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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

حبُّ الرياسة رأس احملن العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

املحكمة االحتادية تصدر
 نحو )1200( حكم وتعلن النظر حاليًا 

بـ)80( دعوى دستورية
ص2

رئيس أركان اجليش: وزارة الدفاع الداعم الرئيس للعملية السياسية والسلطة
الربملان يفشل بعقد جلسة.. وحيدد االربعاء املقبل موعدا لعقد واحدة جديدة

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ش�هدت احتجاج�ات الع�راق، أم�س األحد، 
تصعي�داً يف العاصم�ة بغ�داد واملحافظ�ات 
الجنوبي�ة، رافق�ه قط�ع طرقات وجس�ور 
وإغالق جامعات ومدارس ومؤسسات، فيما 
جاب�ت تظاهرات واس�عة ش�وارع البرصة، 
مطالبة بمحاكمات عادلة لقتلة املتظاهرين، 
وتشكيل حكومة جديدة مستقلة بعيدة عن 

هيمنة األحزاب.
ولج�أت ق�وات األم�ن إىل اس�تخدام الق�وة 
لتفريق االحتجاجات، إال أنها فش�لت بسبب 
ع�ى  تدفق�وا  الذي�ن  املتظاهري�ن،  أم�واج 
ساحات التظاهر بش�كل مستمر. ويف اليوم 
األخري للمهل�ة التي منحها متظاهرو مدينة 
النارصية مركز محافظة ذي قار للسلطات 
لالس�تجابة لجمي�ع مطال�ب املتظاهري�ن، 
توسعت رقعة االحتجاجات يف بغداد لتشمل 
مناطق جديدة قريبة من ساحة التحرير هي 
ساحتا الطريان وقرطبة، وتجمعات التظاهر 
والخالن�ي،  الوثب�ة  س�احتي  يف  الس�ابقة 
وقط�ع  والس�نك.  الجمهوري�ة  وج�ري 
املتظاهرون طريق محمد القاس�م الذي يعد 
الطري�ق الرئيس الذي يرب�ط مناطق رشقي 
بغداد، كما أحرقوا إطارات الس�يارات يف عدد 
من الطرق الفرعية والتقاطعات، عى الرغم 
من اس�تخدام القوات الغاز املسيل للدموع، 
إال أنها لم تتمكن من فض االحتجاجات التي 
تسببت بش�لل يف حركة الس�يارات بمناطق 

وسط العاصمة.
التفاصيل ص2

ساحات التظاهر تذهب باجتاه التصعيد
مهلة الناصرية تنتهي دون حتقيق املطالب وقطع شوارع يف الوسط واجلنوب.. والعتبة العباسية ترى فاعلية باتساع احلراك وحتذر من العنف حمافظ كربالء: خطة مشاريع

 عام 2020 سرتسـم اخلـط الواضـح 
ملعالـم املحافظة املستقبلية

النقل تسجل زيادة يف عملية 
التبادل التجاري يف الشحن اجلوي 

مع بدء العام اجلديد

املنتجـات النفطيـة:
 جهـزنا احلشـد بـ  »51« مليـون لرت 

من أنواع الوقود خالل 2019

ص3

ص2

ص3

السوداين: العراق يف مرحلة الدخول إىل املجهوللبنان يغيل جمددًا: )٤00( جرحيًا بني املتظاهرين والقوات األمنية
قاعدة عني األسد: نعلم بتوقيتات اقالع وهبوط الطائرات االمريكية 

مكتب عبد املهدي حيدد ساعات فتح املنطقة اخلرضاء امام حركة السري
التعليم: ال يمكن تأجيل العام الدرايس اجلامعي بسبب التظاهرات

الصني تعلن عن تضمن بنود اتفاقيتها مع العراق 
انشاء سجون نموذجية  

ص2

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

مديرية شهداء البرصة
 تؤكد شمول ضحايا التظاهرات 

بقانون مؤسسة الشهداء

حمافظ بغداد يعلن حتويل 
منتدى شباب ناحيـة الوحـدة 

اىل مستشفى سعة »50« رسير

الرتبية توجه بإلغاء 
إجراءات الكفالة والتعهد للمحالني 

عىل التقاعد من كوادر نينوى

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت السلطات اللبنانية، أمس األحد، إصابة 147 عنرصا 
من قوات األمن يف أحداث الس�بت وسط العاصمة بريوت، 
بعد ان�دالع مواجهات م�ع محتجني عى الفس�اد وتردي 

الوضع املعييش يف البالد.
وأش�ارت ق�وى األمن الداخ�ي اللبناني، إىل وجود س�بعة 
ضب�اط م�ن ب�ني املصاب�ني، وأضاف�ت أن حال�ة بع�ض 
الجرح�ى خطرية. وجرح نحو 400 ش�خص يف لبنان من 
جرّاء مواجهات ليلة الس�بت بني متظاهرين وقوات األمن 
اللبنانية يف العاصمة بريوت، يف أعنف يوم منذ بدء الحركة 

االحتجاجية، وفق حصيلة للدفاع املدني.
وأطلق�ت قوات األمن الغاز املس�يل للدموع ومدافع املياه 
وه�ي تط�ارد املحتج�ني الذين تس�لحوا بأفرع األش�جار 
والالفت�ات املروري�ة يف حي تج�اري قرب مبن�ى الربملان 

اللبناني.
ومأل املتظاهرون الش�وارع مجددا، خ�الل األيام املاضية، 
بع�د ه�دوء يف االحتجاج�ات الت�ي غلبت عليها الس�لمية 
وانت�رت يف أنح�اء الب�الد من�ذ أكتوبر بس�بب األوضاع 

االقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون.
وطل�ب الرئي�س اللبناني ميش�ال عون من ق�ادة الجيش 

واألمن استعادة الهدوء وسط بريوت.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف الس�فري الصين�ي ل�دى بغداد 
تش�انغ ت�او، أمس األحد، عن انش�اء 
سجون نموذجية ضمن  بنود اتفاقية 
الص�ني م�ع الع�راق. جاء ذل�ك خالل 
اس�تقبال وزي�ر الع�دل ف�اروق امني 
ببغ�داد  ال�وزارة  مق�ر  يف  الش�واني 
الس�فري الصيني تش�انغ تاو. ووفقاً 
لبي�ان وزارة الع�دل، تلقت املس�تقبل 

العراقي نسخة منه، ان الجانبني بحثا 
تطوي�ر العالقات يف املجاالت كافة بني 
البلدين،  وخصوصاً ما يتعلق بالجانب 

القانوني.  
وأثن�ى الش�واني خ�الل اللق�اء، عى 
العالقات العراقية الصينية التاريخية، 
وإب�داء  الجان�ب الصيني اس�تعداده 
لتقدي�م الدع�م القانون�ي ويف مج�ال 
مكافحة  الفساد املايل واالداري، وكذلك 
العدلي�ة،  الدوائ�ر  موظف�ي  تدري�ب 

الكرتوني�ة  ال�وزارة أجه�زة   وإه�داء 
متط�ورة.  واش�ار اىل ان وزارة الع�دل 
ماضية بتحويل النظام يف  دوائرها من 
الورقي اىل االلكرتوني، وهذا ما يساهم 
يف اختص�ار  الوق�ت والجهد والحد من 
ممارسات الفس�اد، ويعكس سياسة 
الع�راق يف  تطوي�ر مؤسس�ات الدولة 
برياً وتقنياً.  من جهته اكد الس�فري 
الصين�ي ع�ى عم�ق العالق�ات م�ع 
العراق،  وخاص�ة االقتصادية، اذ يبلغ 

حج�م التب�ادل التجاري ب�ني البلدين 
بنحو   30 مليار دوالر س�نوياً، الفتا اىل 
أهمي�ة امليض باالتفاقي�ة االقتصادية 

 بني بغداد وبكني. 
االتفاقي�ة ستحس�ن م�ن  أن  وأك�د، 
الواق�ع االقتص�ادي للعراق  وتحّس�ن 
بناه التحتية، ومنها إنش�اء س�جون 
نموذجي�ة س�تكون م�ن ضم�ن  بنود 

االتفاقية.
التفاصيل ص2

ص3

اتقدم بأس�مي وكافة منتس�بي مؤسسة املستقبل 

املس�تقبل  العراق�ي للصحاف�ة والن�ر )جري�دة 

العراق�ي ووكالة أنباء املس�تقبل( بخال�ص العزاء 

وعظيم املواساة اىل السيد القايض )عماد الجابري( 

رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية، 

بوف�اة والده )رحمه الله( س�ائال املوىل عز وجل ان 

يتغمد الفقيد بواس�ع رحمته ومغفرته وان يسكنه 

فس�يح جنانه وان يلهم اهله وذويه ومحبيه جميل 

الصرب والسلوان . 

                                                   علي الدراجي

                                                    رئيس مجلس االدارة

رئيس مؤسسة املستقبل العراقي يعزي رئيس حمكمة استئناف 
بغداد الرصافة االحتادية بوفاة والده 
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مرصف النهرين يعلن رشوط وضوابط احلصول عىل قرض )150( مليون دينار
     بغداد / المستقبل العراقي 

االسلامي  النهريلن  ملرف  أعللن 
الحكوملي، أملس االحلد، علن رشوط 
وضوابلط الحصلول على قلرض 150 
مليون دينلار للموطنلة رواتبهم لرشاء 

وحدة سكنية.
وقلال امللرف يف بيان تلقت املسلتقبل 
»اللرشوط  ان  منله  نسلخة  العراقلي 
والضوابط التي تم وضعها لغرض رشاء 
عقار يف حال توطني الراتب عى مرف 

النهرين االسامي تتمثل بما ييل:
1-الحلد االعلى ملبلللللغ التمويلل150 

مليون دينار.
٢-الحد االعى ملدة السداد٢0 سنة.

٣- نسبة املرابحة )الفائدة( ٣% سنويا.
٤- ال يجلوز منح التمويلل لحاالت البيع 

بني الزوج والزوجة.
5-اليتطللب تقديم كفيلل إذا كان مبلغ 
التمويلل اقل ملن )٤0( اربعلون مليون 
دينار املا يف حالة زيلادة املبلغ عن ذلك 
ولغاية )٧5( خمسلة وسلبعون مليون 
دينار يتطلب تقديم كفيل واحد ويطالب 
بتقديم كفيللني يف حالة زيادة املبلغ عن 
)٧5( خمسلة وسلبعون مليون ولغاية 

)150( مائة وخمسون مليون دينار.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

العلراق، أملس  شلهدت احتجاجلات 
العاصملة بغلداد  األحلد، تصعيلداً يف 
واملحافظلات الجنوبيلة، رافقله قطع 
طرقلات وجسلور وإغلاق جامعلات 
وملدارس ومؤسسلات، فيملا جابلت 
تظاهلرات واسلعة شلوارع البلرة، 
لقتللة  عادللة  بمحاكملات  مطالبلة 
املتظاهرين، وتشلكيل حكومة جديدة 

مستقلة بعيدة عن هيمنة األحزاب.
ولجأت قوات األمن إىل اسلتخدام القوة 
لتفريلق االحتجاجات، إال أنها فشللت 
بسبب أمواج املتظاهرين، الذين تدفقوا 
عى سلاحات التظاهر بشكل مستمر. 
ويف اليلوم األخري للمهللة التي منحها 
النارصيلة مركلز  متظاهلرو مدينلة 
محافظة ذي قار للسلطات لاستجابة 
لجميع مطالب املتظاهرين، توسلعت 
رقعلة االحتجاجلات يف بغداد لتشلمل 
مناطلق جديلدة قريبلة ملن سلاحة 
التحرير هي ساحتا الطريان وقرطبة، 
وتجمعات التظاهر السابقة يف ساحتي 
الوثبة والخاني، وجرسي الجمهورية 
والسلنك. وقطلع املتظاهلرون طريق 
محملد القاسلم اللذي يعلد الطريلق 
الرئيلس اللذي يربلط مناطلق رشقي 

بغلداد، كما أحرقلوا إطارات السليارات يف عدد من 
الطلرق الفرعيلة والتقاطعلات، على الرغلم ملن 
اسلتخدام القوات الغاز املسليل للدموع، إال أنها لم 
تتمكن من فض االحتجاجات التي تسببت بشلل يف 

حركة السيارات بمناطق وسط العاصمة.
ويف محافظة النجف الجنوبيلة، قطع املتظاهرون 
معظم الطرق والجسلور عرب حلرق اإلطارات كما 
أغلقلوا معظلم الدوائلر الحكوميلة وامللدارس يف 

املحافظة للضغط عى الحكوملة لتلبية مطالبهم، 
حيلث قاملوا بإقفال أبلواب االدارات واملؤسسلات 
الحكوميلة باللحلام الحديلدي مؤكدين انله بداية 
للتصعيلد. فيملا قلام محتجلون بتسلهيل ملرور 
سليارات االسلعاف والجنائز والزائريلن والحاالت 

الطارئة عى الرغم من قطع الطرق.
ويف النارصيلة مركلز محافظلة ذي قلار تم قطع 
الطرقلات والجسلور وتوقلف االدارات علن العمل 
مع ارضاب شلامل للطلبلة، كما خلرج املئات من 

املتظاهرين يف كرباء مطالبني باالصاح الشامل.
ويف محافظلة الديوانيلة قلام عنارص بلزي مدني 
باطاق الرصلاص الحي على املتظاهرين بالقرب 
ملن مبنى املنتجلات النفطيلة يف مدينلة الديوانية 
مركز املحافظة. أملا يف محافظة بابل، وعاصمتها 
الحلة، فقد احتشلدت سلاحة االعتصام بوسلطها 
باملتظاهريلن واالف الطلبلة املرضبلني. كما خرج 
االهايل يف العمارة مركز محافظة ميسان الجنوبية 

متظاهرين تضامنا مع طلبتها.

واضافة لذلك انضمت محافظة البرة 
النارصيلة  حددتهلا  التلي  املهللة  اىل 
للقوى السياسلية وهلددت بموجبها 
بقطلع الطرق الرئيسلية مع بغداد ما 
لم تتم االسلتجابة ملطالب املتظاهرين 
ويف مقدمتهلا تشلكيل حكوملة بعيداً 
علن املحاصصلة والتحقيلق يف مقتل 
املتظاهريلن ال سليما يف محافظلات 

الجنوب.
ويسود القلق اوساط الشعب العراقي 
ملن تصاعد االحتجاجات وسلط عدم 
اهتمام حكومي عى الرغم من دخولها 

شهرها الرابع.
بدورهلا، ذّكرت العتبة الحسلينية بما 
قالتله املرجعية الدينيلة العليا باحدى 
خطبهلا يف كانلون األول امللايض بلأن 
الحراك اذا اتسع مداه سيكون وسيلة 
فاعلة للضغط عى من بيدهم السلطة 
اصاحلات  إلجلراء  املجلال  إلفسلاح 
حقيقية يف إدارة البلد، مشلرطة عدم 
انجلراره ألعملال العنلف والفلوىض 

والتخريب.
وقاللت العتبة الحسلينية يف منشلور 
على موقلع »األئملة اإلثنلي علرش« 
التابع لها، »نذّكر بملا قالته املرجعية 
بتاريلخ ٢01٩/1٢/0٦ بأنه »ال شلك 
يف أّن الحراك الشلعبي اذا اتسلع مداه 
وشمل مختلف الفئات يكون وسيلة فاعلة للضغط 
عى ملن بيدهم السللطة إلفسلاح املجلال إلجراء 
اصاحات حقيقيلة يف إدارة البلد«. وأضافت، »لكن 
الرشط االسلاس لذلك هو عدم انجلراره اىل أعمال 
العنف والفوىض والتخريب، فانه باإلضافة اىل عدم 
املسلوغ لهذه األعمال رشعاً وقانوناً سلتكون لها 
ارتدادات عكسية عى الحركة االصاحية ويؤدي اىل 

انحسار التضامن معها شيئاً فشيئاً«.

      بغداد / المستقبل العراقي

كشف السفري الصيني لدى بغداد تشانغ 
تلاو، أملس األحد، عن انشلاء سلجون 
نموذجيلة ضمن  بنلود اتفاقيلة الصني 
ملع العلراق. جلاء ذلك خال اسلتقبال 
وزيلر العلدل فلاروق امني الشلواني يف 

مقلر اللوزارة ببغلداد السلفري الصيني 
تشلانغ تاو. ووفقاً لبيلان وزارة العدل، 
تلقلت املسلتقبل العراقي نسلخة منه، 
ان الجانبلني بحثلا تطويلر العاقات يف 
املجلاالت كافة بني البلديلن،  وخصوصاً 
ملا يتعللق بالجانلب القانونلي.  وأثنى 
الشلواني خلال اللقلاء، على العاقات 

العراقيلة الصينيلة التاريخيلة، وإبلداء 
لتقديلم  اسلتعداده  الصينلي   الجانلب 
الدعلم القانونلي ويف مجلال مكافحلة 
 الفسلاد امللايل واالداري، وكذللك تدريب 
موظفي الدوائر العدلية،  وإهداء الوزارة 
أجهزة الكرونية متطورة.  واشار اىل ان 
وزارة العلدل ماضيلة بتحويل النظام يف 

 دوائرها من الورقي اىل االلكروني، وهذا 
ملا يسلاهم يف اختصار  الوقلت والجهد 
والحد من ممارسلات الفساد، ويعكس 
سياسلة العلراق يف  تطويلر مؤسسلات 
الدوللة برشيلاً وتقنيلاً.  ملن جهته اكد 
السلفري الصيني عى عمق العاقات مع 
العلراق،  وخاصلة االقتصاديلة، اذ يبلغ 

حجم التبادل التجاري بني البلدين بنحو 
  ٣0 مليلار دوالر سلنوياً، الفتا اىل أهمية 
امليض باالتفاقيلة االقتصادية  بني بغداد 
وبكني. وأكد، أن االتفاقية ستحسن من 
الواقع االقتصادي للعراق  وتحّسن بناه 
التحتية، ومنها إنشاء سجون نموذجية 

ستكون من ضمن  بنود االتفاقية.

      بغداد / المستقبل العراقي

الفريلق  الجيلش  أركان  رئيلس  اكلد 
ان  الغانملي  الركلن عثلللللملان  أول 
وزارة الدفلاع الداعلم الرئيلي للعملية 
السياسلية والسللطة الحفاظ عى أمن 

وسيادة الباد.

جلاء ذلك خال اسلتقباله، اليوم االحد، 
علدداً ملن أعضلاء مجلس النلواب عن 

محافظة نينوى.
تلقلت  الدفلاع،  وزارة  لبيلان  ووفقلاً 
املسلتقبل العراقي نسخة منه، ان نواب 
نينوى قدملوا الشلكر والتقدير لرئيس 
االركان وكافلة أبنلاء الجيلش العراقي 

على جهودهلم الكبرية يف حفلظ االمن 
واالسلتقرار واعادة الحياة للكل ارجاء 
املحافظة من خال الصورة املرشقة التي 
اسسلها وزرعها بمهنيته وإنسانيته يف 
التعامل مع املواطنللللني ومد جسلور 
الثقة والتعاون والوقلوف معاً يف خندق 
واحد ضد كل من تسلول نفسله العبث 

بأمن املحافظة.
واكلد نواب نينلوى خال اللقلاء، أن ما 
نراه اليوم من امن واسلتقرار يف جميع 
ربوع بلدنا العزيز بفضل سواعد ابناءه 

من القوات االمنية بكافة مسمياتها.
ملن جانبله، اعللن الغانملي بحسلب 
البيان، بلأن وزارة الدفاع لكل العراقيني 

وهي الداعم الرئيي للعملية السياسية 
والسللطة ملن خال الحفلاظ عى أمن 
وسيادة الباد، مضيفاً اليوم نمد جسور 
التعاون والتنسيق مع الجهات املسؤولة 
يف املحافظة لدعم الجهود والحفاظ عى 
املكتسلبات التي تحققت من اجل االمن 

واالمان ألبناء شعبنا العزيز.

مهلة الناصرية تنتهي دون حتقيق املطالب وقطع شوارع يف الوسط واجلنوب.. والعتبة العباسية ترى فاعلية باتساع احلراك وحتذر من العنف

ساحات التظاهر تذهب باجتاه التصعيد
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الصني تعلن عن تضمن بنود اتفاقيتها مع العراق انشاء سجون نموذجية  

رئيس أركان اجليش: وزارة الدفاع الداعم الرئيس للعملية السياسية والسلطة

        بغداد / المستقبل العراقي

األربعلاء  النلواب  مجللس  حلدد 
املقبلل، موعداً لعقد جلسلة بعد ان 
تحوللت جلسلة أملس اىل تداولية 
وذكلر  النصلاب.  اكتملال  لعلدم 

مصدر نيابلي لل}الفرات نيوز{ إنه 
»بعد انهاء الجلسلة التداولية حدد 
مجلس النواب، يوم االربعاء املقبل، 
موعلداً النعقاد جلسلته«. وأضاف 
سلتكون  »الجلسلة  أن  املصلدر، 

الساعة الواحدة بعد الظهر«.

