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اإلدارة  العراقّي�ة  املقاوم�ة  فصائ�ل  توع�دت 
األمريكية ب�«رد عراقي« عىل اغتيال نائب رئيس 
هيئة الحش�د الش�عبي أبو مهدي املهندس، جاء 
ذل�ك بعد أن نّفذت إي�ران أوىل عمليات القصاص 
ضد القوات األمريكية بعد اغتيال الجنرال قاس�م 
س�ليماني، فيما أك�دت الحكوم�ة العراقّية أنها 
تلق�ت بالغاً من طه�ران بموعد عملي�ة االنتقام 
ضد الواليات املتحدة. وش�نت إي�ران، فجر أمس 
األربع�اء، هجوم�اً صاروخياً اس�تهدف قاعدتني 
عس�كريتني بالعراق وذلك ردا عىل عملية اغتيال 
قائد فيلق القدس قاس�م س�ليماني يوم الجمعة 
امل�ايض. ونق�ل التلفزيون الرس�مي اإليراني عن 
قي�ادي بالح�رس الث�وري قول�ه إن الهجم�ات 
الصاروخي�ة اإليراني�ة ع�ىل أه�داف أمريكية يف 
العراق هي الخط�وة األوىل وإن طهران لن ترحم 
القوات األمريكي�ة. يف املقابل، قالت وزارة الدفاع 
األمريكي�ة )البنتاغون( إن الهج�وم الصاروخي 
اس�تهدف قاعدت�ي عني األس�د وأربيل. وكش�ف 
عب�د الكري�م خلف الناطق، باس�م القائ�د العام 
للقوات املس�لحة رئيس الوزراء املس�تقيل عادل 
عب�د امله�دي، ان إي�ران ابلغ�ت الع�راق، بتنفيذ 
العامل�ة يف  االمريكي�ة  الق�وات  انتقامه�ا م�ن 
الع�راق، قبل بدايته بقليل.  وق�ال خلف، يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنه »بعد 
منتص�ف الليل بقليل من االربعاء، تلقينا رس�الة 
شفوية رسمية من قبل الجمهورية االسالمية يف 
ايران بان الرد االيراني عىل اغتيال الشهيد قاسم 

سليماني قد بدأ.
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       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت الخارجي�ة الروس�ية، أم�س األربع�اء، إن الرئيس 
الرتك�ي رجب طي�ب أردوغ�ان اتفق مع نظ�ريه الرويس 

فالديمري بوتني عىل وقف إطالق نار يف ليبيا.
وأش�ار وزير الخارجية الرويس، س�ريغي الفروف، إىل أن 
بوتني وأردوغان، ناقشا يف اتصال هاتفي األوضاع يف ليبيا 
والع�راق. وقال الف�روف إن أردوغان وبوت�ني يدعوان إىل 

وقف إطالق النار يف ليبيا بدءاً من يوم 12 كانون الثاني.
وأش�ارتا الخارجية الرتكية والروس�ية يف بيان مشرتك إىل 
أنهما يطالبان جميع األط�راف يف ليبيا االجتماع معا عىل 

طاولة املفاوضات من أجل السالم.
وأوضح وزير الخارجية الرتكي أن بالده ستواصل أعمالها 
مع روسيا واألطراف الليبية من أجل تحقيق السالم الدائم 

يف ليبيا. وقال الفروف إن روس�يا وتركيا اتفقا عىل موقف 
مشرتك بشأن التسوية يف ليبيا.

وق�ال ممث�ل السياس�ة الخارجي�ة لالتح�اد األوروب�ي، 
جوسيب بوريل فونتيليس إن االتحاد مستعد للتواصل مع 

كافة األطراف الليبية لتنفيذ وقف إلطالق النار.
وأكد فونتيليس، يف بيان أعق�ب اجتماعه برئيس املجلس 
الرئ�ايس لحكومة »الوفاق« الوطني الليبية، فائز الرساج، 
»اس�تعداد االتح�اد األوروبي للتواصل م�ع جميع أطراف 
الن�زاع يف ليبي�ا لتنفي�ذ اتفاق وق�ف إطالق الن�ار والبدء 

بالعملية السياسية للتوصل إلنهاء األزمة«.
وحذر املسؤول األوروبي من »عواقب التدخالت الخارجية 
ودورها يف رف�ع ح����دة التوتر يف طرابلس«، مؤكدا عىل 
»دعم بروكس�ل لعملي�ة برلني وجه�ود األم�م املتحدة يف 

الشأن الليبي«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعترب املرش�د االيراني آية الله الس�يد 
عيل خامنئي، ان قرار الربملان العراقي 
األمريكي�ة  الق�وات  إخ�راج  بش�أن 

واألجنبية من العراق »كان صائبا«.
وأش�ار الس�يد خامنئي يف أمام كلمة 
حش�ود غف�رية م�ن أه�ايل مدينة قم 
املقدسة يف ذكرى انتفاضة أهايل املدينة 
مطلع ع�ام 1979 اىل، قصف الحرس 
الث�وري قواع�د امريكي�ة يف الع�راق 
بالصواريخ« معتربا انه »صفعة قوية 
لالمريكي�ني لكنه لي�س كاٍف«. وقال 

ان »ه�ذه الرضبة وحدها ال تكفي بل 
الب�د ان يتواصل العمل الخراج القوات 

االمريكية من املنطقة«.
واعت�رب ان »التدخ�ل االمريك�ي جلب 
التوتر وع�دم االس�تقرار اىل املنطقة« 
مؤكدا ان »شعوب وحكومات املنطقة 

املنتخبة ال تقبل بالوجود االمريكي«.
ولفت س�يد الخامنئي اىل أن »الشهيد 
قاسم سليماني كان شجاعا ومقداما 
ومديرا ومدب�را وكان دائم�ا يف الخط 
االول يتح�دى املخاطر« مبينا ان »أهم 
م�ن كل ذل�ك، كل اعم�ال س�ليماني 
كان�ت خالصة لوجه الل�ه وكان قائدا 

ملت�زم  وتجرب�ة،  خ�ربة  ذا  محارب�ا 
بالح�دود الرشعي�ة حت�ى يف س�احة 
الح�رب، ويترصف بدقة، كان حريصا 

عىل ارواح رفاقه وجنوده«.
وتابع أن »الشهيد سليماني كان ثوريا 
من الطراز األول وكانت الروح الثورية 
هي الخط االحمر بالنسبة له فثوريته 

لم تهبط ولم ترتاجع«.
وق�ال قائد الثورة االس�المية يف ايران 
ان »الش�هيد س�ليماني كان يس�اهم 
يف دع�م ومس�اعدة ش�عوب املنطق�ة 
بوجه املؤام�رات التي تحيكها القوات 
االمريكي�ة، كان االمريكي�ون يريدون 

طمس القضية الفلسطينية ووضعها 
يف خانة النس�يان، فتحرك س�ليماني 
ملس�اعدة ودعم الش�عب الفلسطيني 
ليصمدوا امام املخطط�ات االمريكية 
املقاوم�ة  ق�ادة  وان  والصهيوني�ة، 
الفلس�طينية يق�رون ب�دوره يف دعم 
الغطرس�ة  املقاوم�ة والوقوف بوجه 
الصهيوني�ة«. كم�ا تحدث ع�ن الدور 
البارز لس�ليماني يف دعم لبنان ودعم 
يف  الل�ه  ح�زب  ومس�اندة  املقاوم�ة 
الوق�وف بوج�ه االمريكي�ني والكيان 

الصهيوني«.
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االعامر تصادق عىل تصاميم مدينة احلبانية اجلديدة بسعة )100( ألف وحدة سكنية
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت وزارة االعمار واالسكان، أمس االربعاء، 
ع�ن مصادقتها عىل التصميم االس�ايس ملدينة 
الحباني�ة الجدي�دة بس�عة 100 ال�ف وح�دة 
س�كنية. وقال وزير االعم�ار بنكني ريكاني يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه 
»ت�م املصادقة ع�ىل التصميم االس�ايس ملدينة 
الجدي�دة بس�عة 100ال�ف وح�دة  الحباني�ة 
س�كنية«. واضاف ريكاني ان »املرشوع يهدف 
اىل تعزيز قيمة محافظة االنبار من خالل أنشاء 
مدينة مس�تدامة تركز عىل تحقيق االستدامة 
البيئي�ة واالجتماعي�ة واالقتصادي�ة مع نظام 

م�كان  كل  يف  املنت�رش  العالي�ة  التكنولوجي�ا 
لتحس�ني نوعي�ة الحياة«، مضيف�اً إن »مدينة 
تمتل�ك واجه�ة مائي�ة كالحباني�ة يمك�ن ان 
تس�تفيد منها لتوفري ميزات كثرية كالسياحة 
والرتفيه مع وجود مركز متعدد النش�اطات«. 
يذكر ان مدينة الحبانية الجديدة ستنش�أ عىل 
غرار امل�دن الذكي�ة وس�تضم 100 الف وحدة 
سكنية عمودية وافقية لخدمة 600,000 الف 
نسمة ، كما س�تضم مرافق تجارية وصناعية 
ومراف�ق ترفيهية وثقافي�ة وصحية وغريها ، 
وتبلغ مس�احة املرشوع 29,438,000 مليون 
مرت مربع وس�تيم انجازه عىل مراحل تمتد اىل 

11 عاماً حتى عام 2030.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

توعدت فصائل املقاوم�ة العراقّية اإلدارة 
األمريكية ب�«رد عراقي« عىل اغتيال نائب 
رئي�س هيئة الحش�د الش�عبي أبو مهدي 
املهندس، جاء ذلك بعد أن نّفذت إيران أوىل 
عمليات القصاص ض�د القوات األمريكية 
بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني، فيما 
أكدت الحكوم�ة العراقّية أنها تلقت بالغاً 
م�ن طهران بموع�د عملي�ة االنتقام ضد 

الواليات املتحدة.
وشنت إيران، فجر أمس األربعاء، هجوماً 
صاروخياً اس�تهدف قاعدتني عسكريتني 
بالعراق وذل�ك ردا عىل عملية اغتيال قائد 
فيلق القدس قاسم سليماني يوم الجمعة 

املايض.
ونق�ل التلفزي�ون الرس�مي اإليران�ي عن 
قيادي بالحرس الثوري قوله إن الهجمات 
الصاروخية اإليرانية عىل أهداف أمريكية 
يف العراق هي الخط�وة األوىل وإن طهران 
ل�ن ترحم الق�وات األمريكي�ة. يف املقابل، 
قالت وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون( 
إن الهجوم الصاروخي اس�تهدف قاعدتي 

عني األسد وأربيل.
وكش�ف عبد الكريم خلف الناطق، باس�م 
القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة رئي�س 
ال�وزراء املس�تقيل عادل عب�د املهدي، ان 
إيران ابلغت الع�راق، بتنفيذ انتقامها من 
القوات االمريكي�ة العاملة يف العراق، قبل 
بدايت�ه بقليل.  وقال خل�ف، يف بيان تلقت 

»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، إنه »بع�د منتصف 
الليل بقليل من االربعاء، تلقينا رس�الة ش�فوية رسمية 
من قبل الجمهورية االس�المية يف ايران بان الرد االيراني 
عىل اغتيال الشهيد قاسم سليماني قد بدأ، او سيبدأ بعد 
قليل، وان الرضبة س�تقترص ع�ىل اماكن تواجد الجيش 

االمريكي يف العراق دون ان تحدد مواقعه«.
وأض�اف خلف أنه »يف نف�س الوقت بالضب�ط اتصل بنا 

الجان�ب االمريك�ي وكان�ت الصواري�خ تتس�اقط ع�ىل 
الجناح الخاص بالقوات االمريكية يف قاعدتي عني االسد 
يف االنب�ار وحري�ر يف اربيل ويف مواقع اخ�رى«، مبينا ان 
»الحكومة قد انذرت ف�ور تلقيها خرب الهجوم القيادات 

العسكرية العراقية التخاذ االحتياطات الالزمة«.
واش�ار خلف اىل أن�ه »لم تردنا لحد اللحظة اية خس�ائر 
برشية لدى الجانب العراقي ولم تردنا رس�ميا الخسائر 
يف جان�ب ق�وات التحالف«، الفت�ا بالقول »بق�ي القائد 

العام يتابع التطورات منذ بدء الهجوم واىل هذه الساعة 
يجري االتصاالت الداخلية والخارجية الالزمة يف محاولة 
الحتواء املوقف وعدم الدخول يف حرب مفتوحة سيكون 

العراق واملنطقة من اول ضحاياها«.
وأوض�ح أن »الع�راق اذ يرف�ض اي انته�اك لس�يادته 
واالعتداء عىل اراضيه فان الحكومة مستمرة بمحاوالتها 
الجاه�دة ملنع التصعيد واحرتام الجميع لس�يادة العراق 
وع�دم التج�اوز عليها وع�دم تعريض ابنائ�ه للخطر«، 

مضيفاً أن�ه »قد دعونا، وندع�و الجميع 
لضبط النفس وتغليب لغة العقل والتقيد 
باملواثيق الدولية واحرتام الدولة العراقية 
وق�رارات حكومته�ا ومس�اعدتها ع�ىل 
احتواء وتجاوز هذه االزمة الخطرية التي 
تهددها واملنطقة والعال�م بحرب مدمرة 

شاملة«.
بدوره، ش�دد األمني العام ل�عصائب اهل 
الحق الش�يخ قيس الخزع�ي عىل أن الرد 
العراق�ي عىل اغتي�ال نائ�ب رئيس هيئة 
الحش�د الش�عبي أبو مهدي املهندس قد 

حان وقته. 
وق�ال الخزعي، يف تغريدة ل�ه عرب موقع 
»توي�رت«، إن »ال�رد اإليران�ي األويل ع�ىل 
اغتيال القائد الش�هيد س�ليماني حصل، 
واآلن وقت الرد العراقي األويل عىل اغتيال 

القائد الشهيد املهندس«.
وأض�اف الخزع�ي قائ�ال »ألن العراقيني 
اصحاب شجاعة وغرية فلن يكون ردهم 

اقل من حجم الرد االيراني وهذا وعد«.
م�ن جانبه، اعت�رب االمني الع�ام لكتائب 
ان  الوالئ�ي  آالء  أب�و  الش�هداء  س�يد 
األمري�كان س�يخرجون من الع�راق عىل 

اعىل مستويات الذل والهوان.
وق�ال الوالئ�ي يف تغريدة ع�ىل موقعه يف 
»توي�رت«، إن »املقاومني يقتلون أكثر من 
17 الف أمريكي يف العراق، فتقول أمريكا 
انه�م 4500 فقط!، وتتوس�ل باملقاومني 
والحكوم�ة العراقي�ة ان توق�ع اتفاقي�ة 

وتنسحب ثم تقول انها لم تفعل!«.
وأض�اف ان »أمري�كا أم الك�ذب وأبوه، وها ه�ي اليوم 
تنزف رجاالً ونس�اًء وأم�واالً وكرامة وتأري�خ ثم تقول 

األمور عىل ما يرام!«.
وأوض�ح الوالئ�ي »س�تخرجون م�ن الع�راق ع�ىل أعىل 
مس�تويات الذل واله�وان، وما عني األس�د إال قطرة من 
غيث س�ينهمر.. فانتظرونا.. نح�ن ال نضيع الدماء وال 

ننىس ثأر الشهداء«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعترب املرش�د االيراني آية الله السيد عي 
خامنئي، ان قرار الربملان العراقي بشأن 
إخراج الق�وات األمريكية واألجنبية من 

العراق »كان صائبا«.
وأشار السيد خامنئي يف أمام كلمة حشود 
غفرية من أه�ايل مدينة قم املقدس�ة يف 
ذك�رى انتفاضة أهايل املدينة مطلع عام 
1979 اىل، قص�ف الحرس الثوري قواعد 
امريكية يف الع�راق بالصواريخ« معتربا 

انه »صفعة قوية لالمريكيني لكنه ليس 
كاٍف«. وقال ان »هذه الرضبة وحدها ال 
تكفي ب�ل البد ان يتواصل العمل الخراج 

القوات االمريكية من املنطقة«.
واعترب ان »التدخل االمريكي جلب التوتر 
وعدم االس�تقرار اىل املنطقة« مؤكدا ان 
»ش�عوب وحكومات املنطقة املنتخبة ال 

تقبل بالوجود االمريكي«.
ولف�ت س�يد الخامنئي اىل أن »الش�هيد 
قاس�م سليماني كان ش�جاعا ومقداما 
ومديرا ومدبرا وكان دائما يف الخط االول 

يتح�دى املخاطر« مبينا ان »أهم من كل 
ذلك، كل اعمال س�ليماني كانت خالصة 
لوج�ه الله وكان قائ�دا محاربا ذا خربة 
وتجربة، ملت�زم بالحدود الرشعية حتى 
يف س�احة الحرب، ويترصف بدقة، كان 

حريصا عىل ارواح رفاقه وجنوده«.
وتابع أن »الش�هيد سليماني كان ثوريا 
من الطراز األول وكان�ت الروح الثورية 
ه�ي الخط االحمر بالنس�بة له فثوريته 

لم تهبط ولم ترتاجع«.
وق�ال قائ�د الث�ورة االس�المية يف ايران 

ان »الش�هيد س�ليماني كان يس�اهم يف 
دعم ومس�اعدة ش�عوب املنطقة بوجه 
املؤامرات التي تحيكها القوات االمريكية، 
كان االمريكيون يريدون طمس القضية 
الفلسطينية ووضعها يف خانة النسيان، 
فتحرك سليماني ملساعدة ودعم الشعب 
الفلس�طيني ليصمدوا امام املخططات 
ق�ادة  وان  والصهيوني�ة،  االمريكي�ة 
املقاومة الفلس�طينية يقرون بدوره يف 
دعم املقاومة والوقوف بوجه الغطرسة 
الصهيونية«. كما تحدث عن الدور البارز 

لس�ليماني يف دعم لبنان ودعم املقاومة 
ومس�اندة ح�زب الله يف الوق�وف بوجه 
االمريكيني والكيان الصهيوني« مش�رياً 
اىل »دور أب�و مه�دي املهن�دس وقال ان 
وجهه كان يشع بنور االيمان وكان من 

القادة املقربني من الشهيد سليماني«.
وتط�رق اية الله الخامنئي اىل مس�ريات 
تش�ييع الش�هيد س�ليماني يف الع�راق 
واي�ران معتربا ان ش�هادته بث�ت روحا 
جدي�دة ل�دى الش�عب االيران�ي والثورة 

االسالمية. 

إيران تقصف قاعدتني أمريكيتني رّدًا على اغتيال سليماني وتهدد بـ »خطوات ال ترحم«.. واحلكومة: طهران أبلغتنا بتنفيذ االنتقام

فصائل املقاومة لإلدارة األمريكية: حان وقت الرد العراقي
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السيد خامنئي: قرار الربملان العراقي باخراج القوات األجنبية كان صائبًا

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو اللجنة املالية النيابية 
ثام�ر ذيبان، أم�س األربع�اء، عن 
تحرك نيابي للضغط عىل الحكومة 
إلرس�ال املوازن�ة االتحادي�ة لع�ام 
2020 إىل مجل�س الن�واب، مبين�ا 
أن هن�اك حاج�ة ملحة لل�وزارات 
بترشي�ع  اإلرساع  واملحافظ�ات 
املوازن�ة. وق�ال ذيب�ان يف ترصيح 
صحفي إن “املوازنة العامة تخص 
عامة الش�عب والحكومة وتأخرها 

من قبل الحكومة س�ينعكس سلبا 
عىل حاجات املواطنني األساسية”.

وأض�اف أن “مجل�س الن�واب ب�دأ 
بالضغ�ط ع�ىل الحكومة إلرس�ال 
املوازن�ة إىل اللجنة املالية ورئاس�ة 
ضم�ن  اقراره�ا  إلتم�ام  املجل�س 

الجلسات القادمة”.
وأش�ار ذيب�ان إىل أن “بقاء املوازنة 
يف إدراج الحكوم�ة لي�س يف صالح 
ال�وزارات واملحافظات كون الكثري 
من املشاريع ستتوقف بسبب عدم 

تخصيص االموال لها”.

برملانيون يضغطون عىل احلكومة إلرسال 
موازنة 2020

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س الجمهوري�ة بره�م صالح، أم�س االربع�اء، أن 
أمنه�ا،  وس�المة  بالده�م  بوح�دة  متمس�كون  العراقي�ني 
ويرفضون أن تتحول لس�احة للرصاعات والتوتر، فيما جدد 
س�فري االتحاد األوروبي لدى العراق مارت�ني هوث دعو دول 

االتحاد الستقرار العراق وسالمة أمنه.

