدى إىل استشهاد وإصابة العرشات.
ودع�ا بي�ان صدر ع�ن هيئة الحش�د الش�عبي 
إىل  األمريكي�ة  الس�فارة  ق�رب  »املتواجدي�ن 
االنس�حاب احرتاماً لق�رار الحكوم�ة العراقية، 
الت�ي أمرت بذل�ك، وحفاًظا عىل هيب�ة الدولة«، 

مضيفا أن »رسالتكم وصلت«.
وعرب الحش�د الش�عبي ع�ن تثمين�ه ل�«موقف 
القائد العام للقوات املسلحة )عادل عبد املهدي( 
والش�خصيات السياس�ية والديني�ة والثقافية 
والشعبية الرافضة واملستنكرة للعدوان األمريكي 
الغاش�م عىل قطعات الحشد الش�عبي«، مؤكدا 
رضورة »مش�اركة الجمي�ع يف مجال�س العزاء 

الخاصة بالشهداء يف بغداد واملحافظات«.
وعق�ب البيان، انس�حب املتظاه�رون من أمام 
مبنى السفارة بش�كل مبارش، ورفعوا خيامهم 
من أمامها، وسط هتافات وشعارات ومناهضة 

للوجود األمريكي يف البالد..
ووفقا لشهود عيان، فإن »القوات األمنية بدأت 
باالنتش�ار أمام مبنى السفارة، لتويل مسؤولية 

حمايتها«.
التفاصيل ص2

اعتصام عىل ضفاف دجلة: سفارة واشنطن حتت الرصد
املتظاهرون يغريون مكان »سرادقهم« استجابة للحشد.. وحتركات إلدانة أمريكا يف الهاي.. والربملان يعتزم إقرار قانون طرد القوات األجنبية املالية الربملانية:

 رواتــب 2020 سـتـتـجــاوز 
»52« تريليون دينار

وزارة النفط تكشف 
عن خطط جديدة للحد من هتريب 

املنتجات النفطية

حمافظ النجف:
 تأجيل احالة املوظفني إىل التقاعد 

حتى تصفية ذممهم املالية
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أردوغان ينوي اختاذ »خطوات جديدة« يف ليبيا ورشق املتوسط 

مجع تواقيع برملانية اللغاء االتفاقية األمنية 
و »تفكيك« غرفة العمليات املشرتكة

ص3 ص3 ص3

النقل تعلـن 
افتتاح حمطة النهضة احلديثة 

وسط بغداد

الزراعة: العراق يتطلع 
لتصدير البيض يف الربـع 

األول من 2020

الرتبية تلغي أوامر رسوب 
التالميذ والطلبة يف املحافظات 

التي شهدت التظاهرات

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغانأن بالده بصدد اتخاذ 
»خط�وات جدي�دة« يف ليبي�ا ورشق البحر األبيض املتوس�ط. 
وأج�رى أردوغاناتصاال هاتفيا مع جنود عاملني يف أحد مراكز 
الرشطة التابعة لقوات الدرك بوالية هكاري جنوب رشق تركيا 
لتهنئتهم بالعام املي�الدي الجديد. وقال أردوغان يف حديثه مع 
الجن�ود »ها ق�د انتهى الع�ام 2019، ونس�تقبل العام 2020، 
وخالل العام املنقيض ناضل جنودنا وعنارص الرشطة بش�كل 
بط�ويل يف ال�رب والجو والبحر. وخري مثال ع�ىل ذلك عملية نبع 
الس�الم التي اس�تطاعوا من خاللها، كما هو معلوم للجميع، 

تضيي�ق الخن�اق ع�ىل اإلرهابيني هن�اك )يف س�وريا(«. وتابع 
أردوغ�ان: »وها نحن بصدد اتخاذ خطوات جديدة ومختلفة يف 
كل من ليبيا ورشق البحر املتوسط. ونأمل يف أن يحقق جنودنا 
يف رشق املتوس�ط مالح�م بطولي�ة كتل�ك التي حققه�ا )أمري 
البح�ارة العثماني�ني( خري الدي�ن برب�روس )1546-1478(، 
وهم بالفعل سيواصلون كتابة تلك املالحم«. وتنفذ تركيا، منذ 
4 ماي�و 2019، أعمال تنقي�ب عن الغاز والنف�ط يف مياه من 
رشق البح�ر األبيض املتوس�ط تعترب دوليا ج�زءا من املنطقة 
االقتصادي�ة الخالص�ة لجمهوري�ة ق�ربص، إال أن حكوم�ة 
أردوغ�ان تق�ول إنها تنش�ط يف مس�احات تابع�ة لجمهورية 

شمال قربص الرتكية، التي تعرتف بها فقط أنقرة.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف نائب عن تحالف الفتح، أمس 
االربع�اء، ع�ن جم�ع تواقي�ع نيابية 
الخراج الق�وات االمريكية من العراق 
والغاء االتفاقية االمنية وتفكيك غرفة 
العمليات املش�رتكة، مؤك�دا أن العام 
2020 س�يكون ع�ام اخ�راج القوات 

االمريكية من البالد.
وقال النائب سعد الخزعيل يف ترصيح 

صحف�ي إن »الع�ام 2020 س�يكون 
عنوان�ه ال وج�ود للق�وات االمريكية 
يف الع�راق«، مؤك�دا أن »س�يادة البلد 
خ�ط احمر عىل كل م�ن يرتبص الرش 

ب العراق وشعبه«.
واوضح الخزعيل »جمعنا تواقيع وتم 
تقديمه�ا بغي�ة ادراج قان�ون اخراج 
القوات االمريكية ع�ىل جداول اعمال 
الجلسات«، مشددا »سنعمل بكل قوة 

عىل تمرير القانون«.

»الس�يادة  ان  الخزع�يل،  واض�اف 
الوطني�ة ف�وق الجمي�ع ونح�ن امام 
مف�رتق ط�رق، فام�ا ان نك�ون دولة 
له�ا س�يادة ومس�تقلة وغ�ري تابعة 
لط�رف او ان نك�ون تابع�ني ملصالح 
الس�فارة االمريكي�ة وه�و االمر الذي 
لن نس�مح به«، الف��تا اىل ان »القوى 
الوطنية والحش�د الش�عبي ق�د قالوا 
كلم�����ته�م بانه ال وجود لالحتالل 
االمريكي عىل اراضينا وال وجود لذيول 

املحتل وامالءات السفارة االمريكية«.
وأك�د الخزع�يل، ان »الق�وى الوطنية 
ماضية بتش�����ريع قان�ون اخراج 
الق�وات املحتل�ة م�ن اراضين�ا، ومن 
يصوت عىل القانون سيسجل التاريخ 
وقفته ومن يرفض سيلعنه التأريخ«، 
مؤك�دا أن »اس�ماءهم س�تعلن امام 

الجميع«.

التفاصيل ص2

ص7

جوارديـوال:
 الـسـيـتـي األفـضـل فــي

 العقد األخيـر

حتالف البناء يتفاوض جمددًا مع رئيس اجلمهورية لتسمية مرشح لرئاسة احلكومة
حمافظ البرصة : سنوزع 12 ألف قطعة عىل الفقراء بعد استقرار الوضع 

األسبوع املقبل.. االحتاد الوطني جيتمع لتسمية سكرتري له وبحث ملف يتعلق ببغداد
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        بغداد / المستقبل العراقي

دان املرش�د األعىل للثورة اإليرانية الس�يد عيل خامنئي، أمس االربعاء، 
بش�دة الغارات األمريكية التي اس�تهدفت مواقع الحش�د الش�عبي يف 

العراق.
وقالت وس�ائل اعالم ايرانية، إن الس�يد خامنئي، أدان خالل اس�تقبال 
اآلالف م�ن العاملني يف مجال التمريض، بش�دة، العدوان األمريكي عىل 
الحش�د الش�عبي يف العراق، قائال، الحظوا ماذا يفعل )األمريكيون( يف 

العراق وسوريا إنهم ينتقمون ل داعش من الحشد الشعبي.
واش�ار الس�يد خامنئي اىل انهم »يقوم�ون االن باالنتقام ألن الحش�د 

الشعبي شّل وأزال داعش التي هم صنعوها«.
وأض�اف، ان�ا والحكوم�ة والش�عب االيراني ندين بش�دة ه�ذا الخبث 
االمريكي. وتعرض مقر اللواء 45 بالحش�د  الش�عبي، االحد 29  كانون 
االول 2019، إىل ث�الث رضب�ات جوي�ة أمريكية،  بحس�ب بي�ان لخلية 
االعالم االمني، فيما قال الحشد  الشعبي، إن الهجوم أسفر عن سقوط 

25 شهيدا و51  جريحا. 

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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الرافدين يعلن تقديم تسهيالت ملنتسبي الداخلية يف حصوهلم عىل السلف والقروض
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن م�رف الرافدين، أمس األربعاء، عن امتيازات 
وتسهيالت مالية ملنتسبي وزارة الداخلية يف حصولهم 

عىل السلف والقروض.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للم�رف يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان »منتسبي وزارة 
الداخلية اصبحوا مشمولني بأنواع السلف والقروض 
الت�ي يطلقه�ا املرف بع�د ان تم توط�ني رواتبهم 
واختياره�م مل�رف الرافدي�ن يف منحه�م بطاق�ة 

املاسرت كارد الدولية«. 
وأش�ار اىل ان »املرف وضع خط�ط كفيلة لتقديم 
افضل الخدمات املرفية ملنتسبي وزارة الداخلية«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

نق�ل املحتجون م�كان اعتصامهم من باحة الس�فارة 
األمريكية يف املنطق�ة الخرضاء إىل ضفاف نهرة دجلة، 
وذل�ك بعد أن قض�وا ليلته�م معتصمني أم�ام الرح 

الدبلومايس األمريكي الضخم.
وج�اء احتش�اد املئات م�ن العراقيني ومقاتيل الحش�د 
الش�عبي عىل خلفية قصف الطريان األمريكي معسكراً 
ملليش�يا لكتائب ح�زب الل�ه، والذي أدى إىل استش�هاد 

وإصابة العرشات.
ودعا بيان صدر عن هيئة الحش�د الشعبي »املتواجدين 
ق�رب الس�فارة األمريكية إىل االنس�حاب احرتاماً لقرار 
الحكومة العراقية، التي أمرت بذلك، وحفاًظا عىل هيبة 

الدولة«، مضيفا أن »رسالتكم وصلت«.
وعرب الحشد الشعبي عن تثمينه ل�«موقف القائد العام 
للق�وات املس�لحة )عادل عب�د املهدي( والش�خصيات 
السياس�ية والديني�ة والثقافي�ة والش�عبية الرافض�ة 
واملس�تنكرة للع�دوان األمريكي الغاش�م ع�ىل قطعات 
الحش�د الش�عبي«، مؤكدا رضورة »مش�اركة الجميع 
بغ�داد  يف  بالش�هداء  الخاص�ة  الع�زاء  مجال�س  يف 

واملحافظات«.
وعق�ب البي�ان، انس�حب املتظاهرون من أم�ام مبنى 
الس�فارة بش�كل مبارش، ورفعوا خيامهم من أمامها، 
وسط هتافات وش�عارات ومناهضة للوجود األمريكي 

يف البالد..
ووفق�ا لش�هود عي�ان، ف�إن »الق�وات األمني�ة بدأت 
لت�ويل مس�ؤولية  الس�فارة،  أم�ام مبن�ى  باالنتش�ار 

حمايتها«.
وبالتزام�ن، قال وزي�ر الخارجية محمد ع�يل الحكيم، 
إنه »تبقى حماية الدبلوماسيني والبعثات الدبلوماسية 
وس�فاراتها مس�ؤولية العراق تعهد بها بموافقته عىل 
اتفاقي�ة جنيف«، مضيف�ا أنه »تحدث رئي�س الوزراء 
ح�ول إنه�اء االحتجاج�ات أم�ام الس�فارة األمريكية 

وسالمة املوظفني واملنشآت«. 
وقال إن »رس�الة املحتجني وصلت، وأصبح انسحابهم 

رضورة«.
وقد بدأ املتظاهرون بنصب رسادقهم عىل ضفاف دجلة 

بالجهة املقابلة للسفارة.
وق�ال املصدر أمني إن »املعتصمني الذين انس�حبوا من 
أم�ام الس�فارة االمريكي�ة يف املنطقة الخرضاء وس�ط 
العاصم�ة بغدادبدأوا بنصب رسادقهم عىل ضفاف نهر 

دجلة يف الجهة التي تقابل مبنى السفارة«.
وأرشف وزير الداخلية ياس�ني اليارسي عىل انس�حاب 
املعتصمني من أمام السفارة االمريكية وسط العاصمة 

بغداد.
والثالثاء، أقيمتمراسم ش�عبية وسط  العاصمة بغداد، 
لتشييع ش�هداء الحشد الش�عبي الذين  سقطوا نتيجة 
القص�ف األمريك�ي يف محافظ�ة األنب�ار مس�اء  األحد 
امل�ايض، فيم�ا اقتح�م املش�يعون املنطق�ة الخ�رضاء 
وتوجهوا إىل مبنى السفارة وهم رافعني األعالم العراقية 
وأعالم الحشد الش�عبي وعددا من الفصائل، احتجاجاً 

عىل ذلك القصف.
ويطال�ب املعتصم�ون بإغ�الق الس�فارة األمريكية يف 
العراق، ورحيل القوات األجنبي�ة عن أراضيه، وخاّصة 
الق�ّوات األمريكي�ة. وأك�د ش�هود عيان وص�ول قّوات 
أمريكية إىل مبنى الس�فارة األمريكي�ة، إال أن عددها لم 
يتم تحديده. وأكد ش�هود العيان تواجد أعداد قليلة من 
املوظف�ني داخل املبنى، ال�ذي يعد األك�رب يف العالم من 

حيث املساحة وعدد املوظفني.
ويحظى اعتصام املتظاهرين أمام الس�فارة األمريكية 
بدعم من تحالف البناء عالوة عىل قوى سياسية أخرى.  
وتث�ري دعوات إنه�اء االعتصام وف�ض التظاهرات ضد 
تواجد الق�وات األمريكية ع�ىل األرايض العراقية غضب 

نواب ومسؤولني يف الحكومة العراقية.
سياسياً، أكد تحالف الفتح وجود مطالبات نيابية لرفع 
دعاوى قضائية يف محكمة اله�اي الدولية ضد القوات 
األمريكي�ة بالع�راق لقصفه�ا املتك�رر ملقرات الحش�د 

والقوات األمنية.
وقال النائب عن التحالف حنني قدو يف تريح صحفي 
ان “تمري�ر قان�ون خ�روج الق�وات األمريكي�ة وإلغاء 
اتفاقية االطار االسرتاتيجي مع واشنطن بات رضورة 

ملحة لتمريره يف مجلس النواب”.
وأض�اف ان “هن�اك مطالبات يف مجلس الن�واب برفع 
دع�اوى قضائي�ة م�ن قبل الع�راق يف محكم�ة الهاي 
الدولي�ة ض�د الواليات املتح�دة بالع�راق احتجاجا عىل 
قصفها املتكرر ملقرات الحشد والقوات األمنية”، مبينا 
ان “الع�راق يمتل�ك أدلة وش�واهد كثرية باس�تطاعته 

تقديمها إلدانة واشنطن وكسب الدعوى”.
وأوض�ح ان “التوج�ه االويل حاليا لتمري�ر إقرار قانون 
خ�روج القوات األمريكي�ة من العراق وم�ن ثم التوجه 
التخاذ خطوات أخرى”، مشريا اىل ان “الجلسات املقبلة 

ستشهد تحرك كبري لتمرير القانون”.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف نائب ع�ن تحالف الفت�ح، أمس 
االربعاء، عن جمع تواقيع نيابية الخراج 
الق�وات االمريكي�ة م�ن الع�راق والغاء 
االتفاقية االمنية وتفكيك غرفة العمليات 
املشرتكة، مؤكدا أن العام 2020 سيكون 

عام اخراج القوات االمريكية من البالد.
وقال النائب س�عد الخزع�يل يف تريح 
صحفي إن »العام 2020 سيكون عنوانه 
ال وج�ود للقوات االمريكي�ة يف العراق«، 
مؤكدا أن »س�يادة البل�د خط احمر عىل 

كل من يرتبص الرش ب العراق وشعبه«.
واوض�ح الخزعيل »جمعن�ا تواقيع وتم 

اخ�راج  قان�ون  ادراج  بغي�ة  تقديمه�ا 
الق�وات االمريكي�ة عىل ج�داول اعمال 
الجلس�ات«، مشددا »س�نعمل بكل قوة 

عىل تمرير القانون«.
واضاف الخزعيل، ان »الس�يادة الوطنية 
فوق الجمي�ع ونحن امام مفرتق طرق، 
فاما ان نكون دولة لها سيادة ومستقلة 

وغ�ري تابعة لط�رف او ان نكون تابعني 
ملصالح الس�فارة االمريكي�ة وهو االمر 
ال�ذي ل�ن نس�مح ب�ه«، الف��ت�ا اىل ان 
الش�عبي  والحش�د  الوطني�ة  »الق�وى 
ق�د قال�وا كلم�����تهم بان�ه ال وجود 
لالحت�الل االمريك�ي ع�ىل اراضين�ا وال 
وج�ود لذيول املحتل وامالءات الس�فارة 

االمريكية«.
وأك�د الخزع�يل، ان »الق�وى الوطني�ة 
ماضي�ة بتش�����ريع قان�ون اخ�راج 
القوات املحتلة من اراضينا، ومن يصوت 
عىل القان�ون سيس�جل التاريخ وقفته 
ومن يرفض سيلعنه التأريخ«، مؤكدا أن 

»اسماءهم ستعلن امام الجميع«.