الربملان يفشل بعقد جلسة.. وحيدد االربعاء 
املقبل موعدًا لعقد واحدة جديدة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعللن املتحدث الرسلمي للمحكمة االتحاديلة العليا إياس 
السلاموك، أمس األحد، اصدار نحو 1٢00 حكم دسلتوري 
خلال املدة املاضية، مشلريا أن بإملكان أي مواطن تقديم 

الطعون لدى املحكمة بشأن القوانني الصادرة.
وقال السلاموك، يف بيان تلقت املسلتقبل العراقي نسلخة 
منله، إن “املحكملة االتحادية العليا نظرت منذ تشلكيلها 
مئلات الدعلاوى، وأصدرت نحلو 1٢00 حكم دسلتوري، 
رسلخت من خالها االختصاصات الدسلتورية للسلطات 

كافة، الترشيعية والتنفيذية والقضائية.”
وأضلاف، أن “املحكملة نظملت العاقلة بلني السللطات 
االتحاديلة واإلدارات املحلية، وأكدت يف العديد من أحكامها 
عى اسلتقال القضاء وعدم التدخلل يف أعماله، وحفظت 
حقلوق املكونلات العراقية، وعززت دور امللرأة يف املجاالت 
كافة، وأوللت اهتماماً كبرياً باألرسة والطفولة، وشلددت 
عى مبادئ حقوق اإلنسلان، وأسلهمت يف صون الحريات 

العامة يف مقدمتها حق التعبري عن الرأي”.
وأشلار السلاموك اىل أن “املحكملة االتحاديلة العليا لديها 
حاليلاً بنحلو )80( دعلوى دسلتورية معروضلة، تتعلق 

بطعون دسلتورية سليتم نظرهلا تباعاً وفقاً للسلياقات 
الدسلتورية والقانونية يف جلسلات علنية متلاح الحضور 

فيها للكافة”.
ونبه اىل أن “املحكمة تتلقى الطعون والدعاوى من املواطنني 
كافلة، حيث أكدت يف معرض أحكامها الصادرة، أن الطعن 
بعدم دسلتورية القوانني حق لكل شلخص طبيعياً كان أم 
معنويلاً معرّباً علن رأيه كحق ضمنه الدسلتور له يف املادة 
)٣8/ أوالً( منله، وبكل الوسلائل القانونيلة بخاف توجه 
بعض املحاكم الدستورية يف العالم حيث تقر حق الطعن 

يف الترشيعات عى عناوين رسمية معينة يف الدولة”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد عضو االتحاد الوطني الكردستاني غياث 
السلورجي، أملس االحلد، ان االجتماعلات 
املقبلة لاتحاد الوطني الكردستاني ستنهي 

قضية رئاسلته، مبينا ان فتح باب الرشيح 
سيكون وفق رشوط معينة.

ان  السلورجي يف تريلح صحفلي  وقلال 
“املجللس القيادي الجديد لاتحلاد عقد اول 
اجتماعله قبل ايام لكنه لم يتطرق لرئاسلة 

االتحاد بسلبب انشلغاله باالمور التنظيمية 
االولية”.

واضلاف ان “االجتماعلات املقبللة لاتحلاد 
خلال االيلام القليللة ستشلهد فتلح بلاب 
الرشليح لرئاسة االتحاد ونوابه من ومن ثم 

التصويت عليه“.
واوضح السورجي ان “االجتماع سيخصص 
لتوزيلع االدور القياديلة يف االتحلاد واملهام 
وتسلمية متحدث باسلم االتحلاد وتفاصيل 

تنظيمية أخرى”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكدت قيادة قاعدة عني االسد الجوية، 
أملس األحلد، علمها بتوقيتلات اقاع 
وهبوط الطائرات االمريكية واملناطق 

التي تقصدها.
وقلال قائلد القاعلدة الللواء الطيلار 
الركن رافد غازي الزبيدي يف تريح. 
االمريكيلة  »الطائلرات  ان  صحفلي، 
املوجودة يف عني االسد هي لاستطاع 
واسلناد لوجسلتي مثلل الطعلام او 

الربيد«.
واضلاف ان »اي طائرة امريكية تقلع 
او تهبط من عني االسد لدينا توقيتاتها 
وهناك جهات تتابلع املوضوع وتعلم 
اين تذهب هلذه ومتى تعلود«، الفتا 
اىل »اننا لدينا كشلف راداري ومتابعة 

معهم«.
واكد ان »اي طائرة تطلق من القاعدة 
فالعمليات املشلركة لديها علم كامل 

بذلك«.

املحكمة االحتادية تصدر نحو )1200( حكم وتعلن النظر حاليًا 
بـ)80( دعوى دستورية

عضو يف احلزب: األيام املقبلة ستشهد انتخاب رئيس لالحتاد الكردستاين

قاعدة عني األسد: نعلم 
بتوقيتات اقالع وهبوط 

الطائرات االمريكية 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، أمس االحد، عن ساعات فتح 
املنطقة الخرضاء وسط بغداد امام حركة السري.

وقال سلكرتري رئيس الوزراء الفريق محمد حميلد البياتي انه »تم تحديد 
ساعات فتح املنطقة الخرضاء وسط بغداد امام حركة سري املركبات«.

واضاف ان »فتح الخرضاء سليكون يوميا من السلاعة السادسة صباحا 
ولغاية الل10 صباحا، ومن الل٢ ظهرا وحتى الل5 مساء«.

وتابلع ان »هذا االجراء سيسلتمر لحني فتح املنطقلة بالكامل قريبا امام 
حركلة السلري«، الفتلا اىل ان »هنلاك انسليابية بحركلة السلري بعد فنح 

املنطقة«.
وكان السلكرتري الشخيص للقائد العام الفريق الركن محمد حميد البياتي 
اعلن يف 15 كانون الثاني الحايل، ان فتح املنطقة الخرضاء سليكون بخط 
السلري القادم من الجرس املعلق باتجاه بوابة الزوراء ومطار املثنى مرورا 

بتقاطع عمان اىل مطار بغداد الدويل، باالتجاهني الذهاب واالياب.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشلفت اللجنة القانونيلة النيابية، أمس األحد، موعلد بدء العطلة 
الترشيعية ملجلس النواب.

وقال عضو اللجنة حسلني العقابي يف تريلح صحفي أن مجلس 
النلواب لم يبدأ بعد بعطلته الترشيعية الدسلتورية امللزمة« الفتاً اىل 
أن »العطللة تبدأ يف الثالث من الشلهر املقبل، مشلرياً اىل أنه يف حال 
حصل تكليف مرشح رئاسلة الحكومة من رئاسة الجمهورية فإن 
مجلس النواب سليعقد جلسلة اسلتثنائية أثناء العطلة الترشيعية 

إلعطاء الثقة للحكومة«.
وأشلار اىل أن »التعطيل الترشيعي ال يتناىف مع الحوارات السياسية 
للبحث عن مرشلح وكابينة حكومية تلبي تطلعات الشعب العراقي 

وتواجه التحديات الجسيمة التي يمر بها البلد«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشلفت هيئة النزاهلة عن صدور أمر اسلتقداٍم بحلقِّ أعضاء من 
لجنة توزيع رواتب أبناء العراق الصحوات؛ الختاسهم قرابة أربعة 

مليارات دينار من الرواتب.
وأشلارت دائلرة التحقيقلات يف النزاهلة، يف معلرض حديثهلا عن 
تفاصيلل القضيلة، إىل أن »محكملة تحقيق صلاح الدين املختصة 
بقضايلا النزاهة أصدرت أمراً باسلتقدام )٢٧( ضابطاً من مختلف 
الرتلب العسلكرية األعضلاء يف لجلان توزيلع رواتب أبنلاء العراق 
)الصحوات( لألفلواج التابعة لقيادة إحدى الفرق سلابقاً يف صاح 
الدين بتهمة اختاس رواتب الصحوات ملدة شلهرين بمبلغ مقداره 

)٣,٧8٩,٣٤٤,000( مليار دينار«.
وأوضحت الدائرة أن املحكمة أصدرت أمر االسلتقدام بحق املتهمني 
يف القضيلة التلي حققت فيهلا الهيئلة وأحالتها إىل القضلاء وفقاً 

ألحكام املادة )٣1٦( من قانون العقوبات.

مكتب عبد املهدي حيدد ساعات فتح املنطقة 
اخلرضاء امام حركة السري

القانونية الربملانية 
تكشف موعد بدء العطلة الترشيعية 

وترجح عقد جلسة استثنائية

النزاهة تعلن 
استقدام أعضاء بلجنة توزيع رواتب 

الصحوات بتهمة االختالس

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب واملرشح السابق لرئاسة 
الحكومة محمد شلياع السوداني، 
أملس االحلد، ان العلراق يف مرحلة 
الدخلول إىل املجهول حيث الفوىض 
العارمة وغياب الدولة ومؤسساتها 

وضعف أو انعدام تطبيق القانون.
وقال السوداني، الذي رشحته كتلة 
البناء« ملنصب رئيلس الوزراء بدالً 
عن عبد املهدي، إن »حالة االنسداد 
السيايس ما زالت هي سمة املشهد 
العام حيث الكتل السياسية عاجزة 
عن إنتاج توافق يفيض إىل تشلكيل 
حكومة جديدة«، مبيناً أن »السبب 
يف ذللك يعلود إىل تمسلك األطلراف 

وتغليلب  الخاصلة،  بقناعاتهلا 
مصالحها عى مصلحة الوطن«.

أن«العاملل  السلوداني  وعلّد 
الخارجي، خصوصاً بعد التطورات 
األخلرية، يبقلى حلارضاً يف اختيار 

رئيس الحكومة الجديد«.
وبشلأن رؤيته لكيفية الخروج من 
األزملة الحاليلة يقول السلوداني: 
»يف تقديلري أن الخلروج من هذه 
األسلاس  بالدرجلة  يقلع  األزملة 
على عاتق الكتلل السياسلية، من 
خال الجلوس على طاولة الحوار 
تشلكيل  على  بتوافلق  والخلروج 
حكوملة تحلدد لهلا مهملة إنفاذ 
القلللانون وبسلط األملن وتهيئة 

األجواء إلجراء انتخابات مبكرة«.ا

السوداين: العراق يف مرحلة الدخول
 إىل املجهول
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    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التج�ارة عن مواصل�ة الرشكة 
العام�ة لتج�ارة الحب�وب باس�تالم وتجهيز 

محصول الشلب خالل ايام العطل الرسمية .
واض�اف مدير ع�ام الرشكة حس�نني مهدي 
علوان يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان 

»الكميات املس�تلمة يف الديوانية يف صومعتي 
ش�لب الش�امية والديواني�ة ومرك�ز االم�ني 
واملجم�ع املخزني بلغ�ت) ٩٧٨٣٧،٦٦٨( طنا 
فضال ع�ن االس�تمرار بمناقلة مادة الش�لب 
املكيس من صومعة الش�امية ومركز تسويق 
االمني اىل صومعة خان ضاري حيث تجاوزت 

الكمية التي تمت مناقلتها )٤٩٩٨( طنا«.

واضاف بان »صومعة الشامية ومركز تسويق 
االمني تواصل كذلك مناقلة ش�لب الياس�مني 
مكي�س اىل ف�رع املثنى حيث تج�اوزت كمية 
املناقل�ة )٥٦٨٨( طن�ا كما تواص�ل صومعة 
ش�لب الديواني�ة اس�تالم كميات ال�رز املحيل 
املصنع م�ن املجارش االهلي�ة حيث تجاوزت 
الكمية املس�تلمة )١٣٨٩( طنا فيما يس�تمر 

املجم�ع املخزني يف الديواني�ة تجهيز الحصة 
االوىل لع�ام ٢٠٢٠ للمطاح�ن حي�ث تجاوزت 

الكمية املجهزة )٧٣٧( طنا ».
ويف س�ياق اخ�ر اش�ار عل�وان اىل اس�تمرار 
امل�الكات العاملة يف س�ايلو كركوك باس�تالم 
الش�احنات ال�واردة م�ن مين�اء ام قرص من 
)WUCHOW(واملحمل�ة  الباخ�رة  حمول�ة 

بمادة الرز االورغواني املستورد لتعزيز رصيد 
املحافظة واملخص�ص لدعم مفردات البطاقة 
التموينية حيث بلغ اجمايل الكمية املس�تلمة 
)٤٤١٩١٦( طنا.مش�را اىل س�حب النم�اذج 
االولية من الرز االورغواني وفحصها فيزياويا 
لضم�ان صالحيته�ا ومطابقته�ا ملواصفات 

السيطرة النوعية.

حبوب التجارة تعلن استمرار استالم وجتهيز حمصول الشلب خالل ايام العطل الرسمية

حمافظ كربالء: خطة مشاريع عام ٢٠٢٠ سرتسم اخلط الواضح ملعالـم املحافظة املستقبلية
خالل االجتماع اخلاص بالصندوق الصيين العراقي

    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

أكد محافظ كربالء املقدس�ة نصيف جاس�م الخطابي ان 
»خطة عام ٢٠٢٠ ستتميز عن خطط االعوام التي سبقتها 
بان تك�ون خط�ة املش�اريع الكب�رة واالس�راتيجية يف 
املحافظة التي بعد انجازها سيكون هنالك تغير واضح يف 
جميع املجاالت سواء يف الربية والصحة والكهرباء وتوفر 
الس�كن والبلدية والنق�ل. جاء ذلك خ�الل االجتماع الذي 
عقده مع معاوني املحافظ وم�دراء الدوائر الحكومية يف 

املحافظة وبحضور نائبي املحافظ جاسم الفتالوي وعيل 
امليايل ملناقشة خطط املحافظة يف املشاريع ضمن االتفاق 
العراق�ي الصين�ي. مضيف�ا ان من اولوياتنا ه�ي الربية 
والصح�ة فاليمكن للمجتمع ان ينه�ض يف باقي املجاالت 
اال م�ن خ�الل االنط�الق من هاذي�ن الركنني االساس�يني 
يرافقهم�ا امن قوي ومس�تقر فضال عن باق�ي املجاالت 
يف الكهرباء والبلدية وامل�اء واملجاري. وتم خالل االجتماع 
عرض املجموعة الثانية من املش�اريع االسراتيجية التي 
س�يقوم الس�يد املحافظ برفعها اىل االمانة العامة ملجلس 

ال�وزراء. وش�ملت ع�دد من املش�اريع يف الط�رق بأقامة 
مجرس يكون مس�اره موازيا لشارع ميثم التمار ويتفرع 
بع�دة اتجاه�ات ليك�ون جرسا اس�راتيجي يس�هم بفك 
االختناقات يف شارع ميثم التمار وشارع السناتر واملناطق 
املجاورة يف مركز املحافظة وانش�اء مستشفى تخصيص 
لالمراض االنتقالية والعناي�ة املركزة ب٢٠٠ رسير فضال 
ع�ن اقامة عدد من املراك�ز الصحية يف مناطق مختلفة يف 
املحافظة. وغرها من املشاريع يف الزراعة والنقل والربية 

والكهرباء واالتصاالت واملاء واملجاري والبلدية.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت رشكة طران الخليج، أنها تدرس اس�تئناف 
رحالتها إىل املدن العراقية.

وقال�ت الرشكة يف بيان، إن »الرشكة أرجعت نحو ألف 
مس�افر حتى اآلن من العراق، بعد الرضبة األمريكية 

قرب مطار بغداد الدويل«.
وأضاف�ت، أن »الرشك�ة تدرس اس�تئناف الرحالت إىل 
امل�دن العراقية بع�د أن أوقفتها قبل نح�و عرشة أيام 
ل�دواٍع أمنية«، مؤكدة »حرص طران الخليج عىل أمن 

وسالمة مسافريها قبل أي شئ«.
وأك�د أن »الرشك�ة اس�تأنفت بالفعل الط�ران فوق 
األجواء العراقية بعد التحقق من األوضاع األمنية وهو 
م�ا يخ�دم مختلف رح�الت الرشكة خصوص�ا للمدن 

األوروبية«.
وكانت الرشكة أعلنت أنها س�تقوم بتشغيل رحالتها 
م�ن مطار النجف ال�دويل إىل مط�ار البحرين الدويل يف 
الف�رة من ١٦ إىل ٢١ يناي�ر كانون الثاني ٢٠٢٠ لنقل 
مس�افريها املوجودين حالًيا يف العراق، حيث ستكون 
معظم هذه الرحالت بنفس أرقام الرحالت ويف الوقت 

نفسه للجدولة األصلية.
م�ن جانب آخر أكدت أن الرشك�ة حققت أداء طيبا يف 
الع�ام ٢٠١٩ وان امل�ؤرشات والتوقعات األولية تش�ر 
الرتفاع عدد املس�افرين عىل مت�ن خطوط الرشكة إىل 
٦ ماليني مسافر إىل جانب تحقيق ارقام متقدمة فيما 
يتعلق بنسب اإلشغال مع انضمام ملزيد من الطائرات 

الجديدة إىل أسطول الرشكة.

بعد توقف دام أليام.. 
طريان اخلليج تدرس 

استئناف رحالهتا اىل العراق

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

النقل تسجل زيادة يف عملية التبادل التجاري
بالشحن اجلوي مع بدء العام اجلديد

حمافظ بغداد يعلن حتويل منتدى شباب ناحية 
الوحدة اىل مستشفى سعة »٥٠« رسير

    بغداد / المستقبل العراقي

العام�ة للخط�وط الجوي�ة  اعلن�ت الرشك�ة 
وزارة  تش�كيالت  )اح�دى  العراقي�ة 
النق�ل(، تس�جيل حرك�ة واس�عة يف 
قس�م  يف  التج�اري  التب�ادل  عملي�ة 
الش�حن الجوي احد اقس�ام الرشكة 
م�ع ب�دء الع�ام الجدي�د ٢٠٢٠ وذلك 
بعد أضافة مخازن جديدة الستيعاب 
الزيادة الحاصلة يف حجم الش�حنات 
التي انعكس�ت بشكٍل ايجابي يف رفع 

نسب موارد الرشكة املالية ».
وقال مدير عام الرشكة الكابتن كفاح 
حسن جبار يف بيان ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، انه »نح�رص عىل تطبيق 
برنام�ج متكام�ل يف مجال الش�حن 
الجوي يتوافق مع القوانني واالنظمة 
واس�تالم  عاملي�ًا يف خ�زن  املعتم�دة 
وتس�ليم امل�واد الداخل�ة اىل الش�حن 
الج�وي التي تأت�ي عن طري�ق الجو 
قادمة من مختلف بلدان العالم حيث 

تجري هذه االعمال عىل مدار الس�اعة لتقديم 
خدم�ات متميزة لل�رشكات والنواق�ل املحلية 

واالجنبية«.
يذك�ر ان الخط�وط الجوي�ة تس�عى لتطوير 

خدماته�ا الفني�ة والتقنية ومواكب�ة التطور 
العامل�ي ليص�ل مس�توى الطائ�ر االخ�رض اىل 
مصاف الطران العاملي ويضاهي النقل الجوي 

يف البلدان االخرى.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ بغ�داد املهندس محم�د جابر 
العطا، أمس األحد، تحويل منتدى شباب ناحية 

الوحدة اىل مستشفى بسعة ٥٠ رسير .
وق�ال العط�ا خ�الل زي�ارة تفقدي�ة لناحي�ة 
الوح�دة يرافق�ه النائ�ب ع�الء س�كر الدلفي 
ومدي�ر عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد 
الغني الس�اعدي وبقية مدراء الدوائر الخدمية 
ان »املنتدى العائد اىل وزارة الش�باب والرياضة 
املوافق�ات  ت�م نق�ل عائدايت�ه واس�تحصال 
الرس�مية لتحويله اىل مستشفى خدمة الهايل 
املنطق�ة واالس�تفادة م�ن املبنى«، مش�را اىل 
ان »املستش�فى الجدي�د بس�عة ٥٠ رسيرا مع 
امكاني�ة التوس�عة لس�د حاج�ة املنطقة من 
الناحي�ة الطبي�ة والعالجية بع�د االنتهاء من 

تأهيلة وتأثيثة بشكل كامل«.
واض�اف » ان محافظ�ة بغ�داد ت�ويل جمي�ع 
املناط�ق التابعة له�ا اهتماما بالغ�ا للنهوض 
بالواقع الخدمي وايصال جميع ماتحتاجه تلك 

املناطق من خدمات تالمس حياة املواطن«.