وقالت الرئاس�ة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
إن » رئيس الجمهورية برهم صالح اس�تقبل، اليوم، يف بغداد 
س�فري االتحاد األوروبي لدى العراق مارتني هوث«، مبينا أنه 
»تم التأكيد عىل حماية الس�يادة الوطنية وحفظ امن العراق 
واستقراره، وتجنيب البالد واملنطقة الرصاعات العسكرية«.
ونق�ل البيان ع�ن صالح، قول�ه، إن »العراقيني متمس�كون 
بوح�دة بالده�م وس�المة أمنه�ا، ويرفض�ون أن تتحول إىل 

س�احة للرصاع�ات والتوت�ر«، مش�ددا ع�ىل »أهمي�ة ضبط 
النفس وتغليب لغ�ة الحوار والحكمة يف التعامل مع األحداث 

الراهنة«.
من جهته، جدد الس�فري دعم االتحاد األوروبي ل� »اس�تقرار 
العراق وسالمة أمنه«، مؤكداً عىل »أهمية العمل املشرتك بني 
جميع األطراف اإلقليمية والدولية لرتسيخ السلم واالستقرار 

يف املنطقة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيأة النزاهة، أمس األربعاء، عن صدور أمر استقداٍم بحقِّ 
عضوي�ن يف مجلس النُّوَّاب، أحدهما م�ن الدورة الحاليَّة واآلخر 
من الدورة الس�ابقة، ُمبيِّنًة أنَّ األمر شمل ايضاً أعضاء مجلس 

محافظ�ة دي�اىل كافة.وقال�ت الهيئ�ة يف بيان تلقت املس�تقبل 
ة  العراق�ي نس�خة منه، إن “محكم�ة تحقيق بعقوب�ة املُختصَّ
بالنظر يف قضايا النزاهة أصدرت أمر استقداٍم بحقِّ عضوين يف 
مجلس النُّوَّاب أحدهما للدورة الحاليَّة واآلخر للدورة الس�ابقة، 
فيم�ا ش�مل األمر أيضاً رئي�س مجلس محافظة دي�اىل ونائبيه 

وأعضاءه كافة البالغ عددهم )27( عضواً”.وأضاف البيان، أن 
“أمر االس�تقدام الصادر بحقِّ املُتَّهمني جاء عىل خلفيَّة القضيَّة 
قت فيها وأحالتها إىل القضاء والتي تتعلَُّق باملُخالفات  الت�ي حقَّ
املُرتكب�ة جرَّاء فتح منف�ذ الصفرة، وما صاحب�ه من خروقاٍت 

للدستور ولقانون اإليرادات املحليَّة والقوانني االتِّحاديَّة”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت خلية اإلعالم األمن�ي، أمس االربعاء، 
العث�ور عىل وكرين لداعش خلف مرقد ديني 

يف محافظة صالح الدين.
وذكر الخلية يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة من�ه، ان »قطع�ات قيادة س�امراء 

نف�ذت عملي�ات اس�تباقية، ضم�ن قاط�ع 
املس�ؤولية، حي�ث خرج�ت قوة م�ن الفوج 
الثالث لواء مغاوير القيادة بواجب مش�رتك 
م�ع قس�م اس�تخبارات ومكافح�ة ارهاب 
س�امراء لتفتيش منطقة الكوش، نتج عنه 
العث�ور ع�ىل وكري�ن لإلرهابيني عىل ش�كل 
أنف�اق تح�ت االرض يس�تخدم للرصد، كما 

بارشت قوة م�ن مقر لواء مغاوي�ر القيادة 
ومديري�ة رشط�ة بل�د والف�وج 14 ورسية 
حماي�ة اإلم�ام بتفتيش البس�اتني حضرية 
الرشقية والبس�اتني خلف االمام سيد محمد 

عليه السالم«.
واضاف�ت، ان�ه »بع�د ان وردت معلوم�ات 
اس�تخباراتية دقيقة ع�ن وجود كدس وعىل 

ض�وء املعلوم�ات، خرج�ت ق�وة مش�رتكة 
من م�وارد القي�ادة اىل قاطع جزي�رة غرب 
س�امراء ضمن الحدود الفاصل�ة مع قيادة 
عمليات صالح الدين، وقد عثرت بعد البحث 
والتفتيش عىل 59 عبوة قمعية و14 مسطرة 
تفجري و42 صواعق تفجري، وقد تم التعامل 

مع املواد املضبوطة أصولياً«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف تيار الحكمة، أم�س األربعاء، عن 
ابالغ رئي�س التي�ار عمار الحكي�م الكتل 
السياس�ية لعق�د اجتماع رسي�ع لالتفاق 
عىل تس�مية رئيس الحكوم�ة، متوقعا ان 
التس�مية س�تتم خ�الل اليوم�ني املقبلني 
وذلك لتسارع االحداث يف املنطقة والعراق 
أصب�ح اح�وج لوج�ود حكوم�ة كامل�ة 
الصالحي�ة. وق�ال عض�و التي�ار النائ�ب 
اس�عد املرش�دي يف ترصي�ح صحف�ي ان 
“الهيئة السياس�ية لتيار الحكمة ستعقد، 
اب�الغ  بش�أن  مهم�ا  اجتماع�ا  الي�وم، 
رئي�س التيار الس�يد عم�ار الحكيم الكتل 
اجتم�اع الختيار  السياس�ية لحضوره�ا 
رئي�س حكومة وكابين�ة وزارية جديدة”. 
وأض�اف املرش�دي، ان “الحال�ة التي يمر 
بها الع�راق واملنطق�ة وتس�ارع االحداث 
واحتم�االت بوقوع ح�رب يف املنطقة فان 
العراق أصبح احوج لوجود حكومة كاملة 
الصالحية “, متوقعا بأن “تس�مية رئيس 
ال�وزراء وكابينته الحكومية س�تتم خالل 
اليوم�ني املقبل�ني”. وكان�ت النائب�ة عن 
تحالف النرص، ندى شاكر جودت أكدت يف 
ترصيح سابق ل�/املعلومة/، أن الحوارات 
متواصلة الختيار ش�خصية وطنية نزيهة 
يرتضيها الشعب لخالفة عادل عبد املهدي 

يف رئاسة الحكومة.

رئيس اجلمهورية لسفري االحتاد األوريب: العراقيون يرفضون أن تتحول 
بالدهم اىل ساحة للرصاعات

النزاهة: صدور أمر استقدام بحق نائبني وأعضاء جملس حمافظة دياىل كافة

االعالم األمني يعلن العثور عىل وكرين لـ »داعش« خلف مرقد ديني يف صالح الدين

احلكيـم دعا إىل »اجتامع 
رسيع« لالتفاق عىل تسمية 

رئيس الوزراء

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الخارجية الرتكية رس�مية، أمس األربعاء، ان الوزير جاويش 
أوغلو، سيتوجه غدا اىل العاصمة العراقية بغداد.

وأعلن�ت الخارجي�ة، يف بيان اوردته وس�ائل اع�الم تركية، أنه »يف س�ياق 
جهودنا الدبلوماس�ية لتخفيف حدة التوت�ر املتصاعد يف أعقاب التطورات 
األخ�رية يف املنطقة، يقوم وزي�ر الخارجية جاويش أوغلو بزيارة للعراق يف 

9 كانون الثاني 2020«.
وأوضح�ت أن�ه »من املخط�ط أن يبحث جاوي�ش أوغلو خ�الل زيارته إىل 
بغداد املس�تجدات يف املنطقة واملواضيع الثنائية ذات االهتمام املشرتك بني 

البلدين«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الحكومة الفرنس�ية، أمس األربع�اء، أنها ال تعتزم س�حب قواتها 
املنترشة يف العراق بعد الرضبات اإليرانية.

وأعل�ن الح�رس الث�وري اإليراني، اليوم، اس�تهداف قاعدتني عس�كريتني 
أمريكيتني يف العراق، ردا عىل اغتيال سليماني الذي أعلنت الواليات املتحدة 

األمريكية أنها قتلته يف غارة بمطار بغداد قبل أيام.
وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الرضبة العسكرية التي تمت ب� 
15 صاروخا باليس�تيا انطلقت من األرايض اإليرانية، استهدفت 20 موقعا 
حساس�ا يف القاعدتني األمريكيتني، ال سيما يف قاعدة »عني األسد« الجوية 
يف األنبار غرب العراق، مشرية إىل مقتل 80 جنديا أمريكيا، وتدمري طائرات 

مروحية ومعدات عسكرية أمريكية.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت س�لطة الطريان املدني، أمس األربعاء، ان حركة الطائرات يف األجواء 
العراقية طبيعية ومستمرة.

وق�ال مدي�ر إعالم س�لطة الط�ريان املدن�ي جهاد الدي�وان يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن »حركة الطائرات يف األج�واء العراقية 

طبيعية ومستمرة«.
وأضاف الديوان، أنه »بالنس�بة إىل الرشكات التي تناولتها وس�ائل اإلعالم 
بتعلي�ق رحالته�ا، لم يردنا اي يشء رس�مي م�ن هذه ال�رشكات لتعليق 

رحالتها يف األجواء العراقية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت خلية االعالم االمني، أمس االربعاء، عن احصائية ملا تنرشه املاكنة 
االعالمي�ة ل�«داع�ش« خ�الل ع�ام 2019. وقال�ت الخلية يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه »من خالل املتابعة املس�تمرة والتدقيق 
واملطابق�ة للخالصة الس�نوية للع�ام 2019، ملا تنرشه املاكن�ة اإلعالمية 
لعصابات داعش اإلرهابية من أخبار عن عمليات عىل األرض، فقد تبني أن 
مجم�وع 1203 عملية كانت مفربك�ة و384 عملية فعلية يف 12 محافظة 
ومدين�ة عراقية أي أن نس�بة 24 ٪ كان�ت أخبار حقيقي�ة«. واضافت ان 
»نس�بة األخب�ار الكاذب�ة بلغ�ت 76 ٪«، مش�رية اىل ان »ه�ذه العصابات 
املنهزمة تحاول رس�م وهم لعنارصها التي تبحث عن مالذ آمن لها هروبا 

من صوالت قواتنا االمنية البطلة«.

اليوم.. وزير اخلارجية الرتكي 
يزور بغداد 

فرنسا تعلن عدم نيتها سحب قواهتا 
من العراق

الطريان املدين: حركة الطائرات يف األجواء 
العراقية طبيعية ومستمرة

األعالم األمني يكشف عن إحصائية ختص 
»املاكنة االعالمية لداعش« خالل 2019

        بغداد / المستقبل العراقي

القضاء  أس�تقبل رئي�س مجل�س 
األعىل القايض فائق زيدان يف مكتبه 
واعض�اء  رئي�س  االربع�اء  أم�س 

مجلس الخدمة االتحادي.
املرك�ز  ع�ن  ص�ادر  بي�ان  وذك�ر 

االعالم�ي ملجل�س القض�اء األعىل 
وتلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
زي�دان  فائ�ق  »الق�ايض  أن  من�ه 
ناق�ش معهم س�بل دع�م مجلس 
القضاء االعىل عمل مجلس الخدمة 
االتحادي يف انجاز املهام املكلف بها 

بموجب القانون«.

رئيس جملس القضاء االعىل يستقبل رئيس واعضاء 
جملس اخلدمة االحتادي
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    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية عن 
تجهيز مطار النجف بس�تة ماليني مليون لرت 
من وقود الطائرات نوع )JET- A1( وبالسعر 

الرسمي املدعوم.

وق�ال وكيل مدير عام الرشكة حس�ني طالب 
عبود يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، ان »رشكتنا مس�تمرة بإم�داد املطارات 
العراقية بوق�ود الطائرات، ذو الجودة العالية 
واملواصف�ات العاملي�ة املطلوب�ة ومنها مطار 
النجف الذي تم تجهيزه بالكمية الالزمة التي 

تحقق له االكتفاء الكامل وبالس�عر الرسمي 
املدع�وم بما يس�د حاجت�ه«.يف الس�ياق ذاته 
افصح مدير هيئ�ة التجهيز يف رشكة التوزيع 
عن آلي�ة التجهيز بأن »الكمية املخصصة يتم 
تجهيزها ش�هرياً واعتماداً عىل منفذي بغداد 
والبرصة لغرض تحقيق االنسيابية يف العملية 

التجهيزية ملا تمثله الخطوط الجوية العراقية 
من أهمي�ة كبرية تس�اهم يف االرتق�اء بالبلد 
موضحاً بأن س�عر تجهيز املنت�وج  ذو قيمة 
مخفض�ة ومدعوم�ة قياس�اً بس�عر املنتوج 
العاملي«.وس�بق لرشك�ة التوزي�ع ان جهزت 
مط�اري بغداد والبرصة ب��18 مليون لرت من 

وق�ود الطائ�رات املدن�ي حي�ث أن توجيهات 
وزارة النفط تنص ع�ىل رضورة توفري الدعم 
الالزم لكافة القطاعات ومنها الجوية ووضع 
االمكانيات الالزمة لذلك للمساهمة يف تحقيق 
االرتق�اء لقط�اع النق�ل الج�وي بما يس�هم 

التقدم االقتصادي للبالد.

املنتجات النفطية جتهز مطار النجف بـ »6« ماليني لرت من وقود الطائرات

مرصف الرافدين يعلن اسرتجاع اكثر من »16« مليار دينار مبالغ من املتلكئني
    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن م�رصف الرافدين حصيل�ة املبالغ الكلي�ة التي تم 
اسرتدادها من قبل املتلكئني الذين امتنعوا عن تسديد ما 

بذمتهم من أموال خالل عام 2019 .
وق�ال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه ان »حصيلة األموال بلغت مجموعها 
اكث�ر م�ن 16 ملي�ار دين�ار« مش�ريا اىل ان »امل�رصف 

مس�تمر يف إجراءاته الحثيثة يف اسرتجاع أموال املرصف 
من املتلكئني الذين تخلفوا عن س�داد األموال من س�لف 
وق�روض واتخاذ كافة االس�اليب القانونية بحق كل من 

يمتنع عن ذلك«.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت أمانة بغداد عن قط�ع جزء من طريق محمد 
القاس�م الرسيع أمام حركة املركبات بالتنسيق م�ع 
م�دي�ري��ة امل���رور، اب��ت��داء م�ن الجمعة املقبل 

الجراء اعمال الصيانة.
وق�ال املهن�دس املقيم مل�رشوع الصيانة نج�اح غايل 
حنت�وش يف ترصي�ح صحفي ان »رشكت�ني محليتني 
س�تقومان بالتع�اون م�ع دائ�رة املش�اريع التابع�ة 
المان�ة ب�غ�داد اب�ت�داء م��ن الجمعة املقبلة بتأهيل 
وص�ي�ان��ة ج���زء م��ن ط�ري�ق محمد القاس�م 
للمرور الرسيع، مبينا ان عمليات التأهيل تستمر ملدة 

40 يوما«.
م���ع  ن�س��ق�ت  االم��ان���ة  ان  وأوض����ح 
ال�ج��زء  لقط�ع  ال�ع�ام��ة  امل���رور  م�دي�ري��ة 
امل��راد صيانته امام حرك�ة املركبات، والذي يبدأ من 
تقاطع النهض�ة ال�ى تقاطع القط�ن الطبي، وكذلك 
م�ج�س�را وزارة امل��ال��ي��ة ص��ع��ودا ون���زوال 
وم�ج�س��ر النهضة ص�ع�ودا ون��زوال، الفتا اىل انه 
س�يتم عمل تحويلة عىل املمر الثان�ي  للطريق تتألف 

من خطني للذهاب ومثلهما لإلياب«.
واضاف حنتوش أن أعمال صيانة الطريق تأتي ضمن 
املرحل�ة الرابعة، حيث ستش�مل وض���ع م�ص�دات 
العالم�ات  وجمي�ع  وملحقاته�ا  ب�الس��ت�ي�ك�ي�ة 

االرشادية.
يذكر ان أم�ان�ة بغداد ح��ذرت ف�ي وقت س��اب��ق 
م���ن ال���ع����ام امل���اض���ي م��ن ح���دوث 
أض�رار جس�يمة يف طريق محمد القاس�م، خصوصا 
الجزء املجرس الرابط بني س�احة قرطبة وت�ق�اط�ع 
ذات  الش�احنات  مل��رور  ن�ظ��را  امل�ال�ي��ة،  وزارة 
الحم�والت العالي�ة م�ن دون تدقيق، وبالت�ايل أصبح 
معرضاً لالنهيار م�ا اضطرها للتعاقد م�ع ش�رك�ات 

الج�راء اعمال الصيانة املطلوبة.

أمانة بغداد تعلن عن »قطع 
جزئي« لرسيع حممد القاسم 

يستمر لـ »40« يومًا

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

أوبك: املنشآت النفطية 
يف العراق آمنة واإلنتاج مستمر

    بغداد / المستقبل العراقي

أكد أمني ع�ام منظمة أوبك محمد باركيندو، 
أن  األربع�اء،  أم�س 
النفطي�ة  املنش�آت 
العراقية آمنة وإن إنتاج 

البالد مستمر.
ع�ىل  باركين�دو  وق�ال 
هامش مؤتمر يف أبوظبي 
االرتي�اح  ”م�ن دواع�ي 
أن املنش�آت تظل  البالغ 
آمن�ة يف العراق، واإلنتاج 

مستمر وفعال“.
متفائ�ل  أن�ه  وأض�اف 
ب�أن العراق س�يصل إىل 
بنس�بة  امتث�ال  مع�دل 
100 باملئ�ة بتخفيضات 
املناس�ب  الوقت  أوبك يف 
عىل الرغ�م من التوترات 

الحالية.
الرئي�س  إىل  ويف رس�الة 

األمريك�ي دونال�د ترامب، ق�ال باركيندو إن 
منظم�ة البل�دان املصدرة للب�رتول )أوبك( ال 
تستطيع وحدها تحمل مسؤولية اإلبقاء عىل 

سوق النفط متوازنة.

حيا »السيول اهلادرة« يف تشييع الشهيد املهندس

حمافظ البرصة للبرصيني: أعاهدكم عىل امليض بخدمتكم ولن أتوقف 
حتى تتحقق كل آمالكم وتطلعاتكم

    البصرة / المستقبل العراقي

وّجه محاف�ظ البرصة أس�عد العيداني تحية 
شكر وتقدير إىل سّكان محافظة البرصة بعد 
مش�اركتهم الواسعة يف تش�ييع نائب رئيس 
الحشد الشعبي الش�هيد أبو مهدي املهندس، 
فيم�ا تعهد للبرصيني بامليض بخدمتهم وعدم 

التوقف حتى تتحقق كل آمالهم وتطلعاتهم.
وهنا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
لق�د عودنا ابناء مدينتنا األع�زاء عىل املواقف 
املرشف�ة،  واإلنس�انية  والبرصي�ة  الوطني�ة 
وكان�ت الب�رصة وال ت�زال مدين�ة الطيب�ني 
األحرار يميزهم الخري ودماثة الُخلق وهذا هو 

العهد بهم.
لقد شعرت بالفخر وأنا ارى مدينتي ارى أهيل 
األعزاء رجاالً ونس�اًء شيوخاً وشباباً وأطفاالً 
ومن بينهم س�ماحة حجة اإلسالم واملسلمني 
الس�يد ع�ىل عب�د الحكي�م دام�ت توفيقاته، 

رأيته�م وهم يأتون كالس�يل الهادر ِبراً منهم 
بولده�م ال�ذي توج الدني�ا نرصاً والق�اً وعزاً 
وفخراً، رأيتهم يتحملون عناء انتظار وصول 

نعش صانع النرص القائد الش�هيد الحاج ابو 
مهدي املهندس رحمه الله لم يملوا ولم يكلوا 
تهتف حناجرهم للش�هيد والشهادة والوطن 

عش�ائرهم  بمختل�ف  رأيته�م  واملرجعي�ة، 
ومناطقهم وأديانهم ومذاهبهم وإنتماءاتهم 
يوحدهم حب مدينتهم وحب ش�هيدهم الذي 

يحق لهم الفخر به.
وال يس�عني وانا وسط هذه الجموع املشيعة 
التي حولت البرصة مدينتنا إىل محج للمعجبني 
واملثمنني لدور ابنائها يف يوم التشييع العظيم، 
ال يس�عني إال أن أتقدم لهم بالش�كر الجزيل 
واإلمتنان العظيم ملا تجشموه من عناء طوال 
يوم كامل، وملا عكس�وه من ص�ورة برصية 
جس�دت نبل وعظمة أبناء ه�ذه املدينة.ايها 
البرصيني انا شاكٌر لكم وممتن جداً لوقفتكم 
وأق�ف ش�اخصاً مثمناً ما قمت�م به من عمل 
سيكون يف ميزان حسناتكم ويف ميزان تقدير 
الوطن واملدينة.ويف الختام فأنا أُعاهدكم عىل 
امل�يض بخدمتكم مترشف�ًا بذلك ول�ن أتوقف 
حت�ى تتحق�ق كل آمالك�م وتطلعاتك�م وما 
كان القائد الشهيد الحاج ابو مهدي املهندس 

رحمه الله يرغب بتحقيقه لنا جميعاً.

    نينوى / المستقبل العراقي  

نف�ت املديرية العامة للرتبية يف محافظة 
نينوى، أمس األربع�اء، ما تم تداوله من 
قب�ل الصفحات لبع�ض مواقع التواصل 
االجتماعي، حول قيام معلم يف »مدرسة 
ب�ادوش االبتدائي�ة« باالعت�داء عىل أحد 

تالميذ املدرسة.
واش�ارت املديري�ة يف بي�ان نقل�ه موقع 
ال�وزارة ان�ه »عىل ضوء مات�م تداوله تم 
تش�كيل لجنة تحقيقيه من قبل املديرية 
للوق�وف عىل صحة االدع�اء ، حيث تبني 
فيما بعد انها مجرد ش�ائعات يس�تغلها 
ضعفاء النفوس ألثارة الرأي العام ، وان 

التلمي�ذ يعان�ي اصال من م�رض النزف 
االنفي ولم يتم االعتداء عليه«.

فيم�ا أك�دت إدارة »مدرس�ة ب�ادوش« 
االبتدائي�ة ان »التعام�ل م�ع التالمي�ذ ال 

يخرج عن اإلطار األبوي«.
الرتبي�ة  وزارة  اك�دت  جانبه�ا  م�ن 
التعليم�ات  بإعط�اء  »اس�تمرارها 

العن�ف  اس�تخدام  بع�دم  والتوجيه�ات 
ض�د التالمي�ذ والطلب�ة النه�م االمان�ة 
الت�ي حملتها ال�وزارة يف اعن�اق الكوادر 
التعليمي�ة، كم�ا اوص�ت بالوق�ت ذات�ه 
املواقع والصفحات بتوخي الدقة يف نقل 
املعلوم�ة واخذه�ا من املواقع الرس�مية 

املوثقة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت وزارة الصحة يف اقليم كردستان، تعليمات 
وتداب�ري تحذيري�ة للحماية م�ن االصابة بمرض 
االنفلونزا املوس�مية، فيما وجه�ت التعليمات اىل 

جميع املراكز التعليمية.
وبحس�ب وثيقة ل�وزارة الصح�ة، فانها وجهت 
كتبا رس�ميا جميع املدارس واملعاه�د التعليمية 
يف جميع مناط�ق االقليم، للحماي�ة من االصابة 

.H1N1 بمرض االنفلونزا املوسمية
وجاء يف الوثيقة عدد من االرشادات وهي:

1.اع�راض انفالًونزة H1N1 تب�دء بزيادة درجة 
الح�رارة لجس�م األنس�ان اكث�ر م�ن 28 درجة 

سيلزية، يرافقها تعرق وس�عال قوي واوجاع يف 
ع�دة مناطق يف جس�م االنس�ان ويف ح�ال وجود 
اصابة، من الرضوري عزل املصاب عن االخرين.

