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رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 
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تشييع مهيب
 للشهيـد املهندس 
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نائب عن الفتح يتحدث عن »رغبة« إلعادة منح الثقة حلكومـة عبد املهـدي 
أمني عام الناتو يؤكد لرئيس الوزراء دعمه للقوات العراقية وتدريبها وحماربة »داعش«
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ل�م تمض س�وى س�اعات عىل ع�زم العراق 
إخ�راج القوات األجنبية م�ن البالد واالبتعاد 
ع�ن السياس�ة األمريكي�ة امل�رة ببغ�داد، 
حت�ى ب�دأت الع�ودة إىل االتفاق�ات مع دول 
بديل�ة يمتل�ك معها الع�راق عالق�ات طيبة 
اإلعم�ار  مج�ايل  يف  مس�اعدته  بإمكانه�ا 
وتطوير البنى التحتية والتس�ليح. وقد أعلن 
إيغ�ور كوروتش�نكو، عضو املجل�س العام 
ب�وزارة الدفاع الروس�ية، أنه يمك�ن للعراق 
تحس�ن نظ�ام دفاع�ه الج�وي بمس�اعدة 
نظ�ام الصواريخ الروس�ية إس-400. وأكد 
كوروتشنكو أن مقتل الجنرال اإليراني قاسم 
س�ليماني عىل ي�د الجي�ش األمريكي خالل 
غ�ارة جوية عىل الع�راق يدل ع�ىل أن بغداد 
بحاجة إىل تحسن نظام الدفاع الجوي. وقال 
كورتشنكو، يف ترصيح صحفي، ان »العراق 
رشيك لروس�يا يف مجال التعاون العس�كري 
التقن�ي، ويمكن لروس�يا إرس�ال الوس�ائل 
الب�الد وحماي�ة  الالزم�ة لضم�ان س�يادة 
موثوق�ة للمج�ال الجوي، بم�ا يف ذلك توريد 
صواريخ  إس-400 وغريها من أجزاء نظام 
الدف�اع الج�وي، مث�ل »ب�وك-إم3« و«تور-
إم2« وغريها«. ويف الس�نوات األخرية، زودت 
روسيا العراق بقاذفة اللهب الثقيلة توس-1أ 
»سولنتبيك«، واملروحيات الهجومية مي-35 
ومي-28 إن إيه وطائرات س�و-25 ودبابات 
تي-90 ومنظومة الدفاع الجوي الصاروخية 

املدفعية بانتسري-إس1.
التفاصيل ص2

العراق يعزز االتفاقات الدولية: »االعامر« للصني و »السالح« لروسيا
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 ساعات القطع املربمج يف بغداد وحمافظات 
الوسط واجلنوب

العتبة احلسينية تسوق »750« طنًا 
من االسامك دعاًم للمنتوج الوطنـي 

وللحد من االسترياد

رئيس الوزراء يصدر امرًا 
ديوانيًا برتقية ضباط الداخلية وجهاز 

مكافحة االرهاب
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الربملان االيراين يرفع موازنة فيلق القدس ويصنف البنتاغون منظمة إرهابية
القوات االمريكية ختيل قواعدها »غري املحصنة« شاميل بغداد
الدفاع املدين يعلن إحصائية احلرائق عام ٢0١٩: بلغت )30( ألف حادث يف عموم العراق
التـربيـة تصـدر توضيحـًا بشـأن نظـام حتسيـن املعـدل

جملس الوزراء يتخذ قرارات ختص االجهزة الطبية وموظفي 
مفوضية االنتخابات وتسجيل املركبات »املعالية«
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الفائض من املحاصيل: سيضيف موردًا 

جديدًا اليرادات الدولة

هيأة االرشاف القضائي 
تصـدر تقريرهـا السنـوي 

لـعـام ٢0١٩ 

       بغداد / المستقبل العراقي

وافق نواب مجلس الش�ورى االسالمي االيراني )الربملان( 
ع�ىل م�روع قانون بصف�ة عاجلة جدا، أم�س الثالثاء، 
ينص ع�ىل “تعديل قان�ون االجراء املضاد ألم�ريكا، وذلك 
إث�ر اغتيال قائ�د قوات الق�دس للحرس الثوري الش�هيد 
الفريق قاس�م س�ليماني. وبذلك تم تعديل قانون االجراء 
املضاد الذي تم اقراره من قبل الربملان يف 23 نيسان 2019 
واملصنفة بمقتضاه القيادة املركزية االمريكية يف املنطقة 
“سنتكوم” عىل انها منظمة ارهابية، وذلك ردا عىل إدراج 

امريكا الحرس الثوري حينذاك عىل الئحة “االرهاب”.

وواف�ق نواب الربمل�ان االيراني باإلجماع ع�ىل تعديل نص 
قان�ون االجراء املضاد ع�رب “إدراج جمي�ع أعضاء وزارة 
الدف�اع االمريكية “البنتاغ�ون” والركات واملؤسس�ات 
التابعة لها والق�ادة واملتورطن بجريمة اغتيال الش�هيد 
الفريق قاسم سليماني، وذلك قبل عبارة القيادة املركزية 
االمريكي�ة” س�نتكوم” والقوات واملنظمات واملؤسس�ات 

التابعة لها بنص القانون”.
كم�ا أل�زم القان�ون الحكوم�ة االيراني�ة بتعزي�ز البني�ة 
الدفاعي�ة لق�وات القدس التابع�ة للحرس الث�وري، عرب 
استقطاع مبلغ 200 مليون يورو من احتياطي الصندوق 

الوطني للتنمية.

        بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس الوزراء  جلسته االعتيادية، امس 
الثالثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل 
عادل عبد املهدي. وش�هدت الجلسة املوافقة 
عىل استمرار رصف اجور املوظفن العاملن 
بصف�ة عق�د يف املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة 
لالنتخاب�ات لش�هر كان�ون االول لس�نة / 
2019، م�ن التخصيصات املرصدة يف موازنة 
الربام�ج الخاصة � النفقات االنتخابية ، عىل 
أن يتم إدراج اجم�ايل رواتب موظفي العقود 
التش�غيلية ضمن فصل تعويضات املوظفن 
يف م�روع قانون املوازن�ة العامة االتحادية 

لجمهوري�ة الع�راق للس�نة املالي�ة /2020 
رشيطة عدم تعارض ذل�ك مع قانون االدارة 

املالية والدين العام.   
ووافق مجلس الوزراء عىل مايأتي:- 

اوال: قي�ام وزارة الداخلي�ة / مديري�ة املرور 
العامة بتسجيل املركبات ) املعالية ( الداخلة 
اىل الع�راق عرب املناف�ذ الحدودية كافة والتي 
يثب�ت م�ن خ�الل الكش�ف الفن�ي ان س�نة 
صنعها الحقيقية أقل من سنة صنعها املثبت 
يف كتاب تسجيلها الكمركي والقرص املرسل 
م�ن الهيئ�ة العام�ة للكم�ارك ، والداخلة اىل 
العراق لغاية تأريخ 2016/12/31 ، رشيطة 
مراع�اة ما جاء يف الفقرتن )1 و2( من قرار 

مجل�س الوزراء: )115 لس�نة 2018 ( ، عىل 
أن يتم إنجاز املوضوع خالل س�تة أشهر من 

تأريخ إصدار هذا القرار غري قابلة للتمديد .
ثاني�اً: تأليف لجنة تحقيقية برئاس�ة ممثل 
عن الهيئة العامة للكمارك وعضوية ممثلن 
من الركة العامة للسيارات ومديرية مرور 
املحافظ�ات الت�ي لديه�ا مناف�ذ حدودي�ة ، 
تتوىل التحقيق يف املوضوع بش�أن آلية دخول 
املركب�ات واس�تحصال الرس�وم الكمركي�ة 
عنه�ا وتحدي�د املقرصي�ن وأخذ االج�راءات 
القانوني�ة بحقهم من املنافذ الحدودية كافة 
، ع�ىل أن تنجز أعمالها خالل )4( أش�هر من 
تأري�خ إصدار هذا الق�رار .     ووافق املجلس 

عىل ش�مول االجه�زة الطبية املس�توردة من 
القطاع�ن الع�ام والخ�اص بق�رار مجلس 
الوزراء : )255 لس�نة 2019(، بش�أن فرض 
رس�م كمركي بنس�بة )0.5%( ، اس�تناًدا اىل 
أح�كام امل�ادة )2/ أوالً( من قان�ون التعرفة 
الكمركي�ة رق�م )22( لس�نة 2010، وينف�ذ 
هذا القرار بدءاً من 2020/2/1 واقّر مجلس 
الوزراء توصيات لجن�ة األمر الديواني )245 
لس�نة 2019(، بش�أن وضع رؤي�ة متكاملة 
وإجراءات تنظيمية للس�يطرة عىل حموالت 
الش�احنات ، وحماية الطرق وتطبيق انظمة 

السالمة العامة.
التفاصيل ص2
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رئيس الوزراء يصدر امرا ديوانيا برتقية ضباط الداخلية وجهاز مكافحة االرهاب
     بغداد / المستقبل العراقي 

أص�در رئيس الوزراء املس�تقيل القائد العام 
للق�وات املس�لحة ع�ادل عبد امله�دي، أمس 
الثالث�اء، امرا ديوانيا يق�ي برتقية ضباط 

وزارة الداخلية وجهاز مكافحة االرهاب.
وق�ال الفريق الرك�ن محمد حمي�د البياتي 
الس�كرتري الش�خيص للقائد الع�ام للقوات 
املسلحة، يف ترصيح صحفي إن القائد العام 
أص�در، الي�وم، أم�راً ديوانياً يق�ي برتقية 
ضب�اط وزارة الداخلي�ة وجه�از مكافح�ة 
االرهاب، من املس�تحقني للرتقية يف جدول 6 

كانون االول 2020.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

لم تمض س�وى س�اعات عىل عزم الع�راق إخراج 
الق�وات األجنبية من البالد واالبتعاد عن السياس�ة 
األمريكي�ة امل�رة ببغداد، حت�ى بدأت الع�ودة إىل 
االتفاق�ات م�ع دول بديل�ة يمتل�ك معه�ا الع�راق 
عالقات طيبة بإمكانها مساعدته يف مجايل اإلعمار 

وتطوير البنى التحتية والتسليح.
وقد أعلن إيغور كوروتش�نكو، عضو املجلس العام 
بوزارة الدفاع الروس�ية، أنه يمكن للعراق تحس�ني 
نظ�ام دفاعه الجوي بمس�اعدة نظ�ام الصواريخ 

الروسية إس-400.
وأكد كوروتش�نكو أن مقتل الجنرال اإليراني قاسم 
س�ليماني عىل ي�د الجي�ش األمريكي خ�الل غارة 
جوي�ة عىل الع�راق يدل ع�ىل أن بغ�داد بحاجة إىل 

تحسني نظام الدفاع الجوي.
وقال كورتش�نكو، يف ترصيح صحفي، ان »العراق 
رشيك لروس�يا يف مجال التعاون العسكري التقني، 
ويمكن لروس�يا إرس�ال الوس�ائل الالزمة لضمان 
س�يادة البالد وحماية موثوقة للمجال الجوي، بما 
يف ذلك توريد صواريخ  إس-400 وغريها من أجزاء 
نظام الدفاع الجوي، مثل »بوك-إم3« و«تور-إم2« 

وغريها«.
ويف الس�نوات األخرية، زودت روسيا العراق بقاذفة 
الله�ب الثقيلة توس-1أ »س�ولنتبيك«، واملروحيات 

الهجومي�ة مي-35 وم�ي-28 إن 
إي�ه وطائ�رات س�و-25 ودبابات 
ت�ي-90 ومنظوم�ة الدفاع الجوي 
الصاروخي�ة املدفعي�ة بانتس�ري-

إس1.
يذكر أن أمني مجلس األمن الرويس 
نيكوالي باتروشيف التقى يف أيلول 
م�ع مستش�ار رئي�س ال�وزراء يف 
شؤون األمن القومي فالح الفياض 
وناقش التعاون العسكري التقني 
والوضع يف س�وريا. يف وقت الحق، 
رصح السفري العراقي لدى روسيا 

حيدر منصور هادي.
ب�دوره، دعا النائ�ب االول لرئيس 
مجلس النواب حسن كريم الكعبي 

إىل املي بتنفيذ االتفاقيات العراقية – الصينية التي 
ابرمتها الحكومة الحالية يف بكني »من اآلن« لتوفر 
فرصاً كبرية إلعمار العراق، مؤكدا تعاون السلطتني 
الترشيعي�ة والتنفيذي�ة لوض�ع كاف�ة اإلج�راءات 
املتعلق�ة باالتفاق »حيز التنفيذ » وتس�هيل دخول 

الرشكات االستثمارية الكربى إىل البالد.
وذكر بيان ملكتب الكعبي تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه ان�ه »اس�تقبل الس�فري الصيني لدى 
العراق تش�انغ تاو والوف�د املرافق ل�ه«، مؤكداً ان 
»تاو اكد بدوره استعداد بالده وجهوزية الرشكات 
االستثمارية 100 % للمبارشة يف ترجمة االتفاقيات 
واالرساع بوضعه�ا موضع التنفيذ، مع دعم الصني 
للجه�ود الت�ي م�ن ش�انها حف�ظ س�يادة العراق 

وسالمة اراضيه«.
وع�ن االعت�داء االمريكي والق�رار النيابي بش�أنه، 
أكد الكعبي بحس�ب البيان ان »الق�وات االمريكية 
تج�اوزت كل الخط�وط الحم�راء بخرقها س�يادة 
العراق ألكث�ر من مرة كان آخرها اس�تهداف قادة 
الحش�د الش�عبي يف مط�ار بغ�داد«، مش�ريا اىل ان 
»ترامب ال يرغب بإضفاء اجواء التهدئة يف املنطقة 
ويس�عى جاه�دة لجره�ا اىل الف�وىض والخ�راب 
واالزمات، وما فعل�ه من تصعيد خطري جداً وخرق 
س�افر واعتداء صارخ عىل س�يادة البل�د خري دليل 

عىل ذلك«.
واض�اف ان »الق�رار النياب�ي ال�ذي ص�وت علي�ه 
الن�واب والخ�اص بإجالء  مجلس 
الق�وات االجنبية م�ن العراق قرار 
مهم ومهن�ي وقانوني وس�يكون 
ل�ه تداعي�ات ايجابية كون�ه دافع 
عن س�يادة البالد وهذا حق تدركه 
يقينا كل الشعوب الحرة فضال عن 
املجتمع ال�دويل ومجل�س االمن«، 
مشددا عىل ان »ارادة وقوة الشعب 
العراقي لن يسمح بتواجد القوات 
املحتلة عىل اراضي�ه ضمن جدول 

زمني محدد وفوري«.
وتاب�ع ان »العقوب�ات الت�ي تلوح 
بها واش�نطن غ�ري قانونية كوننا 
ل�م نعتد ع�ىل دولة ول�م ندعم اية 

جماعات ارهابية متطرفة«.

موسكو تدرس تزويد بغداد بصواريخ )إس-400( حلماية »اجملال اجلوي«.. واتفاقية بكني ستدخل قريبًا حيز التنفيذ
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      بغداد / المستقبل العراقي

ش�اركت حش�ود ضخم�ة، أم�س الثالثاء، 
بالتش�ييع الكبري لنائب رئيس هيئة الحشد 
الشعبي العراقي ابو مهدي املهندي يف مدينة 
الب�رصة جنوب الع�راق الذي اغتي�ل عىل يد 

القوات االمريكية الجمعة املاضية.
وكانت مصادر اعالمية عراقية قد افادت بأن 
جثمان الش�هيد املهندس تأخر وصولها منذ 
انطالقها من منفذ الش�المجة بس�بب زخم 
املش�يعني يف منطق�ة التنوم�ة الواقعة عىل 
الجهة االخ�رى من الجرس املعلق الرابط مع 

مركز البرصة وس�احة الط�ريان املخصصة 
للتشييع املركزي يف البرصة.

وأفص�ح مصدر مح�ي يف محافظة البرصة 
جن�وب العراق ب�أن أكثر من نص�ف مليون 
ش�خص ش�اركوا يف تش�ييع جثم�ان نائب 
رئي�س هيئة الحش�د الش�عبي الش�هيد أبو 

مهدي املهندس.
وق�ال املص�در أن االحصائي�ات التقريبي�ة 
واالولية تشري إىل مشاركة أكثر من 600 الف 
ش�خص بتش�ييع جثمان نائب رئيس هيئة 
الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي املهندس يف 
البرصة. وأضاف املصدر، أن جموع املشيعني 

احتش�دوا من منفذ الش�المجة الحدودي اىل 
ساحة الطريان وسط املحافظة.

ووص�ل جثمان نائ�ب رئيس هيئة الحش�د 
الشعبي الشهيد أبو مهدي املهندس إىل منفذ 
الش�المجة الح�دودي قادما من إي�ران بعد 

اجراء مراسيم تشييع مهيبة له.

تشييع مهيب للشهيد املهندس يف البرصة
حشود ضخمة يف البصرة تشيع »مهندس احلشد«.. ومصدر حملي: )٦00( ألف مواطن محلوا جنازة الشهيد

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د النائ�ب ع�ن تحال�ف الفت�ح 
إن  الثالث�اء،  أم�س  ق�دو،  حن�ني 
فش�ل الق�وى السياس�ية باختيار 
ش�خصية ومرشح لرئاسة الوزراء 
بدالً رئيس الوزراء املستقيل وكذلك 
رصاح�ة عبدامله�دي داخل مجلس 
النواب حول التهدي�دات األمريكية 
ويرفضه�ا  له�ا  يتع�رض  الت�ي 
بع�ض  رغب�ة  إىل  أدت  مب�ارشة، 
الجهات السياسية والنواب بإعادة 

من�ح الثق�ة له م�ن جدي�د. وكان 
رئي�س ال�وزراء عادل عب�د املهدي 
أعل�ن تقديم اس�تقالته إىل مجلس 
النواب. وجاء إعالن عبد املهدي بعد 
س�اعات من دعوة املرجع الشيعي 
األعىل يف العراق آية الله الس�يد عي 
السيس�تاني، يف خطب�ة الجمع�ة، 
مجلس النواب العراقي إىل س�حب 
الثقة من الحكومة. ووافق الربملان 
عىل اس�تقالة عبد املهدي، فيما لم 
تتوصل الكتل السياسية إىل مرشح 

توافقي لتويل املنصب.

نائب عن الفتح 
يتحدث عن »رغبة« إلعادة منح الثقة

 حلكومة عبد املهدي 

        بغداد / المستقبل العراقي

عق�د مجلس الوزراء  جلس�ته االعتيادي�ة، امس الثالثاء، برئاس�ة 
رئيس مجلس الوزراء عادل عادل عبد املهدي.