من جانبه اش�ار النائب الدلفي اىل » مخاطبته 
وزارة الش�باب والرياضة واس�تحصال جميع 
املوافق�ات الالزم�ة لذل�ك«، مبين�ا » ان االيام 
املقبلة ستش�هد تعاون مس�تمر مع املحافظة 

وصح�ة الرصاف�ة ل�الرساع بتأهي�ل البناي�ة 
وتحويله�ا اىل مستش�فى الس�يما وان أه�ايل 
الناحي�ة يحتاج�ون اىل قط�ع مس�افة ٤٠ كم 

للوصل اىل اقرب مستشفى عنهم«.

    المستقبل العراقي / رائد محمد 

أك�دت مديري�ة ش�هداء البرصة، ش�مول 
الضحايا من املتظاهرين السلميني، بكافة 
الحقوق املنصوص عليها بقانون مؤسسة 
الش�هداء.  وق�ال مدي�ر مديرية ش�هداء 
الب�رصة ق�يص مس�لم بن�در، إن مجلس 
الن�واب العراق�ي أص�در مؤخ�را تعدي�ال 
عىل قان�ون )رقم ٥٧(، الخ�اص بضحايا 
اإلرهاب واالخطاء العس�كرية، والذي قرر 

شمول الضحايا من املتظاهرين السلميني 
بكافة الحقوق املذكورة يف القانون أعاله، 
الفت�ا إىل أن ش�هداء اإلعالم تم ش�مولهم 
واض�اف  الش�هداء.  مؤسس�ة  بقان�ون 
التعدي�ل األخ�ر ع�ىل قان�ون )٥٧(،  ان 
الزم الدوائر املعنية باحتس�اب الش�هادة 
الدراسية ملن أكملوا دراستهم أثناء الدوام، 
فضال عن تضمني قان�ون التقاعد املوحد 
بفق�رة تمكن عوائل الش�هداء من الجمع 
ب�ني راتبني. ولفت إىل أن املؤسس�ة قامت 

بتوزيع ج�زء من مبالغ املنح�ة العقارية 
البالغ�ة ١٥ مليون من أصل )٣٠ مليون(، 
ع�ىل )٥٠٠( عائل�ة، م�ن عوائل ش�هداء 
الحش�د الش�عبي املستفيدين س�ابقا من 
توزي�ع قط�ع االرايض الس�كنية. وب�نينّ 
إن مؤسس�ة الش�هداء تأم�ل، أن تتضمن 
ميزاني�ة ٢٠٢٠، كافة الحق�وق القانونية 
للشهداء ومنها توزيع املنحة العقارية عىل 
عوائل ش�هداء النظام الس�ابق، وضحايا 

اإلرهاب واألخطاء العسكرية.

    بغداد / المستقبل العراقي

بني وزير التعليم العايل قيص الس�هيل، بان العام الدرايس 
الح�ايل للجامعات اليمك�ن تأجيله بأي ح�ال من األحوال 
ع�ىل الرغم من وج�ود التظاهرات الفت�ا اىل ان الجامعات 
يف املحافظات لديها انس�يابية يف ال�دوام إضافة اىل وجود 
ارتباط�ات مالي�ة لدى طلب�ة الجامعات االهلي�ة، كما ان 

هناك تف�رغ درايس لبعض الطلبة تح�ول دون اللجوء اىل 
خيار تأجيل العام الدرايس.

وقال الس�هيل يف بي�ان ملكتبه االعالمي تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، إن�ه »يجب الحف�اظ عىل ديموم�ة املظاهرات 
واملطال�ب الحق�ة ويف نف�س الوقت ابع�اد الجامعات عن 
بع�ض املظاهر التي التتناس�ب مع الح�رم الجامعي مثل 

عمليات الحرق واالعتداء عىل القوات األمنية« .

وأض�اف بان »الع�ام ال�درايس الحايل للجامع�ات اليمكن 
تأجيله وتفويت س�نة دراس�ة عىل الطلبة ب�أي حال من 
األح�وال ، خاص�ة ان بع�ض الجامع�ات يف املحافظ�ات 

األخرى منتظمة بالدوام«.
واض�اف بان »الجامعات االهلية ترتبط باقس�اط للطلبة 
وهناك من لديهم تفرغ درايس من وظائفهم، وبالتايل فأن 

تأجيل العام الدرايس امر صعب واليمكن ان يحدث .

مديرية شهداء البرصة تؤكد شمول ضحايا التظاهرات بقانون مؤسسة الشهداء

التعليم: ال يمكن تأجيل العام الدرايس اجلامعي بسبب التظاهرات

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت رشكة توزيع املنتج�ات النفطية عن 
كمي�ات الوقود التي جهزتها لقوات الحش�د 

الشعبي طيلة عام ٢٠١٩ املنرصم.
وقال وكيل مدير عام الرشكة حس�ني طالب 
عب�ود يف بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، 
ان »م�ا يقارب من )٥١( مليون لر ش�ملت 
منتجات البنزين، زيت الغاز }الكاز{، النفط 
األبي�ض ت�م تجهيزها وفق كميات ش�هرية 
منتظمة عن طريق الدفع باآلجل وذلك حسب 
توجيه�ات وزارة النف�ط ورشك�ة التوزي�ع 
الت�ي أولت ملل�ف الحش�د املق�دس إهتماماً 
منقط�ع النظ�ر م�ن خ�الل تقدي�م الدعم 
املادي واللوجس�تي لقطعات قواتنا املسلحة 

والحشد الشعبي يف جبهات القتال«.
وبني »جهزنا أيضاً وزارتي الدفاع والداخلية 
خ�الل ٢٠١٩ ب� ١٢٢ مليون لر من البنزين، 
٩٩ ملي�ون ل�ر م�ن زي�ت الغ�از، أكثر من 
مليون�ي لر م�ن النفط األبي�ض وعرب هيأة 

التجهيز التابعة لها«.
وأوضح بأن »الحش�د الش�عبي يمث�ل اليوم 
القوة الضاربة والس�د األمني الحامي ألرض 
وطننا الغايل فال بد من تكاتف الجهود وتقديم 
كافة التسهيالت املمكنة له للحفاظ عىل أمن 
البالد وسيادته«.ولفت مدير هيأة التجهيز يف 
الرشكة املهندس إحسان غانم اىل ان »عملية 
إيصال تلك الكمي�ات اىل محاورها املقصودة 
تمت من خالل ناقالت الرشكة وبإنس�يابية 
عالي�ة ووف�ق خط�ط منظم�ة ومدروس�ة 

لضمان إيصالها بإنس�ابية عالية«.يذكر ان 
وزارة النفط قد ش�كلت لجنة مركزية لدعم 
الحش�د الش�عبي منذ بداية تشكيله برئاسة 
وكيل الوزارة لشؤون التوزيع املهندس كريم 
حط�اب ومرتبط�ة بالهيئ�ة العليا للحش�د 
حيث عملت اللجنة خالل الس�نوات املاضية 
ع�ىل زيارة املقاتلني يف جبهات القتال إيصال 
كافة انواع الدعم املادي واللوجس�تي وكذلك 
التواص�ل م�ع عوائ�ل الش�هداء وتكريمهم 
فيم�ا  املالي�ة  املن�ح واملس�اعدات  وتقدي�م 
واضب�ت رشكة التوزيع  بدورها  عىل تجهيز 
املش�تقات النفطية لقواتنا األمنية والحشد 
الشعبي باإلضافة اىل تقديم كافة التسهيالت 
من�ذ بداية تش�كيل الحش�د الش�عبي لغاية 

اليوم.

املنتجات النفطية: جهزنا احلشد بـ  »٥1« مليون لرت 
من أنواع الوقود خالل ٢٠19

   بغداد / المستقبل العراقي

تفق�د وزي�ر امل�وارد املائية جم�ال العاديل 
»عدد من املش�اريع االروائية يف محافظتي 
واس�ط والديواني�ة يرافق�ه الس�يد زيدان 
خلف حس�ن مدير عام دائرة املصب العام 
وع�دد م�ن م�دراء الدوائ�ر واملش�اريع يف 

املحافظتني ».
ل�«املس�تقبل  ورد  لل�وزارة  بي�ان  واف�اد 
العراق�ي«، ان » الزي�ارة ش�ملت مرشوع 
املص�ب العام لالطالع عىل االعمال الجارية 
عىل مس�ار املصب العام التي تنفذ من قبل 
الجهد االيل والهنديس للهيأة العامة لصيانة 
مشاريع الري والبزل ودائرة املصب العام ، 
وكذلك زيارة موقع بحرة الدملج والنواظم 

وسداد البحرة ».
ووجه الوزير بحس�ب البيان »االس�تمرار 
بتنفي�ذ اعم�ال الصيانة للنواظ�م وتقوية 
س�داد البحرة داعيا سيادته اىل االستفادة 
من بح�رة الدمل�ج لالغ�راض الس�ياحية 

وتنمية الثروة السمكية ».
الوزي�ر ايض�ا  البي�ان »كم�ا زار  واش�ار 
بربي�ة  الخاص�ة  التجريبي�ة  االح�واض 
االس�ماك باالعتماد عىل مياه املصب العام 
والتوجي�ه بش�ان تطوي�ر وتوس�يع هذه 
التجربة لخدمة املواطنني وتش�غيل االيدي 
العاملة وتعزيز االمن الغذائي ،مشددا عىل 
اهمية اتخاذ االجراءات املطلوبة للمحافظة 
عىل البيئة والحد من الصيد الجائر للطيور 

املهاجرة .

وزير املوارد املائية يتفقد عدد من املشاريع 
االروائية يف واسط والديوانية

    المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

أتلف�ت ش�عبة الرقابة الصحي�ة يف قطاع املرك�ز وبحملة صحية 
ُمش�ركة مع جه�از األمن الوطن�ي ) ٨٠٠٠ ( آالف لر من أحدى 

مواد التنظيف ) شامبو الشعر ( املُستورد ُمنتهي الصالحية ».
وق�ال مدير الش�عبة الدكتور ك�رار جواد العب�ايس ، إن » الحملة 
الصحي�ة املُش�ركة ، كان�ت ُمخصصة ملخ�ازن البي�ع بالجملة ، 
وأس�فرت ع�ن ضبط وإتالف هذه الكمية الكب�رة » ، ُمبيناَ إنه » 
تم إتالفها يف موقع الطمر الصحي ، وفق محرض رسمي بحضور 

صاحب العالقة ، وإستناداَ للقوانني والتعليمات الوزارية .

اتالف »٨« آالف لرت من مادة الشامبو 
املستورد منتهي الصالحية يف كربالء

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين، عن رصف وجبة جديدة من س�لفة ضعف 
وضعف�ني للمتقاعدي�ن املدنيني والعس�كريني عن طري�ق أدوات 
الدف�ع االلكروني.وقال املكتب االعالم�ي للمرصف يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه تم رصف دفعة جديدة من 
س�لفة ضعف وضعفني للمتقاعدين املدنيني والعس�كريني ألكثر 
م�ن ٤٥٠ متقاعد«.وأوضح ان »رصف تلك الس�لفة تم عن طريق 
بصمة الزبون ثم ابالغ املتقاعد عرب إرساله رسالة نصية تخطره 
بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان اس�تكمل كافة اإلجراءات القانونية 
ملنح�ه اياها ورصفها ع�ن طريق أدوات الدف�ع االلكروني والتي 

تمت تعبئة الرصيد املايل اليها.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائرة إصالح األح�داث التابعة لوزارة الع�دل عن موقفها 
الش�هري الخاص بع�دد املطلق رساحهم لش�هر كانون األول من 
الع�ام املايض.وق�ال بيان ص�ادر عن ال�وزارة تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، إن »الع�دد ال�كيل للمفرج عنهم خالل الش�هر املايض 
بل�غ )٦٦( حدث�اً يف بغ�داد واملحافظات منه�م )٢٥( حدثاً تخلية 
بعد قضائهم مدة املحكومية، و)٤٠( باإلفراج الرشطي باإلضافة 
اىل ح�دث واحد بقرار تمييزي«.يش�ار إىل إن أقس�ام دائرة إصالح 
اإلح�داث تتوىل مهام الرعاي�ة الالحقة لألحداث م�ن خالل إجراء 
زي�ارات ميدانية لالطالع ع�ىل واقع معيش�ة ارس املودعني الذين 
يعان�ون م�ن املش�اكل والصعوبات، والعم�ل عىل إيج�اد الحلول 
املالئمة لها، فيما يتوىل قس�م التدريب والتأهيل والتش�غيل مهام 
إع�داد املودعني ألعمال ومهن تتناس�ب وقابليته�م وفتح دورات 
تدريبية لهم وفق األس�اليب الحديثة وتش�جيع العملية اإلنتاجية 

بما يحقق تكامل العملية اإلصالحية.

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه�ت وزي�رة الربية س�ها خليل العيل ب�ك، بالغ�اء اإلجراءات 
اإلدارية املتعلقة باملحالني عىل التقاعد ضمن مالك تربية محافظة 

نينوى فقط واملتمثلة بتقديم الكفالة والتعهد.
وأوضحت العيل بك يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
أن »هذه الخط�وة تأتي تثميناً وتقديراً للجه�ود املبذولة من قبل 
كوادر تربية نينوى خالل س�نوات مس�رتهم الربوية والتعليمية 

وتقديمهم الخدمة ألبناء بلدنا الحبيب.

الرافدين يعلن رصف دفعة جديدة 
من سلف املتقاعدين املدين والعسكري

العدل تعلن اإلفراج عن »66« 
حدثًا خالل الشهر املايض

الرتبية توجه بإلغاء إجراءات الكفالة والتعهد 
للمحالني عىل التقاعد من كوادر نينوى
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )152(  والصادر يف  تاريخ 2019/12/19 
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري العق�ارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه 
والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية  الش�يخان  وفقا الحكام القانون 
)21( لسنة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية .  فعىل الراغبني بااليجار 
مراجعة مديرية بلدية  الش�يخان وخالل مدة )ثالثون يوم ( تبدأ من 
الي�وم التايل لن�ر االعالن  بالصحف مس�تصحبني معهم التامينات 
القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة يف اليوم 
االخ�ري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة  اجور نر 
االع�الن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار 
والرس�وم االخرى واب�رام العقد خالل مدة )ثالث�ون يوم( من تاريخ  
تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن 
تأجر امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف 
االخرى املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له 
بالدخول باملزايدة مجددا مع عدم جواز التنازل عن االحالة وبخالفه 
يعد املس�تأجر ن�اكال وتطبق بحقه االج�راءات القانوني�ة املقتضاة 

وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية الشيخان.
مالحظة : مدة االيجار سنة واحدة فقط

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد : 2997/ب2019/5

التاريخ 2020/1/16
اىل / املدعى عليه  )فاضل جاسم راهي( 

اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرقم 2997/
ب2019/5 بتاري�خ 2019/8/8 واملتضم�ن 
حس�ني  لطي�ف  للمدع�ي  بتأديت�ك  الحك�م 
مش�كور  مبلغا ق�دره )4,800,000( اربعة 
ماليني وثمانمائة الف دينار والثابت استالمه 
بموج�ب وص�ي االمان�ة  ولثب�وت مجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
يارس جبار محس�ن واش�عار مختار االنصار 
/2 احم�د طاهر امليايل  لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني 
ول�ك حق الطع�ن عىل الق�رار املذك�ور خالل 
امل�دة املقررة بكاف�ة طرق الطع�ن القانونية 
وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار املذك�ور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد : 3001/ب2019/4

التاريخ 2020/1/14
اىل / املدعى عليه  )عالء هادي خلخال( 

اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرقم 3001/
ب2019/4 بتاري�خ 2019/7/11 واملتضمن 
حس�ني  لطي�ف  للمدع�ي  بتأديت�ك  الحك�م 
مش�كورمبلغا قدره )2,560,000( مليونني 
وخمس�مائة  وس�تون ال�ف دين�ار والثاب�ت 
يف وص�ي االمان�ة  املس�تحقني ح�ني الطلب 
ع�ن قرضة حس�نة ولثب�وت مجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يارس 
جبار محس�ن واشعار مختار النداء /2 كريم 
عب�د زيد العيس�اوي   لذا تق�رر تبليغك اعالنا 
بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني 
ول�ك حق الطع�ن عىل الق�رار املذك�ور خالل 
امل�دة املقررة بكاف�ة طرق الطع�ن القانونية 
وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار املذك�ور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

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

فقدان 
م�ن  الص�ادرة  الهوي�ة  فق�دت 
غرف�ة التج�ارة بأس�م / يونس 
فالح مهدي – فم�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد : 4998/ب2019/1

التاريخ 2020/1/19
اىل / املدعى عليه  )ناظم شنان جابر( 

اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرقم 4998/
واملتضم�ن   2019/12/31 يف  ب2019/1 
الحكم بالزام املدعى عليه ناظم ش�نان جابر 
تس�ليم الس�يارة املرقم�ة 65590 � أ نج�ف 
خصويص ن�وع دوج ستيش�ن موديل 2016 
اىل املدع�ي من�اف عب�د الرضا عب�د الزهرة (  
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واش�عار مخت�ار حي رشيط 
الريم�وك /1 عباس عبد الحس�ن الش�بي لذا 
تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني ولك حق الطعن عىل القرار 
املذكور خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكس�ه سيكتسب القرار املذكور 

درجة البتات وفق االصول
القايض

عي حميد الحيدري
�������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري 

العدد :532
التاريخ : 2020/1/14

اعالن
الس�جل  يف  بالعائدي�ة  الخاص�ة  البيان�ات 

االسايس 

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

رق�م )1971( املع�دل فقد تق�رر االعالن عن 
مبارشة التس�جيل باجراءات التسجيل املجدد 
للعق�ارات املبينة اعاله وفق احكام املادة )3( 
م�ن املادة )45( من القانون املذكور فعىل من 
يدع�ي امللكي�ة او اي حق�وق عقارية يف هذه 
العق�ارات املذكورة اعاله تقدي�م ما لديه من 
بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل ثالثني يوما من 
تاريخ النر االعالن والحضور يف موقع العقار 
الس�اعة العارشة من صباح يوم التايل النتهاء 
م�دة االع�الن وذلك الثب�ات ادعائ�ه بمختلف 
وسائل االثبات عند اجراء الكشف املوقعي عىل 
العق�ار من قبل لجنة تثبيت امللكية وبحضور 

املجاورين الذين تقرر  اللجنة حضورهم
الحقوقي / هادي مصيلح جواد الزهريي

مدي�ر التس�جيل العق�اري الثاني�ة بالنج�ف 
االرشف

محكمة بداءة السماوة 
العدد : 2255 / ب / 2019 

التاريخ : 15 / 1 / 2020 
اىل / املدع�ى علي�ه ) س�عد عب�د الرض�ا عبد 

حسني ( 
م / اعالن 

اص�درت هذه املحكمة قراره�ا بالعدد 2255 
/ ب / 2019 يف 9 / 12 / 2019 واملتضم�ن 
الحك�م بالزام�ك بتاديت�ك للمدع�ي حس�ني 
عبد االمري عبد الحس�ن مبلغ مق�داره اربعة 
ماليني وس�بعمائة الف دينار كتعويض مادي 
له وتحميل�ك الرس�وم واملصاريف بم�ا فيها 
اتع�اب محاماة وكيل املدعي املحامي س�جاد 
محم�د مبل�غ مق�داره اربعمائ�ة وس�بعون 
الف دين�ار وملجهولية محل اقامتكم حس�ب 
كت�اب مديرية التبليغ�ات القضائية بالعدد 9 
يف 12 / 1 / 2020 املرف�ق ب�ه ورق�ة التبليغ 
مروحا عليها من القائم بالتبليغ مصطفى 
نوري بتاريخ 15 / 2 / 2019 واشعار مختار 
منطق�ة حي الش�هداء االوىل وحي اور وقرية 
س�يد جبار وابو حار الس�يد اس�ماعيل هالل 
نارص ل�ذا تقرر تبليغك�م بموجب صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بق�رار الحك�م الغياب�ي 
لغرض اعرتاضكم او الطعن تمييزا خالل املدة 
القانونية والبالغة ثالثون يوما من اليوم التايل 
لنر االعالن وبخالفه يسقط حقكم بالطعن 

ويكتسب قرار الحكم درجة البتات .
القايض 

حسني فاضل عي 
�������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف البرصة