2.عىل الطالب الذي تبني اع�راض املرض، البقاء 
يف املن�زل وع�دم الخ�روج لحني الش�فاء ويجب 
عليه ان عدم التوجه او الذهاب اىل املدرس�ة حتى 

يشفى بالكامل.
3.ع�ىل الطلب�ة اس�تخدام املعال�ق والس�كاكني 
واألقدح�ة الخاصة به�م وعدم مش�اركتهة مع 

اآلخرين.
4.عىل الطلبة االلتزام بنظافة اليدين وغس�لهما 
بالصابون دائماً قبل تناول الطعم واثناء الخروج 
م�ن ال��WC ويجب عليهم عىل ع�دم ملس الوجه 

واالج�زاء االخرى من الجس�م قبل غس�ل اليدين 
كم�ا ومن االفضل غس�ل اليدين بامل�واد الحاوية 

عىل الكحول.
5.األبتعاد عن املصافح�ة واإلحضان والتقبيل يف 
فصل األنفالونزا وخصوصاً عىل من تظهر عليهم 

اعراض املرض.
6.للحماي�ة م�ن االصاب�ة باملرض، م�ن االفضل 
الخ�رضوات  وخصوص�اً  الفيتامين�ات  تن�اول 

والفواكه.
7.عن�د أس�تخدام املناديل الورقي�ة )الكلينكس( 

يجب رميه يف سلة املهمالت بعد االستعمال.
8.تجنب حاالت ازحام بني الطلبة.

9.تنظيف مقاعد الدراسة واالبواب والشبابيك.

تربية نينوى تنفي ما تم تداوله حول اعتداء معلم عىل أحد تالميذه

صحة إقليم كردستان تصدر اجراءات للحامية من االنفلونزا املوسمية

   بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت الرشك�ة العامة للس�كك الحديد 
العراقي�ة - احدى تش�كيالت وزارة النقل 
نصب وتش�غيل شاش�ات الع�رض داخل 
عربات قطار املس�افرين من اجل تحسني 
مس�توى الخدم�ات املقدم�ة للمواطن�ني 

خالل السفر.
وقال مدير عام الرشكة طالب الحسيني 
يف بيان، تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه انه »تم العمل بالتنسيق مع مأوى 
القاط�رات واملحط�ة الفني�ة التابع�ة 
ملنطقة بغداد الوس�طى يف تنفيذ حملة 
تطوعي�ة لتش�غيل شاش�ات الع�رض 
واملس�افرين  املطع�م  عرب�ات  داخ�ل 
لخدمة املسافر وعرض كل ماهو ممتع 
من أف�الم اجتماعية وديني�ة وثقافية 
وتعليمات وارش�ادات تخص املس�افر 
أثن�اء الرحلة للحفاظ عىل مش�تمالت 

القط�ارات أثناء الس�فر فض�ال عن أفالم 
لنش�اطات وإنج�ازات تش�كيالت الوزارة 

كافة«.
وب�ني الس�حني، ان« ه�ذه العملية القت 
استحسان املسافرين لتمتعهم بمشاهدة 
العروض االجتماعية والتوجيهات وحجم 
النق�ل  الت�ى قدمته�ا وزارة  النش�اطات 

وتشكيالتها كافة«.

السكك تعلن املبارشة بنصب وتشغيل شاشات 
    بغداد / المستقبل العراقيالعرض داخل عربات قطار املسافرين

توقعت هيأة األنواء الجوي�ة والرصد الزلزايل، حالة طقس األيام األربعة 
املقبلة يف البالد. وذكر بيان للهيأة تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان 
»طقس يوم الخميس سيكون يف املنطقة الوسطى، غائم جزئياً وأحياناً 
غائ�م مع تس�اقط زخ�ات مطر خفيف�ة يف أماك�ن متفرق�ة ودرجات 
الح�رارة تنخفض قليال عن اليوم الس�ابق ويف املنطقة الش�مالية غائماً 
مصحوباً بتساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا، وال تغري 
يف درجات الحرارة ويف املنطقة الجنوبية صحواً اىل غائم جزئي ودرجات 
الح�رارة تنخف�ض قلي�اًل«، مش�رياً اىل ان »درجات الح�رارة العظمى يف 

مدين�ة بغداد بمعدل 19 ْم«. وأضاف، ان »طقس الجمعة املقبلة فيكون 
»يف املنطقة الوس�طى غائم جزئيا واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر 
خفيف�ة يف اماكن متفرقة مع حدوث عواصف رعدية احيانا، وال تغري يف 
درجات الحرارة ويف املنطقة الش�مالية غائما جزئي�ا اىل غائم مصحوبا 
بتس�اقط زخات مطر خفيف�ة، ويف املنطقة الجنوبي�ة غائم جزئيا، وال 

تغري يف درجات الحرارة«.
وأش�ار البيان اىل ان »طقس الس�بت املقبل سيكون يف املنطقة الوسطى 
صح�وا اىل غائ�م جزئي، ودرج�ات الح�رارة ترتفع قلي�ال، ويف املنطقة 
الشمالية صحوا اىل غائم جزئي ، وال تغري يف درجات الحرارة ويف املنطقة 

الجنوبية صحوا اىل غائم جزئي ، وال تغري يف درجات الحرارة«.

   ديالى / المستقبل العراقي

اعلنت جامعة دياىل، أمس االربعاء، عن حصول 
تدريس�يني من كلي�ة الرتبي�ة البدني�ة وعلوم 
الرياضة عىل براءة اخرتاع من الجهاز املركزي 
للتقييس والسيطرة النوعية، لتصنيعهم جهازا 
لتطوير االداء الفني لبعض املهارات االساسية 
للعب�ة التنس االريض.وقال�ت الجامعة يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه ان 

»املخرتعني وهم مس�اعد الدكتور ماجد خليل 
خمي�س واملدرس املس�اعد عمار موىس جعفر 
وم�درب االلعاب نور ماجد، عملوا عىل تصميم 
جهاز لتطوير املس�ار الحركي لبعض املهارات 
األساس�ية لالعبات املنتخ�ب الوطني فئة )10 
س�نوات( فم�ا دون«.وبين�ت »هو عب�ارة عن 
جه�از كهربائ�ي مصم�م ليس�اعد املدربني يف 
عملية تعليم وتطوير املس�توى ل�دى الالعبني 
»يمك�ن  األساس�ية«.واضافت  للمه�ارات 

استخدامه يف رضبة اإلرسال وكذلك الرضبتني 
األرضيت�ني األمامي�ة والخلفية، ويس�اعد عىل  
تهيئة أج�واء لرضب الكرة يف املكان املناس�ب 
وبالطريقة املراد اس�تخدامها من خالل تهيئة 
كرة طائرة يف الهواء بش�كل ثابت مما يس�اعد 
الالعبني وخصوصاً املبتدئني من معرفة املسار 
الصحي�ح ل�رضب الك�رة يف امل�رضب وكذل�ك 
يس�اعد عىل تحديد الوقوف والحركة املناسبة 

للرجلني والذراعني عند تنفيذ تلك الرضبات«.

األنواء اجلوية: أمطار وعواصف رعدية خالل االيام املقبلة

تدريسيون من جامعة دياىل يصنعون جهازًا لتطوير مهارات لعبة رياضية

    بغداد / المستقبل العراقي

كثفت مالكات قسم الصحة العامة / شعبة تعزيز الصحة حمالت 
التوعية الصحي�ة للمواطنني يف املراكز الصحي�ة تضمنت تكثيف 
التوعي�ة خالل اللقاءات الفردية واملح�ارضات والقيام بالحمالت 
الصحي�ة وزيارة املؤسس�ات الرتبوية وتوزيع الرس�ائل الصحية 
والقيام باللقاءات اإلذاعية وبث الرس�ائل الصحية خالل الرشيط 
الضوئي املوجود يف كافة املراك�ز الصحية حول الجدول الروتيني 

للقاحات ودورها الفعال يف مستقبل الطفل
واوضح مدير قس�م الصح�ة العامة الدكتور ن�ازك الفتالوي عىل 
رضورة اس�تمرار متابع�ة العوائ�ل ألطفالهم من خ�الل تكثيف 
الزيارات اىل املراكز الصحية التي من شأنها متابعة الطفل بشكل 
أفضل وتم توزيع البوس�رتات والرسائل الصحية الهادفة اىل تنبيه 
العوائ�ل برضورة األخ�ذ بنظر االعتب�ار أهمية اللقاح�ات لكافة 

اإلمراض.

صحة الكرخ تعلن تكثيف محالت 
التوعية الصحية للوقاية من األمراض

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د مجلس القضاء االعىل عدم امتالكه ألي�ة صفحة عىل مواقع 
التواصل  االجتماعي )الفيس بوك – تويرت –انس�تغرام( باستثناء 

ما ينرش عرب املوقع الرسمي  للمجلس . 
وذكر بيان صادر عن املركز االعالمي ملجلس القضاء االعىل وتلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان »جميع انشطة   املجلس تنرش 
عرب موقعه الرس�مي كونه الجهة الناطقة بلس�انه,داعيا وسائل 
االعالم  كافة اىل االعتماد عىل املوقع للحصول عىل االخبار الخاصة 

باملجلس«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصناعة عن البدء بتصدير قابلوات الكهرباء ومادة 
الق�ري واالس�منت بع�د ان تم تحقي�ق االكتفاء الذات�ي، مبينة ان 
هناك خطة لتصدير السكر خالل 2020 وطرح 12 نوع جديد من 

االلبان واالجبان للسوق املحلية.
وقال املتحدث باسم الوزارة مرتىض الصايف يف ترصيح صحفي ان 
“وزارة الصناع�ة طورت من واقع رشكاته�ا وطرحت العديد من 

منتجاتها الجديدة بعد إحالة العديد من املعامل لالستثمار”.
وأضاف انه “تم تحقيق االكتفاء الذاتي لحاجة السوق املحلية من 
مواد االس�منت والقري وقابلوات الكهرباء وبدنا بتصديرها خارج 
العراق”، مشريا اىل ان “الصناعة غطت حاجة وزارة الكهرباء من 

القابلوات الكهربائية”.
وأوضح ان “الوزارة لديها خطة للبدء بتصدير السكر خالل 2020 
وطرح 12 نوع جديد من االلبان واالجبان ضمن معمل أبو غريب 
خالل العام الجاري”، الفتا اىل انه “تم االتفاق مع وزارة الكهرباء 

عىل استثناء معمل ابو غريب من القطع املربمج للكهرباء”.

جملس القضاء يؤكد عدم امتالكه 
صفحة عىل مواقع التواصل االجتامعي

الصناعة تعلن البدء بتصدير االسمنت 
وقابلوات الكهرباء والقري والسكر
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية 
الهيئة االستئنافية الثانية
العدد : 931/س2015/2

التاريخ 2019/12/30

اعالن
اىل املستأنف عليهم / عدنان مطلوب رشيد

عيل حسني علوان
عيل احمد عبد

هيثم خلف سيد
عيل حسن عيل

للطعن االستئنايف املقدم من قبل املستأنف )امني بغداد اضافة لوظيفته(  
بالدع�وى املرقمة اعاله عىل القرار البدائي الص�ادر من محكمة بداءة 
مدينة الص�در بالعدد 441/ب/2014 يف 2015/5/3  وملجهولية محل 
اقامتك�م تقرر تبليغكم اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني للحضور 
اىل ه�ذه املحكمة صب�اح يوم املرافعة املواف�ق 2020/1/16 ويف حالة 
عدم حضوركم او ارس�ال من ينوب عنكم قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقكم حضورا وعلنا وفق االصول

اىل / السادة مسامهي رشكة دار االمان للتأمني 
م / دعوة لعقد اجتامع اهليئة العامة 

تحية طيبة ....
اس�تنادا الحكام املادة ) 87 ( من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس 
االدارة املؤرخ يف 11 / 9 / 2019 يرسنا دعوتكم لحضور االجتماع السنوي للهيئة العامة يف الساعة 
الع�ارشة م�ن صباح يوم الخميس املوافق 23 / 1 / 2020 يف مقر الرشكة الواقع يف بغداد – ش�ارع 

عمارات الخريات – عمارة الربكة – ط1 للنظر يف جدول االعمال التالية :
1 – مناقش�ة تقري�ر مجلس االدارة للس�نتني املاليتني املنتهيت�ني يف 31 / 12 / 2017 و 31 / 12 / 

2018 واملصادقة عليهما .
2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنتني املاليتني املنتهيتني يف 31 / 12 / 2017 و 31 / 12 / 

2018 واملصادقة عليهما . 
3 – قرر تعيني السيد ) زهري ابراهيم محمد ( مراقب الحسابات للسنتني املاليتني املنتهيتني 31 / 12 

/ 2018 و 31 / 12 / 2017 .
4 – مناقشة الحسابات الختامية للسنتني املاليتني املنتهيتني 31 / 12 / 2017 و 31 / 12 / 2018 

واملصادقة عليهما .
5 – تعيني مراقب لحسابات الرشكة للسنة ) 2019 ( وتحديد اجوره حسب ضوابط املهنة .

6 – مناقشة معالجة العجز واتخاذ القرار املناسب بشانه .
7 – ابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة .

8 – انتخاب مجلس ادارة جديد من خمسة اعضاء اصليني ومثلهم احتياط .
راجني حضوركم اصالة او وكالة بموجب صك االنابة او بوكالة صادرة من كاتب العدل عىل ان تودع 
ل�دى هيئ�ة االوراق املالية قبل ثالثة اي�ام يف االقل من املوعد املحدد لالجتم�اع ويف حالة عدم حصول 
النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل االس�بوع الذي يليه يف يوم الخميس املوافق 30 / 1 / 2020 يف 

نفس الزمان واملكان استنادا الحكام املادة 91 من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لسنة 1997 .
رئيس جملس االدارة 
عباس حمسن جلوب

مديرية رشطة الكهرباء 
قسم رشطة كهرباء الفرات االوسط 

مركز رشطة كهرباء بابل الشمايل 
اعالن تبليغ بالحضور 

اىل الرشط�ي اله�ارب / هاني عيل عبد حم�زة التميمي 
/ اس�م والدت�ه س�داد ن�ارص فرح�ان / الس�اكن بابل 
االسكندرية مجمع عمارات حطني – اقتىض حضورك اىل 
مركز رشطة كهرباء بابل الشمايل لغرض انجاز املجلس 
التحقيقي الخاص بهروبك يف حال عدم الحضور س�وف 

يتم اكمال االجراءات القانونية بحقك غيابيا .
الرائد 

احمد هاشم حسن 
رئيس املجلس التحقيقي 
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : 5622 / ش3 / 2019 
التاريخ : 8 / 1 / 2020 

اىل / املدعى عليها / ارساء محمد اسماعيل 
م / اعالن 

بتاري�خ 26 / 12 / 2019 اص�درت محكم�ة االح�وال 
الش�خصية يف بعقوبة قرار الحكم بالعدد 5622 / ش3 
/ 2019 واملتضم�ن الحك�م بالنش�وز الص�ادر بحق�ك 
ولكون�ك مجهولة محل االقام�ة تقرر تبليغ�ك بالحكم 
الغياب�ي الصادر بحقك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
حكم�ا غيابي�ا وعلنا ووفق االصول ول�ك حق االعرتاض 

ضمن املدة القانونية .
القايض 

عبد املطلب حمدان جرب 

����������������������������������
مقتبس الحكم الغيابي 

رقم املقتبس : 1712 / 2015 
اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة 

اسم املتهم ورتبته ووحدته : الرشطي عالء طالب مهدي محمد / 
مديرية رشطة محافظة البرصة 

رقم الدعوى وتاريخها : 1695 / 2015 
تاريخ ارتكاب الجريمة : 17 / 4 / 2013 

تاريخ الحكم : 20 / 11 / 2015 
املادة القانونية : ) 5 ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم : 
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة باسم الشعب عىل 
املدان الغائب ) الرشطي عالء طالب مهدي محمد غيابيا بما ييل:

1 – بالحبس البس�يط ملدة ) س�تة اش�هر ( وفق احكام املادة ) 5 
( م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 وبداللة امل�ادة 69 من ق أ د يف 
2008  لغياب�ه ع�ن مقر عمله من تاري�خ 17 / 4 / 2013 ولحد 

االن .
2 – اخراج�ه م�ن الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام 

املادة 42 / ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 .
3 – اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه اينما وجد 

لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة 69  .
4 – ال�زام املواطن�ني االخب�ار عن مح�ل اختفاء املحك�وم اعاله 

استنادا الحكام املادة 69 / ثالثا من ق أ د .
5 – حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام املادة 69 

/ رابعا من ق أ د .
6 – تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار عاتي جرب مبلغ 

قدره ثالثون الف دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم.
ص�در القرار باتفاق االراء قابال لالعرتاض اس�تنادا الحكام املادة 
71 / ثاني�ا م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 وافه�م علنا يف 20 / 

. 2015 / 11

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

فقدت هوية الوكي�ل / عيل رايض خضري 
الص�ادرة من الرشكة العامة لتجارة املواد 
الغذائي�ة ف�رع الب�رصة رق�م الهوية 2 / 
1605 اب�و الخصي�ب – فم�ن يعثر عليها 

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

فقدان 
فق�دت هوي�ة الطال�ب / احس�ان عب�د 
الحسني حسن الصادرة من املعهد التقني 
ب�رصة قس�م التقني�ات الكهربائية فرع 
الق�وى – فمن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 
العدد : 2697 / بحث / 2019 

التاريخ : 8 / 1 / 2020 
اعالن 

اىل املدعى عليه / وسام قاسم بدر 
اقام�ت املدعي�ة ) ضحى ن�وري احم�د ( الدع�وى املرقمة اعاله 
ض�دك تطلب فيها الحكم ) تاييد حضانة ( وقد لوحظ من الرشح 
الواردة من املجلس البلدي ملنطقة الجمهورية انك مرتحل اىل جهة 
مجهول�ة وغري معلوم�ة – عليه تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
يوميت�ني بالحض�ور امام مكت�ب البحث االجتماع�ي صباح يوم 
15 / 1 / 2020 وعن�د عدم حضورك او من يمثلك قانونا س�وف 

تستمر جلسة البحث االجتماعي بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض 

وسام عبد الحسن عيل 

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

دائرة التسجيل العقاري 
العدد :263

التاريخ : 2020/1/8
اعالن

البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل االسايس 

تنفي�ذا الح�كام املادة )1( م�ن امل�ادة )50( مكرره م�ن قانون 
التسجيل العقاري 

رق�م )1971( املع�دل فق�د تقرر االع�الن عن مبارشة التس�جيل 
باجراءات التس�جيل املج�دد للعقارات املبينة اع�اله وفق احكام 
امل�ادة )3( من امل�ادة )45( من القانون املذك�ور فعىل من يدعي 
امللكي�ة او اي حق�وق عقاري�ة يف هذه العق�ارات املذكورة اعاله 
تقدي�م ما لديه من بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل ثالثني يوما من 
تاريخ النرش االعالن والحضور يف موقع العقار الس�اعة العارشة 
من صب�اح يوم الت�ايل النتهاء م�دة االعالن وذلك الثب�ات ادعائه 
بمختلف وس�ائل االثبات عند اجراء الكش�ف املوقعي عىل العقار 
من قب�ل لجنة تثبي�ت امللكية وبحض�ور املجاوري�ن الذين تقرر  

اللجنة حضورهم
هادي مصيلح جواد

مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف االرشف

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

دائرة الكاتب العدل يف السماوة
العدد /  28952

السجل / 145
التاريخ : 2019/12/24

نرش واعالن
اىل الس�يد خلي�ل ابراهي�م ظاهر املفوض لرشك�ة الرباعم يف الس�ماوة / 
اضاف�ة لوظيفته � العنوان الس�ماوة � الس�وق الكبري � ق�رب االورزدي 
بالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم بتبليغك�م يف مركز 
رشطة الس�ماوة وتأييدها من قبل مختار املنطقة واملجلس املحيل ملدينة 
الس�ماوة فقد تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني بمضمون االنذار املس�يد 
الي�ك م�ن دائ�رة الكاتب الع�دل يف الس�ماوة بالعدد العموم�ي 14588 يف 
2019/6/26 س�جل 73 مضمون االنذار س�بق وان ت�م التعاقد معكم /

اضافة لوظيفتكم بتاريخ 2005/8/12 بتخصيص اليات ومواد مخابره 
ومولدات كهربائية لصالح مديرية حدود املثنى سابقا لواء حرس الحدود 
الحادي عرش حاليا من املنحة اليابانية وتم تسليم كافة املواد ما عدا املواد 

التالية :
1 � عجلة نوع ال ندكروز بيكب موديل 2005 عدد )2(

2 � عجل�ة حوضية ع�رشون طنا حمولة نوع فالفو س�كس ويل موديل 
2005 عدد )1(
3 � مولدة 50 

kvعدد )1( اافة اىل ذلك انه تم االتفاق معكم فيما يخص عجلة حوضية 
موديل 2005 اال انه تم تس�ليمنا عجلة حوضي�ة موديل 2003 وهذا مما 
اخل برشوط العقد واالتفاق لذا ننذركم اضافة لوظيفتكم بتسليم ما ورد 
اع�اله م�ن املواد وخالل مدة ع�رشة ايام من تاريخ تبليغك�م بهذا االنذار 
وبخ�الف ذلك فاني س�الجا اىل املحاكم املختصة للفصل والحس�م وكذلك 
احملكم الرس�وم واملصاري�ف واالرضار الناتجة عن ذل�ك واجور واتعاب 

املحاماة 
املنذر : وزارة الداخلية

الوكيل املقدم الحقوقي عدي محمد فرج 
بموجب الوكالة املرقمة 26 يف 2018/1/9 

والصادرة من وزارة الداخلية /الدائرة القانونية 
الكاتب العدل

رياض جعيله حمزة املليجي

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

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة جنح السماوة

العدد : 20/ج/2020
التاريخ 2020/1/5

اىل املتهم الهارب / )حيدر فاضل سلمان( 
يسكن السماوة /منطقة املهدي وحاليا مجهول محل االقامة