املتظاهرون يغريون مكان »سرادقهم« استجابة للحشد.. وحتركات إلدانة أمريكا يف الهاي.. والربملان يعتزم إقرار قانون طرد القوات األجنبية
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مجع تواقيع برملانية اللغاء االتفاقية األمنية و »تفكيك« غرفة العمليات املشرتكة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر اإلعم�ار واإلس�كان 
والبلدي�ات العامة بنك�ني ريكاني 
املصادقة عىل جميع معامالت بيع 
قط�ع األرايض للمواطنني بموجب 
امل�ادة 25 من قانون بي�ع وإيجار 
أموال الدولة والتي كانت مرتاكمة 
ألكثر من أربع سنوات دون انجاز. 
وأكد ريكاني يف بيان انه سبق وأن 
شكل فريقا يف مكتبه ووضعه آلية 
رسيعة للمصادقة ع�ىل املعامالت 
إىل  وروده�ا  تسلس�ل  وحس�ب 
املكت�ب, مش�رياً إىل انج�از جميع 
ه�ذه املعام�الت والت�ي تجاوزت 
اآلالف. وأضاف أن القانون اوجب 
تش�كيل لج�ان مختص�ة لغ�رض 
تقدي�ر قيمة العق�ار فيها ممثلني 

م�ن عق�ارات الدول�ة والتس�جيل 
والدوائر  العقار  العقاري ورضيبة 
البلدي�ة، مبيناً بأنه تمت املصادقة 
ع�ىل مح�ارض البيع لغاية نس�بة 
25% كف�رق اخت�الف ع�ن قيم�ة 
العق�ار املُق�در خدم�ة للمواطنني 
وتيس�رياً إلجراءات حصولهم عىل 
قطع�ة ارض, فيم�ا يت�م متابع�ة 
املعام�الت الت�ي الت�زال يف الدوائر 
البلدي�ة يف املحافظ�ات ومديري�ة 

البلديات العامة.
يذك�ر أن امل�ادة 25 أج�ازت لوزير 
اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة 
بي�ع األرايض املخصص�ة للس�كن 
ب�دون مزاي�دة للذي�ن اليملك�ون 
س�كناً رشي���طة عدم حصولهم 
عىل قطعة أرض أو وحدة س�كنية 

من الدولة.

وزارة البلديات تصادق 
عىل »مجيع املعامالت املرتاكمة« اخلاصة

 ببيع األرايض للمواطنني

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف النائب عن تحال�ف الفتح، عبداالم�ري التعيبان، 
أمس األربعاء،عن زيارة وفد من تحالف البناء إىل رئيس 
الجمهوري�ة، بره�م صالح، للتش�اور بش�أن حل أزمة 

تقديم مرشح لرئاسة الحكومة بعد رفض العيداني.
ونقلت وكالة االنباء العراقية الرس�مية عن التعيبان، يف 
تريح صحف�ي، إن »هناك حراكاً سياس�ياً متواصالً 
من أجل اإلرساع بتقديم مرش�ح لرئاس�ة الحكومة بعد 

أن تم سحب ترشيح أسعد العيداني بشكل رسمي«.
رئي�س  زار  البن�اء  تحال�ف  م�ن  »وف�داً  أن  وأض�اف 

الجمهورية برهم صالح للتش�اور بشأن تقديم مرشح 
يحظى بمقبولية الش�عب العراق�ي«، مبيناً أن »تحالف 
البن�اء ذاهب باتجاه اختيار مرش�ح يمتلك املواصفات 
املطلوبة من قبل الش�عب من حيث االستقاللية، وليس 
م�ن مزدوجي الجنس�ية وكذل�ك أن تك�ون لديه خربة 

إدارية«.
وكش�فت وثائق ص�ادرة عن رئي�س الجمهورية برهم 
صال�ح، الخميس )26 كان�ون األول 2019(، حدد فيها 
الكتل�ة األك�رب وه�ي كت�����لة البن�اء، الت�ي بدورها 
رش�حت محافظ البرة الحايل أسعد العيداني لرئاسة 

مجلس الوزراء.

وأضاف�ت الوثائق أن الرئيس صالح اعتذر عن تس�مية 
العيداني ملنصب رئيس الوزراء قائالً إن »الحراك السيايس 
والربملاني يجب أن يكون معرب دائماً عن اإلرادة الشعبية 
العام�ة، وعن مقتضي�ات األمن والس�لم االجتماعيني، 
وعن االستحقاق بتوفري حكم رشيد يوفر األمن ويرتقي 

إىل مستوى تطلعات الشعب وتضحياته«.
ووضع الرئيس صالح، بحس�ب الوثائق »استقالته من 
منصب رئاس�ة الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب 

العراقي«.
وأوضح أن »التحالف لديه أس�ماء بديله لم يتم االتفاق 

عىل اختيار مرشح من بينهم حتى اآلن«.

        بغداد / المستقبل العراقي

يعقد املجلس القيادي النتخب لحزب االتحاد 
املقب�ل،  األس�بوع  الكردس�تاني،  الوطن�ي 

اجتماعا لتس�مية س�كرتري له وبحث ملف 
يتعلق ببغداد.

وقال مصدر يف الحزب، إن »املجلس القيادي 
املنتخ�ب يف االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني 

يعق�د اجتماع�ا ل�ه مطلع االس�بوع املقبل 
لتسمية سكرتريا للحزب«.

وأضاف، أن »االجتماع يبحث كذلك األوضاع 
والتطورات السياس�ية يف بغداد وخاصة بما 

يتعل�ق بعملي�ة تش�كيل الحكوم�ة وتهديد 
رئي�س الجمهوري�ة باالس�تقالة وال�راع 
األمريك�ي اإليراني، فضال ع�ن بحث الوضع 

الداخيل يف كردستان«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أم�س األربعاء، إلق�اء القبض عىل 
»داعش�يني« اثنني يف الجان�ب األيرس ملدين�ة املوصل، مبينًة 
أن أحدهما كان يعمل يف ما يس�مى ب�«الحسبة« خالل فرتة 

سيطرة »داعش« عىل املدينة.

وقال إعالم الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، إن »فوج طوارئ الرشطة الثاني ع�رش التابع لقيادة 
رشطة نينوى وبناًء عىل معلومات استخبارية دقيقة، ألقى 
القبض عىل اثنني من عن�ارص عصابات داعش االرهابية يف 

مناطق الزهراء والنهضة يف الجانب األيرس ملدينة املوصل«.
وأض�اف إعالم الداخلية، أن »أحدهم�ا كان يعمل بالتفخيخ 

)تفخيخ العجالت وصناعة العبوات الناس�فة(، واآلخر كان 
يعمل يف ما يس�مى بالحسبة خالل فرتة سيطرة داعش عىل 

مدينة املوصل«.
وتنف�ذ األجه�زة األمني�ة عملي�ات يف مناط�ق متفرقة من 
محافظة نينوى تسفر عن إلقاء القبض عىل قادة وعنارص 

يف تنظيم »داعش«.

        البصرة / المستقبل العراقي

اس�عد  الب�رة  محاف�ظ  اعل�ن 
العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س  العيدان�ي 
لتوزي�ع االرايض عن ق�رب توزيع 
12 ال�ف قطع�ة ارض للفق�راء يف 

املحافظة.
وق�ال العيدان�ي يف  حدي�ث إذاعي 
ان دوائ�ر البلدية والبلديات أكملت 
اإلف�رازات املتعلق�ة بتوزي�ع تل�ك 
األرايض, مبينا انه ينتظر استقرار 
وض�ع املحافظة م�ن ناحية قطع 
الش�وارع وانتظ�ام ال�دوام بغي�ة 
دعوة جميع الفقراء املس�تفيدين 
م�ن تلك األرايض اس�تالمها، مبينا 
ان عملية التس�ليم س�تكون وفق 
ق�رار مجلس ال�وزراء املرقم 419 
الذي يقيض بتوزيع االرايض بسعر 

250 دينار للمرت املربع الواحد.
وحول سندات األرايض التي وزعت 
للرتبية والبلدية والبلديات يف وقت 
سابق فقد بني العيداني أن سندات 
لجمي�ع  اكتمل�ت  األرايض  تل�ك 
املوظف�ني الذين تم توزيع األرايض 

لهم.

حتالف البناء يتفاوض جمددًا مع رئيس اجلمهورية لتسمية مرشح لرئاسة احلكومة

األسبوع املقبل.. االحتاد الوطني جيتمع لتسمية سكرتري له وبحث ملف يتعلق ببغداد

الداخلية تلقي القبض عىل »داعشيني« يف املوصل أحدمها كان يعمل يف »احلسبة«

حمافظ البرصة : 
سنوزع 12 ألف قطعة 

عىل الفقراء 
بعد استقرار الوضع 

السيد خامنئي
 يندد بشدة بالقصف األمريكي عىل مقار

 احلشد الشعبي

        بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت القوات االمنية يف ميس�ان، أمس االربع�اء، من القبض عىل ثالثة 
متهمني بجرائم القتل العمد يف قضاء امليمونة التابع للمحافظة.

وذك�رت الرشط�ة يف بي�ان مقتضب تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه،ان »مف�ارز مركز رشط�ة الخمس التاب�ع إىل قس�م رشطة قضاء 
امليمونة يف ميس�ان تمكنت من القبض عىل ثالثة متهمني بالقتل العمد«، 

مشريًة اىل انها اتخذت كافة اإلجراءات قانونية بحقهم«.

رشطة ميسان تلقي القبض عىل )٣( متهمني 
بجرائم القتل العمد 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن قائد عمليات االنب�ار اللواء 
أم�س  الغن�ام،  ن�ارص  الرك�ن 
االربع�اء، ع�ن الغ�اء القصاصة 

االمنية يف جزيرة الرمادي.
وقال الغنام يف بيان صحفي تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه 
إن »قي�ادة عملي�ات االنبار تعلن 
عن إلغاء القصاصة األمنية يف اول 
الرمادي،  االنبارجزي�رة  مناط�ق 
وتس�مح للمواطن�ني كاف�ة م�ن 

ابن�اء االنبار بالدخ�ول والخروج 
من واىل املنطقة بدون القصاصة 

األمنية«.
واضاف »يس�تمر جيشكم البطل 
بتقديم كل التسهيالت للمواطنني 
م�ن ابن�اء االنب�ار ونتأم�ل م�ن 
املواطن�ني دع�م جه�ود اخوانهم 
بالق�وات األمني�ة والتبلي�غ ع�ن 
الحاالت املربية يف مناطقهم دعما 
لألمن واالستقرار،وس�نعمل عىل 
الغاء القصاصات األمنية تباًعا يف 

مناطق االنبار«.

        بغداد / المستقبل العراقي

هنأ رئيس تيار الحكمة الوطني 
عم�ار الحكيم، بالع�ام امليالدي 

الجديد 2020.
وقال الحكي�م يف تغريدة له عىل 
تويرت: »وإذ نطوي عام )2019( 
بكل احداثه التي مرت عىل ابناء 
ش�عبنا بحلوها ومره�ا، يطيب 
لن�ا ان نتقدم بخال�ص التهنئة 

لش�عبنا العراقي الس�يما اهلنا 
الديانة املس�يحية ونحن  ابن�اء 
نس�تقبل عاما جدي�دا }2020{ 
س�ائلني العيل القدي�ر ان يكون 
ع�ام خري وبركة مل�ؤه البهجة 
الع�راق  إلرادة  واإلنتص�ار 
وش�عبه االبي وتحقي�ق أمانيه 
وتطلعات�ه يف العي�ش الكري�م ، 
وان يع�م ارج�اء املعمورة االمن 

واالستقرار والسالم«.

عمليات االنبار تلغي »القصاصة األمنية«
 يف جزيرة الرمادي

احلكيم يأمل ان يكون2020 عام االنتصار 
إلرادة العراق وشعبه

طالب النائب عن تحالف س�ائرون اسعد العبادي، 
أمس األربعاء، رئاس�ة مجلس النواب بعقد جلسة 
اس�تثنائية ملناقش�ة االعتداء الجوي األمريكي ضد 

مواقع الحشد الشعبي يف محافظة االنبار.
وق�ال العب�ادي يف تري�ح صحف�ي إن “مجل�س 
الن�واب دخ�ل بعطل�ة ترشيعي�ة وغ�ري ق�ادر عىل 
مناقش�ة االعت�داء يف ظ�ل ه�ذه الظ�روف لع�دم 
وجود جلس�ات خالل الفرتة الحالي�ة”، الفتا إىل إن 
“االعتداء األمريكي ضد مواقع الحشد الشعبي غري 
م�ربر ويعد انتهاكا لس�يادة العراق ويجب الوقوف 
عن�ده”. وأضاف أن “جلس�ة التداولي�ة التي عقد 

خالل اليومني الس�ابقني لم تقدم س�وى الش�جب 
واالستنكار بس�بب عدم اكتمال النصاب القانوني 
لعقد الجلس�ة”، مطالبا “رئاس�ة مجل�س النواب 
بعقد جلس�ة اس�تثنائية ملناقش�ة االعتداء الجوية 
األمريكي ضد مواقع الحش�د الشعبي يف محافظة 

االنبار”.
وبين�ت النائب�ة ع�ن ائت�الف الن�ر ندى ش�اكر، 
الثالثاء، أن التعامل الحكومي مع القصف األمريكي 
ضد مواقع الحش�د الشعبي يف االنبار مخجل، فيما 
ردود  ليس�ت  واالس�تنكار  الش�جب  أن  أوضح�ت 

حكومية عىل االعتداء األمريكي ضد الحشد.

مطالبات بعقد جلسة استثنائية للربملان: االعتداء عىل احلشد لن يمر
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    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الزراع�ة عن منع اس�ترياد 
األسماك البحرية املجمدة من كافة املنافذ 
الحدودي�ة وذل�ك يف ض�وء وفرة وش�حة 

املنتج املحيل وحمايته.

املس�تقبل  تلق�ت  لل�وزارة  بي�ان  وذك�ر 
العراق�ي نس�خة منه، أن�ه “اس�تناداً إىل 
كت�اب مجل�س ال�وزراء لجنة الش�ؤون 
االقتصادية املتضمن تخويل الس�يد وزير 
الزراع�ة صالحي�ة فتح ومنع االس�ترياد 
املح�يل  املنت�ج  وش�حة  وف�رة  ض�وء  يف 

حصلت املوافقة عىل منع اس�ترياد املنتج 
من كاف�ة املناف�ذ الحدودي�ة اعتبارا من 
2019/12/30 الح�ايل ، فض�اًل عن منح 
م�دة ) 10 ( أي�ام بعد إص�دار كتاب املنع 
للمس�توردين الحاصل�ن ع�ىل موافق�ة 
مس�بقة والذين قاموا بإدخ�ال جزءاً من 

اإلرس�الية وذل�ك ملنحه�م الوق�ت الكايف 
الستكمال ما تبقى منها”.

وأضاف البيان أن “هذا املنع يأتي يف ضوء 
سياس�ة وزارة الزراع�ة لحماي�ة املنت�ج 
املح�يل من جانب و حماية املس�تهلك من 
جانب أخ�ر من خالل تطبي�ق الروزنامة 

الزراعي�ة فضال عن البيان�ات الواردة من 
مديري�ات الزراع�ة التي تب�ن مدى وفرة 
و ش�حة املنت�ج الزراع�ي املحيل بش�قيه 
النبات�ي و الحيواني مهيبة بجميع املنافذ 
الحدودية االلتزام بتنفيذ هذا القرار دعما 

و حماية للمنتج املحيل”.

العراق يقرر منع استرياد األسامك البحرية املجمدة

حمافظ النجف: تأجيل احالة املوظفني إىل التقاعد حتى تصفية ذممهم املالية
    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه محاف�ظ النجف ل�ؤي الي�ارسي الدوائ�ر كافة يف 
املحافظ�ة بتأجي�ل إحال�ة املوظ�ف ع�ىل التقاع�د وفق 
القانون الجديد للتقاعد حتى اكمال تدقيق ذممهم املالية 

اصوليا.
وش�دد يف بيان تلقت /موازين نيوز/، نس�خة منه، عىل 
ان »تش�كل لجان من داخل الدوائ�ر لتدقيق املحالن عىل 
التقاع�د وان تكم�ل اللجان املختصة عمله�ا خالل فرتة 

اقصاها ثالثة اشهر فقط«.

وأش�ار اىل ان »التوجيه حسب القرار الصادر من مجلس 
ال�وزراء والذي تم تعميمه اليوم من قب�ل االمانة العامة 

ملجلس الوزراء لجميع املحافظات والوزارات«.
وشدد ايضا عىل الدوائر كافة »اتخاذ االجراءات القانونية 

الالزمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير النق�ل عبدالله لعيبي، أم�س االربعاء، عن 
احصائي�ة نقل م�ادة الرز عرب بواخ�ر الرشكة العامة 
للنق�ل البح�ري )اح�دى تش�كيالت وزارة النق�ل( اىل 
العراق والبالغة 180 الف طن خالل عام 2019 قادمة 
م�ن دولة فيتنام )ميناء هويش منا( ودولة االورغواي 

)ميناء مونت فيديو(.
وقال اللعيبي، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه، ان »طواقم وكوادر الرشكة قام�وا بتنفيذ هذه 
النق�الت الناجحة م�ن دولتي فيتن�ام واالورغواي اىل 
ميناء ام قرص دون اي خس�ائر تذكر بحس�ب اللجان 

الفاحصة بوزارتي الصحة والتجارة«.
واك�د، ان »النقل تس�عى  ألب�رام عقود جدي�دة لنقل 
حم�والت ال�وزارات ع�ن طري�ق بواخره�ا الحديث�ة 

وطواقمها البحرية املتخصصة«.
م�ن جانبه�ا اش�ارت وزارة التج�ارة اىل أن »عقده�ا 
امل�ربم مع وزارة النقل لنقل مادة الرز من أهم العقود 
الناجح�ة حيث تم رفد البطاق�ة التموينية بمادة الرز 

دون أي تأخري او تلف بالحموالت«.

نقل »180« ألف طن ارز 
من دولتي فيتنام 

واالورغواي إىل ميناء ام قرص

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

وزارة النفط تكشف عن خطط جديدة 
للحد من هتريب املنتجات النفطية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر النف�ط ثام�ر الغضبان، 
أمس االربعاء اعتماد أس�اليب حديثة 
ومتط�ورة للحد م�ن تهريب املنتجات 

النفطية.
وق�ال الغضبان يف ترصيح صحفي إن 
»وزارة النف�ط وقع�ت عق�دا العتماد 
ونصب منظومة لكش�ف النضوحات 
الناقل�ة  والتج�اوزات ع�ىل االنابي�ب 
للمنتجات النفطية ، والعقد يف مرحلة 

التنفيذ«.
واشار اىل أن »جميع األنابيب النفطية 
داخل العراق س�تعمل بنظ�ام }الجي 
ب�ي أس{، م�ا يمكن الجه�ات املعنية 
بمراقبة ومتابعة حركة الصهاريج  يف 
أنحاء البالد ، والكشف عن التجاوزات 
الت�ي ق�د تح�دث هن�ا  والخروق�ات 
وهناك، فيما س�يتم اعتماد  منظومة 
التج�اوز ع�ىل  لكش�ف  }اإلس�كادة{ 
أنابي�ب النف�ط الخام به�دف الرسقة 

وغري ذلك، ما يس�اعد الجهات الفنية 
والهندس�ية للتحرك بص�ورة رسيعة 
ملعالج�ة الحاالت الطارئة والس�يطرة 
عليه، فضالً عن قي�ام رشطة الطاقة 
والجهات األمنية بإلق�اء القبض عىل 

املتورطن بوقت قصري«.
يحم�ل  صهري�ج  »أي  أن  وأوض�ح 
وق�ود النف�ط األس�ود يع�د مهرب�اً، 

باس�تثناء صهاري�ج رشكت�ي النق�ل 
ال�ربي وتوزي�ع املنتج�ات النفطي�ة« 
األخ�رية  »التعاق�دات  ان  اىل  الفت�ا 
بحرص تس�ويق النفط االسود برشكة 
}س�ومو{ وعملي�ات النق�ل برشكات 
وزارة النق�ل والنف�ط، يحق�ق أرباحاً 
للرشكات الوطنية، ويحد من عمليات 

التهريب«.