العدد : 607 / ش / 2019 
التأريخ  15 / 1 / 2020

إعالن
األشخاص الثالثة محسن عي حسن إسماعيل 

وجعفر عي حسن إسماعيل
مجهول محل اإلقام��ة

قدم املدعيان ) مجتبى عي حس�ن إس�ماعيل 
و عب�اس ع�ي حس�ن إس�ماعيل ( الدع�وى 
املرقم�ة  بالع�دد أع�اله ضد املدع�ي عليها ) 
فاطمة محمد حس�ني محمد ج�واد (يطلبان 
فيها إثبات نسبهما ولصدور قرار حكم تقرر 
تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
بالحك�م الغياب�ي الصادر من ه�ذه املحكمة 
بالع�دد أع�اله يف 30 / 12 / 2019 ويف ح�ال 
تبليغ�ك وع�دم اعرتاض�ك ع�ىل ق�رار الحكم 
املذكور خالل املدة القانونية س�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية .
القايض

راغب محمد حسن املظفر

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف أبي الخصيب

العدد :117
التأريخ  19 / 12 / 2019

إعالن
أقام�ت املدع�وة ) من�ى عبي�د ابراهي�م  ( طالب�اً إىل هذه 
املحكم�ة تطلب في�ه تأيي�د حضانتها للقارص ) س�جاد ( 
وملجهولية محل إقامتك حس�ب رشح كتاب  رشطة السيبة 
(  القائمقامية ناحية السبة  عليه قررت املحكمة    تبليغك  
بواسطة بصحيفتني محليتني يوميتني  عليك الحضور أمام 
ه�ذه  امام  هذه املحكمة  خالل مدة ثالثة ايام  من تاريخ 
النر وبعكس�ه  سوف يقدم اصدار الحجة تأييد الحضانة 

وفق القانون .
القايض

عمار شاكر فجر
������������������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ � مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة 1572 / 2010

التأريخ / 19 / 1 / 2020 
إعالن

نظ�راً لعدم بل�وغ بدل املزايدة لراء العقار تسلس�ل 25 / 
9 الصبخ�ة الكبرية الكائن الصبخ�ة الكبرية  العائد للمدين 
جهينة عبود حوش�ان  لقاء طلب الدائن فيصل عبداللطيف 
ياسني البالغ 125263590 دينارا 80% من القيمة املقدرة ، 
لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمسة عر يوما من اليوم التايل 
للن�ر فعىل الراغب يف ال�راء مراجعة هذه املديرية خالل 
املدة املذكورة مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 
10 من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 
وان رس�وم التسجيل والداللية عىل املش�رتي وذلك استناداُ 
للمادة 98 من قانون التنفيذ مئة وخمسة وعرون مليون 

ومئتني وثالثة وستون الف وخمسمائة وتسعون دينار .
املنفذ العدل

ضاري صباح حسني
املواصفات

1(موقعه ورقمه:  25 / 9 / الصبخة الكبرية 
2(جنسه ونوعه : أرض الدار مع أبنيتها ملك رصف 

3(ح�دوده واوصافه : 25 / 8 وطري�ق خاص ويليه 25 / 
12 و 103 و 25 / 6 

4(مش�تمالته : والعق�ار مكون من طاب�ق واحد من ثالثة 
غرف وحمام وحديقة ومبني بالطابوق والجص والس�قف 

من الكونكريت واالرضية مبلطة بالكايش . 
5(مساحته : 

6(درجة العمران: متوسطة 
7(الش�اغل : الح�ارس حي�در ش�اكر ال يرغ�ب بالبق�اء 

كمستأجر .
8(القيم�ة املق�درة : 187387500 مئة وس�بعة وثمانون 

مليون وثلثمائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة دينار
9(بدل املزايدة االخري : ال يوجد

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

فقدت هوية الطالب ) س�جاد هادي زعيبل ( الصادرة 
م�ن املعهد التقن�ي اداري برصة قس�م ادارة مخزن – 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف البرصة

العدد : 2622 / بحث / 2019
التأريخ / 7 / 1 / 2020

إعالن
إىل املدعي عليه / حسني وحيد عبد النبي

أقامت املدعية ) زه�راء ماجد زبني( الدعوى املرقمة اعاله 
ض�دك تطلب فيها الحكم ) بالتفري�ق للهجر (  وقد لوحظ 
م�ن الرح ال�واردة من املجل�س البلدي ملنطق�ة ) كازينو 
لبنان (انك مرتحل  إىل جهة  مجهولية وغري معلومة   عليه 
تقرر تبليغ�ك اعالناً  بصحيفتني يوميت�ني  بالحضور أمام 
مكت�ب البحث االجتماعي صباح ي�وم 8 / 2/ 2020 وعند 
عدم حضورك أو من يمثلك قانوناً س�وف تس�تمر جلس�ة 

البحث االجتماعي بحقك غيابياً وفق القانون .
القايض

وليد خالد عبداللطيف
������������������������������������������������

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من نقابة املهندسني العراقيني بأسم 
) به�اء عبد الرحيم عبد الخالق ( رقم االنتس�اب 89646 – 

فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة اصدارها .
������������������������������������������������

اعالن 
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم م�ن قبل الس�يد ) م�وزه بجاي 
مكطوف ( الذي يطلب فيه تبديل االس�م املجدد من ) موزه 
( اىل ) نوره ( خالل مدة اقصاها خمسة عر يوم وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وف�ق احكام املادة 22 

من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء الحقوقي 

نشأت ابراهيم شالل 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة بعقوبة 

العدد : 1336 / ب1 / 2019 
التاريخ : 15 / 1 / 2020 

اعالن حكم غيابي 
اىل / املدعى عليه / ماجد محمود عبد القادر 

بتاري�خ 11 / 12 / 2019 اص�درت ه�ذه املحكمة قرارها 
املرق�م اعاله واملتضمن الحكم بازالة ش�يوع العقار املرقم 
22 / 2748 م1 رشق�ي ش�فته بيع�ا وعن طري�ق املزايدة 
العلنية وتوزيع صايف ثمنه عىل الركاء كل حس�ب حصته 
وتحميل الركاء املصاريف واتع�اب محاماة وكيل املدعي 
املحامي وس�ام عامر بنس�بة 10 % من حص�ة موكله عىل 
ان التزيد عىل خمس�مائة الف دين�ار حضوريا بحق املدعي 
وغيابي�ا بح�ق املدع�ى علي�ه قاب�ال لالع�رتاض والتميي�ز 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح مبلغ هذه املحكمة 
) قي�رص خال�د عب�د الل�ه ( يف 30 / 12 / 2019 واش�عار 
مختار قرية بس�تان الخشايل / قضاء بعقوبة املختار خالد 
خض�ري حم�زة الع�زاوي يف 30 / 1 / 2019 واملص�دق من 
قائممقامي�ة قضاء بعقوبة بتاري�خ 7 / 1 / 2020 قررت 
هذه املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
واس�عتي االنتشار ولك حق االعرتاض ضمن املدة القانونية 

وبعكسه يعترب القرار مكتسب الدرجة القطعية .
القايض 

مهدي قدوري كريم

وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف البرصة الصباحي

اعالن
اىل /السيد كريم عي حكيم 

قدم السيد / مدير عام رشكة مصايف الجنوب /اضافة لوظيفته 
وكيل�ه الحقوق�ي احمد كاظم حمي�د االنذار املرق�م 31862 يف 
2019/12/11 سجل 160 يتضمن رفع واستالم الكمية املتبقية 
من حديد الس�كراب الذي ت�م بيعه لكم بتاري�خ 2018/6/25 
باملزايدة العلنية من قبل لجنة بيع وايجار اموال الدولة بموجب 
قرار االحالة املرقم 87 يف  2018/7/6 وقد تم رفع الدفعة االوىل 
من قبلكم بتاريخ 2018/12/26 اال انكم  امتنعتم عن اس�تالم 
الكمية املتبقية وبخالفه ستحملكم استيفاء اجور خزن بنسبة 
نصف باملئة  عن كل يوم تأخري وبخالفه س�يتم االعالن عن بيع 
املواد للمرة الثانية وتحميلكم كافة التبعات القانونية والقضائية 
ولدى ارس�ال اوراق التبليغ بواسطة كاتب عدل كركوك وحسب 
مرك�ز رشطة ازادي اتضح ان اس�مك غري مس�جل يف س�جالت 
املجل�س البلدي وحس�ب رشح مبل�غ مركز  الرطة واش�عار 
املجل�س البلدي املرفق يف اصل االنذار لذا تقرر تبلغكم بواس�طة 
الصحف اليومية استنادا اىل قانون التبليغات القضائية والعدلية 

وبناءا عىل الطلب زود بهذا االعالن بتاريخ 2020/1/13
الكاتب العدل
قيص مخيس املنصوري

www.moj.gov.iq
E-mail:senior_iraq@moj.gov.iq

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات نينوى

رقم القطعة المقاطعة نوع العقار ورقمه ت
جزء من 833/30 م43 عين سفني 

الغربية ساحة الغاز والنفط االبيض 1

جزء من 2/13 م43 عين سفني الغربية ساحة الغاز 2
8/19م 41 عين سفني الشمالية   بناية المكتبة العامة  3

العدد : 1152
التاريخ 2020/1/11
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أحداث العراق تتفاقم أكثر
           لقمان عبدالرحيم الفيلي

يف ترشين األول من عام 2019، تغريت 
قواع�د اللعب�ة السياس�ية العراقية، 
ومع غياب أّية طريقة واضحة للتغلب 
عىل االزم�ة الحالية وتفاقماتها، فإن 
ذلك يمثل خط�راً حقيقياً عىل النظام 
الس�يايس مما يعن�ي ان�زالق العراق 
نح�و املزيد م�ن الفوىض السياس�ية 
واالجتماعي�ة الحقاً وممك�ن جداً ان 
يصبح الع�راق دولة تس�تعمل القوة 
فقط لحل مش�كالتها نتيجة الحاجة 
اىل ف�رض القانون عىل حس�اب أمور 
اخ�رى وم�ن ضمنه�ا الديموقراطية 
الولي�دة، مدركني منذ زمن ان الحراك 
األغل�ب  األع�م  يف  الح�ايل  الس�يايس 
غري منت�ج، وخصوصاً مع اس�تمرار 
موق�ع  ع�ىل  الس�لبية  االنعكاس�ات 
العراق الدويل ومسريته نحو اعتباره 

دولة فاشلة ال سمح الله.
 التف�اؤل س�يأتي عندم�ا نع�رف ان 
قواع�د اللعبة السياس�ية ق�د تغريت 
نحو األحس�ن، واال كيف نريد لقواعد 

لعب�ة له�ا املدخ�الت نفس�ها تح�ت 
العملي�ة التفاعلية نفس�ها أن تأتينا 
بمخرجات مختلفة. اذ ال يمكن رسم 
سياس�ة حكومي�ة رصين�ة وفعال�ة 
من دون تغي�ري املدخالت وديناميكية 
صنع القرار. اذ لم يعد احتمال العودة 
إىل االوضاع قبل ترشي�ن االول 2019 
ام�راً وارداً، واالزم�ة السياس�ية غري 
قابلة لإلدام�ة، والوضع الراهن هش 

ويجب أن ينتهي.
 األزم�ة الحالية توف�ر فرصة ذهبية 
واملنظوم�ة  االقتص�اد  أداء  ملراجع�ة 
السياس�ية العراقية مع الحدث، فهي 
م�ع خطورتها تعطي غطاًء ورشعية 
واضح�ة للمبادرة وقي�ادة الحكومة، 
وبالتايل الطبقة السياس�ية الحاكمة، 
يف اصالح الجسم العراقي املنهك. نعم 
إنه تحٍد كبري ولكنه ايضاً فرصة لبناء 
البي�ت العراقي بعي�داً عن ضغوطات 
الخ�ارج وامتداداته�ا يف الداخل. هنا 
رضوري ان نح�دد األولوي�ات لك�ي 
نعرف كيف ن�ّ�ع بإبعاد رش االزمة 
ه�ذه  تتضم�ن  ان  ورضوري  عن�ا، 

اقتص�اد  بن�اء  مف�ردات  األولوي�ات 
جدي�د بعيداً ع�ن االقتص�اد الريعي، 
وف�رض هيب�ة القان�ون م�ع حرص 
الس�الح وتقوي�ة مؤسس�ات الدولة 
املعني�ة بمكافح�ة الفس�اد وكذل�ك 
املعني�ة بالتعام�الت م�ع املواط�ن.. 
ال�خ. فالتهديد الحقيق�ي هو يف عدم 
اخ�راج البلد اىل فضاءات ومس�احات 
حرك�ة لبن�اء وتقوي�ة لدولة وس�ط 
ه�ذه الفرص�ة الكب�رية للتقليل من 
دوام�ة االزمات واالنتقاص املس�تمر 
من س�يادة البلد واستقالله ورفاهية 
مواطني�ه.  ولع�ل من اه�م مقومات 
عافية البدن العراقي هو تبني النخبة 
القريب�ة من الدول�ة دورا بناء وفعاال 
وس�ط هذا الحراك والتوت�ر. علماً ان 
هن�اك نوعني من النخبة السياس�ية: 
نوع م�ن النخبة، والس�ميها الحلقة 
األوىل/الداخلي�ة، التي تعيش بش�كل 
متزايد حالة الرف�ض او انكار الواقع 
الجدي�د. األف�راد األقرب إىل الس�لطة 
ما يزالون مس�تمرين باعتقادهم أنه 
ليس�ت هن�اك حاج�ة لتغيري املس�ار 

النظ�ام  وأن  للحكوم�ة،  الس�يايس 
الس�يايس الحايل يمكن الحفاظ عليه 
نس�بياً، ويرفض�ون مث�اًل االع�راف 
بالسلطة االجتماعية للمرجعية وقوة 
االحتجاجات، وي�رون يف ذلك مؤامرة 
تم الرويج له�ا من الخارج لإلطاحة 
الس�يايس، وإن  بالحكوم�ة والنظام 
تلك االحتجاجات والتظاهرات تقترص 
عىل رشائح معينة من املجتمع. وعليه 
يعتق�دون أن الجم�ع بني اإلصالحات 
يف  والوق�ت  والرهي�ب  والرغي�ب 
نهاية املط�اف عوامل كفيله باحتواء 
املظاهرات ووضع حد لها.  اما النوع 
األخر من النخبة التي أسميها الحلقة 
الخارجية/الثاني�ة فه�ذه املجموعة 
يبدو انها تق�در حجم وعمق التحدي 
الجدي�د ودوافع�ه، ولك�ن لي�س لدى 
باملس�ؤولية  ش�عور  منه�م  الكث�ري 
الش�خصية تج�اه األزم�ة الحالي�ة، 
العمي�ق  ارتباطه�م  إىل  ينظ�رون  ال 
ترس�يخ  يف  دوره�م  او  باملنظوم�ة، 
املحاصصة مع انهم مس�تمرون مع 
انتقاداتهم لقيادة السياسية وفشلها 

يف إدخ�ال إصالح ذي معنى. وتقترص 
التغيريات الواسعة التي يطالبون بها 
عىل إصالحات العملية السياسية التي 
من ش�أنها الحفاظ ع�ىل مصالحهم 
الخاص�ة، ب�دالً من إصالح�ات أعمق 
للنظ�ام الس�يايس. س�يتعاىف العراق 
عندما نرى دورا بناء وفعاال وايجابيا 
للنخب، فهي حلقة الوصل التي ممكن 
جدا ان تضيف العقالنية للش�ارع ويف 
الوقت نفس�ه تبني للدولة ورجاالتها 

أهمية اإلصالح والتغيري.
 ولع�ل م�ن اه�م امللف�ات الخارجية 
املؤث�رة عىل تفاقم الوضع الس�يايس 
هو اس�تمرار ح�دة ال�رصاع اإليراني 
األمريك�ي، نع�م ه�و لي�س بجدي�د 
هوي�ة  ب�ني  بتناق�ض  ومتعل�ق 
البلدين ومس�عاهما لف�رض رؤاهما 
ومنهجهما عىل االخر وسحب العراق 
فالع�راق  املتضادي�ن.  باتجاهيمه�ا 
بني جهتني؛ ل�ه مصالح قوية تربطه 
بإيران التي تحاول فرض س�يطرتها 
ع�ىل جيوسياس�ية املنطق�ة وتحمل 
أيديولوجي�ا سياس�ية تجع�ل العراق 

ج�زءاً مهماً جدا من امت�دادات أمنها 
القومي/الوطن�ي، وم�ن جهة أخرى 
مس�عى امريكي إللغاء ال�دور الفعال 
إليران ع�ىل حس�اب مصالحها وأمن 
وخصوص�اً  املنطق�ة  يف  حلفائه�ا 
إرسائي�ل وبع�ض دول الخليج. وهنا 
يأتي الس�ؤال حول مدى ديمومة هذا 
ال�رصاع ونتائجه الس�لبية بالنس�بة 
إلين�ا، وما إذا كنا نس�تطيع ان نك� 
ه�ذا القيد ونبني بمعزل عن تداعيات 
هذا ال�رصاع العمي�ق والقدي�م الذي 
يتجدد دوماً. فض�اًل عن املخاوف من 
اس�تغالل بعض الرشكاء السياسيني 
املحليني هذا الظرف وامليض بمشاريع 

تزيد من ضعف جس�م الدولة املنهك.
 ولتقليل هذا التفاقم ال�يع نحتاج يف 
املعادلة العراقية اىل تطابق اسراتيجي 
ب�ني ثالث فئ�ات؛ الدول�ة، والكيانات 
املس�لحة.  والفصائ�ل  السياس�ية، 
األولوي�ة يج�ب ان تعطى للس�يطرة 
عىل البعد العس�كري ألنه من املمكن 
ان يشعل فتيل النار املدمرة بني ايران 
وأمريكا عىل ارضنا. إما كون الفصائل 

منضبط�ة او غ�ري منضبط�ة فتل�ك 
هي مش�كلة عراقي�ة اوالً وان كانت 
امتداداتها خارج الحدود. ومعالجتها 
ستعطي مصداقية لوجود كيان دولة 
متجان�س، وعىل ق�ادة الفئات الثالث 
ادراك ذل�ك ألنه�ا الطريق�ة الوحيدة 
لتوحيد بوصلة العراق باالتجاه الذي 
يبع�د عن�ه رش تش�ظيات او حقيقة 

الحرب االقتصادية/العسكرية.
والضجي�ج  الصخ�ب  ه�ذا  وس�ط   
الس�يايس واملجتمع�ي م�ن املفيد ان 
نفك�ر بجدي�ة يف ادخال ط�رف ثالث 
كأمر حاس�م لك�� الجم�ود، وهنا 
يأتي ترش�يح كل من املرجعية واألمم 
املتحدة كعنرصين محتملني مفيدين 
كالهم�ا  يحت�اج  نع�م  املعادل�ة.  يف 
إىل ضب�ط تقاربه�م الح�ايل وإع�ادة 
ترتيب وتنس�يق رسالتهما ودورهما، 
م�ع  مع�اً  للمش�اركة  واالس�تعداد 
اآلخري�ن يف املرحل�ة االنتقالية وتبني 
رسالة سياسية ال لبس فيها لتضييق 
الفجوة من خالل التوكيد عىل رضورة 

العمل بالدستور.