احالك الس�يد قايض مكتب التحقيق القضائي الثاني يف السماوة 
ع�ىل هذه املحكمة  بموج�ب قرار االحالة املرق�م 2019/513 يف 
2019/11/20 وف�ق اح�كام امل�ادة 459 من قان�ون العقوبات 
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتكم تق�رر تبليغكم ن�رشا محليا 
بلوحة اعالنات هذه املحكمة بالدعوى املقامة من قبل املش�تكي 
)كاظم فيصل بحر( وتعيني يوم 2020/2/26  موعدا للمحاكمة 
ويف حال�ة عدم حضورك س�تجري بحقك املحاكم�ة غيابيا وفقا 

لالصول  
القايض

عمار احمد الكاتب

مجلس القضاء االعىل
املثن�ى  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح السماوة

العدد : 65/ج/2020
التاريخ 2020/1/7

فاض�ل  )حي�در   / اله�ارب  املته�م  اىل 
سلمان( 

يسكن الس�ماوة /منطقة املهدي وحاليا 
مجهول محل االقامة

احال�ك الس�يد ق�ايض مكت�ب التحقي�ق 
القضائ�ي الثان�ي يف الس�ماوة عىل هذه 
املحكم�ة  بموج�ب ق�رار االحال�ة املرقم 
وف�ق   2019/12/25 يف   2019/546
احكام امل�ادة 459 من قان�ون العقوبات 
رق�م 111 لس�نة 1969 املع�دل وبالنظر 
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك 
بالن�رش  بصحيفتني محليت�ني  بالدعوى 
املقامة من قبل املش�تكي )مهدي صالح 
  2020/2/26 ي�وم  وتعي�ني   ) عي�ى 
موعدا للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك 
س�تجري بحق�ك املحاكمة غيابي�ا وفقا 

لالصول  
القايض

عمار احمد الكاتب
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
املثن�ى  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح السماوة

العدد : 19/ج/2020
التاريخ 2020/1/5

فاض�ل  )حي�در   / اله�ارب  املته�م  اىل 
سلمان( 

يسكن الس�ماوة /منطقة املهدي وحاليا 
مجهول محل االقامة

احال�ك الس�يد ق�ايض مكت�ب التحقي�ق 
القضائ�ي الثان�ي يف الس�ماوة عىل هذه 
املحكم�ة  بموج�ب ق�رار االحال�ة املرقم 
وف�ق   2019/11/20 يف   2019/512
احكام امل�ادة 459 من قان�ون العقوبات 
وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتكم تقرر 
تبليغك�م ن�رشا محلي�ا بلوح�ة اعالنات 
ه�ذه املحكمة بالدع�وى املقامة من قبل 
املش�تكي )جاس�م فيصل بح�ر( وتعيني 
ي�وم 2020/2/26  موع�دا للمحاكم�ة 
ويف حال�ة عدم حضورك س�تجري بحقك 

املحاكمة غيابيا وفقا لالصول  
القايض

عمار احمد الكاتب
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
املثن�ى  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح السماوة

العدد : 22/ج/2020
التاريخ 2020/1/5

اىل املته�م اله�ارب / )ع�يل حس�ني غايل 
البخيت( 

يس�كن السماوة /حي الرشطة / وحاليا 
مجهول االقامة

احال�ك الس�يد ق�ايض مكت�ب التحقي�ق 
القضائ�ي الثان�ي يف الس�ماوة عىل هذه 
املحكم�ة  بموج�ب ق�رار االحال�ة املرقم 
وف�ق   2019/12/24 يف   2019/536
احكام امل�ادة 456 من قان�ون العقوبات 
وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتكم تقرر 
تبليغك�م ن�رشا محلي�ا بلوح�ة اعالنات 
ه�ذه املحكمة بالدع�وى املقامة من قبل 
املش�تكي )عبد فض�ل رداد( وتعيني يوم 
2020/2/26  موعدا للمحاكمة ويف حالة 
عدم حضورك س�تجري بحقك املحاكمة 

غيابيا وفقا لالصول  
القايض

عمار احمد الكاتب
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
املثن�ى  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح السماوة

العدد : 21/ج/2020
التاريخ 2020/1/5

اىل املتهم الهارب / )سالم عيل منشد( 
يس�كن الس�ماوة /حي الرس�الة وحاليا 

مجهول االقامة
احال�ك الس�يد ق�ايض مكت�ب التحقي�ق 
القضائ�ي الثان�ي يف الس�ماوة عىل هذه 
املحكم�ة  بموج�ب ق�رار االحال�ة املرقم 
وف�ق   2019/12/24 يف   2019/535
احكام امل�ادة 459 من قان�ون العقوبات 
وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتكم تقرر 
تبليغك�م ن�رشا محلي�ا بلوح�ة اعالنات 
ه�ذه املحكمة بالدع�وى املقامة من قبل 
املش�تكي )عيل صالح عامر( وتعيني يوم 
2020/2/26  موعدا للمحاكمة ويف حالة 
عدم حضورك س�تجري بحقك املحاكمة 

غيابيا وفقا لالصول  
القايض

عمار احمد الكاتب

مجلس القضاء االعىل
املثن�ى  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكم�ة جن�ح املثن�ى املختص�ة بنظ�ر 

قضايا النزاهة
العدد : 3/ج نزاهة /2020

التاريخ 2020/1/7
اىل املتهم الهارب / )عبد الله حسني قادر 

نجار( 
يسكن 1 � بغداد زيونة قطع 9   2 � اربيل 

كوسنجق  / مجهول محل االقامة
احال�ك الس�يد ق�ايض محكم�ة تحقيق 
النزاه�ة يف املثن�ى ع�ىل ه�ذه املحكم�ة  
بموجب ق�رار االحالة املرق�م 2019/56 
يف 2019/12/29 وفق احكام املادة 456 
م�ن قان�ون العقوب�ات رقم 111 لس�نة 
1969 املع�دل وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل 
اقامتك تقرر تبليغ�ك بالنرش بصحيفتني 
محليت�ني بالدع�وى املقام�ة م�ن قب�ل 
املش�تكي )الح�ق الع�ام( وتعي�ني ي�وم 
2020/2/25 موعدا للمحاكمة ويف حالة 
عدم حضورك س�تجري بحقك املحاكمة 

غيابيا وفقا لالصول 
القايض

عمار احمد الكاتب
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
املثن�ى  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح السماوة

العدد : 64/ج/2020
التاريخ 2020/1/7

اىل املتهم الهارب / )ناجح هادي شتام ( 
يس�كن املثنى / الرميثة / مجهول محل 

االقامة
احال�ك الس�يد ق�ايض مكت�ب التحقي�ق 
القضائ�ي الثان�ي يف الس�ماوة عىل هذه 
املحكم�ة  بموج�ب ق�رار االحال�ة املرقم 
وف�ق   2019/12/29 يف   2019/572
احكام امل�ادة 457 من قان�ون العقوبات 
رق�م 111 لس�نة 1969 املع�دل  وبالنظر 
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك 
بالن�رش بصحيفت�ني محليت�ني بالدعوى 
املقام�ة من قبل املش�تكي   )نوفل كاظم 
مصطف�ى( وتعي�ني ي�وم 2020/2/25  
موعدا للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك 
س�تجري بحق�ك املحاكمة غيابي�ا وفقا 

لالصول  
القايض

عمار احمد الكاتب
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
املثن�ى  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح السماوة

العدد : 23/ج/2020
التاريخ 2020/1/5

كش�اوي  )ناي�ف   / اله�ارب  املته�م  اىل 
كاظم( 

يسكن السماوة /قضاء السماوة  وحاليا 
مجهول االقامة

احال�ك الس�يد ق�ايض مكت�ب التحقي�ق 
القضائ�ي االول يف الس�ماوة ع�ىل ه�ذه 
املحكم�ة  بموج�ب ق�رار االحال�ة املرقم 
وف�ق   2019/12/26 يف   2019/934
احكام املادة 1/413 من قانون العقوبات 
وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتكم تقرر 
تبليغك�م ن�رشا محلي�ا بلوح�ة اعالنات 
ه�ذه املحكمة بالدع�وى املقامة من قبل 
املشتكي )ايمان غيوي جرب (  وتعيني يوم 
2020/2/26  موعدا للمحاكمة ويف حالة 
عدم حضورك س�تجري بحقك املحاكمة 

غيابيا وفقا لالصول  
القايض

عمار احمد الكاتب
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
املثن�ى  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح السماوة

العدد : 18/ج/2020
التاريخ 2020/1/5

اىل املته�م اله�ارب / )ع�يل حس�ني عبد 
الحمزة( 

يسكن الس�ماوة / حي الرس�الة وحاليا 
مجهول االقامة

احال�ك الس�يد ق�ايض مكت�ب التحقي�ق 
القضائ�ي الثان�ي يف الس�ماوة عىل هذه 
املحكم�ة  بموج�ب ق�رار االحال�ة املرقم 
وف�ق   2019/11/17 يف   2019/497
احكام امل�ادة 432 من قان�ون العقوبات 
وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتكم تقرر 
تبليغك�م ن�رشا محلي�ا بلوح�ة اعالنات 
ه�ذه املحكمة بالدع�وى املقامة من قبل 
املش�تكي )كرار عيل جب�ار( وتعيني يوم 
2020/2/26  موعدا للمحاكمة ويف حالة 
عدم حضورك س�تجري بحقك املحاكمة 

غيابيا وفقا لالصول  
القايض

عمار احمد الكاتب

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد: 5578/ش2019/4

التاريخ 2020/1/8
اعالن

اىل املدعى عليه / سالم داود كاظم
املحكم�ة قراره�ا   اص�درت ه�ذه 
/5578 املرقم�ة  بالدع�وى 
 2019/1/25 يف  ش2019/4 
غيابي�ا بحق�ك والق�ايض بتصديق 
الطالق الرجع�ي الذي اوقعه الزوج 
ع�ىل املدعي�ة )رحمه عبد الحس�ن 
 2017/10/31 بتاري�خ  مه�دي( 
اقامتك وحس�ب  وملجهولي�ة محل 
واش�عار  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح 
مختار ح�ي النرص / النجف قررت 
املحكم�ة تبليغك بالقرار بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميتني ولك 
حق االعرتاض عىل الق�رار الغيابي 
خ�الل امل�دة القانوني�ة وبعكس�ه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

عامر حسني حمزة
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

اعالن 
العدد : 1945/ب2019/3

التاريخ : 2020/1/8
الثالث�ة / ) ع�ادل  اىل االش�خاص 

هالل عيل وهالل عيل محمد(
اق�ام املدعي ) الس�يد مدي�ر بلدية 
النجف اضاف�ة لوظيفته ( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اعاله والتي يطلب 
فيه�ا الحك�م )بابطال كاف�ة قيود 
العقار املرقم 3/40720 حي الوفاء 
( واعادة تسجيله باسم دائرة املدعي 
اع�اله ل�ذا ق�ررت ه�ذه املحكم�ة 
ادخال�ك كش�خصا ثالث�ا اىل جانب 
املدع�ى عليه�م اكم�اال للخصومة 
ونظ�را  ملجهولي�ة مح�ل اقامتكما 
كون العنوان وهميا  حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار حي 
الجزائ�ر 4 ب عبد مس�لم حس�ون 
البصييص عليه قررت هذه املحكمة 
بصحيفت�ني  اعالن�ا   تبليغكم�ا 
محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة 
 2020/1/13 ي�وم   يف  املص�ادف 
وعند عدم حضوركما او ارسال من 
ين�وب عنكما قانونا س�وف تجري 
املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

خالد جابر عبيد
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف النجف االتحادية 

الهيئة االستئنافية 
العدد / 394/س/2019

التاريخ 2019/10/8
اىل / املستانف عليه / محمد كاظم 

عمران 
تبليغ

تحية طيبة ..
ه�ذه  ام�ام  املق�دم  لالس�تئناف 
املحكم�ة من قبل املس�تأنف  مدير 
بلدية النج�ف اضافة لوظيفته عىل 
الق�رار الصادر م�ن محكمة بداءة 
النج�ف املرق�م 1231/ب2015/5 
و ملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
واش�عار  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح 
مختار حي الحسينية يف بغداد عليه 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا  بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بالحضور امام 
ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة 
الس�اعة   2020/1/14 املص�ادف 
التاسعة والنصف صباحا ويف حالة  
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

حضوريا وعلنا وفق االصول
القايض

جبار جعفرعيل
رئيس الهيئة االس�تئنافية بصفتها 

االصلية 
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف 
العدد : فقدان 

التاريخ 2020/1/7
اىل  /املدعو  / عيل محمد مهوال

اعالن
قدم طال�ب حجة الفق�دان  عذراء 
مطارد مهوال طلبا اىل هذه املحكمة 
ي�روم فيه اس�تصدار  حجة فقدان  
بحق املدع�و   ) عيل محمد مهوال(  
كونك مفقود بتاريخ 2014/6/10 
قررت املحكم�ة تبليغك يف الصحف 
املحلي�ة فعلي�ك الحض�ور امامه�ا 
خالل ع�رشة ايام م�ن تاريخ نرش 
النظ�ر  س�يتم  وبخالف�ه  االع�الن 

بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ 

االتحادية 
محكمة بداءة الكرخ

العدد : 4228/ب/2019
التاريخ 2020/1/8

املدعي / محمد شهاب احمد
املدعى عليه / عيل عقيل عبد

اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرقم 
 2019/11/26 يف  4228/ب/2019 
قرار يقيض فيه الحكم بالزام املدعى 
علي�ه ) ع�يل عقيل عب�د( بتأديته اىل 
املدعي ) محمد ش�هاب احمد( مبلغ 
مق�داره مليونان ومائتان وخمس�ة 
وخمسون الف وسبعمائة وخمسون 
دينار وتحميل املدعى عليه املصاريف 

القضائية 
وملجهولية محل اقامتها حسب رشح 
املبل�غ القضائ�ي املؤي�د م�ن الجهة 
الرس�مية تق�رر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليتني بقرار الحكم اعاله ولك حق 
الطع�ن به وفق الطرق املقررة قانونا 
وبعكس�ه  القانوني�ة  امل�دة  وخ�الل 
سيكتس�ب الحكم الدرج�ة القطعية 

وفق االصول
القايض

عيل محمد هاشم الناجي
����������������������������������

فقدان وثيقة
 1228255 املرقم�ة  الوثيق�ة  فق�د 
والص�ادرة من اعدادي�ة العزه للبنني 
للمرحلة االعدادية باسم الطالب امري 
باس�م حس�ن محمد من يعثر عليها 

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

اعالن
اىل الرشيك ايتسام خشان جاسم  

توجب عليك الحض�ور اىل مقر بلدية 
النج�ف لغ�رض اص�دار اج�ازة بناء 
للعقار املرق�م 3/52312 حي النداء 

بلدية النجف
طالب االجازة

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

فقدان
فقد مني الوصل املرقم )1734760( 
والصادر م�ن دائرة بلدي�ة الحيدرية 
بمبل�غ ق�دره ) 1500000( ملي�ون 
وخمس�مائة الف دينار بأسم / سعد 
ع�يل فره�ود فع�ىل م�ن يعث�ر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار
����������������������������������

فقدان
فقد مني الوصل املرقم )1734761( 
والصادر م�ن دائرة بلدي�ة الحيدرية 
ببتاري�خ 2019/3/13 مبل�غ قدره 
وخمس�مائة  ملي�ون   )1500000  (
الف دينار بأس�م / سعد عيل فرهود 
فعىل من يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار
����������������������������������

فقدان
فقد مني الوصل املرقم )1734828( 
والصادر م�ن دائرة بلدي�ة الحيدرية  
بتاري�خ 2019/3/17 بمبل�غ قدره 
) 282500( مئت�ان واثنان وثمانون 
الف وخمس�مائة دينار بأسم / سعد 
ع�يل فره�ود فع�ىل م�ن يعث�ر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار
����������������������������������

فقدان
فقد مني الوصل املرقم )1734829( 
والصادر م�ن دائرة بلدي�ة الحيدرية 
بتاري�خ 2019/3/17 بمبل�غ قدره 
) 282500( مئت�ان واثنان وثمانون 
ال�ف وخمس�مائة دين�ار  بأس�م / 
سعد عيل فرهود فعىل من يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار
����������������������������������

فقدان
فقد مني الوصل املرقم )1735265( 
والصادر م�ن دائرة بلدي�ة الحيدرية 
بتاري�خ 2019/5/2 بمبل�غ ق�دره 
واربعمائ�ة  ملي�ون   )1449000  (
وتس�عة واربع�ون  الف دينار بأس�م 
/ اياد ابراهيم رس�ن فع�ىل من يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار
����������������������������������

وزارة الداخلية
االداري�ة  للش�ؤون  ال�وزارة  وكال�ة 

واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والجوازات 

واالقامة 
يف النجف االرشف

/ املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  قس�م 
الواقعات

العدد / 252
التاريخ 2020/1/8

بناء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل 
تعيبي(   املس�تدعي )محس�ن عطية 
وجعل�ه  لقب�ه  تبدي�ل  ي�روم  ال�ذي 
)الفتالوي( بدل من ) الرماحي(  فمن 
لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق اح�كام املادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 2 لسنة 
2016 واالم�ر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة
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إدارة األزمات وتعقيداهتا
           لقمان عبد الرحيم الفيلي 

ه�ي  الحكوم�ات  يف  األزم�ات  إدارة 
عموم�اً العملي�ة الت�ي تتعام�ل به�ا 
الحكومة مع حدث كبري يهدد بإلحاق 
الرضر بالدولة ككل او رشيحة كبرية 
من ابناء الش�عب أو أصحاب مصلحة 
معين�ة او قط�اع مه�م مث�ل القطاع 
النفط�ي للع�راق ع�ى س�بيل املث�ال 
ال الح�ر. اذ نش�أت عملية دراس�ة 
إدارة األزمات يف الغرب بس�بب حدوث 
البيئية  االزمات الصناعية والك�وارث 
خصوصاً يف ثمانينيات القرن املايض. 
ويمكن الق�ول إّن هناك ثالثة عنارص 
مالزم�ة ألي أزمة، اولها تهديد خطري 
للدولة وسالمة إدارتها، وثانيها عنر 
وأخ�ريا  لالزم�ة،  املرافق�ة  املفاج�أة 
اإلدراك بأّن وقت القرار قصري، وعليه 
فإّنه يف وقت األزم�ة، من املهم للغاية 
اتخاذ القرارات برسعة حتى مع حالة 

عدم توفر املعلومات بشكل كامل. 
هن�ا تأت�ي أهمي�ة معرف�ة آلي�ات او 

أداة صن�ع الق�رار ملس�اعدة صانعي 
القرار ع�ى تحليل وتقييم املش�كالت 
لألزمة م�ع تحديد تداعياتها، ومن ثّم 
أهميتها وخطورتها واتخاذ اإلجراءات 
التنفيذي�ة، ومن ثّم املتابعة املناس�بة 

للتأكد من االنتهاء من االزمة.
وعموم�اً يصن�ف إط�ار األزم�ات إىل 
وصعب�ة  بس�يطة   - أن�واع  أربع�ة 
ومعق�دة وفوضوية - وم�ع كل نوع 
يتطلب اس�تجابات ومعالجات مميزة 
ع�ن بعضه�ا بعض. وهن�اك نوع من 
االزم�ات ولعل أخطره�ا هي األزمات 
او  الرشي�رة  الخص�ال  ذات  املعق�دة 
الخبيث�ة )ال نتح�دث هن�ا ع�ن البعد 
األخالق�ي ب�ل عم�ق ال�رضر نتيج�ة 
األزمة(. اذ انها س�تؤدي إىل مش�كلة 
وذل�ك الن  بس�يط؛  له�ا ح�ل  لي�س 
الطبيع�ة الدقيقة للمش�كلة ال يمكن 
تعريفه�ا بس�هولة. وعادة م�ا توجد 
يف  الخبيث�ة  او  الرشي�رة  املش�كالت 
البيئات املعق�دة، حيث يحصل تزامن 
واختالط م�ن تعدد األطراف املس�ببة 

للمش�اكل، فضال عن تعدد املشكالت 
وتشابكها مما يجعل موضوع تحديد 
الحل�ول بدق�ة أم�راً صعب�اً للغاي�ة. 
التعقيد كظاهرة يعني ش�مولها عى 
مكون�ات متع�ددة يف ش�بكة كثيف�ة 
من التفاع�الت أو العالقات، إذ تكون 
عالقة الس�بب والنتيجة غري واضحة 
أو قابلة للتكرار بش�كل دائم. والنظم 
املعقدة غالباً ما تكون ذاتية التنظيم، 
تظهر أنماط�اً وس�لوكيات جديدة ال 
يمكن التنبؤ بها مسبقاً او عن طريق 
فحص األجزاء املكونة للنظام كل عى 
انف�راد. وكذلك تتميز األنظمة املعقدة 
أيض�اً بع�دم الخطي�ة يف تمددها، أي 
و/أو  عش�وائية  التغي�ريات  تك�ون 
مرتابط�ة، وال تتب�ع نمط�اً تدريجي�اً 
فه�م  يمك�ن  ال  عموم�ا  ومنظم�اً. 
الكوارث يف األنظمة املعقدة وتمييزها 
وفهمه�ا إال بع�د حدوثه�ا، وع�ادًة ال 
يمكن تكرارها وعليه ستكون ظاهرة 
جدي�دة. وعلي�ه فلي�س م�ن الحكمة 
أن يبن�ي صانعو السياس�ة خططهم 

بالكامل عى االس�تقراء من التاريخ، 
عى الرغم م�ن أن التفاعالت يف نظام 
معقد قد يكون لها منطق وخصوصاً 
بع�د تقيي�م الح�دث، إال أن�ه ال يوجد 
يقني من أن تسلس�ل التفاعالت التي 
ت�ؤدي إىل نتيجة معينة ق�د تم فهمه 
تماًما، أو يمكن تكراره يف املس�تقبل. 
وكونها معقدة تعني ايضاً عدم وجود 
ح�ل واحد أو نهائي، والحلول الفردية 
ال يمكن ان ينظ�ر لها عى انها حلول 
صحيح�ة أو غ�ري صحيح�ة بش�كل 
قاط�ع، ولكنها هي األفض�ل اعتماداً 
عى الس�ياق ومن يقوم بتقييم الحل. 
العراقي�ة  السياس�ية  االزم�ة  فف�ي 
الحالي�ة مث�اًل يتض�ح م�ن النق�اش 
املستمر حول طبيعة الحكومة املقبلة 
م�ن ان أصح�اب املصلح�ة املتع�ددة 
يتعاملون مع القضية بمصالح وقيم 
ومنطلق�ات مختلف�ة، وعلي�ه ن�رى 
صعوبة االتفاق عى حل. ومع االزمات 
املعق�دة ال توج�د طريق�ة واضح�ة 
لتحديد ما إذا كان الحل املطبق قد حل 

مش�كلة بالكامل او بشكل جزئي، اذ 
من املحتم�ل أن الحل�ول املقرتحة قد 
ال يمك�ن تقدي�ر نتائجه�ا يف حينها، 
او انه�ا ق�د ت�ؤدي اىل نتائ�ج لم تكن 
بالحس�بان نتيج�ة تفاع�ل التأثريات 
املختلف�ة م�ع بعضها البع�ض، وهذا 
م�ا الحظن�اه بع�د حني م�ن معركة 
العراق م�ع احتالل عصاب�ات داعش 
االرهابية ملس�احة كبرية من أراضيه. 
وكمث�ال آخر اذا ش�ّخصنا ان الزيادة 
الس�كانية يف العراق ال تمر بمحددات 
تنم�وي  تنظي�م  او  مجتمعي�ة  إدارة 
بن�اء، فعلي�ه س�نحتاج اىل إدارة هذا 
التعقي�د بديناميكية مرن�ة، تلك التي 
تش�ري إىل الح�االت الت�ي تك�ون فيها 
الس�ببية خفية واآلث�ار بمرور الوقت 
غري واضح�ة، وعلي�ه م�ن الصعوبة 
وصف العالقة بني التغيري الديموغرايف 
الس�كاني والتحديات الت�ي تطرحها 
ع�ى امل�دن الكب�رية مثل بغ�داد. فقد 
تك�ون هن�اك عوامل إضافي�ة لم يتم 
تحديدها او دراس�تها، مثل التغيريات 

الق�وى  سياس�ات  أو  التكنولوجي�ة 
العاملة والحاجة لها من عدمه..الخ.

