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الـدنـيـا ســوق الـخـسـران العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الدفاع الربملانية تطالب 
احلكومة بالكشف عن نتائج حتقيق 

اغتيال املهندس وسليامين
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الـسـيـد الـصـدر يـــوجـه 12 نــصـيـحـة مــهــمـة جـدا لـلـمـتــظـاهـرين
»كورونا« تدفع احلكومة العراقية إىل عقد »اجتامع طارئ«: تم وضع خطة للتعامل مع »احلاالت الوبائية«
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كشفت مصادر سياسية عن خلو طاولة رئيس 
الجمهورية من مرشحي رئاس�ة الوزراء، فيما 
أكد سياس�يون أن تفاهمات أفرزت مرش�حني 
ج�دد ملنصب رئي�س ال�وزراء ويج�ري التداول 

بشأنها قبل تقديمها.
وتشري مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية اىل 
انه »ال اتفاقات عىل اسم معني لرئاسة الحكومة 
املقبل�ة وكل م�ن ت�م ترش�يحه ال يج�د القبول 
من جميع االطراف س�واء الكتل السياس�ية ام 

املتظاهرين«.
واضافت املص�ادر، انه »ال موعد محدد للتكليف 
وانه�اء عمل حكومة ترصيف االعمال برئاس�ة 

عادل عبد املهدي«.
باملقاب�ل، أعلن رئيس كتلة بيارق الخري النيابية 
محمد الخالدي عن اتفاق القوى السياسية عىل 
تقديم مرش�ح رئاس�ة الحكومة الجديدة خالل 

اليومني املقبلني.
وقال الخال�دي يف ترصيح صحفي »هناك بوادر 

لحل أزمة مرشح رئاسة الحكومة الجديدة«.
وأض�اف أن »كتلته أج�رت حواراً م�ع األطراف 
املؤث�رة، وع�ىل أثر ذل�ك حصل ش�به اتفاق عىل 
اختي�ار مرش�ح واح�د ب�ني األس�ماء املتداولة 
لرئي�س  املقبل�ني،  اليوم�ني  خ�الل  وتقديم�ه 
الحكوم�ة  بتش�كيل  لتكليف�ه  الجمهوري�ة 
الجديدة«. وكان�ت املرجعية الدينية العليا أكدت 
يف خطبة الجمعة املاضية، إّن تش�كيل الحكومة 
الجدي�دة قد تأخ�ر طويالً عن امل�دة املحددة لها 

دستورياً.
التفاصيل ص2

طاولة رئيس اجلمهورية ختلو من مرشحي رئاسة الوزراء
األحزاب السياسية تتداول »أمساء جديدة« لتشكيل احلكومة.. وال »اتفاق حقيقي« على موعد أداء اليمني الدستورية مستشار حمافظ البرصة للشؤون 

الفنية يعلن املصادقة عىل توسيع التصميم 
األساس لقضاء املدينة 

حمافظ بغداد خياطب
 الربملان واملالية إلدراج فقرة تثبيت 

املحارضين ضمن املوازنة

خالل لقائه جمموعة منهم..
 حمافظ كربالء يؤكد دعمه الكامل 

لرشحية الشباب
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اهلند تستعرض »الصواريخ النووية« يف احتفاهلا بيوم اجلمهورية
حمافظ نينوى يعلن توزيع تعويضـات للمترضرين جراء العمليات العسكرية
وزير الدفاع يصدر توجيها جديدا بشأن املتعينني حديثا
وزير العمل يعلن إطالق وجبة جديدة من منح العاطلني

اجليش األمريكي يتخذ »إجراءات جديدة« عىل احلدود 
العراقية - السورية
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مطار بغداد 
يتخذ إجراءات وقائية

 ضد »كورونا« 

الصحة تعلن تأمني
 ادوية لعـالج امـراض 

اجلهاز املناعي

وزير الصناعة يبحث مع
 »كراس فارما« العاملية إقامة مشاريع 

جديدة للصناعات يف العراق

       بغداد / المستقبل العراقي

احتفلت الهند، أم�س األحد، بيوم الجمهورية، عرب عرض 
عس�كري يف العاصم�ة نيودله�ي، تمي�ز بظه�ور أنظمة 
الصواري�خ ذات القدرة النووي�ة. ويوافق يوم الجمهورية 
يف الهند الذكرى الخمس�ني لوضع الدس�تور الديمقراطي 
للب�الد. وتجمع آالف الهن�ود يف نيودلهي وس�ط إجراءات 
أمني�ة مش�ددة ملش�اهدة االحتف�االت، ال س�يما العرض 
العسكري، الذي سعت الهند من ورائه إلظهار قوتها، وفق 
وكالة »أسوشيتد برس«. وخالل العرض، الذي استمر ملدة 
90 دقيق�ة وبث عىل اله�واء مبارشة، س�ارت كتائب من 

الجي�ش يف طريق »موك�ب االحتفاالت«. وش�اهد الهنود 
أرت�ال الدبابات، وقاذفات الصواري�خ، وأنظمة الصواريخ 
ذات القدرة النووية، وكذلك الطائرات املقاتلة. وإىل جانب 
العرض العسكري، نظمت احتفاالت عروضا مزخرفة تربز 
التنوع الثقايف يف الهند، حيث يرتدي رجال ونساء وأطفال 
ثيابا ملونة ويقومون برقصات تقليدية، األمر الذي قوبل 
بتصفي�ق ح�اد م�ن املتفرج�ني. وكان الرئي�س الربازييل 
جائري بولس�ونارو ضيف الرشف الرئييس الحتفاالت هذا 
العام. وحصل بولس�ونارو عىل وسام الرشف من الرئيس 
رام ن�اث كوفين�د، ورئي�س ال�وزراء ناريندرا م�ودي، يف 

راشرتاباتي بهوان، القرص الرئايس مرتامي األطراف.

      بغداد / المستقبل العراقي

الرئي�س األمريك�ي دونال�د  إدارة  تس�عى 
ترم�ب إىل تعزي�ز وجودها العس�كري عىل 
جانبي الحدود السورية - العراقية ألسباب 
ع�دة، بالتزامن مع ضغوط يف بغداد لوضع 
مس�تقبل الوجود األمريكي ع�ىل الطاولة، 
وضغ�وط م�ن روس�يا لتعزي�ز وجوده�ا 
العس�كري رشق الف�رات. وكان موضوع 
الوج�ود العس�كري األمريك�ي يف الع�راق، 
بنداً رئيس�ياً يف لقاءين منفصلني عقدهما 
الرئيس ترمب يف دافوس مع الرئيس برهم 
صالح، ورئيس إقليم كردستان نيجريفان 

بارزان�ي، إذ ب�رز تباي�ن بني تأكي�د البيت 
األبيض عىل »استمرار الرشاكة االقتصادية 
م�ع  والتع�اون  الع�راق،  م�ع  واألمني�ة« 
كردس�تان يف الحرب ضد »داعش«، مقابل 
حدي�ث صال�ح ع�ن »الس�يادة«. ونرشت 
صحيف�ة الرشق االوس�ط معلوم�ات من 
مسؤولني غربيني، اكدوا وجود 10 اقرتاحات 
للتعاط�ي مع مطالب سياس�يني عراقيني 
ببحث الوجود األمريكي تشمل: 1- التأكيد 
ع�ىل أن أي بح�ث للوج�ود األمريكي يجب 
أن يتن�اول أموراً أخرى أوس�ع من الجانب 
األمريك�ي  املبع�وث  أعل�ن  إذ  العس�كري، 
للتحال�ف ال�دويل ض�د »داعش«، الس�فري 

جيم�س جيف�ري، أن�ه »ع�ىل املس�ؤولني 
العراقي�ني التفك�ري يف العالق�ات الثنائي�ة 
الت�ي تتجاوز مس�ألة الوج�ود األمريكي«. 
2- حّض حلف شمال األطليس )ناتو( عىل 
لعب دور أكرب يف قتال »داعش« حال قررت 
واش�نطن بموجب تفاهم مع بغداد إعادة 
االنتش�ار، أو النش�غال الق�وات األمريكية 
ب�رورة الدفاع عن نفس�ها بع�د تصاعد 
الضغ�وط والتهديدات يف األش�هر األخرية، 
خصوصاً بعد اغتي�ال قائد فيلق القدس يف 
الحرس الثوري قاسم سليماني. وسيكون 
هذا بنداً ع�ىل محادثات اجتم�اع التحالف 
ال�دويل يف الدنم�ارك، األربع�اء املقب�ل.3- 

البحث مع رئاس�ة إقليم كردس�تان زيادة 
الوج�ود األمريك�ي س�واء من حي�ث عدد 
األف�راد أو القواع�د العس�كرية. وأف�ادت 
مصادر اس�تخباراتية بأن هناك اقرتاحات 
شملت إقامة نقاط -قواعد عسكري قرب 
الس�ليمانية وجنوب أربي�ل وقرب حلبجة. 
وتضمن�ت املقرتح�ات رف�ع ع�دد القوات 
األمريكي�ة من 500 إىل ألفي جندي، إضافة 
الع�راق.  يف  موجودي�ن  آالف  خمس�ة  إىل 
وق�ال دبلوماس�يون إن »تعزيز االنتش�ار 
يف كردس�تان يرم�ي إىل حماي�ة القواع�د 

العسكرية إزاء زيادة املخاطر«.
التفاصيل ص2
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عدنان درجال: هلذه األسباب
 رضيت باتفاق أربيل.. وأقدر املسؤولية 

التي منحها يل اجلمهور
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وزير الدفاع يصدر توجيها جديدا بشأن املتعينني حديثا
     بغداد / المستقبل العراقي 

  
اصدر وزي�ر الدفاع، نجاح الش�مري، توجيهاً جديداً بش�أن املتعينني املدنيني 

الحاصلني عىل موافقة رئاسة الوزراء عىل مالك الوزارة.
ج�اء ذلك خالل لقائه، امس االحد، بمدير املديرية العامة لألفراد س�عدي عيل 
مط�ر. وبحس�ب البيان الصادر عن مكتبه،  ان« الش�مري وج�ه خالل اللقاء 
برسعة اصدار االوامر االدارية واملبارشة الخاصة بتعيني املدنيني الذين حصلت 

موافقة رئاسة الوزراء عىل تعينهم عىل مالك الوزارة«.
كما اكد الشمري، عىل« االرساع باتخاذ كافة االجراءات الخاصة برصف رواتب 
املعينني س�ابقا«، مش�را اىل« نرش االجراءات وقوائم االس�ماء وحسب مكان 
تنس�يبهم وبش�كل متتابع عىل موقع الوزارة بدأً من يوم غد االثنني املصادف 
27 كان�ون الثان�ي 2020«. ودعا وزير الدفاع من يظهر اس�مه اىل« االلتحاق 

واملبارشة حسب ما مؤرش امام كل منهم«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كشفت مصادر سياس�ية عن خلو طاولة رئيس 
الجمهورية من مرش�حي رئاس�ة الوزراء، فيما 
أكد سياسيون أن تفاهمات أفرزت مرشحني جدد 
ملنص�ب رئيس ال�وزراء ويجري التداول بش�أنها 

قبل تقديمها.
وتش�ر مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية اىل 
انه »ال اتفاقات عىل اسم معني لرئاسة الحكومة 
املقبل�ة وكل م�ن ت�م ترش�يحه ال يج�د القب�ول 
م�ن جمي�ع االطراف س�واء الكتل السياس�ية ام 

املتظاهرين«.
واضاف�ت املصادر، انه »ال موع�د محدد للتكليف 
وانه�اء عمل حكوم�ة ترصيف االعمال برئاس�ة 

عادل عبد املهدي«.
باملقاب�ل، أعلن رئيس كتلة بي�ارق الخر النيابية 
محمد الخالدي عن اتفاق القوى السياس�ية عىل 
تقديم مرش�ح رئاس�ة الحكوم�ة الجديدة خالل 

اليومني املقبلني.
وق�ال الخالدي يف ترصيح صحف�ي »هناك بوادر 

لحل أزمة مرشح رئاسة الحكومة الجديدة«.
وأض�اف أن »كتلت�ه أجرت ح�واراً م�ع األطراف 
املؤثرة، وعىل أثر ذلك حصل شبه اتفاق عىل اختيار 
مرشح واحد بني األسماء املتداولة وتقديمه خالل 
اليوم�ني املقبل�ني، لرئي�س الجمهوري�ة لتكليفه 

بتشكيل الحكومة الجديدة«.
وكانت املرجعي�ة الدينية العليا أكدت يف خطبة الجمعة 
املاضية، إّن تش�كيل الحكومة الجديدة قد تأخر طويالً 

ع�ن امل�دة املحددة له�ا دس�تورياً، فمن ال�روري أن 
يتعاون مختلف األطراف املعني�ة إلنهاء هذا امللف وفق 
األس�س التي أش�ر اليها من قبل، فاّن�ه خطوة مهمة 
يف طري�ق حّل األزمة الراهنة«. وبش�أن ه�ذا الترصيح 

الخال�دي، قال�ت املص�ادر ان »مثل ه�ذه الترصيحات 
تع�ر عن معلوم�ات انية واالتفاقات تتغر بني س�اعة 
واخ�رى«. واش�ارت املصادر اىل ان »اخر االس�ماء التي 
ت�م االتفاق عليها من قبل الكتل السياس�ية هو الوزير 

الس�ابق عيل ش�كري، لكن املتظاهرين رفضوه 
وطالبوا بمرشح مستقل«.

إىل ذلك، برز اس�م محمد جعفر الصدر كمرش�ح 
ملنصب رئيس مجلس الوزراء. 

والص�در ه�و نج�ل الش�هيد األول محم�د باقر 
الص�در الذي أعدمه النظام الس�ابق عام 1980، 
وه�و أيضاً ابن ع�م مقتدى الصدر زعي�م التيار 

الصدري. 
ويت�وىل جعفر الص�در منصب س�فر العراق يف 

بريطانيا. 
وس�بق وأن ط�رح اس�م الص�در مل�رّات عدي�دة 
كمرّشح لرئاسة مجلس الوزراء، إال أن قربه من 
التيار الصدري قلّل من حظوظه يف تويل املنصب. 
وأشارت مصادر سياسية إىل أن »تحالف سائرون 
طرح اسم جعفر الصدر كمرشح مستقل«، الفتة 
إىل أن »الص�در حظي حّتى اآلن بقبول الكثر من 

الكتل واألحزاب السياسية«. 
والس�بت، أك�د ع�دد م�ن الن�واب أن األح�زاب 
السياسية توّصلت إىل اسم مرشح ملنصب رئيس 
مجل�س ال�وزراء، إال أنه�ا ل�م تعلن عن االس�م 

رصاحة. 
ويعان�ي العراق فراغاً حكومياً بعد قبول الرملان 
استقالة حكومة عادل عبد املهدي مطلع كانون 
األول املايض وتحّولها إىل حكومة ترصيف أعمال. 
ويشهد العراق من ترشين األول تظاهرات واسعة 
يف محافظات بغداد والوس�ط والجنوب تطالب بإجراء 
تغير س�يايس جدي ومعالجة أزمات الفساد والبطالة 

والخدمات.

      بغداد / المستقبل العراقي

دونال�د  األمرك�ي  الرئي�س  إدارة  تس�عى 
ترم�ب إىل تعزي�ز وجوده�ا العس�كري عىل 
جانبي الحدود الس�ورية - العراقية ألسباب 
ع�دة، بالتزامن مع ضغ�وط يف بغداد لوضع 
مس�تقبل الوج�ود األمرك�ي ع�ىل الطاولة، 
وجوده�ا  لتعزي�ز  روس�يا  م�ن  وضغ�وط 
موض�وع  وكان  الف�رات.  رشق  العس�كري 
الوجود العس�كري األمرك�ي يف العراق، بنداً 
رئيسياً يف لقاءين منفصلني عقدهما الرئيس 
ترم�ب يف دافوس مع الرئي�س برهم صالح، 
ورئيس إقليم كردس�تان نيجرفان بارزاني، 
إذ ب�رز تباين ب�ني تأكيد البي�ت األبيض عىل 
»استمرار الرشاكة االقتصادية واألمنية« مع 
الع�راق، والتع�اون مع كردس�تان يف الحرب 
ض�د »داع�ش«، مقاب�ل حدي�ث صال�ح عن 
»السيادة«. ونرشت صحيفة الرشق االوسط 

معلوم�ات م�ن مس�ؤولني غربي�ني، اك�دوا 
وج�ود 10 اقرتاح�ات للتعاطي م�ع مطالب 
سياس�يني عراقيني ببحث الوجود األمركي 
تش�مل: 1- التأكيد ع�ىل أن أي بحث للوجود 
األمركي يجب أن يتناول أموراً أخرى أوس�ع 
م�ن الجان�ب العس�كري، إذ أعل�ن املبع�وث 
األمرك�ي للتحال�ف ال�دويل ض�د »داعش«، 
السفر جيمس جيفري، أنه »عىل املسؤولني 
العراقي�ني التفكر يف العالق�ات الثنائية التي 

تتجاوز مسألة الوجود األمركي«.
2- حّض حلف ش�مال األطل�ي )ناتو( عىل 
لع�ب دور أكر يف قت�ال »داعش« حال قررت 
واش�نطن بموج�ب تفاهم مع بغ�داد إعادة 
االنتش�ار، أو النش�غال الق�وات األمركي�ة 
ب�رورة الدف�اع عن نفس�ها بع�د تصاعد 
الضغ�وط والتهدي�دات يف األش�هر األخ�رة، 
خصوص�اً بع�د اغتيال قائد فيل�ق القدس يف 
الحرس الثوري قاس�م س�ليماني. وسيكون 

ه�ذا بنداً ع�ىل محادث�ات اجتم�اع التحالف 
الدويل يف الدنمارك، األربعاء املقبل.

3- البح�ث م�ع رئاس�ة إقلي�م كردس�تان 
زي�ادة الوج�ود األمرك�ي س�واء م�ن حيث 
عدد األف�راد أو القواعد العس�كرية. وأفادت 
مص�ادر اس�تخباراتية بأن هن�اك اقرتاحات 
ش�ملت إقامة نقاط -قواعد عس�كري قرب 
الس�ليمانية وجن�وب أربيل وق�رب حلبجة. 
وتضمن�ت املقرتح�ات رف�ع ع�دد الق�وات 
األمركية م�ن 500 إىل ألفي جن�دي، إضافة 
إىل خمس�ة آالف موجودي�ن يف العراق. وقال 
دبلوماسيون إن »تعزيز االنتشار يف كردستان 
يرمي إىل حماية القواعد العسكرية إزاء زيادة 
املخاطر«. 4-التكامل بني الوجود العسكري 
غرب العراق ورشق س�وريا، ذل�ك أن معظم 
الق�وات الت�ي انس�حبت م�ن رشق الفرات، 
بداي�ة الع�ام، أقام�ت يف كردس�تان العراق، 
بحيث انخفض ع�دد الق�وات األمركية من 

أل�ف إىل 500 عنرص موجودي�ن قرب حقول 
النف�ط رشق الفرات. 5- الحفاظ عىل قاعدة 
التن�ف يف زاوية الحدود الس�ورية - العراقية 
أمركي�اً  جندي�اً   150 بوج�ود  األردني�ة   -
وراجم�ات صواريخ وحماي�ة جوية، لقطع 

طريق طهران - بغداد - دمشق - بروت.
6- اإلبقاء عىل الوجود الجوي للتحالف الدويل 
ضد »داعش« يف أجواء شمال رشقي سوريا، 
وبقاء الحلفاء الرئيسيني، بريطانيا وفرنسا، 
يف أرض املع�ارك لقتال »داعش« ودعم قوات 

سوريا الديمقراطية.
والتنظيم�ات  الس�ورية  الق�وات  من�ع   -7
اإليرانية من التق�دم إىل قاعدة التنف والتزام 
قواعد االش�تباك. 8- إبعاد القوات الروس�ية 
عن الرشيط املمتد من فش خابور يف الزاوية 
الس�ورية - العراقي�ة - الرتكي�ة إىل ش�مال 
البوكمال عىل نهر الفرات. وحصل هذا مرات 
عدة يف األيام األخ�رة، عندما قامت دوريات 

الرشط�ة  أم�ام  الطري�ق  بقط�ع  أمركي�ة 
الروس�ية الت�ي حاول�ت الوص�ول إىل ف�ش 
خاب�ور، بواب�ة رشق الفرات عىل كردس�تان 
العراق. 9- التمس�ك باتفاق منع الصدام بني 
روسيا وأمركا يف األجواء الشمالية الرشقية 
ل س�وريا، خصوص�اً بع�د تعزي�ز موس�كو 

منظومتها الجوية يف القامشيل. 
10-اس�تمرار حص�ول غ�ارات غامضة عىل 
مواق�ع إيراني�ة يف البوكم�ال، الت�ي حاولت 
طهران تأس�يس بنية تحتي�ة لتكون طريقاً 

بديالً بني طهران وبغداد ودمشق وبروت.
وحس�ب املعلومات، فإن وف�داً أمركياً يقوم 
بجول�ة إىل لندن وبروكس�ل يف األي�ام املقبلة 
إلج�راء محادثات م�ع مس�ؤولني أوروبيني 
لف�رض عقوب�ات اقتصادي�ة، واالتفاق عىل 
تنسيق الخطوات يف العراق وسوريا للضغط 
عىل موس�كو ومواجه�ة نفوذ طه�ران بعد 

سليماني، بحسب الصحيفة.