أوربان وماكرون.. تقارب بعد شقاقعودة »بايدن«.. ومرشوعه الناعم
           د. محمد فلحي

يخ�وض جو باي�دن املرش�ح الرئ�ايس من 
الح�زب الديمقراط�ي األمريك�ي منافس�ة 
رشسة مع الرئيس الجمهوري الحايل دونالد 
ترامب حول كريّس الرئاس�ة يف خريف العام 
الحايل، وس�ط اتهام�ات متبادل�ة بني أكثر 
ش�خصيتني جدليت�ني يف تاري�خ انتخاب�ات 
الرئاس�ة األمريكي�ة، وذل�ك لوج�ود ملفات 
فش�ل وقضاي�ا فس�اد داخلي�ة وخارجي�ة 
تطال س�معتهما وتهدد ش�عبيتهما، ولكن 
قطار الديمقراطية األمريكية ال يتوقف عند 
مث�ل هذه املحط�ات عادة خط�وات ترامب 
التصعيدي�ة األخ�رية ض�د إي�ران والتخبط 
األمريك�ي يف مس�تنقعات الرشق األوس�ط، 
فضالً ع�ن اهتزاز وضع�ه يف الداخل، وفرت 
فرص�ة نادرة لع�ودة األضواء إىل ش�خصية 
باي�دن نائب الرئي�س الس�ابق أوباما، الذي 
وص�ف بع�رّاب السياس�ة األمريكي�ة تجاه 
الع�راق واملنطقة، منذ نح�و عقدين، عندما 
كان رئي�س اللجن�ة السياس�ة الخارجية يف 
الكونغرس األمريكي، وقد ارتبط اسم بايدن، 
منذ ذلك الوقت، بمرشوعني يخصان العراق: 
أولهما إصدار ق�رار تاريخي يف العام 2002 
يس�مح للرئي�س األمريكي األس�بق جورج 
بوش باس�تخدام القوة املس�لحة إلس�قاط 
النظ�ام العراق�ي الس�ابق، وه�و م�ا جرى 
تنفيذه فعالً، وسط تعقيدات شائكة ونتائج 
غ�ري متوقع�ة وس�فك دم�اء كث�رية، وعند 
تصاعد اللوم ضد بايدن، إثر فشل السياسة 
األمريكي�ة يف الع�راق بعد إس�قاط النظام، 
داف�ع بايدن عن قراره الخط�ري بالقول إنه 
كان يهدف إىل الضغ�ط عىل النظام العراقي 

وليس إسقاطه!
 وثانيهم�ا يف عه�د أوباما حني ت�وىل بايدن 
منص�ب نائ�ب الرئي�س، وتبنى، من�ذ بداية 
الحمل�ة االنتخابي�ة ع�ام 2008، التبش�ري 
بمرشوع إلصالح نتائج التدخل األمريكي يف 
العراق، ومعالجة النتائج املرتبة عىل قراره 
الس�ابق، من خالل ما س�ّماه ب� )التقسيم 
 ،soft partition of Iraq( للع�راق  الناع�م 
وذلك عىل وفق البيت الشهري للشاعر العربي 

أبي نؤاس:
دَْع َعْن�َك لَْوم�ي ف�إّن اللّوَْم إْغ�رَاُء.. وَداوني 

بالّتي كاَنْت هَي الّداُء
احتمال وصول بايدن للرئاس�ة أواخر العام 
الحايل، حتى ل�و كان ضئيالً، ال بد أن يطرح 
تس�اؤالت مهم�ة ح�ول مس�تقبل العالقة 
األمريكية- العراقية، بعد كل ما جرى خالل 
السنوات املاضية، وليس هناك أمر مستبعد 
يف عالم السياس�ة املتغري، فمن كان يصدق، 
قب�ل نحو أربع�ة أعوام، أن يص�ل ترامب إىل 
البي�ت األبيض، ومن كان يتوقع أن يفعل ما 

فعله حتى اليوم؟
باي�دن يعود إىل الواجهة، وربما إىل الس�لطة 
صعب�ة  ظ�روف  ظ�ل  يف  مقب�ل،  وق�ت  يف 
ته�دد مس�تقبل النظام الس�يايس العراقي، 
وعالقاته مع دول الجوار والعالم، ال س�ّيما 
الوجود العس�كري األمريكي، وذلك بعد قرار 
مجل�س الن�واب العراقي األخري ال�ذي جاء 
نتيج�ة تصاعد تيار ش�عبي واس�ع يطالب 
بإنهاء النف�وذ األمريكي يف العراق وتدخالته 

املستمرة غري املقبولة!
 لي�س هن�اك صدف�ة كم�ا أعتق�د يف عودة 
ش�عارات االنفص�ال والتقس�يم م�ن جديد 
إىل املش�هد الس�يايس العراقي خ�الل األيام 
املاضي�ة من قبل بعض األطراف عىل خلفية 
األزم�ات األخ�رية الت�ي ال ت�زال تداعياته�ا 
الخطرية مس�تمرة رغم مح�اوالت التهدئة 
ودع�وات الع�ودة إىل لغ�ة العق�ل والحكمة 
والوح�دة الوطني�ة بدالً من قرقعة الس�الح 
ودوي الصواري�خ، والتناب�ز ع�ر شاش�ات 

الفضائيات!
خ�الل  مرشوع�ه  باي�دن  ط�رح  عندم�ا 
الحمل�ة االنتخابي�ة األوىل للرئي�س أوباما، 
كان�ت األوض�اع األمني�ة يف الع�راق س�يئة 
تح�ت االحت�الل والنف�وس محطم�ة، لكن 
أغل�ب العراقي�ني أعلنوا رفضهم ملا يس�مى 
ب�)التقس�يم الناع�م أو الس�هل( و جع�ل 
العراق ثالثة أقاليم)شيعي- سني- كردي(، 
ومن املفارقات العجيبة أن بعض الرافضني 
ملرشوع التقس�يم يف األمس، ه�م من يرفع 

اليوم رايته! فما الجديد يا ترى؟
الدس�تور العراقي يس�مح بإقام�ة األقاليم 

وف�ق آلي�ات ديمقراطي�ة ع�ر االس�تفتاء 
وموافقة األكثرية، لكن دعاة التقس�يم غري 
الناع�م يريدون ف�رض رأي األقلية، وهو ما 
يجعل مش�اريع التقس�يم غري مقبولة من 
قب�ل العقالء والحكماء وأه�ل الحل والعقد، 
الذي�ن يمثل�ون األكثرية، ويرفض�ون فكرة 

تمزيق العراق إىل دويالت متناحرة!
 ينبغ�ي أال يفرح )بايدن( ومن يطّبل خلفه، 
ألن مش�اريع التقسيم تبدو مستحيلة، لكن 
الفيدرالي�ة ممكن�ة ب�رشط أال تك�ون وفق 
أس�س طائفي�ة، وال ش�ك أن هن�اك خلطا 
واضح�ا ب�ني مفهوم�ي التقس�يم والنظام 
الفدرايل، وهناك غموضا يحيط بالفدرالية يف 
الكثري من ترصيحات السياسيني وتغطيات 
الوس�ائل اإلعالمية، فالدس�تور العراقي لم 
ين�ّص عىل مبدأ التقس�يم مطلق�اً، بل تبنى 
نظاما فيدرالياً غري مركزي توجد الكثري من 

نماذجه وتطبيقاته يف دول العالم!
 إّن النس�يج االجتماعي العراق�ي والتداخل 
العرق�ي والطائف�ي يف جمي�ع محافظ�ات 
الع�راق يجعل م�ن فكرة التقس�يم إىل ثالثة 
أقاليم خطة سطحية، فال يمكن الفصل من 
الناحية الجغرافية أو السكانية أو الطائفية 
ب�ني العراقي�ني، لذلك تبدو فكرة التقس�يم، 
طائف�ي،  أو  عرق�ي  أس�اس  ع�ىل  س�واء 

مستحيلة وغري مقبولة من األكثرية.
واملالحظ�ة األخرية التي ينبغ�ي ذكرها هنا 
أن الواج�ب التاريخي الوطن�ي يفرض عىل 
السياس�يني العراقيني بذل جهود حثيثة من 
أجل توضيح مزايا النظام الفيدرايل وعيوبه، 
وكشف الغموض الذي يحيط بتطبيقه، ومن 
ثم ال بد من اإلجابة عن س�ؤال جوهري: هل 
إن الفيدرالي�ة تمثل حالً ملش�اكل العراقيني 
أم إن م�ن األفضل اس�تمرار الع�راق كدولة 
موح�دة؟ ويف ه�ذا الص�دد، فإن م�ن املهم 
طمأن�ة األوس�اط الش�عبية حول التمس�ك 
بوحدة العراق أرضاً وش�عباً، وبث الش�عور 
بالوحدة الوطني�ة وضمان العدالة والنزاهة 
ومراع�اة الكفاءة، س�واء يف إدارة الدولة أو 
توزي�ع املناص�ب والث�روات أو التعامل مع 
املواطن�ني وإصدار قرارات تحّس�ن حياتهم 

اليومية، وتقلل من مظاهر التوتر والتذمر.

           زولتان سايمون وهيلين فوكيه

ح�ني يجتم�ع أع�داء زعي�م أوروب�ي متمرد 
ويشكلون فريقاً ضده، فهذا هو الوقت الذي 
يتعني فيه عليه كس�ب ود صديق قوي جديد. 
فق�د دأب فيكت�ور أوربان عىل االس�تخفاف 
باالتحاد األوروبي ال�ذي انتقد رئيس الوزراء 
املج�ري بس�بب »محابات�ه لدائرت�ه املقربة 
وتقويضه حكم القان�ون يف بالده«. لكن من 
خ�الل تحالف لم يك�ن محتمال م�ع الرئيس 
الفرنيس إيمانويل ماكرون، قد يصبح أوربان 
قوة تساعد االتحاد األوروبي عىل تغيري نهجه. 
واألرضية املش�ركة تتس�ع حني يتعلق األمر 
بالتعامل مع الرئيس الرويس فالديمري بوتني 
والرئي�س األمريكي دونالد ترام�ب. والعالقة 
ب�ني ماكرون وأوربان ق�د تثبت أهميتها عام 
2020 م�ع مغادرة بريطاني�ا التكتل وتراجع 
دور املستش�ارة األملانية أنجي�ال مريكل التي 
قامت بدور الج� بني رشق أوروبا وغربها.

والواقع أن تغيري التحالفات يهدد بإفشال أي 
جهود جديدة إلخض�اع أوربان. فهو يتعرض 
لطرد محتمل من »حزب الش�عب األوروبي«، 
أك�ر مجموع�ة يف الرملان األوروب�ي، بعد أن 
توىل رئيس املجلس األوروبي الس�ابق دونالد 
توس�ك قيادة املجموعة وتعهد بتطهريها من 
الشعبويني. ويتوقع أن يصوت »حزب الشعب 
األوروبي« الش�هر املقبل عىل مس�ألة إقصاء 
ح�زب »فيدس« الذي ينتمي إليه أوربان، لكن 
هذا ربم�ا لم يعد يعني فص�ال باهظ الكلفة. 
ويرى دانيال هيجي�دوس الباحث يف صندوق 
مارش�ال األملاني البحثي يف برلني أن »أوربان 
وماك�رون قادمان م�ن منطلق�ات مختلفة 
للغاي�ة، لكنهم�ا يس�عيان إىل تغي�ري الح�ال 
الراه�ن. وثمة حالياً كالم ع�ن محور أوربان 

وماكرون يف أوروبا«.
وأورب�ان م�ن املؤيدي�ن للديمقراطي�ة غ�ري 
الليرالية املناهضة للهجرة. وماكرون يسعى 
ألن يكون القوة الوسيطة الرئيسية يف القارة. 
ف�كل واحد منهم�ا يتبن�ى معاي�ري مختلفة 
للغاي�ة يف النظ�ر إىل أوروب�ا.. لك�ن ظه�رت 
مؤخراً عالمات واضحة عىل التقارب بينهما، 
تجلت يف اس�تقبال حرس ال�رشف ألوربان يف 

ق�رص األليزي�ه بباري�س يف أكتوب�ر املايض. 
وكان االجتم�اع مقرراً له أن يس�تمر س�اعة 
لكنه اس�تمر أكثر من ساعتني. وهذا يناقض 
فأثن�اء  الس�لطة.  يف  ملاك�رون  األوىل  األي�ام 
حملته الرئاسية عام 2017، اتهم الشعبويني 
-مثل أوربان- باس�تخدام االتح�اد األوروبي 
ك�»سوق« يحصلون منه عىل التمويل، لكنهم 

ال ينفذون االلتزامات الديمقراطية.
وسجل ماكرون موقفاً حني استثنى بودابست 
يف أول رحلة له إىل رشق أوروبا. وأرسل سفرياً 
جديداً إىل املجر بعد أن وصف سفريه السابق 
سياس�ات أورب����ان ك�»نم�وذج« يحتذى 
ألوروب�ا. وكان أورب�ان )56 عاماً( قد وصف 
ماك�رون )42 عام�اً( بأنه »الطف�ل الجديد« 

الذي ال يفهم املنطقة. 
وح�ني زار أورب�ان الزعي�م القوم�ي اإليطايل 
ماتي�و س�الفيني يف أغس�طس 2018، ق�ال 
ماكرون: »إذا كانا يريدان أن يريانني كخصم 
رئي�يس لهم�ا، فلهم�ا ذل�ك«. وبع�د بضع�ة 
أس�ابيع، وصف ماكرون تصويت�اً يف الرملان 
األوروبي يؤنب أورب�ان باعتباره خطوة أوىل 
ملكافحة »غ�ري الليرالي�ني« يف املنطقة. لكن 
العام املايض ش�هد التقاء املصالح، مع سعي 

ماكرون لتوسيع تحالفاته يف القارة.
ويف الرملان األوروبي، الصيف املايض، اتصلت 
ه�ذه املصال�ح يف اتفاق�ات الغ�رف املغلق�ة 
يف بروكس�ل لإلبق�اء ع�ىل هيمن�ة الزعم�اء 
القومي�ني يف اختيار الرئي�س التنفيذي التايل 
لالتح�اد األوروبي، برفض اختي�ار مجموعة 
ح�زب الش�عب األوروب�ي لرئي�س املفوضية 
األوروبي�ة. وي�رى معاونو أورب�ان أن هناك 
أرضية مشركة يف بعض القضايا التي تواجه 
أوروب�ا بم�ا يف ذل�ك كيفي�ة إدارة العالق�ات 
مع روس�يا والواليات املتح�دة. ولطاملا دافع 
الزعيم املج�ري عن التقارب م�ع بوتني أمام 
اعراضات م�ن االتحاد األوروب�ي. والتقارب 
بني ماكرون وأوربان مؤخراً يش�ف عن تغري 
جدي�د يف تكتيكات ماكرون. فق�د توقف عن 
اس�تخدام نهج »نح�ن ضده�م« ملواجهة ما 
وصفته مريكل وتوس�ك بقوى الظالم. وأوفد 
الرئيس الفرنيس وزي�ر خارجيته إىل عدد من 
دول أوروبا الرشقي�ة يف وقت مبكر من العام 

الج�اري. لك�ن دعوته لتش�ديد السياس�ات 
البيئية، وإجبار دول »شينغن« عىل استقبال 
مزي�د من املهاجري�ن وإال تعرض�ت للطرد.. 
ستواجه عىل األرجح رد فعل عنيف يف املنطقة. 
ورصح�ت وزي�رة الع�دل املجري�ة »يودي�ت 
فارج�ا« يف مقابلة مع صحيف�ة »دي فيلت« 
األملانية، الش�هر املايض، أن ماكرون وأوربان 
»ربم�ا لديهما رؤي�ة مختلف�ة يف التفاصيل، 
لكن كالهما يش�عران بأن االتح�اد األوروبي 
بحاجة إىل نهج مشرك يف كيفية التعامل مع 
الصني وروس�يا والواليات املتح�دة«. وأظهر 
الرجالن قدرة عىل التقاط الفرص السياسية. 
فكالهم�ا عرق�ل الوض�ع الراه�ن يف الداخل 

ويريد ممارسة نفوذ أكر يف الخارج.
وحني وص�ل أوربان إىل الس�لطة للمرة األوىل 
ع�ام 1998، كان يعتر زعيماً ش�اباً ووجهاً 
جديداً يمث�ل أوروبا الجديدة التي ظهرت بعد 
انته�اء الحرب الباردة. وحني ش�ّكل ماكرون 
حزب�اً جديداً-»الجمهورية إىل األمام«- للفوز 
بالرئاس�ة الفرنسية، حظي بإشادة مشابهة 
باعتباره الرجل الذي سيس�اعد يف إدارة دفة 
السياس�ة األوروبية بعيداً ع�ن القومية التي 
هددت بتقويض االتحاد األوروبي. والس�ؤال 
اآلن يتعلق بكيفية دخول سيايس محنك آخر 
يف املعادلة. فتوس�ك، وهو رئيس وزراء بولندا 
الس�ابق ورئيس املجل�س األوروبي، يحش�د 
دعم حزب الش�عب األوروبي من أجل كس�ب 
أرضية للوس�ط الس�يايس. ودعا األعضاء يف 
خطب�ة نارية يف زغ�رب يف نوفمر املايض بأن 
يتنصل�وا من الش�عبوية، وهو م�ا اُعتر عىل 

نطاق واسع إنذاراً استهدف أوربان.
ويف م�ارس امل�ايض، ُعلق�ت عضوي�ة حزب 
»فيدس« ملعارضت�ه الديمقراطي�ة الليرالية 
وتقرّب�ه من زعماء اليم�ني املتطرف. ويف ذاك 
الوق�ت، انتق�د ماك�رون وحزب�ه املجموع�ة 
لتهاونها الش�ديد مع أوربان. ورّصح أوربان 
أنه سيرك مجموعة حزب الشعب األوروبي، 
قب�ل أن يط�رده رس�مياً. وي�رى ريتش�ارد 
يونج�س، الباحث يف مؤسس�ة كارنيجي، أن 
»قضية أوربان وحزب الشعب األوروبي تمتد 
خيوطه�ا إىل معركة أكر بكثري عىل الس�لطة 

والنفوذ يف االتحاد األوروبي«.

اعالن للمرة االوىل
تعل�ن جامع�ة املثنى عن اجراء مزايدة علني�ة اليجار العقارات املدرجة تفاصيلها ادناه بموج�ب قانون بيع وايجار اموال 

الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل  وتدعو  الراغبني باالشراك يف املزايدة 
 1 � مراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :

*ايداع تأمينات قانونية بصك مصدق من مرصف الرش�يد ال تقل قيمتها عن 20%  من مبلغ التقدير  يف رئاس�ة الجامعة / 
قسم الشؤون املالية ويف حال رسو املزايدة يعاد احتساب فرق التأمينات 

*تقديم براءة ذمة رضيبية 
*جلب املستمسكات التالية  )بطاقة السكن ، هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية، او البطاقة الوطنية  ( 

*جلب ما يؤيد عدم املحكومية من قيادة رشطة املثنى  كل حسب محافظته 
*جلب بطاقة صحية تؤيد خلو املتقدم من االمراض السارية 

*تقديم تعهد يف قس�م الش�ؤون القانونية يتضمن جلب عدم محكومية من وزارة الداخلية يف بغداد يف حال رس�و املزايدة 
عليه وعند عدم التاييد يعتر ناكل ويتحمل كافة التبعات املنصوص عليها يف القانون اعاله مع كافة التعهدات املطلوبة 

*عند وجود اي نقص يف االوليات يهمل الطلب
*تعد قائمة املزايدة  مفتوحة ملدة )30( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة الرس�مية وتبدأ املزايدة يف تمام 

الساعة التاسعة صباحا 
 ويف حال وجود عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم الذي يليه

 2 �  يتحمل من ترسو عليه املزايدة  :
* � اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى

* � ايداع اجور هخدمة ال تقل عن )2%( من مبلغ الذي رست عليه املزايدة 
* � جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد

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

 أ.د عامر عيل حسني العطوي 
رئيس اجلامعة /وكالة

اعالن
اىل الرشيك عيل حسن هادي

توجب عليك الحضور اىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار اجازة بناء 
للعقار املرقم 3/83172 حي النداء بلدية النجف

طالب االجازة
سجاد حازم احمد

��������������������������������������������������������
اىل الرشيك / عواد خلف سهر

اقت�ى حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي فرع النجف االرشف  
وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة عىل  قي�ام رشيكك )ك�رار عبد نور 
مع�ارج(  بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة 3/50754 
ح�ي النداء رقم املقاطعة )4( جزيرة النجف  لغرض تس�ليفه قرض 
االس�كان خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل العراق وشهر 
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن  وبعكس�ه س�وف يسقط حقك 

يف االعراض مستقبال
��������������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة / 2018/3602

التاريخ 2020/1/16
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلسل 49/2 م 37 ام هليل الواقع  
يف الكوت  العائدة للمدين )كريم عبد الله العزيز(  املحجوز لقاء طلب 
الدائ�ن )عيل عبد تفاح( البال�غ 252,000,000 مليون  فعىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خالل م�دة )15( يوما تبدا من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية ع�رشة من املائة 
من قيمة املقدرة  وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل 

والداللية عىل املشري
املنفذ  العدل

عيل طالب عزيز الجلييل
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه / ارض زراعي�ة العق�ار املرق�م  49/2 م 37 ام 
هليل

2 � جنسه ونوعه :  ملك رصف
3 � حدوده واوصافه /  

4 � مشتمالته 
5 � درجة العمران 

6 � مساحته/ 
7 � الشاغل / الرشكاء

8 �  القيم�ة املقدرة / 1,038,400,000 ملي�ار دينار حصة املدين ) 
23594( سهم من اصل 75,000 سهم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد 67/ب/2020

التاريخ 2020/1/19
اىل املدعى عليها / هدى مهدي درويش

اعالن
اقام املدعي فالح حسج سفيح الدعوى البدائية املرقمة 67/ب/2020 ضدك يطلب 
فيه�ا الحكم بعائدية املنش�اة له الخاصة بالعقار 1/16 الباش�ا وتس�ليمه قيمتها 
املودع�ة يف هذه املحكمة والتي قيمتها خمس�ة وعرشون ملي�ون دينار وملجهولية 
محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي ملنطقة العباسية 
قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا يف صحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف موعد 
املرافع�ة املصادف ي�وم 2020/1/30 ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 