متتد على مساحة »٤٢« الف مرت وحتتوي على بناية مركزية مكونة من »٣« طوابق

النقل تعلن افتتاح حمطة النهضة احلديثة وسط بغداد
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزي�ر النقل عبد الل�ه لعيبي 
افتت�اح محط�ة النهض�ة الحديثة 

وسط بغداد.
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 
»الوزير عبد الله لعيبي بدأ االفتتاح 
بأستذكار ذوي الفضل علينا حماة 
االرض والعرض والوطن ش�هدائنا 
االب�رار يف علي�ن بق�راءة س�ورة 
الفاتح�ة ع�ىل ارواحه�م املطهرة، 
ث�م اك�د يف كلم�ة القاه�ا خ�الل 
مؤتمر صحفي، انن�ا اذ نقف امام 
انج�از لطاملا حلمنا به بعد ان كان 
عب�ارة ع�ن بناية خرب�ة مهجورة 
وكوم�ة من ال�ركام فج�اء القرار 
حينه�ا ان يك�ون يف نف�س املكان 
محطة عرصي�ة تلي�ق بالعاصمة 

بغ�داد وتخدم جميع رشائح املجتمع 
العراق�ي وتس�توعب اكرب ع�دد من 
الركاب واملس�افرين م�ن محافظات 

العراق والعاصمه بغداد«.

واضاف لعيبي »ب�دأ العمل والتأهيل 
للمرشوع ع�ام 2012 وتوقف العمل 
ب�ه ع�ام 201٥ بع�د مواجه�ة عدة 
معوقات منها الجانب املايل كونه كان 
يعتمد تمويله من الخطة االستثمارية 

كذل�ك   الدول�ة  بمش�اريع  الخاص�ة 
بسبب املواجهة الرشسة ضد عنارص 
داعش، اس�تأنف العمل مرة اخرى يف 
نهاي�ة عام 2018 بتموي�ل ذاتي من 
قب�ل وزارة النق�ل الرشك�ة الخاصة 

املوازن�ة  تكلي�ف  دون  بامل�رشوع 
العامة اي عبئ وها هو اليوم ينجز 
بالكامل وبحلة جديدة ومتطورة«.

واش�ار اىل ان »ه�ذا ال�رصح الذي 
توس�ط بغ�داد يمتد عىل مس�احة 
٤2 الف مرت مربع يحتوي املرشوع 
عىل بناية مركزية مكونة من ثالثة 
طواب�ق بش�مل صال�ة اس�رتاحة 
ومكاتب لقطع التذاكر مع شاشات 
ع�رض ملوعد انط�الق الرحالت مع 
مصاع�د عدد 2 وس�اللم كهربائية 
عدد 2 لصعود ونزول املواطنن كما 
تحتوي عىل اجه�زة تربيد مركزية 
عمالقة وبناية اس�رتاحة الس�واق 
مكونة من ثالثة بنايات منفصلة«. 
وتابع انه »كما تحتوي املحطة عىل 
منظومة مج�اري متكاملة وكذلك 
محطة الرف�ع ومحطة ضخ مياه 
األسالة ومنظومة متكاملة ألطفاء 
الحريق ومناطق ومساحات خرضاء 
ويحت�وي امل�رشوع خمس�ة اب�واب 
لدخ�ول وخ�روج املركب�ات وبنظام 

الجباية األلكرتونية«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الداخلية، أمس االربعاء، ضبط 
عج�الت تحم�ل م�واد مخالف�ة للضواب�ط 
والقوان�ن واعتقال س�ائقيها يف محافظات 
مختلفة.وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ان »مف�ارز مديرية 
استخبارات الجريمة املنظمة العاملة ضمن  

االستخبارات يف وزارة الداخلية وبهدف دعم 
املنت�وج الوطني وحماي�ة القطاع الصناعي 
لضب�ط  واجب�ات  ع�دة  تنف�ذ  والزراع�ي، 
املخالفن حيث تم ضب�ط عجلة براد وإلقاء 
القب�ض ع�ىل س�ائقها وق�د كان�ت محملة 
بم�واد غذائية مس�توردة مخالفة للضوابط 
يف محافظ�ة بغداد«.واضافت، ان »مفارزها 
تمكن�ت م�ن ضبطت عجل�ة أخ�رى والقت 

القب�ض ع�ىل س�ائقها يف محافظ�ة نينوى 
تلعف�ر وعجلتن مع س�ائقيها يف علوة لبيع 
الخظ�ار يف قضاء هيت، فض�ال عن عجلتن 
آخرين مع س�ائقيها يف قضاء الدجيل«.ومن 
جان�ب آخ�ر »ضبط�ت املفارز أع�اله عجلة 
والق�ت القب�ض ع�ىل س�ائقها يف محافظة 
نينوى ناحية ربيعة وقد كانت محملة بمواد 
زراعية مخالفة لضوابط االسترياد والتصدير 

وكذل�ك ضبطت ثالث عج�الت أخرى وإلقت 
القب�ض ع�ىل س�ائقيها يف محافظ�ة دي�اىل 
وكانت محمل�ة بمواد بناء مخالفة لضوابط 
االس�ترياد والتصدير وضبط�ت عجلة أخرى 
مع سائقها يف محافظة األنبار قضاء هيت«.
واشارت الداخلية اىل انه »تم ضبط العجالت 
واملواد بمحرض ضبط اصويل وإحالة املتهمن 

للقضاء«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعليم العايل، أمس الثالثاء، توفر )13( منحة 
دراسية صينية لنيل شهادتي املاجستري والدكتوراه.

وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 

إن “إجم�ايل املنح الدراس�ية التي منحته�ا لجنة الزماالت 
الصيني�ة csc للع�ام ال�درايس 2020/ 2021 بلغ�ت 13 
منحة.”وأضافت أن “دراسة شهادة املاجستري مخصصة 
للموظفن وغري املوظفن وكذلك شهادة الدكتوراه تكون 
مخصص�ة للموظف�ن وغ�ري املوظفن”، مش�رية اىل انه 

“س�يتم اعتماد مبدأ املنافس�ة يف اختيار املرش�حن وعىل 
وفق الضوابط املعتمدة يف استمارة املفاضلة بن املتقدمن 

للزماالت الدراسية”.
ونبهت اىل أن “آخر موعد للتقديم سيكون يف 10/1/2020 

وعرب الربيد االلكرتوني لدائرة البعثات”.

الداخلية تضبط عجالت حتمل مواد خمالفة للضوابط وتعتقل سائقيها

التعليم تعلن توفر »13« منحة دراسية صينية لنيل شهاديت 
املاجستري والدكتوراه

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الزراعة أن العراق س�يمتنع 
من اس�ترياد بيض املائدة خالل الربع االول 
من العام املقبل، مبدية استعدادها لتصدير 

الفائض خالل األشهر القليلة املقبلة.
وقال املتحدث باس�م الوزارة حميد النايف 
يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه إن “الوزارة أعدت خطة لدعم القطاع 
الحيوان�ي وخصوصاً الدواجن ، أثمرت عن 

زي�ادة بانت�اج البيض ، 
س�يكتفي  الع�راق  وان 
خ�الل االش�هر الثالث�ة 
املقبل�ة ذاتي�ا م�ن هذه 
املادة ويتطلع اىل تصدير 

الفائض منها”
وأضاف النايف، أن “منع 
االس�ترياد اسهم  بزيادة 
انت�اج البي�ض وتوفريه 
يف األس�واق”، مبين�ا أن 
لجانا  الوزارة  “تش�كيل 
بيطري�ة يف املحافظ�ات 
الدواجن  حق�ول  لزيارة 

والقرى واالهوار وبحريات االسماك ، اسفر 
عن زي�ادة يف انتاج االلبان ولحوم الدواجن 

واالسماك”.
وتابع املسعودي أن “معمل البان ابو غريب 
ينتج حاليا جمي�ع االنواع وبكميات كبرية 
تنافس املنتج املس�تورد، ما يش�جع وزارة 
الصناع�ة والقطاع الخاص واملس�تثمرين 
،ع�ىل افتت�اح معام�ل جدي�دة للمعج�ون 
وكب�س التمور ، ومعام�ل لتصنيع اللحوم 

وتعليب الفواكه وغريها”.

الزراعة: العراق يتطلع لتصدير 
البيض يف الربع األول من 2020

   بغداد / المستقبل العراقي

أقامت معاونية السمنت الجنوبية يف مقرها حفل تكريم ملوظفيها املتقاعدين 
الذين بلغوا الس�ن القانونية للتقاعد. وحرض الحفل وكيل معاون املدير العام 
عيل شاكر حسن ومدير التخطيط والصيانة نبيل عباس عيل ومدير التجارية 
وهب عباس عبد النبي ومدير الش�ؤون االدارية عامر جواد تايه ومدير املالية 
وئ�ام خليل مس�لم ومدير الرقابة مالك صاحب جودة ومدير االس�تثمار عيل 
عبد العزيز ومدير النظم واملعلومات احسان عباس ومدير املحطة الكهربائية 

مكي خوير ومدير معمل س�منت النج�ف االرشف حليم خطار مدفون وعدد 
م�ن زمالء املحتفى بهم .وبدأ الحفل بالنش�يد الوطني ومن ثم قراءة س�ورة 
الفاتحة عىل ارواح ش�هداء العراق، ثم كلمة لوكيل املعاون شكر فيها الزمالء 
املتقاعدين عىل ماقدموه خالل س�نن عملهم باملعاونية واملعامل س�ائالً الله 
لهم التوفيق يف حياتهم القادمة.وتبادل املحتفى بهم كلمات تضمنت الش�كر 
والثناء إلدارة املعاونية ومسؤوليها عىل اقامة هذا الحفل والتكريم، والتماس 
العذر من الزمالء والتس�امح عىل ما حدث يف العم�ل.ويف نهاية الحفل قدمت 

الدروع التقديرية التذكارية وواجب الضيافة الذي أعد بهذه املناسبة.

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مق�رر اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة احمد 
س�ليمان الصفار، أم�س االربع�اء، ان العراق 
رصف 38 تريليون دين�ار كرواتب للموظفن 
يف ح�ن س�يحتاج اىل ٥2 تريلي�ون دين�ار من 
اجل تغطية رواتب املوظفن يف 2020، الفتا اىل 
ان كمي�ات النفط املصدر تتح�اوز مامخطط 
ل�ه يف املوازن�ة وبالتايل س�يتم االس�تفادة من 

فارق الكميات املصدر وفارق االسعار املحددة 
يف املوازن�ة يف تغطي�ة العج�ز واع�داد موازنة 
تكميلية.وق�ال الصف�ار يف ترصي�ح صحفي 
ان “امل�رشع غالب�ا ماينظ�ر لالس�وأ يف اعداد 
املوازنة وتحديد العجز الحاصل فيها، حيث ان 
كل مايذك�ر من رقم يتعل�ف بالعجز فهو رقم 
مخفض، حيث س�يتم االس�تفادة م�ن فارق 
س�عر بيع النفط باع�داد موازن�ة تكميلية”.
واضاف ان “كمي�ة النفط املحددة للتصدير يف 

املوازن�ة بلغ�ت 3 مالين و800 ال�ف برميل يف 
حن ان النفط املص�در اكثر من هذه الكمية، 
ماسيوفر مبالغ كبرية للعراق يستفاد منها يف 
تقليل نس�بة العجز اضافة اىل انش�اء موازنة 
تكميلي�ة ايضا”.واوض�ح ان “الروات�ب بلغت 
يف الع�ام امل�ايض 38 تريلي�ون دين�ار يف حن 
س�تتجاوز يف 2020 ال�� ٥2 تريليون دينار، يف 
حن ان العراق س�يميض بموازنة 1\12 لحن 

اقرار املوازنة الجديدة”.

السمنت اجلنوبية تكرم موظفيها املتقاعدين 
وحتتفي هبم

املالية الربملانية: رواتب 2020 ستتجاوز »52« تريليون دينار

    بغداد / المستقبل العراقي

يس�تورد العراق حلوي�ات إيرانية بقيم�ة 200 مليون دوالر حيث 
يعد العراق الوجهة االوىل لهذه البضائع.

وبحس�ب وكالة انباء فارس، فإن »ص�ادرات إيران من الحلويات 
والشكوالتة ومشتقات الحبوب، بلغت 673 الفا و٥00 طن بقيمة 
781 ملي�ون دوالر يف الس�نة التصديرية املنتهي�ة 20 آذار 2019، 

حيث تعد السوق العراقية الوجهة االوىل لهذه البضائع«.
وتأت�ي بعد الس�وق العراقية، يف اس�ترياد الش�كوالتة والحلويات 
واملعجنات االيرانية، أفغانس�تان وباكستان وقطر وتركمانستان 

واالمارات.
وسجلت واردات العراق من هذه السلع 201 مليون دوالر يف الفرتة 
املذكورة، يف مقابل 63 مليون دوالر الفغانستان و32 مليون دوالر 

لباكستان.

وكالة فارس: العراق استورد حلويات 
ايرانية بقيمة »200« مليون دوالر

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الرتبية حصول موافقة وزيرة الرتبية الدكتورة سها 
خلي�ل العيل بك عىل الغاء جميع االوامر التي صدرت بحق التالميذ 
والطلب�ة باعتباره�م راس�بن للعام ال�درايس 2019 – 2020 ، يف 

املحافظات التي شهدت تظاهرات يف الفرتة األخرية.
وأش�ارت ال�وزارة اىل ان “املديري�ة العامة للتعليم الع�ام واالهيل 
واألجنب�ي / مديري�ة التعلي�م الثانوي ابلغ�ت املديري�ات العامة 
للرتبية يف محافظات )بغداد، البرصة، ذي قار، ميس�ان، واس�ط، 
املثنى، القادس�ية، بابل، النجف األرشف، كربالء املقدسة، دياىل(” 
بحص�ول موافق�ة العيل بك ع�ىل الغاء االوامر الت�ي صدرت بحق 
التالميذ والطلبة باعتبارهم راسبن لهذا العام ، بسبب التظاهرات 
التي ش�هدتها تلك املحافظات طيلة األشهر املاضية ، بغية اعطاء 

طلبتنا االعزاء فرصة كاملة إلتمام العام الدرايس بنجاح .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير الثقافة والس�ياحة وأآلثار عبد أالمري الحمداني، أمس 
االربع�اء، عن اس�تعادة اثر قطع اثري�ة مهربة م�ن تركيا كانت 

محفوظة يف متحف هاتاي يف أنقرة.
وق�ال الحمداني يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن 
»ه�ذا اإلنجاز الجديد يأتي تتويجا ملا قامت به الوزارة والهيئة من 
جهود حثيثة ومكثفة طوال الس�نة الحالية السرتداد تراث العراق 

الحضاري املنهوب«.
واضاف انه »تم اس�رتداد واس�رتجاع مئات القطع األثرية املهربة 

من مختلف الدول«.

الرتبية تلغي أوامر رسوب التالميذ والطلبة 
يف املحافظات التي شهدت التظاهرات

العراق يستعيد قطعًا اثرية 
مهربة من تركيا
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بيان االكتتاب 

السادة مسامهي رشكة االحتاد الدولية للتأمني ) م . خ ( واجلمهور الكريم املحرتمون 
م / بيان اكتتاب رشكة االتحاد الدولية للتأمني املساهمة الخاصة 

استنادا الحكام قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار الهيئة العامة املؤرخ يف 30 
/ 6 / 2019 املتضمن زيادة راس�مال الرشكة من ) 000 ، 000 ، 000 ، 3 ( ثالثة مليارات دينار اىل ) 
000 ، 000 ، 000 ، 5 ( خمس�ة مليار دينار ، وفقا الحكام املادة 55 / اوال من قانون الرشكات ، لذا 
يرس االدارة دعوة املساهمني والجمهور الكريم لالكتتاب باالسهم املطروحة والبالغة ) 000 ، 000 ، 000 ، 2 ( 

ملياري سهم ، وفق التفاصيل ادناه :
اوال : عقد التاسيس :

اوال : اسم الرشكة : رشكة االتحاد الدولية للتامني ) مساهمة خاصة ( 
ثانيا : مركز الرشكة : بغداد ويحق لها ان تفتح فروع ومكاتب داخل وخارج العراق .

ثالث�ا : غ�رض الرشك�ة وطبيع�ة العم�ل : 
تهدف الرشكة اىل تنمية االقتصاد الوطني ضمن اطار السياسة العامة للدولة عن طريق ممارسة اعمال 
التامني واعادة التامني واالستثمار وتقديم املشورة يف كل ماله عالقة بالتامني يف ضوء القوانني واالنظمة 

املرعية .
1 – تمارس جميع انواع التامني وذلك بقبولها املخاطر واصدارها وثائق التامني والترصيحات والتظهريات 

واملالحق املقتضية لها.
ومن هذه االنواع :

أ – التامني ضد اخطار النقل الربي والبحري والجوي .
ب – التامني ضد اخطار الحريق واالخطار الطارئة .

ج – التامني من الرسقة .
د – التامني ضد اخطار حوادث السيارات .

ه� - التامني الهنديس ) تامني مقاوالت ، نصب مكائن ، املسؤولية املدنية ( 
و – التامني الصحي .

ز – تامني حوادث شخصية .
ح – التامني الزراعي .

ط – التامني الصناعي .
ي – ان�واع التام�ني االخ�رى .

2 – تمارس الرشكة اعمال اعادة التامني وحفظها من االخطار وقبول اعادة التامني من رشكات التامني 
االخرى العراقية واالجنبية وحسب القوانني املرعية .

3 – االقرتاض او الحصول عىل اية اموال بالطريقة التي تراها مناسبة كاصدار سندات القروض .
4 – ان تدفع او تسدد او تتصالح عن اية اموال بالطريقة التي تراها مناسبة وحسب القوانني .

5 – رشاء وبيع حواالت الخزينة وسندات جمهورية العراق وكذلك لها الحق بالنسبة للحواالت والسندات 
الحكومية االجنبية بعد موافقة الجهات املختصة .