األحزاب السياسية تتداول »أمساء جديدة« لتشكيل احلكومة.. وال »اتفاق حقيقي« على موعد أداء اليمني الدستورية

طاولة رئيس اجلمهورية ختلو من مرشحي رئاسة الوزراء
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اجليش األمريكي يتخذ »إجراءات جديدة« عىل احلدود العراقية ـ السورية
واشنطن ختطط إلقامة قواعد عسكرية يف إقليم كردستان

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د النائب ع�ن تحالف س�ائرون 
ري�اض املس�عودي, أم�س االح�د, 
ان الع�راق ليس بحاج�ة اىل تواجد 
القواع�د االمريكي�ة، داعي�ا الكتل 
بتس�مية  اإلرساع  اىل  السياس�ية 
ليتس�نى  جدي�د  وزراء  رئي�س 
للحكومة املقبلة تنفيذ قرار الرملان 
لجدول�ة خ�روج الق�وات األجنبية 

وعىل راسها القواعد االمريكية .
وقال املسعودي يف ترصيح صحفي 
ان »ام�ام الكتل السياس�ية فرصة 
س�انحة اكثر من أي وقت باالتفاق 
ع�ن ش�خصية لتكليفها برئاس�ة 
الحكومة وتش�كيل الحكومة قوية 

ق�ادرة ع�ىل تنفي�ذ ق�رار الرمل�ان 
القايض بانسحاب القوات األجنبية 
م�ن العراق ومنع ان يكون س�احة 
حرب إقليمية«. وأضاف املسعودي، 
“اننا اليوم لس�نا بحاجة اىل تواجد 
القواعد االمريكي�ة او تواجد قوات 
اجنبية وخروجه�م اصبح رضورة 
حاسمة”, مطالبا القوى السياسية 
ب�”ع�دم التمس�ك بط�رح أس�ماء 

بعينها وعدم تفويت الفرصة”.
وكانت عضو مجلس النواب انتصار 
املوس�وي أكدت يف ترصيح س�ابق 
ل�/املعلوم�ة/، أن وج�ود الق�وات 
االمريكية يف العراق تعني اس�تمرار 
لالزمات وهي من تصنع املؤامرات 

للخالل باالستقرار واالمان.

نائب عن القواعد االمريكية يف العـراق: 
جدولة خروجها أصبح رضورة حاسمة

        بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأّس رئيس مجلس ال�وزراء ع�ادل عبداملهدي، أمس 
األحد، اجت�������ماعاً طارئاً ضم وزراء الصحة والبيئة 
والخارجي�ة والداخ�����لي�ة والنق�ل ووكالء الوزارات 
ذات العالق�ة وهيئ�ة املنافذ الحدودي�ة وجمعية الهالل 
األحم�ر العراقية والج�����ه�ات املعنية األخ�����رى 
بخص�وص ظه�ور فاي�روس كورونا الجدي�د يف الصني 

ووجود بعض اإلصابات يف دول اخرى.
وبحس�ب البي�ان الص�ادر عن رئاس�ة ال�وزراء، تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، ف�������إن وزارة 
الصح�ة والبيئ�ة اك�دت ع�دم وج�ود أي حال�ة اصابة 

به�ذا الفايروس يف جمي�ع مناطق الع�راق وان الوزارة 
تتب�ع خط�ة موض������وع�ة مس�بقا للتعام�ل م�ع 
ال������ح�االت الوبائية املحت����ملة والس�يطرة عىل 

األمراض االنتقالية.
فيما جرى التأكيد، عىل ان جميع اإلجراءات املتخذة هي 
إجراءات وقائية ليس اال، وتجري بالتنسيق مع منظمة 

الصحة العاملية واملنظمات االخرى ذات الصلة.
كم�ا ج�رى خالل االجتم�اع مناقش�ة اإلج�راءات التي 
تّم اتخاذه�ا ملنع دخول هذا املرض إىل العراق وتش�ديد 
اج�راءات الرقاب�ة والوقاي�ة الصحي�ة والرتكي�ز ع�ىل 
التوعي�ة الصحي�ة املجتمعي�ة ورضورة إرشاك كاف�ة 
الوزارات والجهات املعنية يف تش�ديد إجراءاتها وحسب 

املهام املناطة بها والتنسيق مع منظمة الصحة العاملية 
وحسب اللوائح الصحية الدولية يف هذا املجال.

وتمخ�ض االجتماع بحس�ب البيان، عن تش�كيل لجنة 
عليا ملتابعة هذا املوضوع بشكل مستمر برئاسة السيد 
وزي�ر الصحة والبيئة وعضوي�ة الجهات املعنية وترفع 

اللجنة تقاريرها للمتابعة اوال بأول حول املوضوع.
واوع�ز رئي�س مجل�س ال�وزراء يف اختت�ام االجتم�اع، 
بمتابع�ة اوضاع العراقيني املقيمني يف جمهورية الصني 
واستمرار تواصل الجهات ذات العالقة معهم من خالل 
الس�فارة العراقية يف بكني وتقدي�م اي دعم يحتاجونه 
يف ه�ذا املجال س�واء يف حالة بقائهم هن�اك او عودتهم 

اىل العراق.

        بغداد / المستقبل العراقي

وجه زعي�م التيار الصدري الس�يد مقتدى الصدر 
12 نصيحة مهمة ج�دا للمتظاهرين بينها اعالن 
ال�راءة م�ن املحتل ف�ورا، وع�دم قط�ع الطرق، 
وارجاع الدوام للم�دارس، وغرها.. ويف حال عدم 
االلتزام بها فإنه سوف يعلن ان الثورة قد انحرفت 
او اختطفت.. وفيما ييل النصائح: واشرتط الصدر 
الحفاظ عىل السلمية وال يعني عدم حمل السالح 
فق�ط ، كم�ا طالب بطرد املس�يئني ف�ورا وعلنا.. 
فابقاؤه�م تح�ت اي مس�مى او حج�ة س�يعمم 
الس�وء«.  واك�د ع�ىل ع�دم اإلرضار بامل�ال العام 

والخ�اص وعدم قطع الط�رق مطلقا ففيه رضر 
باملصال�ح العامة للمدينة وال ير الفاس�دين اال 
النزر القليل حسب وصفه ، مطالبا بارجاع الدوام 
يف عموم مدارس العراق ف�وراً بما فيها النارصية 
الفيحاء.  كما خاطب الس�يد الصدر الثوار مطالباً 
اياه�م باعالن الراءة م�ن املحتل ف�ورا وبصورة 
رصيحة وجلية ال يش�وبها الشك، اليصال رسالة 
ب�ان ثورتنا عراقي�ة خالصة ال تدار م�ن الخارج 
، منوه�اً اىل ان »اع�الن العداء لكاف�ة دول الجوار 
به�ذه الصورة ام�ر غر مقبول.. ع�ىل الرغم من 
اني واياكم اختلف معهم يف الكثر من سياساتهم 
وتعامالته�م مع العراق، اال ان العداء لهم ال يصب 

يف مصلحة بلدنا، بل نحتاج اىل عمل س�يايس نزيه 
للتعامل معهم، يحفظ للعراق س�يادته واستقالل 
ق�راره«. واكد ان »هناك اخرتاق واضح من بعض 
الجهات السياس�ية الفاس�دة لالعتصامات فالبد 
من وض�ع حد فوري لذلك، مبين�اً ان »التجاوزات 
الرشعي�ة واالجتماعي�ة ال تعن�ي الحري�ة بل البد  
من طرد كل املس�يئني به�ذا الخصوص«. واوضح 
الص�در انه »ال نرىض لنا ولك�م ان تدار الثورة من 
ثل�ة ذات توجهات مش�بوهة وال تتحىل بالحكمة 
والحنك�ة، مؤكدا ان »الثورة حققت ش�وطا جيدا 
يف االص�الح.. وبقي عىل رئيس الجمهورية تكليف 
ش�خصية غر جدلية وال عدائية لرئاس�ة مجلس 

الوزراء ب�أرسع وقت ممكن إلجهاض املخططات 
الخارجية الخبيثة«. واختتم الصدر نصائحه قائال 
وأخرًا، ال ارىض ب�ان ترفع صوري يف تظاهراتكم 
كم�ا ال ارىض بالهتاف يل ول�ن يزعجني العكس.. 
بل جل ما ازعجني ان بعضكم حاول ش�ق الصف 
الش�عبي.. فال تتمادوا يرحمكم الله«.  واشار انه 
»إذا  تحق�ق ذل�ك.. فمن االنصاف دع�م الثورة بل 
وتأييدها من كافة الشعب وليس مني.. فقد قمت 
بما يمليه عيل ضم�ري وديني واخالقي وتربيتي 
طيلة كل تلك الس�نوات املاضية، واما يف حال عدم 
تحقق ذلك.. فاني كمواطن عراقي سوف اعلن ان 

الثورة قد انحرفت او اختطفت والسالم.

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت لجن�ة األم�ن والدف�اع النيابية، 
أمس األح�د، الحكومة واللجن�ة املكلفة 
بالتحقيق بشأن اغتيال نائب رئيس هيئة 
الحش�د الش�عبي “ابو مهدي املهندس” 
والفريق قاسم س�ليماني بتسليم نتائج 
والكش�ف  الن�واب  ملجل�س  التحقي�ق 
عنه�ا. وقال عضو اللجن�ة كريم عليوي 
يف ترصي�ح صحف�ي إن “لجن�ة األم�ن 
والدف�اع النيابية لم تصلها أي نتائج من 
قب�ل اللجنة املش�كلة للتحقي�ق باغتيال 
املهندس وسليماني”، الفتا إىل إن “اللجنة 
التحقيقية لم تكشف عن أي نتائج حتى 
اآلن”. وأض�اف أن “الحكوم�ة العراقي�ة 
ش�كلت لجن�ة مش�رتكة م�ع الجان�ب 
املهن�دس  باغتي�ال  للتحقي�ق  اإليران�ي 
وسليماني”، مطالبا “الحكومة واللجنة 
املكلفة بالتحقيق بشأن اغتيال املهندس 
سليماني بتسليم نتائج التحقيق ملجلس 
النواب والكش�ف عنها بأرسع وقت”. و 
أف�اد تقري�ر ملوق�ع ) اوزي الريطاني(، 
يف وقت س�ابق، بأن اغتي�ال نائب رئيس 
هيئة الحش�د الش�����عبي اب�و مهدي 
املهندس كان مفاجأة بالنس�بة للواليات 
املتح�دة عىل الرغم م�ن انه كان يعتر يف 
االوساط االمريكية شوكة تدمي جوانب 

واشنطن .

»كورونا« تدفع احلكومة العراقية إىل عقد »اجتامع طارئ«: تم وضع خطة للتعامل مع »احلاالت الوبائية«

الصدر يوجـه 12 نصيحـة مهمـة جـدًا للمتظـاهـرين
بينها.. طرد املسيئني والرباءة من احملتل وارجاع  دوام املدارس يف عموم العراق

الدفاع الربملانية تطالب احلكومة 
بالكشف عن نتائج حتقيق اغتيال 

املهندس وسليامين

         المستقبل العراقي / زهراء علي

اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، أمس االحد، توزيع مبالغ التعويضات 
للمواطن�ني املترري�ن من العمليات العس�كرية يف تحري�ر املحافظة من 

سيطرة تنظيم داعش االجرامي.
وذك�ر بي�ان ملكتب�ه االعالمي تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن« 
محافظ نينوى وبحضور وفد نيابي من مجلس النواب، قام بتوزيع مبالغ 

التعويضات للمواطنني املتررين من العمليات العسكرية«.
وطالب الجبوري بحسب البيان النواب كونهم ممثيل الشعب وصوتهم لدى 
الحكومة االتحادية ب�«بذل ما بوس�عهم لإلرساع يف انجاز جميع املعامالت 

وتجاوز والروتني وزيادة املبالغ املخصصة ملحافظة نينوى«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد عضو لجنة الشؤون الخارجية االملاني ماركوس كروبل، حرص حكومته عىل 
أدامة التعاون والتنس�يق لدعم الجيش العراقي. جاء ذلك خالل استقبال رئيس 
اركان الجيش الفريق اول الركن، عثمان الغانمي، أمس االحد، ماركوس كروبل 
والوفد املرافق له. وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
ان« الغانم�ي أثن�ى خالل اللقاء، ع�ىل املواقف املرشفة للحكوم�ة االملانية خالل 
معركتن�ا التاريخية معركة الحق والرشف واالنس�انية ض�د قوى الرش والظالم 
وال�دور الكبر يف تقديم الدعم التدريبي للجيش العراقي التي س�اهمت بتطوير 
قدراتهم القتالية باإلضافة اىل الجانب االنس�اني واملس�اهمة بمساعدة وإغاثة 
العائ�الت النازح�ة يف املناط�ق املحررة«. م�ن جانبه عر مارك�وس كروبل عن 
س�عادته بهذا الزيارة اىل العراق قائالً، ان« املانيا حريصة كل الحرص عىل أدامة 
التعاون والتنس�يق بني الجانبني واالستمرار بمواصلة الدعم واملساعدة للجيش 

العراقي الذي قدم البطوالت والتضحيات دفاعاً عن العالم أجمع«.

        بغداد / المستقبل العراقي

 أوضحت املالية النيابية، تأثر عدم إقرار املوازنة االتحادية لعام 2020 عىل 
رواتب املوظفني يف عموم املحافظات وإقليم كردستان.

وق�ال عضو اللجنة، ش�روان م�رزا، يف ترصيح صحف�ي، ان« عدم اقرار 
املوازن�ة يف ظل وجود حكوم�ة لترصيف االعمال، ال يعن�ي ان املوظفني ال 
يتسلمون رواتبهم، وهذا األمر يشمل املوظفني يف االقليم وباقي املحافظات 
العراقية«، مش�را اىل ان »االقليم سيستلم رواتب املوظفني ضمن ترتيبات 

أبرزها تسليم النفط اىل بغداد«.
وتوصلت الحكومة االتحادية مع حكومة اقليم كردستان مؤخراً اىل اتفاق 
مبدئي يقيض بتسليم اإلقليم 250 ألف برميل نفط يومياً إىل رشكة تسويق 
النف�ط العراقية }س�ومو{، ويف املقاب�ل تثبيت املس�تحقات املالية لإلقليم 
بموازن�ة 2020. جاء ذلك، عقب اجتماع عقد ببغ�داد يف 25 ترشين الثاني 
2019، ض�م وفدين يمث�الن الحكومة االتحادية وحكوم�ة االقليم، لبحث 

مرشوع قانون املوازنة العراقية والنفط.

حمافظ نينوى يعلن توزيع تعويضـات 
للمترضرين جراء العمليات العسكرية

مسؤول املاين لرئيس األركان: حريصون 
عىل أدامة التنسيق لدعم اجليش العراقي

املالية النيابيــة توضــح أثر إقرار املوازنـة 
عىل رواتب املوظفني يف املحافظات واالقليم

        بغداد / المستقبل العراقي

ناقش اللواء 26 يف الحش�د الشعبي، 
أداء واجب�ه يف عملي�ة »درع الفرات 
االوس�ط« العس�كرية الت�ي نف�ذت 
يف 22 كان�ون الثان�ي/ 2020، فيما 
اكد ع�ىل تعزي�ز قدراته العس�كرية 
ملواجه�ة اي خط�ر. وقال�ت هيئ�ة 
الحش�د يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »الل�واء 
26 يف الحش�د الش�عبي عقد مؤتمرا 
امنيا ناق�ش فيها املواضيع الخاصة 

بالعملية من كافة الجوانب االيجابية 
او السليبة لغرض تالفيها مستقبالً، 
ولتعزيز االيجابي�ات ايضاً«، الفتا اىل 
ان »املؤتم�ر ناق�ش ايض�ا املواضيع 
املعلومات لدى  العس�كرية وتحديث 
الق�ادة واآلمري�ن، فضال ع�ن تناول 
التدري�ب وتعزيز  مواضي�ع تخ�ص 
التط�ورات«.  ومواكب�ة  الق�درات 
واطل�ق الحش�د الش�عبي والجي�ش 
يف 22 كان�ون الثان�ي، 2020 عملية 
امنية لتأمني جزيرة النجف وصحراء 
محافظة كربالء من ثمانية محاور.

احلشد يناقش عملية »درع الفرات األوسط«
 ويؤكد تعزيز قدراته العسكرية
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    بغداد/ المستقبل العراقي

اطلق�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية 
دفع�ة جديدة م�ن منح العاطلني ع�ن العمل 

وشملت 100 ألف منهم.
وق��ال وزي��ر العمل باس�م عب�د الزمان، يف 
ترصي�ح صحف�ي إن ال�وزارة »اط�ل�ق��ت 
دف�ع��ة ال��ط���وارئ ال�راب�ع��ة للش�هر 

ال�ث�ان��ي ال�خ�اص��ة ب�ال�ع�اط�ل�ني عن 
العم�ل«، داعي�ا من ظهرت اس�ماؤهم ضمن 
الوجب�ة امل�ذك�ورة ع�ى املوق�ع االلكرتوني 
ال��خ��اص ب��ال��وزارة ال��ى »م�راج�ع�ة 
م�راك�ز ص�رف ب�واب�ة ال�ع�راق )س�وي�ج( 
ف�ي بغداد ومحافظات البالد من اجل تس�لم 
املنحة ب�ع�د ت�س��ل�م�ه�م ال��رس��ائ��ل 
ال�ن�ص�ي�ة ال�ت��ي تحمل الرمز الرسي لكل 

مستفيد«.
وأض�اف ان »امل�ن�ح��ة ت�ش��م�ل ن�ح��و 
100 ال��ف ع��اط���ل م���ن م�خ�ت�ل�ف 
امل��وال��ي��د وال��ف��ئ��ات ال�ع�م�ري�ة«، 
م�ش��ي�را ال��ى ان »ال�وج�ب��ة االول���ى 
ال�ت��ي اط�ل�ق�ت االس��ب�وع امل��اض��ي 
ش��م�ل�ت اس���م��اء ث����الث دف�ع�ات 

االول��ى والثانية والثالثة«.

من جانبه، ب�ني م��دي��ر ع���ام دائ����رة 
ال�ع�م��ل وال�ت�دري��ب املهن�ي رائ�د جبار 
باهض، أن دائرته »بحثت آلية تنفيذ مرشوع 
م���ن  ال��خ���اص  ال�ش��ب�اب  تش�غيل 
ج��ه���ات ع����دة، م�ن خ���الل خ�ل�ق 
م�ن�اط�ق ت�ن�م�وي�ة تحتضن م�ش�اري�ع 
ال�ش��ب�اب ال�ع�اط�ل��ني ع��ن ال�ع�م�ل، 
عى ان تكون ه�ذه املش�اريع متنوعة ما بني 

صناعية وتجارية وزراعية«.
ول�ف�ت ال��ى ان��ه »م�ن امل�ؤم�ل ان ي�ت�م 
خ��الل امل��دة القليل�ة املقبلة تش�كيل لجنة 
وزاري��ة تض�م وزارت��ي العم�ل والتخطيط 
اضاف�ة ال��ى البن�ك امل�رك��زي الدارة ه�ذا 
امل�ش��روع، مبينا ان املرشوع يستهدف فئة 
الش�باب الباحث�ني ع��ن العمل واملس�جلني 

بقاعدة بيانات الدائرة.

وزير العمل يعلن إطالق وجبة جديدة من منح العاطلني

حمافظ بغداد خياطب الربملان واملالية إلدراج 
فقرة تثبيت املحارضين ضمن املوازنة

مستشار حمافظ البرصة للشؤون الفنية يعلن املصادقة 
عىل توسيع التصميم األساس لقضاء املدينة 

    بغداد / طالب ضاحي

خاط�ب محاف�ظ بغ�داد املهن�دس محمد 
جاب�ر العطا, مجلس النواب ووزارة املالية 
إلدراج فق�رة تثبي�ت املحارضي�ن ضم�ن 

املوازنة العامة للعام الجاري.
وأوضح بيان للمحافظة ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«, ان » املحاف�ظ رف�ع كت�اب إىل 
اللجن�ة املالية النيابية كذل�ك وزارة املالية 
للموافق�ة ع�ى اس�تحصال إدراج فق�رة 
تثبي�ت املحارضي�ن املجانيني ع�ى املالك 
الدائ�م ضمن موازن�ة 2020 ومن درجات 

الحذف واالستحداث«.
وأش�ار البي�ان إىل أن »الخط�وة تأتي بعد 
إحال�ة رشيح�ة كبي���رة م�ن امل�الكات 
الرتبوي�ة يف مديري�ات بغداد الس�تة, عى 
التقاع�د  قان�ون  إىل  اس�تنادا  التقاع�د 
املوح�د, ونظرا للجه�ود ال������تي بذلت 

م�ن املحارضي�ن طيلة الس�نوات املاضية 
واكتس�ابهم الخ�رة التعليمي�ة وعرفان�ا 

مل�ا قدموه م�ن جه�ود تطوعي�ة, خدمة 
للمسرية الرتبوية والتعليمية.