 ولعل من أهم س�بل معالجة االزمات 
املعق�دة هي إدارة املخاط�ر املتكاملة 
للحكوم�ة كوحدة متجانس�ة. اي أّنه 
يركز عى املخاطر االس�رتاتيجية التي 
تؤثر عى أكثر من وزارة او مؤسس�ة 
مهم�ة للدول�ة، وع�ى س�بيل املث�ال 
التغي�ريات غ�ري املتوقعة م�ع احتالل 
عصاب�ات داعش االرهابي�ة لألرايض 
العراقي�ة، والرتابط بني أجزائها )مثل 
مؤسسات، مجالس محافظة، هيئات 
مس�تقلة، منظمات دولية، قوات غري 
عراقية، قوات عراقية أمنية مختلفة.. 
ال�خ(، وهنا م�ن ال�رضوري ان يقيم 
كيف يمك�ن أن تكون للمخاطرة التي 
تواج�ه جزءا معينا آث�ار غري مبارشة 
عى االجزاء األخرى. وش�اهدنا يف هذا 
العام ايضا كيف ظه�ر األثر اإليجابي 
ع�ى املواطن عندم�ا تعامل�ت الدولة 
واألط�راف األخرى كجس�د واحد مع 
تهدي�دات الفيضانات نتيج�ة الزيادة 

غري املتوقعة مع األمطار.
أخ�رياً نق�ول م�ن خ�الل ه�ذا النهج 
العلم�ي العم�ي البناء، يج�ب ان يتم 
تقيي�م املخاطر عند األزم�ات املعقدة 
عى املستوى الوطني يف عملية شاملة 
للحكوم�ة تش�مل جمي�ع ال�وزارات 
ه�ذه  تعط�ي  الرئيس�ة.  واالط�راف 
العملي�ة األولوية ألن�واع مختلفة من 
املخاط�ر، وتحدد أصحاب ومس�ببات 
املخاطر، والفج�وات يف اإلدارة وكذلك 
يف النهاي�ة تس�اعد ع�ى بن�اء ثقافة 
مشرتكة للتوعية باملخاطر والتواصل 
مع جميع أطراف الحكومة واذرعها. 
وهن�ا نختم بالق�ول إّنن�ا نواجه االن 
أزم�ة سياس�ية معق�دة ومتداخل�ة 
تحتاج من الحكومة والقوى املتعاطية 
معه�ا )أحزاب، مرجعية، دول مؤثرة، 
النظر  يونام�ي، متظاهرون..الخ( يف 
لألزمة كحالة معقدة، ومن ثم البحث 
ع�ن حل�ول، م�ن منطلق�ات عملي�ة 
وعلمية مؤثرة وليست عشوائية، بعد 

تفكيك أبعادها بحكمة.

أمريكا.. حروب من أجل االنتخابات

عالـم »إعالم اليمني«

           محمد فؤاد زيد الكيالني

األوض�اع الدائ�رة يف أمري�كا وه�ي 
عى أبواب انتخابات، جعلت ترامب 
يبح�ث ع�ن ن�ر، فق�ام باغتيال 
س�ليماني وأب�و مه�دي ورفاقهما 
بطريقة همجية، كي يقول للشعب 
األمريكي بان يده طويلة وتصل إىل 
أي م�كان وكائن م�ن كان، وكانت 
النتيجة ه�ي االغتي�ال األخري، هذا 
من وجهة نظر ترامب، لكن السحر 
انقلب عى الساحر وبات األمر اكرب 

من االغتيال بهذا الشكل.
العراق كما عهده�ا العالم من قبل 
بدأ يحش�د ضد الوجود األمريكي يف 
العراقي  الن�واب  الع�راق، ومجلس 
الق�وات  بإخ�راج  قان�ون  س�ن 

األمريكية من الع�راق، هذا الوضع 
حال�ة  يف  أمري�كا  ساس�ة  جع�ل 
ف�وىض سياس�ية غ�ري ممنهج�ة، 
تارة يقولون إنهم س�يخرجون من 
العراق، وتارة يقولون إنهم باقون، 
عملي�ة االغتيال جعلت فجوة كبرية 
ب�ني السياس�يني يف أمري�كا، وعدم 
القدرة عى اتخ�اذ أي قرار، فمنهم 
م�ن يؤي�د ومنه�م راف�ض عملية 

االغتيال.
ترام�ب ق�ام بهذا العم�ل اإلجرامي 
وكان قبله قصف الحش�د الشعبي 
بالع�راق، وكان اله�دف من�ه ه�و 
عليه�م  بال�رد  الحش�د  يق�وم  أن 
باملنطقة الخ�رضاء، ومن ثم يقوم 
االعتداء،  الحش�د بحج�ة  بقص�ف 
لكن املفاجأة كانت أن الش�عب هو 

الذي تحرك ضد الق�وات األمريكية 
يف الع�راق، واعتربته�ا ق�وات غ�ري 
مرغ�وب بها داخل الع�راق، وتبعها 
عملي�ة االغتي�ال وانتظ�ر الجي�ش 
األمريك�ي الرد م�ن قب�ل املقاومة 
العراقي�ة بطريقة أو بأخرى، ولكن 
كان له العكس بان الرد سيأتي من 
إي�ران بطريق�ة غ�ري متوقعة عى 
اإلطالق كما جاء عى لس�ان القادة 
اإليراني�ني.يف ه�ذه اإلثن�اء القوات 
األمريكي�ة يف الع�راق أصبحت اآلن 
يف س�جن كبري، والشعب العراقي ال 
يرغب بوجودهم داخل العراق، وبعد 
قص�ف الحش�د الش�عبي ُكتب عى 
السفارة األمريكية يف بغداد )مغلقة 
بأم�ر م�ن الش�عب(، ه�ذه بداي�ة 
مرحلة جديدا ج�داً يف العراق، وهو 

دحر الق�وات األمريكية وإخراجها 
من الع�راق، يف هذه اإلثناء ال نقول 
الجي�ش  أو  الن�واب  أو  املقاوم�ة 
العراق�ي أو الحكوم�ة أو أي جه�ة 
معنية بس�ن قانون إلخراج القوات 
األمريكي�ة من العراق، بل الش�عب 
هو الذي يريد خروجهم من العراق، 
وكلم�ة الش�عب كما ه�و معروف 
أنها األقوى يف هكذا موقف، فعندما 
يكون هناك محتل لدولة والش�عب 
ال يري�د وجوده�م تب�دأ املقاوم�ة 

الشعبية بطرد هذا العدو.
ه�ذا ه�و الوض�ع اآلن يف الع�راق، 
فع�اًل  بات�ت  األمريكي�ة  الق�وات 
كب�رية  دول�ة  يف  كب�ري،  س�جن  يف 
ومقاومة وش�عب قوي كالش�عب 
العراقي، قادر عى إخراج هذا العدو 

من بلده، من يس�تطيع الس�يطرة 
عى الش�عب؟! ينطب�ق عليهم كما 
قال الش�اعر التونيس أبو القاس�م 
أراد  يوم�اً  الش�عب  )إذا  الش�ابي: 
الحياة فال بد أن يس�تجيب القدر(، 
هذا هو رأي الشعب العراقي باتخاذ 
ق�رار بإخراج املحتل م�ن بلده بأي 
الرس�الة  وه�ذه  كان�ت،  طريق�ة 
العراقية وصلت أمريكا، والخسائر 
الفادح�ة التي س�تلحق بأمريكا يف 
حال خروجها من العراق، وخسارة 
موقعه�ا املميز يف الع�راق، مما زاد 
الكونج�رس األمريكي  م�ن إرصار 
عى إزال�ة ترامب ع�ن الحكم، ألنه 
يف سياساته الفاشلة جلب أعداء إىل 
أمريكا وخسائر تقدر باملليارات من 

عملية االغتيال هذه.

           مارجريت سوليفان

يف الي�وم الت�ايل النتخ�اب دونال�د ترامب رئيس�اً 
للوالي�ات املتحدة، اس�تيقظ »هاورد بولس�كني« 
ولديه شعور قوي بأن ش�يئاً مهماً قد فاته. فقد 
أدرك »بولس�كني« وه�و صحف�ي س�ابق ومدير 
رشك�ة عالقات عامة اآلن، أن مصادر معلوماته- 
ومنه�ا »نيوي�ورك تايمز« ومجلة »تاي�م« و»إن. 
بي. يس. ني�وز«- وربما كانت تم�ده بالحقائق، 
لكنه�ا لم تكن تق�دم له رؤية عن العالم يش�رتك 

فيها ماليني األمريكيني.
وهؤالء املاليني هم الذين انتخبوا ترامب. ولم تمر 
فرتة طويلة حتى دش�ن »بولس�كني« موقعاً عى 
اإلنرتنت ون�رشة أخبار أطلق عليه�ا »ذي رايتنج 
The Righting«. وشعار النرشة هو »أبرز عناوين 
األنب�اء م�ن اليم�ني املتط�رف إىل باق�ي الواليات 
املتحدة«. وبالنسبة ملن يحصلون عى أنبائهم من 
املصادر التقليدية م�ن التيار الرئييس، ربما تمثل 
النرشة زيارة ملدة خمسة أيام يف األسبوع إىل عالم 
مختلف، ألنها تجمع مق�االت من مواقع الجناح 
اليمين�ي وتقي�س جمهور ه�ذه املواق�ع. وترى 
الصحفي�ة والروائي�ة األمريكي�ة »م�ويل جونج-

فاس�ت« أن متابع�ة املوقع يس�اعدها عى رؤية 
»عالم آخر من اإلعالم ألن وسائل اإلعالم منقسمة 

بشدة. ومدى اختالف العاملني أمر غريب«.
ودعنا نفح�ص حادثة إغالق متح�ف »نيوزييم« 
الخاص بالصحافة يف اآلونة األخرية. فإذا كنت قد 
علمت بإغالقه م�ن مصادر إعالم التيار الرئييس، 
فربما فهمت إنه من املؤسف أن مؤسسة احتفت 
بالتعديل األول يف الدس�تور تضطر لإلغالق بسبب 
صعوب�ات مالي�ة. أو ربما علمت أيض�اً أن متجر 
املتح�ف كان يبي�ع ذات ي�وم ت�ذكارات خاص�ة 
باألنب�اء الكاذب�ة. لك�ن إذا اطلع�ت ع�ى ن�رشة 
»ذي رايتن�ج« فربم�ا حصلت ع�ى يشء مختلف 
تمام�اً. ومن املؤكد أن »بولس�كني« ليس األول أو 
الوحيد الذي يق�وم بهذا العمل. فبعض املنظمات 
اإلعالمية لديها صحفي�ون يهتمون برصد أخبار 
وس�ائل إعالم اليمني. وهناك ن�رشة أخبار »رايت 
ريترش« ل�»ويل سومر« التي كانت مصدراً مهماً 
ملعلوم�ات مش�ابهة. ويؤك�د »بولس�كني«، الذي 
عم�ل صحفي�اً يف ش�بكه »يس. إن. إن« ذات يوم 
قبل أن يدش�ن رشكته للعالقات العامة أنه دشن 
ه�ذا املرشوع ليس طعماً يف الربح- فهو ال يحقق 

ربحا- بل »إلعالم الناس يف الوسط واليسار«.

وبنرش أنباء الجناح اليميني، ال يحاول »بولسكني« 
تمحيص الحقائق أو تصحيحها. إنه يدرك الجانب 
الس�لبي له�ذا، ألن ما يجمعه وين�رشه قد يكون 
عنرياً ومعادياً للعلم أو باطالً تماماً. لكن هناك 
حداً ملا يمكن نرشه، فقد توقف، عى سبيل املثال، 
ع�ن ن�رش قصص م�ن موق�ع »ديي س�تورمر« 
للنازي�ة الجدي�دة ع�ى اإلنرتن�ت رغم ش�عبيته. 
ويف الوق�ت نفس�ه، يجد »بولس�كني« بعضاً مما 
يجمعه عى األقل جي�داً الكتابة والحجة. والحظ 
»بولسكني« بعض التوجهات العامة من متابعته 

ملؤرشات وسائل إعالم الجناح اليميني.
وأب�رز ه�ذه التوجه�ات: النم�و ال�ذي ال يتوقف 
ملوق�ع »فوك�س ني�وز«. ويؤكد »بولس�كني« أن 
الذي�ن يعتق�دون أن تأث�ري »فوك�س« نات�ج يف 
األساس من ش�بكتها التلفزيونية يفوتهم تطور 
كبري. والتوج�ه الثاني هو تصاعد تأثري وجمهور 
موقع واشنطن ايكزيمينر املحافظ عى اإلنرتنت، 
واملجل�ة األس�بوعية املطبوعة باالس�م ذاته التي 
أسس�ها ع�ام 2005 امللياردي�ر فيلي�ب انش�وتز 

ومقرها واشنطن.
وي�وم الجمع�ة امل�ايض، يف الوق�ت ال�ذي كان�ت 
تتعامل فيه مؤسس�ات اإلعالم من التيار الرئييس 

مع أنب�اء اغتيال قاس�م س�ليماني قائ�د »فيلق 
القدس« برضبة طائرة مسرية أمريكية يف بغداد، 
ب�رزت الحاجة إىل تح�ي الصحفي�ني والجمهور 
بالش�ك والح�ذر. لم يتذك�ر الجمي�ع أو لم يخرت 
تذكر االندف�اع الذي حركته وس�ائل اإلعالم نحو 
الح�رب الكارثية يف العراق قبل أكثر من 15 عاماً. 
لكن »ذي رايتنج« عكست ما يتلقاه كثريون من 
األمريكيني من مصادر معلوماتهم، وهم املؤيدون 
لرتامب. فقد كان نص عنوان مقال »توم روجان« 
يف صحيف�ة »واش�نطن ايكزيمين�ر« ه�و »مل�اذا 
ل�م يك�ن ترام�ب يف حاج�ة ملوافق�ة الكونجرس 
لقتل قاس�م س�ليماني«. وجاء يف عنوان لفوكس 
ني�وز »ترامب كان محق�اً يف إصداره أم�راً بقتل 
س�ليماني« ألن مقتل�ه »س�يجعل أم�ريكا أكث�ر 
أمن�اً«. وأث�ارت جه�ود »بولس�كني« أصدق�اءه 
األكثر ليربالية الذين »يعتقدون أنني أصبحت غري 
عقالني«. لكن »بولسكني« مقتنع- كما كان يوم 
التاسع من نوفمرب عام 2016- أنه من املهم فهم 
الطريقة التي يتم بها تشكيل آراء قطاع كبري من 
س�كان البالد. وأكد قائالً: »كي يك�ون املرء ملماً 
بما يج�ري يف أمريكا، يتعني عليه معرفة ما ُيقال 

يف اليمني«.

صناعة و»نضوج اإلنرتنت«
           كونر سن

يف العق�د الثان�ي من الق�رن الح�ايل، كان تعطل 
الصناعة بسبب اإلنرتنت من األمور االسرتاتيجية 
التي تطال األنش�طة االقتصادية، لكن مع حلول 
عام 2020 تتالىش ه�ذه الحقبة فيما يبدو. فإىل 
حد كبري، أصبح املتسبب يف العرقلة هو املؤسسة 
الجديدة. وأصبح اإلنرتنت اليوم تكنولوجيا التيار 

الرئييس الناضجة.
ولم يك�ن الحال كذل�ك قبل عرش س�نوات. ففي 
ع�ام 2009، كانت هن�اك عدة صناع�ات يف قلب 
حالة اضط�راب نتيجة عمليات تحول مكن منها 
اإلنرتنت. وكان اآليفون يف عامه الثاني فحس�ب. 
ويف صناعة املوس�يقى، كانت األق�راص املدمجة 
تمث�ل أكثري�ة العائ�دات ومعظ�م الباق�ي كان 
يأتي م�ن املبيعات الرقمية. والبث س�واء كان يف 
املوس�يقى أو ع�ى »نتفليك�س« كان يف بدايت�ه. 
وكن�ا يف غمرة انتقال من اإلعالن�ات املطبوعة إىل 
اإلعالنات الرقمي�ة. وكان 2009 هو العام األخري 
الذي حصدت فيه صناع�ة الصحف عائدات أعى 
من جوجل وكان أيضا العام األخري الذي قلت فيه 
عائدات إعالنات فيسبوك عن مليار دوالر. وكانت 
التجارة اإللكرتونية تتصاع�د. وكانت »يوتيوب« 
تش�تهر غالباً بمجموع�ة من املقاط�ع املصورة 

واسعة االنتشار.
لكن اليوم تغري الكثري. أصبحت صناعة املوسيقى 
ه�ي صناع�ة البث م�ع تراجع مبيع�ات وأهمية 
األق�راص املدمج�ة واملبيع�ات الرقمي�ة، ونم�و 
الصناع�ة اآلن تدعم�ه االش�رتاكات. وبداي�ًة من 

بضع سنوات سابقة، بدأت العائدات اإلجمالية يف 
النمو مرة أخرى بعد 15 عاماً من الرتاجع. وربما 
كانت صناعة املوس�يقى أول م�ا تعرض للتهديد 
نتيج�ة عملية العرقل�ة ذات الصل�ة باإلنرتنت يف 
نهاية تسعينيات القرن املايض مع نمو مشاركة 
ملفات إم. بي.3 وظهور موقع »نابس�رت« لكنها 
اآلن ربم�ا تكون أول صناع�ة أتمت تحولها بعيداً 

عن هذا الخطر.
وصناع�ة اإلعالن تعرض�ت لتحول كب�ري عى يد 
جوج�ل وفيس�بوك. ويف بداي�ة العق�د الثاني، أي 
يف 2010 كان هناك رس�م بياني ش�ائع أظهر أن 
عائ�دات اإلعالن ع�ى اإلنرتنت مثل�ت نصيبا من 
إجم�ايل عائدات اإلع�الن أصغر بكث�ري مما مثله 
استخدام اإلنرتنت من الوقت اإلجمايل املنفق عى 
محتوى املستهلك. والعكس كان صحيحا لوسائل 
اإلع�الم املطبوع�ة واإلعالنات املطبوع�ة. واليوم 
تقارب�ت الفج�وة. فإعالنات الرادي�و واإلعالنات 
املطبوعة تمث�ل اآلن 15% فقط م�ن اإلنفاق عى 

اإلعالن. 
وربم�ا لم تت�رضر صناعة م�ن اإلنرتن�ت يف هذا 
العق�د أكثر من البي�ع بالتجزئ�ة يف املتاجر. فقد 
واصل�ت التج�ارة اإللكرتوني�ة االس�تحواذ ع�ى 
نصيب من السوق. وأفلس عدد من رشكات البيع 
بالتجزئ�ة، لكن مراكز التس�وق الكب�رية جددت 
نفس�ها بإضافة مطاعم وشقق سكنية وفنادق. 
والتج�ارة اإللكرتونية ب�دأت تحصل عى نصيبها 
م�ن العن�اء نتيجة الكلف�ة املرتفعة لالس�تحواذ 
عى املس�تهلك مع تصاعد أس�عار اإلعالنات عى 
اإلنرتن�ت، وتجد بع�ض رشكات اإلنرتنت أن بناء 

متاجرها الخاصة »مجد اقتصادي«. ومس�تقبل 
التس�وق أكثر تعقيدا من مج�رد تحطيم التجارة 

اإللكرتونية للمتاجر التقليدية.
وبالنس�بة لبث املقاطع املصورة، فرغم أنها ربما 
تنجح يف القض�اء عى رشاء اش�رتاكات القنوات 
الكابلية، لكنها ال تتعرض لتحول كالذي تعرضت 
له قبل بضع س�نوات. فاالش�رتاك يف خدمات بث 
متع�ددة قد يكل�ف رسيعا أمواال أكث�ر من رشاء 
حزم االش�رتاكات يف القنوات الكابلية. ودأبنا عى 
الشكوى من أن لدينا مئات القنوات الكابلية، وال 
نجد شيئا يستحق املشاهدة. واآلن نمر بالتجربة 
املحبط�ة ذاتها مع تصفحن�ا ملوقع »نتفليكس«، 
حيث نج�د صعوبة يف العثور عى يشء يس�تحق 
املش�اهدة. وم�ن املرجح أن يك�ون الفائزون هم 
من ينجح�وا يف تقديم أفضل محت�وى بأكرب قدر 
ممك�ن م�ن س�هولة االس�تخدام دون أن يأت�وا 
بانفراجة يف التكنولوجيا.ونضج اإلنرتنت ال يعني 
أن العق�د التايل لن تكون ب�ه عراقيل. فصناعات 
الطاق�ة والس�يارات ينتابه�ا الش�عور ذاته الذي 
انتاب الصناع�ات ذات الصل�ة باإلنرتنت قبل 10 
س�نوات أو 15 س�نة مع احتمال انت�زاع الطاقة 
الشمس�ية والس�يارات الكهربائي�ة نصيبا كبريا 
من السوق من الوقود األحفوري والسيارات التي 
تعم�ل بالبنزي�ن يف العقد الثالث من ه�ذا القرن. 
لكن هذه التأثريات ستكون أكثر تعلقا بالصناعة 
ذاتها عى األرجح. وعال�م االقتصاد بصفة عامة 
ربم�ا لن يش�عر فيما بعد بالقلق م�ن احتمال أن 
تحط�م تكنولوجي�ا جدي�دة مدعوم�ة باإلنرتنت 

رشكة بني عشية وضحاها.

