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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

من أسرف يف طلب الدنيا مات فقريًا العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

السفارة األمريكية تتحدث
 عن »تظاهرات واسعة« يف بغداد والنجف 

وتصدر حتذيرًا ملواطنيها
ص2

احلشد الشعبي وعمليات صالح الدين ينسقان حلفظ األمن يف املحافظة
قائممقام سنجار يناشد املرجعية إليقاف نقل »عوائل داعش« من سوريا إىل نينوى

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ذكرت وزارة الدفاع يف بيان أن العراق وروسيا 
ناقش�ا احتماالت تعميق التعاون العسكري 
بينهم�ا، وذلك بعد صدور ق�رار برملاني يلزم 
الحكومة بالعمل عىل إخراج القوات األجنبية 

من البالد.
وج�اء بيان الوزارة بعد لق�اء جرى يف بغداد 
بني رئي�س اركان الجيش الفري�ق أول ركن 
عثمان الغانمي، والسفري الرويس لدى العراق 
ماكسيم ماكس�يموف مع امللحق العسكري 

الذي وصل حديثاً.
ويأت�ي ه�ذا اللق�اء خ�الل ف�رة حرجة يف 
مس�تقبل العالقات العس�كرية بني الواليات 
املتح�دة والع�راق، عق�ب هج�وم الطائ�رة 
املس�رية االمريكي�ة يف 3 كان�ون الثاني الذي 
تس�بب باغتيال أكرب قائد عس�كري يف إيران 
الجنرال قاس�م س�ليماني وكذلك نائب قائد 
قوات الحش�د الش�عبي ابو مه�دي املهندس 
ال�ذي كان مع�ه يف الرتل قرب مط�ار بغداد 

الدويل.
وأدى الهج�وم إىل اع�ادة النظ�ر باالتفاقي�ة 
االسراتيجية الحالية التي ابرمت بني العراق 
والتحال�ف ال�دويل بقيادة الوالي�ات املتحدة. 
وبحس�ب بيان وزارة الدفاع، ف�ان الغانمي 
اثنى عىل دور موسكو يف املعركة ضد تنظيم 
داع�ش، وقال انهم »جهزوا قواتنا املس�لحة 
بمع�دات متطورة وفعالة واس�لحة كان لها 

دور كبري يف حسم كثري من املعارك«.

التفاصيل ص2

العراق وروسيا يتجهان إىل »تعميق« التعاون العسكري
موسكو تقدمت بـ«عروض« تتضمن طائرات مسرية حديثة وأجهزة رصد.. وبغداد تنتظر خروج القوات األجنبية الختاذ قراراتها وزيـر التخطيـط

 يـعـد البصـرة بتطـور هـام 
فـي 2020

تربية نينوى تنجز  
»١٦02« معـاملـة تقـاعديـة 

ملوظفيها خالل 2020

وزير الكهرباء: ساعات جتهيز
 الطاقة ال تلبي الطموح ونحتاج لتخصيصات 

وتنفيذ مشاريع

ص3

ص3

ص3

اجليش اإلرسائييل يعتقل )49٦( فلسطينيًا خالل شهر واحد

حزب بارزاين يرفض »التنازل« عن »حصة الكرد« 
يف احلكومة اجلديدة

ص3 ص3 ص3

البرصة تستعد
 إلقامة معرض الزهور الدويل 

يف موعده السنوي

النقل تعلن اعادة افتتاح خط 
النقل الداخيل ذو داللة »٦١« من 
باب املعظم اىل منطقة العامرية

وزير االعامر حيمل »مندسني 
يف التظاهرات« تأجيل افتتاح 

مرشوع ماء البرصة

       بغداد / المستقبل العراقي

اعتقل الجيش اإلرسائييل 496 فلسطينيا، خالل كانون 
الثاني املايض، بينهم 67 طفال و16 سيدة.

جاء ذلك يف تقرير مش�رك لنادي األس�ري الفلسطيني، 
ومؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان )غري 
حكومي�ني(، وهيئة ش�ؤون األرسى واملحّررين )تابعة 

ملنظمة التحرير(، وزع عىل وسائل اإلعالم.
وأش�ار التقري�ر إىل اعتقال 245 فلس�طينيا من مدينة 

الق�دس، و70 م�ن محاف�����ظ�ة الخلي�ل، يف ح�ني 
توزع�ت باق�ي االعتق�االت )172( ع�ىل املحافظ�ات 
بالضف�ة الغربية، إضاف�ة العتقال 9 فلس�طينيني من 

قطاع غزة.
وبذلك، يرتفع عدد املعتقلني الفلس�طينيني يف س�جون 
إرسائي�ل، حتى نهاية كانون الثان�ي املايض، إىل نحو 5 
آالف معتقل، بينهم 42 س�يدة، فيما بلغ عدد املعتقلني 
األطف�ال نحو 200 طف�ل، واملعتقل�ني اإلداريني )دون 

تهمة( قرابة 450، بحسب البيان.

      بغداد / المستقبل العراقي

الديمقراط�ي  الح�زب  كتل�ة  اك�دت 
االثن�ني،  أم�س  النيابي�ة،  الكردس�تاني 
تمس�كها بالتمثي�ل ال�وزاري يف تش�كيلة 
الحكومة االتحادية الجديدة، مش�ددة عىل 
ان�ه »ال تنازل ع�ن حص�ة الكرد«.وقالت 
النائب�ة ع�ن الكتل�ة اخ�الص الدليمي، يف 
ترصي�ح صحف�ي، ان »تمثي�ل الك�رد يف 
التشكيلة الحكومية الجديدة باق بالنسبة 

املح�ددة وال يمكن التنازل عنه«، مش�رية 
اىل ان »التمثي�ل الك�ردي والس�ني مطلب 
ال يمك�ن الحياد عنه فكم�ا موجود تمثيل 
برملاني فهناك تمثي�ل وزاري للمكونات«. 
واضاف�ت الدليم�ي، ان »رئي�س ال�وزراء 
املكلف محمد عالوي من املكون الش�يعي 
فبالت�ايل يجب ان تحتفظ باق�ي املكونات 
بتمثيله�ا يف الحكوم�ة وباق�ي مفاص�ل 
الدولة«، عادة مس�ألة التمثي�ل بانه »أمر 
ال يمك�ن التن�ازل عن�ه م�ن قب�ل املكون 

الكردي«. وكان هوشيار زيباري، القيادي 
الكردس�تاني  الديمقراط�ي  الح�زب  يف 
بزعام�ة مس�عود بارزان�ي ق�د ح�ذر من 
“فرض ش�خصيات عىل األح�زاب الكردية 
يف الحكوم�ة الت�ي من املُزمع أن يش�كلها 
محم�د عالوي”، مؤك�داً أن بعض مطالب 
واقعي�ة”. وكش�فت  املتظاهري�ن “غ�ري 
مص�ادر مطلعة ان�ه من املق�رر ان يقوم 
رئيس الوزراء املكلف محمد عالوي بزيارة 
اقليم كردس�تان خالل االيام القليلة املقبلة 

لبحث مسألة تشكيل حكومته االنتقالية. 
وقال�ت املصادر ان »الحزبني الرئيس�ني يف 
االقليم الديمقراطي الكردستاني واالتحاد 
الوطني الكردستاني يؤكدان وجود رشوط 
ومطالب للكرد ستعرض عىل عالوي خالل 
زيارته، أبرزها التزامه باالتفاقات املربمة 
بني حكومة االقلي�م والحكومة االتحادية 

بشأن املوازنة والنفط«.

التفاصيل ص2

ص7

عـدنـان درجـال 
يف بغداد.. ومؤقتة احتاد الكرة 

تلتئم قريـبـًا

العمليات املشرتكة تنفي تقدم دول بطلب انسحاب قواهتا من العراق 
وزير التخطيط يعلن عن ختصيص ١٥ ألف دونم إلنشاء مدينتني زراعية وصناعية يف ذي قار لتشغيل الشباب

املحكمة االحتادية تتلقى )24( دعوى دستورية منذ مطلع العام
العتبة العباسية تكشف نسب االنجاز يف جممع الوفاء السكني بكربالء

ص2

ص2

ص2

ص3
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وزير التخطيط يعلن عن ختصيص ١٥ ألف دونم إلنشاء مدينتني زراعية وصناعية يف ذي قار لتشغيل الشباب
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، أمس اإلثنني، تخصيص 15 ألف دونم إلنش�اء 
مدين�ة زراعية، و200 دونم إلنش�اء مدين�ة صناعية يف محافظة ذي ق�ار ضمن املرشوع 
الوطني لتش�غيل الشباب بالتنسيق مع هيئة اس�تثمار املحافظة، واللتان ستوفران ما ال 

يقل عن 1000 فرصة عمل خالل العام الجاري 2020.
وب�ني الدليمي مس�اعي ال�وزارة نحو اس�تثمار ب�راءات االخرتاع املس�جلة ل�دى الجهاز 
املركزي للتقييس والس�يطرة النوعية؛ بهدف دعم املخرتعني وتطوير قدراتهم، واستثمار 
النجاحات الوطنية التي حققوها يف برامج ومش�اريع تشغيل الشباب، موجهاً باستكمال 
االج�راءات الالزم�ة لتخصيص املزيد م�ن االرايض يف املحافظات األخرى إلقامة مش�اريع 
تش�غيل الش�باب. ودعا وزير التخطيط إىل اس�تثمار املرشوع الوطني لتشغيل الشباب يف 
دعم املنتجات املحلية وتعزيز الرشاكة مع املطور الوطني والتوجيه األمثل لرؤوس األموال 

الوطنية يف دعم االقتصاد ومختلف القطاعات التنموية.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ذك�رت وزارة الدف�اع يف بي�ان أن الع�راق 
وروسيا ناقش�ا احتماالت تعميق التعاون 
العس�كري بينهما، وذلك بع�د صدور قرار 
برملاني يلزم الحكوم�ة بالعمل عىل إخراج 

القوات األجنبية من البالد.
وج�اء بيان الوزارة بعد لقاء جرى يف بغداد 
بني رئي�س اركان الجيش الفريق أول ركن 
عثم�ان الغانمي، والس�فري ال�رويس لدى 
العراق ماكس�يم ماكس�يموف مع امللحق 

العسكري الذي وصل حديثاً.
ويأت�ي ه�ذا اللقاء خ�الل ف�رتة حرجة يف 
مستقبل العالقات العسكرية بني الواليات 
املتح�دة والع�راق، عق�ب هج�وم الطائرة 
املس�رية االمريكية يف 3 كانون الثاني الذي 
تسبب باغتيال أكرب قائد عسكري يف إيران 
الجنرال قاسم سليماني وكذلك نائب قائد 
قوات الحشد الش�عبي ابو مهدي املهندس 
ال�ذي كان معه يف الرتل ق�رب مطار بغداد 

الدويل.
وأدى الهج�وم إىل اعادة النظ�ر باالتفاقية 
االس�رتاتيجية الحالي�ة الت�ي ابرم�ت بني 
الع�راق والتحال�ف الدويل بقي�ادة الواليات 
املتحدة. وبحس�ب بيان وزارة الدفاع، فان 
الغانمي اثنى عىل دور موس�كو يف املعركة 
ض�د تنظي�م داعش، وق�ال انه�م »جهزوا 

قواتنا املس�لحة بمعدات متطورة وفعالة واس�لحة 
كان لها دور كبري يف حسم كثري من املعارك«.

وج�اء يف البي�ان ايضا أن الجانبني ناقش�ا توقعات 
لتعاون وتنسيق مش�رتك. وأكد الطرفان ايضا عىل 
اهمية تبادل املعلومات والتنسيق ملنع ظهور تهديد 
تنظي�م داعش م�ن جديد. وذكر البيان ان الس�فري 
ماكس�يموف ق�دم دع�وة للغانمي بزيارة روس�يا 
واللق�اء بنظ�ريه »ضمن إطار تعزي�ز التعاون بني 

الجانبني«.
بدوره، قال مس�ؤول يف االس�تخبارات العس�كرية 
العراقية لوكالة اسوش�يتدبرس إن روس�يا من بني 
دول اخ�رى، تقدم�ت لتع�رض دعم�ا عس�كريا يف 
اعقاب توتر العالقات بني الواليات املتحدة والعراق 

بعد اغتيال سليماني.
وقال املس�ؤول، طالبا عدم ذكر اس�مه لحساسية 
املعلومات، ان »العراق ما ي�زال بحاجة اىل طائرات 
اس�تطالع جوي. هناك دول اعطت اشارات للعراق 
بدعمنا او تجهيزنا بطائرات اس�تطالع مثل روسيا 

وإيران«.
ورداً ع�ىل هجم�ات لطائرة األمريكية املس�رية عىل 
مواق�ع عس�كرية عراقي�ة وق�ادة أمني�ني، صوت 
الربمل�ان عىل قرار يل�زم الحكممة باخ�راج القوات 
االمريكي�ة من الب�الد، ومن ثم تق�دم رئيس وزراء 
حكومة ترصيف االعمال عادل عبد املهدي بالدعوة 

علنا اىل سحب القوات.
واستنادا ملسؤولني عسكريني عراقيني اثنني رفيعي 
املستوى رفضا الكش�ف عن اسميهما ذكرا لوكالة 

اخ�ربت  العراقي�ة  الحكوم�ة  ان  اسوش�ييتدبرس 
الجي�ش العراقي بان ال يطلب مس�اعدة االمريكان 
يف عملياته القتالية املش�رتكة ضد مسلحي تنظيم 
داعش، يف توجه لتحجيم التعاون. وهو مؤرش عىل 
جدية الس�لطات يف س�عيها العادة النظر بالعالقة 

السرتاتيجية بينهما.
م�ن جانب آخر، اقر رئيس هيئة االركان املش�رتكة 
للجيش االمريكي يف منطقة الرشق االوسط الجنرال 
فران�ك مكنزي، خالل ترصيحات ل�ه بان العالقات 

مع العراق »تمر بفرتة اضطراب«.
وقبل اي�ام زار الجنرال مكنزي العراق، لكن الزيارة 

جاءت وسط مشاعر معادية ألمريكا.
حينه�ا اث�ارت الزيارة تس�اؤالت فيما إذا س�يؤدي 
حض�ور قائد عس�كري امريكي رفيع املس�توى اىل 

التحفيز لتس�وية، او مج�رد اثارة توترات 
وترسيع خطى مفاوض�ات جارية لنصب 
بطاري�ات صواري�خ باتري�وت يف الع�راق 

لحماية قوات التحالف بشكل افضل.
والتق�ى برئي�س ال�وزراء املنتهي�ة واليته 
ع�ادل عب�د امله�دي ورئي�س الجمهورية 
برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد 
الحلبويس، ولم يلتِق برئيس الوزراء املكلف 

محمد عالوي.
الجن�رال مكن�زي بع�د عودت�ه يف  وق�ال 
م�ن  ان�ه  لالسوش�ييتدبرس  ترصيح�ات 
الصعب التنبؤ بما س�تؤول اليه املباحثات 
خصوصا وان الحكوم�ة العراقية يف وضع 

انتقايل.
وقال ان التحالف الدويل يف العراق يعتقد ان 
مستقبل التواجد العس�كري يف البلد يجب 
ان يس�تند اىل م�دى التهديد الذي يش�كله 
تنظيم داعش وذلك بالتشاور مع الحكومة 

العراقية.
واقر أنه حاليا وبس�بب التوت�رات الحالية 
العس�كرية  العملي�ات  العالق�ات ف�ان  يف 
املش�رتكة ومه�ام التدري�ب ب�ني الواليات 
املتح�دة والعراق قد تراجع�ت قليال. وقال 
ان هناك بعض التدري�ب يجري وان قوات 
العمليات الخاص�ة االمريكية تقوم بمهام 
مع نظرائها من القوات الخاصة العراقية. 
واك�د بقوله »نح�ن ما نزال ن�راوح ضمن 

فرتة اضطراب. وعلينا ان نميض قدما«.
وكان قادة امريكان كبار قد رفضوا مطالب عراقية 
بمغ�ادرة الق�وات االمريكية، متبنني ع�ىل ما يبدو 
موقف الرتوي لرؤية ما ستؤول اليه االمور عىل أمل 

ان تعرب تلك املشاكل بسالم.
وردت إيران عىل الغارة التي قتلت سليماني بهجوم 
يف 8 كان�ون الثاني باطالق صواريخ بالس�تية عىل 
قاعدتني عراقيتني تضمان قوات امريكية، لكن هذا 
الفعل اصبح اكثر مربرا للواليات املتحدة بان تطلب 

جلب منظومات صواريخ باتريوت للبالد.
وحت�ى االن لم يوافق العراقي�ون عىل الطلب. وقال 
الجن�رال مكنزي انه ناقش القضي�ة خالل لقاءاته 

ولكنه امتنع عن االدالء باي تفاصيل.

      بغداد / المستقبل العراقي

الديمقراط�ي  الح�زب  كتل�ة  اك�دت 
االثن�ني،  أم�س  النيابي�ة،  الكردس�تاني 
تمس�كها بالتمثي�ل ال�وزاري يف تش�كيلة 
الحكومة االتحادية الجديدة، مشددة عىل 

انه »ال تنازل عن حصة الكرد«.
وقالت النائبة عن الكتلة اخالص الدليمي، 

يف ترصي�ح صحف�ي، ان »تمثي�ل الكرد يف 
التشكيلة الحكومية الجديدة باق بالنسبة 
املح�ددة وال يمكن التنازل عنه«، مش�رية 
اىل ان »التمثي�ل الك�ردي والس�ني مطلب 
ال يمكن الحياد عن�ه فكما موجود تمثيل 

برملاني فهناك تمثيل وزاري للمكونات«.
واضاف�ت الدليم�ي، ان »رئي�س ال�وزراء 
املكلف محمد عالوي من املكون الش�يعي 

فبالت�ايل يجب ان تحتف�ظ باقي املكونات 
بتمثيله�ا يف الحكوم�ة وباق�ي مفاص�ل 
الدولة«، عادة مس�ألة التمثي�ل بانه »أمر 
ال يمك�ن التن�ازل عن�ه م�ن قب�ل املكون 

الكردي«.
وكان هوشيار زيباري، القيادي يف الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود 
بارزان�ي قد حذر من “فرض ش�خصيات 

عىل األح�زاب الكردي�ة يف الحكوم�ة التي 
م�ن املُزمع أن يش�كلها محم�د عالوي”، 
مؤكداً أن بعض مطالب املتظاهرين “غري 

واقعية”.
وكشفت مصادر مطلعة انه من املقرر ان 
يقوم رئي�س الوزراء املكلف محمد عالوي 
بزيارة اقليم كردس������تان خالل االيام 
القليل�ة املقبل�ة لبح�ث مس�ألة تش�كيل 

حكومته االنتقالية.
وقال�ت املصادر ان »الحزبني الرئيس�ني يف 
االقليم الديمقراطي الكردستاني واالتحاد 
الوطني الكردستاني يؤكدان وجود رشوط 
ومطالب للكرد ستعرض عىل عالوي خالل 
زيارته، أبرزها التزامه باالتفاقات املربمة 
بني حكومة االقلي�م والحكومة االتحادية 

بشأن املوازنة والنفط«.

موسكو تقدمت بـ«عروض« تتضمن طائرات مسرية حديثة وأجهزة رصد.. وبغداد تنتظر خروج القوات األجنبية الختاذ قراراتها

العراق وروسيا يتجهان إىل »تعميق« التعاون العسكري
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حزب بارزاين يرفض »التنازل« عن »حصة الكرد« يف احلكومة اجلديدة

        بغداد / المستقبل العراقي

االمني�ة  القي�ادات  عق�دت 
اجتماع�ا  الش�عبي،  والحش�د 
التطورات  امنيا موس�عا لبحث 
يف محافظة ص�الح الدين، فيما 
التعاون والتنس�يق  اكدت ع�ىل 
املش�رتك للحفاظ ع�ىل االمن يف 
املحافظة«. وذكر بيان للحش�د 
تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 
»اجتماعا امنيا موس�عا عقد يف 
مقر اللواء 35 للحش�د الشعبي 
االمني�ة  التط�ورات  لبح�ث 
وتأم�ني املناط�ق الرخ�وة امنيا 
ومالحق�ة فلول داعش، الفتا اىل 

ان »االجتم�اع ض�م معاون آمر 
الل�واء 35 مجبل ش�الل ومدير 
ام�ن الحش�د يف ص�الح الدي�ن 
املياح�ي ومدير  جمي�ل ش�الل 
ص�الح  عملي�ات  اس�تخبارات 
الدين العميد عباس الوائيل وآمر 
الفوج الثاني لواء 75 الفرقة 16 
املقدم عبدالله وآمر الفوج االول 
ط�وارئ ص�الح الدي�ن العقي�د 
عطا ». واض�اف ان »املجتمعني 
اك�دوا ع�ىل التنس�يق وتوحي�د 
جميع الجهود للحفاظ عىل أمن 
املحافظة وتضييع الفرصة عىل 
الخاليا اإلرهابية الستهداف امن 

املواطنني.

احلشد الشعبي وعمليات صالح الدين
 ينسقان حلفظ األمن يف املحافظة

        بغداد / المستقبل العراقي

توقعت سفارة الواليات املتحدة يف بغداد، أمس االثنني، 
أن تج�ري مظاه�رات وفعالي�ات ومواك�ب واس�عة 
النطاق يف محافظتي بغ�داد والنجف، فيما املواطنني 

االمريكيني من السفر اىل العراق.
وذكر بيان للس�فارة، »وفقاً للتقارير، من املتوقع أن 
تجري مظاهرات وفعاليات ومواكب واس�عة النطاق 
يف بغداد يف الفرتة من 11 إىل 13 فرباير شباط، وكذلك 
يف النجف يف 14 فرباير ش�باط ويف محيط مطار بغداد 

الدويل«.
وأضاف بيان السفارة ان »العمليات القنصلية العامة 

يف بغداد ال تزال معلقة«.

