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رئيس األركان 
ينسق مع »الناتو« مهامه 

التدريبية يف العراق
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احلرس الثوري يعد اهلجوم عىل »عني األسد« نقطة بداية الرد االسرتاتيجي
 بعد حتذيرات مسؤولني.. العراق يرتيث بنقل عائالت »داعش« من سوريا
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ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ش�ارفت حكومة رئي�س الوزراء محم�د توفيق 
عالوي عىل االنتهاء بعد أن أكمل اختيار الوزارات 
الرئيسية، فيما كشف نواب عن شكل الحكومة، 

واملحادثات املرافقة للتصويت عليها.
وكش�فت النائبة عن ائتالف دولة القانون عالية 
نصيف ع�ن عزم رئي�س ال�وزراء املكلف محمد 
توفي�ق عالوي ارس�ال كت�ب رس�مية اىل القوى 
السياس�ية ورئاس�ة الجمهوري�ة تضم أس�ماء 

الوزراء املرشحني اليوم األربعاء.
وقال�ت نصيف، يف ترصيح صحف�ي، ان “رئيس 
الوزراء املكلف محمد توفيق عالوي سريسل كتبا 
رسمية اىل رئاسة الجمهورية والقوى السياسية 
تضم أسماء املرشحني للوزارات األربعاء املقبل«، 
مبينة ان »عالوي لديه عددا من األس�ماء البديلة 

يف حال رفض أي اسم مرشح لوزارة معينة«.
السياس�ية  “الق�وى  أن  نصي�ف،  وأضاف�ت 
س�تقوم بدورها حال اس�تالم أس�ماء الحكومة 
اىل أعضائه�ا من الن�واب لدراس�تها”، مبينة ان 
“أعض�اء مجلس النواب طلب�وا منحهم مدة 72 
س�اعة للبحث والتدقيق باالس�ماء مما يعني أن 
جلس�ة التصويت س�تعقد بداية األسبوع املقبل 

عىل اقل تقدير”.
ب�دوره، أكد النائب ع�ن كتلة صادق�ون محمد 
البلداوي أكد أن عالوي سرياعي توزيع تشكيلته 
الوزارية عىل أس�اس املكونات وليس عىل أساس 
االس�تحاق االنتخابي، مشرياً اىل وجود محاوالت 
من أطراف مؤثرة يف الربملان لتعطيل عقد جلسة 

التصويت.
التفاصيل ص2

احلكومة اجلديدة يف طريقها إىل االكتامل
عالوي يعتزم ارسال أمساء الوزراء لرئاسة اجلمهورية والقوى السياسية.. ونواب يطالبون بـ »٧٢« ساعة لدراستها قبل التصويت عليها »املستقبل العراقي« تنرش تفاصيل 

توزيع »11« ألف قطعة أرض سكنية 
عىل املواطنني يف البرصة

وزير النقل: 
شمول موظفي الـوزارة بتمليـك 

)518( قطعة ارض سكنية 

هيئة املنافذ تدعو
 اجلهات الرقابية لدعمها للقضاء 

عىل مافيات الفساد

ص3
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بسبب »كورونا«.. حوايل )150( مليون شخص يف الصني حتت اإلقامة اجلربية 
املحكمة االحتادية ترد دعوى الطعن بتشكيل جلنة تعديل الدستور
سـامـي املـسـعـودي رئيسـا لـهـيـئـة الـحـج والـعـمـرة
ايران متدد فرتة دخول العراقيني دون تأشرية اىل نيسان املقبل

جملس الوزراء يوافق عىل زيادة رأسامل الرشكات احلكومية 
ويتخذ قرارات ختص الكهرباء

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

الكهرباء تعد بصيف
 غري مسبوق: التجهيز يرتاوح بني 

»18« و »٢٤« ساعة

الصحة تعلن فتح باب 
التقديم لـ »البورد العراقي« 

للمالكات الطبية

التخطيط تعلن انطالق أعامل 
املرشوع الوطني لتشغيل الشباب 

يف النجف ونينوى

       بغداد / المستقبل العراقي

يواج�ه م�ا ال يقل ع�ن 150 مليون ش�خص يف الصني، أي 
أكثر من 10 يف املئة من سكان البالد، حصارا وقيودا بشان 
مغادرة منازلهم، وذلك بسبب الخوف انتشار أكرب لفريوس 
كورون�ا املس�تجد. وقال�ت صحيف�ة »نيوي�ورك تايم�ز« 
األمريكي�ة إن القي�ود فرضت بهدف منع انتش�ار كورونا، 
ال�ذي دفع الس�لطات ح�ول العال�م التخاذ تداب�ري وقائية 
طارئ�ة. وأضافت »يف مختلف أنحاء الصني، تم فرض قيود 
وضوابط شديدة عىل تحركات األشخاص«.ووجدت عملية 
إحصاء أجرته�ا الصحيفة األمريكية أن ما ال يقل عن 150 

مليون شخص يف الصني يواجهون قيودا تضبط تحركاتهم 
وتقل�ل خروجه�م م�ن املنازل. وتابع�ت »يمثل ه�ذا العدد 
مجموعة فرعية من أكثر من 760 مليون شخص يف الصني 
الذين فرضت أحياؤهم قيودا عىل تحركاتهم، وهو ما يعني 
أن أكثر من نصف س�كان البالد معنيون بالقيود«. وتتمثل 
ه�ذه القيود الصارمة يف عدم اس�تقبال الضيوف يف بعض 
األحي�اء الس�كنية والتحقق من درجة ح�رارة كل املقيمني 
عند دخوله�م، وإظه�ار الهوية إلثبات محل الس�كن. ويف 
بعض املناطق، يس�مح لش�خص واحد فقط من كل أرسة 
بمغادرة منزله )ليس بالرضورة كل يوم( لقضاء األغراض 

الرضورية، يف ظرف زمني ال يتعدى الساعتني.

      بغداد / المستقبل العراقي

عق�د مجلس ال�وزراء، الثالثاء، جلس�ته 
االعتيادية برئاس�ة نائ�ب رئيس الوزراء 
ثام�ر  النف�ط  وزي�ر  الطاق�ة  لش�ؤون 
الغضب�ان، فيما اتخذ ع�دة قرارات خالل 

الجلسة. 
وذك�ر املكت�ب االعالمي لرئي�س الوزراء 
يف بي�ان تلق�ت الس�ومرية نيوز نس�خة 
من�ه، ان »مجلس ال�وزراء عق�د، اليوم، 
جلس�ته االعتيادية، برئاسة نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور ثامر 

الغضبان«.

وأض�اف أن »املجل�س ق�رر املوافقة عىل 
استمرار وزارة الهجرة واملهجرين بالعمل 
بق�رار مجل�س ال�وزراء رقم 50 لس�نة 
2019 ليتس�نى تلبية احتياجات العوائل 
النازحة والعائ�دة من النزوح والتخفيف 
عن كاهله�ا لحني إق�رار املوازنة العامة 

االتحادية لسنة 2020«.
وأوض�ح املكتب، أنه »تم�ت املوافقة عىل 
اص�دار نظ�ام الكلية العس�كرية لس�نة 
الدول�ة،  مجل�س  دقق�ه  ال�ذي   ،2020
استناداً اىل احكام املادة ) 80/ البند ثالثاً 
( من الدس�تور ، واملادة )14( من قانون 
جامع�ة الدف�اع للدراس�ات العس�كرية 

رق�م )4( لس�نة 2016 ، م�ع األخذ بعني 
االهتمام ملحوظ�ات الدائرة القانونية يف 
األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء املثبتة يف 
مذكرتها ذات العدد: م د/ق/40/2/2 ل 
ق ، املؤرخة يف : 2020/1/27 ومالحظات 
الس�ادة أعضاء مجلس الوزراء من خالل 

جلسة االجتماع«.
وأش�ار إىل أن »املجل�س واف�ق عىل زيادة 
النس�بة املح�ددة يف احتياط�ي رأس املال 
املش�ار اليه يف البند )ثالًثا / 1( من املادة 
)11( م�ن قانون ال�ركات العامة رقم 
لل�ركات  املع�دل،   1997 لس�نة   )22(
العام�ة غ�ري الصناعي�ة التابع�ة لوزارة 

النف�ط لتصب�ح بنس�بة )30%(، فض�اًل 
ع�ن زي�ادة النس�بة املحددة يف حس�اب 
الصناعي  القطاع  االحتياطيات لركات 
العامة التابعة لوزارة النفط املشار اليها 
يف البن�د )ثالًث�ا /2( من امل�ادة املذكورة 
آنًفا ، لتصبح بنس�بة )55%(، مع تعديل 
تخصيصه�ا )فيم�ا يتعل�ق بال�ركات 
املذك�ورة( لتك�ون نس�بة )95%( منه�ا 
لتأهي�ل وتطوي�ر الصناع�ات االنتاجية، 
الوح�دات  لبن�اء  منه�ا   )%5( ونس�بة 
السكنية وتطوير خدمات السكن الحالية 

للعاملني«.
التفاصيل ص2

ص7

عدنان درجال:
 لـم أسع لالنتقام.. وبدأنا 

حقبة اإلصالح

ص2

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


Apago PDF Enhancer

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 2087 )  February   Wed   19  2020    

وزير النقل: شمول موظفي الوزارة بتمليك )518( قطعة ارض سكنية 
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعل�ن وزير النق�ل املهندس عبد الله لعيبي حصول وزارة النقل عىل موافقة مجلس الوزراء عىل 
ش�مول موظفي ال�وزارة العاملني يف مطار البرصة الدويل من تش�كيالت وزارة النقل وش�مول 
موظفي س�لطة الطريان املدني املتقاعدين مؤخرا باستمالك العقارات السكنية اسوًة باقرانهم 
املوظفني. وبني ان مجلس الوزراء وافق باالجماع عىل شمول موظفي الخطوط الجوية العراقية 
وموظفي الرشكة العامة لخدمات املالحة الجوية والهيئة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزايل 
العاملني يف مطار البرصة الدويل يف محافظة البرصة باستثنائهم من اجراءات قانون بيع وايجار 
ام�وال الدولة . واضاف س�يادته ان بي�ع القطع املفرزة من قطع�ة االرض املرقمة 13/7716م 
الطوب�ة والنخيلة والتي تبدأ بالقيد 1/اي�ار 2018/مجلد 194 اىل القيد 532/ايار 2018/مجلد 
194 والبالغ�ة عدده�ا 518 قطع�ة س�كنية عىل موظف�ي وزارة النقل املنتس�بني اىل الرشكات 
املذكورة اعاله وفقاً الحكام املادة املرقمة 40 من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 

2013 املعدل ممن تتوفر فيهم رشوط التمليك وفقا للقانون.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

شارفت حكومة رئيس الوزراء محمد توفيق عالوي عىل 
االنته�اء بعد أن أكمل اختيار الوزارات الرئيس�ية، فيما 
كش�ف نواب عن ش�كل الحكومة، واملحادثات املرافقة 

للتصويت عليها.
وكش�فت النائبة عن ائتالف دولة القانون عالية نصيف 
ع�ن عزم رئي�س ال�وزراء املكلف محم�د توفيق عالوي 
ارس�ال كت�ب رس�مية اىل القوى السياس�ية ورئاس�ة 
الجمهوري�ة تض�م أس�ماء ال�وزراء املرش�حني الي�وم 

األربعاء.
وقالت نصيف، يف ترصيح صحف�ي، ان “رئيس الوزراء 
املكل�ف محمد توفيق عالوي سريس�ل كتبا رس�مية اىل 
رئاس�ة الجمهوري�ة والقوى السياس�ية تضم أس�ماء 
املرش�حني للوزارات األربعاء املقبل«، مبينة ان »عالوي 
لدي�ه عددا من األس�ماء البديلة يف حال رفض أي اس�م 

مرشح لوزارة معينة«.
وأضافت نصيف، أن “القوى السياسية ستقوم بدورها 
حال اس�تالم أس�ماء الحكومة اىل أعضائه�ا من النواب 
لدراس�تها”، مبين�ة ان “أعض�اء مجلس الن�واب طلبوا 
منحهم مدة 72 س�اعة للبحث والتدقيق باالس�ماء مما 
يعني أن جلس�ة التصويت ستعقد بداية األسبوع املقبل 

عىل اقل تقدير”.
ب�دوره، أكد النائب عن كتلة صادق�ون محمد البلداوي 
أك�د أن عالوي س�رياعي توزيع تش�كيلته الوزارية عىل 
أساس املكونات وليس عىل أساس االستحاق االنتخابي، 
مش�رياً اىل وجود محاوالت من أطراف مؤثرة يف الربملان 

لتعطيل عقد جلسة التصويت.
 من جانبه،  قال عبد الحس�ني عبطان، يف منش�ور عىل 
الفيس�بوك، إن »توقعاتي ستمرر حكومة محمد توفيق 

عالوي نهاية األسبوع القادم«.

وأضاف »سيكون قس�م من وزراء }الحكومة{ حزبيني 
كيان�ات  م�ن  مدعوم�ني  مس�تقلني  األخ�ر  والقس�م 

سياسية«.
وكان رئيس ال�وزراء املكلف محمد توفيق عالوي، أعلن 
الس�بت امل�ايض، انه س�يعرض تش�كيلة حكومته عىل 

الربملان األسبوع الجاري ملنحها الثقة.
وق�ال ع�الوي، يف تغري�دة ع�رب »توي�رت« »اقرتبن�ا من 
تحقي�ق إنج�از تاريخي يتمثل يف إكم�ال كابينة وزارية 
مستقلة من األكفاء والنزيهني من دون تدخل أي طرف 
س�يايس«. وأضاف: »س�نطرح أس�ماء ه�ذه الكابينة 

خالل األسبوع الحايل، بعيدا عن الشائعات والترسيبات، 
ونأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها 

من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب«.
لك�ن حكومة ع�الوي تحيطها أيضاً الش�كوك، وافصح 
النائب عن تحالف الفتح حنني قدو عن اس�تمرار ثالثة 
وزراء م�ن حكومة ع�ادل عبد املهدي املس�تقيلة ضمن 

حكومة محمد توفيق عالوي “االنتقالية” املقبلة.
وقال ق�دو ان ”عالوي يحاول االبق�اء عىل بعض وزراء 
الحكوم�ة املس�تقيلة يف الحكوم�ة الجدي�دة لتصب�ح 
الكابين�ة الوزاري�ة الجدي�دة خليط�ا م�ن الحكومت�ني 
الجديدة والسابقة”، موضحا انه “من بني الوزراء الذين 
قد يبقي عليهم عالوي هي الوزارات الس�يادية، السيما 

الداخلية والدفاع واملالية”.
وأض�اف: ان “رئيس ال�وزراء املكلف يريد من خالل ذلك 
بعث رس�الة ايجابية اىل املكون الس�ني بالنسبة لوزارة 
الدف�اع، فض�ال عن وزي�ر املالية فؤاد حس�ني، لرتضية 
املكون الكردي، وايضا الحزب الديمقراطي الذي يواصل 
ضغطه ع�ىل رئيس الحكوم�ة املكلف بالنس�بة لوزارة 
املالية”، مبينا ان “ع�الوي يحاول التحرر عن الضغوط 
التي تم�ارس عليه من قبل بعض الجهات السياس�ية، 
حيث تس�عى جهات للحصول عىل مكاسب سياسية يف 

حكومته”.
واستطرد النائب: ان عالوي يسعى إلرضاء جميع الكتل 
واملكونات يف سبيل نجاح حكومته«، الفتا اىل ان »رئيس 
الوزراء املكلف ربما يعتم�د عىل معيار النزاهة والتحرر 
من الضغط الس�يايس يف تش�كيل حكومته، وهذا يأتي 

من خالل االستعانة ببعض الوزراء القدامى«.
ورج�ح القيادي بتحالف الفتح: ان »يتم تمرير الكابينة 
الوزاري�ة داخل الربملان، الن عالوي ل�ن يأتي اىل الربملان 
دون الحصول عىل الضوء االخرض من الكتل السياس�ية 

لالتفاق عىل تمرير الكابينة الوزارية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

عق�د مجل�س ال�وزراء، الثالث�اء، جلس�ته 
االعتيادي�ة برئاس�ة نائ�ب رئي�س الوزراء 
لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، 

فيما اتخذ عدة قرارات خالل الجلسة. 
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئي�س ال�وزراء 
يف بي�ان تلق�ت الس�ومرية ني�وز نس�خة 
من�ه، ان »مجل�س ال�وزراء عق�د، الي�وم، 
جلس�ته االعتيادي�ة، برئاس�ة نائب رئيس 
مجل�س الوزراء وزير النف�ط الدكتور ثامر 

الغضبان«.
وأض�اف أن »املجل�س ق�رر املوافق�ة ع�ىل 
اس�تمرار وزارة الهجرة واملهجرين بالعمل 
بقرار مجلس الوزراء رقم 50 لس�نة 2019 
ليتس�نى تلبية احتياج�ات العوائل النازحة 
والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها 
لحني إقرار املوازنة العامة االتحادية لس�نة 

.»2020
وأوض�ح املكت�ب، أن�ه »تم�ت املوافقة عىل 

اصدار نظام الكلية العسكرية لسنة 2020، 
الذي دققه مجلس الدولة، استناداً اىل احكام 
املادة ) 80/ البند ثالثاً ( من الدستور ، واملادة 
)14( من قانون جامعة الدفاع للدراس�ات 
العسكرية رقم )4( لسنة 2016 ، مع األخذ 
بعني االهتمام ملحوظات الدائرة القانونية 
يف األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء املثبتة يف 
مذكرته�ا ذات الع�دد: م د/ق/40/2/2 ل 
ق ، املؤرخ�ة يف : 2020/1/27 ومالحظات 
الس�ادة أعضاء مجلس ال�وزراء من خالل 

جلسة االجتماع«.
وأشار إىل أن »املجلس وافق عىل زيادة النسبة 
املحددة يف احتياطي رأس املال املشار اليه يف 
البند )ثالًثا / 1( من املادة )11( من قانون 
ال�رشكات العام�ة رقم )22( لس�نة 1997 
املع�دل، لل�رشكات العامة غ�ري الصناعية 
النف�ط لتصب�ح بنس�بة  ل�وزارة  التابع�ة 
)30%(، فض�اًل ع�ن زيادة النس�بة املحددة 
يف حس�اب االحتياطيات ل�رشكات القطاع 
الصناع�ي العام�ة التابع�ة ل�وزارة النفط 

املش�ار اليه�ا يف البند )ثالًث�ا /2( من املادة 
املذكورة آنًفا ، لتصبح بنس�بة )55%(، مع 
تعديل تخصيصه�ا )فيما يتعلق بالرشكات 
املذكورة( لتكون نسبة )95%( منها لتأهيل 
وتطوير الصناعات االنتاجية، ونسبة )%5( 
منه�ا لبن�اء الوح�دات الس�كنية وتطوير 

خدمات السكن الحالية للعاملني«.
وب�نينّ املكت�ب اإلعالم�ي، أن »املجلس وافق 
ع�ىل تخفيض حص�ة الخزين�ة العامة من 
الربح املش�ار اليها يف البند )رابًعا / 1( من 
امل�ادة املذكورة آنًف�ا، من أرب�اح الرشكات 
العامة التابعة لوزارة النفط لتصبح بنسبة 
)5%(، ع�ىل أن ت�رصف نس�بة ال�� )%40( 
املتبقية من هذه الحصة عىل واحدة أو أكثر 
من الرشكات العامة التابعة لوزارة النفط، 
بحس�ب م�ا يق�رره الس�يد وزي�ر النفط، 
لغ�رض تأهيل وتطوير مصانعها االنتاجية 
أو استحداث مصانع أو نشاطات جديدة«. 
وأش�ار إىل أن�ه »ت�م اقرار توصي�ة املجلس 
ال�وزاري للطاق�ة بش�أن محط�ة الخريات 

رشك�ة  واط  مي�كا   )4x350( البخاري�ة 
هيون�داي للهندس�ة واالنش�اءات، فيما تم 
اقرار اقرتاح إحالة مرشوع محطة الخريات 
التجاري�ة ع�ىل ائت�الف رشكت�ي هيونداي 
بحسب طلب وزارة الكهرباء، لغرض توفري 
الطاقة الكهربائية وضمان تشغيل مصفى 

كربالء«.
وأكد املكتب، أن »مجل�س الوزراء أقر قيام 
بتنضي�ج  والكهرب�اء(  )املالي�ة،  وزارت�ي 
صيغ�ة عق�د التموي�ل الخ�اص باملرشوع 
اىل  امل�رشوع  وإحال�ة  البح�ث،  موض�وع 
مجلس ال�وزراء الجدي�د ، ألهميته يف إنتاج 
الكهرباء واستدامة تشغيل مصفى كربالء، 
فضالً عن قيام وزارتي ) النفط ، والكهرباء 
( بمناقش�ة اختيار موق�ع بديل للمرشوع 
رشكت�ي   ( املق�اول  ب�رأي  باالس�تئناس 
هيون�داي للهندس�ة االنش�ائية وهيونداي 
للهندس�ة( لغرض انتاج مادة )الجبس�ن( 
، ومم�ا يتطلب توفري مس�احات كبرية من 
األرايض ، وأخ�ذ اإلج�راءات املالئم�ة م�ن 

الجه�ات ذات العالق�ة ، لغ�رض تخصيص 
األرض اصولياً«.