وش�هدت الجلس�ة املوافقة ع�ىل اس�تمرار رصف اج�ور املوظفني 
العاملني بصفة عقد يف املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات لشهر 
كان�ون االول لس�نة / 2019، من التخصيص�ات املرصدة يف موازنة 
الربام�ج الخاصة � النفق�ات االنتخابية ، عىل أن يت�م إدراج اجمايل 
رواتب موظفي العقود التش�غيلية ضمن فصل تعويضات املوظفني 
يف مرشوع قانون املوازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق للسنة 
املالي�ة /2020 رشيط�ة عدم تعارض ذلك مع قان�ون االدارة املالية 

والدين العام.   
ووافق مجلس الوزراء عىل مايأتي:- 

اوال: قيام وزارة الداخلية / مديرية املرور العامة بتس�جيل املركبات 
) املعالية ( الداخلة اىل العراق عرب املنافذ الحدودية كافة والتي يثبت 
من خالل الكش�ف الفني ان س�نة صنعها الحقيقية أقل من س�نة 
صنعها املثبت يف كتاب تسجيلها الكمركي والقرص املرسل من الهيئة 
العام�ة للكمارك ، والداخلة اىل العراق لغاية تأريخ 2016/12/31 ، 
رشيطة مراعاة ما جاء يف الفقرتني )1 و2( من قرار مجلس الوزراء: 
)115 لس�نة 2018 ( ، عىل أن يتم إنجاز املوضوع خالل ستة أشهر 

من تأريخ إصدار هذا القرار غري قابلة للتمديد .
ثاني�اً: تألي�ف لجن�ة تحقيقية برئاس�ة ممثل ع�ن الهيئ�ة العامة 
للكم�ارك وعضوية ممثلني من الرشكة العامة للس�يارات ومديرية 
م�رور املحافظ�ات التي لديه�ا مناف�ذ حدودية ، تت�وىل التحقيق يف 
املوضوع بش�أن آلية دخول املركبات واستحصال الرسوم الكمركية 
عنه�ا وتحدي�د املقرصين وأخ�ذ االج�راءات القانوني�ة بحقهم من 
املناف�ذ الحدودية كافة ، عىل أن تنجز أعمالها خالل )4( أش�هر من 

تأريخ إصدار هذا القرار .    
ووافق املجلس عىل شمول االجهزة الطبية املستوردة من القطاعني 
العام والخاص بقرار مجلس الوزراء : )255 لس�نة 2019(، بش�أن 
فرض رس�م كمركي بنسبة )0.5%( ، اس�تناًدا اىل أحكام املادة )2/ 
أوالً( من قان�ون التعرفة الكمركية رقم )22( لس�نة 2010، وينفذ 
هذا القرار بدءاً من 2020/2/1 واقّر مجلس الوزراء توصيات لجنة 
األم�ر الديواني )245 لس�نة 2019(، بش�أن وضع رؤي�ة متكاملة 
وإج�راءات تنظيمية للس�يطرة عىل حموالت الش�احنات ، وحماية 
الط�رق وتطبيق انظمة الس�المة العامة ، وتطبي�ق جميع القوانني 
والتعليم�ات الالزم�ة ذات العالقة الواردة ربط كت�اب وزارة اإلعمار 
واالس�كان والبلدي�ات واالش�غال العام�ة ذي الع�دد م.خ/1926، 
وامل�ؤرخ يف 2019/10/13 ، م�ع األخذ بعني االهتم�ام رأي االمانة 
العامة ملجلس الوزراء الوارد بموج�ب مذكرة الدائرة القانونية ذات 

العدد: م د/ق/580/1/2 ل.ق واملؤرخة يف 2019/12/3.
وت�م إق�رار توصية الجه�ة املختص�ة يف وزارة الصناع�ة واملعادن ) 
دائرة التطوير والتنظيم الصناعي ( إس�تناداً إىل أحكام املادة ) 14 ( 
م�ن قانون حماية املنتجات العراقية رقم )11( لس�نة 2010 املُعدل 

بحسب اآلتي:
1. فرض رس�م كمركي اضايف بنسبة )65%( من وحدة قياس منتج 
) االمبوالت اللدائنية ( املس�تورد اىل العراق من الدول واملناشئ كافة 
ذي البند الكمركي )39076000( ملدة أربع س�نوات بدون تخفيض، 
ومراقب�ة الس�وق املحلي�ة خالل م�دة تطبي�ق الرس�وم الكمركية 
اإلضافية خالل مدة 6 اشهر من وزارتي الصحة والصناعة واملعادن 

من حيث الكمية النوعية .
2. قي�ام وزارة املالي�ة / الهيئ�ة العام�ة للكمارك  بتطبيق الرس�م 
الكمركي اإلضايف للمنتج املذكور آنفاً وأيضاً قيامها بإش�عار وزارة 
الصناعة واملعادن / دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بشكل دوري 
عن كمية إستريادات العراق من املنتج آنفاً وقيمة الرسوم الكمركية 
اإلضافية التي يتم جبايتها عىل املس�تورد من املنتج االجنبي وقيمة 

املستورد وبلدان التصدير والجهات املستوردة له
3. تت�وىل الجه�ات الرقابية تدقيق اآلث�ار الناجمة عن فرض حماية 

كمركية إضافية عىل املنتج املستورد.
4. ينفذ هذا القرار بعد )120( يوماً من تأريخ إصداره .

        بغداد / المستقبل العراقي

تلقى رئي�س الوزراء »املس�تقيل« عادل عبد 
املهدي، أم�س الثالث�اء، اتص�اال هاتفيا من 
األم�ني العام لحلف النات�و ، فيما أكد االخري، 
دعم�ه للق�وات االمني�ة العراقي�ة وتدريبها 

ومحاربة تنظيم »داعش«.

وق�ال مكت�ب عب�د امله�دي يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، إن رئيس 
مجل�س ال�وزراء ع�ادل عب�د امله�دي تلقى، 
صب�اح اليوم، اتصاال هاتفيا من األمني العام 

لحلف الناتو ينس ستولتنربغ.
وع�رّب عب�د امله�دي، بحس�ب البي�ان، ع�ن 
»اعتزازه بعالقات التعاون بني العراق وحلف 

الناتو، وبيان سياس�ة الحكوم�ة وعالقاتها 
املتوازنة وموقف الحكومة والربملان العراقي 
من تواجد القوات األجنبية وقرار انس�حابها 

من العراق وحفظ سيادته«.
ونق�ل البيان، عن االمني الع�ام لحلف الناتو، 
تاكي�ده عىل »أهمية تطوير عالقات التعاون 
القائم�ة بني الع�راق وحلف النات�و والرغبة 

بدع�م الق�وات األمني�ة العراقي�ة وتدريبه�ا 
ومحاربة داعش«.

واش�ار البيان اىل أن جرى التباحث يف األزمة 
الحالي�ة وتطوراته�ا األمنية وجه�ود تفادي 
نش�وب حرب يف املنطقة وتخفيض التصعيد 
ون�زع فتيل األزمة وتجنيب ش�عوب املنطقة 

والعالم تداعيات الحرب.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة الدفاع املدن�ي، أمس 
الثالث�اء، ع�ن تس�جيل أكث�ر من 30 
أل�ف حادث حريق خالل عام 2019 يف 

عموم العراق عدا إقليم كردستان.
تلق�ت  بي�ان  يف  املديري�ة  وذك�رت 
من�ه،  نس�خة  العراق�ي  املس�تقبل 
ان »احصائي�ات الح�وادث الت�ي ت�م 
اخماده�ا من قبل رجال الدفاع املدني 
يف عموم املحافظات العراقية عدا إقليم 
كردس�تان وش�ملت تلك االحصائيات 
حوادث حري�ق اندلعت داخ�ل مباني 
س�كنية  ودور  وتجاري�ة  حكوم�ة 
وارايض زراعية، بلغت يف مجموعها ) 

30,498( حادث حريق«.
أن »نس�بة 21.25 % م�ن  وأضاف�ت 
الحرائق أزدادت عن عام 2018 جاءت 
بس�بب االحداث االخري التي ش�هدها 
الع�راق وما رافقه م�ن عمليات حرق 
للمبان�ي ومق�ار االح�زاب والبنايات 
م�ا  وكذل�ك  والحكومي�ة،  التجاري�ة 
ش�هده العراق من حرائق للمحاصيل 
الزراعي�ة التي رافق موس�م الحصاد 
ملحص�ويل الحنطة والش�عري منتصف 

العام املايض«.

جملس الوزراء يتخذ قرارات ختص االجهزة الطبية وموظفي مفوضية االنتخابات وتسجيل املركبات »املعالية«

أمني عام الناتو يؤكد لرئيس الوزراء دعمه للقوات العراقية وتدريبها وحماربة »داعش«

الدفاع املدين يعلن إحصائية 
احلرائق عام ٢٠١٩: 

بلغـت )3٠( ألـف حـادث 
يف عموم العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت املحكم�ة االتحادية العليا، أم�س الثالثاء، عن حس�مها )172( 
قضية دس�تورية خالل عام 2019، مؤكدة أن االحكام الصادرة شملت 
العدي�د من املج�االت من بينها عم�ل مجلس النواب وصح�ة التصويت 
ع�ىل وزراء ومكافح�ة الفس�اد واالرسة والطفول�ة والرتبي�ة والتعليم 

املتح�دث  وق�ال  العدال�ة.  ومنظوم�ة 
الرس�مي للمحكمة إياس الساموك، يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه إن »املحكمة االتحادية العليا أنهت 
عام 2019 بحسم قضايا نوعية وبغاية 
األهمية، ورسخت من االحكام الصادرة 
فيه�ا مب�ادئ حافظ�ت ع�ىل املس�ار 
الس�لطات«. واضاف  الدستوري لعمل 
الس�اموك أن »مجموع ما تم حس�مه 
خ�الل العام املايض بل�غ )172( قضية 

دس�تورية، بمعدل حس�م بل�غ )76.10%(، تم نظرها يف )51( جلس�ة، 
وهناك دعاوى حولت عىل عام 2020 ألن اكثرها قد تم تسجيلها يف االيام 
االخ�رية من عام 2019«. ونوّه الس�اموك إىل أن »أغلب الدعاوى أقيمت 
أمام املحكمة عىل مس�ؤولني يف الدول�ة مثل رئيس الجمهورية، ورئيس 
مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء االعىل، 
ووزراء ومحافظني وقامت بحس�مها وفقاً للدستور، كما أنها حسمت 

دعاوى تتعلق بالتصويت عىل وزراء يف الحكومة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مستش�ار محافظة االنبار للش�ؤون االغاثية مازن ابو ريشة، أمس 
الثالثاء، أن العام الحايل س�وف يش�هد غلق مخيم�ات النزوح يف املحافظة 
بص�ورة نهائية، نافي�ا االنباء التي تحدثت عن وج�ود عمليات تأهيل لتلك 

املخيمات.
وقال ابو ريش�ة يف ترصيح صحفي ان »مخيمات النزوح يف قضاء عامرية 
الصم�ود جنوبي مدينة الفلوجة، ش�هدت عمليات تقليص كبرية يف الفرتة 
الحالية بعد عودة اكثر من 5 آالف ارسة نازحة اىل مناطق سكناها املحررة 
ضمن خطة الحكومة املحلية بالتنس�يق مع القي�ادات االمنية واملنظمات 

االممية الغالق ملف النازحني«.
واضاف أن »الحكومة املحلية اغلقت 10 مخيمات يف قضاء عامرية الصمود 
بعد ان ش�هدت مخيمات النزوح رغبة كبرية لدى االرس النازحة العودة اىل 
مناطقها بصورة طوعية«، مبينا ان »ما تبقى من االرس النازحة ال يتجاوز 
ال� 1400 ارسة نازحة يف مخيمات قضاءي الحبانية رشقي مدينة الرمادي 

وقضاء عامرية الصمود«.
 وتابع أن »العام الحايل سوف يشهد غلق مخيمات النزوح يف االنبار بصورة 

نهائية«، نافياً »االنباء التي تحدثت عن اعادة تأهيل مخيمات النزوح«.

املحكمة االحتادية تعلن حسم )١7٢( قضية نوعّية 
اغلبها عىل مسؤولني كبار يف الدولة

العالـم احلايل.. 
االنبار تتعهد بإغالق خميامت النزوح

 يف بصورة هنائية

        بغداد / المستقبل العراقي

اخلت الق�وات االمريكية العاملة يف 
العراق، أمس الثالث�اء، مواقع غري 
حصين�ة يف ش�مال العاصمة بغداد 

بعد تكرار الهجمات عليها.
وقال�ت مص�ادر امني�ة رفيع�ة يف 
ترصيح�ات صحفي�ة إن »الق�وات 
األمريكية أخلت مواقع غري حصينة 
العراقية، ونقلت  العاصمة  ش�مال 
جنوداً ومعدات إىل قواعد عس�كرية 
ش�مال بغ�داد وغربه�ا«، مؤك�دة 
أن »العملي�ة ب�دأت فجر الس�بت، 

واكتملت فجر الثالثاء«.
وأضافت املصادر أن »هذه العملية 
تن�درج تح�ت بن�د تقيي�م س�احة 
العملي�ات، يف ظل تزاي�د التهديدات 
األمريكي�ة  للمصال�ح  اإليراني�ة 
يف الع�راق، بع�د مقت�ل قائ�د فيلق 

القدس يف الح�رس الثوري اإليراني 
قاس�م س�ليماني ونائ�ب رئي�س 
هيئة الحش�د الش�عبي أب�و مهدي 

املهندس«.
وس�بق أن تناقل�ت وس�ائل اإلعالم 
وثيق�ة يبل�غ فيها التحال�ف الدويل 
الس�لطات العراقي�ة بأن�ه س�يبدأ 
عملي�ة إع�ادة انتش�ار يف الع�راق، 
لقرار  استعدادا ملغادرته، استجابة 
مجلس الن�واب، وعىل الرغم من أن 
واشنطن نفت، عىل أرفع املستويات 
وجود أي خطط لالنس�حاب، إال أن 
الحقيق�ة أن قواتها غادرت بضعة 
مواقع قرب بغداد فعال، س�بق لها 
أن تعرض�ت لهجم�ات صاروخي�ة 

مميتة.
وأخل�ت الق�وات األمريكي�ة قاعدة 
بلد يف محافظة صالح الدين شمال 

بغداد كليا من جنودها ومعداتها.

القوات االمريكية ختيل قواعدها
 »غري املحصنة« شاميل بغداد

     بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت وزارة الخارجية األمريكية، أمس الثالث�اء، االنباء املتداولة بوجود 
مناقش�ات لفرض عقوبات عىل الع�راق، مؤكدة ال توج�د نية لفرضها 
حاليا. وقالت املتحدثة باس�م الخارجي�ة مورغان أورتاغاس يف ترصيح 
متلفز ان العراق حليف الواليات املتحدة والخيارات الدبلوماسية مازالت 

مطروحة معه.
وأضاف�ت أورتاغ�اس ان املش�اكل ق�د تح�دث ب�ني الحلف�اء والخي�ار 

الدبلومايس هو االفضل لحل االزمات واملشاكل بينهم.

وكان الرئي�س األمريكي دونالد ترامب هدد بف�رض عقوبات عىل بغداد 
ل�م ي�روا مثلها من قبل وان بالده لن تغادر الع�راق قبل أن يدفع تكلفة 

قواعدها العسكرية التي بنتها يف هذا البلد.
وذكرت صحيفة »واشنطن بوست«، يف وقت سابق ان اإلدارة األمريكية 
ب�دأت بإعداد عقوبات ض�د العراق، بس�بب اعتماد برملانه ق�رارا يدعو 

النسحاب القوات األجنبية من البالد.
ونقل�ت الصحيفة ع�ن ممثلني ل�إدارة األمريكية لم تذكر أس�ماءهم، 
الق�ول، ان »أمري�كا ب�دأت بإعداد عقوب�ات ضد العراق بس�بب اعتماد 

برملانه قرارا يدعو النسحاب القوات األجنبية من البالد«

اإلدارة األمريكية ترتاجع: ال توجد نية لفرض عقوبات عىل العراق
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    المستقبل العراقي/ عياء حمود الكناني

العتب�ة  الزراعي�ة يف  التنمي�ة  كش�ف قس�م 
الحسينية املقدس�ة، أمس الثالثاء، عن كمية 

االسماك التي تم تسويقها لالسواق املحلية.
وق�ال الخب�ر الزراع�ي واملرشف الع�ام عىل 
املشاريع الزراعية يف العتبة الحسينية عدنان 
عوز يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، انه »خ�الل النص�ف الثاني م�ن العام 

2019 بلغ حجم االس�ماك التي تم تس�ويقها 
اىل االسواق اكثر من 750 طن«.

واض�اف ان »العتب�ة الحس�ينية وم�ن خالل 
الكميات املطروحة يف االسواق ساهمت بالحد 
من االستراد واملحافظة عىل القيمة الرشائية 
لألسماك فضال عن ثبات االسعار، حيث تبلغ 
مساحة املزارع الخاصة باالسماك 400 دونم 

بواقع 10 احواض«.
وبني عوز ان »ادارة املرشوع كانت تعاني من 

ارتفاع امللوحة يف الرتبة ولكن بفضل الخربات 
وجهود العاملني تم تجاوز جميع العقبات«.

واش�ار اىل ان »العتبة الحس�ينية تسعى ومن 
خ�الل ه�ذا املرشوع اىل س�د حاجة االس�واق 

املحلية ودعم املنتوج الوطني«.
الجدير بالذكر ان العتبة الحس�ينية تستخدم 
منظوم�ات خاص�ة به�ا لتزوي�د االح�واض 
باملياه فضال عن استخدامها مضادات حيوية 

ملقاومة االمراض«.

العتبة احلسينية تسوق »750« طنًا من االسامك 
دعاًم للمنتوج الوطني وللحد من االسترياد

هيأة االرشاف القضائي تصدر تقريرها السنوي لعام 2019 
    بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت هيأة االرشاف القضائي، امس الثالثاء، تقريرها 
الس�نوي املتعلق باالنش�طة واالنج�ازات الت�ي  حققتها 

للفرتة من 1/2 ولغاية 12/31 من عام 2019. 
وذك�ر بيان ص�ادر عن املرك�ز االعالمي ملجل�س القضاء 
األعىل وتلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه أن »تقرير 

الهي�أة  تضم�ن احصائي�ة مفصل�ة بأنش�طة دوائره�ا 
واقس�امها للف�رتة املذك�ورة والذي ش�مل ع�دد  الندوات 
واالجتماعات التي عقدت خالل العام املايض والتي بلغت 

)127( ندوة  واجتماع«. 
وأض�اف البي�ان أن »التقرير ش�مل الج�والت اإلرشافية 
للس�ادة رئيس الهيأة واملرشفني  القضائيني البالغة )99( 
جول�ة، فض�ال عن الزي�ارات املش�رتكة للس�ادة القضاة 

واعض�اء  االدع�اء الع�ام ملراكز الرشط�ة واماك�ن ايداع 
املوقوفني البالغة )524( زيارة«. 

التحقي�ق  دور  يف  املحس�ومة  القضاي�ا  يخ�ص  وفيم�ا 
واملحاكمة اش�ار التقرير اىل أنه�ا  بلغت 133604 قضية، 
كم�ا ش�مل التقري�ر احصائية مفصل�ة باملحاك�م التي 
ت�م تدقيقه�ا  مالي�ا عىل م�دار الع�ام حيث بلغ�ت )69( 

    بغداد / المستقبل العراقيمحكمة.«.

كشفت هيأة النزاهة عن تفاصيل الحكم الصادر بحق 
مسؤولني س�ابقني يف رشكة بغداد لتجارة السيارات، 
مبين�ة أن املتهم�ني ألحق�ا رضراً عمدياً بامل�ال العامِّ 

يصل إىل سبعة مليارات دينار.
دائ�رة التحقيق�ات يف الهي�أة أش�ارت، يف حديثها عن 
تفاصيل القضية التي س�بق أن حققت فيها وأحالتها 
إىل القض�اء، إىل قيام )نائب رئيس مجلس إدارة رشكة 
بغداد لتج�ارة الس�يارات ومديرها املفوض( س�ابقاً 
باالتفاق واالشرتاك، برسقة مبلغ )6,829,952,000( 
ملي�ارات دينار عائد للرشكة،  موضحة أن ذلك تم عرب 
التالعب بحس�ابات الرشكة وقبول صكوك موقعة من 
املستثمر بصفته الشخصية، وعدم مطالبة الرشكات 
املتعاقد معها بخطاب الضمان املنصوص عليه يف عقد 
توريد وتسويق السيارات، مضيفة إن هذا الفعل ألحق 
رضراً باملال العام؛ كون نس�بة مساهمة وزارة املالية 

تصل إىل 51% من أسهم الرشكة.
محكمة الجنايات املختص�ة بقضايا النزاهة يف بغداد 
وصل�ت إىل القناع�ة الكافي�ة بتجري�م املُتَّهمني، بعد 
اطالعها ع�ىل أقوال املُمثلني القانوني�ني لوزارة املالية 
وأح�د املص�ارف األهلية اللذي�ن طلبا الش�كوى بحق 
املتهم�ني، والتحقي�ق اإلداري املتضم�ن مقرصيتهما 
وإحالتهم�ا ع�ىل هيأة النزاه�ة؛ لوج�ود تالعب كبر 

بحسابات الرشكة، إضافة إىل قرينة هروبهما.
ووج�دت املحكمة أن األدلة املتحصل�ة كافية ومقنعة 
إلدانتهم�ا وفقاً ألحكام امل�ادَّة )444( / رابعاً وحادي 
عرش من قانون العقوبات، فحكمت عىل املدانني غيابياً 
رات  بالسجن ملُدَّة عرشة سنواٍت، إضافة إىل إصدارُمذكَّ
هم�ا، مع تأييد  قب�ٍض وإج�راء التفتيش األصويل بحقِّ
الحج�ز الواقع ع�ىل أموالهما املنقول�ة وغر املنقولة، 
رت�ني )وزارة  فضالً ع�ن االحتف�اظ للجهت�ني املُترضِّ
املالي�ة واملرصف األه�ي( بحقِّ طل�ب التعويض أمام 
املحاكم املدنيَّة بعد اكتس�اب قرارات األحكام الدرجة 

القطعيَّة.