6 – رشاء وبي�ع وت�داول وتحصيل كافة االوراق املالية املس�موح بتداولها يف س�وق بغداد لالوراق املالية 
من اس�هم وسندات كذلك بالنسبة لالوراق املالية االجنبية ووسائل الدفع والعمالت بعد موافقة الجهات 

املختصة .
7 – رشاء بي�ع وتملك ورهن وايجار واس�تئجار االموال املنقولة وغري املنقولة وكذلك بالنس�بة للمكائن 
واالالت واالدوات االحتياطية واملواد االولية واجراء كافة الترصفات القانونية املقتضية بما يحقق اغراض 

الرشكة .
8 – املس�اهمة بتاس�يس ال�رشكات املختلفة ذات العالقة بنش�اطها او رشاء او االكتتاب باس�همها او 

االندماج بها عدا ) الرشكات التضامنية ( داخل وخارج العراق بعد موافقة الجهات املختصة .
9 – عق�د العق�ود والدخول يف جميع انواع املزايدات واملناقصات مع الدوائر الرس�مية وش�به الرس�مية 
واملؤسس�ات االخرى واالش�خاص املعنوية س�واء كان�وا بمفردهم او باالش�رتاك مع الغ�ري وان تجري 
املعام�الت وتق�وم بالترصف�ات التي تراها مالئمة ومناس�بة لتنفي�ذ اغراضها وكذلك بالنس�بة للعقود 

واالغراض االخرى خارج العراق بعد موافقة الجهات املختصة .
10 – تاسيس او االشرتاك او املساهمة يف تاسيس املستودعات العامة لغرض تنفيذ اغراض الرشكة .

11 – استثمار من اموال الرشكة يف مختلف املجاالت املسموح بها قانونا .
12 – املساهمة او االنتماء يف االتحادات العراقية والعربية واالقليمية والدولية ذات العالقة باختصاصها 

وكذلك لحضور مؤتمراتها واملشاركة يف لجاناتها وانشطتها .
13 – فتح الفروع واملكاتب والوكاالت وتعيني املراسلني بموجب خطة سنوية ولها غلقها او دمجها كما 
وله�ا القي�ام باعمال االمني او الوكيل او الخبري او املستش�ار للغري باجور كم�ا ويحق لها القيام بكافة 

االعمال خارج العراق بعد استحصال موافقة الجهات املختصة .
14 – للرشكة القيام بكافة االعمال االخرى غري املش�ار اليها اعاله وتتفق مع نش�اطها وبما يحقق او 

يس�هل تنفيذ اغراضها وفق القوانني واالنظمة املرعية .
املادة الرابعة : راس�مال الرشكة ) 000 ، 000 ، 000 ، 3 ( ثالثة مليارات دينار مقس�م اىل ثالثة مليارات 

سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .
خامس�ا : يدير الرشكة مجلس ادارة منتخب من الهيئة العامة وعددهم س�بعة اصليني ومثلهم اعضاء 

احتياط وفق احكام قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 .
سادس�ا : نحن املوقعون ادناه مؤس�ي رشكة االتحاد الدولية للتامني ) مساهمة خاصة ( وافقنا عىل 
عقد التاس�يس وخولنا املحامية نوال صادق الكندي وكيل التسجيل لتقوم بمهمة تسجيل الرشكة وفق 

احكام قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 او غريها من القوانني املرعية .
ثانيا : عدد االس�هم املطروحة لالكتتاب ) 000 ، 000 ، 000 ، 2 ( ملياري س�هم ، قيمة الس�هم الواحد 

دينار واحد .
ثالثا : مكان االكتتاب : املرصف التجاري العراقي – الفرع الرئيي الكائن يف بغداد – شارع السعدون .

رابعا : تاريخ بدء االكتتاب : 5 / 1 / 2020 
خامس�ا : من حق املس�اهمني االكتتاب خالل ) 15 ( خمسة عرش يوم االوىل من تاريخ بدء االكتتاب كال 
حس�ب نسبة مساهمته ، ويف حال بقاء اس�هم غري مكتتب بها ، فمن حق الجمهور و ) املساهمني غري 

املكتتبني خالل 15 خمسة عرش يوما االوىل ( االكتتاب به خالل ) 15 ( خمسة عرش يوما الثانية .
سادس�ا : مدة االكتتاب : ) 30 ( ثالثون يوما والتزيد عن ) 60 ( يوما يغلق عند االكتتاب بكامل االس�هم 

املطروحة .
س�ابعا : عىل املس�اهمني تقديم نس�خة من ش�هادة اس�همهم وبالنس�بة للمكتتب غري املساهم تقدم 

املستمسكات الثبوتية ..... الخ.
ثامنا : تسديد قيمة االسهم بموجب صك او نقدا .

اعالن 
اىل املتهم / ش م جعفر رضا زاهور عيل 

محل العمل / قيادة حدود املنطقة الثالثة 
العنوان / البرصة / القرنة 

بما انك متهم وفق احكام املادة ) 5 ( من قانون 
عقوبات قوى االمن الداخيل رقم 14 لسنة 2008 
وملجهولية محل اقامتك اقتىض تبليغك بواسطة 
ه�ذا االعالن عىل ان تح�ر امام محكمة قوى 
االم�ن الداخيل الثالثة املنطقة الثالثة خالل مدة 
اقصاها ثالثون يوما اعتب�ارا من تاريخ تعليق 
هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب عىل التهمة 
املوجهه ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام املواد ) 65 و 
66 ( م�ن قانون اص�ول املحاكم�ات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008 .
اللواء الدكتور 

عبد الرزاق حسني كاظم 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة 

املنطقة الثالثة 
��������������������������������������

فقدان
فقدت  مني   الهوية الصادرة من عمادة املعهد  

التقني  بعقوبة  / املرحلة الثانية
قسم  ادارة املواد/  باسم/  ندى منعم مهدي – 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

اىل / السيد ثابت محمد غالم الفضييل 
م / انذار 

نظرا لقيامكم باش�غال جزء من العقار 54 / 6501 
م2 / النعيمي�ة يف الفلوجة وتركك معدات ومنش�ات 
متهالك�ة عىل ج�زء م�ن العقار مم�ا يعي�ق تنفيذ 
م�رشوع الدول�ة الكب�ري املزم�ع بناءه ع�ىل العقار 
والذي تم البدء بانشائه – لذا ننذرك بوجوب رفع هذا 
املعدات واملنشات خالل مدة ) 15 ( خمسة عرش يوما 
تب�دا من تاري�خ نرش هذا االن�ذار يف الصحف املحلية 
وبخالفه س�يتم اتخاذ االج�راءات القانونية بحقكم 
استنادا للقرار 154 لسنة 2001 مع تضمينك ضعف 
اجر املثل من سنة 2012 ولغاية قيامك برفع املعدات 
واملنشات اضافة اىل قيامكم برفع هذه املعدات وعىل 

نفقتك الخاصة .
مدير عام الدائرة القانونية 

ع� / رئيس ديوان الوقف السني 

اضافة لوظيفته 

��������������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الوزارية الص�ادرة من 
وزارة امل�وارد املائي�ة – الهيئ�ة العامة 
ملشاريع الري والبزل – مديرية مرشوع 
م�اء الب�رصة – باس�م / احم�د أبنية 
عبودي – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

مكتب البحث االجتماعي يف 
محكمة االحوال الشخصية يف الزبري 

العدد : 1212 / بحث / 2019 
التاريخ : 31 / 12 / 2019 

اعالن 
اىل / املدعى عليه ) محمد حسن كطافه ( 

اقام�ت زوجت�ك املدعية ن�وره مطر صك�ر الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة اع�اله والتي تطلب فيه�ا الحكم 
بالتفري�ق منك ول�دى تبليغك بموج�ب كتاب مركز 
رشط�ة املربد بالعدد 12804 يف 2 / 12 / 2019 فقد 
تب�ني انك مرتح�ل اىل جهة مجهول�ة ولرشح مختار 
شهداء الجاهزه والذي ايد ارتحالك اىل جهة مجهولة 
وعلي�ه قررت املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف مكتب 
البح�ث االجتماع�ي ي�وم 12 / 1 / 2020 الس�اعة 
العارشة صباحا ويف حال عدم حضورك سوف تجري 

جلسة البحث االجتماعي بحقك غيابيا .
القايض 

فالح حسن خضري

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

فقدت الهويات الصادرة من نقابة املهندس�ني 
باالس�ماء التالية / فمن يعثر عليها تس�ليمها 

اىل مقر النقابة يف املنصور :
1- سامر عماد يحيى 

2- داود سلمان شذر

مجل�س القض�اء االع�ىل 
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : 4219 / ش3 / 2019 
التاريخ : 31 / 12 / 2019 

املدع�ى علي�ه ) س�عيد صال�ح عب�د 
منصور ( 
م / اعالن 

ملقتضي�ات الدعوى الرشعي�ة املرقمة 
اعاله واملقامة م�ن قبل املدعية ) هبه 
فاض�ل عب�اس ( والت�ي موضوعها ) 
تصدي�ق ط�الق خارج�ي ( وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب اش�عار مبل�غ 
مرك�ز رشطة قزانية يف دياىل وقد صدر 
به�ا ق�رار تصديق الط�الق الواقع بني 
 2019 /  8  /  18 بتاري�خ  املتداعي�ني 
بواس�طة  تبليغ�ك  املحكم�ة  ق�ررت 
صحيفت�ني يوميت�ني محليت�ني بقرار 

الحكم وحسب االصول .
القايض 

عبد املطلب حمدان جرب

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 4218 / ش3 / 2019 

التاريخ : 31 / 12 / 2019 
املدعى عليه ) سعيد صالح عبد منصور ( 

م / اعالن 
ملقتضي�ات الدعوى الرشعية املرقمة اع�اله واملقامة من قبل املدعية 
) هب�ه فاضل عب�اس ( والتي موضوعها ) نفقة مس�تمرة الطفالها 
كل من ادم وغيث وفاطمة  مبلغ قدره خمس�ة وس�بعون الف دينار 
شهريا لكل طفل ( وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار مبلغ مركز 
رشط�ة قزانية يف دياىل وق�د صدر بها قرار النفقة بتاريخ 20 / 10 / 
2019  قررت املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني يوميتني محليتني 

بقرار الحكم وحسب االصول .
القايض 

عبد املطلب حمدان جرب 

��������������������������������������������������
اعالن 

قدم املواطن ) مجيد جصان سلمان ( دعوة قضائية لتبديل ) 
اس�م ( وجعله ) ماجد ( بدال من ) مجيد ( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل ) 15 ( خمس�ة عرش يوما من 
تاري�خ النرش وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة بطلبه 
اس�تنادا اىل احكام املادة ) 22 ( من قان�ون البطاقة الوطنية 
رقم ) 3 ( لسنة 2016 املعدل عىل ان يكون النرش باسم مدير 

الجنسية املحرتم .
اللواء الحقوقي 

نشأت ابراهيم الخفاجي 
املدير العام وكالة

رئيس جملس االدارة 
نمري كريم عبد احلسن العقايب
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احللول يف خيمة الدولة
           د. سعد العبيدي

الش�عوب ملا يتعلق بقضاياها التقليدية 
يف  والحكوم�ات  تختل�ف،  واملصريي�ة 
أساليب إدارتها لشؤون الدولة واملجتمع 
تختل�ف أيض�اً، واألحزاب السياس�ية يف 
برامجه�ا وافكارها ورؤاه�ا يف التعامل 
م�ع األه�داف كذل�ك تختل�ف، حقيق�ة 
اختالف تحك�م أطر السياس�ة واإلدارة 
ليس يف العراق الذي تميز أهله باالختالف 

وتميزت إداراته املتعاقبة بوأد االختالف، 
ب�ل ويف جميع دول العال�م الواقعة منها 
يف ال�رق أو يف الغ�رب، واالخت�الف من 
وجهة النظر النفسية موجود يف الطبيعة 
البري�ة، إذ أن ب�ن ال�زوج والزوج�ة 
اخت�الف يف ال�رأي والتقدي�ر، وبن االبن 
وأبي�ه هناك اختالف يف ال�رؤى واالدراك، 

كذلك بن االم وابنتها وبن األخوة. 
لكن االختالف الس�يايس هو األعقد حله 
يف املعت�اد أو يف الغالب يأت�ي عن طريق 

الح�وار وتغلي�ب الصال�ح الع�ام ضمن 
إطار الوطن الواحد وتحت خيمة الدولة 
الواح�دة. واقع يف الع�راق ال يبدو هكذا، 
إذ أن النظ�رة القريب�ة عىل م�ا يجري يف 
س�احته منذ شهرين حتى وقتنا الراهن 
ي�ؤرش ان االختالفات الت�ي حصلت بن 
بعض م�ن رشائح املجتم�ع وبعض من 
أج�زاء الدول�ة )الحكوم�ة( قد اس�تمر 
طوي�اًل وأكثر من الالزم ع�ىل الرغم من 
اس�تجابة الحكومة ألغل�ب مطالب تلك 

الرائح الوطنية، واالس�تمرار بطبيعة 
الح�ال يعود اىل عديد من األس�باب، لكن 
أكثره�ا تأثرياً وفاعلية، ه�ي االمتدادات 
الخارجية التي تلزم األطراف املش�اركة 
يف املش�كلة والحل يف أن تعم�ل وتتحرك 
خ�ارج خيمة الدولة، ومثل هذه الحلول 
تأتي حتم�اً لصالح ه�ذه الدولة أو تلك 
التي ال تحس�ب ظ�روف العراق وطبيعة 
مشاكله وحاجته اىل حل معن، وتسعى 
فقط لتأم�ن مصالحها هي وتوجهاتها 

االسرتاتيجية هي من خالل طرح أفكار 
لحلول تراها مناس�بة ألهدافها وتمرير 
مالئم�ة  تعتقده�ا  لحل�ول  توجه�ات 
ملصاله�ا، مما يزي�د من التعقي�د ويثري 

بالضد رشائح وطنية من املجتمع.  
ان توزع قوى الحل العراقية كتالً وأحزاباً 
وق�وى مس�لحة بن ال�دول مهما كانت 
تلك ال�دول أصبح عامل تعقي�د لألزمة، 
بل وزاد من تعقيدات هذه األزمة وأطال 
يف أمده�ا، وك�ون له�ا ظروف�اً ال تخلو 

م�ن الخط�ورة، إذ ق�د تس�حب البعض 
من أطراف الخالف والحل اىل اس�تخدام 
العنف س�بيالً لفرض اإلرادة التي يقرتن 
وجوده�ا بالخارج، إذا م�ا أخذنا يف نظر 
االعتبار أن عديد من تلك الكتل واألحزاب 
تمتلك سالحاً خارج س�يطرة الدولة، أو 
قدرات الس�تخدام الس�الح ال�ذي وضع 

لصالحها يف مخازن الدولة. 
م�ن ه�ذا يمكن الق�ول إن الح�ل يكمن 
فقط يف العودة اىل خيمة الدولة، التحرك 

يف داخله�ا بحري�ة وع�ىل وف�ق مصالح 
الوط�ن الذي أحس الجمهور أو الرائح 
الت�ي اختلف�ت بأنه مس�لوب م�ن قوى 
أخرى أو دول أخرى إحس�اس هو اآلخر 
ين�ذر بالخطر، ال�ذي يقت�ي التفاهم 
حول�ه ضم�ن خيم�ة الدول�ة، ويقتي 
التميي�ز بن عالقات التبعي�ة، وعالقات 
املصالح التي تقتضيها س�ياقات الدولة 
واس�تمرار بقائها وسط رصاع مصالح 

سوف لن يتوقف.

السياسة و»اخلري االجتامعي«غزوات »اهلكر«.. مواقع الدولة يف خطر
           عبدالزهرة محمد الهنداوي 

محاوالت اخرتاق »تهكري« املواقع والصفحات 
الرسمّية للمؤسس�ات الحكومية والركات 
والش�خصيات املهم�ة وغري املهمة، ليس�ت 
جديدة، وال تقترص عىل بلد دون سواه، ولكْن، 
ثمة تباين يف مس�توى التحص�ن والدفاعات 
املتوف�رة يف ه�ذا املوق�ع او تل�ك الصفح�ة. 
وعندم�ا نتح�دث ع�ن ح�رب »التهك�ري« يف 
العراق، فسنجدها األكثر رضاوة واألشد فتكاً 
بن دول العالم، ربما يعود سبب اشتداد هذه 
الحرب عندنا، اىل  ضعف إمكاناتنا الدفاعية، 
الدول�ة  ولذل�ك، كان�ت مواق�ع مؤسس�ات 
وصفحاتها عىل )الفيسبوك(، عرضة للعديد 
من الغ�زوات والهجم�ات املتواصلة من قبل 
الجيوش »الهكرية« وقد تمّكنت تلك الجيوش 
م�ن تحطي�م جمي�ع الخط�وط الدفاعي�ة، 
والوص�ول اىل مقار القيادة والس�يطرة لعدد 
غري قليل من املواقع والصفحات االلكرتونية 
الت�ي تعود لوزارات  وجه�ات مهمة، بعضها 
امني�ة، ففي ليلة واحدة، س�قطت نحو 6 او 
7 مواق�ع وزاري�ة، واس�تطاع الهكريون من 
رف�ع اعالمهم وبث بياناتهم عرب تلك املواقع، 

والالف�ت للنظر، ان »الهكري�ن« يعلنون عن 
نيتهم القيام بالهجوم قبل موعده، يف معنى 
واضح وأسلوب فاضح  للتحدي، والتأكيد ان 
لديهم القدرة ع�ىل تنفيذ هجماتهم وتحقيق 
اي وق�ت يش�اؤون!!، وهن�ا  مايري�دون يف 
يتبادر اىل الذهن اس�تنتاج، قد يبدو منطقيا، 
- وان كن�ت أمّي�اً يف ه�ذا املج�ال!!-، هو، ان 
»الهكري�ن« تمكنوا من زرع ملفات التهكري 
يف ه�ذه املواق�ع من�ذ لحظة دخوله�م االوىل 
)ملف�ات عميل�ة(!!، لذلك اصب�ح بامكانهم 
القي�ام بعملي�ة التهكري يف الوقت املناس�ب، 
ويتضح ه�ذا االمر من خالل تك�رار العملية 
يف بع�ض املواقع، الن االجراء ال�ذي يقوم به 
القائمون عىل هذه املواقع، هو نسخ امللفات 
املوجودة يف املوقع بش�كل كامل، واالحتفاظ 
به�ا يف م�كان »آمن« ث�م يقوم�ون بعد ذلك 
بمس�ح محتوي�ات املوق�ع كاف�ة، وم�ن ثّم 
يعيدون نس�خة امللفات الت�ي احتفظوا بها، 
معتقدي�ن انهم تمكنوا من اس�تعادة املوقع 
وطرد الفل�ول الهكرية، ولك�ن الحقيقة، ان 
»الهك�رز« ، نجح�وا ابت�داًء يف زرع ملفاتهم 
ضمن امللفات االساس�ية للموقع )بما يشبه 
الفاي�روس(، وعند عملية النس�خ، فإن هذا 

الفاي�روس، يبقى يتنقل م�ع امللفات، يذهب 
ويعود معها، وهنا، يتم تفعيل هذا الفايروس 

من قبل زارعيه يف الوقت الذي يقررون!!.
إذن ما الحل ؟

الحل يكمن يف جملة من الخطوات:
- يتم نسخ امللفات بنحو منفرد.