عنك  قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 
القايض

عالء حسني صيهود

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2019/946
مقتبس حكم غيابي

1 � اسم املحكمة  : محكمة قوى االمن الداخلية االوىل املنطقة الخامسة 
2 � اسم املجرم الغائب : املفوض مدين جعفر محمد فرحان العيداني

3 � رقم الدعوى 2019/946
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2015

5 � تاريخ الحكم : 2019/12/15
6 � املادة القانونية ) 35( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

7 � املنسوب اىل /مديرية امن االفراد
8 � خالص�ة الحك�م :  تبديل مادة االحالة من املادة )32/اوال وثانيا( من  ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل 
اىل املادة )35/اوال وثانيا( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 كون الفعل وقع قبل صدور تعديل قانون قوى 

االمن الداخيل وعمال باحكام املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
9 � عدم شمول املتهم اعاله بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016  عن التهمه املسنده اليه وفق احكام 

املادة )35( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 لعدم اعادة ما بذمته او تسديد مبلغ التضمني املرتب بذمته 
10 �  الس�جن  ملدة س�بع سنوات وفق احكام املادة 35/ اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 وبداللة املواد 
 )BER497462( 61/اوال و 69 /اوال من ق ا د رقم 17 لس�نة 2008 الختالس�ه املس�دس الحكومي املرقم

نوع نوع برتا مع مخزن واحد وعلبة مسدس عدد )1( واحد عن غيابه بتاريخ 2015/5/20 
11 � تضمينة مبلغ مقداره ) 7,040,000( س�بعة ماليني  واربعون الف دينار عن قيمة املس�دس املرقم 
اعاله وملحقاته املوصوفة اعاله وحسب االسعار السائدة وقت الحادث استنادا للفقرة ثانيا من املادة 35 

من ق ع د تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
12  � ط�رده م�ن الخدم�ة وتنحيه عن الوظيف�ة نهائيا عمال  باحكام امل�ادة 41/اوال /أ  من   ق ع د رقم 

14 لسنة 2008   
13 � اعتبار جريمته اعاله مخلة بالرشف استنادا للمادة 21 /أ-6  ق ع

14 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء القبض علي�ه اينما وجد لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه 
وال�زام املواطنني باالخبارعن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69 /ثاني�ا وثالثا من من ق أ د رقم 17 

لسنة2008
15 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008

16 � تعميم اوصاف املسدس   املوصوف اعاله وفق القانون   
17 � تنزي�ل املس�دس املرق�م اع�اله وملحقاته املوصوف�ة اعاله من الذمة بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية وتسديده مبلغ تضمني 
18 �  تحدي�د  اتع�اب محام�اة للمحامي املنتدب ) حس�ني عبد االم�ري جابر( البالغة ) 25,000( خمس�ة 

وعرشون الف دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 حكم�ا غيابي�ا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 
قاب�ال لالع�راض والتميي�ز اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71/اوال وثانيا م�ن نف�س القانون وافه�م  بتاريخ 

2019/12/15
العميد الدكتور الحقوقي 
عمار ماهر عبد الحسن 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
 املنطقة الخامسة

اعالن للمرة الثانية
تعل�ن جامعة املثنى عن اجراء مزايدة علنية اليجار العقارات املدرجة تفاصيلها ادناه 
بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل  وتدعو  الراغبني 

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

*ايداع تأمينات قانونية بصك مصدق من مرصف الرشيد ال تقل قيمتها عن 20%  من 
مبلغ التقدير  يف رئاس�ة الجامعة / قس�م الش�ؤون املالية ويف حال رسو املزايدة يعاد 

احتساب فرق التأمينات 
*تقديم براءة ذمة رضيبية 

*جلب املستمسكات التالية  )بطاقة السكن ، هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية، 
او البطاقة الوطنية  ( 

*جلب ما يؤيد عدم املحكومية من قيادة رشطة املثنى  كل حسب محافظته 
*جلب بطاقة صحية تؤيد خلو املتقدم من االمراض السارية 

*تقديم تعهد يف قس�م الش�ؤون القانوني�ة يتضمن جلب عدم محكومي�ة من وزارة 
الداخلية يف بغداد يف حال رسو املزايدة عليه وعند عدم التاييد يعتر ناكل ويتحمل كافة 

التبعات املنصوص عليها يف القانون اعاله مع كافة التعهدات املطلوبة 
*عند وجود اي نقص يف االوليات يهمل الطلب

*تع�د قائم�ة املزايدة  مفتوحة مل�دة )15( يوم تبدأ م�ن اليوم التايل لن�رش االعالن يف 
الصحيفة الرسمية وتبدأ املزايدة يف تمام الساعة التاسعة صباحا 

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

* � اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى
* � ايداع اجور هخدمة ال تقل عن )2%( من مبلغ الذي رست عليه املزايدة 

* � جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد
* � تغيري قيمة التأمينات واالجور اعاله حسب قيمة العقد 

*جلب اجازة صحية من دائرة صحة املثنى اليجار النوادي والكافيريا 

 أ.د عامر عيل حسني العطوي 
رئيس اجلامعة /وكالة

الموقع مبلغ التقدير  طبيعته نوع العقار ت

كلية الصيدلة 4,000,000 استنساخ ومستلزمات دراسية كشك استنساخ 1

كلية الصيدلة 4,500,000 غذائية لبيع  المواد الغذائية كشك غذائية 2

كلية طب االسنان 
والطب البيطري 9,000,000 لبيع المواد الغذائية والمرطبات 

والمشروبات والمعجنات 
كافتيريا  كلية طب 

االسنان  3

المساحة 
م2

المبلغ )الدينار 
العراقي(  مبلغ التقدير  الموقع العقار ت

23 كلية العلوم 10,000,000 استنساخ ومستلزمات 
دراسية كشك استنساخ 1

23 مقابل اقسام 
الداخلية للبنات 7,500,000 لبيع المواد الغذائية كشك غذائية 2

30 الحديقة المجاورة 
لكلية العلوم 3,000,000

لبيع المرطبات 
والمشروبات 
والمعجنات

موقع عربة مع 
طاوالت جلوس 3

23
مجاور كلية 

التربية البدنية 
والعلوم 
الرياضية

6,000,000
لبيع خطوط االتصاالت 

وبطاقات التعبئة 
)الرصيد( واكسسوارات 

الهاتف المحمول
كشك اتصاالت 4

23 مجاور كلية 
الزراعة 6,000,000 استنساخ ومستلزمات 

دراسية كشك استنساخ 5

مجاور كلية 
الهندسية 6,000,000 استنساخ ومستلزمات 

دراسية كشك استنساخ 6

كلية التربية 
للعلوم االنسانية 7,50,000 استنساخ ومستلزمات 

دراسية كشك استنساخ 7

جوال 17,000,000
مصور فوتوغرافي 
جوال في الحرم 

الجامعي 
تصوير 8

23
مقابل كلية 
االدارة 

واالقتصاد 
5,000,000 لبيع اكسسوارات 

والعطور والهدايا كشك 9
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهني�اً: كن ح�ذراً ج�داً يف بعض األحي�ان لئال 
تقع يف املحظور، وال س�يما أن من ينتظرك عىل 

الكوع ليوقع بك.
عاطفي�اً: تختلف مع الرشيك يف عدة أمور، لكن 
يستحس�ن أال تدع هذا الخالف يتفاقم لئال تقع 

يف املحظور.

مهني�اً: يتحدث ه�ذا اليوم ع�ن رشاكة جديدة 
تولد بعد مفاوضات ش�اقة، وثمة عقد يلوح يف 
األفق. عاطفياً: تسرتجع ذكريات عالقة سابقة 
وتشعر بالحنني نحو من كنت عىل عالقة معه.
صحياً: رشب املياه بمع�دالت عالية مهم جداً، 

وهذا عامل إيجابي من اجل صحة افضل.

مهنياً: ح�اذر نفقات لم تتوقعه�ا لدفع بعض 
املستحقات، أو لتغطية عملية رشاء لم تحسب 

لها كل هذا الحساب.
عاطفي�اً: الفلك إىل جانبك والوقت مؤات إلتمام 
م�ا تنوي القي�ام به، إنم�ا قد تس�اور الرشيك 

بعض الشكوك.

مهنياً: مشاريع بالجملة لكن التمويل املطلوب 
غ�ر متوافر، فح�اول أن ت�رشح وجهة نظرك 

لعلك تجد آذاناً صاغية.
عاطفياً: الوحدة سالح قاتل، لكنك ستتخطاها 
بمس�اعدة بعض األصدقاء، وس�تظهر النتائج 

رسيعاً.

مهني�اً: يتح�دث ه�ذا الي�وم عن ف�رص مالية 
جدي�دة أو عن اكتش�اف لبع�ض األرسار، وعن 
إرث أو بوليص�ة تأم�ني أو رس�وم أو قضي�ة 

تمويل ُتبحث اآلن.
عاطفياً: استمع إىل أفكار الرشيك وال سيما تلك 

التي تطرح وجهات نظر جديدة.

مهني�اً: تتلق�ى دع�وة خاصة لتعزي�ز وضعك 
املهن�ي، الحذر واج�ب من بع�ض املترّضرين، 

لكنهم لن ينجحوا.
عاطفي�اً: طيبة قلبك ت�ؤدي دوراً يف إعادة بناء 
جس�ور العالق�ة بالرشي�ك، لك�ن يستحس�ن 

توضيح األمور من أجل غٍد أفضل.

مهني�اً: يفتح ه�ذا اليوم لك باب�اً للعمل مميزاً، 
ويتي�ح لك فرص�ة يجب أن تس�تغلّها يف الوقت 

املناسب.
عاطفياً: حسك الفكاهي يجعلك محط إعجاب 
وتقدي�ر األصدق�اء ويدفعهم إىل طل�ب رفقتك 

الدائمة.

مهني�اً: التأخر يف معالج�ة األمور وحلها يرتك 
آثاراً سلبية عىل محيط العمل قاطبة.

عاطفي�اً: االهتمام بإطاللتك الس�احرة تجذب 
الرشيك إليك، وتقرب التواصل بينكما.

صحياً: اهتمامك بالش�أن الريايض يرتد إيجاباً 
عليك وعىل محيطك العائيل واملهني.

مهنياً: تكون هذا اليوم مرهًفا، واثقاً بنفس�ك، 
واضح التفكر، وهذا ما يظهر واضحاً للرشيك، 

فيزداد إعجابه بك أكثر فأكثر.
عاطفي�اً: تضيف املزيد من األلوان واألضواء إىل 

حياتك العاطفية بعدما توسع من دائرتها.

مهنياً: االس�تخفاف باملهام املوكلة إليك يكون 
مكلف�اً جداً، فبادر إىل تدارك األوضاع قبل فوات 
األوان. عاطفيا: حاول أن تجد السبب الحقيقي 
لنفور الرشيك منك، وهذا يسّهل األمور بينكما. 
صحياً: تجنب العصبية الزائدة قدر املس�تطاع، 

وما تصاب به من رضر يكون سلبياً جداً.

مهني�اً: الحماس�ة يف العم�ل ت�ؤدي إىل ارتكاب 
بعض الهفوات، فكن حذراً يف اندفاعك.

عاطفي�اً: االبتعاد عن الرشيك ل�ن يجدي نفعاً، 
ب�ل إن التواصل معه يؤّمن االس�تقرار.صحياً: 
الحرارة العالية والرطوبة تنعكس�ان سلباً عىل 
صحتك، فح�اول أن تصعد قلي�ال نحو الجبال.

مهني�اً: االنطب�اع األه�م يف عملك هو تس�جيل 
نق�اط يف مصلحت�ك، وقد حقق�ت ذلك برسعة 

وسهولة.
عاطفي�اً: تعامل مع الرشي�ك بواقعية وبرؤية، 
فاألم�ور بينكما ال تحتم�ل املزيد من الخالفات 

بعد اليوم.

العذراء

احلوت

برشى من تويرت ملستخدمي آيفون
أعلن�ت منصة التدوي�ن املصغرة تويرت 
عن إضافتها دعما مليزة الصور املبارشة 
Live Photos من آبل ملستخدمي أجهزة 

آيف�ون وحواس�يب آيب�اد، بحي�ث 
 Live سيتم تحويل الصور املبارشة
Photos إىل ص�ور متحركة بصيغة 
GIF عندم�ا تت�م مش�اركتها ع�ىل 

تويرت.
ج�اء ذلك بعد بعد مرور 4 س�نوات 
عىل إط�الق رشكة آب�ل للميزة عىل 
أجه�زة iOS، وبع�د أن كانت تويرت 
ق�د أعلن�ت يف وقت س�ابق من هذا 

العام أنه�ا تخطط إلضاف�ة دعم مليزة 
Live Photos من آبل عىل أجهزة آي او 
إس iOS.وقدم�ت آبل الص�ور املبارشة 

عىل 6s iPhone يف ع�ام 2015، وبدأت 
نفس�ه  الع�ام  يف  وفيس�بوك   Tumblr
ع�ىل  بمش�اركتها  للن�اس  بالس�ماح 
 iOS منصاتهم،وبينما تمكن تطبيق
م�ن غوغل م�ن تحويله�ا إىل صور 
GIF من�ذ ع�ام 2016، فق�د وفرت 
آب�ل يف ع�ام 2017 طريقة لتضمني 

الصور املبارشة عىل أي موقع.
»يفسد متعة تلك الصور«

 Live فيما تعد ميزة الصور املبارشة
Photos أحد خيارات الكامرا املميزة 
م�ن آبل ع�ىل نظ�ام iOS، لك�ن إذا 

حاولت ن�رش تلك الصورة املبارشة عىل 
تويرت، فسيتم تقديمها كصورة ثابتة، 
مما يفس�د متعة تلك الصور.وبالرغم 
من إمكانية اس�تخدام تطبيق لتحويل 
تلك الصورة املبارشة إىل صور متحركة 
من نوع GIF ونرش ملف GIF الجديد، 
لك�ن هذه الخط�وات قد تك�ون مملة 
وتجعل املس�تخدم يبتعد عن نرش مثل 
تل�ك الصور.وقالت توي�رت: إنه يمكنك 
ب�دًءا من الي�وم نرش الص�ور املبارشة 
كص�ور GIF مبارشًة عىل املنصة، دون 

الحاجة إىل تحويلها.

طريقة بسيطة للتخلص من الوزن الزائد
يف نتيجة، يتوقع أن تس�اعد الكثر من 
الن�اس ح�ول العال�م يف التخل�ص من 
مش�كلة تتفاقم خطورته�ا مع مرور 
الوقت، توصلت دراس�ة إىل أن االمتناع 
ع�ن تناول الطعام ملدة 12 س�اعة عىل 
األق�ل، يع�د طريق�ة فعال�ة للتخلص 
م�ن مش�كلة ال�وزن الزائ�د، حس�ب 
م�ا ذك�ر موق�ع » nau.ch«.وتش�تهر 
بحمي�ة 12 س�اعة،  الطريق�ة  ه�ذه 
حي�ث يصوم الش�خص يف نصف اليوم 
ويتناول الطعام فقط يف النصف اآلخر. 
وأوضحت الدراس�ة الصادرة عن معهد 
»سالك« للدراس�ات الصحية بالواليات 
املتحدة األمريكية أن حمية 12 ساعة، 
تس�اعد عىل حرق الكثر م�ن الدهون 
والس�عرات الحرارية، وتخفض بالتايل 
م�ن ال�وزن الزائد.واعتم�دت النتائ�ج 

ع�ىل دراس�ة أجري�ت عىل ح�وايل 400 
من الف�ران، التي حصلت عىل وجبات 
مختلف�ة ويف ف�رتات زمني�ة مختلفة، 
فق�د خضع�ت بع�ض الف�ران لنظام 
غذائي غن�ي بالدهون أو نس�بة عالية 
من الس�كر. وحصلت مجموعة فران 
أخرى عىل نظ�ام غذائي متوازن، فيما 
ُس�مح ملجموعة الفران الثالثة بتناول 
الطعام يف فرتة محددة، حسب ما أورد 
موق�ع » t-online«.والحظ الخرباء أن 
الفران، التي ُسمح لها بتناول الطعام 
ملدة 12 س�اعة يف اليوم، كانت أقل وزناً 
من الفران، التي تناولت نفس الكمية 
م�ن الطع�ام لك�ن دون قي�ود زمني�ة 
)طيلة اليوم(، وأضافوا أن الفران التي 
كانت تعاني من الس�منة فقدت الوزن 

مع انخفاض نسبة الدهون لديها.

ما عالقة البدر بتقلبات مزاجنا وسلوكنا؟
ربطت العديد من املعتقدات والخرافات، 
من�ذ عق�ود ع�دة، اكتم�ال القم�ر مع 
تقلب�ات امل�زاج وغره�ا م�ن الظواهر 

الخارقة للطبيعة.
يخ�رج  الب�در  إن  األس�اطر  وتق�ول 
يجعله�م  م�ا  الب�رش  م�ن  الوح�وش 
يتحولون إىل ذئ�اب ضارية، كما يعتقد 
البعض أن القمر الكامل يؤدي إىل زيادة 
ق�وة الس�حر أو زي�ادة الخصوبة لدى 
األكثر ش�يوعا،  االعتقاد  الرجال.لك�ن 

هو أن الب�در يحول الناس إىل مجانني أو 
يجعلهم غر عقالنيني، وهو تأثر يعرف 
باس�م »جنون القم�ر الكامل«.ولكن ال 
يوجد س�وى القليل من البيانات العلمية 

التي تدعم فك�رة أن األقمار الكاملة لها 
تأث�ر عىل الس�لوك الب�رشي. ومع ذلك، 
درس علم�اء النفس الح�االت املفرتضة 
للجنون القمري لكش�ف الحقائق حول 
هذه املعتقدات.فف�ي عام 1991، درس 

العلم�اء الرواب�ط بني القمر والس�لوك 
 Journal of Affective البرشي يف مجلة
Disorders، ونظ�روا يف حاالت الجنون 
واألرق وحت�ى ال�رع خ�الل اكتمال 
القمر، وكانت الدراسة مثرة لالهتمام 
فيم�ا يتعلق بتحديد م�ا إذا كان توهج 
البدر ق�ادرا ع�ىل عرقلة أنم�اط النوم 
بم�ا يكفي للتس�بب يف س�لوكيات غر 
عادية.وقالت الدراسة إنه »قبل ظهور 
اإلض�اءة الحديث�ة، كان القمر مصدرا 
لإلض�اءة الليلي�ة والتي تؤث�ر عىل دورة 
النوم واالس�تيقاظ، وتميل إىل التسبب يف 
الحرمان من النوم يف الوقت الذي يكتمل 

فيه القمر«.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 3 معلقة كبرة ريحان

x 2 عدد فص ثوم مهروس
x 2 كوب لبّنه
x 1 رشة ملح

x 1 رشة فلفل اسود مطحون
½ x كوب زيت زيتون

x 0.33 كوب جبن بارميزان مبشور
¼ x كوب صنوبر )محمص(

الخطوات:
يف الخ�الط الكهربائي هنضع الريحان و الثوم و الجبنة و الصنوبر و نرضبهم 

كويس و بعدين نضيف زيت الزيتون .
و بك�ده هنك�ون جهزنا صوص البس�تو هنضعه يف وعاء و ن�رش عليه امللح 

والفلفل .
و بعدين هنضع اللبنه يف وعاء وتضاف إليها صوص البس�تو ويقلبوا جيدا ثم 

تقدم بألف هنا .