، أن »مجل�س ال�وزراء أق�رنّ توصي�ة  وب�نينّ
املجل�س الوزاري للطاقة بش�أن خطة عام 
2020 ملحافظ�ة ذي ق�ار، وبحس�ب اآلتي 
:املصادقة عىل الخطة املطلوبة لعام 2020 
لقطاع�ي نقل وتوزيع الطاق�ة الكهربائية 
يف محافظ�ة ذي ق�ار ومنح املدي�ر العام ) 
نق�ل وتوزي�ع الجن�وب( صالحي�ة اإلعالن 
قبل توف�ر التخصيص وتوقي�ع العقود لها 
بدءاً من تأريخ استحصال املوافقة بحسب 
توفر التخصيصات املالية إلس�تغالل الوقت 
واملبارشة باملشاريع واكمالها قبل صيف / 

.»2020
وتاب�ع املكت�ب االعالم�ي، أن »املجلس قرر 
من�ح املدير العام ) نق�ل وتوزيع الجنوب ( 
صالحية مناقل�ة املواد واملبالغ للمش�اريع 
ضم�ن   2020 لع�ام  املطلوب�ة  الجدي�دة 
مكون�ات املش�اريع املس�تمرة ع�ن طريق 

الحذف واالستحداث«.

عالوي يعتزم ارسال أمساء الوزراء لرئاسة اجلمهورية والقوى السياسية.. ونواب يطالبون بـ »٧٢« ساعة لدراستها قبل التصويت عليها

احلكومة اجلديدة يف طريقها إىل االكتامل

العدد )2087(  19  شباط  2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

جملس الوزراء يوافق عىل زيادة رأسامل الرشكات احلكومية ويتخذ قرارات ختص الكهرباء

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزي�ر الخارجي�ة محمد عيل 
الحكيم، أمس الثالث�اء، مع رئيس 
الجامع�ة العربية احم�د ابو الغيط 
التحض�ريات الالزمة النعقاد القمة 
العربية الدورة }31{ املزمع عقدها 

يف الجزائر.
وذكر بيان للوزارة، تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه، ان »الجانبني 
بحث�ا عىل هام�ش ُمؤتَم�ر ميونخ 
لألمن ال�دويلنّ دور الجامعة العربية 
كحاض�ن للعم�ل العربي املش�رتك 

ومواجهة التحدي�ات التي تتعرض 
لها الدول العربية«.

الجانب�ان  بح�ث  كم�ا  واض�اف« 
الت�ي س�تعرض عىل  املوضوع�ات 
طاولة النقاش يف القمة الخامس�ة 
العربية-االفريقية املقرر عقدها يف 
الري�اض ب��2020/3/16 والقمة 

السعودية-االفريقية«.
واكد الوزير الحكيم يف نهاية اللقاء« 
ح�رص الع�راق ع�ىل االبتع�اد عن 
سياس�اة املحاور واعتماد سياسة 
الن�أي بالنف�س ع�ن أي رصاعات 

اقليمية او دولية«.

العراق يبحث حتضريات القمة العربية
 يف اجلزائر

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، 
عن قرارات هامة تتعلق باستئناف مهام الناتو يف العراق. جاء 
ذلك خالل لقائه، أمس الثالثاء، رئيس�ة بعثة الناتو يف العراق 
الجن�رال جين�ي كاردينيا. وذكر بي�ان لوزارة الدف�اع، تلقت 

املستقبل العراقي نسخة منه، ان« الجانبني اكدا خالل اللقاء 
عىل أهمية االتفاق الذي جرى ب�ني الحكومة العراقية وبعثة 
الناتو باستئناف مهام البعثة وتوسيع عملها يف العراق«. واكد 
الغانمي، إن« اللقاءات واالجتماعات الس�ابقة سارت بشكل 
جي�د وممتاز وخرج�ت بتوصيات وقرارات مهمة الس�تمرار 
واس�تئناف عمل بعثة الناتو يف العراق وتوسيع العمل خاصًة 

يف مدارس الصنوف ومعسكرات التدريب، باإلضافة اىل زيادة 
املقاع�د للدورات الخارجية واس�تيعاب أك�رب عدد ممكن من 
الكوادر العراقية إلكس�ابها التجربة والخربات واالحتكاك مع 
الجيوش املتطورة«.   من جانبها، كشفت الجنرال جيني عىل 
ان« بعث�ة الناتو تمتل�ك خططا كثرية للف�رتة القادمة والتي 

تهدف اىل توسيع وتطوير العمل يف العراق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د القائد العام لحرس الثورة االس�المية 
الل�واء حس�ني س�المي، ان الهج�وم ع�ىل 
قاع�دة »عني األس�د« ل�م يكن نهاي�ة الرد 
االسرتاتيجي بل هو نقطة البداية لهذا الرد. 
وق�ال اللواء حس�ني س�المي، إن الرد عىل 

اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني كان 
عس�كرياً بامتياز ألن�ه كان يجب أن يكون 
رداً واضح�اً قاب�اًل للفه�م ويس�تطيع كل 
العالم مش�اهدته، ويعت�رب أن الرد اإليراني 

نزع عن واشنطن هيبتها املصطنعة.
واضاف، إن »األمريكيني اعتادوا أن يواجهوا 
أينّ دول�ة م�ن دون ردة فع�ل وه�ذا األم�ر 

جعلهم يخطئون يف حساباتهم مع إيران«.
ون�وه الل�واء س�المي يف ترصي�ح لقن�اة 
امليادي�ن، »كان يج�ب أن نوقف األمريكيني 
عند تلك النقطة ونبنينّ لهم أن عليهم تغيري 
حساباتهم يف مواج�����هة إيران«، مشدداً 
عىل أن الرد العس�كري ع�ىل اغتيال الفريق 
قاسم س�ليماني كان اسرتاتيجياً ومحدوداً 

لكنه أظهر قوتنا وقدرتنا.
واعترب اللواء س�المي أن الرد اإليراني حدث 
يف نقط�ة جغرافي�ة مح�دنّدة، لك�ننّ تأثريه 
�داً أن »اإلجراء ضدنّ  كان عاملياً«، م�����ؤكنّ
الواليات املتح�دة كان دفاعياً بامتياز وهو 
، وحق لنا كان ينبغي أن  مرشوع وقانون�ينّ

نحصل عليه«.

        بغداد / المستقبل العراقي

نظرت املحكمة االتحادية العليا دعوى الطعن بتش�كيل لجنة 
يف مجلس النواب لتعديل الدستور، وقضت الحكم بردها ».

وقال املتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك يف بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، إن »املحكمة االتحادية العليا عقدت 

جلس�ة برئاس�ة القايض مدح�ت املحمود وحض�ور القضاة 
االعض�اء كافة، ونظرت دع�وى خاصم املدع�ي فيها رئيس 

مجلس النواب/ اضافة لوظيفته«.
واضاف الس�اموك، أن »املدع�ي طعن بقرار مجل�س النواب 
الص�ادر يف 28/ 10/ 2019، املتضم�ن تش�كيل لجنة ألجراء 

التعديالت الدستورية، ألسباب ذكرها يف عريضة الدعوى«.

وأش�ار إىل، ان »املحكم�ة االتحادية العليا اس�تمعت إىل اقوال 
وكالء املدعي ووكالء املدعي عليه، ووجدت ان تشكيل اللجنة 

جاء متفقاً مع احكام املادة )142/ أوالً( من الدستور«.
وب�ني الس�اموك، أن »املحكمة وبناء عىل م�ا تقدم وجدت ان 
دعوى املدعي غري مس�تندة إىل س�ند من الدس�تور والقانون 

وبناء عليه قررت الحكم بردها.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير النقل عب�د الله لعيبي عن 
اكم�ال خطوات كربى يف اط�ار انجاز 
مرشوع القط�ار املعل�ق يف العاصمة 
بغداد، فيما كش�ف عن ابرز تطورات 

مرشوع ميناء الفاو ونفق الحرير.
وق�ال لعيبي، يف ترصيح�ات متلفزة، 
ال�ذي  إن “م�رشوع القط�ار املعل�ق 
انج�زت تصاميم�ه محافظ�ة بغداد، 
هن�اك تنس�يق عايل ومه�م وخطوات 
عملي�ة لغرض ادراج�ه ضمن الخطة 
االس�تثمارية للعام الح�ايل”. وأضاف 
لعيب�ي أنه “تم إكم�ال خطوات كربى 
قاب�ل  يك�ون  ألن  امل�رشوع،  بش�أن 
للتطبي�ق خ�الل الس�نوات الخم�س 
املقبلة”. من جانب آخر بني لعيبي، أن 
“مرشوع ميناء الف�او يتضمن البنى 
التحتي�ة البحري�ة والربي�ة، البحرية 
تشمل االرصفة والحفر يف امليناء التي 
تكون مس�احته 54 ك�م مربع وحفر 
بطول 35 مليون مرت مكعب”. وأشار 
وزير النقل إىل أن “نفق الحرير سيمتد 
من الف�او إىل الطريق ال�ربي الدويل”، 
إكم�ال  املف�رتض  “م�ن  ان�ه  مبين�اً 

املرشوعني خالل فرتة ثالثة سنوات.

رئيس األركان ينسق مع »الناتو« مهامه التدريبية يف العراق

احلرس الثوري يعد اهلجوم عىل »عني األسد« نقطة بداية الرد االسرتاتيجي

املحكمة االحتادية ترّد دعوى الطعن بتشكيل جلنة تعديل الدستور

النقل تعلن اكامل 
»خطوات كربى« إلنجاز 

قطار بغداد املعلق

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن قائممقام قضاء س�نجار محما خليل أم�س الثالثاء عن ان وزارة 
الهج�رة واملهجري�ن تريث�ت بنق�ل عوائ�ل الدواعش، من مخي�م الهول 
الس�وري اىل مخي�م )عمال(، يف منطق�ة ربيعة التابع�ة لقضاء تلعفر يف 

محافظة نينوى.
وقال خليل يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان »هذا الرتيث 
جاء بعد تحذيراتنا التي أطلقناها يف وقت سابق من االقدام عىل هذا االمر 
املرفوض من قبل اهايل املنطقة، وينطوي عىل محاذير أمنية وانس�انية 
وقانوني�ة، ويمكن ان ي�ؤدي اىل إثارة الفتن�ة الطائفية، فضال عن كونه 
مسا ملش�اعر الناس ومشاعر اهايل الش�هداء الذين اعطوا دماء ابنائهم 
للوط�ن«. وكان خلي�ل، قال قبل أيام، أن »جه�ات حكومية قامت خالل 
زيارته�ا للمنطقة مؤخرا، بانش�اء م����خيم )عم�ال( يف ربيعة التابعة 
لتلعفر يف محافظة نينوى، بال�����قرب من الحدود العراقية السورية، 
لنق�ل عوائل الدواعش من مخيم اله�ول اىل هذا املخيم، متجاهلة معاناة 

عوائل الشهداء«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أصبحت بنادق الصيد مث�ار اتهامات بني املحتجني والقوات األمنية 
حول اس�تخدام كل جهة منهما ضد االخرى خاصة بعد ادانة االمم 

املتحدة الستخدامها ضد متظاهري االحتجاجات.
وبع�د اتهام�ات وجهته�ا االمم املتح�دة ومتظاه�رو االحتجاجات 
للقوات االمنية باستخدام بنادق الصيد ضد املحتجني، قالت القوات 
الي�وم األمني�ة إن عنارصها تعرض�وا الطالقات من بن�ادق الصيد 

استخدمها املتظاهرون ضدها.
وقال�ت قي�ادة عمليات بغ�داد إن قواتها األمني�ة تعرضت لهجمات 
ببن�ادق الصيد قرب س�احة الخالن�ي القريبة من س�احة التحرير 

مركز االحتجاجات يف وسط العاصمة.
واش�ارت القي�ادة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن 
»الق�وات األمنية تعرضت قبل قلي�ل اىل هجمات ببنادق الصيد قرب 
س�احة الخالني ببغداد«، مضيفة أن »الهجمات أسفرت عن إصابة 
أحد منتس�بي الف�وج الس�ادس بالع�ني«.. ودع�ت املتظاهرين اىل 

الحفاظ عىل سلمية احتجاجاتهم«.
وم�ن جهته�م، يؤكد املتظاه�رون ان القوات االمني�ة قد غريت من 
تكتيكاته�ا يف مواجهته�م وب�دأت باس�تخدام قناب�ل الصي�د التي 
تطل�ق رصاصا يحتوي عىل حبيبات حديدية عديدة ضدهم تس�بب 
يف اس�تقرارها يف انحاء متفرقة من اجس�ادهم، ما يستدعي اجراء 

عمليات جراحية الخراجها.
ومنذ ايام ينرش ناش�طون عىل وس�ائل التواص�ل االجتماعي صورا 
واف�الم فيدي�و ملتظاهري�ن، وقد اصيب�����وا بوجوهه�م وايديهم 
وسيقانهم بالكرات الحديدية التي أطلقها عنارص االمن ضدهم من 

بنادق للصيد.

 بعد حتذيرات مسؤولني.. العراق يرتيث
 بنقل عائالت »داعش« من سوريا

املتظاهرون والقوات األمنية
 يتبادلون االهتامات بشأن استخدام

بنادق الصيد

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا وزي�ر الخارجية محمد عيل 
الحكيم، أمس الثالثاء، إىل إعادة 
الدنماركي�ة يف  الس�فارة  فت�ح 
بغ�داد، فيما أكد رف�ض العراق 

امتداد الرصاع إىل أراضيه. 
وقال�ت وزارة الخ���ارجي�ة يف 
العراقي  بيان تلق�ت املس�تقبل 
نسخة منه، إن »وزير الخارجية 
محمد ع�يل الحكيم التقى وزير 
جيب�ي  الدنمارك�ي  الخارجي�ة 
كوفد، واستعرض معه تطورات 
الث������نائية  الع������القات 
به�ا  واالرتق�اء  البلدي�ن،  ب�ني 
والس�يما  املج�االت،  س�ائر  يف 
االقتصادية، والت�������جارية، 
املس�تثمرين  وتش�ج������يع 

الدنماركي�ني ع�ىل اإلف�ادة من 
الف�رص االس�تثمارية املتوافرة 
البي�ان،  وأض�اف  الع�راق«.  يف 
أن »الجانب�ني بحث�ا ع�دداً م�ن 
القضايا اإلقليمية ذات االهتمام 
مواصل�ة  وأهمي�ة  املش�رتك، 
االس�تقرار،  لتثبي�ت  الجه�ود 
كما تن�اوال مكافحة اإلرهاب يف 
املنطقة، ورضورة تبني مواقف 
داعم�ة ل�دول املنطق�ة يف ظ�ل 

األوضاع الراهنة«.
ودع�ا الحكيم، وفق�اً للبيان، إىل 
»إعادة فتح السفارة الدنماركية 
يف بغداد يف إطار تعزيز العالقات 
أن  ع�ىل  مش�دداً  الثنائي�ة«، 
»العراق يرفض امت�داد الرصاع 
إىل أراضيه، أو تحوله إىل س�احة 

للخالفات«.

العراق يدعو إىل إعادة فتح السفارة
 الدنامركية يف بغداد
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    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الكهرباء ان مق�دار الطاقة املنتجة يف بغداد 
واملحافظات تجاوزت 14 الف ميغاواط ما يؤهل التجهيز 

بمدد ترتاوح بني 18 و24 ساعة يوميا يف عموم البالد.
وق�ال الناطق باس�م ال�وزارة احمد العب�ادي يف ترصيح 
صحف�ي ان »الطاقة املتاحة يف عم�وم البالد تجاوزت 14 
ال�ف ميغاواط، وان س�اعات التجهيز مس�تقرة حاليا يف 

بغداد واملحافظات اذ ترتاوح بني 18 و24 ساعة يوميا.
واضاف ان الوزارة بارشت تنفيذ خطتها الخاصة بتأهيل 
ع�دد من املحط�ات والوح�دات التوليدية ضم�ن برنامج 
التأهي�ل والصيان�ة الدورية بس�بب انخف�اض االحمال 
واعت�دال درج�ات الح�رارة والت�ي م�ن املؤم�ل ان تنجز 
االعم�ال فيها وتدخل العم�ل قبل موس�م الصيف املقبل 
لرف�د املنظوم�ة بطاق�ات اضافي�ة تنعك�س إيجاباً عىل 

تجهيز املواطنني بالطاقة.

واش�ار العبادي اىل ان الوزارة سائرة ايضا باتجاه ادخال 
محط�ات جدي�دة اىل الخدم�ة ترف�د املنظوم�ة بطاقات 
اضافي�ة بالتزامن مع اجراء اعم�ال الصيانة، اذ ان هناك 
وحدات جديدة س�تدخل اىل املنظوم�ة قريبا من املحطات 
الجديدة تصل طاقاتها اىل اكثر من 2500 ميغاواط، مؤكدا 
ان تجهيز املواطنني بالطاقة الصيف املقبل س�يكون هو 
االفضل، اذ من املتوقع ان تتجاوز الطاقة املتاحة يف عموم 

البالد اكثر من 23 الف ميغاواط.
وعن عمليات اعادة التأهيل لقطاعي النقل والتوزيع، اكد 
العب�ادي ان الوزارة ولضمان املوثوقي�ة يف قطاعي النقل 
والتوزي�ع يف عموم البالد عم�دت اىل اعداد خطط بارشت 

تنفيذها استعدادا ملوسم الصيف.
واوض�ح ان قطاعي النق�ل والتوزيع يعاني�ان من القدم 
والتهالك ويتس�بب هذا االمر بضياعات يف الطاقة املتاحة 
تصل نسبتها اىل 60 باملئة، وعليه عمدت الوزارة اىل تأهيل 
ش�بكات النقل والتوزيع يف عموم البالد لضمان موثوقية 

اكرب يف الطاقة التي ستجهز للمواطنني يف الصيف املقبل، 
والذي من املتوقع ان  يش�هد س�اعات تجهيز للمواطنني 

تعد االفضل منذ اعوام عدة.
يف الس�ياق نفس�ه، تمكنت امل�الكات الهندس�ية والفنية 
يف محط�ة كهرباء املوصل الغازي�ة بمحافظة نينوى من 
إع�ادة تأهيل الوحدة التوليدية الخامس�ة اىل العمل وذلك 
م�ن خ�الل معالجة ناقل الع�زم ومعالجة ت�رب الزيت 
والهواء يف التورباين واالهتزاز عىل الحامل االخري للمولدة 
باس�تخدام جه�از موازنة االهت�زاز، حيث ت�م الحصول 
ع�ىل قيم ممتازة لالهتزاز وتمت اع�ادة الوحدة التوليدية 
اىل العمل وربطها بش�بكة الكهرب�اء الوطنية مع االلتزام 
بقواعد الس�المة املهنية واتخاذ الدق�ة والرعة املمكنة 
يف اعم�ال صيان�ة الوحدات التوليدي�ة واعادتها اىل العمل 
وربطه�ا بش�بكة الكهرب�اء الوطني�ة لرفده�ا بالطاقة 
االنتاجية«.وتأت�ي هذه الوعود ل�وزارة الكهرباء يف وقت 
عج�زت مالكاته�ا يف قاط�ع الك�رخ من توف�ري وإصالح 

محولة كهرباء واح�دة بمنطقة الدورة جنوبي العاصمة 
بغداد بحسب مواطنني.

وقال أحد املواطنني من سكنة الدورة يف )محلة 826 زقاق 
17(، ان »محولة كهرب�اء الزقاق تعطلت وتم رفعها قبل 
نحو ش�هرين من قبل مالكات صيان�ة الكرخ إلصالحها 
ومن�ذ ذل�ك ونحن نفتق�د للكهرب�اء الوطنية ما تس�بب 
بمعاناة شديدة السيما يف فرتة موجات الربد التي رضبت 

العاصمة بغداد وهطول الثلوج يف عموم البالد«.
وق�ال آخر م�ن ذات )الزقاق 17 بمحل�ة 826( يف الدورة 
»رغم ش�كاوانا الكثرية لصيانة الك�رخ ووزارة الكهرباء 
لك�ن دون جدوى وكأن الجهتني ليس�تا مس�ؤولتني عن 
حالنا ال بل تردد ألسماعنا ان ال اصالح للمحولة املعطوبة 
دون دف�ع رىش وجم�ع مبالغ من املواطن�ني املترضرين 
لبعض ضعاف النفوس«.وناشد »وزارة الكهرباء بالتدخل 
وحل املشكلة وحمايتهم من هذا االبتزاز املحتمل واصالح 

املحولة وكلنا أمل بالجهود الخرية يف معالجة ذلك.