وش�دد البي�ان »يجب عىل املواطن�ني األمريكيني عدم 
»القنصلي�ة  ان  اىل  الس�فارة« الفت�ا  االق�رتاب م�ن 
للتأش�ريات  أربي�ل مفتوح�ة  العام�ة يف  األمريكي�ة 
ومواعيد خدمات املواطن األمريكي، بما يف ذلك إصدار 

جواز السفر«.
ودع�ا البيان »مواطني الواليات املتح�دة يف العراق أو 
املهتمني باألرسة يف العراق االتصال بوزارة الخارجية 
عىل الرقم + 1-202-501-4444 أو الرقم املجاني يف 

الواليات املتحدة عىل الرقم 4747-407-888-1«.
وفق�اً  اتخاذه�ا  الواج�ب  »اإلج�راءات  ان  وأوض�ح 
الستش�ارات الس�فر يف 11 يناي�ر كان�ون الثان�ي، ال 
تسافر إىل العراق وتجنب مناطق املظاهرات ومراقبة 

وسائل اإلعالم املحلية للحصول عىل التحديثات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اته�م قائممق�ام قض�اء س�نجار املهن�دس 
محما خليل عيل اغا، االثنني، جهات حكومية 
بمحاوالت تس�عى لنقل عوائل الدواعش من 
مخي�م اله�ول اىل مخي�م »عم�ال« يف قض�اء 

ربيعة التابع لتلعفر يف محافظة نينوى.
وقال خليل، يف بيان تلقى )عراقي 24( نسخة 
من�ه، إن »ه�ذه الجه�ات الحكومي�ة قامت 
خالل زيارتها مؤخراً، بإنشاء مخيم )عمال( 

يف قض�اء ربيع�ة التابع لتلعف�ر يف محافظة 
نينوى، بالقرب من الحدود العراقية االيرانية، 
لنقل عوائل الدواعش من مخيم الهول اىل هذا 

املخيم، وقامت بتجاهل عوائل الشهداء«.
وأكد أن »ه�ذا االمر مرفوض م�ن قبل اهايل 
أمني�ة  محاذي�ر  ع�ىل  وينط�وي  املنطق�ة، 
وإنس�انية وقانوني�ة، ويمك�ن ان ي�ؤدي اىل 
إثارة الفتن�ة الطائفية، فضال عن كونه مس 
ملشاعر الناس ومشاعر اهايل الشهداء الذين 

أعطوا دماء أبنائهم للوطن«.

وأضاف قائممقام قضاء سنجار أن »سكان 
ه�ذه املناطق هم م�ن اكتووا بن�ار اإلرهاب 
ادرى بش�عابها  وه�م م�ن قاتل�وه، وه�م 
وطبيعته�ا، ل�ذا ال يجوز الي جه�ة حتى لو 
كان�ت حكومي�ة، ان تنقل عوائ�ل الدواعش 
الذين هم قنابل موقوتة يمكن ان تنفجر باي 

لحظة، وتتجاوز عوائل الشهداء«.
ودع�ا خلي�ل اىل »تأجيل ه�ذا املوضوع اىل ما 
بعد تشكيل حكومة جديدة، من اجل دراسته 
دراسة متأنية ودقيقة ملنع الوقوع باألخطاء 

واملحذورات، وملنع وقوع أي خطا امني«.
واطل�ق قائممق�ام القضاء »نداء اس�تغاثة 
العراقي�ة  الرش�يدة والحكوم�ة  للمرجعي�ة 
ومجلس النواب واملنظمات االممية والدولية 
الذي�ن  املنطق�ة  يف  النازح�ني  بمس�اعدة 
يتعرض�ون ملوج�ة برد مميت�ة«، مبين�ا انه 
»يجب اس�تنفار كافة اإلمكاني�ات إلغاثتهم 
وتوف�ري املواد األولية لهم، من الغذاء والوقود 
وباقي االحتياجات لضمان استمرار حياتهم 

والتخفيف من معاناتهم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت املحكمة االتحادية العليا عن 
تلقيها 24 دعوى دستورية منذ مطلع 
العام الحايل، مشرية إىل أن قسماً منها 
يتعل�ق بطعون عىل اج�راءات صادرة 

من السلطات االتحادية.
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة 
إياس الساموك يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، أن »املحكمة 
االتحادي�ة العليا س�جلت من�ذ بداية 

العام الحايل 24 دعوى دستورية«.
وأضاف الس�اموك، أن »تل�ك الدعوى 
يف مرحل�ة التبليغ�ات وس�يتم النظر 
فيها بجلسات علنية متاحة للكافة«، 
س�تصدر  »االح�كام  ان  موضح�اً 
بصددها وفق الدستور والقوانني ذات 

العالقة«.
ون�وه، إىل أن »الدع�اوى الت�ي تلقتها 
املحكمة االتحادية العليا تتعلق بطعون 
اج�راءات  أو  ترشيع�ات  ع�ىل  وردت 
متخ�ذة م�ن الس�لطات االتحادي�ة«. 
يش�ار إىل أن املحكمة االتحادية العليا 
كانت قد أعلنت أمس عن حسم )16( 
دعوى دستورية خالل الشهر املايض، 
منوهة إىل ترسخيها مبادئ دستورية 
مهمة تتعلق بامللكي�ة الخاصة وكوتا 

النساء يف مجلس النواب.

السفارة األمريكية تتحدث عن »تظاهرات واسعة« يف بغداد والنجف 
وتصدر حتذيرًا ملواطنيها

قائممقام سنجار يناشد املرجعية إليقاف نقل »عوائل داعش« من سوريا إىل نينوى

املحكمة االحتادية تتلقى 
)24( دعوى دستورية 

منذ مطلع العام

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى املتحدث باس�م قي�ادة العمليات املش�رتكة يف العراق اللواء تحس�ني 
الخفاجي، اليوم اإلثنني، تقديم ثالث دول من التحالف الدويل طلب انسحاب 

قواتها من البالد.
وق�ال الخفاجي، يف ترصيح صحفي، إن »األنباء التي أفادت بأن ثالث دول 
هي فرنسا وأملانيا وأس�رتاليا طلبت إىل قيادة العمليات املشرتكة، من أجل 

وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق، عارية تماماً عن الصحة«.
وش�دد الخفاج�ي ع�ىل رضورة توخ�ي الدقة والح�ذر يف نق�ل املعلومات 

واعتمادها من املصادر الرسمية.
وكان عض�و لجنة األمن والدف�اع النيابية بدر الزيادي ق�ال لوكالة األنباء 
العراقي�ة »واع«، إن »ث�الث دول وه�ي فرنس�ا وأملانيا وأس�رتاليا، قدمت 
طلباً إىل القيادة املش�رتكة من أجل وضع جدول زمني لس�حب قواتها من 
العراق«، الفت�ًا إىل أن »جميع قوات التحالف أوقفت عملياتها كخطوة أوىل 

لالنسحاب«.
واليوم اإلثنني، أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي عبدالكريم 
خل�ف رس�ميا، أن بالده تعتزم إخ�راج القوة القتالي�ة للتحالف الدويل من 
الب�الد، عىل أن يقترص عمل األخري يف العراق عىل مهام التدريب والتس�ليح 

واملشورة فقط.
وينترش نحو 5 آالف جندي أمريكي يف قواعد عسكرية بأرجاء العراق ضمن 

التحالف الدويل الذي تقوده الواليات املتحدة ملحاربة تنظيم »داعش«.
وكان الربملان العراقي قد عقد جلسة يف 5 كانون الثاني املايض، صوت فيها 
ع�ىل تفوي�ض الحكومة إنهاء تواجد القوات األجنبي�ة يف البالد، بما يف ذلك 

نحو 5200 جندي أمريكي.

       بغداد/ المستقبل العراقي

�دت هيئة النزاهة االتحادية، أنَّ اإلجراءات املاليَّة والجزائيَّة التي حدَّدها  أكَّ
قانونها النافذ س�ُتتَّخُذ بحقِّ املُمتنعني عن كش�ف ذممه�م املاليَّة أمامها. 
ن لم ُيقدِّموا اس�تماراتهم إىل اإلرساع  ودعت الهيئة »املش�مولني كاف�ة ممَّ
بملئها وإرس�الها إىل دائرة الوقاي�ة فيها ضمن املُ�دَّة القانونيَّة املُحدَّدة«. 
واضاف�ت أن »اإلج�راءات املاليَّة والجزائيَّ�ة الالزمة الت�ي حدَّدها القانون 
س�ُتتََّخُذ بحقِّ املُمتنعني أو املُتخلِّفني وفقاً للقانون«. وكانت هيئة النزاهة 
قد أفصحت نهاية العام املنرصم عن تفاصيل التعديل األول لقانونها النافذ 
رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً ألحكام البند 
أوالً م�ن امل�ادَّة )61( والبند ثالث�ًا من املادَّة )73( من الدس�تور، إذ حددت 

املادَّة )16/ أوالً( املشمولني باإلفصاح عن ذممهم املالية.

العمليات املشرتكة تنفي تقدم دول بطلب 
انسحاب قواهتا من العراق 

النزاهة: اإلجراءات املالية واجلزائية ستتخذ 
بحق املمتنعني عن كشف ذممهم املالية

الكعبي يطالب بتخصيص نسبة من الدرجات 
الوظيفية التي وفرها تعديل قانون التقاعد 

اىل محلة الشهادات العليا 
        بغداد / المستقبل العراقي

التقى حس�ن كريم الكعبي النائب 
األول لرئيس مجلس النواب يف مكتبه 
ع�دد من ممث�يل حملة الش�هادات 
العليا، بحضور رئيس كتلة الحزب 
الديمقراط�ي الكردس�تاني د فيان 
ص�ربي، والنواب د جواد املوس�وي 
وع�الء الربيعي، حي�ث جرى بحث 
اس�تيعاب حملة  تفعيل موض�وع 
الشهادات العليا يف الوزارات ووضع 
برنامج متكامل بهذا الصدد، فضال 
عن تفعيل كل املخاطبات الرسمية 
الت�ي تبناه�ا النائ�ب األول يف وقت 

سابق بخصوص املوضوع. 
وطالب الكعبي الحكومة بتخصيص 
الوظيفي�ة  الدرج�ات  م�ن  نس�بة 
امل�الك  حرك�ة  ضم�ن  املوج�ودة 
والتي س�وف يوفرها تعديل قانون 
التقاعد االخري اىل حملة الش�هادات 
العلي��ا والت�ي تصل اىل م�ا يقارب 
200 ال�ف درجة، مخاطب�ا االمانة 
ووزارة  ال�وزراء  ملجل�س  العام�ة 

التعليم العايل إلعالم مجلس النواب 
عن الخطة املوضوع�ة واالجراءات 
ابناءن�ا  لتوظي�ف  اتبع�ت  الت�ي 
واخوانن�ا م�ن حمل�ة الش�هادات 
العلي�ا، فيما اكد عزمه وضع بند يف 
قانون املوازنة التي ستصل مجلس 
تش�كيل  اس�تكمال  بع�د  الن�واب 
الحكومة، يتضمن تخصيص نسبة 
م�ن الدرج�ات الوظيفي�ة لحمل�ة 

الشهادات العليا. 
وقال الكعبي »من املؤلم ان نشاهد 
وه�م  العلي�ا  الش�هادات  حمل�ة 
يتظاه�رون م�ن اج�ل »التعي�ني« 
يف  خط�رية!  س�ابقة  تع�د  والت�ي 
الوق�ت الذي يج�ب ان يك�ون عىل 
عات�ق الدول�ة ليس التعجي�ل بذلك 
فحسب، بل وضع كافة امكانياتها 
لالس�تفادة من ه�ذه الكفاءات يف 
رس�م سياس�ة الدول�ة وامل�رشوع 
اإلصالحي وتطوير املسار السيايس 
يف الب�الد ، مش�ريا ان اصحاب هذه 
الشهادات اغىل ثروات البلد واساس 

بناءه«.
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    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزير الكهرباء ل�ؤي الخطي�ب، أن تنمية القطاع 
الخاص سيسهم يف تحسني واقع الطاقة وسيعمل عىل 
تش�غيل األيدي العاملة، داعياً اىل االعتماد عىل القطاع 

الخاص وجعل دور الحكومة تنظيمياً.
ونقلت وكالة األنباء العراقية )واع( عن الخطيب قوله، 

إن »مسألة احتكار القطاع التشغييل بيد الدولة هي من 
موروثات الحكومات الس�ابقة قبل وبعد العام 2003، 
لذلك ينبغي أن ننهض بواقع جديد من خالل استخدام 
الس�بل املتط�ورة لتنمية اقتصاد الس�وق واملش�اركة 
القوية للقط�اع الخاص، وبالتايل ينح�ر دور الدولة 

للدور التنظيمي فقط«.
ودع�ا الخطيب اىل »تنمية القط�اع الخاص وأعطائهم 

دوراً قوي�اً لتش�غيل الش�باب والقضاء ع�ىل البطالة، 
بحيث تكون نس�بة االعتماد عىل القطاع الخاص %95 

و5% عىل القطاع الحكومي«.
وأض�اف أن »قط�اع الكهرب�اء ه�و العصب األس�اس 
لالقتص�اد، وبدون االقتصاد اليمك�ن أن نبني الدولة«، 
مش�دداً ع�ىل »أهمي�ة االبتع�اد ع�ن تس�ييس ه�ذا 

القطاع«.

وأوض�ح الخطي�ب، أن »تنمية قطاع الكهرباء ليس�ت 
مس�ؤوليتنا فقط، وإنما مس�ؤولية الجميع فاملواطن 
مس�ؤوليته أن يلتزم بدفع الفواتري وعدم التجاوز عىل 
الشبكة، والقوات األمنية مس�ؤليتها حماية املحطات 
الكهربائية والخطوط املغذية من التخريب، والش�باب 
تقع عليهم مسؤولية عدم قطع الطرق لتسهيل حركة 

املوظفني والوصول اىل أماكن عملهم.

وزير الكهرباء: ساعات جتهيز الطاقة ال تلبي الطموح ونحتاج لتخصيصات وتنفيذ مشاريع

    بغداد/ المستقبل العراقي

بنك�ني  واالس�كان  االعم�ار  وزي�ر  حم�ل 
ريكان�ي، »مندس�ني« يف التظاه�رات وراء 

تأجيل إفتتاح مرشوع ماء البرصة الكبري.
وق�ال ريكاني يف منش�ور ع�ىل صفحته يف 
الفيس�بوك: »كم هو مؤل�م ان يقوم بعض 

ملوق�ع  والتع�رض  بمح�ارصة  املندس�ني 
م�رشوع م�اء الب�رصة الكب�ري يف منطقة 
الهارث�ة منذ بدء التظاه�رات مما دفع كل 
م�ن اليابان وفرنس�ا بمن�ع مواطنيها من 
الس�فر اىل الع�راق وبالت�ايل تأج�ل افتتاح 
م�رشوع ماء البرصة ال�ذي كان من املؤمل 
افتتاح�ه يف 2٤/ ١0/ 20١9 كم�ا وع�دت 

اهايل البرصة«
وأض�اف »علم�ا ان املرشوع اكتمل بنس�ة 
 % 95 واالن متوقف فقط عىل تركيب أغشية 
الفالت�ر من قبل الخرباء وينج�ز ذلك بايام 
مع�دودة« مبينا ان »هذا املرشوع س�يضخ 
200 الف م3 ماء للبرصة وليس مقر لحزب 

او جهة او ملك خاص .

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التج�ارة عن »توقي�ع الرشكة 
العامة لتجارة املواد اإلنشائية يف الوزارة عقد 
مع الرشكة الهولندية ذات الجنس�ية األردنية 
لتوري�د مادة األنابيب ذات اإلش�كال املتنوعة 
». وأض�اف مدير ع�ام الرشكة باس�م صدام 

سلطان يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
بان »رشكته وقعت عقدا مع احدى الرشكات 
الهولندية ذات املناش�ئ العاملية بتوريد مادة 
األنابيب نوع )داك تايل( وأنابيب بالس�تيكية 
ومعدنية وم�ادة اللحام املطاط الخراس�اني 

بعمولة رسم الترصيف ».
وبني ب�ان »هذه املواد تس�تخدم يف نقل خط 

عائم ومخلف�ات نواتج الحفر وتس�تخدم يف 
مشاريع الري والبزل وكري االنهار«.

واش�ار اىل انه »تم التنس�يق مع بعض دوائر 
الدولة التي تعمل بأس�تخدام مثل هذه املواد، 
وتك�ون الكمي�ة امل�وردة حس�ب االحتي�اج 
ال�وزارات  بع�ض  م�ن  ال�واردة  والطلب�ات 

لرشكتنا« .

وزير االعامر حيمل »مندسني يف التظاهرات« تأجيل 
افتتاح مرشوع ماء البرصة

انشائية التجارة توقع عقدًا مع الرشكة اهلولندية 
لتوريد مادة األنابيب املتنوعة

   نينوى / زهراء علي
وزي�رة  لتوجيه�ات  تنفي�ذا 
الرتبي�ة الدكتورة س�ها خليل 
كاف�ة  بتس�خري  ب�ك  الع�يل 
االمكان�ات ل�الرساع يف انجاز 
معامالت املحالني للتقاعد من 
 ١959-١95١-٨95٧ مواليد) 
( وذلك تقديرا لدورهم الكبري يف 
خدمة العملية الرتبوية خالل 
فرتة عمله�م يف مجال التعليم 
، انجزت املديرية العامةلرتبية 
نينوى أكثر من ١٦00 معاملة 

تقاعدي�ة ملوظفيه�ا املحال�ني للتقاعد 
مؤك�دة إرس�ال معامالته�م إىل هي�أة 

التقاعد الوطنية يف نينوى .
املعام�الت  ان  اىل  املديري�ة  واش�ارت 
املنجزة مقسمة ما بني 53٦ للمدرسني 
و ٧٧0 للمعلمني فيما كان عدد املنجزة 
معامالته�م من اإلداريني 29٦موظف ، 
هذا وبني األستاذ خالد طه سعيد املدير 
الع�ام باتخ�اذ إج�راءات ووضع خطة 
ش�املة بع�د إحال�ة 3500 موظف إىل 
التقاع�د اس�تناداإلقرار قانون التقاعد 
الجديد ،موضح�ا ان إجراءات تمت من 
خالل زي�ادة أعداد املوظف�ني العاملني 

األعم�ال  وزي�ادة  التقاع�د  ش�عبة  يف 
املعام�الت وتدقيق  إنج�از  بهدفرعة 
البيان�ات الخاصة ب�كل موظف محال 

للتقاعد.
واوضح�ت تربي�ة نين�وى ب�أن هن�اك 
تع�اون كب�ري ب�ني املديري�ة و مديرية 
التقاع�د بم�ا يس�هم يف رسع�ة انجاز 
م�ن  وذل�ك  للمتقاعدي�ن  املعام�الت 
خاللزيادة عدد املستخدمني لالستمارة 
االلكرتونية الخاصة بالباركود موضحا 
أن املديرية حريصة ع�ىل رسعة إنجاز 
املعام�الت ب�كل دق�ة ومهنيةلضم�ان 

حقوق موظفيها .

تربية نينوى تنجز  »١٦٠٢« معاملة تقاعدية 
ملوظفيها املحالني للتقاعد خالل ٢٠٢٠

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    كربالء / المستقبل العراقي

أعلن قس�ُم الصيانة الهندس�ّية يف العتبة العّباسية املقّدسة 
عن وصول األعمال بمرشوع مجّمع الوفاء السكنّي الخاّص 
بإسكان عوائل شهداء فرقة العّباس)عليه السالم( القتالّية، 
اىل مراح�ل متقّدم�ة تج�اوزت نس�بتها ال��)٦0%( والعمل 
متواصٌل إلنج�ازه ضم�ن التوقيتات الزمنّي�ة واملخّططات 
الخاّصة به.وبنّي رئيُس القس�م سمري عّباس، يف بيان تلقته 
»املستقبل العراقي«، ان »املرشوع الواقع يف محافظة كربالء 
املقّدس�ة/ ملحق الفارس، تنّفذه شعبُة املنشآت الخارجّية 
يف قس�منا، ون�ويل له اهتمام�اً خاّصاً لكونه يس�تهدف فئًة 
له�ا فضٌل كب�ري علينا، وهذا أق�ّل يشٍء نقّدمه له�م إزاء ما 
قّدموه من تضحيات، فرتى العاملني فيه يتفانون ويبذلون 
جهوداً إضافّية«.وأضاف ان« األعماُل موّزعة عىل مس�احة 
امل�رشوع بأكمله البالغ�ة )2.500( مرت مرّبع، وقد ش�ملت 
مرحلته�ا األوىل إنش�اء الدور الت�ي يبلغ عدُده�ا ثمان دوٍر 
س�كنّية بمس�احة )200( مرت مرّبع ل�كّل دار، ُتضاف إليها 
يف مرحلٍة الحق�ة أعمال الُبنى التحتّي�ة والكهرباء وغريها، 
وقد اس�ُتخدم يف أعم�ال البناء الطابوق االس�منتّي املجّوف 
)البل�وك(، وتض�ّم كّل داٍر مجموعت�ني صحّيتني مع غرفتي 
نوٍم وصالة اس�تقباٍل وصالة جلوٍس ومطبخ«.وأّكد س�مري 
إّن« أعمال التأسيس�ات الكهربائّية والصحّية وباقي أعمال 
اإلنهاءات تجري تباعاً من داٍر اىل أخرى، وقد تّم ال�ت��أّك���د 
م����ن م�ط�اب�ق�ة جميع األعم����ال املنجزة للتصاميم 
املصادق عليها«.وكان ميثم الزيدي املرشُف العام عىل فرقة 
العّباس)علي�ه الس�الم( القتالّية بنّي يف ترصيٍح س�ابق إّن« 
طموحنا هو مرشوٌع إلس�كان جميع عوائل شهداء الحشد 
الش�عبّي والقوّات املس�لّحة التي لّبت نداء املرجعّية الدينّية 
الُعليا، واليوم هذه هي الخطوة األوىل ألّول مجّمٍع إلس�كان 
عوائل ش�هداء فرقة العّباس)عليه السالم( القتالّية، يف حّي 
ملحق الوفاء يف كربالء املقّدس�ة«.تجدر اإلش�ارة اىل أّن هذا 
املرشوع الس�كنّي ما هو إاّل رّد جزٍء بس�يط من التضحيات 
العظيمة الت�ي قّدمها الش�هداُء األبطاُل له�ذا البلد الكريم، 
ولعوائله�م التي ضّح�ت بأعّز ما تملك من أج�ل الدفاع عن 

العراق وأهله ومقّدساته.