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / 10717

التاريخ 2019/9/30
بناء عى طلب املواطن  )صبحي رسن عبد الله(  
طلبا لغرض تسجيل لقبه وجعله )االبراهيمي( 
ب�دال من ) الفراغ(  فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل مدة اقصاه�ا عرشة ايام 
وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�ادة )24( من قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رق�م 2 لس�نة 2016 واالم�ر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / 10715
التاريخ 2019/9/30

بناء عى طلب املواطن  )عبد الله رسن عبد الله(  
طلبا لغرض تسجيل لقبه وجعله )االبراهيمي( 
ب�دال من ) الفراغ(  فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها )عرشة ايام( 
وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�ادة )24( من قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رق�م 2 لس�نة 2016 واالم�ر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / 10712
التاريخ 2019/9/30

بن�اء عى طل�ب املواطن  )عبد الرحمن رس�ن 
عب�د الل�ه(  طلبا لغرض تس�جيل لقبه وجعله 
)االبراهيم�ي( ب�دال م�ن ) الف�راغ(  فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )24( من 
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 2 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / 10711
التاريخ 2019/9/30

بناء عى طلب املواطن  )عبد الكريم رسن 
عب�د الل�ه(  طلب�ا لغ�رض تس�جيل لقبه 
وجعل�ه )االبراهيمي( بدال م�ن ) الفراغ(  
فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )24( من قان�ون البطاقة 
الوطنية رقم 2 لسنة 2016 واالمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة

مديرية حماية املنش�ات والش�خصيات يف 
بغداد

حماية منشات قاطع الكرادة
الشعب القانونية 

)ر م ت( 
رقم املجلس التحقيقي / 6512

رقم امر القبض / 215
التاريخ / 2019/12/30

مذكرة قبض
اىل اعضاء الضبط القانوني وافراد الرشطة 
كافة انك�م مأذونني بالقب�ض عى املتهم 
املدرجه اوصافه ادناه استنادا للصالحية 
املخولة لنا بموجب املادة ) 13( من قانون 
اصول املحاكم�ات الجزائي�ة لقوى االمن 

الداخي رقم )17( لسنة 2008 
1 � الرتبة / الرشطي

2 � االس�م / فادي س�الم خوش�ابا ياقو 
اثوري 

3 � اسم االم / مشاعل قرياقوس طوبيا
4 � محل االقامة بغداد / حي الكرادة م / 

903 ز/8 د/40
5 � املهنة ومحل االنتساب : حرس حماية 

منشات قاطع الكرادة
6 � نوع الجريمة واملادة القانونية : املادة 

)5( من )ق ع أ د( رقم 14 لسنة 2008 
7 � اوصافه : واحضاره امامي او تسليمه 
اىل اقرب مركز رشطة يف حال القاء القبض 

عليه 
املقدم 

عي جرب ثاني
)ر.م.ث(
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

روح الفري�ق الت�ي تتمت�ع بها واضح�ة اليوم 
ألنك تض�ع االحتياجات أوالً، وه�ذا ما يالحظه 
زمالؤك. إذا اس�تمريت هكذا، فسوف يعتربونك 
الق�وة الدافعة. اعتن بأرستك أيًضا، فاآلن وقت 
مناس�ب لحل النزاعات، وس�وف يس�هل عليك 

البدء يف ذلك أيًضا.

كل يشء س�هل يف الوقت الحايل وأنت تس�تمتع 
حًقا باألمور التي تقوم بها. س�وف ترتك أيًضا 
ورائ�ك أثر م�ن الجاذبية اإليجابي�ة. ال تتعجب 
عندم�ا يقرتب منك م�ن هم حول�ك ويبوحون 
لك بأفكارهم. لكن ال تكن مغروًرا – اش�رتك يف 

املرشوعات املختلفة

اس�تفد إىل أق�ى درج�ة م�ن جمي�ع الفرص 
لُتْدِخ�ل روًح�ا جدي�دة إىل أف�كارك وخطط�ك. 
الحديث مع األصدقاء أو الزمالء وتغيري نظرتك 
الخارجي�ة لألمور قد يكون مفيًدا. كن منفتًحا 
للتجارب واألفكار الجديدة التي ُتَقدم لك، ولكن 

ال تنقاد بعيًدا عن مسارك األصيل

س�وف تحصل عىل الس�كينة والصفاء الذهني 
الل�ذان طاملا بحثت عنهما. من خالل تلك القوة 
الداخلي�ة، فأن�ك تنب�ع من�ك الثق�ة والنزاهة. 
س�وف يطلب منك أصدقائك املقربني أو زمالئك 
بالعمل املساعدة والعون، فال تتأخر عن تقديم 

املساعدة قدر اإلمكان

خصص الفرتة القادم�ة إلعادة االتصال بأفراد 
عائلتك، فانغماس�ك ومشاركتك يف حوارات مع 
أفراد العائلة س�يلقى استحسان وترحاب حار 
من الجميع. اذا كان هن�اك أي خالفات عائلية 
ل�م ت�ُحل بعد، فهناك تنبؤ ب�أن اآلن هو الوقت 

األمثل للتوفيق وحسم األمور.

يُ�تنب�أ باق�رتاب وقوع مش�اكل غ�ري متوقعة 
وتحفي�زك ع�ىل حلها أصع�ب من املعت�اد، فال 
تي�أس وأعث�ر عىل بدائل. تس�اءل أيًض�ا إىل أي 
درجة ستأثر تلك املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 
من األفضل االنتظار والسماح بأن تجد املشاكل 

طريقها إىل الحل بمفردها.

يف املجمل، أنت تمر بفرتة اس�تقرار، وبإمكانك 
اآلن الب�دء يف أعمالك بذهن صايف وصحة جيدة. 
يف نفس الوقت، س�وف تس�تمتع بيوم حيوي، 
لكن يجب التفكري يف أن األش�ياء لن تظل هكذا 
س�هلة بال نهاي�ة. يج�ب أن تعمل ع�ىل تأمني 

نجاحك اآلن حتى تقوي موقفك يف املستقبل.

أن�ت تحم�ل حم�اًل ثقيالً م�ن املش�كالت؛ ابدأ 
بتخفي�ف األثق�ال ع�ن كاهل�ك، وإال فس�وف 
تس�تمر املصاعب يف الزي�ادة. يجب أن تصل إىل 
اس�رتاتيجية يف التعام�ل مع التحدي�ات املهنية 
والخاصة ب�دون إضاعة الكثري م�ن الطاقة يف 

نفس الوقت.

تعتق�د الي�وم أن العلم يدور حول�ك، ولكن من 
ه�م حولك يرون األمور بطريق�ة مختلفة، فال 
تتعج�ب إن أصب�ت بخيب�ة أم�ل. اخف�ض من 
توقعاتك قليالً وفكر يف احتياجات اآلخرين، وإال 
فسوف تخلق أعداًء نتيجة لهذا السلوك األناني، 

وسوف يتحاىش أصدقاؤك وعائلتك

ال يبدو أن جبال املشكالت واالضطرابات اليومية 
يف طريقه�ا إىل الت�اليش. ك�ن حازًم�ا وح�اول 
استعادة رأيك فيما هو مهم، وإال قد تعاني من 
انتكاسات دائمة. وازن األمور بعناية، وفكر يف 
األهداف الت�ي تريد تحقيقها عن جد وتلك التي 

يجب التغايض عنها.

طاقتك معدية لآلخرين، كما أن الوقت مناسب 
لتنفي�ذ أفكار جدي�دة. القرارات الت�ي كنت قد 
أرجأتها حتى اآلن قد تكون هامة جًدا بالنسبة 
ل�ك . لك�ن عىل الرغم م�ن طاقت�ك، يجب أن ال 
تت�رف بت�رع وأن تك�ون عىل دراي�ة تامة 

بعواقب أفعالك. فكر يف األمور بعناية وبهدوء.

س�وف يتعرض عملك لالختب�ار اليوم، ولكن ال 
داعي للتوتر إذا كنت ق�ادًرا عىل إظهار املعرفة 
الس�ليمة. س�ُتخترب أيًضا يف حيات�ك الخاصة، 
ويف هذه الحالة، يج�ب عليك الدفاع عن وجهة 
نظرك. ال تفقد تركيزك ع�ىل الهدف الحقيقي، 

حتى مع وجوب اتخاذ قرارات صعبة.

العذراء

احلوت

كيف نقي األطفال من تصلب الرشايني؟
يف  الط�ب  كلي�ة  يف  باحث�ون  أج�رى 
جورجيا بالواليات املتحدة دراسة تشري 
إىل أن ممارسة األنشطة البدنية بشكل 

منتظ�م يومي�اً، مل�دة 40 دقيق�ة، 
تحّسن املقاييس األساسية لصحة 
القل�ب واألوعي�ة الدموي�ة وتق�ي 

األطفال من تصلب الرشايني.
الت�ي ن�رشت  الدراس�ة  وأضاف�ت 
دوري�ة  يف  االثن�ني،  نتائجه�ا، 
 International Journal of(
Obesity( العلمية، أنه تمت مراقبة 
175 م�ن الذك�ور واإلن�اث الذي�ن 

ت�رتاوح أعماره�م ب�ني 8-11 عام�اً، 
ثالث�ة أرباعه�م يعانون من الس�منة، 
وغالبيتهم يعانون من ارتفاع الس�كر 

بالدم أعىل من املعتاد، وهو عامل خطر 
رئييس لإلصابة بمرض السكري، فيما 
كان 5% م�ن املش�اركني يعان�ون من 

ارتفاع ضغط الدم.
البح�ث إىل تقس�يم  وعم�د فري�ق 
املش�اركني إىل مجموعت�ني، حي�ث 
شاركت املجموعة األوىل يف األنشطة 
الرياضي�ة يف اله�واء الطل�ق مث�ل 
القفز ع�ىل الحبل واللع�ب ملدة 40 
دقيق�ة يومياً، بعد الي�وم الدرايس، 
فيما ش�اركت املجموع�ة الثانية يف 
أنش�طة ال تعتمد ع�ىل الحركة مثل 

الح�رف اليدوي�ة واملوس�يقى وألعاب 
الطاولة.

ووضعت أجهزة ملراقبة معدل رضبات 
املش�اركون  يتمك�ن  حت�ى  القل�ب 
والباحث�ون أيض�ا م�ن رؤي�ة كيفية 
اس�تجابة نبضه�م للتدريب�ات. وقام 
الباحث�ون بقياس العديد من مؤرشات 
صح�ة القل�ب واألوعي�ة الدموية قبل 
وبعد الدراس�ة، بما يف ذلك ضغط الدم 
ومقاومة األنس�ولني ومستويات الدم 
م�ن الجلوكوز والده�ون وااللتهابات، 

وكذلك تصلب الرشايني.

أمل جديد ملرضى الرسطان
بريس�تول  رشك�ة  أعلن�ت 
مايرزسكويب لألدوية، السبت، 
أن عالج�ا تجريبي�ا للرطان، 
حصل�ت علي�ه ضم�ن صفقة 
استحواذها عىل رشكة سلجني 
مقاب�ل 74 مليار دوالر، قد قدم 

نتائج إيجابية خالل التجارب.
وذكرت بريس�تول ماي�رز أنها 
ستتقدم يف نهاية العام الجاري 
للحصول ع�ىل موافقة أمريكية 
عىل الع�الج الخاص بأحد أنواع 

أورام الدم املتقدمة.
م�ن  حدي�ث  ن�وع  والعق�ار 
العالج�ات املناعية، حيث يقوم 
بانت�زاع الخالي�ا املناعي�ة م�ن 
املري�ض ويج�ري عليها بعض 
تتع�رف  ليجعله�ا  التعدي�الت 

الخالي�ا  ع�ىل  أفض�ل  بش�كل 
ث�م  وتهاجمه�ا  الرطاني�ة 

يعيدها يف املريض مرة أخرى.
ووفقا لبيانات أعلنتها الرشكة 
أمام مؤتمر للجمعية األمريكية 
أورالن�دو،  يف  ال�دم  ألم�راض 
اس�تجاب م�ا يقرب م�ن ثالثة 
أرباع املرىض لهذا العالج املؤلف 
م�ن جرعة واحدة، وس�جل 53 

باملئة منهم استجابة تامة.
انتص�ارا  البيان�ات  وتع�د 
لربيس�تول ماي�رز بعدما القت 
صفقة رشاء س�لجني مقاومة 
من بع�ض املس�تثمرين، الذين 
عربوا ع�ن اعتقادهم بأن املبلغ 
املعلن يزيد عىل القيمة الفعلية 

للرشكة.

الفول السوداين كاد يقتل طفاًل
كاد رضيع يبلغ من العمر عاما واحدا أن 
يلقى حتفه بس�بب حبة فول سوداني، 
بع�د أن فش�ل يف ابتالعه�ا وعلق�ت يف 
قصبته الهوائية، وفقما ذكرت ش�بكة 

»فوكس نيوز« األمريكية.
وذكر املصدر أن الطفل يعيش يف مدينة 
شنجن جنوبي الصني، مشريا إىل أنه كاد 
أن يفارق الحياة بعدما علقت الحبة يف 

حلقه، وصعبت عليه التنفس.
وفقد الرضيع الذي لم يكش�ف اس�مه، 

يف  األوكس�جني  نق�ص  بس�بب  الوع�ي 
جس�مه، وجرى نقله عىل وجه الرعة 
إىل مستشفى شنتشن لألطفال، حيث تم 

احتجازه يف وحدة العناية املركزة.

وقال الدكت�ور وو يوهوي، رئيس وحدة 
العناي�ة املرك�زة باملستش�فى: »وص�ل 
الطف�ل يف حال�ة حرج�ة، مم�ا جعلن�ا 
نخضع�ه لعملية جراحي�ة عاجلة. قمنا 
بإزال�ة حبة الفول الس�وداني العالقة يف 

قصبته الهوائية«.
الرضي�ع  وأوض�ح يوه�وي أن حال�ة 
مستقرة حاليا، لكنه أرص عىل رضورة 
أخذ الوالدي�ن الحيطة والح�ذر يف مثل 
هذه الحاالت، ورضورة إملامهم بتدابري 

اإلسعافات األولية إلنقاذ أبنائهم.
وعادة ما تسبب أطعمة مثل املكرات 
والب�ذور والعن�ب والفش�ار والعلك�ة، 
األطف�ال  عن�د  االختن�اق  مخاط�ر 

الصغار.
وي�ويص الخ�رباء باتخ�اذ تداب�ري أمان 
إضافية مع األطف�ال البالغني من العمر 
4 س�نوات أو أقل، عند تناولهم األطعمة 

املذكورة سلفا، أو تجنبها قدر اإلمكان.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 3 كوب دقيق

x 3 معلقة كبرية لبن بودرة
x 2 معلقة كبرية سكر

x 1 كيس خمرية
x 1 معلقة كبرية باكينج بودر

x 1 معلقة صغرية ملح
x 1 كوب ماء )دافئ(

¼ x كوب زيت عباد شمس
الخطوات:

هنض�ع كل املكونات الجافه مع بع�ض ونخلطهم كويس وبعدين هنضع املاء 
الدايف والزيت ونعجنها كويس اوى ونرتكها تخمر كويس.

نح�ر الحش�و عبارة ع�ن زيت�ون وفلفل وطماط�م وجبنة ترك�ى مفرومة 
وممكن جبنة شيدر او موتزريال.

طريقة صوص الطماطم.2 معلقة صلصة طماطم ومعلقة خل وش�وية ملح 
وفلفل وشطة ونخلطهم مع بعض.

تش�كل العجينة بحس�ب الرغبة ىف الحجم ثم نضع عليها صوص الطماطم ثم 
الحش�وة ث�م توضع ىف فرن عن�د درجة حرارة 180 مدة ع�رش دقائق أو لحني 

النضج.

ميني بيتزا

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن الف�ران ال تح�ب 

رائحة النعناع.
هل تعلم أن مولود اإلنس�ان هو 
الوحي�د ال�ذي يبك�ي و ي�رخ 
بمجرد والدته أما عند الحيوانات 
فمواليده�ا تنزلق من بطن أمها 
وتس�قط عىل األرض يف هدوء و 

سكون.
ه�ل تعل�م أن أول بي�ت بن�ي يف 

األرض الكعبة املرشفة.
هل تعل�م أن الدجاجة تضع من 
300 إىل 500 بيض�ة يف حياته�ا 
و أن عمره�ا قد يطول إىل أربعة 

عرش عام.
هل تعلم أن الحصان يس�تطيع 

أن يعيش 25 يوم بدون أكل.
ه�ل تعل�م الكل�ب يس�تطيع أن 
يسمع دقات الس�اعة وهو عىل 

بعد 40 قدم.
هل تعلم أن بعض النباتات تفرز 
س�ماً تقتل به النباتات املجاورة 
له�ا ليصب�ح امل�اء املتواف�ر لها 

وحدها.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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عامد حمسن جيتاز الكشف الطبي 
للهالل السوداين

25 دوالرًا تفجر اجلدل حول شخصية 
كريستيانو رونالدو

             المستقبل العراقي/ متابعة

اجت�از عماد محس�ن، مهاج�م ال�زوراء العراقي، 
الكشف الطبي يف الهالل السوداني، .

وخ�اض محس�ن، عىل الف�ور، حص�ة تدريبية مع 
الفريق األزرق، توطئة للتعاقد معه رسميا، وضمه 

لقائمة الهالل يف دوري أبطال إفريقيا.
وكان محس�ن قد وصل العاصمة الخرطوم، قادما 

من العراق.
وج�اء ظه�وره يف تدريب�ات الهالل، مس�اء اليوم، 
بالج�ري حول امللعب، تح�ت إرشاف املدرب حمادة 
صدقي، وقد أظهر الالعب معدال بدنيا عاليا.وُيتوقع 
أن يك�ون عماد محس�ن، أوىل الصفق�ات األجنبية 
للهالل، هذا الشتاء، استعدادا الستكمال منافسات 
دوري أبطال إفريقيا، حيث يتواجد الفريق السوداني 
يف مجموعة قوية، إىل جانب األهيل املرصي، والنجم 

الساحيل التونيس، وبالتينيوم الزيمبابوي.

             المستقبل العراقي/ متابعة

يعد كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، 
أحد أغنى الرياضيني يف العالم، لكن الدويل 
الربتغ�ايل أت�ى بت�رصف، أثار اس�تغراب 
الكثري من متابعيه.فقبيل انطالق مباراة 

األخرية،  وكالي�اري  يوفنتوس 
املصورين  عدس�ات  التقط�ت 
يصاف�ح  وه�و  رونال�دو، 
جماهري الس�يدة العجوز، بعد 
خروج�ه م�ن حافل�ة الفريق 
متوجه�ا إىل امللعب.وكعادت�ه، 
ارتدى كريس�تيانو بدلة أنيقة، 
وساعة باهظة الثمن، إال أن ما 
لفت األنظار بق�وة، هو جهاز 
النج�م  كان  قدي�م،  »آيب�ود« 
الربتغ�ايل يس�تخدمه من أجل 

س�ماع املوس�يقى، والتي ُتعد من عادات 
»الدون« قبل دخول املس�تطيل األخرض.
وق�ال موق�ع »بيزني�س إنس�ايدر«، إن 
كريس�تيانو كان يس�تعمل جهاز »آيبود 
دوالرا.   25 ثمن�ه  يتج�اوز  ال  ش�افل«، 
وأضاف أن الرشك�ة املنتجة لهذا الجهاز 

.2017 س�نة  إنتاج�ه  أوقف�ت  »آب�ل«، 
وتاب�ع نف�س املص�در، أنه ال يع�رف إن 
كان استعمال رونالدو ل�«آيبود شافل«، 
كج�زء من م�ن املوضة الخاص�ة به، أم 
أن�ه اس�تمتع بخاصي�ة يتميز به�ا هذا 
الجه�از )اختيار املوس�يقى بعش�وائية، 
حي�ث ال يس�مح ملس�تخدميه 
أغاني معينة(.يش�ار  باختيار 
إىل أن استعمال رونالدو لجهاز 
»آيبود« منخفض الثمن، خلف 
ردود فع�ل متباينة عىل مواقع 
التواص�ل االجتماعي، بني من 
ي�رى أن�ه ش�خص متواض�ع 
للغاية، رغ�م ما وصل إليه من 
ش�هرة ومجد، ومن سخر من 
هذا األم�ر، يف ظل ما يتمتع به 

من أموال طائلة.

تقلبات نيامر تدفع 
باريس لسياسة 
جديدة يف 2020

             المستقبل العراقي/ متابعة

تميل إدارة باريس سان جريمان، للتعامل 
مع نيمار جونيور نجم الفريق، بسياس�ة 
جديدة تخ�ص ملف تمدي�د تعاقده الذي 
ينتهي يف صيف 2022.وأش�ارت صحيفة 
ل�و باريزيان، يف تقرير مط�ول لها، إىل أن 
إدارة الب�ي إس جي تتبع سياس�ة جديدة 
م�ع نيمار مع بداي�ة 2020، حيث تفضل 
التعامل بتحفظ مع هذا امللف الحس�اس 
والس�يايس ع�ىل ح�د تعب�ري الصحيف�ة.