الكهرباء تعد بصيف غري مسبوق: التجهيز يرتاوح بني »١٨« و »٢٤« ساعة

    بغداد/ المستقبل العراقي

دائ�رة   – والبيئ�ة  الصح�ة  وزارة  أعلن�ت 
التخطيط وتنمية املوارد عن فتح باب التقديم 
للدراس�ات العليا }البورد العراقي{ للمالكات 

الطبية للعام الدرايس 2020 – 2021.
وأش�ار مدير عام دائ�رة التخطي�ط وتنمية 
تلقت�ه  بي�ان  يف  العريب�ي،  زام�ل  امل�وارد 
»املستقبل العراقي«، اىل »اعداد الية للرتشيح 
واملتضمنة تش�كيل لجنة لدراس�ة الرتشيح 
اىل الب�ورد العراقي يف كل دائرة صحة ويكون 
اخر موعد الس�تالم طلب�ات التقديم من قبل 
الدوائر هو يوم االحد املوافق 15 / 3 / 2020 
وتتحم�ل الدائرة مس�ؤولية دق�ة املعلومات 
املوج�ودة يف خالص�ات الخدمة ويت�م تزويد 

دائرة التخطيط يف ال�وزارة بطلبات الراغبني 
الطبي�ة  امل�الكات  م�ن  الدراس�ة  باكم�ال 
وخالصات الخدمة واملستمس�كات االصولية 
ع�ن طري�ق البواب�ة االلكرتوني�ة يف ش�عبة 
الدراس�ات – قس�م تطوي�ر الق�وى العاملة 
لغاي�ة ي�وم 26 / 3 / 2020«. وأوض�ح، ان 
»املتقدم للدراس�ات يخضع لجميع الرشوط 
واالختصاص�ات والتعليم�ات الخاصة بمنح 
االجازة الدراس�ية التي س�بق ان تم اعمامها 
بعد مصادقة الس�يد الوزي�ر عليها« مضيفا 
ان »ال يزيد عمر املتقدم عن )45( س�نة وان 
يكون قد اكمل سنتني خدمة فعلية )بعد اخر 
ش�هادة( ولغاي�ة 2020/10/1 وان يحصل 
عىل عدم ممانعة ال�وزارة – دائرة التخطيط 
وتنمية امل�وارد باالختصاص الطبي املطلوب 

وبخالفه يعترب القبول الغيا«. وشدد العريبي 
عىل »رضورة عدم وج�ود اكثر من عقوبتني 
االخ�رية  التقويمي�ة  الس�نة  اداري�ة خ�الل 
اعتبارا من 2019/2/1 وان يكون مس�تمرا 
بالخدم�ة وع�دم تمتع�ه بأي اج�ازة طويلة 
وان يك�ون املتقدم قد اكمل س�نة واحدة من 
االقام�ة القدم�ى قبل تاري�خ بدء الدراس�ة 
يف 2020/10/1 بأس�تثناء الف�روع التالي�ة 
)التخدي�ر والعناية املرك�زة – الطب النفيس 
– ط�ب املجتم�ع واالرسة – جراح�ة الجملة 
العصبية – ط�ب الطوارئ - جراحة االطفال 
– جراحة الصدر والقلب واالوعية الدموية – 
علم االمراض الريري - طب االورام – اشعة 
عالجية – الطب النووي – الطب العديل – علم 

االمراض / امراض الدم( .

الصحة تعلن فتح باب التقديم لـ«البورد العراقي« 
للمالكات الطبية

    بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة، الجهات 
الرقابي�ة لدعمه�ا للقض�اء ع�ىل مافيات 
الفس�اد وذك�رت الهيئ�ة، يف بي�ان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي« ، إن »رئي�س هيئة 
املناف�ذ الحدودي�ة عم�ر الوائيل اس�تقبل 
الي�وم، يف مكتب�ه النائب يوس�ف الكالبي 
عض�و لجن�ة النزاه�ة يف مجل�س النواب 
العراقي«.وب�ني رئي�س الهيئ�ة، »أهمي�ة 
التع�اون املش�رتك م�ع الجه�ات الرقابية 
ومنه�ا لجن�ة النزاه�ة الربملاني�ة لغرض 
تقويم العم�ل والوقوف عىل مكامن الخلل 
يف االداء ووض�ع الحل�ول املناس�بة له�ا«.
وأشار إىل، حرصه »الشديد لتعميق العالقة 
م�ع الجه�ات الرقابي�ة والحص�ول ع�ىل 
دعمه�ا للقضاء عىل مافيات الفس�اد من 
خالل اعتماد منهجية حديثة يف اإلجراءات 
املتخذة يف العم�ل الجمركي باعتماد نظام 
اتمت�ه اإلج�راءات الكرتوني�ا«، منوها إىل 
»أهمية الدعم الحكومي ممثلة بالحكومة 

والربمل�ان لدع�م خطط وتوجه�ات الهيئة 
خالفا للسنوات السابقة«.

م�ن جهته، أك�د النائ�ب يوس�ف الكالبي 
أن  الربملاني�ة  النزاه�ة  لجن�ة  عض�و 
»االنطالقة الحقيقية لعمل الهيئة تبدأ من 
اعتماد معيار النزاه�ة يف عملها والتعاون 
»لجن�ة  أن  مؤسس�اتها«.وأضاف،  م�ع 
النزاه�ة داعم�ة لعم�ل الهيئ�ة وخططها 
املناف�ذ  أن »هيئ�ة  املس�تقبلية«، مؤك�داً 
الحدودية معنية باألم�ن االقتصادي للبلد 
من خ�الل تطبي�ق ق�رارات املن�ع لبعض 
املنتج�ات التي تتقاطع م�ع حماية املنتج 
املحيل وس�المة صح�ة املواطنني«.ووجه 
الكالبي، دعوة »الستضافة الهيئة يف لجنة 
النزاهة لتقديم رؤيتهم يف معرقالت العمل 
يف املنافذ واالحتياجات التي تعزز عملهمن 
وبي�ان األس�باب الحقيقي�ة الت�ي تق�ف 
وراء تدن�ي مس�توى اإلي�رادات يف املناف�ذ 
الحدودي�ة، وان للقضاء ل�ه القول الفصل 
يف اتخاذ القرارات الالزمة ملحاربة الفس�اد 

وتجفيف منابعه. 

هيئة املنافذ تدعو اجلهات الرقابية لدعمها للقضاء 
عىل مافيات الفساد

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

 كش�فت هيئ�ة النزاه�ة االتحادية، ع�ن تمكنها من 
ضب�ط مح�والت هوائية غ�ري مطابق�ة للمواصفات 
الفنية ت�م تجهيزها ملحافظة الديوانية، مبينة أن ذلك 

أدى لحصول هدر يف املال العام تجاوز املليار دينار.
دائ�رة التحقيق�ات يف الهي�أة، ويف مع�رض حديثه�ا 
ع�ن العملية التي نفذه�ا فريق عمل ش�عبة التحري 
والضب�ط القضائي يف مكتبها بالديوانية، أش�ارت إىل 
أن »قس�م العق�ود الحكومية يف املحافظ�ة أبرم عقداً 
م�ع الرشك�ة العامة للصناع�ات الكهربائي�ة التابعة 
لوزارة الصناعة لتجهي�ز املحافظة ب )428( محولة 
هوائية بقيمة إجمالية وصلت إىل )5،992,000,000( 

مليارات دينار«.
وأضاف�ت الدائ�رة ان »الرشك�ة جه�زت املحافظة ب 
)354( محول�ة كدفعة أوىل، يف حني اش�تملت الدفعة 
زَت يف شهر ترشين األول  الثانية عىل )74( محولة ُجهِّ
2019، تب�نينَّ بعد إجراء الفحص عليها فش�لها وعدم 
مطابقتها للمواصفات الفنية املعتمدة من قبل وزارة 
الكهرباء، ورفضت الجهة املس�تفيدة تس�لُّمها، حيث 
ج�رى تخزينه�ا يف مخازن دائ�رة كهرب�اء الديوانية؛ 
مم�ا أدى إىل إلح�اق رضٍر بامل�ال العام بلغ�ت قيمته 

)1,036,000,000( مليار دينار«.
ويف عمليٍة منفصلٍة، تمكنت مالكات املكتب من ضبط 
موظ�ف يف دائ�رة مج�اري الديوانية متلبس�اً بالجرم 
املش�هود باخت�الس روات�ب أح�د األج�راء اليوميني، 
وأوضحت الدائرة أن »املتهم قام بتنظيم معاملة تعيني 
أجري يومي )وهمية( يف الدائرة باس�م أحد األشخاص 
دون علمه ونظم قوائم خاصة برواتبه التي تس�لنَّمها 
ملنفعته الش�خصية، وتمنَّ خالل العملي�ة ضبط قوائم 
الرواتب ومعاملة التعيني وكتب االستمرار بالدوام مع 

األوليات املتعلقة باألجري كافة«.
وبين�ت الدائ�رة أن�ه »ت�م تنظي�م مح�رضي ضب�ٍط 
يف  األولينَّ�ات  م�ع  املضبوط�ة  باملُ�ربزات  أصولينَّ�ني 
َذتا؛ بناًء عىل مذكرتني قضائينَّتني،  العملّيت�ني اللتني ُنفِّ
وعرضها عىل الس�يد قايض محكمة تحقيق الديوانية 
ة بقضايا النزاهة؛ التخاذ اإلجراءات القانونية  املُختصنَّ

املناسبة.

ضبط »7٤« حمولة غري مطابقة 
ومتهام متلبسا باالختالس 

يف الديوانية من قبل النزاهة

    بغداد / زهراء علي
اعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، ارسال 20 باص نقل داخيل نوع 
)king long( للعم�ل ب�ني املناطق واملدن داخ�ل محافظة نينوى 

لخدمة اهايل املوصل.
وقال لعيبي يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »ارسال هذه 
العجالت ج�اء لتفعيل واقع النقل يف املحافظ�ات املحررة وتذليل 
كل املعوق�ات امام الخطط التش�غيلية والخدمية الس�يما مدينة 
املوص�ل الحدباء عرب باص�ات الرشكة العامة لنقل للمس�افرين 

والوفود احدى تشكيالت وزارة النقل«.
وبني لعيبي ان »عدد الباصات التي تعمل داخل املحافظة اصبحت 
)37( باص�اً عاملة بني جانبي ومناط�ق محافظة نينوى لتفعيل 
النقل وتعزي�ز واقع الخدمات بني جانبي املدينة واملتمثلة باحياء 
النقل الجماعي لعموم مناطق املوصل وكذلك من واىل املحافظة«.

يذك�ر ان وزارة النقل متمثل�ة ب الرشكة العامة لنقل املس�افرين 
والوف�ود خصصت يف وقت س�ابق 17 باص�اً اىل محافظة نينوى 
كخطوة اولية لتفعيل النق�ل الجماعي يف املحافظة وتم تعزيزها 

اليوم كخطوة ثانية بارسال )20( باص.

وزير النقل يعلن ارسال »٢٠« باص 
نقل للعمل داخل نينوى

    بغداد / المستقبل العراقي

أص�در مكت�ب رئيس الوزراء املس�تقيل ع�ادل عبد امله�دي، امراً 
ديوانياً بتكليف الوكيل اإلداري واملايل لهيأة الحج والعمرة )سامي 

املسعودي( رئيساً للهيأة.
املكت�ب، حصل�ت »املس�تقبل  الص�ادرة ع�ن  للوثيق�ة  ووفق�اً 
العراق�ي« نس�خة منه، ان�ه« نظرا النته�اء العم�ل بالوكالة من 
تاريخ 2019/10/24 وفق�ا ألحكام املادة 58 من قانون املوازنة 
االتحادي�ة لع�ام 2019، وبهدف ملء الفراغ يف ع�دد من الهيئات 
املس�تقلة، ولكون الحكومة الحالية حكومة ترصيف أمور يومية 

تقرر مايأتي:
تكليف الوكيل اإلداري واملايل لهيأة الحج والعمرة بتس�يري شؤون 
الهيأة ويخ�ول الصالحيات اإلدارية واملالية كافة؛ لحني ترش�يح 

من يديرها باألصالة بعد انتهاء مدة ترصيف األمور اليومية .

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة، عن إل�زام العمال 
الصينيني بعدم مغادرة العراق.

وذك�رت الوزارة يف بي�ان ، ان »وزير العمل ش�دد خالل اجتماعه 
مع مدير الجنس�ية العامة اللواء نشأت الخفاجي ومدير اإلقامة 
يف وزارة الداخلي�ة عىل رضورة وضع صيغة قانونية ُتلزم العمال 
الصيني�ني العاملني يف الحقول النفطي�ة بعدم مغادرة العراق من 
اجل سالمتهم وسالمة املواطنني العراقيني من االصابة بفايروس 

كورونا.
وأش�ارت إىل »االتف�اق ع�ىل اقامة ورش�ة تضم جمي�ع األطراف 

للخروج بتوصيات تضمن سالمة الجميع.

    بغداد / المستقبل العراقي

 أعلن�ت وزارة املوارد املائية، وجود فراغ خزني لدى العراق موزع 
بني السدود واالنهر واالهوار قادر عىل استيعاب اكثر من 65 مليار 

مرت مكعب من املياه يف حال وجود فيضانات او سيول قوية.
وقال املتحدث باس�م الوزارة ومدير املركز الوطني للموارد املائية 
ع�ون ذي�اب يف ترصيح صحف�ي ان “ الع�راق لديه ف�راغ خزني 
كب�ري قادر عىل اس�تيعاب أي كمي�ات من املي�اه القادمة نتيجة 

الفيضانات او السيول”.
وأض�اف ان “مق�دار الف�راغ الخزني يق�در بنح�و 65 مليار مرت 
مكعب”، مش�ريا اىل ان “35 مليار مرت مكعب هو الفراغ يف بحرية 
ال�رزازة ويعترب خزين ميت يتم اللج�وء اليه اذا كانت الفيضانات 

قوية ويعترب اخر خيار يتم اللجوء اليه”.
وأوضح ان “هناك فراغ موزع بعموم العراق يقدر ب 30 مليار مرت 
مكعب بنحو 20 مليار يف بحرية الثرثار و4 مليارات يف سد املوصل 
وثالث مليارات مرت مكعب يف اهوار الحويزة والوس�طى والحمار 

ومليارين يف سد دوكان ومليار مرت مكعب يف سد دربندخان.

سامي املسعودي رئيسًا هليئة احلج والعمرة

العمل تعلن إلزام العامل الصينيني 
بعدم مغادرة العراق

املوارد املائية تعلن عن فراغ خزين 
يستوعب »65« مليار مرت مكعب

    بغداد/ المستقبل العراقي

وجه البنك املركزي العراقي، املصارف واملؤسس�ات املالية بااللتزام باس�تيفاء العموالت 
املقررة مسبقاً بإعماماته. وقال البنك يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، إن »عىل جميع 
املصارف واملؤسس�ات املالي�ة بااللتزام باس�تيفاء العموالت املقررة مس�بقاً بإعماماته 

والتي تتمثل بالتايل:
1- عمولة الرشاء عن طريق نقاط البيع : مجاناً.

2- عمولة الس�حب النقدي من خالل نقاط البيع )0,006 م�ن املبلغ( حد ادنى )2,000 
دينار عراقي( أي 6,000 دينار لكل 1 مليون دينار عراقي، ويف حال سحب مبلغ 333,000 

دينار فما دون فتطبق اقل عمولة وتبلغ )2,000 دينار عراقي(.
3- عمولة الس�حب النقدي م�ن خالل الرصاف اآليل : )0,004 من املبلغ املس�حوب( اقل 
عمولة )1,000 دينار عراقي( أي 4,000 دينار عراقي لكل 1 مليون دينار، ويف حال سحب 

مبلغ 250,000 دينار عراقي او اقل تطبق اقل عمولة وتبلغ )1,000 دينار عراقي(.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن وزي�ر التخطيط، نوري صب�اح الدليمي، 
انط�الق أعم�ال الربنام�ج الوطن�ي لتش�غيل 
الش�باب يف محافظت�ي النج�ف ونينوى خالل 
األسبوع الحايل.جاء ذلك خالل ترأسه، اجتماع 
الوطن�ي لتش�غيل  العلي�ا للم�رشوع  اللجن�ة 
الشباب، بحضور أعضاء اللجنة واملالك املتقدم 
يف ال�وزارة وممثيل املص�ارف األهلية والرشكة 
العراقية لضمان القروض، وممثلني عن وزارتي 
العم�ل والش�باب والبن�ك املرك�زي العراق�ي، 
وممثل منظم�ة األمم املتحدة للزراعة واألغذية 

)FAO( يف الع�راق ص�الح الحاج حس�ن، وعدد 
من اس�اتذة الجامعات«.واكد الدليمي يف بيان، 
تلقته »املس�تقبل العراقي«، » سعي الوزارة يف 
توف�ري الضمانات الخاصة بالقروض املمنوحة 
للشباب بالتنسيق مع البنك املركزي ومصارف 
القطاع الخاص وجميع الجهات ذات العالقة«.

وأوض�ح ان« اس�رتاتيجية ال�وزارة يف اعتم�اد 
السبل املثىل لتمكني الشباب واستيعابهم بنحو 
يتناس�ب وما يملكون�ه من إمكانات، مش�يداً 
بالجه�ود التي تبذله�ا اللجنة م�ع الحكومات 
املحلي�ة وهي�آت االس�تثمار لتوف�ري الظروف 

املناسبة لعمل املرشوع يف جميع املحافظات.

البنك املركزي حيدد للمصارف واملؤسسات املالية نسبة 
استيفاء العموالت املقررة

التخطيط تعلن انطالق أعامل املرشوع الوطني 
لتشغيل الشباب يف النجف ونينوى

الكشف عن خطة الستعادة تاريخ كربالء 
من وثائق هندية وعثامنية

ايران متدد فرتة دخول العراقيني 
دون تأشرية اىل نيسان املقبل

    المستقبل العراقي/ علياء حمود الكناني

 كشفت مركز كربالء للدراسات والبحوث، التابع للعتبة الحسينية املقدسة، 
عن عزمه جمع الوثائق املهمة، واملفقودة الخاصة بمدينة كربالء املقدس�ة، 
يف الس�جالت والوثائق العثمانية، والهندية والفارسة.وقال مدير املركز عبد 
االمري القرييش ، إن »املركز رشع بكتابة موس�وعة شاملة مختصة بتأريخ 
مدين�ة كرب�الء، تم اصدار 17 ج�زءا منها، ومن املؤم�ل أن تصل االصدارات 
هذه اىل ما يقارب من 100 جزء من هذه الوثائق«.وأضاف أن »املركز يعمل 
عىل جمع كافة الوثائق التي تخص املدينة يف االرش�يف العثماني والهندي«، 
مبين�ا أن »الهن�د ه�ي الت�ي تمث�ل اململك�ة املتحدة خ�الل ف�رتة االحتالل 
الربيطان�ي للعراق، فضال عن وجود قنصلية وجالية هندية يف مدينة كربالء 
اب�ان تل�ك الحقبة«.وتابع أن »ادارة املركز تواصلت مع الس�فارة الهندية يف 
العراق لغرض جلب هذه الوثائق، والس�جالت الخاصة، باملدينة يف االرشيف 
الهن�دي، فضال عن التواصل م�ع وزارة الخارجية االيرانية، لغرض س�حب 
الوثائ�ق يف األرش�يف الفاريس خالل الحقب�ة  الصفوي�ة، او القاجارية، او 
الفرتة االفش�ارية«.وكان مركز كربالء للدراس�ات والبح�وث قد أعلن يف 27 
نوفم�ر/ ترشين الثاني 2014، قد أعلن عن تبنيه مرشوع كتابة موس�وعة 
حضاري�ة عن مدينة كربالء املقدس�ة، تضم الرتاث الدين�ي والتاريخي الذي 

تشتهر به املدينة املقدسة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت السلطات االيرانية، تمديد فرتة 
دخول العراقيني من دون تأشرية اىل 
نيس�ان املقبل.وذكرت وكالة يونيوز 
االيرانية يف حسابها عىل )توتري( ان« 
اي�ران تمدد ف�رتة دخ�ول العراقيني 
من دون تأش�رية اىل نيسان املقبل«. 
وكان�ت رشك�ة الخط�وط الجوي�ة 
العراقية ابلغ�ت مكتبها يف العاصمة 
طهران، بتحديد موعد العمل بتأشرية 
العراقي�ني  للمس�افرين  الدخ�ول 

اىل اي�ران بتأش�رية دخ�ول )في�زا(.
وقال�ت الرشكة ان آخ�ر يوم لدخول 
العراقيني من دون تأشرية دخول هو 
التاريخ  2019/12/27 وبع�د ه�ذا 
وحس�ب بالغ من إدارة مطار االمام 
الخميني الدويل يف طهران لن ُيسمح 
دخ�ول العراقيني من دون تأش�رية.

وأكدت ان�ه ال توجد أي إمكانية ملنح 
تأش�رية دخ�ول العراقي�ني يف مطار 
طه�ران ل�ذا ابالغ موظف�ي خدمات 
تأش�رية  تدقي�ق  ع�ىل  املس�افرين 

الدخول قبل قبول املسافر.