    البصرة / صفاء الفريجي

اعلن مستش�ار محافظ البرصة للشؤون 
الفني�ة عبد الكريم الروم�ي عن مصادقة 
محافظ الب�رصة بالوكالة املهندس محمد 
طاه�ر التميم�ي ع�ى توس�يع التصميم 
األس�اس لقضاء املدينة ش�مال محافظة 
الب�رصة. وق�ال« الروم�ي خ�الل حديث�ه 
لرنام�ج املواط�ن الصحفي ال�ذي يبث يف 
اذاع�ة الرش�يد وال�ذي يقدم�ه الصحفي 
تأخ�رت  أن  بع�د  ان�ه  الجاب�ري  محم�د 
املصادق�ة وملدة س�تة س�نوات يف مجلس 
املحافظ�ة ولحرم�ان القض�اء م�ن البنى 
التحتية والتطور تمت اليوم املصادقة من 
قبل محافظ البرصة بالوكالة عى توسيع 

التصميم األساس لقضاء املدينة.
واض�اف« الروم�ي ان قض�اء املدين�ة من 
االقضية التي تحت������اج اىل الخدمات، 

الب�رصة  محاف�ظ  وكي�ل  ان  اىل  مش�رياً 
املهندس محمد ط����اهر التميمي صادق 

ع�ى توس�يع التصميم األس�اس بحضور 
قائم مقام قضاء املدينة.

    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

التقى محافظ كربالء املقدس�ة املهندس نصيف جاسم 
الخطابي بمجموعة من الشباب من ابناء املحافظة من 

مناطق مختلفة ».
واكد املحافظ خالل اللق�اء عى دعمه الكامل لرشيحة 

الش�باب والت�ي تعد م�ن الرشائ�ح املهم�ة يف املجتمع 
ودوره�ا يف بناء البلد بش�كل ع�ام واملحافظة بش�كل 

خاص
مش�ريا اىل ان�ه لدي�ه اس�رتايجية عم�ل لدع�م ه�ذه 
الرشيحة واس�تثمار طاقاتها بم�ا يخدم املحافظة من 
خ�الل تطوير املراكز الرتفيهية واع�ادة تأهيل عدد من 

الس�احات واملنتدي�ات لتكون متنفس لهؤالء الش�باب 
واستثمار طاقاتهم ومواهبهم

م�ن جانبهم قدموا الش�باب درع االبداع للمحافظ عى 
جه�وده يف احتض�ان الش�باب ودعمه له�م ولقاءاته 
املستمرة بهم والذي يعر عن مدى الرتابط بني الحكومة 

املحلية ومختلف رشائح املجتمع.

    بغداد / المستقبل العراقي

التق��ى وزير الصناعة واملع�ادن الدكتور 
صالح عبد الله الجبوري برئيس مؤسسة 
كراس فارما العاملي�ة للصناعات الدوائية 
مس�تثمرين  م�ن  ل�ه  املراف�ق  والوف�د 
ورج�ال أعم�ال . وافاد بيان لل�وزارة ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، انه »ج�رى خالل 
اللقاء ال�ذي حرضه وكيل ال�وزارة الفني 
املهن�دس ع�ادل كريم ومستش�ار الوزارة 
للتنمي�ة عباس ن�رص الله مح�ان ومدير 
ع�ام الدائ�رة الفنية نارص إدري�س املدني 

ومع�اون مدي�ر ع�ام دائرة االس�تثمارات 
التباح�ث ح�ول أمكاني�ة االس�تفادة من 
الفرص االس�تثمارية املتاحة ل�دى وزارة 
الصناعة واملعادن يف مجال إقامة مشاريع 
جدي�دة للصناع�ات الدوائي�ة والصناعات 
األخ�رى يف الع�راق . وأك��د الوزي�ر ع�ى 
أهمية دع�م القطاع الخاص وتقديم كافة 
التسهيالت للمس�تثمرين العرب واألجانب 
للتوص�ل اىل اتفاقات مثمرة وبناءة وقابلة 
للتطبيق عى أرض الواقع للنهوض بالواقع 
الصناعي العراقي من أجل تشغيل املصانع 
لوقف االس�ترياد الخارجي وتشغيل األيدي 

العامل�ة للقض�اء عى البطال�ة معرباً عن 
ترحيبه وتش�جيعه ألي خط�وة جادة من 
قبل املس�تثمرين يف هذا املجال السيما وان 
استريادات العراق من األدوية تقارب ثالثة 
ملي�ارات دوالر س�نوياً مبدي�اً االس�تعداد 
لتقدي�م جميع التس�هيالت للمس�تثمرين 
لغرض نقل التكنلوجيا العاملية الحديثة يف 
مجال الصناع�ة الدوائية حيث تتوفر لدى 
وزارة الصناعة واملعادن ملفات استثمارية 
تفصيلي�ة يف كافة املج�االت ووجه بتزويد 
الوفد الضيف بنس�خة منها . وم�ن جانبه 
أبدى رئيس مؤسس�ة كراس فارما الرغبة 

يف التع�اون م�ع وزارة الصناع�ة واملعادن 
من أجل إنشاء مصنع جديد لألدوية مبدياً 
الرغبة يف نق�ل التكنلوجيا وحق املعرفة يف 
الصناعة الدوائية العاملية اىل العراق بموجب 
الفرص االس�تثمارية املتاحة لدى الوزارة 
. وف��ي خت�ام اللقاء أتف�ق الطرفان عى 
دراس�ة ملف الفرص االس�تثمارية املعلنة 
م�ن قبل وزارة الصناع�ة واملعادن لغرض 
إع�داد دراس�ة ج�دوى فني�ة واقتصادية 
دقيقة حول املرشوع املزمع أقامته لغرض 
بلورة اتفاق للرشاكة او االستثمار وحسب 

التعليمات والقوانني النافذة.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الزراع�ة ومن خالل دائرة الثروة الحيوانية 
عن منع صيد األس�ماك يف املسطحات الداخلية ) األهوار 
والبح�ريات واألنهار( ، فضالً عن بيعها وتس�ويقها بني 
املحافظات وخالل فرتات زمنية محددة ملوس�م تكاثرها 
حفاظاً عى املخزون الس�مكي وتنمية الثروة السمكية 
املحلية« . وافاد بيان للوزارة ورد ل�«املستقبل العراقي«، 

انه »اس�تناداً إىل الصالحيات املخولة م�ن قانون تنظيم 
صيد واستغالل األحياء املائ�������ية وحمايتها وسعياً 
منه�ا للمحافظ�ة عى املخزون الس�مكي وبدء موس�م 
تكاثرها تقرر منع صيد األسماك يف املسطحات الداخلية 
وكذل�ك منع بيع������ها وتس�ويقها ب�ني املحافظات 
وحس�ب املناط�ق ولف�رتات زمني�ة محددة وتس�تثنى 
األس�ماك البحرية واملزارع الس�مكية ) ال�كارب العادي 

والعشبي والفيض( .

وأش�ارت دائرة الث�روة الحيوانية توزي�ع املحافظات إىل 
ثالث مناطق ش�ملت املنطقة األوىل ) البرصة ، ميس�ان 
، ذي ق�ار ، املثنى ، القادس�ية ، النج�ف ( للفرتة من 15 
ش�باط ولغاية 15 نيس�ان املقب�ل ويف املنطق�ة الثانية 
) بغ�داد ، دياىل ، ص�الح الدين ، االنب�ار ، بابل ، كربالء ، 
واس�ط ( للفرتة من 1 أذار ولغاية 1 أيار ، فيما ش�ملت 
املنطق�ة الثالث�ة نينوى وكرك�وك للفرتة من 1 نيس�ان 

ولغاية 1 تموز لسنة 2020 .

خالل لقائه جمموعة منهم.. حمافظ كربالء يؤكد دعمه الكامل لرشحية الشباب

وزير الصناعة يبحث مـع »كراس فارما« العاملية إقامة مشاريع جديدة للصناعات فـي العـراق

الزراعة متنع صيد األسامك خالل موسم تكاثرها يف املسطحات الداخلية 

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الصحة والبيئة /الرشكة 
االدوية واملستلزمات  العامة لتسويق 
الطبي�ة عن وصول االدوي�ة الخاصة 
بع�الج االم�راض املناعي�ة وام�راض 
الجهاز املناعي والذي يعد من االدوية 

املهمة ومن منشأ عاملي رصني«.
تلقت�ه  بي�ان  يف  الصح�ة  واك�دت 
»املس�تقبل العراق�ي«، ع�ى »اطالق 

رصف العق�ار وتوزيع�ة ع�ر منافذ 
التوزي�ع وتم توف�ري ال�دواء ألهميتة 

وللحاجة املاسة اليه ».
لتس�ويق  العام�ة  الرشك�ة  وبين�ت 
االدوية واملستلزمات الطبية كيمياديا 
وصول ش�حنة م�ن ادوي�ة مضادات 
تخثر الدم ويستخدم لعالج الجلطات 
وهو من االدوية الشحيحة ومن منشأ 
عاملي رصني وتم اطالق رصف العقار 

وتوزيعة اىل املؤسسات الصحية .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النفط، عن اطالق البطاقة 
الوقودي�ة ملادة النف�ط االبيض يف بغداد 
والتي تحمل رق�م 11، مبينة ان الكمية 

ستكون بمقدار 50 لرتا.
وقالت رشكة توزيع املشتقات النفطية 
يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، انه 
»تم اطالق البطاقة الوقودية ملادة النفط 
االبيض والتي تحمل رقم 11«، مبينا ان 

»الكمية ستكون بمقدار 50 لرتا«.
واضافت ان »املناف�ذ التوزيعية بارشت 
ع�ى  األبي�ض  النف�ط  م�ادة  بتوزي�ع 
املواطن�ني لتأمني خزين جيد للمواطنني 
خالل فصل الش�تاء بعدم�ا اطلقت عدة 
ارقام للبطاقة الوقودية السابقة ومنها 
رق�م 2 و 9 ». يذك�ر ان وزارة النف�ط 
دأبت خالل السنوات املاضية عى توزيع 
النفط االبيض خالل موس�م الشتاء عن 

طريق الكابونات منعا للزخم .

الصحة تعلن تأمني ادوية لعالج امراض 
اجلهاز املناعي

النفط: اطالق بطاقة النفط الوقودية 
رقم )11( بواقع )50( لرتًا

ّ
   البصرة/مصطفى محمد األسدي

ت�رأس مدير مكتب محافظ البرصة، »عماد عبد 
الخال�ق العيدان�ّي«، اجتماعاً موس�عاً بحضور 
مدي�ر مكت�ب التش�غيل، وممثل�ني عن أقس�ام 
املحافظ�ة،  دي�وان  يف  والتدقي�ق  الحس�ابات 
وممثلني عن الوحدات اإلدارّية والدوائر الخاصة 

بتش�غيل 30 الف درج�ة. وق�ال »العيدانّي«، يف 
حدي�ٍث خاص مع إع�الم الديوان: إنُه “اس�تناداً 
إىل توجيه�ات محاف�ظ البرصة املهندس أس�عد 
عبد األم�ري العيدان�ّي، عقّدنا اجتماعاً موس�عاً 
بحض�ور الجهات املعنية ب�رصف رواتب ال� 30 
الف”، مؤك�داً، “االتفاق عى إع�داد آلية خاصة 
بتوزيع الرواتب، وتشكيل لجنة متفرعة الستالم 

الكش�وفات من الدوائر والوحدات اإلدارية، ليتم 
بعدها رفِعها إىل قس�م الحسابات والبدء بعملية 
ال�رصف”. وأوضح، إن اآللي�ة وضعت من خالل 
حض�ور املعني�ني بهذا األم�ر، وتم�ت املصادقة 
عليها وعى اس�تالم الكش�وفات، وإص�دار أمر 
إدارّي بتشكيل لجنة خاصة الستالمها وتدقيقها 

وخالل مدة محددة أقصاها 7 أيام”.

   بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة إحال�ة س�تة 
للقض�اء بحوزته�م  باكس�تانيني  مس�افرين 

س�مات املغادرة مزورة يف منف�ذ مطار النجف 
األرشف. واف�اد بي�ان للهيأة تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، انه »بعد تدقيق الجوازات 
يف مخت�ر فح�ص الوثائ�ق وتحلي�ل البيانات 

واملقارنة تبني أن »سمة املغادرة مزورة«.
واضاف انه »تم إحالتهم اىل مركز رشطة مطار 
النجف التخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة الالزمة 

بحقهم.

   بغداد / المستقبل العراقي

انجزت املالكات الهندسية  يف شعبة  ري اللطيفية  
التابع�ة ملديري�ة امل�وارد املائية ماب�ني النهرين /  
احدى تشكيالت وزارة املوارد املائية اعمالها بنصب 
  17-dk مضخة نوع باركون ديزل يف محطة مبزل

». واف�اد بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، انه »تم نصب كافة امللحقات الخاصة 
باملضخة من انابيب وفاكيوم بهدف اعادة  املحطة 
للعمل تحس�با« من ارتفاع املناس�يب يف املبازل ». 
م�ن جهة اخ�رى وبحس�ب البيان انج�زت الهيأة 
العام�ة للمي�اه الجوفية / فرع كرك�وك – احدى 

تش�كيالت وزارة امل�وارد املائية اعم�ال حفر )4( 
اب�ار مائية باعم�اق مختلف�ة وفح�ص )5( ابار 
اخرى بهدف استخدام هذه املياه لزيادة مساحة 
االرايض الزراعي�ة واالس�تحدامات اليومي�ة . هذا 
وم�ن الجدير بالذكر ان الوزارة جاهدة بالعمل من 

اجل االر تقاء بالواقع االروائي يف البالد .

بتوجيه من حمافظ البرصة... مكتبه يعقد اجتامعًا موسعًا ويصدر قرارات 
مهمة لرصف رواتب الـ 30 ألف درجة وظيفية

املنافذ تعلن إحالة )5( مسافرين باكستانيني للقضاء يف مطار النجف

املوارد املائية تنجز أعامل نصب مضخة يف اللطيفية

    البصرة/ رائد محمد 

تواص�ل لج�ان املتابع�ة يف  ش�عبة البلدي�ة التابع�ة 
إلدارة املش�اريع يف دي�وان املحافظة ، متابعة عدد من 
مش�اريع البنى التحتية ملركز املدينة. وقالت مسؤولة 
ش�عبة البلدي�ة املهندس�ة »زين�ب جميل حس�ن« يف 
لق�اء صحايف م�ع إعالم دي�وان املحافظ�ة: إن العمل 
يتواص�ل يف مرشوع إنش�اء البنى التحتي�ة يف منطقة 
ياس�ني خريبط، افراز)2307(، املحال تنفيذه لرشكة 
النرجس ، حيث بلغت نس�بة إنج�ازه الفعيل) ٨1 %( 
متفوق�ا عى املخط�ط البال�غ )51 %(، منوهًة، إىل أن 
كوادر لج�ان املتابعة، بالتعاون م�ع الرشكة املنفذة، 
اس�تطاعوا إيج�اد الحل�ول لع�دد من املعوق�ات التي 
صاحبت العمل، والتي كان من أبرزها انشاء منظومة 
لتجميع املياه الجوفية ومن ثم التخلص منها يف املبزل 
الرئي�ي، وأضافت، أن مرشوع تأهيل الطريق الرابط 
بني تقاطع الكزيزة ومنطقة املخازن، وصل اىل مراحل 
انج�از قياس�ية بلغ�ت )94 %( ، فيما يس�تمر العمل 
بمرشوع شارع املدينة الرياضية بطول) 20 كم(  مع 
االعمال الزراعية، والجس�ور املحال تنفيذه اىل رشكة 

أنوار ُسى ، حيث تخطت نسبة انجازه )٦٨ %(،
واش�ارت، إىل أن األعم�ال تتواص�ل بم�رشوع انش�اء 
أس�واق حديثة يف مناطق املرب�ع والقبلة والجمهورية 
واملوفقي�ة واملح�ال تنفيذها اىل رشكة س�يف املنتظر 
التي انجزت ما يقارب من( 1٨ %(، فضال عن استمرار 
العمل بم�رشوع البنى التحتي�ة، املتبقية من منطقة 
االم�ن الداخ�يل املح�ال تنفي�ذه اىل رشك�ة الذاريات 

املتحدة والتي بلغت نسبة إنجازه 20 % .

شعبة البلدية التابعة إلدارة املشاريع 
يف ديوان حمافظة البرصة تواصل متابعة عدد 

من مشاريع البنى التحتية
    بغداد / المستقبل العراقي

اتخذت إدارة مطار بغداد الدويل سلس�لة م�ن اإلجراءات الوقائية 
للمسافرين القادمني من الصني إىل البالد من خالل اجراء الفحص 
الطب�ي الوقائ�ي للتأك�د من ع�دم إصاب�ة املس�افرين بفريوس 
»كورونا«. وبينت إدارة املطار يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إنه »باالتفاق والتنس�يق م�ع وزارة الصحة والبيئة 
العراقي�ة ت�م االيعاز للجه�ات املعني�ة واملختصة بذل�ك يف املطار 
باج�راء الفحص الطبي الوقائ�ي من ف�ريوس »كورونا« لجميع 

األشخاص القادمني اىل العراق من الصني«.
وأك�دت انه�ا تب�ذل الجه�ود واملس�اعي الكبرية يف تقدي�م جميع 
التس�هيالت واالمكانات امام الفرق الطبي�ة والتي بارشت عملها 
ع�ر منفذ مطار بغداد ال�دويل أمام الرح�الت القادمة من الصني 

بإتجاه العراق .

مطار بغداد يتخذ إجراءات 
وقائية ضد »كورونا« 

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التجارة عن مواصلة مالكات الرشكة العامة لتجارة 
امل�واد الغذائي�ة باس�تالم وتجهيز مادتي الس�كر وزي�ت الطعام 
للمواطن�ني ع�ن طري�ق املواق�ع والف�روع التابعة له�ا يف بغداد 

واملحافظات.
واض�اف مدير عام الرشكة قاس�م حمود منص�ور يف بيان  تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ، بان »ف�رع الرشكة يف البرصة 
ق�ام بتجهيز مادة الس�كر بكمي�ة ) ٦317( طنا وزي�ت الطعام 
بكمي�ة )2٨77( طنا باالضافة اىل قيام فرع ذي قار بتجهيز مادة 
الس�كر بكمي�ة ) 714( طنا وزي�ت الطعام بكمي�ة ) 220( طنا 
ملناط�ق املحافظ�ة ) الرفاع�ي , قلعة , عكيكة , الفجر , س�ومر , 

املدينة (« .
مبين�اً كذل�ك قيام فرع النج�ف االرشف بتجهيز كمي�ة ) 3144( 
طنا س�كر و ) 11٨7( طنا زيت فضال ع�ن تجهيز مركز مبيعات 
الرصافة مادة الس�كر بكمية ) 3992( طنا وزيت الطعام بكمية 

)1٨1٨( طنا .

    المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

يواصل قس�م املش�اريع الهندس�ية والفنية التاب�ع للعتبة 
الحس�ينية املقدسة اعماله بتحقيق نسب انجاز متقدمة يف 
مرشوع صحن العقيلة زينب املجاور ملرقد االمام الحس�ني 

عليهما السالم.
وقال رئيس القسم املهندس حسني رضا مهدي ان »االعمال 
جاري�ة ع�ى قدم وس�اق يف املنطق�ة العبادي�ة القريبة من 
الصح�ن الحس�يني الرشيف إلكم�ال الهي�كل الكونكريتي 

بالكامل وافتتاحه امام الزائرين ايام شهر محرم الحرام«.
واض�اف ان »املواقع الخدمية التي تبلغ مس�احتها  3٦ الف 
مرت مربع تم انجازها بش�كل كامل،« مبينا ان »تلك املواقع 
تشمل )٦00( وحدة صحية وس�وق الزينبية واملضيف كما 
يض�م الصحن مواق�ع خدمية واخ�رى عبادي�ة فضال عن 

املواقع الثقافية«.
وتاب�ع ان »نس�بة االعم�ال الكلي�ة يف امل�رشوع وصلت اىل 
مراحل جيدة اما االعمال يف الهياكل الكونكريتية فقد بلغت 

اكثر من )%70(«.
واش�ار اىل ان مس�احة املرشوع تتج�اوز 52 الف مرت مربع 
بواق�ع اربعة طوابق خصصت الس�تيعاب االع�داد املتزايدة 
من زوار مرقد االمام الحسني عليه السالم فضال عن احتواء 

املرشوع عى نفق يبلغ طوله )750 مرتاً(«.
واك�د مهدي ان »امل�رشوع اس�تخدم فيه اح�دث التقنيات 
لرصد حركة املياه الجوفية باإلضافة اىل منظومات مراقبة 
حرك�ة االترب�ة وانجرافها فض�ال عن التقني�ات االخرى يف 

البناء واالنشاء وفق املواصفات العاملية.