- ايقاف املوقع ملدة زمنية مناسبة 
- العمل ع�ىل وضع تحصينات ش�ديدة، من 
خ�الل التعاقد م�ع رشكات عاملي�ة معروفة 
يف ه�ذا الجان�ب، فبرصاح�ة، ان الكث�ري من 
مواقعنا اإللكرتونية توكل حمايتها لركات 
وربما ألشخاص اليمتلكون القدرات املناسبة 
ملواجهة موج�ات »الهكرز«، علم�ا ان هناك 
م�ن يتحدث عن تواضع امكان�ات املهكرين، 
ومعنى هذا ان مواقعن�ا اكثر ضعفا، - وهنا 
ف�ان األم�ر بحاج�ة إىل اهتم�ام اس�تثنائي 
م�ن قبل جميع مؤسس�ات الدول�ة، ويتجىل 
ه�ذا االهتمام م�ن خالل تخصي�ص األموال 
املناس�بة لتوفري التحصينات عرب االستعانة 
بركات عاملية معروفة. عدا ذلك فإّن بيانات 
الدول�ة واملواطن س�تبقى يف خطر، الس�يما 
تل�ك البيان�ات املتعلق�ة بالجوان�ب األمني�ة 

واالجتماعية والتعليمية.

تعطيل وسائل اإلعالم
           ديفيد بروكس

لن�ا  بالنس�بة  األساس�ية  املهم�ة  تع�د 
كعاملن يف مج�ال الصحافة هي تغطية 
األحداث، فنحن نع�د التقارير ونعرب عن 
رأينا يف أحداث مث�ل الحمالت االنتخابية 
والحروب والجرائم، والكثري من األحداث 
الت�ي نق�وم بتغطيته�ا هي عب�ارة عن 
ق�رارات، لذا فنحن نميل إىل االحتش�اد يف 
املدن التي يعيش فيها صناع القرار، وقد 
ساعد اإلنرتنت عىل ترسيع دورة األخبار، 
ل�ذا فنحن حالي�اً نركز بش�كل أكرب عىل 
تغطية التطورات األح�دث زمنياً، بيد أن 
أمراً غريباً طرأ عىل األحداث يف هذا العرص، 
فقد توقفت عن دفع السياسة بالطريقة 
الت�ي اعت�ادت عليها، لق�د رأين�ا أحداثاً 
ضخمة؛ مثل العزل، وجلس�ات االستماع 
الخاص�ة بالق�ايض كافان�و، والتحقيق 
م�ع مول�ر، وأرشطة برنام�ج »الوصول 
إىل هوليود« اإلخب�اري الرتفيهي.. فهذه 
األخبار تأت�ي وتذه�ب دون أن ترتك أثراً 
يذكر ع�ىل صنادي�ق االقرتاع أو املش�هد 

السيايس.
ال يب�دو أن األحداث تقود السياس�ة، بل 

علم االجتماع هو الذي يقودها عىل نحو 
متزايد، هل تري�د أن تتنبأ بالكيفية التي 
س�تصوت بها منطقة معينة يف الس�باق 
الرئ�ايس لعام 2020؟ اكتش�ف من الذي 
اس�تقر يف هذه املنطقة يف القرنن ال�17 
وال��18، ف�إذا كان س�كانها م�ن قطاع 
»إيست أنجليا« يف بريطانيا، فمن املحتمل 
أن تك�ون منطق�ة »ديمقراطي�ة«، وإذا 
كانوا من ش�مال بريطانيا، فمن املرجح 
ج�داً أن تص�وت ه�ذه املنطق�ة لصالح 

ترامب.
وإذا كن�ت تريد أن تتنبأ كيف س�تصوت 
والي�ة م�ا، علي�ك بمعرفة كي�ف صوتت 
ه�ذه الوالي�ة يف االنتخاب�ات الرئاس�ية 
لع�ام 1896، وكما الحظ أس�تاذا العلوم 
السياس�ية يف جامعة واش�نطن »جاري 
 22 ف�إن  و»نورمانش�وفيلد«،  ميل�ر« 
م�ن أص�ل 23 والي�ة صوت�ت للمرش�ح 
إىل  تحول�ت   1896 يف  »الديمقراط�ي« 
»جمهورية« بحلول عام 2000، وباملثل، 
ف�إن 17 م�ن أص�ل 22 والي�ة صوت�ت 
للمرش�ح الجمه�وري يف 1896 تحول�ت 
لتصبح ديمقراطية بحل�ول عام 2000، 

لقد تبدلت املناطق يف انتمائها الحزبي.

هل تريد أن تتنبأ كيف س�يصوت الفرد؟ 
اطرح سؤاال بسيطاً: هل هو من الحرض 
أو الريف؟ فاألنماط الجغرافية والنفسية 
واالجتماعية تلقي بظاللها عىل األحداث 
يف دفع الوالء السيايس والنتائج االنتخابية 

الوطنية. 
وهن�اك طريق�ة أكث�ر دقة ل�رح ذلك، 
فالح�دث يف الحقيقة أم�ران؛ إنه الحدث 
نفس�ه، ومن بعده العملي�ة التي نجعل 
به�ا للحدث معنى، وألس�باب ال أفهمها، 
حدث انفجار معريف خالل العقود القليلة 
املاضي�ة، وأصبح�ت مناط�ق أمريكي�ة 
مختلفة وثقاف�ات فرعية ترى الحقيقة 
م�ن خالل وجه�ات نظر غ�ري متداخلة، 
وهي تصنع املعنى بطرق مختلفة جذرياً، 
وأصبحت الفئات النفس�ية واالجتماعية 

أكثر قسوة.
وس�نواصل يف وس�ائل اإلع�الم تغطي�ة 
األح�داث، لكن م�ع بعض االس�تثناءات 
النبيل�ة، س�نقلل م�ن إع�داد التقاري�ر 
ع�ن كيفية صياغ�ة املعن�ى يف الثقافات 

الفرعية املختلفة. 
يف هذا الس�ياق، أش�عر بالفضول ملعرفة 
كيف تتش�كل وجهات النظر، فالتقاطع 

ه�و وجه�ة نظ�ر أصبح�ت من�ذ عقود 
طريقة لرؤية أن الكثري من الناس اعتادوا 
عىل تنظيم نظرتهم للواقع، فكيف حدث 

هذا؟
لدي فض�ول ملعرفة كي�ف ينظر رجل يف 
والية ريفية فقد ابناً باالنتحار، وشقيقاً 
بجرع�ة من مخدر الفنتانيل، إىل جلس�ة 
االستماع بشأن العزل، كيف يجعل معنى 
لهذا الحدث؟ ولدي فض�ول ملعرفة كيف 
يمكن�ك تغيري وجهة نظر ش�خص آخر؛ 
أعن طريق الكتابة والتحدث، أو بنقله إىل 

مكان مختلف وواقع مختلف؟
ول�دي فض�ول ملعرفة كيف تش�ّكل عدم 

املساواة وجهات نظر الناس. 
االختالف الكبري بالنسبة لنا نحن العاملن 
يف اإلعالم، هو أن القصة الرئيسية ليست 
فقط أي�ن يخلق صناع الق�رار األحداث، 
ولك�ن أيضاً كي�ف يفعلون ذل�ك يف نظر 

أولئك الذين يتابعونهم؟
يف ه�ذه الحقب�ة، م�ن امله�م للغاي�ة أن 
تك�ون لدي�ك منظم�ة إخباري�ة متنوعة 
أيديولوجي�اً وثقافي�اً وجغرافي�اً، حت�ى 
تس�تطيع استكش�اف الط�رق املختلفة 

غري الواعية التي تراها املجموعات.

           مارك سابنفيلد

لو كان »توماس جيفرسون« أو »جيمس ماديسون« 
يبن�ون األمة اليوم، فما كانوا س�يقرؤون؟ إن نجاح 
أم�ريكا قام يف جان�ب ليس بالصغري من�ه عىل فهم 
املؤسس�ين للطبيع�ة البرية. وه�ذا كان يعني يف 
الق�رن الثامن عر، دراس�ة فالس�فة التنوير مثل 
روس�و ومونتس�كيو ول�وك. أم�ا اآلن، فربم�ا ه�ذا 
يعني إجراء مقابلة مع »نيكوالس كريس�تاكيس«. 
والربوفس�ري كريس�تاكيس يدي�ر معم�ل الطبيع�ة 
البرية يف جامعة يل يف نيو هيفن بوالية كونتيكت. 
وكتاب�ه الحدي�ث وه�و بعن�وان »نم�وذج تجريبي: 
األص�ول التطورية ملجتمع صال�ح« يعطي انطباعاً 
بأن�ه أطروح�ة يف التنوي�ر. وباس�تخدام املناه�ج 
واألدوات العلمية التي لم يكن تخيلها ممكناً تقريباً 
قب�ل ثالثة ق�رون، أخض�ع كريس�تاكيس البرية 
الختبارات وتوصل إىل استنتاج قد يثري دهشة بعض 
الناس وهو أن »مسار تاريخنا التطوري طويل لكنه 

يميل نحو الخري«.
وكجزء من جهودي للتعرف بالقراء واملفكرين الذين 
يعمل�ون عىل مس�عى تعزيز أفضل م�ا يف طبيعتنا، 
جلست أتحدث مع كريستاكيس، يف ديسمرب 2019، 
وانتقلن�ا بالح�وار إىل السياس�ة. وتوح�ي أبح�اث 

كريستاكيس بأن »الجانب االجتماعي« -مثل الحب 
والصداق�ة والتع�اون والتعلي�م- عن�رص كام�ن يف 
الكائن�ات البرية رغم أننا نميل إىل مش�اركة هذه 
الصفات انتقائياً مع األشخاص الذين يشبهوننا »يف 
جماعتنا«. ويؤكد »كريس�تاكيس« أن أمريكا تمثل، 
عىل ع�دة أنح�اء، تجرب�ة اجتماعية غري مس�بوقة 
تخترب مدى قدرة البر عىل مشاركة هذه الجوانب 

االجتماعية عىل نطاق أوسع.
ويف ه�ذا الس�باق، مثلت أم�ريكا قوة كب�رية. فلدى 
أم�ريكا هويات عاب�رة للجماعات الصغ�رية. ويرى 
»كريس�تاكيس« أن امل�رء، ع�ىل س�بيل املث�ال، »قد 
يذهب إىل كنيسة مختلفة يرتادها شخص آخر، لكن 
يك�ون لديه ارتباط�ات به« - مث�ل أن أطفاله لعبوا 
البيس�بول مع�اً أو أنه ذهب إىل املدرس�ة نفس�ها أو 
له املهنة نفس�ها. وكلما ق�ل العزل- ليس فقط عىل 
أس�اس عرقي بل عىل أس�اس األيديولوجي�ا والدين 
والدخ�ل والتعلي�م- »كلم�ا قوي�ت الديمقراطية«. 
لكن ه�ذا تغري يف العق�ود القليلة املاضي�ة. فالناس 
يتحدث�ون اآلن ع�ن العيش يف فقاعات »فيس�بوك« 
الت�ي ال يتفاعل�ون فيه�ا إال م�ع األش�خاص الذين 
يتفقون معه�م، وهذا تجاوز فضاء مواقع التواصل 
االجتماع�ي إىل العالم الواقع�ي الذي أصبح فقاعات 
أيض�اً. إننا نعي�ش يف مجتمع يتزاي�د »تصنيفات«. 

وي�رى »كريس�تاكيس« أنه كي تتغل�ب ديمقراطية 
تعددية عىل الح�س املتعصب لالنتم�اءات الضيقة، 
يتطلب األم�ر أن يوجد مواطنون له�م هويات تعرب 
التصنيف�ات املختلفة. فما ال�ذي يتعن علينا القيام 
به اآلن؟ يمكننا محاربة امليول القبائلية عرب طريقة 
م�ن اثنتن، بحس�ب قول »كريس�تاكيس«. فإما أن 

نصعد ألعىل أو ننزل ألسفل.
فيمكننا الصع�ود إىل هوية أعىل توحدنا كمواطنن، 
عىل سبيل املثال. ومعظم الدول األمم ترى أن هويتها 
تنتم�ي لعرق أو لغ�ة معينة، لكن »مم�ا ال نظري له 
تقريباً يف تاريخ العالم أن أي ش�خص يس�تطيع أن 
يصبح أمريكياً«. أو ينزل املرء إىل مستوى يعرتف فيه 
بالقيم�ة األصيل�ة لكل فرد، كما ج�ادل بذلك مارتن 
لوثر كينج. ويعتقد »كريس�تاكيس« أن »كل إنسان 
ل�ه آراء متحيزة«، لكن هذا يمك�ن التغلب عليه من 
خالل »قدراتنا الغريزية عىل اإلق�رار بالتفرد الذاتي 
لآلخرين وتشكيل صداقات«. وذكر »كريستاكيس« 
أن املؤسس�ن أدرك�وا يف نهاي�ة املط�اف األم�ر عىل 
النحو الصحيح. فالدس�تور يعكس مالمح حاسمة 
يف الطبيعة البرية. ويعتقد »كريس�تاكيس« أن املد 
الس�يايس قد يطغى عىل دوافعنا الدفينة يف الخري يف 
الجانب االجتماعي لكن هذا يدوم »لفرتة من الوقت 

فحسب«.

دائرة التسجيل العقاري الثانية يف البرصة 
اعالن

طلـب تسجيـل جمـدد
بناءاً عىل الطل�ب املق��دم اىل هذه الدائرة من مديري�ة بلدي�ة 
البص��رة لتس�جي�ل تمام العق���ار تسلس�ل )2415 الرباط 
الكبري( مج�دداً باعتبار حائزاً له بصفة املالك للمدة القانونية، 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهي�داً للتسجي�ل وفق احكام 
قانون التس�جيل العقاري رقم 43 لسنة 1971. قررن�ا اع�الن 

هذا الطل�ب. 
فع�ىل كل م�ن يدعي بوج�ود عالقة او حق�وق معينة عىل هذا 
العقار تقديم ما لديه من اثبات اىل هذه الدائرة خالل )30 يوم( 
م�ن اليوم الت�ايل النتهاء هذا اإلعالن وكذل�ك الحضور يف موقع 
العقار يف الس�اعة )10 صباح�اً( من اليوم الت�ايل النتهاء مدة 
اإلعالن وذلك إلثبات حقوقه موقعياً يف الكش�ف الذي س�يجرى 

يف اليوم املذكور لهذا الغرض.

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة(
اهليئة االدارية واملالية

اعالن للمرة الثالثة 
تعل�ن رشكة مصايف الجنوب )رشكة عامة( عن اج�راء املزايدة العلنية الثالثة لبيع 
مواد مخزنية راكدة وفائضة عن الحاجة  يف تمام الساعة )التاسعة( من صباح يوم 
)االثنن( املصادف 2020/1/13  يف مخازن مقر الركة /الش�عيبة فعىل الراغبن 
باالشرتاك باملزايدة العلنية الحضور يف الزمان واملكان املحددين مستصحبن معهم 
مبلغ التامينات القانونية البالغة ) 8489400( دينار فقط ثمانية مالين واربعمائة 
وتسعة وثمانون الف واربعمائة دينار عراقي ال غريها  وجلب هوية االحوال املدنية 
او البطاقة الوطنية املوحدة مع بطاقة الس�كن )االصلية واالستنس�اخ( مع براءة 
ذمة صادرة من الهيأة العامة للرضائب ضمن منطقة سكناهم ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة اجور نر االعالن والداللية 
مالحظ�ة : اذا صادف ي�وم الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم الت�ايل هو يوم موعد 

الغلق

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة 

تعل�ن مديري�ة زراع�ة ص�الح الدين ع�ن تاج�ري املس�احات  املدرجة 
تفاصيلها ادناه وفق احكام  ) 35 لس�نة 1983 ( وقانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم ) 21 لس�نة 2013 / املعدل ( فعىل الراغبن بالتأجري 
الحض�ور اىل مقر مديرية زراع�ة صالح الدين الس�اعة )10 صباحا(  
مس�تصحبن معهم التامين�ات القانونية البالغ�ة ) 20%( من القيمة 
التقديري�ة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة مصاري�ف واجور النر 
وس�تجري املزاي�دة اليوم الح�ادي والثالث�ون اعتبارا من الي�وم التايل  

لالعالن يف الصحيفة الرسمية

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

اوصاف 
االرض

التخمين 
بالدينار

المساحة 
بالدونم   مقاطعة القطعة ت

زراعية 800 50/دونم 3/مشيهد 7/20 1
زراعية 2100 80 86/عين دبس 4/188 2
زراعية 2100 80 86/عين دبس 4/188 3
زراعية 2100 80 86/عين دبس 4/188 4
زراعية 700 40 44/المعيبدي 43/1 5
زراعية 700 27 64/سرات االغير 25/122 6
زراعية 700 25 37/الرفيع 10/60 7
زراعية 1000 510 64/سرات االغير 25/122 8
زراعية 600 25 33/الجزيرة 15/3 9
زراعية 3000 8 14/ الفرحاتية 256/1 10
زراعية 900 150 9/الجزيرة 510/1 11
زراعية 1000 312 49/الناعمة الجنوبية 23/9 12
زراعية 5300 4 34/جنوب الدور 7 13
زراعية 700 20 36 شمال الدور  1022/2 14

العدد / 4
التاريخ ربيع1441/2 هـ

املوافق 2019/12/31

حسام  حسني ويل 
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

العدد: 9863/2
التاريخ:2019/12/22

احلقوقي / امحد غازي امحد
مدير التسجيل العقاري الثانية يف البرصة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

والضجي�ج  األض�واء  ع�ن  اإلبتع�اد  تفض�ل 
والصخ�ب. ال توق�ع عىل عقد وال تحس�م أمراً. 
تس�جل الف�رة رك�وداً ع�ىل جمي�ع األصعدة. 