ولفت�ت إىل أن ال�رشخ بني نيم�ار واإلدارة 
الباريسية منذ الصيف املايض بسبب رغبة 
الالع�ب يف الع�ودة إىل برش�لونة لم يرتمم 
بعد، رغ�م الخطوات الت�ي اتخذها نيمار 
إلعادة رس�م العالقة مع مس�ؤويل النادي 
الفرنيس بعد صدامه العنيف ضد مواطنه 
ليوناردو، املدير الري�ايض الجديد للنادي.

وذك�رت أن نيمار أجرى ح�وارا مع مجلة 
فرانس فوتب�ول يف ديس�مرب/كانون أول 
املايض، يف مقابل�ة هي األوىل مع الصحف 
الفرنس�ية من�ذ قدومه إىل س�ان جريمان 
يف صي�ف 2017، حي�ث قطع عىل نفس�ه 
وعدا ب�أن تكون األولوية لس�ان جريمان 
وأن يب�ذل أقىص ما لدي�ه يف امللعب ليفوز 
الفري�ق ب�كل البط�والت، ويحق�ق حلمه 
األكرب برفع لقب دوري أبطال أوروبا.كما 
تغريت لهجة املحيط�ني بالنجم الربازييل، 
حي�ث أكد أحد األصدق�اء املقربني لنيمار، 
أن�ه إذا إرادت إدارة باريس، تمديد التعاقد 
فإنهم عىل استعداد للتفاوض.لكن تقرير 
ل�و باريزي�ان، أش�ار إىل أن الي�د املمدودة 
من نيم�ار واملحيطني به، ل�ن تدفع إدارة 
سان جريمان للترسع يف حسم هذا امللف، 
بل تمي�ل لتأجي�ل األمر بعد عب�ور عقبة 
بوروس�يا دورتموند يف ثمن نهائي دوري 
األبطال.وأوضح�ت »س�بب ع�دم تعج�ل 
مس�ؤويل الب�ي إس ج�ي بس�بب تقلبات 
نيم�ار، فهو ق�ادر عىل إبداء الس�عادة ثم 
تنزل دموع�ه فجأة«.وأكدت الصحيفة أن 
مص�ري نيمار يبقى غامضا س�واء قيمته 
الس�وقية ه�ذا العام والتي س�تعتمد عىل 

أدائه وابتعاد اإلصابات عنه.

سيميوين يستفيد من تعديل 
القانون ملواجهة برشلونة

نيتو يتطلع لتحقيق حلمه 
األول مع برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقري�ر صحف�ي، أن األرجنتين�ي دييجو س�يميوني، 
مدرب أتلتيكو مدريد، سيواجه برشلونة، الخميس املقبل، 

يف نصف نهائي السوبر اإلسباني من مقاعد البدالء.
وكان س�يميوني تع�رض لإليق�اف مل�دة 8 مباري�ات منذ 
مباراة السوبر عام 2014 ضد ريال مدريد، حيث تم طرده 

ثم تعدى املدرب األرجنتيني بالرضب عىل الحكم الرابع.
ونف�ذ س�يميوني عقوبة اإليق�اف يف 4 مباري�ات بالليجا، 
بينما كان يجب أن يغيب عن 4 مباريات أخرى يف الس�وبر 

اإلسباني.
ووفًق�ا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن 
مص�درا بأتلتيك�و مدريد أوضح أن س�يميوني س�يواجه 

برشلونة من مقاعد البدالء.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن تغي�ري اللوائح يف ع�ام 2015، 
باإلضاف�ة إىل مرور ما يقرب من 6 س�نوات ع�ىل الواقعة 
لم يش�ارك خاللها أتلتيكو بالس�وبر اإلس�باني، س�يؤدي 
إىل تخفيف عقوبة س�يميوني، والس�ماح له بالتواجد عىل 

مقاعد البدالء ضد البارسا.

أتلتيكو يرتبص بربشلونة للثأر يف »اجلوهرة املشعة«
              المستقبل العراقي/ متابعة

بمواجهة من العيار الثقيل يصعب التكهن 
بنتيجتها، يس�تهل برش�لونة حملة الدفاع 
عن لقبه يف بطولة كأس الس�وبر اإلسباني 
عندم�ا يالق�ي أتلتيك�و مدريد عىل س�تاد 
مدينة املل�ك عبد الله الرياضي�ة )الجوهرة 
املش�عة( بمدين�ة جدة الس�عودية يف الدور 
فعالي�ات  للبطولة.وتق�ام  النهائ�ي  قب�ل 
السوبر اإلسباني هذه املرة بشكل مختلف 
عن الشكل املعتاد الذي سارت عليه البطولة 
منذ 1982 وحتى النسخة املاضية )2018( 
حيث تشهد كأس الس�وبر اإلسبانية هذه 
املرة منافسة بني 4 فرق عىل لقب البطولة.

وينتظر أن يخطف برشلونة معظم األضواء 

غدا الخميس عندما يب�دأ رحلة البحث عن 
لقبه ال� 14 يف الس�وبر اإلس�باني، ال سيما 
أن الفري�ق الكتالون�ي يخ�وض البطول�ة 
بصف�وف مكتملة.وتق�ام فعالي�ات ه�ذه 
النس�خة يف مدين�ة جدة يف إط�ار االتفاقية 
املربم�ة بني االتحاد اإلس�باني لك�رة القدم 
والهيئة العامة للرياضة عىل إقامة 3 نسخ 
متتالية من الس�وبر اإلسباني بالسعودية.

ويعد برشلونة األكثر تتويجا بلقب السوبر 
اإلس�باني 13 مرة، كان أحدثها يف النسخة 
املاضية عام 2018 مقابل 10 ألقاب للريال 
كان أحدثه�ا يف 2017.ويف املقاب�ل، أح�رز 
أتلتيك�و لق�ب الس�وبر مرت�ني س�ابقتني 
فق�ط يف 1985 و2014.ويمتل�ك الفريقان 
الطم�وح واإلمكاني�ات الت�ي تس�اعده يف 

تحقيق هذا الطم�وح والفوز باللقب األول 
له يف 2020.

مواجهة ثأرية
وتمثل مب�اراة الغد وكذلك بطولة الس�وبر 
بش�كل عام فرص�ة مثالية أمام برش�لونة 
لكسب دفعة معنوية جديدة يف هذا التوقيت 
الصعب من املوس�م، بعد أن تعادل 3 مرات 
يف آخر 4 مباريات بالليجا، وإن ظل متصدرا 
جدول املس�ابقة بفارق األهداف فقط أمام 
ري�ال مدريد.كما تمثل مب�اراة الغد فرصة 
مهمة ألتلتيكو الذي يسعى لتأكيد صحوته، 
بعدم�ا ف�از يف آخ�ر 4 مباري�ات خاضه�ا 
بمختلف البطوالت ومنه�ا آخر 3 مباريات 
يف ال�دوري، ليعزز الفري�ق مكانه يف املركز 
الثالث.كما س�تكون املباراة بمثابة فرصة 

للرد عىل برش�لونة حيث كانت آخر هزيمة 
تعرض لها أتلتيكو يف الدوري أمام بلوجرانا 
يف أول ديسمرب/ كانون األول املايض، بهدف 

نظيف من توقيع مييس.
أزمة

ويبدو اإلجهاد املشكلة الكبرية التي تواجه 
الفريق�ني، قبل لق�اء الغد، بس�بب ضغط 
كل  يف  املاضي�ة،  األس�ابيع  يف  املباري�ات 

املسابقات، إضافة للسفر إىل السعودية.
ولهذا، قد يلجأ املدربان إرنس�تو فالفريدي 
)برشلونة(، ودييجو س�يميوني )أتلتيكو( 
إىل من�ح الراحة لبع�ض الالعبني، يف أضيق 
الحدود، نظرا ألهمية املباراة الفاصلة غدا، 
ورغبة الفريق�ني يف بلوغ نهائي الس�وبر، 

املقرر األحد املقبل.

توخيل يطعن كافاين يف عدة جهات
              المستقبل العراقي/ متابعة

لم يمنح توماس توخيل مدرب باريس س�ان جريمان 
ضمان�ات كافية إلدينس�ون كافاني مهاج�م الفريق 
بش�أن إرشاكه أساس�يا يف الفرتة املقبلة.وقال توخيل 
يف ترصيحات أبرزتها صحيفة لو باريزيان: »تس�جيل 
كافان�ي لهدفني يف مرمى مونتلريي أم�ر جيد، ولكننا 

لعبنا بإدينسون وسارابيا ودراكسلر أمام فريق درجة 
سادس�ة«.وأضاف امل�درب األملاني: »إح�راز األهداف 
أفض�ل يشء لكافان�ي وألي مهاج�م، ألنه�ا تمنح�ه 
الثق�ة، ولك�ن ال يمك�ن تجاهل م�ا حققه إي�كاردي 
ونيمار وكيليان ودي ماريا لعدة مباريات، وبإمكانهم 
املشاركة يف مباراة س�انت إيتيان غدا بكأس الرابطة، 
نحن فري�ق مميز، ونحت�اج لجاهزي�ة كل الالعبني«.

وأشار توخيل إىل أنه يتفق مع ليوناردو املدير الريايض 
للنادي وكافاني بشأن عدم رغبة الالعب األوروجوياني 
يف الرحيل هذا الشتاء، قائال »ال أميل إلجراء أي إضافات 
هذا الش�تاء، أنا سعيد باملجموعة الحالية من الالعبني 
ألن أي الع�ب قادم أو راحل يس�تغرق وقتا من الوقت 
للتأقلم ع�ىل األجواء الجديدة«.وبس�ؤاله عن إمكانية 
مش�اركة كافاني لدقائق أكثر، رد املدير الفني لس�ان 

جريم�ان »األمر يعتمد عىل مس�توى زمالئ�ه، وكذلك 
مس�تواه، إنه منافس�ة قوية وصحية ب�ني مهاجمي 
الفريق، مبابي وإيكاردي كانا رائعني سويا، وكافاني 
يقات�ل لحجز مكان يف التش�كيل األس�ايس، وهذا هو 
املطل�وب، وبإمكانه املش�اركة، فهو الع�ب كبري، وال 
يمكن نس�يان ما حققه للنادي، ولكن ال يمكن أن أعد 

العبا باملشاركة.

سولسكاير ينتقد عقلية العبيه بعد ثالثية السيتي
              المستقبل العراقي/ متابعة

وص�ف أويل جون�ار سولس�كاير مدرب مانشس�رت 
يونايت�د أداء العبيه يف الش�وط األول، م�ن الهزيمة 
أمام مانشس�رت س�يتي 3 � 1 يف ذه�اب قبل نهائي 
كأس رابطة األندية اإلنجليزية املحرتفة، بأنه األسوأ 

للفريق باملوسم.
ورغم أن سيتي بدأ املباراة دون مهاجم رصيح فإنه 
تفوق تمام�ا يف أولد ترافورد وفاز 3-1 وس�جل كل 

األهداف يف غضون 21 دقيقة بأول شوط.
وتس�بب هذا األداء يف تس�اؤل املدرب النرويجي عن 
عقلي�ة الفريق وق�ال إن الالعبني يف حاج�ة إىل تعلم 
كيفي�ة مواجه�ة األم�ور عندما تس�ري ع�ىل عكس 

رغبتهم.
وق�ال للصحفيني »بداية م�ن الهدف األول للمنافس 
وحتى االس�رتاحة فإننا لعبنا أس�وأ ش�وط لنا. فلم 

يكن بوسعنا التعامل مع األمر«.
وزاد: »تركن�ا املناف�س يلع�ب وش�عرنا باإلحب�اط 

واتخذنا قرارات ل�م يكن من املفرتض اتخاذها وكنا 
يف حاجة إىل إعادة ترتيب األمور بني الشوطني«.

وواص�ل: »م�ن الطبيعي أن يش�عر امل�رء باإلحباط 
عندم�ا يعتقد أن�ه ال يؤدي بش�كل جي�د لكن يجب 
التخلص م�ن ذلك رسيعا.. ال يمك�ن أن يكون الحل 
هو تدخيل بني الش�وطني لكن يج�ب عىل الفريق أن 

يتعلم مما حدث«.
وأردف: »لدينا تش�كيلة ش�ابة. لق�د قلت ذلك مرات 
عدي�دة لك�ن األمور ل�ن تتغري خالل الف�رتة بني كل 

مؤتمر صحفي.. ال نزال يف هذه املرحلة«.
وأكمل: »هذه تش�كيلة ش�ابة ونح�ن نتعلم ويجب 

اكتساب هذه الخربات«.
وأخرج سولس�كاير العب�ه جييس لينج�ارد وأرشك 
نيماني�ا ماتيتش بني الش�وطني لدعم خط الوس�ط 
وتحس�ن األداء وس�جل مارك�وس راش�فورد هدفا 
ليعي�د آم�ال يونايتد يف التأه�ل قبل خ�وض مباراة 
اإلي�اب ه�ذا الش�هر.وقال: »كان رد الفع�ل جيدا يف 

الشوط الثاني لكن املهمة ال تزال صعبة«.

إنرت ميالن يتفاوض عىل العب جديد من مانشسرت

نادال وديوكوفيتش يقودان إسبانيا 
ورصبيا للفوز يف كأس الرابطة

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال تقرير صحف�ي، إن إنرت ميالن أجرى 
محادث�ات مع مانشس�رت يونايتد بش�أن 
التعاقد مع العبه يف يناير / كانون الثاني 

الجاري.
وبحسب شبكة »سكاي سبورت إيطاليا« 
فإن إنرت ميالن يرغب يف ضم آشيل يونج يف 

املريكاتو الشتوي الجاري.
وينتهي عقد يونج )34 عاًما( مع يونايتد 
ل�ه  الج�اري، ويح�ق  املوس�م  نهاي�ة  يف 

التفاوض والتوقيع ألي ناٍد آخر حاليا.
 وأشارت الشبكة إىل أن إنرت مستعد لتقديم 
عقد ليونج ملدة 18 ش�هرًا، لكن لم يتضح 
ما إذا كان يونايتد سيس�مح له باملغادرة 

يف املريكاتو الحايل.
ويف حال�ة التعاق�د معه، س�يصبح يونج 
ثال�ث العب من مانشس�رت يونايتد ينضم 

إىل إن�رت ميالن هذا املوس�م، بع�د الثنائي 
أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو.

جمي�ع  يف  مب�اراة   18 يون�ج  وخ�اض 
املس�ابقات ه�ذا املوس�م، وس�جل هدفا 

واحدا، وصنع آخر.

              المستقبل العراقي/ متابعة

الرصب�ي  املنتخب�ني  م�ن  كل  واص�ل 
واإلس�باني انطالقته الرائعة يف النس�خة 
األوىل م�ن كأس الرابط�ة العاملية ملحرتيف 
التن�س حيث حق�ق كل منهم�ا انتصاره 
الثال�ث ع�ىل الت�وايل يف ال�دور األول )دور 

املجموعات( للبطولة.
وقاد الالع�ب الرصبي نوفاك ديوكوفيتش 
املصن�ف الثان�ي عاملي�ا فريق�ه إىل الفوز 
الثم�ني 2 / 1 عىل تش�ييل الي�وم يف إطار 
منافس�ات املجموع�ة األوىل ليكون الفوز 
الثالث، علم�ا بأن الالعب حق�ق الفوز يف 
جميع املباريات ال�3 للفردي التي خاضها 

حتى اآلن.
اليوفيت�ش  دوش�ان  الرصب�ي  واس�تهل 
املواجهة بني الفريق�ني اليوم بالفوز عىل 
نيك�والس ياري 6 / 2 و7 / 6 )7 / 3( ثم 
تغلب ديوكوفيتش عىل كريستيان جارين 

املنتخ�ب  6 / 3 و6 / 3 قب�ل أن ينه�ي 
التشييل املواجهة بالفوز يف مباراة الزوجي 
لحف�ظ م�اء الوجه حي�ث تغل�ب الثنائي 
ي�اري وأليخان�درو تابيل�و ع�ىل الثنائ�ي 
نيكوال كاس�يتش وفيكتور ترويشيكي 6 

/ 3 و7 / 6 )7 / 2(.
ويف املجموع�ة الثاني�ة ق�اد رافائيل نادال 
املصنف األول عامليا املنتخب اإلس�باني إىل 
الف�وز الثالث عىل التوايل أيضا حيث تغلب 
عىل نظ�ريه الياباني 2 �0.وف�از روبرتو 
باوتيس�تا أجوت ع�ىل جو س�ويدا 6 / 2 
و6 / 4 ونادال عىل يوش�يهيتو نيش�يوكا 
7 / 6 )7 / 4( و6 / 4 بانتظ�ار نتيج�ة 
مب�اراة الزوج�ي التي لن تغري من مس�ار 
النتيج�ة.ويف املجموعة الخامس�ة، حقق 
املنتخ�ب البولن�دي فوزا معنوي�ا يف ختام 
مواجهات�ه بالدور األول حي�ث تغلب عىل 
نظريه النمساوي بعد هزيمتني متتاليتني 

يف الجولتني املاضيتني باملجموعة.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يأم�ل الربازييل نيت�و، حارس مرمى برش�لونة، يف تحقيق 
أول ألقاب�ه م�ع الفريق، عندما يش�ارك يف كأس الس�وبر 
اإلس�باني، ال�ذي ينطل�ق الي�وم األربع�اء يف مدين�ة جدة 

السعودية، بمشاركة 4 فرق.
ومن املقرر أن يش�ارك نيتو يف البطولة بش�كل أسايس، يف 
ظل إصاب�ة الحارس األملاني األس�ايس، م�ارك أندريه تري 

شتيجن.
وقال نيتو، خالل مقابلة مع صحيفة »موندو ديبورتيفو« 

الكتالونية: »أرغب يف تحقيق اللقب األول«.
وش�ارك الحارس الربازييل يف أوىل مباريات برش�لونة، هذا 
الع�ام، خالل لق�اء الديربي أمام إس�بانيول، ال�ذي انتهى 

بالتعادل )2-2(.
وال يبدو قلًقا بعد استقباله لهدفني من الغريم الكتالوني، 
مؤكًدا: »أنا مس�تعد لتقديم مس�توى طيب.. ال أفكر يف أي 

يشء سوى العمل، وهو ما جعلني هنا«.
ويستعد برش�لونة ملواجهة أتلتيكو مدريد، غًدا الخميس، 
ع�ىل أن يالقي الفائز منهما، املنترص من املواجهة األخرى 

بني ريال مدريد وفالنسيا، املقررة اليوم.

كابيلو: يوفنتوس ال يقول احلقيقة بشأن دي ليخت
              المستقبل العراقي/ متابعة

الفن�ي  املدي�ر  ترصيح�ات  أث�ارت 
س�اري،  ماوريس�يو  ليوفنت�وس، 
بخصوص غياب مدافع الفريق ماتياس 
دي ليخت عن مباراة كالياري املاضية، 
ش�كوك املدرب الس�ابق لبيانكونريي، 

فابي�و كابيلو.وقال س�اري إن س�بب 
غي�اب املداف�ع الهولن�دي ع�ن اللقاء 
األخري أمام كالياري، يعود إىل معاناته 
من مشكلة بالكتف.لكن يبدو أن رواية 
»الس�يدة العج�وز«، لم تقن�ع كابيلو، 
صحيف�ة  نقلته�ا  ترصيح�ات  فف�ي 
»دي�يل مي�ل« الربيطاينة، أمل�ح املدرب 

اإليطايل الش�هري إىل أن سبب غياب دي 
ليخت عن مب�اراة كالي�اري هو رغبة 
يوفنت�وس يف حماي�ة الالعب، »الذي ال 
الكروية«.ومنذ  أيام�ه  يعيش أحس�ن 
انتقاله إىل يوفنتوس يف فرتة االنتقاالت 
الصيفية املاضي�ة، واالنتقادات تنهال 
عىل دي ليخت، بسبب تواضع مستواه 
يف غالبية املباري�ات، وارتكابه هفوات 
عدة تس�ببت يف ضي�اع أكثر من نقطة 
أن  كابيل�و  وي�رى  يوفنت�وس.  ع�ىل 
يوفنت�وس ال يق�ول الحقيق�ة كاملة 
بش�أن وضع مدافعه، وأض�اف: »هم 
يقولون ذلك )تعرض�ه لإلصابة(، لكن 
يج�ب أن نعطي دي ليخ�ت الوقت من 
أجل فهم النظام الجديد وكذلك العقلية 
اإليط�ايل:  امل�درب  الجديدة«.وتاب�ع 
»املداف�ع الهولندي ليس يف حالة جيدة 
وأعتق�د أن بونوتيش يف حاجة إىل العب 
مث�ل ديم�ريال إىل جانبه ب�داًل من دي 

ليخت«.

راشفورد يواصل عادته ضد كبار إنجلرتا
              المستقبل العراقي/ متابعة

حق�ق ماركوس راش�فورد، نجم مانشس�رت يونايتد، رقًما 
مميزًا خالل مباراة فريقه ضد مانشس�رت سيتي، يف ذهاب 
نص�ف نهائ�ي كأس رابط�ة املحرتف�ني اإلنجليزية.ونجح 
راش�فورد يف تس�جيل هدف فريقه الوحي�د يف املباراة، التي 

انتهت بفوز السيتي بنتيجة 3-1 عىل ملعب »أولد ترافورد«.
ووفًقا لش�بكة »أوبت�ا« لإلحصاءات، فإن راش�فورد أحرز 
رابع أهدافه ضد مانشس�رت سيتي يف كل البطوالت، ليصبح 
األخ�ري هو ثان�ي أكثر فري�ق زار نج�م الش�ياطني الحمر 
ش�باكه طوال مسريته.ويعد تش�يليس هو أكثر الفرق التي 

أحرز أمامها راشفورد أهداًفا يف مسريته، ب�5 أهداف.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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خطوات تعينك عىل مواجهة االبتزاز عرب فيسبوك
الكثري من األش�خاص  يتعرض 
ع�ر  لالبت�زاز  يوم�ي،  بش�كل 
التهديد بنرش رسائل أو صور أو 
مقاطع فيديو حميمية تخصهم 

عر »فيسبوك«.
وأعلنت رشكة »فيس�بوك«، عن 
التع�اون مؤخ�را م�ع مب�ادرة 
الحق�وق املدني�ة ع�ى اإلنرتنت 
 »ConnectSafely« ومنظم�ة 
ملس�اعدة  الربحي�ة،  غ�ري 
األش�خاص يف العثور عى الدعم 
واتخاذ اإلجراء الصحيح يف حال 

التع�رض له����ذا الن�وع م��ن االبت���زاز. 
ويف حال التعرض لالبتزاز، يجب الترصف عى 

النحو التايل... 