النزاهة تعلن احلكم بسجن 
مسؤولني سابقني يف رشكة 

بغداد لتجارة السيارت

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

الكهرباء ترشح اسباب ازدياد ساعات القطع املربمج يف بغداد وحمافظات الوسط واجلنوب
    بغداد / المستقبل العراقي

ع�زْت وزارة الكهرب�اء، أمس الثالثاء، أس�باب 
زي�ادة س�اعات القطع املربم�ج يف مدينة بغداد 
وعدد من محافظات الوس�ط، اىل تراجع كميات 
الغ�از املجهز من اي�ران والذي يغ�ذي عددا من 
املحط�ات التوليدية، ما اس�هم بضياع ما يقرب 

من أربعة االف ميغاواط من الطاقة املتاحة.
وق�ال املتحدث الرس�مي باس�م ال�وزارة أحمد 
م�وىس العبادي يف ترصيح صحف�ي إن “توقف 
ضخ الغ�از املجهز م�ن الجانب االيران�ي، الذي 
يغذي عددا من املحطات التوليدية، اسهم بشكل 
كبر يف انخفاض س�اعات تجهيز الطاقة ملدينة 

بغداد ومحافظات الوسط”.
واض�اف العب�ادي، أن “الجان�ب االيران�ي كان 
يجهز العراق ب� 25 مليون مرت مكعب يوميا من 
الغاز لتش�غيل محطتي املنصورية بطاقة 750 

ميغ�اواط، وبس�ماية بطاق�ة 2350 ميغاواط، 
اضافة اىل محطتي القدس والصدر الغازيتني”، 
موضحا ان طالجان�ب االيراني خفض التجهيز 
اىل ما يقارب ثمانية ماليني قدم مكعب يوميا ما 
اثر يف انخفاض االنتاج يف هذه املحطات بش�كل 

كبر وبالتايل  تجهيز املواطنني بالطاقة”.
االيران�ي وبع�د  أن “الجان�ب  العب�ادي  واردف 
م�رور اي�ام ع�دة، اش�عر ال�وزارة بأن�ه اوقف 
عمليات ض�خ الغاز للعراق وذل�ك لحاجته اليه 
لالس�تخدام الداخ�ي، م�ا ادى اىل توقف محطة 
املنصوري�ة بش�كل كامل وانخف�اض االنتاج يف 
محطة بس�ماية اىل 1000 ميغاواط، اضافة اىل 
انخف�اض االنت�اج يف محطتي الق�دس والصدر 
اىل النص�ف، وبالتايل ضياع ما يناهز اربعة آالف 

ميغاواط من الطاقة املتاحة”.
واكد ان “اليومني املاضيني شهدا معاودة الجانب 
االيراني ضخ الغاز وبواقع خمس�ة ماليني قدم 

مكع�ب يومي�ا”، منوها بأن “ه�ذه الكميات ال 
تس�د حاجة الع�راق، وعليه فقد فعل�ت الوزارة 
مباحثاته�ا معه لتجاوز هذه املش�كلة، اضافة 
اىل التنس�يق مع وزارة النفط اليجاد وقود بديل 
ملع�اودة انتاج ه�ذه املحطات بش�كل طبيعي، 
مما ينعكس ايجابا عىل زيادة س�اعات التجهيز 
يف بغداد ومحافظات الوسط”.وافصح املتحدث 
الرسمي باسم الوزارة عن “وصول االنتاج حاليا 
اىل 14 ألفا و600 ميغاواط، بيد ان واقع التجهيز 
يف العاصمة ومحافظات الوسط يرتاوح بني 12 
و14 س�اعة وبوقع س�اعتني تجهي�ز ومثلهما 
قطع مربمج”، مبينا أن “االمر اآلخر الذي ساعد 
عىل زيادة س�اعات القطع املربمج يف العاصمة 
يعود اىل عدم التزام بعض املحافظات بحصصها 
املقررة”.وشدد عىل أن “املحطات يف املحافظات 
الجنوبية كالخ�ور والنجيبي�ة والزبر وغرها، 
تعمل بشكل طبيعي جدا، النها تعتمد بتغذيتها 

عىل الغ�از املصاح�ب لعمليات انت�اج النفط”، 
الفت�ا إىل أن “س�اعات التجهي�ز يف املحافظ�ات 
الجنوبي�ة ت�رتاوح ب�ني 20 و24 س�اعة، نافيا 
وجود اي مش�كالت بهذا الشأن باستثناء بعض 
العوارض الفني�ة التي يمكن معالجتها من قبل 
املالكات الوزارة املختصة”.وبشأن وضع تجهيز 
الطاقة يف املحافظات الشمالية، ذكر العبادي ان 
“س�اعات التجهيز ترتاوح بني 17 و18 س�اعة 
بمحافظات: كرك�وك وصالح الدي�ن واالنبار”، 
مش�را اىل ان وزارت�ه طأعدت بش�أن محافظة 
نين�وى، خططا لتطوير الش�بكات فيها بعد ان 
تعرض�ت اىل دمار كبر عىل ايدي داعش”.ولفت 
املتحدث باس�م الكهرباء إىل “وجود خطة لربط 
منظوم�ة محافظ�ات: كرك�وك وص�الح الدين 
ونين�وى م�ع بعضه�ا بمنظومة خط�وط 400 
)ك�ي يف( لضمان اس�تقرارية الطاق�ة املجهزة 

وزيادة موثوقيتها بتلك املناطق”.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئ�ة العامة للجم�ارك، أمس 
الثالث�اء، ات�الف ش�حنة ادوي�ة برشية 
ومعسل ومواد تغليف موسومة مخالفة 

يف جمرك الشحن الجوي.
وذكرت الهيئ�ة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ان�ه »ت�م إتالف 
ش�حنة ادوي�ة برشي�ة وم�واد غذائي�ة 
يف  موس�ومة  تغلي�ف  وم�واد  ومعس�ل 

جمرك الشحن الجوي مخالفة للضوابط 
التعليمات النافذة«.

وأض�اف، أن »عملي�ة االت�الف تمت من 
قبل لجنة مختصة ش�كلت لهذا الغرض 
مع الجه�ات الس�اندة العاملة يف جمرك 
الش�حن الجوي يف مطار بغ�داد الدويل«، 
مؤكداً »اتخ�اذ اإلجراءات القانونية بحق 
املخالف�ات وف�ق امل�ادة 68 /ثاني�ا من 
قان�ون الجم�ارك النافذ رقم 23 لس�نة 

1984 املعدل والتعليمات النافذة«.

اجلامرك تعلن اتالف شحنة ادوية برشية ومواد تغليف يف الشحن اجلوي

    المستقبل العراقي/ غازي مزهر الميالي

أعلنت مديرية الزراعة يف كربالء املقدس�ة عن انتاج أكثر من 
100 طنا من العس�ل الطبيعي خالل موس�م العام املنرصم.

وقال مس�ؤول شعبة النحل عبد الس�تار الدعمي يف ترصيح 
صحف�ي إن “مناحل املحافظ�ة يف القطاعني العام والخاص 

تمكن�ت يف الع�ام 2019 م�ن انت�اج 120 طن�ا من العس�ل 
الطبيعي والذي يس�د جزًء كبريا من حاجة السوق املحلية”.
واضاف الدعمي أن “انتاجية العام 2019 بلغت ضعف االنتاج 
يف الع�ام 2018 حي�ث كان�ت 67 طنا، فضال ع�ن تحقيقها 
افضلية يف النوع والكم عن االعوام الس�ابقة”، مش�ريا اىل ان 
“قطاع مناحل العسل يف تطور ملحوظ من موسم اىل اخر”.

كربالء تعلن إنتاج »120« طنًا من العسل الطبيعي 
خالل عام واحد

   بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس لجنة الزراعة واملياه واالهوار 
النيابية س�الم الش�مري، أمس الثالثاء، 
ان الخطط الزراعية واالروائية الناجحة 

خالل الفرتة املاضية اس�فرت عن انتاج 
كبر بمحاصيل زراعية كثرة.

وقال الش�مري يف بيان تلقت املس�تقبل 
العرابي نس�خة من�ه، ان »زي�ادة كمية 
املياه وخطط االستصالح الناجحة ادت 

اىل زي�ادة يف كميات االرايض املس�تزرعة 
من محاصي�ل زراعية مختلف�ة ادت اىل 
انتاج وفر ينافس املس�تورد وس�ينهي 
االعتم�اد علي�ه خ�الل الف�رتة القليل�ة 

املقبلة«.

واض�اف الش�مري ان »انهاء االس�تراد 
للكثر م�ن محاصيل الخ�رض والفواكه 
س�يوفر م�ورد مه�م للفالح وسيس�هم 
بعملي�ة التصدير والتي س�تضفي مورد 

جديدا ومهما للموازنة العامة للدولة«.

وتابع ان »عىل الجه�ات املعنية التعاون 
م�ع اللجن�ة والجه�ات االخ�رى لعودة 
لس�ابق  والحيوان�ي  الزراع�ي  االنت�اج 
عه�ده وعدم وضع املعرق�الت يف طريق 

تطويره«.

الزراعة الربملانية عن تصدير الفائض من املحاصيل: سيضيف موردًا جديدًا اليرادات الدولة

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشط�ة املجتمعية اط�الق مرشوع الرشطي 
االبتدائي�ة  امل�دارس  جمي�ع  يف  الصغ�ر  املجتمع�ي 

والثانوية.
وذك�رت الرشط�ة يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه، ان«انطالق الربنامج سيكون من بعقوبة 
حي�ث قمن�ا باختيار عدد م�ن الطالب وت�م تدريبهم 

وتأهيله�م، ليكون�وا رشطي مجتمعي يف مدارس�هم 
ويرتدون زي الرشطة املجتمعية«.

النص�ح  بتوجي�ه  انهم«س�يقومون  اىل،  واش�ارت 
واإلرش�اد وإلقاء محارضات بالتوعي�ة من الظواهر 
الس�لبية املجتمعية كالتس�ول والترسب من املدارس 
والتدخ�ني واملخدرات ون�رش ثقافة االب�الغ وااللتزام 
بالقي�م الحضاري�ة واإلنس�انية وحل املش�كالت بني 

الطالب ومساعدة مدير املدرسة واملرشد الرتبوي«.

اطالق مرشوع »الرشطي املجتمعي 
الصغري« يف املدارس االبتدائية والثانوية

   بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت امان�ة بغ�داد، أم�س الثالث�اء، ان 
املش�اريع االس�تثمارية الخاصة بالطرق 
مازالت مس�تمرة وفقا للخطة املعدة لها، 
الفتة اىل ان تلك املش�اريع لم تتأثر بتأجيل 
إق�رار موازن�ة 2020.وق�ال مدير قس�م 
الط�رق يف قاطع الكرخ حس�ني موىس يف 

ترصيح صحفي ان “املشاريع االستثمارية 
وفق�ا للميزاني�ة املخصص�ة له�ا مازالت 
مس�تمرة منذ 2018 حي�ث خصصت لها 
مدة انجاز بثالث سنوات”.وأضاف موىس، 
ان “عدم إقرار موازنة 2020 س�يؤثر عىل 
املوازنة التش�غيلية لالمانة، كونها ترصف 
لس�نة واحدة فقط وال يت�م تدوير األموال 
املتبقي�ة م�ن موازنة الع�ام املايض، حيث 

ت�رصف وزارة املالي�ة موازنة 12/1 فقط 
لترصي�ف االعم�ال اليومية”.وأوض�ح ان 
“الكث�ر م�ن املش�اريع أدرجت م�ن اجل 
املبارشة بها، وتم دراس�تها من قبل لجنة 
الدراس�ة والتحليل ولم يبق غر مصادقة 
اللجنة العليا لإلحاالت، حيث س�رتكز عىل 
إع�ادة تأهي�ل طرق املناط�ق القديمة من 

دون فتح طرق جديدة يف بغداد”.

امانة بغداد تعلن االستمرار باملشاريع االستثامرية 
وتؤكد: لـم تتأثر بتأجيل إقرار املوازنة

    بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت وزارة الرتبية، أم�س الثالثاء، إيضاح�اً بخصوص نظام 
تحسني املعدل الذي تم اقرارُه خالل شهر كانون األول املايض من 

قبل هيئة الرأي التي ترتأسها وزيرة الرتبية سها خليل العي بك.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلقت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه انه 
»وبحسب القرار فإنه بتوجيه من الوزيرة سها العي بك، أصدرت 
املديري�ة العامة للتقويم واالمتحانات تعميماً اىل املديريات العامة 
للرتبية يف املحافظات كافة / عدا إقليم كردستان، يوضح أن قرار 
تحس�ني املع�دل يخص الطلب�ة الصباحيني }حرصاً{، وال يش�مل 

الطلبة املسائيني والطلبة الخارجيني، وكذلك طلبة املحاوالت«.

الرتبية تصدر توضيحًا بشأن 
نظام حتسني املعدل

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مرصف الرافدين، أم�س الثالثاء، رصف وجب�ة جديدة من 
س�لف املتقاعدين املدنيني والعسكريني التي ترتاوح مابني 3 و5 و 

8 و 10 عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني.
وق�ال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، إنه »تم رصف دفع�ة جديدة من س�لف املتقاعدين 

املدنيني والعسكريني ألكثر من 308 متقاعد«.
وأوضح البيان، أن »رصف تلك السلفة تم عن طريق ابالغ املتقاعد 
عرب إرس�اله رس�الة نصية تخطره بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان 
استكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه اياها ورصفها عن طريق 

أدوات الدفع االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليه«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت أمانة بغداد، أم�س الثالثاء، عن انجاز اعم�ال الصيانة يف 
مج�رس ملعب الش�عب بالكام�ل واع�ادة فتحه ول�كال الجانبني 

}ذهاباً واياباً{ امام حركة السر واملرور.
وأكدت االمانة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه »انجاز 
مالكاته�ا يف دائ�رة املش�اريع اعمال صيان�ة والتأهي�ل الخاصة 
باملجرس املذك�ور والتي كانت عىل مرحلتني تمثلت األوىل بقش�ط 
واكس�اء املج�رس بالكامل ول�كال الجانبني ام�ا الثاني�ة فتمثلت 
باس�تبدال مفاصل التمدد الحديدية لكال الجانبني ايضاً وبنوبات 
عمل اس�تمرت عىل مدار الس�اعة ليدخل املج�رس الخدمة صباح 

اليوم الثالثاء«.

الرافدين يعلن رصف وجبة جديدة 
من سلف املتقاعدين املدنيني والعسكريني

أمانة بغداد تعلن إعادة فتح 
جمرس ملعب الشعب بالكامل
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اعالن للمرة االوىل 

تعل�ن جامعة املثن�ى عن اجراء مزايدة علني�ة اليجار العقارات  املدرج�ة تفاصيلها ادناه 
بموج�ب قان�ون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املع�دل  وتدعو  الراغبني 

باالشرتاك يف املزايدة
 1 � مراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :

*اي�داع تأمين�ات قانونية بصك مصدق من مرصف الرش�يد ال تق�ل قيمتها عن 20%  من 
مبلغ التقدير  يف قسم الشؤون املالية ويف حال رسو املزايدة يعاد احتساب فرق التأمينات 

*ايداع اجور خدمة ال تقل عن  2% من مبلغ التقدير ملن ترسو عليه املزايدة 
*تقديم براءة ذمة رضيبية 

*جلب املستمس�كات التالية  )بطاقة الس�كن ( هوية االحوال املدنية ، ش�هادة الجنسية، 
او البطاقة الوطنية ( 

*جل�ب م�ا يؤيد ع�دم محكومية من قب�ادة رشطة املثن�ى كل حس�ب محافظته لدخول 
املزايدة   

*جلب اجازة صحية تؤيد خلو املتقدم للمزايدة من االمراض السارية 
*تقديم تعهد يف قسم الشؤون القانونية يتضمن جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية 
يف بغداد عند رسو املزايد عليه وعند عدم التاييد يعترب ناكل ويتحمل كافة التبعات القانونية 

املنصوص عليها يف القانون اعاله
*عند وجود اي نقص يف االوليات يهمل الطلب

*تعد قائمة املزايدة  مفتوحة ملدة )30( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة 
الرسمية وتبدأ املزايدة يف تمام الساعة التاسعة صباحا 

 ويف حال وجود عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم الذي يليه
 2 � يتحمل من ترسو عليه املزايدة 

*اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى
*جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد

*تغيري قيمة التأمينات واالجور اعاله حسب قيمة العقد 
*جلب اجازة صحية من دائرة صحة املثنى اليجار النوادي والكافترييا

وزارة النقل
اعالن مناقصات

1 � اعادة تأهيل محطة انواء جوية الرمادي ومحطة انواء جوية هيت 
)EODP-AF-MOT/W4(

2 � انشاء محطة انواء جوية املوصل وتأهيل محطة انواء جوية تلعفر
)EODP-AF-MOT/W5(

3  �اعادة تأهيل محطة انواء جوية تكريت ومحطة قطار سامراء
)EODP-AF-MOT/W6(

تدعو وزارة النقل السادة املقاولني من وذي الخربة واالختصاص واملؤهلني لتقديم عطاءاتهم لتنفيذ مشاريع انشاء 
واعادة تأهيل للمحطات انفة الذكر 

1 � املناقص�ة االوىل االعمال املدنية والصحي�ة  والكهربائية لتأهيل وترميم البناية الخاصة بمحطة االنواء الجوية يف 
الرمادي وبناية محطة االنواء الجوية يف هيت الواقعة يف )محافظة االنبار( 

2 � املناقص�ة الثانية االعمال املدنية والصحية والكهربائية النش�اء بناية محطة االن�واء يف املوصل ولتأهيل وترميم 
البناية الخاصة بمحطة االنواء الجوية يف تلعفر والواقعة يف )محافظة نينوى( 

3 � املناقص�ة الثالث�ة االعمال املدني�ة والصحية والكهربائية النش�اء بناية محطة االنواء الجوي�ة يف تكريت وبناية 
محطة قطار سامراء الواقعة يف )محافظة صالح الدين( 

وان مدة تنفيذ كل عقد )90( يوم )تسعون يوما( بضمنها ايام العطل الرسمية تبدء من تاريخ توقيع العقد واستالم 
املوقع خايل من الشواغل ويمكن رشاء وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني وبعد تقديم 
طل�ب خطي عىل العن�وان ادناه ودفع مبلغ قدره 200$ )مئتان دوالر امريكي( نقدا غري قابل للرد وس�يتم تس�ليم 
وثائ�ق العط�اء باليد وتقدم العطاءات بط�رف مغلق ومختوم يودع يف صندوق العطاءات وتس�لم وثائق العطاء عىل 
العنوان ادناه بموجب الرشوط مع تقديم وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل مع العطاء يمكن للمناقصني الراغبني 
للحص�ول عىل معلومات اضافية من خ�الل االتصال بوزارة النقل وادارة املرشوع ادارة تنفيذ مش�اريع قرض البنك 

الدويل / بناية الرشكة العامة لسكك حديد العراق يف منطقة العالوي / تقاطع دمشق الربيد االلكرتوني 
)mot.pmt.8793iq@gmail.com(