»املستقبل العراقي« تنرش تفاصيل توزيع »١١« ألف قطعة أرض سكنية عىل املواطنني يف البرصة
    البصرة / صفاء الفريجي

وزعت الحكومة املحلية يف محافظة البرصة، امس 
الثالث�اء، اكث�ر م�ن 11 الف قطعة ارض س�كنية 
قس�مت عىل املواطنني واملوظفني«.وقال املحافظ 
اسعد العيداني يف ترصيح صحفي، ان »التخصيص 
الذي وزع اليوم شمل املواطنني واملوظفني وبواقع 
اكث�ر م�ن 11 الف قطع�ة ارض س�كنية خصص 
5000 قطع�ة منها لعدد م�ن الدوائ�ر الحكومية 
واكثر من 6000 قطعة لعامة املواطنني يف محافظة 
البرصة«.واضاف ان »محافظة البرصة تعمل عىل 
مزيد من افرازات قطع االرايض الس�كنية ستوزع 
يف وجب�ات متتالي�ة ع�ىل املواطن�ني واملوظفني«، 
مؤكداً أن »الحكوم�ة املحلية تعهدت بتوفري كافة 
الخدم�ات والبن�ى التحتي�ة لتل�ك االرايض«.كم�ا 
اشار اىل انه »باس�تطاعة املواطنني بعد استكمال 
اجراءات اس�تالم س�ند قطع االرايض التقديم عىل 

الق�روض الخاصة ببنائها«.م�ن جانبه قال مدير 
البلدي�ات هيثم س�دخان، ان »الي�ة التوزيع التي 
تم�ت اليوم ه�ي اجراء القرع�ة لغرض تخصيص 
رق�م االرض الس�كنية لكل مس�تفيد بعدها يقوم 
املواطن بعدة اجراءات بعدد من الدوائر الحكومية 
كالبلدي�ة وعقارات الدولة من اجل اس�تالم س�ند 
»اج�راءات  ان  له«.واض�اف  املخصص�ة  االرض 
تخصيص س�ند االرض ال تستغرق اكثر من شهر 
واح�د بس�بب الزخ�م الحاصل ع�ىل تل�ك الدوائر 
وذلك بس�بب اس�تفادة اعداد كبرية من املواطنني 
م�ن تخصيصات االرايض الس�كنية«.اىل ذلك قالت 
مس�ؤولة تخصي�ص قط�ع االرايض الس�كنية يف 
مديرية زراعة البرصة باس�مة العيداني، ان »عدد 
االرايض املخصص�ة للمديري�ة بل�غ 352 قطع�ة 
ارض س�كنية اعتم�د يف الية التوزي�ع قانون رقم 
70 الذي يعطي االلولوية لش�هادة الدراسية وعدد 
االطفال وس�نوات واستمرارية الخدمة«.واضافت 

ان »الحكوم�ة املحلي�ة خصصت يف االف�راز املقبل 
لقطع االرايض 530 قطعة ارض اضافية ويف حال 
تم اس�تكمال افرازها وتوزيعها فس�يكون جميع 
موظفي مديرية زراعة البرصة قد اس�تلموا قطع 
ارايض س�كنية«.من جهته قال نائب مدير رشكة 
نق�ل الطاق�ة الكهربائية طالب حميد جاس�م ان 
»الرشك�ة ل�م يخص�ص ملوظفيه�ا اي قطعة منذ 
تسعينيات القرن املايض وبعد جهود مستمرة من 
قبل الجه�ات املعنية تم توزي�ع 600 قطعة ارض 
س�كنية وتخصي�ص 1000 قطعة ارض س�كنية 
س�توزع يف الوجبة الثانية من االفراز«.واش�ار ان 
»الرشك�ة طالبت بتخصي�ص 3000 قطعة ارض 
س�كنية توزع عىل كافة املوظفني بدون اس�تثناء 
بم�ا يف ذلك موظفي العقود«.كم�ا تم خالل اجراء 
القرع�ة توضي�ح االج�راءات الخاصة بألف اس�م 
بأنه�م سيس�تبدلون  ظه�رت ضم�ن االحتي�اط 
بأي اسم مس�تفيد مس�بقاً بقطعة ارض سكنية 

الي�وم فأن�ه سيس�تبدل  واس�تفاد م�ن توزي�ع 
باالحتي�اط كما تم دعوة املواطن�ني ملراجعة دائرة 

عقارات الدولة ابتداءاً من مطلع االسبوع املقبل.
اىل ذلك اش�اد ع�دد من املواطنني املس�تفيدين من 
توزي�ع قط�ع االرايض الس�كنية به�ذه املب�اردة 
مطالب�ني بتوف�ري البن�ى التحتي�ة والخدم�ات يف 
تل�ك االرايض وكذل�ك توف�ري قروض مي�رة من 
اج�ل التمك�ن م�ن بنائها.فيم�ا طالب ع�دد اخر 
بش�مولهم  املحلي�ة  الحكوم�ة  املواطن�ني  م�ن 
بتخصيصات قطع االرايض كونهم لم يشملوا بأي 
تخصيص س�ابق م�ن قط�ع االرايض وهم بأمس 
الحاج�ة اليه�ا لتأمني الس�كن. يذك�ر ان الدوائر 
الحكومية التي ش�كلت بتخصيص قطع االرايض 
السكنية اليوم هي مديرية نقل الطاقة الكهربائية 
ومديرية زراعة البرصة والرقابة املالية واملخابرات 
واالستخبارات باإلضافة اىل املواطنني الذين قدموا 

عن طريق املوقع االلكرتوني.
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وزارة النفط
اعادة اعالن جزء من املزايدةالرشكة العامة للمعدات اهلندسية الثقيلة 

العلنية رقم 1 لسنة 2019
والتي ختص بيع املواد الفائضة

تعلن الرشكة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة ـ احدى تشكيالت وزارة النفط عن مزايدة علنية لبيع املواد الفائضة 
املتواجدة يف مخزن املرشوع ومخزن املشطوبات يف الرشكة استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 
2013 املعدل فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة مراجعة مقر الرشكة الكائن يف بغداد / مجمع مصفى الدورة يف يوم 
االربعـاء املوافق 2020/3/11 للمعاينة واملشـاركة يف املزايدة وبقيمة تقديرية اولية قدرهـا )10,044,761,313( 
عرشة ماليني واربعة واربعون الف وسبعمائة وواحد وستون دينار عراقي وفلــ 313سـا فقط لقاء مبلغ مقداره 
)50,000( خمسـون الـف دينـار عراقي غـر قابل للرد مسـتصحبني معهم التامينـات االولية القانونيـة والبالغة 
)2,300,000( مليونان وثلثمائة الف دينار عراقي بموجب صك مصدق معنون اىل الرشكة العامة للمعدات الهندسية 
الثقيلة وستجري املزايدة العلنية يف تمام الساعة العارشة صباحا  من يوم )االربعاء( املوافق 2020/3/11 ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة كافة املصاريف اجور نرش االعالن ، التحميل ، النقل ، الوزن )الفارغـ  املحمل( واجور الخدمة 
البالغـة 2% مـن بدل البيع ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسـمية يعد اليوم الـذي يليه يوم اجراء املزايدة عىل 
ان يتم رفع املواد من قبل املشـرتي وبفرتة )15 يوم( خمسـة عرش يوما من تاريخ االحالة القطعية والحصول عىل 
املوافقات االمنية لدخول االليات الخاصة باملشرتي لرفع املواد ويف حالة عدم نقل املال املنقول بعد انتهاء املدة املحددة 

او مدة االمهال فتستويف منه اجور التخزين بنسبة )1/2%( نصف من املائة من بدل البيع عن كل يوم تأخر
مع التقدير

املدير العام
رئيس جملس االدارة

الربيد  االلكرتوني لوزارة النفط 
E-mail.Ministryofoil@oil.gov.iq

املوقع االلكرتوني للوزارة :
www.oil.gov.iq

الربيد االلكرتوني لتجارة العراق الدولية :
E-mail: info@iip.mot.gov.iq

www.trade.iq
www.iitp.mot gov.iq

الربيد االلكرتوني للرشكة:
E-mail: info@ heesco.oil.gov.iq

املوقع :
www.heesco.oil.gov.iq

مجلس القضاء االعىل 
ديـاىل  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 

العدد : 37 
التاريخ : 16 / 1 / 2020 

اعالن فقدان 
قدمت السـيدة امل محمود جميل طلب 
اىل هذه املحكمة بتنصيب نفسـها قيما 
عىل ولدها املفقود ) بشـار ستار محمد 
عـي الجبوري ( بتاريخ 20 / 4 / 2015 
فمن لديه االعرتاض الحضور امام هذه 
املحكمـة خـالل سـبعة ايام مـن اليوم 
التايل للنـرش لتقديم اعرتاضـه واعالمنا 
وبخالفه سـوف تنظر املحكمة يف الطلب 

وفق القانون ... مع التقدير 
القايض 

تحسني حسني فزع العقابي 

ـــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل 

ديـاىل  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 
االتحادية 

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

التاريخ : 18 / 2 / 2020 
اىل / املدعى عليه / امر فاضل غازي 

م / اعالن 
بتاريـخ 10 / 2 / 2020 اصـدرت هذه 
املحكمـة قـرار الحكـم بالعـدد 294 / 
ش5 / 2020 واملتضمن تصديق الطالق 
الخارجي ولكونك مجهولة محل االقامة 
وحسب اشعار مختار منطقة ابي غرق 
/ بابـل وكتـاب مركز رشطـة ابي غرق 
تقـرر تبليغـك بالحكم الغيابـي الصادر 
بحقـك بواسـطة صحيفتـني محليتـني 
حكمـا غيابيا وعلنا ووفـق االصول ولك 

حق االعرتاض ضمن املدة القانونية .
القايض 

احمد ابراهيم نصار 

ـــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل 

ديـاىل  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 18 / 2 / 2020 
اعالن مفقود 

م / تبليغ 
اسم املفقود / عي معني حميد 

بتاريـخ 18 / 2 / 2020 قدمت ) امك ( 
املدعوة ) فردوس محمد جاسم ( تطلب 
فيه نصبهـا قيمة عليـك لكونك خرجت 
بتاريـخ 20 / 12 / 2006 ولـم تعد لحد 
االن لـذا تقرر تبليغـك بالصحف املحلية 
ويف حالـة عـدم حضورك خالل خمسـة 
عرش يـوم من اليـوم الثاني مـن تاريخ 
النـرش سـوف تنصب ) فـردوس محمد 

جاسم ( قيمة عليك الدارة شؤونك .
القايض 

عي غناوي صالح 

ـــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل 

ديـاىل  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 
االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1291 / ب1 / 2019 

التاريخ : 18 / 2 / 2020 
اعالن 

نظـرا لوقـوع الضم ) كرس قـرار ( عىل 
امللـك املوصوف ادناه والعائد للسـيدة ) 
هند رحمـن محمـود ( ورشكائها عليه 
تقـرر االعـالن عـن بيعـه يف الصحـف 
املحلية ملدة ) ثالثـة ايام ( تبدا من اليوم 
التـايل للنرش فعىل من له الرغبة بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة مسـتصحبا معه 
التامينـات القانونيـة البالغـة ) 10 % ( 
مـن القيمة املقـدرة له البالغـة ) 000 ، 
000 ، 125 ( مائـة وخمسـة وعرشون 
مليون دينار بصك مصدق لحساب هذه 
املحكمـة ان لـم يكن رشيكا وسـتجري 
االحالـة القطعية بعهـدة الراغب االخر 
بعد السـاعة الثانية عرش ظهرا من يوم 
املزايدة وان الداللية ورسـوم التسـجيل 

عىل املشرتي .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
االوصاف :

1 – ان العقار املرقم 40 / 923 مقاطعة 
1 رشقي شفته املسـاحة 3 أولك العقار 
مشـيد عليـه دار سـكن ومفـرز منـه 
بصـورة غـر رسـمية مشـتمل يقع يف 
بعقوبة التحرير قرب حسـينية التحرير 
الدار يتكـون من كلدور هول اسـتقبال 
مسـلك غرفة نوم الطابق الثاني غرفتني 
نوم مشـيد طابوق واملشتمل يتكون من 
صالة صحيات مطبخ غرفة نوم بيتونة 
مشـيد بلوك مسـقف كونكريـت مجهز 
ماء وكهرباء الشـاغلني يرغبون بالبقاء 

بصفة مستاجرين .
2 – القيمـة الكلية للعقار ارضا : ) 000 
، 000 ، 125 ( مائة وخمسـة وعرشون 

مليون دينار .

ـــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل 

البـرة  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 
االتحادية 

محكمة بداءة البرة 
العدد : 1758 / ب / 2019 

التاريخ : 17 / 2 / 2020 
اعالن 

املدعي / مهند رحيم محمد 
املدعى عليهما :

1 – مناهل ياسني هاشم 
2 – حيدر وماجد ابناء رحيم محمد

محكمة بداءة البـرة باملزايدة العلنية 
العقـار تسلسـل 2071 / 1903 الرباط 
أولـك 75 / و 48   3 الكبـر مسـاحته 
م2 يقـع يف منطقـة الجمعيات اول الين 
مقابل شـارع الحسينية وهو عبارة عن 
دار سـكن مؤلفـة من طابقـني الطابق 
وهـول  اسـتقبال  مـن  مؤلـف  االريض 
وغرفتـني نوم ومطبخ وحمـام ومرافق 
صحي امـا الطابـق العلـوي مؤلف من 
ثالث غرف نوم ومطبـخ وحمام وتوجد 
مسـاحة فارغة يف مدخل الـدار ودرجة 
عمـران عمـوم البنـاء قديمـة والبنـاء 
قديـم ويوجـد عىل طـول واجهـة الدار 
محـل تجـاري وان العقار مشـغول من 
قبـل املدعـي عليـه الثاني حيـدر رحيم  
مـع افـراد ارسته وانـه اليرغـب البقاء 
بصفة مسـتاجر بالبقـاء يف العقار بعد 
البيـع فمـن لـه الرغبـة بـرشاء العقار 
مراجعة هـذه املحكمة ودفع التامينات 
القانونية والبالغـة ) 10 % ( من القيمة 
املقـدرة للعقار البالغة اربعمائة وسـبع 
وخمسـون مليـون وخمسـمائة واثنان 
وسـتون وخمسـمائة دينار وسـتجري 
املزايدة يف الساعة الثانية عرش من ظهر 
اليـوم الثالثـني من اليـوم التـايل للنرش 

ويتحمل املشرتي اجور املناداة .
القايض

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري 

 3/232 املرقـم  العقـار  م/ 
بتاوين 

حول اشـارات الحجـز بالعدد 
/1847 و  1846/ب/1993 

كتـاب  بموجـب  ب/1993 
محكمة بداءة الكـرخ بالعدد 
/1847 و  1846/ب/1993 

املرقم  العقـار  ب/1993 عىل 
3/232 بتاوين فمن له عالقة 
مراجعـة  الحجـز  باشـارات 
الدائرة خالل مدة ثالثون يوم 
مـن تاريـخ النرش وبعكسـه 
اشـارات  رفـع  يتـم  سـوف 
الحجز اسـتنادا اىل املادة 103 
الفقرة 3 من قانون التسجيل 

العقاري 43 لسنة 1971.  
سهاد حسن الطيف 

العقـاري  التسـجيل  مديـر 
الرصافة/ 2

ـــــــــــــــــــــــــ
فقدان

نقابـة  هويـة  منـي  فقـدت 
مـن  والصـادرة  املهندسـني 
البـرة  املهندسـني  نقابـة 
بأسم املهندس ) بهاء عبد الله 
فاضـل( واملرقمة )139373( 
مـن   2009/12/7 بتاريـخ 
يعثر عليها تسـليمها اىل جهة 

االصدار
ـــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية 
للشـؤون  الـوزارة  وكالـة 

االدارية واملالية 
املدنيـة  االحـوال  مديريـة 

والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسـم شـؤون االحوال املدنية 
الواقعات 

العدد : 1980
التاريخ : 2020/2/18

اعالن
االمـر  املواطـن )عبـد  قـدم 
محمد جاسـم( طلبـا لغرض 
تبديل لقبه وجعله ) الدغري(  
بـدل مـن  )املرشـدي ( فمن 
لديـه اعـرتاض مراجعة هذه 
املديريـة خالل مـده اقصاها 
)خمسة عرش يوم( وبعكسه 
سـوف تنظر هذه املديرية يف 
الدعـوى وفـق احـكام املادة 
البطاقـة  قانـون  مـن   )22(
الوطنية رقم )3( لسنة  2016 
واالمر االداري  املرقم 24195 

يف 2016/6/12 
اللواء الحقوقي

نشات ابراهيم الخفاجي
/ العـام   الجنسـية   املديـر 

وكالة
ـــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت مني الوثيقه املدرسـيه 
مديريـه  مـن  الصـادره 
متوسـطه  النجـف   تربيـه 
بلقيـس واملعنونـه اىل العتبه 
واملرقمـه  املقدسـه  العلويـه 
00153846 العدد 130 تاريخ 
2017/11/16 باسـم انعـام 
محسن جدوع البو صبي من 
يعثر عليها تسـليمها اىل جهة 

االصدار
ـــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت مني الوثيقه املدرسـيه 
الضادره مـن اعداديه الكوثر 
املهنيـه باسـم يعـرب جابـر 
سـلمان واملعنونه اىل مديريه 
الزراعي واملرقمه 35  االرشاد 
يعثـر  مـن   2002/2/11 يف 
جهـة  اىل  تسـليمها  عليهـا 

االصدار
ـــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقد مني سـند العقـار املرقم 
50550 / 3حي النداء باسـم 
صفـاء جاسـم محمـد مـن 
يعثـر عليه تسـليمه اىل جهة 

االصدار
ـــــــــــــــــــــــــ

اىل الرشيـك / ناجـي وحيـد 
سعيد  

توجب عليك الحضور اىل مقر 
بلديـه النجف لغـرض اصدار 
اجـازه بنـاء للعقـار املرقـم 
3/86430 حـي النداء  خالل 
عـرشه ايـام داخـل العـراق 
وشهر اذا كنت خارج العراق 

طالب االجازه 
مريم ستار جبار

وزارة الدفاع
الدائرة القانونية

)اعالن( 1املحكمة العسكرية االوىل
رزمه )2020/1(

اىل املتهمـني الغائبـني املدرجه اسـمائهم وعناوين سـكنهم  ادناه  ملا كنتم متهمني وفق املواد املؤرشة  ازاء اسـمائكم يف القضايا املبينـة ادناه  وبما ان محالت 
اقامتكم مجهولة لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العسـكرية االوىل خالل مدة ثالثني يوما من نرش هذا االعالن يف الصحف  
وعنـد عـدم حضوركم سـوف تجـري محاكمتكم غيابيا  وتحجـز اموالكم املنقولة وغـر املنقولة ويطلب من كافـة املوظفني العموميني القـاء القبض عليكم 

وتسليمكم اىل اقرب جهة عسكرية او مركز رشطة ويلزم االهليني الذين يعلمون  محل اختفائكم باخبار الجهات املسؤولة بذلك  
العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية االوىل

مديرية تنفيذ البرة  
تنويه

نرش اعالن مديرية تنفيذ البرة 
رقـم االضبـارة 2020/227 يف 
جريدة املستقبل العراقي بالعدد 
 2020/2/17 بتاريـخ   2085
ونـرش قـرار محكمـة البـداءة 
الدعـاوى  بنظـر  املتخصصـة 
بالعـدد  البـرة  يف  التجاريـة 
خطـأ  )101/ت/2018( 
والصحيح  )101/ب/ 2018( 

لذا اقتىض التنويه.
ـــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقد وصل قبض حكومي صادر 
مـن الرشكـة العامـة ملوانـيء 
العـراق واملرقـم ) 33406 ( يف 
 ( ومبلغـه   2019  /  12  /  22
عـادل   / بأسـم   792  /  500
شاتي شهوان – فمن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقـدت منـي الهويـة الصادرة 
من غرفة تجارة البرة بأسـم 
/ زينـب عـادل كاظـم – فمن 
يعثـر عليها تسـليمها اىل جهة 

االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقـدت منـي الهويـة الصادرة 
من غرفة تجارة البرة بأسـم 
فمـن   – عـي  حسـن  والء   /
يعثـر عليها تسـليمها اىل جهة 

االصدار.
ـــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من 
نقابة املهندسني العراقية بأسم 
/ محمود شـاكر محمد – فمن 
يعثـر عليها تسـليمها اىل جهة 

االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــ

فقدان 
فقـدت منـي الهويـة الصادرة 
من نقابة املهندسـني العراقيني 
مصطفـى   ( املهنـدس  بأسـم 
نارص مطر ( فمـن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
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ثلج وجارة فنلندية
           نوزاد حسن 

قب�ل أيام اّتصل�ت بي أخت�ي املقيمة 
يف فنلن�دا، وه�ي تضح�ك كم�ا يقال 
بقل�ب ص�اف، وأخربتني أّنه�ا مرّت 
بموق�ف عجي�ب ل�م تك�ن تتوقع�ه. 
العجي�ب  الغري�ب  املوق�ف  خالص�ة 
أّن ج�ارًة فنلندي�ة تس�كن ع�ى بعد 
مئ�ات األمتار من البيت الذي تس�كن 
في�ه أختي، طرق�ت عليه�ا الباب، يف 
الس�اعة الثانية عرشة مس�اًء، وحني 
فتحت أختي الباب ش�اهدت جارتها 

الفنلندي�ة تحم�ل زوجني م�ن أحذية 
ُتلبس ع�ادة بعد أن ُتغطى الش�وارع 
بالثلج ألنها تقي األطفال خاصة من 
السقوط يف ما لو يلبسونها. أوضحت 
الجارة الفنلندية ألختي أنها شاهدت 
اس�تمرار ن�زول الثل�ج وارتفاع�ه يف 
الش�وارع ل�ذا فكرت أن تأت�ي بهذين 
الحذاءي�ن لطفليه�ا. دهش�ت أختي 
وش�كرت الجارة الفنلندي�ة بامتنان، 
وح�ني روت أخت�ي يل ه�ذه الحادثة 
أحبب�ت الثلج أكثر م�ع أني أُحّبه منذ 
زمن، وكنت أس�ر س�اعات طوال، يف 

ش�تاءات دهوك، وحيدا تحت س�ياط 
برٍد وثلٍج يهرب الناس منه يف العادة.