لبنة مع البستو

؟؟هل تعلم
20. اإلن�اث األس�ود أفض�ل من 
األس�ود الذكور، وتبذل قصارى 
جهدها للبحث عن الكربياء عىل 
عك�س ما هو دارج بش�أن ملك 

الغابة!
21. ه�ل تعل�م ع�ن الطبيعة أن 
ح�وايل ثالث�ة أرب�اع الزي�ادة يف 
مستويات ثاني أكسيد الكربون 
الناتج�ة ع�ن النش�اط البرشي 
ع�ىل م�دى الس�نوات العرشين 
املاضي�ة ناتجة عن حرق الوقود 
األحفوري. يتكون الباقي إىل حد 
كبر من التغيرات يف اس�تخدام 

األرايض مثل إزالة الغابات.
ه�ل تعل�م أن الجس�م الب�رشي 

يتكون من 206 قطعة عظم
هل تعلم أن الزرافة لطول رقبتها 
فه�ي ال تنام يف الي�وم الواحد إال 
تس�ع دقائق و ليس�ت عىل مرة 
واحدة إنما عىل ثالث مراحل كل 

مرة ثالث دقائق
ه�ل تعل�م أن رشاي�ني الجس�م 
الب�رشي يبلغ طوله�ا 600000 

كم

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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فالفريدي يدفع ثمن اخلضوع لنجوم برشلونة
             المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي إس�باني، رس إقال�ة 
الفني�ة  القي�ادة  م�ن  فالف�ردي  إرنس�تو 

لربشلونة.
وكان البارسا أقال فالفردي 
ومن�ح املهمة الفنية لكيكي 
س�يتني حتى صيف 2022، 
عقب خسارة الفريق بنتيجة 
2-3 أم�ام أتلتيكو يف نصف 

نهائي السوبر اإلسباني.
ووفًق�ا لصحيف�ة »ماركا« 
اإلس�بانية، فإن قرار اإلقالة 
أن  اإلدارة  رؤي�ة  إىل  يع�ود 
ع�دة  إىل  يفتق�د  الفري�ق 
جوان�ب منه�ا أن جلس�ات 
التدري�ب ليس�ت بالكثاف�ة 
املطلوبة لن�اٍد يطمح للفوز 

بكل يشء.
الالعب�ني  أن  إىل  وأش�ارت 
الكايف  ل�م يتدرب�وا بالق�در 

أو بش�كل جي�د وذل�ك انعك�س ع�ى األداء يف 
املباري�ات، واس�تقبال العديد م�ن األهداف يف 

الدقائق األخرة.
وأوضح�ت أن العب�ي الفري�ق س�يطروا ع�ى 
امل�درب، واألخ�ر ب�ات غ�ر ق�ادر ع�ى قلب 

املوقف، باإلضافة إىل ذلك، ظهر انزعاج واضح 
من الذين ال يشاركون.

وشددت عى أنه كان من الصعب عى الرئيس 
واملديرين اتخاذ قرار اإلقالة، وانتظروا رد فعل 
من الفريق، وهو ما لم يحدث.وقالت »ماركا« 
تتاب�ع  كان�ت  اإلدارة  إن 
كي�ف يت�درب الفريق خالل 
األس�بوع األول لسيتني عى 
رأس الجهاز الفني للبارسا.
وأضاف�ت أن�ه لي�س هناك 
ش�ك يف برش�لونة أن إقال�ة 
فالف�ردي كان�ت رضورية 
برصف النظ�ر عن الطريقة 
التي تم تنفيذ األمر بها، كما 
أنه لم يكن هناك أي اعرتاض 
القرار.وذكرت  عى  حقيقي 
أن الفري�ق يحت�اج إىل دافع 
جدي�د كم�ا ق�ال جوس�يب 
رئي�س  بارتومي�و،  ماري�ا 
برش�لونة، وه�و األمر الذي 

يتحقق اآلن بتعيني سيتني.

أتلتيكو مدريد يرفض االستسالم 
يف صفقة كافاين

             المستقبل العراقي/ متابعة

عاد أتلتيك�و مدريد ملحاوالته لضم 
إدينس�ون كافان�ي، وق�دم مؤخرًا 
عرًض�ا بقيم�ة 10 مالي�ني ي�ورو 
لرشاء املهاج�م األوروجواياني من 
باريس سان جرمان، الذي استبعد 
قبل أسابيع رحيل العبه يف املركاتو 

الشتوي.
نرشت�ه  صحف�ي  تقري�ر  وأف�اد 
صحيفة »ليكيب« الفرنس�ية، بأن 
الالعب األوروجواياني يريد الرحيل 
ع�ن صف�وف )ب�ي إس ج�ي( هذا 
الشتاء إىل األتلتي، مشرًا إىل النادي 
اإلس�باني يب�دو أن�ه ق�دم عرًض�ا 

جديًدا لضمه.
وأب�رزت الصحيف�ة يف ه�ذا الصدد 

غي�اب ه�داف الفري�ق التاريخ�ي 
هدًف�ا(   198( الفرن�ي  للن�ادي 
مواجه�ة  ع�ن  امل�ايض،  األربع�اء 
موناك�و يف ال�دوري، وغياب�ه ع�ن 

اللقاء املقرر اليوم ضمن منافسات 
كأس فرنسا.

وكان باري�س س�ان جرم�ان ق�د 
أغلق الب�اب أمام رحي�ل الالعب يف 

املركاتو الشتوي الحايل، خالل لقاء 
جمع بني وكيل كافاني )32 عاًما( 
واملدي�ر الريايض للن�ادي، الربازييل 
ليوناردو.وتمثل السبب املعلن لهذا 
الرف�ض يف أهمي�ة كافان�ي لنادي 
العاصم�ة الفرنس�ية ليتمك�ن من 
تحقيق األهداف التي حددها، ولكن 
وراء ه�ذا الس�بب تكم�ن صعوبة 
العثور عى بديل مناس�ب لتعويض 

غياب كافاني.
ولكن )ليكيب( ترى أن هذا العرض 
الجديد م�ن جانب أتلتيك�و مدريد 
يمكن تفس�ره بأن كافاني مازال 
ال يريد االس�تمرار بصفوف س�ان 
جرم�ان حت�ى انتهاء عق�ده مع 
النادي الفرني يف يونيو / حزيران 

املقبل.

ميالن يعود ملطاردة 
نجم إنرت

سيميوين يتحمل مسؤولية 
اخلسارة أمام إيبار

              المستقبل العراقي/ متابعة

عاد ميالن ملطاردة أحد نجوم خصمه إنرت، تحس�ًبا لضمه 
خالل املركاتو الشتوي الجاري.

ووفًق�ا ملوق�ع »كالتش�يو مركاتو« اإليط�ايل، فإن ميالن 
اس�تعاد نشاطه يف مطاردة ماتيو بوليتانو، نجم إنرت، بعد 

فشل انتقال األخر إىل روما يف املركاتو الجاري.
وكان مي�الن أج�رى مفاوض�ات مع مس�ؤويل إنرت مطلع 
الش�هر الجاري بش�أن بوليتانو، ولكن النراتزوري فضل 

بيع الالعب إىل روما خالل صفقة تبادلية.
وأش�ار املوقع اإليطايل إىل أنه رغم فشل الصفقة التبادلية 
عقب خضوع بوليتانو للكش�ف الطبي يف روما، لكن نجم 
إن�رت ال يزال يحل�م باالنتقال إىل الذئاب، حيث إنه مش�جع 

لفريق العاصمة منذ الصغر.
يذك�ر أن تقاري�ر إيطالية ق�درت صفق�ة بوليتانو ب�25 
مليون يورو، مؤكدة أن إنرت يهدف لبيع الالعب وسرفض 

أي عرض بصيغة اإلعارة.

برشلونة حيسم موقفه من ضم بديل لسواريز
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي إس�باني، ع�ن 
موق�ف برش�لونة م�ن دخ�ول س�وق 
االنتقاالت الش�توي، لض�م بديل للويس 

سواريز.
أج�رى جراح�ة يف  ق�د  وكان س�واريز 
ركبته، ستبعده عن الفريق حتى مايو/ 
أيار املقبل، مما يعني انتهاء موسمه مع 

برشلونة. 
ف�إن  »م�اركا«  صحيف�ة  وبحس�ب 
برشلونة ال يس�عى لرشاء مهاجم بديل 
للويس س�واريز يف يناير/ كانون الثاني 
الج�اري، خاصة يف ظ�ل صعوبة العثور 

عى مهاجم رفيع املس�توى، والرغبة يف 
اس�تثمار مبلغ كبر لض�م نجم كبر يف 
الصي�ف املقبل. ويتذكر برش�لونة جيدا 
تجربته املريرة مع الغاني كيفني برينس 
بواتينج، الذي استعاره من ساسولو يف 
يناير/ كانون الثان�ي املايض، ولم يقدم 
أي جديد. وينتظر مس�ؤولو البارسا أال 
يطلب كيكي سيتني، املدير الفني الجديد، 
بدياًل لس�واريز ه�ذا الش�تاء، واالعتماد 

عى الالعبني املوجودين حالًيا.
يذكر أن تقارير عديدة أكدت أن برشلونة 
الوت�ارو  األرجنتين�ي  لض�م  يخط�ط 
مارتينيز، مهاجم إنرت ميالن، يف الصيف 

املقبل لدعم خط الهجوم بنجم مميز.

كلامت سيتني تزعج فيدال.. وكونتي يرتقب
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال تقري�ر صحفي إيط�ايل، إن التش�ييل أرتورو 
فيدال، العب وسط برش�لونة، منزعج من كلمات 
كيك�ي س�يتني، املدي�ر الفن�ي الجدي�د للفري�ق 

الكتالوني.
وذك�رت صحيف�ة »كوريري ديللو س�بورت«، أن 

س�يتني لم يعط فيدال طمأنينة بشأن استخدامه 
بشكل أكرب يف تشكيل الفريق خالل الفرتة املقبلة، 

مقارنة بعرص إرنستو فالفردي.
وأضاف�ت أن�ه إذا كان األمر س�ينتهي بفيدال عى 
مقاع�د الب�دالء م�رة أخ�رى، فبإمكان�ه أن يعود 
ملمارس�ة ضغط كبر عى النادي للسماح برحيله 

يف األيام األخرة من السوق.

ولفت�ت الصحيفة إىل أن إنرت مي�الن يراقب وضع 
فيدال بش�كل مس�تمر، حيث لم يتوقف أنطونيو 

كونتي، مدرب النراتزوري، عن التفكر فيه.
التعاق�د م�ع كريس�تيان  وختم�ت: »احتمالي�ة 
إيركس�ن العب وس�ط توتنه�ام، لن تمن�ع اإلنرت 
م�ن التعاقد م�ع فيدال، خاص�ة إذا رحل ماتياس 

فيتشينو«.

بايرن ميونخ حيسم موقفه من عرض تولوز
              المستقبل العراقي/ متابعة

تلقى العب وس�ط باي�رن ميونخ عرًض�ا من تولوز 
الفرن�ي، لضم�ه عى س�بيل اإلع�ارة خ�الل فرتة 

االنتقاالت الشتوية الجارية.
 وذك�رت إذاعة »مون�ت كارلو« الفرنس�ية أن نادي 
تولوز تقدم بعرض لضم مايكل كويس�اني، العب 
وسط بايرن، عى س�بيل اإلعارة حتى نهاية املوسم 
الح�ايل. رغ�م ذلك قاب�ل الن�ادي الباف�اري العرض 

الفرن�ي بالرف�ض، معرًب�ا ع�ن تمس�كه بالعب�ه 
الش�اب، صاحب ال�20 عاًما، رغم قلة مش�اركاته. 
ومن�ذ انضمام�ه إىل باي�رن الصي�ف امل�ايض م�ن 
بوروس�يا مونش�نجالدباخ األملان�ي، ظه�ر الالع�ب 
الفرن�ي ملدة 30 دقيقة فقط م�ع الفريق البافاري 
يف البوندسليجا. وحصل كويساني عى ثناء مدربه 
هان�ز فليك مؤخرًا، إذ أكد األخر عى إعجابه بتطور 
الالع�ب الفرني، معرًبا عن عزم�ه التعويل عليه يف 

بعض املباريات هذا املوسم.

سان جريمان يتحدى رغبة جوارديوال

الكشف عن موقف راشفورد 
النهائي أمام ليفربول

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي بريطان�ي، ع�ن 
تمس�ك باريس س�ان جرمان، بالحصول 
ع�ى خدم�ات اإلس�باني بي�ب جوارديوال، 
س�يتي.ووفًقا  ملانشس�رت  الفن�ي  املدي�ر 
لصحيفة »م�رور« الربيطانية، فإن مالك 
س�ان جرم�ان ل�ن يتوقفوا ع�ن مطاردة 
جواردي�وال، رغ�م أن األخر لدي�ه عقد مع 
السيتي حتى نهاية املوسم املقبل، باإلضافة 
إىل تأكي�ده مؤخ�رًا ع�ى أن�ه مس�تمر مع 
الفريق اإلنجليزي بنس�بة 100%.وأش�ارت 
جرم�ان  س�ان  م�الك  أن  إىل  الصحيف�ة 
األثرياء س�يعتمدون عى اإلغراءات املادية 
ع�ن طري�ق تقديم ع�رض ضخ�م للغاية، 
إلقن�اع جواردي�وال بتغير ق�راره والرحيل 
املوس�م.وأوضحت  بنهاي�ة  الس�يتي  ع�ن 
أنه�م يرصون عى التعاقد م�ع جوارديوال، 

ألنه�م يعتق�دون أن�ه امل�درب الق�ادر عى 
جعل باري�س أحد أندية النخب�ة يف أوروبا، 
ولذل�ك فإنه�م مس�تعدون لتقدي�م كل ما 
يتطلبه األمر لتأمني الحصول عى خدماته.

وأكدت »مرور« أن إدارة مانشس�رت سيتي 
س�تتحرك لتحصني جواردي�وال، عن طريق 
تقدي�م عق�د جدي�د يربط�ه لف�رتة أطول 

بالنادي اإلنجليزي.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحف�ي بريطاني، املوقف 
النهائ�ي ملارك�وس راش�فورد، مهاج�م 
مانشس�رت يونايت�د، م�ن املش�اركة أمام 
ليفرب�ول يف الجول�ة ال��23 م�ن الدوري 
راش�فورد  املمتاز.ويعان�ي  اإلنجلي�زي 

م�ن إصابة يف الظه�ر، ولك�ن أويل جونار 
سولسكاير، مدرب مانشسرت يونايتد، لم 
يحسم موقفه من املشاركة ضد ليفربول 

خالل املؤتمر الصحفي للمباراة.
ووفًق�ا ملوقع »مانشس�رت إيفنن�ج نيوز« 
فإن قائم�ة الالعبني املغادري�ن إىل مدينة 
ليفرب�ول، الي�وم األح�د، ش�هدت غي�اب 
راش�فورد عن مصاحبة بعثة الش�ياطني 
الحمر.وش�هدت القائمة تواج�د كل من: 
»دي خي�ا، روم�رو، جران�ت، جونز، وان 
باي�يل،  ويليام�ز،  لينديل�وف،  بيس�اكا، 
ماجواير، دالوت، شاو، لينجارد، ماتيتش، 
فري�د، بري�را، جومي�ز، مات�ا، ش�ونج، 
وجرينوود«.ويتواجد  مارس�يال  جيمس، 
ليفرب�ول يف قم�ة الرتتي�ب ب��61 نقطة 
وبف�ارق 13 نقط�ة عن أق�رب مالحقيه 
مانشس�رت س�يتي، علًما بأن األول خاض 
مبارات�ني أق�ل، بينم�ا يحت�ل مانشس�رت 

يونايتد املركز الخامس ب�34 نقطة.

               المستقبل العراقي/ متابعة

تحمل األرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، 
مس�ؤولية خس�ارة الفريق امام إيبار بثنائي�ة دون رد يف 

الجولة ال�20 من الدوري اإلسباني »الليجا«.
وقال س�يميوني، يف ترصيحاته عقب املب�اراة التي أقيمت 
مس�اء أمس السبت، إنه يتحمل مس�ؤولية الخسارة عى 
يد إيبار الذي »هدد فريقه مرتني ويف الثالثة س�جل الهدف 

األول«.
وأضاف س�يميوني أن أتلتيكو »فقد السيطرة عى املباراة 

منذ أن سجل إيبار الهدف«.
وأش�ار إىل أن الروخيبالنك�وس بدأ املباراة بش�كل س�يئ، 
قائ�اًل »إذ بدأت بطريقة س�يئة يف إيب�وروا )ملعب إيبار(، 

فإن احتماالت الخسارة تزداد«.
واس�تغل س�يميوني الفرصة ليؤكد أن فريقه يف حاجة إىل 

تعزيزات يف خط الهجوم.
وبهزيمت�ه تجمد رصي�د أتلتيكو مدريد عن�د 35 نقطة يف 

املركز الثالث.

ديوكوفيتش يكشف رس تفوقه مع فيدرر ونادال بعد سن الثالثني
              المستقبل العراقي/ متابعة

اعت�رب الرصبي نوف�اك ديوكوفيت�ش، املصنف الثاني 
عاملًي�ا، أن الجيل الجديد يف التنس، بات قريًبا جًدا من 
الفوز ببطوالت كربى، مثل الرويس دانييل ميدفيديف، 

أو اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.
ويف مؤتمر صحفي، عش�ية انطالق بطولة أس�رتاليا 
املفتوحة، ق�ال ديوكوفيت�ش: إن »ميدفيديف صارع 
بش�كل رائع أمام نادال بالنسخة املاضية من أمريكا 
املفتوح�ة«، يف إش�ارة للنهائي الذي حس�مه الالعب 

اإلسباني.
»تسيتس�يباس  وأض�اف 
ب�دوره بل�غ نص�ف نهائي 
امل�ايض.  الع�ام  أس�رتاليا 
ثيم  )البلجيك�ي دوميني�ك( 
خاض نهائي روالن جاروس 
مرتني. لق�د أصبحوا قريبني 
بجران�د  الف�وز  م�ن  ج�ًدا 

سالم«.
األكث�ر  الالع�ب  وكش�ف 
تتويًج�ا بأس�رتاليا بواقع 7 
مرات ع�ن رس حفاظه عى 
تفوق�ه عقب تجاوزه س�ن 
الثالث�ني )32 عاًم�ا(، وقال 
املخرضم  والس�ويرسي  إنه 

روجيه فيدرر البال�غ 38 عاًما، املصنف الثالث عاملًيا، 
واإلس�باني رافايي�ل ن�ادال، األول، 33 عاًم�ا، وجدوا 
التوازن بني حياتهم الخاصة واالحرتافية دون فقدان 

الحافز يف التنس.
وأوضح الالعب الذي توج قبل أسبوعني بكأس رابطة 
محرتيف التنس مع رصبي�ا أن »روجيه ورافا قاال هذا 
أيًضا، العمر مجرد رقم. هذا أمر أعتقد حقا أنه عامل 
مش�رتك بيننا. هذه هي الطريق�ة التي نركز بها عى 

مسرتنا وحياتنا اليومية«.
وج�دد ديوكوفيتش ش�عوره باألس�ف إزاء العواقب 
الوخيم�ة للحرائق بأس�رتاليا، معربا ع�ن ثقته يف أن 
»العال�م ب�أرسه يق�وم بكل م�ا يف وس�عه لتفهم ما 
يمر به ب�رش وحيوانات والنظام البيئ�ي ذاته، بهدف 

املساعدة عى قدر املستطاع«.
وأق�ر بأن اس�تعدادته ألول بطولة كربى هذا املوس�م 
كانت قوية مقارنة باملواس�م الس�ابقة، موضحا »لم 
أحظ منذ وقت بأس�بوعني مكثفني بهذه الدرجة قبل 
أس�رتاليا املفتوحة. لذلك قمت بضبط وترة جلس�ات 
التدريب�ات، وقلل�ت من حدته�ا قليال ك�ي أصل ألول 

مبارلة بوترة مثالية«.

نادال يستعد مع مونار ألسرتاليا املفتوحة
              المستقبل العراقي/ متابعة

تدرب اإلس�باني رافايي�ل نادال، املصن�ف األول عاملًيا بني 
العب�ي التن�س املحرتف�ني، مع مواطن�ه خاوم�ي مونار 
عش�ية انط�الق بطولة أس�رتاليا املفتوح�ة، أوىل بطوالت 
الجراند سالم األربع باملوسم.وأجرى نادال، ومونار املران 

يف ملعب »رود الفر أرينا« صباح األحد استعدادا الستهالل 
مشواريها يف البطولة بعد غد الثالثاء.