حفظ األدلة : يج�ب االحتفاظ بدليل للتهديد 
الذي تواجهه، ويمكنك القيام بذلك من خالل 
حفظ لقط�ة لشاش�ة جه������ازك تظهر 
الرس�ائل أو الصور مع ظهور صورة واس�م 

الش��خص الذي ي���هددك. 
إبالغ الس�لطات : يجب اإلرساع 
بإب�الغ الرشط�ة، ألن االبت�زاز 
الجن�ي جريم�ة يعاقب عليها 

القانون. 
ه�ذا الن�وع م�ن االبت�زاز يع�د 
التي  مخالف�ا ملعايري املجتم�ع 
ح�ال  ويف  فيس�بوك.  يتبعه�ا 
يج�ب  األم�ر،  له�ذا  التع�رض 

إخطار فيسبوك باألمر.
 حظ�ر املعت�دي : بمجرد حظر 
أي شخص عى »فيسبوك«، لن 
يكون قادرا بأي شكل عى الوصول إىل قائمة 
أصدقائ�ك كما لن يتمكن م�ن بدء املحادثات 

معك أو رؤية املحتوى الذي تنرشه.

من املمكن ان يتم اس�تخدام الشامبو نفسه 
ملدة طويلة. لكن قد يبدو مع مرور الس�نوات 
انه لم يعد مناسباً للشعر وانه من الرضوري 
ان يتم تغيريه وهو ما تعلنه هذه االش�ارات 

الثالثة.
1- اف�راز الش�عر للكث�ري من الزي�ت يف وقت 
قصري جداً بعد غسله. وهذا يعني ان الشامبو 

الذي يتم اس�تخدامه لم يعد مفي�داً وأنه من 
الرضوري استبداله بآخر.

2- تراج�ع حجم الش�����عر وتح�ول لونه 
اىل باه�ت. فهذا يعني أنه ب�ات من الرضوي 
استخدام ش�امبو جديد. اما اذا ظهرت هذه 
املشكلة بعد غسل الشعر بمدة قصرية، فهذا 
يعني ان فروة الرأس تحتاج اىل عناية خاصة 

بحسب الطقس واملوسم.
3- جفاف ال����ش�عر وفقدان�ه اىل النعومة 
والريق اضاف�ة اىل تك�ره وص�����عوبة 
تريحه. ولهذه االس�باب يج�ب البحث عن 
شامبو برتك������يبة لطيفة تعيد اىل الشعر 
نعومته عى ان يحتوي عى زبدة الشيا وزيت 

جوز الهند.

بغداد / علي حسين 

هكذا ش�يع اصدقاء البط�ل »مكي«بطله�م الذي نال الش�هادة من اجل 
الحري�ة والعراق املزدهر. مرتىض فؤاد جمي�ل او مكي كما كان يحب ان 
ين�ادى كان ابُن الواحد والعرشون ربيعا طالب�اً كان يعود اىل عائلة دينية 
وال�دُه املرحوم املال والرادود الحس�يني )فؤاد جمي�ل (  لم يكمل الثانوية 
لكنه كان املثابر املحب لدراس�تِه رغم ظروفِه القاس�ية التي يعيشها هذا 
الفتى  .. يف عرص االربعاء املصادف 2٥-12 توجه مكي برفقته علم العراق 
اىل ساحات االعتصام  ملساندة اخوانه املتظاهرين ونال رشف الشهادة .. 

ويف انفاسه األخرية كأنما لسانه يقول ... 
عشقُت البالد فأدمنت حبِه 

حتى خرجت مطالباً بما سلب مني 
فأتهمني الحاكم بأنني املتمردي 

الذي عاش برأسه رصاص املتنفذي
ما ذنبي وان خرجت بسلميتي 

حتى امر الحاكم بقتيل 
 ولكن ثورتي ال تنتهي 

ستحيى ثورتي حتى وان انقطع نبيض 
فهن�اك ش�باباً اح�ُب امل�وت م�ن اج�ل 

موطني
احبب�ُت الش�هادة فرزقه�ا الل�ه الق�رب 

اصدقائي 
بكي�ُت ع�ى عبدالل�ه يف االم�س والي�وم 

يبكوني رفاقي
حتى نلتها واصبحت العريس املتحرضي 

لقراً فيه الرتاب والكفني  
ستبقى يف قلوبنا ...

يتوقع علم�اء جامعتي غرونينجني وأوتريخت يف هولندا، أن يتغري اتجاه 
التيار الش�مايل يف املحيط األطل�ي الذي هو امتداد لتي�ار الخليج الدافئ 

خالل القرن الحايل، ما يسبب كارثة مناخية ألوروبا.
ويفي�د موقع EurekAlert، ب�أن زيادة كمية األمط�ار وذوبان الجليد يف 
غرينالند بس�بب ارتفاع درجات الحرارة يف العالم، سيؤدي إىل زيادة كمية 

املياه العذبة يف الطبقات العليا بالجزء الشمايل من املحيط األطلي.
وق�د بني النموذج الجدي�د، أن تراكم املاء العذب غري ق�ادر عى مدى ألف 
سنة من تدمري التيار الشمايل يف املحيط األطلي الذي يجلب املياه الدافئة 

إىل سواحل شمال أوروبا ويلطف املناخ املحيل.
ولكن تغريات مؤقتة يف التيار الش�مايل للمحيط األطلي يمكن أن تحصل 
خالل القرن الحايل بنس�بة 1٥%. وهذه التغريات يمكن أن تس�بب برودة 
الجو يف املنطقة. ويشري الباحثون إىل أن النموذج الجديد لم يأخذ باالعتبار 
دور املياه العذبة الناتجة عن ذوبان جليد  القطب الش�مايل التي س�تزيد 

من سوء التوقعات.

عالمات تدل عىل رضورة تغيري الشامبو

العلامء يتوقعون كارثة مناخية الشهيد حبيب اهلل
يف أوروبا

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

الوطنية ال متوتالرد بني العد وبني املد.. 

ماجد عبد الغفار الحسناويمنهل عبد األمير المرشدي

االنس�ان الحقيقي من يحب وطنه ويضحي يف س�بيله ويدافع عنه ويحميه حني 
تك�ون الحماي�ة رضوري�ة والوطني م�ن يعرف واجبات�ه ويحرص القي�ام فيها 
بأمان�ة واخ�الص ورشف ويطالب بحقوقه ويحافظ عليها مث�ل الحرية والعدالة 
والديموقراطية والدفاع عن حق غريه فالوطنية الش�عور باالنتماء والوالء للوطن 
والعمل عى خدمته والحفاظ عى تماسك النسيج االجتماعي وقد يتسبب الحاكم 
او الزعي�م يف قت�ل روح الوطني�ة نتيجة السياس�ة الكارثي�ة ألدارة البلد وتنتعش 
الوطنية وترتسخ يف النفوس ويكر روح الوالء عند توفري العيش الكريم واملساواة 
والعدالة ومن يصنع االزمات ويعطل القوانني ويوقف املش�اريع الخدمية والناس 
بحاج�ة اليه�ا ويغطي عى الفس�اد الس�باب سياس�ية وم�ن يس�تغل الخالفات 
واملش�اكل ليثب�ت وجوده ويعت�اش عى الطائفي�ة لقتل الوط�ن واملواطن هؤالء 
خارج س�ور الوطن ومن س�موم االفاعي تس�تخرج اللقاح�ات والعالجات ومن 
يرمي نفس�ه بأحضان الدول االقليمية التي تكن العداء للعراق لتقسيمه لدويالت 
ضعيف�ة متناحره وتش�جع وتدف�ع لالقتتال االه�يل ومن يهدد الوح�دة الوطنية 
خائن لش�عبه ومن يراه�ن عى ذلك واهن ألن العراق اليقبل القس�مة والوطنيون 
الرشف�اء الذين قاوم�وا املحتل واخرجوه ق�ادرون عى حماية الجبه�ة الداخلية 
وم�ن يتخف�ى بالش�عارات وهدفه خبيث يدف�ع اىل حرب طائف�ي واألخالص من 
ينب�ذ ويرتك الخالفات ويتفرغ الوج�اع الناس ويدفن االحق�اد والكراهية والعمل 
بأخالق الرس�ول االك�رم )ص( واملظاهرات التي تخرج ع�ن محتواها الوطني وال 
تحافظ عى الس�يادة وهؤالء املتزمتون الذين يسبحون بحمد األجندات الخارجية 
علة الش�قاء والوباء الوبيل والس�بب املبارش الصابة البلد من قوارع طاحنة وهذا 
التناحر الذي مزق الش�مل وفرق الكلم�ة واالرض تموج بالحقد وقطعت االوصال 
وكثرت االيتام وهذه الضغائن الفوضوية والتخريب حوافز اضافية لبناء االنسان 
وخل�ق امة قوية وال حي�اة لوطن ال يعرف ابناءه الضار م�ن النافع وال يميز بني 
الخائ�ن واالمني ويح�اول املأجورين هدم البن�اء مقابل حفنة م�ن الدوالرات ملأل 
جيوبه�م الق�ذرة وما أحوجنا الي�وم لنخوة وطنية لرتس�يخ الوح�دة ونبذ الفتن 
والطائفية والعمل ألس�تقرار البلد بدءا بالعش�رية وهي سور الوحدة وتتغذى من 
الوازع الديني الذي يحرم الفتن بني املسلمني والتمسك بالثوابت واالخوة الصادقة 
ونب�ذ األحقاد والتوت�ر وكذلك أهمية املثقف الوطني ووس�ائل االع�الم الحقيقية 
لخلق اجواء خالية من االحقاد واطفاء نار الكراهية واالحتقان وفعالية منظمات 
املجتمع املدن�ي لتعميق روح الوالء الوطني بأحياء الندوات واملؤتمرات يف املدارس 
والجامع�ات والدوائ�ر الحكومية للتثقيف بحب الوطن وبه�ذا تغلق الثغرات امام 
ثقافة التخريب وس�موم التقسيم وافش�ال املرشوع الطائفي الصهيوني املرسوم 
م�ا دام�ت الوطنية ت�ري يف عروق اهل الع�راق وبعد جهد وتفك�ري من مفكري 
االلتصاق بالحكم ألعادة مرحية الرصاع الطائفي البائس وخلق األزمات واثارت 
النعرات ليتخذوها عصا يتكئون عليها ألبقائهم يف مناصبهم ليبقى الفقر والجوع 
والبطالة وتفيش الرشاوى والفساد االداري واملايل وغياب الخدمات بسبب االنتماء 

الطائفي والتغيري من خالل السري حول الهوية الوطنية العراقية.

بنفس الس�اعة والدقيقة والثانية التي استش�هد فيها الجنرال 
قاسم سليماني وابو مهدي املهندس وصحبهما األبرار، انطلقت 
الصواري�خ اإليرانية لتدك قاع�دة عني األس�د يف األنبار وقاعدة 
اخ�رى ق�رب مطار اربيل يف ش�مال الع�راق. ال�رد اإليراني عى 
مراح�ل وهذا هو الرد األول ومن يأتي فليأتي ونحن باالنتظار.. 
هك�ذا قالت إي�ران لترصخ يف العالم أجمع أن�ه يف اإلمكان كر 
هيبة االستعمار األمريكي ودروعه الصارخوية وكرياء جروته 
العدواني من خالل بناء دول قوية وإعطاء ش�بابها املس�احات 
العلمية املناسبة لالخرتاع واالبتكار وصناعة ما يكر كل قيود 
الحصار العلمي بالقوة التي هي اللغة التي تفهمها امريكا اكثر 
من سواها. بداية هناك نفي امريكي عن سقوط قتى واصابات 
يف صف�وف القوات األمريكية ع�ى الرغم من ان الحرس الثوري 
اإليراني قد أكد س�قوط أكثر م�ن )80( قتيالً واكثر من )200( 
اصابة وبني هذا وذاك مسافة زمن ليس إال وسنعرف كل يشء. 
 إرسائيل التي نأت بنفسها عن األحداث، وكأنها ال تعرف امريكا 
ول�م تح�رض ترامب عى اي اعتداء عى ايران، تس�ألها س�ؤاال 
تقنيا مفاده انه ليس مهما نفي س�قوط قتى فاألهم هو ماذا 
فع�ل  الباتريوت لرد الصواريخ اإليرانية، وهل ان ما جرى هو ما 
س�يحدث عندما تسقط صواريخ مش�ابهة فوق  تل أبيب سواء 
كان مصدرها  حزب الله او  س�ورية او  الحش�د الشعبي او  غزة 
او  اليم�ن أو  إيران فتص�ل الصواريخ إىل أهدافه�ا وحينها قد ال 
نستطيع ان ننفي ما نفيتم ونخفي ما اخفيتم؟ العملية لم تزل 
س�اخنة يف اخبارها وارسارها واحداثها، ولك�ن أمريكا أوعزت 
ألبواقه�ا وم�ن يقع ضمن الناعق�ني مع كل ناعق يف اش�اعات 
الجوكر اإللكرتوني عى ال�رد االيراني ووصف الرد اإليراني بإنه 
)مرحية( وطب�ع هذه املفردة يف اذه�ان العقل الجمعي وإن 
القصف اس�تهدف األمريكان يف مناطق س�نية وكردية حرصيا 
وربطه�ا بمن لم يصوت�وا يف مجلس الن�واب العراقي عى قرار 
خ�روج الق�وات األجنبية م�ع التباكي ع�ى الس�يادة العراقية 
الت�ي انتهكتها إي�ران وابراز أمريكا كحام�ي للعراق ناهيك عن 
تكذيب او التش�كيك ب�أي اخبار عن الخس�ائر االمريكية جراء 
الرد االيراني. بقي ان نقول ان الرد العراقي لم يحصل حتى اآلن 
فدم الش�هيد املهندس وشهداء لوائي الحش�د الشعبي 4٥ و46 
بانتظ�ار ان يكون له م�ا يكافئ امليزان ال�ذي ال يأتي بنوماس 
العدال�ة م�ا لم يخرج آخر جن�دي أمريكي م�ن األرض العراقية 
ونحن وانتم وهم باالنت�������ظار والله اجع��له بردا وسالما 

عليك يا عراق.

هواوي جتري حتالفات صينية لطرد العمالق األمريكي من آسيا!
تخطط هواوي بالتعاون مع Oppo إلنشاء 
بديل لخدمات غوغل للهاتف الذكي والسعي 
إىل التعاون مع املطورين الهنود، يف خطة قد 
تؤدي إىل إنهاء هيمنة »أندرويد« عى السوق 
يف آس�يا وربما خارجها. ويف الوقت الحايل، 
قد يبدو أن الهيمنة العاملية لنظام تش�غيل 
الهواتف املحمول�ة، »أندرويد« )OS( التابع 
لرشكة »غوغل«، مستمرة بدون أي منافس. 
ويملك عمالق التكنولوجيا األمريكي حصة 
تص�ل إىل 76% م�ن س�وق أنظمة تش�غيل 
الهوات�ف املحمول�ة )OS( يف جمي�ع أنحاء 
العال�م. ولكن رشكة ه�واوي الصينية عى 
وشك فرض تحد كبري مع »غوغل«، بعد أن 
أصبحت هدفا للضغط األمريكي املس�تمر، 

حيث أُجرت عى تطوير بديل لنظام »أندرويد« 
ال�ذي تس�تخدمه يف هواتفه�ا الذكي�ة، بعد أن 
امتثل�ت »غوغ�ل« لعقوبات واش�نطن يف مايو 
امل�ايض، وأصبح�ت واحدة من أوائ�ل الرشكات 
األمريكي�ة التي تقطع خدماتها عن »هواوي«. 
وش�ّكلت عملي�ة وق�ف خدم�ة أكث�ر أنظم�ة 
تش�غيل األجهزة املحمول�ة انتش�ارا يف العالم، 
وترك »ه�واوي« مع إصدار مفت�وح املصدر يف 
أحس�ن األحوال، مثابة رضب�ة للرشكة، ولكن 

االنقس�ام بني العمالقني التقنيني هو سيف ذو 
حدي�ن. وبعد أش�هر فقط من ق�رار »غوغل«، 
كش�فت »هواوي« النقاب عن نظام التش�غيل 
Harmony للهوات�ف الخاص�ة به�ا، وطرح�ت 
هاتف�ا ذكيا جدي�دا رئيس�ا بغي�اب تطبيقات 
»غوغل« الخاص�ة. وتعهدت بوضع اللمس�ات 
 Huawei Mobile األخرية عى تطوير خدم�ات
Services، كبديل لتطبيقات »غوغل« الشهرية، 
بحل�ول نهاي�ة الع�ام. ول�م يتوق�ف العم�الق 
الصين�ي عند هذا الح�د، ودخ�ل يف مفاوضات 

مع أفضل 1٥0 مطور للتطبيقات يف الهند، 
 ،HMS إلقناعه�م بن�رش منتجاته�م ع�ى
وال�ذي يمكن أن يق�دم بحد ذات�ه ما يصل 
إىل 1٥0 »تطبيق�ا خاصا« للعمالء يف جميع 
أنحاء العالم. ويعتقد بنيامني تشياو، وهو 
معد مش�ارك مع االقتصادي الفرني جان 
تريول الحائ�ز جائزة نوبل، أن�ه يوجد لدى 
»هواوي« م�ع رشكات صيني�ة أخرى، كل 
الفرص لتحدي سيطرة »غوغل«، مع هذه 
 ،RT االس�رتاتيجية الجديدة. ويف حديثه مع
قال تشياو، األستاذ بمعهد شنغهاي الدويل 
للمص�ارف والتموي�ل والعمي�د األكاديمي 
لرام�ج آس�يا يف كلي�ة باري�س لألعم�ال: 
»تتمتع غوغل بميزة أوىل من خالل تعاونها 
م�ع العديد من العمالء املخلصني، ولكن تحالف 
الرشكات الصينية س�يغري قواع�د اللعبة«. ويف 
ش�هر أكتوبر، ذكرت »فورب�س« أن »هواوي« 
وكذلك عمالقة التكنولوجي�ا اآلخرون، دفعوا« 
سامس�ونغ«، الرشكة املصنعة للهواتف الذكية 
األكثر ش�هرة يف العالم، إىل خارج سوق الصني. 
ويف اآلونة األخرية، أفيد أيضا أن هواوي ورشكة 
Oppo، تعاونت�ا يف إجراء محادثات مع مطوري 

التطبيقات الهنديني.

أطعمة يمكنك تناوهلا بقدر ما تشاء دون خوف من السمنة
ع�ى الرغم م�ن عدم وج�ود أطعمة خالية 
من الس�عرات الحرارية، إال أن هناك بعضا 
منها يمكن االس�تمتاع بتناولها بكل حرية 
دون الحاجة إىل القلق بشأن اكتساب وزن 
زائد. وبحسب أخصائية التغذية، الدكتورة 
ليزا يونغ، تندرج هذه األطعمة بشكل عام 
يف واحدة من فئتني: الفواكه أو الخرضوات 

غري النشوية.
وتقول يون�غ إن هناك أس�بابا لعدم زيادة 
الوزن عند تناول هذه األطعمة، الحتوائها 
عى قدر كبري من امل�اء، وكونها منخفضة 
الس�عرات الحراري�ة، كم�ا تحت�وي ع�ى 
األلياف، ما يس�اعد عى الش�عور بالشبع 

لوقت طويل.
وعى الرغم م�ن أن هذه الفواكه والخرضوات 
ليس�ت غنية بالروتني، إال أنه�ا مليئة بالكثري 
م�ن الفيتامين�ات ومضادات األكس�دة واملواد 
املغذية األخرى التي له�ا فوائد عديدة للصحة. 
ومن بني األطعمة التي ال يس�بب تناول الكثري 

منها اكتساب وزن إضايف، نذكر ما ييل:
-الكرفس: يحتوي الكرفس عى 9٥% من املاء، 
لك�ن هذا ال يعن�ي أن�ه ال يملك فوائ�د صحية 
كبرية، حيث يحتوي عى البوتاسيوم والفوالت 

واأللي�اف و30% من االحتياج�ات اليومية من 
فيتام�ني »ه��«، وال يوف�ر س�وى 6 س�عرات 

حرارية فقط يف الوجبة الواحدة.
وإن أفضل ح�االت تناول الكرفس عادة عندما 
يكون طازجا، مع اإلش�ارة إىل أنه يفقد الكثري 
من مضادات األكس�دة يف غض�ون ٥ إىل 7 أيام 

من رشائه.
-التوت األزرق: تشتهر هذه الفاكهة باحتوائها 
ع�ى مض�ادات األكس�دة أكثر م�ن أي فاكهة 
أخ�رى، وللحصول عى األلي�اف، يحتوي كوب 

م�ن الت�وت األزرق ع�ى 14% م�ن القيمة 
اليومي�ة املوىص به�ا، وال يوفر إال نحو 8٥ 

سعرة حرارية.
-الخي�ار: هو فاكهة تتك�ون يف الغالب من 
املاء، ويحتوي عى 16 سعرة حرارية فقط 
ل�كل وجبة، فيما تحت�وي البذور والقرشة 
عى معظ�م القيمة الغذائي�ة للثمرة، لذلك 

من األفضل عدم تقشريها.
وتوف�ر الق�رشة والب�ذور كال م�ن األلياف 
وش�كال م�ن فيتام�ني »أ« املعروف باس�م 
»البيت�ا كاروتني«، والذي ُيع�رف بأنه جيد 

للعينني.
-الطماط�م: تش�تهر الطماط�م بحقيق�ة 
أنه�ا تحتوي عى الاليكوبني، وهو كاروتني 
يس�اعد عى مكافحة األمراض املزمنة ويمنح 

الثمرة لونها األحمر.
وإىل جان�ب الاليكوبني، تحت�وي الطماطم عى 
نسبة عالية من الفيتامينات »أ« و«يس« و«بي 
2«، وكذل�ك الف�والت والك�روم والبوتاس�يوم 

واأللياف.
ومع جميع العنارص الغذائية التي تفتخر بها، 
تحت�وي حبة الطماطم متوس�طة الحجم عى 

نحو 2٥ سعرة حرارية فقط.