أنصحك بعدم املبارشة بالتنفيذ. خيبة األمل.

تف�رح بمصالحة وتس�وية مع أح�د األصدقاء 
أو الزمالء. بانتظارك فرصة لتحس�ن صورتك 
أم�ام املجتم�ع ومحيطك. ال تتم�رّد وال تتذّمر. 

األجواء حافلة بالتأييد.

أو  التواج�ه مش�كلة طارئ�ة بس�بب غريت�ك 
ترّسعك. ُتس�لط علي�ك األضواء.األجواء صعبة 
نس�بياً وه�ي تمتحن ثبات�ك وطاقات�ك. احذر 

القطيعة والجدال مع الرشيك.

ترتفع املعنويات بش�كل واضح. تستعد للسفر 
أو ملناقش�ة أطروح�ة. ت�رى األم�ور بوض�وح 
وبنظرة متفائلة. يطم�ن بالك اىل حصد الدعم 

والتأييد.

ال تع�ّرض نفس�ك للمخاطر ألنها فرة س�يئة 
وقليل�ة الح�ظ. دموع�ك س�خّية.يتدخل اح�د 
األط�راف ملس�اعدتك ومس�اندتك. تكّي�ف م�ع 

األجواء وال تكن عنيداً.

الفع�ل  وردات  والغض�ب  الف�وىض  تجن�ب 
فق�د تعان�ي من تهمي�ش أو رف�ض أو تأنيب. 
تراودك افكار س�وداء وقد تفقد الس�يطرة عىل 

أعصابك.ن

تهتم لشؤون متنوعة وتكثر املسؤوليات وتشتد 
الضغوط بس�بب ضي�ق الوقت. إعتمد أس�لوباً 
لين�اً وال تهم�ل عمالً كي ال ُتحاس�ب عليه. كن 

منظماً!.

تقوى املعنوي�ات وتجتاز اإلمتحان�ات بنجاح.
بانتظ�ارك مصالح�ة او لق�اء رومان�ي. ركز 
طاقات�ك واعمل عىل تحس�ن الج�و العام مع 

األوالد واألصحاب واألحباء.

ال تنتق�د وال توّجه املالحظات. قلق بش�أن أحد 
أف�راد العائل�ة بس�بب وضع صح�ي. عبرِّ عن 
ش�كوكك ومخاوفك لكن بهدوء ودون استفزاز 

وستحصل عىل الدعم
املطلوب.

تحرز تطوراً ملموساً يف العمل والدراسة. تجنب 
اإلس�تفزاز والتحدي وال تخالف القانون. هناك 

متاعب طارئة، فاستعّد!.

دق�ق يف تفاصيل العق�ود قبل التوقي�ع عليها. 
ناق�ش وس�اوم بج�رأة. ال تبذر االم�وال حتى 
ل�و فرحت برب�ح او مكافأة. ك�ن حريصا عىل 

ممتلكاتك.

تعود إليك البسمة والتفاؤل. آن األوان لإلمساك 
بزم�ام األمور وأخ�ذ القرارات. تس�تعيد كامل 
وتف�رح  إيجابي�ة  إش�ارة  وتتلق�ى  حيويت�ك 

النطالقة رسيعة وناشطة .

العذراء

احلوت

إنستغرام يطلب تاريخ ميالد مستخدميه
إج�راءات جدي�دة ملس�تخدمي موق�ع 
إنس�تغرام  االجتماع�ي  التواص�ل 
املتخصص يف الصور ومقاطع الفيديو 

والتابع لفيسبوك، إذ سيشرط عىل 
مس�تخدميه الجدد تحدي�د تواريخ 
ه�ذا  وراء  الس�بب  م�ا  ميالده�م. 

اإلجراء؟
أعل�ن تطبي�ق إنس�تغرام اململ�وك 
ع�ىل  سيش�رط  أن�ه  لفيس�بوك 
مس�تخدميه الجدد تحدي�د تواريخ 
ميالدهم اعتب�اراً من اليوم األربعاء 
)الرابع من كانون األول/ديس�مب 

2019(، موسعاً بذلك جمهور إعالنات 
امل�واد الكحولية وغريها م�ن املنتجات 
املقيدة بالسن يف حن يعرض إجراءات 

جديدة للسالمة تستهدف املستخدمن 
األصغر سناً.

وإىل اآلن يلزم تطبيق مش�اركة الصور 
ح�االت  باس�تثناء  مس�تخدميه، 
مح�دودة، أن يذك�روا أن عمرهم ال 

يقل عن 13 عاماً.
وقال إنس�تغرام إن املعلنن ليس�وا 
الق�وة الدافع�ة وراء ه�ذا ال�رشط 
الجدي�د. والقم�ار وتحدي�د النس�ل 
من ب�ن اإلعالن�ات الت�ي تقرصها 
سياس�ات إنس�تغرام وقوانينه عىل 

املستخدمن األكب سناً.

وقد يؤث�ر تغيري السياس�ة يف إمكانية 
األطف�ال  س�المة  قواع�د  إق�رار 
ينتق�د  بينم�ا  البيان�ات  وخصوصي�ة 
املرشعون والجماعات التي تس�تهدف 
املتح�دة  الوالي�ات  يف  األرس  س�المة 
وبريطانيا وغريهما التطبيق لتعريضه 

األطفال ملواد غري الئقة.
ورشط تاريخ املي�الد هو أحدث خطوة 
يتخذها إنس�تغرام للتخ�ي عن مبادئ 
يطبقه�ا منذ فرة طويل�ة مثل إخفاء 
االسم أو االس�م املس�تعار التي ميزته 

عن فيسبوك.

تغري املناخ يزيد األمراض
كش�فت منظمة الصح�ة العاملية أن 
تغ�ري املن�اخ ي�ر بصحة اإلنس�ان 
مع معاناة املزيد من األش�خاص من 
اإلجه�اد الح�راري وأح�وال الطقس 
ينقله�ا  الت�ي  واألم�راض  القاس�ية 
البع�وض بم�ا يف ذل�ك املالريا.وحثت 
املنظم�ة التابع�ة لألم�م املتح�دة، يف 
تقرير ص�در أمس الثالث�اء، بعد يوم 
م�ن انطالق قمة بخص�وص املناخ يف 
مدريد، الحكومات عىل تحقيق أهداف 
طموح�ة لخفض انبعاث�ات الكربون 
الح�راري، قائلة  املس�ببة لالحتباس 
إن ذلك يمك�ن أن ينقذ حي�اة مليون 
ش�خص س�نويا م�ن خ�الل خفض 
تل�وث اله�واء وحده.وذك�رت ماريا 
نريا مدي�رة إدارة البيئ�ة وتغري املناخ 
والصح�ة يف منظمة الصح�ة العاملية 

يف إفادة صحافية »الصحة تدفع ثمن 
أزمة املن�اخ. ملاذا؟ ألن رئتنا وأدمغتنا 
وأجه�زة القل�ب واألوعي�ة الدموي�ة 
لدينا تعاني بش�دة من أس�باب تغري 
املن�اخ الت�ي تتداخل إىل ح�د كبري مع 
أسباب تلوث الهواء«.وأضافت أن أقل 
م�ن واحد يف املئة م�ن التمويل الدويل 
املخص�ص ملواجهة تغري املناخ يذهب 
إىل القط�اع الصحي، وهو ما وصفته 
بأنه »أمر مخ�ٍز للغاية«.وذكر خباء 
املناخ الدوليون، األس�بوع املايض، أن 
درج�ات الح�رارة العاملية ق�د ترتفع 
بش�كل حاد هذا الق�رن، وحذروا من 
عواق�ب »واس�عة النط�اق ومدمرة« 
بع�د أن س�جلت انبعاث�ات الغ�ازات 
املس�ببة لظاهرة االحتباس الحراري 

مستويات قياسية العام املايض.

إصابة نادرة يف الرئة بسبب السجائر اإللكرتونية
شّخص أطباء مريضة أمريكية تتعاطى 
الس�جائر اإللكروني�ة بإصابة االلتهاب 
الرئ�وي »املعدني«، وهو ش�كل نادر من 
أم�راض الرئ�ة يس�بب أرضارا ال يمكن 
عالجه�ا، وغالب�ا م�ا ُيص�اب ب�ه عمال 
التعدين.ووجدوا معادن سامة:  مصانع 
الكوبال�ت والني�كل واأللومني�وم  مث�ل 
يف  والك�روم،  والرص�اص  واملنغني�ز 
بخ�ار ص�ادر ع�ن س�يجارة إلكرونية 
اس�تخدمتها املريضة. ويعتق�د الخباء 
أن املع�ادن تأتي من أنابيب التس�خن يف 
األجه�زة اإللكرونية.وأوض�ح الدكت�ور 
روبال ش�اه، م�ن جامع�ة كاليفورنيا، 
بالق�ول: »إن التع�رض لغب�ار الكوبالت 

الصناع�ات  بع�ض  ن�ادر ج�دا خ�ارج 
املحددة. هذه أول حالة معروفة لسمية 
املعادن يف الرئة بس�بب تدخن السجائر 
اإللكروني�ة، وأدت إىل تندب طويل األمد، 
املريضة«.وق�ال  رئ�ة  يف  دائ�م،  وربم�ا 

البوفيس�ور يورغن فستبو من جامعة 
مانشس�ر، الذي ش�ارك يف كتابة املقال 
االفتتاحي: »السجائر اإللكرونية ضارة. 
يج�ب أن تهت�م مهنة الط�ب والجمهور 
بموج�ة جدي�دة م�ن أم�راض الرئ�ة«.
وأضاف البوفيسور كريك جونز: »هذه 
املريض�ة لم تتعرض ألي مصدر معروف 
للمع�ادن الصلبة مبارشة، لذلك افرضنا 
تعاط�ي الس�جائر اإللكرونية كس�بب 
محتمل«.وأص�درت الجمعي�ة األوروبية 
للجه�از التنف�ي، التي نرشت دراس�ة 
الحال�ة، تحذي�را جديدا م�ن اإلقبال عىل 
الس�جائر اإللكروني�ة كوس�يلة لإلقالع 

عن التدخن.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 50 جرام جبنة )ريكفورد(

x 3 عدد فص ثوم مهروس
x 2 معلقة كبرية زبدة

x 1 كيس مكرونة )مسلوقة(
x 1 عدد بصلة )مقطعة صغري(

x 1 كوب كريمة لّباني
x 1 كوب مرشوم )مقطع رشائح(

½ x كوب لبن كامل الدسم
½ x كوب بقدونس طازج )مقطع(

الخطوات:
ىف وعاء عىل النار نضع الزبدة والبصل ويقلب حتى يصفر لونة.

ثم نضع الثوم ويقلب ثم نضع املرشوم ويشوح.
ثم نضع الكريمة واللبن ويرك حتى يغىل ونضيف الجبنة.

نهدى النار ونضيف املكرونة املس�لوقة وتقلب ثم ترفع من عىل النار. تغرف ىف 
أطباق التقديم وينثر البقدونس فوق الطبق ثم تقدم ساخنة.. بالهنا والشفا

معكرونة بصوص الريكفورد

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن الزرافة إذا انزلقت عىل 
األرض مع انفراج س�يقانها فهي 
ال تس�تطيع القي�ام م�رة أخرى و 

يمكن أن تظل هكذا إىل أن تموت.
ه�ل تعلم أن هناك ن�وع من النمل 
يعيش عىل الرع�ي فريعى قطعاناً 
من حرشة امل�ن و يجلبها و يعيش 

عىل إفرازاتها السكرية.
هل تعلم أن لون بيض الطيور فيه 
لون�ان : بياض وصف�رة أما بيض 

السمك فهو لون واحد.
ه�ل تعل�م أن الس�مك يس�تمر يف 
النم�و دون توقف حتى آخر يوم يف 

عمره.
ه�ل تعلم أن ع�دد أنواع األس�ماك 
يزي�د عن خمس�ة و عرشي�ن ألف 
ن�وع و لكن اإلنس�ان لم يس�تطع 
حت�ى اآلن أن يصطاد لطعامه غري 

مائتي نوع فقط.
الح�رشات  بع�ض  أن  تعل�م  ه�ل 
الس�امة تظل تل�دغ الن�اس طيلة 
حياته�ا و يف النهاية تلدغ نفس�ها 

بنفسها و تموت.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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ريال مدريد يتواصل 
مع ممثيل ماين

جوارديوال: السيتي األفضل يف العقد األخري
             المستقبل العراقي/ متابعة

قتال بيتب جوارديتوال مدرب مانشستر 
ستيتي إن ناديه يستتحق أن يكون فريق 
العقد األخري يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وبنى املدرب اإلستباني رأيه عىل واقع أن 
السيتي هو النادي األكثر تحقيقا لأللقاب، 
والنقاط واألهداف، خالل السنوات الت 10 

األخرية، يف إنجلرا، حسب رأيه.
وخاض مانشسر ستيتي 381 مباراة يف 
الدوري املمتاز يف آخر 10 سنوات وحصد 
818 نقطتة، بفتارق 71 نقطة عن أقرب 
منافستيه مانشستر يونايتد التذي نال 

747 نقطة من 380 مباراة.
وسجل الستيتي 845 هدفا وبفارق أكثر 

من 130 هدفا عن تشيليس وليفربول.
كما حصد السيتي 10 ألقاب محلية، منها 
4 ألقاب للدوري، وأعاد جوارديوال الفضل 
يف ذلك إىل ُمالك النادي، بستبب االستثمار 

يف النادي وتحويله إىل أحد أندية القمة.
وقتال جوارديتوال للصحفيتن: »أعتقتد 

يف العقتد األختري كّنتا أفضل فريتق فيما 
يتعلق بالنقاط وعتدد األهداف وكل يشء 
وحتى عتدد األلقاب. لذا نوجه التهنئة إىل 

مانشسر سيتي عىل ذلك«.

 وأضتاف: »عندما نقتوم بتحليل كل يوم 
هنتا، فتإن هذا يكشتف الستبب وراء ما 
حتدث يف آخر 10 مواستم، خاصة عندما 
استتحوذ املستتثمرين متن أبوظبي عىل 

النتادي، وتعاقتدوا متع أفضتل الالعبن 
واملدربن«.

وبعتد حصد لقتب التدوري بصعوبة عىل 
حستاب ليفربتول املوستم املتايض يجد 
السيتي نفسه اآلن يف املركز الثالث بفارق 
14 نقطتة عن فريق يورجتن كلوب الذي 

يتبقى له مباراة إضافية.
ورغم معاناة الستيتي يرى جوارديوال أن 
هذا األمر ال يجب أن يطغى عىل عام شهد 
تتويج النادي، وبشتكل ال سابق له، بت 3 
ألقاب محلية، هي الدوري وكأس الرابطة 

وكأس االتحاد اإلنجليزي.
وعلق جوارديوال: »يقول الناس كيف كان 
عام 2019؟ اآلن يرون أنه كارثي. حصدنا 
4 ألقاب )بما يف ذلك درع املجتمع(. عانينا 
يف بعتض املباريتات يف األشتهر األخترية 

فقط، لكن العام كان رائعا لنا«.
وأتتم: »تتطلع األندية الكبترية يف إنجلرا 
إىل األمام باستمرار. سنقوم بتحليل كيف 
يمكن أن نصبتح أفضتل وال يتعلق األمر 

بالتشكيلة فقط بل بالنادي كله«.

             المستقبل العراقي/ متابعة

كشتف تقريتر صحفي، أن ريتال مدريد 
تواصل مع ممثيل السنغايل ساديو ماني، 
نجتم ليفربتول، متن أجل بحث مستألة 
موقتع  للمرينجي.وبحستب  انضمامته 
»le10sport« الفرنيس، فإن ريال مدريد 
يسعى لضم ماني بحلول الصيف املقبل.

وأشتار إىل أن زيتن الديتن زيتدان، املدير 
الفني لريتال مدريد، تحتدث بالفعل مع 

ماني، وأخرب برغبته يف ضمه لفريقه.
ويعاني ريال مدريد عىل مستوى تسجيل 
األهتداف منتذ رحيتل النجتم الربتغتايل 

كريستيانو رونالدو إىل يوفنتوس.
وأضتاف املوقتع أن ريتال مدريتد يبحث 
عن مهاجم عاملتي جديد يلعب مع كريم 

بنزيما ويكون قائد الهجوم بعده.
ويرتبط ستايدو ماني بعقد مع ليفربول 
النتادي  يبتدو  وال   2023 عتام  حتتى 

اإلنجليتزي مستتعدا للتفريتط يف نجمه 
املميز.

حكيمي يتوج بجائزة 
األسد الذهبي

العب برشلونة السابق يرحب 
باالنضامم لريال مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

حصد النجم املغربي يف صفوف بوروسيا دورتموند، أرشف 
حكيمتي، جائزة األستد الذهبي، التي تقدمهتا صحيفة« 

املنتخب« الرياضية املحلية.
وشمل االستفتاء عىل الجائزة 24 مدربا مغربيا، يتقدمهم 
الزاكي بادو، ومحمد فاخر، ورشيد الطويس، إىل جانب 40 

منربا إعالميا متنوعا.
وتقتدم حكيمي يف ستباق النستخة التت16 متن الجائزة، 
ألفضتل العب مغربتي يف عام 2019، عتىل مواطنه حكيم 

زياش، نجم أياكس أمسردام.
وتصتدر الالعب املعار من ريال مدريد االستتفتاء، برصيد 
314 نقطة، بينما حل زيتاش وصيفا برصيد 294 نقطة، 
فيمتا كان املركز الثالث من نصيب عبتد الرزاق حمد الله، 

العب النرص السعودي، الذي تحصل عىل 66 نقطة.
وشتمل االستتفتاء النهائي 10 العبتن، نصفهم محرف 

بالدوريات الخارجية، والنصف اآلخر من املحلين.
وكانتت الجائزة قد تحولت يف العتام املنرصم لتقترص عىل 
الالعبن املغاربة، بعدما كانت معنية بكل األفارقة، إذ توج 
بها نجوم كبار، مثل ديدييه دروجبا ويايا توريه وصامويل 
إيتو وسيدو كيتا ورياض محرز ومحمد أبو تريكة ومحمد 

صالح.
3 مرشحني ملغادرة ريال مدريد يف الشتاء

              المستقبل العراقي/ متابعة

قتال تقرير صحفتي إستباني، إن ريال 
مدريد مقتنع بأنه ليس يف حاجة لتعزيز 
تشتكيلة الفريتق بتعاقتدات جديدة يف 
شتهر ينايتر/ كانتون الثانتي الجاري، 
لكنته ربما يضطتر للتفريتط يف بعض 

الالعبن.
وأفتادت صحيفتة »ماركا« اإلستبانية، 
واملقربة من ريال مدريد، بأن زين الدين 
زيدان، املدير الفني للمينرجي، واثق من 
أن لديته فريتق متكامل تحتت ترصفه 
بالفعل، يستتطيع املنافسة عىل جميع 

البطوالت.