يج�ب تس�ليم العطاءات عىل العنوان ادناه وان اخر موعد لتس�لم العطاءات / الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا من يوم 
: 2020/1/26 للمناقص�ة رق�م 1 و 2020/1/28 للمناقص�ة رقم 2 و 2020/1/30 للمناقصة رقم3 وال يس�مح 
بتقدي�م العطاءات املتأخرة وس�يتم رفضها وس�يتم فتح العط�اءات فعليا وبوجود ممثلني ع�ن املناقصني الراغبني 
بالحضور شخصيا عىل العنوان ادناه وسيكون يوم 2020/1/19 ملناقصة رقم 1  و2020/1/21 للمناقصة رقم 2  
و2020/1/30 للمناقصة رقم 3 واليس�مح بتقديم العطاءات املتأخرة وس�يتم رفضها وسيتم فتح العطاءات فعليا 
وبوجود ممثلني عن املناقصني الراغبني بالحضور ش�خصيا عىل العنوان ادناه وسيكون يوم 2020/1/19 ملناقصة 
رقم 1 و2020/1/21 للمناقصة رقم 2  و2020/1/23 للمناقصة رقم 3 الس�اعة العارشة صباحا موعدا لالجتماع 

املناقصني لتوضيح اسلوب مىلء وثائق العطاء واالجابة عىل االستفسارات
عنوان تسليم العطاء 

بغداد / منطقة العالوي / بناية مقر الرشكة العامة لسكك حديد العراق )املحطة العاملية ( 
/ هاتف 07713023975

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة 

العدد : 113/ب/2017
التاريخ : 2019/12/22

اعالن مزايدة 
تبيع ه�ذه املحكمة باملزايدة العلنية 
العقار املرق�م 5 مقاطعة 32 الحرية 
فع�ىل الراغبني بال�رشاء الحضور اىل 
هذه املحكمة يف الي�وم الثالثون من 
اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبني 
معه�م التأمينات القانوني�ة البالغة 
10% م�ن القيم�ة املق�درة ويتحمل 

املشرتي اجور االعالن  
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف / 

القطعة عبارة عن بستان مساحته 3 
دونم و3/اولك و50 م2  مربع يوجد 
فيه اشجار نخيل حوايل ثمانون نخلة 
وبع�ض فس�ائل النخيل وقس�م من 
االرض م�زروع بالجت والخرضوات 
وتق�ع عىل نهر الحس�يني وتس�قى 
منه ومش�يد عليها دار مش�يدة من 
الحجر والبلوك ومسقفة بالشيلمان 
وبمس�احة 250 م2 وساحة امامية 
 ( ال�دار  قيم�ة  م2   750 بمس�احة 
وع�رشون  خمس�ة   )25,000,000
ملي�ون دين�ار وقيمة املغروس�ات ) 
750( سبعمائة وخمسون الف دينار 
  )6,280,000  ( االرض  قيم�ة  ام�ا 
س�تة ماليني ومائت�ان وثمانون الف 
دينار والقيم�ة التقديرية للقطعة ) 
32,030,000( اثنان وثالثون مليون 

وثالثون الف دينار
������������������������������

 مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة 

العدد : 412/ب/2017
التاريخ : 2019/12/22

اعالن مزايدة 
تبيع ه�ذه املحكمة باملزايدة العلنية 
العقار املرق�م 3 مقاطعة 19 الحرية 
فع�ىل الراغبني بال�رشاء الحضور اىل 
هذه املحكمة يف الي�وم الثالثون من 
اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبني 
معه�م التأمينات القانوني�ة البالغة 
10% م�ن القيم�ة املق�درة ويتحمل 

املشرتي اجور االعالن  
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف / 

القطعة عبارة عن بستان مساحته 1 
دونم و 5/اولك و25 م2 مربع االرض 
بور مرتوكة يف الوقت الحارض وتقع 
بعي�دة عن طرق املواصالت ومصادر 
املي�اه ويوجد فيه�ا ح�وايل 6 نخلة  
قيم�ة املغروس�ات )180000( مائة 
وثمان�ون الف دين�ار و قيمة االرض 
) 2,420,000( مليون�ني واربعمائة 
والقيم�ة  دين�ار  ال�ف  وع�رشون 
للقطع�ة )2,600,000(  التقديري�ة 

مليونني وستمائة الف دينار 
������������������������������

اعالن
اىل الرشيك ايتسام خشان جاسم  

توجب علي�ك الحضور اىل مقر بلدية 
النج�ف لغرض اص�دار اج�ازة بناء 

للعقار املرقم 026975 حي النداء 
طالب االجازة

عمار يارس حسني
������������������������������

فقدان
فقدت مني هوي�ه االقامه الصادره 
من اقامه النجف واملرقمه 026975 
باس�م صمد عيل اك�رب ذاكرمن يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار

فقدان 
فقدت هوي�ة الوكيل / عيل رايض 
الرشك�ة  م�ن  الص�ادرة  خض�ري 
العام�ة لتجارة املواد الغذائية فرع 
الب�رصة رق�م الهوي�ة 2 / 1605 
اب�و الخصيب – فم�ن يعثر عليها 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2840/ب2019/2

التاريخ 2020/1/7
اعالن

 عىل الق�رار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العق�ار املرق�م ) 3/72281 حي العروب�ة   يف النجف 
علي�ه تعل�ن ه�ذه املحكمة عن بي�ع العق�ار املذكور 
اع�اله واملبينة اوصافة وقيمته ادن�اه فعىل الراغبني 
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل ثالثون يوما من 
اليوم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% من القيمة املق�درة  بموجب 
صك مص�دق المر هذه املحكمة بداءة النجف وصادر 
من م�رصف الرافدين رقم )7( يف النجف  وس�تجري 
املزاي�دة واالحالة يف الس�اعة الثانية ع�رش من اليوم 
االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب 

هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف : العقار املرق�م 3/72281 حي العروبة يف 
النجف عب�ارة عن دار مف�رزة اىل جزئني بصورة غري 
رس�مية مس�احة كل جزء 100 مرت يقع عىل ش�ارع 
بع�رض 10 مرت الجزء االول يتك�ون من دوالن بطول 
11 مرت وبعرض مرت واحد وصحيات وصالة وسطية 
مفتوح�ة ومطب�خ وغرف�ة ن�وم وصحي�ات داخلية 
بطاب�ق واحد مبل�ط بالكايش واالش�تايكر ال يحتوي 
عىل ابواب وش�بابيك )خربة( وغري مش�غول من احد 
درج�ة عمران�ه رديئة اما الج�زء الثان�ي يتكون من 
س�احة امامية وصحيات ع�دد2 خارجية وغرف نوم 
ع�دد 2 وصال�ة وس�طية ومطبخ ومكش�وفة ودرج 
داخيل الدار مبلطة باالش�تايكر مس�قفة بالشيلمان 
مبني بالطابوق الجريي مجهز باملاء والكهرباء درجة 
عمرانه  رديئة غري مش�غول من احد لحظة الكش�ف 
املساحة االجمالية 200 مرت مربع وان القيمة املقدرة 
خمس�ة   )55,000,000  ( مق�داره  مبل�غ  للعق�ار 

وخمسون مليون دينار ال غريها

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1613 / ب3 / 2019 

التاريخ : 23 / 12 / 2019 
اعالن 

تنفي�ذا للق�رار الص�ادر م�ن ه�ذه املحكمة يف 
الدعوى اعاله والقايض بازالة ش�يوع الس�يارة 
املوصوف�ة ادن�اه بيعا والعائدة للس�يد ) ش�هد 
س�الم عثم�ان ( ورشكائ�ه والكتس�اب الق�رار 
الدرج�ة القطعي�ة تق�رر االع�الن ع�ن بيعه يف 
الصحف املحلية ملدة عرشة ايام اعتبارا من اليوم 
التايل للن�رش فعىل من له الرغب�ة مراجعة هذه 
املحكمة مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية 
البالغ�ة ) 10 % ( من القيمة املق�درة له البالغة 
) 000 ، 000 ، 6 س�تة ملي�ون دين�ار ( بص�ك 
مصدق لحساب هذه املحكمة ان لم يكن رشيكا 
وستجري االحالة القطعية بعهدة الراغب االخري 
بعد الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم املزايدة 

وان الداللية ورسوم التسجيل عىل املشرتي .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
االوصاف :

1 – الس�يارة املرقم�ة 642053 فح�ص مؤقت 
بغ�داد النرس صالون موديل 2011 بيضاء اللون 
فيه�ا ارضار يف مقدمة الس�يارة تعمل االطارات 
كهربائي�ات  مغلف�ة  الكش�نات  الوس�ط  دون 
الس�يارة دون الوس�ط فيه�ا فط�ر يف الجام�ة 

االمامية رضر يف الجاملغ الخلفي .
2 – القيمة التقديرية للس�يارة ) 000 ، 000 ، 6 

ستة مليون دينار ( 
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد: فقدان/2020

التاريخ : 2020/1/7
اعالن

اىل / املفقود / صعصعة حاجم عباس
بن�اءا عىل الطلب املقدم من قبل املدعوة )جمانة 
صعصعة حاجم( بخصوص اصدار حجة فقدان 
واالخب�ار املق�دم اىل محكم�ة تحقي�ق املوص�ل 
الجان�ب االيمن  حول فقدانك يف س�جن بادوش 
يف محافظة نين�وى وعدم معرفة مصريك كونك 
حي او مت�ويف لذا تقرر االبالغ عنك يف صحيفتني  
رسميتني محليتني للحضور امام هذه املحكمة 
خ�الل س�بعة اي�ام م�ن الي�وم الت�ايل للن�رش 
ولالع�رتاض ع�ىل االج�راءات املتخ�ذة بحقك يف 
حالة عدم حضورك س�تتخذ املحكمة االجراءات 

القانونية بحقك وفق القانون 
القايض

حميد جخم علوان

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة كنعان 
العدد : 257 / ب / 2019 

التاريخ : 5 / 1 / 2020 
اعالن 

تنفي�ذا للق�رار الص�ادر م�ن ه�ذه املحكمة يف 
الدعوى اعاله والقايض بازالة ش�يوع الس�يارة 
املوصوف�ة ادناه بيعا والعائدة للس�يد ) وس�ام 
الدرج�ة  محم�د حاج�م ( والكتس�اب الق�رار 
القطعي�ة تق�رر االع�الن عن بيعه�ا يف الصحف 
املحلية ملدة 15 يوم اعتبارا من اليوم التايل للنرش 
فع�ىل من ل�ه الرغب�ة مراجع�ة ه�ذه املحكمة 
مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة ) 
10 % ( م�ن القيمة املق�درة لها البالغة ) 000 / 
600 / 9 ( دين�ار تس�عة ماليني وس�تمائة الف 
دينار بصك مصدق لحساب هذه املحكمة ان لم 
يكن رشيكا وس�تجري االحالة القطعية بعهدة 
الراغب االخ�ري بعد الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
من يوم املزايدة وان الداللية ورس�وم التس�جيل 

عىل املشرتي .
القايض 

محمد عبد الرحمن طعمة 
االوصاف :

1 – الس�يارة املرقم�ة 20108 دي�اىل خصويص 
رص�ايص غام�ق مودي�ل 2009 ن�وع هون�داي 

سوناتا .
2 – الهيكل وسط وفيه جراد يف الصبغ .

3 – االطارات وسط .
4 – املحرك دون الوسط .

���������������������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف الزبري 

رقم الدعوى: 3021/ش/2019 
التاريخ: 2020/1/5

اع���الن
اىل املدعى عليها / مي�الد يس�ر منيس عيادة

اق�ام املدعي محم�د عبدال�رزاق برغش الدعوى 
الرشعية امام هذه املحكمة بالعدد أعاله والتي 
يطلب فيها الحكم ل�ه باملطاوع�ة ولدى تبليغ�ك 
بموجب كتاب مركز رشطة ابي الخصيب بالعدد 
11774 يف 2019/11/5 تبي��ن انك مرتحلة اىل 
جه�ة مجهول�ة، ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بواس�طة 
ام�ام ه�ذه  للحض�ور  يوميتي��ن  صحيفت�ني 
املحكمة بتاريخ 2020/1/19 الساعة العارشة 
ويف ح�ال عدم حضورك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابياً. 
القايض / فالح حسن حصني

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة التخطيط 
/ اس�م الرشك�ة / الخربات الدولي�ة للمقاوالت 
العام�ة / اس�م املدير املف�وض عمار عب�د الله 
وكهربائ�ي  انش�ائي  االختص�اص   / مناح�ي 
وميكانيكي / الدرجة الخامسة أ الخامسة ك / 
رقم الهوية 8675 فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار
���������������������������������������

اعالن 
اىل / الرشيكني كل من : 

1 – عيل عبد العزيز عبد عيل .
2 – رقية جابر عمران .

اقتىض حضوركما اىل صندوق االسكان العراقي 
الكائ�ن ق�رب مجم�ع النهض�ة وذل�ك لتثبي�ت 
اقرارك�م باملوافقة عىل قيام رشيككما الس�يدة 
) س�هى نجم عبود حس�ن ( بالبناء عىل حصته 
املش�اعة يف القطعة املرقم�ة ) 6 / 6 ( مقاطعة 
) 7 / نجي�ب باش�ا ( لغ�رض تس�ليفه ق�رض 
االس�كان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم 
داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق م�ن تاريخ 
نرش االعالن وبعكسه س�وف يسقط حقكما يف 

االعرتاض مستقبال .
���������������������������������������

تنويه 
الحاق�ا بالع�دد 2024 بتاريخ 19 / 11 / 2019 
يكون لقب السيد حميد عبد العباس عيل جرب – 

االمارة بدال من فراغ .
���������������������������������������

فقدان 
فق�دت الوثيق�ة املرقم�ة 924000 ص�ادرة من 
متوسطة الشهباء / معنونة اىل اللجنة الفرعية 
للمش�مولني بالفصل باسم / امالء كاظم عاني 
/ الع�دد 148 التاري�خ 8 / 10 / 2012 – فم�ن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
���������������������������������������

فقدان 
فقدت الوثيق�ة املرقمة 0010749 – العدد 144 
التاري�خ 12 / 11 / 2019 ص�ادرة م�ن ثانوية 
الرحم�ن املختلط�ة يف بابل ومعنون�ة اىل ثانوية 
الطليع�ة للبنات يف النجف باس�م / ن�ور الهدى 
حس�ني ابراهيم – فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .

تنويه
ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل بالعدد 
االع�الن   2019/12/18 يف   2044
الخ�اص بالعق�ار 39/95 مقاطعة 
الخاصة بمديرية تنفيذ  الكريش�ات 
الكوف�ة وق�د ذك�ر رق�م االضب�ارة 
ه�و  والصحي�ح  خط�أ   2019/85

2016/85 لذا اقتىض التنويه     
������������������������������

فقدان 
املدرس�ية  الوثيق�ة  من�ي  فق�دت   
الصادره من )مدرس�ة فتى اإلسالم 

االبتدائيه للبنني (
تاريخ  يف  واملرقمه/00248639_25 
2014/10/12واملعنون�ه اىل )وزارة 
الداخلي�ة ( باس�م )ع�يل فالح جبار 
عب�د الل�ه ( فع�ىل م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها إىل جهة االصدار
������������������������������

فقدان
املدرس�ية  الوثيق�ة  من�ي  فق�دت 
ذي  املرقم�ة)25-00011524( 
 2019/8/1 بتاري�خ  الع�دد)80( 
الصادرة من اعدادية املشكاة للبنات. 
بأس�م الطالبة/ طيبة محمد جاسم 
. فع�ىل من يعثر عليها تس�ليمها إىل 

جهة اإلصدار
������������������������������

اعالن
اىل الرشيك سهى عبد املنعم حميد 

توجب علي�ك الحضور اىل مقر بلدية 
النج�ف لغرض اص�دار اج�ازة بناء 
للعقار املرقم 55021 /3 حي النداء 

طالب االجازة
عالء ناجي رحيم محسن

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 119

التاريخ 2019/1/7
بن�اء عىل م�ا جاء بطل�ب املواطن )حمد 
ابراهي�م رس�ول(  لغ�رض تبدي�ل لقبه 
وجعله )الشمري( بدال من ) البو عمران 
( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق احكام امل�ادة )22( من 
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 2 لس�نة 
2016 واالم�ر االداري املرق�م 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

������������������������������
مجلس القضاء االعىل

النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد : 413/ب/2017

التاريخ : 2019/12/22
اعالن مزايدة 

تبي�ع ه�ذه املحكم�ة باملزاي�دة العلنية 
العق�ار املرق�م 6 مقاطع�ة 32 الح�رية 
فع�ىل الراغبني بالرشاء الحضور اىل هذه 
املحكم�ة يف الي�وم الثالث�ون م�ن اليوم 
الت�ايل لنرش االعالن مس�تصحبني معهم 
التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% من 
القيم�ة املقدرة ويتحمل املش�رتي اجور 

االعالن  
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف / 

القطعة عبارة عن بس�تان مس�احته 3 
دونم و 2/اولك مربع يوجد فيه اس�جار 
نخيل حوايل ثالثون نخلة وبعض فسائل 
النخيل وتقع عىل نهر الحسيني وتسقى 
 )900,000( املغروس�ات  قيم�ة  من�ه 
تس�عمائة الف دين�ار  وقيم�ة االرض ) 
4,620,000(  اربع�ة مالي�ني وس�تمائة 
وع�رشون ال�ف دين�ار والقيم�ة الكلية 
للقطع�ة )5,520,000( خمس�ة ماليني  

وخمسمائة وعرشون الف دينار

أ.د عامر عيل حسني العطوي 
رئيس اجلامعة /وكالة

الموقع طبيعة العمل طبيعته نوع العقار ت

كلية الطب  5,600,000 استنساخ ومستلزمات 
دراسية كشك 1

الحرم 
الجامعي 96,000,000 بيع كافة المأكوالت 

والمشروبات النادي الطالبي 2

كلية الطب    2,400,000 الغذائية والمرطبات كشك كلية الطب 3

طالب جواد كاظم 
رئيس فريق تنفيذ مشاريع البنك الدويل لوزارة النقل
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الشعبوية تقود األمة العراقية
           عدنان أبوزيد

اندلع�ت التظاه�رات املطلبي�ة يف الع�راق، 
كحاله�ا يف البل�دان األخرى، حيث يس�عى 
املحتّجون اىل إيصال صوتهم اىل السلطات، 
لكن االس�تثناء الذي يمّي�ز حالة االحتجاج 
العراقية، هو الخطاب التحرييض، املتالعب 
بأفكار الناس لغايات سياس�ية و«التطلع 
نح�و  انزالقه�ا  اىل  الس�اعي  الخارج�ي«، 
العن�ف املتبادل، كما دلّت عىل ذلك، األرصاد 

اإلعالمية.
كان املواطن�ون ع�ىل حق، وه�م يطالبون 
بالح�د من الفس�اد وتوفري ف�رص العمل، 
وتعزي�ز الخدم�ات، وه�ي مطال�ب تتمّيز 
بها كل الفعاليات والحركات الش�عبوية يف 
العالم، والتي يف الغالب ترفع الشعارات من 
قبل الناس العاديني ضد النخب، كما حدث 

يف فرنس�ا وهونغ كونغ، عىل الرغم من ان 
هذه ال�دول تتمتع بمس�تويات اقتصادية 

واجتماعية تفوق العراق.
االحتج�اج  حرك�ة  ان  الق�ول،  أس�تطيع 
العراقي�ة، هي ج�زء من ظاهرة ش�عبوية 
عاملية، معروفة األهداف يف العمل عىل توليد 
تغي�ري يف الربام�ج الحكومي�ة، السياس�ية 
واالقتصادية، كل حس�ب بلده ومجتمعه، 
حيث يصنف الشعبويون يف الغالب، النخب 
النافذة بأنها منفصل�ة عن معاناة الناس، 

واّن ال مفّر من اإلصالح.
ويف الع�راق، ي�زداد األم�ر تأزيم�ا، ذلك اّن 
املس�ريات املرشوع�ة املطالب�ة بالحق�وق 
والخدم�ات، يتخلله�ا خط�اب م�ن جهات 
متعددة، تسعى اىل بلوغ حالة من هسترييا 
احتج�اج غ�ري منتج�ة، وص�وال اىل الثق�ة 

الصفرية بني الشعب والسلطة.  