ويبدأ نادال مش�واره يف البطولة التي سبق وفاز بها مرة 
واحدة عام 2009 أمام البوليفي هوجو ديلني، أما مونار، 
املصن�ف ال�88 عامليا فيبدأ مش�واره أمام الفرني أوجو 

جاستون املشارك بدعوة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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إىل أي حدٍّ أصبحت وس�ائل التواصل االجتماعي تتحّكم فينا؟ يف خياراتنا 
الحياتي�ة املختلفة؟ يف ما نأكله ونرشبه ونلبس�ه ونش�اهده ونس�معه 
ونتابعه؟ يف دراس�تنا وعملنا ومرشوعاتنا وكتاباتنا وأذواقنا؟ يف الكتابة 
والق�راءة والنرش أيضا؟ ذهبت كاتبة روائية ش�ابة، وموهوبة فعال، بعد 
أن انته�ت م�ن كتابة روايته�ا األوىل ومراجعتها، وقد أمض�ت يف كتابتها 
س�نتني، ابتعدت فيهما عن كل ما يش�غلها عن القراءة والكتابة وحسب 
تقريب�ا، إىل دار نرش معروفة لتقّدم له�م روايتها عىل أمل النرش، فقابلت 
املسؤول عن النرش لديهم، بعد مراسالت طويلة معه، عرب اإليميل، وكانت 

املفاجأة الصادمة لها بانتظارها. 
رفض املس�ؤول ن�رش الرواية، وهذا متوقع بالنس�بة ملحاول�ة أوىل، لكن 
الصدم�ة كانت بس�بب الرفض نفس�ه، كما أخربتني وه�ي تكاد تنفجر 
من الغيظ الذي حولته إىل عتاب شخيص يل، خصوصا وأنني من اقرتحت 
عليها تلك الدار ضمن مجموعة من الدور التي الحظت أنها تهتم بروايات 
الش�باب الذين ينرشون للم�رة األوىل، ومن دون رشوط أو تكاليف مالية، 
كم�ا يحدث مع بعض دور النرش األخرى. لم يطلب منها مس�ؤول النرش 
قراءة الرواية أوال قبل الرد عليها، كما هو متوقع، للحكم عىل مس�تواها 
مث�ال ولتقرير مدى صالحيته�ا للنرش يف الدار أم ال، ولم يس�ألها عما إذا 
كانت لديها أعمال منشورة أو غري منشورة سابقا، وحتى لم يسألها عن 
توصي�اٍت لنق�اد أو كتاب آخرين يمكن أن يكونوا ق�د اطلعوا عىل النص، 
وأعجب�وا به كما يحدث دائما، بل كان الس�ؤال األول وتقريبا الوحيد؛ كم 
عدد املتابعني لك يف منصتي تويرت وإنستغرام؟ دهشت الكاتبة من السؤال، 
ولم تعرف عالقته بقرار نرش روايتها أو عدمه يف الدار، لكنها أجابته بأن 
حس�ابها يف »إنس�تغرام« ش�خيص مغلق عىل عائلتها وصديقاتها فقط، 
فهي ال تنرش فيه س�وى صور ش�خصية وعائلية ال تود مش�اركتها مع 

آخرين ال تعرفهم. 
وأن حس�ابها يف »توي�رت« هو ش�به مهمل، وال يتابعها فيه س�وى بضع 
مئ�ات من املتابعني! فكانت هذه اإلجاب�ة كافية ليعتذر النارش لها بأدب 

جّم عن عدم استطاعته نرش روايتها يف هذه الحالة. 
سألته عن الس�بب، خصوصا أنه لم يق�����رأ الرواية، وال حتى صفحة 
منه�ا، فقال لها إنه لي�س يف حاجة لقراءتها، ألن مس�تواها ال يهّمه، ما 
دامت كاتبتها غري معروفة لل�����قّراء، وأن هذه هي روايتها األوىل، وما 
دام�ت ال تحظى بمتابعني كثريين يف منص�ات الت����واصل االجتماعي، 
فه�ي غ�ري معروفة، أو وفق�ا لتعب�ريه الدق��يق »غري مش�هورة«، ولن 
تس�تطيع مس�اعدة الدار يف تروي�ج الرواية ب�ني املت����ابعني عىل هذه 
املنّصات!  ال أدري إن كان س�����لوك هذا النارش معتادا ومتعارفا عليه 
بني بقية دور النرش العربية حاليا أم ال، لكن���ه ببس�اطة يفرس ظواهر 
غريبة يف عالم النرش، وخصوصا عىل صعيد الروايات يف السنوات األخرية. 
لق�د أصبحنا نقرأ ونس�مع عن رواي�اٍت تطبع بع�رشات الطبعات خالل 

فرتات وجيزة، وعند االطالع عليها نكتشف أنها خدعة كاملة! 

دول العال�م العظمى تعتمد يف سياس�اتها عىل مبدأ املصال�ح، لذلك نجدها 
محرتف�ة يف اتخاذ الق�رارات يف الظ�روف االنفعالية اآلني�ة، وال تنجر وراء 

أهواء شعوبها.
أمري�كا دائم�اً ما يحدث بها العكس، حيث عند انته�اء كل فرتة والية ألحد 
رؤس�ائها، يعمل بجهد ع�ايل التهور.. ليحصد الوالي�ة الثانية، فيصبح هو 

املحرك للكونغرس األمريكي، بعد أن كان األخري هو املتحكم بالقرارات. 
أب�رز مث�ال لهذه الق�رارات هو ما قام ب�ه ترامب، عندما أغت�ال القائدين 
املهندس وس�ليماني، فأدخل واش�نطن يف عنق زجاج�ة، وأضاع كل نقاط 
قوت�ه، ووح�د الش�عبني العراق�ي واإليران�ي.. ض�د الوج�ود األمريكي يف 

املنطقة.
إيران، وكما تعودنا منها أنها صاحبة النفس الطويل يف السياس�ة، ال تنجر 
خل�ف انفعاالتها، قراراتها دائما ما تؤخذ ضمن حس�ابات وخطط وأفعال 
محس�وبة، تؤدي الغرض وتوصل الرس�ائل، تحقق األه�داف ضمن نطاق 

محدد، وبكلف معقولة.
ال�رد اإليراني مدروس بعناي�ة فائقة، حيث أن قصف القاع�دة األمريكية، 
أثب�ت للعالم أن أمريكا اليوم لم تع�د القوة األعظم.. كما يصفها أبناء العم 

سام.. والدليل اآلتي:
البنتاغون يرصح »سفينة حربية روسية، اقرتبت بشكل عدائي من مدمرة 
أمريكية يف بحر العرب« هذه املضايقات، كانت تفعلها الس�فن األمريكية، 

مع سفن االتحاد السوفيتي سابقاً أيام الحرب الباردة.
إذاً م�ا يحدث اليوم يف األزم�ة الدولية الراهنة، هو أك�رب منا ومن املنطقة، 
لكن يجب أن نعلم أن�ه هناك فرق بني الترصيحات اإلعالمية، من تهديدات 

واملساجالت بني أطراف األزمة، وبني أفعالهم عىل أرض الواقع.
ما يحدث هو أن اإلعالم أداة لش�ن الحروب النفس�ية، وتحريك أجنداتهم يف 
الش�عوب األخرى، ومجاراة انفعاالت مواطنيهم، أما الواقع فيس�ري حسب 

مصالح الدول االقتصادية وكالتايل..
واش�نطن تراق�ب النمو االقتصادي للجان�ب الصيني، ال�ذي يعترب التهديد 
الحقيق�ي لل�دوالر األمريكي، لذل�ك ال يمكنها أن تدخل ح�رب ال يربح بها 
س�وى اليوان الصين�ي، مهما كان رد طهران، وس�تعمل ع�ىل مفاوضات 

عديدة لتهدئة الوضع مع إيران..
فيل�ق الق�دس من جانبه رد الصفع�ة إىل ترامب، وروجه�ا إعالمياً لجعلها 
انتصار يهدئ الشارع الثائر لسليماني، ولكنها يف حقيقة األمر تتبع خطى 
واضحة، للعمل عىل كسب العديد من املصالح والتنازالت النووية لصالحها، 

جراء اغتيال رئيس فيلق القدس..
أي�ران انت�رصت اس�رتاتيجيا.. وأثبت�ت للعال�م أن أمري�كا الي�وم ليس�ت 
كس�ابقتها، ولذلك علينا كعراقيني، أن نس�تثمر ال�رصاع لنخرج من كنف 
اإلهانة األمريكية، التي لم تجلب لنا سوى الدمار، بسياسة القطب الواحد. 
الصني هي من يقود العالم قريباً بال منافس، ومن املنطقي أن نذهب حيث 

مصلحة العراق، مع األقوى اقتصاديا.. فاالقتصاد هو محور الرصاع.

خطر »غري معروف« خيتبئ يف جليد قديم »هيدد« العالـم!
اكتشف باحثون فريوسات قديمة 
غ�ري معروفة يرج�ع تاريخها إىل 
15 أل�ف عام، كامن�ة يف جليد ما 

قبل التاريخ عىل هضبة التبت.
واس�تخرج فريق البح�ث كتلتني 
م�ن الجلي�د م�ن نه�ر جلي�دي، 
وعث�روا ع�ىل م�ا مجموع�ه 33 
من مس�ببات األم�راض املجمدة 
يف الداخ�ل، منه�ا 28 ل�م يس�بق 

رصدها من قبل البرش.
ويق�ول الباحث�ون إن االحتباس 
الح�راري يه�دد بإذاب�ة األنه�ار 
الجليدي�ة يف العال�م، وإنه يف ظل 
»س�يناريو أسوأ الحاالت«، يمكن 
الغ�الف  يف  الفريوس�ات  إط�الق 

الجوي.
وتمتلك درج�ات الحرارة املرتفعة 

بش�كل  الفريوس�ات  ترصي�ف  ع�ىل  الق�درة 
جماع�ي، إىل عالم يفتق�ر ملناعة ضدها. وتبني 
أن فاعلية الفريوسات هذه غري معروفة، حيث 
يحتمل أن يكون بعضها فتاكا ومن املحتمل أن 

تكون غري ضارة.
وقام علماء من الواليات املتحدة والصني بحفر 

50 م�رتا يف هضبة التبت الجليدية، للتحقيق يف 
أي مسببات لألمراض محصورة داخلها.

وسمح مرشوع مدته 5 سنوات، بالتأكد من أن 
فريق البحث يكتشف فريوسات قديمة، وليس 

فقط التقاط التلوث من العالم الحديث.
وطّبق فري�ق األكاديمي�ني التقني�ات الوراثية 
واألحي�اء الدقيقة، لتس�جيل جمي�ع الحمض 

النووي يف قلب الجليد، الذي حصلوا 
عليه.

ورقته�م  يف  الباحث�ون  وكت�ب 
الدراسية، التي ُنرشت عىل اإلنرتنت 
يف مجلة bioRxiv: »الجليد يحتوي 
لك�ن  متنوع�ة،  ميكروب�ات  ع�ىل 
املرتبطة به وتأثرياتها  الفريوسات 
ع�ىل امليكروب�ات الجليدي�ة لم يتم 

استكشافها«.
كب�ريا  اهتمام�ا  الفري�ق  وأب�دى 
املنقرض�ة  الفريوس�ات  بدراس�ة 
املخزن�ة يف األنه�ار الجليدية. ومع 
ذلك، ق�د يكون هذا مس�تحيال ألن 
درجات الح�رارة املرتفعة يف جميع 
أنحاء العالم تؤدي إىل ذوبان الجليد، 
وتدم�ري جمي�ع س�جالت الحي�اة 
املح�ارصة  القديم�ة  الجرثومي�ة 
داخلها.وأعّد سكوت روجرز، األستاذ يف جامعة 
بولين�غ غري�ن س�تيت، كتاب�ا ع�ن إمكان�ات 
امليكروب�ات الكامنة يف األنه�ار الجليدية. التي 
قد تؤدي إىل حدوث طاعون غري قابل للش�فاء، 
حس�ب اعتق�اده، ويمكن أن ينت�رش يف جميع 

أنحاء العالم.

اكتشاف طريقة ملنع السمنة
اكتش�ف العلماء طريق�ة جديدة ملنع الس�منة وحت�ى التخلص منها، 
ويكمن ذلك يف حجب املستقبل الخلوي AHR، الذي ليس يمنع السمنة، 

ويساعد عىل التخلص منها.
وتفي�د مجلة International Journal of Obesity، بأن الس�منة تعترب 
حالي�ا وباء عاملي�ا، ترتبط مب�ارشة بتطور األم�راض الرسطانية مثل 
رسط�ان الثدي والقولون والبنكرياس. لذلك أصبح البحث عن وس�ائل 
ملكافح�ة الس�منة أم�را ملحا، يبح�ث عنه الخ�رباء بمن فيه�م أطباء 

األورام.
وقد اكتش�ف باحثون من مرك�ز دارتموث هيتش�كوك الطبي للبحوث 
الرسطاني�ة بوالي�ة نيوهامبش�اير يف الوالي�ات املتحدة، أن املس�تقبل 
الخلوي AHR، املوجود عمليا يف جميع الخاليا املس�ؤولة عن اكتش�اف 

املواد السامة، يلعب دورا مهما يف عملية التمثيل الغذائي يف الجسم.
واتض�ح لهم من التجارب التي أجروها عىل الفرئان املخربية، أن حجب 
هذا املس�تقبل الخلوي، يمنع الس�منة ويقيض عليها وعىل تليف الكبد، 
دون أي آث�ار جانبي�ة. ويقول رئيس فريق البحث كرايغ توملينس�ون، 
»أجرين�ا تجارب أظه�رت نتائجها أنه عندما نضي�ف إىل املواد الغذائية 
 ،AHR الذي يحجب نش�اط املس�تقبل NF الغنية بالدهون مس�تحرض
ف�إن وزن الفرئان لم يختلف عن وزن الفرئان الت�ي تناولت أغذية غري 
دهني�ة، يف حني الفرئان التي تناولت املواد الغذائية الدهنية دون إضافة 

املستحرض املذكور زاد وزنها كثريا«.
ويضيف، »قسمنا الفرئان التي تعاني من السمنة ومستمرة عىل نظام 
غذائي دهني، إىل مجموعتني، األوىل أضيف إىل غذائها الدهني املستحرض 
NF، واس�تمرت املجموع�ة الثانية ع�ىل نظامها الغذائ�ي الدهني دون 

اكتشاف مفاجئ »حيمل« رس إطالة العمر!
تمّك�ن علماء م�ن تمديد عمر دودة بنس�بة 
500% يف اكتش�اف مفاج�ئ يمكن أن يخفف 

من آثار الشيخوخة لدى البرش.
املس�تديرة  ال�دودة  تعي�ش  وع�ادة، 
تش�ارك  الت�ي   ،Caenorhabditis elegans
الصف�ات الوراثي�ة م�ع البرش، مل�دة ترتاوح 
بني 3 إىل 4 أس�ابيع. ومن خالل تعديل بعض 
املس�ارات الخلوي�ة، تمّك�ن فري�ق البح�ث 
األمريكي الصيني من هندس�ة دودة عاش�ت 
ألكث�ر م�ن 14 أس�بوعا، أي بزي�ادة بلغت 5 
أضعاف، حيث ستكون هذه الزيادة يف العمر 
معادل�ة لحي�اة برشي�ة ترتاوح ب�ني 400 إىل 
500 ع�ام. ويمك�ن أن يؤدي هذا االكتش�اف 
إىل عالج�ات مش�ابهة لدى الب�رش، تؤدي إىل 
إطال�ة العمر، تمام�ا مثل العالج�ات املركبة 

املس�تخدمة لعالج الرسطان وفريوس نقص 
 Caenorhabditis املناعة البرشية. وُتستخدم
elegans، وه�ي ن�وع غري طفي�ي من دودة 
Nematoda phylum، يف األبح�اث الخاص�ة 
بالش�يخوخة، ألنها تتقاس�م بالفعل العديد 

من جيناتها مع البرش. ويسمح هذا التشابه 
الوراثي�ة  التدخ�الت  آث�ار  للعلم�اء بتقيي�م 
والبيئي�ة يف الديدان، للبح�ث يف كيفية إطالة 
األمريكي�ون  العلم�اء  واس�تخدم  العم�ر. 
رئيس�يني،  خلوي�ني  مس�ارين  والصيني�ون 
وهما إش�ارات األنس�ولني )IIS(، التي تربط 
مس�تويات املغذيات بالتمثيل الغذائي والنمو 
وطول العمر، وثانيهما مسارات TOR، وهي 
وح�دة تحك�م مركزي�ة حساس�ة للمغذيات 
لنم�و الخالي�ا والش�يخوخة. وق�دم فري�ق 
البح�ث »طفرة مزدوجة«، تم فيها تغيري كال 
املس�ارين وراثيا. وأظهرت األبحاث السابقة 
أن تغيري مسارات IIS  يؤدي إىل زيادة بنسبة 
 TOR 100% يف العمر، يف حني أن تغيري مسار

ُينتج زيادة بنسبة 30% يف العمر االفرتايض.

تب�دأ رشك�ة مايكروس�وفت الي�وم الثالث�اء بوقف 
الدع�م التقن�ي ألنظم�ة Windows 7 لتتوقف هذه 
األنظم�ة ع�ن تلقي التحديث�ات. وأش�ار الخرباء يف 
مايكروسوفت إىل أن قرار الرشكة بالتخي عن أنظمة 
التش�غيل املذكورة جاء بس�بب عمر ه�ذه األنظمة 
الذي وص�ل إىل 10 س�نوات، فخالل الق�رن الفائت 
ظهرت العديد م�ن الربمجيات الجدي�دة، وتطورت 

 Windows معه�ا أنواع الهجمات اإللكرتونية، وبات
7 عاجزا عن حماية املستخدمني من هذه األخطار. 
وتبعا لإلحصائيات ما ي�زال Windows 7  أحد أكثر 
أنظمة التش�غيل الخاصة بالحواس�ب استخداما يف 
العالم، فتبعا لتحليالت StatCounter نحو 26.7% 
من مستخدمي الحواس�ب ما زالوا يعتمدون عليه، 
بينما يعتمد نحو %65 من مس�تخدمي الحواس�ب 

ع�ىل أنظم�ة Windows 10. وتجدر اإلش�ارة إىل أن 
مايكروس�وفت أطلق�ت Windows 7 يف 22 أكتوبر 
2009، وأصب�ح ه�ذا النظ�ام بعد ف�رتة أكثر نظام 
تش�غيل معتمدا من قبل مس�تخدمي الحواسب، إذ 
وفر حينه�ا العديد من امليزات كدع�م ميزة الكتابة 
بخ�ط الي�د، والقدرة عىل دع�م املعالج�ات متعددة 

النوى، ودعم معالجات الرسوميات املتطورة.

Windows 7 »مايكروسوفت »تودع

يعاني العديد من مس�تخدمي الهواتف الذكية أحيانا من مشكالت ضعف 
إش�ارة الشبكة الخلوية يف هواتفهم، فما هي أفضل الطرق ملعالجة هذه 
املش�كالت؟. وإحدى الخطوات التي ينصح الخرباء باتباعها يف حال شعر 
املس�تخدم بضعف إش�ارة الش�بكة الخلوية يف جهازه ه�ي إعادة تعيني 
 ،Settings الشبكة، حيث يجب عليه التوجه إىل قائمة اإلعدادات يف الهاتف
 ،Reset ومن ثم خيار الشبكات، وبعدها الضغط عىل خيار إعادة التعيني

.Reset Network Settings ومن ثم
ومن الخطوات التي يمكن اتباعها أيضا الس�تعادة قوة اإلشارة للشبكات 
 Airplane »الخلوي�ة والالس�لكية يف الهاتف، التحول إىل »وضع الط�ريان
Mode، وم�ن ث�م االنتظار مل�دة 30 ثانية تقريبا وبعدها اس�تعادة وضع 

العمل الطبيعي للهاتف من جديد.
كما ينصح يف حال فقدان الش�بكة يف الهاتف أو اكتشاف ضعف إشاراتها 
القي�ام بعملية إعادة إقالع للجهاز، فهذه العملية تنش�ط قدرة مكونات 

ومستقبالت اإلشارة يف األجهزة الخلوية أحيانا.

كيف نعالج مشكلة ضعف الشبكة 
يف اهلاتف؟

كشف طبيب مشهور يف العالم عن الوضع الحايل للموت ويقول إن العملية 
»سلمية« و«مريحة« إىل حد كبري. وقال الدكتور سام بارنيا، مدير أبحاث 
الرعاي�ة واإلنعاش يف كلية الط�ب NYU Langone بمدين�ة نيويورك، إن 

الوفاة »مريحة للغاية«.
وأوض�ح الطبيب أن األش�خاص الذين مروا بتجرب�ة تحاكي االقرتاب من 
املوت، يصفون أحيانا مواجهات مع أقاربهم املتوفني، ولكنه يرص عىل أن 

اإلحساس هذا ليس دليال عىل الحياة اآلخرة.
 Oz وفيم�ا يتعل�ق بالعملية البدنية، ق�ال الدكتور بارني�ا يف حديث ضمن
Talk: »إن املوت ليس عبارة عن لحظة باألبيض واألسود. النتيجة النهائية 
تتمثل يف ضعف وصول األكسجني إىل داخل الدماغ، عندما نكون عىل وشك 

املوت، ما يؤدي إىل توقف الدماغ ونصبح غري واعني للعالم الخارجي«.
وأض�اف موضحا: »عندما يتوقف القلب، تنفج�ر جميع عمليات الحياة، 
لع�دم وصول الدم إىل املخ والكىل والكبد، ونصبح بال حياة أو حراك، وهذا 

هو الوقت الذي يس�تغله األطباء ملنحنا وقتا للموت«.

عالـم يرشح ما حيدث بالفعل 
عند املوت!

نت�ق�دم اىل اب���نتنا 
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