العتبة العباسية تكشف 
نسب االنجاز يف جممع 
الوفاء السكني بكربالء

    كربالء / المستقبل العراقي

أعلنت دائرة صحة كربالء املقدس�ة ان »ش�عبة الرقابة الصحية 
قام�ت باغالق معمل غري قانوني يق�وم بتصنيع وكبس وتعليب 
التمور وإتالف )١0( أطنان من التمور و ) ١000 ( لرت من الدبس 

كانت بداخله واملُعدة للتسويق«.
وق�ال مدير الش�عبة الدكتور ك�رار جواد العب�ايس يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، إن »الرقابية الصحي�ة ، تمكنت من ضبط 
معم�ل متخفي ع�ن أنظاره�ا لتصني�ع وكبس وتعلي�ب التمور 
يف منطق�ة فريح�ة دون الحص�ول عىل املوافقات الرس�مية ملنح 
اإلج�ازة الصحية وإصدار أم�ر بغلق املعمل لح�ني الحصول عىل 

اإلجازة الصحية ».
إضاف�ًة اىل إتالف الكميات املُنتجة يف منطقة الطمر الصحي وفق 
محرض رس�مي بموج�ب نظام األغذي�ة رقم ) ٤ ( لس�نة20١١ 
وحسب قانون الصحة العامة رقم ) ٨9 ( لسنة ١9٨١ وبحضور 

صاحب العالقة. 

اتالف »10« أطنان من التمور غري صاحلة 
لالستهالك يف كربالء

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قط�اع العامل للرعاية الصحية األولي�ة التابع لدائرة صحة 
الك�رخ، عن أجراءات توعية يف مط�ار بغداد الدويل حول فايروس 
»كورونا« وتلقيحهم بمضاد االنفلونزا ».وأوضحت وحدة اإلعالم 
يف قطاع العامل يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، أن »املالكات 
الصحية أجرت جولة اضافية اخرى من نشاطات مالكاتنا الطبية 
والصحي�ة الخاص�ة بالوقاي�ة الصحية من فاي�روس كورونا، يف 
صالة مطار بغداد الدويل، من خالل تلقيح املس�افرين ومنتسبي 
الق�وات االمني�ة والعامل�ني بلق�اح االنفلونزا«.وأضاف�ت وحدة 
اإلع�الم، أن »الحمل�ة كان�ت ب�ارشاف مس�ؤولة التحصني بمقر 
القط�اع الدكت�ورة رنا منصور، ومس�ؤول ط�ب االرسة الدكتور 
رائ�د خليل، مع اج�راء عدد من املحارضات واللق�اءات التوعوية 

والتعريفية الخاصة بها خدمة للصالح العام.

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر التعليم الع�ايل والبح�ث العلمي قيص الس�هيل التزام 
ال�وزارة بضوابط ومح�ددات الرأي القانوني الذي يس�مح بمنح 
خريج�ي كلي�ات طب االس�نان والصيدلة والتخصص�ات الطبية 
والصحية األخ�رى التابعة للجامعات والكلي�ات األهلية املعتمدة 
ضمن دلي�ل الوزارة، وثائ�ق تخرجهم.وذكر بيان لل�وزارة تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان »ال صحة ملا ُينرش يف مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي وغريه�ا م�ن اخب�ار بعيدة ع�ن الحقيقة 
وبإمكان املعني�ني وذويهم زيارة املوقع الرس�مي لوزارة التعليم 

العايل لالطالع عىل تفاصيل املوضوع.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت سلطة الطريان املدني العراقية، عن احصائية للحركة الجوية 
للمط�ارات العراقي�ة العامل�ة يف الب�الد خالل ع�ام 20١9 املايض، 
مشرية اىل أن قرابة 9 ماليني مسافر تنقلوا عرب املطارات العراقية.

وقالت الس�لطة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
مجموع املس�افرين املغادرين والقادمني اىل املطارات العراقية بلغ 
٨,٧2٨,5١2 مس�افر وبعدد رحالت بلغ�ت ١002٨٨ رحلة هابطة 
ومغ�ادرة »، مبين�ة أن »ه�ذه اإلحصائي�ة التي اصدرتها ش�عبة 
احصاء الحركة الجوية لقسم التخطيط واملتابعة يف السلطة والتي 
ش�هدت زيادة واضحة يف معدل املس�افرين والرحالت اىل املطارات 

العراقية بغداد، البرصة، النجف، اربيل، السليمانية .

صحة الكرخ تنفذ محلة تلقيح ملسافري مطار بغداد الدويل 
بمضاد االنفلونزا وتوعيتهم حول مرض »كورونا«

التعليم تؤكد التزامها بمنح خرجيي كليات 
طب االسنان والصيدلة وثائق التخرج

سلطة الطريان تعلن احصائية املسافرين 
عرب املطارات العراقية خالل العام املايض

    بغداد/ المستقبل العراقي

أطل�ع وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن صالح عبد الله الجبوري و وزير الدفاع نجاح الشمري 
ع�ىل اإلمكانيات والقدرات الكبرية التي تتمتع بها الرشكة العامة للصناعات النحاس�ية 
وامليكانيكي�ة يف مج�ال تصنيع وإنت�اج املدافع )١22( ملم و )١30( مل�م و )١55( ملم 
والراجم�ات ) ٤ و ٦صاروخ ( والهاونات )١20( ملم ضمن أختصاص ونش�اط الرشكة 
يف املجال العس�كري حيث تمتلك مصنع�ًا متكامالً يحتوي عىل خطوط ومكائن ومعدات 
غربية لتصنيع وإنت�اج املدافع والراجمات والهاونات ولديه القدرة عىل تلبية أحتياجات 
الوزارات واملؤسس�ات األمنية وفق املواصفات املعتمدة عاملياً بحضور عضو لجنة االمن 
والدفاع النيابية النائب فالح العيساوي وقائد عمليات االنبار وقائد رشطة االنبار وقائم 
مقام قضاء عامرية الصمود وعدد من القادة األمنيني واملسؤولني يف املحافظة« .وأج�رى 
الجبوري والشمري يرافقهم مدير عام الرشكة أكرم شاكر عبد الفتاح بحسب بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، »جولة ميدانية يف مصنع الش�هداء إلنت�اج املدفعية واطلعا عىل 
مايحتوي�ه م�ن خطوط ومعدات ثقيلة واس�تمعا إىل عرض عن عم�ل وتكنولوجيا هذه 
الخطوط ومواصفاتها العالية كما وتجوال يف مصانع الرشكة األخرى إلنتاج أس�طوانات 
غ�از الطبخ وملحقاتها وإنت�اج الرباميل املعدنية وغريها ، وابدي�ا االهتمام البالغ لدعم 

االمكانيات املحلية يف كافة املجاالت الصناعية .

    بغداد/ المستقبل العراقي

حذر مرصف الرافدي�ن، من وجود جهات 
تدع�ي ارتباطه�ا م�ع امل�رصف يف منحها 

السلف والقروض.
وق�ال املكت�ب االعالمي للم�رصف يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»هناك أش�خاص تحاول زج اسم املرصف 
يف منحه�ا الس�لف والق�روض للمواطنني 
ومكات�ب  رشكات  وج�ود  او  واملوظف�ني 

تنتحل اس�م امل�رصف يف موضوع الرتويج 
املتعلق�ة  املواطن�ني  معام�الت  وإكم�ال 

بالسلف والقروض«.
وأش�ار إىل أن »الجهة الوحي�دة يف التقديم 
عىل الس�لف والقروض يك�ون عن طريق 
ف�روع املرصف حرصا واملنت�رشة يف بغداد 
واملحافظ�ات كما دعا املرصف اىل االتصال 
بهات�ف ش�كاوى امل�رصف لإلب�الغ ع�ن 
اَي جه�ة تدع�ي بذل�ك والرق�م املخصص 

.0٧90١9٤0١١2

وزيـرا الصناعـة والدفـاع يطلعـان علـى إمكانيـات رشكـة 
حكومية فـي تصنيـع املدافـع والرامجـات واهلاونـات

الرافدين حيذر من جهات تدعي ارتباطها 
باملرصف ملنح السلف والقروض

وزير التخطيط يعد البرصة 
بتطور هام يف ٢٠٢٠

املنافذ تعلن احصائية املخالفات لشهر 
كانون الثاين يف املنافذ احلدودية

    بغداد / المستقبل العراقي

توقع وزير التخطيط نوري الدليمي، ان يشهد عام 2020 يف محافظة البرصة 
ش�كالً آخر من الخدمات بعد ان تس�تكمل املش�اريع التي هي قيد اإلنشاء.
وق�ال الدليمي يف ترصيح صحفي، إن “محافظة البرصة عملت بالتنس�يق 
م�ع  ال�وزارة  خالل 20١9 امل�ايض من اج�ل معالجة الكثري من املش�اريع 
املتلكئة، وقد تم  اس�تكمال اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بتلك املشاريع انطلق 
بعضها بع�د منتصف العام املايض”.واضاف انه “اذا ما اس�تمر العمل عىل 
هذه الوترية س�يكون هناك ش�كل اخر من الخدمات يف البرصة خالل العام 

الحايل بعد ان تستكمل املشاريع التي هي قيد االنشاء.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت هي�أة املناف�ذ الحدودية/
دائ�رة العمليات والخطط / قس�م 
البح�ث والتح�ري، إحصائية بينت 
من خاللها مجمل املخالفات لشهر 

»كانون الثاني 2020«.
ورد  له�ا  بي�ان  يف  واضاف�ت 
إن  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل 
»املخالفات بلغت )333( مخالفة،  
منه�ا تهريب مخ�درات عدد)١2(، 
املبعدين )3( وأموال مهربة)3(، مع 
مخالفات مكتش�فة من قبل مقر 
هيأتنا الخاصة باجازات  االسترياد 
ع�دد )٦5( ، وأوام�ر القاء القبض 
ع�ىل مطلوب�ني )١9( باالضافة اىل 
دعاوى كمركية محالة من منافذنا 
اىل القض�اء« تح�ت عناوي�ن تغري 

وصف البضاعة، تهري�ب ،تزوير ، 
معام�الت غري مكتمل�ة األجراءات 

القانونية،  عدد )١0٧(«.
أما بما يخ�ص الدعاوى الكمركية 
بلغ�ت)2٤(  الكم�رك  اىل  املحال�ة 
،إع�ادة  م�واد  أت�الف   « مخالف�ة 

أصدار«.
وبينت الهيأة »جاء ذلك بالتنس�يق 
م�ع الجه�ات الرقابي�ة ملحاس�بة 
املخالفني، وأوضحت أن »املخالفات 
املذك�ورة تن�درج تحت مس�ميات 
متع�ددة »تزوير إجازة االس�ترياد، 
تجاري�ة،  عالم�ات  وج�ود  ع�دم 
تج�اوز الكمي�ة وال�وزن وتزوي�ر 
الوص�والت باإلضاف�ة إىل بضاع�ة 
منتهي�ة الصالحية«، وقد تم أتخاذ 
األصولي�ة  القانوني�ة  اإلج�راءات 

بحقها.

البرصة تستعد إلقامة معرض الزهور الدويل يف موعده السنوي
    المستقبل العراقي / رائد محمد 

تس�تعد محافظ�ة الب�رصة إلقام�ة مع�رض 
الزهور الدويل يف نيسان املقبل.

وقال مدير قس�م الخدمات والسالمة املهنية« 
محم�د رع�د ج�واد »: إن الحكوم�ة املحلي�ة، 
عازم�ة عىل إقام�ة املعرض يف موع�ده ، فيما 
سيجريالتنس�يق مع الدوائر والجهات  املعنية 

للمشاركة ىف املعرض .
ويف س�ياق متص�ل اوض�ح ج�واد، إن دي�وان 
محافظ�ة الب�رصة اس�تحدث ش�عبة الزراعة 
االهتم�ام  عاتقه�ا  ع�ىل  ليق�ع  التجميلي�ة،  
الرئيس�ية  الش�وارع  الزراعي�ةيف  باألعم�ال 
والس�احات واملداخ�ل الخارجي�ة للمحافظة، 
فضال عن اعمال زراع�ة الحزام األخرض حول 

املدينة .
م�ن جهتها قال�ت مس�ؤولة ش�عبة  الزراعة 
التجميلية املهندس�ة الزراعية نور ثاقب ير: 
إن الش�عبة مرتبط�ة اداري�ا بقس�م الخدمات 
والس�المةاملهنية، وتهت�م بتحس�ني وتنوي�ع  

التجميلي�ة يف املحافظ�ة،  الزراعي�ة  األعم�ال 
من خ�الل زراعة نبات�ات وأش�جار جديدة تم 
اس�ترياد بذوره�ا م�ن احدىالدول االس�يوية،  
كاشجار الكاسيما دستوال امللونة و البوليسانا 
واإلكاسيا، حيث سيصار اىل تكثربها يف مشاتل 
البالغعدده�ا )١0(، فيم�ا  دي�وان املحافظ�ة 

س�يصار إىل تكث�ري اعدد اخرى  م�ن النباتات،  
يف مش�اتل القصور الحكومية، ومن ثم  نقلها 

وزراعتها يف عموم شوارعاملحافظة .
واشارت إىل أن الش�عبة، ستويل اهتماماً بالغاً، 
باعم�ال زراع�ة الحزام األخرض ح�ول املدينة، 

بهدف الحد من  التلوث البيئي يف املحافظة  .

النقل تعلن اعادة افتتاح خط النقل الداخيل ذو داللة 
»61« من باب املعظم اىل منطقة العامرية

    بغداد / المستقبل العراقي

ضم�ن الخط�ط الخاص�ة بتفعيل 
واقع النقل الجماعي للمناطق ذات 
الكثافة الس�كانية يف بغداد، اعلنت 
الرشك�ة العام�ة لنقل املس�افرين 
والوف�ود )اح�دى تش�كيالت وزارة 
النقل( عن اعادة افتتاح خط النقل 
ذو الدالل�ة )٦١( عرب باصات النقل 
ذات الطابق الواحد الحديثة لخدمة 
للمواطن�ني الكرام.وقال مدير عام 
الرشك�ة كري�م كاظ�م حس�ني يف 
بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، 
وزي�ر  لتوجيه�ات  اس�تنادا   « ان�ه 

النق�ل عبدالل�ه لعيبي وضمن خط�ط الرشكة 
التش�غيلية لع�ام )2020( الرامي�ة اىل تطوير 

واقع النقل الداخيل للعاصمة بغداد واملحافظات 
العراقي�ة تم اعادة افتتاح خط النقل التجريبي 
الذي ينطلق من س�احة مجر باب املعظم ثم 

ساحة الرصايف اىل ساحة املتحف 
والعالوي م�رورا بنفق الرشطة 
وص�وال  العامري�ة  منطق�ة  اىل 
اىل ش�ارع املضاي�ف ».وتابع ان 
»الرشكة تسعى خالل هذا العام 
التش�غيلية  اىل تطبي�ق الخط�ة 
مناط�ق  كل  برب�ط  الخاص�ة 
وشوارع العاصمة بغداد بشبكة 
نق�ل متط�ورة وحضاري�ة عرب 
باصات النقل ذات الطابق الواحد 
والطابق�ني ».يذك�ر ان الرشكة 
العامة لنقل املس�افرين والوفود 
اح�دى تش�كيالت وزارة النق�ل 
اعلنت مس�بقا ع�ن افتتاح اكثر 
من ٨0 خط داخل العاصمة بغداد واملحافظات 

العراقية خدمة للمواطنني الكرام.
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رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة البداءة املتخصصة بنظر الدعاوى 

التجارية يف البرصة 
العدد : 62 / ت / 2019 
التاريخ : 5 / 2 / 2020 

اعالن 
اىل / ع�دي خال�د مولود الحاني / املدي�ر املفوض رشكة املؤسس�ة التجارية / اضافة 

لوظيفته 
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 62 / ت / 2019 واملؤرخ يف 29 / 12 / 2019 الذي 
يق�ي بالزامك بتاديته للمدعي مدي�ر عام الرشكة العامة النت�اج الطاقة الكهربائية 
للمنطقة الجنوبية اضافة لوظيفته مبلغ قدره ستمائة وستة واربعون الف وسبعمائة 
وس�تة واربعون دوالر وخمسة وخمسون سنتا عن قيمة املواد غري املجهزة والغرامات 
التاخريي�ة وعم�والت االعتم�اد املس�تندي الناتجة ع�ن اخاللك بعق�د مناقصة الطلب 
الخارج�ي املرق�م 5 / 2 / 22 / 939 اس الص�ادر بالع�دد 10276 يف 10 / 8 / 2010 
واملتعلق بتجهيز ) SPAREPARTS ( اىل محطة كهرباء الشعيبة ، مع تحميلك الرسوم 
واملرصوف�ات بضمنها اجور محاماة وكيل املدعي الحقوقي عبد الحس�ن ياس�ن عيل 
قدرها خمس�مائة الف دينار توزع حس�ب النس�ب القانونية ولتعذر تبليغك ملجهولية 
عنوان�ك – عليه قرر تبليغكم اعالن�ا بصحيفتن محليتن يوميتن ولكم حق االعرتاض 
واالس�تئناف والتميي�ز خ�الل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب الحكم درجة 

البتات 
القايض 
جعفر كاظم املالكي

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب 

)رشكة عامة( 
هيأة قسم العقود واملشرتيات

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

فعىل الراغبن باالشرتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة / محافظة البرصة للحصول عىل وثائق املناقصة 
وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 
2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يت�م تس�ليم العطاءات وبظ�روف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واس�م ورقم 
املناقص�ة اىل العن�وان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مص�ايف الجنوب ،رشكة عامة  � 
الشعيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 2020/3/22 الساعة الثانية عرش ظهرا حسب توقيت مدينة البرصة 
املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة 
العطاءات املتأخرة س�وف ترفض  وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليه�م الراغبن بالحضور يف العنوان االتي ) 
قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب / رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة البرصة / 

جهورية العراق يف 2020/3/22 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة ) 734000( سبعمائة واربعة وثالثون الف دوالر امريكي فقط

4 � تقديم كافة الوثائق املشار اليها يف الوثيقة القياسية املرفقة ) تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء ( ابتداء مع العطاء 
مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد استمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االستمارات املدرجة يف القسم 

الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة سيتم استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 � متطلب�ات التأهي�ل : عىل مقدم العط�اء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القس�م الثالث )متطلبات 

التاهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
 6 � تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االس�عار املطلوبة يف القس�م الرابع من الوثيقة القياسية 

وان تكون موقعة ومختومة
 7 � تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر االمريكي 

او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( )بالنس�خة االصلية ابتداء مع العطاء( صادرعن مرصف عراقي 
معتم�د ل�دى البنك املركزي العراقي ومبل�غ قدره )14700( $ اربعة عرش الف وس�بعمائة دوالر امريكي فق�ط والمر رشكتنا ويتضمن 

االشارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
9 �  ش�مول العمال العراقين العاملن لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي والزام 

تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
10 � تقديم بطاقة السالمة الكيمياوية 

)MSDS( مع العروض الفنية املقدمة من الرشكات بالنسبة 
 للطلبيات الكيماوية املعلنة 

11 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
12 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

13 � لجه�ة التعاق�د الح�ق يف الغاء املناقص�ة يف اي مرحلة من مراحلها قبل ص�دور كتاب االحالة بناء عىل اس�باب مربرة دون تعويض 
مقدمي العطاءات 

14 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 
www.SRC.GOV.IQ

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

حسام حسني ويل16 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها 
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

اعالن غلق كتتاب 
يعلن مرصف الثقة  الدويل االسالمي  
عن غل�ق كتتاب الخ�اص لرشكة 
رشاء  و  ببي�ع  للتوس�ط  الك�ون 
العم�الت االجنبية املحدودة نهاية 
ال�دوام الرس�مي لي�وم الخميس 

املصادف 6/ 2/ 2020  
وذال�ك الكتم�ال االكتتاب من قبل 
الجمه�ور بكاف�ة  و  املس�اهمن 
األس�هم املطروح�ة لالكتت�اب و 
البالغ�ة 000 000 1 مليون دينار 

ألغريها 
املدير املفوض 
لطيف محيد علوان

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 
االتحادية 

يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
االسحاقي 

العدد: 29/ش/2020
التاريخ: 2020/2/10

م/تبليغ 
نصي�ف  )حم�زة  علي�ه  املدع�ى  اىل/ 

جاسم( 
الرشعي�ة  الدع�وى  ملقتضي�ات حس�م 
املرقم�ة 29/ش/2020 واملقام�ة م�ن 
قب�ل املدعي�ة )فهيم�ه عاي�د حس�ن( 
واملدعى علي�ه )حمزة نصيف جاس�م( 
لل�رر  تفري�ق  دع�وى  واملتضمن�ة 
وبالنظر ملجهولية محل إقامتك وحسب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ واملؤي�د من قبل 
مختار عش�رية العطيش لذا تقرر اجراء 
تبليغ�ك بصحيفت�ن يوميت�ن يف موعد 
املرافعة املصادف 2020/2/16 الساعة 
التاسعة صباحاً ويف حالة عدم حضورك 
او حضور من ينوب عنك قانوناً س�وف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�اً وف�ق 

القانون...مع التقدير
القايض 

حازم محمد احمد

�����������������������������

فقدان 
فقد وص�ل قبض ص�ادر من 
مديري�ة بلدية الب�رصة رقمه 
) 697706 ( مبلغ�ه ) 000 ، 
450 ( بتاريخ 23 / 5 / 2019 
بأس�م / عيل خضري هجول – 
فم�ن يعث�ر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار .

فقدان 
فق�دت هوي�ة الطالب ) يارس 
عبد الرضا حم�زه ( الصادرة 
من املعهد التقني اداري برصة 
قسم تقنيات الحاسبة – فمن 
يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .
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جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 
االتحادية 

يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
االسحاقي 

العدد: 28/ش/2020
التاريخ: 2020/2/10

م/تبليغ 
نصي�ف  )حم�زة  علي�ه  املدع�ى  اىل/ 

جاسم( 
الرشعي�ة  الدع�وى  ملقتضي�ات حس�م 
املرقم�ة 28/ش/2020 واملقام�ة م�ن 
قب�ل املدعي�ة )فهيم�ه عاي�د حس�ن( 
واملدعى علي�ه )حمزة نصيف جاس�م( 
واملتضمنة دعوى اثبات نس�ب وبالنظر 
ملجهولي�ة مح�ل إقامتك وحس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ واملؤيد م�ن قبل مختار 
اج�راء  تق�رر  ل�ذا  العطي�ش  عش�رية 
تبليغ�ك بصحيفت�ن يوميت�ن يف موعد 
املرافعة املصادف 2020/2/16 الساعة 
التاسعة صباحاً ويف حالة عدم حضورك 
او حضور من ينوب عنك قانوناً س�وف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�اً وف�ق 

القانون...مع التقدير
القايض 

حازم محمد احمد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2907/ب2019/3

التاريخ 2020/2/10
بناء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة 
ش�يوع العقار املرق�م ) 3/39075 حي الوفاء   
يف النج�ف عليه تعل�ن هذه املحكم�ة عن بيع 
العقار املذكور اع�اله واملبينة اوصافة وقيمته 
املق�درة ادناه فعىل الراغب�ن بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املحكم�ة خالل ثالث�ون يوما م�ن اليوم 
الثاني لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة  
بموجب ص�ك مصدق المر هذه املحكمة بداءة 
النجف وصادر من م�رصف الرافدين رقم )7( 
يف النجف  وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة 
الثاني�ة ع�رش م�ن الي�وم االخري م�ن االعالن 
يف ه�ذه املحكم�ة وعىل املش�رتي جل�ب هوية 

االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العقار املرق�م 3/39075 حي الوفاء يف النجف 
عب�ارة عن عرص�ة تقع عىل ش�ارعن )ركن( 
االمام�ي 20 م�رت والجانب�ي 15 م�رت خالي�ة 
لحظة الكش�ف غري مش�غولة من اح�د بابعاد 
20×10 م�رت مقابل اس�واق الكفيل للتس�وق 
املنزيل وان القيمة املقدرة للعقار مبلغ مقداره 

)100,000,000( مائة مليون دينار ال غريها 
��������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2013/31300

التاريخ 2020/2/9
اعالن

 تبي�ع مديرية تنفيذ النجف الس�يارة املرقمة ) 
537302 ( نوع شوفرليت افيو صفراء املوديل 
2010 العائدة للمدين )فاضل عباس حس�ن ( 
لقاء طلب الدائن حي�در رزاق بريهي واملدرجة 
اوصافها ادناه فمن له  رغبة  بالرشاء الحضور 
يف تمام الس�اعة الرابعة عرصا يف اليوم العارش 
م�ن الي�وم التايل للن�رش يف الصح�ف املحلية يف 
مع�رض س�يد مهند ش�رب الواق�ع يف معارض 
النج�ف الخدمية مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة ع�رشة باملئ�ة م�ن القيمة 
املق�درة وش�هادة الجنس�ية وهوي�ة االح�وال 
املدنية ه�ذا وان الثمن يدفع نقدا والداللية عىل 

املشرتي
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � النوع شوفرليت افيو
2 � املوديل : 2010

3 � االطارات مستهلكة
4 � البطارية تالفة

5 � بدن السيارة مستخدم االستخدام الطبيعي 
لسنة الصنع

6 � زج�اج الس�يارة : جميعها نظيف�ة ما عدا 
الزجاجة االمامية مفطورة لثالث اماكن

7 � دواخل السيارة نظيفة
8 � القيمة املقدرة : س�تة مالين وخمس�مائة 

الف دينار

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

اعالن غلق اكتتاب 
ال�دويل  اش�ور  م�رصف  يعل�ن 
لالستثمار والتمويل م . خ عن غلق 
اكتت�اب الخ�اص لرشك�ة الراصد 
العم�الت  ببي�ع ورشاء  للتوس�ط 
االجنبي�ة املح�دودة نهاي�ة الدوام 
الرس�مي ليوم االحد املصادف 9 / 
2 / 2020 وذلك لكون يوم السبت 
املص�ادف 8 / 2 / 2020 عطل�ة 
اكتت�اب  رس�مية وذل�ك الكم�ال 
م�ن قب�ل املس�اهمن والجمهور 
بكافة االسهم املطروحة لالكتتاب 
 )  485  ،  000  ،  000  ( والبالغ�ة 

مليون .
املدير املفوض للمرصف 

علياء عامر مجيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 102/ب/2018

التاريخ : 2010/2/5
اعالن مزايدة

تبي�ع هذه املحكمة باملزايدة العلنية القطعة املرقمة 29 مقاطعة 
34 الح�رية  فع�ىل الراغبن بال�رشاء الحضور اىل ه�ذه املحكمة 
خالل ثالثون يوم من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبن معهم 
التأمين�ات القانونية البالغة 10% من القيم�ة التقديرية للقطعة 

ويتحمل املشرتي اجور االعالن  والداللية 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف /

القطعة  عبارة عن بس�تان مس�احته  4 دون�م و1 اولك و50 م2 
تقع القطعة عىل طريق ترابي يف منطقة املراشدة والقطعة مشيد 
عليه�ا ثالثة دور س�كنية اضاف�ة لهيكل غري مكتم�ل مبنية من 
الطاب�وق والبل�وك اما  ارض القطعية فهي�ه مزروعة باملحاصيل 
الحقلي�ة الخروات وفيها عدد من اش�جار النخيل تقدر بحوايل 
مائة وخمسون نخلة وقسم من القطعة مسيج بسياج بي ار يس 
قيمة املش�يدات )40,000,000( اربعون ملي�ون دينار اما  قيمة 
املغروس�ات  )   3,000,000( ثالث�ة مالين دينار وقيمة االرض ) 
8,081,600( ثمانية مالين وواحد وثمانون الف وستمائة دينار  
والقيم�ة التقديرية للقطع�ة ) 51,081,600( واحد وخمس�ون 

مليون وواحد وثمانون الف وستمائة دينار
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة 

العدد : 159/ب/2019
التاريخ : 2020/1/29

اعالن مزايدة 
تبي�ع هذه املحكم�ة باملزايدة العلنية القطع�ة املرقمة 19  
مقاطع�ة 19 الحرية فع�ىل الراغبن بال�رشاء الحضور اىل 
هذه املحكمة يف اليوم الثالثون من اليوم التايل لنرش االعالن 
مس�تصحبن معهم التأمينات القانوني�ة البالغة 10% من 

القيمة املقدرة ويتحمل املشرتي اجور االعالن  
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف / 

القطع�ة عبارة ع�ن قطعة زراعية  بمس�احته 15 دونم و 
7 اول�ك و25م2  تق�ع يف منطقة الصنن بعي�دة عن مركز 
املدين�ة ومصادر املياه االرض ب�ور يف الوقت الحارض وغري 
مزروع�ة وال تحتوي ع�ىل مغروس�ات القيم�ة التقديرية 
للقطعة ) 19,112,000( تس�عة عرش مليون ومائة واثنى 

عرش الف دينار عراقي 
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
العدد : 380 / 2020 

التاريخ : 9 / 2 / 2020 

م / نرش مفقود 
بناء عىل الطلب املقدم من قبل السيدة ) الهام جمعه عبود 
( اىل ه�ذه املحكم�ة والت�ي ت�روم فيه اص�دار حجة حجر 
وقيمومة حول فقدان زوجها املدعو ) منذر جياد تبن بدر ( 
امللصقة صورته اعاله والذي فقد يف محافظة بغداد بتاريخ 
10 / 6 / 2014 وع�ىل كل من لدي�ه معلومات عن املفقود 
مراجع�ة املحكمة او اقرب مركز رشطة خالل مدة س�بعة 

ايام من تاريخ النرش .
القايض 

محمد جميل الفياض 
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
العدد : 12 / ش / 2020 

التاريخ : 10 / 2 / 2020 
اىل / املدعى عليه ) مهند عبد خزعل ( 

م / تبليغ موعد مرافعة 
بن�اء عىل الدعوى املرقم�ة 12 / ش / 2020 واملقامة امام 
ه�ذه املحكم�ة من قب�ل املدعية ) كوثر جمعة س�ليمان ( 
والت�ي تطلب فيه�ا تصديق ال�زواج الخارج�ي وملجهولية 
محل اقامتك تق�رر تبليغك بصحيفت�ن محليتن يوميتن 
للحض�ور اىل هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 19 / 
2 / 2020 ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون . 
القايض 

محمد جميل الفياض

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الدورة 
العدد : 597 

التاريخ : 9 / 2 / 2020 
اعالن 

اىل / املدع�و محم�ود ش�اكر خط�اب – الس�اكن م 854 
ز 12 د 1 للطل�ب املق�دم من قبل املس�تدعية خريية نعمه 
عب�د الل�ه لنصبها قيمة علي�ك وملجهولية مح�ل اقامتك يف 
الوقت الحارض ق�ررت املحكمة تبليغك اعالنا يف صحيفتن 
محليت�ن للحضور ام�ام املحكم�ة اذا كنت داخ�ل العراق 
خمس�ة عرش يوم�ا واذا كنت خ�ارج الع�راق ثالثون يوما 
وعند عدم حضورك س�وف تتخذ املحكمة االجراءات ضدك 

وفق االصول .
القايض 
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جمهورية العراق 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بعقوبة 
رقم االضبارة : 119 / 2020 

التاريخ : 9 / 2 / 2020 
اىل / املنف�ذ علي�ه – املدير املف�وض لرشكة ب�الد الرافدين 

للمقاوالت العامة / سلمان محمد يوسف . 
لق�د تحقق له�ذه املديرية من كتاب مرك�ز رشطة الحرية 
بالع�دد 987 يف 5 / 2 / 2020 ان�ك مجه�ول محل االقامة 
ولي�س لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء 
التبلي�غ عليه واس�تنادا للم�ادة ) 27 ( من قان�ون التنفيذ 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديري�ة التنفيذ بعقوبة 
خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك 
س�تبارش هذه املديري�ة باج�راءات التنفيذ الج�ربي وفق 

القانون :
املنفذ العدل 

بشري نايف محمود 
اوصاف املحرر : مذكرة االخبار بالتنفيذ .
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة بعقوبة 

العدد : 34 / ب1 / 2019 
التاريخ : 12 / 1 / 2020 

م / اعالن 
اىل املدعى عليه / سالم احمد محمد 

اقام عليك املدعي ) محمد عبد حسن عيل ( الدعوى املرقمة 
اعاله وطلب الحكم بتاديتك مبلغ ) 000 ، 000 ، 7 ( سبعة 
مالي�ن دين�ار وتحميلك املصاري�ف القانوني�ة وملجهولية 
محل اقامتك حسب تبليغك عن طريق مركز رشطة السادة 
يف كتابه�م املرق�م 213 امل�ؤرخ يف 15 / 1 / 2020 ورشح 
القائ�م بالتبلي�غ حس�ن مخيرب حس�ن ومرفقة اش�عار 
املخت�ار ) ص�دام موىس ربيع ( امل�ؤرخ يف 12 / 1 / 2020 
قررت هذه املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتن محليتن 
يوميتن واس�عتي االنتشار للحضور امام هذه املحكمة يف 
موع�د املرافعة املواف�ق 27 / 2 / 2020 الس�اعة العارشة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك يف املوعد اعاله سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا ووفق القانون .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 4826 / ش2 / 2019 

التاريخ : 3 / 2 / 2020 
اىل / املدعى عليه / احمد كريم صالح 

م / اعالن 
بتاري�خ 2 / 2 / 2020 اص�درت هذه املحكمة قرار الحكم 
بالعدد 4826 / ش2 / 2019 واملتضمن التفريق القضائي 
بين�ك وب�ن املدعية انف�ال جمال حس�ن ولكونك مجهول 
مح�ل االقامة وحس�ب كت�اب مرك�ز رشط�ة الخالص / 
التحويل�ة واش�عار املجل�س املحيل لقض�اء الخالص تقرر 
تبليغك بالحكم الغيابي الصادر بحقك بواسطة صحيفتن 
محليت�ن حكم�ا غيابي�ا وعلن�ا ووف�ق االص�ول ولك حق 

االعرتاض ضمن املدة القانونية .
القايض 

عمر حميد محمود

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية التنفيذ بعقوبة 
رقم االضبارة : 1781 / 2019 

التاريخ : 10 / 2 / 2020 
اعالن 

تبي�ع مديرية تنفيذ بعقوبة – دار س�كن 
العقار تسلسل 2 / 10816 م 39 كاطون 
الواقع يف بعقوبة – الرحمة العائد للمدين 
عب�ري حام�د حمي�د املحجوز لق�اء طلب 
الدائ�ن اث�ري كامل حس�ن البال�غ ) 000 
، 000 ، 10 ( ع�رشة مالي�ن دين�ار فعىل 
الراغ�ب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�دة ثالث�ن يوما تب�دا م�ن اليوم 
الت�ايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانونية عرشة باملائة من القيمة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

بشري نايف محمود 
املواصفات : 

1 – موقع�ه ورقمه : بعقوبة – الرحمة 2 
/ 10816 م 39 كاطون . 

2 – جنسه ونوعه : مشتمل .
3 – ح�دوده واوصافه : مش�تمل يحتوي 
عىل اس�تقبال وصالة ومطبخ وغرفة نوم 
واحدة وبيتونة مع مرافق خارجية االرض 

سرياميك مجهز باملاء والكهرباء . 
4 – مش�تمالته : املساحة الكلية 250 م2 

حصة املدينة 125 م2 .
5 – درجة العمران : جيد جدا . 

6 – الشاغل : املدين وشقيقتها . 
7 – القيم�ة املق�درة : 000 ، 000 ، 145 

مائة وخمسة واربعون مليون دينار .
حص�ة املدي�ن : 000 ، 000 ، 85 خمس�ة 

وثمانون مليون دينار .
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 2228 / ب1 / 2019 

التاريخ : 6 / 2 / 2020 
اعالن 

اىل / املدعى عليه / جمال حيدر حسن 
اقام عليك املدعي ) رياض شنيف علوان ( 
امام هذه املحكمة الدعوى البدائية بالعدد 
اعاله ، طل�ب فيها الحك�م بالزامك بدفع 
مابذمتك للمدعى عليه اعاله املبلغ البالغ 
40 ورقة دوالر امريكي عن قرضة حسنة 
وتحميلك املصاريف والرس�وم وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب كت�اب مركز رشطة 
بختي�اري يف قض�اء خانق�ن بالعدد 324 
2020 ورشح املبل�غ مؤي�د   / 1 يف 19 / 
محمد س�ور عيل يف املركز اعاله ومرفقة 
اش�عارمختار محلة بختي�اري ) جمهور 
حس�ن ع�يل ( امل�ؤرخ يف 19 / 1 / 2020 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن للحضور 
ام�ام هذه املحكمة يف الس�اعة التاس�عة 
م�ن صباح ي�وم 25 / 2 / 2020 ويف حال 
تبلغك وعدم الحضور او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف قرة تبة 
العدد : 211 

التاريخ : 4 / 2 / 2020 
اعالن 

للطل�ب املقدم م�ن قبل الس�يدة ) واجدة 
غريب كريم ( والذي تطلب فيه القيمومة 
عىل املفق�ود ) اس�ماعيل خلي�ل ابراهيم 
محمد البياتي ( والذي فقد يف تاريخ 23 / 
4 / 2016 يف ناحي�ة قرة تبة – وملجهولية 
مص�ريه – علي�ه تق�رر تبلي�غ املدع�و ) 
اس�ماعيل خلي�ل ابراهيم محم�د البياتي 
( بالحض�ور خالل عرشة اي�ام من تاريخ 
الن�رش وبخالف�ه س�وف تق�وم املحكمة 
باص�دار حج�ة حج�ر وقيموم�ة لطالبة 

الحجة السيدة واجدة غريب كريم .
القايض 

زبري احمد محمود 
����������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / مروان مالك وحيد 

اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان 
العراق�ي الكائ�ن يف – الب�رصة – ك�وت 
الحجاج / مجمع وزارة االعمار واالسكان 
– تقاط�ع ح�ي الرس�الة وذل�ك لتثبي�ت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام الرشيك ) حميد 
لفتة خضري ( بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطع�ة املرقم�ة 13 / 2223 مقاطعة 
42 / الطوب�ة والنخيله( لغرض تس�ليفه 
قرض االس�كان وخالل م�دة اقصاها 15 
يوما داخل العراق وش�هرا خ�ارج العراق 
م�ن تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة البرصة 

العدد : 2995 / ب / 2019 
التاريخ : 6 / 2 / 2020 

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه – محم�د قاس�م خل�ف 

املدحجي 
الحك�م  ق�رار  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
البدائ�ي املرق�م 2995 / ب / 2019 يف 26 
/ 12 / 2019 املتضم�ن الحك�م بالزام�ك 
بتاديتك للمدعي ل�ؤي حميد خضري مبلغ 
ق�دره مليون�ان ومئتان وخمس�ون الف 
دين�ار – ولتع�ذر تبليغ�ك ملجهولية محل 
اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ 
وتايي�د املجل�س البل�دي ملنطق�ة الهندية 
حي الرس�ول – عليه ق�رر تبليغكم اعالنا 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن ولك حق 
االعرتاض واالستئناف والتمييز خالل املدة 
القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض 

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

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ البرصة 

رقم االضبارة : 160 / 2020 
التاريخ : 6 / 2 / 2020 

اىل / املنفذ عليه – 
املدين / عالء كاظم عطيه .

لقد تحقق له�ذه املديرية من خالل رشح 
القائ�م بالتبليغ انك مجهول محل االقامة 
ولي�س لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة 
) 27 ( م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
التنفي�ذ  مديري�ة  يف  بالحض�ور  اعالن�ا 
الب�رصة خالل خمس�ة ع�رش يوم�ا تبدا 
من الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
ع�دم  حال�ة  ويف  بحض�ورك  التنفيذي�ة 
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 
التنفي�ذ الجربي وفق القان�ون : علما انك 
مدي�ن لصالح الدائ�ن / احم�د رزاق عبد 
الل�ه بمبلغ ) 000 / 000 / 35 ( خمس�ة 

وثالثون مليون دينار .
املنفذ العدل 

فردوس حسن 
اوصاف املحرر : 

قرار محكمة ب�داءة املعقل بالعدد 472 / 
ب / 2019 يف 17 / 12 / 2019 .