االجتماع�ي  التواص�ل  وس�اعدت مواق�ع 
ووسائل االعالم الخارجي، عىل اتاحة املجال 
اىل خط�اب تأليب�ي، يزي�د من امله�واة بني 
الطرفني، ويجعل منهما عدوين متقابلني، 

البّد ألحدهما ان يرصع اآلخر.
وانتبه الكثري من الش�باب العراقي اىل ذلك، 
حي�ث الخطاب الش�عبوي يتح�ول اىل نربة 
عنفي�ة، محذرين م�ن االن�زالق اىل فوىض 

التظاهر املسلح.
التج�ارب تفي�د، ان التحركات الش�عبوية، 
الت�ي تفيض اىل تجمعات واس�عة، يجب ان 
تكون محرتزة من استدراجها اىل مستنقع 
االقتتال البيني، ومن ذلك ان خطاب دونالد 
ترامب يف حملته الرئاسية والذي فاجأ فوزه 
فيه�ا الجمي�ع، وحمل بش�ائر الش�عبوية 
اليميني�ة، صاحب�ه التحذي�رات من حرب 
أهلي�ة أمريكي�ة. ويف روس�يا الحت مالمح 

العنف يف مطالبات تحرير الفالحني الروس 
احتجاج�ات  الش�عبويون  والت�زم   .1870
الري�ف األمريكي ض�د البن�وك والرشكات 
الرأسمالية. وقبل كل ذلك، كانت اثينا منربا 
اعت�اله الش�عبويون من أمث�ال »كليون«، 
ضد ديموقراطي�ة اليون�ان النخبوية، وما 

َخلَّفْتُه من فوىض.
أوليفيي�ه ايهل، خب�ري األفكار السياس�ية 
يف معه�د العل�وم السياس�ية يف غرونوبل، 
ال يس�تغرب من ك�ون العن�ف، او التطرف 
والحّدي�ة، صف�ة م�ن صفات الش�عبوية، 
بعد ان وضع لها التعريف بانها »الوس�يلة 

الجمعية للتنديد«.
كما يندرج تحتها مفردات مثل »الحمائية« 
و«الفضائحي�ة«،  األجان�ب«  و«كراهي�ة 
وكل  والدوني�ة«،  باإلحب�اط  و«الش�عور 
ه�ذه الوصفات والش�عارات، تبّنتها حالة 

الهيج�ان العراقي يف ترشي�ن أول /أكتوبر 
.2019

يب�دو الخط�اب الش�عبوي يف التظاه�رات 
العراقي�ة، مع�ربا ع�ن مطال�ب الطبق�ات 
الخطاب�ات  كح�ال    - ويرك�ز  الفق�رية، 
الش�عبوية يف العالم - ع�ىل انتقاد الخطط 
الحكومية، والقوى السياس�ية، وداعيا اىل 
تحس�ني األوضاع. ومقارنة بحركة الُس�رت 
الصفراء الفرنس�ية التي شارك فيها افراد 
كث�ر م�ن الطبق�ات الوس�طى، ف�ان كال 
الحال�ني، انزلق�ا اىل بط�ش غري مس�بوق، 
ب�ل ان الحالة الفرنس�ية ش�هدت االعتداء 
ع�ىل املتاج�ر، واملراف�ق العام�ة، واملعال�م 
الباريس�ية. يف النمسا، فان الشعبوية التي 
قاده�ا ح�زب الحري�ة، كانت اكث�ر وطأة 
يف العن�ف لكنه�ا، ل�م تك�ن أقل مس�توى 
من حدي�ة الش�عارات. أيضا، ف�ان الحالة 

العراقي�ة، والفرنس�ية، فرغ�ت من النخب 
الشعبوية الكاريزمية التي يمكن تصنيفها 
كزعامات، يمكن للسلطات التحاور معها، 
لوضع ح�د لالزمة، وبس�بب ه�ذا الغياب، 
تتحدد خواتيم غري معروفة وغري محسوبة 

لكل من املتظاهرين والسلطات. 
ال يغامر املعنيون، الش�ك، يف ان الش�عبوية 
العراقي�ة س�وف تك�ون صاحبة ال�دور يف 
كاس�تحقاق  القادم�ة،  املرحل�ة  صياغ�ة 
دوال  وألن  العامل�ي،  لصعوده�ا  طبيع�ي 
س�بقتنا اىل ذل�ك، يتوج�ب االس�تفادة من 
تجاربه�ا يف تعزي�ز املس�ار الديمقراط�ي، 
والتأس�يس لنظ�ام وظيف�ي واجتماع�ي 
واقتصادي، يس�تعيد الثقة ب�ني الجماهري 
والس�لطة، بعيدا عن ديماغوجيا التش�ويه 
لكل من التظاهرات والنظام السيايس عىل 

حد سواء.

رئيس لوالية واحدة
           جينفر روبن

خالف�ًا للتقييمات املتش�ائمة الس�تمراره يف منصبه، فإن 
ف�رص ترام�ب يف والية ثاني�ة أخذت تتقل�ص مع تضاؤل 
األمل يف تحول يف ال�رأي العام األمريكي. لكن، كيف وصلنا 

إىل ما وصلنا إليه اليوم؟ 
الت�ودد إىل قاعدت�ه  إن اس�رتاتيجية ترام�ب املتمثل�ة يف 
االنتخابي�ة كانت خطأً ذا تداعي�ات كبرية جداً. صحيح أن 
قراب�ة 30 يف املئ�ة من الناخبني س�يصّدقون كل ما يقوله 
ترام�ب، مهم�ا كان منافي�اً للعقل، غري أن االس�رتاتيجية 
الت�ي تركز عىل القاعدة االنتخابية فقط مع رئيس يرتكب 
األخطاء لم يفعل ش�يئاً تقريباً من أجل »الرجال والنس�اء 
املنس�يني«، وقد اس�تعدى الناخبني املتعلمني يف الجامعات 
والنس�اء وناخبي الضواح�ي.. هي الت�ي وضعت مجلس 

النواب يف أيدي خصومه »الديمقراطيني«. 
وإىل ذل�ك، فإن�ه وس�ط عدد م�ن الفضائح يس�تطيع أي 
رئي�س الرك�ون إىل دوره كقائ�ٍد أع�ىل للقوات املس�لحة 
وكمهن�دس للسياس�ة الخارجية األمريكي�ة من أجل دعم 
هال�ة الس�لطة. لكن سياس�ة ترامب الخارجي�ة، وبغض 
النظر عما لحقها من رضر، تتصف بكونها يف حالة فوىض 
وفق�دان كبري للفعالي�ة. فمن حربه التجاري�ة التي تؤذي 
املزارعني واملس�تهلكني والتجار األمريكي�ني، إىل مخططه 
املت�ّرع لالنس�حاب من س�وريا، إىل تهديداته املس�تمرة 
لحلف »الناتو«، إىل تساهله مع الدكتاتور الكوري الشمايل 
»كيم جونغ أون«.. فإن سياسة ترامب الخارجية تزيد من 
إضعاف س�لطته أكثر فأكثر. وإذا كان الرئيس ريتش�ارد 
نيكس�ون قد اس�تطاع االعتم�اد عىل نجاحات السياس�ة 
الخارجي�ة )الص�ني، مث�اًل( لدعمه خ�الل أي�ام فضيحة 
»ووترغيت« الس�وداء، فإن سياسة ترامب الخارجية تزيد 

من إضعاف رئاسته. 
كما أن أح�كام ترامب املجتزأة جعلته يقيل أي مستش�ار 

يتمتع ببع�ض العقل والتجربة والتأث�ري. ونتيجة لذلك، ال 
يوج�د أحد الي�وم ليوقفه أو ليس�اعده ع�ىل الخروج من 
امل�آزق التي يضع نفس�ه فيه�ا. فليس ثم�ة جيم ماتيس 
لُيطم��نِ الحلف�اء ويمح�ص خط�اب ترام�ب، وال غاري 
كوه�ن لريفض الرس�وم الجمركية.. وألنه ل�م يبق حوله 
س�وى رج�ال يقول�ون ل�ه نع�م يف كل األوق�ات، وأقارب 
ومس�اعدون عديمو الخربة والتجربة، فقد باتت أخطاؤه 
تزداد وإنجازاته تقل. ومرة أخرى، يمكن القول إن ترامب 

هو عدو نفسه. 
وأخ�رياً، ف�إن تح�دي ترام�ب يف االنتخاب�ات التمهيدي�ة 
املاضية كان أمراً ش�به مس�تحيل. فبغض النظر عن مدى 
تعل�ق »الجمهوريني« ب�ه أمام الهجم�ات »الديمقراطية« 
والتغطية اإلعالمية القاسية، إال أنهم باتوا اليوم منفتحني 
بش�كل متزايد ع�ىل فك�رة تح�دي ترام�ب يف االنتخابات 
التمهيدي�ة الحالية. فوفق أحدث اس�تطالع للرأي، أجرته 
»إن ب�ي آر – ب�ي بي إس ني�وز آور«، ف�إن 43 يف املئة من 
»الجمهوري�ني« يرغبون يف مناف�س لرتامب يف االنتخابات 
التمهيدي�ة، مقاب�ل 46 يف املئة فقط ال يريدون�ه. وقد زاد 
التنصي�ُب الثان�ي لحاك�م والي�ة مرييالن�د الري هوغ�ان 
)جمهوري( االهتماَم به كمرش�ح لالنتخابات الرئاس�ية. 
وإذا ترش�ح هوغان لالنتخاب�ات التمهيدية وبدأ يتحرك يف 

استطالعات الرأي، فإن آخرين قد يحذون حذوه. 
ه�ذا لي�س تنب�ؤاً ب�أن ترامب س�رُيغم ع�ىل االس�تقالة. 
ف�»الجمهوري�ون« م�ا زالوا متحدي�ن ومتفانني. غري أنه 
بات م�ن املرجح أكثر م�ن أي وقت آخر أثناء رئاس�ته أال 
يكملها أو ال ُيرش�ح. ذلك أنه إذا حدث ونجا من املحاكمة، 
فإنه س�يصل إىل االنتخابات الرئاس�ية منهكاً، وس�يكون 
هدفاً أس�هل م�ن أي رئي�س أمريكي من�ذ الرئيس جريالد 
فورد. وبالفعل، ومع مرور كل يوم، تبدو انتخابات 2020 
أشبه بانتخابات 1976 بعد فضيحة »ووترغيت«. فتخيلوا 

نيكسون مرشحاً لوالية ثانية يف تلك االنتخابات!

نحو نظام عاملي جديد
           د. طالب محمد كريم

تلق�ى الغ�رب يف 2٥كان�ون االول 1991، اعظم هدايا 
املي�الد ودون ان تطل�ق رصاص�ة واحدة عرب الس�تار 
الحدي�دي، ال�ذي عزل ب�ني قطبي االتحاد الس�وفيتي 
والوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة. حتى أعل�ن الكرملني 
رس�مياً انه لم تعد الواليات املتح�دة األمريكية عدوه. 
وانهار االتحاد الس�وفيتي، واختف�ت مظلته الوقائية 
من فوق الدول التابعة له، حتى بدأت عملية لتس�وية 
قضاي�ا إثني�ة وديني�ة قديم�ة يف رشق أوروب�ا ودول 

البلقان.
ب�وش  ج�ورج  كان  األوىل،  الخلي�ج  ح�رب  عش�ية 
األب يح��رِّ إللق�اء خط�اب ع�ىل جلس�ة مش�رتكة 

للكونجرس
معنون: نحو نظام عاملي جديد.

ربم�ا كانت ه�ذه إش�ارة واضح�ة اىل ب�دء العمل ملا 
ذهب الي�ه املفكر األمريكي الجنس�ية الياباني األصل 
»فرانس�يس فوك�و ياما » اىٕل والدة ع�رص جديد هو : 
عرص »الليربالية« التي جاءت بعد موت االيديولوجيات 
واآلله�ة الحزبية والتي طاملا م�ا كانت تربر لوجودها 

وبقاؤها تحت مقولة:
 تكوين وإنضاج املرشوع السيايس االجتماعي لصناعة 
دولة عادلة تستطيع ان تلبي طموحات الشعوب بقدر 

متساوي والسري نحو مستقبل افضل.
اال انن�ا هن�ا، الب�د ان نفص�ل ب�ني الخط�اب الفكري 
الفلس�في والخطاب الس�يايس الش�مويل الذي نعتقد 
يف انهم�ا يختلفان بالدرج�ة املوضوعي�ة والنوعية يف 
مقياس الزمن الفكري والسيايس للتعقيدات املتداخلة 

التي تصعب من تطبيقها عىل ارض الواقع.

ولذلك عندما نقف عند ش�عار مرحلة التس�عينات من 
الق�رن العرشي�ن : نح�و نظ�ام عامل�ي جدي�د.

علين�ا الدخ�ول يف عمق تركيب املفاهيم التي أسس�ت 
للعبارة السياس�ية والتي صيغ�ت وحبكت الكثري من 
الخطوات املرحلية التي تنبني عىل تحقيقها مستقبالً 

.
عند ذل�ك بدا الخط�اب االعالم�ي الغرب�ي يعتمد عىل 
ترصيح�ات كب�ار السياس�يني يف الوالي�ات املتح�دة 
األمريكي�ة واالتح�اد االوربي، يح�اول ان يصنع وعياً 
عاملياً جديداً واس�تعداداً نفس�ياً عالي�اً لتقبل االفكار 
الثقافي�ة التي تتأصل عىل موضوعة التطهري العرقي، 
والهج�رة الجماعية، وانتش�ار تقنية أس�لحة الدمار 
الش�امل، والجريمة املنظمة، وسباق التسلح، والدول 
املارق�ة، يف إش�ارة اىٕل دول محور الرش بحس�ب تعبري 
البيت األبيض ) العراق، س�وريا ، اي�ران، ليبيا، كوريا 

الشمالية(.
وم�ن هنا فق�د اصب�ح الوعي اإلنس�اني أم�ام رؤية 
استرشافية جديدة طرحها املفكر األمريكي صوموئيل 
هنتنغت�ون يف كتابه »صدام الحض�ارات« والتي تبرش 
بح�رب ايديولوجي�ة أو ثقافي�ة بني العال�م الغربي/
امري�كا م�ن جان�ب والعال�م الرشق�ي /الجماع�ات 

اإلسالمية-الكونفوشيوسية من جانب اخر .
حتى اس�تفاق العالم صباح الثالث�اء عىل اكرب هجوم 
ارهابي يف 11 س�بتمرب 2001 هذا الهجوم الذي حقق 

رؤية كتاب »صدام الحضارات«.
اظهَر هذا الحدث البارز عدة عوامل مهمة نحو الطريق 
اىٕل الهيمنة السياس�ية والعس�كرية، وتحديدا مفهوم 
جدي�د لش�ن الهجمات العس�كرية تح�ت مصطلح » 
ال�بات االس�تباقية« الت�ي ابتكرها األم�ن القومي 

األمريك�ي تح�ت ذريع�ة مكافح�ة اإلره�اب والدفاع 
االس�تباقي عن النفس. هذا املفهوم الذي يتعارض اىٕل 
ح�ٍد كبري مع مفاهي�م القانون ال�دويل واملواثيق التي 

تنظم بني الدول.
ورسعان ما دعت ادارة بوش االبن اىٕل مرحلة التحضري 
للحرب ع�ىل العراق. ويف هذا النقاش يمكن ان نعرض 
م�ا ذكره وزير املالية بول أونيل يف الكابينة الحكومية 
للرئي�س بوش: كانت » مالحقة ص�دام املوضوع ) أ ( 
بعد عرشة أي�ام من تنصيب جورج دبليو بوش، وقبل 
ثمانية أشهر من أحداث 11 سبتمرب » كما جاء ذلك يف 

مقال الكاتب األمريكي جوردون براثر واملوسوم:
»تمكني حروب بوش العدوانية«.

وم�ن ث�م دخ�ل العال�م الكون�ي مرحلة جدي�دة من 
املفاهيم السياس�ية والدبلوماس�ية التي كانت ترسم 
شكل الدول الجديدة بعد مغادرة املفاهيم التي جاءت 
بعد الح�رب العاملية االوىل والثانية، وبات امام مفهوم 
جدي�د » للس�يادة » الذي اس�تفز العق�ل اآليل واملاكنة 
السياس�ية للدولة الحديث�ة. ) هذه أش�ارة اىٕل القرار 
األمريك�ي املنفرد إلعالن الحرب عىل العراق من جانب 
واحد رغ�م االعرتاضات التي وجهت م�ن قبل أعضاء 

مجلس االمن الدويل(.
ان مرحل�ة تحقي�ب الف�رتة الت�ي ب�دأت م�ع انطالق 
االصط�الح ) نظام عاملي جديد( وم�ا تربت عليها من 
احداث كبرية كلها عملت ع�ىل صناعة منطقة عاملية 
جديدة يمكن ان نضعها يف خانة الكولنيالية املعارصة 
حت�ى الوق�وف ام�ام ب�زوغ مفه�وم جدي�د لتنظيم 
عالق�ة ال�دول مع بعضه�ا وترتيبها ضم�ن الخارطة 
الجيوسياسة الراهنة ونحو نظام عاملي جديد قد يؤلف 

بني أوروبا واسيا ليشكل قارة جديدة هي أوراسيا.

نلف�ت النظ�ر اىٕل ان يف الوق�ت ال�ذي انش�غلت فيه�ا 
الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة وال�دول املتحالفة معها 
يف إنش�اء النظام العامل�ي، كان الفي�ل الهندي والتنني 
الصين�ي بعبارة الكاتبة » روبني مرييديث« يرس�مان 
ملرشوع اخ�ر يختلف نوعًي�ا و إجرائًيا عن املش�اريع 
الجيوسياسة السابقة. عىل الرغم من بطيء خطوات 
التن�ني اال ان أهداف�ه تك�ون دقيق�ة وصائب�ة، كذلك 
نعوم�ة التنني ال�ذي يمتاز بعضالت�ه املطاطية والتي 
تعطيه قابلية واس�عة يف ابت�الع طعامه مهما اختلف 

حجمه أو مساحته.
كذل�ك مرون�ة الوق�ت والتس�امح قد أعطى فس�حة 
جي�دة لالع�ب الصيني أن يطور م�ن نظريته القادمة 
الت�ي ه�ي بمثاب�ة اعالن ع�ن بداية ع�رص جديد هو 
: »الق�رن الصين�ي« املؤط�رة تح�ت نظري�ة :«نح�و 
نظ�ام عاملي جديد - يقوده الص�ني » والذي رصح به 
الرئيس الصيني »يش جني بينج« بإحياء فكرة طريق 
الحري�ر القديم، فأثناء زيارته جامعة كازاخس�تان يف 
س�بتمرب2013، اذ أعل�ن م�ن هناك عن عزمه إنش�اء 
ح�زام اقتص�ادي جديد، وبعد ش�هر من ذل��ك أثن�اء 
زيارته إلندونيسيا، أقر إنشاء »طريق الحرير البحري 
للق�رن الح�ادي و العرشين«، و يش�ار إىل املرشوعني 
معا باسم »مبادرة حزام واحد و طريق واحد«، ليتغري 
هذا االس�م إىل »مبادرة الح�زام والطري�ق الصينية«. 
الت�ي تعمل عىل زيادة الرتابط م�ن خالل تحقيق ممر 
اقتصادي وتجاري يمر عب�ر أوراس��يا ل�ربط الصني 

بأوروبا والرشق األوس�ط وجنوب آس�يا.
وضعت ثالثة مراحل للمبادرة الصينية هي:

1- 2013 - 2016 دراس�ة تاريخية/جيوسياس�ية/
استرشافية

2- 2016 - 2019 اج�راء مس�ح ش�امل والعمل عىل 
تنظيم ملتقى تحت اس�م ملتق�ى » الحزام والطريق« 

الذي يلبي الراغبني من الدول االنضمام لها.
3- 2019 - 2047 هي فرتة العمل وتقييم املرشوع.