س�ألت أخت�ي: ه�ل يزعجك�م نزول 
الثل�ج؟ أجاب�ت: كال، إن�ه ج�زء من 
طبيع�ة فنلن�دا. م�ا أود توضيحه أن 
أختي لم تغر ش�يئا من طباعها التي 
ترب�ت عليه�ا. إن بقاي�ا آثار ش�مس 
تم�وز وآب ما زال�ت يف ذاكرتها. لكن 
كل يشء يتغ�ر ح�ني تك�ون الحي�اة 
ترس�مه  ص�ارم  لقان�ون  خاضع�ة 
سياس�ة رش�يدة ال تجامل أحدا بأّية 

حال من األحوال.

واضح�ة  رس�الة  هن�اك  الواق�ع  يف 
أرس�لتها تلك الج�ارة الفنلندية التي 
خرجت يف ظلمة باردة مزعجة لتعطي 
امراًة عراقية هذه الهدية، وهي تضع 
يف حس�اباتها أن أحد هذين الطفلني، 
أو كليهما، قد يتعرضان لألذى. دعونا 
نبح�ث ع�ن الرس�الة ونح�ن نواجه 
موجة ب�رد جاءتنا، كما قيل يف بعض 

التقارير، من أوروبا.
 أظن أن السياسة كما أفهمها تصنع 
أش�خاصا من هذا الطراز الرائع. لكن 
متى تصل السياس�ة إىل هذا املستوى 

فتق�وم بصناع�ة أمزج�ة مواطنيها 
كي يكونوا أكثر إنس�انيًة وشفافية؟ 
يحص�ل ذلك حني يش�عر الف�رد بأن 
مؤسس�ات دولت�ه تعم�ل يف خدمته، 

وتمنحه كرامة وأمال ومستقبال.
وألن�ي أعي�ش من�ذ عق�ود أخط�اًء 
وحروبا عديدة، عند مجيء البعث إىل 
الس�لطة، ثم دخلت إىل تجربة جديدة 
تماما بع�د الع�ام 2003، حدث فيها 
ما حدث من محاصصة وفساد، فأنا 
أعرف جي�دا نوعية املزاج التي تحمله 

تلك الفنلندية الرائعة.

يظن بعضهم أن الحكومات الفاسدة 
تدم�ر الث�روات التي ه�ي ملك جميع 
املواطن�ني. هن�اك ما أخط�ر من هذا 
التدمر، وأعني به تدمر عقل املواطن 
كما صنعه الله كتحفة ال تقدر بثمن.  
ويف حال�ة تك�رار األخط�اء وانتش�ار 
انتهاكات حقوق اإلنس�ان والفوىض 

يصل الفرد إىل كآبته القاتلة.
لو نالحظ جميع�ا رد فعل من نراهم 
يومي�ا إزاء موج�ة الربد ه�ذه، كيف 
يتكلم�ون؟ كي�ف يفك�رون؟ وكيف 

ينتقدون؟

إنهم يش�عرون بأن هذا الصقيع هو 
اس�تهداف ش�خيص لحياته�م، ه�و 

تهديد ال يمكن مقاومته.
الرجف�ة الت�ي نراه�ا يف األي�دي ويف 
األن�وف الت�ي احم�رّت بس�بب هواء 
الصب�اح املثل�ج، يأت�ي م�ن تركيزنا 
القوي ع�ى هذا التغر يف املناخ. وهذا 
الرتكي�ز ناب�ع م�ن تركيز أق�وى هو 
شعورنا بقوة املواجهة التي نشهدها 
من�ذ ترشين األول، وس�قوط ضحايا 
وجرحى. إن السياس�ة تش�كل وعينا 

ورود أفعالنا.

انتصار الديمقراطية األملانيةالنخلة والزيارة األربعينية يف الئحة الرتاث العاملي  
           عبد الزهرة محمد الهنداوي 

يف العراق، ثم�ة متالزمة وطيدة، ال يمكن فصلها 
ب�ني النخلة والك�رم، فال أظن أن ش�جرة تفيض 
كرم�اً مثل النخل�ة العراقية، ففض�ال عن ثمرها 
املميز )التم�ر(، فإن كل جزء م�ن مكوناتها هو 
مرشوع ك�رم ولذلك، ليس غريبا وال مس�تغربا، 
أن يأخ�ذ العراقي�ون طب�اع النخلة يف ش�موخها 
)باس�قة(، وكرمه�ا غ�ر املتناه�ي، وال أظن أن 
ش�عبا كريم�ا مضياف�ا يف أرجاء املعم�ورة كلها 
يدان�ي العراقيني يف كرمهم وضيافتهم، ومصداق 
ذلك. ما تش�هده مدن العراق سنويا من كرم غر 
مس�بوق وضيافة ليس لها نظر يف العالم أجمع، 
عند زيارة أربعينية اإلمام الحسني، التي تمثل أكرب 
تجمع برشي عف�وي يف العالم، حني تناهز أعداد 
الزائرين ال�)20( مليون إنسان، يأتون سعيا من 
كل بقاع العالم إىل كربالء عى مدى شهر تقريبا، 
األمر ال�ذي يثر إعجاب وعجب ش�عوب األرض، 
فك�رم العراقي�ني ال يقف عند ح�دود، لدرجة أن 

بعض خرباء االقتصاد يعدونه هدرا للموارد.
وهنا، وحني أتح�دث عن النخلة والكرم العراقي، 
فلس�ت ب�وارد الدعاي�ة أو الرتوي�ج للنخل�ة أو 
التعري�ف بالك�رم العراق�ي، فالعال�م كله يعرف 
عراقة وأصالة النخلة العراقية التي تس�تحق منا 
الكثر م�ن العناية والرعاية، كم�ا أن العالم كله 
خ�رَبَ الكرَم العراق�ي األصيل، إنما ج�اء الحديث 
ملناس�بة موافقة اليونس�كو عى تسجيل النخلة 
العراقية بوصفه�ا رمزا عراقيا أصيال، وأربعينية 
اإلمام الحسني بوصفها أكرب تجمع برشي يحظى 
بكام�ل الرعاية م�ن املجتمع، ع�ى الئحة الرتاث 
العامل�ي البرشي غر امل�ادي، وأعتق�د أن خطوة 
اليونس�كو ه�ذه تمثل انج�ازا ثقافيا وانس�انيا 
يس�تحقه العراق، وقد تحقق نت�اج جهود كبرة 

ُبذلت يف هذا الش�أن، وإذ نثم�ن ونقدر عاليا هذا 
املنج�ز الوطني، ال�ذي ربما جاء متأخ�را، ولكن 
أن يأت�ي متأخ�را خرا م�ن أن ال يأتي أب�دا، ذلك 
ألن النخل�ة العراقية لم تظه�ر إىل الوجود اليوم، 
لتكتش�ف اليونس�كو أنه�ا تمث�ل رم�زا وأصالة 
للعراق، فه�ذا البلد األم�ني ُكنِّي بأرض الس�واد، 
لكثاف�ة نخيل�ه من�ذ أن خلق�ه الل�ه، ولعل حال 
النخلة اليوم أسوا بكثر مما كانت عليه يف عرص 
الدول�ة العباس�ية، أو حتى قب�ل 50 أو 60 عاما 
من اليوم، يوم كان عدي�د النخيل عندنا أكثر من 
30 مليون نخل�ة، وكان التمر العراقي، بأصنافه 
الكثرة،  ينت�رش يف كل أصقاع العالم. ولكن، ويف 
السنوات األخرة، واجهت بساتني النخيل ظروفا 
صعبة، تس�ببت بفقدان املاليني منها، ما أدى إىل 
تراجع أعدادها بنس�بة تصل اىل 50٪، فمن أصل 
30 ملي�ون نخلة، أصبح العدد أقل من 16 مليون 
نخلة، بعد أن جرى تجريف مساحات واسعة من 
بس�اتني النخيل، أما ألسباب أمنية كما هو عليه 
الحال يف زمن النظام الس�ابق، ال س�ّيما يف العام 
1991، أو ألسباب سكنية، بعد العام 2003 حني 
عمد أصحاب تلك البساتني إىل تقطيعها وتحويلها 
إىل أراض سكنية، من دون أن تحرك الجهات ذات 
العالقة س�اكنا إليقاف مثل هذا التعامل الجائر، 
مع النخلة، عى الرغم من معرفة وإدراك الجميع 
إنها  تمثل واح�دة من أعظم الثروات التي يتمتع 

بها العراق. 
ولذل�ك، ينبغي أن يك�ون إدراج النخل�ة يف الئحة 
ال�رتاث العاملي غر امل�ادي، فرصة مناس�بة ألن 
تك�ون لن�ا وقفة ج�ادة من أج�ل إع�ادة البهاء 
والنم�اء له�ذا الرمز األصيل، لي�س فقط بالكالم 
وكتابة املقاالت التي تش�يد بخطوة اليونس�كو، 
إنما من خالل اتخاذ خطوات عملية جادة، وتبّني 
مبادرات وطنية، لزيادة غرس النخيل، من خالل 

اإلفادة من العديد م�ن القنوات املهمة، ومن ذلك 
مثال، استثمار املرشوع الوطني لتشغيل الشباب، 
يف إقام�ة مش�اريع لزراع�ة النخي�ل، وأعتقد أن 
مشاريَع من هذا القبيل ستكون مثمرة ومربحة، 
فضال ع�ن كونها تمث�ل دعما حقيقي�ا للتنمية، 
وكذل�ك باإلم�كان اس�تثمار جانب م�ن االتفاق 
العراقي - الصيني يف إعادة تأهيل بساتني النخيل 
واالهتمام باألصناف الن�ادرة التي بدأت تنقرض 
ش�يئا فش�يئا، فهن�اك املاليني من النخي�ل   التي 
أصبح�ت أعجازا خاوي�ة ينبغي قلعه�ا، وغرس 
فس�ائل جدي�دة مطّورة م�ن النخيل ب�دال عنها. 
وثمة قضي�ة أخرى يجب االلتف�ات إليها، ونحن 
نتحدث عن إع�ادة الهيبة والبه�اء للنخلة، وهي 
أن نهت�م بعملي�ة الرتوي�ج والتس�ويق ملنتجات 
التم�ور، ألن ما يتم اس�تراده م�ن الخارج ليس 
أفضل م�ن األصن�اف العراقية املوج�ودة عندنا، 
إنما يبدو كذلك بس�بب ش�كل وطريق�ة التعبئة 
املغرية. ال يجب أن يقترص عى جهة دون أخرى، 
فهذه مهمة الجميع. نعم، إنها فرصة مناس�بة 
الس�تثمار خط�وة اليونس�كو ب�إدراج النخلة يف 
الئح�ة الرتاث العامل�ي، لكي نزي�د اهتمامنا بهذا 
الرم�ز الض�ارب يف أعم�اق التاري�خ والجغرافية 
واالقتصاد العراقي، وانتشالها من حالة اإلهمال 
والرتدي الذي تعانيه منذ سنني، فهي مصدر مهم 

م�ن مص�ادر ثروتن�ا، 
واكتف�ي بالحديث عن النخل�ة، حديثا عن الكرم 
العراق�ي، الذي وجد طريقه س�الكا هو اآلخر إىل 

الئحة الرتاث العاملي.
مب�ارك لنا ه�ذا اإلنج�از، وأملن�ا كب�ر بنخلتنا 
الباسقة ذات األكمام الوارفة والطلع النضيد، أن 
تعود إىل س�ابق عهدها الزاه�ر، وأن نغدق كرمنا 
عليها، ألنها تستحق منا الكثر، واال فإن وجودها 

بات مهددا.

           أندرياس كلوث

لألمل�ان أن يعت�زوا بالديمقراطية الت�ي أقاموها منذ 
ع�ام 1949، وهم يش�اهدون اآلن التطورات املثرة يف 
مدين�ة إرفورت عاصمة والي�ة توينجن، والتي لوالها 
لكان�ت ه�ذه العاصم�ة اإلقليمية بال حيوي�ة تذكر. 
فربما اس�توىل الش�عبويون من الجن�اح اليميني عى 
السلطة هناك، كما فعلوا يف مناطق أخرى من أوروبا 
والعالم، لكن الثقافة السياسية يف أملانيا، والتي قامت 
عى أنقاض جمهورية فايمار والرايخ الثالث، ُتخضع 

هؤالء اليمينيني للرقابة بش�كل واضح.
ويوم األربعاء املايض )5 فرباير(، كان الحزب الشعبوي 
اليمين�ي املتط�رف، »البديل من أجل أملاني�ا«، قد دبر 
النقالب تكتيكي يف برملان والية تورينجن، سعياً لجعل 
التطرف أمراً طبيعياً يف السياس�ة األملانية. لكن خالل 
س�اعات، تص�دى التيار الس�يايس الرئي�ي يف أملانيا 
للتحرك بعزيم�ة قوية. ونزل محتجون إىل الش�وارع 
يف إرف�ورت وبرلني وم�دن أخرى. وي�وم الخميس تم 
إحب�اط االنق�الب وأصبحت الب�الد تبدو أكث�ر وحدة 
مم�ا كان�ت عليه ض�د التط�رف. وتضمن�ت املناورة 
الربملانية لح�زب البديل تحويل دعم�ه رساً يف الجولة 
الثالثة من التصويت، وبالت�ايل إطاحة رئيس الوزراء 
الذي كان يش�غل املنصب ومس�اعدة مرشح مغمور 
يدع�ى توماس كمريش، م�ن »الح�زب الديمقراطي 
الحر« الذي يضم أقل عدد من األعضاء يف الربملان. ولم 
يتضح م�ا إذا كان كمريش عى عل�م بمخطط حزب 

»البديل«.
لك�ن الواضح تماماً هو رد الفع�ل القومي؛ فقد أدان 
زعماء ثالثة أحزاب من اليس�ار الخديع�ة باعتبارها 
»تخريب�اً سياس�ياً«، وأدانه�ا أيضاً زعم�اء األحزاب 
املحافظ�ة. ووبخ�ت انجري�ت كرام�ب كارينب�اور، 
املس�يحي«  الديمقراط�ي  االتح�اد  »ح�زب  رئيس�ة 
واملرش�حة لخالف�ة أنجي�ال م�ركل يف منصبها، فرع 

حزبه�ا يف تورينج�ن الذي ص�وت لصال�ح كمريش. 
ووصفت مركل نفسها اإلجراء بأنه »ال ُيغتفر«. كما 
أعلن زعماء م�ن »الحزب الديمقراط�ي الحر« أن أي 
منصب س�يايس يعتمد عى دعم من »ح�زب البديل« 

غر مقبول.
واس�توعب كمري�ش، وهو س�يايس إقليم�ي لم يجر 
اختب�ار قدراته من قب�ل، أن ال أمل ل�ه يف بناء أغلبية 
حاكم�ة، وأدرك أن طريقه إىل الس�لطة ع�رب مناورة 
»البديل«، لم تكن لتعد مرشوعة. ولذا قدم اس�تقالته 
ي�وم الخمي�س، ودع�ا حزب�ه إىل انتخاب�ات داخلي�ة 

جديدة.
وال نع�رف الطريقة التي س�يصوت به�ا الناخبون يف 
تورينجن، لكن املرجح أنهم يدركون اآلن بأن السياسة 
يف واليته�م أصبح لها أهمية قومي�ة، بل قارية أيضاً. 

وربما يشعرون بنداء خاص من املسؤولية.
فما الذي تخربنا به هذه الدراما بش�أن الديمقراطية 
األملانية؟ لقد ُكتب دستور أملانيا ملا بعد الحرب العاملية 
الثانية، يف ظل رعاية أمركية، ليكون قلعة قوية ضد 
التط�رف. لك�ن الديمقراطي�ة ال تحت�اج إىل نصوص 

فحس�ب، بل أيضاً إىل روح املؤسس�ات الليربالية. 
ويف ع�رص الديمقراطي�ات، يب�دو أن هناك تقاعس�اً 
ع�ن املزج بني نصوص الحري�ة وبني الروح املطلوبة، 
كم�ا تم تذكر كثرين من األمركيني واألملان وآخرين 
يف األي�ام القليلة املاضية بعد أن برّأ مجلس الش�يوخ 
األمرك�ي الرئي�س ترام�ب دون حتى قبول ش�هادة 
الش�هود أوالً. فم�ن الناحي�ة الش�كلية، كان انتخاب 
كمريش من الهيئ�ة الترشيعية يف تورينجن مرشوعاً 
بشكل تام؛ فأعضاء الربملان أدلوا بأصواتهم، يف عملية 
اقرتاع رسية وحرة. لكن أصبح من الواضح عى الفور 
أن خداع »ح�زب البدي�ل« يخ�ون روح الديمقراطية 
األملاني�ة ويس�تخف ب�إرادة ناخب�ي تورينج�ن. وبدأ 
األمل�ان يقومون تلقائياً بما ه�و صائب، كما لو أنهم 

كانوا يتدربون منذ 75 عاماً.

سيارة ذاتية القيادة »مسؤولة أخالقيًا«
           مارك بوكانان

قبل زمن ليس ببعيد، كان املتحمسون 
للتكنولوجي�ا يقولون لن�ا: إنه بحلول 
2020 س�نرى س�يارات ذاتية القيادة 
تس�ر عى الطرقات، بأعداد ستناهز 
الع�رشة مالي�ني، ولك�ن اآلن، تبني أن 
هذا العدد مبالغ فيه، فالعدد الحقيقي 
للمركب�ات قي�د التجرب�ة ه�و أصغر 
م�ن ذلك ب�آالف املرات، كم�ا أن هذه 
املركب�ات ما زال�ت ُتق�اد يف الغالب يف 
ظروف متحكم فيها، ثم إن الرشكات 
قام�ت أيض�اً بتقلي�ص طموحاته�ا، 
حيث باتت تهدف إىل دعم السائق أكثر 
من�ه إىل صنع مركبة ذات اس�تقاللية 
كامل�ة، تماماً مثلما طل�ب منا خرباء 
النقل الجادون والواقعيون أن نتوقع. 
بي�د أن تط�وراً بطيئ�اً ربم�ا يك�ون 
ش�يئاً جي�داً، ألنه يفرتض أن يس�اعد 
عى تحس�ني س�المة املركبات، ومنح 
املهندس�ني وقت�ًا لإلع�داد لتهدي�دات 
أخ�رى، من قبي�ل تحوي�ل القراصنة 
أس�لحة  إىل  للس�يارات  اإللكرتوني�ني 
مدم�رة، وفض�اًل عن ذلك، ف�إن بطء 
ط�رح ه�ذا الن�وع م�ن الس�يارات يف 
األس�واق، يتيح أيضاً فرصة لتشكيل 
ن�وع من اإلجم�اع االجتماع�ي، حول 
األسس األخالقية األساسية للمركبات 
ذاتية القيادة، التي ستواجه عى نحو 
ال مف�ر من�ه ق�رارات ذات تداعي�ات 
أخالقي�ة – قبل أن تضط�ر لالختيار، 
مث�اًل، ب�ني قت�ل ركاب الس�يارة عن 
طريق االصطدام بشجرة أو االنحراف 

وتوجيه السيارة نحو مجموعة قريبة 
من الراجلني. 