تنويه
ورد س�هوا يف العدد املرق�م 2080 بتاريخ 2020/2/10 
خط�ا يف اعالن الرشك�ة العامة الدارة النق�ل الخاص يف 
اسم العقار يف الفقرتن خط الخصومة /ساحة الزهراء 
/ الحري�ة 3/ الدولعي خط الخوصة / س�احة الزهراء 

/ البياع
الصحيح هو 

خط الشوصة / ساحة الزهراء / الحرية 3/الدولعي
خط الشوصة / ساحة الزهراء / البياع

لذا اقتى التنويه

العدد : خ3586/1/126/6
املوافق 2020/2/9

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

ـ1 556 / 2020/ E 
اعالن للمرة  االولى LV MOTOR CONTROL CENTERS 200.000 IQD
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لغة االقناع يف اخلطاب االعالمي
           د. محمد فلحي 

الش�بابية  االحتجاج�ات  كش�فت 
املس�تمرة، يف العراق، منذ أشهر عدة، 
ع�ن أزمة يف التواصل وعجز يف االقناع 
بني الطبقة السياسية والجمهور، وقد 
اتضح مقدار الهّوة بني الجانبني، من 
خالل الخطابات الحكومية والبيانات 
الرسمية والحزبية التي رافقت تطور 
األحداث، ومن ث�م تصاعدها الخطري 

يف األيام األخرية، 
وهو ما يستدعي من رئيس الحكومة 
املكلف وفريق مساعديه ومستشاريه 
تبن�ي خطاب رس�مي عقالني جديد، 
يقوم عىل الحوار والتفاهم واإلقناع يف 
مخاطبة العقول الشابة الواعية التي 
الس�لميني  املتظاهرين  أغلبي�ة  تمثل 
املرشوع�ة  بالحق�وق  املطالب�ني 

واإلصالح والتغيري الديمقراطي. 
كان ع�ر الث�ورات خ�الل القرن�ني 
تحش�يد  ع�ىل  يعتم�د  املاضي�ني 
الجماهري، بش�أن قضية أو مشكلة، 

ثم تحريضها وتحريكها عرب الخطاب 
الشفهي املبارش، أو من خالل  وسائل 
اإلعالم، إلس�قاط األنظمة السياسية 
أو تغيريها بقوة االندفاع الجماهريي 
الهائ�ل، وباس�تخدام أس�لحة بدائية 

بسيطة، يف كثري من األحيان. 
ولعل جميع )الثورات( التي ش�هدتها 
املنطق�ة العربي�ة، منذ بداي�ة القرن 
العرشي�ن، كان�ت تعتم�د ع�ىل ثالثة 
أسلحة: بيان صادر من قيادة الثورة، 
وإذاعة مس�موعة لتبلي�غ الجماهري 
بمضمون ذلك البيان وأس�ماء الثوار، 
وعدد من الدبابات والبنادق ملحارصة 

القر امللكي أو الرئايس!
الشاش�ة  أصبح�ت  الي�وم 
الصغرية)تلفزي�ون أو هات�ف ذكي( 
هي الس�الح الفّع�ال، الذي ل�م يدرك 
أغلب السياس�يني أبعاده ومعطياته 
لغ�ة  يفهم�وا  ول�م  وانعكاس�اته، 
)امللتيميدي�ا(  املتع�ددة  الوس�ائط 
تقني�ات  الت�ي وفرته�ا  والتفاعلي�ة 
اإلع�الم الجدي�د، فلجؤوا لوس�ائلهم 

القديم�ة يف محاوالت املن�ع والحجب 
والرقاب�ة  والتضليل والخداع ملواجهة 
امل�د الش�عبي، ال�ذي أصب�ح يتحرك 
برسعة فائقة، متجاوزاً تلك الحواجز 
القيود  التقليدي�ة ومحطم�اً جمي�ع 

املعروفة! 
لم تع�د لغة الوع�د والوعي�د صالحة 
يف مخاطب�ة الناس م�ن قبل الحكام، 
وقد س�قطت لغ�ة الق�وة والرتهيب 
من�ذ عقود، عندم�ا أصبحت املوجات 
والشاشات وصناديق االقرتاع وسيلة 
الوصول إىل السلطة، وقد ظلت املنطقة 
العربية، مع األسف، تعاني حتى وقت 
قريب، م�ن عجز يف تطوي�ر األنظمة 
الحاكمة، وهيمنة الخطاب الرس�مي 
الواحد، وجمود اللغة السلطوية التي 
تفتق�د املرون�ة والتفاعل م�ع عقلية 
األجي�ال الش�ابة، التي تعايش�ت مع 
وس�ائل الكرتونية)سمعية وبرية( 
مثل األلع�اب الرقمية )كاندي كراش 
املحمول)الب  والحاسوب  والبوبجي( 
ت�وب( والهات�ف النق�ال )موباي�ل(، 

واس�تخدمت برام�ج التواص�ل ع�رب 
ه�ذه األدوات الجديدة بذكاء وإدمان 
وإف�راط مث�ل  تطبيق�ات املحادث�ة 
)املاس�نجر( و)الس�ناب  والدردش�ة 
ش�ات( واملدونات والفيسبوك وتويرت 
وانس�تغرام ويوتيوب وغريها الكثري، 
وتم�ت  املعلوم�ات،  تدفق�ت  حي�ث 
واس�تخدامها،  وتداوله�ا  صياغته�ا 
بعيداً عن نظر الرقيب، وقد اضمحلت 
صورة الس�يايس، وتآكلت، تدريجياً، 
سلطة الحاكم الذي كان يحتكر الثروة 
والسالح واملعلومات ويوظفها، وفقاً 

ملصالح�ة ورغبات�ه وأهداف�ه. 
االنفجار غ�ري املتوقع من قبل جميع 
األنظم�ة العربية الحاكم�ة، الذي بدأ 
يف تون�س وانتقل إىل مر ثم إىل ليبيا 
واليمن وسوريا، وأخرياً العراق ولبنان 
والسودان والجزائر وغريها، وما تزال 
تداعيات�ه مس�تمرة، كان نتيجة عدة 
عوامل سياس�ية واجتماعية وتقنية، 
تجمعت تح�ت ظروف معين�ة، يف ما 
يشبه التفاعل الكيمياوي الذي يقوم 

ع�ىل التقاء عن�ارص طبيعي�ة، تؤدي 
إىل تكوي�ن مركب�ات جدي�دة، قابل�ة 
لالنفجار م�ن خ�الل رشارة يطلقها 
صاع�ق صغري، وذل�ك ينطبق عىل ما 
حدث يف الشارع العربي، حيث توفرت 
العن�ارص وتفاعل�ت، ثم ج�اءت تلك 
الرشارة، فأش�علت الحري�ق، وأنارت 
الطري�ق أم�ام الباحثني ع�ن فرصة 

جديدة يف الحياة واملستقبل.
أحد العوام�ل املؤثرة يف أزم�ة النظام 
الس�يايس العرب�ي، بص�ورة عام�ة، 
إىل  أدت  الت�ي  هو)الش�يخوخة( 
أمراض مزمنة، وعدم اتاحة الفرصة 
للدماء الش�ابة لكي تتدفق يف رشايني 
الهيكل الس�يايس وتدعم�ه وتجدده 
وتط�وره، من خ�الل تداول س�لمي 
ملواقع املس�ؤولية، وربما تكون هذه 
الظاه�رة أحد أس�باب األزمة الراهنة 

يف العراق!
وامت�داداً له�ذه الظاه�رة، ف�إن لغة 
والجمه�ور  الح�كام  ب�ني  التفاه�م 
الش�اب املتعلم تكاد تكون منقطعة، 

أو)خارج التغطية( حيث يصعب عىل 
بع�ض الق�ادة السياس�يني مخاطبة 
الناس بلغة طبيعية، ويعاني بعضهم 
م�ن صعوبة يف الحديث أو التعبري عن 
أفكار بس�يطة، يمكن لرجل الشارع 

العادي أن يجيدها بلباقة مدهشة!
ثمة عج�ز يف التواصل والتفاهم نراه 
واضح�اً يف لغ�ة اإلعالم، ال�ذي يقوم 
عىل التمجيد املفرط لرموز الس�لطة، 
وتبّني ال�رأي الواح�د، وتحريم الرأي 
اآلخر، واالعتماد عىل مس�ار عمودي 
)األوام�ر( م�ن قم�ة  يتلق�ى  رأيس، 
إىل  ويبلغه�ا  السياس�ية،  القي�ادة 
الن�اس، ع�رب جه�از إعالم�ي رتيب، 
يف ح�ني وج�د ماليني الش�باب فرص 
الخيارات،  متعدد  التواصل)الشبكي( 
يمك�ن  حي�ث  الحواج�ز،  يع�رف  ال 
بلمس�ة زر صغري،  تغيري)القن�وات( 
واإلبحار، يف ش�بكة اإلنرتنيت، ضمن 
فض�اء معلوماتي م�ن دون حدود أو 
قي�ود. هذه الفج�وة يف التواصل، بني 
الحكام واملحكومني، جعلت الخطاب 

الرسمي يرتدد يف واد، والناس يعيشون 
يف واد آخ�ر، وم�ن ثم ف�إن الحقيقة 
املطلقة التي يزعمها الحكام أصبحت 

موضع ش�ك وانتقاد ورفض أحياناً!
وربم�ا  العن�ارص،  تل�ك  إىل  يض�اف 
يحركها، وتبذير يف الثروات، وتزوير يف 
االنتخابات، وقصص فساد معلنة، ال 
يمكن التس�رت عليها، وكل ذلك يشكل 
م�ادة افرتاضي�ة س�اخنة تتناقله�ا 
املواقع االلكرتونية ويتبادلها الشباب 
م�ن دون رقاب�ة أو قي�ود، فتزيد من 

لهيب النفوس!
إذا كان الخط�اب اإلعالم�ي التقليدي 
الرتي�ب يفتق�د الح�وار واإلقناع فإن 
زي�ادة مس�احة اإلب�داع يف التواص�ل 
واعتم�اد الكف�اءات الش�ابة يف إدارة 
عملية التفاهم بني السلطة والجمهور 
س�وف يطف�ئ فتي�ل التوت�ر وي�ربد 
االش�تعال يف قلوب الكثري من الشباب 
املتحمس�ني الذي�ن يس�يطر عليه�م 
الغضب نتيج�ة القطيعة والجمود يف 

لغة الخطاب السيايس!

فايروس احلرب التجارية
           محمد شريف أبو ميسم

تعرضت عموم السلع املنتجة يف الصني إىل كساد 
غري مس�بوق جراء ما يقال ع�ن امكانية انتقال 
فاي�روس  كورون�ا ع�رب تطاير ال�رذاذ واللمس، 
باالقتص�اد  كب�رية  أرضارا  ألح�ق  ال�ذي  األم�ر 
الصيني، بسبب انخفاض معدالت تصدير السلع 
الصينية إىل الخارج بفعل انخفاض الطلب عليها 

يف األسواق العاملية.
وانتعشت نظرية املؤامرة لتأخذ منحنيات عديدة 
بع�د نرش تقرير عرب موقع فيس�بوك كش�ف ما 
يقال إن�ه بحث علمي، توصل م�ن خالله علماء 
هن�ود إىل وج�ود أربع�ة أحم�اض نووي�ة م�ن 
فاي�روس اإليدز زرعت عن عمد بجس�د كورونا، 
يف إش�ارة لغاي�ات سياس�ية واقتصادية خطرية 
لع�زل الصني ع�ن العال�م. يف ما رج�ح بعضهم 
احتم�االت حص�ول خطأ تس�بب بظه�ور جيل 
جدي�د له�ذا الفايروس يف ما يس�مونه مختربات 
األس�لحة الجرثومي�ة يف الصني نفس�ها. وذهب 
بعضه�م إىل أبعد من ذلك، بأن الفايروس صناعة 
صينية، هدفها طرد االس�تثمارات األوروبية من 
املدن الصناعي�ة فيها، يف ظل الحرب االقتصادية 
الت�ي يح�اول خالله�ا األوروبي�ون وحلفاؤه�م 
األمريكي�ون الني�ل م�ن االش�رتاكية الصيني�ة، 
بع�د أن تعرض�ت العمل�ة الصينية »الي�وان« إىل 
تراجع�ات عج�ز البن�ك املرك�زي الصين�ي ع�ن 
دعمها جراء تدفق أرباح االس�تثمارات إىل خارج 
الص�ني، فكان�ت فكرة انتش�ار الوباء، بحس�ب 
ه�ؤالء، مصحوبة بتريح�ات الرئيس الصيني 
»ع�دم قدرة ب�الدة عىل رشاء أقنع�ة للوقاية من 
انتش�ار الفاي�روس«، تكتي�كا أدى إىل انخفاض 
ح�اّد يف أس�عار أس�هم ال�رشكات. وبحس�ب ما 
يقال، تسابقت امرباطوريات تمويل املستثمرين 
األجانب يف طرح األسهم للبيع بأسعار منخفضة 

ج�دا، وبع�روض غ�ري مس�بوقة، حينه�ا أصدر 
الرئي�س الصيني أم�را برشاء أس�هم األمريكيني 
واألوروبيني، بوقت واحد، ليعيد سيطرة الحكومة 
عىل القط�اع الصناع�ي ويدعم العمل�ة املحلية، 
وحققت الصني خالل أيام مجموعة من األهداف 
الت�ي لم تس�تطع تحقيقها من قب�ل. وكل هذه 
األقاوي�ل التي يدعمها االنهي�ار الحاّد يف بورصة 
الص�ني قد تبدو ممكنة م�ن الناحية النظرية، يف 
ما تش�ري املعطيات إىل أن االقتصاد الصيني الذي 
شهد تحوال يف العام 1993 عرب ما سمي باقتصاد 
املناط�ق الخاص�ة، ب�ات معتم�دا عىل األس�واق 
األوربي�ة واألمريكي�ة وال�دول الحليف�ة لهما يف 
الرشق األوسط بش�كل كبري يف تحقيق االيرادات 
وتشغيل سوق العمل، يف وقت استطاع أن يخوض 
يف تكنولوجيا املعلومات اعتمادا عىل االستثمارات 
األجنبي�ة، التي وف�رت له فرصا لالط�الع املعريف 
خارج حقوق امللكية الفكرية، ما أس�هم باتساع 
رقع�ة االس�تثمارات الصينية يف مناط�ق عديدة 
تتع�رض  أن  املس�تبعد  العال�م، ولي�س م�ن  يف 
االس�تثمارات إىل ردات فعل تتعلق بالتس�هيالت 
الرضيبي�ة واملرفية وحركة التج�ارة العاملية، 
فضال عّما س�يلحق يف بيئة األعمال املحلية جراء 
ردات الفعل املتعلقة بأسواق الطاقة التي تهيمن 
عليها رشكات العوملة، فكيف لها أن تنهي تواجد 
هذه االس�تثمارات التي ساهمت يف نهضتها منذ 

أواسط التسعينيات؟
وعمليا تتعرض الصني حاليا لنكس�ة اقتصادية 
كبرية بوصفه�ا بالدا تعيش عىل تصدير الس�لع 
بع�د توق�ف صادراته�ا إىل عم�وم دول العال�م، 
وارتف�اع كلف�ة التأم�ني ع�ىل الدي�ن الس�يادي 
للصني يف األس�واق األمريكية واألوروبية إىل أعىل 
مس�توياته، وإذا ما صدق�ت التقارير التي تؤكد 
أن هذا الفايروس صناعي فابحث عن املس�تفيد 

يف ظل الحرب التجارية.

احلجر الصحي.. هل يوقف كورونا؟
           فايي فالم

ينترش فريوس كورونا بمعدل متسارع، 
لكن قد يؤدي الحجر الصحي غري املالئم 
وحظر السفر إىل حدوث خراب أكثر من 
املرض نفسه. ويقع عىل عاتق منظمة 
الصح�ة العاملية واج�ب حماية صحة 
اإلنس�ان، لكنها أيضاً ملتزمة بحماية 
مواطن�ي العالم من انته�اكات حقوق 
اإلنس�ان أو املصاع�ب االقتصادية غري 
الرضوري�ة الت�ي ق�د يس�ببها الذعر. 
وحت�ى اآلن، فه�ي ت�ؤدي عم�اًل جيداً 

لتحقي�ق ه�ذا الت�وازن الصع�ب.
وقد نصحْت منظمة الصحة ضد فرض 
حظ�ر الس�فر بعيد املدى، وال�ذي يريد 
بعض املرشع�ني األمريكيني املحافظني 
فرض�ه ع�ىل الص�ني، حيث ب�دأ تفيش 
املرض. إن إعالن األس�بوع املايض بأن 
الواليات املتحدة س�تعزل 195 شخصاً 
تم إجالؤهم م�ن ووهان يف الصني، هو 
أمر منطقي طاملا أن الناس محتجزون 

يف بيئة آمنة ومريحة.
لك�ن التمادي ألبع�د من ذل�ك لن يحل 
املش�كلة، وقد يزيد األمر س�وءاً. تقول 
»آمي فريتش�ايلد«، عميد كلية الصحة 
العام�ة بجامع�ة أوهاي�و، إن الحج�ر 
الصح�ي الجماعي املدف�وع بحالة من 
الذعر، أدى إىل نتائج عكسية. ففي عام 
1892، عىل س�بيل املث�ال، ألقى الناس 
بالل�وم ع�ىل املهاجرين اليه�ود كونهم 
الس�بب يف اندالع حم�ى التيفوس، وتم 

جمعهم وإجبارهم عىل العيش يف خيام 
ع�ىل جزي�رة يف النه�ر الرشق�ي. وأدى 
حش�د املرىض مع األصحاء إىل انتش�ار 

املرض.
ويرى »إري�ك تونر«، وهو طبيب وكبري 
العلم�اء يف »مركز جونز هوبكنز لألمن 
بلومبريج  الصحي« ومدي�ر »مدرس�ة 
للصحة العامة«، أنه من غري املجدي أن 
يقوم الصينيون بفرض الحجر الصحي 
عىل ووهان، ألن األوان فات عىل احتواء 
امل�رض. ومحاوالت االحتجاز الجماعي 

ستجعل الناس يريدون الفرار.
وقال تونر إن منظم�ة الصحة العاملية 
محق�ة يف تقدي�م املش�ورة ض�د حظر 
السفر. لقد فات الوقت، حيث إن املرض 
انتقل بالفعل بعيداً عن الصني. وحظر 
الس�فر اآلن لن يك�ون له فائ�دة تذكر 

وستكون له أرضار اقتصادية كبرية.
ويعد اندالع وباء س�ارس يف عام 2003 
الس�ابقة األكثر شيوعاً للتفيش الحايل، 
حيث إن سببه هو فريوس كورونا وأنه 
نش�أ يف الصني. تقول فريتشايلد، التي 
عملت وفقاً إلرشادات منظمة الصحة، 
وقد كتبت عن استجابة املنظمة لتفيش 
الف�ريوس، إن املنظم�ة دفعت لفرض 
الحج�ر الصح�ي والقيود عىل الس�فر 
األوسع نطاقاً يف التاريخ العاملي، وربما 
يك�ون هذا مقيداً للغاي�ة. كما تم عزل 
30.000 ش�خص يف الحجر الصحي يف 

كندا.
ويعتق�د العلم�اء أن ف�ريوس كورون�ا 

الحايل أقل فت�كاً، لكنه قد يكون معدياً 
بشكل أكرب. وقالت فريتشايلد إنها تأمل 
يف أن يتمك�ن مس�ؤولو الصحة العامة 
م�ن احت�واء امل�رض بطريق�ة تحرتم 
حق�وق اإلنس�ان، مثل ف�رض الحجر 
الصحي عىل الناس يف منازلهم والتأكد 
م�ن أن جميع املحتجزي�ن مقيمون يف 
بيئة آمنة مع وجود غذاء ومياه نقية. 
وأضاف�ت أن تقدي�م تعويض�ات ع�ن 
فرض الحجر الصحي سيس�اعد أيضاً: 
من خ�الل ضمان عدم تع�رض الناس 
للدم�ار املايل بس�بب الحج�ر الصحي، 
ويمكن للمسؤولني تشجيع الناس عىل 

االمتثال.
وتق�ول »ريبي�كا كاتز«، مدي�رة مركز 
علوم الصحة العاملي�ة واألمن بجامعة 
الصح�ي  الحج�ر  إن  ت�اون،  ج�ورج 
كلمة مخيف�ة. يف املايض، كان ذلك يتم 
بطريقة تشعر بها وكأنه عقاب، لكنه 
إذا ُنفذ بطريقة صحيحة، سُينظر إليه 
بش�كل أك�رب عىل أن�ه واجب م�ن أجل 

مصلحة املجتمع.
وتق�ول فريتش�ايلد إن تتب�ع اتصاالت 
الذي�ن  األش�خاص  وتعق�ب  الن�اس 
م�ن املحتم�ل أن يكون�وا ع�ىل اتصال 
بح�االت مع�روف أنها مصاب�ة، يمكن 
أن يس�اعد عىل قر الحج�ر الصحي 
عىل األش�خاص األكثر عرضة لإلصابة 
باملرض. وق�د ُينظر إىل ه�ذا باعتباره 
انته�اكاً للخصوصية، لكن يف حالة هذا 
االندالع الخطري للفريوس، فإن الفوائد 

تتفوق عىل األرضار.
غري أن القرارات بفرض الحجر الصحي 
يجب أن تستند إىل العلم، وليس السياسة 
أو الخ�وف. خالل ان�دالع وباء إيبوال يف 
ع�ام 2014، ل�م تكن هن�اك حاجة إىل 
وجود س�لطات لفرض الحجر الصحي 
عىل ممرضة من والية ماين عادت من 
ع�الج املرىض يف غ�رب أفريقيا. لقد تم 
وضعها بش�كل حري يف خيمة خلف 
مستش�فى يف نيو ج�رييس، عىل الرغم 

من أنها لم تكن مصابة باملرض.
ويستش�هد »ديفي�د س�اندرز«، عال�م 
الفريوس�ات بجامع�ة ب�وردو، به�ذه 
الحال�ة كمثال عىل حال�ة الذعر، حيث 
كان هناك احتمال شبه معدوم عىل أن 
تكون املمرضة معدي�ة. وجدير بالذكر 
أن إيب�وال ينت�رش عن طري�ق االتصال 
بالسوائل الجسدية للمرىض أو بالجثث، 
وليس من قبل األشخاص الخاليني من 

األعراض.
منظم�ة  تحق�ق  الح�ايل،  الوق�ت  ويف 
الصحة توازناً يف ظ�ل وجود معلومات 
محدودة ومتغرية باستمرار. وال يوجد 
حتى اآلن الفهم ال�كايف لكيفية انتقال 

الفريوس، أو مدى خطورته.
إن اتباع توصيات منظمة الصحة يمكن 
أن يقلل املشاكل التي يسببها اإلنسان. 
ويف الوق�ت الح�ايل، تهدد االس�تجابات 
غري املناس�بة للف�ريوس بإحداث مزيد 
م�ن االضط�راب أكث�ر م�ن الفريوس 

نفسه.