وأوضحتت أن هنتاك 3 العبتن ضمتن 
قائمتة املرشتحن للمغتادرة يف يناير / 

كانون الثاني هم:
خيسوس فاييخو

املعتار لوولفرهامبتون  يلعب فاييجتو 
حتتى نهاية املوستم، عدة عتروض من 
أملانيتا وإستبانيا، لكتن كل يشء يعتمد 

عىل النادي اإلنجليزي.
صفتوف  يف  خيستوس  ويلعتب 
وولفرهامبتتون لنهايتة املوستم عتىل 
ستبيل اإلعتارة، لكنته املدافتع الشتاب 

يرغب يف تغيري وجهته هذا الشتاء.
ويحترص آينراختت فرانكفتورت عىل 
إعادتته لصفوفته، بعتد أن أمىض فرة 

ناجحتة هنتاك بموستم 2016ت2017، 
وستط اهتمام أيضا من فولفستبورج 
أيًضتا. يف الوقت ذاته، قتد تتدخل بعض 
عتىل  للمنافستة  اإلستبانية  األطتراف 
خدمتات مدافع ريال مدريد املعار، الذي 

قد يرحل بصورة نهائية.
إبراهيم وماريانو دياز

يبحتث الثنائي إبراهيم ديتاز وماريانو 
دياز عن دقائق أكثر للمشاركة، خاصة 
األختري التذي لم يلعتب أي دقيقتة هذا 
املوستم، بينما ظهتر األول يف 40 دقيقة 

خالل 4 مباريات.
ويعتقد الجميع يف ريال مدريد أن أفضل 
يشء لكليهما هو املغتادرة إليجاد وقت 

أكرب للعب.
دعم مميز

يعتترب ماركو أسينستيو متن العنارص 
التي يثق فيها زيدان بشتدة، وسيحظى 

بدور كبري مع الفريق مستقباًل.
ويغيتب أسينستيو ع الريتال منذ فرة 
طويلتة لإلصابتة، وعودته قبتل نهاية 
املوستم ستتمثل دعمتا مميتزا لكتيبة 

زيدان.
ويأمل زيدان أن يعود أسينستيو بلياقة 
جيدة لدعم الفريق يف املراحل الحاسمة، 
لكتن الصحيفتة أكدت أن ذلتك األمر قد 
يحتدث يف أبريتل / نيستان أو مايتو / 

أيار.

سان جريمان يصارع آرسنال عىل هداف كوبا أمريكا
              المستقبل العراقي/ متابعة

يرغتب باريتس ستان جريمتان الفرنتيس، ومديره 
الريايض ليوناردو، يف تدعيم صفوف الفريق بصفقة 

التينية جديدة.
فقد ذكرت شتبكة »فتوت مريكاتو« الفرنستية، أن 
ليونتاردو يخطتط للتعاقد متع إيفرتون ستواريز، 

مهاجم جريميو بورتتو أليجري، الفائز مع منتخب 
الربازيل بلقب كوبا أمريكا، الصيف املايض.

ولفتتت إىل أن املديتر الريايض لبتي إس جي، تواصل 
متع رئيس النادي البارييس، نارص الخليفي، بشتأن 
إمكانيتة التفاوض لرشاء هداف كوبا أمريكا برصيد 
3 أهتداف. لكتن الشتبكة قالتت إن مهمتة النتادي 
الباريتيس لتن تكون ستهلة، يف ضم املهاجتم الواعد 

)23 عامتا(، حيث يعتد محط اهتمام بعتض أندية 
الدوري اإلنجليزي املمتاز، أبرزها آرسنال ونيوكاسل 
يونايتد.وكانتت تقارير صحفية عديتدة، قد ربطت 
إيفرتون يف الستابق باالنتقال ألندية أوروبية كبرية، 

مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد وميالن.
وكان جريميتو قتد أعلتن، يف 4 أكتوبر/ترشين أول 

املايض، تجديد عقد إيفرتون حتى صيف 2023.

رايوال يطالب مجهور ميالن باالعتذار لدوناروما
              المستقبل العراقي/ متابعة

يزعم مينو رايوال، وكيل الالعبن اإليطايل الشهري، أن 
جماهتري ميالن تدين له باالعتتذار، بعدما أبقى عىل 
الحارس جيانلويجي دوناروما يف قلعة سان سريو.

وحصتل رايتوال عىل 25 مليتون يورو متن وراء بيع 
بول بوجبا ملانشستر يونايتد عام 2016، قادًما من 
يوفنتوس، وسط أنباء بحصوله عىل 15 مليون يورو 

من صفقة انتقال هاالند إىل دورتموند.

وقتال رايتوال يف ترصيحتات نقلهتا موقتع فوتبول 
إيطاليتا »تعتمد عمولتتي عىل راتتب الالعب، نفس 
األمر بالنستبة لجميع الوكالء، فأنا ال أصوب سالًحا 
عتىل رأس أحد«.وأضتاف »بالطبتع هتذا يؤثتر عىل 
ستوق االنتقاالت، أنا ال أريد أن أجتد نفيس غارًقا يف 
التفكري يوم 29 أغسطس/آب )اليوم قبل األخري من 
االنتقاالت(«.وأوضتح »يف الوقت الحتايل، أكرب فريق 
ثروته 4 مليتارات دوالر، لكن املال ال يحفزني ولذلك 
ال أحصتل عىل عموالت أكثر من الالزم«.ونوه »كنت 

مليونترًيا يف العرشين من عمري، يمكنني ببستاطة 
االسرخاء أمام الشتاطئ والعيش من راتبي«.وعن 
رغبتته يف اعتتذار جماهتري ميتالن له، علتق »يجب 
عليهم ذلك لدوناروما ثم يل، ألنني كنت عىل صواب«.

وشتدد »كنت أريد رحيل دوناروما لفريق آخر، ألنني 
لتم أثق يف مالك ميالن الصينين. لم أثق أيًضا يف أريك 
توهري مالك إنر السابق«.وختم رايوال حديثه بقوله 
»قد ال أكون صحيًحا يف بعض األوقات، لكن هديف هو 

إنجاح مسرية الالعبن«.

إجازة نيامر تفتح عليه نريان االنتقادات

أرتيتا خيرس معركته 
أمام أوباميانج

              المستقبل العراقي/ متابعة

يقيض نيمار جونيور، نجم باريس ستان 
جريمتان الفرنتيس، إجتازة أعيتاد امليالد 
يف بتالده الربازيتل، استتعداًدا الستتئناف 
منافستات النصتف الثانتي متن املوستم 

الجاري مع بداية العام الجديد.
ونترشت صحيفتة لتو باريزيتان، تقريرا 
مطتوال، تنتقد فيه ترصفتات نيمار أثناء 
قضاء اإلجازة رفقة أصدقائه، نيني العب 
باريس سان جريمان السابق، وبطل التزلج 
الصحيفة عن  جابرييل ميدينا.وكشتفت 
مقاطع فيديو لنيمتار، وهو يلعب مباراة 
يف ملعتب مصنتوع متن البالتون املنفوخ 
ومغطتى بالصابون، كمتا ألقى نجم البي 
إس جي نفسته عىل أرضية امللعب لعرقلة 
قزم صغتري يشتاركهم املباراة.ولفتت لو 
باريزيتان، إىل مقطتع فيديتو آخر، يظهر 

فيته نيمار بدون قميص، وكتبت »لقد بدا 
الالعب الربازييل ببطن ال تليق مع ريايض 
يتنافس عىل أعىل مستوى«.وأملح التقرير 
أثنتاء  املتهتورة  نيمتار  أن ترصفتات  إىل 
اإلجازة، ال تتناسب أيضا مع كم اإلصابات 
التتي تعرض لهتا منذ انضمامته للفريق 
الباريتيس يف صيف 2017.وأشتارت إىل أن 
النجتم الربازييل من املنتظتر أن ينتظم يف 
تدريبات فريقه مع تجمع الالعبن مجددا 
الخميس املقبل الستئناف منافسات الدور 
الثاني للدوري الفرنتيس، ومباراتي كأس 
فرنسا وكأس الرابطة.وأوضحت أن نيمار 
لم يشتارك سوى يف 10 مباريات من أصل 
19 مواجهتة للفريق الباريتيس يف بطولة 
التدوري هذا املوستم، كما لعب أساستيا 
ملرة واحتدة يف دوري األبطال أمام جالطة 
رساي، وشارك بدياًل يف مباراة ريال مدريد 

عىل ملعب سانتياجو برنابيو.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشتف تقرير صحفي بريطاني، أن مايكل 
أرتيتا املدير الفني الجديد آلرستنال، يواجه 
معركتة ختارسة إلبقتاء نجمته الجابوني 

بيري إيمرييك أوباميانج.وبحستب صحيفة 
»صن«، فإن املهاجم الجابوني يشعر بخيبة 
أمل يف آرستنال، بعد تردي نتائج الفريق يف 
الفرة األخرية، واقراب الفريق من الغياب 
مجدًدا عن املشاركة يف دوري أبطال أوروبا.

ويحتل أوباميانج )30 عاًما(، املركز 
الثاني يف جتدول ترتيب قائمة هدايف 
الربيمريليتج هتذا املوستم برصيتد 
بفتارق  آرستنال  هدًفا.ويبتعتد   13
11 نقطتة عتن تشتيليس صاحتب 
املركتز الرابع، وهو متا يجعل هناك 
صعوبتة يف اللحاق باملراكتز املؤهلة 
لتدوري األبطتال، وستيكون مطالًبا 
بالفوز بلقتب التدوري األوروبي إذا 
أراد التأهل للتشامبيونزليج.وينتهي 
تعاقد أوباميانج مع آرستنال بنهاية 
املوستم املقبل، وستط أنبتاء ربطته 

باالنتقال إىل ريال مدريد وبرشلونة.

               المستقبل العراقي/ متابعة

فتح اإلستباني أداما تراوري، نجم وولفرهامبتون الحايل، 
والعب برشتلونة الستابق، الباب أمتام إمكانية االنضمام 

لريال مدريد.
وقتال تراوري، خالل ترصيحتات نقلتها صحيفة »موندو 
ديبورتيفتو« الكتالونية: »إذا اضطررت لالنضمام إىل ريال 
مدريد، ستأفعل ذلك«، وذلك رًدا عىل ستؤال حول إمكانية 

انتقاله للمريينجي، رغم لعبه سابًقا للبلوجرانا.
وحول أستباب رحيله عن برشلونة، قال: »كان هناك سوء 
فهم متع النادي.. لم يكتن رحييل القترار األفضل، لكنني 

أحتفظ بتفاصيل املوضوع لنفيس«.
وعن إمكانية العودة إلستبانيا، أجاب: »نعم، لم ال؟ لكنني 
تحديتت نفيس، بأن أكتون أحد أفضل الالعبتن يف إنجلرا 

أواًل«.
وبخصوص وزنه املرتفع والكتلة العضلية الكبرية، أجاب: 
»أنا ال أرفع أوزانا عاليتة، من الصعب تصديق ذلك، لكنها 
الحقيقة، األمر وراثي.. أمارس الرياضة مثل أي العب كرة 

قدم، لكن عضالتي تنمو برسعة«.

سجل مورينيو حيفز توتنهام أمام ساوثهامبتون
              المستقبل العراقي/ متابعة

يرحتل توتنهام هوتستبري، ملواجهة ستاوثهامبتون، 
يف إطتار الجولة التت 21 من عمر التدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
ويحتل ستاوثهامبتون، املركز الت 15 برصيد 
22 نقطتة، بينمتا يتواجتد توتنهام سادًستا 

برصيد 30 نقطة.
وتغلب ساوثهامبتون عىل أرضه أمام توتنهام 
املوستم املايض بنتيجتة 2-1، لينهتي وقتها 
مسترية متن 6 مباريات متتاليتة بالدوري يف 

ملعبه دون انتصار عىل السبريز.
وتمكن توتنهام من الفتوز بت 11 مباراة من 
أصل 15 مواجهة جمعته بستاوثهامبتون يف 
التدوري، منذ صعتود األختري للربيمريليج يف 
2012، ولتم يحقق الستبريز عتدد انتصارات 

أكثر أمام أي فريق آخر منذ ذلك الحن.
وتقابتل الفريقتان يف اليوم األول متن العام، 
مترة واحدة من قبتل يف الربيمريليج، وحينها 

فاز ساوثهامبتون بهدف دون رد يف 2003.

ولتم يخرس توتنهتام أول مبتاراة يخوضهتا يف العام 
الجديد بالدوري، منذ الستقوط أمام ويجان بهدف يف 
2009، كما حقق االنتصار يف آخر 6 مباريات خاضها 

يف الدوري يف اليوم األول من العام الجديد.
وجمتع ستاوثهامبتون 7 نقاط من آختر 4 مباريات 

خاضها يف الدوري عىل ملعبه.

وال يوجتد فريتق لتم يحافظ عتىل نظافة شتباكه يف 
الربيمريليتج هتذا املوستم أقل متن توتنهتام، بواقع 
الرتيتب  متذيتل  متع  مناصفتة  فقتط،  مباراتتن 

نوريتش.
ومنذ تويل جوزيه مورينيو، تدريب الستبريز، ال يوجد 
فريق متن الربيمريليج اهتزت شتباكه بعتدد أهداف 
أكثر متن توتنهام يف جميع املستابقات )17 

هدًفا(.
وستجل هاري كتن، مهاجم توتنهتام، يف 6 
مباريتات متتالية أمتام ستاوثهامبتون، وال 
يوجد العب ستجل أمام خصتم بعينه يف عدد 
مباريات متتالية يف الربيمريليج أكثر من كن، 

سوى روبن فان برييس )8 مباريات(.
ومنتذ بدايتة موستم 2018- 2019، ستاهم 
دانتي إنجز يف تستجيل األهتداف أكثر من أي 
العب آخر بصفوف ساوثهامبتون، بواقع 23 

هدًفا.
ولم يسبق وأن خرس جوزيه مورينيو، مباراة 
خارج ميدانه أمام ساوثهامبتون يف 6 لقاءات 

سابقة.

أرنولد يكشف كواليس تقليده ملبايب
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشتف ترينتت ألكستندر أرنولتد ظهتري أيمتن ليفربتول 
اإلنجليزي، كواليس تقليده الحتفال كيليان مبابي مهاجم 
باريتس ستان جريمان.واحتفتل أرنولتد بهدفته يف مرمى 
ليستر ستيتي بالجولة قبتل املاضيتة للتدوري اإلنجليزي 

املمتتاز بتقليتد احتفال مبابتي.ورصح أرنولد عرب شتبكة 
مونتت كارلو الفرنستية »كيليتان مبابي العتب عاملي، إنه 
يقوم بأشتياء رائعة«.وأضتاف »احتفل بهتذه الطريقة يف 
لعبة الفيفتا، وألجأ إليها أيًضا يف أوقتات أخرى للمزاح مع 
زمالئي«.وستاهم أرنولد )21 عاًما( بهدفه يف فوز ليفربول 

عىل ليسر سيتي برباعية دون رد.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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دراسة تكشف أمهية تناول تفاحتني يوميًا!
وجد خيراء أن تنياول تفاحتين يوميا 
قد يقلل من خطير تعرّض الناس ألزمة 
قلبية أو سكتة دماغية قاتلة، ناتجة عن 
ارتفاع نسبة الكوليسرتول يف الرشاين.

وتحتيوي تفاحتيان كبريتان عيى ربع 
األليياف املوىص بها للفرد الواحد، ونوع 
من األلياف التي تغيذي بكترييا األمعاء 
املهمة إلنتاج األحماض الدهنية قصرية 
السلسيلة، التيي قيد تقليل مين إنتياج 

الكوليسرتول الضار.
ويف دراسة جديدة، تبّن أنه عندما تناول 

40 مشياركا تيرتاوح أعمارهم بين 20 و69 
عاميا، يعانون مين ارتفاع الكوليسيرتول يف 
الدم، تفاحتن كبريتن يوميا ملدة 8 أسيابيع، 
قلل ذلك من مسيتويات الكوليسرتول الضار 

لديهم بنسيبة 4% تقريبا.ووجد فريق البحث 
أن األوعيية الدموية لديهيم كانت أكثر صحة 
وارتخاء، بعيد تناول التفياح يوميا، وهو ما 
يشيبه التأثري املوجيود يف األطعمية األخرى، 
التيي تحتوي عيى مركبات طبيعية تسيمى 

البوليفينول، مثل الشاي.
وقالت الروفيسيورة جيويل لوفغروف، 
 Hugh كبرية معدي الدراسية من وحدة
Sinclair للتغذيية البرشيية يف جامعية 
»األشيخاص  الريطانيية:   Reading
الذيين يتناولون يومييا تفاحن كبريين 
مين  عاليية  نسيبة  عيى  تحتوييان 
البوليفينيول، ينخفض لديهم مسيتوى 
كوليسيرتول LDL، املعروف أيضا باسم 

الكوليسرتول »الضار«.
وتعد هذه الدراسة، التي ُنرشت يف املجلة 
األمريكيية للتغذية الرسيرية، هامة نظرا ألن 
ارتفاع الكوليسيرتول يف الدم، يمكن أن يسيد 
الرشاين، ميا يزيد من خطير اإلصابة بنوبة 

قلبية أو سكتة دماغية.

تخطط هواوي بالتعاون مع Oppo إلنشاء 
بديل لخدمات غوغل للهاتف الذكي والسعي 
إىل التعياون مع املطوريين الهنود، يف خطة 
قيد تيؤدي إىل إنهاء هيمنية »أندرويد« عى 

السوق يف آسيا وربما خارجها.
ويف الوقيت الحيايل، قيد يبيدو أن الهيمنية 
العامليية لنظام تشيغيل الهواتف املحمولة، 

»أندروييد« )OS( التابع لرشكية »غوغل«، 
مسيتمرة بدون أي منافس. ويملك عمالق 
التكنولوجيا األمريكي حصة تصل إىل %76 
من سوق أنظمة تشغيل الهواتف املحمولة 
)OS( يف جمييع أنحياء العالم.ولكن رشكة 
هيواوي الصينيية عى وشيك فيرض تحد 
كبري ميع »غوغل«، بعيد أن أصبحت هدفا 

للضغيط األمريكي املسيتمر، حيث أُجرت 
عيى تطوير بدييل لنظام »أندروييد« الذي 
تسيتخدمه يف هواتفهيا الذكيية، بعيد أن 
امتثليت »غوغيل« لعقوبيات واشينطن يف 
ماييو امليايض، وأصبحت واحدة مين أوائل 
الرشكات األمريكية التيي تقطع خدماتها 

عن »هواوي«.