ع�ى  س�يتعني  الص�دد،  ه�ذا  ويف 
املربِمج�ني إع�داد الس�يارات التخ�اذ 
مثل ه�ذه الق�رارات، عندم�ا تتوافر 
إىل  وس�يحتاجون  الظ�روف،  بع�ض 
بعض األس�س املربرة لفعل ذلك، هذه 
الحاج�ة تخل�ق تحالفاً بحثي�اً غريباً 
نوعاً م�ا، يعم�ل فيه علم�اء األخالق 
ال�ذكاء  خ�رباء  جان�ب  إىل  املهني�ون 
االصطناع�ي، ويمكن الق�ول إن لدينا 
الكثر لنتعلمه – والكثر من األخطاء 
لنرتكبها – قبل أن نجد حلوالً مقبولة.  
حت�ى اآلن، حكوم�ة وطني�ة واح�دة 
فقط وضعت قواع�د بخصوص كيف 
ينبغي للس�يارات ذاتية القيادة اتخاذ 
الق�رارات، ه�ذه الدول�ة ه�ي أملانيا، 
حيث تتبنى القواعد الرس�مية موقفاً 
األوض�اع  »يف  املس�اواة:  ع�ى  يق�وم 
الت�ي تكون فيه�ا الح�وادث املرورية 
حتمي�ة، يمن�ع منع�اً بات�اً أي تمييز 
ع�ى أس�اس الخصائص الش�خصية 
)الس�ن، النوع، التكوين الجس�مي أو 
العق�ي(، والربمجة العام�ة لتقليص 
عدد اإلصاب�ات الش�خصية قد تكون 
م�ربرة«.  ه�ذا املوقف يح�اول تجنب 
تفضيل ش�خص عى ش�خص آخر – 
ذكر مقابل أنثى، مس�ن مقابل شاب، 
ج�راح ماه�ر مقابل تاج�ر مخدرات 
مح�ي مش�هور، ووفق ه�ذا املوقف، 
فإن كل الناس متس�اوون، وهذا يبدو 
طبيعي�اً بم�ا يكف�ي، وإن كانت مثل 
ه�ذه املفاهيم املتعلقة باملس�اواة قد 

تصط�دم باختالفات ثقافي�ة محلية 
يف املواق�ف األخالقي�ة، مثلم�ا يتضح 
من مس�ح واس�ع للح�دس األخالقي 
للناس.  فقبل بضعة أعوام، اس�تخدم 
باحثون موقعاً عى اإلنرتنت، من أجل 
جمع نح�و 40 مليون اختي�ار يتعلق 
باختي�ارات نظرية صعب�ة يف القيادة 
الذاتية، من أش�خاص يف 233 منطقة 
ح�ول العال�م، غط�ت ع�دة ثقافات، 
فوج�دوا أنه ل�ن كان الن�اس عموماً 
يمنح�ون األولوي�ة بالفع�ل ل�ألرواح 
البرشية ع�ى أرواح الحيوانات، وأنهم 
يرغب�ون يف إنقاذ عدد أكرب من األرواح 
ولي�س أق�ل، فإنهم يميل�ون أيضاً إىل 
تفضيل إنقاذ الش�باب عى املس�نني، 
ه�ذا يف ح�ني يميل الناس م�ن أمركا 
الوس�طى والجنوبية إىل منح األولوية 
ألرواح اإلن�اث والالئق�ني صحي�ًا، ويف 
ع�دة مناطق، ع�رّب الن�اس أيضاً عن 
تفضي�ل لألف�راد الذي�ن لديهم وضع 
اجتماعي عاٍل – إذ يعطون قيمة أكرب 

ملدير عى شخص مترشد. 
الدراس�ات من هذا الن�وع تقّدم دليالً 
تقريبياً يشر إىل التفضيالت األخالقية 
الحقيق�ة للناس، وكي�ف تختلف من 
م�كان إىل مكان، وقد تك�ون محاولُة 
االنسجام والتوافق معها نقطَة بداية 
جي�دة بالنس�بة للمهندس�ني، غر أن 
املس�موح ال يمك�ن أن تكون املرش�د 
الوحي�د أيض�اً، وذل�ك ع�ى اعتبار أن 
املواقف األخالقية الس�ائدة تتغر مع 
الوق�ت، فتاريخي�اً، تس�ود يف بع�ض 
املناط�ق قيٌم تمييزية بش�كل رصيح 

عى أس�اس العرق أو النوع، وإْن كان 
ُينظر إليها عى نطاق واس�ع من قبل 

معظم الناس عى أنها غر أخالقية. 
طريق�ة  أن  ي�رون  الخ�رباء  بع�ض 
أفضل لتحديد قواع�د موثوقة، تكمن 
يف الجم�ع ب�ني املقارب�ة القائمة عى 
املسح والتحليل القائم عى النظريات 
األخالقية السائدة التي طّورها فالسفة 
األخالق، إذ يس�تطيع املرء البدء بآراء 
الجمهور، وبعد ذل�ك تمرير تلك اآلراء 
عرب »فلرت« النظرية األخالقية، من أجل 
رؤي�ة ما إن كانت قاعدة من القواعد، 
عن�د تدقيقها وإمع�ان النظ�ر إليها، 
يمك�ن الدفاع عنه�ا أخالقي�اً، علماء 
األخالق يش�رون إىل اآلراء التي تنجح 
يف ه�ذا االختب�ار باس�م »التفضيالت 
املغس�ولة«، وعى س�بيل املث�ال، فإن 
س�رتفض  األخالقي�ة  النظري�ات  كل 
تفضي�ل جنس/ن�وع عى آخ�ر، رغم 
أن املس�ح وجد مثل هذه التفضيالت 
يف بع�ض املناط�ق. وباملقاب�ل، ف�إن 
تفضي�ل إنقاذ أك�رب عدد م�ن الناس 
س�ينجح يف االختب�ار، ش�أنه يف ذل�ك 
شأن تفضيل الشباب عى املسنني.  يف 
هذا املجال ال�ذي لم ينظم بعد، ينبغي 
هة بخليط  أن تكون السياس�ات موجَّ
من التجريبي والنظري، فعندما تقوم 
س�يارة ذاتية القيادة باالختيار وتقتل 
بعض األطفال، فإنه لن يكون واضحاً 
كيف تم اتخاذ ذاك القرار، ولكن الناس 
سرغبون يف معرفة ذلك، ولهذا، يجدر 
بالقواعد أن تنج�ح يف اختبار التدقيق 

األخالقي.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد : 315

التاريخ 2020/2/3
اعالن

اىل املدعو / كاظم بديوي شميل
قدم ش�قيقك املدع�و ) موىس بديوي ش�ميل( طلبا اىل 
هذه املحكم�ة لغرض تنصيبه قيما عليك لحني عودتك 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك لذا ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميت�ني للحضور امام 
ه�ذه املحكمة خ�الل ثالثة ايام م�ن تاريخ االعالن ويف 
حالة عدم حضورك س�وف تج�ري املحاكمة اجرائاتها 

القانونية وحسب االصول
القايض

يونس حبيب اليارسي
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد / 893/ش2019/3

التاريخ 2020/2/18
اعالن

اىل املدعى عليه / عباس عثمان سيد
اصدرت هذه املحكمة قرارها بالعدد 893/ش2019/3 
املؤرخ  2020/1/20 املتضمن الحكم )بتصديق الطالق 
الذي اوقعه املدعى عليه عباس عثمان سيد عى املدعية 
حن�ان عزي�ز محم�د بتاري�خ 2015/5/1 واعتب�اره 
طالق�ا بائنا بينون�ة صغرى واقعا بع�د الدخول للمره 
االوىل وال ع�دة ع�ى املدعية النقضائه�ا وليس للمدعى 
عليه ارجاع املدعية اىل عصمته اال بعقد ومهر جديدين 
وليس للمدعية االقرتان برجل اخر قبل اكتساب الحكم 
الدرج�ة القطعي�ة ولع�دم تبلغك بقرار الحكم حس�ب 
رشح املبل�غ القضائي )يارس جبار محس�ن( واش�عار 
املخت�ار بتاريخ 2020/2/9 املتضمن ارتحالك اىل جهة 
مجهولة وملجهولي�ة محل اقامتك قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميت�ني بالقرار املذكور 
وعند ع�دم اعرتاض�ك عى الق�رار املذكور خ�الل املدة 
القانونية س�وف يكتسب الحكم الدرجة القطعية وفق 

القانون
القايض

عي لفتة جادر

تنويه
ورد يف صحيفة املستقبل العراقي  االربعاء يف العدد 2072 يف 2020/1/29 
السنة التاسعة سهوا كلمة الشاغل الحارس قاسم طالب محمد والصحيح 

هو الشاغل  قاسم طالب محمد لذا اقتىض التنويه
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد: حجة فقدان/2020

التاريخ : 2020/2/2
اعالن

اىل / املفقود / حاتم كريم صخيل
بن�اءا عى الطل�ب املقدم من قب�ل املدعوة / بيداء حس�ن جرب بخصوص 
اص�دار حجة فق�دان واالخبار املق�دم اىل محكمة تحقي�ق املوصل االيمن  
حول فقدانك يف س�جن بادوش يف محافظة نين�وى وعدم معرفة مصرك 
كون�ك حي او متويف لذا تقرر االبالغ عن�ك يف صحيفتني محليتني للحضور 
امام هذه املحكمة خالل س�بعة ايام من اليوم التايل للنرش لالعرتاض عى 
االجراءات املتخذة بحقك يف حال عدم حضورك ستتخذ املحكمة االجراءات 

القانونية بحقك وفق القانون 
القايض حميد جخم علوان

��������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الش�خصية يف النجف

العدد حجة وفاة/4771
التاريخ 2019/12/9

اىل / املدعوه / محمد صالح نزال
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  انتصار عبد مرسهد  طلبا اىل هذه املحكمة يروم 
فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعو ) محمد صالح نزال( قررت املحكمة 
تبليغ�ك  يف الصحف املحلية فعليك الحض�ور امامها خالل عرشة ايام من 

تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض عمار هادي املوسوي

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

فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة م�ن جامعة الكوف�ة الصف الثاني قس�م 
الكيمياء بأسم الطالبة ) إكرام عبد الحسني ( عى من يعثر عليها تسليمها 

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

فقدان
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة م�ن جامعة الكوف�ة كلية الرتبي�ة للبنات 
املرحل�ة الرابعة بأس�م الطالبة ) ن�ور الهدي عي انتي�ش ( عى من يعثر 

عليها تس�ليمها اىل جهة االصدار.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

حظك اليوم األحد 16-2-2020 برج الحمل
لديك القدرة عيل إعادة ترتيب أوراق خالل اليوم 
والعم�ل عيل اإلنته�اء من كافة األم�ور املهنية 
لدي�ك، وهناك ف�رص لديك الي�وم للتصالح مع 
الحبيب ورشي�ك الحياة ويرج�ي اإلنتباه جيًدا 

لحالتك الصحية.

لدي�ك ي�وم غري مس�تقر ع�يل الصعي�د املهني 
وإرهاق ش�ديد لديك ويجب عليك تحكيم العقل 
يف قرارات�ك وليس العاطف�ة، وعليك تخصيص 
وقت لرشي�ك حيات�ك وحبيبك وإنتبه لنفس�ك 

بسب وجود القمر يف برج العقرب.

األم�ور تس�ري يف صالح�ك والوق�ت عامل هام 
النس�بة ل�ك إلنج�از مهام�ك ولديك ي�وم رائع 
ومميز يف العم�ل، ويرجي اإلنتباه جيًدا لحالتك 
الصحية واهتم بش�ئون رشيك حياتك وأس�ال 

عليه.

الوق�ت مناس�ب لديك الي�وم، إلع�ادة النظر يف 
العراقيل وإص�الح ما تس�ببت يف إتالفه والبدء 
يف تنفيذ أف�كارك وأنت الي�وم بالحاجة لرشيك 
حياتك وحبيبك والنقاش والحوار معه وأمورك 

وأوضاعك الصحية جيدة.

لديك اليوم إنش�غال العديد من امللفات واألمور 
يف عمل�ك وينصب تركيزك الي�وم عيل العالقات 
العائلي�ة والجلوس م�ع أفراد العائل�ة والعمل 

إنهاء الخالفات وعودة التفاهم مرة أخري.
حظك اليوم األحد 16-2-2020 برج العذراء

التح�ركات واإلتص�االت يف العم�ل وحال�ة من 
النشاط والحيوية وبالنسبة للصعيد العاطفي، 
أم�ورك وأوضاع�ك العاطفية تس�ري بالش�كل 
الصحي�ح وحالت�ك الصحي�ة مس�تقرة خالل 

اليوم.

يوم�ك مس�تقرة وتتلق�ي أخب�ار س�ارة اليوم 
وتحقي�ق مكاس�ب مالي�ة وإنج�از العديد من 
امله�ام الت�ي ُكلفت به�ا مؤخرًا، ولدي�ك العديد 
م�ن العروض الي�وم لفرص مش�اركة وأعمال 

ومرشوع جديد.

لديك طاقة اليوم لوجود القمر يف برجك ودعمك 
الدائ�م وحالت�ك الصحي�ة جي�دة ويرجي منك 
ممارس�ة الرياضة والتمارين بصفة مس�تمرة 
حت�ي تحافظ عيل لياقت�ك البدنية والعالقة مع 

حبيبك تسري يف الوضع السليم.

أوضاع�ك املهني�ة اليوم غري مس�تقرة واألمور 
تس�ري يف إتج�اه معاكس لك وتعطي�ل وتأجيل 
لكثري م�ن أعمال�ك الي�وم وتراج�ع يف أرباحك 
خالل تلك الفرتة ويؤثر ذلك عيل حالتك الصحية 
ال�ذي  والتوت�ر  الضغ�وط  نتيج�ة  والنفس�ية 

تتعرض له.

لديك الي�وم فرتة من اإلس�تقرار والجلوس مع 
العائل�ة والحصول عيل راحة م�ن العمل ولكن 
مازال�ت األعمال تش�غل الك، ولدي�ك تحرر من 
القيود والخروج يف نزهه وفس�حة وأنت تس�ري 

يف الطريق الصحيح واإلتجاه السليم.

لديك اليوم العديد من املس�ئوليات وفرتة إثبات 
الوج�ود ل�ك يف نجاحك تلك املس�ئوليات وهناك 
امتح�ان لك ويجب علي�ك التأني يف القرار حتي 
تس�تيطع النجاح يف اإلمتحان والخروج بنتائج 
إيجاية وحاول اإلقرتا من رشيك حياتك وحبيبك 

والحوار معه والحصول عيل دعمه.

يوم منيح وحلو عيل مس�توي العالقات املهنية 
والنج�اح يف جني ثم�ار املجه�ود والتعب الذي 
بذلت�ه خالل الف�رتة األخرية والطري�ق مفتوح 
أمامك لتحقيق أهداف والوصول ملا تريد وعليك 

التحيل بالعقالنية والحكمة يف قراراتك.

العذراء

احلوت

ذبح 16 أسدًا ونزع وجوهها وخمالبها
أصي�ب الجن�وب أفريقي غ�ريت بلوم، 
بالذه�ول والح�رية، عندم�ا اس�تيقظ 
وق�ت الفجر كاملعتاد، لكنه لم يس�مع 

زئري أسوده.
وعندما ذهب غ�ريت بلوم إىل عرين 
األس�ود الخاص ب�ه يف »بريداتورز 
روك بوش لودج« اكتش�اف اختفاء 
اثنني من أس�وده و6 لبؤات، فتتبع 
الرجل البالغ من العمر 51 عاما من 
روس�تنربغ يف جن�وب أفريقيا، آثار 
جر عىل األرض إىل خلف جدار قريب 
الثماني�ة  حي�ث وج�د الحيوان�ات 

ب�ال  األس�ود  م�ن   8 مذبوحة.ووج�د 
وجوه وال مخالب وال أنوف وال أسنان، 
وذلك بهدف اس�تخدامها يف »وصفات« 

م�ن الس�حر األس�ود.ووفقا لصحيفة 
»ص�ن« الربيطانية، فقد ب�دأت عملية 
سلخ وجوه هذه األس�ود بعد أن أقدم 
صيادون عىل قتلها بواسطة تقديم 
دجاج مسموم لها.وقال غريت: »لقد 
قاموا بقطع أقدام األس�ود من أجل 
مخالبها ومقدمة وجوهها من أجل 
أس�نانها«، مضيفا أن املشهد »كان 
رهيب�ا وال يمك�ن تصديقه«.وق�ال 
إن »من القس�وة أن ن�رى حيوانات 
مفرتس�ة رائعة ملقاة والذباب يمأل 
منطقة الوجه واألقدام«.وأش�ار إىل 

أن اثنتني من اللبؤات قتلتا بعد نحو 24 
ساعة عىل والدة أشبالها، وأنهما كانتا 
بصدد والدة 3 أشبال أخرى لكل منهما، 
يف ح�ني أن لبؤة أخ�رى كانت قد ولدت 
قبل يوم من تس�ميمها وعثر عىل اثنني 
من أش�بالها وقد نفقا.وأشار غريت إىل 
أن�ه »مع وجود 8 أش�بال نافقة و6 لم 
يولدوا بعد، واثنني نفقا جراء تناولهما 
حلي�ب األم املس�موم، فه�ذا يعن�ي أن 
الصيادي�ن قتل�وا فعليا 16 أس�دا، من 
بينها لبؤت�ان كانتا عىل وش�ك الوالدة 

مما يجعل هذا األمر أكثر مأساوية.«.

متى يتوجب استشارة الطبيب 
عند السعال؟

قال املركز االتحادي األملاني للتوعية 
الصحي�ة، إن الس�عال الش�ديد ل�ه 
أس�باب ع�دة تتمث�ل يف نزل�ة الربد 
والس�عال الديكي والتهاب الش�عب 
الهوائي�ة والربو وااللته�اب الرئوي 
والتهاب الحنجرة واالنسداد الرئوي 
املزمن وأورام الرئة كرسطان الرئة.

وش�ّدد املرك�ز األملاني ع�ىل رضورة 
استش�ارة الطبيب يف حال استمرار 
ع�ن  تزي�د  مل�دة  الش�ديد  الس�عال 
أس�بوعني، خاصة إذا كان مصحوبا 
الحم�ى  مث�ل  أخ�رى،  بأع�راض 
القل�ب، وضيق  والرجف�ة وخفقان 
وآالم  الش�ديد  والتع�رق  التنف�س 

العضالت واألطراف والتعب الشديد، 
الحقيق�ي  الس�بب  لتحدي�د  وذل�ك 
الكام�ن وراء الس�عال، والخض�وع 
للع�الج عىل وجه الرسعة، حس�بما 

نقلت وكالة األنباء األملانية.
ويعد السعال أحد األعراض الشائعة 
الت�ي يمك�ن أن يك�ون ناجم�ا عن 
معظ�م  األس�باب.ويف  م�ن  العدي�د 
األحيان، ال يعترب الس�عال مش�كلة 
خطرية، ويختفي من تلقاء نفسها، 
إال أن�ه إذا كان ش�ديدا أو مصحوبا 
األفض�ل  فم�ن  أخ�رى،  بأع�راض 
زي�ارة الطبيب إلجراء التش�خيص، 

والخضوع للعالج املناسب.

تستيقظ من غيبوبة طويلة بأعجوبة
بع�د غيبوب�ة دام�ت 7 أش�هر كاملة، 
اس�تيقظت أم أمريكي�ة بأعجوبة من 
غيبوبته�ا، الت�ي قضته�ا معتمدة عىل 
أجه�زة دعم الحي�اة )اإلنع�اش(، ذلك 
بع�د أن طلب األطباء من أرستها اتخاذ 

القرار إليقاف هذه األجهزة.
ظل�ت  »م�ريور«  موق�ع  وبحس�ب 
»كريتيشا برابسون« البالغة من العمر 
31 س�نة، من والية أوهاي�و بالواليات 
املتحدة األمريكية، يف غيبوبة ملدة أربعة 

أش�هر يف أح�د املستش�فيات، التي يئس 
األطباء م�ن حالتها، وأك�دوا إنها ماتت 
دماغياً، وطلبوا من أهلها سحب األجهزة 

وإيقاف حياتها.

مرك�ز  ملستش�فى  نقله�ا  بع�د  لك�ن 
ويكسنر الطبي بجامعة والية أوهايو يف 
كولومب�وس، حيث ظل�ت يف غيبوبة ملدة 
ثالثة أش�هر أخرى، استطاعت كريتيشا 
وعيها.قال�ت  اس�تعادة  مفاج�ئ  ب�كل 

»كريتي�س ويليامز« والدة »كريتيش�ا« 
إنها الحظت أن ابنتها تترصف بش�كل 
مضح�ك قب�ل مرضها، حي�ث وجدتها 
تفعل أش�ياء غريبة مث�ل الرقص كما 
لو كانت يف حفل موس�يقى، أو البحث 
ع�ن أش�ياء ل�م تك�ن موجودة.وبع�د 
تفاق�م حالته�ا، ت�م نقل »كريتيش�ا« 
إىل املستش�فى، حي�ث خضع�ت لع�دة 
اختب�ارات، فق�ام األطباء بتش�خيص 
املس�تقبيل  الدم�اغ  بالته�اب  حالته�ا 
املضاد ل�NMDA، وبعد ذلك بفرتة وجيزة 
دخل�ت يف غيبوبة.وُيع�د م�رض التهاب 
الدماغ املس�تقبيل املض�اد ل�NMDA هو 

نوع من التهاب الدماغ.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 5 عدد طماطم )مفرومة أو صلصة( - x 2 عدد قرن فلفل حامى - x 1 عدد 
بصل�ة مفروم�ة - x 1 عدد فلفل أحمر حلو  )مف�روم( - x 1 عدد فلفل أحمر 
حل�و )مقطع( - x 1 كيل�و كاليمارى )منظف وجاهز للحش�و( - x 1 معلقة 
 x ½ - )كيلو جم�ربى )صغري مفروم خش�ن أو مقطع x ¾ - صغ�رية كم�ون
معلقة صغرية فلفل اس�ود مطحون )أو حس�ب الرغبة( - ½ x معلقة صغرية 

زعرت مجفف - ½ x معلقة صغرية كزبرة جافة مطحونة
الخطوات:

يشوح البصل يف قليل من الزيت مع الثوم ثم نقسم املزيج لنصفني.
ثم نضيف ع�يل الجزء االول الطماطم والفلفل االحمر املفرى والتوابل ونرتكها 

لتتسبك عىل النار.
يف وعاء طهى أخر نمزج باقي مزيج البصل والثوم مع الجمربى املفرى والفلفل 

الحار املفرى والفلفل الرومى املفروم وبرش الليمون ونمزجهم جيدا.
ثم نحىش بها حبات الكاليمارى ثم نرص الحبات يف .صوص الطماطم ونرتكها 

حتى تنضج ل15 -20 دقيقة.
تقدم ساخنة مزينة بالريحان ومع أرز ابيض.