انتشار كورونا.. خسائر عاملية
           جيفري كمب

أس�بوع بعد آخر يزداد خالله فريوس كورونا 
القات�ل انتش�اراً، عىل الرغ�م م�ن أن غالبية 
الحاالت الجديدة للمرض ال تزال مقصورة عىل 
الص�ن التي اندلع فيها ه�ذا الوباء. وبمجرد 
أن أدركت الس�لطات الصيني�ة أن لديها وباًء، 
تحرك مسؤولوها بنشاط كبري لعزل املنطقة 
الحرضي�ة الت�ي تضم أيض�اً مدين�ة ووهان 
حي�ث بدأ تف�ي املرض. وش�ملت اإلجراءات 
التي اتخذتها الس�لطات الصينية فرض حجر 
صح�ي فعيل ألكثر م�ن 50 مليون ش�خص، 
وهو رقم استثنائي للغاية يعادل عزل منطقة 
نيوي�ورك وضواحيه�ا، ووالي�ات نيو جرييس 

وكنتاكي وأريزونا.
وكان�ت ال�رضورة امللح�ة الت�ي تفاعلت بها 
الصن بش�كل متأخر جيدة، يف كونها أظهرت 
الجه�د الجدي الحت�واء هذا الف�ريوس. وعىل 
سبيل املثال، فقد تمكن املسؤولون الصينيون 
من بناء مستش�فى جدي�د يف مدينة ووهان، 
يكف�ي الس�تيعاب أل�ف مري�ض، يف غضون 
أس�بوعن فق�ط، األم�ر ال�ذي يع�د إنج�ازاً 
اس�تثنائياً. وعىل الجانب اآلخ�ر، فإن التدابري 
املش�ددة التي اتخذتها الصن بعثت برس�الة 
إىل ال�دول املج�اورة وبقي�ة العال�م، مفادها 
أن�ه يتع�ن عليه�م، هم أيض�اً م�ن جانبهم، 
اتخ�اذ مثل هذه اإلجراءات ملن�ع حدوث وباء 
عامل�ي ش�امل. وبالت�ايل، فق�د قام�ت هونج 
كونج وتايوان وس�نغافورة وكوريا الجنوبية 
وأس�راليا والوالي�ات املتح�دة، تليه�ا أوروبا 
وروس�يا.. بفرض قيود عىل الس�فر من وإىل 
الص�ن. كما ش�ملت ه�ذه اإلج�راءات إلغاء 
الرح�الت الجوي�ة املبارشة م�ع الصن. ومن 
املحتمل أن تس�اعد اآلثار غ�ري املبارشة لهذه 
اإلج�راءات ع�ىل إبطاء انتش�ار الف�ريوس أو 
إيق�اف تم�دده، لك�ن العواق�ب االقتصادية 

املرتب�ة عىل إغ�الق قطاعات كب�رية يف ثاني 
أكرب اقتصاد يف العالم، بدأت اآلن فقط تصبح 
موض�ع تقدير ومالحظة من قبل املس�ؤولن 

واملحللن.
ومن الواضح أن قطاع السياحة هو الضحية 
األوىل له�ذه األزمة الصحية العاملية، وبالنظر 
إىل أن األزمة تتزامن مع رأس السنة الصينية، 
ف�إن االضط�راب وتكالي�ف الحد من الس�فر 
س�تكون كبرية للغاية. فه�ذا يؤثر عىل اآلالف 
م�ن الش�باب الصين�ي الذي�ن يس�افرون إىل 
الوالي�ات املتح�دة وأوروبا كل ع�ام للحصول 
ع�ىل التعلي�م الع�ايل. واألخط�ر م�ن ذلك هو 
تعطل سلسلة اإلمداد بالتكنولوجيا املصنوعة 
يف الصن والتي تعد رضورية للغاية لصناعات 
السيارات، السيما يف اليابان وكوريا الجنوبية، 
كما أنه�ا رضورية للمنتج�ات عالية التقنية 
الت�ي تنتجها رشكات مثل »آب�ل« التي تعتمد 
هواتفها الذكية عىل األجزاء الصينية لتزويدها 
بمنتجات ذات جودة عالية بس�عر منخفض. 
ومع تباطؤ اإلنت�اج الصناعي الصيني، كذلك 
س�يقل الطلب ع�ىل الوقود األحف�وري، األمر 
الذي س�يؤدي إىل تراج�ع أس�عار النفط عىل 

األقل يف املدى القصري.
وق�د أدى تأث�ري وب�اء كورون�ا عىل األس�واق 
العاملي�ة بالفعل، إىل حدوث تقلب�ات كبرية يف 
أسعار أسواق األس�هم يف جميع أنحاء العالم 
تقريب�اً، وس�يكون م�ن املهم بش�كل خاص 
الخس�ارة يف اإلنف�اق االس�تهالكي يف الصن 
والتي تمثل، عىل نحو متزايد، نسبة كبرية من 

نمو اإلنتاج املحيل اإلجمايل السنوي.
وس�تكون األسواق العاملية قادرًة عىل التكيف 
م�ع ه�ذه االضطراب�ات، إذا ظ�ل الف�ريوس 
موج�وداً يف املق�ام األول يف الصن دون غريها 
من الدول األخرى، وإذا احتش�دت بقية بلدان 
العالم ملس�اعدة الصن ع�ىل التصدي ألزمتها 
فائق�ة الح�دة والخطورة. ويكم�ن الخطر يف 

أن االتهام�ات التي ال مفر منها بن الصينين 
أنفس�هم وب�ن الصن ورشكائه�ا التجارين 
الف�ريوس، س�تزيد  تج�اه  الس�لوك  بش�أن 
م�ن ع�دم الثق�ة وس�رفع مس�توى الخطر 
ب�ن الصن ورشكائه�ا. وقد يك�ون لهذا كله 
تداعيات جيوسياس�ية خطرية عىل العالقات 
الرصاع�ات  مناط�ق  يف  الس�يما  الدولي�ة، 
والنزاع�ات الح�ادة، بما يف ذل�ك كل من بحر 

الصن الجنوبي وبحر الصن الرشقي.
وتأت�ي هذه األزم�ة يف وقت لم تت�م فيه بعد 
تس�وية املفاوض�ات ب�ن الص�ن والوالي�ات 
املتحدة األمريكية حول التج�ارة والتعريفات 
الجمركية، عىل الرغم من حدوث بعض التقدم 
خالل األخ�رية املاضي�ة. وإذا أصبحت الصن 
غ�ري قادرة عىل الوف�اء بالوعود التي قطعتها 
عىل نفس�ها للرئيس األمريكي دونالد ترامب، 
خاص�ة فيم�ا يتعل�ق بزي�ادة رشاء املنتجات 
الزراعية، فس�ُيحرم الرئيس ترامب من مزايا 
االتف�اق الجديد يف الوقت الذي يعتمد فيه عىل 
اقتص�اد أمريكي ق�وي لدفع�ه للحصول عىل 
فرة والي�ة ثاني�ة يف الحكم يف ش�هر نوفمرب 
الق�ادم. وحت�ى اآلن، كان ترام�ب متفائ�اًل 
بشكل اس�تثنائي بش�أن االقتصاد األمريكي، 
مع علمه أن الرؤس�اء الذين يحققون الرخاء 
أثناء رئاستهم، عادة ما يعاد انتخابهم، بينما 
يخ�ر أولئك الذي�ن لهم س�جالت اقتصادية 

سيئة.
بي�د أن الرئي�س ترام�ب فريد م�ن نوعه. فال 
يوجد رئيس يف الس�نوات األخرية استطاع أن 
يولّد مثل ه�ذا العداء، عىل الرغ�م من األرقام 
الت�ي تش�ري إىل زي�ادة ع�دد ف�رص العم�ل. 
والراج�ع االقتص�ادي ال�ذي يع�ود جزئياً إىل 
اندالع فريوس كورون�ا القاتل، من املمكن أن 
يحِدث مش�كلة للرئي�س األمريكي ترامب من 
هنا وحتى ش�هر نوفمرب القادم، موعد إجراء 

انتخابات الرئاسة األمريكية.

فقدان هوية
فق�دت الهوية الص�ارة من نقابة املهندس�ني 
العراقيني واملرقم�ة 207089 بتاريخ االصدار 
2019/1/29 باس�م املهن�دس محمد س�الم 
محمد ع�ي من يعث�ر عليها تس�ليمها لجهة 

االصدار

����������������������������������
فقدان وثيقة

فق�دت الوثيق�ة الص�ادرة من مديري�ة تربية 
النج�ف االرشف املعنون�ة اىل وزارة الداخلي�ة 
باس�م الطال�ب عباس نري�م درور عباس من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

����������������������������������
اىل الرشيك / سكينة كريم عباس 

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي 
ف�رع النجف االرشف خلف مديرية املاء   وذلك 
لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة ع�ىل  قيام رشيكك 
)نعومة حمود محس�ن (  بالبناء عىل حصته 
املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة 51605/3 حي 
النداء لغرض تس�ليفه قرض االس�كان خالل 
مدة اقصاها خمس�ة عرش ي�وم داخل العراق 
وش�هر خارج العراق من تاري�خ نرش االعالن  
وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف االعرتاض 

مستقبال

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

ق�دم املواط�ن ) رحمن موييش عب�د( طلبا اىل 
هذه املديرية يطلب فيه تبيدل االس�م وجعله 
)راي رحمن( بدال من )رحمن( وعمال باحكام 
امل�ادة 22 من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3 
لس�نة 2016 املعدل تقرر  نرش الطلب باحدى 
الصح�ف املحلية فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة 
هذه املديري�ة خالل فرتة خمس�ة عرش يوما   
م�ن تاري�خ الن�رش وبعك�س وس�ف ننظر يف 

الطلب حسب االصول 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدي�ر االح�وال املدني�ة  والج�وازات واالقامة 

وكالة

تنويه 
املس�تقبل  بصحيف�ة  املنش�ور  االع�الن 
العراق�ي بالع�دد 2065 يف 2020/1/20 
الص�ادر من جامعة املثن�ى مزايدة علنية 
لتاجري عقارات عدد 9 حيث ورد العقارات 
كشك استنساخ مبلغ التقدير 7,50,000 
ملي�ون خطأ والصحي�ح 7,500,000 لذا 

اقتىض التنويه
����������������������������������

فقدان 
فق�دت من�ي مذك�رة اذن قب�ض 34 /أ 
املرقمة 196535 املؤرخة يف 2019/10/1 
والص�ادرة م�ن مالي�ة ناجية العباس�ية 
باسم صاحبها ) محمد حسن خلف( من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
املستدعي

حيدر عي عبود  
����������������������������������

اعالن
اىل الرشيك / رجاء عبد الرضا جعفر 

توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ة 
النجف لغرض اص�دار اجازة بناء للعقار 
املرقم 3/46500 حي النداء بلدية النجف

طالب االجازة
االء سامي حسن

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

اىل الرشيك / اثري نارص حسن 
توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ة 
النجف لغرض اص�دار اجازة بناء للعقار 
املرقم 3/63304 حي امليالد بلدية النجف

طالب االجازة
ضعيف كاظم عبد الحسن

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

اىل الرشكاء / انعام صادق شاكر وزهره 
جواد حسني  

توج�ب عليك�م الحض�ور اىل مق�ر بلدية 
النجف لغرض اص�دار اجازة بناء للعقار 
املرقم 3/52179 حي النداء بلدية النجف

طالب االجازة
ايمان نارص عاجل

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / 1485

التاريخ 2020/2/6
بناء ع�ىل الدعوى املقامة من قبل املس�تدعي 
)حس�ني عب�د االم�ري عب�ود(  طلب�ا لغ�رض 
تبديل لقب�ه وجعله )الجليح�اوي( بدل من ) 
الجليماوي(  فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رقم 2 لس�نة 2016 واالم�ر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / 1602
التاريخ 2020/2/10

بن�اء عىل ما جاء بطلب املواطن )طالب حمزة 
نارص( ح�ول تبديل لقبه وجعله  )املحمودي( 
بدال من ) جنابي(  فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة )22( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم 2 لس�نة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

فقدت من�ي براءة الذمة الص�ادرة من إلهيئة 
العام�ة للرضائ�ب ف�رع النج�ف االرشف ذي 
العدد 2924 بتاريخ 30 / 1 / 2014 واملعنونة 
إىل الوحدة التخمينية يف مرور بغداد / الغزالية 
بأس�م ) عبيد ناج�ي فنخ( / فع�ىل من يعثر 

عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

تش�عر اآلن بأنك س�ليم البنية والذه�ن وأخريًا 
بإمكانك أن تترصف عىل طبيعتك وسجيتك،

فك�م الطاق�ة التي بداخل�ك حالًي�ا تمكنك من 
تطوير األش�ياء يف العمل والقيام بأنش�طة من 

شأنها أن تكون مرضية،

يف الغال�ب لن تصادفك أية عقبات من اآلخرين، 
وس�وف تتع�رف عىل أش�خاص ج�دد برسعة 
وبأق�ل مجهود، إذا اس�تخدمت ه�ذه املعرفة، 
فس�وف تتحق�ق الصداقات املجدي�ة عىل املدى 
البعي�د. اليوم يب�دو أنه ليس هناك مش�كلة ال 

تستطيع حلها

يج�ب أن تس�تعد ملواجه�ة مش�كالت جديدة، 
فاألم�ور ليس�ت جيدة يف م�كان العمل وأنت ال 

تستطيع إنجاز سوى القليل.
ال تجع�ل ذلك يخيفك، فه�ذه املراحل تجيء ثم 
تذهب. يف حياتك الخاصة، أنت بحاجة إىل دافع 

جديد،

يتزاي�د طموح�ك إىل ما ال يمك�ن تحقيقه، ويف 
بعض األحيان ينتابك التس�اؤل عن النتاج التي 
ق�د تحدث إذا تنازلت عن مبادئ�ك وُمثلك العليا 
من أج�ل تحقيق أحالمك. ال تنج�رف وراء تلك 
األف�كار. يجب عليك أن تكبح طموحاتك بعض 

اليشء، عليك أن تعي جيًدا قيمة ما لديك

ستعم أجواء من االرتياب تستوجب منك اتخاذ 
موق�ف، وس�تجد حالًيا صعوب�ة يف التخيل عن 
طريق�ة تفكريك املعتادة، بالرغ�م من العواقب 
الس�لبية التي قد تكون نابعة م�ن املايض. مع 
ذل�ك، حاول أن تكون متفت�ح حتى تتمكن من 
تع�دي املصاع�ب والعراقي�ل بليونة وس�هولة.

تس�تعجب حالًي�ا م�ن م�دى س�هولة األمور؛ 
استخدم هذه الفرصة املحببة ملواجهة أو إنهاء 
الكثري من األمور وعندها سوف تصبح مستعًدا 
ملواجهة أوقات أكثر توترًا عندما تصعب األمور. 
يمكنك االعتماد عىل تأييد من هم حولك، ولكن 

يجب أن تبدأ يف رد الجميل فوًرا.

يلع�ب القدر لعبته معك وس�تجد نفس�ك أمام 
موق�ف ل�م تك�ن تتوقع�ه تماًما، لك�ن ال تبايل 
بذل�ك. إن كان باس�تطاعتنا توق�ع كل يشء، 
ستغيب عنا ملذات الحياة، إذن.. ال تنعي حظك 
وال تش�عر باألسف ملصريك بل عىل العكس، كن 

يقًظا، فالحياة تخبئ دائًما مفاجآت سعيدة.

مهارات�ك التنظيمي�ة مطلوبة يف العم�ل اليوم، 
ويمكنك جمع أفكار زمالئك وبالتايل تتفوق.

ق�د يكون لذلك تأثريًا إيجابًي�ا عىل ثقتك بذاتك، 
كم�ا س�وف يالح�ظ األصدق�اء أيًض�ا النزعة 
املتناغم�ة في�ك حي�ث أن�ك ق�ادر ع�ىل جم�ع 

الشخصيات املختلفة مًعا.

طريق�ك ي�زداد صعوب�ة أكثر مم�ا تصورت يف 
بادئ األمر، وربما هناك ش�خص يحاول إثنائك 

عن خطتك أو حتى إحباطك.،
ال تيأس، فقط انظر إىل األمر كأنه عقبة واخترب 

إرادتك.

س�وف تتعرض يف العمل لس�يل م�ن التحديات 
والخط�ط الجدي�دة، إذا أبديت بع�ض االهتمام 

بهذه التحديات والخطط،
فس�وف تَكوِّن أصدقاًء جدد. يلج�أ إليك الناس 
أيًض�ا يف حيات�ك الخاص�ة. ق�د تظه�ر بع�ض 

العالقات الجديدة واملمتعة

اليوم تمتل�ك الثقة لتجربة يشء جديد، ونتيجة 
لذل�ك، قد تمر بتغي�ريات يف الحي�اة املهنية ويف 
الحال�ة الصحي�ة، وأيًضا يف الحي�اة العاطفية. 
لذلك، ابدأ بالتعامل مع املرشوعات املُعد لها منذ 
م�دة وارسع يف العمل. س�وف يالحظ اآلخرون 

هذا املدخل الجديد بإيجابية

يمكن�ك الي�وم العم�ل بش�كل بّناء م�ن خالل 
الفريق، وهذا يعني أنك سوف تستطيع تطبيق 
أصع�ب األف�كار الي�وم، س�وف تتلق�ى دعًما 
بش�كل خاص م�ن خالل العم�ل وكذلك حياتك 
الش�خصية، أظهر حبك لآلخرين بهدف تقوية 

العالقات.

العذراء

احلوت

حتذير للنساء.. السكر واخلبز يسببان األرق
تبني من دراس�ة طبية حديثة أن تناول 
السكر والخبز األبيض يمكن أن يزيد من 
احتماالت اإلصابة باألرق لدى النس�اء 

ليالً، وخاصة النس�اء املتقدمات يف 
العمر. وخلصت الدراسة إىل رضورة 
تبني نظ�ام غذائي يتجن�ب اإلكثار 
من الخبز والسكر من أجل الحفاظ 
ع�ىل صح�ة أفضل والحص�ول عىل 

راحة أكثر يف النوم.
ووجد العلماء الذين أجروا الدراسة 
الوالي�ات  يف  نيوي�ورك  مدين�ة  يف 
املتح�دة أن تن�اول الس�كر والخبز 

والكربوهي�درات بما ي�ؤدي إىل ارتفاع 
مستويات السكر يف الدم يدفع الجسم 
إىل إف�راز هرمون منبه يدفع اإلنس�ان 

إىل االس�تيقاظ، وبالتايل فإن احتماالت 
اإلصاب�ة ب�األرق لي�ال تزداد.وخلصت 
الدراس�ة التي ن�رشت نتائجها جريدة 
»دي�يل مي�ل« الربيطاني�ة واطلعت 
عليه�ا »العربية.ن�ت« إىل أن تن�اول 
الس�كر والخب�ز من قبل الس�يدات 
م�ن  يرف�ع  العم�ر  يف  املتقدم�ات 
احتماالت اإلصابة باألرق ليال بنسبة 
العلم�اء  16%.وأج�رى  ع�ن  تزي�د 
األمريكيون هذه الدراسة عىل عينة 
ش�ملت أكث�ر م�ن 50 أل�ف س�يدة 
مم�ن ه�ن يف منتصف الس�تينيات 

م�ن العمر، حي�ث تم رص�د التحوالت 
الت�ي تصيب أجس�ادهن عن�د اإلكثار 
م�ن تن�اول الس�كر والكربوهي�درات، 
وخلصت الدراس�ة إىل أن ارتفاع السكر 
يف الدم حرم الكثري من النساء من النوم 
ليالً.كم�ا وج�د العلماء أيض�ا أن األرق 
الناتج عن ارتفاع الس�كر يف الدم يؤدي 
إىل زيادة ملموس�ة يف ش�هية الشخص 
نح�و األكل، م�ا يدفع�ه لتن�اول مزيد 
م�ن الطعام خ�الل الليل بم�ا يؤدي اىل 
نتائج صحية أكثر س�وءاً، حيث ترتفع 

مستويات السكر يف الدم أكثر فأكثر.

تناول تفاحتني يوميًا مفيد جدًا
كش�فت دراس�ة حديث�ة أجريت عىل 
عدد من األشخاص الذين يعانون من 
ارتفاع الكوليسرتول يف الدم، أن تناول 
تفاحتني يومياً ملدة 8 أسابيع يقلل من 
مستويات الكوليسرتول الضار لديهم 
بنس�بة 4 %.وأوضحت الدراس�ة التي 

ُن�رشت يف املجل�ة األمريكي�ة للتغذية 
الرسيري�ة، أن تن�اول تفاحتني يومياً 
يقل�ل من خط�ر تعرض األش�خاص 
ألزمة قلبية أو س�كتة دماغية قاتلة، 
الفتًة إىل أن تناول التفاح يومياً يجعل 
األوعية الدموية أكثر صحة وارتخاء.

جويل  الربوفيسورة  وأكدت 
أع�ّدت  الت�ي  لوفغ�روف 
 Hugh الدراس�ة من وحدة
Sinclair للتغذي�ة البرشية 
 Reading جامع�ة  يف 
تن�اول  أن  الربيطاني�ة، 
تفاحتني كبريتني تحتويان 
م�ن  كب�رية  نس�بة  ع�ىل 
يؤدي  يومي�اً؛  البوليفينول 
الكوليسرتول  انخفاض  إىل 
.»LDL »�الضار املعروف ب

أعراض ملعرفة نقص السوائل يف اجلسم
حديث�ة  دراس�ات  كش�فت 
أن هن�اك أعراض�اً جمالي�ة 
وصحي�ة، تش�ري إىل نق�ص 
وج�ود  وع�دم  الس�وائل 
الكميات الكافية من السوائل 

يف الجسم.
ه�ذه  نتائ�ج  وبحس�ب 
ل�«سكاي  وفقاً  الدراس�ات، 
نيوز«، فإن األعراض الصحية 
الجس�م  الس�وائل يف  لنقص 
تتمث�ل يف: الص�داع، والدوار، 
وضعف الرتكيز، وآالم الكىل، 
وتراج�ع كمية البول، واللون 

للب�ول،  النف�اذة  والرائح�ة  الداك�ن 
واإلمساك، والقوام الغليظ للفضالت.