غذائية التجارة تؤكد استمرارها بتجهيز 
املفردات الغذائية للمواطنني 

العتبة احلسينية تكشف عن موعد افتتاح 
أجزاء من صحن العقيلة أمام الزائرين



www.almustakbalpaper.net العدد )2070( االثنين  27  كانون الثاني  2020 اعالنات4

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )154(  والصادر يف 2019/12/19 
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري العق�ارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه 
والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية  تلعفر  وفقا الحكام القانون )21( 
لس�نة )2013( وبطريق�ة املزايدة العلنية . فع�ى الراغبني بااليجار 
مراجع�ة مديرية بلدية  تلعفر وخالل مدة )15(  يوم  تبدأ من اليوم 
التايل لنرش االعالن  بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري 
من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن 
واملصاريف االخرى عى ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم 
االخ�رى وابرام العقد خ�الل مدة )ثالثون يوم( م�ن تاريخ  تصديق 
قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر 
املل�ك وعى حس�اب الناكل وتحمله ف�رق البدلني وكاف�ة املصاريف 
االخ�رى املرتتبة عى ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح 
له بالدخول باملزايدة مجددا وس�تكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية 

تلعفر .   
مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 294 / ش5 / 2020 

التاريخ : 26 / 1 / 2020 
اىل / املدعى عليه / امري فاضل غازي 

م / اعالن 
اقامت املدعية ) نهلة عباس حسني ( الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة بالعدد اع�اله امام هذه 
املحكم�ة ومضمونها تصديق طالق خارجي 
ولكونك مجه�ول محل االقام�ة وعدم توفر 
املعلومات عنك حس�ب كت�اب مركز رشطة 
ابي غرق / بابل / قسم رشطة بابل واشعار 
مختار منطقة ابو عظام يف ابي غرق يف بابل 
تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 9 / 
2 / 2020 ويف حالة عدم حضورك او ارسال 
ماين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا ووفق القانون االصول .
القايض 

احمد ابراهيم نصار 
������������������������������������

فقدان 
فق�دت هوي�ة املوظفة ام�ال مس�لم فاخر 
الص�ادرة م�ن وزارة النف�ط – رشكة توزيع 
املنتجات النفطي�ة – هيئة توزيع الجنوب – 
فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
������������������������������������

فقدان 
فقدت الهوية الص�ادرة من وزارة التخطيط 
= رشك�ة ش�ال للمقاوالت والتج�ارة العامة 
مح�دودة املس�ؤولية رشكة خاص�ة بالرقم 
12373 انش�ائي والرق�م 12374 كهربائ�ي 
ميكانيك�ي مديره�ا املف�وض احم�د جميل 
وييس – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .
������������������������������������

فقدان 
فقدت الهوية الص�ادرة من وزارة التخطيط 
– رشكة أرشقت للمقاوالت العامة املحدودة 
بالرق�م 703 انش�ائي وكهربائ�ي مديره�ا 
املفوض سامي غانم امني – فمن يعثر عليها 

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

فقدان 
فق�دت هوي�ة املوظف ) ع�ي نعي�م فنيخ( 
املرقمة 204 الصادر من وزارة النفط رشكة 
مصايف الوس�ط ، مصفى الس�ماوة من يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار

فقدان 
فقد مني س�ند العقار املرق�م 3451/3 حي 
العروبة باس�م موحان محمد جابر من يعثر 

عليه تسليمه لجهة االصدار
������������������������������������

اعالن
اىل ال�رشكاء عب�اس فاضل صادق وس�جاد 

عباس نارص
توج�ب عليك الحض�ور اىل مقر بلدية النجف 
لغ�رض اص�دار اج�ازة بن�اء للعق�ار املرقم 

67895/3 حي النداء بلدية النجف
طالب االجازة

محمد حسني نارص
������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك عمار حميد عبد  

توج�ب عليك الحض�ور اىل مقر بلدية النجف 
لغ�رض اص�دار اج�ازة بن�اء للعق�ار املرقم 

3/86600 حي النداء بلدية النجف
طالب االجازة

مسلم ضامد كاظم
������������������������������������

محكمة بداءة الحي
العدد/ 392/ب/2019

التاريخ 2020/1/19
اعالن

تبي�ع مديرية تنفي�ذ الخرض بامل�زاد العلني 
العقار املرقم 103 الرساي املذكورة اوصافه 
ادناه خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لنرش االعالن فعى الراغبني بالرشاء مراجعة 
باملزايدة مس�تصحبني  املحكم�ة لالش�رتاك 
معهم التامين�ات القانونية البالغة 10% من 
القيم�ة املق�درة للعقار والبالغ�ة ) ثالثمائة 
مليون دينار عراقي( وس�وف تجري املزايدة 
يف الس�اعة الثاني�ة ع�رش ظه�را م�ن اليوم 
االخري للمدة املذك�ورة يف مقر هذه املحكمة 

ويتحمل املشرتي اجور املناداة 
القايض

عبد كاظم كريم
اوصاف املحرر :

دار س�كن متكون�ة م�ن ثالث قواط�ع االول 
يتكون من هول وغرفة واس�تقبال وغرفتي 
ن�وم ومجموعة صحية ويطل ع�ى القاطع 
الثان�ي الذي يتك�ون من ه�ول وثالثة غرف 
ومطب�خ والقاط�ع الثالث يتال�ف من غرفة 
نوم س�قفها من الخشب ومجموعة صحية 
بال�كايش  ومبل�ط  بالش�يلمان  ومس�قفة 
املوزائيك وغري مش�غولة بالس�كن ومجهزة 
بامل�اء والكهرباء وواجهة الدار مبنية خمس 

محالت مؤجر قسم منها

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف بلدروز 
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 

العدد : 25 / بحث / 2020 
التاريخ : 20 / 1 / 2020 

اعالن 
اىل / املدع�ى عليه / صهيب عب�د الكريم زين 

الدين / مجهول محل االقامة .
بن�اء ع�ى الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة 25 / 
بح�ث / 2020 والتي اقامته�ا املدعية ) زمن 
ابراهي�م هالل ( والتي تطل�ب التفريق للهجر 
وق�د ح�ددت املحكم�ة ي�وم 3 / 2 / 2020 
الساعة التاسعة صباحا موعدا للبحث ونظرا 
ملجهولية مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك باملوعد 
اعاله بواس�طة صحيفتني محليتني وبعكسه 
سوف تس�تكمل املحكمة اجرائاتها القانونية 

بحقك وفقا للقانون .
القايض 

عي طالب خسباك 
�������������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الوزاري�ة الص�ادرة م�ن 
وزارة الكهرب�اء – الرشكة العامة لتوزيع 
كهرباء الجنوب – باس�م / مرتىض طبك 
مون�س – فم�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .

مجلس القضاء االعى 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة املقدادية 
العدد : 489 / ب / 2019 
التاريخ : 23 / 1 / 2020 

اعالن 
تنفيذا لقرار هذه املحكمة باالضبارة املرقمة 
489 / ب / 2019 املكتس�ب الدرجة القطعية 
واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م 21 
/ 1470 م27 ال�ركاع املوص�وف ادن�اه بيع�ا 
باملزاي�دة العلنية ملدة ثالثون ي�وم اعتبارا من 
الي�وم الت�ايل للن�رش فع�ى الراغب�ني بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املحكمة مس�تصحبني معهم 
التامينات القانونية والبالغة 10 % من القيمة 
املق�درة ان ل�م يكن م�ن الرشكاء وس�تجري 
املزاي�دة العلني�ة يف اليوم الثالث�ون من تاريخ 
النرش يف الجريدة الرسمية ويف الساعة الثانية 
عرش ظه�را واذا صادف موع�د املزايدة عطلة 
رس�مية فف�ي اليوم ال�ذي يلي�ه ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور الداللية .
االوصاف :

1 – قطع�ة ارض مش�يد عليه�ا مح�الت يف 
الطابق االريض والطابق الثاني شقتني .

2 – املساحة : 400 م2 .
 250  /  000  /  000  : املق�درة  القيم�ة   –  3

مائتان وخمسون مليون دينار .
القايض 

تحسني حسني فزع العقابي 

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب 

)رشكة عامة(
هيأة املواد 

نرش متديد اعالن  مناقصة عامة خارجية 
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن تمديد اعالن املناقصة التالية :

فع�ى الراغبني باالش�رتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظ�ة البرصة للحصول عى رشوط 
املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها واملبلغ غري  قابل للرد علما بان تاريخ الغلق الساعة الثانية عرش ظهرا ليوم االربعاء   2020/3/4 
ويف حال�ة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر تمديد االعالن  اىل م�ا بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ي�ي العطلة اخر يوم لغلق 

املناقصة وفقا للرشوط املدرجة ادناه :
1 � تقديم كافة الوثائق املطلوبة املذكورة يف القسم الثاني من الوثيقة القياسية )ورقة بيانات مقدمي العطاءات( ابتداء مع العطاء 
مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة ويف حالة عدم توفر اي من املستمس�كات املذكورة س�وف يهمل العرض وال تتحمل 

رشكتنا اي مسؤولية بذلك 
2 �  ش�مول العم�ال العراقيني العاملني لدى ال�رشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقان�ون التقاعد والضمان االجتماعي 

والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
3 �  تحدي�د م�دة نفاذي�ة العطاء بفرتة ال تق�ل عن )90( يوما من تاريخ الغل�ق عى ان يكون مبلغ العطاء التج�اري املقدم بالدوالر 

االمريكي او اليورو او الدينار العراقي واملبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة 
4  �  تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة (والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واسم املناقصة 
عى ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء عن طريق مرصف عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي 

وبمبلغ قدره )946,000( فقط تسعمائة وستة واربعون  الف دوالر امريكي 
5 � مبلغ التخمني للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاله

6  � لالطالع عى تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 
www.SRC.GOV.IQ

7 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعى العنوان التايل : 
contracts@src.gov.iq

8 � يكون مكان ايداع العطاءات لدى لجنة فتح العطاءات الخارجية  يف مقر الرشكة وبظروف  مغلقة ومختومة
9 � متطلبات التأهيل املطلوبة :

يجب عى مقدم العطاء االلتزام  بكافة الرشوط واملواصفات املذكورة يف الوثيقة القياس�ية املرفقة بكافة اقس�امها بما فيها معايري 
التأهيل املطلوبة يف القسم الثاني 

10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية أحوال بغداد/ الرصافة 

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة 
م/ اعالن 

ق�دم املواط�ن ) عاصم غي�دان عيىس ( دعوة 
قضائية لتبديل ) لقبه ( وجعله ) الصالحي ( 
بدال من ) ش�نه ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل )15( خمس�ة عرش يوما 
من تاريخ النرش وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديرية بطلبه اس�تنادا اىل احكام املادة )22( 
من قان�ون البطاقة الوطنية رقم )3( لس�نة 

2016 املعدل . 
اللواء الحقوقي
نشأت ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة

فقدان
فق�دان ش�هادة تكيي�ل العائ�دة للس�يارة 
املرقمة ) 71609 سليمانية حمل( مالكها ) 
بشتيوان توفيق حسني ( ونوعها مارسيدس 
مودي�ل 2006 والصادرة م�ن رشكة توزيع 

املنتجات النفطية / هيأة توزيع الجنوب
������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد 5020/ب2019/4

التاريخ : 2020/1/22
اعالن

اىل املدعى عليه )كرار حسني خضري( 
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 5020/
واملتضم�ن   2019/12/27 يف  ب2019/4 
الحك�م ب )الزام املدعى عليه كرار حس�ني 
خضري بتأديته للمدعي يارس خالد حس�ني 
مبلغا قدره )5,500,000( خمس�ة ماليني 
وخمس�مائة ال�ف دين�ار والثاب�ت يف وصل 
االمان�ة املس�تحق ح�ني الطل�ب (  ولثبوت 
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي واش�عار مخت�ار حي الس�الم 3 
حيدر محس�ن الش�مري ل�ذا تق�رر تبليغك 
اعالنا بالق�رار املذكور بصحيفتني محليتني 
يوميتني ولك حق الطعن عى القرار املذكور 
خالل امل�دة القانونية  بكاف�ة طرق الطعن 
املقررة  وبعكس�ه سيكتسب القرار املذكور 

درجة البتات وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 344/ب2020/4

التاريخ 2020/1/26
اعالن

اىل / املدعى عليه / سعدون جابر عبد الله
اقام�ت املدعية )التف�ات بديوي عاش�ور( 
الدع�وى البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب 
فيها الحكم ب ) ابطال القيد الخاص بالعقار 
املرقم 3/10254 حي صدام واملسجل باسم 
املدع�ى عليه الثاني س�عدون جابر عبد الله 
بالع�دد 116 اذار لس�نة 1984 مجلد 2359 
واعتب�ار قي�د س�هام املدعي�ة اع�اله ثابت 
الحكم ورفع اش�ارة عدم الترصف( ولثبوت 
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي واش�عار مختار الش�هيد الصدر 
2 أ حس�ن صفاء الجبوري ل�ذا قررت هذه 
املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني للحضور يف موعد املرافعة املصادف 
يف يوم 2020/2/3 وعن�د عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 215/ب2019/1

التاريخ 2020/1/26
اعالن

فرح�ان  )ي�رسى   / عليه�ا  املدع�ى   / اىل 
عباس( 

اص�درت هذه املحكمة قرارها املرقم 215/
واملتضم�ن   2019/2/25 يف  ب2019/1 
الحكم بالزام املدع�ى عليهم يرسى فرحان 
عب�اس ونديم�ه حي�اوي س�عد بالتكاف�ل 
والتضامن بينهم بتأديتهم�ا للمدعي املدير 
املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية اضافة 
لوظيفت�ه مبل�غ مق�داره ال�ف واربعمائة 
واثن�ا عرش دوالر وهو م�ا يمثل متبقي من 
مبلغ الق�رض والغرام�ات التأخريية لغاية 
تاري�خ اقامة هذه الدع�وى يف 2019/1/9 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار منطقة حي 
الس�الم 3 حيدر محسن الش�مري  لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بالقرار املذك�ور  بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ول�ك ح�ق الطع�ن عى 
الق�رار املذك�ور خالل امل�دة املق�ررة بكافة 
طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 144/ب2019/4

التاريخ 2020/1/22
اعالن

اىل / املدعى عليه / كريم محي جرب
اص�درت هذه املحكمة قرارها املرقم 144/

واملتضم�ن   2019/1/21 يف  ب2019/4  
الحكم بالزام املدع�ى عليهم كل من وحيدة 
عب�اس عب�د الس�ادة وابراهي�م محي جرب 
وكريم محي جرب بالتكافل والتضامن بينهم 
بتأديته�م للمدعي املدير املفوض ملؤسس�ة 

االسكان التعاونية 
 اضافة لوظيفته مبلغ قدره )1730$( الف 

CHFوسبعمائة وثالثون دوالر امريكي
امريك�ي  دوالر  واربعمائ�ة  ال�ف  وبواق�ع 
ع�ن املتبق�ي م�ن مبل�غ الق�رض ومبل�غ 
امريك�ي  ثالثمائ�ة وثالث�ون دوالر  ق�دره 
ع�ن الغرام�ات التأخريي�ة املفروض�ة عى 
م�ن  واملحس�وبة  التس�ديد  ع�ن  التأخ�ر 
تاري�خ االس�تحقاق يف 2018/2/5 ولغاية 
تاري�خ اقامة هذه الدع�وى يف 2019/1/8 
بموجب اتفاقية الق�رض والكفالة املؤرخه 

 2017/7/19
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة كربالء 
واش�عار مخت�ار منطقة ح�ي العامل عي 
   2019/12/22 يف  الحس�ني  عب�د  عب�ودي 
لذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا  بالق�رار املذكور 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ول�ك حق 
الطعن عى القرار املذكور خالل املدة املقررة 
بكاف�ة ط�رق الطع�ن القانونية وبعكس�ه 
سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق 

االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 215/ب2019/1

التاريخ 2020/1/26
اعالن

اىل / املدعى عليها / )نديمه حياوي سعد( 
اص�درت هذه املحكمة قرارها املرقم 215/

واملتضم�ن   2019/2/25 يف  ب2019/1 
الحكم بالزام املدع�ى عليهم يرسى فرحان 
عب�اس ونديم�ه حي�اوي س�عد بالتكاف�ل 
والتضامن بينهم بتأديتهم�ا للمدعي املدير 
املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية اضافة 
لوظيفت�ه مبل�غ مق�داره ال�ف واربعمائة 
واثن�ا عرش دوالر وهو م�ا يمثل متبقي من 
مبلغ الق�رض والغرام�ات التأخريية لغاية 
تاري�خ اقامة هذه الدع�وى يف 2019/1/9 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار منطقة حي 
الجزائ�ر 4 أ نارص عي ال عريم�ر  لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بالقرار املذك�ور  بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ول�ك ح�ق الطع�ن عى 
الق�رار املذك�ور خالل امل�دة املق�ررة بكافة 
طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 66/ 2020

التاريخ : 2020/1/26 
اىل  /املنفذ عليه / عبد االمري جاسم هوير

لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن خالل رشح 
املبل�غ القضائ�ي لتنفي�ذ الكوف�ة ومختار 

الفرات رزاق لفته النعماني  
  انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  
عليه واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية 
التنفيذ النجف االرشف خالل خمس�ة عرش 
يوم�ا تبدأ م�ن الي�وم التايل للن�رش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة 
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

عالء عبد الله عباس
اوصاف املحرر :

محكم�ة الب�داءة يف النجف بالع�دد 3028/
ب2018/1  يف 2019/8/2 واملتضمن تأدية 
مبل�غ عرشة مالي�ني دين�ار اىل الدائنة انوار 

توفيق رحم

رقم القطعة والمقاطعة نوع العقار ورقمه  ت
جزء من 44م 76 اكل وقرمز ساحة لبيع الرمل والحصا بمساحة 2800 م2 1

440/104 حسنكوي ساحة وقوف السيارات بمساحة 1000م2 2
86/1593 م74  بئر الطير ساحة وقوف السيارات بمساحة 1000م2 3
62/951 مأكل وقرمز 76 حديقة بمساحة 3840م2 4

العدد : خ2066/1/126/6
التاريخ : 1441 هـ 

املوافق : 2020/1/23

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

ـ1
 551/2019 /E 

للمرة االولى

)توفير طاقة كهربائية بديلة بطريقة التأجير( 
المبلغ التخميني للمناقصة 

)47,304,000( $ فقط سبعة واربعون مليون وثالثمائة واربعة 
الف  دوالر امريكي 

 500.000
IQD
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إدارة الكفاءات
           نجم بحري

 من املس�لم ب�ه ان افض�ل الخطط 
والس�راتيجيات ال تحقق اهدافها، 
اال اذا توف�رت له�ا قي�ادات ق�ادرة 
ع�ى التخطي�ط والتنفي�ذ وحش�د 
املتوف�رة،  وان فش�ل  االمكاني�ات 
املختلف�ة  املؤسس�ات  نج�اح  او 
يع�ود باالس�اس االول اىل )كف�اءة 
التق�دم  يف  الف�رق  وان   ) االدارة 

التقني بني الوالي�ات املتحدة واوربا 
وكذل�ك الفرق يف التق�دم بني الدول 
املتط�ورة االخ�رى والعال�م النامي 
يع�ود بالدرجة االس�اس اىل التطور 
االداري وحس�ن الكف�اءة والخ�رة 
والحنكة فيها، ومن هذا البعد الذي 
بدأن�ا فيه يمكن الق�ول منطقيا إن 
اله�وة بني العالم املتق�دم واملتطور  
والعالم املتخلف برغم ما يملكه من 
مصادر الث�روات الهائل�ة والغزيرة 

والطاق�ات الكف�وءة ليس�ت ه�وة 
تكنولوجي�ة بالدرجة االوىل، بل هي 
هوة ) ادارية(، كما ان تخلف العالم 
الثالث ال يعود سببه لقلة الكفاءات 
وامت�اك القدرات العقلي�ة املتميزة 

حسب ... 
اس�تغالها ولتخل�ف  انم�ا لس�وء 
التنظي�م فيها جراء ضع�ف االدارة 
وفقدان قدرتها عى االداء املطلوب.          
وق�د اظه�ر العدي�د م�ن البح�وث 

والدراسات ان تخلف املؤسسات لم 
يكن بس�بب النقص يف رأس املال او 
امل�وارد االولية او يف العدد واآلالت او 
يف االيدي العاملة، بل يرجع التخلف 
يف النقط�ة االوىل اىل تخل�ف )اإلدارة 
واالداريني( كما ونوعا.. الن االداري 
كل  تعوي�ض  ع�ى  ق�ادر  الك�فء 
العنارص الس�ابقة ومن دون وجود 

اداري جيد ومؤهل وقدير.
ويبق�ى التخلف س�ارب العقول يف 

الجسد الحكومي بل يزداد سوءا.
ويؤك�د )بارلز( وجه�ة النظر هذه 
قائ�ا: ان اك�ر ضي�اع يف الصناعة 
اليوم ربم�ا كان الفاقد يف )املصادر 
البرشي�ة( وهذا الفاق�د ال ينتج عن 
ان املوظف�ني ال يرغب�ون يف العم�ل 
او انه�م غ�ر قادري�ن علي�ه وانما 
عن ان املديرين ليس�وا عى مستوى 
يس�تطيعون  بحي�ث  املس�ؤولية 
)استثمار( هؤالء املوظفني إلعطاء 

أفضل ما لديهم.
ان وجود قيادات ادارية ذات خرات 
وتخصص وكفاءة يف املجاالت العامة 
تعم�ل في�ه أصب�ح رضورة ملحة 
ألن الكف�اءة والتخصص صنوان ال 
يتباعدان وهما ان توفرا يف املجاالت 
االدارية يمكنانه من تحقيق الكثر 
من االنج�ازات املطلوب�ة واملخطط 

لها. 
واننا نسمع ان العديد من املسؤولني 

يتحدث ع�ن الصناعة وتفعيلها بني 
ح�ني واخ�ر.. اال انن�ا وم�ن خال 
املتابع�ة وجدنا ان ه�ؤالء يجرون 
اقوالهم با معنى س�وى اس�تهاك 
ع�ى  لق�اءات  او  فضائي�ات  ع�ر 
مس�توى الصحافة واالعام، واذ لم 
نج�د ملموس�ا منذ االحت�ال العام 
2003  اي تط�ور او تق�دم ع�ى ما 
يرصحون ب�ه كل حني واخر به من 

فراغ سيايس.