الكاليامري املحيش

؟؟هل تعلم
�� هل تعلم أن أطول كس�وف 
شمس من حيث املدة قد يصل 

إىل 7.31 دقيقة .
ش�جرة  أن  تعل�م  ه�ل   ���
الكريس�ماس يعود أصلها إىل 

أملانيا .
�� ه�ل تعل�م أن األش�خاص 
يموت�ون م�ن س�قوط ثم�رة 
ج�وز الهن�د عليه�م أكثر من 
موتهم بس�بب هجوم أسماك 

القرش عليهم .
�� تنام الغوريال ملدة 14 ساعة 

يوميا .
��� ه�ل تعل�م أن الس�نجاب 

يعيش ملدة 9 سنوات .
�� هل تعل�م أن معدة الثعبان 
ُوجد أنه يمكنها هضم العظام 
واألس�نان ولكنها ال تستطيع 

هضم الفرو أو الشعر .
�� هل تعلم أن عدد الدجاج يف 

العالم أكثر من عدد البرش .

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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عدنان درجال: لـم أسع لالنتقام.. وبدأنا حقبة اإلصالح
             المستقبل العراقي/ متابعة

برغم قبول االس�تقالة الجماعية ملجلس 
إدارة اتح�اد الكرة من قب�ل الفيفا إال أن 
الرتقب مس�تمر ملعرف�ة الهيئ�ة املؤقتة 
التي سيتم تس�ميتها بإرشاف االتحادين 

اآلسيوي والدويل.
ويف ض�وء تل�ك التفاصي�ل يبقى االس�م 
األكثر تداوال يف الوق�ت الحايل هو عدنان 
االس�تقالة  وراء  كان  ال�ذي  درج�ال 
الجماعي�ة لالتحاد رغ�م أنه ال يطمح أن 
يك�ون يف الهيئ�ة املؤقتة كونه سريش�ح 

نفسه عىل رئاسة االتحاد.
 التق�ى بعدنان درج�ال وتحدث معه عن 
الظروف الحالية للكرة العراقية يف الحوار 

التايل:  
بع�د  املحاك�م  صفح�ة  طوي�ت  ه�ل 

االستقاالت الجماعية؟
إىل  األم�ور  تص�ل  أن  أتمن�ى  كن�ت  م�ا 
ه�ذا املنحن�ى لكن�ي أجربت ع�ىل تقديم 

الش�كوى للمحاك�م املحلي�ة ومحكم�ة 
»كاس« الدولي�ة بعد أن أبعدت ظلما عن 
االنتخاب�ات وت�م إص�دار عقوب�ة ضدي 
من قبل االتحاد املس�تقيل وبالتايل قررت 

اسرتداد حقي.
وقبل أن نص�ل إىل مرحلة دخول الدكتور 
صباح رضا الس�جن بمعية س�تار زوير 
طالب�ت االتح�اد بتس�وية األم�ور لكنه 
رف�ض وبالتايل تط�ورت األمور لتصل إىل 

هذه املراحل.
ه�ل أنت م�ع تس�وية األمور باس�تقالة 

االتحاد؟
نحن نبحث عن اإلصالح وتصحيح مسار 
الك�رة العراقية وهدفنا ل�م يكن االنتقام 
أبدا وبالتايل عندما تبنى مستشار رئيس 
الوزراء ووزير الش�باب ورئي�س اللجنة 
علي�وي  عب�اس  الربمل�ان  يف  الرياضي�ة 
وشيخ ش�اكر رئيس اللجنة الرياضية يف 
كوردس�تان فكرة املفاوضات كنت جزءا 

من حل األزمة.

ول�م أتزم�ت يف رأي�ي رغ�م الضغوطات 
الكب�رية التي تعرضت له�ا لكني فضلت 
أن يك�ون اإلصالح وتصحيح املس�ار هو 

الهدف األول للمعادلة.
ماذا ع�ن القضي�ة املرفوع�ة يف محكمة 

»كاس«؟
بعد االستقالة الجماعية لالتحاد وخطاب 
الفيف�ا األخري بات هناك تريثا يف القضية 
ألن تفاصيل الش�كوى التي قدمت بثالثة 
مح�اور: إبعادي عن االنتخاب�ات وإبعاد 
املعرتض�ن والعقوبة التي ت�م إصدارها 

بحقي.
أن  أعتق�د  لذل�ك  حله�ا  ت�م  والقضاي�ا 
قضية كاس أيض�ا يف طريقها للحل وفق 

املعطيات.
كيف ترى الفرتة املقبلة؟

علينا أن نتجه للمس�تقبل بنظرة تفاؤل 
وأن  تفاصيل�ه  ب�كل  امل�ايض  ونس�يان 
تتوحد الجهود إلصالح املنظومة الكروية 
والرتكي�ز ع�ىل البن�اء الحقيق�ي لعم�ل 
االتح�اد دون الع�ودة إىل مربع الخالفات 
والتهمي�ش وأن يس�اهم الجميع يف بناء 

منظومة االتحاد.
ما هو توقعك الختيار الهيئة املؤقتة؟

خط�اب االتح�اد ال�دويل واض�ح حي�ث 

م�ن  ع�دد  ملقابل�ة  لجن�ة  سيش�كل 
الش�خصيات الرياضية وم�ن املمكن أن 
ت�زور وزارة الش�باب والرياضة واللجنة 
الذاتي�ة  الس�ري  دراس�ة  م�ع  األوملبي�ة 
للمتقدم�ن يف العم�ل بالهيئ�ة املؤقت�ة 
م�ن أجل اختيار األصل�ح بينهم للعمل يف 
الهيئ�ة املؤقت�ة إلدارة العم�ل والتحضري 

لالنتخابات.
ه�ل س�يتم التغي�ري يف النظ�ام الداخ�ي 

لالتحاد؟
النظ�ام الداخي مميز لكن هناك اختالف 
يف النسختن العربية واإلنجليزية املرسلة 
لالتحاد الدويل، وأعتقد أن النظام الداخي 
ال يوجد فيه خلل لكن تطبيقه فيه الكثري 
م�ن األخطاء، مع أننا نطمح ألن توس�ع 
الهيئ�ة العام�ة لتش�مل ع�دد أك�رب من 
املس�اهمن يف عمل اإلص�الح باملنظومة، 
وه�ذه التفاصيل س�تكون من صالحية 

الهيئة املؤقتة خالل الفرتة املقبلة.
هناك م�روع كبري لتطوير ك�رة القدم 

سبق وأن طرحته.. ماذا عنه؟
نع�م طرحت م�روع الفئ�ات العمرية 
ال�ذي يغطي جمي�ع محافظ�ات العراق 
وت�رف عليه االتح�ادات الفرعية يف كل 
محافظة، وهذا املروع سريعى املواهب 
يف مختل�ف م�دن الع�راق ويضم�ن عمل 
1300 مدرب�ا م�ن مختل�ف املحافظ�ات 

و100 مديرا فنيا.
وه�ذا امل�روع سيس�اهم يف احتض�ان 
املواهب وضمان تدرجها بالش�كل املثايل 

لدعم املنتخبات الوطنية.
هل س�تخوض االنتخابات املقبلة وهناك 

حديث عن كتلة انتخابية؟
الحديث عن الرتشيح سابق ألوانه مع أنه 
حق م�روح يل ولجميع أعض�اء الهيئة 
العام�ة لكن الحديث عن كتل�ة انتخابية 
غ�ري صحي�ح باملرة لي�س ل�دي أي كتلة 
وأنا ش�خصيا ضد التكتالت باالنتخابات، 
ويجب أن تتاح الفرص�ة للجميع لتكون 
هناك فرصة حقيقية لوصول الكفاءات.

ميمي: بورتيمونينيس سيكون 
نافذيت لالنتقال إىل فرق اكرب

الشباب والرياضة توقع اتفاقية تعاون 
مشرتك مع منظمة للعمل التطوعي

              المستقبل العراقي/ متابعة

ون�ادي  الق�دم  لك�رة  الوطن�ي  املنتخ�ب  مهاج�م  اك�د 
بورتيمونين�ي الربتغ�ايل، مهن�د ع�ي، ان فريق�ه الحايل 

سيكون نافذته لالنتقال إىل فريق اكرب.
ميمي سيلعب يف صفوف بورتيمونيني عىل سبيل اإلعارة 

حتى نهاية املوسم مع أحقية الراء.
وق�ال ميمي خ�الل تقديمه لوس�ائل اإلع�الم الربتغالية، 
»انتقل�ت إىل صف�وف بورتيمونين�ي من اجل مس�اعدة 

الفريق واالرتقاء يف سلم الرتتيب«
وأضاف ان »بورتيمونيني، يمتلك العبن مميزين، ولديه 

جمهور رائع أتمنى ان يساند الفريق والالعبن«.
وأوض�ح ميم�ي، ان »بورتيمونين�ي س�يكون نافذت�ي 
لالنتق�ال إىل ف�رق اكرب، اس�أل الل�ه التوفي�ق يف محطتي 

الجديدة«.
ميمي انتقل إىل بورتيمونيني، قادما من الدحيل القطري 

يف االنتقاالت الشتوية األخرية.

إدارة الرشطة عن اقالة إليتش: لـم نصدر أي قرار حتى االن
              المستقبل العراقي/ متابعة

اكد عض�و الهيئة اإلدارية لنادي الرطة، 
تحس�ن الي�ارسي، ان إدارة الن�ادي ل�م 
تصدر أي قرار رس�مي بشأن اقالة مدرب 

الفريق، الرصبي الكسندر اليتش.
بإقال�ة  املطالب�ة  األص�وات  وتصاع�دت 
اليتش، خاصة بعد سلسلة الخسائر التي 
مني بها الفريق خالل الفرتة املاضية، كان 

اخرها الخسارة امام الوحدة االماراتي.
وق�ال اليارسي يف حدي�ث، إن »إدارة نادي 
الرط�ة، س�تعقد اجتماع�اً م�ن اج�ل 
مناقش�ة مس�تقبل الفريق بعد الخسارة 

ام�ام الوح�دة االمارات�ي يف دوري ابطال 
آس�يا«.وأوضح أن »االجتم�اع سيس�لط 
والنتائ�ج  الفري�ق  وض�ع  ع�ىل  الض�وء 
املحقق�ة خ�الل الف�رتة املاضي�ة، بالتايل 
س�نتخذ القرار املناس�ب لتصحيح مسار 

كرة القيثارة الخرضاء«.
وع�ن اقالة املدرب اليتش من منصبه، أكد 
الي�ارسي، أن »اإلدارة ل�م تتخ�ذ أي قرار 
بخصوص اقالة املدرب حتى اللحظة، لكن 

هذا االمر غري مستبعد يف الوقت نفسه«.
واش�ار إىل ان »الهيئ�ة اإلداري�ة للن�ادي، 
خ�الل  مهم�ة  ق�رارات  ع�دة  س�تصدر 

الساعات املقبلة«.

صدمة سون تربك حسابات مورينيو
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي توتنهام أن مهاجمه سون هيونج من سيغيب 
لف�رتة إثر اإلصاب�ة التي تع�رض لها أمام أس�تون فيال، 
بالدوري اإلنجليزي املمتاز، األحد املايض.وأوضح س�بريز 
أن نجم�ه الكوري تع�رض لكرس يف ال�ذراع األيمن، األمر 
الذي يش�كل أزمة لكتيبة مورينيو.وتأتي إصابة سون يف 

الوقت الذي يس�تعد فيه النادي اللندن�ي، ملواجهة اليبزج 
األملان�ي غدا األربع�اء يف ذهاب ثمن نهائ�ي دوري أبطال 
أوروب�ا، خاصة أن�ه يفتقد أيض�ا جه�ود املهاجم هاري 
كن.وذكر النادي يف بي�ان أنه بعد خضوع الالعب لعملية 
جراحية، س�يبحث الفريق الطب�ي بالنادي عن الخطوات 
الالزم�ة إلعادة تأهيل س�ون، مضيف�ا: »يتوقع أن يغيب 

الالعب ألسابيع.«

برشلونة يضع خطة ضم الوتارو مارتينيز
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي إيطايل، عن خطة برشلونة للتعاقد 
م�ع األرجنتيني الوتارو مارتيني�ز، مهاجم إنرت ميالن يف 

فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
واس�تقر برش�لونة عىل الوتارو، ليك�ون بمثابة خليفة 

لويس سواريز يف قيادة الهجوم الكتالوني.

وبحس�ب موقع »كالتش�يو مريكاتو« اإليطايل، فإن إنرت 
مي�الن ال يرغ�ب يف بيع مارتينيز، وإنم�ا يخطط لتجديد 

عقده وتعديل راتبه.
ويعترب راتب الوتارو من بن األضعف يف إنرت ميالن حيث 

يحصل عىل مليون ونصف املليون يورو فقط سنوًيا.
ويع�د اله�دف األهم ل�دى إنرت ه�و زيادة قيم�ة الرط 
الجزائ�ي يف عق�د الوت�ارو، والت�ي تقدر ب��111 مليون 

يورو.
ويعت�رب برش�لونة أب�رز األندي�ة املهتمة بض�م الوتارو، 
والجمي�ع يف إن�رت يدرك ذل�ك، يف الوقت ال�ذي أعطى فيه 
ريال مدريد بعض اإلشارات لوكالء الالعب بنيته الدخول 

يف السباق إلحضاره إىل سانتياجو برنابيو.
وأش�ار التقري�ر إىل أن برش�لونة ينوي دف�ع مبلغ أكرب 
من قيم�ة الرط الجزائي، ولكن برط تقس�يطه عىل 

دفعات.
ويف الوق�ت ذات�ه، ي�رى إن�رت ميالن أن�ه يف حال�ة رغبة 
برش�لونة يف تقسيط املبلغ مع زيادته قلياًل، فمن املمكن 

أن يطلب إدراج العبن ضمن الصفقة.
وم�ن بن املرش�حن لدخ�ول الصفقة التش�يي أرتورو 
في�دال، والذي يضعه أنطونيو كونتي مدرب النرياتزوري 

ضمن أولوياته.

فينجر يفند ادعاءات إيمري
              المستقبل العراقي/ متابعة

نفي آرس�ن فينجر، املدرب األس�بق آلرس�نال، تأكيدات 
أون�اي إيمري، املدرب الس�ابق للمدفعجي�ة، بأن الفريق 
اللندن�ي كان يف تراج�ع عندم�ا توىل املهم�ة الفنية له يف 
ع�ام 2018.وأقي�ل إيمري من تدريب آرس�نال يف ش�هر 
نوفمرب/ ترين الثاني املايض، وقال يف وقت س�ابق من 
الش�هر الج�اري، إن آرس�نال كان يف تراج�ع عندما توىل 
املهمة الفنية له.وأوضح إيمري حينها: »آرس�نال كان يف 

انحدار قبل عامن من تدريبي له، ونجحت يف إيقاف هذا 
الرتاجع وب�دأت يف إعادة بناء الفريق بالوصول إىل نهائي 
ال�دوري األوروبي، واحت�الل املركز الخام�س يف الدوري 
اإلنجلي�زي بفارق نقطة واحدة ع�ن توتنهام، وذلك بعد 
حصولن�ا عىل نقطة واحدة يف آخ�ر 5 مباريات خضناها 
يف الدوري حينها«.وتابع: »كنا عىل مقربة من التأهل إىل 
دوري أبطال أوروبا، ولكن األمور لم ترس بشكل صحيح 
معنا يف النهاية، ولكن كان املوس�م جيًدا، وكان بإمكاننا 
مواصل�ة التط�ور«.ورد فينج�ر ع�ىل تل�ك الترصيحات 

بحس�ب ما نقل موقع »سكاي سبورتس«: »يف 2017، 
جمعن�ا 75 نقط�ة وتوجنا بكأس االتح�اد اإلنجليزي، 

وبالت�ايل ال يمك�ن القول إن آرس�نال كان يف تراجع، ويف 
العام الس�ابق )2016(، أنهينا ال�دوري يف املركز الثاني، 
أم�ا 2018، فكان العام األخري يل مع الفريق، وبالتايل من 
الصع�ب اس�تنتاج ذلك«.وأضاف: »آرس�نال يتمتع بقوة 
اقتصادي�ة، ويمل�ك العبن جيدي�ن، وكم�درب يجب أن 
تتح�دث عما تقدمه ونتائجك وال يج�ب االلتفات لألمور 

من حولك، هذا ما يجب عليك القيام به فقط«.

اليبزيج يمدد عقد اليمر
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي اليبزيج األملان�ي اليوم الثالثاء 
تمديد عقد العبه النمساوي كونراد اليمر، 

بصورة مبكرة.
وج�اء إعالن الن�ادي قبل مب�اراة اليبزيج 

أمام مضيفه توتنهام اإلنجليزي 
غدا األربعاء يف ثمن نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
وسيستمر العب الوسط صاحب 
ال� »22 سنة« مع النادي األملاني 

حتى 2023.
وكان اليمر قد انتقل قبل عامن 
ونصف الع�ام إىل اليبزيج قادما 
من ريد بول سالزبورج، وخاض 
م�ع النادي األملان�ي 101 مباراة 

حتى اآلن.
مارك�وس  ق�ال  جانب�ه،  م�ن 
يف  الري�ايض  املدي�ر  كروش�ه، 
اليبزي�ج: »كون�ي بالنس�بة لنا 
العب مه�م جاه�ز للمش�اركة 
ومتعدد املهام، ويمكنه أن يعطي 

دفعة كاملة يف كل مركز وكل مباراة«.
وأض�اف كروش�ه أن »إمكانيات كوني لم 

يتم استنفادها بعد بكل تأكيد«.
تج�در اإلش�ارة إىل أن اليمر ش�ارك يف 18 
مباراة أساسيا، مع اليبزيج، تحت القيادة 
الفني�ة ليولي�ان ناجلس�مان يف ال�دوري 

األملاني.

               المستقبل العراقي/ متابعة

وقع وزير الشباب والرياضة احمد رياض، اتفاقية تعاون 
مشرتك مع منظمة تطوع معنا للعمل التطوعي، من اجل 
إنماء وإس�ناد العمل التطوعي عرب التنس�يق املشرتك بن 

الوزارة واملنظمة خدمة للصالح العام.
وق�ال الوزي�ر يف بي�ان إن »موض�وع التطوع مرتس�خ يف 
ش�خصية كل عراق�ي من�ذ الصغ�ر م�ن خ�الل الصفات 
االجتماعي�ة املتوارث�ة، فالنخ�وة وحب تقديم املس�اعدة 
مزروع�ة بكل ش�خص فين�ا، اال انها بحاج�ة إىل التوجيه 

الصحيح لحصد ثمارها«.
واوض�ح أن »الوزارة بصدد التحرك م�ن اجل إقرار قانون 
خاص بالتطوع تحت مس�مى س�اعات العمل املجتمعية 
تمنح امتيازات وحقوق للشخص املتطوع ويكون بمثابة 
عم�ل cv خاص به، يتم من خالل�ه تحويل عملية التطوع 

من فكرة اىل ثقافة مجتمع«.
واش�ار إىل أن »ال�وزارة ومن خالل قس�م العمل التطوعي 
وقس�م املنظمات لن تدخر جهدا يف س�بيل دعم املنظمات 
التطوعي�ة إىل جانب التنس�يق مع ال�وزارات ذات العالقة 
لتوحيد وتس�خري الجهود للنه�وض بالواقع التطوعي بما 
يس�هم بتقديم خدمة مجتمعية يف جميع محافظات بلدنا 

الحبيب«.

رسميًا.. جيسوس يوقع عقود انضاممه لريال مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

وقع الربازيي رينري جيس�وس العب فالمنجو 
الس�ابق، عق�ود انضمامه لري�ال مدريد حتى 
2026، بحضور فلورنتينو برييز رئيس النادي 

امللكي.

وظه�ر جيس�وس خ�الل القاع�ة الرفية يف 
ملعب »س�انتياجو برنابي�و«، لتوقيع العقود 
للجماه�ري ووس�ائل  تقديم�ه رس�مًيا  قب�ل 

اإلعالم.
ونر ريال مدريد عرب حس�ابه الرس�مي عىل 
موق�ع »توي�رت« فيديو يظهر في�ه رينري وهو 

يوقع العقود يف تواجد برييز.
وكان ري�ال مدري�د ق�د تعاقد مع جيس�وس، 
خ�الل االنتقاالت الش�توية املاضية مقابل 30 
مليون يورو، وسيش�ارك مع فريق الكاسيتا، 
يف ظ�ل صعوبة مش�اركته م�ع الفريق األول، 

لوجود 3 العبن من خارج االتحاد األوروبي.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلوب يضع رشطًا لضم فرينر
            المستقبل العراقي/ متابعة

كب�رية  أوروبي�ة  أندي�ة  ع�دة  تتس�ابق 
للظف�ر بخدم�ات نج�م اليبزي�ج، تيمو فرين�ر، ال�ذي ال يتوقف 
عن هز ش�باك املنافس�ن مس�تفيًدا م�ن مهارات�ه الكبرية يف 
تحوي�ل أنصاف الفرص ألهداف، فض�اًل عن تمركزه فوق 
املس�تطيل األخرض.ويع�د ليفربول من ب�ن أكثر الفرق 
املهتم�ة بخدمات األملان�ي، إذ يرغب م�درب »الريدز« 
يورجن كلوب، يف تعزيز صفوفه به، ما يضفي قوة 
هجومية أكرب ع�ىل »ماكينة« ليفربول الهجومية.