أم�ا األع�راض الجمالية لع�دم وجود 

الس�وائل بكمي�ات كافية يف 
الجسم فهي: جفاف وتشقق 
الش�فاه، وظه�ور التجاعيد 
والس�اعد  الي�د  ظه�ر  ع�ىل 

والفخذ.
أن  إىل  الدراس�ات  وتش�ري 
بالعط�ش  الش�عور  تراج�ع 
نتيجة تقدم الس�ن أو بسبب 
األم�راض  بأح�د  اإلصاب�ة 
يك�ون يف أحيان كث�رية وراء 
مش�ددة  الس�وائل،  نق�ص 
عىل رضورة تناول الس�وائل 
ل�رت  بمع�دل  كاٍف،  بش�كل 

ونصف عىل األقل يومياً.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

 املقادير:
x 2 معلقة كبرية بهارات

x ½ 1 معلقة كبرية فص ثوم مهروس
x 1 كوب زبادي
x 1 كيلو سمك

x 1 كوب زيت قيل
x 1 عدد بصلة )مقطعة رشائح رفيعة(

الخطوات:
نحرض طاس�ة غويطة ونسخن الزيت ونحمر البصل حتى يصبح لونة ذهبي، 

ثم نضيف الثوم حتى يذبل ويتغري لونة.
ثم نضيف بهارات السمك والزبادي ونرتكهم ملدة 5 دقائق حتى تختلط البهارات 

جيداً ويفصل الزيت لوحدة من كثافة املواد.
نضيف السمك ونرتكة عىل النار من 5 ل 10 دقائق أخرى، ثم نضيف كوبني من 

املاء ونرتك السمك عىل نار هادئة ملدة 20 دقيقة حتى ينضج السمك، ويقدم.

سمك بالكاري

؟؟هل تعلم
��� تمتلك دول�ة جامي�كا نحو 

120 نهر .
�� يمكنك رؤية بول القطة المعا 

يف الضوء األسود الخافت .
��� ه�ل تعل�م أن طائ�ر اللقلق 
ال�ذي يمتل�ك عيونا زرق�اء هو 
أصم عادة وال يحدث أى أصوات 
وليس له تغري�دة معينة كبقية 

الطيور األخرى .
�� نظ�ر القطة ُيقدر بنحو 275 

درجة .
�� هل تعلم أن القطط ال تفضل 

رائحة الحمضيات .
�� هل تعلم أن القطة تس�تطيع 
القفز ملس�افة تص�ل إىل 7 مرات 

حجم ذيلها .
�� هل تعلم أن احتضان الشجرة 
يف جمهوري�ة الص�ني يعترب أمرا 

ممنوعا ومجرما تماما .
الزراف�ات  أن  تعل�م  ه�ل   ���
والج�رذان يمكنها العيش بدون 
م�اء لف�رتات طويل�ة أكث�ر من 

الجمل .

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2081( الثالثاء  11  شباط  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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رياضة7
العدد )2081( الثالثاء  11  شباط  2020

عدنان درجال يف بغداد.. ومؤقتة احتاد الكرة 
تلتئم قريبًا

             المستقبل العراقي/ متابعة

يص�ل النجم ال�دويل الس�ابق عدنان درج�ال، اىل 
العاصمة بغداد، من اجل متابعة قضية التنازل 

عن القضايا التي رفعها ضد اتحاد الكرة.
وكان درج�ال ق�د اتف�ق مع اتح�اد الكرة عىل 
التن�ازل عن جمي�ع القضايا الت�ي رفعها ضد 
االتحاد مقابل اس�تقالة جميع أعضاء االتحاد 

العراقي عن منصبهم.
وإن »درج�ال توج�ه اىل العاصم�ة بغ�داد من 
اج�ل اس�تكمال االتف�اق ال�ذي تم بين�ه وبني 
اتح�اد الكرة، حيث س�يتنازل عن القضايا ضد 
االتحاد فور تشكيل الهيئة املؤقتة التحاد الكرة 
التي سيتم تش�كيلها قريباً«.وفيما يخص اخر 

مستجدات القضية التي رفعها درجال ضد االتحاد، 
أوضح مصدر قضائي للس�ومرية نيوز، إن »وزير 
الش�باب والرياضة، احمد رياض، اصطحب رئيس 

اتحاد الكرة املس�تقيل عبد الخالق مس�عود ونائبه 
عيل جبار اىل محكمة تحقيقات الرصافة«.وأضاف 
املصدر، أن »املحكمة قررت إطالق رساح مس�عود 
وجبار بتعهد شخيص من املتهمني بالحضور امام 

املحكمة املختصة يف حال اس�تمرار الشكوى«، 
مش�راً إىل أن »درج�ال ل�م يتنازل 

حت�ى االن ع�ن القضي�ة، فل�م 
يشهد عليها أي اجراء جديد«.
وكان اتح�اد الك�رة ق�د قدم 
اس�تقالة جماعية يف السابع 
عرش من شهر كانون الثاني 
املايض، يف إطار االتفاق املربم 

بينه وبني عدن�ان درجال.وتم 
ارسال االستقالة الجماعية اىل 

االتحاد ال�دويل »فيفا«، 
أصب�ح  حي�ث 

عىل  األخر 
بها  علم 

ف�ق  ا و و
عليها.

احتاد الكرة يعتمد نظام الدوري العام 
وجيري قرعة املمتاز

             المستقبل العراقي/ متابعة

عقدت لجنة املسابقات يف االتحاد العراقي 
لك�رة الق�دم، مؤتم�راً بحض�ور ممثيل 
االندي�ة ال��15، الج�راء قرع�ة الدوري 
املمتاز 2020. واعتمدت لجنة املسابقات 
نظام الدور العام، حيث لم يجٍر أي تغير 
عىل نظام البطول�ة بالرغم من اعرتاض 
بعض األندية علي�ه ومطالباتها بتغيره. 
وجاءت قرعة الدور األول عىل النحو التايل:

الدور االول من دوري الكرة
)اس�تحقاق  انتظ�ار  الرشط�ة 

اسيوي(
الصناع�ات   vs النج�ف 

الكهربائية
الزوراء vs الطلبة

امليناء vs نفط الجنوب

الكهرباء vs النفط
امانة بغداد vs نفط الوسط

اربيل vs الحدود
القوة الجوية vs نفط ميسان

وس�تقام مباري�ات ال�دور األول يف تم�ام 
الساعة الثالثة مساًء يف جميع املالعب.

وم�ن املق�رر ان ينطلق ال�دوري املمتاز يف 
ال�16 من شهر شباط الجاري.

مالعب االندية يف دوري الكرة 
املمتاز 2020

              المستقبل العراقي/ متابعة

تس�تعد انية الدوري املمتاز، لخوض غمار بطولة الدوري 
ملوس�م 2019/ 2020 والذي س�ينطلق يف ال�16 من شهر 

شباط الجاري بمشاركة 15 فريقاً.
وتق�ام البطول�ة م�ن 14 مرحل�ة فق�ط، والفري�ق الذي 

سيحصد أكرب عدد من النقاط سيتوج باللقب.
وفيما ييل مالعب األندية يف املوسم الحايل:

ملعب الشعب )الرشطة - الجوية - الزوراء – الطلبة(
ملعب التاجي )الحدود – الكهرباء(

ملعب الصناعة )الصناعات الكهربائية(
ملعب النفط )النفط(

ملعب امانة بغداد )امانة بغداد(
ملعب النجف )القديم( )النجف(

ملعب كربالء الدويل )نفط الوسط(
ملعب فرانسو حريري )اربيل(

ملعب الفيحاء )امليناء - ن جنوب(
يوفنتوس يفكر يف إقالة ساريملعب ميسان الدويل )ن ميسان(.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إيطايل، أن يوفنتوس 
قد يقيل ماوريس�يو س�اري، من منصبه 
كمدي�ر فن�ي للبيانكونري، ع�ىل خلفية 

تراجع نتائج الفريق يف الفرتة األخرة.

وس�قط يوفنت�وس أمام نظ�ره هيالس 
فرون�ا بنتيج�ة )1-2(، الس�بت املايض، 
وه�ي ثال�ث هزيم�ة للس�يدة العجوز يف 
الدوري اإليطايل هذا املوس�م بعد هزيمتي 

التسيو ونابويل.
لق�ب  خس�ارة  خط�ر  الي�ويف،  ويواج�ه 

الكالتش�يو بعد الفوز به طوال الس�نوات 
الثمانية األخرة، يف ظل املنافسة الرشسة 

حالًيا مع إنرت ميالن والتسيو.
ووفًقا لصحيفة »الريبوبليكا«، فإن هناك 
بعض األص�وات داخل يوفنت�وس تطالب 
بإعادة ماس�يمليانو أليجري املدير الفني 

الس�ابق لليويف.وأشارت إىل أن أندريا أنييل 
رئي�س نادي يوفنتوس، غر مقتنع تماًما 
بماوريسيو س�اري.وارتبط أليجري بتويل 
املهمة الفني�ة للعديد من األندية يف الفرتة 
األخرة، من بينها برش�لونة ومانشس�رت 

يونايتد وتوتنهام.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن االتح�اد العراق�ي لكرة الس�لة، جدول مباري�ات املربع 
الذهب�ي للدوري املمتاز 2019/ 2020.وس�يقام الدور بنظام 
الذهاب واإلياب ليتم تحديد طريف النهائي.وس�يواجه الرشطة 
فريق امليناء ذهاباً عىل قاعة الش�عب يف تمام الساعة 5 مساًء 

يف الس�ابع م�ن اذار املقبل، فيما س�تقام مب�اراة اإلياب عىل 
القاعة األوملبية يف البرصة بذات التوقيت يف 13 اذار املقبل.ويف 
املواجهة األخرى، سيواجه فريق النفط شقيقه نفط الجنوب 
عىل قاعة الشعب يف تمام الساعة 7 مساًء يف السابع من اذار 
املقبل، بينما س�تقام مباراة اإلياب عىل قاعة نفط الجنوب يف 

تمام الساعة الخامسة مساًء من يوم 14 اذار املقبل.

بارتوميو يتحكم يف مستقبل مييس
              المستقبل العراقي/ متابعة

ي�رى تقرير صحف�ي، أن نجم برش�لونة، ليونيل مييس، 
وضع رشًطا من أجل مواصلة رحلته الكروية مع النادي 

الكتالوني ألطول فرتة ممكنة.
وكشف موقع »لو 10 سبورت« أن مييس ربط استمراره 
م�ع برش�لونة برحي�ل رئي�س الن�ادي جوس�يب ماريا 

بارتوميو، الذي تنتظره فرتة صعبة للغاية.
وأوض�ح املوق�ع الفرن�يس أن مي�يس ينتظ�ر أن ي�رتك 
بارتوميو منصبه نهاية املوسم، من أجل مواصلة رحلته 

الكروية مع البلوجرانا.
وأض�اف أن بقاء بارتوميو كرئيس لربش�لونة، س�يدفع 

ليونيل مييس، التخاذ قرار حاسم بشأن مستقبله.
أم�ا عن ه�ذا القرار، فق�د أفاد نفس املص�در، أن مييس 

سرفض تمديد عقده مع برشلونة.
وتابع أن بقاء ليونيل مييس مع برشلونة يعتمد اآلن عىل 
إدارة الفريق، التي تعرف جيًدا ما عليها القيام به بهدف 
الحفاظ عىل خدمات األسطورة األرجنتينية ألطول فرتة 

ممكنة.
وكان مي�يس ق�د خرج مؤخ�رًا بترصيح�ات قوية، عرب 
حس�ابه عىل موقع إنس�تجرام، ينتقد فيها إيريك أبيدال 

الس�كرتر الفني لربش�لونة، إذ حث ال�دويل األرجنتيني، 
أبي�دال ع�ىل تس�مية املتخاذل�ني يف برش�لونة وتحم�ل 

مسؤولياته. 
من جهة أخرى، كش�فت ش�بكة »سكاي س�بورت« أن 
مي�يس ال يفك�ر يف الرحيل عن برش�لونة نهاية املوس�م 

الحايل، إذ ينوي البقاء عىل األقل حتى نهاية عقده.

مورينيو يرد عىل ادعاءات »حمبي الظهور«
              المستقبل العراقي/ متابعة

رد مدرب توتنهام جوزيه مورينيو عىل ادعاءات حول 
عدم ش�عوره بالس�عادة يف الفريق اللندني، بعد فرتة 
قصرة من توليه مس�ؤولية تدريبه خلفا لألرجنتيني 

ماوريسيو بوكيتينو.
 وكان العب آرس�نال الس�ابق بول مرس�ون، كتب يف 
مق�ال له بصحيفة »دي�يل س�تار«، أن مورينيو يبدو 
نادم�ا عىل توليه تدريب توتنهام، وأنه لم يعد يصافح 

فتيان الكرات حول امللعب، كما فعل يف بداية مشواره 
مع الفريق.

 لك�ن امل�درب الربتغايل رد عىل ه�ذه االدعاءات بقوله 
أنه سعيد يف ال�«سبرز«، ويتطلع قدما منذ اآلن لفرتة 

إعداد ما قبل املوسم الجديد.
 وقال مورينيو يف حديث لش�بكة »سكاي سبورتس«: 
»عىل عك�س ما يقوله بع�ض اإلناس الذي�ن يريدون 
الظهور يف األخبار وقول أمور غر صحيحة، أنا سعيد 

حقا يف النادي«.

 وأضاف: »أنتم تعرفوني جيدا، إلدراك إذا ما كنت 
س�عيدا أم ال، هل األمر صعب؟ نع�م، لكنه إذا لم 
يكن صعب�ا فإنه لن يليق بي، أح�ب الالعبني وما 
هم عليه، أحب العالقة التي تربطني بهم، إذا رأيتم 
وجها عابس�ا من�ي فهذا س�يكون بس�بب نتيجة 

سيئة، ال أستطيع تغير نفيس«.
 وأردف: »ه�ذا ما أنا عليه، الحقيقة هي أنني س�عيد 

وأتطلع قدما ملا هو مقبل، وأنتظر أكثر املوسم الجديد، 
أريد بدء العمل يف يوليو / تموز«.

عودة ثنائي بايرن ميونخ 
تثري تفاؤل محيديتش

              المستقبل العراقي/ متابعة

أع�رب حس�ن صال�ح حميديت�ش، املدير 
الريايض لن�ادي بايرن ميونخ، عن تفاؤله 
حيال املس�تقبل بعد ع�ودة العبي الفريق 
لوكاس هرنانديز وكينجسيل كومان.ويف 
أعقاب انتهاء مباراة قمة الدوري بني بايرن 
واليبزي�ج، ق�ال حميديتش ع�ن الالعبني 
العائدي�ن: »هؤالء ش�باب مه�م ال ينبغي 
غيابهم«.وش�ارك املدافع هرنانديز، الذي 
كان تع�رض إلصاب�ة يف الكاحل يف ترشين 
أول/أكتوب�ر امل�ايض، يف آخ�ر 23 دقيق�ة 
باللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، فيما 
ش�ارك الجناح كومان الذي غاب لشهرين 
بسبب إصابة يف الركبة، يف الدقائق األخرة 
من املباراة.وقال حميديتش: »لوكاس كان 
جي�دا، وأنا س�عيد بقدرته عىل املش�اركة 
من جدي�د، والبد أن يكتس�ب اللياقة ومن 
ثم فه�و يحتاج إىل ممارس�ة اللعب تماما 

كم�ا هو الحال مع كينجس�يل وس�رجي 
جناب�ري، فنح�ن بحاج�ة إىل أن يكونوا يف 
أعىل لياقتهم يف األسابيع الحاسمة«.يذكر 
أن األملاني ال�دويل جنابري لم يصل بعد إىل 
قمة لياقته بعد املشاكل التي كان يعانيها 
أخيل.وق�ال حميديت�ش »العب�و  يف وت�ر 
األط�راف عندن�ا مهمون للغاية بالنس�بة 
لنظامنا«.كم�ا يغيب ع�ن بايرن يف الوقت 
الراهن ط�رف الهجوم إيفان بريس�يتش 
الكاح�ل خ�الل  بع�د إصابت�ه بك�ر يف 
امل�ران يف األس�بوع املايض.وع�ن كومان، 
قال حميديتش: »كينجس�يل مه�م للغاية 
بالنسبة لهذا الفريق، وعليه اآلن أن يعمل، 
فهو الع�ب يس�تطيع أن يصن�ع الفارق، 
ويع�رف كيف تس�ر األم�ور وأن عليه أن 
يعود إىل قمة لياقته بشكل عاجل«.ويواجه 
بايرن تش�يليس اإلنجليزي يف نهاية الشهر 
الجاري يف إطار دور الستة عرش من دوري 

أبطال أوروبا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

تتنافس 3 أندية عىل ضم أحد أكثر املواهب املحلية الناشئة 
لفتا لالنتباه يف كرة القدم اإلنجليزية.

 وذك�رت صحيف�ة »ذا صن« عرب موقعه�ا اإللكرتوني، أن 
تش�يليس يتصدر الس�باق عىل ضم الحارس الش�اب براد 

يونج، متفوقا عىل مانشسرت يونايتد وآرسنال. 
ويبل�غ يونج من العمر 17 عام�ا، ويلعب حاليا يف صفوف 
فريق هارتلبول، ولفت األنظار ببنيته الجس�دية الضخمة 
وموهب�ة املميزة، ما أدى الس�تدعائه إىل منتخ�ب انجلرتا 

للناشئني. 
ويتمت�ع يون�ج بط�ول ف�ارع، ويحظ�ى ب�إرشاف مدرب 
الح�راس يف هارتلب�ول وحارس مرمى تش�يليس الس�ابق 

روس تورنبول، الذي كال املديح للحارس اليافع.
الثاني/نوفم�رب  »ذا ص�ن« ذك�رت يف ترشي�ن   وكان�ت 
املايض، أن آرس�نال ويونايتد، أبديا اهتمامها بضم يونج، 
لكنها أوضح�ت يوم اإلثنني أن إدارة تش�يليس تريد إجراء 
مفاوضات فورية بهدف االس�تفادة من خدمات الحارس 

املراهق.

توخيل: دورمتوند يمكنه تسجيل 7 أهداف كل مباراة
              المستقبل العراقي/ متابعة

رف�ض توم�اس توخي�ل مدرب باريس س�ان 
جرم�ان، التقلي�ل م�ن بوروس�يا دورتموند، 
مح�ذرا من الق�وة الهجومية للفري�ق األملاني 
قبل مواجهة الناديني، يوم 18 فرباير/ شباط 

املقب�ل، يف ذه�اب دور ال��16 ل�دوري أبطال 
أوروبا.وق�ال توخي�ل ع�رب صحيف�ة ليكي�ب 
الفرنس�ية »أعلم أن دورتمون�د يتلقى العديد 
من األهداف، لكن يف الوقت ذاته يمكنه تسجيل 
6 أو 7 أه�داف يف كل مب�اراة، إن�ه فريق قوي 
للغاية، وستكون مواجهته صعبة، بل معقدة 

جدا«.وانتق�ل امل�درب األملان�ي للحدي�ث ع�ن 
مهاجميه إدينسون كافاني وماورو إيكاردي، 
مضيفا »كافاني يؤدي بقوة يف التدريبات، لقد 
س�جل هدفا مهم�ا يف مرمى لي�ون، إنه نتاج 
عمل�ه يف التدريبات، وخطوة مهمة له، كما أن 

الفريق يحتاج خرباته«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مولر ردًا عىل لوف: ال أهتم باملشاركة 
يف اليورو

            المستقبل العراقي/ متابعة

عل�ق توماس مول�ر مهاج�م بايرن 
ميونخ، عىل ترصيحات 
يواكيم لوف مدرب 
أملانيا،  منتخ�ب 
م�دى  بش�أن 
عودته  احتمالية 
املانش�افت  لتمثيل 
يف بطول�ة الي�ورو املقبلة. 
وتح�دث لوف، عن مدى احتمالية اس�تدعاء مولر يف 
قائم�ة املاكينات، قائاًل »هن�اك احتمالية ضعيفة 
لذل�ك، طاملا كان الجمي�ع بحالة جيدة«. وأضاف 

»أنا س�عيد بما يقدمه يف الدور الثاني، لكني كما قلت من قبل، س�نذهب 
إىل الي�ورو بالالعبني الش�باب، وإذا حدث ما ال يمك�ن توقعه، حينها قد 
ننظ�ر إىل الخيارات املتاح�ة«. وعقب انتهاء مب�اراة فريقه ضد اليبزيج 
باألمس، والتي انتهت بالتعادل الس�لبي، ُنقل إىل مولر ما قاله لوف، فرد 
عىل ذلك، يف ترصيحات أبرزتها صحيفة مرور »لست مهتًما عىل اإلطالق 
به�ذا األمر«. وأضاف »أنا مهت�م فقط بفريقي وبمس�اعدته عىل الفوز 
باأللقاب الثالث هذا املوسم«. وبسؤاله عن أسباب التعادل مع اليبزيج يف 
أليان�ز أرينا، أجاب »لقد أهدرنا العديد م�ن الفرص التي كان من املمكن 
تحويلها إىل أهداف، كما فقدنا س�يطرتنا عىل املباراة«. وأردف »املشكلة 
أن الفريقني كانا يف حالة رضا عن التعادل، ومن املؤسف أننا أردنا انتهاء 
املب�اراة بهذه النتيجة«. وأت�م »منذ الدقيقة 70، لم يق�م الفريقان بأي 
مجازف�ة، والنتيجة ليس�ت س�يئة عىل أي حال، لكني كنت س�أذهب إىل 

رسيري برضا بالغ حال نجاحنا يف الفوز«.