أطفال أمريكا.. واالختالل االجتامعي
           بول كروجمان

مؤخراً طرح عيل أحد املراس�لني س�ؤاالً جيداً: ما 
ه�و املوضوع امله�م الذي ال نتح�دث عنه؟ فكان 
جواب�ي، بعد بع�ض التفك�ر، هو حال�ة أطفال 

أمركا. 
والح�ق أن�ه لي�س م�ن الع�دل تمام�اً الق�ول إن 
األمركيني يتجاهلون محنة أطفالهم. فإليزابيث 
وارن، مث�ًا، كش�فت عن خطة ش�املة وممولة 
بالكام�ل للرعاي�ة الش�املة لألطف�ال. وبرن�ي 
س�اندرز يق�ول إن�ه يؤيده�ا ولكن�ه ل�م يق�دم 
تفاصي�ل. وأس�تطيع أن أقول إن كل املرش�حني 
»الديمقراطي�ني« اآلخرين يؤيدون فعل املزيد من 

أجل األطفال. 
ولكن السياس�ة تج�اه األطفال جذب�ت اهتماماً 
إعامي�ًا أقل م�ن النقاش ح�ول »الرعاية الطبية 
للجمي�ع« الذي ل�ن يتحقق قريب�اً. وتخميني هو 
أن حت�ى الناخب�ني الذي�ن لديه�م اط�اع جيد ال 
يستوعبون الطابع االستثنائي الكئيب للسياسات 
الخاص�ة باألطفال يف أم�ركا، والتي تعد محبطة 

مقارنة مع تلك املوجودة يف كل بلد متقدم آخر. 
وقد يكون من املفيد تقديم بعض األرقام هنا. 

ف�كل بل�د متق�دم ينص عى ش�كل م�ن اإلجازة 
مدفوع�ة األج�ر بالنس�بة لألمه�ات الجدي�دات 
تراوح بني ثاثة وأربعة أشهر – أي كل بلد ما عدا 
الواليات املتح�دة، التي ال تق�دم أي إجازة أمومة 

عى اإلطاق. 
ومعظ�م البلدان املتقدمة تخص�ص مبالغ مهمة 
ملس�اعدات ل�ألرس التي لديه�ا أطف�ال، يف أوروبا 
تراوح هذه املس�اعدات بني 2 يف املئة و3 يف املئة 
م�ن النات�ج اإلجمايل املح�يل. أما الرقم بالنس�بة 
للوالي�ات املتح�دة، فه�و 0.6 يف املئة م�ن الناتج 

اإلجمايل املحيل. 
وحتى حينما تس�اعد الواليات املتح�دة األطفال، 
تميل ج�ودة تلك املس�اعدة إىل أن تكون ضعيفة. 
فمثاً، هناك مقارنات عدي�دة بني وجبات الغداء 
املقدمة يف املدارس الفرنسية ونظرتها املقدمة يف 
املدارس األمركية: فالتاميذ الفرنسيون يتلقون 
وجبات صحية، يف حني يعامل أقرانهم األمركيون 
عموماً كما لو أنهم وس�يلة للتخلص من فوائض 

املزارع.
والافت بش�كل خاص هو الطريق�ة التي نعامل 
بها أطفالنا والطريقة الت�ي نعامل بها املواطنني 
كبار الس�ن. صحي�ح أن »الضم�ان االجتماعي« 
ليس سخياً – وهناك أسباب وحجج قوية من أجل 
توس�يعه – ولكنه ال يبدو سيئاً جداً باملقارنة مع 
أنظمة التقاعد املوجودة يف بلدان أخرى. وبالتايل، 
فإن رفض أمركا مس�اعدة األطف�ال ليس جزءاً 
م�ن معارضة واس�عة للرام�ج الحكومية، وكل 
ما هن�اك أننا نخ�ص األطفال بمعاملة قاس�ية. 

فلماذا؟ 
س�أقول إن الجواب يتخطى حقيق�ة أن األطفال 
ال يس�تطيعون التصوي�ت، بينما يس�تطيع كبار 
الس�ن التصويت ويصوتون بالفع�ل. ذلك أن ثمة 

أيضاً تفاعاً ساماً بني العداء العنرصي والتحليل 
االجتماعي السيئ. 

فا ش�ك أن الدعم الس�يايس للرامج التي تساعد 
األطفال قد ترضر هذه األيام جراء حقيقة أن أقل 
من نصف الس�كان الذين دون س�ن 15 عاماً هم 
م�ن البيض غر الاتني. ولك�ن حتى قبل أن تغر 
الهجرُة املش�هَد العرقي األمركي كان ثمة تصور 
واس�ع ب�أن الرامج م�ن قبيل »مس�اعدة األرس 
ذات أطفال معالني« إنما ُوجدت ملس�اعدة »أولئك 
األش�خاص« – املترشدي�ن الذي�ن يعيش�ون عى 
املس�اعدات االجتماعية، والنساء املحتاالت الاتي 

يسنئ استغال مساعدات الرامج االجتماعية. 
هذا التصور أضع�ف الدعم لإلنفاق عى األطفال. 
تص�وٌر يضاف إلي�ه اعتقاد واس�ع النط�اق بأن 
مس�اعدة األرس الفق�رة تخل�ق ثقاف�ة ات�كال 
سلبية، والتي كانت بدورها املسؤولة عن االنهيار 
االجتماع�ي يف األحي�اء األمركية الفق�رة. ورداً 
عى ذلك جزئي�ًا، أصبحت املس�اعدات املخصصة 
ل�ألرس، بش�كلها ذاك، مربوطة عى نح�و متزايد 
برشط العمل، أو اتخذت ش�كل أشياء مثل ائتمان 
رضيب�ي مربوط باألجور. والنتيجة كانت تراجعاً 
يف املس�اعدات لألطفال الفقراء الذين يحتاجونها 

أكثر من غرهم. 
غر أنن�ا بتنا نعرف اآلن أن التفس�رات الثقافية 
لانهيار االجتماعي كانت جميعها خاطئة. فقبل 
زمن طويل، حاجج عالم االجتماع ويليام يوليوس 
ويلسون بأن االختال االجتماعي يف املدن الكبرة 
ال يحدث بس�بب الثقاف�ة، وإنما بس�بب اختفاء 
الوظائف الجي�دة. أطروحة أكد صحتها ما حدث 
لكثر من املناطق األمركية املهمة التي عانت من 
اختفاء مماثل للوظائف الجي�دة، وزيادة مماثلة 

يف االختال االجتماعي. 
م�ا يعنيه ه�ذا هو أنن�ا أنش�أنا نظاماً ض�اراً ال 
يس�تطيع فيه األطف�ال الحصول عى املس�اعدة 
الت�ي يحتاجونها إذا لم يج�د آباؤهم وظائف غر 
موجودة. كما أن عدداً متزايداً من األدلة يش�ر إىل 

أن هذا النظام مدمر وقاٍس معاً. 
وربما م�ن املبالغة الق�ول إن مس�اعدة األطفال 
تمول نفس�ها بنفس�ها. ولكن ال شك أنها تقرب 
من فعل ذل�ك أكثر من خفض رضائ�ب األغنياء. 
وعليه، ينبغي أن نتحدث أكثر عن مساعدة أطفال 

أمركا. فلماذا ال نفعل؟ 
ج�زء من اللوم عى األقل يق�ع عى كاهل »برني 
الطبي�ة  »الرعاي�ة  ال�ذي جع�ل م�ن  س�اندرز« 
تقدمي�اً  نق�اء«  »اختب�ار  ب��  أش�به  للجمي�ع« 
وموضوعاً المعاً ومرشقاً تاحقه وس�ائل اإلعام 
عى حس�اب سياس�ات أخرى يمكن أن تحّس�ن 
حيوات األمركيني بشكل كبر ومن املحتمل أكثر 
أن ُتعتم�د وتصبح قانون�اً. غر أنه لم يفت األوان 
م�ن أجل إع�ادة الركيز من جدي�د. وختاماً، آمل 
أن يمنح الش�خص الذي سيحظى بالرشيح عن 
الحزب »الديمقراطي« لانتخابات الرئاس�ية، أياً 
يك�ن، معاملة بلدن�ا املخجلة لألطف�ال االهتمام 

الذي تستحقه.

وقع الزمن 

مغالطة بريين ساندرز

           سعد العبيدي

للزم�ن وقع خاص وحاس�م يف أي تصادم أو رصاع بني 
طرفني، ول�ه وقع أكثر تأث�راً إذا كان التص�ادم قائماً 
بني ش�باب يرون يف التظاهر طلب�ًا لحقوق يعتقدونها 
الزمة له�م ولغرهم من رشائح املجتم�ع الكبر، وبني 
الحكومة التي تعتقد هي األخرى أنها عى حق يف فرض 
رؤيتها الخاصة يف التعامل مع الحقوق التي ينادي بها 
الشباب ومع غرها من واجبات ومتطلبات إدارة الدولة 
واملجتم�ع. إن له�ذا الزم�ن ال�ذي نتكلم عنه تحسس�ا 
مختلفا وله تأثرا آنيا ومس�تقبليا ع�ى املجتمع، يبدو 
أن كا الطرف�ني املتقابلني يف موقف الرصاع ال يدركانه. 
ويف الوق�ت الذي ي�رى فيه الطرف الحكوم�ي أن وقعه 
م�ن أمامهم لي�س بالحرج كما يتصوره الش�باب وإن 
بع�ض املطاليب املطروحة واملع�رف برشعيتها تحتاج 
اىل الوقت لتنفيذها، كم�ا هو حال التعيني الذي يتطلب 
تنفيذه عى س�بيل املث�ال اىل مبالغ مالية ال بد أن تحدد 
يف ميزاني�ة الدولة غر امليزاني�ة القائمة لها وإىل خطط 

هي غر ميسورة، ويحتاج تيرسها اىل مزيد من الوقت، 
وكذل�ك تعديل الدس�تور الذي يتطلب لجانا ودراس�ات 
واس�تفتاءات تعتم�د عى الوقت، األمر ال�ذي دفعه، أي 
الجان�ب الحكوم�ي، اىل االس�تمرار باملن�اورة ظناً منه 
أن تأث�ر الزم�ن ع�ى املتظاهري�ن يفوق تأث�ره عى 
الحكومة، وعى هذا باتوا يعولون عليه، أي الزمن، عامل 
تأثر أح�ادي الجانب، واس�تمروا يف املغ�االة باالعتقاد 
ب�أن الطرف املقاب�ل لهم غر ق�ادر عى االس�تمرار يف 
التظاه�ر وأن اليوم الذي س�يعرف في�ه بأنه غر قادر 
عى االس�تمرار ه�و جدا قري�ب، وأنه س�يغر مواقفه 
ويعود اىل طري�ق الصواب الذي يعتقدونه هم صحيحاً، 
غ�ر مدرك�ني أن تأثر الزمن ع�ى املتظاهرين مختلف 
تمام�اً، إذ إن بعضهم، وإن كان معياً لعوائل وبعضهم 
من الطلبة والكس�بة، لكن قسما منهم، وهم األغلبية، 
عاطل�ون عن العمل ويش�كون يف األصل من كثرة وقت 
الفراغ، وبالنتيجة فقد أصبح التواجد يف سوح التظاهر 
فض�اًء للوقت وله�وا وكذلك اش�باعا لبعض الحاجات، 
مما قلل من ضغط الزمن عى كواهلهم، وبالتايل فإنهم 

ال يعان�ون كث�راً من ضغوط�ه، وال يهتم�ون كثراً إن 
انتهت تظاهراتهم هذا اليوم أو بعده بكثر. 

إن التعوي�ل عى الزمن أح�ادي الجانب خطأ إذ وبغض 
النظ�ر عن تأث�ر ضغوط�ه ع�ى اس�تجابة الفريقني 
املتقابل�ني، ف�إن ل�ه آثارا مب�ارشة وغر مب�ارشة عى 
املجتمع وعى مسرة الدولة ال بد من أخذها يف االعتبار 
بينه�ا، عى س�بيل املث�ال، تعطي�ل األعمال والدراس�ة 
وفق�دان الس�يطرة وَتعود قل�ة االلتزام واالس�تخفاف 
باملطالب، وفقدان الس�يطرة عى ال�ذات االنفعالية من 
تابع�ي كا الطرفني حي�ث اللجوء اىل القت�ل واالغتيال 
واالختطاف من جماعات تحاول أن تحسب نفسها عى 
الحكوم�ة، ولجوء آخرين محس�وبني عى املتظاهرين، 
أو مندس�ني بينه�م، إىل أعمال الحرق وس�د الش�وارع 
واإلكراه ملنع الدوام وغرها من أعمال ترك آثارا سلبية 
عى املجتمع، س�تبقيه علياً ينئ منها لس�نوات كثرة 
مقبل�ة، األم�ر الذي يحتم عى الطرف�ني أن يفكرا جدياً 
بحل�ول لصال�ح الدولة، دون املراهنة ع�ى الزمن، التي 

تجر املراهنة عليه املجتمع صوب الهاوية.

           ديفيد بروكس

ال شك أنه عرص ذهبي بالنسبة لاعتقاد 
الذي يرى أن ثمة نخبة رشيرة تريد تدمر 
حياتن�ا. هناك نوعان من ه�ذا االعتقاد: 
ح�رب دونالد ترام�ب الثقافي�ة، القائلة 
ب�أن النخ�ب الثقافية الس�احلية تكره 
األمركيني الحقيقي�ني، وُتضِعف قّيمنا، 
وتفت�ح حدودنا. وحرب برني س�اندرز 
الطبقي�ة الت�ي تق�ول إن امللياردي�رات 
يس�تغلون االقتص�اد م�ن أج�ل إغن�اء 
أنفس�هم وتفق�ر اآلخري�ن. كل واحدة 
من هاتني القصت�ني تأخذ توتراً حقيقياً 
وتضّخم�ه ضم�ن رس�م كاريكات�وري 
واضح يحاول فيه جزء واحد من أمركا 
تدمر الجزء اآلخر. »الحزب الجمهوري« 
ابُتل�ع من قبل ح�رب ترام�ب الثقافية، 
والكثر م�ن »الديمقراطيني« يبدو أنهم 
يس�ارعون لانضمام إىل حرب س�اندرز 
الطبقية. ه�ؤالء الديمقراطيون يفعلون 
هذا رغم أنه يمثل انتحاراً سياس�ياً. ذلك 
أن تقدمية الحرب الطبقية تخرس دائماً 
أمام النزعة املحافظة القائمة عى فكرة 
الحرب الثقافية ألن الناخبني املتأرجحني 
يف الوس�ط الغرب�ي يهتم�ون بقيمه�م 
إنه�اء اإلجهاض،  الوطنية،  )األس�لحة، 
الذكورة.. إلخ( أكثر مما يهتمون بالوعي 
الطبقي الروليتاري. و»الديمقراطيون« 
يفعل�ون ه�ذا رغ�م أن قص�ة الح�رب 
الطبقية التي يتبناها س�اندرز خاطئة. 
ساندرز يبدأ بحقيقة: إن العمال بحاجة 

إىل قوة تفاوضية أكر عندما يتفاوضون 
ليهم، لكنه بعد ذلك  حول األجور مع مشغِّ
يكشف عن أيديولوجيا ال تخطئها العني 
حني يقول إن الرأسمالية نظام استغايل 
تهيمن في�ه القوة الرأس�مالية كلياً عى 
ق�وة العامل. غر أن ه�ذه األيديولوجيا 
تصط�دم بالحقائق. فأوال، أجور العمال 
التي هي يف أس�فل س�لم األج�ور كانت 
ت�زداد خال الس�نوات املاضي�ة برسعة 
أكر من أج�ور َمن هم قريبون من أعى 
الس�لّم. وبالتايل، إذا كان املدراء يخنقون 

العمال، فكيف يمكن أن يحدث هذا؟ 
ثاني�اً، األجور ما زال�ت تحدد عموماً من 
خ�ال املهارات واإلنتاجية. وعى س�بيل 
املث�ال، يجد »إدوارد الزي�ر«، من جامعة 
س�تانفورد، أنه خال الف�رة بني عامي 
يف  اإلنتاجي�ة  ارتفع�ت  و2017   1989
القطاع�ات التي تتطلب مه�ارات عالية 
املئ�ة،  بقراب�ة 34 يف  الخص�وص  ع�ى 
القطاع�ات  تل�ك  يف  األج�ور  وارتفع�ت 
بنس�بة 26 يف املئة. ه�ذا يف حني ارتفعت 
اإلنتاجية يف القطاعات ذات العمالة األقل 
مهارة يف الغالب بنسبة 20 يف املئة، بينما 
ارتفع�ت األجور ب��24 يف املئ�ة. ومثلما 
يشر إىل ذلك »مايكل سرين«، من معهد 
امل�رشوع األمرك�ي، ف�إن الرأس�مالية 
تفعل ما يفرض أن تفعله. فهي تكافئ 
اإلنتاجي�ة باألج�ر، وبعض األش�خاص 
والرشكات أكث�ر إنتاجية. وإذا حّس�نَت 
ق�وة العام�ل التفاوضي�ة، ف�إن ذلك قد 
يس�اعد قلياً، غر أنه عى املدى الطويل 

ال يمك�ن للناس أن يجنوا ما ال يزرعون. 
ثالث�اً، وه�و األهم، إن معظ�م الزيادة يف 
التفاوت يف األجور حدثت بني الرشكات، 
وليس داخلها. ومثلم�ا وجد »جون فان 
رين�ن«، م�ن معه�د ماساتشوس�يتس 
للتكنولوجي�ا، ف�إن ال�رشكات الناجحة 
جداً تتقدم يف السباق عى منافستها عر 
العال�م كله. وبينما تصبح تلك الرشكات 
أكث�ر إنتاجي�ة، تحقق أرباح�اً أكثر لكل 
موظف وتدفع لعمالها أكثر. هذا يف حني 
أن ال�رشكات الت�ي ال تس�تطيع مواكبة 
إنتاجيتها ال تفعل، فيبقى عمالها قابعني 
يف الخلف. ويشر تقرير صدر مؤخراً عن 
مؤسس�ة بروكينجز/ مؤسسة تشومر، 
إىل أن هن�اك ه�وة متزاي�دة يف اإلنتاجية 
ب�ني الرشكات الناجحة ج�داً والرشكات 
األخرى. فس�واء يف التكنولوجيا أو البيع 
بالتجزئة أو الصناعة أو الخدمات، يظل 
نم�و اإلنتاجية يف الرشكات الرائدة يف كل 
قطاع قوي�اً جداً. تلك ال�رشكات املنتجة 
بات�ت تحصل ع�ى حصص س�وق أكر 
بش�كل متزاي�د، لكن اإلنتاجي�ة ال تنمو 
برسعة بني ال�رشكات املتأخرة. والعمال 
يف تل�ك ال�رشكات يعان�ون. والواق�ع أن 
املدراء الناجحني حالياً يفعلون ما ينبغي 
له�م فعل�ه: زي�ادة اإلنتاجي�ة، وتنمي�ة 
رشكاتهم، وتقديم خدمات جيدة. والتأثر 
الجانب�ي لفعاليته�م هو أنه�م ينفقون 
نس�بة أصغر من عائدات رشكاتهم عى 
العم�ال رغم أنهم يزيدون األجور.ولهذا، 
فاملش�كلة الجوهرية ليس�ت اس�تغال 