كشفت دراسة حديثة أن االكتئاب قد يبدأ يف أدمغة األطفال الذين تقل أعمارهم 
عن سيبع سينوات، وهذه العالمات التحذيرية قد تتنبأ باملشيكالت العاطفية 
املستقبلية.وبالنسيبة للعديد من املصابن باالكتئاب، فإن األعرض مثل القلق 
ونقص الشيعور باملتعة، ال تبدأ حتى سين املراهقة.لكين الباحثن األمريكين 
الذين درسيوا نحو 100 طفل، وجدوا أنهم يسيتطيعون التنبؤ باألعراض التي 
سيتؤدي إىل االكتئاب يف سن 11 عاما، عن طريق مسيح أدمغتهم عندما كانوا 
يف السيابعة من العمر.وبدا أن الي94 طفال الذين شياركوا يف الدراسية، عندما 
تم مسح أدمغتهم بواسطة جهاز التصوير بالرنن املغناطييس، لديهم ارتباط 
أقل بن جزأين من الدماغ يعتقد أنهم يتحكمون يف اتخاذ القرار واملزاج.ويشري 
تدفيق الدم املرتفع بن مناطق املخ هيذه إىل أن الخاليا »تتحدث« مع بعضها، 
ميا يعني أن هؤالء األطفال يدييرون عواطفهم جيدا، لكن انخفاض تدفق الدم 
قد يشيري إىل عكس ذليك، حيث أظهر األطفيال املزيد من عالميات االكتئاب يف 
تقييم سيلوكي بعد أربع سينوات، بحسيب النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

التي أجراها الباحثون يف جامعة نورث إيسرتن يف بوسطن.

أصبح تطبيق »إنستغرام« اليوم من أكثر تطبيقات التواصل االجتماعي استخداما 
يف العالم ومصدر معلومات وترفيه للكثريين، لكن كيف نستفيد من هذا التطبيق 
بعيدا عن املنغصات فيه؟من أكثر األشيياء التي تؤرق مسيتخدمي »إنسيتغرام« 
أحيانيا ظهيور أشيياء ال يرغبيون برؤيتهيا أثناء تصفيح منشيورات الصفحة 
الرئيسيية، وللتخلص من ظهورها ينصح الخراء باتباع عدة خطوات، ففي حال 
ظهور منشور ال ترغب برؤيته مجددا يجب الضغط عى العالمة التي تشبه ثالث 
نقاط وهي موجودة أعى املنشور، ومن ثم الضغط عى خيار Mute أو »إخفاء«، 
ومين ثم Mute Posts.واألمر اآلخر الذي بات يشيكل إزعاجا لبعض مسيتخدمي 
منصات التواصل االجتماعي هو ظهور »القصص« أو stories التي تتعلق ببعض 
املستخدمن الذين نتابعهم عى هذه املنصات، وللتخلص من ظهور الي«قصص« 
املرتبطة بمسيتخدم معن نتابعه يف صفحة »إنسيتغرام«، يجب علينا اختيار أي 
»قصة« من القصص التي كان قد نرشها، ومن ثم الضغط عليها مطوال، ليظهر 
لدينيا خييار Mute، وبالضغط علييه يظهر خييار Mute Story and Posts الذي 

يساعد عى عدم ظهور جميع القصص واملنشورات.

هواوي جتري حتالفات صينية لطرد العمالق األمريكي من آسيا!

عالمات االكتئاب يمكن اكتشافها 
من سن السابعة

كيف تتخلص من اإلزعاجات 
عىل »إنستغرام«؟

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

من هي شخصية العام؟ناشط مدين.. برصاحة 

سما حسنمنهل عبد األمير المرشدي

الحيياة كلها وجهة نظير، هكذا قال األقدمون، فلمياذا كل هذا الضجيج 
مع نهايية العام، واالسيتفتاءات تطالعك يف كل ميكان، وعليك أن تختار 
األفضل يف كل مجال. أما من طاولهم االختيار، ووقع عليهم أكر عدد من 
األصيوات فهؤالء تعرّضوا للجلد، بعد أن سيلخت جلودهم بالطبع، وتّمت 
تعريتهم من ورقة التوت، والسيبب أنهم ال يسيتحقون، والجميع تساءل 
يف سيخط: ماذا فعلوا لكي يكونوا األفضل، خالل عام مىض فيه الَحسين 
والسيئ؟ إذن هو عاٌم وقد مىض، بحلوه ومرّه، والليلة املاضية مع دّقات 
السياعة الثانيية عرشة طوينيا صفحته، ونحن ال نعلم أننيا نطوي عاما 
مين أعمارنا، وقد كان ألمي، رحمها الله، تسياؤل تسيتهجن فيه إخفاء 
بعضهيم عميره الحقيقي، ويف كل مجلٍس للنسياء تيرُّ كل واحدٍة أنها 
أصغر من صاحبتها، ولكن أمي كانت تعرتف بعمرها الحقيقي، وترّدد يف 
استسالم: هو عمٌر وسوف يمىض، ولكن كيف مىض هذا هو السؤال الذي 
يجيب عنه جان جاك روّسيو، حيث ينصح بقوليه: إذا أردت أن تحيا بعد 
موتك، فافعل واحدا من اثنن: اكتب شيئا يستحق أن ُيقرأ، أو افعل شيئا 
يستحق الكتابة. نهلِّل ونفرح عى خيباتنا وفشلنا، بسبب تبعيتنا آلخرين 
ربما بنوا أنفسيهم فوق أنقاضنا، بل ونقرِّر أن نجري االستفتاء، ونختار 
أفضل شيخصية، أو شخصية العام، عى الرغم من أن شخصية العام لن 
يشيبع جوعنا، ولن يسدِّد ديوننا، ولن يحمل عّنا أقساطنا، وال يزيح ثقل 
فواترينا. وعى الرغم من ذلك، نحن نتشياحن ونتخاصم، ونسيّب ونقذف 
بعضنيا بعضا. ويا لهول ما نفعل، نحن بسيطاء إىل درجة أن يبكي علينا 
سيكان البالد األخرى التي ينال الحيوان فييه حقوقا أعى مما نناله نحن 
يف بالدنيا، ونحن فقيراء ومقهورون ومعذَّبون ومضطهيدون ومغرتبون 
وتائهيون يف بالدنيا وبالد النياس. وعى الرغيم من ذلك، نحين ال نجتمع 
إال لنتصيارع ونتخاصيم ونتبادل السيباب، متعّصبن لشيخصية العام، 
يين عى تنصيب اآللهة. مفرٌح ومبهٌج أن يتم تكريم شيخصياٍت يف  مرِّ
حياتها؛ ألن من املحزن أن يتم ذلك بعد موتها. وال تأخذ شخصياٌت كثرية، 
ها من التكريم إال بعد موتها فبعد موت بعضهم يظهر  أّثرت يف الحياة، حقَّ
له األحّبة واألصدقاء، وقد تقام له النصب التذكارية أو يطلق اسيمه عى 
شارٍع أو مسجد، وقد ظل طوال حياته مهضوم الحقوق، ويحيا يف الظل، 
وال يلتفت لجهوده أحد، عى الرغم من أن أي فعٍل يقوم به اإلنسان يكون 
إضافية لتاريخه القصري يف الحيياة، ويكون صورًة عنيه ال أكثر، وإْن لم 
نستطع أن نكون مؤّثرين، فاألجدر أال نكون هادمن ومخرِّبن. ولألسف، 
ميع َطييِّ صفحة العيام، فإن الهادمين واملخرّبين هم الذيين يكرمون 
ويحصليون عى األلقاب الرّنانة، مثل رجل العام، وشيخصية سينة كذا، 
وذلك اتباعا ملصالح شخصية غالبا أو فصائلية، أو أيًّا كان سبب التكريم 
فهيو يف النهاية وجهة نظر ليسيت محايدة، وال خالقية، إنها وجهة نظر 

تضع نصب عينيها املصلحة والتطبيل قبل كل يشء.

التظاهرات املطلبية بمكافحة الفسياد ومحاسبة الفاسدين وتحقيق حياة 
حرة كريمة يف عراق الوسيط والجنوب تدخل شيهرها الثالث. دماء سيالت 
وارواح زهقت ومؤسسيات احرتقت وبنايات وشوارع دمرّت ومحالت نهبت 
ورسقت وسلبت وجرائم حصلت وجثث علقت واسماء اختفى اصحابها بن 
مخطيوف ومختفي وال ندري اين.. أشيياء كثرية حصليت وال زالت تحصل 
من دون ان نعرف اسيبابها ومسبباتها وحيثياتها وخفاياها. ثوابت ترضب 
عرض الحائط وأعالم تنتهك حرماتها ومقدسات يتم التجاوز عليها وشعب 
ينقسيم عى نفسيه بن جاحد ومجحود وناكر ومنكور وشامت ومشموت 
فيه. الشيعب ثائر ضد الفسياد والفاسيدين واليرساق والسيارقن والظلم 
والظاملن والقتل والقاتلن، لكننا وجدنا وتفاجئنا واكتشفنا وعرفنا وتيقنا 
وأيقنيا وتثبتنا ان سياحات التظاهر لم تعد حكرا عيى املتظاهرين من اجل 
الحرية والحق والخالص من الظلم، فقد امتألت بعضها باللصوص والرساق 
والقتلية واملجرمين حتى عياد الفرز اصعب مين الالفرز، والكشيف اخطر 
من الالكشيف، والقرار ابعد من القرار. انيا متظاهر من كل قلبي ويف الذات 
والوجيدان واطمح واحلم واتمنى من كل قلبي ان ارى وطني بال فسياد وال 
فاسيدين وال رشيوة وال مرتشين واكتب يف ذلك واتحدث عنه علنا من دون 
خوف او مواربة او مهادنة عر شاشيات التلفزة وتعرضت مرتن ملحاوالت 
اغتيال باملسيدس الكاتم ولكنني لسيت بناشيط مدني. أنا اضافة لعميل يف 
مجيال اإلعيالم والصحافة وانا لسيت بناشيط مدنيي. أنا رئيس مؤسسية 
األجييال للثقافة واإلعالم )NGO( وهي منظمة غيري حكومية ومعرتف بها 
يف األمانة العامة لرئاسة الوزراء، لكنني لست بناشط مدني. الناشط املدني 
هو شيخص آخر بامتيازات أخرى ومفاهيم أخرى وثوابت أخرى وسياقات 
أخيرى وكما يبيدوا لم احصل عليها حتى اآلن وال اعيرف كيف احصل عليها 
ومن يمنح هذه الصفة التي ال نعرف ثوابتها وسياقاتها ومفرداتها والطرق 
التي تؤدي اليها والطرق التي تخرجك منها سياملا غانما معاىف مشاىف بتمام 
العافيية. أنا هنيا ال اطعن بهذه الصفية التي تحمل بين معانيها مفردات 
سيامية تتألق وتسيموا بن مفردات الحيياة اليومية للمجتمعيات الراقية، 
ففيي اوربيا وكل اليدول املتقدمية الحياة تزدهير وتتطور بفعيل منظمات 
املجتميع املدني، لكني ارييد لها حضورا يف وطني الذي نبحث عنه ونسيعى 
اليه تهذيبا وتشيطيبا وترتيبا وتبويبيا وتنظيما يفرزها ويحدد معاملها. فال 
يجوز ان يكون القاتل ناشيطا مدنيا واملقتول ناشط مدني والسارق ناشطا 
مدنيا واملرسوق ناشيط مدني والشيهيد هيثم البطاط ناشطا مدنيا بجدارة 
للحفياظ عن بيته وعرضه ورشفه ومن قتله وسيحله وعلقيه ونحره كان 
ناشيط مدني يبحث عن وطن وهل يريده هذا وطن للذبح والسيلخ ام وطن 
للحليم والحياة. بقيي ان اقول علما ان آخر تهدييد تلقيته كان من رقم غري 
معرف لكنه عرف نفسيه وقال يل بعد ان شيتمني وشيتم املرجعية والحشد 

الشعبي انه... ناشط مدني!

الشعر السميك أضعف من الرقيق ورسيع التكرس!
قال علماء يدرسون كيفية تكرّس 
خيوط الشيعر، إن نوعية الشعر 
الرقييق غالبيا ميا تكيون أقوى 

وأكثر متانة من الشعر الثخن.
وشيملت الدراسية، التي أجرتها 
أخيذ  كاليفورنييا،  جامعية 
عينات من شيعر البيرش والدببة 
والكابيارا  والخييول  والخنازيير 

والزرافات والفيلة.
الباحثون خصيال فردية  وربيط 
بجهاز، سيحبها بلطف تدريجيا 
إىل أن انكرست. ووجدوا أن العقد 

لرفيعة كانت قادرة عى تحمل توتر أكر، قبل 
االنكسار، مقارنة بالخصل السميكة.

ويرجع ذلك إىل حقيقة أن تشيققات تتشيكل 
يف بعض خيوط الشيعر الرقيقة أثناء شيدها، 
بدال من مجيرد كرسها، وفقيا للباحث البارز 
وين يانيغ.ودرس فريق البحث خصل الشيعر 
باستخدام املجهر بعد سحبها، ووجدوا أنه عى 
الرغيم من أن معظم الشيعر له بنيية مماثلة، 

فإن الخيوط تنكرس بطرق مختلفة.
وتبين أن الثديييات ذات خيوط الشيعر األكر 
قطيرا، مثيل الخنازيير والزرافيات واألفييال، 

انكرست بشيكل طبيعي عموميا. يف حن كان 
هناك عدم تكافؤ يف انكسيار خصالت الشيعر 

األصغر قطرا، لدى البرش والخيول والدببة.
وعيى الرغم مين أن شيعر الفيل يكيون أكثر 
سيمكا بأربعة أضعاف من شيعر اإلنسان، إال 
أنيه يمكين أن يصمد أميام نصف القيوة التي 

تسحبه فقط، وفقا للدكتور يانغ.
ووجدت الدراسة أن »التشققات تحدث عندما 
تتشيكل شيقوق متعرجة صغرية داخل املادة 
كنتيجية للتوتير. ثيم تنتيرش هذه الشيقوق، 
وبالنسيبة لبعض املواد البيولوجية، ال تنكرس 
العينية تماما حتى تلتقي الشيقوق الصغرية. 

وإذا تعرضيت ميادة لليرضر، هذا 
يعنيي أنهيا يمكن أن تصميد أمام 
مزيد مين التوتير، وبالتيايل تكون 
أكثر متانة من العينات التي تواجه 
كرسا طبيعيا«.ويقول الباحثون إن 
قوة الشعر البرشي تكمن يف الهيكل 
الهرمي للشعر، ما يعني أنه يتكون 
من طبقية خارجية تسيمى برشة 
تلتف حول قرشة داخلية مصنوعة 
مين العديد مين األليياف الصغرية 

املرتبطة بالروابط الكيميائية.
وأضاف املعد املشيارك يف الدراسة، 
روبرت ريتيش: »فكرة الشيعر السميك أضعف 
من الرقيق ليسيت غريبة، حيث وجدنا أن هذا 
يحدث عند دراسية املواد الهشية مثل األسالك 
املعدنيية. إنيه أمير إحصائي، حييث أن الجزء 
األكير سييكون لدييه احتمال أكير للتعرض 
للخليل. ومن املدهش بعض اليشء أن نرى هذا 

يف الشعر، ألنه ليس مادة هشة«.
ويقيول الدكتيور يانيغ إن النتائيج يمكن أن 
تسياعد العلمياء يف تطويير ميواد اصطناعية 
أفضل يف املستقبل، من خالل محاولة محاكاة 

بنية الشعر.

روتني يومي مدته 20 دقيقة حيمينا من 7 أشكال قاتلة من الرسطان!
وجدت دراسية أن األشخاص 
تماريين  يمارسيون  الذيين 
رياضية معتدلة ملدة سياعتن 
ونصف السياعة يف األسيبوع، 
لديهيم احتماالت أقل لإلصابة 

بالرسطان.
ويمكن أن يقتير األمر عى 
امليش اليوميي مدة ال تزيد عن 
20 دقيقة، أو ركوب الدراجة، 
حيث تبن أن التمرين البسيط 
هيذا يحيد من خطير اإلصابة 
برسطيان الكبد بنسيبة %18، 
أو ما يقرب الخمس، لدى كال 
الجنسين. وترتفع النسبة إىل 
27% مليا يعيادل 5 سياعات يف 
األسبوع من التمارين املعتدلة.
اإلصابية  خطير  وانخفيض 

برسطان الثدي لدى النسياء، بنسيبة 6% لدى 
ممارسة التمرين املعتدل ملدة ساعتن ونصف 

الساعة، أو 10% ملدة 5 ساعات.
أما خطير اإلصابية برسطان اليكى لدى كال 
عنيد   %11 بنسيبة  فينخفيض  الجنسين، 
ممارسية التماريين الرياضية ملدة سياعتن 

ونصف الساعة، أو 17% مقابل 5 ساعات من 
امليش.وتشيري النتائيج إىل أن التمرينات تقلل 
جزئييا من خطير اإلصابة بالرسطيان، ألنها 
تسياعد عى إنقاص الوزن. ولكن األشخاص 
النشيطن، حتيى عندميا ال يفقيدون الوزن، 
يمكنهيم الحصول عيى الحمايية ضد بعض 

أنواع الرسطان.

ألفيا   755 الباحثيون  وتابيع 
و549 شخصا يف الدراسة ملدة 

10 سنوات يف املتوسط.
باتييل،  ألبيا  الدكتيور  وقيال 
املعد املشيارك يف الدراسية من 
جمعية الرسطيان األمريكية: 
»اليشء املثيري يف هذه النتائج 
هو أنها تثبت أهمية النشياط 
املعتيدل الكثافة املعتياد، مثل 
قيد  حييث  الرسييع،  املييش 
يوفر فائيدة هائلة لدرء خطر 
اإلصابية بأنيواع مختلفة من 

الرسطان«.
وتويص هيئة الصحة الوطنية 
األشيخاص  الريطانيية 
عين  يقيل  ال  ميا  بممارسية 
سياعتن ونصف الساعة من 
النشياط البدني املعتيدل يف األسيبوع، أو 75 

دقيقة عى األقل من التمرينات القوية.
كما أظهرت الدراسة التي نرشت يف مجلة علم 
األورام اإلكلينيكية )Clinical Oncology(، أن 
احتميال اإلصابة بيي ليمفوميا الالهودجكن 

انخفض بنسبة تصل إىل 18 يف املائة.