إالّ أن ضم تيمو فرينر لن يكون باألمر الهن عىل ما يبدو.
فقد ذكرت صحيفة »إكس�ربيس« الربيطانية أن كلوب سيحاول 
ضم فرينر، لكن رشيطة، أن يتقبل دور املهاجم الثاني يف الفريق 
خل�ف الربازي�ي روبريت�و فريمينو.وأضاف�ت »كل�وب، يرغب يف 
الحف�اظ عىل )الثالثي الناري( فريمين�و صالح وماني«، مضيفا 
أن امل�درب األملاني يفضل أن يس�تهل املهاج�م روبريتو فريمينو 
املباري�ات، م�ا يعني أن تيمو فرينر س�يجلس عىل دك�ة البدالء.

ولف�ت املصدر ذاته أن كلوب، واثق جًدا من قدرة تيمو فرينر عىل 
التأقلم بش�كل جيد يف الدوري اإلنجليزي، إالّ أنه ال يعرف اآلن إن 

كان املهاجم األملاني سيقبل بالجلوس عىل دكة البدالء.
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نجدة بغداد تضبط سيارات مطلوبة وأسلحة غري مرخصة وتشن محلة ضد التسول
بغداد / المستقبل العراقي

رشط�ة  دوري�ات  تمكن�ت 
نج�دة بغداد م�ن ضبط عدد 
املطلوب�ة  الس�يارات  م�ن 
ضم�ن مناط�ق متفرقة من 
 ١٢ ع�دد  بغ�داد  العاصم�ة 
وايضا القب�ض عىل عدد من 
حاميل األسلحة النارية الغري 

مرخصة عدد ٢.
إج�راء  خ�ال  ذل�ك  ج�اء   
ممارسة أمنية ادت إىل ضبط 

عىل العجات واالسلحة.
كما ب�ارشت مديرية رشطة 
نجدة بغداد وبأرشاف مبارش 

من قب�ل مدير نج�دة بغداد 
العمي�د ع�يل كري�م  بحمله 
للح�د م�ن ضاهرة التس�ول 
االون�ة  يف  انت�رت  والت�ي 
االخرية حيث تمكنت دوريات 
نج�دة بغداد من القبض عىل 
عدد ١١٨ متس�وال   يف عموم 

العاصمة بغداد 
وايضا حمله لكل من يخالف 
التعليمات القانونية ويعرض 
حياة املواطنني للخطر حيث 
تم ضبط عدد من الس�يارات 
والدراج�ات   ١١٢ وعدده�ا 
وع���دده�ا  ٢٢٨ مخالف�ة 

للقانون.

يعمل فريق من العلماء عىل دراسة غبار القمر 
الذي أعاده نيل أرمسرتونغ إىل األرض بواسطة 
مهمة »أبولو ١١«، ملعرفة هل يمكن تحويله إىل 
م�اء، وكذلك إىل وقود وط�وب. ويخترب العلماء 
من الجامع�ة املفتوحة يف ميلتون كينيز، غبار 
القم�ر، ملعرف�ة م�ا إذا كان ممكنا اس�تخدام 
األكس�جني املخزن يف غبار القم�ر إلنتاج املاء. 

ووجد الفريق تركيزات أكرب يف بعض الصخور 
أكثر مما الحظته الدراس�ات الس�ابقة، ما قد 
يمه�د الطري�ق إلج�راء اختبارات ع�ىل القمر 
يف غض�ون بض�ع س�نوات. ويمك�ن ملثل هذه 
التقنيات أن تساعد قواعد القمر املستقبلية يف 
أن تكون أكثر اعتمادا عىل نفسها. ويستكشف 
عاملا الكواك�ب ماهيش أناند وهانا س�ريجني 

م�ن الجامعة املفتوحة باململكة املتحدة، ما إذا 
كان يمكن إنتاج املاء بشكل مبارش من سطح 
القمر. وقالت سريجني يف ترصيح لشبكة »بي 
ب�ي يس«: »املياه ه�ي واحدة من أه�م املوارد 
التي نحتاجها الستكشاف الفضاء، ليس فقط 
الحتياج�ات دعم الحي�اة للب�ر، ولكن أيضا 

لصنع وقود الصواريخ«.

يمكن أن تس�بب عادة طقطقة األصابع أو الرقبة يف إحالة هذه املفاصل 
إىل »التقاعد« مبكرا جدا. ولكن ملاذا يحدث هذا وكيف نتجنبه؟

يقول الدكتور قس�طنطني ترينوف�وي، أخصائي ط�ب وجراحة العظام، 
إن ص�وت طقطقة املفاصل، هو أحد األص�وات املزعجة عىل األرض. وإن 
الش�خص الذي يكرر ه�ذه العملية دائما، يزع�ج املحيطني به من جانب 

ويرض بصحته من جانب آخر. ولكن ما طبيعة هذه العادة السيئة؟
يق�ول األخصائي، »الكثريون تعجبهم طقطق�ة األصابع أو الرقبة. هذه 
العملية مرتبطة يف األس�اس بتش�نج عضات اليدين أو الرقبة، ما يؤدي 
إىل نش�وء رغبة ال تق�اوم لعمل هذه الطقطقة. وعندما يفعل الش�خص 
هذه العملية ٢0-30 مرة يف اليوم تصبح شبيهة بالعصاب الحركي. كما 
يحصل يف عادة قضم األظافر«. واضاف، »ينجم عن تكرار عملية طقطقة 
مفاصل اليدين والرقبة، عدم اس�تقرار هذه املفاصل، ألنها تلحق الرضر 
باألنسجة واألربطة الخاصة باملفاصل، وحدوث مشكات دائمة وتعرض 

أصابع اليدين إىل شيخوخة مبكرة وظهور الرعشة املستمرة.

اكتشف املهندسون، طريقة جديدة تحمي األجهزة االلكرتونية الفضائية 
من اإلش�عاع، باس�تخدام طاء من البوليمري وأكاسيد املعادن، أفضل من 

الشاشات التقليدية.
وق�د وصف هذا االكتش�اف ماي�كل دي فانزو من رشك�ة لوكهيد مارتن 
س�بايس وروبرت هايز من جامعة نورث كارولينا، يف مقال نرته مجلة 
Radiation Physics and Chemistry، يش�ري إىل أن الفضاء خارج حدود 
الغ�اف الجوي لألرض مملوء بدقائق مش�حونة وبأش�عة إكس وأش�عة 
غاما، وجميعها تس�بب مشكات جدية لإللكرتونيات، ويقال إنها السبب 

يف تدمري املسبار الرويس »فوبوس-غرونت«.
وم�ع ذلك لي�س بإمكان املهندس�ني تغليف هذه األجهزة بغاف س�ميك 
م�ن الرصاص، ألن لكل غرام تأث�ري يف حمولة املركبات الفضائية. ويعترب 
األملنيوم إىل اآلن أفضل حماية وحل وس�ط بني الوزن والكفاءة. ومع ذلك 
، اس�تمر الخ�رباء يف البحث عن حل�ول جديدة- أخف وزن�ا وأكثر فعالية 

وهلم جرا.

العلامء يسعون الستخراج مياه من عينات عمرها 50 عامًا من غبار القمر

كيف نحافظ عىل سالمة املفاصل 
ونطيل عمرها؟

»الصدأ« حيمي األجهزة الفضائية
 من اإلشعاع

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

العقوبة البديلة يف قانون الكامرك العراقيويّل احلق.. 

القاضية أريج خليلمنهل عبد األمير المرشدي

مع اس�تمرار التظاه�ر يف الوس�ط والجنوب ونحن بانتظار تش�كيل 
حكوم�ة محمد توفيق عاوي تتعاىل اصوات الناعقني من ازالم البعث 
املقبور وابواقهم عىل مختلف مس�مياتها باملطالبة بحقوق العراقيني 
املتظاهرين بالع�دل واألنصاف ومكافحة الفس�اد والبطالة والحرية 
وح�ق التظاه�ر وكأنه�م يتحدث�ون عن عال�م وهمي يف عه�د البعث 
املقبور. كأنهم نس�وا او تناس�وا ان هناك أكثر م�ن مليون وثاثمائة 
أل�ف من اهلنا ماتوا جوعا ومعاناة م�ن الفقر يف وقت الحصار فقط. 
وكأنهم نس�وا او تناسوا حني يتحدثون عن حقوق املواطن بالتظاهر 
ان يف زمنه�م الحق�ري كان العراقي يحكم باإلعدام ف�ورا وبا تحقيق 
بمجرد التفكري بالتظاهر وكان من يعدم يأخذون ثمن الرصاصة التي 
يقتلونه بها من اهله وليس هذا فحسب بل كانوا يمنعون اهل الشهيد 
من اقامة مجلس عزاء عىل ابنهم، بل يمنعونهم حتى من البكاء عليه 

جهارا. 
ان ازالم البع�ث وابواق�ه ينعق�ون بأرقام الش�هداء يف الح�راك حيثما 
يش�اؤوا وكيفما يش�اؤوا كذب�ا وبهتانا وكأنهم نس�وا او تناس�وا يف 
عهدهم املقيت ويف انتفاضة شعبان وخال اسبوعني فقط قتلوا 3٥0 
ال�ف عراقي يف الوس�ط والجنوب وكانت اح�واض التيزاب تّذوب فيها 
اجس�اد املعارضني كما قتلوا ٥000 كردي يف حلبج�ه بغارة كيماويه 
بم�ا فيهم االطف�ال الرضع ودفن�وا االبرياء أحي�اًء يف مقابر جماعيه 
يف كرب�اء والحلة والس�ماوة.. البعثيني وبقاياهم يقدمون أنفس�هم 
اولي�اء للح�ق ويطالبون الي�وم بحرية التعبري وقد نس�وا او تناس�وا 
ان يف حكمه�م كانوا يقطعون لس�ان كل من ينتق�د القائد الرضوري 
ج�دا او البعث اله�دام بكلمة واحدة. اما الفس�اد يا ارب�اب رغد فهل 
نس�يتم او تناس�يتم انه يف حكمكم بنى بطل الحفرة املغوار يف س�نني 
الحص�ار القات�ل قص�ور الطاغية باملرم�ر اإليطايل الت�ي وصلت عدد 
اس�ماء الله الحس�نى.  ال تحدثونا عن امن وامان واس�تقرار وكأنكم 
نس�يتم او تناس�يتم ان زمن اخ�و هدلة كان زمن الح�روب من ايران 
اىل الكوي�ت اىل ام امله�ازل وياحوم اتبع لو جرين�ه ومئات االالف من 
الش�هداء والضحايا األبري�اء واأليتام واألرامل.  ابع�د هذا وهذا بعض 
من البعض تأتون لتقدموا انفسكم اولياء للحق وصوت للمتظاهرين 
الذين يطالبون باإلصاح ومحاربة الفس�اد والفاس�دين ولو اردت ان 
اكتب عن اجرامكم وطغيانكم وفس�ادكم س�نحتاج اىل مجلدات يشم 
نتانته�ا كل م�ن يف االرض. دعون�ا ايها املأزومني واملأس�ورين بعقدة 
الش�عور بالنق�ص والهزيمة فنحن اه�ل العراق يح�ب بعضنا بعضا 
ويح�رص بعضنا عىل بع�ض وينتقد بعضنا بع�ض ويصحح بعضنا 
لبع�ض وكفانا الله رشكم ورش كل فاس�د وظالم م�ن امثالكم وأنتم 

والفاسدين جميعا اىل مزبلة التأريخ.

اغلب التريعات التي تأخذ بمفهوم العقوبة البديلة عرفت هذه العقوبة 
بأنه�ا مجموعة من البدائل تتيح للقايض امكانية اللجوء اليها بدل الحكم 
بالعقوب�ات الس�البة للحري�ة، وق�د بررت ه�ذه التريع�ات لجوءها اىل 
هذا الن�وع من العقوبات اىل غاي�ات اقتصادية واجتماعي�ة كون ان عدم 
االخ�ذ بالعقوبات البديلة يؤدي اىل اكتظاظ الس�جون باملحكومني وبالتايل 
اس�تنزاف ميزاني�ة الدولة فضا ع�ن الجانب االجتماعي ك�ون املجرمني 
ليس�وا بذات الدرجة من الخطورة االجرامي�ة وان اختاطهم مع بعضهم 
البع�ض قد يوس�ع من دائ�رة االجرام واملي�ل اىل ارتكاب جرائ�م اخرى قد 
تكون اش�د خطورة من الجريمة التي يقيض مدة محكوميته عنها، فضا 
عن الس�لبيات األخرى خاصة ان اغلب الدراسات والبحوث يف هذا الجانب 
توصلت اىل ان تفادي ايداع الجناة يف املؤسسات العقابية يوفر فرصة اكرب 

لهم إلصاح حالهم فيتحقق الهدف الحقيقي من فرض العقوبة.
تريع�ات اخرى اخذت بالعقوبات البديل�ة املجتمعية التي غالبا تطبقها 
يف جرائ�م املخالفات املرتكبة ألول مرة او الجرائم ذات االحكام البس�يطة 
لتش�جيع املحك�وم عليهم وتهذي�ب نفوس�هم كأن تحك�م املحكمة عىل 
املحكوم عليه بعقوبة بديلة بالعمل من دون اجر لخدمة املجتمع يف مكان 
معني تحدده املحكمة وللمدة التي تحدد يف قرار الحكم، عىل ان ينفذ العمل 
تحت رقابة قضائية وق�د اخذت بعض التريعات العربية بهذا النوع من 

العقوبات منها التريع األردني.
امل�رع العراقي اخذ بالعقوبات البديلة ولكن بش�كل محدود ومن ذلك ما 
نصت عليه املادة ٧3 من قانون رعاية االحداث رقم ٧٦ لس�نة ١٩٨3 التي 
ج�اء فيها اتخاذ تدبري مراقبة الس�لوك بدال من العقوبة الس�البة للحرية 
حي�ث ان الحدث اذا ارتكب جنحة فيحكم علي�ه بإحدى التدابري الواردة يف 
هذه املادة بدال من العقوبة الس�البة للحرية املقررة لفعله قانونا، وكذلك 
اجاز قانون العقوبات العراقي يف املادة 3٨٦ منه ايداع املدمن عىل السكر يف 
احد املصحات الحكومية كبديل للعقوبة السالبة للحرية الن ذلك قد يساعد 
يف اصاحه، وكذلك باملواد ١٤٤ و١٤٥ و١٤٦ من قانون العقوبات العراقي 
التي اجازت وقف تنفيذ العقوبة كبديل عن العقوبة السالبة للحرية وغري 
ذل�ك.. اال ان املرع العراق�ي لم يأخذ بالعقوبات البديل�ة املجتمعية رغم 
ان االخ�ذ بها يمثل طفرة نوعية يف مجال حقوق االنس�ان ويس�هم كذلك 
يف ارتقاء املؤسس�ة العدلية واملؤسس�ة القضائية عىل حد سواء خاصة ان 

اغلب الدول املتقدمة اخذت بهذا النوع من العقوبات..
اال اننا نجد نصا اس�تثنائيا يف قانون الكمارك رقم ٢3 لس�نة ١٩٨٤ املعدل 
بالقرار رقم ٧٦ لس�نة ١٩٩٤ حيث ان املادة ٢٥٧ منه اش�ارت اىل مفهوم 
العقوبة البديلة ولكن بشكل مغاير تماما ملا ورد يف كافة التريعات ويبتعد 
كل البعد عن املفهوم االصطاحي لهذه العقوبة حيث تشري هذه املادة اىل 
ان�ه عند عدم امكان تحصيل كامل مبلغ الغرام�ات الكمركية املقررة عىل 
املحك�وم عليه بموجب القانون والتي تعت�رب بمثابة تعويض مدني الدارة 
الكمارك يمكن اللج�وء اىل الحبس لتحصيل مبالغ الغرامات الكمركية وال 
يج�وز ان تتج�اوز مدة الحبس يف كل االحوال عىل س�نتني، اي ان املحكمة 
الكمركية املختصة عندم�ا تحكم بعقوبة الحبس كعقوبة اصلية ومن ثم 
تحك�م بالغرامة الكمركية التي تمثل ثاثة امثال قيمة البضاعة والرس�م 
الكمرك�ي املرتتب عليها فانها يجوز لها ان تحك�م بالحبس بدال عن دفع 

الغرامة ملدة ال تتجاوز يف اي حال من االحوال عن سنتني.
اال ان�ه م�ع ذلك رغم تنفي�ذ العقوبة البديلة وهي الحبس ال يس�قط حق 
الكم�ارك باملبالغ املق�ررة لها بعد تنفي�ذ عقوبة الحب�س البديل وهذاما 
اش�ارت اليه املادة ٢٥٩ من قانون الكمارك، فإذا كان الحق املايل للكمارك 
ال يس�قط يف مقاب�ل هذه العقوب�ة البديل�ة اذن ما هي الغاي�ة املتوخاة 
م�ن فرضها خاصة اذا كان املحكوم عليه عاج�زا عن دفعها وابراء ذمته 
منه�ا، فما هي الغاية من حبس�ه بل عىل العكس من ذلك س�يكون األثر 
س�لبيا الن ذلك سيؤدي اىل اكتظاظ املؤسسة العقابية واستنزاف ميزانية 
الدولة فضا عىل انه س�يجعل من هذا الش�خص انس�انا غري منتج وملدة 
طويل�ة، فنجد ان املؤسس�ة القضائية ال بد ان يكون لها دور يف الس�عي 
لتعدي�ل التريعات التي ال تحق�ق العدالة املجتمعية وعدم جعل العقوبة 
الس�البة للحرية بديا عن دفع الغرامة الكمركي�ة، حيث يفرتض ان يتم 
تنفيذ عقوبة الحبس او الس�جن االصلية اما الغرامة فيتم اس�تحصالها 
قانون�ا بموجب قان�ون التنفيذ او قان�ون تحصيل الدي�ون الحكومية يف 
حالة امتناع املحكوم عليه عن سداد ما بذمته خاصة وان نص املادة ٢٥٧ 
م�ن قان�ون الكمارك هو نص ج�وازي وليس وجوب�ي وان بقاء املحكوم 
عليهم يف املؤسس�ة العقابية يجعل منهم اناس�ا غ�ري منتجني فضا عن 
االثر الس�لبي لحرمان عوائله ممنهم ويف نفس الوقت س�وف لن يتحقق 
الغ�رض من العقوبة البديلة كون ان املحكوم عليه معرس وال يمكنه دفع 

هذه الغرامات يف اي حال من االحوال.

تقيمها املكتبة املركزية العامة.. برامج وفعاليات ثقافية وترفيهية لطلبة املدارس
البصرة / مصطفى حميد جاسم

 حفل�ت املكتب�ة املركزي�ة العام�ة،  التابعة 
لدي�وان  محافظ�ة الب�رصة  بالعدي�د م�ن 
الفعالي�ات والربامج   الثقافي�ة والرتفيهية 
، حي�ث   وف�رت   املناخ  املائم س�يما خال 
العطلة الربيعية..  والتي تس�تهدف رشيحة 
تامي�ذ وطلبة املدارس ومن مختلف الفئات 
العمرية،  من أجل إظهار  قدراتهم  العلمية  

والعملية وتنمية مواهبه�م املتعددة ، حيث 
انطلق�ت الس�ابع عر من ش�هر ش�باط 
وأنش�طة  فعالي�ات  تضمن�ت  الج�اري،و 
ثقافية ومعرفية وفنية مس�ائية،  من بينها 
» التش�جيع عىل حب املطالعة  وعرض فيلم 
يتناس�ب      واعمارالتاميذ والطلبة، فضا 
عن  تقديم العاب يف مجال التسلية واختبار 
لل�ذكاء« وفعالي�ات تنوع�ت يف مضامينها  
وط�رق عرضه�ا ، هذا م�ا جاء عىل لس�ان 

مدير املكتبة املركزي�ة العامة  » مراس عبد 
الس�ام » وأضاف »عبد الس�ام« إن  العديد 
من النش�اطات والفعاليات التي س�بق وأن 
نظمته�ا املكتب�ة العامة  ش�ملت  ، » دورة  
للخط العربي  والزخرفة اإلس�امية« فضا 
ع�ن إقامة   دورة  خاصة  » لفن الرس�م »،  
منوه�اً إىل أن املكتبة  املركزية العامة مقبلة 
ع�ىل العدي�د م�ن النش�اطات والفعالي�ات  

املتنوعة ويف  جوانب مختلفة.

توفي�ت يف أوكرانيا طفلة تبلغ من العمر ثماني س�نوات، كانت مصابة 
بمرض متازمة بروجرييا، وهي الشيخوخة املبكرة. 

وم�ن املع�روف أن الهيكل العظم�ي ال ينمو لدى املصاب�ني بهذا املرض 
الوراثي، يف حني تتضخم وتكرب األعضاء الداخلية والدماغ.

وتفي�د املصادر الطبي�ة، بأن الطفل�ة املذكورة تعرضت لعدة س�كتات 
دماغي�ة، وعان�ت م�ن اإلصابة بالش�لل الجزئ�ي يف األط�راف ٤ مرات، 

وتوفيت من فشل عضوي.
وتم تس�جيل ح�وايل 3٥0 حالة بروجرييا يف العال�م، ويف أوكرانيا، كانت 

الطفلة املتوفية، الوحيدة التي عانت من هذا املرض.

شيخوخة مبكرة لدى طفلة أوكرانية 
تؤدي لوفاهتا