زي�ادة  وإنم�ا  لعماله�م،  الرأس�ماليني 
التف�اوت يف اإلنتاجي�ة. إنه�ا ال�رشكات 
واألف�راد الذي�ن ليس�ت لديه�م مهارات 
لاس�تفادة من التكنولوجيات الجديدة. 
وبالتايل، ف�إن الحل الحقيقي ليس حرباً 
طبقية لرضب الرشكات الناجحة، وإنما 
تعزيز وتوسيع اإلنتاجية لآلخرين أيضاً. 
وهذا يتم بالطريقة القديمة: عر امتاك 
م�دارس جي�دة وتدري�ب مهن�ي جي�د، 
وامتاك أسواق تنافس�ية أكثر انفتاحاً، 
وخل�ق حواف�ز لتوس�يع االس�تثمارات، 
والتحق�ق من أن الرشكات الناجحة جداً 
ال تس�تخدم رشكات ضغ�ط ل�»إقفال« 
امتيازاته�ا. إنن�ي أفه�ُم إن كن�ت تريد 
التمس�ك بأيديولوجيا »نحن مقابل هم« 
السياس�ية. ذلك أنه من املُريض عاطفياً 
أن تبن�ي أيديولوجيت�ك السياس�ية عى 
إلق�اء الل�وم ع�ى األش�خاص الذي�ن ال 
يعجبون�ك. لكن إذا كنت تري�د التعاطي 
مع مش�اكلنا الحقيقية، فعليك أن تكف 
عن حرب »نحن/ هم« وأن تبدأ التعاطي 
م�ع التف�اوت يف اإلنتاجي�ة. إن امل�دراء 
التنفيذي�ني الجيدي�ن يفعل�ون ما هو يف 
مصلحة رشكاتهم، فيجمعون أكر عدد 
من املواه�ب املمكنة. وهذا ليس رشاً وال 
استغاالً. ومهمة السياسات العامة هي 
أن تس�ّهل ع�ى الجميع فعل م�ا يفعله 
األش�خاص الناجح�ون. واإلنتاجية هي 
املفتاح بالنسبة لازدهار الوطني. ففي 
كل مرة نزيد اإلنتاجية بالنسبة لشخص 

واحد، نزدهر كلنا معاً.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 501/ب/2019

التاريخ 2020/1/23
اعان مزايدة

تبيع ه�ذه املحكمة باملزايدة العلنية العقار املرقم 17/20 البديرية 
فعى الراغبني بالرشاء الحضور اىل هذه املحكمة  خال مدة خمسة 
عرش يوم من اليوم التايل لنرش االعان مستصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة املقدرة ويتحمل املش�ري اجور 

االعان
القايض

فرقد جال عبد الصاحب
االوصاف/

العق�ار عبارة عن  دار س�كن مفرز اىل دارين بصورة غر رس�مية 
درج�ة عمرانه متوس�طة تقع يف ناحية الح�رة / حي النرص تبلغ 
مس�احته 2 اولك و25 مر الدار االوىل تتكون من  اس�تقبال وغرفة 
ن�وم واح�دة ومطب�خ وحم�ام ومراف�ق صحية ام�ا ال�دار الثانية 
فتتكون من اس�تقبال وغرفة نوم واح�دة ومطبخ وحمام ومرافق 
صحية  قيمة مش�يدات ال�دار االوىل ) 10,000,000( عرشة مايني 
دينار وقيمة مش�يدات الدار الثاني�ة )10,000,000( عرشة مايني 
دينار وقيمة عموم ارض العقار ) 25,000,000( خمسة وعرشون 
ملي�ون دين�ار والقيم�ة الكلي�ة للعق�ار ) 45,000,000( خمس�ة 

واربعون مليون دينار 
�����������������������

تنويه
نرش يف صحيفه املستقبل  بالعدد 2056  اعان التسجيل 
العق�اري يف النجف الع�دد 125 رقم العقار 627 حويش 

ذكر رقم االبواب 18/6 خطا والصحيح 18/60
 لذا اقتىض التنويه

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

اعان بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 53/47

املحلة او رقم واسم املقاطعة : الجربوعية وال حافظ 
الجنس دار 

النوع ملك رصف
رقم الباب

 رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 200م2
املش�تمات : غرفت�ني ومطبخ واس�تقبال وهول وحم�ام ومرافق 

صحية  
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية  600000
الشاغل : املدين

مقدار املبيع : 35,000,000 اربعة واربعون مليون دينار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املثنى باملزاي�دة العلنية العقار 
املوصوف اعاه العائد للراهن بشه جبار صليهم / لقاء طلب الدائن 
املرته�ن م�رصف الرافدين فرع املثن�ى البال�غ )7364000( دينارا 
فع�ى الراغب يف االش�راك فيه�ا مراجعة هذه الدائ�رة خال )30( 
يوم�ا اعتبارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعان مس�تصحبا 
تأمين�ات قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرصفية ال تق�ل عن 10% من 
القيمة املقدرة للمبيع البالغة )   35,000,000 ( دينارا وان املزايدة 

ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخر
رعد حسني زغر

ماحظ  دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

اعان بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 262/12  

املحلة او رقم واسم املقاطعة : م 3 بساتني بليجة الغربية 
الجنس دارين مفرزة بصورة غر رسمية 

النوع ملك رصف
رقم الباب

 رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 288,35
املشتمات : غرفتني وحمام ومطبخ ومرافق صحية  

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية  

الشاغل : املدين
مقدار املبيع : 30,000,000 ثاثون مليون دينار

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املثنى باملزاي�دة العلنية العقار 
املوص�وف اع�اه العائد للراهن فليحه زغ�رون لفته  / لقاء طلب 
الدائ�ن املرته�ن مرصف الرافدين ف�رع املثنى البال�غ )5523000( 
دين�ارا فعى الراغب يف االش�راك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خال 
)30( يوم�ا اعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل لتاري�خ ن�رش ه�ذا االعان 
مس�تصحبا تأمينات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية ال تقل عن 
10% م�ن القيمة املقدرة للمبيع البالغ�ة )   30,000,000 مليون ( 

دينارا وان املزايدة ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخر
رعد حسني زغر

ماحظ  دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

اعان بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 328/18

املحلة او رقم واسم املقاطعة : القشلة
الجنس دار 

النوع ملك رصف
رقم الباب

 رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 151,5
املش�تمات : اس�تقبال وغرفتني وه�ول ومطبخ وحم�ام ومرافق 

صحية  
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية  1,500,000 مليون وخمسمائة الف دينار 
الشاغل : 

مقدار املبيع : 50,000,000 خمسون مليون دينار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املثنى باملزاي�دة العلنية العقار 
املوصوف اعاه العائد للراهن فريال جبار محمد/ لقاء طلب الدائن 
املرتهن مرصف الرافدين فرع املثن�ى البالغ )14,151,000( دينارا 
فع�ى الراغب يف االش�راك فيه�ا مراجعة هذه الدائ�رة خال )30( 
يوم�ا اعتبارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعان مس�تصحبا 
تأمين�ات قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرصفية ال تق�ل عن 10% من 
القيمة املقدرة للمبيع البالغة )   50,000,000 ( دينارا وان املزايدة 

ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخر
رعد حسني زغر

ماحظ  دائرة التسجيل العقاري يف املثنى
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحمل، يب�دو وكأنك تق�ف أمام 
مش�كات ال يمك�ن التغلب عليها، ف�ا تيأس! 
فق�ط علي�ك تغيري منظ�ورك لألش�ياء وعندئذ 
س�وف تبدو الحلول واضحة. ال تخف من طلب 
النصيح�ة! حيات�ك الخاص�ة متقلبة بش�دة يف 

الوقت الحايل. 

عزي�زي ب�رج الثور، س�وف تتع�رض يف العمل 
الجدي�دة.  والخط�ط  التحدي�ات  م�ن  لس�يل 
إذا أبدي�ت بع�ض االهتم�ام به�ذه التحدي�ات 
والخطط، فس�وف تَك�وِّن أصدقاًء ج�دد. يلجأ 
إليك الناس أيًض�ا يف حياتك الخاصة. قد تظهر 

بعض العاقات الجديدة واملمتعة

عزي�زي ب�رج الج�وزاء،ال يمك�ن التغل�ب عىل 
العقب�ات التي تراها أمام�ك يف الوقت الحايل إذا 
حاولت حلها بالط�رق القديمة املعروفة. يجب 
أن تغريِّ مدخلك والتوصل إىل اسرتاتيجية جديدة 
وأن ال تس�مح لآلخرين بتغيري رأيك أو خططك 

كثريًا.

عزي�زي ب�رج الرسط�ان، أن�ت الي�وم تش�عر 
بإحس�اس رائع وصحتك جيدة وتشعر بالثقة، 
فأنت يف املقدمة يف العمل، ويمكنك أخريًا البدء يف 
تطبيق أفكار جديدة. حياتك الخاصة مستمرة 
يف االزده�ار. اس�تغل الوقت ملحاولة اكتش�اف 

فرص جديدة. 

عزي�زي برج األس�د، يجب أن تس�تعد ملواجهة 
مشكات جديدة، فاألمور ليست جيدة يف مكان 
العم�ل وأنت ال تس�تطيع إنجاز س�وى القليل. 
ال تجع�ل ذلك يخيفك، فه�ذه املراحل تجيء ثم 

تذهب. 

عزيزي ب�رج العذراء،يف العم�ل، يجب أن تفكر 
مرتني يف جميع قراراتك. أنت تميل إىل الس�لوك 
املندف�ع ال�ذي قد تن�دم علي�ه فيما بع�د. أنت 
مهووس بالنجاح حتى أنك عىل استعداد إلنجاز 

الهدف املطلوب عىل حساب اآلخرين.

عزيزي برج امليزان،س�تعم أج�واء من االرتياب 
تس�توجب منك اتخ�اذ موقف، وس�تجد حالًيا 
صعوب�ة يف التخيل عن طريقة تفكريك املعتادة، 
بالرغ�م م�ن العواقب الس�لبية الت�ي قد تكون 
نابع�ة م�ن املايض. م�ع ذلك، ح�اول أن تكون 

متفتح

عزيزي ب�رج العقرب،تش�عر اآلن بأنك س�ليم 
البني�ة والذهن وأخريًا بإمكانك أن تترصف عىل 
طبيعتك وس�جيتك. ًك�م الطاقة الت�ي بداخلك 
حالًي�ا تمكن�ك م�ن تطوي�ر األش�ياء يف العمل 
والقيام بأنشطة من شأنها أن تكون مرضية. 

عزي�زي ب�رج القوس،س�تصبح صدقاتك أكثر 
عمًقا وس�وف تس�رتجع م�ع أصدقائك أحداث 
وذكريات ماضية ال تنىس. يف وسط املجموعات 
الت�ي تنتم�ي إليها باألخص، س�وف تتش�ابك 
سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جًدا 

وسوف تقودك برسعة مذهلة إىل هدفك. 

عزي�زي برج الجدي،س�تلقى ترحاب عارم من 
قبل كل م�ن تقابلهم، فاحرص ع�ىل أن تقابل 
ذلك الود بنفس القدر وس�وف تكسب أصدقاء 
العم�ر! وق�د يحالف�ك الح�ظ وتلتق�ي برشيك 

حياتك. 

عزيزي برج الدلو،تش�عر بالراح�ة التامة فيما 
يخ�ص ذاتك واألم�ور التي تقوم به�ا، ويظهر 
عليك هذا الجو وينتقل إىل من هم قريبني منك. 
اس�تغل الفرص�ة اآلن للتواصل مع أش�خاص 

بنفس العقلية.

عزيزي برج الحوت، بمرور الوقت ودون ش�ك، 
أصبحت الحياة ع�ىل جزيرتك الصغرية الهادئة 
ممل�ة للغاي�ة. لدي�ك أف�كاًرا وخطًط�ا جديدة 
تطالب�ك بالتنفيذ، ف�ا تؤجل األم�ر أطول من 
ذل�ك؛ اح�زم أمتعتك وانطلق يف اتج�اه املناطق 

الجديدة.

العذراء

احلوت

حتذير من تناول احللويات قبل النوم
الحلوي�ات  تن�اول  م�ن  دراس�ات  ح�ذرت 
والس�كريات قب�ل الن�وم، مش�رية إىل أن لذلك 
مضار وخيمة عىل صحة اإلنس�ان، قد تؤدي يف 

بعض الحاالت إىل الوفاة.
وأش�ارت الدراس�ات إىل أن تن�اول الس�كريات 
مرتبط باإلصابة بمرض الس�كر، باإلضافة إىل 
بعض األمراض واملش�كات الصحية الخطرية، 

ومن أبرزها:
أمراض القلب واألوعية الدموية

حيث لفتت الدراس�ات إىل أن تناول السكريات 
قبل النوم بفرتة قليلة يؤدى الرتفاع الس�كر يف 
الدم بشكل خطري، ما يزيد من مخاطر اإلصابة 

بمش�اكل القلب واألوعية الدموية التي بدورها 
قد تؤدى إىل الوفاة.
زيادة دهون البطن

يس�هم تناول الس�كريات بكثرة قب�ل النوم يف 
زي�ادة ده�ون البط�ن الت�ي بدوره�ا تزيد من 
الوزن عىل نحو غري متوقع خال فرتة قصرية، 
فضاً عن تس�ببها يف العديد من مشاكل املعدة 

مثل القولون، والغازات.
اضطرابات النوم

يؤثر تن�اول الس�كريات قبل النوم ع�ىل النوم 
بشكل سلبي، كما أن الدهون املشبعة تؤدي إىل 

انخفاض النوم العميق.

يثري القلق يف طائرة بسبب »قميصه«
طلب طاقم طائ�رة تابعة لرشكة يف 
جنوب أفريقيا، م�ن صبي يبلغ من 
العم�ر 10 أعوام تغيري قميصه الذي 
يرتديه بسبب الصورة املطبوعة عىل 
قميص�ه ألفعى، بحجة أنها س�تثري 

قلق املسافرين.
وق�ال وال�دا الطف�ل إن الطاقم منع 
نق�ل أي لعبة عىل هيئ�ة أفعى، كما 
طلب منهما استبدال قميص الصبي 
منعا الي مش�اكل لل�ركاب اآلخرين 
الذين قد يشعروا بعدم 

الراحة أثناء الرحلة.
لطلب  الصبي  وانصاع 
الطاق�م، وق�ام بقلب 
قميص�ه وارتدائ�ه، يف 
الوق�ت الذي ق�ال فيه 
ضب�اط أمن املطار إنه 
من حق طاقم الطائرة 
تقيي�م كل م�ا يمكنه 
أن يث�ري قل�ق الركاب 
وعدم راحتهم، واتخاذ 
اإلجراء الازم تجاهه.

أسباب اإلصابة بالتهاب البنكرياس
حذر تقرير طب�ي من اإلفراط 
بتن�اول الطع�ام واملرشوب�ات 
الكحولي�ة؛ كونه�ا تزي�د م�ن 
بالته�اب  اإلصاب�ة  خط�ر 

البنكرياس.
وأوض�ح التقري�ر ال�ذي أعده 
عضو املرك�ز الوطني للبحوث 
الطبية يف مركز فيشنيفسكي 
للجراح�ة أندري�ه كريغ�ر، أن 
البنكري�اس  الته�اب  تفاق�م 

يحصل عادًة يف أيام األعياد.
ولفت إىل أن التهاب البنكرياس 
ينقس�م إىل نوعني التهاب حاد 
ومزمن، حي�ث يكمن خطورة 

االلته�اب يف تحول�ه إىل مرض 
نخر البنكرياس القاتل.

ق�د  امل�رض  أن  إىل  وأش�ار 
يصي�ب األش�خاص الذي�ن لم 
يتناولوا املرشوب�ات الكحولية 
يف حياته�م، من خ�ال حىص 
املرارة أو بعض أمراض املناعة 
الذاتية أو تناول بعض األدوية. 
ونوه إىل أن أعراض هذا املرض 
تش�مل الش�عور بالغثيان بعد 
تن�اول الطع�ام، واملعاناة من 
اإلس�هال والغازات ومشكات 
يف الشهية وفقدان الوزن، وآالم 

يف الجزء العلوي من البطن.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 2 كوب عصري برتقال

x 1 كيلو كريز )منزوع النواة(
x 1 معلقة صغرية عصري ليمون

½ x كوب سكر )أو حسب الرغبة(
الخطوات:

يغسل الكريز جيدا وينزع النواة ويقطع ألنصاف.
ثم يوضع ىف إناء عىل النار مع عصري الربتقال والسكر ويرتك حتى يغىل 

ثم نهدى النار.
ثم نضيف عصري الليمون ويرتك الصوص عىل النار حتى ينضج الكريز 

ويسمك قوامة.
ث�م يعبأ ىف برطمان جاف نظيف يس�تخدم ىف الكثري من الحلويات مثل 

التارت والتشيز كيك ويقدم مع االيس كريم والكريب بالهنا والشفا.

صوص الكريز

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن الجسم يحتمل 
ح�رارة حت�ى 128 درجة 

مئوية
ه�ل تعلم أن األذن اليرسى 
أضعف س�معاً م�ن األذن 

اليمنى
ه�ل تعل�م أن س�مك جلد 
اإلنسان ال يزيد عن 2 ملم 
، و س�مك جلد الفيل يبلغ 
25 مل�م ، و جلد اإلنس�ان 
يحت�وي عىل عدة آالف من 
الغ�دد الت�ي تف�رز العرق 
بينم�ا جل�د الفي�ل خ�ال 
م�ن هذه الغدد باس�تثناء 

جفون العينني
هل تعل�م أن عمر القرد ال 
يتجاوز يف املتوسط ثاثني 

سنة

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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عدنان درجال: هلذه األسباب رضيت باتفاق أربيل.. وأقدر املسؤولية التي منحها يل اجلمهور
             المستقبل العراقي/ متابعة

فص�ول قضي�ة اتحاد الك�رة العراق�ي مع نجم 
الكرة العراقي�ة عدنان درج�ال طويلة، رغم أن 
جمي�ع التوقعات وامل�ؤرشات تدلل عىل وصولها 

ملحطتها األخرية.
ويرتقب الجميع ما س�يحدث يف املرحلة املقبلة، 
وه�ل هن�اك منعطف�ات ومتغ�ريات جدي�دة يف 
القضية، بعد أن أعلن مجلس اإلدارة اس�تقالته 
بش�كل جماع�ي مقاب�ل تن�ازل درج�ال ع�ن 
الش�كاوى املقدم�ة بح�ق رئي�س االتح�اد عبد 
الخال�ق مس�عود ونائبه عيل جبار ع�ىل خلفية 

تزوير النظام الداخيل.
وبع�د وس�اطات ب�ن الطرف�ن املتخاصم�ن، 
خرج الجميع باتفاق االس�تقالة مقابل س�حب 

الشكاوى من املحاكم العراقية.
 التقى عدن�ان درجال للوقوف عىل مس�تجدات 

القضية وتفاصيلها، عرب الحوار التايل:
بداية.. هل نس�تطيع الق�ول أن فصول القضية 

قد انتهت؟
أوش�كت ع�ىل االنتهاء، بع�د أن تواف�ق الجميع 
ع�ىل الوصول إىل ح�ل مثايل ينه�ي األزمة، دون 

تداعي�ات جدي�دة، ملن�ح الك�رة العراقية فرصة 
التجديد وامليض قدما يف تصحيح مس�ارها، بعد 

مرحلة طويلة من الشد والجذب.
تم االتفاق عىل االستقالة الجماعية ملجلس إدارة 
االتحاد يقابلها إس�قاط الش�كاوى يف املحاكم، 
وبارشن�ا يف تنفي�ذ االتفاق منذ أن تم يف جلس�ة 

ضمت الطرفان والوسطاء يف أربيل.

وهل التزم الطرفان باالتفاق؟
نع�م، أعض�اء االتحاد رغ�م عدم كونه�م طرفا 
يف القضي�ة، إال أنهم س�عوا لتطبيق االتفاق من 
خالل االس�تقالة الجماعية التي أرسلت لالتحاد 
الدويل، ووصل إش�عار بذلك، وبالتايل هناك نوايا 
صادق�ة يف إنهاء األزمة، وربما تم تأخري تطبيق 
االتف�اق لالنتهاء من اجتم�اع عمومية االتحاد، 

والتي سيطرح ضمنها التقريرين اإلداري واملايل، 
ومن بعدها تبدأ الخطوات الفعلية لتطبيق كامل 

االتفاق.
لكنك تنازلت رسمياً عن القضية؟

نعم أنا ش�خصيا بارشت يف التن�ازل عن جميع 
القضاي�ا، عىل اعتب�ار أن رئيس لجنة الش�باب 
والرياض�ة الربملانية عباس علي�وي هو الكافل 
لالتحاد، وس�لمت االستقاالت له بشكل رسمي، 
وبالتايل بادرت للتنازل عن الشكاوى، فيما يتعلق 
باملوظفن اللذين دخال السجن، فأنا تنازلت عن 
س�تار زوير وحكم عليه للحق العام، أما دكتور 
صباح رضا فتنازلت عنه وعن وليد طربة حسب 
االتفاق مع االتحاد، رغم أنني س�عيت لتس�وية 
األمور قبل الحكم ع�ىل رضا وزوير لكن لم أجد 

تجاوبا من االتحاد.
بع�د تنازلك�م.. كي�ف تتعامل�ون م�ع املحكوم 

عليهم بموجب الحق العام؟
تكفل مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة 
إياد بني�ان برتتي�ب األمور للحص�ول عىل عفو 
رئ�ايس بحقهما، وبذل بنيان جه�ودا كبرية من 
خ�الل رفع مذك�رة لرئي�س ال�وزراء واملبارشة 
باستحصال العفو الرئايس، أما وليد طربة الذي 

ل�م يحرض إىل املحكمة حينه�ا، فتم التنازل عنه 
لك�ن يجب أن يحرض للمحكمة لتس�وية األمور 

حسب االتفاق.
وه�ل س�يتم إخ�الء س�بيل م�ن تنازل�ت ع�ن 

مقاضاتهم؟
املس�ألة تخص القضاء رغم أننا استفرسنا عن 
الكيفية التي س�يتم غلق القضية بشكل نهائي، 
وربم�ا يحرض األط�راف املدعي عليه�م لتدوين 
إفاداته�م، ويت�م الحكم م�ع إيق�اف التنفيذ أو 

الخروج بكفالة، وبالتايل يتم غلق امللف.
م�ن ناحيتي أنا التزمت باالتف�اق، واالتحاد هو 
اآلخ�ر ب�ارش بتطبي�ق االتف�اق، وننتظ�ر قرار 
االتحادين الدويل واآلسيوي يف االستقاالت لنبارش 

بمرحلة جديدة.
أال تعتق�د أن القضية هي رأي عام ومس�ؤولية 

كبرية؟
ال ش�ك وأنا يف تواصل مع الجمهور الذي دعمني 
بشكل كبري يف هذه القضية لقناعتهم برضورة 
اإلص�الح يف املنظومة الكروية، وبالتايل ال بد من 
الحدي�ث لهم بأن االتف�اق الذي ج�رى يف أربيل 
ليس تخلي�ا عن القضية، بل إن�ه الخطوة األوىل 
يف اتج�اه تصحيح املس�ار دون تعقيدات وهدر 

الزمن، وبالتايل قبلنا االتفاق لقناعتنا بإمكانية 
تصحيح املسار يف الفرتة املقبلة.