 من الالفت جدا ان نشري اىٕل أمرين مهمني هما:
األوىل: الكالم يطول وذو تفاصيل كثرية قد يغرق املقال 
بمصطلحات ومفاهيم كث�رية، جعل منا ذلك ان نرتك 

الخوض يف التفاصيل اىٕل مقاالت أخرى.
الثانية: »الح�زام والطريق« ليس هو املرشوع الوحيد 
واملط�روح يف وقتن�ا الح�ارض ، إنم�ا هناك مش�اريع 
اخ�رى وقد يتداخل البعض منها مع املرشوع الصيني 

ومنها:
مرشوع »ق�رن الغاز« ال�ذي جاء بعد »ق�رن الفحم« 
و » ق�رن النف�ط«، وال�ذي يبح�ث عن رس�م خارطة 
جيوسياس�ية مختلف�ة كلًيا ع�ن امل�رشوع الصيني. 
وال�ذي يتناس�ب م�ع انتق�االت املوج�ات التاريخي�ة 
للمجتم�ع، املوج�ة الزراعي�ة، واملوج�ة الصناعي�ة، 

واملوجة التكنولوجية بعبارة ألفني توفلر.
السؤال الذي يطرح من خالل هذه القراءات هو:

هل نحن امام تقي�م للعودة اىٕل املايض واحياء التاريخ 
الذي يرتك عندنا انطباعاً اوليا ، بعد معرفة ان مرشوع 
الحزام والطريق ه�و محاكاة كلية للمرشوع الصيني 
التاريخ�ي القديم » طريق الحري�ر »، وإذا كانت هذه 
تنطبق مع اإلجابة ، إذن هل نحن امام حوار حضارات 

ام رصاع حضارات؟
ان  ذك�ر  ال�ذي  هنتنغت�ون  عن�د  ذل�ك  ج�اء  كم�ا 
الكونفوشيوس�ية ربم�ا س�يكون الع�دو املس�تقبيل 

املؤجل؟
هل نحن أمام تنافس جيوسيايس جديد؟
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

يمكن�ك ان تفرض رشوطك يف الش�ؤون املالية 
وأن تس�رجع حقوقك اذا طالبت بها عاطفياً: 
ي�وم عاطفي مميز ق�د يحمل إلي�ك التغيريات 
والحسم سلباً أو إيجاباً، حسب مبتغاك صحياً: 
تخفيف الوزن مه�م جداً يف الفرة املقبلة، فهو 

أكثر راحة وصحة من البدانة

إن الخطوط جّي�دة لالنطالق والتدقيق والبحث 
ثم اإلنجاز. ال تقف مكتوف�ًا تراقب الحياة تمّر 
امامك. تكلم وال تس�كت عىل مضض. يجب أن 
تق�اوم لتنال حقوقك وتحص�ل عىل ما هو ملك 
لك. ال تدع اآلخري�ن ينقضون عليك ويخيفونك 

بأمور تافهة

تكش�ف األرسار فم�ا علي�ك س�وى التأكد من 
التفاصيل وصحة املعلوم�ات التي تملكها قبل 
بدء التنفيذ. كما يجب االس�تعانة باملعاونني أو 
الزمالء إلنهاء الواجبات يف الوقت املحدد. حّسن 
صورت�ك وال تعرّض س�معتك للراج�ع، بل كن 

نشيطا كعادتك 

اس�تفد من ه�ذا الظرف املناس�ب، وال تتلكأ يف 
القي�ام بالواجب�ات املفروض�ة علي�ك مهنياً أو 
عائلي�ا عاطفياً: خصص بعض الوقت للرشيك، 
فهو يس�تحق من�ك التفاتة صغرية ه�ذا اليوم 
صحي�اً: ال تكن مطنش�اً عندما يطلب منك أحد 

أفراد العائلة االنتباه إىل أكلك. 

اذا اردت تغي�ري وضعك امل�ادي، عليك بذل جهد 
أكرب يف العم�ل والبحث عن بدائل، وعدم انتظار 
الف�رص فق�ط عاطفياً: علي�ك أن تتخلص من 
الروتني يف العالقة مع الرشيك، وهذا سيساعدك 
عىل إع�ادة البهجة املفقودة صحي�ًا: ال تحاول 

تربير عجزك عن القيام بما هو مطلوب منك

ادرس جي�ًدا كل م�ا يتعلّق بس�فر او بثقافات 
اجنبي�ة او بأوس�اط غريبة عنك. ك�ن حكيماً 
ج�داً، وابتعد عن الضوء والحمالت، من أي نوع 
كانت، إذا أردت اعتماد طريق الحكمة عاطفياً: 
قد تعرف س�فراً مفاجئاً، أو عالقة بأش�خاص 

غرباء عن محيطك أو عن ثقافتك

مواعيد بالجملة لكن االختيار هو األهم بالنسبة 
اليك، لتحديد وجهتك املستقبلية عاطفياً: عليك 
ان تمنح الرشيك مساحة أكرب للتعبري عن ذاته، 
نهن�ا كانت الصعوب�ات صحياً: الق�راءة تعترب 

رياضة مهمة لتنشيط الذاكرة وصفاء الذهن

يب�دو أن�ك ستش�عر بفرة م�ن انع�دام الثقة، 
وم�ع ذلك س�تجد أهداف�ك تتحق�ق الواحد تلو 
اآلخ�ر عاطفياً: مع أن التق�دم الذي قد تحرزه 
ق�د يكون بطيئاً، لكنه س�يفيدك يف عالقتك مع 
الرشيك صحياً: تميل إىل كل ما تش�عر أنه مفيد 

لصحتك

معطي�ات مهمة ب�ني يديك، ما يعّزز يس�اعدك 
عىل فهم األمور أكثر. الترّصفات غري املسؤولة 
ليست يف مصلحتك، فاملطلوب اليوم هو االلتزام 
الج�دّي عاطفي�اً: التخل�ص م�ن االرتب�اط قد 
يدفعك إىل تقديم تنازالت للرشيك، وال س�يما أن 

األمر قد تكون له تبعات سلبية 

قدرت�ك عىل التكيف مع كل األجواء من ش�أنها 
أن تسهم يف فرض وجهة نظرك، وهذا سيضعك 
تحت األض�واء عاطفياً: محاوالتك للخروج من 
ظل الرشيك قد تكلف�ك الكثري، فحاول أن تقف 
يف وس�ط الطريق لتك�ون بمأمن صحياً: تتعزز 

الصحة وتتدفق اإليجابيات

يدل�ك الوحي وااللهام عىل ما يج�ب القيام به، 
كم�ا يحمالن إلي�ك مكافآت وتط�ورات جميلة 
وربما ارباحاً عاطفياً: تشارك بعض الجماعات 
افراحه�ا او تعرّب عن نفس�ك بطريقة فنية قد 
تعي�ش رومنس�ية محتملة او تلتقي ش�خصاً 

مميزا

ال يخلو هذا اليوم من انتفاضة أو اس�تقالة أو 
ن�زاع حاد يخ�رج إىل العلن، أو انتق�ال لإلقامة 
يف م�كان آخ�ر أو بل�د جدي�د. أم�ا املواجه�ات 
العائلي�ة فقد تكون ح�ارضة أيض�اً، وتؤّثر أو 
تتأثر باألجواء املهنية. تربز نقاط خالفية يف أي 

مجال، ويبدو التحدي كبرياً .

العذراء

احلوت

ماهي ساعات النوم الرضورية حسب العمر؟
يع�د النوم من العملي�ات الحيوية 
الهام�ة يف الجس�م، وقد يتس�بب 
ع�دم من�ح الجس�م ف�رة كافية 
م�ن النوم يف اإلصاب�ة بالعديد من 

األمراض.
وتتف�اوت الف�رات الزمنية للنوم 
حسب الفئة العمرية، حيث تطول 
عند الصغار والرض�ع، بينما تقل 
الرغبة يف النوم وتتناقص عند كبار 
السن، وفق ما ذكرت وكالة األنباء 

األملانية بناء عىل آراء أخصائيني.
الرضع واألطفال

يحت�اج األطف�ال حديث�ي الوالدة 
والصغ�ار لح�وايل 15 س�اعة من 
الن�وم يومي�ا، وذلك للنمو بش�كل 
صحي�ح، كم�ا أن ع�دم حص�ول 
الطفل ع�ىل كفايته م�ن النوم قد 
يؤدي إىل مشاكل سلوكية، أو حتى 
اإلصاب�ة باضطراب فرط الحركة، 

ونقص االنتباه.
البالغني )من 26 إىل 64 سنة(

يكفي الش�خص يف ه�ذه املرحلة 
العمرية أن يعطي جسمه من 7 إىل 

9 ساعات من النوم كل ليلة.

ويحذر األطباء من أن حرمان الجسم 
من الوقت الكايف للنوم يف هذه املرحلة 
الس�نية، يه�دد باإلصاب�ة بأم�راض 
القل�ب واألوعي�ة الدموي�ة وارتف�اع 

ضغط الدم والسمنة.
كبار السن

تقل الحاجة للنوم مع التقدم يف السن، 
فاألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 
65 س�نة، يمكنهم النوم من سبع إىل 
ثمان س�اعات لي�ال، وذل�ك للحد من 
خط�ر اإلصاب�ة بالس�كري وأمراض 

القلب واألوعية الدموية.

دراسة: القلب سليم يف السن السليم
ه�ل تص�دق أن لتنظي�ف األس�نان 
عالق�ة بصح�ة القلب؟ نع�م هذه 
يف  علم�اء  أعل�ن  حي�ث  حقيق�ة، 
جامعة س�يول يف كوري�ا الجنوبية 
عن أبح�اث جديدة تؤكد أن تنظيف 
األس�نان بالفرش�اة 3 مرات يومياً 
يقل�ل خطر فش�ل القلب وانس�داد 

الرشايني.
يف التفاصي�ل، أوض�ح العلم�اء أن 
البكترييا املوجودة يف الفم تعرب عن 
طريق اللثة إىل مجرى الدم، وترتبط 
ال�دم بمجموع�ة م�ن  زيادته�ا يف 
املش�اكل تهدد القلب بشكل مبارش 
وتزي�د خط�ر اإلصاب�ة برسط�ان 
بحس�ب  وامل�ريء،  البنكري�اس 

صحيفة »ساينس دييل« العلمية.
ب�دوره، ق�ال الدكت�ور ت�اي ج�ني 

إن  س�يول،  جامع�ة  م�ن  س�ونغ 
التحلي�ل كان مقص�وراً ع�ىل بل�د 
واحد »كوريا الجنوبية«، وكدراسة 
قائمة عىل املالحظة ال تثبت العالقة 
درس�نا  ولكنن�ا  قاط�ع،  بش�كل 
مجموعة كب�رية من الح�االت عىل 
امل�دى الطوي�ل، مم�ا يضي�ف قوة 
إىل نتائجن�ا. وتع�رب بكتريي�ا الف�م 
إىل مج�رى الدم ع�ن طري�ق اللثة، 
ويس�بب تزايده�ا يف ال�دم انس�داد 
الرشايني وفش�ل القلب، وتم العثور 
عىل بكتريي�ا الفم يف جلط�ات الدم 
املسببة النسداد الرشايني واألزمات 
القلبية. كما توجد أدلة عىل ارتباط 
وج�ود بكتريي�ا الفم داخ�ل مجرى 
وزي�ادة  الضغ�ط،  بارتف�اع  ال�دم 

االلتهابات.

واتساب حيارب تضييع الوقت
طلقت رشكة »واتس�اب« ميزة جديدة 
باس�م  الف�وري  الراس�ل  تطبي�ق  يف 
»املكاملة الثانية«، والتي تتيح ألصحاب 
األجه�زة الجوال�ة امل�زودة بنظ�ام أبل 
»iOS« إمكانية الرد ع�ىل مكاملة واردة 

أثناء وجودهم بالفعل يف محادثة.
كم�ا يمكن بطبيعة الحال للمس�تخدم 
رف�ض املكاملة الواردة مب�ارشة، ولكن 
عن�د قيامه باس�تقبالها، فس�وف يتم 
إنه�اء املكامل�ة الحالي�ة تمام�ا، ويجد 

املس�تخدم نفس�ه يف املكامل�ة الجدي�دة، 
الت�ي اس�تقبلها للتو، نظ�را ألن وظيفة 
»واتس�اب« الجدي�دة ال توف�ر إمكاني�ة 

التنقل ما بني املكاملتني.

وأعلن�ت »واتس�اب« أن وظيف�ة املكاملة 
الثاني�ة تقت�رص يف البداية ع�ىل اإلصدار 
املخص�ص ألجهزة أبل )ب�دءا من إصدار 
التطبي�ق 2.19.120(، فيم�ا يتعني عىل 
أصحاب األجه�زة الجوالة املزودة بنظام 

غوغ�ل أندرويد االنتظ�ار بعض الوقت 
إىل أن تتواف�ر ه�ذه املي�زة يف تطبي�ق 

»واتساب« املخصص لهواتفهم.
انتظار املكاملة عىل أندرويد

يذك�ر أن واتس�اب اململوك�ة لرشك�ة 
فيس�بوك كانت طرح�ت تحديًثا جديًدا 
لتطبيقها عىل نظام أندرويد يجلب منه 
ميزة انتظ�ار املكاملة، لكن التحديث لم 
يتضم�ن امليزة املرافق�ة تعليق املكاملة، 
بحي�ث عندم�ا يتحدث املس�تخدم عىل 
الهاتف ويحاول ش�خص آخ�ر االتصال 
ب�ه، ف�إن معظ�م الهوات�ف واملش�غلني 
يعلمون أن املس�تخدم لدي�ه مكاملة قيد 

االنتظار.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 3 عدد تمر )مقطع صغري(

x 2 معلقة كبرية زبيب
x 2 كوب لبن كامل الدسم

x 2 عدد مشمش )مجفف ومقطع صغري(
x 2 عدد تني )مجفف ومقطع صغري(

x 1 معلقة صغرية قرفة
x 1 معلقة كبرية عسل نحل

½ x معلقة صغرية فانيليا
½ x كوب شوفان )رسيع الطهى(

الخطوات:
ىف ان�اء عىل النار نضع اللبن والعس�ل والفانيليا والقرف�ة ونقلب حتى يمتزج 

تماما.
ثم نضيف التني واملشمش والزبيب و التمر ونقلب جيدا.

ثم نضيف الش�وفان ويقل�ب جيدا حتى يغىل ونحصل عىل ق�وام غليظ مدة 2 
دقيقة تقريبا. يقدم ساخنا بالهنا و الشفا

شوفان بالفواكة املجففة

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن السلحفاة تستطيع 
أن تعيش بال طعام و ال ماء ملدة 

عرشين يوماً.
ه�ل تعل�م أن الثعب�ان ي�أكل يف 
نهاي�ة الصيف بع�ض األطعمة 
الصعب�ة الهض�م حت�ى يط�ول 
تواجده�ا يف أمعائه فرة البيات 

الشتوي.
ه�ل تعل�م أن الضفدعة تتنفس 
عن طريق الجلد و الفم و الرئة.

ه�ل تعلم أن القط�ط تخاف من 
املاء و لذلك فهي ال تستحم و إذا 
أجربت عىل االستحمام فبعنف و 
قسوة و كثرياً ما تصيب حاملها 

بالجروح.
ه�ل تعل�م أن األفع�ى إذا ذبحت 
تبقى أياماً تتح�رك و إذا وطئها 
أح�د بقدم�ه نهش�ته و يقط�ع 
ثلثها األس�فل فتعي�ش و ينبت 

ذلك املقطوع.
هل تعل�م أن الجمل هو الحيوان 
الوحيد من ذوات األربعة الذي ال 

يمكنه أن يسبح.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2057( االربعاء  8  كانون الثاني  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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إنريكي يطري إىل السعودية ملراقبة الدوليني شهد: مباراة أسرتاليا مدخل جيد لبطولة آسيا
             المستقبل العراقي/ متابعة

وص�ف مدرب املنتخ�ب األوملب�ي العراقي 
عبد الغني شهد مباراة الغد أمام أسرتاليا 
يف بطولة كأس آس�يا دون 23 سنة والتي 
تحتضنها تايالند باملهمة مؤكدا أنها تحدد 

مسار الفريق يف املسابقة.
وقال ش�هد يف املؤتم�ر الصحفي الخاص 
بمدربي املجموعة األوىل والذي أقيم اليوم: 
»أعرف املنتخب األس�رتايل جيدا وس�عينا 
خالل األيام املاضية لتطبيق إس�رتاتيجية 

اللعب التي سننتهجها يف مواجهته«.
وزاد: »لدين�ا طموح�ات كب�رة بإع�ادة 
إنجاز قطر عندما تأهلنا ألوملبياد ريو دي 
جان�رو، ونمتلك العب�ني واعدين مؤهلني 

لتحقيق ذلك«.
وأوضح ش�هد أن أعم�ار الالعبني بفريقه 
ضم�ن الس�ن القانون�ي املح�دد يف لوائح 

االتحاد اآلسيوي.
وواص�ل: »حس�اباتنا الحالية تنصب عىل 
املنافس�ة ع�ىل بطاقت�ي التأه�ل، ولدينا 

معلوم�ات كافية ع�ن كل الفرق«.وختم: 
»بالتأكيد مباراة أسرتاليا األوىل هي مدخل 
للبطولة ولدينا معلومات وافية عن الفريق 
املناف�س وغي�اب 4 العب�ني عن�ه نقط�ة 
إيجابية لنا«.من جان�ب آخر عني االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم، طاقم حكام صيني، 
إلدارة مباراة منتخب العراق وأسرتاليا، يف 
افتتاح مشوارهما يف بطولة آسيا دون 23 
سنة التي ستنطلق منافساتها يف تايالند.

وس�يدير املب�اراة املق�ررة عن�د الس�اعة 

الواح�دة والرب�ع ظه�را بتوقي�ت بغداد، 
الحك�م فو مينج، ومس�اعداه يش زيانج 
وكاو يي، وحكم الفيديو املساعد ما نينج.
يش�ار إىل إن املؤتم�ر الصحف�ي الخ�اص 

بمدربي املجموعة األوىل، أقيم يف تايالند.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أك�دت تقاري�ر صحفي�ة إس�بانية، أن 
لوي�س إنريك�ي املدي�ر الفن�ي ملنتخب 
إس�بانيا، ق�رر الس�فر إىل الس�عودية، 

لحضور مباريات كأس السوبر 
اإلس�باني، التي س�تنطلق غًدا 

األربعاء.
وبحس�ب صحيفة »س�بورت« 
الكتالوني�ة، فإن إنريكي يرغب 
يف متابع�ة الالعبني اإلس�بان يف 

تلك املواجهات القوية.
وأشارت إىل أن إنريكي سيسافر 
رفق�ة فري�ق عمل�ه بالكامل، 
واملكون من، خيسوس كاساس 
أون�زو  وأيت�ور  ب�ول  ورافي�ل 

وخواكني فالديس.
ويضم برش�لونة ب�ني صفوفه 
4 إس�بان دوليني، هم )جوردي 
روبرت�و،  س�رجي  ألب�ا، 
فات�ي(،  أنس�و  بوس�كيتس، 

بينما يتواجد بريال مدريد 3 العبني، هم 
)راموس، كارفاخال، إيسكو(.

كما يوج�د بأتلتيكو الثالثي )س�اؤول، 
كوكي، وألفارو موراتا(، وكذلك فالنسيا 
)باريخ�و وجايا وف�ران توريس(، مع 

العل�م ب�أن إصاب�ة رودريج�و مورينو 
أبقت عليه يف إسبانيا.

وم�ن املق�رر أن يس�افر الجه�از الفني 
ملنتخ�ب إس�بانيا غ�ًدا، يف ظ�ل حضور 

لويس روبياليس رئيس االتحاد.

الزوراء: إلغاء معسكر
 تركيا

أردا توران يضع 
برشلونة يف مأزق

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن الجهاز الفني للزوراء إلغاء املعس�كر التدريبي املقرر 
يف العارش من الش�هر الج�اري يف تركيا تحض�را للملحق 

اآلسيوي بسبب الضائقة املالية.
وقال املدرب املس�اعد لل�زوراء أحمد خضر يف ترصيحات: 
»اإلدارة ق�ررت إلغاء املعس�كر  ال�ذي كان مقررا تحضرا 
ملب�اراة بونيودك�ور األوزبكي ضمن مب�اراة ملحق دوري 
أبط�ال آس�يا واملق�ررة يف الح�ادي والعرشين من الش�هر 

الجاري ألسباب مالية«.
وأوض�ح أن اإلدارة اتخ�ذت ه�ذا الق�رار رغ�م أن الجهاز 
الفن�ي ي�رى أن املعس�كر مه�م لتحض�ر الفري�ق يف ظل 
توقف منافسات الدوري املحيل.وأشار إىل أن وضع الفريق 
لي�س عىل ما ي�رام يف ظل الغيابات بالتح�اق أربعة العبني 
باملنتخب األوملبي املش�ارك يف بطولة آس�يا دون 23 س�نة 

وكذلك مغادرة ثالثة العبني.