كبار الربيمريليج يتنافسون 
عىل موهبة يافعة

مواعيد ومواجهات »املربع الذهبي« للدوري السلوي املمتاز



Apago PDF Enhancer

العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

 العدد 2081 الثالثاء 11 شباط 2020

العراقـي
تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 

للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

اخلالصةرئيس الوزراء كام نريد..

جواد الماجديمنهل عبد األمير المرشدي

بداي�ة ال بد أن نؤكد حقيقة أصبحت واضحة لدى الجميع أن ما نس�معه من محمد 
توفي�ق ع�اوي ال يبرش بخري ما وع�د ويعد ولك�ن للتاريخ نقول قولن�ا ونرمه بني 
جنبات الساس�ة وأهل السياس�ة عن ماذا يريد العراقيون م�ن رئيس وزراء القادم.  
رئيس الوزراء القادم يجب ان ال يكون حديثاً عن ش�خص باس�مه ووسمه، بل عن 
مرحلة جديدة وعن مؤسسة حكم حكيمة وناضجة تلعب دوراً يف املجتمع والسياسة 
واملعرف�ة والفكر والثقافة والقوانني. ومع الوقت واملراس والتجربة يتحول املجتمع 
اىل مؤسسة كبرية متماسكة ومنضبطة وفق قوانني الحياة اإلنسانية.  لكن قبل كل 
ه�ذا يجب ان يهدأ الضجيج والفوىض واتضح الرؤيا ويخف الدخان ويهدأ الرصاص 
والفوىض ألنه ال يمكن مطلقاً الرؤية الصحيحة يف اجواء الضباب واالحتقان والعتمة. 
قبل وصول رئيس الوزراء الجديد وقبل ان تس�قط قدماه عىل ارض مكتبه يجب ان 
تس�قط كل كراهياتنا املزمنة وثقافة الثأر واالنتقام والس�حق والكذب والتسويات 
والصفق�ات والهروب من املش�اكل باإلهم�ال والرتاكم واملحادث�ة والطمطمة. ال بد 
ان نرتف�ع يف محبتن�ا لبعضن�ا البعض بمزايا س�ليمة وصافي�ة الن عنارص قوة اي 
نظ�ام يف الكون تعتمد عىل قوته الداخلية س�واء يف املنظومة السياس�ية او يف االمن 
او يف االقتص�اد او الخدم�ات. ه�ذه القوى ه�ي مصدر اس�تقرار املجتمع ونهضته 
وبن�اءه. رئيس الوزراء الق�ادم يجب ان يكون صديق الجميع يف الس�لوك والعقلية 
والعاقة وان يهتم باآلخرين عىل اس�اس كفاءته�م ونزاهتهم ومواهبهم وافكارهم 
ال عىل اس�اس عوائلهم وانتمائاتهم الشخصية. فنحن نعيش منذ سنوات طويلة يف 
حلقة مغلقة والناس منذ ذلك الوقت تحلم باإلصاح الس�يايس لكننا نعيش لألس�ف 
يف نف�ق الغباء الس�يايس وهو وضع كارثي افرز واقعاً صعباً عىل مس�توى التجربة 
السياس�ية واالجتماعي�ة واالخاقية والنفس�ية. فبع�د ان عانينا م�ن حكم صدام 
الدكتاتوري وهو عبارة عن هيمنة س�لطة قمعية فاس�دة حكم�ت العراق بطريقة 
انتهازية وكارثية مش�ينه انتقلنا اىل تجربة جديدة تش�كلت ع�ىل أنقاض بلد متعب 
وشعب مرهق وقلوب محطمة بالفجيعة واألىس والحرمان والفاقة فأفرزت ظاهرة 
الفساد املجتمعي والسيايس اضافة لثقافة االلغاء والوصم والكذب واالدانة والكبت 
وقلب املعايري بحيث نطلق عىل النصاب تس�مية شاطر والسارق يفتخر بانه اصبح 
)فهلوي( وّيّطلع حقه. والن هذا املجتمع مرسوق وجائع وعانى كثرياً وُجرد من كل 
يشء يمتلكه فلم يعد يمتلك ارضية يس�تطيع بناء مستقبله عليها. لذلك فأن مهمة 
بن�اء االنس�ان ال تقع عىل رئيس الوزراء القادم فحس�ب وانما ع�ىل عاتق املفكرين 
والنخ�ب ايض�ا التعامل مع املجتمع والش�باب حرصاً. يجب ان يك�ون وفق القراءة 
الواعي�ة لظروفه�م وملا يس�تفزهم ويؤثر فيه�م داخلياً وخارجياً يج�ب ان ال نربي 
ونبن�ي جيا جائعاً وال يمكن ان تكون النصائ�ح وحدها كافية يف التأثري عىل توازن 
االنس�ان وس�لوكه من دون توفري حاجاته الرضورية واالنس�انية املرشوعة. علينا 
ان ال نرتك االنس�ان ضحية مكشوفه ومس�تنزفة من الفاقة والقلق والخوف حينها 
لن يكون االنس�ان متوازنا يف س�لوكه االدمي وس�يبحث هؤالء الضحايا عن ضحايا 
اخرى للتنفيس واالنتق�ام والرصاعات يف الرزق والعمل والعاقات وكل يشء تقريباً 
ف�أي مجتم�ع عندما يصل اىل ه�ذه املرحلة تدرك انن�ا يف مرحلة التص�دع والغليان 
واالرتب�اك. علينا ان نعرف ان رئيس وزرائن�ا القادم ال يمتلك كل الحلول الننا نعيش 
يف واق�ع معقد للغاية، الن الناس تحتاج من يوضح لها ليس بالكام فقط وانما من 
خ�ال املواقف واالفعال وعرب نظرية التحلي�ل العلمي للواقع وايضا من خال العمل 

السيايس الذي يكفل توزيع الثروة بشكل عادل وتوفري العدالة يف املجتمع.

ما ض�اع ح�ق ورائه مطال�ب، كام جمي�ل وواقع�ي يدعوا 
املظلوم او املس�لوب حقه بالس�عي الس�رتداده، ال ان يسلم 
لألم�ر وي�رىض بواقع الحال حت�ى، يصبح رس�مياً كانقاب 
املوازين كما قال رس�ول الرحم�ة عليه وعىل اهل بيته أفضل 
الصاة والس�ام الصحابه )كيف بكم إذا فس�دت نس�اؤكم، 
وفس�ق شبابكم، ولم  تأمروا باملعروف ولم  تنهوا عن املنكر(، 
فقي�ل له: ويكون ذلك يا رس�ول الرحمة؟ ق�ال )عليه افضل 
الس�ام(: )نعم( فقال: )كيف بكم إذا أمرتم باملنكر، ونهيتم 
عن املع�روف؟( فقي�ل له: يا رس�ول الرحمة ويك�ون ذلك؟ 
فقال: )نعم، ورّش من ذلك كيف بكم إذا رأيتم املعروف منكراً 

واملنكر معروفاً؟(.
التظاه�ر؛ حق كفله الدس�تور العراقي بامل�ادة ٣٨ لكن عىل 
املتظاهر ان يحرتم القانون والسياقات العامة، ال ان يخرب، 
يدمر، يحرق بحجج اس�رتجاع الحقوق، كأننا نعيش يف غابة 

تسكنها الوحوش.
املظاه�رات األخرية، او ث�ورة ترشين، او انتفاضة الش�عب، 
س�مها ما ش�ئت حس�ب رؤيتك للحالة واملوق�ف، كان ال بد 
منها منذ س�نني عدة، كانت نتائجها باهرة ومدهش�ه، رغم 
قل�ة القرارات التي حصلنا عليه�ا كتغيري املفوضية، وقانون 

االنتخابات، واقالة الحكومة واستبدالها لكن!
قد ترسق الثورة حالها حال اغلب الثورات يف العالم، سيما غري 
املخطط لها، او العفوية لذلك رأينا انغماس وتغلغل األحزاب 
واألجهزة األمنية، وما يطلق عليهم بالذيول والجوكرية داخل 
املظاهرات، ونحى اغلبهم منحى العنف واالعتداء عىل األماك 

الخاصة والعامة، مما ولد امتعاض كبري لدى املواطن.
أصوات الرفض واالستنكار لدى بعض الناس ممن يرفضون 
ت�ويل الس�يد ع�اوي منصب رئي�س ال�وزراء املؤق�ت خلفا 
للمس�تقيل عبد املهدي، منها من يكون مدفوع الثمن إلدامة 
الفوىض وعدم االستقرار، ومنها من يرفضه لتوليه مناصب 
حكومية، وله مشاركات برملانية سابقة، وجنسية مزدوجة، 
ومنها بغضا بمن رش�حه املنصب، او خوفا عىل املكتس�بات 
الخاص�ة. لنواف�ق ونرىض بع�اوي، ليس استس�اما لألمر، 
إنما كي تميش عجلة الحياة، وان من أزاح الس�لف يستطيع 
وبس�هولة ازاحة الخلف، لنقبل التغي�ري وان كان طفيفا الن 
املس�ؤولية التالي�ة تقع علين�ا ال عىل األح�زاب، لنثقف عىل 
كيفية التعامل مع قانون االنتخابات الجديد، لنقطع الطريق 

أمام األحزاب املتسلطة.

مؤرشا ضغط الدم يكشفان خطر 
أمراض القلب

حتى اآلونة األخرية كان يعتقد أن خطر اإلصابة بأمراض القلب يحدده 
املؤرش العلوي لضغط الدم. ولكن اآلن اتضح أن املؤرش السفيل له أيضا 

أهمية مماثلة.
إذا م�ا لوح�ظ أن ارتف�اع ضغط ال�دم الرشياني لدى الش�خص دائم، 
فتش�خص إصابت�ه بارتفاع ضغط ال�دم وينبغي عليه تن�اول األدوية 
الازمة لتخفيضه إىل املس�توى املطلوب. كما هو معلوم يسبب ارتفاع 
ضغ�ط ال�دم تدهور حال�ة األوعية الدموي�ة، ما قد ي�ؤدي إىل الجلطة 
الدماغية.  كما يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر احتشاء عضلة القلب. 
وتتكث�ف خطورة هذه األمراض ألنها تتط�ور دون أعراض ملحوظة، 
لذلك يجب علينا قياس ضغط الدم يف املنزل بصورة دورية. واتضح اآلن 
 Systolic Pressure رضورة االهتم�ام بمؤرش ضغط الدم االنقب�ايض
وم�ؤرش ضغط الدم االنبس�اطيDiastolic Pressure عىل حد س�واء. 

وعادة ضغط الدم االنقبايض هو أكرب من ضغط الدم االنبساطي.

ذكاء صناعي حيول صورتك الشخصية 
إىل »لوحة كالسيكية«!

 MIT-IBM Watson صمم فريق من املربمجني يف مخترب الذكاء الصناعي
موقعا إلكرتوني�ا جديدا يمكنه تحويل صورك الش�خصية إىل لوحة فنية 
من عرص النهضة عرب إعادة تخيلها يف صورة كاسيكية.ويستخدم موقع 
AIPortraits.com خوارزمية ُدّربت باس�تخدام 45 ألف صورة كاسيكية 
مختلف�ة. وهناك عدد م�ن األنماط املضمن�ة يف قاع�دة البيانات، تغطي 
الفنان�ني من رامربان�ت إىل تيتيان وف�ان غوخ، وتتيح تجس�يد الوجه يف 
الزيت أو باأللوان املائية أو بالحرب. وكشف موقع »فريج« أن الخوارزمية 
ال تقوم بمجرد »الرس�م« عىل وجهك بأس�لوب جديد، حيث تس�تخدم ما 
يعرف باس�م شبكة GAN إلنش�اء ميزات جديدة من البداية. وباستخدام 
»التعل�م العميق«، ق�ام الباحثون بتحمي�ل اللوحات من ع�رص النهضة 
املبكرة إىل الفن املعارص، للمس�اعدة يف تدريب نماذج شبكة GAN. وبدال 
من اس�تخدام الفلرتة، يرس�م الذكاء االصطناعي صورة جديدة بالكامل، 

استنادا إىل الصورة التي يحّملها املستخدم عىل املوقع.

علامء يدعون الهنامر الدموع عند الرغبة بالبكاء
يؤكد العلماء عىل أن البكاء مفيد عندما تكون 
هناك رغبة يف ذلك. ولكن منع الدموع مرض. 
ألنها إشارة من الجسم برضورة الرتويح عن 
النفس. نرشت مجلة Emotion نتائج دراسة 
عن تأث�ري البكاء يف الجس�م، أجراه�ا علماء 
جامعة كوينزالند األسرتالية وجامعة تيلبورغ 
الهولندي�ة. وقد اس�تنتجوا م�ن نتائجها أن 
»البكاء مفيد عىل املس�توى الفس�يولوجي«. 
اشرتك يف التجارب التي أجراها الفريق العلمي 
197 ام�رأة، كان�ت تع�رض عليه�ن أرشطة 
فيديو فيها لقطات عاطفية مختلفة، حزينة 
ومحاي�دة. وكان الباحثون خال عرض هذه 
األرشطة يقومون بتس�جيل م�ؤرشات عمل 
القلب ومع�دل التنفس وكذلك تركيز هرمون 
اإلجه�اد »الكورتي�زول« يف عين�ات اللع�اب. 

اكتش�ف الباحث�ون، أن لدى النس�اء اللواتي 
امتنعن عن البكاء عند مش�اهدتهن للقطات 
املحزنة، تسارعا يف تنفسهن وزيادة رضبات 
القل�ب، وارتفاع تركيز هرم�ون الكورتيزول 

يف لعابه�ن. أي بتعب�ري آخر، ع�ىل الرغم من 
ع�دم ظه�ور عام�ات التأثر عليه�ن، كن يف 
قبضة التوتر النفيس الضار بالقلب واألوعية 
الدموي�ة. أما اللواتي انهم�رت دموعهن عند 
مش�اهدة اللقط�ات املحزنة فكان�ت جميع 

املؤرشات عندهن طبيعية. 
ووفقا للعلماء، قبل البكاء انخفضت رضبات 
القلب عنده�ن، وعندما بدأن بالبكاء نش�ط 
القلب م�ن جدي�د، دون أن يرتف�ع عن الحد 
املس�جل قبل بداي�ة التجربة. اس�تنادا إىل ما 
تق�دم يش�ري العلم�اء إىل أن الدموع تحس�ن 
س�يطرة الجس�م عىل املحف�زات العاطفية، 
الناتج�ة  العواق�ب  تجن�ب  ع�ىل  وتس�اعد 
عنه�ا، التي تنعكس س�لبا ع�ىل عمل أعضاء 

ومنظومات الجسم الداخلية.

العلامء يكتشفون »آللئ كونية« عمرها أكثر من ثالثة ماليني عام
عث�ر الباحثون عىل يشء غري�ب داخل محار 
متحجر يف ميامي، يتمثل يف عرشات الحبيبات 
الزجاجي�ة الصغ�رية، ال يزي�د حجمه�ا عن 
بضعة ملليمرتات. وق�ال الباحثون إن املحار 
املتحجر من نوع البطلينوس، الذي عثر عليه 
يف محجر بمقاطعة ساراسوتا بوالية فلوريدا 
ق�د يحتوي ع�ىل بقايا عمره�ا ٣ مايني عام 

من آثار نيزك لم تكن موثقة من قبل. وتشري 
دراسة جديدة حول هذا االكتشاف، إىل أن هذه 
حبيب�ات اللؤل�ؤ وهي جزيئات ُتعرف باس�م 
microtektites، والت�ي تش�كلت عندم�ا برد 
الحطام املنصهر من نيزك، وأعاد التبلور بعد 
املرور عرب الغاف الجوي لألرض. واكتش�ف 
 ،microtektites جزيئ�ات  البح�ث  فري�ق 

بينم�ا كان يتفح�ص الرواس�ب املحبوس�ة 
داخل املح�ار األحفوري املتحج�ر. وعادة ما 
تنتج ه�ذه الجزيئات عن نش�اط بركاني أو 
صناع�ي، لك�ن يف هذه الحالة ل�م يكن األمر 
كذلك، حيث ال تحتوي العينات املتحجرة عىل 
أي آث�ار بركانية، كما أنها ليس�ت قريبة من 

أي مصدر بركاني.

يشعر اإلنس�ان باأللم يف منطقة الكىل عادة 
عند وجود ح�ى فيه�ا، أو باألحرى يظهر 
ه�ذا االحس�اس املزعج عندما تب�دأ الحى 

بالتحرك يف الحالب.
تتك�ون الح�ى يف ال�كىل دون أي عام�ة 
واضحة، لذلك ال يش�عر الشخص بها. ولكن 
كيف نحدد بداية هذه العملية املزعجة؟ من 
أج�ل ذلك علين�ا أن ناحظ بع�ض األعراض 

مثل:
ألم أس�فل الظهر- كقاع�دة يظهر هذا األلم 
بصورة مفاجئة وعىل شكل نوبات. يف بعض 
الحاالت ينتقل هذا األلم إىل منطقة البطن أو 

املنطقة األربية.
تكرار التبول- عند تكرار التبول ولكن بكمية 
صغ�رية، يحتمل أن تكون الحى قد وصلت 
إىل منطق�ة املثان�ة، ما يث�ري جدرانها. لذلك 
يش�عر الش�خص بالحاج�ة إىل التبول حتى 

عندما تكون املثانة فارغة.
صعوبة التب�ول – هذه العامة هي إش�ارة 
رئيسية إىل أن الحى كبرية وأغلقت مجرى 

البول، ما منع وصوله إىل املثانة.
آث�ار الدم يف الب�ول- وهذه عام�ة واضحة 
وال يجب تجاهلها أبدا. الحى عند تحركها 

للخ�روج تخدش الغش�اء املخاط�ي للجدار 
الداخيل لل�كىل والحالب واملثانة، ما يس�بب 
النزف. يف هذه الحالة قد يتلون البول باللون 
األحم�ر أو بالل�ون البن�ي أو ال�وردي، وهذا 

يعتمد عىل كمية الدم فيه.
درجة الحرارة والقش�عريرة- يس�هل جرح 
الحال�ب واملثان�ة توغ�ل البكتريي�ا إىل داخل 
أعضاء الجس�م، حيث تبدأ بالتكاثر النشط، 
م�ا يس�بب ارتف�اع درجة ح�رارة الجس�م 
اإلصاب�ة  إىل  تش�ري  وه�ذه  والقش�عريرة. 

بعدوى مرضية.
الغثي�ان والرغب�ة بالتقي�ؤ- تمن�ع الحى 
الكبرية حرك�ة البول، لذل�ك يرتاكم يف الكىل 
أو الحال�ب. ي�ؤدي ه�ذا الرتاك�م إىل حدوث 
الته�اب ينتق�ل ع�رب النهاي�ات العصبية إىل 
أعضاء الجس�م القريبة مث�ل األمعاء. يؤدي 
هذا بدوره إىل التمعج املعوي مس�ببا آالما يف 

البطن والغثيان وحتى التقيؤ.
وأي م�ن ه�ذه األع�راض يس�تدعي زي�ارة 

الطبيب.

ابتك�ر علماء طريق�ة جديدة واع�دة لعاج 
املراح�ل املتقدم�ة م�ن رسطان�ي: املبي�ض 
والبنكري�اس أو م�ا يع�رف باس�م »القاتل 

الصامت«.
وُتعرف هذه األنواع م�ن إصابات الرسطان 
بأنه�ا أكث�ر األمراض فت�كا، ألنها ن�ادرا ما 
ت�ؤدي إىل ظهور األع�راض املبكرة، وغالبا ال 

ُتكتشف إال بعد فوات األوان.
وأظه�رت االختب�ارات الت�ي أجري�ت ع�ىل 
الف�ران، نوع�ا جديدا م�ن الع�اج املناعي 
الذي يس�تهدف الخايا، التي تنمو يف املحيط 

وتدعم األورام.
ووجدت الدراسة الجديدة التي أجراها مركز 
Houston Methodist للرسطان بالتعاون مع 
مركز MD Anderson يف جامعة تكس�اس، 
أن اتباع نهج محدد للعاج املناعي يمكن أن 
يكون مفيدا بشكل خاص للرسطانات التي 
يصع�ب عاجه�ا، ومهاجمة امل�رض وجعل 

العاجات األخرى أكثر فعالية.
ولم يكن املفتاح هو استهداف الورم نفسه، 
ولك�ن الرتكيز ع�ىل MFAP5، وه�و بروتني 
تفرزه الخايا يبدو أنه مرتفع بشكل خاص 
لدى األشخاص املصابني برسطانات »قاتلة 

وصامتة«. ولسبب ما، لم يتضح بعد تماما، 
ل�دى   MFAP5 ارتفع�ت مس�تويات كلم�ا 

املريض، كان تشخيص حالته أقل جودة.
وق�ال فري�ق البح�ث إن MFAP5 يمكن أن 
يوفر القوت لألورام، وفقا للدراس�ة األخرية 
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ومن خال حجب MFAP5، تمّكن الباحثون 
من منع تغذية الورم عىل الخايا األخرى. ويف 
الفران، من�ع هذا النه�ج الجديد الرسطان 

من النمو، كما شهدوا ارتفاع فعالية العاج 
الكيميائي بشكل عام.

وقال الدكتور صموئيل موك، املعد املش�ارك 
يف الدراس�ة، يبدو أن هذه الرسطانات تخدع 
الجس�م إلنت�اج املزي�د م�ن MFAP5، ألن�ه 
الوق�ود الازم لتولي�د أوعية دموي�ة جديدة 
وأنسجة زائدة. ويعزز الربوتني هذه العملية 
يف رسطانات املبيض والبنكرياس، ما يحفز 
املقاوم�ة الكيميائي�ة ويقل�ل مع�دل بق�اء 

املرىض عىل قيد الحياة.

أوىل عالمات احلصى يف الكىل ابتكار جديد »يتحايل« عىل الرسطان 