ومن سيشكل الهيئة املؤقتة؟
ننتظ�ر قب�ول  األم�ور غ�ري واضح�ة،  اآلن  إىل 
االس�تقاالت وحل االتح�اد وق�رارات االتحادين 
ال�دويل واآلس�يوي، ومن ثم العمل ع�ىل برنامج 
اإلصالح م�ع الهيئ�ة املؤقتة ما يهمني بش�كل 
ش�خيص أن نستمر يف تصحيح املسار من خالل 
منهج متكامل يغري بش�كل فعيل من واقع كرة 
القدم، ال أن يكون املنهج حربا عىل ورق، وتكون 
املرحل�ة املقبل�ة مرحل�ة للكف�اءات والق�درات 
املهني�ة للمس�اهمة يف النه�وض بواق�ع الكرة 

العراقية.
هل أنت متفائل بمستقبل الكرة العراقية؟

عملت ما بوسعي ولن أتوقف عند نقطة محددة. 
اإلص�الح يحت�اج وقتا وتكاتف جه�ود الجميع، 
واملهمة لم تكن س�هلة، وعىل الجميع أن يش�عر 

بحجم املسؤولية.
أن�ا متفائل بما أملك من أفكار ورؤى وآلية عمل 
جدي�دة، ونحتاج لدعم اآلخري�ن من أجل امليض 
يف تطبي�ق منهج اإلصالح، وبالت�ايل يكون واقع 

الكرة بشكل أفضل.

جيسوس ينفجر هتديفيًا 
مع مانشسرت سيتي

ريال مدريد يفسد خطة 
سان جريمان

              المستقبل العراقي/ متابعة

س�جل الربازي�يل جابرييل جيس�وس، مهاجم مانشس�رت 
س�يتي، هدف�ن يف ف�وز فريق�ه العري�ض برباعي�ة عىل 
فوله�ام، عىل ملعب االتحاد، ضم�ن مباريات الدور الرابع 

لكأس االتحاد اإلنجليزي.
وبحسب شبكة »سكاي سبورتس«، فإن جيسوس تمكن 
من تس�جيل 11 هدًفا يف آخر 13 مباراة له مع مانشس�رت 

سيتي يف جميع املسابقات.
وأش�ارت إىل أن جيس�وس يعترب أكثر العب�ي الربيمريليج 
إح�رازا لأله�داف يف جمي�ع املس�ابقات من�ذ بداية ش�هر 

ديسمرب/ كانون األول املايض.
وجاء ترتيب الالعبن األكثر تسجياًل منذ ديسمرب/ كانون 

األول  كالتايل:
جيسوس )11 هدفا(.
راشفورد )9 أهداف(.
أجويرو )8 أهداف(. 

كالفريت لوين )7 أهداف(.
إنجز )7 أهداف(.

برشلونة يوافق عىل التفريط هنائيًا بمهاجم املستقبل
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقارير صحفي�ة إيطالية، عن 
توصل ناديي برش�لونة وروما إىل اتفاق 
مبدئ�ي، بش�أن انتقال كارلي�س برييز، 
مهاج�م الفري�ق الكتالون�ي، إىل ن�ادي 

العاصمة اإليطالية.
ووفًقا لشبكة »سكاي سبورت إيطاليا«، 
فإن برييز سينتقل إىل روما كبيع نهائي 

وليس عىل سبيل اإلعارة.
وأوضحت، أن برشلونة سيحصل عىل 15 
ملي�ون يورو نقًدا، م�ع وضع بند إعادة 

رشاء العبه مقابل 25 مليون يورو.
وج�اء اهتمام روما ببريي�ز )21 عاًما(، 

بس�بب إصاب�ة العب�ه نيكول�و زانيولو 
بقط�ع يف الرب�اط الصليب�ي، باإلضافة 
إىل قط�ع يف الغ�رضوف، خ�الل مب�اراة 
يوفنت�وس، وتأك�د غياب�ه حت�ى نهاية 

املوسم.
ورغ�م كل ذل�ك، فإن الالعب لم يحس�م 
موقف�ه حت�ى اآلن م�ن ع�رض روم�ا، 
رغم االتفاق بن النادي�ن، حيث ما زال 
وكيله أرتورو كاناليس ينظر يف عروض 

أخرى.
وأش�ارت تقاري�ر صحفية إس�بانية، يف 
وق�ٍت س�ابق، أن أندي�ة باي�رن ميونيخ 
وبوروسيا دورتموند وإشبيلية وأتاالنتا 

مهتمن بضم برييز.

أوبالك حيدد سبب انتكاسة أتلتيكو مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال ي�ان أوب�الك، ح�ارس أتلتيك�و مدري�د، األحد، 
عقب تعادل فريقه س�لبيا أم�ام ليجانيس يف الليجا، 
إن الوق�ت الح�ايل »ُمعّقد«، مش�ريا إىل أن�ه ال يمكن 
االستس�الم، ألنه ما زالت هن�اك الكثري من املباريات 

باملوسم.

وقال الحارس الس�لوفيني خ�الل املؤتمر الصحفي 
عق�ب اللق�اء »نح�ن الالعب�ون م�ن نعم�ل يوميا، 
املس�ؤولون عن ه�ذا الوضع، املدرب يح�اول تقديم 
أفض�ل ما يمكن فعله، وأيضا يحاول إظهار أحس�ن 

ما يف الفريق، إنها لحظة معقدة للغاية«.
وأض�اف أوبالك أن النتائج األخ�رية »لم تكن جيدة« 
وأن الفريق لم يتوان يف أية لحظة عن محاولة اللعب 

والرصاع من أجل تحقيق نتائج أفضل.
وأردف »نح�ن يف وق�ت تخرج فيه األم�ور عكس ما 
نري�د، ونح�ن الالعب�ون وامل�درب والن�ادي أول من 
يري�دون أن تتحس�ن األم�ور، أتمنى أن يك�ون هذا 

التعادل األخري وأن نبدأ يف سلسلة االنتصارات«.
وبهذا التعادل يضيف أتلتيكو نقطة واحدة لرصيده 
لريتفع إىل 36 نقط�ة، مواصال احتالل املركز الرابع، 

أما ليجانيس فارتقى من املركز األخري إىل قبل االخري 
ب��15 نقطة بفارق االهداف أمام إس�بانيول املتذيل 

حاليا.
وبعد خس�ارته نهائي كأس الس�وبر اإلسباني أمام 
ري�ال مدري�د وهزيمت�ه أمام إيب�ار يف الليج�ا 0-2، 
وتوديعه كأس امللك عىل يد كولتورال ليونيس�ا 1-2، 

فشل أتلتيكو مجددا يف تحقيق الفوز.

سيميوين: كنا سنخرس لوال اجلمهور
              المستقبل العراقي/ متابعة

اإلس�باني،  مدري�د  ألتلتيك�و  الفن�ي  املدي�ر  ق�ال 
األرجنتيني دييجو س�يميوني، عقب التعادل س�لبيا 
مع ليجانيس يف الليجا، إنه ليس لديه شك يف أنه كان 

ليخرس مثل هذه املباراة، لوال الجمهور.
وقال س�يميوني يف مؤتمر صحفي، عقب اللقاء »ما 
فعله الجمهور كان اس�تثنائيا من جديد، إنهم دافع 
للحم�اس وااللت�زام، ليس لدي ش�ك يف أن مثل هذه 

املباريات كانت لتنتهي بالخسارة«.
وأض�اف امل�درب »األج�واء اإليجابي�ة الت�ي ولده�ا 
الجمه�ور، كان�ت س�ببا يف تقدي�م الش�وط الثاني 

بصورة تنافسية، حيث اقرتبنا من الفوز«.
وتابع سيميوني »لم نتمكن مرة أخرى خالل الشوط 
األول م�ن تقدي�م املب�اراة كما نحب، أما يف الش�وط 
الثاني فاقرتب�ت األمور مما كنا نبحث عنه، بتمركز 
أفضل يف ملعب الخصم وفرصة خطرية، وإحس�اس 

بقدرتنا عىل الفوز«.

واعت�رب امل�درب أن أه�م يشء يجب فعله الس�تعادة 
الثقة، هو »العمل والبحث عن بدائل وحلول«.

وأردف س�يميوني »أمام�ي أس�بوع مه�م لالختيار 
والعم�ل والتعايف وبعض اله�دوء، وهو يشء مهم يف 
ك�رة القدم«.وبهذا التع�ادل يضي�ف أتلتيكو نقطة 
واحدة لرصيده، لريتفع إىل 36 نقطة مواصال احتالل 
املركز الرابع، أما ليجانيس فارتقى من املركز األخري 
إىل قب�ل األخ�ري ب�15 نقط�ة، بفارق األه�داف أمام 

إسبانيول املتذيل حاليا.

هولندا تودع أسطورة جيل السبعينيات

ترصف غريب لراكيتيتش عىل دكة 
برشلونة أمام فالنسيا

              المستقبل العراقي/ متابعة

تعي�ش ك�رة الق�دم الهولندي�ة حال�ة من 
رينس�ينربينك  روب  وف�اة  بع�د  الح�داد 
ع�ن عم�ر يناه�ز 72 عاما.وذك�ر االتحاد 
الهولن�دي لك�رة القدم يف تغري�ده نرشها 
ع�رب موقع التواص�ل االجتماع�ي »تويرت« 
مساء السبت: »تلقينا بكل حزن خرب وفاة 
أس�طورة كرة القدم روب رينس�ينربينك«.
ولعب رينسينربينك، الذي كشف التشخيص 
إصابت�ه بم�رض يف العضالت ع�ام 2012، 
46 مب�اراة دولي�ة م�ع املنتخ�ب الهولندي 
وكان ج�زًء م�ن الجي�ل الذهب�ي للمنتخب 
الهولن�دي يف فرتة الس�بعينيات.ويف نهائي 
كأس العال�م 1978، كان قريًب�ا للغاية من 
منح املنتخ�ب الهولندي الفوز عىل املنتخب 
األرجنتيني، واصطدمت الكرة التي سددها 
قبل ثوان م�ن نهاية الوقت األصيل للقاء يف 

العارضة.وفاز املنتخب األرجنتيني باملباراة 
وت�وج بأول ألقابه يف بطولة كأس العالم يف 
الوق�ت اإلضايف.وكان رينس�ينربينك عضوًا 
يف املنتخ�ب الهولن�دي ال�ذي خ�رس نهائي 
كأس العال�م 1974 أم�ام أملاني�ا الغربي�ة.

ولع�ب رينس�ينربينك م�ع فريق�ي كل�وب 
بروج وأندرلخت البلجيكين أغلب مسريته 

الكروية.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ارتك�ب الكرواتي إيفان راكيتيتش العب 
خ�ط وس�ط برش�لونة، خط�أ فادح�ا، 
خ�الل مواجه�ة فريق�ه م�ع فالنس�يا 
أمس الس�بت، بملعب »ميستايا« ضمن 

منافسات الجولة ال�21 من الليجا.

 وتواجد راكيتيتش عىل مقاعد البدالء يف 
بداية املباراة، وش�ارك كبديل يف الدقيقة 
85 بدال من فرينكي دي يونج، يف املباراة 
الت�ي خرسه�ا البلوجران�ا بهدفن دون 

رد.
 وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، 
ف�إن راكيتيت�ش يف صب�اح األمس نرش 
ص�ورة له عرب حس�ابه الش�خيص عىل 
»إنس�تجرام« يف مدينة فالنسيا، وعلقت 

زوجته عليها.
 وأضاف�ت الصحيفة: »ق�ام راكيتيتش 
بفتح هاتفه عىل دك�ة البدالء، لريد عىل 

تعليق زوجته«.
 وش�ددت الصحيف�ة عىل أن اس�تخدام 
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي من قبل 
العب�ي كرة الق�دم أثناء املباري�ات، أمر 
مث�ري للدهش�ة، نظ�رًا لوج�ود قواع�د 
صارمة لغرفة خلع املالبس تمنعهم من 

ذلك.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقارير صحفية فرنسية، عن موقف ريال مدريد 
م�ن رحيل العبه الرصب�ي لوكا يوفيتش إىل باريس س�ان 

جريمان.
وارتبط اس�م يوفيتش باالنتقال إىل س�ان جريمان يف فرتة 
االنتقاالت الش�توية الجارية، عىل سبيل اإلعارة، لتعويض 

الرحيل املحتمل إلدينسون كافاني، إىل أتلتيكو مدريد.
وبحس�ب موقع »le10sport« الفرن�ي، فعىل الرغم من 
الصعوب�ات التي واجهه�ا يوفيتش يف ري�ال مدريد، إال أن 
زين الدين زيدان ومس�ؤويل املرينجي ال يفكرون يف إعارته 

خالل فرتة االنتقاالت الشتوية الجارية.
ويضع املس�ؤولون يف مدريد ثق�ة عمياء يف لوكا يوفيتش، 
ويعق�دون علي�ه آم�ااًل كب�رية لقي�ادة هج�وم الفريق يف 

املستقبل.
وأشار التقرير إىل أنه سيتعن عىل ليوناردو، املدير الريايض 
لباريس س�ان جريم�ان، البحث عن خيار آخ�ر لتعويض 
رحيل كافاني.جدير بالذكر أن مسرية يوفيتش مع الريال 
ال تطمنئ حتى اآلن، حيث خاض 19 مباراة، سجل خاللها 

هدًفا واحًدا، وصنع اثنن آخرين.

كلينسامن يراوغ بشأن العب ليون
              المستقبل العراقي/ متابعة

رفض يورجن كلينس�مان، املدي�ر الفني لنادي هريتا 
برل�ن، مج�ددا تأكيد إتمام انتقال ل�وكا توزار، العب 

أوملبيك ليون، إىل نادي العاصمة األملانية.
وقال كلينس�مان: »نظرا ألنه لي�س هناك يشء مؤكد 
بع�د يف هذا املوضوع، فإننا ال نؤكد ش�يئا ألنه لم يتم 

توقيع يشء«.
وكانت تقارير فرنس�ية أفادت ب�أن الالعب الفرني 
22/ عام�ا/ لن ينضم إىل صف�وف هريتا قبل الصيف 

املقبل.
وكان رودي جارس�يا، املدي�ر الفن�ي لن�ادي لي�ون، 
أعل�ن أول أم�س الجمع�ة ق�رب رحي�ل ت�وزار ع�ن 
الن�ادي الفرني، لكن�ه أوضح أن الالعب سيس�تمر 
ضمن صفوف لي�ون خالل الدور الثان�ي من الدوري 

الفرني.
ونق�ل النادي الفرني عن جارس�يا قوله عىل تويرت: 
»م�ن األخبار الجيدة للغاية أن ل�وكاس توزار باق، إذ 
أن�ه من املنتظر أن يكون معارا لدينا للدور الثاني من 

الدوري«.

كانت صحيف�ة »ليكيب« الفرنس�ية أوردت يف تقرير 
له�ا يف وقت س�ابق أن هريت�ا وليون بص�دد االتفاق 
عىل انتقال توزار، مش�رية إىل أن قيمة الصفقة بدون 

مكافأة الالعب ستبلغ 24 مليون يورو.
ورصح كلينسمان: »نحن نتحرك يف السوق«، موضحا 
أن من األمور املهمة بالنسبة لفريقه إمكانية التجول 
والنظر يف كل الفرق التي تخوض بطولة دوري أبطال 

أوروبا.

يذك�ر أن هريت�ا ل�م يتعاق�د خ�الل ف�رتة االنتقاالت 
الشتوية حتى اآلن س�وى مع سانتياجو اسكاسيبار 
العب ش�توتجارت الذي يلعب يف دوري الدرجة الثانية 

بالدوري األملاني.
عىل جان�ب آخر نفى كلينس�مان رغبته يف اس�تبعاد 
الجماه�ري من حض�ور تدريبات الفري�ق وقال إن ما 

حدث يف هذا الشأن سوء تفاهم.
وكان ن�ادي العاصمة األملانية أعلن أول أمس الجمعة 
أن تدريبات الفريق س�تكون مفتوحة أمام الجمهور 
ووس�ائل اإلعالم مل�دة 20 دقيقة فقط، وع�اد النادي 
وصحح هذا البيان وقال إن املقصود كان فقط السماح 

بالتصوير يف أول 20 دقيقة فقط من التدريب.
وأضاف كلينس�مان أن األمر »ُفِه�َم عىل نحو خاطئ 
تماما« الفتا إىل أنه ال يرغب يف اس�تبعاد الجماهري أو 

وسائل اإلعالم.
وتابع املدير الفني الس�ابق للمنتخب األملاني: »أعرف 
كيف تس�ري األمور، إذ سيتصل أحدهم باآلخر ويقول 

له هل يمكن أن ترسل إيل ال�90 دقيقة للتدريب«.
واختت�م ترصيحاته بالقول: »ال يج�ب أن يكون عىل 

الخادم اإللكرتوني 90 دقيقة من عميل التدريبي«.

مورينو يطلب رشطًا تعجيزيًا لنقل بن يدر إىل برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

اشرتط روبرت مورينو املدير الفني ملوناكو الفرني، مبلغا 
خرافي�ا، مقابل املوافقة عىل انتقال وس�ام بن يدر مهاجم 
الفري�ق إىل صف�وف برش�لونة اإلس�باني.ورصح مورينو 
عرب ش�بكة كانال بلس الفرنس�ية »ال أعرف ش�يئا بش�أن 

إمكاني�ة تف�اوض برش�لونة لضم ب�ن يدر، ولك�ن إذا قدم 
النادي اإلس�باني عرض�ا قيمته 200 مليون ي�ورو، وقتها 
يمكن التشاور يف األمر«.وأضاف املدرب اإلسباني »لكن 80 
ملي�ون يورو تبدو مبلغا قليال، ال يمكن التفكري فيه إلتمام 
الصفقة«.ويبحث الن�ادي الكتالوني، ومديره الفني كيكي 

سيتن عن مهاجم لسد الفراغ الذي تركه لويس سواريز.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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علامء جامعة موسكو يبتكرون جلدا حياكي اجللد البرشي
ابتك�ر علم�اء جامعة موس�كو بالتع�اون مع 
زمالئهم من الواليات املتحدة وفرنس�ا بوليمريا 
جدي�دا واع�دا، ق�د يصب�ح يف املس�تقبل جل�دا 
صناعيا، يزداد متانة عند الشد، ويحاكي الجلد 
 ،ACS Central Science البرشي. وتفيد مجلة
بأن فريق�ا علميا دوليا برئاس�ة الربوفيس�ور 
دمي�ري إيفانوف م�ن جامعة موس�كو، أعلن 
يف مقال نرشت�ه مجلة Science عام 2018 عن 
ابتكاره�م جلدا صناعيا يحاك�ي جلد الحرباء، 
يتغري لونه ومتانته بالتأثريات امليكانيكية. وقد 
أدرجت مؤسس�ة العلوم الروس�ية هذا االبتكار 
حينه�ا يف قائم�ة أهم أعم�ال العلم�اء الروس 
عام 2018. وقام العلماء يف دراستهم الجديدة، 
بإنش�اء قاعدة فري�دة لتصميم امل�واد التي لها 
خاصية تغيري عدد من األنس�جة الحية. ويقول 

إيفان�وف، »للجلد خصائص فري�دة، فهو ناعم 
ومت�ن يف نفس الوقت عند اللم�س«. ومع ذلك 
ال يمكن تغيريه إال تحت تأثري ميكانيكي قوي، 
ألنه عند الشد يزداد متانة. هذه اآللية الدفاعية 
تط�ورت عن�د الكائن�ات الحي�ة خ�الل عملية 

التط�ور. ول�م يتمك�ن العلماء من استنس�اخ 
نعوم�ة ومتان�ة األنس�جة الحي�ة يف األنس�جة 
الصناعي�ة، وتغريها عن�د التش�وه. لذلك كان 

عليهم دائما االختيار بن النعومة واملتانة.
فمث�ال، الهالم املائي ناعم جدا، ولكنه يفتقر إىل 
املتان�ة امليكانيكية. كما أن ش�كله وخصائصه 
امليكانيكي�ة ترتب�ط بالرطوب�ة، فق�د ينتف�خ 
وينفج�ر عن�د وج�ود فائ�ض م�ن الس�وائل 
الفس�يولوجية يف الجس�م. وقد تمك�ن الفريق 
العلم�ي اآلن من ابت�كار بوليمري وه�و جزيئة 
معقدة تتكون من عدة أجزاء قادرة عىل التجمع 
ذاتي�ا. ويظهر عىل الجزء الطوي�ل من الجزيئة 
»زغ�ب« يذكرنا ب� »فرش�اة« تنظي�ف القناني 
الزجاجي�ة، يف نهايت�ه األج�زاء الحرارية، التي 
يختلف تركيبها الكيميائي عن األجزاء الباقية. 