اهتام سولسكاير للسيتي يف صدر صحف إنجلرتا
              المستقبل العراقي/ متابعة

اهتم�ت الصح�ف اإلنجليزي�ة الص�ادرة، 
باالنتصار الذي حققه آرس�نال أمس عىل 
لي�دز يونايت�د، به�دف دون رد، يف ال�دور 

الثالث من كأس االتحاد اإلنجليزي.
كما س�لطت الضوء أيًضا عىل ترصيحات 
أويل جونار سولس�كاير، مدرب مانشسرت 
يونايت�د، الذي طالب بحماية العبيه ، قبل 
املواجهة املنتظرة أمام مانشس�رت سيتي 
مس�اء اليوم، يف ذهاب نصف نهائي كأس 

رابطة األندية اإلنجليزية املحرتفة.
س�بورت«:  »س�تار  صحيف�ة  وعنون�ت 
»ريس يحس�مها يف الوقت الذي شكر فيه 
الكا حظه مع الفار«.. وذلك يف إش�ارة إىل 

تس�جيل ريس نيلس�ون ه�دف االنتصار 
آلرس�نال، يف الوق�ت ال�ذي تف�ادى في�ه 
ألكس�ندر الكازيت نيل البطاق�ة الحمراء 

بعد ركله العب ليدز يونايتد.
ويف األس�فل كتبت: »أويل يبكي املخالفات 
للحكام بس�بب خط�ط الس�يتي«، وذلك 
يف إش�ارة إىل إته�ام سولس�كاير، م�درب 
مانشسرت يونايتد، ملانشسرت سيتي بتعمد 
العبيه ارت�كاب املخالفات لحرمان فريقه 
م�ن الهجم�ات املرت�دة، مطالًب�ا بتوفر 
الحماي�ه لالعبي�ه قب�ل مب�اراة الديرب�ي 

اليوم.
أما صحيفة »دييل إكس�ريس« فعنونت: 
»ريس هو الكلمة.. نيلسون يغرق ليدز«.

باس�تياء  أيًض�ا  اهتم�ت  الجان�ب  ويف 

سولس�كاير من األخطاء التي ترتكب ضد 
العبيه.

واتفقت »مرور« مع »دييل إكسريس« يف 
عنوان: »ريس هو الكلمة.. هدف نيلسون 
يه�دئ أعص�اب آرس�نال ولك�ن الكازيت 

محظوظ بعدم نيل البطاقة الحمراء«.
ويف الجانب كتبت ترصيحات سولس�كاير 
ب�رورة حماي�ة العبي�ه م�ن األخط�اء 
التكتيكي�ة ملانشس�رت س�يتي، إىل جان�ب 
بي�ب  ترصي�ح  ع�ىل  الض�وء  تس�ليط 
جوارديوال، مدرب الس�يتي، بأنه لن يدرب 

مانشسرت يونايتد أبًدا.
ومن جانبها عنونت صحيفة »الجارديان«: 
»آرس�نال 1 ليدز 0.. رجال بييلس�ا قاتلوا 
بقوة ولكن تراجع�وا يف النهاية بعد هدف 

نيلسون يف الشوط الثاني«.
تنه�ي  الرشط�ة  أن  كتب�ت  األس�فل  ويف 
توتنه�ام  انته�اكات  بش�أن  تحقيقه�ا 

املزعومة.

مييس حيصن جريزمان من خطر نيامر
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إس�باني، أن الفرنيس أنطوان 
جريزمان، نجم برش�لونة، ال يعارض عودة الرازييل 
نيمار العب س�ان جرمان، إىل كام�ب نو من جديد، 
رغ�م أن ه�ذا األمر س�يؤثر ع�ىل فرص مش�اركته 
كأسايس.وبحس�ب صحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو« 

اإلس�بانية، فإن عودة نيمار املحتملة إىل برش�لونة، 
ستؤثر بشدة عىل فرص مش�اركة جريزمان وكذلك 
الفرنيس عثمان ديمبيل.وأك�دت الصحيفة أنه وفقا 
ملصادر قريبة من جريزمان فإن صاحب ال�28 عاًما 
ال يويل اهتماًما كبرًا بفكرة عودة نيمار، فاملوضوع 
بالنس�بة له أمر عادي للغاي�ة، ولن تزعجه الصفقة 
حال إتمامها.وأش�ارت إىل أن جريزم�ان يدرك حالة 

التجان�س واالنس�جام ب�ني ثنائي برش�لونة ليونيل 
مييس ولويس سواريز مع نيمار، والتي لم يصل لها 
حتى اآلن، لكن�ه ال يبدو رافضا له�ذا الثالثي.ويعلم 
جريزم�ان أنه ق�د يفقد أهميته بع�ض اليشء، لكن 
يف الوق�ت نفس�ه يؤمن بأن مس�تقبله يف برش�لونة 
م�ع تق�دم مي�يس وس�واريز يف العمر.باإلضافة إىل 
ذلك، يحاف�ظ جريزمان أيًضا ع�ىل عالقة جيدة مع 

نيمار، حي�ث التقيا يف العديد من املباريات، وأش�ادا 
ببعضهما البعض عىل شبكات التواصل االجتماعي، 
كم�ا أن لديهم�ا أصدق�اء مش�رتكني مث�ل مباب�ي 
وفيليبي لويس، باإلضافة إىل العبي برشلونة.ويدرك 
جريزم�ان أنه ج�زء من مرشوع برش�لونة للحفاظ 
ع�ىل القمة يف الس�نوات الخمس املقبل�ة، وأن نيمار 

سوف يدعم هذه الخطة.

جوارديوال يفضل االسرتخاء يف املالديف عىل تدريب ريال مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د اإلس�باني بي�ب جواردي�وال، املدي�ر الفن�ي 
ملانشسرت سيتي، أنه لن يقوم بتدريب ريال مدريد 
أو مانشس�رت يونايتد يف حياته، حتى لو لم يمتلك 

أي عروض للعمل.
وق�ال بيب يف ترصيحات نقلتها صحيفة »ماركا« 
اإلسبانية، قبل مباراة مانشسرت يونايتد يف ذهاب 
نص�ف نهائ�ي كأس الرابطة الي�وم: »بعد تدريب 

مانشس�رت سيتي، لن أدرب الشياطني الحمر أبًدا، 
وكذلك  ريال مدريد، بالتأكيد لن يحدث ذلك«.

وأض�اف: »لو ل�م أمتلك أي عروض، س�أتواجد يف 
جزر املالديف«.

وعن مواجهة مانشسرت يونايتد، قال: »يف إسبانيا 
مباري�ات الديربي بالنس�بة يل كش�خص منتمي 
لرشلونة تكون أمام إسبانيول وريال مدريد، أما 

هنا فأمام اليونايتد«.
وتابع: »لك�ن يف إنجلرتا، يوج�د العديد من الفرق 

الكب�رة، وليس فريق أو 2 كما هو الحال يف بلدان 
أخرى، إنها مباراة مهمة جًدا ملشجعينا«.

وزاد: »مواجه�ات الفرق الكب�رة األخرى مهمة، 
لكنن�ي أع�رف ما يعني�ه ه�ذا الديربي بالنس�بة 

لهم«.
وأتم: »مانشس�رت يونايتد فريق عظيم يف إنجلرتا، 
عندم�ا تلعب ض�د أي خصم عدة م�رات، تحصل 
عىل كل أنواع النتائج، وال أعتقد أننا س�نهزمهم يف 

جميع املباريات«.

لوكاكو يتفوق عىل أسطورة إنرت ميالن

مانشسرت سيتي جيد حال ألزمته 
يف إنرت ميالن

              المستقبل العراقي/ متابعة

واصل البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم 
إنرت ميالن، تألقه منذ بداية هذا املوسم يف 

منافسات بطولة الدوري اإليطايل.
وقاد لوكاكو فريقه لفوز ثمني عىل نظره 
نابويل، يف ملعب سان باولو، بنتيجة )1-3( 
بعدما س�جل هدفني، ليمنح النراتزوري 

انتصاره األول يف نابويل بعد 23 عاًما.
وذكرت ش�بكة »أوبت�ا« لإلحصائيات، أن 
لوكاك�و تمكن م�ن تس�جيل 14 هدفا يف 
أول 18 مباراة بالدوري اإليطايل، موضحة 
أن�ه أصبح أفضل هداف لإلن�رت بعد مرور 
18 جولة، منذ بداية عهد احتس�اب الفوز 

بثالث نقاط.
وأضافت أن لوكاكو كرس رقم كريستيان 
فيري، العب النراتزوري الس�ابق، والذي 
كان قد تمكن من تسجيل 13 هدفا يف 18 

جولة يف عام 2000، ليرتبع البلجيكي عىل 
عرش قائمة فريدة يف إنرت.  

وم�ن ناحي�ة أخرى، قال�ت الش�بكة، إن 
ثنائي�ة لوكاك�و والوت�ارو مارتيني�ز تعد 
األفضل يف الدوريات الخمس الكرى حتى 
اآلن يف هذا املوس�م، بعدما س�جال مًعا 16 

هدفا )10 للوكاكو و6 لالوتارو(.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ب�أن  بريطان�ي،  صحف�ي  تقري�ر  أف�اد 
مانشسرت سيتي يراقب مدافع إنرت ميالن، 
م�ن أجل ضمه لصفوفه يف يناير / كانون 
الثاني الجاري.وبحسب صحيفة »مرور« 
الريطاني�ة، ف�إن بيب جواردي�وال، املدير 

الفني ملانشسرت سيتي، استقر عىل ميالن 
سكرينيار العب اإلنرت لتدعيم خط دفاعه 
ال�ذي يعان�ي ه�ذا املوس�م، بع�د مغادرة 
إيمري�ك  وإصاب�ة  كومبان�ي  فينس�ينت 
البورت.وانض�م س�كرينيار )24 عاًم�ا(، 
إىل إن�رت ميالن قادًما من س�امبدوريا عام 
2017، وب�ات واحًدا من أه�م املدافعني يف 
أوروبا.وحصل الس�يتي ع�ىل دفعة قوية 
مع ع�ودة الب�ورت للتدريب�ات، ولكن إذا 
اس�تمر جوارديوال م�ع الفريق باملوس�م 
املقبل، فمن املؤكد أنه سيتعاقد مع مدافع 
آخر.وارتبط اسم سكرينيار يف وقٍت سابق 
باالنتقال إىل مانشسرت يونايتد، كمل شغل 

اهتمام ريال مدريد وبرشلونة.
ويرتبط سكرينيار بعقد مع إنرت حتى عام 
2023، بعد التجديد يف مايو/ أيار املايض.
وش�ارك س�كرينيار هذا املوسم يف جميع 
مباري�ات إنرت ميالن س�واء يف الدوري، أو 

دوري أبطال أوروبا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

وضع الرتكي أردا توران العب برش�لونة، النادي الكتالوني 
يف م�أزق، بعدما قرر فس�خ تعاقده مع ناديه إس�طنبول 

باشاك شهر.
ويرتب�ط ت�وران بعق�د مع برش�لونة حتى صي�ف 2020 
الجاري، وكان يلعب يف صفوف باش�اك ش�هر عىل سبيل 
اإلع�ارة، حيث وقع يف يناي�ر/ كانون الثان�ي 2018، عىل 
عق�د إع�ارة ملدة عام�ني ونص�ف، ولعب هذا املوس�م مع 

الفريق الرتكي 12 مباراة فقط.
وأصدر باش�اك ش�هر اليوم، بياًنا رس�مًيا ُيفيد خالله أن 
أردا توران التقى مع رئيس النادي جوكس�ل جوموس�داج 
وطلب فسخ التعاقد بشكل ودي، وتم استقبال هذا الطلب 
بش�كل إيجابي.وبحسب صحيفة »س�بورت« الكتالونية، 
فإن توران سيعود إىل برشلونة إذا لم يجد فريًقا آخر يلعب 

له، لكن متوقع أن تكون وجهته املقبلة جالطة رساي.
ُيذك�ر أن ت�وران انض�م لصف�وف برش�لونة ع�ام 2015 
قادًم�ا م�ن أتلتيكو مدريد مقابل 34 ملي�ون يورو، ولعب 
55 مب�اراة بقمي�ص البلوجران�ا وس�جل 15 هدفا خالل 

موسمني ونصف.

رصاع العقول يشتعل يف السوبر اإلسباين
              المستقبل العراقي/ متابعة

يطمح مدربو فرق برش�لونة وري�ال مدريد وأتلتيكو 
مدريد وفالنس�يا، لف�رض قدراتهم الفني�ة وتحقيق 
النتائ�ج املنتظرة لحص�د لقب بطولة كأس الس�وبر 
اإلس�باني بنسختها التاريخية التي تنطلق عىل ملعب 

الجوهرة املشعة بجدة.
ويس�تعرض ط�رق اللع�ب املفضل�ة ملدرب�ي الف�رق 

املشاركة بالسوبر.
إرنستو فالفردي

رغ�م االنتق�ادات املس�تمر بس�بب افتق�اد البارس�ا 
لش�خصيته وأس�لوبه وجماعيته املتعارف عليها مع 
إرنس�تو فالف�ردي، لك�ن إدارة النادي ت�رد عىل ذلك 

باإلبقاء عليه.
البارسا يلعب بطريقة )4-3-3(، ويتعامل فالفردي 
الذي تكمن قوة فريقه يف عدة أس�لحة أبرزها حارس 
مرم�اه ت�ر ش�تيجن والعق�ل املدبر مي�يس، مع كل 

مباراة عىل حدة وفقا للخصم.
ويعتم�د أس�لوبه ع�ىل إح�داث الت�وازن ب�ني الدفاع 
والهج�وم، واالس�تحواذ عىل الك�رة، وأحيان�ا ينتهج 

املس�احات  ع�ىل  واللع�ب  الع�ايل  الضغ�ط  أس�لوب 
والهجمات املرتدة الرسيعة.

يعان�ي برش�لونة م�ن فالف�ردي خ�ارج قواع�ده 
وباألخ�ص دفاعيا بس�بب البطء الواض�ح لدى قلبي 

الدفاع وغياب الرتكيز يف األوقات الحاسمة.
زين الدين زيدان

يلعب بطريقة 4-3-3، ولك�ن مع غياب بنزيما وبيل 
وهازارد لإلصابة، قد يعتمد يف املقدمة عىل فينيسيوس 
ويوفيتش وخاميس رودريجي�ز وكذلك لديه خيارات 

أخرى مث�ل ماريانو ورودريجو وفاس�كيز وإبراهيم 
دياز.

ويظ�ل العقم الهجومي مش�كلة كبرة ت�ؤرق زيدان 
حيث عانى منها الفريق امللكي كثرا هذا املوسم.

دييجو سيميوني
ينتهج الروخيبالنكوس طريقة 4-4-2 التي يفضلها 
س�يميوني كثرا، وتمكنه من اللع�ب بنظام الضغط 
الع�ايل ع�ىل صاح�ب الك�رة وش�ن هجم�ات مرتدة 

رسيعة.
وس�يقود س�يميوني فريق�ه من املدرجات بالس�وبر 
اإلسباني لإليقاف، وس�يؤثر ذلك بالسلب عىل كتيبته 
داخ�ل امللعب، خصوصا وأنه معروف بدوره اإليجابي 
بقرب�ه من العبي�ه ومنحهم التعليمات وتحميس�هم 

وحثهم عىل القتال.
ألبرت سيالديس

يلعب املدرب اإلس�باني لفالنس�يا بطريق�ة 2-4-4، 
ويقدم مباريات جيدة هذا املوسم.

ولكن إصابة رودريجو مورينو وغيابه عن السوبر، قد 
تؤثر عىل الخفافيش وس�يعوضه بالفرنيس املخرم 

كيفن جامرو.

حتديان عسريان لسان جريمان يف 2020
              المستقبل العراقي/ متابعة

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن باريس سان جرمان 
يواجه تحديني كبرين خالل عام 2020.وبحسب صحيفة 
»ل�و باريزي�ان« الفرنيس، ف�إن التح�دي األول هو عبور 
دور الثماني�ة ل�دوري أبط�ال أوروبا، أما التح�دي الثاني 

هو االحتف�اظ بالثنائي نيمار دا س�يلفا وكيليان مبابي.
وأش�ارت إىل أن األي�ام القليلة املقبلة س�تكون حاس�مة 
بش�كل كب�ر يف تحديد مس�تقبل نيمار ومباب�ي، واللذان 
يمتل�كان عروًض�ا للرحي�ل يف الصي�ف.وال يرغب س�ان 
جرم�ان يف املخاطرة بمهاجمه الفرن�يس كيليان مبابي، 

والذي يرغب ريال مدريد يف ضمه بقوة هذا الصيف.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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اختبار منزيل بسيط لليدين يكشف مدى صحة قلبك يف 30 ثانية فقط!
يعد القل�ب أحد أهم األعضاء يف الجس�م كله، 
ل�ذا م�ن املهم الحف�اظ علي�ه يف حالة صحية 
جي�دة ومنع تده�ور عمله. ولك�ن، قد يكون 
من الصع�ب معرفة م�ا إذا كان القلب يتمتع 
بصحة جيدة، دون زيارة الطبيب. وللمساعدة 
يف ذلك، كش�ف موق�ع Bright Side عن حيلة 
بس�يطة، ُيزعم أنها قادرة عىل »إخبارنا« عن 
مدى صحة قلبنا، وال يستغرق األمر سوى 30 
ثانية. ونحتاج يف البداية إىل الحصول عىل وعاء 
أو حوض كبري بما يكفي، ليناسب كلتا اليدين. 
ثم يجب ملؤه باملاء البارد، مع إمكانية إضافة 
بعض الجليد للحصول عىل نتائج أفضل. وبعد 
ذل�ك، قم بغمر يديك يف وعاء املاء ملدة 30 ثانية 
بالضب�ط. وُيقال إن هذه الطريقة ستس�اعد 
عىل معرفة كيفية استجابة الدم، عند تماسه 

مع الربد. وهناك نوع�ان من النتائج املحتملة 
لهذا االختب�ار، وفقا ل�� Bright Side: األول، 
تحول األصاب�ع إىل اللون األحمر- وهي عالمة 
جي�دة تعني أن�ه م�ن املحتم�ل أال تواجه أية 
مشاكل متعلقة باألكسجني يف الدم. كما يشري 

إىل أن القلب والدورة الدموية يتمتعان بصحة 
جيدة. ولكن، يف ح�ال ظهرت أطراف األصابع 
ش�احبة أو تحولت إىل لون مزرق، فقد يش�ري 
ذلك إىل احتمال تعرضك لبعض مشاكل الدورة 
الدموي�ة. ويمك�ن أن تحدث األع�راض هذه 
عندما يكون لخاليا الدم الحمراء، مس�تويات 
منخفض�ة م�ن األكس�جني. وإذا ح�دث ذلك، 
يمكنك تس�خني أصابع�ك أو تدليكه�ا لزيادة 
الدورة الدموية، ومس�اعدتها ع�ىل العودة إىل 
وضعه�ا الطبيعي. وبالطب�ع يف هذه املرحلة، 
يج�ب عليك أيض�ا تحديد موع�د لرؤية طبيب 
عام، إلجراء مزي�د من االختب���ارات، خاصة 
عن�د مالحظ�ة أع�راض أخ�رى مث�ل، ضي�ق 
التنفس أو الص�داع أو ألم يف الصدر أو التعرق 

أو التنميل أو الدوار.