كش�فت رشك�ة Acer يف إطار مش�اركتها يف 
مع�رض CES 2020 ع�ن م�رشوع حاس�ب 
صمم ليك�ون أحد أفضل الحواس�ب املكتبية 

يف العالم.
وس�يأتي حاس�ب ConceptD 700 الجدي�د 
 Intel يهيكل أني�ق وعرصي، م�زود بمعالج
حالي�ا،  املعالج�ات  أفض�ل  أح�د   Xeon E

 NVIDIA وسيحصل عىل بطاقة رس�وميات
التعام�ل  ع�ىل  يس�اعدانه   ،Quadro RTX
م�ع أح�دث برام�ج التصمي�م الحاس�وبي، 

والفيديوهات والصور العالية الدقة.
وس�يحصل الهيكل األس�ايس لهذا الحاس�ب 
عىل وحدة شحن السلكي للهواتف مثبتة عىل 
الجان�ب العل�وي، وحامل لس�ماعات الرأس 

يمك�ن إخف�اؤه داخ�ل الهيكل يف ح�ال عدم 
استعماله.وس�يزود ه�ذا الجه�از بتقني�ات 
خاصة وواجه�ات ConceptD Palette التي 
ستمكن املستخدم من مراقبة عمل املكونات 
األساس�ية، كما س�يحصل عىل أنظمة تربيد 
خاص�ة مزودة ب� 3 م�راوح، ت�ربد الهواء يف 

جسم الهيكل ومن ثم ترسله إىل الداخل.

تعم�ل رشك�ة SkyDrive اليابانية الناش�ئة عىل اختبار نموذج لس�يارة 
طائرة ستكون األصغر من نوعها يف العالم.

ويش�ري القائمون عىل مش����روع هذه املركبة، وهم خرباء سابقون يف 
رشك�ة تويوت�ا، إىل أن مركبتهم الفري�دة ال����تي يبل�غ طولها 1.6 مر 
فق�ط، صممت خصيصا لتعمل كس�يارة وط���ائرة صغرية يف آن واحد، 
ما يجعلها وس�يلة للنقل مس�تقبال، تس�اهم يف حل مش�كالت االزدحام 

املروري. 
وزودت املركبة الجديدة بأربع مراوح تمكنها من اإلقالع والهبوط بش�كل 
عم�ودي، والط�ريان يف اله����واء ع�ىل ارتفاع 10 أمتار، بس������رعة 
تص�ل إىل 100 كلم يف الس�اعة، كما يم��كنها الس�ري عىل األرض برسعة  

150 كلم/ساعة. 
وتبع�ا ملوق�ع Asahi الياباني ف�إن الرشكة س�تبدأ ببيع ه�ذه املركبات 
بالتجزئة عام 2023، وستنتجها بأعداد كبرية اعتبارا من 2026، لتصبح 

واحدة من أكثر املركبات املنافسة ملركبات التاكيس الطائر مستقبال.

أعلنت مايكروس�وفت عن حدوث خرق أمن�ي لبيانات دعم العمالء التابعة 
لها، وقع ذلك يف شهر ديسمرب الفائت.

وأش�ارت الرشك�ة إىل أن » قاعدة بيانات دعم العم�الء الداخلية التي كانت 
تخ�زن تحلي�الت املس�تخدمن املجهولن قد تم الكش�ف عنه�ا عن طريق 
الخط�أ، وظلت دون حماية مناس�بة بكلمة مرور ما بن 5 و31 ديس�مرب 

.»2019
وأوضحت الرشكة أنها »بدأت بتنبيه العمالء املتأثرين من املشكلة املذكورة، 
رغم أنها لم تجد أية أدلة عن اس�تخدامات ضارة لبياناتهم، ومنذ أن جرى 
تبليغها باألم�ر اتخذت جميع اإلجراءات الالزمة لتفادي عواقب املش�كلة، 
وب�دأت بتنقيح البيان�ات إلزالة املعلومات الش�خصية للعم�الء كجزء من 

إجراءات التشغيل القياسية«.
وتج�در اإلش�ارة إىل أن مايكروس�وفت علم�ت بوج�ود هذه املش�كلة من 
 Security الباحث والخبري يف أمن املعلومات، بوب دياتشينكو، الذي يعمل يف

.Discovery

تطورًا احلواسب  أكثر  من  واحد  عن  تكشف   Acer

اليابان ختترب أصغر سيارة طائرة
 فـي العـالـم!

اخرتاق بيانات دعم العمالء
 يف مايكروسوفت!

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

خملفات الرصاعات يف العراقأمريكا.. أمريكا.. أمريكا..

سيف اكثم المظفرمنهل عبد األمير المرشدي

اندالع التظاهرات يف العراق لم يأت بمعزل عن واقع املنطقة وسياس�ة املحاور التي تعيش�ها 
اقطاب دولية واقليمية، تس�عى لبس�ط السيطرة والنفوذ، سالح الجيل الخامس، هو اإلعالم 
اإللكروني، وس�هولة اخض�اع املتلقي لكميات هائلة م�ن األخبار املزيف�ة والحقيقية، بما 

يسمح لتمويه عقل املتلقي بن الكذب والصدق.
بع�د أع�وام عديدة، ت�رك اإلعالم ملن هب ودب، فأصبح الس�الح املحرك لعقول الش�باب، من 
أش�خاص يخضع�ون ألجندة خارجية، تعم�ل عىل تهيئة عقول الناس بقب�ول كل ما يقوله، 
حت�ى لو عارض نفس�ه وتناقض معها. من�ذ االول من اكتوب�ر 2019، حدثت صدامات بن 
املتظاهرين وقوى األمن، وجرت خاللها محاولة لبعض األفراد للهجوم عىل السفارة االيرانية 
وحرقها، ثم بنفس التوقيت سقطت صواريخ عىل السفارة األمريكية، وكان هذا دليال واضح 
ال يقبل الش�ك بأن رصاع�ا أمريكيا إيرانيا يجري، حتى انتق�ل اىل محافظة كربالء، واحرقت 
السفارة اإليرانية، فقام الرئيس األمريكي، بمشاركة صور وخرب حرق السفارة اإليرانية عىل 
حس�ابه الش�خيص عىل توير، وهذا دليل آخ�ر عىل رصاع النفوذ يف الع�راق. انتقل بعدها اىل 
الرد بحرق الس�فارة األمريكية من قبل متظاهرين ومنارصين للحش�د الشعبي، بعد قصف 
لقاع�دة )K1( يف كرك�وك ومقتل متعاقد أمريكي، ثم انتقل الرصاع اىل املواجهة العس�كرية، 
بقص�ف ملواقع الحش�د يف مدين�ة القائم الحدودي�ة، وآخرها هو اغتيال ق�ادة االنتصار عىل 
داع�ش يف هج�وم اس�تخباري ش�اركت في�ه أكثر م�ن 15 طائ�رة مختلفة امله�ام، محملة 
باالس�لحة الهجومية نفذته�ا طائرة من دون طيار، بصواريخ مض�ادة للدروع، قرب مطار 
بغ�داد بعد لحظات من مغادرتهم بوابة املطار. مع فرقة اس�تخبارتية عىل األرض، قامت يف 
نفس اللحظ�ة من التأكد من إصابة الهدف، ورسقة جهاز الحاس�وب واجهزة االتصال، مع 
دفر مالحظات خاص بالجنرال س�ليماني. هنا.. تغريت قواع�د اللعبة، وأخذت أصداء هذه 
العملي�ة، تن�ذر برد فعل، قد يؤدي اىل ح�رب عاملية ثالثة، يف منطقة الرشق األوس�ط، وبدأت 
األخبار تعصف، والبعثات الدبلوماس�ّية تزدحم عىل املنطقة، لس�حب فتيل االزمة، حتى تلك 
الليلة، انطلق اكثر من عرشين صاروخا بالستيا إيرانيا عىل أهداف امريكية يف العراق، كانت 
الحصة الكربى منها لقاعدة عن االس�د، مخلفة أرضارا جسيمة مع عدد كبري من الجرحى، 
ت�م إخفاء تلك املعلومات، المتصاص الغضب و عدم ال�رد.. حتى تبن أن اإلصابات تجاوزت 
الخمسن، يف درجات مختلفة. هذه األحداث يف خضم تظاهرات، يف معظم املحافظات الوسط 
والجنوب، تشتعل تارة.. ترافقها حاالت اغتيال وخطف وتهديدات، ثم تعود اىل سلميتها دون 
دم�اء. هناك محركات لهذه األفعال، وردود األفعال، جهات تنتظر الفعل، كي تكون رد فعل 
يخ�دم مصالحها، وهي غالباً م�ا تكون جهات داخلية، اما الجه�ات الخارجية، أو املدعومة 
خارجي�ا، واملتوافقة معها، تصن�ع الفعل.. وتوجه لصناعة الحدث امل�دروس جيداً واملواكب 
لتلك التطورات، حيث ينتج اندفاع كبري لدى الفئات املس�تهدفة مع ترويج إعالمي ومحاكاة 
للعقل الجمعي البس�يط؛ والعقول التي تفكر بآذانها اكثر من عينيها، وهذا ينتج زخم خادع 
يط�ول كثري من الطبق�ات؛ حتى األكاديمية، واله�دف هو صدام وف�وىض، وتقييد لحريات 
الناس، وهذا يوفر بيئة لنشوء فرق املوت، والذي لم يحدث إىل االن، إال أنه الخطوة الحاسمة، 
والتي حذرت منها املرجعية بشكل رصيح.. وسمتها بالحروب األهلية، وليست الطائفية، أي 

بمعنى حرب لفرض الرأي والسلطة، بمنطق القوة وليس بقوة املنطق.
الي�وم يعي�ش العراق ظرف حس�اس جدا وه�و لم يتعاىف م�ن جراحه القديم�ة، ومراهنات 
األعداء عىل نفاذ صربه ووش�وك س�قوط املحافظ�ات بيد املحتجن، ومم�ا ينقل الوضع اىل 
م�ا يحم�د عقباه.. مع هذا التصور، هناك جانب وصورة اكث�ر ارشاقا، وهي النزول امليداني 
للمتظاهرين الس�لمين حيث س�يكون ه�و الورقة الضامنة الوحيدة إلنق�اذ العراق من تلك 

املخططات.

ال زال البعض يربر للشباب الذين يؤتمرون بأرباب السفارة األمريكية ويساوون بن امريكا 
وايران عىل انهما جعال من العراق س�احة لتصفية حس�ابتهم والتقايض فيحس�م خالفهم 
واختالفهم والخارس هو الشعب العراقي الذي ينزف دما ويعيش حالة من الفوىض والتخلف 
والالدولة.. نحن هنا ال نخاطب من عارص عهد البعث املقبور الذي عاث به صدام فس�ادا يف 
الحرث والنسل واألرض واملاء، انما نخاطب ابنائنا واجيال الشباب الذين لم يعيشوا شيئا من 
تلك الحقبة املرعبة وانا هنا ال ولم ولن ابرر فس�اد الفاس�دين من بعد 2003 حتى اليوم وال 
رسقاتهم وال محاصصاتهم وبؤس�هم وفشلهم الذي جعل العراق بلدا يتصدر قوائم الفساد 
والفاس�دين. انما س�نأتي عىل عجالة إلزالة الغبار عن الصورة الت�ي لم يراها البعض او لم 
تتضح له معاملها. بداية، ال بد ان نؤكد حقيقة مهمة مفادها إن أمريكا هي اول من استخدم 
العراق س�احة حرب من اجل إسقاط الثورة اإليرانية التي اسقطت شاه ايران بعد أن أمرت 
ص�دام بفتح جبهة حرب طويلة م�ع إيران امتدت من 1980_1988 كان وقودها الش�باب 
العراق�ي وااليراني وتس�ببت بأكثر من ملي�ون ضحية ومليوني جريح إضاف�ة إىل مليارات 
الدوالرات خس�ارة وخراب البلدين. حرب كانت مخازن سالح اوربا وامريكا واموال الخليج 
كلها بخدمة صدام وانتهت الحرب ال خارس وال منترص انما ش�اهدنا وسمعنا عرب السفرية 
األمريكي�ة كيف أغرت أمري�كا يف العام 1990 صدام باحتالل الكوي�ت والحاقها كمحافظة 
19 عراقية ثم حش�دت أمريكا قوات من 33 دولة عربية وإس�المية وعاملية وساهمت معها 
الس�عودية بأراضيها ومرص بقناتها وبقية األعراب كل بما يملك من دون ان تكن إيران بن 
موج�ة األعراب واألغراب.  كانت عاصفة الصحراء التي دّم�رت العراق وام املعارك أمريكية 
القيادة والتنفيذ والقتل والتدمري وهي أمريكا وليس سواها من ُكّبل العراق بقرارات مجلس 
األم�ن الجائ�رة وأخطرها التعويضات والبند الس�ابع ثم كان ذلك الحص�ار الظالم والجائر 
ضد الش�عب العراقي والذي الزمت به بأمر امريكا ومجلس األمن جميع عمالئها من العرب 
والعال�م اجمع باس�تثناء إيران التي بقيت تمد الش�عب العراقي بكل م�ا يحتاجه من املواد 
الغذائية والرضورات الحياتية ملدة 13 س�نة فكان حصار جائر لم يس�بق له مثيل من اجل 
هتك نس�يج املجتمع العراقي وتدمري األخالق والقيم. يف نيسان 2003 احتلت أمريكا العراق 
ودمرت مؤسس�ات الدولة والجي�ش العراقي ورسقت اموال البنك املركزي وس�بائك الذهب 
واصب�ح الش�عب العراقي تحت االحتالل العس�كري األمريكي املبارش. ج�اء مع امريكا من 
جاء من الفاسدين واملؤدلجن واللصوص الذين سلمتهم السلطة عىل اساس طائفي مقيت 
واسست للمذهبية والتمييز واملحاصصة ثم كان هناك املقاومة العراقية اإلسالمية لإلحتالل 
األمريكي حيث أنش�أت أمري�كا تنظيمات إرهابية مختلفة هدفه�ا القتل والتهجري لتمزيق 
وحدة الش�عب العراقي وخلق الح�رب الطائفية التي هيأت الظ�روف للمؤامرة التالية التي 
تمثل�ت بداعش بدعم أمريكي إرسائييل وهابي حيث قال أوباما ان هذه الحروب ستس�تمر 
ملدة 30 سنة وقفت أمريكا متفرجة والعرب شامتن بالعراق فكانت فتوى الجهاد الكفائي 
للمرجعية العليا والحش�د الش�عبي والق�وات املس�لحة كفيلة بهزيمة امل�رشوع األمريكي 
الصهيون�ي الوهابي باإلبقاء عىل داعش، وقام العراقيون ولم تقف معهم يف بدايتها س�وى 
ايران وال غريها بالقضاء عليه.  اخريا وليس آخرا نقول لقد جهزت أمريكا وعمالئها ساحة 
املعركة لنوع جديد من الحرب االعالمية من اجل غس�ل االدمغة وقيادة الش�باب اىل محرقة 
جديدة وهي االقتتال الش�يعي الش�يعي وارجاع معادلة البعث الس�ابقة إىل الحكم فس�وق 
اإلع�الم املؤدل�ج والكاذب وجدت لها منبتاً خصباً واس�تطاعت ان تحرك العقل الجمعي بما 
تريد وكيفما تريد فكان الذي كان.. اتوقف هنا وال اريد ان اطيل واخاطب حكومة الترصيف 
وبرمل�ان الع�راق واقول لهم اال تصحوا من الس�بات. اال تس�تحوا اال تس�معوا صوت الناس 

واملرجعية. اال تشموا رائحة املوت وتشاهدون لون الدم.. كفى.

اكتشاف وسيلة لعالج الناس من التهاب املفاصل الروماتيدي
تعترب خاليا املناعة يف الجسم 
»دوري�ة« للحراس�ة مهمتها 
اكتش�اف ومكافحة األجسام 
الغريبة. ولكن لألسف ليست 
»منظوم�ة تحدي�د الهوي�ة« 
خالي�ا  ألن   ،  %100 دقيق�ة 
املناعة تهاجم خاليا أنس�جة 

سليمة.
ب�أن    PNAS مجل�ة  وتفي�د 
املفاص�ل  الته�اب  م�رض 
الروماتيدي منترشا عىل نطاق 
واسع. واألشخاص املصابون 
به يعانون طوال حياتهم من 
دائم�ة ويصبحون قلييل  آالم 
املصاب�ن  أن  الحرك�ة. كم�ا 
أكث�ر عرضة ألم�راض القلب 

والكىل، ويعانون من ضعف البرص ومضاعفات 
أخرى. وقد ثبت أن هذا املرض يخفض العمر يف 

املتوسط  3-12 سنة.
وتعط�ي نتائ�ج الدراس�ة التي أجراه�ا علماء 
جامع�ة كارولنس�كا الطبية الس�ويدية، األمل 
يف فعالي�ة عالجي�ة تقي اإلنس�ان م�ن التهاب 
املفاصل، حيث اكتشفوا آلية قد تكون مفتاحا 

لتنظيم الهجمات املناعية غري املرغوب بها.
وق�د رك�ز العلماء يف دراس�تهم ع�ىل اثنن من 
الربوتين�ات، انرلوك�ن IL( 4-4( وانرلوكن 
معلوماتي�ة  جزيئ�ات  وهم�ا   .)13-IL(  13
وج�ود  عن�د  املن����اعي�ة  الخالي�ا  تنتجه�ا 
مسببات الحساسية أو األمراض الطفيلية. من 
أجل البحث عن وسائل فعالة لعالج االلتهابات 

واالضطرابات املرتبطة بها.

السويديون  العلماء  واس�تخدم 
تقنية CRISPR لتعديل الجينات 
الفردي�ة للخاليا املناعية ملعرفة 
كيف يتغري س�لوكها. وأظهرت 
 13-IL و   4-IL أن  التج�ارب 
يؤثران عىل سلوك العدالت وهي 
الخاليا الحبيبي�ة املناعية، التي 
تتجمع بأعداد كبرية يف مفاصل 
املفاص�ل  بالته�اب  املصاب�ن 

الروماتيدي.
وقد اتضح عىل وجه الخصوص، 
أن إنرلوك�ن 4 و 13 يمنع�ان 
هجرة الخاليا الحبيبية املناعية 
امللته�ب، وبالت�ايل  املفص�ل  إىل 

تعيق استجابتها.
عالوة ع�ىل ذلك ، تس�اعد هذه 
الربوتين�ات يف القض�اء عىل الته�اب املفاصل. 
يف  زي�ادة  يحف�ز  وجوده�ا  أن  اتض�ح  فق�د 
املستقبالت عىل س�طح العدالت، والتي تعرقل 

عملية االلتهاب.
ويثق الباحثون بأن هذا االكتشاف سوف يلعب 
دوًرا رئيسًيا يف تطوير عالجات جديدة اللتهاب 
املفاصل وخاصة التهاب املفاصل الروماتيدي.

وفد مركز اإلبداع الرتبوي  يزور معهد اخلامئل للصم والبكم  

يف س�ياق سلس�لة النش�اطات الت�ي يقوم بها 
مركز اإلب�داع الربوي والتي ته�دف اىل تعميق 
الرواب�ط بن مركز اإلب�داع الرب�وي والقطاع 
الربوي زار وف�د مركز اإلب�داع الربوي معهد 

الخمائل للص�م و البكم  التابع�ة لربية بغداد 
الرصاف�ة الثالث�ه جرى خالل الزي�ارة االطالع 
ع�ىل احتياج�ات املدرس�ة وتذلي�ل الصعوبات 
الت�ي يواجهونها إثناء س�ري العملية الربوية. 

وم�ن جان�ب اخر  ويف اط�ار تقدي�م الخدمات 
اللوجس�تية للمعهد قام مرك�ز االبداع الربوي 
بتنصيب غط�اس ماء لغرض رفع املياه وعدم 

غرق املعهد وتخفيف ضغط املياه.