يش�ري الخرباء إىل أن األعياد ليس�ت فقط لالسرتاحة، 
ب�ل الوق�ت املناس�ب للتخيل ع�ن تن�اول املرشوبات 
الكحولية. وتفيد مجلة Focus، بأن من بني األشخاص 
املرشوب�ات  تن�اول  ع�ن  االمتن�اع  يق�ررون  الذي�ن 
الكحولية، أناس اعتادوا ع�ىل تناول هذه املرشوبات 
يومي�ا. وتقول يارميال مامليس�رت، مديرة مستش�فى 
بيت�ي ف�ورد يف أملانيا، إذا تمكن اإلنس�ان من االمتناع 

عن تناول املرشوب�ات الكحولية يومني يف األس�بوع، 
فهو غ�ري مدمن. ولكن إذا كان خ�الل هذين اليومني 
يفكر باملرشوبات الكحولية، فعليه االهتمام بصحته 
بصورة جدية والتخيل عن تناول هذه املرشوبات مدة 
شهر عىل األقل. وفعال س�وف يشعر املرء بالتغيريات 
خالل أس�بوع: ستتحس�ن نوعي�ة الن�وم وقدراته يف 
العمل. باإلضافة إىل ذلك ، ستبدأ عملية استعادة الكبد، 

ما يؤدي إىل التخلص من الده�ون املرتاكمة بفعالية. 
وعن�د االمتناع عن تناول املرشوبات الكحولية س�نة، 
س�وف تتس�ارع عمليات الهضم وح�رق الدهون، ما 
يس�اعد عىل التخلص من ال�وزن الزائ�د، حيث يؤكد 
األطباء عىل أن الش�خص ال�ذي كان يتناول جرعتني 
من الكحول يوميا سوف يفقد يف حال تخليه عن هذه 

العادة السيئة خالل السنة 20 كيلوغراما من وزنه.

اكتش�ف خرباء املعه�د الوطني للرسطان وكلية تش�ان للصحة العامة يف 
الواليات املتح�دة، أن التمارين البدنية تس�اعد عىل تخفيض خطر تطور 

سبعة أنواع من األورام الخبيثة.
ويفيد موقع MedicalXpress، بأن الخرباء أجروا دراسة اشرتك فيها 750 
ألف مريض خضعوا لفحوص طبية للكش�ف عن 15 نوعا من الرسطان. 
واتضح للباحثني، أن التمارين البدنية املعتدلة الش�دة )7.5-15 ساعة يف 

األسبوع( تكفي لتخفيض خطر تطور سبعة أنواع من األورام الخبيثة.
وق�د اتضح للخ�رباء أن النش�اط البدن�ي يخفض خطر تط�ور رسطان 
القول�ون ل�دى الرجال بنس�بة 8% و14% عند ممارس�ة التمارين البدنية 

املعتدلة 7.5 ساعة و15 ساعة يف األسبوع عىل التوايل. 

تمكن علماء جامعة واش�نطن األمريكية من حل مش�كلة عمرها نصف 
قرن عن نقص مادة الفوسفات، التي كانت رضورية لظهور أول الكائنات 

الحية، ولكن مستواها كان منخفضا جدا يف أحواض املياه القديمة.
ويفي�د موق�ع EurekAlert، ب�أن الخ�رباء درس�وا البح�ريات الغني�ة 
بالكربونات، التي تتكون يف ظروف الجفاف يف املناطق املنخفضة وتمتلئ 
باملي�اه من املناط�ق املج�اورة. وبالنظر لرسع�ة التبخر ترتك�ز يف هذه 
البح�ريات محاليل ملحية قلوية. وقد حدد الباحثون نس�بة الفوس�فات  
يف ه�ذه املحاليل بما فيه�ا بحرية مونو يف كاليفورني�ا وماغادي يف كينيا 

ولونار يف الهند.
واتض�ح للعلم�اء، أن يف البح�ريات الغني�ة بالكربون�ات، كان�ت نس�بة 
الفوس�فور فيها أعىل 50 ألف مرة مما يف مي�اه البحر واألنهار وبحريات 
من نوع آخر. وهذا االكتش�اف يش�ري إىل أن وجود آلية عامة ساعدت عىل 
تراكم عنرص كيميائي رضوري للجس�م. واتض�ح أن الكربونات غالبا ما 

ترتبط بالكالسيوم ويبقى الفوسفور حرا يف املاء.

فوائد العيش من دون مرشوبات كحولية

حـل لـغـز عـمـره نـصـف قـرنوسيلة بسيطة للوقاية من الرسطان
 عن ظهور احلياة

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

وماذا بعد البلطجة االمريكية؟عقوبات ترامب عىل ترامب..

اسعد عبد الله عبد عليمنهل عبد األمير المرشدي

اثبت�ت االحداث االخرية عدم اتزان الرئي�س االمريكي “ترامب” بعد قيامه 
بجريم�ة قت�ل علنية. نعم هو اعرتف وعرب الشاش�ات بان�ه اعطى اوامر 
القت�ل، والس�بب مخ�اوف واوهام تعش�عش يف مخ ترامب! ل�م يجد حالً 
للخالص من الصداع الذي تس�ببه إيران له يف املنطقة اال املبادرة بارتكاب 
جريم�ة القت�ل كما هو دي�دن العصاب�ات االجرامي�ة، فهي تلج�أ للقتل 
للخ�الص من اي ش�خص يقف بوجههم. الغريب ان العال�م الغربي التزم 
الصم�ت وهو ال�ذي يتبجح بان�ه النظام املداف�ع عن االنس�انية والعدل، 

فيصمت امام البلطجة االمريكية.
فتك�ون الش�عوب امام خياري�ن: اما الت�زام الصمت ام�ام جريمة القتل 
وتقبل كل ما يفعله “ترامب”، او ان يتم فرض عقوبات اقتصادية وحرب 
اغتي�االت ومؤامرات. هذا هو ملخص ما رصحت ب�ه القيادات االمريكية 
بع�د جريم�ة املطار، هي ال تقب�ل ان تعرتف انها أخط�أت، وتهدد كل من 

يجرمها او يحاول االعرتاض عىل سياستها املنفلتة!
رشكاء امري�كا الغربيون كلهم تفاجئوا بما فعلت�ه امريكا من قتل لقائد 
عس�كري ايران�ي ومس�ؤول عراقي كب�ري، فأمري�كا لم تهتم بالس�يادة 
العراقية وال يف موقف الحكومة العراقية وال يف تنفيذ بنود االتفاقية االمنية 
التي تش�رتط اخب�ار العراق قبل الرشوع باي عملية,،ولم تش�غل بالها يف 
اخبار رشكائها بمن تسعى لفعله، الغربيون احسوا بخطر االعرتاض عىل 
املوق�ف األمريك�ي، لذلك لجئوا فق�ط اىل دعوات ضبط النف�س والتهدئة، 

فكان هذا جل جهد الغربيني.
البلطج�ة االمريكية بأبش�ع صورها م�ع حالة ضعف عامل�ي غريب كأن 

القوى العاملية اسارى عند االمريكان!
ل�و كان هن�اك اعرتاض غرب�ي )كب�ار اوربا( اس�يوي )كوري�ا واليابان 
والصني( ع�ىل الجريمة االمريكية، لحصل تبدل كب�ري للموقف األمريكي، 
فكان نتيجة التهرب من التصادم مع أمريكا، استمرار امريكا يف ممارسة 

البلطجة عامليا.
فهل يعقل صمت الغرب عن الجريمة )فرنسا وبريطانيا وأملانيا(؟ وكيف 
نفرس الس�كوت ال�رويس والصيني.. ف�كل ما خرج عنه�م مجرد دعوات 
لضبط النفس، كل هذا يفصح لنا بأننا يف زمن البلطجة االمريكية، والذي 
يع�رتض ع�ىل سياس�ات االدارة االمريكية عنده�ا يقوم ترامب بإرس�ال 
طائ�رة مس�رية بص�اروخ اىل بيت املع�رتض، لتلقي عليه تحي�ة امريكية 
مغلف�ة بامل�وت، او ان تخرس وال تنطق كلمة اع�رتاض عىل كل ما يفعله 

ترامب من انفالت.
املنطق�ة االن ع�ىل ك�ف عفريت كما يع�رب اخوتنا املرصيني عن�د املواقف 
الصعبة بس�بب رعونة املوقف األمريكي، وتوقع حدوث ردة فعل امر وارد 
جدا، وتهور االدارة االمريكية حتمي الحدوث، لذلك القادم مخيف جدا عىل 

شعوب املنطقة.

لم يكن بالحس�بان ما هو كائ�ن، فقرار مجلس الن�واب العراقي كان واضحاً 
جلياً ش�فافاً طرياً بإلزام الحكومة العراقية بسحب الطلب من قوات التحالف 
الدويل واخراج كافة القوات األجنبية من العراق ورفع شكوى يف مجلس األمن 
وهيئة األمم املتحدة عىل الواليات املتحدة األمريكية لتجاوزها عىل الصالحيات 

املخولة لها وارتكابها عدوان غاشم عىل األرايض العراقية وألكثر من مرة. 
لم يكن بالحس�بان رد الفعل الهستريي املتهسرت، االنفعايل املنفعل، الفوضوي 
األرع�ن لرتامب حي�ث رصح أّول ما رصح بأنه س�يفرض عقوبات اقتصادية 
عىل العراق لم يش�هد لها التأريخ مثيالً، بل س�تكون حتى اجراءات العقوبات 

عىل ايران صغرية ازائها. 
بداية ال بد أن نش�ري اىل ردة الفعل املقصودة والال مقصودة والسهلة والصعبة 
والغبي�ة والذكية والعفوي�ة واملؤدلجة والطبيعية واملمنهج�ة، فهناك اصوات 
تعالت وترادفت وتناطحت وساوت وتساومت تحذيراً وانذاراً من حصار قادم 
وج�وع كافر وخبز من النوى وال�رتاب، فنقول لكل تلك األصوات إن العقوبات 
االقتصادي�ة األممية او الحص�ار االقتصادي الذي يعرفه العراقيون لس�نوات 
التس�عينات من القرن املايض إثر غزو الكوي�ت من الجيش العراقي وخروجه 
منه�ا كان بقرار من األمم املتح�دة وبتصويت مجلس األمن اس�تناداً للفصل 
الس�ابع من امليثاق وبما انه اس�تناداً للفصل الس�ابع هذا يجعل جميع الدول 
ملزم�ة بتنفيذ ه�ذا القرار وال تملك اي دولة الحق يف عدم االنصياع لهذا القرار 
استناداً للمادة 25 من امليثاق. ترامب يتوعد بعقوبات )إن نفذها( فهي عقوبات 
تس�مى احادية الجانب وتلزم الدولة التي اعلنتها فقط اي تمتنع بإرادتها من 
التعامل اقتصاديا مع العراق ويقينا قد تؤثر عىل بعض حلفاءها يف ان يضيقوا 
ع�ىل العراق لكنها ال تلزم قانونا اي دولة باملجتمع الدويل ان كانت متقدمة او 
نامي�ة، علماً إن العراق اليوم يعد نقط�ة جذب عالية جدا اقتصاديا. ثمة يشء 
آخر يتعلق بما ذكره ترامب بإن العراق ملزم بالتعويض مليارات الدوالرات عن 
بن�اء أكرب قاعدة جوية اذا ارص العراق عىل اخراج القوات االمريكية )بطريقة 
غ�ري ودية( وهذا ما تنس�فه الفقرة الثالثة من املادة الخامس�ة من االتفاقية 
املذك�ورة والتي جاء بها نص�ا )تتحمل الواليات املتح�دة كل تكاليف البناء أو 
أعم�ال التحوير أو التطوير يف املنش�آت واملس�احات املتف�ق عليها املخصصة 
الستخدامها الحرصي(. أخريا وليس آخرا نقول ملن زايد وعربد وصوت وصاح 
ورصخ م�ن هنا وهناك ويف هذه الس�احة او ذاك الرصيف او تلك القناة نقول 
لهم جميعا اطمأنوا فهذا الخلط والخبط والس�لط وامللط غري صحيح اطالقا، 
فال تذهبوا بعيدا بالخوف وال تنس�اقوا مع أول ورقة ضغط امريكية وانظروا 
وتنظ�روا وراقبوا وترقبوا ما رصحت به موس�كو وبكني ودول اوربا وماليزيا 
وجن�وب افريقي�ا وكوريا وثلثي العالم، فقد كان دم الش�هداء األبرار كاف كل 
الكفاي�ة ليغس�ل وجوه ترامب وم�ن معه ومن خلفه وبني يدي�ة بماء الوحل 
والهزيم�ة والبؤس فأصربوا وصابروا إن حبال السياس�ة اطول من كل طويل 

فضال عن ان ترامب حذف ترصيحاته وكأن شيئا لم يكن!

النسيان والذاكرة مرتبطان بالوقت خالل اليوم
بالتأكي�د واج�ه كل ش�خص صعوبة يف 
تذك�ر تاري�خ أو كلم�ة أو حدث م�ا، أو 
م�كان وج�ود ال�يء املطل�وب وحت�ى 
العنوان املطلوب، بس�بب رف�ض الدماغ 
تلبي�ة طلب�ه، ولك�ن بع�د م�ي بعض 

الوقت تعود الذاكرة.
 ،Nature Communications وتفيد مجلة
ب�أن علماء من الياب�ان وكندا وضحوا يف 
دراسة جديدة أس�باب هذه الحالة. فقد 
ح�دد العلماء جينا عند الفرئان يؤثر عىل 
عم�ل الذاكرة بط�رق متنوع�ة يف أوقات 

مختلفة من اليوم.
ووفق�ا للعلماء دراس�ة ه�ذه العمليات 
املرتبط�ة بالذاك�رة صعبة ج�دا، ألنه يف 

بع�ض األحي�ان ال يتمكن الش�خص من تذكر 
هذا األمر أو ذاك، ألن الدماغ لم يدرسها بصورة 
كافي�ة. ويف ح�االت أخرى ال يتمكن الش�خص 
من اس�تخراج املعلومة الت�ي خزنت يف الدماغ. 
أي أن الصعوب�ة تكمن يف الف�رق بني »الجهل« 
و«رف�ض الدم�اغ«. لذلك من أج�ل تجاوز هذا 
الحاج�ز، ابتك�ر العلم�اء يف الدراس�ة الجديدة 
اختبارا جدي�دا يأخذ باالعتبار ه�ذا االختالف. 
وقد اخترب الباحثون ابتكارهم عىل فرئان بالغة 

من الجنس�ني، حي�ث عرضوا عليه�ا يف البداية 
أشياء ملدة بضعة دقائق، حدد بعدها الباحثون 
الوق�ت ال�ذي احتاجت�ه الف�رئان لتذك�ر هذه 
األش�ياء. وقد اتضح أن الفرئان تتذكر األشياء 

التي ملستها أرسع من األشياء األخرى.
الثاني�ة ع�ىل  الباحث�ون يف املرحل�ة  وع�رض 
الفرئان نفس األش�ياء ولكن يف أوقات مختلفة 
م�ن الي�وم. وهنا قس�م العلم�اء الف�رئان إىل 
مجموعتني، تم يف املجموعة األوىل حجب نشاط 
الربوتني BMAL1 املنظم لعمل جينات عديدة. 

وإنت�اج  للتحك�م.  الثاني�ة  واملجموع�ة 
الربوت�ني BMAL1 يختلف حس�ب وقت 
الي�وم، حيث يك�ون مرتفعا قب�ل النوم 

ومنخفضا عند االستيقاظ.
وق�د بين�ت النتائ�ج أن الف�رئان الت�ي 
تعرفت عىل األشياء قبل وقت االستيقاظ 
املعت�اد، تذك�رت األش�ياء برسع�ة. وأن 
الفرئان الت�ي عرضت عليها األش�ياء يف 
نف�س الوق�ت الس�ابق، ولك�ن اختربت 
ذاكرته�ا بع�د م�ي 24 س�اعة كان�ت 
ذاكرتها أس�وأ بكثري. املثري لالهتمام، أن 
فرئان املجموعت�ني يف الحالة األوىل كانت 
نتائجها جي�دة، ولكن يف الحال�ة الثانية 
كانت نتائج الف�رئان التي حجب عندها 

نشاط الربوتني BMAL1 سيئة جدا.
ووفقا للباحث�ني، يتضح من ه�ذا، أن الفرئان 
عند اس�تيقاظها يف الوقت املعتاد، حيث يكون 
مس�توى الربوت�ني BMAL1 منخفض�ا تكون 
ذاكرته�ا ضعيف�ة. أي أن ال�دور األس�ايس يف 
عملية التذكر يعود إىل مس�توى إنتاج الربوتني 
BMAL1 يف منطق�ة الحص�ني بالدم�اغ، حيث 
عث�ر فيه�ا ع�ىل خالي�ا عصبية مس�ؤولة عن 

الذاكرة والتعلم.

من خالل جوالتنا كصحفيون اس�تقصائيون للبحث عن االيجابيات 
والس�لبيات وجدناك ي�ا د.اياد انس�انا وطنيا مثاب�را معطاء محب 
لعمل�ك ووطنك ذو ش�خصية مؤثره واثق النف�س يف اعداد املعلمني 
وكان ملحارضات�ك نكهة املعلم وامل���رش�د الناجح ، ونقول ش�كرا 
لوزارة الرتبية الختيارها ش�باب يحملون شهادات علمية عالية لهم 
تأثري يف الوس�ط الرتب�وي وال بد ان يكون له موق�ع مهم يف املديرية 
ومنح�ه صالحيات يس�تطيع من خالله�ا تغيري الواق�ع الرتبوي يف 
املعاه�د ، نكرر ش�كرنا وتقديرن�ا للدكتور اياد س�بهان املحمداوي 

متمني له التوفيق...

الصحفيون االستقصائيون

شكر وتقدير اىل الدكتور اياد سبهان املحمداوي
مسؤول شعبة اللغة العربية يف املديرية العامة العداد املعلمني 

والتدريب والتطوير الرتبوي

المهندس سعد المحمداوي 

لقد هزنا وافجع ضمائرنا وقلوبنا استشهاد اسود النرص  ورموز 
الش�هادة وااليثار القائد قاس�م س�ليماني  ومهن�دس النرص ابو 
مه�دي املهن�دس . وم�ن هنا فقد دقت س�اعة الوحدة الش�يعية 
واجتمع�ت الدم�وع والقل�وب واملواق�ف لرجال الوط�ن الرشفاء 
الش�جعان وانهت حال�ة التمزق والفرقة التي ظهرت يف االش�هر 
الس�ابقة والتي انعكس�ت عىل الش�ارع وجعلت املوقف الشيعي 

بأضعف حاالته .
مرة اخرى يثبت لنا التاريخ ان الدم ينترص عىل السيف .

من شارع مطار بغداد انبثق نرباس الشهادة املختلط بدم الشهداء 
وصناع الن�رص عىل االرهاب يف ليله اجتمعت بها ارواح الش�هداء 

لتنثر علينا بركات وحدتنا ونرصنا القادم .
من هذه البقعة الرشيفة فاحت انس�ام الش�هادة والوان الوحدة 
التي جمعت جماهري االمة عىل راية الشهادة والنرص التي تطرزت 

بدماء قاسم الجبارين  ومهندس النرص .
ياله�م من رج�ال بصوالتهم وثباته�م تح�ررت االرض وارشقت 

شمس النرص .
وبش�هادتهم توحدت االمة وانبثق األمل بالن�رص الكبري  واصبح 

واقعأ تتلمسة الحياة والجماهري .
م�ن أرض الطف يف ش�ارع املطار نزفت دماء الحس�ني من جديد 
واختلط�ت بدماء ش�هداء كربالء ، من جديد تنزف دماء ش�هداء 
كرب�الء وتنه�ض ارواحهم لتعان�ق ارواح صن�اع النرص وتطوي 
التاريخ والزمن وتلبس الحارض واملايض قالدة الوفاء والشهادة .

يالها من شهادة فقد اذهلت األعداء الكبري منهم والصغري وجعلت 
مخططاته�م تتناث�ر ب�كل زاوي�ة م�ن زواي�ا الغ�در .

م�رة اخرى تثب�ت الجماهري الوف�اء لقاداتهم وتعك�س الصورة 
املرشقة لالتفاف أبناء األمة حول رموزهم ولتصبح عنوان للتحرر 

والعنفوان 
به�ذه الدم�اء صدح�ت الحناجر وهتف�ت بصوت واح�د رافضة 
للباط�ل والظلم ومس�تبرشا بالن�رص االلهي الق�ادم . انها وقفة 

سريسمها التاريخ وستقرأها وتستنري بها االجيال القادمة. 
سالم الله عليكم ايها الشهداء يوم ولدتم  ويوم استشهدتم  ويوم 

تبعثون احياء .
نتمنى ان يؤس�س رصح فني كبري عىل هذه البقعة املباركة عىل 
ش�ارع املطار لتس�جل يف تاريخ الش�هادة وااليث�ار ويجعل هذة 

االرض محطة للناظرين تستذكر رجال الحق والجهاد والنرص .
وفقنا الله ملراضيه  .

املباركة ... رصح للوفاء والشهادة


